
המדינה ם1ק עם הגדולה בבגידה התחיל זה

■ ת ן ר ת ח ת ס טי ס רי טרו  נולדה היהודית ה
 בן־גוריון דויד מכר שבו ביום שנים, 36 לפני 1 (

הישראלי. החינוך את הדתיים לעסקנים
אחת. ובעונה בעת קמו והמחתרת המדינה

 שלבן־גוריון, המונומנטלית הבגידה
 היא בו, ודגל האמין אשר בכל בגידתו
 שרי־ שאת הפורענות, זרע את שזרעה

 לאכול מתחילים אנחנו שלה הבאושים
היום.

 תהיה, בל ההתחלה. רק זוהי כי — מתחילים
לאיש. אשליה זה, בעניין

 דבר מלכתחילה, היו, והדת ציונות ^
בנפש. אוייבים והיפוכו. 1 1

 אף — היא עובדה זאת. ידעו הרבנים
 מנסה הישראלית מערכת־החינוך שכל

 של גדולי־התורה שכל — זאת להעלים
 בשצף־ הרצל זאב בבנימין לחמו הדור
וקללות. אש יורק כשפיהם קצף.
 הציע הרצל זאת. ידעו ויורשיו הרצל גם
 היהודית במדינה בבתי־הכנסת הרבנים את לסגור

 גופתו. את לשרוף התיר ז׳בוטינסקי זאב שתקום.
לה. בז וייצמן וחיים הדת, את שנא נורדאו מכם

 במיקרה היהודית, בדת ראו הציונות אבות כל
 ללאומיות. זמני .תחליף מעין ביותר, הטוב

 מולדת ליהודים היתה לא בגלות היתה: התיאוריה
 של הסממנים שאר להם וחסרו אותם, שתאחד

 משותפת. שפה כמו אמיתיים, לאומיים חיים
החסר. את הדת מילאה כזה, מדבק מלט בהעדר

 המתבקשת המסקנה גם ומכאן
 לאומיים חיים לנו יהיו כאשר מאליה:

 הדת תיעלם מדינה, מולדת, אמיתיים,
 ותהיה תחזור היא מאליה מלכד. ככוח

 זקנות נשים יחידים, של עניינם
וחלושי־דעת.

 בארץ־ישראל. הציוני בבית־הספר למדתי כך
 מט״ליפול, צריף שם היה בנהלל, ילד כשהייתי

 לא המתיישבים מן איש לזקנים. בית־כנסת ובו
 והתפארו ממנו צחקו הצעירים מעולם, בו ביקר
ממנו. מהודרת במושב רפת שכל

 שייעלם העבר, מן כשריד בארץ נחשבה הדת
 הנועזים שניים. או אחד דור תוך העולם מן

 לפעול ותבעו בכך הסתפקו לא שבהוגי־הדיעות
 היהודים על שמרה לא הדת לאלתר. לקבורתה

 •היהודים את הכניסה שהדת אלא אמרו, בגטו,
 יכולה אינה במולדתה בריאה עברית אומה לגטו.
 שהיא היהודית, הדת חורבות על אלא לקום

במולדת. החיים ואוייבת הלאומיים החיים אוייבת
 הגדול הרוב דעת עדיין היתה זאת

 עשה כאשר בארץ, העברי היישוב של
שעשה. מה בן־גוריון

 הרצל, פשרות. נעשו כן לפני עוד כון, ך
 רצה הנאורה, בווינה החילוני העיתונאי *1

 בארגנטינה, מדינת־היהודים את להקים תחילה
 בארץ־ישראל, להקימה הסכים רב באי־רצון ורק

 משהסכים בהחלט. בלתי־מתאימה לו שנראתה
 הדתית התחושה את לנצל שאפשר שוכנע לכך,
 להביאם כדי במיזרח־אירופה תמימים יהודים של

