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נתניה) מכבי במעולה(נגד רמלר כדורגלן
שער־השיוויון שני שבוע שער־הניצחון, אחד שבוע

ספורט
ורחוק גבוה מהר.

חוגגת חיפה
 ירושלים וגם

שבעת-רצון ״
 בהבאת בחיפה נחוג חג־השבועות

 מכבי של ברציפות השניה האליפות
 הפועל על ,1:5 המוחץ, הניצחון חיפה.

 נכבש החמישי השער כאשר כפר־סבא,
 האוהדים כשאלפי לסיום, דקות שתי

בהחלט, הצדיק המגרש, לתוך פורצים
האליפות. פסטיבל את

 כאשר בבאר־שבע, היה אחר חג
 בית״ר את ניצחה הפועל קבוצת

 לליגה מירידה וניצלה ,1:2 ירושלים
הש ספורטאי גם (ראה הארצית

 של האחות נשלחה גם וכך בוע).
 לליגה תל־אביב, בית״ר הירושלמים,

נוספות ביתריות מחכות שם השניה,
הא במחזור (שניצלה חיפה מרמלה, *

 מליגה (שעלתה ונתניה מירידה) חרון
א׳).

.לא בינה כפסע שהיה ירושלים,
 ■ העונה: סיום עם צהלה זאת בכל ליפות, .

 לליגה עתה עלתה המקומית הפועל
 על המכריע הניצחון לאחר הלאומית,

).0:1(רמת־השרון
 ובאיצטדיון ליוונים. משולש

 כדורגל חגיגת השבוע היתה רמת־גן
 את מביסה ישראל כשנבחרת ברזילאי,

 צופים אלף 30 לעיני 2:4 דה־גמה וסקו
 הוותיקות וברזיל ישראל ונבחרות !

.1:1 בתיקו מסיימות )1970 (מחזור
אחר. בענף אחר, בינארצי במשחק

 יחסית בקלות הכדורסל נבחרת נצהה
כוכבים, מספר שחסרה יוון, נבחרת את

,80:122 ברציפות: פעמים שלוש
 הכוכב של פציעתו ורק 72:90 ,70:87
 תפרים 12ל־ שנזקק ג׳מצ׳י, דורון

 הפציעה כי בשמחה. פגמה במצחו,
 הנבחרת הכנות את כמובן, שיבשה,

 שתחל בגרמניה, אירופה לאליפות
שבוע. בעוד

כדורגל ^
המזנית נהג

זכרונות —-----------
ממכון־העיסוי

 מחזור ישראל. נבחרת של מישחקה
 באליפות־ בשעתו ששיחקה ,1970

 ברזיל נבחרת נגד במכסיקו העולם
באליפות־העולם), שנה באותה (שזכתה

 נגד רמת־גן באיצטדיון שעבר בשבוע *
 בתיקו נסתיים נבחרת, אותה ותיקי

 של הכוכבים את כמובן, והפגיש, ,1:1
שנים. אותם

למאמנים: בינתיים, היו, מהם רבים
 שפיגלר ומרדכי שום יצחק רוזן, צבי

 יצחק אנגלנדר, יצחק הלאומית: בליגה
 רומנו משה פייגנבויים, יהושע ויסוקר,

יותר. נמוכות בליגות שווגר וישעיהו
הב־ מנוף שנעלמו כאלה גם יש

 טלבי ורחמים המאירי כמו דורגל, ^
 כיום שהוא פרימו, ודוד הקיבוצניקים י

ביפו. מונית נהג
 אחד השישים בשנות שהיה פרימו,
תל־ בהפועל האטרקטיביים השחקנים

 לשחק קוסמות הצעות קיבל ואף אביב
בכדורגל, מתעניין שלא רק לא בחו״ל,

 בשום שנים עוסק לא אפילו אלא ^
 כמה אחרי התוצאה: אחר. ספורט

 הוותיקים, מיפגש לקראת אימונים,
גופו. שרירי בכל כיווצים הרגיש

 כשהקבוצה מידה. כנגד מידה
 מאוחרת לארוחת־בוקר התאספה כולה

 ניגש תל״אביב, בצפון בגו־האורנים
 אותו ושאל שפר, עמנואל המאמן, אליו

 פרימו של היתה התשובה הרגשתו. על
 אצליח אם ״אפילו הטובים: הימים מן

 על ואפול דקות שתי רק לשחק
לפתוח:״ חייב אני הדשא,

 מלהזכיר להתאפק יכלו לא חבריו
כ לפני אחר, דו־שיח זאת בהזדמנות

 זה היה לפרימו. שפר בין שנה, סב
• השחקנים כאשר התאילנדית, בבנקוק

המקו מכוני־העיסוי את לבדוק הלכו
 גערות ספג לשוב, שאחר ופרימו, מיים,

הביתה:" ״לך לו: אמר שאף משפר,
 מידה למאמן השיב הבליג, לא פרימו
הביתה!" אתה ״תלך מידה: כנגד

