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השישי פאולום האפיפיור

דיהודים שנמכר המנזר להצלת במערכה פתהו

 נוטר- מינזר הפך תש״ח קרבות
הר לגבורה. לשם־נרדף בירושלים דאם ^
ל כדי דמם את הגירו יהודים לוחמים בה

 המכותרת בירושלים אדמה פיסת עוד כבוש
ה אחרי בשתיקה עקב הישיש והמינזר

 בסביבתו שהתנהלו מדם העקובים קרבות
לערבים. יהודים בין

ב אבל הקרב, יתחדש הקרובים בימים
 עברי משני משפטיות. בערכאות זו פעם

ש יריבים שני הפעם יתייצבו המיתרס
ל הקיימת הקרן כשווי־כוח: נראים אינם

 פאולוס האפיפיור והוד־קדושתו, ישראל,
הששי.

ה בפני האפיפיור את ייצג אשר האיש
 גבר יהיה ישראל של המשפטיים שלטונות
 בעל ממושקף, גבוה, ,40 כבן תל־אביבי

ב עברית המדבר בלונדי־אדמוני, שיער
 אברהם עורך־הדין האיש, אירופי. מבטא

כנ של האינטרסים את מייצג סוכובולסקי,
שנה. 15 מזה בישראל שונות סיות

 אני עם סוכובולסקי של ההדוקים הקשרים
 חודש בהתחלת פרי נתנו הנוצריום שי־הדת
 על הממונה ממכריו, אחד כאשר נובמבר,
 עליו המליץ בארץ, הותיקן של הרכוש
 את התל־אביבי היהודי קיבל ואז ברומא,

ה מהכס ישר הזה נורמאלי הלא הג׳וב
ב פאולוס של האישי נציגו עצמו: קדוש

ירושלים.
 סוכובול־ אברהם על הטילה הותיקן קריית

מדי בין ביחסים תקדים ללא משימה סקי
ב האפיפור. של והאימפריה ישראל נת

 התל- עורך־הדין ביקש דצמבר חודש התחלת
 בירושלים המחוזי המשפט מבית אביבי

(חב הימנותא חברת על האוסר צו־ביניים
 המנזר רכישת את לבצע קק״ל) של בת רת

 בית לפני בירושלים. דה־פראנס נוטרדאם
 הימנותא שחברת סוכובולסקי טען המשפט

 את אסונסיון של הנזירים ממיסדר רכשה
 — לעת־מצוא אכסניה גם שהוא — המינזר

 אלף 600 של סכום תמורת נוטרדאם,
 16ב־ בניו־יורק נעשתה העיסקה דולאר.

באוקטובר.
ב המשפט בית לפני טען סוכובולסקי

 העים־ לביטול צו להוציא שיש ירושלים,
המאו הנציג חוקית. לא שהיא מפני קה,
 מוחשיות הוכחות המציא הותיקן של לתר

חו ולפי העיסקה על ידע לא שהאפיפיור
 זה מסוג רכוש למכור אין הכנסיות קי

המפורשת. הסכמתו בלי
 שגם היתר■ סוכובולסקי של טענת־המחץ

 לעיסקה תוקף אין ישראל, מדינת חוקי לפי
 נעשה המקרקעין בספרי שהרישום מפני

 ביניים צו הוציא בית־המשפט בנידיורק.
 ל־ לאפשר כדי יום, 15 של לתקופה

 ל- נוטרדאם להחזרת תביעה להגיש עו״ד
אסונסיון. מיסדר
מדוע הזאת? העיסקה מאחורי עמד מי

נוטרדאם? מנזר את הימנותא חברת רכשה

צילומים בלי
■■■■■■■■■■*■■■■■■■י*סיורים בלי

 23 על משתרע דה־פראנס וטרדאם ף
ה ע״י' ניבנה הוא ירושלים. בלב דונם, ^
הש בין אסונסיון נזירי של הקתולית כת
 נו־ מצרפת. שזרמו בכספים 1890—1880 נים

