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שרופות ה
 הכדורגלן של אשתו שפיגל, מרגלית

 הכדורגל מעולם שפרש שפיגל, גיורא
 גילתה לא שמעולם הודתה )41 עמוד (ראה

 בעלה. של הספורטיבי לעיסוקו התלהבות
 ממהרת לא כהן, אבי של אשתו דורית, גם

שבת. בימי למיגרש־הכדורגל
ה נשות של סיפורן תם לא בזה אך

 מתלהבות מהן כמה בארץ. כדורגלנים
 סביבו ומרכזות מהמישחק, איך!) (ועוד

עולמן. את
 סולי- אורי של אשתו רחל, היא כזאת

 תל- מכבי של הוותיק שחקנה ),29( מאן
 רד הייקית אילנה, גם היא כזאת אביב.

 החלוץ של ילדיו שלושת אם אכזוטית,
 בן־ אהוד יהודה, בני קבוצת של המרכזי
התימני. טובים
 האמריקאית אשתו דרייפום, איילין גם
 תל- מהפועל דרייפום נימרוד של הנאה
 נשות שבין ״השרופות״ אחת היא אביב,

 מישחק אף מחמיצה שאינה הכדורגלנים,
ארוכה. והרשימה בעלה. משתתף שבו אחד

 הנערו הכדורגל מישחק בילויים. בלי
 מישפחת אצל מתחיל השבת יום בצהרי

ה אחר-הצהריים. השישי ביום בן־טובים
ה אצל שינה ל״סידור״ נלקחים ילדים
 — וחלילה חס — לשבש לא כדי סבתא,

הכדורגל ״כל השחקן־הלוחם. מנוחת את
 קצוצת־השיער, סולימאן רחל מספרת נים,״

ב השישי ביום לישון לשכב ״נוהגים
 לראות מספיקים בקושי בערב. 10 שעה
שחק על מוחלט איסור ישנו טובה. שעה
השישי. ביום לבלות לצאת נים

 ב־ שקורה במה מתרכזות אלא מפטפטות
מיגרש.

אי השחקנים, נשות מתוקה. סופריה
 לעומת בעליהן. את הרבה לראות זוכות נן

 בפציעות מתח, של בשפע ״זוכות״ הן זאת
 במחלות־ספורט — קשות גם לפעמים —

 ומעל ובמצבי־רוח בתיסכולים למיניהן,
ש הגבלות, של נוקשה במישטר — לכל

 מלוא את יפגינו שבעליהן להבטיח מטרתן
במיגרש. יכולתם
 קבוצת חלוץ של אשתו לב, יעל אצל
 ביום כבר השבת מתחילה רמודגן הפועל

הנפ המנוחה את מתחיל ״בעלי החמישי.
 לא משתדלת ואני החמישי, ביום שלו שית

 התרגלו כבר הילדים למתח. אותו להכניס
 את רוצים הם שאם יודעים הם לזה.

 מוצאי עד להמתין עליהם שלהם, האבא
 אנחנו המישפחתיים הבילויים את השבת.
לפגרה.״ עד דוחים
 וכל התרגזויות אלף שווה ניצחון ״כל

 רחל רב בסיפוק מצהירה״ הבעיות,״ שאר
 מעניינים יותר חיים לנו ״יש סולימאן.

 לנו יש למשל. פקיד, של לאשתו מאשר
 והסוכריה שיגרתיות, לא ושבתות נשפים

 מדי לחוץ־לארץ נסיעה היא מתוקה הכי
 להרשות יכולה לא פקיד של אשתו שנה.

אחת.״ ממשכורת לחוץ־לארץ לנסוע לעצמה
 ),34( שום יצחק של. אשתו אריאלה,

 מהמתל- אינה כפר־סבא, הפועל של קשר
 כשאין הולכת אני מספרת: היא הבות.

