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גבעתיים — רמת־גן
 ערב יתקיים בנובמבר 25 ׳עבת בליל
 מרכז חברי בהשתתפות ותשובות שאלות

 נפרדת במודעה ראה פרטים התנועה.
זה. בנליוז

 המתמדת הועדה
הראשונה לועידה

 בכינוסים השתתפו שלא חברים
 ?התנדב המוכנים חברים המחוזיים;

ה חברים הועידה; ?קראת ?עבודות
 15—17( הועידה בימי ?ארח מוכנים

 והסביבה בת?־אביב צירים בדצמבר)
 ?אברי, ?פנות מתבקשים א?ה כ? —

ת?־אביב. ,1:10 ת,ד, ,30134 ט?פו;

ברמת־גן
 8.30 בשעה בנובמבר, 23 רביעי ביום
 המ?ד דור בגז ״העצמאות״, בקפה בערב,

 תתקיים ״אורדע״), קו?נוע (מאחורי
הריו! ?המשר ואוהדים חברים פגישת

 - התנועה עקרונות
 הועידה לקראת

ם • ת־י בב
 8.30 בשעה בנובמבר, 24 חמישי ביום
 ,17 ונז בית רה׳ חפוז, חיים אצ? בערב,
ירצה:

ד מ ח ה א ו ו ר א ס מ
הנושא: ע?

הצבאי במימשל השינויים
ס # ציונה בנ

 8.00 בשעה בנובמבר, 28 שני ביום
 ,6 נורדאו רחוב רבינוב, בבית בערב,

 מאיזור ואוהדים חברים פגישת תתקיים
בנושא: ?דיוז רחובות,

 - התנועה עקרונות
 הועידה לקראת

בראשון־לציון +
 8.30 בשעה בדצמבר, 5 שני ביום
 אחד- רחוב כהן, יהודה אצ? בערב,

ירצה: ,23 העם
ד מ ח ה א ו ו ר א ס מ

הנושא: ע?
הצבאי במימשל השינויים

ה # קוו ת ח־ מ פ ב
 8.30 בשעה בנובמבר, 29 ש?ישי ביום

 שטמפפר רחוב ״הנשיא״, בקפה בערב,
 ואוהדים חברים אסיפת תתקיים ,13

ו :בהשתתפות י מ י נ י כ ר מ עו
על: ?דיוז

 - התנועה עקרונות
הועידה לקראת

ה # מונ בדי
 8 30 בשעה בדצמבר, 2 שבת ב?י?

 שדרות אחי־מרים, יהודה אצל בערב,
ירצה• ״גיל".), קולנוע (מול 52/9 הנשיא

ד מ ח ה א ו ו ר א ס מ
הנושא: ע?

 במימשל_הצבאי השינויים
בירושלים $

 8.30 בשעה בנובמבר 29 שלישי ביום
ה באוניברסיטה ״קנדה" באולם בערב,

בנושא: ותשובות שאלות ערב עברית,
 — 1947—66 בנובמבר 29

נשתנה? מה
שרון ברמת־ה

 8.30 בשעה בדצמבר, 2 שבת בלי?
 ואוהדים חברים פגישת תתקיים בערב,
השרוז. מאזור

פילבסקי עודד
הנושא: על ירצה

 ממתן מי את
הכלכלי? המיתון
וכעפולה בחיפה

 החטיבתיות הבצוע וועדות עורכות
מוע שכירת לצורר מקומית מגבית
דונים.

