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גלזר: מספר^שייע

ם רי'  שי -^אבל כ
ממש• מיקצועי אהיה

 הקו על לנסוע למישחק מישחק ובין לשחק׳
מדי. יותר קצת זה לירושלים,
 נגד הניבחרת של המישחק היה בהתחלה

 יום, באותו שלם מבול היד, גאלאטאסראי.
 אותי הכליל לא שמאנדי שמחתי דווקא אז

 יכולתי שלפחות מפני הראשונה, בקבוצה
 כשעבר אבל בטריינינג. לבוש בצד, לעמוד

 תוצרת, הראתה לא והניבחרת המישחק, חצי
 ״שייע! וצעק: כספו את לדרוש הקהל התחיל
שייע!״

 אומנם השנייה. במחצית לשחק עליתי אז
 הצליחה לא בד, שיחקתי שאני ההתקפה גם

התקפנו. לפחות אבל לתורכים, גולים להבקיע
 לראות היה אפשר כתבו, שהעתונים ממד,

 הם דבר. שום מבינים לא שעתונאי־הסמיט
 בכלל חלש. הייתי מרכזי חלוץ שבתור כתבו

 ואילו פורץ, ימני מקשר הייתי נכון. לא
מאחור. המרכזי החלוץ היד, סטלמך
 אחר־כך גולים. משלושה פחות לא
 נגד מכבי של הכדורסל למישחק הלכתי

 לנוח. לי יתנו שם שאולי וחשבתי התורכים
 הקהל התחיל מופסדים היו כשמכבי איפה!

 ביקשו שייע!״ ״שייע! פעם: שוב לצעוק,
 שהתחילו איך המשוגעים. להתלבש, ממני

 בקושי והסתלקתי. אשתי את לקחתי המכות,
 צריך אני אז בכדורגל, ממכות מתחמק אני
מכדורסל? לסבול עוד

בשכונת־ בני־יהודה, נגד שיחקנו בשבת
 הראשון, הגול את שם הבקעתי ד,תיקווה.
 בקרן שאומרים כמו הקרקע, את ,והכשרת
 עוד הבקענו אחר־כך השני. לגול הקיימת,
 מרוב מבולבלים היו בני־יהודה שלושה.

לעצמם. גול הכניסו שבטעות עד גולים,
 הכדורגלנים נגד לשחק עלינו ראשון ביום

 הזמנו לא אומנם אנחנו גאלאטאסראי. של
 אבל הפועל. מרכז אותם הזמין לארץ, אותם

 אחרי נגדם, לשחק פחדו הפועל קבוצות
 הניב־ שאפילו מצויינת קבוצה שזאת שראו
 תל־אביב הפועל אותה. לנצח יכולה לא חרת
 שלהם השם על כנראה פחדו השאר וכל

ולהפסיד. מכה לחטוף מכבי את ישלחו
 קבוצת־ להיות כנראה מתאימה מכבי אבל
 אומנם הם הישראלי. הכדורגל של הייצוג
 בכבוד, הפסד לנו היה זה אבל ׳2:3 ניצחו

טיפ היו שקיבלנו מהגולים ששניים בייחוד
ההגנה. באשמת והוכנסו שיים

 השחקן — מאטין אלי ניגש המישחק לפני
 לא פצוע שהיה שבגלל שלהם, ביותר הגדול
 למזכרת. איתי להצטלם וביקש — כאן שיחק

 גם אבל האלה. התורכים אותי, זוכרים הם
צע המשחק כל אותי. שכת לא שלנו הקהל

 שאהרונסקינד אפילו שייע!״ ״שייע! קו:
״שייע!" צעקו: הגול, את הבקיע
 יודע לא באמת אני צועקים? הם איך
הכוח. את לוקחים הם מאיפה

כפול 11*01
 של השני מישחקי־ד,סיבוב תחילת עם כבר

 כי ברור היה בכדורגל, השונות הליגות
 הליגה ממישחקי עברה זירת־ד,התעניינות

 הקבוצות דירוג א׳. ליגה למישחקי הלאומית
 לספק מקום עוד הותיר לא הלאומית בליגה
 הפתעות יהיו לא אם הסופי. לדירוג בקשר

