
ספורט
כדורעף

□פסלים

מוסיקליים

ב נדחקו בהיסטוריה הראשונה בפעם
 ב* אוהדים הרבה כל־כך אוסישקין אולם

כדורעף. מישחק
 לצפיפות, רגיל תל־אביבי הצפון האולם

 בו. הנערכים הכדורסל במישחקי רק אבל
 של האדירה מהכמות הכל הופתעו הפעם

המדי גביע בגמר לחזות שבאו האנשים,
ונשים. גברים בכדורעף, נה

הכדור ענף קיבוצניקים. בעיקר אלה היו
הקי התנועה אנשי של נחלתם הוא עף

 קבוצת וגם נעמן הפועל בנות גם בוצית.
אוהדים. מאות סחפו איילון חניתה
״מ :איש-ספורט הסביר התופעה את
וב בכדורסל להתחרות יכלו שלא כיוון

 על ללכת החליטו העירוניים, של כדורגל
 הרבה לזרוק צריך לא ״שם כדורעף.״

אוהדת. קיבוצניקית הוסיפה כסף,״
 הכדורעף, בסישחק מתמצא שאינו מי
 על ובעיקר המישחק, סיגנון על תמה

הק ספסלי של הטוטלית התזוזה תופעת
 או הכדורסל ממישחקי ־'הבדיל בוצות.

 קבוצה, לכל קבוע ספסל שגד,ם הכדורגל,
 במישחק סופו, ועד המישחק מתחילת

 עם להחליף קבוצה כל נאלצת הכדורעף
מערכה. בכל ספסלה את היריבה

 בעבר כדורעף מאמן הוסיף ״לפעמים,״
 האחרונות בשנים שהפך שרץ, יאיר

שח הקבוצה, הנהלת ״כל כדורסל, למאמן
 ולבוש חיוני ציוד ■שוכחים ונספחיה קניה
שלם.״ בלגאן נוצר ואז

הפועל כינוס

ש לא הוא מזכיר א שב־ו יו
 אוטו- חוזר תורכ (״ג׳ימי״) יפעת ך*

 לקבו- הנוכחית העונה תום עם מטית 1
 הפועל — אותו ועשתה שגידלה צת־האם

תל־אביב.
 כוכב של למעמד להגיע הצליח חורכ
 שנפצע מאז הישראלי. הכדורגל בעולם

 קבוצתו יחם השתנה ירד, וכושרו בבירכו
 לגבי חילוקי־הדיעות נפוצו השבוע אליו.
 בעיקר התנהל הויכוח ג׳ימי. של שובו

 ובין נסינוב ;יפן הקבוצה מנהל בין
 הנחשב אפשטיין, אייבי הפועל מזכיר
 תל-אביב, הפועל של החזק לאיש היום

