
ספורט
שייט

ם אלופי וזמקזו־קע־ם ה
 זז!ו — שנים גשש אלופי־עולם שלושה

 מתבייש היה לא ענף־ספורט ששום הישג
 שאליפות־עולם — בישראל רק לא בו.

 כחזון בה נראית כלשהו ספורטאי בתחום
 גדולות במדינות גם אלא — אחרית־הימים

 ישראל הצליחה זאת ובכל יותר. ועשירות
 שנים, בשש אלופי־עולם שלושה להעמיד

.420 דגם שיט־המיפרשיות בענף
ל העומדת מונטריאול, לאולימפיאדת

 ישראל מתעתדת ,1976 בקייץ היערך
 בתחרויות ציוותי־שייטים. שני לשלוח

ל (דומה 470 דגם במיפרשיות שייערכו
 אמור יותר) גבוה תורן עם ,420 דגם

 ,20ה־ בן אמברם מרדכי ישראל את לייצג
 ההולנדי בדגם האחרון. אלוף־העולט

ו כרמל צפניה הארץ את ייצגו המעופף
 קודם שנה חצי אולם מיכאלי. יאיר

 ה- סגל את שתקבענה התחרויות פתיחת
 למעשה מקורקעים לאולימפיאדה. שייטים

 מרדכי :זה בתחום ישראל של האסים שני
כרמל. וצפניה אמברם
מרדכי מספר סירה,״ היום לי ״אין

אמברם שייט
אין מיפרשיס — יש רוח

 שלי ״הסירה סדיר. בשירות חייל אמברם,
 דואג לא אחד אף שימוש. מכלל יצאה

 40 אין אישית, לי, לאימונים. לסירה, לי
 אולימפית. סירה לקנות כדי לירות אלף
 החוף.״ על מקורקע פשוט אני

 מי ,38,-ד בן כרמל צפניה של מצבו
 ישראל של הראשון אלוף־העולם שהיה

 ״עד יותר. טוב אינו בשייט־מיפרשיות,
 סירה,״ לי היתה לא חודשים שלושה לפני

 ״שנה במיקצועו. מסגר שהוא צפניה, מספר
 בסוף רק ■לענף־השייט. מחוץ הייתי שלגיה
 ודרשו משומשת, סירה לי, הציעו הקייץ
 אמרתי קנייתה. בהוצאות להשתתף ממני

 לי אין ממני! ,תרדו הספורט: למוסדות
משו סירה לי נתנו לבסוף בכיס!׳ גרוש
 לאולימפיאדה.״ להכנות לי יש זה משת.

 הם וכרמל אמברם קדחת״. ״קיבלתי
ה שהרשות על מקובלים בת־ים, תושבי

שהע בענף, כלל תומכת אינה מקומית
 בזירת גאווה של גדושה מנה לעיר ניק

 ״נש־ אמברם: אומר הבינלאומי. הספורט
 קיבלתי לא אלוף־העולם, בתואר זכיתי
 מראש־העיר.״ מיכתב־ברכה אפילו
 מורת- את מסתיר אינו כרמל צפניה גם

 באליפות־העולם, שזכיתי ״אחרי רוחו:
נפ הישראלי, בספורט היסטוריה ועשיתי

 שר־ אז שהיה כרמל, משה עם גשתי
 שר- אז שהיה אלון יגאל ועם התחבורה,

 והבטיחו מהישגי, התלהבו כולם החינוך.
 קדחת!״ קיבלתי? מה וגבעות. הרים לי

 ישראל לשייטי יש הסימנים, כל פי על
באו כלשהו להישג יותר רבים סיכויים

 לשחיינים, לאתלטים, מאשר לימפיאדה
ש כדי אבל לכדורגלנים. או למתאבקים

להת צריכים הם להישגים, להגיע יוכלו
 בשביל סירות. להם דרושות לאימונים אמן.

 יכול איש אץ וזאת כסף. צריך סירות
עבורם. להשיג

כדורגל
נלרגץוז־גן החוזק

לפייגנבוים!״ עשו מה תראה ״שופט!

 יעקב תל־אביב. הפועל של בלמה צעק
 בקושי הוא !אותו ״חנקו רחמינוביץ.

י !״נושם
 בשבוע שנערך במישחק־הגביע זה היה

ו תל־אביב הפועל קבוצות בין שעבר,
ה המחצית לסוף סמוך רמת־גן. הפועל
 השער פי אל קשתי כדור הוגבה שנייה,

 (״יוז׳י״) יוסף רמת־גן, שוער הרמת־גני.
 יהושע תל־אביב הפועל וחלוץ סורינוב,
 הכדור אל התרוממו פייגנבוים, (״שייע״)

 ידיו בין בכדור לנגוח הצליח שייע יחד.
 אצל ספק שעוררה בצורה סורינוב, של

חוקית. היתה האם השופט
 לבעיטת־ שרק בן־יצהק, עובדיה השופט,

 סו- זינק רגע באותו שייע. ׳נגד עונשין
 את לפת חברדלנבחרת׳ לעבר רינוב

 פקעת לחונקו. והחל ידיו בשתי צווארו
 מנעה השניים, את הקיפה שחקנים של

 כאשר המתרחש. את לראות מהשופט
 פיי- את ראה הוא למקום, השופט הגיע

 וסימני אדום, צווארו בכבדות, נושם גנבוים
בו. ניכרים עדיין סורינוב של אצבעותיו

 מה־ סורינוב את הרחיק לא בן־יצחק
 — צהוב בכרטיס הסתפק הוא מיגרש.

