
ל חדרה: הפועל - המדינה את המשגעת ג

שוורץ שחקן
!״אלף 40ב־ אותי ״רוצים

 בית שאף למרות נגדנו, כולם ״עכשיו
כו אשמים. עדיין אותנו מצא לא משפט

 האויי- את מראיינת הטלוויזיה נגדנו. לם
 לשמוע. ■מסרבים טענותינו ואת שלנו בים

 לדפוק נוח זה ולכן פרובינציה אנחנו
קור יהיה שמישהו כדי שלנו, כמו קבוצה

הישראלי.״ הכדורגל של לשחיתות בן

 אפשר אי
ת בסמל לחיו

הפועל תרד אם ז קריסטל ומר
 לעמוד נוכל לא אל״ף, לליגה חדרה

 ההכנסות השחקנים. כלפי בהתחייבויות
 ל״י. אלף 200 היו הקודמת בעונה שלנו

 בליגה ל״י. אלף 40 של גדעון עם נותרנו
 יותר העונה במשך להכניס נוכל לא א׳
 אלף 30 השקענו בינתיים ל״י. אלף 50מ־

 תכננו לכן חדשים. שחקנים בקניית ל״י
 אלף 40ב־ שוורץ שלום השתקן את למכור

 על לשמוע רוצים לא האוהדים אבל ל״י.
זה.״

 חדרה יליד ,20 שוורץ, שלום מספר
 פה- תרד הקבוצה ״אם הקבוצה: וכוכב

 בחדרה. להישאר יכול לא אני לאומית
 נשוי. אני כסף. שנותנים איפה הולך אני
 ילדים. שני לי יש אבל ■מקצוע לי אין

 וחצי. בחדר נפשיות ארבע גרים אנחנו
 70 של דירה לי הבטיחו חיפה בהפועל

 ב* לידות אלפיים של ומשכורת ל״י אלף
 להסגר להיכנס אפילו מוכן אני ■חודש.
 של הסמל שאני לי אומרים זה. בשביל
 לא אבל הכוכב. ואני כאן נולדתי חדרה.

 אפשר אי מסמל כלום. מזה לי יוצא
משפחה.״ לפרנס

 יוסף של שמו את חדדה לאנשי להזכיר
 לבלם כסף שילם ■כי שסיפר האיש חממי,

לקבו שימכור כדי כהן מנחם בני־יהודה
 אדום בבד לנפנף כמו זה משחק, צתו

רעב. שור של בעיניו
 הכל: את בחדרה עליו יודעים עכשיו

 בכים. כסף עם הסתובב תמיד קלפן. ״הוא
 איזה לקנות יכול שהוא מספר היה הוא

 שפירא, נתן נזכר רוצה,״ שהוא משחק
חדרה. הפועל של הכדורגל מחלקת מנהל

ה מאוהדי ,28 בן מורה דנגור, ■ניסים
 אי- נפגש חממי כי להישבע מוכן קבוצה,

 לשתוק מוכן והיה הפרשה פיצוץ אחרי תו
 סולן משה השחקן ל״י. אלף 20 תמורת

 עם לו שרייתה שיחה על להעיד מוכן
 יכול איד אותה ״שאלתי חממי: אשת
 שעשה. מה בקבוצה לחבריו לעיסות היה
 בשביל זאת עשה ,הוא לי: אמרה היא

 דבר אותו עושה היית לא אתה כסף.
 שסיפרתי ■מובן נדהמתי. ד כסף בשביל

השיחה.״ על הקבוצה להנהלת
 להתקיים חדרה הפועל ■מוסיפה בינתיים

 מאמינים עדיין אוהדיה התקוות. בזכות
 את בלאומית. לשחק להם שיאפשר בנם

 באמצעות מעודדים הם הנס התרחשות
 מזה יהיו לא גולים הרבה בתי־המשפט.

שלהם. ודאי תהיה אחת אליפות אבל

ארצי שחקן
אותנו!״ הפקירה ״הפועל״

-• •י •יי־---

 לכדורגל. ההתאחדות משרדי לפני יהודה
ה השלג כדור את לגלגל החל זה שעד
 להדחת שהביא עציוני, ועדת של גדול

 ■ולשורה הישראלי, הכדורגל עסקנות כל
 וצווי צווים משפטיים, דיונים של ארוכה
 השכלה המחייבים הערכאות, בכל ביטול

בסבכם. להתמצא כדי גבוהה משפטית
 האם השאלה: ■מתעוררת אלה כל אחרי

 הפועל הנקראת כדורגל קבוצת בכלל יש
 פאטא־מורגנה, אלא אינו זה כל או חדרה,

ה ומוסדות בתי־המשפט בין המתרוצצת
י הישראליים ספורט

כדור
המזל

 ח פועל
ן בחדרה, |

 ומתגוררת חיה חדרה פועל
 היא בינתיים בינתיים.

