
ב הייצוג כי קטן, ההתאחדות של הכללית
שמוע הנקודות מספר לפי נקבע זו אסיפה

 ל־/ יש יותר, גבוהה ובליגה לקבוצות, נקות
נקודות. של יותר רב מספר קבוצות

 קבוצה לכל טובות סיבות הן אלה כל
 אם יותר. נמוכה לליגה תרד שלא לשאוף

 מכל יותר מפסידה והיא האסון קורה כבר
 אוהדים־עסק־ כמה מתעוררים אחרת, קבוצה

 מה ומתייעצים מדי, מאוחר שיהיה לפני נים,
הרש ההנהלות כלל בדרך לעשות. אפשר
 בעניינים מתעסקות אינן הקבוצה של מיות

 מפוקפקים, אנשים שולחות הן אלה. אפלים
 משוגעים סתם או במועדוני־לילד״ מלצרים
 המשא־והמתן את שינהלו כדי קבוצה, לאותה
 מתפוצץ. שהעסק למיקרה גם טוב זה בשמן.

 הקבוצה שהנהלת לטעון אפשר תמיד אז
 ב־ שוער איזה של לפעולות אחראית איננה

רישמי. מעמד כל לו שאין מועדון־לילה,
 בדרך״ פונה מועדון־לילה של מלצר אותו

 מה לה שאין קבוצה, של לשחקן־מפתח כלל
 איתו ומסדר בליגה, להרוויח או להפסיד

 נגד במישחק כוחו בכל ישחק לא שהוא
ירידה. סכנת נשקפת שלד, הקבוצה
קבוצתו? להפסד לגרום שחקן מוכן מדוע

 לחבר טובה לעשות מוכן הוא לעיתים
 ברוב בשכונה. יחד גדל הוא איתו שלו,

 שהובטחה מכיוון זאת עושה הוא המיקרים
 כמה היו החולפת בעונה כספית. תמורה לו

 שכמה מכיוון רק נתגלו הם כאלה. מיקרים
 נמוכה לליגה שירדה חיפה, מכבי מאוהדי

תל־אביבי. חקירות למישרד פנו יותר,
ל ההתאחדות של לוועדה הגיעו המיקרים

 לשום הגיעה לא אך בעניין, שחקרה כדורגל,
 הובאו ההוכחות כל לא הסיבה: מסקנות.

 כי למסקנה, הגיעו המתלוננים הוועדה. בפני
 הכי. בלאו הלאומית לליגה חזרה יעלו הם
ההתאח להרס לגרום אינטרס להם היה לא

דות.

 בנקודה למצב ערה לכדורגל ההתאחדות
יכו ההתאחדות שאין טען, אלמוג מיכה זו.
 ולילה יומם ולעסוק למישטרה להפוך לה

 להצעה ידה את נתנה ההתאחדות בחקירות.
 הצעתו עקב שהועלתה הפלילי, החוק לתיקון

 ל־ חאפשר ואשר בכנסת, אמרי אורי של
של חשד של מיקרה בכל להתערב מישטרה

 חתם לא ישראל של הכדורגל משחקני אחד
 המפורשת להחלטה בניגוד וזאת — עליו
ה הפסיקו למעשה ההתאחדות. הנהלת של

 נשארו חובבים, להיות המקומיים כדורגלנים
המקצוענות. לקראת הדרך באמצע
 שאינו במדינה, כדורגלן בנמצא כיום אין
הדרי־ הקיים. המצב של בליגאליזציה תומך
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 עבירה בכל כמו בו לחקור מישחק, מכירת
אחרת. פלילית

★ ★ ★
לשולחן מתחת תשלום

ההת־ סוף־סוף עשתה זו בנקודה םא
 בנקודה הרי עליה, המוטל את אחדות י

 לא ללעג, החובבנות עשיית של העיקרית
ד,חוב תקנון סעיפי בין דבר. עדיין נעשה
 של במישפט נשכחים מתיקים שהועלה בנות,

 ל״י 7.5מ־ יותר יקבל לא שחקן ליל־שבת:
 יותר יקבל לא חובה בשרות חייל לאימון,

הוצ כולל מישחק, או ליום־אימון ל״י 4מ־
נסיעה. אות

אף ברצינות. זה לתקנון מתייחס איש אין

 לשח־ הכדורגלנים את להפוך העיקרית: שה
 עם חוזה על יחתום שחקן כל קני־חוזה.

