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ומה־מהמשולשערביםנעריםמעטלאשקולטת

צפון,

$TS1$,ומהצפון$TS1$

$DN2$,ומהצפון$DN2$דומה.אךאחרת,מזוויתהמגמהאתמנתח

היהודישבילדמשהוישהערביםהילדים"אצל

הרחוב",שזההאחרונות,בשניםלאיבודהלךקצת
ילדיםרואהלאכמעטאתה"היוםמסביר.הוא
בפארקים.ברחובות,בשכונות,משחקיםיהודים

במחשב.אובפלייסטיישןישחקוהםהפנויבזמן

כאלה,הרבהישהערביםביישוביםשגםמובן
כדורשמגלגליםפעם,שלהעולםאתגםישאבל

שהםלאזהבשכונה.ומשחקיםסלוטייפמנייר

יותרעםבאיםהםאבלטכניקה,יותרעםבאים

דברזההחיובי.במובןרועוגםחספוסיותררעב,

החספוסלא.כברשלנוהילדיםהיוםפעם,שהיינו

לשחקן".משהונותןהרחובשל
ממבט-במחלקתוהאימוניםאחרישעוקבלוזון,

להגידשאפשראחדדבריש"אםמוסיף:על,
ילדערבי,שחקןלאמןגדולשתענוגזהבוודאות

ממנו,למבוגרעצוםכבודלוישבעיקר.ערבי
תראהלאבחייםכמעטיהודי.מילדיותרהרבה

למי־בכללאושלו,למאמןשעונהמהמגזרילד
שהו

$TS1$למישהו$TS1$
$DN2$למישהו$DN2$.כבודעלמושתתבביתשלהםהחינוךמבוגר

71111unn|1אופיו np7nn7mn
ישהעתיםהילדים"אצונמעיפת:

לאיבוד,הלוקצתהיהודישבילדהשהו
נאיםשהעתיסלא1ההוחע.שנה

רעב,יותרעםאלאעבניקה,׳ותועם
הםיוב•"בםו1ןוועוגםחספוס

הלוואיהממוצע.היהודיהילדמאשריותרהרבה

אחריהם".מפגריםאנחנובזהעלינו.

בלומפילדפרדוקס

מאוניברסיטתסוציולוגשורק,תמירפרופסור

"זהויותהספראת2000בשנתפירסםפלורידה,

והואיהודית",במדינהערביכדורגלבמשחק,

התהליךמבחינתו,בנושא.ובעקביותרבותעוסק
מזמן.התחילהמדובר

עלהאלההטיעוניםאתממאמנים"שמעתי
לדבר"אפשראומר.הואשנה",20לפניכבררעב

אבלב־7102,ערביםכדורגלניםשלפריחהעל
נעשתהגדולההכיהקפיצהטווח.ארוךמשהוזה

כךאחרה־09.שנותלסוףועדה־07שנותבסוף
רמה.באותהיותראופחותנמצאיםאנחנו

במספרים.הפריחהתחושתאתלגבותיכול"אני

ערביםדוקטורטתלמידיכמהעלמסתכלאתהאם
אחוזים,4.5עלעומדהשיעורבאוניברסיטאות,יש
במ־אנשיםכמהבאוכלוסייה.מחלקםפחותהרבה

שרות

$TS1$במשרות$TS1$

$DN2$במשרות$DN2$עשיתיערבים.וחציאחוזבכירות?אקדמיות

השחקניםמכלאחוז2015/1614בעונתחשבון:
לתחושהאזערבים.היוזרים()כוללהעלבליגת
היההראשונהבפעםזה,רקלאמספרי.ביסוסיש

מונהחסארמהכשסאלחהעלבליגתערבימאמן

תקדים".חסרזהקריית־שמונה,למאמן
אל־ישהכדורגל"בתוךמסביר:שורקפרופ׳

מנט

$TS1$אלמנט$TS1$
$DN2$אלמנט$DN2$שהואמקצוענות,שלשיחשלחזקמאוד

פחותמאפשרהואולכןהאתניתלזהותעיוור

קורה.שזההיחידההזירהלאזואגב,אפליה.

