
שמבן מיפה
קופת־שרציס

 — כפוף היה שלהם — לספורט התאחדות
לה השתדלו תמיד אך ביושרו, פיקפקו

אחרת. או זו בפרשה חלקו על איפול טיל
 מסע בעת ,1967 בשנת הגיע לשיאו

 במערב־גרמניה. לטורניר ניבחרת־הכדורעף
 שימש שהוא העובדה את ניצל מסע באותו

 ואיפשר וכמאמנה, המישלחת כיושב־ראש
 ההקצפה מן דולר 100 לרכוש שחקן לכל

שהס בהפרש, דולר. 350 של הממשלתית
הפר לצרכיו השתמש דולרים, באלפי תכם

 שניתנה הכללית החנינה בזכות רק טיים.
הוע לא הוא ששת-הימים, מילחמת אחרי

לדין. מד
 מן שמבן סולק 1960—61ב- ועוד: זאת 1

 חולון, הפועל סניף של המיקצועי הריכוז
 הספורטיבי, בציוד גם טיפל ׳שבנוסף מאחר

 מפרשה כתוצאה כמובן. תשלום תמורת
 המסקנות את שהעלימה ועדה, הוקמה זו

ממישרתו. לפטרו והחליטה הציבור מידיעת
 למכירת חנות שמבן פתח 1965 בשנת

 לב־ הארצית הוועדה בשם ספורט, ציוד
שלה), כיושב״הראש אז שימש (הוא דורעף

 לספורט להתאחדות הצלוד במכירת והחל ׳
על־ שהוקמה ועדה !נתגלה. שהדבר עד —
מס את הוציאה הפועל מרכז מזכירות ידי

חמורה. אזהרה בצירוף קנותיה,
 הוקמה 1966 בשנת ושכרה. הדחה

 ונזפה הפועל, מרכז מזכירות על-ידי ועדה
 ניבחרת לנסיעת אשתו את שצירף על בו

מערב־אירופה. לאליפות בכדורעף ישראל
 המטבע הברחת פרשות אירעו יותר מאוחר ,
בני לשחקנים דמי־הכיס אי-תשלום הזר, ו

 זאי־הת״ ,לספורט ההתאחדות להוראות גוד
למערב-אירו־ המסע של החשבונות אמת

 הוצאות על שמבן של הכוזב (הדו״ח פה
הזה). העולם במערכת שמור מטבע־זר
 תפקיד מכל שמבן הודח 1969 בשנת

 מהלומות שהנחית אחרי הפועל, במרכז
שנטל האיש שטרנבאום, גד של בפניו

ספורט
עסקנים

̂אחורידו דדח3 ו
 הספורט עסקנות צמרת קיבלה בתדהמה

 תחילת עם — שמבן מיכה של מינויו את
 הוועדות כיושב־ראש — הנוכחית העונה

הפועל. במרכז המיקצועיות
 עינבר, יוסף של עבודתו סיום עם שכן,

האחרון, הקיץ עד הפועל כמזכ״ל ששימש
תח לתפקיד אופק יצחק של כניסתו ועם
 יישב שמבן שמיכה עסקנים כמה קיוו תיו,

 סוד, זה אין כי למרכז. מחוץ סוף־סוף
יחסי ביגלל שמבן את החזיק שעינבר

ביניהם. הריעות !
כיושב־ראש, שמבן של החדש מינויו

 שמבן למיכה כי עגומות. מחשבות מעורר
 החל מאז חיובי, דימוי היה לא מעולם

 וד,כ־ הכדורסל בענפי כעסקן דרכו את
המ לתפקיד שנתמנה קודם עוד דורעף.

 המיקצועיות הוועדות יושב־ראש של כובד
בישר ביותר הגדול הספורט מרכז של
 תלוייה גדולה קופת־שרצים היתד• כבר אל,

וה הכדורעף ״מלך המכונה האיש מאחרי
בישראל״. כדורסל

 הסתבך דרכו במהלך החנינה. כזכות
יוה־ הפועל מרכז שונות. בפרשיות שמבן

 במרכז הכדורעף ענף ריכוז את מידיו
שמ הצליח נישולו למרות אולם, הפועל.

 דלתות דרך למרכז חזרה להסתנן תמיד בן
 מחוץ יישב לא מעולם מעשית, אחוריות.

למרכז.
 האח־ לקיץ עד האחרונות, השנים בחמש

הוו כיושב״ראש שמבן מיכה שימש רון,
 ורכז הכדורסל, באיגוד המיקצועית עדה
 ה* מאמני הפועל. במרכז הכדורסל ענף

 להסתדר התקשו איתו, שעבדו ניבחרת,
 המאמנים, אחד אמר שמבן,״ ״מיכה עימו.

