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 !״המפד״ל של הכסח עגל למעו בנפשם כחש עשו הרבנים

 !״ולגייר דום לעמוד דים לובשי־מ לרבנים צבאית פקודה ״נתנו ■
״1 בטענות-שווא הצבעה ובהשגת הכנסת בהונאת אשם ..שר-המע?פטים ■

 זיידמן. הלן בפרשת קדחתני באופן הסיעה פעלה שעבר, השבוע בל במשך
 לאוזני הגיעו שהדברים לפני ועוד מהימן, ממקור — לפתע לנו נודע ב׳ ביום

 בדי זיידמן, הלן את גייר גורן הרב של ״בית־דיוושדה״ בי — חברי״הבנסת שאר
הרפורמי. הגיור לטובת בית־המשפט של החלטה ולמנוע הרפורמים, בגב סכין לנעוץ

 כדי — משרד״המשפטים על הדיון — הראשונה ההזדמנות את ניצלנו ג׳ ביום
 הכנסת ושחברי בקפידה, שהוכן ביותר, חריף בנאום זו. קנונייה משמעות את לחשוף
 משפטית דתית, מוסרית, מבחינה הדברים את ניתחנו דקה, בדממה לו האזינו

הנאום. באמצע שברח שר־המשפטים, התפטרות את ותבע:ו — ופרלמנטרית ״מלכת
היום. בישראל נעשה מחפיר מעשה כהן: שלום
 פרשת מהווה האמפטיה, מלכות מכל יותר

 הצביעות את המוקיעה פארודיה זיידמן הלן
 והמפלגתי הדתי הקיים, המימפד של והציניות

 בשם זאת טרגי־קומדיה לכנות אפשר כאחד.
המיקווה״. ״מלכת

בכחש הכנסת את סובבו
זה? מביש מעשה פוגע במי
 נרק,_ כאן כי הישראלית, השיפוט במערכת פוגע הוא

 אשר פסיקה ולמנוע בית־המשפט, את לעקוף כדי תחבולה
אותה. חייב הציבורי האינטרס

 במגילת־העצמאות, המובטח המצפון, בחופש פוגע הוא
שר־המשפטים. וגם בתי־המשפט מופקדים שמירתו שעל

 ואשר בכחש, סובבוה אשר הכנסת, בכבוד פוגע הוא
בטענות־שח־א. הצבעתה על השפיע שר־המשפטים

 עלובה קנונייה של בדרך הרפורמית, ביהדות פוגע הוא
ופחדנית.

האורתו ביהדות זה מעשה פוגע וראשונה בראש אבל
 עסקני עם בשיתוף — המפלגתיים שעסקניה עצמה, דוכסית
עפר. עד ורמסוה והשפילוה ביזור, — העבודה מפלגת

לכנסת מפורשת הבטחה
בשר־המשפטים. תחילה נטפל
שמ הצעת־חוק, לכנסת השר הביא שבועות מיספר לפני
ולש האזרחים, על חמורה דתית כפייה להחיל היתד, גמתה

 — ודתם לאומיותם של החופשית ההגדרה את מהם לול
העליון. בית־המשפט פסיקת חרף וזאת

לצי השר הבטיח הגלולה, את להמתיק בדי
הר כגיור יכירו שלהבא אחת: הקלה בור

היהודי. הלאום רישום לצורף פורמי
 והבטיח חזר דעתו ועל לכנסת, במפורש הבטיח השר

 חיים חבר־הכנסת ומשפט, חוק חוקה, ועדת בשם זאת,
צדוק.

 שוס עשו ולא וחד־משמעיות, כוללות היו אלה הבטחות
 בחוץ־ רפורמי גיור לבין בארץ, רפורמי גיור בין הבחנה
לארץ.
 שהצביעה. כפי הכנסת הצביעה אלה הבטחות סמך על

 להבטחות ערך ליחס שאין אז, כבר אותה שהיזהרתי למרות
כאלה.

