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ת ר ע פו־ ס פרו
 קבוצת של הימני המגן פרופר, אליעזר

ה הכדורגלנים על נמנה תל־אביב, מכבי
 כספורטאי המדינה. של והמבטיחים צעירים

ו כדורסל באתלטיקה, מילדות שהתבלט
 דרך תל־אביב יליד הצעיר עשה כדורגל,

 הליגה של לקבוצה עד ושיגרתית איטית
 בקבוצות כדורגל שיחק 13 מגיל הלאומית.

 לקבוצה עבר שנים שלוש ומזה ונוער ילדים
ל שצ!רף לאחר גם מכבי. של הראשונה

 נשאר בכדורגל, צה״ל נבחרת לסגל אחרונה
וצנוע. אלמוני כדורגלן פרופר

 במרכזה במפתיע עצמו את מצא השבוע
משטו התחילה פרופר״ ״סערת סערה. של

 ־,משחק1 בעת שבועות, שלושה לפני יות.
 פתח־תקוה, על לר,פ תל־אביב מכבי בין

 קאופמן, בועז לבין בינו קטנה תקרית אירעה
 מהתנגשות שהחלה התקרית, הפועל. חלוץ

 לשופט־ ,שנראה במה והסתיימה השניים בין
 שבעת לכך הביאה מהלומות, בחילופי הקו

ה התאחדות של המשמעת בועדת הבירור
שבו לשחק באיסור השניים נענשו כדורגל

 שבועז למרות התקבלה זו החלטה עיים.
עצמו. על האחריות כל את נטל קאופמן

 בזמן בשקט להסתיים היה יכול הענין כל
 בכדורגל המדינה שאליפות שעה אולם רגיל.
 של וקבוצותיהם המיגרש על להיחרץ עמדה

 הפועל של יריבותיה היו המגורשים שני
 אוהדי למספר ההחלטה נראתה תל־אביב,

) צודקת. כבלת־ ספורט
 ועורכי- משפטנים מספר ואיפה. איפה

 כך כדי ותוך הפרשה את לברר החלו דין
 כי התברר מאלפים. פרטים כמה התבררו

לחלו־ נקי וזיר, פרופר של ההתנהגות גליון

פרופה כדורגלן
7 היכה מי חשוב לא

 ראשון פרם
שני פרם
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הר כלל קאופמן של שגליונו בעוד טין,
 י ה־ ועדת בהחלטות תקדימים קודמות. שעות

 כי לבן, גבי על שחור הוכיחו, משמעת
 בלבד באזהרה מסתפק־ם דומים במקרים

 השתה העונש הטלת נקי. שגליונו לכדורגלן
ה בעיני נראתה קאופמן ועל פרופר על

גלוי. חד־צדדי כקיפוח משפטנים
 את ההתאחדות במיסמכי לברר ניסו הם

 אנשי בטענה השיבו צדדיה; כל על הפרשה
ל רק מותר בתיקים העיון כי ההתאחדות

ספורט. אגודות

 אנשי את פטרה לא התיקים סגירת אולם
שהת שאלות כמה על מלהשיב ההתאחדות

 קיימים האם רבים: ספורט אוהדי אצל עוררו
 איפה ושל הדין משורת לפנים שיקולים

 ו־,ועדה נתנה האם המשמעת? בתעדת ואיפה
כדו שני על עונש בהטילה כי דעתה את

 קבוצותיהם סיכויי את הורידה אלה רגלנים
תל־אביב? הפועל נגד בהתמודדות

 התביעה מעצמה כמעט התעוררה זה במצב
 המשמעת ועדת הרכב את להחליף המיושנת

מש בה להושיב הכדורגל, התאחדות של
 באגודות, תלויים שאינם ועורכי־דין פטנים

1 עשר פרטיים שאינטרסים אגודות עסקני ולא
ז שבהחלטותיהם. הצדק מידת את לקבוע יים

״טמפו״. מעלות את תבטא אשר וקולעת קצרה סיסמה למציע(הס יינתן

 השומרת בע״מ, קלים למשקאות חברה - ״טמפו״ הנהלת על־ידי תיבחר הקולעת הסיסמה
המתאימות. בסיסמאות השימוש זכות את לעצמה
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