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!חיוכי□ גירושין
ה ל צ ש ה ר ג מי ה ב ד הו ־י בני

 להיות טובים מספיק לא אנחנו ו היום
בבלומפילדז״ דווקא למה מרכזי? מישחק

 הוותיק, הספורט שדר קיוויתי, גיסים
מהקרי ולהתעלם בעבודתו להתרכז ניסה
 שבני- כדאי ״לטובתנו, אליו. שהופנו אות

התלוצץ. הוא תנצח,״ יהודה
הראשו בדקות בני-יהודה לחובת שער

 של חמתם את העלה המישחק, של נות
 אף קיוויתי, מפה, ״לד ביציעים. האוהדים

 רוצים לא !פה אותך צריך לא אחד
 הבקעת עם ההמונים שאגו !״טלוויזיה

לחובתם. השני השער
ש השוטרים קומץ התלהטה. האווירה

 עצבני, אוהד לפעולה. נכנס במיגרש היה
 צלם־הטל־ של ראשו לעבר תפוז שכיוון
 המיגרש. מן הורחק שם־טוב, מוני וויזיה

 לזירת־התגו־ ויותר יותר דמה המיגרש
 עבירות, בשל שהורחק סיני, משה ששות.

 הספסל. על לשבת להישאר הורשה לא
 מן להוציאו בזעם דרשו בני-יהודה אוהדי

 סיני עזב ושופט שוטר בחברת המיגרש.
 יריקות, גידופים, כשמטר המיגרש את

אותו. מלווים לעברו שהושלכו וחפצים

ם השוט־ רוב נזעקו המישחק סיו
ם רי העיתו צלמי גם היציאה. לעבר >

עימם. רצו וכתבי-הספורט נות
 ממתין במקומו, נ£זאר הטלוויזיה צוות

הומ ובינתיים המיגרש. לפינוי בסבלנות
 אבנים. ואפילו פירות אשפה, לעברו טרו
 קיוויתי, ניסים לעבר שהושלכה גדולה, אבן

מ להסתתר כדי התיישבתי בגבו. פגעה
המיגרש. את לעזוב שסירב הזועם, הקהל

 האפרסמון את לצלם רצה שם־טוב מוני
 עוד הכעיס הדבר בראשו. שפגע הקשה

 חמום- אוהד האלימים. האוהדים את יותר
 ארצה. בבעיטה והפילה למצלמה ניגש מוח

 הארועים אחר שעקב גרטל, משה המפיק,
 למיג־ מחוץ שעמדה מניידת־שידורי־החוץ

 צבי הבימאי שוטרים. להזעיק רץ רש,
 המתנפצת המצלמה למראה נחרד סלפון,

להגיע הספיק לא הוא הבועט. לעבר ורץ

סלפון בימאי־טלוויזיה
בעין פנס

 והתחילה עליו נסגרה אנשים חומת אליו.
 שני מהם. להיחלץ ניסה הוא אותו. דוחפת

 ולא במתרחש צפו בצד שעמדו שוטרים
 נפל הוא סלפון. על התנפלו האוהדים זזו.
 אנשים כשעשרות שביציע, מושב־אבן על

 מהעין נעלם הוא בחמת־זעם. עליו עטים
 ההמון מתוך פרץ לפתע אחדות. לשניות

 המתפרעים. את שריסן שרירים בעל אדם
 יום־כיפור, מילחמת נכה ,33ה־ בן סלפון
השוט על וכועס ופצוע חבול כולו נחלץ

