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שבת לקראת
לראות: חובה

תל־אביב בני־יהודה תל־אביב:
תל־אביב מכבי —

 פתח־ מכבי - חיפה מכבי חיפה:
תיקווה

 - באר־שבע הפועל באר־שבע:
ירושלים ביתר

תל־אביב:
בני־יהודהתל־אביב

 בני- (מיגרש תל־אביב מפגי —
 מיפגש בשכונת־התיקווה): יהודה
 ממאכזבות שתיים בין עניין מעורר
 נכנעה בני־יהודה האחרונה. השבת
 בטבלה, לאחרונה בשעריים אומנם
 את מזמן שכחו בשכונת־התיקווה אולם

 תל־אביב מכבי היוותה שבהם הימים
 השכונה, שחקני לפיצוח. קשה אתגר

ה ממעלה המכבים על המשקיפים
 מוטי של היעדרו את לנצל ינסו טבלה,

 הניצחונות. למסלול לשוב כדי איווניר
 ניצחון־חוץ רק כי יודעים, במכבי

 את להשכיח יוכל בשבת סנסציוני
 אם ספק אולם יבנה, מול תצוגת־הנפל
 מול מכבי לצעירי תעמוד השאפתנות

העדיף. היריב
חיפה:

מכ —חיפה מכבי ****
העי (האיצטדיוןפתח־תיקווה בי

 שתי חיפה): בקריית־אליעזר, רוני
 השבת ייפגשו עתירות״שערים קבוצות

 פחות כדורגל ומיפגן בקריית־אליעזר,
 לאכזבה זה מיפגש יהפוך ממעולה

 אשר מחיפה, האלופה מול אל רבתי.
 מכונה הלאומית בטבלה השני מיקומה

 כדורגלנים סוללת תתייצב ״משבר״,
 האחים בגלייבטר, כאייל מבריקים

 בעונת ואחרים. רבינזון דורון מכנס,
פע חיפה נכנעה האחרונה האליפות

 לא השבת גם לפתח־תיקוואים. מיים
 — אחרת או כך קל. מישחק לה צפוי

הטוב. הכדורגל לשוחרי מומלץ מיפגש
באר־שבע:

★ כאר־שבע הפועל ***
 (האיצטדיון ירושלים כיתר —

 באר״ הפועל בבאר־שבע): העירוני
בהר כיום המשלבת המתחדשת, שבע
מוכשרים, צעירים של רב מיספר כבה

י£6!ר00
ע א זהב מחפש

 ה־ בער החייל
הכחולה חגורה
 ענוות ששה
קלה בדוח גמר
 יודעים אינם העסקנים ך*וב

/  בלהט טוען הים,״ צבע מהו 1/
 עם סדיר. בשרות חייל ,21 ארד, עמיר
 גלים רצופות שנים שבע של רקע

 מה על יודע שהוא רושם עושה ומלח,
מדבר. הוא

 התרגלו כבר האחרונות בשנים אם
 הציבעוניים למיפרשים הארץ תושבי

 מול אל בשלווה להם המשייטים
 שייטי מבחירי ארד, עבור הרי החופים,

 מיפר־ מהווים בישראל, גלשני-הרוח
 לאחר מאורח־חיים. יותר אלה שים

 אס״א באליפות לאחרונה זכה שהוא
 אל עיניו נושא הוא באילת, הפתוחה

 אל ובשיאן בחו״ל, הקרבות האליפויות
.1988 סיאול אולמפיאדת

 ההוריס
משלמים

,לגבי ומחאה ביקורת יש ארד
בארץ: הענף מצב /

 הדל והסיקור הקיימים ״התנאים
 עתיד את מקדם אינו לשיט המוענק
הענף!״
 את לאחד, אחד סוקר, הוא וכך
 באחרונה שהפך ספורט־הים, מחדלי
רבים: בני״נוער בקרב פופולארי להיות

