זמן פציעות

הדשא
של השכן

מי שלא קופץ אדום? כולם יודעים שחיפה
ירוקה? ובאיזה צבע העיר תל אביב? עיתון
"במחנה" יצא לבדוק כיצד בוחר האוהד
הממוצע את הקבוצה שתלווה אותו כל
חייו ,האם הזיקה עוברת אל הדור הבא ומה
הקשר לחיי הזוגיות? תחקיר מיוחד

כ

מו בימי הבחירות ,לכל אוהד
כדורגל תהיה תשובה מוכנה,
או תירוץ אם תרצו ,לבחירת
הקבוצה שלו .האחד גדל מול מגרש
האימונים ,האחר נולד בזמן הדרבי
והשלישי אהב את המסובבת של
מספר שבע .אך מה באמת גורם
לחובב הכדורגל לבחור קבוצה כזו
ולא אחרת? האם בהכרח יש קשר
לעיר מגוריו ,או שמא צבע החולצה
יהיה זה שיכריע?
רבים טוענים כי הלחץ
החברתי והסביבתי הוא המשפיע
על הבחירה ,אך יש שאומרים
כי הצורך להעדיף את הקבוצה
יוצאת הדופן ,האנדרדוג ,הוא גורם
ההחלטה" .כבני־אדם יש לנו מספר
צרכים פסיכולוגיים בסיסיים אשר
מקבלים מענה דרך אהדת קבוצה",
מסביר אוהד נחום ,פסיכולוג קליני
המתמחה בעבודה עם ספורטאים.
"אנחנו מקבלים עוד קצת תחושת
זהות והגדרה עצמית כשאנחנו
אומרים לעצמנו 'אני אוהד הפועל'.
בעיקר בתקופת גיל ההתבגרות,
אהדת ספורט מרכיבה עוד פיסה
מהפאזל המכונה זהות עצמית".
נחום סבור גם כי השתייכות
חברתית עשויה להתקבל דרך אהדת
קבוצת ספורט ,וכי האוהדים בוחרים
קבוצה מסוימת בהתאם לתכונות
שהם מזהים בה או באוהדיה.
לדבריו ,כדאי לחשוב על אהדת
קבוצת ספורט כמו על מערכת
יחסים" .ככל שאתה משקיע יותר,
כך אתה מעורב יותר רגשית,
ואהדת הקבוצה הופכת להיות חלק
יותר משמעותי מחייך ,בין אם זה
כלכלית ,במשאבי זמן ובוויתור על
פעילויות אחרות על מנת לצפות
בקבוצה" ,הוא אומר" .אהדת
קבוצה מקומית מוסיפה לתחושת
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השייכות ,מעודדת פעילות גופנית
ומאפשרת אסקפיזם מטרדות היום־
יום".
תום קובצ'י ,יו"ר עמותת
"אחים לסמל" של אוהדי מכבי תל
אביב ,מסביר את משמעות אהדתו
לקבוצה" .אני מניח שאם מעולם
לא הייתי מתעסק עם מכבי ,הייתי
יכול לקנות לעצמי כיום רכב מאוד
יפה בסכום שבזבזתי .לכל אחד
יש את סדר העדיפויות שלו ולי זה
נותן המון .אין רכב או דירה שיוכלו
לספק לי את האושר שאני מקבל
מניצחונות בדרבי".
קובצ'י ,בניגוד לדעתו של נחום,
חושב אחרת מהשוואת אהדת
הקבוצה למערכת יחסים" .הייתי
במערכות יחסים שמאוד אהבתי את
בת הזוג ,וכיום אנחנו לא בקשר .עם
מכבי זה לא יקרה לי לעולם .אני
לא יכול לדעת איזו בת זוג תהיה
לי בעוד חמש שנים ,אבל אני יכול
לדעת בוודאות מי תהיה הקבוצה
שלי עד סוף החיים" .קובצ'י טוען
שאוהד מסור של הקבוצה ,המגיע
מדי שבוע למגרשים ומלווה אותה
גם ברגעים הקשים ,יהיה לרוב בן
זוג נאמן ,מסור ויציב יותר.
נדב יעקבי ,מהקולות המוכרים
ביותר לצופי הכדורגל בישראל,
מציין בגאווה את אהדתו להפועל
באר שבע ,ומסביר את הבחירה.
"נולדתי בבאר שבע ,ולא הייתה
לי אף אופציה אחרת ,כמו בתל
אביב או בחיפה למשל .זו אהבה
שתישאר לעד" .על הניסיון
המר להעביר לדור ההמשך את
ההתמכרות לקבוצה ,הוא מספר:
"כשהבן שלי היה בן חמש לקחתי
אותו למשחק הראשון שלו ,גמר
גביע המדינה .לצערנו הרב באר
שבע הפסידו בפנדלים .בבוקר

