
אחן1.ני _
המו אך הצבאי. שירותו תום לפני שחק
 הלאומי המאמן של המוכרת בדמותו שיע,

 אייל והופיע. חזר מרימוביץ, יוסל׳ה
ה הניבחרת לאימוני אלה בימים הוזמן

 שהוא לספר יודע ומרימוביץ לאומית,
 ״חייבים מבטיח. עתיד ובעל מוכשר שחקן
בלהט. טוען הוא צ׳אנם,״ לו לתת

 שהם בשרשרת נוספת דוגמא אייל האם
המא בין הניצחיות ליריבויות סימן־היכר

ושווייצר. מרימוביץ הלאומי מן

כדורסל
ס נ י ל ר ז א ־ ו י 7־1 דיד או נ 1171

 אלה בימים הגיעו ממשיות הצעות שתי
 המיק־ הכדורסלנית ),1.87( דרייגור לענת

 מיב־ תל־אביב. אליצור קבוצת של צוענית
 הציעה שבארצות־הברית ניראורלעס ללת

 מלווה זה הצעה בנבחרתה. לשחק לענת
 שכוללת האוניברסיטה, של מלאה במילגה
 כיס ודמי אש״ל צמודה, מכונית מגורים,

 למשך זה כל לחודש, דולר 400 סך על
שנים. שלוש

 הצעה ענת קיבלה מתלבטת, היא בעוד
 ש־ קלרנזון, הצרפתית הקבוצה גם שניה.

 שנה, במשך לשחק הספיקה היא בשורותיה
הז השבוע לה ושלחה אליה, התגעגעה

לשוב. מנה
 מתוכה הוציאה קלרנזון שונה♦ החוק

ש הזרות השחקניות כל את כשנה לפני
 חדש חוק ענת. לרבות בקבוצה, שיחקו
 בקבוצות ישחקו שלפיו בצרפת שיצא

 הביא בלבד, מקומיות שחקניה! הצרפתיות
 הקבוצות בין שנחשבה קלרמון, למהפך.
לתח כך בשל הידרדרה באירופה, הטובות

 תיקון דרש זה עגום מצב הטבלה. תית
הקבו הנהלת הזעיקה ומשנתקבל, בחוק,

 בץ היתד, ענת הזרות. כוכבותיה את צה
פנו. שאליהן הראשונות
 ענת מספרת אחר,״ סיפור זה ״בצרפת

 הסכום את להשוות ״אין העיניים, כחולת
 למה בצרפת לקבל מסוגלת שאני העצום

ניו־אורלינס.״ לי שמציעה
 הצעה באיזה ענת שוקלת אלה בימים
נכונות גילתה שבעבר למרות לבחור.
הצ היא הישראלית, קבוצתה את לעזוב
 להישאר מעדיפה ״אני :השבוע הירה

 אשר זרה שחקנית שיביאו בתנאי בארץ,
שחק מספיק הניבחרת. קבוצת את תחזק

 נגיע ואולי תעלה, שהרמה כדי אחת, נית
 כסי בדיוק אירופה. באליפות לחצי־גמר

תל- מכבי של הגברים לקבוצות שקרה
רמת־גן. הפועל גם ועכשיו אביב

במקום אותנו שיחזקו מעדיפה ״אני
 אני אחרת. צרפתית קבוצה אחזק שאני

 את לשמוע נעים יותר הרבה פטריוטית.
מאשר ניצחון, אחרי הישראלי ההימנון

 מסרב הכדורסל איגוד אך הצרפתי. את
 כספים ולבזבז להתאמץ מוכן ולא בתוקף

 הקיים, במצב לכן, מיובאת. שחקנית על
להישאר.״ לי כדאי לא

 שד הג״נססשו־ט
המדינה גביע

 פציעתו היתד, לא אייל של מזלו
 איבחנו לא ורופאי-הספורט

 את המחבר בסחוס מקרע סובל
אבחנה בהיעדר מלפנים.

(כמרכז) דרייגור כדורסלנית
הסכום את להשוות אין

 נחשב לא הוא לאימונים. להופיע להפסיק
 סירב הצבא מצטיין״, ״כדורגלן יותר

 ירד, מישחקו כושר לאימונים. לשחררו
 גבר. ביטחונו וחוסר
ול לשוב שיוכל יותר האמין לא הוא

! ד ל1ר כ .

