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 להתייצב מוטב עובדה. — זאת בכל אך עצובה, עובדה זוהי

להבא. מחנה־השלום של צעדיו את ולשקול המציאות, מול  שהטיח חריפים, כיטויים כשל נגרם לא הפילוג
 היא האמת ולהיפך. ברעהו, של״י שד אחד חכר

 הכדלי־תפיסות שיקפו החריפות שההתכטאויות
 היווסדה, מיום כימעט של״י את שליוו עמוקים,

אותם• החריפה הלאומית המציאות ואשר
 מחנה־השלום צריך האם היתה: המחלוקת שביסוד השאלה

 להיאבק חייב שהוא או הלאומי״, ה״קונסנזוס בשולי להתמקם
הפלס בנושא בעיקר אלטרנטיבית, מדיניות ולהציג ללא־רתיעה,

 נגזרות ממנו ואשר נראלי־ערבי, הי הסיכסוך לב שהוא — טיני
חשוב. תחום כל ובעצם החינוך הכלכלה, החברה, בתחומי הבעיות  הקרע, את לאחות המאמצים כל הועילו לא

נפרדו. והדרכים
 הבעיות על הוגן דיון ותוך עניינית, באווירה להיפרד אפשר

 רפש הטלת תוך עכורה, באווירה להיפרד ואפשר לכך, הנלוות
 אנו עובדה, בגדר הוא הפילוג כי בוגרת הבנה מתוך בזולת.

 על גם תוזקבל זו דרך כי ומקווים הראשונה, לדרך חותרים
כיום.. שלנו ובני־הפלוגתא מאמש, שותפינו של דעתם

 לאחרונה :מדי אופטימית זו תיקווה כי נראה אך
 ״י של מטעם ככיכול מודעות, בעיתונות פורסמו

 ל״התפקדות הקוראות והמתחדשת״), (״הדמוקרטית
 ולאדה־ של״י לחברי להכחיד עלינו ועידה״• לקראת

ה על־ידי פורסמו אלה מודעות כי דיה, צ ו ב ת ק ח א  
ד ל כי  דעת על פנים כשום הן ואין של״י, כתוך כ

 מודעות לפרסם רשאית זו קבוצה כולה. התנועה
 רשאית היא אין אך כאוות־נפשה, ועידות ולכנס
ת של מהלך לנקוט ע ד ה ־ ת כ י נ  כשם ולדכר ג

לכך• שהוסמכה כלא כולה, התנועה
 והוא בעבר, קשים ומיבחנים עיתות-מצוקה ידע מחנה־השלום

 משוכנעים אנו הנוכחי. המיבחן על גם במהרה להתגבר עתיד
 יהודיים האחרים, וכוחוודהשלום ואוהדיה׳ של״י חברי רוב כי

 רוצים ואחריה, מילחמת־הלבנון כדי תוך שצמחו וערביים,
 ואירגונית, רעיונית מבחינה מגובש, מחנה־שלום של בצמיחתו

 ממנה חשובה שאין זו, משימה של להצלחתה מאמץ כל ויעשו
הזאת. בעת

ההנהלה) (יו״ר אבנרי אורי
המועצה) (חבר אמיר שמואל

המועצה) (חבר אמיתי יוסי
ההנהלה) (חבר ארנון יעקוב
ההנהלה) (חבר ברעם חיים

וההנהלה) הנשיאות (חברת לוטן יעל
המועצה) (חבר לף ישראל

 מלצר יהודה ד״ר
הנשיאות) (חבר נפתלי עלי

 סובול יהושע
עברון בועז
ההנהלה) (חבר פלד מתי

ההנהלה) (חבר פרנקל שלמה
המועצה) (חבר פתר דני

ההנהלה) (חבר חג׳־יחיה צאדק ואליד
ההנהלה) (חברת קיס נעמי ד״ר

התנועה) (דובר קלר אדם
תל־־אכיב ,956 ד. ת.

