
ספורט

שייער־ הלאומית, הליגה מישחקי של )28( האחרון המחזור תוצאות את
 במשא־ מצוי רדלר רדלר. אריה רמת־גן, הכוח־מכני מאמן חוזה בשבת, בו

הבאה. בשנה אימונה לגבי ירושלים, הפועל קבוצת עם מתקדם ומתן

רוקכן כדורגלן
כבדים קנסות

ל ג ר ו ד כ
אי הסגיא ד הרפו 9 8 7 6 5 4 3 2 1*  רוקבן ש
 שימחה השבוע היתד, יהוד בעיירה
מצ־ בתולדותיה הראשונה בפעם אמיתית.
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לש להעפיל יהוד, הפועל קבוצתה, ליחה

 ללא וזהו לכדורגל, גביע־המדינה גמר לב
הישג. ספק

 הצי מישחקי 2ב־ חזו איש אלף 40כ־
 באיצטדיון השבוע שהתקיימו הגביע, גמר

 התרחשו שעות וחצי 4כ־ במשך רמת־גן.
 אך הידוק. כר־הדשא על רבים דברים
הצו של עיניהם התמקדו הזמן רוב במשך

המ שמיבצעיו אחד, אלמוני בשחקן פים
 העלו המיגרש על והמפתיעים רתקים

הישראלי. הכדורגל מפת על בסערה אותו
 רוק- שלום כשכוע. דירות אלף 30׳
בלהטו כבש יהוד, הפועל שחקן ,26 בן,

 בכדור המושלמת ושליטתו כידרוריו טיו,
כאחד. והשחקנים הצופים את

 ליהוד העונה שהגיע החדש, החלוץ
 כל במשך הצליח לא שעדיים, ממכבי
 וזאת מכובדת, בקבוצה להיקלט השנים

 בעוכריו. שהיו המישמעת ענייני בשל רק
 ידע רוזן, צבי האחרונה, בשנה מאמנו
שהוט הקבועים הקנסות למרות. כי לספר,

 הימר הוא שבוע, מדי השחקן על לו
 בממוצע שבוע מדי שילם רוקבן עליו.

 עבירות על קנסות לירות אלף 25—30
מישמעת.

 מאמנים, על־ידי ״הוזהרתי רוזן: סיפר
 השחקן עם להסתכן לא ושחקנים, הנהלות

 ולא צ׳אנס, לקחתי הכל למרות הבעייתי.
התאכזבתי.״

 היה 10 גיל עד רפואי. פלא הוא רוקבן
ב קצרה היתה האחת רגלו — נכה ילד
 מיגבלתו למרות מהשניה. סנטימטרים כמה

 שאין לשליטה להגיע הנער הצליח הגופנית
בארץ. הכדורגל בספורט כיום לה דומה

ה שפרעם א ?רת1ל̂* הברי
הכדורגל קבוצת מנסה שנה 15 כבר

 הפועל את לנצח בני־שפרעם מכבי של
 הובילה נצרת מצליחה. ולא בני־נצרת,

מו אינה כשעליונותה א/ ליגה בטבלת
 המתח רוויי הדרבי מישחקי בספק. טלת
 לשימצה ידועים היו הקבוצות שתי של

כולו. הצפון איזור בכל
 בני־ של הידוע שחקנה ראדי, עלי
 משנה ״לא ביהירות: פעם הכריז נצרת

