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 נחמיאס שמואל היה שנה לפני עד
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אבל ישראל. ובניבחדת תל־אביב, הפועל

 שהוא טל, שבתאי צלס־העיתונות
 בישראל, שטרן הגרמני השבועון נציג

 קילו שיבער. שבועיים תוך להוריד הצליח
 מייד בדיאטה זאת עשה הוא ■ממישקלו.

 הכל, אוכל הוא שבועיים מזה חדת־במינה.
 סטייקים, בולע הוא הנוזלית. בשיטה אבל
 טוב־טוב נטחנים שהם אחרי רק אבל

 יונק הוא *שאותה לעיסה והופכים בבלנדר
 בעייה. יש הצ׳יפס בעניין דק קש. מתוד
 את למצוא הצליחה לא עדיין אשתו

נוזלית. בצורה צ׳יפם להכין איך המתכון
 הדיאטה את לאמץ חושבים אתם אם אבל
כדי אם כי לכם. מציעה הייתי לא הזאת,

תגוושים □,הכדורגל! ניבחות
 כדורגלן לה״ות איך ידעתי לא פעם אף
 הייתי לא אישית, אני, נישואין. עם הולך

 כל בעד כדורגלן, בעל לי שיהיה מוכנה
 שפיגל לו יקראו אם אפילו שבעולם, הון
 רק שלא לי, מסתבר עכשיו שפעלר. או

כדור נשות כמה זו. בדיעה מחזיקה אני
 סבורות, הלאומית מהליגה ידועים גלנים

בדיוק.כמוני. כנראה,
 בחוגי שומעת שאני מה לפי לשפוט אם

 להרכיב יהיה אפשר בקרוב הרי הספורט,
 -שזה־ מכדורגלנים שלמה לאומית נבחרת

ב להתגרש העומדים או התגרשו עתה,
 שיש זה באחרונה שקורה מה כי קרוב.
 מהר יותר שמתגרשים כדורגלנים כמה

במגרש. מכדררים משהם
 שוערה קכיליו, הרצל את למשל, קחו,

 שוער- גם שהוא מכבי-יפו, קבוצת -של
לפני עד ישראל. ניבחרת של המישנה

טל שבתאי
וסופו טיפול

המוגרת
הנטו אד שחזרה

היש ״מאטד,־הארי לה קראו בנורווגיה
 7דשת־ מישפט -שנפתח מיום ראלית.״

 בינואס בלילהאמר, הישראלית המחסלים
 כל לב את רפאל ה לבר סי שבתה ,1974

 העתו־ קוראי דימיון את והלהיבה רואיה,
תמונותיה. את רק לראות שיכלו ■נים

 דדום־אפריקה ילידת ,36ה־ בת סילביה
 גבוהה אשה אז היתד. יהודי, לאב ובת

 פניה שעל הנשית שההבעה זיפת־,מראה,
 נהגה בבית־המישפט בילתי־נשבחת. היתד.

 מחצית את שכיסה לבן, כובע־פרווה לחבוש
פניה.
 לב את כבשה שהיא פלא זה היה לא

 האירוע, את שכיסו כתבי־ד,עיתונות כל
 כל במשך בלתי־מעורערת גיבורה והפכה
 עורך- את הבינו גם כולם המישפט. תקופת

 שלימד שיוט, אנאדס הנורווגי הדין
 מהלך תוך בה והתאהב סניגוריה עליה

המישפט.
 סילביה לכל: ידוע בינתיים, שקרה מה
 לדרום- יצאה בבית־הכלא, כשנתיים ישבה

להי- כדי הקרה לנורווגיה חזרה אפריקה,

 שעבר מה לעבור צריך אליה להגיע
שמן. להישאר כבר מוטב אז שבתאי,

 קטנים. כאבי־ראש בכמה התחיל הכל
 שגורם שמה הסתבר, אחדות בדיקות אחרי
 העצב. על שלוחצת שן־בינה, הוא אותם

 לכנס שבועיים לפני לצאת מוזמן היה טל
ב שנערך העולם, ברחבי השטרן כתבי

 שן־ את להשאיר החליט הוא המבורג.
צאתו. לפני בארץ הבינה

 הרדמה אחרי אחרי־הצהריים, שישי ביום
 לניתוח שלו רופא־חשיניים ניג-ש מקומית,

 שן־בינה. עקירת — שיגרתי די ■שהוא
אמ לה שהיו נראה התעקשה. קצת השן

 רופא־ לגרמניה. שבתאי עם לנסוע ביציות
 כדי ואיזמל בפטיש להיעזר נאלץ השיניים
 באיזמל חבט שהוא נראה אבל לעוקרה.

