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תזוז תסער את .הצלו
תל הפועל קבוצת זכתה שנה פני 4■

/  לי הושיט הנשיא המדינה. בגביע אביב ׳
 ראש אז הייתי אני כי הענק, הגביע את

 אחד היה זה תל־אביב. הפועל קבוצת
 וב־ הישראלי בכדורגל הגדולים הרגעים
 אחד להיות גאה הייתי תל־אביב. הפועל
ל החלום את שהפכו שחקנים 11 מאותם

 אותו הגדול. לרגע שותפים והיו מציאות
 למעלה כבר ועמדתי 21 בן הייתי זמן

 לאחר בגביע, שזכתה הקבוצה בראש משנה
חברי. על־ידי זה לתפקיד שנבחרתי

ה השחקן שהייתי מפני בי בחרו לא
 מסור. שחקן שהייתי מפני אלא מצטיין,
 הקבוצה. טובת את ורק אך תמיד דרשתי

 זכו שלא ממני מפוארים יותר שחקנים היו
 בבחירה תמיד ראיתי אני ואילו הזה לכבוד

חובה. שמטילה זכות קבוצה לראש זו
 בין אצלנו הבדל היה לא תקופה באותה

 בתוצאות. התבטא והדבר לשני אחד שחקן
שנ ישבנו בו שישי־שביעי, ממקום עלינו
ו הליגה, משחקי בסוף שני למקום תיים,
 תקופת באותה דווקא המדינה. בגביע זכינו
פעו החלה ספורטיביים הישגים של שיא
 לא זו הנהלה הנוכחית. ההנהלה של לתה

 הוצעה ולא הקבוצה הברי על־ידי נבחרה
 עסקנים מספר על־ידי מונתה היא על־ידם.

תל־אביב. הפועל בסניף
 הראשונה בפעם ראיתי גם זמן באותו
ברים. צבי את תל־אביב בהפועל

̂י ז
אותו שיחזירו דרשתי

ה גמר לפני עוד אצלנו הופיע וא ךי#
 זמני. הנהלה כחבר לשמש כדי גביע, ) !

ה יושב־ראש סגן הוא ברים צבי כידוע,
 דבר של לאמיתו אך לכדורגל, התאחדות

 הכל־יכול האדם אלא ״סגן״ איננו הוא
 את הקובע האיש הוא הישראלי. בכדורגל

 האחרונות. השנים במשך הכדורגל פני
 חפ־ בבחירות זה לתפקיד נבחר אינו ברים
 ממנה הפועל מרכז — אגודתיות או שיות
 לגב זקוק הוא אותו שימנו כדי אך אותו.

 התערער תקופה באותה חזקה. קבוצה של
 ל- זקוק היה והוא הפועל במרכז מצבו

במרכז. חזק גב בתור תל־אביב הפועל
 ברים היה בה האחרונה, השנה במשך

 מתפקיד פעמיים התפטר הוא הנהלה, חבר
 כניסה דרך להנהלה חזר הוא אך זה.

 באשמתי. היה זה הראשונה בפעם צדדית.
 הסניף למזכירות באתי אותו. החזרתי אני

החזרתו. את ודרשתי
 התנגדות עקב התפטר הוא השניה בפעם
 ראש פטורי את דרש הוא לרצונו. הקבוצה
גולדשטיין. דני הפועל: קבוצת

 פחות הכל, בסך הפרידו, המקרים שני בין
 לי הספיקה זו קצרה תקופה אך מחדשיים.

 האיש של האמיתי אופיו על לעמוד כדי
התל־אביבי. לסניף להחזרתו גרמתי שאני

נסי לפני יומיים באה השניה ההתפטרות
 בחודש בחוץ־לארץ, לסיור הקבוצה עת

 כבר הזאת ההתפטרות את האחרון. אוגוסט
השח — להיפך לבטל. ניסה לא אחד אף

הר אני אך רב. בחיוב אותה קיבלו קנים
 מקומו על ויתר לא ברים שצבי מיד גשתי

 הלאה גם לה זקוק היה הוא החזקה. בקבוצה
אליה. לחזור כדי הכל שיעשה וידעתי
 בדרכים להגיע היה יכול לא כבר הוא •לזה

 הוא אך אותן. לו חסמנו אנחנו רגילות.
 הוא בחירות שום ללא גבנו. מאחרי נכנס
ה במזכירות הכדורגל סקצית לנציג הפך

