
ת ר י . ז ב ל לו הו ה ת תינורן בו במוסקבה, דינאמו איצטדיון ז  ישראל נבחרת בין ההתמודדו
ת אלף 80 כל בכדורגל. וברית־המועצות מו מוקף העיר, בקצה הנמצא שבאיצטדיון המקו

שן מראש. נמכרו ותעשיה, מגורים בתי מ  שהפריע שוטף, גשם במוסקבה ירד השבוע כל ב
דביק. בוץ מכוסה מגרש על כנראה יערך עצמו המשחק באימוניה. ישראל לנבחרת

הזה״ ״העולם כתב הנבחרת, שחקו שר הראשונה הרשימה

שערי ״דינאמויי ב

סטלמךחלדיקאופמןמתניהנחמיאםרכינוביץ
 (מלבד הראשונה. הפעם זאת ישראל את המיצגים הצעירים, תל־אביב י1מכ שחקני שלושת

הנבחרת׳ של המבטיחים שחקנים על נמנים הם לאמריקה). הנבחרת במסע שהשתתף רבינוביץ,
 כי נמסר בינתיים בנבחרת. הנכללים פתח־תקוה, הפועל של הכדורגל קבוצת צ׳עירי שלישית

מו המרכזי החלוץ תפקיד את ישחק לא קאופמן ם רחביה יבוא ובמקו ת״א. מהפועל רוזנבוי

אח—— 1־־ *ץ־־־3מ־דמ! ■וסף מ
הזה. להעולם מיוחד בריסל׳ )שעך ךאה(

 מטוס דלת ננעלה בדיוק, בצהרים אחת שעה ■י
 והימי המטוס ניתר כבר דקה וכעבור רעמו המנועים אל-על. ב
 שהמטירו הטובות העצות הפרידה, מאחורינו: היה הבל ריא.

והנדנודים. הצילומים עלינו,
הבלונ חוה החמודות. הדיילות שתי היו הגדולה הנחמה

 שפת למתרחצי בעיקר מוכרת התמיר׳ הגוף בעלת דית,
המס פליישר עליזה היתד, השניה ואילו תל־אביב של ימה
 אחד. יהלום רק ביוהנסבורג הדיילות בתחרות שקיבלה כנה,

הת אל־סל,״ את מבין לא ״אני נורא. שייע את הרגיזו הן
 מכוערות דיילות שישימו לישון. אפשר אי ״פשוס מרמר,

בשקט." להירדם יהיה אפשר ואז ועקומות
 בתיק נחש מעבירה אילנה׳ בשם צעירה הנוסעות, אחת

 גם לא. או ארסי הוא אם יודעים איננו בבריסל. החיות לגן
 ראשו את משלשל כשהנחש פעם, מדי אבל יודעת. אינה היא

 חודר יענקלה נחש. כנשוך שלנו יענקלה קופץ לתיק, מבעד
 חיים. בעלי ושאר חתולים של מובהק כשונא ידוע חב

 בנוח, שלא הנחש הרגיש כשלפתע קרה מה לעצמכם תארו
 נשאר חודורוב הכסאות. בץ מתפתל והתחיל מהתיק יצא

 לשער. לו לבעוט התחילו כבר הרוסים כאילו במקומו, תקוע
 בעזרתו למקומו, אותו והחזירה הנחש את תפסה אילנה

נחמיאס. יצחק של האדיבה
 שוקעים הם הראשונה: הנסיעה זאת אין החברה לרוב

מת לבקוביץ אמציה רק הגונה. שינה וחוטפים בבורסות
 היה אפשר הראשונה. טיסתו זאת להירום. יכול ואינו רגש

הש וכל המשפחה כשכל התעופה, בשדה עוד זאת להכיר
ממנו. להיפרד באה כונה

שאר את גם לעורר ומחליט מישהו מתעורר לפעם מפעם

פת ורואה מתעורר (סטלמך) פלד שנחום קורה כך החברה.
 יותר ישן המלווים) (אחד מינצברג־מי־צור שלמה את אום
 מינצ־ !טלפון מינצברג, המטוס: בחלל צעקה ונותן טוב, מדי
"בא אני כן, ״כן, בחלחלה: מתעורר ברג . . .

