
הכנסת בישיבת הגזורה הסערה את שהצית הנאום זהו
נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד

לעלייה. משוועת הארץ
 את מרימה אינה מפלגה איזו עלייה? על מדבר אינו מי
 שכל־ קונגרם זו בעיר ננעל הבוקר רק העלייה? למען קולה
 למנות החליט ראש־הממשלה העלייה. בנושא עסק כולו
 המעמד את לו להעניק ואף העלייה, לקליטת מיוחד שר
סגן־ראש־הממשלה. של

 רחבי בכל יהודים וחצי מיליון של נציגיהם באים והנה
 הוועידה את הראשונה בפעם לקיים כדי המערבי, העולם

 שר־ ראש־הממשלה, נשיא־המדינה, בירושלים. איגודם של
 גדול מנוף שזהו מבינים כולם — ראש־העירייה החוץ,

 — לעלייה חדש עצום לפוטנציאל ראשון פתח לעלייה,
ולעודדה. זו בוועידה להשתתף החליטו והם

 אטומה בחומה הוועידה יוזמי נתקלו והנה
שומרי־הפותל. חומת -

רפורמי הוא שלישי דתי יהודי כל
 דתי־רפורמי. לא וגם דתי, יהודי איני היושב־ראש, כבוד

ת לתנועה להשתייך צורך אין אולם  כדי המתקדמת, היהודי
 תרומתה את חשיבותה, את כוחה, את נס על להעלות
למדינה.
 בלבד, בארצות־הברית זו לתנועה שייכות נפשות מיליון

 שישי יהודי כל המערב. ארצות בשאר נוסף מיליון חצי
 באופן מזדהה — זו תנועה עם מזדהה החופשי בעולם
 שיגרה אינה הרפורמית ליהדות ההשתייכות כי פעיל,

מודעת* הזדהות אלא תורשתית,
החופשי בעולם היהודים ממיספר נוריד אם

 — להגירה שעריהן את לפתוח מממשלותיהן תובעים שאנו
הזה. הדתי הזרם מצד ובהתנגדות בהסתה נתקלת

 המתקדמת, היהדות נגד המאורגנת ההשמצה — ועתה
 זכויותיה שלילת מוסמכים, כשליחי־דת ברבניה אי־ההכרה
 הזה, הזרם של הצעירים הרבנים מטובי {אחד היסודיות.

 לרבנות שהוסמך ירושלמי צבר בן־חורין, טוביה הרב
 — בשריון קרבי כחייל בצה״ל משרת בארצות־הברית,

 כרב לכהן בזכותו מכירה אינה הצבאית שהרבנות מפני
אורתודוכסי.) רב ככל צבאי,

 מאחד, אינו האורתודוכסי הזרם משמע:
 מונע אלא לעלייה, עוזר אינו מפלג. אלא

 הפרשה את לבחון יש זה רקע על עלייה.
כאן. אותה מעלה שאני

? מיהודים תפילה זכות ישללו יהודים האם
היושב־ראש? כבוד מדובר, מה על
 או בלבד, דתי אתר הוא המערבי הכותל אם ויכוח יש

היום. הוויכוח זה לא אולם היסטורי־לאומי־חילוני. אתר גם
 זרם של דתי אתר זהו האם הוא: הוויכוח

חד  כיהדות מיעוט שהוא זרם כיהדות, א
 כל של דתי אתר שהוא או העולמית, הדתית
הדתית? היהדות

 שנתקבל החוק פי על למדינת־ישראל, בכלל מותר האם
 לשמירת והנצחון, המלחמה למחרת האחרונה, בשנה בכנסת

 בפני הכותל את לסגור מותר האם — הקדושים המקומות
־21הכגג ריד הזזח־יצה זזאןדרי נשיגזפולחנם? דין פי על כדרכם, לידו להתפלל המבקשים אנשים

