
ספורט
כדורגל

ל דג העוגיה ה
 המיפגש ספק> ללא היה, השבוע מישחק

ש פתח־תקוה, והפועל תל־אביב מכבי בין
 חצי־הגמרעל משחקי במסגרת בחיפה, נערך

 לאחר ,1:1 בתיקו שהסתיים המשחק, הגביע.
 השוויון שער את הבקיע מירמוביץ שיוסלה

 נוספת. שעה בחצי הוארך המכבים, לזכות
 מירמוביץ, יוסלה .2:2 בתיקו הסתיים אז גם

 וב־ תל־אביב במכבי ביותר הקשיש השחקן
 המתוח, המישחק קרבן היה ישראל, נבחרת

 ה־ של האחרונות הדקות ששים במשך צלע
 מלרדת התאפק אך שבורה, כשרגלו מישחק,

מהמגרש.
 מירמוביץ יוסדה מתאר דהדן

פציעתו: ואת המישחק מהלך את
האור אנגל, ד״ר אל כשהובאתי הבוקר,

בטוח הרופא היה תל־אביב, מכבי של טופד

מירמוכיץ כדורגלן
גדיי דוריאן של רגליו

 הפתעה. לו חיכתה שיגרתית. לבדיקה שבאתי
 הימנית, רגלי את לו הושטתי רב במאמץ

 רגלי מעל הסיר חודשיים לפני שרק לאחר
 ששד, במשך אותה שעטף גבס השמאלית
שבועות.
המ על העתונות רכילאי קפצו אז אמנם

כתו הרגל את שברתי כאילו וכתבו ציאה
 מה משום בננה. קליפת על מהחלקה צאה
בק המשחק שכדורגלן, דעתם על עלה לא

 לשבור יכול העליונה, בליגה שנה 16 ביעות
עצמו. מהכדורגל הרגל אה

מפר קצת נפגע רגלי של שכבודן כנראה
 ה־ את להציל אומר גמרו והן הבננה שת

 חיכו לא הן שלהן. המקצועית פרסטיג׳ה
ה להן כשניתנה האחרונה, בשבת רב. זמן

ו אותה, החמיצו לא — הראשונה הזדמנות
חנו השניה כשרגלי במיטה, מוטל אני שוב
ה הרכילאים יכתבו מה מעניין בגבם. ט?־,

 בננית שאין יודעת בית עקרת בשכל פעם,
בשיק!

 הכדורגל שחקני רגל״רגד. או כדורגל
 שכבר אלה סוגים: לשני כידוע, נחלקים,

 את ישברו שעוד ואלה הרגל את שברו
 פרט שנה, ומצי 15 המזל לי שיחק הרגל.
 הצלחתי דם, ושטפי בקרסול נקעים לכמה

 כנראה, אבל, הגורל. של מעונשו להימלט
 והוא הסוף עד לרמות אי־אפשר הגורל את

 מקווה אני כפליים. כפל לי לגמול החליט
 ובקרוב המיכסה את סוף־ם־ף מילאתי שבכך
נטויות. רגליים בשתי למיגדש לשוב אוכל

 להשתתף האפשרית ממני שנמנעה מאחר
 ה־ הליגה של השני הסיבוב מישןזקי בכל

 לתרום כדי הכל לעשות החלטתי אהרונה,
 לי, יש הגביע. במשחקי לפחות חלקי את

 מיש־ פתח־תקוה: להפועל מיוחד מזל כנראה
פתח־ הפועל נגד היד, בליגה הקודם חקי

 אף היה האחרונה השבת של והמישחק תקוה
 שהמישחק ומאחר קבוצה. אותה נגד הוא

 נותר לא שנית, ייערך והוא בתיקו הסתיים
 מן כמשקיף חלק בו ליטול אלא לצערי, לי,

 האחרון המזל־ביש שאד,יה מקווה אני הצד.
הק לשתי ומאחל זה מיפגשיבהמשכים של

 כדור־רגל במישחק אותו שתסיימנה בוצות
רגל־רגל. ולא

האח המישחק והאנגלים. הספרדים
הגדו המתח ממשחקי אחד היה בחיפה רון
ב אומר האחרונות. השנים של ביותר לים

המכסי את נתנה פתח־תקוה שהפועל כנות,
 כמה עד במישחק, והן באמביציה הן מום

 את שראיתי. מישחקיה לפי לשפוט לי שניתן
 לקבוצתי, לחלוק אוכל לא הזאת המחמאה
 את גילתה לא זה מכריע במשחק שדווקא

יכולתה. מלוא
 מישחקי־גביע בכמה לחזות לי נזדמן כבר

ה י הגביע כגון: הרחב, בעולם וגמר־גביע
נוכח אלה מכל ועוד. הלטיני הגביע אנגלי,

 של הכותרת גולת הם הגביע שמשחקי תי
 הקבוצה דווקא לגמר מגיעה תמיד לא השנה.

