
ספורט
ורחוק גבוה מהר

כדורסל מדברים
 חידות פתרון
מימונה ונצחון

 מדראנו קירקס שאפילו העובדה
 התל־ עבור שני עדיפות בסדר היה

 אקשיין לראות שרצה המצוי אביבי
 בו השבוע זה הכל. מסבירה בעירו

כדורסל. רבתי בתל־אביב מדברים
 שתיים. כפול התל־אביבי הדרבי
אלפי מרתק ובסופו, השבוע בתחילת

התלהבות אין

 גמר של הסידרה ובסיום צופים
 — ישראל אלוף מי יוורע הפליי־אוף

תל־אביב. הפועל או תל־אביב מכבי
 פיתרון גם בתחתית. שמח

 הסתבר בכדורגל האליפות חידת
 בצמרת הפער כאשר יותר, עוד השבוע
 פתח־תקווה כשמכבי מאוד צומצם
 של בעורפה נושמות ירושלים ובית״ר

חיפה. מכבי
 משחק בבאר־שבע סיימה זאת
 מכבי בעוד .0:0 נצחון, ללא רביעי

 תל־אביב בית״ר את ניצחה פתח־תקווה
 מכבי על גברה ירושלים ובית״ר 1:2

.2:3 נתניה
 בעקבות שמח, בתחתית גם אבל
 הפועל על 0:1 יפו מכבי של נצחונן

 מכבי על לוד הפועל ושל תל־אביב
.1:2 תל־אביב

 שכונת חגגה הארצית ובליגה
 רב־ בנצחון המימונה את התקווה
 נצחון ירושלים, הפועל על חשיבות

 של שובה את כנראה, שהבטיח,
הלאומית. לליגה בני״יהודה

כהן קפטן
העתיד! לא זה העבר

 קבוצת זכתה לא שנים שש
בתו תל״אביב מכבי של הכדורגל

 תסיים היא העונה וגם כלשהו אר
 זאת במקום חלושה. ענות בקול

אקור המועדון מכותלי מהדהדים
 היה שבהם שהאחרון צורמים, דים

 שצי- יצחק המאמן כאשר השבת,
השי פרץ ויקי הותיק והשחקן אור
 שבסיומם עלבונות, בשני אחד חו

 לסיום עד פעילות, מכל פרץ הושעה
העונה.
 שבמקרה מכבי, קפטן כהן, אבי

 אינו פרץ, ויקי של גיסו גם הוא
שקרה. ממה מאושר
 אני אבל המעשה, את מצדיק אינני

 של מישקע זה נעשה. הוא מדוע מבין
מקופח עצמו הרגיש ויקי מרירות.

אור׳ הנכדים ועוני
האדנות את ״סוו
 התאומים מבין בכור הוא ^סודד

 לתשו־ זוכה גם הוא מכנס. לבית (1
 גדי. אחיו מאשר יותר רבה מת־לב

 סימליים: תימוכין יש הזאת להיררכיה
 בקומה גרי השישית, בקומה גר עודד

בנתניה. הרב־קומות באותו הרביעית,
 לעצמו מכנס גדי קנה זאת למרות

 שכל כזה חיוני, כדורגלן של שם
 בשכמותו. מתברכת כדורגל קבוצת

 נפלא, בכושר הוא האחרונים בשבועות
 בדהירה פתח־תיקווה למכבי עוזר

 והמובילה, האלופה אחרי מטורפת
חיפה. מכבי

 או שערים מבקיע עודד אחיו בעוד
 בלימת על גדי אמון אותם, מבשל
 והשקט הרב נסיונו וניטרזלו. היריב

 גם זה לקבוצה. נכס הם שלו הנפשי
 בתישעת היבשות. בעובדות משתקף

 מכבי ניצחה האחרונים המישחקים
 ופער פעמים, שמונה פתודתיקווה

 חיפה מכבי לבין בינה הנקודות
 שאפשר הפרש — לחמש הצטמצם

בקלות. אותו למחוק
האחרו בשבת אופי. עם קבוצה

 במישחק שערים צמד עודד הבקיע נה
 אבל )1:2( תל־אביב בית׳׳ר על הנצחון

מעו בזכות במיגרש, המצטיין היה גרי
המישחק. במהלכי הרבה רבותו

השניים שיחקו שעברה בשנה
סתח־־תיקווה מכבי במדי מכנס(משמאל) גדי כדורגלן

קדימה מסתכלים תמיד

העיו את יסד הסב

 ואף מועט הוא פתח־תיקווה מכבי של
הפועל. העירונית, היריבה של מזה קטן

 ״ברור מכך: נהנה דווקא מכנס גדי
 לראות יבוא קהל שיותר רוצה שהייתי
 גם פלוסים יש לפעמים אבל אותנו,

