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ג׳מצ׳י דורון את לחסום מנפים תל־אכיב הפועל כדורסלני
חדשה החלטה יוס כל

 אסר שלהם,״ במילה לעמוד נוח להם
האגודה. של אוהד השבוע

מכבי שד חיותם 0*1310
 לעלות תל־אביב מכבי הבליחה אילולא

לאלופות, אירופה גביע של הבא לשלב

 מיליון 200בנ־ הפסדיה מסתכמים היו
 גביע הכנסות על בנויה מכבי נסו. לירות

 מתמוססת היתה העפילה, ולולא אירופה,
כלכלית. ובעיקר מוראלית,
 תל־ מכבי גיזבר כרנוכיץ, לאריה

 ה־ אחרי לחייד טובה סיבה היתה אביב,
ל חליפית תוכנית הכין ברנוביץ מישחק.

 בר־גיג נינו ואילו סישחקים ארבעה נכונה ניחש שווייצר דויד
נכון. סישחקים ה .מיש ניחש

רט1ספ
כדורסל

!הביתה אמריקאים
 כדור־ של גירושם על עקשניות שמועות

 תל־אביב הפועל של האמריקאים סלניה
הכדור בליגת העונה בתחילת כבר נופצו

סל.
ה הכסף מסכומי המתוסכלים המנהלים,

הת האמריקאי, ברכש שהושקעו אדירים
 של נוסף הפסד כל רון. ת פי לחפש חילו

 להציל שיש ההחלטה את חיזק הקבוצה
 אחרי לשחקנים. שהובטח מהכסף מעם

האמריק שעם הרי הפסדים, הרבה כל-כך
הו. היינו זה בלעדיהם או אים

 הקבו־ מנהלי של מפיהם להוציא קשה
אמ שחקן־רכש לכל שולם בדיוק כמה צה

 פדיי־ שכוב טוענות השמועות ריקאי.
 אלף 35כ־ תר־אביב להפוטל עלה שר,
י גדל דולר, מז א מ עלה ר  דולר, אלף כ־
 מכולם, פחות שאיכזב לבנוכסקי קני
 24 קיבל מרסר לבון אלף. 20 רק עלה
אלף. 15כ- דוקר ואנדי דולר, אלף

של הקשות והביקורות ההפסדים אחרי
 האחרונים, בשבועות הקבוצה זכתה הם

 מעריפת מנוס שאין בהפועל מישהו אסר
 רק אלה יהיו לא הפעם טוטאלית. ראשים

 ההנהלה, גם אלא האמריקאים, השחקנים
לחבו כנראה יוכל שלא המאמן, אף ואולי

בעורפו. הפסק ללא הנושפת העסקנים רת
 בהפועל. עכשיו קורה מה לדעת קשה

 יום, סדי כמעט מתכנסים ההנהלה אנשי
 בהם חוזרים ולמחרת החלטות, מחליטים

 חוסר־היציבות חדשות. החלטות ומחליטים
מש ההנהלה מכיוון הנשמעים והאיומים

״אין המיגרש. על השחקנים על גם פיעים

 חירום תוכנית תפסיד. שהקבוצה מיקרה
 רק ולא רבים, אנשים מרוששת היתה זו

הקבוצה. את

רגל כדו
אן,לונדד1מ גד1 האוהז-מ

 ר בית׳׳ של כוכבה מלמיליאן, אדרי
תיסכולם מקור לאחרונה הפד ירושלים,

הידר בטבלה שמצבה הקבוצה, אוהדי של
 לפלך מלמיליאן נחשב שנים במשך דר.

ההע תמורת האוהדים. של מוכתר הבלתי
הר גם לאוהדים היו לו, שהעניקו רצה

 ולא ככוכב שיתנהג קיוו הם ציפיות. בה
רגיל. כבן־תמותה

 הם בהתנהגותו. התאכזבו הם השבת
משוכ והיו ינזק״א לפיגרש בהמוניהם באו

 השלישיה בביצועי יחזו שסוף־סוף נעים
 יוסי — ביותר עליהם והאהובה הוותיקה
מלפיליאן. אורי — נוימן דני — מיזרחי

