
ם רוצים ״איננו תוי  - לבנים ובפנתוים שחורים נננ
ח לא וגם ו נ ולבנים!״ שחווים נסים לה שיש מ
במזרח. היא סידני בצפון, היא מוסקבה הרחוק,

אשכנזי. להיות רוצה אינני אשכנזי. אינני
 מתעב ואני כאשכנזי. עצמי את מרגיש אינני

 הגדרה עלי לכפות המבקשת הצעת־חוק כל
רוב. של הצבעה על־ידי כזאת

לדבנות ואשון לווו
 מבקש המחזאי קומי. ידגע יש שקספיר של דרמה בכל
 בהמשך לחזות שיחזור לפני בצחוק, להתפרץ מהקהל

מעישי־הזוועה.
כזה. היתולי אינטרמצו היא החוק הצעת של 2 סעיף

 לרב לייעד רוצים השקספירי המוקיון תפקיד שאת ותבל
בישראל. נכבד

 ה־ הספרדי הגזע כן כראשון־דציון, רי לא
 טהור. גזעי אשכנזי כשני־לציון, די לא מורהב.

 והמישי רביעי ואולי ,לציון כשלישי צורך יש
הרב מועצת של ככור נשיאי — כעתיד לציון

הראשית. נות
 הרי נחזר, סגי בלשון המחוקק השתמש אי־פעם אם
עליה. עולה זו הגדרה

: נשיא 1 ד ו כ ? איזה כ ד ו ב  יכול מה כ
 זה סעיף של לידתו מאשר מכוכד פחות להיות
? זה ותואר
 לבעייתם ממני יותר ער שהוא זו, בכנסת אדם אין

 מדכאות, ובלי עם ונסיון, זכויות עתירי אישי־ציבור של
 פתרון לספק כדי אקטיבית. מכהונה לפרוש זמנם שהגיע
 סיעתנו הציעה זו, לבעייה ומועיל, סביר באמת, מסובד
 ״בית מעין עליון, בית להקים ההצעה את השישית בכנסת

זו. הצעה דחיתם אתם ישראלי. לורדים״
ראשיים, רבנים שהיו מי גם יישבו השני שבבית הצענו

 תרומות שתרמו או רמות, כהונות שמילאו אחרים עם יחד
 הרב היה כזה בבית השונים. בשטחי־החיים חשובות,

 בן־ דוד בצד מקומו, את מוצא אונטרמן איסר יהודה
 גולדמן נחום דורי, יעקב רב־אלוף רוזן, פנחס גורמן,

ואחרים.
 שד לכהונה אונטרמן הרב את למנות אולם

רי או שתהיה כהונה לרבנות, הראשון הלורד
 עלבון זה הרי — ציבורי מיטרד או מתוכן קה
הישר. לשכל ועלבון לו

כולו. הזה הסעיף את למחוק מציעים אנחנו

!ננתוו גורנו ,0נדי1(שוו1 נוחו
 3 בסעיף דמוקרטית. להיות מתיימרת ישראל מדינת

 הדמוקרטית, המציאות רק לא נעלמת זו הצעת־חוק של
עצמה. הממרה גם אלא קיימת, תה שהי במידה

לו לקרוא שרגילים מישטר בא במקומה

ם הרבנים טי אונטרמן נ ו
 שלא מי על מרות ולהטיל חוקים לחוקק רשאי השילטון

 בו. לבחור לו ניתן
ז כאן קורה מה והנה,

 אדם כל .ישעבד זה, חוק פי על שייבחר המוסד
 נישואין סידרי מותו. אחרי ועד לידתו מלפני בישראל,
 ומצבות, קבורה וממזרות, חליצה ובילוי, תפריט וגירושין,

 בעקיפין או במישרין משועבדים כולם — ומוות חיים
ולרבנות. לרבנים
כיהודי. מוגדר הוא אם מסמכותם, לפרוש יכול אדם אין

ת המדינה אותם. לעקוף יכול אדם אין י נ ו ל י ח מסרה ה

 כל את ,3 הסעיף את למתוק מציעים אנו כך משום
 — הרבנים את הבוחרת האסיפה הרכב לגבי ההוראות

 נציגי־ציבור, ושבעים רבנים ממאה מורכבת תהיה לפיהן
 לא מדוע הדתי. המחנה עסקני בחלקם, יהיו, הם שגם

 מהנהלת מורכבת תהיה הבוחרת ״האסיפה :בפשטות תכתבו
 ■בידי למסור הסכמתה תמורת הלאומית״, הדתית המפלגה
במדינה? הפיאודליים הנכסים שאר כל את המערך

 לקבוע צריכה הבוחרת האסיפה הרכב את
 תציע כאן בכך לדון ובבואנו הכנסת, מליאת
 כל על חברי־הכנסת, ועשרים שמאה סיעתי

