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 בנוגע הפועל בחוגי הנשמעים הקולות
מב לשחקני־הספורט, המשולמים לסכומים

 עומדת אינה הפועל :אחד דבר טיחים
 שהיא בשכר מכבי. ביריבתה, להתחרות

לשחקניה. תשלם
 עם־ שערכו סגור בדיון ניתן לכך הד

 תיק מחזיק הפועל. של קנים־תל־אביבים
 שלמה במועצת־הפועלים, תל־אכיב הפועל

 מזכיר ממלא־מקום גם שהוא שטיינקלפר,
 דברים אמר בן־מאיר, דב מועצת־הפועל־יש,

:כדורבנות
 לספורט עדים אנו עממי ספורט ״במקום

 להכות שיש היא הכללית המגמה תארים.
בחו״ל שחקנים רוכשים אנו מכבי. את

כגכיע־אירופה מככי
נזהמישחק יוצאים הפועל

 את לספק כדי רק זה וכל מסוממים, כמו
 מכבי עם להתמודד — הגדולה ההצגה
 ניקח שאולי אשליה קיימת אותה. ולנצח

 למעשה אך הבאה. בשנה או השנה אליפות
 מחדש פעם בכל למכבי מספקים אנו

 אירופה אליפות לקראת להתאמן אפשרות
ש ברור כאשר זאת וכל טוב. יריב נגד

בלתי-מנוצחת. היא מכבי
 ימוטט בשחקנים המושקע הרב ״הכסף

 ואיש בג׳ונגל חיים אנו בהדרגה. אותנו
חטא.״ על מכה אינו

ש הנוכחים, את הפתיעו אלה דברים
נוסף. לדיון להתכנס החליטו

 שטייג־ של לדבריו להמונים. ספורט
 שמעבר השפעות זז לתופעה יש קלפר,

 הוא בכדורסל. תל-אביב מכבי עם למאבק
 ועליו עממי, להיות צריך שספורט מאמין
 ולא ההמונים, של ספורטיבית יכולת לפתח

 למקצוענים הופכים אישר נבחרים, של
סכומי-עתק. לכיסיהם וגורפים
 רחבה תמיכה גם מבטיח עממי ספורט

 מזיקתה לנתק אי־אפשר הפועל ואת יותר,
ולהסתדרות. למערך

להת החליטו שבהפועל נראה כך, אם
 במיגרשי־הספורם הבאות הבחירות את חיל

השכונתיים•

כדורסל
318*111 תו־*ש
 סיבה היתד. חריש, מיכה המערך לח״כ

 הליגה פתיחת ממישחק להיעדר טובה
רמח־גן. הפועל של בכדורסל
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כפר־ש
 של פעילים בבפר־שלם. קורה זה גם

 להנהלת פנו התל־אביבי בפרבר הליכוד
 בליגה המשחקת כפר'שלם, הפועל קבוצת

 לסרב שאי־אפשר עיסקה לה והציעו ב׳׳
 עם הקשר על ההנהלה ׳תוותר אם לה.

 לבית״ר שמה את ותשנה תל־אביב הפועל
 בביית״ר התומך גניש, שלום הקבלן יסכים

מכפר־שלם. בקבוצה גם לתמוך תל־אביב,
 בתל־אביב, לבית־ברנר הגיעה ההנהלה

 שתוכל כדי עזרה ודרשה כך, על הודיעה
 נקלעה. שאליו הכספי מהמשבר להיחלץ

 לא תל-אביב פועלי שמועצת נראה אך
שלהם. לאיומים תיכנע
הכס לבעיותיה פיתרון יימצא לא אם
 שהעם־ יתכן כפר־שלם, הפועל של פיות
 שמם את לשנות יעדיפו המקומיים קנים

 יסייע הדבר אם הפוליטית, והשתייכותם
בקבוצה. להחזיק להם

 הפעם זו אין פוליטיים. לחצים
להח מנסה החדש שהשילטון הראשונה

 מתנגדיו של אירגוני־הספורט את ליש
 בעבר פנה כבר ועד־השכונה הפוליטיים.

 כדי שיקום־השכונות, פרוייקט למארגני
משיקום כחלק לקבוצה, תמיכה לקבל

ב בארצות־הברית, עתה עושה חריש
 יושב־ הוא הצעיר הח״כ הקבוצה. שליחות

ל שמטרתה הקבוצה, ידידי אגודת ראש
 מקבלני־בניין החל אמידים, אוהדים גייס
הק את ,להרים כדי לעסקני־ספורט, ועד

פיננסית. מבחינה בוצה
 איש־העסקים עם הקשר נוצר גם כך
 לקבוצה חסותו את שנתן אלבין, מיקי

מחברותיו. כמה פירסם ובעקיפין
 בשנה שהגיעה הקבוצה, של הצלחותיה

גר באירופה, נכבדים להישגים האחרונה
ל והן חדשים תומכים להצטרפות הן מו

חריש ספורטאי
תנופה על רמת־גן את מעלה

 שיגדיל כדי אלבין, עם נוקשה משא־ומתן
תמיקתו. את

 הראשונה, בפעם לא יצא, עצמו חריש
 עומד הוא בארצות־הברית. כספים לגייס
 וברמת־גן בספטמבר, 16ב־ ארצה לשוב

הק מבעיות חלק יפתור שמסעו מניחים
 מסע- בעיקבות הידלדלו שמשאביה בוצה,
 העונה לקראת ערכה שהיא הגדול הרכש

הנוכחית.

