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‰Ó„˜‰
מעט מאוד דברים מלווים את האדם מהרגע שבו הוא נולד ועד ליום שבו הוא נאסף
אל אבותיו .קבוצת הכדורגל שהוא אוהד היא אחד מאותם דברים .בעצם ,גם אחרי
מותו ,הוא ממשיך לצפות בשידורים ישירים ,המוקרנים על מסכי פלזמה ענקיים בגן
העדן .אפילו בגיהינום הוא יכול לעקוב אחרי קבוצתו האהובה ,אם כי שם קולטים
רק את שידורי הערוץ הראשון.

גם אותי מלווה קבוצת הכדורגל שלי ,הפועל תל אביב ,מהיום שבו פקחתי את עיני
בבית החולים ליולדות .נולדתי ביום שלישי ,בשעה  12בצהריים ,והדבר הראשון שעשיתי
לאחר בואי לעולם היה להציץ במדור הספורט של ״דבר״ ,שבאותם ימים רחוקים היה
המפורט ביותר מכל מדורי הספורט בעיתונים היומיים .הדבר היחיד שעניין אותי ,כמובן,
היה ידיעה על ניצחונה של הפועל על מכבי יפו באיצטדיון באסה ,לעיני ששת אלפים
צופים ,משעריהם של המקשר השמאלי רוזנבאום ,בדקה השמינית ,ושל הרץ השמאלי
זילברשטיין ,בדקה ה.68-
שלושה ימים תמימים חלפו מסיום המשחק ההוא ועד שהתעדכנתי לגבי התוצאה ,אבל
מאז ועד היום לא החמצתי ולו משחק אחד .לפעמים ישבתי ביציע ,לפעמים שמעתי שידור
ברדיו ולפעמים התעדכנתי מהאינטרנט ,אבל תמיד שמרתי על קשר הדוק עם הפועל.
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היום אינני ילד עוד ,ולפעמים ,כשאני מגיע לאזכרה בבית קברות ,אני תוהה האם
אוכל לבקש בצוואתי שהמצבה על קברי תהיה אדומה ,או ,אפילו טוב מזה ,האם
אוכל לבקש שישרפו את גופתי ויפזרו את האפר ליד השער הצפוני של איצטדיון
בלומפילד.

אין זה פלא שיום אחד התעוררתי בבוקר והחלטתי לכתוב ספר על אהבתי הגדולה ,הפועל
תל אביב .מאותו רגע התחלתי לכתוב ולא הפסקתי ,והתוצאה לפניכם .כתבתי על הכל׃
על הרגשתי אחרי ניצחונות ואחרי הפסדים ,על השחקנים ועל ההיסטוריה המפוארת ,על
האוהדים ועל ההנהלה ,על באסה ועל בלומפילד ,כמעט על כל דבר שקשור בהפועל.
האמת היא שאהבתי להפועל איננה הסיבה היחידה שבגללה נכתב הספר הזה.
כתבתי בגלל האהבה ,אבל כתבתי גם אל בעלי הקבוצה ,כדי שידעו איזה אוצר
הופקד בידיהם למשמרת ,וגם אל השחקנים ,כדי שידעו איזו זכות גדולה היא לשחק
במועדון הכדורגל של הפועל תל אביב .כדי שאלה וגם אלה ידעו ,שבצד הזכות הגדולה
הזו יש גם חובה גדולה  -על הבעלים חובה לעשות הכל כדי שהפועל תמשיך לזכות
באליפויות ,בגביעים ובהישגים מפוארים ,ועל השחקנים חובה לתת את נשמתם על
המגרש ולאהוב את הקבוצה בדיוק כפי שאנחנו ,האוהדים ,אוהבים אותה.
וחשוב מכל  -כתבתי למענכם ,אחי ואחיותי ,האוהדים .חשבתי שספר כזה יהפוך
את חייכם לנעימים יותר .בשעת ארוחת הבוקר תוכלו להיזכר בדאבל של שנת
אלפיים ,בדרך לעבודה תוכלו לקרוא את זיכרונותיהם של יענקל׳ה חודורוב ,גדעון
טיש ושלום תקווה ,וכשתיסעו לטייל בחו״ל תוכלו ליהנות מחדש מהמסע המופלא
באירופה.
ואם יש לכם חבר ,חברה ,או ילד קטן ,חכו עד שיגיע הערב והם ילכו לישון .קחו את
הספר והניחו אותו בשקט בשקט ליד מיטתם .בבוקר הם יתעוררו ,יושיטו יד ,יקראו
מעט ויתאהבו בלי לשים לב .זה מה שקרה לי ,לפני שנים רבות...
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ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰·‰‡ ÂÊ Ï‚¯Â„Î
”!"There's more to life than football… just kidding
Jimmy Grimble

‡·‰‡˙Ó È
התאהבתי בלי לשים לב .ככה זה ,בדרך כלל ,כשמתאהבים במישהי .בהתחלה מכירים
לך אותה והיא נראית בסדר ,אבל לא יותר מזה .פתאום ,יום אחד ,מתברר לך שאתה
קורא כל דבר שכתוב עליה בעיתונים ומדבר עליה כל היום .מתברר לך שבעצם ,אם
אתה רוצה או לא ,אתה לא יכול בלעדיה .זה כבר לא תלוי בך.
מדובר ,כמובן ,בהפועל תל אביב.
כשהייתי בן תשע בערך ,לקחו אותי בפעם הראשונה לראות משחק כדורגל .טלוויזיה
עדיין לא היתה ולכן זו היתה עבורי הפעם הראשונה שבה ראיתי משחק אמיתי .אני לא
בטוח ,אבל נדמה לי שהקבוצות ששיחקו היו הפועל רמת גן ומכבי יפו ,באותם ימים
קבוצות צמרת בליגה הלאומית .העובדה שהסכמתי ללכת למשחקים נוספים מלמדת
שכנראה זה לא היה רע כל כך .אבא שלי היה מסיע אותי בטוסטוס שלו לבית של שלמה,
חבר שלו שגר ביפו ,ושלמה היה לוקח אותי לבלומפילד.
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אבא אף פעם לא הלך לראות משחקי כדורגל ,אבל הבנתי שהוא אוהד של הפועל תל
אביב וכך הפכתי גם אני לאוהד הפועל .כשהתחלתי לעקוב אחרי התוצאות ,התברר לי
שהן מאכזבות למדי .לעומת זאת ,שמתי לב שמכבי נתניה השיגה תוצאות לא רעות ולכן
הפכתי לאוהד שלה .כעבור כמה חודשים הגיעה נתניה לשחק באיצטדיון בלומפילד נגד
הפועל ואני שכנעתי את אבא שייקח אותי לראות את המשחק .הפועל חטפה גול כבר
בדקה הראשונה ואני הבנתי כמה נכון עשיתי כשהחלפתי קבוצה .המשחק נגמר בתוצאה
4׃ 1להפועל .מאותו משחק אני זוכר במיוחד שחקן של הפועל בשם אברהם פרידריך,
שעשה ספרינטים על הקו ושיגע את השחקנים של נתניה.
בדרך הביתה חזרתי להיות אוהד של הפועל תל אביב .אבא שלי אומר היום ,שזה קרה
בזכותו .גם אם זה נכון לא נראה לי שהוא היה צריך להתאמץ במיוחד ,כי במשחק ההוא
כנראה התאהבתי לתמיד.
מאז כמעט לא לקחו אותי למשחקים ,אולי בגלל החשש ששוב אעבור לקבוצה אחרת.
מהתקופה ההיא יש שני דברים שאני זוכר במיוחד׃
הדבר הראשון הוא ,שפעם נסענו לאיזשהו מקום בשבת ,ומולנו נסע רוכב אופנוע שחזר
ממשחק .כשעבר מולנו הוא צעק׃ ״הפועל תל אביב 5׃!3״ אני לא זוכר נגד מי שיחקנו
באותה שבת ,אבל מיד הפכתי למאושר באדם .אין לאוהד בשורה טובה מזו.
הדבר השני שאני זוכר התרחש בשבת ,כל שבת ,בשש בערב .התכנית ״שירים ושערים״
עדיין לא שודרה באותם ימים ולפני שש בערב אי אפשר היה לדעת את תוצאות
המשחקים .הייתי מתיישב ליד הרדיו ,מאוד מאוד מתוח ,ומחכה לחדשות .כשהתחילו
החדשות ,חיכיתי בקוצר רוח לתוצאות המשחקים בליגה הלאומית .לפעמים שודרו
התוצאות מיד עם תחילתה של המהדורה ,אבל בדרך כלל נאלצתי להקשיב לכל מיני
שטויות לפני שהקריין הגיע לדבר העיקרי .ידעתי שכאשר קוראים תוצאה של משחק
אומרים קודם את שמה של הקבוצה המנצחת ,וכאשר המשחק מסתיים בתיקו ,קוראים
קודם את שמה של הקבוצה הביתית .אם באותה שבת היה להפועל משחק חוץ והקריין
אמר ״הפועל תל אביב״ ,ידעתי מיד שזהו יום מאושר .מצד שני ,אם זה היה משחק בית
שלנו ושמעתי קודם את שמה של הקבוצה האורחת ,ידעתי שקרה אסון ,כלומר הפסדנו.
כאשר הקריין אמר את שמה של הקבוצה הביתית ,נאלצתי לחכות עוד שנייה כדי לשמוע
את התוצאה ולדעת אם אני מאוכזב )תיקו( ,מאושר )ניצחנו!( ,או בדיכאון עמוק ,מלווה
לפעמים בדמעות ,אם הפסדנו לקבוצת תחתית .אני יודע שזה נשמע מסובך .מי אמר
שלהיות אוהד כדורגל זה דבר פשוט?
את התוצאות נהגתי לרשום מיד על דף ,ואחרי חמש דקות כבר היתה לי טבלה
מעודכנת ,עם הפרשי שערים והכל .אם הפועל ניצחה ,הייתי בדרך כלל קונה למחרת,
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בדרך לבית הספר ,את ״חדשות הספורט״ ובולע כל מילה.
מאז כמעט לא השתניתי .״חדשות הספורט״ כבר לא קיים ,אבל אם הפועל מנצחת
במשחק חשוב ,אני קונה עיתון ביום ראשון ,בדרך לעבודה ,ובולע כל מילה .זה אחד
הדברים היפים שאפשר להגיד על אוהד כדורגל )יש הרבה דברים יפים שאפשר להגיד
על אוהד כדורגל(  -הוא לא מתפתח הרבה מאז גיל שש.

ÂÊ‰ ‰·‰‡‰ ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÎ
לפעמים נדמה ,שהסיפור הגדול ביותר בחיים הוא אהבה בין גבר לאישה .כולם מדברים
על האהבה הזו ,חולמים עליה ,קוראים סיפורי אהבה והולכים לראות אותה בקולנוע.
שטיפת מוח ,אני אומר לכם.
קחו אוהד ממוצע .הוא מתאהב ועובר לגור יחד עם אהובתו .כיף להם ,טוב להם והם
מאושרים ובכל שבת הוא הולך לכדורגל .לפעמים הוא חוזר מדוכא ואי אפשר לדבר איתו
יומיים ,ולפעמים הוא הולך לחגוג עם החברים שלו עד מאוחר בלילה .גם ביום ראשון
יש משחק וביום שני יש עוד אחד ובימים שלישי ורביעי יש משחקים בליגת האלופות.
חוץ מזה הוא מדבר כל הזמן על המשחק הבא עם החברים שלו וההתמכרות הזו מתחילה
לעלות לאהובתו על העצבים.
אבל היא מקבלת אותו כמו שהוא ,כמובן .בשבת הם מוזמנים להורים שלה ,כל המשפחה
שלה תהיה שם והם מתים להכיר אותו .אבל הוא לא יכול לבוא .זה לא שהוא לא רוצה,
אבל יש לו מנוי והוא חייב ללכת .לא ,זה לא משחק חשוב במיוחד ,אבל משחק זה משחק
והמפגש המשפחתי הזה יכול להתקיים גם בבוקר ,לא?
אז היא מבינה שהוא אוהב אותה מאוד ,אבל גם את הפועל הוא מאוד מאוד אוהב.
זו אהבה שלא דועכת אף פעם ,אהבה שלא תלויה בדבר .זו ,בפשטות ,האהבה הגדולה
ביותר בעולם.

‡Ë·˘Ï ÍÈÈ˘ È
מי שלא בעניין הזה של הכדורגל מתקשה להבין אותו ,וזה במקרה הטוב .במקרה הנפוץ
יותר ,אנשים שמחוץ לעניין בטוחים שמדובר בטמטום ממדרגה ראשונה.
אני לא מבין את האנשים האלה .מה לא נורמלי בבן אדם מבוגר שצועק ומשתגע,
כשמולו רודפים אנשים אחרי כדור? מה לא נורמלי בבן אדם מבוגר שמתמלא אושר
כשהכדור הקטן הזה נכנס לשער? מה לא נורמלי בזה ,שאותו אדם עצמו נכנס לדיכאון
כשאותו כדור נכנס לשער השני?
טוב ,ברור שאני לא מתכוון ברצינות .אני יודע שבכל מה שקשור לעניין הזה של
הכדורגל אני מתנהג כמו אידיוט ,אבל יש גם אנשים די אינטליגנטים שאוהבים
±µ
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כדורגל ,אז איך זה מסתדר?
חשבתי על זה הרבה .אני לא בטוח שהתשובה שלי היא התשובה הנכונה היחידה ,אבל
אין לי ספק שהיא תשובה נכונה .סביר מאוד שיש הרבה תשובות נכונות ,בעיקר מפני
שאנשים נוטים להיות מאוד יצירתיים כשהם מתבקשים להסביר למה הם משוגעים.
מבחינתי זה פשוט׃ כשאני אוהד כדורגל אני שייך לשבט ,וזה ,כנראה ,צורך בסיסי של
כל אדם .שבט של אוהדי כדורגל הוא אחד השבטים המחבקים ,האוהבים והמאוחדים
ביותר שיש בעולם .לא מאמינים? לכו למשחק ותראו שם ,ביציע אחד ,ילדים ומבוגרים,
נשים וגברים ,בני כל הדתות ,פרופסורים באוניברסיטה ועובדי ניקיון ,אספני אופנועים
ומומחים לבישול .עכשיו שבו ביציע וחכו שהקבוצה ״שלכם״ תבקיע גול .יש סיכוי טוב
מאוד שהחתיכה הבלונדינית שמשמאלכם ,או הבריון המזוקן שמימינכם ,יקפצו עליכם
בחיבוקים ונשיקות ,כאילו הם ילד שהלך לאיבוד ומצא סוף סוף את אמא שלו.
כשאני אוהד של קבוצת כדורגל אני אף פעם לא לבד .כל מי ששייך לשבט שלי נמצא
איתי ,ברגעים הקשים וברגעים השמחים .כל בני השבט שלי עצובים או מאושרים,
חוגגים או מדוכאים ,אוהבים או שונאים ,יחד איתי.
כיוון שכולנו ,כל בני האדם ,בסך הכל בעלי חיים ולא יותר מזה ,אנחנו זקוקים
נואשות לשבט כזה .אנשים שלא גילו את הכדורגל מוצאים את השבט שלהם אצל איזה
גורו בהודו ,בכת תמהונים בטקסס ,או בקהילה חרדית בבני ברק .ואלה שלא מצאו
אף שבט? אלה יסבלו מכל מיני מצוקות ותסביכים ורבים מהם יוציאו הון תועפות על
ביקורים אצל פסיכולוג.
עשו מנוי ולכו לכדורגל ,זה הרבה יותר זול.

ÈÏ˘ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
הפועל תל אביב זה השבט שלי .זה המקום שבו אני מרגיש בבית ,תמיד ,אפילו אם
באותו רגע יש בבית אנשים שאני לא מכיר .הפועל בשבילי זו חולצה אדומה וסמל אדום,
מתאגרף בין פטיש ומגל ,בלי ״כתר״ ובלי שום תוספות אחרות .ברור שלא יעלה על
הדעת שמישהו ,ובעיקר כזה שטובת השבט שלנו עומדת לנגד עיניו ,ישנה את הסמל
שלנו )את הלוגו של ״כתר״ או של ״שלמה SIXT -״ על החולצה ,לעומת זאת ,אני
מקבל בשמחה ובאהבה(.
הפועל זו מסורת כבירה ,היסטוריה מפוארת ,השזורה בהרבה רגעים גדולים ,ניצחונות
מפוארים ,גביעים ואליפויות ,כמו גם עצב ,הפסדים וכישלונות.

∂±
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הפועל היא ,קודם כל ,האוהדים המופלאים שהולכים אחריה לכל מקום.
אלפי האוהדים שליוו את הקבוצה במסע הניצחון מהאיצטדיון בפתח תקווה לתל אביב,
אחרי הניצחון בדרבי בגמר הגביע ,ב;2.6.1934-
מאות האוהדים שנסעו במשאיות פתוחות למשחקי חוץ ,כבר בשנות ה 40-של המאה
הקודמת ,ולעתים נעצרו על ידי המשטרה הבריטית בבית ליד;
האוהדים שראו את הפועל מנצחת את מכבי 4׃ 2באיצטדיון באסה ,בגשם ובבוץ ,בדרך
לאליפות של עונת .1956/1957
הפועל היא האוהדים שראו את איבוד האליפות במחזור האחרון בנתניה ,בעונת
 ,1964/1965והזכייה באליפות בשנה שלאחר מכן;
האוהדים שראו את הפועל מובסת 0׃ 5בדרבי ב ,1970-זוכה בגביע אחרי ניצחון בדרבי
ב 1983-וזוכה באליפות הכי דרמטית בתולדות הכדורגל בישראל ,ארבע דקות לסיום
עונת ;1986/1987
האוהדים שראו את הירידה לליגה הארצית ב 1989-ונסעו בעונה שאחריה לטמרה
ולטירת הכרמל ,לטבריה ולשעריים ,עד שזכו לראות את משחק העלייה לליגה הלאומית
במחזור האחרון.
הפועל היא האוהדים שראו את שוד האליפות במשחק השרוכים ואת הזכייה בגביע
ובדאבל בשנתיים שאחר כך; האוהדים שליוו את הקבוצה במסעה המופלא באירופה
בעונת .2001/2002

משחק באיצטדיון באסה  /צילום׃ פוטו עטר

∑±
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הפועל היא האוהדים שגוזרים קונפטי ומכינים דגלים ,אלה שמעודדים ביציע וזוכרים
כל יום הולדת של כל שחקן ,אלה שקונים מנוי גם בשנים קשות ומוציאים את דמי הכיס
האחרונים שלהם כדי לעודד את הקבוצה גם במשחקי החוץ.
הפועל היא גם בעלי הקבוצה ,אלה שהצעידו אותה להישגים מופלאים אחרי שנים קשות
והקימו את ״תנועת הנוער של הפועל תל אביב״׃ בתי ספר לכדורגל בכל רחבי הארץ,
ביישובים צ׳רקסיים ,ערביים ,דרוזיים ויהודיים ,בכפרים ,בשכונות מצוקה ובעיירות
פיתוח.
הפועל היא גם השחקנים ,בעיקר אלה שלא יחליפו את החולצה האדומה בעד שום
הון שבעולם ,שלא לדבר על כמה אלפי דולרים .השחקנים שגדלים בקבוצות הילדים
ועוברים מהן לקבוצת הנוער וקבוצת הבוגרים ,עד שהם פורשים מכדורגל .השחקנים
שגם אם יעזבו את הפועל מחוסר ברירה ,לא ישקלו אפילו את האפשרות ללבוש חולצה
צהובה.
הפועל תל אביב זה השבט שלי .זה המקום שבו אני מרגיש בבית ,תמיד ,אפילו אם
באותו רגע יש בבית אנשים שאני לא מכיר.

‡Ï·ÂÒ È
לפעמים אני ממש לא מבין למה אני צריך את זה .מה רע בללכת במוצאי שבת לסרט,
במקום לכדורגל? מה רע בלהגיע לעבודה אחרי כל משחק ואחרי כל דרבי ,כאילו היה
זה יום רגיל ,בלי להבין מדוע גרם המשחק האידיוטי הזה לאנשים רבים כל כך להיות
בדיכאון עמוק?
זכינו בדאבל .הייתי בעננים .ניצחנו 3׃ 1בדרבי .שלושת הגולים שלנו היו טילים יפהפיים,
שניים מהם לחיבורים .הייתי מאושר .זכינו בגביע המדינה פעמיים ברציפות ,בפנדלים
נגד בית״ר .אין מילים לתאר את השמחה .ניצחנו את צ׳לסי ,לוקומוטיב ,פארמה ומילאן.
אושר שאין לו סוף.
אבל אז אנחנו מפסידים בדרבי ,ועוד בחצי גמר הגביע ,ואני ,בדיכאון עמוק ,שואל
את עצמי לשם מה הייתי צריך את הסבל הזה .יש לי חברים שחיים מצוין בלי זה .ואני?
אני הולך למיטה אחרי הפסד ולא מצליח להירדם .גם אם אני נרדם לכמה שעות ,ברגע
שבו אני מתעורר אני נזכר מיד באותו גול שספגנו ובבושה הגדולה  -הפסד דווקא
במשחק הזה ,וגם לסבל הזה אין סוף.
∏±
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ולמרות הכל ,אני אפילו לא שוקל פרישה מכדורגל .אולי גם מפני שאני נזכר באושר
הגדול אחרי ניצחונות גדולים וזכיות באליפות ,אבל בעיקר כי אני יודע שאין דבר כזה
״לפרוש מכדורגל״ .שחקנים פורשים ,אוהדים לא .פשוט כי הם לא יכולים.

‡¯˘Â‡Ó È
כשאנחנו מנצחים בדרבי ,זוכים באליפות או בגביע ,או מנצחים קבוצה גדולה באירופה,
אני מאושר כמו ילד בן  17שמתאהב בפעם הראשונה ואפילו יותר.
קשה לתאר את ההרגשה הזו .אפשר לנסות ,אבל רק מתי מעט מצליחים .איתי ,חבר
שלי ,הצליח פעם .מדובר אמנם בכדורסל ,אבל ההרגשה דומה מאוד .וזה מה שסיפר
איתי אחרי דרבי באוסישקין ,שבו הבסנו את מכבי בהפרש של  25נקודות׃
״יש היום בתל אביב אלפיים וחמש מאות אנשים מיוחדים )זה היה מספרם של אוהדי
הפועל באותו משחק( .אתם תזהו אותם ,תראו אותם יושבים מולכם בעבודה ומחייכים.
לא ,זה לא בזכות משהו מצחיק שסיפרתם .אתם תשאלו אותם שאלה והם ילחשו שהם
לא יכולים לדבר ,יחייכו וילגמו עוד לגימה מכוס התה .אתם תזהו אותם ,הם ייראו לכם
גבוהים .לא ,הם לא על עקבים .הם מרחפים .היום הם גבוהים יותר ומי יודע מתי יחזרו
לגובה שלכם .אתם תזהו אותם ,העיניים שלהם נפוחות קצת ,כי הם לא ישנו בליל
אמש ,ועוד לא דיברנו על הדמעות .כי הם האנשים המאושרים ביותר שתפגשו .אתם
תזהו אותם לפי הצלקות שמתחילות להגליד .אתם תזהו אותם ,כי הם זקופים היום,
כי הם בוכים היום ,כי הם לא מפסיקים לחייך .כי הם אדומים .כי אתמול הם היו עדים
למשהו שהוא הרבה יותר מספורט .אתם מנסים לדבר איתם .חבל על המילים .הם לא
שומעים אתכם ,הם שומעים קולות אחרים .הם שומעים תופים ,הם שומעים את הלמות
הלב ,הם שומעים כדור חורך רשת ,הם שומעים את השקט הרועש הזה .הם שומעים את
עצמם בוכים בפנים .הם מתפוצצים .הם רוצים לצעוק ,אבל אין להם קול .אתם תזהו
אותם .הם האנשים המאושרים ביותר בעולם.״
בדיוק ככה אני מאושר ,ולפעמים אפילו קצת יותר.

‡®±© ¯ÂÎÓ È
אני יכול לחיות בלי קפה ,בלי לאכול ,בלי לשתות ,בלי אינטרנט ,בלי חברים ,בלי
עיתון ,אפילו בלי סקס )אני חושב ,לא ניסיתי( .אני יכול לחיות אפילו בלי כדורגל.
אני לא יכול לחיות בלי הפועל.
±π
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אתם רוצים להוציא ממני איזה סוד? הודאה באשמה? שימו אותי בחדר העינויים שלכם.
תגידו לי שאם אפתח את הפה ,אוכל לראות בחדר השני שידור ישיר של הפועל נגד
הרצליה בגביע הטוטו .זה הכל .אני מבטיח שלא אפסיד אפילו את שקופית החסות
שמשודרת לפני המשחק.
עד כמה אני מכור? הרבה מאוד.
אין יום שבו אני לא מתעדכן בכל החדשות על הפועל .פציעות ,כרטיסים צהובים,
מה אמר המאמן ,איך מרגישים השחקנים ,איך מתארגנים האוהדים .אפילו מה הליין
למשחק בשבת.
אדום ,זה הצבע שלי .כל בוקר אני פותח את הארון כדי לקחת חולצה .יש שם חולצה
אדומה ,חולצה בצבע בורדו ,עוד חולצה אדומה וטי-שירט ,אדומה גם היא .לגבי הגרביים
אני מקפיד פחות ,אבל בכל מקרה לא תמצאו אצלי גרב צהוב וגם לא תחתונים צהובים.
אני לא מקדיש לכך מחשבה ,זה פשוט יוצא ככה .אני לא מסוגל להבין איך מישהו יכול
ללבוש צבע מגעיל כמו צהוב ,או סתם צבעים בלי אופי ,כמו ירוק או כחול .אדום הוא
צבע נהדר ,מרגש ,מסעיר ,צבע של אהבה גדולה.

‡®≤© ¯ÂÎÓ È
בשבת אי אפשר לתכנן שום דבר לשעות אחר הצהריים  -יש משחק .אחרי המשחק
משדרים בטלוויזיה כדורגל מהליגה הספרדית .בשידורים האלה אני צופה כדי להירגע
אחרי המשחק.
ביום ראשון משדרים בטלוויזיה את סיכום המחזור בליגה האנגלית ובליגה האיטלקית.
אני חייב להתעדכן במה שקורה בעולם.
ביום שני משדרים את המשחק האחרון של המחזור בליגת העל .אי אפשר לפספס.
בימים שלישי ורביעי אין כלום ,כנראה .אני מתחיל לעבור בין ערוצי הסרטים השונים
ובתוך פחות מדקה אני מגיע ,במקרה ,לאחד מערוצי הספורט .משדרים שם משהו ,לא
מי יודע מה ,אבל אין לי משהו יותר טוב לעשות.
ביום חמישי מתחילים להתכונן לשבת ומשדרים כל מיני תכניות על המחזור הבא.
יש מתח באוויר.
ביום שישי אין כדורגל בטלוויזיה .זה הזמן לחרוש את כל מדורי הספורט׃ ״ידיעות
אחרונות״ ,״מעריב״ ,״העיר״ ,״זמן תל אביב״ ,״עיתון תל אביב״ .אסור לפספס אף מילה.

∞≤
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˘Ï‚¯Â„ÎÏ ¨˙·‰ ˙‡ Â‡ ¨ÌÎÏ˘ Ô·‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ÂÊÚ˙ ‡Ï
אתם אוהבים את הילדים שלכם? אני בטוח שכן .אז לפני שאתם מכניסים אותם לעניין
הזה שנקרא כדורגל ,חשבו היטב .לא ,אל תחשבו על הימים השמחים של ניצחונות
בדרבי וזכיות באליפות או בגביע .חשבו על הימים של שיברון הלב.
לכו לראות דרבי ,או משחק שבו מוכרע גורל האליפות .תראו שם ילדים בוכים ,שבורי
לב .תארו לעצמכם שאלה הילדים שלכם ,אלה שאתם מכסים בלילה כדי שלא יהיה להם
קר ,אלה שלבכם נקרע כשהם מקבלים מכה קטנה.
אחרי שתחשבו על זה קצת ,בטוח שתרחיקו את הבן שלכם ,או את הבת ,מכדורגל .כדי
שלא יידבקו חס וחלילה במחלה הזו ולא יבזבזו את החיים שלהם בבהייה בדשא הירוק.

˘¯‚ÓÏ ‰ÏÏ‡È
מצד שני ,הם עלולים לראות בטלוויזיה משחק של הצהובים או של הירוקים ולהתאהב,
חס וחלילה ,בצבע הלא נכון .אתם בשבט הזה והם בשבט ההוא .אתם שמחים עם האדומים
והם עם האחרים .כשאתם תופסים את הראש הם קופצים לשמים ,כשאתם מאושרים
הם בדיכאון.
אין מה לחשוב פעמיים .קנו להם צעיף אדום ,כובע אדום ,דגל אדום ,מכנסיים אדומים
וחולצה אדומה .תנו להם יד וקחו אותם למגרש .שבו איתם ביציע האדום ,כדי שיבינו
היטב לאיזה שבט הם שייכים ולא יעלה בדעתם שום דבר אחר.
רוצים עוד סיבה טובה? זוכרים את האהבה הראשונה שלכם? זוכרים את שיברון הלב שבא
בעקבותיה? אז מה ,בגלל שיברון הלב חשבתם להגיד למישהו שלא יעז להתאהב?
לבן אדם ממוצע יש בחיים אהבה אחת ,שתיים ,לכל היותר חמש ,עם כל הריגושים
שנלווים למחלה הזו שנקראת אהבה .בכדורגל יהיו לו חמישה ריגושים בשבוע.
לא שווה?

‰ÓÁÏÓ ‡Â‰ Ï‚¯Â„Î
כמו אריות וכמו כלבים וכמו פרעושים גם אנחנו חייבים להילחם .חייבים .זה נטוע אצלנו
עמוק ,בדיוק כמו הצורך לאכול והצורך לאהוב .כדורגל נותן לנו את זה ,בכמויות.
אנחנו נלחמים כל שבוע ,לפעמים אפילו פעמיים בשבוע.
המלחמה מתחילה ביציע ומסתיימת במגרש .ליציע אנחנו מביאים את הדגלים שלנו ואת
החולצות ואת הצעיפים ואת הגרונות שלנו .למגרש עולים הלוחמים שלנו ,השחקנים.
זו מלחמה שלא צריך בשבילה מטוסים וטנקים וטילים ,מה שצריך זה רק להכניס את
הכדור לשער של האויב ולדאוג שהאויב לא יעשה לנו אותו דבר.
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בעצם דרוש לנו יותר מזה .במלחמה הזו אנחנו מחפשים ניצחון ,אבל גם כבוד .כבוד
אפשר להשיג במהלכים מרהיבים ,בהרבה שערים ,במשחק צירופים ,במהירות וביופי.
וכשאנחנו יורדים משדה הקרב עם ניצחון ועם כבוד ,אנחנו מרגישים כמו הבריטים אחרי
שהביסו את הצרפתים בקרב טרפלגר ,כמו הרוסים אחרי שהביסו את הגרמנים בקרב
סטלינגרד ,כמו התרנגולות אחרי שהתרנגול שלהן ניצח בקרב תרנגולים .לא פחות.
ראו אותנו יוצאים מהאיצטדיון אחרי מלחמה מוצלחת  -הגו זקוף ,הפנים מחייכות,
הביטחון בשמים .בסך הכל שחקן שלנו הבקיע כמה גולים ,בסך הכל המסירות בהתקפה
הלכו כמו שצריך ,בסך הכל השחקנים שלנו שטפו את המגרש ,ואנחנו מתהלכים כמו
התרנגול המנצח .מקיפים את האיצטדיון ,עושים סיבוב עם המכונית בחנייה וברחוב
ליד הבית ,כדי שיראו אותנו כמה שיותר.
ניצחנו במלחמה.
ואם ,חס וחלילה ,אנחנו יוצאים בלי ניצחון ובלי כבוד? אנחנו כמו תרנגול שזה עתה מרטו
את זנבו .בגו כפוף ,כדי שלא יראו אותנו ,אנחנו טסים למכונית ,עפים הביתה ,נכנסים
לחדר ,מובסים ,מבוישים .הלך הכבוד ,הלך הביטחון העצמי ,אנחנו לא שווים כלום.

יחזקאל חזום פצוע אחרי התנגשות עם שחקן מכבי במשחק דרבי1972 ,
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הכל בגלל שהכדור פגע בראש של שחקן אחד בזווית הלא נכונה והתגלגל  20סנטימטר
ימינה .ההבדל בין ניצחון לתבוסה במלחמה אמיתית הוא אלפי גופות מוטלות בשדה
הקרב .בכדורגל די ב 20-סנטימטר.

˙„ Ï˘ ‚ÂÒ Ì‚ ‡Â‰ Ï‚¯Â„Î
יש כל מיני דתות בעולם .גם כדורגל הוא סוג של דת ,אבל יש הבדלים רבים בינו לבין
הדתות האחרות.
רוב הדתות ממציאות אגדות על מעשי גבורה שמעולם לא התרחשו ,על אלוהים שעושה
קסמים ומחוללת ישועות ומעדיפה את האנשים מהדת הנכונה .רוב הדתות ממציאות
כל מיני עונשים כדי שקהל המאמינים ,שלא השתכנע מהישועות הגדולות ,ירעד מפחד
ולא יעז להמרות את פי אלוהים.
גם כדורגל הוא סוג של דת ,אבל בכדורגל אין אלוהים ,אין ישועות ובעיקר אין
עונשים .לעתים קרובות תשמעו אוהדי כדורגל צועקים ״יש אלוהים״ ,למשל כשמובקע
גול ,אבל הם לא באמת מתכוונים לזה .הרי כל ילד יודע שלאלוהים לא אכפת בכלל מה
קורה לבני האדם ,אז למה שהכדורגל יטריד אותה?
בכדורגל ,כמו בדת ,יש הרבה יופי ויש גם הרבה דברים מכוערים .בכדורגל יש שנאה,
יש גם אלימות לפעמים ,אבל אפילו לא מעט מנהרות הדם שנשפכו ויישפכו בשם הדת.
פשוט בגלל שבכדורגל יש סדר מופלא שאין בשום דת׃ האדומים יושבים בצד אחד,
הצהובים בצד שני .במשך שעה וחצי האדומים שונאים את הצהובים והצהובים שונאים
את האדומים .אחרי שעה וחצי כולם שנאו מספיק ולמי בכלל יש כוח ללכת מכות ,אז
הולכים הביתה עד הפעם הבאה.
יש גם לא מעט דמיון בין כדורגל לדת ,כנראה בגלל ששניהם עונים על הצורך האנושי
לא להיות לבד .במגרש ,בין המון אנשים שרוצים את מה שאתה רוצה ,שמחים יחד
איתך ועצובים יחד איתך ,אתה מרגיש מוגן ,שייך .ממש כמו בבית כנסת או בכנסייה
או במסגד.
הרבה אנשים כתבו על דת הכדורגל .יפה מכולם כתב נתן דטנר ,אוהד האימפריה
האדומה של הפועל רמת גן ,אחרי שזו כתשה לרסיסים את השכנה הצהובה והעשירה
מתל אביב׃
״כי מה זה כדורגל? כדורגל הוא דת .אנחנו המאמינים ,יש לנו אלוהים שקוראים לו
הפועל רמת גן ,הלוויים והכוהנים אלה השחקנים ,השער הוא ארון הקודש ,הכדור הוא
ספר התורה וכל בתי הקפה בעיר אלו בתי הכנסת .כל שבוע אנחנו באים ומתפללים
שאולי סוף סוף אלוהים ישמע את זעקתנו ,כמה עוד נוכל לסבול? אז רבותי ,יש לי
הודעה בשבילכם׃ יש אלוהים! הוא לא חירש ,והוא אדום.״
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אילו זה היה אפשרי ,הייתי לוקח את המוסלמים ,היהודים ,הנוצרים ,ההינדים וכל
השאר ,מערבב היטב ושולח  500מיליון לאהוד את האדומים 400 ,מיליון את הפיג׳מות
השחורות-לבנות 300 ,מיליון את הירוקים 200 ,מיליון את הכתומים ו 100-מיליון את
הלבנים.
ואז היו כולם רואים איזו דת נפלאה היא דת הכדורגל.

ÌÈÓÚÙÏ ¨¯ÚÂÎÓ ÍÎ ÏÎ ‡Â‰ Ï‚¯Â„Î
השנאה ,הקללות ,השירים הגזעניים ,האלימות.
כמה כואב לראות איך מה שאתה אוהב כל כך יכול להיות מכוער כל כך ,לפעמים .בעצם,
יותר מדי פעמים .כשאני שומע את הקללות ורואה את השנאה ,כואב לי הלב .לפעמים
אני רוצה ללכת ולהשאיר הכל מאחור .להתחיל לאהוב משהו אחר במקום כדורגל .כמובן
שאני לא יכול ,פשוט לא יכול.
אז אני מתנחם בזה שהכדורגל אלים הרבה פחות מכל הדתות האחרות .חוץ מזה ,הכדורגל
לא אשם  -זהו האדם ,שיצרו רע מנעוריו .הכדורגל דווקא עוזר לו להוציא חלק מהרוע
הזה ,כך שלא יגרום נזק במקום אחר.

‡˙ Ï¢ÂÁ· „‰Â‡ ‰˙‡ ÈÓ
יש כאלה שחושבים ,ובצדק ,שהכדורגל הישראלי הוא לא ממש פאר היצירה .לכן לכל
אוהד כדורגל ישראלי שמכבד את עצמו חייבת להיות גם קבוצה בחו״ל .ניתן לראות
זאת כשדרוג׃ לא רק את הפועל תל אביב אני אוהד ,אלא גם את יובנטוס .ישראלים
רבים מעדיפים ,ליתר ביטחון ,לאהוד לא רק קבוצה אחת ,אלא שלוש לפחות׃ אחת
באנגליה ,אחת בספרד ואחת באיטליה.
מה זה נותן לנו? הרבה דברים .אתה אוהד לפחות קבוצה אחת שמשחקת בליגה איכותית.
אתה מתרגש כמה פעמים בשבוע׃ לא רק כשהפועל משחקת ,אלא גם כשסנדרלנד,
אתלטיקו בילבאו ופיורנטינה משחקות .כשמצבה של הפועל עגום ,תמיד אתה יכול
להתנחם בהישגים של הקבוצה השנייה שלך ,או השלישית ,או בצרות של כולן.
כמו כל אוהד נורמלי ,גם אני הבנתי מזמן שדרושה לי קבוצה בחו״ל .כשהתחלתי לחפש
קבוצה כזו ,הייתי בטוח שזה ילך לי בקלי קלות .כמעט בכל פעם שאני צופה במשחק
בטלוויזיה ,אני מיד מוצא את הקבוצה שאני רוצה שתנצח במשחק הזה .זה קורה לי בלי
להתאמץ .אם אחת הקבוצות משחקת במדים אדומים ,אני בעדה ,ואם המדים צהובים,
אני נגדה .חוץ מזה ,באופן אוטומטי אני נוטה לצד האנדרדוג.
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אתלטיקו בילבאו נגד ריאל סוסיאדד? אני בעד האדומים .ריאל מדריד נגד ברצלונה?
ברור שאתמוך בברצלונה׃ נגד העשירים ,בעד האדומים )למרות שיש במדי הקבוצה
גם צבע כחול( וגם בעד הקטלאנים )אני תומך גם במיעוטים( .אתלטיקו בילבאו נגד
ברצלונה? בילבאו .אמנם הקטלאנים הם מיעוט ,אבל הבאסקים הם יותר מיעוט מהם.
מנצ׳סטר יונייטד מארחת את ארסנל? אני תומך ,כמובן ,במנצ׳סטר ,כי ארסנל משחקת
בחוץ במדים צהובים-כחולים .ומה אני עושה כשארסנל מארחת את מנצ׳סטר יונייטד?
אני בעד האנדרדוג באותו משחק.
לא תמיד זה קל ופשוט כל כך .כשיש דרבי במנצ׳סטר ,למשל ,אני נוטה מצד אחד
לתמוך באדומים של היונייטד ,כי הם אדומים ,ומצד שני אני בעד התכולים של הסיטי,
כי הם החלשים .במקרים כאלה אני מעדיף בדרך כלל את האנדרדוג ,בתנאי שהוא לא
משחק בצהוב ,כמובן.
הקלות שבה אני מוצא קבוצה להזדהות איתה כמעט בכל משחק ,הביאה אותי למחשבה
שלא יהיה לי קשה למצוא קבוצה בחו״ל שאוכל לאהוד באופן קבוע .חשבתי שזה יקרה
מאליו .בוקר אחד אתעורר ואדע שהקבוצה האהודה עלי באנגליה היא הקבוצה הזו ובספרד
הקבוצה ההיא .אבל זה לא קרה ונאלצתי להתאמץ .פעם הייתי בניוקאסל ואהבתי כמעט
את הכל׃ את הפאבים ,את האנשים המקסימים ,את בובי רובסון ואת אלן שירר .אבל
את ניוקאסל יונייטד לא הצלחתי לאהוד .סנדרלנד היא ליד ניוקאסל ,השחקנים שלה
לובשים אדום-לבן והקבוצה מסייעת לשכונות המצוקה ,ככה שגם זו היתה בחירה די
הגיונית ,אבל משום מה גם את סנדרלנד לא הצלחתי לאהוד.
המשכתי לנסות .הלכתי למשחק של ווסטהאם נגד צ׳לסי ואפילו למשחק של ברנטפורד
מהליגה השנייה .בצרפת הלכתי למשחק של בורדו נגד פ.ס.ז׳ .ובסלובקיה  -למשחק
שבו התמודדה קבוצה מקומית מול ברצלונה .סתם בזבזתי כסף; שום דבר לא יצא מכל
אלה.
התחלתי להתייאש .כמוצא אחרון החלטתי לבחור אחת מקבוצות הצמרת באנגליה,
מאלה שמשחקות באדום ,ולאהוד אותה .את מנצ׳סטר יונייטד פסלתי על הסף .אם לא
עלה בידיו של עלי מוהר להדביק אותי באהבתו ליונייטד במשך שנים רבות כל כך של
״בשער״ ,איש לא יצליח .גם ליברפול לא עושה לי את זה .אני לא מחפש צרות .וארסנל?
בניגוד לאחרים ,אני רואה גוון צהבהב במדים שהם לובשים במשחקי החוץ.
וכך נשארתי כשבלבי חיבה לקבוצות רבות ,אבל אהבה אחת בלבד ,עד שהבנתי שאין
טעם להמשיך בחיפושים .זה קרה כשראיתי את הסרט ״הרוזן ממונטה כריסטו״ .הרוזן,
כידוע ,עבר בחייו תלאות רבות ,אבל תמיד היתה לו אהבה אחת ויחידה .אז הבנתי שגם
אני ,בדיוק כמו הרוזן ,איש של אהבה אחת ,בחיים וגם בכדורגל .יש כאלה שאומרים
״זה נהדר כשיש אהובה בכל נמל  -אדומת לחיים במנצ׳סטר ,שחורת שיער בברצלונה
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ואפילו אהובה חמת מזג בבואנוס איירס הרחוקה.״ לא יעזור להם כלום  -אני איש של
אהובה אחת .גם אם היא עושה לי צרות ,בוגדת בי לפעמים וסובלת ממצבי רוח ,אני
סולח ושוכח ואוהב אותה ורק אותה.

∂≤

‡„˙ÂÓÈÏ‡ ÈÏ· Ø ‰Ó˘· ÌÂ

È˘ ˜¯Ù

·˙ÂÓÈÏ‡ ÈÏ
¨ÌÈÊÈÊÁ ˜Â¯ÊÏ ÂÏÈÁ˙‰ Ú˙ÙÏ ¨ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ÌÈ˜Á˘‰ ˙‡ Â„„ÂÚ¢
¨Ì‰„‡Ó ıÂÁ ÂÓÓÂ¯˙‰ ÌÏÂÎ ¨ÂÓÓÂ¯˙‰ ˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ¯Á‡ÏÂ ÂÏÂÎ ÂÙÙÂÎ˙‰
ˆ¨Ì„ ˙˙Â˘ ‡Â‰˘ È˙È‡¯Â ÂÈÏ‡ È˙ÙÙÂÎ˙‰ ¨‰Ú ‡Ï ‡Â‰ ¨ÌÂ˜È˘ ÂÏ È˙˜Ú
ˆ¯¢Â˙Â‡ ÂÏÈˆÈ˘ ˜¯ ÌÂÏÎ È˙Â‡ ÔÈÈÚ ‡Ï ¨Â· ÂÏÙËÈ˘ ˘¯‚Ó· È˙Á
©‡ÚˆÙ˘ ÏÚÂÙ‰ „‰Â‡ ¨‰ËÈ·˘ Ì‰„‡ Ï˘ Â˙ÂÁ
®≤∞∞¥ ¯‡Â¯·Ù ¨ÚÈˆÈÏ ‰˜¯Ê˘ ‰¯Â‡˙ ˙ˆˆÙÓ

¯˜ ·‰˘˜·· ¨·ˆÓ ÌÂ˘· ¨ÌÚÙ Û‡ Æ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÏ
אתם אוהבים כדורגל? אז אנא ,אל תהרסו אותו באלימות.
אוהדי כדורגל הם בדרך כלל בני אדם ,ובני אדם הם בסך הכל סוג של בעל חיים ,לא
יותר .בעל חיים שיש לו כמה יתרונות על בעלי חיים אחרים וגם כמה חסרונות לא
מבוטלים.
לבני אדם יש כל מיני צרכים .בני אדם צריכים לאהוב ולשנוא ,לשמוח ולהתעצב,
לצעוק ולקלל ,להרגיש שייכים .את כל הדברים האלה נותן לנו הכדורגל בכמויות .גם
∑≤
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בזכות הדברים האלה אנחנו כל כך אוהבים כדורגל .אל תהרסו לנו אותו באלימות.
בלי אלימות .אף פעם ,בשום מצב.
בבקשה.

¯˜ „·¯ ‡Ï‚¯Â„Î „‰Â‡ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ·Â˘Á „Á
להיות בן אדם.
כן ,אני יודע שזה לא נשמע הגיוני .הרי להיות אוהד כדורגל זה הדבר החשוב ביותר
בעולם .זהו ,שרק כמעט.
הצורך לשנוא את אלה שאינם בשבט שלך הוא דבר שאי אפשר בלעדיו ,כנראה .אני
לא גאה בכך ,אבל ככה זה .הבעיה היא שזה לא נגמר כאן .אתה יושב ביציע ורואה אנשים
שרק לפני רגע נראו בסדר ,פחות או יותר ,ומרגע שנכנסו למגרש הפכו לחיות-אדם.
אתה רואה אותם מקללים ומתמלא גועל .אתה רואה אותם קוראים קריאות גזעניות
ומתבייש .ולפעמים ,גם זה קורה ,מכות ,אגרופים ,אלימות.
בלי אלימות .אף פעם ,בשום מצב.
בבקשה.

ˆÚÂˆÚ
כשהייתי ילד היו לי צעצועים .פחות ממה שיש לילדים של היום ,אבל היו ,אם כי אני
לא כל כך זוכר אותם ,כי חוץ מצעצוע אחד שום דבר לא נשאר.
הצעצוע היחיד שנשאר לי מאז שהייתי ילד הוא הכדורגל .כשאני יושב ביציע
בבלומפילד אני מרגיש כמו ילד ומתנתק מהעולם .לפעמים אני צוחק ,לפעמים עצוב
ולפעמים מאושר או עצבני .הכל בגלל הכדורגל .ממש כמו ילד.
הדבר היחיד שיכול להרוס לי את הצעצוע זה לא הפסד ,אפילו לא בדקה ה 90-ואפילו
לא בדרבי .כשהפועל מפסידה אני בוכה ,או סתם נכנס לעצב עמוק למשך יומיים ,ממש
כמו ילד שלקחו לו את הצעצוע ,אבל בעוד יומיים ,לכל היותר בעוד שבוע ,הוא יקבל
אותו בחזרה.
הדבר היחיד שיכול להרוס את הצעצוע היחיד שנשאר לי זו אלימות.
בלי אלימות .אף פעם ,בשום מצב.
בבקשה.
∏≤
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‡Ì˙Â‡ ·‰Â‡ ‡Ï „Â‡Ó È
״אותם״ זה לפעמים מכבי ,לפעמים בית״ר ולפעמים גם קבוצות אחרות .אני מאוד לא
אוהב לראות אותם שמחים ,בעיקר כשהם שמחים על חשבוני .אני שמח מאוד כשהם
מפסידים .אני עצוב מאוד כשהם לא .בקיצור ,אני מאוד לא אוהב אותם.
אבל אם מישהו ירים יד על אוהד מכבי או בית״ר ,או יפגע במישהו ,יהיה לו עסק גם
איתי.
בלי אלימות .אף פעם ,בשום מצב.
בבקשה.
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È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù

Â„ÒÙ‰ ÂÁˆÈ
¢ßÚÈ·‚‰ ÂÏß ∫‰¯È˘Â ‰È¯ ÏÂ˜ ·È·‡ Ï˙ ˙ÂˆÂÁ· ÚÓ˘ ‰ÏÈÏ· ˙¯ÁÂ‡Ó ‰Ú˘ „Ú¢
©®≤Æ∂Æ±π≥¥ ¨ÚÈ·‚‰ ¯Ó‚· È·¯„· ÏÚÂÙ‰ ÔÂÁˆÈ ÏÚ ‰·˙Î ÍÂ˙Ó ¨¢¯·„¢ ÔÂ˙ÈÚ‰

Â„ÒÙ‰
©·®È·¯„· Â‡ ‰ÂÚ‰ ˜Á˘Ó
תעזבו אותי בשקט.

ÂÁˆÈ
©·®È·¯„· Â‡ ‰ÂÚ‰ ˜Á˘Ó
איזה כיף .לראות את הפרצופים העצובים של הצהובים .להישאר במגרש כמה שיותר,
לא להיפרד מהאושר הזה לעולם.
לצאת מהמגרש לאט לאט .לראות את האדומים מחייכים אליך ,לחייך אליהם בחזרה.
לעבור ליד הצהובים בשקט בשקט ,לאט לאט ,לשמוע אותם מקללים ,עצבניים ,אוכלים
את הלב.
≥±
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אוהדי הפועל חוגגים את הזכייה באליפות.1969 ,
מכון לבון  -ארכיון העבודה  -אוסף תצלומי עיתון ״דבר״

ללכת לאט לאט לכיוון המכונית .לראות אדומים שרים ,מעיפים את הצעיפים באוויר,
מחייכים .לראות צהובים בפרצופים של תשעה באב .להיות מבסוט מהחיים .לשכוח את כל
הצרות ,לשכוח שמחר בבוקר צריך ללכת לעבודה ,שבסוף החודש אני יוצא למילואים,
שלפני שעתיים רבתי עם אחותי.
להתניע את המכונית ולהתענג על הפקקים בדרך .לצפור ,לשמוע שירים של הפועל
מתנגנים מכל המכוניות מסביב .לנסות לשמוע את סוף השידור ברדיו .לתת לכולם
זכות קדימה .לתת להולכי רגל לעבור במעבר החצייה וגם סתם באמצע הכביש .להיות
האדם הסבלני ביותר בעולם.
להיכנס הביתה .לראות את כל תכניות הספורט האפשריות .להיכנס לאינטרנט ולקרוא
על המשחק .להוסיף תגובות בפורומים .להצביע בכל המשאלים האפשריים באתרי
הספורט .לראות את שידור המשחק מההתחלה עד הסוף ומהסוף להתחלה .להחזיר את
הקלטת לאחור בכל פעם שהפועל הבקיעה גול ,כדי לראות כל גול  17פעם לפחות.
ללכת לישון מאושר .להירדם בקושי ,כי התמונות מהמשחק עוברות בראש כל
הזמן.
להתעורר בבוקר בחיוך ומיד להיזכר בכיף של אתמול .לקנות את כל העיתונים ולזרוק
את הכל ,חוץ ממדורי הספורט .אח ,איזו תמונה! איזה צבע יפה הוא הצבע האדום ,איזו
כותרת .לדפדף לאט לאט .לקרוא כל מילה שבע פעמים .איזה כיף.
≤≥
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®ÛÒÂ ÔÂÈÒÈ© Â„ÒÙ‰
איזה דיכאון .אל תדברו איתי .די ,זה מעצבן .לא ,אני לא רעב ,לא צמא ,לא עייף ,לא
רוצה ללכת לסרט ,לא רוצה לעשות כלום.
עגלות ,אני אומר לך ,עגלות .אפשר להבין ששחקנים תופסים יום לא טוב ,אבל
לפחות שיתאמצו ,שיילחמו בשביל הסמל .שום דבר .לא מזיז להם להפסיד .אילו לפחות
היה המאמן עושה חילופים בשלב מוקדם יותר ,אבל לא .נמנם על הספסל ,כאילו הכל
בסדר ,וחיכה עד לדקה ה 70-לפני שביצע את החילוף הראשון.
הדבר המעצבן ביותר הוא השמחה של הצהובים .אפשר לחשוב שכל אחד מהשחקנים
שלהם הוא לפחות מראדונה .בסך הכל היה להם מזל ,קיבלו מתנה מהשופט .ולנו הגיע
פנדל ,כמעט במאה אחוז.
אני רוצה לישון ולשכוח מהכל ,אבל מי יכול להירדם? התמונות מהמשחק ממשיכות
לעבור לי בראש .גם אחרי שסוף-סוף אירדם ,הדבר הראשון שאקום איתו בבוקר הוא
ההפסד המשפיל הזה .אחר כך ,בעבודה ,עוד אצטרך לראות את הפרצוף המחייך של
זלמן הצהוב ולשמוע שאלות מעצבנות על המשחק.
אל תגידו לי שזה רק כדורגל .אתם לא מבינים מה זה הפסד בדרבי .זה הדבר הגרוע
ביותר שיכול להיות.
מה אני צריך את הכדורגל הזה בכלל .דיכאון .נמאס.

≥≥
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ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù

·Â· ˘È˘ ÌÂ˜Ó
‡‰¯È˘ Ì‚ ˘È ¨‰·‰
ÌÈÓÂ„‡‰ ÌÈ„˘‰ ¨ÌÈ‡· Ì‰ ‰‰¢
¢·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ ¨·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
©ªÏ·ÂÈ ÔÁ ¨Ô˘· Ï‡‚È ¨¯ËÙÏ˜ ˜ÁˆÈ
‡®Ï‚¯Â„Î ÏÚ ÌÚÙ È‡ Â·˙Î˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÙÈ‰ ÌÈ¯È˘‰ „Á

במקום שיש בו אהבה ,יש גם שירה .בכדורגל ,כמו שאתם כבר יודעים ,יש המון אהבה.
עשרה קבין של שירה ירדו לעולם הכדורגל הישראלי .תשעה מתוכם נטלו אוהדי הפועל
ואת האחד הנותר ,כפי שיתברר בהמשך ,נטלו אוהדי בית״ר .רק רסיסי שירה נפלו
בחלקם של כל השאר.
מופלאה היא שירתם של אוהדי הפועל .כמה מפליא שמחקרים רבים כל כך נכתבו
על שירתם של גתה ולורקה ,חנוך לוין ויהודה עמיחי ,ואיש ,כמעט ,לא טרח לערוך
מחקר על השירה האדומה.
≥µ
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ÌÈ˘¯Â˘‰
שורשיה של השירה האדומה בלילה גשום ועגום ,שמצא את משוררנו הלאומי ,אריק
איינשטיין ,במכונית נוסעת .עצב נפל על המשורר וכך כתב׃
״נוסעים במכונית הישנה
לתוך הלילה הרטוב.
הגשם שוב נהיה כבד
ולא רואים ממטר.
סע לאט.״
בינתיים התחזק הגשם .בצר לו ,נדדו מחשבותיו של המשורר אל אהובתו ,הפועל ,כדי
למצוא נחמה ,אבל בערב שחור כזה אין נחמה׃
״צבי אומר שקר לו בראש ,תסגור איזה חלון
ואני חושב׃ הפועל שוב הפסידה,
ואיזה מסכנים האוהדים
שאוכלים להם את הלב.
סע לאט ,סע לאט.״
בסופו של אותו ערב הגיע המשורר לביתו ושתה ספל תה חם ,שעודד את רוחו והרחיק
מלבו את השיר שכתב זה עתה .אבל שירו המופלא לא נשכח  -הוא סלל את הדרך
למשוררים אדומים רבים ,מהם ששירתם מתנגנת ברדיו ומהם ששירתם מושרת בפיהם
של אלפי אוהדים ביציעי בלומפילד.
אחד השירים הידועים ביותר בקרב אוהדי הפועל הוא שירו של אריק איינשטיין עצמו,
״אדומה שלי״ .זהו שיר שנכתב שנים אחר כך ,עם הזכייה בדאבל בשנת  ,2000והוא
אחד משירי האהבה היפים ביותר שנכתבו מאז ומעולם׃
״יפה בפתח תקווה
נחמד גם בחיפה
נאווה ירושלים
גם היא נראית לא רע
אבל אני אוהב אחרת
יפה ואדומה
אהבה שלא נגמרת
האהבה הראשונה
∂≥
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אהובה שלי
אדומה שלי
את האור שבחיי
נשמה שלי
הקבוצה שלי
הפועל תל אביב
משוש חיי...״
תקצר היריעה מלרשום כאן את שמותיהם של כל משוררי הפועל .אני חושש גם שאשכח
שם זה או אחר ואפגע ,חלילה ,במי מהמשוררים .על כן אזכיר רק שלושה .שניים מהם
מפורסמים׃ עלי מוהר ושלומי שירונים ,ואחד אלמוני .יודעי דבר מספרים ששמו טלי.

˘ÌÈÂ¯È˘ ÈÓÂÏ
שלומי שירונים הוא משורר העם ,משורר הטריבונה .האיש שבזכות כישרונו וכישרונם
של חבריו ,משוררי היציעים ,יש לכל שחקן שיר .שלומי וחבריו הפכו את היציעים
האדומים למעיין שופע של שירה עממית ,מחויכת ,נוגה לעתים ,וכמעט תמיד מלאת
חוש הומור .כמה חבל שלעתים מעיבים על השירה הנהדרת הזו שירי נאצה שנשמעים
באותם יציעים ממש.
השיר שהיה חביב עלי מכולם הוא שיר על שחקן שאהבתי מאוד ,עד שמכר את נשמתו
בעבור בצע כסף׃
״טועמה ,או או...
טועמה ,או או...
סלים ,טועמה סלים,
אנחנו אותך אוהבים!״
יש שירים קצרים ובהם מילים ספורות ,רבות משמעות ,שאומרות הכל .כמו ,למשל,
השיר הידוע והאהוב׃
״יעקב הלל,
יעקב הלל,
יעקב הלל,
יעקב הלל.״

∑≥
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ויש שירים ארוכים ,ממש בלדות׃

״שם הרחק ביער
אלון עתיק ניצב,
ולידו בדשא
הפרטיזן שכב.
והוא שכב בלי נוע
שוב אינו נרדם
תלתלי זהב לו
רוח תפזרם.
לה לה לה לה לה לה,
אודי כפיר.
ולידו בדשא
אמא בוכייה,
בדמעות וצער
לוחשת אומללה.
אותך בני ,גידלתי
שמרתי מכל רע
רק שוער גרוזיני
בך ,בני ,פגע.״
חלק מהשירים הוא פרי יצירה מאומצת .אחרים נוצרים ביציע ,כמעט כלאחר יד .משירי
היציע זכור לי במיוחד זה שהושר לשחקן מכבי חיפה ,ראובן עטר בעל התלתלים,
בעיצומו של משחק שבו שיחקה הפועל נגד קבוצתו׃ ״רובן עטר ,תסתפר כבר ,אני
שונא ת׳תלתלים.״ ללמדכם שאוהדי הפועל ,גם בעיצומו של משחק כדורגל מותח ,אינם
מזלזלים בהופעה החיצונית ,גם אם מדובר בשחקן של קבוצה מאחת מערי השדה.
עוד שיר שאהוב עלי מאוד הוא השיר המאחד את השבט מול המאבקים הצפויים לו נגד
השבטים האחרים .תחילתו של השיר מעבירה צמרמורת ביושבי היציע ,בעיקר באלה
הרכים בשנים ,אבל סופו כולו עידוד וביטחון .כי בתוך אחיך ,בני השבט האדום ,אתה
יושב ,ואין לך ממה לחשוש .ואלו מילות השיר׃
∏≥
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״כל העולם כולו
שונא את הפועל
שונא את הפועל
שונא את הפועל.
כל העולם כולו
שונא את הפועל
ורק אני אוהב.״

¯‰ÂÓ ÈÏÚ
וישנו גם עלי מוהר ,כמובן .האיש שכותב עשרות בשנים ,מדי שבוע בשבוע ,שיר שנקרא
״בשער״ ,המכונה בשגגה ׳טור׳ ומתפרסם בעיתון ״העיר״.
כך ,למשל ,ב ,14.11.1980-כתב את ״הבלדה על הריפעטיל״ ,שאלה הם שני בתיה
הראשונים׃
״טורק מניח את הכדור
אך השופט  -סברו חמור.
דייקן ואיננו נוטה לוויתורים
הוא מרחיק את טורק חמישה מטרים.
וטורק  -איש שפל רוח ועניו
מציית בדממה להוראותיו.

מניח את הכדור על גבשושית
ואולי מפזם לו חרישית׃
עזוב ,זיתוני ,עזוב,
אני מרגיש שהולך לי טוב,
לבי-מלא-עד-בלי-הכיל
הנה אבקיע ריפעטיל.״
שנים אחר כך כתב עלי מוהר את ״אמרו לו״ ,שיר שמגולל ,בשורות מעטות ,סיפור
חיים שלם של אוהד הפועל׃
״זהו סיפור עצוב על ילד
אחר כך נער
היום כבר איש
≥π
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הוא לא שמע קולם של אלה
שהזהירוהו נשאר אדיש
הוא לא שמע מה שאמרו לו
לכן היום הוא בעסק ביש...״
זהו שיר שיש בו מהכל׃ עצב ונחישות ,אהבה והתעקשות ,ומעל הכל ,מה שכאמור מייחד
כל כך הרבה משיריהם של אוהדי הפועל׃ חיוך והומור בריא ,לא רק על הסובב אותם,
אלא גם על עצמם׃
״ ...אמרו לו שהחולצה האדומה
זאת לא מציאה
אמרו לו שהוא נכנס פה לצרה
ואין יציאה
אמרו לו שיהיה כבר מעשי
רמזו לו שיתגבר
אז הוא לא למד שום לקח
ואין לו שכל גם להצטער.״
הרבה שירים כתב עלי מוהר .ייתכן כי הוא הוא משוררנו הלאומי ולא אריק ,או אולי
שניהם גם יחד .כי כזו היא הפועל שלנו .בעוד שלמדינות שלמות ,לתרבויות מופלאות,
לאימפריות כבירות ,יש רק משורר לאומי אחד ויחיד ,לנו יש שניים!

ÔÂÓ‰‰
קבוצת הכדורגל היחידה בארץ שיש לה המנון היא הפועל תל אביב ,ממש כמו לגדולות
שבקבוצות העולם .יודעי דבר מספרים ,שאת ההמנון כתב משורר בשם טלי ,נפתלי
הרץ אימבר שלנו.
״כי הבית זהו בלומפילד
ואותו לא מחליפים
אנחנו אוהבים אותך הפועל
את השדים האדומים

כי לעולם לא תצעדי
לבד הפועל תל אביב
כי לעולם לא תצעדי
לבד הפועל תל אביב
∞¥
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אנחנו צועדים קדימה
אל שערי האיצטדיון
עם צעיף אדום אנחנו
שואגים את ההמנון
כי לעולם לא תצעדי
לבד הפועל תל אביב
כי לעולם לא תצעדי
לבד הפועל תל אביב
את כל הארץ כבר חרשנו
בכל מקום בכל פינה
הלב אדום השם הפועל
ושוב עולה המנגינה
כי לעולם לא תצעדי
לבד הפועל תל אביב
כי לעולם לא תצעדי
לבד הפועל תל אביב.״

˜· ‡ÌÈÏ˘Â¯È ‰ÏË ‰¯È˘ Ï˘ „Á
כן ,כן ,ירושלים ,ואפילו בית״ר! שוכני ההר ,אויבינו משכבר ,ידועים בדברי הנאצה
היוצאים מפיהם לעתים מזומנות וגם בדברים גרועים מאלה ,לא עלינו.
אבל אהבה רבה יש גם שם ,וגם שירה .מספר משוררים ירושלמים ,או אולי תל אביבים
שנפשם יצאה דווקא אל בית״ר ,התקבצו להם יחדיו וכתבו שירה .ולא סתם שירה ,אלא
שירת ׳האיקו׳.
כך נכתב באתר האינטרנט של בית״ר ,בהקדמה לאותם שירים׃
״׳האיקו׳ הוא פורמט שירה שמקורו ביפן .בשירים בפורמט הזה יש בדרך כלל שלוש
שורות ,ללא חרוזים ,והם מתארים ,או ׳מקפיאים׳ ,רגע בחיים .האיקו יפני קלאסי משתמש
בקוד מוסכם של דימויים מהטבע כדי ללכוד רגע של רגש עז ולהעביר אותו לקורא.״
לדוגמה׃
״לא לערב
ולא לבוקר ,שייכת
תפרחת האפרסק.״
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הנה לכם עוד דוגמה לקסמו של הכדורגל  -שירה יפנית בירושלים!
מתוך אוסף השירים ,הנה שניים׃
הראשון הוא שיר שמח ,שנכתב ב ,1976-לרגל זכייתה של בית״ר בגביע המדינה,
לראשונה בתולדותיה׃
״כדור עור נח על דשא ירוק.
מספר שמונה על גב רטוב
בננה לחיבורים.״
השיר השני הוא שיר עצוב ,שנכתב בימים קשים לבית״ר ,אחרי עוד החמצה של קוביקה,
החלוץ הפולני של הקבוצה׃
״תולעת זוחלת ליד הרחבה,
צל חולף ממעל ,מבט מבוהל;
זה רק קוביקה.״
כך הטביע הכדורגל את חותמו גם בירושלים ,ובעוד כמה עשרות שנים ,כשכל הבאים
בשערי ירושלים יהיו אנשים דתיים ,שאהבת הכדורגל זרה להם ,ומבית״ר יישאר רק
זיכרון רחוק ,עדיין נזכור לטובה אותן פניני שירה.

