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צימדמן עול דללילדי ח•■
 קבוצת הנהלת חבד אינו פרידלר יוסי

 אינו וגם תל־אביב מכבי ■של הכדורסל
 חסרים לא כידוע, מעריצים, מעריץ. סתם

מזה. יותר הרבה עושה הוא למכבי.
. ן פו ל  הוא למשל, שנת־ים, לפני ט

 מכבי של השחור מק־רקר פול את טיפח
 את לטפה התפנה הוא עכשיו תל־אביב.

מכבי. של היפה צימרמן, ג׳ק
 יוסי ״פוגה״. המכונה פרידלר, הוא כזה

שהוא עליו שאומרים .31 בן רווק הוא

צימרמן כדורסלן
ליליות גיחות

 תל־אביב. מכבי על משרוף יותר הרבה
 ■תחילת שעם בדם, אצלו היא כך כדי עד

 כמו וזורח פרח כמו פורח הוא הליגה
 בעיר מסתובב הוא הפוגה וכשיש השמש,

 בתישעה אבותינו כמו אפלות, עיניים עם
באב.

 של !הכוכב צימרמן על יודעים הכל
 בבוקר עברית לומד שהוא יודעים מכבי.

 עדיין לו ושאין אחר־הצהריים ומתאמן
 בתנו־ העונה את ושהתחיל קבועה, חברה

 כיצד טלפון. בדירתו שאין וגם אדירה פה
 את לנווט הזה היפהפה האמריקאי מצליח

מוצלחת? כה בצורה טלפון בלי חייו
לפעולה. ״פוגה״ נכנס כאן

 חיי־ של התיקשורת כל שאת מסתבר,
 של ביתו דרך הצעיר ג׳ק עושה הלילה

יוצ הם מאוד לעיתים־קרובות פרידלר.
 איפה משותפות. ליליות לגיחות ביחד אים

 השנה? ראש את החייכן צימרמן בילה
 שזינוקו פלא לא בבית. פוגה אצל נכון,

וחד. זריז היה העונה

פוי'□1הא ענף

 חודשים כמה לפני חשף הזה העולם
 מוזרות והתרחשויות אי־סדרים, סיכסוכים,

 ועדת־ שאנשי אז דווח האופניים. בענף
 בענף עושים הספורט רשות של האופניים

מע על ביקורת בלי שלהם כבתוך הקטן
 חודשים לשמונה הורחק השבוע שיהם.
 ב־ מחברותו עפולה איש אדלשטיין, ברוך

הרשות. של וועדת־האופניים
בניס בבית־המישפט הואשם אדלשטיין

 אהרון הבאר־שבעי, ברוכב במזיד לחבל יון
בקיץ. שנערך מגידו, במירוץ אוקמן,

 הזה, העולם של הפירסומים בעיקבות
ב הנעשה את שחקרה ועדת־סקר, הוקמה

 אמורה הוועדה היתה מסקנותיה את ענף.
 פיטוריו המלצותיה: בין השבוע. להגיש

עקיבא לאופניים, ישראל נבחרת מאמן של
* 74

אכל
אותה!

 במנצ׳טטר משחק לא סיני משה מדוע
? סיטי

 סיטי מנצ׳סטר בקבוצת שנערכה בבדיקה
בק סיני של השתלבותו לגבי האנגלית,

 ולשביעות יפה עלה שמיבחנו התברר בוצה,
 כל שעם אלא סיטי. מנהלי של רצונם

 חרוץ כישלון זה היה הספורטיבית, ההצלחה
לאמרגנו.

 גם השנה שהוחל בבריטניה, חדש חוק
 רשיון- מתן אוסר הכדורגל, שחקני על

 השוק מתחומי שאינם לשחקנים עבודה
 היה היהיר האמרגן אילו המשותף. האירופי

 היה לא כן, לפני קצת השטח את בודק
 על בהצהרות לצאת הכוכב את מטריח

כש מקבוצתו, שדרש אדירים סכומי־כסף
אותו. רוכשת מנצ׳סטר כאילו לרגע הבין

1תז־ע1הד1ע רומן
 של החדש כדורסלנה ),27( זילברמן אבי
 מכבי בירכי על והתחנך גדל רמת־גן, מכבי

