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 ציפו לפחות שנים מש־־עשרה ך*
 ליום בישראל ספורט ;חובבי רבבות 1 1

 ש־ השרופים, הכדורגל אוהדי אותם הזה.
 מדי ומהנה מותח כדורגל במישחק הצפיה
 ותחום מעולמם ניכר חלק היא שבת,

ב עיקרי מרכיב לפחות או התעניינותם,
 הנוהרים האלפים אותם שלהם! בידור

 ;הארץ פינות לכל קבוצותיהם בעקבות
לח כדי גבוהים סכומים לשלם המוכנים

 ובשרב ■סוחף בגשם עלובים תקנים ■מימי זות
 אלה — אמיתי ספורט באירוע צורב

והשחי ההסתאבות של השנים כל שכאבו
 מהכדורגל נפרד בלתי חלק שהפכו תות,

— הישראלי
הדין. יום בא סוף סוף כי האמינו אלה

ה את ויטהר שינקה למטאטא תהפוך
 השליליים הגילויים מכל הישראלי ספורט
בו. שדבקו

 צפיה, חודשי וחצי שלושה אחרי והנה,
 חקירותיה את הוועדה סוף סוף סיימה

מ הוסר וכאשר מסקנותיה. את וסיכמה
אח בפומבי, פורסמו והם האיפול עליהם

גדולה. תדהמה בכל זה
 לגמרי שונה תדהמה זו שהיתה אלא

 מהממת הפתעה זו היתה לה. שציפו ממה
 העדינות הקלישות, החיוורון, לנוכח

 עמד שלא הוועדה, דו״ח של והזהירות
שהת הגילויים והיקף לחומרת יחם בשום

בפניה. גלו

לאלוו;?־.גיג״? הכדור את מותו עציוני
 הליגה במשחקי המשחקים מכירת על השמועות לחקר החקירה ועדת בראש שעמד

 שהורה אלון, יגאל החינוך לשר הוועדה ממצאי דו״ח את מוסר העונה, הלאומית
לספורט. הרשות על והתרבות) החינוך (כשר ממונה בהיותו הוועדה, את להקים

ב שהתעניינותם האחרים, ורבבות
 שהאמינו מקרית, היתד, הכדורגל ספורט

 טוהר שוררים הספורט בתחום לפחות כי
 כי לפתע וגילו הכפיים ונקיון המידות
— השנים כל שולל אותם הוליכו
ושילם. נקם יום בא כי האמינו אלה
ובשמו ברכילות השנים כל שסופר מה
 עתה קיבל — לאוזן מפה שחלפו עות

ממלכ פורום בפני נאמר פומבי, אישור
 בכל חסרת־תקדים בפירסומת ;וזכה תי

 רעה כרוח שריחף מה התיקשורת. אמצעי
 בארץ, הכדורגל מגרשי מעל השנים כל

ש ממלכתית, ועדה בפני סוף סוף נאמר
 אחת לסהר כדי הממשלה ידי על הוקמה

הישראלי. הכדורגל את ולתמיד
מהיקף נדהמו האמונה, קטני אפילו
 עצ־ ועדת בפני שהובאו כפי הגילויים

בעניין החקירה ועדת היא הלא יוני,
 כדי כסף, תשלומי מתן בדבר השמועות

בכדו הלאומית בליגה משחקים להטות
הכללית, הדיעה היתד, זו, ועדה רגל.

 נשמע הגדולה, הטיהור תרועת במקום
ומתנצלת. דקה דממה קול

עכבר. הוליד ההר

אבק בושת91
ניתוחים איזמר במקום

ה החלטת לפי שהוקמה וועדה ך•  בית־ נשיא ידי על מונתה ממשלה, ן ן
שלו של ועדה זו היתה העליון. המשפט

 :הציבורי ביושרם הידועים אנשים שה
 משה הד״ר העליון, המשפט בית שופט

 עורך־ !הוועדה נקראה שמו על עציוני,
המש היועץ לשעבר בן־זאב, משה דין
הת מזכיר זיו־אב, ויצחק לממשלה! פטי

ישי 18 קיימה הוועדה האיכרים. אחדות
 עדויותיהם את ושמעה פומביות בות
 הוועדה עיינה לכך נוסף עדים. 39 של

 על לרשותה שהועמד נוסף, כתוב בחומר
מכ 131מ־ פחות ובלא שונים גופים ידי

או ציבור ידי על אליה שנשלחו תבים,
במדינה. הכדורגל הדי

 הוועדה כי לפקפק מקום שום היה לא
 המסקנות כל את מלהסיק תירתע לא

שהת הגילויים נוכח ביותר החמורות
 הספורט היות למרות שכן, בפניה. גלו

הפו מהמימסד נפרד בלתי חלק בישראל
בשלי נתון היותו למרות והחברתי, ליטי
מפ להשפעת הנתונים מרכזים של טתם

