
לבלומפילד ושוב
 הפועל־תל־א־ מאמן שווייצר, דויד

הקרו השבת מישחקי את מנתח ביב,
בה.

המר המישחק לדעתך מהו
כזי?

 יתקיים המרכזי שהמישחק ספק אין
 למב־ ביתר־ירושלים בין בבלומפילד,
 בי־תל־אביב.

 במיגרש? יקרה מה
ביתר־ מאוד. מעניין מישחק יהיה

שווייצר מאמן
לקיר נלחצה

 והיא האחרונה, בשבת ניצחה ירושלים
נ 4 של בפער הטבלה את מוליכה
קודות.

בש ניצחה היא גם מכבי־תל־אביב
 כישלונות של מתקופה התאוששה בת,

לאלי־ רצה בפוטנציאל עצמה ורואה

כידחוים
מניות

 ישב מעריב. עורך דיטנצ׳יק, עידו
 !של לצידו בבלומפילד האחרונה בשבת

בירושלים, החרות תנועת יושב־ראש
 כשהבקיע ,57ה־ בדקה ריבלץ. רובי י

 של לזכותה שער־הניצחון את גולדר
 הציע וגעשו. רעשו והיציעים ביתר,

 כלכלית: הצעה לריבלין דיסנצ׳יק
 ביתר־ירושלים של מניות להנפיק
אירופהבתל־אביב. בבורסה

ביתר־ירושלים, של המבריק חלוצה
 אירופה. על לחלום ממשיך אוחנה. אלי

 רובי עם בלתי־כתוב הסכם יש לאוחנה
 מאחת טובה הצעה לו תהיה אס ריבלין.

 ביתר״ירושלים האירופיות, הקבוצות
 באירופה. הקידום את ממנו תמנע לא

 כדי להצעה, אוחנה מחכה עכשיו
ראשי־ביתר. עם ההסכמים את לבדוק

שבור לב
 ביציע ישב רמוז חיים חבר־הכנסת

 גורלו. מר על וקונן בבלומפילד, 1 מס'
אוכ הם(הפועל־תל־אביב) שבוע .כל
מפסי הם אחת שבת הלב: את לי לים
 מפסידים הם אחרת ושבת סתנדכך, דים

כפולה. אכילת-לב וזו לביתר־ירושלים,

מפרמיות רר!
 וכבר הליגה. מחצית עברה לא עוד

 שאורי בירושלים לספר יודעים עתה
 המישחקים, ב־זז הרוויח, מלמיליאן

מפרמיות. רק וזאת דולר, אלף 15
 מלמיליאן מקבל ניצחון בל על

 עד היו נצחונות שיבעה דולר. 2,000,
 14 על מורה פשוט חשבון לביתר, כה

 הוא ביתי תיקו כל עבור דולר. אלף
 זיכו כאלה שלושה דולר. 350 מקבל
דולר. 1.050ב״ אותו

 במסע תמשיך ביתר־ירושלים אם
 להרוויח אורי עשוי העונה, נצחונותיה

 דולר אלף 80מ־ יותר העונה סוף עד
נטו.
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 יהיה שהמישחק חושב אני פות.
לנצח. כדי הכל תעשה מכבי מעניין.

המישחקיס? ושאר
 מעניין מאוד שיהיה נוסף מישחק

 להפועל־ בני״יהודה שבין המישחק הוא
ניצ פתח־תיקווה הפועל פתח־תיקווה.

 בני־ השני, למקום ועלתה בשבת חה
 ממשיכה בנתניה בתיקו שסיימה יהודה
מסקרן. מישחק בצמרת. לצעוד

 מכבי־פתח־תיקווה: — מכבי־יבנה
 מכבי־פתח־ יבנה. של ביתי מישחק
 מכבי־ גם כמו בשבת, הפסידה תיקווה

שקול. מישחק חוזה אני יבנה.
 מכבי- מכבי־נתניה: — מכבי־חיפה

 מישחקה את בשבת סיימה נתניה
הק שתי הפסידה. מכבי־חיפה בתיקו.
 מועמדות העונה בתחילת היו בוצות

 בפוטנציאל, בצמרת. ולרוץ לאליפות
שווה־כוחות. יהיה המישחק

 הפועל־כפר־ — ביתר־תל־אביב
 מיש- הזה. במישחק לזלזל אסור סבא:

 פני לאן שיקבע הוא מאוד. קובע חק
 לתחתית. או למעלה — הקבוצות שתי

מהתח לברוח תנסה ביתר־תל־אביב
 מקום לשפר תנסה וכפר״סבא תית,

בצמרת.
 זהו מכבי־יפו: — הפועל־לוד

ביתי. מישחק ללוד, יתרון עם מישחק
 הפועל־באר־ של הנוסף המישחק

 מישחק הוא גם וביתר־נתניה שבע
 שעלתה קבוצה היא באר־שבע מעניין.