 שום אין בענף, שוטפת פעילות ״אין
לעצמו. אדון אחד וכל מיסגרת

 מבלאי וסובל מאוד יקר ״הציוד
 הן הכספיות ההוצאות כל כאשר עצום,

 הנסיעות את עצמו. השייט חשבון על
ההורים.״ מממנים לחו״ל

 ״אליפות הכל: לא עוד זה אבל
 זוהי אבל היטב, סוקרה האחרונה אס״א

 ישראל, לאליפויות נדירה. תופעה
 תשומת־לב, כל מקדישים לא למשל,

וגוסס." הולך שהענף פלא זה ואין
למח כתובת גם לארד יש אבל
 בוצר, מעופר עמיתיו־מתחריו, מאות:

 תל־אביב זבולון ארד, של אגודתו איש
 וקלים, לכבדים מחולקים (״הגולשים

 גד בינינו״), היחידי הכבר הוא ועופר
 אטדג׳י ויהודה חיפה מהפועל אברהם

מעו גולש (״יהודה מכמורת מהפועל
 וזכה בלוס־אנג׳לס השתתף הוא לה,

טוב״). הישג וזה ,13ה־ במקום

ארד שייט
הים!״ צבע מהו יודעים אינם ״העסקנים

העגף ^
גידם

 החלה ארד עמיר של היסטוריה ^
 14 בגיל כאשר שנים, שבע לפני 1 1

 חבר של גלשן על לגלוש החל
 גולש כל לזהות היה ניתן בה ובתקופה

 נהג הוא בענף. העוסקים מיעוט בשל
 סיגל, הארץ, מתוצרת גלשן על לגלוש
 באותם יום־יום. שעות ארבע במשך
 ארצית, גלישה תחרות התקיימה ימים
 הוא וכך מארד, התלהב העסקנים אחד
 טיבעי: היה ההמשך לזבולון. הגיע

 גלשן מהוריי קיבלתי וחצי 15 ״בגיל
 16 ובגיל אוסטריה, מתוצרת אלפא,

ישראל." נבחרת לסגל השתייכתי כבר
 סיים הפתוחה אירופה באליפות

 150 .מבין החמישי במקום ארד
 סיים אטדג׳י שיהודה שעה מתחרים,

.23ה־ במקום

 בין ארד היה ׳84 לאולימפיאדת
 בלוס־ לאולמפיאדה אולם המועמדים,

 נשלח אטדג׳י ויהודה הגיע, לא אנג׳לס
 גולשי מול לתחר כדי לארצות־הברית

הגדול. העולם
 הענף נרדם האולמפיאדה לאחר

 בשנת האחרונות, הארץ ובאליפויות
 (לפני הראשון במקום ארד זכה ׳,84

 השני, במקום ׳85וב־ אטדג׳י) יהודה
האח הזכיה רק אבל אברהם. גד אחרי
 הפתוחה, אס״א באליפות שלו, רונה
 הוא זו ובאליפות נרחב, לסיקור זכתה
 כשעופר אטרג׳י יהודה את הקדים שוב
שלישי. מסיים בוצר

 סיכוי
אופטימי

 חוסך שאינו ארד, הלאה? מה וי
 קדימה מביט מעצמו, גם ביקורת 1

 כשאיני עכשיו, ״דווקא באופטימיות:
בסדר." רי לי הולך משקיע,

שבצר־ בייאר תערך הקרוב באפריל

!״,סיקצזענ לכדנרגל ״לעבודאומד הוא מה

קשטן מאמן
זרים!־ שחקנים ״להביא

 קבוצת במיטגרת עשר, גיל
פ י  בתח- הפועל של הילדים |

 דרכו את קששן דרור החל תיקווה,
 הגיע בגורם עוד הכדורגל. בעולם

 נסגל נכלל כבר הבוגרים לקבוצת
 של שרביטו תחת ישראל, נבחרת
 מאנדי. גיולה המנוח, המאמן
 ״ילד-הפלא אותו כינו עת באותה

 17 כשמאחוריו כיום, מאנדי״. של
 כמאמן־ שנים 15ו- משחק שנות

 שקול אדם הוא קשטו כדורגל.
 מצבו את לנתח המיטיב ונינוח,
 מדריך הוא שאותה הקבוצה ומצב

ירושלים. ביתר -
שנפ לאחר גם ירושלים, ביתר

 עתיר-ההצלחות ממאמנה רדה
 להיות ממשיכה שווייצר, דויד

 הצמרת. במאבקי פעילה שותפה
 לקבוצה נקודת-זכות זאת לכאורה

בהת במיוחד החדש, ולמאמנה
 נקלעו שאליהם במשברים חשב

 עזיבת לאחר אחרות קבוצות־פאר
 ורבים הולכים מאידך שוויצר.

