
ספורט ________
רגל כדו

הממ הנסיונות עתה, לעת נבלמו, בו אחר,
 האזרח על משטר־כפייה להטיל שלתיים

הממלכ האקדמיה של סמכותה בתחום היה
הישראלית. תית

 שולחן על שהונחה ממש האחרונה ההצעה
 היתר, מפא״י, על־ידי הרביעית הכנסת
 את לקבוע החינוך שר את להסמיך מכוזנת
 יתקבלו כיצד הקובעות האקדמיה, תקנות
סד ייערכו וכיצד חברי־חוץ, כולל חבריה,

האירגוניים• ריה
ו החינוך משרד של תיקונו נתקבל לו

 בהכרח, באקדמיה, נוצרת היתד, התרבות,
 באקדמיה הנעשה את המזכירה אווירה,
 בעל יכול בה ברית־המועצות, של למדעים
רצונו. כפי אנשי־רוח ולהרחיק לקרב השררה
 המהירה התערבותם על־ידי סוכל הדבר

 ואברהם רזיאל־נאור אסתר חרות, ח״כי של
ה ראשה אף אליהם, שהצטרף שעה דרורי.
ב קציר, הפרופסור האקדמיה, של מיועד
 ויתרה היום, מסדר ההצעה את להסיר תביעה
תחבולתה. על מפא״י

ה יהיה לא לפחות, הבחירות, לאחר עד
 ומתהדקת הולכת לטבעת־חנק נתון אזרח

חקיקת־כפייה. של

דת
בישראל בן־צב■ כדת
 בנוכחות החתן׳ השבוע הצהיר כאשר

 כדת לי מקודשת את ״הרי האשכנזי הרב
 לא לכלתו, הטבעת את ענד וישראל,״ משה
 רק ולא סיפוק. מרוב להאנת שלא היה יכול

 לדידי כי לבו. לבחירת סוף־סוף שזכה משום
 ארוכה דרך סוף זה היה )32( מרזוק יוסף

תלאות. ומלאת
מרזוק, משה ד״ר של אחיו מרזוק. יוסף
 רשת־ ניהול על לתלייה במצריים שנידון
 מבני כרבים קראי. הינו ישראלית, ריגול
תפקי בישראל מילא היהודית* הדתית הכת
 בצד,״ל, מישנה כסגן שימש ציבוריים, דים

 גם היום. עד זו בדרגת־מילואים מחזיק
 לאחר למופת. אזרח היד, האזרחיים בחייו

כבקטריולוג. עובד החל שיחרורו,
 זו מופתית קאריירה התערב. הנשיא

 מרים את לשאת שניגש שעה לו, עמדה לא
ה בשנות חייכנית, טבריינית צעירה דייסי,

 התל־ לרבנות בפנותו חייה. של עשרים
 בסירוב. נתקל עבודתו, שעות לאחר אביבית,
ליד,ודיה. להשיאו מוכנים היו לא הרבנים

 יצחק הספרדי, הראשי לרב פנה מרזוק
ההל את להפר רצה שלא נסים, הרב נסים.

 שהרבנות קבע העניין, מכל התחמק כה,
בעניין. לטפל חייבת אינה התל־אביבית

 ניטלה מחוק מיוסף דבר: של פירושו
ישראל. בת לשאת הזכות

 שהחלפת לו משהוברר ניכנע. לא הצעיר
 המדינה, לנשיא בתחינה פנה סופית, הרב

 ישראל. עדות כחוקר הידוע בן־צבי, יצחק
 עם אישית נפגש יוסף, לבקשת נענה הנשיא

 דרש אונטרמן, א. האשכנזי, התל־אביבי הרב
יוסף. את אליו לזמן ממנו

 יוסף של תיקו הועבר זו פגישה בעיקבות
לחיפה. התל־אביבית מהרבנות לפתע, מחוק,

 של באישורה הרבני, בית־הדין פסק שם
באישו (כלומר, בתל־אביב הראשית הרבנות

 כשר הקראי כי אונטרמן) הרב של רו '
יהודיה. עם לנשואים בהחלט

 הדיינים שלושת של פסק־דינם הצהיר
 החיפאי, הראשי הרב של בראשותו שהתכנסו

 לבוא קראים האוסרת ״ההנחה אוחאנה: נסים
 רוסיה לקראי מכוונת יהודים עם בחיתון

 קראי את ישראל. כשונאי הידועים ואירופה,
 שהם כיוון הקראים׳ מכלל להוציא יש מצרים

אוהבי־שלום. והם היהודים לעם קרובים
מחוק, יוסף לגבי דווקא אינה זו ״החלטה

פסק־הדין. סיים מצרים,״ קראי כל לגבי אלא
 הטבעת את יוסף כשענד דבר. של פירושו

 האגף את מחדש, למעשה, השיא לכלתו,
היהודית. לדת הקראית הכת של המצרי

הפגנות
רחמים ללא

 לרחוב שניכנסה הצבאית המכונית מן
 ״חכה צעיר. חייל ירד ברמת־גן, הרוא״ה

הנהג. אליו קרא חוזר.״ מיד אני לי.
הםמוך, לקיוסק ניגש )20( טווילי אמנון

 חזרה, פנה מכן לאחר גזוז. כוס קנה
 עיניו נתערפלו לפתע הכביש. את חוצה החל
 עצמו מצא כשהתעורר, בחשיבה. שקע והוא

