
 מפתה חופשה
באמת

 באמת? מפתה חופשה מתי
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 מרהיב מקום למצוא יש ראשית
 מיוחדת ואוירה צח אויר עם ביופיו

 לקשור יש שנית למשל. צפת כמו
 שלא במראות מענינת, בחזזיה זאת

 כמו ביותר מהירה ובתחבורה ישכחו
 למשל. ״ארקיע״ של במטוס מיסה

 המגיש טוב מלון למצוא יש שלישית,
 בסביבה והנמצא ואדיב אישי שרות
 כמו רושם רבת נוף פנינת שהיא
 יש לבסוף למשל. ״רקפת״ מלון

 מחיר במיוחד* נוח מחיר לקבוע
 לאד* לירות 135.— עונתי טרום
ע או הבראה ימי בעה -7 
 טיסה כולל שבוע לסו!? לירות
 לשדה־התעופה והסעות וחזור הלוך

 החדש המבצע בדיוק זהו והמלון.
״ ע׳׳י לך המוצע ע קי ר א  — ״

 ״רק* ומלון בישראל תעופה קוי
 מפתה חופשה זוהי בצפת. פת״
 יוני חודש במשך לך מוצעת והיא

 אז — לחג־השבועות (פרט בלבד.
לירות). 18 של תוספת יש

רגע, רגע, — בעיניך? חן מוצא
 היכן עדיין לך ספרנו לא תרוץ אל

 ״ארקיע״ במשרד ובכן, נרשמים:
 במלון ,614567 טלפון: בתל־אביב,
 טלפון: הבטחון, כביש ״רקפת״

 ״פוטידון״ במשרד צפת, 36264
 בבאר־ זכאי א. במשרד בירושלים,

הנסיעות. סוכני כל ׳ואצל שבע
 מ־ הנחות לילדים שכחנו, עיקר

.50״/״ עד 25״/״
ז ך ת ע ד מה אז

ח תו מ שנתיות 1ז ל
מיוחדות כיתות

תינו! י׳ או '17 לגזמוי

. . נה. החתו
 נכבד. כסף סכום עולה חתונה בל

מופ החתונה בליל האורחים כל עיני
 בליל הכלה בהופעת הכלה, אל נות

 השמלה. קובעת החתונה
 לך. נעזור ואנו אלינו הכנסי !כלה
 ההולמת השמלה את לך נתאים אנו

 חדש משלוח מגיע חודש בכל אותך.
 שהוזמנו וצעיפים, שמלות־כלה של
, גב׳ ע*י ה רנ  הסלון, מנהלת א

ורומא. בפרים בהיותה
ן ו ל ת ס ו ל כ ל

״ ר ב מ א ״
תל-אביב ,95 גן-יתודת רחוב

במדינה
דת

ב ת כ ר מ חו ב ד ר ה מ
 מאיר הירושלמי שופט־השלום של אולמו

 החמישי ביום דתי, קהל מלא היה מידין
ש הקובלנה בירור כי ידעו, הם האחרון.

 הזה העולם נגד פלה יהודה הרב הגיש
ה על סנסציוניים סודות כמה לגילוי יביא

 היו הקובלנה נושא הדתי. במחנה נעשה
ה הפוגרום על )1433( הזה העולם גילויי

עילית. בנצרת מפוברק
 — סנסציה אמנם סופקה הצופים לקהל

 בנושא כלל קשורה היתד, לא היא אולם
 דוכן על עלה בו ברגע החלה היא המשפט.

 עצמו על שהכריז גבה־קומה, בחור העדים
 נקרא סגל שמואל חברון. ישיבת כתלמיד

 בלי להעיד ביקש פלה, מטעם ראשון כעד
ש אימת כל שיגרתית, בקשה זוהי שבועה.

 על המכריז איש או — דתי איש עולה
ה של בבית־משפט להעיד — כדתי עצמו

מדינה.
 את לאשר השופט היה יכול בטרם אך

 בן־ יוסף הזה העולם פרקליט קם הבקשה,
 על הסתמך הוא התנגדות. והביע מנשה,
 כ־ מלפני העליון בית־המשפט של החלטה

 בנושא חשוב תקדים קבעה אשר חצי־שנה,
 אולשן, יצחק העליונים השופטים קבעו זה.

