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 יחזור לא שאם ידע הוא קבוצה. שום
 מתפקידו גם יסולק אגודה איזו להנהלת

 מאוד מעוניין היה קליאוט בהתאחדות.
 זו למטרה תל־אביב. מכבי להנהלת לחזור

 בנבחרת מעשיו יפגעו אם לו איכפת היה לא
 בין התבטאה, קליאוט של חתירתו ישראל.
 הבאות: בעובדות השאר,

 לטוקיו ישראל נבחרת הגיעה בו ביום •
 כרטיסי את להחליף קליאוט זלמן מיהר

 טיסה כרטיסי במקומם ולקחת חזרה, 'הטיסה
הת שהוראת למרות יותר. מאוחר לתאריך
 יותר מאוחר לחזור היתד, הכדורגל אחדות

ירי את מנצחת הנבחרת כי יתברר אם רק
 הראשון. ביום כבר קליאוט זאת עשה בותיה,

 את דחה כי ידעו למשלחת חבריו אמנם
 הונג־קונג. דרך טיסה והזמין החזרה תאריך
 סין, נגד במשחק הכשלון אחרי רק אולם

 ארצה, חזרה על החליט הנבחרת כשראש
 תאריך את דחה רק לא קליאוט כי התברר
 המוזמנים המקומות את ביטל אלא הטיסה,

יותר. מוקדם לחזור היה אי־אפשר הקודמים.
 שחקני בין פירוד הכניס קליאוט זלמן •

 נגד מכבי אנשי את שהסית בכך הנבחרת,
 על המשחק שלאחר בעירעורים המרכיב,
 לצד התיצב הוא סוחר. שקבע ההרכבים

 הקבוצה, הרכב נגד בטענות הנבחרת שחקני
 איתש תל־אביב, מכבי לאנשי מכתבים שלח

 להדגיש כדי ארוך, זמן במשך דיבר לא
 מכבי שחקני עבור המיוחדים מאמציו את

בנבחרת. תל־אביב
★ ★ ★

פלתי־מרוםו הלר:

צד רק היה קליאוט זלמן של לקו ך*
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 הפועל שחקני על הנמנים כדורגלנים מספר
 כי לומר, מוגזם זה יהיה לא פתח־תקווה.

 וא־ אישיים שיקולים שמתוך שחקנים, היו
הנבחרת. בכשלון מעוניינים היו גודתיים

 שמו חדש. אדם התמונה לתוך נכנס כאן
 הכדורגל מחלקת מנהל הלר, מנחם הוא
 הוא אדום־השיער הלר פתח־תקווה. הפועל של

 הבוסים, של האופייניים הטיפוסים אחד
 התחיל הוא גם הישראלי. בכדורגל שקמו

 ב־ בנין פועל היה הוא בצנעה. דרכו את
האפוט במשרדי עבודה שדרך סולל־בתה,

 פקיד למעמד הגיע הנטוש הרכוש על רופוס
נמה־עובד. ההסתדרותית השיכון בחברת

 בסולם הלר עלה בשיטתיות אך באיטיות
 הפועל של הבלעדי לבוס הפך העסקנות,

הנסיעות, בכל המשתתף האיש פתח־תקוזה,

הלר
רכב? מי

 תוצאת הבינלאומיים. המשחקים בכל ראלית
ה במשחק ישראל נבחרת שהשיגה הכבוד
 הונג־ במשחקי והתוצאות רוסיה, נגד גומלין

 הצרפתי, הצבא נבחרת נגד ובמשחקים קונג
 לסוחר הבטיחו תלם, ונגד ב׳ צרפת נגד

הנבחרת. כמרכיב קבע של מקום
 בעבר. הכדורגל של כבוסים פגע זה הסדר

 על בלעדי לשלטון רגילים שהיו העסקנים,
 קליאוט זלמן מעמדתם. נדחקו הקבוצות,

 תפקיד עליו, האהוב בתפקיד מלשמש חדל
 האפשרות לו ניתנה לא הכספים. מחלק

ב ולהתערב בכדורגל בורותו את להפגין
 לנסוע שהמשיך למרות ההרכבים. קביעת

כס פיזור תוך בפרהסיה להתהולל כמלתה,
סוחר, שלו. הכבוד מעמדת נדחק הוא פים,

בתכ מתמצא שאינו כ״יקה״ בישרו הידוע
 — ובלתי־תלויה מהימנה לדמות הפך כים,

 האפלות. הקנוניות בעולם בודדה קרן־אור
★ ★ ★ כלתי־־מרדצח קדיאוט:

 עם אולי משלים היה אחר דם
 במשך קליאוט. זלמן לא אך המציאות,

 רגיל קליאוס היה האחרונות השנים 24
 מתחריו כל את שגירש אחרי אחר. למעמד
 בחברת העובדים את ומינה תל־אביב, בהפועל
 הכדורגל סקצית הנהלת כחברי שלו התובלה

 שנים שש לפני עד קליאוט היה הפועל, של
זו. אגודה של יכול והכל הבלעדי השליט

 אחרי מעילה, באשמת שגורש אחרי גם
 היה בו סיור — לאנגליה הפועל נבחרת מסע

 ל־ מלונדון קופץ הוא כי לשחקנים מספר
 — לפאריס זמן אותו קפץ אך מנצ׳ססר,

 במכבי הפעם הבוס. להיות קליאוט המשיך
 מעמדו לו נשאר משם, סולק כאשר תל־אביב.

