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הסתבכות העברת המועדון מידיו של אלי טביב וסאגת המניות דירדרו את הקבוצה .בין דיון משפטי לעוד
עונה מפוספסת ,הכספים המשיכו להישפך ,נלקחו עוד ועוד הלוואות והגרעון העמיק .עירד צפריר בפרק
השלישי על שורשי הנפילה באדום
17:30 25.12.2016
עירד צפריר |  Rעקוב באתר
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באמצע עונת  2012-2013ביקש ערן זהבי לחזור לשחק בישראל ופנה למאמן הפועל תל אביב יוסי אבוקסיס במסר ברור" :אני
רוצה לחזור להפועל ,זו האופציה המועדפת עלי" .היו"ר ובעל זכויות הניהול ,חיים רמון ,שהחתים בתחילת העונה בלחץ הקהל
את גילי ורמוט ,הסתייג מצירוף זהבי אבל אוהדים המקורבים אליו התעקשו .הם פנו לניר ענבר ,ששימש מנכ"ל הפועל בתקופת
טביב ונותר מקורב למועדון ,שיטפל בנושא.

המדריך המלא לקריסת הפועל תל אביב  -תקופת
חיים רמון
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ענבר קיבל מהמנכ"ל דאז אמיר לובין אור ירוק וסגר את הפרטים מול פאלרמו האיטלקית ,אך בנוגע לחוזהו של זהבי התנהל
המועדון בצורה חובבנית :את המשא ומתן ניהלו אוהדים ,לובין לא ענה לטלפונים והשחקן החל לאבד סבלנות .אבוקסיס פנה
לרמון ושמע כי לא ניתן לעמוד בחוזהו של זהבי והיתר היסטוריה :זהבי חתם במכבי תל אביב והוביל את הצהובים לשלוש אליפויות
רצופות ,תוך שהוא הופך לאחד השחקנים הדומיננטיים ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי.
המדריך לקריסת האדומים :פרק א' :מסמי סגול ועד הליך הבמבי  //פרק ב :הגוורדיה הוותיקה נגד אלי טביב
המו"מ עם ערן זהבי הוא רק דוגמה לשלומיאליות שאפיינה את הפן הניהולי בהפועל באותו זמן .דוגמה אחרת היא סיפורו של
פרופ' משה בר ניב ,משפטן ואיש אקדמיה שישב לצד "הגוורדיה הוותיקה" במסיבת העיתונאים שבה עבר המועדון לידי רמון .בר
ניב מונה ליו"ר הקבוצה ושלושה שבועות לאחר מכן כבר יצא איתה למחנה אימונים בחו"ל ,אך במלון שהוזמן התגלתה בעיה עם
התשלום.
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חיים רמון במסיבת העיתונאים שבה הועברה הקבוצה לידיו ,יולי 2012
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צילום :ניר קידר

בדו"ח של רו"ח צדי מור-חיים על ההתנהלות הכספית של הפועל נכתב כי בר ניב שילם במקום כ 63-אלף שקל מכרטיס
האשראי שלו ,התפטר זמן קצר אחר כך ולא ראה את כספו חזרה .חשב הפועל באותה תקופה ,יניב משולם ,טוען כי הכסף כן
הועבר לבר ניב בסופו של דבר" .אחרי שעמותת האדומים הפנתה את תשומת לבי לנושא ,קיבל בר ניב את הכסף כשנה לאחר
המקרה" ,אמר ל"הארץ" .אגב ,בדצמבר  2012יצאה הפועל למחנה אימונים נוסף ,בישראל ,ושילמה עבורו כ 29-אלף שקל
לסוכני השחקנים חזי וגיא ויטקובסקי .מור-חיים התייחס גם לעניין זה והגדיר בדו"ח את הקשר בין הצדדים "תמוה".

