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תחוית
מאמני

 שרף ימשיך לא שווייצר שאם נאמר,
המתאים. המועמד יהיה
 יוותר לא ששווייצר להניח יש אך

 עם לו שיש השמן החוזה על בקלות
תל־אביב. מכבי

הצדית דא ההיגלור
ב הלאומי המאמן שפר, עמנואל את
לנסות כדי ירושלים לבית״ר הביאו עבר,

ל ניצחונות שתביא הנוסחה את למצוא
 הבלתי השיקום נסיונות למרות קבוצה.
ה בחודשים בקבוצה שנעשו פוסקים

 והנהלה, מאמנים החלפות כמו אחרונים,
 הנקודות את להביא שפר הצליח לא

מ יותר של סכום לו מבטיחות שהיו
לירות. מיליון

ה בשטח ותיק לשועל נחשב שפר

שפר מאמן
לירות מיליון בלי

כהי המשימה את לקח והוא כדורגל,
שיצ האמין המאמן בטוח. כמעט מור
 במיש־ לפחות הנקודות את להשיג ליח
 תקופת את סיים הוא אך הבית. חקי!

נקודות. 4ב־ רק וזכה הנסיון
ש היא שפר של חוסר-ההצלחה אולי
עופר. אליהו המודח, המאמן את החזירה

חדיר מ!!? ת חי ,?** צ ןד
 רמודגן הפועל הכדורגל קבוצת שחקני

 מפוארים, בניצחונות העונה זוכים אינם
 הלאומית הליגה בטבלת טוב מקום וגם

 אין זאת בכל להשיג. הצליחו לא עדיין
 וכסף חסרי-מזל לשחקנים נחשבים הם

 מפצה שטורוזמן, יוסי מנהלם, לחלוטין.
 חברת בעל גם שהוא שטורוזמן, אותם.

 כספם את משקיע דנור, בבורסה, ברוקרים
 נאים, רווחים עבורם ומשיג שחקניו של

הניצ למענקי לפחות, זמני תחליף, שהם
חסרים. הם .שאותם חונות

 תוצאות שש לנחש ימקוכסץ שמואל הצליח שעבר בשבוע
חמש. ניחש דקל גרשון ואילו נכונות

ספורט

זיווה של העגול הכדור
מ גברת ישבה ורודה מיטדיה תחת
ו שחור, מעק במעיל עטופה הודרת.

 יהלומים. בטבעות מכוסות אצבעותיה
ה המיגרש שעל בהתרחשויות מרובות

 העיניים לעשרות להתייחם מבלי גוצי,
 הגברת המשיכה בסקרנות, בה שננעצו

בהערותיה.
 של האוהדים פוגשים שבת בכל לא
 הצועקת מכובדת גברת £ מס׳ שער

 תשומת־ את גזלה בר־נס זיווה כמוהם.
 ל״ מוקדשת להיות צריכה שדרתה הלב

 היא השחקנים. שהפגינו החיוור מישחק
להש חששה ולא גרעינים פיצחה גם

ע הכדורגל כי הכללית. באווירה תלב
 מלוס־ הישר עלינו שנחתה זיתה, בור

 היא שאותו ותיק, תחביב הוא אנג׳לם,
ה גם שנה. 20ל־ קרוב כבר מספחת

כך. על תעיד שלה האישית היסטוריה
 אנשי אלה היו רדס־אנג׳לפ. מככי

ל המוכרת האנגלית הקבוצה טוטנתאם,
 את לראשונה שמשכו רבים, ישראלים

 עבדה היא אז הגברי. לספורט ליבה
ש האנגלים והאורחים ןאכדי־ה, ׳במלון

 לשלוח מיהרו היפה מהישראלית התלהבו
כ במשך לארחה וגם כרטיס־טיסה לה

משו הפכה היא מאז באנגליה. שבועיים
מ כשהתגלגלה הכדורגל. לספורט געת

 חיפשה היא לם,׳ללוס-אנג יותר אוחר
 לה להציע האמריקאית לעיר יש מה

הכדורגל. מבחינת
 עלובה, חובבנית קבוצה מצאה זיתה

 רוח־ כל וחסרת מישראלים, המורכבת
 ידעו,׳׳ הם לגויים להפסיד ,רק לחימה.
 ב- המישחק של בהפסקה זיווה צחקה

 ולטפח לחזק החליטה היא בלומפילד.
הגויים. פול במילחמותיהם השחקנים את

 קבוצה היתד. לוס־אנג׳לס מכבי
 בתחתית עמוק עמוק שישבה ותיקה,
שהגיעה עד החובבנית, הליגה טבלת

 בעלה, את מצאה היא בקבוצה זיווה.
הכדו על התלבשו הם וביחד גידעון,

 האגודה לנשיא הפך גידעון רגלנים.
 להם הביא הצמד של והניהול היהודית,

 אליפות את רצופות שנים שבע במשך
 בהחלט זה חובבני. בכדורגל אמריקה

זיווה. את סיפק
 אז .1976 שנת היתד, השיאים שיא
משו באליפות לום־אנג׳לם מכבי זכתה
 אליפות גם קליפורניה, גביע גם לשת.

