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ובשים. גברים בין להפריד
 בפעם :החדשה הווריאציה את גם הביאה בישראל מועדוגי־הבריאות אינפלציית

וההיפך. שריריהם• פיתוח לקראת הגברים של בעבודתם לחזות נשים יוכלו הראשונה

 דרל השחור האמריקאי הרכש שחקן
 שבר הקבוצה, של המצטיין רובינסון,

 בגבס. לחבשה ונאלץ באימון ידו את
המא של התיקוות כל נשברו אחת בבת

נשי מפני קבוצתו את לשמור הצעיר מן
מהליגה. רה

להתע העונה הצליחה לא הקבוצה
כ ותיאלץ הבינונית, לרמתה מעבר לות

 קרש־ היד, רובינסון ליגה. לרדת נראה
הו ולכן החלשה. בקבוצה היחיד ההצלה

מהקבוצה.״ 60ס״■ס/ מאמנו על-ידי גדר
 לשאת השחקן היה יכול לא השבוע

 הקבוצה, של התלולה ההידרדרות את
 לפני הגבס את להוריד ניסה ובהפגנתיות

לו. הותר שהדבר
המ שהשחקן לדעת, המאמן כשנוכח

הגבס את לשבור מצליח כמעט שולהב

 לרופאו, בדחיפות הבהילו הוא ידו, שעל
 הוחלף מדוקדקת בדיקה לאחר קובו. ד״ר

לחכות יאלץ רובינסון באחר. השבור הגבס

 אני כאסח, לזה שקוראים כאלה ״יש
 כך נוקשה,״ מישחק סיגנון לזה קורא
 מכבי של הוותיק שחקנה השבוע אמר

 ,29ה־ בן לדריא רוני פתח־תיקווה
 מישח־ סיגנון על הביקורת את כששמע

המיגרש. על קו
 חזק אני לכן בטכניקה, חזק לא ״אני

 שלא כאלה ״יש לוריא. אמר בנוקשות,״
כישו עם נולדו הם כי להשקיע, צריכים

 אך טכניים, נתונים יש לי טיבעיים. רים
 לדעת נוכחתי מספיק. אותם פיתחתי לא

 פיתחתי ולכן הגול, עם באה שהתה,ילה
 שיהיה העיקר הנוקשה. הסיגנון את
!״גול

תוווידו
מאמני□

 של העשירי המחזור מישחקי את
 השבוע חוזים והארצית הלאומית הליגה

 רמת־גן, הפועל של המודח מאמנה
 מכבי של ומאמנה ),57( שפיגל אליעזר

קדוששפיגל).42( קדוש מיכאל יבנה,

ספח־ט
ל ס ר ו ד כ

מהשופטים רוצים מה
ה היא 28ה־ בת אלקלעי רבקה

 מיג- על בארץ והיחידה הראשונה שופטת
 כבר בכך עוסקת היא רשי-הכדורסל.

הנמו הליגות בכל רצופות, שנים שלוש
בארצית. וגם כות

בעי סיפורים נכתבים לא רבקה על
 בכל זה.״ את אוהבת לא ״אני כי תונים׳

 הנשי שהספורט לנערה לה חורה זאת
 בכל בעיקר כיסוי. מקבל אינו בארץ

 ■טלוויזיוני. בסיקור הקשור
אינה היא מהעניין. מרפה אינה רבקה

 תוצאה שעבר כשבוע ניחש פרלמן, שמואל הנוער, נכחדת מאמן
תוצאות. שש ניחש קשטן ודרור אחת, נבונה

הסופי. הרפואי לאישור עד וחצי חודש עוד
 בשיאו, היה הבית״רית בקבוצה המתח

 הפועל מול ההתמודדות לקראת זאת
 עכשיו רק השבוע. שנערכה תל־אביב,

 הקבוצות שתי יודעות המישחק, אחרי
הלאו הליגה מפת על עומדות הן היכן
 ליגה, לרדת לא כדי נלחמה בית״ר מית.

