
הכר את להדפיס המשטרה פקדה השבוע,
 כבר מהכרטיסים שחלק מאחר מחדש. טיסים
מ כולם את להדפיס ה ה אי־אפשר נמכר,
 המרכזית, למנהרה כרטיסים הודפסו חדש!

ל כדי המשחק, ביום רק לשוק שהוצאו
 תר-צופים ה יכנסו לא זה ליציע כי הבטיח

קיבולו. יכולת מכסי
 עוד שקנו צופים הופיעו כאשר וכך,

בה ל׳׳י, 2 של במחיר כרטיסים לכן קודם
 במקום לשבת יוכלו כי משוכנעים יותם

 המנהרה דלת אח למצוא הופתעו הם מרכזי,
 מהם אלה רק בפניהם. חסומה המרכזית

 במקום, לירה חצי עוד לשלם מוכנים שהיו
 האגפים. אל הופנו היתר להכנס. הורשו
 נהרו לא המשחק מארגני של הגדול למזלם

ב מעורבים היו אחרת זד״ למשחק המונים
במוינד״ הגדולות הספורט סשערוריות אתת

★ ★ ★

אפיפ״ ̂ ףוק7 ודבגינ
 מו- מיה במשחק הכרטיסים רשת ך■(

 הכדורגל, בעסקי נוסף שסח אל בילה 1/
 ומכניס רחב שטח זהו בו. דובר שטרם

מ כשהוא יותר, עוד מכניס הוא במיוחד.
 שליטה להם שקנו אנשים קומץ בידי רוכז
הכדורגל. ויצוא יבוא ענף זהו עליו.

בית־הממבחי־ם
קבוצת ננו רמת־גן באיצנזדיו!

 מכבי שער ליד אפיינית תסבוכת
 השבוע שנערך במשחק תל־אביב,

שרועים הארץ על מורשה. לגיד,

 חלוץ הכדור אל מקפצים כשמעליהם רזניק, והבלם בנדורי השוער
הס להקרבתם אפייני היה זה משחק מתניה. שאול והמגן הפולנים
עסקים. אחרים עושים חשבונם על אשר הכדורגלנים, של פורטאית

כ בישראל ביקרו האחרונות בשנתיים
 השנים באותן זרות. כדורגל קבוצות תריסר

ל ישראליות קבוצות כחצי־תריסר יצאו
ה האזרח הארץ. לגבולות מחוץ מסעות

 צות הקב ביקורי על בעתונות הקורא רגיל,
ו פשוט הכל כי לתומו סבור השונות,

 מזמינה מקומית קבוצה אלה: בענינים חלק
מ חלק לה משלמת לביקור, זרה קבוצה

יפה. טיול לה ערכת המשחקים, הכנסות
ה כי מסוככת. יותר הרבה היא האמת

 היבוא עסקי את בידיהם המרכזים אנשים
אמת להסתיר דואגים הקבוצות של והיצוא
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 לירה חצי של תוספת גופה לגיה, חק
 דבר המרכזי. ליציע להכנס הזכות תמורת

במודעות. שהובסת למה בניגוד חוא זח

 פעולתם לכך: סובה סיבה להם ויש זו.
בלתי־חוקית. היא

קבו אין העולמית, הכדורגל חוקת לפי
מקו אחרת, צד■ קב נגד לשחק יכולה צה

 אלא איש־עסקים, הזמנת לפי זרה, או מית
 זה אין המשחקות. הקבוצות בין הסכם לסי

 חוק לעקוף הכדורגל סוחרי עבור מדי קשה
 השבוע נתן ביותר, הקרובה הדוגמה את זה.

בארץ. לג״ח הפולנית הקבוצה של ביקורה
מש אורגנו כיצד לארץ? לגיה הגיעה כיצד
ממשחקיה? ההכנסות זרמו לאן חקיה?

