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א ת1ו71ה ת ו לו דו הג
ו ן הליגה באליפות כפר-סבא זכתה אי

 התמדה כוח־רצון, של פרי רק היה לא זה
 גם בדבר. הנוגעים כל של קשה ועבודה

 על מוצלח הימור של תוצאה דווקא לאו
ו נוסובסקי. עופר הצעיר, השוער  סיבות הי
ת אחרות ה שהשיגה המזהירים, לנצחונו
ה. כל במשך כמעט קבוצה,  מנהלי העונ

ברצי מבטיחים ומאמנה שחקניה הקבוצה,
 את הכריע שבאמת שהדבר גמורה, נות
ה הכף כולם. בלב הגדולה האמונה הי

ם יש באלוהים, המאמינים יש  המאמיני
ם בכפר־סבא בניסים. ני אזי פול בטקסים, מ

ת ושאר אותות סימנים, חנים, טפלות. אמונו
צחת אחרי שימשו!. מחלפות  הנ

 להעלאת שלם ערב הכפר־סבאים הקדישו
 שליוו הטפלות האמונות לאזכרת זיכרונות,

 העונה. כל במשך שבת, בכל הקבוצה את
שבו הם  שום על ויתרו לא איך וסיפרו י

 הם לנצח. להם לעזור היה שיכול פולחן,
 בכדורגל, כי ניצחו. — ועובדה האמינו,

מזל. צריך מכל יותר כידוע,
 בתואר שזכה למשל, קשטן, דרור המאמן

 שקבוצתו היום עד משוכנע השנה״, ״מאמן
 מיש- 15כ־ במשך להפסיד שלא הצליחה

 בכל הסתפר שלא העובדה בזכות חקים,
 הראשונה, התבוסה אחרי תקופה. אותה

ט ירושלים, לבית״ר לשנות שעליו החלי

כתפיים על נישא נוסוכסקי שוער
רכש שחקני קונים לא

 רצפתה על למספרה. ורץ הפולחן, את
 מחלפות מגודלת, צמה מיותמת נותרה

שהכזיבו. שימשון
 לעומתו, זילבר, יעקב מנהל-הקבוצה,

 מסורבלת. יותר הרבה אמונה לעצמו אימץ
שת להיפרד אבה לא זילבר החור מהתלבו

 הביאה שבו הראשון ביום שלבש פית,
 שחורים מיכנסיים אלה היו נצחון. קבוצתו

הגדול בשרב גם שחור. ומעיל־רוח  ביותר ׳
 בגדי- בגד. שום הסיר ולא זילבר התאפק
 את להביא ספק, ללא לו, עזרו החורף

השרון. שבלב לעיר התהילה
 החבורה נפגשה שבת מדי נדר־אכניס.

 של לקבוצה כיאה בהרצליה. תדמור במלון
 את השחקנים אכלו הלאומית, הליגה

ה לכדורגלנים. המיוחדת ארוחת״הבוקל
ם: לפני מתחיל היה החשוב טקס מוני אי  ה

ת קבוצות  קבוע, בהרכב שחקנים, של קטנו
ת היו  היה קבוצה לכל בהליכה. פותחו

 עד הכביש על צעדו הן — קבוע מסלול
ש, את עברו מסויימת, לנקודה  חזרו הכבי

ם על והתיישבו  הכל המלון. מול גדר־אבני
שווייצי. שעון של בדיוק

צה: עסיין רז, זאב סיפר  פעם ״כל הקבו
תי לא אבל מצחוק, מת הייתי  להפסיק. העז
אני כך, עשו כולם תי ו  שנצליח. כמוהם רצי

