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מת היום לאחור. יסוג המדבר

 במדבר אחד קידוח מגדל רומם
 של יער יהיה זה בקרוב החול.
 חבל־תעשיה בתוך קידוח מגדלי

פורח.
 נצלו ! ברנד פוטו מצלמות בעלי

 תמונות צלמו ההזדמנות. את
 מצלמה היסטורי. ערך בעלות

אצל מקבלים והדרכה

החולצה בביס דדיו
 גם בארה״ב הפיצו האחרונות בשנים

 להחזיקם שאפשר קטנים מקלטי־רדיו
 בניו־יורק הוצג אלה בימים בכף־הייד.

 מצבר, על שפועל יותר, עוד זעיר רדיו
 בכיס אותו להכניס יכול אדם ואשר

החולצה.
 מפיקים הזה הקטנטן המקלט מן גם
 אתה גם גדול. ממקלט כמו תועלת אותה
 מאמץ תוך גדולה תועלת להפיק יכול
 ח״ג שיטת יתרונות את תנצל אם קטן

 לדיסקונט... בנק של גמול) (חסכון
 הברכה אח חדשים 10 כעבור ותראה

בחלקך. שתיפול
 בכל ברצון לך יתנו מלאים פרטים

____________תפנה■ אליו הבנק סניף

לה טוב לי
 הוא שמפו לנולין נקה ראש. חפיפת אחרי למטה ומהר
 ואינו קשקשים התהוות מונע לילדה, וגם לאם גם נפלא
 שמפו לנולין נקה כי בטוחים הננו השער. את מיבש
בעיניך. גם חן ימצא

התמורה. תוחזר רצון אי־שביעות של במקרה :ערובתנו

9
בע״מ. נורית חברת היחידים המפיצים
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 מאמצים המכון הנהלת עשתה ,1954 בסתיו זה מבצע של הגדולה הצלחתו לאחר
דומה. מפעל החדשה, הלמודים עונת עם השנה, גם לארגן כדי עליונים

בת סטפנדיחז קרן הזקנזוי
1 6 . 0 0 0 ■ ל״

 הלמוד שכר בתשלום והקלות גדולות הנחות תוענקנה באמצעותה אשר
:לקראת המבינים שלנו היסודיים לקורסים זה בחודש הנרשם לכל

הבגרות בחינותהמוקדמות בחינות

 בישראל והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות חיצוניים לנבחנים
כללית. והשכלה המסחר ההנדסה, בשטח אחר קורס לכל וכן

 קונסטרוקטיבית כשמטרה החדשה השנה את והחל חינם מדריך לקבלת בהקדם פנה
 חלוצי של הנאמנה בהדרכתם התיכונית השכלתך את והשלם למד עיניך• לנגד

 בישראל. בכתב ההוראה שיטת
*2___

העברי חעבוו
שציס נד׳שבצד! צדתלאד! ניח

של דמי־סודר בפיקוחו

ן ו כ מ י ה ט י ר ב ה
ירושלים ,2 בן־יהודד, רחוב ,1259 ד. ת.

19 הרצל רח׳ : נתניה 1 15 רוטשילד שד : תל־אביב
28 כאנוק רח׳ : נצרת | 5 הבנקים רח׳ : חיפה

תשט״ז השתלמות עדוד במבצע השתתפות שובר
. . , . . לקורס המדריך את חינם לי לשלוח נא

....................... שמי
...............................■ כתובתי

93 ע. ה.

