
ספורט
כדורגל

שחקנים חסרים:
 מאמן של הראשונה תגובתו היתה מה

 גיולה ישראל, של הלאומית הכדורגל ניבחרת
 בקפריסין? המביש התיקו אחרי מיד מאנדי,

 גיולה כשחזר אבל לכך, להאמין אולי קשר,
 ד,מיש- אחרי בניקוסיה, לדרה למלון מאנדי

 ״גיהצתי ישראלים: קבוצת לעבר הפליט חק,
תל־אביב!״ מכבי את

 מ־ איש להכליל שלא מאנדי, של שיקוליו
 הישר־ בניבחרת תל־אביב מכבי כדורגלני

 הם בקפריסין. רק לא בו התנקמו אית,
 משחק־הגומלין בעת גם בו להתנקם עלולים
 הסיכויים כל ברמת־גן. שבוע בעוד שייערך

 משחקני־ שניים ייעדרו זה שבמישחק הם
 האנשים מלבד בקפריסין, ששחקו הניבחרת

בעצמו. מאנדי על־ידי שנופו
 והניב־ תל־אביב הפועל רץ טיש, גדעון

 בקשר קבוצתו עם הסתכסך הלאומית, חרת
לאי הופיע לא עבורו, מקום־עבודה למציאת

הש למישחק־הליגה לא ואף קבוצתו מוני
 על־ התבקש מאגדי חיפה. הפועל נגד בת,
 בסגל. לשתפו לא תל־׳אביב הפועל ידי

 שעבר, בשבוע בשפעת חלה סטלמך, נחום
 ו־ קבוצתו באימוני הוא אף השתתף לא

 בשבוע במישחק שיתופו השבת. במישחקה
בספק. מוטל הבא

 מאנדי יוכל לא וסטלמך, טיש ייעדרו אם
 מכבי שחקני בעזרת חסרונם על לחפות

בר שמותיהם את הכליל לא הוא תל־אביב.
להתאח שלח אשר שחקני־הניבחרת שימת

מ היחיד השחקן לכדורגל. העולמית דות
 שותף לא אך בסגל, שנכלל תל־אביב מכבי

 ברמת־גן, גם ישחק לא בקפריסין, במישחק
 גולדשטיין, יוסף הזמינו. שמאנדי למרות
אגודתו כלפי מאנדי של מיחסו קשה שנפגע

בנימין כדורגלן
הפלגה ועוד הפלגה

עבו כי הניבחרת למאמן הודיע עצמו, וכלפיו
לסגל. להצטרף ממנו מונעים קלה ופציעה דתו

המים מ! ניצחון המוציא
 עסקניה שחקניה, ירושלים, הפועל אוהדי
 את שמעו לא גיבונם, ג׳ק האנגלי ומאמנה
 בשבוע שבישרה והחדה הארוכה הצפירה

 ל־ נוספת אנית־סוחר של בואה את שעבר
 היתד, לא זו צפירה חיפה. — נמל־האם

הפת על בישרה היא אולם מאחרות: שונה
הלאומית. הליגה במשחקי השני המחזור עת

 מדודים בצעדים לו ירד האוניה מכבש
 התימנים לכרם מיד שיצא גבה־קומה, מלח

הקיפו המונית, מן שם כשיצא בתל־אביב.
 זה היה שימשון. קבוצת אוהדי עשרות הו

ל הפלגה בין המשמש מלח בנימין, יוסף
 מאז הכרם. בקבוצת מרכזי כחלוץ הפלגה
ה במשחקי במדי־קבוצתו, לאחרונה הופיע
 לעבור יוסף הספיק א׳, ליגה של סיום
 מצפים הקבוצה כשאוהדי ימיים, מילין אלפי

 להציל יכול הוא ״רק עיניים. בכליון לשובו
 מריח הוא הלאומית. בליגה הקבוצה את
 שלנו,״ אחר חלוץ מכל טוב יותר השער את

