
ספורט
כדורגל

ד סגו חקן ד ש ל
נבחרת־ שוער ),28( מיזרחי יוסי
 קורות ביו מקומו את תפס ישראל,
 ■בהערצה אותו מלווה כשהקהל השער,

פור נגד למישחק שקדם בשבוע ובדאגה•
 הפציעה על כלי־התיקשורת דיווחו טוגל

סובל. הוא שממנה בברך
 למוד- מיזרחי השיב ישנה,״ פציעה ״זו

 ״מט- אותו. הטרידה לא כלל הפציעה אגים. -4
 שנספוג אחרי המישחק, שלמחרת אותי ריד
ה את שוב ישמיצו כולם שערים, כמה

 שלדעתו אלה בפני מטיח הוא כדורגל,״
 המיש- באמנות דבר מבינים אינם פשוט

במו כלום מבין לא למשל, ״אני, חק.
 אז בה. מזלזל לא וגם קלאסית, סיקה
מש בכדורגל מבינים שלא אגשים למה

מהפ יותר כואב זה השוער? את מיצים
ציעות.״

מה הנבחרת, עסייו רוזנצווייג, שמואל
 רגלו ברך סביב אלסטית תחבושת דק
 לעו- הוא אף ומנסה הנערץ, השוער של
השחקן. של רוחו את ;דד

 מיז- הודיע פורטוגל, נגד המישחק אחרי
שימ בסדום הצדיק את יחפש הוא רחי,
הכדורגל. לשחקן לסגוד שיך

מיזרחי, קובע שוער,״ להיות ״נולדתי
 מוציא אני מרוויח שאני הכסף כל ״את

 על לשים צריך שאני קוביות־הקרה על
 איבדתי לא עוד הפציעות למרות הברך.

 שבעירו, כנראה שמע הוא היופי.״ את
 הכדורגל אוהדי אותו מתארים ירושלים,

הנערות. על ונערץ אינטליגנטי כשחקן

־1133 על דק
 הכנות עושים חיפה מכבי באגודת

 חודשים כמה אחרי מסיבה, לקראת
 בין קשה הדדית ביקורת ומתיחת מתח של

האגודה. עסקני
 ממון לאגודה שיש בעובדה הצרה מקור

 בשחקן להשקיע מתכוונת היא שאותו רב,
הק היא שערים״. להריח שיידע ״חלוץ
כזה. שחקן לקניית לירות מיליון 10 ציבה

 מאלי האגודה נפרדה הקודמת בעונה
 תל־אביב מכבי לקבוצת שנמכר מיאלי
 חודש לפני לירות. מיליון שני של בסכום

 שיאפשרו בבקשה האגודה אנשי פנו
 תמורת מיאלי, את בחזרה לקנות להם

 מכבי עבורו. שקיבלו מזה כפול מחיר ^
 השחקן, על לוותר הסכימה לא תל־אביב 5

 יהוד, ששחקן חיפה במכבי נזכרו ואז ^
 מפאת מקבוצתו פרש רומנו, (״קיש״) משה
ב קשור אינו שקיש מכיוון ).34( גילו

 שלא חיפה במכבי משוכנעים היו קבוצה,
 את שוב לנעול אותו לשכנע בעייה תהיה

הנעליים.
חיזרה חיפה מכבי רק שלא הסתבר

רוזנצווייג ומעסה מיזרחי שוער
הנערות על ונערץ אינטליגנטי

 יהוד שגם אלא השחקן, אחרי בעירנות
 השרויה בקבוצה לשחק לחזור לו קראה

 לשחק לחזור בחר רומנו במצוקת־הישגים.
פרש. שממנה בקבוצה

 אולם מאוכזבים, נותרו חיפה במכבי
 רכישת בהצלחת תפנית מסתמנת היום

שפרעם. ממכבי ),23( ארמלי זהרי השחקן
הכו המכובדים. אל מישלחת

ב בשפרעם המשחק הצעיר, כב
של בביקורו גם זכה הארצית, ליגה

 תל-אביב. הפועל מאמן שווייצר, דויד
להז להיענות ארמלי העדיף לבסוף אולם
 יותר הקרובה החיפאית, הקבוצה מנת

