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כדורגל
נצחית לשאלה תשובה

 הישראלי הכדורגל האם
 להתמודד יכול

רמה על בכדורגל
 האחרון הרביעי יום צהרי אחרי

 משובח, לכדורגל הרעב לקהל, זימנו -
 יוצאת־דופן. חוויה של שעתיים כמעט

 שבאה אנגליה, נבחרת בזכות זה היה
 טורניר לקראת למישחק־מיבחן ארצה
ובא. הקרב העולמי הגביע
 הלאומי באיצטדיון הצופים אלף 30

 הצהריים אחר באותו חזו ברמת־גן
 הימנונים ומשונים: שונים באירועים

כר־ אל הנבחרות עלות לפני שנוגנו

בפעולה וילקינם כדורגלן
כדורי־פז חילק הוא

 למיגרש שפרץ תועה כלב הדשא:
 תשואות לקול השניה, המחצית במהלך

 ישראלית כדורגל נבחרת הצופים,
 מכבודה מעט לעצמה להשיב שניסתה
 כמעט אשר אנגלית ונבחרת האבור;
וצורבת. סנסציונית מפלה שנחלה
 גם הסתתרה האירועים בין אולם
 האם נצחית: הכמעט לשאלה התשובה
 הישראלים הכדורגלנים מסוגלים

 עם שווים מול כשווים להתמודד
הראשונה? הדרגה מן אירופית נבחרת

 לכדורגל החד־משמעית: התשובה
 מה אין הנוכחית, ברמתו הישראלי.

 מהוות כן אם אלא באירופה, לחפש
 מדד לוכסמבורג או בנורבגיה נבחרות

האירופית. לרמה

הולי אומנם, תהומיים. הבדלים
 בשיעור במחצית ישראל נבחרת כה
 1 מ־ז עונשין לבעיטת רק ונכנעה ,0:1

 שחקנים כמה הוכיחו אומנם, מטרים;
 אינה האישית רמתם כי ישראליים

 שחקנים של מזו בהרבה נופלת
 רקע על דווקא אך בכירים. אירופיים

 הבלתי־ העובדות כל־כך בלטו זה
נעימות.
 עברי משני אופיניות דוגמות שתי
התהו ההבדלים את הבליטו המיגרש

 באנגליה, המתמודדות. שתי בין מיים
 לשחקן מתייחס ״כוכב" התואר

 שלמה. קבוצה אחריו למשוך המסוגל
 שחקן אלא מפואר, עבר בעל שחקן לא

היום. משכנעת יכולת בעל
 מאשר יותר טובה דוגמה אין לכר
 בניידות רובסון. ברייאן הוותיק הקפטן

 לשחקן־ יותר המתאימים ושאפתנות,
 הכדורגל תורת את רובסון הדגים נוער,
 שחקן מכל יותר אחת. רגל על הנכון
 שער את וסיכן נגח בעט, הוא אחר

 את פגשו אף מכדוריו ושניים ישראל,
הרשת.

 מלאכת־מחשבת היה הראשון שערו
עצמו ממקם מאחור, המגיח קשר של
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הנשיא :עלה, 1 קשה. חולה קציר נינה
ג ■9ועוו ו ג ל־ך העניקה היא מיטתה

בבית־החולים נינה
לעשות.״ מה אין סרטן. לי -יש

בעיניים שבמיטה באשה המביט מידות,

 באמנות ושולח ברחבה נכון באופן
 ובעת הקורות. בין אל נפלא כדור

 מלתמוך נמנע לא התגוננה, שקבוצתו
 בעת נמצא כאילו ונראה בהגנתה,
במיגרש. מקום בכל אחת ובעונה

 גם לחזות הקהל היה יכול לצידו
 רבה באמנות שחילק וילקינס, בריי

 את והיווה לנבחרת, לחבריו כדורי־פז
 התקפות נשענו שעליו המרכזי הציר

 נמנע לא זאת עם יחד אולם קבוצתו.
 הוא גם נע לקרבות־מגע, מלהיכנס

המיגרש. על לאות ללא
 שני זאת, לעומת ליריב. כדורים

 למשל, הישו־אליים, שחקני־הקישור
 שנחונו סיני, ומשיה מלמיליאן אורי

 דווקא הבליטו ורב, עצום בפוטנציאל
 חסרונותיהם, קשת זה במישחק

 הישראלי לכדורגל הסימפטומתיים
כולו.
 בעל מלמיליאן, אורי כישורי כל
 סיגנון־ ,הנדירה המישחק ראיית

 המדוייקות המסירות החכם, המישחק
כא מתפוגגים, כאילו וארוכות־טווח,

 הבסיס מתיקולים, חושש הוא שר
 פיסי במישחק בכדורגל. הראשוני
 נותרו אירופי, בסיגנון ונוקשה

 ואכן, הנייר. על אורי של תכונותיו
 במישחק, שותף שלא כמעט מלמיליאן

 את מוצא שאינו כמי מבחוץ ונראה
כר־הדשא. על מקומו

 באור נראה הוא הליגה במישחקי
היש שהליגה משום לחלוטין, שונה

 שונה הצער, למרבה היא, ראלית
לחלוטין.
 הוא היטב. מתקל זאת, לעומת סיני,

 מישחק בעל בונה, שחקן־קישור
 שחקן לכאורה, ובלתי־מתפשר. נוקשה
 רחוק עדיין למעשה, אירופית. ברמה
. מכך.