˘˙ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ ‰¯È˘ ≠ ÏÚÂÙ‰ ˙¯È
לא ניתן לסיים דיון מעמיק בשירת האהבה לכדורגל ,מבלי להעלות על נס עוד אחד
מסימני גדולתה של שירתנו׃ זו שירה שאינה מסתפקת בשירי אהבה להפועל .פעמים
רבות זו שירה אוניברסלית ,כלל עולמית ,כזו שגם אוהדי אייאקס אמסטרדם ישירו
בפאב מקומי ,אוהדי לוקומוטיב מוסקבה יזמרו במגרשם הקפוא ואוהדי שפילד וונסדיי
ישירו בגעגועים לקבוצתם הגוססת.
לא מזמן סיפר לי אחד ממכרי על אירוע מרגש שנטל בו חלק בזמן אליפות אירופה
בכדורגל .באחד הערבים ,כך סיפר ,נכנס לפאב שישבו בו אוהדים אנגלים וספרדים,
מצרים וברזילאים ,הולנדים ואיטלקים .לפתע ,החלו מספר אוהדים אנגלים לשיר
משירי טוטנהאם אהובתם .המתינו כל שאר האוהדים בסבלנות לסיום מחרוזת השירים,
מחאו כפיים בהתלהבות ,ואז פצחו מספר אוהדי מילאן בשיר משלהם .רק סיימו אלה,
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ואוהדים של אייאקס התחילו לשיר ,ואחריהם אוהדות של אתלטיקו מדריד .בינתיים
נפוצה השמועה על הערב המיוחד הזה ,ומכל רחבי העיר התקבצו עוד ועוד אוהדים
והפאב עלה על גדותיו.
עד שקם אוהד הפועל ,עם צעיף אדום לצווארו ,והחל לשיר את שירו הידוע של
משוררנו עלי מוהר ,הלא הוא ״ואלה שמות״׃
״ברגומי בארזי אנצ׳לוטי דונאדוני
קאניג׳ה בורוצ׳אגה באסוואלדו מראדונה
רינקון רדין איגואראן אסטראדה והיגיטה
בוצ׳ר פארקר ווקר פירס...״
בתחילה שר לבדו ,אבל מיד בשורה הראשונה הצטרפו אליו האיטלקים ,בשנייה
הארגנטינאים ,בשלישית הקולומביאנים ,ברביעית האנגלים ,וכבר בבית השני של
השיר היו כל שוכני הפאב שרים יחד׃
״ ...דה-מול דה-וולף יאן קולמאנס ולקאטוש והאדג׳י
רומאריו ובבטו סריסואלה וסקילאצ׳י
ז׳ורז׳יניו ומאזיניו ואן-דר-אלסט וגם דה-חרייזה
אך אוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרייזה
אז מה אומר אחרי זה אז מה אומר אחרי זה?!״
בינתיים החלו להיווצר גם מעגלי ריקוד ,השירה הלכה והתעצמה ,אנשים הזמינו את
עמיתיהם לסיבוב נוסף של שתייה ,הגינס וההיינקן נשפכו כמים ,עד שהגיע הבית האחרון
של השיר ובו כבר עמדו כולם על השולחנות ובמלוא גרונם שאגו׃
״ ...רק עוד אדגיש את גדעון טיש
את שפיגל שפיגלר שום וקיש
את גלזר סטלמך וסיני אברוצקי אלקולומברה
אמיגה הרשליקוביץ
פרימו קסטרו בן ברוך וקיקו רחמינוביץ׳
וגוגו מורדכוביץ׳
נו די כבר
ורוזנבוים
נו די כבר
ופייגנבוים
וקרויף גארינצ׳ה ופלה
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ואסיים בחודורוב,
ואסיים בחודורוב!,
ו-א-ס-י-י-ם בחודורוב!״
כי כזו היא שירת הפועל׃ סוחפת ומאחדת ,קולחת ומעוררת ,שירה אוניברסלית
לתפארת!
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È˘ÈÓÁ ˜¯Ù

ÌÈ¯ÊÂÓ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ
˘‡Ì˙Ú„È ‡Ï ÈÏÂ
Ï‚¯Â„Î ÏÚ
¢¯Â„Î È¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯˘ ÌÈËÂÈ„È‡ ≤≤ ‰Ê øÏ‚¯Â„Î¢
©®ßıÈ·Â·ÈÈÏ Â‰ÈÚ˘È ¯ÂÒÙÂ¯Ù

ÏÏÎ· ‰Ï‰‰ ÌÈˆÂ¯ ‡Ï ¨ÂÊ‰ ‰Ï‰‰‰ ˙‡ ÌÈˆÂ¯ ‡Ï
כל ילד יודע שקבוצה טובה ,בעצם כל קבוצה ,אינה יכולה להתקיים בלי מישהו שישקיע
כסף ,יספוג קללות כשהעסק לא הולך ,ינהל משא ומתן מתיש עם שחקנים ,יארגן מחנות
אימונים ,יתראיין לעיתונים ,ידבר עם אוהדים ,יחפש ספונסרים ויעשה עוד אלף דברים
שונים ומשונים שאי אפשר בלעדיהם.
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בקיצור  -אי אפשר לקיים קבוצה בלי הנהלה.
עכשיו לכו ליציעים של האוהדים האמיתיים ,השרופים .אלה שנוסעים לכל משחק
חוץ ,אלה שהקבוצה היא ,פשוטו כמשמעו ,החיים שלהם .שאלו אותם מה הם חושבים על
ההנהלה .תופתעו לשמוע שהם ממש לא אוהבים את ההנהלה ,זו שעובדת סביב השעון
למען הקבוצה שהם אוהבים כל כך.
מוזר? לא כל כך .אתם הרי יודעים שעבור האוהדים האלה ,הפועל היא לפחות כמו
האהובה הגדולה שלכם .עכשיו נסו לתאר בדמיונכם ,שמישהו מנהל את האהובה הזו .כך
בדיוק חשים האוהדים האלה .הם יודעים שיש צורך בהנהלה הזו ויכולים לסבול אותה
לפעמים ,אבל בדרך כלל היא די מעצבנת אותם .ולכן ,לא כל כך משנה מה ההנהלה
הזו תעשה.
קחו ,לדוגמה ,מקרה שקרה במקומותינו׃
איש אחד השקיע המון כסף בקבוצת כדורגל ,עד שנמאס לו .רצה להשליך הכל וללכת,
אך האוהדים נבהלו והבטיחו לו שיאספו כסף ,כדי לחלוק איתו את המעמסה .יש לפחות
מאתיים אלף אוהדים .אם כל אחד ייתן עשרה שקלים ,נקבל לפחות שני מיליון .סכום
לא מבוטל .הלכו האוהדים ,אספו ואספו ואספו ,עד שהגיעו ל 6,700-שקלים .הבעלים,
כמובן ,ברח כל עוד נפשו בו והודיע לכולם שלקבוצה שלו אין אוהדים אמיתיים.
טעות .לקבוצה שלך יש אוהדים ,ועוד איך .אהבתם לקבוצה עזה עד כדי כך ,שהם
פשוט אינם יכולים לסבול שמישהו מנהל להם אותה.

Ï‚¯Â„Î ˜Á˘Ó ÂÈ‡ ÌÈ‡Â¯ ÂÁ‡˘ ‰Ó
מי שאיננו מבין ,מסתכל על אותו דבר שגם אנחנו מסתכלים עליו ורואה במקרה הטוב
משחק כדורגל .במקרה הרע הוא רואה כמה אנשים מתרוצצים אחרי כדור .הוא מסתכל
בנו ורואה אותנו נהנים ,מאושרים ,מתעצבנים ומתייאשים .הוא רואה ואינו מבין איך
אדם שנראה שפוי ,בדרך כלל ,מסוגל להשתגע עד כדי כך רק בגלל משחק כדורגל.
טעות.
בשבילנו זה לא רק משחק כדורגל .תסתכלו טוב על המגרש .הכבוד שלנו מונח שם.
אם נשחק טוב וננצח  -אנחנו אנשים שיש להם כבוד ,אנשים שעשו היום משהו חשוב,
שיצאו לקרב מכריע וחזרו ממנו כשידם על העליונה.
אם נשחק לא טוב ונפסיד  -כמונו כצבא המובס בשדה הקרב ,צבא שהושפל מול
אויביו ויודע שכבודו נרמס ללא תקנה.
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לפחות עד המשחק הבא.

‡Ï ‰ÊÂ ‰ÙÈ ‰Ê
שבת אחר הצהריים .איצטדיון בלומפילד עוטה חג .מכל עבר מגיעים אנשים לאיצטדיון.
אב לבוש חולצה אדומה ולידו ילד וילדה ,אוחזים בידיו ,לבושים אדום מכף רגל ועד
ראש .קשישים ששערם הדליל הלבין זה כבר ,עם כובע אדום לראשם .נערות צעירות
מחבקות את חבריהן ,צעיפים אדומים לצווארן .נערים נושאים דגלים אדומים .כולם
צועדים לעבר המגרש ונכנסים בשעריו .אט אט מתכסים היציעים באדום.
זהו מראה שאין יפה ממנו .נסו לחשוב על הדבר היפה ביותר שראיתם אי פעם׃ זריחה
בגרנד קניון ,שקיעה בחוף תל אביב ,סן פרנסיסקו על המים .כל אלה אינם מגיעים
אפילו לכדי מחצית יופיו של איצטדיון בלומפילד העוטה אדום.

אוהדי הפועל בבלומפילד במשחק דרבי  /צילום׃ יזהר טרמו

עובר שבוע.
שוב שבת אחר הצהריים .מכל עבר מגיעים אנשים לאיצטדיון .אב לבוש חולצה צהובה
ולידו ילד וילדה ,אוחזים בידיו ,לבושים צהוב מכף רגל ועד ראש .קשישים ששערם
הדליל הלבין זה כבר...
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צר לי ,אך לא אוכל להמשיך ולתאר את המראה הקשה הזה .אף חושש אני שבעוד רגע
תניחו את הספר מידכם ולא תקראו בו עוד לעולם .בכל זאת ,לא אמחק את השורות
האחרונות .כסופר אחראי ,המתאר את האמת כהווייתה ,ללא כחל וסרק וללא טיפת צבע
אדום ,אותיר את השורות האלה ,כדי להזכיר לכולנו שלא הכל יפה בעולם.
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‡·‰Â‡ ‡Ï È
‡˙ È·ÎÓ
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)ניר ברעם ,אוהד הפועל ,מתאר את ההרגשה אחרי הפסד נוסף של מכבי(
למה ,בעצם ,אתה לא אוהב את מכבי? תאהב את הקבוצה שלך ,תעודד אותה .עזוב
את מכבי ואת אוהדי מכבי .מה יש לך נגדם? הרי כולנו ישראלים .האנשים שלובשים
צהוב יכולים להיות השכנים שלך ,הם הולכים איתך למילואים ומשלמים מסים בדיוק
כמוך.
מי שאומר את זה לא מבין מהחיים שלו.
אני לא אוהב את מכבי ולא את אוהדי מכבי ,גם אם השכן שלי הוא אוהד מכבי ואפילו
אם האח שלי הוא ,חס וחלילה ,אתם יודעים מה.
¥π
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למה אני לא אוהב אותם?
זה מתחיל ,כנראה ,בכיתה ב׳ או ג׳ .הפועל מפסידה בדרבי )גם זה חס וחלילה( ואתה
מגיע לכיתה .פתאום באים אליך שניים-שלושה מחבריך ,שמאותו רגע הופכים להיות
חבריך לשעבר ,וחיוך ענק על פניהם .הם לובשים חולצות צהובות וידיהם מכוונות
אליך בתנועה מגונה .הם עדיין בכיתה ב׳ ,אבל שפתם עשירה כאילו היו לפחות בוגרי
אוניברסיטה במדע הכדורגל׃ ״קיבלתם שניים אתמול ,יא פראיירים״ ,״כל הפועל על
ה---״ .ואז הם עוברים למחרוזת שירים ,שגורמת לך לאבד את החשק לחיות.
מאז הטראומה הזו אתה לא רוצה ללכת לבית הספר אחרי הפסדים .ההפסדים בדרבי
הם הכואבים ביותר ,אבל גם תיקו נגד קבוצת תחתית אינו עובר בשקט.
מאז הטראומה הזו אתה לא אוהב אותם ,את הצהובים.
וגם אם כל התלמידים בכיתה שלך הם עכברי מחשבים שלא שמעו מעולם על כדורגל
ולעולם אינם מציקים לך ,אין לך סיבה לדאגה .כשתלך למשחקים כבר תלמד לא לאהוב
את הצהובים .הסיבה פשוטה מאוד׃ אתה בשבט האדום והם בשבט הצהוב ,שהוא האויב
של השבט שלך מדורי דורות.
האם אני אוהב את הפועל יותר מאשר אני לא אוהב את מכבי? אני מודה שלא חשבתי
על זה יותר מדי .אני מאוד מאוד אוהב את הפועל ומאוד מאוד לא אוהב את מכבי .בערך
אותו דבר ,כנראה.
ניצחנו בשבת? יופי .אבל מה עשתה מכבי? לא הפסידה? ניצחה? הלכה השבת .אפילו
פעם אחת אי אפשר לשמוח באמת.
אחרי הפסד של מכבי )בכדורסל( כתב פעם אוהד הפועל בשם ניר ברעם׃ ״כשמכבי
מפסידה בהפרש קטן אחרי שכבר חגגה ניצחון בשחצנות צהבהבה מוכרת )וזעקות
מתלהמות של רפי גינת( ,העונג פשוט גועש ורוחש במעמקי הגוף ,מין תחושה משכרת
של אהבות ראשונות ,סטייקים מופלאים בניו-יורק והפסדים של קבוצות שנואות
במיוחד.״
אני ממש לא אוהב אותם ,אמרתי לכם.

‚·‰Â‡ ‡Ï È‡ ¯¢˙È· ˙‡ Ì
ידוע ,שהאיבה הגדולה ביותר בכדורגל שוררת בין שתי קבוצות מאותה העיר .מובן
מאליו שאוהדי מנצ׳סטר סיטי אינם אוהבים את מנצ׳סטר יונייטד ,אוהדי ארסנל אינם
∞µ
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אוהבים את צ׳לסי ואוהדי אינטר אינם אוהבים את מילאן.
לכן גם מובן מאליו מדוע אוהדי הפועל אינם אוהבים את מכבי .פחות מובן למה אנחנו
לא אוהבים את בית״ר ,אבל זו עובדה.
יש כאלה שיגידו שהכל בגלל הפוליטיקה ,אחרים יאמרו שזה בגלל שוד האליפות
בעונת השרוכים ויש שיזכירו את היציע שהם שרפו בבלומפילד .האמת היא שהסיבה
האמיתית אינה חשובה .אם אתה גדל כאוהד הפועל זו עסקת חבילה ,הכוללת גם את
היריבות עם בית״ר .בית״ר היא השבט שבא מההר לכבוש את השפלה ,ואנחנו  -הרי
הבית שלנו כאן .לכן אנחנו מגנים על עצמנו .אנחנו לא אוהבים את מכבי ולקינוח ,גם
לא מתים על בית״ר.
ממש כמו שאוהדי ליברפול אינם אוהבים את מנצ׳סטר יונייטד ,אוהדי אינטר אינם
מחבבים את רומא ואוהדי ברצלונה לא ממש מתים על ריאל ,כך גם אני לא אוהב את
בית״ר.

‡‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ‚Ï ¨ÏÎ˘ Ì‰Ï ÔÈ
אוהדי צ׳לסי מאושרים כשארסנל מפסידה ,אוהדי היונייטד חוגגים כשהסיטי מובסת
וכשמילאן חוטפת ,אוהדי אינטר מבסוטים.
ככה זה בכל מקום וגם אצלנו .אוהדי שעריים מבסוטים כשמרמורק חוטפת ,אוהדי
בית״ר מאושרים כשהפועל מפסידה וכשמכבי מובסת ,חוגגים אוהדי הפועל.
אז מה ההבדל בינינו לבין הגויים? הם שמחים גם כשהקבוצה שהם לא אוהבים מפסידה
לקבוצה ממדינה אחרת .אצלנו זה שונה .כשהפועל משחקת באירופה ,רבים מאוהדי
בית״ר וחיפה ,ואפילו אוהדי מכבי לא מעטים ,מפרגנים לה .כך גם להפך.
אני ,כמו רבים אחרים ,אימצתי את גישתם של הגויים .זה לא מפליא במיוחד,
בהתחשב בעובדה שגם בתחומים רבים אחרים אני נוהג כמותם׃ הולך לקולנוע ,גולש
באינטרנט ,אוכל שרימפס וקורא ספרים .כמעט שכחתי׃ אני גם חולה על כדורגל ,ממש
כמו הגויים.
להסביר לכם מדוע אני רוצה שמכבי תפסיד ,אפילו אם זה באירופה? פשוט מאוד׃ אני
נאמן לפני הכל לשבט שלי .ומי אויב מושבע יותר של השבט שלי? הצהובים ,או איזו
קבוצה סלובקית אלמונית שמשחקת נגדם?
והמסקנה? הגויים ,וגם אני ,לא כל כך מטומטמים .לכל היותר אנחנו קצת מוזרים.
µ±
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קבוצה היא קודם כל האוהדים שלה .לפעמים נדמה לך שכל האוהדים אותו דבר  -כולם
קופצים כשמובקע גול ומתייאשים כשהגול נופל בצד השני .האמת היא שהאוהדים רק
נראים דומים ,אבל בעצם יש כל מיני סוגים.
אני ,למשל ,אוהד מאוהב .אתם יודעים ,בוודאי ,מה קורה לאדם כשהוא מתאהב .הוא לא
מבין איך מישהו אחר מסוגל לחשוב ש״היא״ אינה מושלמת ואיך בכלל אפשר להעביר
״עליה״ ביקורת .הוא בטוח ש״לא יכול להיות שמישהו אחר לא אוהב אותה.״ גם אני ,כאוהד
מאוהב ,תמיד מופתע מחדש לגלות אנשים שאינם מאוהבים כמוני ,אבל מתברר לי שיש
גם כאלה .ממש כמו שיש סוגים שונים של בני אדם ,יש גם סוגים שונים של אוהדים.
די להביט באדם חמש דקות ,או לדבר איתו חמש שניות ,כדי לדעת לאיזה מבין סוגי
האוהדים הוא משתייך .נסו ותראו כמה זה קל.
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·‰Â‡Ó‰ „‰Â‡‰
מכל סוגי האוהדים ,זהו הסוג שקל לי ביותר לספר עליו ,כי האוהד הזה הוא אני.
אוהד מאוהב מתרגש בכל פעם שהוא יוצא מהמנהרה בבלומפילד ,כאילו זו הפעם
הראשונה .אוהד מאוהב לעולם לא יקלל שחקן ,מאמן ,או חבר הנהלה .לאוהד מאוהב
אין אף פעם טענות .ההנהלה לא הביאה רכש? הוא יצדיק אותה ,כי המצב קשה .מחירי
המנויים עלו? הוא יקנה מנוי בלי לחשוב פעמיים ,כי דווקא עכשיו זה הזמן הנכון להביע
אמון בקבוצה .ההנהלה שחררה את השחקן שאהב יותר מכולם? זו זכותם ,כי הם הרימו
את הגוויה מאשפתות והפכו אותה לאימפריה .הקבוצה לא משחקת טוב? אוהד טוב נבחן
דווקא בזמנים קשים .פישונט מאכזב? אני עדיין אוהב אותו ,כי הוא נותן את הנשמה,
וחוץ מזה  -אל תשכחו את הגול בפארמה ,הבישול נגד צ׳לסי והגול בתשעה שחקנים נגד
פתח תקווה .כפיר אודי? שי אבוטבול?
אני אוהב כל שחקן ,בעיקר שחקן בית,
שנותן את הנשמה על המגרש ולעולם
לא ילכלך על הפועל.
וזו עדיין אינה הרשימה כולה.
בלילי מחמיץ בלי סוף? צריך לתת לו
צ׳אנס .המאמן לא משלב צעירים? הוא
יודע מה הוא עושה ואל תשכחו לאן הוא
הביא אותנו באירופה .אבוקסיס? מהרגע
שלבש חולצה אדומה אני אוהב אותו.
אבל אם אתם חושבים שהאוהד המאוהב
אינו מתעצבן לעולם ,טעות בידכם .די
בכך שיראה או ישמע שחקן כלשהו
שאינו שולל על הסף מעבר למכבי ,או
מעז לאחל הצלחה לקבוצת הכדורגל,
יוסי פישר ז״ל ,אוהד מאוהב
או הכדורסל ,או קבוצת הבדמינגטון
צילום׃ יזהר טרמו
הצהובה ,ואותו שחקן גמר אצלו את
הקריירה .הוא לא יסלח לו לעולם .מאותו יום ,כשאותו שחקן ירוץ על המגרש,
לא יראה האוהד המאוהב על חולצתו לא שם ,לא מספר ולא סמל ,אלא רק איקס
גדול.
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זה קורה רק לעתים רחוקות ,כמובן .אצל אוהד מאוהב ,כשמדובר באנשי הפועל ,אין
כמעט קללות ועצבים .אין זה משנה במי מדובר  -האפסנאי ,שחקן בקבוצת הילדים ג׳,
או שחקן ספסל אפור .אהבתו גדולה כל כך ,עד שאינה מותירה מקום לשום דבר אחר.

È˙¯Â˜È·‰ „‰Â‡‰
האוהד הביקורתי הוא אוהד מאוהב ,אבל לא נעים לו להודות בכך .אני ,אדם מבוגר,
מאוהב בקבוצת כדורגל? לא נעים .לכן הוא טומן את אהבתו עמוק בלבו ,שאיש לא
יראה אותה ,וכלפי חוץ משחק את תפקיד הפרשן .בתור פרשן הוא מנתח את הטעויות
של המאמן ,את הליקויים במשחק הקבוצתי ואת השגיאות השיווקיות של ההנהלה.
מנתח ,מבקר ומתווכח כל הזמן.
אל תאמינו לכל ההצגה הזו .הסתכלו בו בזמן המשחק .הוא מחליף צבעים ,מתרגש ,מזיע
ואוכל את הלב .אין מה לעשות ,האיש מאוהב.

Â˙Â‡ ÌÈ˜ÙÂ„ ÌÏÂÎ˘ „‰Â‡‰
גם האוהד הזה אוהב את הפועל ,אוהב מאוד ,אבל הוא אדם עצבני שאינו מאמין לאיש.
בכל מקום כבר דפקו אותו  -בבנק ,במילואים ,בעבודה ,בעירייה ואיפה לא .לכן הוא
בטוח שגם ההנהלה של הפועל דופקת את הקבוצה ואותו.
הקבוצה הגיעה לרבע גמר גביע אופ״א? כל הכבוד ,אבל למה השודדים האלה
מעלים את מחירי המנויים? זכו בדאבל? קודם כל ,זה היה מזמן ,וחוץ מזה ,למה
לא הביאו רכש?
האוהד הזה גם מקלל כל הזמן  -מקלל את אילן בכר ,את יוסי רוזן ,את אונישנקו ,את
אנטבי ואת כפיר אדרי .בעצם הוא מקלל את כולם ,חוץ משחקן אחד שהוא מאוד אוהב.
וכל זה ,לא לשכוח ,בתקופה שבה הפועל מצליחה ,לפעמים אפילו מצליחה מאוד .אוי
ואבוי לכם אם תעמדו לידו בעונה גרועה.

ÈÏ¯ËÈ‰ „‰Â‡‰
האוהד הזה הוא בדרך כלל אוהד חדש ,מהשנים האחרונות .אוהד שחיפש קבוצה שמשחקת
כדורגל טוב ,אירופי ,ומצא אותה במסע המופלא אחרי הגביע הקדוש .אין הבדל גדול
בין אוהד כזה למי שאינו אוהד אף קבוצה .אם הפועל תשחק טוב  -תראו אותו מוחא
כפיים בבלומפילד .פחות טוב? תשמעו אותו מקלל .לא טוב? הוא חוזר לכורסה .מנוי
הוא לא יקנה לעולם .לפני שיקנה מנוי הוא צריך לראות את כל המשחקים.
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‡øÈ‡„Î ‰Ó Ê
לא קל להיות מאוהב .בשנים טובות האכזבות מעטות ,אבל כשאתה מאוהב ,אפילו
אכזבה קטנה כרוכה בעצב גדול .יחד עם זאת ,אתה זוכה בהרבה הנאה  -כיף לנסוע
לבלומפילד ,כיף לקנות בייגלה לפני המשחק ,כיף לצאת מהמנהרה ,כיף לשבת ביציע,
כיף כשהפועל עולה ,כיף לשמוע את אלי ישראלי מקריא את שמות השחקנים ,כיף
לראות איך מביאים לפני המשחק כמה ילדים מקבוצת נערים א׳ של הפועל ,כדי להעניק
להם תעודות הצטיינות.
בקיצור ,כיף בלי סוף עוד לפני שריקת הפתיחה .עכשיו רק נסו לתאר בדמיונכם
איזה כיף זה כשהפועל משחקת כמו שצריך והגולים מובקעים בצד הנכון של המגרש.
תיאלצו לעשות את זה בעצמכם ,כי כיף גדול כל כך אפילו אני לא מסוגל לתאר .על
העפלה לרבע גמר גביע אופ״א ,או על זכייה בגביע נגד בית״ר ,שנה אחר שנה ,אני
לא מעז אפילו לדבר.
ואם תצליחו לתאר בדמיונכם את כל הדברים האלה ,אפילו במידה מועטה ,תבינו מיד
שכדאי להיות כמוני ,אוהד מאוהב.

∂µ
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ÈÈÓ˘ ˜¯Ù
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ÌÈ˜Á˘‰
שאל חובב כדורגל מה אומר לו השם ״ריאל מדריד״ והוא יגיד לך׃ ״ראול״ .תשאל ״מי
זו ארסנל?״ והוא יענה׃ ״תיירי הנרי״ .שאל אותו מהי ניוקאסל עבורו והתשובה שתקבל
תהיה׃ ״אלן שירר״.
ככה זה .כשאתה חושב על קבוצה ,הדבר הראשון שעולה לך בראש הוא שמותיהם
של השחקנים .אלה שאותם אתה בא לראות ,אלה שנלחמים בשבילך ,מנצחים בשבילך
ומפסידים בשבילך .לפעמים אתה מצרף לרשימה גם את המאמן ,וזהו.
יש גם אוהדים וגם בעלים ,והם מאוד מאוד חשובים ,אבל הקבוצה היא בעיקר החלוץ
שהבקיע שלישייה בשבוע שעבר ,השוער שעצר פנדל והקשר ,שכל מסירה שלו היא
פשוט גאונית.
עד כאן אין בעיה .הקבוצה היא השחקנים ואתה אוהב אותם ,מעודד אותם ,שר להם,
קורא עליהם בעיתון ומדבר עליהם בלי סוף .אם מזדמן לך פעם לראות אותם ,ממש
לידך ,אתה מתרגש קצת ,אפילו אם הם בני  19ולך כבר מזמן יש ילדים בגיל הזה.
∑µ
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הפועל תל אביב ,צילום לפני משחק ,שנת  / 1946צילום׃ פוטו עטר

עד שמזדמן לך לראות בטלוויזיה קטע של משחק מלפני עשר או  20שנה .ברור
שהקבוצה שמשחקת שם זו הפועל תל אביב ,אבל מי הם השחקנים האלה? בעצם ,אתה
דווקא זוכר אותם .חלקם היו אפילו ממש טובים ,אבל מעצבן אותך לראות שאף אחד
מהם לא נשאר בקבוצה ,ומעצבן אותך עוד יותר לדעת שאף אחד מהשחקנים של היום
לא יהיה בקבוצה בעוד כמה שנים .מצד שני ,אני הייתי ביציע כבר לפני  20שנה ואני
אהיה שם כל עוד אהיה מסוגל לזוז ,ובכל זאת ,כשמדברים על הקבוצה לא חושבים
עלי ,אלא עליהם.
לא ,אני לא מחפש תשומת לב או מקנא בשחקנים ,הייתי רק רוצה שהם לא יחליפו
קבוצה לעתים קרובות כל כך .ולמרות כפיות הטובה הזו ,אני מאוד מאוד אוהב אותם,
את השחקנים .כמעט את כולם .יש כאלה שאני אוהב קצת פחות ויש כאלה שאני אוהב
יותר ,אבל את כולם אני אוהב ,אם כי פעם היה הרבה יותר קל לאהוב את השחקנים
של הקבוצה שלך.
פעם שחקן היה מגיע לקבוצה כשהיה ילד ונשאר בה עד סוף הקריירה .קחו ,לדוגמה ,את אריה
בז׳רנו .בגיל  11הוא לקח את האופניים שלו ,רכב עליהם לבלומפילד ,ביקש לשחק ונשאר עד
גיל  .34החולצה היחידה שהוא לבש עד גיל  34היתה החולצה האדומה ועליה הסמל של הפועל
תל אביב )טוב ,האמת היא שהוא לבש חולצה שחורה ,אבל רק כיוון שהיה שוער(.
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היום ,קח את השחקן האהוב עליך ביותר ,תן לו כמה שקלים והוא יזרוק את החולצה
ויעזוב את הפועל לבית״ר ירושלים או למכבי פתח תקווה .תמורת עוד כמה שקלים הוא
עלול ללבוש ,אוי לאוזניים השומעות ,אפילו את החולצה של מכבי תל אביב .טוב ,לא
כולם כאלה ,אבל הרוב בוודאי.
מה שנוגע אלי ,האהבה שלי להפועל גדולה עד כדי כך שלי זה לא משנה .אהבתי את
בז׳רנו ואני אוהב גם את השחקנים של היום ,כל עוד הם לובשים את החולצה של הפועל.
אני אוהב כמעט את כל השחקנים למרות שאני יודע ,שכמה מהם משחקים בהפועל רק
כי עדיין לא הציעו להם יותר כסף במקום אחר.

ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ˜Á˘‰
הרבה שחקנים גדולים שיחקו בהפועל ,אבל לא על כולם כתבתי.
לא כתבתי על השוער האגדי וילי ברגר ,על הקיצונים המופלאים מייטנר ודוקטור,
על מוסטה ושלמה פוליאקוב ,על מאיר ,בריקר וזימון ,על בוצ׳קה ,דז׳אמפה ,נודלמן
ואמנון חרל״פ ,על חיים גלזר ,האחים גולדשטיין והאחים גמבש ,על וייס ,אלמליח,
ילובסקי ויהודיוף ,על שמעון כהן ,קויאטק ,זאב סגל וספוז׳ניקוב ,על צ׳צ׳יק ,רוזנבאום,
מיכאלוב ואיצ׳ה מנחם ,על האחים בורסוק ,דניאלי ואלקיים ,על נוריאלי ,פרידריך
וקיקו רחמינוביץ׳ ,על קסטרו ,ברנר ,רוזנשטרייך ,מורדכוביץ׳ ואדמוני ,על אלי כהן,
דרייפוס וזיתוני ,על זאנה ואלטר ,נחמיאס ושבתאי לוי ,על רמי ארמה ,רפי שמואל,
יחבס ,טליאס וברנס ,על רמלר ,יהודה עמר ודוד סלים ,על האחים הרשליקוביץ ,מוסטרל,
מוסה וישראל מאיה ,על לינהרט ,ליאור מזרחי ,מוסקאל ואבי אזולאי ,על יעקב הלל,
שביט אלימלך ,כפיר אודי ואייל בן-עמי ,על רופניק ,דרסיליה ,רצ׳וניצ׳ה ואונישנקו ,על
אוסטרץ ,הולמאי וסבי סימרוטיץ ,על וולנרמן ,דומב ,גרשון ואילן בכר ,על קלשצ׳נקו,
אנטבי ובן לוז ,על אבוקסיס ,רמי חליס ,שי אבוטבול ועוד רבים וטובים .כל אלה וגם
רבים אחרים שותפים להיסטוריה המפוארת של הפועל תל אביב .כל אלה וגם רבים
אחרים ראויים בהחלט שאספר עליהם ,אבל את זה ,כנראה ,אעשה בפעם אחרת.
לפניכם סיפוריהם של  22מהגדולים שבשחקני הפועל בכל הזמנים.

„ÓÏÓ ‰˘Ó
·±πµ±≠±π≥π ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ ÆÌÏ

שוחחתי עם משה בבית שבו הוא גר מאז מלאו לו עשר שנים ,ברחוב הירקון בתל אביב.
משה ,בן  83בעת הריאיון ,הוא גבר מרשים ,גבוה ונאה מאוד .מחשבתו צלולה ודבריו
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בהירים׃ ״אני אוהד פנאטי של הפועל תל אביב .אחרי הפסד בדרבי אני לא יכול לצאת
מהבית.״ אני בטוח שגם בגיל  83הוא יכול להשתלב ללא בעיות בהרכב הנוכחי של
הפועל .אולי כושרו הגופני היום נופל מזה של שחקנים צעירים ממנו ,אבל הוא אוהב
את הפועל בכל נימי נפשו ואין ספק שייתן הכל על המגרש.
ידידו אשר בלוט מספר׃ ״משה מלמד מזדהה עם הפועל תל אביב בכל נשמתו.
כשהקבוצה מפסידה ,הוא מצלצל אלי השכם בבוקר וכולו צער .כשהפועל מנצחת,
הוא מאושר .לפעמים אני מזמין אותו למשחק והוא מסרב .אם הם יפסידו ,הוא אומר,
לא אוכל לראות את זה.״

״נולדתי באוקראינה בשנת
,1921״ מספר משה .״זו היתה
תקופה של פרעות ביהודים .אבי,
שהיה ציוני ,החליט לעלות ארצה.
תחנתנו הראשונה בארץ היתה
זכרון יעקב .משם עברנו לחיפה
ומשם לתל אביב ,לבית ברחוב
הירקון שבו אני מתגורר עד עצם
היום הזה.
התחלתי לשחק כדורגל כשהייתי
נער ,דווקא במכבי מולדת.
שיחקנו בצפון תל אביב ,על שפת
הים ,נגד קבוצות שונות .באותם
ימים היו במכבי שתי קבוצות
נוער .בקבוצה אחת שיחקו אלו
שנחשבו ׳כוכבים׳ ,ובשנייה,
שבה אני שיחקתי ,שחקנים
שנחשבו ׳אפורים׳ .הקבוצה שלי
לא שיחקה כדורגל יפה לעין ,אבל
הצטיינה במשחק לחימה ועשתה
משה מלמד
הכל כדי לנצח .היה במכבי יהודי
אחד בשם ברקוביץ׳ ,שהעדיף את קבוצת ה׳כוכבים׳ ,למרות שבסופו של דבר לא יצא
ממנה דבר .האפליה הזו עצבנה חלק מאיתנו ולכן עברנו להפועל.
כשהגעתי להפועל הייתי בן  16ומיד הפכתי ממגן לחלוץ .הפועל שיחקה אז במגרש
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וולובלסקי ,מגרש חמרה וכורכר בשכונת הצריפים ,ליד רחוב סלמה .מהבית למגרש
רכבתי על אופניים .באותם ימים שיחק בהפועל חלוץ בשם נודלמן .כשהוא ראה אותי
בפעם הראשונה הוא ניגש אלי ואמר׃ ׳תראה ,אני לא יודע מי אתה ,אבל אם לא תילחם,
אני אקצץ לך את הרגליים .אצלנו קודם כל נלחמים ואחר כך משחקים.׳
לארץ הגיעו אז קבוצות מהטובות בעולם  -אדמירה והכוח וינה מאוסטריה ,טימישוארה
מרומניה וקבוצות אחרות ,ששיחקו נגדנו ונגד מכבי .שיחקנו גם נגד קבוצות אנגליות
מצוינות ,שהורכבו מחיילים אנגלים ששירתו אז בארץ .ביניהן ניתן לציין את קבוצת
הגולדסטרים גארד מפרדס חנה וקבוצת הסוללה ה.17-
אחד השחקנים הבולטים בקבוצה שלנו היה יהודי פולני בשם דוד מיץ .הוא הגיע לארץ
עם הצבא הפולני שבא להילחם לצד בנות הברית ,ערק מהצבא והלך לעבוד בבית
החרושת לתבואה בנחלת יצחק .דוד היה לוקח חמור ,עובר את נחל איילון ומגיע
למגרש .הוא היה צנטרפור )דיברנו אז במונחים אנגליים והצנטרפור היה center
 - forwardחלוץ מרכזי( ,שחקן פיזי מאוד שמפרק הגנות .לדעתי זו לא פראות ,זו
הדרך הנכונה לשחק .צריך לפרק את הגנת היריב ואז הדרך לשער סלולה .בטוטנהאם
היה בזמנו חלוץ מצוין בשם סמית ,ששיחק בדיוק בשיטה הזו .היו לו שני קשרים,
מקיי וגריבס ,שהזינו אותו בכדורים .הוא היה מקבל כדור ,עובר שחקן בעזרת הכוח
והמהירות שאפיינו אותו ומפציץ את השער.

הליגה העליונה בימים ההם נקראה ליגה א׳ .שיחקו בה  12-10קבוצות בשני סיבובים.
בנוסף לכך התקיימו משחקי ידידות ומשחקים של נבחרת ארץ-ישראל.
הכוכב הגדול הראשון בהפועל היה השוער וילי ברגר .כולם מדברים על חודורוב .חודורוב
היה באמת שוער גדול ,אבל וילי ברגר היה גדול הרבה יותר .לפעמים היה נדמה שהוא
פסיכולוג ,כי הוא ידע לכוון את החלוץ של הקבוצה היריבה לבעוט למקום שהוא ,השוער,
רצה .אף שוער לא יוצא היום יותר מארבעה מטרים בזמן בעיטת קרן ,אבל אצל וילי
ברגר ,כל השטח ברדיוס של שמונה מטרים מהשער ואפילו יותר היה שלו .הוא היה יוצא
והודף את הכדור ואף אחד לא היה מתקרב אליו .כשנבחרת ארץ ישראל שיחקה במצרים
והובסה 1׃ ,7וילי ברגר היה השחקן הטוב ביותר על המגרש ומנע תבוסה בתוצאה גבוהה
הרבה יותר .שחקנים נוספים בשנים הראשונות של הפועל היו המגן השמאלי בריקר,
מוסטה פוליאקוב ,שהיה קשר שמאלי ,שלמה פוליאקוב  -קיצוני ימני מהיר מאוד,
שוקה ברשצקי  -חלוץ מרכזי שהיה יכול לעבור בקלות חמישה-שישה שחקנים ,הקיצוני
השמאלי נודלמן ואמנון חרל״פ ,שהיה חלוץ פיזי מאוד .בהגנה שיחק איתי בחור בשם
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ישראל וייס ,ששיחק כמוני ,בתפקיד של בלם או מגן .היה בינינו תיאום מצוין .כשהוא
היה קופץ לכדור ,ידעתי איפה לעמוד ויכולתי לקבל את הכדור ללא קושי.
בשנת  1939הגיעו להפועל מייטנר ודוקטור )צבי ארליך( ,שחקנים מהכוח וינה
הגדולה ,שהיתה אז כמו ריאל מדריד של היום .אלה היו חלוצים שיכלו להכריע משחק.
הם לא רצו על המגרש רק כדי לעשות רושם ואחר כך לבעוט לעננים .דוקטור שיחק
בתור קיצוני שמאלי ומייטנר היה קיצוני ימני .באמצע שיחק דוד מיץ.

כשהתחילה מלחמת השחרור אי אפשר היה לשחק במגרש וולובלסקי ולכן עברנו לשחק
בשכונת מונטיפיורי ,במגרש שנקרא ׳מגרש התמרים׳ .כבר באותה תקופה שיחקו איתנו
שחקנים ערבים .אחד מהם ,עלי ג׳בארה ,היה חלוץ מרכזי מצטיין.
משחקי דרבי היו תמיד משהו מיוחד .עד היום ,כשאני שומע שהפועל הפסידה למכבי,
נשבר לי הלב ואני לא יכול לצאת מהבית .היתה פעם תקופה שבה לא היתה לנו אפשרות
להתאמן ובשבת היה אמור להיות דרבי במגרש בשכונת מונטיפיורי .לא הבנתי איך
נוכל לשחק בלי להתאמן ,אבל בשבת עלינו למגרש בהתלהבות רבה .דוקטור אמר לי,
׳משה ,אם נגמור את המחצית 0׃ ,0במחצית השנייה נאכל אותם.׳ ואכן כך היה .במשך
 25-20הדקות הראשונות שיחקנו סגור ,אחר כך יצאנו קדימה וניצחנו 4׃ .1במחצית
השנייה התפרקו שחקני מכבי לחלוטין .אחרי המשחק הבאנו אותם על אלונקות לבית
החולים ,כי הם לא יכלו לעמוד על הרגליים.
לבית״ר ירושלים היו ׳שמות׳ כמו אשר בירנבלום וסימון אלפסי ,אבל תמיד ניצחנו אותם.
הירושלמים תמיד התבכיינו והיו טובים רק על הנייר .הם היו עולים למגרש בהתלהבות,
אבל אז חוטפים גול והסיפור נגמר.
יום אחד התקיים משחק של נבחרת הפועל נגד נבחרת מכבי .השוער של נבחרת מכבי היה
יענקל׳ה חודורוב ,ששיחק באותם ימים במכבי ראשון לציון .חודורוב שיחק מצוין באותו
משחק .אחרי המשחק באתי לראשון ודיברתי עם אביו .אמנם הייתי שחקן ולא עסקן,
אבל תמיד אהבתי למשוך שחקנים ממכבי ,כי אני אוהד פנאטי של הפועל .שכנעתי את
אביו של חודורוב שכדאי לבנו לעבור להפועל וכך הוא עבר אלינו .גם מליקה ,שעמד
בשער הקבוצה לפני חודורוב ,היה שוער ברמה גבוהה ,היה לו הרבה ניסיון והוא הצטיין
במשחק קרקע .חודורוב ,לעומתו ,הצטיין במשחק גובה .בצ׳כוסלובקיה היה אז שוער
גדול בשם פלניצ׳קה וחודורוב ריחף באוויר כמוהו.
עוד שחקן שהבאתי להפועל היה אשר׳קה בלוט .הוא שיחק בקבוצת הפועל הצפון,
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שהיתה טובה לליגה ב׳ ,אבל לא לליגה א׳ )כאמור ,הליגה הראשונה באותם ימים( .לאט
לאט הוציאו מהקבוצה את השחקנים הטובים וביניהם היה אשר׳קה.
עברו כבר שנים רבות מאז פרשתי ממשחק פעיל ,אבל אני אוהב מאוד את הקבוצה
וממשיך לעקוב אחריה עד היום .במשך השנים שיחקו בהפועל הרבה שחקנים ברמה
גבוהה .דוד פרימו היה מצוין .גדעון טיש היה שחקן גדול ,שידע מה לעשות עם הכדור.
הוא היה יכול להשתלב בכל קבוצה בליגה האנגלית ,הן מבחינה גופנית והן מבחינה
טכנית .באותן שנים שבהן שיחק טיש היה גם שחקן בשם זאב )בבה( סגל ,ששיחק בתור
מגן ימני ונתן הכל על המגרש .רוני קלדרון היה שחקן נהדר ,מהיר וטכני .הוא ידע מתי
למסור ואיך לתת את הכדור לחלוץ כך שיגיע לשער בבעיטה אחת .העובדה שהזמינו
אותו לשחק באייאקס הגדולה מוכיחה את יכולתו .גם משה סיני היה שחקן מצויין.
שלום תקווה היה שחקן גדול .הוא שיחק כדורגל יפה לעין באופן יוצא מהכלל ,אבל
רך מדי .אחיו אבי היה שחקן לגמרי לא רע ואני כועס על המאמן ,שלא מצא איתו שפה
משותפת .גם שי אבוטבול בכלל לא רע .יש לו כל הנתונים׃ גוף ,תנועה עם כדור ומסירה,
אבל הוא לא מנצל אותם במידה מספקת .הבעיה הגדולה ביותר היא קשר שמסתכל על
שחקן לידו ולא מוסר לו את הכדור ,כי הוא חושב שאחר כך יהיה קל יותר...״
משה מלמד הוא מזקני השבט שלנו ,שבט הפועל תל אביב .בשבטים קדומים זכו רק
מתי מעט לשבת לשולחנו של אחד מזקני השבט ,ללמוד מניסיונו ולהפנים את ערכיו.
זכות גדולה זו נפלה בחלקי ,כמו גם הזכות הגדולה להשתייך לשבט המפואר של הפועל
תל אביב.

·Â¯Â„ÂÁ ®‰ßÏ˜ÚÈ© ·˜ÚÈ
˘±π∂≥≠±π¥∑ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ Æ¯ÚÂ

״כשנולדתי ,היה לי פגם ברגליים ועד גיל תשע לא יכולתי ללכת ,אבל הורי לא
ויתרו .הייתי בשבילם קרן אור יחידה בחיים מאוד קשים והם עשו הכל כדי שאגדל
ככל הילדים .בין השאר נהגו לקחת אותי לעתים קרובות לשפת הים ושם היו נותנים
לי כדור ,שימשוך אותי ויגרה אותי להיות בתנועה .זה באמת פעל ולאט לאט הצלחתי
להתגבר על הנכות.
בגיל  17סיימתי את בית הספר התיכון .באותם ימים חויב כל בוגר תיכון ללכת לשנת
שירות ואני התגייסתי לשורות הנוטרים ,שפעלו במסגרת משטרת היישובים העבריים.
מפקדי הגדודים היו בריטים ,אבל כל שאר המפקדים והלוחמים היו יהודים .משטרת
היישובים עסקה בשמירה על היישובים העבריים ועל מתקנים שונים ושימשה מסווה
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לפעולות ההגנה .במסגרת תפקידי עסקתי בהעברת נשק ותחמושת ,באימונים ובפעילויות
אחרות של ההגנה .באותו זמן נפצע השוער האנגלי בקבוצת הכדורגל של נוטרי ראשון
לציון ומכיוון שהייתי שוער טוב ,ביקשו ממני להחליף אותו .מפקד משטרת היישובים
בראשון לציון ,קצין אנגלי בשם טיילור ,אמר׃ ׳לא אכפת לי שחודורוב יתעסק עם
נשק בלתי חוקי ,העיקר שתביאו לי את גביע הנוטרות.׳ שיחקנו כמה משחקים במסגרת
טורניר הגביע ,עד שהגענו לגמר נגד קבוצת הנוטרים של העמק .משחק הגמר התקיים
בהר הצופים בירושלים ואנחנו זכינו בגביע .טיילור היה מאושר .הוא הזמין אותי לשיחה
ואמר לי׃ ׳אני אמנם אידיוט ,אבל לא עד כדי כך .אתה חושב שאני לא יודע שאתה
מתעסק ב bloody-הגנה שלך עם נשק? לא אכפת לי שתתעסק עם רובים ,אווירונים,
אוניות ,עם הכל .העיקר שהבאתם לי את הגביע .הוא שווה לי את כל האקדחים והתותחים
שאתם מביאים.׳ זו היתה התחלת הקריירה שלי כשוער כדורגל.
שיחקתי במשך כשנה במכבי ראשון לציון .זו היתה הקבוצה הראשונה ששיחקתי בה
עם מדי שוער ונעלי כדורגל .אחרי שהייתי שם כמה חודשים ,החליטו לבנות טריבונה
באיצטדיון .המצב הכלכלי של הורי היה קשה מאוד וביקשתי שאבא שלי ,שהיה קבלן
מחוסר עבודה ,יבנה את הטריבונה .אמרו לי ׳יהיה בסדר׳ ונתנו את העבודה לקרוב
משפחה של אחד ממנהלי הקבוצה .התרגזתי ועברתי להפועל ראשון לציון .אחד המשחקים
הראשונים שלי איתם היה במסגרת הגביע ,נגד הפועל תל אביב .ניצחנו 1׃ 0ובהפועל
החליטו שהם חייבים להעביר אותי לקבוצה שלהם .בראשון התנגדו ,אבל ללא הועיל.
מזכיר הפועל בארץ אמר שאותו מעניינת קודם כל הפועל תל אביב ובשנת ,1947
כשהייתי בן  ,20עברתי להפועל.
שחקנים בולטים בקבוצה היו הקיצונים דוקטור ומייטנר ,החלוץ המרכזי פולי פריד,
הקשר אייזק צ׳צ׳יק ושחקני ההגנה מלמד ובוצ׳קה .משה מלמד היה שחקן יוצא
מהכלל  -חזק מאוד ,לוחם ומלא התלהבות ונחישות .את אייזק צ׳צ׳יק כינו ׳מיניון׳,
כשמו של אחד השחקנים הגדולים בנבחרת אנגליה של הימים ההם .דוקטור ומיייטנר
היו מעל ומעבר .אלה היו שחקנים שלא נראו כמותם בארץ  -מהירים ,טכניים ובעלי
בעיטה חזקה .הם לבדם יכלו להכריע משחק .שניהם עלו לארץ מוינה והביאו איתם
את סגנון המשחק האירופי ,שהיה יפה יותר לעין ,טכני ומתוכנן יותר .הם באו לא
רק לנצח ,אלא גם להנעים לקהל את המשחק ,וזאת בתקופה שבה התאפיין הכדורגל
בארץ במשחק של ׳עליהום׳  -יותר לחימה מאשר טכניקה ויופי .בליגה הראשונה,
ליגה א׳ ,היו קבוצות עבריות וגם קבוצות אנגליות מצוינות ,כמו הסוללה ה17-
מחיפה והפרשים מרחובות .היתה אז בארץ גם קבוצה של שבויים איטלקים ,שנפלו
בשבי במלחמת העולם השנייה .הם לא שיחקו בליגה ,אבל נהגו לקיים משחקים
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׳ידידותיים׳ במגרש במחנה שבויים בנתניה .המגרש היה מוקף זחל״מים בריטיים,
כדי לשמור שהשבויים לא יברחו .המשחקים שלנו מולם היו ברמה גבוהה מאוד
ומשכו קהל רב יותר מאשר במשחקי הליגה.
כבר אז ליוו אותנו למשחקים אוהדים רבים .לכל משחק חוץ היו נוסעות  15משאיות
פתוחות עם האוהדים בארגז מאחור.
בשנת  1951נסענו לשחק באנגליה .זו היתה הפעם הראשונה שבה פגשה קבוצה ישראלית
קבוצות מהליגה האנגלית .הם היו ברמה אחרת לגמרי והפסדנו בכל המשחקים׃
1׃ 6לארסנל0 ,׃ 6למנצ׳סטר יונייטד ו0-׃ 2ללידס .למרות שספגתי הרבה גולים ,נהניתי
מאוד לשחק נגדם .הייתי השחקן הפעיל ביותר במגרש .למדנו הרבה במשחקים האלה
והרגשנו שעצם המשחק מול קבוצות ברמה כזו הוא כבוד גדול עבורנו.
נהגתי לשחק על כל הרחבה .לא פחדתי לספוג גולים ,כי ידעתי מה החלוץ של היריב
עומד לעשות וידעתי גם לכוון את עצמי ומתי לצאת לקראת הכדור .המאמן שלנו
באותה תקופה היה מוסטה פוליאקוב ,הראשון שהכניס את שיטת ה) WM-שיטת
משחק שבה שחקני ההתקפה מסודרים בצורת  Wושחקני ההגנה בצורת  .(Mמוסטה

הפועל תל אביב ,שנת 1957׃
עומדים משמאל לימין  -בלוט ,גלזר ,גולדשטיין ,יעקוביקו )אוהד( ,חודורוב,
רוזנבוים ,מיכאלוב ,טיש ,פיימן; כורעים  -צינוביץ ,לבקוביץ ,גולדשטיין  /צילום׃
שלמה לביא ,באדיבות מכון לבון  -ארכיון העבודה  -אוסף תצלומי עיתון ״דבר״
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הדריך אותי לשחק מחוץ לשער .הוא היה אישיות ,מאמן יוצא מהכלל ,שידע איך לגשת
לשחקנים ומתי להיות קשוח .אחיו ,שלמה פוליאקוב ,אימן את קבוצת הנוער.

אחד המשחקים הטובים שלי היה גמר הגביע נגד הפועל פתח תקווה .הם היו פייבוריטים,
זכו באליפות המדינה חמש פעמים ברציפות ולא ראינו סיכוי לעבור אותם .אחרי שספגנו
את הגול הראשון ,ידעתי שאם אני לא מעודד את החבר׳ה הולך להיות כאן חורבן .תפסתי
יום יוצא מהכלל וניצחנו 2׃.1
שיחקתי בהפועל קרוב ל 17-שנים ,עד .1963״
 ÆÔÈ˘‡ÈÂ ·Â¯Â„ÂÁב 1956-הוגרלה ישראל לשחק בטורניר הקדם-אולימפי נגד ברית
המועצות .במשחק הראשון ,במוסקבה ,ניצחו הסובייטים 5׃ ,0ולמרות זאת נכתב
בעיתונים שחודורוב ,ביכולתו המזהירה ,מנע תבוסה גדולה יותר.
משחק הגומלין התקיים ברמת גן .על המשחק ועל מעלליו של חודורוב נכתב בחוברת
מיוחדת ,שהופיעה  12שנים מאוחר יותר בהוצאת ההתאחדות לכדורגל׃
״כשלושה שבועות חלפו ונבחרת ברית המועצות הגיעה למשחק הגומלין בישראל.
הביקוש לכרטיסים היה הגדול ביותר מאז החלו בועטים בכדור בחבל ארץ זה ו׳רק׳
 70אלף מאושרים הצליחו להידחק בשיפולי האיצטדיון הרמת גני .קהל שיא זה חזה
בהישג מרשים של הנבחרת הישראלית שנוצחה בהפרש זעיר )1׃ (2על ידי אותה נבחרת
סובייטית מהוללת...
גם איצטדיון רמת גן לבש חג לכבוד המאורע .כרזה ברוסית קידמה את פני הכדורגלנים
הסובייטים ו 11-שרי ממשלה הגיעו לאיצטדיון שעה ארוכה לפני שריקת הפתיחה.
במוסקבה ספגנו מהלומה בדמות שער ראשון כבר בדקה השנייה .ברמת גן היה הזעזוע
גדול יותר׃ בדקה השלישית נפגע השוער חודורוב בצורה קשה ונאלץ לנטוש את המגרש.
שקט השתרר באיצטדיון .דוד קרמר ,המגן הימני ,לבש את אפודת השוער ונכנס אל בין
הקורות .אז כבר לא קיווה איש למשהו מיוחד .אולם דווקא פציעה זו הביאה להתעוררות
גדולה בשורות הנבחרת הישראלית ובמשך  22הדקות שבהן נעדר חודורוב מן השער לא
ספגה הנבחרת שלנו שערים.
כאשר חזר חודורוב והופיע בשערי האיצטדיון ,כשאצבעו חבושה ,זכה למחיאות כפיים
∂∂

‡„ÌÈ˜Á˘‰ Ø ‰Ó˘· ÌÂ

סוערות שאיש אינו יכול להיזכר בדומות להן .ואמנם חודורוב היה במלוא כושרו אף
שאצבעו נקעה והוא שיחק תחת השפעת זריקת ההרגעה .דקות אחדות לפני תום המחצית
הראשונה הוא הצליח לזנק ולהדוף כדור אותו נגח המקשר הסובייטי איסייב ממרחק
של ...שני מטרים בלבד.״
את השער לישראל במשחק הבלתי נשכח הזה הבקיע נחום סטלמך ,שחקן הפועל פתח
תקווה ואגדת כדורגל בזכות עצמו ,ששיחק שנים רבות לצדו של חודורוב בנבחרת
ישראל.
 ,5.2.1958 ÆÈÈÁ· È˙È‡¯˘ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÚÂ˘‰קרדיף .וויילס  -ישראל 2׃ .0״היה
לי הכבוד הגדול לראות את השוער הגדול ביותר שראיתי בחיי.״ כך אמר אחרי המשחק
בריאיון ל״חדשות הספורט״ מלווין ג׳נקינס ,נשיא ההתאחדות הוולשית ,שהוסיף׃ ״היו
רגעים שבהם שיחק השוער לבדו נגד כל חלוצי וויילס.״
 ,11.4.1960 Æ„¯‚Ï·Ó ¯˙Ù‰בלגרד .ישראל  -יוגוסלביה 2׃ .1ניצחון היסטורי של
הכדורגל הישראלי .דקה  ,55התוצאה 1׃ .1שני החלוצים היוגוסלבים ,קוסטיץ ומואיץ,
בהתקפה מתפרצת ,לבד מול חודורוב .מואיץ בועט מקרוב וחודורוב הודף .הכדור מגיע
לקוסטיץ .חודורוב מזנק לרגלי החלוץ היוגוסלבי וקולט .דקה  ,80קרן ליוגוסלבים .הכדור
מסתובב ליד חיבורי הקורות .חודורוב מתעופף ,הודף ,נתקל בקורה ונופל על הדשא,
נאנק מכאבים .אחרי טיפול הוא מתאושש וחוזר לעמוד בשער .היוגוסלבים ממשיכים
לתקוף .הכשלה ליד הרחבה .קוסטיץ מרים כדור מסובב לפינה ,חודורוב מזנק ומציל.
השופט שורק .ישראל מנצחת את יוגוסלביה.
 Æ‰Ù È¯ÂÚÙ Â¯‡˘ ÌÏÂÎאשר בלוט׃ ״יענקל׳ה חודורוב היה שוער בתקופה שהיו בה
כמה שוערים יוצאים מן הכלל ,אבל הוא היה קלאסה בפני עצמה .ראית שזה משהו שונה
מהרגיל .המשחק היה יפה לעין והביצועים על המגרש היו יוצאי דופן .במשחק נגד ארסנל,
בעט אחד משחקני הקבוצה היריבה טיל לשער ממצב של כמעט שכיבה .הכדור הגיע
קרוב לקורה ,אבל יענקל׳ה הוציא אותו וכולם נשארו פעורי פה .במנצ׳סטר יונייטד היה
שחקן קישור יוצא מהכלל בשם ראולי ,ששיחק בנבחרת סקוטלנד .כששיחקנו מולם,
אחד השחקנים מסר לו ,הכדור קפץ לפניו וראולי בעט ׳קיק אנגלי׳ מהקרקע .אני זזתי
ברגע האחרון ,כדי שהכדור לא יפגע בי בחזה או בראש .אם לא הייתי זז ,מי יודע מה
היה מצבי היום ,אבל יענקל׳ה תפס את הכדור ,פלט אנחה ונשאר שרוע על הדשא .עברו
כמה דקות עד ששפכו עליו מים כדי שיתעורר ויוכל להמשיך לשחק.״
∑∂
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 Æ¯ÚÂ˘‰Ó „ÂÁÙÏ ÍÈ¯ˆ ıÂÏÁרחביה רוזנבוים׃ ״היו הרבה שוערים גדולים בתקופתו
של חודורוב׃ יענקל׳ה ויסוקר ,בוך ,בנדורי ואחרים .מה שאפיין את חודורוב היתה קודם
כל השליטה שלו ללא עוררין ברחבת ה .16-כשאני רואה היום בטלוויזיה איך מבקיעים
שער בנגיחה מ 5-מטר ,מיד מצלצל הטלפון ואני יודע שחודורוב על הקו׃ ׳נו ,רחביה,
ראית ,מה אתה אומר?׳ ׳מה אני אגיד לך ,מישהו היה מעז להתקרב אליך מחמישה מטר
לתת לך גול עם הראש?׳ ׳מה זה? חלוץ צריך לפחוד מהשוער.׳ למרות שהיה שוער ,היתה
לו בעיטה אדירה ,הוא הביא אליפות להפועל רמת גן בבעיטת עונשין ,שאם מישהו היה
מנסה לעצור אותה הוא היה נהרג...״

„¯ˆÈÈÂ˘ ®„È·Â„© „Â
ÆÌÈÓÊ‰ ÏÎ· ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ÌÈÓ‡Ó‰ ÈÏÂ„‚Ó „Á‡ Æ±πµ∂≠±π¥π ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ ÆÔ‚Ó

¯ˆ Æ˙˘˜ÈÚ ‰ÓÁÏÓÂ ÊÚ ÔÂרחביה רוזנבוים׃ ״דוביד שוייצר היה שחקן כדורסל טוב .במלחמת
השחרור הוא קיבל צרור בגב ואחרי
שהחלים עבר לשחק כדורגל .הוא
היה מגן ימני ושחקן טוב ,אם כי לא
טכני במיוחד .מה שאפיין אותו היו
רצון עז ומלחמה עיקשת .הייתי אומר
שהוא הדוגמה הטובה ביותר לשחקן
עם נשמה ורצון.״
„˙‡ ÂÏÈÙ‡ Ú„È ‡ÏÂ ¨„È·Â
 ø‰‡ˆÂ˙‰ב 17.8.1997-נפטר

דוביד והוא בן  .72עלי מוהר כתב
ב״העיר״ טור לזיכרו ,״האיש שהיה
שם תמיד״ ,וסיים במילים הבאות׃
״דוד שוייצר ,גדול המשחקים
משבת לשבת ,הסתלק ,באופן
טבעי בשבת .עיתוי קלאסי של
איש כדורגל מובהק .הליגה היתה
בפגרה ,הפועל עם מלוא הנקודות.
מרגיז לחשוב שהוא לא יודע כמה
דוד שוייצר  /צילום׃ מימל
∏∂
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יצאנו נגד בולגריה .וזה גם מוזר כמובן ,קצת לא יאומן .דוביד ,ולא ידע אפילו את
התוצאה?  -לא יכול להיות.״
 ÆÔÂÁÂ ÌÂÁ¯ ·Ïשבי בן ברוך׃ ״לשוייצר היתה תדמית קשוחה ,אבל לבו היה רחום וחנון.
כששחקן שיחק טוב ,הוא לא התנהג איתו בקשיחות ונתן לו להרגיש שהוא מעריך את
מאמציו .הוא התייחס לשחקנים כחבר ולא פעם הסיע אותנו במכוניתו לארוחה במסעדה.
כשלמדתי בשעות אחר הצהריים ,העביר לי דוביד אימונים אישיים בשעות הבוקר וזו
רק דוגמה אחת למה שהיה מוכן לעשות בשביל השחקנים ובשביל הקבוצה.״

