
ספורט
כדורגל

א ט ל שפ א מ ח אל שפ מ
 הכדורגל של הנוראית השיפוט שערורית

 חצי־הגמר במישחק השבוע, אירעה הישראלי
 וה־ תל־אביב שמשון בין המדינה, גביע על

רמת־גן. כוח־מכבי
 לוליין אברהם החיפאי הכדורגל שופט

 למרות שמשון, לטובת ,ניצחון שער אישר
המישחק. משדה יצא שהכדור לאחר שהובקע
ל חייב שהיה אדמוני, שלום הקו שופט

דבר. אירע לא כאילו שתק, כך, על לו העיר
 על־ נעשתה טרם כזה בקט־,־מידה שגיאה

בישראל. כדורגל שופט ידי
״״ ג ז להתפר מיד הביא השער אישור כו
 השדה, את מילאו בוז שאגות המונים: צות

נז מיץ ובקבוקי עבר לכל הושלכו קליפות
למיגרש. רקו

מתו השבוע עד שהיו הצופים,• מן רבים
ה השופטים כאחד המוכר קליין, של מכיו

ל להאמין סירבו בישראל, ביותר מוכשרים
עיניהם. מראה
 ב־ קצר זמן לפני לשפוט שזכה קליין כי

איט נבחרות בין ברומא, בינלאומי מישחק
 תפקיד ישנו חשוב: דבר הוכיח ופולין, ליה

 אלף לעשרים ללעוג יכול בו שהנושא אחד,
 את לאל ולשים דקות, תשעים תוך איש

אחרים. ושניים עשרים של מאמציהם
כדורגל. שופט :התפקיד
 הכדורגל, משחק הומצא שם — באנגליה

ה־ כללי את העולם כל למד ממנה ואשר

 למלה רב כבוד לחלוק נוהגים — מישחק
 מנהל את מכנים אינם האנגלים ״שופט״.

 הפחות־ בשם אלא זה, בשם הכדורגל משחק
יוד לבטח והם ).1'6?6־ז66( ,.פוסק״ יומרני

מדוע. עים

א יש בי רו נ בפי
 את כדורגל חובבי אלפי מנסים שבת מדי
ה אותה מישחקי תוצאות בניחוש כוחם
 כמה עוד ישנם המישחק בשעת אפילו שבת.

 יסתיים כיצד לנחש המנסים משוגעים־לדבר,
 בסכומים כך על מהמרים מישחק, אותו

גבוהים.
הניחו במירוץ משתתפים קרובות לעיתים

 בדרך נמנעים אלה כדורגל. שחקני גם שים
 הם בו המישחק תוצאות את מלנחש כלל

 גם יש כלל, לכל כמו אך משתתפים. עצמם
הכלל. מן יוצאים לזה

 הלפני־אחרון המישחק לנשימה. אוויר
ה קבוצות בין נערך הלאומית הליגה של

ל תל־אביב. ובני־יהודה מחנה־יהודה פועל
ב חיוני הנצחון היה הקבוצות משתי אחת

 המישחק לפני ניצבו בני־יהודה אנשי יותר.
 היו הם יותר. נמוכה לליגה ירידה בסכנת
 לאודר כמו נקודות לשתי זקוקים

לנשימה.
 בני־ ניצחה מישחק דקות תשעים כעבור

.0:2 בשיעור יהודה
 השבת. אותה היחידי הפלא זה היה לא

 למישחק הופיעו מחנה־יהודה הפועל שחקני
 זכריה ביותר. הגדולים מבוכביהם כמה ללא

 ובני תם (״דודו״) דויד שמן, אלקנה רצבי,
 להעדרם: נתנו שהם הסיבה נעדרו. רצון

פציעה.
היו הגומלין, במישחק מכן, לאחר שבוע

קבו את הובילו בריאים, ושמן רצבי כבר
 אז .1:2 בשיעור בני־יהודה על לניצחון צתם
חשי כל המישחק לתוצאת היתר, לא כבר
א׳. לליגה קבוצות ירידת לגבי בות

 בני־ כדורגלני ניצחו בה שבת באותה
 אלקנה כי התברר מחנה־יהודה, את יהודה
 מחנה־ קבוצתו, בשורות הופיע שלא שמן,

 ה־ תוצאות את נכונה לנחש הצליח יהודה,
מישחק.