 הזמנתה לפי לארץ לגיה באה לכאורה
 אולם פתח־תקוה■ מכבי קכוצת של האדיבה

 שלט, רק הוא סתח־תקוה מכבי של שמה
 פתח־ שלמכבי אחרים, עסקי תחתיו המסוה
״המא מועטת. הנאה אך מהם תהיה חקוה
 לשחק טרחה לא אפילו מסתח־תקוה רחת״
 לארץ. הזמינה שהיא הקבוצה נגד משחק
לגיח. א.שי עם במגע בכלל באו לא אנשיה

מש למסע לצאת רצתה לגיח כשקבוצת
 אום עש התקשרה היא לחוץ־לארץ חקים
ו בפאריס היושב יהודי אוקראינצ׳יק, בשם

 בתיווך לעסוק הפיפ״א מסעם מורשה שהוא
 של מסעה את תכנן הוא כדורגל. עסקי
 משחקים שורת לה קבע השאר בין לגיה.

 רחוקה כה אינה שישראל מאחר בתורכיה.
 שהקבוצה מניעה בל היתד■ לא מתורכיה,

בישראל. גם תשחק
 המשחקות הזרות הקבוצות כל למעשה,

ל־ מסען בדרך רק לכאן קופצות בישראל

 משום למארגנים, משתלם הדבר תירכיה.
 הם גדולים נסיעה דמי לשלם שבמקום
 מישראל הקבוצה הסעת דמי את רק משלמים

 בישראל! סוכן יש לאוקראינצ׳יק לתורכיה.
 תמורת בארץ. לגיה משחקי את לו מכר הוא
 — דמי־עמילות רק אוקראינצ׳יק קיבל זאת

 בישראל ללגיח שקורה מה חוץ. במטבע
הישראלי. הסוכן של ענינו הוא

★ ★ ★
סדעל זה כך

ן כ ו ס לי ^ א ר ש  הקבוצה את קיבל הי
 לארגן היה יכול לא א ה אולם בארץ. 1 |

 החוק, לסי הדבר אסור שהרי משחקים, לה
 לקבוצותיה תרשה לא הכדורגל והתאחדות

שו לו לוקח הוא כך משום נגדה. לשחק
 של עסקניה הם מהשותפים חלק תפים.

 אלה הנדון במקרה בארץ. כדורגל קבוצת
 סידר הסוכן פתח־תקוד״ מכבי עסקני הם

 מזמינת היא פתח־תקוה מכבי כאילו ניירות,
בשלום. מקומו על בא והכל הקבוצה,

 הסוכן ריכז לארץ, הקבוצה כשהגיעה
 תבע הוא כל קודם העסקים. ניהול את בידיו

 לו שיבטיחו גבוהי* דמי־עמילות לעצמו
 בארץ הקבוצה משחקי אם אפילו ריווח

סוכ לאיזו גם שיקבע הוא בגרעון. יסתכמו
 ולמי הכרטיסים, מכירת את למסור יש נות

ש מה במגרש. הסדרנות קבלנות את לתת
ש השם תמורת פתח־תקוה למכבי נשאר
 מהרוזחים חלק היה הקבוצה, להזמנת נתנה

כאלה. יהיו באם המשחקים, בשאר
 לעסקים הנכנסת שאגודה קורה אחת לא

 בגרעון בהם יוצאת אלה, מעין מפוקפקים
 לקבוצה יריבים למצוא כדי כי גדול. כספי

 פתח־ מכבי אם תש. א לקנות יש האורחת,
 לבין לגיח בין משחק לארגן רצתה תקוה
 מאוד קטן בחלק לזכות כדי תל־אביב, מכבי

 לירות אלף לשלם עליה היה מהרווחים,
המשחק. תמורת תל־אביב מכבי לאגודת

★ ★ ★
הפסולה השימח

 השיטה להבהרת אחת, דוגמה דל! והי ץ
 קכוצות של הייבוא עסקי מנוהלים לפיה 1

מעיקרה. פסולה היא זו שיטה לארץ. זרות
 מחירים לשלם נדרש הישראלי הצופה 9

 זרות, קבוצות במשחק לחזות כדי גבוהים
 אינו הכסף שרוב מביוזן הצדקה, כל ללא
קטנה. לקבוצה אלא הספורט לטובת זורם
ו מתמודדים הישראליים הכדורגלנים 9

