
ספורט
ל רג דו כ

מוז־גן וילה דיקרדו בד

 לכל צפוי בינלאומי כדורגל של שבוע
 שבועיים, בעוד הישראלי הכדורגל אוהדי

 ברמת- הלאומי המיגרש על בדצמבר. 20ב־
 גרמנית :אירופיות קבוצות שתי תפגשנה גן

ואנגלית.
 סיפ- יזמה הישראלית הכדורגל התאהדות

 הגרמנית הקבוצה לשתיים. נוספים גשים
 מול גם תשחק מינשן־גלדבאך בורוסיה
ה ואילו ישראל של הלאומית הנבחרת
טוטנהאס, הלונדונית הקבוצה אנגלית,

סידר כדורגלן
1 סס׳ לאוהד

תת הכדורגל, אוהדי לכל כאן המוכרת
 הישראלית. האולימפית הנבחרת מול מודד
 הקבוצה אוהדי בין הוויכוח יבוא או־אז

ה היא מי האנגלית, אוהדי ובין הגרמנית
לקיצו. יותר, טובה

 יהיו טוטנהאם בשורות הצינון. אחרי
עצמה. בפני אטרקציה שהם שחקנים כמה

המ שחקדהמגנה מילר, פול למשל,
ב 1 מם׳ אוהד של לבתו הנשוי פורסם,
היהודי. סקטן מורים לונדון,

 של חברו הארגנטינאי, וילה ריקרדו גם
במישחקו. אותנו יכבד ארדילס, אוסבלדו

הלונ בקבוצה מישחקו את חידש וילה
 תחילת אחרי חודשים, כמה לפני דונית
 ארוכה תקופה אחרי זה היה הליגה. עונת

 זה היה פוקלאנד. מילחמת בשל צינון של
 המכריעים השערים שני את שהבקיע וילה

שנתיים. לפני האנגלי הגביע גמר על

ת ש מכו מיגד ב

נמשו־ והמישדו?
 מאנשי־הספורט רבים מעסיקה הבעיה

ה של בהחלטות' חוסר־אחידות בארץ:
 אחרי היום, הכדורגל. במיגרשי שופטים

 הכל תל-אביב, שימשון עם שקרה מה
 פעם לא נקבעת מישחק שתוצאת יודעים

 ה־ באותו שהיה השופט, של זהותו לפי
 של יכולתם על־פי דווקא ולאו מישחק,

המתמודדים.
 בליגה כשבועיים לפני שנערך במישחק

 פתח- והפועל רמת־גן הכוח בין הארצית
 והיכה הכוח של סדרן נכנם תיקווה,

המ השופט הפועל. של שחקן לעיני־כל
המישחק. את שיך

 ה־ לבית־הדין תלונה שהוגשה כמובן
נענ והקבוצה ההתאחדות, של מישמעתי

התקרית. על ונקנסה שה

ה ט ש ב ה ה אחרונ  ה

ל שד ס מנ
היש הכדורגל של המושיע מנטל ג׳ק
הר שהבינו מה לדעת השבוע נוכח ראלי,

 לעשות מה לו שאין לפניו: אנשים בה
כאן.

 לא הוא שגם באיחור, קצת הבין מנסל
 כל במשך הכדוגל. של הישועה בדיוק
יכול לא בארץ באימון עבודתו תקופת

מנסל מאמן
נזנסל תקופת נגמרה

 מיוחד הישג לעצמו לרשום מנסל היה
ב לא וגם ישראל בנבחרת לא כלשהו:
 חיפה, מכבי כמו לאומית ליגה קבוצת
השבוע. התפטר שממנה
הס בחוגי רבה תרעומת עורר מנסל

 לאמן שהגיע מפני בעיקר בארץ, פורט
 כ־ של ממושכת שהות אחרי הנבחרת את
 בבחריין. אנגליה, לגבולות מחוץ שנים 10

 נחשב אינו הערבי במיפרץ הקטן והאי
 הכדורגל של והחומים לאורים בדיוק

בעולם.
 האנגלי. המאמן עידן ונשלם איפוא תם

 מביזבוזי בעיקר לקח ללמוד כיום אפשר
בארץ. שהייתו את שליוו הכספים

ל ההתאחדות של הקודם היושב-ראש
 שתמך האיש היה אלמוג, מיכה כדורגל,

הוצאותיו. את והכפיל סייג, ללא בו

ל 01130 אולמי לי ג ב
 וגליל־ כפר־תבור הצפוניות המועצות

 לאולם* שזכו המעטות בין הן תחתון
 אברהם זה היה ומשוכלל. מהודר ספורט
להקימו. שעזר המנוח, שר־השיכון עופר,

כדור מיגרש גם הכולל הענק, האולם
 לטניס-שולחן, וציוד מיטווח מפואר, סל

 הקרובה המכביה שמישחקי לעצמו הבטיח
 אישי סיכסוך אך כתליו. בין גס ייערכו
הקטנות, המועצות ראשי שני בין שפרץ

