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 הצעיר מאמנה דקל, שגרשון פלא לא
 לפני השבוע התפרץ תל־אביב, הפועל של

כלי־התיקשורת.
 התיישבה הפועל של העסקנים חבורת

 צעק רק והוא — כהרגלה הזנב על לו גם
ה העסקנים חבורת נוחיות. ומחוסר מכאב
 חוסר־ של להרגשה הטרי המאמן את ביאה

 מינו הם נגדה. זעמו את עוררה אונים,
 הוועדה כיושב־ראש יעקובסון שמואל את

הקבוצה. של המיקצועית
 אחרי יעקובסון, את שהחליף דקל זה זזיה
ש בשנה כמאמן מתפקידו התפטר שהוא

 שיעקובסון העסקנים חושבים מדוע עברה.
 ז המיקצועית בוועדה יותר טוב להיות יכול

ה לעסקני טרקטור. מייד להזמין
 אך טובות, כוונות אולי יש תל-אביב פועל

 כך — מקלקלים רק והתנהגותם מעשיהם
 פלא לא הקבוצה. מאוהדי כמה חושבים
 על מתלונן ראמזי ג׳ון כמו חדש ששחקן

 בירכת אפילו המנהלים. מצד חוסר־יחס
אברהם הקבוצה, ממנהל זוכה אינו .שלום״

דקל מאסן־־כדורסל
שלום בירכת בלי

 אינו שפלדה בוודאי, שכח ראמזי פלדה.
 וסלים ניצחונות זולת דבר, ממנו רוצה

שקיבל. הכסף תמורת
 גרם סערה, עורר יעקובסון של פינויו

 :אחת קבוצה בתוך מחנות שני להיווצרות
תופ ,מחנה־יעקובסוך. מול .פחנה־דקל״

 להתאוששות תגרום שלא בוודאי זו עה
הקבוצה.

חבו של הבלתי־פוסקות בחישותיה על
 אמר שליחה, רק הוא שפלדה העסקנים, רת

 ״להפועל וממורמר: ותיק אוהד השבוע
 תקציב לא דבר. יעזור לא כבר תל-אביב

 מינוי ולא מאמן החלפת לא רכש, ולא
טרק להזמין צריך ועדה־מיקצועית. יו״ר
 ולבער ולהרוס להפוך ענקית, כף עם טור

מה — מחדש לבנות להתחיל כדי הכל,
יסוד.״

0גו3דו עוד החתונז־. ?י3
קבו של האמריקאי ).23( לבנובסקי קני

 החולפת בעונה שיגע תל־אביב, הפועל צת
הש היתה ז יהודי לא או יהודי כולם. את

לאיש. ברור היה לא הדבר ז אלה
היש שבמישרד־הפנים סיפרו, השמועות

 אך כשר, כיהודי לבנובסקי רשום ראלי
כזה. נחשב הוא שם רק

 בכדורסל אנשים כפה על סיפורים.
 החליטו והם השמועות, נמאסו הישראלי

 ומק- יסודית חקירה עבודת עליו לעשות
 לבנובס־ :שבידיהם החדשות התגליות פת.
יהודי. אינו קי

הפו מנהלי את כנראה שיגעה התגלית
מי מדוע הגיוני הסבר כל אין אחרת על,
ל כדי לקפריסין, לבנובסקי עם אלה הרו

בל שבוע זה כל האפשרית. במהירות חתנו
 מל של הסנסציונית חתונתו אחרי בד

ש הכושי תל-אביב, מבית״ר האווארד
דולר. ב־סססז כלתו את וזיכה חתונה ערך

 ישראלית עם לבנובסקי את חיתנו הם
 נורא) לא אבל ממנו, גדולה (קצת 26 בת
 את הם, באשר מתנגדיהם, לכל סתמו וכך

 על ולערער לקום יכול לא איש עכשיו הפה.
 — בישראל לשחק לבנובסקי של זכותו

 אזרחות. עדים, תעודות, אסמכתאות, לו יש
הכל.

