
ספורט
כדורסל

קרקע־אויר מבצע
 ישראל, משטרת של המפקח־הכללי סגן
 והתלהב הצד מן ישב בן־גוריון (הבן) עמוס,

 בלי שוטרים, חמישה פקודיו. של ממבצע
 לא־ ,במינו מיוחד תפקיד הפעם מילאו מדים,
 אנשים. מאות נקהלו במקום משטרתי. כל־כך

 עיקול. או רפורט מעצר, מפני חשש לא איש
 כדורים עשרות !״ ״לקלוע :היתד, הפקודה

 כשידה המשטרה את להוציא במגמה נורו
 הסתיים דקה ארבעים כעבור העליונה. על

ח אל נגש חייך, בן־גוריון עמוס המיבצע.
ידיהם. את לחץ מדים, בלא השוטרים משת

 המכריע הקרב זה היה צלפים. לקורס
 חיל לנבחרת ישראל משטרת נבחרת בין

 תעלה מהשתיים מי לקבוע שנועד האוויר,
 בכדורסל. צה״ל אליפות בגמר להתמודד

 מוגברת, בתאוצה כמדחפים ניראו האוויראים
 מטר), 1.91( קופר עמוס מהם, אחד ואילו

 מאוד שהזכירו ארוכות כה זרועות בעל היה
 הפגזות )64 (מבין 37 ״.17ה־״ב־ כנפי את

הארוכות. בידיו נורו האוויראים
הו האנטי־אווירית ההתגוננות יעילות את
 בקליעותיו הפליא המשטרה. מקלעני כיחו
 שהשחיל ושחרחר צנום צעיר מותנה, עזרא

המשטרה. לזכות נקודות )66 (מתוך 27
 לא ההפגזה, במיבחן בכבוד שעמד לאחר

ו החיבוקים בנטל לעמוד עזרא היה יכול
 תחתיו. נפל כרע, הוא עליו. שעטו הנשיקות

 של הראשי ההדרכה קצין רשם כך כדי תוך
 — מותנה ״עזרא :בפנקסו ישראל משטרת

צלפים.״ לקורס

שחייה
מימית משורת

 תלמידי עברו מקפיא־עצמות, חורפי ביום
ש המוסד, של בריכת־השחייה ליד כדורי
 היום ביבר, שאול צוננים. מים מלאת היתר,

 ד׳, מחזור תלמיד — אז בצה״ל, מפקד —
 אתם ״כמה ואמר: חבריו אל פתאום פנה

 ?״ לבריכה עכשיו קופץ אני אם לי נותנים
 מת כלב גם רגע: אף היססו לא החברים

ב ענו ביטול בקריאת זאת. עושה היד, לא

״לא״י ״חמש : מקהלה  הכסף ערך (לפי !
ל״י). 60כ־ — היום

 — מלה זו מלה הוא, גם היסס לא ביבר
 החל והבחור ספורות שניות עברו לא וקפץ.

ב מתרומם כשהוא טובע, סימני להראות
ומ חנוק בפה ומפליט המים פני מעל קושי
!״ טובע אני ״הצילו׳ : בעבע

 בבגדיהם התלמידים כל זינקו כהרף־עין
 ואז חברם, את למשות כדי המים לתוך
 שפת אל למופת בחתירה הטובע ימיר,ר

 על ברחמים והתבונן החוצה יצא הבריכה,
 ״כולכם :ואמר במים, שריטטו חבריו כל

לירית!״ חמש תנו רטובים,
כפולה. היתד, הזכייה

 של המימית הקריירה חדשים. זמנים
 הסתיקמה לא התבור שלמרגלות כדורי תלמידי

 שנה), 16 לפני (שקרה ביבר, של מקרהו עם
 של ביותר הבולטות מתכונותיו אחת כי

ה פולחן התפתח וכך המסורת. היא כדורי
 השנה שלבש עד המוסד תלמידי בקרב מים

 ו־ נועזת גם אם טהורה, ספורטיבית צורה
יוצאת־דופן.
לאור הכנרת צליחת — החדשה המשימה

בצליחת שנים 11 לפני שהחל ספורט כה,

צל מאז .9:37ב־ לטבחה מצמח הקילומטר
 לדגניה) (מכפר־נחום לאורכה המרת את חו

 תלמידי חמשה מהם שחיינים, עשרה עוד
 צלח — פורמן יגאל — בהם שהאחרון כדורי,
שעות. 10:15 של בזמן שעבר בשבוע

 חורשת בכדורי. הזמירות השתנו השבוע
 זכתה בניצניה שבעודה ד,מוריקה, האורנים
 אנחנו״ תמיד ״ראשונים את לראשונה לשמוע

 הפלמ״ח׳ ראשוני שהיו הכדוריסטים ומפני
החד הגירסה לשמע בהנאה צמרותיה נענעה

אחנו.״ תמיד ״רטובים : שה

כדורגל
הווי!״□? צבע מה

 של עיניה את לראות היה יכויל לא איש
 נתון היה בעלה נפולים. היו פניה פנינה.
מ ממנה מטר עשרים במרחק שעה אותה
 לראותו היתר, יכולה היא גדר. לשבכת עבר

 שקוותה כפי בחברתו, לבלות לא אך בלבד
 של הדשא מישטח על לכן, קודם שעות 24

פתח־תקווה. הפועל
 גלזר, שייע הורחק שבועות שלושה לפני
 בשחקן בזדון פגיעה בעוון מהמגרש בעלה,
 של וועדת־ד,משמעת ידי על נידון הוא יריב.

 הרחקה חדשי לשלושה לכדורגל ההתאחדות
 מתוק להוציא התכוונה פנינה מהמשחקים.

