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ל״י 3,000— ההרשמה בעת
ל״י 16,500— הצמדה ללא משכנתא

לכניסה עד היתרה
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ל״י 3,000— ההרשמה בעת

 ל״י 18,000— הצמדה ללא משכנתא
לכניסה עד היתרה

 אבנרי, אורי שנתקבל אחרי דקות כמד.
הת המדינה, נשיא על־ידי שעבר, בשבוע

 המתינו בפתח, והצלמים העתונאים קבצו
 הפורמלית הפגישה כי סברו הם לצאתו.
המקובל. כפי דקות, כעשר תימשך
ל יצא. לא ואבנרי הצטברו, הדקות אולם
 דקות. 45 השיחה ארכה העתונאים, תמיהת

בהי דובר מה
 אב־ מספר השיחה של הפוליטי החלק על

 גם היה כי נסתבר אך לבוחר. בזו״ח נרי
ה נשיא בין השיחה על נוסף אחר. חלק

 הממשלה הרכבת על וחבר־הכנסת, מדינה
 עתון עורך בין שיחה גם התנהלה הבאה,

בארץ. ביותר רם־המעלה הקורא ובין
 לעבר השיחה את גילגל עצמו הנשיא

 שינויים יחולו אם שאל הוא הזח. העולם
 לכנסת. הרשימה כניסת בעקבות בעתון

 הפוליטי, לחלק מתכוון שאינו הדגיש הוא
הזה. העולם של השני לחלק דווקא אלא

אבנרי. שאל הבידורי?״ ״החלק
 הגדרות גם יש ההגדרות. אחת ״זוהי
בחיוך. הנשיא השיב אחרות,״
 העולם בתוכן מתמצא הנשיא כי נסתבר

המיוח הקשיים את לו הסביר אבנרי הזה.
ה בלתי־תלוי, עתון בפני המוערמים דים

לד,ת־ והנאלץ הרישמי המשק על־ידי מוחרם

 תיק בן־מנשה, יוסף עורך־הדין פרקליטנו,
 ושל הצהרות של ראיות, חומר של עבה

עדים. לחקירת נושאים
 משפט יהיה זר, משפט כי לנו הסבר ואז
 פונים החלו כיוונים מיני מכל ביותר. מוזר
 המשפט. לביטול שנסכים מתווכים, אלינו

 קובלנתו את לבטל רשאי הקובל כי השבנו,
 הוצאות לשלם עליו יהיה אז אולם רגע. בכל

 לנו, באשר שגרם. הטירחה על ופיצוי משפט
מש כי בהחלט מעוניינים אנו הרי השבנו,

ייערך. זה פט
★ ★ ★

 מטעם עדים מספר להופיע הספיקו כה עד
עס או בחורי־ישיבה כולם כמעט הקובל,

 הראשון הרציני העד זוטרים. דתיים קנים
 מרדכי עילית, נצרת של המועצה ראש היה

 כאשר באמצע, נפסקה עדותו אולם אלון.
 תחילה ללמוד עליו כי הקובל בא־כוה הודיע

 לגמור דרך למצוא בכוונתו וכי החומר את
לבית־המשפט. מחוץ העניין את

ב חפצים לירושלים, שוב עלינו השבוע
 סבר הקובל אולם המשפטי. הבירור המשך
 את לדחות בבקשה לשופט פנה הוא אחרת.
 שאורי מכיוון הפעם: נימוקו הבירור. המשך
ש ומכיוון לכנסת, בינתיים נבחר אבנרי

המדינה נשיא עם כשיחה אכנרי אורי

 א׳ בשלב דירות לרוכשי מוצעים אלה תנאים
מוגבל שמספרן
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 מכירת במימון עזרה תנתן למעונינים
הקודמת. דירתם
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יעקבסון ד״ר פרסום

ס 9 קו י כנ ם לי פו
 נפתחים השבוע

 ערב קורסי
חדשיים

1
מכונותבניו
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 ה־ לשבועון הכתיב הדבר תפוצתו. על קיים
משלו. שיטות מסויים
 זה, נושא על דקות כמה של ויכוח אחרי
 נדהם אבנרי, של בהשכלתו הנשיא התעניין
 היסודי, בית־הספר את סיים לא כי לשמוע

.14 מגיל לחמו את להרתיח שנאלץ מפני
ה שאל עברית?״ למדת איפה כן, ״אם

פעמים. כמר, נשיא
״אפ שומרון: גדעון לשכתו, מנהל התערב

לבית־הספר!״ מחוץ גם ללמוד שר
★ ★ ★

 אצל התקבל אבנרי שאורי שעה באותה
 הזה העולם את אני ייצגתי המדינה, נשיא
 סיבוב זה היה בירושלים. אחר מכובד בבית
 קנאי דתי עסקן נגדנו שהגיש במשפט חדש
פלה. יהודה בשם