 במשחק כמו חמורים, פצעים נפצעים אף
 עצמם שהם מבלי לגיח, נגד תל־אביב מכבי
 עולים הם למעשה ט־בת־הנאה. לשום יזכו
 הכדורגל שם אח להאדיר כדי לא המגרש על

 לכיסי כספים להזרים כדי אלא הישראלי,
הייבוא. עסקי את המנהלים טפילים
 כרסיסים זיופי מאפשרת זו שיטה 9

 לשום שיהיה מבלי גדול, בקנה־מידה ורמאות
וה מאחר כך, על פיקוח ממלכתי מוסד

בכ ממם אלה משחקים משחררת ממשלה
רם. הסס לאגודות מגיעות שההכנסות ין סח

בהתאח לשחיתות גורמת זו שיטה 9
 בה מסויימים ואנשים מאחר הכדורגל, דות

 העלמת־ תמורת הלוואות, או כספים מקבלים
האמרגנים. של המפוקפקים מעסקיהם עין

★ ★ ★
הסוחרים

ץ  רבים בארץ? הכדורגל סוחרי 0ה י *
 קוסמים בעסקים ידם לשלוח מנסים !־״׳
הם רובם קלים. חדחים המבטיחים אלה,

ה בספורט איך־שהוא הקשורים אנשים
 ואפילו עתונאי־ספורט, מאמני* כדורגל:

כדורגל. שופטי
ב והכמעם־בלעדי האמיתי השלים אולם

 כמעט ידוע אינו ששמו אדם הוא זה שטח
 הוא חפציה כהן. חפציה זהו הרחב. לציבור

 מאוד המקובל לשעבר, אגד הנהלת חבר
 ונדיב. ישר כאדם וידידיו מכריו בקרב
 ת בשותס ונכנס מאגד חפציה פרש בזמנו
 חוסל, העסק נסיעות. סוכנות של לעסק
 כסס* את בו הפסידו השותפים שרוב אחרי

 את ,40 כבן גבר כהן, חפציה מנהל כיום
 אחד- ברחוב טוריסט, פאן הנסיעות סוכנות

 סוכנות ניהול מלבד אולם בתל־אביב. העם
 כמעם־יחידי, סוכן משמש הוא הנסיעות

 הכדורגל. יבוא עסקי של שני* שלוש מזה
 ועם בפאריס, אוקראינצ׳יק עם קשור הוא

 מסדיר ובתורכיה בוינה דומים אמרגנים
הקבוצות. יבוא את באמצעותם
 תל- מנבי של מושבע אוהד חפציה,

 לפני הכדורגל אמרגנות אל הגיע אביב,
 ארגן פולאק כשאיגון זה היה שנים. כשלוש

 לפי פאלקיר* טית הסק הקבוצה הבאת את
 פתח־תקוה טכבי של הזמנתה
שהס מכיוזן מסובכת, התחלה זו היתד,

ה של האנגלי האמרגן בשערוריה. תימה
 היושב סמיצ׳ק, בשם צ׳כי יהודי היה קבוצה

 תמורת לארץ. הקבוצה עם שבא בלונדון,
 שטרלינג. לירות 100 לקבל עליו היה תיווכו

ה את סמיצ׳ק קיבל מהארץ יציאתו ביום
ה את לפרוע ניסה למלט* כשהגיע כסף•
הת להפתעתו, ואז, הלירות, מאה בן שטר
 לפני עוד שיצא שטר זה שהיה לו ברר

 ומשטרת תלונה הוגשה מהמחזור. שנים
בחקירה. פתחה ישראל

 טענו פט בן־צידן וידידו פולאק איגון
 כמה כהן, חפציה לסמיצ׳ק מסר השטר שאת
 למטוס עלה האנגלי שהמתווך לפני דקות
 שקיבל ואת, לעומת טען, כהן חפציה בלוד.

