
שיחי
 בבית״ר שירזי שלמה של מעמדו
 שירזי להתערער. מתחיל ירושלים

 ולא בארץ להישאר העדיף הפצוע
 קבוצתו של למהנה־האימונים להצטרף
בהולנד.

 את לשכנע ניסתה הקבוצה הנהלת
 הסיבה: הפציעה. למרות לצאת, שירזי

 מאוד חשוב ששירזי יודעים בירושלים
 נכס הוא מוראלית. מבחינה לקבוצה
 ידוע קבוצה בכל מזה, וחוץ חברתי.

ה תחילת שלקראת שמחנה־אימונים
 להנהלה לקבוצה. כוריהיתוך הוא עונה

 סירב בשלו, שיתי אבל ולמאמן.
ההנהלה. להפצרות

הא מפסיד, כשמישהוא תמיד, וכמו

בל כהן, אבי זה היה הפעם מרוויח. חר
 שעתידו כהן, הקבוצה. של המוכשר מה

שבו כמה לפני עד ירושלים בבית״ר
 לחפש החל כבר והוא בספק, היה עות

 הבאה העונה לקראת קבוצות לעצמו
 לעונה בית״ר עם חותם עצמו מצא —

 לאבד שחששה בית״ר, הנהלת נוספת.
הפ שירזי — אחת במכה בלמים שני
 אבי עם וחתמה מיהרה — וכהן צוע
כהן.

 ממחנה־האימו־ הקבוצה כשתחזור
ח לצירוף המגעים יחלו בהולנר, נים
 אלי של במקומו לקבוצה, נוסף לוץ

בצי מעוניינים עדיין בבית״ר אוחנה.
 אך חיפה, ממכבי סלקטר משה של רופו
 סלקטר, עבור סכום־עתק דורשת מכבי

 יהיו הם כי הודיעו כבר בית״ר וראשי
 אלף 50 החיפאי לחלוץ לשלם מוכנים

בלבד. דולר
 עם סלקטר בעיית תיפתר לא אם
ירו בית״ר ראשי יאלצו חיפה, מכבי
 אחרי חיפושים במסע להתחיל שלים
חלוץ.

בפעולה שירזי(משמאל) בלם
זוכה כהן אבי עכשיו

מעניין ?ה1ח
התג בכדורסל, חיפה הפועל את לאמץ שהחליט שלזינגר, יעקב איש־העסקים

שב אחרים, רבים אנשי־עסקים כמו יודע, שלזינגר ומפולפל. רציני כסוחר לה
בעסקים. מצויין להצליח אפשר בישראל הספורט אמצעות
 לכותרות זכה הוא החיפאית, הקבוצה את לאמץ כוונתו על הודיע שהוא מאז
 דורון עם ובלתי־מועילות ארוכות שיחות ניהל הוא תחילה בעיתונות. שמנות
 היתה זאת בכל אבל הישראלי, בכדורסל שחקנים ועוד ברקוביץ׳ מיקי ג׳מצ׳י,

לשח שלזינגר שהציע וסכומי־העתק בעיתונים התפרסם תוכנן תועלת: לשיחות
כותרת. מכל זעקו קנים ,

תל־ מכבי בקבוצת־האם, ונשארו ההצעות, את אומנם דחו וג׳מצ׳י ברקוביץ'
עליו. יודע הציבור היום השיג. שלו את שלזינגר אבל אביב.

 את הבטיח ובו חיפה, הפועל עם חוזה חתם ששלזינגר בחיפה, מספרים עכשיו
 שיהיו בכך האימוץ את היתנה הוא בידיו. יעלה לא הקבוצה שאימוץ למיקרה עצמו

 דומיניק אפילו — יותר ולא פחות ולא בנט קיט שם־טוב, אבנר כמו שחקנים לו
מהאן־בי־אי). הוקס אטלנטה (כוכב וילקינס
הזה. לתנאי הסכימו הפועל־חיפה ואשי המפתיע: הפרט
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ב היחידה הקבוצה היא לוד הפועל
 לא שעדיין בכדורגל הלאומית ליגה

הרא הפעם זו אימוניה. את התחילה
לא הלאומית בליגה שקבוצה שונה

רוזן מאמן
בלוד שערוריוז

שלו שנותרו למרות להתאמן מתחילה
העונה. לתחילת ער בלבד שבועות שה

אמיתית. שערוריה זוהי
 נפגש לא עדיין רוזן, צביקה המאמן,

 לא עדיין הקבוצה הנהלת שחקניו. עם
 לשנה השחקנים עם חוזים על חתמה

 אין כי הודיעו רבים ושחקנים הקרובה.
שהנ לפני באימונים להתחיל בכוונתם

 ישנים. חובות א־תם תיישב לוח הלת
 חייבת ההנהלה כי מספרים, השחקנים

 מרס מחודש עוד כספים מהם לרבים
 אלה שכספים ועד שעברה, השנה של
 — השחקנים בכוונת אין ישולמו, לא

 בקיצור: באימונים. ,לפתוזז— כולם:
בלוד. ובוהו תוהו

 הליגה תפתח שבועות שלושה בעוד
 כולן, הקבוצות כל בכדורגל. הלאומית

באי עסוקות כבר לור, הפועל מלבד
 ההנהלות רבים. שבועות מזה מונים

 לעונה חוזים השחקנים עם סגרו כבר
 פעם, דיברו כבר המאמנים הקרובה.
אי באופן שחקן כל עם ויותר פעמיים

איטלקית. שביתה לוד? ובהפועל שי.
 את להתחיל האגודה מתכוונת איר
הפיתרונים. ללודאים העונה?