הביתה הלך שהוא לפני השבוע,

 המשחק לאחר שבועיים, לפני ^
 יפו, ומכבי באר־שבע הפועל בין >

 מאמן נשאל ,1:1 בתיקו שנסתיים
 הפועל האם שפיגלר, מרדכי היפואים,

 ענה הארצית. לליגה בדרך באר־שבע
רמלר..." רב את ״תשאלו שפיגלר:

 ולגלגני ברור רמז היוותה התשובה
 את החלו ורמלר שפיגלר שניהם, כי

 לפני ועוד תל־אביב. בהפועל העונה
 מכבי את לאמן ועבר עזב, ששפיגלר

 להפועל רמלר של לעזיבתו דאג יפו,
ש לא הסתדרו. לא השניים באר־שבע.

החזיק לא מוטל׳ה כימיה. ביניהם ררה

הלי תום לפני שבועיים וכך, מרמלר.
 של השנתי מבצע־ההצלה כאשר גה,

 להשלמתו, בדרך היה נראה יפו מכבי
ש את לומר לעצמו שפיגלר הירשה

אמר.
 שאלו לא או רמלר דב את שאלו אם
 התשובה: את נתן הוא השבוע אותו,

הלאו בליגה נשארה באר־שבע הפועל
 את רמלר הבקיע שבוע לפני מית•

 )0:1( נתניה מכבי נגד שער־הנצחון
מבצע־ההצלה את השלים הוא ובשבת

 חמש הראשון בהרכב פרימו דוד שיחק
 לו שהריע הרבבות מקהל נהנה דקות,

 חזר אז ורק הנוסטלגית ולנבחרת
שלו. למונית
המציל מוצי

ביפו, לא אם -----------------
בהרצליה אז

בסבי־ כלל בדרך האחרונות, בשנים

 הבקיע כאשר באר־שבע, הפועל של
 ל־ הדרך את שסלל שער־השוויון, את

 נראתה שלא ספונטנית ולשמחה נצחון
 מאז שנים, לעשר קרוב הנגב בבירת
 הכפול האליפות בכתר הפועל זכתה

)1975, 1976.(
 כל נרדם לא הוא מאושר. רמלר רב
 מוצא לא הוא המשחק. שלאחר ועלילה
 שהיה ״מה לשפיגלר: להשיב מקום

 זה את להזכיר רוצה אינני נסגר. בינינו,
 אני לו. נפלט שזה להיות יכול מחדש.

 יפו, במכבי הצליח שהוא שמח גם
טינה.״ לו שומר אינני

 מכך שמחים לבטח ובבאר־שבע
 כי אם ללכת. לרמלר נתן ששפיגלר

הכוו לנגב הגיע שכאשר היא האמת
 מאשר רציניות יותר הרבה היו נות

השחו בחלומותיו בתחתית. להיאבק
 שותף רמלר עצמו ראה לא ביותר רים

 כמו במקום, שמצא הגדול לבלגן
 כושל. מניהול שנבע זאת, מגדיר שהוא

 שיקרו שאסור דברים בבאר־שבע קרו
כדורגל. בקבוצת
הרבה לנו שהיה חושב ״אני אבל:

 (מוצי) משה נקרא ,20ה־ המחזור בות
 למיבצע־ההצלה קבע, דרך ליאון

 נענה תמיד מוצי יפו. מכבי של השנתי
 השלמת ולאחר האס־או־אס לקריאות

הבא. למיבצע עד פורש היה מיבצע כל

 לפרוש מוצי החליט השנה אך
 חגיגי משחק־פרידה לו ערכו סופית.
לפנות אפשר מוצי שאל ידעו וביפו

