מפ״ם להצטרף לשיירה ,אולם לא
|שובה לקריאת תנועת העולם הזה —
חדש ,אלא לקריאת הליגה למניעת
-1יד ,דתית .ראשי הכוח החדש ,שלא
| 1שו יוקרה ,הסכימו כי החסות על
ייבצע כולו תינתן לידי הליגה ,בהיותה
'!■ף הכללי שכולם יסכימו לו .לאור
|טרפותד ,של מפ״ם ,מיהרה אף מק״י
^זנות את דעתה ,ולהצטרף*.
^מטרה שנקבעה לשיירה היתד ,ברורה:
גת על מעשה טדי קולק ,ולהתריע
| י אשכול נגד חוק שבת ארצי .עתה
המשטרה לבל יוגש מכתב ללוי
]ל .נציג מפ״ם ,ויקטור שמטוב ,מי־
לקבל דרישה זו .כאשר התעקשו
העולם הזה — כוח חדש לקיים
 1המטרה המוצהרת של השיירה ,ולהגיש
לאשכול את עצומתם נגד חקיקת חוק
השבת ,נזעם שמטוב והצהיר כי לא יס
כים לזאת.
מצבו היה אומלל במיקצת .כי ערב
קודם לכן הודיע מרכז מפ״ם ,שאין
למפלגה זו כל שייכות לשיירת השבת.
אנשי החטיבה הצעירה ,שהסכימו להשת
תף׳ עמדו במצב קשה :להפר את החלטת
מפלגתם ,או להפר את הבטחתם? כך
קרה ,שבמקום מאה מכוניות מהקיבוצים
— הגיעו שני טנדרים וג׳יפז מהראל,
מכפר מנחם ומסער.
לבסוף הוחלט :השיירה תעבור את מלוא
המסלול ,עד משרדו של ראש־ד,ממשלה.
אם אנשי מפ״ם ירצו לפרוש אחרי מסי
רת המכתב לקולק — יעשו כרצונם.
בוויכוח זה השתקף מצבה העגום של
מפ״ם ,בפרוס השיחות על הקמת קואלי
ציה ממשלתית .יומיים לפני כן הצהירה
משלחת מפ״ם באוזני הנשיא ,כי לדעתה
יש להקים קואליציה רחבה ,שתכלול את
אף ני לא שלחה מכוניות לשיירה,

הקוב על הכביש

הוליד תופעה חדשה בישראל :שביתת־השבת ההמו
נית .אנשי השיירה התיישבו או שכבו לרוחב הכביש.
בתמונה :אחד מאנשי השיירה נגרר בידי שוטרים ,כשהוא מנסה להיאחז בחבריו שעל הכביש,
הדתיים .פירוש הדבר :מפ״ם תסכים ל
חקיקת חוק השבת .כיצד תסכים ,אם
כן ,להתריע בפני אשכול נגד חוק זה?
אשכול עצמו תבע ממפ״ם שלא תשתתף
בשיירת השבת ,זו מיהרה להכנע לו.
היה זה ראש הממשלה עצמו שנתן את
ההוראה למשטרה למנוע בכל מחיר את
חדירת השיירה לירושליים.

★

★

★

חוסמים את הכביש

ך * *וי כו ה כ י ן השותפים למסע הת
ן |ברר ,חיש מהר ,כוויכוח אקדמי ב־
מיקצת .כי למשטרה לא היתד ,כל כוונה

-

שו שות הזוועות

היתר! נשלו יעיל מאד ,אנשי השיירה שכבו זה לצד
זה ,כשזרועותיהם שלובות וכשהם מחזקים את
החוליה שעליה הסתערו השוטרים .הבחורה קוראת :״מדינה חופשית  /מכפייה דתית!״

להרשות את מסע השיירה — למוזיאון
או לכל מקום אחר .בליימן פקד :ה
מכוניות תורשינה לצאת מן המלכודת רק
אחת־אחת ,בהפרשי־זמן ניכרים ,כדי ש־
ייטמעו בתוך התנועה הכללית ,ולא יוכלו
להופיע בחוצות ירושלים כשיירה .טענתו:
השיירה תהווה הפגנה בלתי־חוקית.
החוק אוסר צעדה מאורגנת של מפגי
נים ,אם לא קיבלו לשם כך רשיון
מראש .אולם שיירת השבת לא נכללה
בהגדרה זו .היא כללה מספר מכוניות,
שנהגיהן ביקשו לנסוע בשקט בכביש ה
פתוח ,ליעד בו בחרו .החלטת המשטרה
)המשך בעמוד (16

 1 1 1 1 *1בניגוד להודעה הכוזבת של קול־ישראל ,נכנעה המשטרה ללא תנאי,
ואיפשרה לנוסעי השיירה למצות את זכותם לנסוע לירושלים ללא הפרעות.
אחרי המאבק בנקודת־החסימה ,יצאו המכוניות בשיירה מאורגנת ,כפי שמראה תמונה זו.

