
ספורט במדינה
שן מ ה )15 מעמוד (

לשר־החינוך. ביותר שלילית חוות־דעת גיש
 וממאבק מביקורת שנרתע עצמו, השר
 על להודיע מיהר הצהרון, של ציבורי
החוברת. גניזת

 המדור: מחברי אחד השבוע כך על הגיב
 הוא חיות אוהב כך כל אבן אבא ״אם
פיל!״ שהוא עליו אומר אם יעלב לא ודאי

אדם דרכי
□מרתף האיש

 איתו לקח שבועיים לפני שמת האיש
 התוסס נציגה היה הוא תקופה. חתיכת לקבר

 אדלר. יעקב לו קראו הקטנה. תל־אביב של
 החברמן, — ג׳ק היה כולם בשביל אבל

 העולם, איש ביד, הבירה עם הווינאי העליז,
ב ראשון מרתף המשובחת המסעדה ובעל
אלנבי. רחוב

 בר. שלו, האחרונה התחנה היה ״המרתף״
 התחיל לשעבר הקצין אולם שנה. 25 המתין

 ל־ שהגיע לפני בגזוז, שלו הקאריירה את
 לפני וגרעינים גזוז מכר הוא הווינאי. שניצל

 עדן. בסינימה שלו במזנון שנה שלושים
 בירושלים, המפורסם ווינה בקפה עבד הוא

 הים לשפת ירד גם פעם לאחיו. שייך שהיה
 אריך, עם יחד ופתח ההיא, תל־אביב של

 אותו. הרגיע לא זה תרשיש. קפה את פילץ
 להקים היה שלו המציק הנשנה החלום
 חמים, כזה: הישנה. ווינה בסגנון יין מרתף
ש מאיש נקנה המרתף מזוייף. ולא טעים
הרגל. את פשט

 שמעולם בילד כמו במרתף טיפל אדלר
 אותו לסבול היה יכול לא הוא לו. היה לא

בתמו מקושטת היתה קיר פיסת כל חשוף.
 תריסרי של ופוחלצים צלחות ציד, נות

 קנה הוא בעצמו. ג׳ק צד אותם עופות,
 בו שם משוויץ, קוקייה שעוני ארבעה למרתף
 החברתי־הגאסטרו־ למרכז אותו והפך פסנתר

אוסטר קצינים הארבעים. שנות של נומי
 ממשלות, שרי צר,״ל, קציני כך ואחר ליים,

 לאדלר״, ״מאדלר שחתם אדלר, ולארי קי דני
עבה. אורחים ספר לו סיפקו

ף. צל  בדיוק לומר הרבים לידידיו קשה ה
 הוא הכל. היה שהוא מפני ג׳ק׳ היה מה

 כלבים וחמשה אמיתי רובה עם צייד, היה
 מהמרתף האיש אולם לקליעה. פרסים ועם
 כינור, בסקספון, לנגן מידה באותה ידע

 לא מצעד, בכל ואקורדיון. קונטרה,־באס
 מכבי משטרה, אזרחי, משמר — איזה חשוב

 התזמורת, בראש צועד האיש היה — אש
 היה מצעדים אחרי שרצו לילדים מנצח•
מוכרת. דמות אדלר

ה סביב נבנתה חצי־אגדות של פירמידה
ב המחייך־המקומט־והבירה־תמיד־ביד. איש

 אנשים להתייצב כשנקראו העצמאות, מלחמת
ה בין ג׳ק היה אחרים, בצבאות ששירתו

 ,60 בן איש התייצב המפקד לפני ראשונים.
 מכנסיים נוצה, עם טירולי כובע לבוש

ה את שלף הוא בוואריות. וגרביים קצרים
 לקח הוא צלף.״ אדלר, ״יעקב שלו: כרטיס
 שעל הצלף את אחת בירייה וחיסל מטרה
הממו לפני התייצב אחר־כך חסן־בק. צריח

 ג׳ובים לכם שיש זמן ״בכל והצהיר: נים
 את יישר הוא מוכן.״ אני אז כאלו, קטנים

 וחזר בעקבים נקש שלו׳ הקצרות המכנסיים
למסעדתו.

