
מאיימים הטכסי נהגי
ירושלים, בית״ר של שחקן־ההגנה

 הבטוח בן־הרוש, כועס. בן־הרוש, משה
 המאמן למה מבין כל״כן־ לא בכישוריו,

האחורי, הבלם בתפקיד אותו מציב לא
 חנן של רגליו את פניו על ומעדיף
הקבוצה. קפטן אזולאי,

למזלו, כל־כך לא ואולי למזלו,
 אחרי מישחקים, לשני אזולאי הורחק

 והיכה בידיים הרגליים את שהחליף
תל־אביב. שמשון בשחקן ופגע
 הצעיר ובן־הרוש הורחק, אזולאי אז

רצה, שכל״כך במקום במקומו, התייצב
 אבל השוער. שלפני האחרון כאיש
 ירושלים בית״ר לצירו. היה לא המזל

 האחרונים המישחקים שני את סיימה
 מעודדת לא תוצאה עלוב. בתיקו שלה

 בצמרת הקבוצה של מיקומה מבחינת
 נקודות 7ל־ הצטמצם הפער הטבלה.

 עדיין האליפות על והמאבק בלבד,
בטוח. ולא קשה

 עכשיו קשה יהיה בן־הרוש לתומכי
קשטן. דרור למאמן, בדרישות לבוא

 מוכשר שבן־הרוש לטעון יוכלו לא הם
 מאזולאי יותר ומוצלח יותר טוב יותר,
זאת. הוכיח לא הוא אחורי. כבלם

שאזו־ בירושלים מחכים ובינתיים
 ובעיקר הטיבעי, למקומו יחזור לאי

 אותה שאיפיין למרץ תחזור שהקבוצה
האחרונים. במחזורים
בבירה, המוניות נהגי אמרו השבוע

בית״ר, את לראות עוד ילכו לא שהם
 האליפות להם תחמוק השנה גם אם

הרגליים. מבין
בדהרוש כדורגלן
נוזל בלי

ישאר - ירצה אם שרף:
 את שוכחים כשמנצחים: זה ככה

הקיטורים. את ההכפשות, את הטענות,
 של שמקומו לכם שסיפרתי זוכרים

 לא תל־אביב, מכבי מאמן שרף, צביקה
 במכבי הבאה? העונה לקראת בטוח
 יסתפק כנראה ששרף להדליף דאגו

 לשנה יעבור ולא שנות־אימון, בארבע
סיפרו עוד תל־אביב. במכבי החמישית

האח הנצחונות אחרי לפניו. להתחייב
 בהנהלה איש העז לא שרף של רונים

 לקליין להבטיח מכבי של המצומצמת
הבאה. לעונה מקום

הס ״בכספת״ שם, מספרים עכשיו
 — ירצה אם בשרף. תלוי שהכל גורה,
היום יעזוב. — ירצה אם במכבי. ישאר

וקליין שרןז מאמנים
י הבאה בעונה יהיה מה

 כדי לארץ יגיע קליין רלף כי שם,
 כל אבל מכבי. ראשי עם הסכם לסגור

 גביע לגמר עלתה שמכבי לפני היה זה
לאלופות. אירופה

 הגיע האחרונים, הנצחונות אחרי
כל חזר אבל לתל־אביב, קליין אומנם
מוכנים היו לא מכבי ראשי שבא. עומת
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עתידו. ועל מקומו על שיחליט זה הוא
 קצת שלשרף אומרים, הפרקט על
 כל ולמרות במכבי, המתחים נמאסו

 עליו שמרעיפים והשבחים הנצחונות
ל שוכח לא הוא יעזוב. כנראה הוא

 המרושעות ההדלפות את מכבי ראשי
העונה. בתחילת

£5,״ז התל־אביב׳ הדרבי
בתמונת תל״אביב מכבי את השאיר הפועל, לשער

 מכבי. אוהדי יציע את הקפיץ - חשוב והכי האליפות,
 שבין החשוב בדרבי תל־אביב למכבי ניצחון עוד
שלב. עוד ירדה הפועל למעלה, מכבי העירוניות: שתי

הציפור
ל ש

ויינקרנץ
 בהפועל אז עסקינן, בכדורסל אם

 בתחילת כשורה. דווקא הכל תל־אביב
ש ויינקרץ, שמשה שם, סיפרו העונה
 גיס בעצם הוא תל־אביב, ממכבי הגיע

הק בטובת רוצה כל־כן ולא חמישי
להח והחליטו מרוצים, הם היום בוצה.

