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ההצגה! בעד הוגן תשלום לשחקנים ולתת הרשימות

גת;יה מכבי •
 ושי ,הקודמת בעונה הטבלה בראש שכיכבה קבוצה

 תיפארת את לה שיחזירו חדשים, חיזוק לשחקני זקוקה
האפ על מאיימת שחקנים של ההעברות הקפאת העבר.
 המקור שהם המאוכזבים, אוהדיה את להשביע שלה שרות

 השחקן את רכשה היא הקודמת בעונה כספיים. לרווחים
 זר נטע בו הרואים האוהדים, בלחץ אשר בוני, ויקטור

 להישאר יאלץ הוא האם הספסל. על לשבת נשאר בנתניה,
בוו רוצה שלא בקבוצה

כגי־יהדדה •
 שימשכו כוכבים, לרכוש לה מאפשרת שקופתה אגודה

 סולמי, לדויד גרמה שההקפאה בעוד למישחקיה. קהל עוד
 לשחקן להכתיב בקבוצה, החזק והאיש האגודה מזכיר
 שבהם הכספיים התנאים את איתו, המסוכסך קירט, שלמה
 על העולה סכום לקירט מציעה היתד. קבוצה כל ישחק.
בה. לשחק שיעבור כדי לירות, מיליון

 לא בני־יהודה שאוהדי טובים, בן אהוד כמו שחקן
 סכום מאגודתו לדרוש יכול היה עליו, לוותר מוכנים
 אילץ ההקפאה חוק אולם לירות. מיליון שני על העולה

קבוצתו. לו שמכתיבה מהסכום רבע לקבל אותו

כאר־שכע הפועל •
ה כתר על החולמים רבים, אוהדים יש לבאר־שבע

 שחקני- לרכוש לד. תאפשר הרשימות פתיחת אליפות.
הטבלה. לראש הבאה בעונה אותה לעלות שיוכלו חיזוק,

ובן־טובים דמתי כדורגלנים
כסף הרבה שווים

 שחקני- תל־אביב. מהפועל שהושאל שורצבוים, אשר
עם נאלצו לגזיאל, ודויד שולר כעודד נוספים, רכש

1■ 1 ח 1 1*1 ה 1
 בחוק שוב דנים האגודות שנציגי עובדה ןך*

י /  טעות זו שהיתר, מוכיחה השחקנים, הקפאת 1 /
 הפועל מאמן שוויצר, דויד מצהיר אותו,״ להמציא גדולה

תל־אביב.
 שללה אשר בעולם הראשונה המדינה היא ישראל

 ישחק. שבה קבוצה לעצמו לבחור הכדורגל משחקן
הח שחקנים, רכישת בשוק המאמירים המחירים לנוכח

 לסגור היא הנכונה שהתרופה באגודות, העסקנים ליטו
 שהאגודה המחיר מהו שחקן לכל ולקבוע הקבוצות, את

 ״שינהלו שוויצר, אומר הזמן,״ ״הגיע לו. לשלם מסוגלת
 קידום שלמען יבינו, אשר אנשים רק הקבוצות את

השחקן.״ את ולהבין הרשימות את לפתוח יש הספורט
 בעונה שתוגש הכדורגל, הצגת על החוק ישפיע איך

הירוק? כר־הדשא על הבאה

תל־אכיב הפועל •
 של בסכום עונות שתי לפני נקנה )25( בוזגלו יעקוב

 בשוק מאוד יקר כמחיר אז שנחשב לירות, אלף 700
 ששולם המחיר על האגודה את פיצה לא הוא השחקנים.

 ואת גופניות, מפציעות סבל העונה בתחילת עבורו.
 עוד לו אין היום צעירים. שחקנים שני תפסו מקומו
 היה יכול אילו הספסל. על יושב והוא בנבחרת, מקום

 כישוריו, את למצות חוזר היה הוא אחרת, לקבוצה לעבור
נכבד. כסף סכום ולהרוויח

 לשחקן הקודמת בעונה נחשב )30( יעקוב זיתוני
 בנבחרת, מקומו את מאבד הוא היום ניסיון. עם מוכשר
 יוכל שבה לקבוצה, לצאת האפשרות ממנו ונמנעת

 סיום לקראת יותר, גבוה כסף סכום ולהרוויח לשחק
כדורגל. כשחקן שלו הקארירה

ראשון־לציון הפועל •
בשוק. מבוקשים שאינם צעירים- שחקנים עם קבוצה

שימשון •
 אגודות יש ביותר. המבוקש השחקן הוא דמתי גידעון
 לא באגודתו לירות. מיליון 10ב־ אותו לקנות המוכנות

 למנהלי• יגרום שהסכום יתכן אולם עליו, לוותר מוכנים
 דמתי גידעון שוב. המפתה ההצעה את לשקול האגודה

 אגודה ובכל למיגרש, רב קהל המביא לשחקן נחשב
 שיכולה מהסכום יותר גבוה תשלום לו לתת מוכנים היו

