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״דיאנה״ לספרות בית־הספר בקלון לקוחות קבלת
| בערב 7־3 בצהרים, ו-9 השעות ביו יום־יום
£ בלילה. 9-30 עד פתוח הסלון ה, ג, א, בימים
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1 מגע משקפי הם מה

 מלוטשים נראים) (בלתי קטנטנים משקפים הם אלה
 מ״מ 9 על עולה שלא בקוטר (מוצק) פלסטי מחומר וחלקים

משקפים. במקום העין אישון על ששמים

האופטית המעבדה של באדיבותה
״אישון־לנם״

 .55029 טלפון: פינסקר). (פנת 5 שניאור רח' תל־אביב,
.09.00—14.00 קבלה: שעות

פרוספקט. לשלוח נשמח
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 ,226785 טלפון ,8 גליקסון תל־אביב, :והמנהלה המערכת

 בע״מ, שהם משה דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136 ד. ת.
 • בע״מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב,

בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

ספורט
כדורגל

ב הש□ טו ח
 מנחם הפתח־תקוואי הכדורגל שופט על

 מדי לכתוב הספורט כתבי נוהגים אשכנזי
בישראל. ביותר הטוב השופט הוא כי שבוע.

 ופעמיים, פעם העיתונים את קרא אשכנזי
 חייב הוא כי החליט דבר של ובסופו
 החלטותיו אשר אשכנזי, דמותו. על לשמור

 הערצת את בעבר לו הקנו החד־משמעיות
 לבלוט השופט על כי לשכוח, החל הקהל,

לע האפשר• ככל מועטה במידה במישחק
 הוא שריקה כל לפני כי נדמה, היה תים

הצורך. די חריפה היא תגובתו אם שוקל
ע. גז מי ד  עבר האחרון הששי ביום מ

ש הישראלי, השופט הגבול. את אשכנזי
 והמועמד טוקיו, באולימפיאדת בגמר שפט

 בלונדון, העולמי הגביע במישחקי לשפוט
 באיצטדיון תקדים חסרת שערורייה חולל

/ היפואי. בלונזפילד
ה בין המישחק ערב לפנות כשהסתיים

 בתיקו תל־אביב, למכבי ירושלים פועל
 מהם, כמאתיים הצופים. התפזרו לא ,1:1

ההלבשה. חדרי על צרו ונרגזים, משולהבים
ה זעק לשופט!״ מוות לשופט! ״מוות

תגבו להזעיק מיהרו שוטרים ארבעה המון.
השניה בקומה הסתגר עצמו אשכנזי רת.

 להכין ״עליך הפקיד, הודיע לכדורגל,״
 החשבונות ספרי כל את המישחק בתום

 שנאספו הכרטיסים ביקורות הקבוצה, של
 1 ה־ לביקורת ההוצאות, ופירוט בכניסה

► נדהם. הקבוצה גזבר התאחדות.״
 של הכדורגל התאחדות פקידי ביקורת

 מיוצאי חובבים קבוצת ספרי על אנגליה,
 נערכת הלונדוני, וונזבלי באיצטדיון אתונה,

 האנגלית, ההתאחדות של קבע הוראת לפי
מוכ להיות אגודה כל ספרי חייבים לפיה

זמן. בכל לביקורת נים
 התירו החולפת, העונה בתום בישראל,

 הלאומית הליגה קבוצות 16 מתוך שבע רק
 גדעון החשבון רואה ההתאחדות, למבקר
בספריהן. ביקורת לערוך לב־ארי,

ר דו רווחי□ נושא כ
ה חובבי את כרגע המעניינת השאלה

 ■̂י הכדורגל אם היתה לא בישראל כדורגל
ב אלא לאו, אם למקצועני יהפך בארץ

המקצעונות. תגיע דרך, ובאיזו זמן, כמה
ל העבירו בבלגיה יהודיים יהלומנים

 כחצי לתרום הצעה לכדורגל התאחדות
 בכדורגל, הלאומיות לנבחרות דולאר מיליון

 לצופים קורת־רוח יותר יסבו שאלה כדי
 ההתאחדות מנהלי בחוצלארץ. היהודיים

על להכריז התכוננו המציאה, על קפצו

* (כשחור) אשכנזי כפני מתחנן מימין) (שני מלכי רחמים
לשופט! מוות 1

 משטרה ניידות ארבע ההלבשה. חדר של
ה ההמונים מול ניצבו שוטרים ושלושים
 המדמיע. הגז מסילתי נרתעו שלא זועמים,

