
 כרעח אחת לא מעמד.״ מחזיק הייתי
 שלו, ההתחייבויות נטל תחת מישפחתו

עבו עם בד״בבד ויתר. לא שווייצי אך
 את אימן הוא במישרד״הביטחון דתו

 של קבוצות ישראל, של נבחרות״הנוער
הלאו הנבחרת ואת הלאומית הליגה

 הרבה שלו הארובה בקאריירה מית.
 שלו כישלון בל כישלונות. וגם נצחונות

 שווייצר של בהצהרות בשערורייה, לווה
מספיק.״ אותי מעריכים ״לא :בנוסח

 הפועל במאמן החודשית משכורתו גם
 לכותרות מצויין חומר היתה תל-אביב

 שווה אני לי, ״מגיע במדורי-הספורט.
 ספק לך ואין אומר, הוא גרוש,״ בל

ליבו. בכל בכך מאמין שהוא
ומת שנים 29 למירה נשוי שווייצר

 הבן למ״ד. בשיכון בדירה איתה גורר
ל מודה ״הוא רווק. עדיין הוא משה

חופ והוא בוקר בל קם שהוא אלוהים
ה אביו לי אומר כרצוני,״ לעשות שי

 הנשואה לאורלי, גם אב שהוא מפורסם,
 הבא, בחודש ללדת והעומדת קרן, לפיקי

לסב. הוותיק המאמן את ולהפוך
ושאל שבוע, לפני שווייצר עם נפגשתי

:אותו תי
 אתה ממתי שווייצר, דויד •

ץ כספורט קשור
 בתל־ ׳נולדתי עצמי. את זוכר שאני ■מאז
 השנייה. העלייה איש הוא אבי אביב.

סבי הקטנה, ■תל־אביב היתדז שלי השכונה
 ושתיין, כדורסלן הייתי הרצל. רחוב בות

לכדורגל. עברתי 21 ובגיל
1 מיקצועי כדורסלן היית •
 גומרים כשהיינו תל־אביב. בהפועל כן,

שי לשם כדורגל, משחקים היינו אימונים
שקר גמד, מנג׳ר היה צפון בהפועל נוי.
לאי בא הוא אחד יום זאב׳לה. לו או

ו כדורגל משחקים אותנו ראה מונים,
 למד, מצויין, שחקן אתה ״שמע לי: אמר
 שנה תוך כדורגלן״ לשחק תבוא שלא

 תל-אביב, להפועל צפון מהפועל עברתי
 בנבחרת שחקן הייתי שנה באז׳תר, ועוד

כמגן. כך ואחר כבלם קודם —
המדינה. קום עם היה זה #
בתקו מילחמת־ד,עצמאות. לפני קצת כן,

הפיצוצים במרבית השתתפתי ההיא פה

ניסנוב׳) ניסן :מאחוריו דרייפום. נמרוד :(משמאל המיגרש על שווייצר
לקקן של אופי לי אין

 בחי״ש־ הייתי תל־אביב. באיזור שבוצעו
 טחנת־הקמח, בפיצוץ השתתפתי פרברים,
 לבן- הדרך בפריצת ביתיר,זיקוק. בפיצוץ

 צרור קיבלתי מאוד, קשה נפצעתי שמן
 מדריכי- קורס באמצע אז ׳הייתי בגב.

 ברחתי הקרבות כשהתחילו אבל ספורט,
שלי. ליחידה והצטרפתי
או שאלו בשיקום, כשהייתי אחר־כך,

הרא שאלתי לעשות. רוצה אני מה תי

שווייצר
לי יש היום ״עד

טוסקה עם
.בריאות רסיסים . ׳ .

 בספורט. לעסוק אוכל אם היתד, שונה
 ותוכל בן־אדם תהיה ,קודם ■לי: אמרו
 על תחשוב אחר־כך הרגליים, על ללכת

 השתתפתי בלתי־רגילד, בעקשנות ספורט״.
ניגש לא בסרפנד. גופני לאימון בקורס

 רציתי אחוזי-נכות, לבקש כולם, כמו תי,
 העמדתי עליון במאמץ בספורט. להשתלב

הרגליים. על עצמי את
 הגביע בגמר להשתתף שנסעתי לפני
להי באתי ,1949ב־ ביוגוסלביה- העולמי

 מרכוס, ומפרופסור צונדק מפרופסור פרד
מר אני אם אותי •מאלו הם בי. שטיפלו

אני ״לא! להם: אמרתי טוב. לא גיש
 האמינו, לא הם הנבחרת.״ עם לשחק נוסע

 עד תדהמה. מרוב הכיסא על התיישבו הם
 הם בריאות. רסיסים הרבה לי יש היום

ש מפילאי־הרפואה, אחד שאני לי אמרו
רפואי. נס אני

 פצי־ למרות נכון, הכנתי אם •
 שנים, 3מ־ט למעלה הקשה עתך
כנכה. מוכר אינך
ביחי עבדתי מהצבא כשהשתחררתי כן.

