
ספורט
כדורגל

ם רו ו □וג רו חו ב
 אמר מאוחר,״ הבימה אחזור תדאגי, ״אל
 ניב- שחקן בלוט, אשר בטלפון לאשתו

 מאמן־ וכיום בעבר בכדורגל ישראל חרת
 הא־ במוצאי־שבת חולון, בהפועל שחקן

 שנות בשבע תדאג. היא כי ידע הוא אחרון.
 יוצא בעלה כי לכך האשד, רגילה היכרותם,

 וחוזר הכדורגל למשחקי בצהרים שבת בכל
 — השמש שקעה בשבת חשיכה. עם

הביתה. חזר לא ואשר׳קה
 מגורים בבית שעה, אותה התחבא, הוא
 הפועל של הכדורגל מיגרש מול פרטי,
 גיסו אחריו, רדפו כי — התחבא חולון.
 אף על שפטים, בו ולעשות אותו להכות

 נראו ופניו דם שתת כבר שחוטמו העובדה
כידונים. קרב כלאחר
 מה אולם מילדות, כדורגל משחק ״אני
 שלנו, במיגרש ערב לפנות בשבע שאירע

 קרב, היה זה לכדורגל. כלל דומה אינו
פות כיצד ראיתי הראשונה בפעם מלחמה.

 מישחק־כדורגל, בעת לשחקן, ראש חים
 רגיל מהמיגרש. ברחתי הראשונה ובפעם
 גאה המיגרש מן לרדת שנים, משך הייתי,

 אולם הפסדים, לאחר אפילו מורם, ובראש
 סיפר כך,״ על מתבייש ואני ברחתי הפעם

הפ שאותות נמוך־הקומה אשר׳קה השבוע
 חוטמו פניו. על היטב ניכרו עדיין ציעה
חבורות. מלאים ופניו עקום
 במיגרש אחר־הצהרים בשבת אירע מה

 באר־יעקב הפועל קבוצת חולון? הפועל
 במים־ ה*לקומיים עם לשחק כדי לחולון באה
 התפרעו זאת במקום אולם ב׳; ליגה גרת

 מארחיהם. את רחם ללא והיכו שחקניה
 קל. ילך לא כי ידענו השריקה עם ״כבר

 לזכות ינסו האורחים כי לנו ברור היה
 מיד הברוטלי. מישחקם *יצול תוך במישחק
 את שלהם הגנה שחקן הפיל בהתחלה

 נחבל ואשר בלוט, אשר שלנו, המאמן
בפניו. קשה

 באשר׳קה, שוב פגעו מכן לאחר קצר ״זמן
המת השחקן את השופט הוציא אז ורק

 אולם הפרשה, תסתיים בכך כי חשבנו פרע•
 רק היא כי לדעת נוכחנו יותר מאוחר
הרא המחצית לסיום השופט כששרק החלה.
 המיגרש, במרכז התרכזו והשחקנים שונה
 באר־יעקב, מהפועל שחקן לפתע, ראינו

 ציון אל רץ עץ, לוח בידו מחזיק כשהוא
 בלוח. מכה ראשו על ומנחית שלנו תעיזי

 משראיתי אולם עיני, למראה האמנתי לא
 מיהרתי תעיזי, של מראשו ניגר רב דם כי

 הכרה.״ נטול היה הוא אותו. והרימותי אליו
ספו שניות וסבינים. עראי! בירה,

 לשדה כולו המיגרש דמה מכן לאחר רות
 שהיה וזר, התקוטטו ושחקנים קהל קטל.
 נמצא כי חושב היה למקום, במיקרה נקלע

 מהומות־הדמים בעת אלג׳יר, של ברחובה
שם.

הפ את הובילו מגן־דוד־אדום מכוניות
 הגיעה יותר מאוחר ורק לתחנה צועים

 ואסרה הניצים את פיזרה היא המשטרה.
הכדו באר־יעקב. הפועל שחקני 11 כל את

 את שם בילו יפו, למשטרת הובלו רגלנים
 למשפט יועמדו שבהם והאשמים הלילה,
פלילי.
היו עוד הגדולה הקטטה לאחר רב זמן

בלוט קורכן־פוגרום
מקל הרים השחקן

או אלה היו אדם. מלאים המיגרש סביבות
 בארבע שבאו באר־יעקב, הפועל קבוצת הדי

 המקום את לעזוב סירבו משא, מכוניות
חולון. של השקטים אזרחיה על ואיימו
 מבינים,״ הייתם האוהדים, את ראיתם ״לו
 הכדורגל למיגרש הצמוד הקיוסק בעל סיפר

