
ספורט
 הידרדרות, מפני כולם את הזהרתי טיבעי.
התאמתה. שלי הנבואה ולצערי
 מדי ויותר טוב מדי יותר היה ״גינו

 שלו. הטעות היתר. וזאת חינוכית, דמות
 יהוד) של הקודם (המאמן רוזן צביקה
 יהוד קצר. אותם להחזיק ידע להם, התאים

 זקוקה חברתית שמבחינה קבוצה היא
 ומעניש קונס הייתי במקומו אני לשוט.

 יש לקוייה. היתד. המישמעת כי סוף, בלי
 מהם וחלק לחוסר־מישמעת, סיבות הרבה
 בכל כמו זה אבל כספיות, מבעיות נובע

 הלאומית, בליגה השנה האחרות הקבוצות
ח־ כספיות התחייבויות עצמם על שלקחו  נ

 בטוח אני מסוגלות. שהן למה מעבר לות
 אינו ושקרקו שטות עשתה יהוד שהנהלת

ברגיג.״ את להחליף מסוגל

השגות מהפר
 הליגה קבוצות 32 בץ שנעשה בסקר

 שהקבוצות התברר, והארצית הלאומית
 משבת המישחקים את להעביר מוכנות
 של ערב לפנות או אחר־הצהריים לשעות
 בכדורגל מהפך יהיה זה השבוע. אמצע

בשב התנהל שנה 40 שבמשך הישראלי,
 יגדיל יהיה, אכן אם השינוי, בלבד. תות
 יבוא יותר רב שקהל הסיכוי את אולי

 ארוך. סוף־שבוע אין בישראל למישחקים.
 אחד יום לבלות נוהגים למשל, האנגלים,

 החופשה ביום ואילו המישפחה בחיק
 למיגרשי בהמוניהם נוהרים הם השני

 את להעביר יוחלט אומנם אם הכדורגל.
 בבילוי הכדורגל יתחרה לא המישחקים,

 וגם הים, — הקיץ חודשי של הפופולרי
 מכונית להם שאין אלה וכל השבת שומרי
למיגרשים. לבוא יוכלו

ל ס ר דו כ
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 ביותר הצעיר המאמן ),29( ויינקרץ משה
 חש- זכה בכדורסל, הלאומית הליגה של
 ןנבחרת־ את לאמן נכבד: במינוי |בוע

 הבאה, אירופה אליפות לקראת הנוער
 שאימן ויינקרץ, .1984 ביולי שתתקיים

 לא בהצלחה תל־אביב בית״ר את השנה
 משא- האחרון בחודש ניהל מבוטלת,

תל־אביב. הפועל קבוצת עם רציני ומתן
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בש שייערכו הכדורגל מישחקי את
 דני הרדיו שדר השבוע חוזים בת

ארבל. יורם הטלוויזיה ושדר דבורין,
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א 1 באר־שבע הפועל — יהוד הפועל .1
1 א תל־אביב מבכי — פתדדתיקווה מבכי .2
א x תל״אביב שימשון — חיפה מכבי .3
1 x רמת־גן הפועל — לוד הפועל .4
2 x ירושלים בית־ר — ירושלים הפועל .5
1 1 יבנה מכבי — נתניה מכבי .6
א x כפר־סבא הפועל — תל־אביב הפועל ד.
2 x יפו מכבי — תל־אביב בני־יהודה .8
2 x רמת־גן מכבי הכוח — תל־אביב בית־ר .9
א x ראשון־לציון הפועל — רמלה בית־׳ר .10
2 1 בית־שמש הפועל — אשקלון הפועל .11
x 2 חיפה הפועל — נצרת־עילית הפועל .12
א א פתח־תיקווה הפועל — רמת־עמידר מכבי .13

 נכונות תוצאות ארבע לנחש עטרי שוש הצליחה שעבר כשבוע
בלבד. תוצאות שתי פלג אורנה ואילו

ל ג ר דו כ
■הוד ננד ק ,ב

 נאלץ יהוד, הפועל מאמן ברגיג, נינו
 העונה. של בעיצומה עבודתו את להפסיק

 של לרוחם היו לא השנה הקבוצה הישגי
אש בגביע-המדינה הזכיה ההנהלה. אנשי
 גבר ציפיות יהוד אנשי אצל הולידה תקד
 התש־ המקום עם להשלים היה קשה הות.

