ספורט
כדורסל
מ■ ►ודה 1(11081
בשבוע הבא צפוי דיון סוער באיגוד
הכדורסל :ההכרעה מי יהיה המאמן ה
לאומי לאליפות אירופה ,שתיערך במאי
 1983בצרפת.
על התפקיד המכובד נאבקים שלושה
מועמדים — שמואל יעקובסון ,בן ה־,48
שהתפטר מאימונה של הפועל תל־אביב
לפני כמה חודשים; צבי שרף׳ בן ה־,30

מאמן יקקובסדן
החזק מכולם
המאמן את הפועל רמת־גן; אריה מלינ-
יאק ,בן ד.־ ,33המאמן את הפועל חולון.
ליעקובסון יש עדיפות בזכות הוותק
והנסיון שצבר .הכל סבורים ,שבמשימה
במו הכנה לאליפות אירופה ,חשובה מכל
היכולת בניהול מישחק .והרי אין עוררין
על כך ,שמבחינה זו יעקובסון הוא החזק
מכולם.
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לאנשי הנהלת קבוצת הכדורגל של
בית״ר ירושלים לא היה קשה להבחין
החודש בחוסר־הסרופורציה בין סיספר
הכרטיסים שנמכרו בקופות ,ובין כמות
הצופים שמילאו את היציעים .העובדות
לא הותירו ספק בליבם של המנהלים:
יש יותר סדי מסתננים במיגרש.
סיור ׳היקפי .התופעה ,שאינה חדשה
במיגרשי הכדורגל ,אילצה את הקבוצות
להילחם בה במשך השנים .קבוצות רבות
שכרו את שירותיהן היקרים של חברות
שמירה סיקצועיות ,המתמחות באבטחת
מופעים .ההרגל הישן להעמיד סדרנים
סבני־הסקום ,לא עמד אף פעם במיבחן.
היה צורך באנשים מיקצועיים ,שאינם
מכירים את האוהדים.

נחבחהסבורס של..העולם הזה״פגשה
בלונדון בל סוגן !■ובינלאומי א ודילס

כ מ ו בתיאטרון!
ך* ידיעה כ רמקול הקפיצה את עש
י י רות אלפי צופי איצטדיון הכדורגל
הלונדוני .כמה דקות לפני תחילת המיש־
חק ,כשהם דרוכים לחזות בהתמודדות,
הפתיע אותם הקריין בקול נרגש  :״האורח
שלנו במישחק היום הוא אוסוולדו אר־
דילס !״
די היה בהודעה הקצרה .ההמון פרץ
בתרועות ושאגות של גיל וסחיאות־כפיים.
רבים ניפנפו בדגלים והפנו ראש לעבר
היציע המרכזי והמהודר של איצטדיון
וייט־הארז־ליין שבלונדון ,שם ישב הכוכב
הארגנטיני לחזות אף הוא במישחק•
ישבתי ביציע המכובד ,ואחניי עמדו
בקושי ברעש פחריש־האוזניים.
בשוך מחיאות־הכפיים החלה תיזמורת
מנגנת שירי־לכת אנגליים מסורתיים .צמר
מורת של התרגשות אחזה בי ,כשמקהלה
אדירה של  50אלף גרונות הצטרפה בשירה
אדירה לנגינה.
לא הייתי האשה היחידה בקהל .סביבי
ישבו עשרות נשים אנגליות ,לבושות
בקפידה .בהן גם קשישות חייכניות לא
מעטות.
העיסקה הכדאית כיותר .ביקור
הכוכב הבינלאומי הפתיע את הנוכחים.
המופתע מכולם היה מנהל קבוצת סוטנהם.
קיט ברקנשאו ,שלא ציפה לפגוש את
שחקנו לשעבר ,בוודאי שלא בחודשים
הקרובים.
קבוצת טוטנזזס הלונדונית רכשה את
אוסוולדו )״אוסי״( ארדילס הארגנטיני
לפני שנתיים וזכתה בשל כך בכותרות
עולמיות .ארדילס היה השחקן שניווט את
נבחרתו לזכיה בגביע־העולם של שנת
 ,1978וכך קנה את שסו .רכישתו בידי
טוטנהם היתד! הרכישה המפתיעה ביותר
שהיתה מעולם בכדורגל .היום הכל יודעים
שהיתה זו העיסקה הכדאית ביותר שעשתה
קבוצה אנגלית .מאז שאוסי הצטרף לשו
רות טוטנהם הוכפל מיספר אוהדיה ,ועיני
בל הכדורגל האנגלי היו נשואות אליה.
קבלת־הפנים הספונטנית ,שערכו הצופים
האנגלים לכדורגלן הדרום־אמריקאי ,לא
היתר .מיקרית .באנגליה למדו לאהוב את
הכוכב הזר ,שהוסיף למהירות ,לעוצמה
הגופנית הרבה ,ולבעיטות־השער מלאות־
התנופה והמרץ של הכדורגל האנגלי ,גם
את הברק של המישחק הטכני המושלם,
נוסח דרום־אסריקה ,שחרר כל־כך לשח
קנים האנגליים.