 הילדים, בשביל בעיקר לעשות. מה לי
כדורגל.״ על שרופים הם כי

כדורגל נשות שיש טוענת סולימאן רחל
 במיש־ מבקרות שהן מודות שאינן נים

הן למה יודע ״השד בעליהן. של חקים

וסולימאן שום בן־טוכים, לב, כדורגלנים נשות
התרגלנו כבר

 ״שנהגו רחל, נזכרת מאמנים,״ ״היו
נמצ אומנם השחקנים אם בטלפון לבדוק

כזה. היה רוזן צבי המאמן בבתיהם. אים
 ביום מביתו נעדר ששחקן מצא הוא אם

דו ועדת־המישמעת היתד. בערב, השישי
להענישו. אגת

בשישי־שבת, לבלות זה מה ״שכחתי
 רואים מהמישחק. עייף הכדורגלן בשבת כי

 והולכים קל, משהו אוכלים נזבט־ספורט,
לישון.״
 מיגרש להיפך. ממורמרת. אינה רחל

שהת לפני רב זמן אותה משך הכדורגל
 היו הקודמים מחבריה שניים גם חתנה.

 היא בעלה את ידועים. שחקני־כדורגל
כמובן. במיגרש פגשה
 אני למישחק. הלכתי שלא לי קרה ״לא
 החוקים. את ומבינה מכירה אני כי !נהנית

 עם יחד מיוחד, בתא־כבוד יושבת אני
ומר בני־המישפחה ושאר חברי־ההנהלה

נהדר!״ גישה

 מינהו. להן עשו שחקני־הכדורגל נשות
ו המישחקים לפני נפגשות הן — קבוע

 בן- אילנה בצוותא. בהם לחזות הולכות
אינן הן המישחק שבזמן מספרת, טובים

 מתביישות? הן למה, הדבר. את מכחישות
 שבת, כל במיגרש ׳נמצאות שהן יודעת אני

!״קבוע

כדורסל
זלו־ג׳דים

למדי פעם שייכים היו וריגול בילוש
ש לדברים — לצבא לפוליטיקאים, נות,
 מיש- צצו אחר־כך עולם. של ברומו היו

 מישפחה בענייני גם שעסקו רדי־חקירות
פרנ גדלה האחרונות בשנים ורומנטיקה.

 פולשים החלו כשאלה הבלשים, של סתם
בל התגלו לאחרונה כלכלה. לנושאי גם

הספורט. בשטח אפילו ומרגלים שים
 לפני שניצבת רצינית, קבוצת־ספורט

 מסתפקת אינה מכריע, בינלאומי מישחק
 טקטיקה ובבניית מפרך במישטר־אימונים

 מידע לה שיהיה דואגת אלא מתאימה,
 היריבה. הקבוצה שחקני על ומעודכן מלא
 המאמן, של אופיו את להכיר מבקשת היא
 ושחקן, שחקן כל של החולשה נקודות את
 הגופני כושרו את מישחקו, שיטת את

לנחש לה יעזרו אלה פרטים באלה. וכיוצא

 בשבוע הצליח שרף שלמה המאמן
 13 מתון שיבעה נבון לנחש שעבר

 מכבי קבוצת של מאמנה המישחקים.
 אשר הוא פרלמן, שמואל נתניה,

 מישחקי תוצאות את הפעם חוזה
הקרו בשבת שייערכו גביע״הטדינה,

 השבוע מופיעה אינה קבוצתו בה•
הטוטו. בטופט

:חוזה פרדמן •נומוא?
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 תיקו. יהיר
 והמישחק הארצית הליגה בצמרת ר״ג

בבית. אצלה יהיה

 ר״ג דכוח־מכבי .1
: ם—י הפועל — ״

מתפקדת. לא ם—י הפועל

י0< - — פ״ת מכבי .2 ן
:בית־שאן הפועל 11̂■

 ניצחון מלבד אפשרית תוצאה כל
 — גדולה הפתעה על מהמר אני לפ״ת.

תנצח. בית־שאן
חולון הפועל .3 ■6*301

:חיפה מכבי — "6■2■י
 הביתיות אולי טובים. יותר חיפה מכבי

תיקו. להשיג לה תעזור חולון של
 יהוד הפועל .4

:רמלה ביתר —
ה של התיקו הם יהוד הפועל תיקו.

מדינה.

