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חקו! בן אוון צילום:החוק אישור לאחר סלפי בצילום מהליכוד וח״כים נתניהו

 בתולדות תמנו "דגת
וישראל" הציונות  • בכנסת סונית אושר הלאום תוק - תתות ויון בתום

 קיומנו" של היסוד עקרון את יסוד נתוק "קנענו והיית:
רוקון נן אורן צילום:"™נ,,נד"™ "אפרטהייד" וצעקו החוק את קועו הערבית הת״בית •

בכנסת כתבנו אלדן, גדעדן

 ומתוח, ארון־ דיון בתום ►»
V של אישרה הכנסת מליאת
ושלי שנייה בקריאה כלילה שום
 מדינת - ישראל יסוד: חוק את שית

 שיזם החוק, היהודי. העם של הלאום
 כרום עבד דיכטר(הליכוד), אבי ח׳׳כ
 מתנגדים 55 מול תומכים 62 של

 בגין בני הח״כים נמנעים, ושני
לוי־אבקסים. ואורלי (הליכוד)

ארו חודשים לסיומם הגיעו בכך
 חוק סביב סוערים דיונים של כים

 ותשע במחלוקת, השנוי הלאום
 במליאה. מרתוני דיון של שעות
 בירך להצביע, שהגיע נתניהו, רה״מ

 רגע "זהו כי ואמר החוק אישור על
 ובתולדות הציונות בתולדות מכונן
שהר אחרי שנה 122 ישראל. מדינת

 את בחוק קבענו חזונו, את פרסם צל
קיומנו". של היסוד עקרון

 מדינת הא "ישראל לדבריו,
 את שמכבדת יהודי העם של הלאום
ובמ אזרחיה, כל של הפרט זכויות

 את מכבדת ישראל רק התיכון זרח
בעולם, מדבר כשאני האלו. הזכויות

 שלנו, המדינה שזוהי ואומר ההר אני
 האחרונות בשנים היהודים. מדינת

 ובכך כר, על לערער שמנסה מי יש
 הו־ לכן קיומנו. יסודות את לערער

 שלנו, ההמנון שזהו בהוק היום קקנו
 שלנו. הדגל וזהו שלנו השפה זוהי
ישראל". מדינת תחי

 היה דיכטר ח״כ החוק יוזם גם
שה "מאז כי ואמר מהמעמד נרגש

 לי נאמר החוק את לקדם תחלתי
 אפשר אי אבל מאליו, מובן שהוא

הר של הדברים את להחמיץ היה
 ׳אנחנו שאמרו: המשותפת, שימה
 כאן ונהיה לפניכם היינו - ננצח

 התשובה הוא הזה החוק אחריכם׳.
כך". שחושב למי החדה

תפקיד שמילא לוין, יריב השר

 אמר החוק, ובגיבוש בעיצוב מרכזי
 ומכונן היסטורי ברגע "אנחנו כי

 היסטורי חוק וזהו ישראל בתולדות
לר בטענות בא איני ומשמעותי.

 יכול איני אבל המשותפת, שימה
 הנורא המאורות ליקוי את לקבל
 באתוס שמאמינות למפלגות שיש

היסטו זכויות לחלקן ויש הציוני
 תומכות שלא ישראל, בתקומת ריות
הזה". בחוק

 שהכינה המיוחדת הוועדה יו״ר
 אוחנה(הליכוד) אמיר ח״כ החוק, את

 בתולדות שייזכר רגע "זהו כי אמר
 אחת את מניחים אנו היהודי. העם

 שהיתה קיומנו, של היסוד מאבני
 מקום עוד מונחת להיות אמורה

יסוד בחקיקת מנסחים אנו המדינה.

 המרכיבים הציוניים העקרונות את
 ההתיישבות ערכי ואת המדינה את

היהודית".
 הח״כים קמו ההצבעה בתום מנגד,

לגז וקרעו המשותפת מהרשימה
צוע כשהם החוק הצעת את רים
 יולי הכנסת יו״ר "אפרטהייד". קים

 מהאולם. אותם הרחיק אדלשטיין
 כי אמרה זנדברג(מרצ) תמר ח״כ

 מדינת שעות שבתוך היא "התחושה
 ולא אופייה, את לשנות רוצה ישראל

 שמה ומביש מביך רגע זה לטובתה.
הפולי הקומבינה זו כאן ששולט

 יחימוביץ׳(המחנ״־צ) שלי ה״כ טית".
 "מבחינתכם, כי החוק לתומכי אמרה

 הוא העצמאות מגילת את שקורא מי
קללה". הוא זכויות שוויון בוגד.
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