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ספורט

לאלופה אדום אור

פר של במסווה רדיופונית, קשקשנות
 קבוע חלק לאחרונה שהפכה ספורט, שנות

נובט הטלוויזיונית הספורט מתוכנית

הטל של ייעודה על צל מטילה ספורט,
אי את המביא כאמצעי הישראלית וויזיה
בית. לכל הספורט רועי

 יאיר מסביר בחו״ל,״ תחנת־שידור ״כל
 בטלוויזיה מחלקת־החדשית איש שטרן,
 שבה, מדור־הספורט ראשי משני ואחד

 העונה פרשן־ספורט. לעצמה ״מאמצת
 כשלמיש־ אחד, במישחק להתרכז החלטנו

 רום, בדגי בחרנו פרשן־ספורט. מוצמד חק
 וגיבחרת חיפה מבבי כדורגלן שהיה מי

 הקושי •60ה־ בשנות בכדורגל ישראל
עב היודע־ פרשן־כדורגל למצוא היה שלנו
 למשל, לוקחים, היינו היטב. מדוברת רית
 המאמן את או שסר, עמנואל המאמן את

 מתקשים השניים אבל שמילוביץ. אדמונד
 בתור לקחתם ואי־אסשר בעברית, בדיבור

פרשני־טלוויזיה.״
 שטרן יאיר שכה. צ0 שד פיגור

 באמצ* הראשונים צעדיו את עשה ),33(
 במערכת ככתב־ספורט עי־התיקשורת

 הצבאי שירותו תום עם הספורט. חדשות
 לספורטאים. במעריב לכתב־ספורט היה

 מעריב של איזורי כתב הפך לאחר־מכן
 ב־ שהה המאוחרות, 60ה־ בשנות באילת.
 מחזיק הוא היום לימודים. למטרות ארה״ב
 ותיקשורת־המוגים. בעיתונאות שני בתואר

 של הספורט למדור הצטרף ׳70 באוקטובר
הטלוויזיה.

 מודה ולארה״ב,״ לאנגליה ״בהשוואה
 לפחות. שנים 20ב־ מפגרים ״אנחנו יאיר,

הצילומים כל נעשים לדוגמה, באנגליה,

בדודי כדורסלן
? לאלופה קורה מה

 נעשים הצילומים אלקטרוניות. במצלמות
 שחור־ צילום בין להשוות מה אין בצבעים.

בצבע.״ צילום לבין לבן
 :שטרן יאיר מדגיש הקשר, באותו

 מקצועיים הס באנגליה ״צלמי־הספורט
 צלמי־ בילבד. בצילומי־ספורט ומתמחים
 צלם־ספורט הכל. מצלמים שלנו, הספורט

לצע שלנו, הצלמים בספורט. להבין צריך
בספורט.״ מבינים הכי תמיד לא הם רי,

 השבוע שחגג בטלוויזיה׳ מדוד־הספורט
החד למחלקת כפוף להקמתו, שנים שבע

רא הינם שטרן ויאיר גילעדי אלכם שות.
 מ־ יותר מאיישים המדור את המדור. שי
 במישרה ארבעה רק כשמתוכם כתבים. 30

מלאה.
לפ זוכה המיקצועית הביקורת מילבד

 וקללות. למכות ספורט מבט צוות עמים
 את הרגיש בשרו שעל שטרן, יאיר אומר
 מכות, חטפתי שעברה ״בעונה הקהל. אימת
 קהל, ללא להיות אמור שהיה מישחק בעת

 שנכח הקהל חדרה. מכבי במיגרש שנערך
אותנו!׳״ להראות תעיז ״שלא לי: צעק

 אירועי- את לסקר קשה לאחור, במבט
האח השנים בשבע ישראל -של הספורט
הטל של חלקה את לציין מבלי רונות,
 של המשודרות הופעותיה בהם. וויזיה

 למשל, בכדורסל, וזל־אביב מכבי קבוצת
לאומי. מאורע הפנו

 אומר שלנו,״ ביותר הגדול ״המיבצע
ב אסיה עמי מישחקי ״היו -שטרן, יאיר

 לגו איפשרו שלא במדינה היינו טהראן.
 היקשו אמצעי-הביטחון חופשית. תנועה בה
 לרשותנו עמד העיתונאית. השליחות על

 ואנשי־המיקצוע חשיירותים אך חדיש, ציוד
 -שידרנו מטהראן מפגרים. היו המקומיים,

 לידי באה וכאן גבוהה, באיכות יומנים
ההצלחה.״ ביטוי

כדורסל

 מדי יותר לנו היה הקודמות׳ ״בשנים
 המופרז הביטחון־העצמי ביטחון־עצמי.

 במישחקי כישלונות פעם לא לנו גרם
 האחרונים ההפסדים דווקא גביע״אירופה.

