
 צעדו, המשלחות שירי־לכת, ניגנו התזמורות
דמעה. הזילו המכבי תנועת וותיקי

 יום כל לא אושר; מרוב חייך הקהל
הספורט באולימפיאדה. כמו בטכס חוזים

 צעדו והשווייצים הדנים בשובבות. צעדו אים
וציל ההזדמנות את ניצלו ביה מצלמות עם
של נושא־הדגל שמסביבם. האלפים את מו

 רחוב את לראות כבר הספיקה היא בינתיים
הדיזנגוף. ואת אלנבי
אח רצות הספורטאיות שכל כאלה יש
 אפולו, של גוף יש לויט לסטיוארט ריהם.

 מסובב המכביד, כפר כל הולך וכשהוא
 הוא )24( לויט מיסטר הראש. את אחריו

שבעים של למרחק כידון וזורק מאנגליה,

השביעית המכביה שד החגיגי מעמד־הפתיחה
ליהודים קייטנה

1

◄

 האיצטדיון את הקיף במיוחד, התאמץ פרס
 מכבי לסניף אין בג׳אמאיקה ברווז. בהליכת
 המשתתפים: מספר במיוחד. גדולה הצלחה
הצר ואשה. בעל ואתלט. נושאת־דגל שנים.
 זה?״ ״מה עבר. לכל בכובעים נופפו פתים

 באו לא ״למה צעיר, גברבר התמרמר
בכלל?״ צרפתיות

 נחמיה של קולו ונחמדים. חייכנים
אב התרגשות. מרב נחנק כמעט בן־אברהם

 הסביר רמת־גן, עיריית ראש קריניצי, רהם
 לו. הודות נבנה האיצטדיון כי לכולם

כפ מחא טרק אלכסנדר הגרמני הדיפלומט
התחילה. השביעית המכביד. באדיבות. יים

חיפ לא למכביר, שהגיעו הצעירים המוני
מה נהנו הם לישראל. לבואם סיבות שו

 ישראליות, חתיכות אחרי משריקה טיול,
 לרוץ, צריך זה בשביל אם בשמש. ומשיזוף

להת אפשר אסון. לא זה קצת, לקפוץ או
עליו. גבר

 את להבליט השתדלו המכביד, מנהלי
 הם שהגיעו. הגדולים הספורטאים שמות

שהש טוקיו, אולימפיאדת באלוף התפארו
 אשוורד ג׳רי מטרים, 4X100 בריצת תתף

הבריטיים. האלופים ובתריסר
 הגדול הרוב בודדים. היו האלופים אך

 שיחד ונחמדים, חייכנים ונערות נערים היו
בהע הסתכלו הילידים, הילדים עשרות עם

במדליות. לזכות המועמדים על ובקינאה רצה
 מארץ שבא מי במיוחד. שבולטים כמה יש
 ליותר אוטומאטי באופן זוכה הודו, כמו

 כמו ארץ, מסתם שבא מי מאשר יוקרה
המת המאושר הוא סלומון רובין שוויץ.

מהודו. שהגיע בכך פאר
 45 של למרחק כידון זורק )17( סלומון

 הוא מזה חוץ יכול. לא הוא יותר מטר.
 בית־ספרו באליפות זכה הוא מתאגרף. גם

באיגרוף.
 אצלכם ״חם המכביה: על סלומון רובין

 להיות יכול איך בהודו. מאשר יותר עוד
 מאוד. כאן נחמד מזה, חוץ חם? כך כל

 אני אבל כאן, להתאמן הספקתי לא עוד
ולהצליח.״ להסתדר מקווה

 ספורט־ מהכורש ישר באה כוהן־צדק ז׳אנט
 התערב לולא השאח. בזכות פרס. של קלוב
 מגיעה הפרסית המשלחת היתד. לא הוא,

לישראל.
 שש כבר ורצה תשע־עשרה, בת היא
 השתתפה כבר היא משתלם. די זה שנים.

