
העמידה בגיל מיקצועית, ברמה טוב, הכי

 לעזור. כדי הפרטי כספי את שהוצאתי קופה
מעולם. קיבלתי לא כספים אותם

 בלי להתפטר, צריכים שם כולם שלישי, תנאי
 צעירים מועמדים מספיק יש מהכלל. יוצא

 ממון, בעלי גם שהם בפתודתיקווה, ומוכשרים
 כל ללא וכספם, מזמנם לנדב המוכנים

 את לקבוצה להחזיר בשביל רק טובת־הנאה,
תיפארתה.

 זה מכבי שהנהלת יודעים בפתח״תיקווה כולם
 זה כאילו בקבוצה העושים אנשים שלושדדארבע

 בארץ נשמע לא עוד שלהם. פרטי רכוש או עסק
 במשך כללית אסיפה תקיים לא ספורט שאגודת

 לפחת להם יש מה שנים. ארבע
לא שלו הדרישות האם הנערים.״ על ״חבל

 להיפך, כך. חושב אינו שרעבי במקצת? מוגזמות
 מפוארות אגודות של מיקרים על מדבר והוא
 את ולקחו מסקנות והסיקו שנכשלו יותר,

 אנשים ובאו התפטרו הם והסתלקו. הרגליים
שרעבי. אומר אסון," לא .זה אחרים.

 לקבוצה .לבוא אומר, הוא פשע," "יותר
 מה היסוד. עד אותה ולהרוס תיפארת שהיתה
 את לקחת האומץ זה מכבי .לאנשי שדרוש

וללכת. הרגליים
קבוצת כיום מתארגנת שרעבי, של לדבריו

 נבחרת מאמן שהיה מי את מדריך *
 (עומד, ל מנס גיק ישראל, של הכדורגל

סיים קצרים). במכנ

שרעבי אוהד
דולר אלף 90ב־ עדשים נזיד

 לה ישכח לא תל־אביב, מכבי בשורת ששיחק
 דבר השורה. מן לשחקן אותו הפכה איר חייו, כל

כהן אבי חזר מאז קירט. לשלמה קרה רומה

ספורט
כדורגל

היוקרה מאבק
 במישחק בלומפילד מיגרש על ששרר המתח
 ומכבי ירושלים בית־ר שחקני בין השבת

 ליגה מישחק של שיגרתי מתח היה לא תל־אביב
 שטיפטף, והגשם שנשבה העזה הרוח אף על נוסף.
 האיצטדיון, את שמילאו הצופים אלף 20 כל חשו
מזה. יותר הרבה פה שיש

 אנשי היו שהשתתפו בית־ר משחקני מחצית
 טרקו ורובם הלא־רחוק. בעבר תל־אביב מכבי

 המועדון את בעוזבם בחוזקה הדלת את
 ישן חשבון חוב הירושלמי. לטובת התל־אביב

 על הסתיים לא המאבק עיניהם. לנגד עמד
 את שהדריר הוא היוקרה מאבק רק ליגה. נקודות
ונפשם. עצביהם רגליהם,

ירושלים, בית״ר של הכוכב נוימן, דני

 כשכהן להתנגח, שניהם הפסיקו לא .האנגלי",
 של חשבונו על ממנהליו בגיבוי שזוכה הוא

מיזרחי. יוסי השוער) הקשר(לא וכנ׳ל קירט.
 את וניהל שעמד'שם חביב, אחרון ואחרון

 שהפסיק שווייצר, (דוביד) דויד המאמן כולם,
 מה כל את לה שאמר לפני לא מכבי, את לאמן
עליה. בליבו שיש

 במקום והביטחון המתוחה באווירה וכך,
 הבית״רים עלו הליגה, בטבלת הראשון

 ואילו ראוייה, מישחק יכולת וגילו הירושלמים
 את שביישה יכולת הוכיחו התל־אביביים

 בתיקו וסיימו המפואר, שמו ואת המועדון
אפסואפס.