לארץ.
 להפוד הסכים גם זו פשרה במיסגרת

 במקום לאומי, לדגל היהודית הטלית את
 שהוא שיבעת־הכוכבים בעל הדגל

המציא.
 בלבד, טכסיסית פשרה שזוהי לכל ברור היה
 הרבנים, של ההתנגדות עוקץ את להקהות שבאה
 האנטי־ בסוציאליסטים להילחם כדי גם ואולי

 כתבו ואחרים ברדיצ׳בסקי אחד״העם, ציוניים.
 את לטשטש כדי בה היה לא זו. פשרה על הרבה

והדת. הלאומית הציונות בין התהומי הניגוד
 ז׳בוטינסקי הרצל. של יורשיו גם נהגו כך
 כאשר לדת, שלו העמוקה השינאה את העלים
 ושילם החדשה", הציונית ״ההסתדרות את הקים

 האנטי־דתיים המנהיגים לדתיים. מס־שפתיים בה
הקימו העובדת״ ״ארץ־ישראל של המובהקים

הניגוד אך הדתיים. העסקנים עם קואליציות
בעינו. נשאר העמוק הרעיוני

 — וחוק דמוקרטיה מולדת, לאומיות,
 מכאן. — משיחיות הלכה, דת, מכאן.

 של גשר עליה שאין תהום — ובאמצע
ממש.

 העליון ביטויו לידי לבוא צריך היה זה יגוד *
ם ע המדינה. הקמת ^

 על חילונית, מדינה להיות צריכה היתה זאת
 וייצמן שהרצל המדינה — המערבי הדגם פי

עליה. וכתבו חשבו וז׳בוטינסקי
 כחוק, בה, להיווצר צריכה היתה
והדת. המדינה ביז גמורה הפרדה

 נכנסו שהדבורים כפי הדתית, לוגיה
 שימשון. של האריה לפגר

שלא. יתכן הנכון. ההסבר שזהו יתכן
 נתונה אינה עצמה העובדה אך

 את לדתיים מכר בן־גוריון בוויכוח:
 המדינה: עתיד את שקבע האחד, המקום

בית־הספר.

 אחד: חינוכי זרם רק בארץ יש שנים 36 זה *ץ
הדתי. 1*1

 זרם יש ״כללי". המכונה רגיל, דתי זרם יש
 זרם יש ״ממלכתי־דתי". המכונה אולטרה־דתי,

 כל ויש ״עצמאי״. המכונה אולטרה־אולטרה־דתי,
יותר. עוד גרועים תת־זרמים מיני

ביחד בולם בית־חמעצר: בפתח וולדמן דרוקמן הרבנים
האמ החוקה כדוגמת כתובה, בחוקה

ריקאית.
 אחיד, חוק ולה מדינה, לקום צריכה היתה

 — וראשונה ובראש אחיד, צבא אחיד, שיפוט
אחיד. חינוך

בן־גוריון. דויד בגד אלה בכל
 שפך כך ועל אחיד, צבא הקמת על עמד הוא

 כשכרת ציני, במעשה ויתר השאר כל על דם.
 את להם מבר הוא הדתיים. העסקנים עם ברית

 הצורך את להם מכר הוא בנזיד־עדשים. המדינה
 בענייני השיפוט את להם מכר הוא בחוקה.
 את וראשונה, בראש להם, מכר הוא אישות.
החינוך.

 למעשה־בגד הסבר למצוא ינסו היסטוריונים
 של החיוביים הישגיו כל כנגד השקול זה, מחפיר
 מילחמת־אחים למנוע ביקש כי יטענו הם האיש.
 הכוחות כל את לגייס שביקש מכרעת, בשעה

 להבטיח שביקש והצלחתה, המדינה להקמת
 להקל שביקש דתיים, יהודים אצל מימון מקורות

 בו ולהחזיק השילטון את לתפוס מיפלגתו על
לצמיתות,

 הם אחרים. הסברים אולי, ימצאו, פסיכולוגים
 האתי- האלה, החילוניים הציונים כל כי יטענו

 היו לא וכל, מכל הדת שוללי המופגנים, איסטים
 שזיכרונות־ מוסווים. דתיים אלא בניבכי־ליבם

