
ספורט
אירגתים

ך נפתרו ישן ד
 עסקני התהלכו השבוע של הראשון ביום

 בבית־ קורנות. בפנים הישראליים הספורט
 חדשה הנהלה בחרו הם בתל־אביב, סוקולוב,

תק אישרו הישראלית, הספורט להתאחדות
 מעתה כי מעוניין, לכל בישרו חדש, נון

 דימוקראטי. בסים על ההתאחדות מושחתת
ה האגודות מיספר יש הפועל שלמרכז מביתן

בהתאחדות. מוחלט רוב לו יהיה ביותר, גדול
פו היא כי רושם עשתה הכללית האסיפה

 עתה, וכי הישראלי, בספורט חדש דף תחת
 על הכל יבוא החדש, התקנון אישור עם

בשלום. מקומו
 עובדה בלטה החידושים כל של לצידם

נש העסקנים כל כמעט מאוד: ישנה אחת,
 ברסן להחזיק המשיכו כסאותיהם, על ארו

בספורט. השלטון
ההת מסדרונות של הקבועים הציניקאים

 כי החגיגית, האסיפה בתום הכריזו, אחדות
 חלוקת החלוקה: למעשה לגשת אפשר עתה

הקרובה. השנה למשך לחוצלארץ הנסיעות
כי קיוו, הספורטאים שבין האופטימיסטים

״האריה״

יע העסקנים, את החגיגי המעמד ישנה אולי
הצר. האגודתי־אישי לשיקול מעל אותם לה

 יוכלו כיצד להבין התקשו הריאליסטים
לכו• להגיע מיפלגתיים מרכזים שליחי

שחקנים
ר פ ס ק1ח מ

 יוני רמת־גן׳ הכוח־מכבי של השמאלי הרץ
 כאילו נושנה, תפלה אמונה עירער שורוק,
 בוחר הוא רע. מזל עימו נושא 13 המספר

 קבוצתו, של השלוש־עשרה החולצה את תמיד
 וקוצר ,6 בסיפרה פר0ממ, שתפקידו אפילו

המיגרש. גבי על הצלחה
 עדיין הצליח לא רוני המבריר,. האריה

ל הפך אך הלאומית, בליגה שער להבקיע
 י־ ״ממישחק קבוצתו. של הבולם שחקן

 הרב־טוראי, מגלה פחות,״ נרגש אני מישחק
 כתבי גם עולה.״ שלי שהרמה ״ואני.מרגיש

״ה אותו כינה אחד בכך. הבחינו הספורט
המבריק״. ״היהלום והשני אריה״,

 קבוצה מסביבו בינתיים שריכז היהלום,
ה לתקווה הפך מעריצות, של והולכת גדלה

 הכדורגל מאמני גם הכוח. אוהדי של חדשה
 מאמן שפר, ועמנואל בו, להתעניין החלו

 אכזבה נהל כי הודה אף הנוער, נבחרת
חוד נולד )20( שורוק כי כשגילה גדולה
מדי. מוקדם שיים

הב רמת־גן הכוח של העירניים האוהדים
 על עין כבר שם צ׳יייץ׳ מילובאן כי חינו,

 כשצ׳יריץ׳ שלהם: ההוכחה הצעיר. כוכבם
מאפ לא למשל, בלומפילד, באיצטדיון נמצא
 לו יש במיגרש. בנעשה להתבונן לו שרים
 משחק, כשרוני אך מהצד. עניינים תמיד

בקפדנות. העניינים את בוחן מזדקף, צ׳יריץ׳
 ״אך רוני, מגלה מהכדורגל,״ נחת לי ״יש

 מרגיז הכי חסרונות. גם לכדורגל, לו, יש
 נותנים לא הקבוצה מנהלי שבת. בלילות זה

לישון.״ אותנו ושולחים לבלות,
 הכל, לעשות יש ברור: שלהם ההסבר

להכוח. כוח שיהיה כדי

ה שחי
ץ ף הסג בו ב

ב שעבר בשבוע שפורסם המכתב על
השחיי ארבע חתומות היו הספורט חדשות

 תל- הפועל אגודת של ביותר הבולטות ניות
 אווה שפיגל, דורית בן־אלקנה, נאווה אביב:
 בין השחייניות, כתבו בלזר. וניצה צוקר

השאר:
 בשל באגודה, פנימיים סיכסוכים ״בשל
 סובלות פרטיים, ואינטרסים אישיות טרוניות

ב מאיימים מה זמן זה השחייניות. אנו
 וכנראה בילדרמן, נלו מאמננו, של פיטוריו

ובא. קרב הסופי הפיטורין ששלב
 ידיעתנו, מיטב לפי הוצעו, מאמן ״בתור

 ממר בהחלט מרוצות היינו שונים. אנשים
 לאמן וימשיך שישאר דורשות ואנו בילדרמן,

 רצון בשל בהדחתו, צורך כלל אין אותנו.
שאי בשל או מקומו, את לתפוס דהוא מאן
לנשלו.״ פות

 הפעמים אחת זו היתד, לשמים. מדבר
 ש- הישראלי, הספורט בתולדות הבודדות

 תוך מאמנם, לצד בגלוי מתייצבים ספורטאים
ש ההתקדמות ואפשרויות מעמדם סיכון
 שבענף מכיוון במיוחד, בלטה העובדה להם.

