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סנ־1מ יגאל — ע׳) 116( צדק יש אם
פרוטה). 300( מברסקי נ. הוצאת — זון

 מהנדס ,43 ליטא, יליד טובינסקי, מאיר
 ושדה שנלר הקליטה מחנה מפקד מכונות,
ב שכמהנדס הואשם בירושלים, התעופה

 למנהלו, מסר הירושלמית החשמל חברת
ברי בזמנו (שנאשם ברייאנט מייקל הסקוטי

מרכ בטחון מוסדות רשימת וזוכה) גול
קשות. שהופגזו זיים,

 21( ״ההגנה״ וותיק טובינסקי, כאשר
 לת״א, ירד הבריטי, בצבא ומייג׳ור שנה)

 של חיילים חוליית אחריו עקבה לחופשה,
 הביאה הכרמל, בשוק אותו עצרה הש״י,
 החזית, שבקו ג׳יז, בית כפר אל אותו
 שארך למשפט, הועמד הוא לטרון. מול

ש הקצין, למוות. נידון משעתיים, פחות
 מ־ פתק לקבל סרב הדין, פסק את קרא

 כתפיותיו. את קרע למשפחתו, סובינסקי
ני פקוחות ובעינים קשורות לא בידים

 האש. פקודת שניתנה בעת טובינסקי צב
 האחרונה בקשתו דום. עמד טובינטקי

!לבני דאגו : שנורה לפני
 של אלמנתו :מדן־גוריון מכתב

 בצדקת משוכנעת היתד, לנה, טובינסקי,
 בן־ דוד אל פנתה עולמות, הפכה בעלה,
 חוטר האלוף סגן את הורה הלה גוריזן.

 ב־ המקרה. את לברר צה״ל, תיוכ״ל ישי,
 ושר הממשלה ראש כתב ,1949 ליולי 1

מפ חף בעלה כי לאלמנה, מכתב הבטחון
ב מקברה, גוויתו את להוציא ציווה שע.
 ;בבירה צבאי בכבוד ולקברו ג׳יז, בית

 יעקב ולבנו לאשתו פיצויים לשלם הורה
 למד בו בביה״ס ביקר צה״ל קצין ).13(

 יעקב, של חבריו לתלמידים, הודיע הבן,
 הכללי המטה מחטא. נקי היה אביו כי

סרן. דרגת לטובינסקי העניק
לאחר שנה :מהקטלוג נפשות 13

 מוסינזון הנגב״) (״ערבות יגאל בא מכן,
מער שלוש בן מחזה כתב ;רעיון לכלל
 טובינסקי), (לנה ״לאשה אותו הקדיש כות,
 של השיניים בגלגל לבה את נעצה אשר

 עיין אחר לרגע״. אותו ועצרה המנגנון
הש הבית את נטל ביאליק, נ. ח. בשירי

 לסיסמת והפכו השחיטה״ ״על של לישי
:הספר

 אך / מיד! יופיע — צדק יש ״ואם
 הצדק / רקיע מתחת הישמדי אחרי אם

״לעד כסאו נא ימוגר / — יופיע !
 ביש (מספר 13ב־ בחר כך, על נוסף

 התיאט־ של הנפשות מקטלוג נפשות מזל)
 ״הם הנגב״, ״בערבות (ראה הישראלי רו

 הוא האיש שכאן אלא וכד׳) מחר״ יגיעו
ירו ושמו ביצורים קצין בתפקיד מהנדס,

יו בת למרים, נשוי דוד בנו, ;גלין חם
 ירוחם את הדן הפלוגה, מפקד הררי, סף

 של השני בנו — כן על יתר למוות. גלין
 מאבד הנשק, בסדנת חרט שמעון — גלין
בעקי כביכול, שכוונה בהפגזה, זרועו את
אביו. ע״י פין,

 אחות יוכבד, :פרפראות — וגס
ב הנצורה מירושלים לערוק הרוצה גלין,

 סקרנית, שכנה קוזניצקי, שרה ;מחיר כל
 שמו־ הטוראים ; מקום בכל אפה הדוחפת

 הקהל את לשעשע הצריכים ושרגא, אליק
בחכמותיהם.

