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הראש ד.כדורגל:מסריח*מן

ם סי טי ר ש. כ מו שי ״ ת בי  ישנות, כדורגל מתחרויות שהוחזרו הכרטיסים גדושי השקים, כ
הכדורגל. בהתאחדות אי־הסדריס את מאפיינים ההתאחדות, של בבית־הש־מוש הנמצאים

 ובעיריות בהתאחדות יימצאו במשחק, נכחו
בלבד. כרטיסים 3000 מכירת על דו״חים
 סיכום הוא המדהימים הסיכומים אחד

 של במשחקה בשעתו שביקרו המבקרים
 הפועל נבחרת נגד הצרפתית מולוז קביצת

 זהירים מבקרים לדעת רמת־גן. באיצטדיון
 סיכום צופים. אלף 20 לפחות במגרש היו

 כרסיסים 7000 נמכרו כי הראה הקופה
 אלף 13 כי להניח אבסורד זה יהיה בלבד.

כרסיסים. ללא התגנבו איש
 מארגני אפילו עומדים כאלה במקרים
 אינם הם סיכומיהם. נוכח נדהמים המשחקים

 מתרחש כיצד פנים בשום להבין יכולים
 הם רק לא כי לתפוס להם קשה הדבר.

 הכל. את מרמים הכל בכדורגל. מרמים
★ ★ ★

בדו״ח נעלמים הצופים

)7 מעמוד (המשך
 שה־ כך, לידי הדברים הגיעו שקיבלו.

 להחתימם ודרשו לברים באו עצמם כדורגלנים
שקיבלו. הסכומים על

 את מינצברג החזיר לא הסיור, תום עם
 שהכניס הכסף ואילו לרוסיה, הנסיעה דמי

הנ חשבון על ההתאחדות לקופת ברים
 ההתאחדות לזכותו. היום עד רשום סיעה

 משום דמי־הנסיעה את מגזבריה תבעה לא
 העיר ההתאחדות, נשיא לאם, יוסף שהדי׳ר

 חיונית• נסיעתם היתד, בעיניו, כי,
★ ★ ★

רשמית ספסרות
ה **ץ ת ע לי ע  שה- ההתאחדות עסקני ש

ה ת *  אירנן בפאריס, וכילתה במוסקבה /
 הגומלין מפגש את בישראל וייס משה
 כאחת לשימצה הידוע לרוסיה, ישראל בין

ה בספורט הגדולות הארגוניות השערוריות
 סכומים ששילמו הצופים, רבבות ישראלי.
ההיס במשחק לחזות כדי מאוד גבוהים

 רמת־גן לאיצטדיון בבואם הופתעו טורי,
 תפוסים המסומנים מקומותיהם את למצוא

הור לא כרמיסיב בעלי אלפי אחרים. בידי
 בחקירה מקום. מחוסר למגרש להיכנס שו

עובדות: שלוש התבררו המשחק אחרי
 כרטיסים הדפיסה לכדורגל ההתאחדות $

באיצסדיון. המקומות ממספר רב במספר
 כרטיסים, אלפי כמה זייפו אלמונים 9

 הכרטיסים של הגלופות באותן שהודפסו
קלים. בשינויים המקוריים,

בכרטיסים. רשמית ספסרות היתר, 9
 )981( הזה העולם גילה המשחק לפני עוד

 לכדורגל ההתאחדות כיצד מיוחדת בחקירה
בכרטיסים. ספסרו עצמן והאגודות
ר מזוייפים כרטיסים שנתגלו למרות

 המש־ הצליחה לא רוסיה, נגד למשחק בים
המזיי עקבות אחר להתחקות מעולם סרה
 אל קשר נמצא מספר חדשים לפני רק פים.

ההונ ההרפתקן זה היה הכרטיסים. מזייפי
 בפירסום חודש לפני שזכה שטרן, דוד גרי

 כאילו בעצמו שירה אחרי בעתונות, ניכר
 של היווניה לזמרת הנכזבת אהבתו בשל
).1047 הזה (העולם אריאנה קפד,

 מפליט שטרן היה ידידים עם בשיחות
 כזה, עסק בשנה פעם היה ״לוא פעם: לא
 ודרישותיו השנה.״ כל לעבוד צריך הייתי לא
ביותר. צנועות היו לא שטרן של