 באותו בא. לא שאני החלטתי אחד יום
 גדר- על לשבת אשתי אותי הכריחה יום

תי. ליד אבנים  באותה עובדה, — עבד זה בי
הפסדנו.״ לא שבת

טוען; ירושלים הפועל של ,הארגנטי! השוער

לכדורגלן■□!״ עחיד ״אין
 מילחמת בגלל גם בחדשות. ארגנטינה

שחקי בגלל וגם פוקלנד  אליפות גמר מי
 בספרד. החודש שיערכו בכדורגל, עולם

ת תתמודד אמריקאית הדרום המדינה  שני
ב החזיקה שבו העולם, אלופת תואר על

אחרונות. השנים ארבע
 המצטיין שוערה ),29( זכוביצקי מריו

ציג הוא ירושלים, הפועל של הארגנ הנ
ש השוער, הישראלי. בכדורגל היחיד טיני

 הלאומית, בליגה ביותר ליקר השנה נחשב
 שנים, חמש לפני מארגנטינה ארצה עלה

ארגנ של הלאומית בליגה לשחק הספיק
 הנבחרת שחקני רוב ולצד נגד טינה,

בעולם. הטובה
 לבקר לספרד, זכוביצקי יסע הבא בשבוע

 כדורגל ולראות הימים משכבר חבריו את
 למצוא הצליח לא שאותה אחרת, ברמה

 לשאלות מריו השיב נסיעתו לפני בארץ.
הזה. העולם
 ה* את לעצמך תיארת איך •

כדאךץ לפני כישראל, כדורגל
חשב לא אבל גבוהה, לא שהרמה ידעתי

ם תי  מתכוון אני קשים. כל-כך שהתנאי
 ביכולת פוגעים אשר הגרועים, למיגרשים

 הצופים של וברצון השחקן של המישחק
מישחקים. לראות
ז המצכ את לשפר אפשר איך •

 כמו ומיגרשים מיתקנים צריך כל, קודם
 להתקדם. הכדורגל יוכל כך רק בחו״ל,

 בכדורסל בנסיגה. בארץ הכדורגל היום
 יותר והם מתאימים, מיתקנים יש ובטנים

מתקדמים.
 רמת את לשפר יכול עוד מה •

ז הכדורגל
חייב ניהול הניהול. גם היא הבעיה

העו בכל פוליטי. ולא מיקצועי להיות
עדוני לם  פרטיות, חברות הם ספורט מו

ת שובים שם אין הקבוצה. את המממנו חי

זכוכיצקי שוער
שובים בלי רגשיים חי

טהו מיקצועיים רק פוליטיים, או ריגשיים
רים.

 שחקן היית׳ בארגנטינה •
ץ חשוב

תי שם  קיבלתי ולא מתחיל צעיר היי
ת אך הרבה, מת פה שמקבל למה יחסי

ם מאוד. הרבה קיבלתי חיל,  מודה אני כיו
 אך בארץ, הטובים אחד כמו מקבל שאני
 בארץ. כדורגל לשחק משתלם לא זאת בכל

 לא לפרוש, כשאצטרך שנים, 6—5 בעוד
ד לי יהיה  לכדורגלנים כמו מבוסס, עתי

ם רוב בחו״ל.  ממורמרים, בארץ הכדורגלני
 בכדורגל, היפים החיים כל את שביזבזו

 הצליחו שלא להם מתברר נגמר, וכשזה
להתבסם.

 ,הטוב השוער לדעתך, מי, •
? כארץ

ם:  ירושלים מבית״ר מיזרחי יוסי שניי
 בהם, מתחרה לא אני מיהוד. חביב ואריה

ם מתחרה אני שגי  על־ידי עצמי, של בהי
עצמי. ושיפור נסיון צבירת
 לשחק שתחזור סיכוי יש האם •

ץ בארגנטינה
 יש ולשחק. לשם לחזור קל כל״כך לא

אני גדולה, תחרות שם  הרבה על יודע ו
ה לבוא מובטלים. שחקנים טינ  לכאן מארגנ

 הצעה לי תהיה אם קל. יותר הרבה זה
ת, קטן. הסיכוי אבל אחזור, מעניינ

 כאליפות תזכה לדעתך סי •
ץ עולם

הת חזקה, נבחרת לה יש ארגנטינה.
 צופה אני כשורה, הכל ילך אם קפית.
ע את תיקח שהיא העולמי. הגבי
ץ הכאה כשנה תשחק איפה •

יודע. לא עוד
 של סישחק סיגנון איזה •

ץ עליך אהוב ישראלית קבוצה
ה. מכבי של המישחק סיגנון תני נ

 בכל קבוע נסיעה מסלול היה לקבוצה
ה הנהג אם שבת.  סיבה, מאיזו סוטה הי

צא לחזור עליו היה דודהמו קו  ולהתחיל לנ
מחדש.

 לשחקני היו קולקטיביים פולחנים רק לא
 המירשם היה מהם אחד לכל הקבוצה.

אמו לחשוף סירבו רובם להצלחה. הפרטי
ת, כמעט אלה, קטנות נות מיו  אפילו אינטי

חבריהם. לפני
ש שלא מי  פוגל, ישראל היה כלל התביי

 גרביו לתוך לשלשל נהג כולם שלעיני
שן־שום.

