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 תוצאות שבע פייגנבאום שייע הכדורגלן ניחש שעבר כשבוע
תוצאות. חמש ניחש לב אברהם ואילו נכונות,

סולחה
 פתח- מכבי אגודת שיושב־ראש אחרי
 (*דר !דויד המאמן את האשים תיקווה
 שחקנו את לחמם בנסיון שווייצר ביד״)

 לקבל כדי קבוצתו, נגד כהן ניבים
מכ דוביד, של לקבוצתו ולעבור שיחרור

הכרם עב המאמן הכחיש תל־אביב, בי

המגי שהקבוצות ידוע הכדורגל בעולם
 אינן בטבלה והשלישי השני למקום עות

 במקום הזוכה הקבוצה רק כבוד, מקבלות
אי כבר כאמור, זו של וזהותה הראשון.

בספק. מוטלת נה
 קבוצות 16 בין שנותר היחיד המתח

ב המאבקים הם אלה הלאומית, הליגה
 שגורמים היחידים הם הטבלה. תחתית
מתח. עדיין

 מרכזת שעדיין היחידה היא נתניה מכבי
 ל- מגיעה כשהיא אוהדים, קהל סביבה
חוץ. מישחק

הקבו עסקני ,עיניים. מנקר שעון
 ולבוא בנדון, משהו לעשות החליטו צות

 למר בעבר מאשר יותר תקיפה בדרישה
ל הקצבתם את שיגדילו הטוטו, סדות *

 בעיקר באה הדרישה הכדורגל. קבוצות
בטבלה. גבוה היושבות קבוצות מאותן

 מענקי לשלם להן וקשה מנצחות, הן
לשחקניהן. נצחונות

תחזית
בדו־נ■

מישפחתספורט
*  הכדורגל, עונת כל במשך שכת די ף
י  מנד־ אבנר של מישפחתו מתפצלת •

 הבת קיצוניות. קבוצות לארבע פכיץ
 )13( דורון ואחיה החיילת )19( יונית
 קבוצת של מישחקה את לראות נוסעים

 ),16( חנה אחותם נתניה. מכבי הכדורגל
 במישחקה לצפות . הולכת הגימנזיסטית,

 של האם מכבי. התל־אביבית הקבוצה של
מעדי רות, הכדורגל, חובבת השלישייה

 הפועל קבוצת את דווקא משום־מה פה
 מלאה בהקשבה מסתפקת והיא באר־שבע,

ושע שירים השבועית הספורט לתוכנית
 בני־ כל נסחפו שבגללו האב, ואילו רים.

 לפני היה בספורט, להתעניין המישפחה
 תל-אביב, מכבי של שרוף אוהד שנים

היוק התל-אביבית בקבוצה חבר היה ואף
 את שינה האחרונות בשנים אך רתית.
ה את אוהד אני ״היום והחליט: טעמו
 הכי-מבריק הכדורגל את שמשחקת קבוצה
 הישראלית.״ ברמה להיות שיכול

 ביום התרחשה לא המישפחה התפצלות
 הקבוצה על נדלקה הבכירה, יונית, אחד.

 עורך־דין שהוא שאביה, מאז הנתניתית
ל הכדורגלן את ייצג מלאה, במישרה

 הקבוצה לפני שפיגדר ׳ה מוטל שעבר
 יונית שרופה מאז סאן־ג׳רטן. הצרפתית

היא. באשר קבוצתו, ועל מוטל׳ה על

רגד פדו
 פי- בפעולת בתורכיה, יונית כשנפצעה

 !על, אל מטוס נגד 1976 בשנת דאין
 של דגל היה שביקשה הראשון הדבר

ה כל של חתימות עם נבחרת-ישראל
ל אז שלח מכנס עודד אפילו שחקנים.

 היה ״וזה ומעודד, אישי מיכתב צעירה
 עד — בחיים לה יקר הכי־הכי הדבר
 המתרחש את האב מסביר הזה״ היום

 רק לא הפך בינתיים מכנם כי בביתו.
 אלא הישראלי, הכדורגל של לאומי לכוכב

יונית. של לאלוהים גם
 מכבי את אוהדת האמצעית, הבת חנה,

ה את שאוהב טיבעי ״זה כי תל-אביב,
 ושאני נולדתי שבה העיר של קבוצה

 לאהוב משוגע לי נראה זה בה. חיה
 בכלל.״ בה גרה לא שאני עיר של קבוצה
 מוצא כך כי הבכירה, לפי הולך דורון

בעיניו. חן
 מישפחת בבית מורגשת חריפה מתיחות
נע שבה גורלית שבת באותה מנוסביץ,

 ביניהן. להתמודדות הקבוצות שתי רכות
 האב מתאר כזה ביום בבית האווירה את

ועצ מתח בעיניים, רצח של ״באווירה
 עצוב, והשני שמח אחד חוגג. הבלגן בים.