 תמיד ״רצה בעילום־שם, להישאר שביקש
הוראות לי נותן היה הוא הכל. על לשלוט

בלי־הרף.״
 מאמנה חמו, אלברט המזההל. ידיד
 ממנו סבל ישראל, ניבחרת של האחרון
 לטעון, חמו נהג מקורביו באוזני קשות.
 בשיאו, חמו כשהיה לחייו. יורד שמיכה

 כשנתיים, לפני הניבחרת הצלחת בעת
 דעת על שלח ואף תחתיו, שמבן חתר

ל במטרה לארצות־הברית, מיכתב עצמו
תחתיו. אחר מאמדכדורסל הביא

 תל־ מכבי של מאמינה קליין, רלף אפילו
 ישראל, גיבחרת של החדש ומאמנה אביב

 הסתכסך לעבודת־צוות, נוח כאיש הידוע
הנוער ניבחרת שיל מסעה בעת איתו

להת נהג שמבן שנים. ׳שלוש לפני לחו״ל
 בדרך־ ורק הקבוצה, של בהרכבה ערב

תיגרות־ידיים. נמנעו נם
שש לשעבר, הפועל מזכ״ל עינבר, יוסף

 לאורך בו תמך שנים, 14כ־ במרכז לט
 המזכ״ל של איש־סודו היה שמבן הדרך. כל

 האחרון נובמבר בחודש שרק הכל-יכול,
 נחשפו אשר מטבע־זר, בעבירות הואשם

 על מבקר־ההסתדרות דו״ח פירסום עם
 .1972—75 בשנים ׳הפועל במרכז שנעשה
למי שאיפשרה היא השניים, בין הידידות

 הפועל למרכז שוב להיכנס שמבן כה
האחורית. בדלת

 עונת סיום ןואת3ד
ד ת ו ד נ  חתרו ה

 והעיסקות הקנוניות
התוצאות לעיוות

השנה סוף הניוות

עבו על הניצחון אחרי נתניה כית״ר
א׳ לליגה ירידה

 את מלווה ״אני ו״ארבעה״. ״שלושה״
 כתב נתניה,״ בית״ר של המישחקים כל

ה הפעם ״וזו הנתנייתיים, הכתבים אחד
 שערים סופג לרמן את שראיתי ראשונה

כזו.״ בקלות
 עם יחד עובד לרמן שהשוער העובדה

 ליכטמן, יואב נתניה, הפועל הנהלת חבר
 בית״ר הנהלת חברי של חשדם את חיזקה
מו ליכטמן ויואב לרמן שמואל בעיר.

 לעולה דיור בחברת כמסתבר, עסקים,
 כמנהל- בה משמש כשליכטמן בנתניה,
עבודה.

 ״מעלילים
עלילות!״ עלי ^

 שב- הגורלי, המישחק אחרי ייד **
 לליגה נתניה בית״ר ירדה עיקבותיו (■/
 וייס, צבי על-ידי לרמן השוער נחקר א/

 העביר, זה הבית״רית. הקבוצה יושב־ראש
 לחברת-החקי־ מימצאיו את שעבר, בשבוע

ה על־ידי המועסקת אזרחי, מודיעין רות
 צבי של מחקירתו לכדורגל. התאחדות

 אכן כי הודה לדמן שהשוער עלה, וייס
מ״לחצים״. הושפע

 מול המישחק אחרי בילבד ימים חמישה
שבו לפני החמישי ביום נתניה, הפועל
 אזרחי. במודיעין להיחקר לרמן הוזמן עיים,

 חברת־החקירות קיבלה שבינתיים הסתבר
 חלק של השערתית גידסה לפי נוסף. מידע

הלח אחד נתניה, בית״ר הנהלת מחברי
 לרמן על איים שליכטימן בכך התבטא צים

)54 בעמוד (המשך

 נחשפה הירוק מישטח־הדשא ל **
ע  נתניה, בית״ר שחקני קודרת. תמונה ז

 ניראו הם בבכי. מיררו הארצית, מהליגה
המ אוהדיהם עליהם. חרב עולמם כאילו

 שמואל שוערם, לעבר צעקו תוסכלים
 הרסת !המישחק את מכרת !״בוגד :לרמן

 את לך נהרוס אנחנו הבריאות, את לנו
 גבוה הכי העץ על אותה נתלה החיים!
!״נשבענו — לרמו !בנתניה
 סיום אחרי ספורות דקות אירע הדבר
 נתניה, לבית״ר נתניה הפועל בין המישחק
ב והסתיים וחצי שבועיים לפני שנערך
הפ הפועל. כדורגלני לזכות 3:4 תוצאה

 לליגה לירידתם גרם הבית״רים של סדם
א׳.

 לרמן, שמואל שספג השערים ארבעת
ה 2500 בעיני למדי שטותיים ושניראו

המ הנתנייתי בדרבי לחזות שבאו צופים
 נתניה, בית״ר הנהלת בלבי עוררו סקרן,

 ששוערה החשד את ואוהדיה, שחקניה
 הפגין לא כך ומשום מ״לחצים״, הושפע

 של מדורי־הספורט הרגילה. יכולתו את
הציונים את לשוער העניקו הצהרונים

כפעולה לרמן שוער
? החלוץ עם סיכום־מראש
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