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הספורט בכלל והכדורגל בפרט הפכו לכלי ייחודי לקידום שלום, לקרוב בין עמים, להפחתת פערים 
ולשוויון בין שונים. הכדורגל בישראל הוכיח ב-80 שנות קיומה של ההתאחדות כי הוא היה ראשון 

במאמץ לשילוב אמת בין יהודים לערבים.

ה"כוכבים" הם מושא להערצה של כל אוהדת ואוהד ללא הבדל דת, גזע ומין. ההתלהבות חוצה 
לאומים והאהדה חוצה גבולות ומסגרות.

ההתאחדות לכדורגל בישראל על כל מרכיביה )שחקנים, שופטים, מאמנים ואוהדים( היתה, מאז 
הקמתה, סמל ודוגמא לשוויוניות הן בין לאומים בארצנו והן בין מרכיבים בחברה. הכדורגל הישראלי 
הוא ביטוי נאמן לרב גוניות ולססגוניות של החברה על חלוקתה האתנית והגיאוגרפית. על המגרש 

כולם שווים, וכל אחד נמדד רק על פי יכולתו.

במלאת 80 שנה להתאחדות, שאו ברכה נאמנה להמשך פעילות מוצלח לקידומו של הכדורגל 
הישראלי, וחשוב מכך למניעת אלימות ולהגברת תודעת ההגינות במגרשים.

עלו והצליחו.

שמעון פרס  
נשיא המדינה
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Official message to the Israel Football Association 
for the 80th Anniversary

It gives me great pleasure to send my very best wishes to the Israel Football Association 
upon reaching this historic landmark. The IFA was founded as Football Association of 
Eretz Israel/Palestine in 1928, eighty years ago. In international football, Israel have caused 
many surprises for all these years, carry on your good work!

I always encourage people to play football, at any level, because, in addition to serving as 
a platform for promoting fair play, equality, health and education for everyone, the game 
has the power to play a central role in establishing friendships, fighting discrimination 
and so much more besides. Quite simply, football is a school of life – an education tool 
that, I am certain, each and every one of us can benefit from personally.

Football is no longer considered merely a global sport, but also as unifying force whose 
virtues can make an important contribution to society. Our sport has transcended its 
primary role and become a powerful development tool whose formidable impact can 
make the world a better place.

For the Game. For the World. For Football in Israel!

Joseph S. Blatter
FIFA President .

יש לי העונג לאחל את מיטב הברכות להתאחדות הכדורגל בישראל לרגל ציון אבן דרך היסטורית. 
 80 לפני  ישראל/פלשתינה  ארץ  של  הכדורגל  כהתאחדות  נוסדה  בישראל  הכדורגל  התאחדות 
המשיכו  הבינלאומית,  בזירה  רבות  הפתעות  ישראל  חוללה  השנים  במהלך   .1928 בשנת  שנים, 

בעבודה הטובה.

אני תמיד מעודד אנשים לשחק כדורגל בכל רמה, משום שלא זו בלבד שהכדורגל משמש כבמה 
לשמש  הכח  את  לכדורגל  שיש  גם  אלא  לכולם,  וחינוך  בריאות  שיוויון,  ההוגן,  המשחק  לקידום 

כתפקיד מרכזי ביצירת ידידות, במלחמה באפליה והרבה יותר מכך. 

למען האמת, הכדורגל הוא בית ספר לחיים – זהו כלי חינוכי שאני משוכנע כי כל אחד מאיתנו יוכל 
להרוויח ממנו באופן אישי.

לתרום  יכולות  שמעלותיו  מאחד  ככח  אלא  בלבד,  גלובלי  לספורט  נחשב  אינו  כבר  הכדורגל 
לכלי חשוב  והפך  הראשוני,  מעבר לתפקידו  התעלה  הספורט שלנו  לחברה.  בצורה משמעותית 

להתפתחות, שהשפעתו החזקה יכולה להפוך את העולם למקום טוב יותר. 

למען המשחק. למען העולם. למען הכדורגל בישראל.

ג'וזף ס.בלאטר
נשיא פיפ"א
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Message from the UEFA president Michel Platini

There is no denying that the Israel Football Association is unique within the vast 
international football family. For a start it was founded in 1928, long before the Israeli state 
was created in 1948. It was a member of the Asian Football Confederation for almost 40 
years. It was in those days that the national A team was at its most successful, winning the 
Asian Nations’ Cup in 1964 and qualifying for the World Cup finals in 1970.

Today, the IFA belongs to the great European football family and worthily takes part in 
UEFA competitions. In recent times, Israel has not missed out by far on qualifying for major 
world football events! These encouraging results are down to the remarkable efforts that 
have been going on for several years, efforts which have been intensified and continue 
successfully today. Every weekend, more than 30,000 players - children and adults, men 
and women - in more than a thousand teams play in the competitions organised by the 
IFA, thousands upon thousands of enthusiasts who share the same love for the universal 
game of football. And that is the greatest success that a football association can have! For 
this reason, we value the commitment and the work that the Israel Football Association 
undertakes in the interests of football, under the leadership of its president, Abraham 
Luzon, and general secretary, Ori Shilo.

From a more personal perspective, Israeli football always brings to mind two matches: 
the one I played In 1976 at the Olympic Games in Montreal when Israel and France drew 
1-1 and, of course, the unforgettable match one evening in October 1993 at the Pare des 
Princes and Israel’s 3-2 win against France – a remarkable feat that heralded numerous 
exploits to come. I am reminded also of Mordechay Spiegler and his goalscoring record 
for his country, and of Yossi Benayoun and his determination to make a name for himself 
with one of the top clubs in the world and, last but not least, I think of the talented young 
generation in the offing, who promise Israeli football a fine future... for the next 80 years!

So, on behalf of the UEFA Executive Committee, I wish the Israel Football Association all 
the best on its 80th anniversary and every success for the future.

Michel Platini

הבינלאומית  הכדורגל  במשפחת  ייחודית  הינה  בישראל  לכדורגל  שההתאחדות  ספק  כל  אין 
ישראל  מדינת  קום  לפני  רב  זמן   ,1928 בשנת  נוסדה  הישראלית  ההתאחדות  ראשית,  הרחבה. 
ב-1948. ההתאחדות לכדורגל היתה חברה בקונפדרציית הכדורגל האסיאנית במשך כמעט 40 
שנים. באותם ימים היתה הנבחרת הלאומית של ישראל בשיא הצלחתה, כשזכתה בגביע אסיה 

לאומות ב-1964, והעפילה למשחקי גמר הגביע העולמי ב-1970.

כיום, ההתאחדות לכדורגל בישראל משתייכת למשפחת הכדורגל האירופי, ונוטלת חלק בתחרויות 
אופ"א. בתקופה האחרונה ישראל לא היתה רחוקה מהעפלה לטורנירים חשובים ברמה העולמית. 
התוצאות המעודדות הללו הגיעו בעקבות המאמצים יוצאי הדופן אשר הושקעו בשנים האחרונות, 

ואשר נמשכים ביתר שאת גם כיום.

- משחקים מדי  ביותר מאלף קבוצות  וגברים,  נשים  ובוגרים,  ילדים   - יותר מ-30 אלף שחקנים 
חולקים  אשר  אלפים  גבי  על  אלפים  בישראל,  הכדורגל  התאחדות  שמארגנת  בתחרויות  שבוע 
אהבה משותפת למשחק הכדורגל. זו למעשה ההצלחה הגדולה ביותר שהתאחדות כדורגל כלשהי 
והעבודה שעושה ההתאחדות לכדורגל בישראל  יכולה להשיג. לכן אנו מעריכים את המחוייבות 

למען הכדורגל, תחת הנהגתם של היו"ר, אבי לוזון, והמנכ"ל אורי שילה.

מבחינה אישית, הכדורגל הישראלי מזכיר לי תמיד שני משחקים: הראשון, בו אני שיחקתי, במשחקים 
האולימפיים במונטריאול ב-1976, כאשר ישראל וצרפת נפרדו בתיקו 1:1, והשני, המפגש הבלתי 
יוצא דופן  נשכח בפארק דה פראנס באוקטובר 1993, כשישראל גברה 2:3 על צרפת – משחק 

שבישר על התוצאות העתידות לבוא. 

בניון  וביוסי  מחזיק,  הוא  בו  הנבחרת  עבור  השערים  כיבוש  ושיא  שפיגלר  במרדכי  גם  נזכר  אני 
ונחישותו לעשות שם לעצמו באחד המועדונים הגדולים בעולם. לסיום, אני חושב על הדור הצעיר 

והמוכשר שבאופק שמבטיח עתיד טוב לכדורגל הישראלי, ב-80 השנים הבאות.

בשם הוועד המנהל של אופ"א, אני שולח את מיטב האיחולים להתאחדות הכדורגל בישראל לרגל 
חגיגות ה-80 ומאחל לה הצלחה גם בעתיד.

מישל פלאטיני
נשיא אופ"א 
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בימים בהם חוגגת מדינת ישראל 60 שנים לקיומה, מציינת היום ההתאחדות 80 שנות פעילות.

יש כאלה ששואלים עצמם “הכיצד?” והתשובה מצויה בטבעו של המשחק הנפלא הזה - הכדורגל 
הוא ספורט חוצה יבשות, מדינות ועמים, ומחבר בין כל רבדי החברה, כך שאין פלא כי שוחק כאן 

כדורגל עוד בטרם נוסדה המדינה. 

יש לא מעט נקודות ציון ראויות לאיזכור בתולדות ההתאחדות לכדורגל, ועלינו לזכור ולהודות לכל 
אלה שעשו ועושים במלאכה. לולא האנשים שהחלו לשחק כדורגל בארץ, בלי אלה שהיו ראשונים 
השחקנים,  בלעדי  בישראל,  מסודרת  למסגרת  יהפוך  שהכדורגל  כדי  ההתאחדות  את  והקימו 

המאמנים, האוהדים וכל מי שהמשחק יקר לליבו, הכדורגל הישראלי לא היה קיים.

עידן חדש. ההתאחדות לכדורגל עברה בשנה האחרונה מהפך בשיטות  כיום בפתח  נמצאים  אנו 
הניהול, בצוות המאייש אותה, ולקחה החלטה לצעוד קדימה.

רוב שירותי ההתאחדות ממוחשבים כיום, השירותיות היא נר לרגלינו, ואנו עושים רבות כדי לנקות 
את מגרשי הכדורגל מאלימות וגזענות למען עתיד הכדורגל. ההתקדמות הרבה שנעשתה בשנה 
האחרונה לא נעלמה מעיניהם של אנשי אופ”א ופיפ”א, שביקרו בארץ ויצאו מכאן מלאי תשבחות 

להתאחדות הישראלית.

עברו 80 שנה, אבל אנו רק בתחילת הדרך, דרך מלאה עתיד מבטיח.

אורי שילה
מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל

ארוכה,  דרך  ישראל.  בארץ  כדורגל  לשחק  שהתחילו  מאז  הישראלי  הכדורגל  עשה  ארוכה  דרך 
במהלכה הוקמה ההתאחדות לכדורגל, אשר חוגגת 80 שנה להקמתה.

ממגרשי החול, יציעי העץ ועד לאצטדיונים המודרניים המוקמים בימים אלה. ממשחקים נגד נבחרת 
הצבא הבריטי, דרך עלייה למשחקי מונדיאל 1970, ועד להשתלבות כחברים שווים באופ”א והכרה 
בליגת  הבתים  לשלב  ישראליות  קבוצות  של  לעלייה  ועד  אסיה  בגביעי  מהשתתפות  בינלאומית. 

האלופות ושלבים מכובדים בגביע אופ”א.

בפני פתיחת משחקי  ניצבת  הנבחרת  לפנינו.  עוד  גדול  ועתיד  ניצבת מאחורינו,  ארוכה  היסטוריה 
מוקדמות הגביע העולמי, שחקני עבר בכירים של הנבחרת מונו לאמן את הנבחרות הצעירות ולתרום 
מניסיונם העשיר למען כדורגלני העתיד שלנו, וההתאחדות עברה מהפך שירותי, זכתה בתקן ניהול 

בינלאומי ופניה כיום למען שירות הקבוצות והכדורגל הישראלי.

ברצוני להודות לכל אלה שעשו במלאכה במשך 80 שנות ההתאחדות ולמעשה יצרו את ההיסטוריה 
של הכדורגל הישראלי. בלעדיכם, לא היינו ניצבים כאן היום ויכולים להביט לעתיד בתקווה ולהאמין 

כי הכדורגל ימשיך להיות הספורט המהנה והפופולארי בישראל.

בברכה

אבי לוזון
יו"ר ההתאחדות לכדורגל
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1938

משחק כדורגל בתחילת המאה
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קבוצת הכח וינה

בריטיות  קבוצות  עם  יחד  העבריות  הקבוצות 
עם  כן  וכמו  והמשטרה,  הצבא  של  חדשות 

קבוצות נוצריות-ערביות מיפו.

בהתפתחות  חשוב  מפנה  חל   1924 בשנת 
של  בארץ  הראשון  ביקורה  זה  היה  המשחק. 
שהיה  וינה”,  “הכח  היהודית  הפאר  קבוצת 

הביקור הראשון בארץ של קבוצה מאירופה.

הפופולאריות הרבה של הקבוצה משכה קהל 
בתל-אביב  במשחק  כאשר  למשחקיה,  רב 
תל-אביב,  מכבי  נגד  שוטף  בגשם  שנערך 
הגיע קהל שיא של כעשרת אלפים איש )הכח 

ניצחה 1:5(.

בינתיים, יותר ויותר צעירים הצטרפו לקבוצות. 
בירושלים נוסדה לראשונה ליגה של קבוצות 
קבוצות  של  ליגה  נוסדה  ובחיפה  עבריות, 
חסרו  לא  וערביות.  בריטיות  צבאיות,  עבריות, 

גם משחקי גביע בערים הגדולות.

ובפיתוח  בחיזוק  חשוב  צורך  הורגש  אט  אט 
למסגרת  תאוצה,  וצבר  שהלך  המשחק 
התאחדות  הקמת  ויזם  שדחף  האיש  ארצית. 
רעיון  יוזם  יקותיאלי,  יוסף  היה  כדורגל בארץ 

משחקי המכביה.

הקדיש   ,1912 בשנת  לארץ  שעלה  יקותיאלי 
ספורט  קשרי  ליצירת  מרצו  מלוא  את 
האולימפיים  המשחקים  לאחר  בינלאומיים. 
בקשה  יקותיאלי  שיגר   ,1924 בשנת  שנערכו 
לגוף  להתקבל  הבינלאומי  האולימפי  לוועד 
זה. הוא נענה בשלילה בין היתר בטענה שגם 
תושבים ערבים חיים בארץ. יקותיאלי המשיך 

אנשי  עם  ואישיים  ידידותיים  יחסים  לרקום 
התאחדות  להקמת  דחף  בבד  ובד  ספורט, 

לכדורגל.

ב-14 באוגוסט בשנת 1928, התכנסה רשמית 
התאחדות  של  מייסדת  אסיפה  בירושלים 
כדורגל שנכחו בה נציגי אגודות מכבי, הפועל 
ריאדי  אל  נאדי  )מקבוצת  אחד  ערבי  ונציג 
אלערבי(. השם הרשמי שניתן להתאחדות היה 
כדור- למשחק  ישראלית  ארץ  “התאחדות 

רגל”.

אין כל ספק שכבר בראשית המאה התשע-
וברור  בארץ,  כדורגל  לשחק  החלו  עשרה 
מקומות  במספר  התמקדה  זו  שפעילות 
משחקים  כי  עולה  שונים  ממסמכים  בלבד. 
פ”ת,  ת”א,  יפו,  בירושלים,  לראשונה  נערכו 

רחובות וראשון לציון.

אם בתחילה היו אלה אימוני כדורגל ומשחקי 
שעשועים בלבד, הרי שאט אט נוסדו קבוצות 
תלמידי  סדירים.  משחקים  לנהל  ששאפו 
בכדור  בעטו  בתל-אביב  הרצליה  גימנסיה 
לאחר שמורה ההתעמלות שלהם, צבי נשרי, 

דרבן את התלמידים להתמיד במשחקים.

בשנת  החלה  יותר  וסדירה  מאורגנת  פעילות 
שערכה  מכבי  הסתדרות  הוקמה  אז   ,1912
לאחר  הכדורגל שלה. שנה  קבוצות  כנס של 
מכן פרסם צבי נשרי את ספר חוקת הכדורגל 

הראשון בעברית. 

היו  לארץ  שהגיעו  החדשים  העולים  בקרב 
כדורגלנים בעלי ידע מקצועי טוב יותר בתורת 
המשחק, וצירופם לקבוצות נתן דחיפה בלתי 
מלחמת  פרוץ  עם  הענף.  לקידום  מבוטלת 
העולם הראשונה )1914( חלה כמובן הפסקה 
רבים  צעירים  הקבוצות.  בפעילות  מאונס 
בגדוד  גם  כאשר  שונות,  ליחידות  התגייסו 
היתה  הבריטי  הצבא  תחת  ששרת  העברי 

קבוצת כדורגל )1918 – 1919(.

