
ספורט
כדורגל

בשי!״□ *ווות3
 יצאו משיניו ושלוש דם, שותת כשהוא

 מאמו־ פיינברג, חיים רץ שימוש, מכלל
ש שוטר לעבר בת־יס, הפועל שיל שחקן
 העירוני הכדורגל איצטדיון בתחומי עמד

 ״שוטר, מכאבים: זועק שהוא תוך בבת־ים
 כדורגל, לא זה אותו! לעצור חייב אתה

 בפניו הביט השוטר לרצח!״ ניסיון זה
 בסדר, יהיה ״זה :והשיב פיינברג, חיים של

המישחק.״ אחרי אותו נתפוס אנחנו
שמו כיסוי. היה לא השוטר של לדבריו

 לא המיגרש בתחומי שהיו השוטרים נה
 עד הוכה שבה התקרית נוכח כלל, הגיבו

 בת־יס. הפועל של המאמן־שחקן דם זוב
 במישחק האחרונה, בשבת אירעה התקרית

ש בת־ים, להפועל באר־יעקב הפועל בין
 המישחק .0:1 באר־יעקב בנצחון נסתיים

דרום. א׳ ליגה במיסגרת נערך
 דקה באותה .68ה־ בדקה אירעה התקרית

 פניו על גורן, אלי באר־יעקב שחקן סטר
 שעלה פיינברג, חיים המאמן־שחקן של

ש הסטירה, קודם־לכן. רבע־שעה לשחק
 ללא וניתנה המאמן של פניו על נחתה

 חיים על להתנפלות אות שימשה סיבה, כל
 שהיה איטליז, בעל ,29ה־ בן פיינברג,

מכ קבוצת של מעמודי־התווך אחד בעבר
הלאומית. מהליגה פתח־תיקווה בי

פיינכרג מאמן
!״לרצח נסיון ״זה

הש שפיינברג אחרי כפנים. בעיטה
במרו הגיח הבת־ימי, כר־הדשא על תרע

 ובעט באר־יעקב, מהפועל חסון אלי צה
 פייג־ הבת־ימי. המאמן של בפניו בחוזקה

 ביציע. אף נשמעו וזעקותיו צעק, ברג
 ג׳ורג׳ המישחק, שופט מפיו. ניגר רב דב

ב הסתפק המהומה, בלב שניצב אשקר,
 לעבר זה במישחק נוסף אדום כרטיס הנפת

חסון. אלי
ש בת־ים, שחקני פיינברג, של חניכיו

 פניו, נוכח החווירו מאמנם, לעזרת חשו
 השחקן לוי, ג׳קי בדם. מוכתמים שהיו

 ראשו את לפת בוז־יס הפועל של המוצק
 שאר כדורגל.״ לשחק מפסיק ״אני וייבב:
 במאמנם, להביט העזו לא בת־ים שחקני

בחדרי-ההלבשה. להירגע וניסו
הספ שחקני טמנו לא המהומה, במהלך

ו בצלחת, ידיהם את באר־יעקב של סל
 לתת שביקשו נראה למדורה. שמן הוסיפו
שהש אחיהם לאחד־עשר סולידארי עידוד
 הללו המיגרש. על כאחוזי-אמוק, תוללו,
 את מכלים והחלו צינורות־השקייה תפסו
הבת־ימי. בקהל זעמם

 הפסיק לא אשקר, ג׳ורג׳ המישחק, שופט
 17 בת הפסקה כעבור גם המישחק את

 לבית־ מייד נלקח פיינברג חיים דקות.
 יה־ אחרי בצהריים, 1.30 בשעה החולים.
תלונה הוגשה בבוקר), (שנערך מישחק

26

 באר־ הפועל שחקני שני נגד למישטרה
 שנמלטו חסון, ואלי גורן אלי — יעקב
המישטרה. הגיעה עת המישחק אחרי

 צילצל במוצאי-השבת רוצחים. כמו
 אייי׳נה פיינברג. מישפחת בבית הטלפון

הרי הבת־ימי, המאמן של אישתו פיינברג,
 היה ולתדהמתה הטלפון, שפופרת את מה
 ״בעלך ברגיג: באר־יעקב, מאמן הקו על
 ״הוא בעזות־מצח, בדגיג אמר בסדר,״ לא

ה את צריך מי גדול. סיפור מזה עושה
 לסדר יכולים אנחנו במישטרהי תלונה

 קפאה פיינברג אילנה בינינו...״ העניין את
ה את ״לבטל השיבה: אך מקומה, על

 כמו התנהגו שלכם השחקנים !י תלונה
!״רוצחים

 ו־ באר־יעקב הפועל שחקני התפרעות
 יוצא- מאורע בבחינת היתה לא אוהדיהם,

קוד שהרשעות הקבוצה, של בדרכה דופן
 ה־ בבית־הדין לחובתה כבר נערמו מות

 מנגד, לכדורגל. ההתאחדות של מישמעתי
 :הפעילות הפסקת שוקלים בת־יס, בהפועל
 קינד מרדכי שמיקרה מוכנים לא ״אנחנו

