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חזקים על חלשים

כבר בשבוע שעבר נכתב בחור
ברשת שהעניינים בבית׳ר ירושלים
יהיו מרתקים ,בעיקר מאחורי הקלעים.
כי על הדשא ,הרבה לא יהיה להם מה
להגיד בעונה הקרובה .שחקני־הקישור
של האלופה ,סמי מלכה ואודי
מלמיליאן ,עדיין אינם משחקים.
בשבת האחרונה ,כשבית״ר נחלה הפסד
מחפיר מול האחות התל־אביבית,
בית״ר ,ישבו הקשרים על הספסל.
ברקה ה־ ,90כשירדו השחקנים מכר
הדשא ,נזכרו ראשי בית׳ר ירושלים
שבעצם ההפסד הוא בגלל שחקני-
קישור פצועים .בבית״ר לא מעוניינים

בבוץ
לצאת להתקפה חזיתית על מלמיליאן.
לפיכר .ראשי הקבוצה מוכנים להגיד
רק שהם מאמינים לו שהוא פצוע,
מבינים שיש לו פחר פסיכולוגי
מפציעות ,ובכלל ,בבית׳׳ר ירושלים אף
אחד לא מעז לצאת נגד המלך.
״אין לי בעיה עם אורי" ,אמר אחד
מראשי בית״ר .הוא טוען שהוא פצוע,
שהוא לא בריא — ואני מאמין לו.״
אז עם מי ,בכל זאת ,יש להם בעיה?
ברור וקל ,כמובן :עם סמי מלכה .ולמה
דווקא מלכה? כי הוא צעיר ,אץ לו
קהל-אוהדים כמו שיש למלמיליאן
ועליו אפשר להגיד הכל.
אז הם אומרים .הם אומרים שהוא
לא מקופח .שקיבל דירה מבית״ר
בשכונת גילה .ששוויה היום  90אלף
דולר .הם גם אומרים שהוא מרוויח
 200דולר לחודש כמשכורת ,עוד 300
דולר לחודש משלמת לו האגודה עבור
שכר דירה ,ועוד  400דולר הוא מקבל
עבור כל נצחון.
בחודש טוב ,מעריכים בירושלים,
יכול סמי להגיע ל־ 1500דולר.
הם לא מעזים עדיין להגיד שהוא
משקר ואינו פצוע .אבל מיתממים
במין תשובה מוזרה ,שעד שלא יהיו
להם ביטחונות של  100אחוז שהוא
פצוע — עד אז הוא לא יקבל מהם
משכורת.
העניין עם מלמיליאן ומלכה עדין
מאוד ,מסבירים ראשי בית״ר ,שלא
לייחום .אך לפתע הם מתקשחים
ומודיעים שהם לא יפתחו חוזים .לא
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מכב■
!■צחה,
דר*קס הנעליים
הפסיד של
הפתיחה הטובה של מכבי תל־אביב
— הנצחץ המרשים במחזור הראשון,
 ,1:2על קבוצת שימשון תל־אביב,
והמקום הראשון בטבלה — אומנם
משמחים את גיורא שפיגל ואת שחר
בראל .אבל כמו בכל נצחון ,יש גם כאן
מפסידים.
המפסידים אינם רק קבוצת
שימשון ,אלא גם שחקני מכבי תל־
אביב ,הקפטן שלהם ,מנשה שמעונוב,
והחלוץ אלי דריקס.
השניים מנהלים משא־ומתן כספי
עם מכבי ,והנצחון הוכיח להנהלה
שאפשר להקשיח עמדות .אפשר
להסתדר בשלב זה גם בלי החלוץ
והקפטן.
אלי דריקס ,החלוץ המוכשר ,הוא
המפסיד העיקרי :נצחון שהושג
בלעדיו ,חוזה שלא הסתיים עדיין —
כל אלה מורידים את סיכוייו שמכבי
תיענה לדרישותיו.
דריקס היה אמור לקבל בשנה
שעברה  130אלף דולר ברוטו .החוזה,

עוזר־מאמן קונפורמי
הוא עוד ידיח את סוויר■!

