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שלחו להדפסה  

פרשת "הכדור

המרכזי"

ניידת משטרה צילום: אורן
אהרוני 

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

הכדור המרכזי: הוארך מעצרו של השופט גלעד טל

בתום דיון שנערך בביהמ"ש השלום בראשל"צ, הוחלט להאריך את מעצרו של טל
ב-6 ימים. החשד: קבלת שוחד על מנת להטות משחקי אימון. עורך דינו: "אין לו קשר

לפרשה"
אלי סניור

שופט הכדורגל גלעד טל, שנעצר אמש (ג') במסגרת פרשת הכדור המרכזי, יישאר במעצר לפחות עד יום
ynet-ראשון. כך הוחלט בתום הדיון שנערך היום בבית המשפט השלום בראשל"צ. כזכור, אתמול נחשף ב
ספורט כי דמות מרכזית בפרשה נעצרה, וכעת מתברר כי המשטרה חושדת שטל קיבל שוחד עבור הטיית

משחקים.
 

לונדון 2012 - האתר האולימפי והמקיף של ynet ספורט
 

עוד ב-ynet ספורט:
הערב הקסום של צ'לסי

התירוצים של גווארדיולה
 NBA-וגם: שלום עולמי? לא ב

 
בשעות הבוקר נערך הדיון בעניינו של טל, כשבמהלכו נחשף כי טל חשוד בקבלת שוחד על מנת להטות
משחקי אימון. כך למשל הוטס במיוחד במסוק למשחק אימון של הפועל פ"ת, מול קבוצה רוסית באילת.

 

החשוד שומר בינתיים על זכות השתיקה. משטרת ישראל, ארכיון (צילום: עידו ארז )
 

כזכור, עם התפוצצות הפרשה, התקבל אצל צוות החוקרים, בראשותו של נצ"מ מוטי דרעי, מידע על כך
שהשופט היה מעורב בהטיית משחקים בהם שפט. הערכה היא כי מדובר במשחקי אימון אליו זומן

השופט, כשאותם משחקים הופיעו בהימורים בלתי חוקיים.
 

במשך חודשים ארוכים שהה החשוד בחו"ל ולא הגיע לישראל. היום, כאמור, נחשפו החשדות החמורים
כשהתברר כי הוא קיבל שוחד על מנת להטות משחקים.

 

 

12:50 , 25.04.12פרסום ראשון:  

14:09 , 25.04.12עדכון אחרון:  
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"הכדור המרכזי"

הפרשה שתשנה את פני הכדורגל? לא

ברור / עין דור ואהרוני

מצעד המוזמנים לחקירה גורם לחלחלה, אבל
גם מביא עימו תקווה לדין וחשבון עם החשודים.
עין דור ואהרוני מקווים שהמשטרה תחקור עד

הסוף, אבל בטוחים שזה לא יקרה
לכתבה המלאה

עו"ד שחר מנדלמן, פרקליטו של החשוד בפרשה
 
 

במשטרה מחשידים אותו בקבלת שוחד בתחרויות, מרמה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע.
על כל אלה מבקשים במשטרה להשאירו

עוד מספר ימים במעצר.
 

טל, המיוצג על ידי עורך הדין שחר מנדלמן,
שומר בינתיים על זכות השתיקה, ואולם
החוקרים מאמינים שיש בידו מידע שיכול

להפליל כמה דמויות בפרשה. בעיקר בכל
הקשור להימורים הבלתי חוקיים סביב

קבוצת הפועל פ"ת. עו"ד מנדלמן הגיב:
"למרשי אין כל קשר לחשדות הללו, האמת

שלו עוד תצא לאור".
 

קו הספורט של ynet - 054-7500500 עדכוני ספורט בזמן אמת, שליחת טפסי winner וחידונים נושאי
פרסים.

תגיות: הכדור המרכזי

חזרה


