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דבר המערכת
ארגון האוהדים "השחקן ה "12-ומערכת "יהודה המכבי" ,גאים להציג בפניכם את עיתון האוהדים הראשון בתולדות אוהדי מכבי ת"א .מטרת העיתון היא להציג את
דעות האוהדים וארגון השחקן ה 12-בפרט ,לשמור על מסורת וערכי המועדון ולהוסיף עוד תבלין לתרבות האהדה שהתפתחה אצלנו בשנים האחרונות .מכיוון שהכסף
לצערנו אינו צומח על הדגלים שבשער 11ומכיוון שהעיתון אינו נתמך על ידי הנהלת הקבוצה ,אנו נאלצים להוציא את העיתון כרגע במתכונת של עלון ,כאשר המטרה
לעונה הבאה היא להוציא עיתון של ממש .אוהדים המעוניינים לעזור בפרוייקט על ידי פרסום מוזמנים לפנות ל  YH@12p.co.il : emailאו לחילופין לאתר האינטרנט
של ארגון השחקן ה . WWW.12P.CO.IL : 12-בגיליון הנוכחי ,יהיה אפשר למצוא שלושה טורים של אוהדים ,פינת משחק עבר )"שיעור היסטוריה"( ,ראיון עם
שחקן עבר )"היכל התהילה"( ופינת סאטירה .זה המקום גם לאחל לקבוצת הכדורסל שלנו ,שתחזור עם הגביע ממוסקבה וכמובן הצלחה לקבוצת הכדורגל במשחק
החשוב היום .מקווים שתהנו מן הגיליון ,מערכת "יהודה המכבי".
----------------------------------

אוי למעמד/זיו יוסיפוף
מעמד חצי גמר גביע המדינה בכדורגל הוא יום חג לחובבי הכדורגל בישראל .לא מעט מהקלאסיקות של הכדורגל הישראלי נכתבו בזכות המפעל .די להזכר במשחקי
הגביע של שנות ה 80-נגד מכבי חיפה ) 4:4בחצי גמר  83ו 3:3-בגמר  ,(87כדי להבין את הקסם שבמעמד .עושה רושם שלאחרונה מדינת ישראל הצטרפה לאירופה
רשמית .אם לא בתחום ההישגי או הכלכלי של הכדורגל ,אזי שבתחום הסינדרלות .זו העונה השלישית שר " ג מארח סינדרלה .במקרה של חצי גמר מודל  05יהיו
שתיים .אבל לאו דווקא הכמויות קהל שיביאו )או לא יביאו( הרצליה ופ " ת ומראה ר " ג חצי ריק ,יבזו את המעמד המיתלוגי ,אלא היו אלה מנהלי ההתאחדות לכדורגל
שבעסקנותם ביזו את המעמד .לאלה שלא היו עם היד על הדופק בשבוע האחרון ,נספר שראשי ההתאחדות בצעד שערוריתי ,החליטו שאת כרטיס הנוער שאותו רגילים
לקנות גם בני גיל ה ,18-יוכלו לקנות רק ילדים עד גיל  .14משמע ,ילד בן  14וחצי צריך לקנות כרטיס מבוגר .אחרי התערבות מצד אוהדי מכבי ,הואילו בטובם
בהתאחדות לאפשר גם לילד שעד גיל  16לקנות כרטיס נוער .רק שבהתאחדות לא לקחו בחשבון שהקהל הצהוב עבר שנה וחצי של מחאה על מחירי כרטיסים וגם
פשרה מהסוג הזה לא תספק אותו .עד מהרה שלף אחד מאוהדי הקבוצה את תקנון ההתאחדות המחייב מכירת כרטיס נוער עד גיל  ,18ובהתאחדות הבינו שאין להם
ברירה ושינו את הגזירה עד לגיל  -18ככתוב בחוק .לא מראה חצי ר"ג ריק יבזה את המעמד ,לא הכדורגל הבונקריסטי שתפגין מכבי )?( ולא אי העניין שמגלה הרחוב
הישראלי בליגה ובגביע יבזו את המעמד ,אלא ראשי ההתאחדות שהצהירו שברצונם לראות קהל רב במעמד ,אך מצד שני חפשו לעשוק ילדים בגיל  14הם אלה שמבזים
את הכדרוגל .אוי למעמד שאלו מנהליו.

