ספה־ט
ההפרעה

אנויקה הקסומה

תפאורות :פייר סיממיני תלבושות :לין סינגהור
תל־אביב
כ״ א ה ד ש ס ״
ימים
3
יום ב 6.12 /ב־ 8.30בערב

הצגת בכורה

יום ג׳ 7.12 ,ב־ 8.30בערב

הצגת גאלה

במוצ״ש  11.12ב־9.15—6.45
כרטיסים  :״אוניוך ,,״כנף״,
״רוקוקו״ ,״לאן״ ,״שרותרוך
ובערב ההצגות בקופת אהל־שם.

ירושלים ״בניני'האומה״
 25.12ב־8.30

באר־שבע ״קרן״

יום ד׳  ,8.12ב־9.15—7.00
היפה ״ארמון׳■  ,9.12ב־9
חולון ״ארמון״  ,10.12ב־8.45

רחובות ״בית העם״
נתניה ״שרון״
קרית חיים ״בית העם״

3 . 12

!

 ,16.12ב־9

יום ו׳  , 17.12ב־8 30

עפולה ״לול רון׳
נהריה

88.30
א_ 19.12 /י־־סך
״ ה ו ד״
יום ב׳  ,20.12ב־8.30

כדו ר סל

כל צופה במישחקי כדורסל בארץ יודע,
כי המאבק האמיתי על אליפות הליגה
בכדורסל מתנהל למעשה בין שתי יריבות
תל־אביביות ותיקות .השתיים ,מכבי ו
הפעל ,מרכזות בשורותיהן את מיבחר
כדורסלני ישראל ,עומדות משכמן ומעלה
מעל כל יתר הקבוצות .האחרות יכולות רק
לנס ת ולהפריע בדו־קרב האליפות.
ביום ששי האהרון התברר ,כי קבוצה
אחת הצליחה להפריע יותר מן המצופה,
במזג־אוויר גשום הצליח הפועל חיפה ל
נצח את מכבי תל־אביב בהפרש זעום
 ,46:50העניק בכך מיקדמר ,חשובה ל־
הפועל תל־אביב ,שגבר בקלות על הפועל
משמר העמק.40:63 ,
י ״ 5א לי פו ת ? שני מישחקי כדורסל
אלה הוכיחו שוב ,כי בניגוד לכתוב ב
ספרים ובסיפורים ,מכריעים את המאבקים
שחקנים בודדים ,לא הקבוצה כולה.
כך ,למשל ,הצליחו החיפאים לשתק את
הכוכב התל־אביבי חיים שטרקמן .אפילו
הצטיינותו של אמנון אבידן לא הועילה
למכבים ,שנוצחו.
באיצטדיון יד־אליהו ,בו נערך מישחיק
שני ,חיכו הכל לתוצאה מחיפה .עובדה
זו הביאה כנראה למישחק נירפה ועלוב
של שתי הקבוצות .הציל את התל־אביבים
רמי גוט ,שבכמה דקות טובות קלע 16
נקודות ,הביא על־ידי כך לניצחון קבוצתו.
כאשר שמעו אוהדי הפועל ,כי היריב
המושבע ,מכבי ,נוצח בחיפה ,זעקו בהתל
הבות :״יש אליפות!״
אבל מישחקם של אנשי הפועל חיפה גי
לה ,כי לא רק למכבי תל־אביב צפויות
הפתעות בליגה.

קרובה ,שתיערך ב־ .1968המחשבה הרבה
מוקדשת לאולימפיאדה לא רק בשל היותה
האירוע הספורטיבי החשוב ביותר בעולם,
אלא גם מכיוון שהאולימפיאדה הקרובה
תהיה שונה לחלוטין מאלה שקדמו לה.
השוני :האולימפיאדה הקרובה תיערך ב
מקסיקו סיטי ,עיר הגבוהה  2000מטרים
מעל פני הים; האוויר הנמצא בה הוא
לכן דליל מן הרגיל.
״כמה ימותו!״ הזהיר האלוף האולימפי
של רומא בריצת  3000מטר משוכות,
הבריטי כריס בראשר.
כדי לבדוק מה הם התנאים בבירה ה־
מכסיקאית ,נמצאים בה ללא הרף ספורט
אים ,רופאים ומומחים שונים הבודקים

כדורגל
הילד הטו 3

נפתחים קורסי־ערב חדשים
למוד עיוני ומעשי
במעבדות משוכללות
הספקת ספרי למוד
וכלי עבודה
הרשמה בשעות
9-12 ; 5-8

נפתחים קורסי־ערב חדשים
חדרי עכודה־מעשית
משוכללים
הספקת ספרי למוד
וכלי שרטוט
הרשמה בשעות
9-12 ;5- 8
—  * ------------------------------י

בן־יהזדה 1 26
חיפה ,הרצל \44

הנך רשאי לנהוג
במכוניות מרוץ
ללא רשיון
בשטה התערוכה
הפתוח כל יום
מ־ 5עד חצות

״קארטינג״
הספורט שכבש את כל
אירופה.
אוטובוסים42 ,28 ,27 ,22 :

