ספורט

רדיו

כדז רגל

גלים קצרים

הראש והזנב

בעיות ערביות

לרבבות מאזרחי המדינה היחה השבת
האחרונה שבת שחורה — שבת ללא כדור״
רגל .אם כי אי־פה אי־שם התקיימו מש
חקים ידידותיים בץ קבוצות שונות׳ הפ
סיק הגוף הוד של הכדורגל במדינה את
נשימתו החל מיום ג׳ שעבר .לא דקירה
מבחוץ היא שעצרה את דפקו ,גם לא
שבץ־לב פתאומי .הכדורגל הישראלי חדל
לנשום בפקודת ראשו — ההתאחדות ל
כדורגל בישראל.
בשבוע שעבר הגיעה ההתאחדות לכדור־
רגל למסקנה ,אליה הגיעו כל אוהדי ה
כדורגל כבר לפני חודשים רבים ,כי הק־
נוניות׳ השחיתות והטרור בכדורגל היש
ראלי מהווים סכנה לעצם קיומו .היא הור
תה להפסיק כל !מילות בליגות השונות,
להוציא את הליגות לנוער ולנערים. .למר
בד ,הצער,״ הודיעו חברי הנהלת ההתאח
דות בגילוי־דעת שפירסמו׳ .נתעורר חש
דה של הנהלת ההתאחדות לכדורגל ,כי
משחקים לא מעסים במסגרת כל הליגות
לא היו על מהרת התחרות הספורטאית,
ותוצאותיהם הושגו בדרך לא כשרה".
ההתאחדות החליטה להביא בפני נשיאות
בית־הדין העליון שלה חומר שהצטבר ,על
משחקים מעין אלה• הודיעו דוברי ההת
אחדות ,מיכאל )מיקה( אלמוג וזלמן קלי־
אוט :״מוטב לא כדורגל בכלל מאשר קיום
ספורט לא טהור.״
שחקנים שכחו לשדזק .באמצע
שבוע זה תחל נשיאות בית־הדין ,בהרכב
מנהל משרד הפנים׳ עורך־הדין יצחק שבו
והשופט צבי סגל ,לחקור בפרשיות העבר
רות של המשחקים שנמכרו בעונה האח
רונה .תפקידה יהיה קשה .למעשה ,מוטל
בספק עצם .יכולתם לחקור בקנוניות ה
כדורגל תשי״ח.
כל החומר הנמצא בידי בית־הדין הם
דו״חות של שופטים על משחקים מוזרים,
ותלונות שהוגשו על־ידי אגודות שהרגישו
עצמן נפגעות •.שלא כאשתקד ,כאשר נעשו
הקנוניות בגלוי ולעיני כל ,נעשו קנוניות
השנה בסתר וכהסוואה .לא היו אלה מכי
רות גלויות של משחקים באמצעות האגו
דות; הן נעשו בשיטה לפיה כמעט בלתי־
אפשרית הוכחה של ביום או מכירה.
שיטת המכירות של העונה בכדורגל לא
היתה שיטה של שוק חופשי ,אלא שיטה
של שוק שחור .כאשר רצתה קבוצה מסו־
יימת לסחוט נקודות במשחקה נגד קבוצה
יריבה ,היו חלק משחקניה נוסעים אל שח
קני הקבוצה היריבה ,ידידיהם או קרובי
משפחתם ,משדלים אותם באמצעים שונים
לא לשחק במלוא יכולתם .וכך היו שח
קנים ,עסקנים ומאמנים עומדים חסרי־אונים
בעלותם על המגרש ,כשהתברר להם כי
חלק משחקני קבוצתם שכח לפתע כיצד
לשחק.
במשחקה של הפועל תל־אביב נגד הפועל
כפר־סבא ,למשל ,החליט חלק מכדורגלני
תל־אביב לתת ליריביהם לנצח• אולם עמד
תם האיתנה של המאמן יאזבנצ׳יק והשוער
יעקב חודורוב ,שאיימו על השחקנים המכו
רים להוציאם מהמגרש ולשחק בלעדיהם,
שיכנעה את השחקנים המכורים לשחק.
היו גם מקרים של מכירות מאורגנות
באמצעות האגודות ,העסקנים או המרכזים.
היו .מקרים של טרור מצד הקהל והשח
קנים גם יחד .הבולט שבהם הוא משחקה
של הפעול באר־שבע נגד הפועל חולון בלי
גה ב׳ ,כשהבאר־שבעים הביאו עמם לא
רק קהל מוסת לערוך פוגרום בחולונים,
אלא גם שוטרים חמושי־אלות לדיכוי כל
התנגדות חזלונית.
השחיתות פקדה את כל הליגות ואת כל
הקבוצות .מתוך  12קבוצות הליגה הלאו
מית ,יכלו רק ארבע להתפאר כי רגלן
לא היתר ,במעל•
הפסקת המשחקים היתר ,תוצאה ישירה
של הסתיידות־עורקים ממושכת .האמצעי ש
נקט הראש ,כדי להבריא את הגוף ,ננקט
במאוחר .ד,הסתיידות עברה כבר לכל חלקי
הגוף* כי במקום לנקוט בפעולה מונעת ב
שלבים מוקדמים ,התעלמה ההתאחדות ל
כדורגל מכל הגילויים המוקדמים של מח
לת השחיתות .,סירבה בעקשנות להאזין
להם .עתה מנסים עסקני ההתאחדות להב
ריא גוף במצב של גסיסה.
אך הדרך לטיהור הספורט מתחילה ב
ראש ,לא בזנב.