 גם נבקעה, השן רק לא מדי. חזק קצת
נשברה. טל של השמאלית עצם־הלסת

 עבדו שם לבית־חולים, מייד הובהל הוא
 במשך פלאסטי ומנתח אף־אוזן־גרון רופא

 הלסת. של קיבוע לעשות שעות, שלוש
 צורך היה מחדש תתייצב שעצם־הלסת כדי

 ימים. חודש למשך טל של פיו את לנעול
 חוטי- עם חוכמות, בלי זה את לו ועשו
 לפצות יכול טל אין -שבו זה, בישלב ברזל.

 רק עצמו את להזין נאלץ הוא פיו, את
קש. דדך

במסי אחד. יתרון לפחות לזה היה אבל
 צריך היה לא הוא האחרונה פורים בת

 תחפושת ״איזו לו: אמרו כולם להתחפש.
לך!״ יש פרנקנשטיין של נהדרת

 השנה בשילה,י שיוט לאנאום שם נשא
 האוסרת פקודד,־גירוש קיבלה שעברה,

 היא הקרובים בימים שם. לחיות עליה
 בעלה, עם יהד נורווגיה את לעזוב עומדת

אחר. במקום אושרם את לבנות לנסות כדי
 השנים בשלוש כי הוא ידוע שלא מה

 סילביה אין שוב המישפט, מאז -שחלפו
 פורסמה כאשר במהלכו. שד,יתד, אשה אותה

 נדהמו נורווגיה, בעיתוני תמונתה, השבוע
 ששתי מה זה האם :שהעריצוה אלה כל

 לאשה? לעולל מסוגלות מאסר שנות
 מישפטה, מאז להצטלם שסירבה סילביה,
 נתגלתה לנקמה, ומח-ש-ש ביטחון מטעמי

 בדמיונם שהצטיירה מכפי לחלוטין שונה
בעולם. קוראים מיליוני של

 של תצלומה מאד. פשוטה היתד, הסיבה
 תמונת- היה כה, עד שפורסם סילביה,

מדרכונה. שנלקחה שלה, ילדות

 יפו. של השאיפות אלוף היה הוא שנתיים
 היתד, במיגרש, עין עליו ששמו אלה ובין

 משגעות. עיניים בעלת 17 בת נערה גם
 הרצל, על מתה ממש היפואית הנערה

 חוזה את לח הזכיר שהוא מפני רק ולא
 כבר היתד, כשהיא נישאו הם המדינה.
 להריונה. הרביעי בחודש

גדולה חאפלה ע-שו יפו מכבי אוהדי

 את לקבל קביליו להרצל בעיות •שום היו
 זאת, עשה הוא איך תשאלו ואם הגט.
 לקבוצה( לחברו יותר שייך הסיפור הרי

אוננה. משה ולעסקים,
 ן לא פעולה משתפים שהשניים מסתבר

 הפרטיים. בחיים גם אלא המיגרש, על רק
 ן התנהל שם הרבני, בבית־הדין הציג אוננה

 חסר- מיסמך קביליו, של מישפט־ד,גירושין
 מיידי. בגט קביליו את שזיכה תקדים,

 את שיאקזב טיפוס לא הוא קביליו אבל
ומגדל אליו, לקח הוא הילד את אוהדיו.

