
די השבוע תמונת
 הצגת שוורץ. יעקב לידו: נפר־סבא. של התקפה
אלף 10 האחרונה בשבת ריתקה בבלומפילד השליש

 שתי מצד ותקיף יעיל מהיר, במשחק שחזו צופים,
נקו שלוש של פער פתחה ביתר־ירושלים הקבוצות.

וממ כפר־סבא, על 2־3 ניצחון אחרי מיריבותיה, דות
השבוע! תמשיך האם הטבלה. בראש להוביל שיכה

בשבת ואן
לבלומפילדו

 כפר־סבא, הפועל מאמן בכר, ניסים
 הבאה. מישחקי־השבת את מנתח
המרכזי? המישחק לדעתך, מהו,

 הפועל־תל־ נגד ביתר־ירושלים
 מול מכבי־תל־אביב מאשר יותר אביב,

שאר אומר הייתי בעצם, מכבי־חיפה.
 ישחקו בארץ הגדולים המועדונים בעת

 מיגרש. באותו בשבת
כמישחק? יהיה מה

 המובילה. היום היא ביתר־ירושלים
 הפועל־תל־אביב, למיגרש תעלה מולה

 ולדעתי התאוששות, במסע שנמצאת
 הפועל־תל־אביב לעצמה. חוזרת גם

 לחזור רוצה היא שאם לזכור, חייבת
 תיקו לנצח. חייבת היא הליגה, לצמרת

 הטובה ההזדמנות זו בטבלה. מקדם לא
 שהיא להוכיח להפועל־תל־אביב ביותר
אלופה. עדיין

מ בכושר נמצאת ביתר־ירושלים
 מלמיליאן אורי שלה, המובילים צויץ.
 והם טוב, אישי בכושר הם אוחנה, ואלי

בצ בהצלחה הקבוצה את שמובילים
מרת.

 שכן במיוחד, מסקרן הזה המיפגש
 לביתר־ שנים, מאוד הרבה במשך

 הפועל־תל־ מול קשה היה ירושלים
 הפייבוריטית, היום היא ביתר אביב.

 כדי הכל תעשה והפועל־תל־אביב
אותה. לנצח

המישחקים? ושאר
מכבי־חיפה: — מכבי־תל־אביב

 מהצמרת התרחקה גרועה. בתקופה
 מה בכל משבר עוברת ולמעשה
 מכבי־ גם הקבוצה. לתיפקוד שקשור

 זאת בכל אבל בשיאה, אינה חיפה
 הקבוצות שתי בצמרת. ממוקמת

 לחזור רוצה אחת כל מתוסכלות.
 של בפרט ההזדמנות, וזו טוב, לכושר

 רב, קהל לעיני — מכבי־תל־אביב
 — רצופים הפסדים שני ולאחר
 שאבדה. היוקרה את לעצמם להחזיר

 בצמרת־ זעזוע שיהיה מאמין לא אני
 תפסיד, ביתר־ירושלים אם גם הטבלה.

הליגה. בצמרת תישאר היא

ה אחרי שלך, ההרגשה איך
 ודווקא האחרונה, בשבת הספד

לביתר-ירושלים?

 שלי שהשחקנים רציתי מאוכזב.
 היה שקרה ומה עצמם, מעל יתעלו
 לא מהשחקנים חלק ההיפך. בדיוק

 באופן ולא אישי באופן לא תיפקדו,
 לביתר־ירושלים איפשר זה קבוצתי.
 למצבים ולהגיע במישחק לשלוט

מצויינים.
 כדורדגל שיחקו ביתר״ירושלים

בצדק. וניצחו — מהיר טוב,

חדשה קריירהכידהרים
 הוא חדשה. בקריירה התחיל ביתר־ירושלים, שחקן בךהרוש, משה •
עבורה. לדגמן מיסחרית, חברה עם משא־ומתן אלו בימים מנהל

 את לנסות החליט מצייר, גם אלא מוכשר, כדורגל שחקן רק לא שהוא בן־הרוש
 בעוד וכבר חובבנית, בדוגמנות נתוניו את ניצל כה עד הדוגמנות. בענף גם מזלו

בארץ. האוטובוסים תחנות את מעטרות תמונותיו את לראות יהיה אפשר שבועיים
 ככל יחתום לביתר־ירושלים, שהגיע הפולני השחקן שטולץ, אנדז׳יי •

