
ורחוק גבוה מהר,
שובת ושופט ארמוני כהן

 עלי מוחמר את ביישו לא
באוסטרליה פישלו ולא

 טבלת לראש ירושלים ביתר של עלייתה
 מכבי על 0:1 חוץ נצחון לאחר הלאומית, הליגה

 גם שהניב השבוע, במוקד עמדה פתח־תקוה,
 שניצחה מתל־אביב, האחות ביצעה אותה סנסציה,

 לירושלים בכך, ועזרה, האלופה את בחיפה
לפסגה. לעלות
 צעיר כבש תל־אביב לביתר שער־הנצחון את

 מפורסמים לכהנים שהצטרף כהן, ירון אלמוני,
 נצחון קבוצתו עם לחוג כרי וניסן, נסים יותר,

הפסדים. חמישה לאחר ראשון
 הקבוצה את שניצח שמשון, היה אחר גיבור
 וזינק )0:1( פתח־תקווה הפועל של המצליחה

הרביעי. למקום
 על — בינארצי נצחון גם חגג הכדורגל

 מלמיליאן אורי של משערים לוכסמבורג, נבחרת
אוחנה. ואלי (פנדל)

 הכדורסל נושא במרכז קרב־אגרוםים.
 למשחק רמת־גן הפועל של אי־הופעתה עמדה
 הכספי מצבה בגלל תל־אביב, בית״ר נגד הליגה

 יום־טוב, פנחס ההנהלה, יו״ר התפטרות הרעוע,
ופרי בירנבוים ואפי מליניאק אריה המאמנים

מוסקוביץ. ואביגדור מלוביק סטיב של שתם
 כדורסל. שעבר בשבוע שיחקו זאת בכל
 חודה על בנצחון התרכזה הלב תשומת כל כאשר

 הפועל על תל־אביב מכבי של אחת, נקודה של
 שחומי־העור, צמד של והרחקתם )82:83(חולון
 לאחר (הפועל), קי וקלרנס (מכבי) מגי קוויו

 את מבייש היה שלא ביניהם, קרב־אגרופים
עלי. מוחמר

 בינלאומי לטורניר מכבי יצאה ואחר־כך
 והליגה להולנד) יצאה תל״אביב ללונדון(והפועל

משבועיים. יותר בעוד רק תתחדש
 בגלל שבת הכדוריד נאים. נצחונות

 להם שהובטח את שדרשו השופטים, שביתת
 פרקיס שחר של נאים נצחונות חגג והטניס

 בטורניר בלום גלעד ושל האוסטרלית באדלייד
שבפלורידה. במיאמי באול האורנג׳

 זכו גם אך בהמשך הפסידו אמנם השניים
מבוטלת. בלתי להצלחה

מרימוביץ מאמן
וטייוואן ניו־זילנד קודם אבל

 ניצחה, בכדורגל ישראל שנבחרת שעה
 נבחרת את ידידותי, במשחק שעבר, בשבוע

 את אלבניה נבחרת היממה ,0:2 לוכסמבורג
 במסגרת 0:2 בלגיה על גברה כאשר אירופה.

 הזו הסנסציה העולמי. הגביע מוקדמות
 האס השאלה ונשאלת הדימיון, את גירתה

 כזה. נצחון להשיג מסוגלת ישראל נבחרת גם
משח במספר לאחרונה השיגה שאכן כפי
יומרניות. נבחרות מול ידידותיים קים

 יוסף מאמן־הנבחרת. אומר. אתה מה
מרימוביץ?

 אם אך כך. כל מוכרת לא אלבניה נבחרת
 שהם הרי לאחרונה שלהם התוצאות אתר נעקוב

 בקושי. אותם ניצחה הגדולה גרמניה הצליחו.
נפלא. הישג באמת הוא בלגיה על הנצחון
 ולא אותנו הכירו לא ישראל. נבחרת גם כך
 שלנו. הטובות התוצאות לאחר רושם. עשינו

 התחילו בבית, הפסדנו לא בה האחרונה, בתקופה
את היממנו ישלא לומר אי־אפשר בנו. להתחשב
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ספורט
כדורסל

למסיבה סיבה
השניה? בלעה אותו ראיתם

בלאומית; אותו לראות הכו
 יהודים מספר אמנם משחקים בארצות־הברית

 שייס, ודן גריגפילד ארני כמו האנ־בי־איי, בליגת
 ולא בארץ, ולשחק לבוא אותם לשכנע קשה אך
כספית. מבחינה רק

 כשר יהודי כשרון שכאשר הסיבה זאת
 העניין הופך בארץ, ולכדרר לבוא מוכן למהדרין

למסיבה. לסיבה
 ארצה, הגיע כאשר נערכה לא אמנם מסיבה
 בגלל אולי ,23ה־ בן פייגנבאום מייקל מניו־יורק,

 אליצור למדי, אלמונית קבוצה על־ידי שהוחתם
קרית־אונו.

