
ספורט
ל ג ר דו כ

,לסר של חמר,שד
 מאוכזבים אינם תל-אביב הפועל אוהדי

 בשבועות קבוצתם של ביצועיה מרמת רק
הצ הסיבה: רוגז. מלאי הם האחרונים.

פי שנים, מזה שחקנם של טיינותו  לפרי, ג
תל-אביב. מכבי היריבה, של מיגרשה על

 הנוכחית העוגה שעד זה, שחקדהגנה
 ומוכר, ותיק שרוף, הפועל לשחקן נחשב

מח בשל השנה, תל־אביב למכבי הועבר
 הנהלת ולבין בינו שהתגלעה כספית לוקת

 דויד לשעבר, מאמנו זה היה קבוצתו.
לצידו. להשאירו שדאג שווייצר, (״דוביד״)
 בעיני לסרי נחשב השנים בל במשך

ספורטי שאינו ״כסחן,״ שחקן מכבי אוהדי
 הפך לפתע המיגרש. על במיוחד והוגן בי

כ שיש הטובים המגינים לאחד בעיניהם
בארץ. יום

 אחרי אותו יכנו מכבי אנשי איך .מעניין
 בשנתיים,״ בעוד להפועל חזרה שיחזור

 של מושבע אוהד נחום, משה השבוע אמר
 עבר לא לסרי גבי כי תל-אביב. הפועל
לש להם הולווה אלא לצמיתות, למכבי
נתיים.

*דעוריס׳ס עולושה
 שנים במשך לעשות הצליחו שלא מה
 לעשות הצליח לכדורגל, ההתאחדות ראשי

 — הברפלד חיים הנוכחי, ה״ו׳שב-דאש
 התאחדות של החלטה לשנות הצליזד היא

פיס״א. העולמית, הכדורגל
 כדי לפאריס, שעבר בשבוע טס הברפלד

האירו ההתאחדויות ראשי כל את לפגוש
ל הנערכות הכדורגל נבחרות של פיות

 לוס־־אנ־ אולימפיאדת לקראת התמודדויות
.1984 ג׳לם

 לכל יהיו מישחקים, עשרה עד שמונה
הנב מרבית מישחקים. שישה רק מדינה
 לשחק פעוניינות לא המיקצועיות חרות

 זו הצעה זמן. מחוסר רבים, מישחקים
 כך כי הישראלית, לנבחרת גם מתאימה

פורטוגל מול רק להתמודד צריכה היא

תחזית
ואש היושב■

 של הכדורסל קבוצת יושב־ראש
ופינ מיזרחי, שימעון תל־אביב, מכבי

 קבוצת יושב־ראש להב, (.פיני״) חס
 חחים תל־אביב, הפועל של הכדורסל

ב 12ה־ המחזור מישחקי את השבוע
להכ מיזרחי והארצית. הלאומית הליגה של כדורגל

ב ה ל חי ר ז ה מישחקי ת הליג מי או ת הל צי ר א ה ו
א א תל־אביב הפועל — באר־שכע הפועל .1
1 א תל־אכיב יהודה בני — נתניה מכבי .2
1 2 יפו מכבי — ירושלים הפועל .3
א א י כפר־סבא הפועל — לוד הפועל .4
א 1 . יבנה מכבי — חיפה מכבי .5
1 א ירושלים בית״ר— מכבי.פתדדתיקווה .6
1 1 רמת־גן הפועל — יהוד הפועל ד.
1 1 תל־אביב שימשון — תל־אביב מכבי .8
א א רמת־עמידר מכבי — קריית־שמונה הפועל .9
1 1 פתודתיקווה הפועל — אשקלון הפועל .10
1 1 עכו הפועל— חיפה הפועל .11
א 1 שפרעם מכבי — תל־חנן הפועל .12
1 2 בית־שמש הפועל — רמלה ביתיר .13

ת נכונה לנחש הצליחו לבקוכיץ ואמציה שניאור איציק  שד תוצאו
אחד. כל מישחקים חמישה

*

 החלטת את לבטל לשכנעם הצליח הוא
 שש של ההתמודדויות שקבעה פיפ״א,
אחד. בית בתוך ארצות

