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 את לרשום בחיפה, הרישום פקיד ואת שר־הפנים את לחייב בעתירה העליון
 האישי ידידו היה גדס, פטריק סבה, וכחסרי״דת. לאומיותם לפי ביהודים ילדיהם

גליה. ובתה אן — בתמונה רבות. בבעיות לו ויעץ וייצמן חיים פרופסור של

 לצורך יחול ההלכה מיבחן כי מפורשת
זה חוק

 להיכנס מבלי המירשם חוק תיקון •
 בהענקת להסתפק אלא ההלכה, לבעיית
 התקנת על־ידי לקבוע הפנים לשר סמכות
 הדלת דרך ולהגניב — יהודי מיהו תקנות

בית־המשפט. על־ידי שנפסל מה האחורית
 נראתה שהועלו, האפשרויות כל מבין

ה הסיכויים כבעלת השלישית האפשרות
בצו כי הדתיים. מבחינת ביותר, טובים

 את הציבור ** מעיני מעלימים היו זו רה
 שבעקבות פנים ומעמידים האמיתי הוויכוח
במי רק עוסקים הם בית־המשפט החלטת

הרישום. של הטכני שור
־*י ★ ★

 שהדתיים לחלוטין, פ&עט ׳ד ו ף*
 את למדו הם הממשלה. מן יפרשו לא

 בן- דויד כאשר הקודמת, פרישתם לקח
 — משלו דתי בשר אותם החליף גוריון

טולידאנו. הרב

 שהן עמדות־כוח, על לוותר רצו לי הם
 יכלו בוחריהם לציבור גם שלטונם. בסיס

החל קיבל העליון בית־המשפט כי לומר,
 הסמכות ושממילא מובהקת, טכנית טה

הרבניים. לבתי־הדין נשארה נישואין בענייני
 המפד״ל ראשי התנהגו זאת, למרות אבל

בכוחם. הבטוחים כאנשים
להתק יכולה פשוטה, מספרית מבחינה

 של הח״כים 12 ללא גם הממשלה יים
להת יכולה הליכוד ממשלת אבל המפד״ל.

ה הוויכוח יתחיל כאשר רגע, בכל פרק
 זר, במיקרה והשטחים. השלום על גדול

לשון־המאזניים. להוות הדתיים יכולים
 להרשות יוכל לא שהמערך ייתכן, אך

ש ייתכן לדתיים. מוחלטת כניעה לעצמו
 במיקרה בדעת־הקהל. להתחשב עליו יהיה

 המוצא אל לחזור הממשלה עשויה זה
 לפני עצמו העליון בית־המשפט שהציע'לה

התו במירשם לאום הסעיף מחיקת כשנה:
שבים.

צה״ל
ה א הסוו

ת לי לי
הרסטנ״ל, אדוני

 הממריד בענין אלין לפנות לי הרשה
 בלילה מאוחר בחוזרי רב. זמן מזה אותי

 נתקל אני בארץ, שונים במקומות מאסיפות
 המחכים שחיילים והיא, מדאינה בתופעה

 בגלל יאוש של במצב לפעמים לטרמפים,
 ממש הכביש על עומרים המאוחרת, השעה

 וניצ־ אחורה קופצים האחרון ברגע ורק
מדרימה. בנס לים

 כדי במיוחד הומצאו צה״ל שמדי מכיון
 גורמים הם בחשיבה, .יראה לא שהחייל

 על עומדים אותם רואה אינו שהנהג לכך
 עדיין גרם לא שהדבר תמהני הכביש.

רבים. לאסונות
 בפסים החיילים כל את לצייד מציע חייתי

 כדי שוטרי־התנועת כמו זוהרים, לבנים
 או שרווליהם על אותם לענוד שיוכלו
 בלילות. הכביש על בעומדם אחר במקום

ש למי זו הצעה תעביר אם לן אודה
לכך. מוסמך

המכ נוסח זה בחשיפה. משאית
 רב־ לרמטכ״ל אבנרי אורי ח׳׳כ ששלח תב

 חושים. כארבעה לפני בר־לב, חיים אלוף
 מלשכת תשובה התקבלה ימים 10 כעבור

 הענין כך: בערך, היה, תוכנה הרמטכ״ל.
 תאונות־דרכים. למניעת המועצה עם נבדק

 כל אין כי למסקנה הגיעו בדבר הנוגעים
זוה־ בתגים צה״ל חיילי את לצייד צורך

 הג שהניירות בטוחים היו טירה תושבי
 חב ואמיל טובי לתופיק להפריע כדי

 ה׳ השוטרים מטרת אבל בנאומיהם.
 רע: הכפר בתי על פשטו הם אחרת.
 ש גם היו ביניהם צעירים. תריסר כחצי

 בטירה. רק״ח מזכירות חברי שה
 ט איש, 17 שמנתה מרשת חלק אלה

 לפעוי שהתארגנה ישראליים, ערבים
 :הביטחון. כוחות על־ידי ונחטפה חבלה

 משפחת רק״ח. מטעם מועמד
 המכובדות המשפחות אלת היא סם

 ר; הוא המשפחה מבני אחד משולש.
 7 חליל ליוסוף ואילו בטירה. המועצה

 הזרון קרקע של דונמים מאות יש סם
 קא מסר ),65( גילו בשל בתות־שדה.

