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ב וכן אלה, שמועות בעיקבות
חש ניהול כגון נוספים נושאים,

מכי שחורים, כספים לקוי, בונות
 אשר תרומות וקבלת מינויים רת
מכי הקבוצה, בסיפרי נרשמו לא
 שנרשם הסכום כאשר שחקנים רת

סי ועוד שהתקבל, מהסכום שונה
הנ״ל.״ מהסוג פורים

 מים״ כמה העלתה קצרה חקירה
מעניינים. צאים

האח הכדורגל עונת בהתחלת
 חיפה הפועל קבוצת קיימה רונה

 ב־ קלאב בקאנטרי מחנה־אימון
 שבוע שנמשך במחנה, תל־אביב.

 לשחקנים בנוסף השתתפו ימים,
וה אשר, משה הקבוצה, מנהל גם

 שפיגלר, (״מוטל׳ה״) מרדכי מאמן
 למרות העונה. חק לתפקיד שנכנס

ההנה יושב־ראש לנכון מצא זאת
 גם להשתתף צידון, אמנון לה,
 אמנם צידון האימונים. בשבוע הוא
 של המיקצועי בצד חלק נטל לא

 ואין תפקידו זה אין — האימונים
 בילה הוא אך — מתאים ידע לו

 בסוויטה בנעימים, השבוע את
שהוע חדרים שלושה בת מרוחת

 נאלצו השחקנים לרשותו. מדה
 בחדרי־אירוח להסתפק זאת לעומת
מאכל שחקנים שני כשכל קטנים,

חדר. סים
 צידון נהנה שבו השבוע בסוף

 ה־ של והנופש הספורט ממיתקני
ה ששחקני בשעה קלאב, קאנטרי
ה חזרו באימונים, הזיעו קבוצה

 העדיף צידון לחיפה. שחקנים
 ואת אשתו את גם והזמין להישאר

 סוף־ את עמו לבלות בנותיו שתי
הת שבוע אותו במהלך השבוע.

 האלוף הנופש צידון אצל ארחו
 ועורך־הדיו גורדיש שמואל (מיל.)
ידידיו. שהם שיפמן, ברוך

ה כי הכחיש, לא צידון אמנון
 ושל שבוע־האירוח של הוצאות

נז מישפחתו בני של סוף־השבוע
 הפועל אגודת חשבון לחובת קפו

 כי טען, זאת עם יחד אך היפה.
 דין־ו;חשבון לתת צריך לא ״אני
 ואת האימונים למחנה באתי למה

 כיושב־ראש שם. מארח אני מי
 שם. להיות צריך הייתי ההנהלה

וזהו.״
קי אנ טובי  - או

בטחון ליתר
 איש־עס- הוא צידץ מנון

בחי סנדוויץ־בר ובעל קים
 מהודרת בווילה מתגורר הוא פה.

ה בשכונת ,28 בית־לחם ברחוב
 גדוש הבית בחיפה. הצרפתי כרמל

 שעברה. המאה מן עתיק בריהוט
 מרשה הוא עשיר היותו למרות
 הקבוצה חשבון על ליהנות לעצמו
 הכספי למצבו בניגוד מנהל. שהוא

הפו של הכספי מצבה צידון, של
 בין הגרועים מן הוא חיפה על

 עריכת בארץ. הכדורגל קבוצות
 אך הסתיימה, לא עדיין המאזן

בגד יסתכם הוא ההערכות לפי
 לטענת לירות. מיליון 3 של עון

 של בגדעון המאזן יסתכם צידון
 זהו גם אך בלבד, לירות מיליון

 הלאומית, בליגה דופן יוצא מאזן
 ריווח־ הן שבה הקבוצות שמרבית

יות.
עומ הכספיים לגרעונות בנוסף

 כמה בקרוב לאבד חיפה הפועל דת
 הקבוצה כוכב הבכירים. משחקניה

 כבר שוורץ. שלום שלה, והחלוץ
 את לעזוב מתכוון הוא כי הודיע,

 עונות. שתי שיחק שבה הקבוצה
 מתיחות שוררת לצידון שוורץ בין

 קשור אינו שכלל רקע על אישית
בכדורגל.

 שוורץ נפגש חודשים כמה לפני
 המיסעדות רשת מבעלי אחד עם

 אלקולומברי. ניסים בורקס, סמי
 לתת נוהגת אלקולומברי מישפחת
 של סניפים לפתיחת חינם זיכיונות

ולאמנים. לספורטאים בורקס סמי
 אלקולום־ אצל התעניין שוורץ

 כזה לסידור מוכן יהיה אם ברי
ו הסכים, אלקולומברי איתו. גם
ית שוורץ כי סוכם, השניים בין
 סניף לפתיחת מקום בחיפוש חיל

 במקביל בורקס. סמי של חיפאי
 חיפה, הפועל להנהלת שוורץ פנה

הכס בגיוס לו תסייע כי בבקשה

הרי ולקניית החנות לרכישת פים
 שרואים שעד ״ידעתי והציוד. הוט

 שוורץ, סיפר אגורה,״ ממהנהלה
 כדי הנשמה. את להוציא ״צריך
 מהר. כסף שיהיה צריך עסק לפתוח
להו צריך חנות, שמוצאים ברגע

