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כדורגל
- ח־ועוד־ם ביחי׳ו־

לכחד עינ״ם
 אליפות!״, יש אליפות! ״יש הקריאות

 ירושלים בית״ר של נצחונה אחרי שבקעו
 האחרונה, בשבת 2:0 תל־אביב מכבי על

 השיכרון אווירת את מכל יותר סימלו
 הנושאים ירושלים, בית״ר באוהדי שאחזה
בכדורגל. המדינה אליפות לכתר עיניהם
 העונה אירע ובלתי־צפוי מוזר משהו
סיי אשתקד הבית״רית. הקבוצה בשורות

 לרדת ועמדה הלפני־אחרון, במקום מה
 בליגה, 19ה־ המחזור אחרי היום, א׳. לליגה

 כשלמאזנה הטבלה, בראש הקבוצה מדורגת
 שלושה־ של נדיר ויחם־שערים נקודות 25

זכות. שערי עשר
 בשבת הצעירים. - ההצלחה סוד
 ירושלים בית״ר כשהביסה אחרונה, הלפני

להסתע האות ניתן ,2:4 חדרה הפועל את
 פיסגת על הבית״רית הקבוצה של רותה

 הוסיפה האחרונה בשבת הלאומית. הליגה
 על 2:0 — נאה ניצחון למאזנה הקבוצה

השערים כשאת בירושלים, תל־אביב מכבי

 הצעירים הכדורגלנים מבין כמחונן היום
 לשער, חזקה בבעיטה ניחן הוא בישראל.

 את בהצלחה ומנווט בכדור, היטב שולט
 הכוללת חוליית־הקישור, הקבוצה. התקפת

 מלמיליאן, ואורי נוימן דני לוי, ויקטור את
הקבוצה. של ביותר החזק החלק את מהווה

 לה תורם הקבוצה של הבית״רי הקהל
 שמע כבר בישראל אוהד-כדורגל כל רבות.

 הקהל שמעניק הקולני העידוד את באוזניו
ה מודה היום,״ ״כבר לאליליו. הבית״רי

טי של אווירה בירושלים ״שוררת מאמן,
 בכירים אישים שגם הוא שמעניין מה רוף.

 הקבוצה. במישחקי לחזות באים מפורסמים
 את למצוא אפשר השרופים האוהדים בין

ו הדסה, מבית־חולים ויינברג פרופסור
נוימן. דני השחקן של אביו נוימן, פרופסור

 קהל ראיתי לא שלי בקריירה פעם ״אף
 לפני הארץ. קצות מכל שבא קהל כזה.

או 2500 לחדרה הגיעו למשל, כשבועיים,
 שחזו הצופים 5000 מתוך בית״רים הדים

 אוהדים משאית אפילו הגיעה במישחק.
הגלילית.״ מחצור

 המניע הכוח שהוא ,27ה־ בן לוי ויקטור
 :ומוסיף הקהל על מספר הקבוצה, של

ש מרגישים לא אנחנו ״במישחקי־חוץ
 ירושלים. לתחומי מחוץ משחקים אנחנו

ב העידוד על משתלטים שלנו האוהדים

• המישחק כתום צוהלים ירושלים כית״ר שחקני
בירושלים שיכרון

 כדורגלניה־ שני סנטימנטים, בלי כובשים,
 ג׳רבי שלמה תל־אביב, מכבי של בעבר
האח בשבת הורחק הראשון קרקו. ודויד
 תל־ מכבי בלם עם יחד מהמיגרש, רונה
מהלומות. קרב איתו שניהל רוזן, צבי אביב
 ניסים המאמן מנצח הקבוצה אימון על
 את לראות התרגלו לא ״אנשים בכר.

 בצמרת,״ רציני כגורם ירושלים בית״ר
 יתחילו לניצחון מניצחון ״אבל אומר. הוא

 בית״ר את לראות בישראל הכדורגל אוהדי
 נכון לא דבר. לכל כקבוצת-צמרת ירושלים

 ירדה, הישראלי הכדורגל של שהרמה לומר
 אנחנו פשוט, עלתה. בית״ר כך ומשום
ל בהשוואה ותכליתיים טובים יותר הרבה
בתחתית.״ הזדנבנו שבה שעברה, עונה