הבריטי, החלו  בתום המלחמה, תחת המנדט 
החיים לחזור אט אט למסלולם, ועימם חודשה 
לא  סדירים  ליגה  משחקי  הכדורגל.  פעילות 
היו, אך לעומת זאת נערכו תחרויות רבות בין 

1928
1938

קבוצת הכדורגל המסודרת הראשונה שבמקור נקראה "יפו ראשון-לציון" והפכה במרוצת 
הזמן למכבי תל-אביב

כרטיס המשחק נגד יוון בינואר 1938
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למזכיר  שנתמנה  יקותיאלי  החל  עתה 
הכבוד של ההתאחדות, לפעול לצירופה של 
קשריו  את  ניצל  הוא  לפיפ”א.  ההתאחדות 
שנאותה  המצרית  ההתאחדות  קברניטי  עם 
הארץ  ההתאחדות  של  קבלתה  על  להמליץ 
ישראלית. בנוסף לכך יצא סגן היו”ר, אורי נדב, 
לפגישה בווינה עם היהודי הוגו מייזל שהיה כל 
ובעל  האוסטרית,  הכדורגל  בהתאחדות  יכול 
היה  היתר  בין  כולה.  באירופה  ענפים  קשרים 
את  שאירגנה  פיפ”א  של  בוועדה  חבר  מייזל 
משחקי גמר גביע העולם הראשונים ב-1930.

בכדורגל  הנעשה  את  מייזל  בפני  סקר  נדב 
הידוע  ככל  בפיפ”א.  סיועו  את  וביקש  בארץ, 
שבחודש  קרה  כך  לבקשה.  מייזל  ד”ר  נענה 
כחברה  ההתאחדות  נתקבלה   1928 דצמבר 
לאחר  שנה  מלאה  וכחברה  בפיפ”א  זמנית 
היו  ארצית  במסגרת  סדירים  משחקים  מכן. 
שמשחקי  בעוד   ,1928 בשנת  הגביע  משחקי 
ליגה סדירים במסגרת ארצית החלו רק בשנת 

1932 בהשתתפות 9 קבוצות.

היה  לא  ההתאחדות  של  הראשון  העשור 
מהקלים בתולדותיה. נוצרו בעיות לא מעטות, 
במיוחד ביחסים עם השלטון הבריטי והתושבים 
הערבים, כאשר לא חסרו גם ויכוחים פנימיים.

מועד  בהתקרב  במקצת  יושרו  ההדורים 
משחקי גמר גביע העולם בכדורגל. המשחק 
הראשון של הנבחרת הלאומית היה במסגרת 
זו בשנת 1934, כשיצאה לקהיר למשחק עם 
נבחרת מצרים והובסה 7:1. במשחק הגומלין 
באותו   .1:4 המצרים  ניצחו  שוב  בתל-אביב 
המצב  היה  מכן,  לאחר  שנים  ארבע  מפעל, 

1928
1938

יוון  היתה  הפעם  היריבה  במקצת.  יותר  טוב 
0:1, כאשר  ובאתונה   1:3 שניצחה בתל-אביב 
ללא  ליוון  הנבחרת  יצאה  תקציב  חוסר  בשל 
מאמן. הניצחון הראשון של הנבחרת במסגרת 
בינלאומית היה בשנת 1940, כאשר באצטדיון 
 1:5 ישראל  גברה  תל-אביב,  בצפון  המכביה 

על נבחרת לבנון.

פרוטוקל הישיבה שנתנה תוקף ליסוד 
ההתאחדות 

הקבוצה הראשונה של הפועל ת"א 
שזכתה בגביע בשנת 1928

צבי נשרי,  "זקן מורי ההתעמלות" בארץ, 
אשר תירגם לעברית את חוקת הכדורגל



1938
1948

חלוץ הנבחרת, גאול מכליס,  
בנסיון נגיחה מול שוער נבחרת יוון 

במוקדמות גביע העולם באתונה 
בשנת 1938
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כמובן  היו  השניה  העולם  מלחמת  שנות 
אלה  שנים  השני.  העשור  של  במרכזו 
וגם  סדירה,  פעילות  אפשרו  תמיד  לא 
זאת  עם  ניזוקה.  הבינלאומית  הפעילות 
קבוצות  עם  הצמרת  קבוצות  התמודדו 
הצבא הבריטי, שכמה מהן כללו את כוכבי 
הדברים  מטבע  בריטניה.  של  הכדורגל 

משכו משחקים אלה קהל צופים רב.

הכדורגל  חובבי  קהל  של  צמאונו  על 
בארץ למשחק תעיד העובדה שעם תום 
בארץ  הופיעה   ,1945 בשנת  המלחמה 
לשורת  היידוק,  היוגוסלבית,  הקבוצה 
היתה  במשחקיה  וההתעניינות  משחקים, 
בשני  נכחו  צופים  אלף   20 עצומה. 
בתל- המכביה  באצטדיון  המשחקים 

מכבי  את  היידוק  הביסה  בראשון  אביב. 
נפלה  השני  ובמשחק   ,2:7 תל-אביב 
בית”ר  קבוצת  כאשר  ממש  של  סנסציה 

תל-אביב הדהימה בנצחון 2:4.

בארץ  עורר  גדולה  פחות  לא  התעניינות 
הנודעת,  ההונגרית  הקבוצה  של  ביקורה 
הודגקוטי,  ננדור  של  בכיכובו  מ.ט.ק, 
הפלא  נבחרת  של  המרכזי  החלוץ 
גם  הקבוצה  ה-50.  שנות  של  ההונגרית 
נגד  ושיחקה  בודפשט  כנבחרת  הופיעה 
זו  היתה   .1:3 שניצחה  תל-אביב  נבחרת 
הפעם הראשונה בארץ שמשחק כדורגל 
הועבר בשידור ישיר ברדיו )שידר נחמיה 

בן אברהם(.

לשני אירועים אלה קדם אחד המשברים 
ההתאחדות,  בתולדות  החמורים 

בין  הקשרים  נותקו  בעקבותיו  אשר 
הפועל  הגדולים,  הספורט  מרכזי  שני 
מוקד  לשניים.  התפצלה  והליגה  ומכבי, 
הפועל  קבוצות  כי  הטענה  היה  המשבר 
לעבור  מכבי  מקבוצות  שחקנים  מפתות 
וסידור  שונות  הטבות  תמורת  לשורותיהן 
הגיע  המשבר  נאותים.  עבודה  במקומות 
לקיצו לאחר שהושג חוק ההסגר, שקבע 
מקבוצתו  לעבור  החפץ  ששחקן  בעיקרו 
לתקופת  להיכנס  חייב  אחרת  לקבוצה 

הסגר של שנה.

1938
1948

נבחרת פלשתין, מחציתה יהודים, מחציתה בריטים, בביקורה בקהיר

נבחרות ארץ-ישראל ומצרים, 
בתצלום משותף 



1948
1958

נבחרת ישראל בעת השמעת 
ההימנונים באיצטדיון דינאמו 

במוסקבה )1956(
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את  פתחה  ישראל  מדינת  של  הקמתה 
העשור השלישי של ההתאחדות, אך מלחמת 
העצמאות העקובה מדם, השביתה כמובן את 
משחקי הכדורגל. בכירי הכדורגלנים התגייסו 

ושרתו בצה”ל שהוקם זה עתה.

הצעירה  במדינה  שתמכה  ארה”ב  יהדות 
במגוון של אמצעים, הגתה את הרעיון להזמין 
לשורת  ישראל  של  הכדורגל  נבחרת  את 
את  לחדש  ההזדמנות  היתה  וזו  משחקים, 

פעילות הכדורגל.

ההתאחדות הטילה על יוצא קבוצת הכח וינה, 
לשמש  תל-אביב,  מכבי  מאמן  פולאק,  אוגון 
כמאמן הנבחרת, וצה”ל נענה לבקשה לשחרר 
בהכירו  השונות  מהיחידות  הכדורגלנים  את 

בחשיבות המסע.

לאצטדיון  הגיעו  צופים  אלף  מ-40  פחות  לא 
הראשון  במשחקה  לצפות  בניו-יורק  המפואר 
 - ארה”ב  של  ה-11  נגד  ישראל  נבחרת  של 
המדינה  של  נציגיה  עם  הזדהות  של  מחווה 
החדשה שזה עתה קמה. כל המי ומי בניו יורק 
מצאו לנכון להיות במשחק. הנבחרת המקומית 
ניצחה 1:3,  ושמואל בן דרור נכנס להיסטוריה 
של הכדורגל הישראלי כמבקיע השער הראשון 

של נבחרת ישראל במשחק בינארצי.

עיניה  לטשה  כבר  הישראלית  ההתאחדות 
גביע  של  המוקדמים  המשחקים  לקראת 
העולם, וההגרלה הועידה לנבחרת הישראלית 
יריבה אירופית מעולה – נבחרת יוגוסלביה – 
כיריבת  ביבשת.  ביותר  החזקות  מהנבחרות 
נבחרת  לארץ   1949 בשנת  הוזמנה  אימון, 

הביתי  המשחק  איפוא,  זה,  והיה  קפריסין, 
הראשון של נבחרת ישראל שניצחה 1:3. 

את טעמו של הכדורגל האירופי המשובח טעמה 
לנבחרת  בבלגרד   6:0 גבוה  בהפסד  הנבחרת 
היוגוסלבית. לא היה כל צורך לעשות תעמולה 
המכביה  באצטדיון  שנערך  הגומלין  למשחק 
בתל-אביב. 20 אלף צופים גדשו עד אפס מקום 
את היציעים, ביניהם רבים שעדיין לבשו את מדי 

של  בראשותו  הבכירים  הקצינים  כולל  צה”ל, 
יצחק רבין. הפעם עלה ברגלי נבחרתנו להבקיע 
היא  גלזר(, אך  יהושע  )מרגליו של  שני שערים 

ירדה מנוצחת 5:2 )ספטמבר 1949(.

המשחק בין נבחרות ישראל וארצות 
הברית )1948(

השוער יעקב חודורוב מסכל התקפה 
טורקית )1950( 

המשחק בין נבחרות ישראל וארצות 
הברית )1948(

יציע הכבוד  במשחק נגד יוגוסלביה. 
בעיגול - יצחק רבין.

1948
1958
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ההתאחדות  התפנתה  שלה  השלישי  בעשור 
לכדורגל המקומי, וייסדה את הליגה הבכירה 
הראשונה במדינת ישראל )1950( שכללה את 
13 הקבוצות הבאות: מכבי תל-אביב, הפועל 
פתח- הפועל  תל-אביב,  בית”ר  תל-אביב, 
תקוה, מכבי פתח-תקוה, הפועל חיפה, מכבי 
הפועל  רחובות,  מכבי  נתניה,  מכבי  חיפה, 
ראשון- מכבי  ראשון-לציון,  הפועל  רמת-גן, 

לציון ומכבי נס-ציונה.

ישראל  מדינת  של  הראשון  האליפות  בתואר 
 ,)1950( תל-אביב  מכבי  קבוצת  זכתה 
והפופולאריות של המשחק הלכה וגאתה. ניתן 
לומר כי הכדורגל הפך כבר אז לאחד מארועי 
עדיין  הבידור המרכזיים של המדינה שהיתה 
במיוחד  קלים,  לא  זמנים  וידעה  בחיתוליה, 

במישור הכלכלי. 

ההתאחדות  פעילי  של  משותפת  ביוזמה 
וקבוצות הצמרת, החלו לבקר לראשונה בארץ 
לאחר  וזאת  אירופה,  כדורגל מרחבי  קבוצות 
טורקיה  על   1:5 ישראל  של  מפתיע  ניצחון 
זכתה   )1950( שנה  באותה  ידידות.  במשחק 
במדליית  לראשונה  הישראלית  הנבחרת  גם 

הזהב של משחקי המכביה.

נציגי  בין  קשים  במשברים  לוותה   1951 שנת 
הפועל ומכבי בהתאחדות. הדבר גרם לשיבוש 
נוצרה  שהתפצלו.  הסדירים  הליגה  משחקי 
“יד  השם  את  שנשאה  מכבי  קבוצות  ליגת 
לעשרה”, ובמקביל קמה ליגת קבוצות הפועל 
אך  ההסתדרות”,  שנות   30 “מגן  השם  תחת 
לא  הפיצול  מוזר,  יישמע  שהדבר  כמה  עד 
קבוצת  הבינלאומית.  הפעילות  על  השפיע 

נבחרת  נגד  במשחק  חנכה  הסקוטית  דנדי 
שהפך  ברמת-גן,  האצטדיון  את  תל-אביב 
כן  כמו  הלאומי.  לאצטדיון  השנים  במשך 
זרות ששיחקו  קבוצות  לארץ  להגיע  המשיכו 

נגד קבוצות מכבי והפועל.

כי  אם  ההדורים,  יושבו   1952 שנת  לקראת 
למסלולם  חזרו  הליגה  ומשחקי  לחלוטין,  לא 
הנבחרת  השתתפה  מכן  לאחר  שנה  התקין. 
הלאומית בהדרכתו של משה )ג’רי( בית הלוי 
במשחקים המוקדמים של גביע העולם נגד יוון 
ויוגוסלביה, ועלה בידיה רק ל”הפסיד בכבוד” 

)ליוון 1:0 ו-2:0, וליוגוסלביה פעמיים 1:0(.

אחת השנים החשובות בתולדות ההתאחדות 
התנהלה  שנה  אותה  עד   .1954 היתה 
ההתאחדות בשיטה שנשאה את השם “פיפטי 
נציגי  בין  הסכם  על  מבוססת  והיתה  פיפטי”, 
הפועל לנציגי מכבי ובית”ר. כתוצאה ממבנה 
את  ששיבשו  משברים  אחת  לא  נגרמו  זה 
הפעילות הסדירה של משחקי הליגה והגביע, 
מאחר ולא ניתן היה להגיע להכרעה בהצבעה 

בשל שוויון הכוחות.

של  כללית  אסיפה  נקראה  דצמבר  בחודש 
והעיקרי  החשוב  הסעיף  כאשר  ההתאחדות, 
ההנהלה.  מבנה  שינוי  היה  היום  סדר  על 
חדשה  הנהלה  לבחור  הציעו  “הפועל”  נציגי 
מכבי  נציגי  הכוחות,  יחסי  על  המבוססת 
ובית”ר התנגדו, אולם ברוב הקולות של נציגי 
“הפועל” אושרה ההצעה. נציגי הפועל נבחרו 
שנציגי  בעוד  בהנהלה,  השונים  לתפקידים 
זה  חרם  הבחירה.  את  החרימו  ובית”ר  מכבי 
 1955 בתחילת  אך  שבועות,  מספר  נמשך 

להנהלה.  והצטרפו  ובית”ר  מכבי  נציגי  שבו 
ארגונית  דרך  על  איפוא  עלתה  ההתאחדות 
ועלו  פסקו  לא  הדעות  חילוקי  אך  חדשה, 
הבכירה.  הליגה  מבנה  בשינוי  לפעם  מפעם 
גם הפעם נעשתה פשרה כאשר נציגי הפועל, 
מכבי ובית”ר הסכימו למנות אישיות ציבורית 
ליצור  הוחלט  אחד  פה  ההתאחדות.  בראש 
תפקיד חדש – נשיא ההתאחדות – וד”ר יוסף 
בתל-אביב,  המחוזי  המשפט  בית  שופט  לב, 

נבחר לתפקיד זה.

1956 היתה אחת השנים המעניינות והייחודיות 
לכדורגל.  ההתאחדות  של  בהיסטוריה 
לאחת  ההתאחדות  היתה  זו  בשנה  ראשית, 
החברות המייסדות של קונפדרציית הכדורגל 
בתולדותיה,  לראשונה  שנית,  האסיאנית. 
זר,  מאמן  הלאומית  הנבחרת  למאמן  נתמנה 
האנגלי ג’ק גיבונס, וזאת בהמלצת התאחדות 
אלה  כל  על  אולם  האנגלית.  הכדורגל 
ברית  נבחרת  מול  הנבחרת  משחקי  האפילו 
המוקדמים  המשחקים  במסגרת  המועצות 
של אולימפיאדת מלבורן. חשיבות המשחקים 
הספורטיבי,  להיבט  מעבר  רב  בצדק  גלשה 
ל”מסך  מעבר  הקומוניסטי  שהשלטון  משום 
ליצור  המקומית  ליהדות  איפשר  לא  הברזל” 
הראשון  המשחק  ישראל.  מדינת  עם  קשר 
שנקבע להתקיים במוסקבה היה איפוא בעל 
מאחר  ראשונה,  ממדרגה  לאומית  חשיבות 
הישראלית  הכדורגל  שמשלחת  היה  וברור 

כדורגלני ברית המועצות מגישים זרי 
פרחים לשחקני נבחרת ישראל לפני 

המשחק במוסקבה.

1948
1958
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היהדות  עם  הקשר  את  תחדש  למשחק 
העולם  מלחמת  תום  מאז  שנותק  המקומית 
השנייה, וזאת למרות שהיו יחסים דיפלומטיים 
בארץ  לעיתונות  המדינות.  שתי  בין  תקינים 
עיתונאים  למוסקבה  לשגר  הזדמנות  ניתנה 
ספורט  עיתונאי  של  במסווה  שיצאו  בכירים 

כדי לדווח על היהדות המקומית.

הממשלה,  ראש  גוריון,  בן  דוד  כן,  על  יתר 
אותו  עניין  לא  אז  עד  הישראלי  שהספורט 
הלאומית  החשיבות  את  הבין  במיוחד, 
שבמשחק זה, והורה לשחקני הנבחרת לעברת 
סטלמך  להוד,  שונה  )חודורוב  שמם  את 

לפלדף, לבקוביץ’ ללביא, קופמן לכפיר(.

