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פירסומאים

 הליגה של הכדורגל מישחקי את
 השבת שייערכו והארצית הלאומית

 וחובבי הפירסומאים השבוע חוזים
 ומשה ארמון דויד הכדורגל ספורט
ארמוןשלמהשלמה.
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 לנחש שטרן ויאיר קירשנכאוס מומי הצליחו שעבר כשבוע
אחד. כל נכונות תוצאות חמש

ס סו קי ווריגוה נגד ה
בקי חזו הכדורסל עונת בתחילת כבר

 מהליגה תרד קבוצתם כי גן־שמואל בוץ
 נותרה לא הקיבוצית לתנועה הלאומית.

העליונה. בליגה ממשית נציגות
 האחראים שהם יודעים, הקיבוץ אנשי

 של הכללית באסיפה לירידה. הישירים
 שהמשק שנתיים לפני כבר הוחלט הקיבוץ

 הכדורסל בבורסת למתחולל יד ייתן לא
 גם ואולי — והאידיאלים העקרונות בארץ.
 פה־ יותר הפעם שקלו — העצמי הכבוד
לקי הביאה שהקבוצה וסהפירסום יוקרה

 שהיו העצומות הכספיות ההוצאות בוץ.
בלי הקבוצה של מקומה בשמירת כרוכות

 לא האמריקניזציה, ותהליך הלאומית, גה
 היוקרה גם בני-המשק. של לרוחם היו

 די היתד. לא באמצעותה רכש שהקיבוץ
חשובה.
 הכדורסל שקבוצת הקיבוץ, בני אותם
 כישלונה זהו :טוענים לליבם, יותר קרובה

 דגם מצאה שלא הקיבוצית, התנועה של
כשהמוס איזורית. התארגנות של כלשהו

 — לתמוך שלא החליטו העליונים דות
דבר. לעשות נשאר לא

 לשי- תמימים.״ ,אגל - ״טיפשים
 הישגיה שכל ייאמר, גן־שמואל של בהה
פינאנ בהוצאות כרוכים היו לא היום עד

 טהרת על היה .הסיפור מפוצצות. סיות
 שלעצמו וזה בקיבוץ, הדגישו הספורט,״

בבורסת־הכדורסל. היום מספיק לא
 לוותר צריכים היו לא גן־שמואל ״חברי

 ובגלל גב חוסר בגלל ירדנו הכדורסל. על
 שלא כמעט בסוף כי שלנו, הסימטום
 אנחנו בניהול. פאשלות גם והיו התאמנו,
 חבר השבוע אמר תמימים,״ אבל טיפשים
 ב- בשמו להיחשף לא שהעדיף הקיבוץ,

אמצעי־התיקשורת.
 הקיבוצית שלתנועה מכיוון גרז. לסגוד

 באיגוד רוב יש ולפועל בהפועל, רוב יש
 רוב אותו מדוע להבין קשה הכדורסל,

 חדשים וסטנדארטים חוקים ליצור יכול לא
 שנאלצו הקיבוצניקים הישראלי. בכדורסל

 עכשיו מתחילים הלאומית מהליגה לפרוש
השאלות. את לשאול

יוהזדה אל השבוע פנה הזה העולם

הס רכז שהוא הזורע, מקיבוץ שיקמה
 וגם הבינקיבוצית, התנועה ברית של פורט

 ■שאל הפועל במרכז הכדורסל ענף רכז
אותו:

הלאומית שהליגה נלחמתם לא מדוע
שלכם לאינטרסים מתאימה שאינה —
אחרת? תיראה —

הגי וכן נלחמת, כן הקיבוצית התנועה
החלטות — הפועל במרכז להחלטות עו

קאב כדורסלן
מדינה עד

הלי פני שכל שנה־שנתייס, תוך שיביאו
לחלוטין. ישתנו גה

איז סוגר הבאה לעונה תחדש התקנון
לקבו סותר יהיה הקבוצות. לכל ברז שהו

 ומתאזרח אחד זר שחקן רק להחזיק צות
 שלוש בקבוצה לשהות חייב שיהא אחד,

 כל על החלות החובות כל ואז, שנים.
 — לצה״ל גיוס כולל — בארץ יהודי
עליו. גם יחולו

לה האגודות את יחייב בתקנון השינוי
ש טוב, ישראלי שחקנים צוות על תבסס
 אחד שניים: פלוס שחקנים 10־8 יכלול

 מתאז־ של במעמד והשני זר של במעמד
 הכדורסל בכל שפוגשים המיבנה זה רח.

