
 לביודההולים פונה קביליו הרצל .2:3
 פרלמן, משה הקבוצה, מאמן בברכו. ונותח
 השוער וכי מחליף יש שחקן שלכל טוען

 עשה לכן הקבוצה. במדי הצטיין המחליף
 ייתפס פן ולשחק, לחזור מאמצים קביליו
מקומו.
 יפואית קבוצה באותה ההגנה מרכז את

 מוצי הלאומית הליגה שחקני זקן מאייש
 שהוא עליו מעידים הכדורגל אוהדי ליאון.
 לא שנותיו 37 ואמנם, ניצחי״. ״צעיר
 לא ליאון מוצי הנמרץ. במישחקו ניכרות
 טיפול קיבל הוא הנבחרת. באימון השתתף
 של הפיסיותרפיסט מידי הפגועה בברכו

 קיבל זו בעונה הראשון במישחק הקבוצה.
 ברצועה למתיחה שגרמה בקרסול חבטה

 הוא לפציעות. נכנע לא מוצי הברך. של
 להיות רוצה ולא בהן מכיר לא בכלל

 ותיק, שחקן ״אני פצוע. כשחקן מזוהה
 לפגוע שרוצה היריב השחקן את שמריח

 מדדה ליאון ממנו.״ להתחמק ויודע בי
 שיחזור עד זמן יעבור האיצטדיון. בשבילי
לשחק.

 מהמיגרש. חיים מוטי ירד האימון בהמשך
 ניתור אחרי הרגל על טוב לא ״נחת״ הוא

 כמה כעבור בעטיפות־קרח. נחבשה וברכו
 לפיסיותרפיסט. עזרה קריאות נשמעו דקות
 כאבים חש חדה, תנועה עשה עוז ירון

 מוטי המיגרש. מן ירד הוא וגם בברכו
 מדי־הספורט את החליפו עוז וירון חיים

 כשעטיפות הספסל על וישבו חול בבגדי
לברכיהם. קרח

 שסובב דניאל, ישראל האדמוני המגן
 פתח־תיקווה, הפועל נגד במישחק ברך

 והתאמן ברך חבוש כשהוא לאימון הופיע
 הפגועה. הרגל את לחזק כדי בזהירות,

 עדיין הזר לא מיר, דויד אחר, שחקן
 במכון רפואיים טיפולים ומקבל לשחק

לכדורגל. ההתאחדות של הרפואי
ת בלי קו די  ז

ה מ ד הר
 כהן רפי הקבוצה יסיווזרפיסט ך(

 בבית־ספר לימוד שנות שלוש סיים
 אהבתו מלבד וינגייט. במכון לפיסיותרפיה

 מכבי לקבוצת ונאמנותו לכדורגל העזה
 הטיפול לחשיבות מאוד ער הוא יפו,

 ה־ על שנפגע השחקן שמקבל הראשוני
 את מציל טוב ראשוני ״טיפול מיגרש.

 מבדילות לימוד של שנים שלוש השחקן.״
 חובשים של הידע לבין שלו הידע בין

אחרות. בקבוצות ומעסים
 של במיגרש בליגה, השני המישחק בעת
 מגן־ אנשי שלושה נכחו רמת־גן, הפועל

 החובש נובוגרוד, יעקוב הנהג :אדום דויד
 נימרץ לטיפול וחובש־ניידת קצנבוגן דודו

תהיי שלא היתד■ תפילתם ברקוביץ. גרשון
 המישחק את לראות ושיוכלו פציעות נה

 עבודה. מלאות היו ידיהם אבל בשקט,
להחליט עליהם פגיעה של מיקרה בכל
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העונה. מישחקו נגמר ובזה אלון, של קרסולו נשבר השבוע וחלף בו, לגעת העזו לא רמת־גן והפועל בני־יהודה שחקני

בבטן מופק
בבטן מרפק חטף וינברג

 ניתר וינברג בומה והשוער בני־יהודה לשער נבעט כדור
 בומה רמת־גן. חלוץ שוורצבוים, אשר עם יחד■ לכדור

נאמן אוריאל הפיסיותרפיסט נעצרה. ונשימתו

 לשחק.״ וימשיך שיקוס !זמן מושך ״השוער צועק הקהל בעוד טיפול, לו להגיש מיהר
 לשחקנים לגרום עלולות רבים שבמיקרים קשות, גופניות מפגיעות סובל השחקנים רוב

49אורטופדיות. מבעיות השנים עם רבים שחקנים יסבלו אלה פגיעות בגלל גופני. עיוות