התערבו. שלא רים
קרי בעיקבות למקום שהגיעו שוטרים,

 הבימאי נגד טענו גרטל, של הבהולה אתו
 פקד מפקדם, בקהל. התגרה שהוא הפצוע

 מסכן היה לא שהוא לסלפון אמר ורון,
 להמון אותם מכנים היה ולא שוטריו את

מהם. להוציאו כדי שכזה צמא־דם
 לניידת- מישטרתי ליווי לתת סירב ורון

ב ״יכתבו הסביר, הוא ״מחר,״ השידור.
 ושוב מישטרתי, ליווי שקיבלתם עיתונים

 בשכונת האלימות נוש־א כל את ינפחו
ש חבל פרופורציה. לכל מעבר התיקווה

 יסבלו חמומי-מוח, של קטן קומץ בגלל
התיקווה.״ שכונת תושבי כל

מאמינה. הייתי לא שם, הייתי אילולא
■1 ונץ דינה

ס י טנ
וא״□3ד מישחג!׳□

 את לעודד משתדלים בישראל הרופאים
עוס מהם רבים בספורט. לעסוק הציבור

שו בענפי־ספורט כחובבים, בעצמם, קים
 לרפואה במחלקה השנה ניסו לכן נים.

לרופ לארגן וינגייט במכון ספורטיבית
התוכ אך תחרותי. ספורט יזם בארץ אים
רופ די נמצאו שלא משום בוטלה נית
באירוע. להשתתף שיסכימו אים

 טניס, לשחק הנוהגים רופאים קבוצת
בי ולתחר לשחק להם די שלא החליטה

הרופ מבין המצטיינים הטניסאים ניהם.
ב העולם אליפות לתחרויות נסעו אים

לרופאים. טניס...
 מרכז־ מנהל פרומן, איאן שד״ר אחרי
ל להעניק הצליח בדמת־השרון, הטניס
לה החליט הוא בעולם, מכובד שם מקום

ל הטניס אליפות את גס לישראל ביא
רופאים.

 גוטסמן אלכסנדר ד״ר בא לעזרתו
מנ של האישי רופאו של (קרוב־מישפחה

 הרופאים־הטניס־ איגוד נציג בגץ). חם
 לשחק, כבר שהפסיק 80 בן רופא אים.

 הצליחו שניהם נלהב. אוהד נשאר אך
 בשנת לקיים העולמי האיגוד את לשכנע

 בטניס העולם אליפות תחרויות את 1984
בישראל. — לרופאים

פרו ד״ר רופא־השיניים הרופאים, שני
מאו היו גוטסמן, ד״ר והרופא־הפנימי מו

 בקלות, בו זכו לא הם זה. מהישג שרים
מס הרופאים של בספורט שאפילו משום
 מסיבה שהתנגדו, מדינות נציגי היו תבר

בישראל. לתחתיות לבוא פוליטית,

ב הישראליים הרופאים מבין הבולט
 רופא- גלר, ראול ד״ר הוא הטניס ספורט

 בירושלים, הדסה מבית־החולים אורטופד
ה בטורניר הארץ, אלוף בתואר שזכה1

 האלוף־האורטופד של סגנו האחרון. טניס
גינקולוג. רופא ירון, סמי ד״ר הוא

מ מתרשמים אינם מיקצועיים שחקנים
ה אומרים בתגובה הרפואי. הטניס רמת

 — שהם הידועה, הבדיחה כמאמר רופאים,
מצ — הרופאים בקרב השחקנים טובי
 הרופאים בטובי יפגשו שבו ליום פים

הטניס. שחקני שבין
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בגלי תחרות תתקיים בחופשת־החגוכה
 למלונות. הסמוך תל־אביבי בחוף שה

מסו הראשונה שתהיה התחרות, מתכנני
 את להפוך שיצליחו מקווים בארץ, גה

 רמקולים המונית. למסיבודהפנינג האירוע
חב קצביות. מנגינות ישדרו בחוף שיוצבו

 יתקינו מוצריהן את לפרסם שירצו רות
ב לצפות שיבוא הקהל, לשרות דוכנים

תחרות.

