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* טו ף שפ  קלדרון, רובי של י
י  היד, לשעבר, הכדורגל כוכב •

 ג׳ון פרשת של מהדורת־כיס מעין
ב השבוע שהתפוצצה דה־לוריאן,

 של שעריהם את וכבשה עולם
 באותו והניוזוויק מגזין הטייס
שבוע.

בש יפה־תואר גבר דה־לוריאן,
מכו תעשיין לחייו. החמישים נות

 לאשה נשוי בארצות־הברית, ניות
המכוב מהאנשים ואחד יפהפיה

האמריק בחברה והמצליחים דים
 בחשד בלוס־אנג׳לם נעצר אית,

קילו־ במאה סחר בעיסקת שהסתבך

הת שם לארצות־הברית, מישפחתו
ו רבות, שנים כבר הוריו גוררו

לפ נעליים. בעיסקי לאביו הצטרף
 קלדרון של שמו נקשר כשנה ני

 נחשד הוא גדולה. סמים בעיסקת
ליש ייבא אחרים עם שיחד בכך
 הירואין, קילוגרם ■וחצי שניים ראל

 ושיובא בתורכיה, בכספו שנקנה
 בלדר על־ידי צרפת דרך לישראל

אמריקאי.
 דזדלר של שהמניע בעוד אולם

 אין לכל, ברור היה למעשהו ריאן
 הסתבך מדוע היום עד ־מבין איש

היה לו *הסמים. בעיסקת קלדרון

הוא אבל - הבל לו היה

 ברור, היה שלו המניע קוקאין. גרם
 להרבה בדחיפות זקוק היה הוא

עסקיו. את להציל כדי כסף,
 השלושים בשנות קלדרון, רוני

 נאה לאשה נשוי לחייו, הראשונות
 כעשר לפני היה בנות, לשתי ואב

 ב־ המוכשר הכדורגל כוכב שנים
 19 בגיל במדינת־ישראל. ׳יותר
 הנוער בנבחרת גם קלדרון שיחק

 ישראל. של הבוגדת בנבחרת וגם
 במישחקים שערים הבקיע הוא

למ כבוד הרבה והביא בינלאומיים
עם היגר שנים כחמש לפני דינה.

ית בעניינו, רגיל מישפט מתנהל
 דוכן־הע־ על עולה היה שהוא כן

 מתגלים. היו ומניעיו ונחקר דים
 וסניגורו, באשמה, הודה קלדרון אך

 על אותו העלה לא לידסקי, צבי
 כנראה תישאר ולכן דוכן־העדים,

 ובלתי- מיסתורית המעשה סיבת
ידועה.
 שחקן ישב המישפט תחילת לפני

 בית־המישפט במיסדרון הכדורגל
 לידו ישבו העבר. מן חברים מוקף

 מרדכי והמהולל הוותיק השחקן
פייגג־ יהושע שפיגלר, (״מופלה׳׳)

 היו שווייצי. דוויד והמאמן בוים
 ויושבי- ספורט עיתונאי גם בחבורה

 היתה כדורגל. קבוצות של ראש
 מחזור למסיבת מתאימה תמונה זו

 ההבדל בכדורגל, העבר כוכבי של
 קלד־ של האחת שידו היה היחיד

 לשוטר באזיקים בבולה היתד, רון
ב להודות עמד והוא לידו, שישב
בכ וסחר יבוא של החמורה אשמה

המוות־הלבן. של גדולה מות
הראויים
למדים

תו ח פ ש  עזבה קלדרון של י
׳  עדיין היה כאשר הארץ את *
להיש העדיף הוא אך צעיר, נער
 לשחק ולהמשיך לבדו כאן אר