 משה של ההתקפיות תכונותיו כל
 במישחקים רק ביטוי לידי באות סיני

 הליגה מישחקי כמרבית איטיים,
 מהיר, הופך המישחק כאשר הלאומית.

 המתקשה כשחקן סיני מתגלה
 היוצאים הכדורים מרבית להתרכז,
 ואף לשחקני־יריב, מגיעים מרגליו
פלאים. יורדת הטכנית יכולתו

 להיות סיני יכול אירופי במישחק
 בינוני כדורגל שחקן היותר, לכל כיום,

מאוד. עד
 ארבעת בהשוואת הקרחון. קצה

שע השבוע ממישחק שחקני־המפתח
 בעיה הקרחון. של קצהו רק מתגלה בר

 הנדרש במינימום נעוצה נוספת
 עמיתיו לעומת בארץ, כדורגל משחקן

מאירופה.
 אשר הכדורגלנים 14 בין אפילו

 אנגליה מול במיפגש ישראל את ייצגו
 נמצאו הליגה), במישחקי יותר (והרבה

בסיסיים. נתונים חסרי שחקנים
 מרגל מסירה נכונה, כדור עצירת

 של מישחק כדורים, הגבהות לרגל,
 אלה, כל — בכדור אחת נגיעה

 לכדורגלן בסיסי קנה־מידה המהווים
 חסרים אנגלית, קבוצת־מילואים בכל
הישראלית. הליגה שחקני מרבית אצל

 בהפסקת הדשא על שהתרחש מה
 של המילואים שחקני כאשר המישחק,

 והשתעשעו עלו הקבוצות שתי
 סיכם באמצע", ״אחד הקרוי במישחק

 ארבעה־ נמרץ: בקיצור הנושא כל את
 בינם מסירות ערכו שחקנים חמישה

 ניסה נוסף שחקן כאשר עצמם, לבין
לכחד. להגיע
 שתי לאנשי המישחק אותו היה זה

 לשחקנים אחד: בהבדל אך הקבוצות,
 יותר בכדור לגעת אסור היה האנגלים

 היו לא — לישראלים אחת. מפעם
 ככל בכדור אחז שחקן כל מיגבלות.

רוחו. על שעלה
 בלבד. משעשע מישחק — לכאורה

אמיתית. תסמונת — למעשה

שבת לקראת
לראות: חובה

 תל־אביב בני־יהודה תל־אביב:
תל־אביב הפועל -

 פתח־ הפועל פתדדתיקווה:
ירושלים ביתייר - תיקווה

 הפועל - חיפה מכבי חיפה:
כפר־סבא

תל־אביב:
תל־ בני־יהודה * * * ★

 (מיג־תל־אביב הפועל — אביב
 התיקווה): בשכונת בני־יהודה רש

 20ה־ המחזור של המרכזי המישחק
 המפתיעות הקבוצות שתי את יפגיש

 הארצית הליגה מאפרוריות העונה. של
 הליגה לצמרת בני־יהודה קבוצת זינקה

 על בעיקביות שומרת והיא הלאומית,
 במיג־ הטבלה. במעלה 4־3 המקומות

הזהו יארחו שבשכונת־התיקווה רשם
 תל- הפועל הטבלה, מובילת את בים

 הלא־ הביקורות למרות אשר אביב,
 הולכת מישחקה, רמת לגבי מעטות
 בעוד מפתיע. אליפות לתואר וקרבה

 המאבק את מחדש יפתח ביתי שניצחון
 עשוי להפועל שניצחון הרי בצמרת,

 בצמרת. מיריבותיה יותר עוד להרחיקה
 מוותיקי שניים בין מרתק דו־קרב

 יצחק הלאומית, בליגה המאמנים
 להחמיץ. אסור שווייצר. ודויד שניאור

פתח־תיקווה:
 פתח־ הפועל ★ * * *

ירושלים(אצ ביתר — תיקווה
 האם בפתח־תיקווה): הפועל טדיון
 של הנפלאה הכדורגל תצוגת היתה

 בשבת מחיפה, האלופה מול הביתרים
 על חולפת? אפיזודה בבחינת האחרונה,

 אורי להשיב יצטרכו זו שאלה
 קשה במישחק־חוץ וחבריו מלמיליאן

 הפתח־תיקוואים, בפתח־תיקווה. למדי
 אחד הפסד־בית העונה נחלו אשר

 מחמת היעדרו את לנצל ינסו בלבד,
 להשיג כדי אוחנה, אלי של פציעה
 ישכיח שכזה ניצחון יוקרתי. ניצחון