ואוהדיה שדי חברי ננס
 ,20.00 כשעה ,1983 כאפריל 12ה־ ,,ג כיום יתקיים

תל־אכיכ. ,48 קלישר רחוכ הכונד, ככית

:היום סדר על

התנועה לחידוש הדרך

עובדי□ לוועדי
גדול מבחר

 מסגרות עם תמונות שי, מתנות
0( 65702,657001 א, ת׳ ,47אילת ארמון•

42

במדינה
)39 מעמוד (המשך

לה טרחו לא ממישרד־הבריאות
 בית־הספר. עם או עמי תקשר

 מוחלטת, אדישות מפגינים הם
 במיסגרת נמצאת שהילדה למרות
 האי- וחוסר האדישות חובה. חינוך

וברי ילדים חינוך לגבי כפתיות
 חוגגת. בית־הספר כותלי בין אותם
ה את שראה אף־אוזן־גרון רופא
 נושמת אינה שהיא לי, אמר ילדה

 מה לו שסיפרתי ואחרי כהלכה,
 אישר הוא שלה, בכיתה מתחולל

באלרגיה. שהמדובר ל•

הווי
!עול הדילמה

ראש־־העיר
 תמ״י שד כישלונה

 לבריחת מכיא בממשלה
 כעיריות חכריה

המקומיות. וכמועצות
 ראש! אומנם הוא עמר מרדכי

 הבעיות אך עתלית. קטנה, מועצה
 אלה בחודשים בהן מתלבט שהוא

 ומועצות עיריות לראשי מוכרות
רבות. מקומיות

 שנים חמש לפני נבחר )36( עמר
מכ הוא המפד״ל. מטעם לתפקידו

 לאו לתמ״י כמקורב עצמו על ריז
 יוצא או דתי היותו בגלל דווקא

 קירבה בגלל אלא ערבית, ארץ
אבו־חצירא. לאהרון מישפחתית
 3500 מתגוררים המועצה בתחומי

 רבה. עבודתו זאת למרות אך נפש,
ה הביוב, מערכת על אחראי הוא

 אינה עתלית וצנרת־המים. אשפה
 כישוב ולא פיתוח כישוב מוכרת
 שיקום־שכונות, שם אין מוחזק.
 — לפחות אחת ששכונה למרות
 על בהחלט עונה — קנדי שכונת

 עוצרת אינה הרכבת הקריטריונים.
במקום.

 הפי- כיסאות בין נופלת העירייה
 מיש- בענייני הממשלתיים. שרדים

 לחיפה, תושביה שייכים רד־הפנים
ב מקבלים הם תעודות־זהות אך

 היא שלהם קופת־החולים חדרה.
בחדרה. הוא מס-הכנסה אך בחיפה,

 בסי- הוא עמר הקלה. הדרך
 ב- דפוס מדריך היה מדפים, קצועו

 לשלושה. ואב נשוי הוא בתי־סוהר.
 עליו לחצו מקומיים מפד״ל פעילי
 היה התפקיד. על שיתמודד בזמנו

 אביו כי אליו, שיפנו טיבעי זה
 בחו״ל. כשהיו עוד במפד״ל היה
 הם ומאז ,1958ב־ לארץ היגרו הם

בתנועה. קשורים
הת את אבו־חצירא של עזיבתו

 נפשם זעזוע. להם גרמה נועה
חצוייח.
 הקלה בדרך באחרונה בחר עמר

 ולא המפד״ל עם להיות לא —
 עיניים בארבע בשיחה תמ״י. עם

 היה שאסור להודות, מוכן הוא
 ושהוא לצאת, לאבו־חצירא להניח

 כדי עד שקרה. ממה מאוכזב די
 מפעילות לפרוש מתכוון שהוא כך

ציבורית.
 אכזבתו את מסתיר אינו עמר

 ואולי תמ״י, של העשיה ממחדלי
 בכנסי להופיע חדל הוא זו מסיבה

 עדיין הוא שלהם. ראשי־המועצות
 בבחירות להתמודד אם החליט לא

באוק שיתקיימו המוניציפאליות
 ציוד רכש הוא באחרונה טובר.
 ישמח הוא ולדבריו משומש, דפוס

כעצמאי. למיקצועו לשוב

מישטרה
דומיכוגיזת פורצי

חיסלו צעירים שלושה
פששומרת במכונית,

בסמוך שנצפה
בסך. הבחינה לא

 ,298־869 לבנה, ב־מ־וו מכונית
מם׳ הבית מול המידרכה על חנתה
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ומרה איזוו את לנקות הצדית הוא
אותן את מנעיל הוא היום ברמלה.

