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 תקונים - מבירה - קניה

ם י נ ו ו ב
ספיר את וסטרמן
9 רש״י רח׳ תל־אביב,

ט ר ו פ 0 י ש j n ס
כדורעף

שי\ור־נפר
 בנצחון נסתיימה בכדורעף העולם אליפות

 משחקיה בשמונת שגברה ות£5־ית־המזע
 מער־ אפילו של הפסד ללא יריבותיה כל על
 את בגמר, ניצחו שהרוסים אחר אחת. כה

 השא־יו ,0:3 של החלקה בתוצאה — הצ׳כים
 לאורחיהב. הנותרים המקומות חלוקת את

 הסובייטיות הכדורעפניות חיקו שעה אותה
 וזכו הסובייטיים הכוורעפנים את הגבריות

הנשים. בקבוצות בבכורה הן אף
 במוסקבה האלייפות העשירי. המקום

 ישראליות ופרסומת לביקורת זוכה היתר, לא
 שספגה הנבחרת של שיגוון־והנפל אלקלא

 שזכתה בפאריס, הפסדים שורת שנה לפני
 באוליט־ הלפני־אחרון במקום חודש לפני

 הקבוצה את שניצחה (אחו׳ הלסינקי פיידת
 במיס־ השבוע׳ ונתכבדה החלשלשה.) הפינית

 ב במק! ישראל, לפני העשירי. במקום קבה,
הלבנון. :התשיעי

כדורגל
החדשה העונה סגסצ״ת

 בעונת נסתיימו הגביע שמשחקי למרות
 אף פתח־תקווה ומכבי התכנית לפי 1951/2

 הגביע■ את בהציבה הגדור הישגה את חגגה
 הציפור בבר השולחן על האדום, היין מלא

 משחק־ נסתיימו לא בפתח־תקווה, הכחולה
 והחמסינים החום וגומיהן. לסוגיהן דליגות
 לא וכך המקורית המשחקים בתכנית קיצצו
 הקבועים מקומותיהן את הקבוצות קיבלו

הליגה. בטבלת
 הי.־ לא בשבת נפתחה שהעונה אף־על־פי

 הליגה ועדת : עיקר כל חלקים העניינים
 החלטת ,והחליטה סיכמה נפגשה, והגביע

 לכדורגל ההתאחדות שראש רק ראשונות,
 להיות (העלולות חוץ לארצות נתון היה

 ולא ישראליים) כדורגלנים ביבוא מעוניינות
ב סדירה, משחקים תכנית להרכבת נתפנה

אמנם. ארץ
 חשובה יותר בעייה הגלגלים. בעיית

 בעיית היא הליגה משחקי על להכביד העתידה
 פוסקות והבלתי־ הרבות הפניות הגלגלים.

 הסעת להתיר התחבורה למשרד האגודות של
 אפם בקיר נתקלו בשבת למשחקים קבוצות
 של היעיל קיומם את תמנע שלילית ותשובה

הכדורגל. מפגשי
 פתח־ מכבי הופיעה גלגלים בלי גם אך
 במפי־־. זכתה הפועל, של מגרשה על תקווה

 מצד גביע למחזיקת לא־יאה ),1:3( מחפירה
 בכך שעוררה הפועל, של המקומית הקבוצה

החדשה. העונה סנסציית את

הקבוצות בין המאמנים
הכדורגל חידוש עם שי' הס (הפגרה מפג

 בין מהפיכה התחוללה לאוגוסט) 30ב־ תיימה
 השחקנים, בדרך ללכת שהחליטו המאמנים,

בק כוחם ולנסות תלבשותיהם את להחליף
חדשות. בוצות
 מאמן ביצע ביותר הקצר המעבר את
 בית־הלוי.נמוך־הקומה ג׳רי תל־אביב, מכבי

 התל־ קבוצתו את שהחליף ופיקחקהפנים,
 •■יפו. מכבי : ביותר השכנה בקבוצה אביבית

 הותיק מכבי שחקן תפש ג׳רי של מקומו את
 תל-אביב מכבי את פעם שיצא מכלים שאול

 והחליש, פתח־תקווה מכבי את לאמן על־מנת
הראשונה. לקבוצתו לחזור עתה,
מאמן, ללא תשאר לא 'פתח־תקווה מכבי גם

 על קיבל שפיגל, לייזר המרכזי, חלוצה כי
זה. תפקיד עצמו

ההתפט כל את להותיר לא כדי כנראה
(דוק צבי הפועל איש החליט למכבי, רויות
 הוא, אף התפטר בדרכם, ללכת ארליך, טור)

