
ספורט
ק ורו* גבוה מהר
בפיסגה הפער צינזצום

במילאגו, תשואות
בגטבורג גצדויגות

 על תקווה פתח מכבי של נצחונה
 של מצמד ,1:2 חיפה, מכבי האלופה

 ריגש בגלייבטר ואייל רבינזון דורון
 בגלל הכדורגל, חובבי את השבוע בסוף

 עשוי האליפות שמאבק האפשרות
 פער צימצום בעקבות מחדש, להיפתח
בפיסגה. הנקודות
 עמוס זכה ובטנים, הזיע. 1 מס׳

מס׳ והמחבט וחצי 19 בן חייל מנסדורף,
 כאשר סוערות לתשואות ישראל, של 3

 ג׳ון בעולם, 1 מס׳ הטניסאי את מתח
 במילאנו הגדול הפרס בתחרות מקנרו,

,1:6 קלה, מערכה לאחר האיטלקית
 שגבר עד להזיע מקנרו את ואילץ
.4:6 לבסוף, עליו, העו באליפות השבדית, ובגטבורג י

 ישראל נבחרת גברה בטניס־שולחן, לם
)2:5( ואינדונזיה )4:5( אוסטרליה על

 5:0 ברית־המועצות על־ידי ונוצחה
.5:3 וולס

כדורגל
הכסף! את

הקומה את רוצים פולס
השישי ביום התרחש מוזר מחזה

 יפו, מכבי במגרש אחר־הצהרים האחרון *
 ירושלים ביתר נגד התמודדה שזו לפני

בא־ באייער, בן־ציון עורך־הדין כאשר
הגיע, אמיגה, דוד מכבי, חלוץ של כוחו

 לעקל כדי האחרונה, בתקופה כהרגלו
הזה (העולם הקבוצה הכנסות את

נוסף, נושה היה כבר במקום ).27.3
 של מבניו אחד חודורוב, אמיר

 אשר חודורוב, יעקב כדורגלן־העבר
 בה לחברת־הנסיעות, חבה יפו מכבי
 וחצי שנה מלפני עוד כסף שותף, הוא

 ללונדון מסע־הכנה ערכה כשמכבי
ולאוסטריה.

צווי־ היו שברשותם הנושים, שני >י
 4.4 בסך הקופה, כל את ביקשו עיקול,
קצין־משטרה, לעצמם. שקל, מיליון
הלא־ בריב להכריע עמד במקום, שנכח

 לשופט הכסף את שייקח בכר סימפטי
בעניין. יכריע שזה כדי בית״המשפט

 נתרצו הם הצדדים. לשני הספיק זה
 שקל מיליון 3.7 קיבל ובאעייר
שקל. אלף 700 וחודורוב

מכבי הנהלת אנשי בעוד אד —
 אחר במבוכה ועוקבים מהצד עומדים

 — נוסף נושה למקום הגיע המתרחש,
הקבוצה, של לשעבר מאמן־הכושר

 מספר לפני שהתפוטר סמו, יצחק
לבית־ הזמנה ובאמתחתו חודשים,
 של סכום על הלנת־שכר בגין המשפט

דולר. 4200

כדורסל
הבן בעיקמת האב ד

 השחקן
לסוכן מחכה

 של כדורסלן־החיזוק ג׳ונסון, לי
 תיכנן אירופה, לגביע תל־אביב מכבי

 בגמר באתונה השבוע להיות לעצמו
להסתפק נאלץ הוא אך גביע־אירופה,

ובא. הממשמש התל־אביבי באביב 4))
 מהאכזבה כבר שהתאושש ג׳ונסון,

 את לארוז רצה לגמר, אי־ההעפלה של
 כשבדרך לארצות־הברית ולחזור חפציו

 אך באתונה, תחנת־ביניים עושה הוא
מייקל, בנו, בגלל בארץ להישאר נאלץ

 בכפר האמריקאי בבית־הספר הלומד
 רק הלימודים שנת את ויסיים שמריהו
יוני. בתחילת

 ולא מסור איש־משפחה הוא ג׳ונסון
ייפגעו. בנו של שלימודיו מוכן היה

 השיבה תכנית כל כי ייתכן מזה וחוץ
יודעי־ הפרק. מן תרד לארצות־הברית

 כבר למעשה, שג׳ונסון, טוענים דבר
 העונה לקראת מכבי עם להסכם הגיע

 לא שהוא מצהיר ג׳ונסון כי אם הבאה,
 בוב סוכנו, את שיראה עד דבר יעשה
האמרי כדורסלני־הצמרת סוכן וולף,
הידוע. קאים