 ובכל בעצמנו תלויים היינו לא מזל.
 גם להודות צריך מירידה. ניצלנו זאת

 הקבוצה את שזיעזע רוזן, צבי למאמן,
השחק שבועיים. לפני התפטר כאשר

והרגליים הידיים אבל אותו, אהבו נים

מצליח! היה לא פנומן שם. לעבוד
 האחרונים בחודשיים סבל רמלר

 היה צריך למעשה בשריר־הרגל. מקרע
 היה רגיל ובמצב העונה את לסיים
 מצב אך היסוס. ללא זאת עושה

 החליט הוא לו. איפשר לא הקבוצה
 לעזור כדי גדולים מאמצים לעשות

 האחרונים, המשחקים בשניים־שלושה
 שכושרו למרות שלו, ההחלמה ואכך

 באר- עבור היוותה לקוי, היה הגופני
קרש־הצלה. שבע

 לאחר מיד לו שעשו מה את
 ישכח לא ירושלים ביתר נגד המשחק

 מעליו, חולצתו את קרעו זמן. הרבה
 המכנסיים את ואפילו נעליו את חלצו

 לא הוא זה על אך ממנו, להפשיט רצו
התפשר.

 כ־ לו ציפו מחדר־ההלבשה כשיצא
 אותו רמסו שממש אוהדים, 3000

 עד הכתפיים על אותו לקחו מאהבה,
 בפתח־ לביתו חזר רמלר למכוניתו.

הגג. עד מאושר אך חבול תיקווה
 בבאר־שבע לראות רוצים עכשיו

 בשנה גם מדדים רמלר דוביק את
 הסכם־ההעברה, סמל על לנגב. הבאה

תל־אביב. להפועל לחזור חייב הוא

 כמאמן בו להיעזר כדי רק מעתה
מקצועי.

 אי־ כלום ללא שפטור כנראה, אך,
 מוצי נקרא שבועיים לפני אפשר.
 למנוע הרצליה, מכבי לקבוצת לסייע

 לעזרה הקורא ג׳. לליגה נשירתה את
 לנדאו, אלי הרצליה, עיריית ראש היה

שתמיד ליאון, ומוצי ובעצמו, בכבודו

 ירצה אם יודע אינו רמלר־עצמו
 יצפה ששם למרות בתל־אביב. לשחק

 אותו שהביא המאמן שוויצר, דוד לו
שפיגלר. מרדכי ולא לתל־אביב,
 אפשרית שיבה על זאת, לעומת

פתח־תקווה, הפועל לקבוצת־נעוריו,

 יודע לא ״אני פיתוי: כעל מדבר הוא
 מערכת־ מהי יודע אינני אפשרי. זה אם

 שצמח שמח אני איתם. שלי היחסים
 מתפקדת שהקבוצה יפה, משהו שם

בכדו אפשרי הכל יודע? מי נפלא.
רגל״.

 מספר כבר ״סבא", המכונה רמלר,
 ,29 בן הוא הלבן, שערו בגלל שנים,
השנתיים. בן לטל ואב לרונית נשוי

 תורשתי, עניין הוא הלבן השיער
 אלקטרוניקה ללמוד לו הפריע שלא

 חינוך בהוראת לעסוק ויחסי־ציבור,
 קורס־המאמנים את לעבור ואף גופני
וינגייט. במכון

 היומי כשהיעד מפרכת, בעונה אבל
 רק לעבוד נאלץ הוא באר־שבע, היה

 נסע חודשיים הכדורגל. במקצוע
 נוכחות. להפגיז כדי רק לבאר־שבע
הפרי. את קטף האחרונים בשבועיים

 רפי ברד, מאיר אביטן, שלום אם
האלי כעושי ייזכרו וחבריהם אליהו

 ישכחו לא באר־שבע, הפועל של פות
 שהשאיר האיש רמלה רב את גם שם

בש אם גם הלאומית, המפה על אותם
 הזברה מדי את ילבש לא הבאה נה

הנגב. בירת של השחורים־אדומים

 מנשירה, קבוצה להציל מוכן היה
 הרצליה מכבי את להדריך הסכים

 !אכן היא בו והקובע, האחרון במשחק
 מחנה־יהודה הפועל את 0:1 ניצחה
 אנשי של נשירתם נמנעה גם ובכך

 של ההצלה כושר הוכח ושוב הרצליה
מוצי.

וי■ עסיקם יאיר
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תל־אביב הפועל במדי רמלר כדורגלן
בשריר קרע עם קרש־הצלה

היה יכול לא הוא כבולות. היו שלו

 - נונחות הבג־ו הוא חווש״ם נמשו
הנידות את קטף האחרונים בשבוע״ס