 ימים כמה לפני ושחזר כשבועיים, בירושלים ששהה שטולץ, בקבוצה. הנראה
לארץ. הקרובים בימים לחזור מתכוון לגרמניה,
 לעונה. ברוטו דולר אלף 50כ־ לשחקן לשלם החליטו בביתר־ירושלים כי נודע
 השחקן את שהביא הגרמני, למתווך ביתר שתשלם הכסף את גם כולל הסכום
 חיים את לגייס ביתר הנהלת הצליחה לארץ, שטולץ של עלייתו בעניין לארץ.
תנועת־החרות. ומפעילי בסוכנות העליה מחלקת מנהל אהרון,

 שבועיים, בעוד כבר ישחק שטולץ כי הערכות השבוע נשמעו בביתר־ירושלים
מכבי־תל־אביב. מול חולצתו, על כשסמל־המנורה

קודמים עירך עניי
 גלים. מכה עדיין שבועיים, לפני באר־שבע, להפועל ביתר־ירושלים של ההפסד

 לכר־הדשא באר־שבע שחקני כשעלו המוקדם, במישחק האחרונה, בשבת
הדרומית הקבוצה אוהדי וענונו!״ ״וענונו, אוהדי־ירושלים: להם צעקו בבלומפילד,

,רו ,ה!□כדורסל
 מנתח כדורסל", ״מר רודן, יהושע

 את מכבי־תל־אביב, של מצבה את
 יכולתם ואת אירופה באליפות סיכוייה

 וה־ הפותחת החמישיה שחקניה, של
מחליפים.

 מסגי־תל־ של סיכוייה מה
השנה? אירופה כאליפות אביב
לגמר. להגיע חייבים שהם נראה לי

 שיכולים שחקנים פוטנציאל, להם יש
 אירופית, קבוצה כל עם להתמודד היום

 מה כל הרוסית. הקבוצה עם ובעיקר
 קביעה זו מכבי, לגבי קובע שאני

 וגם, כאן. להם שהיו ממישחקי־המיבחן
בארץ. הליגה לקבוצות יחסית כמובן,

האיטלקיות, לקבוצות בהשוואה
 לטובת הם שיחסי־הכוחות חושב אני

 שני כמונו, בנויים האיטלקים גם מכבי.
 גבוהה. ברמה אמריקאיים שחקני־חוץ
 מהספרדים, טובים היום הם והאיטלקים

 על עולה גם מכבי מריאל־מדריד. חוץ
היוגוסלוויות. הקבוצות

הפר לדעתי, היא, מכבי־תל־אביב
 שמונה של קבוצה זו לרוסים, טנר

ראשון. מדרג שהם אנשים
 את השנה תיקח לא מכבי אם

 יהיה זה — אירופה אליפות
בשלח?

 יהיה זה לגמר, יגיעו לא הם אם
 שכן, לגמר. להגיע חייבים הם כשלון.
 הפרטנר היא מכבי הרוסים, מלבד
, אירופה. אליפות לגמר

 יכולתם את מנתח אתה איך
שחקני־מכבי? של

 ביותר הטוב הקלע הוא מגי: קווין
 הטוב השחקן הוא מגי אחרונות. בשנים
 כשחקן אי־פעם רכשה שמכבי ביותר

 מבחוץ, גם לקלוע יכול הוא לסלים.
לט מתחת טובה עבודה עושה וגם

בעות.
 שמכבי למרות טוב. קלע ג׳ונסון: לי
 לסלים, מתחת שחקן שרכשו חשבו

בהגנה. טוב יותר הוא
 באליפות הצטיין לאסוף: הארווי

 אבל כבד־תנועה, אומנם הוא אירופה.
 בכל שיש הטובים אחד הוא כמחליף
 יכול הוא כשחקן ראשונה. חמישיה

 באירופה, קבוצה בכל כמעט לשחק
הראשונה. בחמישיה
 שנתיים לפני עד ברקוביץ: מיקי

 הגיל באירופה. הטובים בין היה מיקי
 אבל בירידה. ומיקי שלו, את עושה
 הקלעים אחד נחשב הוא זאת בכל

באירופה. הטובים
 נמצא לא אומנם ארואסטי: מוטי

 יכולה שלו רוח־הקרב אבל בשיא, היום
 הוא קבוצה. של מצב לשנות לפעמים

 מכבי של מצבה את לשנות יכול
ל״אפ". מ״דאון״
 שחקן הוא דורון היום ג׳מצ׳י: דורון
 לדעתי, מאוד. חשוב שחקן בשיאו.

