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הכבנזו! ריושב־ראטז נבזזר (גזיגזי\) ניר רחירגר ר״ר
הכנסת. על עצוב אור ששפכה בדיחה זאת היתד, כ״בדיחה״. אותה להסביר עצמו, מיוזמת

 לא זו חשובה בהצבעה גם אחת: תמורה מהפכת־ניר חוללה לא מהפכניותה, כל עם
 חברי־הכנסת כל הצביעו זאת בפעם גם מפלגתו. לדעת בניגוד אחד ח״כ לא אף הצביע

אוטומאם. לדרגת הכנסת את שהורידה תופעה — מפלגתיות במכונות כברגים כרובוטים,
 בהצבעה מפלגתו החלטת את הפר זו, מציאות נגד תשי״ט בשנת התקומם אחד ח״כ רק

 העמוקה המצפונית בשאלה אשר היחיד הח״כ רוקח, ישראל ח״כ זה היה חשובה.
 למצפונו. בהתאם נהג מפלגתית, הכתבה ;לקבל סירב לגרמניה ישראלי נשק מכירת של

העיסקה. בעד הצביעו שחבריו־למפלגה בשעה מהצבעה, הפגנתי באופן נמנע רוקח
 בעובדה סמלי משהו היה תשי״ט. של לאיש־הכנסת בהכרח רוקח את הפכה זו הצבעה

 של השני החבר — לעולמו הלך השנה בסוף בזאת: להיווכח זכה לא עצמו שרוקח
השנה. שנפטר שפרינצק, אחרי הכנסת, נשיאות
 לעתיד, סימן היתר, לא המפלגתי המנגנון נגד מרידתו כי סמלי. היה רוקח של מותו

 שבה בתקופה גדל אשר פוליטי מנהיג של האישית הגינותו פרי העבר, מן שריד אלא
הפרטי. המצפון מקום את סופית עדיין תפס לא המפלגתי המנגנון

טולידאנו משה יעקבדת

דרבנים חגו קראם
 בחיי תקופה נסתיימה הראשי, האשכנזי הרב הרצוג, הללי אייזיק של מותו עם
 מתככים רחוק אירופה. מזרח של הישנה הרבנים אסכולת חניך היה הרצוג בישראל. הדת

המדינה. קום שמלפני התקופה מן שריד הרצוג היה טובים, במעשים שקוע מפלגתיים,
 הם תיאולוגיות. לתפיסות או למוסר נגעו לא תשי״ט של הדתיים המאורעות שאר כל
כמכשיר הדת של מקומה את שהבליטו פוליטיים, מאורעות הסוואה, כל בלי היו,

מפלגתיות. קבוצות־לחץ בין במאבק
 אשר יהודי?״, הוא ,מי הגדולה השאלה

 הלכה שעברה, בשנה הקואליציה את פוצצה
 לקואליציה הקרקע את להכשיר כדי לישון.
 נקט הדתיים, את כנראה שתכלול הבאה,

 פנה הוא מחוכם: בטכסים בן־גוריון דויד
 התשובה דעה. שיביעו כדי חכמי־ישראל, אל

תמכו,. חכמי־ישראל מראש: קבועה היתד,
הנו הדתית, ההלכה בעמדת מאליו, כמובן

 כמקבל נראה בן־גוריון לאומית. הגדרה גדת
 ביטל המדינה, בעניני אנשי־הדת הכרעת את
שעברה. השנה של הנחיות־הרישום את

 על בן־גוריון של הגדולה התקפת־הנגד
 הדתיות המפלגות של הדתי המונופוליזם

 יעקוב הרב איש-הדת: את לתשי״ט נתנה
כשר־הדתות. שנתמנה טולידאני, משה

 מצד נועז מעשה היתד, זה מינוי קבלת
הראשון־ לתפקיד שבחירתו ,80ד,־ בן הרב

 המפלגה על־ידי בשעתה טורפדה לציון
 את שבר ,ד,דתי־ד,מפלגתי המחנה על מלחמה טולידאנו הכריז התפקיד, את בקבלו הדתית.

 מצד הרבנים. בדעות בפירוש כפר הדתיים, החיים על הדתיות המפלגות של המונופולין
 יתרון לה נתן הספרדי טולידאנו מינוי שניה: מבחינה גם מחוכם מעשה זה היה מפא״י

העדתית. בזירה נוסף
 יצחק הנוכחי, הראשון־לציון מצד בא הדתי־מפלגתי המונופוליזם על אחרת קריאת־תגר

 ברשימת־ בטוח במקום להופיע משה ואיש־אמונו לבנו נתן כאשר נסים, רחמים
 אלא להתפרש היה יכול לא זה מעשה הרביעית. לכנסת הציונים־ד,כלליים של המועמדים

זו. חילונית למפלגה הרב מטעם גיבוי כמתן
 מסטמור, הרבי טייטלבאום, יואל של ביקורו עם באה לגמרי אחר מכיוון התקפה
 הציונות, נגד הדתית המלחמה ומרכז נטורי־קרתא של הרוחני אביהם הרב, בישראל.

 ברכבת מיוחדת. ברכבת שליווהו מחסידיו, רבבות על־ידי עצומה בהתלהבות בארץ נתקבל
הכרטיסים. גבי מעל מדינת־ישראל של שמה והוסר ישראל״ ״רכבת סמלי הוסתרו זו

 יהודי־ עסקן לשעבר רופאייזן, דניאל היה שולל־ד,ציונות הרב של המוחלט היפוכו
ישו. דת בן כיהודי בו להכיר תבע כרמליתי, נזיר הפך הקאתולית, לדת שעבר דתי,

 של הראשונה תקופת־כהונתו סיום ועם חדש, אשכנזי ראשי רב למנות הצורך עם
 הציעה מפא״י דתיים. מאורעות גדושת להיות תש״ך שנת הבטיחה נסים, הראשון־לציון

 מבריק כאיש־הלכה הידוע הראשי, הצבאי הרב גורן, שלמה של מועמדותו את
 הרב תפקיד את למסור לדתיים, לוותר עשוייה מפא״י אולם נושא־עוזי. לאומני וכמיליטריסט

 את לסלק לה יעזרו שהדתיים בתנאי מאמריקה, סולוכייצ׳יק דום יוסף לרב האשכנזי
טולידאנו. הרב את במקומו ולמנות נסים הרב

 עדנים לבין ביניהן המוחלט הקשר חוסר האלה: האינטריגות לכל המשותף המכנה
צינית. פוליטית בהתחרות לכדור־מישחק היהודית הדת הפיכת ובאמונה, שבמוסר
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