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כשר כדורסל
 • מהליגה להבדיל בכדורסל, הארצית בליגה
זרים. שחקנים להחזיק אסור הלאומית,
 הדתית המועצה יושב־ראש שולמן, דויד

 הנובעת הבעיה את אלה בימים פותר נתניה, של
אליצור־נתניה. קבוצתו, על גם החל זה, מאיסור
 בית׳׳ר של השחור שחקנה הווארד, מל

 בשנה שזכה, היחיד הכדורסלן היה לא תל־אביב
 המתמחה העורר־דץ של הצמוד לטיפולו שעברה,

 זכה האמריקאי, סייר, טרי גם אליסח. גיימי
 הווארד, נוסח ל״חיתון־פיקטיבי׳׳ אלה בימים
ארצות־הברית בג׳ורג׳יה, זאת עשה הוא — אולם
 אליסון ג׳ימי כי הווארד. מל כמו בקפריסין ולא

 שולמן לדוד לסייע כדי אלה, בימים שם שוהה
להינות תוכל שאליצור־נתניה כדי טרי, באיזרוח

י

>
הווארד כדורסלן

וכדין כדת חיתון

 האמריקאי החיזוק שחקן של המאסיבי מסיועו
הנוכחית. בעונה
 את להשיג כדי צריך היה ששולמן מה כל

 לנסוע שתסכים יהודיה של הסכמה הוא מטרתו,
 כך האמריקאי. לכדורסלן ולהינשא לג׳ורג׳יה

 גם אלא באמריקה, בטיול רק לא הצעירה זוכה
שלה. חשבון־הבנק להגדלת

 שולמן לדויד עלתה העיסקה שכל מספרים
 אלא היתה, לא הפיקטיבית הכלה דולר. 8000

 בבית המתגוררת חדשה, עולה אמריקאית
 וקולט המארח שבתל־אביב, ברמת־אביב מילמן,
מארצות־הברית. בעיקר חדשים עולים

 אומנם שולמן היו׳׳ר בתשובה. כדורסלן
 אץ זאת, לעומת אך וכל, מכל הסיפור את הכחיש

 דאג שלו, הפרטי האמריקאי הסוכן כי מכחיש הוא
 ומוכן ליהודיה, כבר נשוי סייר טרי את לו להציע
 הנתנייתית הקבוצה בשורות ולשחק לבוא ומזומן
 שולמן דורש. שהחוק כמו כמתאזרח, הדתית
 סייר, את לקחת מחריב לא לגמרי שהוא הוסיף,

 שחקן מפתה: פחות לא הצעה לו הוצעה כי
 לגובה המתנשא שחור.חוזר־בתשובה', אמריקאי

 בישיבה לימודיו את שהשלים מטר, 2.02 של
 לומד הוא וכיום בארצוודהברית אוניברסיטאית

 לשחק לו שיקראו ומחכה בארץ, מקומית בישיבה
 לגלות מות היה לא שולמן הישראלית. בליגה
נוספים. פרטים

תקציבים
הדעה בעל ולא הסאה בער
 החדשה התקציב בחוברת שיעיץ הדיוט, כל

 השנה לקראת שאושרה מרכדהפועל, של
 המכיל היבש, המיסמן־ למראה יישתעמם החדשה,
 בדבר המבינים שיגרתיים. סטאטיסטיים נתונים
 המצביעות בעובדות השורות, בין מייד, יבחינו

 כי ברור ראשית, מעניינות. נקודות־תורפה על
 מרכדהפועל, בתקציב ההסתדרות השתתפות

 מגיעה והיא הקודמות, בשנים מאשר יותר קטנה
 לעומת התקציב. כל מסד בלבד, אחוזים 13.7ל־

ביותר ההסתדרות השתתפה 1981/2ב־ זאת,
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כדורסל
 הליגה של הכדורסל אנשי חוזים מה

 החמישי ביום ־פתחת בכדורסל. הלאומית
 העונה להפתיע עשויה קבוצה ואיזו השבוע,
 מתח ורוויית במישחקים משופעת שתהיה
מתמיד?

 תל־ מכבי של מאמנה ),32(שרן* צביקה
 שמחולקת ליגה חוזה אומה;אני האלופה אביב

 למעלה בטבלה היושבות קבוצות שש לשניים.
 די יהיו ואלה למטה בטבלה קבוצות וחמש־שש

 תל״אביה בית׳ז־ יהיו ביניהן לזו. זו קרובות
 הפועל־חיפה מכבי־דרום, מוצקץ, קירית

 לא עדיין עפולה של כוחה את ומכבי־חיפה
 קבוצה על להצביע לי קשה להעריך. הספקתי
אני אבל הקרובה בעונה להפתיע שעשויה