סוו אמיתי נוונ
לכדורגל

 מומחי טוענים האיטלקים, אצל נמצא העולם שגביע למרות
 הכדורגל את שהציגו אלה הם שהברזילים בעולם, הכדורגל
 הברזילים אס בספרד. השנה, העולמי בטורניר ביותר המשובח

 יריבתדדשכנתה של הישגיה את להדגיש כדי בכך יש מצויינים,
 השנים בתשע לזכות שהצליחה — אורוגוואי — ברזיל של

בכדורגל. דרום־אסריקד, אליפות בגביע פעמים שבע האחרונות
 בגביע אורוגוואי זכתה העולם, גביע מישחקי התחילו מאז

פעמיים.
לכדורגל״. .פרופסור ארצה הגיע השבוע אקלים. תירוצי

 .60ה־ בן בוראם עומר אורוגוואי, נבחרת של מאמנה מכונה כד
 מאמני בכירי לפני הירצה גופני, לחינוך פרופסור שהוא בוראם,

 אנציקלופדיה ונחשב המונדיאל, בטורניר העולם מכל הכדורגל
הכדורגל. ספורט של מיקצועית

 חייבים שאץ הוכיחה התושבים, מיליון 2.8 בת אורוגוואי
 להגיע כדי בחיל, או איטליה אנגליה, כמו גדולה מדינה להיות

 גדולות. הצלחות להשיג מסוגלת קטנה מדינה גם נאים. להישגים
 הישראלים, ולמאמנים לכדורגלנים מצויינת דוגמה היא אורוגוואי

 גדול״, שחקנים מיבחר ״אין כמו: התירוצים את מבטלת והיא
 אקלים לאורוגוואי גם שבעוכרינו.״ הוא שלנו החם ״האקלים או

שבישראל. לזה דומה חם,
 מדינתו של הצלחותיה סוד מהו השבוע נשאל הפרופסור

היש עובדים לפיה שהשיטה להבחין אפשר מתשובתו הקטנה.
אמריקה. שבדרום מזו לחלוטין הפוכה היא ראלים

 תשע בגיל כבר ממוסד. הוא לכדורגל החינוך בישראל
 נוקשים חוקים של במיסגרת כדורגל לשחק הצעיר את מלמדים

משמאל!״). אותו .תתקוף מסרתז״ לא (״למה
 להתבטא הצעיר לכדורגלן להניח יש בוראם של תורתו לפי

 הטיבעיים לכישרונות מלא ביטוי לתת כדי המיגרש, על בחופשיות
 שליטה מפתחת גם זו שיטה ואינטואיציה רגש לפתח וכדי

הכדורגלנים גדולי התחנכו זו שיטה על־פי בכדור. מוחלטת

ת ר ח ג נ ־ ן מ א אי ט ו גו רו ס או א ר כו
ורפלקסיס אינטואיציה

 זאת עשו הם ההולנדי. וקרוייף הבחילי פלה כמו בעולם,
למיגרש. ביצועיהם את הביאו ומהן בשכונותיהם,

 אבל מדעי, ליותר השנים עם להיות הפך הכדורגל אומנם,
 דברים הם ורפלקסים׳ אינטואיציה בכדור, השליטה יסודות
מילדות. נרכשים אלא נלמדים, שאינם

 את לשכנע אמריקאי הדרום המאמן ינסה השבוע בהרצאותיו
שיטותיו. את לאמץ הישראלים המאמנים

 נשוי הוא אם לבנובסקי, השבוע כשנשאל
לסיפורים! להאמין לא ענה: הוא —

ם בי כ ם ונ קני ז
הנו העונה את התחילה תל־אביב מכבי

 ה- עונת בתחילת ההפסד בצליעה. כחית
גבות. להרמת גרם חיפה למכבי מישחקים

פרי כדורסדן
בהעדרויות מתחשבים

 )81:86( חולץ הפועל את בקושי כשהכריעה
 — המובילות ארבע עם נמנית שאינה —

תל-אביב. מכבי על התהיות התחילו
ש אומרים לאליפות. רעבים לא
הזדקנות־שחקנים. של תהליך עליה עובר

 כל-כך בפיסגה להישאר הקושי על מדברים
הא המוטיבציה על מרכלים שנים. הרבה
להכריעה. כדי יריביה חדורים שבד. דירה

 קליין דלף את שאל הזה״ ״העולם
תל־אביב: למכבי קורה מה

ה התחלנו מיקצועיות: סיבות ראשית,
 — יום 15 של באיחור האימונים את שנה
 ארצה חזר לא מהשחקנים גדול חלק

 הכושר של החלק את פיספסנו ולכן בזמן,
הפסד ולכן מישחקי-אימון, שכולל הגופני

 עדיין חיפה. מכבי מול הראשון במישחק נו
 סיבה הפיגור. את להדביק הצלחנו לא

פצועים. שחקנים שמונה לנו יש שניה,
 שנות 28מ־ כתוצאה למשל, פרי, אולסי
 לו יש חלש, רגליים מיבנה ובגלל מישחק

