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דו<*3ר. המזרח
 סנוקר מועדון בעל

 ובמישטרה בחור! נלחם
 חייב החוק :בטענה

כולם! על לחול
 המי ,סלומון חיים משד. על הבלאדה

 לא מזכירה פתח־תיקווה, יסוד את תארת
 המערב מסרטי הלקוחות תמונות במעט

 מאז שחלפו שנים ממאה יותר הפרוע.
 לפחות האווירה, את שינו לא ימים אותם

העיר• של בפרבריה ■לא
 שעריה, שכונת היא אלה מפרברים אחד

 של הדרוכדמזרחיים במבואות הנמצאת
 ב״ ברובה המיושבת השכונה פתח־יתיקווה.

 העיר. של הפרוע המזרח היא תימן, יוצאי
 אחר עסק או חנות בית, בה למצוא קשה

במ פועלים עסקים עשרות כחוק. שנבנו
רישיון. ללא קום

 מועדון מתנהל בשכונה בבית־הקולנוע
 מתכנסים לילה מדי בלתי־חוקי. הימורים

מנה מהסביבה, צעירים הקולנוע במזנון
 מפריע. באין וסנוקר קלפים משחקי לים

 שיל־ את להשליט האמורים העיריה, •י^קחי
לפע הם במקום, המוניציפאלי החוק טון
חוקיים. הבלתי בעמקים שותפים מים

 הוא המצב מחנה־יהודה, סמוכה, בשכונה
 הראשי ברחובה החנויות כל כמעט דומה.

 אינה התמונה רישיון. ללא הן השכונה של
 המז־ באחד פתח־תיקווה. במרכז גם שונה
 משחקי־ אולם קיים פינסקר שבכיכר ■נוגים

 מכונות־ להפעיל ניתן בו חוקי, בלתי מזל
ב בישראל. להפעילן אוסר שהחוק מזל

 של לסכום עד לחמר ניתן אלה מכונות
ל״י. 300

 מועדון־קלפים פועל משם רחוק לא
 שבקומה יודע ילד כל מיזינון. של במסווה
 או להרוויח אפשר אתל מיזנון של השניה

 בקפה הפוקר. במשחקי ל״י אלפי להפסיד
 עשר מזה פועל ההסתדרות שברחוב היכל
 נוסף. חוקי בלתי הימורים מועדון ןכשנים

 לצעירים, בעיקר משיכה מוקד מהווה הוא
 הבאים תיכוניים בתי־ספר תלמידי בתוכם
ואחריהם. הלימודים בשעות -סם להמר
 מחלקת־ את מעניינים אינם אלה כל

 פתח־תיקווה. עיריית של העירונית הפיקוח
 עם להתמודד מעזים אינם העירייה פקחי

 חדש עסק צץ כמעט יום כל החוק. מפירי
 את משנים אחרים עסקים רישיון. ללא

 על מצפצפים כולם אישור. כל ללא יעדם
ש העירונית הפיקוח מחלקת ועל העירייה

איש. מרתיעה אינה
מלחמת־ מחלקה אותה מנהלת זאת לעומת

מעיד עבורי
גבר דאלים כל

(בי סנוקר במועדון נלאית בלתי חורמה
 מוע־ זהו שעריה. בשכונת השוכן ליארד)

 סעיד• עבודי של דונו
 ה־ בשעות לבלות נוהגים השכונה בני
ה הביליארד שולחנות ליד שלהם יפיאי

שבמועדונו. ירוקים
 דמות הוא סעיד עבודי עצמי. •טיקוס

שע ובשכונת פתח־תיקווה בעיריית ידועה
 בן הוא ,28ה־ בן המוצק הבחור ריה.

 מ־ ארצה שעלתה נפשות 12 בת למשפחה
 של הידרדרותו החלה צעיר בגיל עירק.

)38 בעמוד (המשך

קוו־ נקני אח ראתו מנסה המישטוה
י1 ־אוו 1 שהחזיקו ו במטבע־! ] הסתויו

בכן הצליחה טרם אבל ופוסל״ מרכז

 בנסיעות הכיס דמי את שחילק האיש היה
 קובע היה הוא ;לחו״ל השונות הניבחרות

המ כדורגלן יקבל הנאה טובות אילו גם
בניבחרת. שרת

 שהכירו ליליאן, יהודה היה הטוב חברו
 השניים עם מהלכיו. כל על וידע מקרוב

 של הכללי החשב צפילוביץ, נחום התיידד
 הוא שנה. 20 מזה לכדורגל ההתאחדות

 הצטרפו השלישייה אל הביצוע. איש היה
 של הקודם המזכ״ל עינבר, יוסף פעם מדי

ואחרים. הפועל,

הסודית הסוו
1x111.1 י ״ד הוו

 חוליית ■בנוכחות נפתחה כספת ך*
 הרמאויות ממדור שוטרים־חוקרים | 1

 שבועות לפני זה היה תל־אביב. מחוז של
בד אזרחי בלברש שוטרים כששני מיספר,

 בתל־ החייל אוצר בבנק כספות מיספר קו
 קרן על מידע קיבלה המישטרה אביב.

