
ספורט
שערח־ינת

ת ־ב רו ה צ ה ה
 עורך־הדין אמר מסריח!״ הזד, זעסק

 הרית־ של העליון בית־הדין חבר שבו, ן
ר,ח־ ועדת מישיבות באחת לכדורגל, ות

 ההא־ את לחקור שמונתה המיוחדת י,
 בית״ר קבוצת בין הליגה מישחק כי ת,

 שחלפה, בעונה בני־יהודה, לקבוצת *ביב
מכור. מישחק

ועורך סגל יעקב השופט לוועדה, בריו
 בתה־ הם, אף נמנעו לא יגנם, אליהו ׳

 בביטו־ להשתמש הוועדה, של הישיבות
 בפני״ שהתברר מה כלפי למדי חריפים

 כשהוועדה השבוע, אולם החקירה. בעת
 נשאר לא מהחקירה, מסקנותיה את יאה

 הישיבות. בעת שנדף מד,סרח,ן שמץ
 על ההאשמות כי פסקה החקירה דת5

לכדורגלנים, שוחד ומתן מישחקים רת
 בפניה הוכחו לא כוזבות, עדויות מתן ז

 מכל האגודות את זיכתה מספקת, דה
פה.
 הכדורגלן את הוועדה הענישה לאת <ת

 כעד בפניה שהופיע לוי, (״חולי״) ־הם
 שנים לשלוש אותו הרחיקה כנאשם,

 משום הוענש חולי כדורגל. פעילות '
 עדות־שקר• בפניה העיד הוועדה ■עת

 הוועדה בפני העיד שחולי היא ,אמת
 אחרת. עדות הוא מסר פעם בכל גייס.

 הפועל קבוצת זו היתד, הראשונה :ם
 חולי, של עדותו את שהביאה ־דגן,

קבוצתי, בין המשחק ״לפני נאמר:
במים־ בני־יהודה, לקבוצת תל־אביב, דר

 אל נקראתי הלאומית, הליגה מישחקי ן
יקותיאלי, עמנואל קבוצתי, הנהלת ־
 עלינו אין לפיהן הוראות לי נתן א

 צריכות התוצאות וכי במישחק זאמץ
 הודעתי יקותיאלי, הוראות לפי תיקו. יות

 של מפתח שחקני למספר זה הסדר
 את קיבלו אך התמרמרו אשר יצוד,
 אישית לי אמר בני־יהודה מאמן רות.

 אחרי שער, לספוג לקבוצתו הוראות תן
 את להשוות מנת על שערנו, את בקיעו
 המשחק סוף עד שנותר הזמן אך וצאה.

זאת.״ איפשר
 זו היתר, האשמה. מול קפתעה

 דווקא הועלתה היא מאוד. חמורה שמה
 שבמיקרד, משום רמת־גן, הפועל ־ידי

ובני־יהודה, בית״ר אשמת מוכחת היתד,
 ייענשו, הקבוצות שתי כי סיכוי קיים ־,

 הפועל חוזרת היתד, אז א׳; לליגה ידו
 השנה. נשרה ממנה הלאומית, לליגה ת־גן

 הסתתרו השנה גם כי סוד זה היה לא
 במישחקי ושחקנים אגודות בין יניות
 להוכיח היה יכול לא א־ש אולם יגה.

בכך. מעוניין היה לא איש כי גלויות, ת
 הובא ובני־יהודה בית״ר בין המישחק

בכך. שלישי צד של עניינו בשל קירה,
 חולי הוועדה: הופתעה קצר זמן כעבור

 אחרת עדות נמסרה לוועדה מעדותו. בו ר
 2.6.60 ״בתאריך הפעם: נאמר בה חולי י
 יאוש. סף על והמשפחתי הכלכלי מצבי ה

רמת הפועל עסקן אלי פנה זמן ;ותו
ב שוחד לי והציע אהרונסון, אברשה ,
 בעבודה בסידור והבטחה לירות 2500 של ׳

 להצהיר עלי היה זאת תמורת זאימה.
 הצליח הוא לי. יכתיב שהוא כפי והרה
 לי שהבטיח והכסף המוח את לי ולבל
 עוד שלי בחיים כי — לגמרי אותי יגע

בח אפילו כזה, סכום לראות הצלחתי ;
 ומסרתי הזאת השטות את עשיתי לכן ם.

 עליהם ידעתי שלא נכונים לא דברים
 שמסרתי, וד,הצהרה הסיפורים כל :לל.

 יום יום אותי והדריך בפה אברשד, לי 1
 להגיד.״ לא ומה להגיד עלי ־,

 למרות — חמורה היתר, זאת הצהרה גם
 היא המישחק. ביום האשמת את ־,סירה
 שוחד נתן כדורגל שעסקן כך על נביעה
 כוזבת עדות ימסור שהשחקן כדי פחקן,

קבוצתו. ו
 איזו להחליט היה החקירה ועדת על

 ול־ הנכונה, היא חולי של הצהרותיו פתי
 — יהודה ובני בית״ר קבוצת את !ניש

 את או — נכונה הראשונה ההצהרה ם1
 — אהרונסון אברשה ואת רמת־גן !ועל

 זאת תחת נכונה. השניה שההצהרה ויקרה
 ניקתה העדויות, שתי את הוועדה לר.1
 והענישה אשמה מכל הישראלי הכדורגל ;
 בפניה. להעיד רק שהוזמן עצמו, חולי 1