 שר־המש־ הלך אלה, להתחייבויות מפורש בניגוד והנה,
באמ יתנגד, שלהבא הדתיים לעסקנים בכתב והבטיח פטים
 רפורמי בגיור להכרה לממשלה, המשפטי היועץ צעות

. שנעשה בארץ
 אדרבא, :לשר־המשפטים תגר קורא אני

כ אחת מילה על שיצביע תשובתו, בדברי
 בי המוכיחה אז, שלו הסיכום בדברי או חוק,
ובחוץ־לארץ. כארץ גיור כין הבדל על דובר

בורח שפירא השר
לשר שר־המשפטים של זו הבטחה ניתנה מה סמך על

ה,פנים?
 שניתנו הצהרות באותן כאילו טוענים, הפילפול בעלי
, שנעשה הרפורמי הגיור נכלל לא בכנסת ל א ר ש י  וכן ב

הכרה. של אפשרות ממילא השולל שןי מנדטורי חוק שיש
 לשר־המשפטים להציע רוצה אני אולם בזאת. אמת אין

 הכנסת של כבודה בשם דורש ואני מפורש, אתגר עוד
חד־משמעית: תשובה
רפור גיור כין להבדיל אז השר התכוון אם

והג כחוץ־לארץ, רפורמי גיור ובין בארץ מי
 על־ידי כלתי-מכוכדת, בתחבולה זאת ניב

 והשגת הכנסת הונאת זו הרי מילים, מישחק
בטענות-שווא. הצבעה

מהאולם.) ויצא מו
 הכנסת כך. הדברים את הבין לא חבר־כנסת שום כי
 כי הברור הרושם את קיבלו והעיתונות הציבור כולה,
רפורמי. גיור כל יוכר

הוב ובאמת תחבולה, זו היתה לא אם אולם

 יש הרי שהובטח, לכנסת נדמה שהיה מה טח
 והפרת הממשלה ביזוי הכנסת, ביזוי באן

להתפטר. השר את המחייבת אמונים
ב שיירשם חשוב אכנרי: אורי

אונזץ־תי■ היה לא שלשר־המשפטים הכנסת,
מה? יצא והוא האלה, הדברים את

נאמרו.
הוא נביא; היה הוא :הלוי ,קי**מיו

 ה אבל לשמוע. התחיל הוא :הן4
 מפ גם דברי־שבח, הרבה לכן קודם

לו. הספיק זה

אנטי־דתית פייה
בדת. הפגיעה פחות לא חמורה
במדינה. אחר גוף מכל יותר דתית, בכפייה לוחמת סיעתי
עצמנו את רואים אנו הכרתנו מעומק אולם

ויודיגז ןייךנז\ ־ן2וז

 הדת בחופש מבעיתה פגיעה באן יש :שנית
האורתודוכסית.

| ממקו• הפגנתי באופן שר״המשפטים קם (באן |

 הגברת את לגייר האורתודוכסיים הרבנים סירבו כאשר
ואנו הדתית, והכרתם מצפונם על־פי פעלו הם זיידמן,
כך. על אותם מכבדים
 שדתיים כדי גם מהמדינה הדת בהפרדת דוגלים אנחנו

 יפגע שהדבר מבלי החופשית, אמונתם עלפי לחיות יוכלו
הלכתם. את לקבל רוצה שאיננו במי

 אילו מתעוררת, היתד, לא הזאת המבישה הפרשה כל
בנישו־ חופשי באופן להינשא יכולה זיידמן גברת היתר,

התו במירשם חופשי באופן ולהירשם בארץ, אזרחיים אין
והחופשית. העצמית הגדרתה על־פי שבים,

לגייר מוכנים אינם האורתודוכסיים שהרבנים לנו נאמר

 הכנה של שנה בחצי מסתפקים שאינם בחפזון, אנשים
 אומנם שהגיורת להשתכנע רוצים שהם הרפורמים, כמו

 חילוני קיבוץ חבר תפיסתם, לפי המצוות. כל את תקיים
 מאפשר אינו ומישטר־חייו מאחר כלל, להתגייר יכול

וכו׳. כשר מיטבח קיום מצוות,
 צפוייה היתה כאשר לילה? בן קרה

בקיצור: לג׳ובים, לתקציבים, לבסאות,
 המפד״ל של - הכסף עגל אולי - הב יל

 בנפ* כחש לעשות הרבנים על לחץ :על
לא זה וכאשר רמיה. מלאכת ולעשות

בית-משפט בית־דין־שדה, הקימו - הועיל
 לוב־ לרכנים צבאית פקודה נתנו ממש, צבאי

ולגייר. דום לעמוד שי־מדים

שליט בני של מכתבו
 היום. רק אלינו שהגיע מכתב כאן לקרוא לי יורשה

 חבר־ לסיעה לחברי שליט בני רב־סרן על־ידי נשלח הוא
הקצי התערבות של זו לסוגייה בנוגע אבנרי, אורי הכנסת

בעניין. האלה נים
 בשעתו נכבד, ״חבר־מסת שליט: בנימין רב־סרן כותב

 אין בשאילתה, מסויימת סיעה של מחברי־הכנסת אחד פנה
ת הצעות להציע צבא, כאיש שליט, רב־סרן יכול טיו  פולי
 גורן אלוף יכול אין לשאול; המקום שהיום לי נראה :.וכף.

