
מרימוכיץ מאמן
מושלמת מיקצוענות

ל רג כדו
״'31380611 מתוח ״כדורגל

 של בחירתו אחרי השבוע, ברור היה לא
 מרימוביץ, יוסל׳ה החדש, הלאומי המאמן

 ההתאחדות־לכדורגל הנהלת התעקשה מדוע
ה המאמנים שלושת את לראווה להציג
לתפקיד. מועמדים שהיו ז/ מסוג זרים,

מרימוביץ. היה העסק מכל שנהנה היחידי
 בקרב עורר הזרים המאמנים של בואם
 ישראלי. מאמן להעדיף עז רצון הציבור

 הוא מי כל־כך חשוב היה לא שכבר נראה
 מרי־ דבר של בסופו כשנבחר בדיוק. יהיה

 כמעט פתוחות בזרועות קיבלוהו מוביץ,
 עמיתיו- לרבות בארץ, הספורט חוגי כל

 בענף אופייני שאינו דבר לתפקיד, יריביו
זה. רב־תהפוכות

 זירזו, הזרים המאמנים מחוכם. תרו״יל
 המאמן לטובת ההכרעה את ספק, ללא

 ההתאחדות- הנהלת יושב־ראש הישראלי.
 השבוע אמר הברפלד, חיים לכדורגל,

 רצינו זה? כל את עשינו ״למה בגלוי:
 סתם נפלה לא שהבחירה יידע שהציבור
 וברצינות בכובד-ראש נערכה אלא משמיים,
גמורה.״

 יצר אשר — מחוכם תרגיל זה היה
 אווירה הכדורגל. בעולם חיובית אווירה

 בהתחלה לפחות — למרימוביץ תעניק זו
 הלאומית הנבחרת את לארגן הזדמנות —

 לביקורת נתון שיהיה מבלי יחסי, בשקט
כבדים. וללחצים צולבת

 בהפסקות מאמן ,58ה־ בן מרימוביץ,
 הפיננסיים בעיסוקיו ידוע הוא שנה. 20 מזה

 שהצליח המצריים וביחסי־הציבור הרבים,
 הוא השנים. במשך עצמו סביב לבנות
 הכדורגל קברניטי עם הדוקים קשרים מקיים

 שונות, עיסקות־ספורט עימם ומנהל הבריטי,
 לארץ אנגליות קבוצות־צמרת הבאת כמו

 ישראלית, ״קבוצודכוכבים״ עם והפגשתם
מרכיב. שהוא

 שהכדורגלנים לבך הסיבות אחת זוהי
 איתו, טובים יחסים על לשמור מעדיפים

 להם ״לסדר״ יכול שהוא יודעים הם כי
 קבוצת- להרכב להכניסם או באנגליה לשחק

מוני יוקרה, בהרבה הכרוך דבר הכוכבים,
 סידר כמעט הוא שנה לפני וכסף. טין,

 תל־אביב, הפועל של שחקנה טורק, לרפעת
 האנגלית, תזט־ברומיץ׳ בקבוצת לשחק
 טירפדה התל-אביבית הנהלת־הקבוצה אולם

העיסקה. את
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רט1ספ
 זכה מרימוביץ זסכטחות. שאיפות

 עסקני- מצד ולאהדה לגיבוי ומתמיד מאז
 בשיבחי שהפליגו וכתבי־ספורט, כדורגל
שלו. האירגון וכושר המיקצועית יכולתו

 היבחרו עם ומייד התמהמה, לא מרימוביץ
מכריז: החל

 גם הישראלי. בכדורגל אפשרי ״הכל
 אני זה ואת בינלאומיים, להישגים להגיע
 כדורגל נשחק לשחקני... להחדיר רוצה

 הצופים שגם ויפה, התקפי פתוח, חופשי,
 תוצאות יהיו לא אם אפילו ממנו, ייהנו

 עם ישראלי כיוון אתן אני מפוארות...
רגי שהיו מה מיקצוענית. יותר מנטליות

 יהפוך לחצי־מיקצוענות, היום, עד אליו לים
 מיק- לרמה שחקני את אחנך העבר. נחלת

 את שיתן לשחקן רק מושלמת... צוענית
ב מקום יהיה המיגרש על שלו הנשמה
שלי.״ קבוצה

ה ובכדורגל בעצמו מאמין מרימוביץ
 וכמה יאמרו מה לו חשוב לא ישראלי.

 הוא בשטח שנעשה ״מה עליו, ילחצו
 שלי,״ האמונה לפי אעבוד ואני הקובע,

מבטיח. הוא
 להאמין אלא נותר לא הכדורגל לאוהדי

הטו לכוונות שנוסף ולקוות למרימוביץ,
 יבואו עימו, מביא שהוא הרב ולמרץ בות
מכובדות. ותוצאות מעשים גם

,לבזויה׳ ..השיטה
 מרימו- יוסל׳ה של זכייתו אחרי יומיים

 נבחרת- של הלאומי המאמן בתפקיד ביץ
 ד,נ- יושב־ראש הודה בכדורגל, ישראל

 שאילולא הברפלד, חיים הלת־ההתאחדות,
 היה הוא המירוץ, מן שווייצר דויד פרש
מרימוביץ. ולא בתפקיד, זוכה

הפו של הוותיק מאמנה שווייצר, דויד
מ נישמתו עומק עד נפגע תל־אביב, על

ב הנהלת־ההתאחדות בחרה שבה הדרך
מאמן.

