
 לרשום שלא לבקש יוכל נרשם שכל או בכך, רוצה עצמו הנרשם אם רק יירשמו שהפריטים
אצלו. אלה פריטים

ת זו מול זו :אבנרי אולי ת: שתי כאן עומדו סו תפי
ת; גישה מול תיאוקרטית גישה לאומי

 המאה סו!! של גישה מול אירופה, במזרח שעברה, המאה מן גישה
הריבונית; במדינת־ישראל ,20ה־

ת; גישה מול אכסקלוסיבית גישה אינקלוסיבי
 האומרת גישה מול ;כספחת״ לישראל גרים ״קשים :האומרת גישה

בואו." ברוך - אלינו לבוא הרוצה ״בל
טויה את אשר התיאוקרטית, הגישה הדתית, הגישה  אצל היום וראינו שמענו הקיצוני בי

 בוטה), פחות קצת בצורה דיעה באותה הדוגלים מאחרים, שונה (שאינו פרנש, זזבר״הכנסת
שכון״. לבדד ״עם אומרת: ת תיעשינה הזה העם בתוך י ת, על־גבי בדיקו  לווז׳א כדי בדיקו

מנד להינת מותר למי אלינו, להשתייך מותר למי  אדם כל לדחות עימה וגמור מנוי עי
האורתודוכסית. ההלכה מבחינת למהדרין כשר שאינו אלינו, לבוא הרוצה

 להצטרף גורלנו, עם גורלו את לקשור שרוצה מי האומרת: הלאומית הגישה זה וכנגד
 איננו שיבוא. הלוואי בו, רוצים אנחנו — מיסיננ את לשלם מדינתנו, על להגן עמנו/ אל

בתנר. שענמדים רואים
תו יהודית קהילה אנחנו אומרת: האחת הגישה ת, מן אחת פזורה עוד לא, ו רו  ואין הפזו

בין כאן קהילה בין בברוקלין, יהודי לבין כאן יהודי בין מהותי הבדל  בברוקליו, קהילה ו
מקום. ובכל בפריס בבואנוס־איירס,

תנו את והקמננ הזאת, בארץ לאנס להינת שחזרנו ברגע אנמרת: השנייה הגישה  מדינ
תן. השתנו בינינו צורות־הקשר נכל הזה, בעם מוטאציה חלה גדנל, דבר קרה בארץ, במהו

תו את תקבע לא הלכה שום — הנה בא אדם כאשר  הוא אלינו. אי־הצטרפותו אנ הצטרפו
פניו. מקבל נהלאום הלאום, אל בא

ת/ בו  פוסל פרוש ושחבר־הכנסת הממשלה, על־ידי פה לנו המוצעת הגישה עם נגיע לאן ר
בעיניו? קיצננית די שאינה מפני אנתה

 האם !היהודי העם מן שליש איבדנו ! יהודים מיליון שישה שיבלנו
 מפני אלינו, לבוא הרוצים אלה את מאיתנו ונדחה היום נבוא אנחנו

אותם? נדחה האם ההלבה? לפי בשרים שאינם
 בצבאנו. לשרת רוצים הס מדינתנו, את לבנות רוצים הם איתנו, לחיות לבוא רוצים הם
אותם? נדחה אנחנו

חבר״ אחד של שאילתה היתה הנשמה. עומק עד אותי שזיעזעה תמונה השבוע ראיתי  מ
ת יהודיים לאבות חיילים קוברים אין לשר־הביטחון, הכנסת אמהו  אמר: דיין ״נכריות״. ו

ישראלית. קבורה אותם קוברים ישראל, כדת אותם קוברים
 חייל של קבר מצאנו מזעזע. דבר מצאנז זאת. לבדוק הזה העולם חוקרי את שלחתי

כון, במיבצע־סיני. שנהרג יהודי. בבית־קברות אותו קברו נ
 בינו שתול והוא בית־הקברות, כפל היחידי העץ עץ, שתול שם אבל

 האם מחיצה. משמש הוא כית־קברות. כאותו הקברים שאר בל לבין
כישראל? העם של הגישה זו האם מזעזע? לא זה

