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/ * רא את דורשים מעסקני״הכדורגל •
 אילים, ואברהם לאלתר, סילוקו כלומר שו,

 תשקיף הכינו הפועל, של מנהל־החשבונות
10מ״ האגודה של והכנסות להוצאות

 ומעבר מעל להרקיע עלול הסכום אך דולר,
 את אומדים יודעי־סוד הצנוע. האומדן
 דולר, אלף 400 ב״לפחות" הצפוי הגירעון
 והיכן הכדורגל עונת תסתיים איך מותנה

שהעפיל הפועל, של הסופי השיבוץ יהיה
 היתה הבעיה אך רבים), בצמרת(להפתעת ,1986 ביולי 31ל״

הכדורסל. מחלקת ונותרה: 284,400 של העונה
 עד 1985 בדצמבר

צפוי גירעון החושף

הפועל והכנסות להוצאות תשקיף
(בדולארים) 31.7.86 עד 10.12.85 מיום

גירעוו הכנסות הוצאות הסעיף
74,700 264,000 338,700 בוגרים כדורגל
25.000 5,000 30,000 נוער כדורגל

אלף )48,000( •86.000 38.000 המחוז הוצאות
5,000 11.000 16.000 שחיה

12,000 7,000 19.000 התעמלות
10,000 20,000 30,000 מקומות־עבודה
3,000 4,000 7,000 ימיה
3,000 2,000 5,000 קליעה
2,000 10.000 12,000 כבדה אתלטיקה
8,000 4,000 12,000 קלה אתלטיקה
9.000 41,000 50,000 רמת-אביב

155,700 נוסף דרבי בקיום מותנה בוגרים כדורסל
25,000 נוער כדורסל

284,400 הכל סן
מועצה הקצבות כולל * ׳

 המלכה אצל
אחרת זה ^

ת כמה ן מ א  (בדולארים) שווים ב
 שאינם הפועל, של הכדורסל שחקני |

 תל- ממכבי הבכורה את לגזול מצליחים
 המעסה, המאמנים, משתכרים כמה אביב!

והאחרים! המחסנאי
 דוח אך בכספת, נשמרים הסודות

 מחלקת מאלפת: תמונה מגלה פנימי
 בולעת תל״אביב הפועל של הכדורסל

 תחתית. אין לחבית כי דומה סכומי־עתק.
 תקנון מהכדורסל. מאוד שונה הכדורגל

השכר כי קובע לכדורגל ההתאחדות

 ברוטו, בשקלים יינקב לשחקנים המשולם
 של במקור מס בניכוי חייבת והאגודה

 כאן הכדורסל. המלכה: אצל כף לא .30*
 את מחייבים התחייבויות. שום אין

ומשל בדולארים נטו בתשלום האגודה
 מגלמים גם חוגג. והגירעון - בהתאם מים
 בין כפל״מסים של בעיות יש המס. את

 נרכשים משם לארצות־הברית, ישראל
 מזיז לא זה מיטרד אן הגבוהים, השחקנים

 עם לשחק יודעים ,הם לעסקנים. הרבה
 לשון הפועל. מראשי אחד כדיברי זה,"

 מרמים - צריך אם - וגם עוקפים, אחר:
שם. כמו כאן שילטונות־המס, את

בכדורסל: משתכרים הם כף

סה"כ

 שכר מס
ומס

מעסיקים
מס

הכנסה
ביטוח
לאומי

משכורת תפקיד ־י שם

69,300 8.100 30,000 1,200 30,000 מאמן פיני גרשון
8.820 2,520 6,300 מאמן עוזר לב ישראל
5,600 1,000 4,000 שחקן חגר יובל
7,870 920 2,560 1.190 3,200 מעסה פלכטר
4,920 570 1,600 ׳750 2,000 . מחסנאי אריה לוי

