
 מביך.״ במצב נעמוד וקיסר
 לי .יש ברעתו. נחוש הברפלר אבל

 .שהמזכ״ל אמר, אחת,״ בעיה עדיין
מהעניין.״ מאושר אינו

 יושב־ראש שתפקיד טוען, הברפלד
לתפ דומה הוא לכדורגל ההתאחדות

 מועצת־מנהלים. יושב־ראש של קיד
 לפיכך, כבוד. של תפקיד בעיקרו זהו

שעות ארבע של פעוטה בהשקעה

בתל־אביב. ארלוזורוב ברחוב האמיתי
 דממת־ על שומר מצירו, סווירי,
 בעניין להגיב מוכן אינו תיקשורת,

 כי ומדגיש, חוזר הוא ההדחה. נסיון
 לדבר." לא מעדיף ״אני הזה בנושא

 נגדי, יתמודד אכן הברפלד ״אם אבל,
להתמודדות!" מוכן אני אז

 התמודדויות כי אומר סווירי גם
 בוועד־ היו לא מעולם הברפלד נוסח

חדשות. נורמות יוצר והדבר הפועל,
מנו פחות היו סווירי של מקורביו

 בפירוש שהברפלד טענו הם מסים.
 סתם זו ואין סווירי, את להדיח מנסה

 של* טענו הם מכך: יותר התמודדות.
 לכבוש אישיים מאוויים יש הברפלד

 יודע, והוא מזכ״ל־ההסתדרות, כס את
 זאת לעשות ונוח שכדאי כדיבריהם,
 הכדורגל שכן הכדורגל. באמצעות

וכבוד. תיקשורתי עניין פירסום, מביא
ש חושב הברפלד כי שטענו היו

 ולכן במתנה, הכל את לו נתן אלוהים
הכל. לו מגיע גם

 בעיה. השבוע יש שלקיסר ברור
 יודע, קיסר הברפלד. חיים לה קוראים

 סווירי עם יתמודד אכן הברפלד שאם
 גם אנושה מכה זו תהיה אותו, יביס וגם

שלו. לסמכותו
■ ■ ■

 שבועות כמה לפני הודיע הברפלד
 התפקיד על להתמודד מתכוון הוא כי

 בכדורגל ההידרדרות את לעצור כדי
הישראלי.

 קצת הברפלד נוסח ההידרדרות את
 שבתקופת־כהו־ ,בעיקר להבין. קשה
 בדיוק היה הישראלי.לא הכדורגל נתו

 שילטונו בשנות הדיוק: למען בשיאו.
למכ ומכות כישלונות הכדורגל ספג
ביר.

הברפלד מסתער עסקן
הדחה נסיע

הברפלד
קיסר נגד

 בדיוק, שבוע בעוד באוגוסט, 5ב־
 היושב- את לבחור הפועל מרכז יתכנס

לכדורגל. ההתאחדות של הבא ראש
הנו היושב־ראש יסיים יום באותו

שנ של קדנציה סווירי, שאול כחי,
שנית. להיבחר ינסה כמובן, הוא, תיים.
 של בהיסטוריה ראשונה פעם זו

 יושב״ראש להדיח שמנסים הפועל,
שנ תפקידו שמילא אחרי התאחדות

 פעם קיסר, ישראל כאשר בלבד. תיים
 תיק־הפועל מחזיק היה הרחוק. בעברו

 יושב־ראש כי קבע הוא בהסתדרות,
 שלוש תפקידו ימלא ההתאחדות

 כל שנתיים בנות רצופות, קדנציות
 כוסות״תה הרבה נמזגו מאז אחת.

 וגם בתל־אביב, הוועד־הפועל בבניין
סדרים. כמה השתנו

 מיקצועי, לאיגוד האגף יושב־ראש
 שבועות לפני הפתיע הברפלד, חיים

 הוא כי כשהודיע הכל את אחדים
התפקיד. על להתמודד מתכוון

 בתפקיד בעבר כיהן כבר הברפלד
 שנים שש במשך היו״ר היה הוא זה.

 כפי מלאות, קדנציות שלוש תמימות,
שנהוג.

 בהלם היכתה הברפלר של ההודעה
 לא ״מעולם הפועל. הוועד יושבי את

 ישי, יעקב אמר אצלנו,״ כזה דבר קרה
 בהסתדרות. תיק־הפועל על הממונה

 חריגים, דברים מתגלים לא ״אם
 לא בתפקידו. להמשיך לאדם נותנים
הפועל!" במרכז מדיחים

סווירי מתגונן עסקן
שתיקה על שומר

 מזכ״ל גם כמו הוא, כי הוסיף ישי
 אמון הביעו קיסר, ישראל ההסתדרות,

 ביושב־ראש מלאה ותמיכה מוחלט
סווירי. הנוכחי,
 מעמידה ההתמודדות כי הסביר, ישי

 של הפוליטית ההנהגה צוות חברי את
 פשוט. ולא נוח לא במצב ההסתדרות

 מתכוון הוא כי הברפלד של הודעתו
 יוצרת בצוות, אחר חבר עם להתמודד

 הברפלד ״אם בצמרת. בלתי־נסבל מצב
 הרי שהצהיר, כפי מועמדותו, את יציג

אני להסתדרות, קשה שעה זו שתהיה
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 את לנהל יוכל הוא בשבוע עבודה
 לחזור רוצה ״אני ההתאחדות. ענייני

