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 (בוץ) אדמת־מרפא חבישות / חמים מים בריכת
ו מ ן ה>, י ר ג ט ב־ כ נ ־ ו פ ת נ ו י ט ב מ ל א ו ב ר  ע

)— w hirlpool  bath( / מחלקך, / טורכי זיעה חדר 
 וריהביליטציה. רפואי מסד רפואית, התעמלות- ע״י לאיכשור מיוחדת
 — השנה עונות כל במשך פתוח — בארץ זה מסוג היחידי המוסד

רפואי. ופקוח הנהלה תחת עומד

ט ר ו פ ס
קלה אתלטיקה

ש ת בענייני תל שיקו נ
 מינימום קבע הישראלי האולימפי כשהועד

 להבטיח כדי ישראל לאתלטי הישגים של
 לא הלסינקי באולימפיאדת - השתתפותם את

האת עסקני בין האופטימיסטים אף האמינו
ל יגיע מהספורטאים שמישהו הקלה לטיקה

 המאמן היה שהאמין היחיד זה. מינימום
מונדשיין. אירוינג

 כשלאה ,הפועל בתחרויות נשבר הקרח
 וגמאה מטר) 80( למשוכות מעל רצה הורביץ

 12,5 : (המינימום שניות 12,4ב־ המרחק את
 של להישגה מונדשיין של תגובתו שניות).
 לחייה על מצלצלת נשיקה היתד, חניכתו

ב גם חיל העושה הצעירה הספורטאית של
ולגובה. לרוחק בקפיצות וגם הקצרות ריצות
 כשהצליח בריצה עוסק שהחל טבק, דוד
 במרעה ממנו 'שברחו את'פרותיו להשיג

 אף השיג מקור,־ישראל, החקלאי ביח־הספר
 10,7( מטר 100 בריצת המינימום את הוא

 של מפיו טובה למלה זכה לא אך שניות),
 יכול היה האמריקאי המאמן לדעת מונדשיין.

 מטר 200 בריצת יותר טוב זמן לקבוע טבק
שניות). 22.5( שקבע השיא מן

 המכבים אתלטי אף רצו המכבי בתחרויות
 אולגה והרמתגדם להלסינקי כרטיס להשיג

 בנשיקתו עינה את כנראה, שמה׳ ויטנברג,'
 והחמ־ היבש ד,אויר מזג למרות המאמן. של

 הדיסקוס את לפתח אולגה, בוששה לא סיני
(ה מטר 39.10 למרחק אותו והטילה החדש

שה מקור, ״אני מטר). 38ל־ נקבע • מינימום
מ פחות שקל שהדיסקוס תמצאו לא- פעם

״החוקי משקלו  הבלונדית. אולגה הפליטה !
 15ב־ שוקל שהוא נמצא הדיסקוס כשנשקל

החוקי. ממשקלו יותר גרס
 נשיקה להחטיף הספיק לא מונדשיין אולם
 הקפיצה לבור נקרא רגע אותו כי לאולגה

 תמר הרב־צדדית האתלטית קבעה שם מקום
בקפי חדש ארצי .שיאתל־אביב) (מכבי מטל
 התחמק כאן גם מטר). 5.34( למדחק צה

מיני מהווה אינו השיא כי בטענה מונדשיין
 אמר בנשיקה. מחייבו ואינו אולימפי מום
 קלה, באתלטיקה מבין ״אירוי : הצופים אחד
חלש.״ הוא נשיקות בענייני אבל

כדוריד
האדומים השדי□

 קנטי, אברהם כ׳םק !״, להופיע ״מוכרחים
 והי־ ההוקי במשחקי והנועז הותיק השוער
 בוגרים שקבוצת ההצעה כשהועלתה כדוריד,

 הראשון הכדוריד במפעל תופיע- רחובותית
ת. מכבי ע-ל־ידי אורגן אשר השנה, בו  רחו
 כהן אורי על־ידי בהתלהבות התקבלה ההצעה