 בגיל כשנוכח .13 בן היותו מאז תל־אביב
 הצמרת בקבוצת להתקדם שסיכוייו ,21

 אליצור קבוצה. לשנות החליט קלושים,
 ארבע במשך משירותיו נהנתה תל־אביב

 הפועל וגם אליצור גם אך מישחק. שנות
האח בשנתיים שיחק שבשורותיה חולון,
זיל הצמרת. על מעולם נאבקו לא רונות,
אלמוני. אך ותיק כדורסלן נשאר ברמן

 תל- מכבי של הנוכחי מאמנה עם הרומן
 התחיל ״מר־כדורסל,״ רודן, יהושע אביב,

 תל־אביב במכבי שיחק הצעיר כשזילברמן
 התחדש השנה אותה. אימן רוזין ויהושע

 לזילברמן זכר רודן השניים. בין הרומן
שהספי לקבוצה, אותו צרף חסד־נעורים,

 הצמרת על להיאבק האחרונה בשנה קה
האלופה. עם

 הליגה לתחילת הראשון החודש בתום
 על כשהימר מצטער אינו רודן בכדורסל

 של הקבוע רכזה זיסמן, שמואל ״זיל.״
 בן והמאמן בדלקת־ריאות, חלה הקבוצה,

מחליף. לו למצוא נאלץ 64ה־
 כל חצי־פינה שחקן שהיה זילברמן,

 ל- האחראי, בתפקיד יפה הצליח השנים,
 מסייע בינתיים המאמן. של קורת־רוחו

לעצמו. לחזור לזיסמן ״זיל״
 מתמחה גופני, לחינוך מורה זילברמן,

 חשוב חלק שהם מישקולות, באימון גם
״זיל״ ספורטאי. כל של וחיזוקו באימונו

אדלשטיץ רוככ־־אופניים
דיין חמורות לא מסקנות

 ועדת־האופניים. את לפזר כן כמו רזניק,
 בו־ שמשון החוקרת, הוועדה שראש אלא
 חמורות. די אינן שמסקנותיו החליט בר,
 ולהמליץ להחמירן אלה בימים שוקל הוא

 לאופניים. הוועדה יושב־ראש את גם לפטר
גולדברג. יעקב

 שהצטרף קודם גם רמת־גן מכבי את אימן
לשורותיה.

 התחילה דורון ג׳מצ׳י של רמת־גן מכבי
רצי אדירה. בתנופה החדשה השנה את
הק את הזניקו וההנהלה השחקנים נות

הלאו הליגה טבלת לצמרת החודש בוצה
בכדורסל. מית

כדורגל
(מוחדעו לד1ז תורב
רבים עיתונאים הספידו האחרונה בשנה

 (״ג׳ימי״) ריפעת של מישחקו רמת את
 את עזיבתו קשות. אותו וביקרו תורב

רעש בהרבה מלווה היתר, תל־אביב הפועל

תורב כדורגלן
מחדש נולד

 אבו שלא למנהלים, בעיקר וכאבי־דאש,
שלהם. הוותיק הכוכב את לשחרר בנקל

 החד־משמעי, מהסירוב נרתע לא ג׳ימי
 ב- ידע תורב לשחררו. חזור־ודרוש ודרש
 יוכל לא תל-אביב שבהפועל ליבו, עימקי
 כדאי היה לא כישוריו. את להפגין לעולם

 הוכיח כה עד במישחקו שם. להישאר לו
 מישחקה את מדי. מוקדם שהספידוהו ג׳ימי

 הוא רמת־גן, הפועל הטריה, קבוצתו של
 תוצאות ולמרות וחכמה, יפה בצורה מנווט
 לצפות ניתן יהיה קבוצתו, שהביאה התיקו

הלאו בליגה יותר וטובים נוספים להישגים
מית.

 את פתח חובב, דייג גם שהוא ג׳ימי,
■חתונה. ועם באוזן עגיל עם העונה
 דירבנו הם גם הטריים נישואיו האם

 הפיתרו־ לג׳ימי ? המיגרש על מחדש אותו
נים.