 להשתמש אותו למנוע קשה עבדה אשתו
 המוסיקאים. בשכנים שלו בכשרון־הקליעה

 שהואיל אקורדיוניסט גר דירתם חלון מול
 הדאנובה הכחולח. הדנובה את תמיד לנגן

 המוסיקאי־ את הרגיז זה ג׳ק. של הפרטית
 את לנגן כדי מיוחד כשרון ״צריך הצלף:

 הצרוד בקול כעס רע,״ כך כל הדאנובה
 מנגן הוא הימנית שביד בטוח ״אני שלו,
פוקסטרוט.״ כמו ובשמאלית כוואלס זאת

 החשובים האורחים אבל .72 בן מת הוא
השטרו את במרתף אצלו לאכול ממשיכים

ממשי הפוחלצים והשלאגזאנה. השניצל דל,
ה ואפילו לפעול, הבארומטר להביט, כים

לצייץ. ממשיכה הקיר על קוקייה

חיים דרכי
חצות מונית.של

 רמה קולנוע שליד הכבישים הצטלבות
 היום, שעות רוב משך הסואנת ברמת־גן,

 כשאיתן חצות, לאחר כמעט ריקה היתד,
 לתל־אביב. מונית להשיג ניסו חייה ועדינה

 מישאל עמנואל במקום, שחיכה המונית נהג
 — לתל־אביב לנסוע אמנם התכונן, ),30(

ה בני ואילו פתח־תקווה כביש דרך אלא
״אני המסגר. רחוב דרך לנסוע בקשו זוג

אדלר צייד
לצייץ ממשיכה הקוקייה

 בשביל ״אבל מישאל להם הסביר מצטער,״
אחרת.״ בדרך אסע לא אני אנשים שני

 ניצבו בלית־ברירה ידידותי. שכנוע
 לחכות. המשיכו הכביש, שפת על השניים

 אף נסעו שנעצרו מוניות ששלוש לאחר
 לבסוף נעצר פתח־תקח־ה, כביש דרך הן

 איתן המסגר. רחוב דרך לנסוע שהסכים נהג
 לשבת לאשתו הניח הקדמית, הדלת את פתח
 האחורי. למושב לעלות וביקש הנהג ליד

 של נהגה עמנואל, בריצה הגיע רגע בא־תו
 אתו!״ תסעו לא ״אתם הראשונה. המונית

 קודם כאן עמדתי ״אני הבעל, לעבר צעק
איתי.״ ולנסוע לחכות צריכים ואתם

ה את לבלות חשק כל היה לא לאיתן
 ריקה. במונית הלילה של הקטנות שעות

ל להיכנס ניסה לעמנואל, השיב לא הוא
 שעמנואל, אלא אשתו. ישבה בה מונית
המוצ זכותו על לוותר מוכן היה לא אשר
כש החוצה. גוררו והחל בידו תפס הרת,
 מהמונית קפצה הנעשה, את עדינה ראתה

ב יורקת החלה היא התוקף. על והתנפלה
 ספורות דקות בגופו. צפרניה ותוקעת פניו

 הכביש. שלצידי בעפר השלישיה התפלשה
 שקולים, אינם הכוחות כי שהרגיש עמנואל,

 אך במוניתו. להסתלק ומיהר לבסוף נחלץ
מספרה. את לרשום הספיק שאיתן לפני לא

 לאחר השבוע, כלולות. ערב משפט
 בפני עמנואל הובא אותו, איתרה שהמשטרה

 התחשב השופט שטיינברג. השלום שופט
 המשפט נערך בו יום שבאותו בעובדה

 אם הנאשם. של חתונתו להתקיים עמדה
 במעשה רואה הוא כי דינו בגזר ציין כי
 אותו שלח לא ביותר, חמורה עבירה זד,

לירות. 200 של קנס בהטלת הסתפק למאסר,

החי
שכל ה ר־ ס  בן ילד הביא באשקלון, : מו

 בצאתו שמצא כסף ארנק למשטרה תשע
 את להחזיר פחד כי הסביר קולנוע, מהצגת

 כיצד סרט באותו וראה מאחר מיד האבידה
 . . . שמצא חפץ בגניבת כחשוד אדם נחקר

ם פי חו ה ר־ מ ט  ערב הופקדו בחיפה, : מי
 שומרי של מוגברות קבוצות חג־המולד,

 שתויים החוזרים ממלחים למנוע כדי נמל
׳ . . למים מליפול לספינתם,  סחר* .
פין לי  מפ־ של ג׳יפ אלמוני גנב בסדום, :ח

 גנוב טנדר, במקומו השאיר עלי־ים־המלח,
ה . . . הוא אף ד לי ר־ ד  טען בעזתה, :ח
 שנה, 18 זה הנשוי וחשוך־בנים ערירי זוג
 זכו בכור, להם תביא חדשה דירה רק כי

