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 -אספקלריה של השפורש

מאורעות שוערים מתרגל.

הספורט

הספרדי
גם השנה השתלטה ה״פוריה־אספג"

— כ״ד אב ,תש״ז — 10.8.47

בעולם

מסרק מלא שערות

יולה" על משחקי־הגביע בספרד .אכן
עוד טראה הטמפרמנט הספרדי את או 
תותיו על מגרשי כדור־הרגל .ההתרג 

גאוה־לאומית שהם קוראים לה בספר 
"לה־פוריה אספניולה".

דית

פעם :על הזירה עולה גוש־שרירי ,דוב

שות לקראת הגביע  1947היתד ,גדולה

א• ת

מאד .שמות מפורסמים נמחקו ומועמדים

נפלו קרבן לקטנים

אתלטים מאירופה המרכזית מת

מהם .מהקבוצות הטובות הגיעו לחצי־

קיפים את רצי־הפלא השבדים

והנה הגיע מועך תחרות־הגמר .התער 

לרצי־הפלא השבדיים קמו לפתע פת 

דברי־אש

אום מתחרים .אלה באו מארצות שהמ 

אבל

סורת האתלטית שלהן אינה ותיקה ביו 

בטוחים

לנצחון

הגמר "מדריך" ו״אספניול!" (ברצלונה).
בויות רבות בוצעו בלוית

ולהבה ,בבטויים

לא־אקדמאים,

ההתאחדות קבעה את מקום המשחק

בלה־קורונה ,אבל קורונה זו שוכנת על
חף האוקינוס האטלנטי ולכן היא רצויה
יותר למדריד ,לעומת זאת על אנשי בר 
צלונה לנסוע יומיים עד הגיעם לקורו־

גה .קביעת המקום הנל למשחק הגמר
עוררה מחאות סוערות בברצלונה ,הע־
תונאים נתנו את האות וההתקפה על

קורונה הלכה וגברה.

נשיא התאחדות הכדורגל בקטלוניה

d

הוא הסימן הראשון לדלדול כח צמי־
חת השערות ,חזוק שרשיהן ועדוד
צמיחתן ,והשמדת חטטים תושג רק
ע״י תרופת רגנרטור של הרוקח

ח .טכצ׳ניק.

....... ...

להשיג :בתל אביב אך ורק בבית
המרקחת של הרוקח טבצ׳ניק ,רח׳
המלך ג׳ורג׳  ,54פנת דיזנגוף ,טלפון
 .2936אוטובוסים 8 ,6 ,5׳ .13
להשיג גם בירושלים וחיפה.
ט 4שנות :פיון לשרותכם
אין לנו סניפים בתל אביב

את הפיני הגדול היינו .ועתה הוא הולך
לכבוש את שיאו העולמי של גונדר הג

ב־ 5000מ .ולכן אחזה את הצפון חלחלה.
שנים מהרצים הלא־צפוניים האלה,
סלי קואים וזטופק נפגשו באנשדה (הו 
לנד) בתחרות הארצית

שפם

צ׳כוסלובקיה־

הולנד .שם ציפו שזטופק ישיג שיא,

— חמשים שערה שמאלה וחמשים שע 

אבל המסלול באנשדה לא הצטיין .לא

רה ימינה והיא חייך• ולבסוף ה׳ בקסי,

קצר ( 300מ ).הצ׳כי נצח

מה אמרו השופטים ? המנצח בנקודות :

אוללה טנדברג.

האחרון הגיע ב־8׳ 15:01דקה.

ההתאחדות ■התרגזה

ובתור

מחאה

מחאה

ובתור

על

לפתע שקטה הסערה ,קבוצת ",אספניולף

התוצאות 100 :מ .דוד (צ׳ 10,9 ).ש.
 200מ• דוד (צ׳ 400 .22.2 ).מ .בווק

(ה 50.5 ).ש800 .

מ.

צ׳בונה

 1:57.2דקה.
 358.2ד 5000 .מ .משוכות שולנברג (ה■)

הודיעה שהיא מסכימה לשחק בקורונה.

אלפים בני־לויה נצטרפו לקבוצה ,רביט

 7:19מ .במוט קריצר (צ׳).

כסוי הוצאות הנסיעה.

.

בשעת המשחק הושגו שיאים רבים «
מספר המתעלפים בקרב הקהל היה הגדול
ביותר עד כה! אחד מהקהל איבד את

כידון

(צ׳).

מפיהית

וכיצד קרה הדבר ? הוא בעצמו אינו

"מדריד" רצו שתי ריצות ,בעטו שתי

בעיטות וה״אספניול" הוכתה.
המשחק הזה הוכיח ,כי "אמנות הכ 

ההשפיע לרעה הרעש הדרומי בשטוק-

דורגל" הספרדית טרם אבדה .היא מורכ 

הולם הצפונית ,אף לזה אין ערך ,ג׳ו

בת מטכניקה מזהירה ,מקלות־דעת כדר
רגלנית רבה ולבסוף ממנה גדושה של

בקסי כבר זכה לרעש גדול מזה.

קבוצת מרוץ-השליחים של

םן־אנ־

שוביו אתלטיק-קלוב ,שהיתה מורכבת
מביל מרטינסן ,פרי סמואלס ,אללן לב —

נברסקה .הושגו  5שיאים

אמריקאיים 4 ,בריצה והאחרון — הח"

 40(9ש .הקבוצה של לום־אנג׳לם את"

לרוחק ־— סטיל —  7.56מ .במוט “

יפה עשה מר בך־ציון פט בגוללו

מורקום —  4.27מ .משולשת — בקום

לפני הצבור את שאלת קיומה של

 14.01מ .כדורברזל — דילניי —
 16.09מ .דיסקוס — גורדין — 53.16

מ .כידון — סיימור —  75.84מ .פטיש

משי — הנחשב להישג הכי טוב בעולם

לטיק־קלוב המורכבת מביל פרקר ,וולם

— בנט —  55.14מ.

בעונה זו בהטלת כידון .זה היה הישגו

דילוק ,ג׳ון ווכטלר וקליף בורלנד ,רצו

האמריקאים באסטבבול

של סטב סיימור חבר האתלטיק־קלוב

 100x4מ 3:15 .דקות.

קבוצת אתלטים מארצות הברית;

,

סיימור עבר עתה את הישגו של הפי 

ניי אוול (פילדלפיה) רץ  200מ .ב־21
ש .הרב מק־קינליי מהאוניברסיטה של

רוברט פיטש ,מלוין ויטפילד ופ־
לויד סימונס ייצגו יפה את האת 

מילינואם עבר  400מ .ב־1׳ 47ש.

לטיקה הקלה של ארצות הברית ב 

שרת בצבא האמריקאי במזרח הקרוב

בתור

קצין־רפואי

אז

היה

שמו

סטב כהן ,זמן קצר הוא שרת בא״י בתל-

ליטוינסקי והספורטאים שלנו הכירוהו

וידעו ,כי הוא מתמיד להתאמן בהטלת
כידון .בשנת  1945הוא השתתף באלי 
פות תורכית באיסטנבול והטיל את הכי 
דון למרחק  71.72מ.

הפלא השני הוא הכושי הריסון דיל-
לרד (מאוניברסיטת בלווין־וולם)" ,רץ-

המשוכות" הכי טוב בעולם ,הוא עבר
 200מ .משוכות נמוכות (הניתנות ל 
שנוי) ב־3׳ 23ש.

הסטודנט השחור רגילנד פירמן (מ*

המיל־האחד האמרי 

ב־ 48,5ש .ו־ 800מ 1:54 — .דקות.

קאי המצוין (ידוע בשם ה״כומר המעו 

 110מ .משוכות עבר סימונס ב־14,5

פף) לא השתתף הפעם באליפות .קרבר

ש .פיטש זרק את הדיסקוס למרחק

מאד של

 54.80מ .והדף את כדור הברזל ל־

גיל דוכס ,רץ

נתגלה בתור מתחה רציני
דודם.
דיללרד היה

האתלט

היחיד

שזכה

בשני נצחונות באליפות הזו .נוסף על
מרוץ המשוכות  200מ .וב־ 110מ .משו־

כות ב־ 14ש.
פרטון גורדין זרק את הדיסקוס ל 

מרחק  53.16מ .ושבר את השיא־העו־

למי של בוב פיטש.

הנחה

תלוש מם

14

מעשרה מיליון לירית אטלקיות!

מטר.

גורדון הדף את כדור־הברזל למ 

רחק  16.19מ .ההונגרי הירס עבר
 3000מ .ב־ 8:33דקות .הקבוצת ה 

— ברניי אוול —  71ש 400 .מ— .

אמריקאית עברה את מרוץ השלי 

הרב מק־קנליי —  47.5ש 800 .מ— .

חים  100X4מ .ב־ 41,8ש.

 3:52,9ד 5000 .מ — .סטון — 15:02,7
אוטול —  33:28,3ד.
ד 10000 .מ.
 110מ• משוכות — דיללרד —  14ש.
 200מ .משוכות — דיללרד —  23,3ש.
 400מ .משוכות — סמית —  53,2ש.
 3000מ .מכשולים — אפאב — 9:32,5
דקות  3000מ .הליכה — וובר — 14:10.1
ד .לגובה — אלבריטון —  1.93מ.

הריסון דיללרד

עבר

בולט למדי .שופטי־הקו

הערביים

רגילים להכנס למגרש ולהעיר הע 

רות לשופט ,כנכנס לחנות מכולת,
לטעון עם החנווני .הסכסוכים שמר

 9שחיניות

כולן מחיפה,

הראשונד

מגיעה פרידמן מ־ 52.3ש.

 100מ׳ שחיה חפשית — מת״א —

ראיתי פעמים רבות את כל הק 

בוצות הערביות הכי טובות במש־
חקן והן" :שבאב אלערב"

"איסלאמיה"

חיפה,

חיפה,

איסלאמיה"

יפו" ,קלוב אורטודוקסי" ירושלים,

ובכל יום א׳ הנני עד למשחקי שתי

הקבוצות החיפאיות.

השנה נערכו

ביניהן משחקים על "מגן" וזכתה
בו הקבוצה החיפאית "שבאב אל־

ערב" ,זו שזכתה במגן זה גם בש 

נה העברה .המשחק נערך
שלים על מגרש נייטראלי מחשש

,1:5

הבדל שערים גדול

במשחק

גמר .קבוצת "שבאב אלערב" ידו 
עה לנו ממשחקיה נגד הקבוצות ה 
עבריות בעבר .זאת היא קבוצה
בעלת מרץ וכח שאינה יודעת לה 

די — כוכב
לאמנה.

כדורגל

הערבים עדיין מעריכים את ה 
כח היהודי ולכו עלניר לקפחם׳ כי
כפויי טובה הם.

תיחה

לכל

שלו

אותם

ניצח

מכבי

ת״א

את

מכבי

שער שלישי לטובת חיפה.

שבי

מוסר

גביעים לנבחרת ת״א עבור השחית וג

יתרונה של חיפה בולט .תא הופי 

ביע כדור מים לנבחרת חיפה.

>2

כת חבריו ל״פארבאנד".
ל.

ואמנם

שקולניק

הביע את ברכת מועצת

פועלי ת״א.

קבו 

לקה

שעומקה

תהיה

בעיקרה

בוע

מעירית

ת״א

שלא

תקפח

למטה

מתאי 

מה לרחיצה המונית של הצבור
ימות השבוע.

