
ספורט
ל רג דז כ

א שוק זווסשו סל־׳כך ל
ב סחר־הכדורגלנים של החופשי השוק
ב קטנות לא סערות השנה חולל ישראל
הגדולים סכומי-הכסף הספורט. אגודות

לןונצרט־שערים
מיובא

 סו־ נולד שדרי-הכדורגל ׳ארגון ז ךי
פי שטריס. של קונצרט חדש: שג ״

 שערים, הבקעות של ארוכה סידרה : רושו
זה. אחר בזה

 המובילה הקבוצה ליברפול, זכתה השנה
ה של החיבה בשם ־האנגלית, הליגה של

 להבקיע העונה שהצליחה מפני וזד. שדרים
 הרגל ועוד — שערים(!) 73 של שיא

 ספורט־ במושגי להרבה נחשב זה נטויה.
בעולם. הכדורגל

 האנגלי הזמר של קבוצתו :השוואה לשם
 בטבלה השני במקום הנמצאת ואטפורד,
 שערים 55 עתה עד הבקיעה האנגלית,

ה את התופסת מנצ׳סטר-יונייטד, ואילו
בלבד. שערים 39 הבקיעה השלישי, מקום

 של הספורט מחלקת אנשי של צערם
 השבוע, גדול היה הישראלית הטלוויזיה

 מוקלטת שבה שהקאסטה לדעת כשנוכחו
 השנה, ליברפול שהבקיעה השערים סידרת

ייאל הצופים משום־מה. ליעדה, הגיעה לא
 מהקוג- ליהנות כדי קצת, עוד לחכות צו

האנגלי. צרט

 שנרכשו הרבים השחקנים עבור ששולמו
 הביאו הקבוצות, בכל הגבלה ללא כמעט

 כל אם שנית לחשוב הכדורגל עסקני את
משתלם. אומנם העניין

הלי את להקפיא רעיון הועלה השבוע
וההעברות, הרכישות את להגביל או גה,

 שלתוכו המטורף המירוץ את לעצור כדי
בארץ. הקבוצות כל נקלעו
במ הכדורגל רכז ),60( גולינסקי גד

הרעיון. הוגי בין היה הפועל, רכז
 את השבוע שאל הזה״ ,,העולם
,עגה: והוא לדעתו, גולינסקי
 של הדיעה לא זו הליגה את להקפיא

 בכדורגל היפה כל כדורגל. שאוהב איש
 בליגות והירידות העליות של המתח זה

לשח שמשלמים חושב רק אני השונות.
והש העברות בעד אני מדי. יותר קנים
 בעד ולא שחקנים, של מוגבלות אלות
חופשי. שוק

במיעוט. שאהיה חושב אני הרב, לצערי
 חושבים כסף מעט להם שיש אלה רק

 הספורט מרכזי כל מעט. יש וכאלה כמוני,
לחמ כמו שחקנים לרכוש אוהבים בארץ
טריות. ניות

 רוכש שכל יגרמו מציע, שאני ההגבלות
 רוצה שהוא השחקן אם פעמיים יחשוב

ומב מישחק רמת מבחינת מתאים אכן
 שרו־ שקבוצה חושב אני חברתית. חינה
בה זה — שחקנים שלושדדארבעה כשת
מספיק. חלט

 של הכללית באסיפה בזה ידונו בקרוב
 אמור זה בינתיים, הכדורגל. התאחדות

 בכדו- עובד אני לדיון. מרכז לכל להגיע
 הייתי בהתחלה וכבר שנים, הרבה רגל
 שנשארתי למרות החופשי. השוק נגד

 לשנות מנסה אני שנתיים כל במיעוט,
ההחלטה. את

גולינסקי. גד כאן, עד
 סכומי- הכדורגל לקבוצות שיש העובדה

 ותשלום שחקנים קניית על המוצאים ענק
 ב- מוזר באור מעמידה גדולות, משכורות

 מנהלי של הכרוניות הטענות את מיקצת
 די ספורטוטו מעביר לא כאילו הקבוצות,

 ספור־ שכספי היא, האמת לקבוצות. כסף
 בלי הספורט לאגודות המועברים טוטו

השח שמפגינים הכדורגל לרמת קשר כל
הפרוע. השוק את המאפשרים הם קנים.

ד רי דו כ
ש: ת 01^0? התירו שרודו

ל גם השנה פלש בשחקנים המיסחור
הכדוריד שענף למרות הכדוריד. ספורט

תחויס
אוהדות

ה הליגה של הכדורגל מישחקי את
חו השבת שייערכו והארצית לאומית

עט שוש כדורגל אוהדות השבוע זות
עמדיפלג. ואורנה רי

שוש ה רנ או ה מישחקי ת הליג מי או ת הל צי ר א ה ו
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דג מילצ׳ן עזריקם הצליחו שעכר כשבוע ש שחר ו  שש ינח
אחד. כל נכונות תוצאות

והכדור הכדורגל כמו פופולרי אינו בארץ
 עוד לשחק מוכנים הכדורידנים אץ סל,

לטו בלבד. ספורטיבית אידיאולוגיה למען
נכ כספים היום משולמים שביניהם בים

בדים.