ת ת אריכו פ ס תו ה3־,ד0*8 ב
 הליגה באליפות השנה זכתה כפר־סבא

 ניבולי־פה של מבול עם בד-בבד בכדורגל
ת. רפי המימדים, רחב שדר־הספורט של גינ

ת  של האחרון מישחקה את שידר גינ
 תל־אביב, שימשון מול כפר־סבא הפועל

 הקבוצה של אליפותה הוכרעה שבו מישחק
ת נקודה. של חודה על  מפיו חסך לא גינ

ת גסויות  מיש- על מכובדות לא והתבטאויו
 היה המישחק הקבוצה. של הרדוד חקה

 לבטל היה אי-אפשר אך גרוע, אומנם
 אחד. מישחק בגלל פה בהבל הקבוצה את

ם איכות מיפגשי 30 במשך  הוכיחה מצוייני
 בגלל רק ולו לתואר, ראויה היא כי

ה מכבי עם והאכזרי הצמוד המירוץ תני  נ
מכנם. עודד של

 היו תל-אביב שימשון וגם כפר־סבא גם
 בלבד אחת לנקודה שבת באותה זקוקות

 הנקודה אותה את מטרתן. את להשיג כדי
 תיקו- עם גם להשיג הקבוצות שתי יכלו
 המיגרש, על דבר לעשות בלא כלומר אפם,

 הדקות 90 את איכשהו להעביר מלבד
הגורליות.

 גם השיטה, את המציאה לא כפר-סבא
 בשיטה נקטו ממנה מפוארות קבוצות

 עונה של מאמצים לסכן רצו כשלא דומה,
 הגדול המאמן גם אחת. נקודה בגלל שלמה

 של התנהגותה את הצדיק שווייצר דויד
 מסויימת, מטרה להשיג ״כדי כפר־סבא:

פי.״ על למענה לוותר כדאי  היו
ץ/ גרי פישול. בי  אגודת מזכ״ל אברמו

ט כפר־סבא, הפועל  לשדרן להשיב החלי
לו: השחצן מו  שעושה ספורט, ״מבט כג
פישל השנה, כל במשך בלתי־רגילה עבודה

 על תלונה מיכתבי שלחנו שלנו. במיקרה
תיו ת של הגסות התבטאויו  לרשות גינ

הטל של המנהל לוועד לרבות השידור,
 לא שלהבא הבטיח סער טוביה וויזיה.
ת.״ בטלוויזיה כזה בסיגנון ידברו  הממלכתי

ת :גרי הוסיף  להתבטא לעצמו מרשה ״גינ
ח בגלל רק בזויה, בצורה דהכו שצבר עמדו

ת כלבוטק. בתוכנית הגו  אינה זו מעין התנ
לכבודו.״ מוסיפה

ט בל■ שו ת לפ העור א
שראלי הכדורגל מכונה שנים מזה  הי
עני״. ״חצי  רואה ובאין לאט-לאט מיקצו
ת צורה לובש הוא  אם מושלמת, מיקצועני

 הנקשרים המפוצצים הסכומים לפי לשפוט
הישרא והמאמנים הכדורגלנים של בשמם

לים.
 שבוע לפני הורתה לכדורגל ההתאחדות

שא־ומתן את להפסיק קבוצות לכמה עם המ

ת מכנס. עודד השנה, ספורטאי  ההתאחדו
ת מן נדהמה שו ת הדרי מיו  של האסטרונו
 המכבד ספורטאי כל מחקה שאותו מכנם,

עצמו. את
 מיפעל מלבד ריווחי, אינו הכדורגל ענף
 מניין עצומות. הן הוצאותיו אך הטוטו,

הכסף? כל נוהר

 על המקפידה קבוצה סחטנים. לא
ת  הפועל היא שחקניה, של בשכרם צניעו

 כוכביה המנהלים, של למזלם כפר־סבא.
 קנויים. שחקנים או שחקני־חוזה אינם
 שהאגודה ״תוצרת־בית״, ספורטאים רובם

 שבאופי אומר ״וזה השנים, במשך גידלה
 גרי שאמר כפי סחטנים,״ לא הם שלהם

ץ/ בי השח כפר־סבא. הפועל מזכ״ל אברמו
ת את מכירים קנים  ולא האגודה, מיגבלו

 שעשה כפי הוצאות־עתק, לה גורמים
טיני בעולם, 1 מס' הכדורגלן  דייגו הארגנ

 את השנה פשטה שאגודתו מאראדונה,
הרגל.
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