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ר שום ב סוס■ אינו ד
 הוותיק כדורסלנה ).37( לייבוביץ בארי

 בעיר עצוב הסתובב תל־אביב, הפועל של
חו כמה לפני פרישתו. על שהודיע מאז

התמרמ את הסתיר לא לייבוביץ׳ דשים.
 מישחק שנות 12 שאחרי קבוצתו, על רותו

להי טרחה לא במחיצתה, ונאמן משובח
 הוא, כבוד. של מחווה בשום ממנו פרד
כזו. למחווה ראוי היה ספק, ללא

ל טובה סיבה לבארי היתד■ "'"""-'השבוע
 בסוף ייערך לכבודו הוקרה מישחק חייך.

הבינלאומי. המוניטין טהרת על אוגוסט,
ש השנה, איטליה אלופת מילנו, בילי

אלו קאנטו, סקוויב את גם להדיח הצליחה
 מול לשחק כדי ארצה תבוא אירופה, פת

ה של פרישתו לרגל תל-אביב הפועל
הישראלי. הבינלאומי כדורסלן
לייבוביץ: את שאל הזה הסולם

אלידז מתייחסים נו, •
 לא מצידם. יפה מאוד זה סוף־סוף. כן,

 בשום איתם הייתי לא וגם כלום, ידעתי
 בגלל קשר, נוצר האחרון בחודש רק קשר.

המישחק.
ל בשבילך מכובד יהיה זה •

 הפסד עם מישחק־פרידה שחק
ז נוסף

ככה. זה על חושב לא הפועל לדעתי,

לייבוביץ כדורסלן
מתייחסים סוף־סוף

 שיבואו כדי מילנו בילי את מביאים הם
 לא מעניין. ושיהיה למישחק, אנשים יותר

 משחקים, כבר אם מנצח. מי כאן חשוב
טובה? הכי הקבוצה נגד לא למה אז

ל אמור היית !■ובאה כעונה •
 ונם לאמן כדי לקריית־גת, עבור

 שאתה שמענו השבוע אך לשחק.
הנ מה אז להפועל־חיפה. מצטרף

ז כון
 שום שמועות, הכל דבר. ברור לא עוד

 סתם. כותבים העיתונים סופי. לא דבר
 זה אך לקריית־גת, שארד חשבתי אני גם
הפתעות. יהיו עוד אולי סגור. לא

ר תגיי ה ז ל ו ח ס
להתח דקות 10 לוקח זה ״בלאס־וגאס

 חברתו־לשעבר מיכל, השבוע סיפרה תן,״
בהווה. אשתו נלסון, קורקי של

 פיזרו וחברתו הענק הבלונדי הכדורסלן
 בדבר רמזים חצאי הקודמת העונה כל

 איש התרגש, לא איש המשותף. עתידם
מהר. כל־כך יבוא שזה האמין לא

מחוד יותר לפני כבר זאת עשו הם
 ובחולצות התעמלות בנעלי לבושים שיים.

 ביד, הנישואין רשיון את מחזיקים טי,
 את להוכיח כדי נלסון, בני-הזוג הצטלמו
החדש. מעמדם

להחז רישיון כמו נראה שם .הרשיון
 רחב, בחיוך היפה מיכל סיפרה כלב,״ קת

תופס.״ זה .אבל

יר:1מו סלומון

אותי!" מכה ״כיצד
 הטלוויזיה, של הערבית בשפה הספורט שדר מוניר, סולומון

 הביקורת את כשגילה זעם התמלא ספרד, מישחקי מסיקור שחזר
נסיעתו. על המשמיצה
גליקסברג, (״איציק״) יצחק בטלוויזיה מחלקת־הספורט מפיק

 ביזבוז היתה לספרד מוניר של שנסיעתו העיתונות גבי מעל טען
 רשות־השידור, מנכ״ל של מחדל בעיקר ושזהו הציבור, כספי
לפיד. יוסף

 והחליט נגדו. שהוטחה הביקורת עם הסכים לא מוניר
 מבקריו לדעת חרגו בספרד שקרה למה והסבריו תגובתו להגיב.
 הטלוויזיה אנשי כלפי הכבדות טענותיו הטוב. לטעם מעבר

נגדו. אותם גם הזעיקו
 ראה לא שאותם דברים כמה למוניר התבהרו יותר מאוחר

לכן. קודם
 בצוות יפגע שאוסר ומה אשתוק שלא ידע גליקסברג ״איציק

 כאשר רצה, שהוא מה וזה אלרואי, ביואש ובעיקר בספרד
 אל אתה, :לי אמר הוא אישית בשיחה אותי. התקיף הוא

עליך. ההתקפה את אישית תיקח
 לנסוע אמור היה גליקסברג שאיציק היה קרה, שבעצם ״מה
 יואש על איים הספורט, במחלקת כתב לוי, אורי לספרד.

