ספנרט
אתלטיקה קלה
ה 9י1יש הו ארך
אתלטי ישראל כולם דמו השבוע לאותו
רץ למרחקים קצרים המאמץ את כל רצונו
וכוחותיו להגיע אל חוט הסיום .שני מט
רים לפני חוט הגמר ,כשהוא אוסף את
שארית כוחותיו לפיניש ,באים מארגני ה
תחרות ומרחיקים ממנו את החוט בעשרה
מטרים נוספים.
זה מצב מאוד לא נעים .הוא יכול לגרום
לאחד משני המקרים :או שהרץ יפול מאפי
סת כוחות לפני הגמר או שיעשה את ה
מאמץ הנוסף ,שהוא מלכתחילה למעלה מ
כוחותיו.
זה בדיוק היה המצב באתלטיקה הישר
אלית ערב הנסיעה למשחקי אליפות־אסיה
בג׳אקארטה .כאשר התאספו ביום שישי וב
שבת האחרונה בחירי האתלטים הישראליים
באיצטדיון המכביה למיבחן אחרון ,שהיה
צריך לקבוע מי ייכלל בסגל הלאומי ,עדיין
היה קו המטרה רשימת הישגי הסיווג של
מארגני המשחקים באינדונזיה .לפי רשימה
זו היה ברור שמספר לא מבוטל של אתל
טים ישראלים עובר את דרישות המינימום
ויוכל להיכלל בתחרויות־הגמר.
אולם רשימה מעודכנת של הישגי את
לטי אסיה ,שהגיעה לישראל ,הבהירה ל
רבים ,כי גם אם יוכלו להגיע לתחרויות־
הגמר ,הרי זכיה באחד משלושת המקומות
הראשונים במקצוע כלשהו רחוקה עדיין.
לא ההישגים קכעו .לפי הדירוג ה
אסיאתי של שיאי הארצות המשתתפות ב
תחרויות ג׳אקארטה ,יש רק לשלושה ספור
טאים ישראליים סיבה טובה לנסיעה .אורי
זוהר הוא עדיין בעל ההישג הטוב ביותר
באסיה בהדיפת כדור־ברזל ,כשהוא מוביל
בשיאו  15ס״מ לפני היפאני ,השני אחריו
בדירוג .אולם הדברים אמורים רק אם יצ
ליח לחזור בג׳אקארטה על השיא של 15.86
מטר .בתחרויות יום שישי האחרון הוא
הדף את הכדור למרחק  15.47מטר בלבד,
המשאירו עדיין באופן תיאורטי כבעל סיכוי
לתפוס מקום שני.
גם גדעון אריאל ,ששיא זריקת הדיסקוס
שלו ) 48.80מטר( הוא שני בדירוג האסי
אתי ,חייב לחזור ולהגיע לשיאו כדי להיות
בעל סיכוי לזכות באחד משלושת המקו
מות הראשונים.
המקצוע השלישי בו יש לישראל פתחון־
מ־ ,היא ריצת  200מטר נשים ,בו משתוה
מרים סידרנסקי לבעלת השיא הפיליפינית.
אולם למרות המצב החדש לא יכלו אנשי
ועדת האתלטיקה־הקלה בהתאחדות לספורט
להכריע מי יסע לג׳אקארטה .שעות רבות
נמשכו דיונים סוערים עד שלבסוף הוחלט
לשלוח  10אתלטים ,למרות שהועד האו
לימפי הקציב לאתלטים רק  6מקומות ב
משלחת הישראלית.
כרגיל ,לא היה הגורם לכך הישגיהם של
האתלטים אלא חוסר היכולת להגיע לפשרה
בין נציגי מכבי והפועל.
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כדורסל
מהר ,אך ב לי ה ב ת ר
תיאבונם הגדול של אוהדי הספורט ה
ישראלים לנצחונות בינלאומיים קופח ה
שבוע בצורה קשה .זמן קצר לפני שעמדו
לבלוע ארוחת אליפות מכובדת ,נחטפה
הארוחה מפיותיהם .חובבי הספורט היוגו
סלביים יאכלו אותה במקומם.
היה זה טורניר הכדורסל הים־תיכוני ש
נערך בתורכיה ,בו עמדה נבחרת תל־אביב,
שהיוותה למעשה את נבחרת ישראל ,על
סף זכיה באליפות הטורניר .הישראלים
גילו עליונות מוחלטת על פני שחקני נב
חרות איסטנבול ,אנקרה ואתונה ,אותן ניצ
חו יום אחר יום .אולם במשחק הרביעי
והקובע ,נגד הנבחרת הבלגראדית ,בשורו
תיה מופיע רק שחקן בינלאומי אחד של
יוגוסלביה ,הובסו הישראלים בצורה מח 
פירה אחרי שהובילו בהפסקה ביתרון של
 10נקודות.
המרגיז בהשמטת כתר האליפות היה ב
כך שהישראלים לא הפסידוהו משום שלא
היו הקבוצה הטובה בטורניר ,אלא מפני
שבמשחקם האחרון היו עייפים וסחוטים.