 ואוהב כדורגל אוהב אני כי לתפקיד,
 לדעתי, אין, לכדורגל. הקשור כל את

 יכול אני כפל־תפקידים. של בעיה
לאי האגף יושב־ראש ולהיות להמשיך

 את לנהל בבד ובר מיקצועי, גוד
לכדורגל." ההתאחדות

קו שהברפלד אומרים, בהסתדרות
 תומך קיסר המזכ״ל. על תיגר רא

 לכופף מנסה הברפלד בעוד בסווירי,
בעל־הבית הוא כי ולהוכיח קיסר את

 מדוע היא: שלו העיקרית הסיסמה
 אבל לארץ? זרים שחקנים מביאים לא

 עוד הוא שנתיים לפני שרק שוכח הוא *
 הישראלי, בכדורגל החזק האיש היה |
 להביא הצליח לא שנים שש ובמשך 0
 לא קצת לפיכך, לארץ. זרים שחקנים £

 שדווקא הברפלד חושב מדוע ברור
 לו היו זאת. לעשות יצליח הוא עכשיו

היה? הוא איפה שנים, שש
 קרה מה לאחת, אחת לבדוק, מעניין
הברפלר: של בתקופתו

העו הגביע במוקדמות כישלון •
לאוסטרליה. הצורב ההפסד למי,

הנב את הוביל ישראלי מאמן •
 הקדם־או־ במישחקים לכישלון חרת

לימפיים.
לארץ. הובאו לא זרים •
צומצמו. לא הליגות •
 בנב־ חמורות הפרות־מישמעת •

 דרור הנבחרת, מאמן חרת־הנוער.
 איך עדיין זכור לכל הודח. קשטן,
בגני מנבחרת־הנוער שחקנים נתפסו

 במסע־ היתה הנבחרת כאשר בות,
שבגרמניה. בקובלנץ מישחקים

 שלוש עידן על החליט הוא •
 הקבוצה זוכה נצחון (עבור הנקודות
 את הוכיח לא הניקוד נקודות). בשלוש

 הפך לא הישראלי הכדורגל עצמו.
שקיוו. כפי יותר, פתוח מישחק להיות

 המשיכו בישראל מיתקני־הספורט
 לקהל בלתי״נוחים גרועים, להיות

קבוצה. כל ומביישים
 והפך ברמת־גן, האיצטדיון שופץ •

מכובד. לאיצטדיון
חיים של שנותיו בשש זה כל

לכנסת מתגלגל הכדור
 באמצעות כי אחרים, פוליטיקאים עשרות כמו יודע, הברפלד חיים

בכנסת. למושב ובעיקר לפירטום, לתיקשורת, להגיע אפשר הכדורגל
למדורי־הספורט. לאקשן. לחזור רוצה הוא

 מצא, יהושע לכוסת: עסקנים כמה כבר הביאו בו והעיסוק הכדורגל
ברעם. עוזי רייסר, מיכה

 פירסומו לכנסת. כמועמד ריבלין ראובן(״רובי־) עצמו רואה היום
 אלי גם ירושלים. בית־ר ראש יושב מהיותו האחרונות בשנים בא

בספורט. לאחרונה מתעניין לנדאו
הרא הכותרות את עשו אולמרט ואהוד שריד יוסי חברי־הכנסת

 לחמו הם צעירים, כחברי-כנסת אז, מדורי״הספורס. דרך שלהם שונות
 הם בליגה. ירושלים בית״ר של ולהישארותה הלאומית הליגה להגדלת
קניית-המישחקים. עניין כל את שפתחו

 אירוע שקורה פעם בכל מגיבים מחברי־הכנסת רבים היום, גם
ולה בשבתות, במיגרשי״הספורט להיראות מקפידים הם ספורטיבי.

 ראש־ האחרון בשבוע לעשות הגדיל שונות. קבוצות מישחקי על גיב
 אבי השוער למישפחת מיכתב־נחומים ששלח שמיר, יצחק הממשלה,

יו•
 הכדורגל. של כוחו מהו יודע הילכי״הרוח, את המרגיש הברפלד,

 הישראלי, בספורט החזק האיש מיהו הכדורגל יקבע הבאים בשבועות
בהסתדרות. החזק האיש מיהו גם ואולי

קיסר הסתדרות מזכ״ל
בצמרת פוליטית מבוכה

 של בלתי־מחמיא, מאזן — הברפלד
כישלונות. והרבה אחד הישג

■ ■ ■
 שאול של בשנתיים קרה ומה
סווירי?

