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 בגךזזדסד״ זאטוטיהם עט שטיילו ההורים
 לשאגות התרגלו כבר הט גבהלי. תל־אביב,

ציוץ קופים קריאות אריות,  מגך צפרים ו
 שמעון לול הסרזותיו אך הקרוב* החיות
 על שהשתלם מכבי״תל־אביב, מזניק קלוגר,

 גן־הדסה, בבריכת שהתאספו הילדים מאת
 אותם, החרידו ד קפוץ ״למקומות
ם בבגדי־ים וילדות ילדים עשרות תי מ  צ

 ארצות־ של החדישה האפנה תוצרת :(כולל
 זיגרמן,)נחום גביע על בשחיה תחרו הברית)

העצמאות. מלחמת חלל

 תחרות הוכרזה בבית ישאר שהגביע כדי
 להימנע כדי הצעיר, המכבי גדודי בין פנימית
 הדסה, בגן נתקיימה כספיות והוצאות מרעש

ו היתד, השוחים מן לרבים  המים כבילת ז
 המשתתפים שגיל וכיוון בבריכה הראשונה

 יכלו שלא הילדים התביישו לאי 1ל־ד הוגבל
מצא רומנו, (מומו) שלמה להפסיק. לגמור

ס הוא :אזלו כוחותיו כאשד• אחרת תרומה  מ
 כדי במהירות אליו עצמו משך המסלול בחבל
ראשון. להגיע
 השוהים עשתה בין .5טיזן השאר, כין׳
 ליטוש. התובע גאה סגנון בעלי למה נתגלו

חתי בשחיית ראשון שהגיע קדאנץ, מתתיהו
 ותלמיד מכנאי־שיניים חניך ,14 בן הוא רה

 משחק שנתיים, זה השוחד; גמנמיית־ערב
 לאד בני במועדון ׳מתאגרף בהראל,., כדורסל'

 בשחייה הצטיינה ,14 הדג׳ים, רות ׳חברתו נרד,
 הים את שהחליפה למדות ממר 50 חזר,

לימודיך מלבד בלבד. חודש למגי בבריכה

ט ר ו פ ס
היא ברירת) 25 לעבוד יכולה (היא ושחייתו;

בסיוף. עוסקת
 יארד מאה במיוחד מעניינים, חיו הקרבות

 ולמרות לנערים כוחן את הראו הנערות חוה.
 1:24( ראשון הגיע רייכהרט, עזרא שנער,
 דקות) 1:30( זוגלסקי, ציפורה הגיעו דקות)

נערים הרבה למגי דקות) 1:33( מ״נדר ועליזה

כדורגל
0ח90והש וק^עוצבורס

אר, (שייע) יהושע מונית, נהג  הסתובב ג
 המומת מפתחות את וגולה הירקון ברחוב

 לרסוו׳ אדם להסיע כשנתבקש בידו. שנשאם
 מירי נסיעה לי יש מצטער, ״אגיי : הסביר גן,

 אליה תל־אביב הפועל קבוצת ללונדון.״ הדת
 שחקני ארבעה ידי על שחוזקה משתייך, הוא

 ביום לצאת התכוננה )724 ווזה (העולם מכבי
 אחז' שבוע לנוח מנת על ללונדון הרביעי

 האנגלי, הכדורגל וציגת עם ד,תחרותה' לפני
ארסנל.

 מצדד אוהדים. עשרות מלווים לוז׳, התעופה
 המטוס אך מזוודותיהם), (עם חיכו דגלגינו
 הרי לא הבריטיים האויר נתיבי של המיוחד

 הירקון, למלון חזרה הקבוצה התוצאה סיע.
 אימון הוחלף כך מבורות, נשארו המזוודות

 נסעו הכדורגל במגרש דיצה במקום — הפועל
ם מספר רעמים ושוב, הלוך ללוד, ביו

 הפועל על הדבר נמאס בבוקר הששי ביום
 ז ר,מסוס עם ״פר, 1ללונדון מברק ששיגר

״חל התשובה: מעוצבנים״ המועל חבת
״שקטים ארמני,' דוברי במטוס, קלקול !

