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 האחרונים בימים אחזה נסיעות קדחת
 מי לכדורגל. ההתאחדות של עסקניה את

 הנבחרת את ילווה אשר בר־המזל יהיה
לחו״לז לנוער האולימפית
 ש־ באקפולקו להתמודד עתידה הנבחרת

ארגנ מול ברית־הםועצוית, מול במביסקו
 מיש- במיסגרת ארצות־הברית. ומול טינה
האולימפיא לקראת קדם־אולימפיים, חקים

.1984ב־ לום־אנג׳לס של דה
 שלפיו בהתאחדות. נוהל יש שנים כבר
 לפי ולא התור. לפי ההנהלה אנשי נוסעים

כלשהו. ספורטיבי קריטריון
 :ועדת־הנבחרות יו״ר שחר, דב אומר

 מיש- בראש שלנסוע נדמה. למישהו ״אם
 לדאוג טועה. הוא תענוגות, מסע זה לחת

קטן.״ דבר לא זה נבחרת חברי 18ל*
 מונה, שהיושב־ראש הקשיים כל אך

הקדח להיטותם לעומת וכאפס כאין הם
 ללוות תורם בהגיע אנשי־ההנהלה, של תנית

 במיק־ העוסקים ההתאחדות, אנשי קבוצה.
 סוכריה בנסיעה רואים שכר, כל ללא צועם

ההתנדבותי. עיסוקם על

כדורסל
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 בית״ר קבוצת מאמן ),28( ויינקרץ משה
 הרכב מקבוצתו. שבע־רצון אינו תל־אביב,

 המאמן של דעתו את מניח אינו שחקניו
הנאה.

 השנה להשיג הצליחו לא בית״ר אנשי
 גם אמריקאים. שחקנים ליבוא תקציב
 הבית״רית לקבוצה שיש הנוער שחקני

ה שפע עם להתמודד עדיין יכולים אינם
הק היריבות. בקבוצות האמריקאי יבוא
 לא כדי בשיניים נלחמת האפורה בוצה
הי יהיו לא ״אם :העליונה מהליגה לרדת
 מגובשת, קבוצה שתהיה לפחות אז שגים,

 יפה יותר ותכליתי, יעיל כדורסל שתביא
המאמן. אומר לעין,״ ונעים

 נחוש הקבוצה, של הקשה מצבה למרות
 לקבוצת- זו קבוצה להפוך בדעתו ויינקרץ
עילית.

אי שנות ארבע הצעיר המאמן מאחורי
 מכבי של הנוער קבוצת של מוצלחות מון

בכדורסל.
 להיות המועמדים אחד שהוא מספרים.

 רלף מכבי, של המצליח המאמן של עוזרו
קליין.

גולף
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כסך דוושות
 בילי לכיסו משלשל דולר אלפים עשרת

 הגולף בסישחק אלוף־עולם־לשעבר קספר,
 ה־ המעולה. מישחקו הדגמת תמורת —

הראשו בין שהיה האמריקאי, המיקצוען
מיש־ עבור דולר במיליון שזכה בעולם נים

ש מגן־שמואל, קיבוצניק הוא קנז שאול
 העולם. את לתקן שרוצה כדורסל, על רוף

 מצד הישראלי, הכדורסל עולם את בעיקר
יצליח. שלא יודע הוא שני,

 ז כזאת דילמה עם בן־אדם עושה מה
אינפור סתם לא ספר. ומוציא בבוקר קם

 אלא לפניו, עשו כבר זה את יבשה, מציה
 בכדורסל המרגיזות בתופעות בעיקר מתרכז
המון. כאלה שיש ומסתבר בארץ.
 חיבר במיקצועו. גרפיקאי המזוקן. קנז
 מיש־ המלוות מצויירות, בדיחות של ספר

 ומהנה. קליל ספר לכאורה, קצרים. פסים
 מיקצועיות בשאלות עוסק הוא למעשה,
ראשונה. ממדרגה

הקיבוצ את ביותר המרגיזה התופעה
 העובדה, היא הכחולות העיניים בעל ניק

מקו על להתמודד נאלץ הישראלי שהנוער
 אפר שחקנים מול ובליגה בקבוצות מות

 עליהם חלות שלא ריקאיים־״ישראלים״
מטי הישראלית שהחברה החובות אותן

 אזרחיה. על לה
קנז: שאול מספר

 פרופורציה כל איבד הישראלי הכדורסל
 המזורזים האזרחות ׳תהליכי בל־ מוסרית.

