
ומרקד ויליאמס כדורסלנים
דקיקות רגליים
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 תורה, (״ג׳ימי״) ריפעת שנפצע מאז
 תל־אביב, הפועל של הוותיק כדורגלנה

 לא הפעם התקלה עולמו. כל עליו חרב
 לא וגם הספסל, על בישיבה הסתיימה
 עלבון לו גרמה היא רומנטית. באפיזודה

צורב.
 הלאומית הנבחרת במדי ששיחק תורה,

 הלאומי, שהמאמן זכה האחרונות, בשנים
 טוב הכי השחקן אותו יכנה מנסל, ג׳ק

 לו העניקו היומיים העיתונים גם בארץ.
 פציעתו מאז אך השנה. כדורגלן התואר את

הצידה. נדחק כשנה, לפני בבירכו,
 סיני, משה בסערה פרץ הריק החלל אל
ה של וחביבו הקבוצה כוכב הפך אשר

שווייצר. דוביד מאמן,
 היה שכבר תורב, בבורסה. שמועות

 שבהפועל הרגיש סביבו, לתהילה רגיל
 נשברה. רוחו מאז אליו. לב שמים לא כבר
 והיה ראשיים, כוכבים לשני מקום היה לא
סיני. של לצידו שני כינור לנגן קשה לו

 ובקבוצתו, במאמנו בועט התחיל הוא
 בעיתונות מקומו. את מצא לא כבר שבה
 הצהיר תורכ תיסכוליו. את פרק הוא
 שטיפחה האגודה, את לעזוב כוונותיו על

 השבוע יצרו בעיטותיו מנעוריו. אותו
 עומד כאילו לכדורגל, בבורסה לחישות

יפו. למכבי לעבור הוא
 חד־מש- נמסר הפועל שלאגודת אלא
 לשחק סיכויים הרבה אין שלתורכ מעית,
 היחידות אפשרויותיו אחרת. קבוצה במדי

 לשחק או הן — מוסמך מקור אמר —
כדורגל. לשחק להפסיק או הפועל בשורות

 לא האגודה שישוחרר. סיבה כל אין
 שיתרמו כדי שנים במשך שחקנים מטפחת
 חורפ אחרות. לקבוצות דבר של בסופו
 האגודה — ביד כרטיס עם שחקן אינו
 גדל אצלה שחקן. אותו שעשתה היא

יישאר. ושם שהגיע, למה והגיע והתקדם
 או בהפועל, טוב להיות צריך ״תורכ

 בכיר עסקן השבוע איים בכלל,״ להיות לא
באגודה.

בל■!ס־ון שועד
 כפר־ הפועל של מאמנה קשטן, לדרור

 נשאו הימוריו כל קלף. השנה הלך סבא,
 קבוצתו מיקום — לכך ההוכחה פרי.

העונה. כל במשך טבלת־הליגד, בראש

רט1ספ
 שוורץ, יעקב הוותיק, כששוערו גם

 הצעיר השוער על קשטן הימר נפצע,
 ולא — נוסובסקי עופר הנסיון, וחסר

 דגלה את לדחוק הצליח גם הוא הפסיד.
 הטבלה מראש נתניה מכבי קבוצת של

השני. למקום
 הימור בספורט שגם קשטן גילה השבת

 אמנם הצעיר עופר מסוכן. להיות יכול
 אך אחד, הפסד אפילו כה עד גרם לא

בשבת. שאירע את הזמין כמו חוסר-נסיונו
שי השבת בהתמודדות רחמים. ללא

 בליגה. ההכרעה לקראת הקבוצות שתי חקו
 של אוהדים אלפי המה בנתניה המיגרש

 שהוא הצהיר, מכנס עודד הקבוצות. שתי
 בידו, כשהפסד מהמיגרש לרדת פוחד
 לסדר- כך על יעברו לא שהאוהדים משום
 לכל התכוון והוא לו. יתנכלו ואולי היום,
שאמר. מילה

 כפר- יריבתה על בסערה עלתה נתניה
 עמד לא נוסובסקי הצעיר השוער סבא.
 הנתנייתים, של הרצופות התקפותיהם מול

 המאלפת בתוצאה המישחק את שהכריעו
5:2.

