
ספורט
כדורסל

ה ל היצג שבז הלי

על במערומיו הבו

בקסיצה־לגוכה כאלופת־אסיה אכרמוכיץ׳(במרכז) אורית
כאלה ״רגליים

 יותר!״ טובה מכבי לדבר, מה ״אין
 מישחק מהלו את שליוותה זו, קריאה
 ביום שנערך בכדורסל התל־אביבי הדרבי
 חולם ביטוי נתנה השבוע, בערב, השני

לירי מכבי שהנחילה המוחצת לתבוסה
 — נקודות 44 של בהפרש הפועל בתה

76:119!
 בהיכל- התנהל חתול־ועכבר מישחק
 להיות אמור שהיה במישחק הספורט,

ה אלפים עשרת ורב־תהפוכוית. רווודמתח
 על באו ההיכל, בתוך שנדחסו צופים

 של החד־צדדית התצוגה למראה סיפוקם
 משומנת כמכונה שפעלה המכבית, הקבוצה
 ליי- בארי את ללעג שמו המכבים להפליא.

 כבר פיגרו הפועל שחקני וחבריו. בוביץ
 שהיה דבר ניכר, בהפרש המישחק מתחילת

כולו. המישחק לאורך בעוכריהם
ה כדורסלני צעקו שלנו!״ היום ״זה
 תל־אביב, מכבי המאושרים. המכבי ספסל

 קלי- 6570■ של שיא זה במישחק שהשיגה
 סלים. של בבליץ אותו פתחה עות־שדה,

 ונתגלתה המומה, נראתה הפועל קבוצת
 על שניתך הסלים מטח על כשבר־כלי.

 גקו־ 28 שקלע סילבר, לו ניצחו הפועל סל
 19 שוורץ ומיכה נקודות, 20 ברודי דות,

נקודות.
 בחדו״ההלבשה !קאריקטורה מנדב

 המישחק, סיום לאחר המכבית׳ הקבוצה של
ה העוקצניות ההערות חינגה. על דיברו

 מאופיו בלתי־נפרד חלק שהן מסורתיות,
 כמו ״שצעיר :הפעם גם נשמעו הדרבי, של
 זו הפועל, לסל נקודות 16 קולע ארד ערן

 מחברי אחד בלעג אמר קאריקטורה,״ ממש
 אחת ״פעם המשיך: ומייד מכבי, הנהלת
 לחפש עכשיו שיילכו הפה. את להם סתמנו

!״אמריקאים עוד
 אחר. משהו זה חלש, היה שהפועל ״זח

 ניסח בהרבה,״ טובים היינו אנחנו אבל
 החד־צדדי המאבק את ארואסטי מוטי לנתח

 מיז- שמעון עורך־הדין בהיכל. שהתנהל
 של הכדורסל מחלקת כיו״ר המכהן דחי,

 המהודרת הופעתו ולפי המכבית, האגודה
ה מרוצה. נשמע הניצחון, כחתן ניראה

,שמ :שיכמו על טפחו שהקיפוהו עסקנים
 הדרבי עד שקט לנו שיהיה העיקר עון,

הבא.״
 דרבי והפכפך, מתוח לדרבי הציפייה

 המאמן לרסיסים. התנפצה עברו, כבשנים
מישחק לנהל החליט כאשר קשות, שגה חזן

 הקבוצה אוהדי המתינו המישחק בתום
 לשאת ניסו האוהדים לכוכביהם. המכבית

 כיתפיהם, על מ׳) 2.06( הענק סילבר לו את
 הצליחו. לא ומישקלו גודלו מפאת אבל
 מילמל ממני,״ רוצים ,מה מבין לא ״אני

ה הכוכב האמריקאי-יהודי. הענק באנגלית
 מולו שנראתה נערתו, את שחבק אמריקאי
המכו אחת בתוך נבלע וננסית, שברירית

מטפטף. החל שגשם לאחר ניות,
 את בזאת סיימו לא עדיין האוהדים אך

 בציבור שירה אירגן מהם אחד מלאכתם.
ה הפועל כשכדורסלני בשיר, פצחו והכל

 אחר בזה מחדר־ההלבשה יוצאים מובסים
 בהרבה... טובה מכבי לדבר, מה ״אין :זה

!״יותר

אתלטיקה
ס מר הסו ב נג ה הז ת־ ר ע לז
 ההתאחדות את אפף סודיות של מעטה
 בקשר האחרונה, השנה במחצית לספורט