ה גופו כשמחצית ,בית־ד,חולים מיטת על
 קבעו במוח,״ דם ״שסף משותקת. שמאלית ו

הרופאים.
 לארץ עלה תימן, יליד טווילי, אמנון
התייצב ומנו כשהגיע תשע• בן בהיותו

ן המכוסה *  בקרא, מאמינה כי על נ
 שבעל־פה. התורה את פוסלת בלבד, בכתוב

ה ידי על השמינית במאה נוסדה הקראות
דויד. בן ענן חכם

 הרפואית הוועדה על־ידי נבדק הוא לשירות,
הגבוהים. מן שאינו בריאות סוג לו שקבעה

 לאחר לכך. להסכים היה יכול לא אמנון
 בדיקה דרישתו, לפי עבר, ימים שמונה
ה לאחר נאותה, הרפואית הוועדה נוספת.
 לו קבעה בריאותו, סוג את לשנות בדיקה,
 הגבוה הבריאות סוג שהוא ׳97 פרופיל
בצד,״ל. ביותר

הטירו סיום עם לבית־חולים. טרמפ
 מסורתית למשפחה בן אמנון, עבר נות

 למשגיחי־כשרות, קורס נפשות, שמונה המונה
הנח״ל. פיקוד לבסיס מכן לאחר הועבר
חזרה נוסע אמנון היה שבת מדי
 בבוקר, ראשון יום באותו בכפר־סבא. לביתו,

 תו,'.תו אך לבסיסו, צבאי בטרמפ אמנון יצא
תל־השומר. ביתיר,חולים היתד, האחרונה

משבו למעלה אמנון שכב בבית־ד,חולים
 הכרתו את פעם מדי מאבד כשהוא עיים,
 ניתוחים, 15 זה זמן תוך עבר כאב, מרוב

הרופ ניסו זו בדרך ניתוח־ראש. אף ביניהם
 לאחר ואומנם, השיתוק; על להקל אים

 במקל, אומנם נעזר הוא להלך. החל כשנה,
יפה. התקדמה החלמתו אך

 לחדר־ להגיע ביקש כיפור, ביום בדיוק
 למיטתו. חזרה נלקח נפל, בדרך הנוחיות.

 הועבר הרופאים, צוות כשחזר למחרת, רק
 גופו עזר. לא מאומה אך לחדר־הניתוחים.

כליל. הפעם — שותק שוב
 ארוכים. אישפוז חודשי עליו עברו עתה

 לזרועו פרט אך לו, לעזור ניסו הרופאים
משותק. גופו נשאר שד,חלימה, הימנית,

 צריו ״אתה תל־אכי־כ. כלב מערכה
הרופ לו אמרו נועם,״ לבית־החולים לעבור

 נועד זה שמוסד ידע הוא סירב. אמנון אים.
 את שם ימצא לא והוא ונכים, לזקנים
 הצלחה, ללא להעבירו, שניסו לאחר מקומו.

בכזז. למוסד להסיעו נאלצו הרדמה, באמצעות
 מיכת־ משגר אמנון החל הגיעו, עם מיד

ב להכיר ביקש המתאימים, למוסדות בים
 קיימים כי ידע הוא צה״ל. כנכה זכויותיו
 למרות נכה, בזכויות הכירו בהם תקדימים

 השרות בזמן אלא שרותו, עקב נפגע שלא
למענה. זכו לא פניותיו בלבד.

 חדשה. במערכה לפתוח החליט טווילי
 גלגלים, כיסא על לתל־אביב הגיע השבוע

 ביתו מול מאחיו ואחד אביו בחברת התיישב
תל־אביב. בצפון הממשלה, ראש של

 מנהל הכריז. רעב,״ שביתת שובת ״אני
 פינק, אריה ,במשרד־ד,בטחון השיקום אגף

 אמנון, של מושבו למקום עצמו שהטריח
 תמורת השביתה את להפסיק לו הציע

 דחה אמנון לירות. 39 של חודשית תמיכה
 גוריון, בן פולה המגוחכת. ההצעה את

 ירדה שובת־הרעב, על נכמרו רחמיה אשר
 ״איזה אמנון. של אביו את ייסרה מביתה,

 אוכל ״אתה לו. אמרה אתה,״ רשע אבא
הבי היא רעב.״ שלך שהבן לך איכפת ולא
לקבלם. סירב הוא אך פירות, לאמנון אה

