
את רואה אני התיזמורת, את שומע אני
הרמוניה!״ מקבל לא ני א אבל . הנגנים

 לאולפינר עלה סאמט יוסי השוער
 יואב השערים ומבקיע דולר, אלפים 10

 גדולה כוללת בעיסקה הועבר דרוקר
 לא הוא שכסף שברור כך, יותר. עוד

שההנ למרות לראשון, המפריע עניין
עו לא הקבוצה תקציב כי טוענת הלה
לעונה. דולר אלף 30 על לה

 בנה הקבוצה חיזוק עם בד־בבר
שנ לתפארת, מועדון אולפינר שמואל

 סיבה זאת בשעריו. לבוא מאוד עים
להצ העדיפו ששחקני־הרכש נוספת

לראשון־לציון. טרף
 מכבי דיסקוטק, בנו גם זה באולם

 בלתי״מבו־ כסף סכום המכניס דאנס,
ר סלוו־אירוח גם יש לקופה. טל  לריו

 ואחרי לפני הקבוצה, שחקני של חתם
 חמים משקאות שותים שם המישחקים.

 גבינה עם כעכים אוכלים קרים, או
צהובה.

מיו חברתי גיבוש יוצר החם הבית
 הכוכבים ריבוי שני מצד אך במינו, חד

 לידי שבאה מעטה, לא לתסיסה גורם
 חמישה כאשר העונה, בתחילת ביטוי

להסגר. נכנסו הקבוצה מכוכבי
 כנען, עדי זיתוני, דויד — החמישה

 ואמיר מובשוביץ חיים בשן, דרור
 שחקני־החיזוק שהבאת הרגישו פופקו,
 עצמם מוצאים והם במעמדם פוגעת

 גם כמובן, היתה הספסל. על יותר יותר
 טופס־ההסגר, להכנסת כספית עילה

 למשל, דרוקר, כיואב ששחקן־חיזוק
 ולחמישה לעונה דולר 5000כ־ מקבל

לאיש. דולר 1000 רק הציעו הוותיקים
בליגה, היקרים מבין — להשוואה

סלע שוער
לעונה׳ כמה

ת צ בו  מקב־ אחד של החסות ך*
✓|לני באלי תזכה הגדולים הבניין ׳׳

הרא כלפי נוטות כפות־המאזניים פות.
 אולפינר, שמואל הקבלן של שונים
 שהצעידו, 11ה־ בין היה עצמו שהוא
 ראשון־ מכבי את — שנה 22 לפני
 היה זה אבל אליפות, לתואר לציון
 במיג־ כששיחקו 11 כדוריד של בעידן

באולם. ולא רש,
 שיבער, זאת עשו שעברה בשנה רק

 כמעט באולם הראשונים השחקנים
שבשנ אחרי בגביע, זכו כאשר שוב,
 השני, במקום סיימו האחרונות תיים
רחובות. הפועל אחרי

 יש מישהקי־ליגה, 11 אחרי היום,
נקו 4 של יתרון ראשוץ־לציון למכבי

 הפועל המושבעת, יריבתה פני על דות
י.......................46 נ-יי

 אינו עדיין אך מבטיח, פער זהו רחובות.
 מה שמפניה. בקבוקי פתיחת מחייב

ביק אותם לקרר שאפשר הוא, שבטוח
המת בזמן לשימוש ראשון־לציון, בי

 מבטיח: אולפינר ששמואל כפי אים.
 הרבה ישתו בידינו, תהיה ״כשהאליפות

בראשון!״ יין

 פעפים לאכול
פסלון־האידוה ^
 אולפינר שמואל שהגיע ך^םני

 זאת היתה ראשון־לציון, למכבי /
 הסמכותית אישיותו בינונית. קבוצה

 שינו בכל, שידו והעובדה אולפינר, של
מבחינה עזר אולפינר הדברים. פני את

בשח הקבוצה את לחזק דאג כספית,
הראשונה. השורה מן קנים

 אלמוסנינוס, שלמה הובא בתחילה
שעב בשנה שערים. המבקיע קיצוני,

 שערים מבקיע דרוקר, יואב הוחתם רה
 תל־אביב. במכבי שגדל הוא, אף מחונן

 ואהרון (רכז־מישחק) קוט רפי גם
 תיקווה, ממכבי־פתח (שוער), שולמן
 השנה אך הקבוצה, את לחזק כרי הובאו

 נבחרת שחקני שני על־ידי הוחלפו הם
 ממכבי סאמט יוסי השוער מעולים,

 ממכבי צרפתי חיים(מיקס והרכז נתניה
תל־אביב.

 כל נקנתה שנים כמה לפני עוד
 אך שהתפרקה, חולון, הפועל קבוצת

 למכבי שצורף הזה הנכבד הסגל מכל
מדינה. צחי רק עתה נותר ראשון

מק רחובות מהפועל יוסיפוביץ מישה
 לקבוצה, חברו גוז, ובני דולר 9000 בל

 על לדבר שלא דולר, 8000 מקבל
 עצמה, בקבוצה הוותיקים השחקנים

למשל. סלע, אהוד כשוער

 שותף להיות ^
ל יותר פעיל י
י ר ח א ק ס ב א  שבו סימפטי, לא מ
 הכדוריד, איגוד יו״ר גם <£התערב

 את החמישה הוציאו אוברקוביץ, יורם
 יותר שיקבלו והוסכם טופסי-ההסגר,

 דקות- לגבי אך לעונה. דולר 2000מ־
 לא המיקצועי לצד הקשור וכל מישחק
בעי עתה, דבר. כמובן, להם, הובטח

השח מאושרים לא העונה, של צומה
הספסל. על התכופה מהושבתם קנים

 שראשוך מכך העיקרי הנפגע
ה הוא לחממת־כוכבים הפכה לציון
 עור אשר ,31 ה־ בן גבע, יוסי קפטן,
 היה לא המיגרש כאשר בקבוצה שיחק

רפה. כבל על התנדנדו והפנסים מקורה
 בעל הוא בעיות־פרנסה, אין לגבע

 בפאב ושותף פורחת ביטוח סוכנות
שון א  הוא גילו למרות אך הקטנה. ר
 כעת, ודווקא במותניו, שכוחו מרגיש

 באליפות, הזכיה חלום הגשמת סף על
 יותר, פעיל שותף להיות רוצה היה

המ אך ויכולתו. מנסיונו יותר להעניק
 בשן דרור את מעדיף לגיל, משה אמן,

המשח הצעיר, זיתוני דויד את ומטפח
פיבוט(שחקן־הציר). של בתפקיד קים