★ ★ ★

מדברים הצעירים
 לאתונה. הגענו בערך׳ טיסה שעות שמונה הרי
ם ל כו £  מצוירות. גלויות ושולחים החנות על מתנפלים \

 וידידות: חברות מיני לכל לשלוח הצעירים מרבים ביהוד
ביוון." גם ״היינו
 היה זה בריסל. עד טיסה שעות כמה עוד נשארו כך אחר

 אימונים של המייגעים השבועות אחרי לנוח תענוג ממש
ל גיבונם הפסיק האחרונים בימים אמנם פרידה. ומסיבות

 הר־ זה במקום גוף. פתוח בתרגילי הנשמה את לנו הוציא
 לומדים היינו אימון כל טקטיקה. תרגילי המון לגו ביץ

 ופריצה התקפה תרגילי ביחוד חדשים, תרגילים עשרה בערך
שונים. ממצבים ובעיטה לשער

מתחל היו החברה טובים. תלמידים שהיינו לומר אפשר
 הפריע לא אחד ואף ומתקיפים, מגינים קבוצות, לשתי קים

 ברור שלא מה כלל. בדרך מצליחים התרגילים היו וכך לשני
התרגילים. את לבצע לנו יפריעו לא כן גם הרוסים אם

 הנואמים כל כמו לא נרגשים. קצת זאת בכל החברה
 דברו בכלל, התרגשות שבלי הפרידה, במסיבות והמרצים

גצחון. השגת על
״כש המשחק: תוצאות על משלו דעה יש למשל, לשייע,

כדורסל?" שיחקתם זה? מד, אותנו: ישאלו נחזור,
 זאת הראשונה במטוס. במיוחד בולטות שלישיות שתי

 שאול תל־אביב. ממכבי הצעירים החברה של השלישיה
 ושותק בעצבנות לעיסה גומי לועס והשחרחר הגבוה מתניה
 נחמי- ויצחק רבינוביץ בנימין יושבים לידו הזמן. כל כמעט

 למטה. מלמעלה עליהם מסתכלים היינו שפעם החברה אם׳
ומכני סובה להם עושים היינו הנוער, בקבוצת היו כשהם

תורם. גם הגיע עכשיו במשחק. להסתכל למגרש אותם סים
 ססל־ נחום ממלבס׳ החברה שלושת הם השניה, השלישית

 אותם, להקניט כשרוצים קאופמן. ובועז חלדי משה מך,
 הילדים גני שמשלחת קרה זה איך ״חברה, אותם: שואלים

מכם?" להיפרד באה לא מפתח־תקוה
 באו החברה כשכל ססלמך. חשבון על היא היום בדיחת

 לסיביר לנסוע חושבים הם כאילו ענק, מזוודות עם לבית־וודר
 ״יש ביד. קטן נססר עם פתאום סטלמך הופיע לרוסיה, ולא

בבלגיה." עשיר דוד איזה בטח לו
★ ★ ★

הברזל מסד את חוצים
 כולם חצות. אחר וחצי אחת השעה לבלגיה. ג?ןנו

 מדי יותר כשיש אבל בכסא. ולא במיטה לישון מתים 1 1
 בשדה שלימד, שעד, התעכבנו דופק. לא דבר שום מנהלים׳
 לבריסל _ נוסעים לבסוף מיוחדת. סיבה בל בלי התעופה,

סיסיל. למלון
הנבחרת מסע בעת ,1948 שבשנת מלון בית אותו זה

גיכונם מאמן
במוסקבה? כדורים כמה

 הבוקר, ארוחת לאחר אז, אינצידנט. בו לנו קרה לאמריקה׳
 נכנסה יצא, כשהוא מהשולחן. הכפיות את המלצר הוריד
כשלא ונדהמה השולחן על הסתכלה היא המלון. בעלת
ב!׳, ׳.,! הכפיות. את גנבו שהחברה וצעקה למנג׳ר פנתה היא הכפיות. את ראתה בו ,, ״

 את החזירו דקה תוך להם: ואמרו הבחורים כל את אספו
 לעשות, מד, ידעו ולא בזה זה הסתכלו החברה הכפיות! כל

 בן־ ושמוליק הכפיות, עם המלצר עבר רגע באותו בדיוק
 בעלת של לפרצופה אותן וזרק ממנו אותן הוציא דרור

 ידעה לא היא פרצופה. את הראתה לא היא הפעם המלון.
איתנו. בא לא ששמוליק
וה לחוד באגף השחקנים בחדר. אחד כל אותנו שיכנו

 בבוקר אבל דיסטאנס. להיות מוכרח סוף סוף לחוד. מלווים
 הוא הלילה באמצע בחדרו. ישן לא (הוד) שחודורוב התברר

לבד. לישון פוחד שהוא בטענה שניאור, של לחדרו נכנס
 לפראג. ממריאים אנו בבוקר וחצי עשרה אחת בשעה

 שייע מזהיר עוד האחרון ברגע ד,בחל. מסך את חוצים
 את ששבר החוץ משרד מטעם המלווה לוי, יצחק את גלזר
 נכנע לא כן פי על ואף הטיסה לפני ימים שלושה רגלו
 הם ברוסיה. הגבס את לך שיורידו תסכים ״אל עמנו: ונסע

הרגל." כל את לך להוריד יכולים
 הדלת מאחורי שומע שאני מאחר לסיים ונאלץ ממהר אני

 יורד. כבר כאן. אני מיריבוביץ׳? היכן צועקים:
למוסקבה. נוסעים


