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 שחקנים כאמיצים, מוכרים הם נשמה.

 למצבים מכניסה נרתעים ואינם שנלחמים
מסוכנים.

באב
אכילס בגיד

תן די ה מאושפז בתל־השוסר 1י> כי
 בגיל .27ה־ בן בצראווי בני כדורגלן •

 רמת־ בקבוצת כדורגל לשחק החל 10
 אבי היו לקבוצה חבריו בשכונתו. השיקמה

 שהתגלו בלאיש, ויצחק מזרחי אריה כהן,
הישראלי. בכדורגל ככוכבים אחר־כך

 טוב חוזה לו שהוצע הראשון היה בני
 על משוגע הוא רמת־עמידר. בקבוצת
 הקבוצה. בשביל הכל משקיע הוא כדורגל.
 טוב שחקן ״להיות אליל. הוא שלו בשכונה

 הוא טוב,״ כסף ומרוויחים כבוד נותן זה
 רמת־עמידר לקבוצת עבר כשהוא אומר.
 הבינה אבל בדיכאון, שרויה השכונה היתר.
 בסכום נמדדת בקאריירה ההתקדמות אותו.

 ורמת־עמידר לשלם, מוכנה שהקבוצה
 יודעת, רמת־עמידר מפתה. סכום הציעה
 לליגה לעלייתה האחראי שהוא בני, לדברי

הלאומית.
 כיוון קשות, מפציעות סבל לא בעבר

 הוא בני גבוה. גופני כושר בעל שהוא
 לפגוע מנסים ולכן כדור, שמוביל שחקן

 לא היריב והשחקן זריז הוא אבל בו.
 הגמר חצי מישחק לפני שבוע אותו. משיג

 אכילס, בגיד כאב הרגיש גביע־המדינה על
 סובל שהוא הסתבר בבדיקה ימין. ברגל

 המאמן, גבוה. מאמץ בגין בגיד, מדלקת
ה לרופא אותו לקח קפיטולניק, אהרון

 (נהוג מרדים חומר לגיד שהזריק קבוצה,
 בצראווי בני אזרקאין). או נבואקאין להזריק
 אחרי הכאבים. למרות להתאמן המשיך
 הכאב את לשאת עוד היה יכול לא יומיים

 לפני יומיים זה היה הרופא. אל וחזר
גביע־המדינה. על הקובע המישחק
 חומר שוב הזריק בקבוצה המטפל הרופא

 מותר הכאבים שחרף וקבע לגיד, הרדמה
 האימון, במהלך ואז, למיגרש. לחזור לו

 שותת־דם הגיד. ניקרע קלה, תנועה בשל
לתל־השומר. בני הגיע

מזועזעים. היו בתל־השומר הרופאים

ראש
ראש נוגח

 סיפר יפו מכבי קבוצת של אימון ^
 בשבת ״יפו כהן: רפי הפיסיותרפיסט ■
 למיגרש. מגיעה העיר כל כדורגל. רק זה

פוש ועראק חאמינדוס בורקס, של ריחות
 היפואים כל עסוקים בשבת ביציע. טים
 של גדול הכי הקיבוץ זהו בכדורגל. רק

הבולגרים.״
 הרבה משחקים יפו מכבי של בקבוצה

 :מספר אוננה משה המרכזי החלוץ כוכבים.
 מבלי קרב לכל ניכנסתי צעיר ״כשהייתי

 פציעותיו מבין ממנו.״ אצא איך לחשוב
 הוא בקרסול. שבר ל״זכותו״ ניזקף הקשות
לשחק. והמשיך החלים

 ליזום הוא המיגרש על החלוץ תפקיד
 מה ההחלטה היריב. שער על התקפות
 מקדימה אליו שמגיע הכדור עם לעשות

 — היריב תגובת את השניה בעשיריות
 הזמן יתרון את לצמצם כדי ההגנה. שחקן
 במישחק שמולו. בשחקן לפגוע היריב נוטה
 ניתר הקודמת בעונה ירושלים בית״ר נגד

 בית״ר (בלם ג׳אנו יצחק עם יחד משה
 בכדור נגח משה הכדור. עבר אל ירושלים)