את מכבי חיפה ואני שיחקתי בגיל
למחרת ,כשהוא נזכר בהפסד ,הוא
 15בקבוצת הכדורגל של המועדון.
אמר שהוא לא רוצה יותר להיות
ככה הגעתי לאהוב את הקבוצה .זו
אוהד של באר שבע ,ושם זה נגמר".
האהבה שלי ,אני נוסע לכל משחק
החולצה הנכונה
בכל מקום ,וחי את מכבי חיפה כל
הזמן .אין סיכוי שאפסיק אי פעם".
בעבר ,נהגו אוהדי הכדורגל
בישראל לשייך את בחירתם
עם האהדה לקבוצה ,מגיעה
הפוליטית לזו על המגרש.
פעמים רבות רתיעה מהסמלים
"המערך" נצמד להפועל תל אביב,
ובעיקר הצבעים המבטאים את
ואילו הליכוד ייצגה את בית"ר
הקבוצות היריבות לענף" .אתה
ירושלים" .קשה היה פעם להיות
לא תמצא אצלי בחיים בגד אדום
מערכניק אוהד בית"ר או
בארון" ,חורץ קובצ'י" .לא
להפך" ,מספר יעקבי" .יש
תחתונים ,לא גרביים ,לא
גם עניין מעמדי ,בעיקר
כיתוב אדום על החולצה.
בחו"ל .במדריד ,ברור
כלום".
ש"עממיים" יאהדו
על אף האהבה העיוורת
והמעמד
אתלטיקו,
המאפיינת אוהדים רבים,
מ
ת
ן
הגבוה יחבור יותר אל
ישנם אוהדים שהצליחו
פאר
ריאל .לעתים מדובר
"להגר" לקבוצה היריבה,
בסיבה גיאוגרפית ,לפעמים
באופן מפתיע" .חבר עבר
דתית ,אך ברוב המקרים
שגדל איתי ביישוב אהד את מכבי
מקום הלידה וסביבתך
תל אביב כשהיינו צעירים ,ואני
הקרובה ישפיעו על הבחירה".
לא יודע מה התקלקל אצלו בדרך,
לירן אלזסר ,העונה לכינוי
אבל היום הוא אוהד הפועל" ,מספר
"לירן חולצה אפורה" ,הוא אחד
האוהד הצהוב .גם איש ספורט
האנשים המוכרים ביותר בחיפה
מוכר עבר במהלך השנים קבוצה,
ובעולם הספורט לאחר שזכה
כפי שמפרט נדב יעקבי" .אבי מלר
לתואר "האוהד השרוף של מכבי
הוא חיפאי ,שבתחילת הדרך אהד
חיפה והנדחף הלאומי"" .גדלתי
את הפועל חיפה ,ולאחר מספר
בעיר ואהבתי את הצבע הירוק",
שנים עבר למכבי חיפה .כיום
מספר אלזסר" .אבא שלי גם אהד
הוא לא אוהד אף קבוצה .זה לא
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עליית שערים
השבוע לפני כשנה הוקם
מדור הספורט בעיתון זה
מאז הוספת כתבת המגזין

