
ספורט
כדורסל

שוק־מאמגיס
 מתקרב בישראל מאמני־הכדורסל שוק
 מאמני- לשוק המיסחריים במימדיו השנה

 ספקולציות הרבה סודות, הרבה הכדורגל.
ה על נסוב כמעט והכל — שמועות הרבה

הכדו אנשי כי לבוא. העתידות אפשרויות
 אלא המתרחש, על לספר אוהבים לא רסל
העונה. סיום לפני רגע

 בוודאות כמעט ידוע היה שבוע לפני עד
 תל־אביב, בית״ר מאמן ויינקרץ, שמשה

 במכבי רדזין יהושע את דווקא יחליף
 לאמן שרף צבי משנבחר אך רמת־גן.

שמועמ הרי הגדולה, תל־אביב מכבי את
 לשעבר, מכבי איש ויינקרץ, של דותו

מוב היתה שרף, של מאמן עוזר להיות
טחת.
אל כנראה יאמן רמת־גן מכבי את מו  ש

 (״אפי״) אפריים ואילו יעקוגסץ,
 פתח־תיקווה ממכבי הצעיר כירגכאום

יעקובסון. של עוזרו להיות נבחר

כדורגל
ה138ל0ותח313ו ויכוחים

 דויד נוהג בצהריים השישי יום מדי
 פתדדתיקווה, מכבי ראש יושב לויאן,

 בצפון מילאנו שבכיכר בבית־הקפה לבקר
 דויד המאמן למישפחת השייך תל-אביב.
שוייצר.

כמה? מרוויח מ׳

שפיגלר מאמן
פרסיות הרבה

שוו שדויד טוענות, שמועות ף■
 בישראל. היקר המאמן הוא ייצר י י

 (דוביד) מדוייק. לא שהדבר העלתה בדיקה
מקדי הרביעי. במקום רק מופיע שווייצר

אחרים. בכירים מאמנים שלושה אותו מים
 שפי- מומל׳ה הוא ברשימה המוביל

נת מכבי קבוצתו את מוביל אשר גלד,
 שכרו ,הלאומית. הליגה בטבלת גם ניה
 הפרמיות כל עם השנה, מגיע, שפיגלר של

 אלף 43ל־ הנצחונות, בשל לו שמגיעות
דולר.

 מאמן זלצר, זאב מוביל בדירוג אחריו
 את להסדיר שידע פתח־תיקווה, מכבי
 גם בלבד. דולרים של בסיס על חוזהו

הצ המאמן אירגן לו המגיעה הריבית את
 המאמן שישלשל הסכום בדולרים. עיר

 דבר יודעי אצל מוערך הפתח־תיקוואי
• דולר. אלף 38ב־

זלצר מאמן
בדולרים חוזה

 שמשון של מאמנה זלצר, של חותנו
 הפתעה הוא שניאור, יצחק תל-אביב
 בגלל הכדורגל: של המרוויחנים ברשימת

להב־ המאמן יגיע קבוצתו, עם הצלחותיו

 לעיתים מסתיים היושב־ראש של ביקורו
 בין קולניים מיקצועיים בוויכוחים קרובות

 מתעייף אינו לויאן הכדורגל. אנשי שני
 כישלונו על המאמן של לעברו לצעוק

 אחרי תל־אביב, במצבי העונה המוחלט
 שווייצר דוביד ואילו שלו, היקר הרכש

 חזור טוען לו, חייב פעם אף נשאר אינו
לה תל-אביב מכבי שהצליחה שמה ושוב
 הרבה מזה הצליחה לא היא זו, בעונה שיג

עונות.
 היושב־ראש הצליח שעבר השישי ביום
 המאמן, את רתיחה לידי כמעט להביא
 מהמקום בסילוקו הסתיימה שכמעט תקרית

 אלא פתח־תיקווה. מכבי יושב־ראש של
 בית- בעל המאמן, עזב דבר של שבסופו

 לויאן לביתו. ופנה המקום את הקפה,
קרה. בירה שותה מקומו, על נשאר

תנווית
!מרי□

והאר הלאומית הליגה מישחקי את
 חוזים השבת שייערכו בכדורגל צית

וה פיק צביקה הכדורגל חובב הזמר
בולקא. עירית חובבת־הספורט זמרת

גרעונוח ׳103
הכל ההסתדרות השתתפה שנים במשך

 הפועל קבוצות של הגרעונות בכיסוי לית
הלי קבוצות בכסף זכו בעיקר בכדורגל.