 אין פתח־תיקווה למכבי קהל. למיעוט
 מורידה זו ועובדה אוהדים הרבה

 את האוהד המועט, הקהל מהלחץ.
 הפסדים לאחר וגם חום מוסיף הקבוצה,

 צעקות, או קללות שמעתי לא פעם אף
 מכבי של שחקן להיות חוויה זו לכן

פתח־תיקווה."
מאוד, טוב בכושר שהוא מרגיש גדי

 נתניה, במכבי הטובים בימיו כמו
 ברמה בעיקר המתבטאת עובדה

 עליות ללא מציג, שהוא היציבה
תלולות. וירידות

 פעמיים העדיף הוא חופשי כשחקן
 זכיה לאחר נתניה מכבי את לעזוב

 הוא שיחזור. רוצים וכעת באליפות,
 רוצים שבנתניה הסברה את שולל
 הבטיחו שהם זה ובגלל עורר את קודם
 שלא הרי הדשא על עוד ייפרדו שלא
 גם לקנות אלא ברירה לנתניה תהיה
אותו.

 נותן מה ברור הסבר לגדי אין
הדשא. על שיתוף־הפעולה לתאומים

 או משותפות בעיות להם שיש העובדה
 לשנן אחד כל שמקנה שהבטחון

 באותו אחת ובעונה בעת מצוי כשהוא
המיתרס. של צד

 כמו גדי, אנגלית. עם בגרות
 הוא אין ,29 הגיל, ולמרות רווק אחיו,

 על לדבר רוצה לא הוא מכך. מתרגש
 כמי להיות לו טוב הפרטיים. חייו

 לצאת בבוקר. מאוחר לקום שהוא.
מהצלחותיו. וליהנות לאימון

 עודד, עם משותף עסק לו היה בעבר
 וחנות רומיאו אלפא סוכנות־מכוניות
 ירדו מכבר לא אך לקסטות־וידאו.

עסקים. מענייני השניים
 לשחק כשיסיים גדי יתפרנס וממה
 הוא חשב. לא עוד כך על כדורגל?

 לא שאותה הבגרות, את להשלים שואף
 בהרכב כבר היה 17 בגיל כי סיים,

 גם רוצה הוא נתניה. מכבי של הראשון
אנגלית. ללמוד
 היא באמת אותו שמטריד מה אף

 במישחקיה אשר הלאומית, הנבחרת
 הבכיר. בהרכב בה שולב לא האחרונים

 שהמאמן ספק אין כושרו, לאור כעת,
 הדעת: את לתת יצטרף מרימוביץ יוסף

גדי. לפחות אז בנבחרת, עודד לא אם
■ עמיקם יאיר

 נתניה, במכבי עודד שונות: בקבוצות
 הצהירו אז כבר תל־אביב. בהפועל גדי
 משחקים שהם האחרונה העוגה שזו

בנפרד.
 את היטב קראו פתח־תיקווה במכבי

 לקבו־ להפיר כדי הקיר. על הכתובת
 5000 לפחות ולמכור צת־צמרת
 היו הקודמת מהשנה יותר כרטיסים

 יעילים שחקנים להחתים חייבים
 התאימו מכנס האחים ואטרקטיביים.

למתכון. בדיוק
 במכבי בעבר שיחק כבר מכנס גדי

 ריגשי קשר לו שהיה כך פתח־תיקווה,
 הם שהתאומים עוד ומה לקבוצה
 פתח־ ממייסדי אחד של צאצאיו
 נקרא גם שמו שעל מכנס, גד תיקווה,

מהם. אחד
 האחים אם השאלה נשאלת עתה

 מייסדי גם יהיו מכנס התאומים
פתח־ מכבי של הראשונה האליפות

 פעמים ארבע הלך זה בנתניה תיקווה?
זכו. בגביע גם ושם

 צנועים ״היינו גדי: כף על אומר
 על מדברים איננו כאלה. ונשארנו
 מהמקום מתעלמים לא וגם אליפות

 מסתכלים שאנו הצהרנו תמיד השני.
 שנרביק להאמין קשה כרגע קדימה.