 פתוח. ראש עם הדשא כר על שרוע ונותר
 הוא גם שחיפש ג׳אנו, עם הראשים מיפגש

ארצה. הפילו הכדור, את
 שמשון נגד במישחק ההתחלה. היתר. זו

 מאז בברכו. קשות משה נחבל תל-אביב
 המיניסקוס הוצא שבהם ניתוחים שני עבר

 משה הפיסיותרפיסט לדברי הברך. מן
 אולם בברך. הפגיעה מן עוד סובל אינו

 לסבול ממשיך הוא כי מעיד עצמו השחקן
 מן נוזלים שואבים בחודש ופעם כאבים
 משאירה המישחק אהבת רק שלו. הברך
המיגרש. על אותו

 המיגרש ״על בקבוצתו. כוכב הוא אוננה
ואנשי אומר, הוא הכאב,״ את שוכח אני

 בעטיפות
קדח של

 קבוצה באותה נוספים <*|חקנים
״ וממשי שנים במשך פציעה סוחבים י

 קביליו, הרצל הקבוצה, שוער לשחק. כים
החו בעונה אימון בשעת ברכו את סובב
 יפו מכבי של העדין מצבה לנוכח לפת.

 המתאים הזמן זה היה לא הטבלה בתחתית
 קבוצתו בשער התייצב בשבת ברך. לניתוח

 כשהתוצאה נתניה. מכבי נגד במישחק
 את שוב סובב קבוצתו לזכות 2:0 היתד.

 לרדת בקשותיו באימון. כמו ממש הברך,
 המשיך מכאבים מתייסר נידחו. המיגרש מן

 ספג מהר וחיש קבוצתו, שער על להגן
 להוציאו המאמן הסכים זה בשלב שער.

 ספג שהחליפו הצעיר והשוער המיגרש, מן
בתוצאה נוצחה יפו מכבי שערים. שני

 תל- בבית־החולים קבעואצבעות ריסוק
 הרגל את וקיבעו השומר,

מהמגרש ופונה בקרב נפגע סדיר, בשרות חייל לוי, רוני בגבס.

 החובש נובוגרוד, יעקב הנהג :מימין מגן־דוד־אדוס. צוות זגל־ידי
 צוות ברקוביץ. גרשון הניידת־לטיפול־נמרץ וחובש קצנבוגן וודו

הקבוצות. בשתי טיפל אבל רמת־גן, הפועל אוהד הוא החובשים

שויו מתיחת
הירך.

 אהוד מהמגרש פונה העונה, של הראשון במישחק
 בשריר חלקי קרע בשל בני־יהודה, מקבוצת בן־טובים,

בראש. תפרים לארבעה זקוק היה ו!הפעם שוב, בן־סובים נפצע השבוע

 יפו ממכבי פרלמן משה 1
ו #111 \#  יש שחקן שלכל טוען ן 1
בשחקן. כוכב להחליף מוכן והוא מחליף,

 לשחק מסוגל הוא איך מבינים לא הרפואה
שכזו. בעייתית ברך עם

 לפי שלא הקבוצה רופא נהג לדעתם
 בביודהחולים הרופא המקצועית. האתיקה

 לפיקוחו נתונה היתד, הקבוצה שאם קבע,
 לא והם השחקנים, מן 9/ץ>0 פוסל היה
לחזור מתעקש בני אך לשחק. עולים היו

 לחזור ויספיק שיחלים מאמין הוא ולשחק.
 שהוא הרגשה לו יש העונה. סוף לקראת
מא לא 16 בביתן הרופאים אולם חיוני.
 גיד עם ולשחק לחזור יוכל שהוא מינים
בסי יכולתו את ומדגים מתעקש בני כזה.
 הרופא אבל הרגל, כף של ובתנועה בוב

 לעמוד חזקה די תהיה לא שהרגל משיב
במאמץ.
 ונזכר לשחק שעלה מצטער הוא היום

הס קפיטולניק המאמן קודמות. בפציעות
 אבל שיחלים, כדי ממישחקים לשחררו כים

 ירידה, בסכנת הקבוצה היתד, הזה במישחק
 חומרי- לו שהזריקו אחרי פצוע, שיחק ולכן

 הרגשה היתה שלי ״לאמא לגיד. הרדמה
 ממני למנוע ניסתה ״היא בני, נזכר רעה,״
לחץ.״ המאמן אבל ללכת


