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 רזדט פתח פותח הבנות גיוס שר החיים חוח ח

 ננו אלפי על־ידי לדעה נוצל הוא המונית, תמטות
בלתי־דתיות.

 לעשור הכנות על ישראל .דת אוסרת אמנם אם
עליי־ אוסרת היא אין היי ומלחמה. צבא בעפר,'
 נשיות בעבודות לשרת

עולים. חינוך בחולים,
פלאית,

ה הדתיות הבנות תגויסנה למענן אשר המטלות
והנס הגופנית לבריאותה המדינה, לבטהון חיוניות

*י■ •*י■זמדינד
ם את להפר נולה

 הרב סמכות ואין
הב: של הריבונית •תה<

מרירד •טל תופעות בכוח לדכא הייבת המדינה :ת.

 שו המחסומים. נפרצו ושוב
 שעוד והמגדפים, המיוזעים

 השוטר השתלטו לבסוף
 מעבר אל הכנסת, מקירות
 לישו ומצפה תהילים קוראת

 ? לא או להשפריץ
גדולה. א^ומה'

 לפני עמדה תפסה היא
 מתא ברזים הרכיבו ארוכים.

קשה. החלטה זאת היתד.
 בעד הנימוק המפקד. של

 הכנג לפני התקהלות נשארה
 פשוט נימוק היה נגד מאד.
י הסכנה שחלפה אחרי

 ז הראשון(ואתו, הנימוק
 המכוניר! הובאה שכבר אחרי

באוויר. ניתז או־ון־־טווח
 הוא מים. התמלא החלל

 רוח; את שבר לא הוא אולם
 אחריה לזחול נאלצה הכבאים
נשארה ההמולה, בכל נשכחה

תס ציד□ הזה׳׳ העוד□ ״ שצד□ אחרי יו□״□

 הישיבות, אולם על ירד המחניק החום הכנסת. *ת אפף עמוק שיעמום
 חיורות היו הרגילות ההדדיות ההשמצות ואפילו מאדם, ריק כמעט שהיה

 לימון מיץ לגמו בצוותא, המפלגות כל ח״כי ישבו במזנון ודסרות־ענין.
 אשר זה, ריבוני במוסד בישיבה חוסר־התכלית על נוגים הרהורים והחליפו

והולך. חת פ שלו ההכרעה כנח
ר רעש מילא לפתע  ההח״כים חתולים. ליללת מאד דמה הוא החלל. את מוז

 את שיפיג למחזה בקורת־רוח מצפים זלו1ה הגדולים. החלונית אל אצו
לשוא. חיכו לא הם השיעמום.
 הדתיות, השכונות מן נשיר, 300כ־ עמדו הכנסת לפני ממוות. מר גורל

 משום שקיוותה המשטרה העמידה. בגיל כולן כמעט מטפחות־ראש, דבושות
 רחבת אל לחדור להם נתנה ראש־הממשלה. למשרד תעבורנה שהנשים מה

מדי. מאוחר זהי היה בטעותה, כשהרגישה התנגדות. ללא הכנסת
 ג׳יפים המזנון. חלונות ועל הכנסת דלת על ניתכו הראשונות המהלומות

 הסתערו המכוניות, מן קפצו שוטרים עשרות בבהלה, הוזעקו המשטרה של
 את להציל — העליונה המטרה מוגות־לב. היו לא הנשים אולם הנשים. על

שוב המדולדלים,. גופותיהן את חיזקה — ממוות מר ומגורל מזנות בנותיהן עד מים


