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 העולה הזמר כוכבת
 יפו כליף מועדון תגלית

 קרסו אברהם תזמורת
— המיקרופון ליד

ג׳וליו ביר האיטלקי הזמר
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ספורט
כדורגל

עד ב ער הסו על ג פו ה
 עגום. תל־אביב הפועל אגודת של מצבה
 כסף, לה היה אומנם, כסף. אין לאגודה

 גורם הזה האומלל המצב נעלם. הוא אן
תסבוכות. מיני לכל

 האחרונה בשבת וספורט. אבטלה
 ל־ תל־אביב הפועל כדורגלני הופיעו לא

 קבוצת נגד קבוצתם, של הליגה מישחק
 הכדורגלנים׳ הסיבה: רמת־גן. הכוח־מכבי

ש חושבים השנה, הליגה באליפות שזנו
 הנהלת גם לחוצלארץ. נסיעה להם מגיעה

 קובעת. לא היא אבל כך, חושבת הקבוצה
 ומזכירה, תל־אביב פועלי מועצת קובעת

 לא שהבדורגלנים חושב הוא אלפרט. אורי
 די בארץ ושגם לחוצלארץ, לנסוע צריכים

 אין אומר, הוא מזה, חוץ בקיץ. יפה
נסיעות. בשביל כסף בכלל

 חוצלארץ, בגלל רק לא זעמו השחקנים
 להיפגש הסכים שאלפרט כך בשל גם אלא

 בלתי ״זה יותר. ולא דקות לחמש רק איתם
בשביתות המטפלים אנשים שאותם אפשרי

 החברות בפקודת התאחדות כי בפסק־דין,
 אפשרית ולכן חברה דווקא לאו פירושה

 כ־ עותומאנית אגודה נגד גם פירוק בקשת
הפועל.

 של העלובים הכספים עסקי לגבי התחזית
מות תשנס תל־אביב פועלי .מועצת הפועל:

הספורטאים. של חובותיהם את תשלם ניה,
ההסתדרות. חברי העיקריים: המפסידים

רוץ המ ף ס
פולי כמו מזדקנים, כדורגל לשחקני

 רוצים הם מאוד. קשה מצב, באותו טיקאים
 עד מילאו אותו התפקיד את ולמלא להמשיך

יותר. להם הולך לא אבל עתה,
 היה מתניה שאול חגיגי. בטכס פסל

 עשר במשך תל־אביב מכבי של המסור הבלם
 הציל הוא מישהקים בעשרות טובות. שנים

 שיחק אפילו הוא ממפלות. קבוצתו את
ישראל. של הלאומית בנבחרת
 שהיה כמו בכושר, לא כבר הוא עכשיו

 העונה ממישחקי בכמה שנים. עשר לפני
 כשלמתניה תל־אביב, מכבי קבוצתו, הפסידה

 שיגמור לו לרמוז ניסו באשמה. חשוב חלק
שיתנו לו הציעו יפה. בצורה הקאריירה את
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בקבוקים עם

 בעניינים גם יטפלו בדימונה הפועלים של
 להמשיך החליטו הכדורגלנים׳ טענו שלנו,״

 ובעד קבוצתם הנהלת נגד המאוחד במאבקם
לחוצלארץ. הנסיעה

בכדו נקודת־מיפנה היא שחקנים שביתת
 הראשונה, הפעם זו היתד. המקומי. רגל

 ומפי גלויה כה בפעולה יצאו שכדורגלנים
קבוצתם. את המנהלים הבוסים נגד תיעד.

אח מקבוצות כדורגלנים מעניינת: נקודה
 הביעו נושא, לאותו בקשר שנשאלו רות׳

 השובתים. התל־אביביים לכדורגלנים אהדה
 אינו הקבוצות של הבוסים נגד המאבק כי

דווקא. לתל־אביב מוגבל
ה של הכסף חוסר דראסטי. צעד

 האגודה נוספות. צרות הביא תל־אביב פועל
 את לשלם מצליחה אינה כספים, חייבת

 מדי, יותר היה זה הנושים לאחד חובותיה.
דראסטי. בצעד לנקוט החליט והוא

 במינה מיוחדת בקשה הוגשה השבוע
 בבקשה בתל־אביב. המחוזי לבית־המשפט

אגו פירוק על לצוות בית־המשפט נתבקש
 יכג־ אינה שהיא העובדה לאור הפועל. דת
חובותיה. את לשלם לה

 של בשמו ברא״ז׳ יצחק עורך־הדיו כתב
באמ ״האגודה, לבית־המשפט: סעדה, משה
 סך למבקש חייבת בתל־אביב, סניפה צעות

 בית־משפט של פסק־דין לפי ל״י, 1211.75
.יפו—בתל־אביב השלום .  שומטת האגודה .

