
 אבות, הרבה יש כידוע, להצלחה,
 לא נכון? — יתום הוא הכישלון ■אילו
 תל־אביב במכבי לא לפחות נכון!

בדורסל.
 להפסד האשם את כבר מצאו אצלם

שבצרפת. באורטז זצורב
 בצרפת, תל־אביב מכבי כששיחקה

אחת בנקודה והפסידה שבוע, לפני

שרן? מאמן
פירגון בלי פירשון

 עוד מה
דוביד רוצה

 מאמן שווייצר, (״תביר״) דויד
האח בימים מסתובב תל־אביב, הפועל
הפועל. הנהלת על רב כעס עם רונים

להצל ורק להצלחות, רגיל שווייצר
תירו מוצא תמיד הוא לכישלונות חות.
 וקרובי־מישפחה אמהות אבות — צים

רחוקים.
תל־ הפועל אגודת ראשי כשפנו

וביק העונה בראשית לשווייצר אביב
 שיוכל לו הבטיחו הם הביתה", ״בוא שו

 ויוכל דעתו, על שיעלה ככל לעשות
כרצונו. בקבוצה לעשות

שחק לקנות רצה הוא רצה. ודוביד
 רצה הוא בבקשה. אמרו: ובהפועל נים,
 ובהפועל לרכישה, דולר אלף 300

טוב. אמרו:
 בן־ מיקי את רצה הוא בהתחלה אז

 דוביד כמה? שאלו: בהפועל שיטרית.
 משכורת. כולל אלף, 150 אמר:

 את רצה הוא אחר־כך הסכימו. בהפועל
 דולר, אלף 40ב־ אנטמן, גיורא השוער
 גם דולר, אלף 30ב־ זגורי, את וקיבל.

 דויד את גם רצה הוא בסוף קיבל. כן
 שפיגלר, מוטלה הטוב החבר אז פיזנטי.

הענ את סידר בעיסקי־תיווך, המתמחה
 והפועל חזר, קלן מפ״צ ופיזנטי יין,
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 משה בירושלים באולפן לו ישב בלבד,
 מכבי של המאמן עוזר לשעבר ויינגרץ,

 ויינ־ המישחק. את ופירשן תל־אביב,
 לא הוא המישחק. ניהול את ביקר גרץ

 לדורון נותנים לא למה למשל, הבין,
 לא כמה הסביר אחר־כך לשחק. ג׳מצ׳י

 שני עם רק משחקת שמכבי טוב
 שלושה עם במקום גבוהים, שחקנים

לאלה.
צבי־ קיבל לארץ, הקבוצה כשחזרה

 קסטת־הווידיאו את המאמן, שרף, קה
 והפרשנות. המישחק הוקלט שעליה

 לשעבר שלו שהעוזר עיניו? ראו ומה
 הוא מי ידע הוא פיתאום ואז פירגן. לא

 הפרשן בכישלון: האמיתי האשם בעצם
הרשע.

הפרש על ויינגרץ, על כועס שרף
 לקבוצה, פירגן שלא כך ועל שלו נות

אותה. לאמן עזר מכבר לא שעד
 הלא העזיבה את זוכרים בטח אתם
 תל־אביב. ממכבי ויינגרץ של ברורה
 שרף הסביר הקודמת העונה בסוף

 לעבוד להמשיך יוכל לא כי לעוזרו,
 הכביש, את חצה ויינגרץ ביחד. איתו
 שרף תל־אביב. הפועל את לאמן ועבר

 לוויינ־ הסביר כאשר לעשות, הגדיל
 יוכל לא הוא הנבחרת כעוזר שגם גרץ

 בין שהיחסים אחרי ועכשיו, להמשיך.
 נהדרת, כל־כך בצורה התפתחו השניים
 לכולם להסביר דאגו שבמכבי ואחרי

 כשימחה הקבוצה את עזב שוויינגרץ
דברים? כאלו ולומר לבוא מעז הוא —

 תל־ שבמכבי לי מספרים בכלל,
 דורון שלשום. כתמול הכל לא אביב

 כל־כך לא ארואסטי ומוטי ג׳מצ׳י
 אותם משתפים שלא מכך מרוצים

 מכבי,׳ הנהלת ראשי וגם במישחקים.
 שתיקה,; על שומרים כלל שבדרך
 לציטוט שלא דברים מיני כל אומרים

המישחקים. ניהול דרך על

שווייצי מאמן
ם חופשית... יד לא זה א

 דולר, אלף 60 עבורו שילמו תל־אביב
דמי־התיווך. כולל

במיגרשים, מספרים לדוביד, אבל
המנה את מאשים הוא טענות. עור יש

מצ לא שהקבוצה בכך הפועל של לים
 — עליהם כועס הוא ובעיקר ליחה,
 שלא כך על מה: על תנחשו לא אתם

חופשית! יד לו נותנים
 עוד מה בהפועל: שואלים עכשיו

רוצה? הוא

ד ב
פסיכולוגיה

ירוש בית״ר של הכוכב אוחנה, אלי
 נפגע בליגה, המוכשר והחלוץ לים

 נגד הקבוצה במישחק האחרונה, בשבת
באר־שבע. הפועל

כ מתייחסים לא ירושלים בבית״ר
 למיס־ שקשור מה לכל ברצינות נראה

 קורות הצרות כל אז גביע־הטוטו. על
 במישחקים דווקא לבית״רים, להם,
אלה.

