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המזימה תסוכל ל־&לססו. ההשתמטות תגיע אם רק

דתיות כולנו
 ״יישראליח ישהפיוליטיקה הציניים, התרגילים כל

:.ביותר !הציני התרגיל זהו ■בהם, משופעת ■יי
כ ■מובילה שדרכה חדשה, ממשלה קמה

למילחמיה. הכרח
 הפוטר קואליציוני, הסכם סמך על קמה היא
צבאי. משרות תומכיה של שלם ציבור
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 מסוגל היה :לא ,1977 במאי הליכוד ניצה אישר ^
 הוכמתיו, הרוב עם־יישראל, לבהו. ממשלה !להקים *
 כזה רוב שמנע ■פשם מוחלט, רוב בגין ממנחם מנע

בן־גיורוון. מדויד
 הקמתה במהירות הפל !את להדהים רצה ■בגין !אולם

 הראשון, במעשהו כבר ולהוכיח, רצה הוא ממשלתו. של
 תכונות, שתי ומהירות־ביצוע. כושד־החלטה לו שיש
בממשלתו. בהעדרן מאז שבלטו אגב,

 לאגודת־ישראל. זקוק היה זאת, לעשות כדי
 בכסף, :בשלושה קולותיה את קנה הוא

הבנות. וכאי־גיוס בהפלות
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 ■ממשלות כל שיגרתי. כימיעט היה הכס!? ניין ¥¥
 בכסף לאגודת־ישראל שילמו המדינה, קום מאז ישראל, ^
 של רשיון ■פעם ■לה ■ניתן בד&וריזן ■קולותיה. עבור טוב

 שחל הצבאי, המימ-של (בעניין ■אחת הצבעה חמורת פנק,
ישראל). ערביי על מיל עשרות כמה לאגודה שילם בגין גם

 היא אך עיסקת־שחיתות, זאת היתה יונים.
המקובלת. השחיתות מן חרגה לא

 ■חמורה פרשה היא חיוק־ההפלות ואת ■לתקן בגין הבטחת
 הוא עניות. מישפחות רבבות יאמילל התיקון ■יותר. הרבה
 יאת לפחות, בוגד, הוא ■אין אולם האדם. בחרות פוגע

׳תנועת־חרות. ישל השיקפת־העיולם  כית־חרושת היא האשה איש-חרות, בעיני
לחיי זקוק יהיה צה״ל לצה״ל. חיילים לייצור

 נחלת השלמה, כאדץ־ישראל להחזיק כדי לים,
 במצפון להצביע יכולים חרות אנשי אבותינו.

 אדם כעיני תועבה שהוא התיקון, כעד שקט
 ליברלית. השקפה כעל

גיוס־הבנות. פרשת ■כן ■לא
 גיוס־ את ■לאגיודת־ישראל בגין מנחם ■מכיר כאשר

 ■תנועתו, !מצפון ■את הנוגד מעשה עשה הוא הבנות,
העברית. הצבאיות ■נביא מורהו, של עקרוגות־היסיוד את

 ״הדר״, המושג את שהמציא ז׳כוטינסקי, זאב
 היום. כאותו בקי,כרו התהפך כוודאי
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 צבאי, משרות דתיות בינות !לשיחדור מתנגד ין!אני ^

 לכפות צריכה המדינה שאין האומרת ההשקפה פי ■על
מצפונו. עיקרי את הנוגד דבר ׳אדם על

 מפני כצה״ל, משרות ערכים משחררים אנו
אחיו. נגד נשק לשאת מערכי לדרויט שאין
הערבי, העולם נגד במילחמה ישראל נתונה עוד כל

שכיר־חרב. או אונס בגדר הוא בצה״ל ערבי חייל כל
 שהשקפתם סרכני־מיליחמה, משחררים אנו
נשק. לשאת כיבלל עליהם אוסרת

 המשוחררים מן אכזרי, !ולעיתים קשה, הוא המיבהן
צודק. וזה וממושך. מפרך אלטרנטיבי ישירות נדרש

