
בפעולה )3 (חולצה גולדה
לכדורגל! מוסיף לא בי־איי תואר

 שווייצר, דויד המאמן, לי שנתן האשראי את דיק
לביתר. אותי שהביא

 היכולת את להראות הוא שלי האתגר ״ובכלל,
 עשיתי שלא דברים לעשות מסוגל שאני שלי,

 בה שיש בקבוצה משחק אני שכעת משום בעבר,
לצידם.״ להצטיין שאפשר גדולים, שחקנים

 הסבה ^
למגן מחלוץ ^

 במכבי שלו הקאריירה את החל גולדה בי
 שם מצא לקבוצה, הגיע כאשר תל־אביב,1<

 פרץ, ויקי בתור, דרור כמו מפורסמים חלוצים
 ביקש הוא צלינקר. וגד קונסנטינובסקי ליאון

 לעבור המנוח, לייבוביץ חיים הקבוצה, ממנהל
מייד. ונענה אחרת לקבוצה

 פתח־תיקווה, במכבי שיחק שנתיים במשך
 פציעה בגלל אך באר־שבע, להפועל עבר שממנה

מאוד. מעט שם שיחק מתמשכת
 התל־אבי־ ביתר לקבוצת לתל־אביב, חזר ואז

 שלו השניה בשנה שנים. חמש עשה ושם בית,
למגן. מחלוץ הוסב בתל־אביב

 והמאמן, החדש, בתפקידו איכזב לא הוא
 לשחק לבוא בהצעה לו גמל שפיגלר, מוטל׳ה
נתניה. במכבי
 אך הארצית. לליגה ירדה שביתר אחרי היה זה
 לו שהוצע מפני ההצעה, את קיבל לא גולדר
כך: על מצטער הוא היום פעוט. כספי סכום

 הופך הייתי שנים שלוש לפני שכבר ״אפשר
 כמו נתניה, במכבי כי יותר, מוכר לשחקן בנתניה
 טובים שחקנים הרבה יש ירושלים, בביתר

 זכו הם — וההוכחה לצידם. להצליח שאפשר
באליפות.״ שנה באותה

 כשהמגן פרשה: מאותה מעניין ציתף־מקרים
 נשארה שפיגלר, של הצעתו את קיבל לא גולדר
 הציב ושפיגלר תוקף ימני מגן ללא נתניה

 והפך חלוץ, שהיה שיחי, שלמה את זה בתפקיד
בנבחרת. וגם בליגה הטובים המגינים לאחד אותו

 בביתר גולדר וגם שירזי גם משחקים היום
ירושלים.

לשחקמס, שמן
לאוהדים יומס ^

 הוסב תל־אביב בביתר ברביעית שנתו ^
 זה היה בשלישית. גולדר של תפקידו ₪1

 ניחן גולדר כי שטען לבקוביץ, אמציה המאמן
 יבזבז לא שגולדר וביקש מצויץ בכושר־פריצה

 זאת יעשה אלא המגן, מעמדת בפריצה כוחו את
המיגרש. מאמצע
 המצו־ עונתו ובזכות לקשר, גולדר הפך כך

 הרבה, בניידותו הרשים שבה אשתקד, יינת
 שווייצר לדויד הוצע הגופני, ובכושרו במהירותו

אותו. לרכוש
 דינאמי, שחקן שחיפש ירושלים, ביתר מאמן
 להגנות מיטרד ויהווה מלמיליאן לאורי שיעזור
 את להחתים הקבוצה לקברניטי הורה היריב,
 עצמו גולדר מצא ימים שלושה ותוך גולדר,

ביתר. של במחנה־האימונים
 לבין בינו וההבנה מייד, התאקלם גולדר

 האוהדים גם מצויינת. היתה לקבוצה חבריו
 אוהדים הם אלה פתוחות. בזרועות אותו קיבלו

 המכריע, המשחק ערב שעבר, בשבוע שרופים.
 עצמו ובמישחק לרב שהלכו האוהדים אלה היו

 את בו למשוח כדי אולי מיוחד, שמן הביאו
יונים. הפריחו אף ובסופו אליליהם
 הבאים במישחקים גם להצליח מקווה גולדר

 לו שאירע כמו להיפצע, לא בעיקר פחות, לא
 יותר עוד להקדיש גם החליט השנה העונה. כבר
חשבונות. כמנהל לעבוד והפסיק לכדורגל זמן

 שנה, ולבן שש לבת אב הרמת־גני, גולדר
 ולימודי במדעי־המדינה בי־אי תואר בעל שהוא

 לכדורגל. הרבה מוסיף לא שהתואר טוען עבודה,
 יכול לא שבי־אי קבע לא עוד אחד אף גם אבל