לימוד אנגלית
מדוברת
בית הספר האמריקאי ללימודי אנגלית
קורס אנגלית מדוברת הטוב בארץ!
englishschool.co.il

בר ניב ,כאמור ,נעלם במהירות מהנוף האדום ,ומי שהחל באותם ימים לבלוט במתחם חודורוב היה אסי והבה ,מנהיג האולטראס
לשעבר .הוא הפך לאיש השטח של רמון ולובין ,שהה במתחם האימונים מדי יום וקיבל שכר עבור תפקיד שהוגדר כ"איש קשרי
קהילה" .אלא שווהבה נכח גם בכל אסיפות הוועד המנהל של עמותת "האדומים" על אף שלא היה חבר ועד ,והיה מעורב פעיל
בניהול הלוגיסטי במועדון ובצירוף שחקני רכש .באחת הפעמים אף הופיע עם רמון לפגישה עם רוכש פוטנציאלי .אוהד נוסף
משער  5שהשתלב במועדון באותו זמן הוא גילי שרף ,מקורב למוני הראל שהיה עונה קודם לכן אחד הקולות הבולטים במחאה
נגד אלי טביב .שרף קיבל זיכיון להפעלת חנות האוהדים הרשמית.
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משה בר ניב
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צילום :ניר קידר

במקום זהבי ,הנחיתה הפועל בינואר  2013שישה שחקני רכש שלא הותירו כל חותם ,בהם שלושה שחקני הגנה זרים.
ממסמכים שהגיעו לידי "הארץ" עולה כי רק עבור דוד רוצ'לה ,ספרדי שהגיע בהשאלה לחצי עונה ,קיבל אבי נמני מהמועדון
עמלה של כ 250-אלף שקל .זאת על אף שעמלות סוכן רגילות מסתכמות בדרך כלל בעשרות אלפי שקלים לכל היותר .בסך הכל
הוציאה הפועל באותה עונה יותר מ 1.5-מיליון שקל על עמלות סוכנים .אבוקסיס ,שהגיע בספטמבר אחרי שניצן שירזי חלה,
קיבל בדצמבר מרמון הארכת חוזה לעוד עונה ,אך פוטר בתוך חודש וחצי בעקבות רצף הפסדים ,כולל  4-0בדרבי .הדבר עלה
למועדון כספים נוספים.

על הלוואות ושעבודים
ממסמך שנמצא בידי "הארץ" עולה כי עונתו הראשונה של רמון הסתיימה בגרעון של  7.9מיליון שקל .זאת למרות הכנסות של
כ 10-מיליון שקל משלב הבתים בליגה האירופית ומכירת נוסא איגיבור לבטיס הספרדית .הכנסה נוספת ,קטנה יותר ,הגיעה
מעיריית תל אביב :בישיבת ועדת תקצוב אגודות ספורט במארס  2013הוכנס קריטריון המעלה ב 50%-את התקצוב "לקבוצות
שנשלטות על ידי אוהדים" .הפועל הוגדרה ככזו על אף שעמותת האוהדים החזיקה ב 20%-בלבד .יו"ר הוועדה היה יעקב סנדלר
– יו"ר ועדת הביקורת של מפעלות החינוך ,החברה לתועלת הציבור שהוקמה על ידי ראשי הפועל בשנות התשעים ופעילותה
תוארה בפרקים הקודמים .אחת מחברות הוועדה היתה היועצת המשפטית של העירייה ,פלאית אורנשטיין ,אשתו של מוטי
אורנשטיין ,מבעלי הפועל תל אביב לשעבר וממקימי מפעלות החינוך.
על כל פנים ,במהלך עונתו הראשונה של רמון לקח המועדון הלוואות מגורמים חיצוניים ,ובכלל זה הלוואת ענק מבנק דיסקונט,
שעבד הכנסות עתידיות על מנויים וזכויות פרסום ומשך כספים ממחלקת הנוער לטובת הקבוצה הבוגרת .הדברים מופיעים
בדו"ח של רו"ח מור-חיים מנובמבר  .2013רמון הכחיש אותם בשיחה עם "הארץ" אך לא הרחיב בנושא.
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אלי טביב בבית המשפט ,פברואר 2015
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צילום :דודו בכר

