
 אוהב הוא אבר
 בשיא, 18 להבקיע:

 האחוונה, בעונה 15
11 כבו - זו ובעונה

 ושלום מכנס עודד ארמלי, זאהי אוחנה, לי ס
טן אבי £  המוכשרים מן מבקיעי־שערים הם \

 המקורר מצליח קבוע באופן כמעט אך בליגה.
 פניהם על לחלוף לביא, דוד נתניה, מכבי של

בשיאה. אינה קבוצתו כאשר גם המבקיעים, בטור
 אחד את והציגה נתניה מכבי חזרה השבוע
 .0:6 לוד הפועל את הביסה המלהיבים, ממשחקיה

 וזאת השערים בחגיגת כמובן, השתתף, לביא ודוד
 כבלם אלא מרכזי כחלוץ תיפקד שלא למרות
אחורי.
 אשתקד. לביא. לדוד חדש תפקיד לא זה
את שבר בר, חיים נתניה. של הקבוע הבלם כאשר

 כבלם לביא את רדלר אריה המאמן הציב רגלו,
 מהמחזור מישחק הפסידה לא נתניה ואכן, אחורי.

 ביתר על־ידי נוצחה האחרון,׳בו למשחק עד ,15ה־
 שערים 14 שכבש לביא, דוד אך .3:1 תל־אביב

 לסיום עד שניים בעוד רק הסתפק העונה, בחצי
 לזכות לו הספיקו האלה השערים 16ו־ העונה.

האחרונה. בעונה השערים במלכות
 ביכולתה והמורדות העליות למרות העונה,

רש להרעיד לביא הוד המשיר נתניה, מכבי של
ה מבקיע משחק לא כבר לצידו אם גם תות,

 שעבר מכנס, עודד ממנו, טוב פחות הלא שערים
לפתח־תקווה.

 החמישי המקום ^
הגביע וגמד בליגה

 בלם. לתפקיד שוב הוסט כאשר השבוע, ך ס
 להגנה, חבריו של טובה לא יכולת <£בגלל

 האחרון למשחק עד מעורבים. ברגשות זאת קיבל
 ביום נוסף שער הוסיף אם וגם שערים 10 הבקיע
 מרוצה לא הוא לוד, הפועל נגד האחרון, השישי

 שיעור־ בעל בלם אין שלקבוצה העובדה מן כלל
 במרכז שקט, בראש לשחק לו שיאפשר קומה

ההתקפה.

לע יצליח אם ספק כבלם, לשחק ימשיך אם
 מלך־ בתואר שיזכה מאמין לא גם הוא זאת. שות

 זאהי או סלקטר משה שמא חושש הוא השערים.
פניו. על יחלפו ארמלי

 שהוא למרות לו, המפריעה נוספת, עובדה
 אין האחרונות: בשנים הבולט מבקיע־השערים

 על־ידי מוזכר לא אפילו שמו לנבחרת. מוזמן הוא
 לא זה במיקרה מרימוביץ. יוסף הנבחרת, מאמן

 תקן על אפילו לנבחרת להיקרא ללביא איכפת
הלאומיים. המדים את שילבש העיקר בלם, של

 נתניה, במכבי גם לביא מסתפק 28 בגיל אבל,
 התלהבות. חסרה ״לקבוצה לחדשות: החוזרת

 שערים שניים־שלושה מבקיעים שהיינו לאחר
 נגד השישי. ביום אבל לשאננות. נכנסים היינו
כדור." שום על ויתרנו לא לוד,

 לפחות נמשכה השניה שהמחצית חשבתי
 את אירועים. הרבה כך כל בה היו כי וחצי, שעה

 לרספקט היתר, בין מייחס, אני הזאת ההתלהבות
 שמואל החדש־ישן המאמן כלפי שרוכשים

 מהוותיקים. עליו שמעו הקבוצה צעירי פרלמן.
וסמכותי. מאוד קפדן שפרלמן יודעים הס

 שיש שהפוטנציאל הוכח דבר של ״בסופו
שנ מאמין אני יותר. טוב למקום ראוי בקבוצה

 לגמר ונעפיל בליגה החמישי המקום את שיג
הגביע:״

 להיבהל, מה אין ^
נהגתה הבחורה

 לביא: אומר במכבי, יחסי״האנוש ל *¥
מט מזה עושים קטן, הכי החיכוך ״כשקיים ^

השליליים. הדברים את להדגיש מנסים עמים,
 את נתניה של הקהל מן מוציא לא גם ״אני

 סבלני תמיד לא הקהל הגדול. לרעש האחריות
 מתערבים היו האוהדים אם אחרת נראה היה והכל
 העבודה את ומשאירים בקבוצה בנעשה פחות

