
 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

 הנושאים•הבאים: 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. ס. זיכרוני, אמנון
אורחים מרצים ישתתפו כן

חינוך לשעת מרצים
 חדש כוח — הזה העולם תנועת

להר המרכזיים פעיליה את תשלח
 שישית, לכתות מחנך בשעות צאות

 ה־ בבתי־הספר ושמינית שביעית,
התיכוניים.

מתבק מרצה להזמין המעונינים
 התנועה, מזכירות לאברי, לפנות שים
ו תל־אביב, )30134 (טל. 136 ת.ד.

 הכתה, בית־הספר, שם את לציין
ההרצאה. ונושא המועד

ברמת־גן
 8.30 בשעה לינואר 18 רביעי ביום
 המלך דוד בגן העצמאות, בקפה בערב,

 פגישת תתקיים אורזע), קולנוע (מאחורי
בהשתתפות: חברים

טויק א. ס. עו״ד
על: לדיון

הבחירות שיטת דחליל

 תקציב על דיון
החקלאות משרד

 משרדי תקציב על הדיון לקראת
 — הזה העולם סיעת יוזמת הממשלה

התיעצויות שורת בכנסת חדש כוח
 מעשה ואנשי מומחים עם

 להתייעצויות שיידונו. כשטחים
 התנועה, חברי רק לא מוזמנים אלה
היכו תלויים בלתי אזרחים גם אלא
 הצעות לגיבוש לתרום והמוכנים לים

בכנסת. הסיעה
 לדיון תוקדש הראשונה הפגישה

תת והיא החקלאות, משרד בתקציב
 תל־אביב, ,12 קרליבך ברחוב קיים
ב 8.30 בשעה 19.1.67 חמישי ביום
אבנרי. אורי ח״כ בהשתתפות ערב,

מוז לחקלאות ומומחים חקלאים
זו. לפגישה מנים

בירושלים
 וחטיבת (סטודנטים חברים אסיפת
ה רחוב פת, בקפה תתקיים ירושלים)

 8.30 בשעה ,22.1.67 א׳ ביום נביאים,
: על לדיון בערב,

1967 לחורף הפעולה תוכנית
הארגונית. הלשכה חברי בהשתתפות

בפרצוף״ ״ישר
 הסטודנטים חטיבת עתון
 השבוע. יופיע 3 מם׳ גליון

 במכללות. החטיבה חברי אצל להשיג
הר הדרישה בגלל : החטיבות לרכזי

הדרו הכמות את להזמין נא — בה
במזכירות. אברי, אצל שה

ספורט
כדורסל

הגדוד הכוכב
ש ברודי, טל תל־אביב, מכבי כדורסלן

 נגד קבוצתו, עם החמישי ביום שיחק
 אירופה גביע במסגרת מסאלוניקי, אר,יס

ההצגה. את גנב גביע, מחזיקות לקבוצות
ישר תושב שהפך אמריקה, יליד ברודי,

בירו העברית באוניברסיטה וסטודנט אלי
 הוא נקודות. 42 זה במשחק קלע שלים,
הצו 5,000 את שהקפיצו תרגילים, ביצע
בקרי רגליהם, על יד־אליהו באיצטדיון פים
 על זאת כל כפיים. ובמחיאות עידוד אות
באיצטדיון. ששרר העז הקור אף

 בכל כמו ולקלוע. פשוט לשחק
 כאן גם היתד, הצלחה, של גדול סיפור
 כל נראו הגדול ברודי ליד שחורה. נקודה

 שיחקו הם גמדים. תל־אביב מכבי כדורסלני
 מספר הישראלי הכדורסלן ואפילו למענו,

 הועמד כוהן־מינץ, (״תני״) תנחום אחד,
ברודי. של מבצעיו על־ידי בצל

 עשרות לקבל עתה עד רגיל שהיה תני,
קולע ושהיה התקיפה, כשקבוצתו כדורים

כפעולה (מימין) כרוחי כדורסלן
מודרני משהו

 לא עבורה, הנקודות מירב את בדרך־כלל
 חמש בגלל הסיום לפני יצא הפעם, התבלט
לחובתו. שנרשמו עבירות

 ר,אסרי־ האסכולה חניך ברודי, הסיבה:
 ד,נמ־ לכדורסלנים רק כדורים מוסר קאית,
ו עומד כשכדורסלן־חבר בתנועה. צאים

אותו. יקבל לא הוא לכדור מחכה
 הוא זו משיטה עתה עד העיקרי הנהנה

 המרבה אבידן, אמנון התל־אביבי, הצעיר
 מספר את החמישי ביום קלע הוא לרוץ.

