
חופשית בעיטה

מפצח
*  לזה חיפה? הפועל נגד השבת שלנו כמשחק ייוחס ך
1  והמשחק גולים, שני צ׳יק־צ׳ק הכנסתי משחק. קורא אני 1

 שהסיסמאות כנראה העונה• כזה חם משחק לנו היה לא עוד נגמר•
 הפועלית, ההכרה את חיפה בהפועל הכניסו במאי האחד של

 אנחנו כאילו מחיר, בכל תל־אביב מכבי את לנצח החליטו והם
 שהם רק חבל המנוצלים. הפועלים והם המנצלים הבורגנים

הם. או אנחנו — משחקים עבור כסף מקבל מי שכחו
 נגדנו. לשחק יותר קל היה זאת, לעומת פתח־תקוה, למכבי

 הם ושנית במאי, האחד לפני אחד יום היה זה כל, קודם
 כן, על בהפגנות. סיסמאות קוראים ואינם הפועל ולא מכבי
 שנערך זה, מישחק אותנו. לנצח להם הלך כמעט זה, בעד דוקא

 מכבי הצדדים. שני מצד גדולה עצבנות על עמד השבוע, באמצע
 בשביל ואנחנו לרדת, לא בשביל נקודות צריכים היו פתח־תקוה

 מהפחד יותר חזק הירידה מפני שהפחד כנראה אבל לעלות.
 הלב. כל עם שיחקו המלבסים ולכן האליפות, את לקחת לא
 הם בליגה• נמוך כך כל הגיעו הם איך מבין לא באמת אני

 מי רק לה חסר .16ה־ קו עד יפה המשחקת טובה, קבוצה
 בהרכב משחק שאלוהים הוא, שלנו המזל הגולים. את שירביץ

ונש התוצאה את השווינו האחרונים וברגעים לפעמים, שלנו.
האליפות. בתמונת ארנו

 צריך היה האחרונים המשחקים מבין קשה הכי המשחק
 מהפרמיות, חוץ זכו, זה בגלל חיפה. הפועל נגד דווקא להיות

 מאוד המעונין הפועל, מרכז כי בשפיים. סוף־שבוע לבילוי גם
 להפועל לתת החליט האליפות, את תיקח פתח־תקוה שהפועל

לנצח. התנאים כל את חיפה
★ ★ ★

 באסה, מיגרש על עלתה צ׳יקובסקי של שקבוצתו *י
 והתחילו בחיפה באיצטדיון נמצאים שהם בטח חשבו שחקניה

 להיות הולכים שהם לחשוב היה שאפשר עד חזק, לשחק
 עוד פעם אף גורלם. את קובע באמת הזה והמשחק אלופים,

 ידע שהקהל וטוב זה. ממישחק כמו שבור כך כל יצאתי לא
 שלייגרים, כאלה הם חיפה הפועל אם — יודע לא רק אני זה. את

 אז שלשופט שמעתי ירושלים? הפועל נגד במישחק היו איפוא
בנות• של ידידותי במישחק כמו לשפוט, קל היה

 היתר, פעם בחשבון. אחד דבר לקחו לא חיפה שהפועל אלא
 אז שרצה מי העין. בשביל יפה, רק משחקת תל־אביב מכבי
 גולים. ומכניס רגליים כמה שובר בכוח, משחק היה אותנו לנצח
מידה. כנגד מידה להם החזרנו רגל. תחת רגל הלכה הפעם

 הכדור אל רצתי הראשונות. בדקות תיכף התחיל העסק
 הוא ברגל. לו נגעתי ובמקרה חיפה, הפועל שוער אל שנבעט
 לא זה אבל בחזרה, לו יורק הייתי בפנים. לי וירק עלי התנפל

בלתי־ישירה מכת־עונש לבעוט פסק השופט מזה וחוץ יפה•

י*־

ע ״את ״ ר ש ז ל ג

עטדיס
.1:0 — בשער הכדור את לו ירקתי בפנים לו לירוק במקום נגדו.

 כמה לנו היו שיחקנו. ואנחנו התרגזו הפועל זה אחרי
 לבעוט הלכתי 25ה־ שבדקה עד נוצלו, שלא זהב הזדמנויות

 בסבוב חיפה להפועל שנתתי הקרן את זוכרים אתם קרן. מכת
 אולי עמדו השער על־יד דבר. אותו היה זה הפעם הראשון?