ט ספור
שחייה

למלבורן טיסה כרטיס
שהב בישראל הספורט ענפי מבין הראשון

לנ והחל הפרובינציאליות בחומת פרץ קיע
 רב זמן הכדורסל. היה העולם אוויר את שים

 בו נפנפה זה, יחיד !בבן ישראל השתעשעה
 ואולימפיאדה, אליפות מפגש, לכל עבר, לכל

נחת. רוב ממנו שבעה
 : היחיד הבן של התפנוקים נסתיימו השבוע

 הר־ שאחרי השחייה, :לו נולדה צעירה אחות
 מהגיגית קפצה רבים ופירפורים ממושך יון

בינלאומיים. באפיקים לחתור והחלה
 שני לפחות מלוחים. במים שיאים

נסי לכרטיס עתה זכאים ישראליים שחיינים
 תיערך בה אוסטראליה, בירת למלבורן׳ עה

 : השניים הבאה. האולימפיאדה 1956 בדצמבר
 ושושנה גבעת־חיים) (הפועל מנדלבאום יורם

 שניהם תל־אביב). עתיד, (ברית־נזכבים ריבנר
 האחרונה, בשבת הנסיעה את לעצמם הבטיחו

 במימיה בשחייה ישראל אליפות נתקיימה עת
חי בבת־גלים, השחייה בריכת של המלוחים

פה.
ב ריבנר שושנה על־ידי שהושגה התוצאה

 עשויה )1;09.5( מטר 100ל־ חתירה משחה
 במדינות ראשון ואף שני מקום לה להעניק

וצ׳כיה, פולין בלגיה, כשווייץ, אירופאיות
עשי שש כדי רחוק עודנו מנדלבאום יורם

הד לתחום מתחת אל מירידה השנייה ריות
 ל- חתירה במשחה הנכספת התוצאה היא קה׳
 מטר 200 בשחיית הישגיו גם מטר. 100

 לו מקנים היו )4;56.9( מטר 400ו״ )2; 16.5(
אירופה. במדינות למדי נכבד מקום
 חסרו לא ההצלחות בצד ליחס. נם לא

ביו שחיתהיהמרתקת זו באליפות אכזבות גם
 וותיקים שחיינים רבות. שנים מזה בארץ תר

 מברית־ (שניהם נסט וגבריאל בוך כנחום
 את פינו בכורתם, את איבדו עתיד) מכבים
 בן כהן, כשלום מבטיחים, לצעירים מקומם

 במשחה נסט על שגבר זבולון) (הפועל 15ה־
 השיא בעל זבולון) (הפועל מלמד ודוד פרפר,
מטר. 100ל־ גב בשחיית הארצי

השחיי של ליחם כי לעובדה נוספת עדות
 של השתתפותה היתד, במהרה, נם לא נים

 המשתתפים, כל מבין וותיקה דויטש׳ יהודית
 ב־ .1938 בשנת במשחי־חתירה ארץ אלופת

 דויטש יהודית הזכירה 100x4 משחה־שליחים
שלה. הזוהר תקופת את

 תקוות גם נתווספו שבעין ההצלחות על
 אחיו שהינו ,12ה־ בן שנפר, גרשון לעתיד.
 המעולה השחיין שנפר, ראובן של הצעיר

ב מטר חמישים במשחה הראה מגבעת־חיים,
ביו מלוטשת פרפר שחיית לילדים חזה סגנון

הבוגר. אחיו של זו על אף העולה תר,

כדורגל
המגרש ער חדש יש

 הכדורגל קבוצת היתד, שנים, עשר לפני
 המעולות הקבוצות אחת נס־ציונד״ מכבי של

 לא זכרונות ׳שרידי רק נותרו היום במדינה.
מפור שהיתר, ד,דרו,ם מקבוצת ביותר מעודדים

 שם ידועי שחקנים למספר הודות בזמנה סמת
 שניידרוביץ׳ האחים וצמדי ילובסקי כדניאל

ובוקסר.
 גורם מעולם היתד, לא נס־ציונה, הפועל

 קבוצה זו היתר, הכדורגל. בתחרויות מכריע
 היחסים בספורט. נתונים היו מעייניה שכל
 ידידותיים היו נס־ציונה, מכבי לבין בינה

ומתמיד. מאז ביותר
 בשורות דילדול מתאימות. המלצות

 :ומקורי חדש רעיון הוליד המועדונים, שני
 מכבי מרכזי אחד. לגוף הקבוצות שתי איחוד

 אסרו המיזוג, על יפה בעין הביטו לא והפועל
 לא הדרום בני אולם האגודות. שתי על זאת

 : בשם שזכתה כדורגל קבוצת יסדו נרתעו׳
נם־ציונה.

