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שפיגר מאמן
שיניים בלי איוגון

כדורגל
דטרף ם,3110ח אמניםמ

 לאחרונה מתחוללת חסרת־תקדיס תופעה
 לאיומי־הפיטורין הכוונה הישראלי. בכדורגל

 מאמני־כדורגל כלפי המופנים הסיטוניים,
 הטבלה, בתחתית מזדנבות שקבוצותיהם

סימני־דאגה. ומגלות
 מישנה* התופעה קיבלה האחרונה בשבת

 שניאור יצחק — המאמנים על כא־שר תוקף,
 פתח* מהפועל רדלר ואריה חדרה מהפועל

 להשיג שכוונו לחצים הופעלו — תקווה
 *,קבוצות מאימון המיידית התסטרותם את
 הלוחצים היו פתח־תקווה בהפועל הם.

 אלה היו חדרה, בהפועל ואילו חברי־הנהלה,
 במאמן לפגוע ניסו שאף אוהדים, בעיקר

גופנית.
 בכדורגל .2000 בסך ערבות שטר־
מאמ אירגון שנים 16 מזה קיים הישראלי

 מאמן הוא כעת שלו שיושב־הראש נים,
 מסתבר שפיגל. אליעזר תל־אביב, בית״ר

וולונ גוף למעשה הוא המאמנים שאירגון
בהתאחדות־לכדורגל. בן־חורג ומעין טארי,

 ״נלחמים שסיגל, אליעזר אומר ״אנחנו,״
 ההתאחדות־לכדורגל, עם שנים 15 כבר

ממוסדו בלתי־נפרד לגוף אותנו שתהפוך
 מההתאחדות־לכדור־ חלק גהפוך כאשר תיה.

 להשתמש נוכל שיניים. עם גוף נהפוך גל,
ש כדי ההתאחדות־לכדורגל, של בסנקציות

המאמנים.״ פיטורי בנושא הפקרות תמנע
 200ו־ כדורגל, מאמני 350כ־ יש בישראל

 הקריטריון באירגון־המאמנים. רשומים מהם
 עמידה הוא באירגון חבר לגבי הקובע

 ב־ חבר כל במכון־דנגייט. בקורס־מאמנים
 התקבלו עם מייד להפקיד, חייב אירגון
 ל־ לירות, 2000 בסך שטר־ערבות אליו,

האירגון. הוראות את שיפר מיקרה
 המאמנים 150 מתוך היו״ר, דיברי לפי

שמסי מורשים מאמנים יש הבלתי־רשומים,
 חברים להיות מעוניינים אינם מובנות בות

באירגון.
 אלה לעצמם, שמו עיקריות מטרות שתי

 אירגון־חמאמ־ הקמת רעיון את ויזמו שהגו
המת מיקצועי, מידע חילופי :האחת נים.

 הנערכים מחנות-אימונים בעריכת בטאים
הכדורגל. עונת תום אחרי

האינ על לישמור היא השנייה המטרה
 עיקשת עמידה דהיינו, המאמנים. של טרסים

 שפג קודם העונה באמצע מאמן סילוק נגד
 לרצונו מנוגד כשהצעד שלו, החוזה תוקף

 הכדורגל של העגומה במציאות המאמן. של
 כל אחרי שבו, הפרובוקטיבי הישראלי

 לו גורמת במאמן, האשמה את תולים הפסד
 כאבי־ראש האירגון של השנייה מטרתו

רציניים.
 תוהו־ובוהו,״ ״יש בוערת. התחתית

 להעלים מנסה שאינו שפיגל, אליעזר מודה
 העונה בתחילת ״כבר :ומוסיף המציאות, את

להת רמודגו מהפועל קונפורטי את אילצו
 מתנגד, היה לכדשל, קונפורטי, אם פטר.
 שקרה מה אבל הסוף• עד נלחמים היינו
 שקיבל גם מה התנגד, לא שקונפורטי היה

 קודם שעוד מתברר, אבל כספי.״ פיצוי
 איימה להתפטר, רצונו את הביע שקונפורטי

רמת־גן. בהפועל קבוצודלחץ עליו
שה העובדה עם מ-שלים שפיגל המאמן

 אירגון־המאמנים יישאר לפחות, עונה,
 מבטיח, הוא הבאה,״ ״בשנה חסר־שיניים.

