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 אבי של מותו היומיום. חיי למציאות לחזור אלו בימים מנסה חיפה מכבי הנהלת
 ושער בקבוצה חברתי חלל השאיר נקזרת־ישראל, ושוער הקבוצה שוער ח,

מיותם.
 זמנו את יבלה הפסיכולוג השחקנים. לעזרת פסיכולוג לגייס החליטו בחיפה
 עדים שהיו הצעירים השחקנים עם בשיחות ובעיקר קבוצתיות בשיחות באימונים,

בכינרת. המחרידה לתאונה
אבי אחרי פסיכולוג. מאשר פחות לא הכרמל מעיר לקבוצה נחוץ שוער אבל

גינצבורג שוער
רן!' .אבי יצעקו: האוהדים

 שיעור בעל מחליף למצוא יהיה קשה החיפאי, השער קורות בין הצלחה שקצר רן,
בעיות. בלי מקומו את שיתפוס קומה,

שוורץ. מנו שמיר, אדיר למשל, גינצבורג בוני רבים: יש מועמדים
 בוני הוא המשימד, את עליו יקח אם ספק אבל רבים, סיכויים בעל שהוא מי

 מהמיפגש יחשוש בנבחרת־ישראל, ח לאבי 2 מיספר שהיה גינצבורג, גינצבורג.
 בחיפה, טוב שיהיה ככל כי הזה המצויין לשוער ברור היום כבר חיפה. אוהרי עם

מהד גול עוצר היה ח .אבי לגדר: מעבר הקוראים אוהדים ישמע תמיד
 מישחקי במיסגרת ירושלים בית׳ר עם אלה בימים הנמצא גינצבורג,
חיפה. הנהלת עם ומתן המשא לשולחן הגיע לא עריץ האינטרטוטו,

 ברשימת הוא גם נמצא חיפה. מכבי שוער כעבר שהיה מי שוורץ, מנו
 המועדון, שחקן בעבר היה הוא לקבוצה. להיכנס יותר קל יהיה לשוורץ המועמדים.

השוער. של כרטיסו את לקנות צוק־ יהיה לא שכן — רב בכסף יעלה שלא גם ומה
 מה אחד מפורסם לא צעיר, שוער להביא הקוראים קולות נשמעו בחיפה

 אבי של הרבים האוהדים בקרב תסיסה לגרום לא ובעיקר, — להשתלב שיצליח
ח•

הב!
^עזרת

אבי!
 תל־ בהפועל טוב הכל טוב סוף
 שניאור, יצחק נרגעו. הרוחות אביב.
 לאליעזר לוותר הסכים הקבוצה, מאמן

 נבחרת את יאמן האחרון — שפיגל
הנערים.

 עלול השניים בין שפרץ הסיכסוך
 המאמן של להתפטרותו להביא היה

 המשותפת ההיסטוריה אבל שניאור.
 שניאור הועילה. השניים של הארוכה

 על בא והכל ממשיךי, שפיגל ויתר,
בשלום מקומו
 תל־אביב הפועל מנהלי הגיעו איך
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שניאור מאמן
- ותיקה ידידות

 שפיגל? אליעזר עם הסכם חתימת לידי
 יצרו הקשר שאת מספרים, במיגרשים

 תל־אביב, הפועל מנהל צימר, חיים
 תל־אביב. מכבי מנהל שפיגל, וגיורא

 כבר טובים חברים הם מסתבר, השניים
מ לספר ידעו השבוע שנים הרבה

את סלל אשר צימר זה שהיה קורבים
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 הנצ- לאחר אימוניה. את כבר החלה להודו, גביע-דייוויס, במיסגרת אה
 מסכימיס ההודים כי סופית שהוברר ולאחר הציפית הנבחרת על חונות
מנסדורף. אחד: באיש הכל עכשיו תלוי הישראלית, הנבחרת את לארח

הטרו התלונות, מגיעות הכישלונותהבלמים
המ האוהדים של וההתארגנויות ניות

הק הנהלת כי דורשים אלה אוכזבים.
ירון הבלמים, שני על תוותר לא בוצה

 גיונסון עם
בזול יוצאים היו

 לא עדיין כדורסל תל־אביב במכבי
הב המישחקים לעונת הרכש את סיימו

אה.
 אלף 150 ג׳ונסון לי דרש כזכור,

הק ראשי במכבי. נוספת לעונה דולר
 גבוה סכום שזהו לג׳ונסון הסבירו בוצה
 את לאסוף נאלץ וג׳ונסון עבורם מדי

