המכוניות של שיירת השבת חוסמות את הכביש .בתחילת המסע היו
 | | | | | 1^ 1 1 1 1 * .כ ־ 100מכוניות נושאות כרזות .בעקבות החסימה הצטופפו עשרות מכו
ניות נוספות ,שלא יכלו להמשיך בדרכן .חלק מהנהגים שנתקעו הצטרפו מרצונם לשיירה.

ססדות ואלות

הובאו על־ידי המשטרה ,כאשר החליטה לפנות בכוח את
.אנשי השיירה .בתמונה נראה הכוח המשטרתי צועד לעבר
•נקודת החסימה .נוכח הצהרות אנשי השיירה כי לא יפגעו בשוטרים ,הונחו הקסדות הצידה.
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שי השיירה .בתמונה :שניים מאנשי השיירה נישאים באוויר.

גבר זה הורם על־ידי השוטרים ממרכז הכביש ,לשוליו.
כאן השליכוהו השוטרים ,והוא נפל על אבן גדולה,
נחבל בנופו .מפגינה אחרת ,שהושלכה באותו מקום ,נחבלה קשה בראשה.

על האבן

מילות השיר האמריקני של
לוחמי־השוויון הידהז־ו גם ב
שעת גרירת האנשים .בתנזונח :צעיר בתוך פקעת אנושית.

התנגדות נאסיבית

ך* רעיון היה פשוט :שיירה של
 ( 1מכוניות תעלה לירושלים ,ונוסעיה
ימסרו שני מכתבים — האחד לראש־
העיר המיועד טדי קולק ,השני לראש־
הממשלה המיועד לוי אשכול .במכתב ל־
קולק יביעו נוסעי השיירה מחאתם על
ההסכם הקואליציוני הציני ,בו מכר קולק,
שהציג את עצמו כלוחם בכפייה הדתית,
את העיר לידי עסקני הכפייה הדתית.
במכתב השני יתבקש לוי אשכול לבל
ילך בדרכיו של קולק ,ולבל יבטיח ל־
מיפלגות הדתיות חקיקת חוק השבת.
אפשר היה להניח גם ,כי הרעיון ה
פשוט יתבצע בפשטות .מארגני השיירה
אף הדגישו בכל הודעותיהם ,כי אין
הכוונה לפגוע בתושבים הדתיים של ירו
שלים .השיירה לא תעבור בשכונות דתיות,
לא תנסה להתגרות באיש .אלא שמשטרת
ירושלים סיבבה את העניין.
נוסעי השיירה נתקלו במשטרה ,לראשו 
נה ,בנקודת־הריכוז שלהם ,במוצא; ב
מקום זה נוצרה רחבה גדולה ,אחרי סלילת
הכביש הכפול העולה לירושלים .כאן
החלו מתרכזות המכוניות ,במגמה ל
התארגן ולצאת במשותף לירושלים .ל
משתתפי השיירה היה הרושם ,כי הניידות
שהמתינו להם נועדו ללוות את השיירה
בדרכה ,כדי להבטיח שלא יהיו הפרעות.
על כן גם לא התנגדו ,כאשר ביקש
מהם מפקד •^פת ירושלים ,סגן־ניצב אפרים
בליימן ,להסתדר בכביש צדדי .אולם ברגע
שהסתדרו בכביש זה ,הסתבר להם כי
המשטרה הכניסה אותם למלכודת .מחסום-
ברזל וניידת חסמו את הדרך החוצה.
בליימן דרש ,קודם כל ,להסיר את ה
כרוזים שהודבקו למכוניות .אחר כך תבע,
כי יוגש רק מכתב לטדי קולק ,במוזיאון
ישראל .אין בשום אופן לגשת לבית
ראש הממשלה ,או למשרדו ,ולהשאיר
שם מכתב.
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מצבה העגום ש? מפ״ס
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ההוראה שניתנה על־ידי מארגני
השיירה היתה :לא להתנגד .במרכז
התמונה :גבר נישא בידי שוטרים .מימין :שוטר מושך ברגל של איש שוכב.

ףי< נ ק ו ד ה זו כרץ ויכוח בין מארגני
השיירה .מצד אחד עמדו המזכיר ה
כללי של הליגה למניעת כפייה דתית,
ד״ר עוזי אורנן ,וח״ב מפ״ם הירושלמי
ויקטור שמטוב .הם הסכימו לשתי דרישות
המשטרה .כנגדם ניצבו נציגי תנועת ה
עולם הזה — כוח חדש.
הרעיון לערוך שיירת שבת לירושלים
הועלה לראשונה בכינוס תנועת העולם
הזה ■— כוח חדש בשבוע שעבר .ב
אותה הזדמנות אף נמסר ,כי ראשי ה
תנועה יפנו לגיפים הציבוריים שהכריזו
על התנגדותם לכפייה הדתית — המפלגה
הליבראלית העצמאית ,מפ״ם ,מק״י ,ה
ליגה למניעת כפייה דתית — ויבקשו
מהם להצטרף לשיירה.
הליבראלים העצמאיים דחו את ההזמנה,
כן גם מק״י .הליגה קיבלה אותה ב
רצון ,ואילו מפ״ם התלבטה .היה ברור
לעסקני מפלגה זו ,כי אם ידחו את ההצעה
לפעולה יעוררו ויכוח חריף בשורות ה 
מפלגה .לבסוף החליטה החטיבה הצעירה

