
יצאנית־ לוי, תיקווההידידה
הירושלמית, הצמרת

 סגלוביץ, עס יחסים שקיימה השבוע טענה
כך. על תמורה כל ממנו ביקשה לא אך

 תורג׳מן ניצב־מישנה של בדבריו אולם
מני לגבי יותר הרבה מדוייקים פרטים היו
סגלוביץ. כנגד להעיד לוי של עיה

 כי תורג׳מן טען המישטרה, את בהאשימו
 שלו, שוטרים •שלושה שלח צור רב־פקד

 להעיד ממנה דרשו לוי, תיקווה אל שבאו
 כי עליה ואיימו סגלוביץ נגד עדות־שקר

 יודעת המישטרה שרק כפי אותה, ירדפו
כן. תעשה לא היא אם לרדוף,

שטיה שהמי  כ
טה להתלבש מחלי

 פרט יתגלה המישפט כמהלך־ ד
 לסגלו- שטמנו המלכודות לגבי נוסף,

 ירושלמי חלפן־כספים אל־קורד, ;המזי ״ביץ.
חלפ ושלושה המישטרה, על־ידי שנעצר

 מעדי- אחד כי לספר יודעים אחרים, נים
 להם הבטיח רוזן, יצחק ■סגן־ניצב התביעה, ן

 מן עין ולהעלים ממעצר אותם לשחרר
 נגד חומר לו יספקו אם שעשו, העבירות 1
סגלוביץ. יהודה רב־פקד |

 על להתלבש מחליטה המישטרה כאשר
 עליו להעליל מסוגלת היא מקציניה, אחד

 של ביותר מוקדם בשלב שכבר עלילות
 היותר ולכל כעלילות-שווא מתגלות הפרשה

 ומבצעים ביצעו שכמותן טכניות, כעבירות
 היא ללא־הרף. במישטרה וטובים רבים

 מסמרי-שיער סיפורים לעיתונים מדליפה
 לגלות ש־שה בסכומי־עתק, שוחד קבלת על

 השעיר־לעז- של ולמישפחתו כולו לציבור
 ופילגשיו, ידידותיו על שלה הפרטי אזל

 שתעיד כדי יצאנית על ׳מאיימת ואפילו
שמו. את להכפיש במטרה עדות־שקר \

כולה. מהפרשה נקי יצא סגלוביץ יהודה
בעבי אשם אותו ימצא שבית־הדין ייתכן

ממשי, ערך חסרות מסויימות, טכניות רות
המו הציבורית, מהבחינה כי ספק אין אך

 זכאי. סגלוביץ ייצא והמיקצועית סרית
 המישטרה של יהיה ביותר הגדול ההפסד
מילחמת־הכנו־ בגלל איבדה, היא עצמה.

 מטובי אחד שלה, המכוערת הפנימית פיות
אנשיה.
 מאחרי זה, במישפט שהתגלה מה אולם

 ממש. מסמר־שיער והעובדות, הסיפורים
 שיטות- כי זאת, ידע שלא למי הסתבר,

 האיומים לעתיות־שקר, ההדחה החקירה,
 במי־שטרת טיבעיות תופעות הם והזיופים
 נגד טובות היו אלה שיטות ואם ישראל.

 טובות שהן ספק אין ממפקדיה־שלה, אחד
 להתגונן יכול שאינו הפשוט, האזרח נגד גם

המישטרה. של היטב המשומנת המכונה מול
 של במישפטה עתה עד שהתגלה מה

 של קצהו רק הוא סגלוביץ נגד המישטרה
הקרחון.

