
ספורט
אגודות

סערת? מכבי האם
התל־אביבית, אר6ה אגודת

עגסיה. 16 על
לבונקר ונכגסת שכםץ לובשת

 פלומין יחזקאל הרס שנה, 20ב־ שבניתי ״מה
 שהיה על־מי אלה חריפים דברים שנים.״ בשלוש

 תל• מכבי כיו״ר כיום והמכהן שר־האוצר סגן
 ומנהל מאמן ברנה, עדי של מפיו נשמעו אביב,

תל־אביב. מכבי של הרמת־מישקולות מחלקת
 והמחנק המועקה להרגשת אחד ביטוי רק זה
 הישראלי. הספורט של אגודת־הפאר מצויה שבה

 הענפים את המשתק בגרעון־ענק, נתונה האגודה
 ומפסיק הספורטאים פעילות מצמצם הקטנים,
מאמנים. של עבודתם
 תל־אביב מכבי האם מהכיס. דולר 35
 הכרזת לפי ובוודאי כך, נראה זה בוערת?

 ענפיה 16 על האגודה, ראשי של מצב״החירום
 כדורעף, כדורמים, כדוריד, כדורסל, (כדורגל,

 קלה, אתלטיקה שחיה, טניס־שולחן, טניס,
 הרמת־מישקולות, היאבקות, ג׳ודו, התעמלות

ובייסבול). הוקי איגרוף,
 מיטב את איבדה למשל, השחיה, מחלקת

 אי־חידוש ואחרי )7.11 הזה (העולם שחייניה
 יצטרכו צ׳יש, בוקי הד״ר המאמן, של חוזהו

 לשלם ולהתאמן, להמשיך ירצו אס השחיינים,
מכיסם. דולר 35 שעת־אימון עבור

 600 שכרו, בגלל חודש, לא צ׳יש של חוזהו
 שני גרעון עם הסתרר שלא לחודש, נטו דולר

מחלקת־השחיה. של השקל מיליון
 עם אלה, בימים אומנם, התאחדה המחלקה

 הבריכה גם אך כפר־המכביה, מכבי אגודת
 השחיינים לכל מספיקה לא שבכפר המחוממת

השונים. הגילים בני
 אחרת משותקת מחלקה סגורות. הדלתות

 הארץ אלופת הרמת־מישקולות, מחלקת היא
 חמישה בשורותיה אשר האחרונות, השנים 12ב־

הארץ. מאלופי
 רלויה מאיר הבכירים המישקולות מרימי את

 ועדי אידלסון לוי בשטח. רואים לא ידידיה, וגיל
 שבקשתם אחרי התפטרו, המחלקה, ראשי ברנה,

 אלף 800( להם שניתן מזה יותר גדול לתקציב
ריקם. הושבה שקל)

 קבוצות שתי למחלקה היו שעברה בשנה
 800 הארצית. בליגה ושתיים הלאומית בליגה

אחת. לקבוצה אפילו מספיקים אינם שקל אלף
 שנים 16 מהן באגורה, שנה 50 אידלסון, לוי

 ברנה עדי הסוף. שזה החליט בהרמת־מישקולות,
ספור פירמידה ״בניתי שותק: אינו אך התפטר,
 כספורטאי והסתיימה באולם שהתחילה טיבית,
 הדלתות נפל. הכל היום באולימפיאדה. המופיע
להתאמן." בא לא אחד אף סגורות.
 בואו אז, במשק. משהו קרה ״נכון, ברנה: מודה

 אני היום אבל שם. העלינו פה, חתכנו תמיד ונדון.
 רוזינס, נינו הגיזבר, ובא התקציב, על יושב

 אל תרצו, לא תעשו, תרצו, שיש, מה ׳זה ואומר,
תעשו׳׳

 שלא חריג, משהו זה הזאת ״האי־איכפתיות
באגודה." היה

 עלול קלה באתלטיקה המצב נקרע. הסבל
 שהוגש התקציב יאושר לא אם דומה, להיות

 ומנחם גרין אברהם הוותיקים המאמנים על־ידי
קורמן•

 מכבי של הבכירים האתלטים משלושת שניים
 מרק בינוניים, למרחקים הרצים תל־אביב
 אריה שרק כר כחו״ל שוהים מעוז. ורוני הנדלסמן
הא בריצות באולימפיאדה חלק שלקח גמליאל.