 ההתמודדויות את לפצל הציע הברפלד
 הכדור־ לנציגי קסטה ההצעה בתים. לשני
 להקטנת יביא הפיצול כי האירופי, רגל

במקדם מדינה. כל של מישחקיה מיספר

לסרי כדורנלן
,הפועל' אוהדי את משגע

 אמורה היתד, היא קודם ואילו וגרמניה,
וספרד. בלגיה צרפת, מול גם להתמודד

ס־גיד הכד
 גם עצמו על חוזר שנה, בכל כמו
 שתי מיפגשי בדיוק. סיפור אותו הפעם

 בני- מול הפועל התל-אביביות, הקבוצות
הולידו ד,תיקווה, בשכונת במיגרש יהודה,

 על ומהלומות התכתשויות הרחקות, תמיד
 היה כך שוטרים. גם שהזעיקו המיגרש,

 השתיים בין החם כשהמיפגיש שנה, לפני
 משה הפועל שחקן של -בהרחקתו הסתיים

 האוהדים של כעסם את שהצית סיני,
 בשחקן דק הסתפקו לא אלה המקומיים.

 על גם ותיסכולם כעסם את הוציאו אלא
האירוע. את שצילמו הטלוויזיה, אנשי

 תל- הפועל קבוצת מנהל התחמם השנה
שו על-ידי והורחק ניפנוכ, גיסן אביב,
תוך אל התפרץ המנהל מהמיגרש. טרים

 היה .,הוויכוח חוזו:
דולר!״ 500 על

ג

חוזז בדורפלן
ד כוח לי .שיהיר! ד בי

 הכדורס- עם נימנה חוזז, (״פיני״) פנחס
 תל- הפועל באגודת שגדלו הספורים לנים

 כדורסל. לשחק פיני הפסיק זו בעונה אביב.
 מנהלי עם להסכם להגיע הצליח לא הוא

 מצטיין, לשחקן נחשב אינו פיני קבוצתו.
יש שחקן־חוץ בנקל מוצאים לא בארץ אך

ל להצטרף יבול אינו חוזז ברמתו. ראלי
 לשחקן נחשב עדיין הוא כי קבוצה, שום

ה בכל שאננותו משוחרר. שאינו אגודה
חשו היתה העונה מישחקו להפסקת קשור

 מאחוריו עומדת שבוודאי עליו אמרו דה.
שביתתו. את המממנת קבוצודצמרת

:חוזז את שאל הזה העולם
7 היום לך קודח דה

שנ לפני תל-אביב הפועל עם .סיכמתי
אגיע לא אם הזאת, התקופה שבתום תיים,

 חוסר־פעי- של לשנה אכנס להסכם, איתם
 מהאגודה.״ אשתחרר ובסופה לות

 אחרת? קבוצת עם הסכם לך יש
 לא אבל רמת־גן, הפועל עם ״דיברתי

 רק לא בעצם הסכם. לשום איתם הגעתי
 לא קבוצות. כמה עם אלא דיברתי, איתם

 לא גם אני קבוצה. משום לירה קיבלתי
 שיחרור.״ בלי קבוצה שום עם אסכם

 7 העסק כל לך משתלם
 אם כי משתלם, זה כלכלית ״מבחינה

 אקבל משוחרר, שחקן השנה בתום אהיה
 אביב.״ תל בהפועל מאשר כסף יותר
 השנה? אותך מממן מי

 בינתיים.״ שלי העסק ״זה
 7 שלך השאננות את מסביר אתה איך

ל לא לי קל לא זה שאנן. לא ״אני
 וגם שלי החיים דרך היה המישחק שחק.