ט ר ספו
כדורגל

שופט של מונולוג
ה המישחק במהלך האחרונה, בשבת

 על תל-אביב מכבי גברה שבו מלהיב
 השופט עמד ,2:5 בתוצאה נתניה מכבי

 של במרכזן אשכנזי, משה הבינלאומי,
המישחק. על שהעיבו תקריות מיספר

 האשימו ולאחריו׳ המישחק במהלך
 משד, השופט את נתניה מכבי כדורגלני
 מכבי לשחקני חסד נטה כאילו אשכנזי,

 השופט, סיפר נרגש במונולוג תל-אביב.
כשופט. עבודתו אופי על השבוע, בתחילת

,שו האחרונה: בשבת לי שאמרו ״זה
בכדור ישן פיתגם זה ,בן־זונד״ אתה פט׳
 חמורים. יותר דברים יש אבל שלבו. גל
 תקריות-זוטא, מתגלעות עכשיו כבר כי

ה על להשתלט מצליחה המישטרה אבל
 חיים יהיו לשופטים יהיה, שלא איך עסק.

 העונה.״ בסוף מהומות צופה אני קשים.
אש משה מטבע. כאותה תשובה

 שופט־הכדורגל של אחיו ,35ה־ בן כנזי
השופ אחד הוא אשכנזי, מנחם הבינלאומי

 הישראלי. בכדורגל ביותר הבולטים טים
משלי המישחק, ברסן התקיפה שליטתו

לידו. המשחקים הישחקנים על מורא טה
המידה. על יתר עצבני שאני ״חושבים

קבו קפטן אלי כשבא נכון. לא בכלל זה
 ג׳נטלמנית, בצורה שאלה אותי ושואל צה
 למשל, הנה, מטבע. באותה לו עונה אני

 ושאל בשבת, שפיגלר מוטל׳ה אלי כשבא
אופ לא שזה בטוח אתה ,משה, אותי:
 על זה את לוקח ,אני לו: עניתי סייד?׳

הת שמוטל׳ה לציין חייב אני אחריותי.׳
לדוגמה. כספורטאי בשבת נהג

 שאינני ואומרים בטענות, אלי ״באים
 הקוון אם בהחלטותי. קווני את די משתף
 ושואל אליו רץ אני לי, וקורא דגל מרים

 בשבת שקרה מה אבל לומר. לו יש מה
 נכון בכלל. אחר משהו היה האחרונה

 הודה הוא אבל דגל, הרים שלי שהקוון
 ה- השער בתוך נוסף שחקן ראה שלא

 שנים, זה מכיר אני הקוונים את נתנייתי.
 רב.״ הוא בינינו ששיתוף־הפעולה כך

 מתוך מתברר, גבר. להיות צריך
 — לשפוט כי אשכנזי, משה של דבריו
 קשה עניין הוא — הבכירה בליגה אפילו

ב שנה 15כ־ כבר שופט ״אני ומסוכן.
 השנה, אתגרים. מחפש אני הלאומית. ליגה

 בחו״ל. לשפוט צ׳אנס שום קיבלתי לא
 משה למישחק.״ לירות 135כ- מקבל אני

 לצורכי־ספורט, חנות בעל שהוא אשכנזי,
 עבור שופט לא ״אני :הקשר באותו מוסיף

זה. את אוהב פשוט אני לירות. 135ה*
בישר ״לשפוט ממשיך, הוא ״לצערי,״

ש כאלה יש יוצא־דופן. קצת זה אל
 מד,־עוד, המישחק. לפני עליך מאיימים

להפ כדי מבוגרים די אינם שהשחקנים
לה צריך אני שלי בהחלטות בכבוד. סיד
 לשחקנים לאפשר לי אסור החלטי. יות

 לוויכוחים. נושא החלטותי את להפוך
אומר שהשופט שמד, למדו, לא ״בישראל

אשכנזי שופט
איומים קצת עצבים, קצת

 החלטותיו. על מתווכחים שאין סופי, זה
 היא קבוצה כשכל שלנו, כמו ליגה עם
קבו קרב. הוא מישחק כל ירידה, סף על