 שיקר הוא אבל הכדור. אל קפצו וכולם בעטתי, שחקנים. 20
 בו. יגע אחד שאף מבלי השער, תוך אל מהם וברח אותם
חיפה. הפועל בשביל במיוחד שומר אני כאלה גולים

 וכדי נגדנו, החזקה הרוח היתה המשחק של השניה במחצית
 אחורנית. אחד ומקשר הרצים עם שיחקנו היתרון על לשמור

 מול עמדו לוי ורפי פלשל הזדמנויות. שתי שוב לנו היו
 ובעטתי ריק שער מול עמדתי אני החוצה. בעטו אך ריק, שער

 את והוציא בק, איזה לשם נכנס האחרון ברגע אבל לשער,
הכדור.

★ ★ ★
 שלפחות לחשוב אפשר כותבים, שהןןתו:ים מה •■פי

 לי, חסר זה רק מטבח. סכין עם צ׳יקובסקי את הרגתי /
 הכל, בסך מהמטבח. סכין איזה שסחבתי תחשוב פנינה שאשתי

 כזאת. חיבה בעיטת היתר, זאת גם. פאול אפילו היה לא זה
 התכוונתי שאני חושבים אתם אם אבל יפה, הכי בצורה לא אמנם

סליחתכם. את מבקש אני אז גס, לפאול
 ואינני מאוד, עדין משחק אני כלל שבדרך יודעים אתם

 החצי לא אז פאולים, לפעמים עושה כשאני אפילו פאוליסט.
 אלא סאוליסט? לא הוא צ׳יקובסקי יש, מה לי. שעושים ממה

 זה בכלל רואה. לא אחד שאף בשקט, זה את לעשות יודע שהוא
 לשחק יבוא פרופסיונל, בעצם שהוא כמוהו, ששחקן יפה לא

 בבוקר וחצי בארבע והולכים קשה העובדים חובבים עם איתנו׳
 דברים הרבה יש בארץ שאצלנו היא, הצרה אבל לעבודה.
 שלי בספר לקרוא תוכלו זה ואת אותם, עושים אך אסורים

בקרוב. שיצא
 שלא מצטער אני הכל, אף ועל הכל למרות זאת, בהזדמנות

 בעכוז. הכדורים, מפצח לצ׳יקובסקי ובעטתי עצמי על השתלטתי
עכוזים. מפצח הייתי שאני כאילו

 את לראות נשארתי נגמר, חיפה הפועל נגד שהמשחק אחרי
 שני אחרי פתח־תקוה. והפועל תל־אביב הפועל בין המשחק
 יכולים כבר שאנחנו חשבתי יהודיוף, ופסקה טיש של הגולים
 ולשלוח הבאה בשבת לירושלים הנסיעה את לעצמנו לחסוך

 להשוות, הצליחו פתח־תקוה אבל המילואים. את רק לשם
 תספיק שם לירושלים. לנסוע עוד יצטרכו מכבי של והאוהדים

 עוד הם העתונים, מסכנים אלופים. להיות כדי תיקו תוצאת לנו
 להפועל ברכה למודעות מיוחדת תוספת להכין אם יודעים לא

לא• או פתח־תקוה

 הזמר חמסין.״ בימי לא אבל ״בעד. :לראי
 לעשות ״אי־אפשר : לביא (אריק) אריה

 חובבים״ כולם כאן בארץ, מקצוע מזה
 השבועון השבוע זכה רציני בסקופ . . .

יהו בהוליבוד, השבועון סופרת קולנוע.
מיו ראיון לעתונה שלחה סלומון, דית

 קיט, ארתה הכושית הזמרת עם חד
 לבקר הרעה ארתה של ברצונה כי סיפרה

 רשימתה בסוף פרטי. בביקור בישראל שוב
 כתיבת את סיימה ארתה כי יהודית, גילתה
 לאור לצאת העומד חנדנס', יום ילדת ספרה

 מזה בישראל כבר נמכר הספר אגב, בקרוב.
.שנה .  שפיר״רודן זיוה של מעריציה .