ה יי ע ה ש ת  רק בערב. 9.27 הי
 של באולמו האורות כבו כעת י י

 בבית־המש־ שטרוזמן, אורי השופט
בתל־אביב. המחוזי פט

 את פשטו העייפים הפרקליסים
שלפ התיקים את וארזו הגלימות

 יום אחרי לנוח הביתה הלכו ניהם,
 גם שטרוזמן. השופט אצל מתיש

 ונסע למכוניתו נכנס עצמו השופט
 לראות בדי בתלמי-מנשה, לביתו

 שילכו לפני ילדיו חמשת את
לישון.

ה המחוזי, בית־המישפט נשיא
 כי פעם אמר כהן, בנימין שופט

 של כמנהל עצמו את מרגיש הוא
כ נתונים ידו תחת גדול. מיפעל

פקי פאות וכמה שופטים ארבעים
ופקידי־עזר. דים

 את לפתור מנסים לפעם מפעם
 על-ידי בתל-אביב, הפיגורים בעית
 הם אולם חדשים. שופטים מינוי

 הגידול, את מדביקים אינם לעולם
 לגואל המחכות וערימות־התיקים

והולכות. גדלות

המיז
כלל בדרך

 שטרוזמן. השופם של האולם דלת לפני תור מזדנב
 אין באולם הדלת. -על צובאים העצירים של קרוביהם

המדרגות. טל יושבים ורבים לעורכי־הדין, אפילו מקום

טוח טחנות־הצדק כי מתלוננים
 כי טוענים, בעלי־דין לאט. נות

ו רבות שנים נמשכים מישפטים
 מזמן לא לסיומם. מגיעים אינם

 בשנת שהתחיל פינוי תיק הסתיים
 המשפט בבתי הסתובב הוא .1947

).2373 הזה (העולם שנים 34
 חבר־הכנסת הגיש כחודש לפני
 בג״ץ, פלאטו-שרון שמיאל לשעבר

ב החלטה לתת שופט לאלץ כדי
תיקו.

 חמישה התארגנו כחודשיים לפני
להד והחליטו בעיר־שדה שופטים

 ימים ישבו הם הפיגורים. את ביק
 את כמעט לחסל והצליחו ולילות

הפיגור. כל

 יכול אינו
לישון

ת נ י ח ב ה עומס־העבודה, ל
!  בישראל ביותר הנרוע מצב •
 בתל- בבית־המישפט,המחוזי הוא

 לא חולש זה בית־מישפט אביב.
 אלא רבתי, תל-אביב העיר על רק
 איזור המרכז. איזור כל על גם
 במדינה, ביותר המאוכלס הוא זה

 הפליליים התיקים גם בן ועל
בו. רבים האזרחיים המישפטים וגם

 היכל־המישפם של נוספת בעיה
ה טכנית. בעיה היא בתל־אביב

האול כל גדותיו. עד מלא בניין
 כבר אחדים ושופטים תפוסים, מות

 בלישכו- להתחלק היום נאלצים
נוסף. שופט עם תיהם

 אשמת־הפיגורים את להטיל קשה
 שעות עובדים רובם השופטים. על

 בבית- יומם את ומסיימים נוספות
 או אחר-הצהרייס בשעות המישפט

 אשר חריש, יוסף השופט הערב.
 פלאטו־שרון, של מישפטו את ניהל
 6 או 5 השעה עד לעיתים ישב

ה טיעוני את לשמוע כדי בערב,
צדדים.
 השופט לעשות ממנו הגדיל אבל

 כי לו התברר כאשר שטרוזמן.
במ יושבים בתיק־סמים נאשמים

 השופט — משנד. יותר כבר עצר
 זמנית מונה התיק, בשמיעת שהחל

הו והתיק העליון, לבית־המישפט
 שיסימו כדי שטרוזמן לשופט עבר

 1 לשעה הדיון תחילת את קבע —
 את קודם השלים הוא בצהריים.

 שהיו האחרים התיקים כל שמיעת
 אז ורק בוקר, באותו לו קבועים

 הצדדים. סיכומי את לשמוע החל
 אמר, הוא הדיון,״ את נסיים ״היום
שעה.״ באיזו לי חשוב ״ולא

והפני- רג׳יניאנו קלרה התובעת


