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 מודה, הוא ,״שלושער,״ ׳כמוסות. ו׳תיקוות
 סבריו לפני עונה.״ ■בכל כובש לא ,״אני

 לי ״היו :המישיחק בתום התוודה לקבוצה
 הוא ב׳תוך־׳תוכו לא־נורמליזת.״ הזדמנויות

צריך אני !מנה ״כזאת לעצמו: אמר
לי.״ מספיק וזד, בחודש, ,אחת פעם

 למי׳שיחק שהגיעו תל־,אביביים ■אוהדים
 של האוטובוס על צרו בקריית-אליעזר,

 נשקפו ׳שממנו לחלון התקרבו אליליהם,
 :בקריאוודעידוד ופרצו בני, של פניו
 צ׳ח טבק בני צ׳ה! צ׳ה צ׳ה טבק ״בני
 התקשה הוא מביוייש. לו ישב בני !״צה

 בזכות ׳לפתע, שפרצה שהצהלה להאמין,
 והזריזות המהירות הקצרות, רגליו שתי

פרצה.
 החשוב מחלק זה השבת של ״המישחק

מתחיל אני אבל השבוע, כל של ביותר

 לבחינות התכונן עת טבק בני נראה (מימין)הבגרות תעודת
 כבר כשנתיים. לפני בהצלחה עבר שאותן הבגרות,

 המניין. מן כשחקן המיגרש, על טבק נראה משמאל כוכב־כדורגל. להפוך שאף אז
.2:0 בתוצאה מובילים שהחיפאים אחרי כעוסה כשהבעת־פניו טבק נראה משמאל בתמונה

חד ;י  עוד זה הזה. מהפירסום מפ
טבק. בני אומר אותי,״ יהרוס

 עלי יגידו נפסיד, אנחנו בשבת ״אם
 לתת יודע רק ׳שאני ■סחורה, לא שאני

לעיתונאים.״ ■הצהרות
ה של הפתיחה בעיטת לפני שעות 24

 טבק בני ■הביע העונה, הישראלי כדורגל
 מול קבוצתו ■מישחק לגבי חששותיו את

 שקבוצתו בלבד זו לא ■אך חיפה. מכבי
 החייל טבק, שבני ׳אלא ),2:4( ניצחה

 של אלילדהתורן בדלילה הפך ,20ה־ ;בן
 כובש שהוא תוך הישראלי, הכדורגל
 תל-אביב. ■מכבי — קבוצתו במדי שלושער
 יכולת גילוי ■תוך שכביש, השערים שלושת

 חדש ■כוכב הולדת יעיל אותתו מרשימה,
הישראלי. בכדורגל
 ה־ בתום מהמיגרש, ■טבק ■בני כשירד

 נוטף כשגופו חיפה, ;מכבי ;מול מישחק
 (״יעג־ יעקב מאמנו, אליו ניגש זיעה,

 כל ״בני, לו: ואמר גרוינדמן, קל׳ה״)
 סייפתח עשית ■ככה. ■תמשיך רק הכבוד.

 ■מאושר. קרנו גרונדמן של עיניו ■מצויין.״
 אשתקד דק לכך. ■טובות סיבות לו היו

הישר הכדורגל של הפאר קבוצת הייתה
 סף על בתולדותיה, לראשונה אולי אלי,

 מטח לאחר עתה, הארצית. לליגה ירידה
 לו רוקם ■כבר הוא שהבקיעה, השערים
יותר. מוצלחת עונה על וחלומות תוכניות

 אמר ׳שהקיפוהו תל-אביביים לאוהדים
 יהיה.״ גדול (טבק) הזה ״הקטן :גירונדמן
 חדרי־ על שצרו היפאיים אוהדים מאידך,

 האליל את ׳מקרוב לראות בדי ההלבשה
ב התבוננו הישראלי, הכדורגל של החדש

 :ואמרו נמוך־הקומה, טבק בבני תמיהה
 אותם !״■העצם עד אותנו דפק הזה ״הקטן

 ■ניצחונם יעל להעיב ניסו חיפאיים אוהדים
 בכוכב להתגרות כשניסו התל־אביביים, של

ב שנמצאו שוטרים ריק בני. המיישחק,
 האוהדים קומץ את לבלום הצליחו מקום

קבו ■תבוסת עם השלימו שלא החיפאיים,
צתם.
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 נראה הפעם הראשון. השער את הבקיע שממנה נקודה מאותה
מכבי שוער של לגופו מתחת דרכו את עושה בני שבעט הכדור

 בגופו. לחוסמו או בידיו לעוצרו הספיק שלא שוורץ, מנו חיפה,
 וציין לשער, דרכו את עשה, רבה, בעוצמה שנבעט הכדור,

הטב המהירות .2:2 — במישחק בשערים השיוויון את
האצן. מאביו שירש תורשתית, תכונה היא טבק בני של עית

 הוא חמישי,״ ביום עוד עצמו המישחיק את
 עוד ,איתנו יעובד גרונדמן ״המאמן אומר.
 אנחנו ׳טאקטיים. מערכים יעל חמישי ביום

 ;מוכנים להיוון ׳ומשתדלים ■קל, מתאמנים
נפ גופני), (כושר פיסית ׳מבחינה למישחק

וטאקטית.״ שית
 הימישחק לפני ההכנה של השני השלב

 השישי. ביום טבק בני אצל מתחיל
ב ■נערכה למשל, האחרון, השישי ביום
ה לכדורגלני ישיבה בערב 6.00 שעה

 גרונד- ■המאמן להם אמר ׳״רמתי,״ קבוצה.
ההצ עיתונאים. עם לדיבר ״תפסיקו מן,

הקבוצה.״ את הורסות שלכם הרות
 שעות 24ימ־ פחות בערב, השישי ביום

 טבק בני נשמע הליגה, תחילת לפני
 לעומק עד נגעו מאמנו של דבריו נבוך.

 שוב החליט הוא הישיבה אחרי נישימתו.
 שיבה השבת, לפני עצמו, עם ׳לביד, להיות

 צריך המתוכנן לפי הגדולה. ההצגה ׳תחל
 צלם- סתר, ׳שלמה לצלמו לבוא הייה

 בני סירב לפתע, ׳הזה. העולם ׳של המערכת
הצילומים כל עם ״מספיק ואמר: לכך
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אותו. לחסום הספיק לא משמאל, חיפה, מכבי מגן שוורץ. מנו חיפה, מכבי שוער של
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