 כי להם נודע כאשר לרווחה, השבוע נשמו
 של הצילומים בימת על בנס ניצלה זיוה

 צריכה זה בסרט הרובים. גבעת הסרט
ב סוס. על רכובה כשהיא להופיע, זיוה
 מתחת הסום מה משום ברח החזרות אחת

נש זיוה בדהרה. ופתח זיוה 7ש לרגליה
. שלימה ארה  זכתה מיוחד אהבה למכתב . .

ש אחרי וייס. רינה הדוגמנית השבוע
 ג׳וני האורח לזמר הגיש אלמוני מעריץ

 הבחין לחתימה, הצגתו תכניית את ריי
 במודעת רינה של בתמונתה החרש הזמר

תמו את המעריץ באמצעות שלח פירסומת,
 מג׳וני אהובתי, ״לרינה כתב: עליה נתו,
. ריי״ .  המטכ״ל קציני של במסיבה .

 שנערכה הבטחון, משרד של בכירים ופקידים
 ה־ סגן של לכבודו התיאטרון במועדון
 שר קליפט, תומאם הבורמאי רמסכ״ל
 חפר חיים של שירו את לביא אריק

 משרד מנהל פרס, שמעון אדום. סלע
 השיר את לשיר לא בזמנו שדרש הבטחון

 את הנוכחים כל עם ביחד שר במועדון,
 גם זכתה להצלחה . . . החוזר הפזמון

 לתפקידה שני. שושנה אריק, של. אשתו
 אולימפיה הצרפתי הרביו בהצגת כמנחה
 אחת חדשות, שמלות שתי שושיק קיבלה
מ מנעה לא זו מתנה לבנה. ואחת אדומה

 שושיק הבכורה. הצגת בשעת להתרגש מנה
 פתוח, נשאר הרמקול כי מסוים ברגע שכחה
 הקהל לאזני הבמה, מעובדי אחד על צעקה
 אידיוט!״ כמו שם עומד אתה ״מה כולו:
. .  קיצוץ אחר העבודה, ממחוסרות אחת .

 סגן אשת צור, רחל וועדת־העשור: תקציב
 הערים תאורת על ממונה שהיתר, הרמטכ״ל,

העשירי. העצמאות ביום

★ ★ ★

הזמנות שולחי□
 יעקב לאחרונה הסתבך נעימה לא בתגרה

 הקטן התיאטרון של אביו ארקץ, (ג׳וקי)
 שהיתר, נערה, לרקוד כשהזמין לפנטומימה•

 במועדון הרגלים מחיל סרן של בחברתו
לר לנערה להרשות הסרן סירב התיאטרון,

 בתגרת פתח אותו, היכה ג׳וקי, עם קוד
 נעים פחות עוד . . . וכסאות שולחנות

 סגל. שמואל הבימה שחקן של מצבו היה
 נפל נוסעת, במונית דלת לנעול כשניסה
 ישב אשר רודנסקי, שמואל החוצה.
 סגל, של בחסרונו הרגיש לא הקדמי, במושב

 כמה לנסוע הוסיפה שהמכונית לאחר אלא
 עזרה לו שהוגשה אחרי מטרים• עשרות

 הדסה בבית־ד,חולים סגל נבדק ראשונה
 מרכוס. מבס הפרופסור המנתח על־ידי

 ״יש מרכוס. את סגל שאל לי?״ יש ״מה
 . . . הרופא תשובת היתד, מזל!״ לך

 העצמאות ביום שהופעלו די־נור, זיקוקין
ברא זירה, תיאטרון שלהקת בעת באילת,

 גבי על הופיעה בודו, יעקב של שותו
 האקורדיון לתוך חדרו בחוף, צפה דוברה

 באש, ועלה התלקח האקורדיון המלווה. של
 השיר את שרה אילת פועלי שמקהלת שעה

 בכיבוש ליהושע שאירע הנס על יריחו,
. . העיר  בעת כדורגל תחרויות שתי אחרי .

