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ספורט
ל רג דו כ

נפרע שלא השטר
ב תל־אביב מכבי כדורגלני עלו, כאשר

 נגד שלהב הגדול למשחק האחרונה שבת
 החווירו הם הפועל, העירונית, היריבה

 עולים הם כי להם, התחוור לפתע לרגע.
 עסיס. משה — הקבוע הקפטן ללא למשחק

 פקעת כולו בביתו, שעה באותה היה הוא
עצבים.
 שנשחק האמנתי לא האחרון לרגע ״עד
ה אחד אחר־כך אמר עסיס,״ בלי בדרבי

הר עצמו במשחק התל־אביבים. כדורגלנים
 ראש של בחסרונו היטב המכבים גישו

 לשחק בדרך־כלל, הנוהג, שלהם הקבוצה
 העובדה את מבצע כשהוא השדה, במרכז

 היריב מרגלי הכדור הוצאת של השחורה
לחלוצים. והעברתו

בל השבת, קויימה. שדא הבטחה
הצלי יתרה, בעצבנות המכבים שיחקו עדיו,

 2:2 בתיקו לסיים מזל הרבה עם רק חו
הפועל. עם

עסיסי משה שיחק לא מדוע
חו היה שהוא אומרת, הרשמית הגירסה

 כך על כשנשאל זאת אמר עצמו הוא לה.
 מאמן הסבירו אף וכך השבוע, הראשון ביום
ה ומנהל חליבנר ישראל תל־אביב מכבי

 פראנציסקו, לסאן שעבר בשבוע שנסעו נים.
לו. לקרוץ עשויה

חובב שד שכרו
 עדיין מצוי לכדורגל הישראלית בהתאחדות

ת, תקנון הקרוי מיסמך בבנו  על האוסר החו
 עבור שכר לקבל חובבים, שהם הכדורגלנים,

משחקם.
 של המשפטי היועץ ישב שעברה בעונה

 שורד, גילה חוקרת, כוועדה ההתאחדות,
 בעד שכר כדורגלנים קיבלו בהם מיקרים של

בקבוצות. העברתם תמורת או משחקים,
מכי מאומה, יצא לא החקירות שמכל אלא

 מתן על אז החליטה ההתאחדות שהנהלת וון
להאשים. עמד שהיועץ הכדורגלנים לכל חנינה

 אוהד כל יודע חקירה, ועדות ללא עונה,
 מקבלים בהם מקרים, שורת על כדורגל,

במגר הופעותיהם תמורת שכר כדורגלנים
לקבוצה. מקבוצה העברתם תמורת או שים,

בינ נמנע ההתאחדות של המשפטי היועץ
 איש שאין מכיוון אולי פעולה, מכל תיים

 המצב על המתרעם ההתאחדות בהנהלת
הקיים.

 המשפטי ליועץ אפשרות זאת, עם ישנה,
 ששורה כך על־ידי עצמו: דעת על לפעול

 אולי ייחשף לדין, יועמדו כדורגלנים של
ההתאח וראשי המקומי, בכדורגל הגיחוך

האבסורדי. המצב את לשנות יאלצו דות

עסיס מסה כדורגלן
להלך יכול הוא עוד כל משחק,

 השבוע בסיף ״עוד ליבוביץ׳. חיים קבוצה
 והוא בביתו היינו חולה. היד, הוא שעבר

 יום של ״לאימון אמרו. הם במיטה,״ שכב
הופיע.״ לא כבר הוא חמישי

 עם כרגיל, עסיס, בילה מחלתו, למרות
ה וביום במוצאי־השבת, לקבוצה חבריו
ב הרגילה, בדיקנותו התייצב הוא ראשון

לעבודתו. בבוקר, שמונה שעה
מה שונה קצת היתד, כרגיל, האמת,
 מ־ תמיכה ביקש עסיס הרשמיים. הסברים
 במשך חתם. עליהם שטרות לסילוק אגודתו