 לנו.־׳ לעזור עשויים במישחקי־המיבחן,
 הכדורסל קבוצת קפטן ברודי, טל הגיב כך
 הבלתי' הופעותיה על תל־אביב, מכבי של

 במישחקי־המיבהן קבוצתו של מעודדות
שלה• האחרונים
 הישרא- האלופה של כישלונותיה סידרת

 ה במיפגש החלה המיבחן במישחקי לית
 ב* קינח. ההולנדית הקבוצה מול כפול,

 תל־אביב מכבי הצליחה הראשון מישחק
 — סל של חודו על רב, בקושי לנצח
 וה״ בילבד, ימים שלושה חלפו לא .82:84

 במים' ,להיכנע נאלצה הישראלית אלופה
ה .93:89 - ההולנדים מול גש־הגומלין

 ליקויים מיספר חשפו ההולנדיים אורחים
 מיפגש־ אחרי ימים עשרה מכבי. בשורות
 האדום האור קיבל ההולנדים, עם הגומלין

 מכבי גברה בדרבי־זוטא, מישנה־תוקף:
 תל' אליצור על עילאי במאמץ תל־אביב

 שחובשי־הכיפות לפגי לא ,72:80 — אביב
 קרובים והיו המישחק שלבי ברוב הובילו

 במוצאי־ כיותר. הגבוה,ה הקבוצהלסגסאציה.
 הישראלית האלופה נחשפה האחרון השבת
 ירדה תל־אביב מכבי מערומיה. במלוא

 חסר. בהרכב ישראל, ניבחרת מול מנוצחת
 ואיתמר קרן חנן ינאי, בועז קפלן, סטיב
 בשורות נקודות־התורפה את חשפו מרזל,
 ואי־הצל־ מסורבל מישחק תל־אביב. מכבי

 להם־ גרמו החוזרים, הכדורים בקטיסת חד,
.100:95 האלופה של סדה

 ליכולת נכנסנו לא ועוד לאט ״שיחקנו
 להסביר ברודי טל גיסה שלנו,״ הרגילה

 ניבחרת־ישראל. מול הכי־שלון מיפגן את
 מנסה דווילי, פארג האמריקאי, ״המאמן
 גביע־ למאבקי המישחק שיטת את להתאים
 הרבה עם משחקים בגייע־אירופה אירופה.

 השחקנים על מבוסם המישחק כאשר כוח,
ה אנחנו היום הגובה, מבחינת הגבוהים.

ב אי־פעם שהיתר, ביותר הגבוהה קבוצה
תל־אביב.״ מכבי

 למוצרי־ חנות בעל ,32ה־ בן ברודי טל
 הוא אשתקד לפרוש. מעוניין היה ספורט,

 אבל האחרונה.״ העוגה זו ״די. :הצהיר אף
להי נאלץ הוא הנוכחית העוגה בראשית

 האגודה, ראשי של למסע־השיכנועים כנע
 ״היום נוספת. עונה ילסחוב״ והחליט
 בהשוואה אחרת, קצת זה במכבי לשחק
 מצד חמורה מעת מיש יש קודמות. ל-שנים

 ב-שבוע, פעמים חמש מתאמנים המאמן•
 דבר.״ לכל מקצועני צביון יש לקבוצה

אומר. הוא
 תל-אביב מכבי את מועידה. מהפכה

 ביל לדה, יולסף קורן, אלי השנה עזבו
 הקבוצה, של והסקורר ניומארק גבי פלאס,

 בדעתו נחוש ברודי טל ברקוביץ. מיקי
 סילבר, לו גריפין, בוב — החיזוק ששחקני

 טובים — מק־גריי ולורנס שוורץ שוקי
 :הקודמת העונה -צל מסגל־השחקנים יותר
 שהקבוצה חושב אני במכבי, שנותי ״בכל

 הרבה לנו יש ביותר. החזקה היא הנוכחית
 האגודה לגבי חשוב גורם וזה צעירים,
מההפס מתרג-ש נשמע לא בדודי, בעתיד.״

 ל-צפר,״ מה עוד יש ״נכון, : האחרונים דים
ה ״בשנים משוכנע: הוא אחד בדבר אך

 שלא בגלל לחצי־הגמר, העפלנו לא קודמות
 בגביע־אירופה העוגה, בחו״ל. לשחק ידענו
 בהפרש־סלים אותנו להכניע ק־צה יהיה

כרגע.״ העיקרית המטרה וזו גבוה.
 במיש־ הישדאלית האלופה של הופעותיה

 יחלו גביע־אירופה של רבע״הגמר חקי
 בסוף תשובץ הקבוצה בדצמבר. 11ב־

 שתיים קבוצות. שש בן בבית זה, חודש
הכדור אריות תהיינה הקבוצות שש מתוך

 איניס מדריד, ריאל כמו האירופי, סל
 היוגוסלבית. וזאדו האיטלקיות ופווסט

 טוען לחצי־הגמר,״ שנעפיל מאמין ״אני
 מדי יותר ניכשלנו הזמן. ״הגיע בדודי.

האח מישחקי־המיבחן אחרי אבל בעבר.״
 אוהד■ בקרב רבים יש אם ספק שלה, רונים
ברודי. של לאמונתו המצטרפים מכבי

טלוויזיה
ספורט״ ״מבט על מבט
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