
מסעות
דארץ לחוץ נוסעים כולם
 ובמקום משתתק בארץ הספורט באשר

להת הספורטאים מתחילים בתחרויות לעסוק
 בארץ. שמשעמם הדבר מראה בנסיעות, עניין

 והאקלים אפם לדרגת יורדים והעניין המתח
ספור להיות ״כדאי יותר. מושך לארץ בחוץ

 אמר לארץ״, לחוץ לנסוע שאפשר מפני טאי
 שבמעט כיון חייך, הוא וחייך. ותיק ספורטאי

 הכל״, ״אחר האנשים. אותם נוסעים תמיד
 יספיקו עוד והצעירים נסיון לנו ״יש הוסיף,
העולם״. את לראות

 היו קדמה, סיפון על שיצאו, הראשונים
 בתחילת עוד אירופה• : מגמתם הפועל. אנשי
שחיי (אתלטים, איש 70 לשגר הוחלט השנה

הפ לבסוף אך וכדורגלנים). כדורסלנים נים,
 אחת הפועל, משלחת כחברי בלבד 15 ליגו

המת הספורטאים־הפועלים משלחות משבע
•). בלגיה. בלייג׳, באוגוסט 1ב־ד חרות

וה מכבי של הכדורגל שחקני : התוצאה
 בחבריהם, התקנאו חיפה הפועל של כדורגל
 כדורסלני הפתרון: הם. אף לנסוע החליטו
 אנגליה בצרפת, משחקים לשורת יצאו המכבי

 בירושלים, צרפת שקונסול לאחר והולנד,
 כדורגלני ההזמנה. לאירגון דאג נוויל, רנה

 :יותר קרובים מזמינים מצאו חיפה הפועל
קפריסאית. קבוצה

 קבוצות שתי הפועל אנשי הזמינו בינתיים
 השבדית, הברית. ומארצות משבדיה כדורגל
 רמה בעלת בארצה הכדורגל אלופת מלמד,

 השבדית לנבחרת שחקנים מספקת גבוהה,
המקצועיות. ולקבוצות

 בהבאת הסתפקו לא הפועל אנשי אולם
 נגד מסע יזם קליט זלמן ונציגם קבוצות,
 וביניהן אנגליה, אדמת על אנגליות נבחרות
ארסנל. המפורסמת הקבוצה

אתלטיקה
הה!מנה? כוונה דמי

 בארץ״, רב זמן היתה לא כזאת ״שערוריה
 הדבר יגיע הפעם ״אולם מכבי, נציגי טענו
 על נקבול ואנחנו לצדק הגבוה הדין לבית

ממשלתי״. פקיד של שרירותית הפלייה
עמ אתלטים ששה כאשר התחילה הפרשה

 בתחרות להשתתף כדי לתורכיה לצאת דו
בוצ והאימונים ההכנות בינלאומית. אליפות

 אתלטי בין הפנימיים והמבחנים בצנעה עו
ביותר. הטובים האתלטים לבחירת הביאו מכבי

 מכבי גירסת לפי עזרה. לא הח״בית
 השנה מחצית לפני עוד ההזמנה התקבלה

 כאשר אך שבועות. שלושה לפני ונתחדשה
 כדי הגוף לתרבות למחלקה המכבים באו

מכ לדעת נקט, יציאה להיתר המלצה לקבל
 את המנהל בג, ברוך הכללי, המזכיר בי,

 סימון, עמנואל ד״ר של בהעדרו המחלקה
 האתלטים. יציאת את שמנעה עוינת, עמדה

ישעי עם נפגשו לירושלים, מיהרו המכבים
 והתרבות, החינוך משרד מנהל סגן אברך, הו

 את אליה ותצרף תסע שהמשלחת אתו סיכמו
 אישית, הבטיח, אברך הפועל. רץ גליק, אריה

 הפתיע בג אולם העליה. במשרד מהיר טיפול
 הנסיעה ערב מבחנים דרש מכבי: אנשי את

 העניו, לסחיבת התנגדו המכבים לדירכיה.
 שושנה הכנסת חברת בהתערבות נסתייעו
הועילה. שלא פרסיץ,