ל-11  שנקבע  המשחק  וחשיבות  ההתרגשות 
ראה  כולו  הציבור  בארץ.  גלים  היכו  ביולי 
מיליוני  כלפי  נציגיו  את  הנבחרת  בשחקני 
כאין  היה  זאת  כל  המועצות.  בברית  היהודים 
של  הדופן  יוצאת  ההתרגשות  לעומת  וכאפס 
יהודי ברית המועצות והמדינות השכנות, שרק 
כרטיסים  להשיג  הצליחו  שבהם  המאושרים 
רובם  צופים,  אלף  מ-80  פחות  לא  למשחק. 
המוסקבאי.  האצטדיון  יציעי  את  גדשו  יהודים, 
הצבא  תזמורת  כאשר  בעיניהם  נקוו  דמעות 
האדום השמיעה את “התקווה”, ולא פחות מכך 
בעברית  הברכה  וכרזת  ישראל  דגלי  למראה 
ישראל”.  מדינת  לספורטאי  “ברכה  שאמרה: 
בו נאם בעברית ד”ר  השיא עבורם היה הרגע 
שאמר:  הישראלית,  המשלחת  ראש  לם,  יוסף 
לפני  רק  לעצמאותה  זכתה  ישראל  “מדינת 
מספר שנים, וכמדינה צעירה היא עושה כמיטב 
יכולתה לפיתוח הספורט לכל ענפיו. עדיין לא 
כוח  רבת  מסורת  לפתח  אפשרות  לנו  היתה 

אצל  קיימת  שהיא  כפי  הכדורגל  משחק  של 
נבחרתה המצויינת של ברית המועצות”. 

הענק,  באצטדיון  שהדהדו  לם  של  דבריו 
אילמים  עדים  סוערות.  לתשואות  כמובן  זכו 
היהודים ברחבי ברית  היו מיליוני  זה  למעמד 
המועצות, שעקבו אחר המאורע דרך מקלטי 
הרדיו ומסכי הטלוויזיה. תוצאת המשחק, 0:5 
לברית המועצות, לא הפתיעה והיתה למעשה 

משנית לנוכח החשיבות הלאומית. 

רמת-גן  באצטדיון  שנערך  הגומלין  משחק 
הגדול  הספורטיבי  לאירוע  היה  ביולי,  ב-31 
ביותר בתולדות המדינה. ההתעניינות בו כללה 
את כל המי ומי במדינה, החל בשרי הממשלה, 
פקידים,  בכירים,  צבא  קציני  המשק,  בכירי 

פועלים וכמובן אלפי חובבי הכדורגל.

הבוקר  משעות  החל  נוהרים  החלו  רבבות 
קהל  גדש  הפתיחה  שריקת  לפני  לאצטדיון. 
כל  איש  אלף  מ-50  בלמעלה  שנאמד  שיא 
פינה במגרש. אלפים, ביניהם רוכשי כרטיסים, 
נאלצו לחזור לביתם כי לא היתה כל אפשרות 

להכניסם פנימה.

היה זה אחד המשחקים הדרמטיים בתולדות 
השוער  נפגע  בתחילה  הישראלי.  הכדורגל 
והנבחרת  בהופעתו,  שהצטיין  חודורוב  יעקב 
הישראלית נאלצה לשחק 20 דקות עם עשרה 
בשער  חודורוב  של  מקומו  כשאת  שחקנים, 
תפס המגן דוד קרמר. חודורוב זכה לתשואות 
רמות כאשר חזר לשחק. המחצית הראשונה 
ההפסקה  ולאחר  שערים,  ללא  הסתיימה 
בדקה ה-57 הבקיעו הסובייטים שער ראשון. 

לאחר כעשר דקות הפך האצטדיון להר געש. 
הכניע  ראש  שבנגיחת  סטלמך  נחום  זה  היה 
את השוער המהולל לב יאשין, מי שנחשב אז 
נכנס  זה  שער  בעולם.  הטוב  לשוער  בצדק 
להיסטוריית הכדורגל הישראלי ותיאורו מוזכר 
ושוב עד עצם היום הזה. לקראת הסיום  שוב 
יכולתה  ועל  ניצחון,  שער  הסובייטים  כבשו 
תעיד  הסובייטית  הנבחרת  של  הגבוהה 
העובדה שבטורניר הגמר האולימפי במלבורן 

היא זכתה במדליית הזהב. 

ההתאחדות  את  קשה  משבר  פקד  ב-1957 
להתערב,  נאלץ  ההתאחדות  נשיא  לכדורגל. 
והורה על ביטול העליות, כשמספר הקבוצות 
נמשך  המשבר  בלבד.  לעשר  צומצם  בליגה 
טענות  גם  נשמעו  כאשר   ,1958 לשנת  וגלש 
כותלי  בין  הדיונים  משחקים.  “מכירת”  על 
הליגה  שמשחקי  כך  התארכו,  ההתאחדות 
שמשחקי  בעוד  נובמבר,  בחודש  רק  החלו 

הגביע נמשכו כסדרם.

נבחרת  הפועל ישראל ערכה סיור מוצלח 
בארצות-הברית ושהתה בניו-יורק ביום 
העצמאות של ישראל.

הנבחרת הוזמנה להשתתף במצעד 
הססגוני שבו כיכבו מרלין מונרו ויעקב 
חודורוב.

נחום סטלמך מכניע את לב יאשין 

השוער יעקב חודורוב נפצע באחד ממבצעי 
ההצלה שחסמו את חלוצי ברית המועצות 

1948
1958



1958
1968

בלם נבחרת ישראל שאול מתניה, בולם 
אלופת  מול  במשחק  הגדול  פלה  את 

ברזיל, סנטוס, במשחק  ברמת-גן
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ג'ון צארלס הוולסי 
במשחק מול נבחרת ישראל

גיולה מאנדי
חולל מהפכה בכדורגל הישראלי

היחידים  היו  לא  הליגה  בהפעלת  הקשיים 
בשנה 1958. בלחץ המדינות הערביות, סירבו 
ישראל  נגד  לשחק  האסיאניות  היריבות 
גביע  של  המוקדמים  המשחקים  במסגרת 
העולם. פיפ”א נענתה לדרישות ההתאחדות 
להעניק לנבחרת ניצחונות טכניים, שהבטיחו 
שנת  של  הגמר  במשחקי  מקום  לישראל 
1958, אולם הוועדה המארגנת של המשחקים 
שנבחרת  ייתכן  לא  כי  טענה  פיפ”א  מטעם 
על  משחק  אף  ללא  הגמר  למשחקי  תגיע 
כר הדשא. פיפ”א החליטה לערוך הגרלה בין 
בבתים  השני  המקום  את  שתפסו  הנבחרות 
ביבשת אירופה, כדי לקבוע מי תתמודד מול 
ישראל. ההגרלה הועידה לישראל את נבחרת 
של  העל  מכוכבי  מורכבת  שהיתה  וויילס 
הכדורגל האנגלי בראשותו של ג’ון צ’ארלס, 
לאחר  יובנטוס  האיטלקית  בקבוצה  ששיחק 
הכוכבים  סוללת  מלידס.  אליה  שעבר 
הוולשים משכה קהל עצום למשחק הראשון 
חודורוב,  השוער  היה  המשחק  גיבור  בארץ. 
 .2:0 הפסד  למנוע  היה  יכול  לא  הוא  גם  אך 
ראויה  מהכנסה  לפחות  נהנתה  ההתאחדות 

לשמה ממכירת הכרטיסים.

בתוצאה  הסתיים  בקרדיף  הגומלין  משחק  גם 
לאחר  המשחק,  גיבור  חודורוב  היה  ושוב  זהה, 
ששיחק דקות לא מעטות עם אף שבור כתוצאה 
אחת  זו  היתה  צ’ארלס.  ג’ון  עם  מהתנגשות 
שזיכתה  ישראלי  שוער  של  הגדולות  ההופעות 

אותו בשובו לארץ במעמד של גיבור לאומי.

הנבחרת  יצאה  שנה  אותה  של  מאי  בחודש 
לטוקיו על מנת להשתתף בטורניר הכדורגל 
של משחקי אסיה. לאחר פתיחה מוצלחת עם 

 ,)1:2( וסינגפור   )0:4( אירן  על  ניצחונות  שני 
 ,)2:0( לטייוואן  הנבחרת הפסד מפתיע  נחלה 
שמאוחר יותר נשאה את השם סין הלאומנית.

שונות  האשמות  הוטחו  ההפסד  בעקבות 
ואחת  והשחקנים,  המשלחת  הנהלת  כלפי 
המסקנות היתה מינוי מאמן חדש בעל שיעור 
קומה לנבחרת. לאתגר נענה לא אחר מאשר 
ההונגרית  הפלא  נבחרת  של  היהודי  מאמנה 
בעברו  שהיה  מנדי,  גיולה  ה-50,  שנות  של 
“מ.ט.ק”  ההונגרית  הפאר  קבוצת  כדורגלן 
ונבחרת הונגריה. עימו נפתח למעשה העשור 
עבודתו,  את  שהחל  לפני  עוד  אולם  הרביעי, 
ידידות  למשחק   1959 בשנת  הנבחרת  יצאה 
ממפלותיה  אחת  את  נחלה  שם  פולין,  מול 
איפוא  היה  נראה   .)7:2( ביותר  הגדולות 
שהכדורגל הייצוגי הגיע לשפל המדרגה, והיה 

ספק רב לגבי שיקומו.

בנבחרת,  מהפך  מנדי  חולל  מפתיע  באופן 
ותחת שרביטו החל “תור הזהב” של הכדורגל 
נצחונות  שורת  השיגה  הנבחרת  הישראלי. 
על  ישירה  השלכה  להם  שהיתה  והישגים 
בארץ.  הכדורגל  של  הרבה  הפופולאריות 
כבר במשחק הראשון )1959( תחת הדרכתו, 
במסגרת המשחקים האולימפיים המוקדמים, 
סיימה ישראל בתיקו 2:2 מפתיע את משחקה 
באצטדיון  החזקה  יוגוסלביה  נבחרת  עם 
את  הנבחרת  מחקה  מכן  לאחר  רמת-גן. 
עימה  וסיימה  פולין,  נגד  המפלה  חרפת 

בתיקו 1:1.

ההישג הגדול מכולם הגיע כשהנבחרת יצאה 
גביע אסיה  להודו למשחקים המוקדמים של 

לנבחרות לאומיות. ניצחונות על הודו )1:3, 1:2( 
ופקיסטן )0:2(, שתי תוצאות תיקו עם פקיסטן 
)2:2( ואירן )1:1(, והפסד בודד בפתיחת הטורניר 
לראשונה  ישראל  את  העלו   ,)3:0( לאירן 
זו  הצלחה  זה.  מפעל  של  הגמר  למשחקי 
כדי  עד  הישראלית  בציבוריות  גלים  היכתה 
כך שראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון, מצא 
בלשכתו  לארח  לארץ  הנבחרת  בשוב  לנכון 

את מנדי בצוותא עם ראשי ההתאחדות.

בקרב  התהודה  היתה  חשובה  פחות  לא 
בנבחרת  שהכירו  האסיאני  הכדורגל  ראשי 

הישראלית כאחת הנבחרות החזקות ביבשת.

ההצלחות.  שרשרת  נמשכה  ב-1960  גם 
זו  בשנה  כי  מראה  היבשה  הסטטיסטיקה 
השיגה הנבחרת שישה נצחונות, תוצאת תיקו 
הניצחונות  אחד  אולם  הפסדים,  ושני  אחת 
הישראלי  הכדורגל  של  להיסטוריה  נכנס 
במסגרת  בתולדותיו.  הגדולים  כאחד 
אולימפיאדת  של  המוקדמים  המשחקים 
נבחרתה  את  בבלגרד  ישראל  ניצחה  רומא, 
הגיעו  אלפים   .1:2 יוגוסלביה  של  החזקה 
לשדה התעופה בלוד על מנת לקבל את פני 
נוספת  מזהירה  הצלחה  המנצחת.  הנבחרת 
על  רמת-גן  באצטדיון  המפתיע  הנצחון  היה 

נבחרת אנגליה הצעירה 0:4.

גביע  של  המוקדמים  המשחקים  במסגרת 
ישראל  חלפה   ,1961 בשנת  שנערכו  העולם 
עליה  היה  ועתה  ואתיופיה,  קפריסין  פני  על 
עם  הגמר  למשחקי  העלייה  על  להתמודד 
המשחק  איטליה.  של  החזקה  נבחרתה 
עצומה  להתעניינות  שהביא  בארץ  הראשון 

1958
1968
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הובילה  במחצית  סנסציונית.  בצורה  התפתח 
הצער  למרבה  אך   ,0:2 בתוצאה  הנבחרת 
הכושר הגופני לא עמד לה לאחר ההפסקה, 
וכוכבי איטליה הבקיעו 4 שערים ללא מענה. 
היתה זו “שירת הברבור” של עידן מנדי, כאשר 
ישראל  איטליה את  הביסה  הגומלין  במשחק 

0:6 בטורינו.

כי  פיפ”א  קביעת  זה  אחרון  להפסד  קדמה 
בטורינו  ייערך  לישראל  איטליה  בין  המשחק 
כל   .1961 בנובמבר  הארבעה  שבת,  ביום 
מאמצי ההתאחדות בפניות לפיפ”א ולאיטליה 
לשנות את מועד המשחק ליום חול, לא צלחו.

ושוכנה  לאיטליה  יצאה  הישראלית  הנבחרת 
האיטלקים  לטורינו.  סמוך  לאנצה,  בעיירה 
דאגו למנות את אברהם שוחטוביץ שלמד אז 
המשלחת  לבין  בינם  הקישור  לקצין  בטורינו, 
הקהילה  פנתה  באמצעותו  הישראלית, 
לכבדה  בבקשה  למשלחת  בטורינו  היהודית 
המקומי.  הכנסת  בבית  השבת  ליל  בתפילת 
הוזמנה  התפילה  ולאחר  נענתה,  הבקשה 
ערב  לארוחת  להישאר  המשלחת  הנהלת 
הרב  בראשות  הקהילה  פרנסי  עם  משותפת 

המקומי, וכך אמנם היה.

בעיתון  הופיעה  המשחק  לאחר  יומיים 
קשות  והאשימה  שתקפה  כתבה  “מעריב” 
לאחר  כשיצאה  שבת,  בחילול  המשלחת  את 
לאכול במסעדה מקומית.  במכונית  התפילה 
על  ההתאחדות  את  הכתבה  תקפה  כן  כמו 

הסכמתה לקיים את המשחק ביום שבת.

זו  והיתה  בארץ,  עצומה  סערה  חוללו  הדברים 

שהמוסד  המדינה  בתולדות  הראשונה  הפעם 
בענייני  התערב   – הכנסת   – שלה  העליון 
במליאת  לדיון  עלה  הנושא  ההתאחדות. 
הכנסת שהקימה ועדת משנה “לחקר המשחק 
מספר  לאחר  בשבת”.  שנערך  איטליה  עם 
ישיבות של הוועדה בפניה הופיעו חברי הנהלת 
המשלחת  הנהלת  חברי  גם  זומנו  ההתאחדות, 
שהיתה בטורינו. הדיון עלה לטונים גבוהים לאחר 
אלה  היו  למעשה  כי  הוועדה  לחברי  שהוסבר 
עם  שנסעו  המקומי,  הרב  בראשות  המארחים 
הנהלת המשלחת למסעדה. הרב מנחם פורוש, 
חבר הוועדה, נזעק, הטיח דברים קשים בנציגי 
ההתאחדות וטען כי הם משקרים במצח נחושה. 
אלה ייעצו לרב פורוש לאמת את הדברים עם 
ועם אברהם שוחטוביץ.  אנשי הקהילה בטורינו 
עד עצם היום הזה לא שמעה ההתאחדות דבר 
הגדולה  הציבורית  והסערה  בנושא,  דבר  וחצי 

שקמה אז שככה לחלוטין.

התבוסה  באה  באיטליה,  ההפסד  אחרי 
הביסה  בו  בלידס  הידידותי  הגומלין  במשחק 
על  ונקמה   ,1:7 ישראל  את  הצעירה  אנגליה 

הפסדה המפתיע ברמת-גן 4:0.

הנדיר  ההישג  לציון  ראוי  המקומית  בפעילות 
פתח-תקוה.  הפועל  קבוצת  של  והייחודי 
אותה  לאמן  )שעבר  גיבונס  ג’ק  של  בהדרכתו 
הנבחרת(,  כמאמן  תפקידו  את  שסיים  לאחר 
בתואר  ברציפות  פעמים  חמש  הקבוצה  זכתה 
האליפות )1959, 1960, 1961, 1962, 1963(. מאז 

לא הצליחה אף קבוצה לשחזר הישג זה.

כאמור  נמנתה  הישראלית  ההתאחדות 
של  המייסדות  הכדורגל  התאחדויות  עם 

קונפדרציית הכדורגל האסיאנית בשנת 1956. 
בקונפדרציה  היו  הראשון  מהרגע  זאת,  עם 
זר  נטע  בישראל  שראו  מעטות  לא  מדינות 

ורצו לסלקה משורותיה.

הישראלית  ההתאחדות  כלפי  העוינות 
הערביות  המדינות  של  הצטרפותן  עם  גברה 
ה-60  שנות  סוף  עד  זאת,  עם  לקונפדרציה. 
ישראל  של  חברותה  עם  האסיאנים  השלימו 
מפעליה.  בכל  סדיר  באופן  שהשתתפה 
למרות זאת, ככל שנקף הזמן גברה ההרגשה 

שישראל אינה רצויה בקונפדרציה. 

סטנלי רוס, נשיא פיפ”א, היה מודע למצב, ובשנת 
1961 שלח מברק מפתיע להתאחדות בו הציע 
)אופ”א(.  האירופית  להתאחדות  להצטרף  לה 
ובנובמבר  התלבטו,  ההתאחדות  הנהלת  חברי 
1962 נערכה בירושלים פגישה לסיכום הנושא 

בין אנשי ההתאחדות לאנשי משרד החוץ.

