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הנוער ראעו■ עריפת
 בין המושמעות המוכרות הטענות אחת

 שהאמריקניזציה היא, צעירים כדורסלנים
 להתקדם. להם מאפשרת אינה הענף של

 במיבחן עומדת אינה אך מעניינת, הטענה
הביקורת.
סיי בכדורסל ישראל של הנוער נבחרת

ב שהתקיימה אירופה, אליפות את מה
 הנבחרת, .12 מתוך 9ה־ במקום בולגריה,

 טהרת על היא כהנא, רן מאמן שאותה
 השחקנים !של העלוב והישגם הישראלים,

 הבוגרים נבחרת הישגי רקע על בולט
 יותר שהרגיז מה אביב. תל מכבי וכמובן

שא השחקנים, של חוסר־המוטיבציה היה
 הישראלי הכדורסל בכירי להיות מורים
הקרובות. בשנים

 כבר הכדורסל באיגוד מוכה. סיכה
 היום, ברור ראשים. עריפת על מדברים

 לוקאל־פטריוטים שמשמיעים שהצעקות
הפו החמישיה של האמריקניזציה בעניין
המבוז הישראלי הכישרון חשבון על תחת׳

כיסוי. להן אין בז,
 בקצב ימשך הזר היבוא להתנבא, ניתן אם
טובה. סיבה לכך ויש מואץ,

תשודר?• מלו ע ת ה
מעורב אימון

הטל למנהל פנה אלרואי, יואש טלוויזיה
 מפקח למצוא ניסו וביחד סער, טוביה וויזיה,

 הניידת את להוציא יהיה שאפשר כדי טכני
 בתל־ אוסישקין ברחוב הכדורסל, למיגרש

 על לאחראי פנה הטלוויזיה מהנדס אביב.
 תוכנית לו יש כי טען וזה שידורי־החוץ,

ה את למלא יכול אינו והוא מישפחתית
 אלא בו, לא היא שהאשמה וכי תפקיד,

 להזמין נהוג :הסיבה במחלקת־הספורט.
ל היציאה מועד לפני ימים עשרה ניידת
 הניידת את הזמינה מחלקת־הספורט שטח.

הטע למרות האירוע. לפני ימים שבוע רק
 שידורי־החוץ על האחראי קיבל המוזרה, נה

מוועד־הטכנאים. גיבוי
 באו שלא ׳ספוררט, מבט מצופי נמנע כך

 תל־אביב. בצפון הפועל של החם לאולם
 מאוד משעמם אמנם שהיה במישחק, לצפות

 שישודר כדי חשוב די היה אך הגיגי ולא
בטלוויזיה.
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 חברת סגירת שאחרי .לעובדה מודעים עסקני־הכדורגל כל
 שנים מזה הפרק. על מיגרשי־הכדורגל עומדים בשבתות על אל

 כאשר ההמוני״, השבת ״חילול על בזעם החרדים החוגים מביטים
 בבוקר. שבת מדי למיגרשים יוצאים כדורגל אוהדי אלפי מאות

 למוצאי־שב־ או לימי־חול המישחקים העברת על דובר אחת לא
 שיצליחו, בטוחים הם עתה חילול-שבת. למנוע כדי ולוא תות
הספורטאים. בקרב לרעיון שותפים להם שיש גם מה

 אמציה הוותיק המאמן הציע כשנה לפני הכדורגל. הרס
שו מסיבות הערב לשעות יועתקו השבת שמישחקי לבקוביך,

השח על יקל הנוח מזג־האודר קהל; יותר יהיה בערב נות.
 הצהריים. בשעות משחקים הם כאשר מחום המתייבשים קנים,

ול עמודי״תאורה לבנות הקבוצות את יאלצו בערב מישחקים
והצופים. השחקנים לנוחיות זאת וכל המיגרשים, את שפר

שפי אברהם אגודת־ישראל. ח״ב כמובן, תמך, שבו לרעיון,
 והיום המישחק ששעת אחרים, כדורגלנים גם הצטרפו רא,

 דובר אפילו להם. חשובים כל־כך לא נערך הוא שבו בשבוע
המישח־ את להעתיק אולי, שיאפשר, מקוצר עבודה שבוע על

השבת. כניסת לפני בצהריים, שישי ליום משבת קים
כדו ישחקו שבה האחרונה השנה שזוהי בטוחים עניין מביני

 או למוצאי־שבת המישחקים את תעביר הקואליציה בשבת. רגל
השבוע. לאמצע
 פשוטה. היא הסיבה הישראלי. הכדורגל יהרס יקרה, זה אם

 המיש־ כל את לקיים יהיה שאפשר דעתו על מעלה אינו איש
 ברור מוארים. אינם המיגרשים שרוב משום בשעות־הערב, חקים

 מקוצר. עבודה שבוע לקראת מתקדם אינו הישראלי שהמשק
 דראסטית לירידה תגרום בצהריים משבת המישחקים העברת

השח שיגלו ובעניין בהכנסות מכך וכתוצאה הצופים, במיספר
ריקים. יציעים מול כששיחקו קנים,

 חוששים ושחקנים מאמנים על". ״אל עוכרי כמו לא
 בהבטחות תלווה המישחקים העברת בדבר שתיפול שההחלטה

 הגדולה השאלה הענף. על כליה תגזר וכך כלל, ימומשו שלא
 מים־ עבור הצביעו מהם שרבים האלפים, מאות יגיבו איך היא