התחיי במפורט יקבעו בו קבוצתו, הנהלת
 שיש וההתחייבויות הקבוצה כלפי בויותיו
 להפסקת יביא זה פיתרון כלפיו. לקבוצה

 ושכל לשולחן. מתחת המתבצעים התשלומים
עליהם. יודע ילד

מ היום מקבל לאומית ליגה כדורגלן
 שעות־ עבור תשלום של במסווה קבוצתו,

 בסביבות הנעים סכומים מבוזבזית, עבודה
ה כוכבים ישנם לחודש. ל״י מאות שלוש

יותר. הרבה מקבלים
 להטבות זוכים במיוחד גדולים כוכבים
 אחרים מכונית. או דירה כמו מיוחדות
להחזירן חושב אינו שאיש הלוואות, מקבלים

^1^1 אברהם הסניגוריה עד 1*1
1^ -1 | המצב ני אמר, בנדורי |

 הגן בו בזמן משהיה גרוע אינו עתה
תל-אביב. מכבי קבוצת של שמרה על הוא

שני־ יצחק התביעה עדשניאוו
מצבו. על התריע אור

היש הכדורגלן כי הסביר המאמן, של הקשה
העסקנים. להשפעת נתון אחורה, צועד ראלי

 הבודדים החברים אחדבן־דרור
 ההתאחדות הנהלת של

 בן- שמואל ספורטאי. בעבר נעצמו שהיה
לבדיחה. הפך ההתאחדות תקנון ני הראה דרור

 עם מאפשרות, אלד, מעין ״הלוואות״ אי־פעם.
ב בשחקן. לשלוט הקבוצה להנהלת זאת,
 אגודת הצליחה למשל, כזאת, הלוואה זכות

 הארץ מן יציאתו את לעכב תל־אביב שמשון
 בדרכו כהן, שמעון המצטיין שחקנה של

מקצועני. כשחקן לדרום־אפריקה
איך :רבים שחקנים המסעירה נקודה

 לשחקנים. משלמים לפיו קבוע תעריף כיום
 שהוא הלחץ מידת לפי מקבל אחד כל

קבוצתו. הנהלת על להפעיל מסוגל
 שמילא ליפקין. חיים עורך־הדין הסביר

 ה־* ״כל הציבורי: במשפט התובע תפקיד את
 היא לשולחן, מתחת שמשלמים הזאת, שיטה

 לתשלומים אנשים להרגיל אסור פסולה.
 כדורגלן אותו מחר ליגאליים. ובלתי מוסתים

 תשלום כן גם ויקבל בחברה פקיד יהיה
 פסול כל יראה לא כבר והוא לשולחן מתחת
בזה.״

 השליקים הם העסקנים הקיימת, בשיטה
 מתמרד, שחקן אם אגודה. בכל האמיתיים

 חד־ מענק על־ידי אותו לקנות יכולים הם
ב ניפנוף על־ידי אותו לשכור או פעמי,

בידם. הנמצאים ההלוואות שטרות
★ ★ ★

? לחו״ד פס?ןן יסע כיצד
ב יגררו המקומי גויים.בכדורגל 4*4

* הנה אלה בקרב חריפה התנגדות הכרח ׳
הקיים. המצב מן נים

המיפל־ הישראלי בכדורגל שולטות כיום
 הלאומית הליגה הקפאת על ההחלטה גות.

 של הפועל בוועד נתקבלה למשל, לשנתיים.
ההסתדרות.

 זיסמן, שלום המכבי, הנהלת יושב־ראש
 השפעה אין הליברלית למיפלגה כי הסביר

 זו באגודה חברים וכי במכבי, הנעשה על
ש אמר, גם הוא רבות. ממיפלגות אנשים

ל חופשי מרכזו מיקצועיים, ספורט בענייני
מנ אינם האחרים המרכזים ראשי חלוטין.

זו. טענה להעלות אפילו סים
 עולה בכדורגל נוספת: טענה העלה זיסמן
 האגודות לקופות הזורם הכסף של השפעתו

 הכסף, של השפעתו עליית ועם וההתאחדות;
המפלגות. של השפעתן קטנה
 אנשי מתנגדים בגללה הסיבה בדיוק זו

 בסים על בארץ הכדורגל להשתתת המפלגות
 לשחקני־ ישראל כדורגלני הפיכת כי ריאלי.
 תביא למיקצועניות, האגודות והפיכת חוזים,

בע זה. לשטח מיסחרי הון להזרמת בהכרח
 מי בקבוצה. בנעשה אז ישלטו הכספים לי

 איך הפועלים? מועצת מזכיר עם או יתייעץ
לחו״ל? לנסוע ד׳ דרגה עסקן יוכל

הכס כל את ישקיעו מ-קצועניות אגודות
 הקיים, למצב בניגוד בכדורגל, שברשותן פים

 ענפים לפיתוח כספים מקציבה אגודה כשכל
זאת. תעשה שהמדינה במקום אחרים,
ה חדשות מעורכי גבאי, יהודה סיפר
 פרטית חבי־ד, הציבורי: במישפט ספורט,
רמת־ הכוח־מכבי לאגודת מכבר לא הציעה

 בגלי־גיל, האגודה מיגרש את לרכוש גן
 שישרת ענקי, חניה מיגרש מתחתיו לבנות

 שבת ובימי היהלומים בורסת את חול בימי
 בניית הציעה אף החברה הכדורגל. צופי את

במ צופים, אלפים לעשרת מודרניים יציעים
בהכנ גלי-גיל. של הרעועים היציעים קום
ה עם להתחלק החברה עמדה הצפויות סות

החול לעסקנים כי נדחתה. ההצעה אגודה.
שהוא. כמות המצב טוב הכדורגל על שים

השחיתות □דור


