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כסר ■לז־׳יס, כסף
 מיק־ טנים המשחק ילד להיות משתלם

 בישראל אפילו בעולם. רק לא צועי.
 בחוזים האחרונות בשנים הילדים זוכים

 רציניים, סכומים נרשמים שבהם שמנים,
 הפצת על הנאבקות הפירסומת מחברות

מוצריהם.
 אף חלם לא שנים ארבע לפני עד

 עליו, החביב הטניס שספורט ישראלי ילד
 יכניס וזמנו, מירצו את משקיע הוא שבו

שיתבגר. לפני הרבה דולרים, אלפי לכיסו
 הראשונה היתד. גלי הנעליים חברת

 פירסומת. למנוף ילדים להפוך שהחליטה
 אותם לכל חינם ספורט ציוד תרמה היא

פו ובעלי מיעוטי־יכולת קטנים שחקנים
 במיגרשים שלטי־פירסומת תמורת טנציאל,

ברמת־השרון. הטניס מרכז של
ה טיב על תגובות אספה גם החברה

האינ פי על קיומם. ומשך שלה נעליים
 הדגמים את שיכללה שאספה, פורמציה
הח בתחילה חייהם. משך את והאריכה

 נעליים, זוג שבוע כל השחקנים ליפו
שבו מעמד הנעל החזיקה הזמן במרוצת

שלמים. עיים
 רק״ חדש. תחרותי גורם נכנס במהרה

 ישראלי שיא השיגה )18(בינימיני פת
 על המגפר חברת עם כשחתמה מיוחד,

דולר. אלף 24 תמורת לשנתיים, חוזה
 פידפומאי פיפר שהתרחש. על
״גלי״: איש פרגקו, יעקב
ל מוגזמים סכומים לתת רצינו לא

ה את לתרום העדפנו הקטנים. שחקנים
 קת באמצעותו ולהקים המרכז, לכל כסף

 כדור־הכסף צעירים.״ שחקני-טניס לעידוד
 התגלגל. כבר הישראלי הטניס בספורט
 ובעיקר הילדים, בעיני חן מצאו הכספים

 בץ העיסקות התחילו — הוריהם בעיני
יתרו את שולפת חברה בשכל הצדדים,

אליה. הילדים את לסחוף כדי נותיה
 בעלי הצעירים הטניסאים רוב כיום,
 של שנתי בסכום זוכים כלשהם הישגים

 זול, שאינו הציוד מלבד דולר, אלף 8־5
בחינם. להם הניתן הוא שאף

ת1תוו י
אוהדים

 הליגה של הכדורגל מישחקי את
 השבת שייערכו והארצית הלאומית

 משה תל-אביב הפועל אוהד חוזים
 יהושע תל-אביב מכבי ואוהד נחום.

ששון. (שוקי)
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 ואילו :פונות, תוצאות ארכע ניצן שלמה ניחש שעבר בשבוע
שלוש. ניחש שר יואל

אב־כ ומכסיך 013*0 תל־
הל בנבחרת שחקני־הנוער מבץ כמה
הת :הסיבה לדין. כנראה, יועמדו, אומית

 לקראת הכושל במסע המחפירה נהגותם
 לנוער אליפוודעולם גביע קדם מישחקי

בכדורגל.
כ־ לפני לישראל שחזרו הנוער, שחקני

בפעולה איווניר כדורגלן
השמצות

ל התביישו לא מקוסטה־ריקה, שבועיים
 עיתונאים, באוזני המידה על יתר פטפט

 פרלמן שמואל מאמנם את להשמיץ ואף
שנת הישראלית המישלחת חברי ושאר
 זאת, לעשות היססו לא הם אליהם. לוותה

ב חוסר־הצלחתם כי ברור כשהיה גם

תיד ע
הגוער

 קטנה לקבוצה מזדמן יום בבל לא
 בשלב להתמודד הארצית מהליגה וצנועה

והבינ הגדולה האלופה מול חצי־הגמר
 בהיכל-הספורט תל-אביב, מכבי לאומית,

ביד-אליהו.
 שהתמזל פתח-תיקווה, למכבי קרה זה
 מישחקי של נוחה בהגרלה לזכות מזלה

 לה התאפשר וכך בכדורסל, גביע-המדינה
 הקבוצה מול חצי-הגמר לשלב עד להגיע

היש הכדורסל של לארי עדיין הנחשבת
ראלי.

צעי שרובם פחח־תיקווה, שחקני עבור
 היתד. מהצבא, השתחררו זה שאך רים

אי אלופת סגנית מול בהיכל ההופעה
 כי בגביע. שמכיר. החוויה כמו רופה

 אינן הנמוכות מהליגות הקבוצות
 מכלי-התיק- מיוהדת להתעניינות זוכות

 נשארים בדרך־בלל מאמניהן וגם שורת,
אלמונים. כך עקב

ר רפל מ ם׳ בדו  (אפי) לאפריים .2 מ
 מוכר והלא הצעיר מאמנה ),28( בירנבאום

האחרו בשנתיים פתח־תיקוה מכבי של
 קצרה לא ספורטיבית היסטוריה יש נות,

 רמת-גן, תושב הצעיר, הכדורסל. בשטח
 קבוצת של הנוער את ולהכין לאמן הספיק
 השנה שנים. חמש במשך רמת־גן, מכבי

 להעלות וחבריו ג׳אמצ׳י דורון הצליחו
 שני מקום :הישראלית המפה על קבוצתם
 למדי. מכובד מקום הוא הליגה בטבלת

