
מחוזיים כינוסים
 התנועה של הראשונה הוועידה לקראת
חב של מחוזיים כינוסים ארבעה ייערכו

 מרכז חברי בהשתתפות ואוהדים, רים
הכינוסים: מועדי התנועה.

כתד־אכיב
 בערב, 7.30ב־ בנובמבר, 3 חמישי, ביום
 .10 קפלן רחוב ״בני־ברית״, בבית

כחיפה
 בערב, 7.30ב־ בנובמבר, 4 שישי, ביום

מינו, בקולנוע .67 הרצל רחוב דו
כירושלים

 בערב, 7.30ב־ בנובמבר, 8 שלישי, ביום
.14 אבן־גבירול רחוב החלוצות, בבית

כבאר־שגע
ב 7.30ב־ בנובמבר, 10 חמישי, ביום
ת, אישל בקפה ערב, סי  קק׳׳ל. רחוב נ

ר על : סד ם ו י ה
אבנרי; אורי — פתיחה דברי
 הבחירות: מאז הפעולות על דו״ח

ותשובות. שאלות
 לתנועה כחבר להצטרף מעוניין אתה אם

 כלשהי ומסיבה בוועידה, חלק וליסול
ב המחוזי בכינוס להשתתף תוכל לא

 עד תל־אביב, ,136 לת״ד פנה אזורו,
.9.11.66 רביעי, יום

הסטודנטים חטיבת
ת לקראת ת התארגנו בו  הפסו־ חטי
 — הזה העולם תנועת של דנמים

 ואוהדי חברי מתבקשים חדש, כוח
ם בבתי־הספר התנועה ל הגבוהי
ת התקשר רו  ת״ד התנועה, , למזכי

 שנת־ גילם, את ולציין ת״א, ,136
ת הלימוד מקצועו מוד ו שלהם. הלי

בפתח־תקווה •
עי, ביום ב 8.30 בשעה בנובמבר, 2 רבי
א״, בקפה ערב, שי  ,13 שטמפפר רחוב ״הנ
ירצה

גלעדי נעים
הנושא: על

 - המצרית המהפכה
והישגים כשלונות

כטבריה •
עי, ביום ב 8.30 בשעה בנובמבר, 2 רבי
רי, בז ראובז של במשרדו ערב,  רחוב דו

ירצה ,1 זכאי בז יוחנז
ארנפלד דויד

על:
שנה של סיכומה

כרמת־גן ס
עי, ביום ב 8.30 בשעה בנובמבר, 9 רבי
ד בנז ״עצמאות״, בקפה ערב׳  המלד דוי

פגי תתקיים ״אורדע״), קולנוע (מאחורי
ם חברים שת הדי או על: לריוז ו

 התנועה עקרונות
 הוועידה לקראת

בחיפה ©
שי, ביום  8.00 בשעה בנובמבר, 10 חמי

ה שדרות ״פת״, בקפה בערב, רי  ,50 מו
יתקיים

 חופשי ויכוח

הפליטים בעיית
:דימונה

עי,  8.30 בשעה בנובמבר, 10 רבי
מוז, ראובז אצל . שיא שדרות סי  הנ

ירצה

על:

על:
 ממתן מי את

? הכלכלי המיתון
התנועה עקרונות הצעת

ב״כוח־חדש/1
עקרונות הצעת של המלא הנוסח

בוועידתה, לדיון שיובא התנועה,
״כוח־ של ליון מתפרסם  11 מס׳ בג

חדש״-.
ה־ המינוי דמי את היום ערד שלח

,136 לת״ד ל״י סו בסך שנתיים
לביתך. ת ת״א, ליונו הג שלחו ו יי

* כדנמארל, הישראליים הכדורגלנים
תנו ״לא להתפרק״ לנו נ

רט1ספ
כדורגל

ה א פ ק ת ה ח א מחבי ה
ה אם היה, השבוע של המרכזי הנושא

 במשך תימשכנה לכדורגל הישראליות ליגות
 בעונה עוד שתיים. או אחת כדורגל עונת

 כי לכדורגל, ההתאחדות החליטה החולפת
 קבוצות של ירידות תהיינה לא העונד. בתום

 עונה עוד כעבור רק וכי לשניה, אחת מליגה
ו לאלופה, העליונה בליגה הראשונה תוכרז

 נמוכות לליגות תנשורנה התחתית קבוצות
 נקראה ההתאחדות מסדרונות בסלנג יותר.

