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ת חמש שה א הא
 ג׳ק עלה השבוע, ראשון, יום בצהרי

 פתח' מכבי של הכדורגל מאמן פייארנארד,
 למולדתו. חזרה אותו שהטיס למטוס תקוה,

 מספר. שבועות לפני הגיע ממנה בריטניה,
 סביב השמועות נפוצו וברח!״ התאכזב .הוא

 חשק לו היה .לא פייארבארד; של נסיעתו
א׳.״ לליגה לירידה מועמדת קבוצה לאמן

 המאמן של שנסיעתו טבעי אך זה היה
 הידועים השוערים אחד שהיה מי האנגלי,

 של העגום במצבה תקושר בריטניה, של
 שנה לפני עוד מפתח־תקוה. הכדורגל קבוצת
 מקבוצות אחת המושבות מאם הקבוצה היתד,
 30 שבמשך הישראלי, הכדורגל של הפאר
בצמרת. צעדה רצופות שנה

 שמספר בעת כשנה, לפני החל המשבר
 שפיגל, אליעזר המאמן ובכללם שחקני־מפתח,

 לערוך עוד הספיקה הקבוצה מכבי. את עזבו
ב משחקיה את סיימה בה באנגליה, סיור

 והתדרדרה לארץ חזרה מחפירים, הפסדים
 הראשון הסיבוב בסוף הליגה. טבלת במדרון
 מבין 10,־ד במקום פתח־תקוה מכבי ניצבה

הלאומית. הליגה קבוצות 12
 לאנשי נשאר לא זה במצב 1 משלם מי

בהנ פנימית מהפכה לערוך אלא הקבוצה
 ראש שהיד, מי ודלפובסקי, פינייה הלתם.

 ועמו ד,תפוטר בקבוצה, הכדורגל מחלקת
נב במקומם הותיקים, ההנהלה חברי סל

 קרמר משה עמדו בראשה חדשה, הנהלה חרה
בן־דרור. ושמואל
 ללטוש תל־אביב הפוטל החלה תקופה אותה

 עתה שזה האנגלי, המאמן של לעברו עיניים
 הנמצאת התל־אביבית, האגודה ארצה. הגיע

 פייאר־ את לשכנע גיסתה במשבר, היא אף
 פינייד, כמאמנה. יאזבנצ׳יק את להחליף בארד

 התפוטרותו, על לו חרה שמאוד וזלפובסקי,
להצעה. להסכים פייארבארד את לשכנע ניסה

 לא האנגלי המאמן של נסיעתו אולם
 הגברי. חילופי בפרשת כלל קשורה היתד,

ב המלבסית לקבוצתו התמסר פייארבארד
 ומרצו, זמנו כל את לה הקדיש המרץ, מלוא

 תל־אביב הפועל על הגדול לנצחון הובילה
 משחקם את מכבי שחקני כשסיימו השבוע.

 על פייארבארד נפל ,4:0 בנצחון -הפועל נגד
ונשקם. צווארם

 פרטית: היתה נסיעתו אולם נסע, למחרת
 שעד צעירה, אשה באנגליה יש לפייארבארד

 ארצה. לבוא בעלה לשידולי נענתה לא כה
 על בשבוע פעמיים לה כתב שנ׳ק למרות

 לנסוע הענוגה האנגליה סירבה הארץ, פלאי
שמו לג׳ק הגיעו בינתיים האסיאתית. לארץ
 מחשבונו כספים מושכת אשתו כי עות

 את לחסל הביתה, לנסוע החלים הוא בבנק.
 על נסיעתו לפני חתם ולתמיד, אחת הפרשה

 היתד, פתח־תקוה. למכבי לחזור התחייבות
הת על לחתום לסרב לא סובה סיבה לו

 אח שילמה פתח־תקוה מכבי זו: חייבות
ושוב. הלוך טיסתו מחיר

ל מ ס מ כ
משרתי□ קורם

 מאחר הישראלי, בכדורגל שולט ״ל צח
משר בארץ הכדורגל שחקני מכל וכחמישית

 קבוצות 12 כדורגלני 244 מתוך בצה״ל. תים
 זו עובדה חיילים• הם 51 הלאומית, הליגה

כל חוברת הכדורגל, כיסן מתוך מתבררת
 השבוע, שהופיעה הישראלי, הכדורגל של בו

 פרטים פז. וישראל גבאי יהודה בעריכת
ה השחקן חוברת: אותה מתוך אחרים

 הליגות באחת המשחק כיותר קשיש
ב המשחק חקלאי שלום, בלחסן הוא בארץ

 טוניס, יליד בלחסן, באר־שבע. חפועל קבוצת
 המשחק ביותר הצעיר השחקן .39 בן הוא

 דגמי הוא השונות, הליגות מקבוצות באחת
. יפו מכבי שוער ),13( ציון .  הפועל .

 הממוצע שהגיל הקבוצה היא ירושלים
 בקבוצות ביותר הגבוה הוא שחקניה של

 כדורגלני של הממוצע הלאומית. הליגה
 שהממוצע בעוד ,26 הוא ירושלים הפועל

 הפועל נתניה, מכבי תל־אביב, הפועל של
 :21 הוא כפר־סבא והפועל יפו מפבי רמת־גן,

 — תל־אביב ובית״ר פתח־תקוד, מכבי של
 פתח־ הפועל תל־אביב, מכבי של ואילו ,22

. 23 הוא חיפה והפועל חיפה מכבי תקוה, . . 
 ויו־ חודורוב יעקוב של הספורט חנות

 בתל־ דיזנגוף ברחוב בפסג׳ מרימוביץ׳ סלה
 אחת הבא. החודש בתחילת תיפתח אביב,

 היתה השניים של הראשונות מעיסקותיהם
 חיפה הפועל של החדש מאמנה עם הסכם
 ציוד את אצלם שירכוש צ׳יקובסקי, זלטקו

קבוצתו. עבור החדיש האימונים

אשתי שוקת׳, וק אני

(ןירכסית
את מ

גלזר ש״פ
י *נ  המומחה לא *

 בפסי־״ גדול הכי
ה,' וגם מלוגיה,  אתז

 עוד פרויד, שמו, מה
 להגיד יכול אני אחד דבר אבל קראתי. לא

 מסתתר מה לדעת אפשר בפורים רק לכם:
 למשל, פעם, האנשים. של הפרצופים מאחורי

 עם קאובוי או בן־גוריון להיות רצו כולם
שח להיות רוצים כולם פתאום היום אקדח.

ב גדול הכי הכבוד זה כאילו כדורגל, קני
קודם. אותי שאלו שלא חבל עולם.
 כדורגל. שחקני כולם לי נהיו בפורים אז

 — צוציקים סתם עתונאים, תיאטרון, שחקני
 התעמלות נעלי ילבשו שאם חשבו כולם

 שחקני כבר הם במגרש, הכדור אחרי וירוצו
 רצו חשובים אנשים שגם בטוח אני כדורגל.

דם. להם היה שלא אלא כדורגלנים, להיות
עוד זה כדורגל שחקני להיות שרוצים זה

חגפדרת
כסית. בשער לעמוד

 ריקה חיא הנהדרת,
 צריכה שהיתר! זראי,

! לשחקנים מטרה איזו
>
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לבעוט. יודע אני רק לא שבמשפחתי רואים
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