
לפתח־תיקההנשבח ואן
 שימשון־תל־ מאמן גרונדמן, יעקב

 השבת מישחקי את מנתח אביב,
 בפתח־ המישחק על וממליץ הקרובה,
תיקווה.
 המרכזי, המישחק יהיה מה

לדעתך?
 משתתפת שבו מישחק שבכל ברור

 ביתר מיוחד. עניין יש ביתר־ירושלים
 גדול בפור נמצאת היא בטבלה, מובילה
 שלה מישחק וכל הקבוצות, משאר
 זאת, בכל מיוחדת. אטרקציה מהווה

 יהיה המרכזי שהמישחק חושב אני
 להפועל־פתח־ מכבי־חיפה בין דווקא

הפו מתאוששת. מכבי־חיפה תיקווה.
 יש בחדשות. נמצאת פתח־תיקווה על

עניין.
 יכולה אלה קבוצות משתי אחת
 למכבי־ ביתר־ירושלים. על לאיים
 למעשה הוא בשבת המישחק חיפה

 זה שוב, ינצחו הם אם מישחק־מיבחן.
 ולמעשה ברציפות, שני נצחון יהיה
 אם לעצמה. חוזרת שחיפה כך על יעיד

 מכבי־חיפה זו תהיה בשבת, ינצחו הם
 הפועל ביתר־ירושלים. אחרי שתרדוף

 מעניינת קבוצה היא פתח־תיקווה
 -בין המאבק את לראות וכראי מאוד,

השתיים.
המישחקים? ושאר

 יהיה זה מכבי-יבנה:—מכבי״יפו
 הליגה. תחתית לגבי הקובע הקרב

 המשך לגבי תסתבך שתפסיד הקבוצה
 מכבי־יבנה אם הלאומית. בליגה דרכה
 ותצעד תנופה תקבל היא תנצח,

 זהו האדום. לקו מעבר עליה לקראת
 הכרעה. בו להיות שחייבת מישחק
 עצמה את תמצא שתפסיד, הקבוצה

מסובך. במצב
ביתר״תל־אביב:—הפועל־תל־אביב

המיס על
דריקס אלי

נקו על קרב יהיה הזה המישחק
הפו מילחמת־קיום. של קרב דות,

 אומנם להם חסר טובה. קבוצה היא על
 של האלופה זאת בכל זו אבל ביטחון,

 מישחק יהיה לא אולי האחרונה. השנה
 הפסד חשוב. מישחק יהיה אבל מבריק.

ל יותר עמוק ביתר את להוריד יכול
 זאת, לעומת הפועל־תל־אביב, תחתית.

 לקבוצת תהפוך בשבת, תנצח לא אם
מור אינם ששחקניו דבר — תחתית

 לא הפועל־תל־אביב שחקני בו. גלים
ירידה. ולמאבקי לתחתית בנויים

א הפועל־לוד:—הפועל־באר־שבע
ב באר־שבע של המפתיע ההפסד חרי

 יתאוששו לא הם אם האחרונה, שבת
 בלבד, מיקרי היה שההפסד ויוכיחו
 הרבה להפועל-לוד טוב. יהיה לא מצבם

אחרו מישחקים ושלושה מוטיבאציה,
 שתי בין המנצחת ניצחון. עם נים

 לצמרת. למעשה תצטרף הקבוצות
 בי־ ביתר־נתניה:—הפועל־כפר־סבא

 אבל בשבת, ניצחו אומנם תר־נתניה
 יש עדיפה. שהפועל־כפר־סבא ספק אין
 פתוח מישחק צופה אני ביתיות. לה

 להרשות יכולה לא גם כפר־סבא וטוב.
 מעניין מישחק יהיה תיקו. לעצמה

גולים. ויהיו
מכ אם שימשון:—מכבי־תל־אביב

 את האחרונה בשבת מנצחים היו בי
 יכול היה המישחק ביתר־ירושלים,

 המיקום מבחינת חשיבות בעל להיות
משוח הקבוצות שתי ככה בטבלה.