 אל מעובדי עדינים פחות קצת הם הנוכחית. הקואליציה לגות
לכדורגל. ההתאחדות בונה כך ועל על

לייכוכיץ כדורסלן
וחס משעמם

 הפועל לכדורסלן ההוקרה מישחק ערב
שהטלווי פורסם ליבוביץ/ בארי תל־אביב,

 המחצית מהלך את תשדר הישראלית זיה
האח במוצאי־שבת ישיר. בשידור השנייה

 התמודדה שבו המישחק, שודר לא רונה
 מילאנו, בילי האיטלקית הקבוצה עם הפועל

טכני. מפקח בגלל והכל
ש נודע, השידור ערב הוועד. גיבוי

 צמוד להיות שתפקידו טכני, מפקח אין
ב הספורט מחלקת מנהל השידור. לניידת
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כלו כדורגלן
לכוכב הוקרה

 ייפקד בספטמבר, 25ב־ הכדורגל מיגרש
 (״מיקו״) מנחם הוותיק שחקנה של מקומו

יבנבחרת בקבוצה שמאלי מגן שהיה מי בלו,

 שותף שהוא פוקס, חנניה הביטוח סוכן
 ניצל מרתון, דאנס ברודווי המופע בהפקת

 ולהש־. למישרד לשותפו שיש הקשרים את
 תל־אביב, מכבי עם שפיגל, גיורא קעה,

אימון־כושר. יעברו שהרקדנים והחליט
שמו בהם הרקדנים, גילוי. לא אימון,

 בן־ לאימון וינגייט למכון באו נשים, נה
 כשעת־בידור בתחילה שנראה ומה שעה,
 מכבי מאמן מפרך. לאימון מהרה עד הפך

 השגיח קליין, רלף בכדורסל, תל־אביב
והח הרקדניות, עם ישתובבו לא ששחקניו

 להחשיך, כשהחל קצר. אנשיו את זיק
ל יעברו שהשחקנים שעדיף החליט הוא

 להתאמן ימשיכו ולא הרגיל, לאימון אולם
האורחות. עם

ל זקוקות היו זאת, לעומת הרקדניות,
להתאושש. כדי הפסקה

 מעבר מזלו את סיני משה ניסה פעמיים
 המצטיין שהשחקן ברור, כמעט כיום לים.

תל־אביב. בהפועל נוספת עונה ישאר )20(
 עיתונאי: בראיון אמר הוא 1981 ביוני

 על ושרוף תל־אביב הפועל את אוהב ״אני
ו המדינה, את אוהב אני שלנו. האוהדים

 כאשר אחר־כך חודש כאן.״ להישאר רוצה
באנג לשחק וילה אסטון אנשי לו הציעו

 דויד דאז, הפועל למאמן הודיע הוא ליה׳
 הכבוד בגלל גם שאסע, ״חשוב שוויצר:

 הקאריירה.״ בגלל וגם
 בחוזה. כבול היה סיני כככדד. לסיים

 שטרלינג, אלף 300 של סכום דרשו הפועל
 נדהמו, האנגלים לירות. מיליון 150 שהם

הישרא תגלית־העונה את להחזיר מיהרו
למולדתו. לית

 הפעם אנגלי. רומן ושוב שנה עברה לא
והל התאמן נסע, הוא סיטי. מנצ׳סטר עם

 שהוא ברור היה בהפועל המנהלים. את היב
 שרק סיני. התבשר לפתע אך שם. נשאר

ל סיטי מנצ׳סטר אותו תצרף מקומי, דהרישיון־עבו־ עבורו להשיג יצליחו הם אם
חו לחתום בינתיים יכול ״אתה שורותיה.

לו. אמרו אחרת,״ קבוצה כל עם זה
 ״אני :באוגוסט 27ב־ אמר המאוכזב סיני
 הבאה בעונה משם. סופית לתשובה ממתין

 אך ישראלית.״ קבוצה בשום אשחק לא
 עוד בהפועל אשאר ״אני אמר: למחרת

החוזה.״ את בכבוד לסיים כדי עונה,
ה־ פיספם הפעם שגם מניחים בהפועל

לא מדוע

 כבר הם הבריטי. האי את המעולה שחקן
 משכורת עם עבודה חוזה עבורו מכינים
הקרובה. לשנה ביותר שמנה

א ליגה ד <י?ו1 ל
ל תל־אביב מכבי שחקני יעלו כאשר

 נפצע ,35ה־ בן לשעבר, הקפטן ישראל.
 הקודמת, העונה סוף לפני בתאונת־דרכים

 נהרג אותו, שהסיע חברו, לאימון. בדרכו
 בר-יהודה גשר על שהיתר. תאונה, באותה

בתל־אביב.

 בהגינותו, מכירים שהכל בלו, כיציע.
 את לעזוב סירב ובנאמנותו, במסירותו

לע היה ויכול 32 לגיל הגיע כאשר מכבי
 נקשר ששמו למרות אחרת. קבוצה לכל בור

 שעות בכל בכך עסק לא הוא בכדורגל,
ספורט. במבט צפה ולא וכמעט היממה

 ב- קאריירה לעשות היה שיכול השחקן,
 את יראה בארץ, להישאר והעדיף חו״ל

מהיציע. הקרובה, מהעונה החל מכבי,