 כדוריד קבוצת הורכבה וחיש הוקי), (■ראה
 ואליאב. גונוליב על־שם למפעל רחובותית

הק שדוקא יאמרו׳. שלא כדי ״רק : הנימוק
!״ למשחקים מופיעה אינה ־המארגנת בוצה

 מכל מעולות קבוצות למגרש כשהופיעו
 בע־ רחובותים כמה הציעו הספורט, אגודות■
למגרש! תעלו :״אל לשחקנים: לי־הגיון

״באולם 'גם תריסר •לקבל תוכלו  יענקלה !
 חייך, הקבוצה, של המפציץ החלוץ פינשטיין,

השע במטר עמו התחלק 'כהן,' לאורי קרץ
.התו האחרות. הקבוצות את הפציצו בו רים
בגביע. זכו הרחובותים : צאה

 חיים אך כולם, פסקו !״, מקרי ״נצחון
 לנצח נמשיך ״תראו, : הבטיח השחרחר כהן
 אכזבה. לא הכדוריד וקבוצת להבא!״ גם

 כל על גברו משחקיהם, בכל זכו השחקנים
קיי בהן הערים בכל בקרו בארץ, הקבוצות

ה להתעוררות גרמו כדוריד, קבוצות מות
 מיוחדת התאחדות והקמת זה בענף פעילות

 השני המפעל הפסד. טעם עדיין טעמו לא לו,
להת ר,אוירה כשהתחילה בראשון־לציון. היה

 ״חבריא, :החסון הבלם נוחקה הצהיר חמם,
 עמד התקוות, כל את מלא הוא !״.עלי סמכו

אפ לתהילה, הנודעים החיפאים מול כחומה
זה. במפעל גם בנצחון לזכות לחבריו שר

״לצפון נסע בדרום, יריבים אין ״אם ! 
 בחיפה. משחק יזמו הקבוצה, חברי החליטו
 לפחח־תקווה יענ׳קלה של ■ הטנדר כשהגיע
 לא הכדורידנים נעצר. השתעל, •התעקש,

״תופיע שנופיע, ״הודענו :אמרו הססו, ! 
 מכיסו, לירות ארבע לב בכאב שלשל אחד כל
 לחיפה מיוחדת מונית הפרטי בכספם ו1שכ

 נמרץ במשחק החיפאים את הפתיעו וחזרה,
 החדש: כנויים את להם שהנחיל הוגן, ונצחון

האדומים!״ ״השדים

הוקי
ע בי ס ג בי ב

 שיש סימן גביע, מקדישים ״כשהרחובותים
״בו לזכות סכויים להם ההוקי שחקני חייכו !

 של הותיקים יריביהם מבת־גלים, הצעירים
 לנוער ההוקי לתחרויות בבואם הדרומיים,

 של הרגילה התופעה לינדה. בצלאל שם מל
 הוקי למפעלי קבוצות שלוש שתיים, הופעת
שלו נציגי הופיעו למפעל הפעם. גם חזרה

ורחו ראשון־לציון (בת־גלים, סניפים שה
 של קיומו על שכחו הסניפים שאר בות).

 הרחובו־ להזנמת שעו לא בארץ, ההוקי ענף
 מפעלים קיום של במסורת שהמשיכו תים,

נשכחים. ספורט לענפי
ת מכבי של העשב מגרש מג אינו רחובו

 הכדור נעלם לעתים להוקי. אידיאלי רש
 לבלשים הופכים והשחקנים העשב בתוך

 האבוד. הכדור אחר מחפשים וכלבי־גישוש,
 הגביע למשחקי שהופיעו הקבוצות שלוש

 צברים מסוגלים כמה עד העידו ,14 גיל עד
 ב־ הוציאו ובריאים, גבוהים להיות 14 בני

 קבוצת מרצם. כל את משחק־עם־ר,מקלות
 שנסעה, הרב המרחק על פצוי קבלה בת־גלים

 : מדה כנגד מדד, נהגו ,14 לבני בגביע זכתה
 —אלה למשחקים אלינו באו ״כשהרחובותים

!״ הגביע את להם נתנו
 ״קבוצתו ביישה לא 18 גיל עד הנערים בין

הפיר את )754 הזה העולם (כהן, אורי״ של
ה ישראל. בנבחרת המרכזי החלוץ של מה

 המשחק את סיימו התעקשו, מראשון שכנים
 אולם הרחובותים, עם )1:1( בתיקו הראשון

 הפעם .0:1 קל, בנצחון בת־גלים בבני נקמו
חב הצלחת על לחזור הצפוניים הצליחו לא

 לרחובותים הגביע על ויתרו הצעירים, ריהם
 המפעל, מארגן שערים. שני שקבלו אחרי
ש מצא בחשבון, התבלבל לא כהן, אורי

