
 לו מתנכלת היא כי טען תל־אביב, רית
שינוי. תנועת בגלל

 האחרונים בימים כי השבוע טען הלפרין
 שיעץ מאלמוני, טלפוניות קריאות קיבל

תנועתו. פעולות את לאלתר להפסיק לו
 .אלחם נירתע. לא השרירים איש אבל
 ״עד השבוע, הסביר הסוף,״ עד איתם

 שלו הכיסא את יעזוב חלם חכמי שאחרון
העירית,״ במועצת

אדם דרכי
ה ברט* שעור ב ה א ב

 לילדות הניטפל הרע, הדוד על השמועות
בלוד. ג׳ חסכון בשיכון אימים הילכו קטנות,

 בגיל־ אשה בבכי מיררה שיכון באותו
בחד מסוגרות ישבו בנותיה שתי העמידה.

 ידעו המתרחש, את עדיין תססו לא רן,
נורא. אסון אירע לאבא כי רק

 בבאר־ לחולי־רוח במוסד בודד, בחדר
 בחליפה לבוש גבר עת אותה ישב יעקוב,

מבכי. נפוחות היו עיניו מהודרת.
ף. לי ח ת  ידעו ),*40( שתייצר צבי מכרי ה

 לפני רק ארצה הגיע הוא מצליח. גבר הוא כי
להס קצר זמן תוך הצליח מועטות, שנים
 צנועה דירה לעצמו רכש בעבודה, תדר

לעבודתו משכים היה בוקר מידי בלוד.

כשרטט. הועסק שם בלוד, הבדק במפעלי
משפחתו. חיי על העיב קטן צל אך

 תכנם לבל אשתו את הזהירו הרופאים
 האפשר ככל להימנע לה יעצו להריון,
 נשקפת להריון תכנסי .אם מין, מיחסי
 הרופאים. הסבירו חמורה,״ סכנה לחייך
 הזוג, בני עבור קשה מכה זו היתד.

הבעל. של הנפשי משקלו שיוזי את שהפרה
 לחיי־ תחליף שווייצר גילה אחד יום

 של בדמותן נתגלה הוא נורמאליים. מין
 אנגלית לימד אותן עירות, נערות שלוש

הצהריים. אחר בשעות
 שוויי־ כסידרם. השעורים התנהלו תחילה

 מאמצים עשה אנגלי, ממוצא שהוא צר,
 הבנות, של ידיעותיהן את לשפר כדי רבים
רצון. שבעי נראו הוריהן ואילו
 היה זה הדבר. קרה אחד שיום עד
 כאילו דיבור, כד תוך במיקרה. כמעט

 גבה על בידו שווייצר החליק כוונה, בלי
 את תפסה לא הילדה הבנות. אחת של

לל המשיך שווייצר הגיבה. ולא המתרחש
נועז, ויותר יותר נעשה אותה, טף

 לעלילות השיעורים דמו יותר מאוחר
 אילו נבוקוב, ולאדימיר של בספרו לוליטה

 האפלולי, המסדרון אל מזדמן מישהו היה
 הציחקוקים פשר מה תמה בוודאי היה

 מהכיתה, שבקעו הגניחה וקולות העליזים
אנגלית. לשיעורי כלל דמו ושלא

נמ היו המופקרות שהאורגיות יתכן
 אל הצטרפה אלמלא רב, זמן עוד שכות

 לאחר כבר תלמידה. עוד העליזה הרביעיה
כש הביתה, מיהרה היא הראשון השעור

 על להוריד. סיפרה בבכי, ממררת היא
למשטרה. מיהרו הנדהמים ההורים המתרחש.

 ניסה לא שווייצר צבי תבל. בקצווי
 האשמה סרטי בכל הודה מאומה, להסתיר
 ידע לא הוא אבל לו, שיוחסה החמורה
 נורא שד .איזה מעשיו. את להסביר

 הסביר מנוח,״ לי נתן ולא בי נכנס
יכול לא אופן .בשום הנדהמים, לחוקריו

עליו.״ להתגבר תי

הכתבה. לצורך בדוי שם •

 בית־משפט אל שוזייצר הובל למחרת
 מעצר. פקודת הוצאת לשם ברמלה, השלום

 להסתכלות השופט על־ידי ונשלח נעצר הוא
לחולי־רוח. בבית־החולים

 בית־ אל שתייצר הובא שוב השבוע
 לשמיעת הפעם ברמלה, השלום משפט

 עליו גזר אשם, שנמצא לאחר פסק־הדין.
 אך בפועל, מאסר שנות שלוש השופט

שה לאחר על־תנאי, במאסר אותן המיר
 הארץ את לעזוב לו לאפשר ביקש נאשם

לאוסטרליה. ולהגר לצמיתות
 רחוקה בפינה את״חיי לגמור רוצה .אני
 בבית־המשפט. הוא הסביר תבל,״ בקצתי
 בו המריא ושתייצר לבקשתו נענה השופט

