
 במישחקי נלהבים צופים ואף בשבת,
הכדורגל.

 אלה יהודים בין דמיון כל אין
 האגודה מצביעי ציבור ובין

 הרבנים האשכנזית. מהעדה
 חלק הם ש״ס של הצעירים

 הזה, מהציבור בלתי־נםרד
 אליו משתייכים אותו, מבינים

 ומישסחתית, עדתית מבחינה
 באורח — אוהדים אפילו אולי

אותל — כמובן פאסיבי,

 פרץ, יצחק הרב למד שבה בירושלים,
 על מרובה בהנאה האברכים סיפרו
 מנהיג מלובאביץ, הרבי של שליחו
 ש״ס מאנשי שביקש חב״ד, חסידי

 קואליציה לכל כניסתם את להתנות
 בחוק־ יהודי׳׳ .מיהו הגדרת בשינוי

 ואנשיו יוסף עובדיה הרב השבות.
 הזכירו במאור־פנים, השליח את קיבלו

 לחסידיו הורה מלובאביץ׳ שהרבי לו
 חיים והרב .מורשה״ עבור להצביע
חכמי־התורה מועצת ושרק דרוקמן,

באש׳׳ עליהם ״לפתוח
 שיעורי־ מעביר בירושלים. בתשובה״ ל.חוזרים ישיבה ראש י׳ ניסים הרב

 .חזון יוסף, עובדיה של בישיבת־העלית פוליטיים, נושאים הכוללים מוסר,
כירושלים. קטמון בשכונת עובדיה״
 הקסם ושופעי המנומסים המתונים, מהאברכים לחלוטין שונה י׳ הרב

עובריה״. את.חזון המאכלסים
 פותח הוא דבר. לבל מובהק חומייניסט לאומני־דתי, הוא

 לאנשי* יותר קרוב שהוא ספק אין מתלהם. ארוך, במונולוג
 לקיים הנשבעים יומך, עובדיה מקורבי מאשר בש״ם השורה

מחיר: בכל הנחיותיו את
 חרותניקים. הם ממצביעינו אחוז 50 בליכוד. לתמוך אלא ברירה לש״ס אין

 ובין ש״ס בין הידברות כל ומקלקלים הורסים אלוני ושולמית שריד יוסי
 נכרי הופך צבאי ששרות אומר מי יהודי. מיהו תקבע היהדות רק המערך.
משרתים? לא הדרוזים ליהודי?

 הייתי דולר. 25 עבור גויים המגיירים טפשים, הם הרפורמים
 שכולם אומר כשהוא צודק, שית אריק עיניי. במו זאת וראיתי בארצות־הברית

 ערפאת. תמיכת את שביקשו רשימות מקבלים אבל כהנא, מאיר נגד קמים
 רוצה הייתי כתנא? מד רק וצועקים והערבים, השמאל נגד קמים לא למה

מצויין! יהודי הוא כהנא, עם שתיפגשו
שלי. לישיבות תכופות אותו מזמין אני גדול. אדם הוא שתן אריאל

 העולם כל כולנו. את לשחוט רוצים הם הערבים. את מכירים לא אתם
 כמו לאוייב, עוזרים יהותם שגס חבל לערבים. ועוזר יהודי, דם על מצפצף

מרושע. רשע שהוא לייבוביץ, הזה. הפרופסור
 הערבים, כלפי בחולשתם והמערך. וייצמן ושומרון: ביהודה לנעשה אשר
 צריך יהודים, על אבנים יזרקו שערבים יתכן לא היהודית. במחתרת אשמים
 להורגי ועדת־החקירה שקט! ויהיה מהם, כמה ולהרוג באש, מייד לפתוח

 לטבח בוועדה הדין הוא התאבדות. מעשה־טירוף. היא באוטובוס הפלסטינים
 נשפך יהודי דם ושאתילא). צברה זוועות לחקירת לוועדת־כהן בלבנון(הכוונה

 הרג לא הוא היקה חוסיין את זוכר אתה איכפת. לא ולשמאלנים מים, כמו
 גם טוב זה ביהודים. שיפגע ערבי לכל עונש־מוות בעד אני מחבלים? אלפי

