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מיליארד שקל בשנה9 לא, זו לא התוספת לתקציב הביטחון וגם לא הסיוע הביטחוני האמריקאי9 קשה  093

ערכת , כשמ0312-מאוד להאמין, אבל בימים אלה, שבהם הממשלה דנה בעומק הבור התקציבי ל

הביטחון דורשת תוספת של מיליארדים לכיסוי הוצאות צוק איתן, שלא לדבר על מצבה הקטסטרופלי של 

סכום עצום ומודחק זה הוא לא פחות מאשר  -מערכת הרווחה או על הצרכים הבוערים של מערכת החינוך 

 הוצאות המדינה על שירותי דת9 

מיליארד שקל הם  093ת שנים מעיני הציבור9 כן, כן רבותי, מדובר בלא פחות משערורייה המוסתר

ההערכה הריאלית של אותם "שירותים", הכוללים את חברה קדישא, הרבנות הראשית, מערך הגיור, רבני 

השכונות, שיעורי תורה, מקוואות, "מסעי התעוררות" או אלמנטים חיוניים לחיינו, כמו "תקציב שמיטה" או 

 שירותי דת" המתוקצבים על ידי המדינה עבור תושביה היהודים9 "מינהלת הזהות היהודית"9 אלה הם "

הקהילה היהודית בפילדלפיה למשל, לא מקבלת אגורה מארה"ב9 כמו גם הקהילה המתודיסטית במקום9 

הממשל האמריקאי לא מממן שירותי דת9 הקהילה היהודית בפילדלפיה היא זו שתערוך מסע התרמה 

סת מקומי, הקהילה הרפורמית תממן את רב הקהילה וההורים ישלמו מכיסם עבור לבניית בית כנ

Sunday School מחנה קיץ, בת מצווה או חלילה על שירותי קבורה יהודיים9 ארה"ב לא מממנת שירותי ,

דת9 לא יהודים, לא נוצרים ולא בודהיסטים9 זה עניינו של האדם עם עצמו ועם קהילתו ועם אלוהיו9 אצלנו, 

 אתם מבינים, זה לא המצב9 

ועדים לציבור היהודי־דתי9 הציבור ההפתעה המעניינת והחמורה היא כי השירותים הנדיבים האלה לא מי

החרדי לא משתמש, על פי רוב, בשירותי הדת של המדינה הציונית9 הם לא מספיק יהודיים עבורו9 ציבור 

זה מוצא דרכים להתחתן, להיקבר ולאכול כשר בדרכיו, עם תקציבים אחרים9 גם רוב הציבור הדתי־לאומי 

את הבת ולא יזדקק לרב דרך הממסד השנוא )גם על רוב יודע למצוא לעצמו רב המקובל עליו כדי שיחתן 

 הציבור הדתי־לאומי( של הרבנות הראשית9 

מיליארד שקל בשנה? זה מיועד לנו, היהודים החילונים והמסורתיים,  093אז למי מיועד כל הטוב הזה של 

מי רב  שלא רוצים להתחתן ברבנות ומעדיפים לא להתעסק עם חברה קדישא, אנחנו שאין לנו מושג

אלף שקל  03השכונה שלנו והיכן הוקם מקווה חדש9 כל הטוב הזה מיועד לנו9 רב השכונה יקבל שכר של 

בחודש המשולמים לו בשגרה גם אם לא נבוא להתייעץ עמו9 גם הבלנית במקווה לא תיעלב אם לא נגיע 

יפגע מכך שאנחנו לא לטבול אצלה9 גם הכסף לשיעורי התורה בבית הכנסת השכונתי ימשיך לזרום בלי לה

 מגיעים בהמונים9 

רוב הציבור החילוני לא עוסק בכך ולא נוגע בנושא9 זה לא מעניין אותו ומעולם לא עניין אותו9 שנים על גבי 

שנים של עשרות ומאות של מיליארדים9 אבל כיהודי שעוסק ביהדותו, וכמי שמבין שהעניין היהודי הוא 

ק כאן זעקה שמפצירה בציבור אני זוע -בסופו של יום גם העניין שיקבע מה יהיה אופיה של המדינה שלנו 

הכללי בישראל לקבל אחריות על היהדות9 שאלת הזהות היהודית היא שאלת גבולות המדינה, היא 

השאלה של יחסי כלכלה וחברה9 היא שאלת יחסינו אל היהודים בתפוצות ואפילו שאלת יחסינו עם שכנינו 

 ם מול העולם כולו9 הערבים9 היהדות היא הפנים שלנו במראה והדימוי שלנו כישראלי

ייצוג  -באדישות שערורייתית אנחנו מעלימים עין ומממנים כל שנה במיליארדים רבים את "שירותי הדת" 

מכוער של יהדות ההפוכה להשקפת עולמנו9 אנחנו משלמים משכורות לדיינים שונאי נשים, נקברים בטקס 

 לא ניכנס אליהם9 מנותק ומנוגד להשקפתנו ומממנים מקוואות ובתי כנסת שלעולם 

רק כשנתעורר ונבין את התמונה העקומה הזו, לא נעמוד בפני הסכנה הבוערת של אובדן אטי ועצוב של 

 הצביון שלנו כחברה יהודית דמוקרטית9 
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