
ואיפה יאמן י
הל בליגה 18ה־ המחזור הסתיים

 שבי- הכל מסכימים היום כבר אומית.
 אלופה הנראה ככל תהיה ירושלים ת״ר

 מפאת לדבר מפחדים עדיין (בירושלים
 הטבלה בתחתית המצב עינודבישא).

 פוטנציאליות יורדות כבר יש מתבהר.
הארצית. לליגה

שנ בעוד לחשבון־נפש. הזמן הגיע
 נדידת־ תתחיל מחזורים שלושה או יים

 ואיזה קבוצה לאיזו יילד מי המאמנים.
 עניץ כל מאמן? איזה תקלוט קבוצה

פירמידה: כמו בנד חילופי־המאמנים

 על ישפיע הטבלת במעלה שיקרה מה
 יתרחשו לא למעלה אם התחתית.
יתר שהם הסיכויים יקטנו חילופים,

למטת חשו
 ביודר של מאמנה קשטן, דחר אם

 דעבור הקבוצה את יעזוב ירושלים,
בלי סבב־מאמנים יתחיל חיפר* למכבי

 ייפתרו ישאר, קשטו אם הלאומית גה
מאוד. מהר הסבב בעיות

 בטוח, היום כבר קבוצות בשתי
וב תל-אביב במכבי המאמנים: יוחלפו

מתל-אביב שנהר שימעון חיפת מכבי

ובכו שרף! מאמנים
נשאר בכר עוזב, שרו

עצות
אחיתופל

 לזד יחזור לא. פיזנטי כן, פיזנטי
 בדיני ישחק יחזור. לא תל־אביב, פועל
 הסתבר השבוע ישחק. לא גלזגו, ג׳רס

ש העצות מאחורי שעומד האיש כי
 לא הדרך, אורך לכל לפיזנטי, ניתנו

השח מתווך שפיגלר, מוטלה אלא היה
קנים.

 זה שהוא מספרית תל־אביב בהפועל
 שחקני את לתקוף איך לפיזנטי שאמר

 שבהפו־ אמר שפיזנטי זוכרים הפועל.
 השחקנים את ותקף קליקות יש על

 לפיזנטי שהציע זה הוא אישי? באופן
 אמת שם אבל בגלזגו. מזלו את לנסות

 ועכשיו עכשיו. לא באדיבות: לשניים
 אנשי את ומשדל ומנסה שלוחץ זה הוא

 פיזנטי את להחזיר תל־אביב הפועל
לקבוצה.

 משה על בעיקר לחצים מפעיל הוא
 הפר של המבריק שחקן־הקישור סיני,
על•

 נשאר שווייצר, תביר המאמן, ואילו
 בעניין, עמדה נוקט לא הוא פאסיבי.
 המשא־ונד את לנהל להנהלה ומשאיר

מוטלה. עם לריב רוצה לא תא תן.
 תל-אביב בהפועל מחכים ועכשיו

 לחוות־דע־ המישפטי, היועץ להמלצת
פיזנטי. עם דבר של בסופו קרה מה תו

 ׳ המועמדים בץ והוא מכבי, את יעזוב
 שלמה גם כמוהו קשטן. את להחליף

חיפה. ממכבי שרף
 תל־ הפועל מאמן שווייצר, רוביו־

 בקבוצה, שלישית לעונה חתום אביב,
 ניסים החוזה. את יפר לא הנראה וככל
 שניאור ויצחק בכפר״סבא, ימשיך בכר

בבני־יהודה.
 משוער־ לתשובה מחכים בירושלים

ה בית׳ר ראשי מתחזי. יוסי הקבוצה,
 את הבאה בשנה לאמן למתרחי ציעו

ב יענה הנראה ככל מתרחי הקבוצה.
 מי הניחושים מסע ייפתח ואז סירוב.

יילך. שאולי קשסן במקום יבוא

!□־הולדת1
למיקי

 יום את חגג ברקוביץ(מימין) מיקי
 ימים. שבוע של באיחור 33ה־ הולדתו
לע הצליח זיסמן(משמאל) שמואל

 אותו שיכנע תא ברקוביץ. על בוד"
 אותו והוביל לפגישת־עסקים לצאת

 חבריו לכוכב המתעו שם להרצליה.
 ועוד הכדורסל מחלקת ראשי לקבוצה,

 להפתיעו. הצליחה שלי, אשתו, חברים.
שימ והרבה שרשרות עוגות, בלונים,

 תל־ מכבי ולכדורסלני למיקי חיכו חה
 מיקי של יום־הולדתו את שחגגו אביב,

אי אליפות לקראת הנוסף הצעד ואת
רופה.
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 מיגרשים כשבארבעה אחריה. מהדולקת נקודות 11 של ביתרון ירושלים,
 בקהל. להביט אלא הרבה נותר לא תיקו, בתוצאת המישחקים מסתיימים

 הסתדרו יבנה מכבי אוהדי יבנה: בעיירה האחרונה, בשבת נראו הם וכך
 הצטופפו והצפוף הקטן החדר בתוך למטה. נשארו ירושלים אוהדי הגג, על

 פירות, עליהם ימטירו יושבי־הגג שמא לצאת, שפחדו ירושלים, שחקני
 מיגרשים - בארץ הספורט מיתקני מצב זהו ירקות. סתם או אבנים