בכדורגל. להצליח
הצליח. שהוא עובדה

 ב- ,3:1 תל־אביב, להפועל יונדההפסד ^
 רדף שעברה, בעונה הלפני־אחרון מישחק

 שנה. חצי ירושלים ביתר ואוהדי שחקני את
 זכיה סף על ירך, על שוק אז הוכו הביתרים
בימקא. במיבצרם, דווקא באליפות,

 זזו המתוקה, הנקמה על רק חשבו הם מאז
 הפועל. על ,0:3 הגדול, בניצחון השבת באה

 ירושלים ביתר של ראשון ניצחון זה היה למעשה,
 הניצחונות שני תל־אביב. הפועל נגד בימקי׳א
 השתיים בין המיפגשים בהיסטוריית היחידים

 ובאיצטריון בירושלים קטמון במיגרש הושגו
ביפו. בלומפילד

 לצאת טוב ״זה
מהאפרוריות!"

 המאפשר הזה, החשוב המישחק של סיפור ^
 המובילה, אחרי ולדלוק להמשיך לביתר 1 1

 גולדה אבי לשחקן־הרכש שייך חיפה, מכבי
השערים. שלושת כל את שהבקיע

אפורה קאריירה אחרי וחצי, 29 בגיל לפתע,

חיפה מכבי נגד במישחק גולדר
מסתנוור לא אך הראש, עד מאושר

ולגי בביתר, לכוכב גולדר הפך המרכז, באיזור
ירושלים. בור

 שהת־ רושם גולדר עשה העונה מתחילת כבר
 מצויץ, פתח הוא הקשר בתפקיד בקבוצה. אקלם
 מלמיליאן. אורי לכוכב לעזר היה שערים, בישל
 חיפה, מכבי נגד במישחק נפצע שגולדר אחרי
 לפני חזר, וכאשר מישחקים, מחמישה נעדר

 שבו תפקיד החלוץ, תפקיד את קיבל שבועיים,
שלו. הקאריירה את החל

 שער הבקיע יבנה, מכבי נגד הזה, במישחק
 האחרונה בשבת השני. השער את ובישל אחד

 ארבעה ועם מרהיב, בשלושער הליגה את הדהים
 הראש, עד מאושר הוא מישחקים בשני שערים

מההצלחה. להסתנוור לא מנסה אך
 רוצה אינני להצטנע. מנסה ״אני גולדר: אומר
 זה לכך. בנוי לא אני אולי לכוכב. אותי שיהפכו

להי לא לי עדיף אבל מהאפרוריות, לצאת טוב
ולהצ־ להמשיך רוצה אני הכוכבים. להילת סחף

דג ר עז ץימר \\ טו ח י
 עזו הוא

 קבוצתו דמע■
 השבוע שנקמו
מתוקה נקמה

 לא בהפועל. הכדורעף ורכז הכדורעף איגוד
 גם הוא בכדורעף, רק עוסק האב שקרפובסקי
הקיבוץ. של רכז־הקניות

 של הלא־ספורטאיים העיסוקים הם ומה
האחרים? המעפיל כדורעפני
 הלול; רכז הוא אנג׳ר, שמואל הקבוצה, מנהל

 עמיר ארנון צ׳לן, הוא כגן, אליעזר הקבוצה, כוכב
 פיסיותראפיה, לומד

2466 הזה העולם

כדורגל
מושכי־החוטים נשות

 חדשה קבוצה עם לנצח
ישנה לאשה ולשוב

מאז שפיגלר למוטל׳ה קרו טובים דברים שני

 בשבת ראשון: טוב דבר יפו. מכבי את מאמן החל
 על החדשה, קבוצתו עם ראשון בניצחון זכה

 והיחיד הקודם הנצחון את ).1:3(רמת־גן הכוח
 לפני שפיגלר השיג האחרונה, השבת עד העונה,

 — תל־אביב הפועל את אימן כשעוד חודשיים,
).0:3( לוד הפועל נגד

 יודפת, אשתו, אל חזר הוא השני: הטוב הדבר
בלתי־נעימה. פירוד תקופת אחרי

 האחרים העיקריים בחוטים מהמושכים שניים
 וכנראה מנשותיהם, בנפרד החיים יפו, מכבי של
 יצחק הידר הם אליהן, לחזור כוונות להם אין

 הקבוצה, של החדש והמאמן התגרש, שכבר אסא,
 שנכנס לרגו, המחשבים חברת בעל בן־נון, נסים

 להשקיע והרוצה ביפו הקורה לעובי לאחרונה
 בלתי־ סכומים הטבלה, בתחתית השוהה במכבי,

צמרת. לקבוצת להופכה כדי מבוטלים,
47


