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בוהקזאליציה? המזוקנים המוסקטרים ארבעת יפרשו האם

 שיקרא בגין, מנחם של המתוקות ליםהבשד לינורח
וארצנו״? עמנו ״למען להם להתכחש

 באשר כסוף, ההכרעה, תהיה אך
 עד מרחפת ככר הסכנה — תהיה

 לה מודעים חבריה בל הממשלה.
 שחוק־זחשבות האפשרות, היטב.

 קיימת כישראל, ממשלה עוד יפיל
בהחלט.

חם לאנ זאת בישר עצמו בגין *{נ
 ליפול עלולה הנוכחית הממשלה שיו: שיו

הוק־השבות. ביגלל
בת הממשלה תלוייה הנוכחי, בהרכבה

 אגו- של חברי־הכנסת ארבעת של מיכתם
ממו סוחרים הם אלה ארבעה דת־ישראל.

 כפופים הם עקרוניים, בעניינים אך לחים.
 שחבריה גדולי־התורה, למועצת לחלוטין

מיפלגתי. במיסחר מתעניינים אינם
 בממשלת־בגין לתמוך הסכימה המועצה

חוק־השבות. תיקון ליטרת־בשר תמורת
ראש־הממ־ אין כי יתברר אם
 להשיג לעמוד!בהבטחתו יכול שלה

 בכך ספק של יטמץ אין זה, תיקון
 על תצווה גדולי־־התורה שמועצת
 הפרלמנטריים המוסקטרים ארבעת

הקואליציה. מן לפרוש שלה
לקנות, הליכוד בידי אז יעלה לא אם

 חברי- שלושה לשכור או לרכוש לשחד,
 ד״ש, או המערך משורות אחרים, כנסת
הממשלה. תיפול

 הארצי השיא את יגדיל הדבר
 חדרך מחזיק שבו העולמי) (ואודי

 הוקי בל מבין מכבר. זה השבות
הכלתי־מעור* האלוה הוא ישראל,

מש ובגרימת כהפלת-ממשלות ער
ממשלתיים. ברים
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 ובע- בעבר האלה, המשברים ל ך•
:אחת משותפת תכונה להם יש תיד, ^
 הם מעשית, מבחינה בגיחוך. גובלים הם

מאומה.״ לא על מהומה ״רוב בחזקת ,
ההתחלה. מן מתחיל וזה

 ,1950ב־ נחקק המקורי חוק־השבות
 הוא המדינה. הקמת אחרי בילבד שנתיים
 לבוא האפשרות את ״יהודי״ לכל מבטיח
בחסד. ולא בזכות ארצה,

 לחוקק בן־גוריון דויד התכונן כאשר
ל המישפטי היועץ לדעת שאל זה, חוק

שפירא. שימשון יעקוב ממשלה,
 לראשונה לגלות באן מותר אולי
 החכם יש״ש היסטורי: ״סקופ״

 קבע הוא הרעיון. עד לוותר לו יעץ
לחלוטין. מייותר חוק־השסות כי

 בעיקרון במדינה הרוב תומך עוד כל
 אין לארץ, לבוא יהודי לכל להניח שיש

 מדיניות- זאת. המאשר בחוק צורך כל
הממ בידי מדינה, בכל נתונה, ההגירה י

למדי להכניס יכולה ממשלת־ישראל שלה.
הקרי פי על עיניה, כראות אדם כל נה

שלה. טריונים
 שתקום הדעת על להעלות אין כיום

חופ בעלייה תדגול שלא ממשלה בישראל
 באורח־פלא אם יהודים. של והמונית שית

 יתנגד במדינה והרוב זה, מצב ישתנה
 קושי כל בלי יוכל הוא כזאת, לעלייה
 או כך חוק-השבות. את לבטל או לשנות

אפס. — המעשי שתוכנו חוק זהו כך, יפ החוק שפירא, ניבא אולם,
שהוא מכיוון תיבת־פאנדורה. תח

 ד״יהו־ מייוהדות זכויות מבטיח *
 על מלהשיב ,מנוס יהיה לא דים״,
 ״מיהו :תשובה לה שאין שאלוה
ץ״ יהודי
 של עצתו את בן־גוריון קיבל אילו
 ישראל לממשלות נחסמת היו שפירא,

 העקשן בן־גוריון אולם בלא-ספור. צרות
 בחקיקת ראה הוא העצה. את קיבל לא

התגל הפגנתי, סימלי, אקט חוק־השבות
 מדינת- של הציונית הדוקטרינה מות

היהודים.
 רבה שהות וליורשיז דו היתה *

 שלאחר כשנים בך עד להתחרט
 הזדעזעו, הממשלות כאשר מבן,
הזה. החוק כיגלל פעם, אחרי פעם
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ד,נ־ הוציאה הממשלה ? יהודי יהו

החו שלושת את להפעיל כדי חיות ׳■י
חוק-השבות, — בזה זה הקשורים קים

מירשם־התושבים. וחוק חוק־האזרחות
ה את שהסעירו הנחיות הוצאו פעם
 הממד שנציג מפני נתקבלו הם דתיים.