דעתם של אנשי משרד החוץ היתה הקובעת, 
ובסוף הישיבה יצאה הודעה רשמית שקבעה: 
ושם  בקונפדרציה,  להישאר  חייבת  “ישראל 
יהיו  אם  נגדה  אפליות  נגד  להילחם  תמשיך 

כאלה”. 

שגרירות  הודיעה   1960 נובמבר  בתחילת 
תוזמן  לא  ישראל  כי  בבגדד,  אינדונזיה 
להשתתף במשחקי אסיה שייערכו בג’קארטה, 
ייחס  לא  בישראל  איש  אינדונזיה.  בירת 

1958
1968

השוער חודורוב בולם את אנגליה 
הצעירה ברמת-גן
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האולימפי  הוועד  זו.  להודעה  רבה  חשיבות 
וההתאחדות לכדורגל המשיכו בהכנות לשגר 
להיפתח  שנועדו  למשחקים  נכבדה  משלחת 

בסוף אוגוסט 1962.

התעורר  כשורה  הכל  שלא  הראשון  החשש 
כאשר הזמנת ההשתתפות, על קלף מודפס 
באותיות זהב, הגיעה לוועד האולימפי בישראל 
מדינות  שכל  לאחר  חודש   ,1962 במארס 
שבועות  מספר  לאחר  אותה.  קיבלו  אסיה 
המארגנת  הוועדה  נשיא  סגן  בארץ  ביקרו 
של משחקי אסיה וסגן נשיא הוועד האולימפי 
לחשוש,  מה  לכם  “אין  שהצהירו:  הודו,  של 

תשתתפו במשחקי אסיה”.

של  המארגנת  הוועדה  ששלחה  בחוזר 
לארץ  הגיע  ואשר  יוני,  בסוף  המשחקים, 
ההשתתפות  שכרטיסי  נאמר  יולי,  באמצע 
ויגיעו  לאינדונזיה,  כניסה  אשרות  גם  ישמשו 

לישראל עד 15 ביולי.

לצורך קבלת האשרות שלח הוועד האולימפי 
הישראלי את שמות 44 הספורטאים והמלווים 
שמות  את  שכללו  במשחקים,  שישתתפו 

שחקני נבחרת הכדורגל. 

ההודי סונדי, סגן נשיא הוועדה המארגנת של 
להבטיח  ותבע  באינדונזיה  ביקר  המשחקים, 
את השתתפות ישראל ולשגר לה את כרטיסי 
בעיתונות  פורסמה  תביעתו  המשתתף. 
שאילצו  סוערות  להפגנות  וגרמה  המקומית 

אותו לעזוב את אינדונזיה. 

לכדורגל  וההתאחדות  האולימפי  הוועד 

הבינלאומי  האולימפי  לוועד  במברקים  פנו 
והגיב  לפנייה  נענה  רוס  סטנלי  ולפיפ”א, 
לשתף  בתביעה  לאינדונזיה  חריף  במברק 
להתאחדות  הכדורגל.  בטורניר  ישראל  את 
יעץ אפילו לשגר את הנבחרת למשחקים בלי 

כרטיסי משתתף.

בנושא  ההתאחדות  פנתה  בבד  בד 
כל  על  האסיאנית.  הכדורגל  לקונפדרציית 
התביעות הללו הגיב שר החוץ האינדונזי בדברי 
רגיעה, אך הזמן החל לדחוק, ובהתייעצות עם 
הגורמים המוסמכים בארץ הוחלט בסופו של 
דבר שלא לשגר את המשלחת ללא אשרות 

כניסה.

24 שעות לפני פתיחת המשחקים שיגר הוועד 
חריפים  מחאה  מברקי  הישראלי  האולימפי 
גם  בהם  הבינלאומיים,  הספורט  גופי  לכל 
הודיע כמובן שהמשלחת הישראלית לא תצא 

למשחקים. 

שהגיב  הבינלאומי  האולימפי  הוועד  זה  היה 
ויי  לי  מהמשחקים.  חסותו  את  והסיר  ראשון 
טונג, מזכיר קונפדרציית הכדורגל האסיאנית, 

נקט בצעד מחאה אישי ולא יצא למשחקים.

יוסף  ההתאחדות,  מזכיר  נשלח   1963 בשנת 
דגן, לייצג את ההתאחדות כמשקיף בקונגרס 
של הקונפדרציה האסיאנית במלזיה. על סדר 
היום היו שני נושאים חשובים שנגעו לישראל: 
אחת  שנה  אינדונזיה,  של  סירובה   - הראשון 
הכדורגל  לנבחרת  לאפשר  לכן,  קודם 
הנושא  אסיה.  במשחק  להשתתף  הישראלית 

השני: מעמדה של ישראל בקונפדרציה. 

בסיום הדיונים קרא נשיא הקונפדרציה, ראש 
את  רחמן,  עבדול  "טונקו"  מלזיה,  ממשלת 
הוועד הפועל של  הצעת ההחלטה של חברי 
אינדונזיה  את  שגינתה  בנושא,  הקונפדרציה 
דומה  פעולה  על  תחזור  שאם  באזהרה 

בעתיד - היא תורחק משורות הקונפדרציה.

בנושא מעמדה של ישראל בקונפדרציה העלה 
בדבר  ההתאחדות  הצעת  את  הישראלי  הנציג 
שיבוץ גיאוגרפי מחודש שכלל את ישראל בבית 
ואפגניסטן.  הודו  אירן,  ציילון,  נפאל,  עם  אחד 
עם  שכנוע  שיחות  ההצעה  להעלאת  קדמו 
ההצעה  קבלת  שאי  משום  השונים,  הנציגים 
היתה מאלצת את הקונגרס לשבץ את ישראל 
באזור הגיאוגרפי של הים התיכון יחד עם סוריה, 
עירק, לבנון, כווית וסעודיה, שאף אחת מהן לא 

היתה מסכימה לשחק נגד ישראל.

מספר נציגים דרשו אמנם לעמוד על העיקרון 
של שיבוץ גיאוגרפי מבלי להתחשב בנסיבות – 
אך הם נסוגו מעמדתם לאחר שהנציג הישראלי 
שאינן  התיכון  הים  באזור  מדינות  ישנן  כי  טען 
חברות כלל בקונפדרציה. ההצעה הישראלית 

נתקבלה איפוא ללא כל ערעור.

נציגים  מספר  ניסו  הקונגרס  דיוני  בהמשך 
הנוספת  הישראלית  ההצעה  את  לטרפד 
לקיים באסיה, כפי שמקובל באירופה, משחקי 
מחזיקות  ולקבוצות  אלופות  לקבוצות  גביע 
גביע, אולם לאחר דיון קצר ובהתערבותו של 
כן  “הטונקו”, נתקבלה ההצעה פה אחד. כמו 
אישר הקונגרס את בקשת ישראל לארח שנה 
גביע אסיה  לאחר מכן את טורניר הגמר של 

לנבחרות לאומיות.

1958
1968

הרכב הנבחרות במשחק בין וולס וישראל

חלוץ נבחרת ישראל, רפי לוי, מול שוער 
יוגוסלביה, שושקיץ, במשחק התיקו 2:2 

ברמת-גן.

כרזה לקראת המשחק בין נבחרות 
וולס וישראל
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האליפות בזכות יחס שערים עדיף על הפועל 
פתח-תקוה.

את  ההתאחדות  הקפיאה   1966 עונת  בסוף 
הירידות, וכדי למנוע משחקים בלתי כשירים, 
בסדר  שנתיים  בת  בכירה  ליגה  הפעילה 
התמודדו  הראשון  בשלב  מיוחד.  משחקים 
וקבוצות  הפועל,  קבוצות  רק  עצמן  לבין  בינן 
מכבי ובית”ר התמודדו בנפרד בינן לבין עצמן. 
לשלב השני נקבעו המשחקים המעורבים, אך 
ונידון לכישלון.  ניסיון זה לא הוכיח את עצמו 
ביותר  הארוכה  הליגה  מקרה  בכל  זו  היתה 

בתולדות הכדורגל הישראלי.

נקודת האור באותה עונה היתה זכייה נוספת 
לנבחרות  אסיה  בגביע  הנוער  נבחרת  של 
במשחק  בבנגקוק  ניצחה  כאשר  נוער, 
זו  היתה   .0:3 אינדונזיה  נבחרת  את  הגמר 
 5 סירבה  אשר  באינדונזיה  “נקמה”  מעין 
ישראל  נבחרת  את  לארח  לכן  קודם  שנים 

במשחקי אסיה.

מלחמת ששת הימים פגמה במקצת במהלך 
התקין של משחקי הליגה והגביע, אך הכדורגל 
כאשר  באסיה,  נוסף  בהישג  זכה  הישראלי 
הפועל תל-אביב זכתה בגביע אסיה לקבוצות 
סלאנגור  קבוצת   1:2 ניצחון  עם  אלופות 

ממלאזיה בבנגקוק.

משה )מוצי( ליאון, מרדכי שפיגלר 
ואמציה לבקוביץ' מניפים את גביע 

אסיה

בשנת 1963 שיגרה ההתאחדות מכתב בקשה 
לאחר  שנה  לארח  האסיאנית  לקונפדרציה 
מכן את טורניר הגמר של גביע אסיה לנבחרות 

לאומיות, והבקשה אמנם אושרה.

תפקידו  את  מנדי  גיולה  סיים  שנה  באותה 
במסיבה  מישראל  ונפרד  הנבחרת,  כמאמן 
האנגלי,  המאמן  תפס  מקומו  את  נרגשת. 
ג’ורג’ איינסלי, בהמלצה חמה של ההתאחדות 
האנגלית. בתחילה נראה היה כי שוב תעלה 
הנבחרת על גל הצלחות. במסגרת הטורניר 
בסייגון,  ישראל  ניצחה  אולימפי  הקדם 
בחום של קרוב ל-40 מעלות, 0:1 את דרום 
חזרה  בדרכה  ידידותי  ובמשחק  וייטאנם, 
בהציגה   0:3 הונג-קונג  את  ניצחה  לארץ, 
משחק מעולה. עד מהרה נתברר כי איינסלי 
מכור לטיפה המרה, והדברים הגיעו לשיאם 
ונאלץ  קשות  חלה  מכך  כתוצאה  כאשר 

להפסיק את עבודתו. 

משחקי הליגה הבכירה באותה עונה הסתיימו 
רמת-גן  הפועל  קבוצת  מפתיע.  באופן 
שעלתה לליגה הלאומית באותה שנה, זכתה 
המדינה  גביע  משחקי  וגם  האליפות,  בתואר 

הגיעו לסיום מרתק.

במשחק הגמר נפרדו מכבי תל-אביב והפועל 
חיפה בתיקו 1:1, ובהתאם לחוקת הגביע נערך 
גומלין שהסתיים באותה תוצאה. היה  משחק 
איפוא צורך במשחק שלישי שבו רק 3 דקות 
לפני הסיום הבקיעה מכבי תל-אביב את שער 

הניצחון )1:2(.

במשחק  נפגעה  הלאומית  הנבחרת  יוקרת 

וייאטנם באצטדיון רמת- נגד דרום  הגומלין 
היה  בסייגון  הראשון  במשחק  הנצחון  גן. 
למרבה  אך  בארץ,  גם  נצחון  להבטיח  אמור 
הצופים,  אלף   45 של  והאכזבה  ההפתעה 
השתתפה  ולא   ,2:0 מנוצחת  נבחרתנו  ירדה 
באולימפיאדת טוקיו. לעומת הפסד מפתיע 
בורמה,  עם  יחד  הנוער,  נבחרת  זכתה  זה, 
בגביע אסיה לנבחרות נוער בטורניר שנערך 

בסייגון. 

נקודת אור נוספת באותה עונה היתה החלטת 
ההתאחדות להקים מכון לרפואה ספורטיבית 

לרווחת הכדורגלנים.

הכדורגל הישראלי אף זכה לכבוד רב כאשר 
את  ניהל  אשכנזי,  מנחם  הכדורגל,  שופט 
בו  בטוקיו  האולימפי  בטורניר  הגמר  משחק 
זכתה הונגריה במדליית הזהב, לאחר שניצחה 

1:2 את צ’כוסלובקיה.

הנהלת  החליטה   )1965( מכן  לאחר  שנה 
גביע  משחקי  תקנון  את  לשנות  ההתאחדות 
שיסתיימו  המשחקים  כי  וקבעה  המדינה, 
בתוצאת תיקו בתום 120 דקות, יוכרעו בבעיטות 

מ-11 מטר. החלטה זו לא שונתה מאז.

הנבחרת,  של  החדש  היוגוסלבי  המאמן 
להעלותה  הצליח  לא  צ’יריץ’,  מילובאן 
והיא  באנגליה,  העולם  גביע  גמר  למשחקי 
נוצחה בכל ארבעת משחקיה בשלב המוקדם 

מול בלגיה ובולגריה.

לקבוצת הכח רמת-גן היתה שנה זו המוצלחת 
בתואר  לראשונה  זכתה  כאשר  בתולדותיה, 

1958
1968

ההישג הגדול של הכדורגל הישראלי ביבשת אסיה היה בשנת 1964, כאשר ההתאחדות 
אירחה בארץ את טורניר הגמר של גביע אסיה לנבחרות לאומיות. נצחונות באצטדיון 
)1:2(, איפשרו לישראל  ודרום קוריאה   )0:2( )0:1(, הודו  רמת-גן על נבחרות הונג-קונג 
לחגוג זכייה בטורניר. את הגביע העניק נשיא המדינה, זלמן שזר, לקפטן הנבחרת, נחום 

סטלמך.

סטלמך נוגח לשער דרום-קוריאה



1968
1978

נבחרת  מגן  עם  במאבק  דמתי  גדעון 
גביע העולם  דרום-קוריאה במוקדמות 

בסיאול
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העשור החמישי, 1968-1978, היה ללא ספק 
המעניין, המרתק והמשמעותי ביותר בתולדות 

ההתאחדות עד אז.

המאמן  של  בהדרכתו  הספורטיבי,  במישור 
ישראל  נבחרת  הצליחה  שפר,  עמנואל 
האולימפי  הגמר  לטורניר  לראשונה  להעפיל 
מנעה  מטבע  הטלת  ורק   ,)1968( במקסיקו 
של  הגמר  חצי  למשחקי  מלעלות  ממנה 
בלבד  נוספת  אחת  פעם  עוד  רק  הטורניר. 
לטורניר  להעפיל  ישראלית  נבחרת  הצליחה 
גמר אולימפי – מונטריאול 1976 – בהדרכת 
המאמן דוד שוויצר, וגם אז המשיכה עד לשלב 

רבע הגמר.

של  ביותר  הגדול  הספורטיבי  ההישג  אולם 
הכדורגל הישראלי אירע בשנת 1970, עדיין 
עלתה  הנבחרת  כאשר  שפר,  של  בהדרכתו 
עד  בתולדותיה  היחידה  ובפעם  לראשונה 
שנערכו  העולם  גביע  גמר  למשחקי  כה 

במקסיקו.

אמנם  עמדו  לא  המוקדמים  במשחקים 
)שני  אירופיות  יריבות  הנבחרת  של  בדרכה 
מול  וניצחון  תיקו  זילנד,  ניו  על  ניצחונות 
היא השיגה  הגמר  אך במשחקי  אוסטרליה(, 
)הפסד  לסנסציוניות  אז  שנחשבו  תוצאות 
נגד   0:0 שבדיה,  מול   1:1  ,2:0 לאורוגוואי 
איטליה שהגיעה כזכור עד למשחק הגמר בו 

הפסידה לברזיל(.

לכבוד רב זכה במקסיקו גם השופט הישראלי 
הבינלאומי אברהם קליין, שניהל את המשחק 

החשוב בין ברזיל לאנגליה.

שנת 1971 היתה ללא ספק השנה המסעירה 
של  הקמתה  מאז  הישראלי  בכדורגל  ביותר 
הזה,  היום  עצם  עד  ולמעשה  ההתאחדות, 
ובסיומה חל מהפך חשוב ביותר בכל הקשור 

להתאחדות.

חקירה  ועדה  היתה  המהפך  מחוללת 
ממלכתית שהקימה ממשלת ישראל, בראשה 
עמד שופט בית המשפט העליון, משה עציוני.

מספר  במשך  קדמה  הוועדה  להקמת 
וכתבות סנסציוניות  חודשים חרושת שמועות 
בעיתונות הכתובה, לפיה קיימת קניה ומכירה 
של משחקי כדורגל בליגה העליונה, הקשורה 
במיוחד להימורים בלתי חוקיים. במפגיע אף 

נמצאו שחקנים שהודו בכך.

ההתאחדות הגיבה במהירות והקימה מתוכה 
ועדות חקירה, אך בעוד אלו מטפלות בעניין, 
הלכו ונתגלו מדי יום עובדות חדשות שפורסמו 
נכנסה  המשטרה  גם  בעיתונות.  בהרחבה 
מאמנים  שחקנים,  לחקור  והחלה  לתמונה 

וממלאי תפקידים.

כדור השלג התגלגל, ובעקבות דיונים בכנסת 
כאמור  שהחליטה  לממשלה  הנושא  עבר 
ממלכתית.  חקירה  ועדת  להקים  יוני  בחודש 
את  לבדוק  היה  הוועדה  של  תפקידה 
בענף  שנתגלו  הסדרים  אי  בדבר  “השמועות 

הכדורגל בארץ”.