בכל

ליד הבריכה הגדולה תסודר גם ברי 
כה קטנה לילדים.

וראוי היום
לאיצטדיון

בארץ
פורט

כיום

העברי ולספורטאים

מתאי 

חבי ארצות הברית והודות להצלחתם

לבנין הכניסה ימצאו משרדים

מים למרכזי התחרויות והנהלת המוסד.

הרבה

כן נעשים מאמצים לפתור את אחת

הכספי שבדבר ,להם נגיד" :מעולם לא

היו רבים כל כך חייבים הרבה כל כך

נשא סמל "הפועל" .מגדל זה יהיה מו־

ומניעת כל

בשדה המשחק נתאפשר

הצד

למעטים כל כך"...

דוחק.

עבור גליון

העברים.

מטר שהוא כל חזית האיצטדיון .מעל

רגעים ,לאחר התחרויות,

יעקש אפלויג

סבוב שני בליגה לכדור־מים

השנה

ראש

בו נזרע הגרעין הקט!

הקמת האיצטדיון ערכו את מסעם בר

מגדל שגובהו יהיה  50מטר ועליו ית 

תחרות

להרשם

בתולדות הםם.רנ

ולאנשי הכדורגל של "הפועל" שלמען

הבעיות הקשות ,והיא פזור הקהל תוך

רשימות וצילומים

בו הונח אבן

הפינז

הכניסה לאיצטדיון תבנה לאורך 70

אים לריכוז המשתתפים בכינוסים ומפ 
עלים בינלאומיים.

את

מכבי ת״א  -ב .מ .עתיד נוער

פי־סילא-י עבור כל רשימה על אחד הנושאים הבאים;

חיים גלובינסקי שחזר זה עתה מא 

על מגרשי הספורט.

*

לאחד המפעלים הגדולים והנעלים לס

וכן גם ישנה תכנית להקים שטח מת 

בה סגן ראש העיר עד יום מותו.

מאוזן .1 :תקופת הזמן בין שני

לקפיצה

בגובה

ולרוחק ,וכל

חדים

לענף זה .הבריכה תותאם בח 

אל על ולהשקיף

מגבוה על הנעשה

בין הבריכה ומגרש הכדורגל יעמוד

שים והגן בעוז על התושבים רשאי לת 

ת״א)3 ,

פולני חיפה.

מתחת ליציע יותקנו חדרו שרות מיו 

עים׳ האחד לכדור סל והשני לכדור עף.

ההסתדרות אמר :צבור הפועלים בת״א

דוב הוז ז״ל אשר גדל בעיר זו והיה

דקות(2 ,

לול ריצה ממדרגה ראשונה לאורך 400
מטר ובו  6מסלולים .כן יותקנו בורות

מ .ננזירובסקי בשם הועד הפועל של

כך היה .בילר מת״א מגיע ראשון ב־

רוזנבום

מסביב למגרש הכדורגל יסודר מס 

ומסביב לה יציע עבור  5000צופים.

מעבר לזה יהיו שני מגרשים

א .המלין הביע את ברכתו ואת בר 

בהם תערכנה תחרויות.

פשר לאורחים׳ צלמים ועתונאים לעלות

אתלטיקה קלה.

הברית.

בריכת השהיה

תיבנה באופן מוד 

אר בערבים

"הפוע?"

בתוך המגדל תימצא מעלית אשר תא 

יתר הסידורים המשוכללים ביותר ב 

שעזרו להצלחת מסע "הפועל" בארצות

הפועל העומד להקים מצבת זכרון ל 

1:27,2

הטובות ביותר בדרום שחקו נגד שתי

)0:4( 0:7

קבוצות חלשות בכדור־מים ובכל זאת

ב .מ .עתיד  -מכבי אבשלום
פ״ת )0:4( 3:8

היו צריכות להתאמץ בכדי לזכות בנצ־

חון מלא.

אנשי ב .מ .עתיד־נוער לא יכלו ל

לאור כל העובדות דלעיל ברור,

 .10בד (עץ) ;  .11סיום משחק אשקוקי;

 .1האתלטיקה־הקלה בא״י בעונת תש״ז
 .2כדור־הרגל בא״י בעונת תש״ז

אבשלום פ״ת שתי תחרויות ליגה לכדור־

הבקיע אף שער כבוד אחד .לא כן קבוצת

כי דרגת הספורט אצל שכנינו ה 

יש לנו צורך בהקמת איצטדיון׳ ואנו

 .12שם נוסדה קבוצת ״הכח;  .14מאמן

 .3השהיה וכדור־המים בא״י בעונת תש״ז

מים וקהל הספורטאים הרב שנוכח ב

המכבי־אבשולם שהצליחה במחצית הש

ערבים — נמוכה היא .אין כל ספק
כי אילו היו הם משתפים פעולה

תקוה ,כי מועצת ההסתדרות והישוב

המכבי ת״א;  .15שנה;  .17ספורט ימי;

 .4הבוכם בא״י בעונת תש״ז

מקום ראה שתי תחרויות מענינות.

ניה בלבד להבקיע את שער ב .מ .עתיד

כולו יבינו גם הם ויעזרו בהקמתו.

 .5המשחקים (כדורסל ,כדורעף) בא״י בעונת תש״ז
 .6סיכום מאורעות ספורט מענינים בא״י

משחקים אולימפיים ;  .7ציון;  .9הגיע ;

עמנו ,היה מצבם משתפר .ידוע לי

כי הם מוכנים להכנס להת-אחדותנו
ולשתף פעולה עמנו ,אבל מנהי 
גיהם הפוליטיים העקשנים אוסרים

זאת עליהם.

מוכשרת .כרגע אין לה מאמן והיא
חסרה שטת משחק כל שהיא .בטו 

הארגון׳ אגודי־השופטים וכו׳ ,עומ 

האולימפיים לראשונה;  .2צבע קבוצת

חני ,כי קבוצת הפועל חיפה היתד,

דים במדרגה גבוהה מאד בהשואה
לאלה של הערבים.

״הפועל״ בארה״ב;

על ההתאחדות הא״י

וללחום בכל תוקף

נגד

ב־ 10,6ש .פרקינס עבר  1500מ.

ב־ 3:53דקות .הפיני היינו היה הרא 
שון ב־ 5000מ .ב־ 14;18ד .ביל וסי

קפץ לגובה  1.96מ .בריצה  200מ.

מפרסמים במודעותיהם תמיד .במ־
שחק נגד הקבוצות מפ״ת או מתל־

רדות• אם ברצון הערבים

ב־ 21,2ש.

אביב היה סופג ה״רבן הערבי" לכל

להיות

עליהם להצטרף
חברים בפיפ״א,
להתאחדותנו את שימשיכו להתגל 
גל במדרון הכשלון.

שלמה מוזר

•!°
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 •21מכשיר התעמלות;  .22שמש; .23
לא רץ;  .24תנאי ראשון לכל ספורט;
 .26הכרחי לנטיעת אהל;  .28השליך;
. .. .29לראש המלך;  .30זזו;  .31ספורט
מגן;  .34מלך מצרים;  .36בסיס; .37
 .38 ;60רקבון;  .40מפעל ספורטיבי של

סיביים אפשר היה להפכה לקבוצה

לכדורגל,

מצב הנקודות ת״א — 23׳ חיפה —

 .19שם נאה לסירת ספורט;  .20שוא;

העובר עתה על ספורט כדור־הרגל
אצלנו ,הרי רמת כדור־הרגל שלנו,

הפחות  2שערים נגד אפם ואולי
גם למעלה מזה .לערבים אין אגוד

בכדור מים נערכו

דמנויות ,אולם אח״כ מצליח להבקיע

רני באורך של  50מטר ורוחב  20מטר

קבועים

אשר בנה את הבתים ,סלל את הכבי 

במשחה זה היה בטןח מראש,

פסיד בכבוד .לאחר אמונים אינטנ 

דד בהצלחה

מגיע פרויד ראשון בנ

 100מ .גב גברים• נצחונה של ת״א

אין כל ספק׳ כי למרות המשבר

עם "שבאב אלערב"

בהבדל

1

לפני

פרויד,

.7

לשעבר —

מ■ ז׳לוסט חבר משלחת "הפועל" ל 

האמריקאים

מטר

רטאים.

איצטדיון הגדול של "הפועל" על שם

פרויד ושור; מחיפה — תנשמת וטננ־

מצב הנקודות :ת״א —  ,15חיפה —

מי" חיפה התקשרה עם מאמן יהו 

קיימה ביום ה׳ הנחת

אבן הפינה ל־

בוים .שור מזנק ראשון ,אולם תנשמת

לנוער .השני תנשמת —  1:06-3ד.

הערבים הטילו בזמנו חרם פו 
ליטי עלינו אולם לא בכל" .אסלא 

בצל מאורעות הימים האחרונים נת 

אמריקה׳ הודה במלים חמות בדברי הפ 

אלה

הערבית כחברה בטיפ״א_ ,

שני משחקים.

מר ימפלוסקי מחיפה

שע״י חברת ״אוירון״ .האוירונים מוכנים לטיסה בשיירה <ה מאמר בעמוד

כדי למנוע כל מגע בין הקהל והספו-

דוב הוז ז״ל.

פרויד —  1:06,2ד — .שיא א״י חדש

מחוז חיפה ,את התוארים האלה הם

דקה.

שטיין ,השלישי — אפרים ביגר.
ב־ 50מ׳ חזה נערית ב׳ — משתתפות

התאחדות הספורט

המכנה את עצמה "רבן א״י ,ורבן

הגיע הראשון

שיא א״י חדש לנוער .השני היה רוט־

בין קהל אוהדי־הקבוצות וכן עזי 
בת המגרש

חק לרגלי ״פאול״ .וואגי מחמיץ  5הז 

אבן־ הפנה ?אצטדיון

הונחה

שון הגיע אלבוים בזמן  5:43דקות —

גיעת יד .היה זה קרב מרתק .זמנו של

ע״י השחקנים,

בת גלים בתוצאות .1:2

ובהבדל  6מטרים לפני החיפאים .הרא 

אצל הערבים .ועליה להתנגד בכל

עדיין מושרשים מאד אצל הערבים.

מחיפה (1 .אברהם —  35.1ש )2 .גול-

לפני יריבו החיפאי .את רוטשטין מח 

של  6מטרים .את בוק מחליף רוטשטין

כדור מים.

לאחר זה הוצא זיגלר מת״א מהמש 

מסתיימת התחרות הבין־עירונית ini״
צאות  29:47לטובת תל אביב.

בברכה השניה נמצאים הת״א בראש

אולם למטרה

תוקף

 50נו׳ נוער ב /חפשית .כל השחינים

המרחק בינו לבין הינג וגומר כ־ 20מ׳

בראשון

אולם בוק מסיים לפני תנשמת בהבדל

אוירוני ביה״ם לטיס מוטורי

למצב הכדורגל בארצנו .אצלנו ו 

לספוח

ואת תנשמת הינג .רוטשטין מגדיל את

— האחים אפרים וידם ביגר.

שתי הקבוצות הנ״ל נדונה מלכת 
חילה לכשלון .ההפיעות והמריבות

להתנגד

דיללרד

הופיעו אלבוים ורוטשטין ,בשם

בראש

את כל

נו• הראשון מגיע זוננברג —  3:15ד)2 .
איילבלום ת״א )3 ,פיסבינר ,חיפד^
מצב הנקודות56 :א —  ,31חיפה —
• 13

תנשמת מחיפה המקטין

שער שני לזכות חיפה.