הלאו הליגה הליגות: צימצום •
.16 תחת קבוצות, 14ל־ צומצמה מית

 המחזור עד הפלייאוף: משחקי •
 כך ואחר רגילה, הליגה תהיה 26ה־

 יתמודדו הראשונות הקבוצות שמונה
התואר. על ביניהן
 שופרו: בארץ הספורט מיתקני •

 ובפעם איצטדיון, הוקם בכפר־סבא
 בונים בלוד בית. יש לקבוצה הראשונה

 בני־יהודה חדש. איצטדיון אלה בימים
 בירושלים חדש. מיתקן הם אף מקימים

 לאימונים. מיגרשים שני עוד גבנו
 בפתח־תיקווה האיצטדיונים שופצו

חד איצטדיונים 2 נבנו ובבאר־שבע.
בנתניה. שים

אירופה: לקראת קטן צעד •
לאירופה, צורעה הנערים נבחרת

בדרך. כבר הנוער ונבחרת
 הגיעו בעולם הגדולות הנבחרות •

 כאן היו לישראל. האחרונות בשנתיים
 גרמניה, ארגנטינה, של הנבחרות

 בדרכה אנגליה נבחרת ובלגיה. בראזיל
לארץ.
 לראשונה להביא הצליח סווירי •
 הת־ יושב־ראש ממלא־מקום את לארץ

 הגרמני — העולמית אחדות־הכדורגל
 לא מעולם כן שלפני נויברגר, הרמן
בישראל. ביקר
 ההתאחדות״ל- בין ביחסים מהפך •

ה ההתאחדות לבין בישראל כדורגל
 ההתאחדות־לכדו״ יושב־ראש אנגלית.

 להיות הפך מיליצ׳יפ, כאנגליה, רגל
 מאמין סווירי ישראל. של נלהב תומך

 יביאו מיליצ׳יפ עם טובים שקשרים
 לשחק הישראלי הכדורגל את אולי

באירופה.
 לנבחרת זר מאמן לראשונה מונה •

מיחיץ. מליאנקו ישראל,

 מיושבי אחד כל עשה מה מבדיקה
זה הוא שהברפלד לראות קשה הראש,

 או להישגים הכדורגל את שיחזיר
 עולים ושוב ההידרדרות. את שיעצור

 שהרראמות כך על נוגים הירהורים
המא הן הישראלי בכדורגל העיקריות

 התקפי כדורגל ולא עסקנים, בין בקים
 שמי התמונות עולות ושוב לשמו.

 הם המיגרשים על משחקים שלמעשה
השח דווקא ולאו הבוחשים העסקנים

קנים.
 האגף יושב־ראש הברפלד, חיים
 איש הוא בהסתדרות, מיקצועי לאיגוד

 היטב יודע מעולה, רטורי כושר בעל
 ומשתמש יחסי־הציבור מלאכת את
בג לעבוד אוהב הוא בעיתונות. יפה
 למזכ״לות למעלה, נשואות עיניו דול.

ולכנסת.
 מועצת מזכיר הוא סווירי שאול
המתב צנוע, איש ברמת־גן. הפועלים

 אוהב אינו מיריבו. טוב פחות טא
שו השקטה, העבודה חסיד תיקשורת.

לעיתונות. הצהרות נא
הת סווירי למד כבר שנתיים לפני
 הודיע אוברקוביץ יורם מהי. מודדות

 לתפקיד מועמד עצמו רואה הוא כי אז
 או־ לכדורגל. ההתאחדות יושב״ראש

 וה־ ,בעיתונות לכותרות זכה ברקוביץ
 ההפתעה לו. לפרגן אהבה תיקשורת

העדי הפועל מרכז חברי 19כש״ היתה
 אוברקר סווירי. השקט, האיש את פו

 גם הוא בלבד. קולות 12 אז קיבל ביץ
המרכזת. לוועדה להיבחר הצליח לא

 הקודמת, בהתמודדות כמו הפעם,
 כמו הפעם, שקט. על סווירי שומר
 מועמד מולו עומד שעברה, בפעם

 אולם התיקשורת. את לנצל שיודע
בשנ קטן לא מחנהו כי טוען, סודרי
 רוב לו יש עדיין וכי האחרונות, תיים

מא הוא הפועל. מרכז חברי 37 בקרב
בנצחונו. מין

 אם להפסיד מה הרבה יש להברפלד
 מול כוחו יזכה. ולא להתמודדות יילך
 לאיגוד באגף מעמדו יחלש, קיסר

 יהיה בכנסת ומושב יקטן מיקצועי
 יצליח אם מהישג־ידו. יותר רחוק
 בוועד־הפו־ לוגם־תה לכל ברור ויזכה,

 והבר־ השליטה את יאבד שקיסר על,
החזק. לאיש יהפוך פלד




