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ספורט
ארגונים

זעירה אולימפיאדה
ל אחת נערכת העולמית האולימפיאדה

 זו תקופה תוך נערכות בישראל שנים. ארבע
 כה בממדים לא אמנם אולימפיאדות. שתי

 ספור- בהישגים וגם העולמית, כזו כבירים
כינו הן מהוות זאת בכל אך פחותים, טאיים

עולמיים. ספורטאים סי
 המכבי, אולימפיאדת שהנזכביה, בעוד אולם

היהו הספורט של כח להפגנת באמת הפכה
היהו הספורטאים טובי את סביבה רכזה די,
סי-הפועל נשארו בעולם, דים  מאורעות כינו

הספורט. בחיי למדי חיורים
 של לרצונם בעיקר ליחס יש זו עובדה

 של כמותו את להפגין כנוסי־הפיעל מארגני
 ולהמנ־ איכותו את מאשר הפועלים ספורט
בכנוסים. יריבות אגודות משיתוף עותם

ה כינוס־הפועל מועד התקרב עם השנה,
 החליטו הפועל אנשי כי היד, ניכר שישי׳

 הצדה, אגודתם ממסגרת כינוסם את להוציא
עולמי. מידה בקנה למאורע להפכו לנסות

 כנוס לכשיפתח אופנייס. — כמרכז
במצ שבועות, שלושה בעוד השישי הפועל

 בו נוכחים יהיו רמת־גן, באיצטדיון המוני עד
 כמה במדינה הפועל אנשי אלף 20 מלבד

 ואמריקה, אירופה מארצות אורחים עשרות
פועליות. ספורט מאגודות כולם
 הספורט- מבצעיו ושיא הכינוס מרכז את
ה האורחים הופעות הפעם יהוו לא איים

 כדורגל קבוצת של הופעתה לא גם מרובות,
 שימשך בכינוס העיקרי המאורע אורוגואית.

ב הספורט מגרשי על וישתרע ימים כעשרה
ה האופניים מירוץ יהיה הארץ, כל רחבי

בישראל. מסוגו ראשון
 חדשים זד, העוסקים המתחרים, עשרות
 מדן המרחק את יעברו רצופים, באימונים

 שבוע במשך קילומטר, 400כ־ באר-שבע, עד
 מ־ האחרון, קטעו יהיה המירוץ שיא ימים.

 המתחרים על יהיד, בו לתל-אביב, באר־שבע
 יום במשך ביותר הגדול המרחק את לעבור

בטו המפעל מארגני קילומטר. 107 — אחד
לה ראשון צעד יהיה ד,ששי הכנוס כי חים

 ראשון לאומי למאורע כנוסי־חפועל פיכת
במעלה.

כדורסל
כרגיל האלופה:

 ב־ ישראליות כדורסל קבוצות ■זכו מאז
 וביחוד מבחוץ, יריבות קבוצות על נצחונות

הישר הכדורסל נבחרת של הישגיה לאחר
אי ובאליפות הלסינקי באוליפיאדת אלית
 השני המבוקש לספורט הכדורסל הפך רופה׳

בישראל. במעלה
שהסת המדינה גביע על הכדורסל משחקי

 לזה דומה מתח בתוכם צפנו השבוע, יימו
 לכדורגל. הלאומית הליגה במשחקי הקיים

 קבוצות אילו מראש כמעט ברור היה כי אם
 תזכה מהן מי לנחש היה קשה לגמר, יגיעו

י בגביע. ב כ  לאליפות המיועדת תל־אביב, מ
ל תוארה את והפסידה כמעט שנים, מזה
 מהמסע רצוצים חזרו שחקניה שמבחר אחר

שהקבו עד שבועות מספר ונדרשו בצרפת,
המלא. לכושרה תחזור צה

רא במשחק ניצחה לגמר, הגיעה הקבוצה
 הפרש אך תל־אביב. הפועל קבוצת את שון

 היד, תל־אציב מכבי של לזכותה הנקודות
 עלול היה הסופי במשחק שהפסד קטן, כה

 לא המפוקפק הנם מידיה. הגביע את להוציא
 תל-אביב ־מכבי זכתה שוב השבוע נתרחש.

