
 כעוגת־שמרים, פח1ת הגירשז רבות, השחיתרנת ריקה, הקופה
טובעת האדום הדגל וספינת בשער עומדים כונסי־הנכסים

קן־צושח הסועד

שווייצר מאמן
המלך! שווה כמה

 אגודת של מצבה לבדיקת הוועדה ליו״ר כיאה
 חודש לפני הקים הוועדה את תל־אביב. הפועל
 וצעירים ספורט לנועה האגף יו״ר ישי, יעקב

 קאופמן, תדי להקמתה דחף בוועד־הפועל.
 ברנר, בבית מועצת־הפועלים של החדש המזכיר

 ריקה, קופה בהפועל, מפולת שגילה אחרי
 שקיבל קשה ירושה — לא ומה שחיתויות
 בן־מאיר, רב הכנסת מחבר בעיקר מקודמיו,

 תל־אביב פועלי מועצת מזכיר שנים במשך שהיה
ואילך). 13.11.85 הזה (העולם
 את לנקות מבקש קאופמן תדי

 חותרים אותו. בולמים אך האורווה׳
 לסלקו מבקשים סמכויותיו, תחת

 בן־ דב כך. ממש ממועצת־הפועלים.
 חושש הוא החותרים. בראש מאיר

 מלוכלכת כביסה מתליית מגילויים,
 נאמניו את מכפישים הכרך. בחוצות

 עלילות, עליהם מעלילים קאופמן, של
 בעזרת — הרע בלשון אותם רוצחים

 הבוסים, את המשרתים עיתונאים,
 עסקן לכל הטבות. עליהם המרעיפים

שלו. עיתונאי
 דרשו שההנהלות מצב ״נוצר אלמוזלינו: כתב
 לפעמים שחקנים, עם הסכמים לחתום לעצמן
 כספי לכיסוי לדאוג בלי כלכלי, הגיון לכל מעבר

 עובדות. בפני מועצת־הפועלים את והעמידו
אלה עובדות עם השלימה מועצת״הפועלים

 בדיעבד...״ הסכמתה את נתנה ולפעמים
 הודח? מישהו האם הדין? את נתן מישהו האם
דבר. שום

 המשיכה המיקצוענית, העסקונה המושחתים,
בעמדותיה. להתבסס להתחפר,

 אלמוז־ הוסין! זה,״ מניהול ״כתוצאה
1ב־ המוערך גירעון ״התהווה לינו,

סגנגר^־

 דולר, וחצי במיליון ,1985 באוגוסט
 מצטברים חובות הגדול חלקו כאשר

 משנים הגדול בחלקם למם־ההכנסה,
יש דולר. אלה 850בכ־ המוערכים עברו,

 למם־ שולמו לא זו בשנה גם כי לציין
המתחייבים...״ התשלומים ההכנסה

 בסכנה המעמיד כזה, ענק גירעון צוברים איך
 הספורט של הסדיר תיפעולו המשך את ממשית
 רוב כאשר — וכדורסל כדורגל — הייצוגי

 היקר ענף־הכדורסל, חשבון על נזקף החוב
 אלה? כספים תל־אביב הפועל חייב למי מאוד?

נושיו? הם מי
״הת בהמלצותיו: אלמוזלינו זועק

 וראשונה בראש היתה הגירעון הוות
 ולפעמים מוטעית מדיניות של תוצאה

קבי שחקנים, ברכישת בלתי־אחראית
 חובבני וניהול גובה-התשלומים עת

 מערכת-הכספים של ובלתי-אחראי
 ״ממליצה כך עקב שונים.״ גורמים מצד

 מבקר־ההסתדרות את לבקש הוועדה
 על ומוסמכת יסודית בדיקה לערוך

 מאז והחובות לגירעון שגרמו הסיבות
לכך.״ האחראים מי ולקבוע 1980

 מבקר־ של עובדיו פקדו ימים כמה לפני
 ונטלו ברנד בית את שטנגר, שלמה ההסתדרות,

 מתיקי מסווגים מיסמכים של ערימות עימם
תל־אביב. הפועל

 להתעמק הביקורת יכולה בו הנושאים אחד
 שלום הכדורגל שחקן של רכישתו פרשת היא

אביטן.
תל־ הפועל נצרך הכדורגל עונת פתיחת ערב

 צרעות!״ של קן זה תל״אביב פועל̂ 
י /  זכות״היוצרים את לעצמי זוקף איני1 /

 תל־ להפועל שהודבק הבלתי־מחמיא לתואר
 החריף המישפט אותו. המצאתי אני לא אביב.
 אליעזר )38( הצעיר לעורך־הדיו כולו שייך

 היועץ לאחרונה עד שהיה גולדשמידט, (״אלי״)
 וגם הגדולה, אגודת״הספורט של המישפטי

 גולד־ שלה. מחלקת־הכדורגל של היושב־ראש
 כי שחש אחרי התפטרותו את הגיש שמידט

 של האדום הדגל וספינת נפש עד מים הגיעו
 במהירות והולכת טובעת תל־אביב פועלי מועצת

רבה.
הדר. ולא לו תואר לא צרעות. של קן

 צרורות. בצרות תל-אביב הפועל
 פי על קופתה על השתלטו כונסי-נבסיס

 ששמותיהם שחקנים, בית-מישפט. צו
 את וחמישי שני כל מקשטים הנוצצים

 הספורט מעמודי לבד טורי-הרכילות
 הנושים עם נמנים בכלי-התיקשורת,

 והגירעון ריקה והקופה — הנכבדים
כעוגת־שמרים. תופח

 שהיה אלמוזלינו, נתן קבע ימים כמה לפני
 מתנהלת תל״אביב הפועל כי ההסתדרות, גיזבר

המעטה, לשון נקט אלמוזלינו רשלני. באורח
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