
ספורט
המכביה

ם תכונני מ
 הגיעו וצוהלים, שחומים טורבנים, חבושי

 ל־ הראשונות הסנוניות החולף בשבוע
 ההודית. המשלחת חברי — החמישית מנביה
 הגיעו למכביר, סמלים עטורי ירוקים, במדים

הדרום־אפריקאית. המשלחת חברי 60 אחריהם
 ההודיים באהלים מתמקמים האורחים בעוד

 ברמת־גן, שהוקמה הנזכביה, מעברת של
 בהכנות ישראל ספורטאי גם סוף־סוף החלו

 היהודי הספורט מיפגן לקראת האחרונות
 מיבחן, תחרויות ארבע נערכו השבת העולמי.
 בטנים למכביה: ישראל נבחרי לקביעת
ובשחיה. באיגרוף קלה, באתלטיקה שולחן,

בתח לשמם ראויים הישגים הושגו לא
 של לדירוגם בעיקר שימשו הן אלה. רויות

 מבין אלה בנזכביה. המעטים ישראל ספורטאי
 הנזכביה בתחרויות שמקומם הספורטאים

הישגיהם. לשפר טרחו לא כלל מובטח, היה
ה ע פ ו ה. ת ק ו ת ב המענינת התופעה מ

 ענף כי היתד״ השבת שהתגלתה יותר
 מבין ביותר והמושך המעניין הוא השחיר,

 1200מ־ פחות לא הישראלי. הספורט ענפי
 כדי ברמת־גן, גלי־גיל בבריכת התכנסו צופים
 ישראליים שחיינים תריסרי בשני לחזות

המים. אל שקפצו צעירים
 בדרך הישגים. היו ולא הפתעות היו לא

 בשחיה ישראל שיאי רוב מושגים כלל
 25 שארכן מלוחים׳ ים מי של בבריכות

שיאים! להשיג קל אלה מעין בבריכות מטר.

ישראל אליפות בתחרויות שהשתתפה צעירות, ישראליות שחייניות קבוצת החדש. הדור המשלחת חברת הקסמים. חליל
המצטיינים, ישראל שחייני את קבעו אלה תחרויות גלי־גיל. בבריכת לזינוק ממתינות בשחיה, ל־ שהחליטה מוסלי, שמחה ההודית,

המכביה. במסגרת ישראל את שתייצג השחיה נבחרת את שיהוו השונות, הספורט אגודות חברי בארץ. ולהישאר ישראלי עם התחתן

 היה בגלי־גיל בהם. מכירים אין בעולם אך
 ביותר נוחה אינה הבריכה שונה. המצב

 נ־0 עשרות בכמה ואורכה שיאים להשגת
מטר. 50 מעל סימטרים
 הרמה על התוצאות עמדו זאת למרות

 במכביות המשחים תוצאות של הרגילה
ה אלופי בראש צועדים כששוב הקודמות,

 שפע ראובן ישראל: של הרגילים שחיר,
 ושושנה נסט גבריאל רוזן, עוזי (שנפר),

< ריבנר.
 שיפור־מה ניכר הכדור־מים במשחקי רק

חד עולים ששלושה אחרי השחקנים, ברמת
 בלתי רמת־משחק הדגימו מהונגריה שים

בישראל. מקובלת

 מיגים־ קיבלתי לא ואני שמועות־שודא, אלא
 מיניסקוס, לקבל יכולתי בעצם ממה קום.

בבנק? מעבודתי
 למשחקי־ רחובות מכבי של אי־הופעתה

 סיבות לגמרי. אחרות בסיבות נעוצה המבחן
 בו הרגע את זוכר אני בלבד. עקרוניות

 ושמענו לכדורגל ההתאחדות באולם ישבנו
 מעריכו שאני לאם, וזעדת של מסקנותיה את

 בשום כי טענו אז כבר הגון. כאיש ביותר
 משוט למשחקים, נופיע לא ואופן פנים

בהחלט. בלתי״הגיוניות לנו נראו שהמסקנות
לפי משחקים, בביום נאשמו קבוצות תשע

 מפעל הגרלת — זה מה מזלן? את שנית
 מכריחים שלימה, עונה שהזענו אחרי הפיס?
 — תל־אביב הכח עם שנית לשחק אותנו

