
בשבת אסוו גואה

 קבלת את ידרשו אלא גרידא, בהבטחה יסתפקו שלא הודיעו בבר הם
י עוד חוק־השכת נ פ ת ל מ ק לכינונה. בתנאי הקואליציה, ה

 של האחרונים בימים שולחן־הכנסת על שהונח אלון, יגאל של חוק־השבת את ולא
 שר״הכפייה־הדתית של המקירי חוק־השבת אלא למדי. חמור היה ושכבר החמישית, הכנסת

ורהפטיג, זרח

זהי שח אווזך מה
 שפת־הים את מראות הן ביום־הכיפורים. שעבר, בשבוע צולמו הגדולות התמונות שתי

ושובתים. דוממים כשהם דיזנגוף, רחוב ואת תל־אביב של
 שהדבר מבלי חופשי. מרצון — כולה הארץ תשבות בשנה אחד שיום בכו רע כל אין
 ביום־הכיפורים, שבתון יום החופשי, מרצונו בישראל, החילוני הרוב הנהיג חוק, בשום נאמר

היהודית. לדת ביותר הקדוש ביום הדתיים רגשות את לכבד כדי
פוליטיות^לחוד. ומזימות - לחוד כבוד של יחם אולם

 יצליחו אם שבת, בכל להיראות עלולה היא כך — ביום־הכיפורים הארץ שנראתה כפי
 מזימתם. את לבצע עסקני־הדת

 כולה. התחבורה תשבות שבת כבל
 נטושה. שפת־הים תהיה שכת כבל
ועזובים. ריקים מיגרשי־הספורט יהיו שבת כבל
 סגורים. וילונות מאחורי קלפים ותשחק בביתו, כלוא למעשה, תשב, שבת בכל

 המשיח? לימי חזון חלום־בלהות? סיוט?
! א ל

רבן גבי על שחור הכתובה ממשיח. תוכנית זוהי
חודשיים. תוך להתגשם העלולה תוכנית זוהי

.1965 בנובמבר 2 :הגורלי כיום שיקרה במה בולו תלוי הדבר
 מלחמה יקדש אשר לוחם כוח בה שאין לשון־מאזניים, הדתיים יהוו בה כנסת תיבחר אם

השבת. חוק יתקבל — הדתית הכפייה על
הבאה. לקואליציה וחבריו רפאל יצחק של תנאי־בל־יעבור זהו כי

י

שי״ט- עסק) עבודות (איסור ישראל ומועדי השבת ״חוק ",1959ת
השאר: בין קובע, ורהפטיג, על־ידי שהוגש

עבריין־שבת. על יוטל קנם לירות 2000 ו/או אחת שנה של מאסר •
 ובביח־מלאכה, בחנות בבית־חרושת, רק לא בשבת שיעבוד אדם הוא עכרייףשבת ס
 מי גם כלומר: ברוכלות. או מתורנות) (חוץ בבית־מרקחת בדוכן, במזנון, במשרד, גם אלא

כסא־נוח. שישכיר מי בשפת־הים, אסקימו שימכור
 שחקן־כדורגל כל בשבת. מיפעלי־ספירט־ותרבות שמקיים מי הוא עבריין־שכת +

שנה. של למאסר צפוי יהיה שחקן־תיאטרון ובל
 עורכים שבו מקום ״כל — עינוג״ ״בית בשבת שפותח מי הוא עברייךשבת •י

בהחלט. סגורים יהיו — הצגה דיסקוטק, מועדון־לילה, כל ציבורי״. שעשוע
 יעלה (שלא קצר בזמן מאשר חוץ מסעדה, בשבת שיפתח מי הוא עכריין״שבת #׳

הדתיים). שולטים בה (שגם העיריה תחליט שעליו שעות) חמש על
 גם אלא באוטובוס, רק לא — משא או נוסעים שיוביל מי כל יהיה עבריין־שכת •

באופניים. או לחמור או לסוס הרתומה בעגלה בטרקטור, במונית,
לחוק. בהקדמה נאמר כך שביעי״. מקדשי לעם לישראל, הגבורה מפי ניתנה ״השבת כי

הדווי ניחש ה3 רעצתיו ותאו יכול אחה האס
הדבר: פירוש

 ברגל תגיע אם וגם לשם, להגיע יהיה אי־אפשר כי — בים להתרחץ יהיה אי״אפשר
שירותים. שום שם יהיו לא —

 תחבורה. שום תהיה לא בארץ. לא וכמה כמה אחת ועל בעיר, לנוע יהיה אי״אפשר
מופע־תרבות. או הצגת־תיאטרון לקיים יהיה אי־אפשר

. ■

י■
911111

* ־ > : • • '- ״י

* י ■

■ !.
.

,1 ר'־•׳"׳״ ^ -

׳ י ״ -י • י . . . . . • י •־׳• י \ י

111 ־׳:

ב ח!דשיים בעוד החוק הצעת תתקבל באשו - שנת ביום דיזשף וחוב ״ואח נו