„ ÆÌÈÏÂÁ ‡ÙÂ¯ „È·Âאריה בז׳רנו׃ ״באחת העונות שבה דוביד אימן אותנו ,רצנו
לאליפות ודווקא באותה עונה שברתי את כף היד .דוביד אמר לי׃ ׳עזוב ,זה שום דבר.׳
הלכתי לד״ר נסים ,הוא שם לי גבס ואסר עלי להסיר אותו במשך שבועיים .באתי לדוביד
והוא שלח אותי להתאמן׃ ׳אל תתאמן בשער .תרוץ עם הגבס ,כמו שחקן שדה.׳ התאמנתי.
אחרי שלושה ימים ,ביום חמישי ,אמר לי דוביד בבוקר׃ ׳לך לד״ר נסים.׳ ׳בשביל מה?׳
׳יורידו לך את הגבס ותשחק.׳ ׳אבל העצם שבורה.׳ כשראיתי שדוביד מתעקש ,הלכתי
לד״ר נסים .התברר שדוביד כבר דיבר איתו לפני כן .ד״ר נסים חתך את הגבס ואמר
לי׃ ׳תבוא אחרי המשחק ונשים לך שוב גבס.׳ חזרתי לדוביד ואמרתי לו׃ ׳כואב לי ,אני
לא יכול לכופף את האצבעות.׳ היינו במלון ,לפני המשחק של שבת .דוביד בא לחדר
שלי ,מילא את הכיור במים חמים וסבון ואמר לי׃ ׳תכניס את היד ותתחיל לשחק איתה.׳
עשיתי כדבריו .׳נו,׳ אמר לי דוביד ,׳אתה יכול לסגור את היד?׳ ׳כן,׳ עניתי לו ,׳זה
קצת יותר טוב.׳ אבל כשהוצאתי את היד מהמים היא שבה והתקשתה .דוביד לא ויתר׃
׳עזוב ,עזוב ,אתה עוד לא מרגיש .תיכנס למשחק ויהיה בסדר.׳ אחר כך הוא לקח אותי
לפיזיותרפיסט שחתך לי את הכפפה ,כך ששתי אצבעות תהיינה קשורות יחד .׳הנה,׳
הסביר לי דוביד ,׳האצבע הבריאה תומכת בשנייה .עכשיו בוא ניתן לך איזו זריקה קטנה
שלא תרגיש כאבים.׳ ככה שיחקתי ,אבל ההחלמה של היד התעכבה ובמקום שבועיים
נאלצתי להישאר עם הגבס חודש וחצי .השבר באצבע התאחה במקום לא נכון ועד היום
האצבע קצרה יותר.״
 Æ„È·Â„ Ï˘ ÍÂÈÁ‰שייע פייגנבוים׃ ״כשעליתי לקבוצה הבוגרת הייתי שחקן נבחרת
הנוער ומהר מאוד נכנסתי להרכב .כל זה לא עזר לי אצל דוביד והוא לא הסכים
שאתלבש עם הקבוצה בחדר ההלבשה בקומה השנייה ,על יד שער  .7׳אתה תתלבש
למטה לבד,׳ אמר לי דוביד .׳רק כשתהיה ראוי לכך תתלבש עם כולם.׳ הוא רצה
שאתן כבוד לשחקנים הבוגרים והבכירים .זה היה חלק משיטת החינוך שלו ואני
נתתי הכל במשחקים ,גם כדי שדוביד יסכים שאתלבש למעלה...״
∂π
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״נולדתי בעיר קרלסרוהה בגרמניה בחודש ינואר  .1932הורי עלו לארץ כשהייתי בן
שנתיים וגרנו ברחוב אוסישקין בתל אביב .אבי היה יהלומן במקצועו ,אבל כשהגענו
לארץ הוא התחיל לעבוד בנמל והיה מעביר זיפזיף בעזרת גמלים מאזור תחנת הכוח
רדינג למגרשי התערוכה .עשר שנים אחר כך חלה ומת ,והוא בן  38בלבד.
גדלתי בבית דתי-מסורתי .למדתי בבית הספר הדתי ׳בית יעקב׳ ואחר כך בבית ספר
של ׳המזרחי׳ ,יחד עם האחים גלזר .בהפסקות היינו יורדים לרחוב בזל .היה שם מגרש
להוקי שבו שיחקנו כדורגל .בשנים ההן נערכו תחרויות בין בתי הספר ואנחנו ,מבית
הספר הדתי ,עם הכיפות והציציות מתחת לחולצה ,ניצחנו את כולם .בלימודים היינו
בינוניים ודווקא בספורט היינו הטובים ביותר.
מגיל צעיר נהגתי ללכת לאיצטדיון המכבייה ,שהיה קרוב לביתי .מכבי תל אביב ובית״ר
תל אביב התאמנו שם ,ואני הייתי עומד מאחורי השער ומחזיר את הכדורים .היה בשכונה
שלנו איש בשם ליזרוביץ׳ ,שעבד בסולל בונה ופעילות עם נוער היתה מרכז חייו .הוא
הקים קבוצה בשם הפועל הצפון תל אביב ,שנרשמה לליגה ב׳ )הליגה השנייה באותם
ימים( .לקבוצה ההיא הצטרפו שחקנים מיוצאי קבוצות הנוער של הפועל תל אביב ,שלא
יכלו להגיע לקבוצה הבוגרת .גם אני הצטרפתי ושיחקתי כקיצוני ימני .מאוחר יותר
הצטרף לקבוצה גם שחקן כדורסל מצטיין בשם דוביד שוייצר ,שידע לשחק גם כדורגל
ושיחק כבלם אחורי .היינו קבוצה צעירה ללא משאבים ,אבל ניצחנו את כל הקבוצות
בליגה ב׳ והפתענו את כולם כשעלינו לליגה א׳ .בליגה א׳ שיחקנו נגד קבוצות מבוססות,
ששיחקו כבר מספר שנים בליגה העליונה .אני לא זוכר אם ניצחנו במשחק כלשהו ,אבל
הופענו בצורה מכובדת.
כשפרצה מלחמת העצמאות הושבתו כל הליגות וכשהסתיימה המלחמה התפרקה קבוצת
הפועל הצפון .זלמן קליאוט ,דוקטור ארליך ומוסטה פוליאקוב באו ולקחו את דוביד
שוייצר להפועל .׳תחטפו את אשר בלוט לפני שמישהו אחר יחטוף אותו,׳ אמר להם
דוביד .הם פנו אלי ומשה מלמד הבטיח לי שיבוא לקחת אותי באופנוע שלו ממוסך
׳אולימפיה׳ ,שם עבדתי ,למגרש של הפועל בשכונת מונטיפיורי .ככה התחלתי לשחק
בהפועל תל אביב.
בהתקפה של הפועל שיחקו אז מייטנר ודוקטור ארליך ,שבאו מהכוח וינה .הם היו
שחקנים מצוינים ,בעלי ידע נרחב בכדורגל ,אישיות ,טכניקה ומהירות עצומה .אי
אפשר היה לעצור אותם .הם אלו שהניחו את היסוד לכדורגל בארץ ולדעתי ,הם היו
∞∑
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מעדיפים לראות אותו שונה ,ברמות גבוהות יותר מבחינת היכולת והביצוע ועם הרבה
יותר נשמה.
צבי ארליך קיבל את הכינוי ׳דוקטור׳ בזכות יכולתו המופלאה על המגרש .אנשים
שהתלהבו ממנו ,אמרו׃ ׳זה לא סתם שחקן ,זה דוקטור׳ ,וכך דבק בו הכינוי הזה.
התחלתי לשחק בהפועל כקיצוני ימני ,למרות שלא אהבתי את התפקיד .זמן קצר לפני
שהתגייסתי לצה״ל שיחקנו באיצטדיון באסה נגד מכבי פתח תקווה והיה חסר לנו שחקן
קישור מאחור ,זה שלובש את החולצה מספר  .4המאמן ,מוסטה פוליאקוב ,קרא לי ואמר׃
׳בוא תשחק בקישור מאחור .נראה מה היכולת שלך.׳ זה היה תפקיד שאהבתי ,תפקיד
של בונה המשחק ,ובאמת שיחקתי טוב וניצחנו בצורה משכנעת .אחד האוהדים השרופים
שלנו היה קצב בשם יעקוביקו .בסוף המשחק הוא התחיל לצעוק ׳נולד לנו צ׳ייקובסקי
חדש בהפועל תל אביב!׳ )צ׳ייקובסקי היה קשר יוגוסלבי מצוין ,שחקן בנבחרת אירופה(
ומרוב שמחה הזמין אותי למסעדה.
ב 1951-יצאנו לסדרת משחקים באנגליה .היום נמשכת טיסה לאנגליה ארבע שעות,
אבל לנו לקח ארבעה ימים להגיע לשם .טסנו במטוס דו מנועי של הצבא הבריטי,
עצרנו בדרך במרסה-מטרוח שבמצרים וגם במלטה ובניס ,ואחרי ארבעה ימים נחתנו
בלונדון .המשחק שלנו בהייבורי נגד ארסנל ,לעיני  60אלף צופים ,היה המשחק הראשון
שהתקיים לאור זרקורים .זו היתה חוויה גדולה ,כמו דברים רבים במסע הזה ,והתבוסות
לארסנל ולמנצ׳סטר יונייטד לא העיבו עליה כלל .כשבאנו להתאמן שם בפעם הראשונה,
התפלאנו לראות שיש מגרש נפרד לאימונים ומגרש אחר ,שנשמר למשחקים בלבד .זה
היה פשוט תענוג לעלות שם על הדשא.
בתקופה ההיא התחתנתי ,אבל עבודה לא היתה לי .באתי להנהלה וביקשתי שיעזרו לי
למצוא עבודה .אמרו לי׃ ׳נסדר לך עבודה מצוינת  -נהג בעירייה .תגיע כל יום בשלוש
וחצי בבוקר לחניון של העירייה ברחוב בזל ,תיקח משאית אשפה ,תעשה סיבוב עם
הפועלים ,בתשע וחצי תרוקן את המשאית בחירייה ,תשטוף אותה ותבוא לאימון.׳
התחלתי לעבוד ,אבל לאימון הייתי מגיע חצי מת .זו היתה ׳העבודה המצוינת׳ שסידרו
לי בהפועל .ככה עבדתי כמה ימים וראיתי שאם אמשיך ,אגיע לבית חולים .אחרי שבוע
הודעתי בהפועל שגמרתי לעבוד וגם לשחק גמרתי.
בדיוק אז נסעתי עם נבחרת הפועל לדרום אפריקה ,וכשחזרתי קיבלתי הצעה לשוב
לשם ,כדי לשחק בקבוצת ׳בלפורד קלאב׳ .בשבת היינו אמורים לשחק נגד מכבי באחד
המשחקים האחרונים של העונה .דרבי היה בשבילנו דבר קדוש .שבוע לפני כן לא יכולנו
לישון בלילה ואם אכלנו או שתינו משהו ,הקאנו מרוב התרגשות .למרות שחלק משחקני
∑±
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מכבי היו חברים טובים שלי ,בדרבי יכולנו להרוג איש את רעהו.
הודעתי לכולם שבדרבי הזה אני לא משחק ,וביום חמישי לפני המשחק הלכתי עם
אשתי להצגה יומית בקולנוע ׳תמר׳ ,בפסג׳ אלנבי .שם היה גם משרד הנסיעות שבו
הייתי אמור לקבל את הכרטיסים לדרום אפריקה .בפסג׳ ישבו זאב קריב ,שהיה מנכ״ל
חברת מקורות ,וזוריק ברנר מ״חדשות הספורט״ ,אוהד שרוף של הפועל .׳אתה בטוח
שלא תשחק בדרבי בשבת?׳ שאל אותי זוריק .׳זוריק,׳ עניתי לו ,׳אני אוהב את הפועל
ואוהב את הארץ .אמא שלי חיה כאן ,אבל אני צריך לעבוד.׳ ׳ואם אסדר לך עבודה?׳
שאל זוריק .׳רק עבודה טובה,׳ עניתי לו ,׳עבודה שתאפשר לי לשחק בראש שקט.׳ זוריק
ביקש שאחכה כמה דקות והלך לדבר עם זאב קריב .אחרי כמה דקות חזר אלי ואמר׃
׳סידרתי לך עבודה במקורות.׳ מיד נתנו לי מכתב שאני עובד קבוע במקורות .מכרתי
את הכרטיסים לדרום אפריקה והלכתי לאימון.
ענייני כספים בהפועל היו סיפור בפני עצמו .זמן קצר אחרי שהתחלתי לצאת עם שרה,
אשתי לעתיד ,היה לנו משחק יוצא מהכלל באיצטדיון באסה .הייתי אמנם שחקן כדורגל
מצטיין ,אבל גרתי עם אמי בחדר וחצי ולא היה לי גרוש כדי להזמין בחורה לצאת איתי.
אמרתי לעצמי שאני מוכרח לבחון פעם את ההנהלה הזו ,בייחוד אחרי משחק טוב כל
כך .נסענו באוטובוס לכיכר דיזנגוף .לאחד מחברי ההנהלה היה שם בית קפה מפואר,
ליד קולנוע ׳אסתר׳ .אמרתי לו׃ ׳יש לי חברה והיחסים בינינו רציניים .אני רוצה לצאת
איתה לבלות ,אבל אין לי גרוש על התחת.׳ בלי לחשוב פעמיים הוציא האיש מכיסו
חבילת שטרות ונתן לי .שרה ואני נכנסנו למסעדת ׳אל על׳ ,אכלנו חומוס עם טחינה
וסטייק טוב ועדיין נותר לנו מספיק כסף ללכת לקולנוע ולבלות כל השבוע .כשהבנתי
שאפשר להתחיל לקבל קצת כסף ,קראתי לרחביה רוזנבוים וליענקל׳ה חודורוב והגענו
להסדר עם ההנהלה ,שפעם בחודש נקבל  40לירות .הוציאו לנו את הנשמה עד שקיבלנו
את הכסף הזה ,אבל העיקר שקיבלנו אותו.
זו היתה הפועל שבה שיחקתי במשך  14שנים .אהבתי את הקבוצה ואני אוהב אותה
מאוד עד היום.״
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״בבית הספר היסודי למד איתי אברהם בן-רובי ,ששיחק בקבוצת גדנ״ע .כמו הרבה
ילדים אחרים גם אני שיחקתי כדורגל בכל הפסקה וכנראה שיחקתי לא רע ,כי יום אחד
בא אלי בן-רובי ואמר שקבוצת גדנ״ע מעוניינת בי .זה היה ב 1947-ואני הייתי אז בן
 .13מאמן הקבוצה היה מוניה גולדשטיין ,ששיחק בהפועל בשנות ה ,30-והעוזר שלו
היה שוני מושקוביץ׳ ,שקשור לקבוצת גדנ״ע עד היום .כעבור שנתיים החליט מוניה
לעבור להפועל תל אביב .שישה-שבעה שחקני נוער שהיו קשורים אליו מאוד ,וביניהם
גם אני ,עברו להפועל יחד איתו .מ 1949-עד  1951שיחקתי בקבוצת הנוער של הפועל
תל אביב וזכיתי איתה באליפות ובגביע.
באחת השבתות היתה הקבוצה הבוגרת אמורה לנסוע למשחק בחיפה ולי היה משחק
במסגרת קבוצת הנוער נגד מכבי תל אביב .באותו שבוע התקיימה חתונתו של חיימ׳קה
גלזר ,שהיה חלוץ ונכלל בהרכב הראשון .כמו לפני כל משחק ,נפגשו השחקנים בקפה
׳בן יהודה׳ ,אבל חיימ׳קה לא הגיע .הלכו אליו הביתה ,דפקו בדלת ,אבל שום דבר לא
עזר .פתאום בא אלי זלמן קליאוט ,שהיה חבר בהנהלה של הפועל ,ואמר לי׃ ׳בוא איתי,
אתה נוסע עם הקבוצה הבוגרת למשחק בחיפה.׳ עלייה לקבוצה הבוגרת באותם ימים,
עם כל הכוכבים  -חודורוב ,רוזנבאום מראשון ,צימרמן ובוצ׳קה ומי לא ,נראתה כמו
חלום .כנראה לא עיכלתי מה קורה לי ,כי עניתי׃ ׳מה פתאום? יש לי דרבי בקבוצת
הנוער.׳ קליאוט הסביר לי ששחקן נוער יכול להגיע לקבוצה הבוגרת בשני מצבים׃
המצב הראשון הוא ,שהשחקן עובר את הגיל שמאפשר לשחק בקבוצת הנוער ואם יש
לו פוטנציאל לשחק בקבוצה הבוגרת  -מעלים אותו .המצב השני הוא ,שקורה מקרה
מסוים ונוצרת לשחקן הנוער הזדמנות לעלות בהרכב של הקבוצה הבוגרת .זה מה שקרה
עכשיו ,כשגלזר לא הופיע .לא חשבתי יותר מדי ונסעתי למשחק בחיפה .ניצחנו 4׃ 1את
מכבי חיפה וכנראה שהייתי טוב ,כי בשבוע שלאחר מכן היה דרבי באיצטדיון באסה ושוב
עליתי בהרכב .בדרבי ניצחנו 2׃ 0משני שערים של דני ילובסקי .מאז הפכתי לשחקן
קבוע בהרכב הקבוצה הבוגרת.
שיחקתי בקבוצה במשך  13שנה ובאותן שנים זכינו באליפות אחת ובגביע אחד .אחר
כך אימנתי במשך שנתיים את קבוצת הנוער וגם איתה זכיתי באליפות וגביע .ארבע
שנים אחרי שסיימתי לשחק ,מוניתי כמאמן הקבוצה הבוגרת .זו היתה עונת 1968/1969
וכבר באותה עונה זכינו באליפות .הייתי המאמן הצעיר ביותר שזכה באליפות בעונתו
≥∑
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הראשונה כמאמן .משחק האליפות היה בשעריים ,ניצחנו בו משער של משה )גוגו(
מורדכוביץ׳ וכתוצאה מכך ירדה מכבי שעריים לליגה א׳ .בסוף המשחק התרכזו השחקנים
של שעריים באמצע המגרש ובכו .מתוך התחשבות בהם הוריתי לשחקנים לא לעשות
הקפת אליפות .אימנתי את הפועל במשך שנתיים ובעונת  1975/1976חזרתי לעונה
נוספת .אחר כך הייתי מנהל מקצועי של מחלקת הנוער במשך הרבה שנים ובשנים אלו
זכינו בהרבה אליפויות וגביעים.
הבקעתי בהפועל  78שערים ,רבים מהם הובקעו בבעיטות חזקות מרחוק .את אחד השערים
היפים ביותר הבקעתי בבלומפילד ,נגד הפועל פתח תקווה .חודורוב בעט בעיטת שוער,
הכדור קפץ מטר-שניים מאחורי קו האמצע ואני בעטתי מהאוויר ישר לחיבורים של
ויסוקר .עוד שער יפה הבקעתי נגד בית״ר תל אביב .בדרך כלל הם היו חוטפים מאיתנו
חמישיות ושישיות ,אבל במשחק הזה הם הובילו 2׃ 1עד הדקה האחרונה .ממש לפני
הסיום קיבל חיימק׳ה גלזר כדור  25מטר מהשער .הוא עצר את הכדור ,צעקתי לו ׳זוז,׳
באתי מאחור והבקעתי גול לחיבורים.״
 Æ˙ÂÂ¯ÈË״שחקנים שעלו לקבוצה הבוגרת נתנו הרבה כבוד לשחקנים הוותיקים .אני
הייתי שחקן טוב בקבוצת הנוער והבקעתי הרבה שערים ,אבל זה לא עזר לי כשעליתי
לקבוצה הבוגרת .במשחק הראשון שלי בחיפה ניגש אלי שמעון צימרמן ,שהיה הקפטן,
ואמר לי׃ ׳תשמע ,בחור .בסיום המשחק תוריד את החולצה שלך ואני אסחט אותה .כדאי
שתהיה הרבה זיעה לסחוט ,כי אחרת תחטוף ממני ואני לא יודע אם תראה את החולצה
הזו עוד פעם.׳״
·‡ Æ„ÏÈÙÓÂÏ·Â ‰Ò״אחרי כיבוש יפו ב ,1948-כששיחקתי בנוער של קבוצת גדנ״ע,
אי אפשר היה להיכנס ליפו בלי אישורים .קבוצת גדנ״ע היתה הראשונה שקיבלה אישור
וזו היתה הפעם הראשונה שבה עלתה קבוצה ישראלית לשחק באיצטדיון באסה .אחר כך,
כשעברתי לקבוצת הנוער של הפועל ,עבר האיצטדיון לרשות מועצת פועלי תל אביב.
המגרש היה מכוסה עפר וכשרצו לשתול דשא ,הטילו את העבודה על קבוצת הנוער.
תחת פיקוחו של בוצ׳קה ,שהיה אחראי על המגרש ,הובלנו לאיצטדיון דשא וחומרי
דישון ושתלנו את הדשא.
 14שנים אחר כך הסתיימה הבנייה של איצטדיון בלומפילד ,בשטח שבו היה איצטדיון
באסה .ב 12.10.1962-שימשתי כקפטן במשחק הרשמי הראשון בבלומפילד ,משחק ליגה
נגד שמשון .בדיוק חודשיים אחר כך נחנך בלומפילד במשחק חגיגי נגד קבוצת אנסחדה
מהולנד וגם במשחק הזה שימשתי כקפטן הקבוצה.״
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 Æ¯‡ÓÏÂ˜Â ˜Èßˆ·Ê‡È״המאמן הגדול ביותר בתקופה שבה שיחקתי בהפועל היה
יאזבנצ׳יק ,מאמן יוגוסלבי שאיתו זכינו באליפות ב .1957-הוא היה מקצוען ואיש
עבודה יוצא מהכלל .עוד מאמן גדול היה יונה קולמאר ,שחקן גדול בהונגריה ,אדם
תרבותי ואישיות בלתי רגילה .עם קולמאר זכינו בגביע בשנת  ,1961כשבמשחק הגמר
התמודדנו מול הפועל פתח תקווה.״
˘ Æ¯ÂÓ È·Â· Ï˘ ˙È˘È‡ ‰¯ÈÓ״במקביל להפועל שיחקתי גם בנבחרת .ב 1961-התארחה
בארץ נבחרת איטליה במסגרת מוקדמות הגביע העולמי וניצחה אותנו 4׃ .2הנבחרת יצאה
למשחק גומלין באיטליה ,אבל לנסיעה הזו לא הצטרפתי ,כי הייתי עסוק בלימודים.
האיטלקים הביסו אותנו 6׃ 0ומשם המשיכה הנבחרת לאנגליה ,למשחק נגד נבחרת
אנגליה הצעירה .זה היה אחרי שניצחנו אותם בארץ בתוצאה 4׃ .0מיד אחרי התבוסה
לאיטלקים החליט גיולה מאנדי ,המאמן ,שאני חייב לשחק בגומלין.
למחרת ב 6-בבוקר כבר הייתי על המטוס לאנגליה .לפני המשחק התקיים מפגש
בין הנבחרות .האנגלים שמעו שחלוץ מישראל הגיע במיוחד למשחק ושאלו מי הוא
השחקן המיוחד הזה .בנבנישתי ,שהיה מגן בנבחרת וליצן לא קטן ,סיפר להם׃ ׳אל
תשאלו איזה שחקן הוא .אין משחק שהוא לא מבקיע גול .כל נגיחה שלו מקו ה16-
היא כמו בעיטה .הוא משהו מיוחד ,לא תוכלו לעצור אותו.׳ בקיצור ,עשה ממני
אלוהים .האנגלים קיבלו את זה ברצינות ושמו את בובי מור ,שהיה אחר כך קפטן
נבחרת אנגליה שזכתה בגביע העולמי ,לשמור עלי אישית .כל המשחק הוא לא זז
ממני .כנראה שזה עזר ,כי הם ניצחו 7׃...1״
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״נולדתי בדצמבר  1937בבית החולים הדסה בתל אביב .גרנו ברחוב חשמונאים פינת
רחוב ביל״ו ואחר כך עברנו לגור ברחוב לבנדה ,באזור התחנה המרכזית הישנה ,לא
רחוק מהמגרש של קבוצת גדנ״ע .אבי ,זיכרונו לברכה ,היה אדם מסורתי ולכן שלחו
אותי ללמוד בבית ספר לבנים של המזרחי ואחר כך בתיכון ביל״ו ,שהיה תיכון דתי.
התחלתי לשחק כדורגל ומהר מאוד הגעתי לשוני מושקוביץ ,המאמן של קבוצת גדנ״ע,
שהכניס אותי לקבוצה .יחד איתי שיחקו החלוץ מיכאלוב והקשרים פטקה יהודיוף וחיים
חוג׳יבקוב .הצדדים החזקים שלי היו משחק הראש ,המהירות ותפיסת המשחק .בשנת
 ,1954כשהייתי בן  ,17עברנו ארבעתנו להפועל.
כשהגעתי להפועל שיחקו בקבוצה ,בין השאר ,דוביד שוייצר ,מגן ימני ,אשר בלוט,
שכונה ״המהנדס״ והיה קשר ימני ,רחביה רוזנבוים ,קשר שמאלי וחלוץ ,ישראל )פישטה(
∑µ
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וייס ,ששיחק כבלם ,חיים גלזר וכמובן  -חודורוב .אני הייתי המחליף של וייס בתפקיד
הבלם ולפעמים שיחקתי כמגן ימני .גם בנבחרת התחלפתי עם מתניה ממכבי בתפקידים
האלה.
שנתיים אחר כך ,ב ,1956-כבר הצטרפתי לנבחרת ישראל ,שבה שיחקתי 50
משחקים.
שיחקתי בהפועל עד  ,1968עברתי קורס מאמנים ומוניתי להיות עוזר המאמן של עמנואל
שפר בנבחרת שהשתתפה במשחקי גביע העולם במכסיקו .זו היתה תחילתה של קריירת
האימון שלי .במשך שנתיים אימנתי את הפועל ירושלים ובמהלכן הגענו פעמיים לגמר
גביע המדינה .פעם אחת הפסדנו להפועל ובפעם השנייה ניצחנו את הכוח .זו היתה הפעם
הראשונה שבה הגיע הגביע לירושלים .אחר כך אימנתי בבאר שבע ,בהפועל פתח תקווה
ובמכבי חיפה .זכיתי פעמיים באליפות עם באר שבע ופעם אחת עם חיפה.״
 Æ‰ÙÂ¯È‡· ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ÈÂˆÈ˜‰״בין המאמנים שלי בנבחרת היה גיולה מאנדי,
שבמהלך הקריירה שלו היה גם עוזר המאמן של ׳נבחרת הפלא׳ ההונגרית .הוא היה מאמן
גדול וגם פסיכולוג .כשהיינו יוצאים ממחנה האימון בהרצליה למשחק של הנבחרת ,היה
מניח לפעמים את ידו על כתפי ,בלי לומר מילה .מאנדי ידע שאני אוהב לשחק כבלם וזו
היתה הדרך שלו לרכך אותי ,לפני שהודיע לי שאני עומד לשחק כמגן במשחק הקרוב.
כשרצה לשכנע אותי ,היה אומר׃ ׳שמע ,בנבחרת ההיא משחק הקיצוני הגדול ביותר
באירופה ורק אתה יכול לשמור עליו.׳״
 Æ˙ËÚÂ· Â¯ÂÓ ÔÈÏÈ¯Ó״בשנת  1957נסעה נבחרת הפועל לסיבוב משחקים בארצות
הברית .את המסע ארגן השופט העליון לייבוביץ .ארגנו לנו תהלוכות מרשימות ,ביקרנו
בבית הלבן ונפגשנו עם סגן הנשיא ,ריצ׳רד ניקסון .בתהלוכה בניו יורק ליוותה אותנו
מרילין מונרו ,שהיתה נשואה אז למחזאי היהודי הנודע ארתור מילר .כל שחקן ישב
במכונית חדישה ונוצצת וכך נסענו ברחובות ניו יורק .מרילין מונרו בעטה גם את
בעיטת הפתיחה במשחק.״
 Æ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ˘ÁÓ ÔÈÏ‡ËÒ״כשהייתי בן  17צורפתי לנבחרת וזמן קצר אחר כך
נסענו למוסקבה .עדיין לא נכללתי בהרכב ,אבל זו היתה הנסיעה המרגשת ביותר בחיי
 ביקור ראשון של נבחרת ישראל בברית המועצות .זה היה אחרי מותו של סטאלין ועדאז השתדלו היהודים ברוסיה לא להזדהות כיהודים .טסנו לצ׳כיה ,מצ׳כיה לוילנה ומשם
למוסקבה .בכל מקום שבו שמעו שנבחרת ישראל עוברת ,נוצר מעגל של יהודים סביב
השחקנים .רבים מהם ניגשו אלינו וליטפו את סמל הנבחרת על חליפות הייצוג .כשניגנו
∂∑
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את ׳התקווה׳ לפני המשחק בכיתי כמו ילד.
אחרי המשחק ביקרנו במאוזוליאום במוסקבה .סטאלין ולנין שכבו שם זה לצד זה.
סטאלין שכב כשידו האחת קמוצה והשנייה פרוסה ,עם חמש האצבעות מושטות לפנים.
׳אתה רואה,׳ אמר לי שייע גלזר ,׳אפילו סטאלין אמר שיהיה חמש.׳״ )הרוסים ניצחו
אותנו בתוצאה 5׃.(0

‚„˘ÈË ÔÂÚ
˜˘¯±π∂∂≠±πµµ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ Æ

״כל ילדותי עברה עלי בדרום תל אביב .עד גיל  16גרתי ברחוב סלמה ,קרוב למקום
שבו נמצאת היום התחנה המרכזית החדשה .איצטדיון באסה היה במרחק הליכה מהבית
שלי ונהגתי לבוא לצפות באימונים .לאט לאט נוצר קשר ביני לבין בוצ׳קה ,שהיה
כוכב בהפועל ושימש גם כאחראי על האיצטדיון .התחלתי לעזור לו לכסח את הדשא
ולצבוע במברשת את הקווים במגרש .תמורת העבודה קיבלתי נעליים .זה היה בשנת
 ,1950כשהייתי בן .11

גדעון טיש  /צילום׃ שלמה לביא
∑∑
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התחלתי לשחק בקבוצת הנערים של הפועל ואחר כך שיחקתי שנה אחת בקבוצת הנוער
שהמאמן שלה היה שלמה פוליאקוב .בין הנערים ששיחקו בקבוצה היה נער בשם אלינקה
שלאביו היתה משאית .במשך השבוע הוא היה מוביל בה סחורה ובסופי השבוע מסיע
אותנו למשחקים בסביבה .אחת הנסיעות הראשונות היתה לרחובות ,שמבחינתי היתה
ממש סוף העולם .ממש התרגשתי לנסוע לשם ,כמו להרבה מקומות ׳רחוקים׳ אחרים.
בגיל  16עליתי לקבוצת הבוגרים ובהתחלה שיחקתי בתפקיד של קיצוני שמאלי .כבר
בעונה השנייה שלי ,עונת  ,1956/1957זכינו באליפות ובגיל  17וחצי צירפו אותי
לנבחרת הלאומית .המשחק הראשון שלי בנבחרת היה נגד וויילס ובו שמרתי על ג׳ון
צ׳ארלס שנחשב אז כוכב על .מאז שיחקתי בנבחרת עד לפציעה שלי ב .1964-בנבחרת
שיחקתי בתפקיד רץ שמאלי ,תפקיד מקביל לקישור של היום .היו לי בעיטה טובה בשתי
הרגליים וגם משחק ראש טוב .גם בהפועל שיחקתי באותו תפקיד ,אם כי לפעמים,
כשהיינו בפיגור ,הייתי עובר לשחק כחלוץ מרכזי.
גם בנבחרת וגם בהפועל הקדישו לטקטיקה ולתרגילים תשומת לב מועטה .תמיד אמרו
לי׃ ׳גדעון ,אתה משחק בתפקיד הזה ואתה כבר יודע מה לעשות,׳ או ׳אתה משחק שם
ואנחנו סומכים עליך שהכל יהיה בסדר.׳
יום אחד נפצעתי במשחק נגד הפועל באר שבע .נתקעתי בדשא ,נפלתי קדימה ושחקן
יריב נפל עלי .זו היתה פציעה קשה .חודש לא יכולתי לדרוך על הרגל ואחר כך שמו
לי גבס הליכה .ההחלמה היתה קשה ואטית ,מה גם שבמקביל נאלצתי לדאוג לפרנסה.
עבדתי תקופה מסוימת ב׳אגד׳ ,אחר כך בפחחות רכב ושבתי ל׳אגד׳.
אחרי הפציעה ,למרות שלא החלמתי לגמרי ,עברתי להפועל הרצליה כמאמן-שחקן.
הייתי שם שנתיים וחזרתי להפועל ,לעונת האליפות של  .1965/1966אמנם שיחקתי,
אבל לא חזרתי ליכולתי מלפני הפציעה .הפציעה גרמה לי לאבד את חוש המשחק .קצת
קשה להסביר את התחושה הזו לאדם שלא שיחק מעולם כדורגל .היא דומה לתחושתו
של אדם שמכיר היטב את ביתו וגם אם יכבה את האור ,ידע כיצד להתמצא בו ,אבל אם
ייעדר מביתו לזמן ממושך ,הוא יאבד את החוש הזה.
באופן דומה ,כשאתה משחק כדורגל אתה רוכש את חוש המשחק וכשאתה מפסיק
לשחק לתקופה ממושכת ,אתה מאבד אותו .חוש משחק פירושו ,למשל ,שאתה נע עם
הכדור ,שומע מישהו רץ לידך ויודע בדיוק לאיזה כיוון למסור .לכושר אפשר לחזור
אחרי פציעה ,אבל לרכוש חזרה את האינסטינקטים קשה הרבה יותר .שיחקתי עונה אחת,
זכינו באליפות ובעונה שאחרי כן נפצעתי שוב ,הפעם במיניסקוס .הניתוח הסתבך וזה
היה סוף הקריירה שלי.״
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 ÆÒÏÈÈÂÂÓ ÍÈÒ‰זה היה כינויו של ג׳ון צ׳ארלס ,שחקן נבחרת וויילס ולידס יונייטד,
שעליו אמר צ׳ארלס באקן ,עורך הירחון הבריטי ״football״׃ ״ג׳ון צ׳ארלס הוא
הכדורגלן המושלם ביותר שאני יכול לתאר לעצמי.״ באפריל  1957הועבר צ׳ארלס
מלידס ליובנטוס תמורת סכום של  65אלף לירות שטרלינג ,הסכום הגבוה ביותר
ששולם עד אז עבור שחקן כדורגל בריטי.

 ,15.1.1958איצטדיון רמת גן ,ישראל נגד וויילס .גדעון טיש ,בן  17וחצי ,עולה למשחקו
הראשון בנבחרת ישראל ומקבל משימה  -לשמור על הנסיך מוויילס .טיש מצטיין במשחק
וקונה לו מקום קבוע בהרכב הנבחרת.
 ÆÆÆÌÂÈ ÚÈ‚È „ÂÚשבוע לפני כן ,לקראת המשחק ,יוצאת לאור חוברת מיוחדת על
ג׳ון צ׳ארלס .בין השאר כתוב שם׃ ״בעונת הכדורגל  1954/1955הצליח ג׳ון צ׳ארלס
במידה כה גדולה באיים הבריטיים עד שאמרו שבאנגליה ישנם כיום שני נסיכים׃
האחד הוא הנסיך צ׳ארלס ,בנה של המלכה אליזבט ,והשני הוא ג׳ון צ׳ארלס ,חלוצה
המרכזי של נבחרת וויילס.״
העיתונאי משה לרר מעניק עותק מהחוברת לגדעון טיש הצעיר ,בצירוף הקדשה׃
״לגדעון טיש ,עוד יגיע יום...״

 Æ˙Â·ˆÈÈ˙‰נייר רשמי של ההתאחדות לכדורגל בישראל ,מזכר מספר ,1525/59
 .14.8.1959״לכבוד טיש גדעון .הנך מוזמן לאימון סגל הנבחרת אשר יתקיים ביום
שלישי  .18.8.1959חובה עליך להביא נעלי כדורגל.״
 ,21.10.1959 Æ± ¯ÙÒÓ Ô˜Á˘‰ישראל-יוגוסלביה2 ,׃ .2כותרת ראשית ב״חדשות
הספורט״׃ ״ישראל זכתה להישג הגדול בתולדותיה ,במפגש מרתק לעיני  45אלף צופים
ברמת-גן.״ ישראל פז ,״חדשות הספורט״׃ ״לא תהיה זו הגזמה ,אם נאמר שטיש היה
בין הכדורגלנים המזהירים בשדה .בין הישראלים הוא היה השחקן מספר  .1במשחקו
הנוקשה הצליח טיש למנוע אי נעימויות נוספות רבות מקוסטיץ .הוא שבר התקפות
יוגוסלביות בלי גבול.״
 ,22.10.1961 ÆÊÂÁ‡ ‰‡Óישראל-קוריאה1 ,׃ .1משחק חלש של רוב השחקנים .טיש,
השחקן המצטיין ,מקבל ציון  .9ישעיהו פורת ,״מעריב״ ,על טיש׃ ״הדמות הישראלית
הבולטת במגרש .מסוג השחקנים שלעולם אינם חלשים .אתמול היה נמרץ כתמיד ,בכל
קרב מגע היתה ידו על העליונה.״ יזהר ברנר ,״חדשות הספורט״׃ ״מצוין .שחקן העורף
היציב ביותר והפעם יכול היה להרשות לעצמו לשמש גם גורם מדרבן להתקפה .היווה
∑π
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נקודת אור בולטת בים הצללים של הנבחרת.״
 Æ‰ÚÈˆÙ‰סוף  .1964הפועל תל אביב משחקת בבלומפילד נגד הפועל באר שבע.
טיש ומוריס הנגבי מבאר שבע נתקלים זה בזה .״קיבלתי מכה חזקה ,הרגל נשברה.״
הפציעה הזו סיימה למעשה את הקריירה של טיש ,למרות שהמשיך ,אחרי תהליך החלמה
ארוך ,לשחק עוד שנתיים-שלוש .זו היתה הפציעה הטרגית ביותר בתולדות הפועל תל
אביב.

הפציעה הטרגית ביותר בתולדות הפועל תל אביב

 Æ„Á‡ ¯ÙÒÓ ÔÏ‚¯Â„Îבאפריל  1964מציג גדעון הוד ב״ספורט בעולם ובארץ ,ירחון
מצויר בלתי תלוי״ )מחיר  -לירה אחת( את ״דיוקן החודש  -גדעון טיש ,הדינמו של
הפועל תל אביב והנבחרת״׃
״לא גבוה במיוחד ,מוצק ,רחב כתפיים ,בלונדי משהו ,רץ שמאלי בנבחרת ישראל
מזה שמונה שנים 13 ,שנים בהפועל תל אביב .שחקן נוקשה )אבל הוגן( ,משחק אנגלי
טיפוסי ,בן  ,25נשוי .נא להכיר׃ גדעון טיש  -כדורגלן מספר אחד בנבחרת הלאומית
של ישראל ובהפועל תל אביב ,קבוצת האם.
לא ,אין בכך משום הגזמה ,נוכחנו בכך כשעקבנו יחד איתכם אחר משחקי הנבחרת
בארץ ,מאז החל טיש משחק בנבחרת בשנת  ,1958במשחק נגד וויילס.
דומה שאין שחקן שיעורר בעיות במשחקים יותר ממנו .לא משום שהוא נוקשה יתר
על המידה .לא זאת .הסיבה נעוצה ב׳טאקל׳ שלו ,שהוא ׳אנגלי׳ יתר על המידה .וכך
אפשר למצוא ביציעים מצדדים ׳בעד׳ ו׳נגד׳ .אבל העובדה נשארת עובדה שאת מרב
תשומת הלב רוכש שחקן מחונן זה ,המהווה שלד שרירי ומוצק ,הן בקבוצתו הפועל תל
אביב והן במשחקי הנבחרת .כשזו הופיעה בלעדיו פעמים אחדות )מחמת פציעה( ,יכולת
לשמוע׃ ׳אם טיש היה משחק...׳״
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 ÆßÏ˜‡Ëß‰אמציה לבקוביץ׃ ״לגדעון טיש היו מסירות ארוכות ומדויקות ,היו לו בעיטה
טובה ,משחק ראש מצוין וגם ׳טאקל׳ ,כניסה ,בסטייל .הוא ידע איך להוציא כדור בצורה
אגרסיבית ,אבל במסגרת החוק.״
‡ ÆÏÈÏשבי בן ברוך׃ ״השחקן הכי טוב בזמני היה טיש ,הוא היה אליל .גם אישיות וגם
פוטנציאל .היתה לו ראיית משחק נהדרת ,היה נותן מסירות מושלמות על ארבעים
מטר ,נוגח נהדר ,היה חזק ,טאקל שלו היה טאקל ,כשהיה מתרומם לנגיחה היה יכול
להעיף ארבעה אנשים הצדה .הוא היה שחקן שהקדים את זמנו.״

˘Ô˙Â‰È≠Ô· ®ÌÈ˘© ÔÂÚÓ
±π∑µ≠±π∂∞ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ ¨Ô‚Ó

״גרתי בשכונת שפירא ובגיל צעיר מאוד התחלתי לשחק כדורגל בשכונה .היינו משחקים
המון ,יחפים או בנעליים .בכל מקום קטן שמנו שתי אבנים ושיחקנו כדורגל .אם לא
היה כדור ,בעטנו בצרור סמרטוטים או הקפצנו תפוזים .הקבוצה הראשונה שבה שיחקתי
היתה גדנ״ע יהודה ,הקבוצה של שכונת שפירא ,שבה היו הרבה שחקנים טובים .בשנה
האחרונה שלי בקבוצה הזו זכינו באליפות ישראל .באנו בנעליים קרועות וניצחנו בגמר
את מכבי תל אביב 4׃.0
למי שסיים לשחק בקבוצת גדנ״ע ,אם היה מספיק טוב ,היתה אפשרות לעבור לכל
קבוצה שרצה .קיבלתי פניות מקבוצות רבות .שלום ואנו ,שגם הוא שיחק בקבוצת
גדנ״ע ואחר כך שיחק במשך שנים רבות כבלם במכבי חיפה ,שכנע אותי להצטרף
למכבי חיפה .כששוני מושקוביץ ,שהיה המאמן בקבוצת גדנ״ע ,שמע לאן אני רוצה
ללכת ,הוא אמר לי׃ ׳מי זו מכבי חיפה? לך להפועל תל אביב .שחק עם אמציה ,טיש,
חודורוב ,רחביה  -כל הגדולים.׳ כמובן ששמעתי בקולו .כולם שמעו בקולו של שוני.
הוא היה האיש שגידל אותנו והציל מאות ילדים מהתדרדרות לפשע .זה היה בשנת
 ,1960כשהייתי בן  .18מאז ועד שנת  1975שיחקתי בהפועל.
אחד המשחקים הראשונים שלי בהפועל ,אולי אפילו הראשון ,היה נגד הפועל טבריה.
שיחקתי מול נזרי ,הקיצוני השמאלי שלהם שהיה שחקן מצוין ,והצטיינתי במשחק .אחרי
המשחק בא אלי גדעון טיש ,חבט בראשי ואמר לי׃ ׳תמשיך ככה.׳ לקבל מחמאה כזו
מטיש היתה בשבילי התגשמות של חלום ,דבר שאי אפשר לתארו במילים.
בתקופתי שיחקו בהפועל השחקנים הטובים ביותר בארץ ,אבל היתה לנו ההנהלה הגרועה
∏±
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ביותר .הקבוצה נוהלה על ידי אנשי ההסתדרות ,שהיו חסרי כל ידע בכדורגל .לא היתה
להם טיפת הבנה בנוגע ליחס לשחקנים ,שרבים מהם באו מבתים קשי יום .ממש ניצלו
אותנו .איצטדיון בלומפילד היה מלא כל שבת והיו לא מעט הכנסות ,אבל אנחנו לא
ראינו כמעט כלום מאותן הכנסות .ג׳רי בית הלוי ממכבי אמר לי פעם׃ ׳תן לי לנהל את
הקבוצה שלכם ובמשך עשר שנים לא יהיו לכם יריבים.׳
ב 1969-שיחקנו באליפות אסיה לקבוצות שהתקיימה בטהרן והגענו לגמר נגד האלופה
האיראנית .לפני המשחק באו אלינו יהודים מקומיים והתחננו שנפסיד ,כי הם פחדו
ממה שעלול לקרות להם ולנו אם חס וחלילה ננצח .המגרש וגם הרובע היהודי כולו
נשמרו על ידי הצבא .כשנכנסנו למגרש היו שם  70אלף אוהדים איראנים משולהבים
שהניפו קרטונים שעליהם מצוירים צלבי קרס .הובלנו 1׃ ,0אבל האיראנים השוו אחרי
רבע שעה ובהארכה הבקיעו גול וזכו בגביע .זו היתה הפעם הראשונה שבה בכיתי אחרי
משחק ,כי השנאה שלהם היתה גדולה כל כך ואני רציתי כל כך לנצח .היה איתנו סדרן
בשם ירקוני ,אוהד שרוף של הפועל ממוצא פרסי ,ששימש כמתורגמן .הוא סיפר לנו
שלשחקנים האיראנים הובטחו לפני המשחק מכונית שברולט ומתנות כספיות .כראש
הקבוצה ,באתי לחברי ההנהלה וביקשתי שיבטיחו לשחקנים פרס כלשהו אם נזכה בגביע,
אבל לא הצלחתי להוציא מהם דבר.״
 21 ,26.2.1966 ÆÈ·¯„· ËÂ‡‡ ˜Âאלף צופים בדרבי .הפועל הובילה 2׃ 0ואז נכנס מתניה
ממכבי בגדעון טיש .טיש החזיר למתניה מכה והפיל אותו ארצה ,בתגובה הכה קרקו את
טיש ,בן ברוך חבט בקרקו ועמוס זולוטולוב הכה את בן ברוך .שים החליט לשים לעניין
סוף וסגר עניין באגרוף לפרצופו של זולוטולוב .נוק אאוט .השופט הרחיק את שניהם.
ב״חדשות הספורט״ ,תחת הכותרת ״אגרוף מעולה בדרבי״ ,נכתב׃ ״קהל שיא באגרוף,
 21אלף איש ,חזה בנוק אאוט מושלם ,א-לה-קסיוס-קליי ,שהנחית בן יהונתן מהפועל
תל אביב לזולוטולוב ממכבי תל אביב ,אתמול בדרבי ,בבלומפילד .היתה זו ׳תשובה
ניצחת׳ להתגרות של מגן מכבי.״
חווה בן יהונתן )רעייתו של שים(׃ ״מאז הדרבי ההוא ,בכל פעם שהיה דרבי ,הופיעה
בעיתונים התמונה של הבוקס שהוא נתן לעמוסה...״
 ÆÚÈ·‚‰Â ˙ÂÚÈˆÙ‰וזו רשימת הפציעות של בן יהונתן׃ קרע במיניסקוס ),(1964
פגיעה חוזרת במיניסקוס ) ,(1965שבר בעצם הבריח ) (1966ושני שברים בשוק,
במשחק הראשון של עונת  .1970/1971ארבעה חודשים היתה הרגל בגבס וחצי שנה
נוספת עברה עד שבן יהונתן חזר לשחק .אחרי כמה חודשים הוא הוביל את הפועל,
כקפטן ,לזכייה בגביע המדינה לעונת .1971/1972
≤∏
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 .4.1.1970 Æ˙ÈÈÈÙÂ‡ ‰Ïˆ‰בלומפילד ,דקה  .86הפועל מובילה 7׃ 0נגד הפועל באר
שבע .עוד גול והפועל משווה את שיא ההבקעות במשחק אחד ,שנקבע ב ,1953-במשחק
נגד הפועל רמת-גן .אברהם נומה מבאר שבע פורץ מימין ,אבי בנימין יוצא מולו .נומה
מטעה את בנימין ובועט .הכדור מתגלגל לכיוון השער החשוף ,אבל פרימו מגיע ,לא
ברור איך ,ומרחיק את הכדור מקו השער לקרן .אחרי שלוש דקות מבקיע חזום את השער
השמיני והפועל משווה את שיא ההבקעות שלה.
˘ Æ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ‰‚‰‰ Ô˜Áשבי
בן ברוך׃ ״פרימו היה שחקן ההגנה
הטוב ביותר .אי אפשר היה לעבור
אותו .הוא היה שחקן מהיר ,שלא
כיסח את שחקני היריבה ,כי תמיד
הגיע לכדור לפניהם .בסיבוב ויציאה
מהמקום הוא היה מהיר מכולם .לא
היה שחקן הגנה ברמה שלו.״
‡Æ®±© Â˙Â‡ ¯Â·ÚÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ È

שייע פייגנבוים׃ ״את פרימו כמעט אי
אפשר היה לעבור ואם במקרה הצלחת,
הוא היה מסתובב במהירות וחוזר אליך
מיד ,כאילו לא עברת אותו.״
‡Æ®≤© Â˙Â‡ ¯Â·ÚÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ È

יעקב אקהויז׃ ״כשהגעתי לקבוצה
הבוגרת ,פרימו כבר היה כוכב גדול.
למדתי ממנו דברים רבים והעובדה
דוד פרימו
ששיחקתי לידו עזרה לי מאוד להצליח.
באימונים ,כשכולם התאמנו בנעלי כדורגל ,פרימו נעל נעלי התעמלות רגילות ,אבל עם
או בלי נעלי כדורגל ,אי אפשר היה לעבור אותו .הוא היה מהיר מאוד וידע להתמקם בצורה
פנטסטית .כשהיה מגיע אליו כדור גובה ,הוא היה מחליק אותו אחורה בעזרת הראש ,או שהיה
פותח רגליים והכדור היה מגיע לבז׳רנו ,השוער .היה ביניהם תיאום מושלם.״
≥∏
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 Æ®±© ßıÈÏ‚ ‰˘Ú ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÂÓÈ¯Ùרון עמיקם׃ ״פרימו הקפיד תמיד על תספורת
טריפונס עם שביל באמצע .את התנועה שלו במגרש אפשר להגדיר כריצה מרחפת.
פרימו מעולם לא עשה גליץ׳ ,כי לא היה לו צורך בכך .הוא היה מתייצב בעמידת מוצא
מול השחקן שלו ומכניס את הגוף באלגנטיות כזו ,שהשחקן היה מוצא את עצמו פתאום
ללא כדור .במשחק בין איטליה וישראל במונדיאל התחנן ריבה ,חלוצה הגדול של קליארי
ונבחרת איטליה ,למאמן שלו ,שיעביר אותו לצד של שווגר .ממנו ,לפחות ,הוא היה
יכול לסחוט עברות...״
 Æ®≤© ßıÈÏ‚ ‰˘Ú ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÂÓÈ¯Ùג׳ורג׳ בורבה׃ ״פרימו היה שחקן מהיר ובעל
ראיית משחק פנטסטית .הוא היה לוקח את הכדור לפני ששחקן הקבוצה היריבה הגיע
אליו ולכן לא היה לו צורך בגליצ׳ים .הוא הבקיע גול אחד בקריירה .במשחק הראשון
שלי בליגה הבקעתי גול ופרימו הבקיע את הגול השני .הרמתי קרן ,הכדור פגע בו
ונכנס.״
 Æ¯Ú˘‰ Â˜ ÏÚאוהד הפועל בשם ״אדום הולם״׃ ״זכיתי לראות את פרימו בפעולה.
הייתי אמנם ילד קטן ,אבל רגע אחד נותר חרוט בזיכרוני עד היום׃ זה היה בדרבי,
בבלומפילד .כדור אדיר שבעטו לכיוון השער שלנו עבר את השוער ,אבל על קו השער
עמד פרימו .שחקן אחר היה מעיף את הכדור בבעיטה לכל הרוחות ,אבל הוא ,כאילו
מדובר באמצע המגרש ,עצר את הכדור בקור רוח ובאלגנטיות ,שם עליו את הרגל,
הרים את הראש ,ושחרר פס אלגנטי ומדויק קדימה .בחיים לא אשכח את זה.״

˘·ÍÂ¯· Ô· ®·Â˘È ¯‡˘© È
˜˘¯±π∑∞≠±π∂≤ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ Æ

״השם שאר ישוב ניתן לי על ידי אמי ,שהיתה ציונית גדולה .בשנת  ,1944כשנולדתי,
נודע על זוועות השואה והשם מסמל את שארית הפליטה שתשוב לארץ .הקיצור ׳שבי׳
ניתן לי על ידי אחי .הרי אי אפשר לקרוא לילד קטן שאר ישוב...
גדלתי בבית ימני מאוד .אבי ואמי היו בית״רים ואמא היתה אפילו ב׳ברית הבריונים׳,
המחתרת האנטי-בריטית הראשונה שקמה בארץ .בשנת  1956נסעתי עם משפחתי
לשליחות בשבדיה .הייתי שם אחד מהשחקנים הבולטים באליפות בתי הספר וכשבית
הספר שלי זכה באליפות ,אמרו כולם שהשחקן שחור השיער הביא את האליפות .אחר
כך ,כשהתחלתי לשחק בהפועל ,קראו לי ׳השבדי׳ .אני מניח שעד היום יש אנשים
שחושבים שנולדתי בשבדיה.
כשחזרנו לארץ ,אחרי שלוש שנות היעדרות ,הסכים רק בית ספר אחד לקבל אותי .זה
∏¥
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היה ׳תיכון חדש׳ ,שנחשב בית ספר סוציאליסטי .ההורים שלי לא ממש אהבו את הרעיון,
אבל לא היתה ברירה .בהשפעת האחים בורסוק ,שלמדו איתי ב׳תיכון חדש׳ ושיחקו
בהפועל ,התחלתי גם אני לשחק שם .במפלגה לא הבינו איך הבן של בן-ברוך משחק
בהפועל ,אבל אבא טען שאין קשר בין ספורט ופוליטיקה .המאמן הראשון שלי בקבוצת
הנוער היה שלמה פוליאקוב ,מאמן נוער למופת ,שחינך דורות שלמים של שחקנים
בהפועל .בין השחקנים שאיתם שיחקתי בנוער היו פרימו ,חזום ודני בורסוק.
בתקופה שבה התגייסתי לצה״ל היה נהוג לקיים בכל שנה את אליפות צה״ל בכדורגל.
במשך כמה שנים זכתה באליפות נבחרת חיל האוויר ,עד שדדו )דוד אלעזר( ,שהיה
מפקד השריון ,החליט שהגיע הזמן שגם נבחרת השריון תהיה אלופת צה״ל .הוא קיווה
שזה ישפיע על ׳מיטב הנוער׳ להתגייס לשריון במקום לחיל האוויר .אני הייתי אחד
מתוך שחקנים רבים שהגיעו באותה תקופה לשריון .תפקידי הרשמי בצבא היה פקיד
אצל שאול ביבר ,קצין החינוך של השריון .שים בן יהונתן היה הנהג שלו.
הגענו לגמר ושיחקנו נגד נבחרת חיל האוויר ,בנוכחותם של דדו ועזר וייצמן ,שהיה
באותם ימים מפקד חיל האוויר .ניצחנו 5׃ 0וזכינו באליפות ׳היסטורית׳.
לקבוצה הבוגרת של הפועל הגעתי בגיל  .18בקבוצת הנוער שיחקתי כחלוץ מרכזי ,אבל
בקבוצת הבוגרים הפכתי לשחקן קישור ,מה שבאותם ימים נקרא ׳רץ׳ .בשנה הראשונה
אימן אותנו אלי פוקס ובשנה השנייה  -הארי גיים ,שהכניס להפועל סגנון משחק מודרני.
שיחקנו כדורגל מהיר הרבה יותר מזה שהיה נהוג באותה תקופה ,עם מגינים תוקפים.
לדעת רבים ,היינו הקבוצה האטרקטיבית ביותר בליגה.
מספר  4היה מספר המזל שלי .נולדתי ב 4.4.44-ושיחקתי כשמספר  4על חולצתי.
הקריירה שלי היתה קצרה והסתיימה אחרי שמונה שנים ,בשנת  .1970סיימתי לימודי
ראיית חשבון ,התחלתי לעבוד וקשה היה לשלב בין העבודה והכדורגל ,גם בגלל שהייתי
אחרי פציעה .עברתי לתקופה קצרה לשמשון ,אבל שם כבר לא שיחקתי.״
 Æ˙ÂÂ˘‰Ï״במסע של הפועל לאוסטרליה שיחקנו בסידני מיד אחרי הנחיתה .כשנפגשנו
עם ראשי הקהילה היהודית ,הם ביקשו מאיתנו שלא נבקיע הרבה שערים ,כי זה עלול
להיות ׳לא נעים׳ .היינו תשושים מהטיסה הארוכה ולכן לא התקשינו למלא את בקשתם.
ספגנו שביעייה ורק לקראת הסיום הבקענו גול .שים בן יהונתן רץ לכיוון האמצע וצעק
לכולם׃ ׳קדימה ,להשוות!׳״
 ÆÌÈ·ˆÚ״חדשות הספורט״ ,ריאיון ליעקב בר-און אחרי סיום הקריירה׃
∏µ
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״במשחק נגד קבוצה הולנדית השופט פסק פתאום פנדל לא מוצדק נגדנו .אז החל
סעיף העצבים לפעול .התרגזתי ובעטתי את הכדור לשער ,במקום שחקן היריב .זו היתה
ההרחקה הראשונה שלי .ההרחקות הבאות ,שאין לי רישום לגבי מספרן ,באו אחר כך
בסדרות.
הייתי משתגע ,עד היום אני לא יודע למה .לקחתי דברים בכדורגל יותר מדי ללב.
אם היו פוגעים בשחקן שלנו ,תמיד חשבתי שאני זה שצריך להחזיר במקומו ,לא משנה
אם בגלוי או לא בגלוי .לא היססתי לבעוט ברגליים מתי שרציתי.״

ÌÂÊÁ Ï‡˜ÊÁÈ
±π∑∏≠±π∂µ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ ÆıÂÏÁ

״מגיל תשע גרתי ברחוב יפת ביפו ,לא הרחק מכיכר השעון .באותה תקופה התחלתי
לשחק בשכונה ובמועדון נוער של העירייה ביפו העתיקה ,ליד כיכר קדומים .במועדון
הזה הדריך המשורר יב״י )יונה בן יהודה( .אחיו ,פטקה יהודיוף ,שיחק בהפועל ודרכו
הגעתי לקבוצת הילדים ,שם אימן אותי שלמה פוליאקוב.
עברתי את כל השלבים במחלקת הנוער ובגיל  17הגעתי לקבוצה הבוגרת .באותה
תקופה קנו שחקני הנוער נעליים על חשבונם ורק שחקנים מצטיינים קיבלו נעליים
משומשות מהבוגרים .בנעליים כאלה עליתי למשחק הראשון שלי בקבוצה הבוגרת ,ב-
 .1965זה היה דרבי באיצטדיון בלומפילד ,לעיני  21אלף צופים ,שהסתיים בתיקו 1׃.1
מעבר להתרגשות מהמשחק עצמו ,הייתי מרוכז בעיקר בנעליים שהיו קטנות מהמידה
שלי ולחצו לי על הבהונות .סיימתי את המשחק כשרגלי כואבות וציפורני שבורות.
הבקעתי הרבה גולים בקריירה ,אבל מכולם אני זוכר במיוחד גול שהבקעתי נגד בית״ר
במגרש ימק״א ,ב .1974-שתי הקבוצות היו ממוקמות בתחתית הטבלה ונאבקו נגד
הירידה .לפני המשחק ,בחדר ההלבשה ,אמרנו זה לזה שחייבים לשחק בלי פחד ,אחרת
אין לנו מה לחפש במשחק .בכל הקריירה שלי עד אז לא היה משחק שבו נוצחנו על ידי
בית״ר .קיבלתי כדור  40מטר מהשער ,עשיתי דאבל-פס כפול עם פייגנבוים וכשהייתי
במרחק  16מטר מהשער ,בעטתי לפינה הימנית .יוסי מזרחי ,השוער של בית״ר ,הדף
את הכדור ברגלו הימנית .הכדור הגיע אלי ,בעטתי פעם נוספת ושוב הדף מזרחי את
הכדור ,הפעם לכיוון קו הרוחב ,בקצה רחבת החמש של בית״ר .הגעתי לכדור כשגבי
מופנה לשער ,בעטתי ברגל שמאל והכדור נכנס מתחת לקורה ,מזווית אפס .אחר כך
הבקיע שייע פייגנבוים שער שני וניצחנו במשחק 2׃.1
עוד גול שלא אשכח הבקעתי בגמר אליפות אסיה לקבוצות בטהרן .שיחקנו לפני
איצטדיון מלא באוהדים איראנים ,שקיבלו אותנו בקללות ובצעקות ,הניפו כרזות
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שעליהן צלבי קרס והשליכו עלינו גרונות של תרנגולות ,אולי כרמז לשחיטה המצפה
לנו .האווירה במגרש היתה ממש אווירת פוגרום .הבקעתי גול בנגיחה והקהל השתתק
בבת אחת .אחר כך הם הבקיעו שני גולים ,שלא היו חוקיים לגמרי )אחד מהשחקנים
שלהם ממש נתלה על בז׳רנו( וניצחו 2׃.1
כשסיימתי את הקריירה בהפועל בשנת  ,1978הפכתי למאמן-שחקן בליגות הנמוכות
ובמשך שנה אחת שימשתי כעוזר מאמן של דוביד בהפועל .המעבר לתפקיד של מאמן-
שחקן היה כדאי מאוד מבחינה כלכלית׃ בהפועל הרווחתי בשיא הקריירה  45אלף לירות
בשנה ,ובהפועל רמלה מליגה א׳ ,הקבוצה הראשונה שבה שימשתי כמאמן-שחקן,
הרווחתי  60אלף לירות .למעשה רציתי לעזוב את הפועל כבר שנתיים לפני כן ,אבל
לא נתנו לי ללכת .באותה שנה הגיעו הרבה שחקנים צעירים ,ביניהם גילי לנדאו ואמיר
ליברמן ,ומנהלי הקבוצה טענו שאני חשוב לקבוצה לא רק כשחקן ,אלא גם כמי שיהווה
דוגמה חינוכית לצעירים ויעזור להם להיקלט.״
˘ Æ˙ÂÈÚÈ·¯Â ˙ÂÈ˘ÈÏבמהלך הקריירה שלו ״נולדו״ לחזום הרבה צמדים ,שלישיות
ורביעיות .אחת הרביעיות היתה ב ,1.6.1974-בניצחון 5׃ 1על הכוח .חזום היה השחקן
המצטיין )ציון  .(8תחת הכותרת ״יומו הגדול של חזום״ ,נכתב ב״מעריב״׃ ״כמו על
מנת להוכיח את נכונותה של האמרה ׳חיילים זקנים אינם מתים לעולם׳ ,לעג אתמול
חלוצה הוותיק של הפועל תל אביב ,יחזקאל חזום ,לכל מספידיו ,כבש ארבעה שערים
לרשתה של הכוח והוביל את קבוצתו לניצחון הגדול.״
 ÆÈÏ˘ ‰ˆÂ·˜‰ ÌÏÂÚÏ ¯‡˘È˙ ‡È‰חזום התחיל לשחק בהפועל ב ,1956-כשהיה בן
תשע .במשך שמונה שנים הוא שיחק בקבוצות הילדים ,הנערים והנוער ובגיל  17עלה
לשחק בפעם הראשונה בקבוצה הבוגרת ,בדרבי נגד מכבי ,שהסתיים בתיקו 1׃.1
כשפרש מהפועל בגיל  ,30אמר לשאול אייזנברג ,כתב ״חדשות הספורט״׃ ״כאשר
אני חושב בימים האלה על כך שבעונה הבאה לא אשחק בהפועל תל אביב פשוט נצבט
לי הלב .היו לי ימים טובים בקבוצה וימים טובים פחות ,אבל זו היתה הקבוצה שלי.
הקבוצה בה למדתי לשחק כדורגל ,הקבוצה בה גדלתי ועברתי את כל שלבי החיים עד
עתה .בעצם אני לא עוזב את הפועל תל אביב .היא תישאר לעולם הקבוצה שלי ,גם
כשלא אשחק בה.״
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״מאז שאני זוכר את עצמי נהגתי ללכת למגרש באסה ,המגרש של הפועל .גרנו בבית
ערבי מול המגרש ,במקום שבו נמצאת היום המאפייה ׳נשיקה צרפתית׳ .רק כביש הפריד
בין באסה לבית שלנו.
זה היה בשנת  1952ואני ,ילד בן חמש ,עמדתי מאחורי הרשת כדי שהכדורים לא
יפגעו בי ,הבאתי כדורים לחודורוב וצחצחתי את נעליהם של השחקנים .בדרך כלל היו
נותנים לי ביום שישי כרטיס למשחק בשביל אבא שלי .לפני שעלינו לארץ היה אבא
שחקן בליגה הראשונה באוסטריה ובארץ הוא הפך לאוהד שרוף של הפועל .מעולם לא
פספסנו משחק ,בבית או בחוץ.
כבר בגיל שמונה קיבלו אותי לקבוצת הילדים של הפועל .זו היתה בשבילי התגשמות
החלום הגדול ביותר שלי ובלילות ישנתי בבגדים שבהם הייתי אמור לשחק למחרת.
בימי שישי לא הצלחתי להירדם ,חיכיתי שהבוקר יגיע כבר ואוכל ללכת לשחק .שיחקתי
כמגן וכבלם וכשהגעתי לקבוצת הנוער התחלתי ,כמגן ,להבקיע הרבה גולים .מדי פעם,
כשהתוצאה היתה לרעתנו ,היו מעלים אותי להתקפה כדי שאבקיע שער שוויון.
ביום שבו הוזמנתי לקבוצה הבוגרת הייתי מאושר .עמדתי לשחק עם שחקנים כמו טיש
ולבקוביץ ,שכילד הבאתי להם כדורים .זה היה עולם ומלואו בשבילי .הכסף לא עניין
אותי וגם לא שום דבר אחר .רציתי רק לשחק .בכל השנים ששיחקתי ,לא הסכמתי
להתחלף גם כשנפצעתי .כשהייתי פצוע עליתי למגרש עם זריקות וכשהייתי חולה ,לא
גיליתי למאמן .עשיתי הכל כדי לשחק.
התחלתי לשחק בקבוצה הבוגרת בעונת  ,1965/1966כשהמאמן היה דוביד שוייצר.
באחד הדרבים של העונה ההיא ,באיצטדיון המכביה ,הובילה מכבי 2׃ .0טיש צמצם את
התוצאה ל1-׃ 2ואני ,מ 30-מטר ,הבקעתי גול לשערו של חיים לוין והשוויתי ל2-׃.2
באותה עונה ,כמגן ,כבשתי נגד בני יהודה את שער הניצחון שהביא לנו את האליפות.
שנה אחר כך ,כשיוסל׳ה מרימוביץ׳ העלה אותי כחלוץ נגד הכוח ,הבקעתי ארבעה גולים
ומאז ועד סוף הקריירה שיחקתי כחלוץ.
כשהייתי בן  ,22נפל עלי השוער נוסובסקי במשחק נגד כפר סבא ורצועת הברך שלי
נקרעה .ד״ר פואד נסים ניתח אותי והודיע לי שגמרתי את הקריירה ,אבל אני לא
יכולתי להשלים עם זה והחלטתי לא לוותר .התחלתי להניע את הרגל הפצועה ,עשיתי
אין-סוף תרגילים לחזק אותה ואחרי כמה שבועות התחלתי לקשור לה בלוקים .הייתי
מרים ומוריד את הרגל עד שלא יכולתי יותר .כל אותו זמן לא יכולתי לדרוך על הרגל
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ונעזרתי במקל הליכה .הייתי בא לבלומפילד ,עומד מהצד וצופה באימונים ובמשחקים
כשדמעות בעיניי.
אחרי שלושה חודשים ,באחת הפעמים כשבאתי לבלומפילד ,עמדתי ליד אחת מקורות
השער .אחזתי בקורה ,הרמתי את הרגל הבריאה ,רגל שמאל ,והצלחתי לעמוד בפעם
הראשונה על רגל ימין .מיד התקשרתי לד״ר נסים וביקשתי שיבוא .כשד״ר נסים הגיע
למגרש הוא התפלא שאני מסוגל לעמוד על הרגל ואמר לי׃ ׳אני מרשה לך ללכת מסביב
למגרש.׳ הבנתי שמהיום אין לי צורך באישור מרופאים והכל תלוי רק בי .התחלתי ללכת
לאט והקפתי את המגרש בשעתיים .בימים הבאים באתי למגרש בבוקר ובערב והקפתי
אותו בהליכה ובינתיים עבדתי הרבה עם משקולות .אחרי כמה ימים התחלתי לרוץ על
המקום .ככה ,לאט לאט ,החזרתי את הרגל למצב נורמלי וחזרתי להתאמן.
המשחק הראשון שבו חזרתי לסגל היה נגד הכוח ,שהיתה במקום הראשון בליגה.
במחצית הראשונה ישבתי על הספסל ,עד שהארי גיים ,המאמן ,אמר לי להיכנס .במחצית
השנייה כבר הבקעתי שני גולים.
בכמה משחקים שבהם כבשתי שערים ,נשאו אותי האוהדים על כתפיהם מבלומפילד
לתוך הבית ,הרסו לנו את הגינה ומרוב שמחה השחיתו דברים שונים בבית ,אבל כל זה
התגמד מול האושר שהעניק לי המשחק בהפועל.
כשרוני קלדרון שיחק הוא היה מעין בן זוג שלי במגרש .לפעמים ,כששיחקנו לא טוב,
הייתי אומר לרוני ׳כדור אחד׳ ובדרך כלל זה הספיק .׳שייע היה אומר לי לתת לו רק כדור
אחד .הייתי מוסר לו והוא היה מכריע את המשחק גם ביום גרוע של הפועל,׳ סיפר רוני
מאוחר יותר.
במקביל להפועל שיחקתי בנבחרת הנוער והייתי שותף לשלוש זכיות באליפות אסיה.
אחר כך הגעתי עם הנבחרת הבוגרת לאולימפיאדת מכסיקו והייתי מלך השערים של
הנבחרת באולימפיאדה .החוויה הגדולה ביותר בנבחרת היתה ,כמובן ,לשחק בגביע
העולמי .שיחקנו בין השאר נגד איטליה ,שהגיעה אחר כך לגמר .זו היתה נבחרת
פנטסטית ,שבהרכב שלה נכללו כוכבים כמו ריבה ,ריברה ,מאצולה ופאקטי והמשחק
שלנו נגדם הסתיים בתיקו אפס.
באותה תקופה שיחקנו עבור הסמל ,לא נישקנו אותו ...האוהדים קראו לי ׳הסמל של
הפועל׳ ,׳הנשמה׳ .בכל דרבי התמלא איצטדיון בלומפילד ב 22-אלף צופים ,הכרטיסים
למשחק אזלו כבר ביום ראשון .עוד כשהייתי בבית ,שעתיים לפני המשחק ,שמעתי חצי
איצטדיון צועק ׳שייע-שייע׳ ואת החצי השני של האיצטדיון מקלל אותי .הקללות דירבנו
אותי .הרגשתי שאני מרכז ההתעניינות וחיכיתי כבר לרגע שבו אבקיע גול.״
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‚ ÆÌÈÓÈ‰„Ó ÌÈÏÂגילי לנדאו׃
״לשייע היתה יכולת סיום
יוצאת מהכלל ברחבה .היתה
לו השפעה רבה במשחקים
הגדולים ,הן בזכות יכולתו והן
הודות להתלהבות שגילה .כמה
מהגולים שכבש בבעיטות וולה
או בעקב הנעל היו מדהימים.״
Æ˘È„È‡· Ì‚ Ï‚¯Â„Î ˙Â˘¯Ù

שייע פייגנבוים ואוהד  /צילום׃ אריה קנפר

״אבא שלי היה שרוף על הפועל
וניסיתי לעשות הכל כדי שהוא
ישמח ויתגאה בי .בכל פעם
שהבקעתי גול רצתי אליו.
פעם ,כשהבקעתי שלישייה,
בא אלי אבא ואמר לי באידיש׃
׳דער ערשטער איז געבען דער
שענסטער׳ )׳הראשון היה הכי
יפה׳(.״

‡¯ Æ˙ÂÙÈÏ‡ ˙Ù˜‰ ‰˘ÂÚ ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ˜È״אריק איינשטיין היה בא לכל משחק .כשזכינו
באליפות בשעריים ,לא עשינו את הסיבוב בתוך המגרש ,כי שעריים ירדה ליגה ולא
רצינו לפגוע בהם .אריק יצא איתנו החוצה ועשינו הקפת אליפות מסביב למגרש.״
˘ Æ„ÏÈÎ ‰Î· ÚÈÈב ,11.3.1970-חודשיים אחרי תבוסה למכבי בדרבי בתוצאה 0׃,5
התקיים דרבי נוסף .שייע ,המצטיין במשחק ,הבקיע שני שערים והפועל ניצחה בתוצאה
2׃ .1״חדשות הספורט״׃ ״אלפי האוהדים המושבעים של קבוצת הפועל תל אביב צהלו
אמש לאחר ניצחון קבוצתם בדרבי .שאגות׃ ׳שייע פייגנבוים  -הוא סמל הניצחון׳ פילחו
את חלל האוויר .את שייע פייגנבוים ,שבכה כילד ,נשאו האוהדים על כתפיהם ,עד
לביתו ,הסמוך לאיצטדיון.״
 Æ‡¢˜ÓÈÏ ÚÈ‚Ó ÔË˘‰״כשהייתי בא למגרש ימק״א ועובר באולם הכניסה בדרך למגרש,
הייתי סופג אגרופים ובעיטות מאוהדי בית״ר .אחר כך ,במגרש ,בכל פעם שהבקעתי
גול רצתי לעבר אוהדי בית״ר וצעקתי להם ׳ברזיל׳ .הם קראו לי ׳שטן׳.
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באחד המשחקים בימק״א שחקני בית״ר לחצו אותנו ובקושי יצאנו מהרחבה ,אבל הם
החמיצו פעם אחר פעם .יוסי מזרחי עמד בשער של בית״ר והבלמים היו ז׳אנו וחכם.
במהלך המשחק הם הכו אותנו באגרופים ,אבל השופט הנדוורג פחד מהקהל ולא עשה
דבר .כל הזמן הוא אמר לי באידיש׃ ׳ווס וילסטו איך זאל מאכן?׳ )׳מה אתה רוצה
שאעשה?׳( .רבע שעה לסיום פסק השופט בעיטת עונשין לזכותנו 30 ,מטר מהשער של
בית״ר .לקחתי את הכדור ,נישקתי אותו כדי לעצבן את הקהל ובעטתי .הכדור פגע
באזולאי בעקב ונכנס .ניצחנו 1׃ .0היציאה שלנו מהמגרש בתום המשחק נמשכה שעות.
השוטרים חבשו על ראשינו קסדות ,נתנו לנו אלות והשכיבו אותנו בתוך ניידות משטרה
כדי לחלץ אותנו.״
‡ ÆÌÈÈÙÎ ÏÚ ÚÈÈ˘ ˙‡ ÌÈ‡˘Â ¯¢˙È· È„‰Â״באחת העונות נאבקנו נגד הפועל ירושלים
על המקום השני בליגה ושיחקנו נגדם במגרש ימק״א .אוהדי בית״ר לא רצו שיריבתם
העירונית תסיים במקום השני .הבקעתי שער ,ניצחנו את המשחק וסיימנו במקום השני.
אחרי המשחק נשאו אותי אוהדי בית״ר על כפיים ורקדו איתי עד חדר ההלבשה.״
 ÆÍÏÓ‰שייע שימש כקפטן של הפועל במשך עשר שנים והוא מלך השערים של הפועל
בכל הזמנים עם  131שערים ,מלך השערים במשחקי הדרבי עם שמונה שערים ושיאן
הקבוצה במספר שערים לעונה אחת  21 -שערים.