ארדילס הפך אטרקציה ,ואלפי אוהדים
זרמו לחזות בתעלוליו .מאז נוספו לקבוצה
הלונדונית מעריצים גם בדרום־אמריקה
הרחוקה ,בעיקר בארגנטינה .פופולאריות
טוטנהם הזניקה באופן טיבעי גם את
רווחיה ,למקום הראשון באנגליה .הקבו
צה יכולה היתה השנה להרשות לעצמה —
בפעם הראשונה מזה מאה שנות קיומה —
להצטרף למועדונים האכסקלוסיביים המע
טים בעולם ,המציעים לאוהדיהם לא רק
מישחקי כדורגל מרתקים ,אלא גם איצ־
טדיון מפואר ,המאפשר בילוי חברתי
גדוש ונעים•
תרכדת הכדורגל .הייתי אורחת אי
שית של קבוצת טוטנוזס .מלווי הציעו לי
להתלבש באלגנטיות ,כמו לתיאטרון .צחק
תי .הסבירו לי שכך ארגיש יותר בנוח.
כשבאתי למיגרש .הפסקתי לצחוק .לרא
שונה הבנתי את מלוא משמעות תרבות
הכדורגל .אין זה המישחק השכונתי ,ש
אנו מכירים בישראל.
היכל מפואר בן שלוש קומות ,מרופד
כולו בשטיחים מקיר־לקיר ,עמד לרשות
האוהדים ,שטרחו לבוא לאיצטדיץ בשעה
 12בצהרים ,כשלוש שעות לפני תהילת
המישתק .אולמות־הארחה עצומים בגידלם,
עמוסים בכיסאות קטיפה ,בנברשות־בדו־
לח ,בבארים למשקאות ,מכשירי טלוויזיה
במעגל סגור ,שבה מקרינים את מישחקי
הקבוצה — אם מציעים לי את כל אלה,
אין פלא שקהל האוהדים האנגלי הוא
רציני כל־כך .החלטתי מייד להצטרף לקהל
מעריצי הקבוצה.
לא ,מאולמות אלה אין נהנים כל קצי־
פים במישחק .הם בנויים מאחרי יציע
המכובדים ,שבו יושבים יקירי הממלכה
ושועריה ,התורמים הגדולים של הקבוצה
ואורחיה מחו״ל — כמוני .מעל ליציע
המכובדים יש יציע אחר ,מיוחד במינו.
כאן יש תאים אינטימיים ,מוגנים בזכו
כית ,מפוארים ומצויירים טוב יותר מתאי-
הפאר שבתיאטרון הוויקטוריאני .יושבי
התא זוכים ,אם רצונם בכך ,בארוחות-
צהריים דשנות.
תענוגות התא האינטימי אינן בהישג-
ידו של כל אוהד כדורגל ,אלא אם כן
יש באפשרותו לשלם את הסכום הצנוע
של  30אלף לירות שטרלינג לנדנד של
שלוש שנים — כ־ 15מילית ליתת יש
ראליות1

האוהדים המסתננים של הירושלמית לקנות
כרטיסים כדי לצפות בקבוצתם.

