
סשו־ט
ל רג דו כ

מאמנים תבהדת

 בודקות כוחם, את מודדות הנהלות סוסים.
המקח. על ועומדות בשיניהם

ב שמקומן הקבוצות הן מכך הסובלות
 עסוקים מאמניהם הוכרע. טרם טבלה
ה בעונה המשרות אחרי במירוץ כל־כך
 את לשפר מרץ להם נותר שלא עד באה,

זו. בעיונה קבוצויתיהם הישגי
כתבי־הספורט, :העניין מכל הנהנים
 ספקולציות, בשפע האוהדים את המלעיטים

עליהם. הטובה הדמיון כיד

מטומטמת החדטה
 של צמרת בקבוצות קטנות שערוריות

 כיסוי גוררות בכדורגל הלאומית הליגה
מח אינם כתבי־הספורט נרחב. עיתונאי

סי כל על לדווח ההזדמנות את מיצים
 אותו וילעסו בפרטי־פרטים, תפל פור
אפשרי. צד מכל

 הוכתרה לא הסתיימה. טרם הליגה עונת
 אך בפתח, רק הגביע גמר רבע אלופתה,

 בולם בעיצומו. הבאה העונה מאמני מחול
מיצרך זה חדש: מאמן להשיג רצים

 לפני הרבה פורח השוק בכדורגל. החודש
 סיימו או הסתלקו הנוכחיים ׳שהמאמנים

 פתחה, זו בתבהלת־מאמנים תפקידם. את
 מותר, לה ואם לכדורגל, ההתאחדות הרי,

הקבו הנהלות גם בדרכה ילכו ׳שלא מדוע
צות?

 של הישגיה דירוג סוסים. שד שוק
 מדוייק מודד הוא הליגה בטבלת קבוצה

אומ הספסרים בשוק. מאמנה של למחירו
להנ ושגם ישר, תמיד אינו שהיחס רים

הקבו במיקום מכריע תפקיד הקבוצה הלת
 אינם בדרך־כלל, הקונים, אך בליגה. צה

כך. על לשמוע מוכנים
 תל־אביב, הפועל מאמן שווייצר, דויד

 תל־אביב, מכבי את הבאה בשנה יאמן
 השבוע התפטר גרונדמן, יעקב שמאמנה,

 שהתפטר בכר, לניסים מקומו את ופינה
 את תל־אביב. משמשון כחודשיים לפני

 ואולי רוזן צבי אולי יאמן תל־אביב הפועל
ירו הפועל של מאמנה לבקוביץ, אמציה
 תל- להפועל יילד לא אמציה אם שלים.
 ב־ אומרים, כך מקום, לו מובטח אביב,

 הפועל של ומאמנה באר-שבע, הפועל
 את הבאה בישנה יאמן אולי באר־שבע

 מאמנה לבקוביץ. של ירושלים הפועל
 לא אשר לוי, שמואל יפו, מכבי של

 בעונה להישגים קבוצתו את הצעיד
 לא עוד — מקומו את לפנות הולך זו,

מי. לטובת נודע
 מחול- זוכרים אינם הכדורגל ותיקי

 המאמינים עתה. המשתולל זה כמו *שדים
 ומפגינים שרותיהם את להציע מתייןנבים

של בשוק המדובר כאילו כישוריהם את

ה נוכחה בכך בצמרת, להשאר קשה
 אחרי גם תל-אביב. מכבי קבוצת שבוע

הש הבינלאומיים מישחקיה את שסיימה
 הבית מילחמות לנוח. התפנתה לא נה,

לפי מעבר לה חיכו הישנות היומיומיות
 שנים 13 במשך הרצופים נצחונותיה נה.

רבים. אויבים לה העמידו האחרונות
 מכולם, והגדול האחרון, כאב־הראש

 בבית. (פליי־אוף) הגמר־סל מישחקי הם
ש המישחקים 24ב־ הליגה נצחונות 24

 אלופת- בתואר אותה יזכו לא נערכו,
 חדשה, שיטה אותה בגלל השנה, ישראל

מפתיע. באופן השנה שהונהגה
אי שמכבי מסתבר עסקנים. טכסיס

לע רגילה שהיא כפי מנצחת, תמיד נה
 נגדה הכריע הפעם מיגרשים. על שות

 באיגוד* הפועל אנשי של הפוליטי הרוב
 הפסדים שבעו שקבוצותיהם הכדורסל,
ומרורים.
 במיגרשים, למכבי יכלה שלא הפועל,

 ״רוצה מחוכם. בטכסיס-עסקנים נקטה
סיד והציעו לה אמרו בבקשה!״ לנצח?

