
 אני מבוימים. היו א׳ בליגה שעבר בשבוע
 שאיני כך מבוים, במשחק שיחקתי לא עוד

 כדורגל במשחק זה. את שים ע, איך יודע
 שהשחקנים מה לביים. אפשר אי אמיתי
 המקסימום את לתת לא זר, לעשות, יכולים

 ולהסתכל היריב לשחקן לרוץ לא במשחק,
 לי שאפילו נכון לכדור. במקום לשמיים

 אבל להתאמץ, יכול לא שאני ימים הרבה יש
זה. בעד שילם שמישהו מפני לא זה

 לי אמרו כדורגל, לשחק אותי כשלימדו
 אף כדורגלנים. כן גם יהיו שלי שהיריבים

 שחקני נגד לשחק אותי לימד לא אחד
שח נגד לשחק רוצה מישהו אם תיאטרון.

 אי כסיית נגד לשחק שילך תיאטרון, קני
הלאומית. בליגה לא אבל רווול,

 יש מהיום, לא כדורגל שחקן ואני היות
 את החוקרת הועדה בשביל עצות כמה לי

ההתאחדות האלה: המבויימים המשחקים
 כל את שעשו העסקנים את להעניש צריכה

 את להעניש טעם אין הזה. המונקי־ביזנם
להם. שאומרים מה עושים הם השחקנים.

בן־דרור כדורגלן
האישיים החשבונות יום

 כאלה עסקים על לעבור אפשר אי אבל
 כזה למצב הגיע אצלנו הכדורגל בשתיקה.

 לא אם מקצועי. מכדורגל גרוע יותר שהוא
 יכול זה מההתחלה, תיכף סוף לזה ישימו

ב תיאטרון עשו אם מגיפה. כמו להתפשט
ה בליגה תיאטרון יעשו מחר א׳, ליגה

לאומית.
 כמעט אני עכשיו עד הענינים מצב לפי
 שום יצא לא שלי, העצות שלמרות בטוח
 להבטיח יכול אני אופן בכל חבל. וזה דבר
 לא שאצלי אותי אוהדים שעוד אלה לכל

מבויים. משחק תראו
 רחובות למכבי מאחל אני יהיה שלא איך

 להישאר יצליחו שהשנה כפר־סבא ולהפועל
בש כמו ממנה ירדו ולא הלאומית בליגה

 מביימים כבר אם מזה חוץ שעברה. נה
 שאף ככה אותו לביים לא למה משחק׳

ירגיש? לא אחד

שערוריות
הקירות על טיפוש

 שערוריות של גילויין שעם שחשב מי כל
 )1022 הזה (העולם וג׳ א׳ בליגה הכדורגל

 השבוע התאכזב הגילויים, פרשת נגמרה
ש א׳, בליגה השבת מישחקי אמנם מרה.
מש משמרות ולעיני מתיחות תוך עברו

או ושערוריות. תקריות ללא הסתימו טרה,
 להתרת גרמה השערוריות חבל משיכת לם
ישנות. פרשיות וחשיפת קשרים ועוד עוד

 ליגה משחקי פרשת היתד, מכולן הגרועה
מש בירושלים התנהל ימים חודש לפני ג׳.
 ובית״רלוד. ירושלים מכבי בין כדורגל, חק

 מועמדות שעה אותה היו הקבוצות שתי
 קשה. היה ביניהן והקרב הליגה לאליפות

ב הובילה שלוד לאחר למשחק, 70,־ד בדקה
ה השער ליד תקרית אירעה ,2:1 תוצאה

 התנהל שהמשחק בעת זה היה ירושלמי.
 קראום אהרון המשחק ושופט לוד שער ליד
הירושלמי. לשער פניו עם עמד

 חצי לעבר פניו את השופט כשד,יפנה
 את ראה משחק, כל התנהל לא עליו המגרש

 על מוטל זנה גבריאל לוד בית״ו־ שחקן
ה להפסקת השופט שרק כנהוג, הארץ.

 דם. שותת מצאו זנה, אל ניגש משחק,
 אמינוף ירושלים מכב־ שמגן לאחר זה היד,

בפניו. אותו היכר,
ל הקהל פרץ השופט, שריקת כשנשמעה

 כדי המהומה את ניצלו לוד שחקני מגרש.
 כתוצאה בתיגרר,. שהחל מאמינוף, להיפרע

 הסתלק והשופט המונית קטטה פרצה מכך
 עד חמור כה היה המצב ההלבשה. לחדרי

 עדות ולגבות להתערב נאלצה שהמשטרה
המשחק. משופט גם

 שהמשחק מאחר יותר!״ לנו ״שלמו
ה ועדת להכרעת הענין הובא הסתיים, לא

 הועדה: קבעה ג׳. ליגה של והגביע ליגה
 השופט על־ידי נעשו שלא למסקנה ״הגענו

 אנו המשחק. להמשכת מתאימים סידורים
חוזר.״ משחק לקיים שיש קובעים

הש להתקיים צריך היה החוזר המשחק
 לא שוב אולם הליגה. סיבובי בתום בוע

כ מצב, באותו המתחרות הקבוצות נמצאו
 ירדה לוד בית״ר הראשון. במשחק שהיו שם

 טעם שום לה היה לא לאליפות, מהקרב
 הקודם. כבמשחק ירושלים את לנצח מיוחד
 נצי בבטחון, כמעט מביא, היה חוזר משתק

