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 חדשות ערב כתות נפתחות

 1967 אפריל למועד
אינדיוידואלי טיפול י

:במקצועות מורים על־ידי ניתן
פיזיקה, מתימטיקה,

ואנגלית כימיה
תלמיד לכל אישי באופו

 הלימודים למסגרת בנוסף
הרגילה

תל־אביב
 70 רח׳אלנבי

 38 פריעומן רח
27 החשמל רח׳

והרשמה: פרטים
ה י ס נ מ י ת ג י נ כ ט

 8—4 אחה״צ .13—8 לפנה״צ
 דיזנגוף ליד
המרכזית התחנה ליד

ב כמה לרזות! טו

 מגוף להינות יכולה אני גם עכשיו
ממש שהורדתי לאחר וגמיש נאה
 ל״מכון הודות זאת המיותר. קלי

 בשיטת בעיסוי המטפל אירולין"
 בפיקוח דיאטטי וייעוץ דחוס אויר

רפואי.

 בכל לרזות יכולה את גם אכן,
לך הרצוי גוף חלק

ף ג״מכון לי רו אי
הפסג׳ בנין ,101 דיזנגוף רח׳ ת״א,

שעד* מבקיע הולנד הדוץ
שבורה שוקת

ספורט
כדורגל

ה ש רו ה ד ח3מ ס י
 שחור כה שבוע היה לא מזמן כבר

נל התחילה העונה והרי הישראלי. לכדורגל
 נופש מחנה הנבחרת קיימה בקייץ יפה. כד
 ערכו כך ואחר בצפת, שלה המאמן עם

המפלית. באו פתאום ולפתע אימונים. מחנות
ברמת־ יוגוסלביה, נגד הנבחרת כשהפסידה

 המר. ההמשך את לנבא היה אפשר כבר גן,
 של 23 גיל עד הנבחרת השבוע. בא הוא

ה נבחרת .1:4 הישראלים את ניצחה הולנד
 במוצאי- איפשרה לא שווייץ, של מילואים

 אחד, שער להבקיע אפילו לישראליים שבת
 של למישחק התחזיות .0:4 בשעור ניצחה

 החלשה נבחרתה נגד בקופנהאגן רביעי יום
משחור. שחורות היו דנמרק של

ל סיבות ואחת אלף למצוא היד. אפשר
 היה אפשר הנבחרת. של המחפירים הפסדים
 המאמן של מישגים עשרות השבוע למנות

 למצוא היה קל לכדורגל. ההתאחדות והנהלת
 לפני עוד הנה, ולומר: לעזאזל שעירים

ב שחקנים שלושה שלפחות אמרנו שבוע
דבר. שום שווים לא נבחרת

 ספק שום השבוע היה לא יסודי. ניתוח
 יוכל הקיים במצב קיצוני שינוי רק כי בכך,

 בש- המקומי. הכדורגל של להבראתו להביא
 בגלוי, מוכיחים בינוניות נבחרות נגד לונות

יסודי. ניתוח לבוא חייב כי
 החים־ לימוד תוך דווקא נראה הפיתרון

 בהולנד. המודרני הכדורגל של הקצרה טוריה
 ברעיון, הכדורגל ראשי השתעשעו שם גם
 ניהלו ומודרני, חובבני כדורגל לקיים ניתן כי

מפגר. כדורגל
 לכדורגלנים. המצב נמאס דבר של בסופו

ב החלו מההתאחדות, פרשו קבוצות כמה
 המנהלים נפרדת. מיקצוענית, ליגה ־,ניהו

 לתכתיבי נכנעו שבורה, שוקת לפני ניצבו
 מי- הוא בהולנד הכדורגל כיום השחקנים.

ומתקדם. קצועני
 יובל זה מעין פיתרון רק כי ספק, אין

 במצב במדינה. הכדורגל את קדימה להצעיד
 בי עושים ב׳ מדרגה עסקנים כמה בו הקיים,
 אין רוחם, על העולה ככל חובבנית בצורה

 לשאלה חשיבות ואין להתקדמות סיכוי שום
ב מופיע לא או מופיע מסויים שחקן אם

הנבחרת. שורות
 — לעסק במדינה הכדורגל יהפוך אם רק
ולנצח. להצליח כדי הכול את הבול יעשו

ת א ר ק ד3ה ל !
ה בישראל? כדורגל יהיה זמן כמה עוד
 דמיונית. השאלה כבר נראתה לא שבוע
עיתו קוסורבר, אייב בשם משיקאגו, יהודי

 של לביקור הגיע במיקצועו, ספורט נאי
יומיים.

