
ספורט
רסל בדז

רחי1מי של השיונה
 מכבי של הכדורסל קבוצת אוהדי
 אחרי העוקבים והצופים תל־אביב
 רגילים בטלוויזיה הקבוצה מישחקי
 הכדורסל מחלקת יושב־ראש את לראות
 מיזרחי, שימעון עורך־הדין שלה׳

 סדורה שערה כשכל למשעי, מסורק
 ממספרה. עתה זה יצא כאילו במקומה

 באמת שמיזרחי יודעים אלה אנשים אין
 דימיש- לפני מועט זמן מהמספרה יצא
 של אירוע שבכל לכך הסיבה וזו חק,

 האגודה של היושב־ראש נראה מכבי
כל־כך. מסודר

 :שנים של מסורת מקיים מיזרחי
 אלי, תל־אביב. בצפון במספרה לבקר
 לומר יודע מיזרחי, של האישי ספרו
 לפני למספרה יגיע לא מיזרחי שאם
 הדבר יביא החשובים, המישחקים אחד
 יתחיל והמישחק לקבוצה, רע מזל

 היות מילבד אולם שמאל״. ב״רגל
 למיזרחי, קמע כעין הספר אצל הביקור

 מעסיק ממש התיסרוקת עניין הרי
 האחרון שבביקורו מספר אלי אותו.

 לעשות ניסה באנגליה מיזרחי של
 יישורו) כדי תוך השיער (ייבוש ״פן״
 לא הספר אך המישחקים, אחד לפני
 התרגל שמיזרחי לרמה להגיע ידע

 יתעצל. כמיזרחי איש לא אולם אליה.
 המישחק. לתחילת עד זמן לו נותר

 אך נוסף, ספר אצל מזלו ניסה לכן
נכשל. זה גם

בליבו גמלה לארץ, מיזרחי כשחזר

מיזרדוי יו״ר
מיספרה יש

 למישחקי־החוץ עימו לקחת החלטה
 זו החלטה אולם האישי. ספרו את

נסי לפני בלבד. רעיון בגדר נשארה
 ביקר הראשון, ביום לשטרסבורג, עתו

 בשערותיו טיפל וזה אלי, אצל מיזרחי
למדי. רב זמן

השע לשרשי עד פן לו עושה ״אני
 למזל לו ״שיהיה אלי, ׳ אמר רות,״
בשטרסבורג.״ לגמר

(וודים הם ברלה
 עיתוני- את המעסיקות השאלות אחת

השח של משכורתם שאלת היא הספורט
 לפרסם כתב־ספורט כל ממהר לכן קנים•

 שנודעת משכורת על ידיעה של פירור כל
אחרת. או זו בדרך לו,

קבו של הכושי שחקנה מרסר, 1ו3א
 מקבל תל-אביב, הפועל של הכדורסל צת

 לעונה. ל״י מיליון 2.5 של סכום מהאגודה
 מקבל הפועל, של אחר שחקן וידים, ג׳ון
הוא וילים של שכרו יותר. גדול סכום

ויקים, יציעים
ה קופה א גו
 לאיצ- שגאו הרבים הצופים

לח כדי בשבת בלומפילד טדיון
הג על המסקרן במישחק זות
ה של הכדורגל קבוצת בין ביע

 נתניה, מכבי ובין תל-אביב פועל
שמא שהיציעים לראות התפלאו

הפו אגודת ריקים. השערים חרי
 זה חשוב במישחק שאירחה על,
ל הוציאה לא הנתנייתים, את

 אלה, ליציעים כרטיסים מכירה
 רק הם הכרטיסים מחירי שכן
 גדלה כן לכרטיס. לירות 200

 במישחק האגודה של הכנסתה
 הרבים, הצופים שכן כמה, פי זה

 לצפות כדי גם לאיצטדיון שהגיעו
 שימשון בין נוסף במישחק״גביע

לק נאלצו יפו, ומכבי תל״אביב
 האגודה יקרים. כרטיסים נות

מוז כרטיסים למכור הסכימה
 ,9 בשער ורק אך לחיילים לים

אוה ובהם הצופים, יתר אולם
נאל האלופה, של מושבעים דים

 450 של מלא סכום לשלם צו
לירות. 600 עד

 הראשונה הפעם גם זו היתה
שמ כרטיסי״ילדים, נמכרו שלא

היל לירות• 200 הוא גם חירם
 גם שילמו למישחק שבאו דים
מלא. סכום הם

במדינה. ביותר השמורים הסודות אחד
 היא, השחקנים של משכורתם שאלת

 תל- במכבי גם סודי עניין מה, משום
 משכורת מקבל אצלנו שחקן ״כל אביב.

