
התאחדות נשיא בספורט: חדשה שחיתות שערורית
ההתאחדות במינרזי שזכתה בחברה לעבוד עובר הכדורגל

ה עם מזל אין ישראל משטרת 1<
ה המפקחים מחמשת שלה. מפכ״לים /

 אחה מת כה, עד למישטרה שהיו כלליים
 סהר, יחזקאל שני, מינויו, אחר קצר זמן

 עדות בעוון שהורשע אחרי להתפטר נאלץ
 בעצם הסתבך נוסף מפכ״ל ואילו שקר,
ציבורית. שחיתות בפרשת אלה ימים

החקי מישרד כאשר החלה השערוריה
 כי בצינעה פירסם אזרחי מודיעין רות

 לשעבר, המישטרה מפכ״ל קופל, פנחס
ל ויתמנה החברה לשורות להצטרף עומד
 הצנועה הידיעה בה. האבטחה מחלקת מנהל

 ליפול שעמדה לפני קצר זמן התפרסמה
 גדולה אבטחה עבודת הענקת על החלטה

 ב־ השתתפה אזרחי שמודיעין חיפה, בנמל
ל נועד שהפירסום נראה לקבלתה. מיכרז
ש אלה בעיני החברה יוקרת את הגדיל
העבודה. הענקת על להחליט עמדו

הידי התפתחה צפוי בלתי שבאופן אלא
 אחר לכיוון שלג ככדור והתגלגלה עה

בדבר, ספורט שכתב אחרי זה היה לגמרי.

 ראש סגן שפייזר, אליהושפייזר
 מטעם תל־אביב עיריית

 ראש יושב־ הוא היה בה בתקופה המערך,
 לכדורגל, ההתאחדות של חמיכרזיס ועדת

חקי בעבודות ההתאחדות על־ידי הועסקה
אחיו. שותף בה חקירות חברת רה

ל ההתאחדות נשיא ג ר דו כ קופל ל
 את ביקר בה ידיעה פירסם מעוז, אליעזר

הציבו ההיגיינה מבחינת האסתטי הפגם
ה לחברת קופל של שבהצטרפותו רית,

 מישט־ לקציני השייכת הפרטית, מודיעין
לשעבר. רה

 כמפכ״ל שנים שמונה שכיהן קופל, שכן
ציבו אישיות עדיין הוא ,1964 שנת מאז
 נשיא של הנכבד בתפקיד מכהן הוא רית.

 תפקיד זהו לכאורה לכדורגל. ההתאחדות
 יש למעשה אולם סמכויות. חסר ייצוגי,

 שנוגע במה לפחות רב, כוח הנשיא בידי
 אלפי מאות של בסכומים עבודה לאבטחת

אזרחי. מודיעין כמו לחברה ל״י
 ועדת יושב־ראש הוא קופל כי מסתבר
ב לכדורגל. ההתאחדות של המיכרזים

 האנשים את ממנה הוא זה תפקידו תוקף
 משרד- איזה גם השאר, בין הקובעים,

בכדו השחיתות חקירות את ינהל חקירות
 עבודות את תקבל שמירה חברת ואיזו רגל

 הליגות בכל הכדורגל במיגרשי האבטחה
המדינה. רחבי בכל הנערכות

 תל־אביב מחוז מישטרת מפקד ך ן ן■
 חברת לעצמו שהקים לשעבר, 1117

 אזרחי. במודיעין המתחרה חקירות.פרטית,
 של העליון בית־הדין חבר המשמש קנר,

 עבודות בעצמו קיבל לכדורגל, ההתאחדות
הכדורגל. בטוטו זיופים של חקירה

תחו בשני העוסקת החברה כי הסתבר
תמו לכדורגל, ההתאחדות עבור אלה מים
 היא בשנה, ל״י אלפי מאות של שכר רת

 פנחס עומד שאליה אזרחי, מודיעין חברת
בשכר. כעובד להצטרף קופל

 עתה לקבל עומד קופל אחרות: במילים
ל אחראי היה שהוא מחברה משכורת
 לזכות כד* אחרות חברות פני על העדפתה

ל ההתאחדות של ובעבודות במיכרזים
נשיאה. שהוא כדורגל

המפכ״ל
הישר

 ה־ כמפכ״ל קופל כיהן ם כה ימים ^
 גאוני. כמפכ״ל נודע לא הוא מישטרה

 ישר. כמפכ״ל לפניו שמו יצא זאת לעומת
 צל המטילה בפרשה קופל הסתבך עכשיו

שלו. זו תכונה על כבד
 כיוון כמה, פי חמורים נראים הדברים

 בהבאתו יד היתה אזרחי מודיעין שלאנשי
 כנשיא. לכדורגל ההתאחדות אל קופל של

 בכדורגל המשבר שנת אחרי היה הדבר
 ש־ השחיתות שערוריות כאשר הישראלי,

 ועדת להקמת הביאו יסודותיו את קיעקעו
 מינה הוועדה, מסקנות בעיקבות עציוני,

 כנשיא ידלין אהרון סגנו את אלון יגאל
 כאשר אולם לטהרה. במגמה ההתאחדות

 הוא העבודה מפלגת למזכיר ידלין נבחר
במהי למצוא צורך היה זה. מתפקידו פרש
 דמות על תאציל שהגינותו חדש, נשיא רות