בכדורגל  ומי  המי  כל  את  חקרה  הוועדה 
כי  היתה  העיקרית  ומסקנתה  הישראלי, 
השחיתות בענף הכדורגל הוכחה הרבה מעבר 

החובבות  תקנון  הופר  וכי  הליגה,  למשחקי 
אסור  ומה  מותר  מה  שקבע  ההתאחדות  של 
לשחקנים  אז  שנחשבו  לשחקנים  לשלם 
של  חושיהם  קהו  כי  פסקה  הוועדה  חובבים. 
ועליהם לסיים את  חברי הנהלת ההתאחדות 
יש  כי  החלטה  זו  לפסיקה  נלוותה  תפקידם. 
למנות להתאחדות מנהל כללי בשכר לביצוע 
המדיניות שתיקבע על ידי הנהלת ההתאחדות, 

ואשר יישא באחריות בהתאם לכך.

במבנה  למהפך  הביאה  זו  החלטה 
ומאז  ההתאחדות,  של  האדמיניסטרטיבי 

מיושם תפקיד זה הלכה למעשה.

מסקנות  את  שקיבל  אלון,  יגאל  החינוך,  שר 
הוועדה, הורה לכל חברי הנהלת ההתאחדות 
של  אוקטובר  ובסוף  מתפקידם,  להתפטר 
אותה השנה בחרה האסיפה של ההתאחדות 

הנהלה חדשה.

של  הדפנה  זרי  על  נחה  הלאומית  הנבחרת 
במסגרת  כבר  בלבד.  קצר  זמן  מקסיקו 
המשחקים המוקדמים של אולימפיאדת מינכן 
שנערך  בטורניר  הנבחרת  נכשלה   )1972(
בבורמה, ונוצחה במפתיע בבעיטות 11 מ’ על 
ידי תאילנד החלשה )4:2(. כשלון זה היה נדבך 
הישראלי  הכדורגל  של  הסוף  בתחילת  נוסף 

ביבשת אסיה.

כבר  למעשה  החלה  הגדולה  ההדרדרות 

מרדכי שפיגלר מול שבדיה בגביע העולם 
במקסיקו 1970

1968
1978
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נבחרת  השתתפה  זו  בשנה   .1968 בשנת 
הנוער בטורניר גביע אסיה בסיאול, והנבחרת 
אסיה  גביע  גמר  ממשחקי  חזרה  הלאומית 
)הפסד  בטהרן  שנערכו  לאומיות  לנבחרות 

בגמר לאירן(.

נציגי ההתאחדות דיווחו עם שובם לארץ על 
נתקבלו  שבו  מהאופן  השלילית  התרשמותם 

על ידי המארחים, ומשיפוט עוין במתכוון. 

ההתאחדות  הנהלת  חבר  אלמוג,  מיכאל 
המשלחת  בראש  שעמד  שלה  היו”ר  ולימים 
אין  ספורטיבית  מבחינה  כי  טען  לטהרן, 
ביבשת  בכדורגל  יותר  לעשות  מה  לישראל 
הקונפדרציה,  נשיא  גילו  זאת  למרות  אסיה. 
“הטונקו” – ראש ממשלת מלזיה, והמזכיר קו 
כי  ואף הבטיחו  ישראל,  ידידות כלפי  טייק,  יו 
יתמכו בהצעה לקיים את אליפות אסיה לנוער 

בשנת 1972 בישראל.

כחברה  להצטרף  ביקשה  לבנון  כאשר 
לקונפדרציה, תבעו ממנה השניים שתתחייב 
בהגרלת  ייקבע  כך  אם  ישראל  נגד  לשחק 
התמונה  היתה  עצמו  בשטח  אך  המשחקים, 

שונה. 

קונגרס  במפתיע  קיבל  זאת  בעקבות 
לקבוע  הישראלית  ההצעה  את  הקונפדרציה 
בתקנון סנקציות נגד קבוצות שיסרבו להופיע 
המדינות  אחרת.  או  זו  ממדינה  קבוצה  נגד 
הערביות קיבלו את ההחלטה בתדהמה, וטענו 
בקונפדרציה,  כחברות  נתקבלו  כאשר  כי 
הודיעו מראש כי לא ישחקו נגד ישראל. עתה 
ברור היה כי מדינות ערב יעשו כל מאמץ כדי 

לסלק את ישראל מהקונפדרציה.

בתחילת יולי 1972 הגישה כווית הצעה רשמית 
לסדר היום של קונגרס הקונפדרציה, בה נאמר 
הכדורגל  ממפעלי  ישראל  את  לסלק  יש  כי 
של הקונפדרציה, משום שהשתתפות ישראל 
במפעלים אלה, כך לפי טענת כווית, משתקת 

את הכדורגל הבינלאומי בארצות ערב.

הפעם הורדה ההצעה מסדר היום ברוב של 
החלטה  לבטל  ההתאחדות  ניסיון   .6 נגד   12
המארחת  מדינה  לפיה  בורמה  שהציעה 
תוכל  נוער,  לנבחרות  אסיה  אליפות  את 
כראות  המשתתפות  הנבחרות  את  להזמין 
שנועדה  שאירן,  קרה  גם  כך  נכשל.   - עיניה 
את  הזמינה  לא  ב-1973,  זו  אליפות  לארח 

נבחרתנו - מחזיקת הגביע.

בהתאחדות  נערך  הללו  ההתפתחויות  לאור 
דיון מעמיק לגבי המשך החברות בקונפדרציה 
האסיאנית. רוב חברי ההנהלה היו בדעה כי יש 
האירופי.  בכדורגל  ולהשתלב  אותה  לעזוב 
החוץ,  שר  עם  פגישה  נערכה  הדיון  בעקבות 
אבא אבן, ועם סגן ראש הממשלה ושר החינוך, 
יגאל אלון, במטרה לשכנעם כי יש לעזוב את 

אסיה, אך השניים לא השתכנעו. 

ישראל  על  נחתה  והסופית  הניצחת  המכה 
 .)1974( אסיה  משחקי  בעת  בטהרן  בקונגרס 
נציג כווית נשא נאום ארסי נגד ישראל, ותבע 
לקבל את הצעת ההחלטה שלו שעמדה על 
סדר היום, שעיקריה היו אי שיתופה של ישראל 
ולא לאפשר  בטורנירים הרשמיים של אסיה, 

לישראל לארח טורנירים אסיאתיים.

פירוש  כי  טען  ההתאחדות,  יו"ר  הלר,  מנחם 
ישראל  של  הוצאתה  למעשה  הוא  ההצעה 
אלא  לקבלה  אפשר  אי  ולכן  מהקונפדרציה, 
ברוב של 75 אחוזים מהקולות. לאחר הצבעה 
חשאית נתקבלה ההצעה ברוב של 17 נגד 13, 

ו- 6 נמנעות.

מטהרן  הישראלית  המשלחת  של  שובה  עם 
ודרישה  רשמית,  מחאה  לפיפ”א  שוגרה 
הקונגרס.  החלטת  את  ולבטל  להתערב 
ז'ואאו  נפגש  שנה  אותה  של  באוקטובר 
בציריך  פיפ"א,  של  החדש  הנשיא  הבלאנז’, 
מילצ’ן,  עזריקם  ההתאחדות,  יו”ר  מ”מ  עם 
את  תפקיר  לא  פיפ”א  כי  הודיע  מכן  ולאחר 
עירוב  של  הליך  כל  עם  תשלים  ולא  ישראל 

פוליטיקה בספורט. 

בנובמבר דן הוועד הפועל של פיפ”א, בישיבתו 
ברומא, בערעור הישראלי, והורה לקונפדרציה 
האנטי- בהחלטתה  מחדש  לדון  האסיאנית 

כמובן  היה  לכך  שהתנגד  היחידי  ישראלית. 
נציג כווית, אחמד אל-סעדון. במהלך הישיבה 
פרנקי  ארטמיו  ד”ר  אופ”א,  נשיא  נתבקש 
האיטלקי, למצוא את הדרך לאפשר לישראל 

להשתבץ בכדורגל האירופי.

שנערך  האסיאנית  הקונפדרציה  בקונגרס 
את  מחדש  לאשר  הוחלט  שנתיים  כעבור 
“אפשר  לפיפ”א:  ולהשיב  ישראל,  הרחקת 
לסלק את כל מי שמפריע לקידום הכדורגל 

ביבשת אסיה”.

הכדורגל  של  אסיה  עידן  כי  ברור  היה  עתה 
הוחלט,  בהתאחדות  לחלוטין.  תם  הישראלי 

1968
1978

כוכבי נבחרת ישראל
מימין: יהושע פייגנבוים, גיורא שפיגל 

ומרדכי שפיגלר

השוער יצחק ויסוקר

 משלחת ישראל עם הקצונה הגבוהה
 של אירן  בטהרן בשנת 1968
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ישראל  של  בצירופה  במרץ  לטפל  אחד,  פה 
הבין  החוץ  גם משרד  האירופית.  להתאחדות 
באסיה.  ולשחק  לחזור  תוכל  לא  שישראל 
הקונפדרציה  פנתה  אחת  ובעונה  בעת 
לשחרור  לפעול  בבקשה  לפיפ”א  האסיאנית 
ישראל מהזירה האסיאנית, דהיינו, לא לשבץ 
את ישראל עם יריבות השייכות לקונפדרציה 

גם במפעלים שמארגנת פיפ”א.

ההתאחדות  ביקשה  לעיל,  האמור  לאור 
הישראלית מפיפ”א לשבץ את נבחרת ישראל 
של  המוקדמים  במשחקים  האירופי,  בבית 
גביע העולם. בהצבעה חשאית בפיפ”א הוחלט 
על  מחאה  כאות  ישראל,  בקשת  את  לדחות 
החרם שהטילה הקונפדרציה האסיאנית עליה, 

וכן שהחלטת הקונגרס בטהרן אינה חוקית.

אגב, ב-1975 שובצה ישראל בבית ג’ האסיאני, 
יפן,  עם  יחד  משנה,  אזורי  לשלושה  שחולק 
ישראל  וטיוואן.  קוריאה  דרום  הפיליפינים, 
המשנה,  מאזורי  כאחד  למעשה  הוגדרה 
ונקבע כי נבחרתה תתמודד עם המנצחות של 
שני האזורים האחרים. מנצחות אלה היו דרום 

קוריאה ויפן.

ברמת-גן  פעמיים  יפן  את  ניצחה  ישראל 
בתוצאה 0:2 לאחר שיפן ויתרה על הביתיות 
עם   0:0 בתיקו  וסיימה  הגומלין(,  במשחקי 
 20( דרום קוריאה. במשחק הגומלין בסיאול 
 ,1:3 קוריאה  דרום  ניצחה   )1977 במארס 
מהשתתפות  ישראל  נבחרת  את  והדיחה 
במשחקי גמר גביע העולם ב-1978. זה היה 
המשחק הרשמי האחרון של נבחרת ישראל 

ביבשת אסיה.

בשנת  הבכירה  הליגה  משחקי  סיום  לקראת 
“לא  משחקים  על  רינונים  נשמעו   ,1975
לליגה  ירידה  למניעת  במאבקים  כשרים” 
היתה  אף  התחתית  במשחקי  ביותר.  הנמוכה 
התנהגות בלתי ספורטיבית של קהל אוהדים, 
הוכו  חיפה  להפועל  יפו  מכבי  בין  ובמשחק 

שחקניה של זו האחרונה. 

אולמרט,  אהוד  צעירים,  כנסת  חברי  שני 
שריד,  ויוסי  ישראל,  ממשלת  ראש  לימים 
למאבק  יצאו  והתרבות,  החינוך  שר  לימים 
הבכירה  שהליגה  בטענה  ההתאחדות  נגד 
הנושא  ספורטיבי.  באופן  לסיומה  הגיעה  לא 
נידון בפני ועדת הספורט של הכנסת, וממנה 
לשר החינוך והתרבות אהרון ידלין. זה האחרון 
פלד,  אלעד  בראשות  מומחים”  “ועדת  מינה 
והתרבות, ששללה את  החינוך  מנכ”ל משרד 
ועדת הספורט של הכנסת להקפיא  המלצת 
“ועדת  קבעה  זאת  עם  הליגה.  משחקי  את 
הבאה  המשחקים  בעונת  כי  המומחים” 
)1975/76( ישחקו בליגה העליונה 18 קבוצות 
קודמות.  בעונות  מקובל  שהיה  כפי   16 ולא 
וקבוצת הפועל באר- הליגה הגיעה לסיומה, 

בתואר  בתולדותיה  לראשונה  זכתה  שבע 
האליפות.

ההתאחדות  הצליחה  הבינלאומי  במישור 
קונגרס  ראשון.  אירופי  להישג  להגיע 
הקבוצות  קבלת  את  אישר  האינטרטוטו 
הישראליות לגוף זה, והן החלו לשחק במפעל 

שנה לאחר מכן.

אירוע טראגי התרחש בדצמבר 1975, כאשר 
מכבי  בין  ג’  ליגה  במסגרת  משחק  במהלך 

רחובות לכפר גבירול פרצה קטטה שבה נדקר 
למוות מרדכי קינד, שחקן מכבי רחובות. הרצח 
שהביאה  בציבור  ומובנת  רבה  לתסיסה  גרם 
לדחיית המשך המשחקים. הרוצח, אגב, נידון 
בשל  מאסר  שנות   13 של  יחסית  קל  לעונש 

היותו קטין.

הלאומית  הנבחרת  השתתפה  ב-1976 
בו  בטורניר הגמר באולימפיאדת מונטריאול, 
השיגה 3 תוצאות תיקו )0:0 עם גואטמלה, 2:2 
מול מקסיקו, 1:1 עם צרפת – את שער השוויון 
לצרפת הבקיע בבעיטת עונשין מישל פלטיני, 
כיום נשיא אופ”א(, אך העפילה לרבע הגמר 
ההצלחה  למרות  ברזיל.  מול   4:1 נוצחה  שם 
נכשלה  כאשר  הנבחרת  אכזבה  במונטריאול 
גביע  של  הגמר  למשחקי  להעפיל  בניסיונה 

העולם )1978(. 

הבינלאומי  במישור  המשחק  ברמת  הנסיגה 
הישראליות  הקבוצות  ושל  הנבחרת  של 
 6:0 תל-אביב  מכבי  של  צורבים  )הפסדים 
לנוטינגהאם  ו-7:1  הבלגית,  לאנדרלכט 
האנגלית( העלתה לדיון את נושא המקצוענות 
את  בכך  ראו  שמצדדיו  הישראלי,  בכדורגל 
הדרך היחידה לשיפור רמת המשחק. בינתיים 
דחתה אופ”א בהשפעת מדינות הגוש הסובייטי 
את ההחלטה לשלב את הקבוצות הישראליות 

במשחקי גביעי אירופה השונים. 

1968
1978

נבחרת הנוער של ישראל לאחר זכייתה 
בגביע אסיה



1978
1988

שוער מכבי חיפה, אבי רן, בולם נגיחה 
של חלוץ מכבי נתניה דוד לביא
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 50 יובל  את  ההתאחדות  חגגה   1978 בשנת 
ביקורו  היתה  הכותרת  גולת  קיומה.  שנות 
הבלאנז’  ז’ואאו  פיפ”א,  נשיא  של  בארץ 
בעבר  פיפ”א  מזכיר  בלאטר,  ספ  בלוויית 
סגנית  הולנד,  נבחרת  כיום.  פיפ”א  ונשיא 
ידידותי  במשחק  ניצחה  העולם,  אלופת 

ברמת-גן 1:2 את נבחרת ישראל. 

שנה לאחר מכן רווחה ההתאחדות נחת, כאשר 
הנבחרת הלאומית שובצה למשחקים הקדם 
אולימפיים בבית אירופי. במשחקים ידידותיים 
שקדמו לכך נראה היה שהנבחרת עלתה על 
דרך המלך, עם ניצחונות בארץ על אוסטריה 

)0:1( ויוון )1:4(. 

אולימפי  הקדם  בטורניר  הראשונה  היריבה 
רמת-גן  באצטדיון  שניצחה  בלגיה,  היתה 
את נבחרתנו 0:2. נקודת אור היתה במשחק 
)1:1(, אך בגומלין ברמת- נגד ספרד  החוץ 
בלגיה,  מול   0:0  .3:0 ישראל  הובסה  גן 
 )1:1  ,3:4( הולנד  נגד  תיקו  ותוצאות  וניצחון 
הגמר  לטורניר  להעפיל  כדי  הספיקו  לא 

האולימפי.

את מקומו של עמנואל שפר, מאמן הנבחרת, 
ולמשחקים  מנסל,  ג’ק  האנגלי,  תפס 
הוגרלה   1982 העולם  גביע  של  המוקדמים 
ישראל לבית אירופי עם צפון אירלנד, שבדיה, 
רב  צופים  קהל  שמשכו  ופורטוגל,  סקוטלנד 

לאצטדיון רמת-גן. 

נגד   1980 מרץ  בחודש  הראשון  המשחק 
ללא  אך הסתיים  רבות,  אירלנד הבטיח  צפון 
השיגה   )1:1( מכובדת  תיקו  תוצאת  שערים. 

הנבחרת נגד שבדיה בשטוקהולם, אך כשלה 
בליסבון נגד פורטוגל, 3:0. 

החלטה  ההתאחדות  קיבלה  שנה  באותה 
עידן  לסיומו  הגיע  שנים   52 לאחר   - חשובה 
הכדורגל החובבני ואת מקומו תפס סוף סוף 

הכדורגל המקצועני.