 מאמנם- של הטובה שהכנתו ספק ואין
להם. סייעה לשעבר
העי לנוער, נדבקת לא העיתונות ,אך
או מפורסמים,״ לשמות רק נדבקת תונות

ה כעסו. את מסתיר ולא בירנבאום מר
 באימון להסתפק מתכוון אינו הצעיר מאמן

שואף הוא היום ובבוא צנועות קבוצות

כידנכאום מאמן
זכיית־גביע של חוויה כמו

 חבריו בכדורסל. הנוער נבחרת את לאמן
 המחכה ״,2 מס׳ כדורסל ״מר לו קוראים

 כדורסל מר — רוזין יהושוע של לפרישתו
.1 מם׳

 ״כי המאמן. נשאל נוער, רק מדוע
 ד־ אתגר בזה ומוצא זה את אוהב אני

בירנבאום. של תשובתו היתד. אידיאל,״
 לו ודומים בירנבאום של בעזרתו אולי

גבו להישגים בארץ הנוער שחקני יגיעו
 לא בישראל הכדורסל ומשאבי יותר, הים

זרים. שחקנים של לרכש ורק אך יופנו

שלהם. באשמתם רק היה העולמי טורניר
 לא כנראה לכדורגל ההתאחדות מוסדות

 שהתגלו תופעות כמה על בשתיקה יעברו
 קפטן הכוונת על נמצא במיוחד במסע.

 שיש איזמיר, מוטי הכדורגלן הקבוצה,
 איווניר המסע. בכישלון גדול חלק לו

 ממנה שכתוצאה האווירה, לחימום גרם
כשה אוסטרליה, מול מהמישחק הורחק
 צוות עם ולשחק להמשיך נאלצה קבוצה
שחקנים. של מוקטן

הבינ המישחקים לקראת הארוך המסע
 בדית כנראה יסתיים במכסיקו, לאומיים
בתל-אביב. משמעתי

ק3 ת' ח־ שר תמליץ ה11ת ותא
 רמת-עמידר מכבי מאמן של מועמדותו

 זלצר זאב את להחליף מאירי משה
 בחוגי הפרק. מעל ירדה בפתח־תיקווה

 הם כי השבוע, הודיעו פתח־תיקווה מכבי
ב תפקיד שום יקבל לא שמאיר ידאגו

 יאמן שלא ידאגו וגם לכדורגל, התאחדות
 התנהגותו עקב זאת כל הבכירה. בליגה

 גביע־המדי- במישחק לדבריהם, המבישה,
הקבוצות. שתי התמודדו שבו נד״

 במיגרש שנכחו מהשוטרים דרש מאיר
 פתודתיקווה, הנהלת מחברי כמה להוציא

 גרמו הם קודם במישחק כי שחשב בגלל
הרמת־גנית. הקבוצה רופא להוצאת

 משה שהמאמן אומרים, בפתח־תיקווה
 — בפתח־תיקווה חניך שהיה — מאיר
 כשהאגודה האגודה, בזכות מאמן נעשה

הקבו לפני עליו המליצה הפתח־תיקוואית
הרמודגנית. צה

ועוןה ולא להישגש כיכש
 פתח־תיקווה, מכבי של הרכש שחקן

 להבקיע השבוע הצליח פאלימן, אורי
 שלא דבר אחד, במישחק שערים שני

 לצערו אך רב. זמן מזה לעשות הצליח
עצ שערים היו אלה שעריו שני הרב,
מיים.

 הנותן מסור כשחקן הידוע סאלימן, אורי
 עם ניגש הדשא, כר על נישמתו את
 דויד הקבוצה, ליושב־ראש המישחק תום

טעויו על להענישו ממנו וביקש לוויאן,
השחקן של זאת התנהגות במישחק. תיו

היש בליגה חריגה תופעה היא המסור
ה של הצעתו את דחה לוויאן ראלית.

חד-משמעית להצהיר דואג כשהוא שחקן,

ישלם •91

 מכבי של הכדורגל שאגודת לפני
 מאמנה את סופית שיחררה חיפה

 בדקה היא מנפל, :׳ל! האנגלי,
מ רציני מאמן להשיג אפשרויות

 אך לחיפה. שיעבור הארץ, מרכז
 מאמציהם נשאו לא עכשיו עד

 מאמן למצוא לחיפאים קשה פרי.
צפו לעלות שישתכנע שם בעל
בעי למצאו שבעתיים וקשה נה,

עונה. של צומה
 המאמן אצל גישושים אפילו היו

 לגבי שווייצי, דויד היוקרתי,
 למרות הבאה. לעונה הקבוצה אימון

 התל- למאמן שיש ההתחייבות
 מכבי הנוכחית, לקבוצתו אביבי

 השמן החוזה ולמרות תל-אביב,
הת לא הוא אצלה, לו המובטח

 החיפאים מוכנים כמה לבדוק עצל
 הוכרע לא העניין לכיסו. לשלשל

יצ אם יודע לא שווייצר עדיין.
 נכבד סכום מחיפה להוציא ליח

 צנוע לא המאוד — מהסכום יותר
 התל־ מהמועדון מקבל שהוא —

אביבי.
 לא השניים בין העיסקה אם
 שהנהלת סבירות יש לפועל, תצא
 הפתח-תיקוואי למאמן תפנה חיפה
 יסכים שזלצר בתנאי זלצר, זאב

 שלוש מזה קבוצתו את לעזוב
פתח־תיקווה. מכבי שנים,

 מהקבוצה נפרד בלתי חלק הוא שאורי
 י* גם בכישלונותיה. וגם בהצלחותיה גם —

ה את עודדו ההנהלה וגם השחקנים
כדורגלן.
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