
הני שטר את מבקיע טבק בניהשליש הגול
המיש־ תוצאת את שקבע צחון׳

 ימין׳ ברגל הכדנר את בעט הפעם תל־אביב. למכבי 2:4 חק
 מכבי שנער ־המטרים.16 קו על לחוטמו מנסה חיפה מכבי כשמגן

כבר כשזה הכדור, את לעצור כדי באוויר מרחף עדיין חיפה

 באיצטדיון. המריעים הצופים נראים ברקע השער. אל בדרכנ נמצא
 של נהידידות האימון במשחקי כבר העונה להצטיין החל בני

 להינת עתיד הוא פרץ ויקי עט יחד הליגה. פתיחת לפני קבוצתה
 במישחק, הצטיינותו בעיקבות הקבוצה. של המרכזי השערים מבקיע

;■ סתר שלמה : צילומים הלאומית. בנבחרת מקומו את קנה

 :חשבתי שטיפתתמוח, היום קיבלנו האלה.
 לביתי כשחזרתי הדרך כל הזה הנושא על

 משהו שיש לדעת ונוכחתי בהרצליה,
המאמן.״ בדיברי

ת :הכלל״  להיו
י״ לניצחון שותף

״דרו־ ך  ״אני בני, אומר בלל,
 שני עם בערב־שבת לבלות יוצא

 אבל לגולדנברג, גרגיר לקבוצה, חברי
 כשאני :תמיד, בבית. לבדי נשארתי הפעם
 יאוחר לא חוזר אני לבלות, קצת יוצא

הול לא אנחנו למועדוני־לילה .11 מהשעה
 לחבריה, בנות, עם קצת הולכים כים.

כש עוד הא. ועל דא על ולפטפט לשבת
 מכבי של הנוער בקבוצת לשחק התחלתי

 חייב שאני בראש ילי הכניסו תל־אביב,
 עולה :שאני לפני מוקדם לישון ללכת

 למחרת.״ כדורגל לשחק
 8.30 בשעה טבק בני קם השבת ביום
 הכדורגלן, סודה בבוקר,״ ״בשבת בבוקר.

 כבר חש אני להתרגש. ■מתחיל כבר ״אני
 בכל לי שנכנס מתח זה :המתח את

 לא קודד, זה מוסבר. בלתי דבר זה הגוף.
 שחקנים. הרבה די לעוד גם אלא לי, רק

הת די האחרונה !בשבת המישחק לפני
 עולה כשאני במייוחד. לא אבל רגשתי,

 למשל, תל־אביב, הפועל מול בדרבי לשחק
 בלל לי יש המתח. שיא את מרגיש אני
ו תנצח, שלי שהקבוצה מישחק: בכל

 לניצחון.״ פעיל שותף אהיה שאני
 בני צריך היה בקבוצה, תפקידו לפי

 חמיו* ,11 מיספר החולצה את לשאת טבק
)44 בעמוד (המשך

 מפני עליו להגן שנועד שוטר, מלווה כשהואשאחרי חוקות
על בו לפגוע שאיימו חיפאיים חמומי־מוח

למראה מחייך בחיפה, מהמיגרש טבק בני יורד קבוצתם, שער את שכבש
קבוצתם. של החדש כאליל כפיים ל

ניגשים בחיפה, למישחק שהגיעו התל־אביבים האוהדים מאות *1 י!|
/ 1 ידיים הנפות ותוך טבק, בני יושב שמאחריו האוטובוס לחלון י1*<1/
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ה שנח חמי קם

\

 בשנות שהיה טבק, דויד אביו, עם (מימין) טבק בני
 שיאו נסבר טרם היום עד ישראל. אצני גדול 50ה־

 הרץ מוכשר, אצן הוא עצמו בני שניות. 21.8 על העומד מטר, 200 למרחק בריצה הלאומי,
המחוננות. המתעמלות סגל עם הנמנית טבק, אתי נראית משמאל שניות. 11ב־ מטר 100

 כשהוא בתמונה נראה תל־אביב- מכבי של כדורגלנה טבק, בניהנדוד עם
 במישחק חיפה, מכבי של מגינים שני על־פני בסערה חולף

 רגליו, בשתי בכדור בועט טבק בני .2:4 — במיבצרם החיפאים את קבוצתו הביסה שבו
אחת. ברגל רק הבועטים לאלה מאשר יותר רבים מצבי־הבקעה לו המקנה יתרון
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