 בסודיות שהוחזקה זר, במטבע חשאית
 בכירים עסקנים כמה של שמם על בבנק•,

הפועל. מרכז של
 מיל- החוקרים מצאו הכספת כשנפתחה

 מיליון חצי של בשווי ואיגרות־חוב וות
הסו־ הקרן הפועל. למרכז השייכות לירות,

 תל- מחוז של הרמאויות מדור ראש שרף,
 החשבון של קיומו דבר על יודע אביב,
הת זה. בנושא משהו נעשה ובאם הסודי
 הנושא את בדקה אומנם שהמישטרה ברר,
 נית־ אך המבקר, דו״ח מימצאי קבלת אחרי
הפרשה. בפיענוח בקשיים קלה

 המיש" שקיבלה החומר בעקבות אולם
 תעכב היא ממבקר־ההסתדרות כעת טרה
 ועינבר ליליאן נגד החקירה השלמת את

צרי המישטרה היתה המתוכנן שלפי בעוד
 השניים נגד החקירות חומר את להגיש כה

הנוכחי. השבוע בסוף לפרקליטות,

 מכסיהו אולימפיאדת בעת ,1968 בשנת
 זה כאילו הלר, במנחם ה״קליקה״ חשדה

 זה חשד כספים. מעיניה העלים האחרון
 ה״קליקה״. לבין בינו גלוי לקרע הביא

לכות מחוץ הלר עצמו מצא יותר, מאוחר
 ש״הקליקה״ אחרי לכדורגל ההתאחדות לי

כליל. אותו ניטרלה
 עסקן, איים ,70ה־ שנות סף על אז,
 שאם הלר, של כמקורבו עצמו את שהציג

 הבכירים התפקידים לאחד יוחזר לא הלר
 פרשה יחשוף הוא לכדורגל בהתאחדות

עס־ אותו בישראל. בספורט תקדים חסרת

 ל״י מיליון של בערך נאמר שערכה דית
 על שם להיות היתה שאמורה זר, במטבע

נמצאה. לא המידע, פי
ב הכספות חדר על החוקרים פשיטת

 ימים נערכה הבנק, של המרתף קומת
 בתחילת עצרה, שהמישטרה אחרי מיספר
 הפועל מרכז גיזבר את דצמבר, חודש
 יוסף הפועל מזכ״ל ואת ליליאן, יהודה
ה חקירה. לצורכי שעות 48ל־ עינבר

■ש במטבע־זר, בעבירות הואשמו שניים
 שפורסם ההסתדרות מבקר בדו״ח נחשפו
 מירמה מעשי חשף ח הדו״ נובמבר. בחודש

).2044 הזה (העולם הפועל במרכז והברחות
 לפגי המישטרה לידי הגיע החדש המידע

הבי שוועדת אחרי זה היה ימים. כעשרה
 על הטילה ההסתדרות של המרכזית קורת
 לחקור שטנגר, שלמה ההסתדרות, מבקר
 חשבון הפועל במרכז קיים היה לפיו מידע
חש דרך החייל. אוצר בבנק שנוהל סודי

 בניגוד במטבע-זר, כספים הוזרמו זה בון
 בספרי־החש־ רישום וללא לחוקי־המטבע,

המרכז. של בונות
 ביקש ההסתדרות שמבקר המידע פי על

 החייל אוצר בבנק החשבון היה לחוקרו,
 ההתאחדות מראשי אחד של שמו על רשום

 מיספר לפני שנפטר לשעבר, לכדורגל
 לטיפולו החשבון עבר מותו, אחרי שנים.