ת בעל כאיש־צבא, מעשה, לבצע שמעו ת מ  עמוקה, פוליטי
האז לפעולתו אישור קיבל האם טהור? אזרחי ובעניין
רחית?׳■

מטב״ל ופקודות מפד״ל פקודות

 אני כפייה נגד מידה כאותה להילחם מצווים
טי-דתית.

כפולה. אנטי־דתית כפייה לפנינו יש והנה
 על־ זיידמן, הלן הגברת על הכפייה :ראשית

 מפלג־ מטעם בלתי-הוגנים לחצים הפעלת ידי
 נרתעו לא שבעליה הקיבוצית, ותנועתה תה
 ואת המדינה נשיא את את בהם לשתף אף

ראש-הממשלה.
המת הדתי הזרם את לנטוש זיידמן הגברת הוכרחה כך
 — לו מתנגדת שהיא דתי לזרם ולהיכנע בו שבחרה קדם,

 זה בקיבוץ. הילכות־חייה בכל אם כי באמונתה, רק לא
גיורת. בהיותה לכהן, האזרחיים נישואיה על־ידי הוכח

״בית-דין־שדה״

היתולי. זה היה הרי מביש זה היה לולא נכבדה, כנסת
 שקרא כפי — בטלפון גיור ? הבא הצעד יהיה מה כי

בקריאת־ביניים? אבנרי אורי חברי
 המטכ״ל, או המפד״ל פקודת על-פי גיור
האלוף־רב? או הרב-אלוף מטעם

החופ ההתחרות תורת ליעילות חותכת הוכחה כאן יש
 את ששברה היא הרפורמית הקונקורנציה שרק ברור שית•
 הגיור מחיר את והורידה האורתודוכסי, המונופול כללי

עצמם. הרפורמים של המינימלי למחיר מתחת הרבה
מצפו דתיות, שאלות כאן מתעוררות בצד. צחוק אבל

ומשפטיות. ניות
 על־ידי נעשה אילו בגיור, להכיר המפד״ל מוכנה האם

 בניו־ג׳רסי זיידמן לגברת הרפורמי בן־חורין טוביה הרב
 רב אותו של הגיור, אותו את פוסלת אך בניקוסיה, או

בתל־אביב? זיידמן, גברת לאותה בן־חורין,
 ציונות זאת האם ? החדשה הציונות זו האם

ציניות? או -

שר־המשפטים! יתפטר
 שר־הפנים, את וגם שר־המשפטים את האשמנו בשעתו

בפר העליון בית־המשפט של הכרעה לעקוף כדי בקנוניה
 הנהלת של סודי במיסמך זאת הוכחנו ואף שליט, שת

הכנסת. דוכן מעל קרא אבנרי אורי שחברי המפד״ל,
 והמערך המפד״ל על־ידי נוספת קנוניה נעשתה עכשיו

בית־המשפט. החלטת את שנית לעקוף כדי
 לנו אין כן על לכף. ייד נתן שר־המשפטים

 אי־אמון. בו ולהביע לחזור אלא מנוס
וכדין. כדת שיתפטר ממנו תובעים אנו
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 לגמרי שר־המשפטים התעלם שלו בנאום־התשובה

 כהן. שלום דברי את בלל הזכיר ולא זה, מאתגר
:דבריו את כשסיים
 מסויימת, באשמח השר את פה האשימו אבנרי: אורי

 עליה. ענה לא שהשר לציין רוצה ואני
לת שראויים למי עניתי שפירא: שר־המשפטים

הכלל! מן יוצא בלי שובה,
 ב״הודעה היום למחרת כהן שלום הגיב בך על

:הדוכן מעל אישית״,
ם ו ל ן ש ה . :כ . הי .  הפוגעת ביותר, חמורה קביעה זו

בכללה. והדמוקרטיה הפרלמנטרי, המישטר מהות בעצם
י ת י נ פ . . קונ אופי בעלת חמורה, בהאשמה השר אל .
. סטיטוציוני . ק. ה ב המס את להסיק אלא לי נותר לא מו

כהודאה. שתיקה : קנה