 אלוף־ לעקוב השבת הצליח אחת, ובעונה
 הנבחרת מרכיב סוחר, שמואל משנה

 באיצטדיון שחזה בעת לכדורגל. הישראלית
 באמצעות האזין אחת, בתחרות ביפו באסה
 . . . באנגליה הגביע גמר למשחק הרדיו
 ההתאחדות גזבר של מצבו היד, באמת קשה

 כרים. הצלקת״) בעל (״האיש צבי לכדורגל
 למרות עליו, הטילה לכדורגל ההתאחדות

בשלי לצאת בארץ, המרובים עיסוקיו כל
 ארגון לשם באירופה, מיגע למסע חותה

.ב׳ נבחרת עבור משחקים .  אחרת לנסיעה .
ל ההתאחדות מזכיר וייס, משה זכה

 המעילות אחרי שר,תפוטר לשעבר, כדורגל
 הזה. העולם על־ידי נחשפו אשר בהתאחדות,

 . . . לצמיתות מהארץ וייס היגר השבוע
 בירושלים עטרה קפה יוצאי של עולמי כנס

 עומד בראשה מיוחדת, ועדה על־ידי אורגן
 בל״ג יתקיים הכנס אביבי♦ פנחס ד״ר

 העשור ועדת של חסותה תחת ״לא בעומר,
 הועדה המארגנים. שמבטיחים כפי העולמית״

 בעלי של שמות 129 של רשימה הכינה
 חיים המשורר ביניהם: לכנס, כניסה זכות

 ובתריסר מסר עודד אלוף־משנה גורי,
חעולבס ברהגי כיום הפזורים עטרה יושבי

רט1ספ
כדורסל

גן בוקרשט-רמוו
 אלופת כין המפגשים שני על

 תל־אביב, מכבי בכדורסל ישראל
ניצ בם א, צ. צ. רומניה ואלופת

 וברמת-גן, בבוקרשט הרומנים חו
 ומאורעותיו, לרומניה המסע ועל

אב תל-אביב מכבי שחקן כותב
חסיד: רהם

קיבל בו מהרגע
ל ההזמנה את נו

אי באליפות שחק
 משתתפת בה רופה,

 מדינה, כל אלופת
ש להתאמן התחלנו

 בשבוע פעמים לוש
 אבל פעמיים. במקום

הרא מהרגע כבר
 לנו היה לא שון
 זמן כל במשך מזל.

 ידענו לא ההכנות
 שניאור אברהם אם
 בערב הקבוצה, באסיפת אפילו לא. או יסע

 היתד, השתתף. לא הוא הנסיעה שלפני
 מלבד שניאור, כי טובה. לא הרגשה לנו

 גם הוא שלנו, ביותר הטוב השחקן היותו
 בלי לחוץ־לארץ ולנסוע הקבוצה. של הלץ
 ששניאור ידענו בחצות רק נעים. לא זה לץ,
המזל. לא אבל השתפרה. וההרגשה יסע, כן

ב 7ב־ ששי, ביום להמריא צריכים היינו
.10ב־ שנמריא הודיעונו בשדד,־התעופה בוקר.
ש לנו הודיעו ושוב רב זמן עבר לא

עצ נהיו כולם .11.30ל־ נדחית ד,המראה
ם,  המאמן 1אן למתוח הןזחיל ומניאור מי

 לפלפון. מנמן פל אוחו פרא מזין, יהושע
ן אחר מו ג ש שוד,׳ה במסעות לאכול י

 ששניאור טוב כמה ראינו ושוב תעופה,
 של לכיסים אוכל כפיות הכניס הוא נוסע.
 למלצר קרא כך ואחר אטלס, ואפרים רוזין
 החברה הכפיות. את סחבו שהם לו ואמר

מצחוק. התפוצצו
 אחרי אבל וחצי. באחת המראנו, לבסוף

חוז שאנחנו הדייל הודיע בלבד שעה חצי
 אחד שמנוע ראיתי החלון דרך ללוד. רים
 בערב שש בשעה לפעול. הפסיק המטוס של

אמת. על הפעם — טסנו
 הגענו לרומניה מתפרצים. יהודים

ב להתאמן והתחלנו המשחק, לפני יומיים
 הגדול, במגרש להופיע. עמדנו שבו מגרש
הרא בפעם ראינו מקומות, 5000 המכיל
 מפקחים לפיו המשוכלל, המיתקן את שונה

