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*,,ר עד1371 אח מריץ מה
המזהיר ניצחונה אחרי ספורות דקות

 מאלין פילס מאס על תל-אביב מכבי של
ניראה האחרון, החמישי ביום ,93:109
מודאג. קליין, רלף מאמנה

 את הסתיר לא מחדר־ר,הלבשה, בצאתו
ל קבוצתו. של הבא היריב מפני חששו

הוא כי קליין, גילה הנוכחים תדהמת
 דמת־גן, הפועל נגד המישיחק מן חושש
 המישחק מן יותר הקרוב, הראשון ביום
מדריד. ריאל נגד

 לחשוש. טובות סיבות היו קליין לרלף
 לה היתד, לא שבהן שנים שבע אחרי

ההג עומדת האליפות, כתר על מתחרה
להפועל הפסד ׳בסכנה. מכבי של מוניה

המ אליפות כתר איבוד פרוישו רמת־גן
לאלו־ אירופה בגביע ואי־השתתפות דינה,

ושוורץ* בוטרייט גריפין, ת"א מנכי כדורפדני
מהגביע חשוב יותר

^ לי ,

בהתקפה** גן רמת־ הפועל בדורסלגי
שלנו יהיה הניצחון

הבאה. בישנה פות
 הפועל ׳שקבוצת הראשונה הפעם זיו ■אין

 למכבי רציניים כאבי־ראש ׳גורמת רמת־גן
 עשתה היא האחרונות בשנים תל־יאביב.

 שבעבר תל־אביב, הפועל של עבודתה את
 של הבלעדית עליונותה את לערער ניסתה
 בתוך הישראלי. בכדורסל תל-אביב מכבי

 רמת־גן הפועל הפכה שנים ארבע-יחמיש
 כיום המהווה לקבוצה אלמונית, מקבוצה

 הכדורסל של במאבקי-הצמרת חשוב גיורם
לשו הקבוצה צירפה שנה בכל הישראלי.

 בעלי שניים, או אחד כדורסלן רותיה
שיעור-קומה.

בצי נפתח הקבוצה של מסע-הרכיישות
 שבעיק־ קפלן, סטיב האמריקאי של רופו

קרן. חנן הקיבוצניק־לשעבר בא בותיו
 חיזקה העונה הפותחת. החמישייה

כדורסלנים בשלושה עצמה את הקבוצה
אמריקאים שיני הם מביניהם ־שהבולטים —
הו אשר — שלאכיטר ומטיב רול רוי —

רוני הוא השלישי ומהירות. גובה לה סיפו

ש לשעבר, נבחרת־הנוער כדורסלן לנג,
 הפועל מקבוצת רמת־גן להפועיל הגיע

פירוק. סף על שעמדה פתח־תיקווה
 סטיב — הקבוצה של הפותחת החמישייה

 שלאכטר סטיב וול, רוי קרן, חנן קפלן,
 קשה, יריב להוות עלולה — לנג ורוני

 מכדורסלני פחות לא תל־אביב, למכבי
 שני של מוצלח יום וארזה. מובילג׳ירג׳י

להו עלול וקפלן, קרן המעולים, הקלעים
 משיווי־מישקלה. תל-אביב מכבי את ציא
 כ־ נחשבים רמת־גן של האמריקאים שני
פי כדורסלן הוא וול, הרכז, מצרין. רכש
 יוצאת־מן-הכילל. יד ובעל ערמומי קח,

לק הוסיף )2.05( שלאכטר הענק עמיתו,
ה לשני מתחת ניכרים וכוח גויסה בוצה
 השחור״, כ״סוס הנחשב לנג, רוני סלים.

ודינמית. תכליתית חמישייה משלים

מאס־מאלין. נגד המישחק בהפסקת *
 תות־גן מכבי נגד הליגה במישחק **

השבוע.

ב בעיות. לקבוצה שיש הוא, המפליא
 ה־ קיבלו לא האחרונים החודשים שלושה

ש מהאגודה, משכורותיהם את כדורסלנים
לירות. אלף 80ל־ כיום מגיעים חובותיה

 הקבוצה, של המצטיין הקלע קרן, חנן
 ״אם אולטימטום. השבוע בתחילת לה הציג

 20ל־ לי(קרוב המגיע הכסף את אקבל לא
 ראשון,״ ביום בערב שבע עד לירות) אלף

מכבי.״ נגד לשחק אעלה ״לא איים,
 קרן הגיש בינתיים ידרבן. הבסף

 הלנת עקב לעיבודה, לבית-הדין תביעה
 29ב־ רק יתברר שעניינו הואיל שכרו.

