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ב תסתיים מכבר, לא שנערך הגמר, חק
 מיש- נערך החוקה, פי על תיקו. תוצאת

 צופים, אלפי עשרות שהלהיב חוזר, חק
 לא אף שערים. חמישה של יבול והניב
 יותר הטובה הקבוצה מזה. הפסיד אהד

 נדירים במישחקים חזו האוהדים ניצחה,
 המזומנים את עשו והקופות ביופיים,

שלהן.
 לדעת משקפות, אינן מטר 11 בעיטות

ביכו האמיתי היחס את כדורגל, מומחי
האי כושרם את אלא הקבוצות, של לת
 בשיטה השימוש לפיכך השחקנים. של שי
 שמי לקבוע, פעם אף יכול אינו כזו

יותר. טוב באמת היה שניצח
לו ואויר שמוחו ך1א ב א ת י ה

טורק מפסיד שחר,ן
בצלחת להסתכל

 בימת־הבידור, מעל בשיר קולה נתנה
 היו מקום בכל מועד. בעוד שהותקנה

 אינסופית, שימחה המביעות נוהרות, פנים
 את בעיות, בלי לכייס, שהצליחו גם והיו
 מלמלה, אליהו השכונה, מתושבי אחד
הקבוצה. עם לשמוח שבא

ה הפסד על התאבלה תל־אביב הפועל
 מעוררת בצורה בדאבל והזכיה גביע

 ממסעדות ■לאחת הוזמנו שחקניה קינאה.
 על- תל-אביב שבצפון הסיניות היוקרה

האוהדים. אחד ידי

י •מ״־יהודה !*צחה מדוע

בעימות שיטת האם

ו צודקת מטר 11
בעו סיבה שום אין רבתי. באל״ף לא

 מישחק להיות חייב מדוע שתסביר לם,
ב מוכרע גמר־גביע, על חשוב, כך כל

מטר. 11 בעיטות
מיש־ אנגליה. נתנה ביותר טובה דוגמה

כז׳ראנו פצוע שוער־
גמר של מתח

סיב הפועל א ל תל־

 מאלפי אחד צעק המפה,״ על ״אנחנו
 אחרי זה היה בשכונת־התיקווה. החוגגים
 נהרו האוהדים בל כאשר הגמר, מישחק

 נשפכה השמפניה לשכונה. בהמוניהם
 בשרים מיני קולה. קוקה גם וכך כמים

 דיכפין, לכל !חינם חולקו מעוררי־תיאבון
 ריקודי- ברחובות רקדו וטף נשים זקנים
 מיקצו־ רקדנית מביישים היו שלא בטן,
השכונה, ילידת חזה, עופרה בעוד עית,

 שהביאה בלבד, הקבוצה זו היתד, לא
של שכונה עמדה מאחריה הניצחון. את
 של ניצחונה זה היה שכונת־התיקווה. מה,

 שהרי הרגל, ניצחון מאשר יותר הרוח
קמ היא תל-אביב שהפועל בכך ספק אין
מבני-יהודה. יותר טובה צה

 צריך במיגרש, קרה מה להבין כדי
 בקבוצת שחקן להיות לכן. קודם להתחיל

■לש ׳מאשר משמעות יותר יש בני-יהיודד.
 שנובעת משמעות תל-אביב, בהפועל חק

 ברור היה הקבוצה. את שמלווה מה מכל
 בגמר שהניצחון שלה, האוהדים לכל

התו תהיה מה רק היתד, השאלה מובטח,
 עוד בימות־בידור הקימו ■גם לכן צאה.

 שהוא לפני הרבה המישחק, יום בבוקר
התחיל.

שכו קבוצה מהיותה בני-יהודה, קבוצת
 לאוהדיה, יותר חייבת עצמה חשה נתית,

טו דוגמה יחסי־גומלין. מקיימים כשאלה
 המישחק שלפני העובדה היא לכו בה

ה תושבי לכל השרופים האוהדים חילקו
 התושבים התבקשו שבהם עלונים, שכונה
הקבוצה. להצלחת תפילין להניח

 במישחק יגם זה את לראות היה אפשר
יתל־ הפועל ■של האדומים אלה היו עצמו.

 בני־יהודה ראשון, גזל שהכניסו אביב,
 השני. השער עם גם היה כד הישווה.

מהלו החזירה היא תקפה. לא בני-יהודה
 בשביל רק לא שיחקה הקבוצה מות.

שנוש אחרים, הרבה למען אלא עצמה,
 מהפה רק ולא באמת הקבוצה את מים

לחוץ.
ה מדוע ד סי פ ה

 ב־ ■שערו על הגן הוא וינברג. בוטה
 בעיטות שתי לעצור והצליח חירוף-נפש,

לכשעצמו. נדיר הישג מטר, 11
 שוויצר, דויד הפועל, מאמן סיכם

 שלא ״מזל בצחוק: ספק ברצינות ספק
נש היה מה אחרת הגביע, את גם הבאתי

חייב הייתי הבאה? בשנה לעשות לי אר
סיני מפסיד שחקן

שער להבקיע

 של כר־הדשא על שעלתה הקבוצה,
 היתד. שעבר, בשבוע רמת־גן איצטדיון

 גופנית עייפות רק זו חיתה לא עייפה.
 גם השתתפו מחם שחלק השחקנים, של

 אחרים. ובמישחקים ניבחרת במישחקי
ש מה ׳מכל נפשית עייפות יגם זו היתה
 המיש- לפני ספורים ימים עד לגמר. קדם
 יערך, הוא אם להם ברור היה לא חק

 רמת- עם ׳חצי-יהגמר מיישחק פיצוץ ומתי.
ה אצל עצומים למתחים יגרם עמידר

שחקנים.
לת האלופה שחקני הצליחו הכל למרות

 בני-יהודה. של שערם אית בהצלחה קוף
 של פציעתו הייתה בעוכריהם, שהיה מה

 היה יכול שלא כז׳ראנו, אריה שוערם,
 הדש שוער הורכב לכן שערו. על להגן

 אי- מרקוביץ׳. משה יחסית, וצעיר
בל כגורם ■בהפסד אותו להאשים אפשר
אי גמר-גביע של1 זה מעמד שהרי עדי!

בכך. מה של דבר נו
הת מרקוביץ׳ של נסיונו לחוסר תרמה

בני-יהודה, שוער של יוצאת־דופן עלות
המשחק אחרי אסיג תר־ הפועל שחקני

סיני בנוסח להתנחם

תיקווה ה בשכונת־ בידור כמת
בטוח היה הניצחון

 אומרים היו לא, ואם הדאבל, על לחזור
ירע.״ מאמן שאני

2283 הזה העולם54