 כאלה, שערים משני רבים זכות שערי שלשה
בגביע. זכתה כשקבוצתו בסיפוק חייך

כדורגל
ם. ג□ ע תיקו הפ

 הפועל כדורגלני ניסו האחרון במשחקם
 וייס החלוצים, לשורת חדש דם להזרים
 ריכז הישראלית) הנבחרת של הקבוע (מגינה

 מרכזי. כחלוץ התייצב הפועל, משחק את
הת •לא שלו החזק הבעיטה כוח אף על אך

 הפועל עם המשחק וגם חבריו בין וייס ברג
).1:1( בתיקו נסתיים רמת־גן
ל ת׳ מו בו חו ר

 ב־ חבר משהיה מרגישי הזה, ״השופט
ה מחובביו אחד רתח ־״ תל־אביוב הפועל

המש תום עם רחובות, מכבי של מושבעים
מאו בתיקו שנסתיים הפועל, לבין בינו חק

 מוסיק שוכנע לא ?״ צועק אתה פס.־״מה
 21ל״ בכדורגל שעור שהדגים הבלם ליטבק.

 לא שהחבריא אשם ״מי האחרים, השחקנים
?״ לאמונים באים

חוב עיני. היו השנה, הליגה פתיחת מרגע
 המכבי לפגישת נשואות בררום הכדורגל בי

שתי.הפ התל־אביבי. הפועל עם הרחובותי
 שנערכו הקבוצות, שתי של הקודמות גישות

 בנצחון נסתיימו האחרונות, בשנים ברחובות
 מסורת, בדרום נוצרה הדרומיים• של מפתיע

 להפועל להפסיד למכבי־רחובות אסור לפיה
 גדול חשש היה הרחוביתי. במגרש תל־אביב

שרי אך המסורת, תשבר זו ליגה שבמסגרת
 המשחק את הפסיקה ההססני השופט קת

הצד משני אחד לכל כבוד מביאת בתוצאה
.0:0 — דים

ל לחמו הקבוצות ושתי חם היה המשחק
 לגמרי, חודרות היו ההתקפות ולמוות. חיים
 לגוון כדי המגרש. על נראו ההגנות שתי ורק
 לפעמים ושויצר מלמד שכחו המשחק את

ב יותר השתמשו נקרא\כדורגל, שהמשחק
 התקיפו והזיעו, לחמו הרחובותים ידיהם•
 חודורוב, של שערו את יותר רבות פעמים

 ״תמיד הרבות. חלוציהם החטאות את ספרו
ה הצופים פסקו מזל־ביש״, לרחובותים יש

ךלציון כשהפועל דרומיים, שו  בסוף עמד רא
מרחו חוץ הקבוצות, כל עם שחקו הליגה,

 ה־ עם למשחק כשהגיעו אבל והפסידו, בות
 והתחזקו. תגבורת קבלו כבר — רחובותים

 חודורוב ירד, תל־אביב שהפועל בשעה גם
 לקבוצה, מקבוצה סייר ומלמד לשחק שכח

 רק אך עם־הרחובותים. הקבוצה שחקה לא
 לשחק המכבים תור הגיע — מצבם הוטב
״עמם !

 טבלת־הליגה־ה^שונה
לכדורגל

נקו יחס משח קבוצות
דות שערים קים
19 7:46 11 ת״א מכבי
14 6:22 10 פ״ת מכבי
13 6:16 9 ת״א הפועל
13 10:25 10 חיפה הפועל
13 12:19 10 רחובות מכבי
13 19:24 11 ת״א בית״ר

755 הזה״ .העולם14


