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 לוינשטיין א. את ג. ב. רהיטים 7 חרושת בית
לרהיטים בבית־המסחר ביותר חדישות דוגמות

ט״ן ש דוינ
המסחר! בית  החרושת: בית

 תל־אכיב,
 ח־לוכלסקי מרכז
 2 מס׳ רחוב
83575 טלפון 82525 טלפון

הזמנה ולפי מוכנים ומשרד בית רהיטי

 תל־אביב,
43 הרצל רחוב

 ביותר חדישים רהיטים מערכות
אצל

!חובסק׳ א.
 39 הרצל רה׳ תל־אביב,

נחמדות סלון פינות
אינטימיים שינה חדרי

מקורי ריהוט

 מעזפו כשמסלול באויר, נראה מקרן, ש״ע ידי על שנבעם הכדור מכבי. של הראשון הנול
סגל. המגן עומד בו לשער ומשם לוי רפי של ראשו אל שחורים בקווקוים מסומן

ה. ט ט ק  (קיצוני גולדשטיין דני קטטה. פרצה ,2:3 יתרון שער השיג שהפועל אחרי ה
תחילה. בו התגרה שדני טען (במרכז) רפי בעינו. חבט לוי שרפי טען משמאל)

סשרט
כדורגל

הגדול הדרבי
 שהתקיים הכדורגל משחק על

 ומכבי הפועל קבוצות בין השבת
 תיקו בתוצאה שהסתיים תל־אכיב,

:גלזר שייע כותב ,3:3
 לשאול מפסיקים לא ארצה שחזרנו מזמן

 העתונים אמנם בקוצ׳ין. היה איך אותנו
מת העתונים לפי אבל הרבה. זה על כתבו
 את להשקות צריכים היו לא שבכלל ברר

 כש־ ,בכינו — כשניצחנו בקוצ׳ין. המגרש
בהשקאה. צורך אין אז כן. גם — הפסדנו

ה על בראש חור לנו עשו ביחוד
 זה איך״ פאקיסטן. נגד האחרון משחק

 כשהפאקים־ התוצאה את להשוזת יכולתם
 מה כל שואלים. היו ?״0:2 הובילו טנים

 תבואו אמרנו: אז עזר. לא להסביר, שניסינו
כזה. דבר עושים איך ותראו בשבת, לבאסה

קבו לשתי בנבחרת התחלקנו בשבת אז
 ושלושה תל־אביב במכבי שיחקו ארבעה צות.

ב להוביל להפועל נתנו בהפועל. שיחקו
 לקהל להראות והחלטנו ,0:2 של יתרון

 יבלבלו שלא כדי כזאת, בתוצאה משוים איך
בתכ פנצ׳ר קצת היה שבסוף רק המה. את

שלי גול הכניסו והפועל 2:2ל־ הישודנו נית.
 מקבלים שניים, נותנים זה? מה ראינו, שי.

 חשבנו רביעי. נקבל שלישי, ניתן שלישי.
 שרק שלמזלנו אלא פעם. אף יגמר לא שזה

 מקוד, אני אז .3:3 כבר כשהיה השופט
פאקיסטן. נגד תיקו השגנו איך שהבנתם

 החליטו המשחק, לפני בארץ. תיירים
 ואנחנו להודו, ארוך ממסע שחזרנו שמכיון

 לנו לעשות הארץ, את זוכרים לא בטח
 תל־אביב לעירית אותנו לקחו בארץ. סיור

ש הירושה את נמיר לנו חילק ושם למשל,
 העיריה של כאלה סמלים לבנון, לו השאיר

ולא בסף לא אינם שבעצם כסף מצבע

 את לראות אותנו לקחו כך אחר נחושת.
 מאוד, יפה בנין באמת הועד־הפועל, בנין

 נגמר. לא עוד וזה מיץ. לשתות ונתנו
 ערב. וארוחות מסיבות בהביטה, הצגות
תיירים. כמו באמת עכשיו מרגישים אנחנו

 רצחנית בהתקפה המשחק את התחלנו
 הרבה לא אחרי אבל אחד. אף הרגה שלא
 עמדו רפי ועל עלי הולך. שלא הרגשנו זמן
 מקום, לכל אחרינו שהלכו דחלילים, שני
 החלוצים עשו זמן ובאותו לזוז. נתנו ולא

 גולים. שני והכניסו התפרצויות שתי שלהם
 כל את עשינו אבל נבהלים. לא כזה מדבר

המח עד אחד גול לפחות להכניס המאמצים
 כדור קיבלתי מתוכננת התקפה אחרי צית.

 עד לשער. בוולי אותו והמשכתי מהאויר
 הצליח השוער איך יודע לא אני היום

 לקרן. הכדור את ולהוציא זה, את לעצור
 וללחוץ אותו לנשק שגמרו לפני עוד אבל

 את להוציא צריך היה הוא הידיים את לו
 של לראש ישר קרן בעטתי מהרשת. הכדור

לרשת. הכדור את שהכניס לוי רפי
 נתן השני הגול את דמעות. עם דם

 חשבנו מוצדקת. פנדל מבעיטת לוי רפי
 המקרה לולא תיקו, כבר תישאר שהתוצאה

ההת באחת נפצע ריגל, שלנו, המגן הרע.
 ירד הוא הפנים. את לו הציף ודם נגשויות

 הרגע באותו אבל הדם, את לו שינגבו לרגע
 לפינה מהפועל מנחם יצחק התפרץ בדיוק

 עם אחריו רץ ריגל לשער. והתקרב שלו
 דם עם חזר רגע ואחרי הפנים, על הדם

לשער. נכנס הכדור דמעות. עם ביחד
ראי התיאשנו. כמעט אבוד. שהכל חשבנו

 נותן והפועל מתקיפים אנחנו הזמן שכל נו
 לעמוד כבר נשארתי יאוש מרוב השער. את
 כדור ראיתי פתאום שלהם. השער ליד

 אהרונוסקינד. של מבעיטה הארץ, על מתקרב
 לי אמר האינסטינקט לשער. בסטארט רצתי
 אל לרוץ הספקתי גול. להיות הולך שפה

מגי שלושה בין אחד פלוק ולתת הכדור
הרשת. על תלוי עצמי את ומצאתי נים,

 מפני נקודה השגנו שאומרים, כמו וכף
משכל. יותר מזל לנו שהיה

11*2 חזה העולם


