
ת יקוד ל חי ר ב ש —ה
)13 מעמוד זמשך

 מתרחשים עיניו כשמול !!יגרתיים,
 לסרב צריך כאלה. מחפירים :רים
 צריד כאן, שקורה במה חלק קהת

הזאת." בהתבהמות חלק לקחת רב1
 לשרת סרב שהוא רם של הצהרתו

 את העלתה הכבושים ובשטחים בנון1;
 הם יותר. עוד אריאל תושבי של פתם
קריאות־בוז. נגדו ראו

*  השוגה אריאל *
מפתח־תקווה

 להתווכח ניסו המישמרת נשי ^
ם ע (  סירבו אלה אן־ המתנחלים, '

 ובקללות. בצעקות והסתפקו הקשיב
לבאות. לדאוג התחילו שוטרים

 שופע כולו שר־האוצר, הגיע ואז
 בשקט צעד הוא ומתיקות. יוכים
 הווילה לפני שעמדו המפגינים, עבר

 כולם את ובירך שלו, בלתי־גמורה
סימפטי. בחיוך שלום
 בצד, בשקט עמדה פרחי יעל
 עדיין היתה היא שלט. נושאת טהיא

 קודם יום שראתה המודעה רושם חת
 לה יש שעתה וחשבה עיתון,

 שר־האוצר את לשאול ודמנות־פז
 תושבי־ בין האפלייה פשר מה עצמו
 הזוכים בגרה, המתנחלים ובין צראל

מפליגות. כה פריבילגיות
 המודעה את לידיו קיבל כהן־אורגד

 שוב בזה הסתכל יעל, של המיכתב ות
 ״בסדר־העדיפויות אמר: ולבסוף טוב
 יותר חשובה באריאל התיישבות יום,

 לא יעל בפתח־תיקווה!״ דירה אשר
 עיניים זוג בשר נעצה היא אמינה.
 ושוב שוב ושאלה משתאות, ־ולות

 תשובת את נכונה שמעה אס חבריה ת
שר.

 לדבר ובנועם בשקט המשיך השר
 אתם ״מה אלטרנטיבה: אנשי ם

 מיליארד 22 ״מתוך אמר, וצים?״
 ההשקעות של שלישים שני ולר,
 מתי תוכגית־אלון.״ במיסגרת הם גדה
 להוכיח צריך ״אינך אותו: שיסע לד
והמערף' הליכוד בין הבדל שאין נו

 כשהוא בחיוך, השר המשיך ״והנה,״
 יהודה בימאי־הסרטים מול ומד

 השלט: את שנשא נאמן, גאד")
 .עובדה !',2 מס׳ ימית — *ריאל
 ולהפגץ, הנה לבוא יכולים ואתם
לכם." מפריע לא ויש

 לו אמר להפגין,' יכולים ״אנחנו
 עם מה ״אבל צה׳לי, צל׳ש בעל אד,

 התושבים בעצם שהם ערבים,
 הם גם האלה? השטחים של הוקיים

להפגץ?' :ולים
 שאינו נושא מערבב אתה ״למה

 במהירות, השר לו ענה הנה?״ ייך!
 שיש יודע ״אני הבא. לנושא :משיך

 ותלה אמר, בינינו,' ילוקי־דיעות
 מאחורי שלו בווילה גאווה של בם

 שאנחנו היא עוברה ״אבל מפגינים,
 ולשמוע השני, עם אחר לדבר :ולים

השני.' את חד
 הרגיע חיוכים, כמה עוד חייך הוא

 לעימות ייכנסו שלא אריאל אנשי ת
 מקציר ביקש המפגעים, עם לים

 את יפנה שלא שבמקום מישטרה
 אשתו עם ביחד וצעד בכוח, מישמרת

שלו. מכונית־השרד עבר
 מן מישהו העיר ״שר־האוצר,'

 במכונית־שרד ״נוסע בכעס, מפגינים
 קורה מה לבדוק כדי חשבוננו, ל

 על כבוש בשטח הנבנית שלו, ■וילה
מופקעת.' דמה

 המשיכו כהן־אורגד, שהלך אחרי
 המפגינים: לעבר לצעוק אריאל נשי
 עוד ואתם — יושב כבר אדיב *ודי
 כלב (כל יומה' ביג׳י כאלב כול שבה

