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מה תדאביב.
ונו?־ 1 לה גום

 חודשים ושינעה שנים מש ךין
 תל־ הפועל נוצחה מאז חלפו 1 1

 תל־ של הדרבי במישחקי אביב
תו וארבע נצחונות שיבעה אביב.
 החיובי המאזן היה זה תיקו, צאות
שלה.

 שתי לעיני ימים, עשרה לפני
 השרשרת. נותקה צופים, רבבות

 גאוות את רמסו מכבי של הצהובים
אח והותירו הפועל של האדומים

נוקבות. שאלות של שובל ריהם
 היחיד היה לא בדרבי ההפסד

 שלל שבשורותיה ומהקבוצה, העונה
 הרבה לרמה לצפות ניתן כוכבים,

 אדישות, שהציגה. מזו גבוהה יותר
 שולטים אנרכיה ואפילו חוסר־הרצון

בקבוצה.
 מדי יותר שלהפועל האומרים יש

 איננה כדורגל קבוצת וכי כוכבים,
שכזה. כוכבים למיספר זקוקה

המש שחקנים שישה יש בהפועל
 סיני, משה ישראל: לנבחרת תייכים
 גיל אקהויז, יעקב טורק, ריפעת
 שצורף יאני, ואלי לסרי גבי לנדאו,

השבוע.
 הרחב לסגל שייך היה לוי שבתאי

 ומורים זאנה יוסי כמו הנבחרת, של
האולימ בנבחרת גם ששיחקו ז׳אנו,
 רמלר, ורב כהן אלי עם יחד פית,

בינתיים. ששוחרר
 משלימים הבכיר הסגל את

 הקשר בז׳רנו, אריה הוותיק השוער
 פעיל שותף שהיה יחבס, שבתאי
 שנים, ארבע. לפני האליפות לתואר
 לו שתפס נחמיאס, מאיר והבלם
הראשון. בהרכב קבע של מקום

לנצח תל־אביב רהטער המבויעים הסיכסוכים אחד רק זהו
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 בדרבי שפיגלר מרדכי של תחמוצות פניונטע המאמן
 ד׳ר הקבוצה, רופא גם הכל. מסבירות האחרון

היחסים. מערכת את לרפא יכול לא הלבנה, בחולצה היושב״לצידו קנדל,
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 שמואל, כרפי כישרוניים צעירים
 והשוער חלפון, נסים הרמה, דויד
 חולצת את לבשו כבר מרקוביץ משה

 מעמד עדיין טיפחו לא אך ההרכב,
היפואיתכוכבים. של

והבת־ימית
 חבורות לשתי מחולקת קבוצה ^

 אותן המכנים יש עיקריות. 1 1
 את כוללת היפואית המאפיה מאפיות.

 כהן, אלי לוי, שבתאי סיני, משה
 ואילו שמואל, ורפי יחבס שבתאי

 אריה את כוללת הבת־ימית המאפיה
 גבי לנדאו, גיל טורק, ריפעת בז׳רנו,
מרקוביץ. ומשה נחמיאס מאיר לסרי,

 ביחסי בעיקר מתבטאת החלוקה
 ובהופעה משותפים, בבילויים החברות,
 במים־ משותפות בארוחות או במסיבות

 לאימוני בנסיעה ואפילו הקבוצה, גרת
 בצוותא מגיעים למשל, כך, הנבחרת.
 ריפעת לנדאו, גיל הנבחרת לאימוני

 נהג סיני משה בעוד לסרי, וגבי טורק
 ושותפו הטוב חברו עם זאת לעשות

 שבתאי ספורט) (חנות לעסקים
 עוד איננו כששאבי כעת, לוי. (״שאבי״)

בגפו. סיני מגיע הנבחרת, בסגל
 מונעת איננה הזאת החלוקה

 המשתייכים שחקנים בין חיכוכים
 התגלה למשל, כך, הכורה. לאותה

 ואלי סיני משה בין חיכוך לאחרונה
 סיני טובים. לידידים הנחשבים כהן.
 לעשות מנסה כהן שאלי בלהט טוען