 נשאו מהם רבים כי סיפר הוא החולוני.
״משר וסכינים. ועראק בירה בקבוקי עמם
 הוסיף יקרר״״ משהו כי ידעתי זאת, איתי

הקיוסקאי.
 התנהל הסתיים, שלא המישחק, למחרת

 בין הפועל מחדרי באחד סוער ויכוח
מז ובאר־יעקב. חולון של הסניפים מזכירי

 את להצדיק ניסה שהתפרעה האגודה כיר
 פסל ״השופט ערכו: שחקניו אשר הפוגרום

 התחממו,״ שלנו והבחורים לזכותנו שער
הסביר.
 של ועדת־המשמעת מחברי שאיש חבל

 גם וחבל במקום נוכח היה לא ההתאחדות
 ההתאחדות. מהנהלת איש שם היה שלא
 מרכז מחברי אחד שאף מכל חבל אולם

 המחריד. במחזה עיניו במו חזה לא הפועל
 מגיעים, היו המרכז חברי נוכחים היו אילו

 קבוצת להקים די לא כי למסקנה אולי,
 לחנך יש חדש. ישוב־עולים בבל כדורגל

 נעלי במתנה להם נותנים בטרם ספורטאים
 פראי־אדם הופכות אינם הנעלים כדורגל.

האולימפית. ברוח הדוגלים לספורטאים
 אשר תעיזי, ציון בן לאשר יכולים זאת
 זמן עוד שיזכרו — הנתקפים ויתר בלוט

 מיגרש על שחורה, שבת אותה את רב
חולון. הפועל

ם שוליית ס קו ה
 של מצבה כי ברור היה רב זמן מזה
 בכי הוא תל־אביב הפועל הכדורגל קבוצת

 הגיעו כי החליטו הקבוצה עסקני גם רע.
 מאמן הגיע שעבר ובשבוע נפש, עד מים

 המאמנים שלישיית את שהשלים לקבוצה,
קלמאר. יאנו — בארץ ההונגריים

 המחלקה הנהלת שניהלה השיחות בעת
 נמסר ברינה, ששהה ההונגרי, המאמן עם

בא יישאר שמילוביץ אדמונד כי בתל־אביב
 התברר השבוע אולם כמאמן־עוזר. גודה

 חמישי גלגל להיות מוכן אינו שמילוביץ כי
 שהופנתה הראשונה ההצעה את קיבל בעגלה,

אחרת. מקבוצה אליו
 הראשונה, הליגה מקבוצת באה זו הצעה

 העונה את שהחלה הקבוצה, הרצליה. הפועל
 ),0:4( רמלה הפועל על משכנע בניצחון

בטב האחרון למקום מכן לאחר נתדרדרד,
אחרון. שלפני במקום כיום צועדת לה,

 צופים מאות התאספו שני, ביום השבוע,
 עברה שמועה בהרצליה. הפועל במיגרש

האי את היום יתן ״שמילוביץ לאוזן: מפה
גדולה. היתד, והתכונה הראשון!״ מון

 הפתח־ נייפלד חיים שכב שעה אותה
הק של המאמן הוא, בבית־החולים. תיקוואי

 שהעלה והאיש האחרונות, בשנתיים בוצה
לתמונה. מחוץ לפתע נשאר א׳, לליגה אותה

הנ חברי אומנם, לו, מסרו בבית־החולים
 עם סיכמו טרם כי הרצליה, הפועל הלת

 עסקני ניצלו למעשה אולם שמילוביץ.
 שמאמנם ההזדמנות את הרצליה הפועל
 במקומו למנות מתפקידו, להדיחו כדי חולה

מאנדי. גיולה הלאומי המאמן של עוזרו את
המאור מאחורי בחלל, שריחפה השאלה

 קודם מאנדי? כך על יאמר מה היתה: עות,
 אחת את שאימן עוזר כבר לו היה לכן

 עתה הימשיך הלאומית; הליגה מקבוצות
 של התחתית מקבוצות אחת במאמן להחזיק

א׳? ליגה
 עזב שמילוביץ כי העובדה מקום, מכל

לגי להוסיף רק יכולה תל־אביב הפועל את
 היו שחקניה מרבית מחדש: הקבוצה בוש

 כי איימו אף מהם ואחדים עמו, מסוכסכים
 כל הוסרו עתה באימונים. ישתתפו לא

 הופעותיהם חידשו השחקנים כל המיכשולים.
 זמן בעוד כי מקווה וההנהלה באימונים

 את תתפוס לכושרה, הקבוצה תחזור קצר
בצמרת. לה הראוי המקום

במסלזל
ם ר מפיים ד1ו ח

הנב מאמן על שנמתחה הביקורת
 הזח (העולם מאנדי גיולה הלאומית חרת
 בפגישתו השבוע בפניו והוטחה חזרה )1202