 כי מסיבה, לערוך שיכלו התברר מהרה עד אך
 ואליצור הראשונה השורה מן בשחקן מדובר
 לליגה בדרך היא נשכרת. לצאת בהחלט, עשויה,

 מובילה היא שלם סיבוב ולאחר הלאומית,
הדרום. מחוז טבלת בראש הפסד, ללא בביטחה,

 פייגנבאום מייקל אבל ויכולת. אתגר
 המעטה בלשון זאת לומר אם מרוצה, איננו עצמו

 אונו(אליצור מקריית חובשי־הכיפות בגלל ולא
 מתנהגים בסדר, דווקא הם דתית), קבוצה היא

 במרכז נאה דירה לו שכרו ״נפלא", כדבריו אליו,
 לארצות־ לכרטיס־טיסה לו דאגו תל־אביב,

משל וגם שבועיים בת לחופשת־חנוכה הברית
 שמשלמים ממה פחות לא רע. לא לגמרי לו מים

 היתר בין הלאומית. בליגה בכירים לשחקנים
דולר. 5000 בסך עליה מענק לו הובטח

 בעיה היה לא מעולם הכסף מקרה, בכל אבל
 לשיפוץ־ (עסק אמידים להורים בן לפייגנבאום,

 לאחרונה, לו, שלחו שאף עובדים), 40 עם דירות,
 איתה ׳85 לנצייה מכונית לעצמו שיקנה כדי כסף
וקרית־אונו. תל־אביב רחובות את חורש הוא

הארצית. בליגה נהנה לא פשוט פייגנבאום
 יותר הרבה ברמה שחקן הוא עליו. קטנה היא

 משתעמם ״אני השניה: בליגה המוצגת מזו גבוהה
 כאשר ומקנא אומר הוא ובמשחקים,״ באימונים

 בליגה המרתקים במשחקים פעם, מרי צופה, הוא
הלאומית.
 30 הוא הארצית בליגה שלו הנקודות ממוצע

 שהוא למה משובחת. לסלים מתחת ויכולתו
 הפועל נגד הגביע במשחק הראה הוא מסוגל,

 הנקודות 36 הלאומית: מהליגה הגליל־העליון
קומתו למרות שצבר, החוזרים הכדורים 15ו־

אומו הוא מה
נחשוב ״אולי

אלבניה!״ על
וכש 0:3 אירלנד על הנצזזון לאחר הפרשנים

אורוגוואי. נגד ובבית. ביוון 2:2 סיימנו
 העולמי הגביע במוקדמות לשחק כשנצטרך

הטור את שנעבור והלוואי אירופית, קבוצה נגד
 וטייוואן ניו־זילנד אוסטרליה. נגד המוקדם ניר

אלבניה. על נחשוב ואולי בכוחנו נאמין
 זה האם עניפה. די בפעילות שלנו הכדורגל

 מרי־ יוסליה שלך, האישיים הקשרים בגלל
מוביץז
 הקבוצות את לכאן הביא מי לנושא אכנס לא
 קשרים לי שיש נכון חשוב. כך כל לא זה האלה.

 נוצר הנבחרות •שאר ועם האנגליות הקבוצות עם
שונים. בקונגרסים קשר

 על לקחת הנוער נבחרת פרשיות בעקבות
מתחי וזו הצעירה. הנבחרת ניהול את עצמך

 המסורתי. בטורניר בהתמודדות השבוע, לה.
 יכול אתה האם אירופיות. נבחרות מספר נגד

מהנב הנצחונות השראת את להם להעביר
הבוגרתז חרת

 סטה־קסמים. זה אין מספיק. לא זה השראה
 שבועיים. במשך הנוער עם עובד הכל, בסך אני,

 זה להצליח. כדי הכל עושה אני הקיימת במסגרת
 להם להכניס שצריך כך אישי, ולא לאומי ענין

 מסוגלים הם וכי לעבר שייך שקרה שמה לראש
להצליח.

בטורנירי לזכות אפשר
 עם יחד ביריבות. גם תלוי זה לקבוע. לי קשה

 משהו לעשות יכולים שהצעירים מאמין אני זוב
מאד. מוצלח יהיה זה לגמר נגיע אם חיובי.

