
ספןרט
כדורגל

הגורד■ המזסחק
 מסויים כדורגל מישחק היווה לא מעולם

 אנשים של רב כה למספר גדול כה סיוט
ב האחרון למישחק היא הכוונה במדינה.

 בני־יהודה בין לכדורגל, !הלאומית ליגה
תל־אביב. ובית״ר
 הלאומית בליגה השנה נוצר מקרה בדרן

מועט־ הקבוצות שתי במינו. מיוחד מצב

לקפוץ! רוצי□ ודא
)17 מעמוד (המשך

 ?״ האחראי כאן ״מי מהשכונה. חברה עד,
יש?״ ״מה

 אולי אופנועים, עם חברה כמה ״אנחנו
 בהפסקה?״ להופיע יכולים אנחנו

 להופיע?״ רוצים אתם ״במה
 ביומן־קולנוע כבר הופענו בסדר. ״זה

 אנחנו חברה. סתם לא אנחנו ובמסיבות.
אגודה.״
עושים?״ אתם ״מה

 קופצים מיכשולים, על עוברים ״אנחנו
 אחורה!״ ונוסעים מקפצות על

שהאיצ־ להם שהוסבר לאחר רב, בקושי

לצלחות־החרם הקולעים
יוני במקום

 מהן מי ההכרעה, א׳. לליגה לירידה דות
ש האחרון במישחק להחרץ צריכה תרד,

 באה לא זה שבמצב מכיוזן ביניהן. ייערך
 שתי עשו בכסף, מישחק קניית בחשבון

 מירידה, להינצל נואשים מאמצים הקבוצות
המיגרש. על המישחק באמצעות לא

 המדינה ושל ההתאחדות של בתי־הדין
הקבו של קודמים מישחקים לפסול נקראו

 המישחק עריכת את מנעה המשטרה צות.
 במיגרש התפרעויות מחשש שעברה בשבת

 בשכונת־התק־ בני־יהודה של הבלתי־מתאים
 נקראה הכנסת של הספורט ועדת אפילו וזה.

 זה משחק שלצורך קבעה בעניין, להתערב
 ולהשקיע במגרש, מיוחדת גדר להקים יש
 הגיעו הגיחוך לשיא ל״י. אלפים עשרת בו

הק שתי את לאחד שהציעו עסקנים כמה
 תצטרך מהן אחת לא שאף כך בוצות,
לרדת.

ה בריא הבלתי המצב גרם זו לקומדיה
 של פירושה שבו הישראלי, בכדורגל שורר

 מוות כפסק־דין הוא הלאומית מהליגה נשירה
 המשחקים לכדורגלנים כי הקבוצה. לגבי

 מיקצוענים, של מעמד יש הלאומית בליגה
ב יכולות אינן א׳ ליגה שקבוצות בעוד
דומים. תנאים לשחקניהן לאפשר רובן
ב המקיצוענות בעיית תיפתר אם רק

קומד עוד יתרחשו לא הישראלי, כדורגל
 ה־ סביב עכשיו הנערכת זו כדוגמת יות

הגורלי. מישחק

קליעה
■כורת רבער■ רק
 ציידים תריסרי כמה מתאספים שבת מדי
 תל־ בצפון לירקון, שמעבר החולות בשטח
 בעמדותיהם, ניצבים הם שעות במשך אביב.

 יריות ופולטים לשמים, רוביהם מכמנים
 חוזרים אינם שלעולם אלא מהיר. בקצב

הצייד. עם הביתה
 את הציידים מכמנים אליה המטרה כי

המעו שחורות חרס צלחות הן רוביהם,
 צלחות אל הקליעה ספורט באויר. פפות

 העולם בכל ארצה. במאוחר חדר החרם,
 לציידים אימון כאמצעי זה ספורט משמש

מעונת־הצייד. בחופשות
 וגם נראה שהוא כפי קל אינו הספורט

 עולה חרם צלחת אל יריד, כל זול. לא
 הצלחת אגורות 10( אגורות 30 ליורה

הצייד). כדור 20ו־
באמ מועפות השחורות החרם צלחות

 בשוחה הנמצאים מיוחדים מתקנים צעות
 היורים. עמדות לפני מטר כעשרה עמוקה

 שיעור לפי נקבעת היורה של הצלחתו
היש השיא במאה. או יריות בעשר הפגיעות

יריות. 100 מתוך פגיעות 92 הוא כה עד ראלי
 כבר השביעי, שבכינוס־הפועל למרות

 חדש ספורט ענף במסגרת תחרויות נערכו
 להכיר הממשלה מוסדות מסרבים עדיין זה,

אבי על כבספורט. החרם בצלחות בקליעה
 תענוגם היה כאילו מכס מוטל הספורט זרי
בלבד. היכולת בעלי של

ופסיונים ם
 הסכימו אופנועים, בפני מבוטח אינו טדיון

הופעתם. את לדחות
ה של השני החלק החל ההפסקה אחרי
 מעל לדלג ניסו רוכבים תריסר חצי תוכנית.

 מטר כ״בעלי מסומנים שהיו — למיכשולים
 בלבד: מטר לחצי בקושי הגיעו, אך גובה״

ב ישראל אליפות על התחרות היתד, זאת
 הצליח — אביר גבי על ג׳ורי רק קפיצה.
 אחריו הבאים המיכשולים. כל את לעבור
 מצאו לא פשוט או הקרשים, את הפילו
אותם. יעקפו לא מדוע סיבה

 רצו צופים כמה המירוצים. החלו אחר־כך
 לפני אולם שיזסה, הסום על להמר כבר

 הסוסים סיימו כבר זאת, לעשות שהספיקו
 המירוץ כל במשך המטר. 500 מסלול את

 סוסו. עכוז על במגלב פרש הצליף השני,
החוצה. במהירות ורץ מעליו הפילו הסוס
מי״ כמו בתוכניה, סעיפים כמה עוד היו

מוסי וכיסאות העליות מיצעד כרכרות, רוץ
 להפסיק הוחלט מהר חיש אולם, קליים.