חיפה

בנוגע

העובדות

את פיסבינר ומגדיל

את המרחק בי 

פרויד מחליף בוק מת״א ואת

את המרחק,

חיפה .כעגבור דקות מספר מבקיע בך

עם נצחונה של חיפה

בכדור מיג

 400מ׳ שחיה חפשית — .בשם ת״א

הלת התאחדוחנו להמציא לפיפ״א
הקיימות

וואגו

הנקודות :ת״א —  •41חיפה — .19
בזמן של ת״א —  10:48.5דקות ,וחיפה
—  11:15,2דקות.

תובבים יחדיו׳ אוסם איילבלום

מנצח פרויד בהבדל 8

מטרים.

אפ׳ ביגר את

השער הראשון לטובת

וואש היה השחקן הכי טוב בבריכה

נוכח קהל בן אלף איש.

ואולי אף החמירו .כל התחרות כין

קיום שתי התאחדויות כדורגל נפ 

כורקינס עבר את ה־ 800מ .ב־1;52,6

 100x3מ )1 — .צרפת —  4:03.2ד.
 )2הולנד —  4:20ד.

עובר

את

היה זה נצחון גדול לתל .ביב ,מצב

קה הראשונה מבקיע בך ממסירתו של

ברכת עידוד לה״ה רוקח ,בן עמי וק־
ריניצי.

תובבים

יכולה אפילו במצבה כיוס להתמו 
 100מטר

תלבושת)

הוחלט

מתקדם ראתו גם פרויד ,שניהם מס

בתחרויות הבין־לאומיות 'באת־
לטיקה־הקלה שנערכו באוסלו בש 

בוע העבר השיגה הקבוצה האמרי 
קאית הישגים בולטים.

הם חד־צדדיים

אייליינבלום ת״א ופסברנר חיפה מס 

שונים הם מסתובבים יחד׳ אבל בגמר

בך.

וגומר

בריכה

חיפה פותחת בהסתערות וכבר בד 

המספר ל־ .5ואש מתקרב לשער ומגד
קיע שער שיש ,לזכות חיפה.

לשלוח

יחד ב־ 50מ .ותנשמת נמצא

מריבות ומכות עם הקבוצה היפו־
נצחה
חיפה
"איסלאמיה".
אית

חדש בזריקת דיסקוס למרחק 54,40

פירמן  1:50.9ד 500 .מ — .קרבר —

בשעה שיש צורך לפעול .על הנ 

שופטים יעיל ואלה המופיעים (בלי
באופן

 200מ .חזה —  )1יעקב (צ).
 3:03.8ד )2 .יונים (ש 3:13.4 — ).ד.
 )3דה־יגר (ה 3:14,4 - ).ד.

 200מ׳ חזה ,גברים .זוננברג בראש.

פרויד מזנק ראשון ,את  100מ׳ הרא 

האחרונים

בחצי

לפני

רביעי לטובת חיפה .ואגו מעלה אה

רוקח ,ראש עירית

פט הזכירם ,בין "שבאב אלערב"
ובין "איסלאמיה" חיפה לא פסקו

שיא עולמי .חדש בדיסקוס
האתלטים האמריקאיים באוסלו

בהעדרו של גל הטון (מקליפורניה-

סטודנט של האוניברסיטה

ספורט־הארץ מיום ו׳  )1.8.47אכן,
על הפעילים שבקרבנו ועל כתבי־

בירו־

הדרומית) הנמצא ברפוי ,רץ הכושי בי־

התוצאות
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 14.25מ .מורקוש קפץ לגובה 1.90
מ .ובמוט —  4.20מ.

פורטון גורדון השיג שיא עולמי

 100מ — .מתים —  10.5ש 200 .מ.

מיל בקפה

התחרויות שנערכו ב־ 3באבגוסט
באיסטנבול.

הודן רץ  100מ .ב־ 10,6ש .ו־200
מ .ב־5׳ 21ש .והיטפילד —  400מ.

לי מתים,

"גלי־גיל ברמת־גן

מורקוש,

האוניברסיטה של ניו־יורק) עבר 800
מ .ב־ 1:50,9דקוןת .וגרלד קרבר (פך
סטט־קולג׳) עבר  1500מ .ב־ 3:52,9ד.

לאילנאו 100 ,מ .ב־ 10.5ש.

&תרו ככרבת־חשחיה

ריכרד הודן׳

רישמונד

ההתאחדות הא״י

לכדורגל

(ראה

הספורט להאיץ בהתאחדות שתפעל

הישגים חשובים אחרים היו של בר־

במשחקים־האולימפיים

אותו הרופף 1גם •
ת״א נמצא בלטרון.

 100מ .גב —  )1בלומר (ש).
 1:23.1ד )2 .מולדר (ה 1:26,4 — ).ד.
 )3פרנטה (צ 1:28.8 — ).ד.

 )3ליגרצקי )4 ,פרגר.

פרויד ת״א מתיצב נגד וואגו חיפה.

ביחוד כשאיילבלום שוחה את  200מ׳

וחיפה בכפות כחולות.

במחצית

השניה

מבקיע

בך

שער

אינו יכול לה• יז ניכח מפני מצב ברי 

הביצת "ייביטום" מש-
עביר ההליץ דהינגרי פיסקס ,לא

 )3מולדר (ה).

רק התאחדות אחת לכדורגל

הדגיש

משחהנים אלה תועלת רבה.

 1:15ד.

הבין־עירונית׳ תל אביב בכפות לבנות

ליף

איילבלום ופנציבך

ש

האלה משלמים דמי־

 1:09.1ד )2 .בלדנוג (ש 1:14,8 — ).ד.

מחיפה )1 .לחרב 1:22 ,ד )2 .קומפניץ,

 200x4מ׳ משחה שליחים.

הניג .לחיפאים את כל סכויים לנצח,

יו״ר ההתאחדות הא״י לשחיה ,את ה 

דיע כי ראש העיר חיפה מר ש .לוי

 100מ .קראול —  )1הליני (צ— ).

אולי ז ה השפמון שעצבן כל כך את

לר ושרליי פרקר ,רצה  100x4מ .ב־

סיימור הנהו נער גדל בן  ,26הוא

בשעה הקבועה

בשם מכבי חיפה ברך מר זאק והו

תחרויות שחיה של פועלים
ברוטרדם
הולנד  -צרפת  -שויץ

אליפות ארה״ב באתלטיהה

הוא הנהו התקוה הגדולה

מיבן מאליו שחליפי השחקנים מק 

פתח מר ג .פלש,

קשה.

ג׳ו בקסי רגיל למספר צופים גדול מזה.

בלונדון.

בתקפו גם לעינה שאחריה ובאופן זה

ליה לגייס כחות צעירים לשורות הש 
היה.

יצה לקבוצה החלו .ורקב צות האטל־

 100מ׳ שחיה חפשית ,נערים .כולם

דשמיד  )3גרץ.

מחליף את

משחק שני נערך במסגרת התחרות

עה בלי ודש והירשלר.

/

מהם בשנים• חיפה נמצאת במדרון וע 

זה ,אכל העיבדה היא שלעת עתה הן

קו עליו  30אלף הצופים? זה מצחיק.

בלום .אנג׳לם בשנת  1932ב־ 3.12מ.

להם להתחרות נגד

הכח״ת הצעירים

רץ אורגנה התחרות המסורתית הזו.

"אספניול"

של ארה״ב

קוף

ביום אדם רצוץ — הוא אינו מכחיש

והגה קרה הנס .השופט שרק ,שחקני

ני מתי ג׳רבינן במשחקים האולימפיים

תשחקנה בליגה

ע״ח

שהייניה הקשישים שקשה

את זאת ,אבל אין ספק שזה פגע בו

לא תפס מה הפריע לו במלחמתו .ההעי-

מלום אנג׳לם.

את הפסדה הגד:ל של חיפה יש לז 

שחקנים מההיץ .יש חולקים על נוהג

עתה לזכור את הפרטים ,אבל אז הוא

סיטה של

סבות טכניות.

קיות מחזיקית בהרגלן היתיק — לרכוש

סקה הם היו עייפים ויגעים כאנשי בר 

הקלה ,על מסילת־הריצה של האוניבר"

ודש והירשלר׳ שלא יכלו לבוא מפני

פגישה בנאום קצר .הוא

צלונה ועצביהם היו מתוחים לא פחות

בלינקולן (נברסקה) נערכו השנה הת 

גבוהה .הקרין היה מר גרוסמן.

למרות המצב הקשה השורר עתה בא 

תד ,לו הרגשה לא טובה .היא אמנם יכול

חרויות על אליפות ארה״ב באתלטיקה"

הדשית׳

התנוסס

הקבוצה הת״א הופיעה בלי אלברג,

בליגה א׳ ובהיות

היה מספר הקביצית בשנת .16 — 1950

השפם הקטן היד! בעוכריו

יודע לבאר זאת .כבר בזמן הקרב הי 

מאשר .עצביהם של אנשי

נח ,אבל הנהלת

 1948/49רק  18קביצה .סעיף זה יהיה

 43.3ש .מרוץ שליחים אולימפי צ׳כר
סלוסבקיה ( .33:36,4שיא צ׳כי).

פוצץ עור התף באזנו ולבסוף כשהשר

יודע מה קרה לבחורי "מדריד" .בהפ 

 2קבוצות

מ .הולנד

הדבור — פשוטו כמשמעו (מקרה זה
הנהו ענין מדיציני חשוב!) לשני הת 

פט שרק את הסיום היו התוצאות .0:0

 20 1947/48קבוצה

הקפיצית

דגלנו

הלאומי .הסדר והארגון עמדו על רמה

שרק  4קביצות ירדו לליגה ב׳ ועלו רק

קנוטק (צ׳ 45.20 ).מ .כדורברזל קלינה

 15.00מטר100x4 .

לאחר  4דחיות נערכה סו״ס ההת 

על מגדל

תכניות .במילנו כבר הוחלט על תכניה
הליגית
של העונה הבאה ,בשנת

קוסוטר (צ׳ 61:50 ).מ .דיסקוס

שלמה מוזר

מאת כתבנו

ההתאחדות מתאספת ,מחליטה ימתכנת

 3.80מ.

בקסי הפסיד נגד טנדברג .בקסי הנהו

והנה מה שקרה בתוספת הזמן .השך

הכדורגל האטלקי

 1500מ .סליגקאים (ה).

חיפה מכריעה את ת״א בכדור מים  - 0:6איילבוים ופרויד מת״א קובעים שני שיאים חדשים לנוער
בין ת״א וחיפה.

ח מיליון לירות
כור כדורגלן

(צ׳).

תל־אבי□ מנצחת את חיפה 29:47
חרות הבין־עירונית בשחיה וכדור מים

הארור!...

השפמון

 56.9ש .קפיצה לרוחק ליינונהוב (ה).

מהם מכרו את כתנתם האחרונה לשם

הקטן הבלתי־גברי

התחרות הבין־עירונית ‘בשחיה

המצחיק.

ושוב עברו שניות ,ושוב השפם הקטן

הציע לשתי הקבוצות מקום חדש המת 

זית והיה חשש להתפרצות מרך כללי...