נקודות. ואוגרת טוב משחקת הגל, על
הפועל־תל־אביב? לגבי ומה
 לבי־ ,האחרונה בשבת ההפסד אחרי

 נלחצה תל־אביב הפועל תר־ירושלים,
 שהיא הוכיחה שימשון, לעומתה, לקיר.
 לדעתי, שימשון, וחזקה. טובה קבוצה
קשה. במישחק תפתח

עימות
גולדה

מול
מכנס

 כובש את יפגיש השבוע מישחק
 אבי ביתר־ירושלים, של שער־הניצחון

עו אחר, שער״ניצחון כובש עם גולדר,
החלו- שני ממכבי־תל־אביב. מכנס דד

 וראנ- היוגוסלווי הענקהשבוע תמונת
 שחקן ),2.15( קוביץ׳

 שחקן את לחסום מנסה יוגוסלוויה, אלופת זאדר,
אירו גביע גמר במישחמי ונסוו. ג לי מכבי־תל״אביב

 הוכיח ביד־אליהו, השבוע שהתקיים לאלופות, פה
 מכבי נקודות. 26 קלע הוא לכושר. שחזר שוב ג־ונסון
 מלהיב לא במישחק ,83־99 היוגוסלווים את ניצחה

בגובהו. הצופים את ריתק הענק אולם משכנע. ולא

האלי לתמונת לחזור כדי אותנו, גם
פות.

 אנחנו לרצונם. לב נשים לא מצידנו,
לאלי שלנו, למטרה לרוץ ממשיכים

 על בביתר מדברים שלא נכון פות.
 משבת מישחק על רק אלא אליפות,
 להמשיך הכל תעשה ביתר אבל לשבת.

האחרונים. הניצחונות במסורת
חזקה, הגנה יש למכבי־תל־אביב

שו־ף שדמההשבוע מפסידו
 הוא שרף, שלמה חיפה, מכבי מאמן
הצליחה שעבר בשבוע השבוע. מפסידן

מכנס
המילה את לשבור לא

 מישחק־ על מספרים המוכשרים צים
השבת.

גולדר: אבי
העו מתחילת היתה מכבי־תל־אביב

 בדרך להם קרה לאליפות. מועמדת נה
 בעקבות טוב. שיחקו לא והם פנצ׳ר,

 מכבי־ על האחרונה בשבת ניצחונם
לנצח שירצו ונראה מעודדים הם חיפה,

 מתבססים הם ובהתקפה נייד, קישור
 הכל נעשה בשבת אנחנו מכנס. על

הטבלה. בראש ולצעוד להמשיך
 מכבי־תל־אביב מכנסי על דעתי

 שערים. שיבקיע כדי עודד את הביאו
 לא עצמו, את הוכיח לא הוא עכשיו עד

 אבל מיקצועית. מבחינה התאקלם
שיכול השחקנים מסוג הוא עודד

/
 עליו לשים וצריך מישחקים, להכריע

 עיניים. שבע
מכנם: עודד
 הקבוצה נגד בשבת נשחק אנחנו

 אותה שראיתי קבוצה בארץ, הכי־טובה
 בכושר נמצאים ביתר האחרונה. בשבת

 המיגרש. על טוב עומדת הקבוצה טוב.
 ביתר ביטחון. הרבה יש לשחקני־ביתר

 של טוב שילוב בה שיש קבוצה היא
ש קבוצה בקיצור, וותיקים, צעירים

הכלל. מן יוצאת בצורה בנויה
 אלף 22 ויהיו מישחק, יהיה בשבת

 שבעצם הוא הכי־מפתיע והדבר צופים,
יהיה. מה יודעים לא

 שהיתה קבוצה עולה ביתר מול
 אל הגב עם קצת האחרונה בתקופה

האח בשבת קצת התאוששה הקיר,
 גם ולהתאושש להמשיך ומקווה רונה,

ביתר. נגד
 אנחנו כל, קודם גולדר? על דעתי

 היא העובדה מהצבא. עוד טובים חברים
או בביתר, מבקיע־השערים שגולדר,

 2 מס' חלוץ רק שהוא עצמו על מר
 לו אשבור אני לא אז — אוחנה אחרי

המילה. את

בש .80ה־ בדקה להשוות מכבי־חיפה
 למכר מכבי־חיפה הפסידה האחרונה בת

 במקום רק מכבי־חיפה בי־תל־אביב.
 ביקשנו בלבד. נקודות 17 ולה השישי,

 במכבי היום קורה מה שרף: עם לברר
חיפה?

 שמכבי־חיפה אומר לא אחד ״אף
 הראשון, במקום להיות שנה כל צריכה

 היום יש אליפות. לקחת שנה וכל
 צעירים הרבה בקבוצה. גדולה תחלופה
 שצריך חושב לא אני אבל בהרכב.
סיכו לעשות וכבר חיפה, את להספיד

 מישחקי־ שני־שליש עוד לפנינו מים.
 הראשונה שבשנה זוכר אני הליגה.

 הראשון בחצי פיגרנו אליפות שלקחנו
 צורך אין נקודות. 13 — הליגה של

לא." עוד בהספדים.

 את עזב רוזנטל שרוני מפני זה אולי
הקבוצה?

 למצוא קל אז טוב, הולך ״כשלא
 — רוזנטל למשל, כמו, סיבות.

 שחקן הגיע רוני במקום אבל שאיננו.
 היום שיש היא הבעיה טוב. פחות לא

 למטה שהם שחקנים הרבה בקבוצה
 אישי בכושר שחקנים הרגיל, מכושרם

 של למצבה הגורמים אחד וזה ירוד,
הקבוצה.״

בשבת ראן