 אם וזאת זה. בשטח הפקרות נאפשר ״לא
ההת של המלא גיבוייה את כמובן, נקבל,

אחדות.״
 בוערת, התחתית כאשר לפי־שעה, אך

 של חשוסים-לטרף מסויימים מאמני־כדורגל
הקבוצות. בתוככי קבוצות־לחץ,

 נתניה, מכבי מאמן של גורלו היה כזה
זה. שבוע בתחילת שמילוביץ, אדמונד

שחייה
למחומים אבות במה

שנים, שמונה מנדלסון לשגב כשמלאו
 אימוניו את לו. נהירים כבר דדשחייה רזי היו

 עיר־מגוריו. בבת־ים, הפועל במועדון ערך
 שנים, תשע לשגב כשמלאו שנה, כעבור

 לכפר- מגוריהם את להעתיק הוריו החליטו
סבא•

 ?״ בני של השחייה עם כעת יקרה ״מה
 •שלימד המורה־להתעמלות, את האם שאלה

 ושם כמורה שימשה בו היסודי בבית־הספר
 השיב ״בבית־ברל,״ הקטן. בנה התחנך גם
 ״השאלה מועדון־שחייה.״ ״יש המורה, לה

 בתרים,״ מהפועל שיחדור יקבל האם היא,
 המקורב המורה־להתעמלות, האם. אמרה

 האם את הביא בישראל, לענף־השחייה
 בנך את להכניס תצטרכי ״את במבוכה:
 האם לה. אמר שנה,״ בת הסגר לתקופת
 הבין לא כלל שגב, הקטן, בנה נדהמה.

,הסגר׳. המושג את
 מנדלסון, לשגב הכישרון. על חסל

 בן בהיותו שנה, כעבור פנים. המזל האיר
 בשחייה. המופלג כישרונו את הוכיח עשר,
 בשחייה, המחוננים נבחרת מאמן טלקי, יוסף

 לא משום־כך המחוננים. לסגל הזמינו
 שנפסקה לתקופת־ההסגר כלל שגב נכנם

 ניבחרת במיסגרת היום שוחה והוא לו,
המחוננים.

 חיות היום, לו אין תחבורה בעיות גם
 הניבחרת. לרשות עומד מייוחד שכלי־רכב

 מאידך, אך לרווחה. נשמו שגב של הוריו
 בעין זאת ראתה לא בת-ים הפועל אגודת

כזה. כישרון על לוותר לה היה חבל יפה.
 נגרם שהיה הנזק את לתאר קשה אולם,

 לתקוסת־ההסגר, להיכנס נאלץ אילו ל־שגב,
 בן בילד שהמדובר העובדה לאור בייחוד

 התפתחותו של בעיצומה הנמצא עשר,
הגופנית.

 המחוננים ניבחרת נושא שכל מסתבר
 אגודות- בקרב מורת־רוח מעורר בשחייה
 מעלה זה לנושא האגודות יחס השחייה.
 המופקדים האנשים אצל נוגות מחשבות

? אמורים דברים במה הניבחרת. על
 סגלים שלושה הוקמו 1974 בספטמבר

את ספורט: ענפי בשלושה מחוננים, של
 ילדים 40 התעמלות, < ילדים 20 לטיקה,

 המחוננים השחיינים ילדים. 20כ* ושחייה,
 נמצאים — עירוניות מקבוצות שקובצו —

 קיבוץ חבר טלקי, יוסף של פיקוחו תחת
 אחד מיספר המומחה שהוא כפר־המכבי,

 גבריאל הוא עוזרו הישראלית. בשחייה
 השחיינים אחד בעבר שהיה מי גלזנר.

 גילי החזה. בסיגנון ישראל של הבולטים
 שנים. 14ל־ 9 בין נעים המחוננים הילדים
 במיזרח־ שכיחה המחוננים ניבחרות תופעת
ובמערבה. גרמניה
 אגודות-השחייה ננשד. ההורים ועד־

 של הצטרפותם את יפה בעין רואות אינן
 הוא, טיבעי אך המחוננים. לניבחרת ילדים

 הוא בשחייה, ילד־כוכב לאגודה יש שכאשר
 מבית־סיפרו, אחרים, ילדים אחריו גורר

 למצוא ניתן זו להנחה ניצחת דוגמה למשל.
 מאגודת ,13ה־ בן שעשוע בועז של במיקרהו

בת־ים. הפועל
 של הנדירות התגליות אחת מהווה בועז

 הוא האחרונות. בשנים הישראלית השחייה
 יוצא־דופן בזמן התירה מטר 100 גומא
 השיא בעוד שניות, 61 של בנייגילו) (לגבי

