
ספזרס
כדורסל

ש ה1*6ג0 זז מתו רוצ*ם ורג
 ה־ אגודת יו״ר להג, (״פיני״) פנחס

לדב להתייחם לנכון מצא תל־אביב פועל
 שנאמרו הוזז (״פיני״) פנחס של ריו

 הזה (העולם שבועיים לפגי זה במדור
 יצא לא הוזז פיני עם ״ההסכם ).2363

האולטי דרישתו בגלל ורק אך לפועל
העונה בתום חופשי שחקן להיות מטיבית

סכו ובטיפוחו בפיתוחו והשקיעה קדמות,
 הבנה להפגין חייב מבוטלים, לא מים

 חוזה על לחתום בא הוא כאשר ורגש,
קבוצתו. עם

 ברמתו זר, שחקן אם אחרות: ״במילים
 דולר אלפיים או אלף. מקבל פיני של

עוול.״ בכך אין יותר,

לוו, תשחר,! גסך המאמז ?ו
ה השחקנים אחד היה ראמזי ון׳ג

בליגה ששיחקו ביותר הטובים אמריקאים

עסק

יי

לויאן עסקן
בורסה לא זה

כפעולה )15 <מם׳ ראמזי כדורסלן
השזה!ן את קיפח המאמן

 היתד. המחלוקת כי אמת זו אין הנוכחית.
דולר. 500 של סכום על

 לא לפיני שהוצעה המשכורת הכל, ״סך
 השחקנים רוב שמקבלים מהסכום ירדה

 בדיעה, בהפועל אנו זאת, עם האמריקאים.
 לו נתנה אשר בקבוצה שגדל שחקן כי

והת־ לאימון תנאים רבות שנים במשך

 לשחק ראמזי הספיק היתר, בין האיטלקית.
 השיא בעונת וארזה המהוללה בקבוצה

 ערב תל-אביב להפועל הובא ראמזי שלה.
 לעזוב נאלץ ובגללו השנה, הליגה תחילת

 של חדש שחקן־רכש קורונליוס, גרג
 לשני מקום היה לא התל־אביבית. הקבוצה

היו. שכבר אותם על נוסף האמריקאים

להשכיר
 מאגודות כששחקן ארוכות שנים לפני
 בית״ר, על לדבר שלא מכבי. או הפועל

 סנסציה. עורר זה יריבה, לקבוצה עבר
 בלתי־נפרד חלק הן כאלה תופעות כיום

 כבר השחקנים הישראלי. הספורט מעולם
 קבוצותיהם. עם פוליטית מזוהים אינם

 שהם הקבוצות, את המנהלים העסקנים אך
 — מזוהים עדיין אנשי-עסקים. כלל בדרך

פו מבחינה — שרופים אפילו לפעמים
 זה קבוצה מחליף עסקן כאשר ליטית.
חשוד. אפילו גיחוך, מעורר תמוה,

 שנתיים לפני זאת. עשה לויאן דויד
 בית״ר הכדורגל קבוצת כיו״ר שימש הוא

 הכדורגל קבוצת יו״ר הוא השנה תל-אביב.
 גדי את החליף שבה פתח־תיקווה, מכבי

כרמלי.
 נשאל התל־אביבי, איש־העסקים לויאן׳

:הזה העודס על-ידי
? להשכיר עסקן אתה האס •

 לפוליטיקה. נחשב לא בעיני ספורט
 להיות יכול אני מחר בהפועל, אני היום

 עם ספורט לערבב אין לדעתי, במכבי.
 כי פתח־תיקווה למכבי באתי פוליטיקה.

 תל־אביב. בית״ר עם וכנ״ל אותי, רצו הם
 שאני כך אליי, פנו תל־אביב הפועל גם
 אני פוליטיקה. כאיש מזוהה או נחשב לא

 נמצא שאני והיכן מצליח, כעסקן נחשב
דרו־המלך. על עולה הקבוצה

 בארץ, הספורט את לקדם זה מטרתי כל
מקו הוא שלדעתי הכדורגל, את בעיקר

מי שעושה גוף זהו הטוטו. למשל, פח.
 שיזרימו יתכן לא מהכדורגל. ליארדים

 ולוועדת־האום־ לטניס-שולחן הכספים את
 כמה זורקים הם לכדורגל ואילו ניים,

 לדעתי, טובה. עושים הם כאילו מליונים,
 הספורט את מקדם מהכדורגל, החי הטוטו

 במקום בישראל. הכדורגל את ולא בישראל
 שנה, כל פהלאומית אחת לקבוצה לזרוק

 מיגרשה, את ולשפר לבנות אותה שיחייבו
 לראות יזרום שהקהל מאמין אני ואז

כדורגל.