חופשי. יותר יהיה המישחק ררות.
 בני־יהודה: — מכבי־פתח־תיקווה

מישחק־ליגה. עוד סתם
 לקבוצתך, צופה אתה מה

שימשון־תל־אביב?
 שימשון מהקבוצה. מאוכזב לא אני

 שאנחנו ככל להשתפר. עוד מסוגלים
נש יותר. מתקדמים אנחנו מצליחים,

ש לביתר־ירושלים, קרוב להיות תדל
 צמרת־ בכיוון מרחק תפסו זה בשלב
 שיכולה טובה, קבוצה שימשון הליגה.
יותר. להצליח בהחלט

יסע דא
 במכבי־תל״אביב. היום השאלה זו בשבת? ישחק לא בשבת? ישחק •

נחתם לא ולכן בוקשפן, אלדד את תפס לא שהוא אמר בריקמן גידעון
 אבי החוזה. על לחתום הספיק לא שהוא מסי בוקשפן אלדד כהן. אבי עם החוזה

 לגלאזגו. יסע לא הוא ישחק. הוא מקורביו, אומרים השבת, בשבת. שיחק לא כהן
בתל־אביב. הקרובות השנים בארבע ישאר הוא

רבד שיחק
 לו שיש מפני והכל דוגמנות, לצילומי לאחרונה מצטלם גינצבורג בוני •

 כל שהוא בוני את מאשימים במכבי מכבי־תל־אביב. אגודת עם כספיות בעיות
 ״גם לחבריו: אמר בשבת, שספג גולים שני אחרי בצילומי־דוגמנות. עסוק הזמן

 שני את מקבל הייתי בשבת, המישחק לפני שנה 100 מצטלם הייתי לא אם
 מכבי־תל־אביב אגודת ראשי ביתר־ירושלים." נגד לבד שיחקתי כי הגולים,
 הכוונה זאת. לעשות מוסמך היה לא גינצבורג של החוזה את שסיכם מי כי טוענים,

 טננבלט, שימעון עורך־דץ עם החוזה את שסיכם גוזמן, יגאל לגיזבר־מכבי,
גינצבורג. את המייצג

מר־מיד־יאן שארה: בד
 ריבלין פרקליט. גם הוא ביתר־ירושלים, אוהד רק לא הוא ריבלין רובי •
 השבוע בתנועת־החרות. לוי דויד מחנה מראשי אפל, דודי את כעורר־דין מייצג
 אפל. של מעצרו בעניין אילש, אורי המפקח איש־המישטרה, את ריבלין חקר

 כל ״ואללה, אמר: הצד, מן שעמד השוטרים, אחד ובאריכות. באיטיות חקר ריבלין
מל־מיל־יאן!״ — שאלה

כידרורי□

\ ך1| ו ן הפרי־ באחת ביתר-ירושלים, של המבריק חלוצה ן
ימי בחנין מכבי־תל-אביב. של שערה לעבר צות 1 111\

 הבוצי המיגרש שהוא ביתר-ירושלים, של לשעבר הביתי המיגרש קא,
בבלומפילד. והדשא הבוץ מעט עם להסתדר אוחנה הצליח בארץ, ביותר

עימות

בריאלובסקי
מור

בודניוק
 ביתר־ירושלים בין שהמישחק נכון

 הרבה יבואו מעניין. יהיה למכבי־נתניה :
 מיגרש גם יש ולנתניה ירושלמים, !
ומשופר. חדש |

 זאת בכל יהיה מישחק־השבוע אבל
ית שם בפתח־תיקווה. אחר. במיגרש

 והפועל־פתח־תיק מכבי־חיפה מודדו
הליגה. בצמרת הממוקמות ווה,

 שחקן־הרכש בריאלובסקי, דניאל
 חיפה, של המוכשר הדרום־אמריקאי

 של בלמה בודניוק, איתן את יפגוש
המישחק. על מספרים הם פתח־תיקווה.

 מישחק יהיה זה בריאלובפקי:
 הס הפועל־פתח־תיקווה מאוד. קשה

 וטוב. חזק ומשחקים השני, במקום
 לנצח מאוד קשה יהיה שלהם בבית

 של בתהליך עכשיו אנחנו אותם.
 יותר לשחק מתחילים התאוששות.

 בעיות הרבה היו שבוע לפני טוב.
 העיתונות בחיפה. לקבוצה מסביב

 אני הקבוצה. את התקיפו ואוהדים
האלה. מהבעיות שנצא מקווה
 מאוד. טוב שיחקנו נתניה נגד
 בשבת? יהיה מה ביטחון. בחזרה קיבלנו

 מה יודע הייתי אילו לדעת. אי־אפשר
 אחר, במיקצוע בוחר הייתי בשבת, יהיה
בכדורגל. ולא

 קבוצה הם מכבי־חיפה בודניוק:
 חושב, אני שנים, אחרי לראשונה טובה.

