ספורט
כ דו רגל
פוליטיקה בא־צטד־ון
מצבה העגום של קבוצת הכדורגל של
הפועל תל-יאביב בתחתית טבלת הליגה
הלאומית לכדורגל והעובדה כי מתוך חמי
שה משחקים צברה רק נקודת ליגה אחת,
הציקו למזכיר מועצת פועלי תל-אביב־יפו,
אורי אלפרט ,שתחת חסותו ,נמצאת ה
קבוצה.
אלפריט ,שנעדר מזה זמן רב ממשחקי
הקבוצה ,הופיע בשבת האחרונה ביציע ה
מוזמנים באיצטדיון בלומפילד ביפו ,כדי
לחזות ולעודד את קבוצתו במשחק הדרבי
שלה נגד מכבי ת״א.
לעסקני הפועל תל־אביב ,היושבים דרך
קבע ביציע המוזמנים ,הסביר אלפרט את
סיבת הופעתו המפתיעה ,בעובדה כי תמיד
כשהוא בא לחזות במשחקי קבוצתו היא
מנצחת וצוברת נקודות .בדקה ה־ 69של
המישחק ,כשהתוצאה עדיין היתה  ,0:0היה
!אלפרט בטוח כי נוכחותו במייגרש הצדיקה
את עצמה .״בשבילי נקודה אחת להפועל
בדרבי זה מספיק,״ אמר אלפרט והלך .עוד
הוא עושה דרכו לעבר שערי היציאה של

וכשהבוסים רבים — משלמים הכדורגל 
נים את המחיר על המיגרש.

שופטים
ב ס ל □'#31
יו״ר איגוד שופטי הכדורסל ,יצחק פיס־
טינר ,הו!א שופט הספורט היחיד בעולם,
אשר בחר לשלב את עיסוקו הספורטיבי הן
ביבשה והן במים.
ביבשה הוא שופט במשחקי כדורסל ועל
המים הוא שופט במשחק הכדורמים .אך
הנסיוינות ל״הטביעו״ ׳נעשים דווקא ע״י
חבריו לעיסוק היבש .הכוונה היא לעימות
שנוצר לאחרונה בין פיסטינר ,איש חיפה,
לבין שופטי הכדורסל באיזור תל-אביב,
שהתארגנו כדי להדיחו מתפקידו כיו״ר
איגודם.
שופטי תל־אביב מרכזים את הסיבות ל-
■תביעת ההדחה ,שלמענה הקימו ועד־פעולה
מיוחד ביום שבת האחרון ,בטענה כי
פיסטיינר אינו מתאים להמשיך לייצגם
משום שבמהלך כהונתו נמצא דופי ב
אישיותו .בשעתו ,לפני כשנתיים ,בעת
שעמד פיסטינר להיבחר כיו״ר שופטי ה
כדורסל ,טענו ינגדו כי נחשד בנסיון הבר
יחה ,בעת שחזר מחו״ל עם נבחרת הכדור־
מים לאליפות העולם .בהיותם במיעוט ב
פסילת פיסטינר ;נראה היה כי שופטי תל"
אביב משלימים עם העובדה כי חיפאי
ימשול בהם .אבל בשבוע האחרון הכריזו
על מרד גלוי נגדו.
מקצץ הראשים .מדיווחים של חבריו
למשלחת בטהרן שהגיעו לידי שופטי תל־
אביב ,נודע כי פיסטינר שייצג את שופטי
הכדורסל בארץ בשיפוט במשחקי עמי
אסיה בטהרן ,שפט גם במשחקי הכדורמים
שנערכו שם• .שופטי תל-אביב טוענים כי
לא ייתכן שיו״ר איגוד שופטי הכדורסל
בישראל ,שעל פי התקנון חייב לפרוש
משיפוט פעיל מיד לאחר היבחרו ,ימשיך
בפעילות בשדה השיפוט ולא חשוב באיזה
ענף.
הנהלת האיגוד ,המורכבת מנציגי ה
שופטים ,אישרה אמנם מחוץ לשורת הדין
לפיסטינר לשפוט בכדורסל במישחקי עמי
אסיה; מתוך רצון לאפשר לו לסיים את
פעילותו כשופט בצורה מכובדת וכהוקרה
על פעילותו רבת השנים .אולם שופטי תל-

