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הצעירים נצחון
הב המכבי הקהל. זעק מכבי!״ ״מכבי!

 לסל קלע שטרקמן (״חימון״) חיים לונדי
 ההמונים. השתוללו ״יש!״ תל־אביב. הפועל

הספיק. לא זה לשסרקמן אך
 בין הגביע דרבי סיום לפני דקות שלוש
 שבר הוא מתל־אביב, והפועל מכבי קבוצות

 שהיה דקל, גרשון הפועל איש היריב. את
 הוא אף נסחף בקבוצתו, הטוב אז עד

 חימון מקרוב. החטיא הכללית, בהתרגשות
 בצורה לסל עמו והתפרץ הכדור את חטף

וזרי גולובי, למשה מסירה לו. האופיינית
 והמכבי בחישוק, פגע הכדור לסל. קה

פנימה. החדירו בן־בסט סבי
 קליעת קולע גוט רמי דקר״ עוד נשארה

 שרים סחורה!״ לא ״הפועל ומחטיא. עונשין
 את עוקף שטרקמן המאושרים. מכבי אוהדי
 הסיום. שריקת נשמעת ואז קמינסקי, חיים
 העירונית יריבתה את ניצחה תל־אביב מכבי

הנכסף. בגביע זכתה ,47:55 בשיעור
 התל־אביביות הקבוצות שתי בין הדרבי

 הישראלי. הספורט למסמר מזמן כבר הפך
 ביום שנערך האחרון, לדרבי שנלווה המתח
 שחקני מהרגיל. כפול היה השבוע, השני

 לכן קודם שבועים זכו תל־אביב הפועל
 הליגה את החרימו מכבי אנשי באליפות,
 כולו. הענף את לפוצץ איימו הלאומית,

 הכדורסל מיגרש על כי להוכיח שאף צד כל
 היווה הגביע ומשחק ביותר, הטוב הוא

לכך. הזדמנות
 טובות בישרה ההתחלה ולילה. יומם
 תזין יהושע מכבי מאמן הפועל. לשחקני

 נתנאל, אברהם הוותיק שחקנו את העלה
 כדורים ספק בתור ישמש הלה כי קיווה

 תזין של ששיקולו אלא כוהן־מינץ. לתנחום
 כך על לא, ואיזה להעלות שחקן (״איזה

נתנ מוטעה. היד. ולילה״) יומם חושב אני
 שגה סל, לקלוע הצליח מתי כבר ששכח אל,

 ההזדמנות, את ניצלו הפועל שחקני פעמיים.
 נתנאל .0:8 ספורות דקות כעבור הובילו
 החלו כסיד, החיוורים מכבי, אנשי הוחלף.
 של בסופו הצליחו שיניים, בחירוק נלחמים

 המישחק במחצית התוצאה. את להשוות דבר
לזכותם. נקודות עשר של בהפרש הוליכו הם

 היו למכבים מכבי? אנשי ניצחו מדוע
 כאמנון שחקנים צעירים. שחקנים יותר

 הביאו פרייטג וגדעון שטרקמן חיים אבידן,
 מאמן שלח, שמעון לקבוצתם. הניצחון את

 שאיכז־ ,הוותיקים שחקניו על התבסס הפועל,
 ואיטי. מגושם היה שלף עמי קשות. בו

 עמד לו, שניתנו הרבות ההזדמנויות באחת
 הכדור. עם לעשות מה ושכח הסל מול
 כל את ניסו לובצקי וצבי קמינסקי דויד

המפ בין בכולם. ונכשלו הידועים התרגילים
דקל. (״גרשי״) גרשון הצעיר רק בלט סידים

הת הזקנים על הצעירים של עליונותם
 מזין השניה. המחצית בתחילת גם בלטה
 השנים ונתנאל. גולובי ותיקים: שני העלה
 שחקני הצליחו. לא אך כוחם, בכל לחמו

 הצעירים משחזרו ההפרש. את צימקו הפועל
 מכבי של הכחולות החולצות בקבוצת לשחק

שוב. ההפרש גדל
 מכבי, אוהדי עבור מאושר היה הסוף

 נמיר, מרדכי העיר ראש הפועל. לאנשי עצוב
 מכבי לקבוצות גביע להעניק כבר הרגיל

הפעם. גם זאת עשה תל־אביב,
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 ״דיאנה״ לספרות ביתיהםפר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7-3 בצהרים, 1-9 השעות בין יום-יום.
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳. ג׳, א׳, ביטים

 לא אך למדינה, כבוד מביא הכדורסל
 התווך מעמודי אחד זייגר, אילן לשחקניו.

 לעזוב השבוע נאלץ הישראלית, הנבחרת של
 14 שיחק בה תל־אביב, הפועל קבוצתו, את

בנבחרת. פעילותו המשך את ולשקול שנה,
 ששרת מד, כל ״אם זייגר: הסביר הסיבות?

