
כמדינה׳טמירות הזכויות כל
בשאלות סוערים דיונים יתנהלו הליברלית במפלגה 0

חרות סם הסכמה לפחות לקיים לוחץ החברים של ניכר חלק האופוזיציה.
חרות של האופוזיציה שאופי טוען מהמנהיגים חלק ךא האופוזיציה. ענייני בכל
 יוכרעו הדעות חילוקי חרות. עם קשר לכל ומתנגד המפלגה את הולם אינו

 מנהיגי יתחילו בינתיים המפלגה. של הרחבים במוסדות דיון בשעת רק סופית
 הפונים חרות. עם האפשריים היחסים לצורת בקשר בשיחות־גישוש, זו מפלגה

 של אכזבתם הסיבה: מפא״י. עם בקואליציה הזמן כל שצידדו אלה דווקא יהיו
אשכול. על־ידי המשא־ומתן ■ניהול מצורת אלה מנהיגים

בין הסכם הושג כבר :הקואליציה הרכבת מסודות אחד 0
 והתעשייה, המסחר תיקי את הליברלים קיבלו לפיו והליברלים, אשבול

 זה הסכם מימוש לפני אן .שיכון) (בלי והעבודה הבריאות והתיירות, הפיתוח
 ופנחס מאיר גולדה ואילו לקואליציה להצטרף אחדות־העבודה מרכד החליט
 הצליחו והתעשייה, סחרהמ ממשרד ספיר של נישולו את למנוע שרצו ספיר,
המזכירות. בישיבת והליברלים אשכול בין ההסכם אישור למנוע

 אחדות־הע־ את להסעיר ימשיכו חריפים חילוקי־דעות 0
לח המפלגה מועצת החלטת נתקבלה בו הרוב למרות בודה,

לקואלי־ לכניסה תור
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משטרה
מד• מניותח חוש

 לבית־המלון שנכנסה השוטרים, חולית
 היא מי בדיוק ידעה בתל־אביב, בן־שושן
 ביקש האורחים,״ ספר את לי ״תן מחפשת.

 קצר עיון לאחר המלון. מבעל המשטרה סמל
 דויד של לחדרו להובילו מהמנהל ביקש

אזולאי.
ה ראו ומשנפתחה, בדלת דפקה החוליה

 שעל מיטות, שתי רגיל: מלון חדר שוטרים
 השניה ועל אזולאי דויד ישב מהן אחת

 ארבע ועליו רגיל שולחן עמד ביניהם חברו.
 חברתו הסתובבה בתדר גפרורים. קופסות

מזרחי. שולמית אזולאי, של
 ידו את הניח לשולחן, ישר פנה הסמל

 ללא והכריז הגפרורים מקופסות אחת על
האפש צדק. הוא חשיש.״ יש ״כאן היסוס:

 הבלש היה יכול לפיה היחידה, הטכנית רות
הלשנה על־ידי היתד, הקופסה, את להכיר

בלי גם ציה
 אלמוז־ ונתן מהרש״ק בני

 העיקריים הלוחמים היו לינו
בג ההצטרפות. נגד במועצה

 צפויים בלתי עיכובים לל
 הקואליציוני ומתן במשא
כמ במועצה הדיון התנהל

 אלה, שני הצעת סביב עט
 ב־ ממפא״י תתבע שהמפלגה

סגנות אולטימטיבית צורה
 סטטוס־קוו הבטחון, לשר
והשארת דת בעניני ברור
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הצ למקרה פתוחים תיקים
 לקואליציה. מפ״ם טרפות
 בר־ ישראל המפלגה, מזכיר
בט להצעות, התנגד יהודה

 סטטוס־ על שהוסכם ענה
הדתיים. עם קוו

ה מהווה למעשה
 ל־ כרור ויתור הסכם

ה יוכלו לפיו דתיים.
פרטית הצעה להגיש דתיים
 השבת חוק בשאלת לכנסת
מאחר חזיר. גידול ואיסור
הס דורשת כזו שהצעה

הבטיחו הקואליציה, כמת
 לא אחדות־העבודה מנהיגי

ההצ הגשת לעצם להתנגד
הבטי שמפא״י לאחר עה^

 אי־ את לתת היא גס חה
ש היחידה התביעה "שורה.
קואליציו הסכמה דורשת

הכנ שאין מאחר ממש, נית
 אותה, לאשר מוסמכת סת

להב הדתיים תביעת תחיה
 בתי־ ברשת דתי פיקוח טיח
 עד דתיים. תיכוניים ספר
 כזו רשת קיימת היתה כה
 היסודיים, בבתי־הספר רק

 להשתלט הדתיים הצליחו שם
אחדות־העבודה במועצת כלל
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4על  מכלל 0
שקיימת וינראה

 נדונה לא זו תביעה בתי־הספר.
בשתיקה. הסכמה לגביה

סביב הדרוזית, האובלוסיה בתור קולנית מערבה תתלקח 0
 ללחום בשעתו שהתארגנה צעירים, קבוצת הכפולה". ״הנאמנות בעיית

 בטאון תוציא לא־ערביים, כישראלים עצמם את להגדיר הדרוזים זקני בנטיית
 בטאוין תוציא מפא״י, של הערביים המוסדות בתמיכת אחרת, קבוצה משלה.