 שאינו דברים המישחקים במהלך
לעשות. מוכשר ואינו מסוגל

 הצליח כהן שאלי גורס, סיני משה
 בהפועל כוכב של למעמד להגיע

 מישחקו בזכות האולימפית ובנבחרת
 ניידותו והבלתי־מתפשר, הנוקשה
 הטקטיות והמשימות הגופני וכושרו
 למעמד שהגיע מאז בדבקות. שמילא

 שאינו דברים מבצע החל כוכב, של
 כדור החזקת כמו לעשותם, מוכשר

 שחקנים להעביר נסיונות מיותרת,
 מבצע אינו כן וכמו איטיותו, למרות

 ,תזיזוהשמירה. תפקיד את
התחת!" את

נחמיאס. ומאיר לנדאו גיל ס ך
 רבו טובים, לחברים הנחשבים

 חריפה תקרית רקע על לאחרונה
 לנדאו לגיל סיני משה בין שהתרחשה

שבועיים. לפני הקבוצה באימון
 תל־אביב להפועל שעבר נחמיאס,

 שנים, ארבע לפני בת־ים מהפועל
 אשתקד שזכה נכבד, למעמר הגיע

 הקבוצה אוהדי חוג מצד בגביע־הוקרה
 הקבוצה של המסור השחקן היותו על

 למשה שאמר לנדאו, של מדבריו נעלב
 יכול אתה ״כך אימון: באותו סיני,
 אליי!״ ולא נחמיאס מאיר אל לדבר

ממ ולנדאו סיני בין הזאת התקרית
 מילחמת־ את בולטת בצורה חישה

 סיני שמשה מה בהפועל. הכוכבים
 ״יא היה: לנדאו גיל של לעברו פלט

שלכם!" התחת את תזיזו מניאקים,
 והסתיים כמעט הזה החריף הדו־שיח

 פרש שסיני לפני ולא בתיגרת־ידיים,
לחדר־ההלבשה. ועלה מופגן בכעס

 לפני עוד בהפועל כוכב היה לנדאו,
 לקבל מוכן אינו התגלה. סיני שמשה

 מדובר אם גם זה, מסוג הערות ממנו
שלה. לאס שנחשב ומי הקבוצה בקפטן

 השניים של יחסיהם היו בעבר
 נשמעה ושם שפה הגם למדי, טובים
 מספיק מוסר שאינו סיני כלפי טענה

 * וזאת לוי, שבתאי לחברו כמו ללנדאו,
 להבקיע ממעט שלנדאו הסיבה

ללוי. בהשוואה

 את למכור
6 האטים אהד 3

 וכאפס כאין הם האלו ניגודים ^
 בהפועל, העיקרי העימות מול 1 1

 ריפעת בין שנים, כמה לפני עוד שצץ
 העת כל ורוחש סיני, ומשה טורק
 • להתפוצץ ומאיים השטח לפני מתחת

רגע. בכל
 איבד טורק ריפעת לעימות: הרקע

 המטאורית עלייתו עם ממניותיו הרבה
 ארבע לפני האליפות בעונת סיני, של

שנים.
 המאמן של בתקופתו עוד כן, לפני

 כוכב טורק היה מרימוביץ, יוסף
 בעונת שלה. המרכזי והציר הקבוצה

 וכמעט טורק נפצע 1980־81 האליפות
 מכושרו. איבד ובהמשך שיחק, לא

 סיני, משה את הבליטה זאת עוברה
 במיוחד, המגוונים הכישורים כעל

 המהנדס תפקיד את ליטול לו ואיפשרה
י הקבוצה. של

 הקשה, מפציעתו שהחלים טורק,
הימים, משכבר ליכולתו לחזור ניסה