‚‰·¯Â· ß‚¯Âß
±π∑±≠±π∂µ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ ÆıÂÏÁ

״במלחמת העולם השנייה נמלטה המשפחה שלי מטריפולי שבלוב לאיטליה ,נתפסה על
ידי הפאשיסטים והועברה למחנה שבויים בקמרינו ,ליד העיר מצ׳רטה ,במרכז איטליה.
שם נולדתי בשנת  ,1944ילד חמישי מתוך עשרה ילדים .חודשיים אחרי שנולדתי העבירו
אותנו למחנה אחר באיטליה בשם פוסולי ומשם למחנה הריכוז ברגן בלזן בגרמניה .בערך
שבוע לפני שהיינו אמורים להיות מוצאים להורג ,הגיעו חיילים בריטים ושחררו אותנו.
לאות הוקרה לאנגלים קראו לי ג׳ורג׳ ,על שם מלך אנגליה ,ג׳ורג׳ השישי .ארבע שנים
מאוחר יותר ,כשהייתי בן ארבע ,עלינו לארץ.
גרנו בשכונת יד-המעביר והתחלתי לשחק בגיל צעיר מאוד .הייתי חוזר הביתה מבית
הספר ,אוכל משהו והולך לשחק .אחר כך התחלתי לשחק בהפועל צפון תל אביב מליגה
ב׳ ,לא רחוק מהבית .הבקעתי הרבה גולים ,עד שבאחד המשחקים ראה אותי אלי פוקס,
שהיה מאמן הפועל ירושלים ,ולקח אותי בקיץ להתאמן בקבוצתו .בפגרה שיחקתי בכמה
משחקי אימון ,בכל משחק הבקעתי גולים ובעיתונים כתבו שאלי בן רימוז׳ הבקיע.
π±
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שאלתי את אלי פוקס למה כותבים ׳אלי בן רימוז׳ והוא הסביר שאם ידעו שזה אני ,יבואו
מהפועל תל אביב ,שהיתה קבוצת האם של הפועל צפון ,וייקחו אותי.
בכל זאת שמעו עלי בהפועל תל אביב .יום אחד בא אלי מיכאלי ,האפסנאי של
הפועל ,נתן לי טופס כלשהו ואמר לי׃ ׳תחתום כאן .אתה עובר אלינו.׳ חתמתי בלי
לשאול שאלות רבות מדי .זה היה לפני עונת  ,1965/1966הקבוצה נסעה לאוסטרליה
ואותי השאירו להתאמן בקבוצת הנוער יחד עם שייע פייגנבוים ,שעלה בדיוק באותו
זמן לקבוצה הבוגרת.
במשחק הראשון בעונת  1965/1966לא שיחקתי .המשחק השני היה נגד הפועל פתח
תקווה ובמצב של 2׃ 0לטובתם אמר לי דוביד לעלות למגרש .היה לי הרבה ביטחון
ביכולת שלי והרגשתי שאם אעלה להרכב ,אשאר בו עשר שנים לפחות .התחלתי לרוץ
על המגרש בטירוף ואני זוכר שדוביד שאל אותי לאן אני רץ ...המשחק נגמר בתוצאה 2׃2
ומאז באמת לא יצאתי מההרכב .אחרי חודש כבר הייתי בנבחרת הלאומית .תוך חודשיים,
אם כן ,הגעתי מליגה ב׳ להפועל ולנבחרת ,היישר להרכב הראשון .מאמן הנבחרת היה
מילובאן צ׳יריץ׳ וכשהגיע המשחק נגד פולין הוא שיבץ אותי בהרכב הפותח .צ׳יריץ׳
אהב אותי מאוד .אני זוכר אותו אומר׃ ׳קודם כל ג׳ורג׳ ,אחר כך היתר .ג׳ורג׳ יכול לא
לישון כל הלילה ,אבל על המגרש הוא ייתן את התפוקה שלו.׳
שיחקתי עד עונת  1970/1971ובגיל  27עברתי להפועל רמת גן .באותה תקופה התחילו
התשלומים ה׳קטנים׳ והשתלם מאוד לעבור מקבוצה אחת לאחרת .זה היה סוף הקריירה
שלי בהפועל.״
 Æ·È·‡ Ï˙ ÔÂÙˆ ÏÚÂÙ‰בין רמת החייל לנווה שרת ,בפינת הרחובות ראול ולנברג
ודבורה הנביאה ,יש היום כיכר .זהו המקום שבו היה עיגול האמצע במגרשה של קבוצת
הפועל צפון תל אביב ,מליגה ב׳ דרום א׳ .שם החלה הקריירה של ג׳ורג׳ בורבה .הוא
גר לא הרחק משם ,התחיל לשחק בגיל  14בקבוצת הנוער ,ושנה אחר כך כבר שיחק
כחלוץ מרכזי בקבוצה הבוגרת של הפועל צפון והתחיל להבקיע גולים בכמויות .השיא
שלו היה  36גולים בעונה.
 Æ‰˜È¯Úבמשחק נגד הפועל פתח תקווה לא מסרו לבורבה כדורים .ג׳ורג הלך
למרימוביץ׳ ,המאמן ,ואמר לו שאם זה יימשך ככה עוד חמש דקות הוא מפסיק לשחק.
מרימוביץ׳ הורה לבורבה לרדת מיד מהמגרש 13 ,דקות בלבד לאחר שריקת הפתיחה.
בוועדת המשמעת הגדיר מנהל הקבוצה את מעשהו של בורבה כעברה החמורה ביותר
שאפשר לעשות במשחק  -כמו עריקה מהצבא ...אחרי שהתנצל ,קיבל בורבה עונש של
הרחקה לחודש על תנאי.
≤π
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ג׳ורג׳ בורבה  /צילום׃ מימל

 ÆÈÓÂ‡Ï ÒÎאיצטדיון הרפובליקה ,בוקרשט .במשחקו הראשון בנבחרת ישראל ,נגד
רומניה ,הבקיע בורבה גול בבעיטת מספרת לאחור .אין חייט בלי מספריים ,ולכן החליט
מישהו בנבחרת שגם אין מספריים בלי חייט והדביק לו את הכינוי ״ג׳ורג׳ החייט״ .זה לא
היה הכינוי הראשון שהדביקו לבורבה בנבחרת .המאמן מילובאן צ׳יריץ׳ ,שאהב מאוד
את בורבה ושמר לו מקום בטוח בהרכב ,כינה אותו ״נכס לאומי״.
 Æ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰ÙÂ¯˙‰דרבי ,דקה  .18צבי רוזן מכסח את בורבה ,שמשתרע על הדשא
ומתפתל מכאבים .אחרי טיפול שכלל זריקה הוא חוזר לשחק ,אבל כעבור כמה דקות
מרגיש שאין ביכולתו להמשיך .לאחר טיפול נוסף הוא חוזר שוב למגרש ,כשהוא צולע
ונאנק מכאבים ,ומנסה להשתלב במשחק .בדקה ה ,45-ממש לפני השריקה למחצית,
פייגנבוים פורץ בצד שמאל ומעביר כדור לחזום .חזום ממשיך לצד ימין ,לבורבה ,וזה
עוצר את הכדור בחזה ובועט ברגל ימין ,הרגל הבריאה ,טיל לפינה הרחוקה1 .׃ 0להפועל.
זו היתה גם התוצאה הסופית של אותו דרבי .אחרי המשחק סיפר בורבה כי ברגע שנכנס
הגול ,חלפו כל הכאבים.
 ÆÌÂÈ„ËÒ È˜‡Èבמסעה של הנבחרת לארצות הברית נערך משחק במגרשה המיתולוגי
של קבוצת הבייסבול ניו יורק יאנקיז .היריבה היתה נבחרת כוכבי הליגה האמריקאית.
≥π
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בדקה ה 18-לקח בורבה כדור באמצע המגרש ,פרץ בספרינט לרחבה של האמריקאים
ובעט טיל לרשת .בדקה ה 68-הוסיף בורבה בעיטה מ 20-מטר ,שעברה בין ידיו של
השוער .ישראל ניצחה 3׃ .1בייב רות ,שחקנה האגדי של הניו יורק יאנקיז ,אמר
פעם שהמשחק האמיתי היחיד שקיים הוא בייסבול .הוא לא ראה ,כנראה ,את הטילים
של ג׳ורג׳.

‡¯®‰ßÊ·© Â¯ßÊ· ‰È
˘±π∏µ≠±π∂∏ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ Æ¯ÚÂ

״כשהייתי ילד גרתי במושב גנתון ולמדתי בכפר הנוער בן שמן .שם ,בשנה הראשונה שלי
בבית הספר ,ראיתי בפעם הראשונה בחיי מגרש כדורגל .זה היה בשנת  ,1957כשהייתי
בן שש וחצי .התלהבתי וכשבאתי הביתה ,בניתי שער בחצר ליד הבית .בערך באותו
זמן קיבלתי כדור במתנה מדוד שעלה לארץ מבולגריה וביקשתי מאחותי שתבעט לי
לשער .כילד זכור לי יענקל׳ה חודורוב הגדול .הערצתי אותו ונהגתי לגזור את תמונותיו
מהעיתונים שהיו בבית.
כשהייתי בן תשע החליטו הורי לעזוב את המושב ועברנו לגור בבת ים .שנתיים אחר
כך ,ב ,1962-בנו את איצטדיון בלומפילד .יום אחד לקח אותי אבא לראות את הפועל
משחקת נגד לבסקי סופיה ,שהיתה הקבוצה האהודה עליו .הגענו למגרש וישבנו בשער
 .5בשבילי זו היתה חוויה עצומה .בהפסקה עלו לדשא שתי קבוצות ילדים של הפועל,
ילדים בני  ,11-10ששיחקו אדומים נגד לבנים .החלטתי שגם אני רוצה להיות כמוהם
ולשחק במגרש הזה.
כמה ימים אחר כך ,בסופו של יום הלימודים ,באתי הביתה ומיד לקחתי אופניים
ויצאתי למסע לבלומפילד .גרנו אז בשכונת רמת יוסף בבת ים .חציתי פרדסים ,גבעות
ושדות עד שהגעתי בדרך כלשהי לאיצטדיון .הייתי לבוש במכנסי חקי קצרים ,חולצה
קצרה ונעלי עבודה גבוהות .השער היה פתוח וכשנכנסתי ,ראיתי  50ילדים מתאמנים
על הדשא .בחור ממושקף ,אחר כך נודע לי שזה היה יוסק׳ה זוסמן ,ניגש אלי ושאל
מה אני רוצה .׳באתי לשחק,׳ עניתי לו .הוא הכניס אותי ,נתן לי חולצת מגבת שחורה
שהגיעה עד ברכיי והביא אותי למאמן הילדים ששאל אותי באיזה תפקיד אני משחק.
עניתי ללא היסוס׃ ׳שוער.׳ הוא לקח כדור ,זרק אותו כמה פעמים ימינה ושמאלה ואני
זינקתי ותפסתי .המאמן אהב ,כנראה ,את מה שראה ואמר ליוסק׳ה׃ ׳זה שוער טוב ,אני
צריך אותו לשבת.׳ אמרו לי להביא תמונות בשביל כרטיס שחקן.
רכבתי מהר הביתה .לא סיפרתי לאמא שלי שהייתי בבלומפילד ,אבל אמרתי לה שאני
רוצה לשחק בהפועל וחבר אמר לי ,שאם אני רוצה ללכת לשם אני צריך להביא תמונות.
אמא שלי היתה משוגעת על כדורגל .בלי לחשוב פעמיים היא לקחה אותי להצטלם
π¥
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ובאה איתי לבלומפילד .נתנו
את התמונות ,אמא שילמה
ארבע לירות עבור תעודה
רפואית ואז אמרו לה׃ ׳גברת,
את צריכה לקנות לילד נעליים.
הוא צריך לשחק בשבת.׳ בבת
ים וביפו לא היו חנויות
לציוד ספורט ולכן שלחו
אותנו לדיזנגוף ,לחנות ציוד
הספורט של יוסל׳ה מרימוביץ׳.
נסענו מבלומפילד לחנות ושם
קנתה לי אמא נעליים שטוחות
בעלות סוליות גומי .אלו היו
הנעליים שבהן שיחקו ילדים
באותה תקופה.
כך ,בגיל  ,11התחלתי לשחק
בקבוצת הילדים של הפועל.
כשגדלתי ,המשכתי לשחק
אריה בז׳רנו  /צילום׃ מימל
בקבוצות הנערים והנוער .ב-
 ,1968כשהייתי בן  ,17נפצעו
שני השוערים של הקבוצה הבוגרת ,טומבולסקי ואלקיים .ביום רביעי באותו שבוע
אמרו לי שאני מתחיל להתאמן עם הבוגרים .בלילה לא ישנתי דקה ,ידעתי שאני הולך
להתאמן עם שים ,חזום ופייגנבוים  -שחקנים שהיו אלילים עבורי .באימון שכחתי הכל.
אמרו לי׃ ׳שמע ,ילד .תחשוב שאתה משחק בנוער ואל תפחד מאף אחד.׳ עד שבת כמעט
לא נרדמתי .בשבת שיחקנו נגד שמשון ,שיחקתי טוב ומאותו יום עברתי לסגל הקבוצה
הבוגרת .אבי בנימין ואני היינו בערך באותה רמה והתחרינו על המקום בהרכב .אחרי
שלוש שנים עזב אבי לאוסטריה ואני נשארתי שוער ראשון.״
˘ Æ‰ˆÂ·˜ Ï˘ Ï‡¯ÂÓ ‰Ê ¯ÚÂ״באחד האימונים קיבלתי מכה חזקה ,היד הסתובבה לי
ונכנסה לתוך הכתף .לקחו אותי לבית החולים ׳איכילוב׳ ,הרדימו אותי ,החזירו את היד
למקום וגיבסו אותה .הסבירו לי ששברתי חלק מהמרפק ומוטב שאשכח מכדורגל למשך
מחצית השנה הקרובה .בינתיים הסתבכה הפועל בתחתית והפסידה פעם אחר פעם .הוחלט
שחייבים להחזיר אותי לשחק ואחרי פחות מחודש וחצי הסירו לי את הגבס .היד היתה
πµ
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עדיין מוגבלת מאוד וממש לא יכולתי ליישר אותה ,אבל לא היתה ברירה והתחלתי
לשחק .עליתי למשחק נגד הפועל ירושלים ,שהסתיים בתיקו אפס ופתח סדרה של 16
משחקים ללא הפסד .כולם טענו ש׳בז׳ה החזיר את הביטחון לקבוצה׳.
אני זוכר איך דוביד אמר פעם׃ ׳שוער זה לא כמו שכולם אומרים 50 ,או אפילו 90
אחוז מהקבוצה .שוער זה מוראל של קבוצה.׳״
 Æ¯¢˙È· Ï˘ Ï‰˜‰ ˙‡ ÚÈ‚¯Ó ‚¯ÂÂ„‰״שיחקנו נגד בית״ר במגרש ימק״א ,במשחק
חשוב עבור שתי הקבוצות ,שהיו ממוקמות בתחתית הליגה .בימק״א היה מקום לחמשת
אלפים צופים ,אבל נכנסו תשעת אלפים .הקהל עמד ממש על הקווים ובכל בעיטת קרן
נדנדו לי את השער .כשהובלנו 2׃ ,0התחילו לזרוק עלי אבנים .בערך בדקה ה 80-היתה
בעיטת קרן לזכות בית״ר ופתאום פגעה אבן בשופט הנדוורג .הוא הסתובב אלי וצעק׃
׳בז׳רנו תפסיק לזרוק אבנים.׳ הקהל התחיל לצחוק .כשקרבה הדקה ה ,90-עמד הקהל
לפרוץ את הגדרות מרוב תסכול .שחקן של בית״ר בעט בכדור ופרימו עשה תנועה כאילו
הוא נוגח ,התכופף ונתן לכדור להחליק על עורפו ,כך שיגיע אלי .בין פרימו וביני היה
תיאום עיוור .פתאום שמענו שריקה וראינו את הנדוורג רץ כמו מטורף למרכז הרחבה
ומסמן פנדל .׳הנדוורג ,אתה משוגע ,איזה פנדל?׳ אמרתי לו .׳שתוק וזוז מכאן מהר,׳
הוא ענה לי ,׳פרימו נגע בכדור ביד.׳ שייע הגיע ודיבר עם הנדוורג באידיש .הנדוורג
הסביר לו שאם אנחנו רוצים לצאת מכאן בחיים ,כדאי שנשתוק ונאפשר לבעוט את
הפנדל .שחקן של בית״ר בעט וצמצם את התוצאה ל2-׃ .1הקהל נרגע קצת וחזר ליציעים.
׳הנדוורג,׳ אמרתי לשופט ,׳מה אתה עושה? הם ישוו!׳ הנדוורג אמר לי לא לדאוג ,שרק
מיד לסיום ורץ לחדרי ההלבשה .ככה הוא הרגיע את הקהל וגם ניצחנו במשחק.״
· ÆÚÈ·‚‰ ˙‡ ÏÈˆÓ ‰ßÊגמר גביע המדינה לעונת  .1971/1972הפועל מובילה 1׃ 0על
הפועל ירושלים .חמש דקות לסיום מרים אלי מזרחי מירושלים כדור למרכז הרחבה,
שלמה מהטבי עוצר חמישה מטרים מהשער ובועט כדור חזק לפינה .בז׳רנו מזנק והודף.
מהטבי נוגח את הכדור החוזר לחיבורים ובז׳רנו הודף פעם נוספת .הפועל מנצחת
1׃ 0וזוכה בגביע.

¯ÔÂ¯„Ï˜ ÈÂ
˜˘¯¨ ˘±π∑±≠±π∂π ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ

רוני קלדרון נולד בתל אביב ב 1952-וגדל בדרום העיר ,בשכונת שבזי .הוא נחשב
לכישרון גדול ,שיחק בהפועל מגיל תשע והגיע לקבוצה הבוגרת בגיל  .17אחר כך נסע
להולנד והצטרף לקבוצת אייאקס ,שם נחשב ליורשו המיועד של יוהן קרויף ,אבל כעבור
∂π
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מספר חודשים חזר לארץ ושיחק בהפועל תל אביב והפועל רמת גן .בגיל  25נסע שוב
לחו״ל ,הסתבך בעסקות סמים ולבסוף נשפט למאסר של  32שנים בברזיל .הוא ברח
מהכלא ומאז נעלמו עקבותיו.
 ,1969 Æ‰·È‰¯Ó ‰ÚÙÂ‰הפועל מנצחת את בני יהודה 4׃ .1הכותרת ב״ידיעות אחרונות״׃
״קלדרון בישל וחבריו האכילו את בני יהודה.״ רן גלעד כותב׃ ״הצופים ראו הופעה
מרהיבה של כוכב עולה בכדורגל הישראלי׃ רוני קלדרון ,בן  .17זכרו היטב את השם
הזה ,כי הוא עתיד לתפוס ברבות הימים מקום נכבד בנבחרת הלאומית.״ רוני מבשל
שני שערים לג׳ורג׳ בורבה ,אחד מהם בדקה ה84-׃ ״המגן קסטרו שלח כדור קרן קצר
משמאל אל קלדרון ,וזה פרץ בביטחון לתוך הרחבה ,עבר את המגן ,אבישי סולמי ,ואת
האחים מנחם ושאול כהן בתעתוע מרהיב ,ואז ,בהיותו קרוב מאוד לשער ,הבחין בבורבה
שעמד בעמדת הבקעה טובה יותר ,הסיט אליו ,ובורבה ירה לרשת בני יהודה.״
 Æı¯‡· „ÏÂ˘ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ÔÂ¯˘ÈÎ‰שמעון בן יהונתן׃ ״שיחקתי עם רוני קלדרון
וגם אימנתי אותו בהפועל רמת גן .בעיני הוא הכישרון הגדול ביותר שנולד בארץ.
ההנהלה של הפועל שגתה קשות בכך שלא ידעה איך לטפל בו .הוא היה ילד נהדר ואדם
יוצא מן הכלל .אילו היה ממשיך ואילו נמצא האדם שיכוון אותו ,הוא היה יכול להגיע
רחוק .כשאייאקס רצתה אותו ,הוא נכנס להסגר והתחיל לשחק בשורותיה .הם ראו אותו
כמועמד לרשת את קרויף ,אבל אחרי חצי שנה נשבר לו והוא ברח מאייאקס וחזר לארץ.
במשך הזמן נדבקו אליו כל מיני טיפוסים שליליים והוא התחיל להתדרדר.
במשחק נגד בית״ר בבלומפילד ,עבר קלדרון את כל ההגנה שלהם ,כולל השוער.
חייל אוהד בית״ר קפץ למגרש וניסה להכות אותו ,אבל רוני עשה לו הטעייה ועבר גם
אותו .זה שיגע את כל אוהדי בית״ר .הגדרות התמוטטו כאילו היו עשויות מנייר והם
רדפו אחרינו עד חדרי ההלבשה .בכניסה לחדרי ההלבשה היו מדרגות .יצאתי עם טיש,
נוריאלי ,אלקיים ושחקנים נוספים וכל מי שעלה למדרגות ספג בקבוק .הם נבהלו ,ראו
שאי אפשר לפגוע בנו ,חזרו לאיצטדיון ושרפו את השערים.״
 Æ‰Â„‡¯ÓÓ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÊÂ‡ÂË¯ÈÂאריה בז׳רנו׃ ״רוני קלדרון היה אחד ויחיד ,הכישרון
הגדול ביותר ששיחקתי איתו .לדעתי הוא היה וירטואוז גדול יותר ממראדונה ואני מניח
שהרבה אנשים שראו אותו משחק יסכימו איתי.
כשנבחרת הנוער עד גיל  19היתה בהולנד ,שיחקנו נגד נבחרת הולנד עד גיל 23
והפסדנו 0׃ .1אחרי המשחק הזמינו את רוני ואותי למבחנים בקבוצת אייאקס .כשהסתיימו
המבחנים חזרנו לארץ והתגייסנו לצה״ל ,אבל רוני עשה בלגאן .נדמה לי שהוא לקח
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רוני קלדרון  /צילום׃ מימל

מסטינג ופתח למ״פ שלו את הראש .קבעו לו פרופיל  21ושחררו אותו מצה״ל .הוא נסע
להתאמן באייאקס עד שנמאס לו ואז חזר לארץ.
רוני ידע לסובב כדורי עונשין בצורה מושלמת .הוא היה בא שעה וחצי לפני כל אימון,
בועט מהקרנות ומסובב כדורים .לפעמים היה שוכב על הרצפה בחדר ההלבשה ומתערב
איתנו שיצליח להקפיץ את הכדור  200פעם .אחר כך היה עולה לשער  7ומקפיץ את
הכדור עד למדרגה האחרונה.
פעם שיחקנו נגד הפועל כפר סבא בבלומפילד .לכפר סבא היה שחקן גבוה וחזק בשם
פטרבורג .הכדור נבעט לעברו ,אבל רוני פחד להיכנס איתו לתיקול ,עשה תנועה כאילו
הוא בועט קדימה ובעט בכדור מלמטה .הכדור עף לעברו של פטרבורג שהיה בטוח
שהכדור מגיע אליו ,אבל אז הוא הסתובב )הכדור ,פטרבורג הסתובב אחר כך (...וחזר
לרוני .גל של צחוק נשמע ביציע...״
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¯˜¯ÂË ®ÈÓÈß‚© ˙ÚÙÈ
˜˘¯±π∏¥≠±π∑≤ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ Æ

״נולדתי ב 1955-ביפו .התנאים בשכונה שבה גדלתי היו קשים מאוד ,תושבי השכונה
התקיימו בקושי ובני נוער רבים התמכרו לסמים .שמונה מתוך  30ילדים שלמדו איתי
בבית הספר היסודי מתו במשך השנים ממנת יתר של סמים וכמעט כל השאר בילו
תקופות ארוכות בבתי סוהר.
הייתי בן שני מתוך שמונה ילדים׃ בת ושבעה בנים .אבא שלי ,שהיה דייג ,התקשה לפרנס
משפחה בת עשר נפשות ולעתים עבדתי איתו בדיג ,כדי לעזור בפרנסת המשפחה.
אחי הבכור שיחק כדורגל בקבוצת צעירי יפו והיה שחקן מצוין ,אבל בגיל צעיר שבר
את הרגל ,התקשה להתאושש מהפציעה והפסיק לשחק .אני נכנסתי במקומו לשחק
בצעירי יפו ,עד שבגיל  17ראה אותי מישהו משחק על שפת הים והביא אותי להפועל.
בהפועל קיבלו אותי שני אנשים נהדרים׃ שמואל סגל ,המאמן הראשון שלי ,ואיצ׳ה
איזקוב ,מנהל הקבוצה .מהרגע הראשון שבו דרכתי במגרש של הפועל הם נתנו לי
להרגיש בבית.
אחרי שהסתיים האימון הראשון שלי ,חיבק אותי שמואל סגל ואמר לי׃ ׳תשמע טוב,
ילד .אם תהיה רציני ,תדע לעבוד קשה ותקשיב למאמנים שלך ,תגיע רחוק .דרך הכדורגל
אתה יכול להגיע לנבחרת ישראל והרבה תמונות שלך יופיעו בעיתונים.׳ את כל מה
שקרה לי במהלך הקריירה הוא ניבא מילה במילה אחרי האימון הראשון.
ברור לי לגמרי ,שלולא התמיכה של סגל ואיצ׳ה איזקוב והאהבה שלהם אלי ,לא הייתי
מחזיק מעמד בקבוצה .הקריירה שלי היתה רצופת מכשולים ,אבל השניים האלו הכינו
אותי לקראתם ותמיד ידעו לשמור עלי ולכוון אותי .לשחק ולהצליח בקבוצה בליגה
הלאומית היה עבורי קשה הרבה יותר מאשר עבור שחקן יהודי ,שלא נאלץ לסבול כל
יום מחדש מכיוון שהוא ערבי או שחור .תמיד חשבתי שלא אכפת לי לאכזב את עצמי,
אבל אסור לי לאכזב את סגל ואיזקוב ולכן עשיתי תמיד הכל כדי שהם יהיו גאים בי.
במשחק הראשון שלי בקבוצת הנוער הבקעתי שני שערים וכולם דיברו על זה ש׳יש
שחקן ערבי מצוין בנוער של הפועל׳ .הארי גיים אימן באותם ימים את הקבוצה הבוגרת
ואחרי כמה חודשים הוא הזמין אותי לאימונים והתחלתי לשחק בליגה הלאומית .כבר
במשחק הראשון נגד הכוח ,במגרש גלי גיל ,הבקעתי שער.
ב 1976-הזמין אותי דוביד ,שהיה מאמן הנבחרת ,לנבחרת ישראל שנסעה לאולימפיאדה
במונטריאול .זו היתה הפעם הראשונה שבה הוזמן שחקן ערבי לנבחרת .שיחקתי בנבחרת
קרוב ל 40-משחקים.
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במשך כל הקריירה שלי תמיד קיללו אותי על רקע היותי ערבי .המקללים היו אוהדים
של קבוצות יריבות וגם שחקנים של אותן קבוצות .היחידים שלא קיללו אותי מעולם
על רקע גזעני היו האוהדים של הפועל .הם אהבו אותי מההתחלה וההצלחה שלי נזקפת
במידה רבה לזכות העידוד והתמיכה שקיבלתי מהם.
עד היום אני שמח וגאה מאוד על כך שהפועל מובילה בארץ בשילוב וקידום של
שחקנים ערבים ,שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר .למרות שמספר השחקנים הערבים
בקבוצות אחרות גדול יותר ,הם אינם מקבלים מהאוהדים את החום והאהבה שקיבלתי
אני וששחקנים כמו אחמד מוסה קיבלו אחרי.
‡ ÆÌÈÏÂ„‚‰ „Áיעקב אקהויז׃ ״ג׳ימי טורק היה כישרון אדיר .היו לו כוח ,מהירות,
בעיטה בשתי הרגליים ומשחק ראש מעולה .הוא היה יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר,
אבל פציעה השביתה אותו ואחריה לא הצליח לחזור לעצמו .הוא היה אחד השחקנים
הגדולים ביותר ששיחקתי לצדם.״
 øÈÓÈß‚ ‰ÓÏ״יש לי אח צעיר ממני בשם ג׳מאל ,שדומה לי מאוד והרבה אנשים בשכונה
התבלבלו בינינו וקראו גם לי ג׳מאל .ביפו גרה לידנו משפחת מקמל .שניים מבני
המשפחה הזו ,שהיו בערך בגילי ,הצטרפו יחד איתי לקבוצת הנוער של הפועל ולפעמים
קראו לי ג׳מאל ,כמו בשכונה .כשעברתי לקבוצה הבוגרת ,עבר איתי גם אחד מהאחים
מקמל .כשהארי גיים שאל אותי איך קוראים לי ,אמרתי לו ׳ריפעת׳ ,אבל הוא התקשה
לבטא את השם הזה .במהלך אחד האימונים הראשונים הוא שמע את מקמל קורא לי
׳ג׳מאל׳ ,זה נשמע לו דומה ל׳ג׳ימי׳ והוא התחיל לקרוא לי ׳ג׳ימי׳ .מהר מאוד אימצו
כולם את השם והוא דבק בי עד היום.״
¯ ÆÏÈËÚÙÈתמיד היתה לי בעיטה חזקה ואהבתי לבעוט מרחוק .רוב הגולים שלי הובקעו
מבעיטות חזקות מחוץ לרחבה ,מ 30 ,25-ואפילו  35מטר .באחד המשחקים במגרש ימק״א,
נגד הפועל ירושלים ,בעטתי בתחילת המשחק שתי בעיטות עונשין מ 35-מטר והכדורים
שרקו ליד המשקוף .אחרי עוד כמה דקות נפסקה עברה לטובתנו באזור קו האמצע.
הנחתי את הכדור בתוך עיגול האמצע והחלטתי שאני בועט לשער .שבתאי לוי נכנס
לרחבת ה 16-של ירושלים וסימן לי להרים לו את הכדור .קובי זיתוני ,שהיה לידי,
שאל אותי׃ ׳מה אתה הולך לעשות?׳ כשאמרתי לו שאני בועט לשער הוא לא האמין׃
׳מה ,אתה מטורף? מאמצע המגרש לשער? תעזוב לי את הכדור ולך לעזור לשבתאי.
יש שם שני בלמים חזקים שיפריעו לו ברחבה.׳ ׳קובי ,זוז הצדה,׳ אמרתי לו ,׳לא יעזור
לך כלום ,אני בועט לשער וזה גול.׳ הנחתי את הכדור ליד עיגול האמצע ,הספקתי עוד
לשמוע את דוביד צועק לי מהצד׃ ׳ג׳ימי ,מה אתה עושה? לך תעזור לשבתאי!׳ ,אבל
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התעלמתי מהצעקות שלו.
אני זוכר גם שגנבתי שלושה-ארבעה מטרים והשופט בא והחזיר את הכדור אחורה.
אמרתי לעצמי שאפילו אם הוא יחזיר את הכדור לקו ה 16-שלנו ,אני בועט לשער .היתה
לי הרגשה טובה .רצתי ובעטתי .הכדור עלה לגובה ונכנס ישר לחיבורים .אחר כך מדדו
את מהירות הכדור לפי הצילום בטלוויזיה ואמרו שהיא היתה  130קמ״ש .במשך כמה
שניות היה שקט במגרש ,אף אחד לא האמין שנכנס גול ממרחק כזה ,ואז התחילו כולם
לקפוץ עלי .ניצחנו 3׃ 2ואני הבקעתי עוד שער ,שגם הוא היה בבעיטה לחיבורים ,אבל
זה כבר היה מקרוב ,ממרחק של  20מטר בערך...״

ÊÈÂ‰˜‡ ®‰˜È© ·˜ÚÈ
·±ππ≤≠±π∑¥ ÌÈ˘· ÏÚÂÙ‰· ˜ÁÈ˘ ÆÌÏ

״בשנת  ,1970כשהייתי בכיתה ח׳ ,שיחקתי בקבוצה של בית הספר שלי באליפות ישראל
לבתי ספר יסודיים .בית הספר היה בשכונת ׳מורשה׳ ברמת השרון ,השכונה שבה גרתי.
ניצחנו בשלבים המוקדמים ,עלינו לשלבים המתקדמים במכון וינגייט ולבסוף זכינו
באליפות .כנראה ששיחקתי מעל הממוצע ,כי בסוף האליפות בא אלי אברהם בכר,
שהיה מאמן נוער בהפועל ,והזמין אותי לשחק אצלו .באותה תקופה הייתי בכלל אוהד
הפועל פתח תקווה ,ילד די ביישן ,והרעיון לנסוע רחוק כל כך כדי לשחק כדורגל ממש
לא נראה לי.
שנה אחר כך דיבר איתי בכר פעם נוספת .הייתי כבר בכיתה ט׳ והוא הציע לי להביא
כמה חברים לאימון בהפועל .הוא הבין ,כנראה ,שכך ארגיש יותר בנוח .הגעתי עם כמה
חברים לאימון ואחרי שבכר בחן אותנו ,הוא הזמין רק אותי למשחק גביע בשבת בבוקר,
בירושלים .עוד לא היה לי כרטיס שחקן ,אבל לבכר זה לא הפריע׃ ׳תבוא ,תתלבש,
תשב על הספסל ותכיר את הקבוצה.׳ בשבת קמתי בחמש בבוקר ,הלכתי לצומת הכפר
הירוק ומשם נסעתי בטרמפים לבלומפילד .שבוע אחר כך היה לקבוצת הנערים משחק
ליגה ,שוב בירושלים ,ובו כבר שיחקתי.
אחרי שזכינו באליפות במשך שנתיים ברציפות ,עליתי לקבוצת הנוער וגם היא זכתה
באליפות .הארי גיים ,שהיה מאמן הפועל באותה תקופה ,ראה אותי משחק והעלה אותי
לקבוצה הבוגרת .המשחק הראשון שבו השתתפתי היה באמצע העונה ,נגד בית״ר תל
אביב ,כשרחמינוביץ׳ היה פצוע .עליתי לשחק לצדו של פרימו ,שיחקתי היטב ובאחד
העיתונים נבחרתי אפילו כשחקן המצטיין במשחק .אחרי כמה שבועות חזר רחמינוביץ׳
ואני עברתי לשחק כמגן ימני .מאוחר יותר ,כשפרימו פרש ,החלפתי אותו כבלם אחורי
ובתפקיד זה המשכתי לשחק במהלך רוב הקריירה .לפעמים שיחקתי גם כקשר ,בייחוד
אצל דוביד.
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שיחקתי מ 1974-עד  1992ובשנים אלו השתתפתי ביותר מ 500-משחקי ליגה ,אני חושב
שזהו השיא במספר משחקים לשחקן בהפועל .אני מחזיק גם בשיא המשחקים הרצופים
לשחקן  -כ 300-משחקים.
בשנים האחרונות אני מעורב בפרויקטים של בתי הספר לכדורגל של הפועל .מדובר
בפרויקטים שיזם מוטי אורנשטיין ,אחד מבעלי הקבוצה .לפני חמש שנים התחלתי
לעבוד בכלא ׳השרון׳ עם נערים בני  ,18-14ששפוטים על עברות קשות׃ סמים ,אונס
ואפילו רצח .הפועל תרמה את כל הציוד לפרויקט .יש לי הרבה מאוד סיפוק מהעבודה
עם הנערים ,ממש כיף לראות את ההתלהבות שלהם בכל פעם שאני בא .מדי פעם אנחנו
מארגנים טורניר ומגיעים אליו שחקנים מהפועל.
במשך שנתיים אימנתי גם בבית הספר לכדורגל של הפועל במג׳ד-אלכרום .הגעתי
לכפר מדי יום שישי וקיימתי מספר אימונים ,במקביל לפעילות של צוות מורות ,שהעבירו
שיעורים במקצועות לימוד שהילדים התקשו בהם .זה פרויקט נהדר ,שנהניתי מאוד
לקחת בו חלק .הרגשתי שאנחנו תורמים המון לילדים ,למדינה וגם להפועל.״
 ÆÍÂÈÁ‰״אני בן אדם אופטימי ובדרך כלל אני מחייך .כשהייתי יוצא מבלומפילד אחרי
משחק ,אפילו אם הפסדנו ,תמיד חייכתי ,למרות שלקחתי ללב את ההפסד .האוהדים
ידעו את זה ,כנראה ,כי זה לא הפריע להם לאהוב אותי.״
 .16.5.1981 Æ˙ÙÁÂÒ ˙ÏÂÎÈהפועל מנצחת 5׃ 1את מכבי פתח תקווה וזוכה
באליפות .אלי עזור בוחר באקהויז ל״כוכב המחזור״ של ״חדשות הספורט״׃ ״יעקב
אקהויז  -כדורגלן הכל-בו המצוין של הפועל תל אביב זכאי השבת לתואר ׳כוכב
המחזור׳ של ׳חדשות הספורט׳ .הפגין יכולת סוחפת במרכז השדה של קבוצתו,
חיסל כמעט לחלוטין את ניסיונות התקיפה של היריב ואף התפנה לבנות את
התקפות קבוצתו .גילה דינמיות וניידות רבה וידע לשגר כדורי סרגל לחבריו.
היה שותף להבקעת שניים משערי קבוצתו ובעצמו היה קרוב לשער נוסף .הפגין
את אחד ממשחקיו הגדולים במדי הפועל תל אביב.״
 Æ˙ÂÙÈÏ‡‰ Ï˘ ·Ï‰עונת האליפות  ,1980/1981״חדשות הספורט״ בוחר בינקה לשחקן
העונה׃ ״יעקב אקהויז  -׳הלב של האליפות׳; ינקה הצנוע והנחבא אל הכלים ,הפך משחקן
הגנה אפור למנהיג הקבוצה ולמנוע שלה בדרך אל התואר .בפיקחות ובתבונה הוליך
את חבריו לכתר אליפות ראשון לאחר  12שנה ,ואם כי אחרים הוארו לרוב בזרקורי
התהילה ,לא נמצא ראוי ממנו לתואר הראשון במעלה העונה.״
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 ,15.12.1983 Æ·Â‰ˆ ÒÈË¯Î ‚ÙÒ ÊÈÂ‰˜‡ ·˜ÚÈ״חדשות הספורט״׃ ״יעקב אקהויז הוא,
ללא ספק ,תופעה בכדורגל הישראלי .עשר שנים לאומיות לא עשו דבר לצעיר המוצק,
ושלא כדרכם של שחקני עורף טיפוסיים ,הוא שומר על רמת הגינות לא אופיינית לכסחני
הליגה הפרושים בעשרות במגרשי הליגה הבכירה ...הגינותו הבולטת הצמידה אותו דרך
קבע בפסגת דירוג ההגינות ,אבל השבת ,בחיפה ,קרה משהו מוזר.
יעקב אקהויז ספג כרטיס צהוב.
במחשבה ראשונה אפשר היה להניח כי הליברו המצוין של הפועל תל אביב ראה
בראשונה את הצבע הזה מול עיניו .אבל הוא מתוודה׃ ׳נכון שרבים חושבים כי זהו
הצהוב הראשון בקריירה שלי ,אבל האמת היא שלפני שלוש או ארבע שנים ,במשחק
נגד מכבי נתניה בבלומפילד ,ספגתי כרטיס צהוב...׳״
‡˜ .29.5.1987 ÆÁÒÎÓ ÊÈÂ‰גדי בלום ,״העיר״׃ ״הפועל תל אביב ,אלופה ,הצליחה
השבוע להינצל מירידה לליגה הארצית .ואיך הצליחה .יעקב אקהויז ,הכי שקט ,הכי
הגון ,מוצא את עצמו בגיל  30נכנס לשחקן ברגליים.
אחרי הניצחון בשבת על בית״ר נתניה ,שהשאיר את הפועל תל אביב בליגה הלאומית,
נראה יוסי תשובה הנתנייתי פוסע לעבר חדרי ההלבשה כשהוא גורר רגל ונאנק מכאבים.
בעוד יתר שחקני הפועל מתחבקים כאילו זה עתה נודע להם שבשנה הבאה תעבור
קבוצתם לשחק בליגה האנגלית ,צעד יעקב אקהויז לעבר תשובה והושיט לו יד .׳למה
עשית את זה?׳ ייבב תשובה והצביע על רגלו הפגועה .אקהויז השיב׃ ׳מה שאתה עשית
לי הרבה יותר גרוע .תאמין לי שלא קל לעצבן אותי.׳
במהלך אותו משחק התקדם אקהויז הבלם להתקפה ,נעצר בסמוך לקו ה 16-של
רחבת נתניה והמתין לכדור מורחק מההגנה .כשהכדור הגיע אליו ,שמע לפתע
מאחוריו׃ ׳עזוב ,עזוב.׳ ׳הייתי בטוח שמדובר בשחקן של הפועל שמסתער קדימה
ובאמת עזבתי .כשהסתובבתי לאחור נדהמתי לגלות את תשובה משתלט על הכדור.
זאת פעולה מאוד לא הוגנת .אני לא שחקן מלוכלך ,אבל אחר כך הוא כבר קיבל את
ה׳טאקל׳ שלו .הגיע לו.׳״