שלי נקודות בשבע אחרינו המפגרת קבוצה
בליגה. מות

 הוועדה. אי־חוקיות על כבר מדבר איני
 ועדת־ ששמו מושג אין הכדורגל בהתאחדות

 במפורש כתוב ההתאחדות ובתקנון חקירה,
הו על להחליט יכולה ההתאחדות אין כי

 ההתאחדות הליגה. למסגרת משחקים ספת
 בכלל משחקים לפסול התקנון׳ לפי יכולה,

פתאום מה אולם מחדש. קיומם לדרוש או

הרב הפירסום אף על הראשון. השיא

 תל־אביב? הכוח נגד שנית לשחק חייבים אנו
 בבאסה 4:1 אותם ניצחנו לא — יש מה

שית מבלי עילאי, ומאמץ מצויין במשחק
המשחק? לביום חששות עוררו
 משום הוועדה, של קיומה על ערערנו לא

 למסקנותיה. להישמע הסכים מכבי שמרכז
 זו לערער. יכולים אנו המסקנות על אך

קיפ שהוועדה סבורים שאנו במידה זכותנו,
אותנו. חה

 להכריח מנסים מדוע ערעור, הגשנו אם
 האם הבירור? לפני ולשחק לעלות אותנו

 גם קיימות? עובדות כן אחרי לקבוע כדי
 שלא נחושה והחלטתנו טיפשים, לא אנחנו
בדיון. נמצא שלנו הערעור עוד כל נופיע

★ ★ ★
הסתדרות פקידי - הבדורגלגים

מסעות

ם י ר ק ו ח ה . ט , ס ש ו נ

 מחמש־עשרה יותר כבר משחק ני
 ידענו רחובות. במכבי כולן כדורגל, שנה

 לרדת גם ידענו לנצח, וגם בכבוד להפסיד
 שאינם מאלה איני בכבוד. לליגה מליגה
 לא במגרש, להפסיד אך — להפסיד יודעים

ומזימות. תככים בגלל הירוק השולחן על
 קבוצות שתי ירדו בה עונה זוכר איני
 כן אחרי בלבד אחת ושנה נמוכה, לליגה

 כפי שנית, לעלות עילאי, במאמץ יצליחו,
 כפר־ והפועל רחובות למכבי השנה שקרה
סבא.

 השופט הקריא בו הערב היטב לי זכור
 אלי ניגש ועדת־החקירה. מסקנות את לאם

 ואמר כפר־סבא, מהפועל לויטה יאיר אז
 יאיר לי תקרא אל ״מוסי, בהתרגשות: לי
 על שיעמדו אפילו למשחקים. נופיע אם

 ידפקו לא אותנו נופיע! לא אנחנו הראש,
סתם!״

 יהיו הם שגם משוכנע והייתי כף תקענו
הסוף. עד בצדקתם בטוחים

 מקנא לא וגם אותם מאשים לא אני
 על- עליהם המופעל האיום הלחץ עקב בהם,

 פקידי כולם כמעט הם הכל אחרי כולם. ידי
 למשחקים מחר יופיעו לא ואם הסתדרות,

מעבודתם. אותם לפטר עלולים
 ואני לאם, הד״ר נגד דבר שום לי אין
 נגדנו. דבר שום אין לו שגם לראות שמח

 הוא שלו, ההתפטרות במכתב פנים, כל על
 רחובות מכבי זכות את שולל שאינו הדגיש
 לשאול רוצה אני אולם פסק־דינו. על לערער
ל הנוגעות במסקנות ההגיון ״מה אותו:
 באותה כולן האשמות — קבוצות ארבע

 ולשתיים לשתיים פרס ונותנות — אשמה
רמ וירושלים חדרה הפועל גם אם עונש?

פרס?״ יקבלו למה אים,
 נענשות, והיו משחקים ביימו כולן אם
 ויודעים בשקט, הגלולה את בולעים היינו

 אבל שותקים. היינו כך. מחייב שצו־המוסר
 עוול על שנשתוק מאיחנו דורשים מדוע

לנו? שנעשה
 הדבר יפגע אם גם שלבסוף, מקווה אני

 בולם יווכחו ומוסדות, אנשים של בפרסטיג׳ה
 לא א׳ בליגה השני למקום הגענו בצדקתנו.

 הוגן במאמץ אלא ותככים, ביומים בגלל
ב שהצדיקה כדורגל רמת והפגנת וצודק,
בטבלה. מקומנו את החלט
 להמשיך מתכוננים אנחנו יהיה שלא איך

 הטובה ההוכחה הליגה. במשחקי ולהופיע
 לחרוש מתחילים שכבר היא לכך ביותר

 רחובות, במרכז שלנו, הכדורגל מגרש את
 התקנון לפי שהרי דשא. בו לשתול כדי

 על לשחק הלאומית הליגה קבוצות חייבות
 עד היה לא שלנו ובמגרש דשא, מגרשי
דשא. עכשיו

 יודע הוא ועכשיו שפות שתי עם מהארץ שלנו לבתי־המלון באים יהודים מיני כל
שמונה. כבר בסיני. היה איך ושואלים

