
במדינה
)15 מעמוד (המשך
 הראשונות המשפחות 21 כשעמדו אבל

 להם הסתבר עבורם שהובנו לדירות להיכנס
הוטעו. כי

 12 במזומן, ל״י ומאתיים אלף מהם דרשו
 של בריבית ממשלתית בהלוואה ל״י אלף
 110״/ של בנקאית בריבית ל״י 3000 ;70/0
 35 תעלה ״הדירה המענק. עבור עמלה וכן

 שהבטיחו כפי ל״י אלף 16 ולא ל״י אלף
 יצטרכו שלנו ״הנכדים הבדואים. טענו לנו,״
 מקובל לא הדירה. מחיר את עוד לשלם

לבנים!״ חובות שמורישים הבדואים אצל
 גם הסתבר צריך! לא ז רוצים לא
 הן ״הדירות צרכיהם. על עונה אינו שהדגם
ה אמרו צעירים,״ זוגות בשביל אומנם

 בדירה ישאר בדואי איך ״אבל בדואים,
 כבר לו כשיהיו שנים עשר כזאת קטנה
ילדים.״ עשרה

 בכלל מתנגדים ״אנחנו השבט: זקני טענו
 בקידום מעוניינים שאנחנו נכון העניין. לכל

 את שימחקו רוצים לא אנחנו אבל ילדינו.
הבדואית.״ צורת־החיים
 לדירות להיכנס בינתיים סירבו הבדואים

 משרד־השיכון, לנציג כשפנו עבורם. שנבנו
 מהמחלקה־ל־ גילת, וליוסף גלוסמן צבי

,ראש־ד,ממשלה במשרד עניינים־ערביים
להיכנס רוצים ״לא התשובה: את קיבלו

 באי־ לתושבי אותן נציע דבר! אין לדירות?
בהמוניהם.״ יבואו והם שבע

משפט
רובה

7צל״ש או
 בבית־ השבוע הורשע )31( יקואל יהודה

 רובה־ החזקת על בתל־אביב משפט־השלום
 דב השופט, אבל רשיון. ללא רוסי סער
 קנס הנאשם, של מסיפורו התרשם לוין,
להח וציווה בלבד ל״י 30 של בסכום אותו

 רשיון שישיג לאחר הרובה את לו זיר
עבורו.

 המשטרה־ של מילואים סגן יקואל, כי
 ב־ בדם. הרובה את שקנה טען הצבאית,

 נקלע מיחידתו, נותק מלחמת־ששת־הימים
 ניהל הוא מצריים. קצינים שני של למארב

 הרובה את מהם נטל והרגם, קרב עימם
חייו. את שהציל מהקרב למזכרת
 קצין אל יקואל פנה גזר־הדין לאחר

 ישראל אלוף־מישנה ראשי, משטרה־צבאית
 רשיין השופט, כעצת ממנו, ביקש כרמי,

הרובה. להחזקת
הבקשה. את דחה כרמי אלוף־מישנה

כי להזכר, מה, משום הצליח, לא הוא

בתל־שכע חכידואים שיכון
ת מוריש לא בידואי בו חו

 ב־ יקואל סגן סיפר עליהם הגבורה מעללי
 אילו לידיעתו. אי־פעם הובאו בית־המשפט,

 את מזכה היה אמר, על־כך, שומע היה
ברובה. לא בצל״ש יקואל

7 שוטרת או זונה
ותשכבי אליך אותו קחי זונה! בת ״זונה

בארץ הכדורסל י בענף להתמדצויות גורס תל־אביב הפועל של לגיוו־הזרים

 תל- הפועל בין הכדורסל *•שחר!
 בנצחון הסתיים תל־אביב למכבי אביב

 באיצטדיון הצופים אלפי .70:78 הפועל,
 בין המגרש. את עוזבים החלו בלומפילד.