 סוחר בא מאז אולם הכדורגל. בהתאחדות
משם. גם קליאוט של רגליו נדחקו

 בהתאחדות יושב שהוא ידע קליאוט
מייצג אינו שהוא מאחר בזכות, ולא בחסד

סוחר
חדכייבז סי

* בטוקיו ישראל שלט ליד וקליאוט אלמוג עסקנים
במפלה? מעוניין היה מי

 לא הלר העניינים. כל את בידיו המרכז
כשמי עליו: ביקורת כל סובל ואינו סבל
מחוסל. הוא לבקרו, מנסה שהו

כס מענקים של הידועה השיטה בעזרת
 אלפי של בסכומים אישיות והלוואות פיים

 אחר־כך מחזירה אותם לכדורגלנים׳ לירות
 הבטחות ובעזרת פתח־תקוזה, הפועל אגודת

 להשתלט הלר הצליח הגדול, בעולם למסעות
הקבוצה. שחקני על מוחלט שלטון
 האישית ביזמתו שנערך במסע שנה, לפני

 הפועל ביקרה הרחוק, למזרח הלר של
 הגר יהודי מיליונר ביאפן. גם פתח־תקודה

 מסע את שמימן הוא בל, מייק בשם ביאפן,
 מייק ליוזה בטוקיו לטוקיו. מקוריאה הפועל

 בילוי למקומות לקחם הפועל, אנשי את
הע באחד עזבם. עם מתנות להם והבטיח

 על הקבוצה כל את בל מייק לקח רבים
 חצות לפני יאפני. לילה למועדון חשבונו

 להם הודיע במועדון, החברה את מייק עזב
 על הוא שיזמינו מה כל והלאה שמעתה

 על חזר המאמן שפיגל אליעזר חשבונם.
השחקנים. באזני בעברית זו הודעה
 ועוד הלר מנחם כי התברר למחרת רק

 עד בו בילו בבאר, נשארו אנשים שלושה
 חשבון לבסוף להם כשהוגש מאוחרת. שעה

 הקרוב סכום יאפניים, ין אלף 32 על־סך
 הסכום. את לרשום הלר פקד דולר, למאה

 להכיר בל רצה לא מאז בל. מייק על־חשבון
אנשיה. ואת המשלחת את

★ ★ ★
םקופח חקירה

 שניים האשימו מסע אותו סיום ן*
ל המסע הנהלת את הקבוצה מחברי

 דוד כספים. של רשלני בניהול הרחוק מזרח
 במסע, שהשתתף כדורגלן קרמר, (״דודו״)

הקבו הנהלת איש שונשיין, (״ברלה״) ודב
 פועלי מועצת של המבקר הועד אל פנו צה,

 ראש חילק מדוע לחקור בדרישה פתח־תקווה
כס הלר, של בידיעתו קרני, אורי הקבוצה

הכספים. מקבלי את להחתים מבלי פים
 שני קראו שהתנהלה, מהבוררות כהוצאה
 לחתירה בתגובה כי בעתונים, המתלוננים

הש הוצאו פתח־תקודה, הפועל אגודת נגד
 קצר זמן שרק השניים, האגודה. מן ניים

פעי על מאגודתם גביעים קיבלו לכן קודם
 האגודה, עבור שנים 10 במשך מסורה לות

נגדה. חתירה באשמת לפתע הוצאו
 עברה בהם השונים, שבשלבים למרות
 היה כי המבררים המוסדות מצאו תלונתם,
 ציבור, כספי של רשלני ניהול בקבוצה

 דרש הפועלים מועצת של המבקר והועד
לאגודה. השניים הוחזרו לא לסניף, להחזירם
 של שיחרורו פרשת כולן על עולה אולם

ב קבוצתו ממסע סםלמך נחום הכדורגלן
 בנבחרת לשחק שיוכל כדי הרחוק, מזרח

שמו המרכיב ב׳. צרפת נבחרת נגד ישראל
 שלושה של החזרתם את דרש סוחר אל

 (״ג׳רי״) משה סטלמך, מהמסע: שחקנים
 חזרו. האחרונים השניים רזניק. ונוח חלדי

 רגלו כי בטענה בהונג־קונג, נשאר סטלמך
 נגד המשחק התקיים בו ביום בגבס. חבושה

בהונג־קונג. סטלמך שיחק ב׳, צרפת
 דרישתו, דחיית בשל הלר על שזעם סוחר,

 הפועל סניף ודרישת הפועל מרכז דרישת
להע תבע סטלמך, את להחזיר פתח־תקוו־ה

 משמעתי לדין סטלמך ואת הלר את מיד
 ולא למקרר הוכנסה הפרשה י בהתאחדות.

