
להו רציני סכוי להם שיש היה ונדמה שני
 לא המזל אולם רביעי. למקום מכבי את ריד

 נגר, מאיר ביתר, רץ כי פנים, להם האיר
 מאגודתו לרץ לא בהחלפה המקל את מסר
 עם לרוץ שהמשיך מלמד, עוזי למכבי אלא

 ביתר. יתרון את במזיד, שלא גזל, המקל,
 קצת הוא רץ ״כשבן־אדם נגר: מאיר התנצל
למעשיו.״ אחראי ואינו משוגע

כדורגל
גס סר□ לירז□
 היפואי באיצטד שנתכנסו הצופים מאות
 לפועל תל־אביב הפועל בין הליגה לתחרות

 כדורגלנים עיניהם. למראה הופתעו חיפה
פת הדשא, על הופיעו ומקורחים שבי־שער

הכדו אלילי אלה היו הכדור. אחר בריצה חו
 כוחם את להוכיח שבאו אתמול של רגל

בשנייה.
 נולד הותיקות הקבוצות שתי מפגש רעיון

 בוצע מספר דחיות ולאחר הפועל כינוס לפני
הפועל. קבוצות שתי של הליגה מפגש לפני
 משחק- הכדורגל ותיקי הפגינו גילם אף על

 לכדורגלנים לקח לשמש יכול שהיה דוגמה
 שמירה מדויקות, במסירות ותיקים. הפחות
הו דיקני התקפות ותכנון היריב על נכונה
נם. טרם ליחם כי הותיקים כיחו

 רגילים שהיו כפי שנים. לפני כמו
כדו הסתדרו שנה, 15 ,10 לפני זאת לעשות

 וותיקי השופט, בפני הקבוצות שתי רגלני
 מניעים החלו חיפה והפועל תל־אביב הפועל

לרגל. מרגל מתימטי בדיוק הכדור את
 הכדור עם דהר שוקה, המרכזי, חיפה חלוץ

 שנהג וכפי המהולל, התל־אביבי ברגר, למול
 הכדור את החדיר התמהמה, לא שנים, לפני

 נכנע מספר דקות לאחר אך בבטחון. לרשת
 נודלמן התל־אביבי לצירוף לאופר חיפה שוער
.1:1ל־ הושווה השערים ויחם וטורי

 את שהעלה נוסף התקפות סיבוב אחר
 התל־ דוקטור לקח 2:2ל־ המתוייקת התוצאה

 הענינים את תל־אביב, הפועל מאמן אביבי,
שלו את נהדר כדורגל במבצע הטעה לידיו,

 הנצחון שער את וכבש החיפאים שומריו שת
.2:3ב־ המפגש את בכך שסיימה לקבוצתו

ירושלים—תל־אביב העצמאות מרוץ סף.
החל.
ב הפועל איש היה הראשונות השניות מן
 הביא כאשר הצהרים, אחר יום ובאותו ראש
 לנקודת מקלו את הפועל דל האחרון הרץ

 חליפות בו שהחזיקו לאחר בירושלים, הגמר
 כללי יתרון־זמן להפועל היה ידים, עשרות

דקות. 11מ־ יותר של
 של האחרונה ההחלפה לפני אחת, פעם רק
 שמכבי לרגע נדמה רחובות ליד השני, הקטע
ה את קבל (מכבי) כהן אורי ביתרון. יזכה
 קבל אחריו מיד אך למכבים, כשהיתרון מקל
 כהן את שהדביק עמרני, הפועל מקל את

אגו־ את זיכה מהיר, בפיניש פניו על ועבר
 הקטעים בשאר זה. בקטע גם בנצחון דתו
קלות. ביתר עוד הפועל נצחונות באו

סי להם שאין חשו וביתר אליצור כי אם
 אגודות שתי עם בהתמודדות רציניים כויים
 לפחות להשיג רציניים מאמצים עשו הענק,
השלישי, בקטע הקטעים. באחד שני מקום

במקום ד,ביתרים רצו הראשונות בהחלפות חיפה. לגמל בכניסה המתוחים כמפרשיהן מלבינות החופים שיוט סירות

כמים. הנתון הסירה כחלק שהתהפכה סירני״ ״אנצו הת״א ,הפועל״ סיר״ מפקד (כעגול), כייליס אכיגדור
toil*.