ולשחקנים. המקצוע לאנשי
 ליגאל טינה שומר שהקהל למשל. סבור, לביא

 טובה לא פעולה כל ועל הצעיר, החלוץ מנחם,
 של שצילו אפשר מוגזמת. בצורה עליו יורד שלו

 אותו מחליף מנחם שיגאל מכנס. עודד האליל
אחריו. רודף השנה,
 בקיץ נתניה שחקני של האורגיה פרשת גם

 ושהת־ בשווייץ. האינטרטוטו במשחק האחרון
 אם הטובה. לאווירה הוסיפה לא לאחרונה, גלתה

 בשווייץ: שקרה ממה נבהל כך כל לא לביא כי
השת לא אני נכון. נהנתה. שהבחורה לי ״נדמה
 אפילו הבחורה זה. את אוהב לא אני כי תפתי.
הישרא כמו,אתם, משהו ואמרה לחבר׳ה הודתה

כייפאק!"' עלא לים,

 מהבנלן הפקידים ^
בביס והשערים

)21(וסהר )31(לכפיר ואב לצביה נשוי ביא

 בבוא יורשו, גם יהיה מבניו שאחד ומאמין /
העת.

 בנתניה. לחומרי־בניין חנות בעל הוא לביא
גיסו. עם בשותפות

 לעשות יודע והוא להבקיע אוהב לביא דוד כי
שלו ההבקעות שיא את לשבור קיוה השנה זאת.

וכפיר לביא
לאב יורש העת, בבוא

1\ ו \\\ימ

ובדור לביא י
ההתקפה במרכז שקט, בראש

 הנהלת החלטת על שמח וכשומר־מסורת
 במיוחד השישי. ביום המשחק את לקיים הקבוצה

 פקידים שלושה לפחות במשחק לראות שמח
 שבאו עובד. הוא איתו המזרחי, מבנק דתיים
במשחק. לחזות

 ימים הרבה עור שיהיו ״הלוואי לביא: מסכם
כש בשבת המשפחה עם לבלות שאוכל כאלו.
שערי־זכות." וששה נקודות שלוש מונחות בכיס

 מלך- פעמים שלוש לביא. דוד כאן עד
 העכשווי והמוביל הלאומית בליגה השערים

בטבלת־המבקיעים.

 מהיריבות מתעלמים תל־אביב הפועל כדורגלני
לשני. האחד בפירגון מדובר כאשר הזו

 הכדורגל מנהל הוא שניסנוב טוען מחרובסקי
 את מאוד מעריך מצירו וניסנוב בארץ הטוב

בכדורסל. פועלו ואת מחרובסקי
 הפועל כדורגלן כהן. אלי הגיע כאשר השבוע.
 הגמר למשחק בלונדון. ששהה- תל־אביב.

 את תל־אביב מכבי ניצחה בו פאלאס, בקריסטאל
 לחזות וביקש 96:98 בלגרד האדום הכוכב

 עבורו לכרטיס־כניסה מחרובסקי דאג במשחק,
פאלאס. קריסטאל מועדון יו״ר לס. מדוד

 ניסן את אוהב שאני בגלל כרטיס לך נותן ״אני
 אותו וגם,ארח כהן לאלי שמלוק אמר ניסנוב."

לונדון. למרכז בחזרה הקבוצה של באוטובוס
 משוכנע והיה עמוקות התרשם כהן אלי

 גם אם כי ידידים. רק לא וניסנוב שמחרובסקי
 למרות השניים. כי היא האמת אך ותיקים. מכרים

 השני את האחד מכירים לא ההדדית. האהדה כל
אישית. מהיכרות

כדורגל
ביפו ששי יום

שיחקו, קודס
בילו אחר־כך

 אחד פעם שהיה מי איינשטיין, קאליש
2471 הזה העולם

 שימש גם רחוק הלא ובעבר מכבי־יפו מכוכבי
 גאון לאיצטדיון השבוע הגיע האגודה, כיו״ר
 בא שלא שנתיים כמעט אחרי" לראשונה ביפו,

 ממקורבי רבים נעוריו. קבוצת של למשחק
 יושב איינשטיין את לראות הופתעו הקבוצה

 יוסף הלאומי המאמן של לצידו ביציע־הכבוד,
מרימוביץ.

