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ספורט
ורחוק גבוה מהר

הצעירים הצלחות
באתלטיקה, גם

גבדדריד גם
 וחצי, 17 בן ירושלמי שרין, יואב
 באליפות בארץ, המהיר כרץ הוכתר

 מה היה לוותיקים גם אבל באתלטיקה,
 לשעבר ,49ה־ בן זוהר אורי לומר.
 השלישי במקום זכה ישראל, אלוף

כדור־ברזל. בהדיפת
 צעירי בכותרות: בלטו הצעירים אך
 במוקדמות איכזבו לא הכדוריד נבחרת
 שנוצחו ולמרות העולמי, הגביע

 הספיקו הם ,18:20 ספרד, נגר במישחק
.16:18 צרפת את לנצח כן לפני

 הישג היה הכדורמים לנבחרת גם
 בטורקו האומות שמונה בטורניר יפה

 הראשון, במקום זכתה כאשר הפינית,
 במישחק ברציפות. השניה הפעם זו

 סקוטלנד את ישראל ניצחה הקובע
 7:10 פינלנד את ניצחה כן ולפני ,6:11
.8:16 נורבגיה ואת

כדורסל
התקנו! קורבן

 משלמת ו.ם
געת63 וגם

 של הספורט וערה יו״ר כאשר
העלה גולדשטיין, פינחס הכנסת,

 את לאחות שביקשה הצעת־פשרה
 להידברות ולהביא הבינמרכזי הקרע

 זרים שני שיתוף בענייו מחודשת
 שהצעתו ידע לא הוא בכדורסל, בליגה
 קבוצה על רק להקשות אמורה היתה
תל־אביב. מכבי האלופה, — אחת

 לשיתופם היא מכבי בקשת אומנם,
גול ופינחס לקבוצה, זרים שני של

 בדבר הפועל בהצעת התרכז דשטיין
 השכר את שיגביל תקנון־תשלומים,

המכסי סכומי לפי אך לכדורסלנים.
 קבוצה רק בהם, נקב שגולדשטיין מום
 — זאת לתיקרה מעבר משלמת אחת
מכבי. היא הלא

 לא האחרות הקבוצות זה במיקרה
 יכולות אינן פשוט, הן, כי תוגבלנה

יותר. לשלם
 קבע גולדשטיין אבסורדי. מצב

 סכום־גג יקבלו הזרים השחקנים ששני
 שתשחק וקבוצה דולר, אלף 50 של

 15 לשלם רשאית תהיה בגביע־אירופה
 הזרים. מן אחד לכל נוספים דולר אלף

 לכל יקבל מהזרים אחד שכל כלומר,
רולר. אלף 65 היותר
 מכבי של מגי וקווין ג׳ונסון לי אך
 אלף 100מ־ יותר הקרובה בעונה יקבלו
 בהתחשב הכל, זה אין ועדייו דולר.

 אלף 80 ישתכר ברקוביץ שמיקי בכך
 אלפי עשרות כמה ג׳מצ׳י ודורון דולר,

 מצב יווצר כך כן. גם דולארים
 מכבי משחקני שארבעה אבסורדי,

 בזמן בו ביחד, דולר אלף 350כ־ יקבלו
 גולדשטיין על־ידי שהוצע שהתקנון

דולר אלף 320 של תשלום מאפשר

שלמה. לקבוצה מכסימום
 על חתומים הארבעה כל בינתיים

 מכבי של והבעיה מחייבים, חוזים
 תרצה כאשר הבאה, בשנה רק תתעורר

 מגי וקווין ג׳ונסון לי עם חוזים לחדש
תחתם. חדשים שחקנים להחתים או

מצ שחקנים להביא אומנם אפשר
וההו דולר אלף 65 של בשכר טיינים

 ויליאמס, ארל הוא לכך הניצחת כחה
 במדי כיכב שבהן השנים שבארבע
 כזה מסכום יותר השתכר לא האלופה

שנה. בכל
 השחקנים משתכרים לרוב, אבל,

 מעבר הרבה המצטיינים האמריקאים
 למשל, באיטליה, דולר. אלף 65ל־

 אלף 150ל־ ביותר הטובים מגיעים
 אלף 200ל־ המגיעים כאלה ויש דולר,
דולר.