מור-חיים ,שנשכר על ידי עמותת האוהדים ,כתב עוד כי ברישומי הקבוצה חסרים  1.2מיליון שקל מסך ההקצבות שהועברו אליה
מהטוטו ועוד כחצי מיליון שקל שהיו אמורים להתקבל ממרכז הפועל .אלא שהחשב דאז משולם טוען שמדובר "בדו"ח אינטרסנטי
שנערך על ידי גורם חיצוני שהוזמן על ידי עמותת האדומים ללא ידיעת המועדון .אם הייתי יודע כי מדובר בדו"ח חקירתי הייתי
יושב ומסביר .הדו"ח אינו משקף את המציאות" .בדו"ח מופיע גם תשלום יוצא דופן של כ 250-אלף שקל במזומן שהועבר
לכאורה לשחקן הרכש אריק ג'מבה ג'מבה ,ומוגדר על ידי רואה החשבון "תמוה" .משולם" :הוא קיבל מענק חתימה במזומן ,אבל
יצא על זה תלוש משכורת ושולם על זה מס".
את הדו"ח חתם מור חיים באזהרה הבאה" :מכירת חלק ממקורות ההכנסה העתידיים וסכום החוב )של המועדון  -ע"צ( מעלים
חשש להמשך קיומה של הפועל ת"א בשנים הבאות ללא קבלת הכנסות מהותיות וללא משקיע שיכניס כסף לקבוצה" .לאחר
דו"ח זה ועד עזיבתו של רמון ,לא ניתנה עוד לעמותת האוהדים גישה לספרי הקבוצה ,על אף היותה בעל עניין וחרף העובדה
שבידיה  20%מהמניות ,תוך הפרה לכאורה של חוק החברות .רמון הכחיש טענה זו בשיחה עם "הארץ" ואמר" :כולם ידעו כל מה
שקורה .העמותה ישבה איתי על הספרים ,פעלנו בדיוק לפי חוק החברות".

5/16

http://www.haaretz.co.il/sport/israelsoccer/.premium1.3163402

המדריך המלא לקריסת הפועל תל אביב  תקופת חיים רמון  כדורגל ישראלי  הארץ

אבוטבול .קיבל הארכת חוזה בזמן תביעה
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צילום :ניר קידר

