
ספורט

ותשובות שאלות ערב
 בשעה בינואר 13 שבת בליל אקטואלי פוליטי לערב מוזמן הנך

תל־אביב. ,37 ג׳ורג המלך רחוב החלוצות, בבית בערב, 8.30

רי אודי ח״כ בנ א
:הנושא על פתיחה דברי ישא

שיטת־הבחירות של הדחליל
סגל שמואל ועו״ד מסים אלכם זיכרוני, אמנון עו״ד אבנרי, אורי

הקהל שאלות על יענו
ל״י. 2 ההוצאות לכיסוי דמי־כניסה

החלוצות. בבית ובליל־שבת התנועה במזכירות כרטיסים:

 המרכזי בית־הספר
התנועה לפעילי

הרא המחזור בקרוב להיפתח עומד
ה לפעילי המרכזי בית־הספר של שון

 תנועה.
ב להשתתף החפצים וחברים פעילים

 התנועה, במזכירות יירשמו לימודים
 30134 טל. ),136 (ת.ד. 12 קרליבך רחוב

תל־אביב.
חוד 6 — בקורס הלימודים תקופת

 הבאים: הנושאים ילמדו ובמסגרתו שים,
— אקטואליות פוליטיות בעיות

זיכרוני אמנון אכנרי, אורי
 כהן שלום — המרחב עיניני

אשכול ר. — כלכלה
— ציבור ויחסי פסיכולוגיה

כספי מ. ד״ר
מנור מ. — וניהול ארגון
— והמדינה החברה תורת

טויק א. ם. זיכרוני, אמנון
אורחים מרצים ישתתפו כן

א $ שבע ד־בג
 8.00 בשעה בינואר, 11 רביעי ביום
 ,6 קלישר רחוב לחמן, דני אצל בערב,

 בהשתתפות: אוהדים פגישת תתקיים
 רכיב אברי

הנושא: על לדיון
 השפעה? לעמדת נגיע כיצד

ה $ קוו ת ח־ ת פ ב
 8.30 בשעה בינואר, 17 שלישי ביום
 שטמפפר רחוב ״הנשיא״ במסעדת בערב,

 על לדיון חברים פגישת תתקיים ,13
הנושא:
 הוועידה אחרי - חדש כוח
ברמת־גן $

 8.30 בשעה בינואר 18 רביעי ביום
 המלך דוד בגן ״העצמאות״ בקפה בערב,

אורדע): קולנוע (מאחורי

הבחירות? שיטת שינוי
חינוך לשעות מרצים

 תשלח חדש כוח — הזה העולם תנועת
 בשעות־ להרצאות המרכזיים פעיליה את

ושמי שביעית שישית, לכיתות מחנן,
התיכוניים. בבתי־הספר נית

 מתבקשים מרצה להזמין המעונינים
 ת.ד. התנועה, מזכירות לאברי, לפנות

 את ולציין תל־אביב, )30134 (טל. 136
 ונושא המועד הכתה, בית־הספר, שם

ההרצאה.

 הסטודנטים ועד מטעם
 חיפה — הטכניון של

של הרצאה תיערך
אכנרי אורי ח״ב

הנושא: על שידבר
 - להצביע איך
ברגליים? או בידיים

 ״צ׳רצ׳יל״ באולם תתקיים האסיפה
 בשעה לינואר, 12 ה׳ ביום בטכניון,

בערב. 8.30

 התנועה עקרונות
חדש״ ב״כוח

 התנועה בטאון של 13 מס׳ גליון
עקרונות ובו: השבוע הופיע

 ב־ שנתקבלו כפי — התנועה
ודעידתה.
אגורות. 50 — החוברת מחיר
 ל״י. 10.— לשנה מינוי דמי

- ת״א. 136 לת.ד. לשלוח

לפרצוף ישר
 הסטודנטים חטיבת ע״י מוצא דו־שבועון,

 כוח־חדש. — הזה העולם תנועת של
 אגורות. 10 הגליון מחיר

 הסטודנטים חטיבות פעילי אצל להשיג
באוניברסיטאות.