עמית שוסט
ויליאמס בלי טוב

 הכוחות. ביחסי משמעותי שינוי יהיה שלא מעריך
 בכמה תעלה גילעדי כפר שאולי לי, נראה

 המקום על תילחם גליל־עליון ואילו נקודות,
 גם להעריך. עריץ מוקדם הרביעי. או השלישי
 מהווים לא עתה עד שהיו הסיבחן. מישחקי

 ייצטרכו הקבוצות שכל בטוח אני קנה־מידה.
 נשימה עם אורדרוח של גדושה מגה השנה
מתמיד.״ ארוכה

 הפועל־ של מאמנה >,30(מליניאק אריה
 היא הנוכחית לעונה שלי ,התחזית אומר: חולון.
 העתה. בתחילת להגיד מה אין לי חלקית. מעתז
 רק אני אחרת. היה הכל יהיה מה יודע היה מישהו
 גם אבל אחרונה תהיה לא שהפועל־חולון בטוח

 תפתיע גליל־עליון לדעתי, ראשונה. תהיה לא
 יתצחו שהם חושב אני במישחקי־הבית. בעיקר
ארבעה״. מתוך מישחקים בשני בבית, העתה

),30( כהנא רני לרדת. לא — העיקר

תשמ״ד
 שלי ,התחזית אומה רמת־גן, מכבי של מאמנה
 תישאר תל־אביב שמכבי היא החדשה לעונה

 חמש־שש בץ קשה קרב יתנהל אחריה האלופה.
 תהיינה לדעתי, בתיהן, שהבולטות קבוצות
 וגם גליל־עליון תל״אביב, הפועל רמת־גן, הפועל
 ועפולה. מקווה. אני רמת־גן, מכבי

תצטרף והפועל, מכבי החיפאיות, משתי ,אחת

שרן* מאמן
ארוכת נשימה

סדנא מאמן
תפתיע רמת״גן הפועל

מ

 מליכיאק מאמן
להגיד מה אין

 ליגה שתהיה מאחר הטבלה. של העליון לחלק
 שני יתקיימו שבוע שבכל בגלל צפופה

 כמו גורמים — בעבר כמו אחד לא מישחקיבג
 על להשפיע עשויים מפתח ׳שחקני של פציעות

 פליי־אוף, שיש לשכוח אסור המאבק. מערך כל
 הפועל לדעתי, פתוח. נשאר הכל בעצם, ואז,

 אם תל־אביב, מכבי את להפתיע מסוגלת רמת־גן
 והיא טובת שנים הרבה כבר גליל־עליון כי

 להיכנס כתולדותיה, הראשונה בפעם יכולה,
קוראץ.' גביע של היוקרתית להתמודחת

 רמת־גן מכבי של החדש המאמן של דבריו על
 הפועל קבוצת יושב־ראש גם רעתו את מוסיף

 רמת־גן מכבי ,להערכתי. מגידו: איתן רמת־גן,
 באה מוצלחת שנה שאחרי מפני השגה, תיסוג

 מדרגות, כמו זה הצלחה נסיגה. בדרך־כלל
 לרדת. לא הוא והקונץ עומדים, ואחר־כך מטפסים

 היא הבאה בשנה אז תרד, לא רמת־גן מכבי אם
 מצויץ בסיס לה יש כי לאליפות. מבט עם תהיה

שחקנים." של
 ערן לכדורסל, הבינלאומי והשופט של דעתו
מעט: שונה ),36(עמית

 ניראית לא עכשיו, עד שראיתי ״מהמישחקים
 היא האמת שעברה. מהשנה קשה יותר ליגה לי

̂־ל מפני קלה, יותר תהיה שהליגה  ויליאמס שא
 השחקנים על גס קל. יותר אחוז 50 זה כבר. איננו

 תגובות שמעתי השופטים. עלינו רק לא מקל, זה
 הפועל שהעונד, חושב אני שחקנים. של

 שלבץ מפני ■בעיקר בצמרת, תתברג תל־אביב
מאוד. והשתפרו חוח ופיני מרסר

 יש טובת קבוצה השנה תהיה גליל־עליון ,גם
 אבל, ).2.10( מקרומק מאוד, חזק שחקן להם

 מאשר גבוהה תהיה לא הליגה אימת לרעתי,
 אני בליגה פה שהיה מה את כי שעברה, בשנה
 לא מישחק בכל כי זמן. הרבה נראה שלא חושב
 שקולים כשהמאבקים התוצאה. תהיה מה ידעו

שיפוט." של טובה לרמה ניגודים השופטים גם

ח העולם 2402 הז

היום. מאשר יותר אחוז 50ב־ כלומר אחוז, 20מ־
 ,זוהי הפועל, אנשי אומרים אומרת,״ ,זאת

 מי רק וכלל. כלל שולית שאינה ריאלית, ירידה
 שב־ להבחין יכול מיקצועית, עין לו שיש

 שאץ למסקנה, הגיעו ובוועד־הפועל, הסתדרות
 עובדה כי הפועל, של הספורט למוסדות חשיבות

