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עורג׳ סיוו מסתכם כן ומתנות־ קבלות־פנים והפסדים, נצחונות

<ןופגחגן0
- רזנען מח מאת -

*  לסעוד ישבו ההגינים היהודים כשכל האחרון, חששי יום ך
 התעופה בשדה צרפתי מסוס נחת שלהם, השבת ליל סעודת את ■1

 נראו הם חבילות. עמוסי ישראליים צעירים 15 ממנו ירדו בלוד.
מאושרים. היו כולם וקודחים. חולים היו חלקים מאוד, עייפים

 הפועל כדורגלני סיימו בורמה, מראנגון, שעות 20 של בטיסה
 כמותו ערכה לא ישראלית משלחת ששום ארוך, מסע פתח־תקוה

 פתח־תקוה, הפועל קבוצת על נמנה שאיני למרות שנה. 18 מזה
 המשפחה בני עשרות שאר עם יחד החוזרים, פני את לקבל באתי

 זו מקבוצה חלק הייתי רבים שבועות במשך כי הקבוצה. ואוהדי
הקבוצה. למסע שהצטרף היחידי הזר הכדורגלן —

★ ★ ★
ועכשיו שכח 18 לפני

*  ערכה בארץ הכדורגל של בהיסטוריה אחת פעם ק ך
 היה פתח־תקוה. הפועל כמסע ארוך כה מסע ישראלית קבוצה

 חודשים שלושה במשך סייר תל־אביב כשמכבי ,1939 בשנת זה
 זמן יותר בחוץ־לארץ אז שהה מכבי והודו. אוסטרליה באמריקה,

ארצות. ביותר ביקר פהח־תקוה הפועל אולם משחקים, יותר ושיחק
 במאה לעבור, ממלבס הקבוצה הספיקה המסע ימי 67 במשך

באי מדינות בתשע לבקר קילומטר, אלף 40ל־ קרוב טיסה, שעות
 צופים, אלף 250ל־ קרוב לעיני מישחקים 20 לשחק ובאסיה, רופה
 אחד. במישחק בתיקו ולצאת בתשעה להפסיד מישחקים, 10ב־ לנצח
 כדורגלנים 19 •37:37 לגמרי מאוזן הוא זה במסע השערים יחס

 חזרו שחקנים שלושה .15 רק נשארו תומו עד אולם למסע, יצאו
 כרסיסי יותר היו שלא כיוון באירופה, המישחקים אחרי ארצה
צרפת. נגד במשחק להשתתף כדי חזרו שניים הרחוק; למזרח טיסה

 ישן חוב החזרת זו היתד, ראשית, זה. למסע היו מטרות שלוש
 המדינה אליפות את שנה לפני לקבוצתם שהביאו לכדורגלנים,

 לראות לכדורגלנים המסע איפשר שני מצד המדינה. גביע את והשנה
 השלישי ערכו ואילו הרחוק. ובמזרח באירופה כדורגל מהו וללמוד

 ולהביא נידחות יהודיות קהילות לפגוש תעמולתי: היה המסע של
ובאסיה. הרחוק במזרח להמונים ישראל שם את

 פתח־תקוה הפועל המטרות. שלוש כל את המסע השיג לדעתי
 אס שהציג. הכדורגל ברמת ולא ישראל אח בייצגו לא הכזיב, לא

 לשלושה אחד משחק בממוצע שיחקה שהקבוצה בחשבון לקחת
 משחקניה וכשחלק השחקנים רוב את להחליף אפשרות ללא ימים,

 הישראלי. הכדורגל עבור יפה הישג השיגה שהיא ספק אין פצועים,
★ ★ ★

לשחק יעץ החח משרד
 בששה הופענו שם באירופה, היה המסע של הראשון לקו ך*

 רק אמנם ניצחנו אלה משחקים מתוך מדינות. בארבע משחקים | |
אולם האוסטרית• זאקר קבוצת על המפואר הנצחון ביניהם בשניים,