תולדות
היהודי הקשר

 מדליות 250
אולימפיאדות 20ב־

 מיספר את שאסף הספורטאי הוא מי
באו (שבע) ביותר הרב מדליות־הזהב

 השחיין אחד. יהודי אחת? לימפיאדה
 באולימפיאדת ספיץ, מארק האמריקאי

.1972 מינכן,
 את שצברה הספורטאית היא ומי
ביו הרב האולימפיות המדליות מיספר

אולימפי בשתי הכל, בסך (עשר תר
של שלוש זהב, של חמש — אדות

אומו הוא מה
 זה ״בסיץ

,,אידיאל■! לא
 קגו- ששום החליט הפועל מרכז

 למחנה־הכנה תצא לא מהמרכז צה
 הפועל מאמן שווייצי, דויד בחו׳׳ל.

 -8ה זו שמבחינתו טעו תל-אביב
 מחנות־אימון חסיד הוא רת״חוזה,

לליגה. כהכנה בחו״ל
למח בקרוב, תצא זאת, לעומת

 בנרמניה, ומישחקים אימונים נה
 הנבחרת שבועות, שלושה למשך

למ לצאת מוצדק האם הלאומית.
 הספורט מרכז כאשר כזה, חנה

להו השעה זו שאין החליט הגדול
 ספור- להכנת בחו״ל דולארים ציא

 המאמן כך על אומר מה טאיסו
מרימוביץז יוסף הלאומי

 מוצדק זה אם לשאלה נכנס לא אני
 עצמנו את להכין צריכים אנחו לא. או

 הגביע מוקדמות כמו חשובה, למשימה
 באימונים, רק מדובר לא כאן העולמי.

למישחקים. בפרטנרים אלא
 בארץ כי לחדל, נוסעים אנחנו לכו

בפגרה. הקבוצות כל
 לאומית נבחרת להכין זה כיצד

הקיץז בימי
 האידיאלי אידיאלי. לא שזה ברור

השחקנים את מכינות שהקבוצות הוא

האוטובוס סן הרץ נרבה:
הפציעה. אחרי

 אריה שוב היה באליפות המנצח
 בפעם שזכה הנצחי, האלוף גמליאל,
 לא כליפה זך1- ברציפות. השישית

 קצב את הגביר ואף המשיך נואש,
 מגנם במירוץ זכה הוא האימונים.
 ובשבת נתניה. ובמרוץ בירושלים,

 ביותר הגדול להישג זכה האחרונה
 בריצה ישראל כאלוף הוכתר הוא שלו.

 האלוף את מנצח כשהוא מטר, 5000ל־
 אחת היתה זאת גמליאל. אריה היוצא,

האליפות. של הגדולות ההפתעות
 21 ה־ בן כליפה תואר. זה תואר

 השנה ניצח כבר הוא קוטל־קנים. אינו
 הבינאגודתית באליפות גמליאל את

 זאת לעשות שיוכל בסתר־ליבו וקיווה
 מודה: הוא כי אם האישית, באליפות גם

 היה אריה כך, על לחשוב לי היה ״קשה
האלוף." הוא תחרות. בכל פייבוריט
זאת לעשות שהצלחתי מאושר ״אני

 הישגי,״ את ששיפרתי מכך יותר ועוד
 עדיין הן דקות 14.09 מסכם. הוא

 13.45( הישראלי מהשיא רחוקות
 תואר אבל גמליאל, מחזיק שבו דקות)

 בצורה עשה הוא ואותו תואר, זה
 גמליאל פני על חלף כאשר מרהיבה,

הסיום. לפני ספורים מטרים
 רק יריבות קיימת גמליאל ובין בינו

 חברים הם לו מחוצה המסלול. על
 גמליאל היה המירוץ סיום ועם טובים,

אותו. שבירך הראשון
 את מעכל לא עדיין כליפה יחזקאל

המ הוא למחרת שלו. הגרול הגצחון
 שם בית־עזרא. בשדות באימוניו שיך

 כמושבניק שלו. הקריירה את החל גם
קילו ורץ הגדול המרחב את ניצל הוא

 רץ של לכושר להגיע כדי רבים מטרים
 לו נתן הגדולה הדחיפה את מצטיין.