מי♦ על ״מלכלך״

סנדלר מאמן
הנזישלחת חשבון על לא

בכדוריד, ישראל נבחרת־ מאמן ^
עו השנה היתד. ),43( סנדלר יעקב €
 אלי- בתחרויות נכשלה קבוצתו קשה. נה

 בדירוג שלב לרדת ונאלצה פות־העולם,
העולמי.

 מילים חסכה לא הישראלית העיתונות
 ועוזריו. מלוויו הוותיק, המאמן נגד קשות
 השקיע הכדוריד שאיגוד ידעו כולם השנה

 כדי עברו בשנים מאשר גדולים מאמצים
הבינלאומית. בזירה להצליח

ה של החדש היושב־ראש של יוזמתו
 יו׳׳ר גם שהוא אוברקוביץ, יורם איגוד.
לה דחפה חברת־חשמל, עובדי של הוועד
בפעם הנבחרת. של ביותר קדחניות כנות
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 הכדורי- של אימוניהם התקיימו הראשונה
 מערב נבחרות של מתכונת לפי דנים

 הנבחרת שחקני נערכו פעם 20 אירופה.
לה כדי בינלאומיים, במישחקים להתמודד

 נערכו. שלקראתה המשימה את עליהם קל
 העיתונות של קיצפה יצא כך בשל אולי

ואנשיו. המאמן על
 גילה הוא ארצה, חזר סנדלר כשיעקב
 לא הנוקבות, והביקורות שנחל שהכשלון

 פניו. על שטפחו היחידים הדברים היו
 — לדבריו — המגמתיות כתבותיה סידרת

 עיתונאית־הספורט ביגמן, ברוריה של
 גרמה למישלחת, שנלוותה מעריב, בצהרון
לרתוח. למאמן

 מצערת שתקרית גורסים, ואנשיו סנדלר
 הישראלית, המישלחת עם לכתבת שהיתה

 דברים לכתוב ביגמן את שהביאה היא־היא
 משערוריה.״ ביותר ״גובלים שלדעתו

:סנדלר ,טען כף על
 היו השנה במשימה. לעמוד הצלחנו לא

התמו שבו בבית במיוחד. חזקות קבוצות
 שוות, יותר או פחות היו הקבוצות דדנו

 או לכאן שער של חודו על שניצח ומי
 השגנו בסן״הכל ב׳. בדרגה נשאר — לכאן

קו עולם באליפויות כמו תוצאות השנה
דמות.
להי כדי נצחונות שני הספיקו 1981ב־
 ותיקו נצחונות שני השנה .,ב בדרגה שאר
 יפה, שיחקנו למעשה, הספיקו. לא אחד
 במישחק האחרונות הדקות בשלוש ורק

 גורלנו הוכרע צרפת נבחרת מול האחרון
לירידה.

 של שהכתבות ראיתי לארץ, כשחזרתי
 של כמו ביקורת, כתבות היו לא ביגמן
מגמ כתבות אלה היו העיתונאים. שאר

 הכתבות, רוח לפי הבנתי לדעתי. תיות,
ורא הנבחרת נגד אישי משהו לה שיש
 להיות יכולה מה לחשוב התחלתי שיה.

 ביקורות קיבלנו בעולם בעיתונות הסיבה.
 נדו- 1800 שמתוך שלנו, הרמה על טובות
 נבחרת מציגים אנו בארץ לנו שיש רידנים

אינט יש מעריב לכתבת אולי רעה. לא
רסים?

ל יכולים מה גירסה, גם יש לסנדלר
טען, הוא הכתבת. של האינטרסים היות

 בין תקרית היתד. בחו״ל הסיור שבמהלך
 שבעיקבותיד. וראש־המישלחת, העיתונאית

ב לגור מהעיתונאית ראש־המישלחת מנע
 המישלחת. על-חשבון מלון

:סנדלר ׳המשיך
התו על מישהו שידע לפני הרבה עוד
 היא נצחונות, לנו היו וכשעדיין צאות,

בעיתו שלה ברשימות להשתמש התחילה
 הנבחרת את לתקוף כדי כמכשיר. נה

 המישלחת. ראש ראב, בני את ואישית
 להתנקם כדי הכתבות סידרת כל באה ואז
כביכול. לה, שעוללו מה על

