
מויח־השערים
יה,1 ונח חזו

ו נ נוודי א
פחח־תין\\\\1

 מכנס, עודד קרה. זה שבת ך*
 שיחק נתניה, מכבי של היהלום *1

 זכה אשר השחקן, נעוריו. קבוצת נגד
 תוארי בארבעה נתניה מכבי עם

 פעמים וארבע בגביע־המדינה אליפות
 בליגה מלך־השערים עימה היה

 הפעם אבל לנתניה, חזר הלאומית,
לובש כשהוא פתח־תיקווה, מכבי במדי

 לעצמו קנה ושבו גדל שבו המיגרש
הכדורגל. בשדה תהילה

 המנצח הצד
מדים החליף

 שהחל מאז השנים, עשר
 הבוגר בהרכב משחק מכנס עודד

 מכבי הצליחה לא נתניה, מכבי של
 יריבתה על בנצחון לזכות פתח־תיקווה

 את מכנס עזב כאשר ורק הצפונית,
 נשבר לפתח־תיקווה והצטרף נתניה
מדים. החליף המנצח והצד הקרח

 בין הקצר האחרון, בקיץ כשנולד
 נראה קבוצתו, והנהלת מכנס עודד
 בעונה שלו הגרועה היכולת כי היה,

 ההסכם על במיקוח לו הפריעה שעברה
 לקראת להיחתם היה שאמור הכספי,
 העיקרית הסיבה אך הנוכחית. העונה

 נתניה את עזב מכנס שעודד לכך
 אל להצטרף ברצונו כנראה, היתה,

 נתניה את שעזב גדי, אחיו־התאום
 תל־ בהפועל שיחק (אשתקד פעמיים
אביב).

 חסר אחיו כי מתמיד יותר חש עודד
 אומר וגמר ובקבוצה, במיגרש לידו, לו

 שני שתרצה קבוצה עם לחתום
מגן, מכנס, גדי את — טובים שחקנים

 ממנו חוסכת גם זו ועובדה עונה,
 גם שהוא עוד ומה ממולכדת, תשובה

 יש פתח־תיקווה מכבי שלראשי יורע
בנושא. ברורה דיעה

 המרשימה התצוגה אחרי וכעת,
 יסיים עודד לדבר. מה על אין בנתניה,

בפתח־תיקווה. העונה את

 שכח לא
פדודגל לשחק

 שלא מכנס, מעדיף נתניה
 שם זכה הוא השבת אחרי לדבר.

 הריעו הרבים ואוהדיו לכבוד־מלכים
 לרשת כבש כאשר גם ושוב, שוב לו

 שאין כמעט עליהם. האהודה הקבוצה
 כתפי על המיגרש מן שירה שחקן
 שוק שהוכתה היריבה הקבוצה אוהדי

זה. את עשו מכנס לעודד אבל ירך. על
 מכנס עודד בפתח־תיקווה וגם

 מושלמים, לא עדיין ״אנחנו מאושר:
 בקבוצה השתנו המחשבות כיווני אבל
 על ולא צמרת על מדברים הזו.

 להצליח מאוד לי חשוב תחתית.
 פתח- מכבי בשביל לי חשוב בקבוצה.
 שנים עשר אחרי בשבילי. וגם תיקווה,
 שנים באמת נתניה, במכבי גדולות

גם וזה חלשה. עונה לי היתה נפלאות,

נתניה מכבי במדי ומשמאל) מבנב
רחב־ידיים במיגרש וגם צר־מידות, במיגרש גם

 פתח־ של הספונסר דובק, חולצת את
 הפסד לקבוצת־נעוריו והנחיל תיקווה,
 כובש עצמו כשהוא — 5:2 — מדהים

פנדל. ומחמיץ שערים שני
 בהווה מכנס עודד של קבוצתו

 עם עשתה שנתניה מה לנתניה עשתה
 וטובות לרבות בעבר מכנס עודד

 רק זה היה הלאומית. הליגה מקבוצות
 ביותר החלשה בעונתו שעברה, בשנה
 לבש עוד כשמכנס נתניה, מכבי במדי

 גלי נתניה, של הספונסר חולצת את
 על מוחץ לנצחון קבוצתו את שהוביל

 במיסגרת ),1:5( פתח־תיקווה מכבי
 ביותר הטוב במישחקו גביע־המדינה

שלו. ביותר השדופה בעונה
 ויתרה נתניה שמכבי אחרי השבת

 הצגתו על מכנס עודר ויתר לא עליו,
בנתניה, צר־המידות במיגרש הפרטית

 עודד ואת ישראל נבחרת ושחקן קשר
 מובהק, מריח־שערים חלוץ מכנס,
 של צל כל מעל הוכיח, כישוריו שאת
 פתח־תיקווה מכבי בנתניה. ספק.