 המאורע רסס, לבית הפכה ג׳יז בית
 כדי בהפוגה, ולא הקרבות בשעת מתחולל
מתח. להוסיף

מע לאחר העולה טורדני, מודיעין קצין
 תובע מוקש, על מאליו, כמסתבר שה,

מח אינו הררי יוסף מיד. גלין את לחסל
 כי בידו, מסייע גלין ירוחם ואף כה,
 פלוגתו תעוכב להורג, יוצא לא אם הרי
 ומקיפים הולכים שהערבים בכפר, הררי של

נוסף). (סיבוך אותו
מו שהררי כך, הענינים מסתדרים אחר

כמו כולל, פיקודו ואיזור ירושלימה, עבר
 באור מופיעה, מיד גלין. של ביתו את בן,

ומו אשתו לרחל גלין של רוחו כחלחל,
 (״האליל בעלה. של צדקתו על לה דיעה
 אותה זבח״). לו העלו והם זבחים, תבע
 ברייאנט) מייקל (הוא סמיט גוסס שעה
הק את לעבור שרצה אחר החולים בבית
 : מכתב נמצא בבגדיו ונורה. נכשל ווים,

.״.  למות ששלחתי ומתוודה, מודה הריני .
״גלץ. ירוחם היהודי את מפשע, חף אדם

 לעשות. עליו אשר את יודע הררי יוסף
 לפוצץ רוצה גלין, של בנו דוד, כאשר

 הדרי יוסף קם השכנה, הערביוז העמדה את
המס מלוא את להסיק עוז בו ״מוצא והוא
 הוא האדם. של האישית לאחריותו קנות

ונהרג. המוקש״ את מפעיל

רסל ו כד
בסר בדוד במצח פדוד
״הארזים״ פלוגת נפרדה שנים, 3 לפני

 ספורטאים, ממספר תל־אביב ״מכבי״ של
הפ הנשק. את ותפסו הכדור את שעזבו
 כשרונית, קבוצה שם לה שקנתה לוגה,
והת המגרש על ויתרה משחקים, בכמה
 המשיכו הפליגה חברי במקובץ. גייסה

 מהם ששת אך בצבא, גם הספורט במסורת
בקבוצותיהם: לשחק חזרו לא

 בראש רץ מחלקה. מפקד ברוצקי, מנחם
 עירק־ משטרת על בהסתערות אנשיו,

 נגד הראשונית ההתקפות באחת סואדאן,
 ״קדימה צעקתו נפסקה פתאום, המבצר.

 במצחו. כדור נפל, ומנחם באמצע, חברים!״
 שעלתה השיירה, לעזרת חש ארביב יוסף

ברי חיילים שני של וצחוקם ,להר־ה,צופים
 בהם. ירד, הוא הכעיסו. בצד שעמדו טיים,
 נשאר הוא צוארו. את פילח בריטי כדור

 בקרב נפל בן־ישעיהו יוסף הכביש. על
 כבר גלברד אברהם בלטרון. המשוריינים

 עד כארי, ונלחם חבריו נפילת על שמע
 היריד״ מכונת בהדק לוחצת ויד־ נפלו

 ספורטאי גלגולי עבר מנוביץ יוסף בנגבה.
 מרה, במלחמה וכלה בנוטרות החל צעיר,

 שנכבש לאחר נפל, שם איבדים, במשלט
 הנופלים, בין האחרון קמחי, משה המשלט•
כלולותיו. לפני נהרג הארזים, בפלוגת

 מכבי של הכדורסל מגרש על השבוע,
 עטור הנהדר, הארזים מגן היה תל־אביב,

 לדו־קרב ראייה עד הפלוגה, חללי תמונות
נקודה, של חודה על שהוכרע ונמרץ, סוער

 שחקן אותו היה לוא אחד. פאול
 לגרום עלולה מה חושב, תל־אביב ״מכבי״

 מצב לעשותה. נמנע היה אחת, אישית פגיעה
השח .34:34 — ברוד שויון היה הנקודות

 היסטריה. כדי עד התלהבו והקהל קנים
 עד וצעקות צווחות גרר פעוט מקרה כל
 מקרי, ״פאול״ זה היד, אם ברור לא השמים. לב
השח הסלז לכוון מדוייקת בלתי זריקה או
 איפשר תל־אביב, ״מכבי״ של הצעיר, קן

להע חפשית, זריקה לירות איסרוב לאריה
בקבוצתו .34:35ל־ הסלים מאזן את לות

הכדור יד על גרכי, קורמן,
מן להרוג ז

 משחק של האחרונה הדקה במחצית שחקו,
 כדאי לא כנראה, שחקנים. ארבעה רק הגמר,
 כשהשופט ביחוד פאול, לעשות תמיד