 הספר בבית מורהו בר־זאב, איליה
מועדון יו״ר שהוא באר־טוביה, האזורי

 בריצות. המתמחה מועדון האיילת,
 זה, מועדון חברי עם נמנה הוא מאז

 זהבה דווקא הוא לחיקוי כשהדגם
הארוכות. הריצות אלופת שמואלי,

 גדלה דודתו, בת היא זהבה הסיבה:
 שלום, מזל אחותה, בבית־עזרא. עימו
 היום עד גרה מצטיינת, רצה היא שגם

ועו ירקות בגידול המתמחה במושב
פות.

כלי יחזקאל במכביה. מדליה
 בנובמבר הצבאי שרותו את מסיים פה

יר גידול על כלל חושב אינו הקרוב,
מתמטי ללמוד ומתעתד ועופות, קות
ומחשבים. קה

 הוא שלו שבראש מה ועכשיו
 הוא שבהם הקרובה, המכביה מישחקי

שבהת למרות במדליה, לזכות מקווה
 שיבואו הספורטאים של ברמתם חשב

 קשים יריבים לו שיהיו אפשר מחדל,
מאוד.

האליפות במירוץ בוזה, ודייוויד גמליאל מאחורי )215 כליפה(מס׳ רץ
דקות 13.45 לא זה דקות 14.09

!עמיהם 'איד

מהמושב הח״ר
ת א ה ק ח מ
ו ת ד ו ד ־ ת ב
כריצת 1 ומפתיע
ו ט מ 5םםם

 יחזקאל עלה חודשים 15 םני1ך
 בצומת 300 מס׳ לאוטובוס כליפה /
 בבית־דגן, המטאורולוגית התחנה של

כלי בית־עזרא. במושב לביתו בדרכו
 ימים, כמה אחרי רק לשם הגיע פה

 קבועים ובתוכה מרוסקת ידו כשכף
ניתו שני אחרי בה שהושמו מסמרים

חים.
 התחנה לפני אחדים קילומטרים כי

 לרדת נוהג הוא שבה אמונים, בצומת
 כמה האוטובוס על השתלטו לביתו

 האוטובוס את והסיעו ערביים צעירים
 של הפריצה החלה כאשר עזה. לרצועת

 החליט לאוטובוס כוחות־הביטחון
 כי ולרוץ החלון דרך לקפוץ כליפה
 אחרים ימים מיומן. הוא כליפה בריצה

 התבור, במרוץ זכה הוא המיקרה לפני
 המרתון חצי במירוץ גם זכה כן ולפני

 אחת כליפה היה אז כבר תל־אביב. של
הארוכות. בריצות התיקוות

 כדי ידיו את מרים כליפה בעוד אך
בפ כדור־אקדח ספג מהחלון, לקפוץ

 הערבים כוחות־הביטחון. מירי היד רק
 הפריע לא זה כל לירות. הספיקו לא

 המקום, מן מטר 50כ־ לרוץ לכליפה
 התוצאה אך מטווודהאש, לצאת כדי

מחוד יותר של התנזרות היתה הסופית
פעילות. מכל שיים

 המסמרים בגלל גדולה. הפתעה
 כמויות לבלוע כליפה נאלץ היד, בכף

 נחלש. וגופו אנטיביוטיקה של אדירות
 יגנוז כליפה שיחזקאל שחשב מי אך
 — האתלטיקה בשדה תוכניותיו את