תקציבית. בעיה מהווה רוכות,
האת באיצטדיון קלה בצורה מתאמן הוא
 הוא מיוחדת. תמיכה ללא אך בהדר־יוסף, לטיקה
 להיות ״יכול להמשיך: יוכל לא כי מזהיר

 אחרת, לאגודה אותי שימכרו אדרוש או שאפרוש,
תל״אביב!" לאס״א או תל־אביב להפועל

 שהיתה תל־אביב, מכבי של הכדורעף קבוצת
 במקום משתרכת שנים, שלוש לפני הארץ אלופת
 ודאית נושרת בה הרואים ויש בליגה האחרון
הקבו שתי את איחדה האגורה הארצית. לליגה

 ואחת הלאומית בליגה במחלקה(אחת שהיו צות
 שלא הודיעה אחת, לקבוצה הארצית) בליגה
לשחקנים. יותר תשלם

 וליאו פישל גיל כמו שחקני־חוזה, התוצאה:
 עם נותרה ומכבי כפר־סבא להפועל עזבו קנטור,

 מארגנטינה העולה הזוהר, מימי אחד כוכב
אוטין. אוסבלדו

 איננו למישחקים קבוע מיתקן העדר גם
הכדורעף. לקבוצת בריאות מוסיף
 מכבי של הטכני ההפסד נולד למשל כך

במכון אולם הזמינה מכבי הראשון: במחזור

באימון מכבי של הג׳ודו ססורטאי
! ,,תרצו, שו א תע צו, ל ר ל ת תעשו!" א

 ניצלה פירוק, סף על כבר שהיתה הקבוצה, רותם.
 שחקנים מספר שאסף מכבי, מרכז על־ידי

 תל־ למכבי אותם והעביר השונות מהקבוצות
 קטן־מירות באולם הקבוצה מתאמנת היום אביב.

 באולם משחקת אך בתל־אביב, הרצליה בגימנסיה
ביהוד. החדש
 אלף מ־ססז יותר המרוויח טניסאי אם וגם

 שלמה כמו המקצוענים, במשחקי לשנה דולר
 הרי מיוחד, לתקציב זקוק אינו גליקשטיין,

 די המינימום. את לספק צריך השחקנים לשאר
 העיר, במרכז מכבי של הטניס במגרשי לבקר

 החשמל שם. קורה מה להבין כדי הלילה, בשעות
 פעילות ולנהל המגרשים את להאיר כדי מדי יקר

כבעבר. עניפה
 מחלקת היא היחידה הרנטבילית המחלקה

 בחוג כמו מכיסם, משלמים החניכים בה הג׳ודו,
מההכנסות. אחוז 50 לעצמו נוטל והמאמן פרטי,
 של מצוקתה עיקר אבל תרמו. חמישה רק

 הבכירות, המחלקות בשתי מתרכז תל־אביב מכבי
מסת בלבד הכדורגל גרעון והכדורסל. הכדורגל

ה ניזונו שבעבר ושעה דולר. אלף 300ב־ כם
 להן שהעניקו שוטפת, מהזרמה הקטנים ענפים

 בשנים הרי והמשגשגות, הגדולות המחלקות
והכדורסל הכדורגל שמצב רק לא האחרונות

 חטוטרת מהווה גם אלא הברזים, לסתימת הביא •
 למצוא המנסים האגורה, ראשי של גבם על גדולה

למצב. פתרונות
 גדעון הפירסומאי הכדורגל, מחלקת יו״ר

 על משפיע מחלקתו של שהגרעון מודה בריקמן,
 של להגנתו יוצא הוא אבל הקטנים הענפים מצב

 אנשים הרבה ״אין פלומין: יחזקאל היו״ר,
 מכבי קיום של למטרה הרבה כך כל המקדישים

פלומין." כמו תל־אביב
 שאנו לכולם ״אמרתי נחרץ: עצמו פלומין

 ולעבור לבונקר להיכנס שכפץ, ללבוש חייבים
 הקיים הגרעין על לשמור כרי ספיגה. לכוננות
באגודה.