--------------------------------

שיעור היסטוריה/מכבי ת"א-מכבי חיפה חצי גמר גביע המדינה 82/83
ברוכים הבאים לאחת מהצגות הכדורגל מהיותר גדולות שנראו במעמד חצי גמר גביע המדינה 45,000 .אלף צופים מילאו כל חור באיצטדיון הלאומי ב ,24.5.83-כדי
לחזות במכבי ת"א נגד מכבי חיפה וזכו לראות את אחד המשחקים המדהימים שידע איצטדיון ר"ג .דקה שניה כבר שער למכבי .אמיגה פרץ באגף השמאלי והרים
למושיק שוויצר שמהאוויר בעט נהדר לרשת הירוקה 1:0 .צהוב .דקה  32כבר  2:0למכבי .הגנת חיפה טועה ומאפשרת למוטי איווניר לחטוף כדור .האחרון ממשיך כל
הדרך עד לרשת 2:0 ,חלומי למכבי .דקה  50באיצטדיון הלאומי והירוקים חוזרים למשחק .משה מרכוס ,שוער מכבי ואחד מהסמלים של שנות ה 80-משמיט את הכדור
ועל הריבאונד משתלט סלקטר שמצמצם ל .2:1-דקה  54ושוב מרכוס מאפשר לחיפה להבקיע .אמסלם מחיפה נוגח לשער ומרכוס נתקע במקום ורואה את הכדור נוחת
ברשת .2:2 .לא חולפות חמש דקות והמותחן בשיאו .מאמן מכבי דוביד שוייצר ז"ל מבחין ביכולת החלשה של מרכוס ומכניס את בוני גינצבורג לשער במקומו .דקה 59
ואמיגה מגביה מאגף השמאלי ,הגנת חיפה מרחיקה לא טוב ומשה שמעונוב עוד אחד מהסמלים הגדולים של המועדון באותו עושר ,נמצא במקום הנכון ,כדי לעלות את
מכבי ליתרון .3:2 .דקה  72ופנדל לחיפה .שמעונוב לא מרחיק טוב וקפלן מחיפה אומר תודה ומוכשל ברחבה ,אחרי הכשלה של מגן מכבי ,יעקב כהן .סלקטר בעט
מושלם .3:3 .המשחק נכנס לארכה ובדקה ה 108-חיפה עולה ליתרון ראשון .רוזנטל פורץ לרחבה וגינצבורג לא יוצא טוב ומאפשר להלד לנצל את המצב ולעלות את
חיפה ליתרון 4:3 .מדהים .דקה  118והמושיע של מכבי באותם שנים משווה .ה F-15-של מכבי ,בני טבק ,מקבל כדור מאמיגה ומטיל את הפצצה ברשת הירוקה4:4 .
בתום  120דקות .פנדלים !
סלקטר מכניע את גינצבורג 1:0-חיפה .אברהם לוי ממכבי בועט לפינה .1:1-קפלן מחיפה מעלה את הירוקים ל .2:1-יהודה קצב ממכבי בועט חזק ,אבל החוצה2:1-
לחיפה אחרי שתי בעיטות .אלי כהן מחיפה ניגש לבעוט ושולח את הכדור לקורה .נומדר ממכבי מחטיא גם הוא ומשאיר את התוצאה על  2:1לחיפה .יוסי קרמר מחיפה
מעלה את חיפה ל 3:1-ומהצד השני מוטי איווניר משאיר את מכבי במשחק .3:2 .ראובן הלד מחיפה ניגש לבעיטה האחרונה של קבוצותו בידיעה ששער שלו מעלה את
חיפה לגמר .הלד בעט ,אבל בוני גינצבורג הדף .3:2-יפתח לוי ניגש לבצע את הבעיטה האחרונה של מכבי וכבש .3:3-רוזנטל מחיפה ניגש לבעוט את הבעיטה השישית
לירוקים ושוב בוני במקום כדי להדוף .אמיגה שהיה טוב במשחק היה יכול להכריע את המשחק לזכות מכבי ,אבל החמיץ .עדיין  .3:3בעיטה שביעית לשתי הקבוצות
ושני שוערי הקבוצות )אברהמי ובוני( לא מחמיצים  .4:4אמסלם מחיפה ניגש לבעוט את הבעיטה השמינית ,אבל אבוי ,שוב בוני במקום .ההכרעה ברגלים של בני טבק.
ה F-15-ניגש לבעיטה ובקור רוח מדהים שלח את הצהובים לשמים 5:4 .בבעיטות עונשין-מכבי עלתה בגמר בו הפסידה להפועל ת"א  ,3:2בגמר שזכור בעיקר בגלל
היד של גילי לנדאו.

