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אינטרטוטו
אסון הוא

 האינטר־ מישחקי התחילו שעבר בשבוע
 פתח־ והפועל תל־אביב בית״ר כאשר טוטו,

 למעשה זה. במיפעל בראשונה שובצו תיקווה
סגן מילצ׳ו, עזריקם זאת יוזמה מאחורי עומד

שח״צר דויד
ה עם בשיתוף מ ברק ד

 מרחק הישראלי עגף־הכדורגל את להזניק
שנות־אור.

 שני לחוד: ומציאות לחוד תיקוות אולם
 האירופי הכדורגל של היוקרתיים המיפעלים

 לעומתם, בלעדנו. איכשהו, מסתדרים, עדייו
 דבר תורמת איננה באיגטרטוטו ההשתתפות

נוס מעמסה מהווה היא הישראלי. לכדורגל
 להתשת וגורמת ומישחקים, אימונים של פת

השחקנים.
 נהנות ומלוויהם־עסקניהם הקבוצות נכון,

המגי הזרות הקבוצות את בחו״ל. ממסעות
הרו יש כיר־המלך. מארחים אנחנו ארצה עות
לחמר״.". כ״שלח זאת אים

 ונבין מציאותיים, שנהיה הזמן הגיע ובכן,
 בין הדיפלומטיים הקשרים יחודשו שלא שעד

הסיכו קלושים ישראל, לבין ברית־המועצות
 המיזרחי הגוש וכל שברית־המועצות, יים

ניסיונו את לטרפד יפסיקו מאחוריה, העומד
זה. ככה לשיטחם. לחדור הבלתי־נלאים תינו

 במי־ ,קבוצות שלוש עם שהשתתף, כמאמן
 שהמי־ בביטחון קובע אני ,1ט1טרט1האי שחקי

 לקבוצו־ מאומה תורמים אינם האלה שחקים
לקבו נכבדה תרומה מהווים הם להיפך: תינו.
 שחקנים איזה בוחנות אלה האירופיות. צות

לרכוש. תרצינה הן חדשים
 מתקיימים האינטרטוטו ומישחקי מאחר

 בהם משתמשות שם, הליגה לפתיחת סמוך
למ לליגה. כתקופת־הרצה הזרות הקבוצות

 בני־ קבוצת עם הייתי שנתיים, לפני של,
 זה היה הרביעי. ביום שיחקנו בגרמניה, יהודה

הגר הליגה פתיחת לפני בלבד ימים שלושה
 ההכנה, בשיא היתה המתחרה הקבוצה מנית.
 שבועיים אולי להתאמן הספקנו אנו ואילו

לפני־כן.
 הישראלי ששחקן־הכרורגל לשכוח אין
 מכריעים מישחקים בשנה, חודשים 10 משחק

 שבהם ויוני, מאי אפריל, בחודשים מתקיימים
 לתקופת־ זקוק הוא מתישים. והחום הלחות
 הגופני, והכושר הסיבולת אימוני לפני מנוחה

העונה לקראת יולי, חודש באמצע המתחילים

ספורט

מילצ׳ן עזריקם
׳ותרד חשזב סה

 עשה הוא לכדורגל. ההתאחדות יושב־ראש
 את להכניס שנים, 12 לפני ניכרים, מאמצים

זאת. מישחקים למיסגרת מדינת־ישראל
 זה שיהיה היתה, אותו שהנחתה התיקווה

 להתאחדות ישראל לקבלת הראשון הצעד
אטרק היותר המטרות לכדורגל. האירופית

 גביע־ במיפעל השתתפות היו: טיביות
 ההשתתפות מחזיקות־הגביע. וגביע האלופות

יכולה היתה אלה יוקרתיים מיפעלים בשני

יין
יין

 13ה־ המכביה נפתחה שעבר בשבוע
 מעבר אז תרועה. ובקול ססגוני בטכס

 להזכיר רוצה אני ולכותרות, לצבעים
 ששמו המוסד לקיום המטרות שאחת

 הספורטאים אולימפיאדת — ״מכביר״
 לשכנע היתה, — תבל ברחבי היהודיים

לישראל. לעלות יהודיים ספורטאים
 שהגיע ביותר המפורסם .המיקרה"