המחו הישראלית האתלטית של לפרישתה
 בתואר המחזיקה אברמוביץ, אורית ננת,

 השישי ביום בקפיצה־לגובה. אלופת-אסיה
 מהר תוכגית־הטלוויזיה כשהוצגה האחרון,

 שבמהלכה יותר, הזק יותר, גבוה יותר,
 האתלטית של ותחרויותיה אימוניה הוצגו

 הכל: לפתע שאלו ,18ה־ בת הצעירה
התשו את ז אברמוביץ אורית נעלמה לאן
 כתב־ הראל, צבי למצוא ניסה כך על בה

 עם שנפגש הזה, העולם של הספורט
אורית. של הוריה

האם, אומדת חסום,״ נגמר ״לאורית

מימיו״ ראה לא

ב האסיאני בשיא המחזיקה אברמוביץ,
 — מ׳ 1.78 על העומד — לגובה קפיצה

הטיו הראשונה, לאהבתה לחזור החליטה
 מגלה דבר,״ של ״לאמיתו בחיק־הטבע. לים

 את אורית ״קיבלה אברמוביץ׳ מנחם האב,
 ממסעות כתוצאה החזקות והרגליים הניתור
הטיו רך. מגיל עוד אתי שערכה וטיולים

הגופניים.״ נתוניה את חישלו בהרים לים
 לא אברמוביץ, ומנחם לאה ההורים,

״ל אורית. של מצעדה נדהמים נשמעים
 ״הגיעו סיפרו, לסיים״ עומדת שהיא קורס

 עוד בשתיים. בחרו שמתוכן מועמדות 100
 בחינות- אחרי מייד הקורס, תחילת לפגי

 חד־משמעית: בצורה לאורית אמרו הבגרות
 אורית בצה״ל. מדריכת-טיולים או אתלטית,
השנייה.״ האפשרות את העדיפה

 עתיד ניבאו 18ה־ בת אברמוביץ לאורית
 היא ״אורית :הקפיצה־לגובה בענף מזהיר

בינ בקנר־מידה לא-נורמאלי פוטנציאל
 שורה האישי, מאמנה בנחת אומר לאומי,״
 האתלטיקה של מומחה־הקפיצות רפפורט,

 פורשת, היתד, לא' אורית ״אם הישראלית.
אולימ עד באינטנסיביות מתאמנת והיתה
 שהיתר, מעריך אני מונטריאול, פיאדת
 מציג שהיה מ׳, 1.85 של להישג מגיעה
ל בעולם. המעולות שש־שבע בין אותה

 אסתר של לזו דומה תכונה יש אורית
 על להתעלות יודעות שתיהן שחמורוב:

בינלאומיות.״ בתחרויות עצמן
 כשמלאו ר, בכיתה נדירים. נתונים

ה לידיו קיבל שנים, אחת־עשרה לאורית
 הקטנה אורית את רפפורם שורה מאמן

 ההורים מנסים לאחור, במבט וד,מחוננת.
 המאמן עם אורית של פגישתה את לשחזר
 ל- מורה היה ״לאורית : רפפורט שןרה

 של- הזמן, כל לנו שנידנד חינוך־גופני
להי חייבת והיא נדירים נתונים יש בתנו
 ציין, המורה אימונים. של למיסגרת כנס

מימיו.״ ראה לא הוא לאורית כמו שרגליים
 ר, בכיתה עוד להתאמן, החלה ״כשאורית

 מייוחדת־במינר״״ ילדה שהיא מייד ראיתי
 התגשמו. ההורים דיברי ואכן, המאמן. נזכר

אר אישיים, שיאים שוברת החלה אורית
 אורית ניתרה ז׳ בכיתה ובינלאומיים. ציים

 ד,״שכונתי,״ בסיגנון מ/ 1.50 של לגובה
 גלילת- לסיגנון עברה ח׳ בכיתה מיספריים.

הע היסודי בית־הספר תקופת בסוף הבטן.
 כשהיא מ/ 1.68 על שיאה את מידה
 פוסברי, סיגנון את לעצמה מאמצת כבר

הגב. דרך קפיצה
 1.58ל־ עד מ׳ 1.50מ־ הנחשונית קפיצתה

 בינלאומיים מומחים בקרב הדים עוררה מ/
 שיאה כבר עמד ט׳ בכיתה הקפיצות. בענף

 ישראלי שיא שהיה מ/ 1.72 על אורית של
 נוסף: הישג צירפה האישי למאזנה חדש.