 המיש־ מושתת ליגה במישחקי אם היציבה.
 הרי והתוכניתי, הטכני הצד על יותר חק

 אלא לתוכנית, פנאי אין גביע שבמישחקי
לתכלית.

 המנצחת הקבוצה אוהדי יוצאים באנגליה,
 כל את דבר. אירע לא כאילו המיגרש את

 מאחוריהם השאירו הם והשאגות המתיחות
 אל פוסעים הם מופתי בשקט היציעים. בין

 כשהם בבירה, כרסם את וממלאים המסבאה
 המנוצחים עם יחד כוסותיהם את מקישים

 בפעם יותר טוב ״מזל להם מאחלים ואף
הבאה.״

 מחרישות־האוזניים הצווחות הרי בספרד,
שא לעומת וכאפס כאין הן המישחק בשעת

שעוז ברגע לבקוע המתחילות האימים גות
 מנצחים חבורות, בחבורות המיגרש את בים

ה על להעלות אין לחוד. ומנוצחים לחוד
 חנויות, בעלי אפילו ביניהם. פגישה דעת

 כזה ביום לסגור מעדיפים המנוצחים, אוהדי
בטוח. שבטוח מה — עסקיהם את

יש שלנו! תמיד) (במעט הגביע
 במיש־ ששררה למתיחות הרקע את להבין

 בקרב רק לא זו׳ בשבת שלנו הגביע חק
 המיגרש על גם אלא למיגרש, מסביב הקהל
 שנים מזה מצליחה פתח־תקוה הפועל עצמו:
 אך הגביע, וחצי־גמר גמד למישחקי להגיע
 מחזיקי ברשימת להשתבץ זכתה לא מעודה
 באליפות אחת פעם שזכתה למרות הגביע,
 זו שקבוצה איפוא, הוא, טבעי אך הליגה.
 לזכות נחושה: כשהחלטתה למיגרש עלתה
המיוחל. בגביע

 כשהיא תל־אביב, מכבי התייצבה לעומתה
 ברצונה ואיתנה בגביע בזכיות וותק שבעת
 לאחר הגביע, מחזיקת בתואר לפחות לזכות

 .1957 הליגה אליפות תואר ממנה שנשמט
 בכל תל־אביב מכבי זכתה המדינה קום מאז

ב נוצחנו בה ,1952 לשנת פרט הגביעים,
 ה־ הקבוצה על־ידי הגמר במישחק מפתיע

אבשלום. מכבי — פתח״חקוואית
 להיכלל הכבוד לי היה האלה הזכיות בכל
 על־כן הגביע. בגמר תל־אביב מכבי בהרכב

 כבוד ממני משישלל צער משנה לי זה יהיה
השנה. זה

במסלזל
ה ר ועוגה די
 שקיווה תל־אייב מכבי בלם רזניק, נוח
לקבו השבוע חזר תל־אביב, להפועל לעבור

 לרזניק בשעתו הבטיחו הפועל אנשי צתו.
ועבו תל־אביב בצפון דירה לו יסדרו שהם

 ולא להסגר נכנס נוח במקורות. קבועה דה
 השני בסיבוב קבוצתו מישחקי בכל השתתף

 להתמרמרות הדבר גרם בינתיים הליגה. של
 תל־ הפועל של הוותיקים שחקניה בקרב
 לרזניק, המוצע לזר, שווה יחס שתבעו אביב,
 התפוצץ העסק יקוימו. שההבטחות במידה
 התחתן כאשר . . . למכבי הזר ורזניק
הכדור קבוצת שחקן טוויל, ישראל השבוע

 עוגת־ לו הוגשה ירושלים, .מכבי של סל
 כדורסל, מגרש למאורע: מתאימה כלולות

 — קבוצות ושתי צופים קהל יציעים, כולל
 מישחק נערך מדוע . . . מקצפת כולם
ל פתח־תקוה הפועל בין הגביע גמר חצי

 במיגרש ולא בחיפה דווקא תל־אביב מכבי
 מנחם תל־אביבי הפועל של היפואי באסא
ב גילה פתח־תקוה, הפועל יושב־ראש הלר,
. בבאסא״ מזל לנו ״אין ראש: כובד . כא .
 את תל־אביב מכבי שחקני סיימו שר

 פתח־תקוה, הפועל עם הדקות 120 מיפגש
 השוויון, שער הובקע 119ה־ בדקה כשרק

 ״לא גלזר: שייע על הקבוצה אוהדי התרעמו
 תשובת קודם?״ הגול' את להכניס יכולתם

ה לרגע עד אתכם מתחנו ״טמבלים, שייע:
אחרון!״
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