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מלו

בני־לוד? איפה משחקיםאלירן
מי השוער של
התלבושות של אסי
ג׳ורג׳ויוסי
גלבוע? תכירו :סאןמשולם,
פליקר? מהם צבעי
ילד בן מהרצליה ,הוא כנראה
הכדורגל
האנציקלופדיה האנושית המקיפה ביותר של
הישראלי ניסינולהפילאותו .לא
הצלחנו
זאב

|£
*%

גולד/׳ומיט
שמות

את

בוצות

הפועל

השחקנים

של

הק-

הבכירות

מכבי ת״א,

או

חיפה

באר־שבע

מכבי

במעט כל ילד חובבכדורגל יודע
לדקלם .אבל בשילה בן  11שולט
בשמות שחקני ליגתהעל ,הלאומית
וליגה א׳ ,זה

בבר

דבר נהיר.

תכירו :סאן משולם ,בן  11מהרצ־
$TS1$מהרצליה$TS1$,

 $DN2$,אוהדברצלונה .לומד
ליה,
בבית

ספר ברנר,

בכיתה ו׳

משחק כבלם בקבו־
$TS1$בקבוצת$TS1$

צת $DN2$ילדים ג׳ של מכביהרצליה .אבל
צת
כישרונו בכדורגל הופך אותו
לא

לתופעה.
למשחק,

על

שינון

בין

אימון

סאן

שוקד
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שמות

שח־
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סיפור

השבוע
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קני כדורגל בליגות
השונות וצבעי החולצות של הקבו־
$TS1$הקבוצות$TS1$.
צות$DN2$.אנציקלופדיה מהלכת לכדורגל
צות.
ישראלי ,אם תרצו.
הכל החל
כשהיריבה העירונית,
הפועל הרצליה ,ירדה לליגה א׳.
ביקש מה־
$TS1$מהשחקנים$TS1$
מאמנו בקבוצת הילדים
השחקנים $DN2$לחפש שמות של חמש קבו־
$TS1$קבוצות$TS1$
שחקנים
שמשחקות בליגה א׳ .הילדים
צות
צות$DN2$
לא ייחסו לזה
מחשבה ,למעט סאן.
שמות
הוא לא רק הביא למאמן את
כל הקבוצות בליגה השלישית ,אלא
הוסיף שני
שחקנים בכירים מכל
קבוצה וקינח בצבעהחולצות.
המאמן הופתע ,אבל סאן לקח את
זה רחוק יותר ,והפך למומחה בש־
$TS1$בשמות$TS1$
מות $DN2$שחקניכדורגל .ער כמה הילד
מות
לקח את העסק ברצינות? הוא מק־
$TS1$מקדיש$TS1$
דיש $DN2$לכך שעות רבות ,לומד בעל פה
דיש
שמות שלכדורגלנים ואת העמדות
שלהם ,ועוקב מקרוב אחרי מעבר של

"החברים

קצת

צוחקים ליי ,אבל

אני

נהנה

מזה".