לביתו.
 אולם לרווחה. היום נושמים חיפה במכבי

 ״לא-מקובלת״, בצורה החל המשא־ומתן
ל לנסוע מיהר חיפה מכבי כשיושב־ראש

 תחת בכים. והארנק בפיו כשסיגר שפרעם,
 הוא בשפרעם, האגודה דרך להסדר להגיע
הבינו מאוד מהר השחקן. אל ישר ניגש

התקב לא כזו שצורת־פנייה עסקני-מכבי
לש מיהרו והחיפאים טובה, ברוח שם לה

 לדבר ישבה אשר מישלחת, לשפרעם לוח
העיירה. מכובדי עם

 האיבה את לסלק הצליחו ■לאט־לאט
 בשפרעם אומרים היום להבנה. ולהגיע

 משפרעם ששחקן בשבילנו, כבוד יהיה ״זה
 מכבי ובאגודת בחיפה.״ .לקבוצה יעזור
 על כלל מדגרים שאין מספרים חיפה
כבוד. על רק אלא כסף,

שווייצר מאמן
— יסרב לא

ה מאחרי מושכי־חוטים שני כספי, חק
בהתאחדות. קלעים
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יסרב
ל  הוא האם הבא? המאמן יהיה י ר
 נוסף כישלון שצפוי או ישראלי, יהיה ■■י
 בעל הישראלי המועמד זר? מאמן עם

ה במינוי לזכות ביותר הרבים הסיכויים
ביש הכדורגל מאמני בכיר הוא נכסף
 תל־ הפועל מאמן שווייצר. דויד ראל,

 הכדורגל מעסקני לרבים המקורב אביב,
 זה. בתפקיד בעבר כבר שימש בארץ,

 לא בוודאי הוא המינוי, לו יוצע אם
יסרב.
הלאו לנבחרת הבא המאמן מינוי על
 הברפילד, חיים את הזה העולם שאל מית,

:לכדורגל ההתאחדות יושב־ראש

 כמישחק מצפה את למה •
ץ מפורטוגל הגבהות מול

כן־דורי) מנהל־הקבוצה :(משמאל מנפל מאמן
? בכישלונות אשם מי

 שנהיה כדי שננצח רצוי שנצליח. חשוב
 איזו לעצמך תארי בבית. השחור לסוס

בעולם! יעשה זה תהודה

 נוסע מילצ׳ן, עזריקם סגנך, •
 מאמן שם לחפש כדי לאירופה

לנבחרת? אחר

 יש עבודה של וחצי שנתיים אחרי עשה.
י. להמשיך. לו לתת אם לשקול

 להתגלח
שלגו הזקן על

 ההתאחדות עסקני יחליטו אם ך*
ה של בהעסקתו להמשיך לכדורגל י י

? מנסל ג׳ק הנוכחי, מאמן
 בקיץ מסתיים הלאומי המאמן של חוזהו

 שצפויה טוענות עקשניות שמועות אך ׳.82
 המיש- אחדי :הסיבה הדחתו. על החלטה

שבו כשלושה בעוד צפון־אירלנד, נגד חק
 אין מנסל עם החוזה לסיום ועד עות׳

 אם ״מדוע, לנבחרת. כלשהי משימה צפויה
חו ,שיבעה עוד המאמן את להעסיק כן׳

בכיר. עסקן השבוע שאל דשים?״
 יפוטר שאם מציינים לענף המקורבים

 את לו לשלם ההתאחדות תמשיך מנסל,
 דולר 2500 — 1982 ביוני 30ל- עד שכרו

 הוצאות את תחסוך היא אך חודש. מדי
 בהר־ וילה אחזקת — בישראל מחייתו

ומכונית. צליה־פיתוח
 ההתאחדות יושב־ראש הברפלד, חיים
שיח האנשים הם מילצ׳ן, עזריקם וסגנו,
חשו המאמן. של עתידו על סופית ליטו

