ותתה ועוגות להתקבל בקואליציה הבאה
מצויים שם כל שבת כמיליון אזרחים.
אם יאושר החוק ,הוא ימיר את הצגות־
התיאטרון במישחקי־קלפים .ואני לא את
פלא אם יתברר שאחד מן האנשים ה
קשורים בהצעת־החוק נמצא בקשר אם
איזה בית־חרושת לייצור קלפים .למפלגה
הדתית הולך קלף משגע.

• יצחק קולקר,

הוזנ ה

ד ל\2

ב ה ר צ לי ה

מנתלו

האדמיני־

סטרטיבי של התיאטרון הקאמרי :חוק־
השבת יפגע בשחקנים ,שגם היום אין
להם משכורות מוגזמות .שחקן ,המרוויח
בין  300ל־ 750ל״י ,נעזר בלילות־שבת
כדי להגדיל את הכנסתו .שחקנים כמו
רחל מרכוס ,זלמן לביוש ,יוסף יהין
ואורנה פורת מופיעים לשם כך בקיבוצים
ובמושבים .אם יאושר חוק־השבת הוא
יפגע בפרנסתם של השחקנים ,אך יותר
מכך יסבלו תושבי המושבים והקיבוצים.
הם לא יוכלו ליהנות ממופעי־תיאטרון ב־
לילות־שבת .בתיאטרונים קטנים יפגע החוק
בצורה חמורה ,כי הכנסות ליל־שבת מהוות
עשרים אחוז מהכנסתם הכללית.
 *:אשר חבקין ,מנהל תיאטרון ה
עונות ובעל שלוש תחנות־דלק :הצעת־
החוק אינה שומרת על הסטאטוס־קוד,
אלא משנה אותו לרעה .כל העסק ׳מגו־
חך ,ואינו בהתאם לנהוג בעולם כולו.
מבין התחנות שלי סגורות בליל־שבת
שתיים ,והאחת ,הפתוחה ,מכניסה או פי
שתיים.

• דביקה

מיכאלי ,שחקנית ושדר־
הלוואי שגם הרדיו יהיה

נית :מצידי,
סגור בשבת .יהיה לי חופש• אך בתנאי
שיגאל אלון יחבוש כיפה ולא יסע בשבת.

 • ,ימרקו תורג׳מן ,אמרו! ומנהל
מועדון החתול העצבני :לא תהיה ברירה
אלא לעקוף את החוק.

•
שישי
ס/ס.70
ייכנס
לארוז

ישראל יצחקי ,זמר :היום ה
הוא עיקר פרנסתי — בערך כ־
זה יהיה הרם מוחלט .אם החוק
לתוקפו ,לא תהיה ברירה אלא
את החבילות ולעזוב את הארץ.

גזמודון־רירה ״אריאנה״

 □:מאיימים
הציע אגמון
התיאטרונים.

לקיים

שביתת

אזהרה של

גם במישאל־בזק שערכה חוליית העולם
הזה הוברר כי שלילת הצעת־החוק בקרב
חוגים אלה היא מוחלטת:
• י?}ק  3א ג מו ן ,מנהל בימות :זהו
יגרור
שאם יתקבל
חוק אנטי־תרבותי,
אחריו מן הסתם גם חוק לכיבוי־אורות
בליל־השבת .אחר־בך נגלה כי חלה ירידה
בקריאת־ספרים .אניי מציעלקייםמישאל־
עם בעניין חוק־השבת ,וחושב שכדי ל
הציב את הקלפיות ליד שפת־הים .כי
עתה ,כשיש עדיין שרידי־תחבורה בארץ,

כלל על הצעת־חוק כזאת .אני לא מאמין
בכלל שהיא קיימת .זה לא יכול להיות.

★

★

★

אך מה שאינו מתקבל על דעתו של
אז ם נורמאלי ,מהווה מטרה קדושה של
אבירי הכפייה הדתית. .אם סייעה ההתנג
דות ההמונית לדחיית ההצעה השבוע,
איין פירוש הדבר שהיא בטלה וחלפה
מן העולם.
בכנסת הבאה יתחדש המאבק על תחום
השבת ,ולהצעת חוק השבת יש כל הסיכויים
להתקבל עוד בראשיתה ,בעוד חמישה חו
דשים ,עם הקמת הקואליציה הבאה.