החולים,בבתימתרחשמקצוענותשלשיחעוד
המרקחת.בבתיאוערבים,רופאיםלךשישאיפה

שלהשתלבותיששבהןזירותעודישכלומר,
הדר־זהבכדורגלששונהמהערבים.אזרחים

מה

$TS1$הדרמה$TS1$

$DN2$הדרמה$DN2$שמשתמשהתקשורתיהכיסוימייצר,שהוא

שאומרכמוספקטקולריתפיגורטיבית,בשפה

הרבהדרמה,ישבכדורגלפשוטבהלול.זוהיר

ברך".ממנתהיותר
התה־עלמסתכלשורקוכסוציולוג,כחוקר

ליך
$TS1$התהליך$TS1$

$DN2$התהליך$DN2$ההתחלה:לנקודתוהולךרחבהבראייה
הרא־היהודיותהקבוצותהיסטורית,"מבחינה

שונות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$החיפאיות.היוערביםשחקניםשהכילו

ששיחקבולוסבולוסהיההראשוןהכדורגלן

בסתוניוחסןחיפהבהפועלה־05שנותבסוף

מסור־ב־3691.חיפהבמכבילשחקשהתחיל

תית,

$TS1$,מסורתית$TS1$

$DN2$,מסורתית$DN2$ערבים.שמקבלותקבוצותהיוהחיפאיות

הואאבלירושלים,בהפועלשיחקעותמןעלי

זהשבהןהקבוצותבזמנו.לתופעההפךלא

הפועלואחריהןהחיפאיותהןלתופעההפך
ומאזב־6791טורקרפעתאתשצירפהתא,

ערבים.שחקניםעםמסורתלהיש

ער־אוהדיםושאלתיסקרעשיתי2000בשנת
בים

$TS1$ערבים$TS1$
$DN2$ערבים$DN2$הראשונותהקבוצותשתיאוהדים.הםמיאת

שהפועלחושבאניחיפה.והפועלחיפהמכביהיו
מידהיהזהכימאודגדולניפוחקיבלהחיפה

להיזהרצריךאזב־9991,שלההאליפותאחרי

ודאיחיפהבמכביאבלהעניין.שלהפרשנותעם

הפועלאחריהןמידטווח.ארוךבמשהושמדובר
עםטוביםיחסיםהיוהפתח־תקוואיותלשתיתא.

הרילמשולש,והקרבההגיאוגרפיהבגללערבים

נתניהומכביפת.בהפועלהתחילבדירוואליד

יתגלגל".זהלאןנראהחדש,דברזה
באר־שבע?והפועלתאמכביעםמה

ער־הכלתשלארוכהמסורתאיןתא"למכבי
בים.

$TS1$.ערבים$TS1$
$DN2$.ערבים$DN2$עצמהאתמיתגהלאבאר־שבעהפועלגם

בהשהיולמרותערבים,שיחקושבהכקבוצה

זהתאבהפועלהשנים.לאורךשחקניםמספר

עצמידימויישמהאוהדיםגדולחלקבקרבשונה.

