היפנוזה לפני המישחק
ץ^י שנחשב ,ערב תחילת המישחקים באוסטרליה,
 /■ 4כחוליה החלשה של נבחרת־ישראל ,הפך במפתיע בשני
המישחקים הראשונים לבולט בשורותיה.

בוני גינצבורג ,השוער ,הפגין רמה גבוהה בין
הקורות ,ומנע שערים רבים .מסתבר ,שלפחות חלק מיכולתו
נזקפת לזכותו של רופא־הנבחרת ,הד״ר מארק
רובנובסקי ,שהיפנט את גינצבורג לפני כל מישחק.

לאור הצלחתו המרשימה ,כדאי לד״ר רוסנובסקי להרחיב
את פרוייקט ההיפנוט ,וליישמו על עוד כמה מאנשי
הנבחרת באוסטרליה.
שיביא את אורי מלמיליאן ,דניאל בריילובסקי,
אלי דריקם ורוני רוזנטל להבקיע שערים ,ושישכנע את
שחקני־העורף לשמור על רשת נקייה.
אולי ההיפנוזה תסייע להפיכת החלום של אולימפיאדת־
סיאול למציאות.

ישראלים אותנטיים

ווירת־נכאים שוררת באחרונה בקרב חובבי הספורט במדינה.
קבוצת הכדורסל של מכבי תל־אביב ,האלופה הניצחית ,מאכזבת וכורעת
מובסת ,קורבן לעליונותן המכרעת של יריבותיה האירופיות ,כמו אריס־סלוניקי
וטרסר־מילאנו.
נציגיה האותנטיים של מדינת־ישראל ,כמו קווין מגי ,וילי סימם ,גרג
הורנליום וקני בארלו ,הולכים מדחי אל דחי ,וסיכוייהם להביא את המכבים
לתואר של אלופת־אירופה נראים קלושים.
לעם ,הרגיל זה שנים לשבת בימי חמישי מול המירקע ולחזות בלהקת המופל
אים מתל־אביב ,קשה לעכל את המראות .במדינה מוכת־התלאות היוו שחקני

..כוחותי1ר
ך* וחותינו״ — עוד הברקה
לשונית ,ייחודית לעיתונות־
הספורט במדינה ,חלק ממה שמכונה
״שפת הספורט״
בהשתמשם במונח זה ,מתכוונים
באחרונה לשלושה נציגי־ישראל בכדו
רגל האירופי ,רוני רוזנטל ,אבי

כהן ואלי אוחנה.

יש יותר משמץ של אירוניה
בהתייחסות לאלי אוחנה כאל חלק
מ״כוחותינו" ,ועוד בימים אלו.
הכדורגלן ,שהגיע למכלן הבלגית
אחרי שהתחייב במפורש להשתתף ב־
מסע־הנבחרת לאוקיאניה ,נשאר בבית
וציפצף על כולם .אין הוא ראוי
להימנות על ״כוחותינו".
המעוניינים להשתמש במונחים
פטריוטיים גם בתחום הספורט ,יכולים
להסתפק בשני הישראלים האירופיים
האחרים.

כיסאות
מוסיקאליים
^ ליגה הלאומית בבתרגל

 1 1מצוייה בעיצומה של ״פגרת אוק
יאניה' ,ומפנה את מקומה למישחקי
גביע־הטוטו ,שהם משעממים וחסרי־
עניין•
למאמני הקבוצות ,לא נותר אלא
להריץ שחקנים צעירים ,בחזקת
״ישחקו הנערים לפנינו״ ,להתכונן
לסיום הליגה ,ולמצוא מקומות־עבודה
לעונה הבאה.

כדורסלן מגי בפעולה
• לעם מזל הסירקע קשה לחזות בתססה
מכבי את האור שבקצה המינהרה ,סיבה לגאווה לאומית ולרגעים של קורת־רוח
בסלון.
השנה השתנתה התמונה .שחקני־החיזוק בארלו ומגי ,רחוקים משיאים ,ומתק
שים להתמודד עם ענקי־אירופה.
לקראת העונה הבאה יצטרך דלף קליין ,או יורשו ,לשנס מותניים ולתור אחרי
שחקני־חיזוק מתאימים ,לתפארת מדינת ישראל.

צ׳ק לפני
הבעיטה
♦יו ד הוכחה לתפקידו המרכזי
^ ש ל הכסף בתיפעול הכדורגלן
הישראלי ,שהפך עבד נרצע לעגל-
הזהב ,ולא רק באוסטרליה הרחוקה.
בישראל  1988מואילים שחקנים
מהליגה הלאומית להופיע למישחקים
רישמיים רק אחרי שחזו במו עיניהם
בהמחאות שבידי מנהלי־קבוצתם.
מעשה שהיה ,כך היה :בבוקר המיש־
חק ,מול הפועל תל־אביב ,במיסגרת
גביע־הטוטו ,חיכו שחקני הפועל־לוד

שוק־המאמנים רוחש פעילות ,ספקו
לציות מופרחות באוויר וכותרות נר
גשות )״סקופים״( ממלאות את טורי־
העיתונים .אבל בעצם שום דבר אינו
מתחדש .לא נוספים מאמנים חדשים
ומבטיחים לקופה הלאומית ,והכל
מתבשל למעשה באותה הדייסה .רק
הכלים מתחלפים על לוח־השחמט.

