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 ללא היתה, הישראלית האולימפית
בתחזיות הבולטת הקיצוניות !ספק, הסל ליד מזל ־101?

 מישחקי על העיתונאי ובסיקור גהליה של צפוני הכי הנציג
 והצעירה. הטרייה האולימפית הקבוצה ספק אלל הוא לרסבכדו ;לאומית

 בצורה סוקרים עיתונים שלושה ל-תי-כבמ שחקן )33( מנקין וריק
 המישחקים את וקבועה מורחבת בקבוצת המשחק לשעבר, ביב1

 של האולימפיים הבינלאומיים שנה עוף רק עליון(אולי גליל .פועל
 לקראת יריביה, מול הניבחרת םשני כחמש כבר וגר וספת)

 מוספי :1984 לוס־אנג׳לס אולימפיאדת לש תליליהג בוצההק קיריית־שמונה.
 וחדשות הצהרונים שני של הספורט יאשרא שקיבלה היחידה היתה נקין1

 הספורט. לעונה טובים סיכויים עם בוה,
 בצורה דיעותיהם את הביעו הם הל הועידו הכדורסל אנשי נוכחית.

 חדל לא מעריב ומנוגדת. קיצונית בצמרת רביעי השלישי,_ המקום ;ת
 קשה בצורה המישחקים את לבקר י עד מכובד מקום שזה זבלת־הליגה,

 המישחק, לפני וחסרת־תקדים. ; החולפת. בעונה מיקומה לעומת זאוד
 במירוץ יזכה מי ברור היה לא כשעדיין ; הקבוצה, קפטיין מנקין, אריק אר
 של הספורט כתבי חדלו לא האולימפי, | כשהתיישבו כולם, את הפתיעו חבריו
 על ובעיקר הקבוצה על לרדת הצהרון ן שי האם הטבלה. של ההפוך :כיוון
 מירמוביץ. יוסף הלאומי, מאמנה ; אל .אנחנו לנפילה? מיוחדת זיבה

 לא האחרים העיתונים שני ואילו | מנקין, אומר הסיבה,׳ את וצאנו
 את ולהלל לשבח לרגע אף הפסיקו אןל זה על לדבר מפסיקים לא אנחנו

 מאמנם. ואת השחקנים את אחד מאשימים רק כלום, מזה וצא
בין ניגודי־דיעות הגיוני. לא ;שני.

ומעריצות מנקין כדורסלן
תוניסאים ספרדים, מרוקאים,

 וכבר גרוע, משחקים פשוט .אנחנו
 חוסר״ אותנו מלווה העונה ;תחילת

 כי קבוצות, כמה לנצח יכולנו זל.1
 מאוד. קטנים היו התוצאות ;פרשי
 שמונה עם להיות בקלות כולנו

 חמישה.״ עם במקום יצחונות
 מנקין נשאר גרוע במצב אפילו אן

 המישחקים על סומן הוא !ופטימי.
 וחוזה לקבוצתו, נותרו שעוד ;ביתיים
 במקום תגמור עליון גליל ;!הפועל
הכל. למרות בטבלה, שישי ;חמישי,
 לא מנקין לגינה. חכר׳ה 15

 של החריפה הביקורת את והב1
 אחרי גונן בוב מאמנו על ;אוהדים

 השחקנים את מאשים .אני ;הפסדים:
 המאמן. אל בטענות שבאים 'פני

 מספיק, משקיעים לא הם 'דעתי,
 בהגנה.״ לא :עיקר

 לגור זה איך מנקין את וכששואלים
 אחוז״ ״מאה עונה הוא ;קיריית־שמונה

 ומלבד לו חסרה לא תל־אביב
 הוא המישחקים במיסגרת !סיעותיו

 נוספות פעמיים רק לתל־אביב ,סע
לצפון. עבר זאז

 מה בתל־אביב? לחפש לו יש מה
 בקיריית־ לו יש בחיים, מחפש טהוא

 אב למנקין, לאף. מתחת טמונה
 גם יפה, בית גם קטנות, בנות 'שלוש

 עסקים וגם בילוי גם :ית־תרבות,
 יכול הוא בקיריית־שמונה ורק !ורחים.
 חברה 15 להזמין לעצמו 'הרשות

