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1 מס. נתנ״ת*
 משרדי על שצבאו הכדורגל׳ חובבי מאות

כש מאוכזבים, היו התל־אביבי, המוטו
 של הכדורגל קבוצת כי הידיעה הגיעה
 פתח־תקווה מכבי את הביסה נתניה מכבי

 ממלאי של רבות לעשרות .0:5 בשעור
ה את נתניה מכבי קלקלה נאמנים, טוטו
ה התחזיות לכל בניגוד לזכות. ,סיכוי

 הפסידה שבוע לפני שרק ולאחר מוקדמות,
בפתח־תקוזה. נתניה ניצחה הביתי, במיגרשה
 התוצאה לגבי ההפתעה ימין. מעל
ש אלה של נחלתם רק היתד, הגבוהה

 מרדכי ,1 מס׳ הנתנייתי את מכירים אינם
 השבוע באמצע עוד החליט הוא שפיגלר.

ההפסד. על תשתוק לא נתניה כי
 שפיגלר מוטלה נעל שבת, בכל כמו

 הקפיד שמאל, נעל לפני ימין נעל את
 רגל לפני ימין ברגל המיגרש על לעלות
 ה־ ועשרות סביבו, הסתכל הוא שמאל.

 הריעו למלבם, במיוחד שבאו נתנייתים,
ידעו מישחק דקות תשעים אחרי לו.

* קינסטליד את כולם כספי
טוב משחק כשמוטלה

 במספרים, המבינים בפתח־תקווה, הצופים
 האחראי גולים. חמישה ספגה קבוצתם כי

שפיגלר. הצורב: הפתח־תקוזאי להפסד
 מגדר יוצא משהו לא זה שפיגלר אצל
 חוק־הברזל: את יודע הוא כי הרגיל,

 מנצחת. נתניה — טוב משחק כשמוטלה
מפסידה. נתניה — נירפה כשהוא

 ההגנה התאמץ. לא הוא כן לפני שבוע
 היריב, חלוצי את סגרה לא נתניה של

ל הצליחו לא שלה וחלוציה פתח־תקווה,
בכדור. החזיק

 הנתנייתים התכוננו שלם שבוע במשך
 לקחו פעמים, שלוש התאמנו הם לתגמול.

 את ידעו בלבם אבל ברצינות, הכדור את
ל כדי רק נועדו האימונים כל האמת:
 בחלוץ הכל תלוי למעשה כי רושם. עשות

אותו. מעריצה העיר שכל הצעיר,
ב ״נתתי המישחק: לאחר הוא ספר

 ביותר היפים הגולים אחד את שבת
 או השני הגול היה זה שלי. בקאריירה

 מטר 35 הכדור את קבלתי שלנו. השלישי
ב שמאל, מצד פתח־תקווה, של מהשער

התקד הראש, עם אותו לקחתי גובה. חצי
 פתח־תקווה של שחקנים ושני קצת, מתי

 מטר 16ומ־ אותם, עברתי אותי. סגרו
מצד מהאוויר, בוולי הכדור את בעטתי
 שהשוער בלי השער, של ימין לצד שמאל
אותו.״ ראה אפילו
 המאמן לנצח. לא להפסיד, לא

 ה־ לפני החזיר שלפנברג אוטו הנתנייתי
 מים־ הוותיקים, שחקניו שני את מישחק

ל השכיל גם הוא להרכב. וסרוסי, ליס
פקר את המיר ההחלפה, אפשרות את נצל

פתח־תקווה. ומכבי נתניה מכבי במישחק *

 כך על־ידי הכניס עמוס, בשלמה העייף
קבוצתו. למישחק חדשה תנופה

 של הגדולות התקוות אחת הוא שפיגלר
 בבלגיה צ׳יריץ׳. מילובאן הנבחרת מאמן

להצ שפיגלר אמנם הצליח לא ובבולגריה
 שחקנים שלושה עם רק ״שחקנו טיין.

