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מיקרי. להיות יכול אחד מרשים ניצחון
 שלישי ניצחון עניין. מעורר שני ניצחון
השא את ומעורר הספקות כל את מסלק

 נון־סטופו מצליחים כיצד ן קורה מה לה:
 להרבות צורך אין תל־אביב מכבי אצל

יודעים הכל התשובה. אחר בחיפושים !

ספח־ט
וברא הקבוצה, הנהלת של השפעתה מה
 מיז- שימעון העורך־דין היושב־ראש, שה

זו. מצליחה ישראלית אגדה ביצירת רחי,
 תל־ שמכבי לספר מתעקשות השמועות

המת בארץ היחידה הקבוצה היא אביב
הו עם דהיינו כלכלי, מיפעל כמו נהלת
 מיז־ שימעון נאה. ורווה הכנסות צאות,

 שנה, 13 מזה היו״ר בתפקיד המשמש רחי,
 פועלים לא ״אנחנו :וכל מכל זאת מכחיש

 משתדלים אנחנו רווחים. להשיג מנת על
מאוזנים.״ להיות

אח לקבוצות שבניגוד מוסיף מיזרחי
 ״לא כספית, מתמיכה שנהנו בארץ, רות

 לנו יש פוליטי. גוף שום מאחורינו עומד
העיק התמיכה וזוהי מצויין, ספונסוד

 חברה שהישגנו הראשונים היינו רית.
מאמצת.״
 מכבי של הכדורסל קבוצת של לזכותה
מסוב היא שאין רק שלא ייאמר תל־אביב

 קבוצת את מסבסדת אף היא אלא סדת,
ה של מרשימה כל*כד הלא הכדורגל

אגודה.
 תל-אביב, במכבי מתעיינת הכנסת גם

 בגין מנחם לאומי. כנכס אליה ומתייחסת
אח ולברכה לקבוצה להתקשר שוכח אינו

ניצחון. כל רי
 שאגודתם מלא בפה מודים מכבי אנשי

 וחיצוניים פנימיים ביחסי-אנוש מצטיינת
 חב- הצלחתה. סוד שזהו וטוענים מעולים,

 שנה. 15כ־ כבר יחדיו עובדים רי־ההנהלה
 בדרך הם אין סיכסוכים, ביניהם יש אם

בבית. נישאר הכל החוצה. יוצאים כלל

 חוזה בהווה, הל־אביב הפועל ומאמן בעבר הלאומי המאמן שמייצר, דויד
 (מחזור הקרובה בשבת שייערכו בכדורגל הליגה מישחקי תוצאות את השבוע

 של מישחקה תוצאות את חוזה לבקוביץ, אטציה ירושלים, הפועל מאמן ).22
תל־אביב. הפועל

(מימין) טבק כדורגלן
ד ספונטני היה ״זה

>:

 ת״א שימשון .1וטו
:נתניה מכבי —

 אסור הקבוצות לשתי תיקו. יהיה
להפסיד.

— יפו מכפי .2
:פתח־תקווה הפועל

 הם אם יפו, למכבי ברור ניצחון
 המרשים הניצחון אחרי יזלזלו, לא

נתניה. מכבי מול

— י-ם כית״ר .3
:ת״א כני־יהודה

 מישחק״חוץ זהו לבני־יהודה תיקו.
 מהמי- תצא אחרת להפסיד, לה אסור
לאליפות. רוץ

— ב״ש הפועל .4
:תל־אביב הפועל

 למעשה שערים. עם תיקו יהיה
 הן לאליפות. שאיפות אין לשתיהן
 ולכן ומהתחתית, מהצמרת רחוקות

חופ יותר בצורה לשחק יכולות הן
 של (תחזיתו ועצבנות מתת בלי שית

לבקוביץ). אמציה

— ת״א מכבי .5
:כפר־פכא הפועל

 יצטרכו הדרבי, אחדי מכבי, תיקו.
 כפר- מול בתנאי־לחץ והפעם להילחם,

 לכפר- מישחק־חוץ שזהו בגלל סבא.
 הפסד לעצמה תרשה לא מכבי סבא,
נוסף.