 שעד העובדה מני: ואליהו ויתקון אלפרד
 נשבע לא וכי יהודי, שהוא עצמו על מצהיר

 החובה מן אותו משחררת אינה פעם, אף
בשבועה. להעיד

 כי הוא, שהכלל ״ברור השופטים: כתבו
מת העד כאשר שבועה. ליתן חייב עד כל
 התנגדותו: נימוקי את לברר יש לכך, נגד
מ באה שההתנגדות בית־המשפט נוכח אם

.דתו עיקרי את נוגדת שהשבועה כך תוך . . 
 עדותו את לתת לעד בית־המשפט יאפשר אזי

בלבד.״ בהצהרה
 על מכריז אדם כי העובדה .עצם ועוד:

 כי עוד אומרת אינה יהודי, היינו כי עצמו
ו דתו׳, לעיקרי ,בניגוד עומדת השבועה

פסו מוצאים אנו גופה שבתורה לכך, ראיה
 עניין מחייבים ואף המזכירים רבים קים

באלוהים.״ השבועה
השופ על־ידי שצוטטו לדוגמא, פסוקים

טים:
 ״ועתה לאברהם: גרר מלך אבימלך •

 לי תשקר אם הנה באלוהים לי הישבעה
 אשבע.״ ״אנכי משיב: ואברהם ולנכדי.״
כ״ד.)—כ״ג פסוקים כ״א, (בראשית

 יהוד■ שבועת רואה: אין נשבה או נשבר
 במלאכת ידו שלח לא אם שניהם בין תהיה
 (שמות ישלם.״ ולא בעליו ולקח רעהו,

י׳.) ט׳, פסוקים כ״ב,
 התקדים, את להעמיד בן־מנשה ביקש עתה
 למיבחנו העליון, בית־המשפט על־ידי שנקבע
הראשון. המעשי

 מידין השופט בכלא. לשבת מוכן
 מן בן־מנשה שיחררו אילו מעדיף היה

 היה זה לא שכן בסוגייה. לפסוק החובה
 אותו לשמוע ישב שהוא המשפט נושא
הב והשופט התעקש, הפרקליט אך בוקר.

 מרצונו בשבועה להעיד עליו כי לעד היר
 .אני בית־המשפט. עליו זאת יכפה ולא, —

 להישבע!״ ולא בבית־סוהר לשבת מוכן
הישיבה. בחור השיב

 הם עדיו כל אם פלה את שאל השופט
 החוצה. יצא פלה להישבע. המתנגדים דתיים

 להישבע. מסרבים כולם כי והודיע, חזר
 להראות תוכל .אולי סגל: אל שב השופט

אוס אמונתך עיקרי כי המעידות אסמכתות
להישבע?״ עליך רים

האס את להמציא התקשה הישיבה בחור
 ולא השיב, שאסור...״ יודע ״אני מכתות.

 בהילכות חידון־בזק נערך השופט. את סיפק
ה נמצאו לא אך האולם, יושבי בין הדת

 רשות העד ביקש ואז הנכונות. תשובות
 החבורה כל מוסמכים. רבנים עם להתקשר

 נסעה קצרה שיחה ולאחר לטלפון, ניגשה
 הציג המשפט, התחדש כאשר שלמה. להיכל

 הראשית, הרבנות מאת רישמי מכתב סגל
ה הרבנות מאת החלטה ״ישנה נאמר: בו

 בשם להישבע לעד שאסור לישראל ראשית
 בימים תפורסם ההחלטה האמת. על ה׳

הקרובים.״
מו של מיוחדת ישיבה כינס נסים ״הרב

 ״ושם סגל, סיפר הראשית,״ הרבנות עצת
הזאת.״ ההחלטה את קיבלו
 זו קביעות: שתי זו כנגד זו ניצבו וכך

 הרב של וזו העליון, בית־המשפט של
נסים.

 בית- היה האם אולם העיקר? מה
 ״עיקרי זה במכתב לראות רשאי המשפט

 — ובכלל סגל? שמואל העד של אמונתו״
אמונתו? עיקרי הם מה

 לברר. והשופט בן־מנשה ניגשו זאת את
 — הישיבה בחור מדברי שהסתבר מה

 העצמאי החינוך מורה השני, העד ומדברי
 ביותר עגום באור הציג — גולדברג יצחק

 הדתי האיש של ואמונתו עולמו תפיסת את
בישראל.

