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65׳ בידור במת
 ג,,רוקוקו״ מתחילה הכרטיסים מכירת

המשרדים ושאר

הנפש וצפור
 וסטירה להומור בארץ היחידי השבועון

ם דובן־אמוץ, בעריכת ס חפר, חיי מו קינן ע

הישוב! את מצחיק פילים! משגע
ילדים! מפחיד המסיבות! מסמר

!המדינה ואויב אוהב
מהאויר. מצוצות חדשות עמוד

 זלמן בן־אמוץ. דן נשמע מה חפר. ח. — ראשון טור
 עניין גלבלום. א. העירומה האמת קינן. ע. המשוגע

אבידן. — טעם של
מזעזע. בידור מדריך

 הערך. נירות של האמיתי ערכם הארץ. זוועת
 המדורים כל אלה לכל ונוסף לגססרונומיה מדור

הקבועים.
הקיוסקים בכל להסיג אגורות 50 - עמודים 12

•23701 טל. ״גד״ הפצה

ספורט
כדורגל

ה ת רי ת מן הב תי ח ת ה
ה קרצה הכדורגל עונת שבתחילת בעוד
 הלאומית, הליגה מקבוצות לרבות אליפות

האפו הקבוצה דוגמת את עיניהן נגד שראו
 ה׳ העונה אלופת רמת־גן, הפועל של רה

מש שמונה עוד כשנותרו עתה, הרי קודמת,
העיק הדאגה לסיום, עד קבוצה לכל חקים
 איך היא הליגה קבוצות מרבית של רית

המסוכנת. מהתחתית להימלט
 •-בהפ־ פתח־תקווה, הפועל מובילה בצמרת

 ה״מרשה״ הפרש מודות, שלוש של רש
 בתחתית להיפגע. מבלי משחק להפסיד לה

 שקועה טבריה הפועל במה: פי סבוך המצב
יו נס שרק וניראה האחרון, במקום עמוק

הקרו בשבת א׳. לליגה מירידה להצילה כל
 וה־ יפו, מכבי את הטבריינים יארחו בה

 ילחמו נצחון, של מעמו כבר ששכחו יפואים,
 שמכבי להוכיח כדי שיניים בחירוק כוודאי

ל השניה המועמדת לדבר. עוד יכולה יפו
הבית״רים, תל־אביב. בית״ר — כרגע ירידה

 לאחרונה אומנם זכו א׳, מליגה השנה שעלו
 מאז משחק אף הפסידו לא הישגים, בכמה
 ב־ אך פוקס. אלי בהדרכת להתאמן החלו

 תל־ מכבי של הצעירה הקבוצה עם מיפגש
 להרבה, מקווה ליגה קבוצת אף אין אביב,

תל־אביב. ביתיר לא ובוודאי
 לא, בו במצב היא אף נמצאת חיפה מכבי

 זו קבוצה עתה. עד לראותה רגילים היו
 הכדורגל לצמרת הלא־רחוק בעבר השתייכה
שח הנוכחית. בעונה הידרדרה אך הישראלי,

 בעוד עזבוה. וסוויסה שלפנברג כאמר, קנים
 בחיפה הפועל אוהדי כססו שנתיים שלפני

 שקבוצתם שעד, בעצבנות, צפורניהם את
 לכדורגל, וההתאחדות האל בחסדי ניצלה

 שרק לנס, מכבי אנשי מצפים השנה הרי
 השבוע בסוף לגבור החיפאים יוכלו בעזרתו

פתח־תקווה. הפועל על

ר3מ! שער ק
 מפסידה כיצד שראה התל־אביב, הקהל
 מרוב והשתולל שרק יקרה, נקודה קבוצתו

 זמן. מבזבזת חיפה הפועל כי טען כעס,
ירי למטר זכה קיוביק, ל־און החיפאי, המגן
 האריך מזרחי משה השופט וקליפות. קות
 להפועל תל־אביב הפועל בין המשחק את

 בעט התל־אביבי ופרידריך דקות, בשתי חיפה
 לקרן, שוב הרחיקו החיפאים מימין. קרן

לסיום. ושריקה שוב, בעט הזום
 מירי- תיקו לסחוט הצליחה חיפה הפועל

 לגבי שאיפות עדיין לה שיש החזקה, בתה
הטבלה. ראשות

ע מצטיין, שוער כאשר איננו. השוער
 כשהוא אך מובטח, קבוצתו נצחון אין דייו

 שוער בטוח. כמעט קבוצתו כשלון כושל,
 שוהם, יואל בעבר, הישראלית הנוער נבחרת

ל קבוצתו מרוץ את החולפת בשבת עצר
הליגה. טבלת ראש

 בצורה משחקם את פתחו התל־אביבים
 אחרי יריביהם. את לחלוטין שיתקו מלהיבה,

 נוריאלי יתרון. בשער זכו הם שעה רבע
תי חיפה, הגנת את פרץ ל בעם בורסוק ז

 תל־ הפועל אבודים. ניראו החיפאים רשת.
 מסרו שחקניה נמרץ, משחק ניהלה אביב

 את קילקל שוהם אך בדייקנות. הכדור את
התמונה.

