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ש כוח - הזה העולם חד

 חדש כוח - הזה העולם תנועת של השלישית לוועידה ההכנות
גבוה. להילוך כבר נכנסו -

 נמשך. — והצירים החברים מיפקד
 החלו. — המחוזיים הכינוסים

בהדפסה. — והצעות־ההחלטה לדיון הפרקים ראשי

ואתה־
! ? אלה בהכנות כבר ההשתלבת

! ? כאיזורך המחוזי הכינוס מתי אתה היודע
: המעשיות בהכנות מתחילים אנו השבוע,

 לוועדה כך על יודיע הוועידה, בזמן למקום־לינה הזקוק בל •
המתמדת.

 בתקנון, לשינוי הצעות הצעת־החלטה, להגיש הרוצה בל •
 לוועדה מיד יכתוב - העקרונות של מחדש ניסוח או הסתייגות
המתמדת.

התמעה שר השלישית הוועידה
 באולם ,19.00 בשעה 20.8.70 חמישי, ביום תיפתח
 בתל־אביב 48 קלישר ברחוב העבודה" ״ברית

.22.8.70 שבת למוצאי עד מקום, באותו ותמשך,
 בר־תוקף חבר כרטיס ברשותך שיהיה לכך לדאוג עליך בוועידה, להשתתף כדי

: והאיזורים המחוזות רכזי עם מיידי קשר תקים וכי

 הצפון מחוז
השרון מחוז

תל־אביב מחוז י
 ירושלים מחוז
 באר־שבע מחוז

 אילת איזור
אשקלון איזור

ספורט
כדזרול

 של סופו
החזק? האיש

 אמר דיחוי!״, בלי אותו לפטר ״יש
 בו התבוננו שומעיו בזעף. החזק״ ״האיש
 נדון בוער, אינו ״העניו מהורהר. במבט

 לבסוף הפטיר המזכירות״, בישיבת כך על
ההנהלה. יושב־ראש
 אינם הפיטורין כי שרמזה זו תשובה

 עוד ראוי אם רב ספק הותירה ודאי דבר
 חדל האומנם לכינויו. והמוצק הנמוך הגבר

 להיות ברים הצלקת״) בעל (״האיש צבי
1 חזק?

ההתאח הנהלת יו״ר סגן ברים, לצבי
 השבוע ניתנה הפועל, מטעם לכדורגל, דות

 סיכום־ביניים לעצמו לערוך נאותה הזדמנות
נק אליה הכדורגל בעסקנות קאריירה של
שנה. 20ל־ קרוב לפני לע

 בראשית הכדורגל שדה אל הגיח ברים
 שוליות עמדות תופס והחל החמישים שנות
 בכישרון שירת תקופת־מה הפועל. מטעם

המת תקופת לאחר התל־אביבי. הסניף את
 הרחובותי הדפוס בעל הצליח קצרה, נה

 מהשרון אחרים עסקנים שני עם להתידד
 הפועל לעסקני תחליף להוות להם הציע

הכדורגל. בחיי ששלטו בתל־אביב הוותיקים
 מכפר־סבא, לשעבר והכדררגלן האתלט

ה והפתח־תקוואי אלמוג, (מיקה) מיכאל
 ברים, את אליהם צירפו הלר, מנחם שאפתן

 הקובעת לטרויקה להפוך כדי היסוס, בלי
 והמתפתחים המסועפים הכדורגל בעניני

 הסתתרו הם שנים במשך הפועל. מרכז של
 כיושב־ שכיהן זאבי, יצחק של גבו מאחורי

 למי הניחו אחרי־כן שנים וכמה ראש
לשאת פנאי, יצחק הפועל, מזכיר שהיה

 מעמדו את ניצל והוא ברים את הפתיעו
 היוגוסלבי המאמן את להעמיד כדי כגזבר

מקומו. על
 המאמן של ונישנות החוזרות בקשותיו

 ובהטבת במחנות־אימון כסף יותר להשקיע
 נענו הנבחרת כדורגלני של המחייה תנאי

 של מחדרו ונישנים חוזרים ב״לאווים״
נאבק 1967וב־ 1966ב־ הכל־יכול. הגזבר
יוגוסל נבחרת של מאמנה שהיה מי עדיין
 ידיו. רפו 1968ב־ אבל מעמדו, על ביה

 באליפות לזכות הצליחה לא שישראל אחרי
חוזהו. עוד הוארך לא בטהראן, אסיה
 ומשעשעות דרמטיות בנסיבות קרה זה

חלו היו ההתאחדות הנהלת חברי כאחד.
 צייריץ׳, של מעמדו לגבי .בדיעותיהם קים

 למאמן נפשות עושה והחל ברים כשבא
 שפר, (מונדק) עמנואל מכפר־סבא, המוכשר
רצו פעמים שלוש מאסיה לחזור שהצליח