בעי כתבה למשל, למה, הבנתי אז רק
ה הנבחרת מאמן ביאליק, שאיגור תון

 שלח טובים, יחסים לה יש שאיתו קודם,
 שהמי- לפני הרבה לנבחרת איגרודברכה

 אחרים דברים הבנתי גם אז הגיע. ברק
 זה את ניצלה היא לכן. קודם שכתבה

האי מאודה את להגשים לה נתנו שלא
 חושב אני המישלחת. בהנהלת ונקמה שיים
 אנשים שיש ידע שהציבור חשוב שזה

 — להם שניתן בכוח שמשתמשים כמוה
 לדעת צריך אחד וכל הוגנת, בדרך לא

 מוכן שיהיה אז — שלו השיטה זו שאם
השיטה. באותה נגדו שיפעלו

 ברוריה העיתונאית של תגובתה
:המאמן של דבריו על כינמן
למ שהגיע טלפון לאור ברור, לי היד.
 עליי. וללכלך ללכת מגמתו שזו ערכת,

 כי עליהם, ללכלך אתחיל לא שאני כדאי
 בו פגעה ספר. זה על לכתוב יכולה אני

כתב אני אבל שלי, המיקצועית הביקורת
 להגיב מוכרחה ואני שראיתי, מה את תי

 כדי פנים, לשתי משתמעת שאינה בצורה
 הם כי גדולה, כמו הזר. מהעניין שאצא
 עלי לספר שיתחילו בהתחלה כבר לי אמרו

סיפורים.
ת עד שתחשוב הבטיחה כיגמן

ר אותה ותיתן נוכה  כמה נעבו
:החליטה לכסון? אך שעות״

 ממני, תגובה שביקשתם מאוד שמחתי
 החלטתי כרגע. להגיב מוכנה לא אני אבל

 אחרת בהזדמנות ולהגיב הסוד את לשמור
 כתבו בדיוק מה שאראה אחרי אולי —

עליי.״

 לחסל מאיים וגובר ההולך המיסחור
 בליגה אמנם הממוקמות כדוריד קבוצות
 לרכישת תקציב החסרות אך הגבוהה,
 יחזקאל את הביא זה ביש מצב שחקנים.

 בראשון- הגר ותיק ספורט איש שופם,
 שיוכל נאות פיתרון על לחשוב לציון,
 שבעירו, הכדוריד קבוצות שתי את להציל

ראשון. והפועל ראשון מכבי
ת  שופם הציע השבוע ייצוגית. נבחר

 את למזג גיבשטיין חנניה לראש־העיריה
עירו ניבחרת להקים כדי הקבוצות שתי
אחת. ייצוגית נית

 מסגל מורכבת תהיה היא הראשון בשלב
 יוקמו הבא ובשלב הקיימות, הקבוצות שני

ל התשתית שיהיו ונוער ילדים קבוצות
המש יהיו טבעי באופן העירונית. קבוצה

 וה־ משותפים, והפועל מכבי של אבים
החדש. לפרוייקט תסייע עיריד.

בתפי ״המהפיכה :להבהיר שופס מוסיף
 למחר. מהיום תהיה לא בארץ הספורט סת

לפולי הדוק קשר קשור הקיים הספורט
 הספורט ממרכזי אנשים הרבה ולא טיקה,

המהפכני. הרעיון את לאמץ יימהרו

סיקור
ך אץ ס ־88* 11* - ב

 בכדורסל אירופה אליפות גמר במישחק
 הקטן. המסך על השבוע לצפות נוכל לא

 זו, עובדה יאהבו לא רבים ספורט אוהדי
 מחלקת- מנהל השבוע הותקף שבגללה
 אל- אלרואי. יואש הטלוויזיה של הספורט

 מופיעה אינה מכבי שאם החליט רואי
 מספיק חשוב אינו שהאירוע הרי בגמר,

הטלוויזיה. בשביל
 שידרנו ״לא אלרואי: עונה למבקריו

 חי בשידור אירופי גמר מישחק מעולם
מש שאנו נכון אליו. העפילה לא כשמכבי

 אך אירופה גביע גמר מישחקי את דרים
שמ ברגע בו. משתתפת שמכבי מפני רק

מש לא אנחנו תפקידה, את גומרת כבי
אחרות. קבוצות עם מישחקים דרים

 כמה יודעת ״את יותר. חשוב כדורגל
 דולר. אלף 12 לנו? עולה הזה השידור כסף

חשו שידורים חשבון על יהיה והשידור
 הייתי וזמן, כסף לי היד. אילו אחרים. בים

חי. בשידור הגמר מישחקי כל את משדר
ב הגביע ומישחקי הקרח על ״החלקה

 גמר על בעיני עדיפים האנגלי כדורגל
 עדיפים, לא אולי בכדורסל. אירופה גביע
 משדרים לא אנחנו חשובים. יותר אבל

 כדורסל למשל תקציב, בגלל דברים הרבה
החי.״ בבשר לחתוך מוכרחים אמריקאי.
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