ה לשיחרור ■הצדקה יש הסיכות, מאותן
 אדוקה, ■מישפחתית כמיסגרת הגדלות כנות,
ומסוגרת. סגורה

 ■היא צה״יל שיל החופשית למיסגרת כאלה בינות יציאת
׳ולאורח־חייהם. ולתרבותם חורבן הוריהן, ■בעיני תועבה

 למצוא ניתן כוודאי כשיחרורן. תומך אני
 מ■ יציאתן את מחייבים שאינם תפקידים להן

עליהן. להטילם הדין ומן קהילתן, מיסגרת
■ ■ ■!

מי ?אומרים דברים ימה ך•  ■אמורים? דברים ב
 את המקיימת האדוקה, הדתית הקהילה ^

 5$ לכדי מגיעה אינה ימי-הביניים, מיסגרות
הישראלי. הציבור של

 השתמטות, של מישטר כארץ נוצר ונחלנית,
והפלייה. רמאות

 שיל חסיר־תקדים ואהה יש חבריה ■שבין זו, ממשלה
 צייני ■תרגיל ביגיליל ■שתיפול ילה ראוי מצה׳׳ול, משתמטים

■לבדו. זה
 הצדק התגשמות בכך היתה כך, נפלה אילו
הצרוף.

■ ■י ■
 אייליו הממשלה, יאת איכשהו, להכין, הייה פשר

* הבינות. ישל גיוס־החוסה את כליל לבטל החליטה י
 זה ■במיקירה כזה. בצעד כלשהו הגיון :שהיוד. ייתכן

 מושכים, ■תנאים המתגייסות לבנות ■להציע צה״ל על הייה
התנדבותו. את לדרבן כדי

קיייבלה היא ■זיו. בדרך ללכת עוז היה ילא ׳לממשלה

50ה־ בשנות חיילות הראשית: ימי

 לקיומו חיוני הוא הבנות של ששרות־החובה ההנחה, את
בכוח־אדם. גובר ממחסור הסובל צה״ל, של וליעילותו
 כיה נתעב, כה שהוא מיצב נוצר זאת תחת

 היסוד כדלי את סותר כיה מהטחת, כה מאום,
 דרפו־ אף ראוי אינו כי עד והצדק, ההגיון שד

כליקת־בננות.
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 הצדדים כיל אית שוב למינות צורך שאין דמה ן•
החדש. המציב שיל האפלים

 הפלייה. ישל בלתי־נסבל מציב יוצר הוא
 אחרת. מתחלק רק הוא קטן. לא עומס־הגיום

 המחצית ואילו כליל, משוחררת הכנות מחצית
כפול. בעומס לשאת נדרשת השניה
והע הבעל את הבית, את לנטוש נדרשות 38 בנות

 בנות ■של מקיומן את ■למלא כדי למילואים וללכת בודה,
׳שפת־הים. על המשתזפות ,18

 מקומות־ ׳ועל האוניברסיטות על יסתערו המשוחררות
 כבר הימג׳וייסות, ■בנותתנילן תשתחררנה כאשר העבודה.

׳תמצאנה הן ׳תפוסים. ׳ביותר הטובים מקומות־העט׳דה והיו

 לפרשה ייש הטהורים, הצה״וליים לאספקטים מעבר אך
כליל־ליאומי. אספקט
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במע־ הליכיוד של העיקריות ההבטחות חת

*  ההד למצב, קץ לשים הייתה האחרונה רכת־יהבחירות \
רמאים. של לעדה ■אזירהי־יישחאל את פך

פחות. אחד רמאי כיום יש אם יודע איני
 רמאיות. רכבות ייצור החדש ■המצב כי ברור אך

לרמאות. הזמנה כד־כודו הוא
 יהיה תיענש. דחיית, שהיא ׳תצהיר שלא ההגונה, הפת

 בכל תיראה הייא !מחייה. ■יקרות שנתיים להקריב עליה
 לרמיות, הממשלתיות להזמנה ׳שנענו חברותיה, את יום

