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ע בי ב הג ל שו ו1ש
נו־ בכדורגל האחרון השבוע משחקי על

 על שרחמנות בחיי
 צריכים חושי! אבא

ול תרומות לאסוף
גביע. איזה לו קנות

 עשה לא שהוא מה
מאי־ לקחת בשביל

 ולא — גביע תנו
 בהתחלה לו. הלך

 את אלינו שלחו
 אחרי חיפה הפועל
 את ניצחו שאלה

ה גביע את שיקתו כדי ודגן, רני הפועל
 ביקשו חיפה שהפועל שמעתי מדינה.

 שהסיעו הנהג אותו ואת האוסו אותו את
 שיביאו רמת־גן, הפועל על לנצחון אותם
 אותם את הביאו גם הם אלינו. גם אותם

 שכחו רק הם הסדרנים, אותם ואת הרעשנים
שתפסיד. קבוצה גם להביא

 היא חיפה הפועל שקבוצת היא האמת
ש כמו חולצות מאוד! יפה קבוצה דוקא
 ש־ נכון צחוק, ובלי קבוצה. לאף אין להם

 מ־ נפלו לא הם הגביע על במשחק־הגמר
 אלא בשדה. במשחק עלינו עלו ואף איתנו,

 — אחד שחקן רק להם עושה זה כל שאת
 אחד שחקן היה לנו אם צ׳יקובסקי. זלטקו

משחקים. רואים הייתם צ׳יקובסקי, כמו
 מה אבל יפה. כך כל היה לא המשחק

במש גביע. במשחקי זה ככה רוצים, אתם
 וגם לילדים לשחק נותנים לא כאלה חקים

 ולא הגברים מדברים כאן לבלרינות, לא
 צ׳יקובסקי אלי בא המשחק באמצע היופי.
 אותנו!״ הורג ״השופט בגרמנית: לי ואמר
 אבל כסף.״ לו שילמתי ״כנראה לו: עניתי

ה את להכיר למד כבר שצ׳יקובסקי טוב
שלנו• בדיחות

 כזה אחד, בגול נתתי לגביע תרומתי את
 משחקים היינו שעוד בימים עושה שהייתי

 רק מעורבים היו הזה הגול בכל יוזן. נגד
.2:0 ניצחנו ואני. בנדורי שניים,

 לנשק צ׳יקובסקי בא הגביע את כשקיבלנו
 לו מחא והקהל יפה ג׳סטה זאת אותנו.
 הוא שבמשחק שומעים לא הם אבל כפיים,
 לו. חסרים לא פאולים וגם נורא מקלל

מר השחקנים אבל אותם, רואה לא השופט
 ה־ כל זה, את נשכח אבל אותם. גישים
שלנו. שוב הוא והגביע לו. כבוד

ה עם שגמרנו בזה מבטיח. צעיר
 נגמרו לא הגביע, את ולקחנו חיפה פועל

ל עוד לנו נשאר המדינה. גביע משחקי
הו שהייתי איפה כי אחד. קטן חשבון גמור

 נתן הגביע ״את לי: אומרים היו ברחוב לך
 החני זה את שאמרו אלה דודקביץ.״ לכם
בי המשחק את שהפסיק דודאי, לשופט וזנו
כשה ביפו, פתח״תקוה הפועל לבין נינו

 לגמור כדי אז לטובתנו. 2:0 היתד. תוצאה
הפועל נגד משחק עוד לקחנו החשבון את

גלזר: שייע תב

דחן אלוף
נשיקות בים שחיה

להם. שעשינו מר, ראיתם ואתם פתח־תקוה,
 פנטילט יאיר כקנון התגלה הזה במשחק

 הוא המשקפיים. עם שלנו הימני הקיצוני
 אבל מתרגש, ' הוא ולכן 19 בן צעיר עוד
 מצויינת שלימה לו יש נהדר. קיצוני הוא

 כמו עצירות הזה במשחק לו והיו בכדור
 ראיתי לא מברזיל. ביומנים רק שרואים

והעי כמוהו, טוב שמתפרץ קיצוני מזמן
 במשחק אותו. ואני אותי מבין הוא קר:

 להפועל גול פנטילט הכניס שבועיים לפני
 הגול את שהכניס ראה לא והוא תל־אביב

 הוא מזה חוץ אבל אותו. לנשק שבאנו עד
 מכבי של המסוכנים החלוצים לאחד הפך

הראשונה. בקבוצה מקום וקנה תל־אביב
 לנוח הספקנו לא פאן. נשאר הגביע

 היו וכבר חושי אבא של אחת מקבוצה
ו חיפה מכבי באה השניה. עם צרות לנו

ב סוכות. טותיר גביע את לקחת רצתה
ל בארון מקום כבר שאין חשבנו התחלה

ל שיקחו להם לוזתר והחלטנו גביע׳ עוד
 של הראשון בחצי לחיפה. אחד גביע פחות

 מהאוהדים והרבה 2:0 הובילו הם המשחק
אולקוס. לקבל התחילו כבר שלנו

 מקום שפינו לנו הודיעו השני בחצי אבל
ש אלא לשחק. התחלנו גביע. לעוד בארון

 לנו שנשארו רגע 20ב־ מאוחר. כבר היה
 אבל לנצח. ולא 2:2 להשוזת רק הספקנו
 י בטח חיפה תכבי בחיפה. יהיה לא הגביע