ב חובותיה. את לשלם יכולה ואינה חוב
האגו כי והיושר, הצדק מן אלה נסיבות

 מבית־המש־ מבקש הנני כן על תפורק. דה
התאג האגודה פירוק על לצוות הנכבד פט

 תל־ סניף הפועל, גופנית לתרבות דות
בית־המשפט.״ על־ידי אביב,

הי תל־אביב הפועל כנגד הפירוק בקשת
 על־ בשעתו שניתן שטר על מבוססת תד.
 פתח־ מכבי קבוצת לטובת האגודה ידי

 פתח־תקווה מכבי על־ידי ושהוסב תקווה,
סעדה. משה מעובדיה, אחד של לטובתו

מענ משפטית נקודה גם כללה התביעה
 סעיף על מתבססת הפירוק בקשת יינת:

 פירוק לבקש ניתן לפיו החברות, בפקודת
קבע העליון בית־המשפט התאחדות. כל של

חגיגי. בטכס ופסלון מהאגודה שיחרור לו
 לו הציעה נם־ציונה של הכדורגל סקצית

 הצליחו לא הצדדים שני אבל אצלה, לשחק
 מתניה יקבל אותו הסכום על להסכם להגיע

בסקציה. מישחק תמורת
 מכבי הסערה. התחוללה האחרונה בשבת
(תו תל־אביב שמשון נגד שיחקה תל־אביב

 הורה המשחק ובמחצית לשמשון), 1:2 צאה
 למתניה שפיגל (״לייזר״) אליעזר מכבי מאמן
 לשחקן המקום את לפנות מהמיגרש, לרדת
 אך ברירה, בלית אמנם, ציית מתניה אחר.
המאמן. של צעדו על וזעם רתח

 כי דרש סערה, חולל הוא ההלבשה בחדר
להמ רוצה ״אני לשחק. להמשיך לו יינתן
 ״גם הצהיר, העונד״״ סוף עד לשחק שיך
בליגה.״ רק ולא הגביע מישחקי בכל

לא. הזעם גם עזרה. לא הסערה

מרד ל ה ט בו
יש כדורגל נבחרות עתי חזרו השבוע

 כרגיל, בילו, הם בחוצלארץ. ממסע ראליות
לארץ. כשהגיעו בסוד הבילויים על ושמרו

הכדורג הבוגרת. הנבחרת חזרה מפינלנד
 שלהם זהמאמן ניצחונות, בשני זכו לנים
 רע לא בילו גם הם מרוצה. די דודקא היה

ובאנגליה. בפינלנד
 נכתב כבר הנוער נבחרת של הבילויים על
כש מיד הצעירים, הכדורגלנים שאלו ולכן

 שיחקו הם איך גם כותבים לא מדוע חזרו,
לנוער. אסיה בחצי־גביע זכו הם ואיך

 גם הם הקיר אל אותם שלחצו אחרי
 לא במסע. בעיות קצת להם שהיו סיפרו
 הם אחת פעם להם. שידאג מי היה תמיד

ל התכנסו שהם עד נסערים, כל־כך היו
ה ראש את להדיח ורצו מיוחדת אסיפה
 הפתח־תקוזאי, רוזנטל שמואל שלהם, קבוצה

 גיורא הקבוצה כוכב את במקומו ולהמליך
בוטל. והמרד סירב, הוא אך שפיגל. (״גיגי״)

)27 בעמוד (המשך

 רו־ משמאל: יושבים במישחק. בהפסקה *
יאנג. אנגלנדר, פייגגגוים, פרימו, גלו, מנו,
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