אמריקה. בל של בין־ארצי גביע וגם
 הזוג של השיטה שוק. זזטף שווייצר

 ללמוד שביקשו ישראלים לאמץ היתה
מס להם היה ולא האמריקאית בעיר

 לאיש־ שהפך בר-נס, גידעון כסף. פיק
 מילגת-לימו- להם סיפק מצליח עסקים

הר השתתפותם תמורת מכובדת, דים
החובבנית. הליגה בפישחקי צינית

 מכבי קבוצת של והגשפים המסיבות
 ״עד בלוס־אנג׳לס. דבר לשם הפכו

גיר של הכיסא על מאבקים שהתחילו
 ו־ פוליטיקה ענייני התחילו אז עון,

ה זיווה. השבוע הסבירה מאבקי־כוח,״
אנ כמה לעוד קסם גירעון של כיסא
 חלה מאז לפרוש. החליט וגירעון שים,

 מכבי של ברמת־ההישגים הדרדרות
 אבל הזוג. של לפורודרוחם לוס-אנג׳לס,

 את לארח זיווה הספיקה כן לפני עוד
 שאימן שווייצר, דויד הישראלי המאמן

ירוש בית״ר את שנים כארבע לפני
 זיווה לדברי שוק,׳׳ חטף ״שווייצר לים.

לרעתו. 4:0 היתד. המשחק כשתוצאת
 שבו תל-אביב הפועל של המישחק

,חשב קשות. אותה איכזב זיווה, חזתה
 אך גבוה. יותר בארץ שהרמה תי

ו בוצי היה המיגרש כי להגיד, קשה
אפק מסירות לתת יכלו לא השחקנים

 בפישחק, להיות מרגש היה זה טיביות.
אותי.״ מהנה וזה כדורגל זה כי

בר־נם אוהדת
משולשת אליפות

ל נשמעה פייר,״ לא הזה ,השופט
ה של השבת במישחק צעקה, פתע
ש חיפה, מכבי מול וזל־אביב פועל
 לא מהצופים איש בבלומפילד. נערך

ב הבחינו לילא לכך, ליבו נותן היה
מיציע־הכבוד. שפרץ נשיי, קול

שייע המדינה גביע מישחקי את
 מישזזקי ואת הקרובה, בשבת רכו

ה חחים הראשונה האנגלית הליגה
 (יוסל׳ה) יוסף הלאומי המאמן שבוע

ייצר *ווומירמוכיץשווייצר. (דוביד) ודויד מירומוביץ

כדורסל
נוע□!אחותי ג׳צחז האדומים

 רוזביץ, סיפר מיזרחי,״ ,בעיני קבה.
רו כקבוצה מצטיירת תל־אביב ״הפועל

 הפועל, אוהד השיחה את שמע סית.״
 במישחק אז כך, ,אם והוסיף: לקם, צבי

ניצחו.״ הרוסים אז כי ניצחנו, הראשון

כדורגל
ף צר □מקו□ שד די * שו

 ה־ הדרבי מישחקי אחרי ראשון ביום
 והפועל מכבי בין בכדורסל תל-אביבי
 מכבי, קבוצת יושב-ראש ניגש תל-אביב,

יורם הפועל, למנהל מחרוזי, שימעון

מיזרחי עסקן
אדומה קבוצה — הפועל

 אחת ״פעם לו: ואמר רוזביץ (.פיקו״)
נש השבוע, האדומים את ניצחנו כבר
הב המישחקים שני פעמיים.״ עוד ארו
מוס־ צה־אס־קא מול היו מכבי של אים

 של מאמנה שווייצר, (דוביד) לדויד
יש תל-אביב, מכבי הכדורגל קבוצת

שרף מאמן
מתאים מועמד

 הקבוצה. הנהלת עם שנה למשך הסכם
 תל- במכבי אך נוספת. לשנה ואופציד.

 להיות שיכולות בחשבץ לוקחים אביב
 המאמן עם שונים, לכיוונים הפתעות
 החליטו ולכן בארץ, הידועים בין הנחשב

ה עונת של בעיצומה — עתה כבר
 רציני מאמן לעצמם להבטיח — כדורגל

הבאה. לשנה
 לא שווייצר אם בחשבון, שבא מי

 קבוצת של הוותיק מאמנה הוא ימשיך,
 אחד עם בשיחה שרף. שלמה בני-יהודה,

תל-אביב מכבי של החזקים האנשים
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