מ אחד את מהווה הספורט אין לגות,
בישראל. הקיים המשטר של התווך עמודי

 להי- במימסד. פוגע היה לא טיהורו
 במימסד גם כי מוכיח היה הוא — פך

השחיתות. ולניקוי לטיהור מקום יש הקיים
מ הוועדה נרתעה מה שמשום אלא
 כל את הכזיבה היא הסוף. עד ללכת

 ב־ להשתמש במקום בה. שתלו התקוות
 נטלה היא בהמלצותיה, ניתוחים איזמל
 רכות. נוצות בעלת אבק מברשת לידה

תבצע עציוני ועדת כי שהאמין מי כל

 להטיל מוכנה שהוועדה היחיד, שהספק
 ההתאחדות עסקני של הטיפול בצורת

ביעילות. ספק הוא ל״י, מיליוני בעשרות
 להגיד לוועדה שהיה מה למשל, הנה,
ה ספורט עסקני של אחריותם בנושא
 בענף שפשטה לשחיתות בארץ כדורגל

:האחרונות בשנים זה
ה עסקני של הציבורית משימתם •

 של חיובית התפתחות לעודד היא ספורט
 כל זאת עם ביחד לעשות אך הספורט,

מק מהתפתחות עליו לשמור כדי מאמץ
 השני בחלק שליליות. תופעות של בילה

ה עסקניה לדעתנו, נכשלו, המשימה של
והמרכזים. ההתאחדות של בכירים

 בהנהלת המכהנים עסקנים, ישנם •
 ביותר וגדולה רבות, שנים ההתאחדות

 בו בשטח ההתאחדות למחדלי אחריותם
עוסקים. אנו

 ההתאחדות של העדיפויות בסולם •
עמי לא — בדים צבי מר ושל לכדורגל

□!1 ס 111111□[ '1 ל11מ  ר'ד־הדט1ע11ה'הזזק'רה,ו וטרח םיכ
אלון. לשר הדו״ח טסירת בעת האיכרים, התאחדות מזכיר זיו־אב, ויצחק בן־זאב משה

מרה. התאכזב הישראלי, בכדורגל מהפכה
 של מהותו לגבי מאלף שיעוד זה היה

מישני בתחום אם :בישראל המימסד
אפ אי ספורט, כמו והמשטר החברה של
 כמה אחת על מקיף! טיהור לבצע שר

חשו בתחומים זאת לעשות ניתן לא וכמה
המימסד. של יותר ורגישים בים

עדיפות אין

 חמו- היו הוועדה, של מימצאיס ך*
 גוסחו הם אך כשלעצמם, מאוד ירים ) 1

מאוד. זהירה אקדמאית משפטית בלשון
 עסקני כי לקבוע בבואה למשל, כך,

ה במרוצת גילגלו הכדורגל התאחדות
 לירות מיליוני עשרות האחרונות שנים

 ההימורים, מועצת ידי על להם שהוקצבו
 ברווחי לכדורגל ההתאחדות של כחלקה
הבא: בנוסח הוועדה חברי זאת עשו הטוטו, ז**1־**י -
ההתאח לא ואף מהמרכזים אחד ״אף

 מועצת ידי על נתבקש לא לכדורגל דות
ב השימוש על דו״ח לתת ההימורים

 ביקורת. כל נעשתה לא האלה. כספים
 אומנם אם המועצה מטעם פיקוח אין

 הוצאו אלה לגופים ששולמו הכספים
המשמ למטרות !והנכונה היעילה בצורה

הספורט.״ לקידום שות
הוא זה עדין מניסוח שמשתמע מה

 בעדיפות הספורט טוהר בעיית דה
גבוהה.

להצ לעצמנו חובה מרגישים אנו 9
 העסקנים מצד רגישות כל חוסר על ביע

 לניגוד בארץ הכדורגל בענף הבכירים
 בענף השונים עיסוקיהם בין אינטרסים
.אליו שקשור מה וכל הספורט, . . . ״

 למצב קץ לשים יש הוועדה לדעת •
 כל שבו ■שוק יותר המזכיר זה, מוזר
 לגוף ואם לעצמו, אם להרוויח, אץ אחד
 בספורט עיסוק ׳מאשר מייצג, הוא אותו

 בדבר תודעה מתוך התנדבות של בסים על
 הנילוות והמוסריות החברתיות הסכנות
עוסק!״ הוא בו לנושא
 אחד מצד !נהדרת פראז׳ולוגיה איזו

 מושחתים, מפלגתיים בעסקנים מדברים
טו שהפיקו מישחקים, תוצאות שהיטו

 מעיסוקיהם כתוצאה פרטיות הנאה בות
 ישראל כדורגלני את שהפכו בספורט,
 לוועדה שיש מה וכל וסחטנים, לסוחרים

 שליליות״, ״תופעות הוא, כך על לומר
רגישות״. ״חוסר ״׳מחדלים״,

1018 הסנה
ודנהויוח והגברוח

ישי במהלך שנחשף מה כל נוכח ך*
היה לא עציוני, ועדת של בותיה /


