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.־תתייח שגיתי בכל תכרית, לכל לתת יתיבכ

הזדמנויות שר שוויון
 אחד בידוע, אתה, עוזיאל, מר

 הפיצול נגד הוותיקים הלוחמים
 עמדתך את תנמק אולי העדתי.

פרוטרוט? כיתר

 עדות ויוצאי הספרדים לכל לא הרי
 העניינים. בכל הדעות אותן המזרח

ה השאלות בכל מטפלת הכנסת הרי
 מחייב חלילה, שאני, לא ממלכתיות.

ה של הרוחני פרצופן טישטוש את
 בישראל ועדה עדה לכל ההיפך. עדות.

 העברית לתרבות לתרום הרבה יש
 לכל בארץ. ונוצרת ההולכת החדשה

 כל אך ויתרונות, חסרונות יש עדה
 ויש בגולה מקורי משהו יצרה עדה

 ול־ האלה הניצוצות כל את לאסוף
 המזרח עדות כי הטוענים אלה מזגם.

ומט טועים המדרגה, בשפל עומדות
 מהי. תרבות מבינים אינם הם עים.

 ים־תי־ עברית תרבות המזרח לעדות
בתרבו להתחרות היכולה יפה כונית

בישראל. אחרת עדה כל של תה

מפ כל שכמעט תסביר וכיצד
 העדתי המומנט את מדגישה לגה

לכנסת? הכחירות לקראת

 הכנסת את להרכיב שאין כמובן
 לגמרי זה עם יחד אבל עדות, לפי
 הכנסת חברי 120 שבין טבעי לא

 לו ספרדים. כמניין רק יש הנוכחית
 רק לכנסת שולחת מפלגה כל היתד.

שהספ מסויימות תכונות בעלי אנשים
 — בהן ניחונו לא מה משום רדים
ל כך. זה אין אבל מבין. אולי הייתי
 טובים יותר לא אנשים נשלחים כנסת

 מועמד מכל — טובים פחות ולא —
ממוצע. פוטנציאלי ספרדי

 מקום די נותנות אינן המפלגות אך
המז עדות ובני הספרדיים לעסקניהן

 את נוטל זה ודבר ברשימותיהן רח
 של הופעתן לידי ומביא בהן האמון

ל אי־אפשר הלא עדתיות. רשימות
 בשולי העם של גדול חלק השאיר
המדינה. ענייני

 אי־ הרגשת כדכר באמת ומה
ב הקיימת והאפוטרופסות השויון

 ויוצ• ספרדים של רחבים חוגים לב
המזרח? עדות אי

או זו, בהרגשה הנכון מן הרבה יש
ש ובין מבוססת זו שהרגשה בין לם

בחלוקת כמו הדבר דומה מדומה, היא

 — לעוגה קרוב היושבים אלה עוגה.
החלוקה נעשית אכן אם לראות יכולים

 יליד נטויאל, ברוג פווג־הרט
 תא־ סיפרר, ית\וי של תתנורופגלט

 .כגיל ארכת כלת שבטו\, י5לטי
 תתתוגרית אתר כוגר והוו גו,

 לוזו־ התררש כית של תראשווית
 ירו־ וזווגיגי תוא כירושליגו. רית

 וותינורי ו, 920 ורכות כתא שלית
 הועד תכר ותית הציוני העובד

 הישוכ ןשלתו\ תאתרו\ הלאומי
 ביות ותוו תתריות.) וןות כגורת

 ותווכר תתשפגוית תתוככת תכר
 וה הית תתכותכת. תכיווי תפוכל

 כליית את ו933 כשות שארגו הוא
 (־תפוית, חיהוריית כוכרי־תית 300

 תתאלוויסי, ותכלי־ותל.) תווארית
 התרש תיפת ותל את ככשו אשר

 את איפשרו ואשר תככרית לתפוות
 כתאורכות תל־אכיכ ותל התכלת

 הוא כוויאל כורו־־הרט ו.936/39
ה ברית של התריוי הרכיוו הוגה

 וה־ ישראל כיו כרית — פריפריה
כרכ. כתי את התוככית כתית

 מרחוק היושבים אלה אבל ביושר,
 המדו־ המצב את לראות יכולים אינם
 אחת שלילי. רוח מצב נוצר וכך ייק.

