
ספורט
האולימפידה

ת מוו ל חר- ה ש פ ר ח ה
בני הישראלי הספורט הצטמצם השבוע

רומא. חרפת של שלאחר־המוות תוח
 איש איש מסרו הספורטאים, חזרו כאשר

 עגומה תמונה חשפו סיפוריהם עדותו. את
ורשלנות. קטנוניות לא־איכפתיות, הזנחה, של

 מכודנים היו הספורטאים של חיציהם עיקר
היתר: בין המשלחת. מלווי נגד

 לא קלטי, אגנם המתעמלות׳ מאמנת י•
הנ של האולימפי לכפר להיכנס הורשתה

 משתתפים חמישה כל על הסיבה: שים.
 מלווה לכפר להכניס משלחת לכל היה מותר
הס לא המלווים הגברים מבין איש אחד.
 יכלה לא ולכן בכפר מקומו על לוותר כים

 בכפר. לבדן נשארו ת הבג להיכנס. קלטי
 טיילו למופת, התנהגו שהמתעמלות בעוד
המאוחרות. הלילה שעות עד האתלטיות שלוש
 לרוכבי קבע לא מהמלווים איש •

הכבי על ״תסעו אימונים. מקום האופניים
 אותם ושלחו להם אמרו רומא,״ של שים

כלשהי. השגחה וללא ליווי ללא לנפשם,
 לא פלט, רפי מנאות״מרדכי, הקלעי •
כשנכ־ מתמדת. השגחה תחת הוא, גם עמד,

ברומא* מונן? ישראל דגל
?ספר כדאי לא

 לא אולם הרוח. את האשים בתחרויות, של
בידיע בכישלונו. אשמה היתר, לבדה הרוח

 הופיע המלווים, של ידיעתם בלי או תם
 משך איטלקי במועדון־לילה כגיטאריסט רפי

הקליעה. תחרות לפני מספר, לילות
 טרחו לא מדי, עסוקים היו המלווים •

 ישראליים. השתתפו בהן לתחרויות להופיע
ה הבנות הופיעו בה ההתעמלות, לתחרות

 שעה אותה באו שמונה, בשעה ישראליות
 שקלטי בעוד — ישראליים תיירים כמה רק

 את לעודד יבואו שהמלווים במפורש ביקשה
חסרות־הנסיון. הבנות
 ויין, חיים הספורטיבית, המשלחת ראש

 הופיעו וינברג, וראובן ענבר יוסף והמלווים
 טרח באיחורו, הסתפק לא ויין בתשע. רק

 שהוכיחו הערות, מספר למתעמלות להעיר
בענף. מוחלטת בורות

 לרומא הגיעו הסייפים למלווים. ג׳יפ
 חדש ציוד לקנות מיד ניגשו בלוי, ציוד עם
 להם עזרו באימונים ,להתאמן. שיוכלו כדי

מהמש וספורטאי יהודי־אמריקאי פרופסור
המש מהנהלת ביקשו כאשר הרוסית. לחת
 רמזו חשמלי, ציוד לקניית דולאר 85 לחת
ו מאחר הכסף על חבל כי המנהלים להם

מש האיטלקי. חיל־הים ימאי על־ידי *
 יושב־ראש של אשתו זיסמן, ציונה מאל:

המשלחת.

 לא הציוד לכישלון. צפויים הם הכי בלאו
בוטלה. בפלורט השתפותם נקנה׳
 שמורים למקומות שידאג מי היה לא <•

 לנאפולי. מרומא חזרה ברכבת, לספורטאים
ל נאלצה והרכבת להגיע איחרה המשלחת

ו גלובינסקי חיים א;לם בגללם. התעכב
 במלון זאת בכל התגוררו זיסמן שלום
 הבסיסי שהמחיר בויא־ונטו, המפואר פלורה

ללילה. דולאר 12 הוא לחדר שלו
ל ג׳ים הועמד משלחת כל לרשות •

 ה־ האימוגים• למקומות הספ׳רטאים הסעת
הספור המלווים. את הסיע הישראלי ג׳יפ

ברגל. ומי ברכב מי לאימונים הגיעו טאים
 ת, מתגי העניקו איטלקיים בתי־חרושת •

 האולימפי. הכפר שוכני לכל ממוצריהם,
המלווים. של לידיהם עד הגיעו המתנות

ל מסיבה ערכה המשלחת הנהלת •
 הופיעו המשלחות. מכל יהודיים ספורטאים

המסי הופסקה להם גם אולם איש. 15 רק
היש המשלחת הנהלת הסיבה: לפתע. בה,

 ארוחת־צהריים גם שעה לאותה קבעה ראלית
אחרים. ולמוזמנים לעצמה חגיגית

 השונים בענפים לספורט הקונגרסים י•
 היה שזה המלודיה עצמו. בפני בזיון היו

להת טרחו לא העיקריים, מתפקידיהם אחד
עסק מם במק שלחו הם במיוחד. בכך עניין

סבי הסתובבו כתיירים, שבאו מישניים נים
 אף השחייה לקונגרס התחרויות. זמן כל בם

 כי שנקבע אחרי מישראל. מיוחד אדם נשלח
הפו את ייצג טלקי, יוסף השחייה, מאמן

 ויקטור מהארץ לפתע נשלח בקונגרס, על
 ושל הנבחרת של הכדורמים מאמן נסטור,
 להופעה כתב־ההרשאה על תל־אביב. הפועל