 בעת שימשון, מאמן ליטביק, מוסי אמר
שעבר. רביעי ביום בנימין, השתתף בו האימון
 סיפון על גם כי הוכיח לאימון, בא יוסף

 הגופני. הכושר את לאבד שלא אפשר אניה
ו השימשונית ההתקפה במרכז הורכב הוא

 כדי לבירה, רועדים בליבות יצאה הקבוצה
גיבונס. של המפורסמת קבוצתו נגד שם לשחק

 לבריכת־מים יותר דמה הירושלמי המיגרש
 נבהל שלא היחיד כדורגל. למיגרש מאשר
מר שבילה המלח בנימין, יוסף היה מהמים

 שריקת לפני דקות חמש ים. בלב ימיו בית
 והביא במשחק היחיד השער את כבש הסיום

הלאומית. בליגה השני הניצחון את לקבוצתו
 הקרובים בימים יוצא שיוסף רק ״חבל
 מי הרחוק. למזרח והפעם נוספת, להפלגה

 שימשון, שחקני נאנחו יחזור,״ מתי יודע
הגדול. ניצחונם את במוצאי־שבת שחגגו

 ולא — לחזור מבטיח בנימין יוסף אולם
 הים,״ את לעזוב מתכונן ״אני עוד. להפליג
הרבים. אוהדיו לשמחת הצהיר

עסקנים
משקפי׳□ לו איו זלמן

 זלמן הרגיש שחלפה, הכדורגל בעונת
 לרגליו. מתחת בוערת הקרקע כי קליאוט
 אגודות של הבום בעבר שהיה העסקן,
 מתפקידיו, וסולק תל־אביב ומכבי הפועל
הכדו בהתאחדות מכבי מרכז כנציג שימש

מוג קבוצה שום בעצם, שייצג, מבלי רגל
להימ יוכל לא זה מצב כי הבין הוא דרת.

במש קבוצה חיפש זלמן ימים. לאורך שך
קבו לראשות לחזור החליט לבסוף, קפיים.

 ידידיו תל־אביב. מכבי של הכדורגל צת
מוע את הציעו התל־אביבית האגודה בוזעד
הכדורגל. לסקצית מדותו
להת זלמן היה יכול לא קשריו, אף על
 הסכמת ללא הכדורגל קבוצת לוזעד קבל

ה עסק לכן קבוצה. אותה של השחקנים
 דיבר הוא שיכנוע. בפעולות ארוך זמן עסקן

 בצבעים בפניהם צייר השחקנים, אל אישית
האגו לוועד שבהחזרתו היתרון את ורודים

 יותר גבוהים מענקים לחו״ל, נסיעות דה:
 חזר כך נזקק. לכל אישית עזרה לשחקנים,

 התנגדותם למרות תל־אביב, למכבי זלמן
 שאי־אפשר מכיוון הקבוצה. עסקני שאר של

 מרדכי הקודם, האגודה יושב־ראש את לפטר
 יושבי־ שני השנה מונו דן, ממנהלי עצמון,

וקליאום. עצמון לאגודה: ראש
 של הראשונה פעולתו התמיד. לא זה מצב

נב הארחת היתד, החדש בתפקידו קליאוט
 מילא כאן קוסטה־ריקה. של הכדורגל חרת
 שותף גם היה הוא כפול• תפקיד זלמן

 הקבוצה את שהביאו הפרטיים לאמרגנים
 תל־ מכבי את ייצג רווחים, הפקת לשם
אמרגנים. אותם עם במשא־ומתן אביב