 למבוי הגיעה החקירה מפולאק. השטר את
 זו היתד, שלא משום נסגר והתיק סתו*

 ערך. הסד פשוס היה השטר ממבע. הברחת
★ ★ ★

ותוצאותיו - מסע

 ביותר הבולטת הדוגמה זו. בדרך היוצאות
 60ב־ פתח־תקוה הפועל של פסעה הוא לכך
נס הקבוצה העולם. כדור לחצי מסביב יום
הלאה? ומד. והפסידה. ניצחה שיחקה, ע*

 פחח־ הפועל את פקד ר חמ כספי משבר
 את לשחקנים לשלם היה אי־אפשר תקו*

ה הגיעו' שהפסידו. ימי־העבודה הוצאות
 הקבוצה מאנשי ששניים כך, לידי עד דברים
 מנהל הלר, מנחש נגד חברים משפט הגישו

 הם הקבוצה. ראש קרני, ואורי הקבוצה,
 הוצאת כספי* בבזבוז השניים את האשימו

ואישורים. קבלות ללא כספים
 עשתה לתשלום, הכסף את להשיג כדי
 כאשר בשעתו, פזיז. צעד ה פתח־תק הפוסל
 פתח־תקוה הפוסל הזמינה בקופנהגן, שהתה

 דה סיור בישראל. לסיור העיר נבחרת את
 ומתווכים, סוכנים ללא ערך לה היה עתיד

 להתבסס עשויה היתד, פתח־תקוה והפועל
 לא בו זה, סיור מהכנסות כספית מבחינה

 מחסור אולם למטילי* לשלם צורך היה
 אילץ הארוך, המסע מן כתוצאה ש..א הכסף,

מש את מראש למכור הקבוצה הנהלת את
הסוחרים. לאחד קופנהגן קבוצת של חקיה
ה שטחי בכל כמו בעסקי־הספורט כי

שמס מי ברזל: חוק קיים האחרים עסקים
 ואחיזת־עיניים רמאות של רשת בתוך תבך
 כאן ף והם המר• הסוף עד להמשיך חייב
 הספורטאי המוסר הרם — מאד מר הוא

כולו. הספורט רמת ואחו

ה0 ך■*  בעסקי לבדו עובד אינו חן0 צי
 את המקבל שותף לו יש הכדורגל. י 1

 מארגן אותם במשחקים הסדרנות קבלנות
 של עסקיו רוב את בכספו והמממן חפציה
 שני, שותף גם יש מזרחי. אהרון — חפציה

 אלה. למשחקים הכרטיסים הפצת את המקבל
 החבורה למעשה היא זו שותפים חבורת

ה והיחידה הכדורגל, יבוא בעסקי השולטת
ממשית. סובת־הנאה מהם מפיקה
 הוא הכדורגל מסחר לעסקי נוסף ענף

 ומכניס מפותח כה אינו הוא הייצוא. ענף
מפ אינם בו העוסקים אך היבוא, כענף

ב נעשים הייצוא עסקי כל שוב, סידים.
 תל־ חפועל רצתה אם מתווכים. אמצעות

 היא באירופ* לסיור השגה לצאר, אביב
 אוקראינצ׳יק. האמרגן באמצעות זאת עשתה

 טובת־הנאד, שום היתד, לא עצמה לקכוצה
 ודמי׳ הנסיעה מהוצאות חוץ זו, מנסיעה
האמרגן. על־ידי שכוסו באירופה השהיה

ב פתח־תקוה חפועל של הגדול סיורה
 חפציה בידי נעשה הרחוק ובמזרח אירופה

וינאי. אמרגן עם בשיתוף כהן,
 הקסם כל למרות אל* יצוא עסקי גם

 תועלת דבר של פו בם׳ מביאים אינם שבה*
לקבוצות ולא הישראלי, לספורט לא מרובה

 רבינוביץ ובנימין רזניק נוח 1 ר ך 7171
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 שחקנים מורשה. לגיה קבוצת נגד במשחק
 ההכנסה שאת בעוד פיצוי, ללא נפצעו רבים

לכיסיהם. הכרטיסים סוחרי חנניסו זח, ממשחק


