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ל רג כדו
ה מכיר ה

 בכל כי השבוע היה נראה רב באיחור
 בהתאחדות לזוז העניינים מתחילים זאת

 של המשפטי היועץ לכדורגל. הישראלית
מכי על אישום גלירן הגיש ההתאחדות

 שחיתויות לחקר לוועדה משחקים רת
ההתאחדות. שליד

 האישום גליון ׳ר.,בית של הנס
ש מאומצת חקירה עבודת לאחר הוגש
 על־ המנוהל ארגוס, משרד־החקירות ניהל
 ונחשון. תדהר הוותיק הבלשים צמד ידי

ה של המשפטי היועץ של האשמותיו
ב משחקים. לארבעה מתיחסות התאחדות

 באורת־פלא מעורבת מהמישחקים שלושה
מ בנס שניצלה תל־אביב, בית״ר קבוצת
ה של האשמותיו החולפת. בעונה ירידה
 נימים אין כי שוב מראות המשפטי יועץ
יותר.

תוצ כי נטען להתאחדות שהוגש בחומר
 תל״ בית״ד בין המשחקים של אותיהם

 מכבי נגד בית״ר רמת־גן, והפועל אביב
 והמישחק טבריה הפועל נגד ביתיר שעריים,

 תל״ יהודה זבני תל־אביב שמשון בין
מראש. נקבעו אביב,

שהגי לגליון־האישום צירפו החוקרים
ו עסקנים של שיחות של הקלטות שו

 בין הראשון המשחק של גורלו שחקנים.
 טענת לפי נחרץ, רמת־גן והפועל ביתיר

 אוהדי בין הידברות בעיקבות המאשימים,
ה של קודמות החלטות לפי הקבוצות.
 למעשים קבוצה כל אחראית התאחדות

 בין המישחק אוהדיה. של אחראיים בלתי
הידב לאחר נחרץ שעריים ומכבי ביתיר

 וייתכן הקבוצות, שתי הנהלות בין רות
כספים. העברת ללא שאפילו

 של האשמותיו של הביסוס מידת מה
 הכדורגל לאוהדי יתברר המשפטי היועץ

 גליון־ הגשת עצם שבוע. תוך במדינה
 נכבד הישג זאת עם היה זה מסוג אישום
הישראלי. הכדורגל של לטיהורו במאבק

ד ו הדין \
 מילובאן הנבחרת, של הלאומי המאמן

ה ההתאחדות על־ידי שהורשע צ׳יויץ׳,
 מכירת של בעיסקה בתיתך יוגוסלבית
ב להסתובב השבוע המשיך משחקים,

 וכי סופית איננה הרשעתו כי לטעון ארץ,
בעירעור. לזכות סיכויים לו יש

 הצליח לא בפניו, שלא הורשע צ׳יריץ׳
 עם טלפונית להתקשר השבוע כל במשך
מולדתו. של הכדורגל התאחדות מזכיר

מתכו צ׳יריץ׳ כי הלחשנים סיפרו השבוע
 את בעצמו לנהל כדי למולדתו, לצאת נן

 לכל הרחקה של גזר־הדין על העירעור
ספורטיבית. מפעילות חייו ימי

 היתד, צ׳יייץ׳ מעורב היה בה הפרשה
 הכדורגל בתולדות ביותר הגדולות אחת

 רצו שם ההתאחדות ראשי היוגוסלבי.
 שלא כי ד,קנוניות, חשיפת על־ידי להראות,

 מתי־ הם מסויימות, בארצות בעמיתיהם
בקפד ולעבריינים ברצינות לספורט חסים
 חודשים במשך העניין את חקרו הם נות.

מ כמה של האישית והקאריירד, ארוכים,
 עתה תלוייד, היוגוסלבית ההתאחדות ראשי

 הדעת על מתקבל זד, נראה לא לכן בענין.
ה וכל ההאשמות כל יבוטלו לפתע כי

יזוכו. עבריינים
 לגבי קודר. השבוע התהלך צ׳יו־יץ׳

ספור לפעילות חייו כל את שהקדיש אדם
 דומה עליו שהוטל העונש היה טיבית,

להמ השבוע כשהתכונן מוות. לגזר־דין
 ל־ היוצא לאדם דמה ליוגוסלביה, ריא

עצמו. הלוויית
א רק ת ר ב ש ב
היחי הספורטיבי שהעיסוק שחושב מי

 הוא דתיים משי אברכי עוסקים בו די
 חמורה. טעות טועה בשבת, אבנים זריקת
ה למהדרין כשרים דתיים בחורים ישנם

 המשחק כללי לפי בדיוק כדורגל, משחקים
אב שלזרוק שבעוד אלא הכופרים. של
 הרי מצווה, כמעט זו שבת ביום נים

באיסור אסור בשבת כדורגל לשחק
חמור.