 לא אך אותם, יפרעו כי הבטיחו שבועות
 התרגז השבוע ההבטחה. למימוש דבר עשו

 כדי למשחק, להופיע לא החלים עסיס,
לפעול. קבוצתו מנהלי את לאלץ

 אם לפעול ממהר כה היה לא שעסיס יתכן
 ראשי של הנדיבה היד את רואה היה לא

 בקבוצתו. אחרים כדורגלנים כלפי הקבוצה
 תל- מכבי השבוע רק עזרה למשל, כך,

 שסי־ (״גיגי״) גיורא הצעיר, לכוכבה אביב
קיב אחרות ותמיכות מכונית, ברכישת גל,
 וגם טלבי רחמים גם קרקו, דויד גם לו

רוזן. צבי
 מעסיס צעירים שחקנים כמובן אלד, כל

אגודתו. למען מעט לא שלחם ),23(
 בשפעת חלד, אמנם הוא שעבר בשבוע

 כל רגילים, בזמנים כי ספק אין אך קלה,
ל מתייצב עסיס היה להלך, יכול היה עוד

תל־אביב. הפועל נגד משחק
נראה, למדי. מעורפל הוא בינתיים ההמשך

 את לפייס כדי הכל עתה יעשו המכבים כי
כו מסרו חוץ כלפי לפחות קבוצתם. ראש

מרגיעות. הצהרות לם
 תל־ מכבי מאוהדי כמה נזכרו זאת עם

 דב־ בקנדה קשרים יש לעסיס כי אביב,
כדורגל- שני של הדוגמה וכי ארצות־הברית,

ה היועץ בידי בינתיים נמצא המפתח
 התל־ עורך־הדין — ההתאחדות של משפטי
יפה. צבי אביבי

במשבחה מריבות
 התמודדו, 1966 שנת של האחרון ביום

 תל־אביב הפועל הלאומית, הליגה במסגרת
 אז ניצחו התל־אביביים רמת־גן. והפועל

 ספגו הם המשחק של שבסיומו אלא ,1:2
הרמת־גנית. הקבוצה מאוהדי הגונות מכות

ה בתום אז, מסרו תל־אביב הפועל ראשי
 לא כי הודיעו הם זועמות. הצהרות משחק,
 רופא שחקניהם. הכאת על בשתיקה יעברו

ב שגילה הפגיעות כל על גם סיפר הקבוצה
 תל־אביב, הפועל מכדורגלני ארבעה של גופם

 אדוארד הפועל, של התל־אביבי הסניף מזכיר
ל המקרה על תלונה יגיש כי הבטיח סגל,

ב המקרה בירור ויתבע לכדורגל התאחדות
 מחזורי כמה כבר עברו מאז הפועל. מרכז
נרפאו. הפצעים וכל ליגה,

 אורי ההתאחדות פקיד מסר השבוע,״ ״עד
 הפועל של תלונה שום קבלנו ״לא וילנסקי,
ה על גם רמת־גן.״ הפועל נגד תל־אביב

איש. שמע לא הפועל במרכז בירור
 התל־אביביים של המעש לחוסר הסיבות

טב בתחתית נמצאת רמת־גן הפועל ברורות.
 היתר, נגדה ותלונה הלאומית, הליגה לת

ב משחקים קיום על לאיסור להביא עשוייד,
 התל־ ספגו בו בגבעתיים, הביתי מגרשה

 עונש כל או כזה, עונש המכות. את אביביים
 של הרעוע מצבה את מערער רק היה אחר,

הרמת־גנית. הקבוצה
 הקבוצות, שתי כפופות לו הפועל, מרכז
ב מריבות שתהיינה נאה זה אין כי החליט

טושטשה. והפרשה משפחה,
 הפועל כדורגלני הם היחידים הממורמרים

 אחד אמר מכות,״ קבלנו ״אנחנו תל-אביב.
זהי״ על שותקים ״ולמר, מהם,
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