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סו השיב ״כן,״ המלכותי. הגן בתוך כבר
 שחקן.״ לכל לירה עוד נותן היית ״אתה חר,

 שחקנים בכמה השניים הבחינו זה ברגע
 במקום נמשיך הויכוח ״את אחריהם. שצעדו
הראשון. סינן אחר,״

 של יחסם פרשת היתד, מיוחדת פרשה
 שני אל הכדורגל ושחקני המשלחת ראשי

 וברוך זוהר אורי הנבחרת. של האתליטים
 את מריץ מה בתחילה ידעו לא פיינברג

פרו מחוסרי לטוקיו הגיעו הם הכדורגלנים;
 היו שם שהותם זמן כל במשך למעשה. טה

 שניתנו הדולארים בעשרת להסתפק נאלצים
 שני של ודמי־הכים יציאתם, עם להם

 לבילוייהם נוסעים היו ״החברה ליום. דולאר
 היינו ״ואנחנו בשובם, סיפרו במוניות,״

ה קבוצת אנשי בחשמליות. זמן מבזבזים
ול ללעג מצויינת סיבה בכך ראו כדורגל

מתיחות.״
 ל־ לראשונה ופיינברג זוהר יצאו כאשר

 ראש החליט באתליטיקה, התחרויות מיגרש
 מלווה לצרף יש כי אלמוג מיקה המשלחת
 קליאוט, על הוטל התפקיד הזעירה. למשלחת

 ההחלטה. מן מורת־רוחו את הסתיר לא וזה
 לבזבז אולץ כי על רטן הדרך כל במשך

 שנבחרת בשעה כידון, מטיל על זמנו את
 הוא פרם. נבחרת עם התמודדה הכדורגל

 המיגרש, על שהתרחש במה התעניין לא
 התנפל הארד במדליית זוהר זכה וכאשר

 ״היה וקינטור: בקריאות־בוז קליאוט עליו
 ארדי מדלית בשביל הנה לבוא לך כדאי

 ברחובות ותסתובב חמור >(זני לך תצמיח
זמן.״ לבזבז לא כדי

★ ★ ★
החרפה שיאי

הת־ ,פורמוזה מידי התכופה מחרת
 ״הם מדכאונם. המשלחת חברי אוששו /

 כדורגל,״ לשחק באו לא שבעצם נזכרו
ה של הצעירים השחקנים אחד התמרמר
שלי רושם בו הטביע זה מסע אשר נבחרת,

 עמדה עוד העיקרית ״המשימה צמוק, לי
ה כתר את הפסידו אמנם הם בפניהם.״

המסחר. מלכי נשארו עדיין הם אך ספורט,
מב לדרגה הגיעה המוסרית ההתפוררות

 בתאוות נשטפו סוחר של הסוחרים חילה.
נקודות־שיא: כמה הבצע.
 חלבה חפיסות עמו שהביא שחקן 9

ה ליהודי אותי הציע מהארץ, וממתקים
 תמורת המשלחת, את לבקר שבאו מהום

במתנות. •או במזומנים תשלום
 מקומי, יהודי במועדון מסיבה בסיום 9

 בו סמוך, לחדר להיכנס השחהנים הוזמנו
 ש־ מבזאר פעוטי-ערך מוצגים כמה נשארו
הת נערכה מקום. באותו לכן קודם נערר

 והתנצל העלובים החפצים על מבישה נפלות
 מם־ המשלחת ראשי את ״ראיתי שחקן:
 לא שאני למה לפני, החפצים על תיירים
 החדר מן יצאו והשחקנים כמוהם?״) אעשה

זעירים. רוכלים כמו עמוסים
 אל השחקנים של הפניות ריבוי עקב •

 להם שתתן המקומית, היהודית הקהילה בני
 ישראל ציר שלח מזומן, כסף או ״מתנות״
 שיפסיקו רשמית בקשה המשלחת להנהלת

הנפסד. הנוהג את
 נגנב כי לפתע הודיע השחקנים אחד 9

 הגיעו ״איך דולאר. 400 ובו ארנק, מחדרו
 אלף לי ״היו נשאל. דולארים?״ 400 לך

 מבלי השיב, ,״600 רק לי ונותרו דולאר
 על חמורה בעבירה הודה שבכך להרגיש
 ביקש הוא חוץ. מטבע על הפיקוח הוראות
 אבידתו על שיספרו חודורוב ומיעקב מסוחר

מ המשלחת, אצל שביקר יהודי למיליונר
 אולם אותו. יפצה הוא כי תקווה תוך

 את להזמין המשלחת חברי ביקשו כאשר
 אותו נחפז ?חקירה, היפאנית המשטרה

 שנגנבו לו איכפת לא כי להכרייז שחקן
 מעוניין הוא אין וכי דולאר, 400 ממנו
משטרתית. התערבות בשום
 ביקש אייזנברג בשם עשיר יהודי 9

 ל־ חבריהם את שיביאו שחקנים מארבעה
 השחקנים. לכל מתנות הכין שם חוילתו,
 את לקבל מוכנים הם כי ענו הארבעה
לחלו ידאגו וכי החברה, כל בשם המתנות

 פרטי, כשי המתנות את קיבלו הם קתן.
דבר. מהן חלקו ולא

 לרכז עצמו על נטל השחקנים אחד 9
 רק חבריו. עבור הרדיו מכשירי קניית את

ללקו הסתבר המכשירים, את שקנה אחרי
 בשלושה גבוה למכשיר המחיר כי חותיו
 כדמי־ קיבל הוא וכי השוק, ממחיר דולאר
 מערכת בתוספת חינם, מכשירים שני טירחה