במוקדמות  המוקדמים  המשחקים  המשך 
גן,  ברמת  טובות.  בישר  לא  העולם  גביע 
למרות משחק מעולה, ירדה הנבחרת מנוצחת 
הפסידה  בגלזגו  ובגומלין  סקוטלנד,  מול   1:0
את  ישראל  אירחה  באוקטובר  ב-28  אך   ,3:1
פורטוגל במשחק הגומלין ברמת-גן. איש לא 
נתן כל סיכוי לנבחרת, אולם דווקא אז זכתה 
מניצחונותיה  באחד  הישראלית  הנבחרת 
הגדולים במסגרת רשמית. מנסל וחניכיו הממו 
לא רק את היריב אלא גם את רבבות הצופים, 
 1:3 התוצאה  היתה  דקות   18 לאחר  כשכבר 
הניצחון  גיבור  סנסציוני.   1:4 ובסיום  לישראל, 
היה החלוץ בני טבק שהבקיע שלושה שערים. 
במשחקה האחרון במסגרת זו הפסידה ישראל 

1:0 בבלפסט לצפון אירלנד.

לא   1982 בשנת  שפרצה  לבנון  מלחמת 
בינארצי.  משחק  אף  לערוך  כמובן  אפשרה 
ואת  תפקידו,  את  סיים  מנסל  ג’ק  המאמן 
נבחרת  שהכין  מרימוביץ’  יוסף  תפס  מקומו 

אולימפית חדשה.

הנהלת  קיבלה  האדמיניסטרטיבי  במישור 
ההתאחדות את ההחלטה לשנות את שיטת 
באירופה,  מקובלת  שהיתה  כפי  הניקוד 
)במקום  לניצחון  נקודות   3 הענקת  היינו 
 1982/83 יושמה בעונת  שתיים(. ההחלטה 

ונהוגה עד היום.

שבוע כדורגל יוצא דופן היה בכל זאת בארץ 
נערך  באותה שנה, כאשר באצטדיון רמת-גן 
טורניר משולש בו השתתפו הקבוצה הגרמנית 
והנבחרת  האנגלית  טוטנהאם  מינשנגלדבך, 
זכתה  בטורניר  הישראלית.  האולימפית 
מינשנגלדבך שניצחה את טוטנהאם 0:2 ואת 

בני טבק, חלוץ נבחרת ישראל,
הבקיע שלושער לרשת פורטוגל

אורי מלמיליאן כוכב בית"ר ירושלים 
ונבחרת ישראל

מימין: עודד מכנס, השוער אריה אלטר, 
חיים בר ודוד לביא, כוכבי מכבי נתניה

1978
1988
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הנבחרת האולימפית 1:3. טוטנהאם והנבחרת 
האולימפית סיימו בתיקו 2:2.

בנבחרת  היה   1983 בשנת  הפעילות  מרכז 
רבות,  חדשות”  “פנים  היו  בה  האולימפית 
ומולה בטורניר המוקדמות לאולימפיאדת לוס 
נבחרות  ופורטוגל,  גרמניה  התייצבו  אנג’לס, 

אירופיות בכירות. 

פעמיים,  נבחרתנו  את  ניצחו  הגרמנים 
והעפילו  בארץ,  ו-0:1  החוץ  במשחק   0:2
הנבחרת  זאת השיגה  לעומת  לאולימפיאדה. 
פורטוגל  על  בארץ  נאה  ניצחון  הישראלית 

)0:1(, אך הפסידה בגומלין 2:1.

למרות ההפסדים הללו, נהר קהל רב לחזות 
יריבים  מול  הנבחרת  של  הידידות  במשחקי 
אפס  עד  מילאו  צופים  אלף   46 מעולים. 
מקום את יציעי אצטדיון רמת-גן במשחק בו 
את  ישראלית  נבחרת  מרתק  במשחק  ניצחה 
 .3:4 ליברפול  האנגלית  הפאר  קבוצת  כוכבי 
מלהיבה  הופעה  לנבחרת  היתה  יותר  מאוחר 

באצטדיון  משחקה  את  כשסיימה  ומכובדת, 
עם   2:2 בתיקו  גדותיו,  על  המלא  בלומפילד 

נבחרת אורוגוואי.

מי  על  התנהלו  עונה  באותה  הליגה  משחקי 
הפועל  בין  הגמר  רבע  משחק  אבל  מנוחות, 
להפועל(   0:2( ירושלים  לבית”ר  תל-אביב 
גרם להתפרעות של חלק מאוהדי בית”ר. רק 
ערעור הקבוצה הירושלמית בבית הדין העליון 
רדיוס,  משחקי  של  העונש  להמתקת  הביא 
ממשחקי  הרחקה  של  החמור  העונש  וביטול 

הגביע בשנה לאחר מכן.

שנה   1984 שנת  היתה  הבינלאומי  במישור 
רק  אולם  הלאומית,  לנבחרת  ומוצלחת  פורייה 
שלושה  ניצחה  הנבחרת  ידידותית.  במסגרת 
משחקים, הבולט שבהם, 0:3 על נבחרת אירלנד 
שכללה כוכבים מהליגה האנגלית. כמו כן סיימה 
הנבחרת 4 משחקים בתיקו, והפסידה רק משחק 

אחד בחוץ לנבחרת צפון אירלנד 3:0.

בתולדות  מהמרתקים  היו  הליגה  משחקי 
הכדורגל הישראלי. עד למחזור הלפני האחרון 
אך  הטבלה,  בראש  ירושלים  בית”ר  הובילה 
הפסד ביתי להפועל ת”א הביא את האליפות 

למכבי חיפה, לראשונה בתולדותיה.

מרתקים  היו   1985 בשנת  הליגה  משחקי  גם 
תואר  על  צמוד  מאבק  בהם  והתנהל  ביותר, 
ירושלים.  לבית”ר  חיפה  מכבי  בין  האליפות 

 משה סיני ודייגו מראדונה לפני המשחק 
הבין-ארצי בו ניצחה ארגנטינה 2:7

אבי כהן וקני דלגליש, מקיפים במכונית 
ספורט את איצטדיון רמת-גן לפני 

המשחק נגד ליברפול

1978
1988
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השתיים התחלקו בסופו של דבר בשני תארים 
מכובדים, מכבי חיפה זכתה בתואר האליפות 

ובית”ר ירושלים בגביע המדינה. 

אכזבה.  היתה  שוב  הבינלאומי  במישור 
לקראת  מבחן  משחקי  ערכה  הנבחרת 
גביע  של  המוקדם  בטורניר  השתתפותה 
יותר  קלות  נראו  היריבות   .1986 העולם 
עם  רבות  הבטיח  הראשון  והשלב  מבעבר, 
 .)0:5  ,0:6( טייוואן  נבחרת  על  ניצחונות  שני 
אולם המפגש הראשון באצטדיון רמת-גן עם 
האוסטרלים  קשות.  אכזב  אוסטרליה  נבחרת 
בתיקו  הסתיים  הגומלין  משחק   ,1:2 ניצחו 
זילנד 3:1  1:1, ואחריו בא הפסד מפתיע לניו 
שסתם את הגולל על הסיכוי להופיע במשחקי 

גמר גביע העולם.

שוב היו אלה משחקי הליגה שגנבו את ההצגה, 
האחרון  המשחק  קבע   1986 בשנת  כאשר 
מילאו  צופים  אלף   22 האליפות.  גורל  את 
במשחק  לחזות  כדי  בלומפילד  אצטדיון  את 
חיפה.  למכבי  תל-אביב  הפועל  בין  הקובע 
לזכות  כדי  לחיפנים  הספיקה  תיקו  תוצאת 
ישיגו את מבוקשם,  היה שהם  ונראה  בתואר, 
אולם 5 דקות לפני הסיום כבש גיל לנדאו את 
התל-אביבית  לקבוצה  שהקנה  היחיד  השער 

את תואר האליפות.

מילאו  שנה,  באותה  מאי  חודש  בתחילת 
אוהדי הנבחרת את יציעי אצטדיון רמת-גן, 
מראדונה  ארמנדו  דייגו  העל  כוכב  כאשר 
נגד  לשחק  ארגנטינה  נבחרת  עם  הגיע 
את  הלהיב  הגדול  הכוכב  ישראל.  נבחרת 
משבעת  שניים  והבקיע  הצופים,  קהל 

 7:2 השערים של נבחרתו שהנחילה תבוסה 
לנבחרת הישראלית.

נבחרת  בארץ  לראשונה  הופיעה  לכן  קודם 
רב  צופים  קהל  היא  גם  שמשכה  אנגליה 
את  וניצחה  המחודש,  רמת-גן  לאצטדיון 

נבחרת ישראל על חודו של שער 1:2.

רבה  תקווה  היתה  הבינלאומי  במישור 
שהמאמצים שנעשו ברציפות מאז שנת 1974 
לקבל  סוף  סוף  תסכים  ואופ”א  פרי,  יישאו 
אבל  הישראלית.  ההתאחדות  את  לשורותיה 
ברית  בראשות  הקומוניסטיות  המדינות  גוש 
המועצות, סיכל בהצבעה את ההצעה לצירוף 
בפורטוגל.  שנערך  אופ”א  בקונגרס  ישראל 
ראש ממשלת ישראל דאז שמעון פרס, כיום 
נשיא המדינה, יצא לבריטניה וביקש ממרגרט 
תאצ’ר שכיהנה אז כראש הממשלה ומג’פרי 
האו, שר החוץ, להפעיל בעתיד את השפעתם 

לקבלת ישראל לאופ”א.

יוסף מרימוביץ’ שאימן את הנבחרת מאז שנת 
מינתה  וההתאחדות  תפקידו,  את  סיים   1983

במקומו את היוגוסלבי מיליינקו מיחיץ’.

הנבחרת  הופיעה  מיחיץ’  של  שרביטו  תחת 
בשנת 1987 בשמונה משחקים ידידותיים, אך 
לא רשמה בהם אף לא נצחון אחד. המשחק 
 )1:1( תקוות  הפיח  אירלנד  צפון  עם  הראשון 
אבל אחריו באו שני הפסדים בארץ לגרמניה 
 3 ערכה  אף  הנבחרת   .)4:0( וברזיל   )2:0(
 ,)1:0( לשוויץ  הפסידה  בהם  בחו”ל  משחקים 
רומניה )3:2( ואירלנד )5:0(. שוויץ הגיעה לארץ 
המשחק  ואפילו   ,0:2 וניצחה  גומלין  למשחק 

החלשה  מלטה  נבחרת  נגד  בחיפה  שנערך 
הסתיים באכזבה רבתי )1:1(.

של  בחופה  יולי  בחודש  אירע  טרגי  אירוע 
מכבי  של  המצוין  השוער  רן,  אבי  הכנרת. 
חיפה ונבחרת ישראל, יצא באופנוע ים למרכז 
ניסיון  סירת ספורט.  בו  ולפתע פגעה  הכנרת 
עלו  חייו  את  להציל  הראשונה  העזרה  אנשי 
כולה.  בתוהו. האבל הכבד עטף את המדינה 
יצחק שמיר, שהשתתף  ראש הממשלה דאז, 
שנערך  ללוויה(  )שקדם  האבל  בטקס 
באצטדיון קרית אליעזר בחיפה, אמר: “נגדע 

ספורטאי למופת”.

ההתאחדות הנציחה את זכרו בין היתר בהצבת 
ההלבשה  חדרי  שליד  האירוח  בחדר  פסל 
המדינה  גביע  ובקריאת  רמת-גן,  באצטדיון 

לנוער על שמו.

גם עם המאמן מיחיץ’ לא עלה בידי הנבחרת 
בסיאול  האולימפי  הגמר  לטורניר  להעפיל 
שנערך  אולימפי  הקדם  בטורניר   ,)1988(
הראשון  המקום  את  זילנד.  וניו  באוסטרליה 
 0:2 שניצחה  אוסטרליה  תפסה  זה  בטורניר 
את ישראל, וסיימה עימה בגומלין בתיקו אפס. 
את  להחליף  כדי  האלו  בכשלונות  היה  די 
ובפעם הראשונה בתולדות הכדורגל  מיחיץ’, 
יצחק  מאמנים:  שני  לנבחרת  מונו  הישראלי 

שניאור ויעקב גרונדמן.

שבתאי לוי וגיל לנדאו חוגגים את זכיית 
הפועל תל-אביב באליפות

1978
1988



1988
1998

אנדריי  הרוסי,  החלוץ  עם  רוזנטל  רוני 
קנצ'לסקיס, לאחר המשחק ברמת-גן
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משה סיני בפעולה במשחק מול פולין

מהפכני  שינוי  חל   )1988( השביעי  בעשור 
נערכו  לראשונה  הבכירה.  הליגה  במבנה 
משחקי הליגה בשני שלבים: בשלב הראשון 
השני  ובשלב  רגילים,  ליגה  משחקי  נערכו 
ותחתון.  עליון  “פליי-אוף”  משחקי  התקיימו 

שינוי זה נמשך 4 עונות נוספות.

באותה שנה הציעה ההתאחדות לאינטרטוטו 
לארח בארץ את הקונגרס של גוף זה, וההצעה 
נתקבלה פה אחד. האירוח נחל הצלחה רבה 
הכדורגל  בהתאחדויות  נרחבים  להדים  וזכה 
שוב  נערך  בלבד  שנים   3 לאחר  האירופיות. 
הקונגרס בארץ, ותרם ליחס אוהד להתאחדות 

ביבשת אירופה.

צעד  על  ההתאחדות  החליטה  העונה  בסיום 
מהפכני בהתירה שיתוף שחקנים זרים, שאף 
מספר  לצמצום   )1990( מכן  לאחר  הביא 

הקבוצות בליגה הבכירה מ-14 ל-12.

צמד המאמנים הישראלי, יצחק שניאור ויעקב  
ולתמיכה  רב  לעידוד  בעבודתו  זכה  גרונדמן, 
רחבה, ונראה היה כי סוף סוף תצליח הנבחרת 
ותעפיל   ,1970 משנת  ההישג  על  לחזור 

למשחקי הגמר של גביע העולם )1990(.

אחד  בבית  ישראל  שובצה  הראשון  בשלב 
רמת- באצטדיון  זילנד.  וניו  אוסטרליה  עם 
וסיימה   ,)0:1( זילנד  ניו  את  ישראל  ניצחה  גן 
משחקה  את  זה  באצטדיון  שיא  קהל  לעיני 
הגומלין  במסע   .1:1 בתיקו  אוסטרליה  עם 
ישראל את  סיימה  אוסטרליה  ליבשת  הארוך 
זילנד,  ניו  נגד   2:2( תיקו  בתוצאות  משחקיה 
ניו  של  מפתיע  ניצחון  אוסטרליה(.  נגד  ו-1:1 

זילנד על אוסטרליה )2:0( העניק לישראל את 
ראשות הבית.

בשלב השני על כרטיס העלייה למשחקי הגמר 
חוץ  במשחק  להתמודד  הנבחרת  על  היה 
אמריקה  מדרום  קולומביה  נבחרת  עם  ובית 
)אוקטובר 1989(. הפסד מינימלי )1:0( במשחק 
לקראת  והעניין  המתח  להישג.  נחשב  החוץ 
משחק הגומלין שבועיים לאחר מכן באצטדיון 
רמת-גן הרקיע שחקים, וכל הכרטיסים נחטפו 

שבועות לפני המשחק.

עלה  לא  אך  רע,  לא  הציגה משחק  הנבחרת 
ברגלי שחקניה להכריע את המשחק שנסתיים 
למשחקי  קולומביה  את  ושלח  אפס  בתיקו 

הגמר באיטליה.

במשחקי הליגה באותה שנה אירע דבר מוזר. 
אלופת השנה שעברה, הפועל תל-אביב, ידעה 
בחורף טלטלה לא קטנה כאשר שחקניה לא 
על  כמחאה  חיפה  מכבי  עם  למשחק  הופיעו 
ומכאן  נענשה  הקבוצה  שכרם.  תשלום  אי 
החלה הדרדרות, שהסתיימה בכך שלראשונה 
לליגה  תל-אביב  הפועל  ירדה  בתולדותיה 

השנייה.

משחק נוסטלגי מלא חוויות נערך באותה שנה 
הוותיקים  זה משחק  היה  באצטדיון בהרצליה. 
בין נבחרות ישראל וברית המועצות, שכללו את 
השחקנים שהתמודדו בשנת 1956 במוסקבה 

וברמת גן, במסגרת הבית הקדם אולימפי.

אורח הכבוד במשחק היה השוער האגדי לב 
יכול היה כמובן  ולא  יאשין שהגיע על קביים, 

לאחר  נשאר  יאשין   .)2:2( במשחק  להשתתף 
מכן בארץ לטיפול רפואי מסור.

היה החשוב  העשור השביעי של ההתאחדות 
לאחר   .1928 בשנת  הקמתה  מאז  ביותר 
ספור,  אין  פגישות  נלאים,  בלתי  מאמצים 
וכעשרים  בינלאומיים  אישים  של  מעורבות 
שנה של טלטולים בין יבשות, הוגשם החלום. 
 – אופ”א   – האירופית  הכדורגל  התאחדות 
את  לקבל  ספור  אין  דחיות  לאחר  הסכימה 

ישראל כחברה מלאה בה.

 ,1990 בשנת  אירע  הראשון  המעשי  הצעד 
כאשר קונגרס אופ”א שנערך במלטה החליט 
לקבל את נבחרת ישראל עד גיל 21 למפעלי 
ישראל  הוגרלה  כן  כמו  האירופיים.  הכדורגל 
בבית אירופי למשחקים המוקדמים של גביע 

העולם.

