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ספורט
הטבלה

 0:13 באנטבה ישראל של הגדול ניצחונה
בטבלה. וזעזועים לשינויים הביא

 1967ב־ 0:6 הנאה ניצחונה שמאז ישראל,
 הרצופים הפסדיה בשל לתחתית נדחקה

 ),3:2( המדינית ובחזית )6:3( ביום־כיפור
מק כשהיא הטבלה, לראשות שוב עלתה
 איכותי בהפרש־שערים העולם את דימה

 אותו הקבוצות שלשתי למרות גדול, ומוסרי
מישחקים). 4מ־ נקודות 4( נקודות מיספר

 הבינלאומית, הליגה טבלת איפוא, זוהי,
האחרון: המחזור לאחר

9—24 4 ישראל .1
24— 9 4 העולם .2

השערים מלך
 מהפכה חלה השערים למלכות במירוץ גם

האחרון. המחזור בעיקבות משמעותית,
 5ב־ עכשיו עד שהוביל שרון, אריק
 2ו־ יום־כיפור במלחמת (שלושער שערים

 דיין משה לפני במילחמת־הבחירות)
 ביום 3 מינוס בששודהימים 6(

 רבין, ליצחק מקומו לפנות נאלץ כיפור)
 השלושעשרשער בעיקבות בסערה שעלה
 עמד לשיפוטכם(שם הפינה מן הישר שכבש

הראשון. למקום שערים) 2 מינוס עם
 היא היום השערים מלכי שטבלת כך

כזאת:
שערים 11 רכין יצחק .1
שערים 5 שרון ארי? .2
שערים 3 דיין משה .3
שערים —1 ידין יגאל .4

צפוי? מה
 ישראל, של המזהיר ניצחונה כי ספק אין

 לחלוטין טרפו הושג, שבה החלקה והצורה
ה היחסים במישור הן התחזיות קלפי את

ה של הפנימי במישור והן בינלאומיים
קבוצות.

קבו כי העולם מרחבי נמסר עתה כבר
 אימונים למישטר להיכנס עומדת צתם

 לקראת עצמה את להכין כדי קפדני,
 ומאמנים ישראל, נגד העתידים המישחקים

פרטי את בעיון לומדים ופרשני־ספורט

אלוהים עם אכסקרוסיב׳ ואיוו
 איך יודע גורן הרב את שמכיר מי
 פניו מוצק, אד קטן איש — אלוהים נראה

 כיפה ראשו ועל סמיך, לבן בזקן מעוטרים
(כש שחורה ומיגבעת־לבד (בבית) שחורה

 בוקעת התמימות מעיניו לקניות). יוצא הוא
 הוא קריאה לצורך אך אלוהית, חוכמת־חיים

עבות. במישקפי־קרן נעזר
אלו עטור גורן, הרב מן שבהבדל אלא

בגבו צבר שאותן אותות, יותר בהרבה הים
 אות למן — ״שואל מילחמות בכל רה

 ששת־ מילחמת לאות ועד יציאת־מצריים
הימים.

 המרוהטת בלישכתו, קיבלנו אלוהים
 שאלותינו לכל וענה מלאת־הדר, בפשטות

 והחם העמוק קולו לו. האופייני בגילוי־הלב
ובי נועם הרגשת סביבותיו כל על משרה
 — ובעוצמה בהתלהבות מדבר והוא טחון,
 של לבבותיהם אל האלוהי הלב מן הישר

ישראל.
 לחילוץ צה״ל מיבצע האם אנחנו:
? אותך הפתיע מאנטבה החטופים

שהופתעתי. מודה אני !פן :אלוהים
הופתעת? בעצם מדוע אנחנו:

האמנתי. לא פשוט אני אלוהים:
מסו עדיין ישראל שעם האמנתי לא
שכזאת. להתעלות גל

 הפעולה, על לך נודע מתי אנחנו:
הגבת? ואיך

 אחר־הצות אחת כשעה אלוהים:
 שמעטים שלי, הירוק הטלפון צילצל
 הקו על הסודי. מיספרו את יודעים

 רכין. יצחק מר ראיט־הממשלה, היה
 וכי פעל, צה״ל כי לי כישר הוא

ה עם חזרה כדרכם ככר המטוסים
עיני. כזווית ניקוו דמעות פדויים.