 קום־ ניבחרת של הופעותיה כשנסתיימו
 זה היה כספי, בהפסד בישראל טה־ריקה

 התל- שהאגודה הסכום את שהפחית זלמן
 מישחקה בעד לקבל צריכה היתד, אביבית

 הקבוצה נציג להיות במקום האורחים. נגד
בקבוצה. האמרגנים נציג היה האמרגנים אצל

 לחפש יצטרך שזלמן היר, נראה השבוע,
 מונה עצמון מרדכי חדשה. קבוצה בקרוב

 הורחק זלמן האגודה. של יחיד ליושב־ראש
האגודה. בוועד השפעה מכל

קלה אתלטיקה
אתדט• שיווי־מ׳שקל

 אמרו כוכב־קולנוע,״ להיות יכול ׳,הוא
 ו־ תמיר גבר למראה רוול, נערות השבוע

 לא הן דיזנגוף. ברחוב שטייל יפה־מראה
קול כוכב באמת הוא מתיאם שבוב ידעו
ספורטאי. בתור בעיקר התפרסם כי אם נוע,

 המנצחים, לבימת כשעלה ,17 בן היד, בוב
 את לקבל שגד, 12 לפני לונדון באולימפיאדת
עשור. בקרב הראשון למקום מדליית־הזהב

הל באולימפיאדת שנים, ארבע כעבור
 בעת תבל, ספורטאי כבחיר הוכרז סינקי,
הזהב. במדלית השניה בפעם שזכה

 יותר, עוד מזהיר עתיד לו ניבאו הכל
 לקאר־ הסוף בא קצרה, תקופה אחרי אולם
ה האמריקאי הנער של הספורטאית יירה

הולי בסרט עצמו את שיחק הוא יפהפה.
האמרי הספורט מוסדות על־ידי נפסל בודי,

 משום ארצות־הברית, את מלייצג קאיים
ה הספורטאי את הפכה הבד על שהופעתו

בסרטים. לשחק המשיך מאז למיקצועי. חובב
 ג׳ין עם סרט הסרטת שסיים אחרי השבוע,

 ימים, לעשרה לישראל קפץ באתונה, מנספילד
 ארצות- ממשלת של רצון־טוב כשליח
 ישראל ספורטאי בפני להדגים כדי הברית,

הקלה. האתלטיקה רזי את
 יחזור הוא בישראל ביקורו את ״כשיסיים

 העתו־ ניספח הולנד, הרולד אמר הביתה,״
 ש־ אלא ארצות־הברית. שגרירות של נות
 כן לפני לאמריקה. חוזר לא עדיין בוב

 ספורטאיה את ללמד בירדן, לבקר יספיק
 ממשלת ישראל. לספורטאי שהקנה מה את

ה שיווי על שומרת עדיין ארצות־הברית
במזרח־ד,תיכון. משקל
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ל״י 8.700 הרשמי במחיר
ל״י) 2,500 עד בתשלומים קניה (גם

 המתאימה היחידה המכונית
מתחרים ללא הארץ לתנאי

ה * י צ ז י נ ו ר כ נ י  ככל ס
ההילוכים מערכת

ק"מ 10.000ל־ אחריות *
בהרצה צורך אין *
מינימלית דלק צריכת *
6כ־־־/ מוגדל מטען תא * 5 0 .

ה ר ז י מ ע״ 3 ו
 בישראל פולקסוזאגן סוכני

67667 טל. ,25 פ״ת דרך ת״א,
ת״א ושות׳, ״פדיקס״ מוסך

31823 טל. ,5 נרדמים מקיצי רח׳
חיפה ״הדר״, מוסד

4050 טל. הדר, רח׳ ד,שמשוני, י.

 הבית עקרות כל כמו
 גם סמכי הנבונות,

 שמפו טקסטיל על את
 האריגים כל לכביסת

 משי צמר, העדינים:
ונילון.

 ״נקה״ תוצרת
 היחידים: המפיצים

בע״נז נורית חברת

 נשרו
!השערות

 גזנור למפנל למהלכה פנה
ב ?נמהמי?נמ", .ב״רנבינה

 ואי1הביאנ?גמממי הנהלה
 תל־אביב, רנבי\, גילננז

 נגב28 מלי ,2 פינמ?ר רה׳
נ. הרצל רחוב היפה, —

1491 סחרי הזה ח-המגל


