
שוו״צוספורט
לוד עם מתחתו כדורסל

ל ע פז ב: ה בי א ל־  ת
ל בו מ מאחורי[!! ה

 במחלקת הבאה העונה לקראת השינויים
 השבוע נכנסו תל־אביב הפועל של הכדורסל

גבוה. להילוך
 מסתובב פלדה אברהם שהיושב־ראש בעוד

 מזה הגדולה באמריקה רוזין יהושע מאמנו עם
 לקבוצתם, גבוה חיזוק שחקן למצוא כדי חודש,

 אנשי בין שינוי — שינוי על בארץ גם החליטו
 רוזוביץ (״פיקו״ז יורם את עצמם. ההנהלה
 בהתנדבות, תפקידו את שעשה ),40( המנהל
 אך התפקיד אותו את שיעשה צעיר בחור יחליף

).27(מכטינגר אבנר בשכר:
 לדאוג שנבחר עיתונאי־ספורט, הוא מכטינגר

 והוטל שחקני־הקבוצה של האישיים לענייניהם
תל־אביב. הפועל ששמה קלחת לתוך הכנה ללא

 איש שעברה בשנה אקשטיין, נתן גם
 הפועל. איש להיות הבאה בעונה יהפוך אליצור,

 מחלקת כל של המיקצועי הרכז יהיה אקשטיין
הבוגרים). של הספורט(מלבד

 של מפיו השבוע נשמעה אופטימית נימה
 מכטינגר, תל״אביב הפועל של החדש המנהל

מאחוריי.״ כבר היה ״שהמבול שמאמין,
 לא מכטינגר הבאה? בעונה ההרכב יהיה מה
 מרסר שלבון רוצה הוא אבל דבר, מבטיח

 יחזור, דווזז (״פיני״) פנחס ימשיך, האמריקאי
 מחוץ יהיו ראמזי וז׳אן פליישר שבוב

 שפלדה הנוסף הגבוה האמריקאי עם יחד לתמונה.
טוב. יהיה — מאמריקה איתם יביאו ורוזין

 מחפשים טוב, רכז הוא ברכה שדני למרות
שיעור״קומה. בעל נוסף רכז תל״אביב בהפועל

מכטיננר מנהל
הקלחת לתוך

 קנז גל הצעיר הקיבוצניק אל פנו הם השבוע
 בגליל־עליון, הבאה בעונה ישחק שכנראה ),20(

 במיש־ עפולה־העמק אנשי של איומיהם למרות
בשורותיהם. לשחק הבטיח שקנז בטענה פט,

שיטה השוי-יה ה
 האחרונים בימים ידו את מכביד משרד־הפנים

המס בחטף, שהתגיירו הזרים, השחקנים על
 בפי ומכונים לכדורסל הישראלית בליגה תובבים

״ספק־יהודים״. כל
 האמריקאי השחקן הוא מאלוביק בטיב

 אסא. מנבחרת השבוע שנופה ברשימה הראשון
 כנראה, יוכל, לא גם גדול־המידות מאלוביק

ברמת־גן. הבאה בשנה לשחק
 מעתה לנקוט כנראה ייצטרכו הכדורסלנים

 הנישואין שיטת השנייה: ״ההתאזרחות״ בשיטת
 כל למישרד־הפנים אין שנגדה הפיקטביים,

אמצעים.
 כישראלים נרשמו הזרים הכדורסלנים רוב

 שייכים היו לא אם אפילו בחולון, במישרד־הפנים
 במישרד־הפנים שמישהו הזמן הגיע זו. לנפה
 הכדורסלנים כל מדוע התעלומה: את יסביר
בחולון? דווקא רשומים בארץ שהתאזרכו הזרים

