
אומו הוא מה ₪ והתחרות שכן ״אני

מאמן
טטארים לנו ..יש

 שאומרים הרכלנים, לכל תשובה זה
 באמצע מגעים לנהל בריא לא שזה

 בולשיט. היא הזו התיאוריה כל העונה.
 ובהנהלה. בשחקנים במאמן, תלוי הכל
 גם להצליח אפשר רציניים, הם אם

 עונה נשאר לא שהמאמן כשיודעים
 מההוכחה מאושר ממש אני נוספת.

 את רבה במידה שהפריכה הזו, הניצחת
 ידעתי כי לשמוע, ששנאתי הדברים

לא־רלוונטיים. שהם
 עם שנים לשלוש חמה על חתמת

 שלא ידיעה מתוך תל־אביב, הפועל
 לא אתה הזו. בממלכה שפיר הכל

מדיי מפוררת קבוצה לקחת חושש
 יוצאים דברים לקבוצה הולך כשלא

 כל־כך הכל שלא מאמין אני החוצה.
 רוב את מכיר אני שהוצג. כמו שחור

 איני חניכיי. היו הם שם. השחקנים
 קבוצה על הדיבור את להרחיב רוצה
 אבל, האחרונות בשנים בה עבדתי שלא
ה את ללכד ביכולתי מאמין גם אני

 למקומה הפועל את ולהחזיר שורות
הכדורגל. בצמרת הטיבעי
למע יגיע שהכדורגל עושים איך

הכדורסל! של מד
 בדרגה שהכדורסל חושב לא אני

ההכרעה שבמישחקי זה לכדורגל. מעל

שווייצר*
אירופי!" בקנה־מידה

 צופים אלפים עשרת ביד־אליהו היו
 מה כלום. אומר לא זה מישחק, בכל
 את מחזיק הכדורגל העונה? בכל קרה
 בינלאומי טורניר במדינה. הספורט כל

 הכסף ללא להתנהל יכול לא בכדורעף
מהמוטו. מכניס שהכדורגל

 בסכו־ זרים מביאים הכדורסל בענף
 לעשות יכולים לא בכדורגל מי־עתק.

 הם השחקנים. של אופיים בגלל זאת,
 שני המיובאים. לשחקנים יפרגנו לא

 לכדורגל. יעזרו לא זרים שחקנים
 היינו לוא טובה. די היא הרמה לדעתי,

 כמו השונים, אירופה בגביעי משתתפים
 יותר עוד להעלות היה אפשר הכדורסל,

הרמה. את
 יש זרים. רק אין בכדורסל אבל

 בקנה־ ישראליים סופר־סטארים
אירופי. מידה

התנ בגלל גדלים, סופר־סטארים
ב טורנירים לפניהם: שעומדים אים

 ומקנים ביטחון להם שנותנים אירופה,
 בכדורגל לנו יש תנאי־לחץ. להם

 בקנה־מידה סופר־סטארים הישראלי
קבוצה בכל לשחק היכולים אירופי

ההצלחה
סימן! היא

מש הרבה לך יש מדוע וביד, ך*
מיצים! !

 הרבה לי יש כך. חושב לא אני
 הטוב הסימן היא ההצלחה ידידים.
 מאמן בחירת של בעיה כשהיתה ביותר.

 ההישגים את הציגו תל־אביב להפועל
ש שכחו כולם האחרון. בעשור שלי

 הנבחרת. את שנים חמש־שש ,אימנת
 אבל אחת. אליפות רק שלקחתי הזכירו

פע שלוש לגמר שהגעתי הזכירו לא
 שאני מרגיש אני הישג. בהחלט זה מים.

והפכ שחקנים של דור גידלתי מצליח.
לכוכבים. אותם תי

אתה! כמה בן
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בהפועל. אתה 62 גיל עד כלומר,
בצמ למאמן מדי גבוה גיל לא זה

רת!
 הזה בעסק להישאר מתכונן אני
 שנים חמש־שש עוד .70 גיל עד לפחות
 לעבוד רוצה אני ואחר־כן־ כמאמן,
 מהגיל, חושש לא אני מיקצועי. כמנהל

 חלטורות לי אין שלי. המיקצוע זה כי
 ורק ואך באימון, שמתעסק מי נוצזפות.