 שותף שטרן היה רוסיה נגד המשחק בעת
 חלק נמסר לה רוקוקו, הכרטיסים בסוכנות

 לפני קצר זמן להפצה. מהכרטיסים ניכר
כר בהפצת עסק כי שטרן גילה התאבדותו

 ״וייס ההערה: את והוסיף מזויפים טיסים
 מבלי לירה להרזדיח נותן לא מנוזל. הוא

חצי.״ בעצמו שירוזיח
 שהתרחש מה על מאוד הרבה ידע וייס

 נגד למשחק הכרטיסים מכירת של בעסקים
 בעצמו. בהם מעורב שהיה משום רוסיה,

 אחרי עד ממשרתו, פוטר לא הוא כן על
 את עבר רוסיה סעיף את שכלל שהתקציב

הכללית. האסיפה אישור
★ ★ ★

הכז את מרמים 7הכ
 עובדי של נחלתם אינה שחיתות

 עברה היא בלבד. הכדורגל התאחדות | ן
 התופעות אחת יותר. נמוכים לדרגים גם

 היא הישראלי בכדורגל ביותר המעניינות
ל הכרטיסים מכירת על הדו״חים תופעת

 רואה־ להיות צורך אין השונים. משחקים
 הדו״חים כי להבחין כדי מוסמך חשבונות

 הנמסרים למשחקים, כרטיסים מכירת על
 האגודות, גזברי על־ידי הכדורגל להתאחדות
ול לעיריה מההתאחדות הלאה והמועברים

הצופים. למספר מתאימים אינם אוצר,
 ממוצע סיכום מראה מסוים במשחק אם

ש־ צופים 8000 על העתוגות אומדנות של

ש ך• א ה ר נ שו א ר  הקבוצות מרמות ו
כר למכור פעם מדי הנוהגות עצרן, ■*1

 לכרטיסים מחוץ משלהן, עצמאיים טיסים
 מכר־ ,הר,כנסר ההתאחדות. על־ידי שהודפסו

 אד הקבוצה, לקופת ישר נכנסת אלה טיסיג
 לשלם הצורך מבלי הקבוצה, גזברי לכיסי
לעיריה. וריסים להתאחדות מעשר

אגו לתפוס ההתאחדות מצליחה לפעמים
 אגודת נתפסה קצר זמן לפני המרמות. דות

 נקנסה עצמאיים, כרטיסים כשמכרה יפו נזנבי
 בהם מקרים גם אירעו ל״י. 250 של בסכום

 שמכרה אגודה ההתאחדות של מבקר תסס
יחרץ. לא דמי וקיבל עצמאיים, כרטיסים
 כרטיסי־ ד,ם האגודות של אחרת רמאות
ל מקבלת קבוצה כל למשחקים. ההזמנה

 הזמנות, מאות כמר, משתתפת היא בו משחק
ההז מלבד ותומכיה, אוהדיה בין לחלוקה

 ההתאחדות. לאנשי הניתנות למאות מנות
 את האגודות מחלקות מעטים במקרים רק
 אפשר לרוב שקיבלו. כרטיסי־ההזמנה כל

 שער ליד עומד האגודה איש את למצוא
מלא• בכסף הזמנות ומוכר המגרש,
 אלה הקטנים. הרמאים באים אלה אחרי

עצ באופן המוכרים למיניהם, הקופאים הם
 שהגיעו קודמות, מתחרויות כרטיסים מאי
לידיהם. שהוא איך

 מספר הוא גדול אלה, כל אחרי גם
 ב־ המוסיע מהסכום הנמכרים הכרטיסים

מקב הסופי עיבודם את הרשמיים. דו״חים
 ו־ האגודות גזברי מידי אלה סיכומים לים

 לאן פיקוח כל ואין ההתאחדות. קופאי
ההפרשים. סכומי הולכים

★ ★ ★ כן נם הנוף - חודה הנסש
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 האגודות עסקני עם הדוק קשר קשור 3<
ל והסוכנים האמרגנים הם וההתאחדות,

 קודם הכדורגל. חשבון על החיים מיניהם
המקב הכרטיסים, מכירת סוכני קיימים כל
 כדורגל. משחקי של כרטיסים להפצה לים

 תמורת זו הפצה נעשית הטובים במקרים
 מוכרות פעם לא אולם מקובל. קומיסיון
 כרסיסי כל את בכסף הדחוקות האגודות
מראש. המשולם סכום תמורת המשחק

הא עושות אחרים, בלתי־חוקיים עסקים
 המביאים האמרגנים עם בעסקיהן גודות

לארץ. זרות קבוצות
 צורך שיש בשעה כי להתפלא אין כן, על

 כסף אין ולפתחו, הספורט למען לפעול
 יכולים מיליונים גם כי ההתאחדות. בקופת

 כספים להוציא חופשיה יד כשכל להיעלם,
ביקורת. ללא

 אומרת: מאד ונבונה קדומה יודנית אימרה
היש הכדורגל גוף בריא. בגוף בריאה נפש
 יהיה לא — עצמם השחקנים — ראלי
 — הכדורגל שנשמת זמן כל לעולם, בריא

 היא — זר, ספורס המנהלים העסקנים
ומנוזנת. רקובה חולה,
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