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המאמן שד האמיתיות ההכנסות ־ מעורערים
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אינה הנבתרת

ח1ך ך1ץ  אלמוג, מיקה מגדיר כך !
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מנמל. עם יחסיו את (משמאל), רגל

 לדרישתו והגיעה המאמן של משכורתו
 ממתנגדיו כמה של חקירה אך המקורית.

 גילתה, לכדורגל בהתאחדות מנסל של
 בתשלומים היחיד המרכיב אינו שהשכר
מקופת־ההתאחדות. מנסל שמקבל

לחו נטו לירות אלף 225 של משכורת
 של למס־ההכנסה תוספת — פירושה דש
 התאחדות חודש. מדי לירות אלף 200כ־

מפו וילה מנסל עבור שכרה הכדורגל
עבו משלמת והיא בהרצליה-פיתוח ארת

לי אלף 63 שהם לחודש, דולר 700 רה
 עבורו רכשה גם ההתאחדות לחודש. רות

 שבט, מסוג חדישה אמריקאית מכונית
 ההתאחדות לירות. ממיליון יותר שמחירה
 ומשלמת מנסל של המכונית את מחזיקה

נוס לירות אלפי עשרות כמה זה עבור
משת ואינו כימעט מנסל לחודש. פות
 להשתמש נוהגת אישתו במכונית. מש
דו בן־דוד, אברהם הניבחרת, ומנהל בה,
לאימונים. להסיעו אג

 לו מבטיח גם מגסל של העבודה חוזה
 ולרעייתו. לו בשנה, טיסה כרטיסי צמד
 —לונדון—תל-אביב טיסה כרטיסי שני

יש לירות אלף 220כ־ עולים תל-אביב
 שלו. למולדת מתגעגע מנסל אך ראליות.

 במיג- רבים ריגול״ ל״מסעות יוצא הוא
בחוץ־לארץ. רשי־הכדורגל

ל הלאומי המאמן עלות של סך־הכל
 שקברניטיה לכדורגל, ההתאחדות קופת

)48 בעמוד (המשך
_ _ _ _ _ 44 ^

 בהרצליה־פיתוח עבורו שנשכרה המפוארת הווילה של דלתה סף עלפרידה
 יושב מנסל :משמאל בתמונה למישחק. בצאתו מאשתו מנסל נפרד

משחק. עדיין טורק ריפעת פרש, כבר משמאל, הנראה שפיגל, גיורא הניבחרת. באימון

ת כבד וא ף* א דו 2500 מקבל ז
! /  אחד בזעם קרא לחודש!״ נטו לר 1 /

 לא הכדורגל. התאחדות הנהלת מחברי
ש מי כל נרעש. חבר־הנהלה אותו רק

 משכורתו על האחרונים בשבועות שמע
 הישראלית, הכדורגל ניבחרת מאמן של
נדהם. מנסל, ג׳ק ג׳ון

 הרגישו הכדורגל התאחדות אנשי גם
בי משנה יותר כשלפני מרומים. עצמם

 היום הוא שערכה זו, משכורת מנסל קש
 שלא החליטו הם נטו, לירות אלף 225

 מנסל הודיע אז שלו. המינוי את לאשר
 לקבל מוכן שהוא מלונדון טלפון בשיחת

לחו דולר 1250 :הסכום מחצית את רק
 ל־ נכנעו ההתאחדות הנהלת חברי דש.

 מיכאל ההתאחדות, יושב־ראש של לחצו
המינוי. את ואישרו אלמוג, (״מיקה״)

הוכפלה שנה חצי שתוך התברר עתה

ם היחסים ־ מצליחה מיי הפני

מתפקידו לפרוש עומד ההתאחדות ירד ־ התגלו


