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מכבי — ת״א שימשון .1
 מישחק זהו מאוד. חשוב מישחק :יפו
 להיות — שפירושן נקודות, ארבע על

 ן ו ח צ נ חוזה אני לא. או בליגה
ן. ו ש מ י ש ל

מכבי — ירושלים כית״ר .2
ה תני  תרצה מכבי מעניין. מישחק :נ
 לא המישחק לכן לנקודות, וזקוקה לתחתית קרובה ירושלים בליגה. להוביל
. יוכרע. ו ק י ת
ת: הפועל - ב״ש הפועל ■צ. ן פ״ ו ח צ . נ  גם ■לבאר־שבע
בביתה. ייערך שהמישחק משום וגם יותר טובה שהיא משום
ח :ת״א בני־יהודה - ת״א מכבי .4 צ י ן ו נ ב כ מ  או ל

. ו ק י  עצמם, את להוכיח שירצו חדשים שחקנים השבת ישחקו במכבי ת
 של (תחזיתו לחלוטין בני־יהודה את לבטל אי־אפשר רבה. בשאפתנות וישחקו
פרלמן). שמואל
 בעלות קבוצות שתי של מישחק :ת״א הפועל — יהוד הפועל .5
. שווה. נקודות חלוקת וחזקה. טובה הגנה ו ק י ת
 מצפה אני לכסר־סבא. קשה מיבחן :כ״ם הפועל - פ״ת מכבי .6■

. לשניהם. קשה למישחק ו ק י ת
 השלכות עם קשה מישחק :חיפה מכבי - ראשל״צ הפועל .7

 את ותפעיל נקודות צברה לא ראשון הטבלה. בתחתית המיקום לגבי חשובות
ן מהליגה. לרדת עלולה והיא יודע מצבה אחרת במישחק, כוחה כל ו ח צ  נ
ן. ו ש א לר

: הפועל - ת״א בית״ר .8 פ ־  אם הנקודות. ארבע על קשה קרב י
. על מהמר אני ולכן מצבה. יחמיר נקודות, שתי תצבור לא בית״ר ו ק י ת

 שהיא יבנה, של בביתה מישחק :ר״ג הכוח־מבכי - יכנה מכבי .9'
ה. נ ב לי ן ו ח צ נ יותר. החזקה

ן עכו: הפועל - חיפה הפועל .10 ו ח צ . נ פה לחי
 בביתה ייערך המישחק :קריית־גת מכבי - בית־שאן הפועל .11

ן. א ש - ת י לב ן ו ח צ נ ארוכה. תקופה ניצחה שלא ביודשאן, של
שמונה: הפועל - נתניה בית״ר .12 ן קריית־ ו ח צ ר. ת״ י לב נ

מו הקבוצות שתי מעניין. מישחק :לוד הפועל — ר״ג הפועל ♦13׳
. שקול. מישחק בטבלה. ליכות ו ק י _______________________________________________________ת

 בני״יחודה, קגוצת של מאמנה
 הפעם חוזה אשר הוא שרף, שלמה

ש הלאומית, הליגה תוצאות את
 תוצאת את הקרובה. בשבת ייערכו

 — נני״יהודה קבוצתו של המישחק
 תל־אביב, מכבי מול השבת שתשחק
 בבלומ- היריבה, של הביתי במיגרש

 מכני של מאמנה יחזה — פילר
פרלמן. שמואל נתניה,

:רחת־. שרף שלמד.

ספורט

(למטה) מגן ג׳ודוקאית
להפיל אוהבת

האיטלקית. בולוניה מול רמת־גן על
 קורקי על שכעס שרף, צביקה המאמן,

 טעות בשל מהמישחק אותו ושהרחיק נלסון
 ספק סביבו, לאנשים מסר שביצע, גסה

 הקהל בגלל ״רק :בצחוק ספק ברצינות,
ועשה. אמר קורקי.״ את אכניס לא

האח בדקות בחוץ, נשאר )26( נלסון
הס הוא המישחק. של והמכריעות רונות
 בשער־הברזל בעט גלויה, בעצבנות תובב

מההתפת מורת־רוחו את והפגין שלידו,
 הפועל במישחק. הבלתי-מבטיחות חויות

 הפרש־הנקודות את שיפרה לא רמת־גן
הספרדים. מול שלה

 שחקן־חיזוק שהוא ),2.08( נלסון קורקי
 עם חוזה על חתם הרמת־גניית, בקבוצה

 במיש- רק העונה ישתתף שלפיו הנהלתה,
האירו הקבוצות מול הבינלאומיים חקים
 ״אלופת-אירופה־למח- התואר לקראת פיות

