
חמחרים
 סגן הראשון ביום בליבו ♦ נותח

 בבית־ אושפז דקל. מיכאל שר־החקלאות
 בתחילת בתל־השומר, שיבא על־שם החולים

 אחרי שעבר, שבוע
 מושב חבר ברע. שחש

 ואב נשוי נורדיה,
 תואר בעל לשלושה.

 במדעי־המדינה שני
תל־אביב. באוניברסיטת

 פעיל־אצ״ל היה
וחניך־בית״ר. באירופה

 הסובייטי בצבא שירת
 במילחמת הפולני ובצבא
 נולד השנייה. העולם

לישראל בא בפינסק, דקל
 נותח שבו ביום .1949ב־

 הבין־לאומי השם בעל מנתודהלב על־ידי
 מישפחתו. לדיברי חגג, הוא גור, דני הפרופסור

.57ה־ הולדתו יום את
 דיקן 45ה־ הולדתו יום את ♦ חגג

 באוניברסיטת החברה למדעי הפאקולטה
 נולד או־יאן. אשר הפרופסור תל־אביב,

 לישראל בא ארצות־הברית. אוהיו, בקליוולנד,
 בנושאי ובאנגלית בעברית ספרים כתב .1966ב־

ובחירות. סוציולוגיה
 חבר הצייר 46ה־ הולדתו יום את ♦ חגג

 נולד קלצ׳ינסקי. אנדרי החרות תנועת מרכז
 .1957ב־ מישפחתו עם לישראל בא בפולין,
 היה בצה״ל. שירת כאשר שנה, כעבור התגייר

 דוגמנית־ ),20(לסמדר אב פעמים. שלוש נשוי
 עושה אשר ),15(ושרון קולנוע, ושחקנית צילום

 השם המסלול. על הראשונים צעדיה את היא אף
 שאותו שרון, אריאל של שמו על לה ניתן

 להטריד התחיל 1977ב־ קלצ׳ינסקי. מעריץ
 את לגרמנים להזכיר כדי בארץ, גרמניים מוסדות
 בגרמניה, רישמי בסיור היה באחרונה השואה.
שם. השילטונות בהזמנת
 השלום שופט 57ה־ הולדתו יום את ♦ חגג
 ברא״ז. יצחק תל־אביב באיזור מיסוי לענייני

 למישפטים הוסמך בתל־אביב, נולד
 עורכי־הדין לישכת חבר לונדון. באוניברסיטת

 מכבי הנהלת חבר היה ובבריטניה. בישראל
 ויושב־ הליברלית המיפלגה מרכז חבר העולמית,

 פתח־תיקווה. עיריית במועצת הליכוד סיעת ראש
 המגיש כעורך־הדיו התפרסם לארבעה. ואב נשוי

 בתל״אביב לבית־המישפט התיקים את ראשון
אזרחית. שנה כל בתחילת
 של העדרות אחרי לעבודתו ♦ שב

 תל־אביב מחוז מישטרת מפקד חודשיים,
 ),50(תורגמן אברהם

 מעקפים ניתוח שעבר
 החולים בבית בליבו,

 בתל־אביב. איכילוב
 רישיון לשנה ♦ גשלל
 כוכב־ של הנהיגה

 הבריטי הטלוויזיה
 הוא פרוסט. דייוויד

 של קנס לשלם חוייב גם
 שנתפס אחרי רולר 225

תורגמן עובר כשהוא 1982 בסוף
 שוטר, על־ידי כשנבדק בלונדון. תנועה עבירת
מהמותר. גבוה בדמו האלכוהול שאחוז התברר

 חברת של בכיר כסגן־נשיא ♦ מוגה
 אשל, חיים הישראלי פאברזיה התמרוקים

 בסניף זוטר כפקיד דרכו החל תל־אביב. יליד
 גולדווין מטרו הסרטים חברת של הישראלי

 באפריקה באיראן, הסניפים את ניהל מאייר,
 בתפקידו לפאברזיה. כך אחר ועבר ובאירופה

 באיי הפעילות על גם השאר בין יפקח הוא החדש
פוקלנד.

 עצמאית רשימה הקמת על ♦ הודיע
 יחזקאל חולון, לעיריית בבחירות בראשותו
 ידיעות הצהרון של בית־המישפט כתב אדירם,

 עצירים בין כמתווך המוכר העיתונאי אחרונות,
 הליכוד מועמד היה אדירם והמישטרה. נמלטים

 איילון, פינחס על־ידי והובס שנים חמש לפני
 בו רוצה אינו הליכוד גם עתה המערך. מועמד

עוד.
 שלום מפגין נרצח מאז שבועות 25 ♦ חלפו

 שהשתתף בעת גרינצווייג, אמיל עכשיו,
 שרון, אריאל של להתפטרות שקראה בהפגנה

 לא היום עד ועדת־כהן. מסקנות פירסום אחרי
רוצחיו. עיקבות על המישטרה עלתה

 ללבנון צה״ל פלש מאז שבועות 61 ♦ חלפו
 שעות 96 או 72,48 להימשך אמור שהיה למיבצע

היותר. לכל
 חרות ח״כ התחייב מאז שבועות 18 ♦ חלפו

 שקל מיליון של סכום לתרום מילוא ודני
 יבחר לא אם ישראל, לביטחון הקרן ללב״י
 מנחם העליון השופט הקואליציה, מועמד
 מילוא, תרם לא היום עד המדינה. כנשיא אילון,