במדינה. והכדורגל ההתאחדות
 שעבד קופל, פנחס של שמו הועלה כך

 בין בקופת־חולים. האדם כוח במחלקת אז
 ירקוני, שלום גם היה עליו הממליצים

 הטוב ידידו שהוא אזרחי, מודיעין של הבוס
 אצלו קופת־חולים, מנכ״ל ידלין, אשר של

קופל. עבד
 כיום שפייזר, אליהו כיהן תקופה באותה

 המערך, מטעם תל-אביב עיריית ראש סגן
 ההתאחדות של המיכרזים ועדת כיושב־ראש

 עליו היה זה תפקידו בתוקף לכדורגל.
 למסירת מיכרז להוציא הוועדה, את לזמן

ב שחיתות פרשיות על חקירה עבודות
הכדו מגרשי ואבטחת הכדורגל משחקי

 הוועדה. את לכנס מיהר לא שפייזר רגל.
חב העבודה את קיבלה הוועדה שכונסה עד
 את שפייזר השם את הנושאת חקירות רת

 היה לא שבחברה שפייזר השם שמעוני.
זה חיה אבל שפייזר. לאליהו חלילה שייך

•רקמי החוש הבוס
 ולשעבר אזרחי מודיעין חברת מנכ״ד

 ירקוני תל־אביב. מחוז במישטרת קצין
 בפינחס לבחור שהמליצו אלה בין היה

 החברה לכדורגל. ההתאחדות כנשיא קופל
 במאות עבודות מההתאחדות קיבלה שלו

 לכדורגל, מההתאחדות בשנה ל׳׳י אלפי
עובדיו. לחבר קופל את ירקוני צירף ועתה

ב השותף שפייזר רוני אחיו, של שמו
חברה.

 את לקבל להוטה היתד, אזרחי מודיעין
 ההתאחדות של והאבטחה החקירה עבודות

 שקופל אחרי קצר זמן ואומנם, לכדורגל.
 פרש הכדורגל, התאחדות לנשיא נבחר

 ועדה מינה וקוטל המיכרזים מוועדת שפייזר
 רוטנ־ יהושע עורך-הדין בראשות חדשה

 רוטנשטרייך את והמריץ דחק קופל שטרייך.
 למי להחליט כדי הוועדה את ולכנס למהר
ה במגרשי האבטחה עבודות את למסור

כדורגל.
 שלושה של הצעות שלוש הוגשו לוועדה

 של סכום שתבע אזרחי מודיעין :גופים
כדו מישחק שתאבטח חוליה לכל ל״י 27

 בית־הדין חבר של כללי מודיעין רגל!
 יעקב לכדורגל, ההתאחדות של העליון

 הצעה ועוד לחוליה, ל״י 32 שדרש קנר,
 אזרחי מודיעין הצעת ארגום. משרד של

 בדרכה עמדה אולם ביותר, הזולה היתה
ההת של קודמת החלטה העבודה לקבלת
 אותה תקבל לא לפיה לכדורגל, אחדות
 את וגם האבטחה עבודות את גם חברה

 התערב כאן מההתאחדות. החקירה עבודות
 לחץ במחירים, הפער על שהצביע קופל
ביותר. הזולה ההצעה את לקבל

 עד העבודה את קיבלה אזרחי מודיעין
.1973 ביולי 15 ביום המיכרז תום למועד

 קיבלה רק פלא. זה ראו אבל,
 השתנו וכבר העבודה, את אזרחי מודיעין
 כל עבור לקבל החלה היא הזולים. מחיריה
 ל״י. 35 אלא ל״י 27 לא משחק אבטחת

 לאדריכל גם הפך שקופל אלא זה, רק לא
 תמשיך לפיה אזרחי, מודיעין עם החוזה
ההתאח עבור האבטחה בעבודות לעסוק

מיכרז. ללא נוספת שנה במשך דות
פיגחסגות
כפולה

 פסול מה השבוע הבין לא קופד נחס ן*
בהצטרפו ומוסרית ציבורית מבחינה

 במאות עבודות לה העניק שהוא לחברה תו
 הודיע, הוא הציבור. מכספי לירות אלפי

 לפגם טעם המוצאים אנשים יש אם כי
בהתאח מתפקידו לפרוש מוכן הוא בכך,
לכדורגל. דות

 בעיה. שום תפתור לא כזו שפרישה אלא
 שכבר פרטית, חקירות שחברת העובדה

 ממהרת עבודתה, בשיטות התפרסמה בעבר
 לקופתה המזרים מוסד של נשיא להעסיק

רא שחיתות שערורית היא עתק, סכומי
 של התערבותו את המחייבת במעלה, שונה

מבקר־המדינה.
כפולה. פינחסגות של מובהק מעשה זהו

ה של אחרים ועסקנים שקופל העובדה
 התחמקו עליו, לחפות שניסו התאחדות,

 רק זה, שבמעשה החמור האסתטי מהפגם
 העומדים של המוסרית רמתם על מצביעה

 שהם רק לא הישראלי: הכדורגל בראש
 שאינם אלא ייעשו, שלא מעשים עושים

בכך. עוד מתביישים
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