 יוצא- אותו שעשה במישחק, המעניין
 עודד שהכניסו גול כל :ושונה דופן
 רוח־לחימה בהם הכניס כמו וחבריו, מכנס

 להסתער המשיכו והם ורעננה, מחודשת
 רחמים. ללא כמעט כפר־סבא של שערה על

ה בכדורגל בלתי-שכיח חיזיון זה היה
 המבקיעה קבוצה כי מקובל שבו ישראלי,

 ומפגינה בטוחה מרגישה שניים, או שער
וזילזול. רפיון

וידידה תורב בדורגלן
רומנטית אפיזודה ל׳א

סל כדור
ה ב שו ת ̂נ*1דו ה 09יד*

 הפועל של השחור כדורסלנה ווקר, אנדי
 העונה בתחילת ארצה הגיע תל־אביב,

 הראווה במישחק קנה עולמו את בסערה.
 הגדולה המיקצוענית מול הבלתי־נשכח

 גילה אז האמריקאית. נ־ב־א נבחרת בתבל,
 עליו, אמרו מצויינת. מישחק יכולת ווקר

המיקצוענים של מרמתם רחוק שאינו

מן א ת די השנה שהשיגה — לוד הפועל מ דו קו ת לליגה ועלתה נ מי או  — הל
ק, אהרון לני טו ה קפי ת השבוע חוז ת א או צ שחקי תו ת. בליגה השבת מי מי או הל

ו ט — יהוד הפועל .1ו
:תל־אכיב שמשון

לכך. יגילה כבר יהוד כי תיקו. יהיה

 פתח־תיק־ מכבי .2
:ת״א מככי — ווה

שר אחרי תנצח. פתח־תיקווה מכבי
 תרשה לא היא הפסדים של שרת

 גם שהיא חושב אני להפסיד. לעצמה
טובה. יותר

 ראשל״צ הפועל .3
:כאר״ש הפועל —

 בסכנת שהיא מפני תנצח, ראשון
ב באר־שבע מאמץ. ותעשה ירידה,

מוטיבציה. חסרת אלה ימים

4

תל־אכיב בית״ר .4וטו
ירושלים: כית״ר —

ירושלים בית״ר תיקו. של מישחק
זקוקה תל־אביב ובית״ר יותר, טובה

לנשימה. לאוויר כמו לנקודה
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הירושלמים

תכריע.

ירוש הפועל .5
 :יפו מכפי — לים

כאן הביתיות ינצחו.

קפיטולניק ׳מאמן

רמלה פית״ר .9
:יכנה מכבי —

תיקו. יהיה להערכתי,

תל־חנן הפועל .10
:כית״ש הפועל —

 תכריע שלה הביתיות תנצח. תל־חנן
הירידה. סכנת אותם תדרבן וגם

 - חיפה מככי .6
י __ כ נ מ :נתניה .

 שואפת היא כי תנצח, נתניה מכבי
יותר. טובה והיא לאליפות

כפר־סבא הפועל ד.
:פ״ת הפועל —

 פתח־ הפועל לנצח. רוצה כפר־סבא
מהלאומית. ירדה תיקווה

תל-אכיכ הפועל .8
ת״א: בני־יהודה —

 יותר היא כי תנצח, תל־אביב הפועל
 מוטיבציה איבדה בני־יהודה מגובשת.
לאליפות.

 נתניה בית״ר .11וטו
:חיפה הפועל —

 טובה חיפה הפועל תיקו. של מישחק
חשובה. כאן הביתיות אך יותר

— לוד הפועל .12
רמת־גן: מנכי הכה

ל עלייה לעצמם שהבטיחו למרות
בג בבית, להפסיד יוכלו לא לאומית,

 תנצח. לוד שלהם. הקנאי הקהל לל
קאופמן). בועז של (תחזיתו

— ק״ש הפועל .13
עלית: נצרת הפועל

בתנופה. היא כי תנצח, קרית־שמונה

ה הארדי, ג׳וני מנ א ה, מכבי של מ פ ת בול ניחש חי או צ ם. 5 תו חקי ש מ

 הזר השחקן יהיה שהוא הימרו האמריקאים.
השנה. של

 של מושלמים אישיים נתונים לווקר
 וכידרור, ריצה גם ניתור, גם חוץ. שחקן

מעו קליעה יכולת וגם ומהירות זריזות גם
לה.

