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ייבת השתתפות שתת 10 אחו הלאומית מהנבחרת פוישתו מנמק המחולל הכדורגלן
אותי! הכריתו ה□יי

 שמי את ראיתי שלא רב זמן קרי
1N ואחרי העתוגים, של הראשיות בכותרות 

 השבוע מצאתי אותי, שכחו שכבר שחשבתי
 כמה בכותרות. שם, פעם שוב שמי את

 בדרך שלי. תמונה הכניסו אפילו עתונים
 וברים על שמח אני שחקן, כל כמו כלל,

ש הראשונה הפעם היתד, הפעם אבל כאלה.
הפירסום. על שמחתי לא

 החליט גלזר שייע כי הודיעו העתונים
 לכדורגל, הישראלית הנבחרת מסגל לפרוש

 התאחדות למוסדות מכתב שלח הוא וכי
 כתב: בו מאנדי, גיולה ולמאמן הכדורגל

 עלי שנמתחה האחרונה הביקורת ״לאחר
ה של שמאלי כקיצוני משחקי בעקבות
 הסגל את מרצוני לעזוב החלטתי נבחרת,

 תל־ מכבי בקבוצתי, באימונים ולהסתפק
 כדי יפה מדי יותר סיפור היה זה אביב.״
 כל לא הוא אם אפילו אבל נכון. שיהיה

 כי אותו. כתבו שהעתונים טוב נכון, כך
 יכולתי זמן, הרבה אחרי הראשונה בפעם

 החלוץ התואר: את בעתון שמי לצד לראות
 והנבחרת. תל־אביב מכבי של הפופולארי

 לשמש צריך אני זה בתואר לזכות כדי אם
כדאי. שזה יתכן כאלה, לסיפורים מרכז

 לא מכתב׳ שום שלחתי שלא היא האמת
הכדו להתאחדות ולא מאנדי גיולה למאמן

 פרישתי על שהודעתי הוא, שנכון מה רגל.
 הטוב. מרצוני זאת עשיתי לא מהנבחרת.

ישראל את ייצג שנים 10 שבמשך כשחקן

הננאשים
תכניס עקב פטר

ה־ קי ממתי׳ , גלזד. שיייע
הת בארץ כדורגלנים

וגן. ה בלתי ויחס ו
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שהב כשחקן בינלאומיים! משחק־ם בעשרים
 מאשר יותר אלה, במשחקים שערים 12 קיע

 כפי כשחקן, אחר! ישראלי שחקן כל הבקיע
 מיטב את הקדיש ציונות, בלי לומר שאפשר
 במחי לוותר יכולתי לא לכלורגל, שנותיו

הנבחרת. בשורות מקומי על אחת יד
 זכויות סמך שעל חושב שאני מפני לא
 במספר לישראל שהבאתי והכבוד שלי העבר

 של כבוד לי מגיע בינלאומיים, משחקים
מו אני הזה הכבוד על בנבחרת. השתתפות

 כשאני כיום, שגם חושב אני אבל לותר. בן
הופ אחרים כדורגל שחקני בו גיל ,31 בן

 במגרשי בקבוקים אוספי או סוחרים כים
 ולתרום להוסיף מסוגל עוד אני כדורגל,
הישראלי. ■לכדורגל
 נבחרת את לעזוב החלמתי זאת ובכל

 בלב זאת עשיתי לא הישראלית. הכדורגל
 לותר לאבא שכואב כמו לי כאב זה קל.
 לעשות מוכרח הייתי אבל שלו. הילד על

 בו למצב אותי הביאו איתי. הכריחו זאת.
ברירה. כל לי היתה לא

★ ★ ★
בעיות עושה דא שייע

 כששיחקתי האחרונה, בשבת היה ה %
 מכבי נגד תל״אביב, מכבי קבוצתי עם ן

ה מעתונאי אחד אלי ניגש בהפסקה יפו.
 גיולה הנבחרת שמאמן לי הודיע ספורט,
שח 18 השבוע שלישי ליום הזנדן מאנדי

