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מיזרחי שוער
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א  כך אליפות," תיקח ירושלים ״
 את המובילה הקבוצה שוער מצהיר

 אחד היה אשר מזרחי, יוסי הטבלה,
הח בנצחון־החוץ העיקריים הגורמים

 פתח־תקווה, מכבי נגד בית״ר של שוב
0:1.

 רק ריאלי. ספורטאי הוא מזרחי
 כדי עז מאבק ניהל האחרון בקיץ

 כשוער עליו שרבץ מהעול להשתחרר
 האוהדים של הלחץ ירושלים. בית״ר

 עליית עם ודווקא מנוח לו נתן לא
 חושש הוא אין הטבלה לראש הקבוצה

כבו בו לפגוע העלולים דברים לומר
 את הקבוצה תאבד חלילה, אם, מרנג

הטבלה. ראשות
 כזה שבמיקרה היטב יודע מזרחי
 בעל גם הוא אך אליו. תופנה האשמה

הל בליגה משחק שנות 12ב־ נסיון
 הלאומית בנבחרת ובהופעותיו אומית

 נסיון, בעל טוב, ששוער יודע והוא
 האפורים במשחקים להתעלות היודע

 להצלחה, ערובה מהווה קבוצתו, של
באליפות. לזכיה מזל, קצת ועם

 חדש, מ<מד
נכבד מעמד

 השחקן רק לא הוא מזרחי יום ך■*
 אחד גם אלא בית״ר, של הותיק *0

 אמנם הקבוצה. של מעמודי־התווך
 נחשבים אוחנה ואלי מלמיליאן אורי

אזולאי חנן העקריים, לכוכבים
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 שחקני־רכש ומספר לשחקן־הנשמה

 השוער אן לקבוצה, חדש מימד הוסיפו
החיוני. הנכבד המעמד בעל הוא מזרחי

 במפ־ קשה מפציעה סבל אשתקד
 ניתוחים שני עבר שגם ולאחר רקו

האו בעיני סר שחינו הרגיש בברכו
הקבוצה. של הקנאים הדים

 את משלמים לא אמנם האוהדים
 מבחינה קובעים לא גם והם המשכורת,
המ היחסים במערכת אן מקצועית,

נפ מזרחי חש ירושלים בבית״ר יוחדת
 יוסי: מסביר הקהל: מתגובות גע

הכל. את מעצמי שמיציתי ״הרגשתי

השער את מציל הארץ) מיזרחי(על ההצלה: רגע
פורש או - משחק או

 שאיני למצב לשיאים, הגעתי בבית״ר
 שאם חשבתי יותר, מעצמי להפיק יכול

 יותר, עצמי למצות אוכל אווירה אשנה
הקאריירה. בשלהי שאני למרות

 עלי, רובץ כבד שנטל ״הרגשתי
 מסוגל ששוער בירושלים מבינים שלא

 וגם ודם בשר שהוא גולים. לקבל
 מלספוג מנוע אינו בעולם הטוב השוער
 לי נתנו מהצד, רינונים שמעתי שערים.
 נפצעתי אותי. צריכים שלא הרגשה

 סויסה, אורי המחליף, והשוער ביד
 הכתובת הייתי כשחזרתי היטב, שיחק

 לא אני אשם. הייתי אני להפסדים.
 אליפות לקחנו שלא האשם שבי חושב

 לפני משחקים שני אותה והשפסדנו
הסיום.

 כמה חסר היה לבית״ר מודה, ״אני
 מזרחי. יוסי של גדולים משחקים

 נקודות. מביא שוער כאלה במשחקים
 שעצרתי נתניה, מכבי נגד השנה כמו

 נגד כמו או המשחק סיום לקראת פנדל
 בשבת, וכמובן, )1:1( תל־אביב מכבי

.״0:1 יתרון על כששמרתי
 שוכנע האלה המשקעים למרות
 למעשה, ירושלים: בבית״ר להמשיך

 בבית״ר אחרת. ברירה לו היתה לא
 משחק אתה חד־משמעית: לו הבהירו
לפרושי. שתאלץ או אצלנו

הגיל, לא
הגוף רק

וממס נתניה ממכבי הצעות לו יו ^
אך הלאומית. בליגה קבוצות פר 1 !

