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הה הה אוהדיה...הה הן אומרות...הה ה□ אותר׳□ ...הה הן אומרות...בזה

גירעון טלמור:

אריאל ויינשטיץ:

אברהם ברדוגו:

..הות״ם רא ■עצה את ..חקיקה ביסקארית ,,המימונה היום היא
האוטובוסים של יאגד׳!״ היא מלאכת קודש!״ אסיפת־בחיהת המונית!״

המאבק בין חרדים וחילוניים התמקד השבוע בירו 
שלים ,והפעם סביב תחנות ההסעה והאוטובוסים של אגד.
חרדים ממאה־שערים תקפו את התחנות והאוטובוסים
באבנים ,בגלל פוסטרים שניתלו בתחנות ,ובהן צילומי־
אופנה של צעירה בבגד״ים מאוד־מאוד לא צנוע .בתגובה
החרים אגד את מאה־שערים ולא ניאות לשוב ולחדש את
התחבורה לשכונה ,אלא אם כן יחתמו ראשי העדה
החרדית שהם מתחייבים לפצות את אגד על פגיעה כלשהי
בעתיד באוטובוסים של החברה .שאלתי את דובר אגד,
גידעון טלמור ,מדוע הם לא חותמים.
לדעתי ,יש להם הערכה גדולה מאוד לכסף ,והם לא
רוצים לשלם עשרות אלפי שקלים על חלון שישברו לנו.

• האס זהו שיגעון סרטי שלכם?

לא .גם מישטרת ירושלים וגם טדי קולק תומכים ברעיון .גם
להם נמאסו האבנים של החרדים.

• אתם לא נוסעים במקומות אחרים כארץ
שבהם מושלכים אבנים על אוטובוסים?
כדאי שתדע שאגד מעולם לא הפסיק קווי אוטובוסים בגלל
אבנים שזרקו עליו ,בגלל פעילות עויינת או בגלל מילחמה .לכן
לא ייתכן שבתוך ירושלים חרדים ימנעו מאיתנו לנסוע.

• מה קורה עתה?

הם לא מוכנים לחתום ,אלא להצהיר ברדיו שהם נגד זריקת
אבנים .לזה אנו לא מסכימים ,ולא נוותר להם עד שהם לא יחתמו.

• מאה־שערים ,אם כן ,מחוץ לתחום?

כן .עד שראשי החרדים לא ישתלטו על האספסוף .ועכשיו יש
להם דרישה נוספת :שבקווים שבהם נוסעים חרדים ידאג הנהג
לכך שצעירות תשבנה בזוגות ,כדי לאפשר גם להם לשבת ,שלא
ליד בחורה .הגיע אליי מיכתב בנושא ,ואפילו לא התייחסתי אליו.

!32

ביום הראשון השבוע נודע שישיבת־כנסת מיוחדת,
שהיתה אמורה להתכנס ביום השלישי ,נדחתה בגלל לחצם
של הדתיים .הישיבה היתה אמורה לעסוק בחקיקה
פיסקאלית .פניתי לאריאל ויינשטיין ,חבר ועדת״הכספים
ואיש המיפלגה הליברלית ,וביקשתי לדעת ,ראשית ,באילו
חוקים מדובר.
זוהי סידרת חוקים ,שהמרכזי שבהם הוא חוק עיסקת־החבילה,
הנותן תוקף להקפאת מחירים.

• מה דעתך על דחיית הדיונים בשבוע?
הכנסת היתה חייבת להתכנס מכמה טעמים .ימי הפסח הם
ימי־עבודה ,מלבד היום הראשון והשביעי .גם אם הכנסת בפגרה,
אין זאת אומרת שאי־אפשר להתכנס .לא ראיתי שעסקים סגורים
בחול־המועד .יש אווירת־חג ,אך מלאכת החקיקה הפיסקאלית
היא עבודת־קודש.