קבו נגד למשחק־מבחן הנבחרת לסגל קנים

 לישמאנדי אמר הוא מקפריסין. אומוניח צת
להת שהגיש 18ה־ בין שמי את רשם לא

 נעים היה לא למאנדי אבל הכדורגל. אחדות
 הוא מהנבחרת. אותי לזרוק סתם ככה
 צבורית לסערה לגרום עשוי שהדבר ידע
החוש אלה לעומת כי הספורט. אוהדי בין
 עוד יש בנבחרת, מקום יותר לי שאין בים

ולל להמשיך עלי שדווקא שחושבים הרבה
 מאנדי ישראל. סמל עם החולצה את בוש
 יוכלו הנבחרת כשלון של שבמקרה ידע

 הכליל לא מדוע אותו להאשים כך אחר
 וחסר צעיר שחקן במקומי הכנים אלא אותי

 לקחת מוכן היה לא שהוא כנראה נסיון.
בעצמי. שאתפטר ביקשו ואז האחריות. את

 שום בלי במקום, בו הרבה. חשבתי לא
 שימסור לשליח הודעתי וטרגדיות, מכתבים

 יעשה לא גלאזר ששייע ולמאנדי להתאחדות
 הטוב. מרצונו מתפטר שייע בעיות. להם

 לא טענות בשום יבואו לא שחובבי־הספורט
 אני לכדורגל. ההתאחדות אל ולא מאנדי אל

בנבחרת. לשחק רוצה שאינני אמרתי בעצמי
 מסיבה אותו עשיתי זה, צעד עשיתי אם
כ הנבחרת שבמצב חושב אני בלבד. אחת
האח בזמן לי שעשו מה כל ואחרי יום׳
 של במצב לעמוד מכבודי־ למטה זה רון׳

 עסקנים של לחסדיהם הנתון טירון כדורגלן
 בשלהם, ימשיכו הם המינים. מכל ויועצים

 זה. לכל מחוץ אהיה אני בלעדי. אבל
מופיע פוקס★ ★ ★

 זה, למצב אותי הביאו איך להכין די ^
mi לא זאת אחורנית. קצת לחזור צריך 

 להב־ ניסו שונים שאנשים הראשונה הפעם
 מיני כל היו שנים כמה לפני עוד שילני.

 את מזמן גמר גלזר שייע כי שטענו חכמים,
 היה הסוף בסוף? היה ומה שלו. הקריירה
 ואני הכדורגל זירת את עזבו אלה שאנשים
 שיעצו כאלה היו כבר מזמן לשחק. המשכתי

 הקיר, על שלי הכדורגל נעלי את לתלות לי
ומת משתפשפות עדיין שלי הכדורגל נעלי

שנת והאנשים בשבוע, פעמים כמה חממות
נעלמו. העצות את נו

 נגד המשחק לפני העסק התחיל הפעם
 עוד זוכרים, אתם אם היה, זה פולניה.

 נס לחולל מאנדי גיולה את שהביאו לפני
 אובדי- אז היו העסקנים הנבחרת. את ולהציל
 נבחרת. להרכיב איך ידעו לא הם עצות.

 כך כל עוד היו לא שלי הקריירה בכל
 ההיא. בנבחרת כמו ונסיונות ניפויים הרבה

 הנבחרת, של הכשלון עיקר את רואה אני
המר שני של במינוים פולניה, נגד ששחקה

 פוקס ושלמה יפו ממכבי בן־בשט כיבים
 שאת מזל לי היד, רמת־גן. הפועל של העסקן

 בא היה אם הפעם. רק כמרכיב מינו פוקס
הקר את מזמן גומר הייתי בטח קודם,
 הנהלת חבר גם שהוא זה, פוקס שלי. יירה

בכדורגל. כמבין פתאום נתגלה ההתאחדות,
בכדו מבין הוא אם לשפוט מוסמך אינני

 שורה אז נחלה הנבחרת אבל לא׳ או רגל
 שלה. במשחקי־המבחן גדולים כשלונות של

 לקח העסקנים למדו לא המפלות למרות
ה התמונה את להעלים במסורתם והמשיכו
 אז כבר הקהל. מעיני המצב של אמיתית

