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כמזומן. - כמקום התמורה

ספורט
שערוריות

 של נפילתו
 האיש
ק חז ה

 כלל, בדרך עולה, אינו הכדורעף ענף
לכותרות.
 והנחית — קרה זאת בכל זה השבוע

 הניבחרת מאמן מאוד: רציני נוקאוט לענף
 הוחשד שמבן מיכה בכדורעף, הישראלית
ורבים. חמורים כספיים באי־סדרים

 מקומי. כדורעף עסקן רק אינו שמבן
 ענפה. הישראלי בשדה־הטפורט פעילותו
 בחוגי־הספורט, לשיחת־היום הפכו החשדות

ומוקיריו. מכריו כל את בהלם היכו
 הכל דודארים. של כפולה כמות

 יהושע הספורט, התאחדות כשגיזבר החל
ב האימון על נוקב דו״ח פירסם ברלב,

הכדורעף. ענף
כ הלא־ספורטיביים בחייו המשמש ברלב,

ל נתבקש הפועלים, בנק של כללי מזכיר
 ובראשם רבים, גורמים על־ידי שבועיים פני
 ברוזר־ זאב אליצור, אגודת של הספורט רכז
 נדף, מהן אשר כספיות פרשות לחקור מן,

בלתי־כשר. ריח ברוורמן, של לדעתו
 בחורף הכדורעף, ניבחרת מסע הפרשה:

 ני־ השתתפה זה במסע להולנד. שעבר,
 לארצות בינלאומי בטורניר ישראל בחרת

מערב־אירופה.
להו היי רשאים שהשחקנים מאליו מובן

 הועלה עכשיו למימון־המסע. זר מטבע ציא
 כפולה כמות לחו״ל הוציא ששמבן החשד

 — האוצר לו שהתיר ממה דולארים של
ה הועלתה כן כמו מזה. למעלה לא אם

 פחות קיבלו השחקנים מן שכמה אפשרות
הק שההתאחדות ממה לדמי־כים דולארים

מאמנם. באמצעות להם, ציבה
 — למעשה פעוטות. האשמות — לכאורה

דולארים. באלפי המסתכמים סכומים
 של מימצאיו משכורת. שלושת־רכעי

 הוגשו רבים, עמודים על המשתרעים ברלב,
 — לספורט ההתאחדות הנהלת ליושב־ראש

ביאליק. שמואל החיפאי
 ישיבה לכנס מביאליק דרש אף הגיזבר

 חו־ בגלל ההתאחדות, נשיאות של מיוחדת
מרת־המימצאים.

לביאליק: ברלב כתב
 את להעביר המלצתי מקום, מכל ״אני,
 ואת ההתאחדות של המשפטי ליועץ מימצאי
ה היועץ ימצא באם העניין, בכל הטיפול
ה בית־הדין לידי — לראוי זאת משפטי

הספורט.״ התאחדות של עליון
 אישיותו היתד, ההאשמות׳ חומרת מלבד

ל העיקרית הסיכה שמבן של הרבגונית
שערורייה.

 הדאקטא־ גם הוא שמבן מיכה המאמן כי
ל הנוגד — הכדורעף ענף של המעשי טור
 לשדה־ מחוץ חיש־קל עצמו מוצא שלו קו

הישראלי. הכדורעף
הת והנהלת נשיאות חבר הוא זאת מלבד
ה יושב־ראש הישראלית! הספורט אחדות
 — הכדורעף ועדת חבר המיקצועית; וועדה

 חבר שלה! היו״ר אחדים חודשים לפני ועד
ב אד־הוק ועדת שהיתר, באנגקוק, ועדת
 שופט מכסיקו! ועדת חבר וכעת — עבר

 הפועל קבוצת מאמן בינלאומי! כדורעף
האח בשנים הלאומית, בליגה גיבעת־ברנר

ועוד. בכדורעף ישראל ניבחרת מאמן רונות!
הפועל. איש גם הוא שמבן מזה, חוץ

ה מרכז מזכירות כחבר מכהן הוא שם
 כחבר האגודה! של כרכז־ההדרכה פועל!
הפועל. של הכדורעף ועדת

 מהפועל, מקבל, הוא אלה ג׳ובים עבור
מלאה. משכורת ריבעי שלושת

כ שמבן מכהן שונים חינוך במוסדות
ה בבית־הספר הקיבוצים! בסמינאר מורה:
ועוד. בקריית־אונו! תיכון

 על החזיתית ההתקפה הוותיקים. מרד
במפתיע. באה לא שמבן
ה השחקנים בקרב ותסיסה, ריב לה קדם
 ה־ נגד שהתקוממו הניבחרת, של ותיקים

החזק. האיש של דיקטאטורה
 דויד הכדורעף, בענף הוותיקים אחד
 ב־ ביותר הרב ההופעות מיספר בעל כפרי,