 במיסגרת שלא נאות, לאישפוז תביעתו על
 פינק, של מזכירתו השיבה מושב־זקנים־נכים,

 הוא אולי ישי ״מר, גולדשטיין: אביבה
ז״ ברחל או בכסית אוחו שנאשפז רוצה

לנוח צריך
כ שנערך־ הכדורגל. מישחר, על
 כין כניו־יורק. ׳השכוע של א׳ יום

 לביד פתח־תקווה-ישראל קבוצת
 שמרוה־רוכרס. האירית הקכוצה

 ,2:2 תיקו כתוצאת ושהסתיים
 טלפונית כשיחה גלזר שייע מספר

הזה״; ל״העולם מיוחדת
 מי האלו! ״האלו,

לה השתגעתם זה?
 באמצע אותי עיר

ה־ היה איך הלילה?
 היה — מישחק?

 עייפים היינו טוב!
 למיגרש עלינו נורא.

רועה, בלי עדר כמו
 לא שהמאמן אחרי

 שאברהם מזל בא.
 הוא הפרטי. חשבונו על איתנו נסע ליבר
 של כמו לבן, סוודר עם המיגרש, על עלה

 הסח־דר המאמן. שהוא חשבו וכולם מולנאר,
 קיבל שהוא אמרנו אז עליו, גדול קצת היה

רזה. הוא ולכן כושר האחרון בזמן
 לישון יכולים אתם השתנתה. לא ניו־יורק

 לא ■פעמים, כמה כבר כאן הייתי בשקט.
 פעם. כל דבר אותו זה אבל כמה, זוכר

באו בתיזמורות. אותנו קיבלו לא הפעם

 מנגנים היו שאם קבוצות, הרבה כל־כך
פעם. אף גומרים היו לא כולם, בשביל
 מיגרש על לשחק לנו נתנו שהפעם מזל

 בפעם בייסבול. מיגרש על ולא כדורגל
 גיבעה תמיד היתה כאן, כששיחקתי שעברה,

ה כל את עוצרת היווה והיא השער, לפני
 וזה לבייסבול שייך שזה אמרו כדורים.

 קהל. הרבה היה לא להוריד. אסור קדוש,
 רגיל. ליגה למישחק לבאסה שבאים כמו

 לכן כדורגל. לאהוב רוצים לא האמריקאים
 אלא שלפחות העולם, מכל קבוצות הביאו

למישחקים. יבואו משם, אותם שזוכרים
האירים, לישראלים. מתחפשים

 הם בהתחלה אבל מיוחד, משהו לא זה
 גולים שני נתנו במקצת. אותנו הבהילו

 ה־ על חוזר שויסוקר וחשבנו אחד ברגע
 התאושש הוא אחר־כך סאנטוס. נגד מישחק

מצויינים. כדורים באמת ועצר
 פתח־ לאנשי הכבוד את נתתי הפעם

מכי כבר אותי הגולים. את להכניס תקווה,
 כבר הכנסתי אותם. גם שיכירו כאן. רים

 העתונאים אם אבל גולים. הרבה באמריקה
 יכתבו בטח הם אוביקטיביים, הם כאן שהיו

הגולים. את להכניס שעזרתי
 ברגל פצצה — אחת בעיטה לי היתד,
 עכשיו לשער. ניכנסה לא במזל שרק שמאל,

 מדינה, עוד שלי לרשימה להוסיף יכול אני
אותי. מכיר כבר שלה ששוער

והז יהודיות בחורות המון באו למלון
 אנחנו אבל רספצ׳ינס. מיני לכל אותנו מינו

 בלי או מאמן עם המלון. את עוזבים לא
 האירלאנדים משמעת. זה משמעת מאמן,
ו ישראליים שהם אמרו המצב, את ניצלו
הבחורות. עם יצאו

 כשנחזור, לקאנדד״ נוסעים אנחנו מחר
 .5־7400 קולומבוס המספר לפי לצלצל תוכלו

 במנהטן, אנזפייר, בית־המלון של המספר זה
שוזר,. אבל הרבה עולה זד, בברודביי. בדיוק
 כדי בלילה, אתם תצלצלו בחייכם, אבל

 צריך השינה. באמצע ולא ביום אענה שאני
משחקים.״ הרבה עוד יש לנוח.