 ״איננו ההנהלה, מחברי אחד אומר אחרת,״
 לרעה, מופלים עצמם ירגישו שאנשים רוצים

 משכורתו את יודע אחד שחקן אין לכן
 יותר לבקש סיבה שום לו ואין האחר, של

מקבל.״ שהוא ממה

ה כנ ן ס דיו ט ^ג ל
 הכדורסל איצטדיון פועל רב זמן מזה

 אוסישקין ברחוב תל־אביב, הפועל של
 רשיון- ללא הישן, הנמל ליד העיר, בצפון

 שלמה תל־אביב, עיריית ראש הפעלה.
 המקום. לסגירת צו הוציא להט, (״צ׳יצ׳״)

במארס. 1ב- לתוקף להיכנס צריך היה הצו
 ויהושע התערבה, מועצת־העיר אולם
 מיפעלי־תרבות- — מת״ס מנכ״ל כצמן,
 נחלץ — תל־אביב עיריית של וספורט
 ה- הצו את ודחה הפועל מרכז לעזרת

מינהלי.
 להשיג לאגודה ארכה ניתנה בינתיים

הנכסף. הרישיון את

ב1ע ע1מד ? בו ״ג* ג ז
 תל- מכבי של הכדורסל קבוצת קפטן

 שקיבל בוטרייט, (״ג׳ימבו״) ג׳ים אביב,
 לא שנים, חמש לפני ישראלית אזרחות

לצה״ל. כה, עד גויים,
 במישחקי כל-כך נדרש שהיה השחקן,

 תל- מכבי עסקני בעזרת הצליח, הקבוצה
 מאמינים רבים גיוסו. את לדחות אביב,
 מפני חששו בגלל הארץ את עוזב שהוא

הגיוס.
תוך יוצר. אדם גם הוא המצטיין הקלע

 ובמיש- הקבוצה באימוני השתתפות כדי
 בכדורסל הדן ספר לסיים הצליח חקיה,
 בוטרייט מסביר בסיפרו המחשב. בעידן
להג כדי במחשבים להשתמש ניתן כיצד
 באופן השחקנים של היכולת את ביר

 אינה ישראל מהקבוצה. וכחלק אישי
 נושא וג׳ימבו זה, לספר טוב שוק מהווה

 בארצות־הברית למוציאים־לאור עיניו את
 יכול זה שספר המיקצועניות ולקבוצות

לעזר. להם להיות
 שהיא כפי בוטרייט, של עזיבתו פרשת

 גם עומדת לקבוצה, למקורבים נראית
 לא המצטיין שהשחקן על־כך מחאה בסימן
 דאמיקו. דודי מהמאמן אשראי די קיבל
הרא בחמישייה עולה ג׳ימבו היה אילו

 שהיה יתכן אלה, אנשים אומרים שונה,
יציאתו. את דוחה

ת *?!!מו1 ובדוד■ תד״ו 3*1 א 3*
 הכדורסל קבוצת מאמן דאמיקו, רודי

 בתפקידו ימשיך לא תל־אביב, מכבי של
 בשטרסבורג. תנצח תל־אביב מכבי אם גם

 הקבוצה, של הקודם מאמנה לוליין, דלף
 באיש תהיה הגדולה ההפתעה אליה. יחזור
 זה יהיה רלף. של כעוזרו ישמש אשר