שקבו שברגע ידע קורקי זיקות־גביע״.
 זו סיבה מישחקו. גם יסתיים תובס, צתו
 תחזיק שהקבוצה רצונו את הגבירה רק

שיותר. כמה מעמד
האמי לא בארץ הספסל. על לשכת

 חצי- לשלב תגיע הרמודגנית שהקבוצה נו
האירופית. בתחרות הגמר

רמת־ הפועל השבוע. אומתה זו תחזית
 רבע־הגמר. שלב את לעבור הצליחה לא גן
 ורוחו נפלה הקבוצה עזר. לא קורקי גם
 בצד לשבת גורלו, כן. גם נפלה נלסון של
נחתם. באפריל, הליגה, גמר עד

אי מישחקים. לי שיהיו מעדיף ״הייתי
הספ על ולשבת להתאמן רק רוצה ני

 הוא אך גלויה. באכזבה קורקי אמר סל,״
 מאמנו, של הרצינית הגישה את מכבד

ש צריך לנצח ״בשביל שרף. צביקה
 הוא האמריקאים,״ עם כזו. גישה תהיה
באמרי כמו קשוחים להיות ״צריך טוען,

 חמורה במישמעת בשחקנים נהגו שם קה,
ש האמריקאים, שחקני־הכדורסל במיוחד.

 לבלות, לארץ שבאו חושבים לכאן, באים
 רוצים אם לשחק. וגם ולהתפרק, לטייל
 אמר מכשילה,״ זו גישה — 1 מס׳ להיות
המשופם. הבלונדי הענק

 בשפת היא יודע, שאינו למי מיקצוענות,
 משכורות לתשלום נרדפת מילה הספורט

לשחקנים.
 קו- מביע במכבי,״ לשחק רוצה ״הייתי

 לנצח, איך יודעים הם ״כי מישאלה, רקי
כאלה. עם לשחק רוצה ואני

רמת־ הפועל עם לשחק אמשיך ״אם
 אז שנהיה בטוח אני הבאה, בשנה גן

 יותר הרבה גם כך ומשום מגובשים, יותר
 אומר מכבי,״ של לרמה נגיע — טובים
 הישראלית מיכל, בחברתו ומביט קורקי
באהבה. היפה,

 חיילת- הבלונדית, ),24( אברהמי מיכל
חו ארבע מזה לחיים חברתו היא בקבע,
תש ״מיכל קורקי, מסכים ״כן,״ דשים.

בעתיד.״ החלטותי על ללא־ספק פיע
ל ״התנאי בחיוך: מוסיפה מיכל אך

 אינו קורקי ליהודי.״ שיהפוך הוא חתונה
יהו להפוך אם נמרצת. התנגדות מגלה

 שישמע אחרי רק יחליט הוא לא, או די
לדרישותיו. הפועל הנהלת תשובות את

דו גץ
ת לו פ ת ה הדקו ו

 תיאר חדשה,״ חניקה לומדים ״לפעמים
 ה- בן פרוינר, עופר ילדותית בהתלהבות

 כשבע הג׳ודו בספורט מתאמן עופר .15
הוריו. בהמלצת אליו הגיע והוא שנים,

 כדי לג׳ודו אותי ושלחו חלש, ״הייתי
 שאני בכיתה לי אומרים עכשיו להתחזק.

 צהובה. חגורה רק יש לעופר מדי.״ חזק
 לשחורה. להגיע כבר מתכנן הוא אבל

 של נפשם משאת היא שחורה חגורה
 למרות כולו. העולם בכל בג׳ודו העוסקים

ב הדרך סוף אינה השחורה שהחגורה
 נכסף שלב בהחלט היא זה, לחימה ספורט

ומתקדם.
 ,18ה- בת מגן לרותי כשבונה. קורס

במו המתאמנת מרמת״השרון, שמיניסטית
שחו- חגורה יש עופר, עם יחד אחד עדון

ומיכל קורקי כדורסלן
להתחתן כדי להתגייר

 בג׳ודו ישראל אלופת היא רותי רה.
שנים. 5כ־ בתואר ומחזיקה לנשים,

ב כמו הג׳ודו, בספורט עיקרי מרכיב
 בעולם, המוכרות אמנויות־הקרב 19 שאר
ירי בין נערכות התחרויות המשקל. הוא
 בכל ונצחה זכתה רותי שווי-משקל. בים

