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 לנסוע כדי מכבי, למועדת בדרכי ככול,ר בשבת לכתי ך*

 צועק מישהו שומע אני ופתאום מוגרבי דרך עברתי ביפו• ?משחק ן (
 זקטקו ידידי את — רואה אני מי ואת מסתובב אני שייע! אלי:

 חיפה, הפועל של והשחקנים המנג׳רים כל עם עומד צ׳יקובסקי
 עם נפגשתי במוגרבי. שמציגים הסרט של התמונות על שהסתכלו
 שלוש זה נגד זה ששיחקו ותיקים, ידידים שני כמו צ׳יקובסקי

פעמיו!
 נבחרת של השחקנים כל עם קרה מה לי לספר התחיל צ׳יקובסקי

 והאידיש שלו הגרמנית גרמנית. דיברנו נגדם• ששיחקתי יוגוסלביה
 דבר של בסופו אבל באידיש. מפגר אני גם דבר. אותו זה שלי

 שהמנג׳רים עד שעה, רבע איזה דיברנו לשנינו. מובנת היתד, השפה
 והם לדבר הרבה אוהב שצ׳יקובסקי לי הסבירו חיפה הפועל של
למשחק. יאחרו עוד

 נגד משחק לי היה קודם באסה. במגרש אחר־כך אותו פגשתי
 היא אבל מהצמרת, לא קבוצה אמנם היא יפו מכבי יפו. מכבי
 .2:1 פתח־תקוה הפועל את ניצחה שהיא וההוכחה אמביציונית מאוד
ב קבוצה כל האחרון בזמן
 מאוד. לוחמת הלאומית ליגה
 בנקודה מסתפקים היו פעם

 רוצה קבוצה כל היום אחת!
 אבל במשחק. שתיים לפחות
הרא שבמחצית היא האמת
יו שיחקה יפו מכבי שונה

ש לאחר מאיתנו. טוב תר
 במחצית 0:0 היתד, התוצאה

 ש־ כבר חשבתי הראשונה,
ד 90 עוד יצטרפו לחשבון

 180ל־ נוסף שערים, בלי קות
הקודמות. השבתות שתי של

 את שקיבלו אחרי אבל
ה נשברו הראשון, הגול

ה את וגמרו מיפו חברה
אחד. גול להם מגיע היה שלהם. ברשת כדורים שלושה עם משחק

 השבת אבל משחק. שאני אחרי המגרש את עוזב אני כלל בדרך
 חל־ הפועל בין במשחק הלך מה לכם לספר כדי במיוחד, נשארתי

 תנצח. שחיפה הרגשה לי היתד, המשחק לפני חיפה. והפועל אביב
 שחקנים כמד, מרוקאי, שוער גלויות: קיבוץ של קבוצה עכשיו היא

 מפתח־ שחקנים ושני יוגוסלבי ורץ מאמן רומני, אחד יווני, ממוצא
תקוה.
 משחק. צ׳יקובסקי את לראות בשביל רק אם להישאר, כדאי היה
 ממנו. ללמוד יכולים בארץ רצים שהרבה דברים, הרבה ממנו ראיתי

 כש־ לחלוץ הכדור את ונותן לשחקנים ארוכות מסירות נותן הוא
 הכדור. את משהים הרצים כלל, בדרך בארץ, מוכן. לא היריב

הטובים. בזמנים פוקס אלי של המשחק את מזכיר שלו המשחק
 אחרי תל־אביב בשער חודורוב של הבכורה שהופעת כנראה אבל
 במחצית שיחקו והם המוראל, את תל־אביב להפועל העלתה קרדיף

 .1:1 תיקו תוצאת השיגו בגללו רק טוב. יותר הרבה הראשונה
 ואבוי, ״אוי פוקס: אלי לי אמר הראשון, הגול את שהכניסו אחרי

 כדי בארץ להישאר אצטרך עוד אני מפסידים: שאנחנו רואה אני
 יודעים, לא אתם אם לגרמניה.׳׳ לנסוע במקום הקבוצה את לחזק

מאמניו! לקורס לגרמניה לנסוע צריך הוא אז
התו־ את הישוו והם החיפאים של היתרון הורגש המשחק בסוף

צ׳יקובסקי

ל רג . כדו כי ר  חודורוב תורכים? לכם מזכיר לא זה תו
 שניסח יריב חלוץ לבין קבוצתו מגן בין כדור, לחטוף מנסה

