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חילונים מאמינים. בבית המשפט
 המערערים ב"עתירת המקווה" מבקשים שיכבדו את זכותם לחופש דת ופולחן, 

אבל אינם מכבדים את זכותם לחופש פולחן של שכניהם החילונים

בית הכנסת בכפר. לחילונים אין בניין לקיים בו את פולחנם

ומפואר.
לחי יודו  שהדתיים  יבמקום 

הסובלנות,  ערכי  על  לונים 
הרב תרבותיות והכבוד ההדדי, 
ביישובים  נהנים  הם  שמהם 
בשם  תובעים,  הם  החילוניים, 

יש שהחילונים  ערכים,  יאותם 
מו לבניית  ציבורי  כסף  יקיעו 

של  הפנים  משרד  דת.  סדות 
ש"ס רומס ברגל גסה את זכויות 
החילונים ורוצה להכריח אותם 
להיענות לדרישות הפולחן של 
שהם  החילוני  ביישוב  הדתיים 

מסרבים להכיר בו.
אם משרד הפנים כל כך דואג 

ילצורכי הפולחן, יתכבד נא לב
ספורט   אולם  ורדים  בכפר  נות 
לפחות,  אחד  תרבות  ואולם 

החי האוכלוסיה  את  ישישרת 
מ-1500  יותר  המונה  לונית, 

משפחות. 
ופולחן,  דת  נגד  דבר  לי  אין 
נגד  דברים  הרבה  לי  יש  אבל 
כפי  והפוליטיקה.  הדת  עירוב 

שמש הכתיבה  ישהפוליטיקה 
למפלגת  יימסר  הפנים  רד 
הפוליטיקה  כך  החרדית,  ש"ס 
שליטה  תפגין  שש"ס  מכתיבה 
ביישובים ותקים מקוואות תחת 
כל עץ רענן. הדת בישראל היא 
סחורה מבוקשת אצל העסקנים, 
שבוחשים בפוליטיקה המקומית 
הארצית.  ברמה  להתבלט  כדי 

יבדרך, נרמס הצדק ונרמס המש
פט, אבל למי איכפת! המדינה 
כבר מסרה את החילונים לידיה 
של ש"ס. ש"ס מכתיבה את סדר 

היום, גם בכפר ורדים.
בישראל,  היום  פוליטי  הכול 

יאפילו בחירת רמטכ"ל, כך מס
יתבר. ייתכן שרק מערכת המש

פט יכולה עדיין להתפנות לאי 
צדק שנעשה לחילוניים, רמיסת 
תקציבים  והעברת  זכויותיהם 

לד פולחן  למוסדות  יציבוריים 
תיים בלבד.  

שנה  עשרים  שבעוד  אומרים 
בזכות  רוב,  כאן  יהיו  הדתיים 
אבל  במגזר.  הגבוהה  הילודה 
שאנחנו,  נשכח  בל  אז,  עד 
המדינה,  את  הקמנו  החילונים, 
כאשר עוד הייתה שווה משהו, 

יולא נפסיק להיות חילונים שמ
אמינים בחופש אזרחי, במשפט 

ובצדק.

יקומץ תושבים בכפר לא הס
תפק בתביעה המינהלית שתבע 
את המועצה בגין ביטול בניית 

תבי שנדחתה  אחרי  יהמקווה. 
 20 בתשלום  חוייבו  והם  עתם 

יאלף שקלים החזר הוצאות מש
פטיות למועצה, החליטו לערער 
לבג"ץ. בעצם, הם לא החליטו. 
המנצח  העשיר  שהאיש  נראה 

יעל המאבק וגם משלם את הח
שבונות הוא זה שהחליט. אחרי 

מהעות חלק  הוגש,  ישהערעור 
שמם  את  שימחקו  ביקשו  רים 
בלי  הוגש  שהבג"ץ  בטענה 
ידיעתם. אם להסתמך על אתר 
שורות  לכתיבת  עד  "כפרניק", 
עותרים  שמונה  ביקשו  אלה 

יששמם יימחק. בכך הם מצטר
פים לחבריהם הדתיים המתונים 
מצאו  לא  שמלכתחילה  בכפר, 

לנכון לתמוך בתובעים.
אז מה היה לנו? קבוצה קטנה 
של תושבים, לא כולם 'דוסים', 

ישמבקשים לערער לבית המש
החלטת  על  לצדק  הגבוה  פט 
מלבד  המחוזי.  המשפט  בית 
גורם  שהערעור  הראש  כאב 

העבו ומלבד  המועצה,  ילראש 
התשובה,  להכנת  שתידרש  דה 
יגיעו  עצמו  הערעור  הוצאות 
לעשרות אלפי שקלים. יידע כל 
תושב שיש עוד סיבה שבגללה 

