)המשך מעמוד (17
אביב לחלוץ מרכזי .תחילה התנהלו שיחות עם
ויקי פרץ ,חלוץ שימשון תל־אביב)שהיה במכבי
תל־אביב בעת המו״מ והיה זכאי לשיחרור
מהקבוצה( ,אך הוא העדיף את שימשון.

מחירי החלוצים בליגה הלאומית
עולים על־פי היצע וביקוש .יש מחסור
בחלוצים טובים .בחמש השנים האח
רונות לקתה הפועל תל־אביב בשורת
חלוצים חלשה והתקפותיה לא
הסתיימו בהבקעת שערים .טיכסו ו
מצאו עצה.

על דעת המאמן ,דויד שווייצר ,הוחלט לנסות
להביא את שלום אביטן ,חלוץ הפועל באר־
שבע ,לעיר הגדולה .בבירת הנגב קראו לו
״מלך״ ,אך ההנהלה שם רמזה כי תוכל להסתדר
בלעדיו .שכרו בבאר־שבע נע בין  30ל־ 40אלף
דולר לעונה .הוא רצה מאוד לשחק בהפועל
תל־אביב ,בעיקר אצל המאמן שווייצר.
באחת ממוצאי־השבת של חודש אוגוסט
) 1985כנראה( התנהל מו״מ מתיש ,שנמשך
חמש שעות ,בביתו של המאמן שווייצר בין
אביטן לבין יו״ר מחלקת־הכדורגל ,עורך־הדין
אלי גולדשמידט ,שהיה גם היועץ המישפטי של
הפועל .בתחילה ביקש אביטן בין  30ל־ 40אלף
דולר ועוד הטבות ,אך בסיכום המו״מ הסכים
לרדת בתביעותיו באורח ניכר.

בהגיע המו״מ לסיום ,מיהר שווייצר
לספק לגולדשמידט טופס מיכתבים של
מלון ״מוריה״ ,אשר לשפת ים־המלח,
שהיה במיקרה מצוי בביתו ,שעליו
כתב הפרקליט את ההסכם )ראה
גלופה( .אין בו תאריך ויש מחיקות,
חתומים רק גולדשמידט ואביטן.
הבוסים של הקבוצה ,שאימצו את
ההסכם על אף הליקויים הרבים שבו,
בגלל היות אז גולדשמידט גם היועץ
המישפטי של הפועל גם יו״ר מחלקת-
הכדורגל ,אך עתה — אחרי התפט
רותו משתי עמדות־הכוח שאצר בידו
ובשל המצב הכספי הקשה — נטפלים
אליו ,מבקשים את ראשו ,אומרים כי
״לא יוכלו לעמוד בתנאי החוזה,״ יתבעו
אותו לדין ,כי ״לא נוכל לכבד את
ההסכם,״ ועוד כהנה וכהנה.
כך הוסכם בין הפועל לשלום אביטן:

מזסיר קאופמן

בן־מאיר

צריך לנקות א ת האורווה

אחרי ירושה קשה -
• אביטן מצהיר כי הינו שחקן משוחרר ויכול
מבחינה מישפטית לשחק בהפועל.
• בתמורה יקבל אביטן את הסכומים הבאים
עבור עונת :1985/86
א .סך של  10,000דולר עבור הכרטיס5,000 :
דולר ב־ 15באוקטובר ו־ 5,000דולר ב־ 5בינואר.
ב .סך של  1,800,000שקל לחודש במשך 10
חודשים ,החל מחודש ספטמבר.
ג .סך של  300אלף שקל לנקודה.
ד .מענק עבור ניצחון בגביע ייחשב כניצחון
ליגה.
הסכומים בסעיפים ב.ג.ד .יעודכנו בהתאם
לתוספות־היוקר במשק.
• אניטן מתחייב שלא להתראיין בכלי־
התיקשורת אלא אם קיבל לכך רשות מראש
מהמאמן .היה ויפר הוראה זו ישלם קנס בשיעור
שייקבע על־ידי המאמן.
• אביטן מתחייב לשחק בהפועל תל־אביב

בלבד ולא בשום קבוצה אחרת — למעט הפועל
באר־שבע ,אם הסכם זה לא ייצא לפועל.
• הסכם זה מותנה בהבאת שיחרור להפועל
תל־אביב לא יאוחר מיום  26.8.85ללא תמורה
כלשהי.
• בנוסף לאמור מתחייבת הפועל תל־אביב
לשכור דירה ולשלם את שכר־הדירה בלבד
ולהעמידה לרשות השחקן עד תום העונה ללא
כל השתתפות מצירו בשכר־דירה.

