שני ילדיו של דני זיידל ,שנשא לאשח
תיירת לא־יהודיה .כל המשפחה הצטרפה
אל מישמרות־המחאה שהתייצבו מול ביתו של שר־המשפטיס ,יעקב־שמשון

א ג א ו־ י א ג ו י ה

שפירא ,בשדרות הקרן־הקיימת בתל־אביב .השלטים אומרים :״מדינה עב
רית ! עלייה חופשית!״ ו״שפירא — חזור בך! ״ לבבי שני ילדים אלה,
פירוש החוק המוצע — הטבעת חותם ״לא יהודי״ על תעודותיהם הרשמיות.

הוא עשה זאת אף כי ידע ,שגולדה
מאיר יכולה להרכיב ללא כל קושי ממשלה
בלי הדתיים .כי הוא מעדיף שותפים
קנויים ,שותפים שאפשר לעשות עמם עיט־
קות ,שותפים־לשחיתות־פוליטית.
את המחיר ישלם האזרח.
★

★

★

הדרך
לכאשיזם !
כן הוצבו המשמרות דודקא מול ביתו
ביום ה׳ ,בשעה שהוא העלה בישיבת־
ף* יום החמישי האחרון התייצבו בשד־
 ■4רות קרן־קיימת בתל־אביב עשרים נו־
שאי־כרזות .״שפירא — חזור בך!״ נאמר
בכרזות .״אנו מדינה חילונית!״ ״שפירא
 +שפירא = גזענות!" והשלט שמשך תשו־
מת־לב יותר מאחרים :״שפירע!״
היו אלה מישמרות־מחאה ,שהוצבו ביוז
מתה של תנועת העולם הזה — כוח חדש
מול ביתו של שר המשפטים יעקב שמשון
שפירא .מדוע דווקא שם?
כי שר המשפטים היה אבי הקנוניה עם

הכפייה הדתית — והפגיעה במעמדו של
בית־המשפט העליון .הוא אשר יעץ לגול
דה מאיר לרוקן את החלטת בית־המשפט
העליון מתוכנה ,לתת לדתיים מה שלא
ניתן להם עד כה במדינת ישראל —
שלטון מוחלט של ההלכה האורתודוכסית
על חיי הפרט .את הבגידה המחפירה הוא
הציג כמעשה לאומי חיוני ,שבא למנוע
פילוג העם.
לא היה זה רעיון מיקרי ,שצץ בלחץ
המאורעות .שכן שפירא הוא אדריכל ההס

קורא שלום כהן בפג ה
ע מ ו ך | * | | ן ך | | ה ■ץ/
משתתפים במישמרות־המח־
• |/ |||||| /
אה .״הפגיעה אותה יזם שר־המשפטים כפולה  :פגיעה ברוב
החילוני של האזרחים ,שמעתה יכפו עליו הגדרה דתית אורתודוכ

כם הקואליציוני האחרון עם המפלגות ה
דתיות.
הוא האיש אשר ניהל בזמנו ,עם השר
המפד״לי חיים־משה שפירא את המשא־וה־
מתן להקמת הממשלה במתכונתה הנוכחית.
הוא שסיכם את המכירה הכללית של זכות־
האזרח לראות טלוויזיה בשבת; והוא שחתם
על הקנוניה ,שאם יפסוק בית־המשפט
העליון בניגוד לרצונם של הדתיים בפרשת
בני שליט — תחוקק הממשלה חוק שירוקן
את פסק־הדין מתוכנו.

סית לגבי שייכותם הלאומית; ופגיעה במעמדו של בית־המשפט
העליון ,מיבצר הדמוקרטיה.״ בפינה משמאל — הסיסמה  :״אנו
מדינה חילונית ו״ סיסמאות אחרות  :״שפירע!״ ״יהדות היא דת
— לא גזע״ וכן הסיסמה  :״שפירא  +שפירא = גזענות !״

דן ונעמי

בן־אמוץ בין המפגיג־ס
מול ביתו של השר
שפירא .על גבה של נעמי בת  5ו החודשים
תלה דן שלט האומר :״גם אני נגד !״