 אותו"מיילא הטוטו, טופס טורי כל לאורך
 היריבה לקבוצה ניצחון סימן הוא אלקנה,

 תיקו, או אחד, ניצחון אפילו לבני־יהודה. —
לקבוצתו. נתן לא הוא

״ידע הנבואי: כושרו את אלקנה הסביר
אי שלנו הקבוצה של המפתח ששחקני תי
 זה פציעה. בגלל למישחק לעלות יכולים נם

ה לשחקנים הזדמנות נתנו בו מישחק היה
 את ולהוכיח למיגרש לעלות שלנו צעירים
עצמם.

 המפתח שחקני שבלי זאת, עם ״ידעתי,
 שבני־ גם ידעתי לנצח. יכולים לא אנחנו
 ניצחון. להם סימנתי לכן יתאמצו. יהודה

 גם צריך נכון, לנחש שרוצה מי מזה, חוץ
לפעמים.״ הפתעות לסמן

ל ה היהודיה לי ר ש הכ
 נבחרת־ בילויי על הידיעות כשהתפרסמו

ה כוכב הגיב במאנילה, ישראל של הנוער
״אלה לוי: (״שמיש״) שלמה ישראל של עבר

 כשאני להסתדר. יודעים לא אלה, ילדים
ב זה על כתב לא אחד אף לחו״ל, נסעתי

עיתונים.״
 הבוגרת הנבחרת שבועיים לפני כשחזרה

ה מיד ניכר בפינלנד, ממסעה ישראל של
 סיפור שום הנוער. נבחרת לבין בינה הבדל

 הסבירו וכולם התפרסם, לא בילויים על
הבחינות. מכל מוצלח היה שהמסע

 של ביותר המעניין הסיפור התגלה השבוע
בפינלנד. המסע

ש ע ש. מ ע מ ״ סו חו  מישחקה לפני יום ו
 של נבחרת־ר,מישנה נגד הנבחרת, של השני

 אימון צ׳יריץ׳ מילובאן המאמן קבע פינלנד,
 התאספו היעודה בשעה בבוקר. תשע לשעה

שניים. מלבד — השחקנים כל
ה הנהלת חבר עם יחד עלה זעם, צ׳יריץ׳
 את לחפש אלמוג מיכה לכדורגל התאחדות

אחד. בחדר שישנו הנעדרים, שני
 צ׳י־ נענה. ולא החדר, בדלת דפק המאמן

 יחד התיישב שחקניו, נפש את היודע ריץ׳,
 להתפתחויות חיכה הדלת׳ לפני אלמוג עם

נוספות.
 בחוסר לשבת השניים נאלצו תמימה שעה

 צעירה וגברת נפתחה, שהדלת עד מעש,
 שלהם הוותיקים, החלוצים שני מבעדה. יצאה
 דקות כמה יצאו שערים, בהבקעת רב נסיון

אחריה.
 המקרה. על התנצלות מהם דרש המאמן

ל סירב. השני מיד, הסכים הכוכבים אחד
 לא צ׳יריץ׳ אך ידיים, לחצו אמנם בסוף
 מלאים מישחקים שיחקו לא השניים שכח.