ו בילבד, שנים וחצי ארבע־עשרה בת
 שברה היא מעמד, באותו ישראל. אלופת

 — על שעמד למדני מיכל של שיאה את
מ׳. 1.68

 י״א בכיתה אך במיקצת, נעצרה י' בכיתה
 .1.73 קבעה היא :כולם את והדד,ימה שבה

 את נטלה ׳,74 בקיץ אסיה, עמי ובמישחקי
 חדש אסיאני שיא בקובעה הזהב מדליית

 עת, באותה העולמי השיא מ׳! 1.78 —
מ׳. 1.95 על עמד

ססייט וברט (במרכז) סילכר לו
היטב משומנת מכונה

 עמיתו, המישחק. מתחילת ואיטי מאופק
 המוניטין את העלה דווילי, פרד האמריקאי

ה היריבה על המוחץ הניצחון לאחר שלו
 (מהר! פאסט! !״פאסט :צעקותיו עירונית.

ש סל כל ואחרי ביציעים, נשמעו !)״מהר
ניצ לאחר כמו קופץ היה שחקניו, קלעו

 אנחנו אבל איכזב, ״הפועל דרמאתי. חת
באנג המאמן להסביר ניסה יותר,״ טובים

מצטנעית. לית

ב היא עכשיו ״אומנם אברמוביץ. לאה
 שעבר, בקיץ כבר היתר, פרישתה אך צבא,

ה אנחנו, לבחינות־הבגרות. כשהתכוננה
 רצתה היא רצונה. את לכבד צריכים הורים,
הס גם והיא לידיעודהארץ, מדריכה להיות
ידי בנושא טרום־צבאי קורם לעבור כימה

 לשנתיים נוסף שדה, בביודספר הארץ עת
בצה״ל.״ שירות של

אורית הראשוגה. לאהבה בחזרה

 תחת האחרונים, החודשים שישה במשך
 גורמים ניסו מוחלטת, שתיקה של מעטה

 לתחר שתחזור אורית את לשכנע ממלכתיים
העתי האולימפיים, למישחקים ולהתכונן

 במונטריאול הקרוב בקיץ להיערך דים
 פרי, נשא לא מסע־השיכנועים אך שבקנדה.

בדעתה. איתנה נותרה ואורית
ו שהייה לצורך -מימון לה לתת ״רצו

אומר סירבה,״ היא אבל בחו״ל אימונים

 להתחיל צריכים ״כעת חסר־ד,אונים. מאמנה
אחרת.״ ילדה ולמצוא מחדש,

״או בחיוך: אומרים מצידם, ההורים,
 היא הפעם אבל ולרוץ, לקפוץ תמשיך רית

זהב.״ מדליות בלי בצד,״ל, זאת תעשה

טניס־שולחן
א ם3 ?ידרוך ל 1 מ?ו

 יימצא אם נדיר. כישרון הוא הזה ״הנער
במסי לטפחו שיוכל בכיר, מאמן־אישי לו

 עוד אנחנו טכנית׳ מבחינה ולקדמו רות
רבות.״ עליו נשמע

 בן פולק דרור על נאמרו אלד. דברים
 מקיריית־מלאכי, טניסאי־השולחן ,16,־ד

ל לשוודיה, חודשים כארבעה לפני שיצא
 הם טניס־השולחן. בענף השתלמות צורך
 שהיה מי סאראשי, גיולה של מפיו באו
 בעולם. הטובים מטניסאי־השולחן אחד
 לפי ההונגרי סאראשי, גיולה משמש כיום

בשוודיה. בכיר כמאמן מוצאו,
 פולק, דרור אוטומטית. השתפרות

 . הישראלי, טניס־ד,שולחן של ״נער־הפלא״
 באליפות חלק ליטול במטרה לישראל חזר

 את הוא לקח שבה בטניס־שולחן, ישראל
אר ״אחרי שעבר. השבוע בתחילת הבכורה

 בעל הנער אומר בשוודיה,״ חודשים בעה
שהש מרגיש ״אני הביישנית, הארשת
 קיבל שלי מי׳שחק־ההתקפה בהרבה. תפרתי