בתפ הביטחון, שירות של מובחרת דה
עליו להרחיב יכול שאינני די־מכובד, קיד

 בדמד שפיגז, רגתרא
 יש אמרים, לכוווגמיט

 הוא הנתפ״ם, על ואש
 האמת, נד את אמו רא
 שוו, הפרישה פיתח. הוא

 סופית, לדעתי, היא
צחוק יעשה לא הוא

 בדיקות בלי מקבלים היו אז הדיבור. את
 אותי שלחו שנים כמה כעבור רפואיות.
 בגב הצלקת את וראו רפואית לבדיקה

ש לי הודיעו ואז בריאות. הרסיסים ואת
 להם: אמרתי פנסיה. על אותי מגבילים

במ י ירשתם וגם הרצחתם פה׳ זה מד,
ירו מיספרים ולסחוט בשיקום לשבת קום
 בשי- לעבוד התנדבתי כולם, כמו קים

 לי לוקחים אתם ועכשיו ,רות־ה,ביטחון
 אחוזי- דורש אני כך אם ן זה את גם

 הפציעה מיום שנים 15 כעבור נכות.״
 אחר- אגב, אחוזי־נכות. 19 לי אישרו שלי
 הבינו הם — בוטלה הזאת ההגבלה כך

ש כך על בן־אדם להעניש שאי-אפשר
בקרב. נפצע

 ל־ הזמן כמשך קרה מה •
ץ שלך הספורטיבית קאריירה
נסע לאימון. ממישחק לעבור החלטתי

ה מבתי־הספר באחד ללמוד לגרמניה תי
הבוד אחד אני למאמנים. בעולם טובים

 עוב־ ממנגנון אישור לי שהיה בארץ דים
 וגם מלאה במישרה לעבוד גם די־ה,מדינה

הי תמיד שלי העבודה בכדורגל. לעסוק
 שזה עלי לממונים הסברתי בסדר. תד,

אי אף החסרתי לא שלי. מהחיים חלק
 עבודה יום אף ולא עבודה בגלל מון

אימון. בגלל
 החלטתי שנה, עשרים שעבדתי אחרי

הענ בשני להתעסק כוח יותר לי שאין
 ימלאו באפריל לגימלאות. ויצאתי פים

 פנסיונר אני שלי. לפנסיה שנים יעשר
מישרד־ד,ביטחון. של

הת לגימלאות שיצאתי בתקופה בערך
העבו הצעירים. נבחרת את לאמן חלתי

 מחנות באימונים, כרוכה היתה הזאת דה
 ו־ מזה סבל מאוד הבית לחו״ל. ונסיעות

 הייתי אותי. ראתה שלא כמעט המישפחה
ולילה. יום עסוק
ב חל־אביב הפועל עם זכיתי ׳64ב-

הפו את העליתי ׳66ב־ המדינה. אליפות
 הייתי ׳67ב־ הלאומית. לליגה רמת־גן על
 עם 70—69 ובשנים תל־אביב הכוח עם

 לא תקציב, לי היה לא תל־אביב. מכבי
 את הפכתי ובכל־זאח אפשרויות, לי היו

 מאמנים הרבה אין — לאלופות הקבוצות
בעולם. כמוני

 היה זה הנוער נבחרת את כשאימנתי
אי נדגד, אסיה. באליפות שזכיתי טיבעי

 היה זה — הבוגרת הנבחרת את ,מנת
 צריך הייתי — יום־כיפור מילחמת אחרי

 שהכל אחרי מחדש, הנבחרת את לארגן
 עמי- במישחקי ׳,74ב־ והצלחתי. התפרק,

 בגמר לגמר. להגיע זכינו בטהראן, אסיה
 — צפוי היה זה אך לאיראן, הפסדנו

אל לה היו ביתית. נבחרת היתד, איראן
אוהדים. פי

 הנוער. נבחרות את קיבלתי אחר־כך
גר מערב את הקדמנו בטורניר־החורף

 ביחד בטורניר זכינו יותר מאוחר מניה,
רומניה. עם

 הצליחה בתולדותיה׳ לראשונה ',76ב־
 ולהעפיל בדרום־קוריאה לנצח הנבחרת

 זה במונטריאול. האולימפיים למישחקים
שה טבח־מינכן, אחרי ביחוד חשוב, היה

גדולה. קבוצה על-ידי ׳תיוצג שלנו נבחרת
ב הצליח לא אחד שאף תקופה אחרי
 זד במישחקים לרבע-גמר הגענו קוריאה,

 ברזיל שנגד ברור היה קדם־אולימפיים.
 ומי דבר, שום לעשות יכולים לא אנחנו

 יותר היה ההיא בתקופה אותי שהשמיץ
טיפש. מסמם
טו איני אם ההיא, כתקופה +
ראשי עם חיכוכים לך היו עה,

לכדורגל. ההתאחדות
 זד למישחקים הנבחרת את כשהכנתי

 שחקנים מיני כל ניסיתי קדם־עולמיים,
 מיני כל במישחקי־מיבחן. אותם ושיתפתי
התחי ועיתונאים, יושבי־קרנות בוחשים,

 ולהשמיץ. לקשקש לו
׳ולא הולך, תמיד לא זה כשמנסים,
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