 בעבודה, הקידום בשלבי מטפסות ׳באוניברסיטה׳ מבקרות
׳שפת־הים. על מבלות  ובעיני עצמה כעיני תיחשב, ההגונה ■הכת

ה את תקבע המרמה הבת מטומטמת. זולתה,
החדשה. ההכרתית נורמה

 גליוייה היא היעיסקה של שהצייני׳ות הוא ׳מכיל הנורא
 ■את הממשלה סכרה כל, לעיניי הפתוח, בשוק כל־כך.
 ׳מרופשת, פוליטית געיסקה ׳וההגונות, הביטחון הצדק,

בכניסת. קולות ׳ארבעה שיל גזיד־יהיעדשים תמורת
משתוללת. השחיתות חוגגת. הציניות

 המיפדגתית, בכורסה או הכלכלי, כשטח ודא
 המסואכות. הקודמות, הממשלות כימי כמו
ממ כד של קודש־הקדשים שהוא בשטה אלא

 אחת עד הנוכחית הממשלה ושד ישראל, שלות
הביטחון. כשטח :וכמה כמה
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 התועבה על בחירוף־נפש להגן נאלצת ממשלה ן*

ברירה. לה אין הזאת. 1 1
 ׳נוגעת העי׳סקה ■שוליית. ■פרשיה זיו אין לגביה, כי
קיומה. לעצם

 כחטא־קדמון, ממשלה נולדה אי־פעם אם
■הפעם. הדבר קרה הרי

 זו ממשלה ביותר: המדהימה העובדה אולי, זוהי,
 ממשלת־זקיפוות־הקומה־ מימישלת־הגאוילה, ממישלית־ההדר,

 שמיד־ הימימישליה השלמה, ארץ־ישדאל ממשלת הלאומית,
 ׳נחלת־׳אבותינו, יעל ■לשימור כדי ׳אל־סאדאת יוזמת את פדה

 למכור הסכימה לולא כליל, קימה הייתה לא זיו ממשלה
שהת האנטי־צייונית המיפלגה לאגודת־ישראל, צה״ל את

סדיונת־ייישר׳אל. ישל הקמתה לעצם נגדה
 ׳למחרת ■תיכשל שהיא הסתם, מן קיוו, זיו עיסקה יוזמי

 בתשיומת־לב זכו לא ■שפרטיה קנוניה, על חתמו היום.
 חשובים ■דברים יבואו וזהו. הירגע, התרגשות •בי׳גליל ייתרה,
אחרים. לאפיקים הלאומית הדעת את ■ויסיחו יותיר,

 את רודף הוא הקרטון: החטא שיל דרכיו יזה ■אך
ה כל מופנים המעשה, אחרי שנה לפתע,בעליו.

 נתפס בדידיה, גנב כמו זו. פרשה לעבד זרקורים
האור. אדומת כמרכז בקלקלתו, הליכוד
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 את לסכל איך ? הבליתי־נסבל למצב קץ לשים יך <<
* ז העכורה ■המזימה '

המשימה. יאת עצמו על קיבל ׳שמיניסטיות שיל קומץ
 ועל האזרחי אומץ־ליבן על האלה היבנות את לברך יש

 שהניפו הצעירים, קציניחהמיילואים כימו עקרוסותיהן. טוהר
ביש האמונה את מחזירות הן עכשיו״, ״׳שילום דגל את

היפה. ראלי
 ■את 17 בניות של קבוצה על להטיל אין ׳אולם

כולו. הציבור שכם על הרובץ התפקיד, עומס מלוא
 עסקני־המיפד* ולא לבדן, השמיני׳סטיות לא