‚Â‡„Ï ÈÏÈ
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״קראו לי גיל ,כי כשנולדתי היתה בבית שמחה גדולה  -בן ראשון למשפחה אחרי שלוש
בנות .בילדותי הצטיינתי בטורנירי כדורגל של בתי ספר עד שיום אחד ,כשהייתי בן
עשר ,הזמינו אותי לבוא לאימון בהפועל בת ים .זה היה בשנת .1968
הגעתי לאיצטדיון העירוני ששכן בלב מעברת בת ים .ליד המגרש היה מתקן לאופניים
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ולידו ברז .הנחתי את האופניים על המתקן ,קשרתי אותם לברז והלכתי לאימון .האימון
היה נהדר ואני הייתי שמח וטוב לב ,עד שהתחוור לי שאין אופניים ,אין מתקן לאופניים
וגם הברז כבר איננו .כמובן שלא חזרתי יותר למגרש הזה והלכתי לנסות את מזלי במגרש
׳האדום׳ של הפועל תל אביב ,ששכן בגבול בת ים .עד היום אני מודה לאותו גנב אופניים.
אלמלא הוא ,ייתכן שלא הייתי זוכה לקריירה מרתקת בהפועל תל אביב.
גדלתי במשפחה מסורתית ולכן למדתי בבית ספר דתי .בנוסף להצטיינותי בכדורגל,
הצטיינתי גם בתלמוד ,בדינים ובמשנה .בכל יום ראשון נערך בבית הספר מפקד ולפעמים
העלו אותי על הבמה והכריזו שאני מצטיין בלימודים ,אבל גם מחלל שבת .זה לא הפריע
לי להתמיד בשני הדברים גם יחד ...בכיתה ח׳ נהוג לחזר אחרי התלמידים המצטיינים,
כדי שיגיעו לישיבות .גם אותי ניסו לשכנע ,אך סירבתי.
הקבוצה הראשונה שאהדתי היתה דווקא מכבי ,שבדיוק באותו זמן ניצחה בדרבי בתוצאה
5׃ .0אחרי חודשיים נערך משחק גומלין שבו ניצחה הפועל משני גולים של שייע
פייגנבוים ,ואז הפכתי לאוהד שרוף של הפועל .בגיל  16כבר נכללתי בקבוצה הבוגרת
ובמקביל שימשתי כקפטן נבחרת הנוער ,נבחרת האפרוחים והנבחרת האולימפית.״
 ÆÚÈ·‚ ‰‡È·Ó ÈÏÈ‚ Ï˘ „È‰״שלוש פעמים ברציפות הגענו לגמר הגביע .ב1981-
וב 1982-הפסדנו וב 1983-הגענו שוב לגמר ,נגד מכבי .לעלות בפעם השלישית
ברציפות לגמר הגביע זה לא דבר פשוט ולהפסיד בפעם השלישית ממש לא רצינו...
הובלנו 2׃ ,0מכבי השוותה ל2-׃ ,2ובאחת ההתקפות שלנו הייתי באזור הרחבה של
מכבי כשהכדור נבעט לעברי .הגנתי על הפנים כדי לא להיפגע והכדור פגע לי ביד,
אבל מכיוון שהפגיעה לא היתה מכוונת ,הורה השופט להמשיך במשחק .הכדור נהדף
לכיוון השער כאשר אבי כהן ,השוער מרכוס ואני פותחים במרדף אחריו .ידעתי שאת
הכדור הזה אני חייב להכניס לשער בכל צורה שהיא וכשראיתי שקשה לי להגיע לכדור
עם הראש ,עשיתי תנועה של נגיחה ואגרפתי את הכדור לתוך השער .התוצאה היתה
3׃ 2וזכינו בגביע .כבר באותו ערב נסעתי עם הנבחרת האולימפית לגרמניה ושם
סיפרו לי שראו בטלוויזיה איך הכדור ספק פגע ביד .באותו זמן לא רציתי לספר את
האמת ,כי לא רציתי להעיב על שמחת האוהדים .אז לא ידעתי עדיין ,שעבור האוהדים
השער הלא חוקי מתוק אפילו יותר משער חוקי .אני חושב שהשער ההוא מסמל את
הנחישות שלי .לא הייתי מוכן לוותר ומהרגע שסיני שלח לי כדור ,אפילו אם הכדור
לא היה אידיאלי ,ידעתי שאני עושה זאת ויהי מה.״
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‡ Æ∏∂≠‰ ‰˜„· ˙ÂÙÈÏ״לפני משחק האליפות נגד מכבי חיפה ,ב ,1986-סבלתי ממתיחה
טורדנית בשריר .במחזור הלפני האחרון שיחקנו בבאר שבע ואני לא שותפתי ,למרות
שבהרכב נכללו שני חלוצים .ידעתי שבמשחק נגד חיפה דוביד ישחק במערך סבלני
עם חלוץ אחד וחיפשתי גימיק כלשהו ,שישפיע עליו לשתף אותי .ביום ראשון לפני
המשחק הגענו לבלומפילד .זה היה יום למנוחה ומסאז׳ים ,אבל באיצטדיון היו אלפיים
אוהדים .לקחתי סל כדורים ,דפקתי בדלת של דוביד ,נכנסתי ואמרתי לו׃ ׳דוביד ,יאללה
תתלבש ,אתה הולך לאמן את השחקן שמביא לך את האליפות.׳ מעולם לא נכנסתי לחדרו
של דוביד קודם לכן .׳אין אימון היום,׳ אמר דוביד .׳בגביע ב 1983-הבקעתי את שער
הניצחון ובאליפות של  1981הבקעתי את הגול הראשון .אני איש לאירועים מיוחדים,׳
אמרתי לו ויצאתי .אלי יאני ראה אותי והצטרף אלי ,גם השוער המחליף הצטרף והתחלנו
להפציץ את השער הריק .אחרי כמה דקות יצא דוביד למגרש .הרגשתי מעין ׳זץ׳ בלב
ואמרתי לעצמי׃ ׳הצלחת.׳״
ביום שישי ,לפני המשחק ,ישבתי עם השדרן מוטי חביב ושיחקתי איתו שש-בש .מוטי
סיפר לי שהוא ׳משדר קווים׳ במשחק שלנו .׳אני אבקיע את הגול בדקה ה,85-׳ אמרתי
לו ,׳ואל תתבייש להגיד ששערותיך סומרות.׳ זה היה המשחק הראשון ששודר בטלוויזיה
בשידור ישיר .בבוקר המשחק באתי להורי ואמרתי להם׃ ׳אני הולך להבקיע גול ,אני
מרגיש את זה .אני גם אגיד לכם באיזו דקה .אל תתרגשו ותחזיקו טוב טוב זה את זה.׳
כשדוביד הכניס אותי למשחק במחצית השנייה ,לא נעתי לצדדים ,כפי שנהגתי בדרך
כלל ,אלא התמקדתי במרכז .המשחק התקרב לסיומו והתוצאה היתה עדיין 0׃ .0אנשי
מכבי חיפה ,שנזקקו לתיקו בלבד על מנת לזכות באליפות ,הריחו כבר את הזכייה
המתקרבת .כמה דקות לפני שהבקעתי את הגול צעק לי דוביד׃ ׳גילי ,רוץ קצת לצדדים.׳
׳אני הבטחתי לך ואני אקיים,׳ עניתי לו .אחרי חמש דקות קיבלתי את הכדור ממשה.
יכולתי לירות פצצה לעבר השער ,אבל אמרתי בלבי׃ ׳לא חזק ,לא חזק.׳ עשיתי מעין
חיתוך ׳סלייס׳ ,כמו שאנחנו בועטים בטניס רגל לפני האימון ,והכדור נכנס לשער מעל
אבי רן ז״ל.
במשחק הזה חשבנו על דבר אחד בלבד  -איך לנצח .בקבוצה היו שחקנים שגדלו
׳במקומות הנכונים׳ וראו בכדורגל מנוף לחיים טובים ,מכלול של שחקני אופי ,שהשנאה
להפסד היתה הכוח המניע אותם .היינו מאוד מחוברים ומאוד ׳רעים׳ .המשחקים בבאר
שבע מהווים דוגמה לרוע שהיה בנו .קבוצות שהתארחו בבאר שבע ספגו מכות ,דחיפות
ואגרופים משחקני באר שבע כשעברו במנהרה המוליכה לכר הדשא .רוב הקבוצות
השאירו את הנקודות כבר במנהרה ,אבל לא הפועל.״
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 .25.1.1981 Æ˙¯ÂÓ¯Óˆ ¯È·ÚÓ ÈÈÒהפועל נגד אלופת השנה שעברה ,מכבי נתניה.
 14אלף צופים בבלומפילד .ינקה אקהויז ,שבתאי לוי ,גילי לנדאו ומשה סיני מבקיעים
את השערים בניצחון גדול 4 -׃ .2משה סיני מקבל ציון  8וכך כותב עליו אליעזר לחנה
ב״חדשות הספורט״׃
״משה סיני  -לגבי הכוכב השבועי של הפועל תל אביב דומה שכל המוסיף גורע.
הכישרון הצעיר של המוליכה הציג בשבת את אחד המשחקים הטובים והמלהיבים שנראו
העונה על מגרשינו .הוא עשה בעצם הכל׃ מסיוע לחבריו בהגנה ,דרך עשיית המשחק
בפיקחות מדהימה ועד הבקעת שער שפשוט העביר צמרמורת בגופם של  14אלף הצופים.
את משחקו בשבת אפשר לסכם בשתי מילים  -כל הכבוד!״
· .12.4.1981 Æ˙È·‰ ÏÚהפועל מנצחת 2׃ 0את הפועל חיפה משני שערים של שבתאי
לוי .אלי עזור כותב ב״חדשות הספורט״׃ ״משה סיני  -צנום ,בטוח בעצמו ,בלרינה,
אדון ,בעל הבית ,אלה הם רק חלק מהתיאורים להם זכה הקשר הנפלא של המוליכה
הלאומית בשבת .תוך ניצול כושרו הגופני המעולה ׳שרף׳ משה סיני שטחים נרחבים
והרבה לפטם את חבריו בכדורים שאיימו שוב ושוב לחדור לשערו של אסייג .סיני היה
שותף פעיל לכיבוש השער השני של קבוצתו ובעצמו שיגר שני כדורים עזים לקורת
שער הפועל חיפה שמיאנו לחדור פנימה.״
 ÆÊ‚Ù ˙ËÈÚ·Â ÔÂÁËÈ· ¨˜Á˘Ó ˙ÈÈ‡¯ ¨˙ÂÁ˜ÈÙרן פוטשר מ״חדשות הספורט״ בוחר
בסיני לנבחרת העונה׃ ״משה סיני  -המטאור שעלה השנה בשמי הכדורגל הישראלי,
השחקן שהיה אלמוני בתחילת העונה ומפורסם ונערץ בסיומה .פיקחות ,ראיית משחק,
ביטחון ובעיטת פגז  -כל אלה הפכוהו לאחד הברגים החשובים ב׳מכונת האליפות׳ של
הפועל תל אביב והקנו לו מקום של קבע בהרכב הראשון של הנבחרת הלאומית.״
 Æ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ÔÏ‚¯Â„Î‰בדצמבר  1998הכריז ״עיתון תל אביב״ על משאל קוראים
לבחירת הכדורגלן התל אביבי הטוב ביותר בכל הזמנים 25 .מועמדים הועמדו לבחירה
ובהם גדולי הכדורגלנים ששיחקו בהפועל ,מכבי ,שמשון ,בית״ר תל אביב ,בני יהודה
ומכבי יפו.
מספר שבועות אחר כך פרסם העיתון את התוצאות .משה סיני קיבל את מספר הקולות
הרב ביותר ונבחר ,גם על ידי הקוראים וגם על ידי הפרשנים ,לכדורגלן הטוב ביותר
ששיחק בעיר תל אביב בכל הזמנים.
∂∞±
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״גדלתי באשקלון במשפחה מרובת ילדים .שני אחי שיחקו בהפועל אשקלון ומגיל צעיר
הייתי הולך לראות אותם משחקים .הצפייה במשחקים הלהיבה אותי מאוד וכך התחלתי גם
אני לשחק .בגיל  16כבר נכללתי בקבוצה הבוגרת .עם גיוסי לצה״ל הגעתי לחיל האוויר
ויום אחד ראיתי מודעה על מבחנים לאליפות חיל האוויר בכדורגל .אחרי המבחנים ניגש
אלי חייל אחד ושאל אותי איפה אני משחק מחוץ לצבא .זה היה ינקה אקהויז .הוא סיפר
שהוא משחק בהפועל ואמר שכדאי לי לבוא ,כדי שאנשי הפועל יראו אותי.
הגעתי לאימון .אנשי הפועל היו מרוצים ממני ורצו שאצטרף לקבוצה ,אבל באשקלון סירבו
לשחרר אותי .החלטתי להיכנס להסגר ובינתיים נותק הקשר ביני לבין הפועל .בתום תקופת
ההסגר התחלתי לשחק בהפועל באר שבע .שיחקתי שם שנה אחת ובאותה שנה הזדמן לי
להבקיע גול נגד הפועל תל אביב .זו היתה עונת  ,1980/1981שבה זכתה הפועל באליפות.
בהפסקה שמעתי פתאום את דוביד ,שהיה המאמן של הפועל ,צועק אלי׃ ׳ילד ,אתה נורמלי?
אתה הורס לי את האליפות!׳ לא האמנתי שהוא פונה אלי .אפילו שחקנים ותיקים התרגשו
לדבר איתו .׳מה אתה רוצה שאעשה?׳ שאלתי אותו .׳תשמע טוב,׳ אמר לי דוביד ,׳קח את
מספר הטלפון שלי ותיצור איתי קשר .טמון בך פוטנציאל אדיר.׳ בסיום העונה התקשרתי אליו
והוא הזמין אותי לאחד האימונים בבלומפילד .אחרי האימון קרא דוביד למנהל הקבוצה ואמר
לו׃ ׳סגור לי את העניינים איתו מהר ככל האפשר.׳ כך התחילה הקריירה שלי בהפועל.
כבר בעונה הראשונה שלי בהפועל זכינו בגביע .בדרך כלל שיחקתי כקשר מתחת
לחלוצים ,אבל לפעמים גם כחלוץ ואפילו כמגן .אצל דוביד הבקיעו הקשרים את רוב
השערים .החלוצים הטרידו את ההגנה וכשהמגינים של הקבוצה היריבה היו עסוקים,
באו הקשרים מאחור והבקיעו גולים.
דוביד לא האמין בדיבורים ,פוליטיקה ומילים יפות לא עשו עליו כל רושם .הדבר היחיד
שעניין אותו היה ׳שתשכנע אותו במגרש׳ .׳הבמה הטובה ביותר לשחקן היא המגרש,׳
נהג דוביד לומר .׳שם תראה לי מה אתה יודע ואם אתה יודע לעשות את זה טוב ,אין
סיבה שלא אאמין בך.׳
בחודש שקדם לשני המשחקים האחרונים בעונת  1985/1986נבחרתי בעיתונים כשחקן
המצטיין .במחזור הלפני אחרון ,לפני המשחק בבאר שבע ,יצאנו לבית מלון באשקלון
ושם נודע לי שדוביד החליט לא לכלול אותי בהרכב .׳דוביד ,למה אתה עושה לי את זה?׳
שאלתי אותו .הייתי נסער מאוד .׳אני מחליט ואני לוקח את האחריות,׳ השיב לי דוביד.
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המשחק החל וכבר בדקות הראשונות שמענו ברדיו שמכבי חיפה הבקיעה שני שערים.
המשמעות מבחינתנו היתה שאנחנו חייבים לנצח את באר שבע ,כדי לשמור על סיכוי
לזכות באליפות במחזור האחרון .דוביד שמע את התוצאה של חיפה ,הביט בי ואמר׃
׳עכשיו הכל על הכתפיים שלך .אני מכיר אותך .כשמרעיבים אותך מול הקבוצה הזו
אתה מתפוצץ עליהם .בוא ותראה להם מה אתה שווה.׳ נכנסתי ,בישלתי שער לאלי כהן
והבקעתי את שער הניצחון.
במשחק האחרון שיחקנו בבלומפילד נגד מכבי חיפה .לפני המשחק ישנתי במלון ׳דן׳ וכשנסעתי
למגרש ,הקיפו אותי מכוניות של אוהדי חיפה ,שצעקו אלי׃ ׳לא יעזור לכם כלום.׳ הבטתי
בהם וחשבתי על דבר אחד׃ איך אני גורם לאוהדים שלנו לצאת מכאן שמחים.
באותו משחק חסרו לנו כמה שחקני הרכב ובמקומם עלו שחקנים צעירים ,שהתרגשו
מאוד .דוביד שאל אותם איך הם מרגישים והם סיפרו לו שלא ישנו כל הלילה .הוא הלך
הצדה ,עטף כמה טבליות סוכרזית בחתיכת נייר ואמר להם׃ ׳קחו את הכדור הזה .תקבלו
ביטחון ותרגישו טוב.׳ השחקנים הצעירים בלעו את טבליות הסוכרזית ואחרי רבע שעה
באו לספר לו שהכדור עזר והם מרגישים חזקים מאוד .כנראה שהסוכרזית באמת עזרה,
כי אחרי  86דקות הגיע הגול המפורסם של גילי וזכינו באליפות...
שנתיים אחר כך זכינו באליפות נוספת ,הפעם עם איציק שניאור .בעונה הזו לא שיחקנו
כדורגל טוב כמו באליפויות הקודמות ,אבל המשמעת בקבוצה היתה חזקה מאוד .כבר
במהלך העונה התעוררו בעיות כספיות ,ההנהלה לא שילמה לנו והחובות הצטברו.
מנהלי הקבוצה לא האמינו שנצבור נקודות רבות כל כך ונזכה באליפות ולכן הבטיחו
לנו מענקים גדולים שלא יכלו לעמוד בהם.
מתחילתה של עונת  1989/1990לא קיבלנו שכר והשחקנים התחילו לשבות .האימונים
בוטלו .השחקנים נהגו להיפגש בבתי קפה ושם החליטו לא להתאמן ואפילו לא להופיע
למשחקים .למשחק נגד צפרירים שלחו את קבוצת הנוער.
ההשפלה הגיעה לשיאה כשהיינו אמורים להתמודד בחיפה נגד מכבי חיפה .במשך
השבוע החליטו השחקנים לא להופיע ,אבל אני החלטתי להפר את ההסכם והגעתי
לחיפה עם עוד שישה שחקנים .׳די ,נמאס לי,׳ אמרתי לעצמי ,׳יש לי מחויבות למועדון
הזה.׳ האמנתי שנעבור את התקופה הקשה ובסופו של דבר נקבל את השכר המגיע לנו.
עלינו למגרש עם שבעה שחקנים והשופט שרק לסיום המשחק .רשמו לנו הפסד טכני
והרגשתי היתה נוראה.
כשעזבנו את האיצטדיון ,ניגש אלי זוהיר בהלול ושאל אותי׃ ׳אתה לא חושב שאתה
בוגד בחבריך?׳ ׳זוהיר,׳ אמרתי לו ,׳יש לי מחויבות למועדון .אמנם אין לקבוצה כסף
ולא משלמים לי ,אבל זו לא סיבה לבגוד במועדון .הפועל תל אביב בנתה אותי .היום
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אין להם כסף ,אבל מחר אולי יהיה.׳
למחרת הגענו לאימון ואף אחד לא רצה לדבר איתי .׳ריבונו של עולם,׳ חשבתי,
׳אני משרת את המועדון .עשיתי את הדבר הנכון ,כדי שלא נקבל עונש כבד יותר מזה
שקיבלנו.׳ ׳עוד תראו שנהגתי נכון,׳ אמרתי לכמה שחקנים .היום אני רואה עד כמה
צדקתי .אילו לא היינו מופיעים כלל למשחק ,היתה הקבוצה צפויה לפגיעה קשה הרבה
יותר ואולי אפילו לפירוק.
המשחק שהוריד אותנו לליגה הארצית היה נגד בני יהודה .ההרגשה היתה איומה .חלק
מהשחקנים עזבו את הקבוצה ומהוותיקים נשארו רק אלי כהן ,ינקה אקהויז ואני .אינני
רוצה לחשוב מה היה יכול לקרות לולא נשארנו.
בליגה הארצית עברנו שנה לא קלה .כמה משחקים לפני סיום העונה היה לנו משחק קובע
ביבנה .אחד משחקני יבנה נכנס ברגלי בכוונה וגרם לי לחתך עמוק .כשדוביד ראה את
הפציעה ,הוא הורה לי ללכת לבית חולים .לא הסכמתי ושכנעתי את ד״ר ג׳ורג׳ קנדה
שיתפור לי את הרגל במגרש .נתנו לי זריקת הרדמה על המקום וד״ר קנדה עשה לי 15
תפרים .שמתי שני ספוגים ושני מגני עצם וחזרתי לשחק.
במשחק האחרון נגד רמת עמידר ידענו שאנחנו חייבים להבקיע יותר גולים ממספר הגולים
שתבקיע מכבי יבנה .לפני המשחק ישב דוביד עם ינקה ואיתי וסיפר לנו שהוא מתכוון
להציף את המגרש במים .זה היה יום חם ודוביד ידע ששחקני עמידר יבואו בנעליים רגילות
ויחליקו על המגרש .כך נוכל אנחנו ,שנשחק בנעלי ׳סטופקס׳ ,להביס אותם.
עלינו על המגרש בטירוף .ידענו שאנחנו חייבים לעשות הכל כדי לשוב לליגה
הלאומית .בתחילת המשחק קיבל פיטוסי מרמת עמידר את הכדור .אלי כהן ,במקום
לנסות להגיע לכדור ,נכנס ברגלו לגוף של פיטוסי ואמר לו׃ ׳אם אתה רוצה להמשיך
לשחק כדורגל ,תברח מהמגרש.׳
בדקה ה 16-הבקעתי את הגול הראשון בנגיחה ובהמשך המשחק הבקעתי שני גולים
נוספים .אני זוכר איך כל הצעירים  -אבוקסיס ,פליקס חלפון ,מוסטרל והרשליקוביץ,
באו לחבק אותי ואני אמרתי להם׃ ׳חזרו להגנה ותשמרו על השער ,כדי שלא נספוג
גול .אנחנו כבר נבקיע כמה שצריך.׳ המשחק נמשך ובכל פעם שהבקענו גול ,הובקע
גול גם ביבנה .מהיציע שמענו את השידור ברדיו נודד ממגרש למגרש  -מבלומפילד
ליבנה ,מיבנה לבלומפילד וחוזר חלילה ,אבל הסוף היה טוב .הפועל שבה למקומה
הטבעי  -הליגה הלאומית.
המשכתי לשחק שנה נוספת ובסיומה אמרו לי שרוצים לגדל דור צעיר והגיע זמני לעזוב.
כך הסתיימה התקופה הנהדרת שהיתה לי בהפועל.״
±∞π
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״גדלתי בשיכון סלע בנתניה .כמו ילדים רבים אחרים ,שיחקתי כדורגל בשכונה וחיכיתי
לרגע שבו אהיה גדול מספיק כדי לגשת למבחנים במכבי נתניה .החלום שלי היה לקבל
כרטיס ליגה .בשנת  ,1975כשהייתי בן עשר ,התגשם החלום והתחלתי לשחק בקבוצת
הילדים .שש וחצי שנים אחר כך צירף אותי שמוליק פרלמן ז״ל לסגל של קבוצת הבוגרים
ושיחקתי משחק אחד במסגרת גביע המדינה .אחר כך חזרתי לשחק בקבוצת הנוער ומדי
פעם שיחקתי גם בקבוצה הבוגרת ,עד שבגיל  18כבר הייתי שחקן לכל דבר בקבוצת
הבוגרים .בנתניה שיחקו באותם ימים עודד מכנס ,חיים בר ,בני לם ,חלפון ,שירזי
ופיזנטי .חשתי שזהו הישג גדול עבורי להיות חלק מהקבוצה ,עם כל הכוכבים האלה.
אחרי חמש שנים עברתי לשחק בבלגיה .רוני רוזנטל התחיל לשחק שם שנתיים לפני,
גם אלי אוחנה הגיע ואחריו הגעתי אני .במשך שנתיים שיחקתי בסטנדרד ליאז׳ עם
רוזנטל ,שעזר לי מאוד להיקלט בקבוצה וגם בחיים בבלגיה .התקופה שבה שיחקנו יחד
היתה מדהימה .בשנה אחת הבקענו שנינו יחד קרוב ל 35-שערים ,רוני בישל לי שערים
ואני בישלתי לו.
המעבר לאירופה היה בשבילי חלום נוסף שהתגשם .נהניתי מאוד לשחק במכבי נתניה
לפני שיצאתי לאירופה ובהפועל תל אביב כשחזרתי משם ,אבל התקופה שעיצבה אותי
כאדם היתה התקופה שבה שיחקתי בבלגיה .אני לא מתכוון דווקא לכדורגל ,כי בהפועל
הגעתי לריגושים גדולים מאוד ,אלא לדברים רבים בנוסף לכדורגל׃ למדתי שפות
ורכשתי ניסיון וביטחון .זו היתה חוויה גדולה להסתגל למערכת מקצוענית ,שהפערים
בינה לבין הקבוצות בארץ היו ענקיים.
אחרי ארבע שנים בבלגיה וכמה חודשים בצרפת ,בקבוצת לאנס ,חזרתי לנתניה .נפצעתי
פעמים רבות במהלך הקריירה ,אבל אז הגיעה הפציעה הקשה מכולן׃ במשחק גביע נגד
שמשון ניסיתי להרים כדור וסובבתי את הברך בצורה קשה .ניתחו אותי פעם אחר פעם.
אחרי כל ניתוח עברתי תקופת החלמה והתחלתי לרוץ על חוף הים ,בתקווה שהברך
תחלים בהדרגה ,אבל הכאבים לא חלפו .כעבור חודשיים-שלושה נכנסתי פעם נוספת
לאותו תהליך עצמו .המאבק היה קשה מאוד .חזרתי מאירופה בגיל  28ולא רציתי לסיים
את הקריירה בצורה כזו.
בוקר אחד פתחתי את ״ידיעות אחרונות״ ומצאתי שם כתבה על סיום הקריירה שלי.
כשקראתי את הכתבה הזו החלטתי לחזור לשחק ויהי מה .אחרי שלושה ניתוחים החליט
פרופסור מרטנס ,שניתח אותי ,׳לפתוח את כל הברך ולנקות הכל׳ .לדבריו ,זו היתה
∞±±
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האפשרות האחרונה שנשארה .השיקום
נמשך שמונה חודשים ושוב התחלתי
לרוץ על חוף הים ,אבל הפעם כבר לא
חשתי כאבים וידעתי שאני חוזר .הבטחתי
לעצמי שאשחק בדיוק כמו לפני הניתוח,
כי אם לא כן ,מה הטעם בכל המאמץ
האדיר שעשיתי?
אחרי תקופה של עבודה קשה מאוד,
בשיתוף עם סטנדרד ליאז׳ שלקחה על
עצמה את השיקום ,חזרתי לשחק .היה
שם מאמן שהעריך אותי מאוד והחליט
לקחת סיכון ולהחתים אותי ,למרות
שכבר שנתיים נעדרתי מהמגרשים.
מבחינתי ,עצם העובדה שחזרתי לשחק
שלום תקווה
אחרי הפציעה היתה אחד הניצחונות
הגדולים בקריירה שלי.
שיחקתי כמה חודשים בסטנדרד ,עד שיום אחד קיבלתי טלפון ממשה סיני ,שהציע
לי לחתום עד סוף העונה בהפועל .התלבטתי .מצד אחד ,חתמתי לא מזמן בבלגיה ומצד
שני ,הייתי בן  30והרגשתי שזה הזמן המתאים להיפרד מאירופה ולשוב ארצה .שוחחתי
בטלפון עם חבר טוב שלי שגם שמו שלום ,וסיפרתי לו על ההצעה .קיבלתי הצעות
גם מכמה קבוצות אחרות בארץ ,אבל שלום לא היסס לרגע ואמר לי׃ ׳רק להפועל תל
אביב .זה מועדון גדול וזה המועדון בשבילך.׳ הסכמתי איתו .הפועל תל אביב אמנם לא
היתה בתקופה טובה ,אבל ידעתי שמדובר באמת במועדון גדול ,המועדון שאיצטדיון
בלומפילד הוא מגרשו הביתי ואפשר לעשות בו דברים רבים.
החלטתי לקבל את ההצעה של סיני ובינואר  1996חזרתי ארצה .כשחתמתי בהפועל,
שאלו אותי מה השאיפות שלי .עניתי שאני רוצה לחתום על חוזה ארוך טווח ולזכות
בתואר .במצב שהפועל היתה בו זה נשמע כמו בדיחה ,אבל אחרי שלוש שנים זכינו
בגביע ובשנה הרביעית זכינו בגביע פעם נוספת והפעם גם באליפות.
כשאני מסתכל על הקריירה שלי ועל כל החלומות שהגשמתי  -הגעה לקבוצה הבוגרת
של נתניה ,לנבחרת הלאומית וגם לאירופה ,אין לי סיבה שלא להיות מרוצה ,למרות
כל הפציעות .אחרי כל אלה ,להגיע בגיל  30להפועל תל אביב ,לעבור כמה שנים יפות
מאוד בקבוצה ולסיים את הקריירה עם דאבל ,זו היתה התגשמות כל שאיפותי .עזבתי
את המגרש בתחושה מאוד טובה.״
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 øÏÚÂÙ‰ ˙‡ ˙·ÊÚ ‰ÓÏהרבה אנשים ,אמרתי לשלום ,חושבים שעזבת בגלל דרור
קשטן .״נכון שעיסוק בנושא הזה יכול להוסיף הרבה הנאה לספר,״ ענה לי שלום.
״הדפים יאדימו והאותיות יקפצו ממקומן ,אבל בדרך כלל אינני אוהב להיכנס לדברים
מסוג זה .את מה שהיה לי להגיד אמרתי למי שצריך .חשבתי שהגיעה השעה לסיים את
הפרק הזה ,סיימתי אותו וזהו.״
 Æ¯¢˙È· ÏÚ ∞∫¥״כשניצחנו את בית״ר 4׃ 0בעשרה שחקנים ,הרגשנו התרוממות רוח
גדולה .כדי להביס את בית״ר מוכנים אוהדי הפועל לשלם עוד כמה שקלים טובים
תמורת המנוי .נדמה לי שאוהדי הפועל שיצאו מהמגרש רצו לחזור ,כדי לראות אם זה
קרה באמת.״
 ÆÏ‰˜‰ ÌÚ ¯Â·ÈÁ‰״המשחק הראשון שלי בהפועל היה בבלומפילד ,נגד מכבי הרצליה,
וניצחנו בו 1׃ .0המשחק האחרון ,כעבור חמש שנים ,במחזור האחרון של עונת הדאבל,
היה גם הוא בבלומפילד וגם הפעם נגד הרצליה .גם במשחק הזה ניצחנו ,הפעם בתוצאה
2׃ .0כבר במשחק הראשון הרגשתי שיש לי חיבור נהדר לאוהדים ,חיבור שהלך והעמיק
במשך הזמן .הרגשתי שאני מתחבר לאוהדים לא רק דרך המגרש אלא גם מחוצה לו,
בכל מקום שהייתי בו.
כשאתה זוכה בדאבל ,כולם שמחים ו׳השטיח האדום׳ של האנשים יפה כל כך ,אבל
בעל ניסיון אומר לעצמו׃ ׳זה יפה ,זה כיף ,תיהנה מזה ,אבל דע לך שיום המחרת עלול
להיות שונה.׳ הדבר שזכור לי במיוחד הוא לא הדאבל וגם לא הזכייה בגביע שנה קודם
לכן ,אלא דווקא השנה השנייה שלי בהפועל .בתחילת העונה נפצעתי .זו היתה תקופה
קשה מאוד עבור הקבוצה ,שנאבקה בתחתית הטבלה .אחרי חצי שנה שבה לא שיחקתי
ולא תרמתי דבר במאבק נגד הירידה ,שיחקנו נגד בני יהודה .נכנסתי למגרש רבע שעה
לפני סיום המשחק וראיתי איצטדיון שלם מריע לי ,כאילו אני הוא זה שהבקיע את כל
השערים ואני הוא זה שהשאיר את הקבוצה בליגה .אתה רואה את הקהל עומד על הרגליים,
מוחא לך כפיים וקורא בשמך .הרגע הזה היה מרגש יותר מכל דבר אחר.״
 Æ‰ÊÎ Ï‰˜ ‰Ï ˘È˘ ‰ˆÂ·˜· ˜Á˘Ï Ô˜Á˘Ï ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÊ ÂÊ״יש קבוצה של אוהדים
שדואגים להביא לך משהו בכל אירוע .ביום ההולדת שלך אתה פותח את הדלת והם
עומדים שם כשזר פרחים בידיהם .לחתונה שלי הם הביאו עוגה ענקית.
הקהל של הפועל תל אביב יודע לתת כבוד לשחקנים שלו .זו זכות גדולה לשחקן
לשחק בקבוצה שיש לה קהל כזה.״
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כמה משחקים ראיתי כבר? מיליון .ועדיין לא נמאס לי ,בעיקר כשמדובר במשחק של
הפועל.
אני יכול לראות גם משחקים של קבוצות אחרות .אני נהנה מאוד לצפות במשחקי הליגה
האנגלית ,הספרדית ואפילו ההולנדית ,אבל לפעמים זה מעייף אותי .אני זקוק להפסקה
של שבוע-שבועיים ושוב יש לי כוח לראות עוד ועוד.
את המשחקים של הפועל ,לעומת זאת ,אני יכול לראות בלי סוף .עדיף בבלומפילד.
אם לא בבלומפילד  -במגרש אחר ,רצוי סאן סירו .אם לא במגרש אחר  -שיהיה בכורסה,
ואם אין שידור בטלוויזיה ,בלית ברירה אני מסתפק בשידור ברדיו או אפילו בלוח
התוצאות באינטרנט.
מפתיע? לא ממש .נסו לתאר בדמיונכם שבזה הרגע התאהבתם באומה תורמן )נניח(.
לא תרצו לראות אותה עוד ועוד? בשבילי ,הפועל היא הרבה יותר מזה.
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חנוכת איצטדיון בלומפילד / 12.12.1962 ,צילום׃ פריץ כהן ,לשכת העיתונות הממשלתית

למרות שאני חייב לראות כל משחק ,ולמרות שכל משחק הוא מיוחד עבורי ,כמה
מהמשחקים שצפיתי בהם היו ממש מיוחדים .הנה לפניכם כמה דוגמאות.

≤±Æ≥Æ≤∞∞≤ ¨Ô‡ÏÈÓ „‚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ ≠ Â¯ÈÒ Ô‡ÒÓ ˙ÂÈÂÂÁ
יש אנשים שיגידו׃ סאן סירו ,ביג דיל .אחרים יספרו שחלמו על כך והנה התגשם חלומם.
אני נמנה עם אלה שאפילו לא חלמו להיות בסאן סירו כשהפועל שלי משחקת נגד מילאן
ושמונת אלפים אדומים מריעים ביציע .גם דברים קטנים שקרו במסע לסאן סירו הם
עבורי חוויות גדולות .את חלקם לא אשכח לעולם.
במונית שמסיעה אותי מנמל התעופה נוהג איטלקי מבוגר ,שמבין אנגלית פחות משאני
מבין איטלקית .אבל אם הצלחתי לשוחח עם ילדים בני שבע באיסטנבול ,לדבר עם נהג
מונית איטלקי זו ממש לא בעיה .כך נשמעת השיחה׃
 אני׃ יו לייק פוטבול? הנהג׃ מהנהן בראשו לחיוב. אני׃ אינטר? מילאן? הוא׃ אינטר. אני )מצביע על עצמי(׃ תל אביב ,הפועל תל אביב.±±¥
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 הוא׃ מסמן שהוא אוהד אותי. אני׃ מסמן לו שאני מקווה בשבילם שינצחו את ולנסיה. הוא׃ מבסוט.הגענו )השיחה נמשכה כרבע שעה(.
 אני׃ דיפיקלטו ,דיפיקלטו .אינזאגי פלייז? הוא׃ מצביע על רגלו )פירוש התנועה באיטלקית מדוברת הוא׃ ״אינזאגי פצוע ברגל״(.אנחנו נפרדים .אני מרגיש שהוא ,בעצם ,הדוד שלי מאיטליה .נראה לי שגם הוא אוהב
אותי.
נותר עוד יום עד המשחק .ברור לי שאנחנו עוברים שלב .ברור לי גם שמילאן )אוסטרץ(
יבקיע גול ומילאן תחזיר בגול או שניים ,אבל זה לא יספיק לה .אני מנסה לחשוב מה
אני רוצה ,בעצם .מתברר לי שאני רוצה הרבה יותר מגביע אופ״א .כלומר ,אני רוצה
מאוד את הגביע הזה )״הפועל והגביע הקדוש״ נכתב על שלט מרהיב ,שמישהו צייר
ותלה ביציע בסאן סירו( ,אבל אינני מסתפק בו .אני רוצה גם שהפועל שלי תשחק עוד
ועוד באירופה ,כך שמדי שבועיים שלושה נשחק במקום אחר .בספרד עוד לא היינו ,גם
לא בהולנד ובפורטוגל .גם בתורכיה לא ממש היינו ,כי כדורגל בתורכיה פירושו קודם
כל איסטנבול ולא גזיאנטפספור.
משעשע להיזכר שבתחילת העונה רציתי שניפטר כבר מהמשחקים באירופה ,כדי
שנוכל להתרכז בליגה...
במלון אני מוצא שלושה עיתוני ספורט יומיים .בכל אחד מהם יש בין  24ל 38-עמודים
ובערך שני שלישים מתוכם עוסקים בכדורגל )בסוף ,בין הרוגבי למשהו אחר ,יש קצת
כדורסל( .גם בלי להבין מילה באיטלקית אני מוצא הרבה מילים מוכרות ,בנוסף לשמות
הקבוצות והשחקנים ,שבדרך כלל אני מזהה ללא בעיות.
כל העיתונים מקדישים למשחק שלנו לפחות עמוד אחד וגם כותרת בראש הדף
הראשון ,או קצת יותר למטה .אני מוצא בעיתונים את שמותיהם של כל שחקני הפועל
ולקשטן מוקדש טור שלם .באחד העיתונים כתוב גם ,עד כמה שאני מבין ,שלסימרוטיץ׳
יש בעיות בלצ׳ה.
אני משוטט באזור הדואומו ,הלא היא הקתדרלה הענקית בלבה של מילאנו .בכל מקום
רואים אדום ,גם כיוון שהאיטלקיות אוהבות אדום ,אבל בעיקר בזכות אחי ואחיותי
שהגיעו למשחק .הרגליים והמפה לוקחות אותי לסאן-סירו .בהליכה נמשכת הדרך
יותר מחצי שעה ,אבל זה לא נורא ,כי אפשר לנוח בדרך .בכל פינת רחוב מגישים כאן
קפוצ׳ינו איטלקי.
פתאום אני רואה אותו ,את סאן סירו ,מתנשא לגובה  30מטר ,כמו מצודה ענקית.
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כרטיס למשחק מילאן-הפועל ,רבע גמר גביע אופ״א ,איצטדיון סאן סירו

מדהים .אינני מבין למה כל התיירים הולכים לראות את הדואומו ,כשיש מקדש מרהיב
כל כך לא הרחק משם.
אני מתקרב לסאן סירו והמראה מדהים עוד יותר .האיצטדיון נבנה לפני כ 80-שנה,
וזה מעורר התפעלות ,במיוחד עבור מי שרגיל לשבת ליד העמודים שמחזיקים את הגג
בבלומפילד .קצת מצחיק לחשוב שסאן סירו ובלומפילד נכללים באותה קטגוריה של
״איצטדיוני כדורגל״ .בערב אתנחם לפחות בכך ,שכאן אין בייגלה חם בשני שקלים
וגם לא גרעינים בשקל ,אלא לחמנייה יבשה וקולה שעולים שבעה יורו.
אחר הצהריים כבר מתמלאת כיכר הדואומו באוהדי הפועל ,שנותנים הרגשה של בית.
כיף לשוטט שם ,לרדת עם כולם למטרו ,לנסוע למשחק ואפילו לעמוד בתור הבלתי
אפשרי בכניסה בלי להידחף ובלי להתגנב.
עכשיו נכנסים ,כלומר עולים במדרגות כמה קומות ואז נכנסים .וואו .גם בפנים
המראה מדהים .כל היציעים נמצאים ממש מעל המגרש .האיצטדיון נראה כמו קופסה
ענקית ,עם תחתית ירוקה .רובו של שער  5-4של סאן סירו ,שנקרא כאן שערים
 ,48-47-46-45-44-43כבר מלא באדום .גם למילאן יש כמה אוהדים ,בערך  16אלף,
לעומת כשמונת אלפים אוהדים שלנו ,אבל אנחנו מרעישים כאילו באמת כל שער 5
וכל שער  7של בלומפילד נמצאים כאן.
המשחק מתחיל ובשער  5מדליקים אבוקות ומעיפים גם כמה זיקוקים אדומים .סאן
סירו או לא סאן סירו .אחר כך יחקו אותנו אוהדי מילאן.
מיד עם תחילת המשחק אנחנו חוטפים בומבה מרוי קוסטה ואחר כך גול עצמי של
גרשון לקראת סוף המחצית הראשונה ,אבל אנחנו לא מתייאשים .יותר ממחציתם של
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שמונת אלפים אוהדי הפועל ,שחלקם יושבי שער  2או  13וחלקם לא ראה מעולם את
בלומפילד ,שרים כמעט כל הזמן .חבל רק שלא כל האוהדים האמיתיים יכולים להיות
כאן .במחצית השנייה יש ריח של גול באוויר ,אבל הפעם זה לא קורה והשופט שורק
לסיום המשחק.
שער  5ממשיך לעודד ,כאילו המשחק לא נגמר עדיין .השחקנים יורדים וחוזרים.
אחר כך מגיעים אנשי ההנהלה  -מוטי אורנשטיין ,מושיק תאומים ,רפי עגיב וגם סמי
סגול .נוכחותו של סגול מפתיעה אותי מעט .אמרו שהוא אינו אוהב להיחשף ,אבל גם
הוא אינו יכול להישאר אדיש מול האוהדים הנהדרים של הפועל ביציעים של סאן סירו.
המראה הזה עורר בו בוודאי חשק למשחקים נוספים כאלו .מי יודע ,אולי הוא מפנטז
כיצד נראה הקהל הזה בברנבאו.
אחר כך שאלו אותי אם אני מתחרט שנסעתי ואם אני עצוב בגלל ההפסד .אני לא מתחרט.
לראות את הפועל תל אביב בסאן סירו ,עם עוצמה אדירה כזו של אוהדים ,זו חוויה
ענקית .ודאי שאני עצוב בגלל ההפסד ,עצוב מאוד אפילו .אבל בכל מקרה היה הסיפור
אמור להסתיים ביום מן הימים ,אם לא עכשיו ,אז בחצי הגמר ,ואם לא בחצי הגמר -
בזכייה בגביע .אמנם לא זכינו בגביע ,אבל שיחקנו אותה בגדול ועפנו בקלאסה ,בסאן
סירו ,מול מילאן הגדולה .אפילו ראינו את מילאן נלחצת לשער לקראת סוף המשחק
ומושכת זמן כדי לשמור על התוצאה .בשבילנו גם זה הישג לא מבוטל.
ברור לי שעוד יומיים שלושה ,אולי שבוע ,תיעלם האכזבה ויישארו רק הזיכרונות
מהעונה המופלאה הזו .זיכרונות מהמגרש בהרי אררט ,מגזיאנטפ ומסטמפורד ברידג׳,
ממוסקבה ומהטארדיני ,מניקוסיה ומסאן סירו .אני רוצה עוד.

˜≠ „ÏÈÙÓÂÏ·· ÌÒ
±≥Æ¥Æ≤∞∞≤ ¨‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ÏÚÂÙ‰ „‚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
כל מי שאוהב כדורגל יודע ,שגם אם תראה מיליון משחקים ,עדיין לא ראית הכל .תמיד
יהיה עוד משחק שבו תראה משהו שמעולם לא ראית ומעולם לא האמנת שיכול לקרות.
המשחק נגד הפועל פתח תקווה היה אחד מאותם משחקים.
זה התחיל כמו משחק רגיל לכל דבר .את האליפות כבר הפסדנו ממילא .מזג האוויר היה
נעים ,קנינו גרעינים ,בייגל׳ה וטרופיות ונכנסנו .בלומפילד התמלא לאט לאט .עמדנו
קרוב לגדר ,הסתכלנו בשחקני הספסל שערכו חימום ליד נקודת הקרן ,פגשנו מישהו
שלא ראינו זמן רב והחלפנו חוויות על העונה המופלאה שהיתה ומחשבות על העונה
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שתהיה .בקיצור ,עונג שבת.
התיישבנו והתחלנו לטפל בגרעינים .בלומפילד המשיך להתמלא לאטו בשמונת אלפים
צופים .המשחק התחיל וקלשצ׳נקו הבקיע גול .נזכרתי בחמישייה שפתח תקווה חטפה
מחיפה בשבוע שעבר ואייל אמר לי׃ ״אתה רואה? אמרתי לך שייגמר היום 6׃.0״ למען
האמת ,גם לי נראה שצפוי לנו טיול נעים ,אבל קצת משעמם .אתם יודעים ,אחד מאותם
משחקים שבאים אליהם כדי לבלות ערב רגוע בכיף וליהנות בחיק המשפחה .בקיצור,
בדקה השלישית היתה התוצאה 1׃ 0ורוב הקהל נראה רדום ,חוץ משער  5ששר כל הזמן
ושער  7ששר רוב הזמן .בדקה העשירית החמיץ בלילי מול השוער והקהל נותר אדיש.
גם כשפתח תקווה השוותה בדקה ה 30-לא התעוררו היציעים .ואז הרחיק השופט את
אילן בכר.
כשאתה ביציע ואין לך אפשרות לצפות בהילוכים חוזרים ,לא תמיד אפשר לדעת
מה בדיוק קרה .ראינו דחיפה מפה ודחיפה משם ,אבל לא הבנו למה הרחיקו אותו ואם
ההרחקה מוצדקת .כעבור חמש דקות הורחק אבוקסיס בגלל צהוב שני ולנו ,מהיציע,
זו נראתה עברה קלה.
ייתכן שלא הכל ראינו ,אבל באנו לבלות ערב נעים בחיק המשפחה ומישהו מקלקל לנו
את הערב הזה .בדקה השלישית הבקענו גול ,פתאום שוויון ,אנחנו עם תשעה שחקנים
ולא נראה שהמורחקים פגעו באופן רציני בשחקני פתח תקווה .בשלב הזה ,אפילו אם
זה לא נכון ,אתה בטוח שהשופט דופק אותך וברור לך שהלך המשחק .אתה מתעורר
מהתנומה שלך ,יחד איתך מתעוררים עוד ששת אלפים איש )אלפיים לא הפסיקו לשיר
גם קודם( ופתאום בלומפילד באוויר.
כל זה קורה באופן פתאומי ואתה מרגיש שבמשחק כזה עוד לא היית .אתה מסתכל ימינה
ושמאלה ולא מאמין .שמונת אלפים איש ,כועסים ועצבניים ,מרגישים שדפקו אותם
ללא הצדקה ומתחילים לקרוע את הגרון .אתה מסתכל על צדו הימני של המגרש ,רואה
הרבה שחקנים כחולים של פתח תקווה וכמעט לא רואה שחקנים אדומים .כך זה גם
בצד שמאל .ובכל זאת ,בכל פעם שהכדור נמצא אצל שחקן של פתח תקווה ,אתה רואה
שני שחקנים שלך עטים עליו .ממש קסם .מישהו מצליח ,בדרך לא ברורה ,להעיף את
הכדור קדימה ,למקום שבו מחכה כפיר אודי .אודי משתלט על הכדור ומחכה קצת ,עד
שמגיעים שניים-שלושה אדומים ואתה מתחיל לראות מצבי הבקעה ,אם כי ברור לך
שעוד מעט ייפלו השחקנים מהרגליים ואתה הולך לחטוף בראש.
אבל השחקנים האלה לא נופלים מהרגליים .הם מתאמצים כאילו מדובר במשחק
החשוב ביותר בחייהם ,למרות שאלה אותם השחקנים ששיחקו לפני כמה שבועות נגד
מילאן בסאן סירו.
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ואז מקפיץ אודי את הכדור לפישונט .פישונט מסדר לעצמו מצב מ 17-מטר ויחד
עם שמונת אלפים איש שעומדים מאחוריו הוא מרביץ בעיטה מהסרטים והכדור ברשת.
בלומפילד ,שגעש כבר מהדקה ה ,40-כאילו סוחף איתו את כל יפו ולך נדמה שכל זה
לא קורה באמת .יש לך תחושה שאתה נמצא בתוך קסם ,בתוך דבר שמעולם לא ראית
ומעולם לא תראה .עוד מעט תקיץ מהחלום ופתח תקווה תוביל 5׃.1
אבל אתה לא מתעורר .אתה מאושר .הקבוצה שלך ,זו שאתה חולם עליה כל לילה,
עשתה את הבלתי אפשרי .בסך הכל באת לנמנם במשחק נגד פתח תקווה ,אבל שוב גילית
שאין כמו כדורגל ואתה מרחם על כל האומללים שעדיין לא גילו את היופי הזה.

˙¯·µÆ±∞Æ≤∞∞≤ ¨ÈÏÒ¯‡· „‚ „¯ÂÙË¯· ≠ ˙Â
מעולם לפני כן לא ראיתי משחק כדורגל באנגליה .בשבת ,ה ,5.10.2002-הייתי בלונדון.
הטיסה שלי לארץ נועדה לאחר הצהריים והמשחק היחיד של הפרמיירשיפ בלונדון היה
בווסטהאם .הבל-בוי במלון הזהיר אותי שלא אספיק להגיע משם לטיסה והציע לי,
כתחליף ,ללכת למשחק של הליגה השנייה ,קרוב לשדה התעופה .ברנטפורד מארחת
את בארנסלי .התלבטתי מעט .מה כבר שווה משחק בליגה השנייה? הייתי כבר באורווה
לפני כמה שבועות .יש בכלל קהל במשחקים כאלו? אבל אני חולה דשא ,ולכן ,בסופו
של דבר ,הלכתי למשחק.
ברנטפורד היא עיירה קטנה ,מאלו המכונות ׳עיירה אנגלית טיפוסית׳ .יש בה טורים של
בתים דו-קומתיים ,פאבים מהאגדות )כמו שיש בכל רחוב בכל עיר באנגליה( והרבה
אנגלים שבידם כוס בירה .הצבע של המדים שלהם בסדר  -אדום וגם לבן ,למרות
שהדוגמה היא בפסים ,ולא כמו שאנחנו רגילים לאהוב .בקרבת האיצטדיון נתקלתי
בכמה אוהדים שמכרו תכנייה של המשחק .כן ,שמעתם נכון .תכנייה של המשחק48 .
עמודי כרומו מלאים בכתבות על הקבוצה ,על המשחק של היום ועל כל מיני דברים
מסביב .אחת הכתבות מספרת על אוהדת ותיקה בשם אליס פירס ,שחוגגת את יום
הולדתה ה .91-אליס אוהדת את ״הדבורים״ )זה הכינוי של ברנטפורד( כבר  87שנים
ומעולם לא החמיצה משחק.
הגעתי לקופות .כרטיס למבוגר עולה  15פאונד ,מחיר שנראה לי מתאים לתיאטרון
יותר מאשר לכדורגל .אל תשכחו שמדובר בסך הכל בליגה השנייה .באיצטדיון יש  15אלף
מקומות ושמונת אלפים מתוכם היו מאוישים באותו יום .ביציע קשרתי שיחה עם ביל ,בן
 ,60עם בנו פול ,בן  ,35ועם הבן של פול ,ילד בן תשע שחושב שמנצ׳סטר יונייטד הם
״rubbish״ .ביל גר בסביבה ,אבל פול מגיע ממרחק של  70מייל ונוסע גם לרוב משחקי
החוץ .אחרי שתי דקות של שיחה הראה לי פול בגאווה את ה-״season ticket״ שלו,
שעולה  270פאונד .כשהבעתי פליאה על המחיר הגבוה ,הסביר לי פול בגאווה ש״זה בשביל
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הקבוצה ,כדי שגם בעוד מאה שנה יוכלו ניני הנינים שלי לשבת ביציעים בברנטפורד
ולעודד את ה׳דבורים׳.״
זה הראש בברנטפורד ,וכנראה שלא רק שם .הרבה אהבה והרבה תרבות של כדורגל .מי
יודע ,אולי פעם כל אלה יגיעו גם לארץ.

˘„≠ ˜Â¯È ÔÂ„˘Â ‰ÓÂ„‡ ˙ÈÂ
±µÆ≤Æ≤∞∞≥ ¨‰ÙÈÁ È·ÎÓ „‚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
לפעמים ,בשעה שאתה צופה במשחק ,נדמה לך שמעל המגרש מרחפים שני שדונים ,אחד
לכל קבוצה .כך היה גם במשחק הזה .מעל המגרש ריחפה שדונית אדומה והחזיקה בידה
השמאלית חוטים שחוברו לידיהם ולרגליהם של השחקנים האדומים .לצדה ריחף שדון
ירוק וגם הוא אחז חוטים בידו השמאלית ,אלא שחוטים אלו חוברו לרגליהם ולידיהם
של השחקנים הירוקים.
גם בידם הימנית אוחזים השדונים בכמה חוטים .חוטים אלו מחוברים לשופט ולקוונים.
למה ,לדעתכם ,קורה לפעמים שהשופט רץ לכיוון מסוים ופתאום מתחיל לרוץ בכיוון
ההפוך? זה רק משום ששני השדונים החליטו להתעלל בו .גם כשאתם רואים קוון שמרים
את הדגל ופתאום מוריד אותו ,זו לא אשמתו .אלה השדונים שרבים ביניהם.
במשחקים חשובים עולים שני השדונים למגרש כשהם מלאי התלהבות ומתחילים
למשוך בחוטים בכל כוחם .במשחק הזה נשבה רוח חזקה והשדונית האדומה התקשתה
מאוד למשוך את שחקני הפועל .הירוקים ,שידעו לנצל זאת ,שטפו את המגרש וכעבור
שש דקות הבקיעו את הגול הראשון.
השדונית האדומה ניסתה למשוך בחוטים האדומים עוד דקות מספר ,אך כשראתה
שהדבר אינו עולה בידה ,התייאשה ,אספה את החוטים והלכה להסתובב מעט בחיפה.
לא כל יום מזדמן לה ביקור בעיר המנומנמת הזו ,שדבר אינו קורה בה .הציצה אל הדבר
היפה ביותר בחיפה ,הלא הוא הכביש לתל אביב ,עלתה לגנים הבהאיים ופיהקה פיהוק
גדול .פתאום ראתה שתי ארובות גדולות מעלות עשן שחור ,דילגה על פני ארובה אחת,
השתרעה בתוך השנייה ונרדמה.
ובינתיים השדון הירוק עדיין במגרש ,ממשיך למשוך בחוטים ,אבל גם הוא משתעמם.
איש אינו מתפעל מהביצועים שלו ,והשדונית האדומה ,שרק בגללה הוא מתאמץ כל
כך ,בכלל לא בסביבה .כעבור חמש דקות אסף גם הוא את החוטים והתעופף משם.
חיפש השדון את השדונית האדומה ופתאום הגיע לאפו ריח נפלא ,בושם שכמותו לא
הריח אפילו באגני החימצון של ראשון לציון .הלך השדון בעקבות הריח והגיע לתעלת
השפכים של הקישון .ראשו הסתחרר מרוב הנאה ,כאילו שתה מכל גדול של ציאניד.
פתאום חש שהעייפות תוקפת אותו ,נשכב בתוך הנחל ונרדם.
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המחצית השנייה נפתחה ,הפועל התחילה לשחק כשהרוח בגבה והשוותה ל1-׃ .1בערך
בדקה ה 85-דממו לפתע הארובות של בתי הזיקוק .השדונית האדומה ,שעד אותו רגע
נמנמה בשלווה ,הוטחה לדופן הארובה והתעוררה בבהלה .כשהתעוררה ,חשה געגועים
לשדון הירוק וטסה חזרה למגרש ,אבל לא מצאה אותו שם.
הביטה מסביב .כל הקהל העצום ,השחקנים והשופטים עדיין במגרש .פתאום ראתה
השדונית שני שחקנים של הפועל רצים לכיוון השער של חיפה .אחד מהם מסר את
הכדור לחברו וזה עמד לגלגל אותו לתוך השער .נזכרה השדונית שכמעט לא השתעשעה
היום ,משכה את השחקן לאחור והכדור שנבעט מרגלו פגע במשקוף .סוף סוף היא נהנית
מעט.
רצה השדונית לעברו השני של המגרש וראתה שחקן ירוק נשכב ליד השער של הפועל,
ממש בלי סיבה .השופט ניסה להכניס את היד לכיס ,כדי להוציא כרטיס צהוב על התחזות,
אבל השדונית משכה את ידו בכוח ותחבה לפיו את המשרוקית .מה עושה שופט כשיש
בפיו משרוקית? נכון .וכך ,פתאום ,זכו הירוקים בפנדל.
למען האמת ,לא לכך התכוונה השדונית .היא לא נגד האדומים .להפך .היא ממש
אוהבת את הצבע הנהדר הזה ואוהבת לא פחות להתעלל בירוקים .כדי שההתעללות תהיה
מושלמת ,צריך קודם כל לדאוג שהבעיטה תהיה כמו שצריך .נעמדה השדונית מאחורי
השחקן שעמד לבעוט את הכדור .הוא היה חיוור ורועד ורגליו התנדנדו .השדונית אחזה
ברגלו והעיפה את הכדור ישר לפינה .משם קפצה לשער ,שבו עמד השוער החמוד של
הפועל .ליטפה השדונית את ראשו של השוער וכמעט שכחה לאיזו מטרה הגיעה לכאן.
בשנייה האחרונה נזכרה ,העיפה את השוער לכיוון הקורה ואת הכדור החוצה.
הסתובבה השדונית ,ראתה את כל האדומים קופצים לשמים ואת כל הירוקים מסביב
נכנסים לדיכאון עמוק והרגישה שבשבילה זה היה ממש משחק העונה.

≠ ÌÂ„‡ ÔÈÈ ·ËÂ¯· Ï‚Ú ‰ÏÈÙ
±≤ÆµÆ≤∞∞≥ ¨¯¢˙È· ˙‡ ‰ÒÈ·Ó ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
לפני עשרים שנה התחתנו ,שושי ואני .נכון שאני מת ללכת למשחק נגד בית״ר ,אבל
עשרים שנה הן חתיכת זמן וזה רק משחק ,לעזאזל .בדרך כלל שושי מקבלת את האהבה
שלי לכדורגל בלי בעיות  -היא פשוט מקבלת אותי כמו שאני .אף פעם לא דיברנו
על זה יותר מדי ,אבל יש דברים שאתה מרגיש בלי לדבר עליהם ,בייחוד אם מדובר
במישהי שאתה נשוי לה עשרים שנה .זה לא שהיא מתאמצת לקבל את העניין הזה של
הכדורגל ,או שהיא סובלת מזה .זה בא לה ממש בטבעיות ,בערך כמו שהיא מקבלת את
זה שאני מתגלח כל בוקר.
אמנם חלפה במוחי המחשבה להציע לה שנחגוג את יום הנישואין מחר ,כי היום יש
±≤±
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משחק ,אבל גירשתי את המחשבה הזו מיד .נתתי את המנוי שלי למישהו אחר והזמנתי
מקום במסעדה.
הזמנו גם מונית ,כדי שנוכל לשתות כמו שצריך ולא נצטרך לנהוג אחר כך .המונית
הגיעה בשעה שבה התחיל המשחק ומכל נהגי המוניות שהסיעו אותי בשנה האחרונה,
הגיע דווקא ההוא שסיפר לי בזמנו שהוא אוהד מכבי .ברדיו שידרו את המשחק ,אבל
במושב האחורי לא שמעו כמעט כלום .אני ,כמובן ,לא ביקשתי ממנו להגביר .עשרים
שנה או לא עשרים שנה?
לקח לנו  14דקות להגיע למסעדה .איך שהמונית עצרה דיווח הרדיו על גול .ביציאה
מהמונית שמעתי ״ ...של עומרי אפק״ .הוצאתי אוויר1 .׃ 0לטובתנו.
התיישבנו במסעדה ואני קיוויתי שלא נספוג גול לפחות עד המחצית .שושי נראתה
נפלא .הזמנו יין  -קברנה סוביניון ,ספיישל סלקשן ,צרעה 99׳ .היין הגיע לשולחן.
מצוין )לא היה לי מושג שזו הדקה ה .35-אבוקסיס מגביה ,קורנפיין הודף ואפק בועט
מחמישה מטרים פנימה(.
הזמנו.
מנה ראשונה  -ניוקי תפוחי אדמה ושרימפס מושחם .נהדר )לא ידעתי ,כמובן ,שאנחנו
בתוספת הזמן של המחצית הראשונה .דקה  ,2+45אבוקסיס מקפיץ לתוך הרחבה ולוז
בועט לפינה3 .׃.(0
הגיעו המנות העיקריות׃ פילה עגל וירקות צעירים ברוטב קרם חצילים ושרימפס,
קדירה של מולים וסרטנים בציר דגים ארומטי על אורז בר .לא רק השמות מפוצצים.
האוכל נראה טוב וגם מאוד טעים .כך גם היין .שושי מתחילה לחוש סחרחורת וכמוה
גם אני )שני קילומטרים משם זו כבר הדקה ה .55-לוז מוסר מ 30-מטר לבלילי ,שעובר
את קורנפיין מחוץ לרחבה ומגלגל פנימה(.
אחרי כוס יין נוספת שכחתי כבר לגמרי שיש משחק ,ובכלל שיש כדורגל בעולם
)דקה  ,87בית״ר מבקיעה שער4 .׃ .(1מהמנות האחרונות אני זוכר רק את הקרם-ברולה.
היה גם משהו נוסף ,אבל היין היה חזק ממנו .בקיץ  1982הלכתי לקנות ספרים בחנות
״סטימצקי״ ברחוב אלנבי .שם ׳התחלתי׳ עם שושי והנה אנחנו כבר נשואים עשרים
שנה .בכיף .כדאי גם לכם להתחתן עם בולגרייה.
הזמנו מונית .הנהג פתח את הרדיו בלי שביקשתי .בחדשות הודיעו שהפועל הביסה את
בית״ר 4׃ .1כשהגענו הביתה ,התיישבתי לראות את המשחק בווידאו .אח ,איזה יום
נישואים נפלא.
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„¯≠ ÔÈÒÓÁ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ
≥∞Æ∂Æ≤∞∞≥ ¨˙ÂÙÈÏ‡· ‰ÎÂÊ ·È·‡ Ï˙ È·ÎÓ
כל ילד בן שלוש יודע שהחיים הם לא פיקניק .מצד שני ,אפילו הקשישים שבינינו
שוכחים את זה לפעמים .איך זה יכול להיות שקשיש ,שכבר ראה הכל ,שוכח לפעמים
מה שיודע כל ילד בן שלוש?
פשוט׃
תארו לעצמכם שעכשיו אביב .השמש זורחת ונעים בחוץ .יצאתם לפיקניק בחיק הטבע,
עם אומה תורמן )אתן עם ניקולס קייג׳( .מסביבכם שפע כלניות אדומות .איזה יופי.
אתם שואפים את האוויר הצלול .אומה לבושה בשמלה אדומה קצרה )ניקולס במכנסיים
לבנים קצרים וחולצה אדומה(.
ברגעים כאלה ,אפילו הקשישים שבינינו שוכחים שהחיים לא תמיד יפים כל כך ולא
כל יום בחיים הוא פיקניק עם אומה )או עם ניקולס(.
בדרך כלל נמשך האביב זמן רב ,אבל לעתים עוברים רק חודש-חודשיים ומגיע השרב
הכבד .אתם בדיוק באותו מקום שבו ביליתם לא מזמן בפיקניק ,אבל הכל שונה.
הטמפרטורה מגיעה ל 40-מעלות בצל .שמש יוקדת מייבשת הכל .השדה ,שעד לא מזמן
היה מכוסה במרבד מרהיב של כלניות אדומות יפהפיות ,מכוסה עכשיו בהמון קוצים
צהבהבים .האדמה מבותרת בחריצים עמוקים .הכל יבש ,צהוב וחסר חיים.
זה הזמן להיכנס הביתה ,למזוג כוס מים קרים ולראות סרט טוב .בחוץ חמסין עכשיו,
אבל עוד מעט יגיע הסתיו ,אחריו החורף ואז יגיע שוב האביב.
אני יודע שלא קל לסבול חמסין כזה ,כשהחום מגיע ל 40-מעלות .אבל כל ילד יודע שהחיים
הם לא תמיד פיקניק ,ואפילו אצל ריאל מדריד ומנצ׳סטר יונייטד יש חמסין לפעמים .מי
שמפתיע אותי כל פעם מחדש הם האנשים שאוהבים את החמסין הבלתי נסבל הזה.

≠ ˘„Á‰ ÍÏÓ‰ ÈÁÈ ¨˙Ó ÍÏÓ‰
¥Æ±Æ≤∞∞¥ ¨¯¢˙È· ˙‡ ‰ÒÈ·Ó ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
בלומפילד ,4.1.2004 ,ערב נעים וקריר .יום ההולדת שלי .יוסי אבוקסיס חוזר להפועל
ומקבל את סרט הקפטן .גול ראשון להפועל בדקה הרביעית .בית״ר משווה בדקה
השביעית .אוגבונה ,החלוץ הניגרי של הפועל ,כובש שלושער בדקות  17 ,15ו.54-
שניים משלושת השערים מובקעים מבישולים של יוסי אבוקסיס4 .׃ 1ברביעי לאחד.
יום הולדת שמח.
≥≤±

‡„ÌÈ˜Á˘Ó‰ Ø ‰Ó˘· ÌÂ

מונגוליה .1206 ,ג׳ינגיס ח׳אן ,ראש שבט מונגולי ,מאחד את כל שבטי המונגולים
והטטארים תחת שלטונו .רבים מהלוחמים המונגולים והטטארים היו עזי נפש יותר
מג׳ינגיס ח׳אן ורבים אחרים ניחנו בעורמה גדולה משלו ,אבל ג׳ינגיס ח׳אן היה מנהיג.
מה עשה אותו ל״מנהיג״? קשה לדעת .כמו אחרים ,הוא ידע להטיל אימה .כמו אחרים,
הוא ידע להוביל צבא לקרב ,לחלק שלל בתבונה ולקבוע סדרי ממשל .כמו לאחרים,
היתה גם לו קרחת בוהקת .אבל מעבר לכל הדברים האלה ,היה בו משהו נוסף .משהו
שגרם למפקדים עטורי תהילה להשתתק ביראת כבוד בנוכחותו .משהו שגרם לשבטים
שלחמו זה בזה מאות שנים ,להתאחד וללכת אחריו למלחמות עקובות מדם.
שנת  1206היתה קשה במיוחד לשבטי המונגולים והטטארים .המונגולים הובסו בקרבות
מול שבטי הממלכה הטנגוטית ,הטטארים ספגו מפלות מידי הלוחמים עזי הנפש של
קיסרות צ׳ין .וכאילו אין די בכל אלה ,נודע כי כוחות גדולים של השבטים ההרריים
מאסיה המרכזית הולכים ומתקרבים אל העיר המונגולית הגדולה חארחורין .תחושת
ייאוש קשה חלחלה בלבם של המונגולים ובלב מנהיגם עד אז ,שימוגאן.
ואז הגיע ג׳ינגיס ח׳אן .המנהיג.
כמעט כהרף עין איחד תחתיו ג׳ינגיס ח׳אן את שבטי המונגולים והטטארים ויצא עמם
לקרב המכריע .בקרב ההוא הביסו כוחותיו ללא תנאי את שבטי ההר שנסו על נפשם,
כשהם הורסים באכזריות את כל הנקרה בדרכם .וכל השאר רשום בספרי ההיסטוריה.
בדיוק  798שנים אחר כך ,בתל אביב ,חזרה ההיסטוריה על עצמה .השדים האדומים נראו
כשברי כלי .הם הובסו בקרב אחר קרב וכמעט איבדו תקווה .מנהיגם נועד לפגישה עם
מנהיגי הכדורסל הצהובים ואיחל להם הצלחה במלחמת שכירי החרב שלהם .הלוחמים
האדומים ביציעי אוסישקין ובלומפילד לא ידעו את נפשם מרוב בושה ואכזבה ,וייאוש
החל מחלחל בלבם .מעולם לא נשמע שהמנהיג האדום ייפגש עם נתיניו של הדון הצהוב,
ובוודאי שלא עלה על דעתו של מישהו מהאדומים לאחל להם הצלחה .אין ספק ,חשו
הלוחמים האדומים ,שמדובר בכניעה ללא קרב.
וכאילו לא די בכל אלה ,החלו להגיע ידיעות על כוחות גדולים של השבטים ההרריים,
הצהובים-שחורים ,ההולכים ומתקרבים לעיר האדומה הגדולה .תחושת ייאוש קשה חלחלה
בלבם של הלוחמים האדומים ובלב מנהיגם עד אז.
ואז הגיע יוסי האדום .המנהיג.
כהרף עין איחד תחתיו יוסי האדום את השבטים האדומים ויצא עמם לקרב .כוחותיו
הביסו ללא תנאי את שבטי ההר שנסו על נפשם וכל השאר רשום ועוד יירשם בספרי
ההיסטוריה )למען האמת ,מן הראוי היה לציין שג׳ינגיס חאן ניצח בקרבות רבים ויוסי
האדום ניצח בקושי בקרב אחד ,אבל זה לא יסופר כאן כדי לא לקלקל את האגדה(.
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‚≠ ÚÈÈ˘Ï ÌÈÚÂ‚Ú
≥Æ¥Æ≤∞∞¥ ¨‰„Â‰È È· „‚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰
שבת30 ,׃ 3בצהריים .המנוי בארנק ואני בבית .הפועל מובילה 2׃ 0בבלומפילד מול בני
יהודה וזה ממש לא מזיז לי.
אני מנסה להסביר לעצמי למה לא הלכתי לבלומפילד ביום אביב נעים כל כך ואין
לי תשובה ברורה .אפשר להציע כמה תשובות חלקיות .אולי בגלל שלושת ההפסדים
בדרבי ,שבשניים מתוכם בקושי עברנו את קו האמצע .אולי בגלל המאמן המעוטר
ביותר בכדורגל הישראלי ,שמשחק בונקר תמורת  300אלף דולר נטו לעונה .אולי בגלל
השחקנים ,ששיחקו בונקר נגד הפועל באר שבע ,עלו )בעזרת המון מזל ומעט יכולת(
לרבע גמר הגביע ואחר כך אמרו שהם שיחקו בשביל האיש עם החמסה .אולי בגלל
הלכלוכים שהמאמן השתקן ביותר בעולם משגר פעם ביומיים לתקשורת.
קצת בגלל זה ,קצת בגלל זה וקצת בגלל זה .אבל מה ,לעזאזל ,הסיבה האמיתית?
אני נכנס לאתר האינטרנט של ״עיתון תל אביב״ ומוצא בו ריאיון עם ניר רחמין ,שוער
המילואים של הפועל תל אביב .רחמין גדל בקבוצה ,צורף לסגל הקבוצה הבוגרת לפני
שנתיים ומאז ,במשך רוב הזמן ,היה פצוע.
המראיין׃ ״בכל זאת ,אתה לא חושב שעשית טעות כשנשארת במועדון?״
ניר רחמין׃ ״יכול להיות שזו היתה טעות .אם תגיע הצעה אשקול אותה יחד עם ראשי
המועדון .נחליט מה טוב לי ומה טוב למועדון ,כרגע אין לי כל הצעה ביד.״
שמעתם? ״יכול להיות שזו היתה טעות.״ ואני חשבתי שילד שגדל בהפועל ,עלה
לקבוצת הנוער והגיע לסגל הקבוצה הבוגרת ,יענה מיד׃ ״טעות? מה פתאום טעות?
בשבילי זו זכות גדולה להיות בסגל הקבוצה הבוגרת של המועדון המפואר הזה .אני
מעדיף לשבת על הספסל בהפועל מאשר לשחק בכל קבוצה אחרת.״
אבל הכוכב הגדול ניר רחמין לא לבד .הכוכב הענק סלים טועמה עזב אותנו בקיץ
למכבי פתח תקווה תמורת כמה אלפי דולרים; הכוכב העולמי פיני בלילי אינו שולל
על הסף מעבר למכבי ,אם רק יתנו לו מספיק כסף; גרשון ,הקפטן שלנו ,מארח באולפן
טלוויזיה שחקן כדורסל של מכבי ,שחצי שנה קודם לכן שלח מכת אגרוף לפניו של אוהד
הפועל .ויש כמובן צבא של שכירי חרב ,חלקם שחקנים לא רעים ,שהפועל בשבילם
היא בסך הכל עוד תחנה בקריירה.
הנה ,מצאתי את הסיבה שבגללה בכלל לא התחשק לי לבוא היום לבלומפילד  -אני
מתגעגע לשחקנים שגרמו לי להרגיש ,שאין כבוד גדול יותר מאשר ללבוש חולצה
ועליה סמל של הפועל תל אביב .שחקנים שהיו מוכנים לעשות הכל בשביל הפועל,
±≤µ
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כמו ינקה אקהויז ,ג׳ימי טורק ,אלי כהן ומוריס ז׳אנו .אני מתגעגע לשחקנים כאלה,
אבל לא יכול למצוא אותם בבלומפילד )אולי ,בעצם ,רמי חליס הוא שחקן כזה ,אבל
הייתי רוצה שיהיו עוד כמה כמוהו(.
יותר מכולם אני מתגעגע לשייע פייגנבוים .שייע ,שהיה לובש את החולצה האדומה,
שעליה מתנוסס הסמל של הפועל תל אביב ,ועולה לתת את הנשמה גם כשהוא פצוע
וחולה .שייע ,שהפועל תל אביב היא בנשמתו ,בדיוק כמו שהיא בנשמתו של האוהד
השרוף ביותר משער .5
ודרך אגב ,שייע פייגנבוים היה באמת שחקן גדול ,גדול בהרבה מרחמין ,טועמה,
בלילי וגרשון גם יחד.
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·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ „ÂÒÈÈ ≠ ±π≤∑≠±π≤¥
ב 1920-נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ,במטרה לאגד
את כל העובדים החיים מיגיע כפיהם ,לקדם את ענייניהם בהתיישבות ,בכלכלה ובתרבות
ולהקים ״חברת עבודה עברית בארץ ישראל״.
ארבע שנים אחר כך נוסד מועדון הספורט ״הפועל חיפה״ ,שמטרתו היתה לדאוג
״להתפתחות הגופנית של הפועל והנוער העובד״ .באותה שנה ,1924 ,ייסד בתל אביב
∑≤±
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פועל בשם שלמה פוליאקוב את קבוצת ״אלנבי״ ,שהשתייכה לאגודת הספורט ״מכבי״.
שנתיים מאוחר יותר נוסדה על ידי ההסתדרות הכללית של העובדים העברים ״התאגדות
לתרבות גופנית״ בשם ״הפועל״ .כמו כן הוקם מועדון ״הפועל״ בתל אביב ובמסגרתו
החלה לפעול גם קבוצת כדורגל.
בשנת  1927פרשו מקבוצת ״אלנבי״ כמה מחברי הקבוצה ,ובראשם שלמה פוליאקוב.
הסיבה לפרישתם היתה אי שביעות רצון לנוכח האווירה המרעילה של מקצוענות ומסחור
ששררה במכבי .הפורשים הקימו קבוצה בשם ״הגיבור״ ,שהתאחדה לאחר זמן קצר עם
הפועל תל אביב.
כסמלה של ״הפועל״ נבחר ציור המשלב דמות של ספורטאי עם סמל הפטיש והמגל.
הפטיש והמגל היו סמלה של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית וייצגו את מעמד
הפועלים  -האיכרים )מגל( ופועלי התעשייה )פטיש(.
גם הצבע של ״הפועל״ ,הצבע האדום ,היה צבעה של תנועת הפועלים .הוא סימל את
ההשקפה האומרת כי כל בני האדם שווים  -אותו הדם זורם בעורקי כולם .הצבע האדום
סימל גם את הדם הרב שנשפך תוך מאבקם של הפועלים על זכויותיהם ,סמל להקרבה
עצמית ,אומץ לב ,מרדנות וחופש.
יותר מ 20-שנה מאוחר יותר ,בשנת  ,1950פרצה מריבה גדולה בין מועדוני ״הפועל״
בארץ על הזכות להשתמש בצבע האדום .הוויכוח הסעיר את הארץ ובסופו הוחלט שהפועל
תל אביב ,בתור המועדון הגדול ביותר של ״הפועל״ ,יהיה זה ששחקניו יוכלו ללבוש אדום
בכל משחקיהם .בעקבות החלטה זו אימץ מועדון הפועל פתח תקווה את הצבע הכחול.
הפועל חיפה בחרה לשחק בלבן או בכחול ורק  20שנה אחר כך חזרה לצבע האדום.
במשך השנים ,בגלל ההתדרדרות המוסרית של התנועה הקומוניסטית ,הפכו הן הצבע האדום
והן הפטיש והמגל לסמלים שנואים על אנשים רבים .אני ,כמובן ,איני שותף לתחושה זו.
הצבע האדום ,כמו גם סמל הפועל ,מסמלים בעיני ערכים נעלים  -את הפסקת הדיכוי של
האיכרים ופועלי התעשייה ואת היותם של כל בני האדם בני חורין .בארץ ישראל סימלו
הצבע האדום ועמו הפטיש והמגל את הפועל הבונה את הארץ ועובד בתעשייה ובחקלאות,
הפועל הסולל כבישים ,מייבש ביצות וחי על יגיע כפיו מבלי לנצל את עבודת זולתו.
מעבר לכל אלה  -הצבע האדום ,כמו גם סמלה של הפועל תל אביב ,הם חלק ממני,
חלק מהזהות שלי .חולצה אדומה שעליה סמל הפועל תל אביב? אני פשוט מאוד מאוד
מאוד אוהב את זה.
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∏≤°ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ≠ Ï‡¯˘È ı¯‡· ÔÂ˘‡¯‰ ÚÈ·‚‰ ≠ ±π
 ÆÂ˙¯Ó˘Ó ÏÚ ‰È¯‡Î ·ˆÈ ¯‚¯· ÈÏÈÂ ¨ÚÈ˜·Ó ÔÓÏ„Âב 1928-נערכו לראשונה
משחקים על גביע ארץ ישראל .הקבוצות המובילות בארץ באותם ימים היו נבחרת
המשטרה הבריטית ,מכבי חשמונאי ירושלים ,הפועל חיפה ,הפועל תל אביב ומכבי
תל אביב.
מכבי חשמונאי היתה המועמדת הבטוחה לזכייה בגביע .בשורותיה שיחקו כוכבים
גדולים ובהם השוער האנגלי ג׳נינגס ,רץ מרכזי ענק בשם מוטקה ליננברג ושני
החלוצים המצטיינים  -יחיאל מרגובסקי ועקיבא צוובנר )בעל הכינוי ״דוצי בעל הרגל
האטומית״(.
באוקטובר  1967סיפר מרגובסקי למאיר גבאי מ״חדשות הספורט״׃
״אתה רוצה לשמוע על הגמר הראשון שלנו? אני דווקא זוכר את המשחק הזה ...האמת
היא שאיש לא תיאר לעצמו שנחזור לירושלים בלי הגביע .לפי מעמדנו ,הפופולריות
שלנו והמבצעים המוקדמים ׳כשגמרנו׳ עם כל האריות ,היה ברור שננצח .אבל מה
שניסינו לעשות  -הוא )וילי ברגר ,שוער הפועל( ניצב כמו אריה על משמרתו .הברגר
הזה הוא לבדו שגרם לניצחון של הפועל .האנגלים היו משתגעים על השוער הזה ומצד
שני הצליח הקיצוני )של הפועל( נודלמן לכבוש את שערנו בשתי פריצות.
ברגר הזה היה גדול מחודורוב .הוא היה כעין קפיץ ענק שסגר כל זווית ופינה בתגובות
של פלאים .באמת שוער עצום.״
הפועל זכתה בגביע ,אבל מכבי חשמונאי הגישה ערעור על תוצאת המשחק ,בטענה
שהפועל שיתפה שחקן שלא כחוק .בסופו של דבר הוחלט לחלק את הגביע בין שתי
הקבוצות.