 בדרבי הצורב ההפסד את במעט אולי
 צפוי פתח־תיקווה. מכבי מול האחרון,
ומהנה. פתוח ער, מישחק

חיפה:
 — חיפה מכבי ★ ★ ★ *

 (האיצטדיון כפר־פבא הפועל
 חיפה): בקריית־אליעזר, העירוני

הירו של מישחק־ההזדמנות־האחרונה
 במאבק ולהשתלב לשוב מחיפה, קים

 לה־ אפשרי נקודות איבוד האליפות.
 בשכונת־התיקווה, תל-אביב פועל

 עשויים חיפאי, ניצחון עם בשילוב
 הפסים על הירוק הקטר את להעלות
 נשאלת שוב אולם והטובים. הישנים
 האלופים מסוגלים האם השאלה,

 את ולהציג לשוב שבעי־התארים
 תהילה בעבר להם שהיקנתה היכולת,

 כדורגל חדש: אין בכפר־סבא רבה. כה
אין. וניצחונות טוב,

נתניה:
 — נתניה מכבי * ★ *

 מכבי (מיגרשתל־אביב שימשון
 ציין לליגה", אתגר ״הפכנו בנתניה):

 של הוותיק חלוצה האחרונה בשבת
 ואכן, פרץ. ויקי תל־אביב, שימשון
 בשבועות הפכה כרם־התימנים קבוצת

 הכדורגל של התורן ללהיט האחרונים
 שישה כבר כשבאמתחתה הישראלי,
 הנתנייתי, במיגרש רצופים. ניצחונות

 את השימשונים יפגשו להם, מוכר שכה
 נתניה חסרת״היציבות. בעלת־הבית

 הירידה מאימת סופית השתחררה טרם
 את לגרור ועשויה הארצית, לליגה

 כל ומרתק. מהיר למישחק השימשונים
זו. מבטיחה בהתמודדות תתכן תוצאה

רמת־גן:
 — תל־אביב מכבי ★ *

 הלאומי (האיצטדיון יפו מכבי
 התל־ הדרבי מססגוניות ברמת־גן):

 תל־אביב מכבי שבה הגדול אביבי
 הסתגלו המכבים הליגה. לאפרוריות

 מרדימה, לבינוניות האחרונות בעונות
אי נטולי־מתח במאבקים המאופיינת

בשח יפגשו הפעם הטבלה. במרכז שם
 בשמונת נכנעו לא אשר יפו, מכבי קני

בהת ונמצאים האחרונים, מישחקיהם
מתמדת. אוששות

ירושלים:
 — ירושלים הפועל ★ *

 ימ־ (מיגרש פתח״תיקווה מכבי
 ירושלים הפועל בירושלים): ק־א

 של האחרון הליגה הפסד בצרות.
 עד־ אותם קירב בחיפה הירושלמים

 הפרש־ ורק האדום, הקו אל מאוד
 מכבי לבין בינם מפריד עדיף שערים

הזקו הירושלמים, .14ה־ שבמקום יפו
 לנשימה, כאויר לנקודות־ליגה קים
 פתח־תיקווה, מכבי את לבלום ינסו

 הזמני, מלך־השערים של בראשותו
 חריף מישחק צפוי רבינזון. דורון

ועצבני.

 בעל קירות, וחשוןז צר חדר ף*
 חודרים שמבעדו בצד, אחד חלון ^

 על חורף. של וקרני־שמש אור־יום
 וכריות לבנים סדינים גדולה, מיטה

 וצנומה. קטנה אשה שוכבת גדולות.
 ירוקה- בכותונת־לילה לבושה היא

 מעטרים קטנים שפירחי־תחרה עדינה.
בצווארה. אותה

 ארונית. יש הגדולה המיטה ליד
 צינצנות־פרחים. שתי עומדות שעליה

 כמה וסגולות. אדומות כלניות בהן
 בושם ובקבוק קלה. שתיה בקבוקי

ריציי. נינה
וגדול- גבוה איש יושב המיטה ליד

 מי קציר, אפרים זהו ומאירות. אוהבות
 מדינת של הרביעי הנשיא שהיה

 ילדה כמו שוכבת, המיטה על ישראל.
אשתו. נינה, קטנה.

 ונסעתי חולה. קציר שנינה שמעתי
 היא שבו בבית־החולים אותה לבקר

מאושפזת.
שאלתי. לד? יש מה

בפשטות: ענתה היא
 בריאות כאבים לי היו חודש לפני

 לומבגו. שזה חשבתי ובעמוד־השידרה.
סרטן. לי שיש גילו לבדיקות. הלכתי