הנבחרת. מסע בהמשך
 את לשמור נשבעו השניים של חבריהם

נתגלתה, כשזו אך בסוד, ההרפתקה דבר

 היתה היא השניים: של לזכותם נקודה ציינו
כשרה. חתיכה טוב, יהודי מבית

אירגונים
ת ריב ר מ צ ב

 שמואל לספורט, ההתאחדות יושב־ראש
מת אינו ההתאחדות שגיזבר חושב ביאליק,

 בר־ יהושע ההתאחדות, גיזבר לתפקידו. אים
ה מתאים. לא שהיושב־ראש חושב לב,

 יתר חורקים בהתאחדות הגלגלים תוצאה:
המידה. על

 השניים: בין המחלוקת של העיקרי הנושא
 והגיזבר מדי, עצמאי הגיזבר כי טוען היו״ר
 דבר. לעשות לו מנית אינו היו״ר כי טוען
כס מבזבז שהיו״ר חושב הוא מזה חוץ
של המצומצמות לאפשרויותיך. מעבר פים

ההתאחדות,
 את לגיזבר מגיש היו״ר היה עתה עד

 תפקידו מילוי במיסגרת הוצאותיו, חשבונות
 לפני אך אומנם, חותם, היה הגיזבר החשוב.

וש מוגזמים החשבונות כי טוען היה כן
כזה. דבר קורה היה לא לכן קודם

שמואל להזיז: לצמצם: להדיח:
 רק ההתאחדות יו״ר לתפקיד נבחר ביאליק

 חגיגית כללית באסיפה וחצי, חודש לפני
ב מתנגדיו טענו מאז, ).1478 הזה (העולם

 את לתל־אביב להכניס ניסה הוא התאחדות,
בחיפה. הנהוגות השיטות

 התקיימו ביאליק של בהשתתפותו ישיבות
 ביא־ היה פעם הרגיל. מן רחוקות לעיתים

 והוא בחיפה, הפרח בתערוכת עסוק ליק
ל התל־אביביים ההתאחדות אנשי את זימן

 והמלחמה אותם, שבר זה בח־פה. ישיבה
החלה.
 הקימו הזה, מהסוג המלחמות בכל כמו
 שחר: נתן הפועל, מרכז דובר ועדה. לבסוף

 לספורט. ההתאחדות לחקירת ועדה ״הוקמה
 לא ההתאחדות אישיים, מיחסים כתוצאה

 שהוקמה הוועדה לעבוד. מסוגלת היתה
עבו ותאפשר בהתאחדות העניינים את תברר

תקינה.״ דה
 עמנואל — נכבדה ועדה אותה חברי בפני

 פינטל, יצחק ברים, צבי זאבי, יצחק גיל,
מז חברי כולם — כהנא ויצחק וילן חנוך

 ה־ אחד מצד התייצבו הפועל, מרכז כירות
 את ושטחו הגיזבר, שני ומצד יושב־ראש
טענותיהם.

 להדיח דרש היו״ר הגיזבר. ניצח לבסוף
ב סמכויותיו את לצמצם או הגיזבר, את

 ה־ את השאירו זאת במקום קיצונית. צורה
כיסאו. על גיזבר
 נמצא הוא כי הזיזו, לא היו״ר את גם

 מדי, איתן ובהפועל בחיפה ומעמדו בחו״ל,
בו, לפגוע יהיה שאפשר מכדי

 שישנה ליו״ר לרמוז החליטו זאת, במקום
 לרכז נתמנה חפר אריה הרמז: דרכיו. את

בהתאחדות. הפועל סיעת
ו (איחוד) גבעת־חיים קיבוץ חבר חפר,

ל נתמנה לספורט, בהתאחדות יו״ר סגן
ההתאח מכונת שגלגלי כדי החדש תפקידו

קלות. ביתר יפעלו דות
 הפועל שסיעת כך על הוחלט מזה חוץ
ה ההתאחדות. הנהלת ישיבות לפני תתכנס

אז. כבר תיפולנה החשובות החלטות
 שהיו״ר עד שביתת־נשק. שוררת בינתיים

מחו״ל. יחזור

עסקים
ש שד דווח ממ

כבר הסתיים הפועל של השמיני הכינוס
 שלו הסיכומים ועונת ),1496 הזה (העולם
החלה.

