
ספורט
כדורסל

לגבור מעבד סיפורים
 קכוצת החדש מאמנה יעקובסון, שמואל
 השבוע חזר קריית־מוצקין, הפועל הכדורסל

 האו־ מישחקי של ארוך מסע אחרי ארצה
 על סיפורים ובפיו בקאנדה. שנערכו ניברסיאדה
 הם אף שהתארחו הלבנוניים הספורטאים
 כדורעף קבוצת לשגר הצליחה לבנון בתחרויות.

 לצפות סקרנות מלאי באו והשחקנים אחת.
הישראלים. הכדורסלניס בביצועי

 ביותר הגדולה שהבעיה גילו הלבנונים
 לא התחרויות לקראת באימוניהם להם שהציקה

להם היו שלא העובדה אלא המילחמה, היתה

מאמריקה

אלוהית קבוצה
 אך סיקצוענית. אמריקאית כדורסל קבוצת של ביקורה על בשימחה שיקפצו ישראלים הרבה יש

 אומרים הם אחרות. ריעות יש בארץ, הכדורסל של המיקצוע אנשי עם שנימנים אנשים, של קטן לקומץ
 פד* אותם לראות מאשר הטלוויזיה, מסך על אחרים, מיקצוענים מול המיקצוענים את לראות שעדיף
 הוא הישראלים הכוכבים עם המיפגש ולכן משלו, חוקים יש אחר" מעולם ל״כדורסל כי ומדוע?

בלתי־אפשרי.
 קשה יותר שהיא אישית, שמירה רק לשמור מותר המיקצוענית האן־בי-אי בליגה למשל,
 מתח. ויותר אישיים מאבקים יותר מבטיח המישוזק זו בצורה איזורית. לא אופן בשום אך למישוזק,

 עבירה לה פוסק הוא איזורית, לשמירה עברה שהקבוצה רואה השופט שאם רציני. כל־כן־ הוא הזה החוק
קבוצתית.
 קבוצה בידי הכדור החזקת זמן גם איזורית. שמירה על יותר הרבה מבוסס המישחק ובאירופה בארץ

 ואינטנסיבי מהיר סישחק מבטיח זה חוק גם ,24 רק אלא שניות, 30 לא האמריקאים. אצל יותר קצר
יותר.

 ועיי יריג בשחקן פגיעה על עבירה פוסקים שבארץ בעוד שונים. הם גם עבירות לגבי החוקים
 לכן. לשני. אחד שחקן בץ לגטימית גופנית התנגדות על יותר מבוסס כולו המישחק שבאן־בי־אי

 שאו .זהו גדולה. לאכזבה תמיר הביאו האלה הקבוצות.האלוהיות״ ביקור דבר, מבעי אותם מסבירים
מסכמים. הם ספורטיבית.״ חשיבות כל חסר

 ממכבי וחברו מכנס הנתנייתי השחקן מדגימים
 בהסברים מלוות גדולות, ציבעוניות בתמונות יפו

 ולאנשי נוער לבני בעיקר מיועד הספר מפורטים.
מיקצוע.

לבית־ר כסף כסף

 של שכניה הם שהתעוררו היחירים בינתיים
 הסמוכה. אור־עקיבא העיירה של בניה קיסריה,

 האחרונות בשנים הצליחו המקום מבני כמה
 לנסוע וזכו למדי, בולטים להישגים להגיע

 בני עוד למשוך כדי העולם. ברחבי לתחרויות
 לנוער בית־ספר המועדון אנשי פתחו לגולף, נוער

 די אין זה מיבצע שגם מסתבר אך הגולף. ללימוד
שגולף עדיין אומרים .כולם בן־דויד. טוען בו,

בן*דויד מנהל
גליקשטיין כמו

 נרתעים ולכן ולמבוגרים, לעשירים ספורט הוא
מהספורט.״ הצעירים הישראלים
 את לשנות מנסה אלון תדמית. שינוי

 הוא שגולף אומר לגולףו.אני שיש התדמית
 מיקצועות ובעלי לאנשי־עסקים אידיאלי ספורט

 הגדולה שמעלתו מבינים אינם ואנשים חופשיים,
 הוכיחו, מחקרים למבוגרים. גם טוב שהוא היא

 מבוגרים לאנשים מתאים אינו למשל, שהטניס,
 ולנזקים לקשיים גורם הטניס מסויים בגיל יותר.

