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סביב סערה מתעודדת לסיאול הישראלית הכדורגל נבחרת של צאתה ערב

!,י פו ת, *• לו כ ל  בעצמות, מקושטות מ
 השבוע שהגיע המיכתב על התנוססו

 היה המיכתב בהרצליה. ואלידור מלון אל
 ברים, הצלקת״) בעל (״האיש לצבי מיועד

 תוכנו לכדורגל. ההתאחדות יושב־ראש סגן
 מהלל יוסף את תחזיר לא ״באם קצר: היה

בסכנה!" חייך לנבחרת,
 היה האנונימי האיום מיכתב כי ברור היה

 שיקף הוא אולם אחראי. בלתי מעשה־קונדס
 אלפי בקרב האחרון בשבוע שנוצר הלך־רוח

 להלר־רוחות המניע במדינה. הכדורגל אוהדי
 ההתאחדות ראשי נגד המופנה זה, זועם

 גיולה הנבחרת מאמן ונגד בישראל לכדורגל
 ב־ הנבחרת, מן המפתיע סילוקו מאנדי:

 בניי קבוצת חלוץ של ממש, 12ה־ שעה
מהלל• בלאפונטה״) (״הרי יוסף יהודה

* ן̂ 

 שיוסף הראשונה הפעם זו היתד, אומנם
 לפני רק אולם הסגל, לשורות נקרא מהלל
 שמות את מאנדי הודיע כאשר מספר, ימים

 לסיאול, שבוע בעוד שייצאו הכדורגלנים
 אסיה, גביע על הגמר במשחקי להשתתף

 ואת שחקנים 16 ״קבעתי ואמר: הוסיף
 קלמי, אהרונסקין, מבין אבחר 17ה־ השחקן

מרכוס.״ או רצבי
 נכלל מהלל כי מאליו כמעט ברור היה

 גם הובטחה. שנסיעתם הכדורגלנים 16 בין
 היה לא למהלל כך. על העידו ההכנות כל

הור חדש, דרכון עבורו הוצא מיד דרכון.,
 הרגשתו אבעבועות. נגד הרכבות לו כבו
 שחקני־היב־ שאר של מזו שונה היתד, לא

גלזר. או חודורוב כמו הבטוחים, חרת
 של מישחק־המיבחן אחרי קלה שעה ואז,

הת תל־אביב, שמשון קבוצת נגד הנבחרת
 ״ויבוא בשיטת נקט מאנדי הפצצה. פוצצה

 את גם היוצא לסגל צירף הוא השלישי״.
 קלמי, (״בובי״) אברהם את וגם אהרונסקין

 העיז לא המהולל המאמן מהלל. את זרק
המפ החלטתו על למהלל בעצמו להודיע
 אדמונד עוזרו, את אליו שלח הוא תיעה.

שמילוביץ׳.
 לא הוא כגבר. מהלל התנהג הראשון ברגע

 בשקט. ההודעה את קיבל הזעזוע, על הגיב
 הביתה תיסע לארוחת־הערב, איתנו ״תישאר

 שניסו לנבחרת חבריו לו אמרו אחר־כך,״
 מהלל אולם הזעזוע. עוצמת את עליו להקל
 ״אין אמר, פה,״ רצוי אינני ״אם סירב.

 הביתה.״ נוסע אני כאן. לעשות מה לי
 שכונת היתד, מכן לאחר מספר שעות
 מהלל, של קבוצתו שייכת לה ר,תיקווה,
עצ מאנדי ״הרי האמין. לא איש כמרקחה.

 ה־ מישחק אחרי ההלל את עליו גמר מו
ה האוהדים השתוממו הכוח!״ נגד מיבחן

לרא מאנדי התלהב כיצד זכרו הם נרגזים.
 — ״זהו'שחקן :מהלל של ממישחקו שונה

 אמביציה!״ דקות! 90 של כושר בעיטה!
 הוא למצוא. היה אי־אפשר עצמו מהלל את

 הצעיר איש. לראות סירב מביתו, הסתלק
 בלא־ הרי לכינוי שזכה ,19ה־ בן החביב,
 והמתעתד הכושי לזמר דמיונו בשל פונטח,
 וליהפך הצבאי שמתו את בקרוב לסיים

 בכה ״הוא אמו: העידה התמוטט. למורה,
קטן!״ ילד כמו

 שחרץ שעה בנוח, חש לא מאנדי אפילו
 את לקחת ניסה הוא הגורלית. החלטתו את

 נציג אולם בנבחרת, 18־,־ד כשחקן מהלל
 בחשבון!״ בא ״לא סירב: במקום ההתאחדות

★ ★ ★  ירדו הקבוצות - עוזה הנבחרת
י"יכול הבתרגל״^הלל שליייירושו •
 נוגעת שאינה אישית כפרשה להיראות ^