 למה מעבר הם הפיקטיביות והחתונות
 כי האירופי. הכדורסל גם לעצמו שמרשה

ז אמריקאים שני עם פה מסתיים לא זה
שהת כאלה זה השאר כל — שמותר רים

 נישאו או פיקטיבי, באופן התחתנו גיירו.
ליהודיות.

 עם רק לא סידורים כנראה, פה, יש
מזו התאזרחות שמבצע מישרד-הפנים,

מג שלא הצבא, עם סידור גם אלא רזת,
 שאיגוד יודע אני משום־מה. אותם יים

ה למרות לחלוטין, חסר־אונים הכדורסל
נער מולו כי לו. שיש הרציניות כוונות

 המפצ- ממולחים, עורכי־דין עסקנים, כים
הסייגים. כל את חים

 אנשים הרבה הכניסו מכבי של השגיה
 שעוד מטורף, מירוץ לבולמוס. בסביבתה

יוש הישראלי. בספורט לו דומה היה לא
 חייבת מכבי גם ואז הזנב, על למכבי בים

למירוץ. להיכנס
 לא זה התחיל. מי לדעת כבר קשה
 לא כולה המערכת שבתוך חשוב, חשוב.
 ושיח- ״טיים־אאוט,״ שייקח מישהו נמצא
 קורה ומה העסק כל מוביל זה לאן שוב
 היא, התוצאה פעולות־תגמול. של מסכת פה.

הק שאר כל וליידה אחת, רק יש שמכבי
 של נסיונותיהם כי לעניים. מכבי הן בוצות

 קיצורי- על־ידי נעשים לחקותה האחרות
 כספיות בהשקעות מלווים מכוערים, דרך

 סיפור לא זה מכבי כי בבת־אחת. עצומות
 רוח עם תשתית רק אחד. ביום שנבנה
לתו אותה הביאו מיקצועי וניהול נכונה
שנים. כמה במשך שהביאה צאות
ל ישועה איזה שתבוא מאמין לא אני

 הכדורסל של החברתית־פיננסית הידרדרות
 אם אלא עצמה. המערכת מתוך הישראלי

של ועדת־הספורט של התערבות תהיה כן

___ ק:ז אמן
שרצים קופת

 שייכנס אחר, ציבורי. גוף או הכנסת,
ס באחוזים לשמור כדי סדר, שם ויעשה
ישר להיות יפסיק לא שהכדורסל בירים,

 הישגים עם פחות שיהיה מוכן אני אלי.
בינלאומיים.
 ציבורית, ועדה להקים הוא המינימום

 המעוניין השחקן להופיע שלפניה'-יצטרף
מ להתרשם יהיה שאפשר כדי בצירופו,

מיקצועית. רק לא אישית, מנו,
 להביא אפשרות לגן־שמואל, לנו, היתה

 לקבר אותו ולצרף אותו לחתן זר. שחקן
 בליגה אחרות קבוצות שעשו כמו צה,

 בהכרה אנו זאת. עשינו לא הלאומית.
השנה. ליגה נרד שאולי מלאה
 כחבר למכבי. טענות אין אישית לי

 אני שבו הפועל, נגד טענות לי יש הפועל
 מעבר חברתי מסר בעל ספורט אירגון רואה

 בכל בעיני, המיגרש. על הריגעי להישג
 ובגד נסחף הפועל לכדורסל, שנוגע מה

בשליחותו.
 הוא הישראלי הכדורסל עולם לדעתי,

ייע שלא מעשים הרבה בו שנעשים כזה,
 כולם, על הכל את יודעים וכולם שו,
הדברים. לגבי שתיקה של קשר איזה ויש

מיל לא הישראלית העיתונות לדעתי,
ה הידרדרות נושא בכל תפקידה את אה

 יש בעיתונות גם כי הישראלי. כדורסל
הקבו את לו יש אחד כל אינטרסנטים.