 לבנים תחתונים תלו כשהם ,1967ב־ כמו בשלווה, לשבת ילמדו תו לערבים.
כניעה. לאות

כהגא. במאיר סייג ללא תומך הוא אם אותו שאלנו
 עם מסוכן. לא הוא ממנו. לפחד מה אין אותו. להכיר צריך נפלא. איש הוא

דברים: בשני עליו חולק אני זאת,
 צריך עולם. יש ישראל, לעם אוייבים יש רם. בקול לומר צריך הכל לא •

לשעת״כושר. ולחכות להיזהר
כשקט. שיושב למי ולהניח האוייב, תומכי את רק להרחיק יש •

עם־ישראל. צרכי את מבינים שאינם השמאלנים, אלא כתא לא היא הבעיה
ישראל. לעם טוב מה יודע הוא שרון. אריק אחר. גדול איש קיים

 האשה. למעמד באשר ברורה היעה גם יש י׳ ניסים לרב
 קום, הקדושה בעיר נלהבים תומכים מוצא היה שלו הסיכום

חומייני: האיית־אללה של מעוזו
 יין, סוחטים שמהענכים כמו לגפן. האשה את התורה ממשילה בכדי לא

לבעלה. כעזר הבית, בירכתי הוא האשה של מקומה ילדים! סוחטים מהאשה

 כדי בכך אין כדורגל.' קבוצות
 כלשהו עקרוני לוויתור להביאם

 היהדות של הדוקטרינות על
 הנוגע בכל האורתודוכסית

 במדינת־ ההלכה לשילטון
ישראל.

 אנשי של הפוליטית״דתית הגישה
 הם אגודת־ישראל. של לזאת זהה ש״ס

 ומדינה, דת בין הפרדה לכל מתנגדים
 רפורמיים ליהודים מיזערי לוויתור ואף
 לשמירת חרדים הם קונסרווטיביים. או

 דתית כפיה בחוקי תומכים השבת,
 מזאת יותר מעודנת בטקטיקה (אומנם

 על לוותר ומסרבים האגודה), של
 חוקי על ההלכה חוקי עליונות

 אנשי כמו הם, גם מדינת־ישראל.
 הלימודים את לנצל נוטים האגודה,
 צבאי. משרות להשתמט כדי בישיבה

 המועמד אישי, באורח עשה, כך
 יצחק הטרי הח״כ ש״ס, של הראשון

 אחד יום אף שירת שלא ),45( ־פרץ
בצה״ל.

סםק,בקנאי■ ללא כאן, מדובר
והממ העקרוני במישור דת

 סובלנית, גישה להם שיש לכתי,
 שובה־לבבות ואפילו גמישה

האישי־פרטני. במישור
 בבחירות הגדול ניצחונם אבל

 טקטיקה על לשמור שיש אותם, לימד
 ניט״ את למנוע כדי נבונה, פוליטית

המנו האשכנזים, הדתיים בידי רולם
בהרבה. מהם סים

עובדיה חזון הדיינים בישיבת

 ״מיהו בסוגיית ההצבעה בנושא תכריע
יהודי״.

 הזה להעולם סיפרו האברכים
 חב״ד לחסידי הבהירו ש״ס שמנהיגי

טיפשים. אינם שהם
 דעתם על כלל עולה לא

 ולהישאר עצמם, את לנטרל
בדע נחושה ש״ם באופוזיציה.

המשא בחלוקת חלק לקחת תה
 מיוחדות, קריות להקים בים,

אימ להיות חדשות, ישיבות
 להישג משמעות כל אין פריה.

האו במידבר שלהם הפוליטי
פוזיציוני.

 להתגרות *אסור
באומות"

 הרבה מסובך המדיני נושא ך*
 אפילו ובתוכם ש״ס, רבני יותר. 1 1

 סמכותו את מקבלים יוסף, עובדיה
 שך, אליעזר מנחם הרב של הרוחנית

 גם באגודת־ישראל. הליטאי הזרם ראש
 קנייסבקי יעקב הרב אחר, רוחני״ ״ענק

 אדירה השפעה בעל שהוא הישיש,
בש״ס. בגלוי תמך החרדית, ביהדות
 יוסף עובדיה וגם אלה, רבנים שני
 שלהם הקאדרים את חינכו עצמו,