מזכיר אלפרט
התערבות פוליטית
בלומפילד ,הובקע שערה של הפועל מ
רגלי שחקן מכבי ,אורי סלימן .כעבור עשר
דקות העלה בני טבק את התוצאה ל־0:2
לטובת מכבי .זו היתה גם התוצאה הסופית
של המשחק .תוצאה זו החריפה את מצבה
של קבוצת הפועל בתחתית הטבלה ,כ
שהיא ניצבת במקום לפני האחרון.
וטו על הרכש .מצבה העגום של קבו
צת הפועל תל-אביב מהווה ביטוי מוחץ
לכשלון מדיניותו של אלפרט ,עליה מושתת
׳ניהול אגודת הפועל תלחאביב .אלפרט ,ה
מרבה להתערב בניהול האגודה ,מנצל את
זכות הווטו שלו במזכירות מחוז הפועל
תל-אביב בכל פעם שמעלים את נושא
קניית שחקני רכש לקבוצה .הוא מצדד
בשחקנים מתוצרת בית המועלים מקבוצות
הנוער של האגודה מטעמים אידיאולוגיים.
אלפרט ,חובב הכדורסל ,אינו מנצל את
זכות הווטו בנושא הייבוא האמריקאי כ 
תגבורת לכדורסליני האגודה ,למרות שגם
בנושא זה הביע התנגדות עקרונית.
המקורבים לאגודת הפועל תל-אביב
מסבירים את מדיניותו זו של אלפרט ב
מערכת היחסים הרעועה ביבו לבין מחזיק
תיק הפועל במועצת פועלי תל-אביב,
יהושע כצמן .האחרון ,הממונה גם על נכסי
מועצת הפועלים נחשב למעשה לאיש
מספר שניים במועצה ,אחרי אלפרט .הוא
נימנה על תומכיו הנלהבים של מזכיר מחוז
תל־אביב של מפלגת העבודה ,דב בן-
מאיר ,שניסה ועדייו שואף לשבת במקומו
של אלפרט.
סיבה זו מספיקה לאלפרט כדי להתנגד
בעקביות להצעותיו של כצמן המועלות
מידי פעם במזכירות המחוז.
במשחק הדרבי האחרון ,ישבו שגי ה
יריבים אחד ליד ■השני משום שסימון מספ
רי •הכסאות בכרטיסי ההזמנה למשחק היה
 1ד ,2ממש כמו דירוגם במועצת הפוע 
לים .הם ישבו אחד ליד השני ומחוץ ל
אמירת שלום רופפת לא דיברו ביניהם.
העולם הזה 1940

שופט פיסטינר
הדרום נגד הצפון
אביב טוענים כי על פי התקנון היה פיס-
טינר חייב גם לקבל היתר לשפוט בכדור-
מים ,אך הוא לא עשה זאת .שופטי תל-
אביב רואים בכך מעילה באמון.
אבל פרשה זו היתה רק הקש ששבר את
הבלגת שופטי תל-אביב לגבי הפגמים ש
נתגלו בעבודתו השוטפת של פיסטינר ב
היותו בארץ ,עוד לפני הנסיעה לטהרן.
׳שופטי הכדורסל של תל־יאביב הירבו ל 
בקר עוד בעבר את הצורה שבה מנהל
פיסטיינר את איגוד הכדורסל .האחרון לא
נשאר חייב וחשדותיו כי התל־אביביים
חותרים תחתיו ,גרמו להרעת היחסים ביני
הם ,שהיתדרדרו עד להאשמות הדדיות ו
איומים .באחת האסיפות אף התפרץ פיס־
טינר כלפי שופטי תל־אביב באומרו כי
מי שינסה להכשיל אותו הוא ״יקצץ לו
את הראש״ .איים ועשה .הוא יריד לחייו

