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ה על חמתך ״שפוך המפורסם
גויים...״

 ״להסביר״ אפשר איך ובאמת,
 אחרים פסוקים או זה פסוק לגוי
 והרי הרוג?״ שבגויים ״הטוב כמו

פני שזורים הכתובים במקורותינו
לרוב. כאלה נים

ירושלים ח.כ.ד.,

דום1ע או מ־דחנלה
 על מגיבה הגמלים רשות
 בדבר בדף־תשקיף, ידיעה
הרשות, מנכ״ל של נסיונו
מתפ להדיח רהב, יצחק
אש נמל מנהל את קידו
 (״העולם קימחי הדר דוד,

).2218 הזה"
 כותבה דמיון פרי הינד, הידיעה
 ולא דמיוני מתח לסיפור ומתאימה
!להד״ם ;למציאות

 על ממונה הלוי, מיכה
 רשות יחסי־ציבור,

תל־אביב הנמלים,

ש הסטודנטים וכמותם מישפטים
 נטלו עתה, זה בה לימודיהם סיימו
 שבמערכות ובעצובה בקשה חלק

 יום־הכיפורים. מילחמת ישראל,
יקי איבדו שניים ולא אחד לא

 אני ומשוכנע הקטל בשדה ריהם
 דיין משה כי נשכח,■ לא .שלעולם

באח נכבד חלק כתפיו על נושא
למחדל. ריות

 בצעד לנקוט רציתי ליבי בכל
 ן חלק נקטו שבו האמיץ ההפגנתי

 שלא בכך הפקולטה, סגל מאנשי
ב ואולם האמור. לטכס הופיעו

ש ההרגשה עלי גברה זה עניין
 הטכס, מן נעדר וחברי אני אם

 לבוגרי סטירת־לחי הדבר יהווה
ש מישפחותיהם ולבני הפקולטה

לה. ראויים אינם בוודאי
 חבר־ של הזמנתו כי לי נראה
 עוול היתד, לטכס דיין הכנסת

הצעי במישפטנים זילזול ציבורי,
 של חלקו להשכחת ומתן־יד רים
.1973 במפולת דיין

 בפקולטה סגל ־ איש
 אוניברסיטת למישפטים,

אביב תל־

ד״ן דש !,ד ד־וו
 דיין ח״כ של הופעתו על

 בוגרי של סיום בטכס
ב למישפטים הפקולטה

אביב. תל־ אוניברסיטת
 למישפ־ בפקולטה סגל כאיש

 תל־אביב אוניברסיטת של טים
 על החריפה מחאתי להביע ברצוני
 דיין, משה חבר־הכנסת של הזמנתו
תעו חלוקת בטכס הכבוד כאורח

 למישפטים, והמוסמך הבוגר דות
במארס. 20ב״ שהתקיים

ציבו ביקורת נמתחה אחת לא
 שהדיה דיין, ח״כ על חריפה רית
 מעל אף ונוקב, ממצה לכיסוי זכו
ליח הקשור בכל שבועונכם, דפי
מדינת של מסויימים לחוקים סו

ת דמנו! שו טהורות נפ

 סנדרה של מישפחתה
 שנרצחה חדד־רוזנשטיין,

מכו בהתפוצצות בתה עם
הזה״ (״העולם ניתם
ה הרבנים באוזני )2217

ראשיים.
 הרבני לבית־הדין רבה״ ״תודה

 של והמסור המהיר הטיפול עבור
ב עגמת־נפש, מלאות שנים תשע
 אשר חדד, ודויד סנדרה של תיק

 לכולם. הידועה בטרגדיה הסתיים
הממוש ההליכים יימשכו מתי עד

? מהם שנגרם והסבל האלה כים
 הרבנים אל אליכם, פונים אנו

 בדבר, הנוגעים כל ואל הראשיים
שתקבע ההלכה, בתוך תקנה לתקן

והגם רוזנשטיין ומשה אני ההורים
הגאונים של תקדימים

 כ־ להגדירו שניתן יחס ישראל,
(הקור המעטה בלשון ״מתעלם״

ה אוסף את זוכרים בוודאי אים
ה זוהי האם דיין). של עתיקות

 להופיע הראויה הציבורית דמות
למישפטים? הפקולטה מסיימי בפני

 ה־ שאנשים הדבר יאה האם
 מישרות בעתיד לאייש עימדים

 בתחום חשיבות רבות ציבוריות
 פרקליטים (שופטים, המישפטי

אמו מדינתנו חוקי וששמירת וכר)
 יפר־ מענייניהם, בראש לעמוד רה
 בערב למישפטים הפקולטה מן דו

 מי הוא בו הכבוד שאורח חגיגי
7 חוקינו את ולקלס ללעג ששם
ל־ בפקולטה הסגל אנשי רוב

ה לבית־הדין סמכות מלכתחילה
בתנ הקידושין את להפקיע רבני
 לבית־הדין, שייראו מסויימים אים
 הגט. את לתת מסרב הבעל אם גם

בת תקדימים לה שיש כזו, תקנה
 לאחרונה הוצעה הגאונים, קופת

רק עמנואל פרופסור הרב על־ידי
 בר־אילן, אוניברסיטת נשיא מן,
במדינתנו. רבים תומכים לה ויש

 נוספות טהורות נפשות כמה
לפ שתעתרו לפני ליפול צריכות

ז נייה זו
 רוזנשטיין מישפחת

 לזכויות והליגה האבלה
 בכתי־דין האשה

תל־אביב ומישפט,

ם ל ש 2222 הזה ה