 למרות זאת, כל לשנה. משנה קטנה שהתייחסותם
 וכוונה רצון ההסתדרות, ראשי מגלים שבאחרונה

 בכל הפועל, במרכז יתר ומעורבות להשתתפות
 אחריות רוצים ,הם וניהול. לאחריות הקשור
 עולה לא וזה כספית, אחריות לא אך בניהול,

 בעל הוא המאה שבעל התיזה עם בקנה־אחד
בכעס. הפועל אנשי מוסיפים הריעה,״

כדורגל
הפיזיווזראפיסט ביקור

 1 מיספר הנחשב הפיזיותראפיסט מי, ברטי
 האנגלים הליגה של הכדורגל בתחום במיקצועו,

 כאורח הרצאות, לסידרת לארץ, הבא בחודש יבוא
הישראלית. התאחדות־הכדורגל של

 של מנהלה גם בעבר שהפך הפיזיותראפיסט,
 בזכיית עימם לזכות והצליח ארסנל קבוצת

 בהנהלה כיום נמצא וגביע), (ליגה ה.דאבל"
 שהזמר וואטפורד, הצמרת קבוצת של הטכנית

חסותו. את עליה פרש ג׳ון אלטץ
 שעברה בעוגה שסיימה האנגלית, הקבוצה

 כזכור התמודדה האנגלית, בליגה השני במקום
 מירמוביץ יוסף המאמן של האולימפיים מול

מכובד. תיקו ודתה והתוצאה
 וואטפורד, של האנגלים יבואו הבא בחודש

 הפעם חוזר, למישחק־רעים מי, ברטי עם ביחד
 הישראלים הכדורגל אוהדי רמת־גן. באיצטדיון

 אנגלי כדורגל של מנתח להנות יוכלו
מנתח להנות יוכלו ישראליים ופיזיותראפיסטים

 האנגלי המומחה להם שיעניק פיזיותראפיה, של
 ישפיע ממנו ילמדו אם אולי הרצאותיו. באמצעות

 הישראלי הכדורגלן של מישחקו איכות על הדבר
האנגלי. לעמיתו במיקצת אותו ויקרב

כדוריד
ראשו! שר הדבז הפיר

 של לשימוש והמוכן החדש הספורט אולם
 שנה. חצי כבר סגור עומד ראשון־לציון, הפועל

 במתרחש המעורים ראשון־לציון, אנשי רק
 מועצת־ הסכימה לא מדוע יודעים בעירם,

 מפתחות את למסור ההסתדרות של הפועלים
האולם.
 חנניה של שתרומתו בראשון יודעים הכל

 הספורט מיפעלי לכל ראש־העירייה גיבשטיין,
 אולם בניית את לסיים כדי מכובדת. היתה בעיר

 אחוז 25כ־ העירייה מימנה המפואר הכדורסל
הבנייה. מתקציב
 לפתיחה בראשון מחכים שנתיים כבר

 עכשיו, ודווקא הגורל, רצה אך המיוחלת.
 הבחירות בשער עמדו נסתיימה, כשבנייתו

 ההסתדרות של מועצת־הפועלים המוניציפליות.
 ההיכל של החגיגית הפתיחה את לדחות החליטה

 ההחלטה כי ידוע בראשון הבחירות. אחרי עד
 נוספת פוליטית במה לתת לא כדי באה

 העצמאי המועמד גיבשטיין, לראש־העירייה,
והבלתי־מיפלגתי.

 מחייבת כזה מסוג אולם של חגיגית פתיחה
בדבר. הנוגעים כל והזמנת טקס עריכת

 הטקס את לדחות מעדיפים בוועד־הפועל
 החודשים ששת כל במשך וחצי. חודש לעוד

 — האפשריים התירוצים כל את חיפשו שחלפו
 של האלקטרוני שהשעון כך על אפילו דובר

לו. המיועד במקום מותקן לא עדיין האולם

 על הממונה אגוז, גד הודה בחדרי־חדרים
 מפורשת הוראה שקיבל בוועד־הפועל, הנכסים

 למרות מפתחות, לתת לא ממועצת־הפועלים
השחקנים. של עינוייהם

 רק מסתכם אינו ראשון של החלמאי הסיפור
 נבנה החדש האולם כי מסתבר האולם. פתיחת באי

בראשון־לציון בעוד וכדורעף כדורסל למטרות

גיבשטיין עירייה ראש
בחלם כמו

 של הייצוגי הענף הוא דווקא הכדוריד ספורט
 בו לערוך כדי דיו גדול אינו האולם אך העיר.

חוקיים. כדוריד מישחקי
 הגיב לחבר,״ מועדון שיש העיקר נורא לא ,זה

 הכדוריד אנשי של טענתם לשמע אגוזי גד
ראשון־לציון. בהפועל