לג אפשר אי אחרת ולשלם, ציא
פעם. אף עסק מור

 לי שתקנה מההנהלה ״ביקשתי
 כדי חדשה, אוטוביאנקי מכונית
או מתאים, מקום שאמצא שברגע

 בכסף ולהשתמש אותה למכור כל
 יכול הייתי ככה העסק. את לפתוח
 בכיס אצלי שהכסף בטוח להיות
 ההנהלה.״ אחרי לרוץ אצטרך ושלא

 רכשה ממושך משא־ומתן אחרי
חד אוטוביאנקי מכונית ההנהלה

 כאשר שאז, אלא שוורץ. עבור שה
ה הצעדים את עשה כבר שוורץ

 התברר העסק, לפתיחת מתאימים
 יושב־ בשטח. היחיד לא שהוא לו

 אמנון שלו, הקבוצה הנהלת ראש
 התקשר צידון אותו. הקדים צידון,

 אלקולומברי, (״איציק״) יצחק עם
להס איתו והגיע ניסים׳ של אחיו

 בורקס סמי של סניף פתיחת על כם
 נפתחה החנות בקריית־ביאליק.

שבוע. לפני במוצאי״השבת
 לאל־ צידון בין ההסכם תנאי

 שהוצעו לאלה דומים קולומברי
 את קיבל צידון לשוורץ. בתחילה
הת והוא כסף, אין חינם הזיכיון

 של סחורה ורק אך למכור חייב
 להבדיל שצידון, אלא בורקס. סמי

 מרגיש ״אני שחקן. אינו משוורץ,
 לא תרגיל פשוט עשה שצידון

 אמנם ״אני שוורץ. סיפר יפה,״
 אבל מהקבוצה, משכורת מקבל
חשב העתיד. על גם לחשוב צריך

 ולהתבסס. העסק את לפתוח תי
 ולא עסקן שהוא צידון, בא והנה

 העסק. את לי חטף ופשוט שחקן,
 ושל שלי הפירסומת את ניצל הוא

 להתעשר.״ כדי אחרים שחקנים
 ״אני שונה. עמדה יש לצידון

 כבר אלקולומברי איציק את מכיר
חב ״אנחנו סיפר. שנד״״ עשרים

 איתו שעשיתי לעסק טובים. רים
 לקחתי לא לקבוצה. קשר שום אין

 אני ,להיפף הפרנסה. את אחד לאף
 אבל עסק, יפתח ששוורץ רציתי

 זה אוטו. לו שנקנה התעקש הוא
הת את קיבל הוא תקדים. כן גם

 יש ועוד בקבוצה, טובים הכי נאים
 מקום עוד יש מזה חוץ טענות. לו

 סמי לפתוח יכול הוא בשבילו.
בחיפה.״ בורקס

 אזרחי מודיעין
חוקר_______

הוא אחר ממורמר חקן
 בומה הקבוצה וקפטן השוער י■

 ייצג הקפטן, היותו מתוקף ויינברג.
 כנגד השחקנים טענות את בומה

 ה־ על בשמם חתם ואף ההנהלה,
 שעבר בשבוע לוורטמן. מיכתב
 במודיעין לחקירה ויינברג הוזמן

ההת דרישת לפי הבודק, אזרחי,
שחי פרשיות לכדורגל, אחדות

 נשאל החקירה במהלך בליגה. תות
 קיבל ואם אליו פנו אם ויינברג

 בקשר אחרת טובת״הנאה או כסף
 למכבי חיפה הפועל של להפסדה

 מחזורים כמה ,3:0 בתוצאה יפו,
הליגה. סיום לפני

 מאחרי עומד מי ספק לי ״אין
 עלילת- ״זאת ויינברג. טען זה,״

 שחייתי מפני עלי, שהעלילו שווא
 שלהם במאבק השחקנים של הנציג

 נזכרים פתאום מה צידון. נגד
 לחקור הליגה אחרי מחזורים כמה
להכ נסיון שזהו ברור 1 כזה דבר
 הם שבו הנשק זה שמי. את פיש

נגדי.״ השתמשו
 ב־ כנקמה המתפרש נוסף צעד

 יעקוב השוער רכישת הוא וויינברג
 לירות. אלף 700 של בסכום אסייג
בק שנים שש כבר משחק ״אני
 שוער הספיק עכשיו ועד בוצה