 לפי בראננון. הנזאובנות החיות בגן מאבן׳ פסל הפיריץ. אלת
בנים. בריבוי מתברכת האבן, אלת של משדה היונקת אשד! כל האגדה,

ראנגזן עד

הגדו הפאגודה ליד פתח־תקוה, הפועל כדורגלני .3הזה פאגודת
הפוך. פעמון כצורת וצורתה טהור זהב כולה העשויה בראנגון, לה

 היה ניתן בקלות שהוחמצו. הזדמנויות של סיבוב בעיקר זה היה
 שם בדניה, אלה ביחוד משחקים, שלושה בעוד לפחות לנצח

בארץ. הכדורגל על ברמתו עולה אינו הכדורגל
 העולם של זה חלק הרחוק. למזרח דרך קפיצת עשינו מקופנהגן

 לפני שם ביקר תל־אביב מכבי ישראליות. קבוצות עבור חדש אינו
 מראש ידענו ישראל. נבחרת בו ביקרה שנה לפני ורק שנה, 18

 מאשר יותר חלשים יהיו הרחוק במזרח נגדנו שיעמדו שהיריבים
 עצמו המגרש על בלבד. תיאורטית היתר, זו ידיעה אולם באירופה.

 שלושת מלבד הרחוק, במזרח המשחקים כל אחרות• התוצאות היד
 על עולה הרחוק במזרח שהכדורגל לנו הוכיחו ביאפאן, המשחקים

 שם הלאומי הספורט בכלל. כדורגל למעשה אין ביאפאן בארץ. זה
 באוניברסיטאות; רק שם משחקים כדורגל ובייסבול. התאבקות הוא
פרופסירים של משחק זה

 שבישראל אחרי רק לתכנית. בהתאם היו לא בראנגון המשחקים
 משחקים, עריכת על משרד־החוץ לחץ המסע, של בערכו הכירו
 משחקים. לשלושה רק נענו הם סחוטים. פשוט היו החברה אילם
 התקבלו בהם התנאים המסע. של הסיוט היה בבורמה הביקור אגב,

 לא הקהל. יחס היה מהם גרוע אולם איומים. היו בבורמה השחקנים
 נצחונות. אוהבים פשוט הם ישראליים. שינאים שהבורמאים מפני

★ ★ ★

טובים ודברים מתנות
 עמם שהביאו המתנות סיכום הוא המס?} של אחר בום ך•
 בית לכלי חנות לפתוח בשקם יכול אחד כל ארצה. החברה ^

 וסמלים. דגלים קיבלה היא ביקרה, שהקבוצה מקום בכל ומטבח.
 בראנגון שעון. ובתוכו ממתכת, כדורגל הקבוצה קיבלה באוסטריה

לכדורגל. ההתאחדות בגביע זכתה
 קיבלנו בהולנד אישיות• מתנות שחקן כל קיבל אלה מתנות מלבד
 סיניים כלי־מאכל בקוריאה חרסינה, ספלי בדניה זכוכית, מאפרות

 ובהונג• מוזהבת, סיכודעניבה ביאפאן לתה, כפיות בסינגפור מכסף,
שמשיה. שחקן כל קיבל בראנגון זהב. שעון קונג

 רב זמן לשחקנים נותר לא ומשחקים, מסיבות של הגדול בלחץ
 מקומית כמה ישכח לא מהשחקנים אחד אף אולם סיורים. לערוך

 מגני- החברה קיבלו ביותר החזק הרושם את בהם. ביקרה שהקבוצה
 פסלי־ מאות המלאים וראנגון, הונג־קונג בסינגפור, הענקיים החיות

ה בריביירה מסיור היתד, השניה החוויה יאנשים. חיות של אבן
 כמו חמים, מעיינות ישנם במקום אתאמי. בשם הנקראת יפאנית,

 יפא- גיישות של האדיבה בהשגחתן שם התרחצו והחברה בטבריה,
הזמן. את להנעים שדאגו ניות