האירופי.
הכדו של האמריקניזציה למרות אז, רק
 תוכל הקיבוצית התנועה גם הישראלי, רסל

 היינו הזמן כל במיסגרת. היטב להשתלב
 להפתיע שאי־אפשר אלא לתופעה, ערים

 יש חפוזות. החלטות על־ידי האגודות את
 זז־ התקנות לקראת להתארגן לחן לתת

'חדשות.

;למ7ף0ואורץ־ - ישראל
 מי- רק אינה הישראלי הכדורסל ליגת

 גם זהו חסרי-התעסוקה. לאמריקאים פלט
 מכל לשרופים הנחשבים לשחקנים נוח כר

האמריקאיות. בליגות סיבות פיני
 למלך העונה שהוכתר ),25( קאב אדני

 - ג׳אמצ׳י דורון של במקומו הסלים
בארץ. מיפלט הוא אף מצא

ב שהתפוצצה ההימורים הונאת פרשת
 שנתיים לפני שנערך במישפט גדול קול

 העונה ששיחק בקאב, גם פגעה באמריקה,
 שהשחקן מפני רק תל-אביב. באליצור

 בפי- עד-םדינה להיות הסכים שחום-העור
 מעול להשתחרר הצליח הסנסציוני, שפט

 עם הוא אף שהסתבך שלו, חבר הכלא.
שנים. 10ל־ נכלא הרמאים, חבורת

 בהתחשב בארץ, כזה סוד לשמור קשה
האמריק הכדורסלנים של הרב במיספרם

בישראל. המסתובבים אים

ו־ליאמס שד בת-הדודה

 א,דל של דודתו בת ג׳ונפץ, לידיה
כדור נבחרת לבנות התגלתה דיליאמם,

בגרמניה. נשים סל
 באירופה, שעבר בשבוע שבילו הבנות,

 הקדם- להתמודדות ההכנה טורניר לקראת
 למיש־ נערכו באפריל, שתהיה אירופית,
 סאוותר־ הגרמנית הקבוצה מול חקי־הכנה

אחרת לא שם למצוא הופתעו הם קלן.

 חם־ה- הכדורסלן של בת־הדודה את אלא
 המתנשאת לידיה, תל-אביב. מכבי של מזג

 כבעלת מתוארת מטר, 1.95 של לגובה
נכו הביעה ויליאמם, כמו שמיימי. ניתור

 ששמעה אחרי בישראל, ולשחק לבוא נות
מבן־הדוד. סיפורים שפע

גל כדוד
וה1בפתזז־ח״ק שביתה

 פתח- מכבי הכדורגל קבוצת של הגרעון
 — לירות מיליון עשרים בסך — תיקווה

 במשך שולמו שלא לשחקנים ומשכורות
 חדשות להחלטות הביאו חודשים, שלושה

בקבוצה.
ה שבוע תוך שאם החליטה, ההנהלה

ה מהסכום חצי לפחות תזרים לא אגודה
ב זו תתחיל — הכדורגל למחלקת חסר

 (מארס), זה בחודש 14ב־ החל שביתה,
ל יפסיקו וגם להתאמן יפסיקו השחקנים

שחק.
 מלא גיבוי שיקבלו בטוחים השחקנים

 — כולה תתפטר היא שגם הנחלתם, של
אל המנהל כולל מו  בו שחזר ידמע, ש

מהקבוצה. לפרוש זו החלטה בעיקבות

ם י ב י צ ו ק ת

מזערית פ־רסומת

 ש־ הפועל, אנשי מבקשים רב זמן זה
 ההסתדרותי המשק של זזברת־העובדים

 למאמץ שותפה להיות עצמה על תקבל
 מבקשים הם הפועל. אגודות את לקיים

 של בהחזקתן לעזור הפינאנסי מהענק
הג מהליגה אלד. בעיקר קבוצות, כסה

והכדורסל. הכדורגל של בוהה
 הפועל אנשי העלו שוב שבועיים לפני

ב שהתקיימה במועצת־הפועל, הבקשה את
 בבר האימוץ החלטת את וינגייט. מכת

 ההסתדרות של הוועדה־המרבזת קיבלה
 משום הביצוע, אך חודשים, כפה לפני
לפועל. יוצא לא מה,