— יהוד הפועל .6
:חיפה מכבי

קבו ששום מישחק זהו ליהוד. ניצחון
 ליהוד יתרון להפסיד. תרצה לא צה

בבית.

— פ״ת מכבי ד.
:ירושלים הפועל

האח סיכויה זהו פ״ת. למכבי ניצחון
 להישאר כדי לצמרת. להיצמד רון

 לנצח. חייבים הם האליפות, בתמונת
לפתח־תיקווה. יתרון עם שקול מישחק

שווייצר מאמן

 ראשל״צ הפועל .8■ט■
:ת״א בית״ר —

 ושקול, קשה מישחק צופה אני תיקו.
 שתפסיד מי להפסיד. אסור לשתיהן כי

לירידה. מועמדת להיות עלולה
— יבנה מכבי .9

:עלית נצרת הפועל
 בבית, להפסיד לה אסור כי תנצח יבנה
רו היא אם ברמת־גן, שהפסידה אחרי

לליגה. להעפיל צה
 פיתישאן הפועל .10
:טבריה הפועל —

 שטבריה מאחר שאן. לבית ניצחון
בליגה. להישאר הסיכוי את איבדה

■ ה נ  — רמלה בית״ר .11 ■
: •שמונה ל,. הפועל

בתיקו. שיסתיים שקול מישחק
 תל־חנן הפועל .12
:^לוד הפועל —

 והם בטבלהל מובילים הם כי ינצחו, לוד
בלי הטובים שהם העובדה את יצדיקו

הארצית. גה
 נתניה בית״ר .13
:רמת־גן הפועל —

 לחזור שחייבת לרמת־גן, קשה מישחק
בטו סיכויים להשאיר כדי נקודה עם

תיקו. יהיה הלאומית. לליגה לעלות חים
 3 נכונה לנחש יהודה, הפועל של מאמנה רוזן, צבי הצליח שעבר בשבוע

המישחקים. 12 מתוך

 נכס. כאל ההנהלה מתנהגת השחקנים אל
 להם פותחת דירות, להם מעניקה היא

 החברתיים. הקשרים את ומטפחת עסקים,
 לכל כתובת בהנהלה מוצא מכבי שחקן
בעיה.

 באגודת שיש טוענים בכית. במו
לעצ מרשה היא ולכן כסף, הרבה מכבי

 ולכן מעולים, זרים שחקנים לרכוש מה
 שלא טוענים במכבי אך טובה. כל־כך היא
 חשוב ומבטיח. יקד שחקן ברכישת די

 בזה אכן, החדש. השחקן את לטפח מאוד
הצלי היא ניפלאות. מכבי הנהלת עושה

 שלא שביצעה, הרכישות בכל כמעט חה
ב שחקנים שרכשו אחרות, קבוצות כמו

דומים. כסף סכומי
 לקליטתו רק לא דואגת מכבי הנהלת

 גם אלא הרכש, שחקן של המיקצועית
 מצהירים בכדי לא החברתית. לקליטה

 האמריקאים, צימרמן ג׳ק או ויליאמס ארל
 בתוך כמו בבית, כמו פה מרגישים שהם

 מתשלום פחות לא חשוב זה מישפחה.
שבהנה מעידים דבר יודעי גבוה. שכר

 ועבד מעולה מנהיגות קיימת מכבי לת
 שמסכם כפי או, מסורה. דת-צוות
 תורת את אחד במישפט מיזרחי שימעון

תלכיד.״ כמו זה ״אצלנו :ההצלחה

רגל כדו
15אף־
 עננים של ביום בשמיים, שמש בלי

 הכדורגל במיגרש התקיים וכימעט-גשם,
 פעם שהיד, האירוע בבלומפילד, המסודר

 הדרבי בארץ: הכדורגל חובבי את מזעזע
 שום ללא נערך הוא הפעם התל־אביבי.