מכנם עודד עם מיזרחי(מימין)
אינדיקציה יש

הח זאת היתה בקבוצתו. נשאר מזרחי
צודקת. לטה

 מפגינה בביטחה, צועדת בית״ר
 ל־ עלתה והשבוע מרשימה. יכולת

 שבע־רצון להיות יכול מזרחי פיסגה.
 יהיה אולי בקבוצה. להישאר ששוכנע

המ באליפות זכיה להיסטוריה: שותף
הקבוצה. עדיין זכתה לא בו תואר דינה,

 מספר בית״ר עשתה כבר בינתיים
 היא בעבר. עשתה שלא מבצעים
 הפועל את הראשונה, בפעם ניצחה,

 וגם הביתי המגרש בימק״א; תל־אביב
 / ואת חיפה הפועל את לראשונה, ניצחה,

המב במשחקי־חוץ, פתח־תקווה מכבי
 למזרחי אינדיקציה הם האלה צעים
הזו. המיוחדת העונה לגבי

 משחקת התבגרה, הקבוצה לדעתו,
האלי לעניין ומודעת טוב יותר הרבה
 האליפות את שהפסידה לאחר פות.

 השחקנים התחשלו שעברה, בעונה
והצ התחזקה הקבוצה נסיון. ורכשו
 רוגמת שחקנים־לוחמים, אליה טרפו

גולדר. ואבי שירזי שלמה אזולאי, דוד
 ובצד יותר מאוזנת הקבוצה היום
 יש הראשונה מהדרגה טכניים שחקנים

שה לכך מביא זה וכל שחקני־נשמה
בהנ המגרש, על נכון עומדת קבוצה
 ומפגינה שוויצר רוד המאמן של חייתו

וחיובי. נכון כדורגל

 טוב, בכושר שהוא החש מזרחי, אך
 שהוא ולמרות זאת, בכל להרהר, החל
 הגיל אמנם הפרישה. בנושא ,31 בן רק
 הגופני. המצב אלא עבורו, יקבע לא

לש גופני לחינוך מורה מזרחי, אבל
ע מכדורגל, רק כיום המתפרנס עבר,
 זאת. בכל הקאריירה בשיא לפרוש שוי
 הראשון האליפות שתואר אחר רק אבל
בידו. יהיה

כדורמים
סמדהבקר של רצונו

 שיבוא שרוצה ״מי
 - רוצה שלא ומי

בבית!׳• שישאר
על פסח לא בספורט, הפוגע הכלכלי, המצב

 סכומי- משלמים לא אמנם שם הכדורמים. ענף
וההוצ הכנסות אין מאידך, אך, לשחקנים, עתק
 לשחקנים ואשל נסיעות שעות־בריכה, על אות

גבוהות.

 הלאומית, הנבחרת היא העיקרית הנפגעת
 13 של לתקציב שזכתה הכדורמים, וועדת מאחר
 בהוצאות לקצץ החליטה בלבד, שקל מיליון

 שרוצה, ״מי לשחקנים: הודיעה הנבחרת, תיפעול
בביתי" שיישאר רוצה, שלא ומי שיבוא

 עבור הפיצוי על לוותר צריך שרוצה, ומי
 דמי־כיס הוצאות־נסיעה, החזר ימי־עבודה, אובדן

הקשים. האימונים לאחר הארוחה ואפילו
 האומות שמונה לטורניר להתכונן כדי

 שיתקיימו המכביה ולמישחקי־ בפינלנד שייערך
 כשבחודשי בלבד, אימונים ימי 30 נקבעו בקיץ,

חודשי. אימון רק ייערך מארס, עד החורף,
 רצו לא הכדורמימנים רוב תנאים. הרעת

 לאימון והופיעו הכל למרות בבית להישאר
שטרן. ויקטור המאמן בהדרכת הראשון,

 מיקי גבישי, סטודנטים(צבי כמה ביניהם היו
 (טל חיילים רהב); וזוהר פרידמן עופר וייצן,

 לנג (בני קיבוצניק פרייזר); ורמי סנונית
 ורונן זיו (האחים ביטוח סוכני מגיבעת־חיים);

 במישפטים מתמחה קרמו); מוסכניק(אלי שוהם);
קרן). אחד(רון וסמן־בקר מלמן) (רפי

 או, כלכלית, מבוססים חלקם אם גם אבל
 אם ספק עבודה, ימי מפסידים אינם בסטודנטים,

 בהרעת ימים לאורך לשאת להם יעמוד רצונם
בכדורמים. מקובלים שהיו המינימאליים התנאים
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