הרזייר.,
ה הדיאטזז ב טו תר ה ביו
בבית העובד זוהר, עזרה הפרופסור

 כעומד גם מוכר בתליהשומר, שיבא ר,חולים
 בין זעירה. ימנית טית פול תנועה רראש

 לעסוק חוזר כשהוא ובחירות, רחירות
 גם הוא מוניטין, לו יצאו שבו קצוע ו:

ברי בענייני רציניים ספרים ־לאור נ.._י
לכל. המובנת גיצורה חבתוביד 'אית,

 (הוצאת ומזונו האדם ., :׳.:: באחד
 דיאטה בסוגי עוסק ה־א ),15.6 שיקמונה

מפ מהן אחת ולבריאים. לחולים שונים,
 לה יש זוהר ולדברי בפשטותה. תיעה

 לאנשים מתאימה היא ממשיים. הישגים
 גם אלא ספורט, לאוהדי רק לא פעילים,

לספורטאים.
 בלבד ארוחות משתי מורכבת הדיאטה

 גרם 100 התפריט: לחלוטין. זהר, ליוד
צלחת רזים! דגי־ים או עוף, בשר,,או

השרון
מומת־גן

 בחוף־הים, )22( כהן באריה שנתקל מי
 הצעיו^ חברתו. עם להתחיל נוהג אינו

 ברנעט גוף לפיתוח מכון בעל שהוא
 מוי בתואר בחודש לפני זכה

הדרך.; סוף עדיין זה אין ולדבריו
 מדי שעות שלוש מקדיש כהן
 לאכול. מרבה הוא גופו• פיתוח

 פחמימות, באכילת וממעיט
 תרגילי-בסן, עושה מישקולות,

 ומקב״ מתח על ותרגילים נים
 חמש כבר מתאמן הוא
 שונות, בעבודות שעסק

 מיוח^ לספירט כולו כל את
 להראות למעוניינים

 במכון, שיעורים שיעברו
 חודשים שלושה

 להב̂. רוצים אם נימלי
 של של אימונים הם

 אימון! כשכל שבוע,
להתחין עדיף לדעתו

 לחם פרוסת !טריים ירקות של עמוקה
 !לימון חצי !אחד סנטימטר של בעובי

 ללא ותבלינים מלח !תפוז או תפוח־עץ
 — תה או קפה סודה, מים, הגבלה.

 ללא לשתות ניתן — וחלב סוכר ללא
ביניהן. וגם הארוחה בזמן גם הגבלה,

המיקצוענים
ס כנ׳סה ? נלרודח׳ם ה

לבית״ר מהפועל

 דומה. בקושי נתקלה זו פנייה גם השכונה.
ב לתםוך הסכימו מישרד־השיכון אנשי

 בינה הקשר . שיבוטל בתנאי אך קבוצה,
 שיקונדהשכו־ פרוייקט אגשי הפועל. ובין
 לבית״ר, תעבור שהקבוצה ביקשו לא נות

 כפר- הכדורגל ״כסקציית שתופיע אלא
שלם.״

 בקבוצה שאחיזתם מבינים בבית־ברנר
 הבעייתית. בשכונה אחיזה גם להם נותנת
 להיכנס הליכוד רוצה זו שמסיבה יתכן

 הקבוצה, של לתומך גניש יהפוך אם לשם.
 אימפריית לעצמו להקים יתחיל הוא

שלו. הבנייה לאימפריית בנוסף כדורגל,
הרבה• שווה זה ופוליטית

 במדינה, ביותר הכמוסים הסודות אחד
 יודעים מם־ההכנסה חוקרי גם אם שספק

מרווי כמה הוא מדוייקים, פרטים עליו
 ,דואגים הם המצטיינים. הספורטאים חים

 את להכין כדי ולו מספרי-עתק, להפיץ
 אשר אחרת, קבוצה שבו למצב הקרקע
 להם תציע אותם, לרכוש אולי תרצה

אסטרונומיים סכומים
 אחל* או זה פרט החוצה דולף פעם מדי
 התחרות בספורט המתרחש על המעיד
בארץ.

ה של הכדורגל קבוצת עלתה כאשר
הח היא הלאומית, לליגה רמת-גן פועל
מה בשחקנים שורותיה את לחזק ליטה
הש בין אליה, עברו כך הראשונה. שורה

מה טורק וריפעת דרייפוס נמרוד אר,
 מקבל שמורק התפרסם תל־אביב. פועל

 לירות. מיליון עשרה לעונת-מישחקים
 לירות מילית לתלי־אביבים שילמה רמת־גן

טורק. את שתשחרר כדי
 הם והמאמנים השחקנים עם ההסכמים

 דריי- מקבלים כמה ידוע לא וכך סודיים,
והאחרים. פוס

 תל- הפועל של 1982/83 שנת תקציב
 400 הוא שלו, הספורט ענפי 15 על אביב,
 אחוז 300 של גידול שהם לירות, מיליון

 הכנסה גם כולל זה סכום שעברה. מהשנה
 זוז מתוך כרטיסים. ממכירת צפוייה
 הכדורג ענף גוזל לירות מיליון

 ה ישולמו לירות מיליון 70
 הקבוצה ולשחקני רוזן צבי
 שישול מה את כולל לא

 סר הקבוצה, של הכוכב
 ומענקי תרומות כוללים

 של הן האגודה, של
 החסוי את שנותן מי

רב.
 בכדורסל, בליגה
 כדרסלני 40 שחקים

 לירות. מיליון 220מ־
 כדון ה השנה ירוויחו
מילי 300כ״ לאומית

 אלו סכומי-ענק
 עושים בבורסה,

להתאמץ צריך

ג