 שם שמנים, סוכן שהוא זה, שפוקם ידעתי
 העובדה את לציין די במיוחד. עין עלי

 ,0:3 כשהפסדנו ליאז׳, סטנארד נגד שבמשחק
 הרזרבה. בבגדי אותי להלביש אפילו חשב לא

★ ★ ★
אחד ליום קפטן

ו

 הראיתי לא אולי התכנית. ואת הנבחרת של
 היתד, זאת מאד. התרגשתי אבל זה, את

הקפ להיות שלי, שהחלום הראשונה הפעם
 חלף החלום אבל התגשם. הנבחרת, של טן

 דבר, לי להודיע מבלי למחרת, מאוד. מהר
 גולדשטיין יוסלה הטוב חברי את מינו

חו אני אבל קינאתי. לא הקבוצה. כקפטן
 ל־ אפילו מתיחסים לא כזאת שבצורה שב

 לפטר שעומדים פרטית, במכבסה נער־שליח
אותו.
 ידענו לא המשחק, לפני שעות כמה עד

 כיום לי ואין הנבחרת. של ההרכב יהיה מה
 השחקנים של זאת שמתיחות־עצבים ספק

 הגדול לכשלון הסיבות אחת את היוותה
ה את כשהודיעו לכולם. הידוע בוורוצלב,

 אני כי לי והודיעו האחרון ברגע הרכב
 לי כשקראו מובן׳ מאוד. נפגעתי בסגל, לא

 ולשחק לעלות המשחק סוף לפני דקות שש
 רגעים ושלושה מגן בתור רגעים שלושה

 כוסות־רוח כמו ערך לזה היה חלוץ, בתור
 ומכופל. כפול עלבון זה היה לגבי למת.
להוראות. וצייתי בשתיקה זאת בלעתי אבל

 ניסה פוקס כששלמה המשחק, אחרי רק
 ולהצחיק החברה את לנחם בחדר־ההלבשה

מאז עליו. חושב אני מה לו אמרתי אותם,

 ומוכשר. גדול מאמן הוא שמאנדי יתכן
 שלמה מפי קיבל הוא לי8 הרושם את אולם
ההת אחרי במשבר שהייתי ובתקופה פוקס

 במצב ביותר התמצא לא מאנדי אלי. נהגות
 של להשפעתם נתון והיה בארץ הכדורגל

עצות. מיני כל לו שיעצו ההונגרית דוברי
 מאנדי עם התאמנתי שבה התקופה אחרי
 מצוין, מאמן הוא שמאנדי למסקנה הגעתי

 בארץ, לנו שהיה ביותר הטוב המאמן אולי
 חושב הוא הנבחרת. את יציל לא הוא אבל

 למצוא יכול ושהוא הונגריה, זאת שישראל
 הוא חדש. קוצ׳יק או חדש פושקאש כאן
 למצוא צריכים שבארץ לעובדה הסתגל לא

 את שקיבלתי כמה עד כוכבים. ולא קבוצה
 יודע ואינו מבולבל די בעצמו הוא הרושם

להש ונתון בלתי־עקבי הוא להחליט. מה
יועצים. מיני כל של פעות
ש שאחרי להזכיר די זאת להוכיח כדי
 שכמה תוקף בכל הודיע הוא מפולין חזרנו

 בכלל להם אין בנבחרת ששחקו שחקנים
ויסו השוער את מיד סילק הוא בה. מקום

 הזמין לא ואפילו רצבי זכריה ואת קר
 אותם מזמין הוא הכל, ואחרי למבחן. אותם

 מבלי יוגוסלביה, נגד הסופי לסגל השבוע
האימוובמחנד, במשחקי־המבחן שהשתתפו

 שאתם מה זה על לחשוב יכולים אתם נים.
אחרות. מחשבות יש לי רוצים.

שמאנדי ראיתי לנו שהיו במשחקי־המבחן

 מהונגריה שהובא הלאומית הנבחרת מאמן (במרכז), מאנדי גיולההמואשמים
 ושלמת הנבחרת, למחלת תרופה למצוא כה עד הצליח ושלא

שייע. של להתפטרותו העיקרי והאחראי שפוטר הנבחרת מרכיב לשעבר גבו), (מאחורי פוקס

ה את להציל מאנדי את הביאו אז
מאנדי, לפולין. הנסיעה ובאה מצב,

 איתנו נסע החברה, את בכלל הכיר שלא
 פוקס, אלי את יחיד. מרכיב היה ופוקס
בבית. השאירו מאנדי, שבא עד אותנו שאימן
 ההרגשה לי היתד, לפולין בצאתנו עוד
 את ראיתי לשחק. לא מנת על נוסע שאני