 ובעיקר, בעיות. אין גולף עם בו. לעוסק גופניים
 בחיק משוחק שכולו מישפחתי, ספורט זהו

ירוקים.״ מיגרשי־דשא על הטבע,
 במקום למגיפה; הגולף הפך באור־עקיבא

 לשחק הולכים להסתובב סתם או לים ללכת
 גולף מישחקי לראות יושבים או גולף,

 הטלוויזיה מסך על המשוררים בינלאומיים
בכבלים. המקומית
 טניסאים כמו שכוכבי־ספורט מקובל בעולם

 כפי או מעולים, גולפאים הם כדורסלנים או
 של האמריקאי הכרורסלן צימרמן, ג׳ק שאמר
 ואילו שלי, האהבה זו .הגולף : תל־אביב מכבי

שלי.״ הפרנסה זו הכדורסל
 פתוחה לתחרות הגולפאים באו שעבר בשבוע

 לטורניר השבוע נסעו בה הזוכים וארבעה:
באנגליה. מישחקים

 שנה מרי נזקקים הישראלים הספורט אנשי
 האמריקאית הסוכנות של לשירותיה ויותר יותר

ה שבשדרה אינטרנשונל ספורט־טורס
 של עיסוקיה יתר כץ בניו־יורק. חמישית

 היא יורדים, ישראלים הם שבעליה הסוכנות,
 יהודים־אמריקאים, ספורטאים ביבוא עוסקת

וגדל. הולך המקומי בשוק להם שהביקוש
 שפתח החיפאי, )40( ויזלטיר אבי זה היה

 היה הכל אז הראשונה. הייבוא בסידרת 1977ב־
 אידיאולוגיים,״ .מטעמים החובבנות, סתרת על

 ראג הוא אז להסביר. הממושקף ויזלטיר מתעקש
 מוסקבה באולימפיאדת הולם ישראלי לייצוג
 שנחשבו יהודים אתלטים שיבעה ארצה והעלה
 הפטריוט ויזלטיר בינלאומיים. הישגים לבעלי

 ויהפכו יתאמנו המיובאים שהספורטאים דאג
הרוסית. בעיר מכובדים לנציגים
 .אפילו נזכר, הוא רגיל,״ לא מיבצע זה .היה

 שר־הקליטה אצל בגין, אצל פעמיים התקבלנו
 היה לראבוני, אר קציר. הנשיא ואצל לוי דויד

 הספורט מוסדות מצד כאמריקאים כושל טיפול
 הם אז חם. ישראלי לבית להם דאגו שלא בארץ.

 האצן רוזנברג, מני מפד״ לברוח התחילו
 כמה לפני שעזב האחרון היה הבינלאומי,

חודשים.״

גוראל(באמצע) חיפה ראש־עיריית עם וויזלטיר כהן(מימין) יבואני-ספורט
לכסף מאידיאליזם

 הפך שבינתיים ויזלטיר, אבי נשבר. לא
ש טוען, לספורטאים הייבוא בחברת לסוכן

 שברו לא האישי־ההתנדבותי המיבצע תוצאות
 עולם של המרה המציאות את לו הוכיחו רק אותו,

 עורר רק התהליר כל להיפר, הישראלי. הספורט
 בהבאת רצינות ביתר לעסוק אמביציה אצלו

 הצטרף הוא לישראל. אמריקאים ספורטאים
 כרמל איייב של שבבעלותו יורקית, הניד לחברה
האמריקאי הוועד מראשי שהוא כהן, וחצקל

 וכל ירוע, וסוחר בישראל הספורט עידוד למען
 ייבוא ששמו: זהב מיכרה על מאז יושבת החבורה

לישראל. ספורטאים
 את הנה יביא שהוא ויזלטיר, הבטיח השבוע

 מאד אחר״. מעולם ,הכדורסל מקבוצות אחת
 תגיע קרוליינה, שבדרום צירלסטון ניברסיטת
 ברד ).26(ברד לארי הלבן שחקנה עם מתוגברת

 המושלם ככרורסלן בארצות־הברית השנה הוכתר
בעולם. ביותר

ודרייגור הופמן כדורסלניות
בכדורסל פירצה

 הכדורעפנים נגדם. להתמודד מתאימים יריבים
 מול .חפיפים״ באימונים הסתפקו הלבנוניים

צה״ל. חיילי
הריח סעיף

 הכדורסלנית להשיג שהצליחה ההריון״ ,סעיף
 בבית־המישפט בתביעתה השבוע, דרייגור ענת
 כל את הקפיץ תל״אביב, אליצור קבוצתה נגר

 על קפצו בעיקר בארץ. הרדום הנשיי הכדורסל .
 לרמה להגיע שהצליחו חברותיה, המציאה ■י

בארץ. בכדורסל־נשים לשלה דומה מקצועית
קבוצתה, עם השיגה שהיא בהסכם־פשרה

 הכספיות, לתביעותיה נוסף דרייגור קיבלה
 תקדים״ ללא כ.שכר מקורביה בפי שהוגדרו
 היו לא הגברים שגם בארץ, הנשיי בכדורסל

