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כסרגל
בועת הסבון
אילו רצה מישהו ללמוד השבוע את
מצבו של הכדורגל בישראל על רגל אחת,
די היה לו להציץ משך שעה קלה לאולם
בית ליסין בתל־אביב ,שם נערכה האסיפה
הכללית של ההתאחדות לכדורגל בישראל.
לולא נגע הדבר בגורלו של ענף הספורט
החשוב ביותר במדינה ,קל היה לכתוב
פיליטון על המאורע המבדח היחיד בשנה
של מאורעות קודרים לכדורגל .כי האסיפה
הכללית של ההתאחדות לא היתד ,אלא שוק,
בו נערכו עסקים מכוערים ,התגלו קנוניות
בזויות .היא לא היתד .אלא אחיזת עינים
אחת גדולה.
מתוך  277נציגי קבוצות הכדורגל שהיו
זכאים לבוא לאסיפה ,לא נכחו באולם אלא
קצת יותר ממאה איש ,אשר כל אחד ייצג

שגילה כלפיו בתקופה האחרונה מרכז ה
פועל .לאנשי הפועל .בעלי הרוב בהתאחדות,
לא היה נוח כי נמצאת סמכות העומדת
מעל לרוב שלהם ,אליה יוכלו נציגי המיעוט
לפנות בדרשם צדק.
נציגי מכבי ובית״ר התנגדו לעריכת הצ
בעה על ביטול משרת הנשיא ,בציינם כי
הסיבות שהביאו לבחירת הד״ר לאם כ
נשיא עוד החמירו השנה .ואז ,לתדהמת
כולם ,קם יצחק זאבי והודיע כי עסקני ההת
אחדות אינם ילדים עוד; יש בכוחם לשלוט
בעצמם ואינם צריכים פיקוח .״אם הד״ר לאם
רוצה ללכת ,מדוע לא נקבל את הצעתו?״
היה זה עלבון צורב לד״ר לאם ,שנוכח
במקום ואשר השתתפותו הפעילה בדיונים
הוכיחה כי אם כל האגודות יפנו אליו
יסכים להמשיך ולכהן כנשיא .לרגע הש
תררה תדהמה באולם .אולם כאשר עמד
זאבי על דעתו ,להעמיד את הצעתו לקבלת

מרחיק את הקשקשים
מונע נשירת שערות
השמפו האידיאלי לכל המשפחה
ראשי־התאחדות זאבי ,לאם ופינקלשטיין
״אם הוא רוצה ללכת ,שילוו*

■
הופיע בקיוסקים:

כביסה  -ונקיון
לאחרונה יצאו הרבה סוגי אבקה
לכביסה עצמית על־ידי בתי חרושת
שונים .לאור ההצלחה של אבקת ה
כביסה ״קוילן״ ,אבקת הכביסה אשר
עומדת תחת השגחת המכון הממשלתי
בירושלים ואלפי נשים מכירות ומד

קירות תוצרת זו ,את האבקה
המכבסת כעצמה
בית .אבקת כביסה מיוחדת למכו
נות כביסה ״שמפדלטקסטיד״
ומקלוני־נקיץ לכן על עקרת בית
עבור עקרת ה

אשר קונה אבקת כביסה לשקול הי
טב באיזה אבקת כביסה תבחר לפני
שתסכן את כביסתה בכל מיני אבקות.
לא כל אבקה היא קויק — לא כל
חומר כביסה לא מזיק.

החידון התנ״כי של ״גמד״
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היום בגליון מספר  9של