 מול המישחק את רואה הוא זה, בחודש
 אל לבוא מתאים כמועד תל־אבייב מכבי

לו. המגיע את שתשלם בדרישה האגודה
 ״שאם קרן, חנן אומר משוכנע,״ ״אני
יס לא אחד אף תל־אביב, למכבי נפסיד

 אנחנו, ׳אקבל. לא כספי ואת עלינו תכל
 המגיע את בסך־הכל מבקשים השחקנים,

 לשכוח, נוכל עכשיו, נבקש לא אם לנו.
המש את לנו תיתן האגודה אבל מהכסף.

 מכבי, נגד המישחק לפני שלנו כורות
מו מצד ותש׳ומת־יהלב שהכסף בטוח אני

 לנצח אותנו ידרבנו רמת־גן, פועלי עצת
 עלול המועצה מצד הזה הזילזול מכבי. את
■השחקנים.״ של במוראל לפגוע רק

 מאיימים שלאכטר וסטיב רול רוי גם
 עד יקבלו ילא אם למישחק, להתייצב שלא

לארה״ב. המובטחים כרטיסי-הטיסה את אז
 ׳בניצחונה בטוחה רמית־גן הפועל אולם,

 ״׳אף קרן: חנן אומר תל־אביב. מכבי על
 תל-יאביב. מכבי נגד לשחק מפחד לא אחד

 לנו, למישחק. מחכים כולם להיפך. בדיוק
ל רק להפסיד. מה אין רמת־גן, להפועל

 שצריכה זו היא להפסיד. מה יש מכבי
האליפות.״ כתר ומיהפסד מאיתנו, לחשוש

 המישחק לקראת הבטחות. הבטחות,
הפו הגבירה תל־אביב מכבי נגד המכריע

 שבועיות לפני עד אימוניה. את רמת־גן על
 באולם־ להתאמן הקבוצה נאלצה אחדים

 ברמת־גן. אורט בית־הספר של הכדורסל
 ליריות 500 סך היה לא לקבוצה הסיבה:
 לערב־ ביד-אליהו ׳איוילם־הספורט לשכירת
יחיד. אימונים

 אומר כספי,״ בבוץ נמצאים ״כשאנחנו
 אחד אף מדיניאק,״ אריה הקבוצה, מאמן

ש רואים כשכולם לנו. לעזור בא לא
 של עליונותה על ומאיימים בחדשות אנחנו
כס לנו מבטיחים כולם תל־יאביב, מכבי
 הפועל, מזכ״ל למשל, אופק, יצחק פים.

 לפני שנצטרך סכום כל לנו לתת הבטיח
 מחנה־ עבור כסף ■למשל, כמו, — המישחק
 אנחנו אבל המישחק. לקראת סגור אימונים

לש כדי מחנות־האימון. את מחפשים לא
 לא אנחנו שלנו, הנפשי השקט יעל מור

מייוחדת.״ בצורה למיישחק מתכוננים
 רמת־גן, הפועל של הביתיים. במישחקיה

 אחדות ימאות רק בהופעותיה לחזות באים
 תיל־יאבייב מכבי נגד למישחק צופים. של

 הפועל תגייס מניין אוהדים. אלפי יבואו
כיל-יכך? רבים אוהדים רמת־גן
 הקבוצה: מנהל ),23( שופר בני אומר

בכ רמית־גן הפועל של המשוגעים ״כל
 שלנו המישחק את לראות יבואו דורגל

מכבי.״ נגד
 בל־כך יהיה ״זה ממכבי. כדורים

 האליפות,״ בתואר נזכה אנחנו אם מגוחך,
 אני ״כי הקבוצה. מכידורסלני אחד אומר
 כדי כסף יקחו מאיפה עצמי: את שואל
 בשנה לחו״ל שלנו הנסיעות את לממן
 כחודש לפני שרק זוכר אני הרי ו הבאה
 תל- ממכבי כדורים לבקש נאלצנו וחצי

 לא כדורי־סל אפילו להתאמן. כדי אביב,
לנו!״ היו

במדינה
עיריות

אמחצ״דה של בחצר תככים
 המפדל״י רמזה ראש־עידיית

ביסאו, את ?פגות מסרב
— כם8ה7 בגיגוד

 הליכוד איש בו תומך מדוע
האופוזיציה? מן

 שנוכל ברגע דבר. שום לו יעזור ״לא
 הגיע זאת. נעשה — מכיסאו אותו להפיל

 יצחק טוען ברמלה,״ סדר לעשות הזמן
רמלה. בעיריית המערך סיעת מנהיג יצחקי,

ל ברמלה האופוזיציה יכולה לכאורה,
מ המפד״ל, איש ראש־העיר, את הדיח

 אופוזיציונר דווקא אך רגע. בכל תפקידו
 מעמדו על לשמור בעיקביות, מצליח, אחד
 כראש־ אבוחצירה אהרון חבר־הכנסת של