רמון קונה או לא
על פי הסכם מכירת המועדון ,בתום עונת  2012-13היה אמור רמון להעביר תשלום נוסף לאלי טביב על סך שישה מיליון שקל
כדי לרכוש  50%מהמניות שנותרו בידי האחרון .בפועל ,הוא לא עשה זאת ובמקביל דיווח על תביעות רבות מצד גורמים שונים
בנוגע לתקופה שבה היה טביב הבעלים .בין התובעים :סוכן השחקנים רונן קצב ,המאמן דרור קשטן ,שחקנים כמו מהראן לאלא
ושי אבוטבול )אשר קיבל הארכת חוזה תוך כדי שהוא תובע את המועדון – ע"צ( ,עובדים שפוטרו על ידי טביב וחזרו למערכת כמו
אמיר לובין ומורדי דדון ,ואפילו תביעה ייצוגית של אוהדים.
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אי העברת התשלום בעבור המניות הביאה את רמון וטביב לבוררות בהתאחדות לכדורגל .טביב תבע מרמון  11מיליון שקל ואילו
רמון טען באמצעות עו"ד עמית פינס לחובות של  30מיליון שקל מתקופת טביב .רמון גם דרש שטביב יפקיד ערבות בנקאית של
 19מיליון שקל וביקש לקזז את חובו האישי מחובות העבר של טביב ,אך נדחה על ידי הבורר עמיאל תגר שכן ההסכם בין הצדדים
לא קשר בין התשלום של רמון לבין חובות טביב" .לרמון היה אינטרס לנפח את כמות התביעות .הם אפילו שכנעו אוהדים להגיש
תביעה ייצוגית כנגד המועדון" ,אמר טביב בשיחה עם "הארץ" .רמון עצמו סירב להגיב לטענה כי ניסה לקניות את מניותיו
בהפועל מבלי לשלם עליהן תוך שימוש בכספים שהיו אמורים לחזור למועדון .בסופו של דבר ,ממבול התביעות נגד המועדון
נפסקו כ 10%-בלבד מסך הסכומים שנתבעו.
רמון הציג בעת הבוררות דו"ח של משרד רואי החשבון ברלב שהצביע על כספים שיצאו מהמועדון בתקופתו של טביב כבעלים.
בין היתר הוזכרו כ 470-אלף שקל שהעביר טביב כדמי תיווך למקורבו גבי קצרה עבור חלקו במכירת המועדון לרמון )סכום
שהבורר סירב להחזיר להפועל  -ע"צ( ,כ 750-אלף שקל ששולמו לחברת "טביב-ספיר אירועים" עבור קייטרינג ,וכן ניסיון להעביר
 500אלף דולר לחשבון בנק בחו"ל של עמית עסקי של יצחק זיגדון ,רואה החשבון של טביב בהפועל תל אביב ,אשר הורשע
בעבר בהונאה גדולה ואף היה מבוקש על ידי האינטרפול .הניסיון הזה לא צלח והוביל לחקירה של רשות המסים.
בתשובה לשאלת "הארץ" בעניין זה אמר טביב" :אף אחד לא לקח לכיס .רמון היה מת למצוא דברים פליליים עליי ולא הצליח.
שלוש שנים הוא חיפש ולא מצא כלום כי הכל היה חוקי ורשום  -מה המועדון קיבל ולאן זה הלך"" .אחרי שרמון נכנס התנהלו
שתי קופות  -אחת של הפועל מתקופת רמון ואחת מתקופת טביב שממנה הוא היה אמור לשלם פסקי דין נגד המועדון ומשם גם
התבצע הניסיון למשוך כספים" ,מוסיף החשב משולם" ,איך שנכנסתי לתפקיד ,זה היה אחרי המחאה נגד טביב ,הדבר הראשון
שבדקתי זה את התקופה שלו .במספרים הגדולים הוא כמעט לא לקח כלום .לא אומר שלא היו קומבינות ,אולי הקטע עם
הקייטרינג ,אבל הכסף הגדול הלך לתפעול השוטף של המועדון במשך שלוש עונות".
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מארס  - 2010חוגגים עם גילי ורמוט אחרי שער נגד הפועל חיפה

27.12.2016

צילום :שרון בוקוב

הדו"ח שהציג רמון מתייחס גם לפגישה בין טביב לאבי מסינג ,הבעלים של משרד הכרטיסים "לאן" ,ב 28-ביוני  ,2012שבוע
לפני העברת הקבוצה לרמון" .לאן" היתה חייבת להפועל שני מיליון שקל ,אך הצדדים ניסחו סעיף שבו הוסכם כי במקום יתרת
חוב  -ישלם המשרד סכום של מיליון וחצי שקל בלבד .מסינג ,שידע כי הקבוצה צפויה להחליף ידיים ,חסך לעצמו כחצי מיליון
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שקל ואילו טביב קיבל באופן מיידי כסף שהיה אמור לעבור למועדון רק כמה חודשים לאחר מכן .למרות דרישת גורמים בעמותת
"האדומים" לסיים בשל כך את ההתקשרות עם "לאן" ,רמון לא עשה זאת" .בדקנו את זה משפטית ולא ניתן היה לסיים את
ההתקשרות עם לאן" ,הסביר רמון בתשובה לשאלת "הארץ"" ,את חצי מיליון השקלים קיבלנו בחזרה מטביב בבוררות".

