
 בוודאי הוא שלך. ברופא שתיוועץ מוטב טבריה״ ל״חמי נסיעתך טרם
 ואת המעיינות במימי הטמון העצום הריפוי כוח את בפניך יאשר

טבריה. בחמי רחצה של הרבים היתרונות
 הנחה במחיר ונוחיות-יתר מרווחה ותהנה צאתך שתקדים מוטב תסע, אם
 ורחצת-מרפא לנופש התכנית ״מכלל׳/ תכנית במסגרת בערך 25ס/0 של

 בבתי לבחירתך תכניות של רב מבחר מציעה ״מכלל״ תכנית בטבריה.
 התכנית כוללת כן טבריה. בחמי לטיפולים שונות ואפשרויות טובים מלון
 לחודש מיועדת התכנית הנחה. במחירי הכל — בגליל וטיולים בידור ערבי

 פרסום מסניפי אחד ובכל טבריה חמי במשרד הרשמה בלבד. נובמבר
הארץ. ברחבי ״דחף״

טבריה חמי
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 רטיים5 או צבוריים לארועים
 או למוד עלילה, בדור, סרטי

 כבחירה — מדע
 או אישית והזמנות, פרטים

 בשעות ערב ערב :טלפונית
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נוחים מחירים

אמן רב
המועצות ברית

יעקב
פליר

רסיטל
לפסנתר

״ ד י ו ל ״
להתכתבות הבינלאומי המכון

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־־אכים,

1 פקידים
1 תלמידים

!סטודנםים
ד* החדש לקורס היום עוד תרשמו

קצרנות
אנגלית ו/או קכריוו

 בשבועה פעמיים חודשים,
 ),611£>ג>3( גרג- ב״אולםן

 (קמפיגסקי) בר־קמא ה. : המנהל
: ג כי א ״ ל  3 גורמן רחוב ת

 ,במעלה*, בבית־הספר :חיפה
30 לוין שמריהו רתוב
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״כנף״ ״לאן״, ו0.11 התרבות״ ״היכל — תל־אביב

׳,״שעשועון ״רוקוקו״
 ״כהנא״ 6.11 האונזה״ ״בניני — ירושלים

 יובל־גינצבורג 15.11 ״ארמון״ אולם — ה פ י ח
ל״י 12.35 עד 3.75מ- הכרטיסים מחירי

בלקין■ פרסום

ספורט
כדורגל

!וניצחנו ־ הפסד נווד
ח שנערך הכדורגל משחק על

 כני־יהודה קבוצת נכרה כו שכת,
 ,1:0 כתוצאה תל־אכים מכבי על

כלזר: שייע כותב
אח בוכים. כולם

בלי משחקים 3 רי
נקו רק השגנו גה
 ששתי זה אחת. דה

 חזקות די קבוצות
 ירושלים הפועל כמו

 השיגו לא וטבריה
 לא בכלל, נקודה אף

 כל כלום. משפיע
 הוא שלנו הפסד

 בארון מסמר כמו
הלאומית. בליגה שלנו הקבורה

 לבני־ ההפסד אחרי הפעם, דווקא אבל
 מפני למה? עצובים. כך כל היינו לא יהודה

 וזה טובים, היינו המשחק בחצי שלפחות
 כולם. את תשאלו אומר, שאני מה רק לא

 רעים להיות טוב שיותר כנראה מה? אבל
ולנצח.
 לפני 3:0 אותנו ניצחו שבני־יהודה מאז
 צמרת, קבוצת היינו כשעוד שנים, שלוש

 הספקנו עוד זה אחרי אותנו. ניצחו לא הם
 רעים כשהיינו אבל פ״ת. הפועל את לנצח
 לנו כשהגיע השבת, ודווקא אותם, נצחנו

הפסדנו. תיקו, לפחות
 נגד המשחק כמו היה הזה המשחק

 בני־יהודה שלטו הראשון בחצי יפו. מכבי
 היה זה אחד, גול רק הכניסו אם במגרש.

ה בחצי אבל יותר. הרבה להם הגיע מזל.
 התחלנו אותנו, שיגמרו היה כשנדמה שני,

 אז ההזדמנויות את לספור ואם לשחק
גול. להכנם צריף היה רגע כל לפחות
 בעונה זה. ככה כיטוח. חכרת לא

ה הראשונה. במחצית רק שיחקנו שעברה
 השניה, במחצית רק משחקים אנחנו שנה
 הבאה בעונה אולי מפסידים. כרגיל אבל
המחציות. בשתי לשחק נלמד כבר

 התיקו את להשיג הצלחנו לא ואם יתכן
 בני־ של המאמן באשמת היה זה שלנו,
 אותנו מכיר הוא מרימוביץ׳. יוסלה יהודה,

 התורפה נקודות כל את ויודע טוב מדי יותר
 באופן עלי החזקות. הנקודות את גם שלנו.
 עד מתפלא אני ראש. שומרי 3 עמדו אישי
 אני היום שומרים. עלי יעמידו גיל איזה
 אהיה, בדצמבר רק בעצם ,35 בן כבר

 איזה הייתי כאילו עלי שומרים ועדיין
הנוער. מנבחרת שחקן
 אחרי המוראל לנו נפל לא זאת בכל אם

 מהתוצאה לא שבע־רצון, היה והמאמן המשחק
 לאט זאת, שבכל מפני זה שמהמשחק, כמו

מש שלנו הצעירים מתקדמים. אנחנו לאט,
מתגב וכולנו בקבוצה, ויותר יותר תלבים

שלו שניים עוד תראו, אחת. לקבוצה שים
 אל יבואו. הנקודות וגם כאלה הפסדים שה

 חברת־ביטוח, של פוליסה כמו ^ את תקחו
 את אמרה לא עוד תל־אביב מכבי אבל

האחרונה. המלה

עסקים
ם היכן סי הכרטי

 תיערך שבדיה־ישראל הכדורגל תחרות
 השבוע כבר אולם כשבועיים, בעוד רק

 מכו־ מסוג כרטיסים להשיג היה אי־אפשר
 אלה היו הכרטיסים. משרדי ברוב יים,

 במחיר הזולים, כרטיסי־הישיבה דווקא
לירות. ועשר שמונה ארבע,
שבינ אלא חדשה, תופעה זו היתה לא
 את לקרוא הספורט אוהדי הספיקו תיים

 הספ־ על )1309 ,1311( ׳הזה העולם גילויי
 חבש לתחרויות בכרטיסים והרמאות סרות

 לקבל מוכנים היו לא והם ואוסטריה,
 כי סוכני־הכרטיסים תשובת את בשלווה

 כאשר ביחוד, זולים. כרטיסים להשיג אין
 הצץ הכרטיסים סוג בדיוק שזהו ברור

 במחירים ונמכר המישחק, ביום לפתע,
מופקעים.

נע לכדורגל, להתאחדות פנו מהם כמה
 כרטיסים 6000 חילקה ההתאחדות כי נו

 בתל־אביב. הכרטיסים משרדי 23ל- כאלה
 הודפסו כי גילה, אף ההתאחדות מזכיר

אגו למען כרטיסי־הנחה, אלפים 10 עוד
צה״ל. 'הנכים, הספורט, דות

 כה, עד שנערכו המישחקים בכל כמו
 מכרטיסים זעיר חלק רק כי להניח אפשר

 היתר לכרטיכי־הנחה. לזכאים יימכר אלה
 הספסרים, של הכחולים בתיקים יופיעו

ומי — המישחק התחלת לפני שעתיים
חוקיות. בלתי לירות אלפי יצבור שהו
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