הצ ״ללא כוהן־צדק: בטוקיו. באולימפיאדה
לחה.״
 לערבית. מפרסית מתרגם־צמוד, לה יש
 אלא בתרגום, לה עוזר רק לא עזתי כורש

 כמו כמעט מטר. 6.70 לרוחק. קופץ גם
כיום. ביותר הטובים הישראלים הקופצים

 שהיו לאלה דומים כהן־צדק של הסיכויים
 מטר מאה לרוץ סוף, סוף בטוקיו. לה

אבל הרבה. יכולות שניות בשלוש־עשרה

 מההישג יותר מטרים כעשרה מטר. וארבעה
כיום. ביותר הטוב הישראלי

 מדלית־ לקבל הסיכויים כל את לי ״יש
 רציני זורק אמנם ״יש לויט. מסביר זהב,״

 טוב. בכושר עכשיו אני אבל משבדיה,
 מכביד״ לעשות עולמי רעיון שזה חושב אני

 פעם אי יכול הייתי אם יודע מי אחרת
 איפה אז בא, הייתי לא ואם הנה. לבוא
 בבת חתיכות הרבה כך כל רואה הייתי

אחת?״
היחי היו האמריקאים יהודי. סנטימטר

 במש- ברצינות. העניינים את שלקחו דים
 מספיקים שהיו רבים, כה ספורטאים לחתם

 אשוורד מג׳רי חוץ שנים. לעשר לישראל
 בהר: דן מוצלח. ג׳ינג׳י עוד בא הדגול,

 בגלל מטר. 200ו־ 100 הגב על שוחה ״אני
 התשיעי המקום את תופס אני כאן. אני זה

 גם יש )20( לבהר צחוק.״ לא וזה באמריקה,
 היה והוא סאפרן, דייב לו קוראים חבר.
 שבדיה, בהולנד, באנגליה, בבלגיה, כבר

עכ ויוון. איטליה שוויץ, אוסטריה, גרמניה,
 דבר זה בעולם ״לנסוע בישראל. הוא שיו

 קופץ גם הוא מזה חוץ מאוד.״ חביב
 טובה תוצאה ״זו מטר. 4.40 במוט. לגובה
 ו״בכלל, מסביר, הוא יהודי,״ אתלט בשביל

יהו בסנטימטרים התוצאות את מודדים הרי
לקרות.״ יכול הכל ואז דיים,

 כדורגל. קבוצת גם הביאו האמריקאים
ליש לנסוע מגיע לא לכדורגלנים יש? ״מה

 הילדברנט. אברהם הכדורגלן שאל ראל?״
 לנו אין או לנו יש אם חשוב זה ״מה

לנצח?״ סיכוי
בקי שעובדת חברה יש )22( להילדברנט

יחי אותה. לבקר יכול הוא וכך בוץ,
המכביד,!

 ?800011 זה מה יודע מי בכפר. חידה יש
 הזאת הכתובת עם מסתובבות חתיכות שלוש

 אותן שואלים מאוד, פשוט נוח. וזה הגב. על
 אם גם שואלים ואחר־כך המילה, פירוש מה
הבריכה. לכיוון הולכות במקרה הן

 לפינלנד קוראים בפינית יודע: שלא למי
סליגסון לאילנה יש כזו כתובת סואומי.

לרוחק ),1.35( לגבוה קופצת היא ).15(
מכבי אנשי עברית. ומדברת מ׳) 4.80(

 יכולים ואינם עשירים, כך כל לא בפינלנד
אחת ספורטאית לשלוח לעצמם להרשות
לגובה. שתקפוץ ושניה לרוחק שתקפוץ

לחסוך. צריך
 של זה ערב־רב יתמודד ימים שבוע תוך

 קצות מכל לכאן שבאו יהודיים, ספורטאים
בכוחות שבאו רבים יש ביניהם העולם.
 היה זה כך ציבורית. עזרה כל ללא עצמם,
 היה זה כך — הקודמות המכביות בשש

 מהם חלק כי הוא בטוח וכמעט הפעם. גם
 טוב אירוע אין כי לצמיתות. כאן יישאר
המכביד,. מאשר זיווגים לזווג יותר

 ״אבל ישראלי, אתלט קבע צחוק,״ ״צחוק,
 תודעת את להעמיק כדי כדאי, מאמץ כל

המקומיים.״ הצופים בקרב הספורט
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ירושלים■ ■לתושבי
ה ק ה - טכני סי מנ ת גי מני הו

במגמות י״ב י״א, ,י׳ ט׳׳ בוקר לכיתות ההרשמה המשך על מודיעים

ת י ט ס י נ מ ו ת ה י ל א י ר ו
המקצועיות ומגמות ק י נ ו ר ט ק ל א ־ ו י ד ר ־  

ט ו ט ר ש
הבגרות. לבחינות הכנה כולל

שמה נמשכת כן כמו ת ההר תו ערב. לכי

 17—20 ,9—13 והרשמה: פרטים
ירושלים. רון, קולנוע בנין ,1 עקיבא רבי רח׳
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