 שהקבוצה שמח אני אבל הפער. את
 כאשר בעבר נאיבית. להיות הפסיקה

 היתה מייד הצמרת את הריחה היא
 לקבוצה יש השנה סטירה. מקבלת

 רק ולא טובים, שחקנים גם ויש אופי
מכנס." האחים

 פתה־ מכבי פלוס. עם מיעוט
 קבוצות־הצמרת בנוף שונה תיקווה

 בעוד אותה. הסובב הקהל של מההיבט
 ביתר חיפה, מכבי כמו קבוצות

 התל־ ושתי נתניה מכבי ירושלים,
 הן והפועל, מכבי הגדולות, אביביות

שקהל־האוהדים הרי רב, קהל בעלות

אומו הוא מה
11X1 לוו ווו 11111
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 אם יודע לא אני נפשית. מבחינה ופצוע
 אבל, זאת. עושה היה לא אחר שחקן

 אלא מכך, הרוויח לא הוא שני, מצד
ההיפר•
 תל- שמכבי הסימפטום זהו
העונה! את גמר אביס

 הרי בתוארים, לזכות אפשרות לגבי
 שנקבע להיות יכול העונה. את סיימנו

 שיירר מי או אלוף שיהיה מי לגבי
מהליגה.

 אף הלהיבו לא האלה הדברים
מכבי. את פעם
 אבל מלהיב. לא זה אותי גם נכון. זה

 שלי. העבודה וזאת כדורגל שחקן אני
 לא דברים בעבודה יש ולפעמים
נעימים.
שנק מהאפרוריות יוצאים איך

מכבי! כמו קבוצת־פאר אליה לעה
המגרש: על לדבר שצריך עניין זה

 והנהלה טוב מאמן מתאים, צוות עם
העניין. את לתפעל שיודעת

 מלמי־ אורי כמו שחקן, קניית
למשל! ליאן.
 למרות לעזור, יכול בהחלט זה

 יכול לא אחד ששחקן כבר שראינו
שלמד״ קבוצה לשנות
 עושה היית מכבי יו״ר היית אם

 את קונה לעשות, רוצה שהוא מה
מלמיליאן־ז

 ברמה שחסר, שחקן לקנות בעד אני
 לשני תועלת תהיה זו לדעתי אורי. של

למכבי. וגם לאורי גם הצדדים.
בתואר! מכבי ותזכה תשוב ואז

 שמכבי זה דבר. משיגים לא במילים
 אומר לא זה עבר בעלת קבוצה היא

בעתיד. בתואר שנזכה
במכבי! נשאר ואתה

 ולשחק לחזור שאיפות לי היו
 הידר באירופה. נוספות שנתיים
 אז למכבי. נחוץ שאני החליטו והמאמן

 הבאה שבשנה תקווה עם נשאר, אני
משהו. יזוז באמת

סקווש
לר1ד 500ב־ היסטוריה

 זעיר בסכום
לקאהיר םחרת3

 איגוד של אי־השתיכותו תמנע האם
 מנבחרת לספורט להתאחדות הסקווש
 ראשונה הופעה בסקווש ישראל

 ישראלית נבחרת־יצוג של והיסטורית
מצרים? אדמת על

 אם הקרובים, בימים יתברר זה
 את הסקווש אנשי ישיגו וכאשר
 להרשמת דולר) 500( הדרוש המימון
לפחות. אחת(גברים) נבחרת

 הסקווש נבחרת לידיד. פנייה
 בסקווש, לאליפות־העולם הוזמנה

 הקרוב. באוקטובר בקאהיר שתיערך
 חודשיים לפני הגיעה ההזמנה

במאי. 15ב־ תיסגר וההרשמה
אריה הסקווש, איגוד יו״ר כאשר

 כספית עזרה בבקשת פנה אלבי,
 לא אורן, יריב רשות־הספורט, למנהל

 ברירה בלית גדולה. בהתלהבות נענה
 ואף למשרד־החוץ מיכתב אלבי שלח
 בה מתקופה ידיד וייצמן, לעזר פנה

בחיל־האוויר. בכיר כקצין אלבי שירת
 לו שהיו וייצמן, של מלשכתו

 לנסיעה בקשר משלו בעיות השבוע
 זמן לנו אין באדיבות: הגיבו לקאהיר,

בעניין. לטפל
 עדיין אלבי למועד. חזון עוד

 לאיגוד תעזור שרשות־הספורט מקווה
בדמי־ההרשמה. לפחות הסקווש,

 רק תיפתרנה לא אמנם הבעיות
 הוצאות גם תהיינה כי בדמי־ההרשמה

 ״עוד אלבי: אומר אך, ושהייה טיסה על
למועד!" חזון

 חבטה חובט הוא טוב כסקוושאי
 אחר דמי־ההרשמה, קודם חבטה; אחר
 בפנים שהישראלים מקאהיר או״קיי כך
 לדאוג חודשים כמה עוד יהיו ואז

לשאר.
2485 הזה העולם