 ב־ שאירע כמו כדורגל, משחקת אפילו
 זה ■מצב אבל השבוע. הסוכות מוצאי־חג

 כדורגלני מרבית לדעת בהחלט, זמני הוא
ואוהדיה. הקבוצה

 להילחם, בשביל הדין לעורכי כסף טרכו
 אבל בהוצאות, להשתתף מוכנים נהיה

יותר.״ לעשות מה לנו אין א׳, בליגה
 עבור מקומי. כבוד של עניין רק לא זה

הקבו של השרופים והאוהדים העסקנים
 את יאבדו אם — חיים של עניין זה צה

 הטעם יאבד טוענים, הם בצדק, אמונתם
 בבתי־הקפה חדרה, ברחובות לחייהם.

 עדיין הפועל, של הספורט במגרש שלה,
 זעמם את מביעים הם האוהדים. נכנעו לא
 כדי נגדם יחד שחבר כולו, העולם נגד

שונ הם הלאומי. הכדורגל ממפת להדיחם
ה את הטלוויזיה, את העתונות, את אים

 אלון יגאל את ההתאחדות, את מערה
 בעיר יותר ידברו לא ״הם מאיר. וגולדה

הפ ״המערך האוהדים, נשבעים הזאת!״
קולות.״ אלפי כאן סיד

 השרופים האוהדים אחד אשכנזי, דפי
 התחיל העניין כל כי בטוח הקבוצה של

 ל״הפועל חמישי גייס לנו ״הכניסו במזימה.
ה את שמכר ■חממי, יוסף את — חדרה
מלכו היחד. הכל זה יהודה. לבני משחק

נשלח פשוט הוא אותנו. לדפוק כדי דת

ארגז שחקן
לעורכי־הדין! ״נשלם

סולן שחקן
ליי גילתה חממי של ״אשתו

קריסטל עסקן
!״בכדורגל לשחיתות הקורבן ״אנחנו

 הקבוצה של המפתח משחקני שמונה
 ״אנחנו חירום. לישיבת השבוע התכנסו

ה סיפר אל״ף!״ ליגה של שחקנים לא
 הונגריה, יליד ,27 ארצי, שלמה כדורגלן

 שאם ״החלטנו האסיפה. מסקנות על
 נעזוב א/ לליגה חדרה הפועל את יורידו

 לא שאז אלא זה, רק לא הקבוצה. את
 קבוצה באף לשחק אופן בשום נמשיך

 לנו איכפת לא הפועל. למרכז השייכת
 יעשו שלא רק תתפרק, חדרה שהפועל
 לעזאזל!״ שעיר מאיתנו
 יליד ,23 ארגז, אבי לקבוצה, חברו

ניש לא אופן ״בשום מוסיף: תל־אביב,
 כל א׳. בליגה תשחק אם בקבוצה אר

 ל״י. אלפי עשרות עולה מאיתנו אחד
 גרוש לקבל ולא לשחק מוכנים אנחנו

יצ־ אם בלאומית. תישאר אם מהקבוצה

 להרוס כדי המקומי מכבי עסקני ידי על
 אנחנו עכשיו זהו. הפועל. קבוצת את

 כמו חודשים שבעה כבר מסתובבים
משוגעים.״

 קצין קריסטל, עמוס הקבוצה, מזכיר
 מאבקיה מאחורי העומד משופם מילואים

ה בליגה להישאר הקבוצה של העקשניים
 הרע: במזל הקולר את תולה לאומית,

 ב־ לשחק כשהתחלנו מזל. לנו היה ״לא
 כדור במיוחד הבאנו הלאומית זיגה

 באחד והנה, מזל. לנו שיביא ■מחוץ־לארץ
 הכדור את השופט לנו הוציא המשחקים,

המש את הפסדנו ■מדי. קל שהוא ■בטענה
 לנו כשהיה תמיד לנו. הלך לא מאז חק.

 לעיתים מפסידים. היינו בשדה יתרון
 את לנו פוסלים השופטים היו קרובות
לנו. הלך לא שהבקענו. הגולים


