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:11־111111 נז<* לטובתו,

 ורכב מוניות פרטיים, רכב כלי על חל החוק
 משנת ק״ג) 2000 עד כולל (במשקל סגור מסחרי

ואילך. 1967 ייצור

 חגורה היא בשימוש והמורשה התקנית החגורה
 חגורה או עיגון) נקודות שתי (בעלת אלכסונית

עיגון). נקודות 3 (בעלת אלכסונית״מותנית משולבת

 העיגון שנקודות רכב לכלי זמני פטור קובע החוק
 קבלו הרכב ובעלי מתאימות, בלתי נמצאו בהן

 הפטור התחבורה. ממשרד בכתב כך על הודעה
 הנקודות יבדקו בו השנתי הרישוי מועד עד יהיה

הרישוי. במשרדי והחגורות

 תאונה בעת עליך תגן כהלכה המהודקת חגורה ■¥-
 אל להזרק מהגוף ותמנע פתאומית עצירה או

הקדמית. השמשה אל או ההגה
מסוכנת. היא רפויה חגורה כי זכור,

ת מעוזה חוור לבטחו!!-, ה.1וינם בבל הבטיחות חגודת א

1 ■
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שרד תאונות למניעת הלאומית המועצההתחבורה מ

דת? היא מה
ה׳?! ליראת ביטוי שהנה או י העם לאיחוד אמצעי הוא הדת האם

 עם יחד לבנו תשומת את להסב חייב באזורנו והמדיני הביטחוני המצב
האנושות. סל

ניצחנו... אנחנו הימים... ששת מילחמת אחרי מיהר ה/ את שכח ישראל
כעת! לנו נגרם מה אבל

 הפערים והעמיקו השחיתות גדלה בישראל ה׳ יראת מהתמעטות וכתוצאה
 היהודית. הזזת במעט לא אשמה זאת בהתפוררות המוסר. והתמוטט החברתיים

 של בזמן והמוסרית הרוחנית השפעתה את שאיבדה הנוצרית, הדת כמו ממש
בישראל. היהודית לדת קרה כן השילטון, עם התחברות
 או מצהיר? שהוא כפי בליבו באמת מאמין בישראל הממוצע הדתי האם
מסחרית״?! ״מניה משום ומהווה חברתית מבחינה כדאי,ת היא זאת שהצהרה

 בדרך האם החילוניים? על להשפיע הדתי מנסה והתלהבות שיטה באיזה
מידות? וטוהר אישית דוגמה ע״י או המימסד, בעזרת דתית כפייה של

 הכוחות של נסיונות שדה .1935־38ה־ שנות של לספרד מאוד דומה אזורנו
 אנו רוצים ספרד לאיזה אך השנייה העולם במילחמת ביניהם אחר־כד שלחמו

 — (היהודית הדתות כל פעלו פה הרמב״ם, תקופת של לספרד האם להדמות.
 ביותר וטהורות עדינות אצילות, ובשיטות בחופשיות והמוסלמית) הנוצרית

העם? את וללכד לאחד שהצליחה איזבלה המלכה תקופת של לספרד או
מעניין. סיפור להביא ברצוני זה לוויכוח בקשר

ש!טן1ו11 הדת בהן
 דוסטויבסקי). הרוסי הסופר בידי שעברה במאה נכתב הפא, (הסיפור

״אדוני, לו: ואמר אדם בן בדמות אחד דת כוהן אל השטן בא אחד ביום

 נעשה הבה הזה, הסוד את לדעת אכן ברצונך אם סוד, לך לגלות רוצה אני
לטייל. יצאו ושניהם הסכים הכוהן טיול.״

 אומר העבודה מנהל את שמעו הביקור בעת לברזל. במפעל ביקרו הם
פועלים.״ עוד לנו ״דרושים המפעל: לבעל

 ולא הטבע את אוהב אני לא! ״או, ענה: והלה ״נו?״ לכוהן רמז השטן
 ביער.״ לטייל נלך בוא ״©רצונה השטן: לו השיב אוי סגור.״ באולם להשאר אוכל

 לסוף הגיעו אחדות שעות כעבור בדרכם. המשיכו ושניהם שמח הכוהן
 התעלף לפתע התבואות. את הקוצרים ופועלים חקלאיים שדות וראו היער
 השיב לא!״ ״,או, ״נו...״. לו: ואמר לכוהן התקרב השטן החקלאיים, אחד

זאת.״ פרך לעבודת כוח לי ״אין והוסיף: הכוהן
 רעבים, ילדים ראו הם העוני. בשכונות ועברו לעיר׳ שניהם חזרו ,וכך
 שמצאו אחד גזר על אדם פראי כמו ממש ביניהם שרבו ומלוכלכים ערומים
 כאילו הוא יפה מראה ״איזה מים. דלי עם עברה חמש כבת ילדה ברפש.

 השטן הזאת.״ האומללה בסביבה נחמד אחד דבר לפחות הקודש. מכתבי לקוח
אחרוה.״ נלך בוא כך ״אם לו: הישוב

 דרך הרעועים. הצריפים לאחד נכנסת וראוה הפעוטה, אחר עקבו השניים
 מכוסה חולה, ששכבה הילדה אם את לראות השניים הצליחו השבור החלון

 על נתלו עיניו אחר. לצד מבטו והעביר הזדעזע הדת כוהן קרוע. פשק דק
 להשכרה.״ ״חדר כתוב עליו שלט ניתלה החלון על קומות. שתי פן מהודר בית

 ״אינני הכוהן: השיב לא!״ ״או, ״נו.״ לו: ואמר הדת בכוהן הביט השטן
זול.״ חדר מחפש

חולים. שהיו העצורים על הביטו הם לבית־הסוהר. השניים עברו משם
 הכוהן על הסתכל השטן באזיקים. קשורים והיו לחרקים מרעה שדה היה גופם
 וממלא אלה אדם בני עם וסובל חי כראוי, עובד היית ״לו בחיוך: לו ואמר

 להגיע בעדם ולמנוע עליהם להשפיע יכול היית דת לכוהן כיאה שליחותו את
 היעילים המשרתים הם כמוך אנשים — הסוד את תשמע ועכשיו לבית־הסוהר

נעלם. והשטן לי.״ שיש ביותר והטובים
 לתקופתנו. הקודש שבכתבי מהנפואות דוגמאות נביא הבאה ברשימה
עולמים. לעולמי והתפארת הכבוד לאלוהים

מודזוד.


