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 הפועל כדורסלנית ),26( יערי שרה
 השופט שריקת את כששמעה בכתה חיפה,
 היה ואחרונה. חמישית עבירה לה שקבע

קבוצת מול המישחק של 24ה־ בדקה זה

(כמרכז) יערי בדורסמית
!״שלי ההתפרצות צורת ״זו

 תחת כרעו החיפאיות הצרפתית. קלתזון
ה היתה יערי הצרפתיות. שהפעילו הלחץ
 בנות נשענו שעליו היחיד, האיתן עמוד

דקות. אותן כל במשך הקבוצה
 ז״ לי דווקא לקרות צריך היה זה ״למה

ב השיער קצוצת הכדורסלנית התייפחה
יאוש.
 בנות כמעט. חסר־תיקווה מישחק זה היה
 לעמוד יכלו לא החובבניות חיפה הפועל

 בנות של המיקצועיים ביצועיהן מול
מחברו להיפרד נאלצה ובשיערי קלרמון,

 הסיכוי גם אבד גורלית, דקה באותה תיה
בכבוד. לפחות מהמישחק לצאת הקטן

 מעולם הצליחו לא חיפה הפועל בנות
בהתמו הגמר שמינית שלב את לעבור
 למחזיקות אירופה גביע לקראת דדות
גביע.

יערי: את השבוע שאל הזה העולם
כבכי! פרצת מדוע +

 מוקדם שספגתי העבירה אותי ״עיצבנה
 הרבה להם יהיה אצא, שאם ידעתי מדי.
ה צורת היתה זאת בלעדי. קשה יותר

 מאוד זה את לקחתי כי שלי, התפרצות
ללב״.
ל צודקת, היתה העבירה •

ז דעתך
 שזה חושב עבירה הסופג שחקן ״כל

 ולא הכדור על היד את שמתי צודק. לא
 זה בטלוויזיה ישרוק. שהשופט חשבתי
 באותו שהרגשתי ממה גם יותר ניראה
 אין במישחק אך שדחפתי. כנראה רגע.

 לא וזה לי שרקו השופטים סנטימנטים.
מוקדם.״ כך כל שאצא צפוי היה

ל כדי לצרפת החיפאיות ייצאו השבוע
 להן שיהיה יודעות הן גומלין. מישחק ערוך
 אך פה, שהיה מהמישחק קשה יותר

 המכסימום. את לעשות שישתדלו מבטיחות
 יזכו, שהן מאמינה לא שהיא הודתה שרה

נקו 30 עם חיפה את עזבו הצרפתיות כי
״ל מאוד. הרבה וזה לטובתן, הפרש דות

 ופאולים שטויות בלי מישחק שיהיה פחות
 בסדר,״ שאנחנו להוכיח כדי טיפשיים,

ביקשה.
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**מהמן עוד
 תל סבבי של והמבוקש הצעיר הרווק

להת כנראה חושש צימרמן, ׳ק ג אביב,
מ מתנזר אינו צימרמן בישראלית. אהב

 יחסים לפתח שלא מאוד נשמר אך נשים,
 מאוד, זהיר הוא יותר. ורציניים קבועים

 עם מפעמיים יותר לצאת לא ומשתדל
 מעריצותיו של מאמציהן כל נערה• אותה

בתוהו. עולות ברישתן אותו ללכוד
 כיצד :נושאים בשני טלו כל שקוע ג׳ק
ע החביבות מרחוק, קליעותיו את לשפר

 הוא שבפיו. העברית את לשפר וכיצד ליו,
 מנצח של טיפוס שהוא עצמו על מעיד

שבי כל ויעשה להפסיד השונא עקשן.
 שהוא למרות בהישגים. לזכות כדי כולתו

טוע עברית, ללימוד יום מדי זמן מקדיש
מתכוון אינו שהוא ג׳ק #ל חבריו נים

 תחזית
, מאמוים

 תל-אביב, מכבי הכדורגל קבוצת מאמן
 יהוד. הפועל של ומאמנה שווייצר, דויד
 מישחקי את השבוע חוזים בר־גיג. נינו

 הלאומית הליגה של השביעי המחזור
בכדורגל. והארצית

ג גי ר־ ב שזדאז־ שחקי ה מי ג לי א ה ל ת1ה האר!גידו1 מי
1 x באר-שבע הפועל — פתח-תיקווה מכבי .1