 בליגה לאחרונה, כאלה, ואין — מרעישות
 פתח־תיקווה, הפועל שוב תוכתר — הלאומית
 נקודות שש בהפרש הטבלה בראש הצועדת

 בית״ר ואילו האליפות; בכתר מיריבותיה,
 הוריד זה מצב א׳. לליגה תנשור תל־אביב

הלאומית. הליגה ממישחקי המתח את
 יהיה מה לדעת אין עדיין זאת, לעומת

 לחמש לפחות א׳. בליגה הסופי הדירוג
ובעי באליפות, לזכות סיכוי יש קבוצות

רמת־גן. ולהכוח שעריים למכבי קר
 הגדולה הסקרנות את המעורר המישחק

 השבת, שנערכו אלה בין זו, בליגה ביותר
 לבין שעריים מכבי בין ברחובות התקיים
 זה. לכתר היא אף הטוענת טבריה, הפועל

שע זכתה לא האחרונים מישחקיד, בחמשת
 התקדמה טבריה ואילו אחד; בניצחון אף דיים

הטבר־ רבי־שערים. ניצחונות בעזרת בדירוג

 ביחוד כפייבוריטים, למישחק עלו יינים
 נעדרו שעדיים שמקבוצת העובדה לאור

הש שחקני אולם מרכזיים. שחקנים שלושה
.0:3 — במפתיע ניצחו הרחובותית כונה

 הניצחון. סוד את הבינו מהצופים מעטים
 קיבלה שבוע שלפני בכך טמון היה הוא

 יצחק המאמן, לנסיון. חדש מאמן שעדיים
 בעבר, לגדולה, שהעלה מגדל, (״צוזאנציג״)

 התריס ב׳, בליגה לוד הפועל קבוצת את
 לנסיון: התקבלו עם הקבוצה אנשי לעבר
 אצלכם שאני כמו בנסיון אצלי ״אתם

בנסיון.״
 שעדיים שחקני ׳הצליח. הכפול הניסיון

 והוא כמאמנם צוואנציג את לקבל הסכימו
 להזדרז. עליו יהיה כקבוצה. לקבלם הסכים

 מישח־ שמונה העונה, נותרו, הקבוצה בפני
 מכבי אם יקבעו אשר והם — בלבד קים

הלאומית. לליגה לעלות תצליח שעריים

כדורסל
מריר מישקוו

הקו המשטרה בפקודת מפורש סעיף ״יש
 לד, יש אם המשטרה. של תפקידה מד, בע

.חשש . המש חייבת ברחוב, מתקהלים אם .
 הפרעת־ למנוע כדי בצעדים לנקוט טרה

 היא המשטרה, של תפקידה זהו התנועה.
הסדר.״ על לשמור חייבת

 שר בכנסת השבוע אמר אלה דברים
 להצדיק ניסה הוא שיטרית. בכור המשטרה,

 בהפגנה כוחות־ר,משטרה התערבות את בהם
 מרכז ישיבת לפני הסטודנטים, של השקטה
אהל. באולם שנתקיימה מפא״י
 התקהלות שוב היתד, השבוע שישי ביום
 לא היא איש. כאלפיים של התקהלות גדולה,
 באיצטדיון אם כי מפא״י, מרכז לפני נערכה

