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שופטים
ובעיה

 ישראל, של המעולים השייטים שני
 בשיט, העולם אלופי פעם שהיו אותם
 ברי־קמן, ושימשון פרידלנדר איתן
 בשתיה. מסיבת־ניחומים השבוע חגגו

 התל־ הבר של בעליו שהוא פרידלנדר,
 את השבוע כינס הבירה, צלע אביבי
ה תוך אל שתו והכל הטובים חבריו
שניסו השייטים, שני הסיבה: לילה.

וסרידלנדר בריקמן
מתרחקת סיאול

 אד לקראת טוב מקום על להתחרות
הפסידו. סיאול, לימפיאדת

 אלופי שהיו ובריקמן, פרידלנדר
 בשיוט הגיעו ,470 דגם בשיט העולם

 ובכך השלישי, למקום רק המוקדם
 לקוריאה. לנסוע ההזדמנות את הפסידו
הסכימו הם טובים, חברים כמו אבל,

 איגוד חברי יציעו הבאה מהשנה
 חשובים למישחקים להביא -הכדורסל
 ראש־האי־ יושב מחוץ־לארץ. שופטים

 ההצעה את יעלה אוברקוביץ, יורם גור,
 להפועל שכן, — תתקבל כמובן, והיא,

הכדורסל. באיגוד מוחלט רוב יש
הפליי־ מישחק בעיקבות הסיבה:

שה הפועל, אנשי טענו הראשון אוף
 תל־אביב הפועל את קיפחו שופטים

למכבי. ועזרו
 שכחו הפועל שאנשי היא הבעיה

 ניצחון. שמביאים הם השופטים שלא
 ההחלטה את יעבירו הם אם ואפילו
 הם אז גם מחוץ־לארץ, שופטים להביא
 הכדורסל שופטי כל בבעיה. ייתקלו

 תל־ מכבי קבוצת את מכירים באירופה
 שם משחקת האחרונות שבשנים אביב,
כאן. מאשר יותר

 נסיונם, כל את הזוכים לרשות להעמיד
 אותה — הסודית המחברת את ואפילו
 ריש־ את בה רושם שייט שכל מחברת
 מישמר. מכל אותה ושומר שלו מי־הים

 לרשותם השניים העכירו המחברת את
 בשיוט עליהם שגברו עזרא, האחים של

לקוריאה. עד ושיסעו המוקדם
 שבת־ מקווים עדיין השייטים אבל

 בעוד שתתקיים בצרפת, חרות־המיבחן
יז זאת בכל אולי הם שבועות, שלושה

 לסיאול. להגיע סיכוי להם יהיה ואז כו,
תיקוות. הרבה תלו לא הם בכך אבל
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 תל־ מכבי של הניצחונות למרות
 את סיימה שמכבי ולמרות בדרבי, אביב

 אליפות. ולקחה בארץ עונת-הכדורסל
 ״הכספת". המכונה הקבוצה, הנהלת

הבאה. העונה את מתכננת כבר
 שהם־מתכוונים מספרי:! הפרקט על
 חולק הפועל בשחקן הקבוצה את לחזק

 משחק דניאל דניאל. מוטי לשעבר.
הק המיכללות בליגת שנתיים כבר

 כמצליח שם ונחשב באמריקה טנות
ביותר.

מחפ שם גם — תל-אביב ובהפועל
ש הפועל. אנשי שחקני־חיזוק. שים

 כבר העונה, שלהם מההצלחה הופתעו
 שהם ויינגרץ, משה למאמן, הודיעו
 עונה החוזה את איתו להמשיד מוכנים
 מתכוונים הם חיזוק שחקני וגם נוספת.
 לשעבר קדמן. יואב הוא הראשן להביא.
 שחקן והיום תל-אביב מכבי שחקן

 המיב־ בליגת הוא גם המשחק חופשי.
 הוא השני באמריקה. הצעירות ללות
 הפועל הנהלת שאנשי זלוטיקמן, חיים

 כעונה לפרקט אותו להעלות מתכוונים
פצוע. היה הזו העונה שכל לאחר הבאה.

 הוא בחר אינו שמקומו היחידי
 מי רובינסון, דון שחקן־הרכש דווקא
 הפועל. של מעמודי-התווך שהיה

 אס החליטה לא עדייו האדומים הנהלת
מע בהפועל בקבוצה. ישאר רוביגסון

ייר הס וזלוטיקמן קדמן שעם ריכים,
 בעונת-הכדורסל טוב יותר הרבה או

הבאה.
 למחלת שקרה חשוב הכי הדבר

 ממישחק החוח היה העונה הפועל
 נכנס תל־אביב הפועל לקופת הדרבי.

 סכום — תלר אלף 160 של הגון סכום
 במהלך הכנסתם כל את כמעט שמהוה
השנה.