 מאוד מוכשר היה הוא כדורגל.
 קבוצות מזהיר. עתיד לו וניבאו

 התחרו הלאומית מהליגה כדורגל
 סיים הוא לפיתחו. ושיהרו עליו

 שוחרר, ואז בצה״ל וחצי שנתיים
 שהוא בכך התחשב שהצבא מכיוון

 שמישפחתו בארץ בודד חייל היה
בחו״ל.
 עם התחתן גם מאוד צעיר בגיל

לו ונולדה יעל, נעורים, חברת

 סכומים אמנם הרוויח הוא בת.
כל בסיס לו היה לא אך גבוהים,

 שחקני של המישחק ושנות כלי,
מאוד. מוגבלות כדורגל
 של ראשו על ניחתה קשה מכה

הכדו התאחדות כאשר קלדרון,
 רק כי הוראה הוציאה בארץ רגל

 ראוי בצה״ל שירותו את שסיים מי
 נבחרת־ישראל. מדי את ללבוש
ב היה שנה בחצי שירותו קיצור

מה לפרוש נאלץ הוא עוכריו,
 הוא כושרו. בשיא בעודו נבחרת
 בה־ כדורגל לשחק אמנם המשיך

ב זה היה לא אך רמת־גן, פועל
 ירדו רווחיו גם הורגל. לה רמה

בפ מזלו את גיסה והוא בהתאם,
עז העירייה ברמת־גן. עסק תיחת

ני שאותה מיסעדה, לפתוח לו רה
 המיס־ אולם שותפים. עם יחד הל

המ קלדרון ונסגרה, נכשלה עדה
בדי מישפחתו עם להתגורר שיך

 עתיד כל ראה ולא שכורה, רה
במדינת־ישראל.

 על־פי מבקר היה תקופה באותה
 וגבעתיים רמת־גן עיריית בקשת

 מרצה היה הוא בעיר. בבתי־ספר
התל לשאלות ומשיב כדורגל על

בלי אותו העריצו ואלה מידים

 שוב כבש בארץ הכותרות את
 הוא כי התברר כאשר ,1981 בשנת
 עם גדולה סמים בעיסקת חשוד
 מתעלומות אחת עוד לביא. ניסים

הש בין ההיכרות היא המישפט
 בראשית היה שקלדרון בעוד ניים.
בכדור הנוער אליל השבעים שנות

 אחר. מסוג גיבור לביא היה גל,
 ברא־ הבנק בשוד התפרסם הוא

והמס הנועזים אחד שון־לציון,
 במדינה. אז שקרו ביותר עירים
 המדינה את מייצג קלדרון ובעוד

 לה ומביא בינלאומיים במישחקים
מא שנות 18ל־ לביא נידון כבוד,

 וריצה הגדול בשוד חלקו על סר
בכלא. אותו

מעונ שלישים שני ריצוי אחרי
וח כשנה לפני לביא שוחרר שו,
 כל ברשיון. כאסיר ממאסרו צי

 הרשיון תנאי הפרת או עבירה
 לחמש לכלא להחזירו היו עלולות

 נסע שיחתרו עם נוספות. שנים
אוק חודש ובתחילת לפריס, לביא
להת עבר שעברה בשנה טובר
בפא לת־קלרי במלון בחדר גורר
 שבא קלדרון, רוני עם יחד ריס

מארצות־הברית.
לביא, את להבין אולי אפשר

בשיאו, היה כאשך 111111 — |1ך
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אוהדי־ של בפיהם בהערצה נישא ושמו בינלאומיים

 של פניהם מעל מאז מש החיוך במדינה. הכדורגל
 מאסר הוא לו המצפה העונש יעל. ואשתו, קלדרון
פיזי. באופן גם הצעיר בכדורגלן ניכר השינוי בפועל.

בישראל הלבן המוות
תדג׳ר, גבריאל ד״ר ועוזרו, בלוך בצלאל ד׳׳ר

ההי־ סכנות על חוות־דעת לבית־המישפט מסרו
מיס־ ועל והנפשית, הגופנית השפעתו על רואין,

 בחוות־דעת מהירואין. בישראל המוות מיקרי פר
המומחים: מציינים זו

 מזו חמישה פי גדולה ההירואין של פעילותו
של בעוד מישפחה. מאותה שהוא המורפין, של =י
הרי בממוצע, זריקות 30 אחרי מתמכרים מורפין 5:

 זריקות שבע אחרי באה להירואין ההתמכרות
 של הקבלה ובצורת בכמות תלוי זה וגם בלבד,
 להירואין ההתמכרות יכולה רבים במיקרים הסם,