מאודהםגזענות׳.נגד׳אנחנושלגדולהומודעות

ומאודשלהם,לשחקניםזהאתלהוכיחמנסים

שהיההראשונההיהודיתהקבוצהשזובכךגאים

מקב־מאודאווירהבמועדוןישערבי.קפטןלה

לת,
$TS1$,מקבלת$TS1$

$DN2$,מקבלת$DN2$שלה,הביתיהמגרששבלומפילד,למרותוזה
הכיהמגרששהיהבאסה,חורבותעלקםבעצם

כשהיוכלומר,.1948לפניהפלסטיניםשלמרכזי

בתקופתפלסטינייםלאומייםספורטאירועי

בלומפילדלמעשה,בדיוק.שםהיהזההמנדט,
הפלסטיניתהלאומיותשלהספורטסמלעלבנוי

פרדוקס".מעיןפהיש.׳48מלפני

המשווקחוקיאתלמדו

וצאצאיבירקון,זרמומיםהרבהבאסהימימאז

באצטדיוניםמככביםההואבמגרשששיחקומי

שחק־שלההצלחה.2017ישראלשלהחדישים
נים

$TS1$שחקנים$TS1$
$DN2$שחקנים$DN2$קניראדי,מהראןדאבור,מואנסכמובכירים

הער־הצעירכיוונים.בשניפועלתוקבהאסייף
בי

$TS1$הערבי$TS1$
$DN2$הערבי$DN2$אליו,לשאוףוכיווןהצלחהמודלבהםרואה
הכישרוןלחיפושפתוחיםהגדוליםוהמועדונים
בפריפריה.הקטניםבכפריםגםהבאהגדול

פרחיפרויקטכרכזגםהיתרביןשעובדסואן,

המוכשריםרובאת"כיום,מספר:בצפון,ספורט

שלואתעושההסקאוטינגבמגזר.מוצאיםאנחנו
למ־כדיהארץכלאתחורשיםכישרונותומגלי
צוא

$TS1$למצוא$TS1$
$DN2$למצוא$DN2$אויהודיאםמשנהלאהבא,הגדולהדבראת

עושהזהמקצועני.למועדוןאותוולחברערבי,
לה־לילדיםומאפשרקלהיותרעבודהלהורים
תפתח

$TS1$להתפתח$TS1$
$DN2$להתפתח$DN2$היהלאפעםגבוהות.הכילרמותולהגיע

יח־וגםהבסיסאתלוייתןהילד,אתשיכווןמי

שוף

$TS1$יחשוף$TS1$

$DN2$יחשוף$DN2$המתאימים.המקצועייםלגורמיםאותו

טו־מאמניםלנוישהערביבמגזרגם"היום

בים

$TS1$טובים$TS1$

$DN2$טובים$DN2$להשתלמויות,יוצאיםהםהנוער,במחלקות
בארץמסתובבאניהשתפרה.האימוןורמת
במאמנים.שקשורמהבכלבמגזרשינויורואה

בתינוער,מחלקותבוניםלהצליח,רוציםכולם

ומח־אישייםאימוניםמעביריםלכדורגל,ספר

פשים

$TS1$ומחפשים$TS1$

$DN2$ומחפשים$DN2$לפרוץ.דרכיםמיניכל
אתההיוםיותר.ונוחהגדולההחשיפה"גם

מקוםבכלכישרוניילדבאינטרנטלראותיכול

בז־אינסטגרם.יוטיוב,פייסבוק,לךישבעולם.

מני

$TS1$בזמני$TS1$

$DN2$בזמני$DN2$למ־הגעתלאאםבתקופתיכלום.היהלא

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$לשוםהגעתלאבני־סכנין,כמובך,שיתמכו

יותרמוקדםבגיללהגיעשמחהייתיאנימקום.

.27בןכברכשאנילאהעל,לליגת

רמתבענייןסואןעלחולקלוזוןאופיר

מאוכזבתמאודהערבית"האוכלוסייההאימונים:

בישראל,הערביותהקבוצותשלמההתנהלות
משקי־ולאמקצועניותמספיקלאשהןכךעל

עות

$TS1$משקיעות$TS1$

$DN2$משקיעות$DN2$השחקניםכללכןהיהודיות.הקבוצותכמו
שלהםבאזורנשאריםלאערהמוואדיהטובים
למכביאולנתניהחיפה,למכבייוצאיםאלא
מס־שלאהמתקניםרמתבגללזהאםביןפת.