כדורגל
לאיצטז־יח? גג

 כך בו״, לשבת שמסוכן איצטדיון זה ״ימקא
 את הפוסקים ירושלים. לעיריית בזמנו דווח

 המיושן הירושלמי האיצטדיון של גזר־דינו
 מישרד של מהנדסים צוות היו והרעוע

 בדקו אלה התל־אביבי, ירון־שמעוני־שחם
 שהוא ממה צופים יותר לימקא שמכניסים ומצאו
שאליו המישרד זה היה מהמותר. ויותר מסוגל

 כדי שנים, כחמש לפני עיריית־ירושלים פנתה
שועפת. איצטדיון את עבורה לתכנן

 בקואליציה הדתיים של האולטימטום
 טדי הבנייה. עבודת את הפסיק הממשלתית

 אלטרנטיבה: הציע העירייה, ראש קולק,
קטמון. איצטדיון

 לפני השכנים שהקימו הגדול הרעש אך
 עבודות־החפירה, להפסקת שוב הביא חודשיים,

במקום. התחילו שכבר
 לעבר המבט את להפנות אלא ברירה היתה לא

 אותו לייעד באוניברסיטה, הגדול האיצטדיון
 אך הבירה. של הכדורגל ספורט לצורכי

 של הנמוך שמיקומו סיכמו, כבר המהנדסים
 הסביבה לכל מאפשר באוניברסיטה האיצטריון

 לשלם מבלי במיגרש במישחקים להציץ השכנה
 האוניברסיטה מיגרש שעל רוצים אם אז אגורה,
 צורך יהיה בכדורגל, הליגות מאבקי כל ייערכו
 גם ולבטח וגבוהה, ענקית בתיקרה אותו לכסות
מאוד. יקרה

חדשה. להודעה עד הוקפאה התוכנית
 של המישרד אנשי מתבטלים לא בינתיים

 מיתקני־ספורט מקימים הם ירון־שימעוני־שחם.
 מרכדספורט לבנות קל יותר הרבה שם בניגריה,

שהוא. סוג מכל
ט1נא3 שיז־זר

 בכדורגל, המדינה גביע על הגמר־דרבי
 של הכדורסל מישחק לפני וחצי כשעה התחיל
נאגט בעיר וישראל, יוגוסלביה נבחרות

 למישחק שהמתינו ישראליים אוהדים שבצרפת.
 מסביב אחת בפינה הצטופפו הכדורסל,

 של שדר־הספורט שהחזיק הענק לטראנזיסטור
 הישיר השידור את שקלט הוד, גידעון הרדיו

מרמת־גן.
 האוהדים בגוש שאחזה הגואה ההתרגשות

 ורעשנית, גרולה כל״כך היתה המאזינים
 השוטרים הם. אף נדרכו הצרפתיים שהשוטרים

 תחרות־הטניס של בדיווח שהמדובר חשבו
 טורניר בפאריס, היום באותו שהתקיימה הגדולה,

 ־ השבוע זכה שבו רולן־גארוס, תחרות של הגמר
הצרפתי. נואה יניק

 על הסבר קיבלו שהשוטרים אחרי רק
לחבורה. הניחו המתרחש,

סיקור
ט תחי ח־ ספ

 בעלי אנשים הם הרדיו של הספורט אנשי
 כמו פייביק, בני השדר גם מגוונים. עיסוקים

 ספורט בענייני מסתפק לא הוד, גידעון עמיתו
 של בתחנת־הרדיו כטכנאי העובד פייסיק, בלבד.

 אמנות בענייני גם ידו שולח רשות־השידור,
ומוסיקה.

 המגוונים בעיסוקיו הראשונה ההדרכה את
 בכך המפורסם הוד, מגירעון פייסיק קיבל

 של מזו נופלת אינה ספורט בענייני שהתמחותו
 תמיד הוד תחבורה. בענייני או קלאסית מוסיקה

וכמו ברדיו, דרכו את שימשיך מישהו חיפש

מי השדר את בזמנו שמצא  הוא כך יצהר, ר
נוספים. צעירים גם היום לקדם מנסה

 במוסיקה ומתעניין אוהב הוד, כמו פייסיק,
 נותן הוא צילצול־שלישי בתוכנית מילדות.

