
ספורט

רגל כדו
בצמרת מקום

 כל על מילחמה רק !חבר׳ה פייט, ״רק
 הפועל שחקני נשבעו כך וכדור!״ כדור

 יד־על־יד, מניחים שהם תוך באר־שבע,
 העונה לקרב עלותם קודם ספורות #ניות

האח בשבת שנערך ירושלים, בית״ר נגד
 והסתיים בירושלים, ימק״א במיגרש רונה

.2:0 — הבאר־שבעים של בניצחונם
 הבומבסטיים הביטויים לכסיקון אפילו

 להגדיר התקשה הישראלי, הכדורגל של
 באר־שבע הפועל בין מישחק־השנה את

ירו בית״ר קבוצת אחריה׳ הדולקת לבין
 של החדש הלהיט העונה שהפכה שלים,

״ועי איתנים״, ״קרב הישראלי. הכדורגל
 היה זה — הגורלי״ ״הקרב פיסגה״, דת
 לתאר שניסו הציוריים מהביטויים חלק רק

 ימים שבוע כבר שהחל המתח, את ולהגביר
הקרב. לפני

תש מכל המאושר הניצחון. אדריכל
 גדרות בין אל שנדחסו הצופים אלפי עת

 הניצחון, אדריכל היה צר־המידות, המיגרש
 לבקד אמציה הבאר־שבעים, של מאמנם

 את לבקוביץ סיפר השבוע, בתחילת ביץ.
בשי הירושלמים על קבוצתו ניצחון סוד
 לכן בוצי. שהמיגרש ״ידענו : 2:0 עור

 ארוכים. במהלכים לשחק לשחקני הוריתי 2
 יכול היה לא קצרים פסים של מישחק

 את שכיסה מישטח־הבוץ מפני להתבצע,
מישחק על הדגש את שמתי המיגרש. כל !

 באר־ הפועל כשדהרה אנושי. חומר
 אוהדי היו האליפות, לכתר אשתקד שבע

 לא שלקבוצה בטוחים במדינה הכדורגל
 לזכות כדי והניסיון, הארוכה הנשימה יהיו

הדב פני היו כך לא אך הנכסף. בתואר
המ אליפות בתואר זכתה והקבוצה רים,
 ,21ה* המחזור לאחר היום. בכדורגל. דינה

 למאזנה כאשר נקודות, 29 הקבוצה צברה
 — ירושלים בית״ר — אחריה הדולקת של

 הנקודות שלוש פער פחות. נקודות שלוש
נמ שהליגה מאחר משמעותי, יתרון הוא
השני. בחלקה כבר צאת

 מעלה הקבוצה של הצלחתה עיקביות
 כך על הצלחתה. סוד מהו השאלה, את

 הראשיים הגורמים ״שגי המאמן: השיב
וה הביתי, המיגרש הם הקבוצה להצלחת

השח הקבוצה. את המאייש האנושי חומר
 למען משחקים הלב, כל עם משחקים קנים

 אני וצעירים. ותיקים של שילוב הקהל,
אפי השחקנים, שכל מלא בפה לומר יכול

 מישמעת בעלי הם שביניהם, הכוכבים לו
 הקהל. הוא חביב ואחרון־אחרון טאקטית.

 שלו־ הקבוצה את מלווים מישחק־חוץ בכל
צופים.״ שת־אלפים

סת הבאר־שבעיים, הפייטרים אחד-עשר
 יותר של פיותיהם את האחרונה בשבת מו

 שהניפו היהירים הבית״רים אלפים מששת
 באותיות נכתב מהן באחת אשר כרזות,

 מלווה גשמים, של ״ירושלים :קידוש־לבנה
 זו כרזה הבאר־שבעיים״. לרשת בשערים,

 הבית״רי השער כיבוש עם מייד קופלה,
 הבאר- ברד מאיר על-ידי ,25ה- בדקה
שבעי.

בטבעיות היום מדברים באר״שבע אוהדי

 אלה שבימים מכחישים, אינם אף אליו,
שווייצר. דויד המאמן נגד קשר מתחולל

 הסיכסוך רקע לגבי בהבהרות שרוצה מי
 לחטט חייב ליריביו, הלאומי המאמן בין

הישר הכדורגל של האפלים בסודותיו
 שבו הסיכסוך לאחור. אחדות שנים אלי,

מיש על בתחרות הדוק קשר קשור מדובר
בת שנערכה הניבחרת של האימון רת

 ל- שווייצר דויד בין ח־סד שנות חילת
 בניצחונו ונסתיימה שמילוביץ/ אדמונד

הראשון. של
ת מ תי המאמ שני בין התחרות פה. ס

 — ושמילוביץ שווייצר — הבכירים נים
ב חשאיים והסכמים קנוניות חושפת
 ועדת לפני שהתרחשו הישראלי, כדורגל
ולאחריה. עציוני