 הפועל התנדנדה שביניהם ,11ד.- או עי
 ואת הלך ברגיג העונה. רוב במשך יהוד

קרקו. דויד הקבוצה מנהל תפס מקומו

אליצוויאדה
 לכבד ביקשו אליצזר נשי

■  יוקרה של בתוספת גם עצמם ד
 שלאגודת כמו לכן, ספורטיבית.

 מיפגש־ שהוא מכביה, יש מכבי
 שיש וכמו עולמי, יהודי ספורט

ה הפועל, כינוס את להפועל
 החליטו העולם, פועלי את אוסף
 אליצוריאדה על אליצור אנשי

 השנה, יולי לחודש אותה וקבעו
כינום־הפועל. אחרי חודשיים

הידר זה בגלל ואולי מאמן, אינו קרקו
 ברגיג של פרישתו מאז הקבוצה דרה

 לקו מתחת ,15ד.־ למקום עד והגיעה
 לליגה לירידה מועמדת והיא האדום,

הארצית.
ה של כוכב־הזמר פרש בדגיג עם יחד

להמ טעם מצא שלא פיק, צביקה קבוצה,
 על הנוכחית. במתכונת בקבוצה שיך

 של להרחקתו לדעתו, שהביאו, הסיבות
 סיפר יהוד בהפועל המתרחש ועל ברגיג

:הזה לתעולס פיק
ב. מדי יותר  מדוכא מאוד ״אני מז

 מקווה מאוד אני בקבוצה. שקורה פה מכל
 מאמן דחוף באופן ושיביאו יתפטר שקרקו
 בעיקר מאוד, רע הקבוצה מצב כי רציני,
 בסדר, היו? הכל פרש. שברגיג אחרי

 היתה מנוחות. מי על התנהלה הקבוצה
רק זה אבל ברגיג, על מיקצועית ביקורת

 החזות
העסקן של

 הספורט בחוגי האחרונה בדיחה ך■*
 שהגיש התלונה על מספרת בישראל • י

 לוועדת־ אופק יצחק הפועל מזכ״ל
 כתב־ נגד מועצת־העיתונות של האתיקה
 שגיא. יהושע הארץ, של הספורט

לבקר שגיא נוהג חודשים כמה מזה

-------------------------------------------״------

שגיא ספורט כתב
נודיסטים מישלחווז זזילופי

 אופק, של התכופים מסעותיו את בחריפות
 בתפקידו והן הפועל כמזכ״ל בתפקידו הן

 בכירים עובדים האולימפי. הוועד כיו״ר
 שאופק חשבון ערכו אף הפועל במרכז
 משליש יותר בחוץ־לארץ לבלות מצליח
 אופק רשאי אלה שבנסיעות מאחר מזמנו.
לה מבלי גבוהים בסכומים אש״ל לקבל

שנוה כפי זר, מטבע תמורת קבלות גיש
 הגיעו בארץ, הספורט אנשי שאר גים

 שאופק למסקנה מרכז־הפועל מעסקני כמה
 המשכורות 13 את רק לא להרוויח יכול

 30 עד 25 לחסוך אף אלא המקובלות,
בשנה. נוספות משכורות

רשות- מנהל כי פורסם מכבר לא

 התלונן אורן, יריב הממלכתית, הספורט
 להעלות ההחלטה על האולימפי הוועד לפני

לשלי האש״ל הוצאות את שרירותי באופן
 אפילו לענות טרח לא אופק בחו״ל; חיו
אליו. שנשלח התלונה מיכתב על