 בעל שהוא בבירור, לו שנרמז למרות
 פרש לתפקיד, להיבחר טובים סיכויים
 הוא ההכרעה. תהליך של בעיצומו שווייצר

כי שרבים בשיטה, מעורב להיות סירב
כבזויה. נוה

 הנהלת־ההתאחדות גפה. רע טעם
 והנסיון ההישגים היסטוריית את מכירה
 זכה מי יודעת היא מאמן. כל של האישי

 ומי כוכבים גילה מי בליגה, בהישגים
לאומי. מאמן של הרם לתואר ראוי

שברשו מהידע התעלמה ההנהלה אולם
 מועמד כל אחרת: שיטה והעדיפה תה,
ודרישו האישיים כישוריו על והכריז בא
בי סיפורים, נוספו לכך הכספיות. תיו

 עיתונאים של השמצות ולעיתים קורות
 טעם השאירו אשר למיניהם, ועסקני-ספודט

בפה. רע

שווייצר מאמן
מהמירוץ פרש

 היה זה ״אם שווייצר: כך על אומר
 לא פורש. הייתי לא אחרת בדרך מתנהל

ה המאמן להיות רוצה הייתי שלא אומר
 מדברים שלי ההישגים היום עד לאומי.

 או אוסיף כמה חשוב ולא עצמם, בעד
בתפקיד, לא שאני מצטער אני מהם. אגרע

 את השבוע חוזה לבקוביץ, .נמציה ירושלים, הפועל קבוצת מאמן
 של מאמנה קשתן, דרור הקרובה. בשבת שייערכו הליגה מישחקי תוצאות

ירושלים. הפועל של מישחקת תוצאת את חוזה כפר־סבא, הפועל

 ראשל׳׳צ הפועל .1
ת״א: שימשון —

 ראשל״צ הפועל חשוב, מישחק תיקו.
 אחרונה הזדמנות נקודות. שתי תרצה

מהתחתית. להימלט

— ת׳׳א בית״ר .2
:תקווה פתח־ מכבי

נג לפתח־תיקווה תנצח. ת״א בית״ר
 סיכוי לה אין כי המוטיבציה, מרה

 מיש- שמונה עוד לה יש לאליפות.
 במקום תהיה אם משנה לא וזה חקים

השמיני. או החמישי

 ירושלים הפועל .3
:יהוד הפועל —

סי לה נותן זה — לירושלים ניצחון
 וזה הלאומית, בליגה להישאר כויים
 דרור של (תחזיתו לנצח. אותה ידרבן

קשתו)■

— חיפה מכבי .4
:תל־אביב מכפי

 להרשות יכולה לא מכבי תיקו. יהיה
ברצי פעמים שלוש להפסיד לעצמה

 את לעצמה להחזיר תרצה והיא פות,
 כל-כך להפסיד רגילה לא היא הכבוד.
מהתחתית. לברוח תנסה חיפה הרבה.

— כ׳׳ס הפועל .5
:כאר־שבע הפועל

איב באר־שבע חזקה. יותר כפר־סבא
 את למעשה וסיימה באליפות עניין דה

תנצח. כפר־סבא הליגה.
— ת״א הפועל .6

:ירושלים בית״ר
 היא תנצח. ת״א הפועל בבלומפילד

ש הכבוד את לעצמה להחזיר תרצה
שלה. ההרכב את תייצב היא לה. אבד

— בגי־יהודה .7
יפו: מככי

 שהם ראו הם כי ינצחו, בני־יהודה
 הזדמונת יחמיצו ולא לצמרת קרובים

 קבוצה היא יפו מכבי בביתם. לנצח
 אתגר כשעומד רק ;מיוחדים. לאירועים

 שהיה כמו להתגבר, יכולה היא רציני
נתניה. מכבי מול

לבקוכיץ אמציה
— פ״ת הפועל .8

:נתניה מכבי
לאלי מועמדת היא תנצח. נתניה מכבי
טובה. יותר והיא פות,

נתניה בית״ר .9
:יבנה מכבי —

הנקודות את צריכה היא תנצח. יבנה
הארצית. בצמרת להישאר כדי

שמו ק. הפועל .10
:בית־שאן הפ.—נה

 בבית אצלה כי תנצח, קריית־שמונה
טובה. יותר היא

טבריה הפועל .11
חיפה: הפועל —

 פרטי הימור זה בחוץ. תנצח חיפה
שלי.