ÔÂ˘‡¯ Ï·‡„ Ì‚Â ˙È¯·Ú ‰ˆÂ·˜Ï ‰Â˘‡¯ ˙ÂÙÈÏ‡ ≠ ±π≥¥
‡ Æ˙ÂÙÈÏהפועל מנצחת בכל המשחקים ,מבלי לאבד ולו נקודה אחת .הישג חד פעמי
בתולדות הכדורגל בישראל.
‚· ÆÚÈמשחק גמר הגביע ,נגד מכבי תל אביב ,מתקיים ב 2.6.1934-במגרש מכבי פתח
תקווה .בדקה השנייה מבקיעה מכבי שער ראשון .הפועל משווה מגול של חרל״פ ובהמשך
המשחק עולה ליתרון 2׃ ,1מפנדל שמבקיע השוער ברגר.
במחצית השנייה משווה ג׳רי בית הלוי ממכבי וכמה דקות לסיום מבקיע משה זימון
את שער הניצחון .הפועל מנצחת בתוצאה 3׃ 2וזוכה בגביע.
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שחקני הפועל .1930 ,עומד מימין׃ ישראל בריקר .עומדים משמאל׃ אברהם
נודלמן ,וילי ברגר .יושב׃ שלמה פוליאקוב.
מתוך אוסף שלמה פוליאקוב ,ארכיון מכון וינגייט
∞≥±
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˜ Æ·È·‡ Ï˙ ˙ÂˆÂÁ· ‰¯È˘Â ‰È¯ ÏÂבעיתון ״דבר״ נכתב למחרת הניצחון הגדול
בגביע׃ ״אלפי אנשים נתכנסו על מגרש ׳אבשלום׳ בפתח תקווה לראות בתחרות הכדורגל
המכריעה בין שתי הפלוגות המועדות תמיד לזכות בגביע הא״י .האווירה היתה מתוחה,
כרגיל ,והמשחק היה גם משחק גביע טיפוסי ,שלא הצטיין ביופיו ,אם כי היה עשיר
במומנטים דרמטיים.
גרם מזלו של ׳המכבי׳ לפתוח במשחק כשפניו לשמש ולרוח וכבר ברגע הראשון
הובקע שערו .רק ברגע השנים עשר מצליח ׳הפועל׳ להשוות את התוצאות .׳המכבי׳
תוקף בחזקה .במחצית השנייה עבר ׳הפועל׳ להתקפה .עונש ׳אחד עשר׳ זיכה את ׳הפועל׳
בגול שני ,אך חיש מהר משווה ׳המכבי׳ והתוצאה 2 -׃ .2לבסוף מצליח ׳הפועל׳ להבקיע
את השער השלישי.
הידיעה ,שגביע א״י קם ל׳הפועל׳ ,תל אביב ,נתקבלה בשמחה רבה בחוגי הפועלים.
ממגרש ׳אבשלום׳ נהרה תהלוכה עצומה ,כשהגביע מתנוסס על ידי אחד המשחקים על
כפי חבריו בראש הקהל .עד שעה מאוחרת בלילה נשמע בחוצות תל אביב קול רינה
ושירה׃ ׳לנו הגביע׳.״
 Æ¢˙È¯Â˜ÓÂ ‰ÚÂˆ Í¯„· Â‚‚Á ÚÈ·‚· ‰ÈÈÎÊ‰ ˙‡¢ב 1967-התראיין אמנון חרל״פ
ל״חדשות הספורט״ וסיפר על גמר הגביע׃
״אז זה היה הכל אחרת .המשחק היה אולי פחות מהיר ,אך בוודאי יותר יפה .שחמט
עם כדור .משחק הוגן ,בלי פציעות ובלי ברוטליות .שחקן שפגע במזיד בחברו ,חש
להתנצל ,ועזר לנפגע לקום על רגליו וללחוץ את ידיו...
את הזכייה בגביע חגג הפועל תל אביב בדרך צנועה ומקורית׃ אגודת הפועל פתח
תקווה הזמינה את המנצחים לבית קפה קטן במרכז פתח תקווה ,שתינו תה או גזוז,
אכלנו עוגות ואירוע זה היה עבורנו נשף ניצחון.״
 ÆÈÏ˘ ‰Ó˘‰ ˙‡Ê ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰כוכב אחר ששיחק בהפועל בשנות ה 30-היה
דז׳אמפה )זלמן פרידמן( .ב ,1966-לכבוד הזכייה באליפות השביעית ,ראיין דני דבורין
את דז׳אמפה ל״חדשות הספורט״׃
״הגישה שלנו ,שחקני העבר ,והגישה של הדור הצעיר למשחק ,שונה .בשנים ההן היה
הכל חובבני ,טהור .הלכנו ברגל למשחקים ,ובמקרים הטובים ביותר הצלחנו לתפוס
עגלה .השוער שלנו ,ברגר ,היה הולך ברגל מתל אביב עד לטול כרם .זה לקח ,כמובן,
מספר שעות ,אבל היה סיפוק .היתה מטרה.
אני לא צריך לספר מי היה ברגר .זה שוער שקם פעם אחת לדורות .השוער הגדול
ביותר בהיסטוריה שלנו .בכלל ,אם אני צריך להתחיל לעשות השוואות בין שחקנים,
זה ממש בלתי אפשרי...
±≥±
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המאמן שלנו היה מוסטה פוליאקוב .הוא לא הרוויח פרוטה מהעסק הזה .אבל בלי כל
כסף ,ורק עם רצון ,היתה לו קבוצת מופלאים אמיתית ,שהכדורגל אותו היא הציגה היה
חלום .מי היו השחקנים? מליקה ,פרידמן ,דוקטור ,מייטנר ,רייך ,שולמן ,לוי ,יוחנן,
דורן ,רבינוביץ׳ ,בקשי ,פלמן ,א .בית הלוי .שמות גדולים ונערצים בימים ההם...
היו לנו אוהדים בכל רחבי המדינה .העריצו אותנו ,השתגעו אחרינו .זאת התקופה שלי
ואנחנו יצרנו היסטוריה .היה לנו סגנון משחק מלהיב ,׳פייטרים׳ אחד אחד .כשלקחנו
את הגביע הארץ-ישראלי נשאו אותנו האוהדים על כפיים ,מיפו עד לים של תל אביב,
למעלה משני קילומטר...
גם היום ,לשמחתי הרבה ,השחקנים של הפועל תל אביב משחקים בנבחרת ואני יכול
לומר לך ,לסיום ,שיחסית לרמה של התקופה הנוכחית ,הם לא מביישים את הפירמה ,הם
צועדים במסורת שלנו .כששמעתי שהפועל תל אביב לקח השנה את האליפות ,התרגשתי
כמו ילד קטן .מה אתה יודע ,הפועל תל אביב זאת הנשמה שלי.״

˙ÂÈÂÙÈÏ‡ Ú·¯‡Â ÌÈÚÈ·‚ ‰˘ÂÏ˘ ≠ ±π¥≥≠±π≥µ
בשנים  1939-1937זוכה הפועל בגביע שלוש פעמים ברציפות ובשנים ,1938 ,1935
 1940ו 1943-היא זוכה באליפות ארבע פעמים.
ÆÌÈÙÂˆ‰ ¯‰· ˙ÈËÈ¯·‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÔÂÁˆÈ

במוצ״ש ,9.4.1938 ,הופיעה בהוצאת עיתון ״דבר״ מהדורה של ״ספורט לעם  -במה
לתרבות הגוף״ .כותרת הידיעה הראשית בישרה׃ ״הפועל תל אביב בראש ליגה א׳״,
וכותרת המשנה׃ ״הפועל א׳ תל אביב  -המשטרה הבריטית ירושלים 2׃1״ .בגוף
הידיעה נכתב׃
״ביום ד׳ היתה על מגרש המשטרה הבריטית שעל הר הצופים בירושלים תחרות
ליגה בין המשטרה הבריטית ובין ׳הפועל׳ א׳ תל אביב .הקהל שבא לחזות בתחרות
היה ברובו קצינים ושוטרים ואוהדי כדורגל מירושלים.
קבוצת ׳הפועל׳ הופיעה בהרכב זה׃ מליקה  -זלמן ,דורן  -פרידמן ,יוחנן,
רבינוביץ  -בקשי ,בוצ׳קה ,מאיר ,פוקס ונודלמן...
המחצית הראשונה נגמרה בתיקו אף על פי שלשני הצדדים היו אפשרויות רבות.
בסוף המחצית תקפה המשטרה ו׳הפועל׳ הסתפק רק בהגנה .בתחילת המחצית השנייה
הבקיעה המשטרה את שער ׳הפועל׳ .קבוצת ׳הפועל׳ המעוררת התחילה להתקיף;
על ידי משחק נמוך ומחושב הצליחו להבקיע שני שערים ולהגיע לניצחון.
השופט ,אשרי ,לא עמד על הגובה.״
≤≥±
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לסיכום המחזור מביא ״ספורט לעם״ את טבלת ליגה א׳ ,שבה תשע קבוצות׃
 במקום הראשון  -הפועל תל אביב ,עם חמישה ניצחונות מחמישה משחקים. במקום השני  -מכבי תל אביב ,עם ארבעה ניצחונות והפסד אחד. במקום השלישי  -המשטרה הבריטית ,ששיחקה משחק אחד יותר ,עם ארבעה ניצחונותושני הפסדים.
עוד בליגה א׳׃ הכוח תל אביב ,הפועל הרצליה ,הפועל חיפה ,המעופפים רמלה ,מכבי
פתח תקווה ומכבי נס ציונה.
∏≥ ÆÚÈ·‚‰ ¯Ó‚· È·¯„ ¨±πהגמר ,נגד מכבי תל אביב ,מתקיים ב ,28.5.1938-במגרשה
של מכבי ,הנמצא בדרך לשכונת התקווה .הפועל מנצחת 2׃ 1וזוכה בגביע.
בעיתון ״דבר״ סיקר את המשחק זאב ,תחת הכותרת׃ ״הגביע הארצישראלי
ל׳הפועל׳!״.
בגוף הידיעה נכתב׃
״קהל אלפים מילא היום את מגרש ׳המכבי׳ בהיפגש ׳הפועל׳ תל אביב ו׳המכבי׳ תל
אביב ,בתחרות הגמר לגביע הארצישראלי .הבמה קושטה בדגלי ׳הפועל׳ ,׳המכבי׳
וההתאחדות הארצישראלית לכדורגל.
המשחק היה ער ונאה .בצדק זכתה קבוצת ׳הפועל׳ בגביע .משחקה עלה בהרבה על
משחקה של ׳המכבי׳.
הופעתו של נויפלד בקבוצת ׳המכבי׳ ,שרק לפני שלושה-ארבעה שבועות נשללה
ממנו זכותו להופיע במשחקים במשך ארבעה חודשים  -התמיהה את הקהל .חנינה זו
ניתנה לנויפלד יומיים לפני תחרות-הגמר לגביע.
קבוצת ׳המכבי׳ הופיעה במלוא הרכבה ,אבל משחקה היה חלש ובמחצית השנייה של
המשחק עלתה עליה קבוצת ׳הפועל׳ במחלקה שלמה.
הרכב ׳הפועל׳׃ מליקה ,דורן ,גבאי ,רבינוביץ ,דז׳אמפה ,נודלמן ,זימון ,פוכס ,בוצ׳קה ושלמה.
קבוצת ׳הפועל׳ התחילה במשחק כשהיא מסתערת על שער ׳המכבי׳  -אך ללא תוצאות.
כבר בדקה ה 7-פרץ נודלמן את הגנת ׳המכבי׳ ובעט לשער .הכדור נטה הצדה אך שלמה
לא טמן רגלו בצלחת  -בעט ,ולכד את השער הראשון לזכות ׳הפועל׳.
משהבקיע ׳הפועל׳ את השער הראשון גברה המתיחות במגרש .המשחק נעשה עקשני.
חלוצי ׳המכבי׳ התחילו מתקיפים את שער ׳הפועל׳ ,מליקה נפל לרגלי שלום ,המתקיף,
ותפס את הכדור שסיכן את שער ׳הפועל׳ .שלום פגע פגיעה גסה במליקה בבעטו בראשו
של האחרון .אבל גם ׳צירוף׳ זה לא הצליח להעביר את הכדור דרך השער .בדקה ה 25-פסק
≥≥±
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השופט מכת עונש לזכות ׳המכבי׳ ונויפלד בעט ולכד את השער הראשון לזכות ׳המכבי׳.
בהמשך המחצית הראשונה התקיפו חלוצי ׳הפועל׳  -אך לשוא.
במחצית השנייה שלטה קבוצת ׳הפועל׳ במגרש .חלוצי ׳הפועל׳ המשיכו את התקפתם
במרץ רב .בזכות מסירה נאה של זימון פרץ נודלמן את הגנת ׳המכבי׳ והבקיע את השער
השני לזכות ׳הפועל׳ .עוד שער כבש נודלמן ,אך השופט פסלו משום-מה.
משחקה הנאה של קבוצת ׳הפועל׳ זיכה אותה בגביע הארצישראלי לשנת .1938
יחס הקרנות 10׃ 3לזכות הפועל .שפט ישמסקי.״
בשנת  1967התראיין השוער מאיר מליקה ,שהצטיין בגמר ,ל״חדשות הספורט״׃
״אני זוכר שבשבת היה הגמר וביום שישי עבדתי יחד עם נודלמן בחפירה להנחת כבל
תת קרקעי ברחוב יהודה הלוי .עבדנו עד אחרי כניסת השבת .רק בשבת בערב גמרנו
את העבודה .חזרתי הביתה וידעתי שלמחרת עלי לשחק בגמר.
)למחרת( הייתי עייף מאוד .ראיתי במשחק שגם נודלמן היה עייף ,אבל אז לא היה גמר
כמו היום .לא עשו נשפים ולא עשו טראסק ,ולא היתה התרגשות כמו היום .התאספנו
בשכונת אבו-חדירה )פלורנטין( ולקחו אותנו במשאית למגרש .כשהגענו ראינו שאלפי
חובבים תפסו את מקומם בטריבונות...
הייתי מצוין .היו לי הרבה פוזות ,והיתה הרבה עבודה בשער .תפסתי הרבה כדורים
קשים והצלתי הרבה שערים .אבל מה? אז היה רק צלם ספורט אחד בתל אביב ,ודווקא
למשחק הזה הוא לא בא לצלם .אין לי שום תמונה מהגמר.״

∞ıˆÂÙ˘ È·¯„‰ ≠ ±πµ
„¯· .14.10.1950 ÆÈ˙Â„È„È Èבאותה שנה לא התקיימו משחקי הליגה בגלל שביתת
שופטים ,ולכן החליטו שני המועדונים ,הפועל ומכבי תל אביב ,לקיים דרבי ידידותי.
כך נכתב בעיתון ״דבר״׃ ״השופט פסק בעיטה חופשית מ 18-מטר נגד מכבי תל אביב.
שחקני מכבי תל אביב יצרו קיר כדי לחסום את השער ,אך שחקני הפועל רצו דווקא
להיכנס לתוך הקיר ,דבר ששחקני מכבי רצו למנוע בהתאם לחוק .השחקנים התחילו
לדחוף איש את רעהו .פלמן ,שחקן הפועל הידוע )בוצ׳קה( ,סטר על לחיו של אלי פוקס.
התחילה התפרעות הקהל והמשחק הופסק ...בינתיים נעלם גם שעון היד של השופט
רוזנבאום.״ זה היה ,כנראה ,הדרבי היחיד שפוצץ אי פעם.

Ì˘‚Â ¯ÚÒ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ· ¨‰ÈÏ‚‡· ‡ÏÙÂÓ ÚÒÓ ≠ ±πµ±
ב 1951-יצאה הפועל למסע משחקים באנגליה ונחלה שלושה הפסדים׃ תבוסות 0׃6
ו1-׃ 6למנצ׳סטר יונייטד ולארסנל והפסד 0׃ 2ללידס.
±≥¥
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ÆÏÓ˘Á‰ ¯Â‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ ˜Á˘Ó· ˘È‡ ÛÏ‡ ∑∞ ¨ÏÒ¯‡ „‚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰

ב 19.9.1951-התקיים המשחק נגד ארסנל .תחת הכותרת ״ארסנל  -הפועל תל אביב
6׃3) 1׃(0״ ,נכתב בעיתון ״דבר״׃
״לונדון .במשחק הראשון שנערך הערב ,לאור החשמל ,בין קבוצת הפועל תל אביב
לבין ארסנל ,נוצחה הקבוצה הישראלית בתוצאות 1׃.6
בתחרות נכח קהל של  70אלף איש .שערי הפועל הובקעו במחצית הראשונה בדקה
ה ,14-ה 40-וה.44-
סופרנו לענייני ספורט מעיר׃ בידיעה אין הפתעה ולא אכזבה לא בשבילנו ולא בשביל
האנגלים .שני הצדדים ידעו היטב את ההבדל שבין רמת הקבוצות האנגליות  -שהן
מהצועדות בראש בכדורגל האנגלי והאירופי  -לבין קבוצתנו .עם זאת ידענו עוד ,כי
הקהל הספורטיבי האנגלי יודע לכבד מנוצחים שאינם נרתעים מפני מאבק ולוחמים על
כבודם במלוא יכולתם.״
ÆÈ„Â‰È Ë¯ÂÙÒ ··ÂÁ ÏÎ ··Ï≠ÁÓ˘Ó ˜Á˘Ó ¨„ËÈÈÂÈ ¯ËÒßˆÓ „‚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰

שבוע אחר כך ,ב ,26.9.1951-שיחקה הפועל נגד מנצ׳סטר יונייטד .הכותרת ב״דבר״
היתה׃ ״לאחר מחצית קרב בכוחות שקולים ,מנצ׳סטר יונייטד  -הפועל 6׃0) 0׃(0״.
בגוף הידיעה נכתב׃ ״במזג אוויר של סער וגשם ,התיצבה היום קבוצת הפועל תל אביב,
למשחקה השני באנגליה  -עם ׳מאנצ׳סטר יונייטד׳ .בהרכב הקבוצה הוכנסו שינויים.
ליד חודורוב הוצבו בהגנה׃ ו .גלאזר ,בשורת הרצים  -בלויט-וייס-צימרמן; ובהתקפה׃
איזיק-ילובסקי-סטודינסקי וראסקין.
הקבוצה המארחת פיתחה מיד משחק מהיר ותוקפני בהרבה מזה של ארסנל.
בהרכבה  -שלושה שחקנים מהנבחרת האנגלית הלאומית ,ואחד  -וולטון  -מנבחרת
החובבים .שחקני הפועל מגלים משחק משמח-לבב כל חובב ספורט יהודי .אף שרגליהם
מועדות פעם בפעם במגרש הדומה לגלדת )הכוונה כנראה למגרש קשה כסוליית
הנעל( ,הרי הם נראים בטוחים ואמיצים ומשיבים מלחמה עזה ביותר אל שער מנצ׳סטר.
מפליאה לעשות לא רק ההגנה  -שחודורוב מהווה לה כרגיל ,את ה׳מסמר׳ של כל
המשחק  -כי אם גם ההתקפה .פריצותיו של סטודינסקי מסכנות את שער מנצ׳סטר.
בדקה ה 14-נמצא סטודינסקי כ 15-מטר משער היריב ,אולם הרץ הימני עוצרו בפגיעה
בגוף ובאחיזה בחולצה׃ השופט משגיח ומעניש.
את שער הפועל מסכן בעיקר השחקן פילסון ,הנבלם כהלכה על ידי וייס .תוקפנותם
של האנגלים גוברת ובדקה ה 32-פוסק השופט פנדל ,שאינו מנוצל .הקרב מחריף,
ובחורינו ,העולים על עצמם ,מעוררים התפעלות כללית .המחצית הראשונה מסתיימת
בתוצאות 0 -׃.0
במחצית השנייה לא עמדו לקבוצת הפועל כוחותיה והמשחק נסתכם ב6-׃ .0כל
±≥µ

‡„·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰· Í¯„ ÈÂÈˆ Ø ‰Ó˘· ÌÂ

השערים הובקעו תוך  35דקות.
השערים הובקעו ע״י וירלי ) ,(2פירסון ) ,(2אפטון ) ,(1וולטון ).(1
מחר )ו׳( תסייר המשלחת בבלאקפול.
לכל חברי המשלחת שלום וכולם מאחלים למשפחותיהם ולכל היישוב בישראל׃ שנה
טובה ומבורכת.״

∑≠ ±πµ∂Ø±πµ
‰È„Ó‰ ÌÂ˜ È¯Á‡ ‰Â˘‡¯‰ ¨˙È˘È˘‰ ˙ÂÙÈÏ‡‰
בעונת  1956/1957זוכה הפועל באליפות ראשונה אחרי קום המדינה .בדרך לאליפות
מנצחת הפועל את מכבי 4׃ 2בדרבי בלתי נשכח.
 ,20.1.1957 ÆÂÙÈ· ÈˆÂ·‰ ˘¯‚Ó· ¯ÚÂÒ ≤∫¥דרבי .ההרכב׃ חודורוב ,פיימן ,צינוביץ,
בלוט ,לבקוביץ ,ב .גולדשטיין ,ד .גולדשטיין ,טיש ,חיים גלזר ,רוזנבוים ,מיכאלוב.
מאמן׃ יאזבנצ׳יק .הפועל משחקת בתלבושת פסים ,אדום-לבן.
מצטיינים׃ חודורוב )למרות שער טיפשי שספג( ,לבקוביץ בהגנה ואשר בלוט בקישור.
דקה 8׃ הרמה מצד ימין לתוך הרחבה .חודורוב נראה תופס את הכדור ,אך זה מחליק
מידיו .מרימוביץ׳ מנצל את ההשמטה ובועט מהאוויר פנימה1 .׃ 0למכבי.
דקה 20׃ פיימן בועט כדור עונשין מ 25-מטר ,בנדורי משמיט וחיים גלזר מבקיע1 .׃.1
דקה 25׃ טיש שולח כדור למיכאלוב מצד שמאל .מיכאלוב מתקדם לבדו מול השוער
ומבקיע בבעיטה שטוחה פנימה2 .׃.1
דקה 26׃ רוזנבוים בועט מ 30-מטר והכדור חודר לשער בין רגליו של בנדורי3 .׃.1
דקה 41׃ הצלה גדולה של חודורוב בזינוק מרהיב ,אחרי בעיטה של מרימוביץ׳ מתוך
הרחבה.
דקה 56׃ שייע גלזר מכדרר לכיוון שער הפועל ומנסה לעבור את חודורוב .חודורוב אוחז
במכנסיו של שייע .פנדל ו3-׃.2
דקה 83׃ אחרי דאבל פס עם מיכאלוב ,פורץ רוזנבוים משמאל ,עובר שני שחקנים
ומבקיע ממרחק קטן ,אחרי שהטעה את בנדורי4 .׃ .2במחצית השנייה מתעלם השופט
משה כהן משני פנדלים ברורים לטובת הפועל.
במדור הספורט של השבועון ״רימון״ נכתב׃
״הדרבי התל אביבי ,שהתחולל באיצטדיון הבוצני ביפו ,משך אליו ,למרות הקור,
אלפי צופים ,שבאו לראות במו עיניהם את המאבק בין שתי הקבוצות הראשונות בצמרת
∂≥±
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הליגה הלאומית .איש לא קיווה להצגה מרהיבת עין מבחינה טכנית ,אך דרבי נשאר
למרות הכל דרבי .מוכרי הגרעינים התבססו בין שלוליות הבוץ ,ואילו דוכני הפלאפל
הציעו כיבודים דשנים.
למרות המים ,היה המשחק בין הקבוצות התל אביביות של ׳הפועל׳ ו׳מכבי׳ חריף
וסוער .אחדים אף הרחיקו לכת וכינוהו כתחרות המרתקת ביותר בשנים האחרונות .אנשי
׳הפועל׳ הוכיחו ע״י ניצחונם )4׃ ,(2שמלאכתו של מאמנם היוגוסלבי ,איבן איזבנצ׳יק,
אינה לשווא ,ואילו קבוצת ׳מכבי׳ נחלה את הפסדה הראשון בעונה זו .אוהדי ׳מכבי׳,
שלא השלימו עם ירידת אליליהם במנוצחים ,תלו את האשמה במשחק האולטרה-אלגנטי
של חלוצי ׳מכבי׳ ,שחלקם אפילו לא לכלך את חולצתו...״
בעקבות המשחק חלפה הפועל על פני מכבי בטבלה ונשארה במקום הראשון עד לסיום
העונה.
‚ .31.3.1957 Æ˙ÂÙÈÏ‡ ‰ÂÂ˘˘ ÏÂהפועל מבטיחה את האליפות בניצחון 1׃ 0על האחרונה
בטבלה ,מכבי יפו .בדקה ה 78-מבקיע אשר בלוט את שער הניצחון בבעיטה חזקה מ25-
מטר.
‡ Æ˙ÂÙÈÏהפועל מסיימת עם  28נקודות ,לפני הפועל פתח תקווה עם  .24מאזנה הכולל
של הפועל עומד על  13ניצחונות ,שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים .מלך השערים
הוא מיכאל מיכאלוב ,שלזכותו  11שערים.

ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ·‚‰ ≠ ±π∂∞Ø±π∂±
בגמר הגביע בעונת  1960/1961מנצחת הפועל את הפועל פתח תקווה ,הקבוצה שזכתה
באליפות חמש פעמים ברציפות בין השנים  .1963-1959משחק הגמר מסתיים בתוצאה
2׃ 1להפועל ,משערים של דני גולדשטיין וגדעון טיש.

ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÂÊÁÓ· ˙˜ÓÂÁ ˙ÂÙÈÏ‡‰ ≠ ±π∂¥Ø±π∂µ
 Æ¢È˘‰ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈÁËÓ ‰Ú·¯‡·¢בלומפילד 18 ,אלף צופים .מחזור  .17המובילה,
הפועל פתח תקווה ,מגיעה למשחק מול הפועל בבלומפילד .לפתח תקווה  22נקודות,
להפועל .18
הכותרת הראשית ב״חדשות הספורט״׃ ״הפועל פתח תקווה נכנע 0׃ 4לבן-ברוך,
בורסוק ,דניאלי וחזום והתוצאה׃ הפועל תל אביב בארבעה מטחים למקום השני.״
כתב יהושע שגיא׃ ״הפועל תל אביב  -ארבע .הפועל פתח תקווה  -אפס .איזה ניצחון!
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1960/1961  עונת,פלייר לכבוד גמר הגביע
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איזו תבוסה! אחד הניצחונות המלהיבים ביותר של הפועל תל אביב בשנים האחרונות.
אחת התבוסות הכבדות ביותר של פתח תקווה בעשור האחרון ...משחק התקפתי משובח,
מהירות מעוררת קנאה ,כושר גופני מצוין .אלו ,אולי ,שלוש הסיבות להצלחתה הגדולה
של הקבוצה התל אביבית שעלתה אתמול למקום השני בטבלה ...הקהל שואג מהתלהבות.
ניצחון תל אביבי משכנע ומלהיב שכזה לא נראה בבלומפילד זה עידן ועידנים .שריקה
לסיום  -הקרב הסתיים ,פתח תקווה יורדת מהמגרש חפוית ראש .תל אביב עליזה .הקהל
שר במקהלה׃ ׳אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע!׳ שבת בלתי נשכחת!״
‡ ÆÔÂ¯Á‡‰ ¯ÂÊÁÓ· ˙ÂÙÈÏ‡‰ Ô„·Âמחזור אחרון בליגה .הפועל ראשונה עם  36נקודות,
הכוח והפועל פתח תקווה במקום השני והשלישי עם  35נקודות לכל אחת.
הפועל משחקת בנתניה ,ארבעה ימים אחרי שנוצחה בחצי גמר הגביע על ידי בני
יהודה .הכוח מארחת את מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה את בני יהודה.
ששת אלפים צופים בנתניה .הפועל פותחת את המשחק היטב ושוטפת את המגרש.
שחקני הפועל  -גינזבורג ,חזום ודניאלי מחמיצים ממצבים טובים .נתניה מתחילה לתקוף
ובדקה ה 26-כובשת שער .בדקה ה 45-דוחף השוער של נתניה את השופט ומורחק.
במחצית השנייה תוקפת הפועל ,אך לא עולה בידה להשוות .השופט שושני מרחיק
את חזום ודניאלי .כמה דקות לסיום נוגע מגן נתניה בכדור בידו בתוך הרחבה ,אבל
שושני מתעלם.
הכוח ,שמנצחת את מכבי תל אביב בתוצאה 3׃ ,1זוכה באליפות.
 Æ˙ÂÙÈÏ‡‰ Ô„·Â‡ ÏÚ ÌÈÈ‚ È¯‡‰ב ,9.6.1965-ארבעה ימים לאחר אובדן האליפות,
התראיין המאמן האנגלי של הפועל ,הארי גיים ,למיכאל קרנון מ״חדשות הספורט״׃
״כדורגל הוא משחק מוזר .יום אחד הנך בצמרת והכל נראה ורוד ,ולמחרת איבדת
את הכל .זה בדיוק מה שקרה השבוע להפועל תל אביב .עמדנו על סף הצלחה גדולה,
ולבסוף לא זכינו בכלום.
האשמה היא רק בנו .כל מה שהתרחש במגרשים האחרים לא מעניין אותי .היתה לנו
הזדמנות טובה לנצח בנתניה ולא ניצלנו אותה .משום כך ,איננו יכולים לבוא בטענות
לאיש .העצבים הם שניצחו את הפועל תל אביב .הבחורים היו כל כך עצבניים ,שלא
הצליחו לבצע דברים פשוטים .הזדמנויות הבקעה ,שהיו נהפכות ביום רגיל לשערים,
בוזבזו הפעם בצורה משוועת.
דבר אחד ברור לי ונראה לי כי הרוב הגדול יסכים עמי .הפועל תל אביב הציג העונה
את הכדורגל הטוב ביותר בארץ .בכל המשחקים השתדלו הבחורים להציג משחק נאה.
מעולם לא הסתגרנו בהגנה ולא שיחקנו בשיטת הבונקר .תמיד חיפשנו את הדרך לשער
ואני בטוח שהקהל נהנה ברוב משחקינו .תמיד האמנתי שהכדורגל הטוב משתלם יותר.
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בסופו של דבר ,אם לא היינו ׳מחליקים׳ בנתניה ,היה הכל ורוד הרבה יותר .הקבוצה
היתה ראויה לתואר האליפות.״

∂∂˙ÈÚÈ·˘‰ ˙ÂÙÈÏ‡‰ ≠ ±π∂µØ±π
בעונת  1965/1966שיחקה כל קבוצה נגד יריבתה פעמיים ברצף ,בבית ובחוץ .השיטה
המיוחדת הזו נבחרה כדי להבטיח שבסיבוב השני לא יהיו משחקים של הפועל נגד הפועל
ושל מכבי נגד מכבי .העיתונים קוראים לסיבוב הראשון ״הסיבוב המשפחתי״.
לפני פתיחת העונה יוצאת הפועל למסע באוסטרליה ובאסיה .דוביד מחזיר לסגל את דני
אלקיים ,גדעון טיש ושמעון בן יהונתן הוותיקים .צעד זה אינו עוזר להפועל במשחקה
הראשון באוסטרליה ,שבו היא מובסת בתוצאה 1׃ .7ניתן לציין כנסיבות מקילות את
העובדה שהמשחק מתקיים שלוש שעות בלבד לאחר שהשחקנים נחתו באוסטרליה בתום
טיסה ארוכה ומעייפת.
המשך המסע מוצלח מעט יותר׃ שישה משחקים ,ובהם תיקו 1׃ 1מול נבחרת סידני
וניצחון בתוצאה 7׃ 1על נבחרת הונג קונג.
מחזור חמישי 14 ,אלף צופים בבלומפילד .הפועל נגד הפועל רמת גן .ניצחון גדול של
הפועל בתוצאה 4׃ ,1משני גולים של בורבה ושניים של נוריאלי .המצטיין במשחק הוא
ספוז׳ניקוב ,המגן השמאלי של הפועל ,שמראה את כוחו הן בהגנה והן בהתקפה ובועט
שש פעמים לפחות לשערה של רמת גן .שבוע אחר כך מפסידה הפועל 0׃ 1ב״מכתש״,
מגרשה הביתי של רמת גן ,לעיניהם של שבעת אלפים צופים.
מחזור עשירי .שעונו של השופט שלמה מרין מתקלקל במחצית הראשונה ולכן נמשך
המשחק בין הפועל להפועל ירושלים  103דקות .הפועל מנצחת 3׃ 1מגולים של חזום,
בורבה ובן-ברוך ועולה למקום הראשון.
מחזור  ,11הפועל נגד שמשון בבלומפילד 18 .אלף צופים .בשערה של שמשון ניצב
חודורוב ביכולת מצוינת ומסכל את כל התקפותיהם של שחקני הפועל .בדקה ה 60-נוגח
בורבה פנימה מהרמה של בן יהונתן .הפועל מנצחת 1׃ 0ושומרת על המקום הראשון.
״רבותי ,למי יש מכונת חישוב?״ זו הכותרת ב״חדשות הספורט״ ,בכתבה על משחקה של
הפועל נגד מכבי יפו בבלומפילד ,במחזור ה ,17-לעיניהם של  20אלף צופים .גולים של
חזום ) ,(2פרידריך וטיש קובעים 4׃ 3להפועל בדקה ה .90-השופט משה אשכנזי מחליט
להוסיף שלוש דקות .הפועל מאבדת כדור בהתקפה ויפו יוצאת להתקפה מתפרצת ,אך
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שחקנה הרה מחמיץ מול שער ריק .הפועל יוצאת להתקפת נגד .טיש ,החלוץ המרכזי,
פורץ לעבר שערה של יפו .השוער דגמי מנסה לזנק על הכדור ותופס את טיש .בעיטת
עונשין להפועל מקצה הרחבה .נוריאלי מרים את הכדור ,טיש מתרומם מעל כולם ונוגח
לפינה העליונה של השער 5 -׃ 3להפועל.
צבי קופמן תיאר ב״חדשות הספורט״ את הדקות האחרונות של המשחק׃
״עוד שבע דקות לסיום .הפועל מוליך 4׃ .2סוף? מי יודע? היום ,במשחק מסחרר
כזה ,כאשר ההגנות מפוררות וההתקפות רעבות ומפגיזות ,אי אפשר לדעת אם הצגת
השערים כבר נסתיימה.
עוד שבע דקות׃ ׳כושי׳ מעודד עם הכדור .הוא מוסר אותו במהירות לאיינשטיין קליש,
במרכז הרחבה .החלוץ הדינאמי עשה תפנית של  90מעלות ,הערים על מגינו וירה כדור
חד לרשת החשופה4 .׃.3
כולם על הרגליים .סרט השערים טרם נקטע .גבר לבוש בקפידה פורש ידיו לצדדים
וזועק׃ ׳למי יש מכונת חישוב? כמה-כמה כאן במשחק המשוגע הזה?׳
מחוג השניות רץ קדימה .המבטים צמודים לבמה הגדולה.
ניצחון הפועל בסכנה .רגע .פרידריך פורץ מימין ,מנצל שגיאה של מגינו .אבל דבר
לא קרה .כמו במשחק פינג-פונג מופנים אלפי ראשים מרחבה לרחבה .היכן יובקע השער
הבא?
ואז  -ההזדמנות הגדולה של יפו .דקה  .88אלקיים הוציא בידו כדור שוער לבורבה,
אך הכדור ניגח בראשו של בורבה  -אחורה! הכדור הוגבה מיד מימין ,לפי השער של
הפועל ,נחת ישר לרגליו של עובדיה .אלקיים שוב לא יצא .עובדיה עם הכדור .הוא
מתמהמה ומחמיץ הזדמנות משני מטר.
אבל מה קורה כאן? הרה ניצב מטר או שניים מהשער ,הכדור לפניו ,לידו שחקנים
מבולבלים .הרה מניף את רגלו ובועט בחצי סיבוב4 .׃ ?4לא .הכדור היה גבוה מדי,
כאילו כוון ליציע הדחוס .איזו החמצה! שישה יפואים תופסים ראשם בידיהם .וביציעים
אלפי זוגות עיניים ,כאילו יצאו מחוריהן.
זהו ,המשווה לא הושג .הפועל תל אביב  -מכבי יפו 4׃ .3הכל קמים על רגליהם.
עכשיו זה באמת הסוף.
עוד דקה וחצי .הכדור כבר בעבר השני .דיגמי יוצא משערו כדי להדוף כדור .הוא הודף
אבל הכדור כבר ברגליו של טיש .טיש מנסה להערים על השוער היפואי .הוא מצליח,
אבל דיגמי ,מחוץ לרחבה ,נוקט באפשרות האחרונה .הוא מחבק את טיש .שריקה.
נוריאלי מגביה את כדור העונשין משמאל ,דיגמי בפינה אחת של השער ,בלו בפינה
השנייה .טיש מתרומם וממשיך את מסלול הכדור בנגיחת הסטה לאחור  -ובפנים.״
5׃ .3המשחק נגמר .ניצחון גדול להפועל.
±¥±

‡„·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰· Í¯„ ÈÂÈˆ Ø ‰Ó˘· ÌÂ

הפועל שיחקה בהרכב׃ אלקיים ,בן-יהונתן ,אברהם לוי ,בן-ברוך ,פייגנבוים ,בורסוק,
פרידריך ,חזום ,טיש ,נוריאלי ,בורבה.
מחזור  .21דרבי .יותר מ 20-אלף צופים בבלומפילד רואים דרבי חד צדדי .בדקה ה22-
מעלה טיש את הפועל ל1-׃ 0ממסירה של חזום ,אחרי פריצה של בורבה על הקו השמאלי.
בדקה ה 55-פורץ בן ברוך מימין ,מגיע כמעט עד דגל הקרן ומעביר את הכדור לטיש,
שבועט חזק לקורה .בורבה מגיע בריצה ושולח את הכדור החוזר לרשת2 .׃.0
מחזור  .28אחרי ארבעה משחקים רצופים שהסתיימו בתיקו מאופס ,משחקת הפועל נגד
בני יהודה ומבטיחה לעצמה את האליפות ,בזכות תיקו 1׃ 1של נתניה 15 .אלף צופים
בבלומפילד רואים משחק מצוין של המגן השמאלי הצעיר ,שייע פייגנבוים .בדקה ה-
 65קרן לזכות הפועל .חזום מרים את הכדור ,נוריאלי משתלט עליו ובועט כדור חזק
לקורה .בערבוביה שנוצרה ברחבה בועט טיש בכדור ופייגנבוים ממשיך מקרוב פנימה.
יש אליפות.
מחזור  .29שחקני הפועל מחליטים לשבות ואינם מופיעים למשחק נגד הכוח .לדבריהם,
פקעה סבלנותם לנוכח יחסה של ההנהלה .״הקש ששבר את גב הגמל הוא שההנהלה אינה
מקיימת את ההבטחה להעניק לשחקנים נסיעה לגמר הגביע העולמי באנגליה ,כפרס על
הזכייה באליפות.״ הכוח זוכה בניצחון טכני.

∑∂˙ÂˆÂ·˜Ï ‰ÈÒ‡ ÚÈ·‚ ≠ ±π
 .19.12.1967 ÆÔ·Ï≠ÏÂÁÎבנגקוק ,גמר אליפות אסיה לקבוצות .הפועל ,בתלבושת
כחולה-לבנה ,נגד סלנג׳ור ממאלזיה.
דקה רביעית׃ שייע מרים קרן ונוריאלי מחמיץ מקרוב .דקה 35׃ בעיטה של המאלזים
עוברת את אלקיים ,אך למרבה המזל מרחיק רחמינוביץ׳ מקו השער .כל מחצית נמשכת כאן
 40דקות ובתום הזמן הזה שורק השופט לסיומה של המחצית הראשונה .התוצאה׃ 0׃.0
דקה 50׃ עבדול גאני בועט חזק לכיוון השער ,אלקיים הודף בקושי ,הכדור פוגע בקורה
ונהדף לרחבה .החלוץ המאלזי אסלים בועט מקרוב פנימה1 .׃ 0למאלזים .דקה 70׃ בן
ברוך נכנס במקום בורבה הפצוע ,מקבל כדור ושולח את נוריאלי ,שמעביר את הכדור
לדני בורסוק בין שני שחקנים מאלזים .בורסוק בועט חזק פנימה1 .׃ .1הפועל ממשיכה
לתקוף ו 5-דקות לסיום נוגע מגן מאלזי בידו בכדור בתוך הרחבה .פנדל .רחמינוביץ׳
מבקיע את שער הניצחון2 .׃.1
הקפטן ,חיים נוריאלי ,מניף את גביע הזהב .הפועל תל אביב זוכה באליפות אסיה
לקבוצות.
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˙ÈÈÓ˘‰ ˙ÂÙÈÏ‡‰ ≠ ±π∂∏Ø±π∂π
· ,7.10.1968 ÆÌÈÓ‰ ÏÚ ËÏבלומפילד .הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע
בגשם שוטף ,לעיני  1,500צופים .הפועל מנצחת 4׃ 2משערים של אדמוני ) ,(2חזום
ונוריאלי.
יזהר ארנון ,שסיקר את המשחק ב״חדשות ספורט וטוטו״ ,פתח בתיאור מזג האוויר׃
״המטרות הסוחפים ירדו כמעט בלי הפוגה 1,500 .הצופים עמדו מכורבלים במעילים,
מתגודדים קבוצות-קבוצות מתחת למטריות ,אחדות מהן קטנות וצבעוניות שנלקחו,
כנראה ,בהשאלה מהאישה ...והנה דילג לפתע נער צנום ,רטוב עד לשד עצמותיו ,חסר
מעיל גשם או מטרייה ,מעל לגדר המפרידה בין שער  13לשער  1ומשם המשיך ודילג
על פני גדר נוספת ועבר לשער  .2הסדרן לא הספיק אפילו להניד עפעף .אבל הסדרן
לא היה נזעם .נהפוך הוא .חיוך רחב עלה על פניו׃ ׳אתה רואה,׳ אמר ,׳כל זמן שיהיו
לנו כאלה ,לא נפסיד במלחמות.׳״
מכאן עבר ארנון לתיאור של רקדני הבלט׃ ״לשחק כדורגל תחת מטרות עוז ועל משטחי
דשא רטובים ובוציים  -זו תורה בפני עצמה .קבוצת הפועל תל אביב הדגימה בשבת
משחק מפליא בקלילותו ומדהים בפריונו  -שלושה שערים ב 30-דקות .׳כוכב׳ חדש
נתגלה בשורות הפועל תל אביב  -עמי אדמוני ,שהבקיע שני שערים ...שורת החלוצים
של הפועל תל אביב הפגינה את הכושר הטוב שקנתה לעצמה במשחקי הנבחרת וניהלה
משחק קליל ,כמעט נטול-תיקולים ובלי להתפלש בבוץ הסמיך של רחבת היריב .היה זה
ממש ׳בלט על המים׳ ,כשעל המלאכה מנצח בכישרון יהושע פייגנבוים .אמנם ,׳שייע׳ לא
הבקיע שערים ,אולם הוא צד את העין במסירות המצוינות ,שחלק באלגנטיות לחבריו
מימין ומשמאל ...פייגנבוים ,בורבה ,חזום ונוריאלי ,כשהם נעזרים מאחור ב׳תגלית׳
החדשה ,החייל הצעיר עמי אדמוני ,ביתרו בקלות מדהימה את הגנתה של באר שבע.״
 .14.12.1968 ÆÌÈÓÂ„‡‰ ÌÈ„˘‰ ˙·ÈËÁבלומפילד 14 ,אלף צופים .הפועל תל אביב
מנצחת את הפועל פתח תקווה בתוצאה 2׃ 0משערים של פייגנבוים וחזום ועולה למקום
הראשון בטבלה .מצטיינים במשחק  -טיש )ציון  (8וחזום )ציון  .(7כך נכתב ב״ידיעות
אחרונות״׃ ״במוצאי שבת ,יצאו כבר השחקנים שמחים ועליזים לבילויים ,כשמכל עבר
מצביעים עליהם האוהדים וקוראים לעברם׃ ׳חטיבת השדים האדומים׳ .׳אנחנו דומים
עכשיו באמת לחטיבת לוחמים ,כמו הצנחנים עם הכומתות האדומות,׳ הסביר ראש
הקבוצה ,חיים נוריאלי ,בין ריקוד לריקוד בדיסקוטק ׳סאני׳ .׳ייתכן ובעבר הצגנו גם
משחקים מבריקים יותר והיו כאלה שבלטו יותר כבודדים ,אבל משחק צוות כזה ,לחימה
כזו של כולם ,איני זוכר מעודי בהפועל תל אביב.׳״
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∞∑È·¯„· µ∫∞ ‰ÒÂ·˙ ≠ ±π∂πØ±π
·‡¯ ˘ .4.1.1970 Æ‰ÂÓמחזור  .12בלומפילד 16 ,אלף צופים .הפועל תל אביב מנצחת
את הפועל באר שבע 8׃.0
שופט׃ קליין .הפועל תל אביב בהרכב׃ בנימין ,בן יהונתן ,קסטרו ,פרימו ,רחמינוביץ׳,
רוזנשטרייך ,ברנר )מורדכוביץ׳( ,א .כהן ,פייגנבוים ,חזום ,בורבה.
בהפועל באר שבע משחקים ,בין השאר ,רפי אליהו ,נומה ,ברד ואליהו עופר.
הפועל עולה לשחק לאחר סיום המשחק בין מכבי תל אביב למכבי יפו ,שבו הובסה יפו
בתוצאה 0׃ .6המטרה  -להבקיע יותר ממכבי .שתי דקות מהפתיחה מרים פייגנבוים
כדור ומאיר ברנר נוגח פנימה1 .׃ .0דקה 7׃ בורבה פורץ באגף שמאל ,מרים כדור
וחזום נוגח לרשת2 .׃ .0דקה 12׃ בורבה מחלץ כדור מהגנת באר שבע ובועט חזק לתוך
השער3 .׃ .0דקה 34׃ בן יהונתן מרים ובורבה נוגח פנימה4 .׃ .0דקה 75׃ אברהם כהן
מבקיע את החמישי אחרי דאבל פס עם פייגנבוים .דקה 83׃ טיל של פייגנבוים מקצה
הרחבה6 .׃ .0זהו ,הגענו לתוצאה של מכבי .דקה 85׃ בורבה מכדרר  20מטר משערה
של באר שבע .השוער יוצא לקראתו ובורבה מרים את הכדור באמנות מעל השוער
ופנימה7 .׃ .0דקה לסיום׃ מורדכוביץ׳ בועט ,השוער של באר שבע משמיט את הכדור
וחזום מגלגל מקו השער פנימה8 .׃.0
 ,18.1.1970 ÆÚˆÙ ÂÓÈ¯Ùמחזור  .14בלומפילד 14 ,אלף צופים .הפועל מסיימת בתיקו
1׃ 1נגד שמשון .בדקה ה 20-נפצע פרימו .האבחנה  -קרע בשריר הירך .באותה שבת
מנצחת מכבי תל אביב בקושי את בני יהודה ,האחרונה בטבלה.
מכבי חיפה מוליכה את טבלת הליגה עם  19נקודות ,הפועל במקום השני ולה 18
נקודות .במקום השלישי ניצבת מכבי תל אביב עם  17נקודות.
˙· .25.1.1970 ÆÈ·¯„· ˙ˆÁÂÓ ‰ÒÂכותרת ב״דבר״׃ ״תבוסה מוחצת להפועל בדרבי
התל אביבי0 ,׃5״.
ממשיך וכותב ״דבר״׃ ״ 20אלף הצופים ,שמילאו אתמול את איצטדיון בלומפילד
ונלחמו בגשם בעזרת המטריות ,ציפו בוודאי לדרבי אופייני ,רב מתח ,שקול ,וקיוו
לראות לכל היותר שניים-שלושה שערים.
ואולם הפעם זה היה דרבי שונה ,יחיד במינו ,שכן מעולם לא בלטה עליונות אחת
הקבוצות לעומת חולשה ברורה של האחרת ,כפי שזה קרה אתמול.
סיבות שונות הביאו לניצחונה רב השערים של מכבי והראשונה שבהן  -יום גדול
לקבוצה כולה ,שהפגינה משחק צוות מזהיר...
מנגד ,נראתה קבוצת הפועל באחד מימיה החלשים ביותר .חסרונו של פרימו ערער
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כליל את ההגנה ,ואם כי אין בזה צידוק להפסד הגבוה ,היה הדבר אחד מן הגורמים
הישירים לתבוסת הפועל .אבי בנימין ,בשער ,היה חסר ביטחון ,השמיט כדורים והשתפר
רק לקראת הסיום .יש לציין שמרבית השערים לא הובקעו באשמתו.
שחקני הקישור של הפועל ,ובמיוחד רוזנשטרייך וכהן ,לא הצליחו להשתלט על מרכז
השדה והפקירוהו לשליטתם הבלעדית של שחקני מכבי .במצב זה לא יכלה ההתקפה
לפעול כהלכה ,ובורבה היה היחידי שניסה מדי פעם לפרוץ לשער.
במשך כל שלבי המשחק ,על אף שתקפו לא מעט ,בעטו שחקני הפועל רק כדור מסוכן
אחד לשערו של מיכאלי ,אך הוא הדף את כדורו של חזום והציל את שערו מהבקעה.״
חודשיים אחר כך ,בדרבי הגומלין ,מנצחת הפועל את מכבי 2׃.1
 Æ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰‚ˆ‰ Â˙שייע פייגנבוים׃ ״כשהפסדנו 0׃ 5פרימו לא שיחק
וכמה משחקני ההרכב נעדרו גם הם .בדרבי הגומלין ניצחנו 2׃ .1אני הבקעתי שני גולים
ב 14-הדקות הראשונות ,אבל החמצנו הזדמנות להבקיע הרבה יותר מחמישה שערים.
נתנו הצגה הרבה יותר גדולה ממה שמכבי עשתה ב5-׃ .0לא ידענו לנצל מצבים כדי
להכות עד הסוף וחבל ,כי היתה לנו הזדמנות גדולה ורצינו מאוד לנקום .החמצנו כמו
טירונים ופספסנו גולים על קו השער ,אולי מעודף מוטיבציה .היה להם הרבה מזל
באותו יום.״
בסוף העונה הזו מפסידה הפועל את האליפות למכבי בגלל הפרש שערים.

≤∑ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ·‚‰ ≠ ±π∑±Ø±π
שמינית הגמר׃ מכבי יפו מובילה 1׃ 0ו2-׃) 1בהארכה( ,אבל פייגנבוים וברנר הופכים
את התוצאה ל3-׃.2
רבע הגמר׃ בית״ר ירושלים מוליכה 1׃ 0מפנדל של ארצי בן יעקב .רחמינוביץ׳ משווה
ל1-׃ 1וכובש שער ניצחון בדקה ה.115-
חצי הגמר20.9.1972 ,׃ ניצחון 2׃ 1על מכבי חיפה.
דקה 31׃ יונה זליקובסקי עושה דאבל פס בצד ימין עם פייגנבוים ,מכדרר למרכז
ומוסר לרחמינוביץ׳ .רחמינוביץ׳ מעביר את הכדור מרגל לרגל ובועט לפינה .הכדור
פוגע במגן חיפאי ונכנס פנימה1 .׃.0
דקה 48׃ קסטרו מוסר את הכדור לפייגנבוים ,שממשיך לחזום .חזום מקבל את הכדור
כשגבו לשער ,עוצר ובועט בסיבוב חזק לחיבורים .גול נהדר2 .׃ .0עד לסיום מצליחה
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חיפה לצמצם את התוצאה ל2-׃.1
בחצי הגמר השני מנצחת הפועל ירושלים את מכבי תל אביב בפנדלים ,אחרי הארכה.
משחק הגמר ,נגד הפועל ירושלים׃ פרימו ובז׳רנו מצטיינים .גול של פייגנבוים בדקה
ה 39-מבישול של יונה זליקובסקי ,שחקן אלמוני בן קיבוץ שפיים ,שהצטרף להפועל
חודשיים קודם לכן.
הרכב׃ אריה בז׳רנו ,שמעון בן-יהונתן ,ישראל גולדשטיין ,דוד פרימו ,נחמן קסטרו,
אברהם כהן ,יעקב שני ,יעקב רחמינוביץ׳ ,יונה זליקובסקי ,שייע פייגנבוים ,יחזקאל
חזום .מאמן׃ הארי גיים.

∂∑‰„È¯ÈÓ ˙ÏˆÈ ÏÚÂÙ‰ ≠ ±π∑µØ±π
 ,5.6.1976המחזור ה ,32-אחד לפני סיום הליגה .בליגה  18קבוצות ובסוף העונה תרדנה
ארבע מהן לליגה הארצית .הפועל חדרה ,בני יהודה ורמת עמידר כבר ירדו .היורדת
הרביעית תהיה אחת מבין הקבוצות הבאות׃ מכבי תל אביב ,שלה  33נקודות ,מכבי
פתח תקווה והכוח ,שלזכותן  32נקודות ,או הפועל פתח תקווה ,מכבי חיפה ,הפועל
תל אביב ומכבי יפו ,שלכל אחת מהן  31נקודות.
דרבי בבלומפילד 22 ,אלף צופים .יהושע שגיא כותב ב״חדשות הספורט״׃ ״זר לו היה
נקלע אתמול לבלומפילד ,ודאי לא היה מבין זאת׃ שתי התל אביביות הגדולות בדרבי
עירוני משלהב זו מול זו ,עם התלהבות עצומה ,על רקע תפאורה מרגשת ,צבעי הצהוב-
שחור )מכבי( והאדום-לבן )הפועל( מתערבים זה בזה על משטח הדשא וביציעים  -ועל
מה כל המאבק הגדול? לא על יוקרה עירונית ,אלא פשוטו כמשמעו׃ על זכות הקיום
בליגה העליונה.״
בדקה השישית מעביר פייגנבוים כדור לספוקויני ,שמכדרר בצד שמאל ומוסר לכיוון
האמצע ,לחזום .חזום עוצר את הכדור ,מסתובב ,עובר שחקן של מכבי ובועט לפינה.
1׃ 0להפועל .בדקה ה 46-משווה ויקי פרץ בבעיטה מקרוב.
בדקה ה 52-מגביה מנחם מור כדור לעבר הרחבה .פייגנבוים עוצר את הכדור ,מטעה
מגן של מכבי ובועט פנימה2 .׃ .1מכבי תוקפת בדקות הסיום ,אבל יכולת מצוינת של
פרימו ובז׳רנו משאירה את התוצאה בעינה עד לסיום המשחק .ניצחון גדול להפועל,
שנשארת בליגה.
כתב עוד יהושע שגיא׃ ״היה זה מאבק מתוח ,מרתק ,מלהיב וסוחף ,גם אם לא תמיד
התנהל ברמה היכולה לגרום נחת לחובב הכדורגל המצוי ...לכל היה ברור שיהיה זה
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מאבק עיקש ,כאשר המכבים זקוקים לנקודה בלבד כדי להבטיח לעצמם סוף עונה שקט,
ואילו נקודה למכבי כמוה כגזר-דין ירידה להפועל.״

˙ÈÚÈ˘˙‰ ˙ÂÙÈÏ‡‰ ≠ ±π∏∞Ø±π∏±
 .25.1.1981 ÆÚ·¯‡ ÏÚ ‰„¯È ‰È˙הפועל מול אלופת השנה שעברה ,מכבי נתניה,
לעיני  14אלף צופים בבלומפילד .ינקה אקהויז ,שבתאי לוי ,גילי לנדאו ומשה סיני
מבקיעים בניצחון גדול 4 -׃.2
כותרת ב״ידיעות אחרונות״׃ ״נתניה ירדה על ארבע ,לאחר תצוגה מרשימה של הפועל
תל אביב ,שהרעיד ארבע פעמים את הרשת הנתנייתית מרגליהם של אקהויז ,שבתאי
לוי ,גיל לנדאו וכוכב המשחק משה סיני )ציון .(!8״
יחיאל מור ב״ידיעות אחרונות״׃ ״מי שראה אתמול בבלומפילד את המפגן המרשים של
הפועל תל אביב חזה גם ,לדעתי ,בטכס חילופי הדגל של מנהיגת הליגה בעונה שעברה
והאלופה שבדרך.
הפועל תל אביב הוכיח אתמול פעם נוספת מה רב כוחו .אמנם הפתיחה שלו עם מערך
דפנסיבי מתוגבר הרגיזה מעט ,אך בהמשך התברר כי לקבוצה הזו כדורגלני עורף
מעולים כיעקב אקהויז ונמרוד דרייפוס היודעים לדחוף קדימה את חבריהם .אתמול
הוכח כי הפועל תל אביב מתברך גם בשני כדורגלנים מעולים בקישור ובחוד וכוונתי
היא למשה סיני ושבתאי לוי.״
 .16.5.1981הפועל מביסה את מכבי פתח תקווה בתוצאה 5׃ 1וזוכה באליפות .עשרת
אלפים צופים רואים בבלומפילד שערים של לנדאו ,סיני ,שבתאי לוי ) (2ושער עצמי.
מכבי פתח תקווה מבקיעה שער מצמק בדקה ה.90-
הרכב׃ בז׳רנו ,דרייפוס ,זיתוני ,זאנה ,א.כהן ,אקהויז )ציון  ,(8נחמיאס ,לסרי ),(7
סיני ) ,(7לנדאו ) ,(7שבתאי לוי ) .(7מרקוביץ עולה לשחק כמחליף.
שבוע אחר כך ,במחזור האחרון ,עושה הפועל את הקפת האליפות ,אחרי תיקו 1׃ 1מול
ראשון לציון .אקהויז ומשה סיני נבחרים כשחקנים המצטיינים של העונה.

≥∏ÈÏÈ‚ Ï˘ „È‰ ÌÚ ¨ÈÈÓ˘‰ ÚÈ·‚‰ ≠ ±π∏≤Ø±π
˘ Æ˙Â·¯ Â· ¯·Â„È „ÂÚ˘ ˙˜ÂÏÁÓ ¯Úב 1.6.1983-זכתה הפועל בגביע השמיני
בתולדותיה ,כשניצחה בגמר את מכבי 3׃ .2כך כתב אריה פינטו ב״דבר״׃ ״...שחקני
הפועל תל אביב ,בראשותם של סיני וז׳אנו ,השתלטו על מרכז השדה כשהם שולחים
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פעם אחר פעם את החלוצים לעמדות תקיפה .במיוחד אמורים הדברים לגבי גיל לנדאו
שהיה השחקן המצטיין בשדה.
פריצותיו של לנדאו העמידו במבוכה רבה את הגנת מכבי תל אביב שהתקשתה לנטרלו
למרות השמירה האישית שהופעלה נגדו.״
בדקה ה 25-פרץ ז׳אנו משמאל ,הגביה את הכדור למרכז ואקהויז נגח פנימה1 .׃.0
שמונה דקות אחר כך הבקיע סיני שער שני מבעיטת קרן2 .׃ .0בדקה ה 38-דחק שוייצר
את הכדור מקרוב וצמצם את התוצאה ל2-׃ .1נומדר השווה בדקה ה ,59-גם הוא מתוך
הרחבה2 .׃.2
בדקה ה 63-בעט איווניר כדור חזק לחיבורים .בז׳רנו זינק והדף .ואז הגיעה הדקה
ה.67-
כך סיקר ״דבר״ את שער הניצחון׃ ״משה סיני חטף כדור מהתקפת מכבי תל אביב
ושלח כדור ׳עומק׳ לעברו של לנדאו ,שפתח במרוצה לעבר הכדור הגבוה ביחד עם
אבי כהן .מרכוס ,שוער מכבי ,שהבחין בסכנה הנשקפת ,יצא משערו ובניסיון להרחיק
בעט את הכדור לגופו של לנדאו .משם נהדף הכדור לעבר שער מכבי ובמרוץ הנוסף
לכדור התרוממו יחד אבי כהן וגיל לנדאו לפני קו השער .אבי כהן ניסה לנגוח הצדה,
אולם במאוץ המהיר הדף גיל לנדאו את אבי כהן קדימה כשהכדור חודר לרשת מראשו
של כהן 3 -׃.2
שער מחלוקת שעוד ידובר בו רבות אולם אין בכוחו לשנות את העובדה שהפועל תל
אביב היא מחזיקת גביע המדינה בכדורגל לשנת .1983״
אחרי המשחק התברר שיד הזהב של גילי היא שהביאה להפועל את הגביע.
הפועל שיחקה בהרכב׃ בז׳רנו ,ארמה ,אקהויז ,זאנה ,פיזנטי )מאיר( ,יחבס ,אלי כהן
)נחמיאס( ,סיני ,ז׳אנו ,רמלר ,לנדאו.