חובות העבר ,חובות העתיד
אחת מטענותיו של רמון לחובות ענק שהותיר טביב קשורה לתביעת בוררות שהגישה הפועל כפר סבא בגין העברתם של סמואל
יבואה ,דגלאס דה סילבה ואביחי ידין בקיץ  ,2008אשר תוארה בפרקים הקודמים של סדרת כתבות זו .בעת הגשת התביעה היה
יו"ר כפר סבא לא אחר מאשר אמיר לובין ,מקורבם של מוני הראל ורמון ,שפוטר על ידי טביב בקיץ  2011ומיד הועסק על ידי
שאולי דור ,יו"ר ההסתדרות בכפר סבא .תביעת כפ"ס נדחתה בנובמבר  ,2012לאחר שטביב הוכיח כי הפועל שילמה עבור
השחקנים ישירות אליו וכי המהלך נעשה באישור ההתאחדות ובכפוף להסכם עם אגודת כפר סבא בראשות דור.
לאחר שהפועל כפר סבא נכנסה להליך פירוק ,החל המפרק ליאור דגן )היה שותפו של פינס בפירוק הפועל פתח תקווה  -ע"צ(
לבדוק את העברת שלושת השחקנים כדי להחיות את התביעה  -הפעם בבית משפט אזרחי .אלא שבמקום ללכת לאפיק זה
באופן מיידי הוגשה התביעה בעניין השחקנים כמעט שנה לאחר מכן ,ב 25-בדצמבר  ,2013על סך  15מיליון שקל .באותו בוקר
התקיים דיון בוררות נוסף בין טביב לרמון ,שבו טען האחרון כי לאור התביעה החדשה הוא אינו צריך לשלם לטביב עבור המניות,
מה שהאריך את הסאגה המשפטית והרחיק עוד יותר רוכשים פוטנציאליים מהפועל .גם בתביעה הזו יצא טביב כשידו על
העליונה .תגובתו של דגן טרם נמסרה ותובא לכשתתקבל.
על כל פנים ,ביולי  2013הפך טביב לבעלים של בית"ר ירושלים והעביר בהוראת ההתאחדות את מניותיו בהפועל ת"א ),(50%
שטרם שולמו על ידי רמון ,לנאמנות במשרד "גוטליב את שניצר" .לפני שעשה זאת עוד איים טביב לרשום את המניות על שם
בתו בגלל החוב של רמון .מני ויצמן העדיף להימנע מכך ועודד את טביב לרכוש את בית"ר .ההתחשבנות בין טביב לוויצמן )ויצמן
היה ערב לכך שטביב יקבל כספו  -ע"צ( כללה מימון עבור בית"ר למחנה האימונים והעברה בחינם של בוריס קליימן לבירה בקיץ
.2014
בעונתו השנייה הימר רמון ,כמיטב המסורת בהפועל ,על כך שהעפלה לשלב הבתים בליגה האירופית תכסה את התקציב
הגרעוני שנבנה .הוא נתן אמון ברן בן שמעון ומינה אותו לשנתיים בשכר של  2.5מיליון שקל לעונה לסמכות המקצועית
הבלעדית בבוגרים ובמחלקת הנוער .בן שמעון נכשל ברכש והפועל הודחה בשלב מוקדם מהליגה האירופית.
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נובמבר  - 2014דיון בהתאחדות על פריצת האוהד "פואד" ופיצוץ הדרבי התל אביבי

27.12.2016
צילום :שרון בוקוב

ההימור שכשל הותיר את הפועל עם בעיה תקציבית חמורה .במשך חצי עונה שיחקה הקבוצה ללא ערבויות בבקרה התקציבית
והסתייעה בהלוואה שנתן לה יזם הנדל"ן עידו חג'ג ,אחד מבעלי המניות הקטנים במועדון ,כדי להימנע ממכירת עומר דמארי או
גילי ורמוט ולהתחזק בשחקנים נוספים .לבסוף טיפל ויצמן בבעיית הערבויות לבקשת יו"ר הבקרה התקציבית ,עופר אורליצקי.
את העונה סיימה הפועל במקום הרביעי ועם בור עמוק ,ובסיומה דרש רמון מבן שמעון לקצץ כ 50%-משכרו .המאמן הסכים
לכ 40%-בלבד ,פוטר ,והמטיר על המועדון תביעת ענק נוספת.
לקראת עונת  2014-2015הכריז רמון כי הוא "זז הצדה" ,אך בפועל נותר בעל זכויות הניהול בהפועל .כשחרב הגרעון כבר מונח
קרוב לצווארו של המועדון ,ואף גורם לא משקיע כסף פרטי משמעותי ,צומצם התקציב ולראשונה זה  20שנה לא יצאה הקבוצה
למחנה אימונים בחו"ל .גיסו של חג'ג' ,יוסי סחלי ,מונה למנכ"ל ואייל ברקוביץ' הובא כמנהל מקצועי .מאחורי הקלעים ניהלה
הפועל מגעים עם המיליארדר סאני קאהן על רכישת הקבוצה ,אך המשא ומתן הופסק לאחר הדלפות מרובות.