אוננה ומשה קפיליו הרצל
ותוצאתו מיסמך

 מה שכן, במזל־טוב. ילד, נולד כשלזוג
 שיהיה הוא מכל יותר דואגים שהאוהדים
הבולגרית. הקפוצה לכדורגלני דוד־המשך

 לא והאושר חודשים, כמה עברו אבל
 הצעירה. ורעייתו הרצל של במעונם שרד
 ■ומה התגרשו. הם חודשים כמה לפני

לא הגדולה האהבה כל אחרי שמעניין,

ולפני - אחרי רפאל סילביה
שלו והאמת ישן תצלום

נחמיאם שמואל
ושכרה אהבה

 קבוצתו, עם לו שהיו הסיכסוכים בשל
הקי הכדורסל לקבוצת לשנה הועבר הוא

נען.—גיבעת־ברנר הפועל של בוצניקית
 אחד סנטימטר רק לו שחסר נחמיאם,

 הוא מטרים, שני של לגובה להגיע כדי
 אבל וינגייט. במכון שנייה שנה סטודנט

עומד הוא בלתי־צפוי, משהו יקרה לא אם

בדרכיו. שימשיך כדי בעצמו אותו
 הגרושים לניבחרת החיפאית התרומה

וה השחרחר חלוצה חיילו, שאול היא
 שנים ארבע לפני חיפה. מכבי של מחונן

 למרות תל־אביבית. נערה בחייק התאהבה
 !ני־ בשביל צעיר קצת שהוא אותו שהזהירו

 לא חוקית לאשה רעב חייק היה שואין,
שערים. להבקעת רעב משהוא פחות

 כל־כך הנישואין את לקח לא הוא אבל
 לו חי גרוש, כבד הוא היום ברצינות.

 בא וכשהוא בחיפה. שכורה בדירה לבדו
בדמת־גן. מ-שלו דירה לו י־ש לתל-אביב,

 הקרובים בימים להצטרף שעומד מי
 ■מחלוציה אחד הוא הגרושים לניבחרת

 תל-אביב, מכבי של והצעירים הכישרוניים
 אבל שנים, שלוש כבר נשוי אומנם שהוא

 אשתו. עם יחד אותו רואים לא מזמן זה
 ״זה חבריו, אומרים אצלו,״ ״הגירושין

בלבד.״ טכני עניין
 של הקפטן יהיה מי לכם ברור לא ואם

ב חדשות לי יש אז הגרוישים, ניבחדת
 משה מכל יותר ראוי זה לתפקיד שבילכם.
 וניב־ יפו מכבי כדורגלן ליאון, (״מוצי״)

 על הגרושים ותיק ■שהוא ישראל, חרת
ישראל. של מיגרשי־הכדורגל

 אמרגן לאיזה רק עכשיו מצפה אני
ה ניבחרת בין מישחק שיערוך זריז,

הגרושים. לניבחרת הנשואים כדורגלנים

 לקבוצת־ רק לא הקרוב בזמן שייך להיות
 לקיבוץ גם אלא קיבוצניקית, כדורסל

עצמו.
 למישחק, מישחק שבין הוא -שקרה מה
 סוף־סוף באהבה. קצת גם נחמיאס שיחק

 אבל לו. ומותר גדול, בחור כבר הוא
 באהבה, העניינים. קצת הסתבכו מפד,־לשם

 כזאת בצורה התגלגלו הם בכדורסל. לא
 עם להתחתן מוכרח שהוא לו שהסתבר

 זה את ולעשות שלו, הקבועה החברה
מהד.

 מחוסר-פרנסה, סטודנט שהוא ■מכיוון
 ביותר הטוב שהפיתרון למסקנה הגיע הוא

 לצמיתות. קיבוצניק, להיות יהיה בשבילו
ל חברתו את בקרוב שיישא אחרי וכך,

 מה הכפר. ,אל העיר מן יעברו הם אשר״
 קיבוץ לאיזה הוא להחליט עדיין לו -שקשה

 שלקבו־ לנען, או לגיבעת־ברנר, :להצטרף
משתייך. הוא שלהם המשותפת צת־הכדורסל

 ימשיך הבאה שבעונה הוא שברור מה
 גיבעת־ בקבוצת להופיע נחמיאם שמואל

 דרך רק לא :מוסר-השכל נען.—ברנדי
 לרכוש קבוצת־כדורסל היום יכולה הכיס
הלב. דרך גם מצטיין. שחקן


