
11.10 ב׳ יום
7.15—9.30 ״תמר״ חיפה

9.00 גת קרית 12.10 ג׳ יום
8.30 אילת 13.10 ד יום
14.10 ה׳ יום

7.00-9.30 באד־שבע
8.30 פתח־תקוה 15.10 ו׳ יום
17.10 א׳ יום

7.00—9.00 גבעתיים
18.10 ב׳ יום

 8.30 האומה״ ״בניני ירושלים
 תל־אביב 19.10 ג׳ יום

7.15—9.15 התרבות״ ״היכל
 תל־אביב 20.10 ד׳ יום

7.15—9.15 התרבות״ ״היכל
תל־ 21.10 ה׳ יום
 תל־אביב 12.10 ה׳ יום

7.15—9.15 התרבות״ ״היכל
22.10 ו׳ יום

9.00 - קרית־חיים
7.15—9.15 נתניה 24.10 א׳ יום
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ל רג כדו

מחה ע שד ש שבו
 בשבת חלקים שהפכו הכדורגל, מגרשי
 הפריעו לא היורה, גשמי לאחר האחרונה,

 לנצח שבוע, לפני שהפסידו לכדורגלנים
השבוע.

 הפועל ניצחה למשל כך חטאים. כפרת
 במגרשה פתח־תקווה, הפועל את באר־שבע

 בבירת לאומי לחג גרמה האחרונה, של
 אבל היה החולפת שבשבת לאחר הנגב,
כדורג של הפסדם בעקבות בבאר־שבע כללי

 של אחיהם גם העירוני. במגרשם העיר לני
 נכנעו מכבי, אנשי מלבס, הפועל אנשי

 בה ,1:2 תוצאה, באותה תל־אביב למכבי
 שחקני שבוע. לפני דתל־אביבים את ניצחו

 להפועל 0:7 שהפסידו ירושלים, הפועל
 השבוע, במשך חטאיהם על כפרו רמת־גן,

•2:1 בתוצאה לנצחון זכו
 קטן מה הראו האחרונה השבת תוצאות

 ומר, הלאומית הליגה קבוצות בין ההבדל
 בתואר לזכות קבוצה כל של היכולת רבה

הנכסף. האליפות
הכוודמכבי־רמת־ ,הקודמת העונה אלופת

 כי העונה בתחילת רושם עשתה לא גן,
 החולפת. מהשנה מיבצעה על לחזור תוכל
 הלאומית בליגה הראשונים משחקיה בשני
 כדורגלני מאכזב. רושם הכוח אנשי עשו

 ניצחו תל־אביב, בית״ר נגד התמודדו הכוח
 בתיקו השני את סיימו הראשון, במשחק
מאופס.

 שיחקו הרמת־גני שניאור איציק של חניכיו
ספו דקות במשך רק אמיתי כדורגל השבת

 הבלם של בראשותו שההגנה, בעוד רות,
 עוד הסתדרה קפיטולניק, אהרון הוותיק

החלו הצליחו לא הרי היריב, עם איכשהו
 גדי הנתנייתי הבלונדי של בראשות־ו צים,

 המגרש על נוכחותם את להצדיק צלניקר,
שערים. ולהבקיע
 ממשחקי להסיק היה ניתן אחת מסקנה

 כל אוהדי יהיו העונה האחרונה: השבת
 שבוע במשך רק עצובים או שמחים קבוצה

 מפסידה קבוצה כל כמעט כי בלבד, אחד
שבוע. לפני ניצחה אותה לקבוצה

\ כדוד ד ש
 הנוכחים כל את שהטרידה השאלות אחת
 של שחיתויות לחקירת הוועדה של בדיוניה

 הצליחו כיצד היתד, לכדורגל, ההתאחדות
 קנוניות, על המתלוננים חיפה, מכבי נציגי

שברשותם. ההוכחות חומר את לאסוף
ה הכדורגל של הנודעות האמיתות אחת
 מכירות על יודע אחד שכל היא, ישראלי

 אינו איש אך למשחקים, בקשר קניות ועל
 לכך. בקשר ממשיות הוכחות להציג יכול

 בספק התייחסו שרבים לכך הסיבה גם זו
 כי חיפה, מכבי קבוצת של להצהרותיה

 שש כנגד האשמותיה את להוכיח תוכל
הלאומית. הליגה מקבוצות
ה במציאת לקושי הסיבה אישי. ע;יין
 ועסקנים שחקנים ברורה: היתר, הוכחות

פרו ערכו לא משחק מכירת על שהסכימו
 בכי העיסקה כשהסתיימה כך. על טוקול
 מעוניין מהצדדים אחד אף היה לא טוב,

התחש לא המשחקים שסוחרי אלא לפרסמה.
 לאלה עצמם. השחקנים אחד: בגורם בו

 לתת לשדלם והניסיונות הקנוניות נמאסו
 כי רושם שעשה גורם כשצץ לכן, משחק.

