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כדורסל

הזע□ מסע
 נבחרת נמצאה שבועות ששד, במשך
 חזרה כאשר בחו׳׳ל. הישראלית הכדורסל
 ברור היה האחרון, השישי ביום לישראל,

ב זכתה מטרתה, את השיגה כי לכל
 שנערך עמי־אסיה בטורניר הראשון מקום

ש אלא ).1529 הזה (העולם בבאנגקוק
 לא להצלחה הדרך כי התברר, השבוע

בשושנים. סוגה היתד,
 לאחר הנבחרת, חזרה כאשר למשל,

 נגד בבאנגקוק, בטורניר היחיד הפסדה
 סערה התחוללה דרום־קוריאה, של הנבחרת

נסעה. בו באוטובוס
 שעלינו הרגע ״מן :הנוסעים אחד סיפר

פת המתוחה. באווירה הרגשנו לאוטובוס
 התפרץ קמינסקי דויד התפוצץ. הכל אום

 שהוא שלח, שמעון המאמן, כלפי לפתע
 הוא תל־אביב. הפועל בקבוצתו מאמנו גם

 לשחק.״ לו נתנו שלא כך על זעם
 לתוך סוער. פחות לא היה ההמשך

 הצטרף והמאמן קמינסקי בין הוויכוח
 עופר כדורסלן־הנבחרת־והפועל־חולון גם

 המתווכחים עברו לא במקרה רק אשד.
ש שלמרות מפני זעם קמינסקי למהלומות.

שו לא קודם, במישחק טובה יכולת הוכיח
דרום־קוריאה. נגד הקובע במישחק תף

 לטענותיו. המאמן השיב לא באוטובוס
ל קמינסקי את מכן לאחר קרא הוא

ה של האולימפי בכפר בחדרו, שיחה
 נשמעו הסוערת השיחה של הדיה משחקים.

 שותף לאחר־מכן התוצאות: כולו. בכפר
המשחקים. כל של הארי בחלק קמינסקי

 קמינסקי אך כחוץ. נשאר הכלונדי
 אילן מאמנו. עם שד,תחכך היחיד היה לא

 הוראה המשחקים באחד קיבל למשל, זייגר,
 הסיום. לפני דקות חמש ולשחק, להיכנס

 סירב לעצמו, כבוד פחיתות בכך ראה הוא
 לא איש המאמן. הוראות אחר למלא
על־כך. הגיב

 הנבחרת שהגיעה לפני אחרת: דוגמה
 משחקים של מסע ערכה היא לבאנגקוק

 קבו־ נגד באוהיו, במשחק בארצות־הברית.
ר, לצמיגים בית־ר,חרושת צת דיי  קיבל גו

 שט־ חיים כדורסלן־מבבי־תל־אביב־וו־,נבחרת,
 דקות כמה ולשחק להיכנס הוראה רקמן,
 התשובה. היתר, פצוע,״ ״אני הסיום. לפני

בחוץ. נשאר הבלונדי שטרקמן
 בשתיקה. המאמן על־כך עבר לא הפעם
ה ועדת של לישיבה הוזמן שטרקמן
 מנהל ישבו בה הנבחרת, של משמעת

 הקבוצה וראש שפירא, עמירם הנבחרת,
כוהן־מינץ. (״תני״) תנחום

 מקפח המאמן כי שטרקמן טען בפניהם
ה שבכל העובדה למרות וכי אותו,

 אין הצטיין, הוא שותף בהם משחקים
 המפגשים. במרבית לשחק לו נותן המאמן

כי לשטרקמן, הסבירו ושפירא כוהן־מינץ

ומרכוס כוהך־מינץ שזיפי,
בשושנים סוגה היתה לא —

 המיקצו־ בשיקוליו להתערב יכולים אינם
 שטרקמן צודק אפילו וכי המאמן, של עיים
הוראות. למלא סירוב להצדיק כדי בכך אין

 שלח המאמן בכך. הסתימה לא הפרשה
 בלתי־אפשרי זה כי לשחקנו, להסביר ניסר,

 השחקן: תגובת תקויימנה. לא שהוראותיו
 נסעתי לא אני לשחק? לי נתת לא ״למה

 השחקנים רק למה צחוק! ממני שיעשו בדי
משחקים?״ מהפועל שלך

 בודדות לדקות רק שטרקמן שותף מאז
 מקיים ואינו כמעט כשהמאמן במשחקים,

מגע. עמו
ב שסבל הבודדים אחד המסע. הדי

הוא גם מזרחי, יצחק החיפאי היה שקט

כבאנגקוק וטובים גלוכינסקי
— להצלחה הדרך

ב כמעט שותף ולא הנבחרת עם נסע
 לא מהמסע, נהנה שמזרחי אלא משחקים.