שייט
ברוח רטובה אצבע

 שרמז הראשון היה ישראל קול קריין
 השיוט כי החוף שיוט ערב החדשות בשידור

 להתבטל עלול העצמאות יום של המסורתי
 ים פרחי 300 נוח. הבלתי האויר מזג בגלל
 הבוקר בשעות בחיפה עוגן רציף ליד חיכו

 החליטו ארוכה ישיבה לאחר ורק המוקדמות
 תל־—עכוי החוף שיוט את לבטל האחראים

 —חיפה בסיבוב מקוצר שיוט ולקיים אביב
כתחליף. חיפה—עכו

החי שר בילה אותן דקות, 77 של באיחור
 דינבורג, בן־ציון פרופסור המשועמם, נוך

מש סירת סיפון מעל הנמל רציפי בסיור
 ברכתו עם מפליגות הסירות החלו טרה,

 בים ״רדו העבדקן השר של טובת־ד,כוונה
״בו ומשלו  שיי המעשית ההפלגה והוראת !

השיוט. מפקד פודליו, החובל רב
 של הימיות אגודותיהן של הסירות 36

ובית ים, צופי זבולון, הפועל, אליצור,
 לעבור ביניהן תחרו לדייג הממשלתי ר,ספר
המי 14 של המרחק את ביותר הקצר בזמן
השופ כשצוות זמן בהבדלי יצאו הסירות לין.
ה שחרטום ברגע מד־הזמן את מפעיל טים

מצופים. שני בין הנמל פתח את עובר סירה
 העולם'הזה של הכיסוי חוליית מוסרת
חזקה רוח :בסירה השיוט אל שנלוותה

 בים הסירות פני את קיבלו גלים וסערת
 והצוותות נמתחו הסירות מפרשי הפתוח.

 והזמן. הגלים עם במאבק פתחו הדרוכים
 כמלוות בשיוט שהשתתפו המשטרה סירות
הסי שתי בין האלחוטי הקשר קשות. עמלו
לעז שנזקקו המתחרות לסירות איפשר רות
 חלפו שיגרה הודעות במהירות. לקבלה רה
 מדבר כאן !שתיים ים ״הלו :זו אחר בזו
 400כ־ נמצאת הראשונה הסירה ! ארבע ים

״בעכו העקיפה מצוף לפני מטר !
 סירות 12ש־ אחר שכורים. תרנים

 לחיפה החזרה בדרך בעכו המצוף את עקפו
 אנצו התל־אביבית, הפועל סירת התהפכה

 סירת המצוף. את לעקוף בנסותה סירני,
ומשתה הסירה טרופי לעזרת חשה משטרה

לכדודגד. הליגה טכלת
נקו־ יחס משחקים קבוצה

דות שערים
21 8:58 12 ת״א מכבי
18 9:35 13 פ״ת מכבי
16 9:19 12 ת״א הפועל
16 19:23 13 רחובות מכבי
15 18:29 12 חיפה הפועל
14 10:21 12 פ״ת הפועל

עבו. מפרץ לחוף סידני*!כעיגול) ״אנצו את גוררת המתהפכת הסירה טרופי לעזרת שחשה כדטטרה סירת
 וארבע הסירה מפקד אך המים. מן אותם
 ורק הסירה את לנטוש סירבו הצוות בנות
 לגרר הבטיח בייליס, אביגדור שהמפקד, אחר
לע הבנות הסכימו עכו, לחוף הסירה את

לחוף. לות
 את להפסיק נאלצו אחרות סירות שתי
 נשברו תרניהן : אחרת סיבה בגלל השיוט

 נהרית הפועל סירות לחוף. להגרר נאלצו והן
 לחוף ישר המשיכו יותר, נוח פתרון מצאו

לחיפה. הסיבוב את להשלים במקום נהריה
 שניתן מרגע דקות ועשרים שעות שלוש

הממשל בית־הספר סירת חצתה הזינוק אות
 את מרני, אהרון בפיקוד מרית, לדייג, תי
 האחרונה כשהגיעה מנצחת. כסירה הגמר קו

 מאמצעי אחד את שהשלימו הסירות 25 בין
 מלבד מרית, לנצחון לדעתם, שסייע העזר,
 אהרוך ומפקדה. צוותה של המעולה רמתם
 הנכונה בדרך בחר הותיק, הים איש מתי,

 אצבעו את הרטיב הוא הפלגתו. מראשית
 את קבע הרוח, כלפי אותה ובכוונו בפיו

מנצחת. שיצאה הסירה מהלך

קלה אתלסיקה
1לשו\נ3 קצת

 העצמאות יום בבוקר תשע היתד, השעה
 תל־אביב, העיר ראש רוקח ישראל כאשר

 סמואל הרברט בככר הזינוק אות את נתן
 מתוך הראשונים הרצים ארבעה בתל־אביב.

לפ זנקו במרוץ, חלק לקחת שהתעתדו 332
מפל רכובי־אופנועים כששוטרי־תנועה נים
מים. שנשטפו הסירות אחת צוותמה להם משמשים וטנדרים דרך, להם סים