הוא. ולא איציק ייסע אם בהתפטרות
 ממחלקתו עוברים שעובדיו מכך נסיון למוד שהוא ״יואש,

 אה ולקח מהאיום נבהל התקן, את גם עימם ולוקחים למבט
 יותר מתאים היה שאיציק למרות גליקסברג, של במקומו לוי

לנסיעה.

במדריד מוניר שדר
להסביר ינסה

 בטוח אני עלי. שנכתבה מילה שום עם מסכים לא ״אני
 לחשוב הספיק לא הוא נגדי. שאמר מה על מצטער שיואש

 להסביר גדולים מאמצים אעשה לומר• הולך שהוא מה על
 בעיתונות להגיב לי ונתנו אותי מכרו כיצד הרקע, את ליואש
 אחכה שהתרחש. מה כל מאחרי האמת את שגיליתי טוב נגדו.
 של כהונתו תקופת סוף שהוא דצמבר, לחודש האחרים כמו

המועמדים. בין יהיה גליקסברג של שמו אם אופתע לא יואש.
 בעיקר יפגע זה לספרד, 'בנסיעה כישלון שהיה יגלו ״אם

 בחודש למיכרז שיילך במי וכמובן המיבצע, את שהפיק במי
דצמבר."

בנישו נישאו ומיכל קורקי דת. בלי
 יש הטרי לבעל כי בינתיים, אזרחיים. אין

להתגייר. תוכניות
 ובינתיים להתגייר, זמן הרבה לוקח ״זה
טו קבוצה דירה, לנו שתהיה יותר חשוב

כש כך, אחר ורק לשחק, יוכל שבה בה,
 בנחת,״ להתגייר אפשר בראש, שקט יהיה

השיקולים. את מיכל שטחה
בכלל. איכפת לא זה קורקי של ״להורים

גיור אזזר־כך קבוצה קורס

 אם אותם מעניין לא וזה דת, להם אין
 לא.״ או יתגייר הוא

 קבע היכן לגלות מוכן לא עדיין קורקי
ש מה בו. תיזכה קבוצה ואיזה מקומו את

 שמיכל כמו יהודי יהיה שאם זה בטוח
 להנהלת בעיות הרבה יחסוך הוא הבטיחה

הקבוצה.

כדורגל
ש ן3;3ר* חפ ד מ ה ק

•בעיק־ שהתגלה רוקבן, שלום הכדורגלן

 גביע־המדי־ גמר במישחק כידרוריו בות
 הפועל־ ,קבוצתו את אלה בימים עזב נה,

יהוד.
 שם,״ עצמי את מוצא לא כבר ״אני

 הזה. העולם באוזני רוקבן השבוע גילה
 נעשתה הקטנה מהעיירה הקבוצה אולי

בהדר לו רוכש שהתחיל הבחור, על קטנה
 עו־ תחילת ערב לכוכב. היאים גינונים גה

 מחפש עדיין הבאה, השנה של נת־האימונים
 להטוטי את ימשיך שבה קבוצה הרחובותי

עליו. החביבים מכדור
 רק בחשבון אצלו באות וצפוף. חם

 ״או רוקבן, השבוע הודה קבוצות, שתי
מכבי־חיפה.״ או בית״ר־ירושלים

 ו־ מכבי־חיפה אלה? שתי דווקא למה
ב היחידות הקבוצות הן בית״ר־ירושלים

 והקנאי. החם האוהדים בקהל הידועות ארץ
 זה, מסוג לקהל זקוק שהוא הודה רוקבן

יכולתו. את לבטא שיוכל כדי
 אך לרוקבן. חשוב וצפוף רוגש חם, קהל
 לו תציע הקבוצות משתי מי גם חשוב