 אינו זד, ומיקרה מאחר אולם ר,רחב. לקהל
 של לשורה ישיר המשך אלא מיקרה־יחיד

 גיולה מונה מאז שארעו דומים מיקרים
 בכדורגל, הישראלית הנבחרת למאמן מאנדי
 לה־ יכולר, כולה הפרשה אין ,1959 ביוני
בלבד. המיקצועי השיפוט בתחום שאר

 הכדורגל ניבחרת אל הגיע מאנדי גיולה
 ביותר הקשה המשבר בשעת הישראלית

 איש עולמי. שם בעל כמומחה אותה, שפקד
 כיום׳ גם המיקצועית. ביכולתו פיקפק לא

ש ברוכים זרעים הנביטה פעולתו כאשר
 הניבחרת רמת של קיצוני בשיפור השתקפו

 לא נכבדים, ובשורת־ניצחונות הישראלית
 שיפוטו. וכוח כושרו על שיערער מי יימצא
 ונשארת, היתד, מאנדי, של הבלעדית זכותו
עיניו. כראות הניבחרת שחקני את לקבוע
 ולערער לבוא מקום יש זאת בכל אם

 הרי ההונגרי, המאמן של ממעשיו כמה על
 במידה בה ויחידה: אחת מסיבה רק זר,

 — הלאומית הניבחרת של רמתה שעלתה
 הישראליות קבוצות־הצמרת של רמתן ירדה

הניב־ לסגל השחקנים מרבית את המספקות

 מישחקי מתוך משתקפת זו עובדה חרת.
 ומסעיהן האחרונה, בשנה הלאומית הליגה

 והפועל מכבי־חיפה קבוצות של הכושלים
הקיץ. ותל־אביב פתח־תקוה

 רמת של עלייתה בין הבלתי־נראה הקשר
 הקבוצות רמת וירידת אחד מצד הניבחרת

 שורת של ברורה תוצאה הוא שני, מצד
 של לפעולותיו במישרין הקשורות פרשיות
מאנדי. גיולר, המאמן

★ ★ ★
לשווא - כסע השחקן

 של המחונן הרץ גרונדמן, |(״הפולני״) ן יעקב סביב אירעה הראשונה פרשה •יי•
 היתד, רבות שנים מאז בני־יהודה. קבוצת

 לפי ניבחרת הישראלית הכדורגל ניבחרת
 מאנדי, בא והנה הפיפטי־פיפטי. שיטת

 חזה בו הכישלון אחרי אחדים שבועות
 הסמכויות את לעצמו נטל ),2:7( בוזרצלב

 בלב ונסך הניבחרת הרכבת של הבילעדיות
 קיצה שבא ההרגשה את הספורט אוהדי

זו. נפסדת שיטה של
 אפורים לכדורגלנים מבטו את הפנה הוא

 תל־ והפועל מכבי כדורגלני מלבד אחרים,
 את תמיד שהיוו פתח־תקוה, והפועל אביב
 את שצדו האנשים אחד הנבחרת. מירב
 את כהפתעה ראו רבים גרונדמן. היה עינו

 שעמדה הניבחרת לסגל גרונדמן של צירופו
המע אסיה אליפות למשחקי להודו לצאת
 יסע. אומנם שגרונדמן האמינו לא הם רבית.

 שותף לא שגרונדמן אלא נסע. גרונדמן אבל
מהמשחקים. אחד באף

נפצע כיצד אז שהתהלכה הבדיחה זכורה

 הקרובה בתקופה יוזמן כי לכן קודם חלם
ש מאנדי, של עינו את צד לניבחרת,

 ה־ באחד אותו שיתף ואף לסגל הזמינו
 צ׳וצ׳קו הניבחרת. של הבינלאמיים מישחקים

במישחק־ד,גומ הימני הרץ תפקיד את מילא
 ).1:1( ברמת־גן פולין ניבחרת נגד לין

 להטיל הנועזת בהחלטתו אז הפתיע מאנדי
 המשחקים לתוך הבלתי־מגוסה הצעיר את

 הקשים התפקידים באחד ועוד הבינארציים,
 ביותר נרגש היה צ׳וצ׳קו במישחק. ביותר

 אט־ אולם המישחק, של הראשונים ברגעים
 אליו, חזר העצמי הביטחון התאושש, אט

משחקו. על רבות לתשבחות זכה והוא
 צ׳וצ׳קו של מקומו היה כזו הצלחה אחרי

 ואפילו נסע אמנם והוא מובטח. הודו בסגל
במשחקים. שותף

בנמל־התעו־ ,ההילולה אחרי רבים שבועות
 כינס הודו׳ סגל שחזר בעת בלוד פה

 של גורלו הניבחרת. סגל את שוב מאנדי
גרונדמן. של כגורלו היה צ׳וצ׳קו

 מכבי־ של המושבעים אוהדיה הבולגרים,
כש עיניהם, למראה להאמין יכלו לא יפו,
 בקבוצתו. שוב משחק צ׳וצ׳קו את ראו
 הוא עצמו. כדורגלן אותו זה היה לא

