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 הוא ישראל. למשסרת נקבע חדש תפקיד
 בירושלים, המשטרה קציני בדיברי הוזכר

 שב־ רחוב בחזית האחרונות הפעולות בעת
 ספר בשום זה לתפקיד זכר אין טי־ישראל.

יש המצאה זוהי כי המישטרה. תורת על
וגאונית. מקורית ראלית

 ממיפרשי־ הרוח את ״להוציא התפקיד:
מפירי־החוק. של הם״

ל זו• בדרך פשעים למנוע קל ואכן,
 להודיע יתבקש פוטנציאלי רוצח כל משל:

ה לרצוח. בכוזנתו ייש מי את למשטרה
 האיש את תהרוג וזו חוליה תשלח משטרה
 על הפוטנציאלי הרוצח יבוא כך בעצמה.
ב שהוא רצח, לבצע יצטרך ולא סיפוקו.

לחוק. ניגוד
 הסכום מה למשטרה יודיע גנב כל או:
 המשטרה חודש. בכל לגנוב בכוונתו שיש

ותש שומרי־החוק, של רכושם את תחרים
 הנקוב. הסכום את הפוטנציאלי לגנב לם

יישמר. והחוק יגנוב, לא הגנב
 מ״ טהורה תהיה ישראל מדינת התוצאה:

החוק. את בה יפר לא איש פשעים.
 פעלה זו שיטה לפי לןןרלים. ה. ק כדי

 והיא בירושלים, הדתית בחזית המשטרה
 ולא כמעט מזהירים. הישגים השבוע השיגה

תקריות. שום היו
ב השוטרים התייצבו השניה השבת זו

 מנהגים מנעו מאה־שערים, לשכונת כניסה
 איסור לשכונה. הכניסה זכות את עיבריים

 השוטרים אך בהחלט, בלתי־חוקי היה כזה
הס זו ידידותית״. ״עצה רק לנהגים נתנו

 אם היה: העצה של תוכנה כי כמובן. פיקה,
 איכפת לא לעצתנו, בניגוד לשכונה תיכנס

 במטר נפש הדתיים אותך ירצחו אם לנו
תתערב. לא המשטרה אבנים.
ה מנעה אופנוענ-ם של כניסתם את

ההנמ ידידותיות. עצות ללא בכוח, משטרה
ה את להטות סמכות יש למשטרה קה:

 אירועים או תהלוכות של במיקרה תנועה,
 אפשר שיטה אותה לפי אחרים. צ־בוריים

 שהוא רחוב בכל התנועה את לאסור יהיה
 יחד, גם ישראל רחובות ובכל בישראל׳

 תהווה פוטנציאלית דתית הפגנה כי בנימוק
ציבורי. אירוע

 — ל״גויים״ רק הותרה לשכונה הכב־סד,
ער לא השוטרים או״ם. ואנשי ד־פלומסים

 שכל לוודא כדי גופניות בדיקות אמנם, כו,
לשונם. את בחנו אד ערלים, הם הנהיים

 התקריות כל לא חוד״ שד יום סתם
 עלולות ביותר המזהירה בשיטה גם נמנעו.
תקלות. לקרות

 באבנים, נרגם אחד שאוטובוס קרה כך
ב השכם במקום, הופיעו שהדתיים מפני
ש השוטרים, הופעת לפני בבוקר, שבת
 ניצל הנהג כמוהם. קום משכימים אינם
 אך — הרוגמים את הרחיקה המשטרה בנס.

איש. אסרה לא
ה את שהדהימה שניה, מצערת תקרית
 באותו כלי־רכב, רגמו הדתיים משטרה:

 אפשר חול. יום — הראשון ביום מקום,
ה אות: עוד לבאות. אות בכך לראות היה

 בגבול כוחותיהם את מרכזים החלו דתיים
לפ כדי בכיכר־השבת, שכונתם, של השני
נכ שהמשטרה אחרי שניה. חזית שם תוח
 הראשונה, החזית כל לאורך פעם, נעה

שם. גם להיכנע תצטרד
התיא באופק. מלבינים מיפרשים

 שהמשטרה אחרי האכילה. עם בא בון
ב הדתיים ממיפרשי הרוח״ את ״הוציאה

 מימרשים הדתיים ירימו שבטי־ישראל, רחוב
ב השבוע הסתמנו רבים מיפרשים חדשים.

ישראל. של אופק
 היתד, המשטרה פעולת של הינדית ההגדרה

 סיפקה הממשלה, מיהרה לכן רשמית. בלתי
 ציורית יותר, רישמית הגדרה זה לפעולה

 ״הממשלה השבוע: הממשלה החליטה פחות.
 השבוע ימות בכל התנועה לקיום תפעל

 לשער המובילות הציבוריות הדרכים בכל
מתאים.״ ויסות תוך מנדלבאים,
 תקו־ של החדש במילון פירושו׳ ״ויסות״

 כביש בכל התנועה חופש ייום פת־אשיול:
מעו בהם ולימים לכבישים מחוץ יייז. יככל

 באותם הדתיים. אצל מירת־דוח הדרר רר
 התנועה את המשטרה תווסת וימים י־כישיח

תנועה. תהיה שלא כך

חוץ יחסי
ת צווו ד ה ש ה

ל נוהגת ישראל־בריטניה ליחסי האגודה
בסעו בלפור, הכרזת יום את שנה מדי חוג
בקזדמ־ אורח־הכבוד בלונדון. חגיגית דה