 לשלוח מתבקשים ואוהדים חברים
 זה: לצורר תרומותיהם

ה של הבצוע לועדת — בחיפה
.44559 ת.ד. חטיבה,

 נבעת מימון, ליעקב — בעפולה
עפולה. ,250 המורה

רט1ספ
ספורטאים

חתונה מדליה במקו□
 במשחקי זהב מדליה לנו והיתה כמעט

 ב־ בדצמבר להיערך העומדים אליפות־אסיה
 לקופצת לנו. פרחה היא — והופ באנגקוק,

הסי כל היו למדני מיכל מ׳) 1.65( לגובה
 במיקצועה. הראשון המקום את לתפוס כויים

 מהתוצאות, טובות היו שקבעה התוצאות,
ביבשת. מיתחרותיה על־ידי שהושגו

 היא השבוע הוליוודי. אהבה סיפור
ש לבאנגקוק, תיסע לא שהיא סופית, קבעה

 ושבכלל לגובה, בקפיצה יותר תתאמן לא
לנוח. עכשיו רוצה היא

הו אהבה מסיפור כלקוחה נראית הסיבה
מתחתנת שהיא הודיעה, )22( למדני ליוודי.

למדני קופצת
לחתונה ישר

 הקפיצה לכל, קודמת האהבה לדצמבר. 4ב־
 זהב למדלית ישראל של והתיקוות לגובה,
לחכות. יכולות

 כפר־חיים ילידת למדני של החלטתה
 שלא תיכון, בבית־ספר להתעמלות ומורה

כ נפלה בבאנגקוק, אסיה במשחקי להשתתף
ההת מנהלי של ראשם על בהיר ביום רעם

 האתלטים של העלובה הרמה לספורט. אחדות
ה מספר את בלאו־הכי צימצמה בישראל,

 למישח־ היוצאים הסיכויים בעלי ספורטאים
 עוד הקטינה למדני של פרישתה אלה. קים

 ישראל תוכל אותו המדליות מספר את יותר
לזכותה. לרשום

 מדוע בכל־זאת היתד, השבוע של התעלומה
 הקוסמת הנסיעה על לוותר למדני החליטה

 רבים שספורטאים נסיעה, הרחוק. למזרח
מכל. יותר לה משתוקקים

ב תמוהה היתד, לנסוע שלא החלטתה,
 נסעה חודש לפני שרק העובדה, לאור מיוחד

 כדי לאירופה לספורט ההתאחדות על־חשבון
 של לתחרויות להתכונן רמתה, את להעלות
דצמבר.

ה אמרו לספורט, ההתאחדות במסדרונות
 שהיא מכיוזן, גם נוסעת לא שמיכל שבוע,

בקו־הבריאות. אינה
בנושא? להגיד עצמה לאתלטית היה מה

 כחולות, (עיניים למדני אמרה עייפה.
 כבר לי. ונמאס עייפה ״אני בהיר); שיער
ו בתחרויות משתתפת שאני שנים, ארבע

 שהחלטתי עכשיו, הפסקה. ללא במתח חיה
ה הזמן גם שזה למסקנה, הגעתי להתחתן,

 רק לא עייפה אני הפסקה. לעשות מתאים
 לא ואני נפשית, גם אלא פיסית, מבחינה
כזה. במצב הנמצאת היחידה

 בתחרויות להתאמן. הפסקתי ״בינתיים
בש רק זה אבל משתתפת, עוד אני ליגה
 למרות רפופורט. שורה שלי המאמן ביל
טובות.״ תוצאות משיגה עוד אני הכל

 להתחתן ״החלטתי לאירופה? נסעה מדוע
 שחזרתי אחרי, רק לבאנגקוק לנסוע ולא

 שזה להיות, יכול לאירופה. שלנו מהנסיעה
החלטתי.״ ככה אבל מצידי, חצוף קצת

 הוא זהב מדלית מישראל שגזל המאושר,
מת איתו כדורסל. ושחקן להתעמלות מורה
 מה במדינה. הראשונה לגובה הקופצת חתנת

 אם אחליט, שאני לי, אמר ״הוא יעץ? הוא
 שלא החלטתי, לא. או לנסוע רוצה אני

 מאז מנסה בספורט שקשור מי כל זה. וזהו
 אבל שלי, ההחלטה את לשנות אותי לשכנע

סופי.״ זה

ל ידעו להתעמלות המורה של תלמידיה
 בכושר דווקא נמצאת שלהם שהמורה ספר,
תרגי לפניהם מדגימה שהיא מצויין, גופני