 את מסר תל־אביב, הפועל מאמן ממשרת
 בהיר־ שמואלביץ אדמונד לכדורגלן תפקידיו

השער.
ל (שלא מאגודתו' למדי שהתרחק היחידי

 אגון היה המעבר בתהליך קבוצתו) על דבר
 ב ש כי שראה רמת־גן מכבי מאמן פולאק

 החל־ט הראשונה, לליגה קבוצתו את יעלה לא
 כדאית: יותר (!,לקביצוע) לליגה לעדור
חיפה. הפועל

ת שד קוצה ונד חובבו
 תל-אביב, מהפועל הכדורגלן ילובסקי, דני

 1הטיפ־- את והלומד בראשון־לציון שביתו
בטעות. נכח בלונדון, במטעי־הדר

החוב לקבוצת נתקבל בה ללונדון, בהגיעו
 מדקדקת אינה שהקבוצה סבר וינגייט בים
 לפחות. לו, תעניק חובבות, של קוצה על
 הבריטיים החובבים אך כדורגל. נעלי זוג

 ים על אסורה כי הישראלי לחובב הסבירו
 ודג־ זישחקניהם התעמלות נעלי קניית אפילו
כד־ תל־אביב עם טלפונית להתקשר נאלץ

 עס שלו המשחק נעלי זוג שיגור את לבקש
ללונדון. היוצא הקרוב המטוס
 ב־ דני של הראשון משחקו לפני יום

הגיעו וינגייט  בייש לא למחרת הנעליים. '
 התל־ הכדורגל נעלי את התל-אביבי החלוץ

 שהיו רגליו ובעזרת בעזרתן, שלו. אביביות
 בהן ששה, מתוך שערים שני השיג בתוכן,
.2:6 היריבה הקבוצה הוכתה

טניס
בוגרים ג□ הם הנערים

 על הכריז נתניה של הטניס מועדון
שח הזמין הלבן, בספורט נתניה אליפות

הגדי מהערים מחבט ובעלי ידועי־שם קנים
למנצ ומדליות גביעים שלל בהבטיחו לות
ללא־מנצחים. ניחומים ופרסי חים

מ יותר עצמם את הטריחו לא זאת בכל
 האור^ של כושרם על לעמוד צופים, תשעים

 במעלה ראשונים מחבטים נעדרו מהם חים
 פינקל• יורק בתורכיה, הנמצא וייס, כאריה

הפ הבינלאומית לאליפות המתכונן קראוט,
ב הלומד בונטמן, ויעקב בתל־אביב תוחה

קליפורניה. מכללת
 נבלעו להופיע, מעטו השחקנים־הבוגרים

 דו״ גבי הצטיינו ביניהם הנערים המון בין
הש התיצבו כאשר דוידמן, ואליעזר ביצקי

 לידי נתניה אליפות נפלה זה מול זה ניים
 כנערים, גם להופיע לאליעזר שהציע גבי,

 לגמר להגיע מבלי אמנם הצליחו, בה משימה
של היתירה עייפותם עקב נדחה שמימושו

 וכאליעזר, כגבי נלחמו מד,ם שרבים הנערים
ובנערים. כבוגרים — החזיתות בשתי

מכונים
תעגוג האימון. אהר׳

וה הספורט מכוני ערש שימשה תל־אביב
 סניפים נפתחו אחר במדינה, הגופני פיתוח

הא הס.־מה מערי כמה ירושלים, בחיפה.
ד,רות.

 בעיר ספירט למכון שנתיים מלאו השבוע
 מדין המכון: במיוחד. בחדשות מוזכרת לא

טבריה. העיר: ד,ד.
רע־ את שיזם טבריה, יליד הוא עובר דוד

 רכות מאות הקיף בעירו, והקימו המכון ייי
 של הרגילה המשיכה מלבד כי חניכים. שיי

 בשבוע, פעמיים אימון דקות חמשים כבי;:
 מייד נוספת: משיכה על להצביע יכיל דוא
 הכיירת, לגד מרעננת קפיצה האימון אחר
 שהסביר כפי וזה, המכון. עומד גדתו שעד

 ״אחד הי־בל: בחגיגת החניכים אחד השבוע
הגדולים!״ התענוגות

ניצח מי
ל ג ר ו ד  הכוח על גבר תל־אביב הפועל : ב
 כפר- הפועל על חיפה הפועל ; 0:6 תל־אביב

 נתניה מסבי על תל־אביב ביתר ; 0:2 סבא
 .1:2 ראשון־לציון הפועל על יפו !מכבי 2:6

 בבריכת הפועל שחייני בכינוס ’ שחייה
 הפועל: שיאי ארבעה תוקנו פה, ח דר, גלי־.
 ; דקות 6:38 — חזה מ׳ 400 — מוזס משה
 ! 6:43 — חזה מ׳ 400 — טייכנר דוד הנער
 אסתר ;דקות 4:07ב־ 3x100 שליחים ריצת