 יו״ר קליגר נח גם היד, העוזבים ראשוני
 מהאיצ־ בצאתו מכבי. של הכדורסל מחלקת

ה אוהדי קבוצת על־ידי הוקף הוא טדיון
 גנאי: קריאות לעברו לקרוא שהחלה פועל

 מלוכלך.״ מלשין ״קליגר זונה״ בן ״קליגר
 שהקיפו מהצופים להסתלק ניסה קליגר
 העתונאי של למכוניתו נכנם הוא אותו.
 לא הפועל אוהדי קהל אך גלעדי אלכס

 ניצל בנס רק המכונית. את שבר הרפה,
מלינץ׳. קליגר

 על לרגוז סיבות הרבה היו הפועל לאוהדי
 עקבו צופים כשאלפי לכן. קודם שעה קליגר
למר נעדר למגרש העולים השחקנים אחרי
 הפועל של אחד מס׳ השחקן ההפתעה בית

 מחמשת אחד ליבוביץ, בארי האמריקאי ת״א,
 ייבואו הפועל שאנשי לגיון־הזרים אנשי

 של שיתופו לאי הסיבה מארצות־הברית.
 בין לאוזן מפה עברה במשחק ליבוביץ
 שהוא עליו הלשין קליגר ״נח הצופים:

 (אירג־ז מפיב״א מיכתב ״הגיע מקצועי.״
 שאסור לחובבים) הבינלאומי הכדורסל

לשחק״. לליבוביץ
קבו נצחון אף על

האו היו לא צתם
 לסלוח מוכנים הדים

 מעשה על לקליגר
כב שעשה הלשנה

יכול.

ל״פי־ נודע כיצד
 שיתופו דבר בא״
בלי ליבוביץ׳ של
 מה הישראלית? גה
 לגבי החוקים הם

 על במצבו? שחקנים
המס אלו שאלות
ה את כיום עירות

 להשיב יכול איש אין הישראלי כדורסל
 שתי בין ההתחרות ברור: אחד דבר בדיוק.

 האיומים כשהתככים, פרועה, הפכה ההנהלות
שחקן־ציר. של תפקיד בה משחקים והאלימות

להנה הגיע האחרון אוגוסט בחודש כבר
 המיקצו־ הקבוצות פירוט בישראל מכבי לת

 אנשי ליבוביץ. בארי שיחק בהן עיות
 שעשו הצרות אח היטב אז זכרו מכבי
ה של לשיתופו בקשר הפועל אנשי להם

 במשחקי בדודי טאל האמריקאי כדורסלן
תל־אביב. מכבי

 של בראשותו הכדורסל, איגוד הנהלת
אז חוקקה גלובינסקי, חיים הפועל איש

ת״א* הפועל שד האמריקאיים הכדורסלנים
מקצועיים? או חובבים

קליגר

 להשתתף מברודי למנוע בבדי שונים חוקים
ה את שינו האיגוד אנשי במכבי. כשחקן
ב לשהות חייב זר ששחקן קבעו תקנון,

 בישראל. הליגה התחלת לפני יום 60 פועל
זו. חסימה עבר שברודי התברר מזלם לרוע

 בפח הפועל אנשי נפלו ליבוביץ לגבי
 ליבוביץ לברודי. בזמנו לטמון ניסו אותו

 עמו הביא ולא כתייר בתחילה לישראל בא
 למרות מיקצועי, כדורסלן שאינו מיסמכים

 שליבוביץ לכן קודם הזהירו מכבי שאנשי
מיקצועיוח. בקבוצות שיחק

 ל־ מיכתב מכבי אנשי שלחו זה בשלב
 ויליאם האיגוד מזכיר נשאל בו פיב״א
 בליגה ששיחק שחקן של דינו מה ג׳ונס,

 באוגוסט עוד השיב ג׳ונס מיקצוענית?,
ל בליגה לשחק, יכול אינו כזה ששחקן
 הפועל אנשי שיתפו זאת למרות חובבים.

 יתר עם יחד הליגה, במשחקי ליבוביץ את
שלהם. האמריקאי הרכש שחקני

 על אינפורמציה במכסיקו קיבל ג׳ונס
 קליגר. מנח הישראלי בכדורסל הנעשה
 עשרת ברשימת ג׳ונס ראה לכך בנוסף

 שהצטינו המיקצועים, היהודים השחקנים
 ליבוביץ. של שמו את האמריקאית, בליגה

 שחקן של שיתופו על מייד התריע ולכן
 שהמיכתב העובדה הישראלית. בליגה זה,

מקרית. היתה הדרבי לפני יומיים הגיע
̂ך ־
מאפיח פנופיות כמו

 לשאלה רבה חשיבות גם אין מעש* ^
כיום הלשין. ומי מיכתב שלח מי /

בתנ אמריקאים ארבעה בהפועל משחקים
 קיבלו הם מיקצועיים. כדורסלנים של אים

לימודי מימון תשלום מקבלים הם דירות,
 יקבלו להם, שהובטח כפי ובקרוב הם.