ל שנועדה טישטוש, פעולת זאת היתד,
 הסגורות בישיבות שהתגלה מה את זיר

 הריקבון סימני כי התברר שם הוועדה, ל
 לפני הישראלי בכדורגל שנתגלו שחיתות,

 הפכו קץ, להם הושם ושכאילו מספר, :ים
ממארת. !חלה

 באגד המים צינור לני שהתפוצץ ף*
 לש־ לקרוא מיהרנו שעבר, בשבוע בטיה ^

 ונועל בגדי־שבת לבוש אותו מצאנו רברב.
 מאוד,״ ״מצטער שלו• בית־המלאכה פתח את

 עובד לא ״אני מסתורי, בחיוך אמר הוא
בק שלושת את מצאנו למחרת השבוע!״

 הדלת, בפתח החלבן שהניח החלב בוקי
לאר נפסקת החלב ״חלוקת פיתקה: בצירוף

 באותו עוד כאן.״ אהיה לא אני ימים, בעה
 נעולה שלנו המכולת חנות את מצאנו יום

 חדשה, להודעה עד ״סגור גדול: שלט ועליה
גרוס!״ של בחנות תקנו

 של כללית שביתה שפרצה בטוחים היינו
 המלאכה, בעלי והתאחדות הסוחרים ארגון

 ששי ביום בלוד, לשדה־התעופה שהגענו עד
 השרברב את כולם. את ראינו שם בבוקר.
 העתון ומפיץ החלבן את הבאנק, ומנהל
 אשתו התנצלה !״ ? לעשות אפשר ״מה שלנו.

לנ פעם מותר לנו ״גם המכולת, בעל של
לחוץ־לארץ.״ סוע

 פשוט כולם. את להעריך התחלנו פיתאום
 כאלה אנשים אם אחר. באור אותם ראינו

 לקפריסין ולנסוע לירות 150 להוציא מוכנים
 ניבחרת את שם לראות כדי רק שעות, 60ל־

יש אלמן שלא סימן הישראלית, הכדורגל
 שיש דעתנו על העלינו לא פעם אף ראל.

בארץ. ספורט אוהדי הרבה כל־כך
 הבקיאות מידת את לבדוק ניסינו ״נו,״

סי ״איזה שלנו, השרברב של הספורטאית
 לך,״ אגיד ״אני חושבז״ אתה לנו, יש כויים
 יעשו שלא הם ״הסיכויים השרברב, ענה

כלום.״ יבדקו לא במכס, צרות שום עכשיו
 החשמלאי: אל הלכנו והלאה. ממנו פנינו

שם?״ נקבל חושב אתה ״כמה

ה ש ח פלי לי א שד ני
בדולאדים קפריסין על הסתערו רעבים ישראליים תיירים אלף

המחיר מה
לאי שבאה ישראלים קבוצת

 בחנויות שהתרחש ממה אופינית תמונה
 לעיר. הישראלית הפלישה בעת ניקוסיה

בניקוסיה. חנות במשחק,.תוקפת לחזות כדי
־; בניקוסיה טקסס ד,; ״,

קאובויים. בכובעי הניבחרת, כדורגלן של אשתו גולדשטיין,
 החשמלאי, אמר בדיוק,״ יודע לא ״אני

 לירה שם נקבל יודע שאני כמה עד ״אבל
 דולאר.״ שלושה בעד אחת קפריסאית

 הדיילת למטוס. במאורגן אותנו לקחו
 מתא הציץ כבר והטייס הכבש על עמדה

למ לעלות חשב לא אחד אף אבל הטייס.
 יש בישראל שגם כולם גילו לפתע טוס:

המ המצרכים חנות זאת היתד, חוץ־לארץ.
 שם היה שבשדה־התעופה. ממכם שוחררים

 תוך יום־כיפור. במוצאי מאפיה, כמו דוחק
האמ הסיגריות מלאי כל אזל דקות עשר

הפרי והבושם הסקוטי הוויסקי ריקאיות,
 תשאירו הכסף, כל את תבזבזו ״אל זאי.
 איש אבל המדריך, צעק לקפריסין!״ קצת גם
בקולו. שמע לא

 תורי ״כשהגיע אומלל: נראה השרברב רק
 קניתי אז מרלבורו, סיגריות היו לא כבר

התלונן. אסקוט,״ קופסאות 30
★ ★ ★ ודקגות! - דרה7 את ?ראות

" ד נ מ - ל ף ע ל  הארוחה את מיד כולם ?
ה ל ק ה  תיכף ומיהרו הדיילות שהגישו ^

 ארוחה היתד, ״זאת החוצה. אותה להקיא
 והוציאה סוחר־הבדים אשת הודתה נהדרת,״

 אל־על, של כחול מפלסטיק סכו״ם מכיסר,
 כל־כך!״ יפים ומזלג; סכין איזה ״תראה

מש סמל עמד בניקוסיה בשדה־ד,תעופה
 שפם עם בריטיים, במדים קפריסאי טרה

בשו עומדים כולם את ראינו תחילה אדיר.

המש סמל פתח רק אבל כבוד. וביראת רה
 של כמו צחה, עברית ודיבר פיו את טרה

כמו כולם הרגישו התימנים, מכרם צברה

 שברח ערבי ״זה להדתק. והתחילו בבית
ש העתון מפיץ לאוזננו לחש מירושלים,״

שזה, התברר לסמל, כשניגשנו אבל לנו.

בניקוטיה, קלייר שאנטה בסועזון־הלילה שהצטופפו הישראלים מאותסטריפטיז
 הסכימה אשר שמנה, חשפנית של מפוקפקת בידור בהופעת חוזים

הרבים. הצופים של מהתלהבותם כלל גרע שלא מה בלבד, המחוך עד להתפשט
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