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שלחו להדפסה

ליגת העל

בכיר בהפועל ת"א" :אבוקסיס לא ילחיץ אותנו"
בהפועל תל אביב לא אוהבים את הפרסומים על כך שקשר הקבוצה סיכם עקרונית
במ.ס אשדוד ,אם המו"מ בין הצדדים ייכשל .מחזיק תיק הספורט באשדוד ,ג'קי בן
זקן" :יש לנו סיכום עקרוני עם יוסי" .הולמאי יתבע  360אלף שקלים מהקבוצה
משה גוזגל
"אם יוסי אבוקסיס חושב שהוא לוחץ עלינו או שיוכל לשנות באופן דרמטי את הצעת החוזה החדשה שלו
בהפועל תל אביב לעונה הבאה ,הוא טועה" .כך אמר אמש )ה'( בכיר בהפועל תל אביב ל ,ynet-בעקבות
הודעת ראשי מ.ס אשדוד ,שהצהירו כי אבוקסיס סיכם עקרונית באשדוד אם המשא ומתן בינו לבין הנהלת
הפועל יעלה על שרטון.

אבוקסיס בימים טובים
יותר צילום יוסי רוט
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

כזכור ,הפגישה בין אבוקסיס לנציגי הנהלת הפועל צפויה להתקיים ביום ראשון הקרוב .הנהלת הקבוצה
מתכוונת להציע לקשר נבחרת ישראל שכר שיגיע עד ל 100-אלף דולר .בעונה האחרונה הרוויח אבוקסיס
כ 225-אלף דולר .אשדוד כבר הבטיחה לאבוקסיס  180אלף דולר בעונה ,סכום אותו לא מתכוונים להציע
בהפועל בשל המצב הכלכלי הקשה והקיצוץ החד בתקציב לעונה הבאה ,שיעמוד על כ 19-מיליון שקלים
בלבד.
מחזיק תיק הספורט בעיריית אשדוד ,ג'קי בן זקן ,אמר ל" :ynet-יש לנו סיכום עם אבוקסיס ,אבל הכל רק
במידה שהוא לא יישאר בהפועל תל אביב .אני מעריך שאם העניינים לא יסתדרו ,אבוקסיס ישחק באשדוד
בעונה הבאה".
אבוקסיס בעצמו לא מוכן להתייחס להמשך דרכו בהפועל תל אביב או על מעבר אפשרי באשדוד .מקורביו
של השחקן שבו והדגישו ,כי אין לו שום כוונה להסכים לקיצוץ של עשרות אחוזים בשכרו.

הולמאי תובע  360אלף שקלים
עיתון 'ידיעות אחרונות' מפרסם הבוקר )ו'( כי גאבור הולמאי עומד להגיש בשבוע הבא למוסד לבוררות
תביעה בסך  360אלף שקל נגד הפועל תל אביב ,בה שיחק בשלוש השנים האחרונות .הולמאי ,שעזב פגוע
את הקבוצה ,הוא כנראה הראשון בסידרה של שחקני הקבוצה שצפויים לתבוע את האגודה.
הסעיף העיקרי בתביעה הוא הקפאת שער הדולר על ידי האגודה ,אבל הולמאי תובע גם את המענקים על
ההצלחה בגביע אופ"א ,אותם הוא מחשב לפי המענקים שהובטחו לשחקנים אחרים.
כזכור ,הקפיאה הפועל תל אביב את שער הדולר על  4.2שקל ,אבל לטענות חלק גדול מהשחקנים ,הם לא
ידעו על כך .חשיפת הפרשה ב'ידיעות אחרונות' במהלך העונה שעברה עוררה סערה גדולה בקבוצה ושלושת
הבעלים ,משה תאומים ,מוטי אורנשטיין ורפי עגיב ,הגיעו לאסיפת הקבוצה ,בה הודיעו לשחקנים" :מי שלא
מתאים לו לשחק כאן ,יכול לקחת את הדברים וללכת".
פרקליטו של השחקן ,זאב ליאונד" :הקבוצה הפרה את חובת ההצמדה לדולר והקפיאה אותו באופן שרירותי
על שער  4.2בלי לקבל את הסכמת השחקן וחרף התנגדותו" .ליאונד שלח מכתבים בעניין להפועל תל
אביב ,אבל הדרישה שלו נדחתה על ידי היועץ המשפטי של הקבוצה ,עו"ד כרמל נפתלי.
הקבוצה דחתה גם את הדרישה של הולמאי למענקים על ההישגים בגביע אופ"א .הולמאי העריך את הסכום
המגיע לו ב 118-אלף שקל ,עבור העונה שעברה והעונה הנוכחית .בחוזה של הולמאי לא מופיע מענק כזה,
אבל הולמאי טוען כי בשיחה אישית שהיתה לו עם עגיב ,הובטח לו שיקבל את המענק לפי ההסכמים של
שאר השחקנים .בקבוצה טענו כי לא הובטח לו מענק.
בנוסף ,דורש הולמאי חוב של  60אלף שקל עבור עשר נקודות ליגה שלא שולמו לו לטענתו במהלך העונה,
וכן את החזר הוצאות הניתוח בשרירי הבטן שעבר לפני שבוע אצל פרופ' מרטנס בבלגיה ,בסך  20אלף
שקל .הסעיף האחרון בתביעה נוגע להוצאאות עבור הדירה בה התגורר ,כ 15-אלף שקל שנוכו משכרו עבור
תשלומי חשמל וארנונה .הולמאי טוען שבעונה הראשונה ,הקבוצה שילמה את ההוצאות האלה ,אבל בעונה
השניה והשלישית ניכתה אותם משכרו.
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הולמאי" :חבל שזה נגמר כך ,אבל לא השאירו לי ברירה".

אפק במשא ומתן עם מנשנגלאדבאך
הקבוצה הגרמנית בורוסיה מנשנגלאדבאך מנהלת משא ומתן מתקדם עם חלוץ הפועל תל אביב ,עמרי
אפק .הקבוצה עשויה להחתים גם את קשר הקבוצה ,סלים טועמה.
במקרה של אפק מדובר בחוזה שינוע בין  200ל 250-אלף יורו .מאמן הקבוצה ,אבלד לינן ,והמנהל הטכני
שלה עקבו אחרי אפק הן באמצעות קלטות שהועברו אליהם והן במשחקה של הנבחרת מול צרפת והנטייה
שלהם היא להחתימו ללא מבחרנים .לגבי טועמה יש עדיין התלבטות מסוימת ,אבל ייתכן מאוד שגם הוא
יוחתם בקבוצה .משננגלאדבאך סיימה את העונהה שעברה במקום ה 12-בבונדסליגה.
אגב ,אפק קיבל הצעה מעניינת גם מלוס אנג'לס גאלאקסי ,המשחקת בליגה האמריקנית המקצוענית.

קו הספורט של  054-7500500 - ynetעדכוני ספורט בזמן אמת ,שליחת טפסי  winnerוחידונים נושאי
פרסים.

חזרה
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