הת למשל, מזרחי, אמנון הארוך. במסע קוריוזים גם חסרו לא
 שהיה גערה, עם הלך הוא באוסטריה הקבוצה. של כדון־ז׳ואן פרסם

 עם מזרחי יצא בקופנהאגן פושקאש. עם ללכת הכבוד פעם לה
 כמה טקסי נהג עם הסתובב הוא חזרה. הדרך את מצא ולא נערה,
למלון. המשטרה אותו החזירה ואז הכסף לו שאזל עד בעיר, שעות
 חלוצים ושני אחד מגן עוד לקבוצה מצרפים היו שלו סבור אני

 אז היה אפשר לגמרי. שונות המסע תוצאות היו אחרות, מקבוצות
קבוצות. תריסר חצי עוד בקלות לנצח

רט1ספ
כדורגל

צח1ד אסור
 קבוצת שד האחרון משחקה עד

 במזרח במסעה פתח־תקוה הפועד
 נבחרת נגד שיחקה בו הרחוק,
סי כשערוריה, ושהסתיים בורמה

 שחזרה הקבוצה משחקני אחד פר
:ארצה השבוע

 תכונה הורגשה המשחק לפני יומיים כבר
ו נמכרו הכרטיסים כל בראנגון. גדולה
ת בעיר החלה  שנמכרו בכרטיסים, סמכו

 סיפרו הה־דיים המלון עובדי מערכם• 15 פי
 להפסיד, מוכרחים אנו זה במשחק כי לנו

 10:1 הוא בעיר ההתערבויות שיחס מכיון
ברצינות. זאת לקחנו לא לרעתנו.

ה שרי במקום נוכחו למגרש כשעלינו
 בורמה של והקואופרציה התחבורה בריאות,

 לקהל נוסף הישראלית, הצירות עיבדי וכל
 נבחרת עלתה בו ברגע איש. אלף 35כ־ של

 היינו אדומה, בתלבושת למגרש בורמה
 הקהל קרניבל. באיזה נמצאים שאנו בטוחים

 מאקדחי ביריות קבוצתו את עודד הבורמאי
קיב אותנו ג׳ונגל. ושאגות זיקוקין, פקקים,

הצירות. עובדי עשרה רק כפיים במחיאות לו
הח שהבורמאים הבנו הראשונות בדקות

 פרץ החמישית בדקה מה• ויהי לנצח ליטו
 ועמד הבורמאים שער לעבר קאופמן בועז

ברו בצורה הוכשל הוא אולם לשער. לבעוט
 השער. מאחורי עד והשתטח וגסה, טלית

 האמביציה כלל. כך על הגיב לא השופט
ה אבל לדם. לחברה להכנס התחילה לנצח
 16,־ר קו את לעבור לנו איפשר לא שופט

שסב עד טפשיות. טענות מיני בכל שלהם,
 שעשה חלדי, וג׳רי פקעה הבחורים לנות
החוצה. הוצא לשופט, זלזול תנועת בידו

 ג׳רי של במקומו מזדיין. משמר תחת
ו דקות שת־ עברו לא סגל. מולא נכנם
 הבקיעו לויסוקר יפת בין אי־הבנה בגלל

 ב־ הועפו מצנפות שערנו. את הבורמאים
 לשער עד פסקו לא הזיקוקין ויריות אויר

הראשון. אחרי דקות חמש שבא השני,
 ולא הקבוצה את להכיר היה אי־אפשר

 רואים כזה, שילהוב כזו, אמביציה הקהל. את
 דקות חמש אולם עולמי. גביע במשחקי רק

 שער את להבקיע נהרי הצליח כך אחר
2 ובתוצאה בורמה  המחצית. הסתיימה 1:

 שמעוני, יעקב מר הציר אלינו בא בהפסקה
 לנצח. לנו ואסור לעשות מה שאין והודיע

 יעשו שננצח שבמקרה בפירוש הודיע הוא
פוגרום. בנו

 כבשו השניה המחצית אחרי דקות כמה
 חזקה נגדית בהתקפה שלישי. שער ר,מרמאים

לטוב שני שער להבקיע רצבי הצליח שלנו
3 על התוצאה את ולהעמיד תנו  מאותו .2:
זע גררה שחקנינו של גישה כל והלאה רגע
 לנו להראות שהרבה מהקהל, אימים קות

 הוא גם השופט הגרון. על שחיטה תנועות
 גישה כל ועם בצלחת, ידו את טמן לא

פאול. שרק לכדור
 קאופמן. בועז היה מכך שהתרגז הראשון

 לשחק, לנו מאפשרים לא שאם החליט הוא
 רק ראשון. ירד עצמו והיא מהמגרש, נרד

הצ למזלנו להחזירו. שפיגל הצליח בקושי
 שער להחטיא המשחק סיום לפגי רצבי ליח

 אין השער, את מבקיע היה אילו בטוח.
לארץ. חוזרים היינו אם לדעת
 לקבל לא השתדלנו המישחק סיום עד
 את להבקיע אפילו ניסינו ולא שערים יותר
 לנו חיכו המישחק כשהסתיים היריב. שער

 עברנו בחסותם מכודנים: רובים עם חיילים
למלון. ומשם לאוטובוסים

במסלול
הוסרט לא הסרט

ב מדינית שמונה של השתתפותן
הוב כבר העולמי הגביע על ו•,גמרמשחקי

 הן כה עד לגמר שעלו המדינות טחה.
 צ׳כיה, פראגואי, בריטניה, ברזיל, שבדיה,
 . . . המערבית וגרמניה אוסטריה צרפת,

ב השוהה גרמנית הסרטה קבוצת
ל דוקומנטריים סרטים להסריט כדי ארץ

 להסריט כדי השבת באה הגרמנית, טלביזיה
ו חיפה הפועל בין הכדורגל משחק את

 לא־ זמן בגבעתיים. שנערך רמת־גן, הפועל
ה עמדו כשאך המשחק, תחילת אחרי רב

 מבלי המקום אח עזבו רמתו, על מסריטים
. דבר להסריט .  רכי־ (״בני״) בנימין .
ה יהיה תל־אביב מכבי כדורגלן נוכיץ,
 אקדמאי. במוסד הלומד בארץ השני כדורגלן

 לאוניברסיטה, נרשם סטלמך שנחום אחרי
לאוניברסיטה להירשם רבינוביץ גם רצה

 אותו שיכנעה קבוצתו אולם הירושלמית,
 כדי תל־אביב, של באוניברסיטה ללמוד
. עמה לשחק להמשיך שיוכל . כית .

 לשוק הוציא רגל לכדורי ישראלי רושת ה
 . . . פושקאש הוא ששמו חדש, כדורגל
ההונ הכדורגלן עצמו, פרסקאש פרנץ

 הידיעות כל את השבוע הכחיש בגולה, גרי
• . . להונגריה לחזור עומד הוא כאילו

תדריך
 1הספורט מאורעות מתון אלח, מאורעות

הספורס: חובב את יעניינו חבא, חשבוע של

כ תל-אכיב גביע משחקי •
 ו).00 שבתי, באסה; מנרש (יפו, כדורגלן

תל־ של הלאומית הליגה קבוצות ארבע —

 שבתות שלוש במשך ביניהן יתמודדו אביב
יתמו זו בשבת הגביע. על ליגה, בשיטת

 ובית״ר יפו, מכבי — תל־אביב מכבי תו
תל־אביב. הפועל נגד חל־אביב

בכדורסל צה״ל אליפות גמר •
 — )19.00 ח׳; יוס עירוני; איצטדיון (חיפה,

 בכדורסל, וחיילות לחיילים משחקי־הגמר
רג• ב׳ בימים נערכו המוקדמות שהתחרויות

104713 הזה חעולס


