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אבר... ם, חבר חברים,
ש הלאומית הליגה משחקי על

 מכבי גברו בהם השכת, נערכו
 כתוצאה נתניה מכבי על תל־אכיב

 הפועל על תל־אכיב והפועל ,2:3
 מספר תוצאה, כאותה פתח־תקוה

גלזר: שייע
 חדשים אריות על שמעתי האחרון בזמן

 של לאריות מתכיזן לא אני בארץ. שקמו
 נתניה. מכבי לקבוצת אלא ורשה, קרקס

בונ רק עשו השנים שכל האלה, החברה
 הליגה, טבלת באמצע תמיד ועמדו קרים
הש הפתעת ממש פריירים. פתאום לי '.געשו

 הפועל כמו יריבים לחסל הצליחו הם נה.
ש בשבוע ורק פתח־תקווה, והפועל חיפה
 לפני בטבלה, השלישי במקום עמדו עבר

תל־אביב. מכבי
 תל־ שמכבי בטח חשבו האלה הנתנייתים

 היא אם אחד. לכל נקודות מחלקת אביב
 למה ולבני־יהודה, ירושלים להפועל מפסידה

ב באו והם להם? גם נקודות תיתן שלא
 הנצ־ אחרי אותן. לקבל לבאסה במרץ שבת

להתנגדות. קיוו לא שלהם, האחרונים חונות
 היה הזה שהמשחק ששכחו היא הצרה

 בליגה השנה ההבדלים מאוד• לנו חשוב
 יש השבוע גם קטנים. נורא הם הלאומית

בטבלה הראשונה בין הבדל נקודות 4 רק

 עלול היה קטן זעזוע כל השביעית. ובין
לאלי - מהמירוץ תל־אביב מכבי את להרחיק

חכמות. ובלי נימים בלי והפעם פות,
הח בקבוצה, אצלנו המשבר למרות לכן,

 לוקחים אנחנו הפעם יהיה שלא שמה לטנו
 לנתניה. יכאב זה אם אפילו הנקודות, את

לאליפות?! נוגע כשזה אבל חברים, חברים,
 המשחק את התחלנו הזמן. כר רעדנו
 במחצית שכבר הרגשה מתוך במהירות,

 היה שזה מכיון יתרון. לקבוע צריכים
 ותוך לשחקנים התחפשנו לפורים, קרוב

 אחרי ,0:2 ביתרון הובלנו כבר דקות 20
לוי. רפי של פנדל ומכת נחמיאם של שער

אצ המתח קצת ירד כזאת תוצאה אחרי
 בכיסנו. כבר שהניצחון בטוחים היינו כי לנו,

 גולים, שני היו רגע 20ב־ פשוט: החשבון
 החשבון את רגע? 90ב־ יהיה כמה אז

בעצמכם. כבר תעשו
 מישהו יש כאלה, במקרים תמיד כמו אבל

 הנתנייתים, הרושם. את לקלקל שמוכרח
 בעיקר לעומק, פריצות של בשיטה ששיחקו

 שתי עשו והוזיאס, היינה החלוצים על־ידי
 ההגנה שגיאות את ניצלו מוצלחות, פריצות

ל הצליחו הם רגעים עשרה ובמשך שלנו
 כמעט המוראל את לנו הוריד זה השוות.
 עוד חוטפים לזהיינו רחוק היה ולא לגמרי,

ההפסקה. באה למזלנו גול.
מ כאילו לשחק התחלנו השניה במחצית

 וסיס־ התקפות בסידרת פתחנוי שוב התחלה.
 שה־ כשראיתי בטוחים. שערים כמה פסנו

 כמקשר, לשחק התחלתי הולכים לא ענינים
 הימני לקיצוני טובים כדורים כמה וסיפקתי

 השחקנים אחד היה הוא בן־הרוש. שלנו,
שהב גם והוא ;ה, במשחק שלנו הטובים

הנצחון. שער את קיע
 אחרי כלל, בדרך ותודח. הכבוד, כל
 נשארנו, הפעם הביתה. הולכים כזה, טשחק

תל־אביב הפועל בין המשחק את ׳)ראות •יי

 היה הזה המשחק כי פתח־תקוזה. להפועל
 כל משחקים. בעצמנו אנחנו כאילו בשבילנו

בשבילנו. גם חשובים היו שער וכל נקודה
מ החל לקרוא אפשר תל־אביב להפועל

 עשו הם כי למה? השחור. הפועל השבת
 את וניצחו בשבילנו, השחורה העבודה את

 ככה בטבלה. הראשונים פתח־תקוה, הפועל
.2 רק ולא נקודות 4 הרווחנו כאילו יצא

 השני שהמשחק שלמרות הוא, שמצחיק מה
 ולהפועל שלנו, מאשר טוב יותר הרבה היה

 היה זה הרי לנצח, ספק בלי הגיע תל־אביב
 לעתו- שלנו. המשחק של שניה הצגה כאילו
צרי היו הם עבודה. בכלל היתד, לא נאים
והק השחקנים שמות את לשנות רק כים