רביו ׳ ח|11<
השמרים? מלך בטבלת מהפכה האמנם
 חטאקטית מהבחינה הן הישראלי, המישחק

הגופני. הכושר מבחינת והן
 מניותיו כי למשל, ברור, — לארץ באשר

 גור (״מוטה״) מרדכי הפורץ החלוץ של
 הוא כי לשער שאין כך כדי עד עלו

 כפי העונה, בתום אחרת לקבוצה יימכר
 כך השנה. במשך במדורי-הספורט שנרמז

 יצחק המחונן, יבונה־המישחק לגבי גם
 שימעון והבלם־מטאטא רבץ, (״איציק״)
 במערך רב ביטחון המשרה פרם, (״שימי״)
האחורי.

 קיצוני של סיכוייו פחתו זאת לעומת
 (״אריק״) אריאל הפרובלמאטי, הסופה
 יעבור הנראה וכפי לקבוצתו, לחזור שרון,

 ליגוד מקבוצות באחת כמאמן־שחקן לשמש
המישנה.

סיכום
 שגרם ורב־תהפוכות, מפתיע מחזור אכן

ובתחתית. בצמרת דראמתיים ■לזעזועים

27.6 א׳ יום
פראנס״ ״אייר מטוס חטפו מחבלים

 ישראלים. 70כ־ ובו
20.6 ג' יום

 אני שבאוגנדה. באנטבה נחת המטוס
 טוב. סיפור מריח

29.6 <׳ יום
 מחבלים שיחרור דורשים המחבלים

החטו שיחרור תמורת בישראל עצורים
מת הסיפור בעסק. אמין אידי גם פים•

 ה׳. יום עד אולטימאטום חמם.
30.6 ד׳ יום

 לשחרר הסכמתה על מודיעה הממשלה
מח עוד להיות הולך עצורים. מחבלים

 ספר על דעתו מה — לנחמן טלפון דל.
עק מסבים נחמן באנטבה״. ״מחדל בשם

 טוב, הלך שלן הקודם ״המחדל״ רונית.
 לי. אומר הוא
1.7 ה׳ יום

 ליום האולטימאטום דוחים המחבלים
רצי מחדל יהיה טשא־ומתן. מתחיל א׳.
 שלחתי בספר. אותם אקרע אני אבל ני,

 של ותמונות פרטים לאסוף שלמה את
לנח טלפון שיהיה. החטופים. משפחות

 של תמונות עם לספר עטיפה שיכין מן
 כיס. פורמאט סוכם. ופרס. רביו אמין,

2.7 ו׳ יום
 רמז לי זורק ב. נמשך. המשא־ומתן

 אותי, הצחיק צבאית. פעולה שתיתכן
 להוסיף לנחמן לצלצל לי הזכיר זה אבל

 ח״מחדל לשער גור מוטה של תמונה
 אפס. חתיכת באנטבה״.

3.7 שנת
יוצ הם שחלילה לי מודיע ב. אחה״צ

 ומבקש רמז לנחמן זורק אני סופית• אים.
 שער גם תבוא, שלא צרה בל על להבין,

 — בדיוק תמונות אותן עם אלטרנטיבי
 — יהיה שלא איך באנטבה״. ״ישועה

לנח אומר אני מחדל, שיהיה ברור יותר
 זה בצבא ואריק בממשלה משה בלי מן,
 לא הטיפש ומוטה הפחדן רביו יילד• לא

 בטוח אחד דבר כלום. לעשות מסוגלים
אמר החטופים. של טבח להיות הולך —
והספדים תמונות על לעבוד לשלמה תי

 בביתו מקבל בחלוק־בית לבוש אלוהים
 באנטבה. הפעולה הצלחת על ההודעה את

הצבאי. שלישו לידו:

 — מילמלתי — ייאמן לא ייאמן, לא
 ככודי. ואת ישראל ככוד את הצלתם

 לא השינה כדורי־ גם עין. עצמתי לא
גדותיו. על ועכר רגש הלכ — הועילו

 ההלכה מבחינת גם האם אנחנו:
צודקת? הממשלה החלטת היתד,

חו אני הזאת מהכחינה אלוהים:
 הרב שאומר מה כל על ידי כשתי תם

מכל מוצדקת, היתה הפעולה גורן.

לישועה
 שלהם.

