
 אלפיס 10 המכיל באולם, שבשווייץ. ללוזאן תל־אביב מכבי תגיע באפריל 2ב־
 מאושרים. ישראלים 2500 רק עצמם ימצאו מקומות.

אזלו. הכרטיסים יתר
 התאחדות עם הסכם קיים בגביע״אירופה, לשלב־הגמר מגיעות כשנבחרות

 מכבי שבאולם. המקומות מן אחוז 25 מקציבים קבוצה לכל כי האירופית. הכדורסל
 נמכרו ואלה כרטיסים, 2500 רכשו תל־אביבית, חברת־נסיעות בעזרת תל־אביב.

הישראלים. לכדורסל המשוגעים לכל ימים שלושה תוך
 כרטיסים 5000 ועוד האיטלקית. לקבוצה נמסרו הנוספים הכרטיסים 2500

החופשי. בשוק למכירה הוצאו
 שהנבחרת מזמז כבר שידעו איטלקים. הרבה נעימה. לא תקלה קרתה וכאן
 בכרטיסים. הצטיידו השכנה, לשווייץ הגיעו הגבול. את עברו בגמר, תשחק שלהם

 הקירבה כשיתרון מעטים. ימים תוך כרטיסים אלפים חמשת להם אזלו וכך
 יותר הרבה יהיו בלוזאן, הגדול באולם כך, האיטלקים. לטובת הוא לשווייץ

וקולנית. חמימה תחושת־בית לחוש לקבוצתם שיעזרו ישראלים, מאשר איטלקים
ללוזאן. יומיים של לבילוי גדולות. חבורות הארץ מן ייצאו דולר 450 תמורת

שבדרום. אילת ועד שבצפון ממטולה לשם יגיעו הם

 במחנה השימחה .2:1 ירושלים בית״ר על גברה נתניה בית״ר ני ושערים,
 והם נקודות, 4ל- הצטמצם שהפער בטוחים היו הם גדולה. היתה הזהובים

 האמת. התבררה דקות כמה נעבור האליפות. לתואר בצמרת שוב
נקודות. 7 של ביתרון להוביל ממשיכה ובית״ר הפוכה, היתה התוצאה

 שטיח
 אדום

חיפה עד
 ירושלים, בית״ר מאמן קשטן, דרור
 היו חיפה, מכבי מאמן שרף, ושלמה
השניים טובים. חברים שנים במשך

שרן? מאמן
הסתכסכו החברים

 וידועים כפר־סבא, העיר, באותה גרים
 עם בצוותא לבלות שיוצאים כמי

 וילדיהם. מישפחותיהם
^ 42 ....

ה בתחילת חיפה מכבי כשהחלה
 וההנהלה האוהדים גובה, לאבד עונה

ימ לא כנראה הוא כי לשרף הבהירו
במ נוספת. עונה חיפה את לאמן שיך
החי בתחילת מאמן. לחפש החלו כבי

 להעליב שלא כדי שקטים, היו פושים
 להיות הפכו הם כך אחר שרף, את

לגמרי. גלויים
 המאמנים שני בין הטובה החברות

 לחשוב החיפאי המועדון לראשי גרמה
 עוד מה שרף. של כמחליפו קשטן על

 כי חיפה מכבי לראשי הודיע ששרף
 להיענות הקרובה בעונה מתכוון הוא

 ולקחת לכדורגל, ההתאחדות להצעת
הנוער. נבחרת אימון את עצמו על

 שקשטן,,כאשר פחדו חיפה שחקני
 חשבד איתם יסגור לעיר־הכרמל, יגיע
ש שחקנים אותם שרף. עבור נות

 בשרף, סרה ודיברו השמיצו קיטרו,
 אבל בהם. יתנקם הטוב שחברו פחדו

 החברים שני דבר: קרה האחרון בשבוע
 ביניהם המריבה הסתכסכו. ובנפש בלב

 מדברים אינם והשניים קשה, היתה
השני. עם האחד

 עלו הסיכסוך אחרי נרגעו. בחיפה
 לפופו־ הפך והוא קשטו של המניות

 היום עיר־הכרמל. שחקני בקרב לארי
 ואפילו לאמן, יבוא שהוא מוכנים הם

 מירושלים ארוך, אדום שטיח לו יפרשו
חיפה. ועד

המילה את אמר לא עוד קשטן אבל

ת חוו ם א מני א מ
 קבוצת ראשי הודיעו השבוע
 על תל־אביב הפועל של הכדורגל
הלאומית. ההדחה

 לסיים התבקש שווייצר דוביד
שלו. בקבוצת־האם תפקידו את

דת• ,62 בן ותיק מאמן שתייצר,
פיו, את לנבל אוהב צעקן, חן,

 במחזור ההדחה העונה. סוף עד כות
 הכל בסך נשארו מיותרת. היתה 21ה־

 חודשיים עוד מחזורים, תישעה עוד
להמ יכלו הפועל ראשי פעילות. של
תין.