ח

פעמים לשפם זה .והאם ידע זאת טנד־
ברג ? ההיה זה שייך לתכסיס? בקסי

הציץ וראה נגד עיניו את השפמון ,את

זטופק ,שזמן קצר לפני־כן העמיד בצל

אים לשתיהן גם יחד ,אבל ההצעה לא

המחאה הזו ,התפטר נשיא הליגה המחו 

4

בזירה הוא נאלץ

קואיס ,הצרפתי רייף ומעל לכלם הצ׳כי

את ההולנדי בזמן של  14:38.4דקה,

פטרה את הנשיא

משמאל

וחמשים שערה מימין .בקסי

לשאת עינים כמה

סובל שפמים...
השניות עברו ,הסבובים עברו ,בקסי

יותר .כאן נגלה כחם של הברלנד ,סליג־

רק שהוא

נתקבלה.

שבדי ולו שפם קטן .חמשים

שערה

זאת

תר׳ ולכן הופעתה הפעם היתד .מדהימה

משחק הגמר לא התקיים במועדו.
*A

בקסי? הוא עוד לא ראה כמוהו

אף

חייך

בראותו

בפעם

הראשונה.

נזכר שספר פעם לטנדבג׳ כי אין הוא!

לאחר דברי הברכות הוזמנו חבריה

/

ואורחים לצקת כף מלט לאבן היסוד.

:׳

וזוהי התכנית _•
בשיחה עם האדריכל של המחלקה
קלפוס ,שכבר מסר את

שוונה ,נודעו לי הפרטים הבאים:

 .1שם נערכו המשחקים

והוא

יכיל מגרש כדורגל ,כדור

סל

ועף ומסלולי ריצה ,שתי בריכות שח 
יה׳ אולמות התעמלות וחדרי שיכון.

 .5שם נוסדה אגודת הספורט הראשונה
מגרשי

בא״י;  .6תפקיד החלוצים; .8
טניס בפורסמים;  .11הקרב המגוון ב־
יותר בספורט;  .13הקבוצה הראשונה
בליגה א׳;  •16חיק;  .17כנוי; ;17 .18
 .19ספורטאי;  .23מפעל מכבי גדול
(הפוך);  .24עני;  .25אויב;  .27התחרות
בין שנים;  .32סירה אנדינית; .33

בחלק המערבי שבו וזה על מנת למ 
ניע ממני את המגע עם השמש הלוהטת
בימות הקיץ מתחת היציע הגדול יב 

נו אולמות

 20,סיגריות  15מיל"

התעמלות גדולים וכו גם

חדרי עיון• עקרון

חשוב יהיה בבנין

הטריבונה שהיא תוקם בגובה שני מטר

מעל המגרש וכן גם יותקנו סידורים

לאחר הופעתה _רבת הרושם של מש 

— כתובה במכונת־כתיבה או בכתב־יד ברור ונקי מעבר האחד של הנייר
— לכל רשימה יש לצרף את "תלוש־הרשימות" שבגליון הזה•

לחת א״י בכנוס הנוער הדמוקרטי בפ 

— נא לציין את הכתובת המלאה של כותב הרשימה.

רג על דגלה הלאומי ,הגיעה

להתמודד

::

פרס

■

ספ*רט

ותרבות־הגוף

בא״י,

מספורטאים

כספורט ולשםת הים

עברים'

אלוף

א״י

בטנים

י.

פינקלקראוט

;

נפסל מחמת גילו המבוגר וע״י כך נח 

הצלומים צריכים להיות על ניר מבריק ,בצרוף לכתובת ברורה על נושא הצלום;

לשה הקבוצה הא״י ונוצחה .לעומת זאת

מא״י או מחו״ל.

:הצלום" שיש לגזור מגליון זה.

׳

■ המועד האחרון לקבלת הרשימות והצלומים — ט״ז אלול׳ תש״ז (;,)1.9.1947
ן
לפי הכתובת :יוסף יקיתיאלי׳ תל־אביב ת .ד129 .

:
:

הספורט.

כל החומר שיתקבל יחשב לרכוש המערכת.

אספקלריורשל^הס^ורט
תלוש הצילום והרשימות

ער הצ׳כוסלובקי במשחקים  5:15ו־.4:17

על

ראשון.

על כל צלום צריכה להיות חתימת הצלם ובצרוף כתובתו המלאה ו״תלוש<

:

עם

משלחויז

שעתה

עצות .הקבוצה הא״י הוכתה ע״י הנו 

מגרש הספורט ניצחו הא״י בסבוב ה 

לא״י עבור הצלום הכי טוב
או ספורטאיות

 3פעמים.

ב .מאירי

ספורטאי א״י בכנוס הנוער בפרג

 .7סיכום מאירעות ספורט מענינים בחו״ל.
— כל רשימה תכיל  1000 — 750מלה

/מפעולות

טריבונה שתכיל בקרבה קהל של 25
אלף איש תיבנה במחציתו של המגרש

מכבי ת״א וב .מ .עתיד שתי הקבוצות

תחרות צלומי ספרט לחובבים

מר

קלפום — ישתרע על שטח של  28דונם

 .3יפה;  .4התיר;

סוכנות ידיעות ר״ת;  •34אולי;
מקור היין.

׳:

הצעתו הרא־

מגרש האיצטדיון — אומר לי

.35

;!

הטכנית על יד מרכז הפועל מר מקם

הפועל.
מאונך:

מריקה ,אמר :אנשי אמריקה הבינו כי

::
::

ביום ד׳ שעבר התקימו בבריכת מכבי־

השתתף פינקלקראוט באליפות

צ׳כיה

ונצח בתחרות זו עם בן זוגו אפל את
אלופי הנוער הצ׳כי  .4:6 ,6:8 ,6:4אך

הפסידו נגד הזוג הפולני.
היריבים של א״י בכדור עף הם הר 

ציניים ביותר .נבחרת ברית המועצות,
יוגוסלביה ושש קבוצות מפרג .הטובה
ביותר היא הקבוצה

של ברית המו 

מדור ?תעופה ולראיה

מאתונה עי רונדו
—

1896

אתונה

לאחר ההצלחה הגדולה של המש 

 -מאת יהושע אייזיק

חקים האולימפיים בשנת 1896

מנהל המועצה הכללית לתעופה העברית ומנהל בית־הספר לטיס מוטורי.

אין הם

שע״י

נה הושג קיצור ניכר בשעות הלמוד

עד כה נסיעה לבתי־ספר לחוץ לא 

על הקו העיקרי

חברת "אוירון" הנושא את שם מיס 

ובעקר בזמן הלמודים ( במקום 3־4
חדשים 4־ 6שבועות) צמצום הזמן

רץ .עתה מתחיל המחזור הראשון
בלימודים שיטתיים לקראת שלבי

להשפיע.
שאלת שדה התעופה בשביל בית־

והספיק

עושה את הלמוד קל ופשוט יותר ו 
חוסך זמן וכסף ללומד .בזמן* הקורם

טיס נוספים .תכניות הלימודים בש 

הספר עומדת עכשיו בטיפול רציני

לתו היתה באפיקים׳ אח״ב הועבר

מקבל התלמיד גם שעורים עיוניים

ללוד ובזמן הפיכת לוד ,בראשית ה 

בשדה.

המורה.

לחוקי למוד הטיס בדרגות השונות׳
בית הספר לטיס מוטורי בפעולתו

השנה מוכיח ,שהוא יוכל לספק את

הועבר לשדה התעופה ברמלה ,בו

בית הספר

לטיס מוטורי

דו ומנהלו הראשון יצחק בן יעקב
דל׳ קיים זה שמונה שנים

לחנך כ־ 130תלמידים .ראשית פעו 

מלחמה ,לשדה תעופה צבאי מרכזי׳

משמעת הלימודים

הוא פועל עד היום ,למרות כל ה 

להם

לדרגותיו .כפגע בדרך קיומו והת 
פתחותו של בית הספר עמדה שאלת

רק הודות לכך אפשר גם לשפר את

שאין

סכויים להיות טייסים טובים,

אף ההגבלות החמורות שחלו על ה 

אלה מהווים רק מעמסה .עד כה היו

כי

שדה התעופה .הוא נמצא רחוק מי 
שוב עברי והתנועה הלוך וחזור לעו 

החשוב

בדים וללומדים קשה ועולה ביוקר.

ביותר בפעולת בית הספר — הש 
תלמות טייסים ,למעלה ממחצית

השדה עצמו איננו מן הטורים ביותר

!מן לנכבדים כיותר .בית הגט;-
צריך לאפשר גם חנוך בעלי מקצוע

מקרים כאלה.

הפרק

של

שעות הטיסה בבית הספר היו מוק 
דשות להשתלמות .מספר ניכר של

למצב ההולם את הצרכים .בראש ו 
ראשונה יש לציין את הגדלת חבר

טייסים מתקדמים הספיק השנה לה 

שורה

פה בארץ — מתחילה
שפורים בבית הספר

לשם

גיע לדרגות רציניות.
השנה מתחיל ביה״ס בפעולה חד 

עובדי הקרקע ,עם צרוף כמה מהנ 
דסי תעופה מנוסים לעבודות חברת

"אוירון" .שינוי זה נותן את האפ 
באוירונים■
שרות של טפול טוב
החזקתם מוכנים תמיד לפעולה .על

מכמה בחינות ,והקושי העיקרי הי 
תד ,שאלת רשות הכניסה אליו ,בא 

שר הוא צבאי .מהגשת הבקשה עד
רשיון הכניסה היו עוברים חדשים
אחדים ,הענין בכלל היה מקרי והפ 

מכל סוגי

במחנה הארצי לדאיה
במחנה הארצי לדאיה שנפתח ב־
התקים מחזור

למתחילים

לדרגה א׳ ולמתקדמים

לדרגה ב׳.

 4ליולי

עתה מתחיל

מחזור לדואים

דרגה

שדה התעופה.

מספר הצליח טייס הדאובים מנחם

שה וחשובה ביותר והיא הכנת טיי 
סים לא רק לשלב ראשון ,אלא גם

מצד הממונים

לשלבים מתקדמים ,דבר שהצריך

אבל זה משתקף רק בחיי יום יום,

על

ברנשטין מכפר יהושע לבצע דאית

מרחק מכפר־ילדים

למפרץ היפה.

הדאיה בוצעה בדאון מטטוס קומר

לאנשים פרטיים ומהם הוצאו מה־
שמוש בכלל♦
מדריך

בתור מדריך לטיס — אפשרו שכ 

לולים רציניים.

באתונא .ה 

עב קלה ,תחת צלילי תזמורת וכל

לימפיים
משחקים

האולימפיים

בשחיה

המודרניים

קבוצה לאומית תחת דגלה נסנכנו

היו צריכים להעריך ,כדוגמת וומש־

לאצטדיון המקושט .יורש העצר ה 

רויות־האליפות מס ,6 .כי קדמו להן
בודפסט _  926ו

הקים הקדומים׳ אחת לארבע שי-4ם,

יוני קדם את הבאים בדברי ברכה

האלה בפעם

אז נערכו ההתחרויות

פתיחת

הראשונה עפ״י יזמתו של ה׳ ליאו דונט,

המשחקים נעו'כים תמיד באותה ה 

המשחקים .האצט. ,ן היה מקושט

של התאחדות השחיר,

פעם בפעם

בדגלי כל העמים המשתתפים׳ ה 
טריבונות בירק ובפרחים — כל

והחוקה של המודרניים

שא ,ן

ארץ ,אלא מזכים מדי

ארץ אחרת .לכן נענה הועד האולי 

על

קצרים והמלך הכריז

X
{

.פ ר ק
ה

J

□דורגל
מרתק

שותפו

שינויים לטובה בסדורים הטכניים

בדים השיגו  83נקודה וההונגרים —

לראשונה גם נשים .אמנם עוד לא

והמארגנים חזרו שוב על שגיאו 

 118נקודה .הונגריה —  72נקודה.
 77נקודה .ההונגרים זכו במשחק כדור־ —
המים .ההישגים הטובים ביותר בתח 
צרפת —  37נקודה .גביע־ברדין לגב 

הקים אלה — יהיו "מיוחדים".