 בעת נימנם שפירא, משה הדתית, לגה
 הסערה מדובר. מה על הבין לא או הדיון,

 אצל מישאל נערך שנים. כמה נמשכה
 על חדשות, הנחיות הוצאו חכמי־התורה.

 של המפורסם במישפטו הדתיים. רוח פי
 הסקוטית שאשתו שליט, בנימין רב־סרן
 את בית־המישפט פסל להתגייר, סירבה

חדש. משבר נוצר ההנחיות.
הנו הנוסח נוצר זה משבר בעיקבות

 במארס נתקבל הוא חוק-השבות. של כחי
 מאד. וסוער ממושך ויכוח אחרי ,1970

 אי־אמון הצעת הגשתי הוויכוח במהלך
 מליאת- מאולם בכוח סולקתי בממשלה,

 סידור*תפילה זרק פרוש מנחם הכנסת,
דב ונאמרו אליו, וירק הארץ על רפורמי

בוטים. רים
 המתוקן החוק שד פעיף־המפתח

 ״לעניין :;האומר כ׳, 4 הטעיה הוא
לאם שנולד מי — ,יהודי׳ זה, חוק

 וקונסרבטיבי, רפורמי בגיור הכרה כה״
כזאת. הכרה מחייב הנוכחי שהנוסח בעוד

 שגדולי״התורה מוכיח הדבר
 אינם אך — בהלכה אמנם מכינים
כחוק. .דבר מכינים

 בגיור הכרה מחייב הנוכחי הנוסח האם
 צדוק חיים נכון, קונסרבטיבי? או רפורמי
 הבטחה אך בכנסת. בדיון זאת הבטיח
 לגבי מישפטי. ערך שום לה אין — כזאת

 בכנסת נאמר מה כלל חשוב לא השופט,
 נוסח רק קובע הצעת־חוק. על הדיון בעת

עצמו. החוק
 דרישת תתקבל שאם יתכן

 ״כהלכה״ והמידה גדולי־התורה,
 את בכך ישיגו א ל דחוק, תתווסף

מבוקשם.
 לבית-המישפט- לגשת יוכל רפורמי גר

 בגיור להכיר שיש ולטעון הגבוה־לצדק
 נעשה הרפורמי הגיור שגם מאחר שלו,

 אכן כי השופטים ישוכנעו אם כהלכה.
 יצוו ההלכה, את תואם הרפורמי הגיור

בו. להכיר הממשלה על

!יצחק בן־גוריון :ופרוש בגין
 כן אינו והוא שנתגייר, או יהודיה

אחרת.״ דת
מובהקת. דתית הגדרה נתקבלה כך

 הראשי שהדובר מפני רק עבר זה סעיף
 דוכן מעל הכריז צדוק, חיים המערך, של

 ״מי כי ,1970 בפברואר 10ב־ הכנסת,
 יהודית בקהילה גיור של תהליך שעבר

 בציציותיו, בודקין אין בעולם, כל-שהיא
יהודי.״ נחשב והוא

חד-משמעי, באורח הובטח, בך
 כ■ וקונסרבטיבי רפורמי גיור כי

 פי על ליהודי אדם הופך חו״ל
זה. חוק

 מר הבטיח שאותו הסטאטוס-קוו, זהו
לשנות. בגין
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 האגו־ גדולי-התורה של אולטימטום ך•

 לסעיף להוסיף בגין את מחייב ודאיים 1
״יהו לאמור: ״כהלכה״. המילה את זה
שנת או יהודיה לאם שנולד מי — די

״ גייר . . . ה כ ל ה כ
 זאת אחת מילה שד חודה על

 — בגין ממשלת תיפול או תעמוד
 ההיסטוריות ההשלכות בל עם

 האומה, עתיד כלפי בכך שיש
י בולו. העולם ואולי הארץ,

עובדה. זוהי אבל — מצחיק זה
 שמבחינה מפני — מצחיק זה

ממש. בל כזה אין מעשית,
״כהל המילה תמנע גדולי־התורה, לדעת

במדי שנוצר לאבסורד לב לשים (כדאי
 והמדינה: הדת בין אי־ההפרדה ביגלל נה

, בית־המישפט י נ ו ל י ח מחב שכמה ה
לכ והעשוי גמורים, אתיאיסטים הם ריו
 ייקרא מוסלמי, או נוצרי שופט מחר לול

היהודית.) ההלכה קובעת מה לפסוק
 בגין, מר יצטרך זה כמיל,רה

 לשנות גדולי-התורה, לחץ תחת
 רק כי ולהוסיף שוב, החוק את,

 ־־־ כארץ האורתודוכסיים הרבנים
 הוא כלשהו גיור אם כעו

ההלכה. מבחינת
תקףיק־ .

 בכנסת יש אם היא הגדולה שאלה ^
 תי־ ניתוחים לביצוע רוב התשיעית 1 1

החוק. בגוף כאלה אוקראטיים
בסי בנראה, מפקפק, עצמו בגין
 אתי מעדה היה לא אחרת כוייו.

