
מלמיליאן(משמאל) אורי
בלתי־יציב נוישחק

 את ממנו ומרחיק שהולך ענף־הספורט
ההמונים.

 במוקדמות הנבחרת של כישלונה
 של והקמתה 1985ב־ העולמי הגביע
 הביאה מסגרת) (ראה החקירה ועדת

 דברים. בשינוי צורך של לתחושה
 קצה על העלו שלא ההתאחדות, עסקני
 בענף יסודי בדק־בית לבצע דעתם

קוס ״ניתוח על החליטו המידרדר,
 המאמן של מיקסם־השווא בדמות מטי״
מרימוביץ. יוסל׳ה את שיירש הזר,

 חלק של כישלונותיהם את שכחו הם
 הנבחרת את שאימנו הזרים מהמאמנים

 מנדי גיולא איינסלי, (ג׳ורג׳ כה עד
 וג׳ק צ׳יריץ׳ מילובאן לטוב, הזכור
 בחיפוש כאחוזי־אמוק, ופתחו, מנסל)
 עם את שיוציא הזר, המאמן אחרי

מהבוץ. ישראל
מגו מועמדים מיספר שניפו לאחר

 — מיחיץ׳ מיליינקו עם חתמו חכים,
 מסורק לתפארת, גינונים בעל ג׳נטלמן
 מן למאמן הנחשב למישעי, ומגולח

יוגוסלביה. — בארצו גם הזוטר הדרג
 מפוררת נבחרת לידיו קיבל מיחיץ'

 הכל את להתחיל ונאלץ ומובסת
 חדשים, שחקנים לזמן — מבראשית

 דומה תחילה מאין. יש לבנות ולנסות
אחד. נכס קיים שברשותו היה

 שוער היעדר של רבות שנים לאחר
 ישראל נבחרת זכתה גבוהה ברמה

 ז״ל, רן אבי של בדמותו מעולה בשוער
 הגדולות לנעליהם להיכנס שהצליח

 אברהם כדוגמת שוערי־עבר של
 ויסוקר, יעקב חורורוב, יעקב בנדורי,

ועוד. ויסוקר יצחק לוין, חיים

 בכינרת בתאונת־סקי הטראגי מותו
 שבישראל העצובה העובדה את הבליט .

 ברמה בין־לאומי שוער מלבדו קם לא
גבוהה.

— שוערים שלושה ניסה מיחיץ׳
 חדד, ואבי פביאן עופר גינצבורג, בוני
 המאמן שגה כאן הכזיבו. כולם אך

 הירבה מהם, לאחד אשראי לתת ותחת
 עצבנותם. את והגביר ביניהם להחליף

 בוני את כשניפה הגיע, הגיחוך לשיא
 שבועות ולאחר מהסגל, גינצבורג

אחד. מיספר כשוער החזירו ספורים
 כיום אין בנבחרת. בעל־בית חסר

 אחריו ולסחוף להנהיג המסוגל שחקן
 את עבר מלמיליאן אורי חבריו. את

 משה בלתי־יציב. ממישחק וסובל שיאו
 במדי מעולה יכולת המפגין סיני,

 מהסגל ״שוחרר״ תל־אביב, הפועל
 ואילו מיחיץ', עם מוזר סיכסוך לאחר
 אומנם, מפגין, בריילובסקי דניאל
 מצליח אינו אך גבוהה, אישית יכולת
השחקנים. יתר את לדרבן

 מכוכבי שלושה — נוספת בעייה
 (אבי בחו״ל משחקים ישראל נבחרת

 ורוני אוחנה אלי בסקוטלנד, כהן
 מתאמנים אינם והם בבלגיה), רוזנטל

 מגיעים תמיד ולא הנבחרת עם
כן, על יתר שלה. למישחקי־הידידות

אוחנה אלי
מניעים תמיד לא

אבירן
האיצטדיזן מת1ח ליד צרכים ת1לעש

הארץ) סיני(על משה
מחר סיכסוך

 קבוצותיהם שמטילות מיגבלות בשל
 וכיצד אם רב ספק קיים האירופיות

באוקיאניה. במישחקים ישתתפו
 למצוא מיחיץ׳ מנסה בהיעדרם

 הנבחרת את שהופך מה תחליפים,
שח מתחלפים שבה ל״תחנת־רכבת"