 ביחס הטענות בשל בסכנה הנתון העיר,
הציבורית. ולהגינותו לתיפקודו
 הקואליציוני, המשבר המריבה. כיסא

 את שינה אחדים, שבועות לפני שפרץ
 אל הקצה מן רמלה בעיריית יחסי־הכוחות

 מנציגי ארבעה שכללה הקואליציה, הקצה.
 ושלדפה הליכוד נציגי שלושה המפד״ל,

 רקע על התפרקה מקומיות, רשימות חברי
קואליציוני. הסכם אי־קיום של

הקוא בהסכם כי טוענים, הליכוד אנשי
 בקדנציה העיר שראשות. סוכם ליציוני

 אהרון בין שווה־בשווה תתחלק הנוכחית
 לוי אדמונד עורך־הדין לבין אבויחצירה,

 לוותר סירב העיר שראש אלא הליכוד. מן
 יפרישו זאת עקב העת. בהגיע כיסאו על

 והצטרפו הקואליציה, מן הליכוד אנשי
 שכוללת באופוזיציה, המערך חברי לחמישך,

 של שיבער, לעומת חברים, שמונה כרגע
אבוחצירה. של הקואליציה שרידי

 אבו־ מסרב האופוזיציה, אנשי להערכת
 שאינה מסיבה כיסאו על לוותר חצירה
 הסבר לפי רמלה. העיר לענייני כלל קשורה

לבחי להגיע אבויחצירה אהרון מבקש זה
 עיריית כראש במפד״ל הפנימיות רות

 בתחרות מישקל לו שיקנה מעמד רמלה,
 לכנסת. המפד״ל ברשימת המיקום על העזה

 אינו זו ברשימה אביוחצירה של ׳מעמדו
 סיעת את באחרונה עזב הוא כלל. בטיוח

 לנסות כדי רפאל, יצחק של ליכוד־ותמורה
ל המפד״ל ברשימת ריאלי מקום להשיג
 מעמדו את יותר עוד החליש ובכך כנסת,

אותו. וטיפח שקידם האיש רפאל, של
הקוא ההסכם כי טוען, עצמו אבויחצירה

 הוא שבו מפורש סעיף מפרט אינו ליציוני
 הליכוד אנשי וכי כיסאו, על לוותר מתחייב

 הוא להם. -שנוח כפי ההסכם את מפרשים
 לו חשוב כיסאו כאילו הטענה את מבטל

במפד״ל. הפנימיות הבחירות עד רק
 הבעייתי האופוזיציונר למוריד. גזיפה

 המגלה הליכוד, איש רוקח, יאיר הוא
 הימנו- למרות לאבוחצירה מוזרה נאמנות

 הוא האופוזיציה. עם רישמי, באופן תו,
 ראש לטובת כף־המאזניים את המטה האי-ש
 אינו הוא בליכוד חבריו ולטענות העיר,

כאופוזיציונר. כלל מתפקד
 רוקח ליאיר אבוחצירה הבטיח לדיבריהם,

 הבחירות אחרי מייד העיר ראשות את
 כמובן, בהן יזכה אם במפד״ל, הפנימיות

 ראש- המשונה. הנאמנות את לו קנה ובכך
 הבטחתי ״לא בתוקף. זו סברה מכחיש העיר

״נכון לא זה דבר, שום לרוקח טוען. הוא !
 הכלנתריסטית בהפיכה שנלמד הלקח
 לפעול הליכוד אנשי את הניע בבת־ים,

 אל נקרא המרדן האופוזיציונר בחריפות.
 לשי- הליכוד, מן שמיר יצחק חבר־הכנסת
 ממנו ודרש ברוקח, נזף שמיר חת־בירוד.

 במאבק לסיעה, חבריו עם יחד שיצביע
 רוקח ליאיר רמלה. העיר ראשות על

 יסולק דרכיו את יתקן לא שאם הובהר,
החרות. ממיפלגת
 בשבוע הנראה, ככל ייערך, המיבחן

 רמלה בעיריית הליכוד נציגי כאשר הבא,
 ,מועצת־ד,עירייה של ישיבה לכנס ינסו

 את להדיח הצעה תהיה סדר־היום כשעל
 לצורך אבוחצירה. אהרון ח״ב ראש־העיר,

 בעיריית נשאלות החלו אף הפנימי המאבק
הנוג בלתי־נעימות, שאלות מיספר רמלה

לראש־העיר. עות
האופוזיציה אנשי מעורפלת. תשובה

)34 בעמוד (המשך
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