יומו). א
 אחרי בשקט, התפזרה המישמרת

 כשקריאות• אריאל, ברחובות יצעד
אותה. מלוות :אי

 בפתח־ לביתה חזרה פרחי יעל
 מחשבות רוחשות כשבראשה יקווה,

 לה הדרושים המיליונים את לארגן יך
 ילדיה. לשני קטנה דירה להשיג ■י

 בלתי־ תמונה נשאה היא 'יכרונה
 הנבנות וילות־פאר של טכחת

משלם־המיסים. כספי כספיה,
■ סרגוסטי ענת
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רט1ספ
כדזרסר

ת ליו ש ם א לארי ה־ו
 אינם בארץ הכדורסל אנשי

 נתונה שבו הקשה מהמשבר מופתעים
 שגם יודעים כולם רמת־גן. מכבי
 במשק והמהפך הגדול הפיחות לולא
 הנוכחי, במצבה רמת־גן, מכבי היתה

מדוע? קטן). יותר קצת (אולי במשבר
 ובעיקר העצומות, הוצאותיה
 לפני הקבוצה, מנהלי התחייבויות

השחק של למשכורות־הענק העונה,
 ומיקר זאת, העיקרית. הסיבה הם נים,
 בטבלת מכבי של הלא־מרשים מה

 את סופית שדירדרו הם הליגה,
פירוק. בסכנת והעמידוה הקבוצה

 רמת־גן מכבי יעזור! אלוהים
 בעונה להפתיע שהצליחה קבוצה היתה

 לסגנית בן־לילה כשהפכה הקודמת
רק המטאורית עלייתה אך האלופה.

צימרמן כדורסלן
גלמודה שנה

 אותה הנוכחית. בשנה לרועץ לה היתה
 מעט, לא שהדריכה, היא זמנית הצלחה

 לא כמעט צעדים לנקוט קבתיטיה את
מציאותיים.

 הכדורסל איש זאת שמנסח כפי
 דברים על ״מתחייבים מכטינגר: אבנר

 חיים נסתרה ומחר היום, גדולים
כספיים.' מקורות שיימצאו בתקווה

 בולט מקרה רק היא רמת־גן מכבי
 שנעשה מה מכל ואופייני אחד

 רוב בארץ. הכדורסל בקבוצות
 לפרוייקט מראש נכנסות הקבוצות

 ויודעות כמעט, ובלתי־אפשרי יקר
 אם .אלא עצמו, את יכסה לא שהוא
בצמרת." במקום ניזכה

 רק לזכות יכולות הזה במקום אבל
 עשר. מתוך קבוצות שלוש שתיים,
 חהה, על אותם נחתים שחקנים, ״ניקח

 ומכסימום יעזור אלוהים אוזר־כך
 המעשה זהו גרעון,' עוד נסחוב

הקבוצות. בץ והנפוץ השיגרתי
רמת־ מכבי תגיע לא כך, אם מדוע,

 סכומי־ משלמת כשהיא למשבר, גן
 שאינם לאלה גם לשחקניה, עתק

 לה שאץ בעוד בכלל, לכן־ ראויים
 (אץ הוצאות ורק הכנסות כמעט

 כל ועל ביתי מיגרש אפילו ברשותה
 כדי בדולארים משלמת היא מישחק
לשחקן?