 בלתי- וויכוחים בצעקות מלווה שכהכל
פוסקים.
בלימודים מצטיין היה שלי הבן ״אילו

בעיניים רצח

 בארץ, הכדורגל על לו שיש בידע כמו
 בטח היה הוא אז ובאיטליה, באנגליה
 אבי אומר המחוננים,״ לתלמידים משתייך

הספורטיבית. המישפחה

זלצר מאמן
כסף הרבה יקבל

ו :ביניהם פנויים. יהיו טובים מנים נ י  נ
 הדרישה בגלל שרף. ושלמה ■בדגיג
לד זלצר יוכל טובים, למאמנים הגדולה

כסף. הרבה לקבל ואף רוש
 ממתין לויאן, דויד זלצר, של חברו
 את הבטיחה תל-אביב בית״ר אם לראות
 יושב־ ינסה ואז הלאומית, לליגה שיבתה

פתח־ מכבי של הכדורגל מחלקת ראש

 הבית״רית, לקבוצה זלצר את לסדר תיקווה
 שיסדר ללויאן פנה בית״ר שמרכז אחרי

הפתח־תיקוואי. המאמן את לו

*103!דוצלס
 עסקני בקרב מתרחשת גדולה תסיסה
 אמרו נפש,״ עד מים ״הגיעו הכדורגל.

 ליאוש הסיבה הקבוצות. מנהלי השבוע
מכסף. ריקות קופותיהם אותם: שתקף

 רגליו האחרונים בשבועות הדיר הקהל
 היו לכך והסיבות הכדורגל, ממיגרשי

 בשבתות, שירדו העזים הגשמים רבות.
הרעו למיגרשים להגיע לאוהדים הפריעו

ה רגילים בבריטניה לגשם. החשופים עים
 גם כדורגל מישחק לראות לבוא אוהדים
 מפונקים האוהדים בישראל גשום. באוויר
יותר.

 אליו הקשה הכספי למצב נוספת סיבה
 דוהרת נתניה מכבי הקבוצות: נקלעו
 משאר הרחק הליגה, טבלת בצמרת לבדה

 היריבים בין המישחקים מתח הקבוצות.
ב גם דבקה זו והרגשה ירד, במיגרש
אוהדים.

 כשהסתבר שבעתיים, גדלה ההתמרמרות
 עבור דולר מליון העניק הטוטו שמוסד

 במחלוקת והשנוי החדש האיצטדיון שעון
מנ כזו גדולה כספית הוצאה לאתלטיקה.

ש אגודות־הכדורגל, של עיניהן את קרת
הטוטו. של ההכנסות באות מהן

הדרישות ת1יעו סוד
 ׳, ל הרכישות עונת סוף כדורגל
 שהוציאה העצומים הכסף סכומי אחרי

 מכבי של הכדורגל קבוצת הנהלת השנה
 החליטו חיזוק׳ שחקני לרכישת תל-אביב

הרכי שיטת עם להפסיק האגודה בצמרת
 הספורט ענפי בכל כמגיפה שפשטה שות

 ההחלטה הנוער. בקידום ולהתמקד בארץ,
 ברכה ראו לא שהמנהלים אחרי התקבלה

 דיו תחת שנעשו הרבות מהקניות גדולה
שווייצר. דויד המאמן של

מנדל יו״ר
שווייצר את האשים

 דין- אחר כלפיו. הטענות את תוקף בכל
ב השניים, הסכימו השניים, בין ודברים

סולחה. לעשות שעבר, השישי יום

 ויונית חנה דורון, המישפחה ילדי *
אנגלי. בכדורגל צופים

 הלאו־ הליגות סישחקי תוצאות את
 הבדרנים השבוע חוזים והארצית מית

 שר יואל הכדורגל ספורט חובבי
ניצן. ושלמה

כדורגל
מ־ד־דים עצות

 פתח- מכבי הכדורגל קבוצת של מאמנה
 ימשיך לא זלצר (״זאביק״) זאב תיקווה

 של שנתיים אחרי בקבוצתו. נוספת עונה
 הקבוצה את לעזוב זאביק החליט אימון

 לא מקורביו, עצות לפי הפתח־תיקוואית.
אחרת. קבוצה עם לחתום המאמן ימהר

 מאמנים הרבה יהיו לא הבאה בשנה
מא- שניים־שלושה ורק הישראלי, בשוק

פרידה
פתשדום

 קבוצת אוהד אפרתי, אלי
 ולשעבר תל־אביב הפועל הכדורסל

 תביעה הגיש בקבוצה, בכיר עסקן
 הכדורסל קבוצת נגד מישפטית

 שהוגשה בתביעה, חיפה. הפועל
 דויד עורך־הדין של באמצעותו

 בחזרה לקבל אפרתי דורש גולן,
מהקבוצה. לו שמגיעים בספים

ה את לישראל שהביא אפרתי,
 מילאנו בילי האיטלקית קבוצה

 למישחק־פרידה חודשים כמה לפני
רי העוזב לכדורסלן א ־ כ כו  לי

 הפורש לשחקן לשלם נאלץ כיץ,
 דרש בארי דולר. 2500 של סכום
 מישחקו תמורת הכסף את לקבל

האיטלקים. מול חיפה הפועל עם
 בחוזה התחייבה, חיפה הפועל
 שחקניה שכל אפרתי, עם שעשתה
 אז נחשב ובארי חינם, ישחקו

 ולפיכך, חיפה. הפועל של לשחקנה
 שהקבוצה העסקן־לשעבר סבור

 הסכום את לו חייבת החיפאית
לליבוביץ. לשלם שנאלץ
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