 מסרבות' בתחתית, נמצאות שאינן צות
 אסור מנוצחות. כשהן מהמיגרש לרדת

עליהם. שיעלו לתת לשופטים
 להיות צריך בישראל כדורגל ״שופט

גבר.״

הרמת־מישקלות
למונטריאול התיל,ווה

 ביצים יום כל שלאכול אומר לא ״אני
 אד- להסביר ניסה טוב,״ לא זה באולפן

 מברית- העולה המישקולן וייץ, וארד
 והמשיך: ארצה, עלותו עם מייד המועצות,

 אני בריא. לא זה מישקולן בשביל ״אבל
 להיכנס כדי בשר, הרבה לאכול צריך

לכושר־הרמה.״
 בחיוב ההתאחדות־לספורט משנענתה

 מוכיח זה החל המישקולן, של לבקשתו
 ומרסק מזעזע שהוא תוך כוח-שריריו, את
 בהנפת־מישקולות. ישראל שיאי טבלת את

 חצי- במישקל וייץ של האחרון שיאו
קילו 60 עד שמישקלם (למישקולנים קל

 וייץ קילוגרמים. 260 על עומד גרמים),
השיא את קילוגרמים וחצי 17ב־ שיפר

וייץ מישקולן
ביצים מעט בשר, הרבה

 לשיאן- שייך שהיה הקודם, הישראלי
 וייץ עבר כמו־כן מנדל. אלכס לשעבר

 250 על שעמד האולימפי, המינימום את
 חצי- במישקל העולמי השיא קילוגרמים.

קילוגרמים. 270 על עומד קל
לפ בגפו, לישראל שהגיע וייץ, אדוארד

 ק״ג 59 והשוקל חודשים, כארבעה ני
ב הטוב המישקולן במהירות הפך בלבד,
 מיספר הגברית והתיקווד, בישראל, יותר
 האולימפיים למישחקים המדינה של אחת

ב 17ב־ להיפתח העתידים במונטריאול,
 260 — וייץ של שיאו הקרוב. בקיץ יולי,

 שניים,״ ״קרב המכונה — קילוגרמים
 :סיגנונות שני של חיבור למעשה הוא

ה שהוא ההנפה, בסיגנון והנפה. דחיקה
קילו 110 וייץ מניף השניים, מבין קשה

 ה־ (הרמת הדחיקה בסיגנון ואילו גרמים.
 כ־ מרים הוא שלבים) בשני מישקולות

קילוגרמים. 160
 אחרי עתה, כבר לא־מפותח. ענף
 המיש־ נתקל בישראל, בלבד קצרה שהות
 הבא,״ ״בחודש בקשיים. המחונן קולן
 ואני מנדל אלכם ״המישקולן אומר, הוא
 שתתקיים אסיה, באליפות להשתתף נצא