ול לראות אוהב הקהל הזו במדינה
ומוש יפים איצטדיונים יהיו אם היראות.

 אחרת למיגרשים. ינהר הקהל נוחים, בים
בכלל. יבואו שלא מצב שואה, רואה אני

 מכספך בקבוצה משקיע אתה כמה #
? הפרטי

 לנהל כדי באתי להשקיע, כדי באתי לא
שהסכמ לפני בורסה. לא זה הקבוצה. את
 זקוקים אתם בפירוש: אותם שאלתי תי

 ורק הקבוצה? את שינהל למי או לתורם,
נעניתי. זקוקים, הם למה שידעתי אחרי

 דחויים צ׳קים להם פודה אני בינתיים
 יצא עתה, עד מזומן. לכסף אותם והופך
בחודש. שקל אלף 100כ־ ממני

 ענייה, קבוצה זו פתח־תיקווה מכבי
 מאז העשרים. שנות של במתכונת הבנויה

 לשחקניה אין מספיק. אותה קידמו לא
 לעצמם מבטיחים הם אם שאיפות. די

 ״ד,בלב־ להם. מספיק זה בשבת, נצחון
 מהיד חיים הם מיוחד. עם הם סיס״
 לא והם הנולד את רואים לא הם לפה,

תואר. לשום שואפים
 הזקנים כל זה הקבוצה, את שמנהל מי

 הזמנים לקראת מאורגנים לא אלה אז. של
 להכניס צריך לאט־לאט לדעתי, החדשים.

 היום אין כספים. יותר להזרים לראש להם
 צריף אפילו פתח-תיקווה מכבי לשחקני
 זה עגום. מצב תה. בו לשתות שאפשר

להתמודד. צריך זה ועם שיש מד,

ית1תח

 בכדורגל 14ה־ המחזור מישחקי את
 חחים והארצית הלאומית הליגה של

 בכדורסל ישראל נבחרת מאמן השבוע
 יהושע רמת־גן מכבי ומאמן קליין רלף

תזין.

רוזין קליין והארצית הלאומית הליגה מישחקי
x 2 נתניה מכבי — באר־שבע הפועל .1
2 א תל־אביב הפועל — ירושלים הפועל .2
x x תל־אביב בני־יהודה — לוד הפועל .3
x 1 יפו מכבי — חיפה מכבי .4
2 x סבא כפר־ הפועל — סתדדתיקווה מכבי .5
1 1 יבנה מכבי — יהוד הפועל .6
1 x ירושלים בית״ר — תל־אביב מכבי .7
1 1 רמת־גן הפועל — תל־אביב שימשון .8
1 1 נצדודעילית הפועל — אשקלון הפועל .9
א x רמת־עמידר מכבי — עכו הפועל .10
2 2 פתדדתיקווה הפועל — תל־חנן הפועל .11
x x חיפה הפועל — רמלה בית־ר .12
1 1 בית־שאן הפועל — חדרה הפועל .13

 ושימעץ נכונות תוצאות שש להג פנחס ניחש שבועיים לפני
תל־אכיבי. בדרבי הסועד של ניצחץ סוף־פוף — חמש ניחש ממרחי

מאמני□

רוזץ קליין

שון המאמן, ר קל, ג  את להביא שדאג ד
הנ מהחלטת מרוצה היה לא קורונליוס,

 בראמזי, קורונליום את להחליף הלתו
 הראשון המישחקים סיבוב כל ובמשך

 הספסל. על והושיבו השחקן את קיפח
 החדש שהשחקן לטעון הפסיק לא דקל

מקורונליוס. ברמתו נופל לו שצירפו
ונא ההנהלה על־ידי נלחץ דקל כאשר

 כי השחקן הוכיח ראמזי, את לשתף לץ
האח בנצחונות מעולה. יכולת בעל הוא

 להתאוששו־ ושהביאו לקבוצה שהיו רונים
 ביותר המצטיין האמריקאי שחקן היה תה,
 הנקודות מיספר קלע וגם המיגרש, על

 תל-אביב הפועל הנהלת ביותר. הגדול
 (שגברה מקבוצתה נחת קצת רווה סוף־סוף

 גמר לחצי והעפילה רמת־גן הפועל על
 נותר דקל המאמן ואילו המדינה), גביע
נבוך.