 ירחי בשלושה סוף־סוף לזכות קיוותה מעז,
 לחלק יודע הוא כי הראה שייע אולם דבש.

 במג־ ואלוף בביתו בעל להיות :אהבתו את
רשו.

ש ערעורים שני האחרונה. בדל!ה
 ולבית־הדין־ לבית־הדין זה אחר בזה הוגשו
 החנינה את השיגו ההתאחדות, של העליון
 תל־ מכבי — לקבוצתו הרווחה ואת לשייע
חלו מטובי אחד עוד השבוע שחסרה אביב
 מרסיס שנפצע ישראלי, (פפו) שמואל ציה,

בכתפו.
 תל־ נזכבי לחמה חיפה מכבי עם במשחקה

 המכרעת להתמודדות להגיע זכות על אביב
 יריבה עם תיפגש בו הישראלי, הגביע על

 מידה שנטלה פתח־תקווה, הפועל וותיקה,
הלאומית. הליגה בכורת את

 רגליו הבקיעו המשחק סיום לפני דקה
 נצחון קבעו החיפאים, שער את שייע של

0( לקבוצתו מכריע סוערות תשואות ).5:

״״שייע וקריאות  פנינה המגרש. את מילאו !
 לראות הקהל היה יכול אז ראשה. את הרימה

 סלחני שמבט היפות האפורות עיניה את
מהן. נשקף ומאושר

במסלול
ת הגם פ ר □ צ ♦ ככדורגלן•

ה נבחרת של הישגה היד, השבוע הפתעת
 במשחקי, להגיע שהצליחה הצרפתית כדורגל

ב דינאמו בא־צטד הסובייטית הנבחרת עם
 חסר״ שהוא ,2:2 ת-קו של לתוצאה מוסקבה
 למחמאה המשחק לאחר זכו גם הם תקדים.

 קונ־ הסובייטי המאמן מפי חסרת־תקדים
 יכולים ״הצרפתים שאמר: באסקוב, סטאנטין

 כשווים קל, שיפור לאחר עצמם, את לראות
'1 להונגארים
טר ההונגרי הק

 זא־ אמיל הצ׳כי״ ״הקטר של מקומו את
 לאחר המסלול מן לפרוש העומד טוסק,

 כמה לדעת לרשת עתיד !מלבורן, אולימפיידת
 איהרוש. שאנדור ההונגארי הרץ מומחים

 למי- העולמי השיא את השבוע שבר הוא
 14:40,6ב־ אותו שעבר מרחק מטר, 5000 רוץ

 הרץ של הקודם השיא את בשפרו דקות,
מעשר ביותר קוטם וולאדימיר הסובייטי

ומלווים פורמן(במים) צולח
אנחנו תמיד רטובים

הצרפתי קיי דני
 היכה הכחולות, עיניי את גלגל מטר) 1.70( קומה וגבה כתפיים רחם כר *

 בבית שנה ארבעים המחכה האומלל המאהב על שר הוא אחר יאוש. מרוב לצדיו
לנערתו. נכון הלא הקפה

 לחייו דרך ודיבר עצמו שכם על טפח שריריו, ׳ את מתח מספר רגעים כעבור
 ההורג מיואש בעל חיקה הצרפתי, לסרט עבר מיד אמריקאי. גנגסטר־סרטים בחקותו

מפשע. החף הקטן כלבם את וכמובן, מאהבה את הבוגדת, אשתו את

צחוק. מרוב בבכי פרץ פרים של הלילה מועדוני מפואר ״, ז׳1ר ב״מולין **הל—
י ( :  שב־ בלבד השחורה במגבעתו נעזר כשהוא איסור, ללא לפניו, שהופיע האיש |

אולמר. פרדריק ג׳ורג׳ יורגן היה טיסוסיו את יוצר הוא הטיותיה
 אחד דבר עוד דרש הוא מחיאות־הכפיים. וברעמי בבכי־הצחוק הסתפק לא הקהל
שלו. פיגלה את — אולמר מג׳ורג׳

מן ^ ב ו ש נ נ ו כ ת ת ה בו ב  בעיקר אותו המכירים. בארץ, אולמר מעריצי ר
 מקרוב• יותר אולמר את להכיר שמילה), היהודי החייט שיר : (ביניהם מתקליטיו \ (

 בארץ בזק ביקור בעת שנתן הבטחתו את אולמר קיים במכסיקו הסרטה מסע אחר
הופעות. לסידרת ארצה חזר שעבר, באביב

ה ין  וקריקטוריסטן הקומדיה איש פארודיסטן, פזמונאי׳ אולמר, של היחיד מג?ןו ז
 הוא נוהג להיסטוריה) דנית (ולפרופסורית יהודי לאב כבן ישראל. עם חובב, ^

 יתר־על־כן, כסף. מזוזת צווארו על נושא כסף, בכריכת תנ״ך קבע, דרך בכיסו, להחזיק
 הימים, 12 בן הראשון, בביקורו למד ואנגלית) צרפתית הרב־לשוני(ספרדית, אולמר
 ! להתראות !כ״שלום בסיסיות כה במלים שולט מספקת׳ במידה עברית גם בארץ
״מאד נעים ! רבה תודה !

ת פסל דו די  של לעצתם הודות בעיקר ארצה בא הלבנה) (בחולצה אולמר ג׳ורג׳ : הי
 פולד ״)1 (״יאס ליאו זמר :בישראל וביקורים בפאריס מגורים לאמנות, חבריו

 מי לישראל הביא אלה ואת המפטון. השחורה״) (״הפצצה לייאונל ותזמורתן־ג׳אז
 ווליו, משה ותיק אמרגן : בישראל השני וגם הראשון לביקורו אולמר את שהביא
רבה. בידידות אולמר מחבק אותו עצמו, של פסל ליד בתמונה הניצב

$