 עיסקת-השחיתות. את לבטל יכולים לבדם, גות
המצב. יתוקן ככנסת חד־פעמית בהצבעה לא

 ■תנועה ■דרושה זה, ■במאבק יכן השלום, על במאבק כמו
 ■כבר הספונטניים ■ניצניה מלמטה. שתצמיח רחבה, ציבורית

 עיסות ייווצר ותגבר, התנועה תתרחב יאם בארץ. נראים
הממשלה. ובין הציבור יבין חד  זיה, מאשר לעימות יותר הראוי נושא אין

 מישטד שד כיותר העמוקים ד־טורשים הנוגע
והביטחון. הצדק ההגינות, החוק, ■1 ■1 ■י

י לעשות כזאת ׳תנועה יכולה ה **
 כחובה נושאת עצמה זו קנוניה כי נדמה

 עד להביאה צריכים פשוט לחיסולה. הדרך את
אכסורדום״. ״אד הסוף,

 הזכיות ■את בישראל יפת לסל הקואליציוני!נותן ההסכם
 הוכיחה, בלא דתיים, מטעמים מצה״ל ■שייחרורה את לתבוע

? עונש בלא בדיקה, פלא
 ■זיפא״י אגידת־ישראל ממצביעי ׳מורכבת זיו קהילה

 ׳שאינם ׳נטורי-קרתיא, ■ומאנשי כולם) ׳לא בהחלט יאך (רובם,
 המדינה בקיום מכירים *שאינם ■מכיוון כלל, מצביעים
היטיב. ידוע זיו קהילה ■של גודלה הציונית•
 פי על לשחרר, יש הזאת הקהילה כנות את

ומדוקדק. קפדני איש מיבחן אחרי בקשתן,
 גם חדש. קואליציוני בהסכם צורך היה לא כך לשם

 לאלפי ■נתיניו ■ואף אלה, בינות שיחררו הקודמות הממשלות
הספק. ■מן ליהנות נוספות בנות

 ■פניות לשחרר יבא לא החדש הקואליציוני ההסכם
לגמרי. חדש מצב יצר הוא אלה.

סיפוחיסטית מילחמתית, ממשלה להקים כדי

הקידום. ׳סולמות ׳בכל מעיליהן נמצאות שהמשתמטוית
יותר. עוד יקטן כצה״ל הנשים של חלקן

 לשיחרור סמל הישראלית !בחיילת העולם ריאה פעם
 הצבאות ׳אחרי זה בשטח צה״ל .מפגר כיום האישה.

 ■נדחקות הפניות ארצות־הברית. צבא כגון המתקדמים,
 קרביות, ■וחיילות טייסות בצה״ל אין ׳נשיים״. ל״׳מיקצועיות

 ■קצינת־ איליוסת־פיקוד, בצה״׳ל ׳תתואר לא ■באמריקה• כמו
 חיול־היתיחזוקה. מפקדת ׳נשיית, ריאש־יאכ״א ראשית, רפואה
 פקידות, ־תהיינה החדש, במצב בצה״ל, שתיוותרינה הבנות
וקשר״ות. אחיות

 ככוח־ ■המחסור קשות. ייפגע עצמו צה״ל
ככוח־חווה. המחסור כעיקבות יגבר אדם

מאד: פשוט
 ינצל — שבו האחרונה עד — בנות של שלם מחזור אם

וגועל. גיחוך של בביצה כולה המזימה תטבע זו, זכות
 היום כמו ,5ל-*ט תגיע לא ההשתמטות אם

 ימות ,1ד-*טט אלא מחר, כמצופה ,1<0$ל־ ולא
 צה״ל ולא הממשלה לא הקואליציוני. ההסכם

בז׳ה. לעמוד יוכלו
 לשיא להגיע קשה יהיה רבות לבניות יקל. לא זה נכון,
 שקמה. ביום כבר איליה הגיעה שממשלת־בגין הציניות,

המדינה. ׳להבראת דרוש, הדבר אולם
 להעמיד יש הרשמית, הציוניות יפני מול

המתקומם. הציבור של האנטי-ציניות את




