
מהנר
בהתאחדות?

 חזה בכדורגל גמר־גביע־המדינה במישחק
 בתא־ הרצוג, חיים הנשיא, בכבוד עם־ישראל

 יושב־ראש סווירי, שאול ישב מימינו הכבוד.
 — משמאלו הפועל. ונציג ההתאחדות

 בשנה מכבי. ונציג סגנו מילצץ, עזריקם
 מילצ׳ן השניים: יתחלפו צופה, אני הבאה,
סווירי. של מקומו את יתפוס

עומ הכדורגל בהתאחדות יחסי־הכוחות
 לא שבמרכז־הפועל יתכן שינוי. לפני דים

 מרכז־מכבי, כיצד המפה. את היטב קוראים
 לאט־לאט נוגס בית״ר, מרכז על־ידי הנתמך
הפועל. סיעת של בכוחה

 בני־יהודה קבוצת כי פורסם באחרונה
 סיעת־מכבי לטובת סיעת־הפועל את עזבה

 ל־ הפועל שליטת את שצימצמה עובדה —
 מוחלטת שליטה צופה אני בלבד. 12:11

ההתאחדות. של הבאה בקדנציה למכבי
 אין בני־יהודה׳׳, על.מיקרה להסתמך אם
 התמיכה את לשער כדי גאון להיות צורך

 ל״עולה בנדיבות המרכז שהעניק הכספית
 מקופת־מכבי, אינם אגב, הכספים, החדשה'.

למר המוקצבים ׳דדן(סכומי-כסף מקרן אלא
 המוקצים הסכומים על נוסף השונים, כזים
ממועצת־ההימורים). להם

מהס קטן חלק שרק לציין, המקום כאן
 דרך והעוברים לאגודות, המוקצים כומים

חלקים הכדורגל. לענף מגיע אכן המרכזים,

נוסטלגיה

ל גו רי
תעשיית■

 מישחקים שלקראת סוד זה אין
 הנבחרות מאמני נוהגים בינלאומיים

 גם היריב. אחר לרגל הקבוצות או
 נב- של הקרובים מישחקיה לקראת

 ״ריגול שמתקיים פורטם חרת־ישראל
תעשייתי".

או לקראת המוקדמים במישחקים
שוב ,1976ב־ מונטריאול לימפיאדת

 ודרום־קו- יפאן עם ביחד ישראל צה
 הודיעו היפאנים אחד. בבית ריאה

בכ העולמית (ההתאחדות לפיפ״א
 את לארח מוכנים אינם שהם דורגל)

 מטעמי״בטי־ בטוקיו נבחרת-ישראל
הו מינכן באולימפיאדת הרצח חות.
 על קפצו הקוריאים רישומיו. את תיר

 ה- את לארח ליפאן והציעו ההזדמנות
 במיט- בטיאול, שלהם הביתי מישחק

 דרום־ ישראל, - משולש טורניר גרת
 את עצמם על לקחו הם ויפאן. קוריאה
 בתמורה היפאנית. הנבחרת הוצאות

 נגד טיאול, במיבצרם, במישחקים זכו
ישראל.

 עקבתי הלאומית, הנבחרת כמאמן
קיבלתי הקוריאית. הנבחרת אחרי

הכדורגל ונול החמוגן
 * הכדו־ שקבוצת התבשרנו השבוע

 ; על חתומה תל-אביב מכבי של רגל
 £ הביני הבנק עם שנים שלוש בן חוזה

 ן אלף 350 טך על הראשון, לאומי
§ דולאר.
 | צל״ש בזאת להעניק רוצה אני

 יושב-ראש לאופר, לדני הכבוד״ ו״כל
 הוא לאופר תל־אביב. מכבי אגודת

 חג״ בעל (הוא מצליח איש־עטקים
 כיצד לנו, הראה והוא רת-ביטוח)

מוטכמות. לשבור ניתן
 בין הטכס היה הזה, היום עצם עד

לאגו חסות נותנים שאינם הבנקים,
 שהוא לאופר והראה קם הנה, דות.
 פרטי את עדיין יודע אינני זאת! שבר

לאוסר תי י3״3 אני 5א* ק׳הבג עם ההטבם
ש״צל מיסחרי: בסיס על נעשה שזה לחתום

לך. ואתן לי תן
 של המנויים מכירת את מקדמים לעוב- נוטפת תיזכורת מהווה זה

 לתחרות יגורמים השונות, הקבוצות בכדורגל חפצים אנחנו שאם דה
 הטפונטרים(נותני-חטות). בין ניהול את להפקיד עלינו מתקדם,
 מבלי צל״ש, להעניק אפשר ואיך מעוף, בעלי אנשים בידי הקבוצות

 ההתא- ממיפגעי באחד שוב להיזכר אג- מיטחריים, קשרים בעלי אנשים
 מטרבים ומכבי הפועל מרכזי חדות? עוד מנויים למכור המטוגלים שים

