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 דש■ ררא צק
שבת־קודש חמורת

 מקורות שישי. בימי שלהם מישחקי״הבית את משחקים פתח־תיקווה מכבי
 אם מימון, פתח־תיקווה למכבי הבטיחו דתיים שגורמים מספרים, במלבס מהדשא

 השבת. את יחללו ולא הבטחתם את יקיימו אכן
מאמצים. עושים אכן הפתח־תיקוואים

 את להעביר הם אף שניסו ירושלים, בית״ר של המיקרה זכור הרחוק בעבר
 לבנק מקורבים שהיו דתיים שגורמים סיפרו. אז שישי. לימי שלהם מישחקי״הבית

 — בבית־הכלא אלה בימים נמצאים שראשיו הבנק אותו — אמריקה צפון
 השבת. קדושת שמירת תמורת ניכר, מימון בית״ר לראשי הבטיחו

 הוא. איפה יודעים אין היום עד והכסף? ההבטחות. עם נשארה ירושלים בית״ר
 יאיר להם האם פתח־תיקווה. למכבי שניתנו ההבטחות עם יהיה מה מעניין

המזל?

ןגדוישיווע מ׳
חשבון

 מידלדלת ירושלים בית״ר קופת
 בליגה קופת־הנקודות גם והולכת.

 הצלחות מראה לא הלאומית
 מישחקי־ליגה, שני מרשימות.

בלבד. אחת נקודה ובאמתחתה
 רכשה ירושלים בית״ר ככה. אז

רוקמן רונן האחד חלוצים, שני העונה

 בית״ר ראשי בית״ר. של שחקני־בית
 בסכום החלוצים שני את לקנות נאלצו

 שילמה רוקמן תמורת מבוטל. לא
 סלקטר ותמורת דולר, אלף 55 בית״ר

דולר. אלף 115
 חשבון על־פי ירושלים, בית״ר

 שני עבור שילמה פשוט, מתמטי
דולר. אלף 320 החלוצים
 אלי את השנה מכרה גם בית״ר אבל
 קיבלה אוחנה תמורת לבלגיה. אוחנה
 חסכה גם בית״ר דולר. אלף 200 בית״ר
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במחנה
האוייב

 מנהל הנגבי, צחי את שראה מי כל
 בבלומפילד, לישכת־ראש־הממשלה,

 כמו שצחי, בטוח היה בשבת,
 לתל״אביב ירד אחרים רבים ירושלמים

 בית״ר קבוצת את לעודד כדי
 הסוד את יודעים מעטים רק ירושלים.

 מושבע אוהד בעצם הוא שצחי הכמוס.
תל־אביב. מכבי של

 צחי כשהיה שנים, הרבה לפני פעם,
 לבקר לירושלים עלה הוא צעיר, נער
 תנועת־ סניף מזכיר שהיה אביו, את

 טוב, חרותניק כל וכמו בבירה, החרות
ירושלים. בית״ר של שרוף אוהד

 בגו את לקח הנגבי, עימנואל האב,
 תל־ מכבי בין מישחק לראות לימקא,

 גול הבקיעו מכבי לבית״ר. אביב
 משמחה קפץ צחי בית״ר. לרשת

 התל־ לקבוצתו קולות״עידוד והשמיע
 והזהירו שיכמו על טפח אביו אביבית.

 האמיץ המעשה על עוד לחזור שלא
 בית״ר, ״ביציע לו, אמר ״כאן״, הזה.

 למכבי בעידוד להפריז שלא תיזהר
תל״אביב!"
 נזהר. הוא האחרונה בשבת

לו עזרו לא וגלידה מישקפי־שמש

 של משכורתו דולר, אלף 80 השנה
שעברה. בעונה אוחנה

 אוחנה שמכירת מראה, החשבון
 אלף 280ב־ בית״ר חשבון את זיכתה
 כי מראה, מתמטי חשבון אותו דולר.
 — העונה פתיחת לפני עוד — בית״ר

דולר. אלף 40 של בגרעון נמצאת
 העונה צפויה בית״ר לראשי לכן,

גדולה. כספית צרה
 יקבל המאמן, שפיגלר, מוטלה

 בעונה נטו. דולר אלף 50 העונה
 רק קשטן, דרור המאמן, קיבל שעברה

דולר. אלף 40
 מהם, אחד כל השחקנים? עם ומה
 להעלות הצליח לגמרי, פרטי באופן

 כן שירזי, שלמה כך משכורתו. את
 ונדרמולין כך ורידו, אשש אודי

ומלכה. ואזולאי ומיזרחי
 כפי הליגה את תמשיך בית״ר אם

 ילך עוד הכספי מצבה שהתחילה,
 שיודע מי לכל ברור זה וידרדר,
 שלא לנו מוטב אז? יהיה ומה חשבון.
דבר. כך על נכתוב
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תיקן. בשצאת הסתיים תל־אביב, מכבי הגביע, מחזיקת לבין עת מובנת. סלקטר של בעיני! הצהלה תל־אביב. מכבי

י

הנגבי יועץ
הזהיר אבא

 — נורא לא אבל עצמו. את להסוות
 שהוא בטוחים היו בית״ר אוהדי

לצידם.