 היו והארצית). (הלאומית העליונות גות
 הפועל, של ביותר הבעיתיות הליגות אלה

 שלהם. השלילי הכספים מאזן מבחינת
הכנ מאשר הוצאות יותר להן היו תמיד
סות.

 לעזור כדי מסויים, סכום נקבע שנה מדי
 מחדלירגרעונותיו. כל את לכסות לענף

ש וטענו הקיבוצים אנשי התעוררו השנה
 הגרעונות שכיסוי דרשו מקופחים, הם

 רק ולא הענפים, לכל שווה באופן ייתחלק
ביק העובדת ההתיישבות אנשי לכדורגל.

 בריכותיהם את לחמם כדי הכסף את שו
בחורף.

ב הכסף שחלוקת יודעים, בהסתדרות
הכדו נציגי אצל זעם תעורר שווה, אורח
 של אחד סניף העירוניים. בסניפים רגל
 איש אלף 100 — בת ממוצעת עיר

הקי לכל בגודלה השווה אוכלוסיה משרת
בארץ. בוצים

 להקפיא ועדת־הכספים החליטה השבוע
למ עד הגרעונות, לכיסוי ההקצבות את

שנוצר. לסבך מוצא ציאת

תקציבים
גגנ*ן1מ1 ספורט

 לשנת הפועל מרכז בתקציב גרעון
 בסכום הסתכם במרס, שהסתיימה ,82־83

הצ שקל. 1,472,120— של עגול הכמעט
 לסכום הקרובה לשנה החדש התקציב עת
 יהיה מה ברור לא שקל. 161,826,490 של

הגרעון.
 ועדת־הכם־ החליטה האחרונה בישיבתה

 זה מסכום שמחצית הפועל, מרכז של פים
 הנותרת המחצית ואילו לסניפים, יעבור

 הפועל, מרכז מנגנון לפעולות מיועדת
ה כמו מיבצעי־ראווה כינוסים, דהיינו:
 המנגנון, עובדי שכר אירוחים, מרתון,
 מיש- פעולות ושאר אש״ל לחו״ל, נסיעות
התק מחצית שרק אומרת, זאת רדיות.

ה כל ואילו טהור, לספורט יוקצה ציב
המנגנון. פעולות בין יתחלק שאר

כדזרמים
ד**מי8פי פט1עו

 ספורט ולכדורסל, לכדורגל בהשוואה
 רבה, לפופולריות זוכה אינו הכדורמים

 ההונגרים רק כולו. בעולם כמו בארץ
מרשי עולמיים להישגים להגיע הצליחו

 שיהיה לכך ולהביאו זה, בספורט מים
 כדורמים אוהבים בארץ בארצם. 1 מם׳

ברי ריבוי בגלל אולי בקיבוצים, בעיקר
שם. השחיה כות

הבינ הישראל השופט ),53( תמרי דויד
 השבוע, פרש כדורמים, למישחקי לאומי
 שנים 10 מתוכן שיפוט, שנות 27 אחרי

 היה תמרי בינלאומי. שופט של במעמד
בכדו הוא קליין שאברהם מה לכדורמים

רגל.
 מול סקוטלנד ניבחרת שיחקה השבוע

 המישחק זה היה וינגייט, במכון ישראל
 גם המשמש תמרי, שפט שבו האחרון
תל-אביב. מכבי אגודת כמזכ״ל
ף שה• ענ  השבוע שאל הזה העולם ק