חרסינה. כלי
 הובילה לא בצאתה אשר הקבוצה, 6
 משא, של מיותר אחד קילוגרם אף אתה

של קילוגרמים מאות כמה בטוקיו אספה

 בחזרה, להטיסה היה אי־אפשר אשר סחורה
באניה. ארצה הוחזר חלקה ואשר
 קבוצה לעניין נסיון נעשה כאשר 9

 נגד ידידותי מישחק לערוך בטוקיו כלשהי
 הסכמה לא אף הושגה לא ישראל, נבחרת

אחת.
★ ★ ★

ברוד כבוד
 לא המנוסים, הסוחרים של מזלם רוע ף
 את העוברים במטוסים מקומות נמצאו /

 נאלצים היו האחרונים ובימים הונג־קונג,
 כאשר מקומית. סחורה בקדחתנות לקנות

 מכשירים עמוסים רובם היו בלוד, ירדו
 מיקסרים, יקרות, מכונות־הקלטה חשמליים,

 שלא למרות וצעצועים. בדים רדיו, מכשירי
 בהם נהג פורמוזה, נגד במישחק ניצחו
 מה על הצהיר שחקן כל רב. כבוד המכס

במזודות. נערכה לא ביקורת שום שרצה.
ו הם ר י ה צ  אלפי ששודיה סחורה על ה

 דמי לירות לאלפיים קרוב שילמו דולארים,
 ללא זה היה המוצהרת. הסחורה על מכס
 שיצאו לאנשים נכבד מסחרי הישג ספק

 לא אם בכיס. דולאר עשרה עם רשמית,
 ללא להם הגיע הרי הכדורגל, באליפות זכו

אחר. לאומי בספורט האליפות כתר ספק
★ ★ ★

בסדד הכל
 צריכה היתד, לטוקיו המסע רפת *ץ

 האנשים כל באזני אזעקה אות לשמש 1 1
 לעורר צריכה היתד, היא לספורט. הקרובים

 בראש שעמדו אלה אצל נוקב חשבון־נפש
 בחוגים ניכר לא זעזוע שום אולם המשלחת.
 במקום הישראלי. הספורט על השליטים

ההת מילאה ציבורית, חקירה ועדת להקים
 שהשחקנים לכך דאגה ורק מים, פיה אחדות

המסע. מן סודות יגלו לא
 לו, נאה שהיתה הביקורת־העצמית תחת
להס תירוצים בשורת סוחר שמואל הפליג

 במשחקם תלה הקולר את הכשלון. ברת
 לא — שחקנים כמה של לדעתו המאכזב

 לא משמעת, כל והעדר המנהיגות בחוסר
ה מצד מחפירים ממעשים בהעלמת־העין

 השולטת הנפסדת בשיטה לא ואף שחקנים,
הישראלי. בספורט

 העגומה הפרשה רשמית, נסתיימה, בכך
 לכל הישראלי. הספורט בתולדות ביותר
 לא ישראל נבחרת כי רשמית יוצע היותר,
 כמה במשך בינלאומיות בתחרויות תופיע

 הלאומית הנבחרת תוכנס ובינתיים חודשים,
 הקבוצות אחת תזמין שלפתע עד למקרר.

ביז חישובי ומתוך זרה, קבוצה המקומיות
הלאו הנבחרת את נגדה להעמיד יוחלט נס

 ייקבע האחרון ברגע הבלתי־קיימת. מית
 הלאומית והחרפה נבחרת תורכב מאמן,
מחדש. תוצג

★ ★ ★
המסקגזת

 לא טוקיו שחרפת רוצים אם ולס
 זו מהלומה לפחות וכי ותתחדש, תשוב
 תהיה לא הלאומי הספורט של לפרסטיז׳ה

מיידיים: צעדים כמה נקיטת חיונית לשוא,
 ובלי מורא בלי טוקיו, פרשת בירור 9

האחר לגבי המסקנות והסקת פנים, משוא
לכשלון. אים

לאו לנבחרת קבוע חדש סגל הקמת •
 לשחקנים הכבוד כל עם הזמן, הגיע מית.

ה לדור מקומם את יפנו כי הוותיקים,
 הנבחרת יכולתו. את כבר הוכיח אשר חדש,

 גילם אשר שחקנים לכלול צריכה החדשה
.24 על יעלה לא

 לנבחרת קבוע ישראלי מאמן למנות 9
 של רצוף לאימון ידאג אשר הלאומית,
 אנשיה כושר על קפדנית ולשמירה הנבחרת,

השנה. עונות בכל
 למשך בינלאומיים מישחקים ביטול 9
 ככל רבים מישחקי־מיבחן עריכת אך שנה,

מקומיות. קבוצות עם האפשר
 האגודתי, המפתח שיטת את לבטל 9
 מעמיסה זו שיטה הנבחרת. הרכבת בעת

מו מתאימים, שאינם שחקנים הנבחרת על
 שייכים שאינם טובים שחקנים ממנה ציאה

הנכונה. לאגודה
 כל את הספורט מראשות לטאטא 9
 כנציגים עצמם את הרואים העסקנים אותם

ול מסחריים, או קבוצתיים אינטרסים של
להת המוכנים אלה של סמכותם את הגביר

לשמו. לספורט מסר
 יהיה אפשר השורשים, ייעקרו כאשר רק

 את שהכתימו לאלה דומות תופעות למנוע
 — אלה תופעות כי בטוקיו. ישראל שם

ה חוסר והחברתית, המוסרית ההתפרקות
 אינם אלה כל — לבצע הלהיטות משמעת,

 רק לצמוח היכולים פירות־ביאושים, אלא
משורשיו. נגוע עץ על

1081 הזה העולם12