 חיפה שווים. אל כשווים איתם נתמודד
 שנתיים שנה, שלפני חיפה לא זה היום

 היום משחקים הם ירדו. הם ושלוש.
 היום שלנו ברמה בינוני. כדורגל
 פייר־פייט, לדעתי, יהיה, שלהם וברמה
 חיפה מכבי לזכותנו. ניצחון ואפילו

 אני אנחנו. וגם פתוח, בסיגנון משחקים
גולים. הרבה יהיו מהיר, מישחק צופה

 את עשתה כבר שחיפה חושב אני
 מקום קצת יפנו שהם הזמן הגיע שלה.

 מגיע לאחרים גם אחרות. לקבוצות
הלאומית. בליגה העוגה מן חלק

 מנצחים היו תל־אביב מכבי אילו
 היו ירושלים, ביתר את האחרונה בשבת

 אבל אחרת. נראים הליגה צמרת פני
 היום והיא הפסידה, תל־אביב מכבי

 נראית מכבי־תל־אביב השביעי. במקום
 הלאומית. בליגה קבוצה עוד כמו היום

 מכבי העונה, תחילת של מכבי עוד לא
אליפות. לה שניבאו
 מכבי־תל־ חלוץ דריקם, אלי
 ארבעה כה עד שהבקיע אביב,

אומר: בלבד, שערים
 את כשניצחנו אכזר! עולם איזה

שא אמרו שבועיים, לפני מכבי־חיפה,
 בדרך ושמכבי־תל־אביב גדולים, נחנו

 אותנו. קוטלים כבר השבוע לאליפות.
 מביתר־ עושים מה מבין לא אני

שבעולם. גדולים הכי ירושלים
 המישחק גרועה. שלי ההרגשה

 החשובים המישחקים אחד היה בשבת
 שהסיפור לי נראה ההפסד, אחרי שלנו.
 שבת אחרי נגמר. לאליפות בדרך שלנו

 אופטימי. מלהיות רחוק אני האחרונה
 כל את לנו נתנו העונה בתחילת

 רחוק זה היום אליפות. לקחת הסיכויים
 שעולה קבוצה שכל יודע אני מאיתנו.

 עולה — מכבי־תל־אביב נגר לשחק
 תל־אביב מכבי מיוחדת. מוטיבציה עם
מועדון. עוד סתם לא זה

 בדק־בית לעשות שצריך חושב אני
 שיחק לא כהן שאבי זה בקבוצה. רציני
 בקבוצה. מאוד פגע האחרונה, בשבת

 דפנסיבית. מבחינה חסר היה כהן אבי
 בעל הוא לקבוצה. ביטחון נותן הוא
 פוגע זה משחק, לא כהן כשאבי בית.
במכבי־תל־אביב. קשה

 מול קשה מישחק יהיה הבאה בשבת
 מחכה כבר אני שימשון־תל־אביב.

הזה. למישחק בקוצר־רוח

ונב• מכבי״תל-אביב שוער גינצבורג, בוניהשבוע תמונת
האח בשבת כועסת. בפוזה חרת־ישראל,

 לא ביתר־ירושלים מול במישחק לכעוס: הטובות הסיבות כל לו היו רונה
 מלמיליאן ביתר,אורי של שחקניה נקיה. רשת על לשמור השוער הצליח

למחץ נכנע וגינצבורג רצופות, פעמיים בו לתעתע הצליחו אוחנה. ואלי

 ואלה המגינים, את האשים הוא .50ה־ ובדקה 45ה־ בדקה הירושלמי
 מכבי-תל- לטובת מטר, ג1מ־ עונשין כדור גם הבוצי. המיגרש את האשימו

 את שכחה שלא מכבי-תל-אביב, אגודת של רוחה את שיפר לא אביב,
 מילנו. טרטר לקבוצת כן לפני יומיים כדורסלניה, של הצורב הפסדם

 מהבית. לו רגילים הם - מהבוץ התרגשו לא המכבים, לעומת הירושלמים,
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