ברודי. אחרי השני הנקודות
 התל־ מהאוהדים כמה הביעו זאת, עם

 שברודי העובדה כי החשש, את אביביים
 למרירות לגרום עשויה הכל את עושה
חבריו. בקרב

 לאחר מרוצים ד,כדורסלנים היו בינתיים
 אמר המודרני״, הכדורסל ״זר, הניצחונות.

סלים•״ ולקלוע פשוט, ״לשחק מהם, אחד
 של חבריו גם ילמדו אם היתר, השאלה

 החדשה, המשחק דרך את במכבי ברודי
 הכוכב עם בצוותא לעבוד ישכילו ואם

הגדול.

כדורגל
השמות ?׳דוש על

פיט רמת־גן הכוח־מכבי קבוצת הנהלת
 אדמונד הקבוצה, מאמן את שבוע לפני רה

 לכל לגיטימית פעולה זו היחד, שמילוביץ.
הדעות.
 הדברים חילופי את ששמעו שלאלה אלא

 של עבודתו סיום על הוחלט בה בישיבה
 אנשי שונות. קצת העובדות נראו המאמן

 הנושא: על שעה במשך התווכחו ההנהלה
 ובאיזו הספורט בעיתוני יופיע מי של שמו

ה את ללוות זכאי מהם מי וכן תדירות,
המישחק. ביום למגרש עד שחקנים

 טוב אינו בארץ האגודות ביתר המצב
 הספורט עסקני מבין מעטים רק בהרבה.

 ועסקני מנהלי של לרמתם מתעלים בארץ
רמת־גן. הכוח־מכבי

 הכדורגל לרמת זה עגום מצב בין הקשר
ישיר. הוא בארץ

בבית ניצחון
 בדרך- הנוהגים הכדורגל צופי מבין אלה

שוכ תל־אביב באזור במגרשים לבקר כלל
 אחרים, מגרשים גם קיימים כי בכלל, חים

 כמעט הקהל יושב בהם יותר, הרבה צרים
 לרעהו שחקן של פס כל ובהם המגרש, על

לאאוט. יוצא
 העורכות אגודות אותן שדווקא מעניין,

 מגרשים באותם הביתיים משחקיהן את
 מאשר קלות ביתר עליהם מנצחות צרים,

 ל- ברורה: הסיבה ידיים. רחב מגרש על
 יותר הרבה קל מוגבל ידע בעלי כדורגלנים

 מגרש על מאשר קטן מגרש על לשחק
גדול.

 הפועל בדרך־כלל מנצחת למשל, כך,
 הפועל ואילו הצר, מגרשה על פתח־תקווה

ו בביתה. מפסידה ואינה כמעט ירושלים
 שעדיים מכבי נתניה, מכבי גם כמוה!

 לכל שקול יריב המהוות רמת־גן, והפועל
הצרים. במגרשיהן קבוצה

קבו של קיפוח משום בכך שיש העובדה
 נוחים גדולים, מגרשים על המשחקות צות

ל בינתי־ם מפריעה אינה יותר ומודרניים
איש.

במיגדש
ד\נב קוראת קופה

 ביום בערב וחצי תשע היתד, השעה
 אריזת הסתיימה כאשר האחרון, החמישי

 במיגרש יד־אליהו. איצטדיון בקופת הכסף
 מכבי בין ההתמודדות שעה אותה נערכה

מסאלוניקי. אריס וקבוצת תל־אביב
 נטלו האיצטדיון בקופת האנשים שלושת

 במכונית ויצאו שבידיהם, המיזוודות את
תל־אביב. לצפון אחת

 הכסף: נמצא לא ד,ששי היום בבוקר
נעלם. ל״י אלף 15כ־ של סכום

 על האחראי הכסף, נגנב ממנו האיש
 גת: מילו מופע, לאותו הכרטיסים מכירת
 מתחת הכסף עם המזוודה את ״שמתי
 אשתי לילה באותו היו בדירה שלי. למיטה

 בבוקר נעול. היה הכל .14,־ד בת ובתי
 כיי אם וחצי, בשש כרגיל, התעוררתי

 אחד יותר. היתד, לא המזוודה במאמץ.
פרו היו בבית הגג ודלת בדירה התריסים

צים.
 עם מזוודה כי התברר, יותר ״מאוחר

 בשפת נמצאה קולנוע וכרטיסי מסמכים
 בד״״ נמצא לא הכסף הים.