למדור השבועי ,פורסמו כ־35
כתבות וראיונות משלל ענפי
הספורט

דבר שקיים ,ואם כן ,אנשים לרוב
מתביישים להודות בזה".
למרות הצורך לנצח ומשיכת
הקהל אל הקבוצות החזקות
והאלופות ,ישנם שמוצאים גם
סיפוק אחר" .יש עניין כיפי בלהיות
אוהד של קבוצה שמפסידה בדרך
כלל ,כי כשהיא מנצחת זה משהו
גדול" ,מגלה יעקבי וכאוהד של
אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית,
הוא מספק דוגמה בנושא" .כשריאל
או בארסה זוכות באליפות זה לא
מפתיע .כשאתלטיקו זוכה באליפות
פעם ב־ 15שנים זה סוף העולם ,לא
ייאמן .זו שמחה הרבה יותר אמיתית
וחזקה בגלל שהיא כל כך נדירה.
יש באהדה הזו עניין מזוכיסטי של
אוהדי הקבוצות הקטנות שנהנים
לסבול .הגרעין הקשה של האוהדים
מבטיח שלא יחזור למגרשים אחרי
הפסד ואז הוא מגיע בכל שבת עם
התקווה שהכול יסתדר".
לצד אוהדים שרופים עם תופים
ואיפור פנים ביציעים ,מצלמות
הטלוויזיה קולטות לא אחת
גם שרי ממשלה בכירים .מאמן
הנבחרת הלאומית יימצא לצד
מפצחי גרעינים ,משפחות ,נשים
ותינוקות .הספורט יכול לחצות
גבולות ,דתות ומגזרים ,כמובן אם
תלבשו את החולצה בצבע הנכון.

השבוע לפני  113שנה הוקם מועדון הכדורגל ריאל
מדריד .מועדון הפאר ,אשר נחשב לאחד ממועדוני
הכדורגל המצליחים בעולם ,כלכלית וספורטיבית ,הוקם
על ידי חואן פדרוס ,שנולד בעיר ברצלונה .המועדון
זכה בתארים רבים לאורך השנים ובהם  32אליפויות
בליגה הספרדית 19 ,תארי ״גביע המלך הספרדי״ ו־10
אליפויות אירופה  //תום שמיע

מדור הספורט הראשון שפורסם
אי פעם בעיתון "במחנה" ראה
אור ב־6.1.1949
באוקטובר  1983כתב החייל
יאיר לפיד טור מיוחד
במדור הספורט בשם "עבדו
עליכם בעיניים" ,על האכזבה
ממכבי נתניה
במהלך השנה האחרונה
התפרסמו בפינה זו
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שונות

המרואיין הראשון למדור
הספורט הנוכחי היה
אברהם קליין ,שופט
המונדיאלים האגדי

הבית הלבן

מחר (שישי) תתמודד נבחרת הדיוויס של
ישראל בטניס מול נבחרת רומניה במשחק חוץ,
במטרה לשוב לבית העליון .הנבחרת תגיע ללא אנדי רם שפרש בקיץ האחרון ,אך
עם שותפו הוותיק יוני ארליך שילווה בסגל צעיר הכולל את המדורג  100בעולם
דודי סלע ,ששיחק לאחרונה מול רפאל נדאל ,בר בוצר בן ה־ 20ועידן לשם בן
ה־ .17אמיר וינטרוב ייאלץ להישאר בארץ עקב פציעה .במסיבת עיתונאים בשבוע
שעבר נראה סלע מחויך ואמר" :אני מוכן לשחק את שני המשחקים ביחידים,
ואז גם בזוגות" .במסיבת העיתונאים נכחו גם קפטן הנבחרת אייל רן ,יו"ר איגוד
הטניס ,אסי טוכמאייר ,ומנכ"ל האיגוד שלמה גליקשטיין  //צילום :מתן פאר
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