אחרי שנה עם חברת מביט ,החליטה
בית״ר ירושלים לחסוך את ההוצאות היק 
רות ,ולנסות לצמצם בכוחות עצמה את
התופעה .אך במיגרשה הישן של הקבוצה
הירושלמית ימק״א לא קל הדבר לביצוע.
סביב המיגרש הביתי׳ השוכן בלב ליבה
של עיר־הבירה ,גדרות ,חומות וקירות
שאינם שמים סכר מפני המסתננים.
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גימוסים והריבות במיגוש־הספווט
במיגרשי־הכדורגל המפוארים של אנגליה אפשר לפגוש בנשים בתפקידים שונים,
החל בסדרניות ,בקופאיות ובש׳וטרות ,וכלה בצופות רבות מאוד ,המגוונות את הנוף
הספורטיבי.
בישראל התופעה הזו נדירה .מלבד קומץ בנות מישפחת השחקן ,שולט ביצועים
הרוב הזיכרי.
הסנונית הנשית הראשונה בעולם הכדורגל הישראלי הגברי היא מירי זוהר ),(34
שסיימה זה עתה קורם לניהול כדורגל ,וכיום משמשת מזכירת איגוד מנהלי קבוצות-
כדורגל של ההתאחדות.
״כיום מתגלגלים כל-כך הרבה מיליונים בכדורגל ,עד כי בהתאחדות התחילו סוף-
סוף לדאוג ,שיש יותר מדי אנשים המנווטים את כל המיליונים מבלי שהוכשרו לכך,״
סיפרה מירי להעולם הזה.
מירי עצמה למדה בקורם ,שנערך במכון וינגייט ,איך לנווט את המיליונים.
סדרנית .מירי לא הגיעה במיקרה לעיסוקה החדש .מלבד זאת שהיא אוהבת
כדורגל ואת המתח של הספורט התחרותי ,היא עסקה במשך ארבע שנים ׳באירוח
קבוצות מחו״ל .אז היתר ,שייכת למכבי נתניה .עבודתה במיגרשים דירבנה את הצעידה
לחפש דרכים ,כדי לשפר את האווירה במיגרשים וההתנהגות בהם .״גורם נשיי בכדורגל
יעדן באופן אוטומטי את כל הנוהגים,״ סיפרה מירי מנסיונה .היא שמה לב כי
האלימות מפתח המיגרשים פחתה מאוד ,כשעמדה שם ושימשה כסדרנית.
בימים אלד ,מחברת מירי חוברת ,שתכלול רעיונות לנימוסים ול׳הליכות במיגרש
הכדורגל .השדר שמעת וילנאי קפץ על הרעיון ,והחליט לבלול ■בתוכנית הרדיו הבלעדית
החדשה ,ממיגרש הספורט ,פינה קבועה לדבריה של ״חנה בבלי״ של הספורט.
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נכחתי בפגישה המרגשת של ארדילם
עם ברקנשאו ,שנערכה במישרדו הפרטי
של המנהל ,בנוכחות החברים המקורבים
בלבד .באותה פגישה נרגשת התברר- ,כי
קיים סיכוי טוב שארדילס יחזור לשורות
טומנהם עוד לפני סיום חוזה שלו עם
סאן־ז׳רמן פאריס הצרפתית ,שקנתה אותו,
לפי בקשתו ,לפני כמה חודשים ,בעיקבות
משבר פוקלאנד .ארדילס יצא אז להגנת
ארץ מולדתו ,ובהצהרה לעיתונות הכריז,
שהוא עוזב את אנגליה ולעולם לא יחזור
לשחק בה.
ג ענ מןי ם .אוסי אינו מרשים בפגישה
עימו .הוא נמוך קומה ורזה ,שחרחר
וחיוור ,ביישן ונבוך .לא ניכר בו ,כי
פירסומו העולמי שינה את הליכותיו.
ארדילס שמח ללחוץ את ידי ,כששמע •זי
שאני ישראלית ,ולא שכח למסור ד״ש
לאוהדיו בארץ .הוא הודה ,שסיבת בי 
קורו המפתיע באנגליה היא געגועיו לק-
בוצתו־לשעבר .״הייתי עושה הכל כדי
לחזור ,ובעיקר אחרי שמשבר פוקלאנד
חלף,״ סיפר.
אוסי בא ללונדון לבקש מקיט ברקנשאו,
שיפתח במשא־ומתן עם הקבוצה הצרפ
תית ,כדי שזו תשחררו עוד לפני סיום
החוזה .כל הנוכחים שמחו והתרגשו על
גילוי־הלב המפתיע.
קבוצת טוטנהס לא זכתה לנצח את ירי
בתה באותו מישחק ,הקבוצה האנגלית
לוטון טאון ,ויצאה ממנו בתיקו ,אחרי
שהובילה ברוב שלבי המישחק .אך ל-
טוטנוזס היה זה יום חג ,משום שנודע כי
אוסוולדו ארדילם יחזור לשחק בשורותיה► .
בשיחה הקצרה עימי הבע ארדילם תיק 
ווה להגיע שנית ,בבוא היום ,לישראל.
מראותיה ויופיה של ירושלים הקסימו את
דינה וגון !■:
הכוכב הארגנטיני.