 האופוזיציה את מהווים שתומכיו איינשטיין,
 כי הסביר, אסא, יצחק בראשות הנוכחית, להנהלה

 אפשרית לשיבה קשר כל אין במגרש לנוכחותו
 בשדה כלשהו לעיסוק או הקבוצה להנהלת

 ביום המישחק שקיום טען רק הוא הכדורגל.
האלו ממפעל ישירות להגיע לו איפשר השישי
לגאון. שבבעלותו מיניום
 היום הזדמנות את שניצל היחיד היה לאי הוא
 רבים שחקנים נראו היפואי ביציע־הכבוד הששי.

 ירושלמי. אבי פרץ. ויקי כהן. אבי — ומפורסמים
 נשותיהם את כנראה, שהשאירו. סיני, משה

 לחזות ובאו ליל־השבת לקראת בעיסוקיהן
במשחק.
 הכדורגלנים מן רבים נראו המשחק ואחרי
 השבת בליל מבלים השישי ביום ששיחקו
 שוער שימיר. אדור בעיר. הבילוי במקומות

 רמת־גן) והכוח כהן דני בהפעמון היה שמשון,
 ואפרים במסבאה בילו יפו) (מכבי מיכה וקובי
 של תימניים למאכלים במסעדה נראה ארביב
דיזינגוף. רחוב בסוף וליאור מוסה

אגודות
רקיסץ חזרה

במש? החברות
העמקנות מן חשובח

 דמות הוא עבה־הגוף, ,51 ה־ בן בובר שמשון
 ארבע לספורט. ובהתאחדות הפועל במרכז מוכרת
 השנים ובשלוש השייט ענף רכז היה וחצי שנים
 מרכז של הספורט אגף מנהל הוא האחרונות וחצי

הפועל.
 אל לחזור בובר שמשון נקרא חודש לפני
 את עצמו על שיקבל כדי שדות־ים, קיבוצו,
 אך חודש, משך התלבט הוא המשק. מזכיר תפקיד
 הפועל: במרכז עבודתו סיום על הודיע השבוע
 לפני חבר־קיבוץ, אני על־תנאי. בקיבוץ ״אינני

אמר. אחר:" דבר כל
מובהק. ספורט איש שהוא בובר. יורש. יש

 בתפקידו גם הספורט עיסוקי על יוותר לא
 הקיבוץ של הכדורסל בנות את יאמן הוא החדש:
בשדות־ים. השייט במרכז גם מעורב ויהיה

 הספורט אגף מנהל של הנכבדה המשרה את
 לרשת ודאי הכמעט למועמד בובר הותיר בהפועל

 בהפועל הכדורסל רכז שלף, עמי — אותו
 איגוד של המקצועית הועדה יו״ר וכיום לשעבר

הכדורסל.

איגרוף
הכפפות את להוריד

מהוגולולו: תביעה
בזירה: לקרבות הקץ

 הבריאות לאירגון לפנות ביקשו הם בתחילה
 אבל, הבינלאומי. האולימפי לוועד או העולמי

 להתרכז עדיף כי החליטו, הם שניה, במחשבה
 בפניה כדבעי. אותו ולהבהיל האמריקאי בציבור
אליו. פומבית

 הרפואית ההסתדרות של פנייתה זאת היתה
 ביותר החזקות השדולות אחת האמריקאית,

 כינוסה בתום השבוע, שהודיעה, בארצות־הברית,
 לאיגרוף כי הוואי. שבמדינת בהונולולו השנתי

 הספורטאים לבריאות ביותר מסוכנות תוצאות יש
זה. בספורט חלק הנוטלים

האמרי הרופאים קאסיום. של הדוגמה
 לאיגרוף קץ לשים פשוטה, בלשון תבעו, קאיים

 של ובין חובבים של בין שהיא, צורה בכל
 כי המחקרים, כל הוכיחו לדעתם. מיקצוענים.

 ולטווח מיידי מוחי נזק נגרם מתאגרף לכל
הכפפות. בספורט עוסק שהוא ברגע הארוך.

 היא. לאחרונה ביותר המפורסמת הדוגמה
קליי). (קאסיוס עלי מוחמר האלוף כמובן.
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