הממו אחר, חזק איש •של בזכותו מעט לא
 מעוניין ניסנוב מאיר. כן־ כ ד עליו, נה

 למכור מעדיף והמזכיר יחזור, שתורכ
אותו.
 ממועצת בךמאיר של פרישתו עם

 ראשות על ההתמודדות בגלל הפועלים,
 של מעמדו התמונה. משתנה העירייה,

 מינויו עם יתערער, אומרים, כף אפשטיין,
 בן- במקום שטיינקלפר שלמה לש

 רבים עם העכורים יחסיו בגלל מאיר.
 שאפשטיין ייתכן עימו, העובדים מהאנשים

יוחלף. אפילו

אפשטיין מזכיר
מתערטרז המעמד

 את השכוע שאל הזה״ ״העולם
תל־אביכ: הפועל מנהל

 הבאה? בשנה ג׳ימי עם קורה מה •
 בה- יהיה לא שהוא כדי חוזר. ג׳ימי

 אני אותו. למכור להחליט צריך פועל,
 כל את רוצה אני כי בג׳ימי, מעוניין

 הוא וג׳ימי באגודה, שגדלו השחקנים
מהם. אחד

להגיע לג׳ימי שעזרו מאותם הייתי אני

ניסנוכ מנהל
לגיטימיים ויכוחים

 היום ירידה לו שיש נכון זה לנבחרת.
אובייקטי סיבות לזה יש אבל בכושר,

 שלו, הטובים לימים לחזור לו נעזור ביות.
 תל- הפועל כי בעבר, לו שעזרנו כמו

שלו. הבית זה אביב
לא? או יישאר ג׳ימי אס יקבע מי •

 קובע. לא אייבי וגם קובע, לא לבד אני
ההנ חברי רוב על-ידי מתקבלות החלטות

 בהנהלה י־וב שיהיה מאמין לא אני הלה.
אותו. ירצה שלא

תורה כדורגלן
אובייקטיביות סיבות

ייש שג׳ימי יסכים אפשטיין אייבי •
? אר

 לגיטימיים שהם ויכוחים, בינינו יש
 אייבי העניין. לטובת וזה שלנו, במיסגרת

מעו איש־אירגון עניין, שמבין אדם הוא
 ממנו ללמוד מה יש אנשים ולהרבה לה,
משא בניצול או כספים, בגיוס זה אם —

 מצליח הוא אם למכסימום. עד שונים בים
 או מנויים 3000 העונה בתחילת למכור
 20 של בסכום מם־חבר לאסוף מצליח
 אלף לאסוף שמצליח או לירות, מיליון

 למועדון־האלף שקל אלף שיתרמו איש
 החיוביים הדברים כל עם — הפועל של

 טוב שיותר הרי לזכותו, לרשום שיש
 לאנשי ישאיר השחקנים בחירת שאת

מיקצוע.
 יושב- פעם היה הוא בעיה. יש לאייבי

 זכות לו היתד, כזד, בתוך הקבוצה, ראש
 האלה, המיקצועיים הדברים בכל להתערב

וממ למזכיר הזמן במשך הפך שהוא אלא
תפ וזה ריושב־ראש, כביכול לתפקד שיך
בינינו. שיש הוויכוח זה מנוגד. קיד

 בנאדם שהוא חושב אני זאת, בכל
 אותו לראות רוצה והייתי להפועל, חיובי

 מנחל שאני זמן כל — האגודה כמזכיר
הקבוצה.

. סעודוז־תגמול

 בהוצאות מסתפק אינו האולימפי הוועד
 היושב־ראש לו. שיש השוטפות הספורט
חשבון על לערוך החליט אופל! יצחק

 ארוחת־צהריים עומד הוא שבראשו הוועד
 לאירוח כיאה תל־אביב, דן במלון מפוארת

בינלאומי.
אור אותם כל הם המכובדים המוזמנים

לכינוס שיגיעו בינלאומיים אולימפיים חים

תחזית
שוטרי□

וה הלאומית הליגה מישחקי את
 בשבת, שייערכו )28 (מחזור ארצית

 הירקון, מרחב מפקד השבוע חוזים
 יהודה ופקד חביב יעקב ניצב-מישנה

אפיטןחביבאביטן.

אביטן חביב והארצית הלאומית הליגה מישחקי
א 2 תל־אביב שימשון — באר־שבע הפועל .1
1 1 רמת־גן הפועל — תל־אביב מכבי .2
)2א( א ירושלים בית״ר — יהוד הפועל .3

א 1 יבנה מכבי — פתח־תיקווה מכבי .4
1 1 כפר־סבא הפועל — חיפה מכבי .5

2 א יפו מכבי — לוד הפועל .6
א א תל־אביב בני־יהודה — ירושלים הפועל .7

)1א( 1 תל־אביב הפועל — נתניה מכבי .8
1 1 בית־שאן הפועל — ראשון־לציון הפועל .9
1 2 שפרעם מכבי — בית״ררמלה .10
2 1 פתדדתיקווה הפועל — עכו הפועל .11

1 א רמת־עמידר מכבי — אשקלון הפועל .12
1 1 נצרת־עילית הפועל — קרית־שמונה הפועל .13

 תוצאות תשט לנחש אייזנברג שאול הצליח שעבר כשבוע
 הזה״ ש״העולם מאז כה, עד שש. ניחש קיויתי ניסים ואילו נכונות,
כיותר. הטוב המנחש הוא אייזנברג התחזית, את לערוך התחיל

הת נציגי מוזמנים כמו־כן .12ה־ הפועל
 אירגון הבינלאומיות, הספורט אחדויות

 מטה ונציגי הבינלאומי הפועלים ספורט
סועדים. 400 הכל סך — 12ה־ הפועל כינוס

 שהוא האולימפי, הוועד של הנדיב היו״ר
 באירוח מסתפק אינו הפועל, מזכ״ל גם

 הקיבוצים מעשרות באחד וצנוע מקורי
 אינם הפועל מרכז חברי אך בישראל.

