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 מבחינה משורת־הדין. לפנים (הריגה),

 תקדים, לשמש הכרעתנו עשויה זו
 שלא תתפרש שהיא למנוע וכדי

 שיקולינו את יפה נסביר כהלכה,
דגזירת־העונש.'

 שבץ הגבול כי הוא החמור .החשש
 מרצון שלא ובין מרצון איתנסיה
 להמשיך הרוצה שחולה יתכן יטושטש.

 במוות לבחור חובה ירגיש בחיים,
 של היגיעים מבטיהם את יראה כאשר

 להשתחרר כרצון ויפרשם קרוביו,
 השופט כתב ידו,' על הנגרם מהסבל
הממצה. בספק־דינו בנטל שלמה

 היהדות דעת על עמד השופט
 המתת־ האוסרות זה, בעניין והרמב׳ם

 פטור כזה .רוצח הרמב׳ם, לדעת חסד.
 חטא אבל מדיני־אדם, רק מעונש־מוות

בידו.' יש *מוסרי
 לפני הביאה גם סירוטה התובעת

 מנתח־הלב של מיספרו קטע השופטים
 בחלק חיים. בארנרר כריסטיאן הנודע

 סיוטי- מתוארים הספר של השלישי
 הסובלת אשה צעיר. רופא של לילה

 שיעזור לפניו, מתחננת מסרטן־הרחם
שלה. חסר־הטעם הסבל את לסיים לה

ותחנוניה. לדימעותיה נכנע הרופא
 מלא מזרק נוטל לחדרו, הולך הוא

 נזכר הוא בדרך לחדרה. וחוזר מורפיום,
 רופא על האוסרת בשבועת־היפוקרטס,

 מהסס. והוא סם־מוות, לאדם -לתת
 הוא לחדר, לבסוף נכנם הוא כאשר
 על והתגברה נרדמה החולה כי רואה

 במצב בבוקר מתעוררת היא המשבר.
 מבית־ ומשתחררת טוב, יותר הרבה

 חיתה היא שבועות. כמה אחרי החולים
שנים. כמה עוד

 עונש האם על גזר בית־המשפט
 ביצועו את ודחה שנה, של מאסר

 היא שגם מכיוון חודשים, לארבעה
קשה. ממחלה סבלה !

אשבול חיים
 לתחנת־המישטרה הגיע יים ךץ

 ,1967 באוקטובר בפתח־תיקווה 1 1
 .15ה־ בן בנו את הרג כי לשוטרים ואמר

 דק חוט קשר בידיו, אותו חנק ךהוא
 אותו ודקר לאמבטיה הכניסו לצווארו,
בסכין־מיטבח. אחדות דקירות

 כי גילו, המופתעים השוטרים
 הנער היה האלה הפגיעות כל למרות

 שבועות, כמה של טיפול אחרי חי.
לאיתנו. ושב החלים

 מפגר הוא הבן כי העלתה חקירה
 באותו והגיע במוסד, נמצא הוא מלידה.

 היו בבית לחופשת־חגים. הביתה זמן
 .4ר 6 בני בריאים, ילדים שני עוד

 את המפגר לפתע תפס היום באותו
 .אז אותה. לחנוק וניסה הקטנה אחותו
 יעקב, את לחסל לראש רעיון לי נכנס

 אמר סיבלו,״ על ולהקל ממנו להתפטר
לשוטרים. האב

 חיים את האשימה הפרקליטות
 היתה כי הסניגור, טענת לרצח. בנסיון

 נדחתה בר־כיבוש, שאינו דחף כאן
 הוא כי שנמצא מכיוון אך -עובדתית,

 בית־ בכך ראה ממחלת־נפש, סבל
 להתחשבות סיבה העליון, המישפט

העונש. לעניין
 שעלתה לטענה התייחס השופט

 צורך יש כי המחוזי, בבית־המישפט
 פסול זה .שיקול אחרים. מרתיע בעונש
 .אלפי כהן. השופט קבע כליל!' בעיני,
 באהבה סיבלם את נושאים כאלה הורים

