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שבו1 כמה מזה סוער הישראלי הכדורגל
 שייבחר בר־המזל המאמן יהיה מי עות:
 ישראלי נבחרת את לאמן השנה

 כמובן. ברורה, ׳והעיתונות הציבור דעת
 לחפש מרשה אינה הלאומית הגאווה

 בכחול־לבן. להסתדר כשאפשר תוצדת־בית,
 הביאו לא היום שעד מוכיחה, ההיסטוריה

 יותר מרשימים הישגים הזרים המאמנים
 אז ׳המקומיים. המאמנים מחליפיהם מאשר

 בחו״לי לחפש למה
 יהוד, הפועל קבוצת מאמן רוזן, צבי
 יש היהודים. מלחמות בגלל ״הכל אומר:

 שיכולים טובים, מאמנים כשלושה לנו
ה מהמועמדים יותר טוב לאמן בהחלט

 מייל- יש אז ביניהם, להחליט קשה זרים.
 בכדורגל.״ גם כך בפוליטיקה כמו חמות.

 מבזבזים למה 1 להחליט קשה מדוע
 י מחו״ל מועמדים על כספים הרבה כל-כך

 ההתאחדות הנהלת אוחזי[. שלושה
בדי מצויה להכריע, האמורה לכדורגל,

 מזרמים אנשים יושבים בהנהלה למה.
 לכיוון מושך אחד וכל שונים, פוליטיים

 רוצים אלה, דיעות חילוקי בגלל שלו.
 בתיקווה זר, במאמן בהנהלה מכבי אנשי

מעדי הפועל מרכז אנשי מהפכה. שיעשה
 המנטליות את המכיר מאמן־ישראלי, פים
 בית״ר אנשי המקומיים. השחקנים של

 זר, מאמן •שיהיה רוצים היו בהנהלה
 ישראלי. מאמן עם בצוותא שיעבוד בתנאי

 מכריע,״ ואין בטלית, אוחזין ״שלושה
 ידוע. עסקן השבוע אמר

טוטו־מאמנים, חגיגת משתוללת בינתיים

מכנס כדורגלן
נגדו העיתונות

 והציבור הספורט עיתונות את המעסיקה
 ההתאחדות שהנהלת אומרים הישראלי.

 להוכיח כדי המאמנים הצגת את עורכת
חשובה. היא כמה עד ישראל עם לכל

 מוכנים אינם ישראל נבחרת שחקני רוב
),31( דמתי גדעון בעניין. דעתם להביע

 את השבוע חוזה רוזן, צבי יהוד, הפועל של הכדורגל קבוצת מאמן
 את חוזה שווייצר דויד הקרובה. בשבת שייערכו הליגה מישחקי תוצאות
יהוד. הפועל של מישחקה תוצאת

וטו

וטו

וטו

וטו

— ת״א בית״ר .1
תל־אביב: שימשון

כו שוויון פה יש דרבי. מעין זהו
 נקודות חלוקת עם מילחמה חות.

תיקו. יהיה שווה.
פ—יי הפועל .2 ■6*3■

■ ש פ נ  ראשון־ הפועל — ■
 ירידה. בסכנת הקבוצות שתי :לציון

נקו חלוקת תהיה עצבים. פה ישחקו
תיקו. שווה, דות

— חיפה מכפי .3
:פתח־תקוה מכבי 1

יו טובה פ״ת כוחות. שוויון כאן גם
 תעניק חיפה של הביתיות אבל תר,
תיקו. לה

— פ״ם הפועל .4
:יהוד הפועל

 כפר־ לקבוצת נצחון אפילו או תיקו
 בהגנה. טוב שוער יש ליהוד סבא.

שתייצר). דויד של (תחזיתו
— ת״א הפועל .5

:תל־אפיב מפבי
 כהן. אבי בלי בעיות יהיו למכבי
 אבל יתרון. ־ להפועל נותנת זו עובדה
מלק מנוס אין משלו. חוקים לדרבי

תיקו. כאן גם : בוע
ת״א בני־יהודה .6

■ ■ :ב׳׳ש הפועל — ■
 לכני־יהודה, נצהון על מהמר אני

ב היו האחרונים שבשבועיים למרות
נסיגה.

— פ״ת הפועל .7
:ירושלים בית״ר

 גם הם לנקודות. זקוקים הירושלמים
ל נצחון מפתח־תיקווה. יותר טובים

_ ירושלים.
נתניה מנכי .8

:יפו מכני —
 יביאו הביתי והמיגרש היכולת הבדלי

לנתניה. נצחון שוב
רמת־גן הפועל .9

:יכנה מככי —
 שתיהן הכל. אומר בטבלה המיקום
לליגה להעפיל כדי לנקודות זקוקות

תיקו. הלאומית.

