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כדח־גל
!״צחוק מאיתנו יעשו ״דא

 שתי הכל, למרות יש,, הקטנה לפתח־תקווה
ו הפועל, של היא האחת כדורגל. קבוצות

 חזקה, הנהלה לה יש מסודרת. קבוצה היא
 שחקנים בין סכסוכים אי־פעם בה היו ואם

איש. עליהם שמע לא הרי ההנהלה לאנשי
 רק הגמור. ההיפך היא השנייה הקבוצה

 פתח־תקווה מכבי קבוצת ירדה עונה לפני
 שחסרו העובדה בשל במעט לא א׳, לליגה

 מריבות שיעור־קומה. בעלי מנהלים לקבוצה
 לבין ובינם עצמם, לבין הכדורגלנים בין

יום־יום. של דבר היו מנהליהם,
 צעדה א׳, בליגה העונה, הנורא. הילד
 חיל, אל מחיל פתח־תקווה מכבי בתחילה

מש בצורה יריבותיה כל את ניצחה היא
 מתכוננת היא כי הרושם את עוררה כנעת,

הראשונה. לליגה לחזור ברצינות
 צפו הישנות והבעיות עבר שהזמן אלא

 את הקבוצה מנהלי שיכנעו כל קודם שוב.
ל־ זלצר, (״זאביק״) זאב מבובביהם, אהד

גרונדמן מאמן־שחקן
— לכדורגל ההתאחדות

 הסגר טופס הכניס שזה לאחר ולשחק חזור
ו יגלייבטר, דני שעברה. בשנה להתאחדות

 התנאים על אז זעם אחר, פתח־תקוואי תיק
ל הופיע לא לזלצר, שהוענקו המיוחדים

קבוצתו. של משחק
 חילוקי־הדיעות סוף־סוף שיושרו לאהד

 של אחר ילד־נורא התעורר השניים, עם
 גם כי החליט, קינסטליך פנחס פתח־תקזזה.

ב תחילה פנה הוא בשלל. חלק מגיע לו
עם שוחח אחר ההנהלה, לחברי דרישות
ו אימונים מבמה נעדר מכן לאחר מאמנו,
למשחק. הופיע לא כבר השבת

ש מאמנו, עם הסתכסך אף קינסטליך
למוטב. יחזור כי לשכנעו פעמים כמה ניסה

ל פתח־חקווה: מכבי של אחרת בעיר,
מהם אחד שכל שוערים, ארבעה קבוצה
 באגודה. ביותר הטוב השוער הוא כי בטוח

 פנימיים לתככים מספקת סיבה כמובן, זו,
השחקנים. בין ולעצבנות
 על גם ניכרים הילוקי־ר,ריעות תוצאות

ב כבר הפסידה הקבוצה הכדורגל, מגרש
 קרית־ הפועל נגד (השבת ממשחקיה שלושה

ל בסיכוייה הפוגמת עובדה ),0:1 חיים
הלאומית. לליגה חזור

ל הפתח־תקוזאים הכדורגלנים אחו הסביר
 האחרונים ״במשחקים הזה: העולם כתב

ש כדי המגרש, על סאבוטאג׳ קצת עשינו
צחוק.״ מאיתנו לעשות שאי־אפשר ידעו

 דוב פתח־תקווה מכבי מאמן הסביר
 במשחקים. רציני היד, לא ״קינסטליך מאלים:

 פתח־תקוואים התאמן.״ לא אדיש, היה הוא
 קינסטליך הכריז פעם לא כי אמרו, אחרים

וש להנאתו, כדורגל משחק שהוא ),22(
 להתאמץ הנוכחיים בתנאים מוכן אינו
המידה. על יתר

