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 תושבי־ רוב שואלים אין שוב עכשיו
 נאלץ שהמפד״ל המחיר היה מה אופקים

ה האם לחיק שובו עבור לישראלי לשלם
הדתית. מפלגתית

 לטעון, מוסיף וזדוני קטן מיעוט רק
 מכבי־האש על הכדאיית השליטה שמלבד

 אי־אלו מופיעות המקומי, ומגן־דויד־אדום
 בינו שנחתם סודי בהסכם נוספות הטבות

סיעת־המפד״ל. ראשי לבין

ספורט
 — בגי־טובים

7 לאן
 הדשא מרחבי על האחרון, רביעי, ביום
 ניתנה בקיסריה, מועדון־הגולף של הקצוץ

לאן?״ — טובים ״בני השאלה על התשובה
 של שבעות־הנחת לעיניהם נערכה, שם כי

 ובהכוונתה נציגי־העיתונות, בנוכחות ההורים
 מרים המוכשרת יחסי־הציבור אשת של

בגולף. אליפות־הנוער — בן־יוסף (מירי)
 אין בה בארץ היחידה האליפות אולי זוהי

 או ״מכבי״ ״הפועל״, כמו שמות מעורבים
 ולאורך אישי. ספורט הוא הגולף ״בית״ר״.

 — וכמובן ליחידים, ספורט — החזית כל
ליחידי־סגולה.

 בארץ, דרושים, לגולף לשנה. ל״י 460
 לשנה, לירות 300 לשלם המסוגלים אנשים

 לירות 160כ־ ועוד במועדון, כדמי־חברות
 לכל, נוסף מקלות. סט חצי רכישת על

 שיובילם רכב — הוא בלתי־נימנע תנאי
ציבו תחבורה מכל המרוחק המועדון, אל

רית.
 אחוז 70 המועדון, של החברים 370 מתוך

להת לכל, מעל והאוהבים ישראליים, הם
לפתע. שהוריקו הדיונות לאורך בודד

 הוא ישראל של חובבי־הגולף בין הבולט
 הדרכה הנהיג אף אשר אבן, אבא שר־החוץ,

 שליחי לכל זה עממי בספורט מרוכזת
ומעלה. קונסול מדרגת — לחו״ל משרדו

ה שהפגינו הילדים, מדבקת. מגיפה
הם המסלולים, לאורך יכולתם את שבוע

 מנדלס־ צ׳ארלם של המאומצת הדרכתו חניכי
 יאשר מדרום־אפריקה, בזמנו שבא טאם,

 — שנים 10 מזה הקבועה תעסוקתו את זנח
 להדריך כדי — הבונים במושב טרקטוריסט

גולף. בני־ישראל את
ב כמובן, למדי, נאה משכורת תמורת

 צ*וד למימכר החנות על זיכיון תוספת
שבמועדון.

 שעות, וחצי כשלוש הנמשך הסיבוב, תוך
 בלי לפינסקי, אליוט המועדון, מנהל דיבר

 מדרום־־אפריקה! הוא אף עלה אליוט הפסקה.
 קראמיקה מיפעל ניהול של שנתיים ולאחר

 המ־עדון את לנהל עבר — חיים שבק אשר
 ליד דה־רוטשילד ג׳יימס הבארון שהקים

בקיסריה. המשפחה, של מלון־הפאר
 לפני בסקוטלנד, הגולף שהומצא ״מאז

 העולם.״ בכל זה את משחקים שנה, 400
 את הגולף תפס ״לאחרונה, אליוט. מבטיח

מידבקת." מגיפה במין יפאן
 הוא בלבד.״ לסנובים ספורט רק לא ״זה

 למועדון, להירשם רשאי אחד ״כל מוסיף.
 אם יחליט בהם חודשים שלושה ולרשותו

לא.״ או להישאר רוצה באמת הוא
 המועמד, עבור החולפים חודשים שלושה

 לירות וחצי שבע של המרענן צילצולן לקצב
לשעה.

 אימר מאוד,״ בריא ספורט הוא ״הגולף
 פיגורה על שומרים בו ״והעוסקים המנהל,

נאה.״
 באם אליוט של דעתו תשתנה אולי
 של הצנועים במימדיהם לרגע ויציץ יתפנה

המבוגרים. הספורטאים מן כמה
 נערי־ ליד הרכה. - עובדים נערים

ב והמצולמים בכדורים החובטים הזוהר,
 העמוסים נערים מיספר מתרוצצים טלוויזיה,

 של, בכלי-עבודתם מלאים בנרתיקים לעייפה
 נושאי־הכלים, הם אלה הצעירים. הלורדים
 המיש- מאור־עקיבא, 15—14 בני הקאדים,

 — לסיבוב לירות חמש או ארבע תכרים
הוותק. לפי הכל

 עוסק אינו ),15( אג׳אם, יוסף מהם, אחד
 ולא חניכות, לא עבודה, לא אחר. דבר בשום

 על־מנת כסף, הרבה צריך הוא לימודים.
להוריו. לעזור

ברונסקי ד״ר גולפאי
פיגורה!״ על שומרים בגולף ״העוסקים

 תשו- לקול לקיצה. קרבה האליפות
 של ואנחות־הרווחה הצופים, של אותיהם

 רן האלוף: לבסוף הוכתר צלמי־הטלוויזיה,
 בית־הספר תלמיד השש־עשרה, בן סנדלר,
 מדגירים למשפחת ובן בעמק־חפר, המרכזי
בית־ינאי. ממושב

הסתלקו. העיתונאים התקפלה. הטלוויזיה
 את לחגוג נותרו הצעירים המתחרים רק

 צוננת, קולה מכוס בשתיית־לחיים המאורע
 מנציח לפינסקי אליוט בעוד הוריהם. לצד
 בכניסה ענק לוח גבי על התוצאות את

למועדון.

של בשווי אופנתית לבוש במערכת לזכות יכולה אשת כל
המובחרות: האופנה מחנויות באחת בחירתה, לפי וזאת

החברה. ופרסומאי החשבון רואי תיא, חברת הנהלת בנוכחות שישי
ע תי מבצ  במסגרת 15.10.68 - ■ועד 15.8.68 ב־ החל ייערך זה. אופנ

ודאי. של נעורים שנות 35'
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