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ל וסתחננים ריקה שהיא זועקים
 לסכומים מגיע תקציביות, תוספות

 צנוע חישוב על־פי אסטרונומיים.
 8כ־ מנסל על ההתאחדות מוציאה
לשנה. לירות מיליון

מן א  מ
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ה הסכומים שפרשת תכן, ן*
 מנסל מקבל שאותם עצומים

 ניבחרת אם עולה, היתה לא כלל
מצלי היתה ישראל של הכדורגל

 הניבח־ ספגה שעבר בשבוע רק חה•
 הסקוטים. של מרגליהם הפסד רת

 הניבה־ נגד — אחד מישחק מילבד
 כאילו ששיחקה האוסטרית, רת
 הפסידה — תענוגות במסע היא

 מיסל של שרביטו תחת הניבחרת
 סחטה או מישחקיה, יתר בכל

תיקו. תוצאת
 לראשונה הועלה מנסל של שמו

 הכדורגל ניבחרת לאימון כמועמד
.1979 שנת באמצע ישראל של

 ג׳ון האנגלית, הכדורגל ניבחרת
 על אלמוג בפני המליץ גרינווד,

 ניבחרת של לשעבר מנהל מנסל.
 קשיש אנגלי ווינטרבוטם, וולטר זו,

 עם טובים בקשרים הנמצא ונחמד,
להמלצה. הוא אף הצטרף ישראל,

 התקשר אלה בהמלצות מצוייר
 ספורט לעיתונאי אלמוג מיקה

ב היטב המעורה ידוע, ישראלי
 לברר ממנו וביקש האנגלי, כדורגל
 פניה זו היתד, המועמד. על פרטים
ש המידע ובלתי־רשמית. פרטית
 לא הישראלי העיתונאי לו הביא
 אלמוג אך במייוחד. מעודד היה
 הפרשה, את לסיים להוט כבר היה

 להעסיק זה, מידע למרות והחליט,
הניבחרת. כמאמן מנסל את

להנ ההצעה את אלמוג כשהביא
 הצביעו לכדורגל, ההתאחדות הלת

 מינויו נגד חברי״ההנהלה מרבית
בהת אלמוג של חבריו מנסל. של

ההצעה. את דחו מהפועל אחדות
 הד,צ־ שנפלה אחרי מיספר ימים

ל מנסל ג׳ק ג׳ון את למנות עמה
 ישראל של ניבחרת־הכדורגל מאמן

התקשר מנסל מפתיע. מיפנה חל

כן־גוריון כנמל־התעופה (משמאל) מנפל מאמן
כרטיסים על הסכם

 של הקודם המאמן שפר, עמנואל
 ב־ שנכשל אחרי הודח הניבחרת,

 לגמר הניבחרת את להצעיד נסיונו
 שנע-כו האולימפיים, המישחקים
 החל כדורגל עסקן יכל במוסקווה.

 יורש למנות כדי לחצים, להפעיל
 שפר אליו. המקורבים מקרב לשפר
 הזמן לפני חוזהו על לוותר הסכים
 רק יבוא שאחריו אחד: בתנאי
 רוב שלהם הפועל, ראשי זר. מאמן

הת לכדורגל, ההתאחדות בהנהלת
 אז טענו הם שפר. של לתנאי נגדו

עתק. הון עולה זר שמאמן
ההת הנהלת יושב־ראש אולם
 הוא התעקש. אלמוג, מיקה אחדות,

כדו להתאחדויות מיכתבים שיגר
 המלצות וביקש העולם, ברחבי רגל
 ישראל. לניבחרת זר מאמן על

 פשוטה מעובדה התעלם אלמוג
ש השנה חודשי באותם — אחת
 החודשים מאמן, חיפש הוא בהם

 כל עדיין מועסקים אפריל־מאי,
 שיעור־ בעלי הכדורגל מאמני
עו בסוף רק בקבוצותיהם. הקומה

מסתיי כשהליגות הכדורגל, נת
המאמ בבורסת לנבור אפשר מות,
ב טוב. מאמן ממנה ולשלוף נים

