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ספורט
רגל כדו

הרא״י מן משר־דו
 להתגלגל הפסיק עצמו שהכדורגל בעת

 עולם המשיך בארץ, הספורט מגרשי על
 פלט ולסעור, לגעוש הישראלי הכדורגל

 יירא' הפצצה והצהרות. מאורעות של שפע
 הודעת־התפטרותו היתד, שהתפוצצה שוגה

 הלאומית, הנבחרת מרכיב של החריפה
 למעשה שאישר סוחר, שמואל אלוף־משנה

 טוקיו׳ פרשת על הזה העולם גילויי את
 את להעביר הזה היעולס לתביעת הצטרף
ממלכתי. לניהול הכדורגל ספורט
 של הודעת־התפטרותו באה אחריו מיד

 פחות לא שהיתר, ווארון, משד, המאמן
 שחקני את האשימה סוחר, של מזו חריפה
 מסע־השמצות בניהול פתח־תקוה הפועל
 לכדורגל, ההתאחדות נשיא גם נגדו. פרוע
 העולם תצפית את אישר לאם, יוסף הד״ר
בקרוב. להתפטר כוונתו על הודיע הזה,

מר־ זד, היה צפירה. על־ידי מצילים
 ביותר הרב הכוח בעל המרכז הפועל, בז

 הצעד את לעשות שהחליט בארץ, בכדורגל
 במקום אולם המצב. לתיקון הראשון

 הטו בספינה החורים לסתימת מיד לפעול
 המושחתים המלחים את לסלק במקום בעת,

ם תחתם ולהציב מהסיפון  חדשים, מ^י
בצופרים. לצפור הפועל מרכז בחר

 בבית־סולוולוב, שכונסה עתונאים במסיבת
 ה׳ מרכז ומזכיר ההסתדרות דובר הופיעו
 המם׳ את והסיקו המצב את ניתחו פועל,
 של בפיו שהתבטאה כפי האבחנה, קנות.
 הס מחיי הרחוק אדם ההסתדרות, דובר

 למעשה קבע הוא חדשה. היתר, לא פורט,
 ״גי־ שנתיים: לפני עוד אחרים שקבעו את

 משי של וממכר מקח שחיתות, של לויים
ספורטאית.* אנטי אוירה מקצוענות, הקים,
 שהעלה כפי המצב, לתיקון ההצעות גם
 חדשות היו לא הפועל, מרכז מזכיר אותן

 אחת: חדשה דרישה רק בהן היתר, ברובן.
 ה־ בליגות והירידות העליות את להפסיק

 הליגה סיום לגבי שנתיים. למשך שינות
 את לפסול המזכיר: הציע הנוכחית, בשנה

 מש את ולסיים הבלתי־ברורים המשחקים
 מרכז מזכיר פןאי, יוסף רמז הליגה. חקי

 חלק ״רק זו: בהצעה כוונתו מה הפועל,
 הרע מקור ברע. נגוע השחקנים של קטן
 להתאחדות המשתייך אחד בארגון רק נעוץ

 בית״ר).* - (קרי הכדורגל
 להשתחרר היה קשה אלה, דברים לנוכח
 הספורטאית הגישה לא הפעם שגם מהרושם
 ר,נ צרה, אינטרסנטית גישה אלא הטהורה,

 להס־ קשה אחרת הספורט. עסקני את חתה
 ששתק הפועל, מרכז התעורר מדוע ביר

 האתרי' בשנים השחיתות גילויי כל נוכח
 צריכד- הפועל קבוצת בה בשנה דווקא נות,

 וקבוצת א׳ לליגה הלאומית מהליגה לרדת
במקומה. לעלות צריכה בית״ר

רצי־ מידה באיזו אולם תקנון. הצעת
 ל הפועל מרכז אנשי של כוונותיהם ניות

 להייז״ היה אפשר בכדורגל, האוירה טיהור
 עתי' מסיבת אותה של השני בחלקה כח

 שהיה מי ברים, צבי קמו חלק באותו נאים.
 היושב* סגן הוא וכיום ההתאחדות גזבר
 ה גזבר כיום הלר, ומנחם שלה, ראש

 ולקבל להחליט להתאחדות והציעו התאחדות,
 של וחובותיהם זכויותיהם את שיקבע תקנון
 ',״י השניים: הציעו חובבים. כדורגל שחקני
 לשחקנים, התשלום גובה את יקבע תקנון
 ענין את ויסדיר פרמיות, קבלת על יאסור

הנב שחקני של המתנות וקבלת הקניות
בחוץ־לארץ.* חרת

 הלר׳ מנחם שדווקא הגורל צחוק זה היה
 ב־ פתת־תקוה בהפועל מעמדו את שביסס

 אלפי של בסכומים והלוואות מתנות עזרת
 מעין תקנון על ידבר הקבוצה, לשחקני ל״י
 ידבר ברים כצבי שאדם מגוחך זה היה זה.
השחקנים. בין טוהר־מידות על

 על־ידי הושחת לא הישראלי הכדורגל כי
 הכדור־ לא עסקניו. על־ידי אלא שחקניו,
 הפרמיות נוהג את שהפניסו הם רגלנים

 באמצעים שניסו העסקנים אלא והתשלומים,
 מע־ את ולחזק השחקנים על להתחבב אלד,
 ש־ השחקנים אלה היו לא בקבוצות. מדם

 והא״ העסקנים אלא משחקים, וקנו מכרו
 ש׳ הם הכדורגלנים לא המפלגתיות. גורות

 המגר־ על הספורטאית האוירה את העבירו
 ולמג־ שהסיתום. העסקנים אלא בארץ, שים
 אלה• עסקנים הם מי לומר צורך אין הלר חם

 מרכזי אנשי עושים היו טוב כך משום
התנה תקנוני לחבר במקום אילו האגודות

הת תקנוני מחברים היו לכדורגלנים, גות
 עסקניהם וראשונה ובראש לעסקנים, נהגות

 גם וזהו מהראש, מסריח הכדורגל כי הם.
הטיהור. במלאכת להתחיל יש שבו האבר
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