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מלון דגון א ש ק ל ו ן
מודיע שכל המקומות הוזמנו
לראש השנה .הואילו למסור לנו
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בהקדם האפשרי.
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ד רכי חיים
ה א ט ת הונדוטד;
אחרי שורה של מעשים מגונים שקרו
בחוף יפו׳ החליטה משטרת גפת הדרום
לקיים סיור קבוע לאורך החוף בשעות ה
רחצה .השבוע גילו שני שוטרי הסיור את
המעשה המגונה הראשון לאור היום•
במרחק של  300מטרים מחוף הרחצה
של גבעת־עליה שהמה אותה שעה ממת-
רחצים בני כל הגילים והמינים׳ נראו שני
אובייקטים מוזרים שטים במים .לא היה צו
רך בדמיון רב כדי לזהות אותם :היו אלה
שני בני־אדם ,ממין זכר׳ בתלבושת האדם
הראשון אך בלי עלי תאנה.

ד רכי אדם
! 11113ש ל  1).3ל
לא קל לזוג שחי יחדיו  30שנה ,להתגרש.
אולם משה ורחל צימבליסטה לא יכלו לש
את יותר את החיים המשותפים בביתם ה
נאה בחיפה• הזקנים — הוא בן 70׳ היא
בת  — 50פנו לעורך־הדין נחום כהן ,ביק
שו ממנו לערוך שטר גירושין .גם שלושת
ילדיהם המבוגרים לא יכלו להניאם.

לראש השש
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מ כ ו ת ו ע דין .פרסים נוספים של שיטות
הפעולה של משטרת ירושלים נתגלו השבוע,
במשפט נגד עובד עירית ירושלים שנאשם
בהחזקת סמים משכרים .העיד בשבועה ה
שוטר יצחק פולק בתשובותיו לחקירת שתי
וערב תקיפה של עורך הדין דניאל ינובסקי.
• הקצין משה איילון ,ראש המחלקה ה
כלכלית ,היכר .את הנאשם בכל חלקי גופו
ובמיוחד בעורפו ,על מנת להמם אותו!
• לפני שהובל לחקירה בפני איילון,
הושקה הנאשם כמויות גדולות של ערק׳ על
מנת להקל את מלאכת החוקר.

גן־עדן רחוק .השוטרים החרוצים חי
כו בסבלנות רבד׳ על החוף .המתנתם הוכ
תרה בהצלחה :מן המים יצאו שני ערבים,
תושבי כפר אבו־גוש .בתרועת־נצחון הובאו
למשטרת עג׳מי .הצדקתם היחידה :״אין לנו
בגדי־ים!״
התיק נפתח׳ השניים הואשמו בעשיית
מעשה־מגונה בפומבי .אולם השופט לא זכה
לגלות את האמת הערומה של פרשה זו:
התיק בוטל עוד במשטרה בגלל חוסר ענין
ציבורי .שני הערבים חזרו בשקט לאבו־
גוש ההררית׳ ממנה נראה חוף־הים הלבן
בימים בעלי ראייה טובה כגן־עדן רחוק.
למחרת היום הודיעו כמה עתונאים כי שני
בני־מושבים ערומים נתפסו על־ידי אשה
בחוף גבעת עליה.

דאגת העס לחייליו
 -יסוד נטחוננו

נל אזרח שולח חבירת
ש׳ של  1 .5 0 0ל״
באמצעות הועד למען
החייל ומוסדותיו

העובדה המעניינת כי מטה משטרת ירו
שלים משמש גם מרכז בנקאי מוסמך לסי
דור הלוואות מיוחדות ,נתגלתה לראשונה
במשפטו של ראובן )״רומק״( גרינברג לפני
חצי שנה .אז נודע כי קציני המחלקה הפ
לילית של המחוז סידרו לעד יצחק רוזנברג
)ראה אנשים( הלוואה של  1500ל׳׳י.
השבוע התברר כי המוסד הכלכלי התפתח
יפה ,המשיך לנהל את עסקיו בהצלחה רבה.
בחידוש משפסו של דוד )״דודו״( ועקנין,
בעל־המסעדה הירושלמי שנאשם בהחזקת
חשיש בביתו׳ נודע כי דמות מרכזית במערך
התביעה המשטרתית זכתה לאותו יחס בנ
קאי אוהד .יעקב אלבז׳ מודיע וותיק שעדו
תו נגד ועקנין הוקלטה והובאה לבית־
המשפט ,קיבל הלוואה של  300ל״י בתנאים
נוחים מבנק מק״פ )מסחר ,קרדיט ,פיננסים(.
הממליצים והערבים :הקצין אליעזר שיל
ו ד והסמל יעקב יערי׳ ראשי המחלקה הפלי
לית של מחוז ירושלים.

כי מזה שנים רבצה קללה על בית״״צימ־
בליססה .ליתר דיוק ,רבצו קללותיה העסי
סיות של רחל׳ כענן עכור על ראש בעלה.
והוא ,כדי להפיג את זעמו׳ היה מכה או
תה מכות נאמנות.