המדחס יתפוס בשבועות הקרובים
מקום מוגדל בתוכניות קול ישראל .ברוך
גלעד ,לשעבר מעובדי שגרירות ישראל ב
תורכיה ,יגיש שש שיחות על ארצות האיס
לאם הלא־ערביות ,ואילו אנשי משרד החוץ
ומזרחני האוניברסיטה ישתתפו בסידרת סימ
פוזיונים ,שיוקדשו לבעיות מהעולם הערבי:
אחדות ערב ,סוציאליזם בארצות הערביות,
מעמד האישה  . . .סופרים עולים חד
שים יוכלו להשמיע את יצירותיהם בקול
ישראל .אחת לשבוע יוקדש רבע שעה ל
קריאת סיפורים קצרים משל עולים חד
שים ,אשר יוכלו לשלוח את יצירותיהם בכל
לשון שהיא  . . .המועצה הציבורית
לענייני שירות השידור ,השובתת מאונם מ
זה חודשיים ,מאז החלו הדיונים על הקמת
שבועון הרדיו ,תשוב ותתכנם  . . .צכי
זיגדר ,מנהל שירותי השידור ,לא יהיה נוכח
בישיבתה של המועצה .הוא טס בסוף ה
שבוע שעבר לטוקיו ,שם ייצג את קול
ישראל בועידה של שירותי השידור באסיה
 . . .אביו שד צבי זינדר ,מתתיהו
זינדר ,נכנס לאחרונה אף הוא לתחום ה
רדיו .התוכנית אנשי גבורות ,ששודרה ב
תחילת השבוע ,הוקדשה כולה לזינדר האב,
אחד ממייסדי מחניים ופעיל ציוני מתקופת
הרצל  . . .קול ישראל יהיה בין מפירי
החרם על הופעות בגרמנית .למרות מחאות
שונות כבר שודרו בתוכניותיו ,נוסף על
יצירות מוסיקליות בשפה הגרמנית ,אף שי־
רי־עם שונים בלשון זו  . . .כי .כי .סי,.
שירות השידור הבריטי ,סירב לשתף פעולה
עם קול ישראל ,בחידון הבינלאומי בתנ״ך.
תשובת ראשי השירות ,שהוא אחד הרצי
ניים והחשובים בעולם :אין הם סבורים כי
זה יוסיף לכבודו של התנ״ך ,אם יהפכו
אותו לנושא של חידון עממי .אחרי שידו
לים ,הציעו הבריטים לערוך את החידון ב
צורה מאופקת במסגרת תוכנית שידור של
הבנסיה ,אשר מספר המאזינים לה הוא
מועט ביותר .מארגני החידון העולמי דחו
את ההצעה.

