
כדין. התגיירה לא — טענו הם כך — שאמה מפני משפיל, טכס בחשאי
המדבר המולדת, למען חייו את המסכן בצה״ל, המשרת צעיר האם

ת בעד שאבעב נגד ־ שב
 להו להתנפש, לנו שיתנו בתנאי בכך. רוצים כולנו ונופש. מנוחה יום הוא השבת

 טוג סרט לראות ארצנו, של הנהדרת משפת־הים ליהנות הטבע, בחיק יום לבלות
טובה. הצגה

אסור. זה כל
האם ? זול באוטובוס מאשר יקרה, במונית לנסוע דתי יותר זה האם ? למה

 1צ מין איזו ? אסור מיסכן לנוטע־אוטובוס אן וליהנות, לנסוע מותר פרטי קאדילאק
? העסקנים של הקנוניות בעזרת בארצנו, שהשתלטה זו היא

 וכרס באוטובוס כשבת, עממית ציבורית תחבורה :אומרים אנחנו
 ונו חופש של ליום השבת את נהפוך כשבת. הצגות בשבת. טלוויזיה

 המציאו באשר קדם, כימי אבותינו שרצו בפי — ובידור תרבות
השבת.

ת דוחמיס איננו אנחנו ד ב

וילדיו אשתו עם שליט רב-סרן
 עסקן שהוא קטן, פקיד של לאישור זקוק — מסים המשלם עברית,

שלו? לעם להשתייך בדי מפלגתי,

ממלבת״ם! וגירושין נשואין
 מדוע — הצורך ובמקרה י רוצה שאתה כפי להתחתן יכול אתה אין מדוע — ובכלל

? ומכובדת פשוטה בדרך להתגרש יכול אינך
 מי לבדוק עליכם מדוע להתחתן. רוצים אתם בחור. אוהבת את בחורה. אוהב אתה

ם בטכס להינשא יכולים אינכם מדוע ? שלכם הסבתא ת א ? בו רוצים ש
 אכל דתי. בטכס להינשא יהודי של זכותו טל ליהרג מופנים אנו
אזרחי. כטכס נפשו, כאוות אשה לשאת יהודי של זכותו למען גם נילחם
 מימי־הביניים? חוקים עליך יחולו מדוע להתגרש נאלץ אתה אם גירושין. לגבי הדין הוא

? עגינות של בנוהלים להתענות עליה מדוע ? האשה זכויות ייפגעו מדוע
 מהם רבים־רבים מקווים. אנחנו כך מברית־המועצות. יהודים אלפי מאות יבואו מחר

 מארצות־ — מקווים אנחנו כך — שיבואו העולים לגבי הדין הוא נשואי־תערובת. בני הם
 ? יהודים כאל אליהם יתייחסו א ל שכאן מראש יידעו אם לבוא, ירצו האם הברית.
א א ? להתחתן יוכלו של ? כאל עליהם יסתכל שמישהו ? להתגרש יוכלו של ם י ר  ז

ם שהם שלהם בתעודת־הזהות שירשמו נ י  ? בעליה כאן מחבל י מ ? יהודים א
ממלכתיים. גירושין ולמען ממלכתיים נשואין למען השישית בכנסת לחמנו לכן

 אלוני שולמית גם הרימה לפעמים זו. במערכה יחידים במעט היינו
לה. קרה מה יודע ואתה — קולה את

!לדפורמ״ם ג□ ־ חופש
 בישראל. חופשיות הדתות כל
 היהודית. הדת מן חוץ — כולן
 אחד, זרם של דיקטטורה יש שם

 דיקטטורה האורתודוכסי. הזרם
עס של צינית בקנוניה שמקורה

 יד — וחילוניים דתיים קנים
יד. רוחצת
 יכול אינו רפורמי רב

 השייך צעיר זוג להשיא
שהת אשה שלו. לזרם

 רפורמי רב אצל גיירה
כ לעבור נאלצת כחו״ל,

חדש. גיור ארץ
ה מכל הרפורמים וכשבאו

ה ליד להתפלל כדי לארץ, עולם
 הדבר נאסר — המערבי כותל

 העם על־ידי נכבש הכותל עליהם.
 לעסקני־הדת רק אבל — כולו
 חבר־כנסת ורק בו. לשלוט ניתן
 את הרים — אבנרי אורי — אחד
ה תפילת למען בכנסת קולו

רפורמים.
פו הרפורמים החרמת

 היא מחר כעליה. געת
יש כין כיחסים גם תפגע

 התפוצות. ויהודי ראל
היהו ומיליוני יום יבוא
 בעולם הרפורמיים דים

לשלם לנו נמאס יגידו;

 ידידים לנו יש ושומרי־מצוות. חובשי־כיפות פעילים בתנועתנו יש !לא בהחלט
בכנסת. ההלכה ענייני על נאומינו את לנסח אפילו לנו עזרו הם הדתי. במחנה

 לט היא והמדינה הדת כין מוחלטת הפרדה בי מאמינים אנחנו
 הפוליט מן הדת את נוציא המדינה. ולטובת הדת לטובת — שתיהן

הדת! מן הפוליטיקה ואת —
 אל החילוניים, בחיי רק לא — הדתיים העסקנים של המימסד שלטון את נשבור

עצמנו. את שנשתרר כשם הדת, חיי את נשחרר הדת. בחיי
ד אף ז במקומנו זאת יעשה מי ח א! א  הבד ערב מרה. עובדה זוהי ל

קנ לעשות ימשיכו הם היום למחרת אך הדתית. הכפייה נגד מפלגות כמה מצייצות

בירושליב חוקי־השבת נגד בהפגנה אבנרי את גוררים שוטרים
זאת. יודע אתה יהיה. זה כך היה. זה כך עסקני־הדת. עם

 הם הדרך. כל לאורך עסקני־הדת עם פעולה שיתפו החופשי והמרכז רפ״י גח״ל,
 נסתרו דתית נימה פתאום כלפם גילו הקומוניסטים אפילו קנוניות. איתם עשו ול״ע

 הפרלמנסז הטכסיסים בכל השתמשנו התרענו, נאמנו, השישית. בכנסת לחמנו
הכפייה. חוקי נגד בהפגנות הכביש, על ושכבנו לרחוב יצאנו גם — צורך וכשהיה