מן הראוי לציין כי אירועים שלא נראו חשובים 
לכאורה לקבלת ישראל למשפחה האירופית 
תרמו אף הם. בראש ובראשונה היה זה טורניר 
נוער  לנבחרות  המסורתי  הבינלאומי  החורף 
ונמשך   ,1974/75 בעונת  שהתחיל  ונערים 
שנה.  מ-20  למעלה  שנה  מדי  בהצלחה 
אירופה,  ברחבי  גלים  היכו  אלה  טורנירים 
וההתאחדות זכתה לשבחים רבים על ארגונם 
הצלחתה  פעם  לא  לכך  הוסיפה  המוצלח. 
הספורטיבית של הנבחרת הישראלית במפעל 
האירופיות  המשלחות  שראשי  והעובדה  זה, 
המשרות  את  מכן  לאחר  נשאו  לטורנירים 
כך  ובאופ”א.  בארצותיהם  ביותר  הבכירות 
למשל, לנארט יוהנסון ביקר לראשונה בארץ 
נבחרת  עם  השבדית  ההתאחדות  כמזכיר 

לאחר מאמצים רבים ישראל מתקבלת 
לאופ"א

1988
1998
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שנים  מספר  ולאחר  זו,  מדינה  של  הנוער 
נבחר לנשיא אופ”א, אז הטיל את מלוא כובד 
השתתפות  גם  ישראל.  של  לצירופה  משקלו 
האינטרטוטו  במשחקי  הישראליות  הקבוצות 

תרמו את חלקם.

תומך נלהב נוסף שרבים לא יודעים עד כמה 
התאחדות  יו”ר  היה  תרומתו,  היתה  גדולה 
של  הפועל  הוועד  וחבר  האירית  הכדורגל 
היה  ה-80  שנות  בסוף  קייסי.  דאס  אופ”א, 
להתאחדות  סודי  מכתב  ששלח  קייסי  זה 
ראשי  ישיבת  פרוטוקול  ובו  הישראלית 
התאחדויות הגוש הבריטי )אנגליה, סקוטלנד, 
נושא  נידון  בה  אירלנד(  וצפון  אירלנד  וויילס, 
קייסי  של  ממכתבו  הישראלית.  ההצטרפות 
הצעדים  את  לכלכל  כיצד  ללמוד  היה  ניתן 
הבאים על מנת שהגוש הבריטי יתמוך בבקשה 

הישראלית להתקבל לאופ”א. 

ישראל  צירוף  למניעת  ה”תירוצים”  אחד 
לאופ”א )בנוסף להיבט הבטחוני( היה בטענה 
בעוד  לאסיה,  גיאוגרפית  שייכת  ישראל  כי 
מדינה  רק  כי  במפורש  קובע  אופ”א  שתקנון 

ביבשת אירופה יכולה להתקבל לשורותיה.

יו"ר ההתאחדות האנגלית  סר ברט מיליצ’יפ, 
החלטה  שניסח  זה  היה  במקצועו,  דין  ועורך 
מחודשת בתקנון )שאושרה גם על ידי פיפ”א( 
נוסף  אדם  ישראל.  קבלת  את  שאפשרה 
היה  לפרסום  זכה  ולא  העניינים  בסוד  שהיה 
אדגר אוברטיפר, מזכיר התאחדות הכדורגל 
לאוברטיפר  האינטרטוטו.  וגזבר  השוויצרית 
וקרובים ביותר עם ראשי  היו קשרים הדוקים 
ההתאחדויות האירופאיות, ומדי שנה הוא היה 

זה ששיגר לארץ את נבחרת הנוער של שוויץ 
לטורניר החורף הבינלאומי.

עשורים  כשני  שנמשך  המאבק  בראשות 
עזריקם  עמד  לאופ”א  ישראל  של  לצירופה 
ולצידו  ההתאחדות,  יו”ר  כמ”מ  שכיהן  מילצ’ן 
בר-סבר,  זאב  )הלר,  השונים  הראש  יושבי 
סווירי(  שאול  הברפלד,  חיים  אלמוג,  מיכאל 

ופקידיה הבכירים של ההתאחדות.

חשיבות רבה היתה גם לפגישות שערכו ראשי 
ספ  והמזכיר  פיפ”א  נשיאי  עם  ההתאחדות 
ושוב  שוב  אשר  פיפ”א(,  נשיא  )כיום  בלאטר 
נתבקשו להפעיל את מלוא השפעתם בנושא. 
בציריך   1992 בשנת  שנערך  פיפ”א  קונגרס 
את  לקבל  אופ”א  המלצת  את  אמנם  אישר 

ישראל כחברה מלאה.

סוף  הונף   1994 בשנת  בווינה  אופ”א  בקונגרס 
סוף דגל ישראל לצד דגלי מדינות אירופה - אות 
לקבלת ההתאחדות הישראלית כחברה מלאה 
חדש  פרק  והחל  תקופה  תמה  בכך  באופ”א. 

חשוב ומכריע בתולדות הכדורגל הישראלי.

במישור הספורטיבי היה עשור זה מלא באירועים 
שנת  של  מאי  בחודש  כמוהם.  מעין  מעניינים 
בדרכה  לארץ  ארגנטינה  נבחרת  הגיעה   1990
למשחקי גמר גביע העולם באיטליה. שוב ניתנה 
בפעולה  לראות  הכדורגל  לחובבי  ההזדמנות 
את מראדונה הגדול שאמנם הבקיע את אחד 

השערים בניצחון על נבחרת ישראל 1:2.

ברית  נבחרת  שוב  הופיעה  שנים   34 לאחר 
ידידותית  במסגרת  לראשונה  המועצות 

במשחק נגד ישראל באצטדיון רמת-גן לעיני 
40 אלף צופים. קדם למשחק אירוע לא נעים, 
כאשר שחקני הנבחרת ששיחקו בקבוצות בחוץ 
לארץ סירבו להתייצב למשחק בטענה כי לא 
נענו תביעות הביטוח שלהם. הנבחרת עלתה 
למשחק בהיעדרם של רוני רוזנטל )ליברפול(, 
)סטנדרד  תקוה  ושלום  )מכלן(  אוחנה  אלי 
גם  שהופנו  בוז  בקריאות  ונתקבלה  ליאז’( 
ככל  ההפתעה,  למרבה  הכבוד.  תא  לעבר 
שמחוגי השעון זזו קדימה, החל הקהל לעודד 
את השחקנים שגילו משחק מצויין ואף סיימו 

אותו בנצחון סנסציוני )2:3(.

 1991 בראשית  שפרצה  המפרץ  מלחמת 
דן  גוש  על  עירק  של  הסקאדים  מטח  ועימה 
ואזור חיפה, הפסיק את הפעילות לזמן מה כך 
שמשחקי הליגה חודשו רק בחודש מרץ. באותה 
שנה שוב לא עלה בידי הנבחרת האולימפית 
אולימפיאדת  של  הגמר  לטורניר  להעפיל 
יוון,  )ישראל,  הישראלי  מהבית  ברצלונה. 
קפריסין, שבדיה( העפילה לברצלונה נבחרת 
שבדיה שגברה על ישראל 0:2, וסיימה עימה 

בתיקו אפס באצטדיון רמת-גן.

גם בהדרכתו של המאמן החדש שלמה שרף 
לא הצליחה הנבחרת להעפיל למשחקי גמר 
גביע העולם. בשלב המוקדם בשנת 1992 היא 
הפסידה 3 משחקים ברציפות )לאוסטריה 5:2, 
נפתחה   1993  .)2:0 ולבולגריה   3:1 לשבדיה 
רמת-גן,  באצטדיון  לצרפת   4:0 בהפסד 
לאחר   5:0 שבדיה  מול  בשטוקהולם  ומפלה 

אייל ברקוביץ' מול נבחרת צרפת 

1988
1998
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תיקו 2:2 עם בולגריה. התאוששות מה נראתה 
במשחק החוץ נגד פינלנד )0:0(.

הנבחרת  חוללה   )1993( שנה  באותה  אולם 
סנסציה עולמית, והשיגה את אחד הניצחונות 
ל”ניצחון  בצדק  הנחשב  שלה  הגדולים 

היסטורי” בתולדותיה. 

נפלה  פרינס  דה  בפארק  באוקטובר  ב-13 
ההפתעה. עד הדקה ה-83 עוד הובילה צרפת 
ישראל את  5 דקות, הפכה  1:2, אבל אז תוך 
וראובן   )84( התוצאה על פיה. אייל ברקוביץ’ 
שני  והוסיפו  המהפך,  את  חוללו   )89( עטר 
רונן  של  הראשונה  במחצית  לשערו  שערים 
אלפי  את  והשאירה   2:3 ניצחה  ישראל  חרזי. 
הצופים שגדשו את היציעים המומים. עד עצם 
היום הזה זוכרת צרפת את ההפסד המפתיע. 
המשלחת הישראלית נתקבלה בארץ בכבוד 
מלכים ואף הוזמנה לקבלת פנים אצל נשיא 

המדינה עזר וייצמן. 

רב.  זמן  נמשכה  לא  הישראלית  האופוריה 
 1:1 בתיקו  נפרדה  היא  שבועיים  לאחר 
אבל  רמת-גן,  באצטדיון  אוסטריה  מנבחרת 
איכזבה אף יותר כשהפסידה באותו אצטדיון 

לנבחרתה החלשה של פינלנד 3:1. 

ההתאחדות  משרדי  עברו  שנה  באותה 
בטקס  רמת-גן.  באצטדיון  החדש  למשכנם 
ההשקה של המשרדים נכח גם נשיא אופ”א 

לנארט יוהנסון.

ישראל  נבחרת  השתתפה   1994 בשנת 
לאליפות  המוקדמות  במשחקי  לראשונה 

המוקדם  בשלב  לאומיות.  לנבחרות  אירופה 
היא הוגרלה שוב עם צרפת, והיריבות האחרות 

היו רומניה, פולין, סלובקיה ואזרבייג’אן. 

ימין  ברגל  המשחקים  את  פתחה  ישראל 
)ניצחון ביתי על פולין 1:2, תיקו בית 2:2 עם 
ותיקו  אזרבייג’אן  על  חוץ  ניצחון  סלובקיה, 
ביתי 1:1 עם רומניה(. אך בשלב השני, בשנת 
משחקי  ארבעת  בכל  ישראל  נוצחה   ,1995
 1:0 לרומניה,   2:1 לפולין,   4:3( שלה  החוץ 
בתיקו  ונפרדה  לצרפת(,   2:0 לסלובקיה, 
גן.  ברמת  צרפת  מנבחרת  מחמיא  אפס 
הגמר  לטורניר  אפוא,  העפילה,  לא  ישראל 
האירופי. בחודש מאי באותה השנה אירחה 
אלופת  ברזיל,  את  ברמת-גן  נבחרתנו 
בהפסד  וסיימה  ידידותי  במשחק  העולם, 

מינימאלי 2:1.

לעומת ההפסדים במסגרת רשמית, הצליחה 
ידידותיים.  במשחקים  דווקא  הנבחרת 
בירושלים גברה ישראל במפתיע על אורוגוואי 
1:3, כאשר חודשיים קודם לכן גברה בארץ על 
 )3:4( קפריסין   ,)0:1( אוקראינה   ,)0:2( גרוזיה 
התוצאות   .)0:2( הונגריה  על  חוץ  ובמשחק 
הללו הוכיחו כי ישראל אינה מקבוצות הדרג 

הנמוך ביותר באופ”א.

של  האירופי  בעידן  הראשונים  המשחקים 
ברגל   1996 נפתחו בשנת  העולם  גביע  קדם 
בולגריה  את  ישראל  ניצחה  ברמת-גן  ימין. 
החזקה  נבחרתה  עם   1:1 בתיקו  וסיימה   ,1:2
התקווה  נגוזה  חודש  לאחר  אבל  רוסיה.  של 
מהפסד  כתוצאה  הגמר  למשחקי  להעפיל 
 .2:0 בלימסול  לקפריסין  צפוי  ובלתי  מביך 

שנה  באותה  נעשתה  המקומית  בזירה 
היסטוריה, כאשר הפועל טייבה היתה לקבוצה 
לליגה  שהעפילה  הערבי  מהמגזר  הראשונה 

הלאומית. 

הלאומית  הנבחרת  של  ההצלחה  אי  לעומת 
נבחרת  דווקא  זו  היתה  האירופית,  בזירה 
הנבחרת  מרשים.  בהישג  שזכתה  הנערים 
אירופה  אליפות  של  הגמר  לטורניר  עלתה 
את  המוקדם  בשלב  פעמיים  שניצחה  לאחר 
 1:1 מכובד  בתיקו  פעמיים  וסיימה  הונגריה, 

מול איטליה.

הישראלים  הנערים  ניצחו  הגמר  בטורניר 
במפתיע את נערי סלובקיה )0:2(, אנגליה )1:2(, 
גרמניה )2:3( ויוון 2:3. הנצחונות העניקו לנבחרת 
הגמר  בחצי  רק  כאשר  הארד,  מדליית  את 

הפסידה על חודו של שער לצרפת )1:0(.

בשנת  העולם  גביע  קדם  משחקי  בהמשך 
ההפסד  על  בקפריסין  הנבחרת  נקמה   1997
בלימסול עם ניצחון 0:2, אך נפרדה מהניסיון 
להעפיל למשחקי גמר גביע העולם בהפסדי 

חוץ לרוסיה ובולגריה.

שקבוצות  ההתאחדות  החליטה  עת  באותה 
שחקנים   4 לשתף  יוכלו  הלאומית  הליגה 
הוקמה  זו  בשנה  כן  כמו  קבוצה.  בכל  זרים 
בכורה  הופעת  שרשמה  נשים  נבחרת 
לאחר  שנה  העולם.  אליפות  במוקדמות 
הראשון  בניצחון  זו  נבחרת  זכתה  מכן 
בוסניה-הרצגובינה.  על   0:5 כשגברה  שלה, 
ליגה  לראשונה  הוקמה  ההצלחה  בעקבות 

סדירה לנשים.
טל בנין כוכב נבחרת ישראל

כוכבי ברזיל, רונאלדו ודונגה, במלון 
בהרצליה

חיים רביבו במשחק מול נבחרת 
ארגנטינה בטדי

1988
1998



לוחצים  זידאן   וזינדין  אבוקסיס  יוסי 
נבחרות  בין  המשחק  לאחר  ידיים 

ישראל  וצרפת

1998
2008
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נחום סטלמך )ז"ל( באימון נבחרת ישראל 
יחד עם המאמן הלאומי שלמה שרף

שנת ה-70 )העשור השמיני( של ההתאחדות 
בחמישה  הלאומית.  לנבחרת  רבות  הבטיחה 
יריבותיה:  כל  גברה על  היא  ידידות   משחקי 
טורקיה )0:4(, פולין )0:2( ורומניה )0:1(, כאשר 
התרחש  העולם  ברחבי  גלים  שהיכה  השיא 
באצטדיון “טדי” בירושלים, לאחר שהנבחרת 
הישראלית ניצחה 1:2 את נבחרת ארגנטינה. 
את  בריגה  ישראל  הביסה  זה  ניצחון  לאחר 

לטביה 1:5.

ההתאחדות  יזמה  ה-70  חגיגת  במסגרת 
כל  גדולה.  להצלחה  שזכה  מרשים  מבצע 
16 קבוצות הליגה הלאומית יצאו למשחקים 
הנמוכות.  הליגה  קבוצות  עם  הארץ  ברחבי 
ומשכו  לב  ברוחב  אירחו  האחרונות  אלה 
ההתאחדות  ערכה  כן  כמו  רב.  צופים  קהל 
ליד  שהוקם  ממדים  רחב  באוהל  חגיגי  ערב 
האורחים  בין  אליהו.  ביד  הכדורסל  אצטדיון 
הוועד הפועל של אופ”א בראשות  היו חברי 

הנשיא לנארט יוהנסון.

מהפך  על  גם  החליטה  ההתאחדות  הנהלת 
הכדורגל  של  הבכירות  הליגות  במבנה 
הישראלי שנכנס לתוקפו מעונת 2000/2001. 
המבנה החדש הקיים עד היום כולל 3 ליגות 
והליגה  הלאומית  הליגה  העל,  ליגת  בכירות: 

הארצית.

 )1999( מכן  לאחר  שנה  אירע  טרגי  אירוע 
שעטף את ההתאחדות וחובבי הכדורגל בארץ 
באבל כבד. נחום סטלמך, מגדולי הכדורגלנים 
של ישראל בכל הזמנים, שימש באותה שנה 
כעוזרו של המאמן הלאומי שלמה שרף ואימן 

את אחת מנבחרות הנערים של ישראל.

לעקוב  לספרד  סטלמך  נשלח  מרץ  בחודש 
המקומית  הנבחרת  בין  המשחק  אחרי 
לנבחרת אוסטריה, שהיו יריבותיה של ישראל 
בשלב המוקדם של אליפות אירופה לנבחרות 
במהלך  הצער,  למרבה   .)2000( לאומיות 

המסע נפטר סטלמך.

ייאמר  הספרדית  ההתאחדות  של  לזכותה 
בעיות  על  להתגבר  רבות  עזרה  היא  כי 
של  גופתו  להטסת  ודאגה  בירוקרטיות, 
בהלווייתו  עיכובים.  ללא  לארץ  סטלמך 
מכל  אנשים  אלפי  השתתפו  בפתח-תקוה 

המגזרים בארץ.