התייקרה הארנונה.
המע של  הראשונה  יטענתם 

רערים היא ש"עניינו של ערעור 
זכות  הינו בצורך לכבד את  זה 
אדם  כל  של  החוקתית  היסוד 
בצורך  וכן  ופולחן,  דת  לחופש 

וה הסובלנות  ערכי  את  ילכבד 
רב  קהילה  בקרב  ההדדי  כבוד 

תרבותית במדינת ישראל".  
בכ הפנים  משרד  רגע,  יאבל 
הי בזכות  פוגע  ובעצמו  יבודו 

סוד החוקתית לחופש הפולחן! 
יי סוגי  המגדירות  יבתקנות 

מכיר  ישראל,  במדינת  שובים 
יהמשרד בכל מיני יישובים, בי

ניהם יישוב דתי, אך איננו מכיר 
גורמת  בכך  חילוני.  ביישוב 
בחופש  לפגיעה  ישראל  מדינת 

יהפולחן של החילונים, באדיבו
הנתון  הפנים  משרד  של  תו 
ש"ס  מפלגת  של  לשליטתה 
הפנים  משרד  אם  ציונית.  הלא 
מכיר ביישוב דתי, שבו לא יוכל 

דורש  הצדק  להתיישב,  חילוני 
שיכיר גם ביישוב חילוני, דווקא 
הכבוד  הסובלנות,  ערכי  בגלל 
ההדדי והקהילה הרב תרבותית 
שהמערערים  כפי  בו,  שיושבת 

כותבים בערעור. 
איננו  חילוני  ישוב  במציאות, 
מוכר על ידי הממשלה, כלומר 
ישראל  מדינת  כזאת.  חיה  אין 
נטשה אותנו, החילונים, ומסרה 

התק כולל  הפנים,  ענייני  יאת 
סקטוריאלית  למפלגה  ציבים, 
חשוכה, שהצדק והשוויון ממנה 
עשה  מה  יודעים  אתם  והלאה. 
שרצה  ליהודי  הפנים  משרד 
לעלות ארצה מארצות הברית? 
את  המשרד  דחה  שבוע  לפני 
אמריקאי  יהודי  של  בקשתו 
לקבל אזרחות לפי חוק השבות 
כך  כל  זה  באמת,  ש...  משום 
מגוחך שקשה לי לכתוב את זה: 
קראו  המשרד  שפקידי  משום 
אותו  של  שדעותיו  בפייסבוק 
זהו  לנצרות.  חסד  נוטות  יהודי 

שי ש"ס,  של  הצדק  יקריטריון 
ידרוג חוק השבות: לא עוד אז

לעלות,  שמבקש  ליהודי  רחות 
בתנאי  ליהודי,  אזרחות  אלא 
לאופקים  מתאימות  שדעותיו 

מגי הפנים.  משרד  פקידי  ישל 
בקבר  מתהפכת  העצמאות  לת 

שחפרו לה אנשי ש"ס. 
שמש הדבר  פירוש  ימה 

דתי  ביישוב  מכיר  הפנים  רד 
ביישוב  להכיר  מסרב  אך 
שמשרד  הוא,  חילוני?הפירוש 
הפולחן  לזכות  מתנכר  הפנים 

המערע החילוני.  הציבור  ישל 
המקווה  "היעדר  מלינים:  רים 
ומהותית  קשה  לפגיעה  גורם 
בזכותן לחופש דת ופולחן של 
בכפר  המאמינות  המשפחות 

יורדים, ובפרט של הנשים הד
תיות והמסורתיות". ומה בדבר 
שגורם  ספורט,  אולם  היעדר 
לפגיעה קשה ומהותית בזכותן 
המשפחות  של  פולחן  לחופש 
בכפר, בפרט  ספורט  האוהבות 
המכורים  והילדים  הגברים 
העיקרי?  פולחנם  וזה  לספורט 

תר אולם  היעדר  בדבר  יומה 
בות, שגורם פגיעה קשה כנ"ל 
ומאלץ תושבים אוהבי אמנות, 

קי לנסוע  מוסיקה,  יתיאטרון, 
לומטרים רבים על מנת לממש 

את פולחנם?
שיכבדו  מבקשים  המערערים 
ופולחן  דת  לחופש  זכותם  את 

זכו את  מכבדים  אינם  יאבל 
תם לחופש פולחן של שכניהם 
כך  על  קבלתי  כבר  החילונים. 
שאין בכפר ורדים בנייני ציבור. 
25 שנה שאין לחיי -זה יותר מ
ילונים בניין לקיים בו את פול

חן ההתכנסות שלהם. לדתיים, 
לעומת זאת, יש בית כנסת גדול 
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