
ספורט
ל רג דו כ

שער דו־

מו־וס? בקרסול
 יצחק ד,תהלך וחצי כחודש לפני עוד
 פתח־ מכבי קבוצת של כדורגלנה זלצר,

 ״אתה :הספידוהו כולם קביים, על תיקווה,
 שלך הקרסול עצמות הכדורגל. עם גמרת

כ לשחק תמשיך אם לחלוטין. מרוסקות
 חייך כל ״תהלך להפחית, הוסיפו דורגל,״

לכולם. לעג זלצר יצחק קביים.״ על
 הליגה־הל- מישחקי על המסך בעלות

 דו־שער, כבש הוא האחרונה, בשבת אומית
 לזכות עצמה, מרוסקת רגל אותה בעזרת

 תל־אביב בית״ר מול במישחק קבוצתו
לפתח־תיקוואים. 0:2 של בתוצאה שנסתיים

זלצר יצחק כדורגלן
קביים בלי הבקעה

בכ הלאומית הליגה של הגורל תעתועי
החדשה. בעונה ימין׳ ברגל נפתחו דורגל.
 מתנוסס בליגה הראשון המחזור לאחר
ב פתוז־וזיקווה מכבי קבוצת של שמה
 בתום שאשתקד, אחרי הליגה טבלת ראש

כשלז־ הליגה את הקבוצה סגרה העונה,
 אנשי בילבד. נקודות שלוש־עשרה כותר,

 באמצע כבר השלימו פתח־תקיווה מכבי 1
א׳. בליגה ישחקו שהשנה שעברה העונה

 אולמרט אהוד הח״כים, שני באו אז אבל
ירי אין :אחרת החליטו אשר שתה ויוסי
קבוצות. 18 עם הלאומית, הליגה דות.

רוח־ הפיחה יורדים, אין שלפיה ההחלטה
 שר־ את המלבסית. בקבוצה מחודשת חיים

 של (אחיו זלצר זאב בידו נטל ביט־האימון
 את לייצב השתדל אשר זלצר), יצחק

האגודה. של שחקני־נוער על־ידי השורות
ה של השבת גיבור למלכס. סיפתח

 בהלם. שרוי זלצר, יצחק הלאומית, ליגה
עונה, של בפתיחתה שערים שני ״לכבוש

 עוד מה בגמור, עלי הצביעו שכולם לאחר
 כשחיוך שואל, הוא הבנאדם?!״ צריך *

 שהיו השערים, שני פניו. על נסוך רחב
מזיכרונו. נמוגו טרם מפז, יקרים

 הוא ,״12ה־ בדקה נכבש הראשון ״השער
 הרים ימין, באגף פרץ ״מירצ׳ינסקי מספר.

שהצ לפני לא השער, לרוחב הכדור את
 הכדור בית״תם. מגינים בשני להתל ליח

 — ראשי את מצא בחצי־גובה, .שהוגבה
 בחוזקה גגחתי מטר חמישה של וממרחק
הבית״רית. לרשת הכדור את ובזינוק

ל והוספתי דקות, חמש אלא חלפו ״לא ■
 דורון הקבוצה, קפטן נוסף. שער מאזני

 הכדור את גילגל ימין, באגף פרץ רוזנטל,
שהתמקמתי אני, .16ה־ רחבת לרוחב

ב פתחתי המטרים, 16 קו על עת באותה
 כחודש לפני שרק רגלי, קצר. מאמץ
 ומשישה־ לי בגדה לא מרוסקת, היתד, וחצי
 ל־ אדיר כדור־יעף שיגרתי מטר עשר

 ה־ הקבוצה שוער דויד, שמואל של רישתו
 דרך והושכן הורשת, הכדור בית״ריית.

 הצליח לא כלל כשהשוער הקורות, חיבורי
מעופו.״ אחר לעקוב
ל מעודד סיפתח הדיעות, לכל זה, היה

המלבסית. לקבוצה החדשה עונה
 והאחים האב זלצר, יצחק של מישפחתו

 אופייה מעצבי למעשה הם וזאב, רוני
 הפתח־תיק־ הקבוצה של והשלו הסימפטי

 שלא הבודדות הקבוצות אחת זוהי וואית.
אוה התפרעות בגין שנים מזה הורשעה

 ואוהדים שחקנים מדי יותר ״אנחנו דיה.
היש הכדורגל לאופי בהשוואה הוגנים,
 הקבוצות, ״שאר זלצר. יצחק אומר ראלי,״

 ברוטאליות. יותר הן אוהדיהן, ובמייוחד
 שלנו, בכדורגל טובים! מדי יותר אנחנו
 בעונה טוב. מדי יותר להיות אסור בארץ,

 שחיתויות זרועה שהיתה עונה הקודמת,
 אנדכי קורבן, במידת־מה היינו ואלימות,

 לנו מגיע היה כר-הדשא על התוצאות לפי
י׳ א׳.״ לליגה לרדת

 אורח הוא הגבס הכרה. מתוך חובבן
 הצלקות חרוטות רגליו על עתיק־יומין

 גובסו פעמים ״חמש זלצר: יצחק של
 כבר המחפשים יריבים, שחקנים יש רגלי.

