
ה בימי אפילו היה לא כזה ״דבר הצופה.
 שמשון יעקב המשפטים שר נהם מנדט!״
 דרש לדיין!״ גם דין שיש ״ייוודע שפירא.

ניסים. הראשי הרב
ל לקרוא הפחות, לכל דורשים, הדתיים

 רוצים הם משמעתי. לדיון העליון שופט
 שני של ידם את לחזק העז ״איך לומר

 אבל והמפד״ל?״ המערך החלטת נגד אזרחים
 הם עדיין, זאת לומר מעזים שאינם מכיוון

 כניסת אחרי צו לתת העז ״איך אומרים
 של מסע עורכים הם זו ובסיסמה השבת?״

העליון. השופט נגד ציבורי לינץ׳
משתו הם האיש ברנזון נגד רק ולא

 המבוסס הישראלי, המשפט מושג כל ללים•
 האזרח, של היסידיות זכויותיו של הגנה על
אח הציע, לא רפאל יצחק האם לרוחם. זר
 את לבטל תל־גיבורים, בפרשת משפטו רי

במדי בתי־המשפט של הבלעדית סמכותם
 גם סמכות רבניים לבתי־דין ולמסור נה,

 ש־ כדי ורמאויות, גניבות בענייני לדון
 בתי־ בפני ולא בפניהם לעמוד יבחרו דתיים

המדינה? של המשפט

★ ★ ★
 גולדה תחליט מה זה ברגע יודע יני

תתע־ שהיא מקווה אני לעשות. מאיר

 חוא המפד״ל, של החזק האיש רפאל, יצחקגיבורים גחל הגיבור
 המערך מכר בה הצינית, חעיסקה אדריכל

 השוחד פרשת של השחור בצילה עמד קודמות שבבחירות רפאל, לדתיים. השבת שידורי את
במפד״ל. נתר־המנהיגות ויורש בממשלה שר למעמד עתה טוען מאז, התאושש בתל־גיבורים,

ל שנעתר ברנזון, צבי העליון בית־המשפט שופטהמותקף השונט
 שאיפשר הצו את והוציא קפלן עדי האזרח בקשת

 בכל הידהדו שהדיו נחשוני, מעשה זה היה שבת. בערב טלוויזיה תוכנית לראשונה לשדר
בו. להתנקם הדתיים דורשים עתה ספונטניות. שמחה לתגובות אפילו הביא המדינה, רחבי

ההס בביצוע הסוף עד שתלך בדרכה, קש
 ש־ מקווה אני הדתיים. עם שלה הציני כם

 העל־ מבית־המשפט יבקש המשפטי היועץ
 השופט על־ידי שהוצא הצו את לבטל יון

ה את יטשטשו שלא מקווה אני ברנזון.
 ואחיזת־עיניים פשרה על־ידי הזאת פרשה

הציבור. של
 המשופ־ העסקנים בין הזה, במאבק כיי
האזרחים אלפי מאות לבין והציניים שפים

 הצדק חוש כי משוכנע אני — הפשוטים
 שהממשלה ייתכן מנצח. יצא האזרחים של

 בשבת. הטלוויזיה שידורי את לבטל תצליח
 הקני־ בוץ תוך אל לגרור שתצליח ייתכן
 בית־המשפט של הגלימות שולי את ניות

. העליון.
 המחיר. את תשלם היא אבל

 שישלמו כדי — ־הסוף עד שיילכו אדרבא,
המחיר! מלוא את

 שניהם רטלר, ויהודה קפלן עדי של בבתיהם הטלפון
 נשמע פעם מדי ברכות. רק מביא אינו תל־אביב, תושבי

השבת!״ נגד שלכם המלחמה את ״תפסיקו איום: גם
 משרד המנהל צעיר, תל־אביבי עורך־דין הוא רסלר יהודה

 שאך במשפטים, מתמחה הוא קפלן י1ע ואילו העיר, במרכז
המשפט. בשדה הראשונים בצעדיו החל זה

במל התחילו כבר הם משנה: זה אין שוב השניים, לגבי
 נגד ולא השבת נגד לא להכרעה. עד תימשך והיא חמתם,

 להיות פשוט אזרח של זכויותיו למען אם כי — הדת
הוא. בביתו הדתית הכפייה מכבלי חופשי

 הטלוויזיה הפעלת בעניין העליון לבית־המשפט העתירה
ה לעבר השניים פרצו שממנו הפתח רק היתד, בשבת

צורותיה. כל על הדתית. בכפייה מלחמה
 באנגליה. דתי תיכון בית־ספר חניך ,25 בן צבר הוא עדי
 שארית־ טהראן: מילדי כאחד ארצה הגיע 30וד בן רסלר

 עודנו קפלן משפטים: למדו שניהם פולין. של הפליטה
 במיקצוע עוסק כבר רסלר תל־אביבי, עורך־דין אצל מתמחה

אחדות. שדם מזה
 שבהבאת הזאת, ההזדמנות להם ניתנה לולא כי ייתכן

 היו העליון, בית־המשפט לפני בשבת ׳הטלוויזיה הפעלת עניין
באלמוניותם. נשארים הם

 שבת שידורי על ויתרו כי ההודעה, את שמענו ״כאשר
 כסתם משהו. לעשות החלטנו — קואליציוני מהסכם כחלק

ששו וברגע העתירה, את ניסחו הם קפלן. סיפר אזרחים,״
 השידורים, את למנוע החליטה מאיר גולדה כי ברדיו דר

 לכן סגור, היה כבר בית־המשפט לירושלים. השניים יצאו
אשת!) וסוד(עם יהודהבביתו. ברנזון צבי העליון השופט אל פנו

קפלו עדי
 ערב־ באותו שנתן והצו מהכרעה, התחמק לא השופט

 כי האזרח, של תודעתו בדרך היסטורי תמרור הפך שבת
לנצח. וגם — זכויותיו על ללחום אפשרות לו יש

■