------------------------------תביאו לנו גביע/ת.א
מכבי תל אביב הובסה  3-1במחזור הליגה האחרון ,על-ידי יריבת הגביע ,מכבי פתח-תקווה .על-כך היא משלמת ,ואינה מגיעה פייבוריטית למשחק על הכבוד האחרון.
אך הפתעות היו מעולם ,ואיך שאין עושות טוב על הנשמה ,בעיקר כשמצליחים להשיג אותן אחר מאבק דמים .ואולי ,מה שמאפיין את העונה הזאת הוא הנדנדה שמכבי

היכל התהילה /שייע גלזר
אם במכבי היו יכולים ,סביר להניח שהיו קוראים לשייע גלזר לדגל .שייע ,גדול חלוצי מכבי בכל הזמנים בעל  136שערים ב 204-משחקים בלבד ,הוא דמות שחסרה
היום למכבי .לא רק במובן ההתקפי ,אלא גם ברוח המשחק שהיה מביא .שייע כמו אוהדים רבים ,לא מתלהב ממצב הקבוצה ובשיחה עם אור פפר נותן כמה טיפים
לשחקנים .אוהבים אותך שייע !
שייע ,קודם כל מה שלומך-איך אתה מרגיש ?
מרגיש טוב ,אבל יש לי אכזבה קצת ממכבי העונה .שמכבי השנה לא הצליחו ברכש ,אני מתכוון לשחקנים מחו"ל.
עקצת את צורת משחקה של מכבי שאמרת אחרי שבת ש"למכבי ת"א היתה רבע שעה בלי אף טעות ,בהפסקה כשלא שיחקו כדורגל" .איפה מכבי טועה
בצורת המשחק שלה ?
לא אמרתי את זה ,למכבי היתה חולשה ברבע שעה הראשונה של החצי השני ,קשה לחזור מ.3:0-
בתור חלוץ גדול ,איזה עצות אתה יכול לתת למשחק ההתקפה של מכבי ?
שייעלו מהרגע הראשון ויילחמו על כל כדור וכדור ,לא תמיד הטובים מנצחים ,אם נשווה את העונה הזאת מכבי עולים נחותים ,זה מזכיר לי את המשחק משנת '59
שהנשיא בן צבי נתן את הגביע והפועל פ"ת היו הבריטים ונילחמנו וניצחנו .4:3
להתקיף מהרגע הראשון ,ולא לוותר על שום כדור-לא תמיד במשחקי גביע הטובים מנצחים ,אני מאמין שאפשר לנצח.
באחד מגמרי הגביע של שנות ה 40-חטף שחקן ביתר ת"א את הגביע ונמלט .ספר לנו על האירוע המצחיק ?
זה היה ב ,'46-'45-ניצחנו  ,3:2היה להם שחקן בשם יום-טוב ,לקח את הגביע וצעק "הגביע שלנו" ,זה היה בכפר המכביה ,אני אז הייתי מהצעירים של מכבי ת"א.
מה זה בשבילך מכבי ?
מהילדים אני במכבי ,ואני אהיה תמיד עם מכבי ,לא משנה לי עם מי ,לא משנה ההנהלה ,היום מכבי זה בעיקר כסף ,אבל אני נישאר תמיד אוהד מכבי.
אתה תגיע למשחק ?
אולי ,אחרי מה שראיתי בשבת-טוב אני אראה ,לגמר אני אגיע אם מכבי יעלו.
--------------------------------.

חג שרוכים שמח/אוהד גרינוולד
אמש חגגו ברחבי הארץ מאות אלפי אוהדי כדורגל ושוחרי צדק באשר הם את החג היחיד החוצה גבולות ,יבשות ,עמים ודתות .נדמה שרובו המוחלט של עם ישראל
ישב אמש בסלון ביתו ,התקין לעצמו ארוחת גורמה חגיגית והרים כוסית לחיי איתן טייב ,פיני שועי ,ג'אמיל חאדר ,מאיר כהן ויתר החברים ,שגזלו לפני  7שנים בדיוק,
ובאומנות מרשימה יש לומר ,אליפות בלתי צודקת בעליל מאחותינו החורגת אשר מעבר לכביש.
