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 בשביל מדי מבוגר בבר אני — ושלישית
המקצוע. את להחליף

ל עוול ג ר ו ד כ ל
ה הועמדה יפו, הבולגרית המושבה כל
 למשטרה ניגשו תושבים רגליה. על שבוע

 חובבי הפגנה. לערוך רשיונות וביקשו
ה להתאחדות מחאה מברקי שלחו ספורט

ה קבוצתם קיפוח על חמס זעקו כדורגל,
ו התכנסו ועסקניה הקבוצה שחקני אהודה•

 הסופית הפרישה בשאלת נוספת פעם דנו
 קופחה, יפו מכבי קבוצת הארצי. ממכבי

ל יבוא שאיש מבלי קשות, לדבריהם,
 תל־אביב שמכבי מפני רק והכל עזרתה

 תל- ולמכבי א׳ לליגה מירידה חוששת
בהתאחדות. גב יש אביב
עצ תל־אביב שלמכבי היתה, האמת אך

 שנפל המשוזע בקיפוח חלק היה לא מה,
 שעה השבוע, יפו מכבי קבוצת של בחלקה

 משחק על החליט ההתאחדות של שבית־הדין
 תל־אביב. וקבוצת יפו קבוצת בין חוזר

 היו החוזר למשחק האמיתיים הגורמים
 הדיון לפני עוד שנעשו שגיאות שלוש

בבית־הדין.
שתי להפסיק. לא - להפסיק כן

 שופט על־ידי נעשו הראשונות השגיאות
ש הצנום, זוהר מימון הרמלאי, הכדורגל

מס לפני הקבוצות, שתי בין במשחק שפט
ביפו. שבועות פר

ש בכך, היתד, שלו הראשונה השגיאה
 חשב כאשר המשחק את להפסיק במקום
 פוגע גלזר, יהושע תל־אביב, מכבי שחלוץ

 המגרש. מן גלזר של בהוצאתו הסתפק בו,
 שופט חייב הכדורגל, התאחדות תקנון לפי

גופ פגיעה של במקרה המשחק את להפסיק
 גלזר בעם השופט שלטענת מאחר בו. נית
 זו שהיתר, הרי בכוונה, לכיוונו הכדור את

 את להפסיק עליו והיה גופנית פגיעה
המשחק.

 בכך, היתד, השופט של השנייה השגיאה
 של בתוצאה אבל המשחק, את הפסיק שכן
 בטענה, דקות, 62 אחרי יפו, לטובת 1:2

 לפי במשחק. ספורטיבי ערך ראה שלא
 להפסיק שופט רשאי ההתאחדות, תקנון
חייב. אינו אך רשאי, — כזה במקרה משחק

 הקבוצות, אחת לטובת 1:2 של במצב
 שהמשחק מראש, לקבוע שיכול שופט אין

מכ יפו מכבי היתד, לו ספורטיבי. אינו
 היתר, מענה, ללא שערים שבעה ניסה

 משחק הפסקת אך סבירה. השופט החלטת
 על שעמדה לקבוצה אפשרות, מתן ללא
 דברי לפי לה שבא יתרון לנצל הנצחון, סף

 מוכרח אינו — יריבתה באשמת השופט
ביותר. הנבונה כהחלטה להתקבל

נעש המשחק בפרשת השלישית השגיאה
 מכבי יותר. מאוחר אחדים ימים רק תה

ה למחרת כבר להמציא דאגה תל־אביב
שלטע לשחקנים, רפואיות תעודות משחק,

פצועים. עצמם את עשו השופט נת
ה לועדת המגיש יפה, צבי עורך־הדין,

 קבוצות נגד ההתאחדות תביעות את משמעת
 לדין אמנם תבע עבירות, שעברו ושחקנים

 על־ידי מהמגרש שהורחקו השחקנים את
עבירות. באשמת השופט

להא דרך מצא שלא בכך, שגה הוא אך
 בהפסקת תל־אביב מכבי קבוצת את שים

 בלתי־ספור־ התנהגות של מסיבות המשחק,
השו על־ידי שהורחקו חבריה, של טיבית

 של סיכוייה את חיסל זה משגה פט.
יפו. מכבי

ב מורשעת תל־אביב מכבי היתר, אילו
ב לחובתה 0:3 פוסקים היו כזה, סעיף

 ועדת מטעם ועונש יפו, מכבי נגד משחק
מא חנינה. מתקבלת היתד, עליו המשמעת,

 עצמה על לקחה רשמית, הואשמו שלא חר
 וקבעה בידה שאינה סמכות הליגה ועדת

יפו. למכבי נצחון
 תל- מכבי עסקני אך משווע. קפוח

ה מהליגה הירידה סף על העומדת אביב
 עורך־ הסוף. עד ללכת החליטו לאומית,

 ליפ־ חיים הפנים, ועגול הממושקף, דינם
 שאיפשרה בחוק, פרצה אותה את מצא קין,

ש המשמעת, ועדת החלטת על לערער לו
לה. לא סמכויות נטלה

 נותרו לא ההתאחדות של לבית־הדין
 מכבי אנשי של דרישתם רבות. ברירות

 מבחינה לחלוטין צודקת היתד, תל־אביב
 נגרם עצמו שלכדורגל למרות משפטית,

ה יפו, מכבי לקבוצת כבד. עודל בכך
 בתמיכת ורק אך רבות שנים מעמד מחזיקה
מרכ תמיכה ללא כמעט היפואים, אוהדיה

 אנשיה משודע. קיפוח בהחלטה נגרם זית,
לבית ולפנות הגזירה רוע את להעביר ניסו
משפ מבחינה סיכוייהם, אך המחוזי. ר,דין
אפסיים. השבוע נראו טית,
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הזה״ ״העולם כריכות לקבלת אחרון שבוע
 יתקבלו דיזנגוף) כיכר (על־יד 8 גליקסון תל־אביב, הזה״, ״העולם במשרדי

הקרוב. השבוע משך רק קודמות) שנים כרכי (וגם 1961 כרכי לכריכה
בכך), למעוניינים בדאר, משלוח (כולל הכרך ל״י 5.— הוא הכריכה מחיר

הגליון. אגורה 65 במחיר חסרים גליונות לרכוש ואפשר
 עד שש השעות בין בשבוע וחמישי ראשון יום הכרכים: קבלת שעות

הצהריים. אחר שמונה
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