 מאז — המבטיח לצעיר קרה משהו אך
 ביטוי לידי יכולתו באה לא הבכורה הופעת

 רושם הוא זה אחר בזה — להיפך —
 איש במישחקים. רצופים כישלונות לחובתו

 שמואל מאמנו, לא גם מדוע, מבין לא
 על לדבר מוכן לא עצמו ווקר יעקובסון.

בעיצומה. והתעלומה כך,
 במישחק שעבר, בשבוע גם רע. מזל
 הפועל מול בגמר־סל קבוצתו, של החשוב

יותר. טוב למישחק ממנו ציפו רמת־גן,
 ברגעים רצופים כדורים שני איבד ווקר

 נקודות 20 של הפרש אחרי קריטיים. הכי
 ו־ מתאוששת תל־אביב התחילה לרעתה,
 שהפער ונראה ,10ל- ההפרש את צימצמה

 היה כאילו ווקר, בא ואז ומתחסל. הולך
 את לרעה ושינה הקבוצה, של הרע מזלה
המר. הסוף עד המישחק, מגמת

 הוא הגמור היפוכו .הרגילה. המיבסה
 אי- שממראהו השחור, חברו מרסר, לבון

רג זוג למרסר יכולתו. על להתרשם אפשר
 אך ומסורבל. עבה ענק, וגוף דקיקות ליים
 ד צליעותיו — בלבד עין למראית הכל

לחלו מטעים הליכה בשעת חוסר-יציבותו
 במישחק, יציבות על שומר מרסר כי טין.

מאוד. גבוהה יכולת מגלה ולעיתים
 נחשב בקבוצה, השניה בשנתו כיום,

 מולו לוויליאמם. הפועל של לתשובה מרסר
 מיכסת את לקלוע הענק ויליאמס מצליח לא

בקלי מאוד ומתקשה שלו, הרגילה הסלים
 ויליאמס בהתקפה. חוזרים כדורים טת

 לשחק לו קשה שהכי פעם לא הצהיר עצמו
מרסר. מול

 בארץ. מהישגיו מאוד מרוצה מרסר לבון
 רצונו את השבוע הביע לעומתו, ווקר,

 אירן, הבלונדית, אשתו עם יחד לחזור
ארצות־הברית. — מולדתו לארץ

חם דנים מפס■ מו
 הוא חריש מיכה ח״כ עיסוקיו, שאר בין

 רמת־ הפועל ידידי אגודת ראש יושב גם
גן־גבעתיים.

 חוזה שהוא אחרי קבוע: הרגל לו יש
 את לברך יורד הוא כדורסל, במישחק
 הפך הדבר המפסידה. הקבוצה שחקני

למסורת. אצלו
 כשירד קבוצתו שחקני התפלאו לכן
 שניצחו אחרי שלהם, לחדר־ההלבשה חריש

 ה־ מישחקי במיסגרת תל־אביב הפועל את
 מחדר״ההל- כשיצא (פליי־אוף). גמר־סל

 ממינהגו ששינה לכך שהגורם סיפר, בשה
.6ה־ בן יואב, בנו, הוא

 יואב של ביותר הטוב שחברו התברר
 גבה־הקומה. גורן אור אלא אחר לא הוא

 יחסי־ידידות התפתחו הגילים, פער למרות
 שעות מבלים והם הקטן, והילד השחקן בין

זה. בחברת זה ארוכות
 הפועל של מחדר־ההלבשה חריש כשיצא

 תל־אביב, הפועל מאמן את מצא רמת־גן
קבו הפסד אחרי לבדו. יעקובסון, שמואל

 המאמן, את ההנהלה אנשי כל זנחו צתו
ההפסד. על לנחמו ניגש לא ואיש

 זאת, שעשה היחידי היה חריש ח״כ
באיחור־מה.