בכדורסל. המדינה בגביע

פרסומים
בריא בגוף בריא, צחוק

 בלתי־אכזב מקור לאוד,דיו משמש הספורט
 הכוחות בין בהתמודדויות ומתיחות להנאה

שבו.
 גם הספורט מהוה ולפעמים יש אולם
 הצד זהו לאוד,דיו. מבדח ובידור שעשוע
ה הורם השבוע הספורט. של ידוע הפחות

 יהודה ספורט כשעתונאי זה, צד על גם מסך
 הזה, העולס של הספורט עורך לשעבר גבאי,

 הרשת. מאחורי חוברתו את פ־רסם
: הרשת מאחורי של קטעים מבחר

 והאיש קצרות בריצות ישראל אלוף •
 דוד הוא רבים, לאומיים בשיאים המחזיק

 שעות שיא הוא טבק של השיאים אחד טבק.
גדולה כה היא הרכה למיטה חיבתו השינה.

 על לסטור נאלצו בהם מקרים זכורים כי עד
 בורות אל בזמן להגיע שיספיק בכדי לחייו

הזנוק.
האולימ התחרויות בעת טבק הגיע לשיא

ה מן ויגע עייף בהיותו בהלסינקי. פיות
 סיגריה. עישון תוך נרדם המוקדמות, ריצות

 אחרת בזמן, הגיעו שחבריו גדול מזל היה
או מעירות היו לא הכבאים צפירות אפילו

תו.
 כרב שימש קוק כאשר והכדורגל. 3הר
מש על האוסר צו הוציא לארץ־ישראל, ראשי

 באה ספורטאית משלחת בשבת. כדורגל חקי
הגזי גודל את לבטל עליו להשפיע הרב אל

 זר, ״מה מדובר. במה ידע לא הרב אך רה.
שאל. ?״ כדורגל

 בפניו והציגו המגרשים, לאחד הוציאוהו
 ״ישנן לו, אמרו מבין?״ ״אתה המשחק. את

 את להחדיר חייבת אחת וכל קבוצות שתי
ה הקבוצה לשער נניח היריב, לשער הכדור

אנגלית.״
 ״אפשר הרב, שאל ?״ היהודי השכל ״היכן

 לפני שערים ולהבקיע השבוע באמצע לבוא
בשבת.״ יבואו שהאנגלים

 פעם רגזה כדורגל שחקן של אשתו •
 ביום בכדורגל, שלך הראש ״כל :בעלה על

להת מוכנה אני בשבת, רביעי, ביום שני
נשואינו.״ תאריך את בכלל זוכר שאינך ערב

זה הבעל, אותה הרגיע זוכר,״ שאני ״בטח

גלזר כדורגלן
ע הצד ש ע ש מ ה

 תל- מכבי את ניצח חיפה שמכבי ביום היה
אביב.״

בחו מיוחד פרק שייע. רפי פניגים
 של מפיו המלוקטות לפנינים מוקדש ברת

: גלזר (״שייע״) יהושע כדורגלן
 הכל הלכו מכבי, סיור בעת ברומא, •

 הנודעות. ההיסטוריות החורבות את לראות
 עם אותי ״עזבו : אמר במלון, נשאר שייע'

האלה...״ האבנים כל

ה באחד חזה פצוע, בהיותו שייע, •
 הקו בשופט הבחין קבוצתו, של משחקים

 קבוצתו. לחובת נבדלים הזמן כל שנופף
 היום בדגל, לנופף תפסיק ״אדוני, : שייע צעק
!״תורה שמחת לא

נר ספור עליו שכתב לעתונאי שייע •
 שהר- ממה הכנסה מס לפחות ״שלמת : חב

?״ השבוע עלי וחת
 הרגיש ישראלי (״פפו״) ששמואל בעת •
 אמר כרתים, האי ליד באניה בטוב שלא
נוס לארץ. בחזרה בסדר. יהיה ״פפו, : שייע
בירידה...״ הים — .מהר יותר עים

 אצל כי לשייע פעם מישהו העיר כאשר •
 אבל לחיות, יכול הוא חוץ, קבוצות בלמי

 טכסיסיו, כל את מכירים כבר בארץ הבלמים
 שלי, ד,טכסיסים את מכירים הם :/,איך השיב

 כשאני אעשה מה יודע לא בעצמי אני אם
?״ הכדור את מקבל
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