בתור מתחרות16 .

חלו

גערות דניות

תיהם בשנת  ,1896כמובן שזה הש־

התעמלות

נחמדות הוזמנו להפגין

דנית .הופעה זו של קבוצת נשים

מאורגנת באתונא׳ צריכה

להחשב

כהנחת אבן היסוד לתנוערל תרבות־

הגוף בקרב הנשים .הנערות הברי 
אות והחמודות שלגו כיום ,המטפ 

לות בכל מיני ספורט ותרגילים גו־
"ביים לא תאמנה שלפני  40שנה

את בן־חורין בצאתו מן המגרש וב 
עברם על יד בית

הקפה "מרכז"

הספורט.

רויות הנ״ל היו 100 :מ .סגנון־חפשי

רות נמסר להולנד —  88נקודה ,גרמניה

מסילת המרוץ היתה רכה ,הסיבו 
בים צרים מאד וחדים ונוסף לכך

ע״י ברני (הונגריה) —  1:1ד 200 .מ.

 ,85בריטניה־הגדולה 26 — ,נקודה.

כרע לרעה על

הישגי

חזה — רדמכר (גרמניה) —  2:52,6ד.

בולון A921 -

היה כוון הריצה הפוך מזה המקו 
בל כיום בכל הארצות .כל הישגים

תחרויות מלבד להצגת

נתקלו השנים באפרתי ,אשר העיף

גו  111נקודה וקבלו את "גביע־אירופה"

לבסוף עלו על המגרש האיטלקים׳

הגרמנים ,הדנים ,ההונגרים והנור־
בגים שהראו תרגילי התעמלות ו 

שהושג ע״י מדריך הטייס א .רפו־
פורט בתחרות הדאיה הארצית על

גדול .כל משלחת לאומית נתקבלה

בשנת .1941

בתזמורת ועברה בלויתה בתהלוכה

תרגילים חפשיים .בערב הראו לנו

כמו כן הצליח מדריך הדאיה יצחק
הננסון לבצע טיסת לילה בדאוניס.

ברחובות העיר הראשיים המקוש 
היוני
טים בדגלים ובירק .הקהל

שדה החניה הואר .באמצעות פנסי

שעמד על גזוזטראות הבתים וגגו 

את הרבות האקרופולוס.
התחרויות.
"ביום השני החלו
האמריקאים היו הכי טובים בכל.

מכוניות .לרשות המחנה עומדים s
דאונים ,מהם 4 :דאוני וורונה למ־

תיהם פזר פרחים על ראשי האור 

הקריאות "הידד אמריקה"! לא פס 
קו ,אחרי האמריקאים היו האנגלים

שנערכה

ע״י

חים ומחאו כף.
,,הספורטאים מארצות

איטליה,

אנגליה ,בלגיה ,גרמניה,

מצרים׳

רומניה ,שבדיה
נורבגיה׳ ספרד,
בצפאיאון
?לתורכיה שוכנו כולם

שהיו

בנוי

ביותר ,אחריהם

הטובים

השבדים

והיונים.
"מעגין לציין את התוצאות הח 
שובות ביותר; ב־ 100מ .הגיע ה־

(המשך בעמוד )3

בתבנית

כולו משיש

!Car

יותר ממליון אחד דולריס דמי־
־
כניסה 1נתגלה בקופה בשבת  2ביולי

ע״י קבוצות שונות שרצו להפריע
בעד ביצוע ההתחרות הזו ,לתת את

 1921בתחרות ג׳ק דמפסיי האלוף

הרשיון

העולמי במשקל הכבד נגד מלך ה־

הזו.
הקרב נרשם ל־ 12סבוב והיריבים

קרפנטיר מצרפת .הקרב נערך ב־

היו צריכים להשתמש בכפפות בנות
 8אוקיות׳ בהתאם לחוקת הבוכס של

בוכס האירופי

"גורגיאוס

״וילס־טירטי־אקרס — בעיר ג׳רסי׳
בנוכחות קהל בן  80000איש ששלם

דמי־כניסה בסך  1.623.380דולר.

קרפנטייר אשר התחיל להתאגרף
בשנת  1907בתור נער בן  14שנה
במשקל תרנגול ,הושיט ידו לכתרו

בגיו־יורק עצמה העריכו אח
סכום ההמראות על קרב זה בסך

של דמפסיי אחרי הכותו את ג׳ו בי־

 500.000רולר לטובת דמפסיי שנכ־

הראשון

נס לזירה בתור פויבוריט ביחס 2,5
ל־ 1ובאמרה" :אדם גדול טוב" יכה

הרגיש במבטים האלה אמר" :מר
לך
אבטיחי ,האיש זומם לעשות

בדרך "קדימה" .ראשית כל החליט

מר אבטיחי להרחיק את "העין הר 

פלחו את האויר .היתה זו הפגנה
אדירה של כל באי האצטדיון ,הכל

קני ה״סער" התעוררו מקפאוגם ו 

אביחיל ברצועה שעל צוארו

החלו תוקפים את "קדימה" כעדת

אביחיל שלנו !״ בינתיים התעורר גם

פלא".

צחקו במלוא הפה .תהלוכת השחק 
נים ,התיש והמאמן הקיפה את כל

דבורים.
משחק הכדורגל

השופט מתדהמתו ושרק בעיטת־
שער .ואבטיחי הופיע בריצה על ה 

בים בעיר ג׳רסי בשנת .1920
ב־ 71קרבות מתוך  85יצא קרפ־

שונות של

קולנוע כגון:

נטייר כמנצח ורק באחד מהם הוכה

וושבורן ,סינטורים ,דיפלומטים ו־

הוא הפסיק )להתאגרף

מליונרים .כרטיסי ישיבה סמוך
לזירה נמכרו ב־ 50דולר האחד.

רעה ועליך להזהר ממנו .אני הכר 
תי את אופיו הרע זה כבר ,ולא יע 

רות הקרובה של "קדימה"! ובהפרדו

נחשלת ששחקניה אינם מסוגלים ל 

לעצמו:

מאבטיחי,

לחש

בור זמן רב והוא יתגלה גם לאח 

"מענין לדעת מה תהא דעתה

רים ,אני מוכן לעזרתך מר אבטיחי,
"אני מודה לך מקרב לב על דב־

דליה על אבטיחי זה?"

ריך הטובים ,מר בן־חורין" השיב
אפטיחי" ,אמנם רק היום הכרתיך ל

ראשונה והנני שמח להצלחתי לר 
כוש את ידידותך".
"מר אבטיחי" ,אמר בן־חורין׳ "בן
דודי אבנר בן־חורין מירר״זליס ,ש 

המגרש סביב .ידי
מלאות עבודה ,אף

היו
הצלמים
צלם הקולנוע

"מרוץ הזמן" לא חם על כל מאמץ

נצח תולה את יכלתה זו בעין רעה.

חורין

של

אכיחיל עוכר עבירה
חורי׳ כתב הספורט ,היה בחור כ 
ארזים ,ביחוד הצטיין כשהעט בידו
והניר לפניו .באותו לילה כשתל־

אביב היתה כבר אחוזה תנומה ,הת 
רוצץ חורי בבית הדפוס של עתון

באותו בוקר

נחטפו

כל

עתוני

להציל את המצב ,אבל בטרם הצ 

את

ליח להגיע הקיצוני היריב ,העביר

תשומת לבו למגרש בו נעשתה ה־

זה האחרון את הכדור לחלוץ המר 

שון נלכד על ידי ראובגי ,השני ע״י
עוזי והשלישי ע״י פרץ —  0:3לטו 

הגרלה בין שני ראשי הקבוצות.
התגלה כבר בהגרלה זו השפעתו של

כזי של "סער" .עתה ,נדמה היה׳ אין
ל״קדימה" כל אפשרות למנוע אח

בת "קדימה".

"כשנשאל אבטיחי ,המאמן החדש

הביתי

עתה הפנה

הקהל

תיש הפלא? צהלת

העצום

הקהל

צחוק הלך וגבר בצהרים כשמודעה׳

ברחובות תל אביב

תיש גדול לבוש

ועליה
חולצת

ישב לו

מר זרח

אפרתי בתא ההנהלה בטריבונה ה־

תמונת

ראשית וסקר בעיני־־זעם את מהלך

כדורגל

הענינים על המגרש .הוא לא אמר

דבר ע״ד אביהיל והסתייג מכל ה־

לבעיטה והנה...

מקרין קרנים ,בעל

זקן ובצוארו

פעמון נחושת קטן על גבי רצועת
עור אדומה .כעבור רבע שעה וה 

וולס רייך

בקרב נגד בטלינג סיקי בפריז.

לחזות בבוכס.
לפני הקרב שהחל בשעה  3אחה״צ

ההרים בפירינאים — ולראשונה בדב 

לארצות־הברית

רעה ,אבל הוכרע בגוק־אאוט ע״י
גיני טוניי בניו־יורק בקרב של 15

פרי הציג את קרפנטייר כ״פאר עמו
וכחיל של צרפת" .מחיאות הכפים
לצרפתי היו רבות מאשר לאלוף.

4058

סבוב.
(כל הזכויות שמורות לקונגס סע־
דיקט פרטורס ול״אספקלריה של ה־

הפורט)".

מטר ביום אחד

כלי הם לא יזיקו ,חשבו הראשונים.

להעצר במקום אחד

לשתות ואפילו
ולבקר

בבנין

מענין .הוא עובר את האטפה ב־8:08:01

תקותו היתה חזקה שלא יהיה עליו

שלא גרעו עיניהם מרגליו של גנין

שאגלה

השיב

מסע ,הגיש ברמבילה בקשה לאזרחות

הפנו אף הם את פניהם לעבר הצו 

חורי "רק זאת אוכל לומר לך ,הי 

חקים ונתנו אף הם את קולם בצחוק.

חיד

ממש באותו הרגע שגנון פשט את
רגלו הימנית אל הכדור ,הוא הות 

"קדימה" לליגה א׳

בינתיים

החל המשחק.

שחקני

התכונה.

קף מאחוריו

הלבשת אביחיל לא היתה קלה ול 

הקבוצה מתמול שלשום׳ במשך 5

"קדימה" .הוא הגיע

בסוף קושט התיש וע״י הרצועה ה 
אדומה שעליה תלה פעמון הנחושת

הדקות הראשונות ,לא חדלו מהת 

מהבמה הראשית אל המגרש ישר
אל גנין ונגח בקרניו בעכוזו של

"קבוצת הכדורגל "קדימה" סבלה

ראש הקבוצה ולמשוך אחריו את ה 
עליו

בז ראו בפעם הראשונה התאמצות

קיף את יריביהם.
גדלה ההתרגשות,

בתא ההנהלה
כי זאת הפעם

על ידי

התיש

של

בריצת סערה

גנין ,הכדור עבר ביעף ובגובה
עצום מעל למשקוף השער של
"קדימה" וגנין השתטח מלוא קומתו
ארצה.
"פנדל" צוח גנין מלא זעם בקו 

לשמור על התיש.