משפחתו. את אחריו מותיר כשהוא ביום,
 לא הוא באוסטרליה שגם יתכן אולם

 מכריו כי הנחלה, ואל המנוחה אל יגיע
 משפחתו לבני מכתב השבוע שלחו מלוד
בישראל. מעשיו על להם דיתחו שם,

בחו״ל ישראלים
ה!מן ג&ד המידוץ

 דרום־אפריקד. שעתוני האחרונה בפעם
 למעשיו מרוכזת כה תשומת־לב הקדישו

 להכרזות הקשר זה היה ישראלי, של
האפרט נגד באו״ם, הישראלית המשלחת

 האזרח של במעשיו ההתעניינות הייד.
 החודש, בתחילת אליעזר, יוסף הישראלי

 של .אשתו לגמרי. שונה רקע על היתד,
 נגד מבית־המשסט צו מבקשת אליעזר
העתון. כותרת מסרה בעלה,״
 לשכוח לדבריה, רוצה, )21( היפה סיביל

 הוא הישראלי. איש־העסקים אל אהבתה את
 קייס־ משטרת על־ידי עתה מבוקש
 של בהיקף לעסקים בקשר לחקירה טאון,
 לפני לו נישאה היא ל״י. מיליון כחצי

 בת לילדה אם היא ועתה כשנה־וחצי,
הו סיפרה, אחד,״ .יום חודשים. ששה .

 שכמה אמר ליוהנסבורג. טס שהוא לי דיע
 לדבר ועליו כסף, ממנו דורשים נושים
לשם.״ שיגיע ברגע לטלפן הבטיח איתם,
 אחר מטוס על עלה לטלפן, במקום אך
 כי מניחה אשתו דרום־אפריקה. את ועזב
 ארץ —!י בקולומביה עתר, נמצא הוא

הסגרה. הסכם לדרום־אפריקה אין שעמה
הא אליעזר יוסף השדונים? איפה

 בעסקים להצלחה לו הדרוש כל כי מין,
שניר הרעיון את מצא כאשר רעיון. הוא
 שלא בהצלחתו בטוח כה היה לו, אה

 המים־ של יסודיים כללים בכמה התחשב
 ובזול, בסיטונות שעונים קנה הוא חר.
 אך נוחים. ובתשלומים בזול אותם מכר

 נתפס ואליעזר התבדה, המזהיר החשבון
 לחצו אחד מצד השעון: מחוגי שני בין

 ואילו סחורה, לו שסיפקו הנושים עליו
לשלם. הזדרזו לא בהקפה הקונים

 נטש הזמן, נגד במירוצו הפסיד כאשר
 הראה לא ומאז ילדתם, ואת סיביל את

לבי,מ פנתה המאוכזבת האשד. חיים. סימן
 המבטל צו יוציא שזה מנת על המשפט,

 הזדרז, לא בית־המשפט אך גשואיה. את
הנמלט. הבעל את לחפש תחילה ציווה

 אחר חיפשה מצידה, קייפטאון, משטרת
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 רוצה היא אפריקה. בדרום לאליעזר שהגיע
 אפריקה, בדרום נשארו השעונים אם לדעת

לק הדחוק-בזמן הסוחר הספיק שמא או
 שיטתו את לנטות כדי איתו, אותם חת

בקולומביה. המסחרית

ספורט
כדנרסל

■קרות גקודות
 את משחקת לא ישראל שנבחרת ״חבל

הת השבוע,״ בהתחלת שלה המישחקים כל
המש בתום ישראלי, כדורסל שופט לוצץ
 בכדורסל. אירופה באליפות המוקדמים חקים