 אמנם שייר המכביה בעיקבות ארצה
 אך — ברודי טל — הכדורסל לענף

 יוליד המכביה כמו שאירוע היא התיקווה
הכדורגל. של ברודי טל גם

 של נוספת להברקה מגיעה אני וכאן
התב לכדורגל: הישראלית ההתאחדות

 שני להביא השנה ואושר שמאחר שרנו
 אם — קבוצת־כדורגל לכל זרים שחקנים

 הנבחרות באחת שחקן ויתגלה הנם יקרה
 להישאר אכן שירצה במכביה האורחות

 בברכה! יתקבל הוא... — בארץ ולשחק
 אי־פה? !לקראתו יילכו פתוחות! בזחעות

 משני כאחד להאמין, לא ייחשב, הוא
ההת על־ידי שאושרו הזרים השחקנים

אחדות!
 השליפות בסידרת האחרונה השליפה

 בפעם מוכיחה ההתאחדות־לכדורגל של
על בהגבלה חוסר־ההיגיון את המי״יודע

בדודי טל
שליפה שד

 בין הבולטים הרי השחקנים. העברות
האופטי במיקרה יוכלו, שחקני־המכביה

 מוכשרים, כשחקנים להיחשב ביותר, מי
 לעד נחמדים. אנשים פוטנציאל, .בעלי
 הותר שאותם הזרים השחקנים מתם,

למ אמורים לקבוצה, שניים עד להביא,
 רמת את להעלות למיגרשים, קהל שוך

הליגות.
 המכביה כוכבי מבין שמוצצים ברור

 ל״זרים״. עדיין להשתוות מסוגלים אינם
 מה השמחות? שתי בין לחבר מדוע אז

בהתאחדות! היגיון חפש ההיגיון?'לו,

 מנוחה מונעים האינטרטוטו מישחקי הבאה.
 הופעה לקבוצותינו נגרמת וכר מהשחקנים,

זה. במיפעל בלתי־מכובדת
חייבים הליגה, במהלך שנפצעו שחקנים

צו הרכבים זאת במיסגרת משחקים כך לנוח.
גבו בהפרשים לעיתים, מפסידים, אלה לעים.

 יורד. ומאמניהם הקבוצות מוראל הים.
מזה? לנו יוצא מה אז

תנוסטלגיה ה מוני ע ב שי י□1שרול; ל
 קבוצות־כדורגל יש הבאה הליגה לקראת

 לגבי מעמיק חשבון־נפש לעשות הצריכות
מכאיבות. הן אם גם החלטות, ולקבל עתידן

 לאמן עצמי על קיבלתי 1980־79 בעונה
שנצ קבוצת זאת היתה אז הפועל־חיפה. את
 במישחק השנייה לליגה מירידה בנס לה

האחרון!
שהק מייד הבנתי הקבוצה, עם מהיכרותי

ובע מנוסים שחקנים של לחיזוק זקוקה בוצה

 שחקנים שני הבאתי מחדש. לבנייה — צם
 והעליתי — ושפיגלר שוורץ — נודעים

 שלומי שחקנים: (!) חמישה מקבוצת־הנוער
ואבי חדד קופמן, אבי רוקמן, רונן שטיקר,

טוטו! למה?
 הבאה הליגה .1989/1990 לעוגחדהכדודגל לוח-המישחקים פורסם באהרונה

 היא מדוע לי ברור לא אבל בספטמבר, 2ב״ - מהרגיל מוקדם מתחילה אמנם
 קצרצר פרק־זמו זהו הרי יוני. חודש בתחילת אפילו או מאי, בסוף מסתיימת

באיטליה. העולמיים המישחקים פתיחת לפני
 לגביע להעפיל בתמונה,ושסיכויינו עדיין שישראל שכחו שבהתאחדות יתכן

טובים. די ברומא, שיתקיים העולמי,
 לשחקני לאפשר הוא - היא! לא אם מי - התאחדות״הכדורגל של תפקידה

זה. חשוב אירוע לקראת כראוי ולהתכונן להתאמן הנבחרת
 שאול התאחדות־כדורגל, יושב־ראש נשאל הכדורגל על בערב־ראיונות

 יו״רנוי ענה מה בחשבון. הזה הנושא את לקחו שלא יתכן איך סווירי,
 הדרום־ המשוכה את נעבור עם והיה כלומר: על־תנאי. היא שהתוכנית
התוכנית. תשונה - אמריקאית
 כדי המישחקים, את השנה והקדימו בחשבון זה שיקול לקחו רבות במדינות