 שציפה, מכפי מהר התאושש הוא טעה.
באלי השלישי במקום זכה מהרה ועד
חודשים שלושה שנערכה ישראל, פות

מרימו־ביץ מאמן
אוסטרליה על חושב לא

 כדי גופנית. מבחינה מוכנים באים והם
מלוכדת. לקבוצה ולהפוך להתגבש
 מישחקים לנו בשיש שנוצר, במצב

 בחלקי נפל ספטמבר, בתחילת כבר
 של הדרך מתחילת ממש נבחרת להכין

 יותר הרבה יהיה שלנו ליריבות העונה.
 בעיצר הליגה אצלן בי זו, מבחינה קל
 יהיו הם המישחקים, יגיעו וכאשר מת

בשיא־הכושר.
נב אחרי שלן ממסעות־הריגול

 יכול אתה הא□ אוסטרליה, חרת
 הליגה על למנחשי־הטוטו לייעץ

האוסטרלית?
 את מכיר לא אני האמת: את לומר

 על בעת חושב לא וגם הקבוצות.
אוסטרליה.

 נגד ראשונים מישחקים שני לנו יש
 אותם. לנצח חייבים ואנחנו טייוואן
אוסטרליה. על נחשוב אחר־כך

 אחת. יהודיה ארד)? ושתיים'של כסף
 קלטי, אגנם ההונגרית המתעמלת

בארץ. עתה החיה
מ שתי שקצר הספורטאי הוא ומי
 ענפי בשני אולימפיאדות בשתי דליות
 - האוסטרי יהודי. שוב שונים? ספורט

כש מדליית־ארד שנטל הרשמן, אוטו
 (אתונה, הראשונה באולימפיאדה חיה,

באולימפי בסיף, ומדליית־זהב )1896
).1912 (שטוקהולס, החמישית אדה

 . שבו ענף־ספורט אכן הוא והסיף
 י התצוגה שמגלה כפי יהודים, מצטיינים

 עורך שאותה בספורט, יהודים על
א בימים התל־אביבי בית־התפוצות

האו של הקרובה פתיחתה לרגל לה,
המכביה. היהודית, לימפיאדה

 זכו שבהן המדליות, 250 מבין רבות
האולימ 20ב־ יהודיים ספורטאים

 אכן לוס־אנג׳לס, עד מאתונה פיאדות
אוסט יוצאי יהודיים, לסייפים הוענקו

 רק להזכיר וצרפת, דנמרק ובלגיה, ריה
מעטים.

 ענף אליפויות־עולם. 22
 יהודים מצטיינים שבו אחר ספורט
 טניס־ ,התצוגה שמראה כפי הוא, מאוד

 ! תחרותי מיקצוע שיהפוך השולחן,
 הקרובה באולימפיאדה רק אולימפי
 ההונגרי היהודי זה היה ).1988 (סיאול,
 של 30ה־ בשנות שצבר ברנה, ויקטור
 אליפות־ תוארי 22מ־ פחות לא המאה
הזה. השולחני במישחק עולם

 מן באולימפיאדות, מדובר כבר אם
 היתה כבר 1936ב־ כי להזכיר הראוי
(ארצ אולימפית ועדה בארץ קיימת

ההז את דחתה שהיא אלא ישראלית),
העשי באולימפיאדה להשתתף מנה
הנאצית. בברלין נערכה זו כי רית,

 ,1944ו־ 1940 השנים באו אחר־כו
ערי את מילחמת־העולם מנעה שבהן

 ביקשה וכאשר האולימפיאדות. כת
באולימפי להשתתף הטריה ישראל

 נדחתה ),1948 (בלונדון, 11 ה־ אדה
 אומנם ארץ־ישראל הנימוק: בקשתה.

הווע אך שנה, באותה להתקיים חדלה
 הוכרה טרם הישראלית האולימפית דה

רשמית.
 עד שנים, ארבע עוד לקח זה וכך

 לראשונה השתתפה ישראל שמישלחת
בהלסינקי. ,1952 באולימפיאדה:

29