 אלמוג מיקה לנוער. היבשת גביע עם פות
 איש־חסותו, צ׳יריץ, כי במחשבה חי שעדיין

ובעו בעת היה ואשר — הפעם גם יינצל
 בפה עקב — לשפר גם מקורב אחת נה

 ברים של המפתיע התמרון אחרי פעור
למא 42ה־ בן הכפר־סבאי הפך שבעקבותיו

ישראל. נבחרת של *11ה־ מן
 שנתמנה ברים, למדו קצר זמן תוך

 — הנבחרות ועדת ליושב־ראש מהרה עד
 איזו לשם יודעים אין הזה היום שעד גוף

— הביא הוא תועלת ואיזו הוקם מטרה

שפר עמנואל
המרד נס את הרים

 לתפקידו בלתי־נידלד, במרץ שנכנס ושפר,
 האמין ברים החיים. עובדות את החדש,

 בכוח, הנבחרת ענייני כל את ינהל הוא כי
 יש לשפר כי לדעת נוכח בפועל, לא אם
 דריסת־ לו להעניק מיאן שפר עבה. עור
בהמלצו או לנבחרת השחקנים בקביעת רגל
 לקיים יש שחקנים אילו עם ברים של תיו
לחוץ־לארץ. המסעות את

׳ ! המחוזיים בכינוסים השתתף להצלחתה, ידך תן לוועידה, בהכנות השתלב

הטלפון הכתובת השם

 תל־אביב ,136 ת.ד. התנועה, למשרד ושלח גזור

:בירושלים
יתקיים אגרון, רחוב העיתונאים בבית ,4.8.70ה־ ג׳ ביום

ם נ י כ ר ו ז י א
בהשתתפות

אבנרי אורי

מוזמנים רבתי תל־אביב באיזור והאוהדים החברים כל

ס נ כ י ל ר ו ז י א
 .20.30 בשעה ,6.8.70 ה׳, יום אמריקה, ציוני בית בתל־אביב, שיתקיים

בהשתתפות

ברים צבי
שרצים של קופה

 את הקדיח שהאחרון עד הבכיר. בתואר
 לזכותו אוהדות מילים לומר העז תבשילו,

 כך על ושילם המיקצועני, הכדורגל של
המלא. המחיר את

 היה פנאי הכדורגל. שד האסון
 דחק בברים, לשלוט שהצליח האחרון האדם
מע לו והעניק הבכירים מהתפקידים אותו

שנב מאז השורה. מן הנהלה חבר של מד
 •נותר לא ההתאחדות ליושב־ראש הלר חר

 במוסד בחוטים המושך הוא ברים כי ספק
 מיקה השלישי, האדם הכדורגל. את המנהל
למנהי המירוץ מן פרש הפופולארי, אלמוג

פוליטית. לקאריירה התמסרותו בשל גות,
 המזוהה לשם הופך החל ברים השם

 בו שדבקה השרצים וקופת ההתאחדות, עם
 המוסד. על צל הטילה — פעילותו בשנות
 הליגות,׳ מיבנה את שיגדילו אומר ,ברים
 הגיעה לא עדיין ,ברים: הכותרות. זעקו

לב הזמן הגיע ,ברים: ,למקצוענות. השעה
לנבחרת.׳ ישראלי מאמן חור

למע לפני שהושמעה זו אחרונה הצהרה
 ביותר המפתיעות אחת היתד, משנתיים לה

האיש. מפי שצוטטו
 צ׳יריץ מילובאן היוגוסלבי היה 1968 עד
 ישראל. נבחרת של הכדורגל נבחרות מאמן
 השתנו מעסיקיו עם שיחסיו זה מאמן

 מתחיבת כלל נהנה לא לפקידה, מפקידה
הע ואף המקצועי לתחומו ברים של אפו
 ביותר הכבד ״האסון הכינוי את לו ניק

לא הדברים הישראלי״. הכדורגל את שפקד

 השניים בין המתח סי? את ידיח מי
נבח של השתתפותה בעקבות לשיאו הגיע

ב העולמי הגביע במשחקי ישראל רת
 המשלחת כראש ברים כיהן שם כדורגל,

 דו״ת שפר מסר שבוע לפני הישראלית.
 בהאשמות ברים את האשים המסע, על

ביותר. חמורות
על שפר עמנואל של הנוקב הדו״ח

 ושרק• כחל בלי תיאר בו במכסיקו המסע
הממו לו שהעניק הגדושה הצרות סאת את
 הנבחרות,■ ועדת יו״ר עליו, הישיר נה

 בפעם הסאה. את הגדיש ברים, צבי קרי
לה אדם קם המוסד בתולדות הראשונה

נז בגרימת האשימו בברים, דברים טיח
הנבחרת. בענייני ובבתישה קים

חלי והחוויר האדים לדו״ח, האזין ברים
מגוח הן ״ההאשמות לבסוף: הפטיר פות,
מד, עליהן. להשיב מכבודי ולמטה כות,

להמשיך עוד יוכל לא זה שקרן שברור:
בתפקידו!״ ולכהן

ההנ חברי אחרת: היתד, המציאות אולם
 לחצו תחת שנים משך נתונים שהיו הלה

להר נאלץ וברים ראש להרים העזו הכבד,
שלו. ראשו את כין

 להיות ימשיך שפר שעמנואל ההחלטה
 בשבילו היתה ישראל נ^חרת של מאמנה

זה מכשלונו יוציא האם מוחצת. מהלומה
אישיות? מסקנות

 הס, לאיוש פולק, אגון : לו קדמו *
 אלברט בית־הלוי, משח סקלי, ולאדיסלב

 מאנדי, גיולה וארון, משה גיבונס, הנרי
 מילובאן מירמוביץ, יוסף איינסלי, ג׳ורג׳

צ׳יריץ.
אבנרי אורי

1717 הזר, העולם