מצד שחקני "קדימה" לשחק מש 

התהלוכה יצאה בשעה הקבועה
מראש מחדר ההלבשה והחלה מקי 

שחק ראובני,
באגף הימני
חק.
הוא נשא ברוח
במלוא הקיטור,

לקריאתו פרץ הקהל בצחוק .מחודש

המצוין

ואף כל השחקנים שעל המגרש נצ 

סערה ורק

הודות לשוער

שיכול

להעלות

את קבוצת

הנהו

המאמן

אבטיחי .הוא הציל היום את הק 

בוצה".
״אמנון! אני רוצה לעזור לו .ואף
עליך לעזור לו׳ הן מטורף לכדורגל

הנך וכן אתה מתימר להיות עתונאי
של ספורט .אני אדבר מחר בבוקר

רת עירנו .הקבוצה הצליחה להתק 

לבן שצעד בגאון לצדו של המאמן

זה

שר עם מאמן חדש ,מר אבטיחי׳ ש 

מחזה מרהיב עין; שני הידידים אב־

הוכיח עד מהרה׳ כי הוא הנהו ה 

הצולע ,רעדו הטריבונות והאויר מ 
מחיאות הכפים הסוערות של 15

״מי הוא ?״ שאל גנין בנערו את

בדל בגובה של כל השטח בן  195ק״מ

מגיע ל־ 8616מטר ,מזה היו

רוכבי האופנים להעפיל  4088מטר.
לויטו קרו כמה אי נעימויות בדרך.

לפניהם למטרה

"אבל"

פסיק עתה?"

הדרך

טפה הראשונה של הפירינאים

יחי

צריה —  46:29.8ד .מגי ,צרפת —

על המסלול ולאחר קרב קשה ניצת
הבלגי בהשוותו את שי #ארצו.

 9.8.47בהשתתפות סניפי "הפועל"
שתי תחרויות איזוריות אחרות
— למרכז ולדרום הארץ תיערכנה

ב־  16.8.47בחדרה ובחולון.

התוצאות :ברקמן ,בלגיה — 14.5
שויץ —  15ש.

קינן,
ב־ 400מ .היו התוצאות;
בלגיה —  48.8ש( .שיא בלגי חדש)

השויצרי

(1563

מ׳),

המסע

לארי

(704

מ׳)׳.

אורך  27ק״מ על הר הטורמלט (2114

(המשך מעמוד )2
ראשון האמריקאי האן׳ זה שנצח.
בסט .לואיס .האמריקאי פילגרים

זכה במקום ראשון ב־ 400מ .בזמן!
של  53.5ש .וב־ 800מ .בזמן של

 2:1,5דקה .לייטבודי ,המנצח האו 

מקום׳  5000מטר ,ארגנו מרוץ של
 5מילים ( 8040מטר) והמנצח בו

עם נשבה רוח צוננת.
ניצח

בה

מסאל

הלאומית

ומביאה לרוביק מכתב מא 

שתו (רוביק התחתן ימים אחדים לפני

(172

ק״מ).

טייסלר ב־ 42.3 — 5:18:35ק״מ השעה.
קרקסונה—לושין ( 258ק״מ) — הא־

בורלון שולט

במסע הזה ,הוא נישא

גם בילו כהלכה,

ינסו להם "המתפרצים" את כחם וירו 

הוא הקדים כל כך את כולם שיכול היה

צאתו למסע!).

המכתב מצמיח כנפים

הזדמנות להתאמן זמן מספיק לפני

המשחקים האולימפיים על אחד ה 

מגרשים הטובים באירופה ,יוכלו
גם הם להגיע ללא התאמצות ׳לתוצ 
אות דומות לנ״ל .אין אנו רחוקים

מהסטנדרט של אירופה כיום .ואין
להפגש עם כוחות כאלה שמכרו
להפגש עם כחות כאלה

שגתזכרו

לעיל ,נוכל להוכיח לאלה המדברים

נגד השתתפותנו במשחקים האולי 
מפיים שמלבד לרצון ישגה גם יכו 
לת בשורותיגו.

עודד פישלר

לוזאן ,יולי .1947

רת עמוק בזכר כל אלה שהיו נוב־
חים על האצטדיון .בו ביום חל ה 

מרוץ המרתוני .בריצה קלסית זו
שנערכה במולדתו של המרוץ ועל

הדרך האוריגיגלית

ממרתון לא-

טדיון היה מלא מפה לפה וכן כל

הגבעות שבסביבה ,כלם חיכו לבו 

החזק כריסטו והתוצאות הן :אנדרה
—  55.1ש .מינן ,צרפת —  55.2ש.

משוכות הגיע הראשון האמריקאי)
לויט בזמן של  16.2שניה.

הגיע הראשון הקנדי שרינג שנת 
קבל בשער המרתוני ע״י יורש ה 

לא הצטיינו ביותר.

עצר היוני .לראשונה השתררה אכ 

בקפיצה במוט קפץ הצרפתי גונדר
לגובה  3,5מ ..האמריקאי שרידאן,

זבה גדולה בקהל ,אבל מיד אחרי

צרפת —  54,8ש .כריסטן ,שויצריה

ב־ 1500מ .היה הקרב ?שח וה־
בלגי רייף ניצח הודות ל״פיניש"
התוצאות :רייף,

בלגיה —

נגד מתחרים עזים .התוצאות200 :
מ .ביללי ,צרפת 21.6 — ,ש .דמס׳
בלגיה —  21.9ש .מילר ,שויץ —

"הקפיצות

הדף כדור ברזל

למרחק 12.32,5

מטר ,כן הוא זרק את הדיסקוס
למרחק  41מטר .הטלת כידון נב־'
ללה בפעם הראשונה בתכנית הת 
חרויות והשודי להמינג הטיל את

או של המנצח .אבל

במקום יוני

כן מחאו רבבות אנשים כפים ומטר
פרחים הומטר על המנצח .למרות
שמש יון החזקה היה הקנדי רענן

וטרי,

הוא רץ

את  42הק״מ ב־

 2:51,23שעות".

י.י.

הכידון למרחק  53.90מ.
"ביום הנעילה היתה התענינות
גדולה כביום הפתיחה ורשמו נח-

 22.3ש.

ב־ 100מ .ביללי׳ צרפת10.5 — ,
ש .ברקמן ,בלגיה —  10.6ש .דמס

מחנה ימי למדריכים

בלגיה —  10.7ש.

צרפת — 1:54,6

דקות,

ב־ 5000מ .אנביק ,צרפת 15:02.8
דקות .טראופר ,שויצריה 15:03,8
ד .טייס ,בלגיה —  15:04.6ד.

היו חניכי

נהריה,

כפר־ויתקין ובת־ים 5 .מבין  7ה 
מדריכים ו־ 5מבין  7הסירות ומהן
הגדולות השתייכו ל״הפועל" .מפקד

המחנה היה הח׳ יוסף טרסט.

לבעל הצעיר ובהתקדמות גדולה הוא

בקפיצה לגובה לא היו תוצאות

מגיע למטרה ב־ 6:486:11שעה — 28

מזהירות ,אך שוב

היו המנצחים

לאחר  22ימי אמונים והפלגות,

ק״מ לשעה .ויטו עודנו בראש — 3381

צרפתים .ברנרד ,צרפת —  1.89מ.

ק״מ ב־ 107:59:07שעה —  31,3ק״מ

ליטברונגל ,צרפת —  1.86מ .שטו־

מהן ארכות — לקיסריה ,מכמורת
והפלגת הסיום ממפרץ למפרץ

לשעה.

מיטב יכולתם .אני משוכנע שאם
לאתלטים שלנו מארץ ישראל תנתן

היה האנגלי ׳ הרליי .ב־110

מטר

צריה —  1:56,2ד.

אטפה בלתי

ביותר ,אמנם כל המתחרים נתנו את

ב־ 1500מ .בזמן —  4:12דקות .ב 

מתל־אביב ,חיפה ,נתניה,

ב־5:57:40

צאות המפורטות

שנים לפני כן בשנת  .1896האצ 

לימפי בסט .לואיס ,היה

זו נחשבת לקשה בחום היום ,אבל הפ 

משלחת ברטונית

מנקודת מבט אולימפית אין התו 

לעיל מצטיינות

הראשון

פאו .קהל רב מחכה במירד הטרמלט,
מופיעח

 158נקודה לפני שויצריה — !09
נקודה ובלגיה —  91נקודה.

תונא׳ שאפו היונים למנצח מש 
עשר
להם כפי שכבר קדם לכך

בלגיה —  :1:55,4ד .וולקמר ,שוי־

בתלבושת

 46:44.4ד .רימונד,
 46:46.4ד.

שויצריה —

מאתונא עד לונדון

ברנקרט׳

יחיד על אופניו כרוח מרחק  253ק״מ.

בהתאפקות .לפעמים

(המשי יבוא)

עברו

מבחן ראשון היה במרוץ  110מ.

ב׳ בעתלית

טפה הראשונה של הפירינאים .הצרפתי

בין ניצה לקרקסינה — הא־

בהליכה  10ק״מ — שוב ,שוי-

"הפועל"

מרסייל־מונטפלייר ( 165ק״מ)

עוד השבוע".
נהוה

בלגיה — שתיהן בזמן —  3:22.3ד.

דרך

הצהובה״ — האות המציין את הראשון

המשיכה דליה׳

הדגלים ונגינת ההמנונים׳ נגשו ה 
מתחרים לפעולה.

פתים בכחול .לאחר טקס

חליפת־*

 6:31:05שעות ,ז״א  35,2ק״מ לשעה.

הבלגים מתקדמים ,אבל זוכה הצרפתי

שלישיה

ויצרים באדום וצלבם הלבן והצר  

במרוץ שליחים —  400X4מ— .
צרפת 3:18,8 — ,ד*.שויצריה — .1

טפום של  1708מ׳ .ולבסוף המסע עד

פניצילין עזרה לו לשמור על "החולצה

"אמנון

עיהן הלאומיים :הבלגים בלבן ,הש־

מ׳) .ירידה עד פיר־פיט 463 ,מ׳ ,ושוב

 ,מונטפלייר—קרקסונה

חנם עברתי עד כה  3000ק״מ בכדי לה 

באתלטיקה הקלה.
הנבחרות עלו על המגרש בצב־

צרפת —  42.3ש .שויצריה —
 43.0ש .בלגיה —  43.5ש.

ב־ 800מ .התוצאות הן; שפדוטל,

עם אבא׳ כי שמעתיו אומר שאפרתי
לוחץ עליו לפטר את המאמן החדש

במסע .הוא הדק את שיניו ורטן" :הל־

מ .ניבני ,שויצריה —  56.45מ.
במרוץ שליחים  100X4.מ— .

 40חניכים מבין ה־ 60שהשתתפו
בקורס החבל הימי לישראל לדרגה

נקרע והוא קבל אינפקציה ,ורק זריקת

מה" — קדימה !״ — "כן יהיה הע 
למה דליה צבעוני!" השיב חורי.

של ה״סער" לא שקעו כדוריו של

דועה בשם "אטפת הפיריניאים" שהה 

ב־ 18דקות• זמנו :

שעות —  33.2ק״מ השעה.

