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ליגה ■ודד מכנס עודו
 הארד בקריירה הראשונה הפעם זו

 ליגה. יורד שהוא מכנס עודד של כה
 בכדורגל היסטוריה מכנס עשה השבוע

 תל־ במכבי להישאר במקום הישראלי.
 העדיף הוא הספסל, על אומנם אביב,

במ הממוקמת חודר״ להפועל לעבור
 במיגרשים הארצית. בליגה השני קום

 ההיסטוריה את עשה שהוא אומרים
כסף. בגלל

 אלף 20 חדרה בהפועל יקבל הוא
 מיש־ חודשי וחצי שלושה עבור דולר

 ואם הכדורגל. בליגת נותח שעוד חק
 ללאומית, חדרה את להעלות יצליח
 עוד דולר. אלפים 10 עוד לו יוסיפו

 בק להתנדנד נמאס שלמכנס מספרים,
 להרכב עבר ולכן להרכב, הספסל
 בכישר ישתמשו שבה לקבוצה בטוח,

הרכים. ריו
 להיות מעדיף הוא אם אותו שאלתי

לאריות. זנב במקום לשועלים ראש

 עוד הכל בסך כסף, מקבל היית
חודשים. וחצי שלושה

 לבלות רציתי לא דילמה. לי היתה
 הספסל בץ חודשים וחצי שלושה
 הזו התקופה אחרי הכל, בסך להרכב.

 שזה וחשבתי נתניה, למכבי חוזר אני
 בארצית. קבוצה עם לשחק אתגר יהיה
 ולעשות לקבוצה לעזור מתכות אני
המקסימום. את

 את לראות משתדל אני .בכלל,
 הצדדים את ולא במעשיי, החיובי

 לא פעם אף מזה, חוץ השליליים.
 ההזדמנות תהיה וזו ליגה, עליתי
 לליגה עליה של החוויה את לחוות

 כבר זכיתי הלאומית בליגה לאומית.
 שלוש הייתי אפשרי. תואר בכל

 פעמים וארבע העונה כדורגלן פעמים
 האר את קצת ננסה מלך־השערים.

צית.'
הכסף? בעניין ומה

בפעולה מכנם כדורגלן
לעלות! מעניין

 אומרים מה יודע לא ״אני ממם:
 יותר להישאר רציתי לא אבל עליי.

 על שישבתי זה תל־אביב. במכבי
 הירידה הסיבות. אחת גם זו הספסל,

 עליה.״ לצורך היא לארצית שלי
תל־אביב? במכבי נשארת לא למה

 קיבלתי כסף. של עניין רק לא .זה
 בלאומית, מקבוצות גם הצעות

 וויתרתי.״
ממי?

 יפו. וממכבי כפרסבא .מהפועל
האתגר.״ את העדפתי אבל

שפרבול במקום גנור־סל
 זה ככה אבל מהר, שזה נכח בכדורסל. הלאומית הליגה תסתיים הבא בשבוע
 בעוד טעיתם. עבודתם. את גמרו הכדורסל ששחקני חשבתם אם בכדורסל.
 נקרא שזה כמו או, הגמר־סל. מישתקי הראשונות שמונה טורניר יתחיל כשבועיים

הפליי־אוף. מישתקי מיקצועית: בשפה
 הכדורסל בליגת הראשונות הקבוצות שמונה ככת• אז הגמרסל? מישחקי מהם

 קבוצות שתי כל המותיר. אלופת את לקבוע כדי עצמן לבין בינן מתמודדות
 הכדורסל, בשפת שנקרא מה — השניה עם האחת מישחקים שלושה משחקות

 שבע. מבין הטובה את לבחור כדי משחקים למשל, באמריקה. השלוש. מבין הטובה
סופרבול. אץ גם ולנו אמריקת לא אנחנו אבל טוב,

 ביניהן המאבק את יסיימו קבוצות ששתי מצב גם להיות יכול לגמר־סל. נחזור
 הקבוצות ארבע גם בגמר־סל. חידוש גם יש השנה בלבד מישחקים שני אחרי

 טותיר — ביניהן טותיר ימשיכו הן גם הטורניר, של הראשון בסיבוב שהפסידו
 העונת כי דירוג? ביניהן לקבוע צריכות האלה הקבוצות ולמה התחתון. הגמר־סל

 כסו ולא .6ר 5 במקומות המדורגות קבוצות גם בגביע־קודאז׳ ישתתפו לראשונת
.4ו־ 3 במקומות שדורגו הקבוצות רק שיחקו שאז קודמות, בעונות
 תל־אביב. בית׳ר בגלל הכל הגמר־סל. טורניר פילאי על לכם סיפרתי סתם לא
 גביע״קוראז', את תל־אביב לבית״ר להביא יכול הגמר־סל טורניר כי ולמה?

 יש אלה: הם בכדורסל הצ׳ופרים חשוב. מאוד זה מתל־אביב הזו הנחמדה ולקבוצה
 אירופה גביע ויש תל־אביב. מכבי תמיד נוסעת לשם לאלופות. גביע־אירופה

גביע״קוראז׳. גם ויש גביע. למחזיקות

זו - שקלים אלף 78השבוע תמונת
להפו־ הכנסת־שיא הי

האחרונה, גשבת בה זכתה והיא פתח-תיקווה, על

 ירושלים. בית״ר מול בביתה, שהתקיים במישחק
שע והחמיצה עצמה, את הוכיחה לא בית״ר אולם
מהמרי־הטוטו. להמוני אכזבה גרם 0:0 התיקו רים.