 אל בבושת־פנים הצפוניים את שלחו ),1.96(
הגביע. למסגרת מחוץ

 בעלי שבמשחקים ומתוודה מודה פייגנבאום
 מזו טובה יותר הרבה ליכולת מגיע הוא אתגר,
 מכים שם השנייה, הליגה במשחקי מציג שהוא

 לעצור כדי הכל ועושים חולצתו את תופסים בו,
חושש. הוא לפעמים בעדו.

 זה מישחק. בעת קשה פעם נפצע כבר הוא
 קשה נפצע הוא בקולג׳. הראשונה בשנתו לו קרה

 ונאלץ המצטלבות הרצועות את קרע בברכו,
ליכולתו. שחזר עד ניתוחים שני לעבור

 מהם למד כושים, עם לשחק נהג פייגנבאום
 זה החוזרים. הכדורים על ולהלחם לנתר כיצד
 ולכניסותיו האגרסיבי למשחקו המקור אולי
 מסוגל גם הוא נקודות. הרבה המביאות לסל,

 חצי־ רכז, — שונים תפקידים בשלושה לשחק
ופינה. פינה

 שסיים לאחר שעבר, בקיץ ומעמד. זירה
 בליגת שיחק וחינוך), (תקשורת לימודיו את

 של יכולתם אחר עוקבים שם בניו־יורק הקיץ
 השונות. לקבוצות להחתימם על־מנת שחקנים,

 מרכיב שפייגנבאום המיוחדת התחבושת בגלל
 מספר חששו הישנה, מפציעתו כתוצאה ברכו, על

להחתימו. מאמנים
 ואף בו התעניינה חששה, לא חיפה הפועל

 לשלם מוכנה היתה אך כרטיס־טיסה, לו שלחה
בלבד. לעונה דולר 6000 לו

 של אביו של חבר יהודי, עסקן־ספורט
 הישראלי, לשותפו להתקשר לו יעץ פייגנבאום,

שה אינטרנשיונל, ספורט נציג ויזלטיר, אבי
 ואת אמריקאיים שחקגי־חיזוק מספר לארץ ביא
 יעץ וזה בארץ, ששיחקו האנ־בי־איי קבוצות כל
 כסף תמורת פייגנבאום מייקל את י למכור לא

קטן•
 אמריקאים כוכבים קבוצת ויזלטיר וכשאירגן

 את בקבוצה הכליל בארץ, למסע־משחקים
 הכוכבים קבוצת של המשחקים בכל פייגנבאום.

 והפועל חולון הפועל חיפה, מכבי נגד הזו,
 אך הבולט. השחקן פייגנבאום היה קריית־גת

 את הקבוצות רוב החתימו כבר מזלו לרוע
 להסתפק נאלץ והוא לעונה החדשים השחקנים
קרית־אונו. באליצור

 הסכים המבינים, של עיניהם את למשוך כדי
 אם הבאה, בשנה הארצית. בליגה עונה לעשות
 ובקבוצה הלאומית, בליגה ישחק בארץ, יישאר

 כזו וצורה כזה מעמד אירופה. בגביע שתשחק
המגוונת. יכולתו את להוכיח לו יאפשרו

שחקני־החיזוק ביקור
 געגועים על
כישורים ועל

 שנים ארבע משך ששיחק ויליאמס, ארל
 וחצי שנה לפני אותה ועזב תל־אביב מכבי במדי
 למצוא תקווה מתוך הבא, בחודש ארצה יגיע

הבאה. לעונה אותו שתחתים קבוצה לעצמו
בו יוגה במדי אשתקד ששיחק ויליאמס,

 לאחר ברינדיזי, הנוכחית, מקבוצתו נזרק לוניה,
 שגרם והסוער, החם באופיו מאסו שמנהליה

 ולהרחקתו מישחקים במהלך להתפרצויות״זעם
מישחקים. ממספר

 הנשוי ישראלית. אזרחות בעל ויליאמס,
 מתגעגע מהולנד, היפהפיה המולאטית לאניטה,

 לאחת לתרום בכישוריו ומאמין לתל־אביב
.33 בן שהוא למרות בארץ, הקבוצות

 בארץ, ביקורו בעת לפגוש, עשוי ויליאמס
 ג׳ק במכבי, לצידו ששיחק נוסף, שחקן־חיזוק

 קבוצה עם באירופה, עתה העושה צימרמן,
 האן־בי־איי. מפורשי המורכבת אמריקנית

 באיטליה במשחקי־ראווה מופיעה הקבוצה
 לבקר ולבוא להתפנות הבטיח וצימרמן ובספרד

בארץ. הרבים ידידיו את

אתלטיקה
 לאלוף, שעתיים

לאלופה שלוש
 ההזדמנות גיצול

האבוד הבבדד והחזרת
 והסתיים החל אשר השמיני הכינרת מרתון
 כמרתון תואר תקלות, ללא כמעט עבר בטבריה,
 הפועל אנשי את עוררה זו עובדה ביותר. המוצלח
 שאף מכבי, אנשי את לנגח האתלטיקה באיגוד

 להגיע טרח האיגוד בהנהלת מחבריה אחד לא
מינימאלית. עזרה מתן על •לדבר שלא לאירוע,
 האירוע, ועל לבדם בעול נשאו הפועל אנשי

 דולר 7000 האיגוד הוציא דולר אלף 90 שעלה
 מסחריים, מגורמים הושג הכסף שאר בלבד.

