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ספורט
ד ל1כ ס ר

■ ץ לסזאדל עווויר - אקד אדד
 העסקים התל־אביבי הכדורסל בדרבי

 דרבים בהרבה כסו סנצחת מכבי כרגיל.
 ופאבק סתח הרסה היה הסעם גם קודסים.

 מאבקי בעיקר הקבוצות, שתי בץ מרתק
 אולסי מכבי: של הגבוהים בין השחקים

 סרסר ולבת אחד מצד ויליאמס ואדל פרי
 היה הסישחק שכנגד. מהצד פליישר יבוב

 שבא הקהל את איכזב ולא ברובו שקול
 נקודות 2 של הפרש היה הפעם מ. לחזות
מכבי. לסובת בלבד

החמישי הצהוב
השפיע לא

 משה תל־אביב, הפועל כדורגלן
כר ארבעה השנה לצבור הספיק סיני

 נוסף, צהוב המייגרש. על צהובים סיסים
 לו לגרום יכול היטב, סיגי ידע זאת

יותר. או אחד מסישחק להרחקה
 נזהר לא הסכנה, את שידע למרות

 הצהוב את ספג השבת ביום הכוכב,
 יריב שחקן אחרי ריצה על החמישי,
בחולצתו. ותפיסה
 משה ברור: כמעט היה זה מרגע

 החוזר במישחק להשתתף יוכל לא סיני
 השבוע. השלישי ביום קבוצתו, של

 נוהגת ההתאחדות של ועדת־המישמעת
 שצבר לשחקן ממשיים עונשים לפסוק

צהובים. כרטיסים חמישה
 את הפתיעה העדת־הסישמעת אד
 מעונש, אותו פטרה לא היא לא׳ כולם.

 אחד ליום דיונה את דחתה היא אך
המישחק. אחרי

 להשתתף יוכל הצהובים חמשת בעל
החוזר. במישחק

 ,הפועל
 זאת

יי אשתי!
 לא שלי, האהבה תת־הכרתי משהו .זה
 תיארתי לא שלי בחיים להסבר. ניתנת

 לוי כארי אומר כד,״ כדי עד יגיע שזה
 הכדורגל קבוצת של השרוף האוהד ),32(

תל־אביב. הפועל
 הצורמת ביללה מלווה למיגדש כניסתו

 האיצטדיון כל זה ברגע שלו. המפורסמת
למיגרש. נכנס שבארי יודע

 השרופים האוהדים מועדים כלל, בדרך
 קללותיהם בשל מעטות, לא להתכתשויות
 מבחינה יוצא־דופן הוא בארי וצרחותיהם.

 אוהדי לא גם בו, יגע לא אחד איש זאת.
 חזק שהוא מפני לא היריבה. הקבוצה
 וחוש־ חביבותו בגלל דווקא אלא ומאיים,
 הכל אצלו אבל שלו. המפותח ההומור

הרצינות. בשיא נאמר
 אחד במקום ישב לא לעולם הוא במיגרש

 יתמיד אבל רצופות. דקות סכמה יותר
 כולם כי היריבים. אפילו מקום, לו יפנו

המשע בתגובות לצפות ונהגים אוהבים
אירוע. כל על לו שיש שעות

 בגץ מנחם את לחקות מתחיל כשהוא
 מלווה כשהחיקוי שרון, אריאל את או

 מתגלגלים כבר הצופים ספורטיבי, במלל
המושבים. על

של (מסימניה אדומים ■בגדים לבוש הוא

לוי מנרי אוהד־־הפועל
ומרופט תמהוני, ססגוני,

 בצבע וצעיף כובע עם מרופטים הפועל)
 לרמתם שמתקרב היחיד הוא ובכך זהה,
 ללבוש הדואגים האנגלים, האוהדים של

 בו. לנוכחותם כמעט כמו למישחק מתאים
 והססגוני: הבולט האוהד סיפר

 לה יש הפועל. את אוהד אני 12 מגיל
 הכדורגל עלי. הזאת, לקבוצה מיסטי, כוח

שונא. אני כדורסל בדם. אצלי
 ברנד, רחוב זה בתל־אביב שלי הרחוב

 מסתובב. אני שבו הפועל, מרכז נמצא שם
 לדינה, ניגש אני זמן׳ לי שיש פעם כל

 שהיה מה על א״תה ומדבר הפועל, מזכירת
 יכול לא ואני אשתי זאת הפועל בשבת.
 ממני. חזקה היא הזאת האהבה מזה. לצאת

 זה — לבכות מתחיל גם אני שטות מכל
 נרגע. אני אז ורק — מהתרגשות

מלך כסו מסתובב אני ניצחון כשיש

 את אוכל אני מפסידים, אם ברחובות.
יום־יוםיים. הלב

 שהם לפני השחקנים את לנשק אוהב אני
 בזמן אוהב אני לחדר־ההלבשה. נכנסים

 אני כך עצמי: את להרטיב המישחקים
 השחקנים של הזיעה עם הזדהות מרגיש

 יש אם אפילו כך עושה אני הסיגרש. על
וקור־כלבים. גשם

 ■ביממה. שעות 24 המישחק את חי אני
 לצאת יכול לא ואני זה גגד לעשות מה אין

הפועל. רק אותי, מעניין לא טוטו מזה.
 הלב את שלי, המלך הוא לנדאו גילי

בשבילו. לתת מוכן אני
 סימלו לוי. בארי של דבריו כאל/ !עד

הטרנ הוא השרוף האוהד של המיסחרי
 לעזוב ממאן הוא שאותו בידו, זיסטור
אחת. לשניה אפילו

 היה תל-אביב הפועל של הפסדה אחרי
 השחקן האשם: את מצא כי שהחליט סי

די ר. אג ק ו  במתח לעמוד מסוגל אינו הוא י
 — הקריטיות בשניות ובעיקר המישחק,

מהאוהדים. כמה טענו

נקו של להפרש התוצאה שהגיעה ברגע
 כשהכדור הפועל- לטובת בלבד אחת דה

 כדורים שני ווקר אנדי איבד הפועל, אצל
 שאפילו אחראית, לא בזריקה אחד רצופים.

