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♦ ■רוץ 1* ■דך :שמיגדר
 הון־עתק ׳שהשקיע האיש גניש, שלום
 תל-אביב, בית״ר של הכדורגל בקבוצת

 — בעיתונים כותרות להשיג גם יודע
 הוא קבוצתו, של האחרון ההפסד אחרי
 לנעול שפיגלר (״מוטל׳ה״) למרדכי קרא

 בשבת לשחק ולעלות נעלי־הכדורגלן שנית
חניכיו. עם כתף אל כתף הקרובה,

 ייתכן שפיגלר, המאמן ישחק אכן אם
 ובכך מפלה, מקבוצתו למנוע יצליח שהוא

מישרתו. את יציל גם
 בית״ר, שנחלה נוסף הפסד כל כה, עד

 המרחף ההדחה, איום של צילו את הגביר
היתה ההדחה שפיגלר. של ראשו מעל

שפיגלר מאמן
שבת כל אחרי

 מם־ ניצחון אך חודש, לפני כבר צפוייה
הזדמ סיפק ראשון־לציון הפועל על תיע
למאמן. גוספת נות

 לקבוצת שהגעתי היא שלי ״הטעות
 אך שפיגלר. מוטל׳ה אז אמר בית״ר,״

 ״הטעות לעומתו: קבעו כדורגל מומחי
 ל- בא שהוא בכך אינה שפיגלר של

 לעזוב מעז לא שהוא בכך אלא בית״ר,
!״אותה

 שלא קבוצות לעזוב שפיגלר נהג בעבר
כשהק עזב חיפה הפועל את — הצליחו

 ואת הלאומית מהליגה לרדת עמדה בוצה
 מיש־ שלושה אחרי עזב הוא חיפה מכבי

 מצליח הוא שאין לו כשהתברר הקים,
 הוא בית״ר את לניצחונות. אותה להוביל
הלאו אל הארצית מהליגה להוביל הצליח

שח אין הלאומית, בליגה כאן, אך מית,
מרשימים. בהישגים זוכים קניו

בי מישחק־ההימורים. אסימוני
 שהפיצוי יתכן עוזב. אינו שפיגלר נתיים

הקבו על גניש הקבלן שמרעיף הכלכלי,
בה. להישאר חזק פיתוי הוא צה׳

ב כמהמר. ידוע הקבוצה, פטרון גניש,
ב הפסיד הוא האחרון דאש־השנר, ערב

לשי המתקרב סכום במונטה-קרלו קזינו
בחב ששהו ישראלים לירות. מיליון שה
למ קור־רוחו, על שמר שהוא סיפרו רתו
לחייך. הירבה ואפילו הכספי, ההפסד רות

 למיגרש־הספורט יחסו כי טוענים, ידידיו
 ניצחונות ההימורים. לשולחן ליחסו רומה

 שלוות- באותה מקבל הוא הפסדים או
 הוא השחקנים את או המאמן את נפש.

אסימוני־מישהק. היו כמו מחזיק
 להתגלגל שפיגלר יאלץ הקרובה בשבת

הפו מול גניש, של שולחן־ההימורים על
 הקבוצה של המאמן על גם באר־שבע. על

סכנת איימה שיגער, שימעון היריבה,

 ניצחונות שלושה הפסדים. בגלל ההדחה
 באר־שבע, הפועל קבוצתו, של רצופים

מעמדו. את לשקם לו סייעו
היש בכדורגל ההסתברות תורת על־פי

 יותר זה רצופים ניצחונות שלושה ראלי,
 לבית״ר יש המנחשים, קובעים לכן, מדי.