התקפה על שער הפועל כדרכי התל־אביכי
הנוכחות לא הועילה
של הנציג היחיד של שופטי ׳תל־אביב
בהנהלת האיגוד המצומצמת אברהם פישר,
התעלם מקיומו ומההצעות שהעלה בישי
בות האיגוד ,עד שהאחרון נאלץ להתפטר.
קימוצים כחוקה .פיסטינר הצליח
להפטר גם מנציג שופטי תל־אביב בוועדה
החשובה ביותר באיגוד שופטי הכדורסל:
ועדת המינויים .ועדה זו משבצת את ה
שופטים למשחקי הכדורסל השונים .שופטי
תל־אביב טוענים כי מאז הם מקופחים בכל
הקשור בשיבוצם במשחקי ליגה חשובים,
והדבר מונע את קידומם לקראת תואר של
שופטים בינלאומיים ,המקנה את הזכות
לשפוט במשחקים בחוץ־לארץ.
לפני שבועיים הומחשה טענת שופטי
תל-אביב על קיפוח כאשר ועדת המינויים
מינתה שני שופטים חל־אביביים לשפוט
במשחק המסקרן בין קבוצות מכבי תל־
אביב ומכבי רמת־גן ,ששיתפו בו את שחק
ני הרכש הכושים המיועדים לחזק את ה
קבוצות לקראת התמודדותם במפעלי גביע
אירופה 4 ,שעות לפני מועד המשחק דאג
פיסטינר להודיע לאחד השופטים ,דוד דגן,
כי הוא מוחלף בחיפאי מירובסקי.
שופטי הכדורסל של תל-אביב טוענים גם
שפיסטינר שותף לעוד מספר הכרעות בל 
תי דמוקרטיות בהחלטות הקשורות בהנה
לת איגוד השופטים; .נוסף לישיבות הנער 
כות בביתו בחיפה ,לשם לא מוזמנים כל
נבחרי ההנהלה והועדות כדי ליטול חלק
בהכרעות השונות ,יש החלטות עליהם
מחליט פיסטינר לבדו.
הדברים אמורים בעיקר לגבי מיכלול
היחסים יבין הנהלת השופטים לאיגוד ה
כדורסל .פיסטינר נוהג להבייא לידיעת ה
הנהלה עובדות מוגמרות מבלי שהיא תדון
עליהם ,תאשר ותסמיך אותו לעשות הסד
רים עם איגוד הכדורסל הקובע את ה
תקציב הכספי של השופטים.
עסקני איגוד הכדורסל פנו לסיסטינר
אחרי בחירתו ,ביקשו ממנו שיחסוו ויקמץ
בהוצאות השופטים ,אחרת יאלצו הם לקצץ
בתקציב שיגור שופטים בינלאומיים לחוץ-
לארץ .פיסטינר החליט על קימוצים בהוצ 
אות השופטים בארץ בצורה הפוגמת ברמה
המקצועית של השיפוט ובקבוצות הכדורסל.
שופט טוב שאינו בעל רכב ,למשל ,כמעט
ואינו משובץ למשחקים בעקבות הוראה
של פיסטינר ,־לא לאשר הוצאות מוניות,
שהשופטים היו בעבר מגישים בדמי-נסיעה
למשחקים בהם שפטו .הוא הסכים גם,
בניגוד לחוקת הכדורסל ,כי במשחקי ליגה
א׳ לנשים והליגות לנוער ישפוט רק שופט

אחד ולא שניים ,כדי לחסוך בתשלום אג
רת השיפוט .החלטה זו פוגמת לא רק ב
רמת השיפוט .היא מהווה תקדים מסוכן,
היכול להתקיים רק במציאות הספורט ה
ישראלי בניגוד לחוק הכדורסל הבינלאומי.
לכן ,החליטו שופטי הכדורסל ביתל־אביב,
מוטב להילחם בפיסטינר מבחוץ ,מאשר
לשמש ״בובות״ בתפקידים בהנהלת איגוד
השופטים .הם החליטו להתפטר מכל הווע
דות באיגוד ,לעבור לאופוזיציה שמטרתה
לתבוע את פיזור ההנהלה הנוכחית וערי
כת בחירות חדשות לאיגוד שופטי הכדור 
סל.

מישמעת
מטעמים 1ניונ״ם
צבי יפה ידוע כעורך־דין שהצליח לז
כות במונופול על מתן ייעוץ מישפטי
למוסדות הספורט בארץ .הוא משמש כיו
עץ המישפטי של ההתאחדות לכדורגל,
ההתאחדות לספורט ואיגוד הכדורסל .לפ
עמים קורה שבטיעוניו בתיקי מישמעח הוא
מדבר כעסקן ספורט.
פ ש ר ה י פ ה .כך קרה גם ביום השני
האחרון ,כאשר הופיע כתובע מטעם אי 
גוד הכדורסל ,בעירעור קבוצת מכבי
רמת־גן על הרחקתו של שחקנה האמ
ריקאי ,דון קורנבליט ,לשישה חודשים
על־ידי ועדת המישמעת של מוסד זה.
קורנבליט הורחק בגלל פגיעה בשופט
הכדורסל ברוך זלינגר .לפי התקנון מונע
עונש זה מהשחקן ,שהוא אחד ממצטייני
קבוצתו ,לשחק בשורותיה במישחק גביע
אירופה למחזיקות־גביע.
במקום להגן בתקיפות על החלטת וע-
דת־המישמעת ,שראתה במעשהו של ה
שחקן עבירה חמורה ביותר ,הפתיע יפה
את חברי בית־הדין־העליון בטיעון מלי 
צתי ,בהבליטו את הצורך הדחוף להפ
חית מעונשו של השחקן כדי שיוכל להש 
תתף במישחקי גביע־אירופה .יפה ביקש
מ״טעמים לאומיים״ לצמצם את הרחקת
קורנבליט לשלושה חודשים .פירושה של
הרחקה קצרה זו ,לפי התקנון ,השחקן
יובל לשחק במישחקי הייצוג של הקבו 
צה ,אך לא בליגה.
פשרתו זו נתקבלה על-ידי כל הצדדים,
ובית־הדין-העליון סמך ידו עליה ,וכך
יכול קורנבליט להופיע במישחק הראשון
של קבוצתו במיסגרת גביע אירופה נגד
הקבוצה האוסטרית ,סונוה וינה,
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