 בשביל לעשות יכולה מאיר גולדה החוץ
 לשלות רק זה הכדורסל, נבחרת שחקני
 בפעם אז ניצחון, כל אחרי ברכה מברק
 בעצמה.״ היא שתשחק הבאה

 הישראלית הנבחרת עם נסיעתו בעקבות
 כאשר כספיים. בחובות שקע למוסקבה,

 עשו אגודתו לראשי עזרה בבקשת פנה
 חובב,״ ״אתה תמימים. עצמם את אלה

 את לראות התקשה זייגר לו. הסבירו
 הנהנים כדורגל, שחקני לבין בינו ההבדל

ניכרת. כספית מתמיכה
 שחרור בקש אגודתו, לראשי פנה הוא

אפש גם שקל אחרת, לאגודה לעבור כדי
 הפועל ראשי בלגית. לקבוצה להצטרף רות

ברור היה אך עדיין, החליטו לא תל־אביב

ובן־בסט (ימין) זייגר כדורסלנים
״1 סחורה ״לא

 זייגר יוכנס לבקשה ייענו לא אם גם כי
 רק יותר נדיבה לאגודה יעבור להסגר,
שנה• כעבור

 השני ביום קבוצתו, במדי זייגר כששיחק
האח הפעם זו היתד. לעיל), (דאה השבוע

 אך תל־אביב. הפועל מדי את שלבש רונה
 עצמם, את ניחמו מושבעים כדורסלנים כמה

 הופיע בה האחרונה הפעם זו היתד, לא כי
תל־אביבי. בדרבי זייגר

כדורגל
ההדחה

 מרימוביץ יוסל׳ה היה שעבר לשבוע עד
 ועמנואל הלאומית, הנבחרת מאמן עוזר
 מהשבוע החל הנוער. נבחרת מאמן שפר

 הסיבה: התפקידים. שני את שפר ממלא
 לאזן הזמן הגיעה כי החליטה ההתאחדות

תקציבה. את
 רצו בחיפזון, התכנסו ההתאחדות מנהלי

 שובו לפני בחילופים הדיון את לסיים
 צ,יריץ,. מילובאן הנבחרת מאמן של לארץ

 שהותו תקופת כל משך עבד צ׳יריץ׳ כי
 שלא היה וניראה מרימוביץ, עם בישראל

להדחתו. יד נותן היד,
מהמש אחד אף לף. ואשמור לי שמור

 מינויו בעיית את שקל לא בדיון תתפים
 אנשי העקרונית. מהבחינה המאמן עוזר של

 הפועל אנשי במרימוביץ, תמכו ובית״ר מכבי
 מכבי, איש זר. היד, אף־על־פי־כן בשפר.

 שהכריע בן־דרור, שמואל הפתח־תקוואי
שפר. של מינויו למען בקולו

 שפר יתמנה אם בן־דרור: של השיקול
 כמנהל להתמנות סיכויים לו יהיו למאמן,

 הנחשב מרימוביץ, מתמנה היה אם הנבחרת.
 נוסף, מכבי איש היד. לא מכבי, לאיש

 כה תפקיד לתפוס יכול עצמו, כבן־דרור
המ העקרון לפי כי נבחרת. כמנהל חשוב
תפ היד. לך״, ואשמור לי ״שמור של קודש

הפועל. איש לידי להימסר צריך המנהל קיד
 הנוער נבחרת את הצעיד שפר עמנואל

 אותו ראו זאת עקב אסיה. בגביע לזכיד,
מקו את לתפוס כמתאים ההתאחדות מנהלי

 פרם שכחו שאלה אלא מרימוביץ. של מו
 גביע זהו לנוער. אסיר, גביע מהו אחד:

 כל לו אין הבינלאומי הכדורגל שבעולם
 - התקיימו בו מקום בטוקיו, אפילו משמעות.

ברצינות. אליו התיחסו לא התחרויות,
 יכול שפר אין אסיה, בגביע מהזכיה לבד
 אחרים. מרובים הישגים לזכותו לרשום

 ישראלית ליגה קבוצת לאמן הצליח לא הוא
המ הקאריירה לשיא שלמה. מעונה יותר

בינו קבוצה אימן כאשר הגיע שלו קומית
 שפר: של אחר הישג כבני־יהודה. נית

 צבי יונתן החיפאי המכבי של זריקתו
 לטוקיו, יצאה הנוער שנבחרת לפני יומיים
היום. עד הבינם לא שאיש שיקולים מתוך

ההת אנשי שכחו מרימוביץ את כשזרקו
 כבודם את שהציל הוא זה היד, כי אחדות

 עזבם. אינסלי ג׳ורג׳ האנגלי שהמאמן אחרי
, נבחרת מאין, יש נבחרת אז הקים הוא

ז לבוגרים. אסיה גביע את לראשונה שהשיגה
 מסכים הייתי לא נבחר הייתי אם ״גם
״בא מרימוביץ. הגיב התפקיד,״ את למלא
בשבילי,* מקום אץ כזאת ווירה
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