בין שחקנים של העברות לאשר העונה. בתחילת
 נוגד כזה קו-מחשבה המרכזים. מלמיליאן אורי של רכישתם גם

 חשיבה בריאה, מיקצוענית חשיבה שאכן להאמין מתקשה אני (עדיין
 מצב חשוב מה אבל מיטחרית. רוזנטל תל-אביב/ למכבי יעבור
 הדבר לעומת בישראל, הכדורגל קו-הטחשבה את מוכיחה כהן, ואבי

 מכל-יחטי-הכוחותבהתא- החשוב הקבוצה. את המנחה המיטחרי,
חדות! מושכי-קהל ששחקנים בזאת מוכח

שיתוף ם ב ב ע ק ר.1ד ר ב
 כמו שונים ספורט לענפי מוקצים ניכרים

וכר. התעמלות כדורעף, פינג־פוגג,
ב־ ייערכו בהתאחדות הקרובות הבחירות

 זעום רוב עדיין שייוותר יתכן באוגוסט. 20
 תהיה מהמר, אני לשון־המאזניים, להפועל.

תל־אביב. שימשון קבוצת
 בני־ את לפתות שהצליחו שכפי לי, נראה

 כמובן, כסף, בעזרת לפתות, יהיה ניתן יהודה,
 תל־אביב שימשון (רק תל־אביב. שימשון את

 משלושת לאחד שייכות אינן ובני־יהודה
 בית״ר). הפועל, מכבי, — הגדולים המרכזים

 בליגה, חדש מצב ייווצר כך, יקרה אכן אם
מכבי. מניות את שיעלה

 עונת־ סוף יותר: רחוק לטווח תשקיף
 אני החדש. המצב את יקצין הבאה הכדורגל

 ולא הפועל, מקבוצות שתיים שתרדנה מהמר
מכבי. מקבוצות
 את אלה פרטים ממיכלול לפספס קשה
 לעומת הפועל קבוצות הידרדרות — המגמה

הק כשהדוגמה מכבי, קבוצות התחזקות
ה אימפריית התמוטטות היא לכך לאסית

תל־אביב. פועל
ההח על כשהודיעו העונה, בתחילת כבר

 שזהו במכבי חשבו הליגה, את לצמצם לטה
 להניח היה יותר סביר ניכר. שיפור־עמדות

 לליגה הפועל של קבוצות שלוש שתרדנה
 תעפיל שמכבי־יבנה אז קיוו אמנם הארצית.

 במקומה אולם מהפך, ויחול הבכירה לליגה
רמת־גן. הפועל עלתה
 להפועל, קבוצות חמש כזה: מצב נוצר כך

 מול תל״אביב) (שימשון שישית בצירוף
 בית״ריות שתי בצירוף למכבי, קבוצות שלוש

שש. תיקו — ובני־יהודה
 הלאומית בליגה יחסי־הכוחות כלומר:

 יותר הנמוכות בליגות אולם שקולים, עדיין
 עד מכבי, לטובת הפער ומצטמצם הולך —

הנכספת. לשליטה
 ממכבי, מילצ׳ן עזריקם דורש עכשיו כבר
 ההתאחדות. יו״ר בתפקיד רוטציה ובצדק,

 המפה את לקרוא צריכים היו הפועל אנשי
שנים. לכמה המצב להקפאת ולהסכים מזמן

 מכבי שאנשי להאמין מתקשה אני כיום
 מדוע? יחסי־הכוחות. של להקפאה יסכימו

הפו שאנשי אז הפיסגה, לסף שהגיעו אחרי
 מאורגנים, היו ולא קדימה תיכננו שלא על,

המחיה את ישלמו

 בשג- שעבדו מחברים שוטף מידע
 פיטת-עי- כל בטיאול. רירות״ישראל

 בהכנות הקשורים מידע או תון
אלי. ישר נשלחו המכריע למישחק
 לכבודנו ערכו לטיאול, הגענו כאשר

 רבת-משתתפים. מסיבת-עיתונאים
בהפ הוצאתי העיתונאים, מול ישבתי
ה על אותה הגחתי מחברת, גנתיות
 כל אחרי בעיתונאים. והבטתי שולחן
באי דיפדפתי אלי, שהופנתה שאלה
שהעי תשובה ונתתי במחברת, טיות

היריבה. בנבחרת מומחיותי על דה
שנז הראשונה, השאלה להפתעתי,

השח של בגובהם דנה לעברי, רקה
 שהם מיד הבנתי הישראליים. קנים

 שינצחו גבוהים, משחקנים חוששים
 מייד ראש״. ב״מישחק המישחק את

 השחקנים של הממוצע שהגובה עניתי
 ברשותי שיש אבל ט״מ, 180 הוא

 מטרים. לשני כמעט המתנוטט שחקן
כ נחשב הוא טיפטפתי, כך כמו-כן,

באירו ביותר הטובים הנוגחים אחד
פה!"