 כי יסתבר והאנטי־דתיים, הבלתי־דתיים את
יש לפחות מקיפה המתקדמת היהדות של  

 הזרם של השליש לעומת הדתית, היהדות מכל
 לזרם שיין* השלישי (השליש האורתודוכסי.
בישראל.) מוכר אינו הוא שגם הקונסרבטיבי,

הרפור ליהדות השתייכו הציונית התנועה מגדולי כמה
 הנשיא מונטפיורה, קלוד כמו שמות להזכיר די מית•

 סטיפן סילבר, הילל אבא העולמי, האיגוד של הראשון
 הקונגרם צירי בין מילר. והרב נוסבאום מקס וכיום וייז,

רפור צירים ממאה למעלה היו הבוקר, שננעל הציוני,
לוועידה. עתה המחכים מיים,

 רק בישראל. מעולם התכנסה לא התנועה ועידת אולם
 ובהשפעת היא, גם התעוררה מלחמת־ששת־הימים למחרת
 את לקיים הראשונה בפעם החליטה ,ישראליים1 חבריה

 לכך העיקריות הסיבות ואחת — בירושלים בארץ, ועידתם
 שלהם, מינהגם לפי חגיגית, תפילה לערוך הרצון היתד,

המערבי. הכותל ליד
 של ממלכתי מוסד מישרד־הדתות, בא והנה

 תתפללו לא לא. ואומר: החילונית, המדינה
 תתעקשו ואם יחד. ונשים גברים דרככם, לפי

בכלל. תתפללו לא -

העם את מפלגת האורתודוכסית הדת
 הדת האם פשוטה: שאלה נשאל הבה היושב־ראש, כבוד

אותו? מפלגת או העם, את מאחדת האורתודוכסית
 פאתטיים נאומים עשרות־עשרות הזה בבית שמעתי
 מן הדת להפרדת ושהתנגדו הדתית הכפייה את שהצדיקו
ד כדי דרושה הדת כי בטענה המדינה, ח א  וכי העם, את ל

לפילוג. מביאה הפרדה כל
 שהיא האמת, את מסמלת זו פרשה - והנה
מפלג. גורם היא האורתודוכסית הדת :הפוכה
 הוא זה. דתי בזרם מקורו — בישראל העדות בין הפילוג

 לחוד אשכנזיים רבנים בחירת על־ידי הבדלנות, את המנציח
לחוד. וספרדיים
 בנשואי־ בחוץ־לארץ שנישאו זוגות של קליטתם בעיית
הקומוניזם, בארצות דווקא מאוד רבים והם — תערובת

 היהודים דווקא הנה כי הירדנים מחר יאמרו לא האם
אחרים? מיהודים זו זכות שוללים

 סתם זוהי כי לטען מנסים האורתודוכסיים המנהיגים
 כל־כך לנו אם טוענים: הם הרפורמיים. מצד התעקשות

 לפי הכותל, ליד ונשים גברים בין הפרדה שתהיה חשוב
 אסון איזה הרפורמיים? יוותרו לא מדוע — שלנו פולחננו

בנפרד? למינהגם, בניגוד פעם, יתפללו אם להם ייגרם
 (שיש בארץ היהדות־ר,מתקדמת למנהיגי זו שאלה הצגנו

 ברמת־ ,בחיפה בתל־אביב, בירושלים, קהילות שבע אגב, לה,
 מראשיה ואחד ובכפר־שמריהו), עילית בנצרת בנהריה, גן,

 למען- ,כיפות לחבוש לנו איכפת לא כך: זאת הסביר
 תפילתנו. בעת כובע לחבוש נוהגים איננו כי אף שלום־בית,

להרגיז. באים ואיננו עקרוני, עניין זה אין
 היסודות אחד היא המשותפת התפילה אולם

 - בצוותא התפילה תפיסתנו. של העקרוניים
בעי מייצגת, - וילדיהם הורים ואשתו, כעל
 החוויה את המשפחתית, השלמות את נינו,