אוביקטיבי.
 תל־ ״מכבי״ שחקני של נוספת, שגיאה

 כדור־ המבוכה: את בקרבם הגדילה אביב,
 השהיה בשיטת נקטו מכבים ברית סלני

 שניות). 30( הזמן את להרוג כדי מכוונת,
 בכוח הכדור את ולהוציא להתפרץ, במקום

 את ״מכבי״ אנשי שמרו פאול) (במחיר
 מחיר מספקת. בתוקפנות הגיחו ילא סלם,
 הנכסף, הגביע היה אלו, שגיאות שתי

ליד. מיד שעבר
משחק המטורף. הנקודות מרוץ

הרמ הסדר, כראוי; והוכן שתוכן הגמר,
והמש הקהל מקומות החגיגי, המעמד קול,'
 נוסף במבחן העמידו — השכולות פחות

 עתיד. מכבים ברית קבוצת את
 איש אין משונה, הדבר שייראה כמה עד

 ככוכב לציינו שאפשר הקבוצות, בשתי
 אם שניאור, אברהם חסר במכבי המאבק.

המגרש. בכל נשמעו והוראותיו צעקותיו כי
 מכבים ברית אותנו״. לדפוק ״רצו

 תל־אביב. ״מכבי״ על נצחון הוסיפה עתיד
 גברו ),691 הזה (העולם זמן־מה לפני רק

 )27 : 29( חדרה גביע בתחרות עתיד, בחורי
נפלה אולי או התעלה, משחקם כי ונראה

השי י ״מכבי״ קבוצת של משחקה שיטת
 נויטרליים שופטים לשני ,נמסר הפעם פוט,

 ללקין שמואל רב־סרן :״הפועל״ משורות
 קבוצות במשחקי אי־השיתוף שליין. וברוך

 אתלטיקה בכדורסל, ו״מכבי״ ״הפועל״
הס ענפי ושאר טניס־שולחן כדור־יד, קלה,
 מכריעה בו הכדורגל, למשחקי (מחוץ פורט

 הארץ. בכל הקבוצות את מחניק הקופה)
 שהגיעו המבביות, הקבוצות שתי כאשר אך,

רע לשיפוט, להסכים יכולות אינן לגמר,

 — גבוה יתרון לחיפנים העניק אלו, צות
 ל״הפו־ תיקו הספיק בפתח־תקוה, גם ).1: 5

 הם אך רבע־הגמר, בתחרות תל־אביב, על״
0ב־ וזכו בו הסתפקו לא : המש בשני .2

 משחקי וכינוי הדרגה התרוממה לא חקים,
 הכדורגלנים את המריץ לא מדינתיים גביע

מש ארבעה עוד נשארו הקבוצות. בשתי
המדינה. גביע סיום עד חקים,

 מכתב להמשיך׳. אפשרות ״אין
הליגה ועדת ראש יושב ע״י שנשלח רגיל,

ידים קוסוכר, שלום עפרי,
מן ז למצוא

 אנשי שני נמצאו המזל, למרבה הדבר.
 המשרוקיות את לשים שנאותו ״הפועל״,
 אם באוביקטיביות, זאת ועשו בפיותיהם

 שגם מאד, חבל בדיקנות. תמיד לא כי
 השחקנים יכלו לא זה, מוצא שנמצא לאחר

 התאוננו, הם ;רוקם את לבלוע הנרגשים
 במשהו, אותם קיפחו ״הפעול״ שופטי כי

כביכול.
אשם אולי מתחת. דרגות שתי

 אלה כל והעצבנות, השיפוט אולי המגרש,
 המשחק דרגת :אחת עובדה משנים אינם

 להשוות הכרח אין מטה. מטה ירדו ורמתו
 משחקי דרגת אל השבוע של הדרגה את

 השלישית, ב״מכביה״ שהושגה הכדורסל,
במש להזכר מספיק הירידה. על לעמוד כדי

 שהגיעו הקבוצות, שתי בין רגילים, חקים
התי היו אז שנים. מספר לפני עוד לגמר
 בכללותה והשיטה במסירות, הדיקנות כון,
 נדמה, יותר. יעילים ואף לעין, יותר יפים

 הכדור, עם מהר לרוץ מפחדות שהקבוצות
 גביע, משחק זה אמנם, אותו. יאבדו שמא

ההצלחה. יסוד היא המהירות אך
 שרשי את ולחקור לחפש צורך אין
 על המרחף המלחמה ובאיום בצנע הירידה