 טביב התמקדה ההיטטריה מירב
 זה, היה מטרים. שני שגובהו הנוגח,
 הוזעקו מיד בן״טובים. אהוד כמובן,
 הקוריאית, התאחדות״הכדורגל ראשי

 הבעיה מתאמן. בן״טובים את לראות
 נכלל לא בכלל שבן־טובים היתה, שלי

הנבחרת. של הפותח בהרכב
 לעמוד לאהוד הוריתי עשיתי! מה

הטתד- הנבחרת שאר השער. בקירבת

 ממזכירי שכמה שמועה לאזני הגיעה אגב,
 לחת־ להיכנס רצון הביעו מועצות־הפועלים
 טוב לא האם הפועל. כנציגי אחדות־הכדורגל

 לא האם המיקצועי? באיגוד שיתעסקו יותר
 שכדאי ילמדו הפועל שאנשי הזמן הגיע

בנושא? הבקיאים אנשים בהתאחדות שיציבו
 אם הפועל? של ההישרדות סיכוי מהו
 16ל־ לשוב החלטה רוב, לו יש עוד כל יעביר,

 של שסיכוייהן נכון הלאומית. בליגה קבוצות.
 הנמוכה לליגה לרדת הפועל מקבוצות שתיים
ל המצב את להשיב כדי אבל רבים. יותר,

מקבוצות ארבע שתעלינה להניח יש קדמותו,

 לעברו והרימו עיגול, בחצי טביבו רו
שהדהי בחוזקה, נגח אהוד כדורים.

רבה. התפעלות ועורר אותי, גם מה
או תידרכתי האימון, טוף לקראת

ל רגלו, את ולתפוט ארצה ליפול תו

בן־טובים אהוד
.פצזע־

 במק- נפצע. כאילו מכאבים, התפתל
 דוקטור הנבחרת, לרופא הוריתי ביל

 את ולחבוש אליו לחוש ניטים, פואד
 ה- פי על בדייקנות, פעל הכל רגלו.

תיכנון.
 ממיש־ התרשמו כל״כן הקוריאים

 שהזעיקו עד אהוד, של חק-הראש
 שם המשחק קוריאי שחקן מהונג־קונג
מרכזי, חלוץ בתפקיד גבוה, כמיקצוען

 יחסי־הכו־ יחזרו כך המורחבת. לליגה הפועל
 עם קבוצות, הפועל(תשע לטובת וייטו חות,

מ קבוצות שבע מול — תל־אביב שימשון
בני־יהודה). בצירוף כבי,

והחש החישובים על הקוראים לי יסלחו
 יושב״. אני עמי ״בתוך אבל המשונים, בונות

 את המנחה המחשבה את היטב מכיר אני
 בראש דואג שם אחד כל ההתאחדות: ראשי.

 מגיעה — אחר־כך רק לראשו. ובראשונה
 מכאן הכדורגל. לקידום העמוקה הדאגה
ביש הכדורגל מצב של ובבואה הרע, שורש
ראל.

 כבלם, לשחק במהירות אותו והטבו
אהוד. על שישמור כדי

 התנהל הראשון והמישחק מאחר
 בהרכב, נכלל לא ואהוד יפאן, נגד

 ל- שעה רבע מדי הקוריאים טילפנו
 אם ושאלו התגוררתי שבו בית-המלון

 למרות הנבחרת, בהרכב ייכלל אהוד
באימוו. שנפצע
 להטת- ״ניתן הצהרתי, יפאן," ״נגד

בל ניצחנו, ובאמת בלעדיו..." גם דר
 סיימו הקוריאים .3:0 יפאן את עדיו,
יותר. עוד ונלחצו ,2:2 בתיקו נגדם

 כיאה הקוריאית, שהנבחרת ידוע
 לפני יום מתכנסת ויסודי, קפדן לעם

הטאק ההרכב, נקבעים אז המישחק.
שהבי מכיוון המישחק. ומהלכי טיקה

התכו נגדם, במישחק יככב שאהוד נו
שהוז החלוץ את ושיתפו בהתאם ננו
ש היה, שקרה מה בלם. בתפקיד עק

מפ מבולבלת היתה הקוריאית ההגנה
הקבוע. הבלם של חסרונו את

 מתרחש, מה הקוריאים שהבינו עד
 בעצם .3:1 אז ניצחנו .2:0 הובלנו כבר

 שום יצחק שערים: ארבעה הבקענו
 ממכת״ לטובתנו רביעי שער הבקיע
 אלפי לעוף התחילו שאז אלא עונשין.
ו מחאה לאות מיציעי-הקהל, כריות

 השופט הקוריאית. מהנבחרת אכזבה
ל שכוונו מהכריות, נבהל הטינגפורי

 את וביטל המישחק את הפסיק עברו,
הרביעי. השער

 עדיין היה בן-טובים אהוד אגב,
״פצוע".