 בכל לנצח ישראל הצליחה הפליאה למרבית
 את הפסידה ראשון, בימי שנערכו משחקיה

השבוע. בסוף שהתקיימו המשחקים
 השבוע המתמודדת הישראלית, הנבחרת

יח בהצלחה סיימה היוונית, הנבחרת עם
ה המישחקים. של הראשון השלב את סית

 מזרח־גרמניה הונגריה, את ניצחו ישראלים
 ו־ איטליה לברית־המועצות, נכנעו ופינלנד,

צ׳כיה.
 רמת כי ממוסקבה, דיווחו כדורסל פרשני

 במשחקי כנהוג שווה. הקבוצות מרבית
 ה־ גם הוכרעו גבוהה, רמה בעלי כדורסל

 האחרונות, בדקות רק במוסקבה מישחקים
ש המאושרים לאלפים לב לדפיקות גרמו

במישחקים. חזו
 הנבחרת בין המיפגש תגמול. פעולות
 צ׳כיה של החזקה הנבחרת לבין הישראלית

 מאזן ותיקות. יריבות שתי בין מיפגש היה
 היה האחרונה, להתמודדות עד המישחקים,

 שנה חמש־עשרה לפני ישראל. לטובת 1:2
 ה־ ניצחו 1961ב־ ,53:59 הישראלים ניצחו
 שנתיים, לפני ובוורוצלאב, ,51:64 צ׳כים
 של סיומו .58:60 הישראלים שוב ניצחו

השבוע. לסיום דומה היה אז המישחק
 התוצאה את להשוות אז הצליחו הצ׳כים

 הישראלים הסיום, לפני ספורות שניות
הצ השבוע, כמו ושלא הכדור, את הובילו

הניצ סל את לקלוע כוהן־מינץ תנחום ליח
בכך. והצליחו לנקום, נשבעו הצ׳כים חון.

הישרא עבור אכזרי היה הנוכחי ההפסד
 לרמת התעלו זה במישחק שדווקא לים,

ביותר. גבוהה מישחק
ה בתחילת פינלנד, על הדחוק הניצחון

 הרביעי המקום את לישראל ד,יקנה שבוע,
ש הנקודות אחת־עשרה בזכות בביתה,
 על יהיה יוון, עם המישחק לאחר צברה.

 ושוב, בולגריה, עם להתמודד הישראלים
בצ׳כים. להילחם יוקרה, במיפגש
 הישראלים את מדאיגה הגמר משחקי ערב
 השחקנים של הגדולה העייפות אחת: עובדה

הת למשל, כוהן־מינץ, תנחום הישראליים.
פינ נגד במישחק המגרש על בקושי נועע
 קלע כוחותיו, בשארית שיחק הוא לנד.
נקודות. 17 עליון, במאמץ זאת, בכל

 מיש־ בכל הישראלים יפסידו אפילו אולם
מ ליפול יוכלו לא הרי הקרובים, חקיהם

נו ניצחונות בעזרת השמיני. למקום תחת
 המקום עד להגיע הישראלים יוכלו ספים

ב ההישג מעל מקומות ארבעה החמישי,
הקודמת. אליפות

 לא במוסקבה לנין באיצטדיון לצופים
דמיונית. זו אפשרות ניראתה

כדזרגל
ה תני ה *נ ב ה א ב

מש לעשות נדברים נתנייתים שני כאשר
 כוח שום אין היהלומים, בעיר מספרים הו,

 הסיפור, ממשיך לאחרונה, בעדם. שיעצור
 חלוץ שפיגלר, מרדכי הנתנייתים שני נדברו
ש הכוח, כוכב צלניקר, וגדי נתניה, מכבי

 באליפות תזכה רמת־גן הכוח־מכבי קבוצת
 כמובן זכתה הכוח קבוצת בכדורגל. המדינה

 לעצמו לתאר יכול היד, מי וכי באליפות,
אחרת?

ה השבת משחקי לפני לחמם. ברזות
 תוכל נס בעזרת רק כי היה, נראה אחרונה
 תל־ הפועל באליפות. לזכות הכוח קבוצת

 טבלת בראש נקודה, ביתרון הוליכה אביב
 את לנצח רק לד, נותר הלאומית. הליגה

לז כדי נתניה, מכבי של הבינונית הקבוצה
ה החלוץ המשחק לפני אמר באליפות. כות

״נתנ ):21( בורסוק דני הפועל, של בלונדי
הסי אבל לנצח, כדי הכל בוודאי יעשו יה

שלנו.״ הם כויים
 התל־ האוהדים אלפי גם חשבו כמוהו
 הלוהטות הצהרים בשעות שנסעו אביביים,
 היא ״האליפות בכרזות: מצויירים לנתניה,
האדומים.״ השדים באים, הם ו״הנה שלנו!״