 ומכופלת י כפולה .אהבה ושופעים
 בגדר אינם הם אלה. מוכי־גורל לילדים

 למופת דוגמה הם בכוח. לעבריינים
 לאורך בעול, ולנשיאה בסבל "לעמידה

 כי הדעת על המעלה ורוחב־לב. רוח
כדין. שלא בהם פוגע להרתיעם, יש

 אלה אלפים בין יש אם .מאידך,
 עוז מוצאים שאינם שניים או אחד

יומ ישוער בל בסבל לראות בנפשם
 להחלטה מגיעים והם ושנה־שנה, יום

 את להציל ובלבד פלילי מעשה לעשות
 שום — הסבל מן האהובים ילדיהם

 זוהי להרתיעם. יוכל לא שבעולם עונש
 מעבר הנפשי, מהשטח החלטה

דיני־העונשין.' של להשגתם
 את ממיר היה כהן חיים השופט -

 שהטיל השנים, ארבע בן המאסר עונש
 מאסר בשנת המחוזי, בית־המישפט

 להרכב, חבריו לשני נכנע אולם אחת,
שנתיים. של מאסר עונש והטיל

2420 הזה העולם

ספורט
כדורגל

והפתשת תחבולות
 בליגות שקורה למה בניגוד
 נוהגת העולם, ברחבי הכדורגל

 הישראלית לכדורגל ההתאחדות
 למישחקי הנוגע בכל החלם בשיטת
 להם. המוקדמים בשלבים הגביע
 מקריות הגרלות מתנהלות כולו בעולם

 ללא הליגה, קבוצות כל בין
 בכירה שקבוצה יוצא כך משוא־פנים.

 קבוצה עם תשחק הלאומית בליגה
הרביעית. או השלישית מליגה

 מנוהלים שהמישחקים מכיוון
 יכול שהכל הרי הנוק־אאוט, בשיטת

 אלה, מוקדמים במישחקים להתרחש
 ועניין במתח עוקבים הכדורגל ואוהדי

 יכולה, זו בשיטה ההתרחשויות. אחר
 להגיע שכוחת-אל קבוצה לפתע,

 ולעשות בתחרות. מוקדמים לשלבים
אחת. עונה להמשך כותרות
 ההתאחדות החליטה כך לא

 עולם בדרן־ לנהוג במקום לכדורגל.
 חוקים עשתה היא כולו הכדורגל

 בינן בארץ משחקות הליגות כל משלה.
 מלבד המוקדמים, בשלבים עצמן לבין

 רק הלאומית. היא הבכירה, הליגה
 הקבוצות מצטרפות השביעי בסיבוב

 הלאומית הליגה של המיוחסות
 זו בשיטה הגביע. מישחקי למערכת
 לקבוצות סיכויים הרבה מורידים

 להגיע הנמוכות מהליגות .הנחותות'
 לשמר מנת על נעשה זה וכל לפיסגה,

 במיסגרת מהלאומית הקבוצות את
 תפסיד לא שההתאחדות כדי התחרויות

 אם מספיק, אוהדים מחוסר כסף
 בכבוד תחכה הנחותות אחת במיקרה

המוקדמים. לשלבים ותגיע הגדול
 ההתאחדות של תחבולותיה למרות

 מהליגות קבוצות השבוע הפתיעו
 הקבוצות את כשניצחו הנמוכות,

 ־רמלה שבית־ר יצא כך מהלאומית.
 רמת־גן. הכוח קבוצת את ניצחה
 הארצית, מהליגה חיפה, הפועל ואילו
 וגם בביתה. יהוד הפועל את ניצחה

 היסטוריה לה עשתה חולון הפועל
 הקבוצה את בשכונה כשניצחה
 בניגוד וזאת בני־יהודה, המקומית
 את לשמר ההתאחדות אנשי לציפיות
 לשלב הלאומית מהליגה הקבוצות
המדינה. מישחקי־גביע של המוקדם