אין כל ספק  -ה 2.5.98-נכנס לפנתיאון כאחד הימים הגדולים והצבעוניים ביותר בחייו האפורים של הכדורגל העלוב שלנו .רובן המוחלט של קבוצות הליגה הלאומית
שמחו אז בשמחתה של בית''ר ירושלים ,שהיתה שמחה משולבת :גם שמחת אליפות טהורה ומרגשת ,וגם שמחה אדירה לאיד .אולי היתה זו ,בעצם ,שמחה לאיד
מתובלת בשמחת הזכיה באליפות .ומה יש להלין על כך? הלא כבר אמרו רבותינו '' -אין שמחה כשמחה לאיד'' .במקרה הנ''ל בוודאי שצדקו.
בימים נוגים שכאלו ,כשמכבי מציגה יכולת כה ירודה עד שרבים מאוהדיה היו מעדיפים להעניק מסאז' שוודי משחרר לפיני בלילי העירום למחצה על פני צפיה בשידור
החוזר של המשחק האחרון מול הלוזונים ,בהחלט טוב שיש לנו את הפועל .למרות מצבנו העגום מתמיד ,לעולם נוכל להסתכל מעט שמאלה )או ימינה ,תלוי היכן אתה
גר( ,לאיזור וולפסון ,והצבע הצהוב יחזור מהר מאוד ללחיים .רק הצפיה באדומים המפרפרים בין החיים למוות ,המשתתפים במשחק הפינג-פונג האכזרי של התחתית,
העולים ויורדים מעל ומתחת לקו האדום ,נאבקים על חייהם מול קבוצות כסכנין והפועל חיפה ,שווה הרבה הרבה בריאות .וכמו כן תמיד מרנין להיתקל בשייע החיוור,
המקפץ כמו תיש לאחר גול דרדל'ה נוסף של הביסקוויט ,או סתם בזיטו אוגבונה ,שהקשר בין הראש לרגליו קלוש עד לא קיים בכלל .תוסיפו לכל האמור כאן את חג
השרוכים המלבב ,ותקבלו חגיגה כפולה ומכופלת.
מה יכול להיות מרגש יותר ,תהיתי לא אחת ,ממראה אלפי אדומים ממררים בבכי קורע לב ,הצופים בעיניים אדומות ונפוחות באליפות הנתלשת מידיהם באכזריות
בשניות הסיום של העונה? היש תמונה מענגת יותר מאנשי הפטיש ומגל השכובים על הבטון הקר ,מורטים את מעט השיער שעוד נותר בראשם וממלמלים דברים
מוזרים בגנותו של ריבונו של עולם? וכל זאת בזמן שאבוקסיס השנוא רוקד במקביל עם הצלחת הכסופה בטדי .בהחלט ,לא היו ימים רבים שעינגו אותנו יותר מאותה
מוצ''ש קיצית .כי לפעמים ,רק לפעמים ,נדמה שיש צדק מסויים בעולם הזה .חג שרוכים שמח ,חברים .חג שרוכים שמח.

---------------------------עלילות שאול בעיר הגדולה
לידי מערכת "יהודה המכבי" ,הגיע תמליל שיחות בלעדי של מפגש ראשי ההתאחדות )חיים צימר ,איצ'ה ושאולי( בעניין נושא הכרטיסים .המערכת מבקשת להכחיש
שקיבלה את התמליל דרך האימייל של ההתאחדות ומצהירה שהקשר בין הטור למציאות הוא מקרי בהחלט ואין להתייחס לנאמר בו ברצינות .הטור הינו סטירי.
שאול אייזנברג :בואו תכנסו .שאול בצעקה לאשתו :חולרה שכמוך ! לא מועילה שכמוך ! תכיני קפה לאיצ'ה ולחיים .איצ'ה :שאול אין צורך לנבל את הפה ,אנא ממך
לשמור על כבוד האישה .שאול :אתה לא מעניין לי ת'תחת יאללה בוא ניגש לעניין שהתכנסנו עבורו .החולרות הקטנים אומרים שהם לא יכולים לשלם  60שקל על
כרטיס לחצי גמר הגביע-האירוע הכי גדול בכדורגל הישראלי .חיים :אני חושב שעשינו טעות כשהחלטנו שילד מעל גיל  14יחוייב בכרטיס מבוגר .איצ'ה :אולי נעלה
את הגיל ל ?16שאול :קיבינימט עם שניכם אתם לא מביני עניין .איצ'ה ,אתה בכל זאת יכול להכנס עם כרטיס ילד ,אתה רק צריך לגלח את השפם .איצ'ה :שאול,
ביקשתי עשרות פעמים שתפסיק להתנכל אלי עם בדיחות על גבי .שאול :בקיצור בוא ניגש לעניין מי בעד העלאת הגיל ל 16שירים את ידו .איצ'ה וחיים מרימים את
ידם .שאול :אוקיי רבותי ע"פ החלטת הרוב החלטנו להשאיר את הגיל ב .14חיים :שאול ידידי ,אך אני חושב שע"פ החלטת הרוב הוחלט להעלות את גיל הנוער ל.16
שאול :אל תגיד לי ידידי ולא ידידי ,אני הצבעתי נגד .אז לא מעלים אתה הבנת ? איצ'ה :שאול ,חדל להתעצבן .אין צורך  -אנחנו רוצים להעביר את הישיבה הזאת
בשקט מספיק יש לך צרות ,אוהדי הפועל ,שיינפלד .חבל על הכליה שלך .אסור לך להתעצבן ,שכחת ? שאול :טוב תקשיבו יש לי פשרה .לפתע שאול עוצר באמצע
ומביא צעקה" :את מוכנה להביא כבר את הקפה לפני שאני זורק אותך מהבית לכלבים?" .שאול :איפה הייתי ? חיים :אמרת שיש לך רעיון לפשרה .שאול :אה כן.