 ״יוני״. יותר או פחות חינוך בישיבות
 הזה, העולם שוחח שעימם האברכים

 יותר כקרובים עצמם את הגדירו
 מדינית. מבחינה לליכוד מאשר למערך
מילחמת מאז מטיף, יוסף עובדיה

באו להתגרות ש״אסור ששת־הימים,
מ לסגת הילכתי היתר ושיש מות״,

 פיקוח־ מטעמי הכבושים השטחים
 ואנשי־ המדינאים דין את ולקבל נפש,
זה. בנושא הצבא

מתח שבה עובדיה, חזון בישיבת
 את מקבלים ש״ס, של העלית נכת

 של החרם גם היסוס. ללא הרב דברי
 בשטחים עימנואל העיר על שך הרב

 עשרות כל עליהם. מקובל הכבושים
 והעסקנים הרבנים תלמידי־הישיבות,

 בני בכללם הזה, העולם עם ששוחחו
 שהם טענו יוסף, הרב של מישפחתו
 עמדתו בשל הליכוד את מעדיפים

 המדיני. בנושא. ולא הדתי, בנושא
 בנדיבות שם שנשפכו והגופרית הארס

 רק נבעו היוני הציבור ראשי על מרובה
 הדתי, בנושא עמדותיהם אחד: ממקור

 השבת ב״מחלל או ברפורמים תמיכתם
 האלה ההתבטאויות מפתח־תיקווה״.

 סיכוי יש האומנם תהיה: מעוררות
 בכנסת יוניות עמדות תנקוט שש״ס

 הקרוב המחנה את תעדיף ?11 ה־
הלאומני? הליכוד על למערך,
יונית, ש״ס לסיעת הסיכויים ובכן,

 מזעומים. יותר הם מתונה, אפילו או
 שהרב קבע, אומנם בכיר עיתונאי
 לר״צ ״משמאל הוא יוסף עובדיה

 והרשימה לחד״ש יותר וקרוב ולשינוי,
 היא הזאת הקביעה אבל המתקדמת,״

 ש״ס של ״היוניות״ ומוטעית. נמהרת
 כלומר, פיקוח־נפש. למיקרי שמורה

 הכרוך הסכם ישראל על ייכפה אם
 על בעמידה תתמוך לא היא בנסיגה,

 תהיה לא היא אבל קידוש־השם.
• דינאמית.

ישר של הנוכחיים בתנאים
 מילחמה בכל ש״ם תתמוך אל

 לא הממשלה, תחליט שעליה
 ותהיה ההתנחלויות, נגד תצא
 הימני מהאגף בלתי־נפרד חלק
הלאומי. הקונסנזוס של

 שדון
רפול,פהנא

 עמדת של הזה, הקצר סיכום ^
 בבחינת הוא עצמם, החכמים 1 1

 מנקודת־ראות בלבד. כללית הנחיה
 על״ידי ש״ס נתמכת מיבנית״חברתית,

 מאין זרים ושונא לאומני־ניצי ציבור
כמוהו.

 ש״ס של הרוחני־פוליטי החץ ראש
 המיזרח, עדות בני מרבנים כולו מורכב

והמצ הפעילים התומכים, רוב אבל
״בעלי־בתים״. הם ביעים

 כל אין הזה, המושג את להבין בלי
 של הבאים צעדיה את לחזות אפשרות

 בתי• מבקרי הם בעלי־הבתים ש״ס.
 ״כלי שאינם ואוהדי־התנועה, הכנסת
ישיבות), תלמידי או (רבנים קודש״

הדיוטות. אלא ן
 מצי הם מחציתם לפחות

 גם והיתר, לשעבר, ביעי-חרות
 הרבנים הוראת את שקיבלו מי

 אגודת* עבור היום עד והצביעו
 מושבעים מעריצים הם ישראל,

 שרון, אריאל בגין, מנחם של
כהנא. מאיר ואף איתן רפאל

שעש היטב, מבינים ש״ס מנהיגי
ה את ינטשו מצביעיהם אלפי רות

 המערך עם תתחבר זאת אם תנועה,
 יוניות עמדות תנקוט או השנוא,
בכנסת.

1
ם ״הורים רחיי אשכסיים״ מורים מעדיפים מז

 בולעים עצמם הרבנים גם
 והרב יוסף תורת את בקושי

 מבחינה לימין ונוטים שך,
ריגשית.