 ויד• מאיר ח״כ עד פרוש מנחם מה״כ סיעותיה,
כו לישראל. הראשית הרבנות את תמנה נר,
כה. נכחור כולנו לה, כפופים לנו

 זהו ,והמדינה, הדת בין הפרדה בה שאין במדינה
 כאבסורד, לכם נשמע זה ואם היחידי. הסביר הפתרון

 השורר המצב בעצם אלא בהצעה, אינו האבסורד הרי
הממוסדת. והדת המדינה בין ביחסים

במחשניס שחווה דראנה
 שסדרי הקובעים הסעיפים את לבטל דורשים אנו

 שהדבר ולקבוע ״בתקנות״, השר על־ידי ייקבעו הבחירה
הכנסת״. של מיוחד ״בחוק ייעשה
 בידי מסרן שהעם רבות, סמכויות להעביר נאלצים אנו

 שאין נראה והבירוקרטיה. השרים לידי בית־המחוקקים,
 שאנו המחירים אחד זהו המודרנית. בחברה מכך מנוס

 המדינה של -והולכת הגוברת ההתערבות עבור משלמים
-תהליכי־החיים. בכל

 בלי או עם יסר, בידי למסור יכולה הכנסת אין אולם
 ליסודות הנוגע בעניין החקיקה את ועדה, של אישור

הציבורי. והסדר המישטר
כאן. לעשות נדרשים שאנחנו מה זה

 יודעים הם המערך. אנשי את מכין אני
 ביצוע את מעדיפים והם מעל, נעשה שפה

 של הגדול כאולם ולא כחדרי־חדרים, המעל
 והעי־ הטלוויזיה זרקורי לאור הכנסת, מליאת
 את יעיטה ששר-הדתות להם מוטב תונית.

 אל מחר לבוא שיוכלו כדי השחורה, העבודה
 כמעל. היתה לא ידנו :ולומר החילוני הבוחר

אשם. הוא אשמים. אנחנו לא
 מפקירים אתם אם לזרא. הוא הזה הצבוע המישחק כל

 הופכים אתם אם הרבנית! הראקציה לחסדי כולנו את
 של לדיקטטור באמריקה, היושב מלובאביץ/ הרבי את

 כאחוזה האישיים חיינו את מוסרים אתם אם !ישראל
 הציבור, לעיני בגלוי, זאת עשו — המפד״ל לידי פיאודלית

 הסמכות מסירת על־ידי להתחמקות פתח לכם תמצאו ואל
תקנות. להתקין לשר־הדתו׳ת

 מבוך לתוך עמוק ויותר יותר נכנסים אתם
 כרגע לתוכו נכנסתם מתחסדות. קנוניות של

 שבמדינה וקכעתם כנפשכם, שקר שעשיתם
 מיש־ יקום העשרים, המאה כמחצית שנולדה זו,

 מישטר ומדינה, דת כין אי־הפרדה של טר
 שנה. 400 לפני התרבותי העולם מן שעבר
 כירכרה חיברתם ימינו כת מכונית של למנוע
 כמה שכל מתפלאים אתם והנה הביניים, מימי

מתפרק. העסק חודשים
עלבון עלבון'?דת, למדינה, עלבון הוא זה מצב

 הדמום, שילטון כמקום ״תאוקרטייה״. בעולם
אלו שילטון התאוס, שילטון בא העם, שילטון

 אם כי הכוונה, לאלוהים שלא מובן אך הים.
 הקדוש־כרוך• לנציגי עצמם את •שמינו לאותם

 כמשכורת אך יפוי־כוח, ללא אדמות, עלי הוא
נאה.

 של בדרך הרוב שילטון השאר, בין פירושה, הדמוקרטיה
 כסיסמת גם, פירושה כל. ה משתתפים בה חופשית, הכרעה

יז10 ד13x31101! 8.6ק1:68611131100 הישנה, הקרב
 רשאי השילטון אין ייצוג״. ללא מיסוי ״אין לאמור:

ואין בשילטון, לבחור הזכות לו שאין מי על מס להטיל

 שילטון — י נ ז ל י ח ה החוק פי על השילטון את לידיהם
בצביונו. דתי אך במהותו י נ יו ל י ח שהוא

 אני חיי. על י״טתלטו שהרבנים רוצה אינני
 אתם אם אולם המדינה. מן הדת בהפרדת רוצה

 את לעצמי תובע אני פ, לרב;׳ אותי משעבדים
כרבנים. לבחור הזכות

קצוות. בשני בחבל לאחוז יכולים אינכם או. — או
 חייבים רבנים, למרות חילוניים את מפקירים אתם אם

 החילוניים. הבוחרים לחסדי הרבנות את להפקיר אתם
 ואת לקריקטורה, הדמוקרטיה את הופך אחר פתרון כל