צילום :ניר קידר

העימות בין זהבי ל"פואד"

על הדשא ,הבעיות החלו כבר בשלב מוקדם :הדחה מביכה נוספת מאירופה הביאה מספר אוהדים למחות מחוץ לדלת ביתו של
חג'ג' וזה הודיע בתגובה כי הוא מפסיק את מעורבתו בניהול .הקבוצה החלשה נקלעה שוב לתחתית אחרי שש עונות רצופות
בצמרת ,ברקוביץ' הסתכסך עם רמון ,חג'ג' והמאמן אסי דומב  -והתפטר .אחרי הדרבי המפורסם שבו פרץ למגרש האוהד
"פואד" ,מתח רמון ביקורת על הקהל ואמר כי "הפואדיזם" מונע ממנו למצוא משקיע.

מפץ ורמוט
בפברואר  ,2015בוקר אחרי ההפסד  2-0בדרבי ,מכר רמון את הקפטן גילי ורמוט למכבי תל אביב תמורת  700אלף יורו והשאלת
שני שחקנים ממכבי .הקהל זעם .ויצמן טען כי התנגד נחרצות למהלך ודרש את עזיבת רמון .יממה אחרי העברת ורמוט פורסמה
החלטת הבורר ,שדחה את דרישת רמון לקזז את חובו האישי בחובותיו של טביב למועדון .פסק הבוררות קבע כי רמון חייב לטביב
 7מיליון שקל ואילו השני חייב להפועל  2.185מיליון שקל .כדי להקל על העברת הכספים ,הורה הבורר לרמון להעביר 2.185
שקלים בעצמו לקופת הפועל ולקזז את סכום זה מחובו לטביב.
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הפועל לעשר השנים הבאות .במקומו מונה ליו"ר בארי בן זאב ,איש בנק הפועלים ונציג עמותת האוהדים ,שניהל את הקבוצה

m

עד תום העונה ,דאג לסדר הלוואה מהבנק והחל להכין תוכנית הבראה כלכלית.

p

הפועל שרדה בליגת העל ובינתיים החל להשתלב בענייניה האיש החדש שסימן ויצמן :אמיר כבירי ,אוהד הקבוצה ואיש עסקים
שתרם כספים למועדון לאורך שנות רמון .כבירי קיבל את המועדון כשהוא במצב קשה – גרעון שהוערך על ידי ויצמן בכ 27-מיליון
שקל וקבוצה שמכרה את ה"סמל" שלה ליריבה העירונית ,דבר שהוריד לשפל את אמון האוהדים במושכים בחוטים .כבירי הבטיח
לוויצמן כי תחת ניהולו המועדון ייצא לדרך חדשה עם ניהול מקצועני וחיזוק המותג ותוך זמן קצר יהפוך לרווחי .הוא גם הציג חזון
מיוחד :בניית אצטדיון עם שטחי מסחר ונדל"ן שישרת את המועדון ויאפשר לו להגדיל את הכנסותיו המוגבלות עקב דמי השימוש
הגבוהים בבלומפילד .תוך זמן קצר החלו לצוץ סימני שאלה מהותיים סביב האיש החזק החדש בחודורוב.