ש הרמה לגבי חילוקי־הדיעות
הקבוצה. העונה מציגה אותה

 של מיקומה הא□ קשטן, דרור
ריאלי׳ הינו הגבוהה בצמרת ביתר

 שום אין היום של ירושלים בביתר
 הקבוצה שמציגה היכולת בין קשר

 שלנו ההצלחה אחח בטבלה. למיקומה
 75ה־ סביבות על ועומר ביותר, גבוה
 פנינו על חלפו אומנם בני־יהודה אחוז.

 שמרנו בסיכום אך מחזורים, במיספר
יציבות. על כה עד

 של בסיכומו היכולת׳ לגבי ומה
 הקהל את המביאה היא הרי דבר

למיגרשים.
 תקופה עברנו האחרונים בחודשים

 ונד מהיעדרות סבלנו במיוחד. קשה
 שחקני־ משמונה פחות לא של פציעות
 חנן אשש, אודי מיזרוזי, יוסי מפתח.

 מל־ ,אזולאי דויד בן־הרוש, אזולאי,
 מהם אחד בל — ושיחי אוחנה מיליאן,

 יחסי באופן אך אחר. או זה בשלב נעדר
מאוד. יפות תוצאות הקבוצה השיגה
חוו השנה עברו אוחנה אלי על

 הנבחרת במיסגרת נעימות לא יות
 לירידה הסיבה זו האם הלאומית.

בליגה! מישחקו ברמת שחלה
 בכושר מבחינתי, נמצא, אוחנה אלי

 הוא הראשון הסיבוב במהלך מאוד. טוב
 הירבה אולם משובח, כדורגל הפגין

 יחרה על לחנונים הסיבה זו להחמיץ,
 הקבוצה שאם משוכנע אני בכושרו.

 השני, הסיבוב במהלך היטב תשחק
להבקיע. אלי ישוב

 השני! הסיבוב לגבי באמת, ומה,
העיק המתחרות לך נראות כיצד
האליפות׳ כתר על ריות

 העתה התחזקה תל־אביב הפועל
 דויד ,למאמן בנוסף רצינית. בצורה

 שחקניו את העמיד אשר שווייצר,
 ביצעה המיגרש, על נכונה בצורה

 שהתגלו רכישות כמה הקבוצה
כחשובות.

 קבוצת־צמרת זוהי חיפה: מכבי לגבי
 לצמרת להשתייך הממשיכה דבר, לכל

ברציפות. השלישית השנה זו הגבוהה

 שינהלו הן וקבוצתי אלה קבוצות שתי
העונה. תום עד האליפות מאבק את

 הפועל נעוריך. קבוצת עם ומה
פתח־תיקווהז

 מחומר כיום המורכבת קבוצה זאת
 ניר חזן, אלון תוצרת־בית. ברובו צעיר,
 בך חיים ובנוסף ג׳רבי סאבו, גיל לוין,

 היוצרים צעירים כישרונות כולם שאנן,
 פירות את ומבטיח. טוב תלכיד ביחד

 קברניטיה מתחילים בקבוצה ההשקעה
ורוד. עתיד להם צופה אני היום. לקצור
 את כיום מרכיבים הפרשנים כל

שלך׳ 11 ה־ מיהם נבחרת־הסיבוב.
 את לציין ניתן רבה, בכלליות

 כשחקני• רן, ואבי אסיאג השוערים
 סגל, ויעקב שיחי את — הגנה

 וסיני, מלמיליאן את — כקשרים
 ומוטי לדן ניר את — וכחלוצים

איווניר.
 אינו הישראלי הכדורגל ולסיום.