סיקור
 טכנאים, 9

שערים 44
 שירים מאזיני זכו הראשונה בפעם
 דיווח לשמוע שבת של ושערים

 מיגרשי 16מ־ הכדורגל ממישחקי
 כפול מספר הארץ. ברחבי כדורגל
 יצא כך בדרר־כלל. מקבלים הם מאשר
 זכו חשובים מישחקים רק שלא

 רחוקים מישחקים גם בתשומת־לב.
 בקיריית־שמונה, כמו חשובים ופחות

 מדוייק בדיווח זכו ובעכו בעפולה
במיגרשם.
 הרדיו אנשי גייסו אנשים מחוסר

 שעבודת אוהדי־ספורט טכנאי־רדיו
 כך להם. זרה אינה הספורטיבית הדיווח

 גרשון רדיו, טכנאי שישה השתלבו
 בייני פאר, אמנון גלברט, יוסי מלר,

 ומשה בלסנבוים יעקב פייסיק,
 ששידרו אחרים, שלושה ועוד רוזנדורן

בחייהם. לראשונה הספורט מיגרש
 זו .היתה לשמוע: גם יצא למאזינים

 טכנאי דקות.' 20 של ממרחק בעיטה
 שער מכיבוש כך כל שהתרגש אחר,

 כן״..' כן, רב.כן, זמן במשך זעק אצלו,
 בדקות הזה, הזמן במשך ידע לא ואיש

ואיך. השער ניכבש למי הקריטיות,
 השבת של ההבקעות תוצרת
 של הגמר שמינית של האחרונה,
 *4 היו בכדורגל המדינה גביע מישחקי
 הוותיקים השדרים של למזלם שערים.

 יצהר רמי איינשטיין, מאיר חביב, מוטי
 האלה מהשערים 609־! נוגה וצחי

במיגרשם. הובקעו
 שערים. חמישה היו חביב למוטי

 ),1:4 נתניה ביודר מול נתניה (מכבי
 שערים שבעה היו איינשטיין למאיר
),0:7 הצור בני מול ירושלים (בית״ר

:כדזריד
קמיע ראש־העיר

 מכבי של הכדוריד ךייבוצת
 ודם* השבוע עשתה ראשון־לציון

 קבעת עולה הראשונה בפעם טורהה.
 גבוה כה לשלב ישראלית כדוריד

ל אירופה גביע במיסגרת בתחרויות,
 גביע. מחזיקות קבוצות

הניצחונות שרשרת של ראשיתה

 מיפלגת איש ניצן, מאיר את להזמץ
העבודה.

 ידי 7* ללחוץ גיכשמיץ זבה בך
 כבוד. ענייני ובשאר הספורטאים

בניצ הקבוצה זכתה לא הערב באתו
הפסידו־״ היא להיפך, חון.

זד כץ שנערך במישחק־הגומלץ

 גיבשטייץ יוצא ראש־עיר
וענייני־כבוד לחיצות־ידיים

 בתקופה היתה ראשון מכבי של
 בחודש האחרונות, הבחירות שאחרי
 אז מכבי אירחה עת האחרץ, נובמבר
 הגמר. שמינית בשלב השוודית יריבתה

 חדש שראש־עיריה ידעו כולם אז
 אד הוותיק. גיבשטיין חנניה את החליף
 ברשימתו חברים שהיו מכבי, ראשי

לנכון מצא לא גיבשטיץ, של לעיריה

 והחליטו כיוץ המנהלים שתו שתיים
 א* חדש,ה ראש־העיריה את להזמץ
ס לא עדיץ שהוא מ  הרם לתסקץץ נ
רישמי. באופן