בחו הפנוי שמאמן ידוע אנגליה
מה מאמן הוא אפריל־מאי דשים
 שנז׳יור השלישית, או השנייה דרגה

עבודה. מחוסר
מנהל תקופה באותה שהיה מי

דרי את לחתוך והסכים לאלמוג
מח על ולהעמידם הכספיות שותיו

 עוד שהרגישו הפועל, אנשי צית•
הת משום נעים״ ״לא לכן קודם

 אלמוג, חברם, להצעת נגדותם
 ל־ מהתנגדותם לסגת דרך מצאו
 גדיל אינו כשהסכום עתה, מנסל.

 להצטרף הם גם הסכימו כל־כך,
 שם־לב לא איש ההצעה. לאישור

 של משכורתו אחד: חשוב לפרט
 היתה על־ידו, שהוצעה כפי מנסל,

ב המקובלת מהמשכורת כשמינית
ה מהשורה מאמנים עבור אנגליה

 מנסל את הציג ואלמוג ראשונה.
הראשונה. מהשורה כמאמן
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כמנהל מנסל של סיונו ך
הראשו בליגה כמקובל מאמן, ■■
הק ביותר. דל הוא באנגליה, נה

 הוא שאין ידעו האנגליות בוצות
לנ למישחק, הרכב לקבוע מסוגל

רכי לגבי נכון לשקול מישחק, הל
לע שיודעים כפי שחקנים, שת

 ופייז־ מאיפסוויץ רובסון בובי שות
מ מאוכזב כשהוא מליברפול. לי

 אימן לדובאי, מנסל פנה אנגליה
 לאיגליה, וחזר חודשים כמה שם
עבודה. למצוא לנסות כדי

ה אליו הגיעה זו משבר בשעת
 מחוזקת כשהיא אלמוג, של פניה

המנ מנסל של ידידיו בהמלצות
עבודה. שלהם לחבר למצוא סים

 נגדו לתסיסה מודע עצמו מנסל
העו לכתבת לכדורגל. בהתאחדות

 השבוע, אותו שפגשה -הזה, לם
 על לדבר מוכן לא ״אני :אמר הוא

 ההטבות על או שלי המשכורת
התחייבות שום לי אין מקבל. שאני

שפר מאמן־לשעבר
לחוזה שהביא התנאי

 אחד, כל לעיתונאים. מידע לספק
העבו את עושה העיתונאים, גם
 ביל־ אחת מטרה לי יש שלו. דה

לר העומד הזמן את לנצל בד:
 של מישחקד, את לשפד כדי שותי

הניבחרת.״
 נמצאת הניבחרת מנסל, לדעת

 האחרון ההפסד את טוב. במצב
 וכה כה ״בין מסביר: הוא שלה

 לספרד.״ להגיע סיכוי לנו היה לא
 מג־ מודד האישיים כישוריו לגבי
 יותר אמון בדרך־כלל ״אני סל:
 מוכן לא אני אבל הטכני, הצד על

כישורי.״ לגבי לפרט
 הכדורגל, התאחדות יושב־ראש

 נמצא שהוא מודה אלמוג, מיקה
 מנטל. עם אישיים רעות ביחסי
מנסיעו שבאחת מודה גם אלמוג

 בסוף־ התארח לאנגליה הרבות תיו
מע ״אני מנסל. של בביתו שבוע

 הגון אדם טוב, כמאמן. אותו ריך
 גם יש לאלמוג חרוץ.״ ומיקצוען

 שתוך קרה, זה איך פשוט הסבר
 של משכורתו הוכפלה שנה חצי

 של לנסיון אותו ״קיבלנו מנסל:
 ואז בנסיון. הצליח הוא שנה. חצי

 ניבחרת־ את לאמן גם לו נתנו
משכורתו.״ את והכפלנו הנוער
 כמאמן בעבודתו מנסל החל מאז

 ה* בתוך ביחסי־האנוש משבר חל
טו שרבים שפיגל, גיורא ניבחרת.

