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הודעה

 באמצעי שפורסמו נכונות בלתי ידיעות עקב
 חברים מספר של פעילותם בדבר התקשורת

 למען הישראלית המועצה של הפעולה ועד של
 את הוועד מוסר פלסטיני, ישראלי שלום

הבאה: ההודעה
ת לקרב כדי שהוקם ציוני גוף היא המועצה * א סוד על הפלסטיני לעם ישראל בין השלום ״ י הברה י

ה בזכות הן הדדית מ  מדינת של וריבונותה קיו
 והן למולדתו החוזר היהודי העם כמדינת ישראל
 ולמדינה עצמית להגדרה הפלסטיני העם בזכות
ישראל. לצד משלו

ה הגשמת לשם י תי ם המועצה מקדישה מטרו  מאמצי
שיטתיים רבים ת להביא ו  הציבור אל הן דברה א

 רצופים מגעים הפלסטיני. הציבור אל והן הישראלי
ם אישים עם טיני שטחים פלס  חוץ ובארצות ב

ת הביאו  לשלום המגמות בי הכרה לכלל המועצה א
 במינשר שפורסמו בפי המועצה, עקרונות ברוח
ם שלה, בלי ם על מקו קי  הציבוריות של נרחבים חל

ת. הפלסטיני

סוד על * ה זה מעודד נסיון י ט חלי  להרחיב המועצה ה
ת האפשר כבל ת עם מגעיה א דו סו ם י טיניי  פלס

שטחים סתרו לא כאלה ומגעים העולם וברחבי ב  הו
סלת המועצה אין מהציבור. הג לצורך מגעים פו

ה שמת תי טרו ם אישים עם מ מני  כדי אש״ף עם הנ
ת לבדוק ת של האפשרות א מו קד ת ת ה א  הכרה לקר

הדדית.

ת בתוקף 4 ה הנסיבו תנ ם מו מ כאלה מגעים של קיו
ם אישים של בתיווכם * הודי ם ולא י די הו  ברחבי י

ע שביכולתה כל עושה והמועצה העולם  להסתיי
ם הטוב וברצונם בהם ת לקד  ישראל בין ההבנה א

הפלסטיני. הערבי והעם

חד האופי בגלל * ת אלה מגעים של המיו תני מו
ם במניעת זה בשלב ההצלחה * מ  שמות של פרסו

ת להציע המובנים האישים  וכמו־כן תיווכם א
ם אישים שמות  במאמץ חלק ליטול המובנים אחרי
זה. חיוני

ק בה עד שרכשנו הנסיון 4 חז ת בנו מ ה א קוו ת  בי ה
״ י סוד על אפשרי הפלסטיני והעם ישראל בין השלום י  י

 אין עדיין אך הצדדים. משני הדדית הברה של
ר בידינו סו מ ת על לציבור ל והשי המגעים תוצאו
ת. ה אנו חו קוו ם ירחק לא כי ת ה היו  בידינו ויהי

את. לעשות ן ז
ם אנו במקביל קווי שלת היום ירחק לא בי מ  וממ

 העם בזכויות ההברה בי לדעת תיווכח ישראל
ת הפלסטיני מ ד ק ת מ את השלום סיכויי א בט ו

ישראל. של חונה
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י זה נוער זה
 חלוץ טבק, בני שהבקיע ,ניצחוןושער

ש במישחק בכדורגל, הלאומית הנבחרת
 היווה שעבר, בשבוע יוון נבחרת נגד נערך

 הכדורגל עונת של שמאל ברגל פתיחה
הבינלאומית.

 הבוגרת הנבחרת של מצבה בעוד אולם
 ומתעוררת צפה וסיכויים, תיקוות מעורר
ל דור־המשך יקום האם :השאלה מחדש

ן הנוכחי סגל
 נבחרת־ מתוך לצמוח חייב דור־ההמשך

 דצמבר שבחודש זו, והנה, הלאומית. הנוער
בינלאו טורניר בארץ לארח צריכה הקרוב

קיי שאינה כימעט נבחרות־נוער, של מי
משו היא חודשים חמישה מזה כלל. מת

 היא שעבר השבוע לסוף עד לגמרי. תקת
 רק אחד. בודד לאימון אפילו כונסה לא

 אותה כינס שעבר, בשבוע הרביעי ביום
אי לאימון־בכורה. שפר, עימנואל מאמנה,

והז הפקרות של שערורייה חשף ־זה מון
 נבחרת־ להיות שאמור מה מאחרי נחה

בכדורגל. ישראל של העתיד
 המתחולל על חקירה פרטיים. עסקים

 -שמזה הנוער, ניבחרת של מאחרי־הקלעים
 מי -שפר, עימנואל עליה מופקד שנתיים
נבחרת־ד,בוג מאמן בתפקיד בעבר שנכשל

