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למתפוטר פרס

להתנגד ניסה סקשפן

בעיות
בביח״ר

 מיזרחי, יוסי ירושלים, בית״ר שוער
 שחקניה על בהתקפה השבוע יצא

 שאינם בטענה הקבוצה, של הבכירים
 שצריכה כפי מוכנים ואינם מתאמנים

 פתיחת לקראת מוכנה להיות אלופה
העונה.

נפ שהבכירים מספרים, בירושלים
 סמי כהן, ואבי מלמיליאן אורי געו,

 מופתעים קצת היו שירזי ושלמה מלכה
 בין המתח מיזרחי. של ההתקפה מן

 מעיב הקבוצה של הבכירים שחקניה
העונה. פתיחת על

ה מפתיחת חושש בצדק, מיורחי,
 מזה בית״ר בשער שעומד כמי ליגה.
 עם זכה שכמעט וכמי רבות, שנים

 הוא פעמים, מיספר באליפות הקבוצה
 בלתי־מוכנה, קבוצה פירוש מה יודע

 לא־מוכן. וקישור לא־בכושר חלוצים
 תמיד ייזקפו בית״ר לשער הגולים
השוער. של לרעתו

בריק־ גדעון נבחר האחרונים בימים
הכדו מחלקת יושב־ראש שהיה מי מן.

הא את לייצג תל־אביב, מכבי של רגל
לכדורגל. בהתאחדות גודה

 אף על להתפטר, שנאלץ בריקמן,
 את קיבל מרצונו, התפטר שהוא טענתו

 פרס־ני־ כמעין לכדורגל ההתאחדות
חומים.

 תל־ מכבי אגודת ועד בין המאבק
 אלדד האגודה, יושב־ראש לבין אביב

 בתפקיד בריקמן את זיכה בוקשפן,
 להתנגד ניסה בוקשפן היוקרתי.

 הבטיח גם הוא בריקמן, של למינוי
 לא שבריקמן הקבוצה הנהלת לחברי
 לכמה רמז ואף התפקיד, את יקבל

 לזכות בטוחים מועמדים שהם חברים
הנכסף. בתפקיד
 בריקמן של ידו היתה במאבק אבל,

 התפוטר הוא אומנם העליונה. על
 הצליח גם הוא אך הכדורגל, ממחלקת

 הנהלת־הקבוצה מחברי חלק לקומם
היושב־ראש. נגד וועד־האגודה

שוערמיזרחי
לשנער־ ״כמד

 הכותרות מאחורי האמיתי המתח
 למלמיליאן, מיזרחי בין בעצם הוא

 דבריו הירושלמית. בקבוצה הוותיקים
 כוונו בירושלים, אומרים מיזרחי, של

 לוקח שאינו מלמיליאן, לעבר יותר
 לקראת מנהיגות מגלה ואינו אחריות
העונה.

 ״כבוד הגיבו. לא השחקנים בכירי
 במיגרש טוענים הוותיק,״ לשוער

 מאוד מהר שהבין מי בבית־וגן.
 המאמן היה בעיות, להתפתח שעומדות

 שחקני את כינס הוא שפיגלר. מוטלה
 אין ואילך מעתה כי והודיע הקבוצה
 אמר, הוא אחד,״ ״אף לעיתונות. שיחות

 עכשיו כותרת." יעשה ולא יגיב ״לא
 השלב הוא ב', לשלב בירושלים מצפים

המקורבים. להגיב מתחילים שבו
 אוחנה אלי בלי ירושלים בית״ר

 רמת מבחינת משעממת אולי תהיה
 ידעו לא אם אך שתציג, הכדורגל

 שצפויה הרי המחלוקת, את לפתור
הקלעים. מאחורי מעניינת עונה

בכר:
עונה

צפופה
 עונת תיפתח הקרובה בשבת
 תצא הלאומית והליגה הכדורגל,

 אותם הקבוצות, שחקני לדיו.
 ערוכים כבר בארץ, לשחק שנשארו
 את גמרו המאמנים ומוכנים.

 האימונים את בעיקר האימונים,
 המיגרשים בחוץ־לארץ. שהתנהלו

 סויידו היציעים הוכנו, הם גם
 ערוך והכל נשתל, חדש דשא ונוקו,
השופטים. לשריקת ומוכן

 באר״ הפועל מאמן בכר ניטים
 המיג־ הקהל, הליגה, על מדבר שבע

 ורמת־המיש־ שחקני״החוץ רשים,
חק.
 אם יודע לא אני קשה. ליגה תהיה זו

 אבל טובה, או מעניינת תהיה הליגה
קשה. שתהיה ספק אין

ל־ צומצמה הליגה ידועות. הסיבות
 המחזור לקראת המתח לכן קבוצות, 14
 כבר הקרובה, בשבת כבר יתחיל 25ה־

 יעשו הקבוצות רוב הראשון. במחזור
 הקבוצות שמונה על להימנות מאמצים

 הפליי־ למישחקי ולהגיע הראשונות
 הראשונים במחזורים כבר העליון. אוף

 חושש ואני הנקודות, על הקרב יתחיל
יפה. כדורגל חשבון על יבוא שזה מאוד

 לא אני צפופה. תהיה הליגה לדעתי,
שעב העונה עצמה על שתחזור מאמין

 מן ברחה הקבוצות אחת שבה רה,
הקו בעונה כמו מצב יחזור לא השאר.

