
בישראל? הכחד&ל של הכספים מופקדים מי בידי - הזה״ ״העולם של הגילויים
 לכדורגל, ההתאחדות עסקני תמונות בין

 כדר שחקני מאורע. או מסע כל המפארות
 ואפילו שמו, את מכירים אינם רכים רגל

מאוד. מעם עליו יודעים ההתאחדות עסקני
 בהש־ אלה. בעובדות רב עוול יש למעשה

ה עסקני שאר שמקבלים לפירסומת ואה
 ביותר. מקופח ברים צבי יוצא התאחדות,

ב להתחשב אם בהרבה, גדל זה קיפוח
 העסקנים אחד הוא ברים שצבי עובדה

להתאחדות. ישותם בכל המתמסרים דדים הב
ב מופיע הוא בבוקרו בוקר מדי כמעט

ה העבודה על מפקח ההתאחדות, משרדי
 מנהל ת, חשוב בישיבות משתתף שוטפת,

הלילה. בשעות ועוזב ההתאחדות עסקי את
 ולשם שמים לשם הכל עושה ברים צבי

 משכורת שום מקבל הוא אין רגל. הכד;
המע עבודתו, ועבור הרבה סרחתו עבור
 פה מקובל. עבודה זמן ככל אותו סיקה
 הוצאות כמד, ההתאחדות מכסה אמנם ושם

 אין .ממש של משכורת אולם שלו, קטנות
ת. בהתנדב; עובד הוא מק:ל. הוא

 עובדים הכדורגל התאחדות עסקני כל
 עסקים גם יש לכולם כמעט אולם בהתנדבות.

ה לעניני מתמסרים הם משלהם. פרטיים
 אין לרוב שלהם. הפנאי בשעות רק כדורגל

 כך, משום לישיבות. לבוא אפילו פנוי זמנם
 פרדסן מפתח־תקוה, זאבי מר אמנם .אם

ההתאח ראש שב י; הוא מכבי, ואיש ותיק
 איש פינקלשטיין, גרישא ואם לכדורגל; דות

 משני אחד הינו הוא, אף פתח־תקוה .מכבי
 התוארים כי אומרת זאת אין — סגניו

זמן. להם א־ן השלטון. את להם מעניקים
ההת יושב־ראש .סגן אלמוג, למיקה רק

 משכורו^ המקבל ׳הפועל, מטעם אחדות
 כך משום זמן. יש הפועל, מ^רכז מלאה

השלטון. גם אליו בא
ההת בגזברות גם שורר המצב אותו
 השיתוף לעקרון בהתאם לכדורגל. אחדות

 ב־ ישנם בהתאחדות, החברות האגודות של
 איש חברים: ארבעה ההתאחדות גזברות
 אחד הפועל. אנשי ושני מכבי איש ביית״ד,
ברים. צבי הוא הפועל מאנשי

 מתנדבים. עסקנים הגזברות-הם אנשי גם
 העניינים. את לנהל זמן אין להם וגס

 שיש הא׳יש הוא הענינים את: המנהל האיש
ברים. ■ צבי — זמן לו

★ ★ ★
יהפ:א- כשעות סקיםע

 ״ל- א-מרת: מאוד מחוכמת *^ימרה
 כסף.״ לעשות זמן אין. עובדים אנשים

 כי ברים• לצבי מאוד מתאימה זו אימרה
 ברים, צ.י תמוה, הדבר שיראה כמה עד

 ההתאחדות לענייני זמנו כל את המקדיש
 ודוזקא משלו, עסק בעל גם הוא לכדורגל,

משגשג. 1 מפ,תח גדול, עסק בעל
מ עיר ברחובות, גדול בית־דפוס לו יש

 הנמצאים בתי־הדפום משני הגדול גוריו,
 עבודות כל את המבצע הדפום זד, בעיר.
ב ההסתדרותיים המוסדות ושאר תנובה
 מדברי־הדפוס חלק המדפים הארץ, דרום

אחרים. ת ומוסד, אל־על התעופה חברת של
 ברים צבי אין האחרונות שבשנים למרות

עס אין שלו, לבית־הדפוס כך כל מתמסר
 ופורחים. משגשגים הם להיפך: דועכים. קיו

 צ.י הצהיר שנים ארבע לפני שעד בעוד
הצ לשנה, ל״י 3000 של הכנסה על ברים

 של הכנסה על שנים שלוש לפני כבר היר
ל״י. 8000 על שנתיים ולפני ל״י, 5000

ו יותר עסקיו התרחבו כן שאחרי בשנים
 שלו, ביודהדפוס את הרחיב הוא יותר.
 ומשוכללות, חדישות מכונות בו הכניס
ב רכש נייר, ליבוא בחברה כשותף נכנס