 על עומד ,22ה־ בן ברנד ח של הישראלי,
שניות. 54.9

 מבחינה המהווה, בת־ים הפועל אגודת
 הישראלי לספורט תעודת־כבוד אירגונית,

 הישארותו על נלחמה בפרט, ולשתייה בכלל
 ועד־ בת-ים. בהפועל שעשוע בועז •של

 ״אם :טען האגודה, את המנהל ההורים,
נמ ילדים פחות באגודה, שוחה לא בועז

 בודים.״ להפועל שכים
המחו לסגל להצטרף בועז ביכר לבסוף

 להשאירו ועד־ההורים מאמצי וכל ננים׳
בתוהו. עלו הבת־ימית׳ באגודה

 טלקי יוסף בפי נישרונות. ביזבוז
טלקי אגודות־השחייה. נגד כבדות טענות

 הצעירים, השחיינים את הורסות שהן טוען
 במקום ארוכים, למרחקים אותם מריצות
 מדגיש האגודות, היסודות. את ללמדם
 רך, בגיל השיאים בשבירת רואות המאמן,

עיקרית. מטרה
 לא־ שילדים הוא, באמת שקורה מה

 שהאימונים מפני לשחות, מפסיקים מעסים
 הילד למשל, כמו, אותם. מתישים המפרכים

 בעבר שנחשב ממעיין־צבי, פרידמן עופר
 לפתע אך השחייה, של העילויים כאחד

בלבד. שנים 14 בן בעודו לשחות, חדל
 באגו־ כשרונות ביזבוז של הקשר, באותו

 •שעבר השבוע באמצע פנה דות״השחייה,
 יוסף אל אורן׳ יריב הספורט, רשות מנהל
 המאמנים ״כל :השאר בין לו ואמר טלקי,

 להשיב מיהר טלקי שלך.״ חברים הרי הם
 אז מאמנים, להם קורא אחה ״אם בכעס:

 שאתה מה לי תקרא מאמן. לי תקרא אל
רוצה.״
 שוברי- המחוננים, הילדים אם ספק

 מעל המתרחש את יודעים במים, השיאים
 יודעים לפחות, ההורים, אך המים• לפני
 שעבר בשבוע שאלה ״גבי,״ שם. הנעשה את

 ״איזה טלקי, •של עוזרו את האמהות אחת
הילדים.״ על חבל ז זה חסר־טעם ריב מין

אופניים
גלגלים על אחווה

 קמו אחדים חודשים לפני חמים בבוקר
 זה, את זה הכירו שטרם אנשים׳ •שלושה

 הרגישו ופיתאום בעולם, שונים במקומות
 שאינו קטן ג׳וק מין בראשם, רעיון שצץ

מרפה.
 קריאל, בני קם שבישראל בכפר־סבא

ו בהתאחדות־לספורט ועדת־האופניים יו״ר
אופ על לרכיבה המועדון־ישראלי מנהל
 לתל־אביב, ורכב אופניו על התיישב ניים׳

 היה בפיו טורם. דפנה חברת־הנסיעות אל
 אופניים, על ברכיבה לתיירים, רעיון־טיולים

 טבע את ״הכר לו: היתה סיסמה וגם
אופניים.״ על ברכיבה ועמה, נופה הארץ,

 שבהולנד, באמסטרדם בו־בזמן, כמעט
 ההולנדית, בטלוויזיה עורכת פוקייה, הגתה

 קטנה מודעה פירסמה היא דומה. תוכנית
 - הולנדים הוזמנו שבה הולנדי, בעיתון

 על־גבי לטיול — פרוטסטנטים־מאמינים
בארץ־הקודש. אופניים

 רכבה לאופניים, משוגעת שהיא פוקייה,
 הסבירה, למודעתה, שנענו אלה כל על

 עשר של עליזה חבורה וליקטה שיכנעה
 לצאת שהסכימו גברים, וחמישה נשים

 :סיסמה היתה לפוקייה גם להרפתקה.
 ולאיכות־ לחיסכון לבריאות, ״אופניים

יותר.״ טובה חיים
 אותה מחברי אחד עיכריים. שמות

 בהאג. סופר־מארקט מנהל דיק, היה קבוצה
 שחלם אדוק, פרוטסטנטי־מאמין הוא דיק

 בעיקבות בארץ־ישראל טיול לערוך תמיד
 ה־ עם ״נולדתי והברית־החדשה. התנ״ך
 מזוקן ,38ה־ בן דיק מצהיר ביד,״ תנ״ך

 עם- הוא היהודי שהעם מאמין ״אני וחביב.
האלוהים.