 סבא, של משולחן־הסדר היפנוטיים ילדות
 מתחת רעתם את כיוונו אמא, של מנרות־השבת

 לעצמם לתאר יכלו לא שבעצם הכרתם. לסף
 ״מדינה להקים שבבואם יהודית. דת בלי יהדות

 מלבד יהודיים ערכים להם היו לא יהודית"
 השקפה להם היתד, שלא הדתיים, הערכים

הדתית. התפיסה מלבד יהודית היסטורית
 היתה כבר המדינה את הקימה כאשר
 היתה היא רעיוני. מתוכן ריקה הציונות

האידיאו־ חדרה ולתוכה ריקה, קליפה

 חופשי, חינוך במדינה אין שנים 36 מזה
 לאומיים לחיים המחנך הומאניסטי, נאור, חילוני,
למדי פתוחה, לחברה רב־לאומי, בעולם בריאים

היחיד. של הפרטי עניינו היא הרת שבה נה
 ישראלי ילד כל לומד שנה 36 מזה

 להיות פירושו נאמן ישראלי שלהיות
דתי. יהודי אלא יהודי אין וכי יהודי,
 דתי, שכולו ערכים, של עולם שיש לומר הוא

 שאדם גויים. סמים, זימה, ריקנות, הוא ושהשאר
 מפני נכה, פגום, בלתי־שלם, אדם הוא חילוני

 זקוף־ אמיתי, שלל יהודי הוא דתי יהודי שרק
קומה.

 במימסד ששלטה היהודית, הדת גם אולם
הציו האידיאולוגיה כמו בדיוק פגר, היתה הדתי,

נית.
 הסופר שאמר כפי — היתה היא גם
 ולתוך ריקה. קליפה — באר חיים הדתי

 היהודיים״ ״האחים חדרו הזאת הקליפה
הרצחניים. המשיחיים הקנאים כת —

בטל השבוע סיפר גוש־אמונים של וקר̂ 
 גוש־אמונים ראשי כל כימעט כי וויזיה 1 (

 נקשרו ששמותיהם תנועת־ההתנחלות, מנהיגי
 אחד שנתון בני הם הטרור, כנופיית עם לאחרונה

אחד. דתי חינוכי במוסד
במיקרה. ולא
 ההיסטורית הבגידה מן מוביל ישר קו

 החינוך אל ומיפלגתו בן־גוריון של
אמו ״גוש אל הדתי החינוך מן הדתי,

היהודיים. המחבלים אל הגוש ומן נים״
 קטנה תקלה סטיה, טעות, פשלה, כאן אין
 מן אי־שם שהסתעפה צדדית, דרך כאן אין בדרך.

לתהום. ומובילה הראשי הכביש
ההתפתחות. של דרד־המלד זוהי

 את כולנו, את תבלע הזאת התהום
החופ החברה את שהקמנו, המדינה

 את הישראלית, הדמוקרטיה את שית,
 הזאת בארץ לחיות שיתעקש מי כל

חופשי. כאדם
 על״ידי בחצי־פה שנאמרו דיברי־ההסתייגות

 דיברי דיברי־שקר, אלא אינם דתיים אישים
 שקרא האיש אמר אמת מתחסדת. צביעות

 ״בנים והילדים, הנשים רוצחי לטרוריסטים,
יקרים".

 ציבור שכל היא הפשוטה האמת
המאור הדתי המימסד וכל המתנחלים,

מת והזנביים, הראשיים רבניו על גן,
המח מאחורי בסתר או בגלוי ייצבים

הרצחנית. תרת
 של האמיתית ההתגשמות זוהי בעיניהם,

 עד היאור מן ישראל מלכות — העליון האידיאל
 כל והריגת מארץ־ישראל הערבים גירוש הפרת,
 הישראלית הדמוקרטיה הריסת להתנגד, המעז