 שיותר שפירושו הריון, סעיף גם בו, מתביישים
 במהלך להריון להיכנס 24ה־ בת לכדורסלנית

 תקופת ובמהלך החוזה, של האחרונות השנתיים
מקבוצתה. מלא תשלום תקבל הריונה _

 הוכמן חנה מקבלים. לא — צועקים לא
 הסדר דרשה דרייגור, של לקבוצה חברתה ),26(

 לצרה נכנסו שהם אליצור אנשי כשראו אך דומה•
הכריזו הם ענת, של התקדים עם קטנה לא

 היו לא בעיתונים דרייגור של פיטפוטיה השבוע:
 חנה החוזה. את תאם לא שנכתב ומה מדוייקים,

 מה טוב־טוב תיבדוק שהיא השבוע הגיבה הוכמן
 הן שלי ,הדרישות חברתה: של בחוזה נכתב

 מוכנים אינם הם אם ענת. של לדרישות בהתאם
 אחר, לענף שאעבור או לשחק אפסיק אני אז לזה,
 ניצלו לאמן. שאתחיל או כדורעף, או כדוריד כמו
 שנה 16 ובמשך כדורסל, לשחק שאהבתי זה את

 על עמדתי לא כולי. את נתתי באגודה שאני
 מי דורש, שאינו מי קיבלתי. לא ולכן דרישותי

 את מפעיל שאינו מי או צעקות, עושה שאינו
הבר.״ מקבל אינו העיתונות

מיקצועני אינזון
 סיימה תל־אביב הפועל של הכדורסל קבוצת

 בקיבוץ ימים שלושה בן מחנה־אימונים בשבת
 הקבוצה של בואה העליון. שבגליל מנרה

 בין רבה התעניינות עוררה לצפון התל־אביבית
 ללא הכדורסלנים את שהקיפו המשק, ילדי

 מזדמנת יום בכל לא הימים. שלושת בכל הפסק
 וגם הלאומית, מהליגה כדורסל קבוצת לקיבוץ

 יהושע כמו ומעולה ותיק מאמן מגיע יום בכל לא
 ילדי את סביבו ריכז התל־אביבי המאמן רודן.

 ממנו, הירפו שלא סמוכים, וקיבוצים הקיבוץ
 לבסוף, נכנע רודן אימון. להם שיעביר ודרשו

 לילדי בכדורסל מיקצועני אימון להעביר והסכים
שבצפון. ומלכיה יפתח, מנרה,

כדורגל
ציבשוינת הדגמות

 והרצל מכנס עודד עם כדורגל ללמוד .בוא
 כדורגל. על ומיקצועי חדש ספר הוא קביליד

 את ומבצעים מדגימים הכדורגלנים־הכוכבים שני
 בעיטה, עצירה, נגיחה, כמו המישחק, פעולות כל

הביצועים כל את כדורגל. .פוזות״ ושאר

 בית״ר קבוצת של הקבוע פטרונה מלבד
 שם. היו בית״ר אנשי כל גניש, שלום תל-אביב,

 הישר שהגיעו וחברי־הנסת ארידור יורם לוי, דויד
 השתתפו כולם הכדורגלנים. וגם מהכנסת,

 בגן־אורנים. החגיגית הבית״רית בהתכנסות
 בית״ר קבוצת של עלייתה לרגל היתה החגיגה
 את להתרים היתה ומטרתה הלאומית, לליגה
 מצוייה שהפרוטה ככאלה הידועים בית״ר, אנשי

 מהמיבצע, חסותו את להסיר החליט גניש בכיסם.
לוויאן, דויד תחתיו הוזעק האחרון וברגע

יעקובסון מאמן
לבנוניים אוהדים

 הקרובה בעונה שישמש תל״אביבי איש־עסקים
בית״ר. מרכז קבוצות בין שחקנים כמתאם

 תקמורת ולצלילי איש 1000 בנוכחות
 הצליחו גילעדי, מוטי הבדרן של ובדיחותיו

שקל. מיליון 3 לאסוף וחבריו לוויאן

גולף
לעשירים רא

 המפה על הישראלי הגולף את להעלות
 בו־דויד, אלון של שאיפתו זוהי — העולמית

 שהטניס כפי קיסריה. של הגולף מוערון מנהל
 שיקרה רוצה הוא כך בעולם, היום מוכר הישראלי

 שיוכל גליקשטיין, שלמה כמו אחר שחקן לגולף.
 למישחק אותו וימשיך לנוער דוגמה לשמש
הגולף.

 והב: מינוח
סנווטאים ״בוא
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