שמבן. עם גלוי לקרע הגיע ניבחרת,
ל ניסה מתנגדים, אוהב שאינו מיכה,

 את לשבור הניבחרת, מן כפרי את הרחיק
ה אחת את לשכנע ניסה הוא לחמו: מטה

ל כדאי שלא כפרי, מאמן אותן קבוצות
בעתיד. אותו העסיק
ב וקולני סוער לויכוח גרם זר, דבר

 מחנות: לשני שהתפלגה הספורט, התאחדות
שמבן. ובעד כפרי בעד

הטיח פרנסתי!״ את תגזול לא ״אתה

 בפני בפומבי, ההזדמנויות באחת כפרי,
עצמו. שמבן
 ב־ מפ״ם סיעת מעיני נעלם לא זה כל

ה עיסוקיו לכל שנוסף מאחר — הפועל
 מכהן יותר, או פחות הטהורים, ספורטיביים

מפלגתו. של כאיש־הכדורעף גם שמבן
ב מאחריו מפ״ם עמדה לא כך משום

 התאחדות החליטה כאשר — שעבר שבוע
 ביושב־ראש שמבן את להחליף הספורט

 הכדורעף ועדת על מעתה שישלוט אחר,
ההתאחדות. של

סו שחיסלה כימעט — זו שנייה מכה
הוותיק. העסקן של הפרסטיז׳ה את פית

 צויך עוד היה אם סדירה. סידור
שהנ נוסכים פרטים באו נוסף, במשהו

שמבן. של הטוב לשמו מהלומת־מוות חיתו
לשח עברו, בשנים הקציבה, ההתאחדות

דולאר מאתיים עד מאה רק היוצאים קנים

שמבן מאמן
לירות רבבות או דולארים אלפי

 לכל המותרת זר במטבע ההקצבה מן
 והיא דולאר 500 בסך שהיתר, — ישראלי

דולאר. 350 בסך כעת
ה את לרכוש נהג זאת, לעומת שמבן,

 — הניבחרת חברי כל של המלאה הקצבה
 כשלוש־עד־ארבע־מאות בהפרש, ולהשתמש

הפרטיים. לצרכיו — לגולגולת לירות
 או דולארים, אלפי כך צבר שנים משך
האישיים. לצרכיו לירות, רבבות

כך: התגלה הדבר
 שלמה החדש העולה הושעה במארס
 תל־אביב, אליצור איש בדוקנר, (סלומון)
 כביכול, מקבל, הוא כי על ישראל, מניבחרת

בקבוצה. הופעתו עבור ממש כסף
 לא עדיין חדש עולה שבתור ברוקנר׳

 הצד את וגולל שמבן, של כוחו את הכיר
ל לו גרם ששמבן טען הוא בסיפור: שלו

ל סירב סלומון, עצמו, שהוא מאחר סילוקו,
 תמורת וזאת, — מאליצור לד,פועל עבור

בדירה. וסידור מלא חודשי תשלום
ת. פרוגל ר מ צ  מסע־ שמבן: תגובת ב

כולה. תל־אביב, אליצור קבוצת נגד צלב
 בד, הספורט, התאחדות מוסדות האמצעי:

היטב. שלט
 גילגולי־ההתקפות־והתקפות־ה־ הגיעו כך

שעבר. השבוע לשערוריית נגד
כעת, גם מתפוצצת, היתה לא הפרשה

 להתפטר, לשמבן הוצע חלק: עבר הכל לו
 שהסכים שמבן, אך העניין. כל את ולהחליק
 ניבחרת את ולאמן להמשיך דרש עקרונית,
ש אירופה, אליפות לאחר עד הכדורעף

אוקטובר. בסוף באיסטמבול תיערך
פוצצה. והפרשה מדי יותר היה כבר זה
 להסתבך המאיימת הפרשה, של אחר צד
 ה־ הוא הקרובים, כשבועות יותר, עוד

 שמואל הספורט, התאחדות יו״ר בין סיכסוך
 ועדת־ ברלב. יהושע הגיזבר, לבין ביאליק,

בפעו לדון שנועדה הפועל, של המינויים
ה בגלל בעיקר הוקמה ההתאחדות׳ לות

שלו. ליו״ר הגיזבר בין מחלוקת
 מוכנים, אינם וביאליק שברלב כיוון

 שמי״ מובן — ביחד לשבת אף עקרונית,
 לגישו, אוטמאטית, זוכים, ברלב של מצאיו

הפעם. גם מצדו, שלילית
״א!.י בפשטות: תובע מצידו, שמבן,

חקירה!״ ועדת רוצה
 זה רוצה. שהוא ״ודאי טוענים: מתנגדיו

 של בית־הדין בפני להופיע ממנו ימנע
הספורט!״ התאחדות

1564 הזה העולם