:תמרי דויד את
? פורש אתה מדוע •

 פורשים הבינלאומי התקנון ״מבחינת
שייכים אנו הבינלאומי בשיפוט .55 בגיל

בולקא פיק

סלקא פיק והארצית הלאומית הליגה מישחקי
(א)1 (א)1 תל־אביב מכבי — באר־שבע הפועל .1

2 2 תל־אביב שימשון — יהוד הפועל .2
א 1 רמת־גן הפועל — פתודתיקווה מכבי .3

2 2 ירושלים בית״ר — חיפה מכבי .4
(א)1 )1א( יבנה מכבי — לוד הפועל .5

2 2 כפר־סבא הפועל — ירושלים הפועל .6

(א)1 1 יפו מכבי — נתניה מכבי .7
1 )2א( תל־אביב בני-יהודה — תל־אביב הפועל .8
2 1 ראשוך־לציון הפועל — רמת־גן מכבי רבה .9
א (א)2 בית־שמש הפועל — תל־דזנן הפועל .10

1 (2)1 שפרעם מכבי — עבו הפועל .11
2 1 חיפה הפועל — אשקלון הפועל .12
2 2 רמת־עמידר מכבי — נצרת־עילית הפועל .13

נכונות, תוצאות תשע לנחש ברקוביץ מיקי הצליח שעבר כשבוע
שבע. ניחש ג׳אמצי דורון ואילו
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שניאור מאמן
הפתיע

דולר. אלף 36 של נסה
שווייצר, דוביד צועד השלושה אחרי רק

דולר. אלף 34 עם
 החמישי, במקום זוכה היה מנפל ק׳ג

הישראלית. בליגה נשאר היה אילו
 25־20 העונה ישלשלו המאמנים שאר כל
 הנבחרת מאמן כולל אחד, כל דולר אלף

מירמוכיץ. יוסף

 אפשרות כל לי אין זה ובמעמד לאסיה,
 לפרוש.״ החלטתי קידום. של

 7 פופולרי אינו הענף מדוע •
 לענף נחשב הזה הענף כל, ״קודם

 כדי גבוה גופני כושר צריך מאוד. קשה
 צריך אליו להגיע וכדי כדורמים, לשחק
 אינו כדורמים השחיה. ענף את לעבור

פופו כי בעול;!, מקום בשום פופולרי
והכדורסל. הכדורגל נחלת היא לריות

כינוס
מעורפל

•  הכי־מעד הנושא היה הקודמים י י כינוסי-הפועל של תקציב ן
האמצ במחלוקת. שנוי והכי רפל
 המארגנים, בידי שהיו הדלים עים
משא להקצות להם איפשרו לא

לכינוס. רבים בים
אנ זכו הראשונה, בפעם השנה,

 אלקטרוניים באמצעים הפועל שי
 שבעזרתם מחשבים, כמו מתוחכמים

מי מתקבל ובהם ביקורת נעשית
 מירב עם הנעשה, על עדכני דע

מתו הכינוס תקציב אפילו הדיוק.
בדולרים. בו, כנן

ה כינוס השיכלולים, כל למרות
 ודאי פחות הכי יהיה השנה פועל
 הכינוסים מכל ברור פחות והכי

 הספורט מאנשי רבים הקודמים.
 אישרו לא שהוזמנו הבינלאומיים

ש המעטים וגם בואם, את סופית
בי שלחו — בואם את אישרו
טולים.

 פתיחת לפני ימים 10כ־ השבוע,
 מארגניו שרויים הכינוס, חגיגות

 ובחוסר־אפשרות מוחלט בעירפול
 גם השונים. האירועים את לארגן

 ברור כשלא כרטיסים, למכור קשה
 ובוזזו ״תהו מי. ונגד ישחקו איפה

ה התבטא היה״ לא פעם אף כזה
ממארגני־הכינוס. עסקן שבוע

 הזה בספורט שקורה ממה גדול ״חלק
 ואם רואה, אינו הקהל המים. בתוך קורה
 ואז מבין, אינו גם הוא רואה אינו הוא

מעניין.״ פחות שיהיה טבעי
 בבדורמים בינלאומיים שופטים כמה •

7 בארץ יש
 שופטים. שמונה בסך־הכל יש ״היום
*־־׳ הבינלאומי התואר את קיבלו מהם שיבעה

.״1981ב־ שהתקיימה האחרונה, במכביה

ם ל עו ה ה 2380 הז