גולדו
במקום

מלמיליאן
 ומתמיד מאז היה מלמיליאן אורי

 לאירועים, מוזמן הוא תיקשורת. כוכב
 שהילדים כדי והכל חגיגות, מסיבות,

 — המבוגרים גם פעמים והרבה —
 סתם או חתימה ממנו לקבל יצליחו
 מירושלים. המוכשר הכוכב את לראות

 שעדיים, מכבי שוער ליברמן, אבי גם
 מל־ סביבו שיוצר ההתלהבות את מכיר

מיליאן.
 הצנוע שמלמיליאן לציין חשוב

 בחור הוא כאלו. אירועים אוהב אינו
 הכלים. אל ונחבא צנוע שקט, עדין,
חברים. בשביל עושים לא מה אבל

 חנות לפתוח החליט ליברמן אז
 מכירות לקידום בראשון־לציון. ספורט

 שיואיל מלמיליאן, מחברו, ביקש הוא
 להביא ולעזור הפתיחה בערב להופיע

 רחובות, אנשי לתודעת המקום את
וראשון־לציון. נס־ציונה

 לו יהיה לא שאם הבטיח, מלמיליאן
יגיע. הוא לעשות, אחר משהו

 האיזור בכל התנוססו הפתיחה ביום
 מלמי־ אורי כי שבישרו מודעוודענק,

 חנות־הספורט בפתיחת נוכח יהיה ליאן
 הגיעו נוער ובני ילדים אלפי החדשה.
 מל־ ,לאכזבתם לראשון־לציון. השבוע
הגיע. לא מיליאן
 ליברמן של אחרים חברים אבל
 חלוצה גולדר, אבי למשל כמו הגיעו,
 הילדים, ירושלים. בית״ר של הפצוע
 התנפלו מבית״ר, גולדר את שראו
 שאלות שאלו חתימות, ביקשו עליו,

 הכוכב הוא כאילו אליו והתייחסו
מירושלים. הידוע

סבב
מאמנים

הק בשבוע תסתיים הכדורסל ליגת
 שמסתיים, טוב דבר כל כמו רוב.

 לחפש רבים מאמני־כדורסל יצטרכו
 המאמנים, הם, חדשות. קבוצות לעצמם

 את המקבלים הראשונים תמיד הם
אירגון על או הפסדים על הנזיפות

קליץ מאמן
חוזרי

 תמיד הם בקיצור, המישחק. של לקוי |
האשמים.
 לעונה מאמנים משאירים בארץ

 בדרך הצליחה. הקבוצה אם רק נוספת
 בסוף מאמנים להחליף נוטים כלל 1

גם זאת עושים פעמים והרבה העונה,

 העובד צנוע, בחור הוא שגם גולדר,
 סביבו ההמולה מן נבהל כסוכן־ביטוח,

 השיגו הילדים אבל לברוח. והתחיל
ולח שעות לעמוד נאלץ והבחור אותו,
 כדורים מודעות, נייר, פיסות על תום
אחר. חפץ וכל

העונה. באמצע
 אומרת ואני — מסתמן ככה אז

 מסתמן הנכון. בצד להיות כדי מסתמן
 תל- מכבי של מאמנה שרף, שצביקה

 מה תסתכלו למה? הביתה. ילך אביב,
 מכבי עם בגביע־אירופה השנה קרה

 להוסיף צריכה לא ואני תל־אביב,
. הסברים.

 הפועל מאמן קצורין, שמולי מסתמן
 יוסי וגם קבוצתו. את יעזוב חולון,
 קבוצה לחפש ילך הנראה, ככל הררי,
נתניה. אליצור את ויעזוב אחרת

 לשלוש צמרת מאמני שלושה
 החשוב הסבב יהיה זה צמרת. קבוצות
והרציני.

הספקולנ אומרים תל-אביב במכבי
 ובמקומו הביתה, ילך שצביקה טים
 תל־ מכבי ראשי לא־תנחשו־מי. יבוא
 עד מאמן. להביא כדי רחוק נסעו אביב

 הידוע. קליק רלף נמצא שם לגרמניה.
 הנראה שככל אומרים הספקולנטים

 הם לשעבר. לקבוצתו יחזור קליין רלף
בגביע. שוב להחזיק מתגעגעים כנראה

 במכבי שמעלים אחרת אפשרות
 ילך־ שרף שצביקה היא תל־אביב
 משה יחזור למכבי ואילו לחולק,
 לכל מאמן בתור שהפעם אלא ויינגרץ,

 ויינגרץ כי טוב. סיפור כבר זה דבר.
 סיכסוכים לו שהיו מפני מכבי את עזב
 שהפרשנות סיפרו כן־ אחר שרף. עם

 הכניסה גביע־אירופה במישחקי שלו
 החליטו מכבי ראשי ללחץ. שרף את

 מכבי, את טוב פירשן שויינגרץ כנראה
כמאמן. גם זאת לעשות יוכל ואולי

הקבוצות: ובשאר
 עם להמשיך עשוי גרשק פינחס

 אם טוב תעשה עליון גליל חיפה. מכבי
 לה שהביא מליניאק, אריה את תשאיר .
 ורשיצקי יריב זו. בעונה הצלחות רק 1

וא חיפה, בהפועל הנראה ככל ישאר
 בירנ- אפי באיתן־גבת. ישאר שמר מיר
 ואברהם רמת־גן, במכבי ישאר בוים
 רמת־גן הפועל עם ירד יתמיד, אם חמו,

 גם איתם ימשיך ואולי הארצית, לליגה
שם.
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