מישהו בישראל ,שחשש פן יבלו הכדור־
סלנים בתורכיה יום או יומיים מיותרים,
ציתה שמשחקי הנבחרת התל־אביבית יערכו
ברציפות יום אחר יום כדי שיוכלו לחזור.
מהר ארצה .הם חזרו ,אבל בלי הכתר.
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אנשים
דומן ס ס התל*׳!
המזכיר הביא את טיוטת הנאום שהכין,
לממלא מקום שר השיכון יוסף אלמוגי.
אלמוגי נטל את הטיוטא סקר אותה במהי
רות .עיניו רצו על פני השורות עד ש
נתקל במלה בדיעבד* .מחוק את המלה
הזאת,״ ציווה קצרות ,בפסקנות על מז
כירו ,״אף אחד לא יאמין שאני חשבתי
עליה בעצמי״  . . .פולה כן־גוריון
סקרה את האורחים שבאו לטקס הפרידה,
אשר ערך נשיא חוף השנהב פליקם הד
פואה בואני בגינת שגרירות הוף ה
שנהב בירושלים .בין השאר נקרתה בדרכה
יעל גלכוע ,בתו של הממונה על הטקס
במשרד החוץ אכרהם )״אברשה״( גל"
כוע .היא היתד ,לבושה בשמלה קייצית
לבנה ,עם מחשוף גדול ,שתלתה על כתפיה
בשתי כתפיות דקות .פולה הסתכלה רגע
ואחר הגיבה בזעם :״מה זה ,השתגעת?!
למה באת בקומביניזון?!״ • • • שר החק
לאות משה דיין הפתיע מאוד את חברי
הסגל הדיפלומטי בישראל ,בטקס נטיעת
יער על שם נשיא חוף השנהב ,שנערך
לפני שהאורח עזב את הארץ .הדיפלימטים
האורחים באו בחליפות כהות ובכובעים
שחורים נוקשים ,סבלו קשה מהחום ה
מעיק .דיין הגיע בחולצה לבנה ,כשלראשו
כובע טמבל מקומט .הוא חייך בזוית פיו:
״מוטב להיות בכובע טמבל ,מאשר להיר
אות כטמבל״  . . .בתלבושת שונה לגמרי
הופיע דיין במלון שרתוך ,לפגישה שקויימה
בסוד גדול .איש סודו היה צייר השערים
של השבועון האמריקאי סיים ,כורים
שליאפין ,שהכין ציור שער של דיין.
שני ישראלים חשובים אחרים ,ששימשו
נושא לציוריו של שליאפין ,באו אף הם
לפגשו במיוחד במלון שרתון — דויד כף
גוריון וגולדה מאיר  . . .מכרים מצאו
השבוע את ח״כ חרות ,יוחנן כאדר,
במצב מאוד עדין — כשהוא משוחח בידי
דות עם ח״כ מק״י משח סנה .״מה
זד? ? ? ,״ היתד ,השאלה הגדולה .באדר
לא התבלבל ,גילה כי כאשר נבחר לרא
שונה לכנסת ,ניצב מושבו ליד מושבה של
ח״כ מק״י אסתר וילנסקה .״בהתחלה
שררה בינינו מתיחות,״ סיפר באדר ,״היא
היתד ,מקדיח־ ,את עפעפיה כל פעם שמבטיד.
נתקלו בי.״ אלא שכעבור זמן קצר התפתחו
בין השניים יחסי ידידות כאלה ,עד שח״ב
וילנסקה מצאה לנכון להראות לבאדר ,מדי
פעם ,את תמונות ילדיה .המכרים ,ששמעו
את הסיפור ,העירו לבאדר בחיוך :״זד ,לא
יציל אותך מתליה על עמוד החשמל ,כש
יתפסו הקומוניסטים את השלטון.״ חייך
הח״ב החרותי :״קיימת משום הנאה פרבר-
סית בניהול רומן עם התליין!״
★ ★ ★
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השמחה הגדולה ביותר שררה השבוע ב
חגיגת בר־ד,מצודה ,שנערכה לכבודו של
יעקב דוד הכהן ,בנם של עורך השבועון
הדתי פנים אל פנים ,שמואל הכהך
אכידור ואשתו רות .מאות האורחים,
שבאו לחגוג את המאורע עם בעל השמחה,
ייצגו את כל הזרמים בישראל .החל מהרב
יוסף שינכרגר ,שר־החוץ של נטורי
קרתא ,וכלה ביצחק נכון ,מזכירו של
ראש הממשלה .את המתנה המקורית ב
יותר הביא אורח ,ששמו נשמר בסוד ,ש
הביא לחתן בר־המצווה את הקאפיטל של
קארל מרכס .בעוד שסגן שר הבריאות,
יצחק רפאל נתן לבר־המצוזד ,שטרות
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פרם ,בתגובה להצהרתו של ג׳מאל
עבד אל־נאצר ,כי הטיל המצרי מסוגל
להגיע דרומית ללבנון :״זה נכון שיש
ראל נמצאת דרומית ללבנון ,כשם
שהיא נמצאת צפונית למצריים .אנחנו
יודעים שהבעייה של ישראל שוכנת
דרומית לישראל כשם שמצריים מתכו
ננת תמיד להיות דרומית ללבנון.״
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