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המנדדה העוית לטמאות

אין ספק שענף הספורט הישראלי המוע
סק ביותר בזירה הבינלאומית הוא הכדור
סל .שילובה של ישראל בענף ספורט זה
במסגרת האירופית ,מבטיח לכדורסלנים
הישראלים שפע של אירועים וקרבות בינ
לאומיים.
חלקה של ישראל בטורניר המוקדם
שנערך השבוע בפאריס ,לקראת משחקי
אליפות אירופה שיחלו בחודש מאי השנה,
שוב לא עורר התרגשות אפילו בקרב
חובבי הכדורסל המושבעים ביותר.
משחקי האליפות יערכו השנה במוסקבה.
זכיה באחד משני המקומות הראשונים
בטורניר בפאריס היתד ,מבטיחה לישראל
את ההשתתפות במשחקי הגמר במוסקבה.
אולם למרות עובדה זו ,לא שרר מתח
רב סביב משחקי הטורניר המוקדם .הסיבה
לכך היתד ,נעוצה ביריבותיה של ישראל.
למזלה העלתה אותה ההגרלה לבית אחד
עם שלוש קבוצות ,ששתיים מהן נחשבות
לנבחרות החלשות ביותר באירופה :לוקסמ
בורג ובריטניה .הנצחון עליהן היה מונח
בכים .התעלומה היחידה היתד ,סביב הקרב
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עבירות אישיות .המאמן הוציאו כדי לשמ
רו לשלב האחרון והמכריע של המשחק.
הצרפתים ניצלו את החלשתם הריגעית של
הישראלים ,הישוו את התוצאה.
חמש שניות לפני סיום המשחק היתה
עדיין התוצאה  .75:75אולם הצרפתים הצ
ליחו לקלוע את סל הנצחון .השמטת נצחון
יוקרה ,שלא היה בו כדי לשנות את זכייתה
של ישראל במקום השני והבטחת מקומה
במשחקי מוסקבה ,עוררה את זעם היש
ראלים שנוכחו במשחק .הם הטילו את
האשם בשופט הגרמני ,שרשם לתני עבירות
אישיות שלא היו ולא נבראו.
מאות צופים פרצו למגרש והטיחו מטר
קללות כלפי הגרמני .הגדיל לעשות מכולם,
אשר רוזנבאום ,חבר הנהלת המשלחת היש
ראלית .הוא התפרץ לעבר השופט הגרמני
שטראוור ,אמר לו :״הפסדנו במשחק מפני
שאתה חזיר גרמני!״

שערוריות
מ׳ נ תן א ת ה הו ר א ה ?
תעודת״זיהוי של כדורגלן ישראלי זוייפה
במתכוון .חבר הנהלת הה׳תאחדות לכדורגל,
שהואשם בזיוף התעודה ,נמצא השבוע חף
מפשע על־ידי בית־המשפט .הכדורגלן עצמו