ואז ,מגיע הזמן של סוף־העונה,
ומסתבר שמאחורי גבי עשו כל מיני
תרגילים מלוכלכים .צימר דיבר עם
גיורא שפיגל ,שהוא חבר שלו ,והם
דאגו שלאבא של גיורא תהיה עבודה.
נתנו לאליעזר שפיגל את מחלקת-
הנוער.
הם הבטיחו לי שיחלקו את הנוער
לשניים — צפון ודרום — ולא עשו
זאת .הבטיחו לי שאקבל את המחוננים
ואת האפרוחים ,וגם את זה לא נתנו לי.
עד היום לא שמעתי מהם .נפגשתי עם
שפיגל ,נתתי לו את כל התוכנית שלי
אגב ,שווייצר אומר השבוע כי לבני־
יהודה צפויים מישחקי־חוץ קשים ,ו
הוא מקווה שהקבוצה תשתפר .באץ־
טרטוטו ,בגביע ליליאן ובמחזור ה
ראשון ,הם לא בדיוק הוכיחו כיצד הם
משתפרים .אבל אנחנו סומכים על
דוביד .בשלב זה ,לפחות.

ברור

ה ת רגי ל ש ל

גורלה של הקבוצה השכונתית בני-
יהודה תלוי בעונה הקרובה בנעליו של
ברוך ממן .וזאת למה? כי דוביד
שווייצר ,המאמן הוותיק ,הימר עליו,
והביא אותו ממכבי חיפה ,תמורת 50
אלף דולר לעונה.
אם ממן יהיה בכושר ,דוביד יהיה
גדול ובני־יהודה תהיה טובה .המישפט
הזה הולך גם על דרו השלילה.
כאמור ,בוטל ,בהוראת בית־המישפט,
שכן מכבי לא עמדו בתשלומים .דריקס
היה בטוח שאם יישב על הספסל,
למכבי יהיה קשה על הדשא ,ואז הוא
יקבל את כל מה שחייבים לו ,ועוד
תשלומים נוספים.
המחזור הראשון איכזב את דריקס.
במשא־ומתן תגלה עכשיו הנהלת מכבי
הרבה ביטחון עצמי ,ובצדק.

לגבי הנוער ,והוא מאמץ אותה היום,
ואני בחוץ.
נתתי את הנשמה שלי להפועל תל־
אביב ,והיום חיים צימר משאיר אותי
בלי פרנסה ,ועם הבטחות .שום קבוצה
לא פנתה אליי ,כולם ידעו שאני נשאר
בהפועל 30 .שנה הייתי מורה לחינוך
גופני בבית־הספר תל־נורדוי ,ומעולם
לא אמרו עליי שאני חותר תחת
הממונים ,לא עובד כשורה או עוד
כאלה דברים.
צימר הוא איש שאוהב לעשות
כותרות .הוא פיטר את דוביד בצורה
מגעילה .הכל כדי שתהיה לו כותרת
בעיתון .הוא רוצה להתבלט ,לעלות
על הגב של אחרים .היום הוא יושב-
ראש הפועל תל״אביב ,וגם נבחר כסגן־
ראש ההתאחדות־לכדורגל .אני לא
יודע אם הוא לא יעשה בעתיד משהו
כדי להדיח את שאול סווירי.