 שישיגו ״מאמינים שימחה. קצת
 שהם הגרעון, את ימשיכו או הכסף את

 מכטינגר, מוסיף שנים," במשך סוחבים
 •במיוחד, תל״אביב. הפועל מנהל

 ליו׳ר, כבוד זה מצליחה. כשהקבוצה
 על חושבים לא שימחה, קצת יש

אותה.״ להמשיך איך חושבים הכסף,
 שחקנים של הממוצעת משכורתם

 בקבוצה הראשונה בחמישיה ישראלים
 אלף 40 עד 15מ־ היא הלאומית בליגה
 3300 — 1250 דהיינו, לעונה, דולר
 האמריקאים ואילו לחודש, דולר

 אלף 40 — 20 מקבלים המתגברים
 הנלוות ההוצאות מלבד לעונה, דולר
והוצ כרטיסי״טיסה, שכר־דירה, כמו
שונות. רפואיות אות

 מיקי כמו אחד, רק יש אם וגם
דולר אלף 80כ־ המשתכר ברקוביץ,

 קרמר, ג׳ואל כמו אחד ורק לעונה,
 וכל לעונה, אלף 65 — 60 המיתשכר

 מספיק זה לעיל, כמפורט השאר
 למצב־ביש, עד הקבוצות את לדרדר

עכשיו. אכן שהמצב כפי
לחייך הפסיק צימרם?

 שואלים צימרמן? לג׳ק קרה מה
 שהספיקו אלה בארץ. רבים אוהדים
 תל־אביב מכבי בשחקן לפגוש

 לא בארץ, אלה בימים המבקר לשעבר,
 בצעיר שחל הקיצוני השינוי את הבינו

 שחקן־הרכש התהלך פעם האמריקאי.
 מש לא כשהחיוך מכבי, של הגוי

 לראותו התרגלו כולם היפים. מפניו
ומאושר. חייכן

 חסר־עניץ כמעט מסתובב הוא כיום
 של בגורלה ובעיקר אותו, הסובב בכל

 יודעים כולם לשעבר. קבוצתו
 שחפץ למרות ממכבי נזרק שצימרמן

 על-כך להודיע וטרח מאודו בכל בה
 האחרונות הדקות עד דיכפין לכל

בה. לשהותו
 אך פגועה, חיה כמו מתנהג צימרמן

 אמריקאי דור עם נימנה שהוא מכיוון
 ולא ריגשותיו את מפנים הוא מחונך,
 חבריו עם לא גם אחד, אף עם חולקם

 היטתכנע בגללם ביותר, הקרובים
הארץ. את ולבקר לבוא

אלון כדורעסן
מוביל קיבוץ

 הסכים לא צימרמן מלאה. הבנה
 וכשהצליחה עיתץ, לאף להתראיין

 ממש אותו, לתפוס הטלוויזיה מצלמת
 אוהדיה חבריו, אותו כשסחבו באקראי,

 לבוא מהמטוס, ברידתו מכבי, של
 הפליט: רק הוא ביד־אליהו לאימון
 מלאה,״ הבנה מכבי ובין ביני ״היתה

דבר. הוסיף ולא

טן ₪נ
!התת־אדוו

שנת מזלה חדשה רוח  אצל מ
 מאז ראשודלציין של ספורטה עסקני
 מועדוני- שלוט, ראש״העידיה הוחלף

 חסדי־ המתינו העיר של הספורט
ט סגלגות ע  השילמון לחילופי מ

 זד הנחירות. יוס עד המוניציפאליים.
 הסהר ,ומבייש לא באוקטובר, 25

 הבטחות מהמועמדים לסחוט דמים
 התנטא שמישהו כפי ולזבות, ?מות

 הגיע שלדעתם בחידות״ ב״אתנן גם
להם.

 ניצן, למאיר מוט רבים מחכים ביום
 תת־ המעיד, של החדש ראש-העידיה

 אנשי את שהפתיע *1 כן אלוף(מיל)
 מפתיע באופן כשהתארח הספורט,
 נץ הארצית הליגה בסישהק* ומוקדם
 חפועל ובץ ראשוךלציון הפועל

פתח־תיקווה.
 ראש־העיריה קיבל הביקור לרגל

 שהדביקה והשימחה שק זר-סחזים
 הקבוצה על עית של מניצחונה אותו

 לתדר־ גס אותו הזעיקה המלאנסית
 הימים, בדי תוך ושם, ההלבשה
 עצמו את מצא ולהיצות-ידיים טפיחות

