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עצמה. היהודית הדת דיכוי הוא היושב־ראש, כבוד העיקר, אולם
 עצמם את הגדירו המדינה, מטעם דתית לכפייה כפופה שאינה ארצות־הברית, ביהדות

 את הגדירו מיליון חצי שרק בעוד ובקונסרבטיבים, כרפורמים יהודים מיליון וחצי שלושה
כאורתודוכסים. עצמם
 שהם כלבד זה לא האורתודוכסים, מכין קטן מחלק חוץ אלה, בל

 כין טוטאלית הפרדה למען ללא־רתע לוחמים
 הרימו גם אלא כאדצות־הכרית, והדת המדינה

 נגד הרכנים, אירגוני באמצעות קולם, את
כישראל. הדתית הכפייה

 שהכל — ברית־המועצות יהודי כי יכחיש כסיל רק
— ארצה בהבאתם הצורך על בלי־סוף כאן מדברים

אנטי־אורתודוכסים. ואף בלתי־אורתודוכסים ככולם רובם הם
 כמעט קטן, מיספר האורתודוכסים מהווים — כן אם

 זכאים הם ורק שהם ישראל, אזרחי בין רק לא מבוטל,
 יהודי בין אפילו אלא במדינה, המישטר את לקבוע

זו. זכות להם להעניק רוצים שאתם העולם,
 אינה והדת המדינה בין טוטאלית הפרדה

 דרושה היא כישראל, החילוני לרוב רק דרושה
 היהודית הדת של והרבגוני החופשי לקיום

עצמה.
 אינו מי האמיתית. האורתודוכסיה את אפילו מדכא הקיים המצב היושב־ראש, כבוד אולם,

 העולים, ממושבי ומרוטי־בגדים אביונים בוחרים״, ״רבנים של המביש המחזה את זוכר
 הציבור לעיני המפד״ל, של מנהל־מחלקה על־ידי הראשי, הרב לבחירת כצאן שהובלו

 דתית להכרעה חלק שום בה היה שלא קנוניה, על־ידי מראש סודר זה כל והעיתונות.
לשימצה? הזכורה הצארים, ימי של הרבנות־מטעם את מזכיר זה האין דתיות. ולסגולות

עזעו? שד המזב״ם־ היכן
 גובים אלפי ולמלחכי־פינכתה למשרתיה המפד״ל מספקת החילונית המדינה באמצעות

 לדבר שלא מוסדות־הדת, ובשאר ברבנות בעיריות, הדתיות, במועצות הממשלה, במנגנון
הממשלתיים. במשרדים שלה הפיאודליות האחוזות שאר על

 ברגל ודורם הדומם חיל־ביבוש, הס שכירי־דת של זה עצום צבא
 יצירה כל עצמאיים, דתיים חיים כל דתית, התחדשות בל גאווה

דתית. רוחנית
 הדתית היצירה אי — הדתיות המפלגות של בלתי־פוסקים שלטוניים כיבושים שנות 18ב־

 ולוא יהודית, דתית יצירת־מופת נוצרה היכן יהודית? דתית הגות צמחה היכן האמיתית?
אחת? אפילו
 מיעוט של ובאנקות באנחות שנקנה ישראל, אגודת של בנק קם

 ורכוש הון של ותלי־תלים תלי־גיבורים קמו מדוכא. ודתי לאומי
 היכן לדורות, שיישמר חדש ספר היכן אבל ומניות. וקרנות ובניינים
ימינו? של הרמכ״ם

 הדת, מוסדות את האופפת המונומנטלית השחיתות על מילים נבזבז לא היושב־ראש, כבוד
 שנים שמונה ומזה בתל־אביב, אחד רב אף אין שנתיים מזה המפורסמות. מן שהיא

 ראשיים, רבנים לשני משכורת יש הדתית המועצה בתקציב אך — ספרדי ראשי רב בה אין
כאלה. דוגמות עשרות בידי כאן יש ראשיים. רבנים פקידי ושני מזכירים לשני

שינאת־ הרבה כל־כן כזאת? שינאת־ישראל אפשר איך ורהפטיג: זרח שר־הדתות
כזה! קצר בנאום ישראל

 בחר לא ישראל עם ישראל? כלל עם ומפלגתו עצמו את מזהה אדוני אבנרי: אורי
 בחר לא הבוחרים של הגדול הרוב ישראל. עם של הקולות את קיבלתם אתם לא בכם!