מרימנביץ של הגיסים

 הבחינה המדינה, נשיא של 9ה־ בת בתו נבון, נעמה גם
 גמר־גביע- במישחקי לחזות הוריה עם יחד באה היא בהבדל.
 גביע מדוע להביו והתקשתה ולגברים, לנשים בכדורסל המדינה
 לגברים. שהוענק מזה קטן היה לנשים, אביה שהעניק הניצחון

הילדה. תהתה ניצחו,״ שניהם ״הרי
 יד- איצטדיון של בחדר־האורחים הוריה בין ישבה נעמה

 ציפורי, מרדכי שר־התיקשורת שם היו מוקפת־אח״מים• אליהו,
 של הכדורגל קבוצת יו״ר בעבר, בנק־ישראל נגיד זנבר, משה
 לשמע חייכו רק הם ואחרים. פלומין יחזקאל תל־אביב, מכבי

תשובה. מצאו ולא הילדה, של שאלתה
 הנשים :הישראלי בספורט רווחת תופעה על עמדה נעמה

 תשו־ מושכות אשר הקצרצרים, במיכנסיים הגבוהות, הישראליות
 על עומדות כשהן איש מעניינות לא אחר, מקום בכל מת־לב
 באותו שהתקיים הנשים במישחק — עובדה הכדורסל. מיגרש

 העובדה חרף מעטים, צופים נכחו הגברים, מישחק לפני ערב,
המישחקים. לשני נועד שבידיהם שהכרטיס
 הבינלאומיות, בשחקניותיה ידועה תל־אביב אליצור קבוצת

 החיפאיות גם אך הרביעית. הפעם זו המדינה בגביע וזכתה
״הת למרות פחות, לא מרשים מישחק והפגינו לטובה, הפתיעו
הכדור למישחק חיפה הפועל שחקניות של החובבנית ייחסותן

בן־קיקי. משה הקבוצה, יו״ר כדברי סל,״
 דרייגור, ענת תל־אביב, אליצור של הנשים קבוצת כוכבת

הגמר. במישחק נכח המדינה נשיא — מבוקשה את קיבלה
 ג׳ינס מיכנסי — הספורטיבית בהופעתה הפתיעה נבון אופירה

בספורט. עוסקת היא שאין סיפרה היא אך פשוטה. וחולצה

ת״א בסילבר ;אבל, מאלוביק, ר״ג הפועל כדורסלן
להביו התקשתה

 צחקה, היא ילדי,״ את להרים הוא עושה שאני היחידי ״הספורט
 לטיולים ״פרט נלהבת, ספורטאית היתה לא שמעולם והודתה

מאוד.״ אהבתי שאותם ברגל,
הנשי תפקידה אך מיכנסיים, אהבה שתמיד גילתה אופירה

 מרגישה אני לאחרונה ״אך עליהם. לוותר אותה אילץ אותי
 ג׳ינס,״ במיכנסי לבושה בשכונה ילדי עם לטייל כדי נוח מספיק

הוסיפה. היא

 מתאים, בטיפול זכה לא גם הוא נכונה
הכאבים. לשיכוך בזריקות והסתפק
 למיג־ לעלות אייל על שפר לחץ כאשר

 לא אחריו האחרון. מישחקו זה היה רש,
יותר. שיחק

 סוף אובחנה הורושובסקי, לד״ר כשהגיע
 להקפיד הצטווה אייל הפגיעה. מהות סוף
מוחלטת. מנוחה על

 כשהתיר אך שנתיים. במשך נח הוא
 מאמן מצא הוא למיגרש, לשוב הרופא לו

 המאמן — מרימוביץ את שהחליף חדש,
 שיקולים מתוך שווייצר. דויד רב״היוקרה

 שלא שווייצר החליט עימו, השמורים
 ״חזרתי מחודשת. הזדמנות לאייל להעניק

 ולגיבוי, לעזרה זקוק הייתי למיגרשים,
 ״איני אייל. מתמרמר אותם,״ קיבלתי ולא

 יתכן שנהג. כפי שווייצר נהג מדוע יודע
מרימוביץ.״ אינו שהוא להוכיח רצה שהוא

 וסבר באימונים, עסוק היה שווייצר
כו של לצידם מקום אין הצעיר שלאייל

 ג׳אנו, מורים תורכ, (ג׳ימי) ריפעת כבים
 על נותר אקשטיין ואחרים. סיני משה

ונאלץ התגייס, הוא בינתיים הספסל.