 ניצן בץ העצום החזותי ההבדל
 פעורי השוודים את השאיר לגיבשטיץ

 תהו הם אצלכם,' קורה .מה 8םז
שבועז' בל מתחלף .ראש־עיר

ס ראש־־עיר מ ניצן נ
דולר אלפים ו־סג איחולי־־זזצלחה

 ונוטה גמוך־קומה הוא גיבשטיץ
אלו להקריח  שהחליף ניצן, מאיר ו

 מטר, 1.95 של לגובה מתנשא אותו,
מכובדת. שיער רעמת בעל

 נאלצו ראשון״לציון מכבי אנשי
 מ* לאורחים מדובר במה להסביר

 כמו זד״ ובמישחק־גומלץ שוודי!־״-
 את ניצחה מכבי מזל. ניצן לדם הביא

 שזה גבוד״ כה שערים בהפרש יריבתה
 רבע־ לשלב לעלות זכות לה הימה
בהצ השבוע, עברו־״ גם שאותו הגמר
לחה.

 עם ללכת שטוב החלימו במכבי
 בץ הקשרים התהדקו ומאז ניצן,

 ראש־העירייה לבין הליכוד מן הקבוצה
מהמערך.

 האח־ להתמודדות שיצאו לפני גם
 השחקנים שכחו לא באיסלנד חנה

 להם שאחל מראש״עיוע להיפרד
בסו כספית עזרה לדם והעניק הצלחה

לנסיעה. חלד אלפים סו
 ניצחון על בשבת ניצן כששמע ׳

 אס- בירת ברייקיאוויק, עידו קבוצת
״ניצחנוי לכולם: בישר לגד

 שערים שלושה היו יצהר לרמי
 עשתה התקוה שבשכונת ובמיגרשו

 צחי ואילו הלא־יאומן את חולץ הפועל
 שערים שמונה על לדווח הצליח נוגה

 לבץ תל־אביב מכבי בין במישחק
באר־שבע. מכבי

לרוס־אערס בדרך
 וטיבעי ברור היה לאלו לאברהם

 למישחקי הקרוב בקיץ נוסע שהוא
 לאלו בלוס־אנג׳לס. האולימפיאדה

 מחלקת־הספורט את לנהל התמנה
 גילוי אחרי הרדיו של השערורייתית

 העולם גביע במישחקי ספרד מחדלי
 תקופה במשך .1982 בקיץ הכדורגל

 תיק הכנת על הרדיו איש שקד ארוכה
 למפיק, כיאה הדרוש, כל עם הנסיעה
 שיישלח הרדיו צוות בראש שיעמוד

 על לדווח כדי ללוס־אנג׳לם,
האולימפיים. אירועי־הספורט

 מלכתחילה ברור גם היה ללאלו
 לו כדאי בספרד, שקרה מה כל שאחרי
 מתמיד. טוב שיעורי־הבית את להכין

 להיות היתה עתידה פאשלה כל כי
הבילעדית. באחריותו

 המנהל, של למישרדו כשהגיע לכן,
 לפני הבקרים, באחד לב־ארי, גירעון

 את ושמע בידו כשתיקו כחודש,
 תיסע לא כנראה, .אתה, אומר: לב־ארי

 מה אמיתי. בשוק היה ללוס־אנג׳לס'
 והזיע טרח עליהן ההכנות כל עם

ארוכים? חודשים במשך
 וכתב ישב וחיש התמהמה, לא לאלו

 הביא אותו מיכתב־היתפטרות,
 יום. באותו עוד המנהל של לשולחנו

 דני מונה ובמקומו התקבלה התפטרותו
 של הוותיק הספורט שדר דבורי,

התחנה.
 את ובישלו הרשות מנהלי ישבו ואז
לאמריקה לנסוע העתיד הצוות נסיעת

 המלא הצוות גם במיקרה, שהוא בקיץ,
בספרד. בזמנו שהיה

 בצעד די שלא לאלו הבץ השבוע
 נוסף. צעד לעשות חייב והוא שנקט

 הצוות את מקרוב מכיר הרי הוא
 בקיץ. ללוס־אנג׳לס שיגיע הספורטיבי

 מעצמו ולחסוך אי־הבנות למנוע כדי
 נוסף, מיכתב וניסח לאלו ישב צרות
 הרדיו למנהל רק לא שלח הוא אותו

