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ה נגדנו. לשחק רוצי□ ב הר

ל ג ר דו כ מעט עסקנים,
שם־אור ״/מ//

 שבה ליבשת משובצת שאיננה — היחידה
 של הכדורגל נבחרת מזה. יותר שוכנת. היא

 על״פני היחידה הנבחרת היא ישראל מדינת
 דרום־אפריקה, מנבחרת חוץ — כדור־הארץ

 לאיזו מסופחת שאינה — כליל המושעית
העולם. שאר מול ישראל יבשת. שהיא

 מועפת שישראל ברור כאשר עכשיו,
 היו פוליטיים, מניעים בגלל הגלובוס לקצוות

 זה לתמונה. להיכנס צריכים הפוליטיקאים
 יוסי אפילו יקרה. לא גם שזה וכנראה קרה, לא

 לספורט האיכפתיות את שייצג שריד,
 בטוח לא ש״אני אומר הישראלי בפרלמנט

 בכדורגל לעשות שניתן המקסימום שזה
 זה שבגלל בטוח לא אני אבל הישראלי,
נכשל.״ הישראלי הכדורגל

יצעד אחרי יצעד
 ללכת לנו יעצו שלנו רבים דירים ^

 תקנון את לשנות כדי צעד. אחרי צעד
 צריך האירופאית) הכדורגל אופ״א(התאחדות

 של הזו, בשיטה ובאמת, אחוזים. 75 של רוב
 קודם לאירופה לצרף הצלחנו צעד אחרי צעד
 גם ועכשיו ,16 גיל עד הנערים נבחרת את כל
 יתקיים ובאפריל .18 גיל עד הנוער את

 הב־ יועלה. שלנו והנושא קונגרס, במאלטה
 ברית״ וגם מיזרח־אירופה היתה שלנו עייה

 סיכוי.״ יש עכשיו אבל המועצות,
 יושב־ראש ממלא־מקום מילצ׳ן, עזריקם
 והאחראי לכדורגל הישראלית ההתאחדות

 האדם הוא זה ברגע שלה. קישרי־החוץ על
 הדיפלומטית המילחמה את המנהל היחיד

 שהתאפשר מה הישראלי לכדורגל שתאפשר
 באירופה. לשחק — לכדורסל רבות שנים זה

קולסקוב, החבר של הביקור על לי מספר הוא

 ״שורש ישראל: של בידודה על אומר שית,
 שם, ברור.״) זה הערבי. בחרם נעוץ הבעייה

 את להוציא האפשרות תיווצר במאלטה,
 אותה ולקבע שלה, הריחוף ממצב ישראל
 אפשרי, זה לגביה. ביותר הרלוונטית ביבשת

 לא בכלל הישראלים המדינאים אבל קרוב, זה
כזה. דבר שיש יודעים

 לי מספר נבון,״ יצחק עם במגע ״היינו
 עם לכדורגל ההתאחדות יחסי על מילצ׳ן

 עם וגם הספורט,״ על בישראל הממונה השר
 מאוד הרבה המדינה. נשיא ועם ועדת־הכנסת

 מקורב הוא הנשיא. עם דווקא נפגשים אנחנו
לספורט.״ מאוד
 על שר־החינז־ד, על שואל אני •

מישרד־החוץ.
 הספציפי בנושא איתו נפגשנו לא ״לא,

את לו יש בעצם. בזה, לומר מה לו אין הזה.

מצויין.״ אדם והוא וחבר־כנסת,
הקונ לקראת עושה אתה מה •
במאלטה? גרס

מזה. יודע לא אני חביבי, שמע, ״מאלטה?
 אנא בקשה, איזה יש לאנשי־הכדורגל אם

 היכולת. כמיטב ונעזור למישרד, שיפנו מהם
 שום כזאת. פנייה שום היתה לא היום עד

פנייה.״

כסף
 יל- אותם על האחראי ישרד־החינוך, ץץ

 בית־הספר במיגרש כדורגל ששיחקו דים
 שמע שלא ביונסק״ו, נציגו ואשר א׳, העירוני

 התוצאה על האחראי הוא — מאלטה על
 המישרד זהו הישראלי. הכדורגל של הסופית

המשועבד הספורט, על אחראי רק שלא

 להקים אישור נקבל שאם לנו הבטיח הוא
 לשחרר מתחייב הוא חדש, מיפעל־הגרלות

התי בנושאי סיבסוד מכל הציבורי המשק את
 לא אבל בעולם. מיפעלים כאלה יש אטרון.
 בשביל טוטו לעשות שנותנים וזה לנו. אישרו

עדיפויות.״ של שאלה כנראה זו הכדורגל,
 ההתאחדות דיווחה האחרון השבת ביום

שה צופים אלף 23 על לכדורגל הישראלית
 או פחות זהו, הלאומית. הליגה למיגרשי גיעו

 30 מתקיימים בעונה השבועי. הממוצע יותר,
 הישראלי בכדורגל צופים סן־־הכל משחקים.