 השתקנים, של הכמויות בבעיות דן
 מצבם את לנתח מיוד הקבוצה קפטן

 לדבריו, המתפרנסים חבריו של הקשה
מהס־זדגל,

 •רק׳׳ וחלק חד ביקשה הקבוצה כל
יכך לשחקנים. קכועה חודשית הכנסה

 ארל של מקומו את כמו צימרמן,
 שחקני־ שני הצליחו לא ויליאמס,

בהצלחה. לתפוס הרכש
 עשתה מכבי של שהפגיעה דומה

 שניתן ממה לצימרמן יותר הרבה
 למצוא הצליח לא ג׳ק כי לחשוב.
 התחליף גם חתר. שאליה ברמה קבוצה

 לו חסר בארץ אותו שמילא החברתי
 ללא גלמודה שנה לו נשארה מאוד.

 ושאליו אהב שכה המישחק כדורסל,
רבות. שעות במשך התמסר

כדח־־עף
ק ח ש ה מ ב ה א ה

 את להביא יכלה תאונת־מטוס רק
 זה לכותרות. בארץ הכדורעף ספורט

 אלון, לאבי שעבר בשבוע שקרה מה
 הישראלי האיגוד יושב־ראש ),51(

 המנהל הרצליה״ תושב אלון, לכדורעף.
 ההסתדרות, של למרכזי־נופש חברה

 מתאונת־ שניצלו היחידים בץ היה
 מישטחי על שאירעה הקטלנית המטוס

נספו ושבה מאדריד, של נמל״התעופה

ניצן דאש-עירייד
חפתעות חפתעוהג

 מבטיח החדש ראש־העיריה עצמו מצא
 שמקורביו למדות לספורט, כספים

 איך מכסף, ריקה העיריה שקופת הודו
 לו דק בהבטחה? ראש־העידיה יעמוד
 רנדהפתעות. איש הוא אבל פיתרץ.
 שחקני של מוזדו״הזמיבשה כשיצא

 כשמיהר הנוכחים. כל את הפתיע עירו
 ללחוץ היריבד״ הקבוצה לשחקני

 המישזזק על ולעודדם לבדכם ידיהם,
למרות היום, באותו שהפגינו היפה

איש. 92
 גווע, בארץ שהכדורעף אומרים יש

 בענפי והפריחה השיגשוג לעומת
 עצמם האיגוד ראשי גם אחרים. ספורט

 מתקדם. לא שהכדורעף מסכימים
מדוע?

 היו״ר מסביר העיקרית,״ ״הסיבה
 היא חובבנים, ״שנשארנו אלון, הניצול
 יש במערב־אירופה הכספית. הסיבה

 השחקנים את המממנים ספונסרים
 ארצות יש הסוף. עד הקבוצה והוצאות
 כמו מיקצועיות, שהן באירופה
 יש לעומתן אך וצרפת, הולנד איטליה,

 כמו שלנו ברמה חובבניות ארצות גם
סקנדינוויה. וארצות שווייץ, אנגליה,

 ניצחנו גם בעבר, מולן, ״כששיחקנו
שלהז. לזו דומה ברמה היינו כי אותו,

 כל מאשר כך מוטב להערכתי,
 למס־ החובות הכספיות, ההסתבכויות

 כיום שיש ולשחקנים, לספקים הכנסה,
 והכדורגל הכדורסל קבוצות לכל

הלאומית.״ בליגה
 זאת לעומת לדם. שקל 500

 יותר לעבוד מאמצים בכדורעף עושים
 של דור לגדל לנסות ילדים, עם

 500 משלמים מקומיים. שחקנים
 לכל אחד יום־עבודה אובדן עבור שקל

 ״זה אימונים: ביום המשתתף שחקן
 כל הקודם, מהעשור כמו נשמע

שלנו.״ ההסדרים
 בנבחרת כיום המשחקים החבריה
 את אוהבים הם כי משחקים הכדורעף,

 מקור להיות צריך לא .ספורט זה.
 עיסוק אלא לשחקנים, פרנסה

 בהשגת לשחקנים עוזרים כתחביב.
 מקום בהשגת לימודים, מילגות
 פרנסה מקור יהיה שזה לא אבל עבודה,
יחיד.״
 באירופה מתייחסים אלון לפי