 100כ־ שערכו דונם, 100 בן פרדס שותפות
 בית• לרכוש רצונו את הביע ל״י, אלף
 של בסכום בתל־אביב מרכזי במקום קפה
 הטנדר את החליף. ל״י. אלפי עשרות כמה

 מאחד ומהודרת חדישה במכונית שלו הישן
 גם לו יש זאת מלבד האחרונים. המודלים

ב חנויות ושש ת קומ שתי בן גדול בית
בנתניה. בית ועוד העיר, רחובות
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ך י \ ע * י ג י ה כ ס צ י ר  נמוך־הקומה כ
 עד כי ״מציינים מכריו גדול? כה לרכוש 1<

 עשירי עם האיש נמנה לא המדינה לקוק
 הי הקריירה אח להבין כדי א,לם הישוב.

ל עוד לחזור יש ברים, צ.י של מופלאה
המדינה. קום שלפני שנים

 באמצע בערך התחילה המזה־רה הקריירה
 בעל צעיר ברים, כשצבי השלושים, שנות
 דפוס פועל היה פולין, יליד ,19 כבן מרץ

 חנות אביו פתת השנים באותן בחדרה.
 שיכנע רחובות, המושבה במרכז לגלנטריה

ד מר ברחובות, היחיד הדפום בעל את לנ

במפעלו. לעבודה בנו את שיקבל בוים,
 בחור היה הוא לרחובות. ברים הגיע כך
 כבר ידע הוא אולם ומוכשר. מרץ בעל

 ובכשרון. במרץ די לא האכזרי בעולם כי אז
 גם להיות עליו להצליח כדי כי ידע הוא
במפא״י. כלומר מתאימה, במפלגה חבר

 את ברים צבי הביע ההזדמנויות באחת
 הוא ״עולמנו ידיד: בפני עולמו השקפת

 זה. את זה לטרוף המנסים זאבים, של עולם
 נטרף.״ זאב מאשר טורף זאב להיות מוטב

לזאב. ברים צבי הפך כנמר, ועז כצבי קל
 הראשונה בפעם ברים נזעק הימים באותם

ה למשטרת הצטרף הוא האומה. לשירות
 אז נקראו שאלו כפי או העברית, ישובים

הגפירים. —
 הוא שטה באיזה ברים ידע אז כבר
 הגזברות. שטח זה היה במיוחד. מוכשר
 לא- גפירים קבוצת על ממונה היה כאשר

 מושנעים גפירים עם יחד ששמרה מושבעים,
ב המאורעות בעת ויצנון מכון מתקני על

 מהיהודים. החרימו הדברים כל אח לא
 מערבים. רכב להחרים אז נהגו ההגנה אנשי

ה בידי הגנוב' הרכב גילוי את למנוע כדי
 מספרי את מחליפים היו הבריטית משטרה

 מפקד מקום ממלא בתור לברים, הרכב.
בתום.:ה כאשר זר- מסוג ג׳יפ היה החבל,
 ־ הג׳יפ, את לקבל ההגנה אנשי ו1ב׳! קרבות
 החשד אז התעורר איננו. הוא כי התברר

ש חקירה, נפתחה אוחו. מכר בריח כי
היוגב עד נודעו לא תוצאותיה

★ ★ ★
הגנזוש׳ הרכוש

צ-ה״ל, והקמת המדינה הקמת ס
 הישובים משטרת של הקורפורל זכה
 כבש כאשר סרן. בדרגת ברים צבי העברית

 חומסי ועשרות רמלה, ואח לוד את צה״ל
 שהשאירו השלל על עטו בז ובוזזי חמס

עירו. כאב את ברים כאב בעיר, הערבים

עדו;  *$• מוסדות כעובד לפרים, מלהתפתח. ב
 נייר. של הקצבות היו חיוניים, תדרותיים

 לשיק!.ה־ נייר מעביר שהוא בו חשדו פעם
 לא תוצאותיה גס חקירה. נפתחה שחור.
היום. עד נודעו
 מלהתעניין בריס פסק 'לא עת אותה כל

