
ספורט
כדורסל

מזר סר1ח
 החדש השחור היהודי הכדורסלן סימם, וילי

 ברגל העונה את התחיל תל־אביב, הפועל של
 רגלו את שבר הוא תחילה שמאל.

 פתיחת לקראת קבוצתו שקיימה במישחק־אימון,
חולון. הפועל מול הליגה,

 מוזרה: בצורה הצופים, לטענת נשברה, הרגל
 אל הכדור עם פרץ האמריקאי השחקן כאשר
הסל.

 בשוק כאבים על פעמים כמה התלונן סימס
שנשברה. לפני רגלו,

 פעילות מכל השחקן את השביתה הפציעה
לחודשיים.
 העונה של אחד מיספר הרכש שנחשב השחקן.

 בעזרתה אלה בימים זכה התל־אביבית, בקבוצה
 אלוני, שוש הקבוצה, של שרופה אוהדת של

 הבלונדית שוש אלוני. מירי הזמרת של אחותה
בביתו. סימס את סועדת

 שהוא מהסידור מאושר כל־כך היה סימס
של בידיה כשימחה החדשה מכוניתו את הפקיד

סימם כדורסלז
בכאבים צעיר

 לא שוב אך עזרתה, את עליה להקל כדי שוש
 של מכוניתו היתה השבוע, פנים. המזל לו האיר
מעורבת שוש, בידי הנהוגה ,9 רנו סימס,

כדורסל:
חוקית בצודה החוק את לעקוף כיצד
 שונים, מאמצים שנה מדי עושה הכדורסל שאיגוד למרות המצב: תמונת

 הליגה את שנים ככר השוט!? האמריקניזציה תהליך־ את להגביל כדי
 לא אמנם האיגוד. של בחוקים שונות פרצות הקבוצות מוצאות הלאומית,

 אינה החוק רוח אן־ הקיימים, היבשים החוקים על ממש עבירות נעשות
, , , נשמרת.

 שונים. פטנטים בעזרת החוקים על להתגבר מצליחים הקבוצות מנהלי
 חוקית• בצורה החוק בעקיפת להם מסייעים ועסקנים ממולחים עורכי־דין

ת שנוטפות למרות לשנת משנה וכך,  שאינם שחקנים שיתוץ? על מבלו
 להסתנן אופן באיזשהו אמריקאים ויותר יותר מצליחים הארץ, ילידי

, בליגה. ולהשתתן?
 עבוד הוגנת לא תחרות יוצרים תוססים, שהאמריקאים המקומות

 אץ ,18 גיל עד כוכב שלא*םך ישראלי, לכדורסלן הישראלים. השחקנים
 שלו, הספורטיבית הקריירה בפיתוח להמשיך כדי בצבא, טובים תנאים
 הליגה בקבוצות מקומות לתפוס במקשים הם הצבאי השירות ואחרי

הלאומית
 מיספרהשחקנים

 המתגיירים,
 הנשואים

 על או לישראליות
 יהודי״בספק תקן

הקבוצה של

 מיספרהישראלים
 השחקנים 7 בין

 של הראשונים
הקבוצה

הישראלים. מיספר
 הארץ, ילידי

 לשחק האמורים
 בחמישיה

 של הראשונה
הקבוצה

 בליגה הקבוצה מקום
שעברה בשנה

1 2 2 תל־אביב מכבי .1
1 3 2 רמת־גן הפועל .2
1 5 3 רמת־גן מכבי .3
1 5 3 חולון הפועל .4
2 4 2 עפולה/יזרעאל הפועל .5
1 3 2 גליל־עליון הפועל .6
2 3 2 תל־אביב הפועל .7
1 5 1 תל־אביב בית־ר .8
1 3 1 חיפה הפועל .9
1 3 1 חיפה מכבי .10
1 5 3 מוצקין מכבי .11
1 5 3 דרום מכבי .12

 וכוי...) (צה״ל דבר לכל ישראלים שמיעוטם ארה״ב ילידי שחקנים השאר כל *
שונות. בדרכים בליגה להשתתף זכותם הבטיחו ומרביתם

מסקנות
 ביותר מדול הספורטאים מיסטר את המעסיק הענך הוא הכדורסל

 הטבלה בקבוצותיהם. מיעוט ונעשים הולכים הישראלים הישראלי. בספורט
 בכל הפותחת החמישיה של אחוז 5מ־ פחות המיקריב שברוב מוכיחה
הארץ. ילידי ישראליים, שחקנים רב קבוצה

 אינה היא שכן הישראלי, הכדורסל בהתקדמות לחבל עלולה זו עובדה
 מי משנה זה אץ גם ולכן בקבוצות מגובש חברתי מיבנה יצירת מאפשרת

 מאמנים החליפו קבוצוודהליגה 12 מתוך קבוצות 10 קבוצה. אמו את יאמן
שעברה. בשנה

 ציפיות ומערכת ניהול על כנראה, מעידים, בליגה המאמנים חילופי
לי של מוגזמות  פנימי ואירגון ניהול לבנות תחת מנהליהן. ושל הקבוצות מ

