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חכמים!״ של מישחק זה ״הכדורגל
)29 מעמזד (המשך
 בהיר, בירוק צבועים ששוליה ורודה,

 ובנעלי־ לבגים בגרביים כהים, במיכנסיים
 שיין לא קצת שנראה נאה, גבר שחורות. עור

 מישהו כמו מדבר הוא המיושן. למישרד
 שעייף משאלות, שעייף מלדבר, שעייף

 פינקה שהעיתונות מישהו במו מראיונות,
 רק עליו והרעיפה השנים בל במשף אותו

 מרשה הוא מפונק, ילד כמו קצת מחמאות.
 קהל- של בדעתם להתחשב שלא לעצמו

 שבכדורגל עיתונאי־הספורט, ושל האוהדים
 מן ובלתי־נפרד אינטגראלי חלק הם

עצמו. הספורט
 חסר- קר, איש שהוא נגדו הטוענים יש

 -המהנדס'. פעם לא אותו כינו בעבר רגשות.
 וביחסו שענה בתשובות הזילזול מן קצת יש

 יש השנים. כל אותו שליטפה לעיתונות,
 היו חייו שכל באדם הזילזול מן משהו

 גם שהוא כל־כן, שהצליח בכדורגל, קשורים
 וגם יפה למד גם טוב, שיחק גם טוב, נראה
 שהפן מאז בטור״הזכות נקודות לעצמו אסף

מאמן.
 מעורים שאינם ולמי בכדורגל לבורים

 של שמו קשור הזה, המיוחד העולם בגיבכי
 עם אחת בנשימה תמיד כמעט שפיגל גיורא
 דור בני שניהם שפיגלר. מוטלה של שמו

 הכדורגל להצלחת שותפים שניהם אחד,
 הצליחו שניהם ה־סד, בשנות הישראלי

 למאמנים. היו שניהם בחו־ל, וגם בארץ
 חזקות קבוצות שתי כיום מאמנים שניהם
 על בוודאי, ייאבקו, והשנה הלאומית, בליגה

האליפות.
 את לזכותו לזקוף שפיגל יכול כמאמן,

 שאותה פתח־תיקווה, הפועל של עלייתה
ללאומית. הארצית הליגה מן אימן,

 סוג הישראלי לכדורגל הכניס שלו הדור
 של צוות זהו קבוצות. ואימון ניהול של חדש

 לשעבר, שחקני־כדורגל רובם מאמנים,
הקבוצות. אימון את ביחד המנהלים
כשלידו מאמן־על, מעין הוא שפיגל

 ובכל מנצח, לא שאני מישוזקים ויש מנצח, לא
מבסוט. אני זאת

זה? איך •
מנצ לא זאת ובכל טוב, משחקת הקבוצה אם

גדול. אסון לא זה — חים
חשוב? הראשונה בשבת וניצחון •

המיבחן ולקהל. לשחקנים חשוב זה לדעתי,
 והם הראשונה, בשבת הוא החדשים השחקנים של

 בסדר, זה אז הזו בשבת מנצחים שאם חושבים
בסדר. לא זה אז מנצחים לא ואם

הניצחון? אחרי חמתם •
מיקצוע זה כדורגל חגיגות. נגד אני לא. בכלל

אח חוגג לא רואה־חשבון גם חברתי. אירוע ולא
הכדו שחקן של עבודתו עבודה. עושה שהוא רי

ולנצח. לשחק היא רגל
 הוא כדורגל ששחקן חושב אתה •
רואדדחשבון? כמו

חופשי. מיקצוע בעל כל כמו הוא
אוהדים. יש כדורגל לשחקן אבל •
ושכותבים אוהדים להם שיש עורכי־דין גם יש

שאו חושב לא אני מזה, חוץ בעיתונים. עליהם
 השחקנים השחקן. על ישירות משפיעים הדים

 שצריך אוהדים שיש הזו העובדה בפני מתחסנים
 במשך שבאה התחסנות זו בעיניהם. חן למצוא
השנים.

התחסנת? אתה •
 אוהדים דברים: שני בפני מחוסן מזמן אני

ועיתונאים.

ברנור) דרור הסועל־ס״ת(לידו: כמאמן שסיגל(מימין)
חאה־חשסן...־ 1כמ זה כדותל .שחקן

 בלו, מיקו המאמן, ברנור, דרור עומדים
 גיורא מנהל-הקבוצה. עוז, ירון עוזר-המאמן,

 מבצעים האחרים המדיניות, את קובע
אותה.

