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 תיבננוז נוודד אוסנת הופעתו?״ על המקפיד

תד האופנתיות קיין חולצות מבחר עגודך  גיו
אלגנט• מדאה לך הנותנים מרהיבים בגוונים

אומנה גמרי יצרני
המיבחדות בחוויות להעויג
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| תיי בין העצום המרחק כל עם שנינו, | שקפו  הדת של מוחלטת בהפרדה דוגלים ה
מהמדינה. ■ן
 ושר־הדתות: מישרד־הדתות בעניין ליבוביץ הפרופסור בדברי ממשיך אני

 עליו, להגן חייג שהוא שר־המיסיון, הוא (שר־הדתוה) הזה האדם
 בתוקף זה וכל - שר־הבאהאיות שר־־הנצרות,

תפקידו.
 הדבר את המחזיקה הקואליציה אותה כל לגבי אמור זה
 בן־גוריון ובין ביני ויכוח היה שנים, שבע לפני פעם, הזה.

 להפרדת בקשר ובן־גוריון) ליבוביץ הפרופסור בין (כלומר,
 להפרדה. מתנגד שהוא אמר (בן־גוריון) הוא המדינה. מן הדת
 דתית, מבחינה מאוד, יפה עמדתי את מבין שהוא אמר הוא
 שאינטרס מפני המדינה, מן הדת להפרדת מתנגד הוא אבל

ה נ י ד מ הנוכחי. במצב הדת את להחזיק הוא ה
 נגד טוען ליבוביץ) הפרופסור (כלומר, איני ברור: שיהיה

 מן — קואליציה מאותה חלק הן דווקא. הדתיות המיפלגות
 אחת בדיעה כולה שהיא — אלוני שולמית עד אונטרמן הרב

נצר דבורה בו. מעוניינים הצדדים שני הקיים. המצב בעניין

ישראל! עוכר היה הכובש המלך
:מלחמת־ששת־הימים קדושת פולחן על ליבופיץ הפרופסור •

, בידי נכבשו לא והר־הבית ירושלים הפעם ם י א נ ו מ ש ח ם. י נ ו,ו י י ת מ ד, בידי אלא ה
דתית. משמעות שום הזה לדבר אין

 דןילך בן־יואש לאמציהו שזה חמש־עשרה ״בשנת כתוב: י״ד, פרק ב׳, מלכים בספר
 בעיניי הרע ויעש שנה. ואחת ארבעים בשומרון, ישראל מלך בן־יואש ירבעם מלך יהודה,
 גבול את השיב הוא ישראל. את החטיא אשר בן־נבם, ירבעם חטאות מכל סר לא השם,

י ■ טיראן. עד מקונייטרה בערך זה הערבה.״ ים עד חמת מלבוא ישראל
!*לשמוע לכם שקשה יודע אני

אבל ליבוביץ, לפרופסור הקצבת זמן כמה יודעת איני \ נצר דבורה היו״ר
| אבנרי. חבר־הכנסת בדברי לסיים מבקשת אני נגמר. אבנרי חבר־הכנסת של זמנו |

 את זמנית כבש אף ירבעם טיראן. ועד מקונייטרה בערך זהו ובכן, :אבנרי אורי
חמת. ואת דמשק

 !'הגרוע -, וכיבושיו מלחמותיו מבחינת ישראל מלבי גדול היה הוא
אלוהים. בעיני כיותר *

״מאדמתו יגלה גלה וישראל ירבעם ימות ״בחרב עמום: אמר עליו  על עמום ניבא זאת !
 המפה, מן נמחתה ישראל המלך. של מותו אחרי בלבד שנה 35 נתקיים והדבר זה, מלך

ההיסטוריה. מן נעלמו השבטים עשרת
 המלך היה מי בלל מכחיש שאינו התנ׳׳ף, של האובייקטיביות זוהי

קדושה. של עטיפה כשום זה את עוטף לא הוא הגדול. והכובש האדיר

 תאמי! לא
 שתתקלח ־117
מ17

 אורן בת כי הידעת
 סבוך ללא ־סבון הוא

 מנקה המסבן,
1...זעה ומרחיק

 השופע והקצף הטבעי האורנים ריח
 החום את ממד יפיגו אורו. בת של

טובה הרגשה לד ויעניקו

 זכרו אשר הצדיק, המלך של הדמות והנביאים התנ״ך מבחינת שהוא המלך זה, לעומת
ד בקרב ימיו, בדמי נהרג אשר המלך אותו היה זה לדורות, נשמר י ס פ ה  ואיתו אותו, ש

ה ד ב יאשיהו. המלך — ממלכת־יהודה עצמאות א
ה ההיסטוריה והנביאים התנ״ך מבחינת אומרת, זאת נ י  התגלות א

האלהים.
ליבוביץ. הפרופסור מפי להביא שהתכוננתי הדברים כל את לסיים לי ניתן לא לצערי,

!פרח עורבא זזדתית״־ ,,ההתעוררות
משלי. דברים בכמה אסיים

 על קודמות, ובהזדמנויות הזאת, הבמה מעל היום שנאמר מה כל
המופ הדתיות על שבמלחמת־ששת־הימים, העצומה הדתית ההתגלות

 פרח, עורבא זה בל - ובו׳ ובו׳ החיילים כקרב נתגלתה אשר לאה
ממשי. יסוד כל לו ואין לסמיד מה על לו שאין

 כשם חילוניים ממנה חזרו למלחמה, יצאו כאשר חילוניים חיילים שהיו האלה, החיילים
דבר. שום התרחש לא זו מבחינה שיצאו.

 וחמישים מאה של שיח לוחמים, שיח את שוב כאן מצטט הייתי זמן, לי היה אילו .
 הכותל על מאוד מעניינים פסוקים כמה יש שם במלחמת־ששת־הימים. קרביים לוחמים

הכותל. ליד גורן הרב של הופעתו ועל המערבי,
 קוראים הגדולה, הדתית התרוממות־הרוח על כאן שדיברו חברי־הכנטת, היו אילו

 אחרת. קצת הדברים את רואים שהיו ייתכן הזה, הספר את
הלוחמים. כל של התרוממות־רוח אכן היתר, לוחמים שיח בספר ז נצר דבורה היו״ר

 אחרי בוויכוח, מוזרה התערבות תוך אלה, דברים אמרה היושבת־ראש
|  להשיב: כדי לדוכן וחזרתי לאחור פניתי הדוכן. מן ירדתי שכבר |

!לדתיות קשר שום לה היה לא אבל התרוממות־רוח, היתד, בודדאי, \ אבנרי אורי

האולם. את הפגנתית שעזבו דתיים ח״כים וכמה שר־הדתות לעבר נקראה זו הערה *
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