 ומוגזמות. בלתי־אפשריות משימות המאמנים על מטילים הס ארץ־, לטווח
מאץ. יש שנה, תוך ליצור, שיובל המאמן נולד טרם אך

 כוכבים של מיקרי אוסך מהוות הלאומית הליגה של הקבוצות רוב
 הן כאלה להצלחה. ערובה משמש אינו וזה ובעולם. בארץ שונים ממקומות

רמת־גן. והפועל חיפה מכבי קבוצות
 יבנה האמריקאים שייבוא סיכוי אץ מוצק ישראלי חברתי בסים .ללא
המודאגים בארץ, הכדורסל אנשי אומרים זמן,־׳ לאורך יותר טובות קבוצות

 אלה, בקבוצות מיידיות. אינן חולון והפועל רמת־גן מכבי ועלחות ^
 בקבוצה, הראשונים השחקנים שבעת כמוך ישראליים מחמישה המורכבות

נכונה. עבודה יאפשר החברתי שהגיבוש סיכוי יש
 שלה, קבוצת־הבת את להעלות השנה הצליחה תל־־אביב מכבי

הלאומית. לליגה האגודה, צעירי טזזרת על כולה הבנויה מכבי-דרומ

אלוני אוהדת
בתאונה בלונדית

 ויצאה קשות נחבלה המכונית בתאונת־דרכים.
שימוש. מכלל

כדורגל
כל ר1נ1״ט ל

 את לטשטש מנסים שונים ספורט גורמי
 למעשה, מחזיק, הכדורגל שענף הידועה, העובדה

בארץ. הספורט כל את
 לטישטוש שהסיבה טוענים, הכדורגל אנשי

 התקציב בשל מכעס ייתנפחו לא שהם כדי היא
 מצליח ושאינו יחסית קטן שהוא להם, המוקצה

לצורכיהם. די לסייע
 הפועל מרכז של החדש התקציב טבלת פירוט

 בולטת: בצורה זאת ממחיש 1983־84 לשנים
ההימו מועצת אחוז, 13.3ב־ מסייעת ההסתדרות

 9.7ב־ הספורט רשות אחוז, 48ב״ (טוטו) רים
 הוועד אחוז, 1.3ב־ ושערים שירים אחוז,

אחוזים. 2ב־ האולימפי
 של תרומתם הוא התקציב של המוזר המרכיב

 אחוז. 28 של בסר־כולל שהם השונים המקורות
 אלא אינם שונים״ ״מקורות אותם כי מסתבר

 תקציבה את מקבלת אשר לכדורגל, ההתאחדות
 מתפרנסת אשר (טוטו), ממועצת־ההימורים

 הטוטו וטורי הכדורגל מישחקי מהכנסות
ישראל. עם שממלא

 לשנת הפועל מרכז תקציב בחוברת הפועל,
 סניפי בכל אלה בימים חולקה אשר ,1983־84

 :7 בסעיף הארץ, ברחבי הפועל
 המקומיות לרשויות־ קורא (הפועל) •״המרכז

 במקומו־ באגודות־הספורט תמיכתן את להגביר
תיהן.

 מיספר של המגמה את בתוקף דוחה ״המרכז •
 אגודות־ספורט בתחומן להקים רשויות־מקומיות

 באגודות־הספורט המתחרות אחרות, מיסגרות או
הקיימות."

 כספית תמיכה הפועל מרכז מעודד אחד, מצד
 חדשות. באגודות מלתמוך חלילה אך בספורט,

 1 אם בעיקר באהדה, תתקבל תמיכה כל כי נראה
להפועל. ניתנת היא

שש־בש
ירושלים יריד

 יתקיים סוכות, בחול־המועד הבא, בשבוע
 השנה^ יריד־ירושלים. בירושלים האומה בבנייני

ליריד. ספורטיבי נופך יוענק
 הארצית לאליפות המוזמנים הכוכבים עם

 שתיערך בש. השש־ מישחק של הפתוחה
 ראש נאווי, אליהו גם נמנה היריד, במיסגרת

 במסע אלה בימים הטרוד שבע, באר־ עיריית
העיריה. לראשות הבחירות

ברוריה) נאווי(ואשתו, שש־בשן
אבנים והזזת קוביות הטלת

 הפועל תקציב משלושת־רבעי יותר בסך־הכל,
 או זו בדרך שמגיעים, כספים על מבוסס אחוז) 76(

ההימורים. מכספי אחרת,

תקציבים
ת ת אבר... ל

מזכ״ל אופק, יצחק של ההקדמה בדברי

 עירו, ניהול על רק לא שוקד נאווי כי מסתבר
 בשנים שהפך השש־בש, לוח על גם אלא

 הרווח לספורט מקומי־עממי מספורט האחרונות
* האוכלוסיה. שכבות בכל

 מישטח יעשיר הספורטיבית הפעילות את
 יוכלו שעליו סקייט), בגלגיליות(רולר־ להחלקה

 בפעילות להתנסות המבקרים שבין הספורטיביים
משעשעת. גופנית
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