למסה. הכדור אבל באויר שלושתם בנגיחה. שער להבקיע

 של הבכורה הופעת קונדיציה. בהם מכניס שצ׳יקובסקי כנראה צאו!
 את עודד אמנם הוא קרדיף. את כך כל הזכירה לא חודורוב
דעתי לפי הרחוקה. לפינה הקרובה מהפינה גול קיבל אולם קבוצתו,

 רימה. שהכדור טוען חודורוב אבל אותו. לעצור היה יכול הוא
אותך? לרמות לכדורים נותן אתה ממתי חודורוב, קרה, מה

★ ★ ★
א  עכשיו אז האוכל. אותו את תאכלו שבוע שכל כדאי א •
 תינוק למעלה בקומה במקרה גר גר, שאני בבית סיפור. תשמעו /

 הוא טוב, כך כל ללכת יודע ולא קטן תינוק שהוא למרות אחד.
 שאם ואמר שלו, האבא של לחנות למטה, ירד אחד ויום התעצל לא

 האורז את יאכל לא הוא התפרים, על לו יחתום לא גלזר שייע
שלו. וד,קוואקר

 קראתי שעבר שבשבוע זכרתי אבל רצפטים, על חותם הייתי לא
 שלו השכנים של הילדים של רצפטים על חותם שחודורוב בעתונים

 מזה, חוץ לא? לי למד, אז מותר, לחודורוב ואם בראשון־לציון.
 הילד בדיוק, יומיים אחרי לו. חתמתי אז לילדים. לסרב יפה לא זה
 בכדורגל. אימון לו אתן שאני ורצה כדור ועם שרירים עם אלי בא

 פיר־ להם אין שאם כדורגלנים שיש מפני זה, את מספר אני למה
ילדים. בדייסות פירסומת עושים הם במגרש סומת

★ ★ ★
 זהו מנחם. (איצ׳ה) יצחק עם הכרה לכם לעשות רוצה

תל־ הפועל של במסע תל־אביב. בהפועל המשחק צעיר כדורגלן
 בין היה הוא אולם בינלאומי. נסיון חסר איצ׳ה היה לאירופה, אביב

 הכניסו שעבר בשבוע שערים. בהבקעת איתי והתחלק המצטיינים
גן־עדן. לנבחרת אנשים כמה אותו
 20 שעבר, בשבוע פתח־תקוה מכבי נגד במשחק ככה. היה זה

ה 'את ואיבד הלב במפתח מכה איצ׳ה קיבל הסוף, לפני רגעים
ש עד שעות כמה שכב הוא ושם להדסה תיכף אותו לקחו הכרה.
 שישתה כדי נוגה, לקפד, אותו לקחו כך אחר אליו. חזרה ההכרה

 אותו לקחו פעם. עוד התעלף הוא זד. במקום לחיים. ויחזור קפה
הביתה. אותו והביאו לרופא

 שלו ההורים את לשאול המכירים כל באו בבוקר ראשון ביום
 אני ואפילו מת שהוא לדבר כבר התחילו הארץ בכל ההלוויה. מתי

 כמד, שכב הוא מת. לא איצ׳ה אבל הדבר. אותו ממישהו שמעתי
 כשטיל־ אבל שיחק. לא עוד כי אם במגרש, היה כבר והשבת ימים
 ושאלו תל־אביב, הפועל של הכדורגל מחלקת מנהל אפרת, ליוסף פנו

 שאיצ׳ה נכון זה אם אותו
במקום. התעלף הוא מת,

מ מבסוט, איצ׳ה עכשיו
 נולד שהוא לו שאומרים פני

ימים. יותר ויחיד, מחדש

 שנמס ססה
לרשת

מ בשביל כסף כינו **
 רזניק לנוח תנות. ת

 חתן. גם להיות התחשק
 הרכבת את לאחר לא כדי
־: האחרון ביום מתחתן הוא
 שם הוא איך לראות תוכלו העומר. את לספור שמתחילים לפני

 מכבי. בבית ראשון ביום גרינברג, מוכה של אצבעה על טבעת
 שפיספס כמו בכוס, הבעיטה את יפספס לא שהוא מקוים החברה
. חלוץ להיות כשניסה כדורים .  בשום רוצים לא רחובות הפועל .

 לא חדשים, שחקנים 30 גייסו שהם שמעתי ב׳. לליגה לרדת אופן
 אלה מי למצוא כדי מהם, כמה מנסים הם שבוע כל יותר. ולא פחות

. אותם להציל שיוכלו .  יש בכדורגל שרק אומרים אתם מה .
בכדור שעושים למד, כלום עוד זה בכדורגל שנעשה מה סקנדלים?