הש הזוהר, כוכבם מלמיליאן, אבוי. אד
 המלך מלון ממרומי המיגרש על קיף

 בטענה השתתפותו את ביטל הוא דויד.
 את ששבר הקש היה זה פצוע. שהוא

 משוכנעים היו שלא האוהדים, של גבם
פציעתו. בצידקת
המח ספסל על תמיד יושב פצוע שחקן

 חרג מלמיליאן קבוצתו. את ומעודד ליפים
 את הרתיח וזה המקובלות, הנורמות מכל
האוהדים. של דמם

 לבוא: איחרו לא והקללות הטרוניות
 •הד הוא שנים שלוש כבר בן־זונה, ״אורי

ביציעים. צעקו הקבוצה!״ את לנו רס
 שמלמיליאן על מרה התלוננו האוהדים

קבו למען עצמו את להקריב מוכן היה לא
 נגד — כך כל החשוב במישחק ועוד צתו׳

נש ש״שחקני והדגישו תל־אביב, הפועל
 קירט שלמה או פייגנבאום שייע כמו מה״

 חרף ולשחק בריאותם את להקריב מוכנים
פציעותיהם.

שיט
ף ס! ב״ם גלשזי□

עי תארח בתולדותיה הראשונה בפעם
 לגלשני־ סוף ים אליפות את אילת ריית
האי על סרספ תפסה אילת עיריית רוח.
 גופים, כמה עוד עם ביחד והחליטה, רוע

 עד לפתיחת במקביל האליפות את לערוך
 צור אסון אך אילת• של התיירות נת

נשארה. האליפות ורק החגיגות את ביטל

יוז השנה גילתה נלשני־הרוח התאחדות
 שונות, ממדינות גלישה אלופי והזמינה מה

 אירוע זה יהיה בתחרות. חלק שיטלו
 לאליפות כללית חזרה שישמש בינלאומי

.1984ב- באילת שתערד אירופה

 הליגה של השמיגי המחזור מישחקי את
 מאמן השבוע חוזים והארצית, הלאומית

 שרף, שלמה תל־אביב, בני־יהודה קבוצת
ככרשרףבכר. ניסים יפו, מכבי של ומאמנה

 ירושלים, בית׳׳ר של החדש נהלה ^
י  להפגין השבוע החליט אלבוים, יוסי ■

 הקשוי המדיניות סגנון :חדש ניהול סגנון
חה.

 יוסי במקום מכבר לא מונה אלבוים
 הקבוצה שעברה משבר אחרי ז׳רז׳בסקי,
וההנהלה.

 של החדש בסיגנונו שנתקלו הראשונים
הטלוויזיה. אנשי דווקא היו הטרי המנהל

 הספורט מחלקת ממנהל דרש אלבוים
 סיס־ לערוך אלרואי, יואש הטלוויזיה, של
 את לסקר שבא צוותו של זיהוי דר

 צוות איש כל ימק״א. במיגרש המישחק
מדוקדקת. בדיקה לעבור נאלץ

 95״ אלרואי שלטענת הטלוויזיה, צוות
 בעל־כור־ בספורט עובדים מהם אחוז

מענ לא בכלל הכדורגל ומישחקי חם,
ש הקשים מהתנאים סובלים אותם״, יינים
 עבודתם את לבצע נאלצים הם בהם

 עמדות סביבם. הבלתי־נעימה ומהאווירה
לע המגלה הקהל, בתוך מוצבות הצילום,

 בקללות המתבסאה עוינות קרובות תים
הנעימות לאי בנוסף ועכשיו, וביריקות.

אלרואי הספורט מהדקת מנהל
הצוות את והעביר התרגז

המ של התקיף הסיגנון גם נוסף הרגילה,
הירושלמי. נהל

בלומפילד ^
טוב יותר

ש ^ ר ״התפל מעודד הישן ימק״א יג
*  לבער ■שהחליט אלבוים, יוסי חדות״. •
ל מצא למיגרש, ההסתננויות נגע את

 כלפי דווקא מדיניותו את להפגין נכון
הטלוויזיה. אנשי -קומץ

 לא שאם אלרואי החלים מכך כתוצאה
 ל- צוותו את והעביר צריך, לא — רוצים

לפ שם התל־אביבי. בלומפילד איצטדיון
 גם שם לעצמות. לאנשיו נכנסים לא חות

 גדושה מנה המצלמה עין השבוע קלטה
ה של הספורט ולמחלקת שערים, של

 הספורט לחובבי להראות מה היה טלוויזיה
במוצאי־השבת. ספורט במבט בתוכנית

ביורו
וגד

הטלוויזיה
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