 שיתקיים במישחק לנצח סיכוי תל־אביב
הקרובה. בשבת

 המיגרש על ירוץ )37( ששפיגלר ההצעה
קבו סיכויי את ישפר ובכך כשחקן

 הכל למאמן. להחמיא יכולה לנצח, צתו
מוכ כשחקו־כדורגל עברו את לו זוכרים

 המוכן כאמור, אחד, לפחות ויש שר,
היום. יכולתו על גם להמר
בהר וירוץ למיגרש יעלה שפיגלר אם

 טובה אחת במסירה לו די הפותח, כב
 ה־ על בשלווה לנוח אחר־כך שיוכל כדי

והק ישחק לא הוא אם כמאמן. ספסל
 כי ״ללכת״, סיכוי לו יש תפסיד, בוצה
ב כהרגלו, שוב, יאיים, בית״ר מנהל

הדחה.
 יהיה ניתן המישחק, אחרי הראשון, ביום
 ״המאמן הכותרות: משתי באחת לבחור

 שפיג־ ״המאמן או כשחקן,״ רץ שפיגלר
הלך.״ לר

ט שי
סיוע בד■ - הצוואר על דהגו
 השייטים צמד מתאמן שבת יום בכל

 פריד- ואיתן ברוקמן שימשון הישראליים,
 והגשום הקר החורף במיפרץ־חיפה. לנדר,

היש החורף להיפך. אותם, מרתיע אינו
 של לעונת־הקיץ דומה מספרים, הם ראלי׳

 ימי- 365 כל בארץ, האירופיים. השייטים
לאימוני־שיט. אידיאליים השנה

אי כעת עורכים הם שבו מיפרץ־חיפה,
 למסלולי- לדבריהם, בתנאיו, דומה מונים׳
בינלאומיות. בתחרויות השיוט

האי ?{ליונים. או תחתונים כנדים
מת עוסקים, הם שבהם הרציניים, מונים

חב להם שנותנת הסיוע בעזרת אפשרים
אלי החברה, מנכ״ל דלתא. הטכסטיל רת
 — עצמו בזכות חובב שייט — פלד עזר

 הישיי- לשני להעניק חברתו לפני המליץ
 ביקשה לא החברה כספית. תמיכה טים
 התחייבות כל העזרה, אותה תמורת מהם

 ספורטאים כמו — חייבים הם אין שהיא.
 חברות בתמיכת הזוכים אחרים, רבים

למו שירי־הלל ברדיו לשיר — מסחריות
 בעיתונים למענה להצטלם החברה, צרי

לש לאכול, עליונים, או תחתונים בבגדים
מוצריה. את בפרהסיה להריח או תות

 מהמרינה חובבים שייטים ידידיהם, גם
 למען ״הקרן את למענם הקימו בתל־אביב,
זו לא ופרידלנדר ברוקמן כי המדליה״,

בארץ. מד,תאחדות־ד,ספורט לסיוע כים
 לתחרויות לצאת רוצים השייטים שני

 תוארם על להגן כדי 1984 באולימפיאדת
 שהגישו למרות אך ,470 מדגם בסירה

האו לוועד אימונים תוכנית מזמן כבר
להע ׳שעליו הציבורי הגוף שהוא לימפי׳

ב זכו לא עדיין הם כספי, סיוע ניק
תגובה.

 הכנת על היום כבר .מדברים ״בעולם
 עוד ובישראל ׳88 לאולימפיאדת צוותים

 השניים קובלים ׳״84ל־ צוות הכינו לא
בצער.

האולימפי ״לוועד פרידלנדר: אומר
הכס האמצעים להיות חייבים הישראלי

 לא הישראלים שהספורטאים משום פיים׳
 המשאבים וכל ',80 לאולימפיאדת יצאו

 סגל להכנת מוקצים להיות היום יכולים
בלום־אנג׳לם.״ לתחרויות שיצא אולימפי,
תוכ את לבצע מתכוון הישראלי הצמד

 עם ביחד שהכין המפורטת האימונים נית
 במיוחד שיבואו הולנדים, שייטים צמד
 השיג ההולנדי הצוות לישראל. כך לשם
 מוס- באולימפיאדת הרביעי המקום את