מנהל־קבתנה ז׳רז׳בסקי
שירותים יקרים
עורך־דין יוסף ז׳רז׳בסקי ,מנהל הקבוצה
הבית״רית ,סיפר להעודם הזה על הנוהלים
החדשים לשמירה ,החל מהשבוע :״כן,
זוהי בעיה לא קלה אצלנו .החלטנו לתגבר
את השמירה בשערים להגדיל הפיקוח על
הסדרנים עצמם .כמו כן ,יבוצע סיור
היקפי של שוטרים מסביב לחומות־המיג-
רש מדי כמה דקות.״
גם השנה ,כמו בשנה הקודמת ייאלצו

אריאלה רבדל ,דוברת רשות השידור,
לא נאותה השבוע להתיר להעולנז הזה
לשוחח עם שלושת חבריו לעבודה של
גדעון הוד .מאז דו״ח־רוגל — שבעיק־
בותיו הודח הוד מתפקידו כראש מחלקת
הספורט של הרדיו — לא מפסיק השדר
להתרוצץ בין כלי־תיקשורת אחד למיש-
נהו ,להסביר ולהפיץ את גירסותיו.
״יחסים עכורים במחלקה הם שהביאו
לפיצוץ ולהדחה,״ טורח השדר הוותיק
לנתח את מסקנותיו האישיות ,תוך כדי
האשמת חבריו לעבודה בהסתה נגדו .זאת,
למרות שהם יצאו נקיים ללא־רבב ממחדל-
ספרד .הוד הפסיק לדבר על הסיבה
שבגללה הוקמה ועדת־החקירה.
״למה לחבריו אסור להגיב על מסקנות
הדו״ח ,דבר שאין אוסרים על הוד ז״
נשאלה דוברת הרשות.
היא משיבה בטבעיות :״אחרי שהודח
מתפקידו ,פנו אליו כלי־התיקשורת .האדם
הזה נפגע ,נעשה כלפיו מעשה קשה,
וחשוב היה לו להוציא את כל הכעס
שלו,״ הסבירה הדוברת.
הוד אמר כל שרצה ,חבריו חורקים
שיניים וממלאים את פיהם מים .היחסים
העכורים הולכים ומתעמקים .לדבריו שיי
הוד ,יחסים אלה הם שהביאו להדחה.
העולם הזה 2354