 את הרגיע לא הכרטיס אבל אזהרה. סימן
 ניצחה שבו המישחק, בסיום סורינוב.
 לעברו סוריגוב פרץ ,2:1 בשיעור רמת־גן

 רחמינו- יעקב תל־אביב, הפועל בלם של
ה בין מגונה. תנועה כלפיו החווה ,,ביץ

 חריפים, חילופי־דברים התפתחו שניים
 המישטרה, רק חילופי־מהלומות, שהפכו
 צר־המידות, הרמת־גני במיגרש שנכחה

השניים. בין להפריד הצליחה
 זו שהיחד, ייתכן מחיר. ׳ככד ניצחון

 העלול מהסוג מקרית, התלהטות־יצרים
שבו שלושה אולם כדורגלן. לכל לקרות

 מסתבר הכדורגל עונת שנפתחה אחרי עות
עו א׳, בליגה המשחקת רמת־גן, הפועל כי

 ולאו־ בחדשות. קבוע מקום לתפוס מדת
 של מיקרהו הטובות. בחדשות דווקא

ש למה הסימפטומים אחד הוא סורינוב
בקבוצה. מאחרי־הקלעים מתרחש
 הפועל בין פסע רק היה שעברה בשנה
 השנה, הלאומית. הליגה לבין ומת־גן

 אנשים ניצבים הקבוצה מאחרי כי נראה
 בכל הלאומית לליגה להעלותה שהחליטו

הכס את שהשקיעו הם אלה אנשים מחיר.
 שחקני־מפתח לרכישת דרושים שהיו פים

 רוני קלדרון, רוני כמו הלאומית, בליגה
 רוצים הם לקבוצה. סורינוב ויזז׳י לוריא
לכספם. מיידית תמורה לראות
ה מאמן של הדחתו גם מוסברת בכך
 שבסיבוב אחרי קונפורטי, בני קבוצה,

ב אלא בניצחון הקבוצה זכתה לא השני
 ברורים, איומי־רצח קיבל בני בילבד. תיקו

במישטרה. התלונן לא אך
 את לנצח רמת־גן הפועל הצליחה השבוע

 אולם .0:1 בקושי קריית־שנוונה הפועל
בקבו במתרחש בדאגה צופים ברמת־גן

 צרות,״ הרבה השנה תעשה ״היא צה.
 ליריבותיה, מתכוונים ואין בעיר, אומרים

לאוהדיה. דווקא אלא

כצמדות ב1ט מקו□
 כך. !״לאליפות רצים אנחנו ״העונה
 קפטן שום, (״שומי״) יצחק קובע בפשטות,

ו כפר־סבא הפועל של קבוצת-הכדורגל
 לו היו השבוע הלאומית. הניבחרת כוכב

 הביסה קבוצתו זאת. לקבוע הזכויות כל
 עצמו כשהוא ,0:4 בשיעור חיפה מכבי את

 בראש והתבססה שערים, שני הבקיע
הלאומית. הליגה טבלת

 כמו הגנתי כדורגל משתקים לא ״אנחנו
 להפסיד,״ המפחדות השנה, הקבוצות כל

 קבוצתו, הצלחת את להסביר שום מנסה
 שער ספגה שטרם בליגה היחידה שהיא
ב פתוח, מישחק משחקים ״אנחנו השנה.
.4—3—3 של הקלאסי מערך

 בראש שום צועד השבת מישחקי אחרי
 הלאומית, הליגה של מלך־השערים טבלת

 לדעתו, אבל שערים. שלושה כשלזכותו
 אהיה שלא להמר מוכן ״אני מיקרי. זה

מצטנע. הוא השנה,״ מלך־השערים
 כפר־ הפועל של מאמנה שרף, שלמה

 קבוצתו סיכויי לגבי יותר זהיר ׳נשמע סבא,
 עזבו השנה לקבוע. עדיין ״קשה השנה:

ה של ׳שחקני-מפתח כמה הקבוצה את
 קבוצה בעייה. עוד ויש הראשון. הרכב
 ואמביציה, מסורת צריכה לאליפות שרצה

 שיחקה קודמות בשנים חסר. עדיין וזה
 או בליגה, להישאר כדי רק כפר״סבא

 להשתחרר צריך באמצע. טוב מקום לתפוס
הזאת.״ מהרגשת־הנחיתות
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