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$רמתזואםוביןהערבייםביישוביםטובה

הכבודכלעםבאימון.והמקצועיותההשקעה

מחל־מכובדים,מועדוניםשהםולנצרת,לסכנין

קות

$TS1$מחלקות$TS1$

$DN2$מחלקות$DN2$במכבילמשלכמומושקעותלאשםהנוער

אחרות".אופת

בכלבהתמקצעותשינוימזההלוזוןזאת,עם
שלהדור"אחריהשחקן:בייצוגשקשורמה

יותרתובעני,יותרשהואדורהגיעקבהאמרואן

תמימים.היושפעםאנשיםאותםלאאלומבין.

"נשתלשורק:תמיר3וו3'הסוציולוג
שלשיחשלחאודשקאלחשיש

האתניתלזהותעיוורשהואמקצוענות,

חתוחשזהאפליה.פחותמאפשרולנן

רופאיםשישאיפההחולים,עתיגם

המרקחת"עתיאופונים,

להם.שמגיעותובזכויותבחוקיםמביניםכברהם

פתאוםהשתנתה.הנעראוהשחקןשלהמעטפת

שחקניםסוכנימהמגזר,דיןעורכיפוגשאתה
אתמביניםהםגדולה.יותרהמודעותמהמגזר.

המשחק".כללי

ממטיליאהרומנטיקן

שחקניםסוכנינידחים,במגרשיםסקאוטינג
המרכזיתלבמהלפרוץעזורצוןבתחוםששוחים

זאתשידגיםהחיצוניהביטויאתמחפשיםאם

מעיליא.הערביהיישובאללהצפיןכדאיבשטח
5,000למעלות-תרשיחא,הסמוכהמקומיתמועצה
משוגע,36בןגברפראן.אנדרייוביניהםתושבים

ולטפחמועדוןלהקיםחלום:לושהיהלכדורגל,

לאחיו,הודיעשניםשלושלפניכדורגל.שחקני
יורדשהואעפר,לעבודותעסקהקיםשעימו

לכדורגל.ספרביתלהקיםוהולךהחולממשאבת

עלובניתישהרווחתיהכסףאת"לקחתיפראן:
במעי־דונמיםשניעלאימוניםמגרשיחשבוני
ליא.

$TS1$.במעיליא$TS1$
$DN2$.במעיליא$DN2$רוחבמטר30עלאורךמטר60הואהגדול

לאימונימרובעמטר230סינטטי,מגרשועוד

מגילילד,140ליישהיוםוקואורדינציה.לחץ

ילדיםאלייבאיםאצלי.שמתאמנים,16עד

חורפיש,יאסיף,כפרמעלות-תרשיחא,ממעיליא,

הצפון".שלטוברוקאניופסוטה.ראמהפקיעין,
קשריצרהואחברבאמצעותפה.נעצרלאפראן

שיתוףעלהמועדוןעםוחתםסלוניקיפאוקעם

היווני:המועדוןלטובתכישרונותוטיפוחפעולה

ששייכותבעולםאקדמיותמ־08אחתבעצם"אני

מהםמקבללהשתלמויות,לשםיוצאאנילפאוק.

גופניכושרשלנושאיםכוללעבודה,תוכניות

בכלמאוד.והתרשמולפההגיעוגםוהםותזונה,
לה־שיכוליםשנייםאושחקןליווןשולחאנישנה

תאמן

$TS1$להתאמן$TS1$

$DN2$להתאמן$DN2$,רקאנחנואותם.בוחניםהמקצועואנשישם
מפסוטהילדיפה.מתפתחזהאבלהדרך,בתחילת

לאירופהלהגיעיכולשהואמאמיןכברמעיליאאו

ביישוב".פהשבניתיהמגרשדרך

ומס־מעשיאדםגםהואממעיליאהרומנטיקן

ביר

$TS1$ומסביר$TS1$

$DN2$ומסביר$DN2$הייתילאירופהשפתחתילדלתשבמקביל

אתעושה"הסקאוטיעסואן:עבאס

נלאתחורשיםנישרתותוהגדישלו

הנא.השלהזנואתלמצואנדיהארץ

הגהתלאאםנלש.היהלאתש׳

לאסנ]ין,ב1ינחובןשיתתנולתקום

מקום"לשוםמגיעהיית
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