שנעזור איש לרעהו ואז תעלה "קדי 

ראובני לתוך הרשת .אמנם כדורו

ותופס עמדה בראש .לבסיף הוא מגיע

צריכים

פה הפירינאית.

טפום על פיירסורט

פרנטלייטר רדף אחריהם יחידי

ע״ד הקושיים באטפה האחרונה הי 

איש — מספר די הגון

לתחרות

בריצות הקצרות  200מ .ו־ 100מ.
ניצח בזמנים יפים הצרפתי ביללי

טפוס שני על קול־דא׳סלון ( 1480מ׳),

נעלו האחת שפשפה לו את רגלו ועורו

מו ופניו מלוכלכים בעפר .כתשובה

עבירה ,אכן זה הצחיק מאד.

צרפתית.

צים.

קהל המסתכלים

הגיע

ל־9000

 59.39מ .לוטי׳שויצריה — 56.88

לושון—פאי ( 195ק״מ) 57 .נוסעים

ירידה עד כדי  840מ׳ ושוב העפלה ל 

'.מע׳ךנת.

אתה׳ אני והמאמן

טרפו אליהם .לתת עונש לתיש עבור

האחד של ראובני חדר לשער ירי 

סודות־מלחמתיים"

הטור־דה־פרנם,

שני

ביותר באירופה.

פטיש :שטפן׳ שויצריה — 45.73
מ .ברקונוט ,צרפת — 44.61
ריוול ,צרפת —  42.06מ.

מ.

הטלת כידון — טיסוט ,צרפת —

 3:59.9דקות .ורניר ,צרפת4:00,3 ,
ד .אורורט ,בלגית —  4:00,3ד.

מתפר 

רוכבים

צות המשתתפות שלחה

את מיטב

שלו.

יוצאים לדרך הקובעת את גורל האט־

לון — בה נמצאת החוילה של מיסד

צרפת 13.51 — ,מ.

פתי אנדרה להכות ’ את

כצרפתי .שבועת אחדים לפני החל ה 

באיטלקי

וישוב לפריז,

של מרכז אירופה וכל אחת מהאר 

הרדמאיר ,שויצריה — 49.0
סנטונה ,צרפת —  49.1ש.
ב־ 400מטר משוכות מצליח הצר 

צו עד מוות ,לנו לראשונים בסיכום ה 

כפי הנראה,

מ .סן ,שויצריה 13.07 ,מ .לפיק,

ש.

לזכות לעצמן לאכול,

ניצה—מרסייל ( 230ק״מ) .בקו בו־

משחקים האולימפיים בשנה הבאה.
למעשה היתה זו גם תחרות העונה

כדור ברזל :בורון ,צרפת14:32 ,

ש .מריא ,צרפת —  14.8ש .ברנרד,

את עצמו...

באותו לילה על חורי

לא

 41.77מ .בוקל׳ צרפת —  41.46מ.

 1924נלחם קרפנטייר בקרב בן 10

רשמים מטור דה-פרנס
רוכבי האופנים עברו את מעברות

אומיות שתיצגנה את ארצותיהן ב 

בשנת

סבובים נגד תומי גיבוגס ללא הכ 

נערכו קרבות ראוה .הכרוז ג׳ו הומ־

פנצלין ,פרמיות ,פירעיאים  -עליה

שמשה.

מבחן חשוב לבחירת הקבוצות הל 

צר ,שויצריה —  7.02מ.
בקפיצה לגובה במוט זכו השוי-

צרים.

לאורך כל חופי הארץ

ושנסתיים

ב״מאורע יפו" (שפורסם עליו

מעט .בעתוגות)

לא

׳

(״הפועל״ בתחרות האיזורית הרא? /
שונה במרחביה׳ —השבת*

בסיכום הכללי ניצחה צרפת ב־

בזריקת דיסקוס — ויטברונגל,

משוכות .לקול ירית המזניק הסת 

בחזרו

ביום הקרב נדחה משחק "הבייז־
בול" הגדול בין קבוצות ניברק ו־
ג׳רסי כי כל שחקני הבייזבול הלכו

באצטדיון קולומב בפאריס,

שוירר ,שויץ —  3.90מ .הופשט־

צרפת —  43.44מ .דייר ,בלגיה —

ערו הבלגי ברקמן והצרפתי מריא

המשחק .כל תשומת הלב הופנתה
לפתע לגורם הצחוק הזה ,המעטים

הנערה השחרחורת הנחמדה שה 
תרפקה

תיש ששמו בפי מר מזרחי ובפנקסו
— "אביחיל" ,קם להיות קנין כס 

פם של שחקני "קדימה" .היה

ובריאנט

אירופה ובשנת  1922הוא הפסיד גם
את תואר אלוף משקל כבד למחצה

בכונה אל המגרש ?״ רננה הנערה.

תהלוכה היה על אבטיחי ללכת ב 

צתנו זו ששנים רבות היתה הטובה
בקבוצות הכדורגל בארצנו ולתפא 

ביניהם כוכבי

לאחר תבוסתו׳ חזר קרפנטייר ל 

"דליה יקירתי ,הנך דורשת ממני

ומכוונת אותו

"קדימה" חדשו באמת את נעוריהם
כקדם ,הקהל לא הכיר את שחקני

' פה את המגרש ואך נתגלה התיש ה 

משדרות

הופיעו אנשים
הצבור,

בה בפריז וציפתה לנצחון בעלה.

רטן לעצמו

הראשונה בעונה שכל חברי הועד
של "קדימה" הופיעו להתחרות ו 

חר עליה מתמדת

"אדם קטן טוב".

קום השני נדחק ברמבילה שיצא לדרך

של

שלטה

לעם בצרפת ולגב׳ קרפנטייר שיש 

הנצחון הכללי בטור.

פעולתו הראשונה של מר אב
מיהי  -המאמן החדש של "קדי
מה"  :רכישת תיש פלא _ כעל
סגולה למניעת "גולים" .בואו
בהמוניכם לאצטדיון "קדימה"
ותוכחו בפלא הגדול 1

רעה .אבל מן השמים רחמו על קבו 

מפלת קרפנטייר היתה זעזוע כבד

בים העלולים לגזול את עמדתו זו .במ 

לסור מחר בבוקר אל מר מזרחי וב 
הגותו ישנו מבחר גדול של בעלי־

בה עין

חית לו ימנית אחת נוספת וה״נוק־
אאוט" היה מלא.

כלפנים .המטרה הגדולה היא העיקר:

עגין הזה .עצביו היו מזועזעים ו 
בחר לא לעשות לעת עתה דבר ול-

בות באינדונזיה" וכו׳ ,באה באותיות
קדוש לבנה הודעה בזו הלשון:

מיני -עוף וכל חיה למינה .ובין בל
אלה התהלך לו תיש צחור כשלג׳'

ב־ 13—6אוגוסט 1939
רויות בפעם ה־ 5בלונדון בברכת־השחיה

פה המרכזית התקיימה ב־צ 1ביולי

את הצרפתי והכריעו ארצה .קרפג־
טייר קם למספר 9׳ אבל האלוף הנ 

קול צחוק אדיר נשמע מעבר ה 

צריך להיו תבעל־חי ולכן טוב יהיה

בעונה האחרונה מפלות רבות .לא 

נערכו התח 

צרפת —  3.70מ.

אחד אצטדיוני הספורט המפוארים

במה הראשית ,שהלך וגבר והקיף
את כל הטריבונות מסביב לשדה־

בו מתנוססות תמיד הכותרות המ 
ספרות על ״אניות מעפילים״ ,ו״קר־

תיש ,ובשעת המשחק

לונדון 1939 -׳

תחרות חשובה זו במסגרת הפגי 
שות הידידותיות של ארצות אירו 

מפנתו ולאחר כרכורים אחדים הלם

היה זה משחק נהדר ומה נפלא הוא
המאמן החדש! השלח הוא את התיש

את תוצאות המשחק נבא כל נער —

הוטל

רים נפתחה האליפות הששית של

בצפון הארץ.

טר ,שויצריה —  3.80מ .ברייטמן,

כוחותיה לאצטדיון "קולומב" ,שהוא

ידעה דבר אודות אבטיחי" .אמנון,

 0:3לטובת ה״סער" פתח תקוה .בי־

חנות זו היתה כעין גן חיות בזעיר
אנפין ,בכלובים הרבים שכנו כל

בסבוב

נה איתנה ,בי ישנם אחריו עוד  5רוכ 

קו המלא.

נוסף סרט תכול־לבן .לפי סדר ה 

הרביעי

לה .השדה הראשי נשאר ,אבל׳ חפשי

לחכות זמן רב והוא יבוא על ספו־

"קדימה".

זינק

דמפסיי

המסע הצרפתי וייטו ,אמנם עמדתו אי 

"קדימה"" .ובאשר בענין הקמיע"
הוסיף בן־חורין" ,הנני לעזור לך

למחרת בבוקר נפגשו אבטיחי
ובן־חורין על יד חנותו של מזרחי.

לישי.

עו פרמיות גבוהות בשביל מרחקי־בי־

הפתעה רבה .בעמוד הראשון במקום

ובחדר ההלבשה רבתה

סיי נצח בסבובים הראשון והשלישי.

נים והשפעתם של הפרמיות היתד ,גדו 

למחרת

"קדימה" שפשף ידיו מרוב נחת.

ואר של אביחיל".

לא הצליח להכריעו על הרצפה .ז־מ־

שעות ( 31.1ק׳׳מ בשעה) ובבואו לת 

בבוקר את עתונם לפניהם הופתעו

כסף וגזבר

כיצד הותר החבל מעל רצועת־הצ־

ימיניות ושמאליות בדמפסיי ,אבל

חנה הראשית עוד נשארו לו  20דקה.

באו לראות במו עיניהם את "תיש
הפלא" ולא את משחק כדורגל ,בי

חיים ונבחר מהם את "מזלה"

יחטיא את מטרתו .מתיחות הקהל
היתה רבה .כל העינים נצמדו אל

כשאביחיל תקף את גנין ואיני יודע

של "סער" היה נודע

(משקלו היה  170פונט 'זדמפסיי
שקל  188פדנט — בהכנסם לזירה!)

צאה ,לפי הסיכום הכללי נמצא בראש

ואלפים זרמו אל הטריבונות .רובם

נתים נתמלאו הקפות

כקלע הטוב

ליטה ,לאחר דחיות רבות שנגרמו

בסבו

רי ימי ה״טור" עוד טרם נודעה התו 

המטורף למען יתלה

לבחור קמיע

לכידת שערם .גנין החלוץ המרכזי

של "קדימה" כיצד הגיע התיש למג 
רש? ענה" :אני החזקתי את התיש
בחבל שבידי ,החבל נשאר בידי גם

את הכדור רגע קט

בשבת בצהרים נהרו המונים ל 

המקרה של אביחיל,

רפיון

הרביץ קרפנטייר

ובכדי לשרש מחשבות כאלה ,קב

בלחש :היה נתן הגורל הבל בידי

קוראי "השחר"

גרשון

המגן השמאלי

מהר אמנם

ביותר בליגה ב׳ ואין ספק שהוא לא

יעשו לשביעת רצונו.

שפרשו

לעבור את ההגנה ולהתקדם לשער.

רגלו של גנין .הם ראו אותה עוצרת

ועליה סמל "קדימה".