 לא הכסף גניבת הנכונות. הקופות
 ואחיו מילו רגיל. פלילי פשע רק היתד,
 בחוגי ביותר המוכרות מהדמויות הם גדעון

 שהם שנים זה המקומיים. הספורטאים
 למופעי כרטיסים מכירת בענייני מתעסקים

 ניתן גדול מופע כל לאחר וכמעט ספורט,
בתקו ההכנסות. מאזן את עורכים לראותם

לגנ גדול פיתוי בכך היה מיתון של פה
פוטנציאליים. בים

 לאגודה רק נוגעת אינה הכסף גניבת
ה אגודות מרבית כי ספק אין שנפגעה.

ל מחשבה להקדיש עתה תאלצנה ספורט
 משלמים אותו שהכסף להבטיח כיצד בעיה,

לקו יגיע אמנם הכרטיסים, עבור אוהדיהם
הנכונות. פות

 הודיע הגניבה לאחר מיד נוסף: צד
 ברנארד תל־אביב, מכבי של הוותיק גזברה

 הפסדים, בכל תישא לא אגודתו כי חוואסט,
 בכסף אירע מה עניינה זה שאין מכיוון

 לנו להעביר חייב ״גת אליה. שהגיע עד
 שנימכרו,״ הכרטיסים בעד הסכום כל את

אמר. הוא
 העניינים. התערפלו השבוע אמצע לקראת

ה של התחייבות כל היתד, לא כי התברר,
 את להעביר הכרטיסים מכירת על ממונים

 היה. תפקידם כל כי אמרו, הם הכסף. כל
 מסויים. תשלום תמורת כרטיסים למכור

 לשאת תל־אביב מכבי חייבת הכסף משנגנב
בנטל.

 אותו הריווח, כי ברור, היה מקום מכל
 כשראו תל־אביב, אנשי עיניהם נגד ראו
ל יגיע לא המלא, יד־אליהו איצטדיון את

כיסם.
במזומ שהמחסור הספורסאים, הסובלים:

 הם בהם הספורט ענפי בפיתוח יפגע נים
עוסקים,

הראשית העדה מתקרב: השיא

 ב־ הראשית עדת־התביעה סופר, *ונה
 הנשיא במלון לה מתאכסנת מלחי משפט 1

 על ליום, לירות 30כ־ במחיר בירושלים,
 משלמת התביעה משלם־המיסים. חשבון

 סופר ליונה יעניק זה שאולי בתקווה זאת,
בטחון. של הרגשה

 אותה מלווה אזרחית לבוש שוטר גם
 לה לתת כדי עליה, ושומר מקום, לכל

בטיחות. הרגשת
 בגלל לר, ניתנו ומלון־הפאר השוטר אבל,

ביט קצת רוצה התביעה גם נוספת: סיבה
 תשתולל סופר שמא חוששת היא חון.

 ועושה המשפט, כל את לה ותקלקל לפתע
זה. את למנוע הרבה
 סופר יונה נכנסה כאשר השבוע אבל
 שקטה. נראתה לא היא בית־המשפט, לאולם

 לר, פילסו שוטרים הרבה. צחקה היא
 ליד בכסא התיישבה היא הצופים. בין דרך
 התיישב הצמוד והשוטר הכניסה, דלת

 שעיניה בשעה עליה, השגיח הוא לידה.
 היא ניצחון. של במבט סביב התרוצצו

 לו ונתנה שלה, הפרטי במישמר גאה נראתה
 כמו התנהגה ובכלל הוראות. הזמן כל

מעריצים. קהל בתוך כוכבת
יונה הועלתה ברציפות ימים ארבעה משך

הפרקליט עם
 לפרקליט־ מישנה עם סופר נפגשת המשפט,
עצבנותה למראה הדואג בך, גבריאל המדינה,