 שניות. 30 של החדש החוק על הרומנים
 אחת שקבוצה מנת על כי אומר זה חוק
 לה אסור המשחק, את להקפיא תוכל לא

שניות. 30מ־ יותר הכדור את להחזיק
 ובכל אנשים, שני עובדים המיתקן על

 כבר הקבוצה כאשר אדומה. מנורה יש סל
 המנורה. נדלקת שניות 20 בכדור מחזיקה

 נגיעתו מכבה לסל, הכדור את זורקים אם
 זורקים אין אם המנורה. את הסל בקרש
וה צפירה שניות 10 אחרי נשמעת לסל,
היריבה. לקבוצה עובר כדור

 הראשון. המשחק לקראת מאוד התרגשנו
 לא אבל העצמאות, יום בערב זה היה

יהודים. עם כלל להיפגש לנו נתנו
לה שיכולתי כמה עד שלנו, למשחק גם
 חילקו רק ליהודים, כרטיסים מכרו לא בין,

 יאסי, מהעיר אפילו אבל הצבא. לאנשי
 באו מבוקרשט, קילומטרים 500 הרחוקה
 משחקים. אותנו לראות יהודים של בקשות
 כרטיסים, שאין בצירות להם אמרו כאשר

 ואמנם, בכוח. למגרש יפרצו כי הודיעו
 התפרצו הם בשירה, למגרש הגענו כאשר
 והשוטרים שלנו, המכונית אחרי פנימה
אלות. בעזרת אותם להרחיק נאלצו
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עלינו כאמו עויגת. מוגרו, הרגשנו משתק

 לשמוע היה ואפשר מוחלט שקט היה למגרש
 געש הרומנים עלו כאשר ואילו זבוב,

 שמענו שלא מחיאות־כפיים והיו האיצטדיון
 אירופה. באליפות במוסקבה, אפילו בזמנו
 סקס, שום נערך לא המשחק תחילת לפני

דגלים. החליפו רק הימנונים; הושמעו לא
אח הובלנו. בהתחלה וכבר יפה, התחלנו

או מחליפים היינו שלהם סלים שני כל רי
 לאי־ מאיזורית שלנו השמירה את טומטית

 ראינו כאשר אבל אותם. לבלבל כדי שית,
הפסקנו. מצליח, לא שזה

 נקודות תשע של ביתרון הובלנו כאשר
 שלנו המלוזה אטלס, אפרים פתאום ראה

 — השופטים ששני איך במזכירות, שישב
 קרצו למזכירות, ניגשו — ויוגוסלבי בולגרי

או לדפוק התחילו רגע ומאותו לשני, אחד
ה לכל היו דקות כמה תוך בכוונה. תנו

ו פאולים, שלושה־ארבעה שלנו שחקנים
 כדי מהמגרש אותם להוציא החליט המאמן
המשחק. לסוף עליהם לשמור

 פאו־ שני נגדנו השופטים קבעו פתאום
 טכניים. שניים ועוד אישי, פאול טכניים, לים

 חמש הרומנים קלעו דקות, בשלוש וכך,
 התקרב כאשר הובילו. רגע מאותו נקודות.
 שחקנים שבעה לנו היו לסיומו המשחק

 את הפסדנו המיגרש. על ארבעה בחוץ,
.65:84 המשחק

 לנו היה בערב במוזיאון. ציון אסיר
במו לבקר הלכנו כך אחר בצירות. נשף

 ציון אסיר פגשנו ושם הביולוגי, זיאון
 מראה והיה אתנו, לדבר פחד הוא אחד.

 סיפר כך כדי ותוך המוצגים, על בידיו לנו
בחולון. משפחה לו ושיש שלו, הטרגדיה על

 את שיארגנו ביקשנו ארצה חזרה בדרך
 בחולון, הכדורסל במיגרש משחק־הגומלין

הרו את לנצח והתבוננו רגילים, אנחנו לו
 על דווקא המשחק את לנו אירגנו אולם מנים.
 אי- ושם .רמת־גן, באיצטדיון החול מגרש
 והרומי ,לגדור גוגק החול כי למחק, אפשר

 לכך. רגילים חימר מגושי על רמשחהצז נים
,63:61 נוצחו הס
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