 פלוגות־מוות בעזרת מדינת־הלכה והקמת
 הר־ פני מעל המיסגדים מחיקת ומחנות־ריכוז,

 ומגוג, גוג מילחמת בית־המיקדש, והקמת הבית
 במילחמה העולם הריסת אחרי המשיח ובוא

גרעינית.
■ ■ ■

 המגנים החוגים ושאר גוש־אמונים, נשי
ל1\  משתדלים עליה, והמחפים המחתרת ע

 עשן. של סמיך מסך סביבה להניח אלה בימים
המח למען לגייס שנועדה מערכת־כיזוב, זוהי
הפרימיטיבית. הלאומנית דעת־הקהל את תרת

ה עומדת רשימת־הכיזוב בראש
 לקחו, האלה הטובים הבחורים כי טענה

 מכיוון בידיהם״. החוק ״את בסך־הכל,
המת לביטחון דאגה לא שהממשלה

 עליהם, להגן אלה צעירים נאלצו נהלים,
 באמצעים וילדיהם, מישפחותיהם על

אחרים.
 את מכיר הרוח עם חלף את שקרא מי

 את הקימו המובס הדרום בני הזה. הסיפור
 להגן, כדי קו־קלוכס־קלאן, שלהם, אירגון־הסתר

 הכושים, מפני הלבנות הנשים יעל כביכול,
רסן. כל שהתירו

 ולא הוקם לא ה״קו־קלוכס-קלאך אולם
 כדי קם הוא זו. תמימה מטרה למען פעל

 ולהשליט אחורה הגלגל את להחזיר
 של הגזעני המוסר את באדצות-הברית

 במילחמת־ שהובסו בעלי־העבדים,
האזרחים.

 החוק את ״לקחה לא היא זו. מחתרת גם כך
 חוקי. מעשה אינו חפים־מפשע רצח כי בידיה',
 שבעצם הרושם את לעורר באה כולה הטענה
 מיידי־אבנים, נערים לרצוח הוא הממשלה תפקיד

 הפלסטיני, ראשי־הציבור של בחייהם להתנקש
 המיסגדים אתי להפציץ במיכללה, טבח לערוך

והכנסיות.
 להתנחלויות, הפלסטיני הציבור התנגדות

 היתה לא אדמתו, על פעם ולא בקירבו, שנשתלו
 האמיתיות המטרות אחת להיפך: בלתי־צפויה.

 התנחלויות של הקמתן בעצם גוש־אמונים של
ר דווקא היא אלה ר ו ע  להחריף זו, התנגדות ל
 גוברת הדדית לאלימות לגרום המצב, את

 לגירוש הדרושה האמתלה את לספק כדי והולכת,
הארץ. מן הפלסטיני העם

 החוק את ״לקחת כמו סיסמות באמצעות
 היה, ניתן והילדים" הנשים על ״להגן או בידיים"
 ונערות נערים על יריות להסביר איכשהו,

 האיסלאמית במיכללה הרצח את מיידי־אבנים.
 בחור־הישיבה, רצח על כניקמת־דם להסביר ניתן
 את לפוצץ הנסיון את גם וכך להרתיע. כדי

 אך נתעבים, מעשי־רצח הם אלה האוטובוסים.
טענת־הכיזוב. את סותרים הם אין לפחות

 על מדובר כאשר לעין, מתגלה השקר אולם
 אותן — המחתרת של העיקריות הפעולות
 ההתנקשות לבצען. עמדו שהם ואותן שבוצעו
 הכבושים בשטחים ראשי־הערים של בחייהם

 טרור זהו נקמה. או הרתעה בשום קשורה אינה
 על אימה הטלת ביותר: המובהק הסוג מן פוליטי
 ב־ פוליטיות. מטרות להשיג כדי שלם ציבור

הארץ. מן גירושו זה: מיקרה
 הפעולה לגבי יותר עוד בולט הדבר
 השמדת גולת-הכותרת: להיות שנועדה

 מעשה זהו הר-הבית. שעל המיסגדים
 מהשקפת־עולם הנובע פוליטי־דתי,

 קשר שום לו ושאין מטורפת, משיחית
 ו״הבטחת בידיים״ ״חוה עם שהוא
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