ל לא היתד, שלנו המטרה וכל מקדימה,
לנצח.׳׳ בכלל נסינו לא הפסיד.
ארס נגד בהרבה. מוטלה השתפר מאז

 הכדור עם הגיע אפילו הוא למשל, נל׳
 ובעט השוער את עבר השער, לפני עד
החוצה. הכדור את

ההתקד דרך שזו כולם בטוחים בנתניה
הנכונה. מות

מקווה. העם

שד ל הח דו הג
ההתאח של שחיתויות לחקירת בוועדה

ש בעוד יגעים. העניינים לכדורגל דות
 )1465—6 הזה (העולם הדיונים בתחילת

התמו על סיפורים מלאי העיתונים כל היו
ש הרי ההתאחדות, של הקרובה טטותה

ה הורידו הממושכים הדיונים בעקבות
הטון. את עיתונים
 מן כי חשבו הכדורגל מחובבי רבים

 פיר־ אף הספורט כתבי עכבר. יצא ההר
ה היועץ כי העובדה את בהבלטה סמו

 גיל- להגיש עומד ההתאחדות של משפטי
 שתלונתה חיפה, מכבי קבוצת נגד יון־אישום

 הם השחיתויות. לחקר הוזעדה את הולידה
 גיליון־אישום כי העובדה, את הצניעו

 הפועל נגד גם מוגש להיות עומד דומה
רמת־גן.

פא הוועדה של הדיונים כל היו למעשה
המת בארץ. בכדורגל המתרחש על רסה

 למעשה, יכלה לא חיפה, מכבי לוננת,
ל לרשותה, העומדים המוגבלים באמצעים

 בכדורגל שהתרחש מה כל את חשוף
 מהק־ קטן חלק רק התוצאה: הישראלי.

הוועדה. בפני נחשף נוניות
 אנשי העלו למשל, כך, גיבוי. אין

 האחרון הליגה משחק כלפי חשדות חיפה
 והכוח־מכבי־רמת־גן, תל־אביב מכבי בין

 רמת־ עיריית ראש סגן מכבי, בום בפני
מהחש התרגש לא זיסמן זיסמן. שלום גן

 כי הנדהמים, חיפה לאנשי הסביר דות׳
 יהיה ברורות הוכחות יביאו לא אשר עד

מכבי. מרכז מטעם מגיבוי לשכוח עליהם
 ללא כלשהן, הוכחות להשיג הסיכוי

 צי־' גורם או מכבי ממרכז ממשית עזרה
אפס. השפעה: בעל אחר בורי

האולימפיאדה
כו לאן ל קנ ה ס ע ?׳ ם ה

ב 18,־ד האולימפיאדה שנסתיימה לאחר
 את נעלו כרגיל, ישראל, וספורטאי טוקיו,

ב הספורט ראשי הכריזו האיצטדיונים,
רושם. רבות הכרזות ארץ

מר דיונים ונערכו ועדות־חקירה הוקמו
ה הכריזו הסוגים מכל עסקנים שימים.
 זקופי עיתונאים באזני מפוצצות כרזות

תח לא ישראל ההכרזות: תמצית אזניים.
ה לפני שנעשו השגיאות על יותר זור

 ש־ לאולימפיאדה טוקיו. של אולימפיאדה
 תתחיל היא בניו־מכסיקו, ,1968ב־ תערך

מייד. להתכונן
 המפוצצות, הכרזותיהם את שסיימו אחרי

 והתפרקד,־ הישראלי הספורט מנהלי חזרו
 .לא היום ועד מאז הנוחות. בכורסותיהם

דבר. נעשה
עומ בדיוק שנה בעוד קצר. הזמן

 ב־ אסיה אליפות מישחקי להיערך דים
 סיכוי יש הישראלים לספורטאים ביאנקוק.