 ושאין ביותר קשים אפילו הסוגים, מכל לים
 הספורט נפל כך לחלוטין. בריאה שהיא ספק,

האהבה. מזבח על קרבן הישראלי

כדורגל
שהוחמצה ההזדמנות

 יכול הוא אותו בחייו, רגע יש אדם לכל
 כמו סתם לא שהוא להראות, כדי לנצל

 הרגע עובר האנשים רוב אצל האנשים. כל
בכך. ירגישו אפילו שהם בלי הזה

 לכדורגל, הישראלית ההתאחדות נשיא
לרוב. שייך שריג, אריה

ב הדומה דמות הוא ההתאחדות כנשיא
 הוא בדרך־כלל המדינה. לנשיא סמכויותיה

 ההתאחדות. הנהלת להחלטות הן להגיד צריך
הע ההתאחדות, של המעוות התקנון אולם,

 של החלטה כל לשנות סמכות לנשיא ניק
 ודרוש. צודק לו נראה הדבר אם ההנהלה,

 שנה, לפני רק זו בזכותו השתמש הנשיא
 ההתאחדות הנהלת רוב לדעת בניגוד כאשר

 של חוזהו את להאריך החליט לכדורגל,
צ׳יריץ׳. מילובאן הנבחרת מאמן

 השבוע כיותר. השנואה ההחלטה
 ההתאחדות. נשיא לפני נושא הובא שוב

 שהלי־ החליטה, ההתאחדות ההקפאה. שאלת
 תמשכנה כולו כבעולם שלא בישראל, גות

 של לחצן פרי שהיתר, זו, החלטה שנתיים.
 מהרה עד הפכה בהסתדרות, הרוב מיפלגות
ה חובבי קהל על ביותר השנואה להחלטה

במדינה. ספורט
 לכדורגל, ההתאחדות בהנהלת בית״ר נציג

ל ממנו ביקש שריג, אל פנה קרמר, אריה
ההחלטה. את לשנות בסמכותו השתמש
ההת את להוציא ההזדמנות היתד, לשריג

 הכניסה אליו הסתום מהמבוי לכדורגל אחדות
 לאדם בן־לילה כך על־ידי להפוך עצמה, את

במדינה. הכדורגל חובבי על ביותר האהוב
 את שריג הבין לא האנשים, רוב כמו

הש לא הוא לפניו. שהונחה הפז, הזדמנות
ההק החלטת לו. שהוענקה בסמכות תמש
בתוקפה. עדיין פאה

אתלטיקה
והספורט החוץ שר

הס כך בספורט. גם עוסק משרד־החוץ
 הישראלי־לשעבר כדור־הברזל להודף תבר
בי לספורט, להתאחדות כשפנה זוהר, אורי

שיחרור. ממנה קש
 חיפה, אליצור באגודת לשעבר חבר זוהר,

כ להרשם שם ביקש בגרמניה, עתה שוהה
 פראנקפורט שבעיר בלאו־וייס, באגודה חבר

 כשרים, יהודים האגודה, ראשי מיין. על־נהר
 ההתאחדות של רשמי שיחדור ממנו ביקשו

לספורט.
בק הגיעה כאשר החדשה. כגרמניה

 זו, החליטה ההתאחדות, אל השיחרור שת
 ביכולתה ושאין עבורה מדי עדין שהנושא
 למשרד־ בשאלה פנתה היא בענין. להכריע