.470 מדגם בסירה קווה
מר פרידלנדר ואיתן ברוקמן שימשון

ב שזכו ספורטאים הם מקופחים. גישים
היחי והם מכובדים, בינלאומיים הישגים

 מהאולימפיאדה לחזור הסיכוי בעלי דים
 מוסד לא אף אך — מדליה עם הבאה

עניין. בהם מוצא אחד ציבורי
 של שאלה כבר זו ן נצליח ״האם

 בשיט ״המזל פרילנדר. איתן אומר מזל,״
הטובים!״ עם הולך

ל ס ר ו ד כ
ת שתקגיזח־ח׳זזק רו ז

 נחלו בישראל הנשים כדורסל קבוצות
אי נשים קבוצות מול הפסדים תמיד

שהי מרגישה נשים כשקבוצת רופיות.
 משתפרים, בכדורסל המיקצועיים שגיה
 הפער סגירת מבטיח הדבר אין עדיין

הזרות. השחקניות ובין בינן המיקצועי
 על השחקניות שהפעילו לחצים אחרי

 העונה זכו הן -בישראל, הכדורסל איגוד
 בכך מתבטא השינוי אוהד. ביחס לראשונה
לרא ומשחקות, מתאמנות הי שהעונה

 סגל ובהקמת סגורים, בעולמות רק שונה,
 כבר להתאמן שהתחיל ישראל, נבחרת

אירופה. אליפות לפני שנתיים היום,
בנב הנשים קובעות די! לא בכך .אך
 לרכוש להסכים צריך הכדורסל איגוד חרת.

 כדי זרות כדורסל שחקניות שתי לפחות
 תניב באירופה במישחקים שההשתתפות

בקבו בארץ מקובל הדבר ניצחונות. גם
 נפוץ והוא הגברים, של הכדורסל צות

בעולם. נשים כדורסל בקבוצות
 שחקנית רק משחקת ישראל בנבחרת

 בעונה ששיחקה — דרייגור ענת — אחת
 וישהצליחה צרפתית בקבוצה הקודמת
 הישראליות לנשים סיכוי ישיש להוכיח
להישגים. להגיע

להת צריך לא בארץ הליגה ״במישחקי
 עם הנימנית פרדה, איריס קובעת אמץ,״

הלי במישחקי ישראל. ■נבחרת שחקניות
 בקבוצת המישחק את מרכזת היא גה

תל־אביב. אליצור של הנשים
 דרום, מכבי שחקנית קלעה כחודש לפני
 ב־ נקודות ממאה יותר אוספלד, אורנה

 שאינה תופעה זו היתד. ליגה. מישחק
ה של אפילו הכדורגל, בספורט מקובלת

 חלשה היא היריבה כשהקבוצה גם נשים,
השח מסרו המישחק אותו במהלך מאוד.
שקל זו ׳והיא לאורנה, רק כדורים קניות

לסל. אותם עה
ב להירשם שיכול להישג גרם הטריק

כפי שוב, ממחיש הוא אך השיאים, ספר

11
בדדה כדורסלנית

תחרות כל

 הכדורסל שמישחקי ברדה, אירים שקובעת
רציניים. אינם בארץ הנשים בליגת
 זרות,״ בשחקניות אותנו יחזקו לא ״אם
 גם ״תהיה ברדה, השחקנית בצער אומרת
בטור למישחקים שלנו יציאה כל להבא
הישגים.״ בלי לטיול אירופיים נירים
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ב, י דאב ת הפועל
 :בשבילו תחדיסה

לשחק להפסיק
ה ד ו ג א  שלא ב

את מו י ע סינמה
תו עסק לה ההוזה

 בהפועל עוד לשחק שלא חלטתי ׳ך*
י /  דרייפום, נימרוד הודיע תל־אביב,״ י /

 שחקן מפי י כזו הצהרה הקבוצה. קפטן
 < יוצאת־ הינד. כושרו, בשיא המצוי ותיק,
דופן.

