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ליושנה. העטרה להחזרת לקוות
 פתח־ של האחרונות הצלחותיה אך

 מכבי על הרצופים הנצחונות תיקווה,
ירוש בית״ר על טכני), (נצחון נתניה

 ),0:1( תל־אביב הפועל ועל ),0:1( לים
פתח- האם כל: בפי השאלה את העלו

 השמות כי מאמינים במועדון מיקצוע
 גם כבוד יביאו אז של המפוצצים

החדש. בעידן
 שיחק נהרי עופר נגיחודראש.

 הלאומית בליגה הראשון בהרכב כבר
הצבאי שרותו אבל שנתיים, לפני

פתח להפועל שפיגל השם חזר שנה 25 אחרי 1ך ך:
 מאמן האב, אליעזר, היה )1958( אז תיקווה. ■!11 !

המיקצועי. המנהל הלבן), במעיל הספסל הבן(על גיורא, היום הקבוצה,

שלה? הזוהר לימי חוזרת תיקווה
 עדיין 1984 פתח־תיקווה הפועל

 שהטילה מפוארת קבוצה אותה אינה
להב ידעה ותמיד יריביה כל על מורא
 גם היא משספגה. יותר אחד שער קיע
 שח־ מאגר בעלת טכנית קבוצה לא

בעבר. שהיתר, כפי גדול, קנים־כוכבים
ה השמות מבחינת לפחות אבל
 שההיסטוריה דומה במיגרש, פועלים

עצמה. על חוזרת
 שבעבר שמות שני מצויים בסגל

 נהרי, עופר האליפויות: ימי את פיארו
 קיצוני נהרי, (״צחי״) יצחק של בנו

 רצהבי, וארז להבקיע, גם שידע מהיר
 בעל הקשר רצהבי, זכריה של בנו

 וכושר־הבקעה משובח מישחק־ראש
הכלל. מן יוצא

משח לא עדיין אומנם הבנים שני
ה־ אנשי אבל הראשון, בהרכב קים

 בתקופה בהרכב להשתלב עליו היקשה
האחרונה.
 בעיריית העובד האב, נהרי, יצחק

 של שהנהרי תיקווה מלא פתח־תיקווה,
 ״יש אז: של הנהרי כמו יהיה היום

 ורואה טכני הוא בכדור, שליטה לעופר
 שאני כמו מהיר לא שהוא נכון מישחק.

לו." להפריע צריך לא זה אבל הייתי,
 בשורות לשחק התחיל רצהבי ארז
 עבר משם פתח־תיקווה, של הנוער

 מחנה־ הפועל של הבוגרים לקבוצת
 אביו גם גדלו שבה ב'), (ליגה יהודה

 בשנה רצהבי. ויגאל אבשלום ודודיו,
 ראש־העין, בהפועל ארז שיחק שעברה
 חזר השנה זכריה. אביו, אימן שאותה

לפתח־תיקווה.
 אביו, את ארז מזכיר באימונים

 וניתור עזה נגיחת־ראש בעל שהיה
רבים שערים להבקיע וידע מצויץ

ומכריעים.
 הזוהר תקופת על שמע 21 ה־ בן ארז

 באלבומים מספיק ראה וגם מסיפורים
 וקיטעי־ תצלומים הגדושים בבית,

ש הנדירה ליכולת עדות עיתונות,
לקבוצה. וחבריו אביו הציגו

 עובד־עיריה, הוא אף רצהבי, זכריה
 עשה שבו במועדון לאמן השנה חזר

 קבו־ את מאמן הוא מרשימה. קאריירה
צת־הילדיס.

 מאמן גם היה גיבונס גביע־המדינה.
האר הפועל ונבחרת ישראל נבחרת

צית.
 הלאומית בנבחרת גיבונס של עוזרו

 שפיגל זה והיה שפיגל, אליעזר היה
 ,1958ב־ פתח־תיקווה למאמן שמונה

ה סידרת שהחלה לפני אחת עונה
 ה־ אצל מחזקת זו עובדה הצלחות.

שההיס התיקווה את פתח־תיקוואים
שמש־ מי כי עצמה. על תחזור טוריה

 באגודה גיורא את לרשום שרצה
תל־אביב. מכבי כמו גדולה

היס בשעתו, עשה, שפיגל אליעזר
 הראשונים אחד היה הוא כי טוריה,
 הוא להפועל. ממכבי הכביש את שחצה

 היה ואף פתח־תיקווה, במכבי גדל
בקבוצה. מדריך
 למסע הפועל יצאה כאשר אך

 הרחוק, במיזרח יום 60 של מישחקים
במקום כשחקן, המאמן שפיגל שותף

 אמנם נוסף, מפורסם שם בעל
 השוער הוא הנוער, קבוצת בשורות

 שלום הבלם של בנו פטרבורג, אורן
 כאביו, הגבוה ,16ה־ בן אורן פטרבורג.

סבו דבר ויודעי שוער, בתפקיד בחר
 ה־ שנות של ויסוקר יהיה שהוא רים
90.

בשע ראו, רבים חציית־כביש.
 את שאימן גיבונס, האנגלי במאמן תו,

 את שבנה האיש את ,1957ב־ הקבוצה
 פתח־תיקווה. הפועל של קבוצת־הפאר

ב פתח־תיקווה זכתה עונה באותה

הקבו של המיקצועי כמנהל היום מש
 של בנו שפיגל, גיורא אלא אינו צה

גדול. שחקן היה שבעצמו אליעזר,
 לקח אביו כאשר 11 בן היה גיורא

 אף הוא הפועל. לאימוני עימו אותו
 לפני אז של הכוכבים עם התאמן
 לייזר השראה. מהם ושאב האימון
בהת כמאמן היום העובד שפיגל,
 ביקשו כיצר נזכר לכדורגל, אחדות
 גיורא את לרשום פתח־תיקווה אנשי

 באותה אבל הילדים, קבוצת לשורות
מכיוון בתל־אביב, לגור עבר כבר העת

 שלא למרות מיזרחי, אמנון הקיצוני
בהפועל. כרטיס־שחקן לו היה

 מונה שפיגל גיורא העתיד. תר
 המיק־ כמנהל האחרונה העונה לפני
 דרור המאמן עם יחד הפועל, של צועי

 תל־אביב במכבי כיכבו שניהם ברנור.
 שיתוף־הפעולה בזכות לתהילה וזכו

 ובר־ כמתכנן שפיגל שלהם, המעולה
לפועל. כמוציא נור

 המאמין האופטימיסט, שפיגל אומר
)46 בעמוד (המשך
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 הכל בפתח״תיקווה. היסטוריה שעשו רצהבי וזכריה
 של ההרכב את יפאר ששמם תיקווה מלאי בעיר

החדשות. ההצלחות בעידן פתח״תיקווה הפועל

ך1ך "1  כנר מזכירים רצהבי, וארז (במרכז) 11 יי-יי <3 פטרבורג אורן (מימין), נהרי עופר 1י
פטרבורג שלום גהרי, יצחק אבותיהם את עכשיו