 מיהרו הכדורגל, של בטיהורו מעוניין הוא
פעולה. עימו לשתף

 האשמותיה השבוע: שנראתה כפי התוצאה,
 המתגלגל שלג כדור הן חיפה מכבי של

 קבוצות כל את תחתיו לדרום מאיים במדרון,
אחת. אולי למעט הלאומית, הליגה
 שברשותם? החומר את החיפאים אספו איך
 התל־אביבי החקירות ממשרד פרטי, חוקר

עבו העבודה עיקר את שעשה הוא ארגוס,
 לשעבר, כדורגלן נחשון, שלמה החוקר, רם.
אישי. עניין מתוך בחקירה לעסוק החל

 אינטנסיביים חקירה חודשי שלושה לאחר
 של בעבודתו להתעניין רבים גורמים החלו

ה מכבי מרכז המתעניינים: בין הבלש.
הכדו קבוצת הממשלה, משרי אחד עולמי,

 מכבי אנשי וכמובן, רמת־גן הפועל של רגל
חיפה.

 החומר מרבית את קיבלה חיפה מכבי
 לשוב מקווה היא ובעזרתו הבלש, שברשות

 עונת תום לפני הלאומית בליגה ולשחק
הנוכחית. הכדורגל

 של צוות הקים הוא נחשון? פעל כיצד
שחקני כחמישים בעזרתם חקר חוקרים, ששה

טלקי מאמן
יחיד מלחמת

עסקנים. ועשרות כדורגל
 הייתה: שכותרתו שאלון קבלו הכדורגלנים

 משחקי אודות שחקנים של וסקר ״דעה
 ידוע מה השאלות: בין ״.1964־5 של הליגה

 נמכרו, או שנקנו משחקים על לכדורגלן
 הנהגת על דעתו ומה אותו לקנות ניסו והאם

במדינה. מיקצועי כדורגל
 מרבית הסקר: של המפתיעה התוצאה

 גילו רב, ברצון פעולה שיתפו הכדורגלנים
הקל מאחורי הנעשה על מדהימות עובדות

 מסרו אחרים הישראלי. הכדורגל של עים
השאלון. על לחתום חששו אך פרטים, אמנם

 הביעו בחומר השבוע שעיינו מומחים
 לגרום עלול המלא פירסומו כי דעתם את

 של לנפילתה גם ואולי רבתי, לשערורייה
להו כולה• לכדורגל הישראלית ההתאחדות

 קבוצה אף אין אחת, לאומית קבוצה ציא
זו. חקירה לאחר נקיה היוצאת לאומית

 של הרב עניינם כלש. כמקדם ועדה
 נתגלה הכדורגל של בטיהורו השחקנים

 רמת־ הפועל ששחקן שעה שעבר, בשבוע
 החקירה ועדת בפני העיד כוהן, ראובן גן,
ההתאחדות. של

הרגיל, מגדר יוצא בגילוי־לב העיד כוהן
 הפועל קבוצתו, את לסבך אף היסס לא

 לקבל הסכימה שזו סיפר כאשר רמת־גן,
 את לנצח להתאמץ כדי חיפה ממכבי כסף

 הפתיע כוהן של גילוי־הלב תל־אביב. בית״ר
 גור־ גדעון עורך־הדין חיפה, מכבי נציג את

 אותו סרט הגשת על אפילו שוויתר דון,
 עימו ששוחח שעה כוהן, של חברו הקליט

במשרדו. הפרשה על
 על־ידי התנהלה החקירה מצערת: עובדה

 לא לכן ההתאחדות, על־ידי ולא פרטי מוסד
 והמתלוננים, לפירסום, החומר כל נמסר
 להאשים עתה חופשיים חיפה, מכבי אנשי

שירצו. קבוצות אותן את רק
 נהגו החיפאים כי היה נראה זאת עם

להתלו היססו לא הם מהמצופה. רב באומץ
על־ הביאו רמת־גן, הפועל קבוצת נגד נן

 עסקנים נגד כוהן של לגילויו התלונה ידי
חיפאיים.