 לא־מעטים משפטים הזה להעולם היו כבר
 משפט לו היה לא מעולם אבל הופעתו, בימי

ה פלה. על־ידי שהוגש זה כמו מוזר כה
 בהעולם כתבה פירסום היתד, למשפט עילה
הקו קבוצה שהוציאה חוברת ׳אודות הזה,
 חוברת דארצות־הברית. פעילים לעצמה ראת

 של הנורא מצבם את לתאר התיימרה זו
נגי ואת עילית, נצרת של הדתיים תושביה

 הפירסומים: מרכז החילוני. השלטון שות
ה אנשי על־ידי בתי־הכנסת שלושה פירוק

המקומית. מועצה
 חוברת, אותה תוכן את הציג הזה העולם

 כלי־ מצילים יהודים המראה התמונה כי טען
 מבו־ היתה בית־הכנסת הריסת בשעת קודש
התעמו לצרכי פוגרום, לפברק ובאה יימת,

חוברת. אותה מחברי של והשנור לה
הנמ הוכחות על בהסתמך פירסמנו, זאת
 כתב־ הגיע כאשר כן, על בידינו. צאות

 כלל הוזכר שלא — פלה יהודה של התביעה
 לנו תינתן כי על שמחנו — כתבה באותה

 נאסף כיצד בבית־משפט להוכיח הזדמנות
ההז על פחות לא שמחנו לפירסום. החומר
 בלתי־ידוע קטע לחשוף לנו שתינתן דמנות

 בישראל, הדתית־הקנאית החזית של ומדהים
חו״ל. עם והאישיים הכספיים וקשריה
 ביותר הטובים מחוקרינו כמה על הוטל
 וארצות־ הפעילים על רק לא חומר לאסוף

 הסובבים הגורמים על גם אם כי הברית,
בידי היד, המשפט, נפתח בטרם עוד אותם.

פרלמנטא חסינות עליו חלה בחירתו מרגע
משפט. נגדו לנהל אי־אפשר רית,

 שכן, מובנת. היתד, השופט של הפתעתו
תו זה מסוג בקשה כי לצפות היה אפשר

 שכן הקובל. על־ידי ולא אנו, על־ידינו גש
 אשר והוא המשפט, את הגיש אשר הוא

 פרקלי־ ואילו בהמשכו. מעוניין להיות צריך
 ידחה לבל השופט מן תוקף בכל ביקש טנו
בק את השופט קיבל לבסוף השמיעה. את
המשפט. את ודחה הקובל, שת

 אי־ המשפט יתחדש אומנם אם לדעת קשה
ש הראשון המשפט זה יהיה לא, אם פעם.

הפסקתו. על נצטער אנו
★ ★ ★

 המערכת של קיומה שנות 15 במשך
לאז כתובת תמיד הזה העולם היה הזאת,
 אל להם. שכואב או להם, שאיכפת רחים

 של תלונות אלפי הופנו המערכת משרדי
להם. להקשיב רצה לא איש אשר אזרחים
 ולטיפול להבנה אלה. פניות זכו תמיד

צוד שנמצאו ובמידה נבדקו, הן המערכת.
יכול כמיטב חברי־המערכת בהן טיפלו קות
 דבר בכנסת. עורך־העתון יושב עתה תם.
 העולם לניתוק או לניתוקו יביא לא זה

 ל־ אלא ותביעותיו, האזרח מבעיות הזה
 בפניות הטיפול. יסתיים לא מעתה היפך.

ל גם יועבר אלא העתון, במיסגרת אלה
בכנסת. הסיעה טיפול

 תלונות״ ״לשכות שתי הוקמו זה לצורך
וה )1864 (ת.ד. בחיפה האחת ראשונות,

 ה־ אזרח כל ).136 (ת.ד. בתל־אביב שניה
 להציע המבקש כלשהו, בבירור מעוניין
 עוול על תלונה להגיש הרוצה או משהו,

ב לפנות יוכל המנגנון, מידי קיפוח או
 מיוחד צוות אלה. כתובות משתי לאחת כתב

 יזמינו לנכון ימצא ואם טענותיו, את יבדוק
 על יוטל הטיפול המשך אישית. לפגישה

 העולם לרשותנו: עתה העומדים הכלים שני
בכנסת. והסיעה הזה,

ח2 ל עו 1474 הזר. ה