שידמד!
סדמרין

 נוהגת השלזם קול תחנת־הרדיו
 את שבת בכל ישיר בשידור להעביר

 הלאומית בליגה המישחקים אחד
לכדורגל.
 שאול החליט האחרונה בשבת
קול־ של שדר־הספורט אייזנברג,

__1_______—
דבורין שדרן

המתחרה ברשת שיעמום

 של מישחקה על להמר 'ם,1השל
 תל־ הפועל מול תל־אביב שימשון

אביב.
ביד הפלאפון עם התיישב אייזנברג

 ניבר״ם
גיונסון מרי

מתחילים
1׳ישבורה בוגר

 תל־ מכבי של הכדורסל בקבוצת
 על שחקן. מחפשים עדיין אביב

 הכספת שהנהלת מספרים, הפרקט
 מוכנה היא שאותו הסכום את הגדילה
 מהליגה מיקצועי שחקן עבור לשלם

 הפעם בארצות־הברית. המיקצוענית
 שיקגו־ שחקן בראון, מייק הכוונת על

 בשיקגו, חתום עדיין בראון בולטס.
 סכום שכעבור בטוחה הכספת אבל
 יהיה הוא דולר אלף 400 של אדיר
לאלופת־המדינה. לעבור מוכן

 מכבי בהנהלת קורה מוזר דבר אגב,
 לשחרר מוכנים היו הם תל־אביב.

 שדרש ג׳ונסון, לי כמו מצויין שחקן
 הם ועכשיו דולר. אלף 200 הכל בסך

 העיקר — הסכום את להכפיל מוכנים
שחקן. שיימצא

 שווייצר, דוביד של מזלו לרוע
 מזלו לרוע יותר ועוד בני־יהודה, מאמן

 שבר שחקן־הקישור, ממן, ברוך של
 בני־יהודה בין במישחק רגלו את ממן

חיפה. למכבי
 שבועות כמה לשכב יצטרך ממן
 אם הפנים. על לעומתו, דוביד, בגבס.
 תולה שדוביד כאן כתבנו שבוע לפני

 של בכישוריו בני־יהודה הצלחת את
 דוביד שהשבוע הרי המהולל, הקשר

 ובני־יהודה פצוע ממן אובד־עצות.
קשר. בלי נשארו

 היא שווייצר של האלטרנטיבה
 לא עדיין בחוץ. קישור שחקן לחפש
 לצרף שווייצר יעדיף מי את ברור

 שני בבני־יהודה, פתוח הכל לקבוצתו.
פתיחת־הליגה. אחרי בלבד מחזורים

היווש
סיני של

 מוכנים בכדורגל תל־אביב בהפועל
 בקניית דולר אלף 100 עד להשקיע

 מתחיל שניאור, יצחק המאמן, קשר.
 שמצב מישחקי־ליגר״ שני אחרי להבץ
 רק להיות יכול סיני משה בלי הפועל

גרוע. יותר
 מוכן ששניאור במיגרשים שמענו

 הגדולה הכספית ההשקעה את לעשות
 אגב, שהוא, בן־שאנן, חיים בשחקן הזו

 בהפועל בעבר ושיחק חופשי, שחקן
באר־שבע.

ב שהסתיימו מישחקים, שני אחרי
 לא וגם הפועל, למאמן ברירה אין סוס,

המפוארת. האגודה לראשי

 ששקע וכמעט בלומפילד, של בדשא
 היה המישחק עמוקה. בתרדמה
 ספק ואין גולים, בו היו לא משעמם,

 עבודה לעשות נאלץ הוא שדרן שבתור
 את לפחות להשאיר כדי ביותר, קשה

בעניין. המאזינים
 שידורו את איזנברג כשסיים

 שלא הכדורגל, אוהדי החליפו הישיר,
 את למיגרשים, לנסוע להם התחשק

 של ושערים, שירים על ועלו התדר
ישראל. קול

 דני אמיתית. חגיגה להם היתה ושם
 את מבלומפילד ששידר דבורין,

 למכבי ירושלים בית״ר בין המישחק
 גולים שישה על לדווח זכה תל״אביב,

ישיר. בשידור כולם —

בית רהם יש
 דבר איזה גם לציין ראוי אחת פעם

 הכדורגל בעולם שקורה חיובי
הישראלי.

 של הכל־יכול מנהלה פזטל, עמי
 תל־אביב, שימשון הפרוורים קבוצת

לאיזכור. ראויה תושיה גילה
 תשע יש תל־אביב בשימשון

 להנהלת וצעירים. נוער של קבוצות
 מקום די שאין ברור, היה שימשון
 ללמוד שרוצים הילדים כל את לאכלס

 נסע הוא בשימשון. ודווקא כדורגל,
 ענקית מכולה מצא ושם אשדוד, לנמל
 שילם פזטל אורכה. מטר 15 ריקה,
 דולר, אלפים שלושת המכולה עבור

 למיגרשי כבוד אחר אותה והעביר
 שחקני מתאמנים שם הספורטק,

 נצבעה, המכולה תל־אביב. שימשון
 אותה חילקו וחלונות, דלתות בה פתחו

 לשלוש ועתה חלקים, לשלושה
 תל־ בשימשון בית יש נוער קבוצות

אביב.
ההערכה. למלוא פזטל ראוי כך על

 אוהדי את אייזנברג הזמין השבוע
 כדי השעון, שלו, לפאב הכדורגל

 דבורין, של סיפרו הוצאת את לחגוג
 על־ נכתב הספר מארדונה. כמו כחרנל

 רופא״שיניים עם בשיתוף דבורין ידי
נבו. אלי בשם

 דיברי שנשא אייזנברג, המארח,
 שחקני ״אילו לאורחים: אמר ברכה,
 הספר את קוראים היו ושימשון הפועל

 טכניקה מעט רק ממנו ולומדים
 לי הורסים היו לא בוודאי וטאקטיקה,

השבת.״ את
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