הקפאה. בשם התוכנית
ע פגו ץ. ל קצ ל הממושך, הוויכוח בכל ו

 הליגות, את להקפיא לא או להקפיא אם
 שהיה היחידי, הגורם אחת: עובדה בלטה
 חלק. כלל בו נטל לא בוויכוח, להתערב צריך
ה נגד בגלוי יצא לא מהכדורגלנים איש

 בכדורגלנים, לפגוע רק תכליתה שכל תוכנית,
לרכוש. הצליחו שהם בזכויות יותר עוד לקצץ
לקבוצות, ירידה סכנת צפויה תהיה לא אם

 להתעניין לשחקנים, פחות לשלם תוכלנה הן
בבעיותיהם. פחות עוד

ה מהמבוי המקומי הכדורגל את להוציא
 למתקדם אותו ולהפוך נקלע, אליו סתום

עצמם. הכדורגלנים רק ,יוכלו ומודרני,
 סיכוי שום אין רדומים, עצמם הם עוד כל

להתקדמות.

ע ס ש מ בו □,הכי
 הישראלית הכדורגל שנבחרת פעם כל

מדבר המסע ראשי מפחדים לחו״ל, נוסעת

 על מדי יותר יסתכלו שהכדורגלנים אחד:
 לאו־דווקא מאמציהם כל את ישקיעו בחורות,
הירוק. במגרש

 האחרון הנפל במסע גם קשוח״ מלים
 חששו ודנמרק, שווייץ להולנד, הנבחרת של

 הם לכן הדבר. מאותו המשלחת מנהלי
 עיניים. בשבע הכדורגלנים על הסתכלו
בכלל.״) להתפרק לנו נתנו .לא (שחקן:

ה שעבר השבוע בטוף כשחזרה ובאמת,
 מהכדורגלנים אחד לאף היו לא נבחרת,

באירופה. כיבושים על סיפורים
 בכל נמצא אחד קטן סיפור אף־על־פי־כן,

הס צ׳ייץ׳ מילובאן הלאומי המאמן זאת.
השוער הנבחרת. מכדורגלי שנים עם תכסך

 מי־ (״מיקי״) מיכאל הנבחרת, של הראשון
 וחמש ארבעים במשך לשחק זכה כאלי,
 (.יודל׳ה״) יהודה החלוץ ואילו בלבד, דקות

ממאמנו. קשות למלים זכה שהרבני
 בעניין בחנו שד,שניים אמר המאמן הסיבה:

 דרכם. על שניקרו החתיכות את מדי רב
הת שבו המלון בבר פעם אפילו ביקרו
גוררו.
 ישראל נבחרת מדוע הסיבה ללא־ספק, זז,

בחו״ל. הפסידה

מין *  פיע■ חזוס, עסיס, בן־ברוך, :מי
מנו, באום,  רבי׳ המעסה רוזנטל, שהרבני, רו
שפיגלר. נוביץ,

שסה? של נינו■! מאחורי עומד מה
החדש! את דופהים

* ח ף ה ו ע  נבחרת על מרחפת ר
הני רוח הישראלית, הכדורסל 1

 15 הנבחרת סגל מונה כרגע פוי.
 לקטון עוד חייב והמספר שחקנים,

 ייצגו כדורסלנים תריסר רק .12 עד
ב כדורסל בתחרויות המדינה את

ובבאנגקוק. בארצות־הברית, אירופה,
* * *

ם ך* ת ר  הנכונים התריסר של חי
למרי לסיכסוכים, הגורם היא ^
הישרא בכדורסל ולשערוריות בות
 וחיים וולדרסקי כיגאל כוכבים לי.

