עמוד 1

השעורה

עשו

הכדורסל היה חלש ,אבל בנות הרצליה ניצחו את רמה״שולראשונהבתולדות המועדון
זכו בגביע המדינה ליעד סואץ שחזרה מפרישה והניפה גביעשלישי" :התרגשתי
המאמןגלעד כץ:׳׳לא היה לי דבר כזה בחיים״
כמוילדה״
רענן

לקשת ,הרצליה

מחוץ

וייס

כמות

שעושה זאת עם
מכבי ת״א אי שם ב־ 1974

 ctfrtהעונה המופלאה של גלעד
 wrהרצליה הגיעה אתמול לשיא
ברנו
לראשונה בתולדות
בגביע המדינה לנשימ
$DN2$שדיברנו $DN2$עוד על הרבע
כץ

ובנות

עפ זכייה

85:64
המועדון .ניצחון
על רמת השרון,
הכי מפתיע של הענן! מאזומעולמ (אבל

בגמר
גפ

החלש ביותר) ,העניק לקבוצה שעלתה לליגת
העל רק לפגי שנתיים את התואר הראשון של
העונה .מי היה

מאמין.

הניפה גביע.
נקודות

אפילו

מאחוזים

חלשים

הקבוצות  10נקודות.

רמת

הראשון ,בוקלעו

ואז

הקבוצות

אםנס קרסון

שתי

ביחד6:4להרצליה).

הרבע השני לא
טוב מקודמו ,אבל לפחות לעשר
הגיעו

השרון

סבלה

לקחה

על

האישית

אחרי
את

איכותי או

חמש

ברתי
$DN2$ועברתי$DN2$

המשחק על

הגב.

הפךלפלטינה

הכסף

בשבוע

הגמר.

אחרי הניצחון

קסמים לא חוזרים פע־
$TS1$פעמיים$TS1$

וכבר הייתי בכל
הסרטים וע־
$TS1$ועברתי$TS1$

ניצחונות

יעל
באהלגביע

אהרונוב

גל.
$DN2$בכדורגל$DN2$.
נקודות
דקות.

מפסיד

אשדוד בחצי

מיים
$DN2$פעמיים$DN2$
יותר .וזה מבלי שדי־
$TS1$שדיברנו$TS1$

היה יותר

שתי

הראשונה

ראשונה

תי
$DN2$מבחינתי$DN2$
מעטה שכזו מאז

שאני

בגמר גביע ,אבל מבחינ־
$TS1$מבחינתי$TS1$

והפסדים כואבים".

יפים

סיכמה :״לא

ידעתי אם אני

המדינה בכדורסל או בכדור־
$TS1$בכדורגל$TS1$.

ברבע הרביעי הייתה רק נקודה

אבל לא הצלחנולהעלות

את

הרמה.

הפרש,
פשוט

לא הופענו למשחק,וחבל".

״התחושה מדהימה״ ,הודה כץ ,לו
לפני שעזבה אתהאולם :״לא האמ־
$TS1$האמנתי$TS1$
) ,אבל
02:01
צמח לדרספרתי
ראשון בעונה ראשונה על הקווים בכדורסל הנ־
$TS1$הנשים$TS1$
מהפרישה
החזרה
תהיה
נתי
רמת השרון לא אמרה נואש.
שים
שים$DN2$הישראלי .״פשוט מבסוט ,לא היה לי דבר
$DN2$האמנתי $DN2$שכר
ששמים
שלי ,אבל היום יש דברים
מאטים עוד העניקה לרמת הש־
$TS1$השרון$TS1$
מאמץ השנה,
כזה כחיים .השקעתי כל כך הרכה
אותי בפרופורציה .כמו למשלהיל־
$TS1$הילדים$TS1$
03:92
$DN2$השרון $DN2$יתרון
רון
כענף שהוא חדשלי .אני גאהלהיות המאמן של
בפתיחת הרבע
$DN2$הילדים $DN2$שלי שמחר אני בכל מקרה אצטרר לקום
דים
האחרון ,אבל שלשת קלאץ׳ שלצ׳לסי הופקי־
$TS1$הופקינס$TS1$,
הכנות האלה .לנצח את עדני מוסיף כבוד ,למ־
$TS1$למדתי$TS1$
אליהם בחמש בבוקר״.
$DN2$הופקינס $DN2$,אסיסט ענק של סואץ־קרנילאבוני הופמן
נס,
תי $DN2$ממנו״.
דתי
הופקינס  15הופ־
$TS1$הופמן$TS1$
קלעולהרצליה :קרסון 20
וסל מחוץ לקשת של אופיר בנט בת ה־  19סגרו
מפרישה
שחזרה
ליעד םואץ־קרני בת ה־ 34
לרמת
שלום
סואץ־קרני
בנט
$DN2$הופמן10 $DN2$
מן
וזכתה בגביע שלישי ,נראתה נרגשת במיוחד :עניין .מהלך שלוש נקודות של הופקינס קבע
מאטים ובן נון  12כ״א ,ג׳יימם 10
השרון:
להרצליה ,ארבע דקותלבאזר ,ונתן את
מדהימה 24:23
בעולם .ישלנו חבורה
שמחה
״אני הכי
וארמםטרונג כ״א.
אהרונוב ,בארון
ומאמן מדהים .זה אחד הגמדים החלשים ,אבל
האותלחגיגות ביציעים.
התרגשתי
הנשמה והביחד שלנו ניצחו.
הלב,
קודם למשחק זכתה מכבי רעננה בגביע
מהעבר השני ,עדני דגן ,שעד אתמול עמד
המדינה לנערות ב׳ ע״ש נילי נאתכו ז״ל,
בגמרי גביע ,הפסיד לראשונה במ־
$TS1$במעמד$TS1$
מ־
כמו ילדה קטנה ,זה כנראהמלמעלה ,למרות
על
על הפועל ראשל״צ.
46:35
שגברה
$DN2$במעמד $DN2$הזה .בסיום הוא פירגןליריבה :״הרצליה
שהייתה תוצאה של כדוריד״.
לאחר
עמד
וזה היה גמר רע ,התקפית .בערב של
מ־ 19
(מפי פםטרגק)
באו מוכנות ועשו עבודה מאוד יפה .זו פעם
היה זה

גמר

היא

הציתה

01:0
ריצת

הפער כבר

סואץ־קרני

המאושרת

אמרה רגע

