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 שחקן מכל יותר נפצעים ״שוערים
למ ״אני, מיזרחי, יוסי אמר כדורגל,״

 השחקנים, לרגלי מתחת אל קופץ של׳
 השוער מפי זו הערכה כדור.״ לתפוס כדי
 בעת הושמעה ישראל נבחרת של 1 מס׳

חודש. לפני בשפיים אימון
כשנש פורטוגל, מול המישחק לפני יום

 ״הכל השיב: הוא לשלומו, מיזרחי אל
 את לי קילקלו לא שעוד העיקר בסדר,

!״הפרצוף
כש פורטוגל, מול המישזזק במהלך אך

 שחקן של רגלו פגעה הכדור, אל קפץ הוא
 לא מיזרחי נשבר. וזה באפו, פורטוגלי

 השני, והשוער לשחק, להמשיך מסוגל היה
הקורות. בין מקומו את תפס חביב, אריה

 בזעזוע- לווה מיזרחי של באפו השבר
 במישחק גם למיגרש עלה ואריה מוח,
בצפון־אירלנד. — הנבחרת של הבא

 החמצת למיזרחי כאבה מהפציעה יותר
 את חסם אחר ששוער העובדה המישחק.

 צופה אירופה יבשת כשכל קבוצתו, שער
 מהשחתת- יותר רוחו את העכירה בו,

פניו.
 מקרב למחליף כפיים מחיאות־

בא הלאומית הליגה בקבוצות השוערים
 קבו- בכל הראשון השוער רק מוכר רץ

 שבת מדי המגן השחקן שהוא משום צה. י
 המחליפים השוערים קבוצתו. שער על

מהצד. להביט בדרך־כלל, נידונים,
 עלו כאלה אלמוניים שוערים שני רק

 שמיר אדיר הוא הראשון לכותרות. העונה
 קבוצת על־ידי שנרכש צעיר, שוער —

 (״בו* בנימין שהשוער אחרי בני-יהודה
לא מיניסקוס. ניתוח עבר ויינברג, מה״)
אר בליגה הקודמת בעונה ששיחק דיר,
לע הראשונה ההזדמנות זו היתה צית,
בלאומית. המשחקת קבוצה של בשער מוד

וה מצויין, כשוער עצמו הוכיח שמיר
 עם במעמדו לשווה זאת, בעיקבות פר,

בינתיים. שהחלים ויינברג, בומה
 מכבי־היפה. באגודת אירע דומה מיקרה

הוו ),26( בראון ירון הראשון, השוער
בצלעותיו. מפציעה סבל והמנוסה, תיק

 שבה שבועיים, לפני אחת, בשבת היה די
 את לבנות כדי מהמישחק, בראון נעדר

 ),18( רן אבי הצעיר השוער של המוניטין
כלל. מוכר היה לא המישחק אותו שעד
דוו קבוצתו שער על להגן עלה רן אבי
 בקבוצה כי רב, קהל שמשר במישחק קא

 בפעם שיחק, — תל־אביב מכבי — היריבה ־
כהן. אבי העונה, הראשונה
ה את שמילאו הרבים, הצופים לעיני
 השוער הצליח בלומפילד, במיגרש יציעים

בצו להגן מכבי־חיפה של הבלתי־מוכר

מכ אוהדי אפילו השער. על מרשימה רה
 זכה למחרת כף. לו מחאו תל־אביב בי

מדורי-הספורט. בכל בכותרות רן אבי
ל לתת שיש סברו מכבי־היפה מנהלי

לב כדי נוספת הזדמנות הצעיר שוער
 שלא כדי אך שלו. היכולת רמת את דוק

 לדחות, החליטו הם בראון, בירון לפגוע
במיגרש. רן של הצבתו את שעה, לפי

 הפועל מול במישחק האחרונה, בשבת
למ אך, בשער. בראון עמד באר־שבע

 שני ספג הוא לשחק, כשיר שהיה רות
 לא זה שכשלונו אומרים ידידיו שערים.

בתחו שמקורו שלו, הירוד למוראל תרם
התערער. ,1 מס׳ כשוער שמעמדו, שה

 היה אפשר בבאר־שבע המישחק לפני
לה שמוטב חיפאים אוהדים מפי לשמוע

 ככל מהר אותו ולטפח רן אבי את ציב
 בקבוצה, שגדל שוער הוא ״רן האפשר:

 מ- קופת־האגודה על פחות יכביד ולכן
 כשחקן־חוזה.״ שנרכש זר שהוא בדאון,

ה עיסוקו את המשלב בראון. לירון
חי באוניברסיטת לימודים עם ספורטיבי

צרי אוהדי־הספורט אך — בעיה יש פה
 ההתמודדות את יפה בעין לראות כים
אפודת־השוער. את ללבוש הזכות על

 השוער מיזרחי, יוסי לפני שגם יתכן
 בעיה תצוץ ישראל, נבחרת של הפצוע

 השוער אם ירושלים, בית״ר בקבוצתו,
 יתגלה סוויסה, אורי בית״ר, של השני

טוב. כשוער
 שחקן ״כל הקורות. ביז להזדקן

 הפי- אומר לשחק,״ לעלות שואף כדורגל
 וגם (בני־יהודה), נאמן אוריאל זיוטרפיסט

 הכל יעשה הוא מפציעה, סובל השחקן אם
 הרגליים.״ על לעמוד יוכל שבשבת כדי

 ממשיכים מפציעות הסובלים שחקנים
של הקאריירה ולכן להחלים, מבלי לשחק

 הפגוע, לשוער צעיר. בגיל נקטעת הם
 מאשר שער על להגן יותר קל לעומתם,

 המיגרש. על לרוץ שצריך פצוע, לשחקו
הר ארוכה השוערים של הקאריירה לכן
שחקני־השדה. של מזו יותר בה

מה פחות נפגעים ששוערים עוד, מה
הר נפצעים ״השוערים האחרים. שחקנים

 אוריאל קבע !״משחקני־השדה פחות בה
לב סטטיסטית בדיהה שערך אחרי נאמן
 גם סבר זו לבדיקה עד הזה. העולם קשת
 הנכון. הוא שההיפד האחרים, כמו הוא,

 השוערים רשימת פני על חטופה סהירה
פגי נפגעים שהם מגלה הלאומית בליגה

נדירות. לעיתים רק חמורות עות
 שני היום בולטים הלאומית בליגה
 מה־ בז׳ראנו, אריה — ותיתיס שוערים

 ממכבי- קביליו, והרצל תל־אביב פיעל
 מה- קודמות בעונות נעדרו שגיד,ח יפו.