 ליולי 20ב־ הגוף: לתרבות המחלקה הכבר
 יציאת לאישור מכבי ממרכז בקשה נשלחה

 דרשה המחלקה לתורכיה. אתלטים משלחת
 הסכימה לא המקורי, ההזמנה מכתב את

בל ההזמנה העתק לפי הנסיעה על להמליץ
ההז כוונה למי לבדוק רצתה היא הסיבה: בד.

 לחובבים. הספורט להתאחדות או למכבי מנה,
את יסעו למכבי ההזמנה אם רב: היה ההבדל

ההת תקבע להתאחדות, כוונה אם מכבי, לטי
המשלחת. הרכב את אחדות

 יו״ר אטלס, ד״ר הופיע לאוגוסט 2ב־
 את לשלוח ביקש קלה, לאתלטיקה ההתאחדות

 ההזמנה את והראה ביותר האתלטים.הטובים
 (ולא לחובבים הספורט להתאחדות שנשלחה
 שתבחר תלויה בלתי ועדה הציע בג למכבי).

 בית שמאוחר. הסביר אטלס ד״ר באתלטים.
יסכם. לצדק הגבוה הדין

כדורו״ל
חולל לא בא□ ט׳

 החרותית, הכנסת חברת את העירו כאשר
 שתיים בשעה משנתה רזיאל־נאור, אסתר
ותיקת של הרגשתה היתד, לא חצות, אחר

 ריצות טבק, דוד : הפועל של האתלטים *
 מתעמל; תמיר, חיים מטר; 200ד 100

 קפיצה רקוץ/ מנחם מתאבק; ארצי, משה
כידון. הטלת אורן, יריב ; לגובה

720 ,מס גליון הזה״ ״העולם

ט ר ו פ ס
 שאלה. קרה?״ ״מה ביותר. טובה המחתרת
 לביתר נותנים ״לא אותה: הפתיעה התשובה
 הכנסת חברת לחוץ־לארץ״. לנסוע תל־אביב

 נבחרת ביציאת לסייע התאמצה התעצלה, לא
 למחלקה פנתה למחרת ביתר. של הכדורגל
 עוזרים ״אנו מהסברה: נדהמה הגוף, לתרבות

 בישראל לכדורגל ההתאחדות אבל לביתרים,
מעונינת״. אינה

המעו הנבחרת בנסיעת הראשונה התקלה
 פתח־תקוה, ומכבי תל־אביב ביתר של רבת

 קזתי כאשר ארעה בשוייץ, משחקים לשורת
הסכם. לידי להגיע הצליחו לא האגודות
הס נחתם הסביר: דעת, גילוי פירסם ביתר

 לקשרי ביחס האגודות שתי בין פנימי כם
 השוייצית הכדורגל קבוצת הוזמנה לפיו חוץ,

 ואף הגומלין ביקור בסידור הוחל מברן,
 אריה בהדרכת אינטנסיביים אמונים קוימו

 נקבעו המאמן דעת חוות לפי הס• (ליאוש)
 מכבי שחקני ושבעה ביתר שחקני תשעה

 לפתע הודיעו הפתח־תקואים כאשר לנבחרת,
 חלוקה ודרשו להרכב מסכימים אינם שהם

 נסתייעו (הם צד מכל שחקנים שמונה שווה:
 1800 גרעון את פרעו הם נוספת: בטענה

ברן). קבוצת ביקור לאחר הלירות
החו את שנגדה הדרישה את שללה ביתר

נמ ובינתיים לבוררות הופיעה לא מכבי זה׳
לה בישראל לכדורגל להתאחדות בקשה סרה
ההת אנשי לחוץ־לארץ. ביתר נסיעת את תיר