2483 הזה העולם ^

: ; * 0 7 4 1 3 8

7 '7 0  / / 7 17/7
ל ח ע י ש מ י ש ס

ר י ע צ ה ך ר ו ן די ה ע

י ב כ מ מ ר ב ע

ק י ר ב מ , ל ע ו פ ה ו

ה ש י ל ג ב , ל ס ר דו כ ב

ש ו ו ק ס ה ק ח ש מ ב ו
 כדורסלני כאשר שעברה, שנה ^

 בגביע־ זכו תל-אביב הפועל י>6
 של רבות שנים אחר לראשונה המדינה
 את רוזין יהושע למאמן ייחסו אכזבות,
 של בלוזרים שחל הגדול השינוי
 יותר עוד משהשתפרה העונה, הפועל.
 שהם כך כדי עד הפועל, של יכולתה

 תל־ מכבי של ההגמוניה על מאיימים
 אפשר האליפות, בתואר ובזכיה אביב

 רכז־ של ליכולתו במעט לא זאת לייחס
ה בן זיסמן שמואל הבינלאומי, הרכש

גב.
 חבריו, בפי מכונה שהוא כפי זים,
 נסיונו הפועל. של למישחק סדר הכניס

 מדני בגילו צעיר שהוא הגם — הרב
 — בקבוצה החליף שאותו ברכה,

 גם בשקט המישחק ניהול לו מאפשר
 יכולת מכך יותר ועוד בשעת־לחץ.

 המוסיפה ממרחק, שלו הקליעה
נכבדת. מנת־נקודות לקבוצה
 הטובה יכולתו את הוכיח זיסמן

עפולה־העמק הפועל נגד במישחקים

בפעולה זיסמן
במישחק סדר

 מכבי. במדי עשה הוא זה את אבל
 ברציפות פעמים שלוש זכה למעשה,
 1980ב־ ,1979ב־ — המדינה באליפות

 במדיה שיחק עת — 1981וב־
 העשור אלופת של הצהובים־כחולים

האחרון. וחצי
 בגביע פעמים שלוש זכה גם זיסמן
 לאלופות אירופה בגביע פעם המדינה,

רק בגמר שיחק שבו בשטרסבורג,

כלבים וגם מינהל־עסקים גם
 במיסגרת העליון, הגליל והפועל

 21ו־ 20 ,19 קלע שבהם הפליי־אוף,
 נקודות של כזו מנה יקלע אם נקודות.

 הרי הבאים, הקובעים במישחקים גם
לדאוג. להתחיל צריכה שמכבי

 היחיד הוא זיסמן **ץמואל
 שזכה תל־אביב הפועל משחקני

המדינה. באליפות כה עד

 נוסף, בגמר האחרונות. השניות בתשע
 ריאל־מדריד על־ידי מכבי נוצחה שבו

דקות. 16 שיחק בברלין,
 במדי הופעה גם כולל שלו הרקורד

 ראש־הקבוצה, היה שבה נבחרת־הגוער,
 בנבחרת שנות־הופעה וחצי שלוש

 בינארציות) הופעות 50(כ־ הלאומית
 הסטודנטים, בנבחרת ארוכה והשתפות
באוניברסיאדות. ישראל את המייצגת

 זיסמן הגיע כזה עשיר עבר עם
 כמה יש עתה ועד תל־אביב להפועל

לו לסלוח יכולים שאינם מכבי אנשי

בגלישה זיסמן
ואלטרנטיבות עדיפויות

 לו מנגנים רבים הכביש. את שחצה על
 ולא ורגשיים, עדינים מיתרים על

 זיסמן, שלום המנוח, אביו במיקרה.
 בן ילד שמואל בהיות ,1967ב־ שנפטר

 יו״ר רבות שנים במשך היה וחצי, 9
ישראל. מכבי.
 מיק־ ״הכדורסל אומר: זיסמן אך
 לא זה הישגיות. של לחץ קיים צועני.