 זה למצב ביותר הטובות התרופות
 ואפשרות ייצוג לספרדים ליתן הוא

מן המדינה, מוסדות בכל להתבטא

 יש לכנסת. עד הציבוריים המנגנונים
ה לכל הזדמנויות של שוויון ליתן

ספר שהם מפני לספרדים, לא עדות.
אזר שהם מפני לספרדים אלא דים,
 ככל ומוכשרים שווים טובים, חים

 ח״בים ויותר אחרת. אזרחים קבוצת
 ראויים חברים בתור בכנסת ספרדיים

 סגל מחנך גם זה ;שונות מפלגות של
 נקודות נותן וגם ציבור מנהיגי של

 יוכלו אלה חברים דרך לעדות. תצפית
אי אם עדתית, הפלייה שאין להיווכח

ל יוכלו קיימת, והיא במקרה או ננה,
 היא הכנסת — מכן ויותר בה. הילחם

 ישראל, תרבות למיזוג המעבדות אחת
ל ושבטיו העם עדות לכל ליתן ויש

המדינה. חוקי ביצירת התבטא

 יוצא לבוחר ממליץ אתה בן, אם
•הפרוגרסי במפלגה לבחור ספרד
ת? בי

 הפרוגרסיבית המפלגה כי כמובן.
 יסודיות מוצא נקודות שלוש לפי היא,
 של לצרכם גזורה ממש המפלגה, של

 אל״ף: המזרח. עדות ויוצאי הספרדים
באח דוגלת הפרוגרסיבית המפלגה

 לא מייד נובעת ומזה — לאומית דות
 אלא מעמדות, למלחמת התנגדות רק
 על־ידי, עדות לסכסוך התנגדות גם

וה החינוכי הסוציאלי, מצבן תקון
ה בי״ת: המזרח. עדות של כלכלי
 פשרה דורשת הפרוגרסיבית מפלגה

 ללא אמיתי, גלויות ומיזוג לאומית
 ועדה. עדה כל של הפרצוף טשטוש

 תובעת הפרוגרסיבית המפלגה :גימ״ל
לחו אפשרות — אמיתית דמוקרטיה

 שהם והבעתה, והמחשבה המצפון פש
 הספרדים, אידיאלים. להגשמת פתח
הצי בחיים שקולים טבעם לפי שהם

מדי כמעט חיים בגולה ושחיו בוריים
פרסו מאוטונומיה תמיד ונהנו ניים

עק את להבין מסוגלים רחבה, נאלית
ולהעריכם. מפלגתי רונות

 כוחה והאם עוזיאל, עורך־הדין
 יעמוד הפרוגרסיבית המפלגה של
האלה? ההכרעות לכל לה

רו בשעון, !במשל לסיים לי תרשה
 הת־ ואת המחוגים שני את רק אים

בי מפשר מי אבל בגאווה. רוצצותם
 צנוע די מחוג ? אותם מכוון מי ניהם,
, — בפנים ר ו ט ל ו ג ר  שבלעדיו ה

כשיכור. השעון ינוע נוע

הפרוגרסיבית המפלגה על-ידי מוגש

הקוסם שיבת
 השבוע ניצחה בו המשחק, על
 חיפה מכבי את תל-אביב מכבי

 לנבחרת חזרתו ועל ,1:4 בתוצאה
גלזר: שייע כותב בכדורגל, ישראל

החל הנבחרת, מסגל התפוטרתי בו ביום
 ולהוכיח ברצינות, העניינים את לקחת טתי

ב כלפי היחס כי
ש וההצעה נבחרת,
 מאחורי- לי הוצעה

 לא לפרוש, הקלעים
 היה לא צודקים. היו
לכך, זמן הרבה לי

שבועיים־ הכל בסך
 לא שחקן שלושה.