 נתגייתי שאל איפה?״ הכרזות, ״איפה
 התל״אבי־ מאלפי איש המשחק. בתום קורן
ה קרה. יאומן הבלתי לו. השיב לא ביים
נכ הסיום, לפני דקר, כשלה תל-אביב פועל
.0:1 בשעור נתניה למכבי נעה

 ההפסד על הידיעה הגיעה השבת במוצאי
ש הכוח, אנשי גלי־גיד. למגרש התל־אביבי

,1:3 בתוצאה תל־אביב מכבי את שם ניצחו
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דרום־אפריקאי) (בעמון אליעזר דופן? סיכיל
אחר מסוג ישראלי מעשה הפעם,

ומעריצים* שפיגלר(ימין) כדורגלן
בחינם יקר ניצחון

 המאמן אוזניהם. למשמע תחילה האמינו לא
 הפכה הכוח אל־על. הונף שניאור יצחק

ארב בתולדותיה. הראשונה בפעם אלופה
 הכוח של האגדית שהקבוצה לאחר שנה עים
ה בני זכו אוסטריה, באליפות זכתה וינה

ישראל. באליפות התל־אביביים פרברים
 אופייני היה האחרונה השבת של סיפורה

 הכל עתה. זה שנסתיימה הכדורגל עונת לכל
להגיון. בניגוד קרה

הטב בראש הכוח הובילה שבועיים לפני
וה רמת־גן, לד,פועל הפסדה בא ואז לה,

 אך הראשון. למקום עלתה תל־אביב פועל
נוצ מעמד, החזיקה לא תל־אביב הפועל גם
האחרון. הקובע במשחק חה

 הדפו שפיגלר, של בניצוחו מכבי, שחקני
השתו אלה יריביהם. את אחרונים בכוחות

 יחזקאל התל־אביבים את הרחיק השופט ללו.
 הרחקת של שיא קבע דניאלי, ודני חזום

 כשעברו הלאומית. בליגה ממשחק שחקנים
 התל־אביבים כבשו הדקות, ושתיים תשעים

 מבין נשמטה האליפות בקרקע• פניהם את
רגליהם.

 הובילו גלי-גיל במגרש הכוח. ניצחון
 הרבה ללא ששיחקו תל־אביב, מכבי שחקני

 בשעור דקות וחמש שבעים במשך מרץ,
 הכוח, שחקני על ריחמו כנראה הם אז .0:1
ה את והחלישו — הרף ללא שהחמיצו —

 שלושה הבקיעו וצלניקר קפיטולניק קצב.
לקבוצתם. האליפות את השיגו שערים,

ה חלוץ הזה־ ״העולם לכתב סיפר
: )19( שהרבני יהודה כוח

 יותר זה אך לדבר, יכולים לא כששמחים,
 שניקח חשבנו העונד, בתחילת שריצנו. ממד,

 עוד עונות שתי לפני בערך. שישי מקום
 תפסנו שעברה בשנה ירידה. בסכנת היינו
 ראשונים. אנחנו עכשיו, והנה, שמיני. מקום

 גדולים, מישחקים כמה זו בעונה לנו היו
 ונגד ,1:3 כשניצחנו יפו, מכבי נגד כמו

בבלומפילד. נתניה מכבי
ה כל ביפו. לאריאנה כולנו הלכנו בערב

 שנה בשביל ושתינו ואכלנו התפרק, מתח
 ורמת־גן. תל־אביב חצי לשם באו שלמה.

ה כל אותם ראינו שלא אנשים שם היו
 שיהיה יש? מה באו. הם עכשיו אבל עונה,
ככה. תמיד הלוואי לבריאות. להם

 שאומרים אנשים הרבה שיש יודע אני
 שהם כדי נתניה, למכבי כסף נתן שהכוח
דב שטות! זאת תל־אביב. הפועל את ינצחו

 ממש וזה בכסף, לקנות אי־אפשר כאלה רים
 בחינם. תל־אביב הפועל את לנצח תענוג
קבוצה. לאף כטף נתן לא הכוח בכלל,

מ חופש קצת לנו יהיה סוף־סוף עכשיו
 לכבוד בשבת. לנוח גם אוכל ואני כדורגל,
לחוצלארץ. נוסעים אנחנו באליפות הזכייה

 אומו והמאמן סרוסי ויקטור החלוץ ♦
שלפנברג.
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