
 עמנואל על אמר זמן,״ של שאלה רק ו ■
 חייב הזד, ״הבלון למקצוע. חבר שפר

צדק. הוא כי התברר השבוע להתפוצץ.״
 שפר כרגע מאמן אותה הכדורגל, קבוצת

(ב נוספת פעם נוצחה — נתניה מכבי —
 ).1:2 בשיעור תל־אביב, הפועל נגד משחק

 בתום כי כך, על עוד חשב לא בנתניה איש
ה הליגה משחקי של הראשונה המחצית
 נתניה. מכבי מאמן של חוזהו יוארך לאומית,

★ ★ ★
 ביום לחלוטין שונה היתד! תמונה ך*

 למכבי שפר (״מונדק״) עמנואל הגיע בו \ (
משוכ היו הנתנייתית הקבוצה ראשי־ נתניה.

 וכי לגדולות, מיועדת קבוזיתם כי אז, נעים
 במרכז אי־שם מסתובבת שהיא לכך האשמה
בשנ הנתנייחים במאמן'של נעוצה הטבלה

מכ מנהלי שלפנברג. אומו האחרונות, תיים
 וכך לקבוצתם. גדול מאמן חיפשו נתניה בי

 הקבוצה נמצאת עתה שפר. אל הגיעו הם
בטבלה. האחרון שלפני במקום

ביו היקר למאמן מונדק נחשב היום עד
משכו וקיבל דרש נתניה במכבי במדינה. תר
 העונה, בראשית ל״י. 1700 של חודשית רת

 למכבי מהמקורבים כמה אותו שאלו כאשר
 קבוצתם, את לאמן נכון יהיה אם תל־אביב

ל״י. 1800 של משכורת דרש
 ומסתיים מתחיל שפר של ההצלחה סיפור

 ושיחק מפולין, לשן! הגיע הוא בכפר־סבא.
 עד שמאלי כמגן י כפר־סבא הפועל בקבוצת

יתרו הרבה היו בכפר־סבא למשחק .1957
 החזק האיש את הכיר שפר מהם: אחד נות.
 ואת אברוצקי, עמי כפר־סבא, הפועל של

לכדו הישראלית ההתאחדות סגן־יו״ר אחיו,
אלמוג. מיכה רגל

 מזכיר חודשים מספר לפני נשאל כאשר
 החתימה מדוע לנד, יצחק נתניה, מכבי

 ״קיבלנו ענה: שפר, עמנואל את קבוצתו
 היטב.״ אותו שמכיר מאלמוג, המלצות עליו

★ ★ ★ לו קאריירה ן■*  בקבו־ החלה כמאמן ש
 ומאוחר כפר־סבא, הפועל של הנוער צת | (

 לאחר האגודה. של הבוגרת בקבוצה יותר
 אותן בכל רעננה. הפועל את גם אימן מכן

והמקו בלבד, קצרות תקופות אימן קבוצות
ב לאמן קשה לו שהיה אמרו, אליו רבים

 שכן מקרוב. הכיר שחקניהן שאת קבוצות
עיר. באותה התגוררו הם

 רעננה הפועל את אימן בה תקופה באותה
 זעם הקבוצה, ממשחקי שבאחד עליו, סופר
 אותו קרא השחקנים, אחד על שפר לפתע
 והחזיר לחיו על סטר המשחק, באמצע אליו
למיגרש. אותו

★ ★ ★
ב ור ן=* ה  עם החל שפר עמנואל של הז

 לנוער ישראל נבחרת את לשתף ההחלטה 4 1
 הקשרים לנוער. אסיה גביע על במשחקים

ל מונה ושפר עזרו, כפר־סבא של הישנים
הנוער. נבחרת מאמן
 כל בקרב קינאה מעורר תפקיד זה היה
 איזה הסיבה: בארץ. הכדורגל מאמני חבריו,

 במזרח־הרחוק, לשחק רוצה אינו כדורגלן
 חלשות- נבחרות על קלים בנצחונות לזכות

למולדת? בשובו בתהילה לזכות ואחר־כך
 בגביע שלו הנוער נבחרות עם זכה שפר

 ומאני־ טוקיו סאייגון, של בטורנירים אסיה
 אף כאשר בטוחה, נראתה לפיסגה הדרך לה.