• בין היתר
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העולם הזה

תדריך
המשדרים המפורטים מטה עשויים להיות
בעלי ענין■ שינויים אפשריים.
• זרקור על המזרח )קול ישראל,
יום ד׳ — (20.00 ,אשר גורן ,יעל תרד
)משרד החוץ( ,חיים בלוך )אוניברסיטה ,מג
מה מזרחנית( ושאול בר־חיים )מנהל התוכ
ניות הערביות בקול ישראל( ידונו בסימפוז
יון משודר ,בנושא הבלעדי המעסיק עתה
את העולם הערבי וגורם כאב־ראש לעולם
כולו :איחוד.
• אמנים ללא מדים )גלי צה״ל ,יום
ז׳ — (20.30 ,אורחת בימת החייל ,שרונה
אהרון ,בתוכנית זמרה ובידור של אשת
מילואים.
• למה דווקא לכרי? )קול ישראל,
יום די —(22.35 ,אלון שמוקלר ויצחק
שמעוני מנסיםלהוסיף מלחינים ישראליים
אחרים לתוכניות כבקשתך ,בתוכנית מלאה
הומור.
• אולימפיה )קול ישראל ,יום ה׳,
 — (21.30בימת הבידור הצרפתית מעמידה
את קושיה לרשותם של פזמונאיס מתחי
לים ,השרים שירים ישראליים מקוריים.
פרפראות :האחיות פיטרס.
 9דואר צכאי ) 1005גלי צה״ל,
יום ו׳ — (21.15 ,תוכנית כבקשתך לשירים,
נאומים ודיאלוגים תיאטרליים ,עם הדגמות
,
ונימוקים.
המאזין הזהיר לא יפתח את מקלטו
בתאריכים ובשעות המפורטים מטה ,פן יטבע
בגלי השעמום.
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ת שב ץ העוהס חיה 1077
מאוזן .1 :ח 
נות כל־בו תל־
רבת־
אביבית
סניפים .5 :תרו
פה לכאבים; .10
גוער;  .12חצי־
האי דרומה לנו;
 .14קיים ; .16
ירק מזרחי; .18
די לחכימא; .19
עצלן ;  .21לא
תמיד הן מבש 
רות את האביב;
 .22מלת קריאה;
 .23מקום שינה;
 .24בונה התיבה ;
 .25צורת סיפור;
 .27המוצר העי 
קרי של עתלית;
 .30פיסיקאי יהו
די;  .31שאלון;
 .33חדר;  .35קו 
אופרטיב תחבורה ממוזג !  .36קל מ 
שבירת עצם ,אך לא נעים בכלל;
 .38היהודי העשיר;  .39אזיק צוואר;
 .40הברה היוצרת שמות עצם; .41
תעלה בעולם המערבי;  .43נביחת־
הכלב ;  .44מטוס קרב ;  .46מפעל
הסתדרותי ;  .48קיום ;  .49לכל מכו 
נה׳ אחר יציאתה מבית־החרושת.
מאונך .2 :בעץ;  .3פירוש; .4
עדי ;  .6פה ;  .7שמו הפרטי הוא
מלכיאל ;  .8תריסר ;  .9משקה משכר ;

 .11חגיגה בדרום אמריקה;  .13מקום
ריכוז הבגדים;  .15שמחה;  .17כאן;
 .18נהר רוסי;  .20תואר קצין בכיר
ערבי ;  .23כתב על הקיבוץ ;  .26ראש
הציונים הכלליים;  .27תיכף; .28
בקעה ליד פתח־תקווה ;  .29מה שה־
תשבץ מבקש;  .31איננו מאמין לכל
אדם;  .32בזוי;  .34כוח;  .35עשר
בשלישית ;  .37תושב הארץ ,לא־
יהודי;  .39בירה שכנה;  .42מקום
קדוש;  .44אדון;  .45בלתי־עדין;
 .47עוף דורם.

• מדרום ומים )קול ישראל ,יוסד,,
 — (21.30הזדהות אפלטונית עם דרך
היסורים של העולה החדש ,בשעת ישיבה
בכורסה נוחה.
• ככנסת ובוועדותיה )קול יש
ראל ,יום ה׳ — (20.25 ,נסיון להעביר
למאזין הסבלן מה שחברי כנסת העדיפו
לא לשמוע.
• כמו ידיו )קול ישראל ,שבת,
 — (11.15פרקי אליק של משה שמיר ,לאחר
סירוס ,בישול והמלחה בציונות ,במנה ש
אינה נוחה ביותר לעיכול.

למבוגרים |

קורס מזורז

| נפתח כמאי |

19