ליו״ר הנהלת הקבוצה ,ניקי מיכאלי,
שיגיע ויחלק להם את הצ׳קים .מיכאלי
איחר לבוא .כשמאמצי השחקנים לאת
רו עלו בתוהו ,החליטו שלא להתייצב
למישחק.
רק שעה לפני המישחק אותר
מיכאלי בביתו ,כשהוא מכין את ההמ
חאות המיוחלות .השחקנים הואילו
להתלבש ,הגיעו למישחק — והובסו
.5:0

מאמן פייגנבוים
בהפועל תל־אביב טרם החליטו
בוים ,מאמן הפועל־ירושלים .אם
יועדף פייגנבוים ,טובים סיכוייה של

כרטיס צהוב ,בבקשה!
ן * י אמר שלכדורגל הישראלי
^  /א י ן ייחודיות? בכדורגל הישראלי,
קל וחומר בגביע הטוטו ,הכל יכול
לקרות.

נוק־אאוט לערב■
^ ספורט מגשר בץ העמים —
 \ 1מי שעדיין האמין למליצה זו ,ספג
השבוע נוק־אאוט מנבחרת־ההתאבקות
של ישראל.

בהפועל־תל־אביב סרס החליטו אם
ימשיך יצחק שניאור בתפקידו ,או
שמא יוחלף על־ידי שייע פייגג־

הפועל־צפרירים־חולון לזכות בשרותיו
של שניאור הוותיק.
דרור קשטן ,מאמנה הנוכחי של
מכבי־חיפה ,עשוי להחליף את דויד
).דוביד״( שווייצר בבני־יהודה.
שווייצר ,כמו־גם ניסים בכר ,מאמן
הפועל־באר־שבע ,הוא מועמד להח
לפת אליהו עופר בבית״ר־ירושלים.
אין חדש תחת השמש ,ובנסיבות
אלה אולי היה כדאי ,למען השקט
הנפשי של כולם ,להחליט על סבב
מאמנים קבוע בין קבוצות הליגה.
אך התפקיד בה׳ הידיעה ,העשוי
להתפנות ,הוא של מיליינקו מי■
חיץ /המוביל במירוץ למישרת ה
מאמן הלאומי הוא שלמה שר!ז,
מאמן נבחרת־הנוער .אם כך יקרה,
יתמנה כעוזרו של שרף ,וכמחליפו
בנבחרת־הנוער ,מאמן נבחרת־הנערים
כיום ,אמנון רז.

מוסא חוראווי ,ממתאבקי הנב
חרת ,פרש ממנה ,לדבריו בשל עומס
האימונים .יודעי־דבר אינם מקבלים
את דבריו כפשוטם.
לפני שבועות אחדים הושעה חד
ראווי על־ידי מאמן־הנבחרת ,מכיוון
שסירב להשתתף בתחרות לזכר י״א
הספורטאים שנהרגו באולימפיאדת-
מינכן.
בנבחרת טענו שחוראווי החרים את
האירוע בשל ״סיבות פוליטיות והזד
הות עם אש״ף" .חוראווי הכחיש.
הסימביוזה פוליטיקה־ספורט נחלה
ניצחון נוסף במדינת ישראל.

מי שמע על שחקן מהליגה הלאו
מית ,הרץ אחרי השופט לאורך כל
המישחק ,והמציק לו בלי־הרף בבקשה
שישלוף לו כרטיס צהובי דני עצ־
ייני ,כדורגלן של מוליכת הטבלה
הלאומית ,מכבי־נתניד״ לא הירפה
מהשופט עובדיה בך־יצחק במישחק
קבוצתו עם הפועל ירושלים ,בבקשו
שוב ושוב שיוציא לו צהוב .בן־יצחק
הבליג והבליג ,עד שנשבר והוציא לו— את הכרטיס האדום.
• אברהם קליין ,יו׳ר ה ת א 
חדו ת שופטי הכדורגל בישראל,
ממתי מבק שים מכם שחקנים
בקשות מוזרות כאלה!

בישראל יש מינהג מטופש ,שלפיו
שחקנים שנותר להם לספוג עוד כרטיס
צהוב אחד ,לפני שיירצו עונש אוטומטי
של הרחקה לשבועיים ,מעדיפים שה
דבר ייקרה בתקופה של מישחקי גביע־
הטוטו .הם עושים תרגילים שונים
ומשונים ,כדי לנוח בתקופה זו ,ולא
להחמיץ מישחקי־ליגה-
• זה מקובל בעולם!

זה לא קיים בשום מקום אחר בעולם.

שופט קליין
הש 1פט צדק במאה אחח
רק בישראל יכול לקרות ששחקן ייבקש
שיוציאו לו כרטיס צהוב!
• עובדיה בן־יצחק נהג כשורה!
השופט צדק במאה אחוז ,בכך שהו
ציא לעציוני כרטיס אדום.
• אולי כדאי שמניין הכרטי 
סי ם הצהובים בגביע הטוטו יהיה
נפרד מזה של מישחקי״הליגה!
זה נושא השייך למזכירות התאח
דות הכדורגל .בקרוב אעלה לפניה
נושא זה.

אבי כפירי

