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מכ יושב־ראש מיאן, דויד עשה מה

 באירופה שבוע במשך סתחיתיקווה, ני
 השבוע. רק נודע זאת ז עונה של בעיצומה
אלא לנפוש, נסע לא היוזמה בעל היו״ר

לויאן יו״ר
זולים יותר זרים שחקנים

 עניין מה כדורגל. בענייני דווקא נסע
התעניי :התשובה ז לאירופה פתח־תיקווה

 הבאה בשנה זרים. שחקנים בקניית נות
אחד. שחקן להביא כנראה אפשר יהיה

 בהתאחדות ההחלטה תיפול אמנם אם
 מיש- לפתוח היושב־ראש מתכנן הכדורגל,

 ייעשו שדרכו זרים, שחקנים לייבוא רד
העיסקות. כל

 מוטיכציח. עם - היונופדבים
 גביע כוכב קמפם, .מריו עם ניפגש לויאן

 מארבע יותר לפני בארגנטינה העולמי
 בספרד. בוולנסיה משחק שכיום שנים,

 300 הכוכב דרש בארץ מישחקו תמורת
 לו לגלות נאלץ והיושב־ראש דולר, אלף
 הקבר כל של השנתי התקציב כמעט שזה

 הוא שבספרד גילה מריו העונה. לכל צד,
להתפשר. מוכן היה אבל יותר, מקבל

 וגרמניה שבלגיה לויאן גילה בביקורו
 ברמה שהם יוגוסלביים, בשחקנים מוצפות

הרא מהשורה ישראלים שחקנים של
 הרבה בסכומים להביאם ואפשר שונה,
 הרבה להם שיש בעוד — קטנים יותר
 למישחק. מיקצועי ויחס מוטיבציה יותר

הכדור יכולים צבע .הרבה :לויאן מוסיף
הישראלי.״ לכדורגל להוסיף הזרים גלנים

 <ה,8ולןמ המושל

למ/גלה מכב•
 גוולינפקי, גד השבוע הסתובב למה

 בטן עם הכדורגל, בהתאחדות הפועל רכז
וממורמר? כעוס פלאד״

 מצביעה הליגות בטבלות קלה בדיקה
 להיות המסור, לרכז טובה, סיבה לו שיש

 קבוצות — קבוצותיו מצב וכואב. עצבני
 רע. בכי — העליוונות ד,ליגת של הפועל

קבו- לשתי ובראשונה בראש הופנה כעסו

קבוצה במקו□ כוכבי□
הוכי היא כי בכדורסל, שלה היכולת י י לא זה רפת-גן הפועל של בעיה ך
 היא הבעיה יכולת. לה שיש העונה חה

פסיכולוגית.
מא שאינה קבוצה היא רפת־גן הפועל

 תל- מכבי את לנצח שלה ביכולת מינה
 אומנם כה, עד חשובים. במישחקים אביב

 את פעמים כמה לנצח רםת-גן הצליחה
 זאת עשתה לא מעולם אד תל־אביב. מכבי

גורלי. בפישחק
 שעבר בשבוע חדשים. תרגילים כלי

באחד זו. תופעה ביטוי לידי באה שוב

דאמיקו מאמן
ת נשא מ פי

ה שנראו היפים הקבוצתיים הפישחקים
ב בביטחה רפת-גן הפועל הובילה עונה,

ה בדקות דווקא אך הפישחק. שלבי רוב
 את שמטה המכריעות, שהיו אחרונות,

 תל-אביב מכבי לשחקן ונכנעה היתרון
צימרמן. ג׳ל,

 מי- רפת־גן הפועל הפגינה זה במישחק
 זאת, לעומת וקבוצתי. שובה־עין שחק
 ברוב כהרגלה נשענה תל־אביב מכבי
 הכר אחד של יכולתו על המישחק דקות
 של המזהירה יכולתו זה היה והפעם כבים,

 גם הסתייע האחרונות שבדקות ציסרמן,
כרקוכיץ. מיקי של ביכולתו
 שאין כקבוצה נראתה תל-אביב מכבי

 אם לדעת וקשה חדשים תרגילים לה
 להיות להמשיך תוכל היא הנוכחי במצבה

הקרובות. בשנים 1 מם׳
 תל- מכבי של שיכולתה יודעים כולם

 במישחקיה רק לא — השנה ידדה אביב
פה, גם אלא אירופה, אליפות במיסגרת . 70

המלאכה את למד

 את בקלות לנצח הצליחה תמיד לא בבית,
.הקטנות.״ היריבות

האיטל המאמן דאמיקו, דודי זה היה
 שנים, שלוש לפני תל־אביב את שאימן קי

 הכי- להישגים אותה להוביל שהצליח
 ביקורת הרבה השנים. בכל שלה מרשימים

 אז ניצחה לא מכבי בדאמיקו, אז הוטחה
 שהדגש לציין יש אך משכנעים, בהפרשים

 כקבר הקבוצה את לבנות היה המאמן של
 מבריקים, בודדים שחקנים כאוסף ולא צד,
 זה דבר כיום. הקבוצה נחלת שהוא מה