שו כל אך קשות, פציעות בגלל מלגרש
רא בהרכב מעמדם על איים לא אחר ער

כדו־ מאמני — לכך היחידי ההסבר שון.

ה מנ הז
ה ר ל ל

ויש אירופה אלופת תל־אביב, מכבי
בהי בדצמבר 10ב־ תפתח בכדורסל, ראל
 קרב־ההגנה את ביד־אליהו הספורט כל
זו. לעונה בית־הגמר במישחקי הכתר על

 להנפיק באגודת־מכבי התחילו השבוע
מכובדים. למוזמנים כרטיסי־כבוד

 דיין משה היו הקודמות השנים בכל
 במיג־ שהתקבלו המוזמנים רחל, ואשתו,

 האגודה מנהלי ביותר. הרב בכבוד רש
 דיין, לרחל הזמנה השנה לשלוח החליטו
 מבעלה, יותר אף נהנתה, שהיא ביודעם

ב כמו במישחקי־הכדורסל. ולחזות לבוא
 במיש־ אותה לארח ישמחו קודמות שנים
מק ובאגודת־מכבי נכדיה, עם יחד הקים
להזמנה. בחיוב תיענה שרחל ווים

דיין רחל
מבעלה :ותר

 עתודת־ בהכנת מאמץ משקיעים אינם רגל
!צעירים שוערים

 שיהיה, ככל בעל־שם שחקן־כדורגל,
 יתגלה אם במיגרש, להחלפה תמיד צפוי
 כך אין המלא. בכושרו מצוי הוא שאין
הכ מצופי איש לשוערים. באשר הדבר
 הוחלף שבו מיקרה זוכר אינו בארץ דורגל
המישחק. במהלך גרוע שוער

בהזדמ זוכים אינם הצעירים השוערים
המאמ כשרונם. את להוכיח הוגנות נויות

 להם שנותר וכל אותם, מטפחים אינם נים
שתג המזל), (או ליד־המיקרה לחכות הוא
השו אך ותיק. שוער של לפציעתו רום

 הם להיפצע. נוטים אינם המנוסים ערים
!הקורות בין מזדקנים פשוט

דונה״ד !וודש מישוחק
 בראגבי מישחקי־ליגה של קיומם על

עוב אך צעירים. עשרות כמד, רק יודעים
 כמו ממש לראגבי, איגוד בארץ יש דה,

לכדורגל. ואיגוד לכדורסל איגוד
 על־ לקיבוצים המישחק הובא לראשונה

 הישראלים למדו מהם זרים. מתנדבים ידי
נבחרת. הקימו ואף רזי־המישחק, את

קבו של במישחקה שחזו קציני־ספורט
 נבחרת מול תל-אביבית סטודנטים צת

 זה ספורט לשלב החליטו דרום־אפריקה,
בצה״ל. הנהוגים בענפי־הספורט

 הראגבי, שחקני אומרים מאוד, קשה
היש הציבור לתודעת המישחק את להביא
 של לאופיו מתאים שהוא למרות ראלי,
 פשרות. ללא מהיר, מישחק זהו הצבר.

 70 נמשך שהמישחק למרות ולדבריהם,
 במיש־ מאשר פציעות פחות בו יש דקות,

חק־הכדורגל.
 יבוא הישראלי שהקהל עד בינתיים,

או מסתפקים במישחק, לחזות או לשחק
 תל־אביב שעיריית בעובדה הראגבי הדי

 שבספור- במיגרש לשחק לקבוצה איפשרה
 וגם תל־אביב אוניברסיטת שגם אחרי טק

 מיגרשי־ את להעמיד סירבו וינגייט מכון
כרי-הדשא. הרם מחשש לשרותם, הם

 הקרובה בשבת כסות. ומילים כירה
אק כולם התל־אביבים, השחקנים ייצאו

הנבח מול בקרית־שמונה, לשחק דמאים,
 המישחק, מתוצאת פחות לא המקומית. רת

 הביתה. חזרה בדרכם יתרחש מה מעניין
 בבר השחקנים נחים מישחק כל ״אחרי
 בירה.״ של עצומות כמויות לוגמים כשהם
 ״ואז, במיקצועו. פיסיקאי פאר, חיים סיפר

 החבורה פוצחת לראש, עולה כשהכירה
 גסות. במילים מטובלים בשירים הגברית
 לריקודים.״ גם נסחפים יותר מאוחר
או אוסטרליה, יליד המאמן קפלן, דייב

 לשחק ללמד צריך הישראלים ״את מר:
 טכניקת־המישחק לימוד לפני אבל ראגבי.

 בירה!״ לשתות ללמוד צריך
 טכניקת את גם לצה,״ל ינחיל הוא האם
בה? הקשור הגברי, האתוס ואת השתיה

ל) שוער פו טי כ חי( ר מיז
באף שבר

הארץ) <על ויינברג שוער
מיניסקוס

כראון שוער
בצלעות שבר
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