
הבניין. של השני צירו אל שורת
 נכנסים שדרכו הפתח מן שם,

 והאסירים, השופטים רק כלל כדרר
 מחסומים, כמה מישטרת־ישראל הכינה

 המון לעמוד אמור היה שמאחוריהם
פלאטו־שרון. בעד המפגינים
 הקטנות. במכוניות באו הללו

 שלטים של גדולה ערימה הביא מישהו
 אותם לחלק והתחיל בכתב־יד, כתובים
רבה. היתה ההמולה לבאים.

 של המיפלגה מזכיר פאר, יוסי
 בחליפה לבוש ,3 מס׳ ומועמד פלאטו
 את אירגן לבנה, ובחולצה שחורה

 כשהוא המחסומים, מאחורי הפעילים
 היה כאילו באוויר, ידיו את מנופף
הפעי פילהרמונית. בתיזמורת מנצח

 בתוך דחוסים בחמישיות, באו לים
 — הזעירות האוטוביאנקי מכוניות
 מן כשנחלצו מכונית. בכל חמישה

להם לתת פאר יוסי מיהר המכונית,

 ל־ מעבר אל אותם וכיוון שלטים
מחסומי־המישטרה.

- ״פלאטו *
א<מךך אגהגו *

 הקבוצה אל שהתקרבו למים ס
 את גבם מאחורי שמעו הקטנה

תעמדו ״חברה! לחבריו: קורא פאר

באו פלאטו״שרון מחנים ההמונים
של האחורי הפתח ליד תמיכה הפגנת ואירגנו בבוקר

 חלקם שלטים, בידיהם נשאו הם בית־המישפט. בניין
למ נכתב, חלקם ועל פלאטו־שרון של דיוקנו עם

חיפה!' - אותך אוהבים אנחנו - ״פלאטו של:

ו 70 מ מ
 שלושה ער ■ושבים נשהם

 קטנים, ושני גדולים כיסאות
 בית־המישפט שובט׳ קיבלו

ההיסטורית החלטתם את
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ומאולץ. קפוא המיועד האסיר של חיוכו היה כשיצא, לתיקשורת, חייך

 קטעו פעמונים צילצולי ריסר ךץ
ה הארוך. המישפטי הדיון ^את 1

 העליון בית־המישפט באולם נוכחים
 אחת היתה השעה — בשעונים הציצו

 הרוסית, בכנסיה הנזירים בצהריים.
 הבניין של האחר בחלק המתגוררים

 של שעוו״הקיץ את קיבלו לא המפואר,
מדינת־ישראל.

 פעילות היתה השבוע הרביעי ביום
 בירושלים. העליון בבית־המישפט רבה
 הבוקר של המוקדמות בשעות כבר

 הגדול הבניין בפתח להתאסף התחילו
ואוהדיהם. השונים בעלי־הדין כל

 מקומם את תפסו ועיתונאים צלמים
בית־המישפט. של הראשית בכניסה

 התחילו וממתינים, עומדים בעורם
 אוטוביאנקי מכוניות למקום להגיע
 מכוסות ששימשותיהן וזריזות, קטנות

 פלאטו־ שמואל של בתמונות־פורטרט
 לפסק־ היום באותו שחיכה מי שרון,
 אלה העליון. בית־המישפט של הדין

 המישטרה מן רשיון יום מבעוד ביקשו
 אך בית־המישפט, בפתח הפגנה לערוך

 של האחורי הפתח ליד נערכה ההפגנה
הבניין.

 נמרצים פעילים ניגשו רבה בזריזות
 וחיכו שעמדו התיקשורת, אנשי אל

 של ולבואם כהנא מאיר הרב של לבואו
 לשלום, המתקדמת הרשימה נציגי
התיק- כל את גררו קצר זמן ובתוך