כעדה הדרוזים את הרואים הצעירים, ,המורדים בקבוצת תילחם בו מתחרה,
הערבית. והלאומיות התרבות מן בלתי־נפרד חלק שהיא גרידא, דתית
 אמנם אם החשמל, כחברת יחולו מעניינות התפתחויות 0
את להוציא לוועדים יאפשר כזה הישג מכריע. ברוב הפעולה ועדי זבו

כנציג משתתף הוא בה החברה, מהנהלת שפירא, אליעזר הראשי, מתנגדם
 תביעות את מחדש להעלות החדשים העובדים ועדי יוכלו כזה במקרה הפועלים.

 נאלצה לא המפעל שהנהלת ותנאי־עבודה, שכר להטבת בקשר הפעולה, ועדי
 כזה במקרה שפירא. בהשראת הישנים, העובדים ועדי התנגדות בגלל בהן לדון

 להעלאות תוקף בכל המתנגדים ההסתדרות, מוסדות בין מערכה להתפתח עלולה
כאלה. העלאות שיתבעו החוקיים, העובדים ועדי לבין שכר,
 המיועד כשטח זבולון, יורדי־ים אגודת מגרש עניין 0

לכותרות. מחדש לעלות עלולה כתל־אביב, הים בחון? למלונות
 הים חוף על מיגרש להם להקצות בתביעה תל־אביב לעיריית פנו הפועל ימאי

מסירת נגד למחות עשוייה זבולון ביפו. רק זאת לעשות הסכים העיר ומהנדס
 יםמוכנ לא עצמה שלה בשעה הירקון, על במגרש המחזיקה לאגודה נוסף מגרש
אחר. מגרש על מיבנה להקים שתוכל כדי מיגרשה תמורת מתאים פיצוי לתת

 את עצר הסמל המתאימה. הקופסה וסימון
 עבירה — חשיש החזקת באשמת אזולאי

המסוכנים. הסמים חוק על

 העד היה בבית־המשפם אדישה. רגל
 כששאל יפרח. שלום המשטרה סמל העיקרי

 הייק, ישראל עורך־דין הנאשם׳ סניגור אותו
 שייכת אמנם האחת שהקופסה ידע כיצד

 האחרים האנשים משני לאחד ולא לאזולאי
 הבלשי ״החוש הבלש: השיב בחדר, שהיו
אותי.״ הוביל שלי

חקי בכיוון אותו הנחה לא הבלשי החוש
 שלווים היו האחרים ״האנשים האחרים. רת

 רגל בשקט, ישב השני ״האדם סיפר, מאד,״
 לכן התרגשה. לא האשד, וגם רגל, גבי על

אזולאי.״ של היה שהחשיש ידעתי
 הבלשי בחושו הסתפק לא השופט אך

 שהחקירה שקבע לאחר הסמל. של המפותח
 יתר ופזיזה בלתי־יעילה פרטיזנית, היתה

 אזולאי דויד את לשחרר נאלץ המידה, על
 כדי־כך תוך קבע מספיקות, הוכחות מחוסר
 הגר אדם של אחריותו לגבי מעניינת הלכה
המוח בחדר הנמצאים לחפצים מלון בבית

על־ידו. זק
 גישה יש אחד שלכל מאחר השופט: קבע _

 אין מהמסמר, מפתח נטילת על־ידי לחדר
 אזולאי על־ידי הובא אמנם שהחשיש בטחון

אחר. מישהו על־ידי הושם ולא

ספורט
כדורגל

סיכון? או סיבו•
הנב כדורגלני 17 השבוע יצאו כאשר

בינלאו התמודדויות לשתי הלאומית חרת
 נבחרת נגד אחד, שבוע תוך שיערכו מיות

 לא הצעירה, אנגליה נבחרת ונגד איטליה
 הספורט של ייצוגית יציאה סתם זאת תהיה

לחו״ל. הישראלי
להתמו רב כה משקל היה לא מעולם

ישר לגבי בכדורגל בינלאומיות דדויות
המדו ואין אלה. מישחקים לשני כמו אל,
 הכדורגל בזירת ישראל של במעמדה רק בר