ת־ א,דיינ ס ז)ככר דיזנגוף( טל2606 $ .
קבלת לקוחות בסלון בית־הספר לספרות ״ויאנה*׳,
יום־יום ,בין השעות  1—9בצהרים 7—3 ,בערב
בימים א ,,ג׳ ,ה׳ ,הסלון פתוח עד  9,30בלילה.
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יעניק לך הרגשה מלכותית
כי תה ״מלרוז״ מיוצר מעלים
מובחרים ומשובחים .על־כן הוא
עשיר בארומה וטעם נפלאים.
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עם הנבחרת השלישית והחזקה — נבחרת
צרפת.
ההבדל הקטן♦ נבחרת הכדורסל היש
ראלית לטורניר זה היתד ,מבוססת בעיקרה
על כדורסלני הפועל תל־אביב ,בשיתופו של
כוכב הנבחרת ומכבי תל־אביב — תנחום
כהן־מינץ .צוות זה ,שהחמישיה הראשונה
שלו כללה את הכדורסלנים זייגר ,לובצקי
קמינסקי וגוט ,פתח בצורה חיוורת במקצת
את המשחק הראשון נגד נבחרת לוקסמ
בורג• למרות שהישראלים הנחילו ליריביהם
תבוסה מכרעת בשיעור  42:81אחרי 18:38
במחצית ,לא עוררו הישראלים התלהבות.
יתכן שהעובדה שהנצחון היה ברור,
החלישה את המתח וגילתה ליקויים בשורות
הנבחרת הישראלית .גם במשחק האחרון,
נגד נבחרת בריטניה ,היה הנצחון ברור.
הישראלים ניצחו בתוצאה  ,58:99אחרי
שבמחצית היה יתרונם זעום.34:39 :
גם במשחק זה לא התעלתה הנבחרת
הישראלית לרמה שיש בד ,כדי לשמש דר
כון למוסקבה .אולם הפעם התנחמו מאות
אנשי המושבה הישראלית ,שעודדו את
הנבחרת בכל משחקי הטורניר .בפאריס.
הסתבר להם כי הנבחרת הישראלית מגלה
את מלוא כושרה רק במשחקים מכריעים
נגד קבוצות חזקות.
חזיר גרמני .הדבר הסתבר במש
חק נגד הנבחרת הצרפתית החזקה .היד ,זה
המשחק המרכזי בטורניר ,שכן גם הצרפתים
חששו מהנבחרת הישראלית.
הוא היה מותח ,מבריק מבחינה טכנית,
וסוער מבחינת רוח הלחימה של שתי
הקבוצות .הישראלים פתחו אותו בסערה,
תוך משחק של שמירה אזורית קפדנית.
עד הדקה העשירית הם הצליחו לצבור
יתרון של  11נקודות —  .12:23יתרון זה
נשמר עד למחצית המשחק ,כאשר התוצאה
היתר 32:38 ,לטובת ישראל.
אולם במחצית השניה חל מפנה ביחסי
הכוחות .הדבר אירע אחרי שלכוכב הנבחרת
הישראלית ,תנחום כהן־מינץ ,נרשמו ארבע

נוקה אף הוא מחשד .מי איפוא זייף את
התעודה ,ומי נתן את ההוראה לעשות זאת?
קרוב לודאי שהתשובה לשאלות אלה
לא תתברר לעולם .אי מציאתה לא תטריד
את הנהלת ההתאחדות לכדורגל .זו תסתפק
בעובדה שהיא עצמה נחלצה מהפרשה .אן
הכתם יוסיף לרבוץ עליה.
הדבר הסתבר כאשר הסתיים השבוע משפט
״זיופי סאייגוך .היה זה משפטם של שני
כדורגלנים ,חבר הנהלת ההתאחדות הפקיד
שלה .הם נאשמו בביצוע זיופים בתעודות
הזהות של שלושה כדורגלנים ,כדי לאפשר
להם להשתתף במשחקי אליפות הנוער שני
ערכו בסאייגון לפני שנה .שני כדורגלנים׳
דני בורסוק וזאב זלצר ,הודו באשמה.
ואילו לגבי הזיוף בתעודתו של כדורגלן
שלישי ,משה ליאון ,האשימה המשטרה את
חבר הנהלת ההתאחדות ואיש מכבי פתח־
תקוה שמואל בן־דרור.
השבוע זוכה בן דרור מכל אשמה ,שעה
ששופט השלום הראשי אליעזר זליקסון
קבע כי תעודת הזהות של ליאון נמצאה
בידיו של בן־דרור דקות ספורות ,שעה
שקיבל אותה מידו בפתח אולם ישיבות
הנהלת ההתאחדות .נוכחו בזאת אנשים
רבים .אחר־כך העבירה בן־דרור לידי אנ
שים אחרים ויותר לא נגע בה.
המשטרה ניסתה לטעון כי מכל האנשים
שהחזיקו את תעודתו של ליאון ,הרי הח
שוד ביותר הוא בן־דרור .כך למשל ,לא
חשדה המשטרה בחבר הנהלת ההתאחדות
אלוף־משנד ,משה נצר ,משום שלדברי
החוקר ,הוא נתן לו את ״דיברתו כקצין״
שלא ביצע את הזיוף .אולם השופט קיבל
את טענת סניגורו של בן־דרור ,עורך־הדין
משה נחשון ,קבע כי ״אינני מוכן לתת
אימון בדבריהם של שאר חברי הנהלת
ההתאחדות שאסלק כל אפשרות שמישהו
אחר תיקן את התעודה.״
פתח־תקוה כולה חגגה השבוע את זיכויו
של בן־דרור ,אולם השאלה נשארה סתומה:
מי בכל זאת ביצע את הזיוף?
העולם הזה 1430