 חיפה מרבי בעניין החקירה פרשת מכל
 תפקידו זה אן אחד: דבר בינתיים ברור

 המתנהל את לחקור פרטי חקירות משרד של
ההת של תפקידה זהו הישראלי. בכדורגל
שה שעה ידיים בחיבוק היושבת אחדות.
 פרטי, בלש לא מתמוטט. במדינה כדורגל

 סמכויות בעלת ציבורית, ועדת־חקירה אלא
הכדורגלנים. את לחקור צריכה ממש,ד,יתד, של

ה שחיי
והשונא'□ המאמן

 באמת שונאים. לו קמים שמצליח אדם
 הלאומי מאמנה השבוע נוכח זו נושנה

 טלקי. יוסף הישראלית נבחרה־השחייה של
ל דישראלית השחייה את שהוביל לאחר

 עתר, זכה החולפת, בעונה חדשים הישגים
הספורט. בחוגי בוז של לקיתונות
 שני עם הסתכסך )46( טלקי הסיבה:

 הסיב־ את שכחו לא השניים כתבי־ספורט.
 של שמו את להשחיר כדי הכל עשו סוך,

המאמן.
 טלקי כי לפתע, לפרוח החלו שמועות

 את מונע הוא כי חסר־נימום, אדם הוא
 בי הישראלית, השחייה של פיתוחה המשך

 בענף דבר לעשות לאיש נותן אינו הוא
שלו. כבתוך למעשה בו נוהג השחייה,

 אדם יש אם דוגמתו. - שאין עודל זה היה
 על תודה הישראלית השחייה חייבת לו

 הוא אותה הקבוצה טלקי. זה הרי הישגיה
 רשומה גוש־זבולון, הפועל אישית, מאמן
 בהתאחדות־הספורט שנה חמש־עשרה מזה

מ בשלושים־ישניים ומחזיקה הישראלית,
 ל־ הרשומים השיאים שלושים־ושישה תוך

מיו לציון ראוי זה הישג גברים. מישחי
 התושבים כל שמיספר העובדה לאור חד

 והשדו־ אלפיים, על עולה אינו בגוש־זבולון
ה בית־הספר מתוך נאספו עצמם יינים

תלמידים. ושישים מאה המונה מקומי,
 אי־ ישראל, של אחד מספר השחיינית

חד להישגים היא גם הגיעה טובים, בונה
 בישראל, שהותה חודשי בשמונת שים׳

 שחייני שני טלקי. של להדרכתו תודות
מת שאינם ישראל, של הראשונה השורה
 שניידר יורם טלקי, עם בקביעות אמנים

 הגיעו שלא היחידים הם שפע, וגרשון
האחרונה. בשנה חדשים להישגים

ההת לאי הסיבה תמים. יום לנסוע
 דווקא נעוצה אינה בשחייה הנוספת קדמות
ל עובד. הוא בהם בתנאים אלו בטלקי,

 וכדי רכב, אין הנבחרת של הלאומי מאמן
 יום לעיתים לנסוע עליו שחיינים לראות
 מומחים עם מתקשר שהוא לפני תמים.

 של אישורה את לקבל חייב הוא בחוצלארץ
 שמי־ ההאחדות (מזכיר לספורט. ההתאחדות

 עצמא־ת התאחדות תקום ״עוד ללקין: אל
לשחייה.״)

 מושג להם שאין ״אנשים מלקי: אמר
ה הישראלי המאמן אני אותי. משמיצים

 בארצות־הברית השתלמתי היחידי. מקורי
ש היחידים מאיש. מילגה שקיבלתי מבלי

השח היו בטוקיו באולימפיאדה בסדר היו
 שהיחיד׳ם עכשיו כבר בטוח ואני יינים,

 אסיה אליפות לקראת למינימום שיגיעו
 ב־ הבאה האולימפיאדה ולקראת בבנקוק

שלי.״ השחיינים יהיו ניו־מכסיקו

צפדיה חלוץ מול קפיטולניק כלם
רבים כשלונות
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