 מצד כלפי וההשפלה הזלזול יחם לפי זה
 שהיו המבחנים בכל כמעט פוקס. שלמה

 שחקן על לח־תר לנכון מצא בארץ, לנו
 לכם להגיד צריך לא ואני כמוני. ותיק

 בשמתיחסים שחקן של ההרגשה היא מה
 צפיה מתוך לשחק עולה וכשהוא כך, אליו
אותו. להוריד המרכיב עלול רגע שכל

 ומאנדי פוקס אותי מינו לפולין כשהגענו
סדר־היום את לי ונתנו הנבחרת של כקפטן

אומ שהילדים כמו היינו יותר. דיברנו לא
 מאנדי ניסה השני המשחק לפני ברוגז.—רים

 אותי שאל הוא והרושם. המצב את להציל
 לו אמרתי ואני משחק אני תפקיד איזה

לש עליתי ככה מרכזי. חלוץ הוא שתפקידי
להפסיד. מה היה לא למאנדי חק.

'הייתי מתחיל, שחקן הייתי שאילו יתכן ' 
 את להוכיח לי שניתנה השאנסה על שמח

 הייתי לזה. זקוק הייתי לא אני אבל עצמי.
 וה־ המעליבה התנהגותו רושם תחת עדיין

 המומחה. פוקס שלמה של מדכאת
מבורבד מאמן★ ★ ★

 הובלנו כאשר בלודז׳, השני במשחק אז,
והו נוספת מכה פוקס לי הנחית ,0:1

 צריך אינני המשחק. באמצע אותי ריד
 פוקס עם אז. הרגשתי היתה מה לספר

 שחזרנו לפני בוינה, רק יותר. דיברתי לא
 עשו בארץ, מהתגובות פחדו והמלוים ארצה

 אבל יד. לו נתתי פוקס. לבין ביני סולחה
לי. שעשה מד, על לו לסלוח יכולתי לא

תמיד. שקרה מה קרה לארץ כשחזרנו
 בנבחרת. נשארתי ואני סילקו פוקס את

 בפולין המשחק משתתפי מבין היחיד הייתי
ה להרכבת בקשר למשחקי־מבחן, שהוזמנו

הו נוסף. כעלבון זאת ראיתי החדש. סגל
 החליט מאנדי באתי. ולא חולה שאני דעתי
האימונים. במחנה אותי לשתף זאת בכל

ו

 לי שמאלי. קיצוני בתור ממני מרוצה אינו
 היה לא דבר. שום פעם אף אמר לא הוא

 כמו ודיבר אלי ניגש שאחריו אחד משחק
 הוא בדיוק מה לי הסביר שחקן, עם מאמן
 שבוע כל מסר הוא לעתונאים אבל רוצה.

 אני. זה בנבחרת התורפה שנקודת הצהרות,
★ ★ ★

אמשיך עוד
 המשחק יתקיים ימים חודש עוד ך*
J יבוא אחריו יוגוסלביה. עם הראשון 

 מי יודעים לא היום עד פולין. עם המשחק
 שמאנדי מזמן לדעתי לא. ומי בנבחרת יהיה
 בהשואה הנבחרת מצב הורע פה, נמצא
 איני פולין. נגד המשחק לפני שהיה למה

להצ בדרכה לנבחרת מכשול לשמש רוצה
 על ולוותר להתפטר הסכמתי לכן לחה.

יימצא. אם יותר, צעיר שחקן לטובת מקומי
 יכלל לא ששמי הנחמה לי תהיה לפחות

 יוגוסלביה נגד שישחקו הנבחרת שחקני בין
 ששמי עכשיו עד שהיה כמו ולא ופולין,

 בכלל. שחקתי לא ולמעשה בנבחרת היה
 לשחק אמשיך אני עוזב. אינני הכדורגל את

 מתמיד בפחד ולא תל־אביב, מכבי בקבוצתי
 של המסורת את אמשיך אני סילוק. מפני

 מקווה ואני זו, בקבוצה משחקי שנות 15
 הגיעה לא עדיין כי להוכיח אוכל ששם
בארון. שלי הכדורגל נעלי את לתלות שעתי

- -> - ■ ■ ■


