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ספורט
כדורגל

שינו• ללא - המצב
ה הנוער נבחרת השבוע תצא כאשר

בתור תחרויות לסיבוב בכדורגל ישראלית
 ישיש, גבר למטוס עמה יעלה ובהולנד, כיה

 על כלל מעיד אינו המוצק גופו שמבנה
 כשתחזור חייו. של 70ה־ לשנות התקרבו
 עימד, יחזור לא שוב לארץ, הנוער נבחרת

תקו תסתיים בכך ונמרץ. חסון ישיש אותו
 הנבחרת, מאמן של הישראלית פעולתו פת

מאנדי. גיולה
 קשור בארץ הכדורגל היה לא מעולם

 בארבע שהיה כשם אחד, אדם של בשמו
 לא ומעולם בארץ. מאנדי בילה בהם השנים
 כב־ בארץ, הכדורגל חיי והתלקחו געשו
 שהביא האיש היה הוא אלה. שנים ארבע

ביו הנפלאים להישגיה ישראל נבחרת את
 ונבחרת יוגוסלביה על הנצחונות כמו תר,

 אסיה באליפות והזכיר, הצעירה, אנגליה
ש האיש, גם היה הוא אולם המערבית.

 שאין שלו, הרב המקצועי הידע למרות
של העיקרית׳ במשימה נכשל עליו, עוררים

 של חדש סגל הקמת לארץ: הובא שמה
בכדורגל. לאומית נבחרת

מ להתעלם אין הישגיו, כל למרות כי

ה הכדורגל לקידום עיקרי למכשיר הידע
ישראלי.

גדול אפס - התוצאה
 שילם הקהל רעשנית. היתד, הפירסומת

 מפולפלים. מחירים הכניסה כרטיסי עבור
 המגרש על אך למחצה. ממלכתי היה הטקס

ש ביותר העלובה הכדורגל הצגת נערכה
כא זה היה בארץ. האחרונה בשנה נראתה

 ב־ ,האחרונה בשבת ביניהם התמודדו שר
 הכדורגל קבוצת ביפו, בלומפילד איצטדיון
היש הנבחרת וסגל סטוק־סיטי הבריטית

ראלית.
לה הנתונים כל זה למשחק היו לכאורה

 אחד מצד ומהנה. מלהיב מרתק, משחק יות
 ששמה בריטית קבוצה המגרש על עלתה
מ השנה שעלתה סטוק־סיטי, לפניה. הולך

 הראשונה, לליגה השניה הבריטית הליגה
מהו שחקנים כתריסר בשורותיה כוללת
 כדורגלן־ מתיוס, סטנלי שבראשם ללים,

 למסע־נופש, לישראל שהגיעה למרות המאה.
 בזכות להוכיח, זו קבוצה על שהיה ברור

הראשונה. לליגה שוב להעפיל זכתה מה
ש ישראלית, נבחרת ניצבה שני מצד

 אשר הנוער, נבחרת משחקני בעיקר הורכבה
 של קמיע שום לחו״ל. נסיעתם לפני עמדו
כמו הצלחה זו לנבחרת מבטיח היה לא מזל

מאנדי מאמן
בוזבז האשראי

 מאנדי השאיר בעוזבו אחת: יסודית עובדה
 היתד, בו מצב באותו הלאומית הנבחרת את

בבואו.
 פעל בה התקופה חדש. שחקנים דור
 רגילה. בלתי תקופה הייתה בארץ מאנדי

 עבורו שהיוו תופעות, שתי כללה היא
מא לרשות תעמודנה לא ששוב הזדמנויות

 חילופי של בתקופה פעל הוא אחר. מן
 כשהכוכבים הישראלי, בכדורגל משמרות
מקו את אחד אחד לפנות נאלצו הותיקים

 בתקופה בדיוק הגיע והוא לצעירים. מם
 את הוציא בינלאומיים מפגשים ששפע

הבינלאומית. הזירה אל המקומי הכדורגל
 בקרב הצטבר אלה, תופעות שתי סביב

 אדיר מטען הספורט׳, ואוהדי הכדורגלנים
 מטען וכוח־רצון. שאפתנות התלהבות, של
 בשנת מאנדי של להצלחתו בסים שימש זה