 בשוודיה עלה. הגופני כושרי מהירות. יותר
 אחרת בצורה הספורט לנושאי מתייחסים

 שבאופן כך לישראל, בהשוואה לגמרי,
לפעם.״ מפעם משתפר אני אוטומטי
 ספורטאים למישפחת נצר הוא דרור
ל עלה פולק, בנימין אביו, צ׳כי. ממוצא
ה בסגל ונכלל כספורטאי, 1947ב־ ישראל
 הוא ״אבי בטנינדשולחן. ישראל של לאומי

 הזמן,״ כל אותי שאימן וזה אותי, שדחף זה
 הרעיון את ויזם הגה גם ״הוא דרור. אומר

 מרוצה אני היום בשוודיה. להשתלם שאסע
ש מאחר במייוחד בשוודיה, משהותי מאוד

מתקדם.״ הייתי לא שבישראל משוכנע אני
 שולחנות־ על חובט החל פולק דרור
 וחצי. שנים שמונה בן בהיותו עוד הטניס

 ב- חלק נוטל דרור החל אחת־עשרה בגיל
 היותו חרף לבוגרים. סדירים מישחקי־ליגה

 רבוד דמות אז כבר הפך מאד, צעיר
הישרא הטניסאיים בכירי בקרב מישקל

 שיא דרור קבע שלוש־עשרה בגיל ליים,
 ב- העולם באליפות השתתף הוא עולמי:

 ל־ והיד, בסאראייבו, שנערכה טניס־שולחן
כולה. באליפות דמות־מפתח

 התיכון, בית־ספר לתקופת דרור כשהגיע
 ברעיון הפועל ומרכז הספורט רשות תמכו

ב להשתלמות הישראלי העילוי שליחת
 אוהב אני כי לשוודיה, נסעתי ״אני שוודיה.

 למענו להקדיש מוכן אני הזה. הספורט את
 בשוודיה, מרוצה מאד אני זמן. הרבה

 מישפחה אצל שם מתגורר ■שאני מה־גם
 לי אין ההוצאות מימון לגבי ישראלית.

 את מממנת וולפסון שקרן היות בעיות,
בחו״ל. הוצאותי
חק. רעב ש מי מס שאני ״החבר׳ה ל

 הטניס מועדון חברי הם איתם תובב
 כ- סדר־יומו על שבסטוקהולם.״ יווגארדן

״אני :דרור מספר גימנזיסט״ספורטאי
אי כל בשבוע. פעמים שש מתאמן

 אני לאימון שעות. שלוש בן הוא מון
 יום־ את שלוש בשעה שסיימתי לאחר בא

 שמייוחד מה בסטוקהולם. בתיכון הלימודים
 שלושת־ שבמשך זד, בשוודיה, באימונים

ב נוגע לא אני הראשונה, השעה דיבעי
 וכשאני תרגילי־כושר. רק עושה אני כדור.

ב משחק אני הכדור, עם לשחק מתחיל
 למישחק. רעב אני מסויימת במידה מרץ.
 עוסק או נח אני מסתיים, שאימון לאחר

כוח.״ עוד נשאר אם בכדורסל, או בשחייה
 לחיות כמו לא זה שוודים עם ״לחיות

 את לתאר דרור מנסה ישראלים,״ עם
 ״הם אותו. הסובבים השוודים של אופיים
 הם שני, מצד אבל ,קרים׳. מאד לי נראים

 הדברים את וההתמדה. הדיוק את אוהבים
 הבנות שלי. באימונים מרגיש אני האלה

מ ריקות לי נראות לדוגמה׳ השוודיות,
 שלנו, מהישראליות יפות פחות הן תוכן.

היש מהבחורה מעניינות פחות והרבה
בביישנות. מצחקק הוא הטיפוסית,״ ראלית
 ב־ כאלוף־ישראל שהוכתר פולק, דרור

 שלו ברציפות 45,־ד בניצחון טנים־ד,שולחן
 ״אני בישראל. עתידו את רואה בארץ,

 נמצא אני בשוודיה. שאחיה לרגע חושב לא
 טניס-ר,שולחן, אהבת למען רק בשוודיה
 חבל קטן. כשהייתי עוד אבי לי שהעניק

ב כמו לספורט מתייחסים לא שבישראל,
 בישראל לי שהיו הבעיות אחת שוודיה.

ו ברמתי. יריבים לי היו שלא היתד,
 אני צעיר, כל־כך בגיל במקום לדרוך

מוכן.״ לא
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