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ספח־ט
 לנו נעשה" פעם ועוד למיגרש עלינו
 את כאן לנו הביאו פה? זה מה חושך.

 היינו בהתחלה נגדנו! לשחק העולם ניבחרת
 שמכבי מפני בקלות, אותם שננצח בטוחים

 .4:6 פעם, הזאת הקבוצה את ניצח כבר
 שסידרו הבינונו אותם, ראינו רק אבל

טו הכי השחקנים את לנו הביאו אותנו.
 של חולצות להם הלבישו באנגליה, בים

לשחק. יאללה, לנו ואמרו קרוקודילים,
ה אנגליה ניבחרת של השוער שם היה

 גולים 4 אצלנו שקיבל מאסדו, טוני צעירה,
 כדי רק לכאן בא שהוא בטוח אני ברמת־גן.

 ברמת־גן, לו שעשיתי מה על בי לנקום
אנגליה. ניבחרת עם לו שגמרתי

 עצר הזה, במישחק מצויץ היה ויסוקר
הקרו שכל עד פנדל וגם מסוכנים כדורים

 זה אחרי אבל כפיים. לו מחאו קודילים
 העיקר, הרגליים. בין טיפשי גול לו עבר
 ,0:4 שהפסדנו חשוב לא לכם, אגיד מה

אותנו. ראו לא מזמן נהנו. שהיהודים העיקר
 לא גם מפסידים שאנחנו מזה הבושה

 בדרך לנו קוראים כאן כי גדולה. כל־כן
 יודעים היהודים ורק טים. פתח־תקווה כלל

שמ לא האחרים בישראל. זה שפתח־תקווה
 נורא רצבי ואבשלום בכלל זה על עו

מפסי נורא. לא זה ככה, אז עליהם. כועס
מביאים. לא למדינה נזק אבל מפסידים, דים

כדורעף
הבנים עדיפות

אופ קיבוצי ספורט הוא הכדורעף ספורט
 מאפיין הוא אין שבעולם למרות בארץ. ייני

 פיתחו בישראל הרי כפריות, קבוצות דווקא
להע יכולים שאינם קטנים בישובים אותו
כך משום כדורסל. או כדורגל קבוצות מיד

כדורגל
גבווז המוראל

 פתח־תק־ ניכחרת מישדוקי על
 כ־ הכדורגד בטורניר ווה-ישראל

 במיכתגג ר ז גל שיע מספר ניו־יורק
טלפונית: ובשיחה

נש מה ״האלו,
אצלכם? חם מע?

 אפס זה תודה, תגידו
 שנעשה מה לעומת

כלבים, חים כאן.
ש להשתגע. אפשר
ה על כבר מעתם

לא. .1:7 תוצאות?
 זה וורוצלאב. לא זה
־׳הצ שהדקלים מה
לנו. הכניסו כים

 אחד !כל ענקים! איזה דוקלה. קבוצת זאת
המו המוראל? איך לפחות. ושמונים מטר
יותר. קיבלנו שלא מאבסוטים גבוה. ראל

 מרוצים. היינו חם. היה בבוקר כבר
 בטוחים היינו לחום. רגילים דווקא אנחנו

 לחום. רגילים ,םד איפה! יסבלו. שהצ׳כים
 לא אני המזרחית. מאירופה מהמזרח, הם

 במיש־ להעמיד אבל בהרכב, להתערב רוצה
שבקו פטרבורג כמו שחקן כבלם כזה חק
 לא זה שלו, הראשונה בקבוצה משחק שי

 ילד. עוד הוא אשם. לא הוא בחוכמה. הכי
 הגול את שהכניס התבלבל כל־כך הוא

לנו. להם. לא בעצמו. הראשון
 שלא כאלה פצצות חטף !המיסכן ארלה

 אותו להחליף צריכים היו שלו. בחיים קיבל
 תארו לבונקר. כולנו ירדנו השני. בחצי

לא בהגנה, אבל הצטיין. שרצבי לעצמכם

עין־שמר של הנחתה הודפים המעפיל שחקני
הבנות על הבנים

 צנטר־ הייתי עוד הראשון בחלק בהתקפה.
 דלי, עם אותי שלחו השני בחצי אבל פור.