במדינה
)המשך מעמוד (9
רפואית ,החליט אשכול
הצעה עד לכנסת הבאה.
תיים ישתדלו מוסדות
לפעול לאספקת רופאים

לדחות את ה 
האמתלה :בינ
הרופאים עצמם
לספר.
החיים והמתים .הצלת הרופאים
הצעירים באה על חשבון לימודיהם .כי
תמורת דחיית חוק־הכפייה ,גבר הלחץ
לחקיקת חוק ניתוחי״המתים.
הרופאים ,שבאו על סיפוקם בעניין
הריתוק ,ויתרו למעשה בשטח ניתוחי־
המתים .אחרי שהממשלה עצמה ויתרה
בשלב קודם על שני הסעיפים שהסעירו
במיוחד את הרופאים* ,החליטו הרופאים
לעבור בשתיקה על הסעיפים האחרים.
למרות זאת לא היה בטוח כי החוק
יעבור סופית עוד בכנסת החמישית .הוא
עבר אמנם לוועדה ,וזו עבדה במרץ ,אך
במירוץ הגדול פיגר חוק זה .מתנגדיו
קיוו כי הוועדה לא תספיק להכינו ל
קריאה סופית במליאה.
אתנן לסחטן .כך נשארו שני ה
חוקים המבעיתים ביותר :חוק השבת ו
חוקו לשון־הרע.
חוק־השבת הובטח לדתיים בהסכם ה
קואליציוני .במצב ששרר השבוע במדינה,
עם פילוג מפא״י ,היה קשה לזכור כיצר
נוצר הסכם זה ,ומדוע.
בראשית הכנסת החמישית היה קיים
ספק לגבי יכולתו של דויד בן־גוריון
להרכיב ממשלה .שותפיו הפוטנציאליים
יצרו את ״מועדון הארבע״ נגדו .אז
ניגש לוי אשכול לשבור את החזית ה־
אנטי־בן־גוריונית ,להקים ממשלה בשביל
בן־גוריון .כדי לשכנע את הדתיים לבגוד
בהתחייבותם כלפי שלוש המפלגות האח
רות ,הבטיח להם את חוק־השבת.
השבוע נדרש אשכול לקיים את ה
הבטחה שנתנן כדי להעלות לשלטון את
האיש שהפך בינתיים ליריבו העיקרי.
הוא יכול היה לטעון כי אין זה עניין
של מוסר — כי סחטן אינו יכול להסת
מך על המוסר בבואו לתבוע את אתננו.
עצם סחיבת העניין במשך ארבע שנים
הוא הישגו הבלעדי של יגאל אלון ,ש
נתגלה בפרשה זו כטבסיסן מזהיר .הוא
משך את הדתיים עד הרגע האחרון ממש,
בטענה שעניין מנוחת־השבת נוגע למשרד־
העבודה .בשלב הסופי תבע כי החוק
המוצע יזכיר בפירוש את כל השירותים
המופעלים כיום ,ושיופעלו גם בעתיד ב
שבת — וזאת על סמך סעיף אחד של
ההסכם הקואליציוני ,המבטיח את הסט
אטוס קוו )ראה כתבה עמודים .(12—13
הדתיים חששו ,בצדק ,כי במיקרה זה
יואשמו על־ידי אגודת־ישראל בחקיקת חוק
חילול השבת .הם התנגדו
המחייב את
גם לפשרה ,שהציעה כי השרותים אשר
יופעלו בשבת לא יוזכרו בחוק עצמו,
אלא בתקנות של ועדת־שרים ,שיהוו ל
מעשה חלק מן החוק.
כך נראה כי חוק השבת לא יעבור ב
כנסת החמישית .אך היה בטוח כי הוא
יוגש ,בנוסח קיצוני ובאורח אולטימ
טיבי ,למחרת הבחירות ,כאשר יגשו ל
הקמת הקואליציה הבאה .אם לא תקום
עד אז חזית תקיפה נגד הכפייה הדתית,
יתקבל אולטימטום זה ,והנופש של ה
מוני ישראל יועלה על המזבח.
שחיתות ונקמה .אך כשלון חוק־
השבת חרץ ,כנראה ,את גורלו של חופש־
העתונות )ראה ,איגרת העורד( .כי:
• נתפנה זמנה של הכנסת,
 •#אשכול רוצה לפייס את הדתיים ,ה־
מעוניינים בחקיקת חוק לשוך הרע כדי
לחפות על עסקיהם ועסקניהם,
• הדתיים עומדים על חקיקת החוק
גם כדי לנקום אישית ביגאל אלון ,ש
פעל לעיכוב חוק לשוךהרע.
כך היה נראה ,ברגע לפני האחרון,
כי מכל חמשת התליינים יהיה זה דווקא
התליין של חופש־העתונות שיצליח לקטול
את קורבנו.

רפואה
1דיקת המוות
הנערה שישבה בחדר ההמתנה של רופא
הנשים היפואי קפצה בבהלה למראה ה

ןעזרנת \זנזנגפ\2נת את חגמזבגחז הביננניחנינז

* סעיף שקבע שאס לא תתנגד ה
משפחה לניתוח הגופה ,יוכל להתנגד ב
מקומה נציג חבהה קדישא ,שהוא ,כמו
בן ,סוכן דתי .סעיף שני קבע כי בוועדת
העררים יישב רב — שגם הוא היה
מתנגד ,אוטונזאסית ,לכל ניתחז.