 של חברי־הכנסת ארבעה מתוך
 את לסווג ניתן מיסגרת) (ראה ש״ס
 בן־שלמה שימעון והרב פרץ יצחק הרב

 הרבנים ואילו כלאומנים־קיצוניים,
 של (בנו יוסף ויעקב פינחסי רפאל

ניצים. הם יוסף) עובדיה
 של ויחסיותה שבירותה

 הלאומנות ש״ם, של ״היוניות״
 חברי-השורה, רוב של הנלהבת
 הדתי בנושא לליכוד והקירבה
 את רבה במידה מנטרלים

.המערך. עם תלך שש״ס הסיכוי,
 לכל מאוד קשובה ש״ס זאת, עם

תשמוט ולא קואליציונית, אפשרות

רר.1הת חכמי מועצת
 רשימת־ של ייסודה לקראת שקם חדש, מוסד היא המועצה

 והשפעתה באגו־י, מועצת״גדולי־התורה למעמד חותרת היא ש״ס.
מוחלטת. לא אגל רבה. היא וחברי-השורה העסקנים על

 המקיים ,73 יוסף, עובדיה לשעבר הראשי הרב הוא המנהיג
שך. לרב רעיונית זיקה

האחרים: החברים
 אדירה, השפעה בעל יוסף". ״פורת ישיבת ראש ,60 בהן, שלום •

יוסף. עובדיה של נאמן תלמיד
 העתיקה בעיר חכמה״ ישיבת.ראשית ראש ,57 אסון, שבתאי •

קיצוני. לאומן בירושלים.
 ראש כחן, שלום של חניכו תימן, יליד ,45 בעדני, שימעון •

בבני-ברק. וחיים״ ״תורה ישיבת
 האגדי הרב וביניהם רבנים, 13 עוד מצויים המורחבת במועצה

 איש ראשונה, ממדרגה דמגוגי נואם מרוקו, יליד ,43 אלבז, ראובן
 רשת מנהל משכבות״המצוקה, בני-נוער אלפי לדת שהחזיר
קיצוני. לאומן תשובה", ל״בעלי ישיבות

 למקורות־מימון הגישה את מידיה
 נהנתה שמהם בלתי־מוגבלים, כמעט

 השנואה. אגודת־ישראל רק כה עד
 שר־המישפטים את מתעב יוסף עובדיה

 הרב מכהונת שהדיחו ניסים, משה
 מיש־ שינאה בשל הספרדי, הראשי
 ניסים מישפחות בין נושנה פחתית
 את המידה באותה מתעב הוא ויוסף.

 הראשית, ברבנות שהחליפו הרב
 משה של מובהק איש אליהו, מרדכי
 אישית שואף אינו הוא אך ניסים.

 הראשי. הרב או הדתות שר למישרת
 נאמניו את לשלוח בדעתו נחוש הוא

אחרות. ומישרות אלה, מישרות למלא
 סו־ עוצמה במוקדי השליטה

 במקפחים הנקמה ליטית־דתית,
 חשובה והמדומים, האמיתיים

הפוליטי. הנושא מאשר יותר
 בעל אומנם הוא יוסף עובדיה

 שליט איננו אבל בש״ס, עצומה סמכות
 בשלושת להיוועץ חייב הוא בילעדי.

 מיס־ (ראה החכמים למועצת חבריו
 חברי 17ב־ עקרוניים ובנושאים גרת)

המורחבת. המועצה
 במוקדם בש״ם, תגבר הלאומנים יד

 לפרט סובלנותה דווקא במאוחר. או
 לסנטימנט ופתיחותה החילוני-מסורתי,

מב חרות, תומכי ציבור של הלאומני
 לזמן התנועה של שרידותה את טיח

מאוד. ארוך
 מוקד־משיכה להוות תמשיך ש״ס

 ותמנע עדות־המיזרח, מקרב לבוחרים
 הפרו־ ממדיניותו מלהתרחק מחרות

 הגורמים בגין. מנחם של אורתודוכסית
 כפיים על ש״ס את שנשאו החברתיים,

 בבחירות מזהיר ניצחון לה והנחילו
 לא אופייה את יקבעו ,11ה־ לכנסת

ממועצת־חכמי־התורה. פחות
תפ חדשה לאומנית מיפלגה

בכנסת. מקומה את סה
■ ברעם חיים
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