הר לתרום יכול עדיין שהוא ענים
בצר המשחק פרץ, ויקי עזב. בה,
 הטחת תוך מהניבחרת, פרש פת,

 כהן אבי בבמנסל. כבדות האשמות
 מסתיר אינו אך פרש, לא עדיין

 לשחק שלו חוסר־ההתלהבות את
 פסי ומאשים מנסל, של בניבחרת

לה מוכן אינו מנסל המאמן. את
 נגדו. השחקנים האשמות על גיב

 האשמות מגדיר זאת לעומת אלמוג
 שפיגל מים. בכוס כ״סערה אלה
 יותר. לתרום היה יכול לא כי עזב
 בדקה אותו החליפו כי התרגז פרץ

 צפון־אירלנד. נגד במישחק 70ה־
מנסל.״ נגד מסיתים כהן אבי את

 כהונתו את אלמוג מסיים השנה
 לכדורגל. ההתאחדות כיושב־ראש

 את להדיח שקם שהגוף נראה,
 לסלק כדי זו הזדמנות ינצל מנסל,

 אמנם למנסל הלאומי. המאמן את
ש נראה אך ,1982 יוני עד חוזה

ה בהתאחדות אלמוג של יורשיו
 הנכון הסעיף את ימצאו כדורגל
 כדי האנגלי, המאמן של בחוזה

 ללא גם להדיחו יהיה שאפשר
 מנסל של מתנגדיו פיצויים. תשלום
 שלו. צעד כל אחרי עתה עוקבים

שיש נגדו, חומר לאסוף ושוקדים
יגיע. ההדחה שרגע בעת אותם רת

■ גורכיץ גילי

במדינה
מופעים

ויון,באץ־וו כמו לא
 מחה יבי, המחאה, משורר
 הפגס ג:ר הפעם 0;

:זי7א גדי 7ש לשיחרורו
הת אחר־הצהריים שישי ביום

 אנשים, מאות צוותא באולם כנסו
 החייל עם הזדהותם את להביע כדי
 בשל צבאי בכלא היושב אלמי, גדי

 הכבושים. בשטחים לשרת סירובו
 מאוד וזקנים מאוד צעירים שם היו

הורי עם שבאו תינוקות שם והיו
ש אמנים, הופעת התקיימה הם.

 לתיאטרון הדוקטור הנחה אותה
 תמיד כמעט כמו והיתה, עוז, אבי

שערוריה. גם כאלה במקרים
 גרוניך שלמה את הזמין עוז אבי
 בניגוד גרוניך, הבימה. על לעלות

 שר האירוויזיון, על לתחרות גמור
 רחמים, מלא אל בשם יפהפה שיר

 לצוותא, לבוא רצה לא כי והודה
 בפוליטיקה, מעורב להיות שלא כדי
 לליבו. נגע אלמי של עניינו אך

איטל חיילים שיר שרה רוט חנה
 במלחמת־ הכיבוש על שסיפר קי,

האי בהיסטוריה העולם־הראשונה.
 הכיבוש נחשב חנה, סיפרה טלקית,
 בשיר אך עילאית, גבורה למעשה

לכי החייל מתנגד הפשוט החיילים
 שרה אחר־כך אותו. ושונא בוש
 כי המספר לוין, חנוך של שיר

 אף. אבינו לאברהם הבטיח אלוהים
 כחול אשר ולזרעו לו הגדולה הארץ

 — אומר והשיר שפת־הים• על
 שפת־הים, על אשר חול אינני אני

 נתן/ אשר הבטחות מקיים ואינני
 שמבטיח ומה לאברהם אלוהים
הפרטי. חשבונו על שיקיים אלוהים,
 המנחה, שלי״. הבית ״זה
 מילואים חייל על פיפר עוז, אברהם

אר שעלה טייטלבויים, יצחק בשם
על־ידי נרדף שם מארגנטינה, צה

 שגם אלוני, מירי הזמרת של ידידה
 להפריד. מיהר בערב, הופיעה היא

ה את שנידב צוותא, מנהל ציון,
זה :צעק האירוע, לצורך אולם
 לדברים אתן לא אני שלי, הבית
 לא הוחלט, לבסוף פה. לקרות כאלה