 שלא מה האש, על כדי.לעשות 'גינה,
 בתל־אביב.״ לעשות כולתי
 מספיק לו יש חברים, עם ומה

 נמצא שאני .איפה :קיריית־שמונה?
 אומנם, פה, אין חברים. לי ש

 זה הקיריה רוב כמוני, *נגלוסכסים
 אבל ותוניסאים, ספרדים, :!רוקאים,

 מרוקאי, עם להסתדר לי קל יותר
אשכנזי.״ עם גאשר

כדורגל
ההיסטוריה מן תשבתות

את שליוו המשונים האירועים אחד

 אן המציאות. הכרח הוא ספורט כתבי
 אין מתימטי, בנושא מדובר שלא מאחר

 אינה ואף מובנת כזאת קיצוניות
 היטב שמעודה מי רק כל־כך. הגיונית

 הישראלי הכדורגל ספורט בהיסטוריית
 ההתרחשויות אחר מקרוב שעקב ומי
 את להבין יכול האחרונות השנים של

הגדולים. הניגודים שורש
 הלאומי המאמן של בתקופתו עוד

 שנה מנסל,'לפני ג׳ק האנגלי לשעבר,
 על בארץ הכדורגל אוהדי ידעו וחצי,

 שני בין המהותיים הריעות חילוקי
 מעריב של הספורט כתבי הצהרונים.

 וחיזקו היקר האנגלי של ביקרו חפצו
 הדרך. כל לאוון ידיו ואת כוחו את

 מאז דיעותיהם את להצדיק וכדי
בהתאם. כיום סיקוריהם מובאים

זאנה כדורגלן
מהמיגרש נעלם הגרמני

 ובחדשות בידיעות יריבהם ואילו
 שללו אלה הגמור. ההיפן - הספורט

 האנגלי המאמן של העסקתו את
 מירמוביץ של העסקתו את והמריצו

הישראלי.
הגיע שעבר בשבוע יחסי. הכל

 המדינה לכל שיקרה מה
סל)1לנ גם יקרה ר בכדו )

 הלאומית,״ הליגה את דבר, של בסופו העונה, יכריעו הכספיות בעיות ^
) /  לפגרה. הליגה יציאת עם אלה, בימים הכדורסל אנשי אומרים כן 1 /

 מול להישרד, כדי בשיניים יילחמו הטבלה, בצמרת יושבות שאינן הקבוצות,
 הקבוצה איך אותם: ושאל אלה קבוצות לנציגי פנה הזה העולם הכלכלי. האיום
כספית? מבחינה העונה את תגמור שלן
 העונה. את לגמור נוכל לא .לדעתי, רמת־גן: מכבי יושב־ראש הורוביץ, רם •

 רואה לא אני לנו. גם יקרה המדינה, לכל שיקרה מה עצה. מטכסים אנו בינתיים
 של כיוון רואה אני במדינה. אחר עסק או מיפעל כל מאשר טוב יותר במצב אותנו
 את לדחות נבקש מהשחקנים גם מכן. המשתמע כל על בהוצאות, דראסטי קיצוץ

הקרובה. השנה לחצי היא התחזית זעם. יעבור עד התשלום
 את לגמור שנצליח מאמין לא .אני חיפה: מכבי יושב־ראש יוסף, אבנר •
 עוד לתפוס נצליח אם כמו: גורמים, כמה בעוד תלוי זה אבל כספית, מבחינה העונה

 משהו או גביע לרבע־גמר מעבר לשלב שנתקדם או טובים, שניים או אחד מישחק
זאת. מבחינה לעזור שיכול גדול, קהל יש בחיפה כי הצופים, את שיביא הזה מהסוג
 המועצה־ (וראש הפועל־עפולה־העמקים יושב״ראש גולדמן מיכה •