לו. לשלם דלה, שקופתה כשימשון, אגודה
 לאחד נחשב שימשון, בקבוצת השוער יצחק, בלאיש
 לו הציעו רבות קבוצות בליגה. המצטיינים העווערים

 בשינד לשחק להמשיך חייב שהוא בעוד אליהן, לעבור
 המתמשך וסיכסוך, הפרות־מישמעח של מיטען עם שון,

 לו לשלם מסוגלת לא שימשון כי העונה, כל לאורך
כישוריו. עבור הוגן כסף סכום

תל־אכיב מככי •
 הצליח לא ירושלים, בבית״ר שפרח הנערץ, נוימן דני

 תרם, לא הוא מכבי לאגודת תל־אביב. במכבי להתאקלם
 ההקפאה ממנו. לאגודה שהיו הגדולות הציפיות למרות

 בן לצד ירושלים, בבית״ר לשחק לחזור לו איפשרה לא
 ואילו כבעבר. באהדה שוב ולזכות מלמיאן, אורי זוגו,
 אשר שחקני־חיזוק, לרכוש יכולה לא תל־אביב מכבי

 ההכנסה מקור שהם הרבים, האוהדים את אליה יחזירו
אפורה. לקבוצה ולהפוך לשקוע עשויה והיא לקופתה,

יפו מככי •
 מאגודות מונע אשר מחוק־ההקפאה, הנהנית אגודה

 מוכנות קבוצות הרבה שחקנים. ממנה לגזול אחרות
 יפו, מכבי של המצטיין הבלם ליאון, מוצי עבור לשלם

שיידרש. סכום כל
רמת־גן הפועל •

בשחקן ולהחזיק להמשיך לקבוצה איפשרה ההקפאה

נוימן ופדורגלן זלצר מאמן
מישחק ולא שם נתן

 האפשרות מהם ונמנעה בקבוצה, להישאר ההקפאה
לתרום. יכולים היו שבהן לקבוצות לצאת

רמת־־עמידר מככי •
יכו אינן אחרות שקבוצות מכיוון מההקפאה, נהנית

הלאומית. בליגה להישרד מצליחה והיא להתחזק, לות

חיפה הפועל •
 כשחקני־ נרכשו תאשמע ונחום מיאלי אלי שורץ, שלום

 בקבוצתו כוכב היה מהם אחד כל החולפת. בעונה חיזוק
הסוב מהאגודה רורנחת לא הם העונה ואילו הקודמת,

 העונה, לסיום חיכה מהם אחד כל כושל. מניהול לת
 הפועל תוכל ההקפאה בזכות מהקבוצה. לצאת כדי

 שחקני־חיזוק של משירותם נוספת עונה ליהנות חיפה
אלה. מוכשרים

יהוד הפועל •
 במרכז הנוכחי ממצבה שנהנית ללא־יומרות, קבוצה

ה דירבון את מונע חוק־ההקפאה של וקיומו הטבלה,
שחקנים.

פתח־תקווה הפועל •
 שחקנים הם זיתון ומשה ברטר עמוס נימני, ויקטור
 עיניים. אליהם לוטשות אחרות שקבוצות מוכשרים,

 במקום לדרוך להמשיך אותם מאלצת בקבוצתם ההקפאה
מיקצועית. מבחינה

פתח־־תקווה מבכי •
 ממנה יגזלו שלא כדי הקפאה, של מצב מעדיפה

לרכוש. מוכנות היו אחרות שקבוצות מוכשרים, שחקנים

כפר־סכא הפועל •
כנ״ל.

ירושלים הפועל •
 בעונה שרכשה הקבוצה את יציל ההקפאה ביטול

 פיגנבאום, ויהושוע אביטן שלום שחקנים, צמד הקודמת
 הישראלי. בכדורגל ניסיון וכבעלי כמוכשרים הנחשבים

 פסקו לא הירושלמית בקבוצה כף־רגלם שדרכה מהרגע
 כולה. בקבוצה האווירה את שהעכירו ביניהם, הסיכסוכים

 מבלי משכורת, להם שילמה האגודה שבו מצב נוצר
תרומה. מהם להפיק

 תעלה למיגרשים, קהל שימשוך כוכב, אחדי ״הריצה
 אגודה ״אם שוויצר, דויד מצהיר בשוק,״ מחירו את
 היא מגיש, שהוא ההצגה עבור לו לשלם מסוגלת לא

 לעבור היא השחקן של הזכות מהמפה. לרדת חייבת
 לו. המתאים המקום את שיימצא עד לקבוצה, מקבוצה

בכדורגל.״ המיקצועית הרמה את נעלה כך רק
 את להסיר מסוגלת אינה לכדורגל התאחדות אם
 יותר חזק האגודות של הכספי שהאינטרס משמע, החוק,

בארץ. הכדורגל ספורט שחקן מטובת