 אך ששי, בליל הפועל חבת ד,מתאו לבסוף
 על לוותר ליציאה״ העיכוב בגלל נאלצו,
בצרפת. חנייתם

1לח1טנים־יש
מו־׳ץן מוסיף נ*;!חווןן

 אקרמן (ג׳וני) יעקב תיאר לא בתחילה
 שמבבי־הצפון לאחר אך בגביע. שיזכה לעצמו
 יומיים משן׳ רעש תל־אביב, הירקון, ברחוב

 חמישה התגלו פינג־טונג כדורי מנקישות
ה למי שהתיצבו הצעירים 35 מבין נערים
 היד, ביניהם ביותר. כטובים הירוק, שולחן

 את והמשיך מרומניה שעלה ,17,־ר בן ג׳וני
 אחר בשבוע פעמים (שלוש בארץ גם משחקו

 ג׳וגי ארדיכל), במשרד כחניך עבודתו סיום
 בחצי ביניהם לתחר עמדו חבריו וארבעת

 חייט בגביע לזכות רצו כולם כי הגמר
״ אטלס.

 חמשת כאשי׳ הרקטות, שלוש בעל
 חצי־הגמר למשחקי ניצבו הצעירים השחקנים

 את הותירו משחקים שגי תוך כולם הפסידו
 משה של מצבו אקרמן. יעקב ואת בהן משה
 בה הרקטות, באליפות זכה הוא טוב. היה
ה לשלושה רקטות שלוש מכבי־הצפון תרם

 ג׳וני את ניצח ואף ביותר הטובים שחקנים
המוקדמים, במשחקים

ת את ניצח ג׳וני כאשר אולם ה ניר או
 הוא מרץ, הדבר לו הוסיף בחצי־הגמר עצבני

 והחליט משה של משחקו שיטת את למד
נקו בהבדל ניצחו הראשונה במערכה לנצחו.

מל בהפרש ד,יכהו בסיום ),17:21( קטן דות  ג
 בחייו, לראשונה בכך, וזכה )15521( יותר

בגביע.

ש ג*[!ו ״והושת מגר הפדור&ל״ ב
צעי המכבי־חיפד. בצריף נפגשים ערב מדי

 השולחן, בטניס ומשחקים המתאמנים רים
 אך בידור הוא הפינג־פונג מהם אחדים לגבי
ספות ענף הוא ברגמן׳ כיוסף אחרים לגבי
ממש, סאי

 גמנסיה תלמיד הוא וחצי 17,־ד בן ברגמן
וכדו קלה באתלטיקה ילדותו בימי שהתאמן

 ונחשב השולחן בטניס התרכז לאחויונה רגל.
 משחקני וכאחד במכבי־חיפה 1 מספר ברקמה
בארץ, הרובים הנוער

 ממחלקת לחבריו בינו סכסוך מרץ השבוע
ב שנערכה הילדים ליגת :הנושא הכדורגל.

מחכים הילדים היו רבות שעות שעבר, חודש

אחיו, □01 את ?הנציח רצה אטלס אפריט *
 שנולד חיים לזכר טניס־שולחן מפעל יזם
 השתלח ,5 בויל ארצה עלה בגרנוניה, י930ב־

 התגייס הרופפת בריאותו למרות כחשמלאי.
ע המכבי־הצעיר של אלונים פלוות .עם נ״  מז

 ידי על נהרג נאלחנסאי, הצטיין ולחי״ש.-הוא
ורעו. למש שחדר נז3

17 אקרמן, וג׳וני) יעקב
1מר׳ מלא האדריכל חניך

 דחוסות לעתים רק אולם במשחקים לתורנו
 זאת כשראה מקומם. את המבוגרים להם מינו

 ילדים ליגת ערך מכבי־חיפד״ מאמן יעקב, בן
 שלוש האולם את בשבילם קיבל ,14 גיל עד

 על לותר רצו לא הכדורגלנים בשבוע. פעמים
 שבוע־׳ אחד לליגה. הפריעו הערבים, שלושת

 הכדר במגרש ״השתגעו :רוגזו את הביע מן
שה המשחקים 65 כל את לסיים הצליח גל!״

 דב יצא כמנצח בהם לעמוד חייבים היו ילדים
 ללא משחקיו את שסיים ,14 בן אוסטפלד,

ב גם אחדים ימים לפני שניצח אחר הפסה
השחייה. במקצוע מטר 50 משחה

כדורסל
מגעזדוה רשומה! הובוגדוה!

