
ספורט
רגל כדו

ם ניגוד ס׳ ר ט אזנ

 ב־ השבת ביום ייערך מעניין מיפגש
 לכדורגל, הלאומית הליגה מישחקי מיסגרת

תיאו תל־אביב. ומכבי נתניה מכבי בין
 התל־אביבית הקבוצה עלולה עדיין רטית׳
 נתניה שמכבי בעוד הארצית, לליגה לרדת

הטבלה. בראש טוב במקום ניצבת
 (״יעני יעקב נתניה, מכבי של המאמן

 תל- מכבי מאמן יהיה גרונדמן, קל׳ה״)
 חוזה חתם גרונדמן הבאה. בעונה אביב

 שבועות, כמה לפני תל-אביב מכבי עם
ה הליגה במיסגרת אותה לאמן וישמח

לאומית.
 הנוכחית קבוצתו את גרונדמן ינהיג כך

 כשאימת־הירידה לעתיד, קבוצתו נגד
עליה. מרחפת הארצית לליגה

 ליגה. בשום רצוי אינו זה דברים מצב
 מחתימים שם לקרות. יכול זה אין באנגליה

עונת־המישחקים. בגמר רק חדש מאמן

רסל כדו
רו מיג־,* עור מחי

 מכבי של הכדורסל שחקן ברקוביץ, מיקי
 בקבוצת- לשחק הצעה קיבל תל-אביב,

 נודע, מקורבים ממקורות איטלקית. פאר
 כאשר ההצעה, את קיבל המחונן שהשחקן

 מישחק-הגמר, אחרי שטראסבורג את יצא
 שהקבוצה גם נודע באיטליה. עסקים לעשות
 אלף 100ו־ 70 בין הנע סכום לו הציעה

לעונה. דולר
 תל- מכבי עם חוזה על חתום ברקוביץ׳

 כש- הבאה. העונה בסוף שיסתיים אביב,
 הצעות. כמה ״קיבלתי :ענה להגיב, התבקש

 רוצה. שאת מה לרשום יכולה את אבל
תגובה!״ אין מצידי

שיט
ר ס ר כ ם ■13 ע מי ה

 הוא תל־אביב, יליד אמיתי, שימחה
 חולצות לייצור מיפעל ברוך, אופנה מנכ״ל

 מיליון שני של בסכום לדבריו המייצא
 בשנה מיליון לשלושה והמתקרב דולר,

 גם כולל המיפעל של תקציב־הענק זו.
 הוא החצי־שנתי שהיקפו תקציב־פירסום,

 זה כסף ישראליות. לירות מיליון חמישה
 וליחסי־ בעיתונות שוטף לפירסום מיועד
ציבור.

 ברעיון אמיתי משתעשע רב זמן זה
 בית״ר היתד, שנים כמה לפני קבוצה. לאמץ

 נגדע הרעיון אולם הפרק, על תל-אביב
באיבו. בעודו

אמיתי מנכ׳׳ל
לאמץ או לאהוד סתם

הגישמלן
הראש111"

הכדורגל של
האנגוף!

מטי מזהיר

הורס
ע:גמ

 טיפוסי. אנגלי ג׳נטלמן הוא וייד אלן
 והוא לבן, שערו .50 כבן גבדדקומה, גבר

 האגף־לחינוך- מנהל הוא מאוד. נמרץ
האנגלית. התאחדות־ד־,כדורגל של ואימון

 את ״הורגת אומר, הוא ״המיקצוענות,״
הנב נראית כך והעולמי, האנגלי הכדורגל

 ששחקניה אנגליה, של הלאומית חרת
מעייפות. הרוגים
 העונה שיחק למשל, מארי׳נר, ״פול

 כסף הרבה מקבל הוא מישחקים. 64ב־
 את לתת חייב והוא איפסוויץ׳, מקבוצת

יכול.״ שהוא מה כל
 הולך המיקצועני הכדורגל וייד, לדעת
 אותו. לתקן ואי-אפשר עצמי, הרם לקראת