 רמת־ מכבי בין הכדור־יד במשחק השבוע שהיה מה לי סיפרו יד.
 ורצו 6:5 בתוצאה הובילו הרמת־גנים ראשון־לציון. למכבי גן

 לא והשופט הכדור את להשהות התחילו הם התוצאה. על לשמור
 כמו ורזה שגבוה זד, ראשון, ממכבי דוידזץ גבי אז מלה. אמר

 וקרע הליגה כרטיסי את ממנו לקח השופט, על התנפל סקלט,
 ולתת לו לעזור רצה הלפרין, משח ראשון, של השוער אותם.

 הוא מזל להביא שכדי נזכר הוא האחרון ברגע לשופט. בעיטה איזו
. בבעיטה עצם לשבור יכול ועוד נעליים, בלי בשער עומד .  ל־ .

 עכשיו מחפשים הם א׳. בליגה השנה כך כל הולך לא חדרה חפועל
תל הפועל שחקן לרייך, כבר הציעו שהם שמעתי טוב. מאמן איזה
 עזב שניידמסר (ברלה) דב . . . לחודש ל׳׳י 350 לשעבר, אביב

 בבר חדרה. מכבי אח לאמן וקיבל פתח־תקוה, מכבי קבוצתו, את
 מכבי מהרב: חכם יותר שהוא שניידמסר הוכיח הראשונה בשבת
 אליעזר מאמן שאותה יהודה, מחנה הפועל את ניצחה חדרה

. . בפתח־תקוה ברלה של מאמנו פעם שהיה מי שפיגר, . 
 שמואל הודיע בכדורגל הלאומית הנבחרת של האחרון באימון
 לו רמזה לכדורגל ההתאחדות כי הנבחרת, של המרכיב סוחר,
 גראו׳ פה, זד, ״מה ווארץ. משח — למאמן עוזר לקחת שרצוי
 הייתי שזה יתכן מי. זוכר לא אני מישהו, צעק עוזר?׳׳ צריך שהוא

. אני .  | מעמדית הכרה יש תל־אביב, מחפועל גולדשטיין, לדני .
 פאולים כמה עשה הוא חיפה, הפועל נגד השבת במשחק סד,ורה.
 פאולים, לעשות לא .שיזהר צעקו שלו החברה לצ׳יקובסקי. קטנים

 לו לתת אסור אז צ׳יקובסקי הוא אם יש, ״מה צעק: הוא אז
. בעיסה?׳׳ .  לי מצא טנקים, על ספר שחיבר זה ארקדי, ס. רב־סרן .

 : השבוע אותו פגשתי סוסו• נחשוני ממלא — חדש מקצוע השבוע
 ׳ זה אחד. מוסס לו למלא ממני ביקש והוא כדורגל, סוסי במשרדי

 הוא אלי. שיבוא מי לכל עכשיו שאמלא אומר לא זח לו. שמילאתי
 השבוע והרויחה כמעט פנינו! היא הלא אשתי, במתנז! ספר לי נתן

משחקיו! 12 מתוך 8 לנחש הצליחה היא בטוטו.

מנחם

ספורט
מנגנון

בד המזכיר ז
גדו היו היומית בעתונות הספורט סורי

שמ אודות משמחים בסיפורים השבוע שים
 29 לפני שנידון ההגנה איש חינקיס, חה

 ערביים, פורעים שהרג אחרי למוות, שנה
 ההתאחדות כמזכיר השבוע התמנה ואשר

 מעטים רק אולם בישראל. לחובבים לספורט
 עבודה מקום ליצירת שהביא הרקע על סיפרו

 ספורות: במילים זאת ציינו לחינקים, חדש
ל לספורט ההתאחדות מזכיר פז, ״מרנין
מתפקידו.׳׳ ד,תפוטר שעבר,

חינקיס, שמחה של שמחתו סיפור מול כי
 לבבות. מרנין פז מרנין של סיפורו היד, לא
 צבר לאב בן מצרים, יליד ,34;־ד בן פז

אוניברסי השכלה רכש בארץ׳ רביעי דור
 מורה אביו היה שם באלכסנדריה, טאית

 בו מקצוע כימאי, להיות רצה פז לעברית.
 החיים תהפוכות אולם הסמכה, לו יש

לחלוטין. שונה לתפקיד אותו הביאו
כש התבלט סגן, בדרגת בצד,׳׳ל בשירותו

 מחניכיו אחד פז• מרנין של הארגוני רונו
 שנים, ארבע לפני לו, הציע מילואים בקורס
לספורט. ההתאחדות מזכיר משרת את לקבל