 מטר, 20מ־ עונשין לבעיטת זכתה חיפה
 קיו־ ליאון כאלה, לבעיטות החיפאי והמומחה

שטו בעם מפציעה, עתה זד, שהחלים ביק,
 ניראה שוהם התל־אביבים. חומת דרך חות

 רגליו בין חלף זה אך הכדור. את קולט
.1:1 הרשת. לתוך

מש קצב נדהמו. תל־אביב הפועל אנשי
 התאזנו. במגרש והכוחות בהרבה נחלש חקם

 שה־ היה ניראה המשחק של השניה במחצית
שה אלא התל־אביבים, נחלת יהיה נצחון

שוהם. בלי נעשה חשבון
 של ושגיאה הזום של מסירה ניצל דניאלי

 אליפות!״ ״יש .1:2 — גביזון החיפאי הבלם
 ראובן תל־אביב. אוהדי עצמם את השלו

 התקפות מרבית את שניהל יאנג, (״רובי״)
 וכשעמד משערו שוהם את משך קבוצתו,

 החיפאים ,2:2 שגה. לא הריק השער מול
 שערותיהם. את תלשו התל־אביבים התנשקו,

 חייב כיצד ליריבו הראה חיפה, שוער בניש,
לסיום. עד שערו את נעל לשחק, שעור

 מאבק בשבת צפוי לה תל־אביב, הפועל
 נשארה ברחובות, שעריים, מכבי נגד קשה

כש הראשון, מהמקום נקודות שלוש במרחק

 פתח־ הפועל של כפול להפסד מקווה היא
מקומה. את לתפרם כדי תקווה,

א! הנצחון ב
הי רצופים ליגה מחזורי אחד־עשר במשך

 תל- שמשון השמשוני: בכרם בצורת תד.
 סוף־ ירד האחרון בשבוע ניצחה. לא אביב
 השמשונים מבול. גשם. סתם לא גשם. סוף
 הביסו הגדולים, מניצחונותיהם באחד זכו
.0:4 בתוצאה ירושלים הפועל את

 מאמנה, על־ידי שנעזבה ירושלים, הפיעל
 לא בהצלחה שמשון נגד למשחקה עד זכתה

 משחקים, בארבעה נקודות 5 צברה מבוטלת,
 אלא לירושלים. מחוץ משחקים שלושה מהם

מז התהפך בלומפילד, באיצטדיון שהשבת,
 בתוצאה הפסידו והם הירושלמים, של לם

׳' אכזרית.
האד כי לפתע השבוע נוכחו השמשונים

 נגד המשחק לפני רגליהם. מתחת רועדת מה
 בינם נקודות שלוש רק הפרידו הירושלמים

 פתחו הם בטבלה. האחרונות הקבוצות לבין
 נפלו לא שהשערים אלא בכוח, משחקם את

 לקורה, בעם רומנו משה הראשונה. במחצית
 ,בלתי בעיטה החמיץ כהן (״שמעלה״) שמעון
 אלי שמשון, ובלם ,16ה־ מרחבת ישירה

 ירושלים שער את להבקיע הצליח לא כהן,
.11 בבעיטת
 ה־ כי היה כשנראה השניה, במחצית דווקא

 המרובות, ההחמצות עקב יתיאשו שמשונים
 רב, במרץ שעבד יפת, אמנון המיפנה• בא

ה שער את שהבקיע לרומנו, כדור העביר
 ומשה ירושלים, הגנת של שגיאה ירושלמים.

 לבסוף. בא המבול .0:2 — שוב בועט רומנו
 המגרש. על עושים הם מה שכחו הירושלמים

 עוד .0:3ו־ מטר 14מ־ מפציץ כהן שמעלה
,רח .0:4 — שוב נוגח וממנו עברה, דקה

 הצופים. אחד קורא ירושלים,״ על מנות
נפסק. המבול

 תחת רועדת האדמה החלה הסערה אחרי
 רק מפרידה הפסדם, עקב הירושלמים. רגלי

ו תל־אביב ביתיר לבין בינם אחת נקודה
 הפועל בין הקרוב במשחק חיפה• מכבי

 עדיין השואפת פתח־תקווה, ומכבי ירושלים
 הקרקע להתייצבות תקווה אין לאליפות,

הבירד.. שחקני רגלי תחת

שערו את מציל בניש חיפה הפועל שוער
השער את לנעול
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