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רה רבין ׳ ״יועצי שמי ת ב  פרס המאמן • מימין שרון עם אזורי
ד ד עו ף יועציו את י ם מן לתקו פי ת • האג של מ שראל מ  יצאה י

שי המקום על תאבק התמונה. מן שלי ה

 אמש קיימה רבין״ ״יועצי נבחרת
 חימום תרגילי וסידרת קצר אימון

 זה באימון שורותיה. את ללכד במטרה
ממקו כמה עם יחד פרס המאמן חזה

 יעילות את להפחית מנת על רביו.
בגו רבין ״יועצי״ התאמנו הריגול,

החי שתקן בעוד ממוספרות, לא פיות
הכו עם גופיה לבש שרון א. זוק

כללי״. ״יועץ תרת

 אופטימית, רוח שוררת רבין במחנה
 את להכתיב תנסה שהקבוצה ניראה
 מר הזמן. מירב בכדור ולהחזיק הקצב
 ישתלב החיזוק ששחקן מקווה רבין

הו את וימלא פעולה ישתף בהרכב,
צעי קבוצה ״זוהי הטקטיות. ראותיו

 רבין. מר מבטיח וגבוהה,״ חזקה רה,
הנמרץ.״ היריב את במהירות ״נבלום

 שרון, פתיר, זאבי, הפותח: ההרכב
אקו ויועץ דינשטיין לוי, ברוך אגמון,

לוגי.

המת טכנית קבוצה הם פרס ״יועצי
 ומשיכת מהירות התקפות על בססת
 המאמן. הסביר ימין,״ לאגף היריב

 מהירות תזוזות תוך אישית ״השמירה
 אליפות בולטים: הישגיה לצד.״ מצד

הרא החמישייה ״כפיר״. העיטורים,
ועמיאל. טל הרכבי, הוד, נאמן, : שונה

 שרון״ א. ל... רבין את ניתן לא לא ״לא
 מן פריצה חוסם ■בלבן) חיזוק (שחקן

הימיני. האגף

במיפעלכם! המשיכו לחי! כה
א״. בי. והאם. העו.ב.

 השבוע■ הח-דון
ד ל לי

גלילי? היכן

 ל״עופ- היוצא העליז המתנחל
שיש יודע הוא חושש. אינו רה״

 בממשלה היושב חשוב איש נו
רע. מכל עליו השומר
 — האיש את מצאתם אם

 את וסיתמו עיניכם עיצמו ששש...
הו הציור, את יפה ציבעו פיכם.

 עבודה במחנה המדובר כי דיעו
 לסדר ועיברו גרידא, ובפועלים

 שיציינו 8 גיל עד ילדים היום.
 המלא, שמם את ברור יד בכתב
 להיפגש יוכלו וכתובתם, גילם

 ב״עופרה״ העובדים מן כמה עם
לגילכם. קרוב שגילם

*
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ר ב ת ד כ ר ע מ ה

 את לפגוש לארה״ב נוסע רבין מר
 צרה שעינינו ולא נשיא. פורד. ג׳. מר

 העונה שהרי חלילה. זו, בנסיעתו
ת נ ו  יגרע ולמה נוסעים והכל קיץ ע

 לדעת אנו שמבקשים אלא ? חלקו
 דווקא לפגוש ר. י. מר מתעקש מדוע

 ששונא הוא המפורסמות שמן בפורד.
ו ואף הינו, ויהודים ישראל ה ו א ר  
 סתם מחברה (ויותר ערבים בחברת

ד והתנשק שהתחבק אלא ד ו ב ת ה ו  
 דברים שיש ובוודאי ס.) אנואר מר עם

בגו.
ממשל לראש אנו שמציעים מכאן

 בסנטור תוקא בארה״ב שיפגש תנו,
וטע הצעותיו את לפניו ישטח ג׳קסון,
טיעו את ג׳קסון אותו ויפרוש נותיו.

 אף שעל השניים על וחזקה ודעתו, ניו
 לידי שיגיעו סופם קטנים דעות חילוקי

, מוצא  אמת פתח שהוא מוצא אחד
לשלום.

 מקנאה עיניו שיצאו פורד ואותו
ע ק פ ת  שועה רבין מר ואין מררתו ו

 חוצו. שר עם או עימו ומשוחח לו,
 ערביאים מאותם חוצנם שינערו עד

גמו ובחרטה שלמה בתשובה וישובו
 עולם שליטי כל שיחרטו וראוי רה.

ליבם. על זה דבר