 של הצלחתה לאחר שנה ,1971 באוגוסט
 העולמי הגביע במישחקי ישראל ניבחרת

 שמילוביץ אדמונד קיבל ,1970 במכסיקו
 הכדורגל של הבכירה האימון מישרת את

 המאמן בידי לפני-כן שחיתה הישראלי,
שפר. עמנואל

 קבוצת־לחץ המהווים הספורט עיתונאי
 התקוממו הישראלי, בכדורגל מאד חזקה

 את למנות — הפועל מרכז החלטת נגד
 העיתונאים אחד לאומי. כמאמן שמילוביץ

 כדורגל ״מר המנוח, ברים לצבי טילפן
 יושב־ראש סגן אז שהיה מי ישראל״,

 החזק והאיש לכדורגל ההתאחדות הנהלת
 אח ברים צבי לפני העלה העיתונאי בה.

 כמאמן שווייצר דויד את למנות האפשרות
והאפרוחים. הנוער ניבחרת

שב מפני המציאה, על קפץ ברים צבי

ירושלים כית״ר אוהדי ההללכקוכיץ גאר־שכע הפועל מאמן
הבקיעו הבאר־שבעיס — וצרחו צעקו הירושלמים

 כדורים שליחת על התבססות היינו יעיל,
לשחק קבוע מערך הכנתי לא ארוכי־טווח.

נים.
 בהתאם גמיש, במערך שיחקה ״הקבוצה

 הקבוצה המישחק. במהלך שנוצרו לתנאים
 הקבוצה חוד את לשלוח למטרה לה שמה

 בעיקר לפריצות — ואביטן ברד ממה, —
 שלא ר, בית״ הגנת את שהביכו מהאגפים,

מזהיר.״ ביום היתד,
 בן לבקוביץ אמציה של חניכיו ואומנם-

ו ישראל ניבחדת של שחקן־לשעבר ,38ה־
 ומילאו דופי ללא פעלו תל־אביב, הפועל

 שנתן הטאקטיות ההוראות אחר בקפדנות
״אומ המאמר, אומר ״כשמצליחים״, להם.
 את ביצעו וכולם כשורה היה שהכל רים

 היו הפעם האמת, למען כהלכה. ההוראות
ב וביצעו טוב, בכושר באמת השחקנים

המישחק.״ לפני הוראותי את שלמות
ב עוררין ללא ששלט הבית״רי, הקהל

 אמציה את הפתיע ביציעים, הקולני עידוד
 הודה השתנתה,״ שביוז״ר ״כשם לבקוביץ.

אוהדיה.״ השתנו גם ״כך בסיפוק, המאמן

 במהדורה המדינה אליפות בכתר זכייה על
 :לבקוביץ אמציה מדבר כך לא שנייה.

 רק חושב אני ן מדברים בכלל הם מה ״על
 מכבי מול בבאר־שבע שלנו המישחק על

בטבלה.״ האחרונה רמת־עמידר,

נדנדה

 בתמיהה שאל מ׳דוויד׳?״ רוצים ״מה
יש ניבחרת משחקני אחד שעבר בשבוע

 השיב יודע?״ לא ״אתה בכדורגל. ראל
 ״העיתונאים בניבחרת, ותיק כדורגלן לו

 לפני ימים חודש אותו, לשבור רוצים
שלנו.״ הקדם־אולימפית המשימה
לאח סערה הישראלי הכדורגל צמרת

ב קשה, ביקורת -שהוטחה לאחר רונה,
 (״דוויד״) דויד הלאומי במאמן מתכות,

 כי מקורביו בפני הודה שאף שתייצר,
 :אינטרסנטים מיספר ועוד עיתונאים שני

 עסקנים סיבה.״ כל בלי לחיי ״יורדים
המקורבים הישראלי, בכדורגל בכירים

 האליל- שתייצר דויד היה ימים אותם
 עת באותה הישראלי. הכדורגל של התורן
 בכתר לזכייה נתניה מכבי את אחריו הוליך

 ברים נקודות! שבע של ביתרון האליפות,
 הנוער כמאמן שתייצר את ימנו אם כי ידע,

 מתנגדי פיות אחת בכך יסתמו הלאומי,
שמילוביץ.
 שמילוביץ אדמונד חוזה. דרישת

 שעמיתו, לו שנודע לאחר לשנה. הוחתם
 הוא אף רצה לשנתיים, הוחתם שתייצר,

 ראה ששמילוביץ נראה לשנתיים. בחוזה
 שנה, לאחר הטיבעי כמחליפו שתייצר את

שנ למשך חוזה תוקף בכל דרש ולכן
תיים.