 בין ההתחרות ובמיוחד ״המיקצוענות,
 יותר, טובים שחקנים השגת על הקבוצות

 שני של צירוף ושינאה. תאוות־בצע יוצרת
 טוען להרס,״ נוסחה הוא אלה אלמנטים

 לעצור איש של באפשרותו ״ואין וייד,
שח יש הזאת. הטיבעית ההתפתחות את

 שטרלינג לירות 1000 שמרוויחים קנים
 ישראליות). לירות אלף 200(כ־ בשבוע

 ולהילחם למירוץ להיכנס מספקת סיבה זו
ה בליגה הקבוצות באחת מקום עבור

אנגלית.
 העונה, בסוף י בקבוצות קורה ״ומה

נשאר והפסד, רווח של מאזן כשעושים

וייד מאמנים איגוד־ ראש־
הכדור אחרי רץ הישראלי

ישי ילך בו ישתמשו לא שאם גדול, כסף
 לקבוצות כדאי לכן למם־ההכנסה. רות

 הכל אותם, למכור או שחקנים לקנות
האגודה. של הכספי למצב בהתאם

 נחוץ שאינו שחקן שבהם מיקרים, ״יש
 ידיעה מתוך ■נוספת, עונה נשאר לקבוצתו

 כדאי לא לקבוצה אבל הספסל, על שיישב
 יירשמו אשר. רווחים ולהוסיף אותו, למכור
 מס־ההכנסה. על־ידי ינוכו ואשר במאזן

זה? כדורגל, זה

 אתה כך סחורה, ומוכר קונה ״כשאתה
 את לכדורגל שישיבו הזמן, הגיע נראה.

 חבל !הבלתי־אמצעית הפשוטה, ההנאה
!״כאוטופיה נראה זה שהיום

 הגיע וייד אלן ציפיות. מדי יותר
 איגוד־ד,מאמנים. בקשת פי על לישראל

 הדוק וישראל אנגליה בין הספורטיבי הקשר
 יהודי של האירגון רבות לכך תורם ביותר.

 הוא בספורט. היטב שם המעורה אנגליה,
 והפעם אנגליים, מאמנים בעבר כבר שלח

 תורה ולהרביץ בעצמו לבוא התבקש
 לפני וייד מרצה כך הישראליים. למאמנים

 מלמד הוא בארץ. מאמני-הקבוצות מיטב
מודר טאקטיקה לאימונים, חדשות שיטות

ועוד. נית

 את שפיגלר, מוטל׳ה את מכיר ״אני
 אחרים. ורבים־רבים שפיגל, וגיורא אליעזר

 מכיר. אני מרימוביץ יוסל׳ה את שגם מובן
 בארץ הרמה יוסל׳ה? את מכיר לא מי

לשינו מקום הרבה יש טובה. היא שלכם
 לדרוש אפשר מה הכל, ככלות אבל, יים,

 שיש לי נראה ו תושבים מעט בעלת מארץ
מעצמכם!״ ציפיות מדי יותר לכם

 הנבחרת מאמן את היטב מכיר וייד אלן
 יחזור מנסל ״אם מנסל. ג׳ק הישראלית,
 מאוד קשה לו ״יהיה אומר, הוא לאנגליה,״

ועובר אותנו שעוזב מי עבודה. למצוא

 למצוא תמיד מתקשה אחרת, בארץ לאמן
 איפס- מאמן רובסון, בובי אם גם עבודה.

 יתקבל לא ברצלונה, כמו קבוצה יאמן וויץ׳,
אצלנו.״ פתוחות בזרועות

 כששמע במיוחד מופתע נשמע לא וייד
 הוא מנסל. בפני המוטחות ההאשמות את

אינפור הוסיף ולא לענות שלא העדיף
 ומנסל ותיקים, מכרים שהם נראה מציה.
התאכ שבו במלון פעמים כמה אותו ביקר

 יודע, איש אין השניים דיברו מה על סן.
 על האחרונות ההתקפות בעיקבות אולם
חזרה? דרך המאמן חיפש אולי — מנסל
ה בהתאחדות כל־יכול הוא וייד אלן

 שיכול כך, כדי עד האנגלית, כדורגל
 באמת אם למנסל, חדש ג׳וב ולחפש לפעול
ספקו בינתיים, הם, אלה כל אולם יודח.