1חוז71/׳״
 דויד לדבר, יש מה דוביה, הוא דוביה
 לאמן השנה שעבר שווייצר, (״דוביה״)

בר העניינים את לוקח בני־יהודה, את
מל שנה שעברה, לשנה בניגוד צינות.

את כשאימן וכישלונות, אכזבות את

שוייצר מאמן
המיגרש על וצועק רץ

לק שווייצר החליט תל־אביב, הפועל
יותר. רצינית בצורה בני־יהודה את חת

 תל־א־ הפועל את שוייצר כשאימן
 לפני ירושלים בית״ר את גם כמו ביב,
קונ בני הנאמן, עוזרו לצידו היה כן,

 שווייצר התיר רבים במיקרים פורמי.
הקבו אימוני את להעביר לקונפורטי

הצד. מן יושב והיה צה,
הענ שוייצר, החליט בבני־יהודה,

 את שמרגישים מי אחרת. יתנהלו יינים
השחקנים. כמובן, הם, המהפך

רפש מחפשים עדייו
 לא הם אדיר. בלחץ אלה בימים נמצאת מכבי־תל־אביב־כדורסל הצמרת קבוצת

הבאה. לעונה הרכש את סיימו
 יריבתה את להקדים תל־אביב, הפועל לכביש, שמעבר הקבוצה הצליחה הפעם
ומוכ טובים אמריקאים ארבעה הבאה: לעונה הרכש את סיימו בהפועל הניצחית.

 הפועל את יחזקו לאסוף והרד טאונס לינטון איימוס, קרל דלזל, ג׳ונתן שרים.
הקרובה. בעונה תל־אביב

 זה רכש בעזרת בלבד. דולר מיליון רבע הפועל לראשי עלה כולו הרכש כל
תל־אביב. מכבי את ולתמיד, אחת פעם השנה, להביס הפועל אנשי מקווים

כשמחפ בקבוצת־צמרת עושים מה לחיזוק. שחקן־רכש מחפשים עדיין ובמכבי
 פתוח, פינקס־צ׳קים עם לאמריקה. נציגים שני שולחים ואמריקאי? טוב שחקן שים

ומהר:״ כוכב, לנו ״תביאו להם: ואומרים
 אלף 400ל־ דולר מיליון רבע שבין סכום למלא הנציגים רשאים הפתוח בפינקס

בלבד. דולר
כש יצאו שטיינמיץ ורוני מחרובסקי (״שמלוק") שמואל המוסמכים, הנציגים

ארמלי שחקן

מס
 כך בחיפה,

 . ך שההשד, טוענים
 האתו״^״<נ בפירסומים

$׳ ההכנסה. י .
 ! מנסים חיפה במכבי

^ השחקנים את להחזיר רנ פו ״  ל
 הוא כי הודיע כבר ארמלי זאהי

 הסיבה; ממשכורתו. דולר 6000 על תר
 בעיקבות הקבוצה, של הקשה מצבה

ה מקורותיה על מס־ההכנסה פשיטת
 גינצבורג בוני הקבוצה. של כספיים

יצ אם ולראות להיבחן לחיפה, בדרך
 של במקומו בקבוצה, להשתלב ליח
 המוכשר, הבלם כהן, אלי ואילו רן. אבי

 עורך־דינו ההעברות. ברשימת הוצב
 כי הקבוצה, להנהלת הודיע כהן של
 לשנתיים, תהיה שההשהיה דורש הוא

 החוזה את הפרה שמכבי העובדה לאור
כהן. עם

מס־ההכ־ אנשי ממשיכים ובינתיים

הפיג

 לאמריקה. שעבר בוע
 הנכר החדש, הכוכב

 ״הכס•' בהנהלת
המתחרים.

 מעניי, פרט
 כ? עלו מאשר

בקב אבל,

 רץ הוא הטובים. לימיו חזר שווייצר
 בשחקנים, ונוזף צועק המיגרש, על

 ובעיטה נכונה לא תנועה כל על מגיב
 שחקני־הש־ את ומעביד מוצלחת, לא

בפרך. כונה
מאמן. מר של ליחו נס לא עדיין

ומעקלים עוצרים

 עסקנים, עוצרים הם בחיפה. לחגוג נסה
 חשבונות תופסים מכוניות, מעקלים

 ואנשי־ההנ־ השחקגים של פרטיים בנק
הקבו של התקין לסדר ומפריעים הלה
צה.