אן

תשולם

צילום :אורן

אהרוני

רק
עוצר אותי .זה לא
שחקנים בין קבוצות .הוא מכניס את
משחקים אותו דבר״.
סאן מאמץ את הזיכרון ויורה :״אם
השחקנים,
״הבעיה
אלא גם התלבושות וכל מה
השמות וההרכבים למשחקי כדורגל
המאמנים?
אני לא טועה ,עמירןשקלים״.
שמס־
$TS1$שמסביב$TS1$
$DN2$מבינים $DN2$כדורגל
נים
מה הבעיה עם
ביב
מתחזק את הזי־
$TS1$הזי״אני$TS1$
בפלייסטיישן ,וכך
״המאמנים הישראלים וגם הזרים
מתאימים לקבוצות שלהם .שו־
$TS1$שומעים$TS1$
הלא
$DN2$שמסביב$DN2$לקבוצות .החברים קצת צוחקים הפועל מרמורק?
עליי ,אבל אני נהנה מזה״.
כרון.
שבאים לאמן בארץ הם פחדנים .הם
״קובי חסן קשר אמצעי .מגן ימני
ספרדי כמו רובן ראיוס,
$DN2$שומעים $DN2$שם
מעים
י״אני $DN2$בכלל לא מבין בכדורגל,
״אני
התקפיים,
בהרכבים
מפחדים לשחק
סאן טוען כי התחביב הלא־שגרתי
ששיחק בברצלונה ב׳ ,וישר מתלה־
$TS1$מתלהאבל$TS1$
היהאלירןג׳ורג׳ ,אבל הוא עברלנס־
$TS1$לנסציונה$TS1$.
ולא אוהבכדורגל״ ,אומר אביו שי,
ועושים את זה רק כשהקבוצה שלהם
$DN2$לנסציונה $DN2$.החלוצים יוסי פליקר וחנן
ציונה.
מסייע לו גם בשיעורי גיאוגרפיה,
בים״.
שבזכות
בעל רשת חנויות גארג׳טים.לדבריו,
בפיגור״.
פדייה״.
שמות הקבוצות בפ־
$TS1$בפריפריה$TS1$
מאחר
השחקנים.
$DN2$מתלהאבל $DN2$הם לא בוחר את
אבל
ריפריה
סאן ממהרלהדגים .״המאמנים לא
לבנו יש זיכרון מיוחד ,וגםבלימודים
שחקן
שמביאים
״כן ,אבל לפני
מה צבע החולצות של אפיגלבוע?
$DN2$בפריפריה $DN2$הוא לומד שמות של ערים
שלא הכיר.
מספרים
הוא זוכר פסקאות שלמות
החלטיים״ ,הוא אומר" .באימון הם
״לבן בבית ,שחור בחוץ .או להפך״
כזה ,בטח מתייעצים איתם״.
שהוא קורא.
מסבירים לשחקן לעשות דאבל־פס,
ובית -שאן?
המאמנים הלא נבונים?
מי
פתע
בבוחן
100
את
הפך
הפנומנלי
הזיכרון
במשחק
אבל
הפוך״.
או
בחוץ.
כחול
בבית,
״לבן
סאן
סט־
$TS1$סטנוייביץ׳$TS1$
״אלישע לוי ,אלכסנדר
כששחקן
עצמו,
מגיע
במשחקיה של מכבי הר־
$TS1$הרצליה$TS1$
לאטרקציה
העמדנו את סאןלבוחן פתע כדי וקביליו יפו?
ומנחם קורצקי .הצלחה
למצב של דאבל־פם ,המאמן אומר נוייביץ׳
$DN2$סטנוייביץ׳$DN2$
צליה
יה $DN2$מהליגה הלאומית .הוא יושב לוודא שהוא באמת שולט בחומר .גם ״לבן־כחול״.
לו לבעוט לשער .פעם ,כשהייתי בשבילי זה לנצח באירופה .הפועל
הרכבים
ביציע ,מדקלם לסובבים
באר־שבע מצליחה בליגת העל בז־
$TS1$בזכות$TS1$
אנחנו נשארנו עם פה פעור.
בקייטנה ,ראיתי אימון של הפועל
שח י/ידים
ת״א .לפני האימון הם עשו משחקון
מי החלוץ של הכח־עמיהר ר״ג?
השחקנים המצוין ,אבל
$DN2$בזכות $DN2$חומר
כות
של קבוצות קטנות .הקהל הקבוע,
שכבר מכיר אתיכולותיו של הפלא
על שער אחד .שחקן הגיע למצב מול
שיחק
הרבה יותר טוב.
הםיכולים לשחק
״ירין זרים .בשנה שעברה
״אני גם מביןכדורגל ,ומוכןלייעץ
במכביהרצליה״.
הצעיר ,מתאסף סביבו ומתמוגג .חלק
שוער .הוא היהיכול למסור או לב־
$TS1$לבעוט$TS1$.
למאמנים ,אם רק יפנואליי״ ,אומר
במכבי חיפה כל שחקן ספסל יכול
מי השוער שלבני־לוד?
מהאוהדים בוחנים את הידע של סאן
תחתית
בקבוצת
להיות שחקן הרכב
המאמן צעק לו למסור .אחרי
עוט.
$DN2$לבעוט$DN2$.
סאן ,שעל אףגילו הצעיר ,ישלו דעה
״צליל
זו
ומנסים למצוא שחקן שאינו מכיר.
ליגה,
במשחק
ימים,
כמה
את
לסיבות
נחרצת
חתוכה״.
הקבוצה הייתה צריכה
בליגת
קרה
אירוע
שמעכבות
בנוגע
העל,
משימה קשה במיוחד.
ההתקדמות שלהכדורגלהישראלי.
מי הבלמים של קריית־גת?
שחק־
$TS1$שחקנים$TS1$
להצליח יותר .קורצקי הביא
דומה :שלושה שחקנים שלהפועל
המאמנים
רמת
״אבי מלכה ועומרי כהן .את מלכה
$DN2$שחקנים $DN2$טובים ,אבל לא מתאימים״.
נים
היו מול שוער מכבי חיפה ,והפעם
אנייבוללהבין שילד במוך מתעניין
מה דעתך על
אמר לו לבעוט לשער .הכ־
$TS1$הכדור$TS1$
המאמן
בארץ?
אני מכיר אישית ,כי הוא שיחק במ־
$TS1$במכבי$TS1$
יש לך מודללחיקוי?
בשחקני ליגתהעל ,אבל מה מעניין
כבי
$DN2$במכבי$DN2$
בא
השחקן
החוצה.
יצא
דור
$DN2$הכדור$DN2$
לא
זה
בגלל
נמוכה.
הרצליה״.
מכבי
שהיה בלם
״רגב וולק,
״יחסית
כל כך מיהו המגן הימני שלהפועל
בטענות
הגע־
$TS1$הגענו$TS1$
בית־שאן?
$DN2$הגענו $DN2$להישגים אירופיים .עוברה שרוב למאמן״.
נו
הרצליה .היום הוא בהפועל הרצ־
$TS1$הרצליה$TS1$,
הקשר האחוריהפועל רעננה?
״פדרו פטראצ׳י״.
לגריםי״ ,מד־
$TS1$מדגיש$TS1$
״קודם כל ,זה אור
השחקנים שיוצאים לחו״למצליחים,
$DN2$הרצליה $DN2$,אז הוא כבר לא מודללחיקוי
יש לך דעה גם עלהניהול בכדורגל ליה,
גיש $DN2$סאן .״יש בזה משהו מעניין שלא
גיש
שלנו?
משחקים בארץ הם לא
כשהם
אבל
המגן השמאלי שלהפועל פ״ת?
בשבילי״.

היא שהמנהלים לא מבי־
$TS1$מבינים$TS1$
ובוחרים

לתגובות
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