ה אנגלי, שר כלל, בדרך הוא, אלה נויות
 שחיה שהשנה אלא ישראל. לענייני קרוב

 ומארגני ערב־בחירות, של באוירה בריטניה
ב לבחור שלא העדיפו החגיגית הסעודה
 הסיבה, זוהי בריטית. מפלגתית אישיות
 נייטראלי: לאדם הזמנה ששיגרה כנראה,

אלון. יגאל הישראלי, העבודה שר
ולפ באוכספורד, לימודיו שבמשך אלון,

 וממה־ רבים אנגלים להכיר השכיל ניהם,
 משפטים בצרור שומעיו את כיבד גיהם׳

מצ שא־נכם מצטערים לא (״אנחנו שנונים
לשמ החמיא הארץ״). את שעזבתם טערים

 גולת־הכותרת את אולם כאחד. וללייבור רנים
 בצ׳אתם להרצות בהזמנתו ראה ביקורו של

האום.
לאת נחשבות זה מכובד במוסד ההרצאות

 העתונות אין ופוליטי. אינטלקטואלי גר
 האום צ׳אתס ועד אך עליהן, דבר מפרסמת

ב תוכנן את לפרסם הזכות לעצמו שומר
ש אלון, בקביעות. מוציא שהוא חוברות

ב ושר צעיר מצביא הילת עטור הופיע
 חיסול של האפשרויות על דיבר ממשלה,
הישראלי־ערבי. הסיכסוך

 ל־ לפתרון מפורטות, הצעות הציע הוא
 את סיים כאשר ולשלב־מעבר. טווח־ארוך

 כי חש הנוכחים, לשאלות וענה הרצאתו
המר הציבוריות ההזדמנויות אחת זו היתד,

בחייו. והחשובות שימות
 שמח למחרת בה. דקו״ן מהמאה

 בה ארוכה, כתבה יהודי בעתון לקרוא
 לא כי אם הרצאתו, על תשבחות נעטרו
ה שעוקץ אלא האום. צ־אתס שם הוזכר
 הכתב: שאל האחרון. במשפטה היה כתבה
 על בישראל גם כך מדבר אלון יגאל ״האם
זהי״ נושא

 השמיע הישראלי שהשר הדבר: פירוש
 אוזני את לסבר כדי רק היפים, דבריו את

 בפתרונות מאמין אינו וכי האנגליים ש־מעיו
 לאלון הבהיר הכתב שם הציע. עצמו שהוא
 עורך קמחי, ג׳ון זה היה העוקץ. בא מדוע

 הבסחו• השבועון אובזרבר, איסם המידל
 שמעון של הישירה בתמיכתו המופיע ניסט־
פרס.

 העיקרי שמתנגדו כנראה, חרה, לקמחי
 בלונדון. ניכרת כה להצלחה זכה פרס של
 היו אלון שהעלה שהצעות־השלום עוד, מה

מטי וקמח* שפרם לרוח־ההחגרות מנוגדות
 מדברים שהם אימת כל בקביעות, להן פים
ערבים. על

אקדמאים
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ה הגלגלים את מסובבים הם כלל בדרך
שלי ביום המדינה. חיי של ביותר חשובים

 הלכו או בחוסר־מעשה, הסתובבו זה שי
 מהנדסים, רופאים, אלף 25 נאומים. לשמוע
ומש מורים פרופסורים, אגרונומים, מרצים,
 כדי אחד, יום למשך מעבודתם נעדרו פטנים

 מרוצים. אינם כי הממשלה את להזהיר
 יפתחו — דרישותיהם יתקבלו לא ואם

כללית. בשביתה
 דרישות ארבע היו השובתים לאקדמאים

 להן קראו לשכר. כולן שנגעו עיקריות,
 מאחורי אך הורוביץ,״ דו״ח המלצות ״ביטול

 ישנה־ תביעה אותה עמדה החדש השם
 את לבטל בישראל: האקדמאים של נושנה
 תנאי־עבו• קשורים שלפיו ההצמדה, עקרון

ב השכירים יתר של בשכרם ושכרם דתם
ה לדרישת היענות שכל מכיוון מדינה•

 היענות ההצמדה, עקרון לפי גררה, אקדמאים
 לא אחרים, שכירים לדרישות אוטומטית

 עד מקצועי מאבק בשום האקדמאים הצליחו
תום.

 בנק נגיד של בראשותו הורוביץ, ועדת
ה בעיות את בחנה הורוביץ, דויד ישראל

 לפני המליצה המדינה, עובדי כל של שכר
 פי על אחיד, בלוח־דירוג להכלילם כשנה

 השכירים, סוגי רוב עבור ניתוח־עיסוקים.
לאקדמאים. כן לא חיובי. רעיון זה היה

 מאבקם את לשר. הוזמנו הנציגים
ה הארגונים בצד נוספת: עובדה סיבכה

 המאבק להנהגת ועד־תיאום שהקימו לוחמים,
 להפר העזו שלא ארגונים קיימים המקצועי,

ההסתדרות. מרות את
 השביתה, פרוץ ערב האחרון, שני ביום

 מתח של שעות לכמה זו כפילות גרמה
 זימן בקר אהרן ההסתדרות מזכיר גבוה.

 ההסתדרותיים, הארגונים נציגי את במשרדו
ה שביתת־האזהרה. את לבטל עליהם לחץ

 אך תוצאות. ללא בצהרים, הסתיימה פגישה
 מכן, לאחר מיד התייחדו האירגונים נציגי

 תידחה, השביתה הצעת־הפשרה: את קיבלו
 וההסתדרות הממשלה התחייבות תמורת
שבו תוך שיסוכם במשא־ומתן, מיד לפתוח

. . עיים.
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