 לגרום העלולה עגומה, תמונה חושפת ,רים
 של שאחזקתו למרות זאת, לעתיד. בכייה
 לכדורגל להתאחדות עולה בתפקידו שפר
לעונה. ל״י אלף 120כ־ -של סכום

הדב מתנהלים השטח, פגי על לכאורה,
ההת עסקני מי־מנוחות. על כתיקנם, רים

מדי יש שלשפר כך על מצביעים אחדות
ואומ הנוער. סגל לגיבוש מתוכננת ניות

ההת פירסמה מיספר שבועות לפני נם,
כדו הוזמנו בה הודעה לכדורגל אחדות
 למיבחנים, ונערים נוער קבוצות רגלני

 איזוריות. נבחרות־נוער של הקמתן לקראת
 לבחור צריך שפר היה אלה קבוצות מתוך

 ניב־ את שיאיישו החדשים הכישרונות את
 מאליו, ומובן טיבעי אך זה היה הנוער. חרת

ו יאמן הנערים, את יבחן הנוער שמאמן
האחוריות. הנבחרות על יפקח

לח שונים הדברים פני שבשטח, אלא
 קבוצת־הנוער מאמן הכט, עודד הודה לוטין.

המ כאחד גם המשמש תל־אביב, מכבי של
 לכל מופיע לא ״־שפר האיזוריים: אמנים

 ה־ המאמנים אלינו, מטלפן הוא האימונים.
מתגל איך מידע מאיתנו ומקבל איזוריים,

העניינים.״ גלים
 עסוק אדם הוא נבחרת־הנוער מאמן כי
מההת משכורת מקבל שהוא למרות מאד.

 נבחרת־ לאימוני להתפנות לו קשה אחדות,
מצ עסק בעל הוא שפר עימנואל הנוער.

מש הוא ובנוסף ביגדי־ספורט, לשיווק ליח
הכדו לתורת ראשי מורה בתפקיד גם מש
שב כדורגל למאמני בבית־הספר רגל

מ גוזלים הפרטיים עיסוקיו וינגייט. מכון
 נבחרת־הנוער אימוני מרבית -שאת עד זמנו,
 אמציה ירושלים, הפועל מאמן עוזרו, עורך

לבקוביץ׳.
 נקבע למשל, כך, דהתפגדת. יבול לא

 בכדורגל, נבחדת־הנוער של אימון־ד,בכורה
ב שש לשעה רמת־גן, באיצטדיון שנערך

 שפר : הסיבה לחשיבה. קרובה •שעה ערב,
קודם־לכן. להתפנות היה יכול לא

כשד,נב העונה, תחילת עם עתה, ואילו
 גבוה, אימונים למהלך להיכנס צריכה חרת
הפרטיים. עסקיו לרגל לחו״ל, שפר יצא

 ידעו לא כלל נבחרת־הנוער כדורגלני
 לחו״ל. שעבר השבוע בסוף יצא שמאמנם

 ייערך הבא שאימונם הודעה קיבלו רק הם
 מהם רבים אם ספק קצרה. פגרה אחרי

 היה הראשון באימון שכן, כך על יצטערו
 לא עבורם להוות שצריך מי עם מיפגשם

חי דמות גם אלא מיקצועית, סמכות רק
ביותר. מאכזב נוכית,

הכדו מרבית את הכיר לא שכלל שפר,
 נבחרת- לסגל שהוזמנו הצעירים רגלנים
וחי האימון, בעת חניכיו על צעק הנוער,

 ״חמור! :בלתי-חינוכית בלשון אותם רף
 50 לפני שיחקו ככה משחק? אתה איך

 שכלפי בעוד אחד, ככדורגלן גער שנה!״
 לימד מי ״טמבל! יותר: אדיב היה חברו
כדורגל?״ ל*שחק ביכלל אותך

 אלמוג, (״מיקה״) מיכאל נשאל כאשר
 לכדורגל, ההתאחדות ראש כיושב המכהן
להע מנסה לכדורגל ההתאחדות אין מדוע
 מקבל ״אני השיב: במקומו, שפר את מיד
הנוער, ועדת מיושב־ראש הדיווחים את