1 x חיפה מכבי — יהוד הפועל .2

1 1 לוד הפועל — תל-אביב מכבי .3

x 1 ירושלים הפועל — תל־אביב שימשון .4

2 2 נתניה מכבי — רמת־גן הפועל .5

2 x תל-אביב הפועל — ירושלים בית־ד .6

2 2 תל-אביב בני־יהודה — יבנה מכבי .7
x 1 יפו מכבי — כפר־סבא הפועל .8
2 x רמת-גן הכוח־מכבי — רמלה בית־ר .9
x 1 אשקלון הפועל — חדרה הפועל .10

1 2 קריית-שמונה הפועל — בית־שאן הפועל .11

1 1 עילית נצרת הפועל — בית-שמש הפועל .12
2 x פתח־תיקווה הפועל — חיפה הפועל .13
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 בארץ היחידי הכדורגלן הוא פיק צביקה
 בקצב הכדורגל בשטח להתקדם שהצליח
 מהפועל קפץ הוא שנה חצי תוך מסחרר.

 יהוד, להפועל ,,ג שבליגה רמת־השרון,
 קפיצה הלאומית. הליגה של הגביע מחזיקת

שלבים. ארבעה של
:פיק צביקה את שאל הזה העולם

מג שאתה חושב לא אתה •
כ לשחק להתחיל 32 כגיל זים?
הלאומית? ליגה
 מאשר עכשיו טוב יותר טוב. זמן זהו

 מגזים. שאני חושב לא אני לא, פעם. אף
 משחקן הוא איפה בשחקן תלוי זה ממתי

 אם באגודה. בהנהלה, במאמן, תלוי זה
ש מדוע אותי, להזמץ לנכון מצאו הם

כדורגלן אוהב אני אם אסרב
 שיחקת לא פעם אף אכל ,*

ברצינות.
 עושה זה הזמן, כל המשחקים ואלה

 שבלאו־ אלה כל מה, ז טובים ליותר אותם
 זאת אומר לא אני מאראדונהז הם פית

 כדורגל משחק שאני חושב אני בשחצנות.
סוב.
ה הג׳וק יימשך זמן כמה •
שלך?• הזה חדש

 בשלילה, השאלות כל את שואלים אתם
כ סיפור עושים אתם למה מבין לא ואני

 שחקני- כל כמו שחקן אני סיפור. שאין
 נורא זה את י*וקח ואני האחרים, הכדורגל
ברצינות.

 על כזמר שלי שהדימוי להבין יכול אני
 ותנועות איפור עשן, ניצוצות, עם הבימה,

ברצי אלי להתייחם לאנשים מפריע אגן,
ש בעיה זוהי אבל כדורגל. כשחקן נות

 במישחק. כולי כל את משקיע אני להם.
 זמר לא אני שותה. ולא מעשן לא אני

 אלכוהוליסט או סמים, המעשן מתהולל
 היחידי הדבר דראסטי. לשינוי זקוק אשר
 ער להישאר לא זה לעשות צריו שאני

 לקיים כדי הלילה, של הקטנות לשעות עד
האימונים. בלחץ ולעמוד ספורטיביים חיים
?׳ מהקבוצה כסף קיבלת •
 כי אענה, לא כספים של עניין כל על

 הסכמים, על פרטים לגלות מקובל לא
מה מספיק לי יש אותי. מעניין לא וכסף
ל לי מציעים היו אם ומהפירסום. שירה
 הייתי אגורה, לי לשלם בלי גם שחק
 השחקן אני שלי. הפלוס זה זה. את עושה

 הכסף אותו מעניין שלא בארץ היחידי
מהכדורגל.