 תחרויות את לספור מספיק השחקנים.
 שנתקיימו והמשותפות, הגדולות הכדורסל

מח תל־אביב מכבי קבוצת האחרונה. בשבת
 כשאלה אך ! שחקניה את בקופסה זיקה

 הכדורסלנים אבדו כבר ומופיעים, מואילים
 יותר קצת ומפסידים. העצמי בטחונם את

ארוך... לטווח ריאות

ד ג ר ו ו נ
ת, ?לשמוח בבו ר

 גביע משחקי : באופק תקוה מסתמנת
 סוף. סוף יסתיימו 1948 לשנת המדינה
בהתאח רציני קרע באויר: מרחף משבר

ית הכדורגל חובבי בישראל. לכדורגל דות
 הבשורית לשתי בתגובותיהם מאד קשו

 פרשה סיום על לשמוח צריך האם ; האלה
 יאפיל אולי או משנה, למעלה כבר ר,נסחבת

הסדי הליגה למשחקי החמור הנוק-אאוט
הרגעית? השמחה על רים

ובעו בעת לשגיהם. הספיק תיקו
 בשלבים משחקים שני נתקיימו אחת, נה

הפו של האחיות שתי נפגשו ביפו, שונים.
 שבפתח־תקוה בעוד ומחיפה, מרמת־גן על,

 ומכבי תל־אביב הפועל קבוצות התמודדו
הו הנויטרליים המגרשים שני פתח־תקוה.

 שקויי־ ,הראשונה הפגישה על משחק סיפו
 נפגשה חצי־הגמר, בשלב שנתיים. לפני מר,

 ובקושי הרמת־גנית עם החיפנית הקבוצה
כדורג של הקלסית, השיטה לגמר. טפסר,

0 של יתרון להם העניקה רמת״גן, לני :2, 
 השווה בני־חיפה אך הראשונה, במחצית

לע כדי הספיקה, התיקו ותוצאת 2:2ל״
קבו־ שתי בין הראשון, (המשחק לגמר לות

 — ישראל נבחרת קבוצת וראש והגביע
בישר לכדורגל להתאחדות — באר ארתור

 הכוחות. במאזן חדשה פירצה פותח אל,
הכדו דמות קובעת למעשה שהיא הועדה,

ולהת לפעול מסוגלת אינה הישראלי, רגל
 ״הפועל״ ״בית״ר״״ שבאי־כוח מאחר כנס,

 בהחלטותיהם בלתי־תלויים שאינם ו״מבבי״,
 שלטים ביצוע. וכושר פעולה בת אינה —
 הרחב, הקהל כלפי להחזיק, צורך אין

 בקרב הכדורגל, ענף את להרוס לא וכדי
 בארץ: חדש מפעל הוכרז ״הפועל״, קבוצות

 התחרויות ההסתדרות. של 30ה־ יובל גביע
הלי לשיטת בהתאם יתקיימו, זה גביע על
 ליגה : ליגות לשתי תתחלקנה והקבוצות גה,

ודרום. צפון :מחוזות בשני וליגה ארצית

השבוע מאורעות
 בישראל, רוכבי־האופניים הם רבים ■■
 דוושות את סובבו משוגעים שני רק אך

 ולרוחבה. לארכה בארץ וסיירו אופניהם,
 לא אפילו ולבסוף ימים בשבעה ק״מ 750

 כרמל יצחק אחת. שרירים התכווצות ארעה
 ויצחק מירושלים )1950 לשנת ישראל (מר

 על — בחדרה פגישה קבעו מנהריה דולף
 בקרו לעמקים, פנו הם מכאן, אופניים.

 אופניים (עם טפסו דפנה, את הריחו בצפת,
וירד* לנהריה סובבו למנרה, הכתפיים) על

הסל* ליד השחקנים
רוק לבלוע

 הירח, לאור התקיימה הנסיעה ירושלימה•
השמש. ובחום

 ״מכבי״ סניפי בין התחרויות, קציר ■*
 אולגה אחד. בשיא התבטא באתלטיקה,־קלה,

למר ברזל כדור הדסה מרמת־גן, גינברג,
בתח המשתתפים 120 מטר. 10.25 של חק

מיוחדים. זמנים השיגו לא רויות
 ארית גרבי, אורי וינר, יהודה חודרה. סמי *

קורמן. מנחם איסרוב,

69313 מס. הזה*, ס •״העול