הדתיות! במפלגות
. ואתה עם־הארץ, שאתה עליך נאמר מפד״ל): הדתות, (סגן־שר שחור בנימין . . ר ב ד מ
ם להשתמש מבקש אני שחור, חבר־הכנסת סרדין: יוסף היו״ר פרלמנטריים! בביטויי
היושב־ראש. כבוד עלי, להגן צריך אינך : אכנרי אורי
הכנסת! כבוד על מגן אני סרדין: יוסף
כן אני אבנרי: אורי  חבר־ עם בהתחרות ובחינת־השכלה בחינת־אינטליגנציה לעבור מו

קריאת־הביניים. את שקרא הנכבד, הכנסת
שאמרו. מה אומר רק אני שחור: בנימין

סגנו. עזרת בלי גס עצמו על להגן יכול השר עצמך. בשם תדבר אתה אצנרי: אורי

̂יים•״ שר הצבינוווז וז״חייר
 מועצות הדתות, משרד על ד״י מיליון 24.5 השנה מוציאים אנו

 חצי זהו מקומיות. כרשויות דתיים שרותים רבנים, משכורות דתיות,
 ביטוח־ לקיום הממשלה בהשתתפות חשבוננו, לפי הדרוש, הסכום

במדינה. נזקק לבל מלא אבטלה
 תלמודם את ולחבריהם הדתיים לחברי־הכנסת להזכיר בלתי־דתי, חבר־כנסת עלי, האם
אתם אף — בחינם אני ״מה חינם. ניתנת התורה שלהם?

 א׳; ל״ז, (נדרים בתלמוד פעמים שלוש נאמר זה בחינם.״
תרו; מכילתא שלכם! התלמוד זהו ו׳). במידבר תנחומא י

שלך! גם :•טיטרית ככור שר־המיטטרה
הו כן. :אבנרי אורי  כנכס כולנו. של תרבותי נכס ז
אותו. מקבל אני תרבותי
 יוחנן כרבי — אומנותם היתר, תורתם לא התנאים, גדולי
 עושה שהיה אב־בית־הדין בן־חנניה, יהושע ורבי הסנדלר
עין אימרתו שאת מחטים, שינאת־חבריות ויצר־הרע הרע ״  ו

 עסקני שכחו — ב׳) (אבות העולם״ מן האדם את מוציאים
הדתיות. המפלגות

 ויכוח לנו אין — זולתנו ואת עצמנו את נשלה בל אך
 מקור וכאן פרנסתם. וזוהי מקצועם, שזהו הדת, עסקני עם

נשכנע. לא אותם והתנשאותם. שררתם
 עסקגי עם הוא שלנו והריב שלנו הוויכוח
 חסודים נאומים היום כאן הנואמים אלה החילוניות־בכיבול, המפלגות

 את - זה בכית כהצבעותיהם - המוסרים והם הדתית, הכפייה נגד
 בכית אפילו שיש למרות לעסקני־הדת, הזאת הפיאודלית האחוזה

הדת. עסקני בלי לממשלה מוחלט רוב הזה
 החוק שולט במדינה הקיים המפלגתי הפיאודליזם שבמישטר מפני זאת? עושים הם מדוע

 על ואשמור מפלגתי, של הפיאודליות האחוזות על שמור — לך״ ואשמור לי ״שמור של
מפלגתך. של הפיאודליות האחוזות

 והדת. המדינה כין ההפרדה תקום לא זה, מישטר שולט עוד כל
 קום והיא - והדת המדינה כין הטוטאלית ההפרדה י תקום וכאשר
הזה. המישטר מן זכר יישאר לא - תקום!
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