 לספורטאי שיחדור להעניק אפשר אם החוץ,
החדשה. בגרמניה להופיע הרוצה ישראלי

 באיזה משרד־החוץ את גם ישאלו בקרוב
 ואבא בתחרויות, להשתמש צריך כדורי־ברזל

ריצה. בתחרויות כנראה ישרוק אבן

ג׳ודו
■באניות שיטות

(.המחיר: חבר חזק, להיות שרוצה מי כל
 לג׳ודו. הישראלית בהתאחדות לשנה) ל״י 10

 היא ההתאחדות. של ערכה עלה מעכשיו
 העולמית הג׳ודו מהתאחדות בהכרה זכתה

האירופית. ומההתאחדות
ה החליטה אלה חגיגיים מאורעות לכבוד

 בחודש לארגן לג׳ודו הישראלית התאחדות
 יקבעו אז בג׳ודו. ישראל אליפות את הבא

 שחורות הן שחורות חגורות אילו סופית
 עדיין ונושאיהן כהות סתם ואילו באמת
היפאנית. הלחימה בתורת בקיאים אינם

 הג׳ודו־ של נוספות התרחבות תכניות
מ זר מאמן הבאת מתכננים הם איסטים:
 אחידה ושיטה נכונים יסודות שיקנה אירופה,

המקומיים. לג׳ודואיסטים
ה בראשית ישתתפו אפילו הישראליים

 שתערך בג׳ודו, אירופה באליפות הבאה שנה
 אומר, אזולאי, יעקב שלהם והמזכיר בנאפולי

להצליח. סיכויים לישראלים שיש
מ תמיכה היא עכשיו להם שחסר מה

 שלהם השונאים במדינה. הספורט מוסדות
 יפעילו הם אותה, יקבלו לא שאם אומרים,

שלהם. המיסתוריות היפאניות השיטות זזת

ו ^ נ ח א נ  לימוד שנר לשלם יכולים ל
 בהפגנתם הסטודנטים צעקו כזה׳/ גבוה

פדרמן!״ של הבנים לא חןו1״א
 לשלם יצטרכו פדרמן של בניהם ״רק

 של טענת־הנגד היתד, המלא,״ הסכום את
ושות׳. ספיר אנשי

 תשלם מדינה שכל לכן, ההצדקה ״מהי
 — פדרמן של בניו עבור שכר־הלימוד את
 באוניברסיטה״,. בנים בכלל לו יש אם

חשוב. עיתון שאל
 הם שבניו־של־כ-דרמן חשבו המתווכחים כל
 בן יש שבאמת ידעו לא הם בלבד. משל

 באוניברסיטה. לומד הוא ובאמת לפדרמן,
 והוא רפואה, לומד הוא ),23( מיקי, שמו

מצטיין. תלמיד
לחדשות, עלו האלה הבנים כבר אם אבל

להיות איך־זה לדעת מעניין יותר עוד אז

 כנערה אירית נראיתלהלכה
מאד, רומנטית חולמנית,

— אך חרסינה, פסלון כמו ושברירית ענוגה

מלונותיו. רשת בניהול לאביה רבות ריס

 שמה לו. יש כזאת גם כי פדרמן. של בתו
 ניראית דווקא והיא ,20 בת היא אירית,
 דקיק, זקוף, גוף לה יש גמור: בסדר
 מזח חוץ גולש. חום, ושיער ארוך, צודאר

 ושפתיים מלוכסנות, עיניים גם לה יש
 ואציליות קטנטנות אוזניים אפילו חושניות,

לה!! יש
★ ★ ★

עצמה בכוחות
 אפשר היטב עליה כשמסתכלים ק ^

 זה את רואים עשירה. גם שהיא לראות 1
 לפי עליה, המונחים האירופיים הבגדים לפי

 הצוואר את המקיפות הפנינים מחרוזות
 הבלתי־ ,המערבי המבטא ולפי שלה, האצילי
 טובים, בבתי־ספר שנרכש שלה, ישראלי

לילדי־עשירים.
 את שלה לבת הורישה פדרמן משפחת

ב חוקית לבת להוריש שאפשר מה כל
 לה הורישו שכל, לה הורישו משפחה.
 ביד ויופי הצלחה לה הורישו השכלה,

רחבה.
מדברת היא בהן השפות, חמש את