∂∏∏∂ ‰˜„ ¨ÔÂ¯Á‡ ¯ÂÊÁÓ ¨˙È¯È˘Ú‰ ˙ÂÙÈÏ‡‰ ≠ ±π∏µØ±π
‡ .14.12.1985 Æ„ÏÈÙÓÂÏ·· ‰‚ˆ‰ ÏÚ ÁˆÓ Ô‰Î ÈÏמחזור 8׃ בלומפילד ,שלושת
אלפים צופים .הפועל תל אביב מביסה את מכבי פתח תקווה 5׃ 1בזכות ארבעה שערים
של אלי כהן ושער של ז׳אנו.
פ .עובדיה ,״דבר״׃ ״יכולת מעולה של קשר הפועל תל אביב אלי כהן שהניבה ארבע-
שער מרגליו וראשו ,העניקה אתמול לקבוצתו ניצחון בית מרשים על מכבי פתח תקווה
5׃ 1לאחר פיגור של 0׃...1
היכולת המבריקה של שחקני תל אביב הזכירה לרבים את עונתה הגדולה .המרץ,
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היכולת ומהלכי הכדור מרגל לרגל לא הותירו לחניכיו של משה מאירי מפתח תקווה
כל סיכוי.״
כוכב השבת׃ ״מי אם לא אלי כהן מהפועל תל אביב ,ארבעה שערים וציון  9מספרים
הכל .כל הקבוצה רצה היטב ,אבל לכל הצגה גדולה יש סולן ,ואתמול היה זה כהן.
העובדה שתופקד בחולית הקישור לא הפריעה לו לפרוץ מאחור בכוח רב ולהבקיע
ארבעה שערים ,שיא עונתי.״
 .10.5.1986 ÆÈÈÒ ‰˘Ó ¨Â¯ËÒ‡Ó‰מחזור  .28בלומפילד ,אלפיים צופים .הפועל מביסה
את מכבי נתניה 5׃ .1אלי כהן ושבתאי לוי מבקיעים שני שערים כל אחד ,סיני מבקיע
את החמישי .את השער לנתניה מבקיע קשר צעיר בשם שלום תקווה.
פ .עובדיה ,״דבר״׃ ״חניכיו של דוד שוייצר עשו במחצית הראשונה ככל העולה על
רוחם ורק חוסר מזל מנע מהם הבקעת מנת שערים כפולה .ה׳מאסטרו׳ משה סיני חילק
לחברים כדורים למכביר ובעצמו הבקיע את אחד השערים.״
שני מחזורים לסיום׃ מכבי חיפה צועדת בראש הטבלה ולה  54נקודות ,אחרי ניצחון
2׃ 0על יבנה .מכבי תל אביב ,שניצחה את באר שבע ,תופסת את המקום השני עם 54
נקודות .הפועל ,שלזכותה  53נקודות ,במקום השלישי.
˘ .17.5.1986 Æ‰ÙÈÁ· ˙ÂÙÈÏ‡ È¯Èבמחזור ה 29-מנצחת מכבי חיפה את מכבי תל אביב
3׃ .1אברהם צ׳יבין ,״דבר״׃ ״אווירה מיוחדת היתה אתמול בעיר הכרמל .האיצטדיון
העירוני בקרית אליעזר היה מלא עד אפס מקום ) 20אלף צופים( ,החל משעות הצהריים
המוקדמות .באיצטדיון שלטו הצבעים ירוק וצהוב ,אך הרוב היה שייך ל׳ירוקים׳ ,ששלטו
ביציעים על רקע הר-הכרמל המרהיב ביופיו...
בדקות הסיום התחולל קרנבל מרגש ביציעים ,כשאוהדי חיפה שרים ׳יש אליפות׳.״
הפועל תל אביב יוצאת לבאר שבע .המחצית הראשונה מסתיימת בתיקו אפס.
במחצית השנייה נכנס מוריס ז׳אנו .אלי כהן מבקיע שער ראשון וז׳אנו את השני
בדרך לניצחון 2׃.1
מחזור אחד לפני הסיום מכבי חיפה עדיין במקום הראשון ולה  57נקודות .הפועל עולה
למקום השני עם  56נקודות .מכבי תל אביב ,שלזכותה  54נקודות ,במקום השלישי.
במחזור האחרון תארח הפועל את מכבי חיפה ,כאשר הפועל חייבת ניצחון כדי לזכות
באליפות ולחיפה יספיק תיקו.
±¥π

‡„·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰· Í¯„ ÈÂÈˆ Ø ‰Ó˘· ÌÂ

‡„ ÆÌÈ˜¯Ó˙Ó ≠ ˜Â¯ÈÂ ÌÂיום שני .19.5.1986 ,ניסן פרידמן כותב ב״דבר״ ,תחת
הכותרת ״אדום וירוק  -מתמרקים״׃ ״השוער אריה אלתר אושפז שנית ,לאחר ששוחרר
מ׳תל השומר׳ בסוף השבוע .הוא ייאלץ לעבור סדרה נוספת של טיפולים ועתה כבר
ברור ,כי יום-טוב טליאס הצעיר יעמוד בין הקורות .בקבוצה רוו נחת משובו המוצלח
של אלי כהן .הוא נעדר חודש ימים בשל הכרטיס האדום שספג במשחק הגביע מול
מכבי חיפה.״
˜ Æ‰ÙÈÁÂ ·È·‡ Ï˙ ÔÈ· Ë‰ÂÏ ÈÏÓ˘Á Âיום רביעי .21.5.1986 ,ניסן פרידמן ,״דבר״׃
״שלושה ימים בלבד נותרו להכתרה .המתח הגבוה הפך את קו תל אביב  -חיפה לקו
חשמלי לוהט ,על סף פיצוץ .נראה כי היום או מחר יאזלו כל הכרטיסים לבלומפילד,
רובם בידי האוהדים האדומים שמכינים תפאורה מהסרטים...
בהפועל תל אביב כבר התרגלו למאות אוהדים ביציע ,שנותנים תחושה מיוחדת .מישהו
העיר כי אפילו בחלק ממשחקי הליגה לא ראו כמות כזו של צופים.
כן התרגלו גם לזעקות השבר של שוייצר .מבחינתו הכל חייב להיעשות טיפ-טופ,
לאף שחקן אסור לזייף ,לאף אחד אסור לרמות.״
 ÆÚÓ˜‰יום רביעי .21.5.1986 ,ניסן פרידמן ,״דבר״׃ אם באוהדי הקבוצות עסקינן ,הרי
שלהפועל תל אביב יש קמע קבוע .כולם מכירים אותו ,אך איש לא כתב עליו .אברהם
בואנו .לא יודעים מי? יאשין .הוא אינו נח לרגע ומשתדל לעזור ,לסייע ולעשות כל
דבר למען שחקניו-אליליו...
את הכינוי ׳יאשין׳ הדביק לו המאמן האנגלי של הפועל תל אביב ,הארי גיים .האנגלי
לא ידע עברית וכשרצה לקרוא לבחור ,פשוט אמר׃ ׳יאשין׳ ,כי באותו רגע התייצב
בואנו בין הקורות והשחקנים התאמנו בבעיטות לשער.
בן  ,30עובד בבית ברנר .מחצית חייו אוהד שרוף וקמע של הקבוצה .זה החל לפני 15
שנה כשדוד פרימו ושייע פייגנבוים רחצו בים ,גילו את הנער בחוף ולקחו אותו איתם
למשחק .הם ניצחו ומאז הפך לקמע של הפועל תל אביב.״
‡ ÆÔÂÓÈ‡· ÌÈ„‰Â‡ ÌÈÈÙÏיום חמישי .22.5.1986 ,ניסן פרידמן ,״דבר״׃ ״דגלים
אדומים וסמלי הפועל כבר מעטרים את היציעים  1ו 2-בבלומפילד .חגיגת האוהדים
הגיעה אתמול לשיא נוסף בדרך לשבת .כאלפיים מהם ישבו ביציע וצפו באימון הקבוצה,
כשהם מעודדים את אליליהם.״
 Æ¢Â‡„Ï Ï˘ Â¯Ú˘ ‡· ˙ÂÙÈÏ‡ È¯È˘· Âˆ¯Ù ÌÈ‡ÙÈÁ‰ ¯˘‡Î¢יום ראשון.25.5.1986 ,
משה כהן ,״דבר״׃ ״שער מעורר מחלוקת שהבקיע גיל לנדאו בדקה ה 85-העניק אתמול
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את תואר אליפות המדינה לעונת  1985/1986לקבוצת הפועל תל אביב ,שגברה במשחק
מותח ועצבני על אלופת השנתיים האחרונות ,מכבי חיפה ,בתוצאה 1׃...0
אמנם שחקני ,עסקני ואוהדי מכבי חיפה טענו שהשופטים העניקו להפועל תל אביב
את כתר האליפות ,אך האמת היא שהירוקים צריכים לבוא בטענות רק אל עצמם ,שכן
ברוב דקות המחצית השנייה הם שיחקו במערך הגנתי מתוגבר ,התבססו על תרגילי
נבדל ,שיחקו על זמן ולא ניסו לתקוף את שער יריביהם...
במחצית השנייה חל שיפור ביכולתה של הפועל ,אך אבי רן בדקות  56ו 57-קלט היטב
את נגיחתו של שבתאי לוי ובעיטתו של ליאור ברנס...
דוד שוייצר שחש כיצד כתר האליפות מתרחק מתל אביב הכניס שני חלוצים למשחק׃
את גיל לנדאו ואלי יאני .בהמשך התברר שחילופים אלה חרצו את גורל המשחק .ב20-
הדקות האחרונות נסוגו שחקני עיר הכרמל לעבר שערם ויריביהם נראו חסרי אונים.
ביציעים כבר החלו אלפי אוהדי חיפה לחגוג את הזכייה באליפות.
ואז באה הדקה ה 85-שלא תימחק מזיכרונם של הצופים עוד שנים רבות׃ משה סיני
שיגר מסירה לעבר גיל לנדאו .הגנת חיפה ציפתה לשריקה לנבדל אך לנדאו לא התחשב
בציפיותיהם ,התקדם לעבר השער ובעט כדור קשתי מעל ידי השוער אבי רן שיצא
לקראתו 1 -׃.0
שחקני חיפה עטו בזעם על השופט שריר וקוונו אלכס נאור .כשהם ממררים בבכי
טענו ממן וחבריו שהשער הובקע מעמדת נבדל ,אך השופט התקיף שריר דחה את
טענותיהם.
שתי דקות לאחר הבקעת השער הכשיל אלי כהן את רפי אוסמו .השופט מיהר להרחיקו
מהמגרש .כהן התעלף ונזקק לטיפול רפואי.
בדקות הסיום גוננו האדומים על שערם כדי להעניק לאוהדיהם שבעי האכזבות תואר
אליפות.״
¯ Æ˙ÂÙÈÏ‡ Ï˘ ÁÈניסן פרידמן ,״דבר״׃ ״השריקה לסיום .׳יש אליפות!׳ שואגים הגרונות
הניחרים ביציע  .7אין מענה מיציע  8ההמום .במה אפשר לפתוח את תיאור הסופה שהפכה
את בלומפילד לים גועש? בדמעות האושר שניגרו על לחיי האדומים? בדמעות הייאוש
שניקוו בעיני הירוקים? שחקני הפועל תל אביב נעלמו בבת אחת בהמון החוגג .׳אלי
יאני ,אלי יאני!׳ צרחו כמה אדומי פנים וחיבקו את הענק החיוור .׳שאבי ,שאבי׳ והחלוץ
המתולתל הונף אל-על .׳גילי מלך ישראל׳ בכו כמה צעיפים אדומים וחנקו את מבקיע
השער מרוב אהבה .יהודה עמר היה כחולם .מישהו קרע מעליו את חולצתו .הוא בהה
ומלמל ׳לא האמנתי...׳ מוריס ז׳אנו טולטל בידי המעריצים וקרא בהתרגשות׃ ׳הראינו
לכולם שאנחנו יותר טובים ממכבי חיפה .שיתקנו אותם לאורך כל  90הדקות ואני שמח
±µ±
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עונת  - 1985/1986אליפות בדקה ה 86-במחזור האחרון;
טבלת הליגה בתום העונה

שניצחנו.׳ דוביד שוייצר רטט עדיין ופניו טרם נרגעו .הוא מיהר לחדר ההלבשה ואחריו
כל שחקניו ,מאות אוהדים צבאו על הפתח ונכנסו לתיקולים עם הסדרנים .נער עם זר
פרחים ענקי לדוביד הורשה להיכנס ,וגל אוהדים פרץ פנימה איתו .שמפניה התחילה
להישפך ,ריח אלכוהול ,ריח זיעה ,ריח אושר שפרץ כנחשול אדיר אחרי  90דקות של
לחץ אדיר .ריח של אליפות...
יצוין ,כי במבט ספורט בטלוויזיה אמש הוצג בבירור שהשער הובקע מנבדל של אלי
יאני.״
אחרי המשחק טען השופט צבי שריר ,כי אלי יאני היה בנבדל פסיבי ,שלא השפיע על
מהלך הבקעת השער .מצפייה בשידור החוזר ברור כי השופט צדק.
הפועל שיחקה בהרכב׃ טליאס ,הרשליקוביץ ,אקהויז ,זאנה ,עמר ,ברנס )יאני( ,יעקב
כהן )לנדאו( ,אלי כהן ,סיני ,ז׳אנו ,שבתאי לוי.
הפועל מסיימת את העונה עם  59נקודות והפרש שערים  .26-52למכבי חיפה 57
נקודות והפרש שערים .18-47
 Æ‰˘·Ï˙‰ ‡Ï ‰ËÈÚ·‰ינקה אקהויז׃ ״משחק האליפות של עונת  1985/1986חרוט
לי בזיכרון .זה היה המשחק הראשון ששודר בטלוויזיה בשידור ישיר .שיחקנו נגד מכבי
≤±µ
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חיפה ,הם היו מקום ראשון ,אנחנו שני ,להם הספיק תיקו כדי לזכות באליפות ,אנחנו
היינו צריכים לנצח .באנו שעתיים לפני המשחק .בדרך למגרש ראינו אלפי אוהדים בדרך
למגרש וגם הרבה כאלה שחזרו ,כי לא היה מקום והם מיהרו לראות את השידור בבית.
היתה אווירה מדהימה ,איצטדיון מלא .חיפה לחצו אותנו אבל הרבה בזכות ההכנה של
דוביד היתה לנו אמונה שנצליח לנצח .היינו רגועים ושיחקנו בסבלנות ובשקט .גילי
אפילו חלם שייכנס לשחק וייתן את הגול .מצד שני ,מכבי חיפה ,למרות שהספיק להם
תיקו ,לא היו מוכנים פסיכולוגית כמו שצריך .ברוך ממן שהיה הכוכב הגדול שלהם,
כל הזמן הלחיץ את השחקנים .הם פשוט לא עמדו בלחץ.
בדקה ה 86-גילי בעט והמזל היה שהבעיטה לא התלבשה לו .הכדור פגע לו במגן
העצם ,עשה קשת מעל אבי רן ונכנס.״

∑∏‰„È¯ÈÓ ˙ÏˆÈ ·Â˘ ÏÚÂÙ‰ ≠ ±π∏∂Ø±π
,23.5.1987 Æ¢˙Èˆ¯‡‰ ‰‚ÈÏÏ ‰„È¯ÈÓ „˜˙˘‡Ó ‰ÙÂÏ‡‰ ˙ÈÙÂÒ ËÏÈÓ Â‡ßÊ¢
שנה פחות יום ממשחק האליפות בעונה הקודמת .הפועל תל אביב מנצחת את בית״ר
נתניה 2׃ .1יוסי משורר ,״דבר״׃ ״שחקני הפועל תל אביב הבטיחו אתמול בקושי רב
את הישארותם בליגה הלאומית ,לאחר שגברו בסיוע אלילת המזל על סוגרת הטבלה,
בית״ר נתניה ,בתוצאה 2׃ .1האדומים גילו חולשה מדהימה ,משחקם היה עצבני ולא
מדויק ורק בנס הם זכו בסיום בניצחון.״
את השערים להפועל הבקיעו שבתאי לוי )מבישול של משה סיני( ומוריס ז׳אנו.

∏∏±±≠‰ ˙ÂÙÈÏ‡‰ ≠ ±π∏∑Ø±π
· ,7.11.1987 ÆÈÈÒ ‰˘ÓÏ ˙˘„ÂÁÓ ‰¯ÂÎמחזור  .9בלומפילד 15 ,אלף צופים .הפועל
תל אביב ,השנייה בטבלה ועדיין ללא הפסד מתחילת העונה ,מארחת את מכבי חיפה.
משה סיני בבכורה מחודשת אחרי שחזר מחו״ל .מכבי חיפה השיגה עד המחזור הזה ארבע
תוצאות תיקו ,ארבעה הפסדים ואף לא ניצחון אחד .בריילובסקי נותן הצגה )ציון (9
וחיפה מביסה את הפועל בתוצאה 5׃.1
 ,12.12.1987 øÌÈÚÈ˜·Ó ‡Ï ÌÈˆÂÏÁ‰ ‰ÓÏמחזור  .14הפועל מפסידה להפועל
באר שבע 0׃.1
מכבי נתניה ניצבת במקום הראשון ולה  30נקודות .להפועל ,במקום השני25 ,
נקודות .חמישה חלוצים יש בסגל של הפועל׃ שטרית ,שבתאי לוי ,רובין ,לנדאו
ולינהרט .ב 14-המחזורים הראשונים הבקיעו כולם יחד ארבעה שערים ,מתוך 13
שערים שהבקיעה הקבוצה כולה.
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״ידיעות אחרונות״ מפרסם כתבה מאת זאב גולדשמידט ,המשתרעת על פני שני עמודים.
תחת הכותרת׃ ״הפועל תל אביב .עשר שנים לא קם שם חלוץ רציני״ ,כותב גולדשמידט׃
״בחמש העונות האחרונות רכשה הפועל תל אביב ארבעה חלוצים .כל אחד מהם היה בעל
רקורד מרשים בקבוצתו הקודמת׃ דב רמלר בהפועל פתח תקווה ,אלי יאני בהפועל כפר
סבא ,שלום אביטן בהפועל באר שבע ומיקי בן שטרית בשמשון ובמכבי תל אביב .בין
היתר שאלנו אותם ,מדוע חלוץ כמותם אינו יכול להצליח בהפועל תל אביב.״ בנוסף
לארבעת החלוצים האלה ,התראיינו גם יחזקאל חזום ,שייע פייגנבוים וגילי לנדאו.
שייע פייגנבוים׃ ״בתקופה שלי ,הפועל תל אביב ידעה שגם ביום גרוע של שייע,
בעיטה אחת שלי לעבר השער יכולה להביא ניצחון .אין היום בהפועל תל אביב חלוץ
נשמה ,משוגע כמוני ,שמוכן להקריב כל כך הרבה .אני ,עם תפרים בראש עליתי לשחק
ונגחתי שערים .היום לא תמצא אחד כזה לא רק בהפועל תל אביב ,אלא בכל הליגה.״
יחזקאל חזום׃ ״חלוץ טוב צריך להיוולד עם כישרון להבקיע שערים .אם אין לו כישרון,
לא ילמדו אותו להבקיע בשום בית ספר .נכון ,יש גם סיבות אובייקטיביות שמקשות
על חלוץ ,כמו שיטת משחק ושמירה אישית ,אבל לאורך זמן זה לא תופס .אם חלוץ לא
מבקיע ,שיבוא בטענות אל עצמו.״
מיקי בן שטרית׃ ״הכי קל זה לתלות את האשמה בחלוצים ,אבל מאז ומתמיד סגנון
המשחק של הפועל תל אביב לא היה מושתת על ההתקפה .לא שמו דגש מיוחד על
החלוצים ,לכן קשה לנו להתבטא .בסגנון הקיים אנחנו לא מגיעים להזדמנויות ליד
השער .אני מאמין שעד סוף העונה אבקיע לפחות שמונה שערים .מי שמבקיע שמונה
שערים בהפועל ,זה שווה ל 20-שערים בקבוצה אחרת.״
שלום אביטן׃ ״שום חלוץ בהפועל תל אביב לא הצליח ולא יכול להצליח ,כל עוד
תישאר שם המאפיה הקיימת במרכז השדה .הם לא ייתנו ל׳תותח׳ בקנה מידה רציני,
מישהו כמוני ,לקחת מהם את התהילה .משחקנים אלמונים הם לא חוששים ,אבל חלוץ
רציני לא יסתדר עם המאפיה של הקישור ,הם יעשו הכל כדי להכשיל אותו.״
גילי לנדאו׃ ״הכי קל זה להאשים את החלוצים .הנכון הוא ,שבהפועל תל אביב
לא בונים על החלוצים ,אנחנו לא מקבלים את המסירות לשערים .החלוצים בהפועל
משחקים בשביל כל הקבוצה ,ולא להפך .זה מתחיל מכך שאנחנו הפועלים השחורים.
העברות שעשו עלי מחוץ לרחבה הפכו לשערים שהבקיעו הקשרים בבעיטות עונשין,
כך שהמצפון שלי שקט.״
˘ ,19.12.1987 ÆÏÚÂÙ‰ ÏÚ ‰È˙Ï ÔÂ¯˙È ˙Â„Â˜ ‰ÂÓמחזור  .15הפועל מפסידה
לשמשון .מכבי נתניה מנצחת את הפועל פתח תקווה בתוצאה 4׃ 2ופותחת פער של
שמונה נקודות מהפועל .כוכב המחזור  -שלום תקווה ממכבי נתניה .דן לוין ,״ידיעות
אחרונות״׃ ״מה ששחקן אחד יכול לעשות׃ חצי שעה לא ראינו ,לא אותו ואת נתניה .פתח
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תקווה שטפה את השדה ,הבקיעה ונדמה היה כי המובילה עומדת בפני הפסד .אז התעורר
שלום תקווה ובשער סולני ,מבריק ,השווה ל1-׃ 1ונתן את האות לבליץ הנתנייתי...
)דקה  (32שלום תקווה קלט כדור כ 25-מטר מהשער ,עבר מגן אחד ,שני ,שלישי
ובשמאלו בעט שטוח וחזק לפינה ופנימה .שער קלאסי של חלוץ גדול.״
 ,21.1.1988 Æ¢ÈÈÒ „ÓÚÓ¢משה סיני מתראיין ל״ידיעות אחרונות״ .בפתיח לריאיון
נכתב׃ ״קבלת פנים קשה ציפתה למשה סיני עם שובו מבלגיה .כתבו שהוא יאט את
משחקה של הפועל תל אביב ,שיפגע בתנופה .אחרי התבוסה למכבי חיפה במשחקו
הראשון כאן ,שמחו לאידו; מי שהיה שותף מרכזי לשתי אליפויות וגביע ,שנהנה עד
צאתו לבוורן ממעמד של כוכב-על בכדורגל הישראלי  -מצא עצמו לפתע בעמדה חדשה,
עמדת התגוננות; את התשובה למבקרים הוא מעדיף לתת במגרש  -וכבר עכשיו יש
האומרים כי הביא בעצמו יותר מעשר נקודות להפועל.״
 ,24.1.1988 Æ„ÂÚ ÂÈ‡Â ¯ÚÙ ‰È‰מחזור  .20הפועל מנצחת את בית״ר תל אביב
משערים של סיני ואלי כהן )בישול של סיני( ומכבי נתניה מסיימת בתיקו את משחקה
מול צפרירים חולון .בתוך שלושה מחזורים סגרה הפועל פער של שמונה נקודות מנתניה
ולשתי הקבוצות המובילות את הטבלה  42נקודות.
 .31.1.1988 ÆÌÈÏÂ˜ÈÚאחרי דרבי שמסתיים ב1-׃ ,1כותב זאב גולדשמידט ב״ידיעות
אחרונות״׃
״בלומפילד׃ שוב עוקל ציוד של הפועל תל אביב .העיקולים לא מפסיקים לרדוף את
הפועל תל אביב .ערב הדרבי התל אביבי הגיעו לבלומפילד אנשי ההוצאה לפועל ועיקלו
ציוד ספורט השייך לקבוצה .העיקול נעשה בשל חוב למס הכנסה .כזכור ,גם בשבוע
שעבר עוקל ציוד של הפועל תל אביב בבלומפילד ,ע״י המאמן דוביד שוייצר.״
˘ ,13.2.1988 ÆÔË˘˜ ˙‡ ÁˆÓ ¯ˆÈÈÂמחזור  .22הפועל מנצחת את מכבי חיפה בקרית
אליעזר בתוצאה 2׃ .1את השערים לזכות הפועל מבקיעים מוריס ז׳אנו ובן שטרית מבישול
של ז׳אנו .השחקן המצטיין במשחק  -יהודה עמר .את מכבי חיפה מאמן דרור קשטן.
˙· .15.5.1988 ÆÈ·ÎÓÏ ‰ÏÈÙ˘Ó ‰ÒÂבמשחק במסגרת הבית התחתון בליגה הלאומית
מביסה מכבי חיפה את מכבי תל אביב בתוצאה 10׃.0
‡ ,28.5.1988 Æ∏∞≠‰ ˙Â˘· ˙È˘ÈÏ˘ ˙ÂÙÈÏבלומפילד 12 ,אלף צופים .הפועל מנצחת
2׃ 1את הפועל באר שבע וזוכה באליפות .משה כהן ,״ידיעות אחרונות״׃ ״אתמול היו
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יוסי זאנה ,משה סיני ,מיקי בן שטרית ורפי שמואל מספיק טובים כדי למנוע אי נעימות.
זאנה היווה תחנה אחרונה לחלוצי היריב .סיני שיחק באלגנטיות רבה; הוא הרבה לשגר
מסירות פז לחבריו וחבל שהן לא נוצלו מספיק .בן שטרית היה מסוכן והדבר בא לידי
ביטוי במעורבותו בהבקעת שני השערים .רפי שמואל ,שנכנס לשחק בשולי המשחק,
הכניס התלהבות למשחק חבריו והוא היה ראוי להבקעת השער השני.״
אלי כהן נבחר ל״שחקן העונה״.

˙Èˆ¯‡‰ ‰‚ÈÏÏ ‰„È¯È‰ ≠ ±π∏∏Ø±π∏π
 .31.7.1988 ÆÛÒÎ Ï·˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ‰¯Ú˘‰ ˘Èאסיפת קבוצה לרגל פתיחת העונה
באולמי ״היכל מחולון״ .מסגל הקבוצה הבוגרת הגיעו לאסיפה חמישה שחקנים בלבד׃
יעקב אקהויז ,מוריס ז׳אנו ,רמי ארמה ,רפי שמואל ובני רובין .מלבדם הופיעו גם
ארבעה שחקני נוער .יו״ר הקבוצה ,חיים צימר ,אומר באסיפה׃ ׳יש השערה שצריכים
לקבל כסף ,אבל זו רק השערה.׳
·„¯ ,24.9.1988 Æ‰ÂÎ‰ Íמחזור שני .הפועל מול באר שבע בבלומפילד לעיני ארבעת
אלפים צופים .התוצאה׃ 1׃ .1אברהם טבק ,מעריב׃ ״האלופה הפועל תל אביב בדרך הנכונה.
למרות התקר שהיה לה בחלק האחרון של המשחק ,ואשר כמעט גרם לה להפסד .זה רק עניין
של זמן לדעתי ,לא ארוך ,עד שכל חלקי הקבוצה יתפקדו ביכולת משחק טובה...
הופתעתי לטובה מהאלופה .למרות מה שעבר עליה הקיץ ,היא כאילו לעגה לכל
המכשולים ,שהיו ממוטטים קבוצות אחרות .ללא פרוטה ,עם הכנות נוסח ליגה ב׳ ועזיבת
שחקנים  -כל אלה לא השפיעו כמעט על משחקה.״
˘· .20.11.1988 Æ‰Â˘‡¯ ‰˙È״פשיטת רגל״  -זו הכותרת במדור הספורט של ״ידיעות
אחרונות״ .בגוף הידיעה נכתב׃ ״מה שהתרחש ביום שישי בחולון זה פשוט שערורייה.
קבוצת הנוער של הפועל תל אביב )בהרכב חסר (...התייצבה למשחק הליגה הלאומית
מול הפועל צפרירים חולון .השחקנים הבכירים של הפועל תל אביב החליטו ,שעה קלה
לפני המשחק ,כי עם הבטחות הם לא יכולים ללכת למכולת וכי הם רוצים את הכסף
שחייבים להם מאשתקד.״
כותרת נוספת׃ ״כל החוזים מבוטלים״ ,״כך החליטה אמש הנהלת הפועל תל אביב בתגובה
לשביתת השחקנים .ההנהלה רואה באי ההופעה הפרת חוזים .ההנהלה מתכוונת להחתים
חלק מן השחקנים על חוזים חדשים ושחקנים אחדים יוצעו למכירה  -ביניהם אלי כהן,
סגל ,זאנה ,לנדאו ,ארמה ,רפי שמואל ועוד .כונס הנכסים תובע תכנית הבראה מידית.״
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 .20.11.1988 Æ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰· ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ Ò‡Óינקה אקהויז מתראיין ל״ידיעות
אחרונות״׃ ״הבלון הזה ,של הפועל תל אביב כדורגל ,התנפח והתנפח לאט לאט בשנים
האחרונות .עכשיו הגיע הזמן שהוא יתפוצץ ואולי השביתה שלנו ביום שישי תצליח
להביא איזשהו שינוי לטובה .למרות שאני מאוד מאוד פסימי לגבי עתיד הקבוצה ,כי
יש בה ברדאק שלם...
לפני שנה התחלנו להרגיש את הבלגאן בקבוצה .המשכורות לא שולמו בזמן והתחילו
להיגרר חובות עצומים .מס הכנסה איים לעצור את משה ,שאבי ,גילי ואותי בגלל חובות
שאותם האגודה היתה צריכה לשלם...
את הפועל תל אביב הורגות מלחמות העסקנים .לכל אחד מהם חשוב רק הכיסא ,ולא
אכפת להם שאנחנו נרד ליגה .אנחנו השחקנים אוכלים אותה בגלל המלחמות האלה...
אצלי ,למשל ,האוטו מעוקל בגלל חוב למס הכנסה ,וגם מביטוח לאומי מעקלים דברים
לשחקנים שלנו ...האווירה בקבוצה מתחת לכל ביקורת ...אני אישית רוצה ללכת
מהקבוצה ,כי כל מה שקורה בה מעצבן אותי .נמאס לי להיות בהפועל תל אביב.״
˘· ,26.2.1988 Æ‰ÈÈ˘ ‰˙È״דבר״׃ ״איימו איימו ולבסוף קיימו׃ שחקני האלופה,
הפועל תל אביב ,החרימו את המשחק בחיפה; אי הופעה מצערת ומדהימה ,שמקרבת את
הקבוצה צעד נוסף אל פי התהום ואת הכדורגל הישראלי לתוהו ובוהו.״ הפועל מופיעה
למשחק עם חמישה שחקנים׃ ז׳אנו ,מוסה ,שרביט ושני שחקני נוער.
 ,20.5.1989 Æ˙Èˆ¯‡‰ ‰‚ÈÏÏ ˙„¯ÂÈ ÏÚÂÙ‰שני מחזורים לסיום .הפועל מפסידה 0׃1
לבני יהודה ומאבדת את הסיכוי האחרון להישאר בליגה הלאומית.

∞˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰‚ÈÏÏ ÌÈ¯ÊÂÁ ≠ ±π∏πØ±ππ
· Æ˙Èˆ¯‡‰ ‰‚ÈÏ· ÏÚÂÙ‰ ˙˜Á˘Ó ±π∏πØ±ππ∞ ˙ÂÚשתי קבוצות מהליגה הזו
תעלינה בתום העונה לליגה הלאומית .יש אומרים שזו העונה החשובה ביותר בתולדותיה
של הקבוצה ,מכיוון שלולא היתה חוזרת לליגה הלאומית בסוף העונה הזו ,אין לדעת
אם היתה מצליחה לחזור אי פעם.
 .2.8.1989 ÆÌÈ„‰Â‡‰Â ‰ˆÂ·˜‰ ˙‡ È˙··ÈÁ ÌÈ˘ ‰·¯‰״ידיעות אחרונות״׃ ״׳אני
שמח לבוא ולהתאמן בבני יהודה .הרבה שנים חיבבתי את הקבוצה והאוהדים,׳ כך אמר
אתמול משה סיני ,קפטן הנבחרת ,שיפתח היום בקריירה חדשה בקבוצה.״
 .2.8.1989 Æ‰ÂÚ‰ ˙‡ ÏÏÎ· ÁÂ˙ÙÏ ‡Ï˘ ‰ÏÂÏÚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰״ידיעות אחרונות״
מספר שקובי סגל ,בלמה של הפועל ,התחיל להתאמן בבית״ר תל אביב׃ ״חייבים לי
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עשרות אלפי דולרים .יותר משנה רדפתי אחרי הכסף והרסתי בגלל זה את הבריאות...
שמעתי ששחקנים בהפועל התאמנו בחודש האחרון בבגדי אימון קרועים ומסריחים.
הגרביים לא כובסו וכל אחד התאמן בחולצה אחרת ,כמו בשכונה ...כל הקבוצות בעיצומן
של ההכנות לליגה ,ורק בהפועל תל אביב השחקנים ממשיכים לדבר על החובות .ממש
ממררים לנו את החיים ...אוברקוביץ׳ וחבריו הם אנשים עם רצון טוב ,אבל אם הוא לא
אומר את זה אז אני אגיד׃ ההסתדרות כובלת את ידיו ...אני חושש שהמצב בהפועל תל
אביב עוד יהיה יותר גרוע ממה שהיה עד עכשיו .כמו שזה נראה כרגע ,הפועל תל אביב
עלולה שלא לפתוח בכלל את העונה.״
 .2.8.1989 ÆÏ¢Ê ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰כותרת ב״ידיעות אחרונות״׃ ״אלי כהן׃ ׳מהיום אפשר
לרשום את האותיות ז״ל ליד הפועל תל אביב.׳״
זאב גולדשמידט כותב׃ ״שחקני הקבוצה נפוצים לכל עבר׃ קובי סגל התאמן בבית״ר תל
אביב ומשה סיני מתחיל היום בבני יהודה; רפי שמואל יטוס היום לגרמניה; אלי כהן התאמן
בשפת הים; מוריס ז׳אנו עשוי להתאמן בבאר שבע ויעקב אקהויז מעדיף לנוח בבית.״
 .3.8.1989 Æ¢Ë¯Á˙È ¨ÌÈ˘‰ ÏÎ ‰˙˘ ‰ÓÓ ¯‡·Ï ˜¯È˘ ÈÓ ÏÎ¢״ידיעות אחרונות״׃
״הפועל תל אביב מוכרת מגרש בשווי  1.5עד שני מיליון דולר .אוברקוביץ׳ )יו״ר עמותת
הפועל תל אביב( אישר אמש ,כי מסתמן פתרון לבעיית החובות של הפועל תל אביב,
והוסיף׃ ׳כל מי שירק לבאר ממנה שתה כל השנים ,יתחרט בעוד שבוע שבועיים.׳״
‡ .13.8.1989 ÆÏÚÂÙ‰· ¯‡˘ Ô‰Î ÈÏתחת הכותרת ״כבר חודשיים לא נשבר חלון בבית
ברנר״ מפרסם זאב גולדשמידט ב״ידיעות אחרונות״ ריאיון עם אלי כהן׃ ״׳אסור לי בכלל
לבוא לבית ברנר ,רק עצבים מקבלים מהבניין הזה .צריכים להעביר את משרדי הפועל
תל אביב לאחד החדרים בבלומפילד ,שם זה הבית שלנו...׳ אלי כהן הוא הראשון מבין
שחקני הפועל תל אביב ,שהגיע להסכם כספי עם ראשי המועדון ....׳זה לא רק הכסף
)שמשאיר אותי בהפועל תל אביב( .תאמין לי ,יכולתי לשחק בהרבה קבוצות בלאומית,
ובכך להגדיל את סיכויי לחזור מהר ככל האפשר לנבחרת .תבין ,אף פעם לא שיחקתי
בקבוצה אחרת מלבד בהפועל תל אביב .תמיד התפרנסתי מהפועל ,וכשראיתי איזה
אנשים רציניים הגיעו להציל את המועדון ,החלטתי שגם היום זה כבוד לשחק בהפועל
תל אביב .אז מה אם אנחנו בארצית? ...תשמע מה אלי כהן אומר לך׃ הפועל תל אביב
זה אימפריה .הפועל תל אביב חזקה תהיה קבוצה יותר מעניינת מחצי ליגה לאומית.׳״
 .27.8.1989 øÏÚÂÙ‰· ¯‡˘ÈÈ ÈÈÒ ‰˘Ó Ì‡‰זאב גולדשמידט ,״ידיעות אחרונות״׃
״הפועל תל אביב לוחצת על סיני כדי שיישאר בקבוצה.״
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 Æ‰È˙· ˜Â¯·ÂË ˘¯‚Ó· ÌÏ‰מחזור שני .9.9.1989 ,הפועל מפסידה 0׃ 1לבית״ר
נתניה לעיני אלף צופים במגרש ״טוברוק״ .יחיאל שניידר ,״ידיעות אחרונות״ ,עמוד
 13במדור הספורט׃ ״הליגה הארצית לא תהיה טיול שנתי  -בכך הבחינה בוודאי הפועל
תל אביב במחזור הפתיחה ,אך את ההלם הגדול היא ספגה ביום שישי ,במגרש טוברוק
בנתניה ,שם נכנעה לבית״ר המקומית 0׃.1״
הרכב׃ אלטר ,הרשליקוביץ )ברנס( ,אקהויז ,מוסטרל ,שוקרון ,מוסה ,ארמה ,אלי
כהן ,רפי שמואל )שרם( ,ז׳אנו ,לנדאו.
 Æ˙Èˆ¯‡‰ ‰‚ÈÏ· ÔÂ˘‡¯ ÔÂÁˆÈמחזור שלישי .16.9.1989 ,הפועל מנצחת את הפועל
לוד בבלומפילד ,לעיני  1,500צופים ,בתוצאה 3׃ .2את השערים לזכות הפועל כבשו
אלי כהן ,אליאור ברנס וגילי לנדאו.
במדור הספורט של ״ידיעות אחרונות״ ,עמוד  ,12כותב יאיר גיסר׃ ״יש .הפועל
תל אביב השיגה ניצחון ראשון בליגה הארצית .ניצחון זה ,עד כמה שיהיה משמעותי
לשחקניו של אליהו עופר ,מסמל גם היסטוריה קטנה במועדון האדום .שלוש נקודות
ניצחון ראשונות בליגה הארצית.״
 ÆÌÈÈ¯Ú˘ È·ÎÓ Ï˘ ‰Ó˜‰מחזור רביעי .23.9.1989 ,הפסד בשעריים בתוצאה
0׃ ,2לעיני  2,500צופים .יאיר לב-ים ב״ידיעות אחרונות״׃ ״ 20שנה חיכו אוהדי
מכבי שעריים לרגע הזה .אז ,ב ,1969-הורידה הפועל תל אביב את שעריים לליגה
א׳ וזכתה באליפות .אתמול חיברו משוררי שעריים שירי ליגה א׳ להפועל תל אביב,
והיתה להם סיבה טובה להאמין שזה לא שיר דמיוני.
שעריים ניצחה את הפועל תל אביב באופן צודק וברור 2׃ ,0ושלחה את חבורת
המשוטטים לחגיגות ראש השנה עם טעם של תשעה באב.״
ˆ¯ ÆÔÈÓ‡‰Ï È„Î ˙Â‡¯Ï ‰È‰ ÍÈמחזור שביעי .17.11.1989 ,הפועל תל אביב מסיימת
את משחקה מול מכבי טמרה בתיקו 1׃ ,1לעיני אלף צופים בבלומפילד.
הרכב׃ אלטר ,שוקרון ,אקהויז ,ד .הרשליקוביץ ,ג .הרשליקוביץ ,מוסה )מצטיין
במשחק וכובש השער להפועל( ,ארמה ,אבוקסיס )ברנס( ,ז׳אנו ,אלי כהן ,ליאור מזרחי
)לינהרט(.
זאב גולדשמידט ,״ידיעות אחרונות״׃ ״צריך היה לראות כדי להאמין׃ הפועל תל אביב,
עם שלוש זכיות באליפות המדינה בעשור זה ,לא מצליחה לנצח בבלומפילד את מכבי
טמרה .אחרי מאבק עיקש ,הסתיים המשחק בתיקו 1׃ .1למרות שהיו שותפים למשחק
העלוב ,המחמאות מגיעות לאורחים.״
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· Æ‡ÙÂ¯ Û˜˙ ÈÓÂÏללא קשר למצבה העגום של הפועל ,מדווח נדב יעקובי באותו
גיליון של ״ידיעות אחרונות״ ,תחת הכותרת ״בלומי תקף רופא״׃ ״הכוכב האלג׳ירי
לחדאר בלומי מואשם ,כי תקף בשבר זכוכית רופא מצרי ,בבית המלון אחרי המשחק
)במשחק שבו מדובר ניצחה מצרים את אלג׳יריה ועלתה למונדיאל(.״ לימים ,יתמנה
אוהד בשם בלומי ליו״ר מועדון האוהדים של הפועל תל אביב )ככל הנראה אין קרבה
משפחתית בין השניים(.
 ÆÏ˘·Ó ‰È‡Ó Ï‡¯˘Èבמחזור העשירי עולה הפועל למקום הרביעי ,אחרי ניצחון 3׃0
על הפועל ראשון לציון ,שנמצאת במקום הלפני אחרון בטבלת הליגה הארצית .ישראל
מאיה מבשל שני שערים והוא המצטיין במשחק עם ציון  .8מבקיעים׃ ז׳אנו ,אלי כהן,
רפי שמואל.
 ÆÚÈ˜·Ó Â‡ßÊ ÒÈ¯ÂÓמחזור  .24.12.1989 ,11הפועל מנצחת את מכבי יבנה ,השלישית
בטבלה ,לעיני ארבעת אלפים צופים בבלומפילד .מוריס ז׳אנו כובש שני שערים ואלי
כהן כובש את השלישי .ז׳אנו מוכתר כשחקן המצטיין במשחק .בליגה הלאומית מנצחת
באותה שבת בית״ר ירושלים את בית״ר תל אביב במגרש ימק״א לעיני  3,500צופים.
˜· .28.12.1989 Æ¯Â˘Ú‰ ˙ˆÂ״חדשות ספורט וטוטו״׃ ״הפועל תל אביב משחקת נכון
לעכשיו בליגה הארצית ,מצבה לוט בערפל .אבל הפועל תל אביב היא קבוצת העשור,
הקבוצה שעשתה את הכדורגל של שנות השמונים .שלוש אליפויות ,גביע המדינה ועוד
הישגים עד לנפילה הגדולה בשנה שעברה.״
 ÆÌÈ ˙· „‚ ÔË˜‰ È·¯„‰מחזור  .12תיקו 0׃ 0בבלומפילד מול הפועל בת ים .אליהו
עופר מתראיין ל״ידיעות אחרונות״׃ ״זה דרבי קטן .ציפיתי למשחק קשה ,ציפיתי ליריב
קשה ,וזה מסוג המשחקים שצריך לשים גול קטן ולנצח את המשחק .לא הצלחנו להבקיע
ואני מרוצה מהתוצאה.״
 ÆÏ¯ËÒÂÓ ‰˘Ó ¨ÊÈÂ‰˜‡ ·˜ÚÈ ¨Â‡ßÊ ÒÈ¯ÂÓמחזור  .14הפועל עולה למקום השלישי,
אחרי ניצחון על מכבי פתח תקווה מגול בדקה ה .87-בנצי כץ כותב ב״ידיעות אחרונות״׃
״כשנותרו שלוש דקות לסיום ,ואפילו הקנאי שבאוהדי הפועל תל אביב איבד את אמונו
ביכולת הקבוצה להבקיע ,פרץ מוריס ז׳אנו ממרכז המגרש .הפעם ,לשם שינוי ,הגיע
כדורו לכתובת רצויה  -יעקב אקהויז .זה מיהר להגביה לרחבה ,לשם הגיע משה מוסטרל
ששלח ראשו קדימה כדי להפגיש את הכדור עם הרשת1 ,׃ 0להפועל.״
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 ÆÈÚ·Ë‰ ÌÓÂ˜ÓÏ ÂÚÈ‚‰מחזור  .3.2.1990 ,16הפועל משחקת בחולון נגד צפרירים,
הראשונה בטבלה ,ומנצחת 2׃ 1לעיני  3,500צופים .מבקיעי השערים הם רפי שמואל
ומוריס ז׳אנו .המצטיינים׃ מאיה ) (7.5ואקהויז ) .(7גולן חזני מ״ידיעות אחרונות״ כותב
תחת הכותרת ״הגיעו למקומם הטבעי״׃ ״שאלה אחת נותרה שלשום פתוחה וזו כבר לא
היתה השאלה אם הפועל תל אביב חוזרת לליגה הלאומית .השאלה היתה עד לאן היתה
הקבוצה יכולה להגיע בליגה הבכירה על פי המשחק שלשום בחולון.״
 ÆÌÈÊ˜ÈÓ˜Â ˙Âß‚Èמחזור  ,17בלומפילד 2,500 ,צופים .הפועל מנצחת את בית״ר נתניה
3׃ ,0משערים של ז׳אנו ,הרשליקוביץ ולינהרט .הכותרת ב״ידיעות אחרונות״׃ ״הפועל תל
אביב ,בלי הפסקה״ .כותב זאב גולדשמידט׃ ״׳לאכול את כל הכתבות של השבוע ,לשחק
כמו נינג׳ות וקמיקזים ובהתאם למזג האוויר.׳ אלה היו ההוראות שרשם מאמן הפועל תל
אביב אליהו עופר על הלוח בחדר ההלבשה לפני המשחק.״ המצטיין׃ ז׳אנו ).(7
 ÆÏÚÂÙ‰ ˙‡ ˙ÁˆÓ ‰¯ÓË È·ÎÓמחזור  .17.3.1990 ,22מכבי טמרה מנצחת את הפועל
בכפר קנא בתוצאה 1׃ .0מוחמד חטיב ,״ידיעות אחרונות״׃ ״כשהפועל תל אביב היתה
אשתקד על סף ירידה לארצית ,דיברו שם על ה׳אסון׳ הגדול ,ועל כך שהאימפריה באדום
תיאלץ לנסוע לשחק בטמרה .השם ׳טמרה׳ עשה רע לתל אביבים .הם כנראה ידעו למה.״
 ÆÔÈÈËˆÓ Â‡ßÊ ÒÈ¯ÂÓמחזור  .23הפועל מנצחת את הפועל חדרה בתוצאה 4׃ .2כבשו
להפועל׃ ז׳אנו )שניים( ,ליאור מזרחי וגל הרשליקוביץ .המצטיין׃ ז׳אנו ).(7
‡ Æ¯·˘È‰Ï ¯ÂÒמחזור  .1.4.1990 ,24שלושת אלפים צופים בטבריה רואים את הפועל
מפסידה 1׃ 2להפועל טבריה .ישראל ענתבי ,״ידיעות אחרונות״׃ ״הפועל תל אביב
התייצבה למשחק ללא כוכבה הפצוע ,אלי כהן ,שחסרונו ניכר .נקודת החולשה הבולטת
של תל אביב היתה באמת חולית הקישור ,כאשר גם מוריס ז׳אנו ,הטוב בשורות תל
אביב ,נעלם בסופו של דבר.״ אחרי המשחק צוטט ינקה אקהויז ב״ידיעות אחרונות״׃
״אסור לנו להישבר היום ,צריך להמשיך קדימה.״
הפועל יורדת למקום השלישי ,כשבקופתה  45נקודות ,אחרי צפרירים ,שלה 50
נקודות ,ויבנה ,שלזכותה  47נקודות.
באותה שבת מביסה בני יהודה את מכבי חיפה בתוצאה 3׃ 0ויוצרת פער של ארבע
נקודות בראש טבלת הליגה הלאומית .כותרת ב״ידיעות אחרונות״׃ ״הזהובים לא התחשבו
בתחזיות המוקדמות ,ובניצוחו של המאסטרו משה סיני ,שכבש את השער הראשון בכדור
עונשין מ 20-מטר ,נתנו מחצית שנייה נפלאה.״
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„ ÆÈÚ·Ë‰ ÂÓÂ˜ÓÏ ¯ÊÂÁ ¯ˆÈÈÂ˘ „È·Âמחזור  .25אלף צופים בבלומפילד רואים את
הפועל מסיימת בתיקו 1׃ 1עם הפועל ראשון לציון שמתחת לקו האדום .הפועל משווה
מפנדל מפוקפק .אחרי המשחק נפגשים נציגי השחקנים עם הנהלת הקבוצה ומבקשים
להפסיק את עבודתו של המאמן אליהו עופר ,בטענה של חוסר אמון מוחלט בינו לבין
השחקנים.
ביום רביעי מתמנה דוביד שוייצר כמאמן במקומו של עופר .אחרי המינוי אומר שוייצר
לזאב גולדשמידט מ״ידיעות אחרונות״׃ ״חזרתי למקומי הטבעי .התחלתי את הקריירה
בהפועל תל אביב ,ושם אגמור.״ ביום חמישי משחקת הפועל ברבע גמר הגביע נגד
הפועל כפר סבא מהלאומית ומפסידה בתוצאה 0׃.2
‡ ÆÏ¯ËÒÂÓÂ ¯ËÏ‡ Ì‚Â ÔÈÈËˆÓ Ô‰Î ÈÏמחזור  .15.4.1990 ,26ערב המחזור נמצאת
צפרירים במקום הראשון עם  51נקודות ,במקום השני מכבי יבנה ולה  48נקודות
ובמקום השלישי הפועל ,שלזכותה  46נקודות .הפועל יוצאת למשחק חוץ נגד מכבי
יבנה ומנצחת בתוצאה 2׃.1
ארבעת אלפים צופים ביבנה .הפועל בהרכב׃ אלטר ,שוקרון ,אקהויז ,מוסטרל ,גל
הרשליקוביץ ,דוד הרשליקוביץ ,ארמה ,ז׳אנו ,אלי כהן ,רפי שמואל )מוסה( ,מאיה.
המצטיינים במשחק׃ אלי כהן )ציון  (7שמבקיע את שני השערים ,אלטר ומוסטרל.
יאיר לב-ים כותב ב״ידיעות אחרונות״ ,תחת הכותרת ״כהן יש רק שניים״׃ ״חג שמח,
הפועל תל אביב .חג שמח ,דוביד שוייצר ...הפועל עשתה את זה בגדול ומי יזכור ,דוביד,
שבמחצית השנייה בקושי עברתם את החצי ...אלי כהן היה בכל מקום ,משה מוסטרל
נצמד לבני טבק ,גל הרשליקוביץ התעסק עם שוקו )נומדר( ,ואלטר התרומם שוב ושוב,
כדי ליירט בהצלחה את ההגבהות חסרות הסבלנות של יבנה.״
הניצחון הזה מעלה את הפועל למקום השני ,שממנו עולים לליגה הלאומית ,עם 49
נקודות ,שלוש פחות מצפרירים ואחת יותר מיבנה.
 Æ˙ÈÚÈ·¯‰ ÌÚÙ· ‰ÂÚ‰ Ô˜Á˘ ÈÈÒ ‰˘Óב 22.4.1990-נבחר משה סיני לכדורגלן
העונה של ״ידיעות אחרונות״ ,בפעם הרביעית בקריירה .שלוש הפעמים הקודמות היו
בשנים שבהן זכתה הפועל באליפות.
˙ ÆÌÈ ˙· ÌÚ Â˜Èמחזור  .27הפועל מובילה 1׃ 0מול הפועל בת ים ובדקה ה 86-סופגת
שער שוויון .לצפרירים ,הצועדת בראש הטבלה 55 ,נקודות .הפועל במקום השני עם
 50נקודות .לשעריים שבמקום השלישי  49נקודות ובמקום הרביעי נמצאת יבנה ,ולה
 48נקודות.
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˙ Æ‰·È· ‰ÈÙÓ˘ ¨ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË· Â˜Èמחזור  .28טירת הכרמל 1,200 ,צופים .הפועל
מסיימת בתיקו 0׃ 0עם טירת הכרמל ,הנאבקת על חייה בליגה .יבנה מנצחת את עמידר
בתוצאה 3׃ 0ועולה למקום השני .צפרירים במקום הראשון ולזכותה  56נקודות .אחריה יבנה
והפועל ,כשלכל אחת מהן  51נקודות .הפרש השערים של יבנה  24-43ושל הפועל .21-40
אבי חליבה מדווח ב״ידיעות אחרונות״ מהמשחק ביבנה׃ ״מיד כשעובדיה בן-יצחק שרק
לסיום המשחק ביבנה ,התנפלו כולם על כל מכשיר רדיו פנוי .הניצחון על עמידר לא
יכול היה להיות רלוונטי ,ללא תוצאות ׳מתוקות׳ מהמגרשים בטירת הכרמל וסכנין שם
התמודדו הפועל תל אביב ושעריים .המתח היה גדול ,אבל הרדיו שתק .ב20-׃ 18היו״ר
חיים היגרי כמעט התחנן׃ ׳נו ,שיודיעו כבר! הם לא יכולים להתחשב?׳
וברדיו ,בינתיים ,שום דבר מהליגה הארצית .יש טבלאות של הגמר-רגל העליון
והתחתון ,סיפורים של גדעון הוד על ליברפול .שוקו נומדר׃ ׳מה זה ,גם ברדיו שונאים
אותנו? למה הם מחכים?׳
אבל בסוף זה הגיע .דני דבורין׃ ׳הפועל טירת הכרמל  -הפועל תל אביב 0׃ .0מכבי
שעריים  -מכבי טמרה 0׃.0׳ צעקת ׳יש׳ אדירה עולה מכל עבר ,ולאן שלא פנתה העין
נראו קפיצות וזינוקים באוויר .נומדר סטר לעצמו ופלט הברות לא מובנות .האקסטזה
בעיצומה.
שלמה לוי נשיא האגודה רץ למקרר וחזר עם שלושה בקבוקי שמפניה...״
 ,5.5.1990 Æ≤π≠‰ ¯ÂÊÁÓ‰ È¯Á‡ ÌÏ‰מחזור  .29הפועל יוצאת למשחק חוץ נגד מכבי
פתח תקווה וצפרירים מארחת את יבנה.
שלושת אלפים צופים בפתח תקווה .בדקה ה 46-עולה הפועל ליתרון 1׃ .0ז׳אנו מרים
כדור משמאל ,מאיה ממשיך בראש ימינה לעברו של אבוקסיס ,שבועט מהאוויר פנימה.
הפועל עולה ,זמנית ,למקום השני בטבלה.
בדקה ה 66-עולה יבנה ליתרון של 1׃ 0בחולון ,מגול של בני טבק .הפועל חוזרת
למקום השלישי.
חולון ,דקה 70׃ 1׃ .1בני דמתי משווה .מקום שני.
פתח תקווה ,דקה 72׃ 1׃ .1מקום שלישי.
חולון ,דקה 80׃ 2׃ 1לחולון משער של מרקו בן ברוך .הפועל במקום השני.
המשחק בפתח תקווה מסתיים בתיקו .צפרירים מובילה 2׃ 1מול יבנה .כותב זאב
גולדשמידט ב״ידיעות אחרונות״׃
״תראו מה ששער אחד יכול לעשות .בהפועל תל אביב היו בטוחים ,עם סיום משחקם
מול מכבי פתח תקווה ,בעלייתם למקום השני ,למרות שלא ניצחו .בכל זאת ,האווירה
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היתה מאופקת ,משום שהמשחק בין צפרירים חולון )שהובילה 2׃ (1למכבי יבנה עדיין
לא הסתיים.
בשביל שחקן אחד ,ישראל מאיה ,הספיקה שריקת הסיום של השופט ,אריה פרוסט ,כדי
לפתוח בחגיגות .הוא הסיר את חולצתו וזרק אותה ליציע האוהדים .מאמנו ,דוד שוייצר,
שהמתין לריאיון ברדיו ,התעצבן ומיהר לעבר הגדר ,כדי לדרוש את החולצה....
דוביד׃ ׳הבנאדם הזה מטורף ,עוד לא עלינו ,והוא כבר חוגג ...מה הוא חושב,
שהפועל זו שכונה?׳
שוייצר חזר לעמדת השידור ,צמא לדעת מה קורה בחולון .גם מוריס ז׳אנו ויוסי
אבוקסיס נקראו להתראיין ברדיו .השדר ,זוהיר בהלול ,המתין שיעברו אליו מהאולפן,
אבל קודם עברו לחולון .תוך שניות ,השמחה שעמדה להתפרץ החוצה ,הפכה לעצב
)בדקה ה 90-בחולון מבקיע עלאווה שער שוויון ליבנה והמשחק מסתיים בתיקו 2׃.(2
השוויון של יבנה ׳הרג׳ את אנשי הפועל תל אביב .דוביד הורה לשחקניו׃ ׳לכו מפה,
אין לנו מה להגיד,׳ והאדומים המיואשים עזבו את המקום.״
עוד מחזור אחד נותר עד לסיום הליגה .צפרירים הבטיחה את עלייתה לליגה העליונה.
מכבי יבנה במקום השני ולה  52נקודות והפרש שערים  .26-45הפועל שלישית ולה 52
נקודות והפרש שערים  .22-41אם שתי הקבוצות תנצחנה במחזור האחרון ,על הפועל
לנצח בהפרש של שער אחד יותר מיבנה כדי לעלות לליגה הלאומית.
זאב גולדשמידט ,״ידיעות אחרונות״׃ ״בעקבות המאבק הצמוד בין הפועל תל אביב
ומכבי יבנה על כרטיס העלייה השני לליגה הלאומית ,מתכוונת הפועל תל אביב לדרוש
דממת אלחוט במשחקי שתי הקבוצות בשבת.
במכתב שיישלח היום להתאחדות לכדורגל ,תבקש הפועל תל אביב כי המשחק שלה
עם מכבי רמת עמידר ומשחקה של מכבי יבנה עם בית״ר נתניה ,לא יועברו בשידור
ישיר ברדיו ....כדי שהעולה ללאומית תיקבע בצורה ספורטיבית.
בהפועל תל אביב היו אמש בהלם אחרי המשחק ,למרות שהפועל זקוקה בשבוע הבא
לניצחון בהפרש של שער אחד יותר ממכבי יבנה ,אם זו תנצח את בית״ר נתניה .ההרגשה
הכללית בהפועל תל אביב היא ,שיבנה תביס את בית״ר נתניה בכל תוצאה לה תזדקק.״
˘ ÆÏÚÂÙ‰ „‚ Ì‰Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙‡ Â˙ÈÈ ¯„ÈÓÚ ˙Ó¯ È˜Áיום שני .7.5.1990 ,גולן
חזני ,״ידיעות אחרונות״׃ ״השאלה החמה ביותר בכדורגל הישראלי השבוע ,תהיה שאלת
העולה השנייה לליגה הלאומית .הפועל תל אביב נגד רמת עמידר ,מכבי יבנה נגד בית״ר
נתניה .אותו מספר נקודות ,אותו יחס שערים .השאלה השנייה  -הכי בוערת׃ מי יספוג
יותר שערים בשבת? גבי אלבז ,שוער עמידר ,או יהודה בוארון מנתניה.
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כל הכיוונים מראים ,שלהפועל תל אביב מחכים חיים קשים יותר .למה? תשמעו את
אלבז׃ ׳בשבילי זה כמו דרבי .אני שייך למכבי תל אביב והמקורות שלי שם ,ממש כמו
המגן גונן בוטל ,הקשר אבי פיטוסי והחלוצים צבי גורדון וירון גוזלי .למעשה חצי הרכב
שלנו בא ממכבי תל אביב .אני אתן את החיים שלי במשחק הזה .כבר בשבוע שעבר
דיברתי עם פיטוסי וגונן על המשחק הזה ,גם הם יילחמו.׳״
ביום שלישי ,8.5.1990 ,מתקבלת בהתאחדות לכדורגל החלטה לשדר את כל המשחקים
שייערכו בשבת .דוביד מתראיין ל״ידיעות אחרונות״׃ ״אני אכניס בשחקנים שלי כזה
ביטחון לפני המשחק ,שלא תכירו את הפועל .אם זה יספיק? לך תדע.״
במשחק אימון מנצחת הפועל ,בקושי ,את מכבי בת ים מליגה ג׳ בתוצאה 2׃ ,1משני
שערים של אבוקסיס .מוריס ז׳אנו מחטיא פנדל ורפי שמואל מחמיץ פעמיים מול השוער.
מכבי יבנה מנצחת את בית״ר רמלה מליגה א׳ דרום בתוצאה 5׃.0
‡ ÆÌÈ„‰Â‡‰ ˙‡ ·ÊÎ‡ ‡Ï˘ ÔÈÓ‡Ó Èיום חמישי .10.5.1990 ,זאב גולדשמידט
ב״ידיעות אחרונות״׃ ״׳הפועל תל אביב חייבת לחזור לליגה הלאומית ,והיא תעשה השבת
את המכסימום ,כדי לא לאכזב את אלפי האוהדים שלנו.׳ כך אמר אתמול לאחר האימון
המאמן דוד שוייצר ,שנראה בכל זאת מתוח מאוד לקראת ההכרעה בשבת הקרובה....
מנהל הקבוצה ריפעת טורק אמר׃ ׳המשחק נגד עמידר מזכיר לי את משחק האליפות
לפני תשע שנים .היינו צריכים לנצח את מכבי פתח תקווה ודוביד נכנס לחדר ההלבשה
ואמר׃ ׳במשחק הזה אין טקטיקה .לכו תפרקו אותם.׳ ובאמת ניצחנו 5׃ .1אני מאמין
שהשבת שחקני הפועל תל אביב לא יאכזבו את האוהדים.׳״
˘·˙  ÆÏÂ„‚‰מוריס ז׳אנו גיבור הניצחון ,12.5.1990 .היום שבו מלאו בדיוק שבע שנים
טובות לנישואי עם זוגתי ,עלמת החן רוזי לבית בן-אהרון .הפועל נגד רמת עמידר
בבלומפילד ,לעיני שבעת אלפים צופים .יבנה מארחת את בית״ר נתניה.
הפועל בהרכב׃ אלטר ,שוקרון ,אקהויז ,מוסטרל ,מוסה ,אבוקסיס ,ז׳אנו ,ארמה ,אלי
כהן ,מאיה ,רפי שמואל )מזרחי וברנס ייכנסו כמחליפים במהלך המשחק(.
בלומפילד ,דקה 15׃ ז׳אנו נוגח בקשת מעל השוער1 .׃ 0להפועל .הפועל בלאומית.
יבנה ,דקה 33׃ 1׃ 0ליבנה מגול של טבק .יבנה בלאומית.
בלומפילד ,דקה 35׃ 2׃ 0מגול של ז׳אנו בבעיטה חופשית .הפועל בלאומית.
יבנה ,דקה 45׃ 2׃ 0מגול של בן שמעון .מחצית .יבנה בלאומית.
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בלומפילד ,דקה 49׃ 3׃ 0מגול של ז׳אנו ,שממשיך מקרוב בעיטת מספרת של אלי כהן.
הפועל בלאומית.
בלומפילד ,דקה 57׃ 4׃ .0רפי שמואל מבקיע אחרי הגבהה של ישראל מאיה והפועל
כבר ביתרון של שני שערים על יבנה.
יבנה ,דקה 66׃ 3׃ 0מגול של עלאווה .הפועל עדיין בלאומית.
בלומפילד ,דקה 69׃ 5׃ .0ז׳אנו מוסר למאיה ,שמבקיע בבעיטה שטוחה מתוך הרחבה
ושוב הפועל ביתרון של שני שערים.
יבנה ,דקה 85׃ פנדל .טבק בועט גבוה מעל השער.
יבנה ,דקה 86׃ 4׃ 0מגול של חלפון .הפועל עדיין בלאומית.