 של גם ראי הם והברית־החדשה ״התנ״ך
 שהיה, את רק מתארים אינם הם תקופתנו.

 את ומתארים העתיד על גם רומזים אלא
 שנפרשה דיק, של הפילוסופיה על ההווה.״

 ,31ה* בת פוקייה הוסיפה רגל־אחת, על
 לרעיון נתפסנו ״כולנו הנאה: הבלונדית

 וזה מאמינים, כולנו כי דתי, טיול •של
 אופניים על לטייל ומיוחד אכזוטי ניראה

בילקוט־הצד.״ כיתבי־קודש עם
 ,22ה־ בת אנרייטה ובאו התאספו כך
 בן האן ,18ה־ בת מריאנה ,18ה* בן ארט

 בוב ,33דד בן יאס ,23ה־ בת יאניקט ,21זד
 בארץ- אחד יום ונחתו גם, וג׳ינג׳י 26ה־ בן

הקודש.
 הצמיד שמייד קריאל, בבני פגשו כאן

 , שם ההולנדית הקבוצה מחברי אחד לכל
 תהיה שפוקייה הוחלט ברוב־קולות עיברי.
 יהיה בוב דויד, יהיה דיק פרחיה, בארץ
 חנן יהיה יאן יעל, תיקרא אנרייטה ברוך,

 תיקרא העת כל אליו הצמודה ויאניקט,
יוחנגה.

 ! לים, גם החבורה אל הצטרפה בארץ
ש מירושלים אחות שהיא עליזה, המכונה

 שנתיים, כבר בארץ ונמצאת מהולנד, באה
 | לעזור ״באתי יום־הכיפורים• מילחמת מאז

 ״ואפילו בחיוך, עליזה אומרת ליהודים,״
 1 ו* לגור להמשיך רוצה אני נוצריה שאני

! בירושלים.״ לחיות
הצ היה בני דאג שלו ומיידי שני דבר

 לזוג־אופניים, הקבוצה מחברי אחד כל מדת
 1 ו־ מאחור המתנופץ הישראלי הדגל עם

 ! אומר האלה,״ ״האופניים מהלכים. שלושה
 1 יותר, ואפילו קמ״ש 50 לטוס ״יכולים בני,
מפחדים.״ לא אם

 1 ורפי )17( דרייטמן אריה בגדים. שלל
 י ה־ המלווים הם מפחדים. אינם )16( הסמן

 מעין ההולנדית, הקבוצה של ישראליים
תקי על אחראים ואריה רפי חוליה־טכנית.

המתרח התקלות תיקון על האופניים נות
 ״אבל שלהם. שוטפת ותחזוקה בדרך שות

 הם מכספגו,״ משלמים אנחנו הטיול את
 בקורס אנחנו ״עכשיו :ומסבירים מוסיפים

שלנו.״ הסטאד כאילו וזה מדריכי־אופניים,

 בני מאחורי הבל הסתדרו ארוכה בשורה
 מיבנה־גוף ובעל שזוף ,40ה־ בן קריאל

 שריקה ורפי. אריה — במאסף אתלטי.
ל דרך־קבע הצמודה במשרוקית ארוכה

ו בגי, של צוארו על התלוייה שרשרת
 לבושים ורפי אריה בני, לדרך. יוצאים

מתהד הרוכבים שאר אולם ביגדי־ספורט׳
 ציב־ בכל וחלקי־לבוש מלבושים בשלל רים

עי־הקשת.
 וחולצה קצרים מיכנסי־זלמן לבוש דויד

 בשימלת־מכסי רוכבת עליזה פירחונית.
ארו בג׳ינס ופרחיה לברכיה, עד מקופלת

ה המסע נועז. מחשוף בעלת וחולצה כים
מתל־אביב. יצא רכוב

 בזיכרון- אכזיב. בחוף אירדפין
 עם הופגשו הלילות, באחד חנו שם יעקב,
 כדיברי ■שמח,״ מאד ״היה דרוזית. קבוצה

 ושם ולאכזיב, לנהרייה רכבו הם בוב.
שהת ודויד, פרחיה אירוסין: על הוכרז
 לפגי יומיים נפגשו הם ראשון. ממבט אהבו

 הרא־שונים והיומיים — לישראל היציאה
אוויר של הגונה בתוספת בארץ־הקודש,

הכינרת שפת על כשיעור־תנ״ף ומתילדה בוב־ברוך
פסוקי־קודש
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