האמרי מועדון־חברים. או תנועת־נוער
 או מכבי זה מה יודעים לא קאים

 על לגבור צריך ההגיון לכן הפועל.
הסנטימנטים.״

 הסקווש את ואילו מרתק, זה ספורט
 שלו, העתיד כספורט רואה הוא

 משחק הוא מכדורסל. כשיפרוש
 ואחד המכביה, כפר במועדון סקווש

 ג׳מצ׳י, דורון הוא הקבועים מיריביו
 הבאה בשנה העובר רמת־גן, מכבי כוכב

 פחות שווים, ״שנינו תל־אביב. למכבי
 זיסמן, אומר שלנו,״ ברמה יותר, או

 ומן הסקווש של מהתיחכום הנהנה
 מרכיבים בו לפתח שאפשר העובדה

גופני. בכושר שונים
זיס נישא העונה תחילת לפני

)1981(אירופה וגביע בדודי טל זיסמן,
עשיר עבר של רקורד

 עונה להפועל, נותן מהו לשאלה
 לקבוצה להכניס משתדל ״אני זיס:

 בהיותי קיבלתי שאותו וינר, של אופי
 הקבוצה של ביכולת להאמין במכבי,
 לקבוצה מעניק אני לזה, מעבר לנצח.

 בדקות בעיקר והמחשבה, הנסיון את
 חשובות שהן המישחק, של האחרונות

 ובניהול בהתקפה היכולת וכן מאוד,
 זאת עשו האחרונות שבשנים המישחק,

 זאת עושה ואני לרכז, בנוסף אחרים, גם
לבד.״

 תל־אביב הפועל את רואים רבים
באלי לזכות שוות״סיכויים כמועמדת

 או מילה לומר רוצה לא זיסמן אך פות,
 הוא האליפות. סיכויי לגבי מילה חצי
 נגיע תיאורטית, ״אם, לומר: מוכן רק

 אעשה באליפות, לזכות שנוכל למצב
 לי שיש למרות בה. שנזכה כדי הכל
 שהפועל רוצה אני למכבי, משהו בלב

מכבי!״ חשבון על תצליח
הרב הדמויות אחת הוא זיסמן

 עיסוקיו בזכות בכדורסל, גוניות
 הקאריירה במרוצת הנוספים. השונים

 הוא והיום מישפטים למד בכדורסל
 במישפט בעיקר המתמחה עורך־דין,

 התחיל עתה וחוזים. מקרקעין מיסחרי,
 די לא ואם מינהל־עסקים. גם ללמוד

 בענפי־ספורט עוסק גם הוא בכך,
וסקווש. גלים גלישת נוספים:
היות מעצם אוהב הוא הגלישה את

 דיאטטיקה הלומדת ,22ה־ בת ללילית
 שני מגדלים גם הם ובינתיים ברחובות,

כלבי־זאב.
 קשה ובכדורסל בהפועל עתידו על

 הכדורסל במצב תלוי זה לענות. לו
 לשלם הקבוצות של ובאפשרות בארץ

 סמך על לשחקנים המגיע הכסף את
 להפסיק. אלטרנטיבה לי ״יש החוזים:

 ראשונה, בעדיפות הוא הכדורסל היום
 העבודה ואחר־כך הלימודים אחר־כך

 אפשרות פוסל לא אני אבל כעורך־דין.
שלי.״ סידרי־העדיפויות את לשנות

 שלו המחליף לרכז מפרגן הוא
 הצעיר(״שחקן פרישמן עמוס בהפועל,

 הרוצה קבוצה אבל הכלל״), מן יוצא
 רכזים לשני זקוקה בצמרת להתמקם

טובים.
 עדיין. ויתר לא הוא הנבחרת על גם

 זימן לא שרף צבי שהמאמן למרות
 שני שישחקו העדיף הוא לסגל. אותו

 וישראל ארואסטי מוטי רכזים,
 עמוס ״מתלמד״, רכז ועוד אלימלך,
פרישמן.
 זיסמן של המעולה יכולתו אבל

 הן לשרף, איתות היא האחרונה בעת
 לתת מכבי, כמאמן והן הנבחרת כמאמן

 מישחקי- לקראת זיסמן, על דעתו את
הקרובים. ההכרעה
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