 לתפקיד כניסתו עם מיד האלכימאי.
 רב מרץ מגלה החדש המזכיר כי הורגש

 כימאי, של כשרון אמנם דרוש היה בעבודה.
 המנוונים ההתאחדות ענפי את להפוך כדי

 מחדש הפעיל פז חיים. לענפים ,וד,נובלים
הרדומות. הועדות כל את

תח כאל יותר לעבודתו התיחס עצמו פז
 עבודתו שעות עבודה. מקום כאל מאשר ביב
 עבודתו שנות ארבע במשך קבועות, היו לא
 אולם שנתית. לחופשה פעם אף יצא לא

ל ההתאחדות מכונת גלגלי 'נעצרו לפתע
 שינוי חל כי הרגישו לעבודה חבריו ספורט.

לתי נכנסו מכתבים עבודתו. בכושר ניכר
 נענו לא אחרים מכתבים בלתי־נכונים, קים

נעלם. חלקם כלל.
 לשירות פז נקרא ביותר ביש המצב בהיות

 התמצאותו את לחלוטין איבד מאז במילואים.
 המילואים משירות חזר כאשר בענינים.

 וקבלות אישורים חוסר על לחישות החלו
 אופנועו, על עלה פז כספים. הוצאות על

שחסרו. הקבלות כל את שבוע במשך אסף
 פסקו. לא הלחישות האשה. את חפש

ב כביכול כספיות מעילות על בהן דובר
 להתאחדות משותף שהיד. הספורטוטו, מפעל

 עצמו מרנין הכדורגל. ולהתאחדות הספורט
מההת רב זמן נעדר לעבודה, מאחר החל

 הציבור, לידיעת הלחישות כשהגיעו אחדות.
שיתפטר. רצוי הענין לטובת כי למרנין נרמז

 לחבריו הודה רב, זמן היסס לא המזכיר
 התפטרות. מכתב הגיש הפעולה, שיתוף על

 מאוד רחוקה היתד, ההתפטרות סיבת אולם
 בעל מרנין, כספיות. מעילות על מהשמועות

ש עסקים באותם אף הסתבך לא לאשר״
ל ההתאחדות מזכיר של לפיטוריו הביאו

 אישית טרגדיה זו היתד, וייס. יצחק כדורגל
 העדיף בו למצב אותו שהביאה במשפחתו,

ה בעיות על האישיות בעיותיו את לפתור
לספורט. התאחדות

רגל כדו

14

ם ם ל* תרו ך ואתרו ל
 האחרונה בשבת הכדורגל משחקי תוצאות

 הטוטו נחשוני למנחשי מרה אכזבה הביאו
 א׳, ליגה במשחקי שאירעו ההפתעות השונים.

רבים. מנחשים של חישוביהם את סיכלו
 הפתעה, התחוללה הלאומית בליגה גם

 מכבי על גברה תל־אביב בית״ר כאשר
 רבים למנחשים אולם .2:1 בתוצאה נתניה

 כבר שכן הפתעה. בבחינת הדבר היה לא
 כי בעיר, השמועה נפוצה שעבר בשבוע
 קבוצה שום ניצחה לא אשר תל־אביב, בית״ר

במשחקה. השבת תנצח רב, זמן מזה
 מתימטיים חישובים פרי היתד. התוצאה

 חל־ בית׳׳ר היתד, שעברה בשנה פשוטים.
ש יציבה, יותר או פחות קבוצה אביב

 היד, הלאומית הליגה טבלת במרכז מעמדה
 בתהליך נתניה מכבי היתד, לעומתה מובטח.
 את בית׳׳ר ניצחה הראשון בסיבוב ירידה.
 השני בסבוב .6:1 בתוצאה נתניה מכבי

 ביתיר ירידה• סכנת נתניה למכבי נשקפה
.3:0 של ניצחון לנתניה תרמה נדיבה, היתה

 תחילת עם טובה. כסוית נשארה לא נתניה
 בטבלת המצב היה השנה השני הסיבוב
האח בין היתד, נתניה מכבי הפוך. הליגה
למ הטבלה. את סיימה בית״ר ואילו רונות׳

 היא לנקודות, זקוקה היתד, נתניה שגם רות
 שתי תרמה נעורים, חסד לבית״ר שכחה לא

מהתחתית• בית׳׳ר חילוץ לקרן נקודות
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