נוספת. לעונה ויינקרץ את תים

ויינקרץ מאמן
חמישי גיס לא

 בארץ, אחרים מאמנים כמו ויינקרץ,
 תל־ מכבי את לאמן לחזור אולי חשב

 הוא שם, יחליטו שהם עד אבל אביב,
 הוא גם בטוח. על יילך הנראה ככל
 משתיים ביד אחת ציפור שטובה יודע

העץ• על

 הסמבה אחרי
בבית צרות -

מס
בווו במקום

לא, בירושלים. יחגגו הבא בשבוע
 את עדיין חוגגים לא הם תדאגו, אל

 שח־ של בחתונתו יחגגו הם האליפות,
כהן. אבי המצויין קן־הקישור

 כי מעניין? כל־כן־ זה בעצם ולמה
 הזו. החתונה בעניין רכילות קצת יש

 זו ודליה כהן. דליה היא אבי של אחותו
 הירושלמי, המאסטרו של חברתו היא

 קצת ועוד שנים שלוש מלמיליאן. אורי
וע ודליה, המוכשר השחקן מסתובבים

 להתחתן. רוצים הם אם החליטו לא דיין
 לעתיד רעייתו את שהכיר הצעיר, ואבי

והכריז הוריו את הפתיע שנה, לפני רק

כהן דליה וחברה מלמיליאן כדורגלן
המיגרש על גיס שיש -

חתונה. על
 ש־ כר על לספר מרבים במיגרשים

 על לאבי דואג שנים כבר מלמיליאן
 גיס כמו פעולה, איתו משתף המיגרש:

ש כדי נלחם כדורים, לו שולח נאמן,
בהרכב. יהיה כהן

 — לשחקן שיש טוב נורא זה בכלל,
 קצת גיס איזה — מוכשר שהוא אפילו
 ה־ על אהוד יותר והרבה מוכשר יותר

מיגרש.
 על ידרכו הם בחתונה אם מעניין

כדור. על או כוס,

 מחכים תל־אביב מכבי באגודת
 הם ולמה בוקשפן. לאלדד בקוצר״רוח

 כבר יחזור שבוקשפן רוצים כל־כן־
 היושב־ הוא בוקשפן ככה. אז מבראזיל?

 זה והוא התל־אביבית, האגודה של ראש
 כל על להשיב פסח, לקראת שיצטרך,
הקושיות.
 מכבי מאמן יהיה מי למשל, ומהן?
 הקרובה. בעונה כדורגל תל־אביב

 תל־אביב מכבי מוותיקי מי למשל,
 של המיקצועית בוועדה חבר יהיה

הכדורגל. מחלקת
שוותי־ לכם שסיפרתי זוכרים אתם

 שחקני־עבר, — תל־אביב מכבי קי
 התאגדו — שרופים ואוהדים מאמנים

ופעי אמיתיים שותפים להיות ודרשו
למחלקת הקשור בכל דבר בכל לים

 ל־ בוקשפן שנסע לפני אז הכדורגל?
דב שני לעשות הספיק הוא בראזיל,

 אורטז שחקני את לברך הוזמן הוא רים:
 אתם המישחק. תחילת לפני ומכבי

 לא הוא שאם הודיע שהוא זוכרים בטח
 וחוץ יתפטר. הוא לפרקט לרדת יוזמן
 הוותיקים: עם פשרה השיג גם הוא מזה

 יהיו ותיקים ששני הצעתם את קיבל
ל ויוכלו המיקצועית בוועדה חברים
כדורגל. בענייני השפיע

 גרשוביץ במיכאל בחרו הוותיקים
 על בא שהכל ואחרי חליבנר. ובישראל

 למטוס בוקשפן עלה בשלום מקומו
לקרנבל. ונסע

 רקד- עם ומפזז מרקד בעודו אבל
הוו החליטו בריו, היפות ניות־הסמבה

חברים בשני מסתפקים לא שהם תיקים

להו החליטו הם המיקצועית. בוועדה
 השפעתם את ולהגדיל חבר, עוד סיף

ובמ ויתר, גרשוביץ נציגים. לשלושה
מליס. ורב בית־הלוי ג׳רי נבחרו קומו

 בבחירות עוסקים הוותיקים בעוד
 מחל־ שיושב־ראש לנו נודע פנימיות,

 כל־ לא בריקמן, גדעון קת־הכדורגל,
מנו ותיקים שלושה לצרף מסכים כך

שלו. לוועדה סים
 הקרובים בשבועות יהיה לבוקשפן

 לא הוותיקים מסכים. לא בריקמן קשה.
 בין לתמרן יצטרך והוא לוותר, מוכנים

הכוחות.
יסתיי איך נדע הקרובים בשבועות

 קרב במכבי. המילוליים הקרבות מו
 תל־ מכבי הסתיים: כנראה כבר אחד
אלופה. השנה תהיה לא אביב
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