 הראוי בכבוד הישראלית לנבחרת
 הוא שאלון היא לכך ההוכחות ואחת
 הכדורעף איגוד חברי משלושת אחד
 כדי היתה ונסיעתו אירופה, מערב של

 מערב־אירופי טורניר על להחליט
 בספרד. בפסח שיתקיים לגברים
 — הישראליות הכדורעפניות לנשים

בגרמניה. יתקיים הוא
 רובם כאילו מכחיש אלון ולבסוף:

 מהקיבוצים באים הכדורעפנים של
 האידיאולוגית ההתייחסות ולכן

 הקבוצות רוב ״פעם הזה: לספורט
 היום מהקיבוצים, היו הלאומית בליגה
 שש קבוצות, 12 מתוך השתנה. המצב

עירוניות.״ הן
 היום המובילה הקבוצה זאת, בכל
 קבוצת היא בכדורעף הלאומית בליגה

הקיבוצניקית. המעפיל

של מקומו את שגם יודעים בולם

ת1ב1תש 5 שאמת, 5
>מזרי אחרמ* ובעמדם בהתאחדוידת ומנחלהי חשאית מיכתבים חלמות    —......... -- , - - - ■ ̂ ■       1. ■-

 מדינות של נבחרות על ניצזזוגות ירד הבדפלד, חיים בץ לאחרונה.
 אזרות? אופק, יצחק וכץ לכדורגל ההתאחדות

 המימרות הם מז ;5 פס׳ •שאלה הפועל. ומזכ״ל האיליספי הועד ידר
 *להד לתשלומים הכספיים היה המכותבים שני תו שעליו הנושא
התאחד״ ירד דמי־ כל שקיבל שקל, אלף 25 ך0כ המענק
 לאופק ההדר הברפלד, ודיס חכדח־גל, אשר האולימפית, מבתרת שחקן

וניסוחו תומו ימיםעך, מטבע באומו הנרנחון בסישחק השתועי
 נוסח סימל אמי מאוד. אתי הפליאו של האולימפית ממזרת מול נשמו

צל שאמי מי שאלות. הצגת של מ >.1פורטוגל(<א מ
ת החקירות שימת נוסח את ניתן, באילו אז מכרז המענק מ  מו

ם את להמריץ בדי בעיקר. מי ש  הנאשמים.' לגבי המקובלת ה
•גכון.' :1 מס׳ שאלה על הבא המישהק לקראת הישראלים

מדיניות. לא •זו :2 מס׳ שאלה על הסגנית מערבדגדמגיד״ מול שלהם
עמדת תיקבע ומישדיק אירוע לכל באליפות־העולנג

 המזכירות' הפועל מזכירות חס־ של שאילתה
תשובה״' בידי .אץ :3 מס׳ לשאלה השפל רקע של המענקים, בנושא

יודע' .)דגני :4 מס׳ לשאלה לגסה אופק המזכ׳ל את דדזה הכלכלי,
 הכספים •מתוך 15 מס׳ לשאלה ציני עוקצני, ״הדיף, שסיגנונו מיכתב

 אולימפית נימזרת להכנת המיועדים מקורביה שהתבמאו כפי ובוטד״'
מתמי  בהתאחדות•' התשלומים״. על כעיתון ׳
 החליטו פעם, משהתקררו אולם נמנה? העובדה האם ו: מם׳ •שאלה
 לא המכובדים יושבי־הראש שגי המדיניות זו האם :2 מס׳ ״שאלה

לעשות לא כדי המיכתבים, את לפרסם בהמשך? לך שתהיה
 להם הסבירו •פרמיות,* צחוק. מעצמם המדיניות האס :3 מם׳ •שאלה

 בכל מקובל דבר •זה ספורט, אנשי בהתאחדו־ נבחרות לגבי רק מקובלת
תמריץ שישמשו כדי מלו, העולם מדינתנו? כשל עשירות יזת

לנצח.' גם כך ננהג האם :4 מס׳ •שאלה

ההפסד.