 דלף עם מכן לאחר בשנתיים פירות נשא
קליין.
 שעבר לציין, יש מישחק־חוץ. ,אף

 היתה לא קליין הלאומי המאמן של דתו
הקבו המישחק ושמירת חיזוק של בכיוון

 הדבר ואישי. מהיר מישחק יותר אלא צתי,
 בהפרשים לנצחונות לעיתים גרם אומנם

 לעומת אך כוכבים, כמה והבליט גבוהים
 שנחשב הקבוצה, מישחק את החליש זאת

 כאשר במישחקי־החוץ, במיוחד לחשוב
ה התמריץ את נותן לא היריב הקהל

מעודד.
 בעיקר עזב דאמיקו האיטלקי המאמן

כו לו שיביאו שדרש הקהל, לחץ בגלל
 משחקת כיום ומזהירים. בולטים כבים

 קבוצתי הכי המישחק את רמודגן הפועל
כי שיש. ף, צ ר שנ כבר אותה המאמן ש
 מדאמיקו, המלאכה את כנראה למד תיים,

תל-אביב. במכבי כעוזרו כששימש
 מועמדים הם שרף וגם דאמיקו רודי גם
 הבאה, בעונה תל־אביב מכבי את לאמן

אמריקאי. במאמן ההנהלה תבחר לא אם

תחזית
□,כדורסלן

והאר הלאומית הליגה מישחקי את
 השבוע חוזים השבת שייערכו צית

 ברקוביץ מיקי תל-אביב מכבי כדורסלן
ג׳אמצ׳י ברקוכיץג׳אפצ׳י. דורון רמת-גן מכבי וכדורסלן

גיאמצ׳י בו־קזביץ האהעית1 הלאומית הליגה מישחקי
)1א( (א)1 באר־שבע המועל — תל-אביב גגי־יהורה .1

(א>1 )1א( תל-אביב המועל — ימו מכבי .2

א (א)2 נתניה מכבי — כמר־סבא המועל .3־

)1א( )2א( ירושלים המועל — יבנה מכבי .4

1 (א)1 לוד המועל — ירושלים בית־ר .5

א (א)1 הימה מכבי — רמת־׳גן המועל .6

(א)2 (א)1 מתודתיקווה מכבי — תל-אביב שימשון ד.

1 (א)1 יהוד המועל — תל-אביב מכבי .8

(א)2 )1א( רמת-גן הכוח־מכבי — רמת־עמידר מכבי .9

(א)1 (א)1 נצרת־עילית המועל — מתדדתיקווה המועל .10

(א)1 (א)1 אשקלון המועל — שמרעם מכבי .11

1 (א)1 רמלה בית־ר — חדרה המועל .12

א )1א( תל-אביב בית־ר — ראשידלציון המועל .13

 נכונות, תוצאות שבט לנחש ארבל יורת הצליח שעבר בשבוע
שש. ניחש דבורין דני ואילו

 והפועל חיפה הפועל הארצית, הליגה צות
 העונה כל נמצאו שתיהן ראשון־לציון.

 מחזורים שישה עכשיו, הטבלה. בצמרת
 לא ב.פישולים״ התחילו העונה, תום לפני

להע סיכוייהם את הפסידו שבהם צפויים,
הלאומית. לליגה פיל

במוס הכוחות חלוקת מושפל. ראש
 בין הכוחות יחסי לפי היא הספורט דות

 ומכבי. הפועל בין בעיקר האגודות, מרכזי
 יש שנים מזה ההנהלות. מתנהלות גם כך

 עכשיו, הענפים. בכל רוב הפועל לאגודת
 תמר להתברר מתחילה העונה, סיום לקראת

 שהביאה היא הצפויה התחזית חדשה. נה
 נפוח, חזה עם מתהלכים מכבי שאנשי לכך

 עם שפופים, הולכים הפועל אנשי ואילו
מושפל. ראש

 יש הלאומית הליגה קבוצות 16 מתוך
ר והשתיים שבע למכבי שבע, להפועל  הנ

 תל-אביב, יהודה ובני שימשון הן תרות
 הפועל, של מתקציב נזונות אומנם שהן
שלו. אורגני חלק אינן אבל

 את משאיר הבאה לעונה הצפוי המצב
 העליונות. בליגות במיעוט הפועל אגודת
 הלאומית מהליגה הפועל קבוצות ארבע
 ירר הארצית(יהוד, לל־גה לירידה צפויות
 (מלבד מכבי קבוצות ורמת־גן). לוד שלים,

