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?111 לששת להם ותנו אין
 לראש האמנו לממשלה, האמנו טעות. עשינו

 להפסיק סוף־סוף שצריך האמנו הממשלה,
הכותל, על עצמנו לבין בינינו הזו המריבה את

 הממשלה החלטת אך פשרה. להסדר והסכמנו
 נטלה אפילו, מרושעת צינית, החלטה אמש,

בפ אותו והטיחה הזה ההיסטורי ההסדר את
 הממשלה הוסיפה ההחלטה ועל בעולם. יהודים מיליוני של ניהם

 אין בכותל רק לא העולם: יהודי טוב, תקשיבו עסיסית. יריקה
 לפי יתנהל היהודים במדינת הגיור גם ונחלה, חלק לכם יהיה ולא

בלבד. האורתודוקסי הקוד
 שסוף־ לקונצנזוס, ירושלים את להשיב רצינו טעות. עשינו

 אבל לכולנו. ששייך משהו על היהודים, בינינו, לריב נפסיק סוף
לה הזכות על לוותר אותנו אילץ הפשרה הסדר שולל. הולכנו
 כך, על נאבקנו שנים עשרות המוכר. בכותל בשוויוניות תפלל

 אדיר לחץ - נודה - וגם היסטורית אחריות של תחושה מתוך אך
 גם ואולי הטבעי, לאינסטינקט בניגוד פעלנו עלינו, שהופעל
והתפשרנו. לתבונה,
 שכטר מכון לאחרונה שפירסם סקר תוצאות טעות. עשינו
 לחשב שעלינו מלמד בכותל, הישראלית לריבונות יובל במלאת
 62% מובהק: באופן בנו תומך הישראלי הציבור מחדש. מסלול

 פחות - 9.3% ורק בכותל, שוויונית תפילה בעד מהישראלים
 על לאסור שיש חושבים - בישראל כאורתודוקסים מהמזוהים

כמנהגם. בכותל להתפלל ורפורמים קונסרבטיבים
 כשכינס הדרך, בראשית הממשלה ראש היה נחוש כמה ולחשוב

 הממשלה בישיבת היה חגיגי וכמה ההיסטורי, ומתן למשא אותנו
 בצעד ביקש, נתניהו שעברה. בשנה בינואר ההסכם את שאישרה

 באמצעות לישיבה להצטרף בחו״ל ששהה שרנסקי מנתן חריג,
 נתניהו אך מקוטע, נשמע שרנסקי יפה, עלה לא השידור לוויין.

הנכונה. ההחלטה הייתה שזו ידע הוא ויתר. לא
והש הצדדים, באמון זכה מנדלבליט דאז הממשלה מזכיר

 ידעו אך הסתייגויות, קולות בישיבה השמיעו אמנם החרדים רים
 בעד. היו אבל לפרוטוקול, נגד, הצביעו הם מעט. לא שהרוויחו

 ההחלטה את בהתרגשות דיברר החוץ משרד ההצבעה אחרי מיד
 שנים עשרות אחרי בעולם. היהודיות ולקהילות נציגויותיו לכל
לפש הצדדים את להביא ישראל ממשלת הצליחה מאבק של

 מה על מצא מהם אחד כל אך לצדדים, כאב שהוסכם המתווה רה.
תומכיו. את להלהיב כדי להישען

 מאיתנו יותר הרוויחו שהחרדים לאחור, בראייה מודה, אני
בת וגם הכותל, של הידוע, המוכר, בחלק זכו הם הזה. במתווה

 הם אורתודוקסי. יהיה בו המקום" ש״מנהג סופית שיעגנו קנות
נוכ ועם למתחם משותפת כניסה בניית עם להשלים נאלצו
 אנחנו השני. בצד ורפורמים קונסרבטיבים של הרשמית חותם

 אך מסוימת, והכרה תקציב לרבות משלנו, ציבורי מרחב קיבלנו
 כ״כותל היהודי העם רוב בעיני שנתפס מה על לוותר נאלצנו
נד עצמנו ומצאנו בכותל, ונחלה חלק על נאבקנו שנים עצמו".

כותל". ל״פיסת חקים

 הסדר אמש נטלה הממשלה
 בפניהם אותו והטיחה היסטורי

 בעולם. יהודים מיליוני של
 ציונית פחות שאין בהחלטה

 שישראל הוכיחה היא ממנה,
היהודי העם מדינת עוד אינה

העו ברחבי היהודי העם מנהיגות את תדהמה היכתה אמש
 אקורד תהיה אולי היא היריקה. מעלבון גדולה הזו והתדהמה לם,

 היא ממנו. ציוני פחות שאין מעשה עשתה ישראל ממשלת סיום.
 העם מדינת עוד אינה שישראל ולאויביה, שלה, לעמה הוכיחה
שלה. עמה את שמכחישה מדינה היהודי.
 משא שנות חמש לכולנו לחסוך יכולנו יכריע. בג״ץ כעת

עדי שפשרה האמנו אבל מכבר, זה להכריע לבג״צ ולתת ומתן,
 ייתכן שטעינו. מתברר פנימיות. ומריבות ידיים הורדת על פה

 יעשה ואם מהאש, הערמונים את הממשלה עבור יוציא שבג״ץ
שהסכ מהמתווה לסגת התעוזה לנו תעמוד שלא מניח אני - כן

 לממשלת הנחנו איך למדנו. נורא לקח איזה אבל רשמית. לו מנו
 ■ו כך. בנו לשטות ישראל

המסורתית התנועה מנב״ל הוא הם יזהר עו״ד


