
 אימוניו גם ״בובה.״ מאמן אלא
 מאמנים אצל כמו שלא התנהלו,
לגביו, סדירה. לא בצורה אחרים,

 דבר רק היה ההנהלה, לגבי כמו ־־־*
תנצח. שהקבוצה חשוב: אחד

 מכבי את השנה יעזוב קליין
 לרשת עתיד מקומו את תל־אביב.

 של החזק לאיש הנחשב המאמן
),33( שרף צבי הישראלי, הכדורסל

 ימים ארבעה רמת־גן. הפועל מאמן
 יאמן שם לגרמניה, נסיעתו לפני

 קוקוו־קולוו כוס על הבאה, בשנה
 של החמימות השמש קרני ולאור
כדור מלמד הוא שם וינגייט, מכון

וסי קליין ישב שנים, 10 כבר סל
שחק על עצמו, על הזה להעולם פר

 הנהלתה, ועל תל-אביב מכבי ני י
שרף. צביקה הבא, המאמן ועל

קליין: אומר
 מכבי השנה? למכבי קרה מה

 בילי מול מישחק חצי הפסידה
 של הגדולה הפאשלה ולכן מילנו
 הגרוע אירופה. מאליפות ירידה

מהשח שחלק הוא, השנה במכבי
גבו אישית ליכולת הגיע לא קנים
 בכל לצרה: אותנו הביא וזה הה,

שח שניים־שלושה רק היו מישחק
 שעבר בשבוע טוב. בכושר קנים

 מיש- משחקת לא שמכבי כתבתם
ברירה. היתה לא לי קבוצתי. חק
סיג־ את להתאים צריך הייתי אני
 לשחקנים הקבוצה של המישחק נון

המיגרש. על שעמדו
ה לפי כדורסל משחקת מכבי

 דא- שחקניה. של האישית יכולת
הגנה, על יותר לעבוד ניסה מיקו

 ושתיים אחד יתפוצץ זה אחרת,
 בולשיט. זה מישמעת צביקה. עם

 מישמעת להנהיג למאמן קל הכי
 למיש־ להגיע היא הבעיה צבאית.

 זה שעשינו. מה וזה עצמית, מעת
 טוב. לי היה לא וזה לי, קשה הכי
 כי נכון, הכי האדם את לקחו אז

חזק. איש הוא שרף
 הגיבוי. זד^נת לי נתנו שלא מה

 הגיבוי. ז!ת לו יתנו אם השאלה
להר שיכולים המאמנים מסוג אני

הצל כי להצליח. לא לעצמם שות
 אין אחרים למאמנים מספיק. חתי
 פעמים הרבה הזו. הפריווילגיה את

 מישמעת של נושאים על ויתרתי
הח הוא שהניצחון החישוב מתוך
 ולא מראשי ידעתי זה את שוב.

הסוף. לקראת עכשיו, רק
 להעניש אי-אפשר הזו בהנהלה

ומו באים הם מייד שחקן. אף
 ״קח סליחה: יבקש שהוא דיעים

 — וצ׳יק לי, אומרים איזי,״ זה את
 אותי, השפיל לא זה חזר. השחקן

 פעמים הרבה לנצח. רציתי כי
ש חשבתי כי דברים על ויולרתי

 על חשבתי לא לנצח. יותר חשוב
 עצמי בשביל חי הייתי ואם עצמי,

 גיבוי, לי נותנת היתה וההנהלה
 היו לא שחקנים שניים־שלושה

במכבי. ממזמן כבר
 שרף צביקה של המיבחן לדעתי

 כולם אז העונה. בתחילת יהיה לא
 המי- לחץ. יהיה לא ועדיין יבואו

ה באמצע יהיה שלו האמיתי בחן
וה להפסיד כשמתחילים עונה,

ה למסור לא מתחילים שחקנים
לשני. אחד

 ההצלחות כל
מיקי של

 ואז הגדול. הלחץ מתחיל ז
ברקו־ מיקי כמו אחד לו קם

 אחרי ביקורת עם ומתחיל ביץ,
 נקודות 27 קולע הוא שבו מישחק

חוכ לא עליו. כלי-התיקשורת וכל
 שלו. לטיעונים רק להקשיב מה
כיוו בשני לראות אפשר דבר כל

