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המכללה הפוליטכנית
מיסודם של מצאי הסגל האקדמי
של הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
־המוסד היחיד במדינה בפיקוח ציבורי וממלכתי |
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בחודש ינואר ייפתחו הקורסים ה ב אי ם:
)יום וערב(
ס ר טו ט בניין ואדריכלי
)יום וערב(
אדריכלו ת פנים
)ערב(
קירור ומיזוג אוויר
)ערב(
גרפיקה שימושית
)ערב(
רישום * פיסול  .צבע
)ערב(
תיכנון ועיצוב של תערוכו ת
)ערב(
עבודות ב ק ר מי ק ה
בניי ת מו דלי ם של בניינים ו ר הי טי ם )ערב(
)ערב(
צילום ופי תו ח )מעבדה(

פיר סו ם וי ח סי ציבור >מתקדם(
גרפיקה טכני ת

)ערב(
)ערב(

ה נ ו ב ל ה הו!ו *יוו  3ני*1
^ מ ש ו ד י אש> :

ת^

עוד מימי קדם הוכיח הדלק )פטרול( את פעולתו היעילה בטפול(,
בשער הראש .הדלק נותן לשרשי השער את האלמנטים הדרושים ו
לו .וזהו התנאי החשוב ביותר לשמירה על אורך חיי השער כבימי*
נעורים .המדען הצרפתי האן ) א ^ ת ( לקח כיסוד את תכונות^,
הדלק ,הוסיף אלמנטים פעילים והמציא נוסחה אידיאלית למפולש
בשער ובעור הראש על בסים מדעי ,וללא תעמולה רעשנית כבשה;(;
מקום נכבד בכל רחבי תבל תחת שמו של ממציא פטרול האן£
£ 0 £ £י .(?£1אנו ממליצים על ״פטרול־האך כתכשיר:־,־
האידיאלי לשמירת רעננותו ,עושרו ויופיו של השער ומונע את■(,
.;.,׳41.(11 .
נשירתו.

המזכירה
המצליחה
תו ך  40ש ע ו ת

תוכלי גם את להיות כתבנית מצליחה
הודות לשיטת לימוד אינדיבידואלית עם
אחריות מלאה

עברית — אנגלי ת — קורספונדציה
״ ה פ ק י ד ״ חיפה
טל׳ .6 24 9 4
רה׳ הרצל 37

״אולפן גרו ,(0 £ £ 0 0 ) ".בית־הספר המיוחד ל

קצינות,״;
בהנהלת חיים בו״קבזא
פותח ה חו ד ש את הקורסים הבאים בתל־אביב :
 .1ב־ 12.12קורם ערבי של צ שבועות ) x 3בשבוע שעתיים(
 .2ב־ 19.12קורם בוקר בשבוע חנוכה )כל יום  3שעורים(
בהנחה מיוחדת לתלמידים ,סטודנטים ומורים.
ההצלחה מובטחת ! משום ההתענינות הרבה הירשמו בהקדם :
ת״א נ גורמן ) 5טל .(236209 .ח י פ ה  :בי״ס ״במעלה״ )בקרוב קורם ערב(.
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ספורט
כדורגל
מ פ סי די ם ,מ ס סי די ס
״הכדורסל הבי גרוע ,מעניין יותר מד.־
מישחק הזה,״ אמר מאמן הכדורסל התל־
אביבי יהושוע רודן ,לפני שעזב את ה־
איצטדיון הרמת־גני ,עשר דקות לפני תום
מישחק־הכדורגל בין קבוצות ספארטק מוס
קבה והנבחרת הישראלית.
פסק־דינו של מאמן־הכדורסל לא היה
מוגזם .ספארטק ניצחה את הנבחרת היש
ראלית בשיעור  .0:2הצופים המעטים־יחסית
)עשרים אלף( ,שהטריחו את עצמם לאיצ־
טדיון הענק ,חזו באחד המישחקים המשע
ממים ביותר שנראו אי־פעם על מיגרש
הדשא הירוק.
צעירים ואפורים .בתום תשעים ה
דקות היה הקהל מדוכא .הנבחרת הישראלית,
שנראתה צעירה ונמרצת בתחילת המישחק,
לא הצליחה לנצח קבוצה רוסית אפורה,
למרות שגילתה עליונות ברוב שלבי ה־
מישחק.
ההתחלה היתה זוהרת ומבטיחה ליש
ראלים .אחרי שתי דקות מצא את עצמו
מרדכי שפיגלר במרחק מטר מהשער ה
רוסי ,אלא שהכדור התגלגל בצד הלא־
נכון של הקורה .לא עברו אלא חמש דקות
ומשה רומנו פרץ ,יחידי בין שניים ,מול
השוער הרוסי ושוב ברח הכדור החוצה.
המגן הרוסי דיקרוב עוד הציל כדור מקו
השער ,וההזדמנויות של הישראלים נגמרו.
״מה היה קורה אילו היינו מצליחים
לנצל הזדמנות אחת כזאת לפחות?״ קונן
כדורגלן ישראלי בתום המישחק .ההזדמנו
יות לא נוצלו.
לספארטק ,לעומת זאת ,הספיקו שתי הז
דמנויות ושתי שגיאות של ההגנה היש
ראלית .בדקה ר,־ 16שגד ,הבלם הישראלי
דויד פרימו ,הניח את הרץ המוסקבאי
אמברמוציאן  20מטר מהשער ,במצב של
בעיטה .הרוסי בעט ו־  0:1לרוסים.
הייאוש האמיתי התחיל אצל הצופים
רק כעבור שבע־עשרה דקות .הקיצוני אשט־
רוב פרץ מימין ,העביר למרכז .יצחק
ויסוקר נשאר תקוע בשער ופונידילניק בעט
בווליי לרשת.0:2 .
במחצית השניה עוד ניסו הישראלים את
כל התרגילים הידועים .דני אלקיים ,ישעיהו
שודאגר ,יהודה שהרבני וויקטור סרוסי הת
חלפו בעמיתיהם .הנבחרת הישראלית תקפה
אמנם רוב הזמן ,אבל בחוסר כשרון מי
נימאלי.
״מה יהיה?״ נאנח צופה מאוכזב בסיום.
השאלה נשארה ללא תשובה.
ספארטק ניצחה .הנבחרת־לא־נבחרת של
ישראל הפסידה שוב.