אמ משחקנינו,״ אחד על עצמו על יחזור
בת־ים. הפועל קבוצת הנהלת חברי רו

בתור הבא המאמן
 מיספר העונה שתקפה מכודההתפטרויות

 כנראה תפסח לא בכירים, מאמני־כדורגל
 קפיטול- אהרון רנווז־גן, הכוח מאמן על גם

 האחרונה, בשבת הקבוצה של הפסדה ניק.
 — רנות־ענזידר מכבי מול הרמת־גני בדרבי

 התפטרותו את הנראה, ככל יחיש, ,2:0
ה קפטן שהיה מי המאמן, של המאולצת

עברו. בשנים קבוצה
 מנסים שבועות, מיספר שמזה מסתבר
 מאמנם את להדיח רמת־גן הכוח כדורגלני
 קבוצה לאמן ראוי הוא ״אין בטענה:

 אחרי שבועיים, לפני הלאומית.״ בליגה
 תל־אביב מכבי מול הקבוצה של תבוסתה

 בקפיטול- האשמה את השחקנים תלו ,4:1
צעי של שיתופם נגד מחו השחקנים ניק.
 בתום הקבוצה. של הפותח בהרכב רים

 באיצטד־ בחדרי־ההלבשה התבוסה, מישחק
למאמן. בוטים דברים נאמרו בלומפילד, יון

מת לשחקנים המאמן בין העימות עיקר
 — הוותיקים השחקנים בין למעשה, נהל׳

 דני והשוער שרר גדעון טרים, מזל פרקש,
 ,15ה־ המחזור ערב מאמנם. לבין — מנו
 לשוער קפיטולניק בין חריף ויכוח פרץ
 כי איים שקפיטולניק לאחר זאת, מנו. דני
 הוויכוח צעיר. בשוער להחליפו בכוונתו יש

 להמשכו הפריע השניים, בין שפרץ הקולני
 כתבי־הספורט הקבוצה. אימון של התקין

 מידע לקבל שבאו היומיים, העיתונים של
 בית״ר נגד המישחק לפני הקבוצה, מצב על

 השאר בין שבאו. כלעומת חזרו ירושלים,
סקופים.״ אין ״בווכוח להם: נאמר

רמת־ הכוח ששחקני לכך נוספת סיבה
 היא מתפקידו, המאמן את להדיח מנסים גן

 מאמי מיספר מצויים אלה שבימים העובדה
 חסרי־תע- בחזקת שהם בכירים ני-כדורגל

 במקום המזדנבים הקבוצה, כדורגלני סוקה.
 רוח בקוצר מייחלים בטבלה, הלפני־האחרון

 העילה את לשחקנים שייתן הבא, להפסדם
לקבו מאמן־חירום ולמינוי המאמן להדחת

עליה. מרחפת ירידה שסכנת צה׳
יכול את מסתיר אינו קפיטולניק המאמן

 עד שספגה הקבוצה, הגנת של הירודה תה
 שערי- שיא המהווים שערי־חובה, 22 כה

מטע חלק הלאומית. בליגה כה עד חובה
 השוער לעבר מופנה המאמן של נותיו
ה הגנתו על בהצלחה מנצח שאינו דני,

 דני הצליח כאשר שעבר, בשבוע חדירה.
 במישחק בהצלחה, שערו על להגן מנו
המאמן. שתק ירושלים, בית״ר מול

 היה יכול לא האחרון החמישי ביום
 שהוטחו העלבונות את עוד לשאת ״קפי״,

שחק התפטרותו. על לפתע הודיע הוא בו.
 התערב כאן אך לרווחה, נשמו אחדים נים

 שלא שפירא, יוסי הכוח, הנהלת יושב־ראש
 את משכנע והחל הגזירה רוע עם השלים
 השחקנים מהתפטרותו. בו שיחזור ״קפי״

 — התנצלו המאמן, עם שרבו ■הוותיקים,
 מבוץ הקבוצה את להוציא לנסות והבטיחו
התחתית.
 טרוניות, הובעו שוב האחרונה בשבת

 חדרי- על שהתדפקו ואוהדים שחקנים מפי
 רמת־עמידר, מול המישחק בתום ההלבשה

 המאמן. של התפטרותו את להחיש בניסיון
 והצורב המביש ההפסד אחרי בהכות, היום,

אומ רמת־עמידר, מכבי העירונית ליריבה
 גם אז התפטרו בכירים מאמנים ״אם : רים

בעיקבותיחם,״ ללכת יכול ,קפי׳

ת שו ה נ מ הי בו ת ה רו עי צ ו ה ק ב ד
ה3 ק ע ה צ ה ר ו או ר ה ה ש פנ או  ה

הריון 10131 הן ר 113 ל ח 11 א
ס ן ע ו ס י ו או ח י ד ע ל  - ב

ר ק עי ל ה י ד ג ה ח ל ה א ח פ ש מי ה
ר כ ־ ר ח א ת ו שו ע ה ל ט א די

צווייג חרה
בחופשיות להסתובב קשה

בהריון, שאני בכלל מרגישים א 6י
!  כך תפחה,״ לא עדיין שלי הבטןהב ן

ואש הרקדנית ליטני, ג׳ודי להסביר מנסה
העוב את ליטני, דני המלחין־זמר של תו
 גיז־ הריונה, חודשי שלושה שלמרות דה