ה שבשנה יודע אני אבל שלי. הפרנסה
 העניין כל אחרת. בקבוצה אשחק באה
ה את לעזוב כדי היה לא השיחרור של

 במיקרה ביד, כוח לי שיהיה רציתי פועל.
 שאוכל כסף, על לפיקוח איתם שאכנס

 אלך אותי רוצים לא אתם אם להם: לומר
 רציתי לא שווה. שאני מה ואקבל לשוק
 הם רע. לי שהיה משום הפועל את לעזוב
 הפועל, את להרוס רוצה שאני חשבו
 זה אותי. להרוס רוצים שהם חשבתי ואני
 שהתגלגל.״ שלג כדור היה

 לשחק? רוצה הייתי איפה
ל כדי טובות, היותר הקבוצות ״באחת

 הפועל תל-אביב. הפועל של ברמה הישאר
רוצה הייתי טובה. אפשרות היא רמת־גן

שם.״ לשחק
 חושש אינך גדול. לשחקן נחשב לא אתה
הבאה? בשנה לשוק להיזרק
 צריך שאגי ישראלים שחקנים הרבה ״אין
שהתקר שחקנים היו לא מהם. לחשוש

 לפני עד מלבדי. לאמריקאים, ברמתם בו
 בשנה רק כסף. הרבה קיבלתי לא שנד,

 ולא לאמריקאים. קצת התקרבתי האחרונה
 לי שנתנו למה בניגוד חסד, איתי עשו

להרגיש.״
ה על בכסף פיצוי הבאה בשנה תבקש

שנה?
 על גם יהיה שהוא ואקווה מחיר ״אבקש

 בערכי. ממעיטים בהפועל הקודמת. השנה
 שווה לא שאני עצמם את משכנעים הם
 את יותר מכירים אחרות בקבוצות כך. כל

 עלי. להמר ומובנים והפוטנציאל היכולת
 ללכת, לי לתת להם אסור ציבורית מבחינה

 כמו זה כמוני? להם יש ישראלים במה כי
 תל- ממכבי ברקוביץ מיקי את לשחרר
אביב.״
כלפיך? הוגנים היו הפועל האס
 כמה שלי הגב על להרוויח ניסו ״הם
אמריק על פיזרו הם זאת לעומת לירות.

 על היה בסוף איתי הוויכוח ב/ מדרגה אים
 ממה נמוך היה הכלול והסכום דולר, 500

 אחרי מהם. קיבל ממוצע אמריקאי ששחקן
 לחוצים היו הם האמריקאים, את שהביאו
להנה מילכוד היה זה ציבורית. מבחינה

 מדי יותר עם עצמה את מצאה שלפתע לה,
לע להרשות יכלה לא ההנהלה אמריקאים.

מדי. יותר החוט את למתוח צמה
ד8

 על השופט לפני למחות וניסה המיגרש
החלטתו.
 היה יצריו לו עמדו שלא אחר שחקן
 ניגש רוזנטל מבני-יהודה. רוזנטל דורון
 בשחקן והלם המישחק של האחרונה בדקה
כהן. אלי הפועל

הברסלד יו״ר
יריבות שתי רק

ל ס ר דו כ
למשמיצים מסיבה

הפ לא האחרונים השבועות בל במשך
 קבוצת על ״לרדת״ כלי-התיקשורת סיקו

 העיתונות תל־אביב. הפועל של הכדורסל
בי ראיונות, בכתבות, חסכה לא הכתובה
 בעיקר התרכזו אלה השמצות. וגם קורות,

 התל־אביבית, הקבוצה של ניהולה דרך על
הגדולות. הכספיות והוצאותיה

 (״פיני״) לפינחס השבוע פנה הזה העולם
אותו: ושאל הקבוצה, יושב־ראש להב,

? לכס מניחים כלי־התיקשורת -אין מדוע
 מחלקת- ראשי כל של בשמם ״אדבר
מת איננו תל-אביב. הפועל של הכדורסל

בעי הבלתי־פוסקות מההתקפות רגשים
 מוצא השני אחרי אחד שעיתון זה תונים•
 אותו וללעוס נושא אותו על לעלות לנבון
 גורם שאנחנו בך על מצביע נוספת, פעם

 בדעתנו אין הרחב. הקהל את המעניין
מתכ אנחנו האלה. ההתקפות לכל לענות

 בראש העונה בסוף למסיבה להזמין ננים
 יהיה זה המשמיצים. כל את ובראשונה

למסיבה.״ הזמנה עונשם:
2363 תזה העולם