להפר חמור חשש קיים היה ביפו. הכדורסל
 היתד, לכן קודם ימים כמה רק הסדר. עת

עצמו. מקום באותו גדולה התפרעות
משט כוח במקום נמצא לא אף־על־פי־כן,

 כוח היה לו הסדר. על לשמירה שיספיק רה
 למנוע יכולה ישראל היתד, בנימצא, כזד,

נעימה. בלתי דיפלומאטית תקרית מעצמה
 באיצ־ נערך בליל־שבת כיציע. פוגרום

 אלופת בין מישחק היפואי הכדורסל מדיון
 מכבי לבין גאלטאסראי, בכדורסל, תורכיה

 זה יד,יד, שלא מראש ברור היד, תל־אביב.
 יומיים שהפסידו — התורכים רגיל. מישהק

 39:54 בתוצאה זה מיגרש על לכן קודם
 — תל־אביב הפועל בכדורסל, ישראל לאלופת

המכ מקרי, היה זה הפסד כי להוכיח רצו
 הראשונה, בפעם השנה, לוזתר שנאלצו בים,

 כדורסלני לטובת שלהם האליפות תואר על
להו הפועל, נגד לשחק למעשה עלו הפועל׳

גאלאטסראי. על לגבור מסוגלים הם כי כיח
 דווקא כשופטים ניבחרו גם שכך, כיוון

 תל־אביב, מבבי כאנשי הידועים שופטים שני
שומאכר. ושמואל כספי שאול

 ורב־ חריף היה המיגרש על המישחק
 ביתרון במחצית הובילו התורכים תהפוכות.

 את מעודד המקומי כשהקהל ,27:30 של
 ישבו גאלאטסראי כדורגלני ואילו — המכבים
 במחצית ד,כדורסלנים. חבריהם את ועודדו
 הפכו השחקנים המישחק. החריף השנייה

 התבלט ביחוד בעבירות. הירבו יותר, גסים
הת השופטים שני המכבי. כהן, זוהר בכך

 שריקת־ לפני שניות 45ו־ מפגיעותיו עלמו
.63:66 בתוצאות המכבים הובילו הסיום
להת שהביאה — השערוריה פרצה כאן
למישחק. קץ ששמה המונית פרעות
 קיימות כך על ההתפרעות? התחילה כיצד
מצטיי ׳הגירסות כל מבירור שונות. גירסות

הבאה: התמונה רת
הצו בין שישבו גאלאטאסראי, כדורגלני

 המתעלמים השופטים על התמרמרו פים,
בקרי פתחו הם כהן. זוהר של מפגיעויתיו

 התורכית. בשפיר, חרפות, אף השמיעו אות,
תור ?וצאי ישראליים כמה ישבו בסביבתם

 כך על הגיבו דבריהם, את שהבינו כיה,
 תיג־ לאגרופים. עברו מדיבורים בחרפות־נגד.

 לבין התורכים הכדורגלנים בין רת־ר,ידיים
 הוציא כאשר כללית. לתיגרה הפכיה שכניהם,

 הסובבים חשבו מכיסו, מסרק התורכים אחד
 הפכה וד,תיגרר, סכין הוא המסרק כי

לפוגרום.
הק מאמן ״1 כישראלים תקנא ״אל

 נחבט אוראס, עלי ד״ר התורכית, בוצה
 נסחפו הכדורסלנים ונפצע. בראשו באלה

 הגיעה כאשר הוכה. וחלקם לתיגרה, הם אף
והתור המהומה כבר שככה למקום, המשטרה

 על צודק, בזעם ■המיגרש את עזבו כים
הבלתי־צפויה. הכנסתיו•,אורחים

 התפייסו, והתורכים נגרעו שהרוחות למרות
 ביחסים מריר כמישקע זו תקרית תישאר

 אמר תורכיה. לבין ישראל בין הספורטאיים
בק מקנא לא ״אני מכבי: מכדורסלני אחד

בתורכיה!״ שתופיע הראשונה הישראלית בוצה

מ.£7< *0<0>/ /$ ׳

מפתיע הכל, המנקה

עקרות־הבית קהל את

של חדשה בסידרה

,גיקי״ אריזות 20 תמורת
 ומזלג כף :בחירתך לפי הפרסים אחד

 מקריסטל לעוגה צלחת ;(אמגט) לסלט
 קערה (אמגט); מסחטה (כתר); פלסטיק

(כתר). מלב! צלחות 3 מכסה(ברלט); עס

״ניקי״ אריזות 50 תמורת
 לבצק קערה הבאים: הפרסים אחד

 לחס סל ;(אמגש לחמאה מיכל ;(כתר)
 מגרה ;(אמגש סכו״ס מיבש ;(ירסינה)

לש. (בר ם ו״ סב ל

״ניקי אריזות ססו תמורת
 גדולה צלחת הבאים: הפרסים אחד

לתב סט ;(כתה פלסטיק מקריסטל
 נאמגש. לדגים סט (אמגט); לינים

★
 חול, יום כל ״ניקי״, פרסי את לבחור אפשר

התחנות: באחת לפנה׳־צ, 1—8 השעות בין
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