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יקבעו העסקנים
 לירושלים, הגיע שפיגלר מוטלה

 בעזרתם מוטלה, סערה. ברוח כדרכו,
 הישגיה על לשמור ינסה ,15 עוד של
 לשיפור ולדאוג ירושלים בית״ר של

אחת. ובעונה בעת תדמיתו

שפיגלר מאמן
מכנס את רוצים לא

 היטב המכירים — ירושלים עסקני
האו בקרב בקבוצה, הילכי־הרוח את

 לו נותנים — מוטלה את ובעיקר הדים
בהחלטותיו. חופשית יר הראשון בשלב
 עדיף כי בירושלים, שם יודעים, הם
 בלתי־ סמכויות חדש למאמן לתת

 עסקני מצליח. הוא עוד כל מוגבלות,
 מהלכו, את לטרפד ינסו לא ירושלים

 כשהקבוצה העונה, בתחילת לא לפחות
תצליח.
 מקורות מספרים עכשיו כבר אבל

 שמוטלה בבית־וגן, למיגרש המקורבים
 הוא מכבר לא להגזים. קצת מתחיל
ה בעונה לראות מעדיף הוא כי הודיע
 בית״ר. בשורות מכנס עודד את קרובה
 מוטלה של וחניכו תלמידו שהוא מכנס,

 שהעניין הודיע כבר נתניה, ממכבי עוד
 השבוע סיפרו בירושלים אבל לו. נראה

 אלי המצטיין, החלוץ של שבמקומו
ב מזלו את לנסות שהחליט אוחנה,
מכנס. את רוצים בדיוק לא בלגיה,

 מעדיפים נודע, כך ירושלים, עסקני
 מהפועל צעיר שחקן לוין, ניר את

 בין שהוא טוענים הם פתח־תיקווה.
בתכו הדומה בארץ היחידים החלוצים

לאוחנה. ובכישרונו נותיו
שק בירושלים העניינים בינתיים

 דוחים לא בבית״ר מציע, מוטלה טים.
ה את שמכיר מי אך מוחלט. בלאו

החי עונת שבתום יודע, שם עסקנים
 החלוצים עם מוטלה עצמו ימצא פושים

 עליהם, חשב לא שהוא ושחקני־רכש
 דאגו שעסקני״הקבוצה כאלו עם אלא
בבית״ר. יהיו שהם

מז ק בז־י
ק! רי מ
כן תו מ

 הכדורגל קבוצות הסתיימה. הליגה
ב מהן ומי בשמחות מהן מי עסוקות
לחופ יצאו השחקנים הפצעים. ליקוק

 של תורם הגיע ועכשיו קצרה, שה
 הם עכשיו שלהם. הזמן זה העסקנים.

 ולמכור לקנות בחוטים. למשוך ינסו
 המאמנים יהיו מי להחליט שחקנים,

קואליציות ולפורר להקים והמנהלים,

בריקמן עסקן
ולחישות בחישות

בוקשפן עסקן
וסמכותו יכולתו

זמן פסק - ליריבים
 לנדאו גילי המפתח, שחקני שני סביב תל־ הפועל של הכדורגל בקבוצת

סיני. ומשה והסערות הוויכוחים ממשיכים אביב

סיני כדורגלן
להרגיז בלי

לנדאו כדורגלן
בשקט־בשקט

 בכותרות לזכות — והעיקר מקומיות,
בעיתונות.

 כבר זה תל־אביב מכבי בקבוצת
התחיל.

 גמר־גכיע־ מישחק בסיום השבוע,
 מכבי עסקני התחילו בכדורגל, המדינה
יושב־ בריקמן, גדעון בקדירה. לבחוש

הרבה
 תל■ מכבי של הכדורסל קבוצת

העשי־ הקבוצה הנראה ככל היא אביב

 הקבוצה, של המחונן הקשר סיני,
 ימשיך לא הוא כי מכבר לא הודיע
 לנדאו אם שלו בקבוצת־האם לשחק

מנו היה לנדאו הקבוצה. את יעזוב לא
 כי רמז אבל בהתבטאויותיו, יותר מס
 יש שלסיני מכך שבע־רצון אינו הוא גם

בקבוצה. כוח מדי יותר
 של ביקרם החפצים הפועל, ראשי
 את להרגיע העת כל מנסים השניים,
חשו השניים ביניהם. ולפשר הרוחות

ההיער לקראת בעיקר לקבוצה, בים
 הקרובה. לעונה כות

 בהפועל מיוחד ביחס זוכים גם השניים
 הקדישו שאותן הרבות השנים בשל

התל־אביבי. למועדון
טק לנקוט בהפועל החליטו עכשיו

המו ראשי השניים. כלפי חדשה טיקה
 ל־ היוזמות את להפסיק החליטו עדון

 האקראיות- הפגישות ואת שיחות־פיום
 החליטו הפעם להם. שסידרו כביכול

מא בהפועל פסק־זמן. לקחת במועדון
 למריבה התרופה הוא הזמן שרק מינים

 ראשי דואגים הזה ובפסק־הזמן ביניהם,
מסתו ייפגשו. לא שהשניים הפועל

הבהו על בשקט־בשקט, סביבם בבים
או להרגיז שלא משתדלים מאוד נות,
 תחילת שעד בתיקווה זה וכל — תם

המריבה. את ישכחו פשוט הם העונה
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בה. לטפל ומנסה בעלה עומד ללב, לוקחת אזולאי הגברת בעוד הגמר.