שתל? למה שתל, מי בדקת נכון: יצחק
כן. אכנרי: אורי

מחיצה? לשמש כדי שם נמצא שהנא לך אמר נהעץ נבון: יצחק
שבון פירסמנו הצבאית. הרבנות את שאלנו בדקנו. :אבנרי אורי  בהעולם ממצה דין־וח

תו בדקנו לולא הזה המחריד הסיפור את מעלה הייתי לא הזה. תנמו. עד או
ל א ר ש ה י מ ל ר ש י א מ ״ ן ק לפי נעשה זה : ב השבות? חו

ק המתבטא היסודי העקרון כל על מדבר אני :אבנרי אורי  סעיפיו. כל על הזה, בחו
 הזה העם גנרל אל גורלם את ולקשור בצבאנו לשרת הבאים אלינו, הבאים אותם האס

 רוצים אינם שהם מכסים לעבור מהם נדרוש האם אנתם? נדחה האם ׳— הזה נהלאנם
ם גורלכם קושרים אתם להם: שנאמר או אותם? לעבור  אתם ברוכים לגורלנו, לב בתו

בבואכם.
 נשאו אחרים ח״כים גם אולם העקרונית. הבעייה את שהעלה בוויכוח היחידי היה אבנרי
 תמיר שמואל האוזנר, גדעון ביניהם הצטיינו פחות־עקרוניים. פרטים על מרשימים נאומים
סנה. ומשה

 הממשלה סיעות של היחידי שהנואם פולו למעמד אופייני זה היה
 של אופי שנשא בנאום הממשלתי החוק את שהביא - בן־מאיר היה

 שייצג האיש מטעם זה, אורתודופסי נאום־תעמולה בבית־פנסת. דרשה
 הוותיקים הציונים שרידי של פגיעתם את סימל הממשלה, את למעשה

הטרום־ציוני. הגטו של להשקפת־עולמו
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 שהיה פרט — החדש החוק של אחד לפרט נגעה פרוש של הצינית *•שערורייה
ם ן ג והתחסדות. צביעות של סמל הוא |

 במשפט העליון בית־המשפט על־ידי ושבוטלו במשרד־הפנים, כה עד ששלטו בהנחיות
 הגיור בחוקיות ספק הטיל זה דבר ״כהלכה״. שהתגייר מי גם הוא יהודי כי נקבע שליט,

הרפורמי.

 פי כפירוש שאמרה הסתייגות, בהן שלום הגיש זאת, לוודא פדי
וקונסרבטיבי. רפורמי גיור גם פולל החוק לפי הגיור

 פרוש הגיש זאת לעומת הליברלים. של החילוני והפלג ל״ע מפ״ם, נציגי עשו כמוהו
״כהלכה״. המילה את להחזיר שבאה הפוכה, הסתייגות

 שלום הסתייגותו. את הדוכן מעל נימק כאשר כהן, שלום סיפר לאחר־מכן שקרה מה על
 השפל מעשהו אחרי שפעל היחידי חבר־הכנסת כשהיה כללית תשומת־לב כן לפני משך כהן
 את והרים התכופף הנואמים, דוכן על עלה ממקומו, ספונטאני באופן קם הוא פרוש: של

שהושלך. הסידור
שבתי — בהן שלטתי שלא בנסיבות — חודש לפני כהן: שלום ציע למעלה י  ולא בי

קון הצעת על הדיון את לשמוע כדי באולם, השבות. לחוק התי
תחולתו הרחבתו המשלימים דברים על דובר ק של ו  וצאצאיהם. בני־זוג על גם השבות חו

ר ההכרה לרבות הגיור, בתחום מתוקנים סדרים ״הבטחת קונסר רבנים על־ידי שנעשה בגיו
שעיהו, ישראל חבר־הכנסת זאת אמר ורפורמים.״ בטיביים  ונציג הכנסת ועדת יושב־ראש י
בממשלה. הרוב מפלגת של מוסמך
אז אמר: שר־המשפטים כבוד  קהילה של תעודת־גיור עם שיבוא שמי אומרים אנו ״ו
 יתקבל פירוש מה כיהודי. יתקבל הוא — אחרת דת בן שאינו ובלבד כלשהי, יהודית