 מכנס, לבית התאומים את החתימה
 ממלבם הקבוצה את י להפוך במגמה

לקבוצת־צמרת.
 ופתח־ ,מלבבת היתה לא ההתחלה

 ולנחלה למנוחה הגיעה לא תיקווה
 האחרון, בחודש אך המכנסים. בעזרת

 מכנם עודד של התאקלמותו עם
עצו התקדמות חלה המשתפר, וכושרו

 לרנן כמובן, החלו, ואז בקבוצה. מה
 שנעשתה הגדולה הטעות על בנתניה
 נתניה ללכת. למכנס איפשרו כאשר
 השם את הזכירו ובקבוצה לנצח חדלה
 אליה לחזור שאמור כמי מכנס עודד
 אינו שהתקנון רק הנוכחית. בעונה עוד

באותה לנתניה לחזור לעודד מאפשר

 18ב־ שערים ז1 הבקעתי יחסי. הכל
מישחקים.

 להרבה ממני שמצפים עבורי, ״אבל
 לכן חלשה. עונה היתה זו יותר,

 אני הנוכחית. לעונה רק התכוננתי
 שעודד מוכיח ואני מצויין בכושר
 אומנם כדורגל. לשחק שכח לא מכנס

 ואני גדי כי דפק, הכל לא בהתחלה
 לפני ימים עשרה רק לקבוצה הגענו

 ומה לאט, נבנים אנו הליגה. תחילת
 הקבוצה טוב. מחזיק לאט שנבנה

איטי. תהליך זה והשתפרות משתפרת
 מישחקו. אופי את שינה מכנס עודד

 ומתכנן בונה נלחם, יותר, משקיע הוא
 שערים. מבקיע וגם המישחק את

 פחות הרבה השקיע מודה, הוא בנתניה,
 יותר תקפו בנתניה כי ההגנתי, בתחום
הגנו. מאשר

יותר הרבה המיגרש בפתח־תיקווה

פתח־תיקודה מכבי במדי (משמאל) מבנם
תחתית על לא צמרת על מדברים

 במרכיבים גם להתבטא חייב והוא גדול
 של שההצלחה אמרו בזמנו אחרים.

 צר־המידות המיגרש הוא מכנס עודד
 במיג־ שגם מוכיח הוא וכעת בנתניה,

 קנים קוטל הוא אין רחב־מימדים רש
מבקיע. והוא

 משהו לו עשה בשבת הנצחון
 לשיחת־השבוע. היה לבטח ובנתניה

 כדורגל, ללמד ממשיך גם הוא שם
 לקידום ועושה נתניה עירית מטעם
 מזהים הילדים בבתי־הספר. חוגים
 שהוא יודעים והם נתניה, עם אותו

הקבוצה. של אוהד נשאר
שלו. העסקים את הזניח זה לעומת

 לא זה לדעתו כי (סוכנות־מכוניות),
 בתו אפק, עינת לחברתו. ואשר הזמן.

 ] מנהל ממלא־מקום אפק, אורי של
 1 צמוד נשאר הוא לה הספורט, רשות

שנים. שמונה מזה כבעבר, ־
 תתקיים, ״כשזו חתונה? עם ומה

עליה!" תדעו
שה בדירה גר פלוס, 28 בן הוא
 לתואר ומקווה לרכוש, לו עזר כדורגל

 על שמירה תוך נוסף, מלך־שערים
.16 — לעונה שלו השערים ממוצע

 ! ממח״ יותר שעוד הנוכחית, לעונה
 תישעה עוד לו חסרים לפניו, ציתה

שערים.

אפק עינת עם מכנם
י - עסקים א כן - חברה ל
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