 קצין ניידת. של שימשה ניפצה ענקית אבן
בטעות. אליו שכוון בסילון־גז, כוסה משטרה

הזעקות. המשיכו זונה!״ בן ״אשכנזי
הצ המישחק תום לאחר ומחצה כשעה רק

המיגרש. את לעזוב הבינלאומי השופט ליח
 התל־אביבים את שניצחה ירושלים, הפועל

 ש־ לאחר יתרון בשער זכתה שבוע, לפני
 לרשת, כדור בעט טינגל, צבי חלוצה,
מכבי. שוער של מידיו שנשמט לאחר

 המישחק אך המתח, עלה השניה במחצית
ה שבאחת עד בהגינות. להתנהל המשיך

לעבי אשכנזי שרק התל־אביביות התקפות
 טלבי. רחמים המכבי הקיצוני נגד רה,

 של לעברו ביטול תנועת עשה החלוץ
 הראה שהוא שטענו, צופים היו השופט.
 ש־ טענו אחרים משולשת. אצבע לשופט

רע. מזל של תנועה עשה סתם טלבי
 מטר כחמישים רגע באותו שעמד אשכנזי,

 הצופים. זעקו ״בוז!״ בידו. נפנף מטלבי,
המיגרש. מן הוצא והוא דבר, עזר לא לטלבי

 מה נמהרת. החלטה ספק, ללא זו, היתד,
 שופט אותו נדחף לכן קודם ששבוע גם

 ולא רמת־גן, הפועל שחקן על-ידי בגסות,
דומה. בצורה הגיב

 על השליטה את אשכנזי איבד בהמשך
 נתפס עסיס, משה תל־אביב, חלוץ המישחק.

ירושל מגן על־ידי פריצה כדי תוך בידו
 המחייבת עבירה ,16ה־ רחבת בתוך מי,

 אשכנזי מטר. מאחד־עשר עונשין בעיטת
שרק. לא אך המעשה, למקום קרוב היה

 הזה,״ במישחק נקודה איבדנו ״אנחנו
 איבד אשכנזי ״אבל תל־אביבי, שחקן קבע
שלו.״ הטוב השם את

ש ת חופ ר קו בי ה
 לגזב טלפון הרים ההתאחדות פקיד

 ה־ קופת ליד שעה אותה שהיה הקבוצה,
ההתאחדות של הוראה ״לפי איצטדיון.

| בארץ. הכדורגל לפיתוח מרשימות תוכניות
 אנשי־ אם יקרה מה שבתוכנית: העוקץ

 בכדורגל כספם את להשקיע ירצו עסקים
 1 יהלומי אם יקרה מה רווחים? להפיק כדי
 כדורגל קבוצות ייסדו אחרת מארץ נים

ל כך על־ידי יזכו בישראל, מקצועניות
להתאחדות? אז זקוק יהיה מי ענק? הכנסות

הכנסת
ל תו ח ב ה ל ח ה ו

 של הצעתה על בכנסת לדיון קרה מה
 בעניין חדש נוח — הזה העולם סיעת

 יודע איש אין הכדורגל? בענף השחיתות
עצמו. בעל־ההצעה מכל ופחות —

 ועדת־ לוועדת־מישנה. הועבר הדיון כי
 3 מפלגתי: מפתח לפי הורכבה המישנה
 למפד״ל, כל־אחד אחד לגח״ל, 2 למערך,

 לא הסיעות לשאר ול״ע. מפ״ם רפ״י,
ייצוג. ניתן

 *ז השבוע כך על כתב עצומה. בדיחה
הספורט: בחדשות גבאי יהודה

 הכלל לפי כנראה, נוקטת, שלנו ״הכנסת
 החלב. על לשמור לחתול נותנים שאין
 ועדה להקים בשעתו הציע אבנרי אורי ח״כ

 זו ועדה בכדורגל. מיקרי־השחיתות לחקר
 השאירו אבנרי ח״כ את אבל — קמה אמנם
בחוץ.

 בדיחה זו מהמזנון. צימוק זה ״אין
.חבר־כנסת. קם עצומה.  הצעה ומעלה .

 דבריי, את מקבלים כמעט־ריק. אולם בפני
 בעת כלל נכחו שלא מאנשים ועדה ממנים
מדי הקטיגור, את היוזם, את אבל הדיון.

 הכל** בסך חלש, שהוא משום הצידה, חים
~ אחד. איש של סיעה

 שהספורט מאשרת הכנסת גם — ״כלומר
 על־״די מודרך ידיים, בהרמת מוכרע שלנו
סולד.״ הוא מטבעו, שמהן, פוליטיות, דעות

 עסיס, מימין: בתמונה, האנשים שאר *
בן־רימוז׳. (מאחור), מתניה קרקו,
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