וטו

רוזן מאמן

 מכריה הפועל .10
:רמלה כית״ר —

הת הגביע במישחקי השבוע לאחר
 שד,־ אפילו רעה. לא שרמלה ברר

 יהיה בבית, טבריה אצל יערך מישחק
לרמלה. נצחון

קריית־ מככי .11וטו
חי הפועל. — גת

 תצליח חיפה, לשעבר, הלאומית פה:
 בקריית־גת. אחת בנקודה רק לזכות
תיקו.

— עכו הפועל .12
כית־שמש: הפועל

 עכו הפועל כזה. מישחק לנחש קשה
 מבחינה בבית. יותר כגורפת ידועה

ו יותר טובה בית־שמש איכותית,
 נקודות חלוקת תהיה ששוב נראה
תיקו. שווה.

נצרת־ הפועל .13
הכה — עילית

 תמיד צריך הטוטו בטופס :ר׳׳ג מנכי
שיסתיי שניים או מישחק על להמר

 •לנצרת־ נצחון :לכן בהפתעה. מו
עילית.

 לנחש נתניה, מכבי קבוצת מאמן פרלמן, שמואל הצליח שעבר בשבוע
המישחקים. 13 מתון שלושה

יש נבחרת וקפטן תל־אביב שמשון ׳שחקן
 המאמן יהיה מי קשה. ״שאלה אמר: ראל

 יכעס.״ השני אגיד. שלא מי י הלאומי
 פתח- מכבי שחקן ),26( כהן גיסים
 יודע. ״לא :ישראל בנבחרת קשר תיקווה,

 שווייצר לדויד וגם - מרימוביץ׳ ליוסי גם
 לא לדעתי והצלחות. נסיון על קבלות יש

 הכסף.״ על חבל מחו״ל. להביא צריך
 ירושלים, בית״ר שחקן ),27( מיזרחי יוסי
 מאמן יש ״אם ישראל: בנבחרת שוער
 אותו. להביא כדאי בחו״ל׳ ומצליח ידוע
 המאמנים משלושת שאף־אחד חושב אני

 בחו״ל. שם בעל אינו ■שהגיעו הזרים
 פה.״ גם טובים מספיק יש

 מגן פ״ת, מכבי שחקן ),25( מכנס גדי
 ביג׳ק מצדד ״אני :ישראל בנבחרת ימני

 האחרון הלאומי המאמן האנגלי. מנסל
 שהעיתונות אלא המתאים. לדעתי הוא

 יש ישראלי מאמן־לאומי על גם ■נגדו.
 זר.״ על שכן כל לא ביקורת, הזמן כל

 תל־אביב מכבי שחקן שווייצר, משה
 שהוציא המאמן שווייצר, דויד של ובנו
 יש שבארץ סבור מהמירוץ, עצמו את

חושבים ולשנות. ״להחליף של מנטליות

ויליס כדורסלן
אימפריה להפיל

 זה, ■שבטוח מה טוב. יותר שהשני תמיד
 הגענו לא הזרים המאמנים עם שגם

מקום.״ לשום
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 אלה בימים החותרת תל־אביב, מכבי על
 השלישית, הפעם זו אליפות־אירופה לקראת

 אומרים מה כוחה, מה הכל. הציבור יודע
 ומי הלב, במפתח מכה קיבל מי שחקניה,
 עומד ומי יום־הולדת, יש למי בקרסול,

 מעדכנים אלה מלאים בפרטים להתגייר.
 בכותרות כולו העם את כתבי־הספורט

עיניים. מאירות
. מדווחים, .  תל- הפועל על אכל.

 מול השבוע שהתמודדה הקבוצה אביב,
 יודעים הדרבי, במשחק תל־אביב מכבי

 רק שמורות בדרך־כלל, הכותרות, פחות.
למצליחים.

 -שמואל תל־אביב, הפועל של מאמנה
 חוסר־ על השבוע התמרמר ),48( יעקובסון

 ״מדווחים,״ בדיווח. לדעתו, שנעשה, הצדק
הישגים.״ על רק ״אבל אמר, הוא

 שחקן־ של הרופפת בריאותו את גם
 איש ),2.08( וילים ג׳ון בקבוצתו, המפתח

 אחרי במשחק־מגביע שיחק ויליס ציין. לא
 רופא־ קוביו, מד״ר זריקות שבע שקיבל

 באבי־ את לשכך כדי הנודע, הספורטאים
שלו. הקשים הגב

 בשליטה יתרון לנו יש בריא, ״כשוויליס
 ויליס של ■שבריאותו אלא ריבאונדים. על

 הבאתי תל־אביב הפועל את יציבה. אינה
 הישג וזה מכבי, מול לגמר־גביע פעמיים
 חודה על נוצחנו המשחקים בשני מכובד.