קשיש שפרץ מחדרובסערה .״אני יורד
רגע להביא משהו,״ ניסה הרופא להרגיעה,
כשהוא עצמו רועד מהתרגשות.
היא חיכתה כמה דקות ,אולם אינסטי
נקט חבוי הניע אותה להציץ לחדר הרופא,
לראות איך מרגישה אשת־אחיה ,ששכבה
שם.
היא הציצה ,שמה לב כי גיסתה שוכבת
בתנוחה מוזרה במיקצת ,לא העלתה על
הדעת כי בחדר הרופא אירע לפני דקות
אחדות אסון.
כעבור רבע שעה חזר הרופא ,כשהוא
מלווה באנשי משטרה .״היא מתה בין
ידי,״ אמר.
רשלנות או מקרה .רק עכשיו הבי
נה הנערה ,כי שעה שהרופא יצא בהול
מחדרו ,היתד ,כבר גיסתה מוטלת שם
ללא רוח־חיים .הרופא סיפר במשטרה כי
שניות ספורות לאחר שתקע את המזרק
בבשרה של נזימד .אבו־חסן ) ,(21נפלה
הערביה היפואית ,נפחה את נשמתה.
הוא חשש ,לדבריו ,מתגובה נזעמת מצד
בני משפחתה ,שהיתר ,עשוייה להסתיים
בשפיכות דמים ,מיהר אל תחנת־המשטרה,
סיפר ליומנאי על המקרה.
המשטרה העבירה את גופתה של נזימה
אל המכון הפאתולוגי באבו־כביר ,כדי ש
המומחה לרפואה משפטית יקבע אם המוות
בא כתוצאה מרשלנות פושעת.
אגף החקירות של הנפה הדרומית לא
קיבל עדיין את ממצאי הבדיקה שלאחר
המוות ,כי בניגוד לבדיקה פאתולוגית
רגילה ,מנסים המומחים לבדוק אם הכילה
זריקת המתת רעל מסויים ,ואם אמנם היה
המתת תוצאה ישירה של אותה זריקה.
בני־משפחתה של נזימה ,אחת המש
חות הידועות והמכובדות שבין ערביי
יפו ,סיפרו השבוע כי לא ידעו שנזימה
הלכה לרופא .הרופא טען כי היא באה
אליו מכיתן שסבלה מדימום ברחם .בעלה
של נזימה ,חסן אבו־חסן ,סיפר כי אש
תו היתד ,בחודשי הריונה הראשונים ,והוא
העלה השבוע את הסברה כי היא הלכה
לרופא על־מנת לבצע הפלה.
חוקרי המשטרה לא הוציאו עדיין מסק
נה סופית ,עורכים חקירה גם בכיתן זה.
כי מאז ביטל היועץ המשפטי ,משה
בן־זאב ,את הנחיות קודמו ,שהעלימו עין
מהפלות שנעשו לפי רצון האשד ,ועל־ידי
רופא מוסמך ,תוך נקיטת כל אמצעי ה
זהירות ,הפכה ההפלה המלאכותית שוב
לפשע.
וכשד,ד,פלה היא פשע ,היא מבוצעת ב
מחתרת ,מסכנת את חיי הלקוחה ,מועידה
למבצעה מקום בכלא.

דת
הלבה מול הלבה
שעה שחוק השבת הארצי משמש עדיין
נושא למקח וממכר בין־מפלגתי ולקנוניות
בצמרת המדינה ,פסקו שני בתי־משפט ,ב
שני מקומות שונים בארץ ,הלכה לגבי
תקנות השבת העירוניות .לא אחת ,כי
אם שתיים.
בית־משפט השלום בנתניה זיכה את
בעליו של קפה

מגידו ,שנאשם בעבירה

על חוק־עזר עירוני ,בכך שמכר משקאות
בשבת מחוץ לכותלי בית־הקפה.
שופט השלום הרמת־גני ,ראובן הגן,
הרשיע ,לעומת זאת ,את יצחק קויפמן׳
בעל קיוסק מגבעתיים ,שנאשם בעבירה
,
דומה.
בית־משפט השלום בנתניה קיבל את
טענותיו של הסניגור ,עורךהדין אהרון
פאפו ,קבע כי חוק־העזר העירוני משולל
יסוד חוקי ,מפני שהמחוקק התבסס על
שיקולים דתיים.
אותה טענה עצמה נדחתה על־ידי בית־
משפט השלום ברמת־גן ,שבהרשיעו את
הנאשם במכירת גזוז לאחר כניסת השבת׳
קבע כי ״חקיקת מישנה היא בלתי-סבירה
ומחוץ לסמכותה של רשות מקומית ,רק
אם היא כה בלתי־הגיונית ובלתי־סבירה,
עד שאדם בר־דעת לא יעלה על דעתו
שרשות סבירה היתד ,מסוגלת לעשותה.״
בדחותו את טענות הסניגור ,עורך־הדין
אמנון זכרוני ,קבע השופט :״בית־המשפט
צריך לבדוק אם החוק נראה סביר או לא
בעיני אדם סביר ,ואינו צריך לתת את
דעתו על האפשרות של אי־סבירות ,ולא
יעזר לשם גילויה בזכוכית מגדלת או
במיקרוסקופ.״
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