יגמור מ׳
הקריירה את
מי? של

המאמי כל לרחוש החלו בירושלים
 והבהלה ולחשים תפלות באמונות נים

 או, מנצחת, לא הקבוצה וגוברת. הולכת
 השחקנים בירושלים: שאומרים כמו
 בכדור. פוגעים לא

השבוע נשמעו לא בבית־גן במיגרש

מיזרחי שוער
הפה את פתח

הק אוהדי הרגילות. ההידד קריאות
ול אימון לכל להגיע הנוהגים בוצה,
 מאחורי בצפיה שעתיים כמעט המתין
קבו את לראות כדי המיגרש גדרות
 הביטוי שאומר כמו השבוע, היו צתם,

״עצבנים״. הירושלמי,
 מחזורים שני לפני שרק הקבוצה,

 מהדולקות נקודות 11 של פור לה היה
 נקודות 5 במשבר: היום נמצאת אחריה,
 בני־יהודה. ובין בינה מפרידות בלבד

 נראתה שבועיים לפני שרק האליפות
ומתרחקת. הולכת בכיס, כמונחת

שח שכמה השבוע סיפרו במיגרש
 ככל ייאלצו בקבוצה מרכזיים קנים

 כבר הספסל על עצמם למצוא הנראה
 הקשר הוא מהם אחד הקרוב. במישחק

 פוחדים בירושלים כהן. אבי המחונן
 אלה כהן. מישפחת בני עם מעימות
 הקבוצה, של שרופים כאוהדים ידועים

שותקים ואינם שמתפרעים, כמי גם אך

 בוכב בתצלומים: בעולם. הכדורסל שחקני אצל מסורתי מינהג - לסלים
 מלביש ואחר־כך הרשת, את במספריים גוזר ברקוביץ מיקי הקבוצה

יורש. יש כבר המכבי למיקי הקטן. בנו צוואר על הגזורים החבלים את

כהן קשר
מהמישפחה פוחדים

 משחק ואינו הספסל על יושב כשאבי
המיגרש. על

 השבוע הוחלפו בית״ר שחקני בין
 אשם, אתה בנוסח: הדדיות האשמות

 מפקיר אתה בכדור, פוגע לא אתה
 האשמות לשער! בועט לא אתה הגנה,

תח בקבוצות דווקא לשמוע שרגילים
 רצה עצמה שרואה בקבוצה ולא תית,

לאליפות.
 החליט מיזרחי, יוסי הוותיק, השוער

 פיו. את סוף־סוף לפתוח הוא גם השבוע
 ממלא שאינו כהן את האשים מיזרחי

 שניסה כהן, המיגרש. על תפקידו את
 לקבוצה, חבריו על־ידי הושתק לענות,
 את שיסתום עליו צעק אפילו ומיזרחי

 את לו יגמור הוא כן לא שאם הפה,
הקריירה.
 לא ירושלים בית״ר ששחקני נראה

 שאו־טו־טו לעובדה להתרגל מצליחים
 מלווה והוא גובר, התיסכול אלופים. הם

בשיבו — גרוע והכי בחוסר־נקודות,
האליפות. להפסד יגרמו שאולי שים,

פתוח מיטבח
האווי השתנתה בשכונת־התיקווה

המח עד הכר. ללא האחרון בשבוע רה
 מאושרים השכונה אנשי היו 22ה־ זור

 על לשמור הצליחה שקבוצתם בכך
 השבוע, העונה. כל במשך נקי שער

 ל־ בני־יהודה בין הפער כשהצטמצם
בל נקודות 5 כדי עד ירושלים בית״ר

 בעלי אחרת. כבר בשכונה האווירה בד,
 בני- תזכה אם כי הודיעו המיסעדות

 לשכונת־ האליפות את להביא יהודה
הש של שמיסעדותיה הרי התיקווה,

יוז והכל שעות, 24 פתוחות יהיו כונה
 אין ושתיה אכילה של לחאפלה מנו

 בני־מישפחו־ ,השחקנים — סופית
בשכונה. רעב שיהיה מי וכל תיהם
 השבוע. לאסוף החלו תרומות גם

 ונת־ נאספו כבר שקלים אלפי עשרות
 והחשוב בני־יהודה. שחקני לטובת רמו

הבטחות קיבלו השכונה שחקני מכל:

סולמי עסקן
סיגריות לא שתיה, לא קלפים, לא

 שחקן כל הרי אליפות, תהיה שאם
 והיו מכשיר־טלוויזיה, במתנה יקבל
 לכל מכונית אפילו שהבטיחו כאלה
שחקן.

 ל־ להגיע רגילים שהיו הזהובים,
 של שישי ליל אחרי בשבת מיגרשים

 מישחקי בתוספת וכדין, כדת שתיה
 שבועז השבוע סיפרו וסיגריות, קלפים
 בני־יהודה, של יכול הכל האיש סולמי,
השח כל על אישית שמירה הפקיד
ו ולשתות לעשן הפסיקו אלה קנים.
 האליפות למופת. לספורטאים הפכו

מחייבת.