מישפטית. למציאות התאוקרטיה

 האיש של למצפונו עלבון לאמונה, עלבון לדמוקרטיה,
 אינו א״ש הדתי. האיש של למצפונו -ועלבון החילוני

 סוחרים של קטן קומץ מלבד זה, מביש ממצב נשכר יוצא
 ותמיכתם, קולותיהם את הקונים ואותם — קודש בתשמישי

חול. בתשמישי לסחור כדי
ודת, פוליטיקה כין לחוד, קודש כין הבדילו

ורבנות. מדינה כין
 להקטין שבאו הסתייגויותינו, את הצענו אנו זיו ברוח

 נגד מצביעים היינו כולן, נתקבלו אילו גם אך הרעה. את
המדינה. מן הדת הפרדת לדגל נאמנים הצעת־החוק,

 מבטא שתקציבה מאחר כולה, הממשלה או הממשלה ראש
הקולקטיביות. מגמותיה את

 להתווכח יש הראי. עם להתווכח טעם אין
כד. המשתקף הפרצוף עם

 מוכרחים התקציב. על להתווכח טעם אין
לבצעה. בא שהתקציב המדיניות עד להתווכח
 סיעות של הסוציאלית הדמגוגיה על אני תמה לפעמים

 ובאותה מלחמתית־סיפוחיסטית, במדיניות הדוגלות הימין,
הסוציא השירותים את לשפר הן תובעות עצמה נשימה

 תנאים לעובדים וגם'לתת המסים, את וגם-להוריד ליים,
 דוגל שטחים, בהחזקת שדוגל שמי ברור הרי יותר. טובים

 לעשות בלי יכול, הוא ואין וגדל, גדול ביטחון בתקציב
 אמצעים להקציב הן זמן באותו לדרוש בנפשו, שקר

המסים. את להוריד הן אחרות, למטרות
 על מסתובב כולו כל היושב־ראש, כבוד זה, תקציב

הוק הביטחון שתקציב נכון הביטחון. תקציב של הציר
 להוריד שר־האוצר כנראה, הצליח, ובמאבק־איתנים פא,

הביטחון. מתקציב מיליונים כמה

 צוק כמו המזדקרת המכרעת, העובדה אכל
 אנו מקציבים שעדיין היא התקציב, ים מתוך

הביטחון. לתקציב הלאומי התוצר מכד צ5כ־*
 האחרים, הסכומים כל את הביטחון לתקציב נוסיף אם

 אותם מקציבים היינו ושלא בטחוניים, במהותם שהם
הו של האחוז הרי הביטחוני, המצב לולא אלה למטרות

 .250/0ל־ מעל בוודאי יעלה הלאומי בתוצר הביטחון צאת
 ממנו, מלהזדעזע שחדלנו עד זה, למצב כך כל התרגלנו

כולו. בעולם ורע אח לו שאין למרות
 תקציב אחוז על דני אוניברסיטאי מחקר פורסם

מד והמיספרים אחרים, עמים של הלאומי בתוצר הביטחון
למדי. הימים

 שנה לפני — שנה כאותה הוציאה ישראל
 תקציב על הלאומי התוצר מכלל צ0.5כ־* —

 ארצות■ הקציבה לבך כהשוואה הביטחון.
.7.8* — הכרית

 מזה יותר ארבעה פי כמעט הגדול אחוז מקציבים אנו
כל את מבטא אינו זה גם אך — ארצות־הברית של

 מקציבה העשירה, העצומה, ארצות־הברית, אם המציאות.
 לאחוז דומה זה אין לביטחון, הלאומי מהתוצר אחד אחוז
 זאת ולמרות בשלנו. עני עם של הלאומי מהתוצר אחד

המק למדינה הקורבן, מבחינת ארצות־הברית, נחשבת
 לטילים — ביטחונה להבטחת ממשאביה גדול חלק דישה

 לחיל ואטום, מימן לפצצות גרעיני, למחקר בין־יבשתיים,
ועוד. ועוד גדול, אוויר

 לביטחון מקדישה איננה ברית־המועצות
 מצריים ואפילו הלאומי, מהתוצר 11מ־* יותר
הלאומי. מהתוצר 207־ לביטחון מקדישה אינה

 483 — שנה באותה בישראל לביטחון לנפש ההוצאה
שפי לשנה, לנפש לירות 2,000מ־ למעלה — דהיינו דולר.
נפשות. 4 של למשפחה ומעלה לירות 8000 — רושו

 שידמה כישראל משפחה שכל הדבר פירוש
 שעברה כשנה כלבד הביטחון תקציב עכור

סכו עד מדובר כאשר לחודש. לירות 675כ־
 אספקטים על לדבר מגוחך כמעט כאלה, מים

התקציב. •טל אחרים


