
 מישרד מנהל וולטמן, ליעלי̂ 
 וולטמן, חוגג. מבקר־ההסתדרות,

 אליו הזורם פנימי במידע המסתייע
 אלה בימים טובע יריבים. לנגח כדי

 הפועל מיסמכי של מתעצמת בערימה
 את הרבה הפוקדים אנשיו. תל־אביב.

 בקשיים נתקלים אינם בית־ברגר,
 להם הדרוש החומר באיסוף מיוחדים
 חומות מאחורי המתרחש לבדיקת

 הגיעה: הגדולה השעה אגודת־הספורט.
 שרובם העסקנים. חיסול־חשבונות.

 — רעהו את איש משמיצים ז', מליגה
 דולפים הסודות לדבר. מה על ויש

אדיר. בזרם
האנאר פוקדת רב זמן כבר

ה- תל־אביב. הפועל את כיה

 משלמים העסקנים
 המשמחת את

 מניסם לשחקנים
 שוברים חבוט;
 חיסכון תוכניות

בחובות ושוקעים
 הספורט — והכדורסל כדורגל
 — הון־עתק העולה הייצוגי

 לכל פרטי כרכוש מתנהליב
 המחלקות: שתי עסקני של דבר
 — סקציה בכל פעילים של צמד

 מיזרחי ואברהם רודין עמום
 ואלי פלדה אברהם בכדורגל;

בכדורסל. אפרתי
ש לכדורסל שלי זרוע גם י

 מרא־ להב, פינחס(..פיני״) שית:
 שהיה תל-אביב, עיריית •טי

צה׳׳ל. דובר פעם
(ומשל שילמו למשל, איך,

הכדו מחלקת של הבוכים מים)
 את תל־אכיב הפועל של רגל

 בסוך השחקנים משכורות
 מיליון 30בכ־ שהסתכמו ,1985
שה העיקול אחרי (ישןו, שקל
 כספי על בית״המישפט טיל

הכדורגל? מחלקת
 לאומי (בנק ל.,ויזה״ פנו הם

 המאמצת שהיא לישראל),
 החברה הקבוצה. של (ספונסר)
הכדורגל ששחקני הכלכלית,

 מועצת־ מזכירות חבר הוא ממשלתית.
 להנהלת חברו בבית־ברנר. הפועלים
 הוא מיזרחי, אברהם הכדורגל, מחלקת

למזכירה מיפלגתו מועמד מפ״ם, פעיל

 כוח העסקנים לעצמם אוצרים כך תית.
 הפועל את לנווט להם המאפשר רב,

 ושיגיונותיהם. רוחם פי על תל־אביב
והכל הריעה, בעלי גם הס המאה בעלי

 התרומות כספי את מיזרחי.
 מפקידים הנאספים וההלוואות

ה שלטענת החדש, בחשבון
עבור ״בנאמנות הוא שניים

 הרבה: השכילוני לא הכדורסל, מחלקת
 את בכדורסל. אצלנו כזה גוף שום ״אין

 ער ששילמו כמו משלמים המשכורות
עכשיו.״

משלמים? איך —
 בנק חשבון ואין עמותה ״אין פלדה:

פרטי."
המש את משלמים אתם איך —
הכדורסל? לשחקני כורות

מיסמכים. לך נתתי לא ״אני פלדה:
לך.״ שנתנו אלה אל תפנה

 בהתכוונו תשובתו היתה זאת
 בכתבה שפורסמו הפנימיים למיסמכים

).22.1 הזה (העולם שעבר מהשבוע
תל־אביב, במחוז הפועל ראשי

 את בוקדת אנאוניה
 תר־אביב. המעל

 מחסרים טסים
 מוצא ואין חשבונות

הנואש מהמצב

 יצחק והגיזבר אשכנזי צחי המזכיר
 את יודעים אינם הם כי אמרו ציגל.

 שם ״העניינים בכדורסל. הנעשה
 הכספים ״כל ציגל. אמר מסובכים." .