 קיימת. אינה אמונה בענייני האישית הדעה
הלכות. פסקי רק יש

 בהן־ להעיד מותר לעדים השופט: החלטת
 מתן בעת יתן כך על נימוקיו את צדק.

ל הסנסציוניים, הגילויים ואילו פסק־הדין.
הבאה. לישיבה נדחו המשפט, של גופו

עיריות
מי □ חכ חד
 המכסה תל־אביב, של גדולה קיר מפת

מט הלפרין, רפאל של בביתו שלם קיר
 ראשי של מנוחתם את לאחרונה רידה
 הלפרין נועץ שבוע בכל כמעט כי העיר.
כ סיכה המפה. גבי על נוספת אדומה סיכה
 אל הצטרפה נוספת שכונה כי פירושה, זאת

 שהחליטה התנועה שינוי, תנועת פעילי
 הדברים פני שינוי למען למאבק לצאת
בעיר.

 בזמנו שזכה השרירים, איש יסד כאשר
 את חופשית, בהאבקות מר־עולם לתואר
 להתעלם העיריה ראשי ניסו שינוי, תנועת

המוני בחיים לפתע שצץ החדש מהגורם
לג הלפרין הצליח כאשר אולם ציפאליים.

נאל ופעילים, תומכים של ניכר מספר ייס
 שמו החדש. בגורם להתחשב העיריה צה
 של ראשם על כסיוט ריחף הלפרין של

 דרך, למצוא החליטו הם העיריה. עסקני
 את לארגן לנסיונותיו קץ לשים על־מנת

השכונות. אנשי
 ניסו תחילה שינוי. ללא ״שינוי״

 לשדל הלפרין, של ליבו על לדבר הם
הק לבחירות לרוץ מנסיונו שימנע אותו

 לשמוע רצה לא הוא אולם לעיריה. רובות
מה שינוי לחולל נשבע כי הסביר על־כך,

העיר. במועצת פכני
 על לדבר מנסיונותיהם שנואשו לאחר

 העירונית הקואליציה עסקני החליטו ליבו,
 הם אחרת. בדרך צעדיו את להצר לנסות
 הלם־ של ביותר הרגישה לנקודה נטפלו

 שם על הרשומה המפוארת המסעדה רין:
ברטי. אשתו

 הרשיון את לחדש לא החליטה העיריה
 פקחיה את לשם שלחה ,1965 לשנת שלה

'רש ללא מסעדה ניהול על דוחו״ת לרשום
 עתה עד הגישו העיר פקחי מתאים. יון

 הסתפקה לא העיריה אולם דוחו״ת, 329
 העירוני לבית־המשפט פנה נציגה בכך.

 אולם המסעדה. לסגירת צו להוציא בבקשה
 לבקשה, נעתר לא העירוני בית־המשפט

כדי שנה חצי של שהות להלפרין נתן

הרבנים להוראת מחכים עדיםגולדברג עד
העליונים השופטים והחלטת הרבנים החלטת זו: כנגד זו

סגל עד

 ״ואשביעך הזקן: עבדו אל אברהם #
 אשר הארץ ואלוהי השמיים אלוהי ביהוד,

 והעבד הכנעני,״ מבנות לבני אשד, תקח לא
ג׳.) פסוק כ״ד (בראשית נשבע.
 או חמור רעהו אל איש יתן ״כי •
או ומת לשמור, בהמה וכל שה או שור

 שכתוב למה למשל, מאמין, הוא האם
 לו יאמרו הרבנים אם אבל כן. בתורה?

 שכן יאמין. לא — להאמין צריך שאינו
 אפילו כלומר: תלך.״ יורוך ״באשר כתוב

 שמאל, הוא ימין כי הרבנים לך יגידו אם
הוראתם. לפי לך — ימין הוא ושמאל

המבוקש. הרשיון את להשיג
 דוחו״ת להגיש הפקחים המשיכו בנתיים

 של בפסק־דינו להתחשב מבלי יומיים,
 לא להלפרין העירוני. בית־המשפט שופט
 בית־המשפט אל פנה הוא ברירה. נותרה
עי- נגד על־תנאי צו ביקש לצדק, הגבוה

ז

1448 הזה העולם