כתמיד. דקה עדיין רתה
או ספונטאני,״ מאד היה שלי ״ההריון

 מהנהן הבעל, ודגי, בפשטות ג׳ודי מרת
הרא ילדם לפחות אכן, כי, לאות־ו־סכמה

 תיכנון פרי יהיה לא בני־הזוג של שון
 ית־8״ השניים, אומרים ״פשוט,״ מוקדם.

 •שכבר המישפחה, את להרחיב לנו בא אום
 כלב־ (כולל נפשות ארבע מונה עכשיו
שלהם). והכנעני הזאב
 הזוג כבר ערוך אחת מבחינה לפחות אך
 מגלה השם,״ ״לגבי המקווה. ללידה ליטני
 זה אם כך. על חשבנו כבר ״הרי ג׳ודי,
 נקרא בת, תהיה אם בן. לו נקרא בן, יהיה

ממה וג׳ודי ״1 דגה פייתאום ״מה דגה.״ לה
 מאד. ״פשוט עליז: בציחקוק להשיב רת
•שמו.״ את להנציח רוצה דני

 כל לזוג תהיה לא הבייבי־סיטר, לגבי
או שלגו,״־ הכלבים •שני לנו ״יש :בעייה

 הולכי־ בשגי קל מבט ואומנם, ג׳ודי מרת
 מאשר הליטגים, של האימתניים על־ארבע

מייד. זאת
 הרשימה את פותחת רק ליטני ג׳ודי אך

 •שסיגלו הצעירות, הבוהמה גשי •של הארוכה
 הסכמה־מראש, על־פי כמו לאחרונה, לעצמן

 ההריון. :האופנה •של האחרונה הצעקה את
 בחודשי- כבר נמצאות והן הקדימו אחדות
 כמו ואחרות, ואחרונים מתקדמים הריון
 מתחילות רק למשל, דיין, ואחרונה ג׳ודי
אותו.

ם מי או ת

 יש לזוג הריונה. תקופת באמצע כעת צאת
 ׳שלוש בת היום •שהיא עמליה, בת, כבר

 בגילוי־ אסי אומר שלנו,״ ״המטרה וחצי.
 לאה־ המישפחה.״ את להרחיב ״היא לב,

 בת. או בן יהיה אם כלל משנה לא רונה
 היה הוא משנה. כן זאת, לעומת לאסי,
איזון׳. לשם בן. הפעם רוצה

 י בדיוק היא גם יודעת הקטנטונת עמליה
 עליה. שישמור גדול אח אח. רוצה: היא 'מה

 ך״ שלום־בית למען תאומים, בדבר ״ומה
 ״אינני להשיב: ממהר והוא אסי, נישאל
 המישפחה, מימדי את תואם •שזה חושב
 בבית מקום איך ראשית, סיבות: משתי

משוכ אני באלאגיאן. יקימו תאומים ושגית,
קרובות.״ ביניהם'לעיתים שאתבלבל נע

הריין
סיפור עם

*  •של ההרות ברשימת השלישי מקום ן
 כאן טובות. חברות צמד ניצב הבוהמה ^
 של אשתו פאר, קרני סיפור. עם הריון זהו

 מצהירה פאר, מני ואיש־הרדיו המנחה
 בצוותא ההריון את תיכניה כי בפה־מלא

 של אשתו שושנה, הטובה חברתה עם
רעים, צמד מחצית גוטסדינר, ישראל

 אומרת שלי,״ הקודם ההריון את ״גם
הצ ואז שושנה, עם יחד ״עברתי קרני,
 יגאל של אשתו מיקה, גם אלינו טרפה
 זמן. באותו' בערך ילדנו שלושתנו בשן.

 תקופת את מעבירה •שכשאני אז, הרגשתי
 הקלה יש טובה, חברה עם יחד ההריון
עו אנחנו כי ההריון, תהליך בכל גדולה

 לא- גם לנו' קל תר1וי דברים, אותם שות
דברים.״ אותם לעשות

ורע מפיקת־הטמויזיה ׳הרוגה,
-נם־ דיין, אסי במאי-הקולנוע •של ייתו•

 ילדנו,״ ואני מיקה ששושנה, ״אחרי
 •שבפעם למסקנה ״הגענו קרני, ממשיכה

 מראש. גדשותף הריון לתכנן עלינו הבאה
לד,צ־ יכלה לא מיקה הנוכחית בפעם אבל