יותר. גבוה תשלום

ד דו ך כ ס ה ת
 את להגדיל כדורגל שחקן מצליח כיצד
שנק להסכמים בניגוד שנה, מדי הכנסתו

לכן? קודם עימו בעו
ל קבוע. אבל חדש, לא פשוט. תרגיל

היכו אלה שביניהם, הכוכבים מהם, כמה
 יש אותה, לשחק לעצמם .להרשות לים

 שנה, מדי עצמה על החוזרת קבועה, נוסחה
עוז העיתונאים שוויצרי. שעון של בדיוק

במלאכה. — איך ועוד — רים
 את למשל קחו לי.״ ״נמאס שיטת

 נד מכנם עודד כמו הכדורגלנים ארבעת
גיר ממכבי-יפו. אוננה משה מכבי-נתניה,

 בן- ואהוד משימשון־תל־אביב דמתי עון
 עם שנה מדי בי-יהודה. מקבוצת טובים

 פגרת־הקיץ ותחילת הכדורגל עונת סיום
כוונו על לעתונות, בהצהרות הם פותחים

לטו קבוצת־האם את לעזוב ורצונם תיהם
קוס הצעה לטובת או אחרת, קבוצה בת
 זו בשיטה מתמידים הארבעה מחו״ל. מת

טובות. שנים כמה כבר
 את להגדיל השנה גם דרש בן־טובים

 הצהרה רק ביותר. ניכר באופן משכורתו,
 אבוא לא בקבוצה, אשחק לא ״יותר כמו:

 את כנראה מכניסה לי,״ נמאס לאימונים,
ללחץ. קבוצתו מנהלי
 הכדורגלן עם סוכם מה מדווח תמיד לא

לחש נוספו שקלים אלפי וכמה המרדן,
 עונח־האי- תחילת עם אך שלו. הבנק בון

 בדקה לפעמים אוגוסט, בראשית מונים,
השח בו חוזר אחריה, גם ולפעמים 90ה־
ואיומיו. תעלוליו מכל קן

הב ״אוננה כותרת: מופיעה בעיתון
ביפו.״ אתאמן (מאמנו): לבכר טיח

 מתמיד, יותר השנה התעקש מכנם עודד
 גרם הוא תבשילו. את הקדיח כנראה
ש הכדורגל, בהתאחדות גדולה לסערה
להפ קבוצות לכמה כחודש לפני הורתה

 לנוכח עימו שניהלו המשא־ומתן את סיק
ל ונאלץ המוגזמות, הכספיות דרישותיו

 שאליה מזו יותר נמוכה לפיסגה רדת
שאף.

? ה4> הזץחיד ד ול
ל נחשבת בארץ הכדורגל שרמת למרות

 זוכים בינלאומי, בקנה־מידה נמוכה רמה
בהכ הבינוניים וגם הטובים הכדורגלנים

 כדורגלנים להכנסות יחסית לא יפות. נסות
 הממוצעת למשכורתו יחסית אבל בחו״ל,

ה קורה כיצד הממוצע. הישראלי של
דבר?

היצע חוקי פשוט. כלכלי עניין פה יש .

אוננה פדורגדן
קבוע תרגיל

 כמו בדיוק הכדורגל בשוק פועלים וביקוש
 לכדורג־ גדול ביקוש יש הסחורות. בשוק
היצע. די ואין טובים, לנים

 זאת אמריקאית. דרוס אינפלציה
 עשתה בני־יהודה שקבוצת הסיבה, אולי
ל הגיעה הפשוט, הכלכלי החשבון את

כדורגל לייבא זול יותר שהרבה מסקנה
 להתחרות מאשר מארגנטינה יהודים נים
בארגנ המקומי. בשוק המעשים אותם על

 אינפלציה גם יש יודעי־דבר, מסרו טינה,
בכלכלה. רק לא בכדורגלנים,

המ בשוק המצומצם הכדורגלנים היצע
ממ שמחיריהם לכך, הסיבה גם הוא קומי

ה הגדול.של מזלם זהו לשחקים. ריאים
 המיק- שרמתם למרות בארץ. כדורגלנים

 בלי המחירים עולים עולה, אינה צועית
 בענף ההכנסות לעליית פרופורציה שום

 הכדורגל קבוצות רוב גם לכן הכדורגל.
כספיים. בקשיים נתונות בארץ
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