בענ מאשר יותר העסקנים קובעים השחייה
אחרים. פים

 קטן חלק רק חשף השחייניות של מכתבן
 תל- הפועל של השחייה בסקצית הנעשה מן

 בעיר השורר: למצב הבולט הסימפטום אביב.
ב מאשר שחיינים פחות מתאמנים תל־אביב

 מצב האוכלוסיה*. מועסי גוש־זבולון, קיבוצי
 שלטון תחת כי שוב, מוכיח תל־אביב הפועל

מקצוע. לאנשי מקום אין העסקנים
 רב. זמן זה זועם עצמו בילדרמן נלו
 סרטי ובמאי העיתונאי הוותיק, השחיה מאמן

הראשונה. בפעם השבוע כעם לא ספורט,
 אני ומאז בארץ, אני שנים ״ארבע

לי.״ שומע לא אחד אף השמים. אל מדבר
הנ שיו״ר מכיוון פרצה האחרונה הסערה

 הגיע כרמי, ישראל תל־אביב, הפועל הלת
 סק־ את לסגור הראוי מן כי למסקנה

 לפעילות לחזור החורף, בימי השחייה ציית
 חוסר- על המבוסס הנימוק, באביב. רק

חיסכון. השחייה: בספורט מינימאלי הבנה
 עונת כי שחיין, כל יודע אותה העובדה

השחיי של כושרם לשמירת חשובה החורף
המידה. על יתר אותו עניינה לא נים,

אמ תל־אביב הפועל במסדרונות שמועות
 למאמן היו״ר בין הסיכסוך יסוד כי רו,

 של לסילוקו הביא שבילדרמן בעובדה נעוץ
 מהנהלת כרמי, של בנו ),23( עוזי השחיין
תל־אביב. הפועל
 יצחק המנוסה: המאמן של נוסף יריב

ה תל־אביב, הפועל מזכירות חבר יחזקאל,
וה דרכו, לפי השחיינים את להנהיג שואף
 מישהו של התערבות כל זועמת בעין רואה
אחר.

 של האפשריים פיטוריו שיחליט. מי אין
ה השחייה סקצית לסגירת יביאו בילדרמן

 בישובים הפועל מרכז של למעשה, יחידה,
העירוניים**.

איכ לא הזוטרים התל־אביביים לעסקנים
 לא להמשיך שיוכלו עבורם, העיקר פת.

הפרעות. ללא דבר לעשות
כ היו, העסקנים בין מהסיכסוך הסובלים

 מכיסם לשלם נאלצו אלה השחיינים. רגיל׳
ו אימונים, לשם לבריכה הכניסה דמי את

 מרוחקים, באזורים תחרויות התקיימו כאשר
בתחרו ישראל את המייצגים השחיינים, היו
 את בעצמם לממן נאלצים בינלאומיות, יות

 המשכורות שולמו עצמו למאמן הנסיעות.
חודשים. מספר של באיחור
 התל- לסקציה בגיחוך. גבל השבוע המצב
 שההנהלה לאחר הנהלה, כרגע אין אביבית
 לקבל המסוגלים האנשים התפטרה. הקודמת
 שיבדוק מי אין בחוצלארץ. נמצאים החלטות

השחייה. אימוני את ויארגן
 השחיינים. בלטו העסקנים תככי רקע על

ב לשחות המשיכו מעסקניהם, התעלמו הם
 קינדה, יואל מהם, אחד הסוער. האוויר מזג

 שחייה בתחרות לגבור הצליח הפתעה, חולל
האולימ השחיין שפע, גרשון על בירושלים

ישראל. של פי
ה מן התרשמו לא תל־אביב הפועל אנשי

 להם מהשחיינים להתעלם המשיכו הצלחות,
ה מן איש נראה לא שנים זה אחראים. הם

אימון. בשעת עסקנים
 להיות צריך ״כאן בילדרמן, השבוע קבע
 אני כזה. אין אבל להחליט, שיוכל מישהו
לע אפשר מד, אבל יכול, שאני מה עושה

סניף!״ ולא בוץ זה זה? סניף זה ת?ש

בולון: קיבוצי * ש־ז נפר כפר־אתא, גו
ורנזת־יוחנן. אושה המכבי״

ת הסקציה מורכבת בחיפה ** מי ב המקו
 — איבונה טוביס: משפחת מבני עיקרה

 ־1 אחיה הזה, העולם של השנה ספורטאית
בת־דודתה.
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ם מאקדילן רוטקס חורף לבני מי  להפליא; וקלים ח
ם אינם  מתיבשים לכביסה, קלים צורתם, מאבדי
אינם מהר ם ו לגיהו׳ן. זקוקי
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