 חלוקת על אומנם הודיעו התוכנית. את
 בפרס, זכה מי ידע לא איש אבל פרסים,

הם. ואיפה ישנם פרסים איזה
★ ★ ★ המלד אורוות מגה?

שיו, שהםתייפקירקסהפר- •*כ כ
לל לרבים נוח יהיר, הישראלי, עושים 20
 היא, האמת ולפרשיו. ישראל לרכב עוג

 הם מהסוסים חלק לפחות אשמים. לא שהם
 ופרסים. גביעים בעלי ויפים, טובים סוסים

 ד,ם הפרשים גם כך. על תעודות אפילו יש
 אדם, ג׳ורג׳ למשל, הנה, גזעיים. פחות לא

 פחות לא שהיה בעכו, הארבעה חוות מנהל
יוגוסלביה. מלך של האורוות מנהל מאשר

 העסק את לקח בר־שביט שלמה אפילו
ל כמו מפורט, ספר־בימוי הכין ברצינות,

 בת תיזמורת גם הזמינו תיאטרון. הצגת
עיבו הכין מסינג, רומן מנצחה, כלים. 18

המאורע. לכבוד מיוחדים מוסיקליים דים
 ולביזיון לקומדיה המיפגן את שהפך מה

 הפרש אגודת מצד כלשהו יחס חוסר היה
 כולו הרעיון העסק. את שאירגנה הישראלי,

 יושב־ראש שוזרץ, אליהו של במוחו נולד
לסו ומשוגע ראשון־לציון איש האגודה,

 בתל־ בקפה, קטן משרד פתח הוא סים.
העסק. את מארגן והחל אביב,

 ה־ לערב עד — יפה התקדמה התוכנית
 שנקבעו הכלליות החזרות בשתי מיפגן.

 הסוסים. מלבד המשתתפים, כל נוכחים היו
 שעה חצי לאיצטדיון הגיעו הסוסים רוב
שלם. יום בדרך שהיו אחרי הפתיחה, לפני

 שתי לאיצטדיון הגיעו כרכרות במקום
 בעל וגורדון, הירוק, מהכפר עגלות־זבל
 סוסיו את להוציא איים לסוסים, בית־הספר
 להופיע. לתלמידיו יתנו לא אם מהתחרות

 מפני סוסיה, את הביאה לא ישראל משטרת
ש לפני עוד אותה. העליב שוורץ שאליהו
 בר־ שלמה מעליו הסיר העסק, כל התחיל
 לחזות כדי רק נשאר האחריות, את שביט

 הוצאו עליה הבלתי־מבויימת, בקאטסטרופה
ל״י. אלף 25

1235 הזח העולם

1235 מר הש&ס תשבץ
 קו־פרודוקציה הוא תפעם, התשבץ,

 התשע־טשרה, בן היהלומים פועל של
 הגמנסיה תלמיד שברו, שנק, משה

שני אהרון. אמנון השבע־עשדה, בן

: ז ו מאו
. ומז היקב . .  ה

 בנחלת־ עיר )4
הצדי )10 יהודה.

 העולם עליהם קים
סוציא )11 עומד•
 )13 יהודי. ליסט
 )14 ברנול. נאשם

מ )15 בסירה. נסע
 )17 ישראל. מלכי

 אד. )19 קור• מז
 הקליפה. הסירו )20
 פרם. ממלכי )22
 )26 מתוק. לא )25
גב )27 נימצא. לא

 ראש־ממשלת )30 רת.
 )33 איה. )32 דניה.

 )34 החושד. מנננו!
 )36 הולנדי. תואר

 בירה )37 אשם■ לא
 אלי־ )33 אפריקאנית.

 הרומאיים. לי־הבית
 )42 אביו. אבי )41

 ראשוני. )44 אוי.
 )48 קנס. מטיל )46

 בת )50 נמוד. קול
 אי. שם )51 קול.

 גל. )57 הבל. קיטור, )55 לילה. לא )53
 מנשיאי )60 ביזנטי. קיסר )59 יהיר. )58

צרפת.
: ך נ ו א  )3 קרם. )2 תנ״ד. חוקר )1 מ

 )6 במצרים. יהודית מבצר עיר )5 רעשו.
 שארית. )8 שם. אבי )7 ישראלי. מלחיז

ה )15 נרגז. )12 הקאריבי. בים מפרץ )9
 מחזאי )18 ישראלי. שחקז )16 שלה. חול

)24 שר. )23 ישראלי. שופט )21 צרפתי.

 ויותר נתניה בני הם התשבץ נשברי
 אולי עצמם. על דבר לנו גילו לא

 שתי של קו־פרודוקציה עתה תקום
זה? תשבץ לפתירת מנתניה נערות

שח )29 במעיל. קפל )28 קיבץ. )26 מתנה.
 בת־ ספר )31 אנגלי. ותיאטרון קולנוע קו

 )37 למאור. משמש )35 הבר. עז )32 נ״ר.
 )40 עכשיו. של תקופה )38 האמוראים. אחד

 מטבע )43 בוקר. של נשם )41 לה׳. כינוי
 ראש משרד מנהל )46 ספק. ללא )45 יפאני.

 )52 בנמל. סבל )49 חית־יער. )47 הממשלה.
 הקולות.. טסולם )56 ריקבון. )54 חפירה. כלי
כריתות. ספר )58