מרכז ישיבת
 תתקיים המרכז של הראשונה הישיבה

 ברחוב ,6.00 בשעה 19.1 חמישי ביום
היום: סדר על תל־אביב. 12 קרליבך

ההנהלה. הרכב אישור א)
המרכז. של העבודה נוהלי קביעת ב)

 סיעת יוזמת הממשלה משרדי תקציב על הדיון לקראת
עם התייעצויות של שורה בכנסת חדש כוח — הזה העולם

שיידונו. בשטחים ואנשי־מעשה מומחים
 שאליהן פנימיות, התייעצויות של שורה תערוך הסיעה

בלתי־ אישים גם אלא התנועה, חברי רק לא מוזמנים
 הסיעה הצעות לגיבוש לתרום ומוכנים היכולים תלויים,
בכנסת.
החקלאות, משרד בתקציב לדיון תוקדש הראשונה הפגישה

 החמישי, ביום תל־אביב, ,12 קרליבך ברחוב תתקיים והיא
בערב. 8.30 בשעה ,19.1.1967

זו. לפגישה מוזמנים וחקלאים, לחקלאות מומחים

כדורגל
ם פיק ״ ב ד ב
ב הכאוב הנושא זד, היה שנה לפני עוד
ה כתבו יום מדי המקומי. בספורט יותר

 מאמן של החוזה הארכת ונגד בעד עיתונים
 בישיבה צ׳יריץ׳. מילובאן הלאומית הנבחרת
 להאריך שלא ההתאחדות אז החליטה סוערת

 רעהו את איש האשימו עסקנים החוזה. את
 שריג אריה ההתאחדות נשיא בקנוניות,

נוספת. לשנה נשאר וצ׳יריץ׳ התערב.
 שוב השבוע בראשית דקה. דדממה

 דקה, דממה בקול בנושא. ההתאחדות דנה
 הארכה על אחד פה החליטה ויכוחים, ללא

 עומדים ״אנחנו צ׳יריץ׳. עם החוזה של נוספת
 אמרו ,״1968ב־ הקדם־אולימפי הטורניר לפני

ל מתאים שאינו זמן ״וזה בהתאחדות,
שינויים.״
 יותר: פרוזאית *היתד, האמיתית הסיבה

 מועמד מצאו לא פשוט ההתאחדות אנשי
ה המאמנים מבין הנבחרת. לאימון ישראלי

 התל־אביבי הלך בחשבון הבאים ישראליים
 תל־אביב, הפועל את לאמן מירמוביץ׳ יוסף
 לאמן החליט שניאור יצחק הרמת־גני ואילו

 יפו מכבי לקבוצת בנוסף מכבי, נבחרת את
העונה. מראשית כבר מאמן הוא אותה

 היו לא הישראליים מבין אחרים מועמדים
 הגדול האתגר בפני עמדו ״כשהם בנמצא.

 בפיק פתאום נתקפו הם הנבחרת, אימון של
 ״לא ההתאחדות. מאנשי אחד אמר ברכיים,״

צ,יריץ,.״ על לוותר כזה, במצב לכן, יכולנו
 הישראלית שההתאחדות הסיבה. היתד, זו

ה למאמן ענק משכורת לשלם ממשיכה
מצו הקיימים בתנאים שפעילותו נבחרת,
 שבשנה היא, היחידה התקווה ביותר. מצמת

 סוף־ יראה הוא בישראל לפעילותו השנייה
בעמלו. פירות סוף

ה אץ ב ה סי ל ה ב ל
 עוד תל־אביב ששמשון היא ״ההפתעה

הלאו הליגה בטבלת הרביעי במקום עומדת
 אמר מישחקים״, 3 הפסידה שהיא ולא מית,

 השוער הוא חודורוב. יעקב הגדול השוער
 האחרונים המשחקים שבשלושת שמשון, של
מנוצחת. כשהיא קבוצתו עם מהמגרש ירד

ה לאור במיוחד, גדולה היא הטראגדיה
ה הליגה מחזורי עשרת שבמשך עובדה

 למכוניות, חניה מקומות שאין איומים, הם
 לו חסר ושבכלל נוחות. אינן הגישה שדרכי

יסודי. שיפוץ לאיצטדיון
 מדי לשלוח המשטרה ■הסכימה זאת בכל

 אך הסדר. על בו לשמור כדי שוטרים, שבת
 המשטרה. לפתע התחרטה האחרונה בשבת

ל שוטרים יותר תשלח שלא הודיעה היא
מכביר,.

 נהגה השבת עד המפתיע: לשינוי הסיבה
מש את לשחק תל־אביב מכבי קבוצת רק

 השבת המכביד,. באיצטדיון הביתיים חקיה
ו רמת־גן הכוח־מכבי קבוצות גם החליטו

ב פגעה זו עובדה עליו. לשחק יפו מכבי
 בלומפילד באיצטדיון השולטים הפועל, אנשי

 קודם אלה קבוצות לשחק נהגו בו כי היפואי,
 הביאו המתאימים, במקומות לחצו אלה לכן.

