
א בימק״ הטוטו לגביעבשבת לאן
ל הלאומית הליגה יוצאת בשבת

 מיש־ יתקיימו זאת תחת מיוחדת. פגרה
 השלישי. המחזור גביע־הטוטו, חקי

 ממליץ הפועל־לוד, מאמן רוזן, צביקה
 ״כדאי הקרובה. השבת מישחקי על

אומר. הוא לימק״א," לנסוע
בש הפועל-לוד תשחק איד

בת?
 במישחק־ליגה. כמו ברצינות לא

טו מישחקים הם גביע־הטוטו מישחקי
 למישחק להכניס אפשר לניסויים. בים

 של יכולת לבדוק חדשים. שחקנים
 מישחקי־ הם גביע־הטוטו שחקנים.

מצויינים. אימון
 להפועל טוב אימון יהיה זה בשבת

שניים־שלו־ להכניס מתכוון אני לוד.

המנצ ללוד, צופה אתה מה
 פניה האחרונים? בשבועות חת
לצמרת? הפועל-לוד של

כדורסל
 השבוע מישחקי על ממליץ ברשת חור המדור
 הרביעי. ביום השבוע, ייערך 16ה־ המחזור בכדורסל.

 והכוכבים שבהם, העניין מידת לפי מדורגים המישחקים
חשיבותם. מידת את מציינים שלצידם
* . *  מכבי־תל־ — הפועל־תל־אביב .
 את ותכין תנצח מכבי־תל־אביב תל־אביבי. דרבי אביב:

 לאלופות. אירופה בגביע הבאים המישחקים לקראת עצמה
לראות. כדאי גוש־דן שלאנשי מישחק

איתן־גבת: — הפועל-גליל-עליון
 של מצבה הקיבוצים. בני של קבוצות שתי בין מיפגש

 מעניין. מישחק יהיה חייה. על נלחמת היא קשה, איתן־גבת
לכפר־גילעדי. לנסוע יהיה כדאי הצפון לאנשי

תמדי׳ן
. . בית׳ד־תל-אביב: — מכבי-רמת-גן .

 הליגה. תחתית לגבי השלכות לו שיהיו חשוב, מישחק
 רמת־גן את תוריד ובזה לנצח, חייבת תהיה בית״ר־תל־אביב

לתחתית.
*  אחרי הפועל-ירושלים: — אליצור־נתניה .

 אלא ברירה נתניה לאליצור נותרה לא השבוע, ההפתעה
בקלות. .די הנראה, ככל זאת, יעשו הם לנצח.
 מישחק-ליגה הפועל־חיפה: — הפועל־חולון *

שיגרתי.
עוד כן גם הפועל־רמת־גן: — מכבי־חיפה *

מישחק.

רוזן מאמן
נקודות שמשריין מי

 היתה לא היום שעד שחקני־ספסל. שה
לשחק. הזדמנות להם

 דמורליזציה לעשות מתכוון לא אני
 שינויים לערוך פשוט אלא בקבוצה,

באימונים. כמו
 נוספים מישחקים איזה על
ממליץ? אתה

לדעתי, טוב, מישחק יהיה א' בבית
 מיש־ זה לבני־יהודה. מככי־נתניה בין
 שערים, הרבה בו להיות שיכולים חק

 פתוח, ישחקו הקבוצות יפים. ושערים
 שיהיו בטוח לא אני מעניין. שם ויהיה
בירו יהיו הצופים רוב צופים, הרבה

 אבל הקהל, את ימשוך ימק״א שלים.
 בהחלט יהיה בני־יהורה מול נתניה

אטרקטיבי. מישחק
 בין מעניין מישחק יהיה ב׳ בבית
כדו יהיה להפועל־כפר־סבא. שימשון

לדעתי. רע, לא רגל
 מכבי־יבנה את לראות כדאי ג' בבית

פתח־תיקווה. מכבי מול

ואב בית״ר־ירושלים, שוער מיזרחי, יוסיהשבוע תמונת
 רב במתח היו הקבוצה, מנהל לוי, רהם

 השער, את לעזוב נאלץ מיזרחי בשבת. המישחק של האחרונות בדקות
מכבי- שחקן מנחם, יגאל של מרגלו בראשו. חזקה מפה שקיבל אחרי

 השוער את להחליף מיהר לא מיזרחי, של לצידו כאן היושב לוי, נתניה.
 שכאלו בעניינים סומך לוי מכאבים. התפתל שמיזרחי אחרי גם הוותיק,

 שהשוער היטב בירר למיזרחי, בא המיגרש, את חצה הוא עצמו. על רק
החלפתו. את אישר אז ורק - רגליו על עוד לעמוד מסוגל אינו כבר

בבי משתמשים לא בלוד, אצלנו,
הליגה שחקני רוב אצל השגורים טויים

לנ שהעיקר אומרים אנחנו הלאומית.
להישאר כדי למישחק, ממישחק צח

 למעלה, מסתכלים לא אנחנו בליגה.
גדול מאמין אני בינתיים. לא לצמרת.

