
 זו מאמו
שוו במקום

 השבוע חזרו תל־אביב מכבי שחקני
 וגביע אחר, נצחון הפסדים. שני לארץ.

 אי■ מאשר יותר רחוק נראה אירופה
פעם.
 במכבי שחקנים כמה של עתידם גם
ורוד. אינו

 המאמן, נגד מופנה הזעם עיקר אך
 ייקבע אומרים. עתידו. שרף. צביקה
 מדריד, ריאל נגד במישחק השבוע

אירופה. גביע על המאבק ובהמשך
 המכונה תל־אביב. מכבי בהנהלת

 כי במדינה,״ ביותר השמורה ״הכספת
 השבוע הסכימו רבר, דולף לא ממנה
 שרף אחת: רכילות להוציא זאת בכל

 מילה ביקשנו השנה. בסוף יודח כנראה
הנר ככל זר, ״מאמן התשובה: נוספת.

 דלת־הכספת את וסגרו השיבו אה."
חודשים. כמה לעוד

 ני־ מדרך מרוצים היו לא בהנהלה
ה ומהמישחק באורטז, הול־המישחק

 טענות גם היו הסובייטים. נגד ראשון
 את נכון לסגור ירע לא ששרף כך על

 במישחק נקודות 46 שקלע חומיציוס.
הראשון.
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 דרור ירושלים, בית״ר מאמן למה
 שזה אומרים בירושלים שותק? קשטן,

 בעין־הרע מושבע מאמין שהוא מפני
 קצת נראה זה לנו טפלות. ובאמונות

 ירושלים שבית״ר ובעיקר פרימיטיבי,
 של גדול, בפור הליגה בטבלת מוליכה

נקודות 9
 זה טפלות אמונות בירושלים אבל

 מאמינים שם כולם ונפוץ. מקובל דבר
 לגרש כדי הכל ועושים הבישא בעינא

 מלח זורקים למשל: הרעים. השדים את
 שכדור־ כדי שער־הקבוצה, ליד וחול

 שמים למשל: לתוכו. יכנס לא היריב
 נכנסים למשל: המשקוף. על מטבע

בלבד. ברגל־ימין למיגרש
 במיגרש, יונים מעיפים גם מזה, חוץ

 היריבה, לקבוצה שחורה, אחת יונה
לבית״ר. לבנות, יונים ושתי

 לפני מתגלחים אינם בית״ר שחקני
 שלא כאלה גם ביניהם ויש מישחק,

שלמה. עונה מסתפרים
 נעלי־הס־ את הקושרים שחקנים יש
המיגרש. בתוך רק שלהם פורט
 בשני גרביים הגורבים כאלה יש

צבעים.
לחולצה. מתחת קמיע העונדים יש
 בלוק־קרח השוברים אוהדים יש
המס כאלה גם ויש מישחק, כל לפני

ואורז. סוכר כשבכיסם תובבים
 ש־ כדי והכל המזל, בשביל הכל
תנצח. ירושלים בית״ר

הודח רדיו
 לויאן, דויד של מצירו יפה נורא זה
 שהודיע תל־אביב, בית״ר ראש יושב

 תל בית״ר מאמן כי כולה לעיתונות
הקבוצה. מן התפטר רדלר, אריה אביב,
 במיג־ לנו שסיפרו כפי האמת, כי

 את הדיח פשוט שלויאן היא רשים,
 מתוחים השניים בין היחסים רדלר.

הא וההפסדים שבועות, כמה כבר
 הוסיפו לא תל־אביב בית״ר של חרונים
לויאן. אצל מניות הוותיק לרדלר

 כמו ביניהם, הסכימו ורדלר לויאן
 שהוא יודיע רדלר כי ג׳נטלמנים, שני

 לשכנעו כאילו ינסה ולויאן מתפטר,
 ולויאן — שלו על יעמוד רדלר לחזור,
הדין. את יקבל

 כולם במיגרשים, אומרים למעשה,
 הטובה הראיה הודח. שרדלר מבינים

 מש־ כל את לקבל ימשיך שהוא היא
העונה. סוף עד כורותיו,

 מזמן לא קיבל תל־אביב בבית״ר
בי־ חרות מעסקני קריאה היושב־ראש

שרף מאמן
הבלון התפוצץ

 שבמנ- הנראה ככל שמלמד מה עים,
להי למאמן אסור הישראלית טאליות

 שרף זמן. הרבה כל־כך בקבוצה שאר
שנים. ארבע כבר בחיפה נמצא
 היה הכל ניצחה, חיפה מכבי עוד כל
 ומעל סיפורים, החוצה יצאו לא בסדר.