 על כצל נע שנים, בעשר הזקין כאילו
 הוחלף ולא כבד־תנועה הסך המיגרש,

 משום רק מכבי־יפו של 'הראשון בהרכב
 מקומו. את שימלא אחר שחקן היה שלא

★ ★ ★
שהופרה מידתרכבוד

 דומה בגורל שזכה אחר דורגלן *•
פל־ יצחק תל־אביב, מכבי של הרץ היה *4

— מהנבחרת ניפויים עקב קשה שנפגעו בני־יהודה קבוצת כדורגלני שניהמנונים
 הוא גם מהלל, ויסוף יהודה בני קבוצת שחקן (ימין) גרונדמן יעקב

חזקה. ספרה עורר מובטחת היתה כשנסיעתו השבוע שניפויו בני״יהודה, בקבוצת משחק

 והתפשט, התלבש ״הוא בהודו: גרונדמן
 רמזה — מישחק כל לפני והתלבש התפשט
 להיפך, התיאש. לא גרונדמן אך נפצע.״

 שאב הוא עידוד. בו נסך נסיעתו עצם
 הכיר הגדול שמאנדי העובדה מן עידוד

לסגל. לצרפו לנכון וראה ביכולתו
 לא זמן התפזר. הסגל חזרה, הניבחרת

 אולם חדש. סגל מאנדי כינס לאחר־מכן רב
 למישחקי אפילו הוזמן לא גרונדמן יעקב

הראשונים. המיבחן
 את להבין יתקשר, כדורגלן שאיננו אדם

 שחקן. על כזאת מהלומה של השפעתה
 עומק עד נפגע והוא כדורגלן הוא גרודנמן

 הוא מיד. ממנו סר העצמי הביטחון נפשו.
 .זמן ותוך קבוצתו שחקני עם הסתכסך

 שמאמנו כדי־כך עד הדברים התגלגלו קצר
 בני־ של הראשונים בי״א מקום לו מצא לא

הח לא היום עד כושרו. ירידת בשל יהודה
בו. הנפשית מהפגיעה גרונדמן לים

★ ★ ★ המיגרש ע? צל
גרונדמןבזמ^צר לפרשת דמה ך*
[ /  לוי, (״צ׳וצ׳קו״) שמואל של פרשתו ׳

שלא הצעיר, לוי גם מכבי־יפו. כדורגלן

 הרבה אכזרי היה פלשל של גורלו של.
תבו אחרי ביפו, הגדול המיבחן מאז יותר.

 דמה סיאול, סגל להרכבת ועד וורצלב, סת
ה אמר מאנדי. לרגלי לכדור־מישחק פלשל
 לסגל הוזמנתי פעמים ״ארבע פלשל: שבוע

 הוזמנתי הושלכתי. פעמים וארבע הניבחרת
נסיעה.״ לפני ונזרקתי נסיעה אחרי תמיד

 שחור לפרסם מאנדי היסס לא בזמנו,
 התאחדות של הרשמי בעתונר, לבן גבי על

 שחקנים הזמנת בעת שיקוליו את הכדורגל
 פלשל: על כתב הזדמנות באותה לניבחרת.

 המיגרש, על האמביציוניים השחקנים ״אחד
כדו וספק מסור רגע, 90 ליאות ללא עובד
 את בו רואה אני לחלוצים. מדוייקים רים
 לא אף־על־פי־כן המבטיחים.״ הרצים אחד

הניבחרת. ממשחקי אחד באף פלשל שותף
 על אחד יום נמאס בו הציני המ-־שחק

 אחרי שכונס לסגל הוזמן כאשר פלשל.
הס להופיע, סירב יוגוסלביה, נגד המישחק

 לי ״למה צעדו: את הג׳ינג׳י הצעיר ביר
 נגד המישחק שלפני ידיעה מתוך ללכת

 לשחק אשתדל הזקן? אותי יזרוק אנגליה
בקבוצתי.״ ולהצטיין
צירופו על תוקף בכל עמד מאנדי אולם