 את דירבן גורפינקל, ובני גולדמן מיכה
 מפואר ענק אולם ולבנות למהר גורפינקל

הסמוך. החקלאי בבית־הספר נוסף
הגדו הסיכסוכים עשרות כל אין מדוע

 אחרים במקומות אולמי־ספורט בונים לים
הק המועצות של הקטן הסוד ז במדינה

 סובלות אינן שהן הוא, שבפריפריה טנות
 הנכון. הוא ההיפך אולי תקציב. מחוסר

ה עם לעשות מה כבר כנראה להם אין
 כאלה מועצות גם שיש לדעת חשוב כסף.

.1982 של בישראל

מוח ת שמשו! של ה
 שלוש בין נחשבת תל-אביב שימשון

 לה אין בארץ. החמות הכדורגל קבוצות
 ל־ או לבני־יהודה כמו אוהדים הרבה

 המעטים האוהדים אבל ירושלים, בית״ר
 קומץ אמיתיים. כשרופים ידועים לה שיש

 כי יודעים הם בחולשתו. מכיר האוהדים
 הקבוצה, של עקב־האכילס זהו מיעוט. הם

 כרם — אחת אביבית תל שכונה המייצגת
התימנים.
 היא חולשה כל מיספרים. של עניין

 להרגשת מובילה פגיעה כל לפגיעה. פתח
 קרובות לעיתים מובילה כזו הרגשה קיפוח.

 שימשון לקבוצת אלימות. של להתפרצות
 מפואר, מרכז או חזק גב גם אין תל-אביב

זוכ ואוהדיה למכבי. או להפועל שיש כמו
היטב־היטב. זאת רים

 ירושלים בית״ר של הביתי במיגרשה
 המיגרש של לעברו שבוע בכל נזרקים

 פירות-רקובים, בקבוקים, :חפצים שלל
 מעולם אך לא. ומה חזיזים רימוני-עשן,

 מישחק להפסיק שופטי־הכדורגל העזו לא
 מעט אין ביסק״א כי הירושלמי. במיגרש
 האוהדים מיספר לשימשון. כמו אוהדים
 אלא השופטים, את רק לא מפחיד האדיר

אנשי־המישטרה. את גם
ל ון8*׳ מחוות א ר ש סי

 אלה בימים עלה מישרד־התיירות - גם
 עונת־ של זו בתקופה הכדורגל. גל על

למ מישרד־התיירות מנסה מתה, תיירים
האי המיגרשים בענף. לשפל מוצא צוא

 זו בעונה השלג ועמוסי הקפואים רופים
 בארץ: אנשי־התיירות אצל רעיון העלו
 בספורט הטמון הפוטנציאל את לנצל

החורף. ימי של בארץ הכדורגל
 במישרד־ה־ התנורים. את לסגור

 •ולשפץ לשפר במאמצים החלו תיירות
 שב־ אלה בעיקר מיגרשי־ד,כדורגל, את

 לשכנע כדי זאת בתי־מלון. יש קירבתם
 לבוא האירופיות הקבוצות את ולפתות
מחנות־אימון. לקיים כדי לישראל

 מ־ יהנו הכדורגל התאחדות אנשי גם
 מישחקי־אימון של שילובם זה. מיבצע

 את גם לשנות יכול מקומיות, קבוצות נגד
ב לחסוך וגם המקומית הכדורגל מפת

לאי לצאת הרוצות קבוצות של הוצאות
 יהיה לא לתיירות הרווח לחו״ל. מונים

 האירופיים, השחקנים של הזעום ממיספרם
 לקבר שיש העצום האוהדים מקהל אלא
 האוהדים שגם היא, התיקווה הזרות. צות

 מהאוהדים מעט רק אם לבוא. יתפתו
 תנר פה תהיה כוכביהם, בעיקבות יבואו

 רק צריך הידידותית. למפה גדולה פה
 המזרזים התנורים את ולהפסיק לדאוג

 בלישכתו עליהם שיוחלט בימים את,הגשם
שריר. אברהם של

תחזית

 הליגה של 11,־ד המחזור מישחקי
 בשבת שייערכו והארצית הלאומית

 מאמנה שביאור, איציק השבוע חוזים
 לבקר ואמציד, תל-אביב, שימשת של

 תל־אביב בית׳׳ר של מאמנה ביץ,
הארצית. בליגה

ץ בי קו לב שביאור ה מישחקי ת הליג מי או ת הל צי האר ו
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1 )1( א תל־אביב הפועל — תל־אביב בני־יהודה .8
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 תוצאות שלוש לנחש קדוש מיכאל הצליח שעבר כשבוע
חמש. ניחש שפינל אליעזר ואילו נכונות,
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מאמנים

2362 הזה העולם


