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שלחו להדפסה

מאבק דת

קרב על השבת ביבנה 730 :שקל דו"ח לגלידרייה
בעלי גלידריית "גולדה" בשכונה הירוקה ביבנה פתח את שעריו לראשונה בשבת.
פקחי העירייה מיהרו לקנוס אותו ,ובעקבות כך פורסם פוסט מחאה" :בואו להצביע
ברגליים" .עשרות נענו לקריאה" :שלא יחליטו בשבילנו"
גלעד מורג

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

תור השתרך בגלידרייה בעקבות פוסט המחאה )צילום :איתי רגב(
לא רק בתל אביב ובירושלים :עשרות מתושבי יבנה הגיעו במהלך סוף השבוע למרכז מסחרי חדש
בשכונה הירוקה בעיר כדי לתמוך בבעלי גלידריית "גולדה" ,שפתחה את שעריה לראשונה בשבת .פקחי
עיריית יבנה קנסו ביום שישי בערב את הגלידרייה ובעקבות כך פורסם בפייסבוק פוסט שהוביל למחאה.
מנגד ,תושבים שמחו על פתיחת עסק בעיר בשבת הביעו חשש משינוי בצביונה של העיר.
בפוסט שפרסם תושב העיר אלון כץ נכתב" :אנחנו נמצאים עכשיו בגלידה במתחם בשכונה הירוקה ,הרגע
היה פה פקח שנתן דו"ח על פתיחה ביום שישי בערב 730 ,שקל ,והודיע שיגיע שוב מחר בבוקר .אני קורא
לכל מי שאכפת לו ורוצה שעסקים ייתנו שירות גם בשבת להגיע ,לקנות גלידה ,להצביע ברגליים ולהראות
לבתי העסק שכדאי להיות פתוחים בשבת".

"באתי לתרום לעיר" .אילן ,בעלי הגלידרייה )צילום :גלעד מורג(
בתוך זמן קצר הגיבו עשרות מתושבי העיר לפוסט ובמקביל הגיעו לגלידרייה .אחד מהם אמר" :כל אחד
צריך לחיות את חייו .אני לא אפריע להם ללכת לבית כנסת ,והם לא צריכים להפריע לי לבלות בעיר שלי
בשבת".
כותב הפוסט כץ אמר ל ynet-כי "בעיר לא קיימים עסקים שפתוחים בשישי מעבר לתחנות נוחות .אנחנו
מחפשים לחיות בשלווה וללא אינטריגות ,אבל שלא יחליטו בשבילנו מה אנחנו עושים".
1/2

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4722135,00.html

www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4722135,00.html

8.11.2015

תושבים אחרים פנו אל הבעלים וביקשו ממנו שלא יפתח את העסק במהלך יום המנוחה .תומר ,אחד
המתנגדים ,אמר" :אני לא אדם דתי ,אני אדם חילוני אבל מחובר לדת .כשבאתי ליבנה הבנתי שזו עיר עם
צביון ואופי מסורתי כבר שנים ,בעיניי זה היה משהו יפה ,זה קסם לי ,לי יש בעיה שאנשים פועלים על פי
עקרונות .הם הלכו לגלידרייה לא כי בא להם גלידה אלא כי יש עסק שרוצה לפתוח בשבת וזה קומם אותי.
בא לכם גלידה? אפשר לנסוע לראשון .אין פה כפייה דתית ,לא כפו עליהם לבוא לכאן".

בעלי הגלידרייה" :איש באמונתו יחיה"
בעיר יבנה ,שמונה  45אלף תושבים ,מתגוררים דתיים לצד חילונים ,אולם השכונות החדשות בעיר
מתאכלסות ברובן בחילונים .בשל כך קיים חשש בקרב הדתיים כי כמה בעלי עסקים יחליטו לפתוח
בשבת.
אילן ,בעלי גלידריית "גולדה" ,אמר" :הובטח לנו שהמתחם יהיה פתוח
גם בשבת .בשישי בערב הגיע פקח ונתן לי
קנס של  730שקל והבטיח לי שאין לו
ברירה ,אלא לשוב בשבת ולתת לי שוב קנס .אני מקווה לפתוח שבעה ימים בשבוע חוץ מחגי ישראל.
באתי לתרום לעיר ואני לא חושב שבגלל קומץ דתיים אני אמור לסגור את העסק .איש באמונתו יחיה".
מעיריית יבנה נמסר כי "התפתחותה המבורכת של העיר והשינויים הדמוגרפיים שמתחוללים בה אינם
מחייבים בהכרח שינוי במרקם החיים ובצביונה הייחודי והיפה של העיר ,המבוסס על כבוד הדדי ,סובלנות
וקבלת האחר .בעיר מתקיים זה שנים סטטוס-קוו אשר ניתן לשנותו באופן חלקי בלבד ,בהתאם לצרכים,
מתוך הבנה של כלל הצדדים ,דבר אשר ראש העיר עוסק בו .הפיקוח העירוני פועל מתוקף חוקי העזר
העירוניים".

חדשות ב - SMS-עדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.
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