הרגשתם היתה כי עליהם לא להכ 

״סער״ .התוצאות הן — :שער רא 

בגורל- .
באותה שעה

מה" הודבקה על לוחות

פסקו שחקני "קדימה"

עבור קרב התאגרפות.
ועדת הבוכס של ניו־ג׳רסי הח 

"השחר" ותל אביב כולה צחקה .ה 

המודעות

לרץ השמאלי,

מלהתקיף.

למית הראשונה.
טריבונות העץ שהוקמו ע״י טקס
ריקרד לשם ההתחרות הזו הכילו 91
בונות הגדולות ביותר שנבנו פעם

הוכיח ,כי הקבוצה הביתית זכתה

צבעונית גדולה מטעם הנהלת "קדי 

זה האחרון

הצליח

התערבותו המוצלחת של אביהיל לא

בהגנת

קפות היה גדול ,אלפים עמדו בתור

מתאים.

הראשונות התקיפו אנשי "קדימה"
ועתה עברה היזמה לרגלי ה״סער",

הבמה.
בהוצאת הערב כתב חורי" :לאחר

למשך  4שנים — תקופת שרותו ב 
צבא הצרפתי בשנות המלחמה העו 

את געיתו של התיש .בהגיע התה־
לובה לכניסה של הבמה הראשית,
משך אבטיחי את התיש עמו לתא.

הרויח זמן .בינתיים

לדעתי

חליפות ותמורות בו .בעשר הדקות

זיב את התיש שלהם .לעומתם נסך׳

"השחר" והשגיח בשבע עינים שה 
סידור והעימוד של מדור הספורט

זה

כמוהו

כחיים,

מגרש ומשך את אביחיל אחריו אל

נוק־אאוט.

אלף מקומות ישיבה ,אלו היו הטרי 

אצטדיון "קדימה" .הדוחק על יד ה 

שרת יחד אתך בגדוד החפרים׳ ספר
לי אודותיך ולפי תאורו הנלבב הכר“
תיך מיד בהכנסי לחדר ההלבשה של

בסבוב

"זהו

של תל

שוך אלפים אחדים מקרנים להתח 

 200.000דולר.

בנצחו את בטלינג לוינסקי ב־ 4סבו

אביב כשעיני כל העוברים והשבים,

מבטי זעם באבטיחי .בן־חורין ש 

ניו־ג׳רסי .לדמפסי ניתנה ערבות
לתשלום  300.000דולר ולקרפנטייר

לקרב

בין "קדימה" לבין קבוצת "סער" מ 

פרסום ל״אביחיל" שלנו .עליו למ 

לעריכת

איש שיתגבר על כל המכשולים ש 

פתח תקוה .יופיע לראשונה "אבי־
חיל" על המגרש ויוכיח לנו במה

"עתה עלי ללכת למערכת ולתת

גיאורג"

הנחוץ

ההתחרות

של "יחי התיש"" ,הידד קדימה"!

כוחו גדול".

שונות בארץ לילדים ,נוער ובוג־

(מאת כתבנו המיוחד)

! Dempsey

אלף זוגות ידים .קריאות אדירות

הקוראים קראו וצחקו והיאך אפ 
שר לא לצחוק .כשקבוצת כדורגל

ב־

אצטדיון־השחיה בבולון .הגרמנים השי 

התרגילים

בכדור־מים

זכתה גם הפעם הונגריה

נגד גרמניה (.)1:4

מ־ 31אוגוסט —  4ספטמבר 1927

במשחקים
אולימפיים לא
אלה .ביום הפתיחה דה נערכו כל

—

לאחר  15תחרויות שחייה בפינות ;

הארצי בדאית־מרחק הוא —  38ק׳מ

אלה בחדרי חדרים וללא פרסומת.

על

צמודות אליהם.

שנבנתה במ 

האליפות הארצית בשחיה של
״הפועל״

חרים" הללו מספר:
,בבואנו לאתונא נתקבלנו בכבוז

וספורט ורק

בחוג מצומצם

כדורגל

הזו ברחובותיה

ב־19—12

אוגוסט  1934נערכו הת 

יוחד לכך .גביע־אירופה חזר לגרמניה

מפי לבקשת היונים וקבע שמשח־

חקים .לעומת זאת לא

טורית של התיש הספורטיבי .יש
לציין שהוא הצליח אפילו להקליט

הראשיים

מגדכורג — A 934

כל

ובלבד להנציח את הופעתו ההיס 

אכיחיל _ ל״קדמח"

הונגריה.

נקודה וקבלו את "גביע אירופה" .הש 

חלוץ המרכזי של "קדימה" והעבירו

לכשהתפזרו השחקנים ואבטיחי לוה

מים זכתה

היו גרמנים 12 ,הונגרים 7 ,שבדים,

 2צרפתים 1 ,אנגלי. 1 ,אוסטרי  1פני־
לנד.

(גרמניה) בברכת־שחיה

הרץ המרכזי השיג את הכדור מה־

טיחי ובן־חורין וביניהם התיש הל 

 30—23אוגוסט .1931
ב״גביע־אירופה" ב־ 114נקודה .בכדור־

אלה שוו מראה נהדר וחגיגי למש 

וכמובן שהשופט לא הכיר בו .שח 

אצטדיון "קדימה" תחרות

ההונגרים זכו

גרמניה —  1פעם להונגריה 19 .אלופים

טורל

בפריז

דפסט• המנצחים היו הגרמנים ב־122

ביו ,אבל הוא היה במצב "נבדל"

שערים!"
"בשבת ב־ 3אחה״צ תערך

ב־

״גביע־אירופה״ נמסר  4פעמים ל

חרויות על אליפות־אירופה במגדנבורג

העפר והלכלוך מפניו .״הנהו !״ צחק

"תיש זה שמר אבטיחי רכשו מ 
מר מזרחי ,שמו :אביחיל ,הנהו בעל

באצטדיון־השחיה

 1926בבריכת־השחיה קסר־פורדו בבו 

ראובני שהספיק לתפוש את התיש

סגולות יקרות והאחת מהן — מניעת

בן — צעדה לה השלישית המוזרה

א

בשנת  .1919הוא החזיק גם בתואר
אלוף עולמי במשקל כבד למחצה

עה" מהקבוצה וירכש

פריז A93A

ההונגרית .הן בוצעו ב־18־ 22אוגוסט

Carpei

קט אלוף אנגליה

הו7
ווו |J II
 /! 11ש
JT1 □ Mil

המזכיר־הכללי

סיכום  5האליפויות

ק״מ בשתי שעות .יש לציין שהשיא

המהנדס פוהורילה♦

לה — תיש

וכדור־מים .אלה תהייבה תח־

אחד המשתתפים במשחקים "המ 

שגביה בארץ בשנות המלחמה

רומ1

•1:3

טניה־הקטנה —  44נקודה.

ריהן הופיעו מתעמלים שבדיים ש 
הפגינו תרגילי התעמלות שבדיים.

מחזור .כל מחזור מתחיל יחד וגומר

לים את לימודיו עד אוקטובר .הש־

את ספורטאי העולם למשחקים <״ ־

אתונא היו באותו יום בהירים ללא

Round

במונקו התחרויות על אליפות אירופה

צרפת ונסתיים בנצחונה של הונגריה

 145נקודה ,הונגריה —  59נקודה ,ברי־

געשו תרגילי התעמלות קלים ואף

טיס ״מעוף״  2דאונים פולניים מט־
פוס קומר ודאון אחד למשתלמים

קבוצות הטיס לפני דאוניהן

ראשונים ,הזמינו היונים שוב פעם

מארצות השונות .שמי התכלת של

קבלו במחיאות כפים סוערות .אח 

תהילים שנבנו בארץ בביה״ח לכלי

יחד .עתה מסיים את לימודיו המח 

למלאות עשר שנים למשחקים ה 

בתוזלוכה החגיגית של הספורטאים

ב־ 14—10ספטמבר ש• ז .תתקיימנה

בכדור־מים נערך קרב בין הונגריה —

בומבליי .גרמניה קבלה את הגביע ב•

בלגיה  -צרפת  -שויץ

השגה עוברים את בית הספר 32
תלמידים ב־ 4מחזורים 8 ,איש בכל

זור השלישי ,המחזור הרביעי יש 

המונים

לא ידעו הבנות דבר על אתלט׳קה

הר הכרמל

ראשי מנוסה ,מחניכי בית הספר׳
אשר שרת בחיל התעופה המלכותי

;מיוחד ל״אספקלריה של הספורט")

אליפות אירופה כשחיה

מאד

לעבור בטיסת דאיה זו מרחק של 32

שלא התאימו למטרה .מהם נמכרו

הפתיחה

את

התעמלות הזו של בנות דגיה נת 

שלא היתה וזרמים טרמיים היו מצו 
יים לרוב .מנחם ברנשטיין הצליף

מזרח הקרוב .כצעד נוסף הוצאו מה־
שמוש בבית הספר כל האוירונים

"ביום

נהרו

מאת ולטר ל .ג׳והנס

יונים ונכרים אל האצטדיון לחזות

מוסד קבוע בקרב עמי התרב!ת.

"מיוחדים"

משקל הכבד

בעריכת עזרא הויזדורף

התחיות משולשת באטלטיקה קלה

מזג האויר היה נוח ,ר; ה כמעט

הממונה מטעם מיניסטריון התעופה

!בשנת  1904בסט .לואיס — נעשו

מזונם לפי המתכונת האמריקאית.

המשחקים האלה ?עובדה קיימת ול 

שורת מאמרים על התפתחות הבוכס;

בית מקדש .האמריקאים שלא היו
רגילים למאכלים של הדרום׳ הת 

אתוגא וארגונם בשנת  1900בפריז

שו ■"1התאחדות אגודות הס9ודט
לחובבי□ בא״■ ■יי*—

לראוה של המתעמלות הדניות .ה 

.13

הבריטי לבקורת אוירונים ,שהוא
רואה חבר עובדים זה כטוב בכל ה 

1906

1948

אכסנו במלון וסדרו לעצמם

במשחקי  1906באתונא

ג׳ ולדואים משתלמים .לפני ימים

הרמה המקצועית של חבר עובדי־

שפורים אלה,

אחרים,

מלבד טייסים

תפק-ד

ריע הרבה לתכניות העבודה .אמנם
בזמן האחרון נעשות כל ההקלות

הקרקע יש ללמוד מהדעה שהביע

בתוספת

הקוים♦
בתכניות העבודה לעתיד שמור*
לבית הספר לטיס מוטורי

שני

הבאתו

תצויין בזאת לטובה חברת "אוי־
רון" ,אשר שקדח במאמצים לא
יתוארו על רציפות פעולתו של בית

כל הדרישות בלימוד הטיס המוטורי

קשיים — לא הפסיק בית הספר הזה
את פעולותיו גם בזמן המלחמה׳ על

סודות להתרחבות כללית של התעו 

ויש לחכות לשינויים מרחיקים.

הספר גם בזמנים הקשים ביותר׳ כי

כים בלתי מוכשרים,

טיס האזרחי.
עם תום המלחמה ועם הנחת הי 

טח זה תצטרכנה להיות

מותאמות

יכולים

מהתלמיד נדרשת התמדה חמורה.
התמסרות ושקידה .יש הקפדה לבטל
בעוד מועד את למודיהם של חני 

ב־

—

מנ׳והן סולנן עד נ׳ו לואיס

מדור

התאחדות

הא”•

לעוחיה

ולא אצל נהג סתם!
למדו אצל

קידשבד
ההנהלה:

ה .יוסף

ת״א ,רח׳ בן־יהודה  ,69טלפון .4868