הקבוצה. את ולעזוב נעליו
בא הרבים ונציגיהם מכבי ראשי

 האחרון בחודש עסוקים הגדולה מריקה
שחקן־חיזוק. אחר נואש בחיפוש

 עבור לשלם מוכנה שמכבי התקציב
אבל דולר. אלף 200 הוא כזה שחקן

ג׳ונסון כדורסלן
מיליון חצי לפחות

ש ברמה רכש ששחקן שוכחים במכבי
 המיקצועית מהליגה שחקן רוצים הם

 גדולים סכומים דורש האמריקאית,
 מיקצועי שחקן דולר. אלף 200מ־ יותר
 דולר מיליון חצי של סכום דורש כזה

לפחות.
המנ שמלוק, נואשו. לא המחפשים

 לעזור הוא אף יצא מכבי, של הנצחי הל
 ברמה סופר־סטאר אבל בחיפושים

 למצוא יהיה קשה מוזל ובמחיר גבוהה
באמריקה,

ש ברור עכשיו כבר מיקרה, בכל
 סכום דולר, אלף 200 מציעה מכבי

 שדרש מהסכום דולר אלף 50ב־ הגדול
ג׳ונסון. לי

 שחקן תל־אביב מכבי הפסידה וכך
 הצליחה ולא ג׳ונסון, של בדמותו נפלא
 שחקן־רכש לשורותיה לגייס זה בשלב
מת הכדורסל עונת פתיחת בעוד נוסף,

קרבת.

בפעולה אדיב(במרכז) בלס
המשא־ומתן לחידוש גרם 1:8 של הפסד

יחזרו
 קבוצת של האחרונים הכישלונות

 משכונת־ הקבוצה בני־יהודה, הכדורגל
ה בקרב לתסיסה גורמים התיקווה,

לקבוצה. והמקורבים אוהדים
 רק הליגה את שסיימה בני־יהורה,

 ב־ לגלות הופתעה תיקו, בתוצאות
שה באירופה האינטרטוטו מישחקי

גול. לכל פרוץ שלה שער
 היה מכל והצורב האחרון הכישלון

עם וכמובן, .1:8 הדנית לקבוצה ההפסד

הקש את לו ויצר לשפיגל־הבן, הדרן־
פתח־תיקווה. הפועל עם רים

 את גם הביאה השניים בין הקירבה
 קבוצה מצא בדיוק שלא אבא־שפיגל,

 תל־א־ להפועל הקרובה, בעונה לאמן,
ביב־נערים

שסיגל מאמן
חדשים וסיכסוכים

סגל. וקובי אדיב
ה יציאת מאז מנהלים וסגל אדיב

מ משא־ומתן לפגרה, הלאומית ליגה
 הקבוצה. הנהלת עם ומתיש מושך
הק לעונה דולר אלף 50 דורש אדיב
דולר. אלף 40ב־ מסתפק וסגל רובה,

 האינטר־ למישחקי הנסיעה לפני
 ׳ לוותר נטיה הקבוצה ראשי גילו טוטו

 הם כסף מדי יותר הבלמים שני על
 עכשיו, בבני־יהודה. אז טענו דורשים

 להנהלת גורמים הצורבים ההפסדים
חושבים. לעשות בני־יהודה
 הנראה ככל יצטרכו הקבוצה ראשי
ירון עם רציני למשא־ומתן להיכנס

 אדיב המוכשר. האחורי הבלם אדיב,
 העליונה על כשידו אלה בימים נמצא
 סגל גם כזה. למשא־ומתן הקשור בכל
 אדיב, עם המשא־ומתן מחידוש יזכה
 את לחדש בני־יהודה ייאלצו איתו וגם

המשא־ומתן.
 בני-יהודה, מאמן שווייצר, דוביד

 ומרגע הפגרה, בתחילת עוד נטה
 לידיו, שרביט־האימון את שקיבל
הבל שני של דרישותיהם את לקבל
 בהקדם לסיים לחץ אף שווייצר מים
 כשתחזור אדיב. עם המשא־ומתן את

 — שנית שווייצר ינסה לארץ, הקבוצה
תיחתם הנראה ככל העיסקה והפעם