 עם ולהיפגש בדק־בית לעשות ננצל הפגרה זמן .את גליל־עליון): האיזורית
 לעשות מחייב בארץ הספורט נושא כל לדעתי, לנו. לעזור שיכולים גורמים

 לשחקנים שהתשלומים זה לשקלים. בדולארים מתשלום ולעבור בדק״בית
בתשלומים. לעמוד כיום מסוגלות לא מבוססות קבוצות אפילו שואה. זו בדולארים

 בית״ר של המסורת .במיסגרת תל־אביב: בית״ר יושב־ראש קופל, אבנר •
 שער־הדולר קשה. יהיה זה ספק, ללא אבל, העונה, את תגמור היא תל־אביב

במותרות. נצמצם נעשה? מה הקבוצה. מאזן על מאוד חמור השפיע שקפץ
 לגבי שבשתיקה הסכמה תהיה השחקנים שלמרבית למצב להגיע נצטרך .אנו

באמצע. משהו שקל 90ל־ שקל 65 בין יישאר הוא לגבנו שער־הדולר.

 תום עם חדש. לשיא הנושא
 נבחרת מול האולימפית ההתמודדות

 מעריב פירסם מערב־גרמניה
 על עמר שבה ענקית, כתבת־תחקיר

 הישראלית הקבוצה של כישלונה
 הניהול על טיעוניו את מביא כשהוא

אדיר. כספים בביזבוז המלווה החובבני,
 מאמר־ ידיעות פירסם למחרת

 יוסלה של גדולתו על ענק מערכת
 במיש־ חסרי־נסיון שחקנים בהובלת

המ הופעותיה ועל בינלאומיים חקים
 לחומר יחסית הנבחרת, של כובדות

 (ובאמת,־יכל בידה שהיה השחקנים
 בארץ הראשונה מהשורה השחקנים

 במישחקי השתתפותם בגלל נפסלו
 מיק־ במיסגרת שהם העולם, גביע

 למיסגרת מותרת שאינה צוענית,
האולימפית).

כאסחן שר תואר
 מכבי האלופה, בין השבת מישחק

 הפועל הגביע, ומחזיקת נתניה,
 שקשה נוספת פעם הבהיר תל־אביב,

 מתדמית להיפטר לכדורגלן מאוד
 כהן, אלי לו. שהודבקה ה״כאסחן״

האולימפית, והנבחרת הפועל שחקן

 סיבה בלי לא התואר את לו רכש
 גם עושה ספק, בלי והתואר, מוצדקת.

 שהדיעה לשופטים, קלים חיים
 מסויים שחקן לגבי שלהם הקדומה

 שלוש כהן של במיקרה אותם, הביאה
מהמיגרש. להרחקתו פעמים,
 של לטובתו באה הטלוויזיה רק

 ובתוכניתה בת־ים, תושב הכדורגלן
 את לכל הבהירה מחלוקת של רגע

 שגה כך השופטים. של שגיאותיהם
 את והרחיק אשכנזי משה אחת פעם
 בן־יוסף עובדיה ואילו מהמיגרש, כהן

השניה. בפעם השבת זאת עשה
 של תפקידו מלוכלך. תפקיד

 אחד הוא המיגרש על כהן אלי
 על שיש כפויי־הטובה התפקידים

 .הקשר של התפקיד זהו המיגרש.
 תוך במישחק־הגנה המסתכם ההורס״
 שמאלצו דבר המיגרש, בכל ניידות

 מכל יותר מזומנות לעיתים להיתקל
 אלה שחקנים המיגרש. על אחר שחקן

 מבריקים אינם בנוקשותם, הידועים
 המיגרש, על חיוניותם ולמרות במיוחד

 האגרסיביות בגלל רק מתפרסמים הם
במישחקם.