 חזר לא כבר הוא כעת תל־אביב. פועל
התפטר. ולא הקודמות השגיאות על

★ ★ ★
לכובכים טובת־־הנאה

 הבין מיד החדשה, להנהלה שנכנס *י*
 על בהשפעה הוא לשליטה שהמפתח

 אותם את סביבו לרכז החל הוא חבריה.
 ושהתמנו למקומם שחששו הנהלה חברי

 ודאג אליו, קרבתם בזכות רק זה לתפקיד
 כך הוראותיו. אחר למלא מוכנים שיהיו

כרצונו. בה ועשה ההנהלה על השתלט
 לאט־ להרחיק התחיל אלה שמשיו בעזרת

 את בזמנו דרשו אשר השחקנים כל את לאט
הנהלתו. אנשי פיטורי■ ואת פיטוריו
מ שחקנים אותם הוצאו קצר זמן תוך

 עכשיו תל־אביב. הפועל של הראשון ההרכב
 להשתלט כדי חדשה שיטה ברים לו פיתח

עצמה. הקבוצה על

 שחקנים מספר אליו לקרב החל הוא
ש שונות, הנאה טובות על־ידי כוכבים

 הפועל בשם אישי באופן להם נותן היה
הצ הוא כך אותם. קנה ובזה תל־אביב,

מח לשני תל־אביב הפועל את לפצל ליח
ונגד לצידי עמדו השחקנים של רובם נות:

גודדשט״ן דו■ מאת
 בקבוצת לפתע דרך חדש כוכב
 החל חדש שחקן רמלה. הפועל
 מנצ* א׳ ליגה קבוצת את להוביל

 הישגים 3 לה והיקנה לנצחון חון
 השני הסבוב תחילת עם מכובדים

 אותו של שמו אולם הליגה. של
ה לחובב חדש היה לא שחקן

גולדשטיין דני הישראלי. כדורגל

לאו יותר מוכר התל-אכיבי )23(
לאנ מאשר תל-אביב הפועל הדי
רמלה. העולים עיר שי

גולדש דני מספר אלה בטורים
קבו את לעזוב נאלץ מדוע טיין
יותר. נמוכה לקבוצה ולעבור צתו,

בעניין. עסקנים למספר שהיו האישיים
* * *

חינם כניסה כרטיסי
 למעשה היתה לא עסקנים לאותם י •י•
 להם התנגדו הקבוצה חברי ברירה. ^

 שיעיפו הסיכויים כל והיו נמרצת התנגדות
 הם לכן הקרוב. בעתיד מההנהלה אותם
 ואולי העזו שלא הצעירים, את להכניס דאגו

 ולהשמיע דרישות לדרוש מסוגלים, היו לא
 הדרוש הרוב את יצרו זו בצורה תביעות.

בהנהלה. להישאר כדי
 רשימה נפתחה טיהור מסע אותו בעקבות

 אי־פעם שהעזו שחקנים של ממש שחורה
 לשחקן עסקנים. אותם נגד הפה את לפתוח

 לפי הועבר והוא שחרור ימיד ניתן כזה
 שחקן היה זה אם אחרת. לקבוצה רצונו
 זמני באופן אותו הרחיקו מסוכן, פחות

 לפי מספיק שיתחנך עד הראשון, מההרכב
 הצליח זו בצורה ואנשיו. ברים של הקדם
 ולעבור שחרור בקלות לקבל כהן שמעון

 אני, גם קיבלתי וכך תל־אביב לשמשון
 ממש תל־אביב הפועל קבוצת ראש שהייתי

 קלה כך כל העברה האחרון, היום עד
א׳. מליגה רמלה להפועל ותמוהה

 שעוד עסקנים, אותם הצליחו זאת לעומת
 הגדר על־יד עומדים היו וחצי שנה לפני

כר להם מעניקים היינו ליבנו בטוב ואנחנו
 באחדים ולפגוע להתגבר חינם, כניסה טיסי

 שהוא סקל, משה את למשל, קחו, מאתנו.
 הוא בארץ. הגדולים הכשרונות אחד לדעתי

 והיה ליוגוסלביה ישראל נבחרת עם נסע
 ב־ השמאלי המקשר את להחליף מועמד
 התנגדותו בגלל הוזנח זה שחקן זה. מישחק
 המרובות בקשותיו ולמרות ההנהלה, לחברי

מ ולהעברתו האישי לסידורו דאגו לא
 שבאמת עד עבד. בה המסוכנת העבודה

תאונה. לו קרתה
 — קויאטק אורי הטוב חברי למשל, או,

 למרות בקבוצה. המסורים השחקנים אחד
 על־ידי לו ניתן לא באימונים, שהצטיין

 המיג־ על עצמו את להוכיח ההנהלה חברי
 והפסדי נפש עד מים כשהגיעו רק רש.