 גם אלא כולה הרשות ולמנהל
שלו. לעורר־הדין

 שהתפטר מחלקת־הספורט, מנהל
 שהוא יאשרו שמנהליו דרש מזמן, לא
 לקרות שעלול למה אחראי יהיה לא

 את הכין שהוא בגלל רק בלוס־אנג׳לס,
לנסיעת־הצוות. התיק

 היחיד היה לא גם לאלו אברהם
 הרדיו הנהלת מהחלטת פגוע שיצא
 וילנאי, שמעון למישלחת. לצרפו שלא

 של הספורט שדרי ותיקי בין הנחשב
 ופגוע. שבור אלה בימים נראה הרדיו,

 וילנאי למישלחת. צורף לא הוא גם
בתפקיד. לחו׳ל מעולם נסע לא עדיין

סקי
 1שת בדימת

גטידת־דם 1א
לסמים, נתפש לא הסקי ספורט

 אומר לבהלה. נתפשו הספורטאים אבל
 מדלית־ שקיבל הנורווגי פורמו, איוור

 .המאמנים :1976 באולימפיידת זהב
 שומעים הם קבלות. רוצים והאתלטים

 וזה סמים, לוקחים אלופים כי תלונות
בעיניהם!' חן מוצא לא

 אלא קשים, בסמים מדובר לא
 שיטה (זאת בסימום־דם או בסמי־מרץ

 של מדמו קטנה כמות נוטלים שבה
וכאשר אותה, מקפיאים האתלט,

 של לדמו שנית אותה מזריקים
 ומשפר חמצן יותר קולט גופו האתלט,

ביצועיו). את
 החשודים לחשוב. טיבעי
 מברית־ אנשי־הסקי הם העיקריים
 וגרמניה צ׳כוסלובקיה המועצות,

 המאמן שאומר כפי הסיבה, המיזרחית.
 איזה .מופיע גלאגר: מייק האמריקאי

 יותר ביצוע נותן בלתי־ידוע, אתלט
 עליו שומעים לא כך ואחר ממושלם,

 לחשוב טיבעי שזה ברור עוד.
מחשבות!״

האולי הוועדה החודש דנה לכן
 אם כך, על הבינלאומית מפית

 בסאראיי־ הקרבה החורף באולימפיידת
 משהו. לעשות צריך היוגוסלאבית בו

 הרפואי הציוד את יכינו לפחות, אולי,
כזה. אין ליוגוסלאבים אולי המתאים.

 — הישנה השיטה הכל, דעת על אך
 מספקת. אינה נטילת־שתן של זאת

 זמן, מדי יותר אורכת היא כל קודם
 תוצאות מבטיחה לא היא מזה וחוץ

חד־משמעיות.
 דקירת־ היא המומלצת השיטה

 דקות ובתוך טיפת־דם, נוטלים אצבע:
 20 מקבוצת סם כל לאבחן אפשר
האפשריים. הסמים

 צורך שיש כך על לבדוק. צריך
 בחורף מחלוקת. אין שוב בבדיקות,

 הנבחרת כי איטלקי, רופא הודה שעבר.
 את סיממה התביישה, לא האיטלקית

האיסור. למרות כהוגן, חבריה דם
 זה הסמים .נושא גלאגר: מסכם

 אפשר אם היה, טוב הכי חמור. עניין
 להתאמן, צריך ממנו. להתעלם היה

 אבל להצליח. ולהשתדל כושר לטפח
זאת." בכל צריך, לבדוק מה?

 הסקי פדרצית הודיעה השבוע
 יוכל לא איש סופית: הבינלאומית

 שייבדק מבלי בסאראייבו להשתתף
סמים. נטל אם
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