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 926 הזה״ ״העודם תשכץ לפותרי

 6 חשמונאים ירושלים, אברמוביץ, א.
 כפר־סבא, בן־שלום, מרתה ;פאהן) (אצל

 ברמן, ובת־שבע יששכר ; 71 הותיקים שיכון
 צבי ;עטרות בני דואר כארות־יצחק,

 זיונץ, פנחס ; 86 אליעזר בית חדרה, גסט,
ירוש חץ, א. ;שומרון נע דואר מענית,

 ;ג׳ראסי לוי בית החבשים, רחוב לים,
שול ; 54 הרצל תל־אכיכ, ישראלי, שלום
יהו ; 3 חצור כ׳, רמת־גן ליברמן, מית
 כפיים, יגיע שכונת ירושלים, נוחם, דית

 צה״ל, צ׳רין, יגאל רב״ט ; 1 האמרכלים
.2608 צ. ד.

ספורט
שחיה

האלוף אב■
נקו בגבעת־חיים, נולד ),18( שנפר ראובן

עמק־חפר. של בגבולו במפה המסומנת דה
 של הראשונים צעדיו מכוונים קיבוץ, כבכל

 ראובן של הוריו גם השחיה. לבריכת הילד
 שנים כעבור יצא ממנה לבריכה, כוונוהו
ל ופרפר חזה במשחי ישראל אלוף אחדות,
 לקבוץ חברו עם יחד שונים. מרחקים

בהז שברו ),18( מנדלבאום יורם ולבריכה,
בשחיה. ישראל שיאי את שונות דמנויות

 בחיפה, להתקיים עמדה שעברה, בשבת
 הצפון, שחייני נבחרת בין שחייה תחרות

האח משניגשו הדרום. שחייני נבחרת לבין
 של כדור־המים נבחרת את להרכיב ראים

 דרשו הפועל נציגי הפצצה. התפוצצה הדרום׳
ונ בנבחרת, ומנדלבאום שנפר את להכליל

 אינו גבעת־חיים הפועל כי טענו מכבי ציגי
 אין לכן לכדור־מים, הליגה במשחקי משתתף
בקבוצה. השניים את להכליל

ההתח את לבטל בהחלטה נסתיים הוויכוח
 אירע כי סברו וחברו שנפר צפון־דרום. רות

 כי העובדה עם להשלים סירבו גדול, אסון
התחרות. בוטלה בעטיים
 ראובן הועמד מכן, לאחר ספורים ימים

אמיתי. אסון בפני שנפר
 עמק־חפר, בכביש שנסעה עמוסה מכונית
 שנהרג נהגו על אותו וריסקה בג׳ים התנגשה
 אביו ),45( שנפר יוסף :הנהג שם במקום.

ראובן. של

כדורגל
ייצוג ללא דרגה

 פוש- (״אקסי״) פרנץ ההונגארי הצבא לסרן
 תחילה פנים. המזל האיר לא )28( קאש

 ושומנו והולך, גדל גופו שמשקל לו העירו
 על וכי במגרש, המותר הגבול את עובר

 ולוותר מיד להתנזר חובב־הבירה פושקאש
 וכאילו קילוגראמים. שלושה עד שנים על
 סיכויו עיניו מנגד נעלם זאת, בצרה די לא

אירופה, את ברגליו לייצג
 על הטילה האירופית הכדורגל התאחדות

 שבש, גוסטאב ההונגארי, הספורט תת־שר
 היבשת, של הכדורגל נבחרת את להרכיב
 היוד־אלף עם המסורתית ההתמודדות לקראת

 אוגוסט באמצע שתיערך הבריטיים, האיים של
הצפונית. אירלאנד בירת בבלפאסט
 משחקני שנים נכללו האירופית בנבחרת

 : סרנים שניהם הבודפשטית, הונבד קבוצת
ה שליטי אולם קוצ׳יש. ושאנדור פושקאש

 איזה בתוקף. לכך התנגדו ההונגארי כדורגל
 מנציגי שתורכב טענו, זאת, תהיה קבוצה מין

 וחוץ ? יחד התאמנו לא שמעולם אומות בליל
 אירופה, את לייצג צריך מישהו אם מזה,
 ההונגארית הקבוצה זאת תהיה לא מדוע
? האירופיות בקבוצות המשובחת כולה,

 אולם מאד. עד אוכזבו וקוצ׳יש פושקאש
 האירופית, הנבחרת מן הוצאתם אחר יום

 לדרגת הועלו שניהם : הנחמה עליהם באה
רב־סרן.