 את שכח לא הלר אולם היום• עד בוררד,
כאן לטוקיו, מסיעה עד סוחר- של תלונתו

 ולשח־ לסוחר להראות ההזדמנות לו היתה
מי. על רוכב מי יחד גם קניו

★ ★ ★
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 וארון, משה למאמן לסלוח יכלו לא הם
ה מהם נמלה רמת־גן, הפועל שקבוצתו,

 הם הליגה. אלופי ליהפך הסיכוי את שיה
 חישוב מתוך יכשל, שוארון מעוניינים היו

יותר. להם רצוי למאמן דרך יסלול שהדבר
 סתח־תקוזה הפועל אנשי נטרו זאת מלבד

 נצ־ כי נגדם שהטיח אחרי לסוחר, איבה
 היו שעברה בשנה בהונג־קונג חונותיהם

 שבהונג־ מאחר פיקס״. ״הסכם של תוצאה
 המשחקים תוצאות על הימורים נערכים קונג

 נצחונותיה מראש הובטחו גדולים, בסכומים
ל כדי בהונג־קונג, פתח־תקידה הפועל של

ההימורים. למארגני רוזהים הבטיח
 ניהלו פתח־תקווד, הפועל אנשי כל לא
 אחד חזק אדם רק היה בנבחרת. חבלה
 תנאי בכל מובטח בנבחרת מקומו כי שידע

 דברים, לעצמו הרשה הוא סטלמך. נחום —
לעצמו. מרשה כלל בדרך שחקן אין אשר
וה המאמן נגד אנשים■ הסית הוא 0

 רטן, ביקר, הוא משונים. בנימוקים מרכיב,
בנבחרת. דמורליזציה הכניס התחצף׳

 לקחת לא נבחרת שחקני שידל הוא ס
המשחק. ערב להם שנתנו המרץ גלולות את

 לבקוביץ אמציה את לשדל ניסה הוא •
 ההסבר סין. נגד במשחק מגן, לשחק לא

באינ להיות יכול זה מעין לשידול היחיד
 לא שאמציה לסטלמך שהיה האישי טרס

ל יורד גלזר שייע היה זה במצב ישחק.
 הראשון נשאר היה סטלמך המגן. תפקיד

ל בטוקיו. השערים מבקיעי למלך במירוץ
 חליפת בארץ שמורה היתד, זה תואר בעל

נזצקין. חברת על־ידי שנתרמה בגדים,
 מאמר לפרסם לעצמו הירשה סטלמך •

 את בכשלון האשים בו ספורט, בחדשות
בעולם. חסר־תקדים מעשה וארון, מאמנו
 יצאה שהנבחרת איפוא, להתפלא, אין

כש לה מנבא משחקניה כשחלק למסעה
הת לא מסויימים כששחקנים מראש׳ לון

 הגיעו ולא טוקיו במשחקי במיוחד אמצו
להת גם אין בארץ. הרגילה משחקם לרמת

 השליטה וחוסר המשמעת חוסר על פלא
 בעקבותיהם שהביאו המשלחת, ראשי של
וה המאמן החופשי. המסחר שערורית את

עצ למשחק עד הכל לעשות יכולים מרכיב
 על השחקנים עולים בו ברגע אולם מו.

המקסי את לתת לא החלטה מתוך המגרש,
לעזור. יכולים והמרכיב המאמן אין מום,
 תוך התבררו אשר הללו, העובדות כל

 הנבחרת, של שחקניה בין ממושכת חקירה
 מובילות פתח־תקוזה, הפועל שחקני כולל

 על־ידי נגרם בטוקיו הכשלון אחת: למסקנה
 לא המשלחת לראשי אשר מכוונת, הכשלה

עוב עליה. להתגבר והכשרון היכולת היו
 החקירה, ועדות בפני גם תועלנה אלו דות

 ושם שפה יתכן אותן. לטשטש תנסינה ואלה
 שהביאה השיטה אולם שחקנים, יוענשו

 שחתרו העסקנים בעינה. תישאר לכשלון
ייפגעו. לא הנבחרת להכשלת בחשאי

 ועדת־ להקמת הדרישה מקבלת כן על
ב שתחקור תלויה, בלתי ציבורית חקירה
תוקף. משנה טוקיו, חרסת את פומבי

נמיג״ץ. אנזציח -תדנל: נוטא *


