
 הוא אם ידע לא ויוסלה פעמים, כמד, היה
 הבקיע שני שבחצי עד לא. או סוב מאמן
יוד עכשיו וכולם הניצחון שער את בכר
טוב. מאמן שיוסלה עים

אלי קטנה בקשה עוד לי יש הסוף לפני
 להשיג אפשר מי אצל יודעים אתם אולי כם:

 מישהו כדור? עם שער מבקיע שלי תמונה
 הצל־ לכל הלכתי כזאת. תמונה אצלי ביקש
 מכניס שאני אומרים הם להם. אין אבל מים,
 מספיקים לא שהם סהר, כל־כך הגולים את

לצלם.

□ שחקי ה מ ר מכי ל
 היווה א׳, בליגה השבת מישחקי הפתעת

קבו על הרצליה הפועל קבוצת של ניצחונה
•2:4 בתוצאה כפר־סבא, הפועל צת

 קבוצות בין היא הרצליה, הפועל המנצחת,
לח אפשרית מועמדת הליגה, של התחתית

המ שנה. לפני עלתה ממנה ב׳, לליגה זרה
 שבוע לפני צעדה כפר־סבא, הפועל נוצחת,
 בתוך נמצאה הליגה, בטבלת הרביעי במקום

לאליפות. המירוץ
 זה, ניצחון לייחס נטו הרצליה בהפועל

 רביוב. אליעזר החלוץ של למישחקו בעיקר,
 מילדות שיחק במיקצועו, מסגר ),25( אליעזר

בי פתת־תיקווה, הפועל של הנוער בקבוצת
 להגיע שהצליח רביוב, יהודה אתיו עם חד
 אליעזר זו. קבוצה של הראשון להרכב עד

מחנה־יהודד, בהפועל זאת, לעומת שיחק׳
קבוצת־האחות. —

 בתום עצמו. קבוצת נגד בכורה
 יצאה א׳, ליגה מישחקי של הראשון הסיבוב
 לגייס רע, בכל היה שמצבה הרצליה, הפועל

 אליה. צורף רביוב אליעזר לקבוצה. תגבורת
 דווקא הרצליה, במדי הראשונה בהופעתו

מחנה־יהודה הפועל — לשעבר קבוצתו נגד
 הבקיע המישחק, גורל את אליעזר חרץ —
קבוצתו. לזכות השערים שני את

 אחר במישהו ראו המנוצחים הכפר־סבאים
 לעובדה, לב שמו הם למפלתם. האשם את

 היה נוסובסקי, יאיר שלהם, שוערם שדווקא
 האחריות את לבדו נשא השבת, מאוד חלש
מת עובדה זו היתד, שספג. השערים לשני

בחו נוסובסקי של הצטיינותו לנוכח מיהה,
 מאנד שגיולה לכך שהביאה האחרונים׳ דשים
ישראל. של העתיד משוערי כאחד יציינו

 לשיווק כסוכן־מישנה העובד גוסובסקי,
הפ עמד בהרצליה, גם השאר בין ממתקים,

 קבוצתו מנהלי שד. כפאו כאילו בשערו עם
כאן. היתד, ר,מיקרה יד רק אם לחקור החלו

ד כוך בי מ ה
 כדורגלני של המוחלטת התמוטטותם

 על השבת ששיחקו בעת פתת־תיקווה, מכבי
 במבוכה הביאה חיפה, מכבי נגד מיגרשם,

 שנראה בשעה דווקא הקבוצה. אוהדי את
נשק וכי מעט, מתאוששת זו קבוצה כי היה
 בתחתית ממקומה להחלץ סיכויים לה פים

 1:5 בשיעור ההפסד בא הלאומית, הליגה
 אחד במישחק בהיר. ביום בברד לחיפאים

 השערים מכל שליש הפתח־תיקוואים שפגו
קודמים. משחקים 11ב־ שספגו

השו — לכך הסבר היה הקבוצה לשחקני
 הביא טיפשיים, שערים שקלם גולדרינג, ער

לק אומנם השחקנים. בין המוראל לירידת
 — בוו חיים — יותר טוב שוער יש בוצה
 לשחק שבועות מספר מזה מסרב בוך אולם

הר לא הקבוצה שמאמן אחרי קבוצתו. עם
 הפועל נגד הפרסטיג׳ה במישחק בוך את כיב

 ערך הוותיק, השוער נעלב פתח־תיקווה,
לשתק. בסרבו שביתת־בית

 ע? לפרוט עסקני־הקבוצה מנסים עתה
 כדי השוער, של הלוקאל־פאטריוטיזם נימת

ממ ולהצילה קבוצתו בשער לעמוד שיחזור
נוספות. פלות

הזדים נגד
שלו להתזזסף עומדים הקרובים בחודשים

המאמ לאיגוד ישראליים כדורגל מאמני שה
לימו את המסיימים השלושה, במדינה. נים

 בקלן, לספורט הגבוה בבית־הספר דיהם
 שוער לשעבר בנדודי, אברהם הם: גרמניה,
 ווד־ מקם תל־אביב; ומכבי ישראל ניבחרת

ואלכ כפר־סבא; הפועל איש לשעבר ניאק,
קריית־חיים. הפועל איש קליין, סנדר

 מאמני־הכדורגל מספר שגדל מידה באותה
 והולכים קטנים כן המוסמכים, הישראליים

 האופנה עבורם. והעבודה מקומות־הקליטה
ה הכדורגל של בקבוצות־הצמרת שפשטה
 פוגעת זרים, מאמנים להעסיק ישראלי,
המקומיים. המאמנים של התקדמותם בסיכויי

 אלוף־ בקרוב לצאת עומד זו תופעה נגד
 המאמנים איגוד נשיא סוחר, שמואל נושנה

הכדו שעתיד בדעה הדוגל סוחר, הישראלי.
 של התפתחותם במידת תלוי בארץ רגל

הס במסע לצאת עומד המקומיים, המאמנים
 — לשחקנים להסביר כדי בקבוצות, ברה

 ומצפים זרים מאמנים כלל בדרך המעדיפים
העדי את —הישועה את לקבוצתם שיביאו

מקומיים. מאמנים על־ידי באימונם פות

לנו כו ה ל ת  הבעיה... או
ת לסדר היכן חפצינו? א

עם בעצמך־ זאת ״עשה הקל: הפתרון

״מדפנע

לספריה •
שרד • למ
ח • ב ס מ ל
השינה לחדר •
הילדים לחדר •

 עצמית, להרכבה בקלות ניתנים חלקיה •
הצורך לפי והגבהה להגדלה

 בשלל שרוף המרטון בצבע מצופה •
דקורטיביים גוונים

ויציב יעיל נאה, — המודרני הרהיט •
ם״מ 30 של סטנדרטי באורך זויתן •

שונות מידות 4ב־ ולוחות תומכים •

 בנין לחמרי בחנויות ,,מדסנע״ דרוש
משרדי וציוד
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 לקוסמטיקה קורם
שערות ולהרחקת

 יפתח החדש המחזור
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ג׳ורג׳ס סלון
 מדופלמת קוסמטיקאית

ת״א (בחצר) 84 בן־יהודה רח׳

לך מציע

של ההנחה ערך ממלא להגות ברצונך אם

ה סוף מכירת העונ
מודל״ ״תלוה מוצרי דרשי

 חדישה בגיזרה אופנה מוצרי
מושלם ובבצוע

'1מובחרות אופנה בחנויות להשיג