 השחקנים שבין היה נראה השטח פני
אידיליה. שוררת למאמן

 חיפה מכבי הבלון. התפוצץ העונה
 לפני של חיפה מכבי לא היא העונה של

מבי ההפסדים וארבע. שלוש שנתיים,
 השחקנים בעיות. בעיקבותיהם אים

 קבוצה בכל ותמיד, להשמיץ, מתחילים
 ובדרך־כלל — הראשון האשם בארץ,

 נגזר לפיכך המאמן. הוא — האחרון גם
האח העונה תהיה כנראה שזו שרף על

החיפאית. הירוקים בקבוצת שלו רונה

אמונות
טפלות

וקג״ב קאוויאו

גלויות ?■׳גול
וד7בבוי

נוימן שחקן
הכסף בא מאיפה

 דני כי ללויאן, לו, הסבירו רושלים.
 את בהצלחה למלא יכול בהחלט נוימן

מאי שיודע לויאן. רדלר. של תפקידו
 באגודת המחליט ומי הכסף מגיע פה

את לנסות הנראה ככל הסכים בית״ר,
נוימן.
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 בעיקר גבוה. הדגלים את הישראלים הרימו האיסור, למרות הבלגית.
 היו דגל הניף שישראלי פעם כל הנצחון. מישחק הוא השני, במישחק
 האמיצים הלאומית. הגאווה את ומורידים שוטרים כמה עליו קופצים

המכבים. לנצחון ולשאוג הדגל את להרים המשיכו הם נרתעו: לא

 הם לרומניה, יוצאים כשהישראלים
 ג׳י־ וגם גרבי־ניילון מסטיקים, לוקחים

 השחור בשוק קונים הם תמורתם נסים.
כלי־בדולח. גם ולפעמים דיברי־תחרה,
 כללי־המישחק את למדו הסובייטים

 הקפיטליסטית. המערבית החברה של
 מדי קאוויאר. הרבה לבלגיה הביאו הם
 המישלחת ואנשי השחקנים היו יום

 כשבתיקיהם המלון, מן יוצאים הרוסית
 היה המסלול ביצי״הדגים. עם הקופסות

 לחנויות הלכו הם כל קודם קבוע:
 כשבכי־ יוצאים היו משם דליקטסים,

לח מייד פונים אחר־כך מזומנים, סיהם
 ומשם מכשירי־חשמל, המוכרות נויות

למלון. בחזרה
 ז׳אל־ שחקני נראים היו יום מדי
לעיי עמוסות כשידיהם קובנה גיריס

 י־■ ומקלטי טייפים מכשירי־וידאו, פה:
 מה־ מלוויהם גם צבעוניים. טלוויזיה

הקאוויאר. בפחיות ידם טמנו לא קג״ב
 קובנה ז׳אלגיריס הליטאית הנבחרת

 המלון באותו שוכנו תל־אביב ומכבי
 הקומה את קיבלו הסובייטים בבריסל.

הש הקומה את הישראלים החמישית,
הק ושאינם־חרש שומרי־חרש מינית.

 ועיתונאים לצלמים להניח שלא פידו
הסובייטית. לקומה לעלות

עמ דלת־המעלית, נפתחת כשהיתה
 ״" עקבו הם בפיתחה. הליטאים שומרי דו

שני ועיתונאים, צלמים היוצאים. אחר
 נהדפים בדרך־כלל היו מזלם, את סו

 הואילו גם השומרים הקטן. לתא חזרה
למ תמיד הכפתור: על עבורם ללחוץ

מהסובייטים. רחוק הלובי, לכיוון טה,

י תחבולה
דגלים. להניף האיסור נגד תחבולה

 מכבי של המושבעים אוהדיה העולם. מכל הגיעו הם הפעם גם
 מבלגיה, הקבוצה.מארצות־הברית, את נוטשים אינם תל־אביב
 דוכנים בעלי שם. היו כולם מישראל. — וכמובן מגרמניה מהולנד,

 באירופה תלמידי־רפואה עורכי־דין, ,״״אגד נהגי בשוק־הכרמל,
 ?■־ מכבי. בעיקבות למסע לצאת שנה כל המוכנים אוהדים, והרבה
 ובהרבה ברעשנים, בדגלים, מצויידים מוכנים. באים תמיד הם
 החזיר תל־אביב מכבי ניצחה שבו השני המישחק לקבוצה. אהבה

 במסעות להמשיך הרצון ואת הגאווה את האלה למושבעים
 כבר שהפכו העולם, סביב העליזים המסעות המכבים, בעיקבות
ספורט. לאגודת השתייכות הבדל ללא ישראלית, למסורת
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לצאת החליטו אגד, חברי יעקב, ויחזקאל יואל

 באן נראים הנהגים שנתית. לחופשה לבריסל,
השנ החופשה זהים. סוודרים כשלכולם יושבים

תל־אביב. מכבי של בנצחונה בטוב: הסתיימה תית

 המאמן
אשם תמיד

מו אחת סיבה שרק אומרים, בחיפה
 שחקני בין רוגז של התפרצויות נעת

 שרף. שלמה המאמן, לבין חיפה מכבי
שה היא, שהסיבה אומרים במיגרשים

 עוד רק להם שנשארו יודעים שחקנים
 שרף. את לסבול מחזורים 16

גרו־ והמאמן השחקנים בין היחסים