 דקות. 3:15 — חתירה מ׳ 200 — לוי
 לאבראס־ ליווני הפסיד וייס אריה :טניס

באיסטנבול. הערים בתחרות ,6:3 ,6:3 ,4:6

כד ״•הודי. !״אשכנזית ד
מהל לעצמם שמצאו הזכרונות סיפורי בין

פגי : שדה יצחק של פטירתו אחר כים
הקו עם הפלמ״ח אלוף של הראשונה שתו
ד ההגנה, יועץ האמריקאי לונל ו  (מיקי ד

 של בחדרו התקיים המפגש מרבוס. סטו!)
 ביזמת התל־אביביות רוטשילד בשדרות שדה

 : במפגש הראשון הנושא גלילי. ישראל
 : בתחרות המנצח כוח. קפיצי מתיחת תחרות

שדה. יצחק
לא רוכל, שפרינצה השבוע כשמתה

 צה״ל אלוף בנה, את רק מאחוריה השאירה
 שאר (רוכל). אכידר יוסף חסר־הזרוע

נכ 12 בנות, שתי בנים, ארבעה : צאצאיה
נינים. שלושה דים,

 דבורה ד״ר האוצר, שר של אלמנתו
עי פרסומי טלפון, בצלצולי הוטרדה קפלן,
 שיטה גלותה על ברכות לה שאיחלו תונות

 ה־ הודיעה החולירע. חיידקי פריון להגדלת
 זהת־ לרופאה הכוונה כי בהסבירה קפלן, ד״ר
 ילדים רופאת אני : )774 הזה (העולס שם

דח רופאת אינני ירושלים) (בקופת־חולים,
! קים

בלונ ישראל ציר אילת, שאליהו שעה
 ישראל שגריר הפך חדש, בתואר זכה דון

 חדש. בעיסוק זהבה, אשתו, זכתה בלונדון,
מ מצטיינת היא בו בצבעי־מים לציור נוסף

 עשרים שלפני בפאריס בציור השתלמותה אז
עצי־זית) העיקריים: הציורים (נושאי שנה

ה בפיסול. ובהתמדה, במרץ עוסקת, החלה
בעלה. ראש :הראשון נושא

 הבריטית, האימפריה של הראשי רבה
שש אנגליה יליד בדודי, ישראל הרב

 ראשי צבאי בריטי רב העולם במלחמת מש
 מרחיקת־ הלכה השבוע פסק התיכון, במזרח

 בבתי־ הנאמרות העבריות התפילות :לכת
 האשכנזית בהברה להאמר חייבות הכנסת

ב (הנהוגה הספרדית בהברה לא המלעילית,
במרחב). הפזורה ובארצות ישראל

ספרדית!■׳ קדא ״פילוסור.
המס את הסיק מוחמד הנביא צאצאי איגוד

החלט כי הודיע במצרים, מהמהפיכה קנות'
 ושקבעה חדשים שלושה לפני ,שנתקבל! תו,
מ הוא מצרים, מלך שהיה מי רוק, פא כי

נוס בדיקה אחרי כי מוטעית. הנביא, צאצאי
 ב־ן מקשרת חולייה כל אין כי נמצא פת

 האי מחצי לנביא האלבאני השבט ראש צאצא
ערב.

 מיטה אוהב־הזמר החוץ שר כשהופרע
ת ר צ בווי קריאות־ביניים מקהלת על־ידי י

מק כבר ״אם :למפריעיו קרא כנסתי כוח
״אחד) (בקול אוני׳סונו לפחות תהא הלה, ! 
 לא שפרינצק, יוסף הכנסת, יו״ר אולם

!לא ״לא, :לשרת הזכיר לכך, הסכים
נגמרה.״ כבר הזמריה
 וראש בן־גוריון דוד הבטחון שר בצאת

 עסקו חיל־הים, לתמרון ידין ייגאל המטה
 קרא ג׳י. בי. : בספרות הבטחון אישי שני
שיעו שני (על־סמך שפינוזה על ספרדי ספר

 עמו שנטל ומילון ביבשה שקיבל ספרדית רי
 ארכיאולוגיה בספר חליפות עיין ידין לים),

 פעולותיי על מאונטבאטאן האדמירל ובדו״ח
השנ העולם במלחמת בנות־הברית, כמפקד

אסיה. בדרום־מזרח ייה,

ונבדתה קפדן דבורה ד״ר האוצר שר אלמנת
ילדיע! רופאת אני חידקים, רופאת אינני
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