 מביטחונם המאבדים רבים קנים
הניפוי. מגזרת וחוששים

 מסגל מה, משום נפקד, שמקומו מי
 החלוץ ארמלי, זאהי הוא הנבחרת

 הבינלאומי הניסיון בעל משפרעם,
 כבר עתה עד העונה שהבקיע העשיר

 עוד חיפה. מכבי במדי שערי־ליגה 12
 נופה מיחיץ׳ של ימיו בראשית

מהנבחרת.
 שהוא מיחיץ׳ לי אמר ״בתחילה

 קצר זמן לאחר אולם בשרותי, מעוניין
 ולאי־ למישחקים אותי לזמן הפסיקו

 רימה פשוט שהוא לי והתברר מונים
 להגיד לי ״קשה ארמלי. מספר אותי,״

 ברור אבל בנבחרת, דפוק בדיוק מה
 והפסד רב בלחץ נמצאים שהחברה

הפסד. גורר
 זה באמת צריכה שהנבחרת ״מה

 ירגיע השחקנים, עם שיידבר פסיכולוג
 מיחיץ׳, ביטחון. להם וייתן אותם

 בנבחרות בחר האזהרות, למרות
 כביריבות־מיבחן. מעולות אירופיות

 את בסיגנונן כלל מזכירות אינן אלה
 שאותן וניו־זילנד, אוסטרליה נבחרות
 החוזרות והמפלות באוקיאניה נפגוש

 ואובדן־ למפח־נפש גרמו ונשנות
השחקנים.״ אצל הביטחון

 בגלגלי מקלות
הגבחדת

 האס- מהזירה שהורחק ל^חרי
 הישראלי הכדורגל סובל יאתית,

 מישחקי את להוציא בינלאומי. מנידוי
 והמישחקים העולמי קדם־הגביע

 בארץ הקהל זוכה הקדם־אולימפיים
 ידידותיים, במישחקים רק לצפות
 בעיקר הקבוצות באות לרוב כאשר
ישראלית. שמש ולתפוס לנוח

 ומיסגרת מתח על לשמור קשה
 התחרותיים המישחקים כאשר מחייבת

 מועטים. כל־כך הם הרישמיים
 בקבוצות להשקיע מעדיפים השחקנים

 מאמני־הקבוצות, גם פרנסתם. שמהן
בין מקלות לשים פעם• לא מעדיפים

 לסייע שלא ובוודאי הנבחרת, גלגלי
הלאומי. למאמן

 המישחק היה ״פעם לוין: חיים מסכם
 של והכבוד הכותרת גולת בנבחרת

 השחקנים כיום בישראל, הכדורגלן
 משחקים.״ שהם טובה מזלזלים.ועושים

 אוקיאניה, מישחקי פתיחת ערב
 תצליח ישראל שנבחרת להאמין קשה

 אם לאולימפיאדה. ותעפיל במשימתה
 חולשת בשל בוודאי זה יהיה תפתיע,

 זר, מאמן יכולתה. בשל ולא יריבותיה,
 את לשנות יכול איננו יהיה, אשר יהיה

 הישראלי: הכדורגל של נתוני־היסוד
 מידיים להישגים שאיפה חלשה, ליגה
 תשתית פיתוח חשבון על מחיר, בכל

עלובים. ומיתקנים קהל מיעוט לעתיד,
 להיות ותמשיך היתה ישראל נבחרת

 של הראי מן הנשקפת הבבואה
ולרע. לטוב, הישראלי, הכדורגל

₪ כפירי אבי
| ת 1ויוזו|

ציתנדו
 והכל השתנתה ״התקיפה

 מג־ אברהם אומר השתנה,״
 שחקני-הנבחרת מגדולי צ׳ל,
בשורו שהופיע הזמנים, בבל
 .1957 -1965 השנים בין תיה
 בציונות דבקות היתה ״אז

וחבר לאומיים ובערבים
 שום כמעט היה לא תיים.
 אנשים אבל כטפי, אפקט
הסמל. למען ונלחמו שיחקו

 סובל הישראלי ״הכדורגל
 אותו מנהלים קשה. ממחלה
 לא מבינים שלא אנשים

 במקום בחינוך. ולא בכדורגל
 בילדים עבודה להשקיע
 עוסקים ומוכשרים צעירים

בשטויות.
 עירוב את לבטל ״צריך

להש בספורט, הפוליטיקה
 מיתקנים ובבניית בנוער קיע

 לכדור־ הליגה את ולפתוח
 הכדורסל דוגמת זרים גלנים

הישראלי.״

2 ■*■י 5