אפ העקרונית, ההחלטה תתממש אס
 ובכתובות-פיר- בשלטים לצפות יהיה שר

 גופם על הסתדרותיים סיפעלים של סוסת
השחקנים. של

אופק יו״ר
שקל מיליון 10 חסרים

צילו את )2373(הזר. העולם פירסם מאז
 של הישיבה פרוטוקול של המיסמך מי

 תח־ בבירור נתגלו שבו האולימפי, הוועד
 כספים להוציא הוועד אנשי של מלותיהם

 חברי נשמרים — המקובל בנוהל שלא
 כדי שיבעתיים. רעהו מפני איש הוועד

ה הוועד אנשי דאגו יישנה, לא שהדבר
 הפרוטוקול של העתק כל לסמן אולימפי

 לא הוועד חברי העותק. מקבל של בשמו
 סימון לביטחון והוסיפו בזאת, רק הסתפקו

 שיהיה כדי וזאת גלוי, שאינו נוסף, קוד
המדליף. את לתפוס אפשר

ה הפירסומים אך ,המיתקנים. קרן
ה סיפור על הכועסת ודעת־הקהל רבים
 הקנוניה דבר. שינו לא האלקטרוני, שעון

 ועדת- בעיצומה. עדיין הכסף השגת של
שאישרה ההימורים, מועצת של הכספים

קוד
בנווסוקורים

 בסבלנות מחכה האדירה, ההוצאה את
 הכנסת, של ועדת-הכספים של לאישורה

 בישיבה בקשה. כל מאשרת שבדרך־כלל
 18ב־ שהתקיימה האולימפי, הוועד של

 בפרוטוקול: נאמר ,1983 בפברואר
:השעונים בנושא דו״ח

פירו הגיעו קודמות החלטות סמך על
לפרנק. צמוד המחיר טים.

 42.5 תעלה האלקטרונית מערכת רכישת
 פברואר). מחירי של (במושגים שקל מיליון

 ממוע־ שאושרו שקל, מיליון 30 ברשותנו
 שקל מיליון 2.5 ועוד צת־חהימוריס
הגרמנים. על־ידי שנמסרו ,72מקרן־םיגכן-

 זה סכום — שקל מיליון 10 עוד חסרים
 מועצת־ של המיתקנים מקרן לקבל מקווים

הספורט. ומרשות ההימורים
 יצחק של תגובתו יוקרה. מישחקי

 לנוכח האולימפי, הוועד יושב־ראש אופק,
 המוגזמות הכסף הוצאות על הפירסומים

 מיליארד (חצי אלקטרוני שעץ עבור
 כל את עושים הפועל ״שונאי לירות):

 רוצים הם כי נגדנו, המאבק ואת הרעש
 יפה.״ יהיה הפועל שכינוס למנוע

ה לידיעת שהביא שהאיש שכח, אופק
 היה החסויה, האינפורמציה את ציבור

 שופם יחזקאל הפועל. איש דווקא...
 ראשון- הפועל אגודת הנהלת חבר הוא

לציון.
 אומר אופק, של תגובתו על

:שופס
 מישחקי- ולא חשוב לגופו העניין רק

וה האמיתית הכוונה הפוליטיים. היוקרה
 לעיתונות, הנושא הודלף שבגללה כנה,

 הרבה כל-כך שיבוזבזו ייתכן שלא היתד.
 שהרבה בעוד שולי, כל-כד דבר על כספים
 מאותה תמיד לוקים אחרים חשובים דברים
חיסרוו־כיס. חוזרת: בעיה

2375 הזה העולם