 אומללה במסירה והשניה לסל. הגיעה לא
 להתקפה שהפכה גלהב. מכבי שחקן לידי

ה בז׳ארגץ שנקרא מה — מתפרצת
 כדור .איבוד הכדורסלנים של ספורטיבי

מהפסד נקודות (שתי נקודות״ ארבע של

 הזריזה מההתקפה אחרות ושתיים הכדור
היריב). של

 יכול הוא אך כישלון, אומנם זה היה
 כה שבה בהפועל, אך שחקן. לכל לקרות

 לחפש מדי מהר נוטים לניצחון, משתוקקים
בשם האוהדים, אחד ■לעזאזל. שעירים

תחוינו
מאמני□

 בכדורגל 16ה* המחזור מישחקי את
 חוזים והארצית הלאומית הליגה של

 לכדורסל־נשים ניבחרת מאמו השבוע
 הפועל קבוצת ומאמן יעקובסון שמואל

יעקוססוןדל.דדקל. גרשון אביב תל

ל ק ד יעקובסון ת הליגה מישחקי מי ת הלאו והארצי
1 1 ירושלים הפועל — באר־שבע הפועל .1

1 1 לוד הפועל — נתניה מכבי .2

1 א חיפה מכבי — תל־אביב הפועל .3

א א פתדדתקוה מכבי — תל־אביב בני־יהודה .4

א 1 יהוד הפועל — יפו מכבי .5

1 2 תל־אביב מכבי — כפר־סבא הפועל .6

2 א תל־אביב שמשון — יבנה מכבי ד.

1 1 רמת־גן הפועל — יתשלים בית׳ר .8

1 1 אשקלון הפועל — רמת־גן מכבי דגה .9

א 1 עכו הפועל — שמונה קרית הפועל .10

1 א רמלה בית״ר — עמידר מכבי .11

2 1 תל־אביב בית״ר — פתדדתיקווה הפועל .12

1 1 לציון ראשון הפועל — חיפה הפועל .13

 ואילו גבונות תתמדת שמונה שיטרית רותי גיחשה שעבר כשבוע
שבע. רום יעל

 אומר שלי,״ החנות היא במדינה פוליטי
 הדיגלונים חנות בעל לייסן, ישראל
 ליימן, בתל־אביב. ברנר שברחוב והסמלים
 מקרוב עוקב וייצמן,״ .מר כל בפי המכונה

הבי אחרי בעיקר במדינה, הנעשה אחרי
המר ואירועי-הספורט הממלכתיים קורים
כזיים.

 כי שמזמינים. לפני הדרוש את מכין .אני
 לא אני אז .90ה־ בדקה נזכרים הם תמיד
מזמי הם ממילא כי שיזמינו, להם מחכה

ליימן. אומר בסוף,״ נים
 נישואיו בשל כד המכונה וייצמן, מר

המנוח, וייצמן חיים הנשיא של בתו עם

ווקר כדורסלן
שגיאת על חוזר

ב 32ה- בדקה !תבע אף נפתלי, שמעון
 את להחליף אוזניים מחרישות צרחות

 השחור השחקן האוהד, של לדעתו ווקד.
 האחראים הם אותו החליף שלא והמאמן
להפסד.

:דל,ל גרשון המאמן תגובת
 ממישחקים לי מוכרת ווקר של הבעיה
החל לא למה נכונה, שאלה זוהי קודמים.

ה כזו: היתד• פה הנקודה ווקר. את פתי
 במקומו ולהכניס דקות, 35 שיחק שחקן

כדאי. היה לא נוספות דקות לכמה שחקן־קר
 שקלע צימרמן, כמו שחקן לי היה אם

 בעיה לי היתד, אך ישועה. זו היתד, חופשי,
 פסק-זמן, לקחתי לכן צימרסן. על לשמור

 ארבע-איזו- לשמירה הטקטיקה את החלפתי
 ללחוץ הצבתי ברכה דני את ואילו — רית

 שישב פרישמן, עמום צימרמן. על ולשמור
צימרמן. על לשמור יכול לא הספסל, על

*״אמן מר
ה- המצב על שיודעת היחידה .החנות

ולבון וילואמס כדורסלנים
שחקיס מאבקי

 הפועל, לקבוצות גם וסמלים דיגלונים מכין
או הוא ביחד,״ .לכולם ובית״ר. אליצור

מר.
 דיג- מכין שהוא כועסים בהפועל האם
למכבי? גם לונים

 קר הם גם בסוף אך כועסים. שהם .בטח
 אסור סנטימנטים, לי אין אצלי. רק נים

סנ לי יש ישראל לנבחרת רק לי. שיהיו
הדגלים. סוחר נאום הלב.״ מכל טימנטים
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