 בית״ר קבוצת של המופלאה התאוששותה
 למאמנה תודות בעיקר באה ירושלים,

 שחקן שהיה מי ,32ה־ בן בכר ניסים
 עם ישראל. ונבחרת תל־אביב מכבי של

 לבצע החליט לידיו, המאמן מישרת קבלת
 של המציאות מכורח שנתבקש עירוי־דם,

אשתקד. העונה
 לבנות שיש החלטתי לבית״ר ״כשבאתי

 שיח־ שתחילה כך צעירה. קבוצה של שלד
שלו קיבלנו הוותיקים. השחקנים את ררנו

מ ג׳רבי, שלמה החלוץ כדורגלנים: שה
 קרקו ודויד רוזנבלום חיים רמת־גן; הכוח

 סוד שחקני־הגנה. שהם תל־אביב, ממכבי
 ״מתבטא המאמן, מטעים שלנו,״ ההצלחה
שלנו. בצעירים
 בליגה, ביותר הצעירה הקבוצה ״אנחנו

 בין נע הקבוצה חברי של הממוצע והגיל
 בעונה גם האמת, למען שנים. 22ל־ 21

 התברר צעירים. אותם לנו היו שעברה
מכ גורם ובגלל להם, חסר היה שהניסיון

לתחתית.״ הקבוצה הידרדרה זה ריע
ה בשורות שרופים. אוהדים אלפי
ה ,18בן־ה־ מלמיליאן אורי בולט צעירים
נחשב מלמיליאן אורי בצד,״ל. עתה משרת

ברחו לשיר. ומתחילים במהירות, מיגרש
כ המועסק הקשר, מוסיף ירושלים,״ בות

ו אותי ״רואים ירושלים, בעיריית פקיד
 לא לפעמים מלכים. לסעודת אותי מזמינים

 סנוב.״ שאני לחשוב עלולים לסרב, נעים
 מלד־ בהחלט. אפשרית משימה

ה בשבת שקיבל הקבוצה, של השערים
 בלם רוזן, מצבי בפניו נגיחה אחרונה

 לטיפול כך בשל ונלקח תל־אביב, מכבי
 מודה שערי־צדק, החולים בבית רפואי

 אולי, וזאת, חמימות. לו מעניק שהקהל
 רמת־גן, הכוח לשעבר, שבקבוצתו מפני
 ושרוף. אדוק קהל מהו הרגיש לא כלל

 מחנה־ בשוק לקנות הולד ״אני : כדבריו
 עושים לשבת, ושקדים חלבי פיסטוק יהודה

 המוכרים, ואגוזים. שקדים של חבילה לי
 לקבל רוצים לא הקבוצה, על שרופים שהם
 לקנות בירושלים הולד אני כסף. ממני

 וזוג ז׳קט עם מהחנות יוצא ואני חולצה,
מכנסיים.״
 מדברים אין ירושלים בית״ר בקבוצת

 33ה־ מחסום את נעבור ״אם אליפות. על
 של חוף־מיבטחים מעין שהוא נקודות,

 ,פתוח/ לשחק נמשיך בליגה, ההישארות
 אומר האליפות,״ לתמונת להיכנס ננסה ואף

 את ״להגיד שקולה. בראייה הקבוצה מאמן
 אין ״לשחקנים לוי, ויקטור מוסיף האמת,״

לאליפות.״ לרוץ כדי ניסיון די
 אליליהם, לעומת ירושלים, בית״ר אוהדי

 בכדורגל, המדינה באליפות בזכייה רואים
 על להעלות קשה בהחלט. אפשרית משימה
 ירושלים בית״ר אכן אם יתחולל, מה הדעת
 שלנו ״האוהדים המייוחלת. באליפות תזכה
ב לוי, ויקטור אומר קרנבל,״ כזה יעשו
 איך ילמדו עוד בישראל ״שאחיהם חיוך,

העצמאות.״ יום את חוגגים

 לוי ויקטור ),6 (מס׳ קרקו מימין: *
אברהמי. מלמיליאן, אורי ),10(
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 17.00—20.00 ,11.00—13.00 יום־יום הכיקור •טעות
 18.00—21.00 ,11.00—13.00 שכת ,11.00—13.00 שישי

,,הילטון" מלון מול ת״א, ,3 ז׳כוטינסקי רה׳

תצוגת

 אסלות, כיורים,
 חרסינות, אמבטיות,

 ואביזרים• קרמיקה
איטליה. תוצרת פאר

 לחזות מוזמנים
 ,1 לבונטין

תל־אביב.

, ^ ו ט ענקק

623978 טל.

 חשרותים המטנח,
 יראו האמבטיה וחדר
 הפאר בדירות כמו

שבאירופה.
 והחלומות הדימיון

 נעימה, למציאות יהפכו
אצל שתבקר לאחר

 קטן משה היבואן
בע״מ.

200731 הזה העולם