• מה יקרה אם יחוקקו אחרי הפסח?
ראשית ,התנגדתי לכינוס הכנסת ליום אחד .אי־אפשר
שווערת־הכספים תסיים חקיקה ביום אחד .אנו נוהגים לשמוע
מישלחות ולקיים דיון מעמיק ,וזאת אי־אפשר להספיק ביום־אחד.
שנית ,כל איחור בחקיקה פירושו שמי שנושאים בעול יצטרכו
לשלם יותר .כל .פיגור בגביית מיסים ,כתוצאה מאי־חקיקה
במועד ,פירושה גירעון בתקציב ,הגורם לאינפלציה ,המכה במי
שממילא אין להם.

• האם ידוע לד בדיוק אילו חוקים נדחו לדיון
לשבוע שלאחר הפסח?
הייתי ביום הראשון בבוקר בכנסת וביקשתי לראות את
הצעות־החוק ,כדי להתכונן לדיון .הן לא הגיעו כלל .נראה לי
שמשהו במערכת צולע.

• שאלה בעניין אחר :אתה בעד או נגד איחוד עם
חרות?
אני בעד .אנו .מאורסים איתם כבר  22שנה .הסכם האיחוד
מבטיח עוד שמונה שנות־אירוסין .אחרי  30שנות־אירוסין ,ללא
נישואין ,קיים חשש שלא נוכל להביא ילדים לעולם .והרי שתי
המיפלגות רוצות רדור־המשך ודואגות לעתיד.

מייד אחרי שביעי עול פסח יחגגו כני העדה המארוקאית
את חגיגות המימונה .בשנים האחרונות הפך יום חגיגות
המימונה לחג כמעט לאומי ,שבו נוטלים חלק גם עדות
אחרות ,לצד כל מנהיגי האומה .חיפשתי מארוקאי שאינו
חוגג עוד את המימונה ,ומצאתי את עורד־הדין הירושלמי
אברהם ברדוגו ,שהסביר לי מה היה החג בעבר.
החג הוא על שם הרמב״ם ,והוא נחוג כבר מהארוחה הראשונה
שמותר לאכול בה חמץ ,ונמשך כל יום המחרת .במארוקו היו
יוצאים לטבע ,והיו שהלכו לפקוד קיברי־קדושים .היו חוגגים
ומסתלבטים על החיים ,מה שהאשכנזים לא יודעים לעשות.

• ובארץ?
בהתחלה זה היה נהדר .בסנהדריה ,בשנים הראשונות ,זה היה
נפלא .כמעט מיפגש מישפחתי .כשזה עבר לגן סאקר ,זה הפך
להמוני .נתנו לחג תכנים שאין בו ,כאילו זה חג של כל עדות
ישראל .המימונה האחרונה היתה כמו מוסיאון .כל עדה השתתפה
בה והציגה את עצמה.

• מה רע בכך?
זה כמו שיחגגו את פורים וכיפורים ביחד .גם מתחפשים וגם
לא אוכלים .בצורה הנוכחית ,החג כבר איננו חג המימונה
המסורתי.

• האם תבקר השנה ב״גן סאקר״?
לא .מאז שהמימונה ,הלא היא חג״האביב ,איברה את הייחוד
שלה ,אין לי עניין במיפגשים האלה .זה הפך לאירוע המוני.
מקימים גדר גבוהה ,מעליה נואמים פוליטיקאים ועסקנים ,וזה
נראה כמו אסיפת־בחירות גדולה .מיסחרו את החג.

• קראתי שהנואם המבוקש ביותר לחגיגות הוא
מאיר כהנא.
האם תומכים בו פחות אשכנזים ממארוקאים? העניץ הוא
שאולי האשכנזים קורצים בעין ,ואילו המארוקאים גלויי־הלב
אומרים בקול רם שהם תומכים בו .מאז שבמערכת־החינוך נותר
רק הזרם הדתי ולבית־הספר הממלכתי אין שום תכנים — ברור
שזוהי התוצאה ,בלי שום קשר לעדה זו או אחרת.

בן־ציו! ציטרץ