 מוקדם, נקודות שמשריין שמי בכך
פחות. לדאוג צריך הסוף לקראת

ר הכלכידוווים ר ה בג ת מנ ס
 קומקומי־התה גם מכבי־נתניה. סול האחרונה בשבת שיחק לא אוחנה אלי •

 מחום. וקדח בשפעת חלה אוחנה הועילו. לא שבמלון לחדרו שהובהלו הרבים
 אותו הפוקדת אחרת, למחלה תוספת רק היא שהשפעת אומרים, בקבוצה חבריו

ה• האנגליה. חברתו ימים: שנוע מזה ת א  עם הכריסמס את לחגוג לכיתה נסעה *
בגעגועים. חולה ואוחנה מישפחתה,

אבק מ 1987 של ה
 בית׳׳ר-ירושלים. שחקני התארחו שבו בנתניה. למלון הגיע שישי ביום •

 שחקני״בית״ר שרטוב. דוני עורך־הדין מכבי־נתניה. של לשעבר היושב־ראש
 במישחק. הצלחה להם ואיחל הבית״ריס את בירך שרטוב הביקור. מן מופתעים היו

 רוצת״ באמת אני ״כן. שאלו. נתניה?" מכבי את וננצח שנצליח רוצה באמת ■אתה
 לקראת המאבק את התחיל כבר בעצם ששרטוב אומרים בנתניה הפרקליט. ענה

 במכבי־נתניה, החזק האיש היהלומים: מעיר הקבוצה את ינהל מי — הבאה השנה
לתפקיד. לחזור שרוצה שרטוב. או תשובה. יצחק

ף חוסך תיקן ס כ
 הם כספיים. עניינים על הקבוצה מנהלי השבוע דיברו בבית״ר־ירושלים •

 יותר משלמים גם כזו בשנה האליפות. של השנה זו שהשנה מבינים כבר כנראה
 הליגה סוף לקראת שהמתח פוחדים ראשי־בית״ר גבוהים. פרסיות תשלומי כסף,
 לעשות כדאי ״אולי גדול. בפער־נקודות בטבלה להוביל תמשיך בית״ר אם יירד.
 את ויגביר לקבוצה. כסף יחסוך ״זה בירושל־ם. השבוע אמרו תיקו.״ מישחקי קצת

בליגה.״ המתח
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 את משרת לוי (״אברם") אברהם
 הוא שנה. 20 כבר בית״ר־ירושלים

 כשחקן־ בבית״ר הקריירה את התחיל
 ומזה קבוצת־הנוער, לניהול עבר נוער,

 של הכל־יכול המנהל הוא שנה 12
 ז בית״ר־ירושלים.

 מאמני־הכדו־ רוב עם כבר עבד לוי
 עם מעמד להחזיק והצליח בארץ, רגל
הקבוצה. של יושבי־הראש כל

 את רוצה בליגה מאמן שכל אומרים,
 הוא שאותה בקבוצה איתו, לוי אברם
 כמו אליו מתייחסים השחקנים מאמן.
 דואג למשכורות, האחראי הוא לאבא.

מס האישיים, בעניינים עוזר לחולים,
פו אליו השחקנים. לנשות עבודה דר
 על לשמוע הראשון והוא צרה, בעת נים

 אותו: שאלתי השבוע שימחה.
 הקריירה בבל פעם, היית

לא קרוב כל-כך בבית״ר, שלך
ליפות?

 שנים. שלוש לפני כן,
 נראה זה הפעם זאת, בכל
שונה.

 אני אבל אחרת. היא בית״ר השנה
 האחרות הקבוצות שכל לציין, מוכרח
 אין ירושלים לבית״ר חלשות. פשוט
רציניות. יריבות היום

 השנה נותנת לא למשל, חיפה, מכבי
 לפני לה שהיתה היכולת מן אחוז 50

ושנתיים. שנה
 בית״ר אותי. מעודד שבעצם מה זה
חלשות. והיריבות טובה,

 את רם בקול אומר כבר אתה
אליפות? המילה:

 רצים שאנחנו אומר הזמן כל אני
בהס אומר אני אבל לאליפות. השנה

 לנו, יובטח לא שזה עד כי תייגות.
 על לדבר אסור אז לפחות, תיאורטית

אליפות.
הדב כל כבר קרו ירושלים בבית״ר

 לפני למשל, הבלתי־אפשריים. רים
לא קרובים כל־כך יינו ה שנים שלוש
 היוצרות התהפכו 29ה־ ובמחזור ליפות,

והפסדנו.
־79 המישחקים בעונת למשל, או, .

 ובמחזור מצויין, שיחקה הקבוצה ,80
ליגה. ירדנו האחרון

 האלה, מהדברים מפחד שאני כך
הבלתי־אפשריים. שהם

 שונה בית״ר את עושה מה
השנה?

 יודעים הם התבגרו. השחקנים רוב
משתו לא נמוך. פרופיל על לשמור

 לא המקובלים. לגבולות מעבר ללים
 הזו החבורה העשתונות. את מאבדים
 הם שנים, הרבה כבר ביחד משחקת
 בעיקר, אבל, השני. את האחד מכירים

ומבוגרים. בשלים יותר הם
 — השנה שלך וההרגשה

אליפות? שתהיה
 60 עם אליפות לוקחים בדרך־כלל

 30 כבר יש 13ה־ במחזור לנו נקודות.

 סטטיסטית מבחינה לפחות אז נקודות.
 אותי. מרגש זה לממוצע. מעבר אנחנו

 פרופיל על לשמור גם מנסה אני אבל
 שנים הרבה כל־כך אחרי אליפות נמוך.

לדבר. מפחד ממש אני בבית״ר...
■ אגטלר דד״״יד״—י—י—


