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 השער כותרת היתד. - בכדורגל״ הגנבים לטץ 444
 זו היתרי לא הזה. העולם של האחרון הגליון של הקדמי ״

 לפני חזה. העולם שער על התנוססה זו שכותרת הראשונה הפעם
 השבוע, זכרו העתון בקוראי מהוותיקים שכמה כפי שנים, 14

בדיוק. הטילים אותן את שנשא שער עם הזה העולם הופיע כבר
האח הגליון של השער את תיכננו כאשר זאת שכחנו לא

 בחרנו ישן, שער אותו את שזכרנו משום דווקא להיפר, רון.
 שום פשוטה: סיבה לכך היתה בדיוק. ניסוח באותו עליו לחזור

 בכדורגל הגנבים ושלטון הרקבון השחיתות, השתנה. לא דבר
האחרונות. השנים 14 במרוצת נימה כמלוא השתנו לא הישראלי,

עונה 14 דנני נזרע הנוע
 היתה לא ,1957 בשנת שפורסמה מאמרים, סידרת ותה יס
 מערכה של תחילתה אח בישרה היא חד־פעמית. תופעה ר£

 המילה בעזרת לטהר, ניסינו בה רבות, שנים שנמשכה ארוכה,
 שלמרות העובדה, האם הישראלי. הכדורגל ספורט את הכתובה,

 דפי על השנים במשך שהועלו החמורות וההאשמות הגילויים כל
לש־ הם המשיכו הישראלי, הכדורגל קברניטי נגד הזה העולם
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 הטעם, מה לכשלון? הוכחה אינה זה, ספורט ענף ולהשחית לוט
 כאשר בעתונות, פירסום בעזרת בשחיתות ללחום השואל, ישאל

היום? לסדר ההאשמות על עוברים והציבור, המואשמים השלטון,
הממ שהפעולה שמאמין מי רק לשאול יכול כאלה שאלות

הש לחקר רשמית ועדת־חקירה של מינויה עם שנעשתה לכתית
 מפתיע גילוי או חד־פעמי, מעשה בעקבות באה בכדורגל, חיתות

אלה. עם נמנים אנו אין הקהל. דעת את שזיעזע
 לא ואולי אחרון, פרק אלא אינו ועדת־החקירה של מינויה

 תפקידה ראשון. בצעד מתחיל ארוך מסע כל ארוך. במסע סופי,
 את ולספק צעד, אותו את לעשות הוא החופשית העתונות של

 לא הישראלי הכדורגל בתחום הקיץ שקורה מה למסע. היעד
 והאישום הפיקפוק זרע ללא מאמינים, אנו כך לקרות, היה יכול

 מהיעדר להתייאש מבלי לטפחו, והמשכנו שנים 14 לפני שזרענו
בשנה. שנד, מדי תוצאות,

כדורגלנים זיעת עי טפילים
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 הנחשפים המרעישים הגילויים שגם להיות, מאוד בול *
ל יובילו לא בכדורגל, השחיתות לחקר עציוני ומדת בפני

 שוועדה אחרי שגם להיות, מאוד יכול זה. בתחום מהפכני שינוי
 לממשלה, המלצותיה את ותגיש מסקנותיה את תסכם זו נכבדה

מוש עסקנים ואותם הישראלי, בכדורגל לשלוט הגנבים ימשיכו
 בשר על ויותר שנים 15 זה וטפילים בעלוקות החיים חתים,

ימ הכדורגלנים, מזיעת ומתעשרים טופחים הישראלי, הספורט
הכדורגל. של הבלעדיים הבוסים להיות שיכו

 יימשך באם ועדודהחקירה, של המסקנות באופי תלוי הרבה
 לבצע העוז את לכך האחראים ימצאו לא אפילו אבל זה. מצב

 ישראל, של במעלה הראשון הספורט בענף ומהפכני כללי טיהור
ולהכנע. הידיים את להרים סיבה זו אין

 האהודות לקבוצות ההתלהבות בלהט ייסחפו הספורט אוהדי
 הנערצים הכדורגל אלילי להם עוללו אשר את ישכחו עליהם,

 לחלום ב״טוטו״, כספים להשקיע ימשיכו המהמרים החולפת. בשנה
 ולבעוט לרוץ ימשיכו הכדורגלנים הגדול. בפרס פעם יזכו כי

 העתונות רק ישכחו. כולם להשחית. ימשיכו והעסקנים בכדור
 חודש ולהלום, להמשיך תצטרך היא לשכוח. לה אסור החופשית,

להו בשער, כמוכיח להתייצב — שנה אחרי שנה חודש, אחרי
 בספורט, גם כי ולהאמין הטיהור את לדרוש המושחתים, את קיע
 הגנבים של סופם החברתיים, החיים של אחרים בתחומים כמו
לתהילה. אינו
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