 שחברת מיום חודשים תשעה הראשון לבנם
 . . . חדשה לדירה אותם העבירה עמידר

ה ב די ־ ת א צ  פאול התנגד בתל־אביב, : הו
 התביעה־הכללית של לטענה אולשינסקי

 אותו האשימה אשר המחוזי, בבית־המשפט
 עוסק ״אני התיבע: כנגד טען בגניבה,

 . . . פשוטות!״ בגניבות ולא צ׳קים בזיופי
ע נ טי ד  המשטרה הוזעקה בתל־אביב, :ס

 שעלתה שיכור בידי נהוגה מכונית לחלץ
 את לרשום הספיקה לא אי־תנועה, על

מכו עלתה אי אותו כשעל התאונה פרטי
 בבית־ : חינוך־חוכה . . . נוספת נית

במש ,13 בן דבוש, יצחק התלונן עזרא,
 אותו הכה בשעור, שהפריע בשעה כי טרה
 . . . מידיו אחת ושבר נמרצות מכות מורו

 נהגת הודתה בתל־אביב, :שכר־טירחה
 את לכבות לה שעזר אלמוני אורח לעובר

 גילתה, מכוניתה, במנוע שפרצה האש
 גם נעלמו האלמוני עם כי יותר, מאוחר

האחורי. המושב על שהניחה הלירות 500

כדורגל
מצוצות זריקות

 ניצחה כו הליגה, מישחק טל
 קבוצת את פתח־תקווה הפועל
 שייע מדווח ,1:2 תל־אביב מכבי

גלזר:
 הסיפורים כל לפי

 בשבוע עלי שהופיעו
ה בעתונות האחרון
 אז הישראלית ספורט

 הפחות לכל אני
 לא אם מורפיניסט

 לפי גרוע. יותר דבר
 קורא שאני האגדות

 עתו־ מיני כל אצל
 אז מפוקפקים, נאים
 לא כבר גלזר שייע

 שיתנו בלי מיגרש־כדורגל על לעלות מסוגל
 מה לי אין כאלה לעתונאים זריקות. לו

 ולשאול טלפון להרים יכלו 'הם לענות.
כות שהם מה כל נכון בכלל זה אם אותי
 בכל נמצא שלי המספר מאד, פשוט זה בים.
האנגלי. בתרגום גם טלפונים. ספר

 אני לסיפורים מאמין שלא מי לכל אבל
שה היתד, האמת האמת. את לספר רוצה
האחרו האימונים אחרי לי כאב ברגל שריר
 קולמאר אותי שאל למיגרש כשבאנו נים.
 אמר הוא שדוקר. לו אמרתי הרגל. מצב מה

 שחקנים המיגרש על שיהיו מעדיף שהוא
 להחזיק שיוכלו אבל טובים פחות קצת אולי

 על הסיפורים שאר כל דקות. תשעים מעמד
בהתפטרות אייתם שליבוביץ זה ועל זריקות

 מ־ רק מעניין מהאצבע, מצצו זה כל —
מי. של מהאצבע
 פרדס נגד המישחק על מזופת. שיא

חל היו הם לספר. מר, הרבה לי אין חנה
 אני אפילו אחריהם. הלכנו אנחנו אז שים

 לתת נעים לא פשוט גול, להם נתתי לא
 מחכה עכשיו חלשה. כך כל לקבוצה גול
 יש דווקא אצלם באר־שבע. נגד המישחק לנו
 קוטלת הזמן כל באר־שבע סיכויים: לנו

ל האחרונה בעונה הפסקנו ואנחנו ענקים
נצליח. אולי אז ענקים היות

 נגד היה השבוע שלנו המעניין המישחק
 אני שהפסדנו למרות פתח־תיקווה. הפועל
 הפסד, תל־אביב למכבי מגיע שלא חושב

 ההזדמנויות תיקו. מגיע היה הפחות לכל
 זה בגלל כולם היו לאיבוד, שהלכו הרבות

 פתח־ מסיימת. רגל הזה במישחק היתד, שלא
 שלנו והחלוצים הזמן כל התקיפה תקווה
 מקו פיספסו אבל המלבסי לשער פרצו