 הטורניר היתר, שמילוביץ של משימתו
 אפריל בחודש שנערך הקדם־אולימפי,

 נושלה ישראל ניבחרת בראנגון. 1972
בור מול חצי-הגמר בשלב מהמישחקים

מט אחד־עשר בבעיטות כשנכשלה מה,
רים.

ה להופעותיה שבועיים, של בהפרש

שוויצר נכחדת מאמן
האחרון הטורניר

 נערכה הבוגרת, הניבחרת של כושלות
שתיי דויד לניבחרות־נוער. אסיה אליפות

 בכדורגל נדיר להישג חניכיו את הוליך צר
 בטורניר הבכורה את נטל הוא האסיאני:
 יחס־השערים כאשר בבאנגקוק, שהתקיים

 שערי- (!)21 — על הורה הניבחרת של
• זכות.

 חזר תהילה אפוף כסף. מדליית־
 מובס חזר עמיתו ואילו לישראל, שתייצר
 ששמילו־ בהחלט ברור היה לכל ומיואש.

בהת חברינו״ ״סיעת אבל יסולק. ביץ
הח היא אחרת. חשבה לכדורגל אחדות

 המשימה את שמילוביץ על להטיל ליטה
 הקדם־עול- לטורניר הניבחרת את להכין

 במישחק- נכשל. הוא בסיאול. שנערך מי,
הישר הנבחרת הפסיקה בסיאול הגמר
.0:1 דרום־קוריאה לנבחרת אלית
 מישרת את שתייצר דויד קיבל אז

ה כשהמשימה הלאומית, הניבחרת אימון
■ש אסיה, עמי מישחקי היא שלך קרובה
בטהראן. 1974 בספטמבר נערכו

 אך יפה, מישחקיה את פתחה הניבחרת
 פיק־בר־ בה אחז במישחק־הגמר דווקא
ה שהיו איראנים, אלף 120 לעיני כיים.

 .0:1 בתוצאה הניבחרת נוצחה מארחים,
 מדליית- שבאמתחתה ארצה חזרה היא

 מתנגדי את סיפקה לא זו, מדלייה הכסף.
מוע חדרים בחדרי העלו שכבר שתייצר,

 שתייצר. של מקומו את שירש אחר, מד
 נשאר כולם, על לגבור הצליח הוא אבל
הניבחרת. מאמן היום עד

 בימים שוב, מוטחת חריפה ביקורת
או מאשימים שתייצר. דויד במאמן אלה,

 ומנפה מזמין שהוא השחקנים בריבוי תו
 — מיקצועיות טענות מילבד מהנבחרת.

 שתייצר, נגד המושמעות — רבות והן
בנב הפרות־מישמעת על טענות נשמעות

תגובה. ללא — חרת
 לא היום עד ניכחרת־נוער. אין
 קבוע. שחקנים צוות שתייצר לעצמו גיבש
 איש אין וזאת — ייאמר להגנתו אבל

 סובל הישראלי שהכדורגל — מכחיש
 שפי- שפיגלר, כמו כוכבי-על מהעדר היום
 ביכולתם שאין וליאון, רוזנטל פרימו, גל,

 המיקצועני עברם בגין בניבחרת להופיע
 היום סובלת שהניבחרת מד,-גם בחו״ל.

 כשזימן בה. לשרת מוטיבציה מהיעדר
 השיב לנבחרת, בלו מיקו המגן את שתייצר

 חנות, לי יש אותי. ״עזוב השחקן: לו
 בשביל ראש לי אין חולה. שלי והשותף

הניבחרת.״
 ניבחרת־ כלל לישראל שאין מתברר

 אימוני על המופקד שפר, עימנואל נוער.
 שנערך האחרון בטורניר נכשל הנוער,

השלי במקום דורגו כשחניכיו בישראל,
 מוצרי- של מצליח יבואן שהוא שפר, שי.

 אותם בעצם לגרמניה, לפתע נסע ספורט,
 ניבחרת־ על מופקד היה שבהם ימים

הנוער.
נג מה״קשר״ לאחרונה נפגע שתייצר

 לחרוק. הניבחרת שהחלה קודם עוד דו,
 שאם לספר, ידעו ואנשי־סודו מקורביו

ב הראשון במקום הניבחרת תזכה לא
ב שייפתח הקרוב, הקדם־אולימפי טורניר

המיי התפטרותו את יגיש זה, חודש סוף
 שאיתה נתניה, מכבי את לאמן ויעבור דית

 אדמונד :אותו לרשת המועמד חיל. עשה
נתניה. מכבי את היום המאמן שמילוביץ,

2009 הזה העולם