 1א שמןס
שמן? לא

 בהאדץ שגיא של מרשימותיו חת
*  ועידות ״כל :הכותרת תחת התפרסמה \

 ״מה שגיא: כתב רשימה באותה אופק.״
 או בהפועל-ירושלים למתרחש יש ערך

בוועי בקונגרסים, כאשר אחר, קטן בסניף
 עסקני-ספורט יושבים ובמיפגשים דות

שמר לעובדה לב פעם שמתם מדושנים?
מדו חזות בעלי הם עסקני-הספורט בית
 של ברומו אשר בעניינים ודנים שנת

 מיש- לחילופי הצעה כדי עד אפילו עולם,
 נודיסטים.״ ספורטאים של לחות

 הגיש עליו שנמתחה הביקורת בעיקבות
 מועצת־העיתו־ של לוועדת־האתיקה אופק

 לקבוע שגיא של העזתו ... על תלונה נות
 אופק מדושנת. חזות בעל הוא אופק כאילו

 של מהשגותיו אחת אף על התלונן לא
 התלונה את לחו״ל. לנסיעותיו בנוגע שגיא

 כאשר ולהפיץ. לצלם אופק טרח שהגיש
 ההגדרה פשר על השבוע שגיא נשאל
 המון בעולם ראיתי :אמר מדושנת״ ״חזות

 ואני מדושנת, חזות בעלי עסקני־ספורט
 ושומר כמוהם לא שאופק כך על שמח

1ספורטיבית. הופעה על
 משכורת, על להסכמה הגיעו לא הצדדים

להס לא החליטה שהפועל אומרים ויש
 (שנה וחסר-נסיון צעיר מאמן עם תכן

הכיש אחרי הלאומית), בליגה בלבד אחת
העונה. שספגה לונות

 הימרה הפועל סימטריים. חילופים
 הקבוצה הנסיון. עתיר רוזין יהושע על

 למאמן כנראה שכחה לא !התל-אביבית
 שהיתר. המוצלחת האימון שנת את הוותיק

 עזב מאז שנים. כארבע לפני אצלה לו
 בהידרד־ תל-אביב הפועל התחילה רוזין,

העונה. לשיא שהגיעה פוסקת בלתי רות
 רמת־גן מכבי עם רוזין של הצלחותיו

חת תל-אביב והפועל מניותיו את הקפיצו
 יבוא תל-אביב להפועל חוזה. איתו מה

 המאמן הליגה של צעיר הכי המאמן תחת
נמצא ויינקרץ הליגה. של מבוגר הכי

 מתקדמים משא-ומתן בשלבי אלה בימים
עם הבאה לעונה החתמתו לקראת מאוד

על חרם
גלגלי־עץ

 ההתאחדות־ של ועדת־האופניים
האגו את השבוע החרימה לספורט

 שאותה עץ, גלגלי־ העצמאית דה
האח בישיבה סמוכה. אלי מנהל
לה שלא הוחלט הוועדה של רונה
 ולמנוע לישיבות סמוכה את זמין

לידיו. יגיע הישיבה שפרוטוקול
קט אגודת־ספורט הוא עץ גלגלי

 שלה מיסי-החבר את המשלמת נה,
הא שאר כמו להתאחדות־הספורט

 ההחלטה בעיקבות בארץ. גודות
 — איומיו את לבצע סמוכה החליט
 ״המחדלים,״ נגד הפגנה לערוך

 האופניים. בענף קיימים שלדעתו
 רשיון־להפ- השבוע השיג סמוכה

כוונותיו: את מפרט והוא גנה,
 מרכז- מול מפגינים ״גלגלי־עץ

המע ונגד ההסתדרות נגד הפועל
 שלדעתי מרכז־הפועל, ונגד רך

ב הספורט את מחסלים שלושתם
ל שאבוא רוצים לא הם מדינה.
 את לעיתונות אגלה שמא ישיבות

 תועיל, לא ההפגנה אם מחדליהם.
לבית־המישפט.״ אפנה

יחליף שברמת־גן ונראה רמת־גן, מכבי ויינקרץ מאמן
המבוגר. המאמן את הצעיר המאמן מבוגר תחת צעיר
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