האמנם.חיים משוגעים״?'

וישעיהו שוואגר ,אך דאג הותר לגורל רגלו
הפצועה מאשר לגורל הקלפים שבידו .יאיר
נוסובסקי התהלך הלוך ושוב ,לא הצליח
למצוא לעצמו מקום לשבת .רק בועז
קאופמן הוותיק היה במצב־רוח טוב .בי
הוא רגיל כבר לכך שברגע האחרון קוראים
לו לנבחרת ,כדי שיוכל לבסוף לראות
מהקו איך החברים שלו משחקים על ה־
מיגרש.
מאמן צ׳יריץ :,״קאופמן הוא שחקן כל
בו .אפשר לשתף אותו כמעט בכל תפקיד,
הזעקתי אותו על כל צרה שלא תבוא.״
★
★ ★

במיוחד באותו ערב ,מכיוון שנודע לו עם
מי יצא לוין לשאוף אויר.

מאז אותה תקרית לא הצליח לוין לשוב
ולמצוא חן בעיני מאמנו .לא עזרה לו
העובדה בי מאז לא עשה צעד אהד מבלי
לבקש רשות מצ׳יריץ׳ .אפילו כשרצה ל
לכת לקולנוע עם אשתי ,ביקש היתי
מיוחד.
צ׳יריץ׳ גם שכח לפתע את תשעת ה־
מישחקים הבינלאומיים של לוין ,בהם קבל
ציון ממוצע טוב מטעם פרשני הספורט
הבכירים במדינה .הוא גם שכח את העוב
דה׳ כי לוין הציל לא פעם את הנבחרת
ממפלות מבישות ,בין השאר במישחק ה
אחרון נגד בלגיה בבריסל .אז נילחם כ
אריה ,ספג רק שער אחד ,מבעיטת אחד-
עשר־מטר.
לוין גם יצא עם הנבחרת לבולגריה,
יום לאחר שבתו ,מירב ,ניצלה בנס ממוות,
לאחר שנפלה ממרפסת ביתו ונפצעה ב
ראשה.

ההתנזרות
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ך* כדורגלנים הועברו משפיים לנתניה.
! ( הם היו עצובים ,כי לא נתנו להם
לראות מספיק חתיכות .הם היו עצבניים,
כי לא ידעו אם יצליחו במישחק נגד
בלגיה.

הילד הפרוכדמאטי
^ ך כל זה לא הספיק עדיין לשכנע את
המאמן .צ׳יריץ׳ השאיר עד הרגע האח
רון את ההכרעה בשאלה :מי ילבש את
החולצה השחורה של שוער הנבחרת.
מומחי ספורט ,הקרובים למתרחש ב
נבחרת ,הביעו את הדעה ,כי אם ישחק
שוערה המשופם של כפר־סבא ,יאיר נו־
סובסקי ,במקומו של לוין ,לא יהיד ,זה רק
תוצאה משיקוליו המיקצועיים של מאמן
הנבחרת.
הסביר לוין :״יכול להיות שאני קצת
פרובלמאטי .אני יודע שיש כאלה שאומרים
שאני הילד הנירא של הנבחרת .אולי .אבל
זה גם אחד התפקידים של המאמן ,לטפל
בדברים באלה .הוא לא מבין אותי .מאז
התקרית שהיתר ,לי ,כשאיתרתי בלילה,
עשיתי הכל כדי להיות בסדר .בכלל ,כבר
היה לי מספיק בגלל האיחור בלילה .אני
נשוי ואבא לשלוש בנות ,ומכל העסק הזה

השוער שסוח ״ז

שנפגע מיחסו של המאמן מילובאן צ׳יריץ׳.
מפיג את עצבנותו במישחק פינג־פונג.

סבלתי מספיק ,כי הפיצו סביב זה הרבה
שמועות.
״ביום השישי האחרון צ׳יריץ׳ הודיע פת
אום שלא נוסעים הביתה .זה יחס לבהיר־
גלנים של הנבחרת? ומה עם המשפחה?
ברור שלא היה לי מצב־רוח לשחק באותו
יום נגד איזו נבחרת בווינגייט.
״הוא העמיד אותי בהתחלה בשער של
הנבחרת ,והייתי בסדר .אחר־כך הוא העמיד
אותי בשער של וינגייט .אז כבר עמדתי
סתם .הוא צעק עלי ,ובסוף העיף אותי
החוצה בכלל .מה אני יכול לעשות ככה אני.