 וחברו, ,18 צחר, אורון המיבצע, יוזמי
המק חובבים, גולשים הם פליישר, נתן
 אוהדים לענף תביא כזו שתחרות ווים

 להשתלב אולי, שיוכלו, חדשים, וחובבים
בעולם. בתחרויות בעתיד

 שנבחרו המצטיינים הגולשים 36 כל
.19 עד 16 בגילים הם בתחרות להשתתף

 ספורט את להפוך מקווים היוזמים שני
יו רבים צעירים שילהיב לכזה הגלישה

פיק. צביקה הזמר לשלהב משמצליח תר
.הליגה במישחק פרי ואודסי מאדוביק סטיב וידיאמס, ארל

בהתכתבות גירושין

 מאז לעצמו הוסיף לא ויליאמס ארל
 אך לגובהו, סנטימטר אף הקודמת השנה

יו וקולע טוב יותר העונה משחק הוא
 ליגה, במישחק סלים. יותר וקולע טוב, תר

 הכדורסל קבוצות בין השבוע, ראשון ביום
ה הצליח רמת־גן והפועל תל־אביב מכבי
 את היטב לחסום מלוביק, סטיב יריב׳
 נקודות 11 ארל קלע המשחק תום עד ארל.

בלבד.
 לקלוע הרגיל שארל, להניח היה ניתן
ש ציפו מאמניו יוותר. לא יותר, הרבה

סטיב. כלפי בתוקפנות יגיב הוא
 ארל סביב לנוע דאג פרי אולסי אך
 רק כשארל פעם בכל רוחו, את ■ולצנן

 מכבי, מנהלי רוגז. סימני לגלות התחיל
דו ארל, של החם מיזגו את המכירים

שמתפ שחקן יהיה מישחק שבכל אגים
 ליגי;ז במישחק ארל. את להרגיע קידו

 הצליח לא תל־אביב, הפועל מול קודם,
 צורך, היה ולכן במשימה, לאסוף הווארד

 בכוח ארל את להרחיק המישחק, בסוף
 ארל בין תיגרה תפרוץ פן — מהמיגרש

יריב. לשחקן
 ארל הצליח השבוע, האחרון, במ״שחק
 ויתר שהוא רק לא עצמו. על להתעלות

 שנגרם לו היה שנידמה פעם בכל לשופט
 חיוכים החליף אף שהוא אלא עוול, לו

 סטיב יריבו, עם ידידותית ברוח ומילים
מלוביק.

 מישחק בכל החוששים הקבוצה, מנהלי
 המיש־ בסוף קמו ארל, של מהתפרצויותיו

החיו מקור כהרגלם. שלא אופטימיים חק
ה בשחקים המפעמים הטובה, והדוח כים

 שארל בעובדה מניחים, הם כך מצטיין,
 מאשתו, גירושיו פרשת את לסיים הצליח

רצונו. לשביעות
 עם בהתכתבות נעשו הגירושין סידורי

בארצות־הברית. החיה אשתו,

ונץ כתכת
בראש אפרסטון

שלכם!״ האמא את נזיץ נחנו
■ י /  של המשולהבים האוהדים הבטיחו /
הטל לצוות בני-יהודה הכדורגל קבוצת
 ה־ שבשכונת במיגרש שהתמקם וויזיה׳

 הקבוצה מישחק את לצלם כדי תיקווה,
תל־אביב. הפועל מול

ה של השידור לנקודת קרוב עמדתי
 השבת זו היתה במתרחש. וצפיתי טלוויזיה

 כדורגל. במיגרש כצופה שלי הראשונה
 מההצגה. חלק הן אלה שקריאות חשבתי

 שהאירוע הבנתי דקות כמה כעבור רק
מסוכן. להיות עלול המסעיר

הטל של המלוכלכים האשכנזים ״אתם
 מבט בשידור לרעה אותנו מפלים וויזיה

ה אנשי לעבר האוהדים צעקו ספורט,״
לכאן הגיע לא ארבל יורם ״למה טלוויזיה.
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