 כדי לאנשי־ציבור, מכתבים 100 ״שלחנו
 תרמו. חמישה רק רולר. 1000 אחד כל שיתרמו

 למכור יכולנו מתייאשים. לא אבל טוב, לא המצב
 שחקני־חיזוק להחתים ולא ברקוביץ מיקי את

 אפשר אם אך מגי. וקווין ג׳וגסרן לי כמו מעולים.
כדאי. זה אז אחד, דולר להרוויח
 העונות כמו נוספות. עונות שתי יהיו ״אם

 קשה יהיה אז ובכדורסל, בכדורגל האחרונות
מהחובות." לצאת

כדורסל

 המכון, בכל הגרוע האולם את קיבלה וינגייט.
נתניה. אולם

 ומרוב הרשת התרופפה המשחק, משהחל
 הרשת את המחבר הכבל נקרע אותה שמתחו
 במצב, התחשב לא המשחק שופט התומך. לעמוד

 קבעה הליגה ועדת ועזב. משרוקיתו את נטל
 כזאת, בצורה שירדה למכבי 3:0 טכני הפסד

האחרון. למקום
מכבי של הכדוריד קבוצת חשמל. אין

סלומין ירד
ם י ז ר ב , ה מו ת ס ת נ ר ט ו ט ח ה ה ל ד ג

 כוכביה. כל את האחרונות בשנים למכור נאלצה
ואריה טננבאום מיכאל צרפתי, חיים דרוקר, יואב

שווייצר מאמן
ה רז מ ת ה מו ! מ ר סו א

 שהכילה הצדקה, קופת מיבת פרשת
 שחקני על-ידי חודש, לפני מרק, 150

 בנד בכדורגל, ישראל של הנוער נבחרת
 קובלנץ, הגרמנית בעיר האימונים חנה

 בקרב גלים חיכתה לאחרונה, שנחשפה
הספורט. אנשי

 ירושלים, בית״ר מאמן שווייצר, דויד
 את וגם נבחרות־נוער בעבר שאימן ומי

 המאמנים אחד הוא הלאומית, הנבחרת
בארץ. והמצליחים הוותיקים

המביש: בנושא לומר מה לו יש
 הראשון המיקרה היה זה אם לבדוק .צריך

 מרחי־ מסקנות ולהסיק חריג, מיקרה שזה או
 מבקשים שהשחקנים שמעתי קות־לכת.

 הקדם־ לטורניר להתכונן שיוכלו כדי שקט
 לסדר לעבור אסור אבל באוסטרליה. עולמי
ולש הממושמעים את להשאיר צריך היום.
 נדבר. ורגל יד לו שיש מי את הביתה לוח
 כאלה רמות הבדלי אין צעירים שתקנים בין

 יש אם אפילו ייענש. לא בגניבה שאשם שמי
 העולמי הגביע את להביא המסוגלים כאלה

בכית.* אותם להשאיר צריך —
 זה שאצלך מאמין אתה שלך, הנסיון מתוך

קורה? היה
 'מהסגל. שחקנים הרבה שלחתי ״בעבר

 עידני הייתי שצריך. כמו התנהגו שלא כאלה
פעם מגדלת. בזכוכית הדברים את ובדקתי

יו מ או הוא מה
צוו!5111
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 קלפים לשתק שהתיר כמי תווית לי הדביקו

 זה ראשית, אז, בערר. שהיה במחנודאימונים
 הרבה שהרתיחו בוגרים, שחקנים אצל היה

צעירים. שחקנים אצל ולא כסף,
 גניבה כמו למיקרה ועד מכאן ״אבל

 כל של שהניהול להיות יכול הדרך. רחוקה
 לשפוט יכול אינני שצריך. כמו אינו העסק

 דברים למנוע אפשר אבל במערכת, קורה מה
 פה מותר? מה בפעולות־הסברה. הזה מהסוג
 ממקרים לקרות יכולים נזקים איזה אסור?
כאלה.