 מוותר שאינו אדם נראה הוא בשיחה
 בקור־רוח שלו על לעמוד שיודע בקלות,

 בגילויי״חיבה. מרבה ושאינו ובעקשנות,
 בזווית- חיון בחצי נאמרים דבריו זאת, ועם

 מדבר לא הוא אותו. לחבב שלא וקשה העין,
 את להוכיח וממשיך הוכיח הוא כך, סתם
וכמאמן. כשחקן דרכו ואת עצמו

 הכדורגל, עונת פתיחת האחרונה, בשבת
 שפיגל. של קבוצתו תל-אביב, מכבי ניצחה

 גם כי ונראה הניצחון, מן מתרגש אינו הוא
 היה אי־אפשר מפסידה, הקבוצה היתה אילו

מיוחדים. התרגשות סימני אצלו לראות

ה של הראשון במישחק בשבת, •
 מנצחים אם משנה זה ניצחתם. עונה,

הראשון? בשבוע דווקא מספידים או
משנה. שזה בטח

משנה? זה לך •
 כשאני מבסוט לא שאני מישחקים יש לגביי
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עליך? יגידו מה לד איכפת לא •
 לי. איכפת אז אומרים, רציניים אנשים אם

 לא בכלל זה אז רציניים, לא אנשים אלה אם אבל
לי. מזיז

״בוז״? צועק במיגרש הההל ואם •
 אם אבל כרטיס. קנה שהוא זמן כל זכותו, זו
לו.זכות. אין בחינם, כרטיסים קיבל הוא

עליך? משמיעות והצעקות •
מאוד. מעט

קר? איש אתה •
 מה לכל לא הדברים. בין להפריד יורע אני
 אבל לב. לשים צריו אני צועק מתוסכל שאוהד

 את עשיתי אם לדעת עצמית, ביקורת לי יש
העבודה.

אותה? ועשית •
המאמ של הצוות כל עם — שכן חושב אני

 חסיד ואני הכלל. מן יוצאת עבורה שעושים נים
עבודת־צוות. של

כוכבים. של עניץ זה כתרגל אבל •
כוכבים. של גם
כוכב. היית אתה •
 שלי היכולת על השפעה לזה אין אומרים. כך

לאחרים. דברים להעביר שלי הרצון על או

י

 יותר לדרוש זכות לד נותן לא זה •
מהשחקנים?

 להדגים יכולת לי נותן רק זה זכות. שום
יותר. טובה בצורה דברים

 סעם שהיה שלמאמן חושב אתה •
אח מאמנים על יתרון יש בעצמו שחקן
רים?

 להיות כדאי מאמן להיות כדי הזה, במיקצוע
 שיודע מישהו של תחושה לתת צריך כי שחקן,

 מיוחד, מיקצוע גם זה לכן השחקן. של בלב מה
 זה שחקן־תיאטרון גם אבל מישחק. גם הוא כי

שעון. להחתים צריך לא שבו מיוחד, מיקצוע
מס הד שהשחקנים חושב אתה •

 שהקד היית לולא אחרת עליך תכלים
לשעבר?

 מחשבה מקדיש לא אני שכן. להיות יכול
 נראה אני איך אלא עליי, מסתכלים איך לשאלה

עצמי. בעיני
ש התקומה על אותך שואלים לא •
שיחקת? בה

 בתור שדרור וגם שחקן, שהייתי יודעים רובם
 מכבי, של המאמנים שהם עוז, וירון בלו ומיקו

 באופן אני, במכבי. היינו כולנו שחקנים. היו
לח היום של לכדורגלנים רע שזה חושב אישי,

 ואיכויות שונים זמנים אלו פעם. היה מה שוב
כדאי. לא וגם להשוות, וקשה שונות.

 המקים העיתונות לבין הספורטאים בין
אחרים. בתחומים מאשר יותר
לת חדירה יש ולפעמים טוב, תמיד לא זה

לכדורגל. קשורים דווקא לאו שהם חומים
מחפ אלא ידע, מפגינים שלא עיתונאים יש

 שהוא אחד, מתוסכל עיתונאי היה כותרות. שים
 הוא שהשנה שכתב איתו, שרבתי מאמן של חבר

 איך בצחוק: שואל אני במיבחן. אותי מעמיד
 תיסכול זה במה? רבו? את לבחון יכול תלמיד
במחלת־נפש. שגובל
מסריע זאת בבל שזה מבינה אני •
לדי