 הטבלה בראשות מקומו את סיכנו הפועל
רצי מחליפים ללא נפצעו שחקנים ומספר

ב ופתאום קויאטק, גם הוכנס אז רק ניים׳
 כל לפתע הפכו אז עצמו. את הראה אמת
 לחפש התחילו וכולם לידידיו ההנהלה חברי

קירבתו. את
 לשלו דומה היה שמצבם אחרים שחקנים

 יצחק סגל, זאב הם רב, לא זמן לפני עד
כהן. ושמואל ומיכאל מנחם

* * -*•
העסקגות מבוץ צאת7

 בידיהם תל־אביב הפועל נתונה יום ך*
 אמנם הם שבחלקם עסקנים, מספר של | {

 הפועל בהצלחת ורוצים המעוניינים אנשים
 המעוניינים אינטרסנטים הם הנותרים ואילו

לחוץ־לארץ. ובנסיעות בכבוד־העסקנות רק
ב להנהיג מתמיד היתה שלי שאיפתי

קבו בשום נהוגים היו שלא דברים קבוצה
 הקבוצה חברי שכל רציתי אני אחרת. צה

 של לכוונתו בניגוד היה וזה שווים, יהיו
 חברים לעזרת קרן להקים רציתי ברים. צבי

 מתקבלים היו שהדברים לי וברור במצוקה
 לחלק ההנהלה מעניקה זה במקום יפה.

 לחלק מעניקה היא שאין דברים מהקבוצה
 כי קסמים, למעגל נכנסת היא ככה האחר.

 — להפסיק יכדל אינו לתת המתחיל כל
 רציתי אני יותר. פעם כל להוסיף חייב הוא

השחקנים. בין שוויון להנהיג
 שחקני■ של משלחת אלי באה מה זמן לפני
ל לחזור ממני וביקשה תל־אביב הפועל
 להם הודעתי אני הזאת. העונה אחרי קבוצה

 הוא שהמצב זמן כל לחזור מוכן לא שאני
 תל־אביב בהפועל אמנם, נשאר, לבי כזה.
 צרותיה, ואת הקבוצה כאב את כואב ואני
 המנוהלת בקבוצה לשחק מוכן איני אבל

 מהם הוא בספורט שהטיוהר אנשים על־ידי
והלאה.
תל־אביב, הפועל קבוצת איש אינני כיום

 רב, כה זמן הקבוצה וכקפטין כשחקן אך
 הזמן שהגיע לחשוב לעצמי מרשה אני

 את וידרשו פה־אחד יקומו הקבוצה ששחקני
 בזה קורא ואני הקיימת. ההנהלה הדחת

ל מצליחים ועסקני־עבר שחקני־עבר לאותם
 ההווה שחקני עם אחת יד ולעשות שוב

הקבוצה. לפני עדיין ניצב העתיד עוד בל

 — יותר קטן שחלק בעוד ושיטותיו, ברים
 מסיבות פיו את לפתוח העז לא הכוכבים,

מובנות.
ה בשנה הדבר הביא תל־אביב בהפועל

 לקבוצה: ביותר המרה לתוצאה אחרונה
 תקופה באותה כי הגביע. את הפסדנו

 מספר מפתיע באופן להרכב הוכנסו בדיוק
 ספק ללא אי־פעם שיהיו צעירים, שחקנים
ה קבוצת אך הישראלי, בכדורגל כוכבים

 כה דם לעירוי זקוקה היתר, לא פועל
 דודקא. חשוב כך כל מפגש ערב חמור
 בצורה בהדרגה זאת לעשות היה אפשר
האינטרסים אלמלא קיצונית, #חות הרבה
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כדורגל
המגרש את מציפים

 בו השבוע, שנערך המשחק על
 יפו למבכי תל־אביב מכבי הפסידה
 :גלזר שייע כותב ,0:2 כתוצאה

ב אני עכשיו די,
ל ננצח שלא טוח

משחק. שום עולם
ל שהפסדנו אחרי
 באמצע יפו מכבי

בטו היינו השבוע
ה נגמר שבזה חים
 ההפסדים של פרק
הרא הסיבוב של

הסי לקראת שון.
 שהיה השני, בוב

 מכבי נגד במשחק !בשבת להתחיל צריך
 יפה חדש דף לפתוח החלטנו פתח־תקוה,

לנצח. ולהתחיל מפסידים איך לשכוח ■כזה,
 גשם. שולח הוא — אלוהים עושה ׳מה אז
 המגרשים. ׳כל על הארץ, בכל יורד גשם
 לפתוח פתח־תקוה להפועל מפריע לא הוא
 הפועל על בנצחון השני בסיבוב חדש דף