 פי על מעט? הרבה? בשנה. אנשים אלף 700כ־
 הרבה זה לו, זוכה שהכדורגל התיקשורת נפח

ממ עולה אנשים, יותר הרבה בני־אדם. מאוד
 בכדורגל מתעניינים התקשורת, נפחי דידת

 רק שזה אלא תיאטרון. האוהבים אלה מאשר
דימיון־שווא.
 ״מגיעים פלדמן, מספר ל?דו,״ ״לקאמרי

 1100ל־ באים הם אנשים. אלף 650 שנה כל
לכר שקלים 65ל־ 30 בין ומשלמים הצגות,

 עם ומה הקאמרי. רק זה עזוב, אבל טיס.
התי שאר וכל ובאר־שבע, וחיפה, הבימה?

מיל שני רואים שבארץ לר שתדע אטראות?
 שני שנה. מדי הצגות־תיאסרון איש יון

 מאשר בשבוע קהל יותר יש אצלי מיליון.
 הייתי אם מזה. יותר הלאומית. הליגה בכל

 פושט הייתי קבוצות־הכדורגל, כמו מתנהל
הרגל.״ את

שחקן־תיאטרון? מרוויח כמה •
ברוטו?״ או ״נטו

א בו  שחקני־הבדו־ כמו נדבר •
בנטו. רגל,

 עושה והוא לחודש. שקלים 2000 ״בערך
חזרות.״ 40 או 30 ועוד הצגות, 25 בערך

הזה העולם צפריר, ציוןהזה העולם אבנרי, רחל הזה העולם צפריר, ציון

נחמיאם נציג
ליונסק־ן רט1ת־ספ1שליח

בריק מורה
כדורסל!׳ ,מעדיף

שריד ח״ב
בוועדת־ספורט!׳ ,לא

 מבראזיל, הוולאנז׳ ז׳ואן פיפ״א, יו״ר של סגנו
מברית־המועצות. לישראל שהגיע

 לכניסתה המפתח נמצא מילצ׳ן של לדעתו
 ולכן במוסקווה, האירופי למועדון ישראל של

 כאן לו ״עשינו חשוב. כך כל היה הזה הביקור
 ביום עבד. ״וזה מילצ׳ן, נזכר גוד־טיים,״ ממש

 הוא השני ביום אבל סגור, היה הוא הראשון
 מתקדמים, שהיחסים לנו אמר הוא נפתח. כבר
 למוס־ אפריל בחודש אותי הזמין אפילו והוא
במאלטה.״ הקונגרס לפני קצר זמן קווה,

 לוועי־ מתכנסת אופ״א אפריל, מאלטה,
 אומרים ברית־המועצות, הדו־שנתית. דתה

 שוויי־ דויד כולם. (כמעט המפתח. היא כולם,
האי־ להדחה להתייחם שמסרב המאמן צר,

האלה.״ הדברים בשביל רשות־הספורט
 ״וכל נבון, יצחק מאשר אולימפי,״ ועד ״יש

 אירגוני- באמצעות נעשים בעולם המגעים
 במישורים פועל לא מישרד־החינוך הספורט.
האלה.״

 מילצ׳ן, לי מסביר יכולה,״ היתה ״ישראל
 שם, יונסק״ו. באמצעות הנושא על ״לעבוד

 ויונסק״ו באירופה, חברים כן אנחנו ביונסק״ו
 וגם בתרבות המטפל האו״ם של גוף הוא

בספורט.״
 לנו ״יש הגרוני, בקולו נבון אומר ״כן"

 מיש־ מטעם איש־ציבור הוא ביונסק״ו. נציג
 מתחיל הוא נחמיאס,״ אהרון זה רד־החינוו.

צפת, עיריית ראש ״שהיה בשיבחו, להפליג

 שהשר המישרד גם הוא פוליטיים, למרכזים
 נושא על המחוקק לפני אחראי עליו המופקד
 כספן את מקבלות קבוצות־הכדורגל המימון.

 הלוקחת בספורט, הימורים להסדר מהמועצה
לאגו אותם ומחלקת הספורטוטו כספי את

דות.
לכ מגיע, שהוא למרות ציבורי, כסף זהו
גו ישנם כי ציבורי, כסף זהו מהטוטו. אורה,

 לעשות שמחים היו אשר רבים ציבוריים פים
 הגרעונות את לממן כדי מיפעלי־הגרלות,

השוטפים.
 מנכ״ל פלדמן, עודד אומר ״ביקשנו,״

 משא־ לנו היה ״ביקשנו. הקאמרי, תיאטרון
הפיס. מיפעל מנהל גדות, גדעון עם ומתן

 הנתונים את מילצ׳ן לי מוסר ״הקבוצות,״
 מהספוג- מהכרטיסים, ״מרוויחות הכספיים,

בממו בסן־־הכל, ומהטוטו. המפרסמים, סרים
 וב־ הקבוצה במיקום תלוי זה כי כמובן, צע

 מהטוטו מקבלת אחת כל תוצאות״המישחקים,
לעונה.״ שקלים אלף 400כ־

ה מ מקבלים? אתם •וכ
 אנחנו כמה עלינו? שואל אתה ״אנחנו?
 מקבלים?״
כן. •
 של מההכנסות אחוזים 10 מקבלים ״אנחנו

 הוצאות. הרבה לנו יש אבל הקבוצות. כל
יודע.״ אתה מנגנון, פעילות,

יודע. אני
49


