
חורי מורה
׳סעו!״ שלא אב? — ״שילמדו

 עבודה לקבל כושלים נסיונות אחרי עבודה.
 להתמרמר. התחילו באוניברסיטה, ללמוד או

 דחפו בגרמניה להסתדר״ ש״קל השמועות
 הכיר מהם אחד זה. בכיוון לחשוב אותם

 לביקור שבא גרמני מיסיונר תקופה באותה
 מחבריו כמה עם אותו הפגיש הוא בארץ.

 נעים היה האלה ולצעירים גרמנית, הלומדים
 גם שרכשו. החדשה בשפה לדבר לנסות

 את לומדים אנשים לראות שמח המיסיונר
 לעזור נכונותו את הביע הוא אמו. שפת
 בקלן מיסיונרי ממכון סטיפנדיות לקבל להם

 מהרעיון. התלהבו הצעירים ששת שבגרמניה.
 עם לינואר, בראשון לנסוע כעת צריכים הם

 לאישור מחכים רק הם מחיפה. שביעי חבר
הגרמניים. מהשלטונות

 משבעת אחד הוא ,22 אזמריאן, וויליאם
 בחינות את עבר הוא האלה. הצעירים

 בנצרת. טרה־סנטה הספר בבית סרטיפיקט
העב באוניברסיטה רוקחות ללמוד בקשתו

 מספיקה. לא הזאת ״התעודה נדחתה. רית
 בלשכת ״עבדתי לו. אמרו בגרות,״ צריך

 אמר רשיונות,״ חילקתי הצבאי. המושל
 קבלה כפקיד עבדתי כך ״אתר בחיוד• הוא

 הטלפון במרכזית כך ואחר גרנד־ניו במלון
 את מניע כשהוא אמר נמאס,״ בסוף בנצרת.

באוויר. ידו
 רדיו הנדסת ללמוד עכשיו רוצה חייליאם
 ישלם המסיונרי המכון בגרמניה. וטלביזיה

 לכל יתנו גם ״הם חבריו. ששת ובעד בעדו
 האוכל בשביל בחודש מרק 400 מאתנו אחד

 זול,״ בשכר חדרים לנו יסדרו הם והלינה.
 אך נטיעתו. את להצדיק בנסותו הוא אומר

 נתן המכון גם לארץ. לחזור יבטיח וויליאם
 יחזור שהוא גרמניה לשלטונות ערבות

לימודיהם. סיום אחרי חבריו, כל עם
 רימון הוא קבוצה מאותה שני צעיר

 ג׳נרל. תעודת יש לרימון גם ).21( חדאד
 ואך בטכניון אלקטרוניקה ללמוד רצה הוא

 בנסותו מדי. גדולים היו שמצא הקשיים
 כמה לקבל הצליח כלשהי, עבודה למצוא

 רימון יעזוב בקרוב עבודת־דחק. של ןמים
 אחיותיו ושלוש אחיו שלושת הוריו, את

לגרמניה. *סע
חשו מקצועות ילמדו השבעה שאר כל )

 הנדסת אחר כימיה, ילמד אחד בים.
 , ל־ להתקבל ינסו האחרים ואילו טלביזיה,
בפניהם: עומד אחד קושי לרפואה. פקולטה

)20 מעמוד (המשך י

אזמיריאן פקיד
חדש מקצוע באופק:

ספורט
רגל כדו

ר דו א ה ל •דע ש
 ובלי שייע בלי יהיה, זה דרבי ״איזה

הכדו חובבי עצמם את שאלו חודורוב״
 ביציעים השבת שישבו המושבעים רגל

 הנוצץ, בלומפילד איצטדיון של המרווחים
 היה כשבגרוש הטובים הימים את וזכרו
שייע. עדיין היה שייע כאשר חור,

 ומכבי הפועל הוותיקות היריבות שתי
 קרב הפעם גם ביניהן ניהלו תל־אביב,

 ה־ הטכני מנהלה בית־הלוי, ג׳רי■ איתנים.
 את עדיין שזכר ת״א, מכבי של חדש־ישן

החמי בשנות קבוצתו של תקופת־הזוהר
 נדרדרה להיכן עד לעצמו תיאר לא שים,

 ניאות זאת בכל לאמנה. חדל בה בתקופה
 ולהציל לנסות מחצבתו, לכור לחזור ג׳רי
 היתד. הראשונה פעולתו להציל. שנותר מה
 הקבוצה לעורקי וצעיר חדש דם הזרמת —

ומצלמן. כעוזיאל צעירים — המכבית
 שיריד־ סברו, באיצטדיון הפועל אוהדי

 רק הוא — א׳ לליגה ת״א מכבי של תה
 שפצחה הקולות מקהלת זמן. של ענין

 א׳, ״ליגה המכבים לעבר התגר בקריאות
 של לבם על והעיקה העיבה א׳״ ליגה

 הטובה התקופה את הזוכרים מכבי, אוהדי
 נצחונות ראו בה תקופה קבוצתם, של

הפועל. קבוצת על מפוארים
 דרבי זה שדרבי אלא לאלץ. כמתנה

 למרות מראש. תוצאותיו לנחש אין ולעולם
 בטבלת השני במקום כיום צועד שהפועל

ש במקום הטבלה את סוגר ומכבי הליגה
 תחילת לפני ספורות שעות האחרון. לפני

 מאמן פוקס אלי של בביתו נערכה המשחק,
 לאשתו נישואיו שנות 11 חגיגת הפועל,
 רבת־ המסיבה בתום לו איחלו רבים ברכה.