 גם ימשיך שלא סיבה אין במיקצוע,
יחסית. מבוגר בגיל

 עם להתחרות מוכן פנים, כל על אני,
בנסיון. ואם בידע אם צעיר, כל

ר צעיר כל
 ב- שנסתיימה הכדורסל עונת

 הפליי־ נגמר שהתנטא מתח־שיא,
ה לענף מקומה את פינתה אוף,

 וכדי הכדורגל. במדינה, פופולארי
 קטן לא העניין שם שגם להוכיח
 שתי כדי עד בצמרת הפער צומצם

 והאלופה המובילה בין נקודות,
ירושלים. ביתר לבין חיפה מכבי
 לא כזו עונה סיום שעל ספק אין
 ביותר האופטימיסטים גם חשבו
 מכבי כאשר ביתר, אוהדי שבין

 על נקודות תשע של ביתרון הובילה
 דווקא אבל הירושלמית. יריבתה

 החלו להפסיד, מה להם היה כשלא
 את לגלות שווייצר דויד של חניכיו

 צומק והפער האמיתית, יכולתם
 היה ששווייצר בשעה וזה בהדרגה

 התלת- החוזה בחתימת עסוק
 תל״אביב. הפועל לבין בינו שנתי

 את לדרבן הפסיק לא שווייצר
 את להפגין מהם תבע הוא חניכיו.

 של ששובו ידע הוא יכולתם. מלוא
ה אחרי מלמיליאן, אורי הכוכב
 בקרב הביטחון את יגביר פציעה,

 כמו לשחק ישובו והם השחקנים,
העונה. בתחילת

להל הירושלמים התחילו עתה
 בדיוק החיפאים, יריביהם את חיץ
 ביתר כאשר אשתקד, שקרה כפי

 והחיפ־ בביטחה הובילה ירושלים
 אחד מישחק פניהם על חלפו אים
הנעילה. לפני

 על אומר אתה מה שווייצר, דויד
חיפה! של הלחץ

 על זה את הרגשנו שעברה בשנה
נקו לאבד לנו שאסור ידענו בשרנו.

ה וגם אליפות לנו ניבאו כולם דות.
אותה. תבעו אוהדים

 לחיפאים קרובים כשאתם וכעת,
 נכנסתם לא אחד, מישחק של מרחק

ללחץ! שוב

 היו כשהסיכויים בריא. בלחץ אנו
 יותר זה גל־ההצלחה. על עלינו אבודים,

 והרודף מוביל שאתה מאשר בריא
 הקבוצה כעת אותך. מלחיץ אחריך
 מתוך משוחרר, משחקת טוב, בכושר
בתמו אותנו ישאיר ניצחון שרק ידיעה

האליפות. נת
לוז שציפית בכושר קבוצתך
 לא הזו. ליכולת שנגיע האמנתי

 של כזה, למצב שנגיע לעצמי תיארתי
 מיש״ שלושה נקודות, שתי בן פער

 האמנתי בהחלט אך הסיום, לפני חקים
בקבוצה.

לכם! מגיעה האליפות
 סיכומים כך. על לדבר רוצה לא אני
 יכול אני אחד דבר העונה. בסוף נעשה
 אחד בשער כה עד היבקענו לומר:
 הפרשנים שכל חיפה, ממכבי פחות

 הטובה ההתקפה את לה שיש טוענים
ב נשאר שאומרים, שמה כך בארץ.

הכל. את אומרות העובדות תיאוריה.
 שהמזל בתיקווה חיים בירושלים

ירושלמי! הפעם יהיה
 חש ולא בירושלים מסתובב לא אני

 מ־ חיים אנו בקבוצה האווירה. את
 משלושת אחד וכל למישחק, מישחק

 לנו לקבוע. עשוי שנותרו המישחקים
 לחיפה וגם מישחקי־חוץ שני עוד נותרו

 יש שלהם ברור מישחקי־חוץ. שני יש
 ופער־שערים נקודות שתי של יתרון
 התיאוריה ,עדיף.