פעו משתפים אינם למשל, שטרקמן
ביניהם. לה

השערו אחת התחוללה השבוע
זה. ספורט ענף של הגדולות ריות

 כדורסלן ניגש האחרונה בשבת
 אורי סגל-הנבחרת־עד־לאותה־שעה,

 שמעון הנבחרת למאמן שטרן,
 הנבחרת ולמנהל שלח (״צ׳ינגה״)

ה היתד. המזכירה שפירא. עמירם
לשערוריה. הרביעית עדה

 שטרן אמר לדעת,״ רוצה .אני
 סביר סיכוי לי יש ״אם לשניים,

אנח לחוצלארץ. הנבחרת עם לנסוע
סגור, אימונים מחנה לפני עומדים נו

עכ כבר התשובה את שאדע ומוסב
שיו.״

אותו. הפתיעה לא שקיבל התשובה
מת מקום לך שיש רואה ״אינני

 חפציו, את ארז שטרן אורי שלח. לו הסביר עתה,״ בנבחרת אים
לתל־אביב. חזר

 שמץ שיש שהאמין מי לכל לחי סטירת הוא שטרן של ניפויו
 של לכדורסל חרפה זו המקומי. הכדורסל במנהלי הגינות של

אותו. המנהלים אלה של הבגרות לחוסר נוספת והוכחה ישראל,
 הישראלית, הכדורסל בנבחרת ייכלל לא שטרן שאורי העובדה

המדינה. ובשם הנצחון □סיכויי קשות תפגע לחו״ל, היוצאת
 אחרת או זו בנבחרת מקום יש פלזני לספורטאי אם השאלה

 או מאמן לכל כמעט ביותר. הסבוכות השאלות אחת תמיד היא
 הבדלי ספורטאים. של רמתם לגבי שונות הערכות יש מקצוע איש

ושכיחים. חוקיים הם זו בשאלה השקפות
 עמי־ גם אלא מקצוע, אנשי רק לא בהם מקרים שישנם אלא

כשרון. ניצב לפנינו בביטחה: לקבוע יכולים ארצות,
מאמני בין דעות חילוקי פעם אף היו לא שטרן אורי לגבי

 בן הצעיר כי ספק, של צל היה לא מהם אחד אף בלב הכדורסל.
 רבים במדינה. הכדורסל שחקני של הראשונה בשורה עומד 18,־ד

ביותר. הטוב הישראלי הכדורסלן הוא כי היום, כבר אומרים
מגדולי היה חזן ״חיים השבוע: אמר אחד כדורסל מומחה
 חמישים לו היו אולי שילו הטובים בימים לנו. שהיו הכוכבים

עכשיו.״ לשטרן שיש ממה אחוז
לא אמר שלח, תל־אביב, הפועל ובקבוצת בנבחרת מאמנו גם
קצר, זמן לפני אפילו לו הבטיח; גדול, כשרון הוא שטרן כי פעם,

הגדול. למסעה הנבחרת עם יסע כי
 לסיומה, בנבחרת שטרן אורי של הקאריירה הגיעה כן אם מדוע

פתאום? לפתע
* * ־¥-  הקצרים חייו בתולדות לגלות ניתן הזו לשאלה התשובה *^ת

ל ש £  הקאריירה את שהחל גבעת־חיים, קבוץ יליד הוא שטרן. \
 בסיגנון גב במישחה הנוער אלוף היה כשחיין. שלו הספורטאית

 מאמניו אמרו תמיד .1963ב־ לגובה בקפיצה הנוער ואלוף חתירה,
 יכול אינו הוא אבל גדול, ספורטאי ,.שטרן הדבר: אותו את

בעצמו.״ לשלוט
 אז שיחק שנים, חמש לפני ברצינות להתייחס החל לכדורסל

 הפועל — העכשווית לקבוצתו עבר ומשם גבעת־חיים, בד,פועל
לספרד. הישראלית הנוער נבחרת עם נסע כשנה לפני תל־אביב.