 יחזיק לא קינסטליך הצפוי: הפיתרון
 עם יתפייס כדורגל, ללא משבוע יותר מעמד

לשחק. ויחזור מאמנו,
ת א ר ק ובוהן תוהו ל

 לכדורגל הישראלית ההתאחדות אפילו
ב ברצינות. עצמה את לוקחת אינה כבר

 היא אותם ההתאחדות, הנהלת מחוזרי אחד
ב הכדורגל אגודות כל בין להפיץ מקפידה

ב כדורגלן כי חגיגית הודיעה היא ארץ,
וב בעת יכול אינו :לאומית ליגה קבוצת

ה באותה לשחק וגם לאמן גס אחת עונה
 האימון. בעד תשלום ולקבל קבוצה,
מפורסם, חוזר ואותו החלטה אותר, מאז

קאפיטודניק מאמן־שחקן
רציני מוסד אינה —

 ההחלטה חדשים. חוזרים עשרות כבר הופצו
 לסעיף כמו תוקף לה ויש וקיימת, שרידה
 אחד אף כאמור, אבל, ההתאחדות. בתקנון

ברצינות. זה את לוקח לא
 קבוצות בשתי הנשירה. לקראת

ה כדורגלנים יש בארץ הלאומית בליגה
 פה פוצה ואין בקבוצתם ומאמנים משחקים
כדור מאמן תל־אביב בבני־יהודה ומצפצף.

 גרונדמן. (״יענקל׳ה״) יעקב הקבוצה גלן
 (״קפי״) אהרון מאמן רמת־גן בהכוח־מכבי
קפיטולניק.
 בבני־ לשחק אמנם מרבה אינו גרונדמן

 בו במישחק שבועיים, לפני רק אך יהודה,
 ,0:1 פתח־תקווה הפועל את קבוצתו ניצחה

 סדיר באופן משתתף קפיטולניק שיחק. הוא
קבוצתו. משחקי בכל וקבוע
ל הזה המצב גרם לא עוד עכשיו עד

ל שההתאחדות יודעים שהכל מביזון בעיות,
רציני. מוסד אינה כדורגל

 עוד איש עליה אחת בעיר, ישנה זאת עם
קבו כאשר הכדורגל, עונת בתום חשב: לא

 לליגה לנשור תצטרכנה לאומית ליגה צות
 בכך להיזכר לפתע עשויות הן יותר, נמוכה

ה ההתאחדות הנהלת של החלטה שישנה
 בקבוצותיהם, לשחק מאמנים על אוסרת

ה כל של משחקיהן פסילת את תדרושנה
האלה. קבוצות

ל לפנות יכולה אחרת קבוצה כל גם
 מישח־ תוצאות את לבטל בבקשה התאחדות

המאמנים. משחקים בהן הקבוצות נגד קיר,
 ב־ תעשה מד. הדעת על להעלות קשה
 תציל וכיצד ההתאחדות אלד, מעין מיקרים

מתוהו־ובוהו. המקומי הכדורגל את אז
אותם. הזהירו שלא בך אחר יגידו ושלא

ה ק ס פ ה
 הלאומית הליגה מישהק את שהפסיק לאחר

 לה־ שעריים מכבי בין האחרונה, השבת של
 יצחק שופט־המישחק טען פתח־תקוזה, פועל

קאופ בועז פתח־תקווה כדורגלן כי עורבי,
המישחק. הפסקת על הורה ולכן בו, פגע מן

 לא טען זאת, לעומת קאופמן, בועז
בשופט. נגע לא בכלל הוא יער, ולא דובים

 כדורגלני רמזו עליה שלישית אפשרות
ל שלא הוראות ניתנו להם פתח־תקווד״

קאופ לא אחר, שחקן הפרשה: כל על שוחח
לזהותו. הצליח לא הוא אך בשופט, פגע מן,

ה ועדת בפני להוכיח בועז יצליח אם
ש זה הוא לא כי ההתאחדות, של משמעת

 להראות השופט יצליח לא ואם בשופט, פגע
 מאוד עליו יקשה הרי — בו פגע באמת מי

ל 0:1 של .(בתוצאה הפסיק מדוע להסביר
המישחק. את לפתע שעריים) מכבי

1543 הזר, העולם


