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איצי

הישגם המרעוים

אביב .אדרבה ,ישכיל הוא בחור בהחלט חביב ונחמר ,וכנראה שגם
מוכשר .אבל גם בחורים טובים ומוכשרים נסחפים לעתים ,וזה מה
שקרה לו ,לאמנון שלנו ,בראיון שהעניק לאחרונה למקומון
"ידיעות הגליל".

מדליות זהב וכסף לנורית שלח ואנדריי
מייברג במשחקי המכביה

"תפקיד עוזר המאמן" ,מקונן ישכיל באותו ראיון" ,הוא תפקיד
כפוי טובה .יש בזה המון עבודה שחורה ,ובתהילה זוכים בדרך כלל
המאמן והשחקנים" .עד כאן הציטוט והמסר הכללי ,ובשביל שיהיה
ממש ברור עד כמה' באמת כפוי טובה הוא התפקיד ,ועד כמה
כפויית טובה היא התהילה ,שחלפה לה ביעף גם על פני אמנון
שלנו ,בדרך למאמן הראשי ולשחקנים ,הוא עובר בהמשך ,לטפל
במקרה הפרטי שלו ,ומסביר לנו מי באמת היה שם ,על הקו ,ברגע
האמת.

פעם בארבע שנים הם מתקבצים מכל כנפות תבל ,החבר'ה
מהסופטבול של ונצואלה ,מהקריקט של בומביי ,מהברידג' של
ורשה ,מהכרורת של סביון ,ומכל שאר ענפי הספורט שרק אפשר
להעלות על הרעת ,לג'מבורי של העם היהודי ,הידוע יותר בשמו
הרשמי ,המכביה.
מדורי הספורט של העיתונים היומיים לא לוקחים את ההפנינג
הזה ממש ברצינות ,ורי בצרק מבחינתם .כי באמת ,איזו התרגשות
(ספורטיבית) יכולים לעורר שישה פולנים מהברירג' של ורשה
(חלקם ,כך אומרים ,בכל זאת עם שורשים יהודיים) ,שנוסעים >
בשבע בכוקר לאתר ההתמודדות של הענף ,ברחוב שונצינו פינת
בן אביגרור ,מעל המוסך של אלי? ומה כבר אפשר לדווח על
ההתמודדות

המייגעת

הזאת ,המתנהלת

בעצלתיים

לכאורה ,מדבר ישכיל בציטוט הבא ,על תפקיד העוזר בכלל,

אבל מי שיקרא גם בין השורות יבין שרק על עצמו לספר ידע.
הנה" :כרגעים הקריטיים ,עוזר המאמן מסייע למאמן לקבל את
ההחלטה שמכריעה את גורל המשחק ,ואולי את העונה כולה .בדרך
כלל ,בכדורסל ,במשחקים המכריעים ,כאשר אתה בדקה האחרונה

מול נבחרת

עם הפרש של סל אחד לכל כיוון והלחץ הפסיכולוגי על המאמן

הברירג' של ארצות הברית? וכך ,מחוסר עניין (מן הסתם) ,לקו
מרבית הדיווחים של העיתונים היומיים בחסר ודילגו אגב כך גם
על הישגיהם הנהדרים באמת ,של נורית שלח (שרה נחמיה),
שזכתה בזהב בקליעה למטרה ,ושל אנדריי מייברג (עמיר) ,שזכה
במקום השני בטריאתלון .על עדנה לנקרי ,שאוזטרטו עוזבת את
האיזור לטובת צרפת ,דווקא כן קראנו (שתי מרליות זהב ושני
שיאי מסלול מרשימים ,ב" 008וב" 0051מ') ,ולכן נדלג עליה
הפעם לטובת שני הראשונים.
מייברג עשה באמת הישג יוצא מהכלל .מדליית כסף (הזהב הלך
לדרום אפריקה) ,בזמן הטוב ביותר שהשיג ספורטאי ישראלי אי
פעם במיקס האולימפי הזה ( 5.1ק"מ שחייה 04 ,ק"מ רכיבה על
אופניים ו 701ק"מ ריצה) .מייברג עבר את הסיוט ב" 20.00:2שעות,
כשהוא מקדים בין השאר גם קולגה ותיק ,מיכה כגן (שמיר),
שהגיע רק במקום ה .71-את השיפור המרהים בתוצאה ,שמהווה
כמובן גם שיא אישי ,מייחס מייברג לשינוי שעשה באופני המירוץ
שלו ,בעצת מאמן נכחרת הטריאתלון האנגלית ,אותו פגש לפני
כעשרה ימים באליפות אירופה ,בלוקסמבזרג .הגבהת המושב בס"מ
אחר ושינוי מסויים בזווית הכידון ,איפשרו לו לקזז  6רקות
תמימות מהזמן הממוצע שלו באופניים ( 20.85רקות ,במקום *36
 4דקות) ,וזה בעצם היה המפתח.
במטווח הקליעה זכתה נורית שלח (בת  )71במדליית זהב עם
שיא אישי של  785נק' מתוך  006אפשריות (הקודם שלה 285 -
נק') ,במקצה לרוכה טוטו 05 ,מ' שכיבה 06 ,כדור" .זה ההישג הכי
חשוב שלי עד היום" ,אומרת נורית ,שדחקה למקומות השני
והשלישי שתי קלעיות מארה"ב ,שקבעו הישגים של  385ר975