 שנהוג כמו הפיליפינים. בירת במנילה
 יהודה שלי, המאמן הרי בישראל, פה,

 לתחרויות. אותי ללוות צריך גרונצקי,
 ילווה אחר שמישהו לי, אמרו פיתאום

 בכלל שאני מה־גם אסיה. לאליפות אותי
אותו. מכיר לא

 שאני מפני שלי, המאמן את צריך ״אני
עו שאני לפני אותי, יכין שמישהו צריך

לזירה.״ לה
 ההתאחדות דנה לאחרונה — מקום מכל

 הנמנע מן ולא וייץ של בבקשתו לספורט
לבקשתו. בחיוב לענות עשויה שהיא יהיה,

 ״אדוארד כיום. כשר קילו חצי
מונ באולימפיאדת להפתיע מתכונן וייץ

 וקרוב־מישפחתו, מאמצו אומר טריאול,״
בישראל. לגילויו שהביא רוזנברג, חיים

בוכשטטר שחקנית
וסטייקיס דבש שטנת,

לש דייאטה, לעשות מתכונן ״אדוארד
 באולימפיאדה ולתחר קילוגרמים 56כ־ קול

 מיש- של מישקלם שהוא נוצה, במישקל
 קילוגרמים.״ 56 על עולה שאינו קולנים,

 ל- שווה במישקל-נוצה העולמי השיא
קילוגרמים. 261.5

 במכון המישקולן שוהה אלה, בימים
אלי לקראת הכנותיו במיסגרת וינגייט,

 המיש- בטובי יפגוש שם אסיה, יבשת פות
ומיפאן. מאיראן שיבואו קולנים

 מאד. טובים בווינגייט, כאן, ״התנאים
 הוא והעיקר,״ שעות, שבע מתאמן אני

מ יותר אוכל אני ״כאן :ואומר מצטחק
ביום.״ בשר קילו חצי

שחייה
שיא׳ם שוברת ילדה

 שנים, ארבע בוכשטטר לליז כשמלאו
 ״אמא,״ :המים אל בכוח הוריה אותה גררו

 כש־ גם מהמים.״ מפחדת ״אני ליז, אמרה
 היר- לא למי־הבריכה, להיכנס ליז סירבה

האם. ממנה פתה
 נשא האם של הנמרץ מסע־השיכנוע

הוורו בחלומותיה גם פיללה, לא היא פרי.
 תהפוך שנים, תשע שכעבור ביותר, דים
 ליז, לנשים. בשחייה ישראל אלופת בתה
 ימים, כעשרה לפני זאת עשתה ,13ה־ בת
 ישראלי ושיא מדהימה תוצאה קבעה עת

 היא דקות. 2:40.3 — גב מטר 200ב־ חדש
׳ש טובים, איבונד, של שיאה את שיפרה

ה השיא דקות. 2:41.1 - 1969ב־ נקבע
דקות. 2:20.5 הוא גב מטר 200ב־ עולמי
 ב- ח׳ בכיתה הלומדת בוכשטטר, ליז

 בראשודלציון, היסודי-חביב בבית־הספר
 המחוננים בנבחרת וחצי שנה מזה נכללת
 של פיקוחו תחת הנמצאת השחייה, בענף

ועוז טלקי, יוסף לשעבר הלאומי המאמן
 בדיב- חוסכים אינם השניים גבריאל. רו

 ״לליז המחוננת: השחיינית על רי-שבח
 בקנה- לשחיינית להפוך הנתונים כל יש

בינלאומי.״ מידה
ה החינוך את וגלידות. סטייקים

שעל ממישפחתה, ליז קיבלה ספורטיבי
 מארגנטינה. שנים חמש לפני ארצה תה

 הפועל לאגודת הילדה נכנסה תשע בגיל
 אחר בזה שיאים שוברת היא ומאז בת־ים,

האח וחצי שבשנה לציין, הראוי מן זה.
ה מן שניות 20מ־ יותר הורידה רונות

 ב- שקבעת הראשונה, התחרותית תוצאה
המחוננים. סגל מיסגרת

 ה- את אוהבת ליז, גם כן ילדה׳ ככל
 שלי החבר׳ה ״עם בני־גילה. שלה, חבר׳ה
 אני הפנאי. בשעות מבלה אני בכיתה
 סאלוניות.״ ומסיבות ג׳ז לרקוד אוהבת
 שובבה. ליז כי מעידה סילביה אחותה

 ״אומר מספרת, היא טלקי,״ ״כשהמאמן,
 היא ודבש, שמנת הרבה לאכול לאחותי
גלידות.״ והרבה סטייקים ממתקים, אוכלת

 נושאת ליז ■לשחות. יידע והחבר
 שהיא ■הבינלאומיות לתחרויות עיניה את

 האולימפיאדה על בהן. להשתתף עתידה
 אך מדברת, היא אין במונטריאול הקרובה

״הח :בתיקווה אומרת היא הרחוק לטווח
ובת באולימפיאדה להשתתף זה שלי לום

בינלאומיות.״ חתיות
בבהי משורטטות הילדותיות התכונות

 במייו- •13ה־ בת הילדה של באופייה רות
 אז חבר. לה יש אם אותה כששואלים חד

 ״בחיי בהתנצלות: כאילו משיבה, היא
 ה- כל עם יוצאת אני חבר. לי שאין

החי הילדה מבטיחה אחד דבר חבר׳ה.״
 יידע שלי ״החבר ודקת-הגיזרה: ננית

אחוז.״ מאה על לשחות
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