 לראשות אותה מעלה ירושלים, למכבי חון
הליגה.
ירו של מתחריה להרשות יכלו לא זאת
 ה־ שחקני — האליפות על לקרב שלים

ה ועדת החלטת כי נס־ציונה. ספורט־קלוב
 לחוקת מוחלט בניגוד היתה והגביע ליגה

ש הקובעת לכדורגל, העולמית ההתאחדות
 לשופט, שוחד תשלום שנתגלה במקרה רק
חוזר. משחק לקיים יש

 נס״ של הכדורגל קבוצת הגישה השבוע
 עורך־הדין הועדה. החלטת על ערעור ציונה

 שני על המשתרע עירעור הגיש לוין דב
 השאר: בין נאמר, בו סעיפים, 12ד עמודים

הת בנסיבות משחק הפסקת על ״ההחלטה
 השופט של דעתו בשיקול רק היא פרעות

 (ההתאחדות פיפ״א לחיקת בהתאם במגרש,
ה האדם הוא השופט כלומר, העולמית).

 שום ואין במקום נוכח שהוא כיוון פוסק,
 ועדה איזו על־ידי החלטתו לשינוי מקום
שהיא.

 פגישת להתקיים צריכה היתד, בינתיים
 לוד. לבית״ר ירושלים מכבי בין הגומלין

 המעוניינים הנס־ציונים, אל פנו הבית״רים
 תשלמו אם רק גלויות: הודיעו בנצחונם,

מוכ נהיה ירושלים, שנותנת ממה יותר לנו
 שילמה לא נס־ציונה לנצחון. להילחם נים

 ועדת של דינה לפסק עד עוכב והמשחק
הערעורים.

הער בועדת הצדק. למען תורמים
להח יכולתה מחוסר הדיעות. נחלקו עורים

 ההחלטה יאה הועדה העבירה בענין, ליט
 העומד ההתאחדות, של העליון לבית־הדין

בענין. השבוע לפסוק
כמר נס־ציונה המושבה געשה בינתיים

 את למנוע שנועדו השערוריות סביב קחה,
 מיוחד ועד קם ב׳. לליגה קבוצתה עלית

המד לאורך נמתחו סרטים הקבוצה. להגנת
 ולד,ת־ האנשים תנועת את לעצור כדי רכות,
 נאסף מספר ימים תוך הפעולה. לקרן רימם
 משפטיות לפעולות לירות, כאלף של סכום

 נילחם ״אנו ג׳. בליגה השחיתות לחיסול
הפעילים. הכריזו הצדק!״ למען הסוף עד

 כל כמעט ביותר. קל יהיה לא מאבקם
 בטובתה מעוניינים היו לא האגודות מרכזי

 נס־ציונה. של הבינאגודתית הקבוצה של
 ראש יושב גראף, נחמיה כמו אדם אפילו
 במלחמתו הידוע פתח־תקווה, מכבי אגודת

 הוראות נגד ובהתמרדותו לצדק העיקשת
 עיקש כה לוחם היה לא שוב אגודתו, מרכז
הצדק. למען

 נציג שהוא גראף, נחמיה השבוע אמר
אב עם בשיחה הכדורגל, בהתאחדות מכבי
 נס־ציונה איש שנידרוביץ׳, (״קוצ׳ה״) רהם

 אתם ״מה לשעבר: מפורסם כדורגל ושחקן
 שאתם הכסף על חבל הקירות? על מטפסים

 בתור צדק. של שאלה לא זאת מבזבזים.
 רוצה אתה מי אותך, שואל אני מכבי איש

 מסס־ .ק.0 איזה או מכבי קבוצת שיעלה:
ציונה?״
הקירות. על לטפס החליטו נס־ציונה אנשי

פרנק) (פוטו
 כי תצוגה, בבגדי לא הפעם הישראליות, הדוגמניות חמש

״אלד״. מתוצרת כמובן, הם, הבגדים בהחלט*. ה״פרטיים בבגדיהן אם
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ל״טמפו״ סיסמה לבחירת התחרות תוצאות
 ,8 ד. ת. גיפשטיץ, שלמה זכה ל״י 100.— בסך ראשון בפרס
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״ חברת הנהלת ו פ מ ט  תודתה את בזה מביעה ״
בתחרות. המשתתפים לכל

 קלים למשקאות חברה — ״טמפו״ עם להתקשר מתבקשים הזוכים
תל־אביב. 84137 טלפון בחולון, התעשיה שטח אזור, בע״מ,
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