 נהיה תמיד בטבלה, מקומנו יידרדר כמה
 משיכמם הרגישו הנצרתים שפרעם.״ לפני

ומעלה.
 שפרעם הצליחה הראשונה, בפעם השנה,
היסטוריה. ולעשות היריבה את להקדים

 ג׳ מליגה בני־שפרעם מכבי של הזינוק
 היה לא א׳ לליגה הישר שנתיים לפני

מנאללה. שמיים, מעשה
נימר-חוסיין, איברהים ראש־ד,עירייה

 ידעה הבאים המישחקים 18 כל במשך
 בלבד. אחד הפסד בני־שפרעם קבוצת

 השני, למקום המריאה הטבלה מתחתית
החמישי. במקום נשארה נצרת בעוד

 עלייתה את שפרעם הבטיחה אלה בימים
הארצית. לליגה התמודדות למיבחני

לג־ כנראה החליט ארמלי הכוכב אבל
 כבר הודיע הוא עכשיו. דווקא טוש ,

 בליגה הבאה בשנה לשחק כוונתו על
 לליגה תעפיל קבוצתו אם גם הלאומית,
 ארמלי שקיבל להצעות בנוסף הארצית.

 הצעה קיבל תל־אביב והפועל חיפה ממכבי
תל-אביב. ממכבי גם לאחרונה
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□ של ההבטן איסט' האגו

תל-אביב, מכבי של קר־המזג כדורסלנה
 לימו־ את השנח לסיים העומד סילבר, לו

 חובה לשירות התגייס שלו די־המישפטים
.29 בגיל בצד,״ל,

בקבו משחק הקבוצה, קפטן גם סילבר,
 את הפך הוא שנים. שבע כבר צתו

 שלו המיוחדות הקליעה זריקות סיגנון
 בחוגי- לשם־דבר — לראש מעבר —

תכו הוא והנוח החברותי אופיו הספורט.
 רוויית־ הצמרת בקבוצת ביותר חשובה נה

 לפני שהפך הדבר טיבעי ורק המתחים.
בורטרייט. ולג׳ים ברודי לטל יורש שנה

 שהתנדב סילבר, אישיים. חשבונות
 ספורט קידום למיבצעי האחרונה בשנה

 הארץ, ברחבי הנוער בקרב הכדורסל
ל גם (המשמשים בעיירות־פיתוח בעיקר
 ובית- פינאנסי מוסד של שמם הארת

 במיס־ השבוע, התנדב לממתקים), חרושת
 נבחרת עם לצאת הצבאי, שירותו גרתי

 כל להולנד. ידידותי לטורניר העתודה
 מישחקים של המפרכת לסידרה נוסף זאת,
העונה. כבר לו שהיו

 הספיק השבוע, הארץ את צאתו לפני
להכריז: סילבר

 הילדים עם לשחק ־ יופי ' זה ״בשבילי
 הקשות האגו בעיות להם אין העתודה. של

 לשחק תענוג זה מכבי. לשחקני שיש
 לוקחים שלא אנשים עם יפה כדורסל

בזמן בחשבון אישיים חשבונות מיני כל

ארמלי כדורגלן
ם או צחי זב או מנ !עו

(דרו הנפרדות הקבוצות שלוש את לקח
 ד׳, ליגה של ונוצרים) מוסלמים זים,

חסותו. תחת■ בעירו, שהתקיימו
 את לעזרתם הזעיק אותם, איחד הוא

 זרים. בשדות שרעו המקום בני הכוכבים,
 שהשקיע טובים כסף סכומי תמורת זה כל

 שהחזיר הכוכבים בין העירייה. מקופת
 נרכש שכמעט ארמלי, זאהי — לעיר
 את גם שווייצר. דויד על׳ידי שנתיים לפני
 אל־כרמל מדלית אל־ווהד אחמד המגן
לחיזוק. הביא

 המאמן, נרתם והכנתה הקבוצה לגיבוש
 שהספיק מנצ׳ל, אברהם העבר כדורגלן

עכו. והפועל חיפה מכבי את גם לאמן
הק עם התחיל מנצ׳ל חינוכי. איום

 מפניו. פחדו והשחקנים קשה, ביד בוצה
 על בצד, הושיב המפונקים הכוכבים את

 השנה, את הקבוצה התחילה כך הספסל.
 מיש- בשיבעה ונשנות. חוזרות בתבוסות

 נקודות 3 לצבור הקבוצה הצליחה חקים
בלבד.