אוהדי מכבי הם אוהדים מפונקים .יש לי רעיון .לאוהדי הפועל אשקלון ניתן כרטיסי נוער  -גם כי הם באים מרחוק וגם כי הם יבואו הרבה .ואוהדי מכבי ת"א ומכבי
הרצליה ,ששניהם צפונבונים לא ניתן להם כרטיסי נוער אני בטוח שהם יסתדרו .לפתע מצלצל הטלפון .על קו הטלפון אחד מאוהדי מכבי ת"א אשר אומר לשאול שהם
עוברים על החוקים של עצמם כשהם לא מוציאים כרטיסי נוער עד גיל  .18שאול העצבני לאוהד שעל הקו :אתה לא תגיד לי מה לעשות ומה לא לעשות אני מכיר את
התקנון ואני בעצמי חיברתי איתו ! אתם כולכם כת אחת מחבלים כולכם .מי זה שלח אתכם לעשות לי את המוות ? מי זה ישראל )שיינפלד(? שאול מנתק את הטלפון .בו
בזמן אשתו של שאול מביאה את הקפה לכולם .ממשיכים בשיחה ,כשלפתע שאול יורק את הקפה מהפה וצועק לעבר אשתו" :כמה פעמים אני צריך להגיד לך  2סוכר!
 !2אין לך רגש אני רוצה להתגרש את ,את ,את הסרטן של המדינה את !" איצ'ה מעיר לשאול שאין צורך להתעצבן על אשתו .לאחר ששאול נרגע השיחה נמשכת.
חיים :זה מותר לעשות את הרעיון שלך ? עם מכבי הרצליה ומכבי ת"א ,ואשקלון .איצ'ה :שאול בבקשה ממך ,אל תיישם את הרעיון שלך .אח"כ אוהדים מעוצבנים
מצלצלים אלי ב 10בלילה כשכל הבית ישן ואני לא מצליח להרדם בלילות .יש לי סיוטים ,שאול .שאול :תקשיבו חתיכת מטומטמים שכמותכם .רק בגלל שאני אוהב
אתכם .תשמעו .נוציא כרטיסי נוער עד גיל  .18אבל בגלל שאנחנו מפסידים פה כסף ,מכבי הרצליה ישבו עם מכבי ת"א כמו שאמרתי וזה יחסוך לנו עלויות מיותרות על
שוטרים וכדו' .בנוסף ,למה שלא נושיב את ה 20אוהדים של מכבי פתח תקווה עם אשקלון ? בכל זאת שניהם כחולים .זה גם יחסוך לך כסף .איצ'ה :מסכים .כל הכבוד
שאול ,אתה גאון .חיים :שאול אני חייב לציין שאתה ממש קוסם .איך אתה מצליח למצוא להכל פתרון .ביציאה מן הבית של שאול נשמע חיים אומר לאיצ'ה" :חייבים
לגרום לכך ששאול יעוף מההתאחדות .כל פעם אנחנו עושים טעות כשאנחנו מוותרים לשאול .מספיק אסור לנו לפחד ממנו" .איצ'ה לעבר חיים" :אולי נזרוק לו שקיות
מים וביצים על הבית בשביל שהוא יבין ?" חיים" :לאאאא ..זה לא יעזור .גם פעם שעברה זה לא עזר .הוא חשב שזה אוהדי הפועל עשו לו את זה"