 עובדה כי השבוע, הודיעו הכינוס מארגני
 בני־נוער מדי פחות מדי: בלטה מצערת אחת
ספו הפגינו שבהן בתחרויות; לחזות באו

 חינוכי. ערך בהם שיש הישגים זרים רטאים
ל המורים הם המארגנים, לדעת האשמים,

תלמידי את לקחת טרחו שלא גופני, חינוך
לאירועים. הם

בתחרו חזו הכל בסך מצערת: עובדה עוד
 מזר. יותר נמוך מספר צופים, אלף 200 יות
הכינוס. ערב ציפו שלו

 את להרנין כדי בה היה אחת עובדה רק
 ההכנסות על ההוצאות עודף המארגנים: לב

לירות. אלף 30ב־ רק לדבריהם הסתכם
 להאמין נוטים שאינם רבים ספקנים ישנם
 אלה גם אך גדול, כה בכנס קטן כה בגרעון

 הוא 30,000 שהמספר להודות, מהססים לא
 של רואי־החשבון לגבי לפחות נאה הישג

הפועל. אגודת

קפיטולניק עם מתווכח (בשחור) קליין השופט
אלף לעשרים לעג

בולגריה
שנים <ין של שו ו

ת, התיירות ארץ בולגריה, מצי העממי
 וצירוף חדישים נופש מרכזי לך עה

 טייל אחת. בכפיפה והר ים של נדיר
 הבדולח במי והתרענן בבולגריה הקיץ

ם של השקטים  השתזף השחור, הי
ת על לו  השמש, שטופי הזהב״ ״חו

 לריאותיך שאף השושנים, בעמק טייל
ב ומרגיע מבריא צונן, הרים אויר
נוחים. ובמחירים מעולים אכסון תנאי

והתרגעות מרפא
ה המרפא בסגולות ידועה בולגריה

ם מעינות בזכות שלה מיוחדים  המי
 בחיסריה, בסופיה־בנקיה, המינרליים.

 רפואיים שירותים תמצא בקיוסטנדיל,
ת לרפוי מעולים  לב, עצבים, מחלו
ט סוכר, המרה, דרכי כליות, ה חו
את כל ושיגרון. שדרה פנ בתנאי ז

 ובהשגחת ראשונה ממדרגה סיון
ם. רופאים מחי מו

נוחים מחירים
 המעינות ליד וההבראה, הנופש בבתי

 וטיפול מלא פנסיון כולל המינרליים,
ת שתי של בחדרים — רפואי טו  מי

 ליום. דולר 3 עד 6מ־
פנ השמש״ ו״חוף הזהב״ ב״חולות

 ראשונה ממדרגה ושרותים מלא סיון
ת שתי של בחדר — טו  5.50מ־ מי
 ליום. דולר 6.50 עד

ם המלון בבתי — בסופיה  המפוארי
מ מלא פנסיון ו״רילה״ ״בלקאן״ ש ו

 שתי של בחדר ראשונה ממדרגה תים
ת טו ליום. דולר 7.50 עד 6.50מ־ מי

בינלאומיים טיולים
ם 3 של סיורים מי  בלווית ;באניה י

ם מדריכים חי מ טנ — ורנה :מו ס אי
 לאיש. דולר 68 עד 46מ־ ורנה — בול

סה — ורנה די  עד 46מ־ ורנה — או
לאיש. דולר 68

 בתי לן מציעה בולגריה
, מלון ם י ש י ד  בילוי ח

עממיים. במחירים מופלא

ה בוא - לבולגרי
חם פנים מסבר ותיהנה

ת לסוכן פנה  שלך הנסיעו
נוספים. פרטים לקבלת

 לקבל אפשר לבולגריה כניסה אשרות
רמת-גן. — בישראל בולגריה בצירות

 בולגריה של תיירות לעניני הנציגות
ת״א. ,59 אבן־גבירול רחוב :בישראל

אילון לבינסון שחם

1501 הזה העולם