ביקו מעביר ששחקן ברגע נים.
בי להעביר יכול המאמן גם רת,

 מעל לו לענות רץ לא אני קורת.
 חושב לא אני כי העיתונים, דפי

לה צריכים מיקצועיים ששיקולים
שח אם אבל עיתון. דפי על תנהל

 אז סוף, בלי ומדבר מדבר קן
משהו. עליו גם לומר אפשר
 עם היו מיקי של ההצלחות כל

 גילו אירופה בניבחרת רק ראלף.
 בינלאומי. בקנה־מידה ממש אותו
 המישחק את בניתי כי הצטיין הוא
 תיכנון היה זה יצטיין. שהוא כך

הצליח. שהוא שלי,
 אישית לי כואב פעמים הרבה
 כזו, בצורה מדברים כאלה שאנשים

 דרך להם לענות מכבודי לא זה כי
 אלה שחקנים אבל עיתוני-הספורט.

ש אמרתי שכאשר להבין, צריכים
הת לא לכדורסל מפריעים עסקים
מב אלא גופנית, מבחינה כוונתי

וענייני חנויות שלוש הריכוז. חינת

̂יוזח* ל מיוחדואיון קליין וארו נתן לאירופה נסיעתו עם והצהיר □׳וו
 אינם היום מכבי משחקני חלק אך

 כוכבים לא בעיקר שחקני־הגנה,
 ויליאמס. וארל ברקוביץ מיקי כמו

 למישחק בנויים שאינם השחקנים
ה יכולת את מורידים קבוצתי
קבוצה.

 תוקף בכל מתנגד אני עקרונית
יפ בקבוצה בני-אדם בץ שבעיות

 הסוף, לקראת אך בעיתון, תרו
ב מוגזמות התבטאויות כשראיתי
 לקרוא נעים לי היה לא עיתונות,

פע־ הרבה עצמי החזקתי זה. את
 טיב- זה אבל לענות, לא כדי מים *4■

ביקו להם שאין שחקנים שיש עי
 לבקר יודעים רק הם עצמית. רת
— מוזר לי נראה זה האחרים. את

ל יכול שחקן כל הווידאו בעידן
 רצוף פעמים עשר עצמו את ראות
בבית.

 טוביס! הכי
בולשיט!

 יש שלמכבי אמר תמיד יקי ף*
 בכל ביותר הטובים השחקנים 1•

 גבי על שחור לו הוכחתי אירופה.
 שנגדה אירופית קבוצה שבכל לבן

 שחקנים שניים־שלושה היו שיחקנו
ה בחמישיה אצלנו להיות שיכלו

 זאת בכל אנחנו למה אז ראשונה.
 הכי שאנחנו מפני לא זה ? מנצחים

 לנו בולשיט. זה באירופה. טובים
(מנצחים) וינרים של קבוצה יש

מזל. קצת עם מוטיבציה לה שיש
לחיים. שייך ומזל

 מה להחליט צריכה מכבי היום
דרך. ובאיזו להשיג רוצה היא
? מכבי עם שרף את צופה אני איך

שרף. לא זה שרף של הבעיה
כמאמן. יכולתו על ויכוח אין

לע שיודע אחדי זה במכבי מאמן
 זה ואת מישחק, בניהול בלחץ מוד

 לא אם הוכיח. לא עדיין שרף
 נכון ויותר חזק יותר סיוע יקבל

 חייב בצרה. תהיה מכבי מההנהלה,
 וזה במישמעת אחר יחס לבוא
מה רק ולא מההנהלה לבוא צריך