עצ את לבנות יכול
 שחקן זה. בזמן מו

 לא פרוטה שוד. שלא
 כדורגל״, ל״קוסם שבועיים תוך להפוך יכול
ש העתונים אותם השבוע לי שקראו כפי

תורפה״. ״נקודת לי קראו קודם
מהת ונשארתי לאימונים, ברציפות באתי

יכול את להוכיח השתדלתי הסוף. עד חלה
 לא זה בהתחלה קבוצתי. עם במשחקי תי

היסו שהאימונים ראיתי לבסוף אבל הלך.
 מיר־ יוסלה מאמני לי שנתן והפרטיים, דיים

ל האחרונה ההזדמנות פרי. נשאו מוביץ,
 במשחק השבת לי היתה עצמי את הוכיח

 יהיה שמאנדי לי אמרו לא חיפה. מכבי נגד
 לראות יבוא בטח שהוא ידעתי אבל במשחק,

 היתה זאת השבת. חשוב הכי המשחק את
 .12ה־ השעה לפני האחרונה השעה בשבילי
והתכו ספורטאיים חיים לחיות התחלתי

למשחק. ננתי
 ברצינות. לקחנו חיפה נגד המשחק את
 הפועל נגד שיחקו הם זה לפני ימים כמה

הגדו ההצגות אחת את והראו פתח־תקוה
הת האחרונה. בשנה במדינה שנראו לות

 והרצון שהמאמץ ראיתי ותיכף לשחק חלנו
שלהם. את עושים

ה במחצית בדגלים. רק דא בראש,
 הז־ כל כמעט התקפנו המשחק של ראשונה

 במהירות פעלה שלנו ההתקפה מכונת מן,
 דקה רק היו. לא גולים אבל וביסודיות.

 לוי, לרפי כדור הרמתי המחצית תום לפני
 בתחילת הראשון. השער את הבקיע והוא

 להשוות החיפאים הצליחו השניה המחצית
אח לאמביציה. נכנסנו ואז פנדל, באמצעות

 כן גם שבא שער־היתרון, את שכבשנו רי
 ידעתי כדור. כל על נלחמתי שלי, ממסירה

 כאלה. הזדמנויות הרבה עוד לי יהיו שלא
להב מבצעים בשני הצלחתי המשחק ובסוף

 כבר הולך אז הולך ואם שערים. שני קיע
 הכנסתי השערים אחד את ברגליים. רק לא

 כבר שעשיתי זוכר לא שאגי דבר בראש,
זמן. הרבה

 ששכח הקהל וזריז. קל עצמי את הרגשתי
 הרגליים, על עמד הביתה!״ ״שייע לי לצעוק

 מחיפה, לוין השוער של מזהיר יום ורק
 המשחק אחרי שערים. כמה עוד ממנו מנע

 שיבקשו לי, אמר אחד שאף מבלי ידעתי,
לנבחרת. לחזור ממני

ל ולחץ לחדר־ההלבשה אלינו בא מאנדי
 מילה. אף לי אמר לא הוא הידיים. את כולם
 20 חיכינו להגיד. צריך היה לא הוא אבל
ב נפצעתי לא אם יתפזר. שהקהל עד רגע

 בחוץ. מהאוהדים להיפצע רציתי לא מגרש׳
 עד אותי וסחבו חיכו הם עזר. לא זה אבל

 הרבה כל־כך קיבלתי הידיים. על המכונית
מקבל. לא בירח־דבש זוג שאפילו נשיקות

 לנבחרת. לחזור לא לי שיעצו אנשים היו
 לא הלאומית. חובתי את יודע אני אבל

 כשחקן. עצמי את הוכחתי לולא חוזר הייתי
 ונעשה העבר, את נשכח שכיום מקוד, אני

 יותן אם ישראל. את בכבוד לייצג כדי הכל
להו מקוה אני היוגוסלבים, נגד לשחק לי

 היה לא השבת לי שהיה הגדול שהיום כיח
 להגיד רק רוצה אני זו ובהזדמנות מקרה.

 בעידוד שרק האוהדים, אלפי לכל אחת מלה
חודה! — שהישגתי מה הישגתי שלהם

טניס
האלופים ארבעת בקור

 בידי עולה ביותר נדירות לעיתים רק
 בתחרויות לחזות בישראל חובבי״הספורט
ל שאפשר בארץ, הנערכים ובמפגני־ספורט

 הזדמנות בעולם.״ ביותר ״מהטובים הגדירם
 הבא, השבוע בתחילת להם תהיה זו מעין

 ביום שיתחיל הטניס טורניר בתום כאשר
ב ברמת־גן, הטניס באיצטדיון הקרוב שישי

 ותורכיה, יוון ישראל, טניסאי השתתפות
לה על־ידי בטנים תחרויות־ראוה תיערכנה

 קרמר. ג׳ק של כוכבי־הטנים קת
ג׳ק של שטניסאיו כך על ויכוח כיום אין

ncn . הזר ולח !!:,L


