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 אחרי המשימה. לפני לרסנם שיש

באס נבחרת־הנוער עם שלנו הניצחון
 יומיים וקיבלנו להונג־קונג הגענו יה,

אנגלנדר. אומר לחגוג.״
 נבחרת־ישראל של נוסף שחקן־עבר

 או נבחרת ״אין משמעית: חד קובע
 שגברים בלי לחו״ל שנוסעת קבוצה

 לפגוש ניתן שבהם למקומות ילכו
 שום כך על אין כסף. בלי או עם נשים,
 המישפחתי ובמצב בגיל תלוי זה איסור.

 גרשגורן אהרון אומר השחקן.״ של
.1967־1973 בשנים שחקן־הנבחרת ^

 מכסיקו ,,ימי ^
▼ העליזים״ י

• לו״) ך שמי  את שלבש רום, ני(,,
 השנים בין הלאומיים המדים (

 במסע־הנבחרת כי זוכר ,1959־1970
ב למכסיקו העולמי הגביע למישחקי

חופשיים ערבים לשחקנים נתנו 1970 "־״
העלי מכסיקו ״ימי אכן, להתפרק. כדי

 המרשימים הישגיה בשל רק ולא זים״,
הנבחרת. של

וקשה מתחים ״יש אנגלנדר: מוסיף

קלינגר כדורגלן
ו בבע״ה ה״ת׳ חברה, לי היתה ״אילז

 כמו הטיבעיים. מהצרכים להתעלס
 צריך ולישון, לשתות לאכול, שצריך

 שנובע מתח יש המין. עניין את גם
 הנובע ושונה, אחר ומתח מהמישחקים
לב לתת יש הקבוצתית. מהמיסגרת

מסויים. גבול עד אבל להתפרק, חורים
 האנשים. ואת הקבוצה את לחוש ״יש

 להיקרע. מתחיל החבל מתי להרגיש
לק שמתלווה מיקצועי אדם אין אם

 זה הוא המאמן. על נופל התפקיד בוצה,
 או להדק הברומטר, להיות שצריך
הצורך.״ לפי המושכות את לשחרר

 הנבחרת, של האחרון לכישלונה
במוק מרימוביץ', יוסל׳ה של בניצוחו

 ב־ באוקיאניה העולמי הגביע דמות
 מעט לא — ידוע כבר — תרמו 1985

 שיחק המין נושא גם חברתיים. גורמים
 חשיבותו. את לאמוד שקשה תפקיד

 הנבחרת של הממושך מחנה־האימונים
 בסימן עמד לטורניר, שקדם בגרמניה,

 מישטר־ הוטל השחקנים על האיסורים.
קשים. בתנאי־בידוד מפרך אימונים

רוזנטל ליאור כדורגלן
ו להתתל צריכים ד סיני .חסך

 את הכניס הדבר כי טענות הועלו
 שהתבטא מיותר, ללחץ הבחורים
 ירודים. והישגים פנימיות במריבות

 תפקיד את עצמו על שלקח מרימוביץ',
 והודה הלקח את הפיק ה״ברומטר״,

שגי הרבה ״היו כי לעיתונות בראיון
 חוזר הייתי מהן. ללמוד וצריך אות

 ממקם אך כזה, למחנה־אימון ונוסע
 לשחקנים לאפשר כדי — בעיר אותו

להתפרק.״
 לו. לא תפקיד נטל לשעבר המאמן
להס היום נהוג מיקצועיות בנבחרות

 בנבחרת־יש־ צמוד. בפסיכולוג תייע
 עוזר־מאמן. אפילו אץ 1988 ראל

 מאנ־ בארץ המאמנים פוחדים ״לצערי
אנגלנדר. איציק אומר שי־מיקצוע.״

 עוזר־ בלי קבוצה אין העולם ״בכל
 להיות יכול לא מאמן־הנבחרת מאמן.
 יכול לא שרופא״ילדים כפי הכל,

 איש־ לקחת רצוי רופא־נשים. להיות
 לקחת היה ניתן שלא ברור אך מיקצוע,

 היה פסיכולוג האחרון. ברגע פסיכולוג
 הגיעו עם למיחיץ׳ להתלוות צריך

כשנה.״ לפני לארץ

 לתוספת גורם המיני החכך אב ך*
 כך ומשום לשחקן, בריא לא מתח \ 1

מצד או, המגרש? על חלשה ליכולת

אמלמיליאן דינה  של (אמ
 מוג לא לי. בואב ״קצת - אודי)

 רוזוק מקום זר שם. שהוא לי
 לו. דואגת אגי אליו. ואתגעגע

 ילד הוא שלוז לגן דואג לא מי
 מיכתבים.״ ויגתוג מוג

 אבי, של (אמא להן חנה
 ״ההרגשה - ירושלים) נית״ר

 מקווה שמחה, אגי מוגה. שלי
 צריך מרם במוף שיצליחו.
 תינוק, אני של לאשתו להיוולד

 כמעט גשוי הוא ראשון. תינוק
 בשבילו. מתרגשת ואני שנה

 שהוא לבני תלד שהיא דואגת
 (האשה) אירים לארץ. יחזור

 נהיה נמתח. אבי גם במתח,
צמוד.״ בקשר איתו

סימון דקדנית־בטן
דרישודו יש שיס1ל

 בחורות עם מיני פורקן האם שני,
 כרוך אינו מהבית, הרחק ״מזדמנות״,

ואווי לשחקן ובאובדן־כושר בתשישות
 והתרת־ חוסר־מישמעת של כללית רה

 השאלה את עדיף? מה בקבוצה? רסן
לאנשי־המיקצוע. הפנינו
 בחסך במפתיע רואה ברונסקי ד״ר
 דווקא היא ״ההתנזרות ברכה: המיני