 כזכות פרוטקציה דך עשו לא •
שלך? הפירסום

 אני להיפך. בדיוק שזה חושב אני
 היו אם שווה. זינוק בנקודת מתחיל לא

 היה זה שחקן, בתור רק אותי שופטים
 יותר יקח שלי הדימוי בגלל אבל לי. עוזר
 יתן לא אחד אף יתרגלו. שאנשים עד זמן
 מפני או יפה שר שאני מפני לשחק לי

לי. מתאימים שהבגדים

ו מגזים שאןי חושב ״לא

 יהוד? דווקא למה .•
 ד גדולה, מישפחה כפו שהם כשראיתי

 אליהם להצטרף אותי הזמינו והם נחמדים,
 איתם. לשחק סופית החלטתי יפה, בצורה

 שם מרמת־השרון, להתנתק קל לי היה לא
 לשחק לשאוף טבעי רק זה אבל גר, אני

 ההצעה היתה לא זו יותר. גבוהה בליגה
לאומית. מליגה שקיבלתי היחידה

לרמת־השרדן?־ תרמת מה •
ממקום עלתה הקבוה מהפך. חוללתי

בטבלה. השני למקום 11
 ככדורגל שלך ההתקדמות #

כדיחה? כמו לך גראית לא
 אמר מי מהירה. התקדמות שזו נכון

 שזה שמח אני לאם? לקרות מוכרח שזה
 יותר מה יהוד. עם לשחק גא אני כך.
מזה. כיף

 פיק. צביקה של דבריו באן עד
 הגיב בר־גיג- נינו יהוד, הפועל מאמן

קבוצתו: בהרכב השינוי על
 בינתיים כשחקן. הצטרף פיק ״צביקה

 היא אם יכולתו, על כלום יודע לא אני
 הספקתי לא הצטרפותו. את מצדיקה אכן

 כמה מלבד משחק, פיק צביקה את לראות
 אליו מתייחם אני בינתיים בודדות. דקות

 חשוב לא לי שחקן. לכל כמו ברצינות,
 לעזור יכול הוא שר. הוא יפה וכמה מיהו

לאגו השנה חשוב וזה ביחסי־ציבור, לנו
 יבואו — להכנסות חשוב גם זה שלנו. דה

 אותי, שמכיר מי למישחקים. ילדים יותר
מצ מישהו אם בדיחות. אצלי שאין יודע
כולם.״ כמו יהיה הוא לקבוצה, טרף

 וחבריו סישפחתו בגי בארץ. יתד לתקוע
תמו שימירם מכדי לו, יקרים שבאפריקה

 — ליבו בעימקי יודע ג׳ק מצלצלין. רת
 שיום — זאת להסתיר מנסה אינו וגם

 אולי וזו לארצות־הברית, יחזור והוא יבוא
ליש נותן אינו מדוע האמיתית הסיבה

לארץ. אותו לקשור ראליות
לעי נוסף עיסוק הוסיף הוא לאחרונה

 כיסו. כובד את לשנות יכול אשר סוקיו׳
 ג׳ק של בהנזרתף שותף להיות הפך הוא
 עם אמריקאי, בסיגנון לג׳ינסים חנות הוא

 לו יהיה מעכשיו דיסקו. מוסיקת הרבה
לישראליות. זמן פחות עוד

רעף כרו
ש ונד וגיאה ו מיגד ה

ב גם בבתי־חולים. רק לא יש רופאות
מסתו בכדורעף כפר־סבא הפועל קבוצת

 במישרה רופאה שהיא שחקנית, לה בבת
סבא. שבכפר מאיר בבית־החולים מלאה

 חדשה שחקנית אינה 27ה- בת לונץ מיכל
 כקפטיין, בר. משמשת אפילו היא בקבוצה.

טובות. שנים כמה כבר
 הגברים את שנים זה מחנכים בכפו־סבא

 ל- בעיקר בנותיה ואת לכדורגל, בעיקר
ה הקיבוץ שעושה כמו בדיוק — כדורעף

ב הכדורעף מישחק על החזקה בעל ארצי,
ארץ.

היחי החופשי המיקצוע בעלת אינה מיכל
 עורכת־ גם הצטרפה השנה בקבוצה. דה

דין.
 היתד. השנה עד מיקצוערות. יותר

יש את שייצגה הנשים נבחרת בסגל מיכל
 הרבה האירופית. בזירה והתמודדה ראל

 אולי לבנות, היו לא בינלאומיים הישגים
 לא בלבד, ספורט במישחק רואות שהן משום
ומוות. חיים של עניין

ש עד שנים, כמד. עוד שיעברו כנראה
 גם קרה שזה כמו תשתנה, לספורט הגישה

 מיקצועג- ליותר הנחשבות לכדורסלניות,
מהכדורעפניות. יות

ה העולם 2358 הז