 יש אם יודע לא אני הטובים. אחד
כזו. ברמה שחקן באירופה בקבוצות

מצליח יותר או פחות ליפין: חן

ו נ נ י ג ה מ
ארואסטי. של לנעלים להיכנס
 מחליף חזק. שחקן קורנליוס: גרג
מצויץ.
שרך? צבי על דעתך מה

 מישמעת בעל בחור הוא צביקה
 לא הוא עוד כל חרוץ. חזקה, עצמית

 יחשב הוא אירופה, באליפות יזכה
בארץ. אליפות שלוקח טוב, למאמן
 את לקחת יצליח כשצביקה רק

 לאחד יחשב הוא אירופה, אליפות
הטובים. המאמנים
 יחסית המבוגר גילם בגלל

 לדעתך אין ומיקי, מוטי של
ב עכשיו כבר להתחיל צורך

בקבוצה? חילופים
 לעשות מתחיל שצביקה חושב אני

 מיקי את לזרוק יכול לא הוא זאת.
 אותו יחליף שהוא ברגע שכן לכלבים,

 כל אין אבל בכלל. מיקי את יפסיד הוא
ג׳מצ׳י. חשבון על בא שמיקי ספק

 מתי לדעת הוא המאמן של התפקיד
האמי החילופים את לעשות צריכים

 הקבוצה, את ולבנות בקבוצה, תיים
מתי. להחליט שיצטרך זה והוא

השבוע מפסידו
פרלמן

 פרלמן, שמואל ביתר־נתניה, מאמן
 שעבר בשבוע השבוע. מפסידן הוא

 קבוצת את לנצח ביתר־נתניה הצליחה
 באה השבוע יבנה. מכבי התחתית,

 והביסה הפועל־לוד, קבוצודתחתית,
 שקבוצתו אמר, פרלמן הביתרים. את

 מה איתו לברר ביקשנו טוב. שיחקה
דבריו: ואלה בביתר־נתניה. קורה

 שלנו המישחק ספורט. זה ״כדורגל
 נגד מהמישחק טוב יותר היה לוד נגד

 לשחק שאפשר מסכים אני יבנה.
 לא הכדור עוד כל אבל טוב, כדורגל

 הכדורגל מספיק לא לרשת, נכנס
היפה.

 שיכול מישהו בקבוצה לי ״אץ
 מאמץ כל עושה אני שערים. להבקיע

 מלו־ בעיה. יש אבל שינוי, כל ומנסה
 בשנה הארצית הליגה של השערים
פצוע. עדיין אדרי, שלמה שעברה,
 בלי צעירים ילדים עם משחק ״אני

 לא פשוט טוב, לא וכשמשחקים נסיון.
 רגילה היתה ביתר־נתניה מבקיעים,
 לא הם לנצח. רק :אחרונות 1 בשנתיים

גור ההפסדים בהפסדים. רגילים היו
 לא ולתיפקוד להתפוררות להם מים
טוב.

 מישחק יהיה שבשבת בטוח לא ״אני
 יהיו שלפחות מקווה אני אבל מזהיר.

שלנו." ומהצד שערים,

משה מול אוריעימות
 שני הליגה. של המוכשרים השתקנים 2 את שוב יפגיש השבוע 'מישחק

 מהפועל־ סיני ומשה מביתר־ירושלים מלמיליאן אורי ישראל: נבחרת של הקשרים
תל־אביב.
מלמיליאן: אורי

 כמו זה הקבוצות. שתי בין יריבות היתה ומתמיד מאז קשה. מישחק יהיה זה
 העונה. את טוב פתחה שלא למתת טובה, קבוצה נגד נשחק אנחנו דרבי. מישחק

 אבל שננצח. מקווה הזה. במישחק דווקא שלהם, לכושר יכנסו לא שהם מקווה אני
שלנו. ביותר הטוב המישחק את נשחק אנחנו תעודת"ביטוח. אין בכדורגל
 טוב, יהיה הוא אם טוב. בכושר נמצא מצויץ. שחקן הוא סיני? משה על דעתי

 טוב. כל-כך יהיה לא סיני שהפעם מקווה אני סובה. תהיה הפועל
סיני: מיטה
 הפער את יצמצם עבורנו נצחץ תפנית. נקודת זו חשוב. מישחק זה לגבינו

 בכך. מה של דבר אינם לביתר־ירושלים הפועל־תל־אביב בין המיפגשים בצמרת.
 מתאמנים אנחנו ודריכות. רב מתח של היא בקבוצה התחושה אישי. מתח הרבה יש

נקודות. בשלוש לזכות ומתכוונים יותר
 אני הראשון. בשליש הטובה הקבוצה היא שביתר למרות שננצח. מאמין אני
קשה. מישחק שיהיה בטוח

שבמישחק מקווה אורי. של היכולת את מעריך אני מלמיליאן? אורי על דעתי
לוי!" רפי לוי, ״רפי ושאגו: חייבים, נשארו לאנמצאת מכבי־תל־אביב מעניין. קרבטוב. שחקן הוא כמה עד להוכיח יצליח לא הוא נגדנו

ת י ט 3 — אכטלד מ 9