 זה הבירכיים. על עומס־יתר של בעיה
 ולכן הרכות, ברקמות לשינויים אצלו הביא

 הדין. משורת לפנים איתו מתנהגים אנחנו
בהעדרויות. מתחשבים

 ולכן צעירים, אינם אצלנו השחקנים רוב
 לשמור כדי שניים פי להשקיע צריכים הם
 והבנה טכני ידע יש לאולסי הרמה. על

 תורם שלו הקבוצתי והמישחק עצומה,
 מצליח לא הוא — בעיה לו יש אך רבות.
 בשל גבוהה גופנית ליכולת כיום להגיע

בעיות־בירכיים.
 ללו בקרסול. נקע היה ויליאמס לארל
 בעיות מישחקים שני אחרי התחילו סילבר

 וג׳ק היד את שבר ארואסטי מוטי בגב.
 דלקת עם שבועיים כבר משחק צימרמן

אכילס. בגיד

קליין מאכלן
האחרים כמו רעבים לא

 שאי-אפשר כזה, מסוג הם הפציעות כל
פצי אלה אספירין. על־ידי אותן לפתור

 לרפאן. כדי זמן ודרוש מתמשכות, עות
 עונה, בסוף בדרך־כלל שיש בעיות אלה

 — עונד. בראשית אותם התחלנו ואצלנו
גרוע. וזה

 הרבה הליגה שהיום זה על לדבר שלא
שמ מי ויכוח. ה1 על אין — חזקה יותר
 בעיתון נמצא תל־אביב, מכבי את נצח

 הקבוצות את מכנים וזד. שבועיים, במשך
מוטיבציה. ליותר

יר שלנו המוטיבציה שכנראה זה. מלבד
 אלופים. שנים 13 להיות מעייף זה דה.

האחרים. כמו רעבים לא אנחנו
ץ צו . ני י נ או  מה לחשוב מנסים אנחנו ג

הצי המצב. את לשפר כדי לעשות אפשר
 שאנחנו גדולות, כל־כו הן מאיתנו פיות

 או הפסד כל על והתנצלות הסבר חייבים
 מצטברת, עייפות כנראה יש ברמה. ירידה

 בליגה. מובילים עדיין אנחנו זה כל ועם
 אלא לשפר. כדי לעשות מה תשובה לי אין
גאוני. ניצוץ איזה ישלוף מישהו כן אם

ל ג ר ו ד כ
ספו־ ת־ ד בי רג דו כ ד

תק אילת להפועל היה שנים, לפני פעם,
 במרחבי לטוס הקבוצה יכלה ואז ענק, ציב

 מישחקי־הכדורגל. את לקיים כדי הארץ
בכות הרבה וגם א׳ בליגה היתה היא אז

רות.
נוס מחוסר־ברירה, הגלגל. התהפך מאז

 למישחקים אילת הפועל כדורגלני עים
הכדורגל. שחקני יתר כמו באוטובוס,

 שש לפני — ג׳ לליגה שהדרדרו מאז
 כי המימון. מקורות גם נדלדלו — שנים

 שאינה זאת מלבד — ג׳ בליגה השתתפות
 אינה — אוהדים או יוקרה כותרות, מביאה
תקציב לגיוס מוצלח מירשם

הח אילת ,פועלבד כ׳. לליגה לעלות
 או לישועת־תקציב ולחכות לשבת לא ליטו

העניי את לקחו הם אחר. מסוג גאולה
 לא לכדורגל. בית־ספר והקימו לידיים נים

 אלא כדורגל, כוכב שיתגלה עד מחכים
בעצמם. אותו מייצרים

לכ בית־הספר מחנך שנים שלוש כבר
 הנוער את השיקום פרוייקט של דורגל

 הקבוצה כיום פירות. יש וסוף־סוף האילתי,
ב ביותר צעירים משחקנים ברובה בנויה
ארץ.

 — טוב מועדון גם יש הטרי לצוות נוסף
 תנאי גם — טובה הנהלה גם אומרים, ויש

 קבוצה שכל אידיאליים, ומיגרש אימון
 ? נותר מה לאמץ. שמחה היתד. בארץ אחרת
 המיג־ על יותר טובות לתוצאות לחכות

.׳ב לליגה לעלות כדי... גרש,

2356 הזה העולם618