 על האוייב.׳ את מצויין,לדפוק תמריץ
 (עידון) סובלימציה לעשות השחקנים

 ליחסי- תחליף כעין בכדורגל ולראות
החסרים. המין

 של המאפיינים כל את יש ״למישחק
 הדבר את מכניס אתה אס טוב. מישגל
 החשוב למקום (כדור) ביותר החשוב
 האורגזמה. את תקבל (רשת) ביותר

 אדירה. כשימחה מתבטאת האורגזמה
מת המבקיע, על מתנפלים השחקנים

 לו נותנים עליו, שוכבים איתו, חבקים
 סממנים הם ואלה וכד. בטוסיק מכות

עידון. שעברו מיני מישחק של
התוק את מפרק הספורט ״ככלל,

 של מישחק זהו המיני. והמתח פנות
 להיות להפסיד, או לנצח — הישרדות

 מי שורד — שם־המישחק לחדול. או
השני.״ את שדופק

 ברונסקי ד״ר מוצא אחר פיתרון
 אשה כשאין מקובל מאוד ״זה באוננות.

 טובה שיטה זו בכך. להתבייש ואין
 תוצאות בלי המיני המתח לפירוק
לוואי.״
 ממליץ אייל אשר ד״ר הסקסולוג גם

התחרו מן הנובע ״המתת אוננות. על
 האנרגיה וכן להישגיות והרצון תיות

 מהשחקנים הנדרשת והפיסית הנפשית
המיני. היצר את מדכאים

 שהמתח ספורטאים יש ״אולם,
 דורש התחרויות לפני אצלם שנוצר
 במצבים מינית. פעולה על־ידי ויסות
 מיני למישחק סבלנות אין כאלה

 על־ מהיר לפורקן זקוקים והם ממושך
אוננות.״ ידי

 נוסף אספקט על עומד אייל ד״ר
 יש שבהם במצבים להתעורר שיכול
 תקופה החיה גברים של קבוצה

 ״הרבה חברתית: בסגירות ממושכת
 השטח לפני מתחת שקיימים דחפים

דדמיניות או הומוסקסואליות כמו
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 במיס־ המצב זהו לגיטימציה. מקבלים
בתי־כלא.״ כמו גרות

 לעלות עלולים כאלה דחפים האם
 ״למרות בנבחרת? גם השטח על־פני
 עקרוני. שוני יש המצבים בין הדימיון

 זרקורי־התיקשורת מופנים הנבחרת אל
ממו תקופה אינה חודש של ותקופה

מוע לכך שהסיכויים כך דיה. שכת
אייל. ד״ר סבור טים.״

 מפחית סלומון, אלי ד״ר הסקסולוג,
 יום 35 של ״תקופה הסוגייה: מחשיבות

 להם יש משברים. שיוצרת תקופה אינה
 רק מתגמד. והמין אחרים אתגרים
בחסך." ירגישו מיניים מאוד אנשים

?;צייד
להתרגל״

 עצמם, בעלי־הדבר אומרים מה ך
 הארוכה הטיסה לפני ספורות שעות 1

להת צריך מיני? ״חסך לאוקיאניה?

 לו שיש רוזנטל ליאור אומר רגל."
וחודשיים. שנה מזה קבועה חברה

 צריכים קצר זמן שאחרי כאלה ״יש
ולהת להתאפק צריך אבל להשתולל,

 אינה מהחברה הפרידה במשימה. רכז
 את להביא היה שעדיף כמובן קריטית.

 נבחרת־ כדוגמת והחברות הנשים
 כזאת, ארוכה בנסיעה אבל, הולנד.
מעשי.״ איננו שהדבר כנראה

 לא והאיידס, המחלות כל עם ״היום,
 ניר אומר כלום.״ שם לעשות נוכל

 קבועה חברה לי ואין ״מאחר קלינגר.
 לי, היתה אם מוטרד. כל־כך לא אני

בבעייה. הייתי
 אם לנו להועיל רק היה ״יכול
 אלינו, מתלוות היו הנשים או החברות

 את לחלוק נצטרך ברירה, אין אבל,
 אישית, אני, זה. עם זה שלנו הרגשות

 אצלי, הרגשות את משאיר תמיד
הפסדים.״ אחרי בעיקר

₪ כפירי אבי
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בחורס

 באדי רקדנית-הבטן •
 ספורט- 20 דעתך! מה סימון,

 יום 35ל־ נוסעים )מגירים אים
בנות־זוג! בלי

 איתם... לגמוע לי מתאים וואו!
 לתם עוזר היה טוב ריקוד־בטו

 שלא מרץ, קצת לתת לבגיתגמיעה,
יעשו,פדיחות/

 יסתדרו הם לדעתך איך •
שם!
 שלהם ההזדמגות זו ימים! <5

לחגוג.״
 ששחקצי-הכ- אומרים •

 הביצו־ הם המצטיינים דורגל
במי ביותר הטובים עיטטים

טה״.
 תגובה לי יש ביצועיסטים!

 אותה להגיד אוכל לא אך בנושא,
לציטוט.״

 להביא היה כדאי אולי •
הקבו בגות*הזוג את לשם
עות!
מנד־ עם למימעדה הולכים לא
יייץ...
רצינית. להיות מגסי •

מרו להיות צריך להצליח כדי
 שלנשים לי נראה במשימה. כזים
 אני להפריע. עלול וזה דרישות יהיו

ה מכל הצלחה לבחורים מאחלת
לב.

קרש ליאה
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