היו אשר לכמרים כאכסניה נבנה טרדאם

מלח בזמן הקדושים. במקומות לבקר באים
ו הקרבות, עקב הבניין נפגע השיחרור מת

 האגף אך הרוסים, אגפים כמה נשארו מאז
וספריה. כאכסניה לשמש המשיך הימני

ש החפצים את הכמרים הכינו השבוע
פו הספריה נוטרדאם. את לעזוב כדי להם

 ליד הצטברו ספרים של וערימות רקה,
 ירושלים אוניברסיטת שומרי הכניסה. שערי
 לאפשר סירבו החדרים באחד הועמדו אשר

 בו. לסייר או הבניין את לצלם לעיתונאים
כדי האוניברסיטה הנהלת עם להתקשר ׳,יש

השומרים. הצטדקו הזה,״ האישור את לקבל
 לכתב סיפרו בירושלים הכמרים ראשי
 600 עבור נמכר שנוטרדאם הזה, העולם

ל למעשה שווה הרכוש אך דולר, אלף
דולר. אלף ומאתיים ממיליון מעלה

 להוט נראה לא הכמרים דובר רוג׳ר, פראר
 מכירת בעניין מלהגיב נמנע פעולה, לשתף

 לדבר,״ לא הוראות ״קיבלתי הרכוש.
 דמבי, שדאטרוק הוסיף הוא הכומר. אמר
 ברומא כעת נמצא במכירה, טיפל אשר
ל השנה סוף לפני שיחזור להניח ואין

ירושלים.
 מה- חלק נגול נמרצת חקירה אחרי רק

 בין בוצעה נוטרדאם מכירת מיסתורין.
ה לבין קנדינוב שמואל בשם יהודי

 בית גם יש לקנדינוב מירושלים. נזירים
ב בתל־אביב מתגורר והוא בניו־יורק,

 הכמרים בין תיוך קנדינוב הקיץ. חודשי
 האפיפיור שאנשי עד הימנותא, חברת לבין

ב היו אשר מסמכים מספר לצלם הצליחו
 הועבר והחומר בניו־יורק, העיסקה תיק

לירושלים.

כדאי
מתווך להיות

 מחזיק כבר שסוכובולסקי להניח ש *
 לבית החומר את ויגיש האלה, בצילומים

 מה היתר בין מגלים אלה צילומים המשפט.
ב קנדינוב. שמואל של תפקידו היה

 העיס־ עבור הטירחה ששכר נאמר מסמכים
 של שמו דולר. אלף 40 בסך שולם קה

 במפורש, צויין לא הסכום את שקיבל האיש
קנדינוב. מלבד בשטח אחר מועמד אין אבל

 הקרקעות שרשם גילה הזה העולם כתב
מיוח בשליחות לניו־יורק שלח בירושלים

 את לעשות כדי אטון, דוד הפקיד את דת
המקרקעין. בספרי הרישום

 קק״ל, ממנהלי בן־שמש, לשמעון גם
 אשר הימנותא, חברת פועלת שבחסותה

 ״אין לומר: מה היה נוטרדאם׳ את רכשה
ש מה עשינו זו. בעיסקה חלק שום לנו

 ירושלים לאוניברסיטת לעזור כדי עשינו
 שום לנו היו לא נוטרדאם. את לרכוש

 בצד רק טיפלנו אנו מסחריים. שיקוליים
 נוטרדאם, את רכשה האוניברסיטה הטכני...

לסטודנטים.״ לינה מקום להבטיח כדי
 אינם האפיפיור אנשי אחרת, גירסה ולפי
 שרכישת הטענה את אופן בשום מקבלים

 לאוניב־ להבטיח כדי רק נעשתה נוטרדאם
לו אשר הסטודנטים עבור חדרים רסיטד,
בירושלים. מדים

נשלם. ולא תם המינזר על והקרב