■ ם ■

פרלמן מאמן

■8
 המנצח כי תנצח, שחיפה רוצה הייתי
 ב״ש אבל שלנו. הבא המתחרה יהיה
לב״ש. ניצחון חוזה אני יותר. טובה

הן  — חיפה הפועל .9 ן
י :באר־שכע הפועל י

4 1 **יו
 הפועל — עלית

 ויזכו. טובים יותר ראשל״צ :ראשל׳׳צ
סיכוי. שום אין לנצרת

— ש—י בית״ר .6
אבן־יהודה: הפועל

 המשכיות להם תהיה תנצח. בית״ר
היום. עד שהיה למה

 בת-ים הפועל .7
:פ״ת הפועל —

 לליגה ־לירידה מיועדת שפ״ת למרות
כי ינצחו, שהם חושב אני הארצית,

ומבטיחים. חדשים שחקנים להם יש
 כפר־סבא הפועל .8

:רמת־גן הפועל —
ב מובילה ר״ג הפועל טוב. מישחק
ה לליגה להיכנס ומועמדת ארצית,
 עשוי בראש. ניצבת וכ״ס לאומית

 שכ״ס חושב אני רציני. מאבק להתפתח
 שנמצאת טובה קבוצה היא כי תנצח,

ניצחונות. בתנופת

בית־ הפועל .10
הפועל — שמש

 את תעשה בית־שמש הפועל :ת״א
 סיפור להם היה כבר המחזור. הפתעת

ינצחו. הם פעם. דומה
— א ת׳ בית״ר .11

קרית־שמו■ הפועל
 כבודה את להציל חייבת בית״ר :נה

 בלאומית. סימפטי הלא ממצבה ולצאת
תיקו. ייתכן אבל

אשקלון הפועל .12
:יפו מכבי —

מש היא שאם קבוצה היא יפו מכבי
 מזלזלת. היא נמוכה ליגה נגד חקת

תהיה באשקלון, שהמישחק מכיוון
תיקו. ויהיה הפתעה
■£ 1 0 ת״א בני־יהודה .13 1

:לוד הפועל —
 בארצית, מובילה לוד מעניין. מישחק
 לפי משחקים בני־יהודד, טוב. ובנוייה

לוד. לטובת הפתעה תהיה מצבי־רוח.

₪י ■

■ ■ט

 היריבה. הקבוצה של מישחקה סגנון את
 הרבה חשוב זה פרט דבר, יודעי לדעת
נוסף. אימון מכל יותר

וייגקרץ מאמן
ישחזר המרגל

 את המאמן בונה זה חיוני מידע בעזרת
 לקראת אותה ומכין קבוצתו של המישחק
הבאות.

 אירופה, אלופת גם ובמסווה. בשקט
 לעצמה להבטיח דאגה תל-אביב, מכבי
 מאמנה ),27( ויינקרץ משה זה. חיוני מידע

 הכדורסל קבוצת של והמבטיח הצעיר
 למיבצע־ להיבחר זכה תל-אביב, בית״ר
ירי נגד אלופת־אירופה שערכה הריגול
לאי ויינקרץ נסע כחודש לפני בותיה.
 במיש־ חזה במסווה, כמעט בשקט, רופה׳
הת אירופיות, קבוצות ארבע של חקיהן
לדווח. ארצה וחזר בפינקס, רשם רשם,

 של מאמנה שגם גילו, מכבי אנשי
 ועקב שקט, מיבצע־בילוש ערך ברצלונה

 שנערכו מישחקיה בשלושת מכבי אחרי
 קבוצות בין מקובל מינהג ״זהו באירופה.

 ומזכיר ויינקרץ, מסביר בינלאומי,״ בדרג
 קבוצת של עוזר״המאמו של נסיעתו את

 סיבוב לקראת שרון, יאיר רמת-גן, הפועל
 אירופה באליפות קבוצתו של מישחקיה
הגביע. למחזיקות

 הספרדית ברצלונה של יכולתה את
ניצ מכבי — מדי יותר קצת משה העריך

 מחייך משה אך החששות, אף על אותה חה
 תמיד אני כזה ״בכיוון רצון: בשביעות

מצהיר. הוא לטעות,״ מוכן