להיכ תוכל חדשה כדורגל שאגודת כדי
המל דרושה הכדורגל, ות1לד,תאח רשמית נס

 קבוצות לפחות. כדורגל אגודות שתי צת
הכוח רחובות מכבי ל עמדו לא תל־אביב, ו

 בפני עליה המליצו נס־ציונה, לבני מכשול
חסותה. תחת אותם שקיבלה ההתאחדות

1 העונה סוף
משח בישראל יסתיימו הקרובה, בשבת

 סיבוב זה יהיה בכדורגל. הראשונה הליגה קי
ה למשחקים במספר, ושישי עשרים אחרון,
 ראו־ ,והקפדה רב סדר תוך שהתנהלו סדירי,ם

המישחקים. לוח על לציון ייה
לד אין נתונה. והרשות צפוי הפל

 לשנת הישראלי האלוף יהיה מי בבטחה עת
 הצועדת פתוו־תקתה, לוזפועל באשר ,1955

ל )38( נקודות שתי של יתרון הטבלה, בראש
 בעקבותיה הדולק ),36( תל־אביב מכבי גבי

 שמשחקי, בעוד אך הבכורה. להשגת במירוץ
 הפועל (נגד יחסית קל מכבי של האחרון

 קרב פתח־תקוה להפועל נכון הרי רמת־גן),
תוו שלא תל־אביב, הפועל נגד ביותר עקשני

במק היא. מיגרשה על במשחק בקלות תר
 פתח־ והפועל תנצח תל־אביב שמכבי רה

 שתי בין השערי יחם יכריע תנוצח, תקוה
האגודות.

נאב שנתיים, לפני מרעישה. הפתעה
 על חדרה והפועל בלפוריה הפועל ביניהן קו

 הבא, בשבוע הראשונה. לליגה העלייה זכות
 באשר השניה, לליגה הקבוצות שתי תחזורנה

 בטבלת האחרונים המקומות את תופסות הן
׳ הליגה.

כנר נחרץ, ירושלים, בית״ר של בגורלה
במשח כפר־סבא הפועל עם להתמודד אה,
 שהיתר, ירושלים, בית״ר דווקא המבחן. קי

 לא בלפוריה, הפועל על בנצחונה בטוחה
הע שבני שעה מרעישה, כה להפתעה ציפתה

■2:4 : בתוצאה עליה גברו מק

השניה, בליגה ודרום) (צפון מחוזות מנצחי

ריבנר שחיינית
לין, בבלגיה, בשוייץ, בצ׳כיה בפו

 תשחקנה קריתח־חיים, והפועל יפו מכבי
 ובית״ר כפר־סבא הפועל נגד ליגה בצורת

 הלאומית בליגה לשחק הזכות על ירושלים
הבאה. בעונה

במסלול
;לרגל וול־ה

 לראות חיפה תושבי זוכים שבת, מדי •
 בארץ שונות מאגודות כדורגל שחקני מספר

לאח פיתח חיפה, מכבי לחיפה. לרגל העולים
ל מקבלם השחקנים, יבוא תנועת את רונה

 היום עד ואכן, ;פתוחות בזרועות קבוצתן
 שיתאונן חיפה מכבי שחקן על נישמע טרם

גרוע... יחם על

בצירו והנאה עונש
 יוכלו לא הבאים, החדשים בשלושת •

 האהוב בשחקן לחזות תל־אביב מכבי אוהדי
 נידון גלזר : הסיבה גלזר. יהושוע : עליהם

להר ההתאחדות של המשמעת ועדת ידי על
ב חדשים שלושה למשך מהמשחקים חקה
 אלכם פתח־תקוה מכבי בשחקן פגיעה עוון

בורשטיין.
ה אשתו היתה מהעונש, שנהנתה היחידה

 םוף״ : שהעירה פנינה, גלזר, של חמודה
כדורגל.״ תחרות בעת לידו לשבת אוכל סוף