לציות.
האנ לג׳נטלמן טאקטית. מישמעת

 הנושאים ישראליים, לשחקנים עצות גלי
האנגליות. לקבוצות עיניהם

 מאוד, להיזהר צריכים שלכם ״השחקנים
 הם שלנו. מקבוצות הצעות בודקים כשהם

 בהרכב יעלו שלא הסיכון את לקחת צריכים
 ליברפול כמו לקבוצה שהגיע מי הראשון.

 בדרך הוא יכולתו, את להוכיח הצליח ולא
באנגליה. גמור כלל

 שנרכש אחד בשחקן להיזכר יכול ״אינני
 בשורותיה הצליח לא ליברפול, על־ידי

 טוב שלא מי אחרת. בקבוצה והצליח
 ואפילו שלו. הקאריירה את גומר בליברפול,

 הצליח לא מצליח, שחקן שם היה אם
 ליברפול, בשורות טוב להיות בהמשך.
להש טוב, קבוצתי מישחק לשחק משמע,

 מוריד כזה דבר השחקנים. יתר עם תלב
 שחקן, כל של האינדיווידואליים מכישוריו

אחרת. בקבוצה לתפקד לו ומפריע
ה הכדורגל את המאפיין אחר ״דבר
 בקבוצה, חדש לשחקן הלם שיגרום אנגלי,

מהל נעשים שבה האדירה המהירות הוא
 מהיר. שהמישחק לומר מתכות אינני כים.

 יודע ששחקן אומר אני לכולם. ידוע זה
 יודע לא אבל במיגרש, לקרות הולך מה

 המישחק. הוא מהיר כך כל יקרה. זה מתי
 יוכל שלא שחושב ומי לזה, להתרגל צריך

ינסה. שלא מוטב הבעיה, על להתגבר
 טאקטית. משמעת גם אצלנו ״קיימת

 הוא הישראלי. של הגדולה בעייתו זוהי
 לו אמר שבו במקום להישאר יכול לא

 אחרי לרוץ שעליו לו !נדמה להיות, המאמן
 מהיסודות היא טאקטית מישמעת הכדור.

 המישחק אז כי המיקצוענים, השחקנים של
 המהלכים, יהיו מה לדעת אפשר צפוי,

 גם וזו התקפי, במישחק עליהם להגיב
שוטף.״ שהמישחק הסיבה

 גבוהה בארץ הכדורגל רמת תהיה ומתי
 הוא טובים,״ שחקנים לכם ״יש יותר?
 הלאומית, בנבחרת כולם ״כשיהיו אומר,

 כל ומאורגנים, מסודרים יהיו האימונים
 טוב. כדורגל יהיה אולי בזמן, יופיע אחד

 לכדורגל מקום לכם שיש חושב אינני
 מזה, חוץ כסף. די לכם אין מיקצועני.

כך?? לכם רע מה

 את אמיתי שמע חודשים כמה לפני
 יו״ר אופק, יצחק של הנרגשת פנייתו
 ממים־ שביקש הישראלי, האולימפי הוועד
 השייטים לצמד לעזור ומנדבנים עלים