 הוא היום עד בכדורגל. ובמייחד בספורט,
 רחובות, הפועל של הסדרן פלוגת מפקד
לבתי־הקולנוע. חופשית כניסה לכן נכנס

 י שגרף ־ בעת שגם הספייטא-ת, פעילותו
..ה מחנה לעזיבת אותו הביאה לא רבבות

 דבר של פו בם; אותו שהביאה היא פועלים,
 השטחיה־ אל לכדורגל,יושם ההתאחדות אל

הגזברות. — כמובן כמתנדב — לו הקוסם
־£־ ★ ★

הנצחון מיצעד
ץ י • ם, כ י ר  תלויה מסתורית שצלקת כ

 וכמה בכמה מעורב הימנית, עינו מעל ■9
בהתאחדות שארעו נעימות, כר לא פרשיות

בעי (מסומן ברים צביהצנועה ההחחלה
 במדי ,1941 בשנת גול),

רכוש כל חסר אז שהיה צבי, העבריים. הישובים משמרת של זומר

ם׳ קורס ׳:סי־וס בפת״ינוכס צולם דפוס, פועל בתור ועבר  ה׳טי׳ד הנוכרי
 ברים צבי ה״ת לכן קורס בילו. במתנה אותרו'שנה שהתקיים רתי

הבריטית. מהממשלה משבורת נל קיבל שלא לא־מושבע, גאפיר

 קבלת על אחראי היה השלושים, שנות סוף
הנוט בין וחלוקתם ויצמן ממכון הכספים

 משום הגיע לא כספים מאותם חלק רים.
 ברים. צבי נגד חקירה נפתחה לתעודתו. מה

 ברבים. מעולם פורסמו לא החקירה תוצאות
★ ★ ★

לעצמאות הדרף
* י* ם כ י ד  האימה את לשרת המשיך כ

 הפך הוא העברית. הישובים במשסרת *3
 הסתכסך מובהק מפלגה כאיש מושבע. נוטר

 ש־ עליו, הממונים ועם אחרים נוטרים עם
מסוגו. פוליטרוקים מפני סלדו
ל המשיך הנוטרות עבודת עם בבד בד
 שביום אלא לנגבוים. של בדפוס עבוד
 הוא דפוס. פועל היה לא כבר א ה אחד
 סכום כסף, לפתע לו היה לשותף. הפך
זאת. לו שאיפשר ימים, באותם הגון

ה שסח את ברים הזניח לא זאת עם
 חבר בהפועל, מסור חבר היה הוא ספורט.
 קבוצת וראש המיוחדות, הפועל פלוגות
ברחובות. הפועל של הסדרן

 בעל־ עלה העברית הישובים במשטרת
ה על לאחראי שהפך עד בדרגה, הדפוס
ברחובות. עברית שמירה

 ברים נשא השחרור, מלחמת שפרצה עד
 לו שהותיר הרכוש מעט את וירש אשה
 באמת לפרוח החלו עסקיו שנפטר. אביו

 הדמים מאורעות בתקופת המדינה. עם רק
 ממלא ברים היה העצמאות מלחמת שלפני
 האחראי האיש רחובות, חבל מפקד מקום

 ולרכוש. לביצורים, המקום, חושבי לבטחון
כש אפילו זה, בשטח דאגה חסך לא הוא

הח כמו אישית, אי־נעימות לו גרם הדבר
מכריו. של רכוש רמת

 זקוקים הבטחון אנשי כשהיו למשל, כך,
 מבית־חרושת טלפון ברים החרים לטלפון,
 האנשים כשבאו המלחמה, בתום מקומי.
 אפילו ברים סרב המכשיר, את חזרה לבקש

 כי הוחרם. הטלפון כי אישור להם לתת
אישורים. מפני עמוקה סלידה יש לברים

 הגרים אנשים, כיצד לראות לו נתן לא לבו
ל חפצים יקחו מרמלה, מקום בריחוק
 אזרחי רמלה, של ששכניה בעוד בתיהם,

מקופחים. יהיו רחובות,
רחו לאזרחי מעט גם להשאיר רצה הוא

 לרמלה, ההובלה פלוגת מפקד עם יצא בות,
 עצרו חזרה בדרך מכוניות. שיירת עם

 אחריות חסרי פלמ״ח, אנשי כמה אותם
 רכוש העברת מה משום שמנעו לוקאלית,

 ת• לרחוב. רמלה ערביי
 קודם עוד כי מאוד. הדבר כאב לברים

 ברכוש לטפל ההזדמנות לו ניתנה לכן
 של הגדולה הבריחה העת זה היה ערבי.
מח על ממונה היה בר?ם האיזור. ערביי
 מהם החרימו אלה, ערבים שבדקו סומים

