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 21.11.81 בשבת הפתיחה
 11.00—14.00 השעות ביו
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17.00— 20.00 השעות בין יום כל פתוח
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פלסטיים לוחות
 גרפיקה דקורציה משי לאופסט
 פרסום, חריטה, ;+ שלוט

 לתעשיית וקשוטים, תערוכות
 הלחמה ואקום, משחקים,

ומדבקות. אריזה
 טרידינג רבי

822926 ,827315 טל.
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 ״מסע״ מדריכי צוות ע״י מנוהלים הטיולים

אפריקה. את היטב המכירים
 מלאה כלכלה כוללות ההבעות

במוד, ספארי ורכב
והרשמה: פרטים
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 223877,240265 טל, ת״א 57 פרישמן רח׳

הנסיעות משרדי וגכל
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דג !!לסדיח תאיפה 7 ה
 בכלי־התיקשורת ספורט ידיעות

מיח קרובות, לעיתים מושפעות,
 בעל- הכתב של האישיים סיו

 שעליה האגודה מנהלי עם הידיעה
מדווח. הוא

כ המתנהלות לאגודוודהספורט,
 ויח־ המוניטין שבו — פרטי עסק

 לא חשובים הטובים סי־הציבור
 — מיקצועיים מהישגים פחות

 פירסומים למנוע משלהן שיטות
להן. נוחים שאינם
 הפה!״ את לפתוח תעיז ״אל
 הכדורסל קבוצת עסקני היתרו
 העבר, בשחקן תל־אביב הפועל

 מסיבת־ לכנס שביקש זוהר, אילן
ב ליקויים על ולהצביע עיתונאים

 שתדביק ״הבוץ הקבוצה, ניהול
חזרה!״ בך ידבק בנו

 אילן ל״נ־כ־אי״. שטוב מה
 ביום לביתו, זימן הוא נכנע. לא

 ספורט. עיתונאי השבוע, הראשון
 שהעסקנים להם לספר רצה הוא

ש אחרי לקבוצה, שובו את מנעו
בארצות- רב מיקצועי נסיון צבר

 שימש האחרונות השנים בעשר
 באר- קבוצות ומנהל כמאמן זוהר

 היה תפקידו ועיקר צוודהברית,
 בקבוצה ושילובם שחקנים בהכנת
ה־נ־ב־אי. — בעולם הטובה

ב בארץ, ה־נ־ב־אי כשביקרה
 מול למישחק־ראווה האחרון, קיץ

 הבחין הישראלי, הכדורסל כוכבי
 הרווינג ג׳יי״) (״דוקטור ג׳וליוס

 ושישב לו מוכר שהיה בישראלי
 ' ו־ בשימחה אליו סנה הוא בקהל.
ארוכות, עימו שוחח

 זוהר. אילן היה הישראלי המכר
 הביטו המקומיים הספורט עסקני
על אחד לרגע בפליאה. במחזה

 בעיניהם זוהר אילן של קרנו תה
פלאים.

עצ את והציע אילן כשבא אך
 עזר לא נעוריו, אגודת לשירות מו
 ל־נ־ב־ שטוב מה הרב. נסיונו לו

 ל־ ,כנראה מספיק, טוב אינו אי,
תל־אביב. הפועל
 שאל ?״ זוהר אילן בכלל זה ״מי
 בן־מאיר, דב חבר־הכנסת אותו

 תל־אביב־ פועלי מועצת מזכיר
 ״אני הפועל. בתיק ומחזיק יפו

איתר,״ לדבר מעוניין לא בכלל

חתימתו) (עם ג׳יי וד״ר זוהר כדורסלן
להפועל דיו סוב אינו לנ־ב־א שטוב מה

 מנהלים האגודה שאת ;הברית
בכדור הבנה חסרי פוליטיקאים

האח את מטילה שההנהלה סל;
השח על הקבוצה לכשלונוח ריות
ב ורוחצת המאמן, על או קנים

ידיה• את ניקיון
 אחת ספורט עיתונאית רק אך

 בשעה לאחרים חיכה זוהר הופיעה.
לשווא• אך הייעודה,

 לפני זוהר שטח טענותיו את
תל-אביב ״הפועל : הזה העולם

 מאגר עם העונה לשחק התחילה
 גבוה. פוטנציאל בעלי שחקנים
לק אפילו היה אפשר כזה בהרכב

ה אך העונה. האליפות את חת
הת שהאגודה ויליט, ג׳ון שחקן
 פי הגבוה סכום לו לשלם חייבה
השחק לשאר שניתן מזה שניים

 כאבי־גב. בגלל משחק אינו נים,
ב הקבוצה רכשה שאותו השחקן

 יכול אינו לבנובטקי, קני זו, עונה
קורץ׳. גביע במישחקי להשתתף

 רכישה שהוא מחסר, לבון ״רק
 את מפארים ווקר ואנדי מוצלחת,

 לצד האגודה, של הביקור כרטיס
 פינחס כמו ישראליים שחקנים

 אי — וכמובן נחמיאס דני הוזז,
 לייבוביץ בארי — בלעדיו אפשר

במישחק״. הציר שחקן המוכשר,
 הזכור ),42( הבלונדי השחקן

 ככוכב הוותיקים הכדורסל לאוהדי
 כעשר לפני עד תל־אביב הפועל
 כמבוגר עצמו רואה אינו שנים,

 אריה המאמן, למיגרש. לחזור מדי
ש אישר אותו, שבחן דווידסקו,

בקבו לשחק בהחלט מוכשר הוא
לת יכול שהוא סבור אילן צה.
 לא אם — לקבוצה רבות רום

מיקצוע. כאיש לפחות אז כשחקן,

 מזכיר אפשטיין, אייבי לו אמר
בבית־ברנר. מושבו ממרום הפועל
 תל־ הפועל של הכישלונות ״את
שח של הפוטנציאל למרות אביב,

 רק להסביר אפשר הקבוצה, קני
 הכושל המיקצועי הניהול על־ידי

 זוהר. טען הפוליטיקאים,״ של
 מהעסקנים, מהראש, מסריח ״הדג

 העיקרית הבעיה מהשחקנים. ולא
 שחקנים משחקים שבקבוצה היא

 על העולה מיקצועי ידע להם שיש
 היא אחרת בעיה מנהליה. של זה

 ההנהלה, שמשרה חוסר״הביטחוו
 בקרב גרועה אווירה שיוצר דבר

השחקנים.״
ה את המנהלים הפוליטיקאים

 כה, עד עמדו, לא תל־אביב פועל
 הם ישירות. כד, האשמות לפני

 מדוע לענות נדרשו לא מעולם
 כמאה -ך- שתקציבה קבוצתם,

 משולם — בעונה לירות מיליון
 אינה ההסתדרות, חברי ממיסי

 דוגמת להישגים להגיע מצליחה
תל-אביב. מכבי המתחרה,

 זוהר אילן שהטיל האבן האם
 את תשבור בית־ברנר בחלונות

המת את ותפתח השתיקה מסד
צי לדיון הפועל בהנהלת רחש

בורי?

גול ר דוו ב
- זרר״בום
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מ מתנוסס הלאומי ״כשהדגל
המיגרש של וברמקולים מעל,
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