החמש.
 אחרי כותב שאתה מה שכל יודע אני

 תירוצים. זה — מפסידה שלך שהקבוצה
 לנו. מגיע היה לא באמת לעשות, מה אבל

 קבוצה כולם בשביל תל־אביב מכבי עכשיו
 המקום על מסתכלים כבר כולם העבר. של

 ב־ שצועקים חברה כבר ויש בליגה שלה
 נמשיך אם א׳״. ״ליגה שלנו מיגרש

 הראשונה בפעם חדש: שיא נשיג עוד ככה
את תל־אביב מכבי תשיג שנים הרבה אחרי

הלאומית. בליגה האחרון המקום —

לחוד ושחקני□ עסקני□
 הרעש מידת לפי נמדד הצדק היה אילו

מכבי־חיפה עסקני היו דורשיו, שמקימים

 ערעורים, במערכת הדור. צדיקי ספק ללא
 וכנוסי לבתי־משפט תביעות ערעורי־משנה,

 קבוצת הנהלת הצליחה עתינאים־אוהדים,
 שנעשה הרושם את ליצור החיפאית הכדורגל

 לקיים הקבוצה את כשהכריחו נורא עוול לה
 העשירי, במחזור אחד ביתי ליגה משחק
לעיר־הכרמל. מחוץ

ה של השישי במחזור הפרשה ראשית
 עורר ירושלים הפועל נגד במישחק ליגה.

 כשירד החיפאי. הקהל זעם את השופט
 וסדרנים שוטר אליו נלוז מהמגרש מכן לאחר

 אחד בו ידה ההלבשה לחדרי בדרכו אך
 להנחית מצליח אחר צופה בעוד אבן הצופים

מכה. לו
ה של לועדת־המשמעת הגיעה התלונה
 על למיקרה האחריות את שהטילה התאחדות

ה שלושת קיום על והחליטה חיפה סדרני
 חיפה מכבי של הבאים הביתיים משחקים

ה מהמגרש ק״מ 50 של במרחק לפחות
ל הוקל והעונש ערערה הקבוצה חיפאי.
 אלא לחיפה. מחוץ בלבד אחד ביתי משחק

 חיפה מכבי בין המישחק זה, שמישחק
 את לקבוע היה עלול תל־אביב, להפועל
 הלאומית בליגה הראשון הסיבוב אליפות

 החיפאים כולה. האליפות גורל את ואולי
 ב- מישחק של היתרון על לוותר רצו לא

מגרש־בית.
 גייסו חיפה מכבי עסקני מלא. גטחץ

 עיתונאי לגייס. שיכלו ומה מי כל לעזרתם
 משונה באובייקטיביות הביאו עיר־הכרמל

 שנציגי בעוד העירוניים העסקנים דברי את
יחסית. שתיקה על שמרו ההתאחדות

 מכיון קיפוח על מתאוננת חיפה מכבי
שה היא האמת ואילו ההתאחדות, מטעם

 להרשות צריכה ואינה יכולה אינה התאחדות
להתנ אחריות עול מעליה לפרוק לקבוצה

 טוענים אם גם מגרשה, על הצופים הגות
 לכל אחראית להיות יכולה אינה שהקבוצה

הצופים. אחד של פרטי שגעון
 סיבת מעניינת לא הכדורגל שופטי את

 הגיאוגרא־ מיקומו או בראשם האבן זריקת
לחלו בטוחים להיות עליהם הזורק. של פי

 תצטרך ואפילו גופני, איום סכנת מכל טין
 סדרן כך לשם להחזיק המארחת הקבוצה

 מסוגלת שאינה קבוצה צופה. כל ליד
 לארח ראויה אינה לשופט הוגן יחם להבטיח
 למגרשים לנדוד ועליה כדורגל משחקי
אחרים.

 של המאורגנת זעקתם מבטיח. סיכוי
 בקול מסתיימת היתר, חיפה מכבי עסקני
 שחקני השבת הוכיחו אלמלא דקה, דממה
בתש מיותר. הוא הויכוח שכל חיפה מכבי

 אישרו ונמרץ מבריק כדורגל של דקות עים
 המעו־ הקבוצות אחת שהם מכבי כדורגלני

 פרי ברורים. שערים שני בישראל. לות
 אפס מול אלמני, החיפאי החלוץ של מאמציו
 תל־אביב, הפועל אנשי את שילחו שערים
ה אליפות לכתר והטוענים הגביע מחזיקי
הביתה. מחזור,

 מכבי- קבוצת את העלה הברור הניצחון
 במישח־ ימשיכו אם הליגה. לראשות חיפה

ה הרוח מצבי ללא והמשובח, המבריק קם
 פעם מדי הקבוצה את תוקפים שהיו רעים

ה מראשות אותה ומורידים שעברו בשנים
 טוענים להיות מכבי אנשי עשויים טבלה׳

הליגה. אליפות לכתר רציניים

חודורוב של שערו את מבקיע אדמני
צודק תמיד לא הצועק
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