הכסף! הולך לאן אז ליפול. נוטים ויציעים עלובים חדרי־הלבשה גרועים,

אינטרסנטים
ובית־מישנט

 ובות. תות תל־אביב מכבי באגודת
בי הרוחות נרגעו הכדורסל במחלקת

 אבל נצחונות. יש כי האחרונים, מים
סערות. יש הכדורגל במחלקת
 ותיקי חוג הוקם שבועות כמה לפני

 החוג בראש בכדורגל. תל־אביב מכבי
 את בעבר שאימן בית־הלוי, ג׳רי עומד
 בקבוצה. שיחק ואף תל־אביב מכבי
 רוזן וצביקה חליבנר ישראל גם בחוג

 15־10 לפני שעד טובים, וגם ורבים
 במיגרשי כדורים כידררו עוד שנים

 לו שם הוותיקים חוג בארץ. הכדורגל
 מחלקת הנהלת את להחליף למטרה:

האגודה. של הכדורגל
 ת ראשי כאילו נראה היה בהתחלה

 של למצבה ובתמים באמת דואגים חוג:
 יותר שהם הסתבר, לימים הקבוצה.

דור־ הם דאגנים. מאשר אינטרסנטים |

בוקשסן עסקן
תחתיו חותרים

 על ולקבל ההנהלה את להחליף שים
 בטוחים הם המחלקה. ניהול את עצמם

 יותר טוב מכבי את לנהל שיוכלו
היום. זאת שעושים מאותם

 ותיקים 100 התכנסו האחרון בשבוע
 מכבי, אגודת ראש ליושב והודיעו

 יקבלו לא הם אם כי בוקשפן, אלדד
 יילכו הם המחלקה, הנהלת את לידיהם

 צו־על־ להוציא וידרשו לבית־מישפט
 על שיאסור צו — הקבוצה נגד תנאי

 או חדש יושב־ראש למנות האגודה
 לא מעולם הטענה: הבאה. לעונה מאמן
דמו בצורה הכדורגל מחלקת נוהלה

 יושבי־ בחירות. בה נערכו לא קרטית.
 שנ־ כיורשים. חבריהם את מינו ראש

מאמ על החליטו אנשים יים־שלושה
 שזכתה אגודה מנהלים לא וכך נים.

לגדולות. בעבר
בש סימוכין: מביא הוותיקים חוג

 מכבי זכתה לא האחרונות השנים מונה
 שנים שמונה תואר. בשום תל־אביב

 באליפות־ הקבוצה שזכתה מאז עברו
 אגב, הוא, שגם בכר, ניסים עם המדינה

טוענים, הם שנים, שמונה מכבי. ותיק

 את למצוא תל־אביב מכבי מצליחה לא
 עזבו, שחקנים הטבלה, בראשות עצמה

 חטאו וראשיה תיפקדה לא ההנהלה
 הוותיקים מונו. הם שלשמה למטרה
 הרבה מכביסטים שהם אגב, בטוחים,

היום. המשמשים מאותם טובים יותר י
בריק־ גדעון באגודה. חוגג הבלאגן

 אינו מחלקת־הכדורגל, יושב־ראש מן,
 לא הוא הבאה, בשנה ימשיך אם יודע
 יודע לא בוקשפן אלדד לעזוב. רוצה
 הוותיקים, לחוג לתת תשובות איזה
 צו־על־ השופט יוציא אכן אם יהיה ומה

 להחלטת מחכה חוג־הוותיקים תנאי.
 לא הקבוצה שחקני בית־המישפט.

 הקרובה, בשנה אותם יאמן מי יודעים
 הוותיקים שהמכביסטים רושם ונוצר

 כך, כדי עד שלהם הקבוצה את אוהבים
במח חורבן לגרום יכולים עוד שהם
להבו״ להביא במקום הכדורגל, לקת

ההתלבטויות

אלדד
בוקשבן

 כן־ על לכם שסיפרתי זוכרים אתם
 תל־אביב מכבי אגודת שיושב-ראש

 את לברך •לרדת הוזמן לא כי נעלב,
 כי הודיע, הוא אז הכדורסל? שחקני

 בו ינהגו נוספת פעם אם יתפטר הוא
בזילזול.

 בוקשפן אלדד כי לנו נודע השבוע
 שבו החמישי, יום באותו לבראזיל יסע

 לאורטז׳. מכבי בין המישחק יתקיים
 2ב־ תהיה שלו שהטיסה לנו, גילו ועוד

 האם היא: השאלה עכשיו בוקר. לפנות
לא? או הספורט להיכל יגיע

 שם יהיה הספורט, להיכל יופיע אם
 היושב־דאש, בין האמיתי מיבחן־הכוח

 לסנהל־מחלקת-הכחדסל, בוקשפן,
 יחליט מיזרחי אם מיזרתי. שימעון

 את ללחוץ בוקשפן את להזמין שלא
 לעמוד בוקשפן ייאלץ השחקנים, ידי

 לבראזיל יסע ואז ולהתפטר, בהבטחתו
ל יופיע לא אם כיושב־ראש־לשעבר.

 מן בורח הוא כאילו יתפרש זה היכל,
 החזק האיש מיזרחי, עם ההתמודדות

מכבי. של
יד ללחוץ ייח־ וגם יופיע גם ואם

 קשה אבל מליבו, אבן אומנם תרד יים,
והעימו מאבקי־הכוח שיגמרו להאמץ

מיזרחי. לבין בינו תים

אתה.
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