האנ איך האלה. הדברים על צוחק פשוט אני
הישראלי? לכדורגל לעזור מתיימרים האלה שים

 הנוער, בקרב מחקר עורך הייתי למשל, אני,
לכדורגל. מגיע לא הנוער למה ושואל
בקהל? או כשחקנים •

כשחקנים.
מגיעים? לא הם למה •
 במקום במיבחנים, עוסק מתוסכל עיתונאי כי

האלה. הדברים את לבדוק
ש בכך אשם המתוסכל העיתונאי •

לכדורגל? מגיע לא הנוער
 האלה, הדברים על יכתוב הוא אם אבל לא,
בנוש דעת־קהל לעורר צריך יתעוררו. אנשים

, האלה. אים
 שהכדורגל זה על מדברים הזמן בל •

טוב. מסטיק אינו הישראלי
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הצרסתית בקבוצה מימין) שלישי שסיגל(כורע,
זעיתתאיסר אזהדים דברים: שני ספני מזמן מחוסן ״אני

 פחות השחקנים שהיום הרגשה לתת צריך לא
 היום משחקים הם כי טובים, יותר הם טובים.
לא. ואנחנו
דתר. הצלחתם אתם אבל •

להצ הגענו אז, שהיו בנסיבות חושב. לא אני
 בכדורגל. יותר שיש חושב לא אני אבל לחות.
אח זמנים היו אז אבל קהל, יותר הבאנו אנחנו
 לבוא צריך והקהל ממוסחר, יותר הכל היום רים.
לשחקנים. לשלם כסף יותר שיהיה כדי

זה. את אוהב לא הקהל •
לעבו הפך כדורגל אבל טועה. והוא תמיד, לא

יוס״יום. קשה עובדים ושחקנים קשה, דה
עבדתם? שאתם ממה קשה יותר •

בשבוע פעמים שלוש עבדנו אנחנו בוודאי.
 קצת התחלנו רק שלי בדור פעמים. שש והם

כסף. להרוויח
 באים והיו עבדו ששחקנים תקופות זוכר אני
 שהיה שחקן זוכר אני להתאמן. העבודה אחרי

 שלו, באוטובוס לאימון מגיע והיה נהג־אוטובוס
המישמרת. את שסיים אחרי
 גדולים בינלאומיים הישגים היו אז •
ישראל. לנבחרת יותר
 מסויים, דור היה זה תיזמון. של עניין היה זה
 ואז — מסויימת קבוצה והוכנה מסויים, במצב

 עם ביחד המכסימום, עד עצמם את מיצו הם
ביחד. נדבק שהכל תקופות יש המאמן.

 קרה לא וזה שנים המת כבר עברו •
שוב.
 חמש בעוד או שנה, בעוד שוב לקרות יכול זה
 גם אלא מזל, רק לא שזה ספק אין אבל שנים.

 עיתונאים כמה יש כי פה, קשה זה אבל עבודה.
ש כל אחרי חשבון לעשות שרוצים מתוסכלים

בת.
עליד? ירדו •

השבוע, טוב חשבון עושים אם אבל לא, עליי
שינד רוצה לא ואני רע, יהיה זה הבא בשבוע אז

■ ■ ■ — ״'1י
היחסים הספורט שבתחום נראה •

 יכולים לא אנחנו חוקרים. לא אבל מדברים
 דעת־ מישרד־החינוך. ועל הממשלה על להשפיע

להשפיע. צריכה הקהל
ל ב א  דווקא האחרונות בשנים •
 הצלחות אץ זאת ובבל בסף, משקיעים

גדולות.
 קיימת בשוק להצלחה. ערובה לא זה כסף

 לבין לשחקן התשלום בין שיווי־מישקל רמת
 ירידה יש כסף, מדי יותר שיקבל מי שלו. היכולת
 מיקצוע זה הרמה. את לקבוע קשה שלו. ביכולת

המוות. ועל החיים על שבת־שבת מילחמה של

 — אתם הכסף של הזה העניץ את •
הכנסתם. — שלכם הדור

 לא אני לנו. לשלם שהתחילו בזה גאים אנחנו
התק רוב בחינם. עבודה להקדיש שצריך חושב

 להיות, צריד וכך ממכירת־כרטיסים, בא ציב
 מה וגם באים צופים כמה בחשבון לקחת וצריך

לשלם. זה ולפי האגודה, של היכולת
 יוד■ במיגרשים הקהל במות אבל •
לשח המשולמים הסכומים וגובה דת,

עולה. קנים
הסכומים. את להוריד צריך אז