84,000 24.000 60,000 שחקן ויליאמס
55,200 15.200 40,000 שחקן לרגיי
35.000 10,000 25,000 שחקן יעקובי
16,300 4,800 11,500 שחקו פליישר
6,400 1,900 4,500 שחקן פרישמן
1,000 1,000 שחקן אייל חי
4,200 1,000 ' 3,200 שחקן קליש
4,200 1.000 3,200 שחקן זמורה
1,600 1.600 שחקן אמסלם שימעון
1,600 1,600 שחקן ספירו אלבין

30,500 8,700 21,800 שחקן צימרמן

391,710 9,590 120,080 3,140 258,900

47.600 13,600 34,000 קוראץ בגביע זכיה
33,600 9,600 24,000 המדינה בגביע זכיה
56,000 16,000 40,000 באליפות זכיה

 אן התפטר. פיני גרשון המאמן •
 1 דולר 69,300 - לשכרו ששוריין הסכום
החדש. למאמן יוקצב ודאי - לעונה
 הזכיות לשלוש שתוקצבו הסכומים •
 הם האליפות) המדינה, גביע קורץ, (גביע

 אומנם אם לשחקנים, שיחולקו בונוסים,
המצויינים. ההישגים בשלושה יזכו

צימרמן שחקן
30500 $

אחרות הוצאות
4,000 ציוד
3,000 בארץ נסיעות
2,000 רפואיות
1.500 כביסה
3,000 אירוח
3,000 ואיגוד שיפוט
2,000 והדפסות מנויים
2,000 מחנה־אימונים
3,000 אולמות
3,000 מישטרה

22,000 דירות
כרטיסי־טיסה

10,000 לשחקנים
2,000 מישפטיות
9.500 שונות
4,000 אמסלם השחקן קניית
5,000 ויליאמס סוכן

דולר 79,000 סה־כ
הכנסות

500 חבר מס
1.000 הפועל מרכז

58,500 ספונסר
השחקן השאלת

5,000 לבנובסקי
30.000 מנויים

כרטיסים מכירת
200,000 דרבי) (שני
120,000 הפועלים מועצת
20,000 הפועל חוברת

435,000 סה"כ

ויליאמם שחקן
84000 $

המקב מהשחקנים, ארבעה לפחות •
 אסור בשרות־חובה. חיילים הם שכר, לים
 אף משכורות, להם לשלם החוק פי על

 לשלם ״מותר כי מגיבים בהפועל עסקנים
מעט."
 הוא הקבוצה(המאמץ) של הספונסר •
בגדים. חנות מודו,
 20,000 תובע לבנובסקי השחקן •

דולר.
 יש מהדרבי ההכנסה סכום את •

בחצי. להפחית
 ממכירת הכנסה כל נכנסה לא •

הפועל. חוברת
הפועלים. ממועצת הכנסה באה לא •
הוכנסו. טרם המנויים כספי •
 מהסכום לחצי ההכנסה תגיע אולי •

 הוצאות דולר מיליון כחצי לעומת הנקוב
 יישאר אס(לפחות). צפויות

הליגה♦.. בראש ^
קנים. קוטלי אינם הם בכדורגל ם 4

 לחצי וההכנסות ההוצאות תשקיף ^ ,
 104,700 של צפוי גרעון מגלה שנה(העונה) י

דולר.

 - הקבוצה של המאמץ - הספונסר •
 לכדורגל תקציב לאומי) (בנק ויזה חברת
 35,000 - שמצויין כפי - ולא דולר 45.000
הכדורגל). מחלקת עסקני (לדברי דולר
לשח פרמיה תשלום הנקודות: 37 •

 בטבלת הניקוד לפי ההישגים, על-פי קנים
הליגה.

 שמצויין למה נוסף שחקנים: מכירת •
 השחקן גם נמכר כי להוסיף יש בטבלה,

 תל-אביב מהפועל בלם, נחמיאס, מאיר
דולר. 15,000ב־ העונה ירושלים להפועל

 עשוי בתחזית הצפוי הגירעון •
 תל״ הפועל יישאר אומנם אם להצטמק

 אולי כזה במיקרה הליגה. בראש אביב
לקבוצה. רווחים יוותרו
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