 יודעים חבריו בתל־אביב. קרובים בבית גר הוא שנתיים מזה
 וכי ומדריכה, מכודנת יד פעם לא חסרה הצעיר לנער כי לספר,

בהתנהגותו. אותם הפליא פעם לא
 סגל: אדוארד תל־אביב הפועל סניף מזכיר השבוע עליו סיפר

 להעלות כדי הכל את עשיתי אני מהרחוב. אורי את אספתי ״אני
 לו לעזור ניסינו בן־אדם. שיהיה כדי הנכון, המסלול על אותו

 גם אלא תל־אביב, בד,פועל ומשחק כדורסלן שהוא מכיוון רק לא
 והבאנו עבודה לו סדרנו מלו־,ידרדר. בעדו למנוע שרצינו בגלל
בגרות. בחינות שיעבור זת לידי אותו

 אני בשבילי. זעזוע היה זה מהנבחרת, אותו שניפו ״כששמעתי
 הוא אם השאלה, לא זו מדי. קשה עליו ישפיע לא שזה מקודד,
 יוכל הוא אם היא השאלה לא. או תל־אביב בד,פועל לשחק ימשיך

קשים.״ כד, במאמצים אותו העלינו עליה בדרך להמשיך
 בטוח אני אי־צדק, לי ״עשו השבוע: הראשון ביום אורי אמר

דבר.״ בשום בטוח הייתי לא שעוד כפי בזד,
 הדרך את לעצמם בחרו שטרן, את שניפו שעה הנבחרת, מנהלי

 רציני, גב לו שאין היחיד השחקן את ניפו פשוט הם הקלה.
 הסבוכה הקשרים במסכת מאחוריו. השפעה בעל גורם שום שאין

ביותר. הקלה שטרן את לנפות ההכרעה היתר, מכבי־הפועל
 הוא בינלאומי לכדורסלן אותו ולהפוך לנבחרת שטרן את לצרף

 תשומת ומבחינת, מדריכה יד מצריך היה זה מאמן. לכל גדול אתגר
חינוכי. וכושר מתמדת לב

 לו נותן כשהוא שטרן את ניפה הוא המאמן. נרתע זה מאתגר
רצון. משביעה שאינה התנהגותו, היא לכך העיקרית שהסיבה להבין
 כיצד רצון, משביעה אינה התנהגותו אם תמוה. הסבר זה היה

 מדוע איומה, כה התנהגותו אם תל־אביב? בד,פועל משחק הוא
? הנבחרת לסגל בכלל הוזמן

 במיסגרת בכדורסל, הישראלית העתודה נבחרת שיחקה אשר
 אורי יצא התורכית, הנבחרת נגד הפועל, של השמיני הכינוס

 חמש לחובתו שנשרקו לאחר הסיום, לפני דקות כמה שטרן
 במשך והריע אז עמד צופים חמשת־אלפים של קהל עבירות.

לכבודו. ארוכות דקות
 רק תל־אביב הפועל במדי שטרן שיחק האחרון השישי ביום

 כדי לו, הספיקו אלה גם אך אס״א. קבוצת נגד מעטות דקות
 שחקני חמשת בבל נדיר במבצע תעתע הוא הקהל. את להלהיב
גדול. שחקן עיניו נגד ראה שטרן, את שראה מי כל היריבה. הקבוצה
פשע. הוא הכדורסל מנבחרת ניפויו
הישראלי. הספורט כלפי פשע
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