בינלאומית קליות־דעת
ש ישראל,—פתח־תקווה קבוצת כדורגלני

 בלוד, לנמל־האויר האחרון שישי ביום הגיעו
 לניו־יורק, שיטיסם למטוס שם לעלות כדי

 הקבוצה, משתתפת בו הבינלאומי לטורניר
חסר. אחד חבר כי כשנוכחו הופתעו
 ההונגרי מאמנה מולנאר, איגנאץ זה היה

המעו הקבוצה ושל פתח־תקווה הפועל של
 פתת־תקווה הפועל משחקני המורכבת רבת,

 של לרגש הפכי, הפתעתם תל־אביב. ומכבי
 לא שמולנאר להם התברר כאשר אי־נוחות,

 של דרכונו תוקף הסיבה: איתם. ימריא
 הסכימה האמריקאית השגרירות פג. המאמן
 אשרת־כניסה לו ולאשר החוק את לעקוף

 לאשתו, כזאת אשרה לתת סירבה אולם
חשבונו. על לקחת מולנאר עמד אותה

 בלעדי יסע לא כי הודיע נפגע, מולנאר
 סידורים ייעשו כי לו שהובטח למרות אשתו,

 מאוחר אליו, להצטרף תוכל שהאשה כדי
 האדם של ליוויו בלי טסו הכדורגלנים יותר.

בקבוצה. ביותר החשוב
 האשרה כי למולנאר, שהובטח אחרי רק

 ב־ האמריקאית בשגרירות תאושר לאשתו
הארץ. את יומיים, כעבור יצא, אמסטרדאם

 של לכישרונו שבחים לחלוק אולי, אפשר
 שעה שעשה, המעשה אולם כמאמן, מולנאר

 הראשונה בפעם המייצגת קבוצה שהפקיר
 בגדר היה בינלאומי, בטורניר ישראל את

וקלות־דעת. חוצפה

כדורסל
בחינוך הוגודד

הכדור ענף זכה לה הגוברת הפופולריות
 שליליות תופעות גם הגבירה לאחרונה, סל,

 רבו האחרונה בעונה זה. למישחק מסביב
ו בשופטים, ופגיעות מיקרי־התפרעות־קהל

 בוז בשריקות הקהל מסתפק הטוב במקרה
והשחקנים. השופטים לעבר וקללות

 של מושבעים ואוהדים רבים כדורסלנים
ב בעיקר האשמה, את תולים זה, ספורט

 בכל מאשר יותר שכדורסל, מאחר שופטים.
 בשופטים, המישחק גורל תלוי אחר, ספורט
כיש כל לייחס אוהדי־הקבוצות עתה נוהגים

בלתי־אובייקטיבי. לשיפוט קבוצתם של לון
מ נובע זה מצב אוהד. שיפוט נגד

 בדרך מזוהים, ששופטי־ה,כדורסל העובדה
 של מושבעים באוהדים הקהל על־ידי כלל,

אנ ככולם ורובם מאחר מסויימת, קבוצה
לשופ והפכו בקבוצות פעם ששיחקו שים
 האגודה תו את למצחם מדביקים עדיין טים,

פעם. השתייכו לה
 להילחם מנסה הכדורסל שופטי איגוד

 עסקני גם שהם משופטים מונע זה, במצב
 אולם, בשיפוט. פעילה השתתפות אגודות

כדור לא אם מי שכן בלתי־נמנע, מצב זהו
שופטים. יהיו לשעבר סלנים

 הדברים השתלשלו האחרונים בשבועות
 לשפוט שופטי־כדורסל מסרבים בו למצב עד

 איגוד הקהל. לתגובות מחשש במישחקים,
ה במאמני דווקא רואה הכדורסל שופטי

ה את ושחקני־הספסל, העסקנים קבוצות,
 אלה, אנשים התפרעויות. המגביר גורם

 המיגרש, על השחקנים עם יחד הנמצאים
 כל על ובצעקות בקפיצות להגיב נוהגים
 גוררים לרוחם, שאינה שופט• של החלטה

הקהל. של פראיות תגובות אחריהם
הקבו מאמני את השופטים זימנו כאשר

 רבה מד, להם להסביר כדי לפגישה, צות
 מאמנים, 10 רק לפגישה הופיעו אחריותם,

אחד. מאמן רק הופיע הלאומית מהליגה
 המאמנים את לחנך קשה אם אולם

 עדיין לקבוצותיהם, הפאנטיים והעסקנים
 שתגובותיו הקהל, את לפחות, לחנך, אפשר

 חוקי של מחוסר־ידיעה בעיקר, נובעות,
 לביצוע הטובות הדרכים אחת המישחק.

 מיגרשי בכל להנהיג היא זו, משימה
 בחיפה בזמנו מקובל שהיה נוהג הכדורסל

 לקהל, מומחה יסביר מישחק שתוך־כדי —
 ואת המישחק מהלך את רמקול, דרך

השופטים. של החלטותיהם

ביג׳י בית מול שוכב טווילי נכה
פרות הציעה פולה
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