ל במקום הרגליים. את המישחק מתחילת
 את לך מוצאים הם הכדור, את לך חפש

צל שזורים ורגליו גופו ואומנם, הרגל.״
 מפחידות לא והפגיעות ״הפציעות קות,

 לא אני ״מהכדורגל מדגיש. הוא אותי,״
נש הפלא, למרבה כדורגל. אוהב אני חי.
 בכדורגל חובבנים כדורגלנים עוד ארו

הישראלי.״
 ההד הכדורגלנים אחד הוא זלצר יצחק

 רקע על בכדורגל, הלאומית בליגה גנים
 מפירי״ כדורגלנים של ומוגזמת רחבה קשת

 עם בעימות הייתי לא ״מעולם מישמעת.
 של אזהרה קיבלתי לא מעולם שופטים.

 ה־ — שהוראתו אדום או צהוב, כרטיס
 לקנות,״ ניסו לא פעם אף אותי חוצה!

 לקנות שבאים ״אלה בסיפוק. ממשיך הוא
 מי אל יודעים וכדורגלנים, מישחקים
לפנות.״
 משחק ״אני ומספר: ,29 בן הוא כיום
 הפרמיירה היתד, 17 בגיל .10 מגיל כדורגל

 שהוא בו ניכר הבוגרת.״ בקבוצה שלי
 הכדורגל של האפלים רזיו את היטב מכיר

ה סיכויי לגבי מאחרי-הקלעים. הישראלי,
 אופטימי נשמע אינו הוא בליגה, עונד,

לש לנו אסור תימשך. ״האלימות :ביותר
 קבוצות. ארבע יירדו העונה שבתום כוח

 ויעלה.״ יילך המתח העונה סוף לקראת
חד־משמעית. פוסק הוא

ל ס ר דו כ
וזיל יזם של גויים

 לא אליצור, הדתית הספורט תנועת
 בספורט ממש של גורם מעולם היתה

ה התמודדויות שרוב העובדה הישראלי.
נע בארץ המרכזיים הספורט בענפי ספורט
 את הוציאה ובשבתות, שבת בלילות רכים

 למחנה. מחוץ אל הדתיים הספורטאים
 מיצוות, שמירת על ספורט שהעדיפו דתיים
אחרות. בקבוצות לשחק עברו

ה הספורט בתולדות לראשונה השנה,
כגו בו להופיע אליצוו עשוייה ישראלי,

 אלי־ של הכדורסל קבוצת ממש. של רם
ללי שנה לפני שעלתה תל-אביב, צור
להתמו הנראה ככל עומדת הלאומית, גה
בליגה. הצמרת ממקומות אחד על דד

 אליצור ניצבת מחזורים ארבעה אחרי
ניצ שלושה עם בטבלה, הרביעי במקום
גב כאשר מישחקים. ארבעה מתוך חונות

 הצמרת קבוצת על אליצור השבוע רה
 סימן זה היה ,79:75 בתוצאה ומת־גן מכבי

העונה. יכולתה לגבי מעודד
 רוזין, יהושע כיום מאמן אליצור את
 הלאומית והנבחרת תל־אביב מכבי מאמן

 של מישחקו על מתבססת והיא בעבר,
 — הישראלי הכדורסל של העבר כוכב

כהן־מינץ. תנחום
דתיים. אינם כהן־מינץ ולא רוזין לא

 אליצור של המרכזיים שחקניה ארבעת גם
לח שהחלו אמריקאיים, שחקני־רכש הם

לקבוצה. שצורפו אחרי רק ביפות בוש
 על בנוייה שאליצור העובדה אולם
 שיתופה משנה. אינה — חול״ של ״גויים

 גרם הלאומית, בליגה הדתית הקבוצה של
 השנה נערכים הליגה מישחקי שכל לכך
חול. בימי רק

י כסס״ צינקוגרפיה נ ״ ע ב
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