 או שלושה שניים. דרך מוזרמים
מופתי." הוא הסדר אר אנשים. ארבעה

 במחלקת מטפל ״איני אשכנזי: אמר
 את משלמים איך לי ידוע לא הכדורסל.

לשחקנים." המשכורות

בן־ רב ח״כ כי גילה רודין עמוס
 אלף 95 להפועל לאחרונה גייס מאיר
 במיכתבים מתורמים. התחייבויות דולר
 נייר־ על לתורמים־בכוה משגר שהוא

 שני מתנוססים שבו פרטי. מיכתבים
 הכנסת), יו״ר וסגן תואריו(חבר־כנסת

 בראש שעומד כמי בן־מאיר עצמו מציג
די אגודת תל־אביב. הפועל ידי

ב זכה הביטוח חברות איגוד
 כתב 1985 בפברואר מבן־מאיר. כתבמ

 כי בציינו האיגוד יושבי־ראש שני אל
 שטיינקלפר, שלמה לפניית נענה הוא

להח־ עד מועצת־הפועלים מזכיר שיהיה

 המוטבע בסימלה מתקשטים
 מישחק כסל גופיותיהם עלי

 צופי של אלפים מאות לעיני
 להעניק נתבקשה טלוויזיה,
 הבטחתה חיטבון על מיפרעה

דולר. אלך 45 העוגה לתרום
 וחתמה ברצון נענתה ״ויזה״

 שקלים מיליון 11.5 פך על ציק
 בסכום די היה לא אך (ישנים).

 נטל החסר, את להשלים כדי זה.
 (וטרם שמונה רודין, עמוס

רד לתפקיד אושר) ה מחלקת י
 עורך־הדין של במקומו כדורגל,
 גולדשמידט (״אלי״) אליעזר

 מ־ דולר 6,000ב־ שהתפטר,
 קרן־הש־ (״שברתי חסכונותיו

כהל והפקידם שלי״) תלמות
 שותפו הפועל. בידי וואה

 מיז• אברהם הכדורגל, לניהול
 עוד הפרטי מכיסו הילווה רחי,

 תום■ (.,שברתי דולר 4,400
 ונותרתי בני של נית־חיפכון

בבנק״). במשיכת־יתר
 בהפועל מפעילותו לבד רודין. עמס

 למנכ״ל המישנה גם הוא תל־אביב.
העירונית השיכון חברת חלמיש.
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 רבים תיקים מחזיק וגם — בתל־אביב
 והיהלומים, הדפוס כמו בבית־ברנר.

והשרותים. הייצור מועצות
 שהיה גולדשמידט, עורך־הדין גם

 הכדורגל מחלקת יו״ר לאחרונה עד
 המישפטי והיועץ אביב תל בהפועל

 הילווה שנים, כמה הספורט אגורת של
 5,600מ־ יותר המשכורות לתשלום

 אחרי בתשלומים לו הוחזר החוב דולר.
 הגבוה, הדולר שער לפי חודשים, כמה
ריבית. אי־תשלום על לפצותו כדי

 למה לשאלות תשובה אין
 מכספם העסקנים מלווים ומדוע

 בסך יש המשכורות. לתשלום
 פגיעה גם ואולי לפגם טעם

 גולדשמידט המידות. בטוהר
 וגם בסדר״, לא ״זה כי מסכים
 ציגל, יצחק הפועל, גיזבר

 לא אחוז 100 ״זה כי מדגיש
תקין.״ מינהל מבחינת בסדר

 המאה בעלי
£ הדעה בעלי 0ה3

נח והעסקונה טובעת ספינה ^
מלאכו־ בהנשמה גם להצילה לצת \ !