 המלך. דרך על כצועד כיום נראה
 של חוליו לריפוי שלך המירש□ מהו

בארץ׳ ביותר הפופולארי הספורט
 הבאת על ממליץ הייתי ראשית,

זרים. שחקנים
 ביותר עלובה המיתקנים רמת גם
המש עם אחד בקנה עומדת ואינה
בענף. המשולמות הנאות כורות

 ח לבעיות המלא הפיתרון אולם
 ל־ הכדורגל בהפיכת הוא קיימות

 מיקצועיות עם לחלוטין. מיקצועני
 הקהל במיגרשים, הרמה תעלה מלאה
המ מן ייצא והכדורגל להגיע יתחיל

נקלע. שאליו בוך

 אולימפיים בדגמים גלישה אליפות פת
 מוביל הוא כה עד שנערכו ובמיבחנים

 שבוע בצרפת יתקיים במאי בינתיים.
 אירופה, אליפות וביוני נוסף, גלישה

נפרדים. מיבחנים יתקיימו שלקראתה
 האמיתית משאת־נפשו את אולם

 ׳88 ״באולמפיאדת מסתיר: ארד אין
 עד של קלה ברוח השיוטים יתקיימו

 אוכל כאלה וברוחות קשר, עשרה
 נחשב אני ביטוי. לידי היטב לבוא
 ברוחות קלות. ברוחות בארץ לטוב

 אני זו מסיבה פחותה. יכולתי חזקות
 השתלבותי סיכויי לגבי אופטימי

האולימפית.״ במישלחת
 ארד מצליח הימיים לעיסוקיו מעבר

 יותר. ארציים לעיסוקים זמן גם למצוא
 בקראטה כחולה חגורה בעל הוא

 וזה, החגורות) שבע בדירוג (החמישית
 קור־ ,האישיות ״לפיתוח חשוב כדבריו,

 אחרי העצמי.״ הביטחון הגברת הרוח,
 מסלול מתכנן הוא מצה״ל, שישתחרר

המחשב. במדעי אקדמי
 עיסוקיו עם הלימודים ילכו כיצד

 הוא אז עד ידברו. ימים הספורטיביים?
ה עם תל־אביב לחופי יום מדי מגיע
ש לעבודת־הגמר נושא שהיווה גלשן

 ״עבו־ ושהשם התיכון, בבית־הספר לו
בגאווה. עליו מתנוסס אכן דת־גמר״
 יתייחסו שבעתיד להיות יכול מאוד

יותר. עוד נכבדים לגמרים אלה מילים

העו מן באר־שבע הפועל את מזכירה
 — בולט אחד בסממן הקודמות נות

 הססגונית הקבוצה מול חוסר־היציבות.
 קרוב הבאר־שבעים יציגו מירושלים

 והפתוח, התוסס הכדורגל את לוודאי
 במישחקים אותם מאפיין כה אשר

חשובים.
יבנה:

הפועל — מככייבנה ***
ב אכי  ביבנה): מכבי (מיגרש תל־

 אם גם חם, יהיה ביבנה השבת חם.
 סגרירית שבת המיגרשים את תפקוד
 והמישחק השאפתנות נשק נוספת.

 :היבנאים ינסו בעזרתם אשר הנוקשה,
 לבטח מתל־אביב, המובילה את לבלום

 יאיר על מלאכת־השיפוט את יקלו לא
טלינגר.
נתניה
הפו — נתניה מכבי * **

בנ מכבי (מיגרש כפר״סבא על
 ״הכדור האימרה נכונה כמה עד תניה):

 שתי אוהדי לספר יוכלו עגול״ הוא
 בנתניה. השבת יפגשו אשר הקבוצות,

 ררבי־ היווה שנים ארבע לפני אך
 הכדורגל, עונת של שיאה את השרון
 כאלו- סיימה כפר־סבא הפועל כאשר

 נראים בנתניה כסגניתה. ונתניה פה,
רחוק, כחלום אלה ימים כיום

27