גמד
הירחון המצוייר לבידור והומור
 64עמודים  500 +פרוטה
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כמה קבוצות .גם הם לא היו ברובם נציגי
הקבוצות ,כי אם פקידי המרכזים האגוד־
תיים ,או סתם אוהדים .אפילו עתונאי ה
ספורט שכיסו את האסיפה זכו להיות צירים
בה .ברוך שינברג ,כתב הספורט של דבר,
היה נציג הפועל טבריה; אהרון להב ,עורך
הספורט של דבר ,היה נציג הפועל קרית־
מלאכי .שאל להב ,בלעג :״איפה נמצאת ,בע
צם ,קרית־מלאכי?״ כתב על המשמר אברהם
בן־שלום נשא תעודה שהקנתה לו זכות
הצבעה כנציג הפועל נאות־מרדכי ,ואילו ל
הוצעבכניסה לאולם ל
כתב העולם הזה
היות נציג מכבי צפת.
לאן הלך הכסף? כבר ברגע בו
החלה האסיפה ,באיחור הרגיל של שעה,
היה ברור שהיא מיותרת לגמרי .כי במשך
אותה שעה נחתמו מאחורי הקלעים ה
הסכמים בין שני מרכזי האגודות הגדולות
מכבי והפועל ,בקשר לבעיות השנויות
במחלוק ת .מה שנערך לאחר מכן היה
הצגת־ראווה משעשעת וחסרת־חשיבות .יושב־
ראש ההתאחדות ,יצחק זאבי ,נשא נאום ש
הצחיק אף את חברי ההנהלה ,שישבו על
הבמה ,התאמצו לא לפרוץ בצחוק קולני
למשמע משפטים כמו :״הכריחו אותנו
לנסוע לטוקיו!״ או ״צריכים ללמד את ה
כדורגלנים איך לא להוציא מטבע זר לחוץ-
לארץ.״
משעשעת לא פחות היתד ,סקירתו התק
ציבית של סגן היושב־ראש צבי )״האיש
בעל הצלקת״( ברים ,שגילה כי מתקציב
הוצאות של כ־ 56אלף ל״י שהוציאה ה
התאחדות בשנה שעברה ,בוזבזו כחמשת
אלפים על כיבודים בישיבות ,שבעת אלפים
על נסיעות לבדיקת מגרשים ,ולמעלה מ
אלפיים וחמש מאות ל״י כפיצויים למזכיר
משד ,וייס ,שנתפס במעילו■,־באמון והודח.
אופינית לדמותה של ההתאחדות היתד,
העובדה ,שרק שני אנשים קמו להגיב על
דו״חות חברי ההנהלה .אחד מהם היה נציג
מכבי חדרה ,שניסה לבקר את המאזנים
הכספיים של ברים ,אך הושתק בתשובות
סתמיות .השני היה אריה קרמר ,נציג
בית״ר יפו ,שהתענין לדעת מדוע לא
הענישה ועדת טוקיו גם את העסקנים.
גם דבריו נשארו ללא תשובה ברורה.
מרד העבדים .לשיא המתיחות הגיעה
האסיפה כאשר הודיע נשיא ההתאחדות
הד״ר יוסף לאם על רצונו לא להמשיך
בכהונתו ,הציע לבטל את משרת הנשיא
או לבחור אחר במקומו .היד ,ברור שדבריו
נובעים מודד התמרמרותו מהיחס השלילי

התפטרות הד״ר לאם להצבעה ,ודרש הצבעה
מידית ,התחוללה סערה באולם.
״התמרדו ,עבדים!״ צעקו אנשי מכבי
ובית״ר לעבר נציגי הפועל• ואז אירע
משהו בלתי רגיל :בהצבעה החשאית ש
נערכה ,הצטרפו  52מתוך  160הקולות של
הפועל למיעוט של הימין ,וברוב של 120
נגד  108קולות לא התקבלה ההצעה לבטל
את מעמד הנשיא.
לא נשתנה דכי .בפעם הראשונה ב
תולדות ההתאחדות נערכה ההצבעה שלא
בהתאם להוראות המרכזים .צבי פינקלשטין
ממכבי ורון מבית״ר הריעו בקולי קולות,
הצהירו :״זה נצחון הדמוקרטיה.״ אנשי
מרכז הפועל הנדהמים ממרד נציגיהם ניסו
לצאת להתקפת־נגה הציעו לבחור  15חברי
בית־דין עליון ברוב רגיל ,שהיה נותן להם
להרכיב את כל חברי בית־הדין .נציגי
מכבי ובית״ר איימו בפרישה מההתאחדות,
ומרכז הפועל הוכרת להכנע שוב ,להשאיר
את בחירת בית־הדין בידי הד״ר לאם.
אולם את שיא הכשלונות נחל הפועל ב
הצבעות על שני הסעיפים החשובים ביותר
של התקנון החדש :הסעיף המטיל הסגר של
שלוש שנים על כדורגלן הרוצה לעבור
מאגודה לאגודה והסעיף המציע להקפיא את
משחקי הליגה בעונה הבאה .בהסכם המוק
דם הסכימו נציגי מכבי להצביע בעד ההק
פאה באם הפועל יסכים להטיל את הסגר
שלוש השנים רטרואקטיבית גם על שח
קנים שנכנסו להסגר מהראשון ביולי ה
שנה .תיקון רטרואקטיבי זה היה מחזיר
לשורות מכבי כדורגלנים רבים מאגודותיו
שנכנסו כבר להסגר.
כאן אירעה שוב מהפכה .אחרי שהת
קבל סעיף ההסגר ,התמרד חלק מאנשי
מכבי ואף כמה מנציגי הפועל וסעיף ההק
פאה לא קיבל את הרוב הדרוש.
עוד באותו לילה דאג מרכז הפועל ש
הסיפור על המרד בשורותיו לא יופיע בשום
עתון .בעתונים הופיעו ידיעות סתמיות
על ההנהלה החדשה שנבחרה להתאחדות.
היא לא היתד ,שונה בהרכבה ובאישיה מ
ההנהלה הקודמת .שוב נבחר יצחק ואבי
מהפועל כיושב־ראש ההתאחדות ,וגרישה
פינקלשטין ממכבי כסגנו .שוב נבחרו עס
קנים מושחתים כצבי ברים וכזלמן קליאוט
להנהלה .האסיפה הכללית ,למרות סימני
המרד שנראו בה ,לא היתד ,אלא בועת סבון
חסרת־ערך.
חעולם חזח 1092