תגובת חיים רמון:
"שמרתי את הקבוצה בצמרת ,הייתי טוב ממכבי חיפה ומהפועל באר שבע ,וכל זה תוך קללות ,הפגנות ואיומים .במקום זה היה
צריך לבנות לכבודי פסל .היתה חבורה שהרסה את הפועל במשך עשר שנים – גירשה את סמי סגול ,מוני הראל ,אלי טביב ,עידו
חג'ג' ואותי ,ולא הביאה שקל למועדון .בגלל האוהדים לא הגיע קונה .קיבלתי קבוצה מפורקת שהיתה בדרך לכונס נכסים .טביב
אמר שהוא לא משקיע שקל .לקחתי אותה מהקרשים והבאתי אותה למקום שלישי כשכולם חשבו שנרד ליגה .התקציב היה גדול
כי לא היתה קבוצה וקנינו המון שחקנים במהירות".
"לקחתי הלוואות לטווח ארוך מהבנק ,עשיתי הסכמים עם 'לאן' על התגלגלות שעברה מעונה לעונה .אני לא איש עשיר ועשיתי
הכל בהתנדבות .רציתי להחזיק את הקבוצה בחיים כדי שיבוא רוכש .סיימתי במקומות שלוש וארבע כשהייתי הקבוצה היחידה
בליגה שלא קיבלה כסף משום מקור ,עירייה ,בעלים או ספונסר .כל מה שקיבלתי בשלוש שנים האלה זה שמונה מיליון שקל.
בעונה הראשונה הורדתי גרעון צפוי של  19מיליון שקל ל 8-מיליון ,כולל השקעות בנוער .שילמתי משכורות בזמן ,אף צ'ק לא
חזר ,גייסתי  30מיליון שקל למועדון .מגיע לי על כך פרס נובל לכלכלה".
לעניין העסקתו במועדון של אסי והבה" :האולטראס התחננו ממני שאקח את הקבוצה מטביב ואהיה בעל זכויות הניהול .אחד
מהם היה והבה .לא אני בחרתי אותו אלא העמותה בחרה אותו כנציג שלה במועדון .בשנה הראשונה הכל היה טוב ,הייתי מאוד
פופולרי ,עשיתי הישגים .בשנה השנייה הוא עזב והתחילו לקלל אותי".
לעניין החוב על סך  2.185מיליון שקל לקופת המועדון" :ישנו מסמך שבו בעלי המניות הפכו את הלוואות הבעלים שלהם לשטרי
הון בשווי  8מיליון שקל תמורת חיסול החוב שלי .בעצם מני ויצמן שילם את הסכום במקומי והוא יגיש לבית המשפט תצהיר על
כך .אם זה לא היה מאושר על ידי כל בעלי המניות  -לא הייתי מעביר את זכויות הניהול לכבירי .עובדה שמאז מאי  2015אף אחד
לא פנה אלי בנושא .העמותה היא זו שחייבת לי אישית כ 400-אלף שקל ,יש ניירות על כך ואגיש נגדם תביעה .זו עמותה
שפשטה את הרגל דה פאקטו ,אין להם שום דבר חוץ מהודעות לעיתונות".
לעניין תזמון מכירתו של גילי ורמוט" :לא ידעתי מתי יהיה פסק בורר ואין לזה קשר למכירת ורמוט .אני מעריך את ורמוט כאחד
השחקנים הטובים בארץ .הייתי במשא ומתן מול מכבי תל אביב תקופה ארוכה והתניתי את מכירתו בכך שהוא יחתום על מכתב
שהוא רוצה לעבור ושאף אחד לא מדבר איתו לפני כן .רק בלילה אחרי הדרבי התקשר אליי הסוכן שלו ואמר שמכבי פנו והוא
מבקש לדבר איתם .אחרי שמכרתי אותו העמותה ביקשה שאתן לה לנהל וישר נתתי לה".
לעניין ההסכם לעשר שנים עם מפעלות החינוך" :חתמתי איתם עוד בשנה הראשונה שלי כיו"ר .אם היה מישהו אחר שהיה
רוצה לשכור את המשרדים  -היינו נותנים לו .לא היה כזה ,אפילו את המגרשים לא הצלחנו להשכיר .אני חושב שמפעלות החינוך
הביאו הרבה כבוד להפועל ,פרסמו את שם הפועל וחיזקו את המותג .כל פעם שבא רוכש הדבר הראשון שהצגנו לו זה את
מפעלות החינוך .ברגע שביקשו מהם שכירות תחת כבירי הם הודיעו שהם יעזבו".
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בציוץ אחד של איילת שקד ,נפרש במלוא כיעורו המבוי הסתום שאליו הגיע הימין
דניאל הרוש | 18 c k