■ הדע*ון !מקצצת ■■יי■ ■1
)63 מעמוד (המשך
 אותי מלווה זו חרטה אלה. שורות לכתוב

 כאשר נאשם. אני בו המעשה מתחילת עוד
 לחזור רציתי התנגדות, גילתה הבחורה
 לע־ אוכל ואז שיישכח, להתנצל, בעצמי,

 הזאת האפשרות את אך חשבון־נפש. שית
 או רצתה לא פשוט הבחורה. לי נתנה לא
להירגע. יכלה לא

 ״חתיכת
גומי״

*  כשכולי לבית־החולים, שהגעתי אז ף
 ה־ שתגיע וחיכיתי שכבתי זב־דם, ■י*

 קרה מה בדיוק שאספר החלטתי מישטרה.
 ואוכל, העונש את אקבל ד,מיקרים, בשני
 כך מהייסורים. קצת ממצפוני להסיר אולי,

̂  סיפור את סיפרתי חקירה בלא עשיתי.
 זוהיתי, לא שבו ובמיסדר־זיהוי, המיקרים

המתלוננת. את אני זיהיתי
 חודשים, תישעה חלפו היום ועד מאז

 תלוי בלתי־פוסק, במתח במעצר. אני בהם
 ממיגוון אחד רק וזה וארץ, שמיים בין

נענשתי. בהם העונשים
 ורגשי־אשם. בייסורי־מצפין אני מתייסר

 אותי. שגידלו הם שהרי להוריי, בעיקר
 אני במה ואני, דבר. ממני החסירו לא

 עוול ללא הוריי נענשו מאז בסבל. ? גומל
 מסיבלם כתוצאה ממני. פחות לא בכפם
מחייהם. טובות שנים הפסידו כאילו

חז אף — ורגשות־אשמה יסורי־מצפין
ה כלפי מרגיש אני מלהוריי יותר קים

 כתם זה מהווה פגעתי. שנהן בחורות
בל־יימחה. כתם מצפוני, על

 מאז בפי, כבד מום אני נושא לזה פרט
 על מקשה והיא נפגעה לשוני ד,מיקרה.

ק! הרגש את באוכל. אותי ומגבילה דבורי

ביישרי־מצטן אני מתייסר
 חזקים אשם !ברגשות
 אבל הזר״, כלפי

הבחורות כלפי יותר
פגעתי שבהן

 חתיכת בפי אני נושא וכאילו בה איבדתי
חסרודתועלת. גומי

 מפחיד בבית־הסוהר העונש ריציי המשך
שנו כפי בביודהסוהר, מכל. יותר אותי

צלם־אנוש... אדם מאבד כחתי.
ו אמיתית שבי החרטה השופט. כבוד
 מבקש לפיכך למדתי, לקח מליבי. יוצאת

הז לי שתעניק בקשה, של לשון בכל אני
 במידת־הצדק, ותשפטני ויחידה אחת דמנות

במידת־הרחמים. גם אך
ד , ע אן המיכתב. לשון כ

 של ומיכתבו הסניגיריה נאום כי נראה
השופ ללי־בות דרכם את מצאו הנאשם

ל להבין הצליחו שלא ציינו הם גם טים.
 אם בטיחים ושאינם הנאשם, של מניעיו

 אינו ואם בעתי־, מעשיו על יחזור לא
 שהיה קדמי השופט ולחברה. לנשים מסוכן
 בעונש להסתפק מוכן היה מכולם, המקל
 של מעצרו תקופת את שיחפוף מאסר
 את לשכנע הצליח לא הוא אך שלם.

 לשופט הצטרף ולכן כזה, לעונש חבריו
 שנות־מאסר. שש לנאשם גזרו ויחד בר,

על־תנאי. והשאר בפועל שלוש מתוכן
הי היו חלימה, השופט לאב־בית־הדין,

מע היה הוא חבריו. לדעת להצטרף סוסים
חמו עבירות שתי שביצע אדם לכלוא דיף
 ארוך, לזמן תחילה, במחשבה כאלה, רות
 החליט לבסוף אך מהחברה. להרחיקו כדי
ל לאפשר כדי להקל, חלימה השופט גם

ו בכלא, פסיכיאטרי טיפול לקבל נאשם
תקינים. לחיים לשוב

 התכוונתי,״ מאשר הרבה קל זה ״עונש
 לטיפול יזכה אם ״אך חלימה, ה^ופט כתב

 בית־המיש־ של מידת־הרחמים את ויעריך
סיפוקה.״ על תבוא המחוקק מטרת פט,

 הקל לעונש מסכימים אין בפרקליטות
 קצוץ ״האנס על הגברים השיפטים שהטילו
 ושוקלים שם, אותו שמכנים כפי הלשון״,
העונש. קולת על לערער

ה נ ל ן אי לו וןן א

2353 הזה חעולס