השחק מחליטה. ההנהלה שחקנים,
מדיניותה. את מבצעים נים

 שאני מרגיש אני כי הולך אני
ב למכבי. יותר לתרום יכול לא

ב רק לא — תחלופה אין מכבי
ה אלה בין בעיקר אלה שחקנים
 לא זו בהנהלה. מעליהם, יושבים

ולה ולקום ביקורת לקבל בושה —
שינויים. לעשות שיש גיד

גישה תהיה לא שאם מאמין אני

ואם ־ בהנהלה נוי שי לבוא ..ח״ב *
לעזוב!״ חייבים השחקנים מן חלק יבוא,

למען י עצמי את ים לעית ״השפלתי *
ל׳ ותזת נ! ההנהלה היתה אילו ־ הניצחון

נמכבי!״ 1 היו לא שחקנים שלושה גיבוי

אחת־שת״ם!־־ יתפוצץ ! ח שוו צביקה ״עם *

 לא זה בהן הקשורים מס־הכנסה
 יהיה לא ששחקן ומספיק פשוט.
 לי יספרו ושלא במישחק, מרוכז

סיפורים.
 דרך שעברו ששחקנים, לי מוזר
 ומדברים קמים שנים, במשך ארוכה

 ברדיו מוסקוביץ שעשה כמו נגדי,
ש בשנה קרן חנן עם שהיה וכמו

 מיקי היא שניהם של הבעיה עברה.
 הפכו — לו יכלו וכשלא ברקוביץ,

 לא אני קליין. ייראלף הבעיה את
 אבל אותם. ועשיתי שגידלתי אומר

הרבה. ממני קיבלו הם
 זלו־ את להזמין מיהרתי לא

 ניחשתי כי בניבחרת, לשחק טיקמן
 הוא זלוטיקמן לקרות. שעלול את

 שיש הטובים השחקנים אחד בעיני
 לניב־ אותו הזמנתי לא כיום. בארץ
 כל קודם שצריך החלטתי כי חרת

 שיש שחקנים יש איתו. לשוחח
 יש. לזלוטיקמן פריווילגיות. להם

 איתו. שידברו לו מגיע כזה שחקן
 רק משוחח, אני שחקן כל עם לא
 אמרתי וטובים. ותיקים שחקנים עם
 להילחם צריך ״אתה בפירוש: לו
 שאין להיות ויכול שלך המקום על
 אחרי רק לזה.״ נפשי כוח לך

 על מלאה הסכמה ממנו שקיבלתי
 עם המישחק על להתמודד נכונותו

 לצרף עומד אני ברקוביץ, מיקי
 ויכוח שום אין לניבחרת. אותו

 על או שלו המיקצועית הרמה על
מישמעת. בעיות

 סופר־מיקצו־ היא מכבי הנהלת
 אחרי שינוי. לבוא חייב אבל עית,

 כמו בחומר, עייפות יש שנים 12
ב עייפות וגם בצבא, שאומרים
 יותר מניות במכבי יש לי רעיונות.

 מרגיש אני ולכן למיזרחי. מאשר
 שאני מה מכבי על להגיד זכות

 ולפעמים נעים זה לפעמים חושב.
לא.

 מיבחן שנת היא הקרובה השנה
 הקרובות. השנים חמש־שש לגבי

 שם היתד, במכבי. לעבוד אהבתי
 לחץ, שם שיש זה טובה. אווירה

 מקבל לא אני ויכוח. אין זה על
 משחקת לא שמכבי הטענה את

 בין נחשבת כיום היא טוב. כדורסל
 שלא שנים והיו באירופה, הטובות

 שבמכבי למרות מכבי. זה מה ידעו
ב ביותר הטובים השחקנים אץ

 ותילכוד. אופי להם יש אירופה,
 מצויינים, הם בודדים כשחקנים

באירופה. טובים הכי לא אבל
■ ונץ דינה
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