 לבני־יהודה אפילו מפריע לא הוא חיפה.
 גמר־ למשחק שלנו הפרטנרית את לדפוק
 שאנחנו במגרש רק ■חיפה. מכבי — הגביע

 לנצח, אפשר שאי רק לא לשחק, צריכים
 הרי למה. הבנתי לא בכלל. לשחק אי־אפשר

 היה הוא מגרש אותו על שיחקו כשהמילואים
שהס עד גשם. שום ירד לא ובינתיים בסדר,

 בא שלא בפתח־תקוה רואים שכאשר לי בירו
 והמגרש הבריכה של הברז את פותחים קהל,

מים. מתמלא
 לי אין יפו למכבי — מפחיד קהל
 שהם נקודות מאי׳תנו שלקחו זה על טענות

דול כמו חסרות הן ולנו בכלל צריכים לא
 עבד זה, זהו הפיחות. לפני של במחיר רים

 קבוצות כששתי הסנטימנטים, של הזמן
 עכשיו מבית־טוב. אחים שני כמו היו מכבי

 היו שלא כאלה אבל אחים שני כמו עוד הם
 ׳פרס- של ענין זה היום בבית. ז,מן הרבה
 אותנו מנצחים היו לא יפו מכבי אם טיג׳ה.

 לאוהדים קנס לשלם בטח צריכים היו
שלהם.

המש של לשופט זה טענות שיש מי אל
 אבל וחלילה. חס לי, לא — פריזנר — חק

 מפא״יניקים, דווקא אנשים, כמה אלי באו
 אז תל־אביב מכבי של אוהדים הם שאם
 הם רסת־הטייסים. הפועל של אוהד אני

 עשה לא :בסדר היה דווקא שהשופט אמרו
 ,נתן לא שלנו רק החוק. נגד דבר שום

 חוק את שכח ותמיד ,16ה־ קו אל להגיע
 מכבי אצל היה כשהכדור ואילו היתרון.

 חוק ששמו הזה בדבר תמיד נזכר יפו,
היתרון.

 תראו פורים. יום כל שלא רק בסדר,
 לפנינו יתחננו יפו שמכבי יום עוד שיגיע

 גם אז גולים. מדי יותר להם להכניס לא
 ממה אחד. טוב מבית שבאנו נשכח אנחנו
 בני־יהו־ נגד בשבת מהמשחק זה מפחד שאני
 להם שהכנסנו לנו זוכרים עוד בטח הם דה.

א׳. לליגה לרדת כשעמדו חמישיה

במסלול
מצליחים הגולים

ל שהיגר הישראלי הכדורגלן לוי, רפי
מבחי להתבסם לאחרונה החליט אוסטרליה,

 בו המקצועי לספורט מחוץ גם כלכלית נה
מפו מספרה בכספו פתח הוא עוסק: הוא
.בסידני ארת .  אחר, גולה ספורטאי .

 לשחק שיצא זורגר, אדו הבדורמים שחקן
רוו בינתיים מוציא דרום־אפריקאית, בקבוצה

 מוצרים מפרסמות תמונותיו מדוגמנות. חים
 . . . הדרום־אפריקאית בעתונות שונים

 מכבי של ותיקים בדורגלנים שלושה
מ הקבוצה את לחלץ הוזעקו תל־אביב
 סטו־ צבי השלושה, נתונה. היא בו המשבר
הכי חליבנר ויצחק ישראלי שמואל דינסקי,

סמ לעצמם השאר בין ביקשו בה תכנית נו
לשח והענקות הקבוצה, הרכב לקביעת כות
 נצחון, כל עבור ל״י 30 של בסכום קנים

 צריכים היו הספסל שחקני לתיקו. ל״י 15
ה משחק. לכל לירות 5 התכנית, לפי לקבל,
ל ביחוד מציאותית כבלתי התגלתה הצעה

 הנוכחי המאמן עם שבחוזה העובדה אור
 שהוא נקבע מולנאר איגנאץ הקבוצה, של

 . . . הקבוצה של היחיד המרכיב יהיה
 תל-אביב הפועל של הכדורסל קבוצת

 מהפסדה כתוציה חמור. במשבר עתה נתונה
 דרושאפאקה תורכיה לאלופת הקבוצה של

 שנבעה אירופה, גביע משחקי במסגרת
 מבחינה הכדורסלנים נשברו עוין, משיפוט

לאימונים. לבוא הפסיקו מוראלית,
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