או בו קו בי ץ
מהו הסיפור האמיתי מאחורי
הצהרותיו של דורון ג׳מצ׳י ,בכל
הקשור לנסיעתו עם נבחרת ישראל
בכדורסל?
מספרים ,שהגיבור מאחורי הפרשה
הוא לאו דווקא שימעון מיזרחי ,מנהלה
של הכספת ,מכבי תל־אביב .הגיבור
הפעם הוא יושב־ראש איגור־הכדורסל,
ציין  3פריר .ה עי ל ס הז ה

כדורגלנים מלכה ומלמיליאן

למלמיליאן ולא למלכה ,לא לאבי כהן,
גם לא לדידו.
ועוד אומרים שם ,במיגרש בבית-
וגן ,שאם מלכה לא יתאמן ,הוא ילך
הביתה .אם הוא לא ישחק ,הוא לא
יקבל משכורת.
עושים שרירים בבית״ר ירושלים.
אבל מד״ רק על חלשים.

בני קונפורמי ,העוזר הנצחי של
רוביד שווייצר ,כועס .הפועל תל-
אביב ,הוא אומר ,עשתה לו תרגיל
מלוכלך ,ועכשיו הוא מחוסר עבודה.
אומר קונפורטי :כשחיים צימר
החליט לפטר את דוביד שווייצר
בעונה שעברה מהפועל תל־אביב,
חשבתי לעזוב גם .אבל דוביד אמר לי
שלא כדאי ,כי הם לא ישלמו לי
משכורת .אז נשארתי.
קיבלתי משכורת כמו עוזר־מאמן,
ולמעשה אימנתי את הקבוצה .והפועל,
שהיתה במצב קשה ,לא ירדה ליגה.
תוך כדי העבודה הם הבטיחו לי
שאהיה מאמן במחלקת־הנוער .לא
חתמתי על זיכרון־דברים .האמנתי
להם .אני לא משקר ,ומאמין שגם
אחרים ,כשאומרים דבר־מה ,אז הם
מקיימים.
לקחתי על עצמי את כל העול של
הפועל תל־אביב .אימנתי פעמיים
ביום ,בבוקר ואחר־הצהריים.

כדורגןל ממן
סמוך על חביד

ראעדאיגוד אוברקוביץ
נ־מצ־׳ סוף־סוף םמ 1שמע

)משמאל( הסיע אח האלופה ביודר
׳חשלים .ה 1א בישל את הנול ה
ראשון וקבע  . 1:2חצי דקה לפני שריקח־הסי1ם .ביודו
•חשל׳□ נראתה במחזור הראשון של הלינה כמז קבוצה

ניסים נהן

מהליגה לםקומוח־עבורה .הם נראו כמי שעד״ן לא סיימו
אימעי־הקיץ .היציעים הריקים הבהיר! לראשי בית״ר ,שה
אוהדים ה שחפים העדיפו את הפנעת־השבת בירושלים.
על־פנ׳ המינרש ברמת־נן ,שם היה הרבה יותר אקשן.

יורם אוברקוביץ — שאגב ,נמצא
ביחסי־חברות מצויינים עם מיזרחי.
ג׳מצ׳י ,כזכור ,איים שהוא לא יסע
לשחק עם הנבחרת בחוץ־לארץ.
הסיבות ,כמו תמיד ,כסף .אוברקוביץ,
מספרים ,התקשר למיזרחי והודיע לו
חד־משמעית :אם ג׳מצ׳י לא יסע ,אני
אדאג ,באיגוד-הכדורסל ,שהוא לא
ישחק כל השנה הקרובה במכבי.
מיזרחי ,מספרים ,נכנס ללחץ .הוא
יודע כמה ג׳מצ׳י חשוב לקבוצה ,והוא
יודע בדיוק מה יקרה אם מכבי תל־
אביב לא תהיה השנה אלופת המדינה
ולא ותסע לאירופה :די בכך שמכבי
תחמיץ פעם אחת את האליפות הנצחית
שלה ,כדי שקופתה תתמוטט.
אז מיזרחי הבין את המסר ,וקרא
אליו את ג׳מצ׳י לשיחה אישית בארבע
עיניים ,בה הבהיר לו מה שהיה צריך
להיות ברור .ג׳מצ׳י ,ממושמע וצייתן,
עלה על המטוס ונסע עם הנבחרת מבלי
לקבל את הכסף שדרש.
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