המשטרה. של המפתיע לצעדה
 גוייסו מקומיים סדרנים שנמצא: הפיתרון

השוטרים. במקום

ש בנויגר
ת נותנים צ ה ומבטיחים ה ב ר ה
ה הדוגמה היא תל־אביב הפועל אגודת

 ענפי בהרבה שעיסוק לכך, ביותר טובה
 למיכשולים דבר של בסופו מביא ספורט

 שכיאה החליטו התל־אביבים מהם. אחד בכל
הספורט. ענפי בכל לטפל עליהם גדול לסניף
ה כסף. מספיק להם אין שלכך אלא

 אחרים, ספורטאים קמים יום מדי תוצאה:
מינימאליים. לתנאים זוכים אינם כי וטוענים

 כך, שטענו הראשונים לחו״ל. נסיעה
 ש־ .הכדורגלנים, היו שעברה, בשנה עוד

האגודה. ספורטאי שאר כל חיים מפעילותם
הת הם גם ד,כדורסלנים. קמו חודש לפני

 קיימה לא אגודתם שהנהלת כך על לוננו
כלפיהם. הבטחותיהם
 הפועל מתאבקי נוספו השבוע בראשית

ה כי טענו, הם גם למתלוננים. תל־אביב
ראויים אינם לפעול נאלצים הם בהם תנאים

לספורטאים.
 תמיד הוא הנ״ל המרידות בכל הטיפול

 הרבה, מבטיחה קצת, נותנת ההנהלה זהה.
 כדי הבאה. למרידה ומחכה מקיימת, אינה
 זו שיטה הרבה. ולהבטיח קצת לתת שוב

הספור בקרב המרירות את כמובן, מגבירה,
רמתם. להעלאת תורמת אינה טאים,

ופלגי* מוצרי כדורגלנים
הפסדים שלשה — משחקים שלושה

 אפילו תל־אביב שמשון נוצחה לא ראשונים
 עד זה בשיא החזיקה היא אחת. פעם

.1:2 כשנוצחה ירושלים, הפועל נגד למשחקה
ה ההפסדים ששלושת אומר, חודורוב

 כך. כל נוראים אינם שמשון של אחרונים
 חיפה הפועל נגד רק הפסידו הם סוף־סוף
 ירושלים הפועל ונגד פתח־תקווה, והפועל
בבית.

 הכל בםך ספג שהוא אומר, גם יענקל׳ה
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ה לשעבר, קבוצתו שספגה כמו שערים
 מנבחרת מגינים יש שבה תל־אביב. פועל

למשל. פרימו, דויד כמו ישראל.
 חודורוב האלה, הסיבות בכל בהתחשב

וש טוב, בהחלט שמשון של שהמצב חושב
לבהלה. סיבה שום אין

ה1מע באץ ר ט
 המשחקים נערכים העונה תחילת מאז

ה בחסות בתל־אביב המכביד, באיצטדיון
באיצטדיון שהתנאים יודעים כולם משטרה.

 תל-אביב הפועל כדורסלני טענו למשל, כך
כ ניכרים סכומים להם חייבת אגודתם כי

 הכדור־ הופיעו לא חודש במשך הוצאות.
 לבאנגקוק, הנבחרת עם נסעו שלא סלנים,

ל דאגו דבר של בסופו באגודתם. לפעילות
 גם הם שלמעשה מד,מורדים, לשניים הזכיר

 תל־אביב, בהפועל משחקים רק ולא עובדים
 יהיה לא רעים ילדים להיות ימשיכו אם וכי

 להם, הבטיחו גם מזה חוץ לחיות. ממה להם
לחוצלארץ. לנסיעה להם שידאגו

 לשחק מכל יותר הרוצים הכדורסלנים,
 לפעילות. לשוב החליטו ולהצליח, כדורסל
 עד יעבור זמן כמה כמובן, היתד״ השאלה

הבא. המרד
ב הפעילות צימצום של הפשוט, הפיתרון

 הספורט בענפי והתרכזות צדדיים ענפים
 הפועל למנהלי נראה לא עדיין המרכזיים,
תל־אביב.

 את חיפה הפועל ניצחה בו במשחק *
שון .0:1 תל־אביב שמ
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