עליהם. להכביד עלול שהיה רכוש כל
 הלך רמלה ערביי רכוש כל לא אולם
 מקושט ברים של האמבטיה חדר לאיבוד*

 ערביי היו בה גרמנית, כחולה בחרסיזה
 האמבטיה הדרי את לרצף נוהגים רמלה

ה במשטרה אנשים כמה אמנם היו שלהם.
 וערכו זו, חרסינה אהבת הבינו שלא צבאית
תו כרגיל, אולם, ברים. צ-י נגד חקירה
היום. עד נודעו לא החקירה צאות

 היתד. ברים של לפעולתו הערכה יותר
 הקרבות כשהסתיימו רחובות. אזרחי בקרב
 לא ברחובות, גדול בית לו בנה וברים
 אהדתם. את לו להביע המושבה אזרחי שכחו

 עממי יהודי .נוהג מתיר תורה שמחת בחג
 למקזל, כך, העיר. ברחובות שלטים להחליף
 ■ סנדלר. — רופא של שלטו על כותבים

 בהזדמבויות הופיעו, ברים של ביתו על
 שם: כתוב. היה פעם כת־בות. כמה שונות,

 גג על תלו אחרת בשנה רמלה״;—״לוד
הנטוש״. ״הרכוש אחר: שלט הכיח

* *
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ם ** ר רי ז י ח ק ס ע ם. ל פו ד ה ;הוא ה  מ
 בביתי משלו, ונפרד גדול בית־דפום לו
עצר והצנע הקיצוב משטר אולם הפרסי.

בישראל: הכדורגל
ל הכרטיסים . בפרשת קשור הוא •

 כרמת־גן. .ברית־ד,מועצות גבחרת נגד משחק
 הכרטיסים, הדפסת על אחראי שהיה הוא

ב המשחק אחרי נמצאו שלו .ובבית־הדפוס
הכרטיסים. של הגלופות מה זמן משך
ה בזבוז בשערודית מעורב הוא ס

שה לכדורגל ישראל שנבחרת בעת כספים,
 הוציאה. מטסקבה, חזרה בדרכה בפאריז, תה

וקבלות. אישורים ללא בספים
 למים־ במשלחת נכלל שלא למרות •
 נרשמו חזרה,_או_לפחות ברים קיבל קבה,

וחזרה, לשם הנסיעה דמי לזכותו,
באי טיולים לעת מעת עורך ברים •
 קופץ א י־ כשה ההתאחדות, חשבון על רופה
עניניה. את לסדר כדי לארץ, מארץ
 אישיות הלוואות למתן אחראי ברים •

ההתאחדות. הנהלת לחברי
הכר -מכירת ־לשעירוריית אחראי כרים •

 שלא בכך חושים, למשחקים הישנים טיסים
תפקירו. שמחייבו כפי אישית, עליהם פיקח
 רי1ס על פיקוח׳ מקיים אינו ברים •

השונות. לתחרויות' הכרטיסים הדפסת
לתשלום שהכריע האיש הוא ברים •

 לשעבר ההתאחדות למזכיר אישיים •סיצ,יים
באימון.' על למי נתגלה כלזה" גם וייס, ־ משה
סדרי בגלל אשר האדם הוא ברים •

 ב־ מעילות התאפשרו והנהלתו, עבודתו
.4 יי- • בהתאחדות. אימין

 אשד כאיש ברים הושיע אלה כל אחרי
לכדורגל, ההתאחדות את יטהר

 בל. ילדים היל־, זכה תש״ח; קרבות- בתום
 מצעד. גבכתי י לוחמי ערכו בעורף, העת

ה בין רחובות. ש.ל הראשי ברחוב נצחון
 אנשי נגבה• אנשי גש בתהלוכה צעדו שאר

רחובות, מאזרחי פחות לא עצמם, גבה1
 נמוך- שורותיהם-סרן בין לראות התפלאו .

 הבין לא איש ברים. צבי זה היה .?ומה,
.... נגבה. מגיד בין. עשה ,;מה

 עושה מד, כיום להבו! פתוח 10 קשד, .
ההתאחדות. מטהרי בין ברים