 אותו היה והכל הראשון מהמשחק בוצות
 פתח־ ,0:2 הובילו תל־אביב הפועל דבר:
 ,2:2 המחצית עד להשוות הצליחו תקוה

 הגולים .2:3 השניה במחצית ניצחו ותל־אביב
הרגעים. באותם כמעט היו אפילו
 היו תל־אביב הפועל של הגולים שכן, מה
 והפעם, הכנסנו. שאנחנו מהגולים יפים יותר

 על חושב אני מה יודעים שאתם למרות
 להם: להגיד מוכרח אני תל־אביב, הפועל

העזרה. על ותודה הכבוד, כל

אופנועים
ת הפלדה סוס■ בחולו
 שנים 10 לפני הזח העולם אירגן כאשר

על בארץ, הראשונים מירוצי־האופנועים את

 נוריאל אברהם היו שמשון, שועלי גביע
 הבר־מצוה. בגיל נערים עדיין משולם וחיים

 הפלדה, בסוס התאהבו אז שכבר למרות
ההמו בתחרות להשתתף מכדי צעירים היו
 לעיני אופנועים 37 התחרו בה הראשונה, נית

 באורך מסלול־מכשולים על צופים, 5000
בגבעתיים. קילומטרים חמשה של

 ש־ כנערץ כתרו, את האופנוע איבד מאז
 ומכוניות־ הקטנועים הממונעים. בכלי־הרכב

 נו־ אברהם אולם מקומו. את תפסו הפאר
 חבריו בפי המכונה משולם וחיים ריאל
ה לאהבתם נאמנים נשארו השחור״, ״הנץ

 אופנועים על לרכב החלו שניהם ראשונה.
 הרשיון. קבלת את איפשר שגילם לאחר מיד
 בתי־מלאכה פתחו במקצוע, נשארו גם הם

חב עם שבת מדי ערכו אופנועים, לתיקון
הארץ. רחבי בכל טיולים ריהם

 בחולות אופנוע נתקע הטיולים באחד
 נוריאל אברהם למחרת כשהוזעק בת־ים.

שה נוכח בחולות, סיבוב עשה לחלצו, כדי
 לפתח אפשר בהם בחולות, המהירה נסיעה

מסח היא לשעה, קילומטר 70 עד מהירות
ומהנה. ררת

 מדי להתאסף אופנועים קבוצת החלה מאז
 ליד חולון, שבקצה החול בדיונות שבת

בד תחרויות שם לערוך כהן, ג׳סי שיכון
 החליטו קצר זמן תוך אופנועים. על הירה

 יותר, מאורגן למשהו אלה תחרויות להפוך
ב האופנועים ,תחרויות מסורת את לחדש

ישראל.
 בעל לכל הפתוחה הראשונה, התחרות

 בשבת תיערך כוחות־סוס, 3.5 של אופנוע
 ג׳סי שיכון של בחולות בבוקר, הקרובה

ה אל לבדו הפעם יזנק מתחרה כל כהן.
 מכשולים של שטח לעבור יצטרך מסלול,

 בין וסיבובים עמוק חול חול, גבעות כמו
 בגביעים יזכו המקסימלית. במהירות דגלונים

כיותר. הטובות הזמן תוצאות בעלי
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ירושלים. ,75 ג׳ורג׳ המלך רחוב בע״מ, בישראל לאור להוצאה המכון
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ה המריונטות תיאטרון
 הצגותיו מציג איטלקי

בתל־אביב. ״פאר״ באולם האחרונות
 אחרונים ימים צ

בתל־אכיב
 .6.45וב־ 4ב- יום יום

.17.3 חמישי ביום  פרידה הצגות צ
מתל־אכיב

 במשרדים כרטיסים
״פאר״ ובקופת מ• םים,4 :ירושלים

 ב־ ״אדיסוז". באולם בר
 וב-6.30ב- )10.3( טוצ״ש

 שני, ראשון, ביטים .9.15
 שלש הבא בשבוע שלישי
 6.15,0.30,4 ביום הצגות

כתנא. בטשרד כרטיסים