קבו האם היא, העיקרית השאלה מכוניות.
מיקצועית? או חובבנית היא ח״א הפועל צת

 הנהלות בין המריבה התפתחה בינתיים
החל גובשה הפועל במרכז הקבוצות. שתי
 במגרש לשחק המכבים יוכלו לא לפיה טה

ב חולון הפועל במגרש או בלומפילד
 את יסלקו ולא במידה אירופה גביע משחקי
 יד־אליחו ואיצטדיון מאחר מתפקידיו. קליגר
 למכבי יהיה לא שיפוץ, בתהליך עתה נמצא
הבינלאומיים. במשחקיה לשחק איפה ת״א

 מתכיון מחנה״ריכוז, ניצול קליגר אבל
במסמ להוכיח ינסה הוא מלחמה. להחזיר

מקב הפועל של האמריקאים שארבעת כים
 כדורסלנים אותם ההופכים תנאים לים

 הכדורסלן של מיכתבים בידיו יש מיקצועיים.
ה על־ידי בזמנו שהוחתם צוקרמן, אלאן
 חטיבת נציג לו מציע בו תל־אביב, פועל

 תנאים גיבורי, שמעון הפועל, של הכדורסל
 יאות אם בישראל מיקצועי כדורסלן של

בקבוצה. לשחק
 קבוצות שתי הנהלות בין הסיכסוכים

ב שהחלו הישראלי, הכדורסל של הייצוג
 חדשים, לשיאים השבוע הגיעו ברודי פרשת

המא כנופיות בין תחרות יותר המזכירים
חובבים. של ,ספורט מאשר פיה

מין *  לי״ בארי זאלוט, לארי לשמאל: מי
מורנשטיין. ומר?) לישנסקי איבן בוב־ץ,

 1בכתב־התב נאמר כך אצלך!״ בדירה איתו
 לבית־נ לויתן עמיקם עורך־הדין שהגיש

 פילו! מזל צעקה בתל־אביב, השלום פט
משפחתה. קרובת בכר, זיווה לעבר

 (; בכר זיווה תובעת זו צעקה תמורת
 ל״י. אלפים שלושת של בסכום פיצויים

 ה׳ לולא יותר, זול היה והמחיר כן
 נ של הדרומית בנפה סמלת בכר זיווה
תל־אביב. מחוז טרת

 בל עוד מזל החלה זיווה, שטענה כפי
 מקיי הסמלת כאילו שמועות להפיץ 1964

 התלוננה אף היא בעלה. עם יחסי־מין
במשטרה. זיווה של מפקדיה בפני כך

 כי השוטרת מכחישה בבתב־התביעה
 בכו אבל מזל. של בעלה עם יחסים מה

 שלה: על פילוסוף מזל עמדה ההגנה,
 ב כי באמצעים נגדה נקטו לא משטרה

 שהם נכון לא טובים. דברים עליה אמר
 בנהו בילו הם ביחידות. פעם אף היו

 ובמסעדות.״ בבארים
 לפשרה. להגיע ניסו הנשים פרקליטי

 רוצה ״אני הסכימה: לא פילוסוף מזל
 ליק שעשתה מה ״אחרי טענה, פט!״
לה.״ אוותר לא אני שלי,

פשעים
ס מיטת פי או הני

 גילה נישואים שנות שלוש לאחר
 א כי באילת, מיזנון בעל ),35( ישי

 יפד אינגריד, בו. בוגדת )27( אינגריד
 עם לאילת הגיעה נוצריה, אוסטרית

לו. ונישאה התגיירה צמח, את הכירה
 שפך במיטתם, כששכבה אהד, יום
 עמד השבוע והציתה. בנזין פח צמח

ד,מ בית־המשפט בפני יפה־התואר טי י

מרינס׳ ופרקליט ישי נאשם
אותה!״ אוהב ״אני

 ניא ברצח נאשם כשהוא בבאר־שבע
 והציתו. הבנזין את שפך כי הודה צמח
 אשתו את לשרוף התכוון שלא טען רק
 הנין מיטת — שכבה עליה המיטה את
אחרים. גברים עם בהעדרו שכבה בה

 אותה?״) לרצוח לרצות יכולתי ״איך
 אני אותה. אהבתי ״הרי צמח, ייפח

אותה!״ אוהב
 פו התובע, לאף. מתחת עיפרון

צמ את העמיד קרוסהר, יעקב המחוז
בעמו׳ (המשך

וייידזמי