 על שרטנו מעטים, צופים בנוכחות חגיגה,
 ל״י) 2000( היקר כרטיס־הכניסה רכישת

 המיש־ למראה מחירו, את הצדיק שלא
 המיג- על השחקנים שהציגו הרדוד חק

רש.
 לעובדה שם־לב זאת, בכל שהגיע מי

חוד לפני עד תל-אביב מכבי שקפטן
 שבע מזה נבחרת-ישראל וחלוץ שיים,
 עלה — 15אף־ המכונה — טבק בני שנים,

 — שלו הקבוע המספר עם לא למיגרש
 ידעו חבריו .3 מיספר חולצה אלא ,15

האחרון בחודש המדוכא שבני, לספר

 גם התייאש שערים, מבקיע שאינו משום
 ״לשנות וגיסה הקבוע, חולצתו ממיספר

 שד,יתד, ,3 מיספר בחולצה בחר הוא מזל".
 ),34( בלו מיקו המגן של הקבועה חולצתו
 בזו, בחולצה גדולה קאריירה שעשה
פצי ביגלל כחודש לפני מהמיגרש ושירד

דרכים. בתאונת עה
 שם על 15אף־ בכינוי זכה טבק בני

ה והמהירות. רב־ד,עוצמה מטוס־הקרב
ה למטוס בני את להשוות נהגו אוהדים

 ובמ־ בזריזות לנוע כישדונו משום מהיר
 כדי תוך המיגרש, על עצומה הירותת
מדהימות. שערים הבקעות

 דויד מאביו, טבק רכש המהירות את
 הלסינקי אולימפיאדת מאז המחזיק טבק,

 מטר. 200ל־ בריצה בשיא־ישראלי )1952(
 טבק- שהשיג השיא את מאז שבר לא איש

האב.
 השבוע הסביר בני היבש. הדרבי

 ״הכל :שונה בצורה המיספר שינוי את
 תנסה אולי :לי אמר מישהו ספונטני. היה

 לעשות בלי ננסה, :אמרתי י אחר מיספר
־*!* עניין.״ מזה

 מזלו את שינה לא החדש המיספר אך
 שכונה כפי ״הדרבי״היבש״ טבק. בני של

 ל־ 1:0 בניצחון הסתיים הצופים, על־ידי
 מהפועל דרייפוס נמרוד תל-אביב. הפועל
מב בנגיחת־ראש מכבי רשת את הבקיע
 אירע הדבר סיני. משה של מהצד עיטה

 אוהדי הסיום. שריקת לפני שניות 15
 15כ- במשך להריע הפסיקו לא הפועל
לז ! דקות. י ־

ה מהשער המתוסכלים מכבי, שחקני
 לתבוסה התיקו-אפס את שהפך מפתיע

חפויי־ראש. מהמיגרש ירדו נוספת, מרה
 אחזור הבא בשבוע .3 עם אמשיך ״לא

 טבק בני הכריז שלי,״ הקבוע למיספר
ית הבא שבשבוע בתיקווה בהחלטיות,

 הוא בהישגיו ירידה על המהפך. רחש
 יותר להבקיע בנוי שאני ״נכון הגיב:

 לא זה אבל העונה, לי שהיו ממה שערים
 הולך המישחק אחד. בשחקן רק תלוי

הקבוצה. כל של עניין זה כיחד,
 בי מתעניינים העיתונאים, אתם, ״מד,

שה מופתע, טבק בני שאול פיתאום?״
 בראשית לצלצל פסק לא בביתו טלפון

 מה חולצה. החלפתי הכל ״בסך השבוע.
המיספר?״ את פעם להחליף אסור יש,

\ד2122 >1הז הסולם