 פרידלנדר איתן הבינלאומיים, הישראליים
 את לממן התקשו אלה ברוקמן. ושימשון

לתמיכה. ונזקקו לאולימפיאדה, הכנותיהם
 ויחד שמש, מתי לעורך־הדין פנה אמיתי

 לשייטים. פנו השניים הרעיון. את גילגלו
 להם שיאפשר מימון, להם הציעו הם

לאימונים. ולהתפנות להתקיים
 אמיתי השייטים. התנגדו להפתעתם,

 להאריך אופציה עם אחת, לשנה חוזה הציע
 נוספות. שנים ארבע במשך שנה, מדי אותו

 יהיה ״מה נמרצות. לכך התנגד ברוקמן
 ״הרי שאל, הראשון?״ במקום נזכה אם

!״אדירים בסכומים הצעות נפסיד
 מהשיי־ אחד לכל לתת מוכן היה אמיתי

 יפרסמו וכתמורה דולר, 250 של סכום טים
שה היה החישוב החברה. שם את אלה

 לאליפות־ רציניים מועמדים שהם שניים,
 רק לא ברוך אופות את יפרסמו העולם,

המקומי. בשוק
 בינתיים רב. זמן המשא־ומתן נמשך כך

 חצי- לתוכנית להיכנס אמיתי על היה
 מנגד לו. דחק הזמן הפירסום. של שנתית

 עסקני וגם ההצעה, את השייטים משכו
בה. דשו התאחדות-הספורט

אמיתי היה שעבר בשבוע השני ביום

 השייטים עם המגעים את לסיים אמור
 להם הביא הוא החוזה. את לבצע ולהתחיל

 בו. לעיין רצו והם טיוטת־החוזה, את
 יכול לא המנכ״ל אבל אמרו. הם זמן, יש

 בדקו הם לתשובה. ולהמתין להמשיך היה
 מורשים הם אם החובבנים, תקנון את

 לדבר צריכים היו העסקנים כסף. לקבל
 מנהל הייתי ״אילו עצמם. לבין בינם עוד
 אמיתי, אומר כזה,״ בקצב החברה את

מאוד.״ גרוע נראים ,״היינו
 הולכים שהעסקנים ראה העסקנים אחד
 מתמיכה אותם להציל שיכול כסף, לזרוק

 והציע להמתין, ביקש הוא בשייטים.
 שאינו חוזה, על בינתיים יחתמו שהצדדים

 אמיתי, הסכים לכך גם הצדדים. את מחייב
ופקעה. הלכה שסבלנותו

 עיסקה, ההתאחדות עסקונח הפסידה כך
התנה על גם בעיות. הרבה פותרת שהיתה

 הציבור סימן־שאלה. מרחף השייטים גות
 לתמיכה. הנרגשת פנייתם את שמע כולו
 על גרוש בלי לתפקד מסוגלים הם אין

 להם, לעזור כשבאו אך אמרו. הם הנשמה,
 עורף הפנו לגיטימיים, אינטרסים מתוך

 יקשרו לא אם יותר ירוויחו שאולי בטענה
ארוך. לטווח עצמם את

 דיונים התקיימו האחרון החמישי ביום
 הלילה, של הקטנות השעות עד מרתוניים

 שלא סופית השייטים הודיעו השישי וביום
החוזה. על יחתמו

אמיתי קפא לא בינתיים מילדות. אוהד

 של מחלקת־הכדורגל של ידיד שמריו. על
 קבוצה. מחפש שהוא שמע תל־אביב מכבי
 גולדס־ חברת עם החוזה את סיימה מכבי
 וחיפשה זו, בעונה אותה שאימצה טאו,

 עורו־ בין פגישה סודרה כך חדש. מאמץ
 מחלקת־ יושב-ראש שרים, אברהם הדין

 אמיתי. ובין תל-אביב, מכבי של הכדורגל
 התנאים את וגיבשו ביניהם שוחחו השניים

כס תמיכה תמורת שם־החברה, מתן של
פית.

אחת, לשנה חוזה הציע אמיתי שימחה
 נוספות, שנים לארבע להארכה אופציה עם
 חילוקי- נתגלעו אמנם מחדש. שנה כל

ל אמיתי שיתן הסכום לגבי ביניהם דעות
 האחרונה,״ הבעייה זו ״כסף אולם קבוצה,

אמר. הוא
 במלון השניים נפגשו הראשון ביום

 סופית. העניין את לסכם כדי בתל־אביב,
החוזה. על לחתום אלא נותר לא

 על לדבר מוכנים־ אינם הצדדים שני
 תקציב־הפירסום בעיסקה. המעורב הסכום
 לירות, מיליון 10 הוא החברה של השנתי

 תל- למכבי תשולם שמחציתו להניח ויש
 כחלק אם נזיל, כסף בצורת אם אביב,

 ציוד או ביגוד רכישת ממסע־פירסום,
אחר. ספורט

 שיל- הקבוצה, של מושבע אוהד אמיתי,
 הקטנה, בתל-אביב בצילה עברה דותו

 תל-אביב, במכבי הנהלה כחבר התמנה
החוזה. חתימת עם הבאה, בעונה החל
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