,,שעממה
^ שאין מגמתה!"
ך* הסכם ,החסר תאריך ,מציין את השכר
 1 1החודשי ,אך לא נאמר אם מדובר בדולארים,
בשקלים או בכל מטבע אחר .עורך־הדין גולד־
שמידט הרגיע בציינו כי המדובר בשקלים ברוטו.
אביטן עשוי לזכות בעוד מאות אלפי שקלים על

החובות 1,252,335 :דולר
ך*הלן נסיון לפרט את חובות הפועל
✓ליו ם  10בדצמבר  ,1985הנחשף כאן
לראשונה מתוך דוח פנימי של הפועל מחוז
תל״אביב .אך סך כל החוב 1,252,335 ,דולר,
אינו מלא כלל ועיקר .יש להוסיף עליו
לפחות עוד  200אלף דולר למס-הכנסה עד
 31במארס  ,1985ועוד סכומים נכבדים
למס״הכנסה ,בגין שנת הכספים שהחלה ב 
! באפריל  . 1985יודעי־דבר אומדים את סך
כל החוב למס־ההכנסה בכ״ 900אלף דולר ־
לא כולל מס־הכנסה/שומות שחקנים  -ולא
 740אלף דולר ,כפי שמצויין בדוח המובא
להלן.
כותבי הדוח מציינים בהערה כי ■לא
ידוע" להם ה״חוב המדוייק' שחב הפועל
לארבעה נושים נכבדים  -בנק הפועלים;
בנק הפועלים באמצעות מועצת פועלי תל״
אביב; מיבטחים; בנק אוצר החייל,
התעלומה :החוב משולם בחלקו על״ידי
מועצת־הפועלים על חשבון תקציב הפועל.
מכאן :סך כל החוב עלול לגדול בעוד כמה
מאות אלפי דולארים ולעבור את מחסום
המיליון וחצי דולר ,שאיש בבית ברנר אינו
יודע איך יצליחו לדלג עליו ,לעבור את
המשוכה ,המרקיעה מדי פעם בפעם ,מעונה
לעונה.

חובות הפועל מחוז תל-אביב
ליום ) 10.12.85בדולארים(

הנושה

הסכום)בדולארים(

בנק הפועלים
בנק הפועלים
באמצעות המועצה 80.000
מיבטחים
13.000
בנק אוצר החייל
50.000
הדרן
30.000
14.000
הרצל סמוחיאן
2,000
פטרא
6,000
עתיד טורס
1.840
מלון בזל
ג ון ויליס
10.000
50.000

עורך-הדין
אלי גולדשמידט
שחקני כדורגל
שחקני כדורסל
מאמן כדורגל
ומאמן נוער
14,500
מאמן כדורסל
ועוזרו
28.000
ביטוח לאומי
12,000
12,000
תגמולים
מס״הכנסה עד
650,000
31.3.85
מס״הכנסה מתאריך
) 1.4.85מדווח בלבד( 90 000
מס״הכנסה
לא ידוע
שומות שחקנים
17,835
ספקים ושונות
4,000
עמי״תור
5.680
מלון רמדח
3.500
58,000
100,000