 במשחק הוראות לתת יכול אני נקודה. של
 כשאין לא אך טוב, שחקנים הרכב כשיש

שחקנים.״ לי
 תיאר יעקובסון מצליח״. מאמן ״אני

 הקבוצות לחיזוק הפרועה התחרות את
 שאין כתחרות הלאומית הליגה בצמרת

 רכישת על־ידי מתחזקת הפועל סוף. לה
■למכבי, שניים. פי רוכשת מכבי שחקנים,

מוטי יש אירופה, לאלופת היבחרה מאז
 ופה אחריה. המדינה כל אדירה. בציה
 כמו זה אותה- להפיל היום הכלב: קבור

אימפריה. להפיל
 יעקובסון הכריז הדרבי, משחק לפני עוד

 חוזה לי יש אותי, יפטרו ״לא בביטחון:
 היחיד המאמן ואני הבאה, העונה סוף עד

 אם ■מצליח. מאמן אני לפטר. שאי־אפשר
 בטח העונה, הליגה ממישחקי בכבוד יצאנו
 אתגר זהו מכבי. את לנצח שואף שאני
ממנו.״ גדול להיות יבול שלא וכבוד

טאי־צ״י
ומ*ת13 ה חוו■■

 לאדם ישועה המציאו העתיקה בסין
 לאחרונה הגיעה זו ישועה במצוקה. הנמצא

ארצה. גס
 וגופנית נפשית ■הרפיה בשיטת המדובר

 — והיגע היעף של לצרכיו העונה כאחת,
 הרץ והמתוח- הלחוץ המודרני, האדם

 שיותר כמה ■לעשות להספיק בדי היום כל
הקצרים. בחייו דברים

 ■הסינים: בפני נקרא זה מעשה־ניסים
 המתעסק שכל חדשה שיטה .זו טאי־צ׳י.

להגדירה. מתקשה בה
 עוזרת- הבלונדית, )30( סטארק ברכה

 בעת בטאי־צ׳י נתקלה במיקצועה, הפקה
 בארץ שצולם הישקט, חליל הסרט הסרטת

 השחקן של בכיכובו שנים, כארבע לפני
 בתורת־לחימה עסק הסרט קארדין. דייוויד
 מדריך אך קונגפו. הנקראת עתיקה, סינית

 לנהל שחקניו את שלימד הסיני, הקונגפו
בהפ עשה המצלמה, :מול סיניים קרבות

טאייצ׳י. תרגילי סקות
יוגה בין משהו ״זה :ברכה סיפרה'

 יש בתנועה. מדיטציה כעין מגע. וקרב
קואורדי עירנות, עצמי, ריכוז המון בזה

 הודי, בריקוד כמו מישקל והעברות נציה
התר איטיות.״ מאוד הן שהתנועות אלא

 חטאי־ חסידי אומרים כך מבטיחים, גילים
ועירנות. ריכוז ולחץ, ממתח שיחדור צ׳י,

 באהבה כמו בדיוק חסינים. כריאות
 להבין יצליח לא בה התנסה שלא מי —

 גם צורך יש בטאי־צ׳י. גם כך — מהי
 ארבעה אחרי רק כי סבלנות, בהרבה־הרבה

 מתחילים זו׳ בהתעמלות התנסות חודשי
השיטה. יתרונות את מעט להבין

מגיעים שנים 25—10 של נסיון ״אחרי

סטארק טאי־צ׳ית
לאט אבל ג׳זדו,

מב הגנה־עצמית,״ של מושלמת להכשרה
 צעיר הנראה ,32ה־ בן וייסברג צבי טיח

 של ותק יש לצבי מגילו. שנים בעשר
 בניו- למד שאותה זו, בתורה שנה 12

 פרטיים בחוגים מדריך הוא ועכשיו יורק,
התעמ ״זו וייסברג, סיפר ״בסין,״ בארץ.

 אפשר בוקר בכל ופופולרית. מקובלת לות
מת המיפעלים שליד הגנים איך לראות
 העושים אנשים באלפי בהפסקות מלאים

טאי־צ׳י.
 תורות כל של הבסיס היא' זו ״•שיטה
 לדבר וקשה פנימית, חוויה זוהי הלחימה.

אישית.״ היא כי עליה,
 ״יש התרשמותה: את מתארת ברכה

 והרבה ואצילות, חן יופי, הרבה בזה
פנימית.״ עוצמה

 אחד הוא הרופאים, מסבירים כך המתח,
 בעולם. המחלות ■לכל העיקריות הסיבות

 זו. סיבה מבטל חסידיו, לפי הטאי־צ׳י,
יותר. בריאים הסינים אם מעניין