 להגיד. ליבי לתת הרוב, דעת על
 ישבו ויינגרטן השחקנים דבריו. את

 שהפריע ויבי, הבמה, על נבוכים
 מהמיק־ התעלם עליה, עמד להם,

 של בזכותו דבריו את ונשא רופון,
 טהור איש כינה שאותו אלגזי, גדי

ומאר אמנים אותם ובגנות וכנה,
 לעניין קדוש עניין ההופכים גנים

 דבריו את שנשא לאחר ממוסחר•
 המשיכו והשחקנים מהאולם, יצא

נעים. מתוך הקטע בהצגת
 שילם צוותא את שמילא הקהל
ב להשתתף כדי שקלים עשרים
לצו ישמש שנאסף הכסף אירוע.

 ול- בעיתונים מודעות פירסום רך
 של שיחרורו למען מופעים אירגון
 שנמשך המופע, במהלך אלגזי.
 ובהן גלויות חולקו ארוכות, שעות
 מרצה שבו הכלא של הצבאי מענו
וה שלו, המאסר עונש את אלגזי

 מילה לו לשלוח התבקשו נוכחים
חמה.
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 מישפט מפגי הפחד
ב7 התק!! יד7הר

 אדום מגן־דויד של האמבולנס
 ובהיבהובי־ בצפירות דרך לו פילס
 מפרקליטות נואשת קריאה אור.

אותו. הזעיקה בירושלים המדינה
 הרביעי היום של הבוקר בשעות

היו של משרדו אל הגיעה שעבר
בעבי שנאשמה אשה המישפטי עץ
 * כדי למקום באה היא פלילית. רה

2 המט׳ הפרקליט את ולשכנע לנסות

הניצים כין מפריד (באמצע) נחייסי
רם בקול רסינה

 בקיבוץ להתגורר ובחר המישטר,
 ב־ שירון טייטלבויים כרם־שלום.

במי לשרת זמנו וכשהגיע צה״ל,
 לשרת מסרב הוא כי הודיע לואים,

 עם המאבק הכבושים. בשטחים
 עזב והוא בלתי-נסבל, הפך צה״ל

מישפחתו. עם הארץ את
 ההגנה מנאום קרא פתר סיני

 עופרה והשחקנים אלגזי, גדי של
 מתוך קטע הציגו ויינגרטן ואיציק
 הסקאנדאל. החל אז נעים. ההצגה

ב לרטון החל יבי הזועם המשורר
בש העניין עבר בתחילה רם. קול
שיש ממנו ביקשו לאט־לאט קט,

 שהופכים וצעק התפרץ יבי תוק.
 הטהור אלגזי גדי של עניינו את

 יאהב לאי ושגדי מיסחרי, לעניין
 פרצה איך, ידע שאיש מבלי זאת.

 מארגן לבין יבי בין תגרודידיים
נחייסי, ג׳סי סתר. סיני הערב,

 ה־ ההליכים את לעכב בתיק, פל
לעי בקשה היחד, בידה מישפטיים.

לס מישאלה ובליבה הליכים, כוב
מישפט. ללא התיק את גור

 כה הדבר אין כי ראתה כאשר
לת להמתין עליה יהיה וכי פשוט,
 החלי המישפטי, היועץ של שובתו

ב התגלגלו ועיניה להחוויר פניה
 שפכו הנרגשות הפקידות חוריהן.

 התאוששה. לא היא אך מים, עליה
אנ את להזעיק שדאג מי היה לכן
מגן־דויד־אדום. שי

 וגבר לבנים במדים נערות שתי
ה סן פרצו החיאה מכשיר נושא

 פנימה. הבניין אל ומיהרו אמבולנס
מאוששת.׳*ץ הגברת את מצאו הם

 את אספו ההחיאה צוות אנשי
לגור הגברת את והשאירו כליהם

 אנשי עם ולהתדיין להמשיך לה,
הפרקליטות.
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