 לקרן. אחת אגורה לא אף בהתערבות, שהפסיד
68

״י

א  עסקני הודיעו שיחרור,״ תקבלי ^
/  הכדורסל לשחקנית רמת־חן מכבי קבוצת / /

 אותם בין היתה רוויטל .17ה־ בת ביטון רוויטל
 שעבר החמישי יום של בבוקרו לבוא שהקדימו

 לבושה תל־אביב. שבמרכז סקאלה לקפה
 עמדה מפוספסת טריקו וחולצת ג׳ינס במיכנסי
 8מ־ מטר 1.80 של לגובה המתנשאת הצעירה
 והתווכחה בית״הקפה שמול המידרכה על בבוקר
 רוע את ולהעביר לנסות באה רוויטל בלהט.
המיקצועי. עתידה בדבר הגזירה

 רמת־חן, במכבי שיחקה היא שנתיים במשך
 רוצה היא עכשיו הלאומית. בליגה הנמצאת

 שבליגה אליצור״סלע, בקבוצת ולשחק לעבור
 שהיא רוצים רמת־חן מכבי עסקני אך הארצית,
 ההעברות יום היה החמישי יום אצלם. תישאר
הבאה. לעונה האחרון

 נסיון למודת אך צעירה נערה היא רוויטל
 לשחק די שלא יודעת היא בארץ. בכדורסל
 בהילכות פרק גם לדעת חשוב טוב, כדורסל

 הספורט של בלתי־נפרד חלק שהוא עסקנות,
בישראל.

 בארץ, אחרים רבים כדורסלנים כמו רוויטל,
 נתון אינו הספורטיבי עתידה אגודה. שחקנית היא

 חתימת קבוצתה. עסקני בידי אלא בידיה
 היכן שתכריע היא בקלחת הבוחשים העסקנים

תשחק. ואיפה מתי

אגשים
גמישהק-מזל

 לשוק באה רוויטל גם מחבריה, רבים מו ך*
 רוצה ״אני המקח. על לעמוד ^ההעברות

 מתעקשים אתם אם באליצור־סלע. לשחק
 שיחרור לי תנו אז שנה, עוד איתכם שאשחק
בסופה!״

 לחץ תפעיל לא אם לפניה. עדיין עתידה כל
 אותו ויישנה יחזור שנה כל השיחרור, את ותקבל

 לדקה ההכרעה את משאירה היא הסיפור.
 תישאר מכסימום להפסיד. מה לה אין התישעים.

 אני כי עלי, בונים ״הס שלה. בקבוצת־האם
 רוצה. שאני איפה לשחק רוצה אני אבל צעירה.

 להיות רוצה לא אשחק. איפה בעצמי להחליט
בהם. ותלויה חוט על בובה כמו החיים כל כבולה

למכירה עבד
ביצוע על להחלטה

 פלדה, אברהם קבוצתו, מנהל עם יושב ווקר אצדי הכדורסלן
 ממתינים שניהם ״סקאלה". קפה של הפנימי אח״מים בחדר
ירושלים. הפועל לקבוצת ווקר של מכירתו עיסקת

 כולן במישפחה. כמו מרגישה אני באליצור־סלע
 יותר השחקניות ברמת־חן כמוני. צעירות שם

 רוצה אני שם. לשחק נהנית לא ואני מבוגרות,
לי!״ שנוח איפה לשחק

 מקבוצה לעבור רשאים בארץ כדורסלנים
 מסויים. תאריך עד רק לשנייה אחת

 השיא שעת היא ביולי, 27ה־ בצהרי 1 השעה
 שונות מסיבות שנידחו העיסקות כל להעברות.

 השחקן אחרת ולהינעל, להיחתם חייבות זה ליום
הבאה. בעונה הליגה במפת מקומו את מאבד

 עסקני הם לשוק־העברות, המגיעים הסוחרים
 לבדוק למכור, להציע, באים הם הקבוצות.

בדתך־כלל הסחורה. הם הכדורסלנים ולקנות.

 שלושה במשך הצליחו שלא בשחקנים מדובר
 לדרישותיהם. מתאים חוזה להשיג חודשים
 עצמו, של הסוחר הוא הכדורסלן רחוקות לעיתים
 בא הוא גם ביד.״ ״חוזה עם חופשי, שחקן כלומר
להצעות. ומצפה

 הצליחו הם מזל. לבני נחשבים אלה שחקנים
לשחררם. קבוצותיהם על ללחוץ כבר

 סקאלה, קפה לחגיגה. הפך ההעברות שוק
 המארח הוא הכדורסל, איגור לבניין הצמוד

 פיתחו. על הצובאים מאות של הבלתי־רישמי
 מכלל 20כ־־?!׳ חוגגים. כולם לא אך סקרנים, רובם

 משא ומכר, רכש בעיסקות עסוקים הנוכחים
לקריטי, להפוך המיפגש יכול בשבילם ומתן.