שפר :כחרת־הגוער טאמן
אותי!״ ״חפש

״מב אלמוג, המשיך •שרטוב,״ •שרטוב. רוני
 שהכל לי ומדווח הנבחרת, באימוני קר

 לא •ששפר לי ידווח שרטוב אם כשורה.
ההת האיזוריות, הנבחרות לאימוני מופיע

בהתאם.״ תנהג לכדורגל אחדות
 מדיווחים ניזון אלמוג שמיקה מתברר,

 רוני היה צריך הדברים מטבע כי כוזבים.
 — במו-עיניו — מקרוב לעקוב שרטוב

 שבועות לפני עד האיזוריים הסגלים אחר
 חודש לפני פעלה כשהנבחרת וגם מיספר,
 אגב, הדברים. פני הם כך לא אולם, אפריל.

 הרביעי ביום הנבחרת, של באימון־הבכורה
שרטוב. רוני נכח לא שעבר, בשבוע

כדו לנדאו, גיל לריק. - סכום־עתק
ש תל־אביב, והפועל הנוער נבחרת רגלן

 השיב -שנה, מלפני בנבחרת־הנוער נשאר
 כזה •שיש יודע ״אני :-שרטוב לרוני ביחס
 אותו ראיתי לא אני אבל (שרטוב), אדם

 לחוד-ש עד התאמנה, כשד,נבחרת פעם, אף
האחרון.״ אפריל

 עולות האיזוריים הסגלים על ההוצאות
ל לירות אלף 100כ־ לכדורגל להתאחדות

הנב שיטת -שכל מלמד, העבר נסיון עונה.
עמ לא שפר, מצדד -שבה האיזוריות, חרות

 שנב־ טורניר בכל המציאות. במיבחן דה
 גכשלה היא חלק, בו נטלה חרת־הנוער

 (באפריל בגרמניה קרר, כך חרוץ. כישלון
 בטורניר לפני־כן, קרה גם וכך האחרון),

 בישראל -שנערך לגבחרות־נוער הבינלאומי
).1975 דצמבר (בחודש
 לרבע־ קרוב של שסכום־עתק דומה,

 להקמת עונה מדי המופרש לירות, מיליון
 •שאין מה־גם לריק. מבוזבז נבחרת־נוער,

 נבחרת־הנוער בין מיקצועי קשר כל היום
 — המאמנים שני כשבין הבוגרת, לנבחרת
 -שוררת — -שווייצר ודויד •שפר עימנואל

 -שלום אומרים בקושי והם מתוחה, אווירה
לרעהו. איש

 תגובתו את הזה העולם כתב כשביקש
נב אין מדוע לשאלה שפר, עימנואל •של

 לחצי־שנה, קרוב זה פועלת הנוער חרת
 ״אני :לו האופיינית בנימה המאמן השיב

 חייב לא גם אני לך. לענות רוצה לא
 אני עכשיו ! ? לי תעשה מה לך. לענות
להת יכול אתה אותי, רוצה אתה אם עייף.

אותי.״ לחפש חיל
 ששפר מסתבר, שפר. שד מעלליו

 מתנהג, שהוא כפי להתנהג לעצמו מרשה
 הספורט בצמרת עסקנים •שכמה מפני רק

 בין נלהבת. תמיכה בו תומכים בישראל
 (תלמידו וידרא מיכה את לציין ניתן אלה

ההת הנהלת כחבר המכהן מכפר־סבא),
 רשות מנהל אורן יריב לכדורגל, אחדות

 ויינגרטן. גילעד זה, -של וסגנו הספורט,
 רוני את גם להוסיף אפשר זו לרשימה
שרטוב.

 גיבוי לו מספקת בשפר העסקנים תמיכת
מעל לפי אותו לשפוט אם לפריקת־עול.

לב צריך שפר היה הלא־רחוק, בעבר ליו
 באחד ובריח. סורג מאחרי תקופת־מה לות

 למיזוודותיהם לתחוב העז הוא ממסעותיו
 באלפי שנאמד ציוד־ספורט שחקניו של

 מי רוזן, צבי מאשר זו (עובדה לירות
 בכדורגל הלאומית הנבחרת קפטן שהיה
יהוד). הפועל בשורות מופיע וכיום

 -שיש הוא הפרשה, בכל הרע שורש
 — לכדורגל בהתאחדות עסקנים — כאלה

 ב״חדר־ההמ־ שפר את להחזיק המעדיפים
 סבום־עתק תמורת ההתאחדות, של תנה״

לעונה. ליחת אלף 120 •של
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