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רכים. נגד מעטים על-ידי הושג זה כל
יותר. להשיג היה אפשר כוח׳ כיתר
המאבק. להמשך כוחנו להגביר בידך

ספןרט
כדורגל

׳.וסלה של שובו
 יוסף עוסק בחיים, עיסוקיו שאר בין

בכדורגל. גם )30( מירמוביץ (יובלה)
 לא מכבי׳ התל־אביבית אגודתו לבין בינו

נו זר, כדורגלן כלשהו. סכסור מעולם היה
 נראה אולם, ונוחה. טובה לאישיות כסמל דע

אגודתו. לבין שבינו ביחסים משבר שצפוי
היה. כך שהיה ומעשה
 מכבי של הכדורגל נבחרת נסעה אשתקד

ל אישור ביקש מירמוביץ ללונדון. ישראל
 ניתן. האשור כדורגל. מאמני לקורס התקבל
גול (״יו&קה׳׳) יוסף מכבי, של אחר שחקן

לש שרייה אישור הוא אף ביקש דשטיין,
 שהוא. כל מסחרי עסק לרגל ימים, בועיים

ניתן. האישור
קור שני סיים מירמוביץ שחור. חתול

 בתי־ספר. למאמני השני למאמנים, האחד סים.
הפ במסע ת״א, מכבי קבוצת החלד, בינתיים

לש מברקים שלחה הישראלית, בליגה סדים
נענתה. ולא לחזקה ע״מ ארצה לחזור ניים

ל גם לעשות יש כי החליט מירמוביץ
 במקצועו נסיון לו רכש הפרטית, תועלתו
 ר־ בערי גדולים מלאכה בבתי ביקר (חרט),
באנגליה. תעשיה

 כדורגל משחק בין חילק הפנוי, זמנו את
 בילוי לבין ״וינגייט״), היהודית (בקבוצה
קינן. המשוטט) (הסכין עמום של בחברתו
אר לחזור החליט שבועות, שלושה לפני

 לשבוע בפאריס, התעכב מלונדון׳ בדרכו צה.
(גב חיה של בלוויתה האורות. בעיר סיורים

 .נגבה״ של ארוכות צפירות הררית. )24 עה
שע בשבוע שובו את בישרו חיפה, בנמל

בר.
״ב :העיר אגודתו הנהלת על רוגז מלא

 היו לא לגולדשטיין, מכוונים המברקים אם
 קיבלתי אני שהרי אותי, להטריד צריכים
לא.״ וגולדשטיין להישאר אישור

 מי־ ד,יופיע :צפייה מלאי הכדורגל חובבי
? הפגרה סיום לאחר קבוצתו בהרכב רמוביץ

הגורל שחוק
 הכדורגל במגרש הצופים 2000 מתוך שניים
ל למשחק, דקות 45 לאחר הוזעקו היפואי

 בית״ר שחקני שני אלה היו ההלבשה. חדר
 דבורין, (״לוניה״) אריה שמאמנם ירושלים,

ש השבת תלבושת את להחליף עליהם פקד
ספורט. בתלבושת להם

 במשחקו הוביל ירושלים בית״ר :הסיבה
 של נוכחותם ,1:2 ביתרון ת״א בית״ר עם

 עשוייה המשחק של השניה במחצית השניים
ירושלמי. נצחון להבטיח היתד,

ב ניצחו מת״א הבית״רים : הגורל לעג
.3:5 זה משחק
 טגן־משנה של לזכרו גביע במשחק זה היה

 שנפל אלטלינה; איש ז״ל, גינזבורג דב
הת שרימון שעה טירוניו, חיי בהצילו חלל

יד שבמגרש, הבית״רים 22 גופו. על פוצץ
ונאה. הוגן במשחק זכרו לכבד עו

רסר1כד
השריש■ ויבוא
מ שניהם שאלתיאל, ויעקב רוזין יהושע

ומ שוקד שהראשון בעוד אך כדורסל. אמני  דוקא פניה ההצלחה מאירה שחקנים, טפח ן
 באימונים מסתפק לקאדר, המכנסם לשני׳ 1
הטי וכרטיס חדשים שלושה משך רצופים |
בכיסו. ההפלגה או סד, ן

 לרבות האחרונות, הבינלאומיות התחרויות
 ואליפות )1953( במוסקבה אירופה אליפות
 בחלקו נפלו ),1954( בריו־דה־ז׳נירו העולם

 )1953( המכביד, שמשחקי בעוד שאלתיאל, של
 נפלו )1954( בבודפשט הסטודנטים ואליפות

רוזין. של בחלקו
ה בין נתגלעו סכסוכים גבי על סכסוכים

 1949ומ־ ת״א מכבי שחקני בעבר שהיו שנים
נו רודן, האחד, ספורטיבית, מפעולה פרשו

ה בביה״ס להתעמלות כמורה למקצועו סף
 הערב בשעות .מאמן בת״א, ״גאולה״ תיכון

 השני, ת״א. במכבי השונות קביצותיו את
 היהלומים לבורסת כולו נפנה שאלתיאל,

 כדורסל קבוצת מאמן אינו בית) (אחוזת
כלשהי.

 האמריקני הועד כי נראה שעבר, בשבוע
ה ליצרי קץ ישים בישראל הספורט למען

 בראשית לישראל ישגר השניים, של נסיעה
בארה״ב, המאמנים מטובי אחד את נובמבר

 יהיה שמתפקידו ד,ולמן, כדורסל״) (״מר נט
 השתתפותה לקראת ישראל נבחרת את לאמן

 אוסטרליה, במלבורן, האולימפיאדה במשחקי
1956.
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