 כספורטאי המוכר שחקן הוא דרייפוס
 בקבוצה. קפטן למינוי אף שזכה מוכשר,
 זומן, כשהוא מעלה־מעלה עלתה יוקרתו

 נבחרת עם האימונים למחנה כחודש, לפני
בשפיים. ישראל

 אישית תעודת־כבוד היה לשפיים הזימון
ה כתם בו שידבק מבלי עצמו, לשחקן
 העונה שנחלה משחק, הוא שבה אגודה,

 האליפות טבלת מראש והידרדרה הפסדים
השישי. למקום

 שחקן שהוא עצמו על המעיד נימרוד,
 לשחק. שלא החליט בשיא־כושרו, המצוי

 בהיסח- נופלת כזו שהחלטה להאמין קשה
 לאיילין מישפחתית. התייעצות וללא הדעת

בעניין. לומר מה היה בוודאי דרייפוס

לחזק______
שרירי־הישבן

 לפני נסעה היא בבית. אינה איילין
■  בפילדלפיה הוריה אל לחופשה שבועיים י

 זאת שעשתה מפתיע שבארצות־הברית.
 פרשת- על מצוי כשנימרוד עכשיו, דווקא

דרכים.
 יפהפיה, רק לא היא שאיילין ידוע

 משחק כשנמרוד ביציע, בקהל הבולטת
 התעניינות תמיד מגלה שהיא אלא במיגרש,

בעלה. של במישחקו ערה
ש השמועות את להזים מיהר נימרוד

 עם ריב לי ״יש הלשונות־הרעות. הפיצו
 קובע הוא בבית,״ האשד, עם ולא האגודה,

 להחליט לי סייעה ״איילין בהחלטיות.
ככדורגלן.״ פעילותי את להשעות

 אחרי מדוע להבין יכלה לא היא לדבריו,
 עדיין זו, בעונה מחזורי־מישחקים עשרה

 ותנאי-עבודה. חוזה נימרוד עם סיכמו לא
 רוצה שהאגודה אנונימי, שחקן אינו נימרוד

חשי ייחסו באגודה מכישוריו. להתרשם
לת וליכולתו כשחקן לאישיותו רבה בות
ו לדירבון הזקוקה לקבוצה, כקפטן רום

 הקודמת בעונה שהורגלו שחקניה, העלאת
אלופים. לתואר

ש האדיש ליחס הסבר אין לדרייפום
כלפיו. ההנהלה היום מגלה

 בעלה שעל איילין החליטה זד, יחם בגלל
 ולשקול המתבקשת, המסקנה את להסיק

חופשה. של אפשרות
 להקשיב החליט תל־אביב הפועל קפטן
 ב־ רק אותו למצוא אפשר היום לאשתו.

 שם תל-אביבי, שבמלון שלו, מכון־הספורט
וידידותי. נינוח זמנו את מבלה הוא

 אנשים ורואה ברחוב סביבי מסתכל ״אני
 גופנית,״ לפעילות חשיבות מייחסים שאינם
 איילין, אשתי, עם ״יחד השחקן. מספר

 לתירגול לחוסר־המודעות תרופה חיפשנו
ספורטיבי.״

במכ השניים מצאו הפלא תרופת את
 אמריקאית חברה שמייצרת נאומילס, שירי
 מחודש לתירגול הזקוקים אנשים למען

 תאונה. אחרי שיקומם בתקופת איברים של
 שעליו עץ משלד בנויה המכשיר מיסגרת

 על־ידי המופעלים גלגלי-שיניים מורכבים
 ידית, קבועה המכשיר בצד שרשרות־ברזל.

 הלחץ לפי ההתנגדות כוח את המשנה
השרירים. תירגול בעת המשתמש שמפעיל