 את ביזבז הוא אולם הראשונה, פעולתו
 דור לו. שניתן התחליף, חסר האשראי, כל

 אינו החדש הדור אבל התחלף, השחקנים
 ממנו. נופל אינו אם קודמו על עולה

 חזקה, זרה נבחרת עם בינלאומי ומיפגש
 אלא הנבחרת, עבור אתגר מהוה אינו שוב

ומפחיד. מדאיג מבחן
ימאנ־ של לכשלונו סיבות הרבה קיימות

 או באישיותו, בו, תלויות כולם ולא די,
 מאנדי גיולה אם אולם המקצועית. בידענותו

 הרי לכשלונו, מהאחריות בחלק נושא עצמו
 שלו. וההליכה־בתלם פשרנותו משום זה

 שאיש בתקופה מהפכה, לחולל ידע לא הוא
 נכנע הוא מולו, להתייצב היה יכול לא

 ובמקום שלו, הפרטית ולנוחיות ללחצים
 הפך בארץ, כדורגל של חדש מושג להקים
 אכול הרקוב, הקודם, הכדורגל מעולם לחלק

והמפלגתיות. התככים
 אחר אדם נוהג היה כיצד לדעת קשה

 מסוגל אחר מאמן היה וכיצד במקומו,
 של חוזרת, הבלתי ההזדמנות את לנצל

 אבל אלה. שנים בארבע שהתהוזה המצב
 הידע שמאחורי כך על להצטער רק אפשר

 אישיות גם ניצבה לא המעולה, המקצועי
את להפוך ביכולתה שהיה קומה, בעלת

 סטוק־ נגד מעולה, משחק אפילו או נצחון,
סיטי.

 דמה, המגרש, על שהתחולל מה אולם
 לבדיחה המשחק, של הדקות 90 במשך
 משחק היה זה הקהל. חשבון על גרועה

 על נעו הבריטים, הכדורגלנים בסלדמושן.
 של תה מסיבת בשעת היו כאילו המגרש,

נוכ בעצם טיובה עשו וכאילו אחר־צהרים,
 לא אדישים, היו הם המגרש. על חותם

לר הזכות שעבור מיכולתם, שמץ הפגינו
גבוהים. סכומים להם שולמו אותה,

בהק התנהגותם את להסביר היה אפשר
 אולם במגרש. ששרר הכבד השרב עם שר

 משחקים היו המאופקים הבריטים אם ספק
מכ שהייתה נבחרת בפניהם ניצבה לו כך,

 המחפיר הבזיון היה וזה לשחק. אותם ריחה
 היה לא הבטלנית בהופעתם שגם — ביותר

לשחק. מי נגד בעצם לבריטים
 הסיכוי כי שקיווה מי שרק. הקהל
ב טמון הישראלי הכדורגל של להתעלותו

 מבין מרה. אכזבה בשבת נחל ההמשך, דור
 במשחק, ששותפו הישראלים הכדורגלנים 16

 בה עתודת־נוער, לאותה שייכים 11 היו
ב התגלו רובם רבות. כה תקוות תולים
 היה ולא מוחלטת. באפסות המשחק מהלך

 או השתדלו, לא רצו, שלא משום זה
 רבים. מאמצים תרמו רובם במשחק. זילזלו

 המגן מלבד דבר. לעשות יכלו לא פשוט הם
סטנלי על אישית ששמר ליאון, השמאלי
 את הכריח הנוקשה משחקו ובשל מתיוס,

 קרב כל על לותיר הותיק הכדורגל שועל
 בפעם מגוחכים. השאר כל כמעט נראו מגע,

 וקרא הקהל שרק שנים, מזה הראשונה
הנב שחקני לעבר מעליבות קריאות־בוז

באחרים, להחליפם המאמן את הכריח חרת,
מהם. טובים היו שלא

 שער לעבר נבעטה לא המשחק מהלך בכל
 את שסיכנה אחת בעיטה אפילו סטוק־סיטי

ש מתוכננת התקפה אף נראתה לא השער.
 אישי מבצע כל היה לא מחשבה. פרי היתר׳
 ניצחה סטוק־סיטי לשבח. ראוי שהיה בודד

 היתד, האמיתית׳ התוצאה אבל .0:1 בתוצאה
גדול. אחד אפם

את גבעה על ש  מכביש מזרחה המתנ
מרחק ביוד, תל צומת לפני חיפה,  ב

ם הירקון, מגשר בלבד ק׳־מ 2 לי חי ת  מ
ם בבניית ת רבי בניני מו ם קו  שקר

תם נראו מו ולנוחות. ליופי בארץ כ

 גינות ירוקים, דשא כרי של מרחב
 אביבי פארק - קיול שבילי פרחים,

 משובצים לתוכו אשר גדול אחד
ת מעולה בבניה בנינים בי קי  אכסכלו

ש הוא הפנימי התכנון נוה. של  החדי
 ואויר. רוח כיווני שלושה ביותר.

ת שמירה ופרק. פרק כל על קפדני

חת אביבי-דירה ארמון  ובריאה מרוו
ם ת א הנ  בני כל של ולבריאותם ל

שפחה, ם ללא במחירים המ די ק  ת
שכנתא  בריבית ל״י 20.000־. של ובמ

 קרקע על היא בנוה דירה .870
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1342 הזה העולם