 רק הם ,2:0 כשהובילו נורא מבסוטים היו
 שבשנה קבוצה נגד משחקים שהם שכחו
ו משחק. אף הפסידה לא האחרונה וחצי
 מחודשת. הנהלה עכשיו לה יש מזה חוץ

ליבר. אברהם בשם חדש קבוצה ומנהל
 וחטפנו הלך לא פשוט הראשון בחצי
ב שעמד המילואים שוער זלוטולוב, שניים.
 אמר, אשם בהם. אשם לא בנדורי, מקום

ש חיפה, מכבי עם הצרה אותם. שהכניס
איתר, לפתח שאפשר היחידה הקבוצה היא

להתקיף כוח לה היה שלא רציני, משחק
 של ממסירה גול שהכנסתי אחרי דקות. 90

 את ראה להגנה. כולם ירדו הם פנטילט
ו להתקפה עלה שלנו, הבלם רזניק, זאת

 שאחד עד השער, את להם להפגיז התחיל
 של שהקבוצות כדאי לפנים. נכנם הכדורים

ביניהן, עליו וישחקו גביע יתרמו חיפה
גביע. איזה בחיפה ישאר אז אולי

שחיה
ת ״הו• ר נ שר•״ רי
 יטבעו הם בכינרת, טבעו לא הם ״אם

 עסקן השבוע צעק בנשיקות!״ מעט עוד
כי הכינרת. צליחת בסיום נואש שחיה
 האחרונות, השנים של הגדול השחיה מפעל
ב הספורט במבצעי והיפים החיוביים ואחד
 נישקו כולם נשיקות. של בסימן עמד ארץ,

 אלה את לחוף שעלו השחיינים כולם. את
העס נלוויהם, את המלווים אחריהם, שבאו
 לעשות הגדיל חניכיהם. את והמאמנים קנים

״ב טבריה. עירית ראש צחר, משה מכולם
 הרבה כך כל נישק לא הוא שלו חיים

 ראש כאשר הנוכחים, אחד העיר נשים,״
מ אחת לכל נשיקות להעניק הקפיד העיר
 הצולחים• 42 מבין הצולחות חמש

 צליחת במפעל הפסקה שנות חמש אחרי
ה הסירות משורת איש 42 זינקו הכינרת

ב שעגנו בדגלונים, והמקושטות צבעוניות
גמ הראשון הקילומטר חצי את עין־גב. חוף

 וקשה מטורפת, במהירות כולם כמעט עו
 אולם למפגרים. המקדימים בין להבדיל היה
 הפייבוריטים שלושת חתרו והלאה משם

 שפע, ראובן היה 1 מספר הפייבוריט בראש.
 הבלגי האורח הניחושים בדירוג עמד אחריו
 שער־ איש השלישי ובמקום לוראן, אנדרי

ו הדרך ממחצית אולם רוזן. עוזי העמקים
 שחה עוזי העדיפויות. סדר השתנה אילך,

 בראש, הוביל ליאות, ללא חתירה בסגנון
ולוראן. שפע מפגרים כשאחריו

התחו טבריה לפני האחרונים בקילומטרים
 באפיסת חתר לוראן דרמטיים. מאבקים ללו

וכא חזקים גב מכאבי סבל שפע כוחות,
התכ עוזי של רגליו שרירי בפרקים, בים
 בידיו. רק לחתור נאלץ והוא לגמרי ווצו
 טבריה חוף לרציף ראשון הגיע זאת בכל

הצ לו, שהמתינו האורחים מאות לתרועת
 וחצי הקילומטרים תשעת את לעבור ליח
 זמן — שניות 24,5 .דקות, 29 שעות, 2ב־

כה. עד השיגו לא אחר ישראלי ששום
 הצעיר החייל עצמו. רוזן היה מכל מופתע

 עמק שבפתח הצעיר השומר מקיבוץ )21(
 מקום בדמיונו אף לעצמו הועיד לא יזרעאל

 לא אפילו הוא בצולחים. השלישי לפני
 נאלץ השחיינים, כשאר מלוזד, עמו הביא

 שנות שש אחרי האחרון. ברגע מלזזה למצוא
ה שיאי כל את לשבור הצליח בהן שחיה,

ער ללא רוזן עוזי הפך גב, בשחית ארץ
ישראל. של 1 מם׳ שחיין עור
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