קריית־גת מכבי .12
ר״ג: מכבי הכוה —

 המישחקים אחד זהו תנצח. קריית־גת
 אין להכוח מהתחתית. להבריחה שצריך

לאליפות. לעלות סיכוי
— עכו הפועל .13

:נטרת־עלית הפ.
לנצ קשה בבית אצלה כי תנצח, עכו
 הקבוצות שתי החוזק, מבחינת חה•

שוות.

0

.13וד מתון נכונים ניחושים שבעה שעבר בשבוע לנחש הצליח שוויצר דויד

 הקו לפי שהלכתי מצטער לא אני אבל
הו זה היום עד ממנו. סטיתי ושלא שלי
עצמו.״ את כיח

שצרי האחרונים בחודשים טען שווייצר
 ומוגדרות ברורות אמות־מידה להיות כות

 ״לא משכורתו. ולקביעת מאמן לבחירת
 טען הטובה,״ היא הזולה ההצעה תמיד

שווייצר.
 חבר שהוא שריד, יוסי חבר־הכנסת גם

כו שענייניה הכנסת, של בוועדת־החינוך
 את הבין לא ענף־הספורט, את גם ללים

 הנ־ השתמשה שבו האידיוטי״ ״הקריטריון
 אמר: הוא בבחירתה. הלת־ההתאחדות

 הייתי אני גם שלהם הקריטריונים ״לפי
מצויין.״ מרואיין אני כי להיבחר, יכול
 במינויו שהכריעה שהסיבה אומרים יש

 הזעום הסכום היתה מרימוביץ יוסל׳ה של
 זהו הנבחרת. עם עבודתו עבור שדרש
הלאו בליגה מאמן־מתחיל שמקבל סכום
 כסף, של דאגות אין למרימוביץ מית.
 יוקרה לבקש לו מאפשר העצום הונו

 האינטרסים את היטב תאם זה דבר בלבד.
ההתאחדות. של

שההתאח הוא, ביותר הגדול האבסורד
 משימה לפני רב זמן מאמן בוחרת דות

 יתקיימו 1984ב־ רק עתידה. בינלאומית
 בלוס־אנג׳לס. הקדם־אולימפיים המשחקים

יש תשחק זירה באיזה ברור לא בינתיים
באמרי אולי או באירופית אם — ראל

 צריך מה לקראת ברור לא ולכן קאית,
להתכונן.

 שההתאחדות-לכדו- טוענים, יודעי־דבר
 המאמן בחירת למיבצע זקוקה היתה רגל
ה הרבים הכסף סכומי את להצדיק כדי

אליה. מגיעים
 ״היה שווייצר: דויד מסכם אף־על-פי-כן

 לו ניתן ישראלי, מאמן לבחור מקום
שיצליח.״ צ׳אנס,

ת ר01ש ת־בי צר תו

 בעונה כפר־סבא הפועל את לנצח קשה
והת התחזקו התעצמו, הכפר־סבאים זו.

 וכבר הלאומית, טבלת־הליגה בראש יישבו
משם. להורידם אי־אפשר שבועות הרבה
 היתקפי־ מישחק מגלים הם המיגרש על

 מה בדיוק וזה ומתח, עניין מלא דינמי,
 ל- המגיעים הכדורגל, אוהדי שאוהבים
 כר- עבור והמשלמים בשבתות מיגרשיס

טיס־כניסה.
 מספר על-כך לכפר־סבא? קרה מה
 :37ה־ בן קשתו דרור הקבוצה, מאמן

 הכדורגל של בהיסטוריה הראשונה ״בפעם
 בטב־ מכובד כל-כך במיקום אנחנו שלנו

 גביע- את השיגה כפר־סבא לת־האליפות.
ה אליפות את אך פעמיים, כבר המדינה

לא!״ מעולם ליגה
ב שנערכו השחקנים, בתיפקוד שינויים

 שחקני- וכמה שנרכשה היכולת קבוצה׳
חז מוטיבציה יצר זה כל — חדשים רכש

 אחרות קבוצות של הניסיונות לבלימת קה
לנצחם.

ה לקבוצה עוזר האחרונים בשבועיים
 עופר וחסר־נסיון, עול־ימים שוער הישגית

 להחליף שנאלץ ,19 בו חייל נוסובסקי,
 ממעגל- ויצא שנפצע הקבוע, השוער את

המישחקים.
ה מן שוער סתם אינו הצעיר השוער

 יאיר האב, בן־שוער. שוער הוא שורה•
ב רב ותק בעל כפר־סבאי, נוסובסקי,

 חודורוב יעקב מימי עוד כדורים בלימת
ה שוערה בעבר והיה הבלתי-נשכחים,

כפר-סבא. הפועל של קבוע
ה של שוער־תוצרת־עצמית הוא עופר
 אלה בימים לה עוזר הוא המובילה. קבוצה
 של המתוסכלות התקפותיהם מול לעמוד

היריבות. הקבוצות

ה העולם 2323 הז