צ׳יריץ׳. של לעוזרו שנה במשך מונה
בשנה הנוער נבחרת היתד, שכאשר אלא

 תקרית קרתה במאנילה, בטורניר החולפת
ה יו״ר אז עמד המשלחת בראש מצערת,

 כדורגלני הלר. מנחם לכדורגל, התאחדות
 יצאו חלומותיהם, את אז הגשימו הנוער
ה המזרח של החלומות נערות עם לבלות
עליהם. השליטה את איבד שפר רחוק.

 נבחרת אימון תפקיד נמסר כבר השנה
צ׳יריץ׳. למילובאן הנוער

★ ★ ★
ה ךי• ת ה או פ קו  אימון של מבורכת ת

עמנו כמובן, הזניח, לא הנוער נבחרת *,1
 אז עבד הוא הפרטיים. עסקיו את שפר אל

ה כתבי רון. הגדול הכפר־סבאי בקולנוע
ולש ברטים לקנות נהגו המקומיים ספורט

נבחרת־הנוער. על החדשות את מהקופאי מוע
כדורג שפר מלמד כדורגל, לאימון נוסף

 וינ- במכון האימון תורת את אחרים לנים
 כפר־ במרכז ספורט לצרכי חנות מוהל גייט,
 מוכר אף הכושר ובשעת גיסו, עם יחד סבא
וינגייט. מכון לחניכי ספורט צרכי

ב שפר, ששמה הבועה התפוצצה השבוע
סופי. אופן

 החולף השבוע של השלישי היום לאימון
 הראשון ההרכב משחקני שלושה רק הופיעו

 בהם הבודדים בשבועות נתניה. מכבי של
 לרכוש הצליח הוא נתניה, במכבי שפר אימן

 שבשח־ הוותיקים אחד יריבים. הרבה לעצמו
 בטענה האימונים אחד את עזב הקבוצה קני

מדי. יותר צועק ששפר
נתניה, במכבי שהותו תקופת כל במשך

 רק לזכותו לזקוף שפר הצליח השבוע, עד
 תל־ שמשון קבוצת על ליגה, נצחונות שני

 ),0:2( פתח־תקווה הפועל ועל )0:3( אביב
במשבר. הקבוצות שתי נמצאו בה בתקופה

נתניה. במכבי שפר ישאר עוד הקייץ עד
 להראות ששים אינם הקבוצה מנהלי גם

 מאמנם. של בהחתמתו נכשלו כי חוץ, כלפי
 לדרך שוב שפר יצא הבאה העונה בראשית
לאימון. אחרים מועמדים חיפוש של הארוכה

 שהוא איש יחשוב לא כבר שאז אלא
גדול. מאמן
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נשיה וזנב׳ שר הכדורגל וואדי דשמאלו, ושני ואלךשנו1ד1ו ונכ׳לתוך־זשל על״חו

 השמש קרני על לא
 לבדן...
הגיעו.״ השמש־ ,לוחמיתכשירי

משזפי של שלמה מערכת
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המבטיחה
!י כויות ללא מהיר שחום !
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 מהיר הדרגתי שזוף מבטיחים +
ושלם.

 שחום־משי לעורך מעניקים ■¥-
חיונית. ולחות
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 עורך את ומחליקים מרככים
המשתחם.

 מעודדים — עורך על מגינים ^
כויה. קרני ועוצרים שזוף קרני

והוצ־ העור שזוף נגד לוחמים
קמטי־שמש. רות

 בנוזל נוסחאות) (בשתי נמכר
:ובשפופרת

 בנקל. המשתזף לעור — רגיל
לכויות־^מש. הנוטה לעור — מגן

 השפתיים, על ■־להגנה חדש!
העיניים, עפעפי
1 — במיוחד הפגיעים והאף
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העור גוון את התואמים גוונים בשלושה