^ |  ¥ ¥ " 1111הוא מילובאן צ׳יריץ /שעד הרגע האחרון לא הכריע בשאלה
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י •  11מי יעמוד בשער ישראל נגד ובחרתה החזקה של בלגיה,
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היו רבים שטענו נגדו כי לא רק שיקולים מיקצועיים הכריעו אצלו בשאלה וו.

אני יודע שהייתי לא בסדר ,מה אפשר ל
עשות?״
★

★

★

ללא מינויים
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יריץ׳ לא הסתפק בכך שמתח את
^ עצביו של לוין .״אצלי אין לאף אחד
מקווי בנבחרת,״ הסביר המאמן ,״מי ש
יהיה טוב ישחק .מי שיהיה לא טוב לא
ישחק .זה הכלל היחיד לפיו אני יכול
ללכת ,ולפיו אפשר בכלל ללכת .אחרת,
אם מחליטים על הכל מראש ,בשביל מה
לערוך בכלל מחנה אימונים ולבחון שח
קנים אחרים?״
לקראת המישחק נגד בלגיה הכניס צ׳י-
ריץ׳ שורד ,של שינויים מהפכניים בהרכב
הנבחרת ,הסתכן בכן לא במעט.

השחקנים גנראו

לפני המישחק נגד בלגיה עשו מנהלי הנבחרת את
הכל ,כדי ששחקניהם יישארו במלון .הכוכבים נראים
בשעת מישחק קלפים .מוצי ליאון )משמאל( ,ישעיהו שוואגר )עם הפנים למצלמה(,
ולידו :רחמים טלבי ,גיורא שפיגל ונסים בכר .גם מישחקי הקלפים לא הפיגו את המתח.

כך ,למשל ,החליט כנראה שלא להעלות
את גיורא שפיגל ,לשתף את ניטים בכר
התל־אביבי בתפקיד של מקשר ימני ,תפקיד
אותו אין הוא ממלא כמעט אף פעם ב
קבוצתו .היה ברור עם זאת ,כי אותם צעי
רים שילבשו את מדי הנבחרת לראשונה,
בזכותו של צ׳יריץ׳ ,יעשו הכל כדי להצ
דיק את התקוות שהוא תולה בהם.
 16שחקני הסגל הלאומי היו די נרגשים
לפני תחילת המישחק .רחמים טלבי שיחק
אמנם בקלפים עם מוצי ליאון ,ניסים בכר
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לקראת המישחק התהדקה מעט ההגירה
סביב הכוכבים הצעירים .החתיכות של
נתניה אמנם טיילו ליד המלון בו התגוררו
השחקנים ,אך לגבי הכדורגלנים הצעירים
ניראו הן כנרות־חנוכה .מותר היה להסתכל
בהן ,אך לא לגעת.
כוכב שפיגל :״במוצאי השבת הלכנו
להצגה כנר על הגג ביפו .לחברות שלנו
אמרו לחכות בכניסה ,ואחרי ההצגה לא
נתנו לנו ללוזת אותן הביתה.״
מאמן צ׳יריץ׳ :״כינסתי את הנבחרת ב
מחנה האימונים הזה ,כדי שאוכל לפקח
עליהם ביתר קלות .הפרדתי את הבחורים
מהבית ,כדי שהם יתייחסו לעניינים ברצי
נות ויידעו לקראת מה הם הולכים.
״בנתניה יותר טוב ,הכל יותר טוב .מחנה
האימונים הוא ארוך יותר ויש משמעת .אך
בעיות יכולות להיות בכל מקום — לא רק
בשפיים.״
על השמועות בדבר החיים העליזים של
שחקני הנבחרת לא ידע המאמן להוסיף פר
טים .הוא ציין רק שלא היו איתם בעיות,
אך שבדרך כלל יש להקפיד על משמעת ו
מתח ערב מישחק רב־חשיבות כמו זה נגד
בלגיה.
כי כדי להצליח במישחק בעל חשיבות,
סבור המאמן ,יש להתנזר מתענוגות העולם
הזה.
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