 עד אך אלה. במישחקים להצליח סביר
ה המינימום תוצאות פורסמו לא היום

 אלה, במישחקים להשתתף כדי דרושות
ל מסודרת אימונים תכנית אורגנה לא

 במדינת דבר. נעשה לא פשוט אתלטים,
 המינימאלי הזמן הוא שנה מסודרת, ספורט
 אלה. מעין לתחרויות להתכונן כדי הדרוש

 לאור כמה, פי קצר הוא הזמן בישראל
 שום כמעט אין החורף שבעונת העובדה
להתאמן. ולשחיינים לאתלטים אפשרות

 הישראלי האולימפי שהוועד לכך הסיבה
 חבריו מרבית פשוטה: היא דבר עושה אינו

ה עסקני כי לכנסת. בבחירות עסוקים
 וראשונה בראש הם ישראל של ספורט
 חרום שבשעת לכן, ומובן, מיפלגות, עסקני

 זמן מהם לאיש אין המתקרבת, זו כמו
בספורט. לעסוק
 צורך אין האחרון למקום להגיע כדי אך

באימונים. או בתוכנית
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9.— ספרדית גרמנית, מדיניות, בעיות על שבועון
 שונים ומסמבים עיוניות,

ם י נ ו ח ר י
צרפתית, אנגלית, כתמונות סין

רוסית, גרמנית, 011103 ?10101*131
5.40 וסו׳ ערבית, כבניה סין

צרפתית, אנגלית, 011103 ?6000811־11018
5.40 ודו־ירחון ספרדית ה הכלכלית, ההתפתחות על

בערבית סין. של והתרבותית חברתית
הקדו מהימים סין תולדות

לשחרור. ועד מים
סינית ספרות

5.40 צרפתית, אנגלית, 011111656 01161־31111־6

באנגלית, הסברים הסיני הצילום
צרפתית, ספרדית, 01110656 ?110£0£1־31<11ע

5.40 רוסית בסינית דו־ירחון

צרפתית, אנגלית,
כתמונות קוריאה

5.40 001־63 ?10101־131
5.40 צרפתית, אנגלית, כתמונות וייטנאם

רוסית ¥1610301 ?10101־131
5.40 צרפתית, אנגלית, כתמונות אלבניה

ערבית רוסית, ?11(3117 ?10101־131
נוער ירחוני

1.50 צרפתית, אנגלית, ב י ב א 1,6 ק1!י01601(ן8 ה
ר ע ו נ ד ה ם ש א נ ט י ו ו

1.50 צרפתית, אנגלית, ¥16103111 ¥011111

 הזמנותיהם את לשלוח מתבקשים הנ״ל ההחתמות על המעונינים
מתאימות דאר המחאות עם ביחד

כשי ינתן סין ממשלת כהוצאת 1966 אמנותי לוח
סיניים פרסומים על 15.11.1965 עד החותם לכל

 רפואה * מדע * מסחר * קולנוע * נשים ירחוני
ם וכר. ספורט * כולאות חו קטלוגי של ש. לכל יי דור

 בודדת כמכירה המעוניינים לספרים, מסחר כתי
מיוחדים מתנאים יחנו

וכערב אחה״צ לסנה׳־צ,

------------ —יי- י־י־יייי־י

ן ת7ז1ג י מ י נ אזי ד׳ר החריר* 56347 ס?* ,2 נ

 !ואורחינו ידידינו לכל
 ואין מסרנו לא מכרנו, לא

!זאת לעשות נו בדעתי
 המסעדה את לרכוש המעונינים שרבים ספק אין

״. ו ל ב נ י ט נ ו פ ״ המהוללת
 ביותר היפה המקום ודנו ״ ו ל ב נ י ט נ ו פ ״ כי

 ביותר. הטוב והשרות ביותר העשיר התפריט בארץ.
 איש. 40 עד הסוגים מכל למסיבות מיוחד מקום

הארוחות. בשעת רקע מוסיקת

״ מסעדה ו ל ב נ י ט נ ו פ ״  
טלפון ,193 דיזנגוף רח׳

תל־אביב,
2 32 3 8 6
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