במש וגם ק״ג), 52( שלה במשקל הקרבות
ירי עם התמודדות — שפירושו פתוח, קל

 של השיאים בספר ממנה. הכבדות בות
כ רותי רשומה העברית, במהדורתו גינם

.1980—1977 בשנים לנשים ישראל אלופת
ב במיקרה, !בג׳ודו התחילה מגן רותי

 חודשיים כעבור בשכונתה. שנערך קורס
וקיב ארצית, בתחרות רותי זכתה בלבד

 מדרבנת סיבה היתד, וזו ראשון. מקום לה
בנפשה. לקנן שהתחילה לשאיפה
 במועדו- מסתובבים רבים ונערים ילדים

כמ נערות אך הג׳ודו. ללימוד ני־הספורט
 בג׳ודו, המתחרות מיעוט בגלל שאין. עט
ובוג לנערות הארץ אלופת לרותי, אין
 הבא בחודש רבות. מתחרות כאחד, רות
יש את תייצג שם לנורווגיה, תיסע היא
 היא רותי לנשים. אירופה באליפות ראל

זה. בספורט שלנו הראשונה הנציגה

 שנה חצי לפני רק להודיות♦ כתובת
 בארצות־הב- מאוהיו, ארצה צימרמן הגיע
 שהוא בעליזות מצהיר הוא וכבר רית,

 מתגעגע לא ״אני :בבית כמו כאן מרגיש
 ולחברים.״ להורים — קצת רק לאוהיו.
 קליין. רלף של בביתו גר הוא בתחילה
 טל של בביתו וחצי, כחודש אחר־כך,

 טשר- ברחוב בגפו, ג׳ק גר כיום בדודי.
 שנרכשה בדירה בתל־אביב, ניחובסקי

מכבי. הנחלת על-ידי למענו
 זמן לו ויש הפרטיות, את אוהב הוא

 את עושה ״זה :ולמחשבה .למנוחה לעצמו,
 לו שיש כמה כי מסובכים, לפחות חיי

 לו ״יש ג׳ק. אומר לוכסום,״ יותר לאדם
בעיות.״ יותר
 מבלה, הוא שאיתן חברות הרבה לו יש

 שלו הפנוי בזמן רצינית. אחת לא אך
עב בשבוע כשעתיים ללמוד מצליח הוא

 עדיין שגורה שאינה המקומית, השפה רית.
 ממילא החיים. את לו משבשת אינה בפיו,
 מדוע אז אנגלית, מדברים מסביבו כולם

להתאמץ.
הק בשורות לשחק מאוד נהנה צימרמן

 באירופה, ביותר הטובה האלופה- בוצה
 ״אני :רחב חיוך ומחייך צימרמן אומר
 מהאישיות חלק זה להתחרות, מאוד אוהב
 ״כשאכיר ג׳ק, מבטיח הבאה, בשנה שלי.״
 טלפון ארצה בטח אז הארץ, את ואדע

 אני בינתיים לוכסוס. מיני ושאר ומכונית
 לי משאירים ושם מועדון־מכבי, ליד גר

עכ יש צימרמן של למעריצותיו הודעות.״
כתובת. שיו

שווה־ערר

ס׳ ל או ס ד ^ די י ו לו ו
 באיצ־ הקהל שאג !״ל־מיש־חק ״קו־רקי

 את להחזיר מהמאמן ודרש יד־אליהו טדיון
הפר של למישחקה הענק הבלונדי השחקן

ל ס ר דו כ
ה בד■ ד חו ב : סון ל ט
 אך מכונית. לו ואין טלפון לו אין

 להגיע צימרמן, לג׳ק לו, מפריע לא זה
אי אלופת קבוצתו, עם נכבדים להישגים

 והחדש )24( הצעיר שחקנה צימרמן, רופה.
 כרכז־מח־ המשמש תל־אביב, מכבי של
 ארו- מוטי הוותיק השחקן של מעולה ליף

 ב״זכות״ לכותרות להגיע מצליח אסטי,
 לסל בזריקות להסתכן המסוכנים הרגליו

לקלוע. להצליח גם אך רחוקים, מטווחים

צימרמן כדורסלן
לוכסוס צריך לא

231967 הזה העולם