חוד כמה לפני שרק במאמן מדובר
 לאליפות. הקבוצה את הביא שים

לאגודת־הפועל שנתן במאמן מדובר

שנהר מאמן
וטעות מישגה

בכר מאמן
חסינות! אין

 ללא הוא - להחמיא גם לעיתים
היש הכדורגל של מר-מאמן ספק

ראלי.
 שונים ממאמנים תגובות הנה

 הלאומית: ההדחה על
הפועל מאמן בכר, ניסים

לח־ היה אפשר לדעתי, כפר־סבא:

שוויצר מאמן
מר־כדורגל של ההדחה

הע הקרע על להתגבר לפחות לנסות
 העונה. את לגמור לדוביד ולתת מוק
ודי שצעק כפי השתנה. לא דוביד הרי
 אף השנה. גם זאת עשה שנה, לפני בר

 מה את מדוביד לקחת יכול לא אחד
 בארץ ביותר הטוב המאמן הוא לו. שיש

ביותר. והמבוגר
 איפה מגיב לא שפיגלר: מוטלה

וב להגיב, צריך שאני חושב לא שאני
 בעצמו האמיתי שהגיבור לפני לא טח

 כבוד של יחס מדי יותר לי יש יגיב.
לע כדי שלי, מאמן שהיה לשווייצר,

 הולכי־ה־ את יספק שרק באופן נות
למיניהם. רכיל

 שש־ ואחרי יירגעו, שכולם אחרי
ן ואם ידבר, עצמו ווייצר י די ן ע י י נ ע  י

 יכולים אז — דעתי מה מישהו את
אליי. לבוא

מכבי מאמן שנהר, שימעון
 זה מילים: בשלוש אענה תל־אביכ:

וטעות! מישגה

בפינה. ווייצר
בש־ וכשפוגעים

 מראה זה ווייצר,
הצ המאמנים לנו,

 שאין יותר, עירים
דבר. שום בפני חסינות עוד

 מכבי מאמן שרף, שלמה
 ששווייצר ציפיתי אני ככה לא חיפה:

 תל־ בהפועל שלו הקריירה את יגמור
היש בכדורגל דמות הוא דוביד אביב.
 מקבר שדווקא ועצוב עגום זה ראלי.

 ההצלחות, לשיא הגיע שבה צת־האם,
 כזו, בצורה להיפרד צריך הוא

האח בשנים אכזר. הוא הכדורגל
 ואני ספורטיביים, יריבים היינו רונות

יכלו בהפועל עבורו. צער הרבה מרגיש
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אלגאנט ספורט
 בכותרות משופעים מדורי-הספורט

 הכותרות ומשעשעות. ציבעוניות
 השירים מן והצומח, החי מעולם באות

והחיים. הסיפרות מן והתנ׳׳ך,

 עם הסיכסוך בעניין לא — האחרונה
 אתי עזיבתו בעניין לא גם כמו שרף,

הבירה.

 מיש■ בירושלים קיבלו ״הירוקים
כפול״(מעריב). לוח־מנות

הכו את שבוע מדי ללקט החלטנו
 להלן וציוריות. ציבעוניות היותר תרות
 השבוע: של הלקט

 להם באו מחיפה העב״מים — ״לוד
בזמן״(חדשות).

אח רדיו־אקטיבי(ידיעות ״נצחון
רונות).

 קליני״ מוות — נתניה ״בית״ר
(מעריב).

מל טומנת הבולגרית ״המושבה
(דבר). מהשכונה" ל,זהובים׳ כודת

 לאכול להתקווה הולך אני ״שיחי:
התרנגול״(חדשות). את

מוצלח״(ידי שלי ילד יוסי, ״מכבי:
אחרונות). עות

 הטניס״ של אנטבה מיבצע ״הרניק:
(מעריב).

 לזהב״(ידיעות הבהלה — ״ועכשיו
אחרונות).