 למעלה ברחה ירושלים שבית״ר דמת,
 קבוצות של שובל אחריה והשאירה
 העונה המאבק בצמרת. לגעת המנסות

צמוד. יהיה
 נראה הזה בעניין — ההכנות •

הת הקבוצות ומוכן. ערוך שהכל לי
 העונה, לפתיחת רבה ברצינות כוננו
 קשה. עברו למחנות־אימונים, יצאו
להת התחילה שלא לוד, מהפועל חוץ
 מוכנות הקבוצות 13ש־ חושב אני אמן,

היטב.
ת ב עזי זו — שחקנים •

 איך העונה. ביותר המסקרנת השאלה
 כמו כוכבים בלי המישחקים יתפתחו

 רוזנטל, רוני סיני, משה אוחנה. אלי
שח אלה כהן? ואבי בגלייבטר אייל
 מעל היו שלהם שבקבוצות קנים

 מישחק שנתנו שחקנים אלה הממוצע.
חסרים. יהיו הם וטוב. שונה אחר,

 שלהם בקבוצות יצליחו אם השאלה
המחסור. על להתגבר

 שהקהל מקווה אני — הקהל •
 אינם, שהכוכבים נכון למיגרשים. יבוא
 אולי קשה ומאבק צפופה ליגה אבל

לבוא. לקהל יגרמו
לדע — המיגרשים מצב •

 משתפר. המיגרשים מצב שנה כל תי,
טו די מיגרשים יש הלאומית בליגה

כדו מישחק בהם לראות אפשר בים.
רמה. ועל טוב רגל

 ערובה הם וטובים נוחים מיגרשים
 יחס מזמין השיפור הקהל. להתנהגות

הצופים. מצד הולם

 מאיים גימצ״
ויקבל

 תל- מכבי הנהלת ״הכספת״, מתוך
 רכילות וסתם סודות בכדורסל, אביב
החוצה. כלל בדרך דולפים אינם

ג׳מצ׳י כדורבלן
חלר אלף 200

 דורון כי הפרקט על סיפרו השבוע
 הקבוצה. ראשי על מאיים החל ג׳מצ׳י

במשכורת. העלאה דורש הוא הסיבה:
 שבעבר עוד, מספרים הפרקט על

לא שאם ג׳מצ׳י איים רחוק כל־כך הלא

בכר מאמן
זרים דרושים

 הטעות זו — זרים שחקנים •
 צריכים, הישראלי. בכדורגל המרכזית

 שחקנים להביא ומוכרחים חייבים
זרים.

 הזדמנות היתה קבוצה לכל אילו
 היתה שניים, או אחד שחקן להביא

 מגיע היה והקהל עולה המישחק רמת
 לשחקנים שנותנים כמו בהמוניו.

 את לנצל המדינה את לעזוב ישראלים
 שום. אין בעולם, במיגרשים יכולתם

 זרים שחקנים נביא לא שאנחנו סיבה
לכאן.

זרים, שחקנים להביא שנמהר ככל
הישראלי. לכדורגל יותר טוב יהיה כך

 מזלו את ינסה גבוהה, משכות יקבל
בא המיקצועניות הקבוצות מן באחת

 עכשיו, עזר. כל־כך לא זה אז מריקה.
 האיום את ניסה הוא שם, מספרים
 נראה הפלא, למרבה והפעם, בשנית.

טובות. תוצאות לג׳מצ׳י שיהיו
 בין החשאיים שהמגעים מסתבר,

 להילוך נכנסו הכספת להנהלת ג׳מצ׳י
 את לו שיעלו ודאות כמעט ויש גבוה,

המשכורת.
 דורש הוא תוספת־שכר. סתם לא

 כנראה ולכספת לעונה, דולר אלף 200
חפצו. את למלא אלא ברירה תשאר לא

העיקר
הבית זה

עד יודעים אין בני-יהודה בקבוצת
 מוכן יהיה השכונתי המיגרש אם ייו

 אלו לימים ער הקרובה. העונה במהלך
 ה־ מן לאישורים השכונה עסקני חיכו

 והבניה, התיכנון וממחלקת עיריה
הביתי. המיגרש לשיפוץ

 השי שחקני חרס. העלו המאמצים
 במיגרש העונה את לפתוח יאלצו כונה

 ב־ לשחק התוכניות ברמת־נן. וינטר
 מהר, שיותר כמה משופץ, ביתי מיגרש
ומתרחקים. הולכים

 המאמן יהיה מכולם יותר שיסבול מי
 כחסיד ידוע שווייצר שווייצר. דוביד

 — רע מיגרש או טוב מיגרש הביתיות:
 מאמין שווייצר בבית. שהוא העיקר
המקומי. בקהל בשכונה, בבית,

 השיפוצים. מתחילים מיקרה, בכל
 מושבים יסדרו יציעי־הבטון, את יורידו

 המושבים במקום צופים, אלף 11 ל־
אלפים ששת הקולטים היום, הקיימים

שווייצר מאמן
בזמן? לא למה

 ואפילו חדש דשא ישתלו בלבד, איש
תעלות־ניקוז. יחפרו

 טוב. רק מבשרות לעתיד התוכניות
 למה בזמן? לסיימן אי־אפשר למה אבל
 עם לסגור בפגרה, לאישורים דאגו לא

 העונה את ולהתחיל בחופשה, קבלנים
וטוב? חדש במיגרש

תו
טרמפ
לחייל

 ועסקים סקס
סמויים שותפים ללא

 מספקים: אנו
 למניעת מכשירים +

בטלפון ציתותים
 מיקרופונים לגילוי שרות *

מושתלים
מחכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *
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