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ח״כים

מכנס עודד כדורגלן
ורדים המון

נתניה מככי נשות
בזכותן — ההצלחה

 כוכבי מול אילת. של והחמים היבש רשה
האופיינ וצרחות׳ צעקות בלי הכדורגל.

 ״דוביד״ המאמן ישב במישחקים, לו יות
 מסביבו ושליו. רגוע הספסל, על שתייצר

 ושחקני-הספ- עוזריו מעריציו, כל ישבו
 ״האנגלי״ כהן אבי את כללו שהפעם סל,
 שותיצר. משה המאמן, של בנו ואת

כולם. את שהצחיקו הפצועים,
 המזכים הליגה, מישהקי של המתח
 גם חסר. היה ובמענקי־ניצחון, בנקודות
 המיגרש את שמילאו הרבים לשוטרים

 מיספר למרות עבודה, היתד. לא האילתי
 הילדים רק שיגרתי. והלא העצום הצופים
 חגיגת בשבילם השוטרים. את שיגעו

 ולצפות לטייל, היתד. האמיתית הספורט
לפניהם. במתרחש מקרוב

האי משרשרת אחד רק היה המישחק
ה בעיר בסוף־השבוע שהתקיימו רועים

 בין שהתנהלה החשאית במילחמה דרומית.
 כיסיהם על שהתחרו בתי־המלון, שני
זוגם. ובנות השחקנים זכו האורחים, של

או היריבים. של מתפרצות התקפות של
 של לגובה המתנשא הענק׳ השוער מר

 אב והוא שנתיים מזה נשוי מטר, 1.92
חודש: בת לתינוקת

 הנוסחה וזוהי נשואים, השחקנים ״רוב
ב טוב להסתדר כדי להצלחה. שלנו

 סדר-יש כשיש מישענת. צריך כדורגל,
 באופן אותך הופך זה ומסודר, מגובש

 זה מנוחה יותר כשיש למיושב. טבעי
 מחפשים לא וכשמתחתנים לכדורגל, טוב

ודיסקו.״ בילויים
 הוא שחקניה גיל שממוצע הקבוצה,
העו שבעה הלאומית, בליגה מהנמוכים

 רק באים והכבוד ״היוקרה הישגים. נה
ה מענקי בעיקר שהוא לכסף, כתוספת

̂  נע ״זד. אלסר, אריק מוסיף ניצחונות,״
 ניצחון, לכל לירות אלף 500ד 100 בין

ה מקום־העבודה זהו השחקן. מי תלוי
 מרוויחים,״ וגם ממנו נהנים שגם יחידי
בחיוך. אלטר מסכם

חוודת

סשו־ט
ל ג ר ו ד כ

אילתה ►ורזדת תדה1
 רק מכנם, עודד את מכירה לא ״אני
 אז כך, זה ואם פסורסם. שהוא יודעת

 10ד.- בת שרון הפרחים.״ כל לו מגיעים
 מאות בין אילת, של בנמל-התעופד. עמדה

 לקבל שבאו אילת, חושבי ויתר הילדים
עלי שירדה הכדורגלנים חבורת פני את
השבוע. בסוף הם

הצ לא הכוכבים, נבחרת שחקני כל
 רק חבריה. ואת שרון את להרשים ליחו

ד אק מכנס שלעודד הילדים כשנוכחו  י
 הוורדים בכל להחזיק בידיים מקש תר

 אבי לעבר הילדים פגו לו, שהוענקו
 משה מלמיליאן, אורי סיני, משה כהן,

ונתנו השאר׳ וכל פיזנטי דויד שווייצר,

אילתיים מעריצים כחברת מבנם עודד
הישראלי הכדורגל כל סיכום

ה הליגה של הכדורגל מישחקי את
חו השבת, שייערכו והארצית לאומית

 אוהד ברעם, עוזי ח״כ השבוע זים
 קליינר, מיכאל וח״כ ירושלים, הפועל
כר־עםקדיגרירושלש. בית״ר אוהד

פרחים. מכמה ליהנות להם גם
ה הדגים כל מצחיק. מחזה זה היה

ב היו הישראלי הכדורגל של שמנים
 בעיניהם אך הילדים, של ידם הישג

 אחד בבחור הישראלי הכדורגל מסתכם
מכנם. עודד ושמו ויחיד,

 כדורגלנים סוללת להזמין הרעיון
 בתחנת- התחיל באילת, לשחק מפורסמים

 רוני סגן של לזכרו — ערבה מוניות
 שאביו בסילחמת-הלבנון, שנפל לוי־סבג

בתחנה. חבר הוא
ע צ כ ר. מי  בהכנות כשהתחילו אדי

 האמין לא — הספורטיבי המיבצע לקראת
 מימדים תקבל שהחגיגה באילת איש

 מתגלגל, החל הרעיה כל-כך. רציניים
כמיל למארגנים עלה דבר של ובסופו

 הסכום למרות אך שקלים. שצי יון
 אריה מדגיש כדאי,״ היה ״זד׳ האדיר,

ה מראשי שהש האילתי הקבלן דגן,
תו של תיאבונם המיבצע. של מארגנים

שאור המחשבה עם התגבר אילת שבי

מלונותשם. את ימלאו רבים חים
 אוהדים, מאות סחף הכדורגלנים ביקור

 ב- צפייה שכללה נופש, בחבילת שבאו
 ״ארקיע בלחי־שיגרתי. כדורגל מישחק

 שרצו האנשים לכמות להיענות יכלה לא
 מכונית נותרה לא לאווים לאילת, לרדת
 הגדולים המלונות וכל להשכיר, אחת

 הוכחה שימש זה אוהדים. עם התמלאו
 להרים אפשר אדירה שבתאוצה לכך,

 דגן, הוסיף כזה,״ גודל בסדר מיבצע
 האילתי האירגון כיו״ר כיום המשמש

אילת). בעד (אילת א־ב־א החדש
 בליגה המובילה מלונות. מילחמת

סיג־ על נערכה נתניה, מכבי הלאומית

 וערב־ריקו- בלאגונה קוקטייל יש ״היום
 אחד אף לאורחים. הודיעו בקיסר,״ דים

 רק והחגיגה ויתר. לא המלונות משני
ז פרחה.

ב להצלחה. נוסחה - נישואין
 בליגה המובילה הקבוצה התגלתה אילת

ה לכל מישפחתיותה. במלוא הלאומית
 בנות־ נילוו נתניה מכבי של שחקנים

 שזהו ויתכן החוקיות, ו/או הקבועות זוגם
 20 של הבלתי-פוסקים ניצחונותיהם סוד

הקבוצה. כדורגלני
 הקבוצה, שוער של הסברו לפחות זהו
 שהצליח ,22ד,- בן אלטר (״אריק״) אריה

ביותר הגדול המיספר את להדוף העונה