 שרק מישחקים, של ומייגעת נוספת רה
 בכתר תזכה בהצלחה, אותם תעבור אם

 הנצ־ 24 כל בהם, תפסיד אם האליפות.
היו. כלא יהיו במישחקי-הליגה חונות

 בית־הדין לפני מכבי עירערה השבוע יי
 לבטל בבקשה הכדורסל, איגוד של העליון

 את דחה בית־הדין המכבידה. השיטה את
 לבוא ייתכן שלא הנכונה, בטענה ערעורה
הופ כבר זו כאשר השיטה את ולשנות

מדי. מאוחר הוגש העירעור עלה.

 חוזה בכדורגל והארצית) הלאומית (בליגה השבת מישחקי תוצאות את
 ראשון־לציוו של מישחקה תוצאת את ברגיג. נינו ראשון־לציון, הפועל מאמן
זלצר. זאב פתח־תיקווה, מכבי של מאמנה חוזה

גרונדמן מאמן
החודש מיצרך

 של בקבוצות הפורצות שערוריות
 בלתי־נסבלות הן אם גם ב/ או א׳ ליגה

 רבים אין הספורטיבית, ההגינות מבחינת
מעור כשאין שיניהם. את בהן שינעצו

מתרגש. אינו איש כוכבות, בדבר בות
 המיש־ בית־הדין משווע. אייצדק

 מכיר, לכדורגל ההתאחדות של מעתי
 אחרת בהתאם. והתנהג זו, אמת כנראה,

 החלטתו את אופן בשום להבין אי־אפשר
 לעצמו הירשה שהוא את שעבר. בשבוע
 לא הוא א׳־דרום, ליגה לקבוצות לעשות

הלאו מהליגה לקבוצה לעשות מעז היה
קול־זעקה. משמיעים היו העיתונאים מית.

 של המישמעתי בית־הדין רמס השבוע
ב ראשון ספורטיבי עיקרון ההתאחדות

 ולא במיגרש, לבוא חייב הניצחון : מעלה
הדיונים. בשולחן

 לזרום־ קבוצת את העניש בית־הדין
ההאש לגבי מחלוקת היתה לא חולון.

 מישח- בשחקניה. שהוטחו הקשות מות
ב׳. לליגה הורדה והיא בוטלו, הבאים קיה

עו עליה הוטל זה, לעונש שנוסף אלא
 מישחקיה תוצאות כל — אחר מוזר נש

 כל :התוצאה בוטלו. לזרוס של בעבר
 קבוצה התמוטטה. א׳־דרום ליגה טבלת

 להגיע וזכתה העונה, כל במשך שטרחה
 מקומה, את לאבד עלולה הטבלה, לראש

שי ולא מזלה התמזל למי תלוי ולהיפך.
לזרוס־חולון. עם חקה

התוצ פסילת של מטומטמת בהחלטה
ל משווע אי־צדק בית־הדין גרם אות

 על שנענשו בטבלה, אחרות קבוצות שבע
 א׳־דרום ליגה קבוצות עוול־בכפן. לא

 איומה גזירה לנוכח לשתוק שלא החליטו
כרו מישפטי עירעור שהגשת למרות זו.
 כדי הקבוצות התאחדו רב, בכסף כה

העיק סילוף נגד מחודש, דיון לדרוש
בית־הדין. שיזם הספורטיבי רון

ל ס ר כדו
האוב־ראעו

 שעגר בשבוע לנחש הצליח תל״אביב, מכבי של החדש מאמנה בכר, ניסים
מישחקים. חמישה תוצאות

פתח־תיל,־ מכבי .1
זנ״א: שמשון — ווה

 תרשה לא שפתח־תיקווה מאמין אני
 רבע לפני בבית, נוסף הפסד לעצמה
עליה. מהמר אני הגמר.

ראשל״צ הפועל .2
:יהוד הפועל —

 לנקודה, זקוקה ראשון — תיקו יהיה
 זאב של (תחזיתו תפסיד. לא יהוד וגם

זלצר.)
תל״אביב בית״ר .3

:תל־אכיב מכבי —
 מאמנים, כשמחליפים — הוכיח הנסיון

 מכבי על מהמר אני מנצחת. הקבוצה
תל-אביב.

ירושלים הפועל .4
:כ׳׳ש הפועל —

 בהחלטה תבוא באר־שבע תיקו. יהיה
להפסיד. שלא

— חיפה מכבי .5 1
:ירושלים כית״ר 1

יהיה הזה במישחק שגם מאמין אני
 ההפסד את למחוק תרצה חיפה תיקו.