 צריך ״פתאום ויינברג. טען אחה״
ל לנסוע כשביקשנו שוער. עוד

 לנו אמרו בגרמניה, אימונים מחנה
 תמיד, כסף׳. אץ — פתאום ,מה

ב העלאה מבקשים כשהשחקנים
ופת כסף, שאין אומרים משכורת,

נו שוער לקנות אלף 700 יש אום
לא זאת השוער ודווקא 1 סף

 חיפה. הפועל של נקודת־התורפה
 אותי לדחוק נסיון שזה ברור לכן

 היא כיום שלי ההרגשה הצידה.
 שוקל אני טובה. ולא כבדה מאוד

אחרת.״ לקבוצה לעבור או לפרוש
מגו הם השחקנים של במיכתבם

ה וחשדות האשמות עוד ללים
מו המיכתב בגוף בצידון. קשורים

 סעיפים, תשעה של רשימה פיעה
 העבריינים להשתלטות הנוגעים

 עישון בהם מוזכרים הקבוצה. על
 הכספים גניבת באוטובוס, הסמים
 אחרות. ועבירות השחקנים מבגדי

השחק מייחסים העבירות מן חלק
״השו בפיהם המכונה לאדם נים

 על־ נשכר זה שאיש מסתבר מר״.
 על להגן כדי עצמו, צידון ידי

 ה־ מן העבריינים. מפני הקבוצה
 שאיש רק לא כי עולה, מיכתב

ש אלא הסדר, על שמר לא זה
העבריי עם יחד בעצמו, השתתף

 כך הביריונות. מעשי בביצוע נים,
 במיכתבם השחקנים לו מייחסים

 של מכוניתו גניבת מעשה את
קאופמן. אבי השחקן
 לא הוא הזה שהאיש נכון ״זה
 צידון, טען תכלת,״ שכולה טלית
 להבין צריך זאת עם יחד ״אבל
 הלכתי אני אותו. שכרתי מדוע

לש לחתול ,לתת של השיטה לפי
 בעייה שיש ראיתי החלב.׳ על מור
 מישהו לקחתי אז עבריינים, של

לדע הסדר. על שישמור מביניהם
 בסדר, תפקידו את מילא הוא תי

 ושם פה חריגים שהיו ולמרות
בהרבה. השתפר המצב

ש מהטענות אחוז 70 ״לדעתי
 לא כלל במיכתבם השחקנים העלו

 זה אחוז 20 ועוד אלי, קשורות
 ירדה הקבוצה אם עניינם. לא כלל

 לא זה מיקצועית, מבחינה השנה
 פועל- זה הגרעון ועניין אשמתי.

 קבוצה הקבוצה. של מהמישחק יוצא
 למיש־ קהל מביאה לא טובה לא

 כסף. ואין הכנסות אין ואז הקים,
 גם טוב, לשחק לא גם אי־אפשר

 ולהעמיד גבוהות משכורות לדרוש
 גר״ על בטענות לבוא וגם תנאים,

ביחד. הולך לא זה עון.
 ולא בבומה להתנקם ניסיתי ״לא

 אני תמיד שלא נכון אחד. באף
 ואולי אבא, כמו אליהם מתייחס

 אבל עלי. כועסים הם זה בגלל גם
 טובת את רואה אני להבין, צריך

 שהשחקנים רואה וכשאני הקבוצה,
 זד. מסרב. אני בדרישות, מגזימים

 זה חשבון בלי כסף לחלק נכון.
 את מקבל לא גם אני קל. יותר

 בענייני יתערבו שהשחקנים זה
 הנהלה יש צופים. לא זה פה רכש.
ו יקנו שחקן איזה קובעת והיא
ה בעולם מקום באף ימכרו. איזה

כ בנושאים קובעים לא שחקנים
 הכסף תמורת מיקצועגים. הם אלה.
 לשחק, צריכים הם מקבלים שהם
!וזהו

 הטענות שכל בטוח גם ״אני
ש מה המסווה. רק זה העלו שהם
 אותם הסיתו פשוט: זה כאן קרה

לל אפשר זה את 7 הסית מי נגדי.
 אחרי ימים חמישה מעובדות. מוד

 מוטל׳ה למאמן, הודענו הליגה סיום
 לו מחדשים לא שאנחנו שפיגלר,

 כנראה זה הבאה. לשנה החוזה את
 פתאום, והנה, מאוד. אותו הרגיז
 התאספו־ התחילו זה, אחרי תיכף

ההנ נגד והסתות ובחישות יוח
 טענות מיני כל צצו פתאום הלה,

עליהן.״ שמענו לא בכלל שקודם
ש צידון, לדברי בתגובה

ש מי על להצביע התיימר
 אמר ההאשמות, מאחורי עומד

ב עבודתי את ״עשיתי שפיגלר:
 מה לי אין סדר. חסל ובזה קבוצה
ש אלה צידון. דברי על להגיב
 הקבוצה למען העבודה את עושים

 כזאת, לרמה לרדת צריכים לא
 מהסוג האשמות על לענות כדי

 בבתי- ושהתפלל שצדיק, מי הזה.
 להתפלל צריך לא מפוארים, כנסת

 בתי- כמה בחיי עברתי אני בשוק.
 אני שלי הנוכחי ובגילגול כנסת,

 השופכין. בביב להתפלש צייד לא
יח לו שהיו מאמן לכל מאחל אני
 שהיו כמו השחקנים עם טובים סים
 תוכניות הרבה כיום לי יש לי.

 שאתייחס מכדי לעשות, מה והרבה
צידון.״ שהשמיע לדברים

■ היימן יוסי
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