 מוחו לבנו התות שדות עיבוד את הזקן
 המשובח תות־השדה את משווק היה זה

ולתנובה. לאגרסקו בשדותיו גדל
 נ מכונית קאסם מוחמד רכש לאחרונה

 מסת תות־שדה. בה להוביל כדי חדשה,
 א רימונים, גם בה הוביל השאר בין כי
רימוני־יד. אלא העץ מפרי לא

 סל המשטרה אנשי מצאו התות בשדה
 י האדמה. בתוך חפור היטב, מטוייח
 ומכש רימוני־יד כלי־נשק, גם נמצאו
שונים. חבלה

 ששלה זו, ישראלית חבלנים חבורת
 נפגע היו ברק״ח, פעילים הם מחבריה

 קלקיל שליד ג׳יום מכפר קרוביהם עם
 של! החבלה י פעולות את תיכננו שם

 חב מטען כשהניחו הבחירות, בתקופת
 א׳ יגאל לנאום עמד עליה לבמה מתחת

 לשל ואב נשוי קאסם, מוחמד ברעננה.
 היה הנשק, נמצא בשדהו אשר בנות,

למוע: רק״ח ברשימת 2 מספר מועמד

קאסם חריד יוסף
ורימוני־יד תות־שזח

 בהם להבחין יוכלו שהנהגים כדי רים,
בלילות.

 כביש על חיילות שתי צעדו השבוע
 אחרי קצר זמן ,5.30 היתד, השעה גהה.
 הכביש על שנסעה משאית החשיכה. רדת

 באחת פגעה החיילות, בשתי הבחינה לא
 של בתו ),19( סלומון רינה החיילת מהן.

במקום. נהרגה סלומון, רם עורך־הדין
 מצויידת סלומון רינה היתד, ואילו יתכן

מב המשאית נהג היה זוהר, שרוול בתג
 בחשיכה בלכתה מועד, בעוד בה חין
 בה. מלפגוע להמנע ומצליח הכביש, על

 שרוול בתג צוידה לא סלומון רינה אבל
זוהר.

חבלנים
 ההולדת ביום
ללגין

 כשמועדון בערב, השישי ביום אירע זה
 מלא היה שבמשולש■ טירה בכפר רק״ח

 את לחגוג כדי במקום שהתכנסו אנשים,
 מבית- יציאתו ואת לנין של הולדתו יום

 מטעם המקומית המועצה חבר של החולים
 בידי שנהבל אחרי שביטא, גאזי רק״ח,

 כחודש. לפני אלמונים
בכפר. המשטרה ניידות פשטו לפתע

 מוצטאנ הוא ברשת אחר חבר טירה. כפר
 רק׳ מועדון נמצא בביתו אשר באשרה,
בטירה.

 כרש שהתארגנו הישראלים הערבים 17
כולם. נעצרו עצמאית, חבלה

ת מפלגו
ה ת  מפ״ם או

השפם בשינוי
 ז מפ״ם הציגה גדולה תרועה בקול

 /׳ תמונות שלה. החדשה תוכנית־השלום
 גד כותרות בעיתונים, פרחו יערי מאיר
השינוי. את בישרו לות

ב׳,פלסטינים״. הכרה עיקרו:
 גילתה יותר מדוקדקת בדיקה אולם
 1 הגברת אותה דבר. השתנה לא במפ״ם

האדרת. בשינוי צגה
 המלחו אחרי מייד מיני־סיפוהיזם.

 ״תוכנ כינתה אותה תוכנית, מפ״ם הציגה
כללה: זו תוכנית שלום״.

 ורמת־הגולן רצועת־עזה סיפוח •
ישראל.

 לערב כלשהו לאומי מעמד אי־מתן 0
 חסרת־עד זכות להם (הובטחה בירושלים.

הדתיים). מקומותיהם את לנהל שיוכלו
 והגדה. ישראל בין הגבול תיקון •
התיקונים. היקף יהיה מה נאמר

 אק מכל דבר שינתה לא תוכנית־השבוע
 ל הוסיפה עמדותיה, על חזרה מפ״ם
 ״ז ביטחוניות התנחלויות המצדיק סעיף

1 בעמוד (המשך