בולשיט! היא *ף
 שכאשר מסביר אתה ךיייצד

ת ל ח ת ה  עם משא־ומתן לנהל ל
 לתמו־ מחוץ הייתם אחרות קבוצות

 ברור כשכבר וכעת, נת־האליפות
 הבאה, בשנה ביתר את תאמן שלא
לאליפות! מועמדים אתם

מידה ואשתו שווייצר
 המאמן מורם,עוזר בראש לידו, *!״70 עד בעסק נשאר ״אני

קוגפורטי. בגי והעסיין
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ספורט
ורחוק גבוה מהר,
ע ס ש השוודי ה

 מדומלב מבקיע
מעילה ובדורנלנית

 לשיאו שהגיע השוודי, השבוע
 של הכפולה בהופעה החל באירוויזיון,

 שוודיה של היצוגי הכדורגל נבחרות
ישראל. נגד

 בו המתחדש, רמת־גן באיצטדיון
הנב הוכיחה יציע־ענק, וניבנה הולך
 ולמהירות לחוסן כי הישראלית חרת
מצידה. גם תשובה יש השוודים של

 הציגה )21 גיל העתודה(עד נבחרת
 הנבחרת את והביסה משכנעת יכולת

■1:4 המקבילה השוודית
 שתי סיימו השניה בהתמודדות

 כאשר ,1:1 בתיקו, הבכירות הנבחרות
המ המבקיע כבש לישראל השער את

אוחנה. אלי ירושלים, ביתר של דופלם
 תבל, מיס קישטה הכבוד יציע את
 ובעבר היא אף שוודית רדינק, איבון
פעילה. כרורגלנית רחוק הלא

 לא הבינלאומיות ההתמודדויות
 ירושלים, ביתר של דהירתה את בלמו

 ,0:2(ברציפות הרביעית בפעם שניצחה
למו חזק ונצמדה חיפה) הפועל את

 בתיקו, נפרדה אשר חיפה, מכבי בילה,
תל־אביב. ממכבי ,0:0

כדורסלן
■הדקה עד הבטחה

 21ה־ הגביע
התשיעית והכום

 בחסות גביע־המדינה, ר73ג, משחק
 סיים הרצוג, חיים המדינה, נשיא

 ובמשחק הכדורסל עונת את רשמית
 תל־אביב מכבי וזכתה שבה בו זה,

 בתולדותיה 21ה־ בפעם בגביע־המדינה
 אוהדיו מקהל פרי אולסי נפרד

רבה. בהתרגשות
 לאולסי שערכו הפרידה את אך
 ג׳ונסון, ולי מגי קווין לקבוצה, חבריו

 ראו לא תל־אביב, בצפון 206 במסעדת
 שתיית תוך פרידה היתה זו האלפים.

 את מלמד כשג׳ונסון וכדין. כדת וודקה
 ״אולסי בעברית אומרים כיצד מגי

פורש".
 כוסית כוסיות, תשע שתה אולסי

 במכבי שלו פעילות שנת כל על אחת
 ללוס־ למחרת לטוס שעמד ומגי,

 בארצות־הברית, עיר־מגוריו אנג׳לס,
 להבטיח כרי ההזדמנות את ניצל

 הימנית: ידו הרמת תוך ג׳ונסון, לחברו,
 לא אתה אם למכבי חוזר לא ״אני

חוזר...״.
 קיבל הזאת ההבטחה שאת רק
 יודע כבר הוא כי רחב. בחיוך ג׳ונסון

 משני מי את מתלבטים שבמכבי
 לשתף האמריקאיים שחקני־החיזוק

 את לשנות תצליח לא מכבי אם בליגה,
 שחקנים שני שיתוף בדבר התקנון

זרים.
סקחש

דקאהיר קדימה
טוב, מוץ!
טוב; סקווש

למצרים. נוסע הסקווש יש!
 השבוע בתחילת הגיע כך על אישור
 החוץ, משרד של המצרית מהמחלקה
 הודיעה התרבות, מחלקת שבשיתוף

 בסך דמי־ההרשמה, הוצאות כיסוי על
 שתיערך העולם לאליפות דולר, 500

הקרוב. בסתיו בקאהיר,
 האחרון ברגע נתקבלה ההחלטה

 הוא להרשמה הסופי המועד ממש.
 זריזים היו מצידם המצרים במאי. 15ה־

 לאיגוד הודיעו כבר יותר, הרבה
 תשוכן בו המלון שם את הסקווש

 גובה את (וגם הישראלית המשלחת
ללילה). הלינה דמי

 העולם לאליפות מצויינת והכנה
 ,12ה־ המכביה משחקי יהוו בקאהיר

 יראו בה חודשיים, בעוד המתקיימת
כוחם. את הישראליים הסקוושאים

■1 עמיקם יאיר
2488 הזה העולם