 ראשון הוא הכדורגל, מחלקת ראש
 להתערער. עומד שמעמדו העסקנים

 הלחישות הבחישות, החלו כבר.עכשיו
ה מן להדחתו הסודיות וההתכנסויות

תפקיד.
 את כבר בחרה תל־אביב מכבי
 בגיורא בחרו הם הבאה. לשנה מאמנה
 בסערת לווה הבחירה מסע אבל שפיגל.
 הוא בדראמה הראשי כשהשחקן רוחות,

 בכר, ניסים למאמן שיקר הוא בריקמן.
ה את שיאמן זה שהוא לו כשהודיע

 גבו מאחורי אך הקרובה, בעונה קבוצה
המ עניין שפיגל. גיורא עם עניין סגר
 בפוזה הופיע כשבריקמן הסתיים אמן
ומרגיע־הרוחות. שלום משכין של

מתח לו שקמו מסתבר עתה אבל
בהנה להישאר יצליח הוא אם גם רים.
 עתה שכבר הרי מחלקת־הכדורגל, לת

 כיושב־ראש הרבות שסמכויותיו ברור
תוכן. מכל ירוקנו

 שפיגל. יהיה יוותר שלא הראשון
 שכל ידאג והמאמן המיקצועי המנהל

 בסמכותו, יהיו המיקצועיים העניינים
ובהנהלתו. בהשגחתו
ב לבריקמן שמחכה והחשוב השני

 יושב־ראש בוקשפן, אלדד הוא פינה
 שגם בוקשפן, תל־אביב. מכבי אגודת
 שנגעה החלטה בכל מעורב היה השנה

 לבריק־ שוכח אינו למחלקת־הכדורגל,
ב גבו מאחורי שעשה התרגיל את מן

יכול כמיטב ישתדל הוא המאמן. מינוי
 מ־ לגזול כאלה, לו ויש וסמכותו, תו

סמכויותיו. את בריקמן
 לאיש האחרונה בשנה שנחשב ומי
 עצמו, ימצא תל־אביב מכבי של החזק
סמכו בלי הקרובה בעונה להניח, סביר
הש שלפי — תואר עם רק אלא יות,

 עומדים אותו גם בתל־אביב מועות
 חודשי־ במהלך ממנו לקחת מתנגדיו
הפגרה.

בכספת כסף
או מועדון לקבוצה בארץ. ביותר רה

ואל עשרות לתרום המוכן גדול, הדים
 ההוכחה בחודשו. חודש מדי שקלים פי

 היא המועדון של לעושרו האחרונה
 שמכבי מלחשים הכדורסל שבחוגי
האמרי הציר שחקן את לקנות ניסתה

 מיל־ שחקן סיקמה, סיקמה. ג׳ק קאי
ה השחקנים כאחד נחשב ווקי״באקס,

ש נודע האמריקאית. בליגה בולטים
הצי ״הכספת״, המכונה מכבי, הנהלת

 ספרות. שש בין סכום לסיקמה עה
 לעונה. דולר מיליון חצי דיוק: ליתר
 ה־ בקבוצה לשחק שיעבור כדי והכל

תל־אביבית.
מ ישתולל כסיקמה בחור לא אך

 ענה הוא כזאת. הצעה בגלל שימתה
 הזה הסכום הסיבה: גדול. בלאו למכבי
 טוב חוזה לו שיש סיקמה, אותו. הצחיק

 לתל־ לעבור מוכן אינו במילווקי, יותר
כל־כך. קטן דולרים חופן בעד אביב

 מכבי כי הפארקט על מלחשים עוד
 הכושי סימס, לוילי הציעה תל־אביב

 דולר אלף 80 מאליצור״נתניה, היהודי
הקרובה. לעונה

 מיקי של הסופית הליכתו בעיקבות
מ תל־אביב, מכבי משורות ברקוביץ

 שחקני־ ומנהלי־הכספת מיזרחי חפשים
הול שהם ברור ועתה רציניים, חיזוק

 סתם ולא ממש, קאליברים על שם כים
ידועי־שם. שחקנים על

קו־ בשיעור שחקן מחפשים הם אם

מיזרחי מנהל
מיליון חצי

 הפי עוד שצפויות הרי סיקמה, של מתו
הבאה. עונת־הכדורסל לקראת תעות
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