המשחק במחזור האחרון בעונת ,1989/1990
שבסיומו חזרה הפועל לליגה הלאומית
∂∂±

‡„·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰· Í¯„ ÈÂÈˆ Ø ‰Ó˘· ÌÂ

יבנה ,דקה 90׃ קמי ברץ משדר את הדקה האחרונה .קרן ליבנה .עוד קרן .הכדור יוצא החוצה.
בלומפילד ,דקה 90׃ אבוקסיס מבקיע שער ממסירה של ז׳אנו.
הפועל במקום השני עם  55נקודות והפרש שערים  .22-47יבנה במקום השלישי ולה 55
נקודות והפרש שערים .26-49
יום ראשון .13.5.1990 ,״ידיעות אחרונות״ ,בראש מדור הספורט׃ ״חזרו למקומם הטבעי.
עם 6׃ 0מרשים על רמת עמידר חזרה הפועל תל אביב לליגה הלאומית אחרי עונה אחת
בארצית .יבנה הסתפקה ב4-׃ 0על בית״ר נתניה .מוריס ז׳אנו הוותיק היה גיבור הניצחון
עם שלושער ושני בישולים .איך אמר אלי כהן׃ ׳לא היה רע ,הכרנו מקומות בארץ.׳״
 Æ¢ÛÂ¯ÈË· Â„‚ ÂÏÚ ·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰¢אחרי המשחק נפתחת חקירה של מודיעין
אזרחי .בין המוזמנים לחקירה השוער אלבז מעמידר ,שאומר ל״ידיעות אחרונות״׃ ״לא
מכרתי משחק ...אני לא מאמין שמישהו מהקבוצה שלי קיבל כסף כדי לפתוח רגליים.
פשוט ,הפועל תל אביב עלו נגדנו בטירוף ,כאילו שלקחו סמי מרץ .היה קשה מאוד לעצור
אותם .לקחתי קשה מאוד את התבוסה .בהפסקה ,כשהפועל הובילה רק 2׃ ,0צעקתי על
שחקני ההגנה שלנו ,אבל מול המוטיבציה של הפועל אי אפשר היה לעשות יותר ממה
שעשינו .אם לא היינו מתאמצים הפועל היתה מבקיעה עשרה שערים.״
 Æ¯ÎÊ ‰˜Èינקה אקהויז׃ ״כשירדנו ליגה עבר משה סיני לבני יהודה והתחושה היתה
שהמועדון הולך ומתפורר .אני ,ששימשתי כקפטן הקבוצה ,הייתי כבר מעבר לשיא
ופציעה טורדנית פגעה ביכולתי .אליהו עופר מונה כמאמן ויחד איתו עברנו עונה קשה
מאוד .שיחקנו במגרשים שונים ומשונים ,במקומות נידחים שאינם מתאימים לכדורגל
אמיתי ,מול קבוצות שהיה קשה מאוד לשחק נגדן.
באחד מאותם משחקים התמודדנו עם מכבי טמרה .המגרש שעליו התקיים המשחק
שימש בשעות הפנאי להדלקת מדורות ונראה כאילו זה עתה הסתיימה במקום מסיבת
ל״ג בעומר .אי אפשר היה לשחק שם ואין פלא שהפסדנו בתוצאה 0׃.1
כשהתחילו משחקי הגביע התמלא אליהו עופר התלהבות .המשחקים התנהלו בשיטת בית
וחוץ ובשלב המוקדם שיחקנו נגד בית״ר תל אביב .משחק החוץ הסתיים בתיקו ובבלומפילד
ניצחנו בזכות גול גדול של ישראל מאיה ,שהיה מצוין .בשמינית הגמר שיחקנו נגד מכבי
חיפה .סיימנו בתיקו את המשחק הראשון ,ניצחנו בשני ועלינו לרבע הגמר .אמרתי לעופר
שאנחנו מוציאים את כל הכוח במשחקי הגביע ,המתקיימים באמצע השבוע ,וכשמגיעה
השבת אנחנו מתקשים לנצח בליגה .ביקשתי ממנו שיעלה למשחקי הגביע הרכב חלש יותר,
כדי שנודח סוף סוף ונוכל להתרכז במשימתנו העיקרית  -החזרה לליגה הלאומית.
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חמישה מחזורים לפני סיום הליגה סיימנו בתיקו 1׃ 1מול ראשון לציון ,תוצאה
שהשאירה אותנו במקום השלישי ,שתי נקודות פחות מיבנה .אלי כהן הוביל מרד שחקנים
ובעצה אחת עם יורם אוברקוביץ׳ הוחלט למנות את דוביד כמאמן במקום אליהו עופר.
באמצע השבוע הפסדנו לכפר סבא במסגרת משחקי הגביע ובשבת ציפה לנו משחק
מכריע ביבנה .דוביד העביר לנו תדרוך טקטי באמצעות חיילי שש-בש שהניח על גבי
לוח מגנטי .ראינו שהוא מניח על הלוח עשרה שחקנים בלבד וחשבנו שהוא פשוט טעה.
׳דוביד,׳ אמרנו לו ,׳חסר שחקן.׳ אז הוציא דוביד מכיסו חייל שש-בש נוסף ואמר׃ ׳הנה,
זה השחקן שיביא לנו את הניצחון .הוא יבקיע שני שערים ואנחנו ננצח אותם.׳ ואכן,
זה מה שקרה במשחק .אלי כהן הבקיע שני גולים וניצחנו...״

˙Â‡¯Â ÌÈ˘ ˘˘ ≠ ±ππ∂≠±ππ±
לכל קבוצה יש עליות וירידות וגם הפועל תל אביב אינה יוצאת מכלל זה .עונת ,1988/1989
למשל ,שבה ירדה הפועל לליגה הארצית ,היתה עונה קשה .בשנים 1991-1996
שיחקה הפועל בליגה הלאומית ולא ירדה ליגה ,אבל אלה היו מהשנים הקשות ביותר
בתולדותיה .ספגנו בהן תבוסות משפילות במשחקי דרבי ובהרבה משחקים אחרים,
כמעט ירדנו שוב לליגה הארצית והפסדנו בלי סוף ,כולל הפסד בגביע לקבוצה מהליגה
הארצית והפסדים לקבוצות החלשות ביותר בליגה הלאומית.
כיוון שכמות הכישלונות והאכזבות באותן שש שנים רעות יכולה למלא אנציקלופדיה
שלמה ,אסתפק בכמה דוגמאות .הוריהם של הקוראים הצעירים יותר מוזהרים בזאת ,כי
מדובר בחומר קשה מאוד לקריאה ,העלול להזיק לנפשות אדומות רכות בשנים.
 ,10.10.1992 Æ„Á‡ ˜ÂÁ ˜¯ ˘È È·¯„Ïמחזור שביעי .דרבי באיצטדיון רמת גן ,לעיני
 23אלף צופים .להפועל רק נקודה פחות מאשר למכבי.
אייל לוי ,״מעריב״׃ ״החוק היחיד של הדרבי התל אביבי מן העונה שעברה ,נכנס אתמול
לשנתו השנייה׃ ניצחון שישי רצוף למכבי על הפועל ,הפעם 4׃) 0סה״כ 16׃ .(1הגיבור
הפעם היה אלי דריקס שפתח לראשונה בהרכב וסיים עם שלושער .אבי כהן תרם את
הרבע האחרון.
לדרבי הבא כבר יהיה קשה למצוא שחקן מהפועל או מכבי שיגיד בריאיונות המוקדמים
כי ׳לדרבי חוקים משלו׳ ,מפני שלדרבי התל אביבי יש בזמן האחרון חוק אחד׃ מכבי תל
אביב מנצחת והפועל תל אביב יוצאת עם הזנב בין הרגליים .בחדר ההלבשה של מכבי
אפילו אפשר היה לשמוע את המשפט ׳כמה טוב שיש הפועל׳ .ובאמת ,מה יש להגיד
אחרי 4׃ 0וניצחון שישי ברציפות בדרבים.
הפועל תל אביב שלטה במשחק רק בדקות הראשונות של החימום שקדם לדרבי.
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שחקניה עלו ראשונים לכר הדשא ,היו ראשונים לכל כדור ,והקהל באדום ,שהגיע
במסות ,הרגיש סוף-סוף עליונות עירונית .אבל כשנפתח המשחק נגמרה השליטה,
והתברר שלהפועל אין מה לשים על הדוכן.״
השחקן המצטיין בהפועל היה השוער הצעיר לירן שטראובר.
 .11.9.1993 Æ¢ÏÚÂÙ‰ ˙‡ Ò¯‰ ÈÈÒ¢הפועל מפסידה ברמת גן להפועל באר שבע,
1׃ .3משה סיני ,המנג׳ר ,אומר אחרי המשחק ל״מעריב״׃ ״עמדנו נכון על המגרש.״
מוסיק לוי ודרור מילר ,״מעריב״׃ ״כ 150-אוהדים מתוסכלים של הפועל תל אביב חיכו
לאחר המשחק לשחקנים בסמוך לחדרי ההלבשה והביעו את דעתם וזעמם על התוצאות
האחרונות של הקבוצה.
כשהשחקנים עשו דרכם לאוטובוס שהסיע אותם בחזרה לבלומפילד ,הם זכו לקללות
וגידופים כמו ׳אפסים׳ ו׳זבל׳ ,אבל את מרב האנרגיה שלהם הוציאו האוהדים כלפי מנג׳ר
הקבוצה ,משה סיני ...השיר הפופולרי היה ׳סיני הרס את הפועל׳ ,אבל גם ׳תתפטר,
תתפטר׳ הם שרו לו בזעם.״
 .30.10.1993 Æ‰„Â‰È È·Ï ÌÚÙ‰ ¨‰ÒÂ·˙ „ÂÚבני יהודה מביסה את הפועל 4׃ 0ומנחילה
לה הפסד חמישי בשמונה מחזורים .סהר מזרחי אומר ל״מעריב״׃ ״שחטנו אותם כמו
כבשים.״
אלכס פרלסמן ,״מעריב״׃ ״הפועל תל אביב התרוצצה אתמול כשהיא סופגת חבטות
מסוגננות היטב ,מבלי לנסות להתגונן או להחזיר ,בלי רצון אפילו לקחת קרב אחד קטן
למזכרת מהמערכה המשפילה .תופעה זו )צורת המשחק ,לא ההפסד עצמו( לא יכולה
להיות מקרית ,והיא מבטאת כישלון לבנות רוח קבוצתית ,או שיטת משחק ברורה ,בה
השחקנים יכולים להיאחז כשהם נקלעים למצבי לחץ.״
 .6.11.1993 Æ¯¢˙È·Ï ÌÚÙ‰ ¨‰ÒÂ·˙ „ÂÚÂבית״ר ירושלים מביסה את הפועל 4׃0
בבלומפילד ,לעיני עשרת אלפים צופים .על דף השער ב״מעריב״ תמונות של דריקס,
לאחר ניצחון גדול של מכבי תל אביב על הפועל פתח תקווה .לצדן תמונות של סיני
המיואש מחזיק את פניו בידיו .הכותרת אומרת׃ ״תל אביב הקטנה .הפועל תל אביב
הפסידה אתמול 0׃ 4בבלומפילד והתדרדרה למקום ה.12-״
 .13.11.1993 Æ‰„ÈÒÙ‰ ·Â˘ ÏÚÂÙ‰בלומפילד ,ארבעת אלפים צופים .הפועל חיפה ,הנמצאת
במקום הלפני אחרון ,אחרי ניצחון בודד מעשרה מחזורים ,מנצחת את הפועל תל אביב 2׃.0
מוסיק לוי ,״מעריב״ ,תחת הכותרת ״והפועל שוב הפסידה״׃ ״נראה שהשיר המפורסם של
אריק איינשטיין תפור במיוחד על הצורה של הפועל תל אביב העונה .אחרי ניצחון חוץ בשבוע
±∂π
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שעבר חזרה הפועל הביתה ,לבלומפילד ,והראתה שלא זז אצלה כמעט דבר.״
משה גורלי ,״מעריב״׃ ״ספינת הדגל הספורטיבית של ההסתדרות ,ממשיכה להיטלטל
ללא כיוון וללא מצפן .כמו מכבי תל אביב ,גם להפועל אין אף תוצאת תיקו ,אבל בזה
מסתיים הדמיון .אגב ,להפועל אין שני ניצחונות רצופים שיכולים ללמד על יציבות
כלשהי .משה סיני יודע היטב לדקלם את הסיסמאות המקובלות על אזורית ,לחץ ,צמצום
פערים והנעת כדור ,מה שמועיל בשכנוע פרשנים מסוימים ,אבל לא את האוהדים ולבטח
לא את הקבוצות היריבות.״
 ,7.6.1994 ÆÚÈ·‚‰ ¯Ó‚· ÌÚÙ‰Â ¨È·¯„· „ÒÙ‰ „ÂÚאיצטדיון רמת גן .מכבי מנצחת
את הפועל 2׃ .0במהלך המשחק בועטת מכבי  15פעמים לשערה של הפועל ,מתוכן שש
פעמים למסגרת .הפועל ,לעומתה ,בועטת פעמיים ,מתוכן בעיטה אחת למסגרת.
‚ Æ¯‚¯‚ ÌÈÓÚÙÏ ˙‡ˆÂÓ ˙¯ÂÂÈÚ ˙ÏÂ‚¯˙ Ìעונת  .1994/1995דרבי באיצטדיון רמת
גן .שגיב אליהו מבקיע שני שערים במחצית הראשונה ,אבל נמני מבקיע צמד ומשווה
והגול השלישי של מכבי כבר באוויר .מוסקאל מהפועל בועט כדור חלש לעבר שערה
של מכבי ,הכדור מחליק מבין ידיו של אובארוב ונכנס פנימה3 .׃ 2להפועל .לקראת
הסיום מבקיע אלון אופיר גול נוסף והפועל מנצחת בתוצאה 4׃.2
 .20.1.1996 Æ‰ÂÂ˜˙ ÌÂÏ˘Ï ‰¯ÂÎ· ˙ÚÙÂ‰הפועל מנצחת את מכבי הרצליה בבלומפילד
בתוצאה 1׃ ,0לעיניהם של חמשת אלפים צופים .משחק בכורה בהפועל לשלום תקווה,
שחתם עד סוף העונה .כותרת במעריב׃ ״כיף התקווה הטובה״ .דרור מילר ,״מעריב״׃
״ניצחון שני ברציפות להפועל תל אביב המתעוררת ,בעיקר בזכות שלום תקווה ,שכל
עוד היה לו אוויר בריאות ,היה תענוג לראות אותו.״ גילי לנדאו ,מאמנה הצעיר של
מכבי הרצליה ,אומר ל״מעריב״׃ ״שלטנו יותר במשחק ,אבל הנעת הכדור היתה אופטית
ולא אפקטיבית ...למרות ההפסד ,אני בהחלט רואה אור בקצה המנהרה.״
˘ 16 .16.3.1996 ÆÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏאלף צופים בבלומפילד .כותרת גדולה ב״מעריב ספורט״׃
״שלום עכשיו״ ,וכותרת נוספת׃ ״שלום תקווה )שני שערים( וקזימיש מוסקאל )שער
אחד וציון  (8.5ניצחו אתמול על הקונצרט של הפועל תל אביב שהסתיים בתבוסה של
בית״ר ירושלים 0׃.4״
בדקה ה 34-מורחק אבי אזולאי בצהוב שני והפועל נותרת בעשרה שחקנים .כל
השערים הובקעו לאחר ההרחקה.
רון עמיקם ,״מעריב״ ,תחת הכותרת ״שלום לך ,ירושלים״׃ ״שלום תקווה ,במשחק
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מזהיר ,הוביל את הפועל תל אביב לניצחון גדול ...הפועל תל אביב נתנה אתמול הצגה
שתיכנס ודאי לפנתיאון המשחקים הגדולים ,שמשום מה תמיד נופלים על בלומפילד
ועוד ביום יפה של  16אלף צופים .היא נתנה הצגה שתכניס אותה ואת משה סיני ,סופית,
לספר הרעות השחורות של בית״ר ירושלים .היא נתנה כזו הצגה שאפילו אוהדי בית״ר
)אלה שנותרו בסיום( נאלצו למחוא לה כף.
אין לי מושג מה שלום תקווה חיפש בבלגיה כל כך הרבה שנים ,אבל צריך להעריך
את הבלגים שלא ויתרו עליו .איזה שחקן! הוא ההבדל בין חבורת הפועלים השחורים
והלא מוכשרים של הפועל ,לבין קבוצה שנראית ומסוגלת להיראות כמו הפועל תל
אביב של משה סיני .השחקן.״

∑Â˙Â‡ ÌÈÂ˜ ≠ ±ππ∂Ø±ππ
 Æ˙¯ÎÓ ÏÚÂÙ‰ ¨·ÊÂÚ ÈÈÒבתחילת עונת  1996/1997מפסידה הפועל משחק אחרי
משחק ויורדת למקום האחרון .בינואר  ,1997בעקבות לחץ כבד של האוהדים ולאחר
שאלמונים הודיעו על הטמנת פצצה במכוניתו ,מודיע סיני על עזיבת הקבוצה.
כמה שבועות מאוחר יותר מוכרת ההסתדרות את הפועל לארבעה אנשים׃ סמי סגול,
מושיק תאומים ,מוטי אורנשטיין ורפי עגיב.
 Æ·È‚Ú ÈÙ¯Â ÔÈÈË˘¯Â‡ ÈËÂÓ ¨ÌÈÓÂ‡˙ ˜È˘ÂÓ ¨ÏÂ‚Ò ÈÓÒאלה הם ארבעת האנשים
שקנו את הפועל תל אביב והחזירו את המועדון המפואר והגוסס למקום הראוי לו  -צמרת
הכדורגל הישראלי .אלה הם ארבעת האנשים שתודות להם זכתה הפועל בשנים הבאות
בגביע ודאבל ,הגיעה להישגים מופלאים באירופה וניצחה במשחקי דרבי רבים .אלה
האנשים שגם הקימו פרויקט חינוכי מפואר  -עשרות בתי ספר לכדורגל ,שבמסגרתם
זוכים אלפי ילדים מיישובים רבים בארץ ,מהם יישובים רבים באזורי מצוקה ,ללימודי
העשרה בצד אימוני כדורגל.
 Æ‰„È¯ÈÓ ˙ÂÏˆÈ‰הפועל נאבקת בתחתית עד סיום העונה ,מנצחת 2׃ 1בדרבי במחזור
ה 26-ושני מחזורים אחר כך מביסה את בני יהודה 4׃ 1וניצלת מירידה.

∏ÌÈÎÂ¯˘‰ ˙ÂÚ ≠ ±ππ∑Ø±ππ
עונת  1997/1998סימנה תקופה חדשה בהפועל תל אביב ,שנאבקה עם בית״ר ירושלים
על האליפות עד לסיום העונה.
 ÆÈ·¯„· ‰Ó˜מחזור  .24דרבי .המחצית הראשונה מסתיימת בתיקו אפס ,אבל במחצית
השנייה נוקמת הפועל במכבי על ההשפלות בשנות ה 90-ומנצחת בתוצאה 3׃ ,0בזכות
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שני שערים של עופר שטרית ושער אחד של סבסטיאן סימרוטיץ׳.
 ,2.5.1999 ÆÌÈÎÂ¯˘‰ ˜Á˘Óמחזור  .29בית״ר ירושלים ראשונה בטבלה עם  63נקודות
והפועל אחריה ,עם  62נקודות .הפועל מארחת את הפועל פתח תקווה ובית״ר אמורה
להתארח בבית שאן .אנשי בית״ר ירושלים תובעים להעביר את המשחק לאיצטדיון
גדול יותר ,בטענה שבבית שאן לא יהיה מקום לכל הקהל שיגיע מירושלים .אנשי בית
שאן ,שנמצאת שני מחזורים לסיום ארבע נקודות מעל הקו האדום ,מסרבים להיענות
לבקשה.
אוהדים של בית״ר מאיימים ש״יפוצצו את המשחק״ אם לא יוכלו להיכנס .מפכ״ל
המשטרה נבהל מהאיומים ודורש להעביר את המשחק למגרש גדול יותר .המשחק מועתק
לקרית אליעזר.
עקב רגישותם של משחקי ההכרעה מוחלט בהתאחדות לקיימם באותה שעה .הפועל
תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה בבלומפילד ,לעיני כשמונת אלפים צופים,
במשחק שהתחיל בשעה המתוכננת .בדקה ה 76-מוסר שלום תקווה את הכדור לכפיר
אודי .אודי כובש שער והפועל מנצחת.
המשחק בקרית-אליעזר נפתח באיחור של עשר דקות .לטענתו של השופט אייל צור
נובעת הדחייה מדרישתה של הטלוויזיה ,המשדרת את המשחק בשידור ישיר .המחצית
הראשונה מסתיימת בתוצאה 1׃ .1במחצית השנייה כובש יוסי אבוקסיס מבית״ר שער
יתרון ואלמוג חזן משווה לבית שאן בדקה ה .86-״לא הבנתי למה אף אחד לא רץ לחבק
אותי,״ סיפר חזן אחרי המשחק.
בשלב זה כבר הסתיימו המשחקים האחרים ואנשי בית שאן יודעים שקבוצתם ניצלה
מירידה ,גם אם תפסיד במשחק .בית״ר ,מצד שני ,חייבת לנצח ,כדי לא לרדת למקום
השני מחזור אחד לפני הסיום.
מאותו רגע עמדו שחקני בית שאן על המגרש וחיכו שבית״ר תבקיע שער .המצלמה
תופסת את איתן טייב ,שחקנה של בית שאן ,קושר את שרוכי נעליו ברחבה פעמיים עד
שריקת הסיום ,פעולה שבגללה ניתן למשחק השם ״משחק השרוכים״ .אייל צור מוסיף
שש דקות לזמן החוקי ובדקות שנותרו עד לסיום המשחק מגיעים שחקני בית״ר ל12-
מצבי הבקעה מול שערה של בית שאן.
בדקה ה 94-מבקיע אישטוואן פישונט שער ובית״ר עולה למקום הראשון .שבוע אחר
כך זוכה בית״ר באליפות.
 Æ¢‰˘Â·¢״ידיעות אחרונות״ .3.5.1998 ,בשער מדור הספורט ,תחת כותרת גדולה
״בושה״׃ ״הפועל בית שאן ביזתה אתמול את עצמה ואת הכדורגל בארץ ,ב 8-דקות
≤∑±
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שערורייתיות בסיום המשחק מול בית״ר ירושלים .לאחר שהשוו ל2-׃ ,2השחקנים שלה
פשוט ׳זזו הצדה׳ ונתנו לבית״ר להבקיע שער ניצחון.״
 Æ¢‰ÂÚ‰ ÛÂÒ ˙¯ÈÎÓ¢זו כותרת מדור הספורט ב״מעריב״ למחרת המשחק.
 Æ¢„ÚÂ ÌÏÂÚÏ ®Ô‡˘ ˙È· Ï˘© ‰ÁˆÓ· ÚÂ·Ë ÔÈ˜ ˙Â‡¢אביעד פוהורילס ,״ידיעות
אחרונות״׃ ״אתמול בערב קרה לי אסון בקרית אליעזר .נגמר לי הכדורגל הישראלי.
קברתי אותו בקבורת חמור ,והוא מבחינתי מת גמור...
המחצית השנייה של בית-שאן ובית״ר ירושלים ,כאילו שנרקחה במדינות עולם
שלישי ...בית שאן ,אולי הקבוצה האהובה ביותר בארץ ,איבדה בחצי שעה את עולמה
והפכה לקבוצה שפלת-רוח ,שאות-קין טבוע במצחה לעולם ועד .בית שאן אולי לא
מכרה את המשחק ,אבל היא מכרה את נשמתה ושרפה את החלום שבנתה שם בחמש
השנים האחרונות.״
 Æ¢ÌÈ˜Á˘Ó È˙ÏÚ‚˘ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ‰ ÂÊ ‰˙È‰ ÏÂÓ˙‡¢אייל לוי ,״מעריב״׃
״בוקר טוב לך ,בית שאן ,את עדיין פה? אז תתלבשי מהר וצאי לנו מהנוף .אם היה קצת
צדק בכדורגל ,היית רצה בעונה הבאה מסכנין לקרית-גת ומעריכה מה שיש לך ביד.
אבל אנחנו כבר לא יודעים לקרוא את המפה ,בשבוע הקרוב קצת יצעקו עלייך ,אולי
יאיימו ובשבת הבאה כולם יתרכזו באלופה .תשמחי ,יש לך מניות בתואר הזה.
לא מדובר כאן במכירה בכסף ,כנראה שלא ,אבל זה לא משנה ,בית שאן היא קבוצה
סימפטית שלא דורשת תשלום ,הכל בחינם ,באריזה לחג...
יש ימים שאתם נגעלים ממשחק ,אבל זה בדרך כלל מהרמה האפסית .אתמול היתה
זו הפעם הראשונה שנגעלתי משחקנים .בחורים נחמדים הבית-שאנים ,אבל איך שחלק
מהם פתחו רגליים בדקות האחרונות ,צריך לראות שוב בקלטת וידאו כדי להאמין...
בית שאן יכולה לבכות מהיום עד מחר שכדורגל זה הדבר היחידי שיש לה ,ולנפנף
שוב ושוב בדגל הקיפוח .אחרי מה שהיא הראתה אתמול ,שתחפש אותנו בסיבוב .תחפש
ולא תמצא.״

ÈÚÈ˘˙‰ ÚÈ·‚‰ ≠ ±ππ∏Ø±πππ
‚ ÆÚÈ·‚ ¯Óגמר הגביע באיצטדיון רמת-גן ,הפועל נגד בית״ר ירושלים ,שנה אחרי
משחק השרוכים .התוצאה בתום  120דקות היא 1׃ ,1משערים של סביליה לבית״ר ושלום
תקווה להפועל.
פנדלים.
≥∑±
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שאנדור בועט .אלימלך הודף.
עידן טל בועט פנימה1 .׃ 0להפועל.
אסי דומב בועט למשקוף .עדיין 1׃.0
סימרוטיץ׳ מדייק2 .׃.0
שאלוי בועט ומבקיע2 .׃.1
טועמה מחטיא .עדיין 2׃.1
סביליה בועט ואלימלך הודף .עדיין 2׃.1
גרשון בועט3 .׃ 1להפועל .הפועל זוכה בגביע.

∞∞∞≤Ï·‡„ ≠ ±πππØ
„‡· .17.5.2000 ÆÏגמר הגביע באיצטדיון רמת-גן ,לעיני  42אלף צופים .הפועל מנצחת
את בית״ר ירושלים בפנדלים 4׃ ,2אחרי 2׃ 2בתום  120דקות ,ומשלימה זכייה בדאבל.
הפועל בהרכב׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,כהן )תקווה( ,אנטבי ,בן-עמי ,רצ׳וניצה,
אונישנקו ,טועמה ,אפק )אוחיון( ,בלילי )וולנרמן(.
הפועל עולה ל1-׃ 0בדקה ה 86-משער של רצ׳וניצה )בישול של בלילי( .בית״ר משווה
בדקה ה .90-בדקה ה 114-שוב עולה הפועל ליתרון משער של טועמה )בישול של תקווה(
ובית״ר משווה בדקה ה.119-
פנדלים.
גרשון  -גבוה ופנימה1 .׃ 0להפועל.
יוסי אבוקסיס בועט שמאלה .אלימלך נוגע ,אבל הכדור נכנס1 .׃.1
דניס אונישנקו  -שמאלה ופנימה2 .׃ 1להפועל.
גולן דרעי  -ימינה .אלימלך הודף .עדיין 2׃.1
אילן בכר בועט שמאלה .קורנפיין נוגע ,אך אינו מצליח להדוף את הכדור3 .׃ 1להפועל.
תמאש שאנדור  -שמאלה .אלימלך מגיע לכדור ,אבל לא מצליח להדוף3 .׃.2
דיאן רצ׳וניצה  -ימינה .גול4 .׃ .2הפועל משלימה דאבל.
 Æ¢ÌÂ„‡ ‡Â‰ ¯Â„Î‰¢הכותרת בשער מדור הספורט של ״ידיעות אחרונות״׃ ״הכדור
הוא אדום .העונה הנפלאה של הפועל תל אביב הוכתרה אתמול עם גביע המדינה ,לאחר
גמר דרמטי בו היא הובילה פעמיים ,רק כדי לראות את בית״ר חוזרת פעמיים למשחק.
זה נגמר בפנדלים ,עם דאבל ראשון של הפועל תל אביב ושני של דרור קשטן.״
 Æ¢˜Â˙ÓÂ ÌÂ„‡¢דוד נתן ,״ידיעות אחרונות״׃ ״בספר הזהב של הכדורגל האירופי יירשם
הגמר של  1999כאחד הגדולים בתולדותיו .מהפך של השדים האדומים ממנצ׳סטר ,תוך דקה,
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הביא להם את גביע אירופה לאחר דרמה מדהימה .אתמול נכנס לספר הזהב של הכדורגל
הישראלי אחד הגמרים הדרמטיים בתולדותיו ,וגם הפעם הסוף היה אדום ומתוק.״
 Æ¢ÈÏ‡¯˘È‰ Ï‚¯Â„Î‰ ˙‚ÒÙ¢משה תאומים ,אוהד ואחד הבעלים של הקבוצה ,מתראיין
ל״ידיעות אחרונות״׃ ״כמו שאת ארץ ישראל קיבלנו בייסורים ,גם את האליפות והגביע
קיבלנו בייסורים .לפני שלוש שנים הפועל תל אביב היתה בזבל ,היום היא בפסגת
הכדורגל הישראלי.״
 Æ¢ÌÎ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ÌÈ·‰Â‡ ÌÈ·‰Â‡¢אורי משגב ,״העיר״ ,תחת הכותרת ״היפים
והאמיצים״׃ ״עם הזיפים .עם הגבות .עם התחבושות .עם השערות הלבנות .עם דפיקות
הלב .עם המגבלות .עם הניצחונות הדחוקים .עם החטאות הפנדלים .עם הסיוע הנדיב
של מכבי ובית״ר .עם ההפסד הלא ייאמן לראשון .עם הגולים האיומים של פאצ׳ה .עם
השפם .בלי השפם .ככה אנחנו אוהבים אתכם .אוהבים אוהבים אוהבים אתכם .אהבה
ללא גבולות .חושבים עליכם בבוקר ,משחזרים את המהלכים שלכם בצהריים ,חולמים
עליכם בלילה .זר לא יבין זאת ,ובצדק .עד שייפול גם הוא ברשת ,ולא יוכל לחזור
אחורה .אוטוסטרדת האהבה .רחוב ללא מוצא.״
 Æ¢ÌÂ„‡ ÌÈ‰ÂÏ‡¢משה תאומים מתראיין ל״העיר״׃ ״אלוהים אדום ,ותראה את האוהדים.
זה מה שמזיז ,זה מה שדוחף .לב ,נשמה ,נחרצות ,דבקות במטרה ,כישרון ,מאמן מטרף,
קהל משגע...״

≤∞∞≤‰ÙÂ¯È‡· ‡ÏÙÂÓ‰ ÚÒÓ‰ ≠ ≤∞∞±Ø
העונה האירופית של הפועל החלה בשלב המוקדם של גביע אופ״א ,נגד אררט ירבאן.
הפועל ניצחה פעמיים 2 -׃ 0ו3-׃ - 0ועלתה בפעם הראשונה בתולדותיה לסיבוב הראשון.
בסיבוב הזה הוגרלה הפועל לשחק מול הקבוצה הטורקית גזיאנטפספור .ניצחון בארץ
מגול עצמי בדקה ה 90-ותיקו בחוץ ,העלו את הפועל לסיבוב השני .בשעה שמכבי תל
אביב ,שעלתה גם היא לסיבוב השני ,הוגרלה לשחק נגד רודה מתחתית הליגה ההולנדית,
קיבלה הפועל את צ׳לסי .לכולם היה ברור שהפועל מסיימת את משחקיה בגביע אופ״א
כבר בשלב הזה.
 ,18.10.2001 ÆÈÒÏßˆ „‚ ÏÚÂÙ‰בלומפילד .הפועל מנצחת את צ׳לסי 2׃ 0משערים של
גרשון )פנדל( וקלשצ׳נקו .בסוף העונה הזו הגיעה צ׳לסי לגמר הגביע האנגלי )הפסידה
לדאבליסטית ארסנל( וסיימה במקום השישי בפרמיירשיפ.
ההרכב של הפועל׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,דומב ,אנטבי ,אונישנקו ,אבוקסיס ,הולמאי
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)בן לוז( ,פישונט )כנפו( ,קלשצ׳נקו ,אוסטרץ.
צ׳לסי׃ בוסניץ׳ ,מלכיוט ,טרי ,קיטמיריקה ,באביארו ,סטניץ׳ ,יוקאנוביץ׳ ,למפארד,
זנדן ,זולה ,הסלבאנק.
 Æ¢‰ÓÂ„‡‰ ‰‚È‚Á‰¢ספורט העיר׃ ״סרט אדום .הפנדל של גרשון ,השמחה של
קלשצ׳נקו ,הגאונות של קשטן ,הקשיחות של דומב ,הברק של אנטבי ,הקאמבק של
בכר ,הטעויות של פישונט ,ההחמצות של אוסטרץ ,התדהמה של זולה והחגיגה האדומה
ביציע אחרי ה2-׃ 0על צ׳לסי.״
 Æ¢‰ÙÂ¯È‡ Ï˘ ‰ÁÈ„·‰¢במקביל דיווח ״ספורט העיר״ על הפסדה של קבוצה אחרת
מתל אביב לרודה ,מהמקום האחרון בליגה ההולנדית ,בתוצאה 1׃ .4בעמוד השער ,תחת
הכותרת ״נזק בינלאומי״ ,כתב יואב גורן׃
״בגלל מאמן שמרן ,שוער ליצן ,בלם נושן וקפטן מחמיצן ,ביישה מכבי תל אביב
ביום שלישי את הכדורגל הישראלי .יואב גורן התלווה לצהובים בקרקרדה וראה איך
הם הופכים לבדיחה של אירופה.״
 ,1.11.2001 ÆÔÈÏÓÂ‚‰ ˜Á˘Ó ¨ÈÒÏßˆ „‚ ÏÚÂÙ‰סטמפורד ברידג׳ .הפועל מסיימת
בתיקו 1׃ 1ועולה לסיבוב השלישי .את השער להפועל הבקיע אוסטרץ ,אחרי בישול
פנטסטי של פישונט .שביט אלימלך הציג את אחד המשחקים הגדולים של שוער ישראלי
מאז ומעולם.
ההרכב של הפועל׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,דומב ,אנטבי ,אבוקסיס ,פישונט ,הולמאי,
אונישנקו ,קלשצ׳נקו ,אוסטרץ .מחליפים׃ טועמה ,פישונט ,הלל.
צ׳לסי׃ בוסניץ׳ ,גאלאס ,דסאי ,טרי ,לה-סו ,סטאניץ׳ ,פטי ,למפארד ,זנדן ,גודיונסון,
הסלבאנק .מחליפים׃ זולה ,דה לבונה ,פורסל.
 Æ¢‰ÓÂ„‡ ÔÂ„ÂÏ˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÏÂÎ¢״ספורט העיר״׃ ״הפועל תל אביב הדהימה את
אירופה .דרור קשטן קוסם ,שביט אלימלך כוכב עליון ,שמעון גרשון מלאך ומילאן
אוסטרץ׳ מחכה למילאן .הפועל תל אביב כבשה אמש את סטמפורד ברידג׳ ועלתה
לסיבוב השלישי בגביע אופ״א .כולם יודעים שלונדון אדומה.״
 Æ¢·È·‡ Ï˙ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰· ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ÌÂÈ‰¢אריק איינשטיין ,״ספורט העיר״׃
״זה היום הכי גדול בהיסטוריה של הפועל תל אביב .חשבתי על הדאבל ,כי בארץ ,בכל
זאת ,זה הכי חשוב ,אבל עדיין ,מבחינת הישג ספורטיבי זו היתה שעתם היפה ביותר,
ואני כבר עברתי הכל עם הקבוצה הזאת.
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ב 1950-הפועל יצאה לסיבוב משחקים באנגליה ,לעולם לא אשכח את זה ,חטפנו
שישיות וחמישיות מארסנל וממנצ׳סטר ,ומלידס חטפנו רק 0׃ .2עכשיו הפכנו את זה.
שביט היה מדהים ,וכל השחקנים נתנו את כל מה שיש להם .אני לא יודע איך לקרוא
לאופן שבו הבחורים שיחקו׃ זה היה טרור ,זו היתה התאבדות ,זו היתה יחידת קומנדו .כל
מה שאני אגיד היום לא יהיה מקורי ,אמרו את זה קודם ,לפני .לא משנה .אני במחלקת
האושר.״
 Æ¢˙ÎÏÓ ¯ˆÚ ÌÏÂÚ‰ ‰·˘ ‰˜„‰¢מני אבירם ,״ספורט העיר״ ,תחת הכותרת ״מלכת
בריטניה״׃ ״ואז הגיעה הדקה ה .36-הדקה שבה העולם עצר מלכת .פישונט חוטף כדור
באמצע ומוסר בגאונות לאוסטרץ ,שמשחיל את הכדור לרשת ומעיף ארבעת אלפים
אדומים לגג של סטמפורד ברידג׳ .אירופה לא מאמינה.״
 Æ¢‰ÓÂ„‡ ‰È¯ÙÓÈ‡¢כותרת׃ ״האושר אין לו סוף?״ ״ספורט העיר״׃ ״הם השתלטו על
שדה התעופה ,השפילו את שחקני מכבי כדורסל והציגו לראווה סלבריטאים בלי הפסקה.
הם פלשו ללונדון ,חשפו את המאמן הכי מוכשר וזימרו שירי זימה .הם הציגו הגנה של
לוחמים ,עברו את צ׳לסי והחזירו לכדורגל הישראלי את הגאווה האבודה.״
 .20.11.2001 Æ‰·˜ÒÂÓ ·ÈËÂÓÂ˜ÂÏ „‚ ÏÚÂÙ‰סיבוב שלישי בגביע אופ״א .הפועל
מנצחת את לוקומוטיב מוסקבה 2׃ 1בבלומפילד .כמה שבועות קודם לכן נשרה לוקומוטיב
מליגת האלופות ,אחרי שניצחה את ריאל מדריד בתוצאה 2׃ 0והביסה את אנדרלכט
בתוצאה 5׃.1
ההרכב של הפועל׃ אלימלך ,בכר )הלל( ,גרשון ,דומב ,אנטבי ,אבוקסיס ,הולמאי,
אונישנקו )בלילי( ,טועמה )לוז( ,אוסטרץ ,קלשצ׳נקו.
לוקומוטיב׃ ניגמטולין ,אוברדוביץ ,איגנשביץ׳ ,לקגטו ,סמננקו ,ממינוב ,צ׳רבצ׳נקו,
לוסקוב ,איזמיילוב ,פימנוב ,אוביורה.
 Æ¢‰˜¯ÈÙ ÏÚÂÙ‰˘ ÂÊ ¨‰·˜ÒÂÓ ·ÈËÂÓÂ˜ÂÏ¢אייל לוי ,״מעריב״׃ ״לפני שלושה
שבועות ריאל מדריד ביקרה אצל הלוקומוטיבים האלה ,אמנם עם הרכב חסר ,רק שבעה
מנבחרת שאר העולם ושניים מנבחרת המאדים והפסידה 0׃ .2לפני חודש הלוקומוטיבים
היו בבריסל .ביקרו בכיכר המרכזית ,הצטלמו ליד הארמון ושלחו חמישייה לאנדרלכט,
נושאת המטוסים של הכדורגל הבלגי .זו קבוצה שיש לה חופשי חודשי בהגרלה במונאקו.
לא מדברים איתכם על איזו סוסיתא ,מקיבוץ בגליל .כן ,לוקומוטיב מוסקבה ,זו שהפועל
פירקה.
האימפריה הזו הגיעה לבלומפילד .הרכב מלא ,היישר ממחנה אימון בקפריסין.
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מצוחצחת ,משומנת ,מוכנה לקרב .אולי תפס אותה הפקק מהילטון עד יפו ,אולי
עצרה באבולעפיה לאיזה סמבוסק ,מה שבטוח קיבלה אותה מדומב עם כל התבלינים
והחריף.״
 Æ¢ÌÚÙ È‡ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ˆÂ·˜‰¢גולן חזני ,״ידיעות אחרונות״׃
״הפועל תל אביב מביאה את הכדורגל הישראלי למחוזות חדשים .שיא אחרי שיא ואלוהים
יודע איפה זה ייעצר...
זה היה המשחק הטוב ביותר של קבוצה ישראלית באירופה .טוב יותר מהמשחק הקודם
הטוב ביותר ,נגד צ׳לסי ,וטוב יותר מהגומלין...
זו הקבוצה הישראלית הטובה ביותר אי פעם ,טובה יותר ממכבי חיפה של רביבו
וברקוביץ )ויסלח לנו גיורא שפיגל שהרים אז קבוצה גדולה(.״
 Æ¢˙Â˜„‰ Â¯·Ú˘ ÏÎÎ ‰Á·˙˘‰˘ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰ˆÂ·˜¢אביעד פוהורילס ,״ידיעות
אחרונות״׃ ״אם חשבנו שצ׳לסי היא השיא של מה שראינו העונה בכדורגל הישראלי,
אז הנה ,הבנו שלא...
ההתעלות של הפועל היתה מדהימה מכיוון שהיא הדהימה לא רק את לוקומוטיב ,אלא
גם את עצמה ביכולתה להתגבר על כל העומסים...
 15אלף איש נדהמים ראו קבוצה ישראלית שלא מוכרת אפילו להם ,קבוצה ישראלית
שהשתבחה ככל שעברו הדקות ועמדה בכל המבחנים שהיינו רוצים שהכדורגל הישראלי
יעמוד בהם  -בעיקר מבחן האופי.״
 Æ¢ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ˜Á˘Ó‰¢אריק איינשטיין ,״ידיעות אחרונות״׃ ״זה היה המשחק
הכי גדול של הפועל בכל הזמנים .אי אפשר להסביר במילים ,אבל זה היה כיף אדיר.״
 Æ¢‰ÙÂ¯È‡ ÚÈ·‚· ˙ÈÏ‡¯˘È ‰ˆÂ·˜ ˙Â„ÏÂ˙· ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ˜Á˘Ó‰¢אבינועם
פורת ,״ידיעות אחרונות״׃ ״אל תחשבו אפילו מה צפוי בקור המצמרר של עשר מעלות
מתחת לאפס במוסקבה  -רק קחו איתכם ,בינתיים ,את זיכרונות המשחק הטוב ביותר
בתולדות קבוצה ישראלית בגביע אירופה .בין אם הייתם באיצטדיון בלומפילד או צפיתם
באמצעות המרקע ,ראיתם הופעה טובה יותר משני המשחקים מול צ׳לסי ,עדיפה אפילו
על הניצחונות הגדולים של מכבי חיפה מול פארמה וסן ז׳רמן ב .1993-חווית כדורגל
כאן בישראל.״
 Æ¢ÌÚÙ È‡ ‰˙È‰˘ ¯˙ÂÈ· ‰ÁÈÏˆÓ‰ ‰ˆÂ·˜‰¢גיל ויטל ,״מעריב״׃ ״הפועל תל
אביב היא כבר לא הקבוצה הקטנה מישראל ,שעורכת ביקורים קצרים מדי עונה במדינות
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אירופה הנידחות ,עושה קניות ,סופגת כמה גולים ,וחוזרת הביתה כדי להתרכז בליגה.
הפועל תל אביב היא קבוצה אירופית לכל דבר ,אחת מן המניין ,וזה רשמי .עכשיו כבר לא
ניתן לומר שהכל קרה במקרה ,במזל ,בפוקס .זה אמיתי ,הפועל תל אביב ,יחד עם דרור
קשטן ,היא הקבוצה המצליחה ביותר שהיתה אי פעם בכדורגל הישראלי .עובדה.״
 .4.12.2001 ÆÔÈÏÓÂ‚‰ ˜Á˘Ó ¨‰·˜ÒÂÓ ·ÈËÂÓÂ˜ÂÏ „‚ ÏÚÂÙ‰מוסקבה ,מינוס 14
מעלות .הפועל מנצחת 1׃ 0ועולה לשמינית גמר גביע אופ״א.
הפועל׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,דומב ,אנטבי ,פישונט )לוז( ,אונישנקו ,הולמאי,
טועמה )הלל( ,קלשצ׳נקו )בלילי( ,אוסטרץ.
 Æ¢˙ÂÂ¯Á‡‰ ‰˘‰ ≤∞≠· ÈÏ‡¯˘È‰ Ë¯ÂÙÒ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ‚˘È‰‰¢איתן
בקרמן ,״ספורט העיר״׃ ״זו לא סנסציה ,זה כן הישג גדול .עצום .לטעמי ,זה ההישג
הגדול ביותר של הספורט הישראלי לפחות ב 20-השנה האחרונות.
כדי להעריך גודל של הישג יש להשתמש במכפיל הקושי .מדלית כסף אולימפית כפול
ג׳ודו נשים  -יפה מאוד .מקום ראשון באירופה כפול כדורסל בליגה משנית  -גם יפה
מאוד .פלייאוף לעלייה לאליפות אירופה כפול כדורגל נבחרות  -באמת אחלה .רבע גמר
כפול גביע המחזיקות בכדורגל  -נהדר .אבל שמינית גמר כפול גביע אופ״א ,במתכונתו
הנוכחית ,כשבדרך אתה עובר את התורכים ,האנגלים והרוסים  -ענק.
הפועל תל אביב היא ,בעיני ,הקבוצה הישראלית הראשונה שניתן לדרג בביטחה בין
 50קבוצות הכדורגל הטובות באירופה ,אולי בעולם.״
 Æ¢ÏÚÂÙ‰ ÍÏ ‰„Â˙¢שער מדור הספורט ,״ידיעות אחרונות״׃ ״הם גדולים .גדולים?
ענקים! העונה החלומית של הפועל תל אביב באירופה ממשיכה לשבור שיאים .אתמול,
ברוסיה הקפואה והמושלגת ,היא ניצחה את לוקומוטיב 1׃ 0ועלתה לשמינית גמר גביע
אופ״א .איזה אופי .איזו הקרבה .ביקשנו שאוסטרץ יראה לנו שהוא תותח .אתמול כל
האדומים הראו לנו .תודה לך הפועל.״
 Æ¢¯‡ÂÙÓ ˜¯Ù „ÂÚ¢גיל ויטל ,״מעריב״׃ ״את ה 4.12.2001-יצטרכו לתייק בספרי
הזהב של הכדורגל הישראלי  -עוד פרק מפואר במסע הקסם האדום של הפועל תל
אביב באירופה...
לוקומוטיב זו קבוצה שניצחה את ריאל מדריד ,אלופת אירופה לשעבר ,והביסה את
אנדרלכט הבלגית בבריסל.״
 Æ¢È‡Â¯‰ ÔÂÁˆÈ¢גיל ויטל ,״מעריב״׃ ״בדרך כלל ,מדובר במילים גדולות מדי
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על אירועי ספורט ,בטח כאלה שמשתתפים בהם ישראלים נעבעכים .מילים כאלה
סוריאליסטיות בימים טרופים ומטורפים אלה ,אבל אין קלישאה אחת שתסביר את
ניצחונה ההירואי של הפועל תל אביב אתמול בראמנסקויה זולת גיבורים.
הגיבורים האדומים הם אלה שעשו אתמול היסטוריה והיו לישראלים הראשונים
שישתתפו בהגרלת שמינית גמר גביע אופ״א .הגיבורים האדומים ,שחלקם הגדול נולד
וגדל לגדות הים התיכון ,שחלק גדול מימיו מבלה תחת טמפרטורה של  32מעלות ו-
 80אחוזי לחות ,וזה עוד בצל ,ששיחק על אספלט ועל מדרכות עקומות ובוץ במגרש
האדום בגבעת עלייה ,אבל בחיים לא שיחק על משטח קפוא עם בגדים תרמיים ,כפפות
וכובעים.״
 Æ¢ÌÂ„‡‰ ‡·ˆ‰¢עמוס רגב ,״מעריב״׃ ״לכדורגל הישראלי נולדה אמש אגדה חדשה׃
הגנרל קשטן וחיילי הצבא האדום ,לוחמי הפועל תל אביב.״
 .21.2.2002 Æ‰Ó¯‡Ù „‚ ÏÚÂÙ‰בלומפילד ,שמינית גמר גביע אופ״א .הפועל מסיימת
את משחקה מול פארמה בתיקו אפס.
הפועל׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,דומב ,אנטבי ,אבוקסיס ,הולמאי ,אונישנקו ,פישונט,
בלילי ,קלשצ׳נקו.
 Æ¢ÌÈÓÂ„‡· ÂÈ˙Â„‚ „Ú ‡ÏÓ˘ „ÏÈÙÓÂÏ·¢מני אבירם ,״ספורט העיר״׃ ״הקמפיין
האירופי של הפועל תל אביב היה הדבר האופטימי היחיד שנשאר במדינה המוכה שלנו.
עכשיו זה נגמר .ואולי לא?  ...נכון ,יש משחק בשבוע הבא ...בלי שביט ובלי אסי
)שקיבלו צהוב שלישי במשחק והורחקו מהמשחק הבא( ,אבל עם פישונט ,בכר ,בלילי
ורבע אוסטרץ ,אולי אפשר לחסוך את הנסיעה ...ועדיין ,תחושה מוזרה לא נותנת מנוח.
הפועל תל אביב משחקת בשמינית גמר גביע אופ״א ,בבלומפילד שמלא עד גדותיו
באדומים )כולל שער  ,11כמה מכות הם יכולים לקבל ,המסכנים( ,נגד פארמה מהליגה
האיטלקית הראשונה ,ולא מפסידה ,אפילו לא סופגת .אין ממש מקום לטענות .אנחנו
לא נהיה כמו הקולגות הצהובים שלנו ,עם זיכרון של משחק טטריס .לא נשכח את
צ׳לסי ,ולא את לוקומוטיב ,ולא את זה שקבוצה כמו פארמה )עם או בלי חמישה שחקני
הרכב ,אבל עם אריגו סאקי ,אז תירגעו( באה לשחק אצלנו על תיקו .למה מי אנחנו?
אז זהו ,שאנחנו משהו.״
 .28.2.2002 ÆÔÈÏÓÂ‚‰ ˜Á˘Ó ¨‰Ó¯‡Ù „‚ ÏÚÂÙ‰איצטדיון הטארדיני בפארמה .הפועל
מנצחת את פארמה בתוצאה 2׃ 1ועולה לרבע גמר גביע אופ״א .חודשיים וחצי מאוחר
יותר זכתה פארמה באותו איצטדיון בגביע האיטלקי ,אחרי ניצחון על יובנטוס.
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הפועל׃ רחמין ,בכר ,גרשון ,הלל )טועמה( ,אנטבי ,אבוקסיס ,הולמאי ,אונישנקו,
פישונט ,בלילי )אודי( ,אוסטרץ )לוז(.
פארמה׃ פריי ,דז׳טו ,סנסיני ,קנבארו ,מארקיוני ,גורנקו )ג׳וניור( ,בולאניו ,לאמושי,
נקאטה )מיקו( ,בונאצולי ,סוקור )די ואיו(.
 Æ¢˜Â˘· ÔÈÈÒÂÁ Ì‡„Ò¢עמוד השער של ״ספורט העיר״׃ ״סדאם חוסיין בשוק .וגם
אריגו סאקי .וגם איטליה כולה .וגם אנחנו .מי היה מאמין שהפועל תבוא לפארמה
ותעשה צחוק מקבוצה מהליגה האיטלקית הראשונה .תודה רחמין ,תודה אוסטרץ ,תודה
קשטן וסליחה פישונט.״
 Æ¢˙ÈÏ‡¯˘È ‰ˆÂ·˜ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰ ‰‚ˆ‰‰¢שגיא כהן ,״מעריב״׃ ״קשה להימנע
מסופרלטיבים להפועל׃ תכנית המשחק של קשטן היתה מושלמת ,הביצוע של השחקנים
היה ההצגה הגדולה ביותר של קבוצה ישראלית על אדמת אירופה ,והיכולת האישית
של השחקנים היתה עילאית.״
) ¢°‰È¯ÂËÒÈ‰¢הכותרת בדף הראשון ,״מעריב״(
) ¢°ÌÈ‰„Ó¢הכותרת בדף הראשון ,״ידיעות אחרונות״(
 Æ¢ÌÈ‰„Ó ˜Á˘Ó¢ג׳ימי טורק ,״ידיעות אחרונות״׃ ״משחק מדהים .מבחינת כישרון,
זו לא הקבוצה הגדולה של הפועל בכל הזמנים .אין להם את רוני קלדרון ,דוד פרימו
או שייע פייגנבוים ,אבל זו קבוצה שכצוות אי אפשר עליה.״
 .14.3.2002 ÆÔ‡ÏÈÓ „‚ ÏÚÂÙ‰רבע גמר גביע אופ״א .במשחק בית ,שהועבר לקפריסין
בגלל הפיגועים בארץ ,מנצחת הפועל את מילאן בתוצאה 1׃ ,0משער של קלשצ׳נקו.
הפועל׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,דומב ,אנטבי ,אונישנקו ,אבוקסיס ,הולמאי ,פישונט
)טועמה( ,קלשצ׳נקו )בלילי( ,אוסטרץ.
מילאן׃ אביאטי ,קונטרה ,רוקה ,צ׳אמוט ,סרג׳יניו ,קוסטה )פירלו( ,אלברטיני,
קוסטקורטה ,אמברוסיני )קאלאדזה( ,חוסה מרי ,מורנו.
 Æ¢È¯ÂËÒÈ‰ ‚˘È‰¢עמוד השער ,״ספורט העיר״׃ ״הגרילו להם את מילאן ,לקחו להם את
בלומפילד ,גירשו אותם לקפריסין ,ניסו לחסל אותם בסי פוד מרקט ,אבל שום דבר לא
עוצר את הפועל .שער מדהים של סרגיי קלשצ׳נקו ויכולת הירואית של שביט אלימלך
הביאו לתל אביב עוד הישג היסטורי .בחמישי הבא נפגשים בסאן סירו .קבענו.״
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 Æ¢ÌÂÏÁ ‡Ï ‰Ê¢אורי משגב ,״ספורט העיר״׃ ״בוקר טוב לכם ,אוהדי הפועל תל אביב.
לא ,זה לא היה חלום .קלשצ׳נקו באמת הפציץ מהאוויר ,אלימלך באמת חירפן את
אנצ׳לוטי והקבוצה של ההסתדרות באמת ניצחה את האימפריה של ברלוסקוני .עכשיו
נשאר רק לכבוש את סאן סירו.״
 ¢ø‰Ê ˙‡ ËÏÂ˜ ‰˙‡¢אלון עידן ,״ספורט העיר״׃ ״כבר לא ברור אם המילים שוות
משהו .׳אתה קולט את זה?׳ שואל אחד העיתונאים לידי .הוא מתכוון לומר שנגד מילאן
הגדולה זה לא אמור לקרות ,זה לא אמור להיות ככה ,לא זה מה שאמרו לנו ,זה לא
מה שגדלנו עליו ,לא מה שלימדו אותנו ,לא נגד מילאן הגדולה בכל מקרה .הרי שנים
של התעסקות במקצוע הזה ,של צפייה בטלה בטלוויזיה ,של השתחוות אוטומטית בפני
כל מה שהוא זר ,כל מה שאינו ישראל ,כל מה שמריח קוסטקורטה  -יורדות לטמיון
ברגע שקלשצ׳נקו מדביק את הכדור לרשת .נו ,ומילא יורדות לטמיון ,אבל שער כזה
מעמיד אותנו במצב לא נוח ,מצב של ורטיגו ,איבוד מוחלט של כיוון ,של אחיזה ,של
פרופורציות  -הרי אם הפועל מובילה על מילאן הגדולה 1׃ ,0אולי צודק אלון מזרחי
והוא באמת יכול לשחק באירופה.״
 .21.3.2002 ÆÔÈÏÓÂ‚‰ ˜Á˘Ó ¨Ô‡ÏÈÓ „‚ ÏÚÂÙ‰איצטדיון סאן סירו ,מילאנו .הפועל
מפסידה למילאן 0׃ 2בגומלין של שלב רבע הגמר ומסיימת את דרכה בגביע אופ״א.
כשמונת אלפים אוהדי הפועל היו בסאן סירו ובמשך שעה וחצי אחרי המשחק נתנו,
למרות ההפסד ,תצוגת עידוד שלא אשכח לעולם.
הפועל׃ אלימלך ,בכר ,גרשון ,דומב ,הלל )אודי( ,אונישנקו )טועמה( ,אבוקסיס,
הולמאי ,פישונט ,קלשצ׳נקו )בלילי( ,אוסטרץ.
מילאן׃ אביאטי ,צ׳אמוט ,לאורסן ,קוסטקורטה ,קאלאדזה ,גאטוסו ,אלברטיני,
אמברוסיני ,רוי קוסטה ,אינזאגי.
 Æ¢Â‡ÏÈÓ· ·ÂˆÚ ‰È‰¢עמוד השער ,״ספורט העיר״׃ ״היה גדול .היה נחמד בירבאן,
היה מקסים בגזיאנטפ ,היה ענק בבלומפילד ,היה מדהים בלונדון ,היה נפלא במוסקבה,
היה קסום בפארמה והיה עצום בניקוסיה .ורק אתמול ,היה עצוב במילאנו .למרות ה0-׃2
המתסכל ,קשטן ,תאומים ,השחקנים והאוהדים יכולים למחוא כפיים ולזכור לנצח את
העונה היפה ביותר בחייהם.״
 Æ¢ÁÎ˘ ‡Ï¢אורי משגב ,״ספורט העיר״׃
״לא נשכח.
עכשיו ,כשאדום ושורף בעיניים ,חשוב שלא נשכח...
≤∏±
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לא נשכח את  90הדקות הקסומות בבלומפילד ,שבהן שפשפנו עיניים כשהבחורים
עשו בית ספר לשחצני צ׳לסי המופתעים .ולא נשכח את דקות תוספת הזמן באותו
משחק ,כשגרשון פירק את החיבורים עם פנדל וקלשצ׳נקו קפץ לשחקים והשאיר עוד
כדור למזכרת בפינה השמאלית .ולא נשכח את השער החלומי של אוסטרץ בסטמפורד
ברידג׳ ,גם לא את ההצגה הפנומנלית של אלימלך לאחר מכן.
לא נשכח את משחק הבית הנפלא נגד לוקומוטיב ,עם השערים המקפיצים של מילאן
ואסי .ולא נשכח את ההקפצה היפהפייה של טועמה לאוסטרץ בראמנסקויה ,גם לא את
הבעיטה החדה והכדור האדום המפרפר ברשת המושלגת.
לא נשכח את הבונקר של פארמה המבוהלת בתל אביב ,גם לא את המשחק הטוב ביותר
שהציגה קבוצה ישראלית אי פעם ,בפארמה ,עם הגולים היפהפיים של אוסטרץ ופישונט.
ולא נשכח את הניצחון ההירואי על מועדון הכדורגל איי.סי .מילאן ,במשחק רדיוס מחורבן
אחרי פיגוע ,גם לא את הוולה המרטיט של סרגיי לפינה הרחוקה של אביאטי.
לא נשכח את הצמרמורות ואת עור הברווז ,את הריקודים בכיכר פיקדילי ובפיאצה
גריבלדי ,את הדמעות שהתערבבו בפתיתי השלג ,את הגאווה ואת הלב שאיים
להתפקע.
לא נשכח את הרגעים הרבים כל כך ,כמעט רבים מספור ,שבהם ניערנו את עצמנו
כלא מאמינים ,חוששים להתעורר מחלום מתוק לשגרה העגומה ,אבל בעצם יודעים
שהסיפור הזה אמיתי להפליא.
עכשיו ,כשאדום ושורף בעיניים ,אנחנו יודעים שלא נשכח .לא נשכח אתכם
לעולם  -היפים והאמיצים שלנו ,מונהגים בידי הגנרל קפוץ השפתיים וכסוף
הפיאות .לא נשכח איך ,דווקא במציאות חיים בלתי נסבלת ,גרמתם לנו שוב ושוב
להבין מהו אושר אמיתי.״

˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ˘Ï ˙ÈÊÁ˙ ≠ ≥∞∞∞ ˙˘ „Ú
יש אומרים כי מיום שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה לשוטים .אז אומרים .קחו אותי
כדוגמה׃ למרות ששוטה אינני ,ניחנתי ביכולת לא מבוטלת לחזות את העתיד.
כל עוד מדובר בשנים הקרובות ביותר ,הכל ברור מאוד ,אך ככל שמרחיקים,
מיטשטשת הראייה ומתערפלת .אפילו אני איני מסוגל להרחיק ראות מעבר לסוף
האלף השלישי לספירה.
מה יקרה עד שנת  ?3000לעתים נפסיד ולעתים ננצח .כשנפסיד ,נגיד׃ ״זה רק עוד יום
בהיסטוריה הארוכה של הפועל תל אביב״ ,וכשננצח ,נודה להורינו ,לסבינו ,למוכר
העיתונים ולשכנה ממול ,על שהביאונו עד הלום .תהיינה עונות משמימות ,עונות שבהן
נאבק על האליפות ואף נזכה בה ,עונות שבהן נזכה בגביע ועונות שבהן נאבק בתחתית.
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תהיינה עונות מופלאות באירופה ובליגת האלופות ,עונות שנפסיד בהן בשלושה משחקי
דרבי רצופים וכאלה שננצח בהן בארבעה .לפעמים נקלל את המאמן ולפעמים נצעק לו
שיישאר .לפעמים נשיר שירי תהילה לשחקנים ולפעמים נתגעגע לשחקנים של פעם.
ולסיום ,משהו מאוד מאוד חשוב  -בעוד זמן לא רב תבין ההנהלה המצוינת שלנו ,כי
היתה זו טעות מצדה להחליף את הסמל האהוב שלנו במשהו קר ומנוכר ותבטל את רוע
הגזרה )את שם החברה המאמצת נשמח לשאת גם בעתיד על חולצותינו(.
בקיצור ,יהיה מעניין .לפעמים יהיה עצוב ולפעמים שמח ,לפעמים משעמם ולפעמים
מותח ,אבל תמיד תמיד ,עד יום מותנו ,נהיה כולנו בנות ובנים לשבט המפואר והאהוב
שלנו ,שבט הפועל תל אביב.

±∏¥
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©‡¯®¢ÈÏ˘ ‰ÓÂ„‡¢ ¨ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ˜È

ÈÎ‰ ÈÎ‰ ‰ÂÓ˙‰
האמת היא שקשה מאוד מאוד לבחור .הרי יש כל כך הרבה תמונות שהן הכי הכי.
התמונה הכי הכי יכולה להיות תמונה שלי ושל ילדי מסתירים מוט של דגל בשיחים
שליד בלומפילד .בני הבכור עומר ,בן השש ,ביקש שאקנה לו דגל של הפועל ,אבל
בכניסה לאיצטדיון מרשים רק לבני  15ומעלה להכניס מקלות למגרש .בני השני ,אודי
±∏µ
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בן הארבע ,מסתכל מהצד בעניין ואינו מבין לשם מה קנינו את המוט ,אם אחרי דקה
אנחנו משליכים אותו.
התמונה הכי הכי יכולה להיות של יואב ,אוהד שרוף של הפועל ,הולך למגרש עם
התאומים שלו ,בני החמש .שלושתם לבושים אדום מכף רגל ועד ראש ואתה יודע שיש
הווה ויש גם עתיד .לילדים ,דרך אגב ,אין מושג לאן הם הולכים .אני יודע ,שאלתי
אותם.
התמונה הכי הכי יכולה להיות
בלומפילד בכל שבת שבה הפועל
מארחת ,או השער של מדורי הספורט
אחרי כל שבת שבה הפועל מנצחת,
או היציעים האדומים בכל שבת,
כשהשחקנים עולים למגרש.
כל אלה הן תמונות נפרדות ,אבל בעצם
תמונה אחת גדולה .הפועל תל אביב  -זו
התמונה הכי הכי .ככה צייר אותה רועי
נוריאל ,ילד אוהד הפועל ,במכתב ששלח
לפני הרבה שנים לינקה אקהויז׃

ÈÎ‰ ÈÎ‰ ÈÂÏÈ·‰
פעם ישבנו ,בשעות הצהריים המוקדמות של שבת ,במסעדה בולגרית לא הרחק
מבלומפילד .נפלה בחלקי הזכות להיות נשוי לבולגרייה ,כזו שידעה להגיד ״היידה
יפו״ כבר בגיל שנתיים ,ולכן גם היא ,כמוני ,מאוד אוהבת את יפו.
בקיצור ,אנחנו יושבים במסעדה ,אני חושב על המשחק שיש היום להפועל בבלומפילד,
ופתאום אני מרגיש כפי שהרגיש ניוטון בעת שהתפוח נפל לו על הראש .ניוטון ,כידוע,
מעבר לכאב העז שחש בראשו ,ידע שרעיון גדול צץ במוחו .בעודי מסיים לטעום
מהקיופולו ועובר לקציצות הקבב ,חשתי גם אני שרעיון גדול צץ במוחי.
מה היה הרעיון הגדול של ניוטון יודעים כולם .הרעיון הגדול שלי היה מרשים הרבה
יותר  -הבנתי מה אעשה פעם ,כשאהיה מיליונר .כשאהיה מיליונר ,אלך בכל שבת
בצהריים לאכול במסעדה בולגרית ,ומשם ,אחרי קפה וסיגריה ,לבלומפילד .כמו שאני
עושה היום ,בעצם...
∂∏±
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ÈÎ‰ ÈÎ‰ Ô˜Á˘‰
הרבה שחקנים מופלאים שיחקו בהפועל׃ השוערים האגדיים וילי ברגר ויענקל׳ה חודורוב,
החלוצים הנהדרים מייטנר ודוקטור ,הבלמים הפנטסטים משה מלמד ודוד פרימו ,הקשרים
המופלאים גדעון טיש ,משה סיני ושלום תקווה ועוד רבים וטובים.
אבל השחקן הכי הכי הוא זה שהיה גר  20מטר מאיצטדיון באסה ובגיל חמש היה מביא
כדורים לחודורוב; זה שהיה נוסע עם אבא שלו ,אוהד שרוף של הפועל ,לכל משחק
חוץ .זה שהתחיל לשחק בקבוצת הילדים של הפועל ואחר כך שיחק בקבוצת הנערים
ובקבוצת הנוער ,עד שהגיע לקבוצה הבוגרת.
השחקן הכי הכי הוא זה שאוהדי הפועל נשאו על כפיים כשהוא בוכה מאושר אחרי
ניצחונות גדולים בדרבי; זה שאוהדי מכבי נהגו לקלל שעתיים לפני כל משחק ואוהדי
בית״ר קראו לו ״שטן״.
השחקן הכי הכי הוא זה שהיה משחק פצוע וחולה; זה שכאשר לא יכול היה לשחק ,היה
עומד ליד הקווים ודמעות בעיניו; זה שהאוהדים קראו לו ״הסמל״ וגם ״הנשמה״.
השחקן הכי הכי של הפועל ,מאז ומעולם ,הוא שייע .שייע פייגנבוים.

השחקן הכי הכי  -שייע פייגנבוים  /צילום׃ רן ארדה
∑∏±
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˙˙Â„Â
לרבים אני חייב תודה על שסייעו ,במישרין או בעקיפין ,לכתיבת הספר הזה.
בראש ובראשונה תודה לשושי ,רעייתי ,שליוותה את כתיבת הספר ואת הוצאתו לאור
מתחילתם ועד סופם ,כפי שהיא מלווה כל דבר  -בשמחה רבה על כך שאני עושה מה
שאהוב עלי.
תודה לעומר ,בני הבכור ולאודי ,בני הצעיר ,שגילו עניין לא מבוטל בספר ,למרות
שהם כבר נגמלו במידה רבה מכדורגל ,כחלק מתהליך ההתבגרות שלהם.
תודה לכל שחקני הפועל ששמחו לשבת איתי ולספר את סיפוריהם .תודה מיוחדת לג׳ורג׳
בורבה ולשלום תקווה ,שעזרו לי רבות ,ולמשה מלמד ,שהקדיש לי הרבה מזמנו והפליא
בסיפורים מרתקים מימים עברו.
תודה לניק הורנבי ,שספרו ״אהבה על הדשא״ היווה השראה לספר זה .כשראיתי איך
זכתה ארסנל שאחד מאוהדיה יכתוב ספר מקסים כל כך ,החלטתי שגם הפועל ראויה
לספר ,כי מי היא ארסנל ליד הפועל תל אביב?
תודה לאבי ,מיכאל ,ולשלמה ליכטנשטיין ,שבזכותם הגעתי מהדר יוסף הרחוקה לצפות
במשחקים בבלומפילד ,ובעיקר ב4-׃ 1הנהדר על מכבי נתניה .תודה גם לאמי ,ברוניה,
שלא ממש מבינה את העניין המוזר הזה שנקרא כדורגל ,אבל היא זו שנאלצה ,באותם
ימים רחוקים של ילדותי ,לכבס בידיה את בגדי המלוכלכים אחרי שעות של משחק
בשכונה .היא גם זו שעם הרבה אהבה וסבלנות ,חבשה את הפצעים שנגרמו לי מנפילות
על מגרש הכורכר .תודה גם לשתי אחיותי הקטנטנות תחייה ושרית שתמיד משתתפות
בשמחתי כשהפועל מנצחת ותודה לעופר על עצותיו המועילות בענייני כספים.

∏∏±
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תודה לדן ולאיתי שעברו על הספר ,אמרו עליו מילים טובות ועודדו אותי להוציאו לאור.
תודה גם לאנשים שעמלו על הפקתו של הספר׃ יזהר בן-נחום ,הילה שרמן ,אורלי לוי,
מאיר חזן ואריה אנג׳ל.
תודה לאנשים שקנו את הפועל תל אביב לפני שנים מספר  -סמי סגול ,מושיק תאומים,
מוטי אורנשטיין ורפי עגיב .לולא הם ,ייתכן שהקבוצה היתה עדיין נלחמת על חייה,
ובמצב כזה  -למי יש כוח לכתוב ספר...
תודה לעיתונים ״ידיעות אחרונות״ ,״מעריב״ ו״העיר״ שהרשו לי לצטט מהם
ככל שביקשתי .תודה רבה לעיתון ״חדשות הספורט״ ,תודה לאנשי מכון לבון
שאישרו לי להשתמש בציטוטים מעיתון ״דבר״ ,לפורום באתר ״השדים האדומים״
) (www.shedim.comששאלתי ממנו מספר דברי חכמה ולאתר ״אולטראס הפועל״
) (www.ultrashapoel.comשנעזרתי בו כאחד המקורות להיסטוריה של הפועל .תודה
רבה לצלמים שאפשרו לי להשתמש בעבודותיהם ובמיוחד למימל ,הצלם החיפאי רחב
הלב וליזהר טרמו ,שהוא לא רק אוהד הפועל וצלם מוכשר ,אלא גם אדם נהדר .תודה
גם לבתיה מארכיון וינגייט שסייעה לי לעיין באוספי התצלומים של ישראל בריקר ושל
שלמה פוליאקוב.
אחרון אחרון חביב  -תודה לבעלים של אתר האינטרנט ״אדום לוהט״
) ,(www.hapoelta.comשפרסם עשרות טורים מפרי עטי ,ולא מעט בזכותו נעור בי
החשק לכתוב ספר זה.
הספר מוקדש גם להורי רעייתי שחסרים לי מאוד׃ זיוה ז״ל שלמעני פיתחה אהדה גם
להפועל ,ומואיז ז״ל ,השותף הכי טוב שהיה לי לצפייה בכדורגל.
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