 תל-אביב. מכבי של המהולל שחקן־העבר
שרןז. צגיקה את שיחליף בדודי, טל

כה, עד הקבוצה של הצלחותיה למרות
 דאמיקו, של שיטתו על חריפה ביקורת יש

 לאי־הארכת הסיבה גם כנראה, וזוהי,
 ניצחון שגם — זו שיטה איתו. החוזה

 מקנה אינה — ניצחון הוא אחת בנקודה
 שעיקר הסבורים אותם בקרב מעריצים לו

 שפיעמה הרוח היא הקבוצה של כוחה
 חשובים. לניצחונות אותה שסחפה בה,

 הקבוצה, לשחקני זר המבוקר המישחק
בעוכריה. יהיה ארוך שלטווח חשש וקיים

 בקשר מים פיה ממלאה מכבי הנהלת
 ביקורת לי ״יש דאמיקו. כלפי לביקורתה

 ההנהלה, מחברי אחד אמר שיטתו,״ על
 אני אין ממכבי, חלק הוא עוד כל ״אולם

העיתונות.״ עם זה על לדבר מוכן

רגל כדו
מז בנלקום איצטדיון ב

תל-אביב מכבי של הכדורגל קבוצת

 שמם את לתת שיסכימו תורמים מחפשת
 האגודה על־ידי יוקם אשר לאיצטדיון,

 העיר, ראש על־ידי להם שניתן בשטח
 ליד נמצא השטח להט. יצ״׳)׳(״צ שלמה

 הקאונטדי של והמלון מרכדהספורט
קלאב.
 הכט כוב הוא הרציניים המועמדים אחד

 המגבית מראשי אחד שהוא מטכסאם,
 בזמנו ניסה הבט בארצות־הברית. היהודית

 המיילונר אך הספנות, בנק את לקנות
 את לחטוף הצליח אייזנברג שאול

 הבט של שהצעתו למרות מידיו, העיסקה
יותר. גבוהה היתד,

על הטכסאסי המיליונר הודיע בזמנו

 אין אך בישראל, מעסקים ידו משיכת
 תל- מכבי הצעת את שיקבל בכך מניעה
 ולקרוא האיצטדיון בניית את לממן אביב

בשמו. לו

הד בתרזמז שדוף או

 הפכה אם תמהו צה״ל גלי ממאזיני רבים
 הכדורגל קבוצת של נושאת-הדגל התחנה

 שלו בתוכנית־הבוקר תל־אביב. הפועל של
 הקבוצה, את ישראלי אלי ושיבח הילל

 אלופת את בשבת במשחק־הגביע שניצחה
 השמיע ישראלי אלי נתניה. מכבי אשתקד,

ה באים הם ״הנה הקבוצה: הימנון את
 גם בשן, יגאל בביצוע האדומים״, שדים

 ודיבר זו, קבוצה של שרוף אוהד הוא
 פעמיים שהבקיע סיני, משה של בשיבחו

נתניה. רשת את
 ישראלי שאלי הראשונה הפעם זו אין

תל- הפועל לקידום בתוכניתו משתמש

ישראלי אוהד
פירסונזת יש

 את היטב זוכרים התחנה מפקדי אביב.
 של נזעמים מאוהדים שהתקבלו הטלפונים

הפועל. על-ידי נוצחה כשזו תל-אביב, מכבי
 התמרמרו רבים שמאזינים זו, פרשה

יש של ביטחונו את עירערה לא עליה,
 מעוררת־הערצה בעיקביות שממשיך ראלי,
שלו. הקבוצה את לעודד

ז הרצל ב ש
שוב דפק1

שפיר אוהד
כרטיס אין

 ב־ מישחק-הגמר שהחל לפני עוד
 נהירה של מגמד, הסתמנה שטרסבורג

 ב־ חלק לקחת כדי לצרפת, המונית
 מאושרים, ישראלים אלפי חווייה.

 כבר הציפו כרטיסים, למצוא שהצליחו
 מבולוניה, איטלקים וכמותם העיר, את

 סינו־ ,השניה הפינאליסטית של עירה
דינה.

כל של בחלקם נפלה גדולה אכזבה

 הדרן. במישרד כרטיסים שקנו מי
 שהם צרפתיים, פרנקים 88 גבה הדרן

 הקונים את הזהיר אולם לירות, 1584כ-
 שנמכרו שהכרטיסים לכך סיכוי שקיים

 הבטיח המישרד למישרד. יגיעו לא
הכסף. את זה במיקרה להחזיר
 בתיקווה זה סכום ששילמו רבים

 שלא לשמוע התאכזבו כרטיסים, לקבל
 וכספם אחד, כרטיס לא אף לקבל יוכלו

התש סמך שעל היו להם. הוחזר אכן
 לטיפול לאירופה כבר נסעו לום

 שהכרטיסים ביטחון מתוך בעיסקיהם,
 במילא יגיעו אלה אנשים יגיעו. אמנם

 כרטיס, למצוא בנסיון לשטרסבורג,
 סכום לשלם שיצטרכו לשער .ויש

 ידם לשים שהצליחו לספסרים מפולפל
מהכרטיסים. חלק על

 הוא לשטרסבורג הנוסעים אחד
 שפיר, הרצל לשעבר, המישטרה מפכ״ל

 כרטיס, להשיג הצליח לא הוא שגם
במקום. כרטיס למצוא והמקווה
המנ תהיה מי מהמרים כבר בארץ

 קפה של הקבועים המהמרים צחת.
 חמש בני סכומים על הימרו אכסודוס

 את מעניקים רובם כאשר ספרות,
 הששי ביום תל-אביב. למכבי הניצחון

 פנים כמה בבית־הקפה יהיו הקרוב
ריקים. כיסים על נרכנות עצובות

2273 הזה העולם
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