 שההפסדים השבוע אמרו בירושלים
 למה? לקבוצה. חשובים הטוטו בגביע

 הגיעו הבית״רים האחרונות בשנים כי
 הפסידו תמיד אבל לאליפות, עד כמעט
 לקראת מישחקים שלושה או שניים
 הגדולה. הזכיה את והחמיצו הסוף,
 הם הפוך: זה את עושים הם השנה

ומנצ מישחקי־הגביע בכל מפסידים
 בלחץ, לא הם הפעם לכן בליגה. חים
צמוד. פסיכולוג עוד צריכים ולא

 למה זה מבינה לא שאני מה אבל
 כניסה על לדבר צריכים בבית״ר תמיד
מלחץ. יציאה או ללחץ

שקט,
מצלמים!

....................................................—-
אוחנה כדורגלן

ם למה ם תמיד ה ללחץ! נכנסי

ברצי מתכוננים ירושלים בבית״ר
האליפות. לקראת נות

 הסכם בית״ר חתמה האחרון בשבוע
 שלו: וחברת־ההפקה שילון דן עם

הקבו מישחקי את ויתעד יצלם שילון
 את האימונים, את העונה, סוף עד צה

 מיני כל ועוד בחדרי־ההלבשה האווירה
בקבוצה. מעניינות התרחשויות

 עוד — לבית״ר יעלה זה כסף כמה
היו לא בירושלים אבל יודעים. לא

ש בי כ
בעיה. יש שפיגל גיורא למעריצי

השבו במשך לעיתונות טיפטפו דם
 תל־ מכבי שהנהלת האחרונים, עות

 גיורא את אליה לצרף מתכוונת אביב
ב עוקבים המעריצים אז העונה. בתום !

פתח־תיק־ הפועל תוצאות אחרי דאגה

ם חברים בי ת על טו מ בא

 בית״ר שבין מהזיווג מופתעים השבוע
לשילון.
 זמן, הרבה לפני שפעם, זוכרים אתם

ל מועמד היה ריבלין ראובן(״רובי״)
 אז, רשות־השידור? מנכ״ל תפקיד
 יהיה שהוא אמר רובי תקופה, באותה

א בתנאי אך התפקיד, את לקבל מוכן
מנהל־הטלוויזיה. יהיה שילון שדן חד:

 תפקיד על המאבק התחיל אחר־כך
 בין היה שילון ודן מנהל־הטלוויזיה,

 עשה ריבלין רובי ואז המועמדים,
לשילון. לוביאינג

 המנ־ את פורת אורי קיבל בינתיים
הטלוויזיה. את יבין וחיים כ׳׳לות,
 טוב וחבר חבר. נשאר ריבלין אבל

 הוא אם לחברים, עבודה מסדר תמיד
יכול.

 החזק האיש הוא כי יכול. וריבלין
 בירושלים. תנועת־החרות בסניף היום

 הסניף על־ידי נשלטת ירושלים ובית״ר
 היושב־ מזה, וחוץ חרות. של המקומי

 הוא בראון, רוני בית״ר, של ראש
 לכם, ברור הכל עכשיו ריבלין. מאנשי

נכון?

קריירה מחליף דני
 בבירה. חנות־ספורט השבוע פתח ירושלים, בית״ר של שחקן־העבר נוימן, דני
 זה שחנותיספורט כנראה החליט בחייו, רבות תהפוכות באחרונה שעבר נוימן,
עבורו. ביותר הטוב העסק

 זמן, המון לפני שלו הספורטיבית הקריירה את גמר נוימן כי מספרים בירושלים
 נוימן היה. זה מתי שכחו בירושלים תל־אביב, מכבי לטובת ירושלים את כשעזב

נוימדמלמיליאן. צמד מחצית אז היה
פירסום. כאיש ואחר־כך כדורגל. כמאמן כוחו את ניסה הוא מאז

 אפילו בית״ר, של וההווה העבר שחקני כולם. היו החנות של החגיגית בפתיחה
 עוד חרותניק נוימן, בעיר. החרות תנועת עסקני — וכמובן משחקני-הפועל, חלק

 ריבלין מחנה מראשי והיה בעיר, החרות תנועת ליושב־ראש מקורב מהבית,
 יהיה שהוא ריבלין לו הבטיח אז למצא. ריבלין בין בירושלים שהיה האחרון במאבק
 ככל הבין לעצמו, לדאוג ידע ומתמיד שמאז נוימן, אבל הבית״רי. הנוער על אחראי
כבוד. יותר גם ואולי רווחים. יותר תביא בירושלים שחנות־ספורט הנראה

ש מי ג
 ואלה שפיגל, נמצא בינתיים שם ווה.

במיוחד. משמחות לא כידוע
 מאכזבתם שמרוצים מי גם יש אבל

 הם המאושרים מעריצי־שפיגל. של
 תל־אביב, מכבי מאמן שנהר, שימעון

 את רוצים שאינם אלה וכל ומקורביו,
במכבי. ב״בית״, חזרה שפיגל
 האחרונים שבשבועות אומרים הם
 כדאי ולא לאור, האמת יצאה דווקא

בשפיגל. מיותרות תיקוות לתלות

מתארכת מפתח־תיקווה הדרך

 עם עושה הוא ״מה אומרים, הם ״תראו,״
 הוביל הוא ולאן פתח־תיקווה הפועל
אותם!״

 כישלונות כל את שרושם מי יש אז
 מרחיקים ואלה פתח־תיקווה, הפועל

תל־אביב. ממכבי גיורא את
 מפתח- שהדרך חשבתם שאם כך

 פשוטה קצרה, היא לתל־אביב תיקווה
 כביש בפירוש זהו טעיתם. — וקבועה
 הולך הזה הכביש שפיגל אצל גמיש.

 מיכשולים מיני כל בו וצצים ומתארך,
 הפועל של נוסף הפסד כל עם ובורות,

פתח־תיקווה.
אנטלר רונית