 הדיון את דחו הנסיעה, את למנוע ניסו אחדות
היציאה. ערב ליומיים

מור מעורבת, נבחרת תבעה ההתאחדות
 את למנות הציעה האגודות, שתי מנציגי כבת

בכ הישראלית הנבחרת קפיטן באר, ארטור
 ביתר ההרכב. לביקורת כמומחה־מכריע דורגל,

הסכימה. לא
 בשוייץ, ישראל מציר מברק נתקבל בינתיים

שקבו כך על שהתפלא טולקובסקי, שמואל
 לארץ בחוץ להופיע התעתדה ישראלית צה

 שקט: השבוע באב. ט׳ הלאומי, האבל ביום
התבטלה. הנסיעה

התאגרפות
הפעם״ ..עוד צעק הקהל

 הרביעית הפועל באליפות הקרבות רוב
 עניינו לא נמוכה, רמה על עמדו בהתאגרפות

באו שהתאסף המועט, הקהל לב את ביותר
 השלישי הקרב אחר כאשר חיפה. כרמל, לם

 הקהל השמיע בנדיקט, לשופט הרמקול קרא
הראשו הקרבות בשני ושרק. בוז קריאות

הקר את שהפסיק השופט על הקהל רגז נים
ירו שופט רצה הקהל תכופות. לעתים בות

הת שנות 35 נסיון בעל שדה, הורסט שלמי,
 כללית. רצון לשביעת זכה ששיפוטו אגרפות

 טרוד היה השלישי בקרב שופטו אחר אולם
הירו המתאגרפים אחר עקיבה פרטי: בענין

שלמיים.

בכסי ממרר הוסט הבלגי
בצרפתי. רוצים הצרפתים

הקר מהלך רחמן. היה הרס־טוראי
 פיד בין הקרב לאחר למדי: המשעממים בות

 פיד הוכרז (יפו) לשם־טוב (חיפה) קלשטיין
הח והמזכירות ערעור הוגש מנצח. קלשטיין

מש אלוף נקבע ולא נפסלה ההתחרות ליטה:
זבוב. קל

 ניראו לזירה נוצה, משקל הלפרין, כשעלה
 עינו קלושים. (ירושלים) שטרן נגד סיכויו

 ושטרן הלפרין קודם. בקרב נפצעה הימנית
דמ ההתאגרפות רעהו• את אחד לחבק הרבו

זאת. בכל הצליח הלפרין להתאבקות. תה
 לוי בין נוספת משעממת תחרות לאחר

 משקל אלוף לוי הוכרז (חיפה) ואדיקה (יפו)
תרנגול.

סעדא בין הקרב את (חיפה) הלד כשראה

 עמו, יתאגרף מי שקבע החיפאיים ופכטר
 יחד״. שניהם כנגד ללכת מוכן ״אני העיר

בתח הופיע לא להלד, האמין סעדא המנצח
 רב־ הלד, פכטר. הופיע במקומו הגמר. רות

לה ובמקום יריבו על רחם הים, בחיל טוראי
 הזירה. לחבלי שמעבר ידידיו עם שוחח כותו

בזי רחמים הדגמת חיבב שלא שדה, השופט
הלד. של ידו את הרים הקרב, את הפסיק רה,

ני חצי־בינוני במשקל המוקדמת בתחרות
 התל- מקלר את ,23 בן ירושלמי הרמן, צח

 ורופאו עינו נפצעה הנצחון חלף אולם אביבי,
החי טופורוק נגד לגמר להופיע עליו אסר
בכך קרב. ללא כאלוף זו בצורה שהוכר פאי׳