מאמנו. אל בטענות בא
 שהשתתף הישראלי, הכדורסל איגוד יו״ר

השח בסיכסוכי התערב לא במסע, הוא אף
הטכניים. לעניינים להתמסר העדיף קנים,

 הדי כי השבוע, ברור היד. מקום מכל
 על ישפיעו הנבחרת של הארוך המסע
 העניין הישראלי. הכדורסל של עתידו
 אם השאלה, על במעט לא להשפיע עשוי

 את לאמן שלח (״צ׳ינגה״) שמעון ימשיך
חניכיו. יהיו ומי הישראלית הנבחרת

אתלטיקה
רציני משהו

 המקומיים הספורט עסקני שכל שעה
 ישראליים ספורטאים בקבלת עסוקים היו

 באחד איש השגיח לא מחו״ל, החוזרים
הארץ. את שעזב

שלמה תל־אביב הפועל אתלט זה היה
 400ו־ 200 בריצות ישראל אלוף ניצני,

ב מולדתו את פעם לא שייצג מטרים,
בינלאומיות. תחרויות
 שנתיים ללמוד כדי השבוע יצא ניצני

 בחינוך אקדמאי תואר ולקבל בלוס־אנג׳לס
וינגייט. במכון למד הוא עתה עד גופני.
 ״אני שיצא: לפני הבטיח הוא אחד דבר

 עם כשאחזור ולהתקדם. ללמוד כדי יוצא
חברים כמה עוד שעם מקווה אני נסיון,

 סוף־סוף נוכל כמוני, לעניין, משוגעים
ה על הישראלית האתלטיקה את להעמיד
רציני.״ למשהו ולהגיע רגליים

הצד מן העומד
 עמי־ משחקי של הקטנים האירועים על
 השאר, בין השבוע, סיפרה בבאנגקוק אסיה

 זהב מדליות (בעלת הישראלית הרצה גם
מרכוס: דברה וארד)
שזי חנה פעמיים, התאמנו יום כל <•׳

 שורה המאמן גם היה איתנו יחד ואני. פי
 מכיוון אבל מאמן, בתור נסע הוא רפופורט.

לא הוא שלנו המאמן היה לא שהוא
 מאוד. טוב היה הוא באימונים. התערב

 האולימפי, לוועד שלנו השמות את נתן
 הוא למקום. ממקום אותנו שיסיעו ידאג

כשחילקו אפילו בכלל. לנו הפריע לא
 הוא כאילו מהצד, עמד הוא המדליות את
בכלל. שייך לא

 קשרנו ביותר הטובים הקשרים את
 היו כשהם והאיראנים. הפאקיסטנים עם

 לנו אומרים היו בבאנגקוק אותנו פוגשים
 ור,אפגני־ האינדונזים עם גם בעברית. שלום
 תמכו אפילו הם טובים. יחסים היו סטנים
הקונפד של הפועל לוועד ישראלי בנציג
האסיאנית. רציה
 אותנו שאלו מהפיליפינים אתלטים ׳*י

 שיש חשבו הם למשחקים. באנו בכלל איך
 שבינתיים להם הסברנו בישראל. מלחמה

אין. עוד

הישראלי הסוציאליסטי האירגון

בעל־פה ״מצפן׳
חדש הזה-נוח העולם תנועת ועידת

 העבודה״, ״ברית באולם בערב, 8.30 בשעה ,30.12.66 ששי, ביום
 — תל־אביב ),32 נחלת־בנימין רחוב■ (פינת 48 קלישר רחוב

הוועידה. צירי בהשתתפות

מ- £יא ^ ן י ז )

מח הזעיר כתב־יד באליפות
 בירת מלונדון פאלמר קנת זיק

 כתב ,1965 שבשנת אנגליה,
 אותיות 7,000 המכילה תפילה

 22 שגודלה נייר פיסת גבי על
מילימטרים. 18 על מילימטרים
הקט הדברים דווקה לפעמים,

 — הופעתך את קובעים נים
 גרבי למשל. שלרגלייך, הגרביים
 שתוכלי כך, מיוצרים ״מרסי״
 הם כי — תמיד זוהרת להיות

קפד אירופית איכות משלבים
 ביותר, נוחים מחירים עם נית

 תקציבך. על מכבידים שאינם
 בארנקון בודדים גרביים ששה
 לירות בשש נמכרים עדיין אחד

חמי כמו אותך ומשמשים בלבד,
 גרב שכל כך על־ידי זוגות, שה

 גרב כל עם זוג להיות יכול
 נשים, אלפי דרישת לפי אחר.

 רשת גרבי 6 גם לשוק הוצאנו
 בארנקון ״מרסי״ ״מיקרומש״

 ובתוספת בלבד לירות 7ב־ אחד,
 מסיד- אחד מפתחות מחזיק שי:
 גרבי כוכבי־זמר. שמונה של רה

 זוהרת הופעה פירושם ״מרסי״
 תוכלי עוד מה זהירה. וחסכנות

מגרביים? לבקש
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