ב כדורגל משחקים שהכופרים מביתן
יום בכל כדורגל משחקים והחרדים שבת,

 אינם שהדתיים ומכיון בשבת, לא רק אך
 עצמם, לבין בינם יורק אך לשחק יכולים

 אלה מאוד. ביש במצב הם נמצאים הרי
משחקים ואלד, השבוע באמצע משחקים

ייפגשו? וכיצד שבת, ביום
 של הכדורגל שחקני וכיפה. כדורגלן

ה היו אליצור, הדתי, הספורט איגוד

 המאבק למרות במיוחד. ממורמרים שבוע
 שנים, מזה מנהלים הם אותו הממושך

לכדו הישראלית להתאחדות להצטרף כדי
 יזכו לא העונה גם כי היה נראה רגל׳

 כדורגלנים לראות בארץ הכדורגל חובבי
לראשם. סרוגה ■וכיפה

 אנשי להתאחדות: צרופם לאי הסיבה
 את לקיים להם לאפשר מבקשים אליצור

שההתאח בקשה השבוע, באמצע משחקיהם
למלא. אפשרות רואה אינה לכדורגל דות

 המורה בני־ברק, אליצור שחקן הסביר
 כבר קיימת שלנו *הקבוצה אחרוני: מרדכי

 בבקשה פנינו שנים חמש לפני שנים. שבע
 בחוץ. אנחנו היום ועד להתאחדות להתקבל

 הפועל, של הכללי כמזכיר ציבור, אנשי
 זיסמן, שלום מכבי, וראש ענבר, יוסף

 אשר החינוך שר סגן לנו. לעזור הבטיחו
ב דנו הכנסת של הספורט וועדת ידלין,
דבר. זז לא עכשיו עד שלנו. עניין

ב הסועל לנציגי הוראה נתן ״ענבר
להתאח קבלתנו בעד שיצביעו התאחדות

 לנו הבטיח גריפל יגאל בית״ר נציג דות.
ה כשהתקימה אך למעננו. יפעל שהוא

ההבט את כולם שכחו המכרעת הצבעה
 לטלפון בדיוק נקרא בית״ר נציג חות.

בחוץ.״ נשארנו ואנחנו
 לא מדוע להבין התקשו אליצור אנשי
 שני נגדם לקיים הקבוצות שאר יכולות

 השבוע. באמצע שלמה שנה במשך משחקים
 לכל קבוצה לכל כסף הציעו אפילו הם

 כך שבין מכיוון ההוצאות. לכיסוי משחק,
 בליגה לשחק אליצור קבוצות מועמדות

 פועלות ובה במשחקים קהל אין בה ג׳,
כי היה נראה גדעון, על הקבוצות כל

(שמאל)* צ׳יריץ׳ מאמן
ללוו״ה בדרן

ה עד אך ההצעה. על תקפוצנה מרביתן
אחת. קבוצה אפילו קפצה לא יום

 היא ההתאחדות כי טענו אליצור אנשי
 ולאפשר בהם להתחשב החייב ציבורי מוסד
 אף הם במיסגרתו. כדורגל לשחק להם
ה את לחייב בדרישה לבית־המשפט פנו

ל כדי הדיון את דחו לקבלם, התאחדות
 מאבקם הגבירו הציבורי, במישור היאבק

הבחירות. לקראת השבוע,
ה יושב־הראש הדתיים טענות על הגיב

״ה הלר: מנחם ההתאחדות, של חדש
 ואין וולונטרית, התאגדות היא התאחדות

ב לשחק קבוצות לחייב אפשרות כל לנו
הו להעביר טעם גם אין לרצונן. ניגוד
 חוזר העברנו אותה. יקיים לא שאיש ראה
 בהן המחוזות, באחד הקבוצות כל בין

 לשחק, מועמדת אליצור של קבוצה היתד,
מוכ תהיינה הן אם הקבוצות את ושאלנו

 השבוע. באמצע פעמיים או פעם לשחק נות
 בחיוב!״ ענתה לא קבוצה אף

 לקיים השבוע: מומחים שהציעו הפתרון
כ זרקורים, לאור במוצאי־שבת, משחקים '

אירופה. ארצות במרבית נהוג

טפר. עמנואל עוזרו מימין: •
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