להתפטר!״ צריכים .כולם
 מניהולה )42(שרעבי ישראל פוטר פעמיים

 פתח־תיקווה. מכבי הכדורגל קבוצת ישל
 לחזור הפתח־תיקוואי המיסעדן הסכים פעמיים

מהבוץ. ולהוציאה בידה לסייע כדי לקבוצתו,
 עירו של בספורט המעורה פתח־תיקוואי כל

 בשנים פרחו הקבוצה של שהישגיה יודה
 השרוף האוהד של בזכותו מעט לא האחרונות

 בתחתית עמוק יושבת כשהקבוצה עכשיו, שלהם.
 האלופה של מושבה למקום מאוד קרוב הטבלה,

 יושב־ראשה מנדל, מנחם חזר נתניה, מכבי
 וביקש מכבי, של הכדורגל מחלקת של הוותיק

 את הבוץ מן להוציא ולעזור לחזור משרעבי,
השוקעת. העגלה
 עד בעבר שנפגע שבע־המרורים, שרעבי אך
 נענה לא עב־הבשר, מהיושב־ראש נישמתו עומק

 ואהבתו הרחום ליבו אף על הנכבדה. להצעה
 לחזור שרעבי מוכן היה לא לקבוצת־נעוריו,

 כל את שטירפדו הסדרים נושנים, להסדרים
הכדורגלנים. ענייני את לנהל מאמציו

 לחזור מוכן שהוא ליו״ר, הודיע שרעבי
 את לשקם כדי מאמץ, כל להשקיע וגם בחפץ־לב

 אם רק המפואר, העבר בעלת הקבוצה שרידי
תנאים. כמה אחר ימלאו

 פתח־תיקווה מכבי על תנאים. שלושה
הזה: להעולם שרעבי סיפר שביקש, התנאים ועל

 תתנצל שהאגודה ממנדל ביקשתי כל קודם
 כל־כך לא זה למישפחתי. שנגרם העוול על

 שנפגעו שלי, הילדים בשביל כמו בשבילי,
 שירתי שאותה מאגודה שקיבלתי מהיחס

כל־כר• בנאמנות
 כספיים חשבונות איתי לסגור שני, תנאי

מחת־ עוד פתח־תיקווה ממכבי לי שמגיעים

לשדרים שדתנאים
 חלק הוא ובוצי גשום זג־יאוויר **

 בעונת כדורגלן של משיגרת־חייו 1₪(
 גם חלק הוא בארץ בחורף. המישחקים

 וטכנאי־ השדרים של משיגרת־חייהם
היוצ אלה רשות־השידור, של הספורט

שבת. מדי הלינה מישחקי את לסקור אים
 השדרים נאלצו שעבר בשבוע גם

 עצמותיהם, לשר ער להירטב ועוזריהם
 את לפענח בקושי מצליחים כשהם
שבידיהם. הרטובים תיירות על הכתוב

זאת, מכנים שהם כמו ״תת״תנאים',
 על יוקדת השמש עת בקיץ, גם להם יש

ראשם.
 שדרי- חוגגים ובאמריקה באירופה

 בתוך המלהיבה, עבודתם אח הספורט
 בארץ ואילו וקבועים. מסודרים תאים

 עם מחדש שנה מדי הנושא מועלה
 וכל הרדיו מנהלי ועם התאחדות־הספורט

לעניין. קשור שרק מי
 את לשפר כיצד חושבים כולם
 לא עריץ ממשי שינוי כל אף התנאים
התבצע.
 עמדת־השדר. מיקום על לדבר שלא
 בתוך ממוקמת העמדה מקומות בהרבה
 מחשבה ללא פלט, אם לשדר ואוי הקהל

 שאוהדה קבוצה בגנות משהו שניים
גכו. מאחורי יושב

הברד כיצד  ביו ו
 מסו״מים שוכטים

מסו־ימות לסנוצות

ם ע נו
ם א כ ר

 מנהלי ויותר יותר יוצאים אחרונה
 שופטים נגד כדורסל ומאמני קבוצות /

 אומרים הם .שהנייטרליות,״ מסוייסים
מהם." .רחוקה

 עם כמזוהים הידועים שופטים יש
 ער איגור־השופטים מסויימות. ׳קבוצות

 שבהם במישחקים לשבצם ונמנע לתופעת
 מסתבר אך 'אלה. קבוצות מעורבות

 לא איגוז״השופטים של הטובות שהכוונות
מספיקות.
 מספיק כל־כך. פשוט לא הנושא
 שופט. אותו מזוהה שאיתה שהקבוצה
 עומדת או בצמרת מקום על מתמודדת

 נשלח המסוים שהשופט מספיק לרדת.
 קבוצה משתתפת שבו אחר, למישחק
 מתחרה איש ומהווה בשיניים הנלחמת

לקבוצתו. רציני
 שאותו שלמרות לראות אפשר כך
 מישחקי את ישירות ישפוט לא שופט

 לא כי אם עקיפה,־ השלכה תהיה קבוצתו,
התוצאות. לגבי מכריעה

ם ע  שופטי בכיר דגן, דויד לסגם. ט
 בצורה מזוהה למשל, בכדורסל, ישראל
 אינו הוא תל־אביב. גית״ר עם בולטת
 כאן עד שנים. כבר במישחקיה שופט
 איגוד־השופטים עושה מה אך בסדר. הדבר

 מכבי־דרוס. במישחקי למשל, שמשבצו.
 שלושתן מכבי־מוצקיף או מכבי־חיפה.