 המאמנים הישראלים. המאמנים איגוד עם
ששי טענו הזה, העולם האשמות על חזרו
 את ומורידה קבוצותיהם את הורסת טתו
 בדורסלני כל . . . בארץ הכדורגל רמת

 להסגר נכנסו אחד, להוציא חולון, הפועל
 סירוב על מחאה לאות קבוצתם את ועזבו

 לתפקיד להחזיר המפא״ית קבוצתם הנהלת
מפ״ם. כאיש הידוע שמבן, מיכה את המאמן

? ה ^ א ו ה ז ו ♦

1212 חוה העוב□ תשבץ
 כדאי ושימחה מימי של מכתבם את

:בעצמכם שתקראו
משו יצור בפניכם להציג גאים הרינו

 קו־ של פוריה תולדה שהינו זה, בץ
 בי! ישראלית־ישראלית פרודוקציה

 אך — היפה המין את הסכסים. שני
 העלמה מייצגת —• חלילה החלש, לא

 מימי, דמתקרית דרויאנוב, נימרודה
 בחיר־ליבה, מייצג הגברי המין ואת

ב דמתקרי לילינטל, זיגמונט העלם
שימחה. רבים
 יהיו ואילך מעתה כי שהחלטנו לאחר

 תחת אחת קו־אקסיסטנציה חיינו כל
 לעתיד הבעל ניסה רבנית, גושפנקה

 לעתיד הרעיה בעוד בתשבץ, כוחו את
ה כנגדו. כעזר ככתוב משמשת לבוא

 פיפ־ של בסים על חובר כולו תשבץ
טי־פיפטי,

 — מימי :נוספים טכניים פרטים
 וסוציולוגיה. לפסיכולוגיה סטודנטית

 ומרעי- לכלכלה סטודנט — שימחה
לימו שנת את סיימנו שנינו המדינה.

ועוד — בירושלים הראשונה דינו

ש תל־אביביים שנינו נטויה! ידינו
 דידאקטיות־ למטרות ירושלימה ירדו

 לחלוטין. טהורות אקדמיות
 ולא בלתי־צפוי דבר כל התחביבים:

קבוע.

מפ )1 :מאוזן
 של דיבור )4 לט.

 )11 סוד. )10 אחד.
 לכתוב שאפשר צדיק

שגי בשבע שמו את
 עבורה. )13 אות.

 שר לשעבר, )14
 )15 ותעשיה. מסחר
 )15 וויתור. מילת
ב נוזל )19 נשיא.

 יוצרת )20 נוף.
 )22 תנועה. פקקי
 שר של הפרטי שמו

לש הבריטי החוץ
ש מילת )25 עבר.

•נ מחלה )26 לילה.
 אנש בין פוצה

 נכסים עתירי עסקים
 חית )27 ודאגות.

 )32 עלם. )30 טרף.
 ביזשתי הקצרה הדרך

 מספיק. )33 נקודות.
תחי )36 רץ. )34
 מלכה של שמה לת

קדומה
ב סטריפטיז בצע

 )39 אשף. )37 ציבור.
 בירה )44 דגל. )42 העומר. בחג בו מתחילים
 שליח: )48 תיאטרוז. שהקנית )46 אירופית.

 שש )55 מס. )53 תפארת. )51 ווים. שני )50
 ישראלי פסל )59 בתוכו. )58 נב. )57 מאות.

 )60 בורדל. פרם כחת: בחו״ל שהתפרסם
הלאומית. מהנבחרת שהוצא כדורגל:

 )2 דיטריד. של הידוע שירה )1 מאזנך:
 באפריקה. )נהר5 הקודקוד. נקודת )3 או!.

 נוזלים. מידת )7 באסיה. ממשלה ראש )6
 )12 שובתים. בה המורים )9 שושנה. )8

שואלת לשלומם )16 שוס. )15 חג. שאינו

 )23 האלף־בית. מאותיות )21 קדמוניים.
 אינו )24 פרם. יש שמו ועל שנהרג עתונאי

 )28 באפריקה. קדומה מדינה )26 עובד.
ידו צרפתית שחקנית של בעלה )29 מודד.

 בורננין. ארנסט של אשתו של שמה )31 עה.
 )37 במפתיע. בא )35 מטפס. בעל־חי )32

 — היא )38 ארה״ב. של החרש נשיאה
 כבש אותה )41 המערבי. הנבול )40 רמים.

ב נדול עץ )45 יפאני. מטבע )43 יהושוע.
 צבע )49 אור. מלא )47 עונה. )40 מידבר.

 תבואה. )54 זמנו. קודם שנולד )52 השינאה.
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