 בין מקומה על נלחמה הפועל ואילו
 במישחקי שישתתפו הנבחרות שמונה

לק המכריע הסיבוב שהם הפלי-אוף,
בכדורסל. הלאומית הליגה אליפות ראת

בנתניה התנגדות האמונות

 ל- מיכתב פעם מדי ושולחת מתעצלת
 המצב על מוחה היא שבו רשות־השידור,

הקיים.
 אחוזים תופס בעולם הנשי הספורט

 אי־בי־ האירופי, השידור איגוד מעטים.
ב הנשים ספורט על סקר שעשה יו,

 הוא ולכן הישגים שם שאין מצא, שולט,
ה המישחקים מלבד — איש מעניין לא

לגב זהות תחרויות יש שם אולימפיים,
ונשים. רים

 טלוויזיה אף לנשים אירופה גביע את
מדי אותה מלבד לשידור, מזמינה אינה

 הטלוויזיה תשובת נציגים. לה שיש נה
 נשדד ״לא חד-משמעית: היא לשופטת

 מפני רק הישגים, ללא נשים ספורט
שוביניס לא אנחנו נשים. בו שמעורבות

טים.״

.סגבס מההבזצה 0̂60
 השבוע סיפר בגבם״ מהקבוצה 6070״

 על הכדורסל, מאמן רץ, ויינק משה
 תל- בית״ר קבוצתו, של הנוכחי מצבה
אביב.

ואשתו רוכינסץ כדורסלן
נשבר כמעט הגבס

 שילמה לירות מיליון 40מ־ יותר
תמו לכדורגל להתאחדות רשות־השידור

 הספורט תוכניות את לשדר הזכות רת
שי התוכנית את כולל זה מהמיגרשים.

 אירועי־הספורט ואת ברדיו ושערים רים
בטלוויזיה.
הנע כתוב מהסכם חלק היה התשלום

השו הסעיפים בין הצדדים. שני בין רך
התחיי שלפיו ביגוד, סעיף גם היה נים
 ית- שקבוצותיה לכדורגל ההתאחדות בה

לט שידור שהולם בלבוש ויופיעו כבדו
 את לזהות יהיה שאפשר כדי לוויזיה,

 התעלמו שעבר בשבוע היריבות. שתי
 זד המסך ועל מההסכם הקבוצות שתי

בי להבדיל היה אי-אפשר שחור־לבן
בחול הופיעו נתניה מכבי שחקני ניהן.
 ואילו שחורים, ומיכנסיים אפורות צות

 בחולצות למיגרש באה ירושלים בית״ר
כן. גם שחורים ומיכנסיים צהובות

מח ״לא כך: זאת תירצו הנתנייתים
בש אך מנצחים.״ של תלבושת ליפים

יבנה מכבי מול במישחקה שעבר, בוע
הלאומית הליגה של החדשה העולה —
המנצחים. תילבושת גם עזרה לא —

טכניקה כמקום - כאסח

הסדרנים
המסובנים

״הפועל של
 הינד, המשולהבים האוהדים תופעת

 הספורטיבי •בנוף וקבוע שיגרתי חלק
 במי- הסדרנים עתה.׳נמנעו עד בארץ.
 ב־ כלשהם. לעימותים להיכנס׳ גרשים
 לשמור אמורים 'הם תפקידם תוקף

 במיגרשה .במקום. והשקט הסדר על
 בשבוע חרגו תל־יאביב הפועל של

הקבו מהתנהגותם הסדרנים• שעבר
* ״: עה.

הק מישחק בתום - ״ ג ״צהובים
 היה עפולה/העמק, הפועל, מול בוצה
ה של בהמולה להבחין שלא קשה

הסדר של הפעולה ובשיתוף אוהדים׳
נים.

אנ נערכו המישחק צילום אחרי
 ראיו- לקראת כהרגלם ה,טלוויזיהשי

 לפתע ומאמנים. שחקנים עם נות
 עמדת־ה־ בין ביריון אוהד התייצב
הכ מאיים ובקול והמצלמה שידור

מצל לא אתם יותר כאן, ״עד ריז:
!״ מים

 את לבדוק ניסה המופתע הצלם
איח לא התשובה ההצהרה. פשר

ותסתל רוצה. אני ״ככה לבוא: רה
(ב !״מלוכלכים צהובים מכאן, קי

 לאוהדי היא הכוונה צהובים כיניי
 לובשים ששחקניה תל־אביב, מכבי

צהובות). גופיות
 דבריו את לומר הבחור סיים רק

 ממונים האור על כבה. באולם והאור
הסדרנים. כלל בדרך

ה התחילה בחושך ״אדומים!״
החגי לכל להשתולל. הגסה אלימות

 ״פה במדים: הסדרנים הצטרפו גה
 אורחים. רק כאן אתם מראיינים. לא
אדומים!״ זה פה צהובים, לא זה פד,

 הנעשה על חמור תלונה מיכתב
 ל- השבוע נשלח אוסישקין במיגדש

הפועל. ולמרכז תל-אביב הפועל
 לסדר לעבור זו בדרך נוכל ״לא
ל ירדו שהאוהדים ייתכן לא היום,
 אמרו העניינים,״ את וינהלו זירה

הטלוויזיה. אנשי
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