 במכבי- נערות כמה התכנסו שנתיים לפני
 הבנות כדורסל. קבוצת להקים מנת על מצקין
 לא הירש, אליהו ידי על בקביעות אומנו

 על לתחר, אפשרות תבעו באימונים הסתפקו
 הקבוצה שגם כיון אך הישגיהן. להראות מגת

נפ יריב חסרו מכבי־חיפה, בוגרות האחרת,
 ניצחו והבוגרות שנה לפני הקבוצות שתי גשו
.6:23 הנערות את

חוד לפני מכבי־מצקין קבוצת יצאה כאשר
רו תל־אביב לרמת־גן, ספורטאי למסע שיים וי
 העדרן אף על בהצלחה המסע הוכתר שלים

הפ הראשון במשחק שחקניות; שלוש של
 ),24:19( רמת־גן בוגרות עד הנערות סידו

 ,10:20( הנערות ניצחו וירושלים בתל־אביב
7:20.(

 מסע, לערוך אפשר חודש כל לא אולם
 את שנית להעמיד אלא ברירה נותרה לא לכן

 החיפאיות, הבוגרות נגד החיפאיות הנערות
 לעירן מהדן במסע מזלן את ניסו הן שאף

 הפעם גט אך למכבי״תל־אביב). הפסידו (בו
 בשיעור גיצחו יתרונן, את הבוגרות הוכיחו

.7:18 של

14 חרג׳ים, תת
ליטוש דורש טכנאי־שיניים חניך

עלתברי וטעו • הרביעי ביו□ הפו לשדו; .

י' :

ל בלתי־נעימה אפתעה חיבתה שעבד בשבוע
 שיי הגלופה הוחלפה בטעות הסשבצים; חובבי

ב התשבץ.  הפתרון למלאכת שניגשו הקוראים א
מתאי איום המספרים כי לדעת כשנוכחו ומשוה,

מים,
 היא התיאשה. לא אחת קוראה לפחות אולם

 את בעצמה ציירה גלופם בלי התשבץ את מונח;
 הרבה זה היא: אומרת לפתרון. שהתאים המתכון

מעוין, יותר

04 מס. תשס׳ן

 דרומי׳ דיקטטור )53 ;מכאוב יוסיף יוסיף״,
 שלי גדולה שחקנית )55 תיכף! )54 אמריקאי?
ם לבוש )57 ? מספיק )56 ;ד,קמרי התיאטרון נשי

: ך נ ו א  משמש )2 ? מזיתים המופק נוזל מ
 מקוד; )3 ? הקיטור כח משוללת הספינה להנעת

תי; בעל־חי )4 מים; ה? )5 בי  איבר )7 דיביזי
 כלי )9 ;רע אחד$ )8 ! ואכילה לדבור המשמש

 השיטה עפ״י הפועלת מכולת חנות )11 ;קבול
 ויסיד סובה אגדתית מכשפה )12 ; הקואופרטיבית

 ;למתים שני )19 ? שטות )16 ; גורל )15 ; פיה
דו החכם )22 לוחם; חלוצי נוער )7,1 ; עי ״  ם
 כפורה דרגת )26 ;האסיר לרגלי ענויים כלי )24

 )30 ;ארם בידי שנעשתה גבעה )28 ;גבוהה
מי בעל נערץ, רוסי משורר ב  )31 ;אוניגין י
 אימפורט; )34 לרגל; מלבוש )33 עדין! שאינו

 קול )40 ;מעורר משקה )39 ;לקקנית חיה )35
 קבוצת )44 ;מאות עשר )42 ;מעט )41 ;חוזר

פי; )48 ; קפוא גשם )47 ; ת חסר )45 ;דבורים  יו
 ביוזא באלפא אות )54 ;סימן )52 ;מוהר )50

העברית.

0פ 1 ״1 0 שבץ רקוחו־״ 0*0 03 ת
סיר־ יצחק ; 5 אנגל ת״ם טנצר. יהודית

מ״א• קד,אן׳ ברוריה ;רמב״ם גבעת קין,

המלא) הכתיב מתכונת עפ״י (ערוך

 מסדר; )6 בוסר; תאנת )4 ; רקיע )1 : ן ז ו א מ
 בעל )13 ; עץ בנין )11 ;ישראלית מפלגה )10

 משמש )14 *, כמוך׳ לרעך ״ואהבת ■— הפתגם
 זיווג; )18 או״ם; פקיד )17 פומבי; )15 למאור;

 )25 ;משכורת )23 ;וקשה שחור עץ מין )20
כרון מצבת )29 ; מעדר )27 ; אחות לו שיש  ;ז

 בת )32 ; כחוק לו נשואה שאינה איש אשת )30
 )36 ; כפול )35 ! גמדים בין שהיד, אגדתית מלך

תי; מנהיג )37 רעל;  אשור ומלך .שליח )38 ד
 י״ח); ב׳ (מלכים ירושלים תושבי ידי את להרפות

 ; זיק )45 ;ותג תג לכל לבו שם )43 ; שער )41
)51 ;חיל־נשים )49 ;קטנה בלקגיח מדינה )46
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