אחד המעשים המבישים בספורט המקו
מי ארע בשבוע שעבר .כרגיל לא שם
אליו לב כמעט איש.
כדורגלן שמשון תל־אביב ,גבריאל בן־
הרוש ,הופיע בפני הוועדה לחקירת שחי
תויות של ההתאחדות .הוא סיפר כי
אינו זוכר דבר על נסיון שנעשה לסכם
מראש את המישחק בין קבוצתו לבין
בני יהודה תל־אביב ,בעונה שעברה.
היתד ,זו סטירת־לחי מעליבה לכל כדור
גלן בעל מצפון במדינה .בזמנו ,לפני
שההתאחדות נכנסה לחקירת הפרשה ,ידע
בן־הרוש לספר ,כי הנהלות שתי הקבוצות
התכנסו לשיחה במועדון שמשון לפני
המישחק .כל תינוק בכרם התימנים ידע
אז ,כי סוכם על תוצאת המישחק .ב־
מישחק עצמו שוחחו היריבים ביניהם,
הורו איש לרעהו לשחק כך ,שהקהל לא
ירגיש שהמישחק מכור.
אז היה בן־הרוש סוער ונירגש ,איים
לגלות את כל הפרטים על הפרשה ה
מבישה .אולם בישראל קיימות שיטות ב
עזרתן אפשר לאלף כדורגלנים סוררים.
ל ה ש תי ק .כאשר פנה חוג אוהדים של
מכבי חיפה למשרד חקירות תל־אביבי,
החלו אנשי שמשון ובני־יהודה להרגיש,
כי הקרקע רועדת תחת רגליהם .הם
ידעו היטב ,כי אם יספרו בן־הרוש ו
חבריי את כל הידוע להם ,הם אבודים.
מסקנתם :להשתיק את בן־הרוש.
בשבוע שעבר הושגה המטרה .אנשי חי
פה איבדו את הענין בחקירת המיקרה,
משרד החקירות התל־אביבי לא קבל הו
ראה מאיש להציג את החומר שבידו.
לבן־הרוש עצמו נרמז ,כי מוטב יהיה אם
ישתוק .חודש לפני מועד מתן העדות
התרופף לפתע גלגל במכוניתו של בן-
הרוש׳ והוא ניצל בנם מתאונה .כאשר
פנה השמשוני בבקשה למכבי חיפה ,כי
יתנו לו כרטיס־נסיעד ,לחוצלארץ כתמו־
רק על שיתוף־פעולה מצידו ,דחו אותו.
בן־הרוש החליט להישאר בארץ ולהיות
ילד טוב .התוצאה :בן־הרוש לא ידע
לספר דבר להתאחדות לכדורגל ,התיק נס
גר• כתבי הספורט הבודדים ,שנכחו בישי
בה׳ צחקו .הוועדה עברה לדון בתיק אחר.

האולימפיאדה
*כוה מד•

״ ה עו ל ם הזה״ ,ש ב ו ע ו ן ה ח ד ש ו ת היש רא לי
המערכת ור,מנהלה  :תל־אביב ,גליקסון  ,8טלפון  ,226785ת .ד.
 • 136מען מברקי :עולמפרס • דפוס משה שהם נע״מ ,תל־אביב,
פין  • 6גלופות :צינקוגרפיה כספי בע״מ•• • .׳עורך הראשי:
אורי אבנרי • המו״ל :העולם הזה בע״ת

שלא כמו בישראל )העולם הזה (1468
הרי בכל ׳מדינה בד ,נחשב הספורט למשהו,
חושבים כבר היום על האולימפיאדה ה

רמי מט )מרכז( נחסם*
״יש אליפות?״

את המקום ועורכים ניסויים כדי למצוא
את הנוסחה ,שתביא הצלחה ב־.1968
אחד המימצאים :להץ־האוויר נמוך ב
בירת מכסיקו ב־״/״ 27מזה הקיים על שפת
הים .התוצאה :אתלטים היורדים מהדקה
במיבצעיהם ייצאו נישכרים ,התנגדות ה
אוויר הנמוכה תפעל לגביהם כמו רוח
גב של  5.4קילומטר בשעה .לעומתם
יסבלו הרצים למרחקים ארוכים ,שלא יוכ
לו לנשום כהלכה בשל מיעוט החמצן.
כך ,למשל ,הסביר אחד המומחים ,כי
ד,שיאן העולמי בריצת מאה מטרים ,ה
אמריקאי בוב הייס ,יוכל ,אם יימצא ב
כושר טוב ,לרוץ במכסיקו את מאה
המטרים — ב־ 9.8שניות ,למרות שלא
ירוץ למעשה יותר מהר מאשר בטוקיו.
שיא כזה לא יוכל לשבור איש בגובה רגיל.
דעת הרופאים עד עתה :איש לא ימות,
אך אין ספק כי הרמה הכללית תרד.
אין כמעט ,ספק ,כי רק ספורטאים
אשר יתאמנו חודש מראש במכסיקו סיטי,
כדי להתרגל לתנאים שם ,יוכלו להצליח.
התמרמר ספורטאי זר במכסיקו :״האולי
מפיאדה תהפוך לנחלה של המדינות ה
עשירות בלבד .רק אלה יוכלו להרשות
לעצמן לשלוח מספר גדול של ספורטאים,
כדי שיוכלו להתאמן ברצינות באותם ה
תנאים לפני האולימפיאדה .זה מנוגד לרוח
האולימפית.״
המכסיקאים ייצאו נשכרים מן המצב,
הם שלחו מגלי כשרונות לכל שבטי ה
אינדיאנים ,שלפי האגדה מסוגלים לרוץ
מאתיים קילומטרים ללא הפסקה .התקווה:
לזכות במדלית

זהב בריצת המארטון.

הספורטאים הישראלים קיבלו את הידי
עות ממכסיקו ברוח נכאה .סיכוייהם ,ש
מעולם לא היו קיימים ,נראו השבוע
קודרים מתמיד .עם זאת היתד ,כבר השבוע
ברורה עובדה אחת :ללא הכנות רציניות
ביותר וללא התרכזות בעיקר ,אין טעם
שדגל ישראל יונף בגובה של  2000מטר.
* על־ידי שחקני משמר־העמק נוח זלדמן
)מימין( ויואש אזוב )שנזאל(.

