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ספורט
עוזתחז

שנידו נסוג צדי״ל
 ידועים אינם בישראל הספורט עתונאי

 מעדיפים הם לרוב כמיוחד. לוחמת כעדה
 וקיפוח שחיתות מפרשית לחלוטין להתעלם

 תופעות על לעבור בארץ, הספורט בחיי
ולד להתריע במקום היום. לסדר שליליות

ה במנגנון שנתגלו בליקויים תקונים רוש
 ביטוי כלי רובם שמשו המפלגתי, ספורט

 כי התברר, השבוע אולם השונות. לאגודות
 עתו- מוכנים עצמם, בהם נוגע הענין כאשר

ה החינם הזמנת עד למלחמה הספורט נאי
אחרונה.

 המארגנת הצבאית הועדה כאשר זה היה
 החליטה צרפת־ישראל, הספורט משחקי את

 באגודת המקובל השיגרה מנוהג להתעלם
 את האגודה קיבלה כה עד הספורט. עתונאי

ב הספורט להופעות והכרטיסים ההזמגות
 שמות לפי חבריה בין אותם חילקה ארץ,

ש מאחר שמית. רשימה לפי ולא העחונים
 עתונים בכמה עובדים הספורט עתונאי רוב
למס מהם אחד כל זכה אחת, ובעונה בעת

 — בהם עשה מה קטן. לא חינם כרטיסי פר
הפרטי. ענינו זה

 שלח זה, מנוהג להתעלם החליט צה״ל
 לאיש. אחת שמית, רשימה לפי הזמנות

 הספורט עתונאי של לליבם נגע זה קיפוח
 מלה נכתוב ״לא מרד. לחולל החליטו והם
 את החזירו אף הם הכריזו. המשחקים,״ על

 בכוונתם שאין הודיעו לצה״ל, הכרטיסים
ה על־ידי שיערכו עתונאים למסיבות לבוא

מארגנים.
 בדעתם איתנים הצבא שלטנות היו תחילה

 העתונים למערכות הודיעו הם להיכנע. שלא
ל הצבאיים הכתבים על יטילו כי היומיים

 שרוי מכיון אולם התחרויות. את כסות
 ספורט בעניני מתמצאים אינם הצבא כתבי

 המשלחת בוא סביב בעתונים התגובות היו
למדי. חלשות הצרפתית

 בידיעת שלא שנית. לסגת צה״ל החליט אז
 מלמעלה הממונים החליטו המארגנת, הועדה
 הספורט, עתונאי אגודת דרישות לכל להיכנע
 חינם הזמנות של כפולה כמות לה סיפקו

 ישיבה מקומות לעתונאים קבעו למשחק,
התפייסו. העתונאים טובים. יותר

במסלול
פחדן״ הוא ״חודורוב

 השבוע שיצאו הפועל, נבחרת כדורגלני
ל בעלותם כאשר הופתעו לארצוח־הברית.

 בק, צבי את מכורסותיו באחת מצאו מטוס
 לא אשר בק, תל־אביב. הפועל הנהלת חבר
 בכספו כרטיס קנה הרשמית, במשלחת נכלל

 הרגע עד בסוד נסיעתו את ושמר הפרטי
 זאג . . . למטוס המשלחת עלתה בו

 פתח־תקוד. מכבי של המהיר חלוצה שרף,
 במטרה בזמנו להסגר נכנס אשר לשעבר,
 מהסגר שוחרר פתח־תקוה, להפועל לעבור
 העובד שרף, יעקב. לזכרון שעבר לאחר

ב כיום משחק להתעמלות, כמורה במקום
 ליגה טבלת בתחתית הנמצאת המקומית מכבי

יש כדורגל* . . . לשפרה מקור, צפון, ב׳
 נגד בתחרות להשתתף עומד לשעבר ראלי
 בסאבה הוא המדובר בכדורגל. מצרים נבחרת
 הקפריסאי־יווני, השחקן ג׳ורג׳יוס, (קוציו)
 ג׳ורג׳־ לקפריסין. וחזר חיפה במכבי ששיחק

מצ נבחרת נגד ארצו בנבחרת ישחק יוס
 סי■ לפי . . . העולמי הגביע במשחקי רים

 השוער נבחר־ ״כדורגל״ הירחון כדמי
ה מספר אח שספג כשוער חודורוב יעקב

הלאו הליגה בסיבובי ביותר הקטן שערים
 לשערו, כדורים 19 רק העביר חודורוב מית.

 מכבי שוער בנדורי, אברהם שספג 20 לעומת
 כספי, זאב הוא ברשימה השלישי תל־אביב.

 *3 . . . שערים 27 עם נתניה, מכבי שוער

 אברהם זכה העונה השערים מבקיעי סיכום
 16 שהבקיע חיפה, הפועל חלוץ גינזבורג,

ו גלזר שייע שהבקיעו 10 לעומת שערים,
 ממכבי מנצ׳ל, אברהם מיכאלוב. מיכאל
 מבקיעי ברשימת הראשון במקום זכה חיפה,

 לאחר מטר, 11 ממכות כתוצאה השערים
 ממכות שערים שלושה העונה שהבקיע

. אלה .  רשמית עתוגאים כמסיבת .
 מרכיב סוחר, שמואל אלוף־משנה הסביר
בנב כלל לא מדוע בכדורגל, צה״ל נבחרת

 חודורוב מנוסים: כדורגלנים מספר חרת
 אבל בארץ טוב הכי השוער הוא פחדן, הוא

 רוצה ״אני גלזר: שייע על נועז; הפחות
 שייע ולא שחקנים 11 בנבחרת שישחקו

 (שגי־ צינוביץ ציון על ;עשרה״ ועוד גלזר
 הפועל במשלחת פיימן משה על העדיפו בונם
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