את זכרו של סטלמך ידעה לכבד גם ההתאחדות 
אימן  אותה  הנערים  נבחרת  כאשר  האירית. 
סטלמך יצאה לסדרת משחקים בדבלין, בירת 
ראש  יושב  הראשון  למשחק  הופיע  אירלנד, 
ההתאחדות האירית, אשר הורה לכבד את זכרו 
של סטלמך בדקת דומיה, ואף ירד ללחוץ את 

ידי השחקנים הישראלים הצעירים.

ההתאחדות  של  המהירה  השתלבותה 
הישראלית באופ”א וההערכה לה זכתה בקרב 

בכירי גוף זה, הגיעה לשיאה בשנת 2000.

לארח  ההתאחדות  לבקשת  נענתה  אופ”א 
אירופה  אליפות  גמר  משחקי  את  זו  בשנה 
נטלו  בהם   )16 גיל  )עד  נערים  לנבחרות 
שיחקו  הנבחרות  לאומיות.  נבחרות   16 חלק 
בשלב הראשון ברחבי הארץ בארבעה בתים, 
רמת-גן  באצטדיון  שנערך  הגמר  ובמשחק 
הארכה  לאחר  צ’כיה  את  פורטוגל  ניצחה 

ב”שער זהב” 1:2.

להתמודד  ההתאחדות  החלה   2002 בשנת 
וחדשה שלא עמדה בפניה  רצינית  עם בעיה 
פיגועי  האיבה,  פעולות  בגבור  מעולם. 
הקבוצות  סירבו  בארץ,  והטרור  ההתאבדות 
והנבחרות האירופיות להופיע במשחקי אופ”א 
בנושא  ופנו  בארץ,  יריבותיהן  נגד  הרשמיים, 
זה לאופ”א. אופ”א נכנעה וקבעה שהקבוצות 
לא  שלה  הלאומיות  והנבחרות  הישראליות 
יוכלו לקיים את משחקי הבית שלהן בישראל, 
למשחקים  חלופי  מקום  למצוא  עליהן  ויהיה 
אלה באירופה. יתר על כן, אופ”א קבעה כי על 
ההתאחדות הישראלית מוטלת החובה למצוא 
את המקומות החילופיים, ואם לא יעלה הדבר 
בידיה יספגו הנבחרות והקבוצות הישראליות 

הפסדים טכניים.

פה ושם אף נשמעו איומים בלתי רשמיים אשר 
זכו לפרסום בכלי התקשורת. באיומים נאמר 
כי אם לא יעלה בידי ההתאחדות למצוא את 
שייקבעו  למועדים  עד  החילופיים  המקומות 
תורחק  ומשחק,  משחק  לכל  אופ”א  ידי  על 

ההתאחדות הישראלית משורות אופ”א.

ובראשונה  בראש  כמובן  פגע  זה  חדש  מצב 
במושג המקובל בספורט של משחק הוגן הקובע 
בית  במשחק  להתמודד  יש  מסגרת  בכל  כי 
ומשחק חוץ. שלילת משחק הבית נטלה מראש 
את היתרון הקיים במידה זו או אחרת מהקבוצה 
נמנע  בכך  כן,  על  יתר  הביתית.  הנבחרת  ו/או 

מקהל האוהדים לצפות במשחקי קבוצתם.

הכנסה  נמנעה  כבד.  היה  הכספי  הנזק  גם 
השהייה  הנסיעה,  והוצאות  הבית,  ממשחקי 
ודמי  שיטור  אבטחה,  סדרנות,  מלון,  בבתי 

טל בנין במשחק הנצחון של נבחרת 
ישראל על אוסטריה בתוצאה 0:5

אייל ברקוביץ' כוכב נבחרת ישראל

1998
2008
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מישראל  מנע  נחות  שערים  ויחס  הספיקו, 
למשחקי  בתולדותיה  השנייה  בפעם  לחזור 

גמר גביע העולם.

 2006 שנת  של  בקיץ  עברו  האימון  מושכות 
ישראל  נתקלה  שוב  קשטן.  לדרור  מגרנט 
אליפות  של  המוקדם  בבית  חזקות  ביריבות 
של  בראשותן  לאומיות  לנבחרות  אירופה 
 1:1 התיקו  תוצאת  ורוסיה.  קרואטיה  אנגליה, 
כמוה  רבות,  הבטיחה  רוסיה  נגד  במוסקבה 
לקרואטיה  ברמת-גן  המינימאלי  ההפסד  גם 
4:3, ותוצאת התיקו 0:0 ברמת-גן נגד אנגליה. 
בלונדון  לאנגליה  מאכזבים  חוץ  הפסדי  אך 
)3:0( ולקרואטיה בזאגרב )1:0( סתמו למעשה 
ניסיון העפלה למשחקי הגמר  את הגולל על 
)2008(, אם כי במשחק הגומלין ברמת-גן נגד 
אלה  היו   .1:2 במפתיע  ישראל  ניצחה  רוסיה 

קרואטיה ורוסיה שהעפילו למשחקי הגמר.

דרור קשטן מאמן הנבחרת הלאומית של 
ישראל

אלה  של  לחסדם  נתונים  היו  במגרש  שימוש 
של  הבית”  “משחקי  את  לארח  שהסכימו 
אחת,  לא  הישראליות.  והנבחרות  הקבוצות 
רק בדקה ה-90, נמצאו המקומות החילופיים 

מחוץ למדינת ישראל.

הרבות  הפגישות  בכתב,  הרשמיות  המחאות 
בישיבות  הנושא  והעלאת  אופ”א  נציגי  עם 
כמוהם  חרס.  החלו  אופ”א  של  הפועל  הוועד 
גורמי  של  והתערבותם  דיפלומטיים  ניסיונות 

חוץ בעלי השפעה לא הועילו.

לאופ”א  בארץ  הביטחון  גורמי  התחייבויות 
בשמירה  הקבוצות  שלום  את  להבטיח 
בשלילה,  נענו  בארץ  שהותן  בעת  צמודה 
ולו בחלקן  כמוה הבקשה הלגיטימית לכסות 
להתאחדות  שנגרמו  הרבות  ההוצאות  את 

ולקבוצות הישראליות.

ההתאחדות לא הרימה ידיים, והפעילה שוב 
לביטול  האפשריים  הגורמים  כל  את  ושוב 
סילבן  הישראלי,  החוץ  שר  אופ”א.  החלטת 
שלום, נרתם אף הוא לעזרה, אך רק לאחר 
יחד עם ההפוגה במעשי  למעלה משנתיים 
ההחלטה.  את  לרכך  אופ”א  נאותה  האיבה, 
ייטלו  בארץ  הביטחון  גורמי  כי  נקבע  עתה 
לשלום  בכתב  האחריות  את  עצמם  על 
המשחקים  כל  וכי  האורחות,  הקבוצות 
נציגי  תל-אביב.  באזור  ייערכו  וחוץ(  )בית 
תבוטל  הקרוב  בעתיד  כי  הבטיחו  אופ”א 
אופ”א  שגזירת  ספק  אין  אך  זו,  מגבלה  גם 
הישראליות  והנבחרות  מהקבוצות  מנעה 
להגיע להישגים טובים יותר במפעלי אופ”א 

השונים. 

בניסיון להעפיל למשחקי גמר אליפות אירופה 
לנבחרות לאומיות )2000( צלחה הנבחרת את 
פעמיים  נכנעה  אך  הראשון,  בשלב  דרכה 

בשלב ההכרעה לנבחרת דנמרק.

היתה זו גם סוף דרכו של המאמן שלמה שרף, 
שאת מקומו תפס המאמן הדני הנודע ריצ’רד 
להעלות  בנסיונו  נכשל  נילסן  גם  אולם  נילסן. 
העולם  אליפות  גמר  למשחקי  הנבחרת  את 
)2002(, כאשר נבחרת ספרד תפסה את המקום 

הראשון בבית המוקדם בו התמודדה ישראל.

מאמן  על  שוב  האימון  משימת  הוטלה  עתה 
להעלות  כשהמטרה  גרנט,  אברהם  ישראלי, 
אירופה  אליפות  גמר  למשחקי  הנבחרת  את 

לנבחרות לאומיות )2004(.

האיסור של אופ”א לקיים את משחקי הבית של 
הנבחרת בישראל גרם כאמור לקשיים רבים. 
הבית  משחקי  את  לקיים  נאלצה  הנבחרת 
וקפריסין(  צרפת  )נגד  שבסיציליה  בפלרמו 
)מול סלובניה ומלטה(.  ובאנטליה שבטורקיה 
שני הפסדים לצרפת החזקה, 2:1, ו-3:0, מנעו 

את העפלת ישראל למשחקי הגמר.

ולהעפיל  לנסות  היתה  הבאה  המשימה 
למשחקי גמר גביע העולם )2006(, וההתחלה 
הבטיחה רבות. במשחק הראשון בפריז הצליחו 
 )0:0( תיקו  תוצאת  לחלץ  גרנט  של  חניכיו 
לקראת  רמז  רק  זה  והיה  מצרפת,  מפתיעה 
הבאות, כאשר הנבחרת הישראלית לא נוצחה 
אולם  באף אחד ממשחקיה בשלב המוקדם. 
 ,1:1( אירלנד   ,)2:2( שוויץ  נגד  תוצאות התיקו 
לא   )1:1( רמת-גן  באצטדיון  וצרפת   )2:2

ברק יצחקי ואליניב ברדה שחקני 
הנבחרת הלאומית

 יוסי בניון מול סטיבן ג'רארד במשחק בין נבחרות ישראל ואנגליה 
שנערך באצטדיון רמת גן

1998
2008
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ישראל אלופת אסיה

השתתפה  בכדורגל  ישראל  נבחרת 
אסיה  גביע  במשחקי  פעמים  ארבע 
לנבחרות לאומיות, שנערכו אחת לארבע 

שנים בצורת טורנירים.

לדרום  הפסדים  ו-1960   1956 בשנים 
את  מישראל  מנעו   )3:0  ,2:1( קוריאה 

הזכייה בגביע.

ההצלחה בשלב המוקדם בסוף שנת 1959 
בטורניר בהודו, העניקה לישראל את הזכות 

לארח את טורניר הגמר בשנת 1964. 

הנבחרת  הצליחה  רמת-גן  באצטדיון 
הישראלית ומאמנה יוסף מרימוביץ’ לנקום 
בשנים  ההפסדים  על  קוריאה  בדרום 
קודמות, וניצחה אותה במשחק הגמר 1:2, 
בגביע  ישראלית  לזכיה  שהביא  ניצחון 

בפעם היחידה במסגרת מפעל זה.

הנבחרת  השתתפה  האחרונה  בפעם 
הישראלית בטורניר הגמר שנערך בטהרן 
 .1:0 בשנת 1968, והפסידה בגמר לאירן 
היה זה סוף דרכה של הנבחרת הלאומית 
הכדורגל  בקונפדרציית  הישראלית 

האסיאנית.

 ,1965  ,1964( שפר  עמנואל  מאמנים: 
 )1967( צ’יריץ’  מילובאן   )1971  ,1966

ודוד שוויצר )1972(.

6 זכיות לישראל בגביע אסיה לנבחרות נוער

בין השנים 1964-1972 השתתפה נבחרת הנוער הישראלית )עד גיל 18( 
בטורנירים  שנה  מדי  שנערכו  לנוער  אסיה  גביע  במשחקי  פעמים  תשע 

בדרום וייטנאם, יפן, הפיליפינים, תאילנד ודרום קוריאה.

שש פעמים זכתה הנבחרת הישראלית בגביע היוקרתי, שנשא את שמו 
של נשיא קונפדרציית הכדורגל האסיאנית וראש ממשלת מלזיה, "טונקו" 

עבדול רחמן. 

הנבחרת זכתה בגביע בשנים:

1964 במשותף עם בורמה )0:0 במשחק הגמר בין שתי הנבחרות(

1965 ניצחון בגמר על בורמה 0:5

 1966 במשותף עם בורמה )1:1 במשחק הגמר בין שתי הנבחרות(

1967 ניצחון על אינדונזיה 0:3 

1971 ניצחון בגמר על דרום קוריאה 0:1

1972 ניצחון בגמר על דרום קוריאה 0:1

את הניצחונות הגדולים ביותר שלה שהדהדו ברחבי אסיה, השיגה הנבחרת 
בטורניר שנערך בשנת 1965 כאשר הביסה בגמר את בורמה 0:5, ובשלב 
המוקדם הנחילה תבוסות של ממש לדרום וייטנאם )1:5(, הפיליפינים )1:8( 

ומלזיה )0:9(.

מלך השערים הבין-ארצי

מס’ שעריםשםמס’

32 מרדכי שפיגלר1.

24יהושע פייגנבויים2.

23רונן חרזי3.

22נחום סטלמך4.

21גדעון דמתי5.



72

ל
רג

דו
כ

ל
ת 

דו
ח

א
ת

ה
ל

ה 
שנ

 8
0

73

מחזיקות גביע המדינה

קבוצהשנהקבוצהשנה קבוצהשנהקבוצהשנה 

מכבי חיפה1993הפועל כפר-סבא1975מכבי תל-אביב1955הפועל תל-אביב1928

מכבי תל-אביב1994בית”ר ירושלים1976הפועל פתח-תקוה1957מכבי תל-אביב1929

מכבי חיפה1995מכבי תל-אביב1977מכבי תל-אביב1958מכבי תל-אביב1930

מכבי תל-אביב1996מכבי נתניה1978מכבי תל-אביב1959המשטרה הבריטית1932

הפועל באר-שבע1997בית”ר ירושלים1979הפועל תל-אביב1961מכבי תל-אביב1933

מכבי חיפה1998הפועל כפר-סבא1980מכבי חיפה1962הפועל תל-אביב1934

הפועל תל-אביב1999בני יהודה תל-אביב1981הפועל חיפה1963מכבי פתח-תקוה1935

הפועל תל-אביב2000הפועל יהוד1982מכבי תל-אביב1964הפועל תל-אביב1937

מכבי תל-אביב2001הפועל תל-אביב1983מכבי תל-אביב1965הפועל תל-אביב1938

מכבי תל-אביב2002הפועל לוד1984הפועל חיפה1966הפועל תל-אביב1939

הפועל רמת-גן2003בית”ר ירושלים1985מכבי תל-אביב1967בית”ר תל-אביב1940

בני סכנין2004בית”ר ירושלים1986בני יהודה תל-אביב1968מכבי תל-אביב1941

מכבי תל-אביב2005מכבי תל-אביב1987הכח מכבי רמת-גן1969בית”ר תל-אביב1942

הפועל תל-אביב2006מכבי תל-אביב1988מכבי תל-אביב1970הפועל תל-אביב1945

הפועל תל-אביב2007בית”ר ירושלים1989הכח מכבי רמת-גן1971מכבי תל-אביב1946

בית”ר ירושלים2008הפועל כפר-סבא1990הפועל תל-אביב1972מכבי תל-אביב1947

מכבי חיפה1991הפועל ירושלים1973מכבי פתח-תקוה1952

הפועל פתח-תקוה1992הפועל חיפה1974מכבי תל-אביב1954

אלופות המדינה

קבוצהשנהקבוצהשנה קבוצהשנהקבוצהשנה 

מכבי תל-אביב1995מכבי נתניה1978הפועל פתח-תקוה1960המשטרה הבריטית1932

מכבי תל-אביב1996מכבי תל-אביב1979הפועל פתח-תקוה1961הפועל תל-אביב1934

בית”ר ירושלים1997מכבי נתניה1980הפועל פתח-תקוה1962מכבי תל-אביב1936

בית”ר ירושלים1998הפועל תל-אביב1981הפועל פתח-תקוה1963מכבי תל-אביב1937

הפועל חיפה1999הפועל כפר-סבא1982הפועל רמת-גן1964הפועל תל-אביב1940

הפועל תל-אביב2000מכבי נתניה1983הכח מכבי רמת-גן1965מכבי תל-אביב1942

מכבי חיפה2001מכבי חיפה1984הפועל תל-אביב1966הפועל תל-אביב1944

מכבי חיפה2002מכבי חיפה1985מכבי תל-אביב1967/68הפועל תל-אביב1945

מכבי תל-אביב2003הפועל תל-אביב1986הפועל תל-אביב1969מכבי תל-אביב1947

מכבי חיפה2004בית”ר ירושלים1987מכבי תל-אביב1970מכבי תל-אביב1950

מכבי חיפה2005הפועל תל-אביב1988מכבי נתניה1971מכבי תל-אביב1952

מכבי חיפה2006מכבי חיפה1989מכבי תל-אביב1972מכבי תל-אביב1954

בית”ר ירושלים2007בני יהודה תל-אביב1990הכח מכבי רמת-גן1973הפועל פתח-תקוה1955

בית”ר ירושלים2008מכבי חיפה1991מכבי נתניה1974מכבי תל-אביב1956

מכבי תל-אביב1992הפועל באר-שבע1975הפועל תל-אביב1957

בית”ר ירושלים1993הפועל באר-שבע1976מכבי תל-אביב1958

מכבי חיפה1994מכבי תל-אביב1977הפועל פתח-תקוה1959
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חיים הברפלד 1992-1993, 1980-1985

מיכאל אלמוג 1973-1982מנחם הלר 1964-1970חיים גלובינסקי 1954-1956 בן ציון פט 1954-1956

עזריקם מילצ'ן 1993-1996 יצחק פנאי 1964-1964יוסף ענבר 1959-1959

זאב בר סבר 1972-1973 אורי נדב 1950-1954

שאול סווירי 1985-1992 יצחק זאבי 1970-1972, 1957-1963

יושבי ראש
ההתאחדות
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אבי לוזון  -2007 יצחק איצ'ה מנחם 2003-2007 גברי לוי 1996-2003

יושבי ראש
ההתאחדות