השחקן נחשב )23(הצעיר כהן אלי

 בארץ, 1 מס׳ האגרסיבי .המתקל״
 המיגרש על תפקידו ובדרר־כלל

 זהו היריבים. האוהדים על משניאו
 לתפקיד בניגוד .המלוכלך״, התפקיד

 עודד כמו מבקיע־שערים של הזוהר
מכנס.

 זאנה יוסי על הוטל כזה תפקיד
 הנבחרת של המכריע במישחק

 מול שעבר, בשבוע האולימפית
 כאשר בגרמניה. האולימפית הנבחרת

 שאצשניידר על שמר לא זאנה יוסי
 זה הצליח הגרמנים, של המבריק
 של שמירתו בזכות רק גול. להבקיע

מהמיגרש. שאצשניידר ״נעלם״ זאנה
 מהמיגרש שיצא כהן לאלי קרה כך

 שהשופטים במה די ולא ובזוי. מורחק
 גילו הנתנייתים השוטרים גם לו, עשו

 לירוק לאוהדים כשנתנו אוזלת״יד
 ליד, הבא מכל פניו על וזרקו עליו,

 לתוך כהן את דווקא דוחפים כשהם
 את להרתיע במקום תא־ההלבשה,

חמומי־המוח. האוהדים

 השחקן שד דיוקנו
בפרובינציה

 שפגע הכלכלי, שהמצב סוד לא זה
 פגיעתו' את הכפיל הספורט, בענף

 שוויצר, י משה הקטנות. בקבוצות
 תל־אביב, מכבי של ותיק כדורגלן

 עבר שוויצר), דויד המאמן של (ובנו
 הפרובינציאלית בשורות לשחק העונה

 בין הקטן ההבדל על לוד. הפועל של
 קבוצה ובין מפואר ספורט מועדון
מלים: כמה לשוויצר יש קטנה
מנסה הלאומית בליגה קבוצה כל

*
שווייצי כדורגלן

עשיר עבר וגם הכל לו יש

 זו מכבי תל־אביב. מכבי את לחקות
 מה וכל כבוד, מסורת, גב, עם קבוצה

 בתקופה אפילו מכך, שמשתמע
 אוהדי בחדשות. נשארת היא מרורדרת

 טוב, כדורגל לראות באים מכבי
 בקבוצות ניצחונות. וגם יפה כדורגל
 הניצחון, יותר חשוב לוד כמו קטנות
 האוהדים משחקים. איך פחות חשוב

פאנאטים. יותר גם שם
 צריך חד. מעבר היה זה בשבילי

דברים. להרבה להתרגל
 שוויצר, הכל. לו שיש אחד

 בליגה משחק ),29( הצעיר הרווק
 קרוב .הבקעתי שנה: 13 כבר הלאומית

 עשיר.״ עבר לי ויש גולים, למאה
 לחשוב או לדבר רוצה לא הוא בינתיים

 אם .אלא חתונה: דיוק ליתר עתיד, על
לב.״ לשים בלי יצא, זה כן

 עצמו את רואה הוא 35 ,34 בגיל
 עצמו רואה לא הוא אז אבל נשוי,

 חושב הוא כי למה? המיגרש. על •משחק
 כדאי ולא המכסימום את יפיק אז שעד

 ישחק, לא אם מדי. יותר זה את לסחוב
 חיים קצת יש, .מה שלו: בעסק ישב
לי?״ מגיע לא מתח, בלי

 עוד כדורגל? לשחק לו נמאס האם
 ״ברגע' מייד: יפסיק כך, ירגיש אם לא.

 זה.״ את עוזב אני לרוץ, לי יבוא שלא
 לו שיש כאחד עצמו מגדיר מושי

 .יש כדורגל: על רק חי שלא אחד הכל,
 צעיר.״ בחור בתור הכל עסק, בית, לי

 מכבי! את עזב ולמה
 מספיק לשנות. לו ובא נגמר החוזה

במכבי. שנים 'שמונה
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