 כדורגל מאמני להחתים הביקור: מטרת
ב ישחקו שאלה בדי חוזים, על ושחקנים

 לכדורגל, המיקצועית בליגה הבאה שנה
בארצות־הברית. לקום העומדת

 מאמן עם רק קוסורבר נפגש בינתיים
 לו הציע מרימוביץ׳, יוסף תל־אביב, הפועל

 שזה כדי לחודש ל״י 9000 של משכורת
 דחה מרימוביץ׳ החדשה. ביבשת לאמן יבוא

 בחוזר, קשור הוא כי ההצעה, את בינתיים
 מספר כבר החלו זאת עם קבוצתו. עם

כדו לשחק באפשרות להתעניין כדורגלנים
 פרנסה, לשם אלא ספורט׳, לשם לא רגל

 שלא גבוהות, במשכורות כספים ולהרוויח
כאן. עליהן חלמו

ההתאחדות ראשי כיצד לראות היד, קשה

 יוכלו שלהם, בודהיענה במדיניות לכדורגל,
המתקרבת. לבעיה פיתרון למצוא

כדורסל
ה ר ע ה ס י ר ק ב

 רתח יעקובסון, שמואל חיפה, מכבי מאמן
ב לשופטים אמר הוא שוקל,״ ״אני מזעם.
 ביום קרית־חיים הפועל נגד קבוצתו משחק
 קבוצתי את להוריד ״אם האחרון, השישי

כך.״ ימשך שהשיפוט בלתי־אפשרי מהמגרש.
מהמגרש, דבר של בסופו ירדו החיפאים

 הם אז לסיומו. שרקו שהשופטים לאחר רק
ל הצליחו הם כעוסים. כל־כך היו לא כבר
 ,58:63 בשעור קרית־חיים הפועל את נצח

 שנערכו ביותר הסוערים המישחקים באחד
בכדורסל. הלאומית בליגה האחרון בזמן

 חיפה מכבי שחקן היה במיוחד מאושר
 מעלות 39 עם למגרש שעלה בן־זאב, שלמה

 קריה־ אנשי להפסד להביא כדי רק — חום
קרית־מוצקין. תושב הוא עצמו בן־זאב חיים.

ה המכבית הקבוצה שהיא חיפה, מכבי
 בכדורסל הליגה של הצפון במחוז יחידה
 קרית־חיים, הפועל הקבוצות: שש (שאר

 הפועל משמר־העמק, הפועל חיפה, הפועל
 אלפא), בית והפועל גבעת־חיים הפועל גבת,

קרית־חיים. הפועל במגרש דבש ליקקה לא
 באשר החלו הצרות וכועסים. עצבנים

 דובדבני (״לייבלד,״) שלמד, המבריק החיפאי
 הקרייתים ענבר. דן בקרייתי במקרר, נתקל

וכו עצבנים הפכו
ה בעידודו עסים
ה הקהל של קולני

הנסער. מקומי
 דקות כמד. כאשר

ה נדחף מכן לאחר
(״איק־ חיים חיפאי

על־ בוכבינדר סי״)
 מחוץ אל יריב ידי

סע פרצה למגרש,
נוראית. רה

 אותנו דופק ״אתה
 איקסי זעק בכוונה!״

* סו קוג ע שלא השופט, לעבר י
לזכותו. עבירה שרק

״נקודות קולעים בכלל הם בזכותכם ״רק ! 
 מי־ השופטים צמד כלפי החיפאים הטיחו

והנני. רובסקי
שחקנים נגד טכניות עבירות שלוש רק

 לקחו המשחק ששופטי והעובדה חיפאיים,
 הרוחות להרגעת הביאה בידיים, עצמם את

 שלא קרית־חיים, שחקני המישחק. ולהמשכת
ה השמירה לשיטת פיתרון למצוא השכילו
מנוצחים. ירדו החיפאים, של הלוחצת אזורית
ח ר א או רו ס אי ד

 בקנה כדורסלן לישראל הגיע סוף סוף
לתל- שהגיע ברודי, טאל בינלאומי. מידה
מ לאחר נחשב שעבר, השבוע בסוף אביב
 ברודי ארצות־הברית. של הכדורסלנים בכירי
ב ארעי כתושב להרשם כוונתו על הודיע

 תל־ במכבי ישחק שהוא כך על ובן מדינה׳
אביב.

 לא בדודי כי הודיעו, ההתאחדות אנשי
ה כל במשך תל־אביב במכבי לשחק יוכל

 דורשים ההתאחדות תקנון סעיפי כי עונה:
 העונה תחילת לפני בישראל ישהה שכדורסלן

 הגיע וברודי לשחק, להתחיל רוצה הוא בה
העונה. תחילת אחרי רק באמור

 לשבת נאלץ ברודי של מסוגו ששחקן זד,
 קצת שעם יבשים, תקנון סעיפי בשל בצד,
 — עליהם להתגבר היה אפשר טוב רצון

ה של הכדורסל איגוד בשביל שיקול לא זה
בישראל. לספורט התאחדות

רוזנטל. שמואל משמאל: קיצוני *
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