דקסד קודם תכסך
 הכדורסל קבוצת סיפקה ההפתעה את

כש העונה, בתחילת כבר רםת-גן הפועל
 550 בסך תקציבה, את לראווה הציגה

 במסיבת- זאת עשתה היא דולר. אלף
ביש היסום. כל ללא ראוותנית, עיתונאים

תקציבן. את להצניע הקבוצות נוטות ראל
 אמרו הקופה,״ כל של היא ״ההשקעה

 הרב שהכסף משוכנעים והיו ברמת־גן,
 אחת את לפחות יביא ברכישות שהושקע

האלי האפשריות: שלוש מתוך הזכיות
ל האירופי הגביע או המדינה גביע פות,

גביע. מחזיקות
 ביחס תמיד אינם בספורט ההישגים אך
 שלוש בכל נכשלה רמת־גן להשקעות. ישר

החזיתות.
 בקנה־ ענק נחשב רמת־גן של התקציב

 הוא ממוצעת. ישראלית קבוצה של מידה
 קבוצות משאר אחת כל של מזה כפול

 בצמרת הן אף היושבות בארץ, הכדורסל
 ה־ של רמתה — הלאומית הליגה טבלת

 תל- מכבי של לזה שווה הוא רמת־גנית.
אביב.
 תקציב לעצמה להרשות יכולה מכבי אך
 מראש. אותו לאזן מצליחה היא ענק.

מהמישח- והכנסותיה הרב אוהדיה סיספר

ב לעמוד לה עוזרים הבינלאומיים קים
משימה.

 ה־ הקבוצה של וביזבוזיה כישלונותיה
 את מה, משום עוררו, לא רמת־גנית

 זאת שעשתה כמו הציבור, של רוגזו
 שחקן אף אץ לרמת־גן תל־אביב. הפועל

ו גורן אור גם בה. שגדל ישראלי
 ישראלי. רכש הם מופקוביץ אביגדור

 עצמית. תוצרת אחד שחקן ולוא להם אין
 נימנה לא בקבוצה, שגדל לוי, יהודה

ב הקבוצה את המחזיקים השחקנים עם
האחרונים. חודשים

 היא רמת־גן: של בעייתה עיקר אך
 העוזרים קבועים, אוהדים אותם את חסרה
 קטנות לקבוצות גם התקציב. את לאזן

 או תל־אביב לבית״ר כמו ממנה, וחלשות
 תל־אביב לאליצור ואפילו חולון להפועל

אוהדים. יותר יש
 ח״ב אל זה בעניין פנה הזה העולם

הידי אגודת בראש העומד חריש, מיכה
 מטרתה שכל אגודה הקבוצה. של דים

 כספים. בגיוס
חריש: אמר
 המון מוציאים קהל. מגדלים אנחנו
להר צריך קהל, כשאין לחיילים. הזמנות

הקבו את ולראות לבוא אנשים הרבה גיל
 תל־אביב מכבי שעשתה כמו משחקת, צה

 קבוע אוהדים מיספר השנים. כל במשך
, הצלחה. של פונקציה הוא

 שכשאין היא, הגדולות הבעיות אחת
 המאמן, את לזרוק שיש מכריזים נצחונות,

 יש ההנהלה. את או השחקנים, את או
 זהו שספורט מישראלי הציבור את ללמד
 ואחד המפסיד אחד צדדים, שני עם מקל

 את עושים ביחד שניהם רק המנצח.
 זו מהומות. אצלנו אין לקיים. הספורט

 בארץ. ביותר הבריאות הקבוצות אחת
והנ מאמנים מאבקי פיטורים, אצלנו אץ

 לא כשהיא גם בקבוצה גאים אנו הלה.
מנצחת. כל-כך

 לתת רצינו כי מסיבת-עיתונאים, עשינו
 כדי בקבוצה, מתרחש מה מידע לציבור
 את המכסה קבוצה זוהי עליה. שידעו
 אותה שמאמצת מהחברה מהמנויים, עצמה

 700 באגודה לנו יש הספורט. ומרשויות
להם. מוקדש התקציב של שחציו ילדים,

2365 הזה העולס78