 הוקדמו למשל, באנגליה, לרומא. להכנה זמן די הנבחרות למאמני לאפשר
 ייערכו - וסוחפת מלהיבה פתיחה תיערך שם באוגוסט. 19ל״ הליגה מישחקי
שאלה! כזה! רעיון ליישם ניתן לא בישראל מדוע בשבוע. מחזורים שלושה
 טוטו, יש .13 ניחשתם נכון, - בשבת שבת מדי רק ישחקו שבישראל מפני
 ייערכו ומתי איך על משפיע ונם כן, בישראל... הספורט את מקדם והטוטו

 מועצות־ עם להסכם להגיע חייבת בישראל הכדורגל התאחדות המשחקים.
 בטפסים. תשובצנה השונות והקבוצות בשבת, ייערכו שהמישחקים ההימורים,

 זאת? כל לעומת העולמי, הגביע זה מה
לרומא. נעלה הכל למרות אם הבעייה, תיפתר איך לדעת מת אני

ורטמן אברהם
להתתזר יכיל .אד

 אמנון האגודה, מיושב־ראש ביקשתי ליפשיץ.
 מונית. שיזמין ז״ל, צידון

 הדחיפות?" מה ״מדוע? תמה: הוא
 צריך אני עכשיו! מונית .תזמין לו: אמרתי

מקומות!" שיבעה
כו— שמות שיבעה בת רשימה לו נתתי

 — יכולתם את שמיצו ותיקים שחקנים לם
 * ושלח במונית, אותם ״שים קצרות: לו ואמרתי

הביתה..." אותם
בחי אותי יהרגו ,השתגעת? נדהם: צידון

פה..."
הי הדרך ושזוהי ברירה, שאין לו הסברתי

הקבו את לשקם בלתי־נעימה, אם גם חידה,
צה.

 מערכת־ התחילה ימים כמה כעבור
 שוכן שם החלוץ, ברחוב נגדי נוראה השמצות

 לאט־לאט החיפאית. מועצת־הפועלים בניין
 נעים. לא נעשה בכישורי. לפקפק התחילו

 התיק, מחזיק גורפינקל, לרוב טילפנתי
 מועצת־הפועלים, מזכיר עם פגישה וביקשתי

 ארוחת־ לי נקבעה ורטמן. אברהם החבר
בלוו הופיע ורטמן הכרמל. על עימו צהריים

גיזבר־המועצה. יית
 כך: בערך התנהלה השיחה

 אותי?״ מכיר אתה ורטמן, ״החבר אני:
 עליך..." שמעתי ״כן, ורטמן:

בוא, מספיק. שמעת לא כנראה ״אז אני:
לך..." אשמיע אני

קילו 260 יום מדי נוסע שאני לו הסברתי
 בקריית־חיים, לאיצטדיון ושוב, הלוך מטרים,

 מהמצב, לצאת להפועל״חיפה שאסייע כדי
 האחרון במישחק מירידה להינצל תיאלץ שבו
 אחרי לחיפה שהגעתי הוספתי הליגה. של

הישר בכדורגל קבוצות־הפאר את שאימנתי
לאליפויות. הובלתי אף מהן וחלק אלי,

 החלוץ,״ מרחוב לחברה מספיק לא זה ״אם
 כל את שאימגתי להם תזכיר ״אז הוספתי,

נוער." אפרוחים, בוגרים, — נבחרות־ישראל
 לעבוד לי שיתנו הוא ביקשתי אשר כל

 מומחה שכל יתכן שלא והסברתי בשקט,
 למועצת־ יעלה עצמו, בעיני ופרשן לכדורגל,
 והוספתי התאפקתי לא נגדי. ויסית הפועלים

 עלול אני תשתנה, לא האווירה ״אם איום:
לחי מגורי) ל׳(מקום משיכון בדרך להתרגז

ולעו לתל־אביב בחזרה ההגה את לסובב פה,
יותר!״ אותי תראו לא לם

 הפד נרגעו. והרוחות שלו את עשה האיום
החמי במקום עונה אותה את סיימה חיפה על
מוסר־השכל? בליגה. שי
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