ת לכל יזכה הוא — כיהודי? כויו ת יירשם והוא השבות, חוק של הז  שלו בתעודת־הזהו
ה יהודית קהילה של תעודת־גיור על מדובר וזה כיהודי, ש ל י.״ כ

 לפנינו אשר כהצעת־־החוק מופיע זה איפה הכרי-הפנסת, רבותי,
שרימו? מרמים, שהם עפשיו לומר עלי האם התחייבו! הבטיחו, היום?
היום אתמול ציוניות, מסיעות חברי־כנסת אלי פנו ו שנן להם שגם קואלי ת י  הסתייגויו

ת הציע פרוש חבר־הכנסת לי: אמרו הם הרפורמי. לגיור בהקשר  שכגיור האומרת הסתייגו
ההס את לבטל יוצע פרוש, של ההסתייגות שתיפול מכינון ההלכה. על־פ׳ גיור רק ייחשב
 בעל־פה ייאמר אבל תופס, הרפורמי שהגיור כתוב יהיה לא אומנם בחוק שלנו. תייגות

הי בוויכוח תן את אתה גם תסיר — לי הציעו לכן, הכוונה. שזו תייגו ס הגיור. לגבי ה
שב אני אבל משפטן, אינני רבותי, ורק אן שמחייב יודעים הזה בבית שהמשפטנים חו

ת ש ח״כ קפץ אז שלו. הזהו שבוע צעקות־אימים. וצעק מכסאו פרו  מעשה פרוש עשה ה
הו, מאין חמור מו בעת עליו, וירק סידור־תפילה כשזרק כמו או כן מעל נ  הכנסת. דו

 במשך עשתה לא כהן, שלום ח״כ נגד מסע־לינץ׳ שעות תוך ערכת אשר הכנסת,
בכנסת. פרוש ח״כ של תקדים לו שאין המעשה נגד למחות כדי דבר, ימים חמישה

 חבר־ כל מליידי או החוק, מגיש על־ידי הנאמרים ההסבר דברי עצמו. בחוק שכתוב מה
מחייבים. אינם — אחר כנסת

 מדינת־ישראל, ושל היהודי העם של כיותר החמור המצפוני כנושא
 האס ברורה. אינה בו העיקרית שהנקודה חוק לחוקק הולפים אנו

 יהודי״? ״מיהו בית־משפט פל ישאל שמחר פדי חוק הבנסת תחוקק
 ? כרחובות יריבו שמחר פדי

מתלהב? אתה ממה כן־פורת מרדבי
 עם הולך איני כי אס כיהודי, שלי הדת בהגדרת גאה אני כי מתלהב, אני בהן: שלום

שתי ולא כיפה, תפילה. ספר זרקתי לא גם אך העצמאי, החינוך ספסלי חב
 משותפי אחד בל בו למצב מסכימים איננו לטישטוש. מספימים איננו

 יבואו הדתיים הצלחנו. הנה ולומר: לבוחריו לבוא יופל הקואליציה
מפ וקונסרבטיבי. רפורמי לגיור בקשר תופם דבר בחוק אין ויטענו:

ההלפה. לפי לא זה רואים, אתם ותטען: תבוא העבודה לגת
הו הזה, החוק את להעביר רוצים אתם אם רו  תכריעו. תתחמקו. אל ברור. שיהיה כן תעבי

 לא דתית, מפלגה חבר איני כיפה, חנבש שאיני אמרתי פרנש: ח״כ של למעשהנ אשר
תנ בינם פעמים שלנש בשנה, אחד שבוע לשנה, אחת אבל אנטי־לאומית. ולא לאומית  באו

ש״ מתפלל אני שבוע, המנוח. אבי לזכר ״קדי
נן הרפורמים. של זה בסידור־תפילה נמצאות רבא״ שמיה ויתקדש ״יתגדל המילים אי  ה
שות? שות? האינן — המבורך״ ה׳ את ״ברכו והמילים יהודיות? האינן קדו  האינן קדו
מי יהודיות? ן מי ה׳, באלים כמוך ו״ מו ת נורא בקודש, נאדר כ פלא״? עושה תהילו