 מיותר ראוותני אירוח יפה בעין רואים
 מתעקש שלהם שהיו״ר חושבים והם זה,

 באות לסעודת־תגמול, הארוחה את להפוך
 שלהם המפוארים האירוחים כל על תודה

העולם. ברחבי הרבים במסעותיו זוכה הוא

שדכן ה

בי טי הספור
 שלזכותו האיש הוא רפופורט פויו
 בארבע שנעשו הספורט קשרי כל נרשמו
 רומניה. ובין ישראל בין האחרונות השנים

ביקו לקראת שמתנהל המשא־והמתן גם
המת קומאנצ׳י, נדיח של הצפוי רה

 קשריו בזכות נעשה הבינלאומית, עמלת
הנסיון. עתיר עסקן־הספורט של המסועפים

 פויו היה בערך שנים ארנע לפני עד
 הרומנית, הכדורגל התאחדות בהנהלת חבר

 המיזרח המדינה את לייצג הספיק ואפילו
 עם שלה בקשרי־חוץ נולד שכה אירופית

הרחב. העולם
 על הקשרים מלאכת את יידע פויו
 כל היו הרבה מיומנותו ובשל בוריה,

 פתוחות האירופי הספורט בעולם הדלתות
 את לשכנע איך ידע מכל, יותר לפניו.

הרומנים.
 בארץ שהתקבלה האינפורמציה למרות

הכו של הופעתה בעניין הספיקות לגבי
 העומד 12ה־ הפועל בכינוס הרומניה כבת

הש שוגר מאי, חודש בתחילת להיערך
 את לשנות לנסות כדי לרומניה, פויו בוע
 סומכים הדוחק, הזמן למרות הגזירה. רוע

 לשכנע כיצד שיידע פדו, על הכינוס אנשי
לש הגבוהה הרומנית הפקידות אנשי את
לישראל. הגדולה קומאנצ׳י את גר

 כלל שהם השבוע, אמרו, במטר, חברים
את להביא פויו יצליח אם יתפלאו לא

 שתיערך החגיגית, לפתיחה לא אם נדיח.
 רפופורט פויו מיקרה, בכל אז במאי, 1ב־

 כינוס ומארגני ברומניה, כרגע נמצא
 ״מסע לתוצאות בקוצד־רוח מצפים הפועל

שלו. השיכנועים״

הבלוף
העצמי

* ס טה ך הש- דאג הפועל כינו
' • ע ״ ע בו די הו ל ל כ , ל ן פי כ ל די כ  ש

 בדיקה אזלו. המופעים כרטיסי
הו אומנם הכינוס שמטה העלתה

 רובם אבל כרטיסים, מאות ציא
 ואלה הפועל, סניפי על-ידי נלקחו
מ שלהם השוטף בתקציב חוייבו
הפועל. מרכז

 מתרעמים הפועל מעסקני רבים
 ועדת- נקטה שבה המדיניות על

 ״מדינ- :לה וקראו מטר,-ד,כינוס,
 כרטיסים לתת תחת הבלוף״. יית

 כהוקרה הפועל ולשחקני לעסקנים
הפו ספורטאי (אלפי פעילותם על
פעילו על שכר מקבלים אינם על
 הזדמנות להם ולתת באגודה), תם

 ומכרו הלכו בחגם, שותפים להיות
תק מכך, כתוצאה כרטיסים. להם
 פעולות בסעיף יוקטן הסויפים ציב

השוטפות. הטהורות הספורט
כר היו״ר ד,יקצה זאת, לעומת

 מוע- למזבירי הזמנות־חינם טיסי
 הארץ. רחבי בכל צות־הפועלים

 תורמים שאינם רק לא ״רובם
 עויינים אפילו הם הפועל, לסניפי
 כבד. נטל הפועל בסניפי ורואים

 סניפי את להוציא דרשו פעם לא
ולהעבי ממועצות־ד,פועלים הפועל

אח באחריות בלעדית, לרשות רם
רת.

 לפני כבר הוחלט זה לצורך
 וב־ בכדורגל תאגידים על שנתיים

 גופים להיות שאמורים כדורסל,
 עצמם, בפני העומדים מישפטיים

לגרעונותיהם. הקשור בכל בעיקר
הנייר. על נשארו ההחלטות