 כבלתי הנראה שנצחון, למרות כי העולמי.
 לפחות או — בביתה איטליה על אפשרי,
 סנסציה יחולל — מכובדת תיקו תוצאת
מכו שתוצאה ולמרות הספורט; בעולם

אנג נבחרת נגד הגומלין בהתמודדות בדת
 הפרסטיג׳ה את תעלה בביתה הצעירה ליה
משמ לא — מיליונים בעיני ישראל של

הכף. על המונחות הן אלה עויות
 הכדורגל של עתידו תלוי הראשונה בפעם

בתקו כי מישחקים. שני בתוצאת הישראלי
ה ביחס קיצוני מיפנה חל האחרונה פה

 ספורט ענף כלפי הממלכתיים והמוסדות קהל
 אבל פירות, הוליד שטרם מיפנה זהו זה.

להת העשויים ראשונים, ניצנים הנץ כבר
הכדו של וברמתו במעמדו למהפכה פתח
בארץ. רגל

התק־ את הנבחרת כדורגלני יצדיקו אם
ה לפריחת סיכוי קיים בהם, שתולים תת

 ועלולה אותם, תמית תבוסה אולם ניצנים.
 הפרובינציאלית־ לדרגה זה ספורט להחזיר

רבות. שנים במשך עמד בה חובבנית

השופטים בשפוט
כמר השבוע היה הכדורגל שופטי איגוד

 מזכירות הזמנת עוררה הסערה את קחה.
לבי הכדורגל התאחדות על־ידי האיגוד

 לבירור לסערה: הסיבה במוסדותיה. רור
 האיגוד, של המתפטר היושב־ראש הוזמן

אוש שהתפטרותו למרות לרנה אליעזר
האיגוד. על־ידי רה

 מעוניינת היתד, לא הכדורגל התאחדות
במקו היחיד המועמד לרנה של בהתפטרותו

 השופטים איגוד של החזק האיש היה מו
המעשית העבודה כל את המבצע והאדם

ב חזק אדם חדשוני. השופט באיגוד,
להפ קץ לשים יכול היה האיגוד מוסדות

ה ביחס הכדורגל, במגרשי השוררת קרות
לשופטים. שחקנים
 ההתאחדות של המשמעת שמוסדות מאחר

השת על לכפות כדי מספיק חזקים אינם
 במגרש, אמיתית ספורטיבית התנהגות קנים

שהאשמים מבלי שופטים פעם מדי נפגעים
ייענשו.

להס ההתאחדות אנשי הצליחו לרנד עם
 להיות עלול הדבר היה חדשוני עם תדר.
 שופטים. לשביתת להביא ואף יותר קשה

 האיגוד בענייני ההתאחדות התערבות אך
השופ התנגדות את החריפה רק הפנימיים

במצב. שינוי כל למנוע ועלולה טים,

או״ודות
מתנגד־□ העסקנים

 הישראלי הכדורגל את להפוך ההצעה
 והורדה נוספת, פעם השבוע עלתה למקצועי

 של המקצועיים עסקניה על־ידי נוספת פעם
לכדורגל. הישראלית ההתאחדות

 הציע דפני, ראובן הספורט, רשות מנהל
 בעבודה הנבחרת סגל שחקני את לסדר

 השני החצי את ולשלם לחצי־יום, קבועה
ו ההתאחדות ליד שתוקם מיוחדת מקרן
הספורט. רשות

 מראש. צפוייה היתד, העסקנים התנגדות
עסק אין העולם, ארצות ברוב כמו שלא

 וראשונה בראש בישראל ההתאחדות ני
 אגו־ עסקני כל קודם הם כדורגל. עסקני

 שהמקצו־ חששו הם ומכבי. הפוטל מתיהם,
 הסגל אנשי בין רק תישאר לא ענות־למחצה

 שרובם מאחר עצמן. לקבוצות תחדור אלא
 שעלול תקציבי חור לסתום כיצד ידע לא

הח לשחקנים, לשלם הצורך עם להיזדצר
המק הצעת את לדחות נוספת בעם ליטו

צוענות.
 אף התנגד מאנדי גיולה הנבחרת מאמן

 בארץ עדיין שאין מאחר למקצוענות, הוא
 אינו הדבר ולכן למקצוענות כספי בסיס
השחקנים. עתיד את להבטיח יכול

 שמפע- היה, מאנדי הציע אותו הפתרון
 וידאגו שונות קבוצות יאמצו שונים לים

 בקבוצותיהם. שישחקו השחקנים, לעבודות
 האגודות׳ עסקני מוכנים היו לא שוב לזה

 כך על־ידי להפסיד רצו לא הם להסכים.
בטוחה. עסקנות
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