מהליגה. הירידה על בית־ר עם מתמודדות

דגן שופט
ברשימה היחידי לא

 ותיד לפגם טעם באז שיש ספק אין
ברשימה. היחיד אינו רגן

 משיבוץ ללמוד יכול איגוד־השופטים
אירופה גביע במישחקי השופטים
 לא בית־הגמר במישחקי לשיפוט לאלופות.

 משתתפת מדינתם אשר שופטים מגיעש
 קבוצה לשום תהיה שלא כדי בבית־הגמר,

בנדון. טענה של אפשרות
 קצת שלאיגוד־השופטש היא האמת

 הללו. החישובים כל פי על לפעול קשה
 את לנהל שופסש די שאין יתברר אז כי

 כדאי זאת, בכל אד השונים. המישחקים
לפני נוספת תשומת־לב להקדיש

 ואולי למישחקים השופטים את שמשבצים
 לסגל שופטים יותר לצרף כדאי גם

הקיים.

 ובכוונתה איש, 50כ־ המונה רצינית, אוהדים
 תהיה לא ואם הסוף עד האגודה מעשי נגד ללכת
לבית־מישפט. גם לפנות ברירה

 תתפטר, לא ההנהלה שבוע־שבועים תוך ״אם
 אסיפה תהיה אם רק הזה. הגוף בראש אעמוד
 אני התוכנית. את אעזוב אנשים ויבחרו כללית

 שהאנשים העיקר שם, להיות לא אפילו מוכן
 זמנם את שמבזבזים הנערים כל על חבל יתחלפו.

יום. מדי לטימיון שיורד העסק כל על וחבל
 יש פתח־תיקווה מכבי של לאוהדים ״גם
 כל את מההנהלה שיתבע גוף נקבע זכויות•.

 בזמנו, כזה. למצב־ביש הגיעו כיצד הפרטים
 ימכרו שלא גורמים אותה לפני התחננתי למשל,

 כמו מכבי בשביל היה הוא כי כהן, ניסים את
 משה וכמו ירושלים בית״ר בשביל מלמיליאן

 אותו, מכרו תל־אביב. הפועל בשביל סיני
 אלף 90 שקיבלו אפילו עדשים, בנזיד לדעתי,

עבורו." דולר

גולף
לבידי שטוב מה

 בשיעורי זכו ארצות־הברית נשיאי רק לא
 של לשעבר אלוף־הגולף קספר, מבילי גולף

 על מישחקם סיגנון את לשפר על־מנת אמריקה,
 זכו אחרות מדינות ראשי גם הגולף. מישטחי

 שהתאהב מארוקו, מלך חסן הוא מהם אחד לכך.
מבילי. שקיבל השיעורים אחרי הגולף בספורט

 שזכה ),52( קספר כילי הסניוו־ם. אלוף
 מגיע ארצו, באליפות פעמים כמה בנעוריו
 אב הדתי, המורמוני בארץ. השני לביקורו השבוע

 מאומצים, ולשלושה משלו ילדים לשמונה
 עם הפעם מגיע שעברה, בשנה בארץ שביקר

 (שחקן הסניורס אלוף חדש: בינלאומי תואר
 מיקצוענית, ברמה באמריקה, ביותר הטוב הגולף
העמידה). בגיל

 בעצמו, קספר מלבד מורווח, שיוצר האיש
 מועדון־הגולף של הצעיר המנהל הוא מהביקור,

 שכן .34ה־ בן בן־דויד אלון קיסריה, של
 גולף לאימפריית ישראל את להפוך תוכניותיו

 לדעתו, חיים. שבקו לא עדיין עולמית ברמה
 של בעיקבותיו ארצה יגיעו תיירים הרבה הרבה

 תהיה בטח לקספר, טובה ישראל ״אם קספר: ביל
בשבילם!" טובה גם
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