 שכוונותיו הבין אשר המיואש, המאמן
ש המשימה למילוי מספיקות לא הטובות

 רגש את לנסות החליט לפניו, הציב
 להם הודיע הוא שחקניו: של הגאווה
מנצ שאתם או הבא, ״במישחק :באיום
 לחפש מה לי אין עוזב. שאני או חים,

כאן.״

סילבר כדורסלן
אחד כל של האגו

 של הקפטן להיות עייף אני המישחק.
האלה. האגואיסטים

 כל להתמודד צריך אני קפטן ״בתור
 לכל שיש האגו בעיות כל עם הזמן
 קפטן להיות מעייף. וזה בקבוצה, אחד

 קרובות לעיתים משפיע וזה קשה, זה
במיגרש. שלי המישחק רמת על גם

 יותר להיות הבאה בשנה מצפה ״אני
החו בשנה מאשר יותר ולהשיג מאושר
לפת.״

וטו

— ת״א שמשון .1
:כפר־ספא הפועל

 מרוצות תהיינה שתיהן תיקו. יהיה
מנקודה.

תל־אפיב הפועל .2
:חיפה מכבי —

 בשבת. המשעממים חמישחקים אחד
ו המדינה, גביע על חושבת הפועל

ב מקומה את שהבטיחה מכבי, אילו
תיקו. יהיה רגועה. לאומית,

ת״א יהוזיה פני .3
ירושלים: הפועל —

 כדי תתאמץ בני-יהודה אולי תיקו. גם
השלישי. במקום מקומר, תא בטיחלה

— פ״ת הפועל .4
:תל־אכיב בית״ר

 היא — תנצח פתח־תיקווד, הפועל
 לשחק יודעת שהיא והוכיחה שאפתנית

כדורגל.
— נתניה מכבי .5

:ראשל״צ הפועל
 המעניינים המישחקים אחד זה יהיה

 בבית. לנצח קשה נתניה את השבת.
 הארצית. לליגה תרד ראשון תפסיד, אם

תיקו.
— יפו מכפי .6

פתה־תיקווה: מכפי
הב פתח־תיקווה תיקו. של מישחק

עצמה. את טיחה
ירושלים בית״ר .7

:יהוד הפועל —
 לרדת. עוד עלולות שתיהן תיאורטית,

 אם בגביע. שתהיה בעיה, יש ליהוד
למ יכולה יהוד תפתיע, ראשון־לציון

תיקו. ללאומית. מחוץ עצמה צוא
כאר־שפע הפועל .8

תל־אביב: מכפי —
 טובה היא כי תנצח, באד־שבע הפועל

ושאפתנית. יותר
— ר״ע מכפי .9

שמונה: ק. הפועל
 עניין אין לשניהם תנצח. רמת־עמידר

שנש מאושרת קריית־שמונה — בליגה
 סי- לרמת-עמידר הארצית. בליגה ארה

נבונה ניחש שפיגל אליעזר המאמן

וטו

וטו
וטו

רדלר מאמן

בביתה. לנצח כוי
 - עכו הפועל .10

9 0■ £ :רמת־גן הפועל *
להב חייבת רמת־גן תיקו. של מישחק

 תהיה עכו נקודה. עוד לעצמה טיח
 קבוצת לנצח שיכולה להוכיח שאפתנית

צמרת.
עילית נצרת הפ. .11
:נתניה פית״ר —

ירי בסכנת תיאורטית, עילית, נצרת
מהלי לרדת עלולה — תפסיד אם דה.
תנצח. נצרת גה.

בית־שמש הפ. .12
:רמלה פית״ר —

 בסכנת היא כי תנצח. ביודשמש
ירידה.

— חיפה הפועל .13
:פית־שאן הפועל

וחז יותר טובה היא כי תנצח, חיפה
 בית־שאן. עם חשבון לה יש קה,

משחקים. ונישעה
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