מ לספורט ההתאחדות יו״ר חתם בקונגרס,
 הוא עוזי שבנו כרמי, ישראל, הפועל טעם

הפועל. של הכדורמים קבוצת שחקן
 את רשמו המלוזים דגל. מניפים

 1500 למשחים שפע וגרשון טראובר עמי
 לא בהם פרפר, מטר 200ו־ חתירה מטר
 קיבלו השחיינים סיכוי. של צל להם היה
 לא איש להופיע. לא המאמן אישור את
 על שהודיעה חשמלית כתובת על־כך. ידע

לפ והוסרה בבריכה הודלקה ישראל הופעת
התחרות. תחילת ני

 מיקרה כל היה האחרות במשלחות •
לת זוכה ספורטאי מצד חוסר־משמעת של

 האיש של גירושו על־ידי — מהירה גובה
יצ פניים רוכב־הא, שעות. 12 תוך הביתה,

 • סי־ ללא המירוץ את שהפסיק בן־דוד, חק
 בתום הכדורסל קבוצת עם רק הוחזר בה,

כתייר. בכולן, שנוכח לאחר התחרויות,
 שאיש הגדולה, המלחים קבוצת מתוך 9

 תפקידיהם ואת מספרם את מעולם ידע לא
 ל־ שיסכים אחד אף נמצא לא המדוייקים,

 כולם לישראל, חזרה המשלחת את לודת
 זיס־ שלום התנדב לבסוף באירופה. נשארו

 באירופה להישאר הוא גם צריך שהיה מן,
 אך המשלחת. עם לחזור ציבורית, בשליחות

המש הנהלת יחיד. מלווה להיות סרב זיסמן
קבו מלווה עינבר, יוסף את שיכנעה לחת
 להילוות קבוצתו, את לנטוש הכדורסל צת

 לבדה, ארצה חזרה הכדורסל קבוצת לזיסמן.
 בנמל פניה את לקבל טרח שאיש מבלי
למח חזר המשלחת, את ליוזה זיסמן חיפה.

 ההתאחדות גיזבר באירופה. אשתו אל רת
 את לבקר נסע ויינברג, ראובן לספורט,

ה יו״ר גלובינסקי, חיים בפאריס. אחותו
 ולאסיה, לארצות־הברית נסע האולימפי, וועד

 מאי. בחודש הפועל לכינוס ספורטאים לגייס
 נסע לספורט, ההתאחדות יו״ר ויין, חיים

נעלם. כספי יצחק לשווייץ.
 שלום והודיע חזר הודיע, חזרה בדרך •

 אחד שכל הממורמרים, לספירטאים זיסמן
 על וסיפורים הצהרות של שפע הכין מהם

 להם כדאי לא כי המלווים, של התנהגותם
כדאי. לא פשוט עתונאים. עם כלל לדבר

עסקנות
א א□ ל אני ל
 כספורטאים כמעט הבחינו לא בספורט אם

 הרי האפסיים, הישגיהם בגלל הישראליים
 להוכיח לעסקנים מצויינת הזדמנות ניתנה

 כישרון — לפחות או האירגון, כישרון את
מיו בקונגרסים שלהם, והשיכנוע הדיבור

עו כאן גם אך הספורט. ענפי בכל חדים,
המשלחות. יתר בקרב ורוגז תמיהה רק ררו

 לכדורסל בקונגרס ביותר: הטובה הדוגמה
 ארצות־ של ההתאחדויות שתי בין ריב פרץ

 המשלחות רוב לכדורסל־לחובבים. הברית
 95כ־ שייצגה הגדולה, בהתאחדות תמכו
 ארצות־הברית. של הכדורסל מקבוצות אחוז

הקטנה. ההתאחדות לטובת הצביעה ישראל
האמ הוזעד מראשי אורנשטיין, צ׳רלי כי

 לנציגי הורה בישראל, הספורט למען ריקאי
בעדה. להצביע ישראל

 צ׳רלי הסוד: הוברר בפרשה, לחוקרים
זו. התאחדות חבר הינו עצמו אורנשטיין

 חדש רעיון
הארץ את כבש

 כולם ־— וילדים מבוגרים
על ההלל את גמרו

ש מ ח ־ ש מ ח
 החלב טהרת על העשוי

 של: מופלאים בטעמים
 קקאו קפה,
 פטל תפוז,
מנטה

תוצרת
טנא־נוגה מחלבות
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