 לשלוש ואילו הירידה, מסכנת התרחקו יפו)
 (בית״ר הארצית מהליגה מכבי של קבוצות

 ומכבי רמת־גן, מכבי הכוח תל-אביב,
ה בצמרת הבודדות נשארו עמידר) רמת

 לעומת ניכר פער עם הארצית, טבלה
 העיקריות המועמדות היום הן — האחרות
הלאומית. לליגה להעפיל

 זח קריטי מצב ועסקנות. ספורט
 הכדורגל על הממונה של לחובתו נרשם

 הדליק זה גולינסקי. גד הוא הלא בהפועל,
הפועל. קברניטי אצל אדומים אורות

 הצעה היתה שנים ארבע לפני כבר
 הפועל של הכדורגל ענף את להפריד

 אנשי בה שיעסקו כדי הענפים, מיתר
ההס קיבלה שנד, לפני בלבד. מיקצוע
ולה הכדורגל את להוציא החלטה תדרות
 אופיו בגלל וזאת מיוחד, לאגף עבירו

 האדירים סכומי-הכסף ובגלל המיקצועני
ממה לא שההסתדרות אלא בו. הקשורים

מר חלק שהיתה ההחלטה, את לבצע רת
 יצחק הפועל מזכ״ל גם בענף. פורמה
המש את מידיו להוציא ממהר לא אופק

לו. מעניק הכדורגל שענף אבים

,מוסומחת אמסע!
 דויד המאמן הצליח מחזורים 13 במשך

כבוד מעוררת בעקשנות לשמור שווייצר

 ההישג הלאומית. בטבלה השני המקום על
 של המיוחדת הזכיר, בגלל לנכבד, נחשב

האינטרטוטו. האירופי הקיץ טורניר
 בו דווקא אשר תאריך ונקבע הגורל רצה
 זזה באפריל 2ב־ בפרס. הקבוצה תיזכר,
 בפעם שווייצר דויד של תל-אביב מכבי

 הקבוצה בטבלה. הרביעי למקום הראשונה
 — העונה תלאוות ששבעה בודהמזל,

 מקומה את תפסה — תל-אביב שימשון
היוקרתית. התל-אביבית של

 הי- משה. את להעסיק - התנאי
 שוויי- של לבנין השכנה המישפחה זו תה
 שני־ יצחק הפור. את עליו שהפילה צר

 ניצח תל-אביב, שמשון של מאמנה אור,
 הנקד בשלוש זכה ובכך חיפה, מכבי את

 המאמן, של חתנו זלצר, זאב ואילו דות.
 ניצח פתח-תיקווה, מכבי את מאמן אשר

האמ הצליח ובכך — תל-אביב מכבי את
 להכניע הכאילו־מתוכנן המישפחתי בוש
 בארץ בחוגי-ז*,ספורט ששמו המאמן, את

לפניו. הולד
 מכבי את השנה יעזוב שווייצר דויד

 לו שהציעה הגדולים הסכומים תל־אביב.
לסי שווים היו לא התל־אביבית הקבוצה

 בגו, את נוספת לעונה להחתים רובה
 השבוע התעניין דויד שווייצד. משה

ב שתעסיל תל-אביב, בבית״ר בהעסקתו
בתנ וזאת — הלאומית לליגה הבאה שנה

 להחתים תיאות הבית״רית שהקבוצה אי
לשח נחשב אשר בנו, את גם עיסו ביחד

 פציעותיו בגלל אחוז, במאה כשיר לא קו
הנוכחית. בעונה הרבות

1ר*1ז1יו יא7 המאולן החלמתו
באמ סאמנן את שהחליפו הקבוצות כל

 שלתוכו המסוכן המצב בגלל העונה, צע
 שהשיטה לדעת נוכחו — הקבוצה נקלעה

 אם להיפך. מצבם. לשיפור עזרה לא
 הרי הכי-הכי, לא במצב הקבוצה היתד,

 הרבה הידרדרה המאמן החלפת שאחרי
ממשית. ירידה לסכנת עד יותר,
 את שהחליפה רמת־גן, להפועל קרה כך

יהונתן. כן־ בשימעון שפיגל אליעזר
הו עם גם קדה כך לי  מבית״ר ערפד א

 הקבוצה. הידרדרה פוטר שמאז ירושלים,
 להצילה שגוייסו המזהירים היועצים כל
 חדש... רעיון מישהו שמצא עד עזרו, לא

 ואולי עשו, כך המקורי. המאמן את להחזיר
 האדום מהקו רחוקה בית״ר כיום נצלו.

הירידה. ומסכנת
 כי שחשבה יפו, למכבי גם קרה כך

את והביאה טוב, די הלה לא ככר ניסיס
יהוד. להפועל וגם במקומו שפיגל אליעזר

ה העולם 2379 הז