צ־יו אופק יצחק של דעתם גם תהיה בה

 כמה חזה העולם הציג זה הקשר ׳ך*
להת סיכוי ■לו שיש לאיש שאלות ■■

 מאמן שווייצר, דויד — מנסל במקום מנות
תל־אביב. הפועל קבוצת
 חמישחק לפני מתרגש אתה •
פורטוגל? נגד

 זאת הרעש. .מה מבין לא בכלל אני
טו שהם שברור למרות חלשה, נבחרת

 להפריע מוטיבציה יש לנו מאיתנו. בים
יד והם טובה, תוצאה להשיג לפורטוגל

להם, נפריע שלא לכך אגו
 מחליף מחפשים אם לך ידוע •
 (סגן מילצ׳ן עזריקם מנפל? לג׳ק

ל נוסע ההתאחדות) יושב־ראש
אירופה.

 להביא. מי לו אין ,לטייל, נוסע הוא
 כבר מנוסים.ומוכשרים בעלי־שם, מאמנים
 הם פנויים, שנותרו מי בקבוצות. חתומים
 ששום מי או וחסרי־נסיון, צעירים בוודאי
בהם. רצתה לא. קבוצה

 מאמן שיבוא האפשרות גם קיימת
לנוח. פה שמתכוון

 כדי כס!? אין'די להתאחדות •
טוב? למאמן לשלם

 בעל- מאמן היה רק אילו פיתאום! מה
 כל לו משלמים; היו לבוא, מוכן שם

 לא מאלה אחד שאף היא המדיה מחיר•
 היא ישראל פה. לאמן לבוא בכלל מוכן
 אף אץ בתחרות. סיכוי לה שאין ארץ

האי לרמה המתקרבת בארץ אחת קבוצה
 נבחרת לאמן לבוא מוכן יהיה מי רופית.
סיכוי? לה שאין בארץ
בהתאח חדשה הנהלה יש •
 מאמן להיות לך הציעו האם דות.

הנבחרת?
נש הפיזמונים אבל בן. חדשה, הנהלה

 בהתאחדות, התלבטויות יש ישנים. ארו
 מאמן על להמר פוחדים להחליט. ופוחדים

 טוענים זה עם יחד שוב. ייכשלו פן זר,
 הישראליים. המאמנים בין מיבחר שאיך

 לי יש — ארצה שאם להבין נתנו לי
סיכוי.
 אחר ישראלי מאמן יש •

 עשוייה לכדורגל שההתאחדות
פניך? על להעדיף

 למדתי נסיון. ובעל מבוגר אני לא.
 שיחפשו למה שעשיתי. העבר משגיאות

שלנו? הזקן על שיתגלח מאמן

 שלנו המגעים במיסגרת נוסע הוא לא.
 שאסור קבע פיפ״א באירופה. אגודות עם

 העולמי, הגביע במיסגרת ששיחק לשחקן,
 באולימפיאדה שתשחק בנבחרת להיכלל

 שלנו העירעור יתקבל לא אם .1984ב־
נצ המיזרחי, מהגוש המדינות של וגם

אחר. סגל עם נבחרת להקים טרך
 ואנחנו ,1982ב־ כבר יתחילו המישחקים

באימונים. להתחיל מתי מתלבטים

המאמן? יהיה מי *
 לחפש התחלנו לא עוד יתחיל. מנפל ג׳ק
אחר. מאמן

נב נגד המישחק תוצאת *
 את לקבוע עשויה פורטוגל חרת

? מנפל ג׳ק של העסקתו המשך
 המאמן. עם חוזה להפר כוונה לנו אין

 את ויצעיד ׳82 יוני סוף עד חתום הוא
 בנובמבר, הבאה, למשימתה גם הנבחרת
אירלנד. צפון מול במישחק

 לכדורגל, בהתאחדות אתם *
מנפל? מג׳ק מרוצים

ה את עשה הוא שלנו. המאמן הוא
אבל — שציפינו כפי לא שלו. עבודה

הברפלד יו׳׳ר■
הנכסף למינוי —
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