
 הכושר על גם השפיעה בחדרי־ההלבשה,
וה פלאים, ירדה השחקנים רמת הפיסי.

 מכחיש אינו איש לבוא. איחרו לא תוצאות
שהקבו לעובדה כי ,חיפה, בהפועל היום

מה מירידה בקושי רק העונה ניצלה צה
 קשר יש הארצית, לליגה הלאומית ליגה
העבריינים. למיפגעי ישיר
 כי התברר, הכדורגל עונת סיום עם

 החיפאית לקבוצה הביריונים היטפלות
לכיש הסיבות חיצונית. בעייה רק היא

ש בעונה שסיימה זו, קבוצה של לונה
הנו העונה ואילו החמישי, במקום עברה
 יותר הרבה הן ,12ה־ למקום ירדה כחית

מבפ רקובה הקבוצה כי מסתבר עמוקות.
נים.

 על שעבר בשבוע שהונח חריף במיכתב
 מועצת מזכיר ורטמן, משה של שולחנו

 של המניות בעלת שהיא חיפה, פועלי
 חיפה הפועל כדורגלני מאשימים הקבוצה,

אמנון הקבוצה, הנהלת יושב־ראש את

תפ לסיום דרישה דהיינו, לכת, מרחיק
בק הנוכחי ההנהלה יושב־ראש של קידו

בוצתנו.״
 היושב־ראש בתפקיד מכהן צידון אמנון

 שאותו התפקיד, בתוקף שנים. שלוש מזה
אח הוא שכד, ללא בהתנדבות, ממלאים

 והכספי הנוהלי האירגוני, הצד על ראי
 כפוף ההנהלה יושב־ראש הקבוצה. של

 אותו הממנה שהיא הפועלים, למועצת
 הנהלת חברי במינוי עמו יחד ומשתתפת

 היו־ על הישיר האחראי האחרים. הקבוצה
 במועצה, הפועל תיק מחזיק הוא שב־ראש

סינוואני. יצחק על־ידי המאוייש תפקיד
ה רואים כיצד מגלה השחקנים מיכתב
 את צידון מילא שבו האופן את שחקנים
 ״כי כתבו, הם היא,״ ״הרגשתנו תפקידו.

 אמנון של עיניו לנגד עמדו השנים במשך
 כאשר שלו. האישיים האינטרסים צידון

 האינטרסים עם התלכדו אלה אינטרסים
(אמנון) הוא כאילו נראה הקבוצה, של

הטענות נושא
פרי הם כי וטוען נגדו, מות

 צידון, הקבוצה. הנהלת יושב־ראש צידון, אמנון הוא
ההאש־ את מכחיש שנים, שלוש מזה בתפקידו המכהן

שפיגלב. את בכך מאשים צידון נגדו. הסתה מסע של

ההאשמות מינתב
־בהם מוזכרים הקבוצה. על עבריינים של השתלטותם לנושא עים

 ועבירות השחקנים מבגדי כספים גניבת באוטובוס, הסמים עישון
 אדם הקבוצה הנהלת יושב־ראש שכר השחקנים לטענת אחרות.
המתנכלים. העבריינים מפני השחקנים הגנת הופקדה שעליו מיוחד,

 והרגשה למרירות גורמים שהועלו אים
 אותן כל ובנוסף, השחקנים, בלב כבדה

 בבתי־מלון בילוי על המדברות שמועות
 במיסעדות ארוחות חשבון־הקבוצה, על

 שחקנים כאילו מצויין בקבלות כאשר
 סכומים על קבלות או בארוחה, השתתפו

הארוחה... מערך יותר גבוהים
 כבדה מועקה חשים השחקנים ״אנו
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ה המיכתב, נקלעו. שאליו במצב צידון,
בני השוער הקבוצה, קפטן על־ידי חתום

 שחקניה, 14 בשם ויינברג, (״בומה״) מין
צידון. נגד האשמות של שורה מגולל

 הקיים החריף האמינות משבר ״לאור
ה של הכדורגל קבוצת שחקני בין היום
ה ההנהלה יושב-ראש לבין חיפה פועל

 השחקנים כתבו צידון,״ אמנון נוכחי,
 הקבוצה, שחקני ״אנו, המועצה, למזכיר

וה הגורמים את בפניו להביא מבקשים
ו קשה לצעד אותנו הביאו אשר מניעים

הצור הצלילים אך האגודה. לטובת פועל
 האינטרסים כאשר להישמע החלו מים
הק של האינטרסים עם התלכדו לא שלו

בוצה.״

טרסים// אינ
אישיים

 את במיכתבם מאשימים שחקנים *
לשליטה להגיע ש״ניסה בכך צידון 1

 השאלה עולה ״ושוב בחיפה. לפיזיוטרפיה
 למכון,״ הקבוצה בין הקשר נותק מדוע

 לכך גרם זה ״ניתוק השחקנים. קובלים
לקבו ולתרום להבריא שרצו ששחקנים

 במחתרת, טיפולים לקבל נאלצים היו צה
 הטיפול את קיבלו שלא שחקנים ולאותם
 שובם ונמנע הפציעות התארכו הנאות
יותר.״ מהר להרכב

 חשדות כמה השחקנים מונים במיכתב
 שכינו מה במיסגרת צידון, כלפי חמורים

שהנוש־ ספק ״אין אישיים״. ״אינטרסים
הגורם?

על להגיב סירב

 המאמן שפיגלר, מרדכי
 הקבוצה, של הפורש
נגדו. צידון של האשמות
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שלה. והחלוץ הקבוצה כוכב שוורץ, שלום קובל
 את .מאשים בנו, עם יחד בתמונה הנראה שוורץ,

בורקס. סמי של סניף לפתיחת עיסקה מידיו שחטף בכך צידון, אמנון ראש,

 ובשחקנים, בהנהלה וטוטאלית מוחלטת
 של ושיטתי הדרגתי ניפוי על־ידי וזאת

מע את לסכן עלולים אשר האלמנטים כל
 על־ המשתרע מיכתבם, בהמשך זה.״ מדו
 כמה השחקנים מונים עמודים, ארבעה פני

 נמצא ביניהם זה. מסוג לניפויים דוגמות
 שחקן אילוז. מאיר השחקן של ״מיקרהו

 בגלל העונה את לשחק התחיל לא זה
ב ואפילו היושב־ראש. עם חילוקי־דעות

המחזו לאחר הקבוצה, של הקשה מצבה
 ה־ הסכים לא העונה, של הראשונים רים

ולד וגאוותו כבודו על לוותר יושב־ראש
 חוליה שהיווה השחקן, את להחזיר אוג

בקבוצה.״ חשובה
השחק מתייחסים שאליו אחר מיקרה

 דב הקבוצה, מעסה של פיטוריו הוא נים
ירושלים מכון מנהל שטיין, (״דובי״)
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