 שנצחו־ להוכיח ההזדמנות את הרמן החמיץ
מקרי. היה לא חודשיים, מלפני טופורוק על נו

 טו־ תחזור: לא נוספת הוכחה אפשרות
 הקריירה את לסיים החליט 29ה־ בן פורוק

ב יסתפק מעתה התאגרפות. שנות 14 של
חיפה. הפועל מאמן תפקיד

 חצי־כבד, בגמר הראשונים הסבוכים בשני
 מיריבו נקודות יותר (רחובות), נעשא, צבר

נהפ השלישי בסבוב אולם החיפאי. רוזנים
 נעשא, את הפיל רוזנים פיה, על הקערה כה

הגונג. צלצול בעזרת רק שניצל
 נוסף מחאה גל עבר מנצח, נעשא כשהוכרז

 ״עוד צעק הקהל חיפאי. באלוף שרצה בקהל
 מיד, נאות רוזניס נוסף. סיבוב דרש הפעם״,

 הקרב של הזוג כבר נמצא בה לזירה, עלה
 שהפך ,רוזנים הסכים זמן לאחר רק הבא.

הזירה. את לנטוש היום, לגיבור
 בן החיפאי, לטוקר דרוש היה רב עוז

לש כבר שהספיק ביטוח, בחברת פקיד ,17ה־
המת טוב זייד, יפתח נגד לעמוד בצבא, רת

 אחת מכה כבד. למשקל הישראלים אגרפים
 הקרב את סיימה השלישית) (בדקה זייד של

טכני. אווט בנוק
 במשקל אליפות בתואר זכף לאלה נוסף

 ביותר הצעיר האלוף (חיפה), עובד דוד נייר:
התחרות. אלופי בין )15(

שיט
דויערח הביאה ההפלאה

 לחצו הלימודים שנת סיום לפני חודשיים
 הימי הספר בית של השניה הכתה תלמידי
 יפליגו לאן לדעת ביקשו מוריהם, על בחיפה

המ ברורה, תשובה קיבלו לא הם לחופש.
תוג ההפלגה כי הוברר אז השנה. לתום תינו

 חיל־הים ספינת סיפון על הארץ, לחופי בל
פרו 300 תשלום בתוספת צבאי משטר ותחת

ליום. טה
 חוץ, בארץ לבקר רצו רעשו, התלמידים

 ההפלגה אך לשלם. ולא לעבוד לא ביכרו
 אחדים מהים, נואשו אחדים תועלת: הביאה
 הודיע ההפלגה בסוף יותר. אליו נקשרו
 את לידו נוטל חיל־הים כי האניה מפקד

התל לשמחת הימי, הספר בית על הפיקוח
מו ואמונים, לימוד ספינות החסרים מידים

וציוד. רים

אימונים
כשרה סעודה העיקר:

בק חגיגית צהרים בארוחת התחיל הדבר
 המקום שונה האחרון ברגע אולם פילץ■ פה

 האגוד נציג הסיבה: קרלטון. למסעדת ונקבע
כש מסעדה דרש אליצור, הדתי, הספורטאי

 נאומים, נישאו לא הצהרים בארוחת רה.
 בואו אודות הנאמת פרצה לאחריה אולם

 ארוינג הבינלאומי והספורטאי המאמן של
 ש־ נתברר הנאומים מתוך מונדשיין. (אריו)
 חדש אולם יוני, חדש בתחילת יבוא ארוינג

דבר. נשמע ולא עבר יוני

 יבוא. הוא : קצרה ידיעה נתקבלה לבסוף
שה העיקר אך חדשיים של באחור אמנם

 המאמן את הביאה הגוף לתרבות מחלקה
הגדול.

 במלחמת־עשר עולמי לשם זכה מונדשיין
 בלונדון האחרונה באולימפידה שמיני והגיע

 את עצמו על נטל אף הוא נקודות). 6715(
האמרי הספורטאים של אימוניהם הנהלת
 שהצליח נראה התוצאות ולפי למכביה קאיים

והכ הריקות בקפיצות השגיו בתפקידו. יפה
 ומאמני בואו עם מיד יופעלו בהדרכה שרתו

למח יתרכזו האגודות מכל הקלה האתלטיקה
עם מונדשיין ייפגש השני בקורס אמונים. נה

 את להעלות וישתדל המצטיינים האתלטים
השגיהם.