המשפחה. של הדתית

האפיפיור? צו את המדינה התכפה
 עוד מוזרה טענה בראדיו השמיע מישרד־הדתות פקיד

 שלוש של בצוותא זו תפילה למנוע שיש והיא: יותר,
 מתפללים להרגיז יכולה שהיא מפני וצירות, צירים מאות

, ם י ר דוג זוהי למקום. שעה באותה להזדמן העשויים אח
 לכפות כדי מנגנון־המדינה ניצול של נוספת מחרידה מה

 על הציבור, על בני־אדם, קומץ של ואפילו מיעוט, דעת
כולה. האומה על הרוב,
 שאינה חילונית, רשות רק שהוא מישרד־הדתות אומר ואם

 ההלכה בענייני הראשית הרבנות הוראות את מבצעת אלא
 אותה הרי שמך? מי השאלה: מתעוררת אז כי — היהודית

הטע אחת וזו האורתודוכסי, הזרם את רק מייצגת רבנות
נגדה! העיקריות נות

 של הלכה לכפות איש דעת על יעלה האם
הרפורמית הנצרות על להבדיל, הוואתיקאן,

 מקבל היה הישראלי שר־הדתות האם כארץ?
מב רשות רק שהוא אז גם להגיד עצמו על

 של ההלכה את לכפות נאלץ ושהוא צעת,
כישראל? הנוצריות העדות בל על האפיפיור

המתפללים? נגד שוטרים היופעלו
 כמור, מאין מוכיחה זו שפרשה היושב־ראש, כבוד דומני,

 עיקרון — המדינה מן הדת להפרדת העקרוני הצורך את
כמוהו. בו דוגלת המתקדמת היהדות שדווקא

לווי היום מציגו שאני הנושא זה לא אולם
 ישראל של מבית־הנבחרים תובע אני כוח*

 העצמאות, מגילת עיקרון את ולבצע לכבד
 ובכלל דתית, עדה לכל חופש־פולחן המבטיח

 ובל חד־משמעי, עיקרון זהו דתי. זרם כל זה
המגילה. את נוגדת ממנו סטייה

 לפעול. שר־הדתות מתכוזן חוק איזה סמך על יודע איני
 לשאילתה בתשובה שלשום, רק כאן אמר שר־המישפטים

 שר־הדתות על־ידי שהוצעו לתקנות הסכים לא כי שלי,
ן כן על וכי הכותל, לגבי י בנות־תוקף. תקנות א

 תפילה למנוע שר־הדתות עם וגמור שמנוי נניח אבל
 איסור לממש חושב הוא איך — הוועידה באי של משותפת

זה?
 ויתפללו בצוותא, יגשו פשוט צירי־הוועידה אם יעשה מה

בצוותא?
 כזמנו, העותומני המושל במו אז ינהג האם

 כין להפריד כדי מוסלמים שוטרים שהפעיל
 קאתוליים ונוצרים אורתודוכסיים נוצרים
 בג■ על במריבות רעהו דם את איש ששפכו

? סיית־הקבר
 הוועידה דחוף, העניין חמור, העניין היושב־ראש, כבוד
 בהצעה לדון לכנסת מציע ואני — שבועיים בעוד תתקיים

דיחוי. בלי זו
| ם | ח ש מנ רו  מביא שאתה חרפה (אגו״י): פ
בכנסת! כזה דבר §|

 כל עם אשה כמו גירויים, ידו מעל להסיר
 שיאלצו — קסם לח ויש — שלה הקסם
תו עו מטה כלפי עיניו להסב או תו ויפרי  או

מהתרבזות.
לה תציעו לא, למה אז :אבנרי אורי

 במליאת גס ונשים גברים בין מחיצה קים
גירויים! יש פה גם הכנסת?
ח ר : ז ג י ט פ ה ד אבנרי חבר־הכנסת ו

ק אדם הוא סן ותוא מאוד, חז  בפני מחו
ם. רויי .גי .
ור של דבריו נשמעו כלל בדרך אולם
ה האפתעה באה בסוף רק בשקט. ד,פטיג
 לכן, קודם שדובר מה לכל בניגוד גדולה:

מסדר־היום. ההצעה את להסיר הציע הוא
אח הוחלט בקואליציה הרי פתאום? מה
 שגרמה והיא במהרה, נפתרה התעלומה רת?