 שלה, השרצים קופת עם אוהד, שהוא צה
 — יודע שהוא מה את יחשוף שהוא וברגע
אותו. יחשפו

 שיהווה בעיתונות, ניטרלי כוח נמצא לא
העס ואז כולה. המערכת על שמירה כלב

דמ לפתח לעצמם מרשים השונים קנים
ה את ולהביא היבש, החוק במיסגרת יון

 כיום. נמצא שהוא החברתי למצב כדורסל
 בקצה בתוכו חיים כולם מטורף. מעגל זהו

 יותר שאין נדמה שנה כל הנשימה. גבול
 שנה וכל זה. את להניע כדי וכוח כסף

עשר. פי מתגבר זה
 מיליץ 2 על שמדובר הערכות. ישנן

 מאיפה הזאת. בליגה שמתגלגלים דולר,
הכסף? כל בא

ר ויינק כדורסל .זן
המועמדים אחד

חינם. מופע־ראווה לתרום ניאות חקיו.
 נבע ״ענק־הגולף״ של השופע טוב־הלב

 לארץ־הקודש. המיוחדת מזיקתו בעיקר
 המאמין דתי, מורמוני הוא קספר בילי

אבינו. יוסף צאצאי הם כיתתו ביי כי
ה הדגמות מלבד סנובים. עוד לא
 רבים בלב קספר השאיר המאלפות, גולף

 הרבה גם הישראלים המתחילים מהגולפאים
ף לגרוף שהצליח הספורטאי תיקוות.  הו

 ללמד לעזור בא הגולף, ממישחק עתק
 גם יזניקו שאולי חבטות, הישראלים את

והכסף. התהילה מרומי אל אותם
 בשנה טיפחה קיסריה לפיתוח החברה
קי מידשאות על הגולף ענף את ההולפת

 לפי מחיר. בכל להפיצו והחליטה סריה,
 המיגרשים את פתחה החדשה, הקונצפציה

 מועדוני־סנובים עוד לא הרחב. לקהל
בקיסריה. החליטו — סגורים

סיקור
הפאעודה גודל

 מסקנות על בעיקר עטו כלי־התיקשורת
 הוד. גדעון של למחדליו המתייחסות הדו״ח,

 רשות בהנהלת העוסקים הסעיפים לשלושת
התייחס, לא איש בפרשה, וחלקה השידור

מעור בצורה נוסחו הם :הפשוטה מהסיבה
מפו לציין בלי נמרחים כשהדברים פלת׳

מחדלים. לאותם אחראי מי רשות
 הנמוך בדרג ונגמרת מתחילה הביקורת

הוד. גדעון — ההנהלה של ביותר
 אינו דו״ח־רוגל בנין. של יועץ במו

 מאחריות. רשות־השידור הנהלת את פוטר
 בה. לשאת צריך מי מסביר אינו אך

 היו החדשות ״מנהלי — הנדוש התירוץ
 ולא בלבנון, המילחמה בסיקור שקועים

ה שידורי על לבקרה פנאי להם נותר
משכנע. אינו — בהם״ ולהתערבות ספורט

 על להגן אלה בדבריו מנסה המבקר
 למחדל המפורשת האחריות מפני ההנהלה
 ולביזבוז לחקירה שהביא חמור, מיקצועי
 בפעילות כרוכים שהיו השקלים, מיליוני

 למצב להבדיל, דומה, הדבר המישלחת.
 טבח־ביירות על ועדת־החקירה תחליט שבו

 מבלי צבאי־מקומי, לדרג רק להתייחס
 הצבאיים — שמעליו הדרגים לכל להתייחס

והמדיניים.
 רק קורה זה זו הפאשלה מקור מה

 וכשהנהלה עצמה. את חוקרת כשרשות
 נקדי- מינוי למחדל. חוקר סקירבה ממנה

 הוא לפיד, של יועץ שהוא רוגל, מון
 בגין, של יועצו פורת. אורי מינוי כמו

טבח-ביירות. את לחקור
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