הכדורגלן שבא מן הכפור
בברית־המוע־צ ת יש שני מיליון ושש־
מאות אלף כדורגלנים .קבוצת הכדורגל
!ספארטק מוסקבה מחזיקה בגביע הכדורגל
של ברית־המועצות .גנאדי לוגופיט הוא ה
קפטן של ספארטק.
ברור לכן ,שאם ספארטק מבקרת בישר
אל ,חובה על כל ספורטאי המכבד את
עצמו לראות איך מצליח גבר בן  23להצ
ליח כל כך.
התפקיד של קפטן בספארטק היה מאז
ומתמיד שמור לכדורגלן גאון .כך ,למשל,
מילא אותו עד לשנה האחרונה איגור נאטו,
שעמד במשך עשר שנים שלמות בראש ה
נבחרת הלאומית של ברית־ד,מועצות והפך
לאגדה עולמית.
זה לא קל להיכנס לנעלים של נאטו ה
גדול ,אבל לוגופיט עושה זאת.
עשרים מבחירי השחקנים של ספאוטק
בחרו בו לקפטן בבחירות חשאיות .יש
אומנם שניים שלושה שחקנים ותיקים מ
מנו ,אבל הרוב בגילו ,ואפילו ברוסיה מת
חילים הצעירים להתמרד.
לוגופיט לובש בדרך כלל את החולצה
מספר שש בקבוצתו .את החולצה של ה־
ניבחרת הלאומית של רוסיה הוא הספיק
ללבוש כבר שבע פעמים .בזמן האחרון
הוא היד ,פצוע ,ולכן לא הופיע בשורות
הנבחרת .אבל ישנם כל הסיכויים שהכדור-
גלן השחרחר והביישן יופיע במישחקי ה
גביע העולמי בלונדון .ואולי ,מי יודע,
יהיה הוא בין אלד ,שיזכו בגביע העולמי.
אך על זה חולם לוגופיט ברגעי חולשה.
כדורגלן אקדמי .איך הופך אדם
פשוט לכדורגלן מוכשר בארץ סוציאליס־
טית? אין הרבה בעיות .בגיל ארבע־עשרד,
הוא התחיל ללכת לבית־ספר לכדורגל :בית-
ספר רגיל ,בו לומדים ,מרבד חשבון וגיאו