 לירושלים הזעקה את ממנו שהוציאו מפני זאת עשה כי אמר, ספר־התפילה את שזרק ימי
ת לי באומרים שמחתי לדויד, המעלות ״שיר כתוב: הנה אבל ולציון.  עומדות נלך: ה׳ בי

ה ירושלים ירושלים: בשעריך רגלינו היו  שלום שאלו יחדיו: שחברה־לה כעיר הבנוי
תין״. שלווה בחילך יהי־שלום אוהביך: ישליו ירושלים מנו באר

? להנהיג פרוש חבר־הכנסת שרוצה השלום, זה האס  חברי־ שרוצים השלום זה בחילנו
הזה? העם בקרב להנהיג הממשלה

 מחמש אותו מסלקים כיצד עכשיו נראה קראתי: בקריאת־כיניים
שאמרתי. ומהדברים הזאת מהקריאה כי חוזר אני ישיבות.

 ספר השחתת על המדבר הפלילי, מהחוק סעיף ציטטתי אפילו פלילי, מעשה זה נכון,
ר אני תפילה. שהו עוד שיעמוד רוצה ואיני שפטים, בו שתעשו רוצה איני בי. חוז  כילד מי

בפינה. רע
תון לא בכעס, חלילה לא להזהירכס, אני רוצה אן  שינאה. מתוך לא ובוודאי נקמה מ
 ממירשס ״הלאום״ הגדרת את מחקו הזה! החוק את תעבירו אל בכאב: להזהירכם אני רוצה

ת הזה, בדור הזה, לעס תשאירו התושבים! שהו יכריע ואולי חייו, את לחיו  הבא בדור מי
הו של זו בשאלה תו תאנסו אל יהודי. מי עכשיו! או

 אחת אף לא. או תופס הרפורמי הגיור אם לקבוע לבית־המשפט הכנסת השאירה למעשה
 כי בפירוש, הכנסת, קבעה לא וכך הסתייגותנו, בעד הצביעה לא החילוניות הסיעות מן

חוקי. הוא הרפורמי הגיור

? 1דחט וה רנזה
 הנראה זה, מוויכוח חשובים יותר הרבה הנראים בעניינים כיום עסוקה דינת״ישראל

 הרגיל האזרח וגובר. הולך בעולם ישראל בידוד בגבול, נהרגים צעירים וצדדי. מופשט
תשובות: שתי יש כך על עכשיו?״ הזה העניין בכל צורך היה מה ״בשביל שואל:
 הממשלה, אלא הצעת־־החוק, את העלתה החילונית האופוזיציה לא •

 המפד״ל, כין הקואליציה הקמת ערב שנפרת הסודי להסבם בהתאם
 בהחלט מופנה היתה החילונית האופוזיציה ושר־המשפטים. גולדה

 כפרשת כית־המשפט על־ידי שהוגדר פפי הסטאטום־קוו, את להשאיר
שליט.

 מפ״ם, ועד מהמפד״ל הקואליציה, על־ידי שנעשה המעשה וצדדי. מופשט עניין זה אין •
 השלכות לו יש — יחד גם הישראלית הלאומיות ושל הציונות של רעיון־היסוד את ושחיסל
המדינה. עתיד לגבי עצומות מעשיות

 סיעות וכמה חדש כוח — הזה העולם סיעת עם יחד החוק, נגד הצביעה שמפ״ם אף
 בהתפטרות מפ״ם איימה אילו כלל מובא היה לא שהחוק העובדה את משנה זה אין אחרות,

תיאטרון. מישחק אלא אינה אלה, מסיבות נגד, ההצבעה למפד״ל. בדומה — הממשלה מן
 את לחוקק אי־אפשר אך חוקים, לחוקק אפשר :נשארה אחת נחמה
 המיזרח־ לגטו חוקית, מבחינה ישראל, את מחזיר החדש החוק החיים.
 יתקדם הוא לגטו. יחזור לא במדינת־ישראל שקם הלאום אולם אירופי.
 המימסד של מעשה ושום בריאה, ישראלית לאומית תפיסה לקראת

החיים. את יעצור לא הזקן
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