4.7 א' יום
 הספר ככה גם — דבר אין הצליח. זה
 יש — טוב יותר אפילו אולי טוב. יילד
 והמטומטמים בציבור התלהבות איזה
 שתמכור דבר כל עכשיו יאכלו האלו
 שלא איד אמיתי. שלאגר יהיה זה להם.
 על עובדים בשטח כבר הצלמים יהיה,

 משנה שלמה הביתה״. השיבה ״שימחת
 אני נלהבים. לסיפורי״חיים ההספדים את

 עם השיחה שלי, הסקופ את גם אכניס
 המכירה. את יקדם זה — לספר אמין

 אני — בבתים עוברים אנחנו הלילה כל
 שלמה כתבו, שהם היומנים את אוסף
 כל את מקליט הצטרף, שגם ואלי, מצלם

 טייפ. על הסיפורים
5.7 ב׳ יום

ותמו החיים סיפורי עם גמר שלמה
 הספדים, על עכשיו עובד החטופים. נות

 בטוח. יאהבו אותו — ליוני הספד בייחוד
 ואני והסיפורים היומנים על עובד אלי

 המדיני והצד המאורעות לוח על עובד
 הכי- על תמונות ממש יש העסק. של

 חמים הערכה דברי כותב אני פאק.
 ומוטה. פרס לרבץ,

6.7 ג׳ יום
 עובד אני לדפוס. יורד כבר החומר

 להיות צייד זה הצבאי. הצד על אלי עם
או האנשים הספר. של החזק החלק
ומע תמונות בוחר שלמה זה. את הבים

 חזק לעבוד לו אמרתי לצינקוגרפיה. ביר
 מול יגון צחוק, מול בכי — רגשות על

 כוח. הרבה לספר יתן זה וכוי. שימחה
8.7 ה' יום

כו בדפוס, כבר והתמונות החומר כל
 אמין. על והקריקטורות הבדיחות פרק לל

 ה־ את להדפיס מתחילים כבר א׳ ביום
 פורמות.

11.7 ג׳ יום
 כבר הראשונים הספרים גדול. נצחון

 אותנו. ישיג לא כבר אחד אף בכריכיה.
 אלף מאה לפחות לי שייצא מעריך נחמן

 גור מוטה חנטריש. אריק מהעסק. נקי
!לצה״ל הכבוד כל ! נפלא ! !

הבחינות.
 האמנת שלא קודם אמרת אנחנו:

 המופלא הדבר את יעשה ישראל שעם
 אלוהים, בתור אתה, זה הכיצד הזה.

בעמך? מאמין לא
 יום־ מילחמת מאז תראה, אלוהים:

 בלי עד מרורים אותי השבעתם ביפור
 שנכנעתם אותי הרגיז כל קודם די.

קדו שטהי־מולדת ומטרתם לקיסינג׳ר,
 הפראיות השביתות כל אחר־כך שים.

 ב״ני- צחוק עשו עוד ולבסוף האלה,
 דוכי בצורת רבנו ממשה ראש״ קוי
 אני באלה. דברים מיני בל ועוד גל,

 ימים כבית ישבתי — נעלבתי ממש
 זה איך — ובכיתי יצאתי לא שלמים,

יותר. האמנתי לא ? פך לכם נהיה
 — בעצמך תגיד אלוהים, נו :אנחנו

הא! טוב, יותר מרגיש אתה עכשיו
 נפלאים! ממש אתם כן! אלוהים:

 אתם שוב. זה את שהוכחתם שמח ואני
מר אני המוראל. את לי העליתם ממש
מת ישראל עם סוף־סוף מצויץ. גיש

 גם אני שצריך. כמו אלוהיו עם ייחד
 עבודה ימי שלושה לתרום החלטתי

 סוף עד ולהוריד החייל, למען לוועד
עבי מכל המס־ערד־מוסף את החודש

ישראל. של רותיהם
 לעשות צריך לדעתך, ומה, אנחנו:

? עכשיו
 שההתעוררות מקווה אני אלוהים:

 חולף. דבר בבחינת תהיה לא הזאת
 אומנם השירותים שעובדי מקווה אני

 ושהממשלה שעות־הקייץ, על יוותרו
 למחבלים, עונש־המוות את תפעיל

השמא להשתולל בטלוויזיה ושיפסיקו,
 שישראל טוב. שיהיה — וככלל לנים
אתכם. אוהב גם ואני אלוהיו את יאהב

לך. רבה תודה אלוהים, הו אנחנו:
 עם לכל לכם, רכה תודה אלוהים:

כל־יתואר. לאושר לי גרמתם ישראל.

מ7 י1וו1הט ו1|הצי 1י

 ולא אווירון, חטף כושי-סמבו
 לחזור שבתוכו לישראלים נתן

 התחבאו צה״ל חיילי אך הביתה.
הישר את ושיחררו העצים, ביו

אלים.
ש מרפ״י בו-פורת גילה לפתע

 אנשי שאלו ? דייו היכן נעלם. דייו
י. רפ״

לגלותו? ילדים, אתם, התוכלו
ה את יפה ציבעו מצאתם, אם
הזה״. ״היום למערכת ושילחו ציור