 על תיפול שממשלתו האפשרות
זה. מזכה
זה? חשש נובע מניין

 המפד״ל — בקואליציה הליכוד שותפי
 כל בעד יצביעו בוודאי — ואגודת־ישראל

ה כי איפוא, מסתבר, אורתודוכסי. תיקון
 גם ואולי הליברלים, מבית. צפוייה סכנה

התיקו נגד להצביע עשויים לע״ם, רסיסי
המוצהרת. השקפתם את הנוגדים נים,

ב לפקפק עלולים מושבעים ציניקאים
ואידי השקפות־עולם של ערכם מה כך.

והמי- השילטון של ההנאות לעומת אלים
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הלאו הממשלה היא בגין משלת

(  במדינת־ אי־פעם שקמה ביותר מנית ^
 היא אם גם — האפשרות עצם ישראל.
 חוק- ביגלל תיפול זו שממשלה — רחוקה
 הבדיחות אחת — כבדיחה נראית השבות

שר־ההיסטוריה. משתעשע שבהן הפרטיות
 בגין מנחם מייצג זה כוויכוח בי

מי הקו את או טי-ל אנ  והאג־ ה
'כיותר. הקיצוני י-ציוני ט

 וקודמיה שאגודת־ישראל מיקרה זה אין
 הרצל ימי מאז בשצף־קצף, בציונות לחמו
 הבחינו, הם המדינה. הקמת ליום ועד

 לאומי, עיקרון מגלמת שהציונות בצדק,
ההלכתי. העיקרון את הנוגד

 על הוויכוח בעת עוד זו נקודה העליתי
 מנחם (כאשר בכנסת הנוכחי נוסח־החוק

 ממשלת־הליכוד־הלאומי חבר היה בגין
זה): בנוסח ותמך
 :תפיסות שתי כאן עומדות זה מול ״זה
גי לאומית. גישה מול תיאוקרטית גישה

 אירופה, במיזרח שעברה, המאה מן שה
 במדי- ,העשרים המאה סוף של גישה מול

 אכסקלוסיבית גישה הריבונית. נת־ישראל
 האומרת גישה אינקלוסיבית. גישה מול

 גישה מול כספחת׳ לישראל גרים ,קשים
 ברוך — אלינו לבוא הרוצה ,כל האומרת

!׳.הבא
 קהילה שאנחנו אומרת האחת ״הגישה

 מן אחת פזורה עוד לא, ותו יהודית
 יהודי בין מהותי הבדל ואין הפזורות,

 קהילה בין בברוקלין, יהודי לבין כאן
 בבואנוס־איירס, בברוקלין, קהילה ובין כאן

אחר. מקום ובכל בפאריס
שחזר שברגע אומרת השנייה ״הגישה

 את והקמנו הזאת, בארץ לאום להיות נו
 חלה משהו, קרה הזאת, בארץ מדינתנו
בי צורות־הקשר כל הזה, בעם מוטאציה

 בא אדם וכאשר במהותן, השתנו נינו
הצטר את תקבע לא הלכה שום — הנה

 הלאום, אל בא הוא אי־הצטרפותו. או פותו
.פניו את מקבל והלאום . .

 מיליון שישה שיבלנו ״רבותי,
 העם מן שליש איבדנו יהודים׳
 היום נבוא אנחנו האם 1 היהודי
 הרוצים אותם בל מאיתנו ונדחה
 כשרים שאינם מפני אלינו, לבוא

ההלכה?״ לפי

 מהש־ נובעת בגין מנחם •טל ישתו ך
 המיפלג־ ומצרכיו הדתית ^,קפת־עולמו

תיים־הטאקטיים.
 היא פאראדוכפלי, כאורח אולם

מדי צורכי את לחלוטין נוגדת
ניותו.

 היא זו מדיניות של הארכימדית הנקודה
 ״תנו :אמר ז״ל ארכימדם אמריקה. יהדות

 אזיז ואני עליה, לעמוד איתנה נקודה לי
 אומר: יבל״א בגין (במנוף).״ העולם את

 איתן, כבסים אמריקה יהדות את לי ״תנו
 ג׳ימי של תוכניותיו כל את אסכל ואני

קארטר.״
חל מארבעה מורכבת אמריקה יהדות

להת נוטים שהכל הראשון, החלק קים.
 שאינם היהודים, מרוב מורכב ממנו, עלם

 קהילתית פעילות בשום חלק לוקחים
 כקליפת־השום. אותם מעניינת ושישראל

 לזה זה השווים האחרים, החלקים שלושת
הקונסר הרפורמי, הם בגודלם, כימעט
והאורתודוכסי. בטיבי
 את להוציא בניסיונותיו בגין יתמיד אם

 לחוק מחוץ אל והקונסרבטיבים הרפורמים
 בסופו שיישאר, בכך יסתכן הוא הישראלי,

ביו והקטן — אחד חלק כשרק דבר, של
 לא זה בו. יתמוך הארבעה מבין — תר

הלבן. בבית העכברים את אף יבחיל
 עלול חוק־השכות. כך, או כך

 כן־גוריון דויד בגין. את להרוס
כשמיים. אי־שם לד צוחק בוודאי
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