לסערה.
ל ההצעה את להעביר השר הציע אילו

 ולהציע לנאום יכול אגו״י איש היה ועדה,
 להסיר ביקש שהשר מכיוון אך להסירה.

לה להציע אחר ח״כ היה יכול ההצעה, את
 טיאר אברהם זאת עשה לוועדה. עבירה
 סנהד־ היו״ר פנתה אז קצר. בנאום (מ״ח)

 לשר־הדתות במפתיע המפד״ל, אשת ראי,
 את להעביר עכשיו מוכן הוא אם ושאלה
ש במפתיע הודיע והשר — לוועדה ההצעה

לכך. ומסכים דעתו את שינה הוא
 זה היה הזאת? ההצגה כל מה בשביל

 ה־ קיוו זו מחוכמת בדרך פשוט: טכסים
 להשיג אגו״י אנשי בעד למנוע מפד״ל

 סדר־ מעל העניין הסרת לשם רשות־דיבור,
 הצבעה כלל תיערך לא כי קיוו הם היום.

להצ יצטרכו לא וכך — ההצעה הסרת על
ה יאה להסיר האגודאית ההצעה נגד ביע

עניין.
קצת אני מוכנים. היו האגודה אנשי אבל

 שה־ מראש להם סיפרתי כי בכך, אשם
 לוועדה. העניין את להעביר מסכימה מפד״ל

 קפץ לכך, הסכים אכן שוורהפטיג ברגע
 התחילה בכך ממקומו. מאגו״י לורנץ שלמה

בפרו שעה. חצי שנמשכה הגדולה, הסערה
 היה למעשה אך כלהלן, נרשם זה טוקול

 הפרוטוקול וממושך. סוער יותר הרבה זה
הדברים: מן קטן חלק רק קלט

ה מ ל ץ ש נ ר ו  היושבת־ראש, גבירתי :ל
.הדתות ששר אחרי נכבדה. כנסת . .

 בדיעה אני (מפד״ל): בורג שר״הסעד
 התרגשה דקות כסה לפני שרק שהכנסת,

ת, מזזוייב קטן, איחור על או  שר־ של המצי
ה ואת חתקנון את לכבד צריכה הדתות,

: מצווים והתקנון הנוהל נוהל.  מציע יש כן
ת אחר לחבד-כנסת יש לדיון׳, הצעה כו  הז

 לחבר־כנגות יש לוזעדח; להעביר להציע
---------------שלישי

 הוא הנוהל אבל (אגו״י): פרוש מנחם
 סכאן! ולא מהבמה, משם, שמדברים

ה־ על מדבר אינני : בורג שר־הסעד
 הנוהל אזי — נוהל ואם הגיאוגרפי. נוהל
ב רשות־הדיבור מקבל שחבר־הממשלה הוא
— עת כל

 היושבת־ראש, גבירתי פרוש: מנחם
א איך — לא אם לדוכן? לו קראת את  הו

מדבר?
 בשם מדבר אתה (מפ״ם): תלמי אמה

הממשלה?
ת לי יש כן. בורג: שר*הסעד כו  הז

רוצה. שאני מתי הממשלה בשם לדבר
 זלורנץ) שהוא אחרי פרוש: מנחם

יגמור.
שתי :בורג שר-הסעד ל לדבר ביק

ת השאלה סדר. פוגרפי בה. איננה הטו שו ח '
ד (המשך )26 בעמו
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