 כל לא השחקנים. אופי של עניין זה ״נכון,
 לבדוק צריו לכן, זאת. לעשות מסוגל אחר
בנבחרת." להיות יכולים כאלה שחקנים אס

מא קשטן, ררור שלמאמן הזכירו השבוע
 זה האם תעודת־הסמכה. אין נבחרת־הנועו, מן

משפיע?
 כאלה מכיר אני לרכילויות. טוב ״זה
זבנים. והם אוניברסיטאות שגמרו

 זה צוות שצריך. מה עשו אם היא ״השאלה
 אישית מבחינה התאמה כדורגל. רק לא

פחות." לא חשובה
 לנצח הנבחרת בסיכויי יחבל המיקרה

 הגביע על למישחקים המוקדם בטורניר
העולמי?

 עם ישחקו לא לפגוע. צריך לא •זה
 צוות לגבש אפשר עדיין שחקנים. תישעה

מוכשרים." שחקנים לנו יש ויעיל. טוב

המחסומים פורץ
 כמו אין

 נקודות 40,30
מצב-הרוח לשיבור

 תל־ מכבי של כדורסלן־החיזוק מאגי, קווין
 המקבל בארץ הראשון הספורטאי שהוא אביב,
 מרוצה היה לא לעונה, דולר אלף מ־ססז יותר

האלופה. במרי ררכו בתחילת
 הבלונדית רעייתו עם ארצה שהגיע מאגי,

 אשתקד ששירתה בדירה שוכן ג׳רמי, ובנם מלני
 רובינסון. גדי דרום, מכבי של שחקן־החיזוק את

 תל־אביב כביש בקירבת הדירה, של מיקומה
מאגי. של מנוחתו את גזלה הסואן, חיפה
 התאקלמה לא מלני, שאשתו, העובדה גם

 וגם שלו. נוחה הלא להרגשה הוסיפה בתל־אביב,
טענות. למאגי היו מיקצועית מבחינה

 בבה אירופה בגביע מהמישחק שחזר אחרי
 שבו מישחק סטיאווה, רומניה, אלופת נגד קרשט,

 מספיק קיבל לא כי טען נקודות, תשע רק קלע
כדורים.

 בקבוצה חוזה הבאה בשנה להשיג אוכל ״כיצד
 כה במישחק נקודות תשע קולע אני אם אירופית.
 את הסתיר לא הוא מקורביו. את שאל חשוב?"

 שלו והאחרונה הראשונה העונה שזו הרגשתו
בישראל.

 הדברים. השתנו מאז יריבות. ללא נשיקה
 שבהם הליגה, במשחקי מעולה יכולת גילה מאגי
 למישחק. נקודות 30מ־ יותר קבע, דרך צבר,

 מחסום את שבר אף האחרונים המישחקים ובשני
הנקודות. 40

 אלופת נגד בימישחק שבוע. לפני הגיע לשיאו
 16 וקלט נקודות 29 צבר שבו ).75:132(בלגיה

חוזרים. כדורים
המחש שהאווירה מאמינים, תל־אביב במכבי

 הצפויים במישחקים אירופה. גביע של מלת
 ותכניס מאגי של דעתו את תשנה בבית־הגמר,

 שלא כך המועדון, של לאווירה יותר עוד אותו
הבאה. בעונה כבר תל־אביב עזיבת על עוד יחשוב

 הספרדית בקבוצה אשתקד ששיחק מאגי,
 טעם לא האיטלקית, בוארזה כן ולפני סרגוסה

 אירופה בגביע מישחקים של טעמם את עדיין
 מעוררים שהם והפירסומת העניין ואת לאלופות,

 אוהדיו תל־אביב. במכבי כשהמדובר ובפרט —
 לו צפוי מה והערב השכם בפניו משחזרים הרבים

בו. ותזכה אירופה גביע לגמר הקבוצה תעפיל אם

ה העולם44 2463 הז


