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 כריכת היתה המככיה בכפר העיקרית האטרקציההרטוב המאבק
 ליום. פעם לפחות בו נכנס ספורטאי כל השהיה.
ככדור-מים. מתאמנת הדרום־אפריקאית הקבוצה,

תי' \זיו השני והסיבוב■ הראשון הסיבוב שארית  נ
ה כללי כל את שכח קליין מוחצת, להתקפה נים

 טחנת־רוח. היה כאילו זרועותיו את הפעיל זהירות,
 הקהל בין התלהבות לעורר צריכה היתד, כזו הצגה

 בלי הקצב, את הגביר קליין שריקות. באו במקומה
 נשמעו אשר עד זז לא ארצה, נפל יריבו רחמנות.

 נצחון למתאגרף המבשרות החדשות הנקישות עשר
בנוק־אוט. מפלה או

 המנוצח, הדרום־אפריקאי קיבל הכפיים מחיאות את
ההלבשה. חדרי אל הזירה מן ברדתו
.מן רבה במידה נבע הישראלי הקהל של זה יחס

 רואי הוא אין כי להודיע זה גוף העולמי. 'המכבי
 1 את יעשו הישראלית. לנבחרת אחראי עצמו את'

Jk המקומיים. האירגונים .המלאכה
ו חיוכים ל נוצלו ש

כסף אין כד\יל:
 גם שררה התחרויות, של הגבוהה המקצועית הרמה

 בין תחרויות אלה היו כאילו ידידותית, הרגשה
 באולימפיאדה ״אפילו ינצח. מי חשוב ולא חברים

 מופתעים. ספורטאים סיפרו כזה,״ דבר היה לא
 יהודים.״ כולם שכאן מפני זה ״בעצם :הסבירו

 הספורטיבי יחסו את רק הבליטה לא המכביד, אך
 חולשת את הבליטה גם היא הישראלי. הקהל של

 לפועל שהוציא המארגן, המוסד הישראלי. הספורט
מרכז היה המכביד״ של והתכניות ההכנות כל את

 לא שהוא המכביד״ של והחברתי האנושי הצד
 הוא אף צלע הספורטיבי, הצד מן חשוב פחות

 את להפוך כדי משהו עוד דרוש היה במקצת.
 התחרויות. במגרשי רק לא עממי למיפגן המאורע

 האזרח הזה. המשהו את שיספק מי היה לא אולם
 יצא או לביתו חזר במשחקים שביקר הממוצע

 מה שיחשוב מכדי ועסוק טרוד היה הוא לקולנוע.
 ברחובות גם יורגש שהמאורע 'כדי לעשות עליו

 עבודה שעות רבבות שהשקיע המכבי, מרכז העיר.
להש גם צריך היה מופתי ספורטיבי בארגון ולירות

״אזרחית״. אוירה ביצירת מעט קיע
 עזרתה את המשטרה הציעה רבים חודשים לפני
 להעמיד מוכנה היא כי, למארגנים הודיעה זה, בשטח

 חיפה בנמל המשלחות פני לקבלת תזניורתה את
 הסברה* חומד תחלקנה ש שוטרות כמה תקצה ואף

 גם היתד■ היא מהאניות, ברדתם לאנשים וחיוכים
לכפר עד בדרכן למשלחות חגיגי ליווי לתת מוכנה
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 שאופסנו הבחורות, גס
j  TV) \UJ[ השתמשו למחנה, מחוץ 

על מתפשטות היו הן ■י

 פרט בבתים
 בקכי; בבריכה
הגרו המרפסת

נוצלה. לא מה, משום ההצעה המכביד,.
 דבר גם יבוא החמישית במכביה סי יתכן

 כה קשר הקשורה לארץ כי פתרונו. על זה
הגרים וביהודים העולם באומות ומוחלט חיוני

 תחו רק אינם המכביד, משחקי בתוכן,
 ל; להראות הזדמנות גם הם ענקית. 'ספורט

 שלי שמאות מה את תבל קצתי מכל הבא
בארצם. להם להראות יכולים אינם