מהירה. יותר הרבה להיות
 הרגשות ביצירת הגוף על משפיע ההירואין

דכאוני, מצב־רוח עייפות, רעב, בלתי־נעימות,
 (אופורייה). לעילזון פיתאומי באופן להפוך הנוטה

והזיות. תעתועים חזיונות הסם גורם לפעמים
 בהירר שימוש על־ידי לעילזון שההגעה מכיוון

 ביותר גדולה בטוחה, וכמעט מהירה היא אין
 אליו. ההתמכרות סכנת
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 למנות בדם הדרישה גוברת ההתמכרות אחרי
 בחוסר־שינה, מגיב והגוף הסם •של מוגברות
עי קלקול אין־אונות, חולשה, רזון, עצירות,

 במערכת־העצ־ והפרעות הגוף על מורסות ניים,
בים.

 .1969 בשנת איש אלף מהרואין מתו בגיו־יורק
 אחד מיקרה אף נרשם לא 1974 שנת עד בישראל

 מיקרים שני היו 1975 בשנת מהרואין. מוות של
 מיקרים 14 כבר היו 1979 בשנת לבן, מוות של

 מהירואין. מוות מיקרי 23 היו 1980 ובשנת כאלה,
 לרפואה המכון של סטטיסטיקה על־פי (הנתונים
באבו־כביר). מישפטית

 פר- באופן נשקפת, הגדולות הסכנות אהת
 מכורים מהסם. להיגמל למנסים דווקא דיכסאלי,
 אחר־ וחוזרים גמילה תקופת העוברים להידואין

 מהמנה מייד למות עלולים בסם, לשימוש כך
 על מאוד חזקה בצורה משפיעה אשר שלקחו,

מה. לזמן מהירואין שנגמל גוף
 בסם משתמש שאינו לאדם קטלנית כמות

מיליגרם). 60( גרם 0.06 היא

 היה קלדרון של ״ביקור גבול.
 שר של ביקור מאשר יותר מסעיר

 מזכיר שהיה מי העיד בממשלה״,
הגדו הצלחותיו גבעתיים. עיריית

 לעירייה גרמו נוער בחינוך לות
 לכדורגל בית־ספד הקמת לתכנן
בעיר.

התלב אחרי ,1977 בשנת אולם
ה את קלדרון עזב רבות, טויות

 מיש- לארצות־הברית. וירד ארץ
בנע במיסחר שם עוסקת פחתו
 ל־ יש העדים, אחד ולדברי ליים,

נעליים. חנויות 14 מישפחה
ה חבריו איבדו מא־תה.תקופה

ל מפעם איתו. קשר ישראליים
 לאר־ מהם מי הזדמן כאשר פעם,

 כוס איתו שותה היה צורדהברית,
 ובשנת זיכרונות. ומעלה קפה
 עיריית מזכיר של נסיון היה 1978

ל קלדרון את להחזיר גבעתיים
 מאוחר כבר היה זה אך ישראל,

 רוצה היה כי ענה קלדרון מדי.
 לעיסקי נכנס כבר הוא אך לחזור,

 באר- חייו את וביסס המישפחה
צות־הברית.

 את במהירות לעצמו להחזיר שרצה
 התחתון העולם בראשות מעמדו

 בכסף, כיסיו את ולמלא בישראל
 שישב הרבות השנים על כפיצוי
 קניית הוא תיכנן כאשר ולכן בכלא.
 בתורכיה הרואיין של הגונה כמות

רוו עשיית לשם לפאריס והברחתו
 משום בכך היה לא .מהירים, חים

 ה־ בעולם מעורה היה לביא פלא.
 הרבה לו והיו מנעוריו, עברייני
 מבית־הסו־ יצא כאשר גם קשרים

הר.

 מיצעד
כוכביס

ת ^ מ ב קלדרון עסק זאת עו
בס ורק אך בישראל היותו /

 הכיר לא הוא בשחר־נעוריו פורט.
 בדבר עניין לו היה ולא עבריינים

 בארצות־ כי יתכן מכדורגל. חוץ
 שד.כ־ חדשים, חברים הכיר הברית

 המהירים העסקים בסוד אותו ניסו
לער שלו איש־הקשר הקל. והכסף