 מקורי בשי למחרת יזכה כי המשתתפים
 קבוצת על הנוכחית קבוצתו נצחון בצורת

 העניק במתנה. זכה אלי בעבר. שלו האם
 של הבינלאומי הרץ טיש, גדעון אותה לו

מצויינת. ראש בנגיחת ישראל,
 במשחק הצהרים בשעת שהופיע חודורוב

 במשחק רמת־גן, הפועל החדשה, קבוצתו
 את לפשוט מיהר באר־שבע, הפועל נגד

 בלוט־ באיצטדיון והופיע הרטובים בגדיו
 גלזר. שייע ישב ממנו רחוק לא פילה
 את לחודורוב שייע היפנה לא שהפעם אלא

 ״באיזו דרבי: כל לפני המסורתית שאלתו
הגול?״. את רוצה אתה פינה

ר קו □ ה ד שנ
 כוס — בתורכית פירושו — סו ברדק

 לומר וקשה סערה, התחוללה השבוע מים.
בלבד. מים בבום הצטמצמה כי

 לאחרונה שיגרה לכדורגל ההתאחדות
 תרו אלה שגרירים מעופפים״. ״שגרירים

 כדורגל נבחרות אחר בחיפושים העולם את
 ניבחרת עם להתמודד הסכמתן את שתבענה

 ומשחק משחק בסיס על (כמובן ישראל
 של האחרון המעופף השגריר גומלין).

ה הנהלתה חבר היה לכדורגל ההתאחדות
הלר. מנחם שלה, הכבוד וגזבר אדמוני
 בקופנהאגן טייל הלר כי להאמין קשה

 אוזנו: על לו ולחש ניגש שאלמוני שעה
 לבוא אוכל אולי עוזב. שמאנדי ״שמעתי

 התעקשו ההתאחדות ראשי אך במקומו?״
 את שהציע הוא המיועד המאמן כי לפרסם

שרותיו.
השתי קשר אלמלא ויפה טוב היה הכל

ההתא מראשי אחדים עצמם על שגזרו קה
 הפועל אנשי דיוק: ליתר לכדורגל, חדות

 של שמו את לפרסם חששו הם שביניהם.
 בחבר־ההנהלה חשדו אך המאושר, המועמד

הידיעה. את שהדליף גריפל, יגאל הבית״רי,
 שלושה, או שניים עליו שיודעים סוד

 ה־ הדהים וכך יותר. סוד בבחינת אינו
 בתחילת בפרסמו אחרונות ידיעות צהרון

 הכדורגל מאמן של שמו את שעבר השבוע
 לאנשי סו. פרנקו סיני, ממוצא האנגלי
 לחשוד עילה כל הפעם היתה לא הפועל

 היחידי היה גריפל בהדלפה. כאשם בגריפל
 את ידע שלא ההתאחדות הנהלת חברי מבין
האנגלי. המאמן של שמו

 מאזיני ציפו לשווא גלים. היכתה הפרשה
 בחדשות עוד הידיעה לשידור ישראל קול

 שעות 24 חלפו יום. אותו של 1.30 השעה
מאו למאזיניו עדיין בישר לא ישראל וקול
החד מהדורת בקיצור ד, ביום רק מה.

המאזי רבבות התבשרו בערב, 9 של שות
ישראל. לנבחרת חדש מאמן יש אכן כי נים,

 הידיעה: בהגשת הרב לאיחור הסיבה
 אלא אינו ישראל קול של הספורט סופר
 המתחרה בצר,רון הספורט מדור מאנשי אחד

 ד׳ ליום עד פורסמה לא בו (שגם מעריב
 הידיעה היתה לו המאמן). על ידיעה כל

 לבטח זוכה היתד, — במעריב מתפרסמת
האתר. גלי מעל יותר נרחב בסיקור

ת מ ו ש ת לב ל
תלמידים וועדי הורים ועדי

למפעל לב שימו
ם ח ש ע הק<בוצ< וחמש" ה״

 לקוני פרס כולה הכיתה לכל חינם ״אגד״ טיול הגרלת
החורף לימי ״ארטיק״ מטעמי - ו״סנקור״ ״קרמבו״

 (מסלולים מוסמך דרך מורה בהדרכת ״אגד״ בטיול תזכה כיתות 25 מכל אחת
 תשלח בהגרלה להשתתף הרוצה כיתה ההורים), ועדי עם יתואמו ותאריכים

 רשום, כדאר מעטפה — בת־ים התעשיה אזור ״ארטיק״ למשרדי
— ובה

״סנקור״. או ״קרמבו״ של עטיפות 350 )1
 וכתובותיהם. התלמידים שמות הכיתה, ביתיר,ספר, שם ובו מכתב )2

 תגענה שמעטפותיהן הכיתות כל בה וישותפו 25.1.63ב״ תתקיים ההגרלה
תאריך. לאותו עד בת־ים, התעשיה אזור ״ארטיק״, למשרדי

כחברים ההורים מועדי נציגים לשלוח יתבקשו בהגרלה המשתתפות הכיתות
 ״אגד״ כטיול זוכה כיתות 25 מכל אחת ההגרלה. לועדת
ההורים. ועדי עם יתואמו ותדריכים מסלולים חינם.
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