 הכספים מלווי של פיהם על ישק
התרומות. ואוספי
 רב ח״כ גם קפץ הצולעת העגלה על

 עלומות, קרנות מנהל הוא בן־מאיר.
 ואחרים. תורמים של כספים בהן שיש

 בבנק בקופתו נותרו כי מספרים יריביו
 בעת ובגרמניה בישראל שאסף תרומות

 בשיתוף־ עובד הוא לעירייה. הבחירות
 ושניהם רודין, עמוס עם הדוק פעולה

 חותרים — עסקנים עוד בסיוע —
 ההסתדרות מזכיר קאופמן. תדי תחת

 1985 באוגוסט שנבחר בתל־אב־ב.
 הרבה הזוהמה את לנקות ומבקש

 בן- מעידן בעיקר באורווה. שהצטברה
מועצת־הפועלים. כמזכיר מאיר

 של הכדורגל מחלקת חשבון
 בבנק־ שהיה תל־אביב, הפועל

 סיכר־מלכי־ פניך הפועלים
 שמישהו אחרי עוקל ישראל,

 את הרבים לנושים להדליך דאג
 רודין עמוס החשבון. מספר

 הבוחשים מיזרחי, ואברהם
 חשבון לפתוח מיהרו בקדירה,

 ה־ בנק מסניפי באחד חדש
 על תל־אביב, במרכז מיזרחי

ואברהם רודין עמוס שם

 מזכיר אך הכדורגל״, מחלקת
 וגיזבר ,אשכנזי צחי הפועל,
 יודעים ״לא ציגל, יצחק הפועל,

סק על שהשיבו כפי כך,״ על
רנותי.

 כי מתעקשים ומיזרחי רודין
 בידיעת נפתח המיזרחי בבנק ״החשבון
 והנ־ אשכנזי. הפועל, מזכיר ובתיאום

ומח צ׳קים שכותבת הלת־החשבונות,
כרטסת.״ פתחה וגם משכורות, לקת

 מסריח. כאן משהו אחרת, או כך
 בלשון אומר ציגל. הפועל, גיזבר

תקין." מינהל לא ״זה המעטה:
שפיר. יותר לא המצב בכדורסל

 כי מספרים ב״בית־ברנר״
 פלדה אברהם הכדורסל עסקני

 מיש־ גוך הקימו אפרתי ואלי
שבאמ בעמותה, שנרשם פטי,

 משכורות את משלמים צעותו
 פרטי, בנק חשבון השחקנים:

 הכדורסל, מחלקת את המשרת
המדוו העסקנים. צמד בניהול

 מנכים אם יודעים אינם חים
 למס־ המגיע את מהמשכורות

הכנסה.
מנהל פלדה, אברהם של תשובותיו

קאופ תהי על־ידי האחרון בקיץ לפתו
 בראש לעמוד עצמו על וקיבל מן.

 והבטיח מרצון נענה האיגוד העמותה.
 תל־אביב להפועל דולר אלף 15 לתרום

 כמה לפני .1986ב־ תשלומים בשלושה
ה את לררוש בן־מאיר מיהר שבועות
מעשר.

 שמעו לא בכרך הפועל ראשי
 ידידי ״אגודת בשם עמותה על

 דיווחים. אין תל־אביב״. הפועל
 יצחק הפועל גיזבר כלום. אין

 שבן־ לי ידוע ״לא הגיב: ציגל
 הכספים כספים.״ אוסך מאיר

 בכלל, אם זורמים, הנאספים
 בכן־מאיר, התומכים לעסקנים

 את המחלקים רודין, עמוס כמו
 סדד־עדיפויות פי על התרומות

קובעים. עצמם שהם
 לכמה נצרך שטיינקלפר שלמה

 שפניתי אחרי הזכרון ריענון לשם ימים
 לבן־מאיר פנה הוא האם בשאלה: אליו

 שאין אגודה. אותה בראש לעמוד
 השיב הוא בבית־ברנרי עליה יודעים

 וגם בן־מאיר אל אישית פנה לא הוא כי
 מדגיש שחבר־הכנסת כפי ביקשו. לא

בראש לעמוד .לתורמים, במיכתבו

^