 לא הסיפור ״אומנם הנוספים. לתחביביו ביטוי
 בין עצמי את לחלק צריך אני כי וכלל, כלל קל

 ספורט אמנות, ככתב הכנות ובין כטכנאי עבודתי
 משמעות. לזה אין כספית מבחינה גם ומוסיקה.

 מצליח אני כך כי כיף. של עניין פה יש אבל
ולרדיו״. לאמנות לספורט, אהבתי את לשלב

צעדה
ה ע ד צ ל ה לו ט ל

 שנפל מלול, יהודה של חבריו פתחו השבוע
 ,29 בן בהיותו בדיוק, שנה לפני לבנון במילחמת

לזיכרו. צעדה טריה: במסורת
 הוא מצטיין. סטודנט היה דימונה, תושב מלול,

 באוניברסיטת וניהול הנדסה אומנם למד
 דווקא היו המיקצועיות תוכניותיו אך באר־שבע,

גידול־האצות. בתחום
 בעיצומה, שנקטעה שלו, המחקר עבודת

העיר של הביוב מי את לייבש תוכנית גם קטעה

מלול קורבן־מילחמה
יתום פרוייקט

 בכניסה דווקא מה, משום שהתנקזו, הדרומית,
למרחוק. ריחם את והדיפו לעיר,

 כמצע מי־השופכין את לנצל תיכנו מלול
 המדעית שתשומת־הלב אצות, עליו לגדל

 לחומרי אפשרי כמקור לאחרונה, אליהן הופנתה
מזון.

 עכשיו יתום. נשאר מלול של הפרוייקט
 ייקח שמישהו צעדו, הם שלמענו מוקיריו מצפים

 שיהודה במקום וימשיך לידיו הפרוייקט את
הפסיק. מלול

 חתם תל־אביב ממכבי שווייצר משה מה
 כי אותם, ״העדפתי לוד? הפועל עם חתה על ז
 בן השיער. בהיר שווייצד גילה סימפטיים״, הם
 גם .והם הנישואץ. ברשת נתפס לא שעדיץ ,28וד

 בצמרת', להיות כמו רציני, דבר על ללכת רוצים
אומר. וצא

שווייצר־הבן: את השבוע שאלנו
לך? היו־ אפשרויות איזה •

 מכבי יבנה, מכבי אפשרויות: מספיק היו
 לוד. הפועל וגם פתזדתיקווה הפועל רמת־עמידר,

מספיק? לא זה
 שרק השתכנעתי כך אחר התלבטתי, בתחילה

 לוע שיש שחקנים שם יש לי. מתאימה לוד
להתקדם. אמביציה

 תל־אביב ממבבי לעבור זה איך •
 לוד להפועל והמיוחבת המפוארת

 הגיהה השנה שרק הפרובינציאלית,
הלאומית? לליגה הראשונה בפעם

 קבוצה זוהי מכבי. *ז לעזוב לי שקשה בטח
התרגלתי. ואליה גדלתי שבה

 כבר קבוצה. להחליף לפעמים טוב אבל
 לא שזה כך פתודתיקווה, בהפועל פעם שיחקתי

בשבילי. חדש
מלוד? קיבלת כבד כמה •

 ממוצע זוז ספק, כל ללא אך להגיד, יכול לא
, בארץ. שחקני־צמרת של
בלוד? תהיה זמן כמה •

חתונה. לא זו לנצח. לא זה אבל יודע, לא
 תתהתן? מתי אגב, •

כלה. כשאמצא
 פיזנטי) משה עם (נאבק שווייצר כדורגלן

אמביציה להם יש

(באמצע) פייביק טכנאי־שדר־בפורט
כיף של עניין
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