 עדיין תהיה ירושלים בית״ר הקודם,
הקו בשבת המוחץ מהנצחון נלהבת

דמת.
פפר־סבא הפועל .6

:יפו מכבי —
 זה מיכשול לעבור תצטרך כפר־סבא

 ניצחון. מישחקי 15 אחרי בביתה,
תנצח. היא לדעתי

■אביב תל הפועל ■7
:נתניה מכפי —

 אפילו זה, במישחק לקרות יכול הפל
 בצורה תתקבל מוזרה הכי התוצאה
תיקו. טבעית.

ת״א בני־יהודה .8
:פ״ת הפועל —

 בנתניה, ההפסד אחרי תנצח בני־יהודה
מקומה. על לשמור שעליה משום

וטו
וטו

וטו

כו־גיג מאמן

תל־חנן הפועל .9וטו
:יבנה מכבי —

ויב התחתית, מן לצאת תרצה תל־חנן
ה לצמרת. דבוקה להישאר תרצה נה

הבי בגלל תיקו, ייתן המיקצועי פער
תיות.

נתניה׳ כית״ר .10
:רמלה כית״ר —

תיקו. מעניין הבית״ריות שתי את
— ק״ש הפועל 711

בית־שמש: הפועל
 כדי ביתי, בנצחון תזכה קריית־שמונה

המסוכנת. מהתחתית להתרחק
— ר״ע מכבי .12

עילית: נצרת הפועל
 אחרי בליגה, עניין איבדה רמת־עמידר

 או תיקו יהיה רמת-גן. להכוח ההפסד
תנצח. שנצרת

קריית־גת מבכי •13
:עכו הפועל —

 את מאמן וחברי בקריית־גת משחק אחי
בד יוסי שאחי, כך על מהמר אני עכו.
ויינברג. אורי חברי, את ינצח גיג,

וטו

1[*11X11! סילבר, מיכל אך קולט, ן
# 1 ואביה לו, של אשתו |1י1יי1|1

מהמישחק. מרוצים אינם עדן, אהרון

 מאוד רצתה נורית מהארון. שלף אותו
 בטלוויזיה, ששודר המישחק אחרי לעקוב

השו של מהעדפותיו להתעלם יכלה לא אך
 היא בסלון לידידיה במישפחה. הצעיר תף

 ממיש- כל־כך מתלהב לא ״איתי :הסבירה
 מרוצי יותר אוהב הוא הכדורסל, חק

מכוניות.״
המכ של הרביעית הופעתם זו היתד,

אלו לקבוצות האירופי הגביע בגמר בים
 כל הנכסף. בגביע זכו הם פעמיים פות.

הטלווי מכשיר מול דרוכה היתד. הארץ
זו אותם לראות כדי החמישי, ביום זיה
השלישית. בפעם כים

המצ התעקבה קלן של בספורט־האלה
לש שהיטיב האיטלקי, פלאוורם על למה
 של אחד בודד סל ויליאמם. ארל על מור

 בישר קליעה, נסיונות שישה מתוך ארל,
הת ברקוביץ מיקי קשה. יהיה שהמישחק

 גם ריווה. של מהשמירה להשתחרר קשה
 למצבי-קליעה להגיע הצליח לא פרי

נוחים.

ו מישפחות חזו נ

קי!
בלח

מיש שידור תחילת לפני שעה כע ף*
ל ברודי רונית הגיעה הכדורסל חק •

מה לשלוף הזדרזה היא בהרצליה. ווילה
למכ אותו ולדחוף הקלטה סליל מגירה

 ■ המישחק את להקליט כדי הווידאו, שיר
 שם שכניה, לדירת יצאה היא טל. למען

ש אורחים ועוד ילדיה שני לה המתינו
 רונית המישחק. את יחד לראות תכננו

 אורי אביה, בכורסה. להתרווח הספיקה
 והמישחק ויסקי, כוס לעצמו מזג לווין,
החל.

בהתרג ילדיה שני קראו אבא!״ ״הנה
 מתוח?״ כל־כך ניראה הוא ״למה שות.

 את הגיש לווין אורי בדאגה. רונית שאלה
 )9( קרן נכדיו, לשני הפופ-קורן קערת

 ״את בסלון: הנוכחים לכל והודיע ),6( ורן
בסוף.״ נשתה השמפניה
לה ניגש לא איש אך טירטר, הטלפון

 ציל- סידרת אחרי רק השפופרת. את רים
 אל לגשת המארח הועיל מרגיזה צולים

מרוחקת. בפינה איתו ונעלם המכשיר
ה בחמישיה לשחק נכנם מוטי ״יופי,
 ארואס- נורית בהתרגשות קראה פותחת,״

 איתי בנם, ברמת־אביב. דירתה בסלון טי
 מאימו וביקש לישון ללכת סירב ,3ה־ בן

ש־ דיסני, וולט של מסיפרו לו להקריא