צרפת
דולו־״ 100.000 ,.הפעם:

 בעלי רוכבי־אופניים 123 פתחו ליולי 3ב־
 של ביותר המסעירה בתחרות ושרירים וותק

קילו 6492 התנאים: צרפת. סיבוב — השנה
רכי ימי 26 במשך ושפלות הרים של מטרים

 את הפכו בלבד, נופש ימי ושני רצופים בה
 הכותרות למועמדי שבמשתתפים הגבורים

 עלתה (תפוצתם בעתונים ביותר הצעקניות
המש אירופה מערב ארצות של שתים) פי

תתפות.
ההמו את השבוע תקף עצום התרגשות גל

 המכריע, האחרון, המירוץ על משהכריזו נים
 יום של בבוקר בחמש שנפתח ההתחרות, של

קילומטרים. 317 לאורך והשתרע הראשון
עש נתקהלו מחניק, בחום הכבישים, לצדי

 עז בקרב שצפו נלהבים קנאים אלפי רות
ש המשתתפים 66 בין מאובקים מטרים של

 שניים צנחו ושמש גשם ומוכי פצועים נותרו.
לפ הסיבוב מנצח קופי, האיטלקי מתעלפים;

 בעוד העשירי המקום על לחם שנתיים, ני
 הוסט הבלגים, של תקוותם באנס, שהצעיר
 עמוקה. תעלה לתוך השיירה מראש בתנופה

המ בין ונשתרך אופניו אל חזר דם שותת
בבכי. ממרר פגרים,

 לכן: קודם כבר הוכרעה המאזנים כף אולם
 השויצי את להכות מסוגל איש היה לא שוב

 24מ־ בחמשה שניצח ),25( קובלט היפה
 הצרפתי כשזינקו הסיבוב. של המירוצים

 וכבשו השיירה בראש מאני והאיטלקי דלידה
אי כל הריעה בפאריז, הסופית הנקודה את

 בלע הוא האגדי: קובלט של נצחונו על רופה
 דקות 20 שעות, 142ב־ כולו הסיבוב את
בבי לשער.) ק״מ 33 (בממוצע: שניות 14ו־

 של בהיסטוריה לו תקדים היה שלא צוע
גדולים). מרחקים (על מרתוניות התחרויות
הסי כמנצח כבר נתפרסם השוויצי הכוכב

 תהילה והשנה, שעברה בשנה ארצו של בוב
 ומשאפפו דולר, אלף כארבעים לו שהכניסה

 ככר על הוליבודיות וכוכבות צלמים אותו
 ״הפעם כלל: צנוע היה לא בפאריז, הנצחון

דולר!״ אלף במאה עצמי את מעריך אני
 לאבל כמעט הידיעה גרמה עצמה בצרפת

מת שנית היטלר גייסות צעדו כאילו לאומי,
 המי־ הטיל שבועות במשך הנצחון. לשער חת
 הרכבת — המאורעות שאר כל על צלו רוץ

 וה־ הקומונסיטים התגרות החדשה, הממשלה
דה־גוליסטים.

 זוכה צרפתי שאין רצופות שנים כמה זה
 התרגזו שעברו בפעם במרוץ. הראשון במקום

 (שהראו האיטלקים על כך כדי עד הצרפתים
 עליהם, התנפלו שהצופים עד רבד,) יכולת

 וצעקו: עליהם ירקו האופניים, מן משכום
 נקם מעשי למנוע כדי !״. ארורים ״פאשיסטים

 מלעלות במירוץ המשתתפים הפעם נמנעו
איטלקית. אדמה על

בתיפאי. רוצים החיפאים
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