 תפקיד שנשא בהפועל, אחר עסקן של
רב. לא זמן לפני עד במרכז בכיר
חש שדרך ח-שד, גם הועלה השאר בין

 ששימשו זר במטבע כספים הועברו זה בון
 שלא הפרטיים לצורכיהם המרכז רא־שי את

הפו מרכז של ספרי־החשבונות באמצעות
 שהופקד למי ידוע היה שהדבר ומבלי על,
הכספים. מערכת של הנמוך הדרג על

 מבקר־ההסתדרות ניסה כשבועיים לפני
משה ניצב סגן באם לברר שטנגר שלמה

 הפועל במרכז הנעשה על המבקר דו״ח
ב הסודי החשבון על אומנם רומז אינו
 הנושא בקטע בדו״ח, 4 בעמוד אך בנק,

 במרכז במטבע־זר ״הפעולות הכותרת את
 להעלמן הקשורות עובדות נחשפות הפועל,״

 שלגזבר מבלי דולרים, אלפי עשרות -של
לכך. הסברים יהיו הקודם ולמזכ״ל

 חקירה
בר־מינן של

 העניינים את להאיר יכיל שהיה י ץץ
 ה־ -של חקירתה את ולקדם זה בנושא

 כסגן ששימש ברים, צבי הוא מישטרה
 לכדורגל, ההתאחדות הנהלת יזשב־ראש

 שלוש לפני ונפטר בהתאחדות ■הפועל נציג
שנים.

■שנמ חשדות לחקור עשוייה המישטרה
 שהיה מבקר־ההסתדרות, ידי על לה סרו

 הסודית הקרן את שייסד ברים צבי זה
ו מאוחר בשלב שנים. כע-שר לפני עוד
 לילי יהודה של לטיפולו החשבון עבר תר

 יותר במשך הפועל כגיזבר ששימש יאן,
 רשאי היה תפקידו ובתוקף שנים, מעשר

זר. מטבע בחשבונו להחזיק
 כל למצוא הצליחו לא שהחוקרים אחרי

 אוצר בבנק שנבדקו בכספות ח-שוב דבר
הצ שהעסקנים הסברה, הועלתה החייל,

 ולי בבנק שהוחזק הכסף את להוציא ליחו
 שה־ הנמנע מן לא לו. מחוצה החביאו

 פעם ליליאן יהודה את לזמן תבקש מישטרה
לחקירה. נוספת
 למע־שה היו ליליאן ויהודה ברים צבי

ש ה״קליקה״ של הבולט הצמד בשעתו
 בכדורגל 70ה־ שנות תחילת עד שלטה

הוא כסף; מארגן היה ברים, הישראלי.

 ציין אך האיום, תוכן את פירט לא קן.
 נחשפה לא הפרשה זר. במטבע -שהמדובר

בהת לשלוט המשיך ברים צבי מעולם.
 עד שלה, הביג־בוס והיה לכדורגל אחדות

 שחקרה ועדת־עציוני, מסקנות להוצאת
 בקיץ הישראלי בכדורגל השחיתויות את,

בחוץ. עצמו את מצא אז .1971
עס להם אימצו השבים במרוצת אבל

 ובמיוחד ההתאחדות של הבכירים קניה
 הוצאות של שיטות מיספר הפועל, אנשי

מד היו למשל, כך, פיקטיביות. כספים
ני כהוצאת מסויים סכום הוצאת ביקים

 כשלכדו־ ,הכדורגלנים באחד שבוצע תוח
ניתוח. נערך לא כלל רגלן

 את גם לחקור עשוי ההסתדרות מבקר
 הוועד •של הכבוד מזכיר גלובינסקי, חיים

במו חבר הוא גלובינסקי שכן האולימפי.
ב החייל. אוצר בנק -של המנהלים עצת

 מה דבר לו ידוע האם לשאלה, תשובה
ה בבנק, שהוחזקה הסודית, לקרן בקשר

 דבר -שום לי ידוע ״לא גלובינסקי: שיב
 שה־ יודיע רק אני הסודית. לקרן בק-שר

ב מילוות ומצאה חיפוש ביצעה מישטרה
ל השייכות לירות מיליון חצי של שווי

 במרכז מישהו אם שספק הפועל, מרכז
עליהן.״ ידע

המ בכר, נסים שעבר בשבוע כשביקש
המר הביקורת ועדת ראש כידשב שמש

 שטג־ משלמה מידע ההסתדרות של כזית
 בנושא המישטרה של לחקירתה בנוגע גר,

אופטי ת-שובה קיבל הוא הסודית, הקרן
סבו שהפרשה הודה שטנגר כי אם מית,
כה.

הפר את לחשוף המישטרה תצליח אם
 סירחוך ״פצצת להוות עלולה היא שה

הישראלי. בספורט נוספת
■ הראל צבי
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