הקיצוני. הקו את לסייד
 הגיע מולנאר של אשתו בסדר. זה כן.

מאמן. כבר יש אותו. גם והביאה סוף סוף
 דברים כמה עכשיו כדורגלני־ר,ולנוע.

 זמן. שאין מפני בטלפון, לספר שאי־אפשר
 ברומא קצרה חנייה אחרי מההתחלה. נתחיל
 שיצאנו איך בהולנד. זה לאמשטרדם. הגענו

 התחילה. שהצעדה בטוחים היינו העירה,
 שזאת לנו סיפרו משוגעים, כמו הלכו אנשים

בית־הספר. אליפות
 שאר גם לשדה־התעופה הגיעו אחר־כך
 באוזי־ איתנו יחד שיטוסו כדי הקבוצות,

 חושך לנו נעשה אותם, שראינו איך רון.
בסרטים. רק רואים כאלה כדורגלנים

 לניו־ הגענו שעות שבע של טיסה אחרי
 האיש איפה הזמן כל שאל צפדיה יורק.

 זה הלפיד שמרוץ לו אמרתי הלפיד. עם
עכשיו. לא בחנוכה,

 הצלמים כל אז בשדה־התעופה, כשירדנו
 רק לצלם וניגשו הקבוצות כל את עזבו

 וכל חזקים עצמנו את הרגשנו אותנו.
 ריאל אנחנו כאילו עלינו הסתכלו הקבוצות

 בניו־ סאנטוס. לא אם לפחות, נואדריד
יש רואים שמסתובבים׳ איפה שמח. יורק

 הצטופפו שישראלים מיקרה לי היה ראלים.
 בשביל חתימה ביקש אחד וכל ברחוב סביבי
 שחקן־קולנוע שאני חשב שוטר שלו. הילד

חתימה. כן גם וביקש
 השני המישחק משהו. או תנינים

 נגד ארץ, של יופי בקאנדה, היה שלנו
 אני קתקורדיה, או הקרוקודילים, נבחרת

להם. קוראים איך יודע לא

 קבוצות הן בליגות הכדורעף קבוצות רוב
מקיבוצים. ובנות בנים

 הגביע גמר מישחקי נערכו עת השבוע,
 איצטדיון דמה ולגברים, לנשים בכדורעף
 כי גדול. אחד לקיבוץ החולוני הכדורסל

 חזו המקומות, את קיבוצניקים מילאו בעיקר
קבוצותיהם. בין בהתמודדות בהתפעלות

 הקבוצית מעיךשמר. פייפוריטים
 אלה היו והגברים הנשים בין הפייבוריטיות

 הגביע בתחרויות שזכו עין־שמר, מקיבוץ
 עין־שמר בנות מול שנה. לפני שנערכו

 המאמנת בהדרכת מעברות, קבוצת ניצבה
הרו הניבחרת חברת בנתר, מיה הלאומית

 עין־שמר, גברי מול ואילו לשעבר. מנית
 רק שעלתה המעפיל קיבוץ קבוצת ניצבה
הראשונה. לליגה השנה

 עין־שמר קבוצות של היריבות לשתי
 לערוך הזדמנות האחרונה בתקופה היתד,
 מעברות בנות הגביע. גמר מישחק על חזרה

 עין־ בנות על־ידי שבוע, לפני עוד נוצחו,
 המעפיל אנשי ואילו ;0:3 בתוצאה שמר,
 יריביהם, על האחרון הליגה במיפגש גברו

.2:3 בתוצאה
ה בהחלט. שונות התוצאות היו הפעם

 מעברות בנות בגמר. ניצח בחזרה מפסיד
 מלבד ומעלה, הצבא בגיל הן ששחקניותיהן

תלמי על גברו ,14ה־ בת שולדוס דבורה
 .1:3 בתוצאה עין־שמר, של התיכון דות

 המרץ. את הנסיון ניצח הגברים במישחק
 בחמש הארץ אלופי המנוסים, עין־שמר בני

 המעפיל, שחקני על גברו האחרונות, השנים
.1:3 בתוצאה כן, גם הצעירים
 מי בעין־שמר, ויכוח עוד יהיה לא מעתה

הבנות. או הבנים מי, על עדיף
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