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 מרענן העדץ טעמו כי
 מהתמרים מיוצר פדסטו כי

 והמבריאים: המזינים הטבעיים
ועולש. קפה (מאלט), לתת

כדורגל
אבא של תפקיד

 הכיסה בו הכדורגל משחק על
 תל־ מככי את פתח־תקווה מכבי
 שייע מספר ,0:3 כתוצאה אביב
גלזר:
שויצר. להיות אתחיל, אני מעט שעוד בחיי

 שעות, לכמה שלי הקבוצה את עוזב אני רק
 ילדים כמו הם וכבר

מת אבא׳ של קטנים
 3 וחוטפים בלבלים
 העונה בכל גולים.

 רק השתתפתי לא
ליגה. משחקי בשני

 למשחק נסעתי לא
 ירושלים הפועל נגד

שלי שם וחטפנו
ל יכולתי לא שיה.

 נגד במשחק השתתף
 מה שלישיה. עוד וקיבלנו פתח־תקווה מכבי

 או חולה להיות לשחקן אסור כבר פה?! זה
ה במדינה רגל לשבור אסור כבר פצוע?!

 כש־ יקרה מה לחשוב רוצה לא אני זאת?
 את לעזוב אצטרך בערך שנים עשר בעוד

אז? יהיה מה הכדורגל.
 של אימון לנו היה שעבר השבוע באמצע
הנב בין מיבחן משחק עשה מאנדי הנבחרת.

 כל לשם באו הזקנה. לנבחרת הצעירה חרת
 שאי־אפשד שלושים, אולי שחקנים, הרבה כך

 שאנחנו, בעוד אבל בכלל. הם מי לדעת היה
 קל, אימון בתור המשחק את לקחנו הזקנים.

לנצח. והחליטו ברצינות זה את לקחו הם
 30 בני חלקים לשלושה חולק המשחק

הנב שחקני שיחקו הראשון בשליש דקות.
 לא באמת אני מצויין. באמת הצעירה חרת
ש אלא טוב. כזה נוער גדל מאיפה יודע

 מהרגליים, נפלו כמעט כבר הם לשני בשליש
 עובר היה הכל שרצינו. מה בהם ועשינו
ה עם לי שהיה קטן סכסוך לולא בשלום
 שהכדור אלא לשער שום לתת רציתי כדור.
 את הכנסתי בו, ובמקום הטעיה, לי עשה
 אל שלי לקרסול שקרה מה לאדמה. הרגל

 היה זה פעם? ראיתם פורפרה תשאלו.
דבר. אותו בדיוק

 כזה במצב ״הכיתה״. :אמר הכן
 השבת. במשחק להשתתף יכולתי שלא ברור

 סוף־ כך. כל אותי שצריכים גם נראה לא זה
 האריות אותם לא זה פתח־תקוה מכבי סוף

פעם. שהיו
ו שנתיים מלאו עדי שלבני מאחר אבל
 הזמן כל לי מבלבל והוא חודשים ארבעה

 כדורגל! כדורגל! בבית: וצועק המוח את
 משחק לראות סוף־סוף אותו לקחת החלטתי

 היה בהתחלה תיכף למגרש. ונסענו אמיתי
 הקבוצה במקום בכתובת. שטעיתי לי נדמה

 קבוצה ראיתי פתח־תקווה מכבי של החלשה
ש ואחרי כדור. כל על שלחמה אמביציונית

 בטוחים, גולים שני פיספסו שלנו החברה
להת והתחילו אומץ הפתח־תקוואים קיבלו

ובכוח. ברצינות אותנו קיף
צירו משחק שיחקו דווקא שלנו החברה

 גם בסוף צירפו הם שתמיד אלא יפה. פים
 לשער. הכדור את שהמשיך מלבסי׳ של רגל

 את פעמיים המחצית עד לנו הבקיעו וככה
נשברה. שלנו ההגנה זה אחרי השער.

ל אבל המשחק, סוף עד להישאר יכולתי
 יותר היה זה גם מספיק. כבר היד, שלי בן

 לי: אמר הוא התחלה. בתור בשבילו מדי
 במשפחה שאצלנו ואף־על־פי הביתה! אבא׳

 להורים, פקודות נותנים שהבנים נהוג לא
והלכ זה, במקרה המצב על איתו הסכמתי

 שמעתי שחטפנו השלישי הגול את אז תי.
לראות. במקום

במסלול
דגגשחק שסו״□ 5

 בממוצע נכנסים בשבוע שכוע מדי
 בישראל הכדורגל טוטו מפעל לקופת

 הכנסות מדו״ח התברר זאת ל״י. 5780
 האחרונים. החדשים בארבעת הטוטו של

 היה אחד טור רק משתתף כל מילא אילו
 23.120 בטוטו השבועי המשתתפים מספר
 ממלא משתתף שכל מאחר אולם איש.

מס כי מסתבר טורים, שלושה בממוצע
הכדו משחקי תוצאות את המנחשים פר

 שמונת בסביבות הוא שבוע מדי רגל
 שנכנסו הל״י אלף 92 מתוך נפש. אלפים
 האחרונים החדשים בארבעת הטוטו לקופת
 הספורט. למוסדות אלף 20כ־ רק נמסרו

 ל״י) אלף 53( לפרסים הוצא הכסף שאר
 קבוצות . . . שונות ארגוניות ולהוצאות

 השערים מספר את שספגה הכדורגל
 בעונה הליגות במשחקי כה עד ביותר הרב

 14 תוך תל־מונד. הפועל היא הנוכחית
 פעם, 73 הקבוצה שער הובקע משחקים
משחק. בכל פעמים חמש גממוצע
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