תוצרת ביח״ר נקה.
המפיצים חברת נורית בע״מ

אולם ,משבאו למשרד הרבנות ,להביא את
הגירושין לתוקפם הרשמי׳ פויסו השנים ע״י
הדיינים .תנאי הפיוס :משה יורשה להכות
את רחל ,מכה אחת לכל  10קללות ,שתופ־
נינה לפי כתובתו.

ה ג דו ד ב ט או ר עו ת ח ס סו ר ט
כאשר יעלו בשבוע הבא עשרים ושניים
שחקני הכדורגל של נבחרות ישראל ובחת־
המועצות על מגרש הדשא של איצמדיון
רמת־גן ,יהיה זה ללא ספק המאורע ה
ספורטאי הגדול ביותר בתולדות הספורט
הישראלי.
 65אלף צופים שימלאו את האיצסדיון,
המכיל רק  60אלף מקומות ישיבה ועמידה,
צפויים לתקלות ומכשולים שיעמדו בדרכם
למקומותיהם .יהיה עליהם להגיע עד למרחק
קילומטר אחד מד׳איצסדיון ברכב ,ומשם
להמשיך דרכם ברגל דרך חמש נקודות
ביקורת שונות ,בהן יעמדו כחמש מאות
סדרנים אזרחים בתלבושת חאקי־לבן ועוד
מאות שוטרים אזרחיים וצבאיים.
רק חמישית מכל מספר הכרטיסים הגיעה
למכירה חופשית לקהל .חצי ממספר הכר
טיסים נרכש במאורגן על־ידי קיבוצים׳ עי
ריות ובעיקר על־ידי התאחדות הכדורגל
לצבא׳ לאגודות הספורט׳ לממשלה ולסגל ה
דיפלומטי.
אף על פי כן הסתננו כרטיסים רבים
לשוק השחור׳ שם הם נמכרים במחיר כפול
ומשולש.
למרות הצפיפות וקשיי החדירה׳ צפויה
לצופים חויה גדולה ,אותה ישתדלו לגוון
תזמורות הצבא והמשטרה.

כדו רסל
נ ח מ ה ב דיג א טו
אולמר ריסליי ,שמנמן וצולע׳ לבוש חול
צה אמריקאית מבריקה׳ החזיק בידו את ה
כדור והפליט באנגלית לעבר הבחורים הג
בוהים ,שעמדו סביבו בתלבושת ספורט:
״או .קיי .בחורים׳ אנחנו ניקח אותם!״
והבחורים לקחו.
היה זה בעת מבחנה הראשון של נבחרת
הסגל האולימפי של ישראל בכדורסל ,נגד
קבוצת דינאמו סופיה .הקהל באיצטדיון ה
כדורסל בחולון שאג בהתלהבות׳ עודד את
השחקנים הישראליים.
מעולם עוד לא נראה קהל כזה במשחק
כדורסל 3500 .הצופים שעלו על גדות המג
רש ביטאו את תקוות הספורט הישראלי
בענף היחידי בו יש לישראל סיכוי לעמוד
בכבוד.
לא די טוכ .אולם הופעתה הראשונה
של נבחרת ישראל ,שבוררה מתוך עשרות
שחקני כדורסל על־ידי המאמן האמריקאי
ריפליי ,לא הצדיקה את כל התקוות שתלו
בה .הדקות הראשונות של המשחק׳ בהן
היתה הנבחרת פותחת בעבר בהתקפות מחץ
על סל היריב ,חלפו בשקט יחסי׳ כשרק
סלים בודדים נקלעים באופן הדדי.
לא היה זה משום שהיריב היה כה חזק.
להיפך .הבולגרים הרגישו עצמם שלא בנוח,
אם מפאת החום שלא היו רגילים לו ואם
מפאת ההערות שנשלחו אליהם מפעם לפעם
על־ידי צופים חסרי טאקט בבולגרית :״עכשיו
תשלמו בעד המטוס!״
הם גילו משחק נמרץ ותוקפני ,אך חסרו
את הטכניקה של הישראלים• לעומתם היתה
צרת הנבחרת הישראלית פיספוס כמעט
תמידי של הקליעות לסל .רק שליש מכל
הזריקות לסל הצליחו להשחילו.
למרות הנצחון הסופי ) (47:64של הנב
חרת הישראלית׳ היו אוהדי הכדורסל מאוכ
זבים :״איפוא הימים הטובים של הנבחרת?
קבוצה כזאת היתד ,מפסידה על האפס!״
הם לא יכלו לסלוח לריפליי שאברהם
שניאור ופרדי כהן לא נכללו בנבחרת .ריפ״
ליי עצמו נראה די מחצה ,טפח על כתפי
הבחורים ,עודד אותם לקראת משחקי הטור
ניר שיערך החודש בסופיה ואשר בו תיש־
תתף גם נבחרת ברית־המיעצות .״אין דבר
בחורים״ ,עודד ,״ניקח גם אותם!״
במשחק נוסף שנערך השבת בחיפה ,הש
תתפו שחקני הנבחרת בקבוצה בעלת שם
אחר :נבחרת הצפון ,שגברה שוב על די־
נאמו הבולגרית בתוצאות  .52:61אמר זכר
יה )״טאטום״( עופ ח׳ שחקנה המצטיין של
הנבחרת :זה בשביל ההפסד באיצטאדיון
דינאסו במוסקבה.
חעולם הזח 980