 זכה ,20ה־ בן הכדורגלן אקשטיין, אייל
 יוסל׳ה חייו. בהזדמנות שנים 4 לפני

 שאימן דהיום, הלאומי .המאמן מרימוביץ,
 תל- הפועל של הבוגרים קבוצת את אז

 ניבחרת של המצטיין שהקשר גילה אביב׳
כישרוני נער הוא הקבוצה של הנערים

 אליעזר רמת״גן, הפועל מאמן יחזה בשבת שייערכו הליגה משחקי את
 קבוצתו אם יכריעו אשר זח, מישחקים מחזור לתוצאות מצפה שפיגל שפיגל.
בארצית• תשאר או הלאומית לליגה תעלה

 לנחש פתח־תיקווה, הפויל מאמן קאופמן, בועז הצליח שעבר בשבוע
מישחקים• 5 של נכונות תוצאות

 •אביב תל מגבי .1וטו
:ת׳׳א שמשון —

מהסכ כמעט ,ויצאו־ השתפרה שמשון
לה• יספיק תיקו נה.

— יהוד הפועל .2
כאר־שבע: הפועל ■613■

 ותלוי בגביע, שתשחקנד, קבוצות שתי
תי חוזה אני שם. התוצאה תהיה מה
ביהוד. המישחק כי קו,

■ ! ■ ! ר — ב״ת מכבי .3 ■
11■  ירושלים: בית״ר ■

 תנצח. פתח־תיקווה שמכבי הזמן הגיע
בבית. במיגרשה ניצחון לה אתן

ראשון־ הפועל .4
111■  יפו: מבכי - לציון ■

 להינצל. כדי לנקודה זקוקה יפו מכבי
 לסבך עלולה היא תיקח, ראשון אם
 ראשון. על מהמר המחזור. את

ש ־ ! ■ ^ תל-אכיב כית״ר .5 ■
נתניה: מכבי — ־ז4■ 124
לה לי קשה ירדה. תל־אביב בית״ר

 להילחם. מוטיבציה לה שתהיה אמין
לנצח. חייבת נתניה
ירושלים הפועל .6 !2־2 *8 זי1 11■ פ״ת: הפועל — ■
ה בגלל גם תנצח, שירושלים ברור

ביתיות.
■3■ £ — חיפה מבכי .7 י
:ת״א בני־יהודה ■613■

 לשמור ירצו בני־יהודה תיקו.
שיש המכובד השלישי המקום

יהיה
על

להם.
 כפר־סכא הפועל .8

:ת״א הפועל —
אלי פירושו ניצחון כפר־סבא לגבי
 תל־ את ינצחו והם להם, מגיע פות•
בבית. אביב

■3■ £ כית־שאן הפועל .9 *
■ ■ :יכנה מכבי — ■

יס תיקו בלאומית. כמעט יבנה מכבי
הלאומית. לליגה לעלות לה פיק

שסיגל מאמן

רמלה בית״ר .10
:חיפה הפועל —

תע היא בבית. בעיקר טובה, רמלה
 לקחה חיפה נקודות. לקחת הכל שה

ב להישאר כדי נקודות מספיק כבר
ליגה.

— תל־חנן הפ. .11
בית־שטש: הפועל

 האדום, לקו מתחת נמצאת תל־חנן
ש מאמין אני בבית לנקודות. וזקוקה
תנצח.

נתניה בית״ר .12
ר׳׳ג: הכוח־מבכי —

ל מנוגדות. אך כוונות, יש לשתיהן
ל ללאומית, לעלות כוונות יש הכות

תי יהיה בארצית. להישאר — נתניה
מהן. אחת אף לספק לא שעלול קו,

— ר׳׳ג הפועל .13
עילית: נצרת הפ.

 היא רמת־גן רדלך), אריה של (תחזיתו
 לליגה בדרך מוטיבציה, עם קבוצה

הלאומית.
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