סך הכל

פי סעיף הנקודות.
הפועל משלם  300דולר בחורש שכר־דירה.
לפני כמה שבועות ,אחרי הררבי עם מכבי תל־
אביב ,מיהר המאמן שווייצר להשעות את אביטן,
על פי ההסכם ,בגין ראיונות איתו בכלי־
תיקשורת ובשירים ושערים ,תוכנית הרדיו.
אביטן אמר כי הוא מאוכזב שהמאמן אינו מציבו
בהרכב הפותח של ה־ . 11באותו דרבי ,אחרי
שהוכנס למישחק בתום המחצית ,החדיר את
הכדור לשער היריב והתוצאה היתה תיקו.
הפועל תל־אביב רכש העונה עוד שני
שחקנים :אריה אלתר ,שנרכש ממכבי יפו)שוער(,
ויהודה עמר ,מהפועל באר־שבע — שחקו־
קישור .אלה מקבלים פחות או יותר כשכרו של
אביטן .הגיע עוד שחקן־רכש מהפועל בית־שמש:
אילן שוקרון ,מגן .הוא שוחרר מקבוצתו ובא
לתל־אביב ללא תמורה בגלל היותו אלמוני .הוא
הוכיח עצמו והוצב בסגל ה־.11
יהודה עמר ואילן שוקרון מתחלקים בדירה
שהפועל שכר בשבילם 250 :דולר בחודש שכר־
הדירה .שכרם :משהו פחות מתנאי אביטן.
גולדשמידט ,שנחרד מהימצאותו של ההסכם
שחתם עם אביטן ,חזר וביקש שלא אפרסמו כדי
שלא יחשפו ״סודות הקבוצה״.
אמרתי לו כי ״הסוד" רק חושף את מחדלי
הפועל ,שעל אף מצבו הכספי הקשה וגירעונותיו
התופחים לא היסס — ואינו מהסס — מלחתום
הסכמים יקרים ,וכדיברי אלמוזלינו ,כך הגיעה
האגודה ל״מדיניות מוטעית ולפעמים בלתי־
אחראית ברכישת שחקנים ,קביעת גובה התש
לומים וניהול חובבני ובלתי־אחראי של מערכת
הכספים מצד גורמים שונים...״
לא רק אלי גולדשמידט אשם במתרחש .יש לו
שותפים רבים ,המעפילים עליו הרבה.
אמר בסוף השבוע גולדשמידט :״התפטרתי
לפני חודשיים וחצי .הגעתי למסקנה כי אי־אפשר

 1,252,355דולר

• החוב להרצל סמוחיאן :נושה זה
מלווה מדי פעם בפעם כספים להפועל.
השידוך בינו לבין האגודה נעשה דרך אבי
אפשטיין ,שהיה מזכיר הפועל .סמוחיאן
נמנה עם האוהדים השרופים על הפועל תל״
אביב )כדורגל( .ההלוואה המקורית היתה
 20אלף דולר .משלמים אותה ללא הרף ,אך
הסכום שנותר בחוב אינו מתקזז בהרבה,
בשל הריבית הגבוהה שסוכם עליה בין
הפועל לבין סמוחיאן 4.554 :בחודש .״לא נצא
מחוב זה בריבית נשך כזאת!" הגיב אחד
מעסקני הפועל.
• ג׳ון ויליט :החוב כנראה תפח והגיע
לכ־ 25,000דולר ״עקב טיפול מרושל בתבי
עתו.״ כלשון אחד העסקנים .מוגה כונס־
נכסים בגין החוב לשחקן זה.

• עורך־הדין אלי מלדשמידט :ל
דיברי הפרקליט ,שהיה היועץ המישפטי של
הפועל והתפטר ממישרה זאת באוקטובר

שחקן ויליס
החוב המדוייק אינו ידוע
 ,1985לא קיבל שנתיים את שכרו הנמוך
מאוד ,בגובה של  200דולר בחודש .יש
מחלוקת קשה בינו לבין עסקני מחלקת-
הכדורגל .איש מאשים את רעהו בהאשמות
שונות של רשלנות ,חובות ,אי־סדרים ומה
לא ) ר א ה בהמשך הסידרה( .טענת הפרקליט:
מגיע לי מהפועל ״לפחות" סכום כפול מה־
מצויין במצבת החובות .כלומר יותר מ־
 6,000דולר.

הוא העדיף קבוצה אחרת
עוד לתפקד במערכת .ראיתי צעד אחד קדימה.
לא טוב שהגיע אליך ההסכם שחתמתי עם אביטן.
אני המום שהמיסמך בידיך .שערוריה שאין
דוגמתה .איך הגיע אליך? אתה זכאי לצל״ש!(״

)כתבה ראשונה בסידרה(