צעידה
הולנד את הציף נח״ל
 תשושים, בהתלהבות. הריע הרבבות קהל
 ומהירים, קצובים בצעדים אך פנים, נפולי
 הכובעים בעלי השחומים, הבחורים הגיעו

הגמר. קו אל המוזרים,
הסקרנים. שאלו ?״ צרפתים ? אלה ״מי

התשובה. היתד, ״1 ישראלים ״לא,
 של לקבוצת־החוף הגדול הרגע זה היה

 בצעידה ההולנדית בתחרות שזכתה הנח״ל,
 המערב*, ארצות 12 השתתפו בה צבאית
 גיאוגרא־ לשינוי הודות ישראל נכללה ביניהן

קל. פי
זהו מאשר יותר טסי. לא הצנחנים

 של סקרנותם את עורר הצועדים של תם
 הישראלים. ציוד של מסויים חלק ההולנדים

 כן לפני חודש כדוגמתו. עוד ראה לא איש
האח היחידות 5 חברי את חלק אותו הפליא

 שתיים צנחנים, יחידות (שתי צה׳׳ל של רות
 בחור־ שהתכנסו גזלני) של אחת גבעתי, של

 למען לצעוד כדי בן־שמן של שת־האורנים
 אולם לעגו, תחילה וכרטיסי־הטיסה. הכבוד
קילו 160ו־ ימים ארבעה כעבור עבר הלעג

תק את הנח״לאים רגלי רמסו בהם מטרים,

 לרבות שואפי־הטיטה, שאר כל של וותיהם
 טיסה שבענייני משוכנעים שהיו הצנחנים
זכות־הבכורה. להם מובטחת
 ושהיה רבה, כה סקרנות שעורר החלק

 היה ובהולנד, בישראל הנוסף הסודי הנשק
 צנור־פלאס״ : מחוכמת נח״לאית המצאה פרי
 הצעידה זמן כל משך תקוע שנשאר דקיק טי
 טיפות ברציפות לו סיפק הצועד, שיני בין

 נתון שהיה מיכל מתוך מים של קטנות
הי ההרגשה נמנעה כך חזהו. בימין כחגור
הצועדים. כל של סיוטם בפה, בשה

 של גדושה ומידה זה, זעיר צנור בעזרת
 את הנח״לאים השיגו ועקשנות, גופני כושר
 בו הצעידה, של האחרון ביום דווקא שיאם
 בחמש האחרונים הקילומטרים 40 את עברו
 השיא על ועברו בלבד, דקות ושמונה שעות
 של הראשון ביום לכן, קודם השיגו אותו

הצעידה.
 בלהט זה מבחן אחרי נספח. ׳הנספח

האק בעלת בהולנד הצעידה היתד, הישראלי,
 יותר. קלה שניה, חזרה בבחינת הממוזג לים

 של השלישי ביום שירד השוטף, הגשם
 20 רעננות. של נופך עוד הוסיף הצעידה,
אלוף־משנה נספח אליהם ומפקדם, החיילים

במיצעד הנח״ל צועדי
0ס11 ־ז\6>ץ1111זון1ו11

היש הצבאי הנספח הקשיש*, נשרי עמנואל
 למנוע היה אפשר שאי אירופה, במערב ראלי
 להם ולהוכיח הצעירים אל מלהצטרף בעדו

 צעדו נטויה, עודה הקשיש הדור של רגלו כי
 בגדי־עבודה, לבושים מכונס, מסע של במבנה

 תת־ שכלל ק״ג 10 של משא אחד כל נשאו
 מזון, ומנות קל חגור עוזי, מסוג מקלעים

 שלום שואפי ההולנדים, כי תחמושת. לא אך
 אופי הצבאי למפעל לשוזת ביקשו מטבעם,

ידידותי. ספורט של
 לקפוץ, לשיר, הכל, מותר היה לצועדים

רצו אם הידיים על ללכת אפילו לחנות,
 זה תנאי לנסוע. ; אחד דבר מלבד — בכך נם

 המפונקים, האחרים העמים בני בעוכרי היה
 של ברברי שריד בהליכה לראות שהתרגלו

 שיגשגה טרם בה טרום-ד,יסטורית, תקופה
והמטוייסת. הממונעת המלחמה
 ההולנדים, אולם ?״ אומרים הם ״מה

 הסוף. מן דודקא נדהמו לכל, מוכנים שהיו
 והצופים הסיום, קו את הצועדים כשעברו

 הכביש בצד נושרים לראותם מוכנים היו
 אחרות, קבוצות שעשו כפי ארצה, וצונחים

 ״כי־ ,משולשת אדירה קריאה לפתע בקעה
 :בתמהון ההולנדים אחד שאל ״1 היי — פק

?״ אומרים הם ״מה
 את בחלצו קרול, שמואל המפקד אמר
** "8011 זד61)־11גממז!11 ! ׳ נעליו:

במסלול
חיילי מבצע

ה בצבא סגן ),25( איהרוש שאנדור •
 קבוצת של האתלטיקה נבחרת וחבר הונגרי
 העולמי א הש את שעבר בשבוע שבר הונבר,
דקות. 3,40,8 בזמן מ׳ 1500 לריצת

 איטליה, צרפת, בריטניה, הברית, ארצות *
 שבדיה, נורבגיה, הולנד, קנדה בלגיה שזזיץ,

ישראל. דנמרק,

 ב־ המחתרת במשפט שופט שהיה מי *
 נשוי. ורדה הפסנתרנית של אביה סרפנד.

!" הרוחות ״לכל : בהולנדית *•
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