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הדיונים. לאולם הכניסה את משכם

 בבית- דיון החל שמונה־וחצי בשעה
 עי- שהגישה העתירה העליון. המישפט

 אל- בסאם של אשתו אל־שכעה, באייה
ה הליכי נגד שכם, עיריית ראש שכעה,
בעלה. של גירוש

 ועבד־אל- לנגר פיליציה עורכי־הדין
העותר, מישפחת בני הקהל, בתיד עסלי.

 שאינו ועקנין, בשם בירושלים הנביא שמואל שכונת תושב הואהמגורש
בית־ מבניין שוטרים על־ידי מוצא הוא הפרטי. שמו את מגלה

הדיונים. באולם זכוכית ושבר מישפטו סיום עם שהתפרע, אחרי למעצר, ומובל המישפט

הקממוניס נערת
כהן, מני :מימין קס,1ב מעצרו.

 אנשי של 'ההפגנות מעצורי אחד של אשתו היא
 להארכת לבית־המישפט הובא הבעל האוהלים.

ביטון. צ׳ארלי חבר־הכנסת של האישי מזכירו

 של בכניסה (באמצע) זיכרוני אמנון עורך־הדיןמודה ואילון תרנו!
חלפון, יעקוב על להגן בבואו בית־המישפט,

 עתירה זכרוני הגיש מכן, לאחר יומיים מקום, באותו פלאטו־שרון. ח״כ של הבחירות מנהל
באילון־מורה. ההתנחלות לצרכי אדמותיהם הפקעת נגד רוג׳ייב תושבי מטעם חדשה

 בגדה, ערים וראשי רמלה, מכלא שהיבא
 חברי- במחיאות־כפיים. עמיתם את שקיבלו

 האדום הצלב נציגי חד״ש מסיעת כנסת
רבים. ועיתונאים

 בחירות, בשוחד הנאשמים אחר, בחדר
 בן־ דאק יועצו פלאטו־שרון, שמואל ח״כ

 חלפון. יעקוב שלו הבחירות ומנהל אודיס
זיכ אמנון תוסיה־כהן, שלמה עורכי־הדין

חברים. כמה — בקהל לאלו. ואברהם רוני
חב של מעצרם הארכת — נוסף חדר

פרו בהתנהגות הנאשמים האוהלים, רי
ה ביום שנערכו בהפגנות ואלימה עה

 אבי עורך־הדין שעבר. בשבוע שלישי
 ביטון, צ׳ארלי חבר־הכנסת ברדוגו,
 המישפחות, מבני וכמה כהן, מני מזכירו

כניסתם את אישרה שהמישטרה
 האו״ם קצין של מישפטו אחר: דיון

בהעברת הנאשם גום, אלפרד הניגרי,

 נאשם הוא אחדים. ימים ולאכול לישון לו
פרועה. בהתנהגות
הופ שקרקעותיו רוג׳ייב, הכפר תושבי

 לבית־ בזמנו פנו ההתנחלות, למען קעו
ה הפקעת נגד ועתרו העליון המישפט
 אליאס היו שלהם עורכי־הדין קרקעות.

 מכן, לאחר יומיים זכרוני. ואמנון חורי
עתי להגיש זכרוני היה אמור ראשון, ביום

 אי־פינוי נגד העליון לבית־המישפט רה
 בית־המיש־ על־ידי שנקבע כפי הקרקעות,

פט.
 בפגת־ וחבריהם כהן מני ביטון, צ׳ארלי

 150 הקצאת נגד טוענים ובאוהלים, רים
בהתנחלו בתים לבניית לירות מיליארד

מת השכונות שתושבי בעוד שבגדה, יות
 גדלים וילדיהם בבתים־לא־בתים גוררים
 הולך ממחסור סובלות והמישפחות לפשע,
וגובר.

ביטון
מישפחות

מוחה כשהוא השוטר, מאחורי נראה ביטון צ׳ארלי ח׳כ ח 3111
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משפטם, מתנהל שבו בית־המישפט לאולם המחאה הפגנות עצורי

 האו״ם, אנשי בקהל לישראל. חבלה חומרי
 אני האו״ם, של המישפטי היועץ וביניהם

 שאותה העדות את ששינה פרנץ/ טוני
לכן. קודם אחד יום נתן

 קביים, בעזרת בקושי המהלך נכה,
 כשנשאל עונה לא הוא ועקנין. נקרא
 מזה מאד, חולה פנים, חיוור הפרטי. לשמו
 ולא התרחץ לא בבית׳ חי לא שנים כמה

שמו בשכונת מסתובב הוא בגדים. החליף
הירו בתי־החולים בין ונד נע הנביא, אל

מאפשרים אך לאשפזו המסרבים שלמיים,

 בית־המישפט לבניין הגיע ביטון ח״כ
 חד״ש כאיש אך מהפנתרים, חבריו עם

 ביקש אל־שכעה, של לגירושו וכמתנגד
 העליון. בית־המישפט לאולם להיכנס
 את בעדו מנעו אזרחית לבושי שוטרים
ב אחרים, ?!רבים שמנעו כמו הכניסה,

מקום. חוסר של טענה
 במיסדרונות נעו בית־המישפט פקידי
 והדוחק. הרעש על הרף ללא והתלוננו

 פקיד הודיע מתפטר.״ ואני כזה יום ״עוד
הארכיון.
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