עצום ,קשה לו לקבל החלטה מהירה ואמיצה ,ויחד עם זאת
הכרחית .במקרה כזה בא לידי ביטוי עוזר המאמן ,שהוא מדרך
הטבע יותר רגוע ובעצם הכרעת המשחק בידיו .אבל המאמן הוא זה
שיקצור אחר כך את מלוא התשואות".
אהה ,עכשיו אנחנו מבינים ,בזמן שפיני גרשון התקשה לקבל
את אותה החלטה מהירה ,אמיצה והכרחית ,התייצב לידו ,קרזרוח
ושקול ,עוזרו הנאמן ,אמנון ישכיל ,וניצח לו את המשחקים
החשובים ,שהכריעו את גורל העונה וקבעו את גורל האליפות.
והתשואות ,כן ,התשואות המתוקות שבאו אחר כך ,טעו כל כך
בדרך,.,
ישכיל הוא בחור צעיר ,רק בן  ,72ועל פי התוכנית שטווה
באותו ראיון ,בגיל  03הוא אמור לקבל לידיים קבוצה לאומית,
והוא יהיה ממש מופתע אם זו לא תהיה גליל עליון .בינתיים ,הוא
נמצא ביריים הטובות של שמעון מזרחי ("יבוא יום והוא עוד יקבל
את פרס ישראל" ,טורח האקס שלנו להחמיא לצר של החמאח),
ובינתיים הוא עור משפשף את העיניים בשביל להאמין שהוא
באמת שם ("העסק במכבי רופק כמו מכונה משומנת" ,הוא מתפעל
ומעביר מסר נרצע גם לשמלוק ,מוני וכל האחרים) .בקיצור ,אמנון
הגיע לביה"ס הגבוה ביותר לכדורסל ביבשת ("יש פה התייחסות
שלא תמצא בשום מקום אחר ,בארץ או באירופה") ,והוא יכול רק
להודות לגליל ,שלדבריו ,לא עמרה בהבטחתה ,למנותו כמאמן
ראשי אחרי שפיני יעזוב ,ואיפשרה לו אגב כך את החיתוך הגורלי.
אני מקווה שבעוד שלוש שגים ,כשאמנון יגמור את ההיי סקול
הזה ,הוא יבין :א .שמילים יפות לא עושות שם רושם על אף אחד.
ב .שמספר אחת בכל מערכת ,וגם בכדורסל ,יש רק אחד .ו"ג .שמי
שרורף אחרי הכבור ,הככור בורח ממנו.

"זה ההישג הכי חשוב שלי עד היוס" .נורית שלח

המכביה הצטיירה בתקשורת ,בעיקר כמו אותה זירה נינוחה
ברחוב שונצינו פינת בן אביגדור .אבל היו לה לעומת זאת גם כמה
הבלחות ,שלא היו מביישות אף תחרות בינלאומית ראויה לשמה.

שלח ומייברג ,ספורטאים אלף"אלף ,סיפקו לנו שתיים מהן.

נבודו האבוד
אמנון ישכיל על תפקידו כפוי הטובה של

עוזר המאמן ,ועל מנת התהילה הזעומה לה
זכה העונה בגליל

שלא תבינו אותי לא טוב ,אין לי שום רבר נגד אמנון ישכיל,

מי שהיה בשנתיים האחרונות עוזרם של מולי קצורין ופיני גרשון
בגליל ,ובעונה הקרובה יחזור לשתף פעולה עם מולי במכבי תל
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הקדימו וריכשו מנוי ,כי רק כך תשלמו  %82פחות מעלות כרטיס בודד.
מחיר מנוי יחיד  55שקל ,מחיר כרטיס בודד ל"פרפר בי סודות"
 5ע"ח ,מחיר כרטיס בודד ליתר ההצגות  71עו"ח.
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