גרפיה ,גם כדורגל .אחרי זה הוא למד ב
מכון המוסקבאי לספורט ולכושר גופני,
קיבל בו תואר אקדמי .מאז הוא אחד ה
כדורגלנים הפופולאריים ביותר ברוסיה.
לוגופיט :״במוסקבה יש שבעה וחצי מיל
יון אנשים .אני לא יכול להגיד שכולם
מכירים אותי .יש כנראה כאלה שלא ,אבל
הרוב כן .אני לא יכול לעבור ברחוב מבלי
שאנשים יכירו אותי.
״בערי השדה המצב הרבה יותר טוב.
כולם מכירים אותי .כשאנחנו מגיעים לשם,
בולם מתנפלים עלינו ,וכל אחד רוצה לה
גיד משהו.״
כששואלים את לוגופיט אם הפופולריות
שלו עוזרת לו בקרב המין השני ,הוא מס
מיק וצוחק .הוא התחתן רק לפני שלושה
וחצי חודשים .הוא קבע את מועד החתונה
שלו יום אחד לאחר מישחק הגמר על גביע
ברית־המועצות ,בו שיחקה ספארטק ,אלא
שהמישחק הראשון הסתיים בתוצאת תיקו.
המישחק המכריע נקבע למחרת .גם החתונה
נדחתה ביום אחד .בסוף ספארטק לקחה את
הגביע ולוגופיט נשא אשה.
ממה חי כדורגלן בארץ הסובייטים? לוגו־
פיט הוא מדריך לכדורגל ולהוקי ,ומקבל
פיצוי מקבוצתו עבור השעות בהן אינו
יכול לעסוק במיקצועו.
הוא מקבל  160רובלים בחודש )כ־530
ל״י( .בישראל הוא מאוד מרוצה .במוסק
בה הוא קפא בעשרים מעלות מתחת לאפם,
וכאן הוא נוכח לדעת שלחום הנוראי הזה
קוראים חורף .באמת מוזר.

איך להיות חבר במפלגה? הוא
שמח שכולם מקבלים אותו כל כך יפה
בישראל .באלג׳יריה ,למשל ,הוא היה ה
שנה ,והאירוח שם לא הגיע לקרסוליים של
האירוח הישראלי .בגלל האירוח העלוב של
האלג׳ירים ניצחה ספארטק רק בקושי . 1:2
גם בלבנון הוא היד ,יום אחד .אבל שם
הם לא שיחקו בכלל .ישראל היא הארץ
הראשונה במרחב שאותה הוא מספיק לה
כיר איכשהו.
ספארטק היתר ,צריכה לנסוע לצ׳כיה,
ורק ברגע האחרון החליטו לנסוע לישראל.
הוא באמת שמח שהוא כאן .זד ,שהוא
ביישן ומסוגר זה רק במיקרה ,כי הוא
רגיל כבר לנסוע לחוצלארץ ,והיד ,כבר ב
הרבה ארצות .כן ,הוא חבר בקומסוסול,
אבל לא במיפלגה.
מי יודע ,אולי אם הוא יתן את הגיל
המאה שלו ,יקבלו אותו גם למיפלגה.

ס דו ח מכב•
מכבי תל־אביב לא מצליחה לנצח מאז
תחילת העונה שני מישחקים ברציפות .זה
באמת סקאנדאל .בשבוע האחרון היא אפי
לו הפסידה שני מישחקים רצופים .זה איום.
יש תל־אביבים שלא יכולים לישון בלילה
בגלל זה.
מה יהיה? לאן תגיע מכבי תל־אביב ,אם
היא תמשיך לנצח בשבוע אחד ,ולהפסיד
בשבוע שלאחריו?
גול שטותי .המגן עמוס )״עמוסה״(
זלוטולוב הוא כמעט השחקן הוותיק ביותר
במכבי )״שאול מתניה יותר ותיק ממני״(.
הוא אומר שהמצב לא נורא כל־כך .״ברגע
שהצעירים יתחילו להילחם ,אנחנו נתחיל
לנצח,״ אומר עמוסה.
ביום שבת האחרון לא היה למכבי מזל
בכלל .שתי דקות לפני סיום המחצית ה
ראשונה הם נתנו גול .הכדור עבר את קו
השער ,אבל השופט אברהם קליין לא ראה
את זה .אחרי זה מכבי קיבלו גול שטותי,
ואחרי זה עמוסה עשה פאול ,ומוצי ליאון
בעט <לת בדור העונשין לרשת.
״איך אני יכול לדעת שאחרי הפאול יבוא
גול?״ שואל זלוטולוב ).(29
אוסף התירוצים .העונד ,רדף המול
הרע אחרי המכבים .קודם כל אין להם
מיגרש ,עליו יוכלו לשחק ,ולכן הם צרי
כים לשחק באיצטדיון בלונופילד בימי שישי,
מד ,שמכריח אותם למאמץ קשה כשיש
מחזור מישחקים באמצע השבוע.
חוץ מזה התגיי&ו חלק גדול מן השח
קנים לצבא ,והמאמן לא הצליח לרכז קאדר
קבוע לאימונים .היו אימונים בהם השתת
פו רק שישה או שבעה שחקנים ,ולא היתד,
אפשרות לגבש את הקבוצה .הקבוצה גם
סבלה מרך שהרבה שחקנים נפצעו .מיגרש
האימונים של הקבוצה בקרית־שלום לא
מאפשר לארבע קבוצות של מכבי להתאמן
כמו שצריך ,וגם השחקנים הצעירים לא
נלחמים מספיק .זהו .אלד ,כל התירוצים
שאוהדי מכבי תל־אביב יכולים להשתמש
בהם ,במיקרד ,ושוב יקרה אם ,ן והקבוצה
לא תנצח .י
העולם הזה  745ו

