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 בתנאים ובהלואות במשכנתא היתרה הבניה), למקום (בהתאם
 חדיש. ובתכנון הציוד מיטב עם חדרים 3 בנות הדירות בל נוחים.

חודשים. 4—2 תיד ז הכניסה

מש במערכה הזה העולם נתון זה ברגע
 המערכת בתולדות תקדים לה שאין פטית,
 עסקן של פרטית קובלנה פי על שלגו.

 העולם נתבע פלה, יהודה בשם דתי־קנאי
 הירושלמי השלום שופט לפני למשפט, הזה

 שלנו מיוחד דו״ח העילה: מידין. מאיר
 חוברת כי טען אשר ),1433 הזה (העולם

 הציגה דארה״ב פעילים — לעולים יד של
 האירגון מטרות לקידום מפוברק״, ״פוגרום

הקנאי.
 הזח שהעולם הראשונה הפעם זו אין

המו מישפטים, של זד, בסוג מוטרד
 על־ידי הכלל, מן יוצא ללא כמעט גשים׳
דתיים. קנאים

 שהגיש פלה, שדווקא הוא המיוחד
 האמצעים בכל עלינו לוחץ המשפט, את

״בכבוד״. לבטלו לו שנאפשר
 לסיבוכים שש עתון אין כלל, בדרך

הח הזה, המסויים במיקרה אבל משפטיים.
שהמשפט דורשת הציבור טובת כי לטנו
תומו. עד יתנהל הזה

 מוגבל מטבעו, היה, שלנו המיוחד הדו״ח
 יכול לא זה שדו״ח מה מוגדר. לנושא

 יחשוף להקיף, היה
ל המשפטי. הבירור

 שרוכז החומר אור
 על־ המשפט לקראת

 עורך־ פרקליטנו, ידי
 בן־מנשה, יוסף הדין

 כמה כי מאוד ייתכן
ל יצטרכו אנשים

 — בבית־הסוהר שבת
 חברי אלה יהיו ולא

הזוז. העולם מערכת
★ ★ ★

 הקודמת בישיבה
 משפטי קרב התנהל
דתי יהודי חייב אם השאלה על חריף,

 בעלותו המדינה, של בבית־משפט להישבע
הוזעקה, הראשית הרבנות מועצת להעיד.

 אלה לצד מישקלה כובד את והטילה
להישבע. המסרבים

נס לא הזאת העקרונית המלחמה אולם
 נוספת ישיבה השבוע נערכה וכאשר תיימה,

כש בן־מנשה לשם הגיע בית־המשפט, של
 ספרות של גדולים בכרכים מצוייד הוא

 הפעם גם כי חשב, הוא ותורנית. משפטית
 כדי בדתיותם שינפנפו עדים פלה יביא

בשבועה. עדות ממתן להתחמק

★ ★ ★
 שכנגד הצד עד כי לשוא. היו הכנותיו

 של המקומית המועצה ראש חילוני: היד,
 דניאל עורו־הדין אלון. מרדכי עילית, נצרת

 העד את חקר פלה, של פרקליטו ינובסקי,
 והנה, שפורקו. הצריפים לשלושת בקשר
שפור העובדות את אישר שלו, העד דווקא

הזה. העולם של המיוחד בדו״ח סמו
 הצריפים שלושת כי קבע למשל, כך,

 התלמידים ממלכתי־דתי. בית־ספר איכסנו
 גם מתפללים היו ובשבתות שם, התפללו
 בית־ יש עצמו רחוב באותו הוריהם.

 מתפללים. 200ל־ מקום ובו גדול, כנסת
 בית־ספר שניבנה אחרי רק פורקו הצריפים

 ואחרי — הדתיים לתלמידים ומרווח גדול
ה א.ת בו לקיים האפשרות שניתנה
תפילות.

 במשפט שהוצג הראשון הכמוס המיסמך
 ועדת־הפנים ישיבת של פרטיכל היה זה
 בעדותו נושא. באותו דנה אשר הכנסת, של

 למנכ״ל המישנה השאר, בין אמר, בוועדה,
״במ שריד: יעקב והתרבות, החינוך משרד

 מיפנד. לשנת תיהפך הזאת שהשנה קום
החו ובין המקומית הרשות שבין ביחסים

 מופיעים פעם אגב אשר — הדתיים גים
בכ ופעם ההורים ועד של הכתובת תחת

חילו כפייה נגד למלחמה הליגה של תובת
 ואשר שאט־נפש המעורר סמל עם נית,

 — בו המשתמשים אלה את מבזה לדעתי
היחסים.״ הורעו
 מדוע יבהיר הזה שהמשפט מקווה אני

 דתיים הרפתקנים של לסחטנותם כניעה כל
ומ — וחוצפתם תאבונם את מגבירה רק

 היחסים. של נוספת להרעה בהכרח ביאה
 פלד. כי בטוח. אינני אבל — מקווה אני

 לצורך רגע. בכל המשפט את לבטל יכול
 שמיעת את להפסיק סניגורו ביקש אף זה

 לצאת נוסף נסיון לאפשר כדי אלון, העד
 פתח שבו המשפטי הקרב מן איכשהו
בפזיזות.