וארציים. טברייניים
שם־ האולימפי המרתוניסט מירוץ, של לגופו

היו לא מכבי שאנשי בכך התחשב לא סבג טוב

סייגנבאום כדורסלן
עליו קטנה הארצית

 לעצמו החזיר פשוט הוא היו. כן הפועל ואנשי
 המקום את והשיג אנג׳לס מלוס האבוד כבודו את

 ישראל, אלוף תואר ואת הכללי בדירוג השני
שעות. 2:22.15 של בזמן

 האלופה, של העדרה את ניצלה סיידון רוזה
 הנחות שעות, 3:17.44 של ובזמן שמואלי, זהבה

 סיידון הוכתרה שמואלי, של משיאה דקות 37ב־
כאלופה.

כדורגל
זה גוער, זה

 קרבית ליחידה אחד
לבית מחוץ ואחד

 שהורשעו הנוער, נבחרת לשחקני קורה מה
 במחנה החריגים מעשיהם בגלל מכבר לא

ההת מידי עונשם על ובאו בגרמניה, האימונים
אחדות?

 שכבש בריא־הגוף הצעיר בראל, שחר •
 החליט, תל־אביב, מכבי במדי שערים שלושה

 להתקבל ומנסה מכדורגל לפרוש עתה, לעת
קרבית. ליחידה

 לאחרונה עזב ממכבי, הוא אף קרייס, חזי •
הגדולה. הבושה בגלל אולי הוריו, בית את

 לעבור עלול יפו, מכבי חלוץ דגמי, עופר •
 התואר ממנו שנשלל לאחר חוזרת, טירונות

 פריבילגיות לנושאו המקנה מצטיין", ״ספורטאי
בצה״ל. מסויימות

 הוא כנראה, לו מזיז לא הזה העניין שכל מי אך
 חנוכה, מאיר החבורה, מנהיג שהוגדר מי דווקא
 ביציע האחרונה בשבת שהופיע מכבי שחקן

ומת מרשים, בטרנינג לבוש בבלומפילד המרכזי
מוחלטת. בטבעיות נהג

לחרד בדרך שיקול
תגו סרס, לו ג

 מעדיף היה והוא
אותו לקבל לא

 מזה רמת־גן איצטדיון מנהל אברמוביץ, צבי
 נבח־ מסע אלמלא בחדשות היה לא שנתיים,

 הנערים פרקו שבו הגרמנית, לקובלנץ רת־הנוער
קלפים. ושיחקו גנבו עול, כל

 תורו הגיע האומלל המסע לפני בדיוק אבל
 לכדורגל, ההתאחדות כעובד אברמוביץ, של

 לנסוע — בהתאחדות המקובל בפרס לזכות
 טכני, כמנהל הנוער לנבחרת צורף והוא לחו״ל,
השכמות. ועד מציוד הצרכים, לכל הדואג

 הנבחרת מנהל של תפקידו זה למעשה,
 הוא שבנדורי מכיוון אך בנדורי, אברהם הקבוע,

 יכול היה ולא הלאומית, הנבחרת מנהל גם
במקומו. אברמוביץ נשלח להתפנות,

 38ה־ בן אברמוביץ בראשון. היכרות
 יו״ר עם היכרותו מתוך רמת־גן לאיצטדיון הגיע

 חיים ההסתדרות) מזכ״ל (סגן ההתאחדות
 בעצמו היה עוד עת לטובה אותו שזכר הברפלד,

 שם שיחק אברמוביץ ראשון־לציון. הפועל יו״ר
כדורגל.

 הוועדה, מקביעת מאוד נפגע הוא עכשיו
 יש לקובלנץ(״להבא במסע שהיו בחריגים שדנה

 את לנהל המתאימים הכישורים את לשקול
 שלחו ש״אם ומגיב טכנית״), מבחינת הנבחרת

אחרת.״ שחשבו כנראה אותי,
 של תורו שוב כשיגיע ספק, ללא אבל.

 כמה הוא גם יעשה לנסיעת־פרס, אברמוביץ
לחו״ל. למטוס שיעלה קודם שיקולים,

2469 הזה העולם