־ ליניבס סוסי סאת ־
 הופיעה לא שקבוצתי אומרים מעתי ***

שחק־המבחן ב נמצאת שהיא משום /*למ
וש להסגר, נכנסו משחקניה וארבעה משבר

 לי יש ברגלי. מיניסקוס קיבלתי עצמי אני
במשבר׳ אינה הקבוצה אחת: תשובה רק לכך

אינן להסגר שנכנסו שחקנים על השמועות |

 מהן ששתיים ייתכן איך הוועדה. מסקנות
 תקבלנה רחובות) ומכבי כפר־סבא (הפועל

 דחיית בצורת ראשן, על מהלומת־מחץ
 האחרות, ואילו הלאומית, לליגה הכנסתן

 תקבלנה משחקים, בביום הן גם שנאשמו
לנסות ההזדמנות להן שניתנה בכך פרס

 גזכבי 1\בגצג2 שר וזופשזוז אי
 גדד\ז \זוזבוו\ מזשחסי חזובגת

 רןזתפגודגת שהביאה רההה בברה
 ה- ההאהתה נשיא ראם/ הר״ר

הרא שהיה הוהיי ״הנננרם כתרגר.
 א/ ריגה \נהינה2 פרבוי רגירני שון

 פירבהזיו ננר בהבהנזך ואשר
 נזנום- הרגן ההבירה ונודה ןיברה2
 רו- הדבור אה בוה ווהן ץנוהיה,2

ננוודהו. את שיבביר רוזובוה ציג

ם י א מ ר ״ל !

למבחן קבוצתו הופיעה לא מדוע מסביר וחובות מכבי מאמו

 הגדולה זו שתהיה וההבטחות למכביה סביב
 ביותר הרב המספר ישתתף בה במכביות,

 השנה שהמכביה נראה זרים, כוכבים של
לר שקדמה מזו ברמתה תיפול
 של מחשיבותו במאומה גרע לא זה כל

הת הראשונה החיובית תוצאתו הכינוס.
 ,20 מוסלי, זכי שמחה השבוע. כבר בררה

 שהגיעה בבומביי גבוה בית־ספר תלמידת
 לאתלטיקה ההודית הקבוצה כחברת מזכביה

 הסיבה: בארץ. נשארת שהיא הודיעה קלה,
 המשרת ישראלי בחור להכיר הספיקה היא

 את ולבנות עמו להתחתן החליטה בצה״ל,
בארץ. ביתה

ל !■אוש א
 קבוצת עתה סיימה שם מצרפת,
 את תל־אביב הפוער שד הכדורגל

 משחקיה, בכל כהפסידה סיורה,
 שייע הזה״ ״העולם כתב כותב
גלזר:

 שלנו. המסע על לכתוב מה הרבה אין
 איך אבל לכתיב. מה היה מנצחים היינו אם

 אתם אבל בארץ. כבר יודעים זאת מפסידים,
 שאנחנו למרות לנו: לדאוג צריכים לא

 מקום בכל פנינו את מקבלים מפסידים,
שמפאניה. המון עם מסיבות לנו ועורכים

 היא החברה בשביל העיקרית הבעיה
 בעיר רק צרפתית. לדבר יודעים לא שהם

 והסתדרנו גרמנית, התושבים יודעים מץ
 ובנדורי תודורוב באידיש. מאד טוב איתם

 להרשות המשלחת להנהלת בקשה הגישו
ש להם אמרו לגרמניה. קצת לקפוץ להם

 ביערות גרמנים כמה עיד נשארו בגרמניה
 חבל, וזה נגמרה שהמלחמה יודעים שלא
 בלי המסע את להמשיך נוכל שלא מפני

שוער. אף

 המלווה בלי עושים היינו פה יודע לא אני
יצא הוא כולם. עם מסתדר בק.יהוא צבי

כש טוב. מצב־הרוח ההפסדים, ת למר
 חוצ׳בקו: חיים אמר בופיטו, העיר ליד עברנו
צחק ,מזנון׳.״ באידיש קוראים הזו ״לעיר

שב להזכיר עוד שכחתי ימים. שלושה נו
הכ ואני — 2:1 הכסדנו שם במץ, משחק

 אחת שעה המשחק התחיל — גול, נסתי
שהעמד מפני היה זה משנקבע. מוקדם יותר

 בקבוצה, ביותר הצעיר השחקן את בהרכב נו
מוקדם. לישון ללכת צריך היה והוא

 ההפסדים להתיאש. מה לכם אין אבל
 ניקח אם בכלל, נוראים לא הם בצרפת

באנגליה. לנו שמחכה מה בחשבון

17ז040 הזה העולם