m
p

מאמר המערכת || נתניהו גורר את מדינת ישראל לתהום

מאמר המערכת | 228 c k

חוקרים מתריעים :הצ'יטות נמצאות בסכנת הכחדה
אי-פי | 2 c V k

מבחינת קושמרו ,מחבל מת הוא הכי מסוכן
רוגל אלפר | 32 c k

הירשמו עכשיו :מדור הספורט המעמיק והטוב ביותר אצלכם במייל
הכנס אימייל

הרשמה
ברצוני לקבל ניוזלטרים ,מידע שיווקי והטבות

תגובות
הוסיפו תגובה

פתח את כל התגובות

מהאחרונה לראשונה
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רמון הוא כמו מידאס ,רק הפוך .הרס תמיד כל מה שנגע בו .בעיקר בחירות ) .96ל"ת(
דרור | 26.12.2016 08:12
בכל מקום בו דורך חיים רמון ,נשארת אדמה חנוכה ,הסתדרות ,מפלגת העבודה ,הפועל )ל"ת(
בעל הזיכרון | 26.12.2016 00:26
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@בעל הזיכרון
שכחת את קדימה | 26.12.2016 10:25
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רק את נושא "האוהדים" זנחת בכתבה ,מעניין למה? )ל"ת(
האוהדים שרפו המועדון25.12.2016 20:34 | ...

C

F

רמון שרף את המועדון
קשקוש | 26.12.2016 00:06
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0

D

0

0

H

מערכת | הנהלה | אודות הארץ | דרושים | צור קשר | עשה מינוי | שאלות ותשובות | פרסם אצלנו

2 m g a A t f
כלים שימושיים

עכבר העיר

 nעדכונים במייל

חדשות

המייל האדום

עכבר כרטיסים

סרטים מומלצים

מדיניות פרטיות

עכבר EXTRA

 dקנה מינוי דיגיטלי

מדורים

מזג אוויר

חלון מבזקים

ביקורת מסעדות

מתכונים לחנוכה

ארכיון הארץ

אמנות

אוכל

דיוור הארץ

במה

ספרים

כל כותרות היום

טלוויזיה

סרטים

צור קשר

ילדים

דעות

מודעות אבל

לילה

גלריה

תנאי שימוש

מוזיקה

ספורט

מינוי הארץ

ביקורות סרטים

מתכונים למרקים

מינוי לעיתון

עכבר העיר

טכנולוגיה

מידע למנויים

עכבר עולם

Haaretz.com

כנסים

מסעדות כשרות

Donald Trump - Israel

נגישות

רכילות

Samantha Power

 yקנה מינוי לעיתון
 bפרסם אצלנו
 Hשירות למנויים

סופ"ש

Israel news

תל אביב

Middle East

חיפה

Israel Weather

ירושלים

Travel in Israel
Jewish World
Shabbat Times
Donald Trump

TheMarker

שיתופי פעולה

שוק ההון

סודות קיסריה

חדשות

זירת הקניות

פיננס

פגסוס טיולים

גלובל

בית אבי חי

נדל"ן

עושים עסקים בת"א – יפו

TechNation

 – SUPERMARKERצרכנות פיננסית

MarkerWeek

אופנה

מגזין TheMarker

הריון ולידה

TheMarker Women

משפחה

דין וחשבון

השקעות נדל"ן בחו"ל

מדיה ופרסום
עסקים קטנים
צרכנות
קריירה
רכב
TheMarker TV
כנסים
Cafe
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חדשות ,ידיעות מהארץ והעולם  -הידיעות והחדשות בעיתון הארץ .סקופים ,מאמרים ,פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ
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