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מי העיף את ג ״ ם *
מאמן־׳הכדורגל האנגלי הארי גיים לא
הופתע כלל בשבוע שעבר ,כאשר קיבל
את הודעת־הפיטורין מהקבוצה הישראלית
בה הועסק — הפועל תל־אביב .בשל מי
קומה של הקבוצה ,בתחתית טבלת מליגה
הלאומית ,ציפה לצעד זה מצידה.
אך גיים בכל־זאת הופתע ,כאשר גילה
כי בהודעת־הפיטורין אין כל זכר למה
שהתרחש מאחרי הקלעים ואשר השפיע
על הפיטורין באופן ישיר .הוא גם לא
קיבל את הטענה שפוטר מאחר שאילו הוש 
אר בתפקידו ,מיתה הקבוצה צריכה להו
סיף למשכורתו החודשית סכום של 1,520
לירות )גייס קיבל את משכורתו בדולרים
 800דולר לחודש ,נקי ממס ,למעט
הוצאות( ,בגלל הפיחות.
הוא ראה בכך טיעון בלתי־משכנע ,והוא
מתכוון כעת לתבוע את הפועל תל־אביב
לדין על הסדת־חוזה ,ועומד להגיש תבי-
ערדפיצויים .המאמן האנגלי קר־המזג לא
אבה להשלים עם כך שיתייחסו אליו כאל
שוטה.
״אינני ילד ,או מאמן ישראלי ,שאפשר
לשחק איתו,״ אמר .״אני רוצה תשובה
כנה ואמיתית על סיבת הפיטורין.״ ותשו
בה זו הוא אומנם קיבל .נאמר לו כי

באמצשח
״שרות אשנב בבנק הדואר׳ ח 1כל
לשלם כל תשל 01י .כמן תשלומי חשבון
החשמל .המים ,הטלפון ,מיסים שמים ונוי.
באמצעות מ שלוח בדואר) .אם אתה בעל
חשב1ן סילוקין בבנק הדואר חובל לבצע
בררך זו נם העברות מחשבון לחשבון(
תוכל לשלם במרוכז תשלומים המיועדים
לגורמים שווים ,מבלי לבזבז זמן וכח על
המתנה מייגעת בתזרים מתמשכים.
משלזח זה אף פטור מבול דואר.

ב .לכתוב שיק אחד לזכות בנק הדואר
בסכום הכולל של כל1התשלומים
בשני המקרים אנא הקפר לציין את כתובתך
מאחורי השיק .את השיקים ,בצירוף
החשבונות לחשלנם עליך להכניס למעטפה
ולשלוח לל א בול לפי הכחזבת:
״שרות אשנב בנק הדואר״ ירושלים .91999
תוך מספר ימים תקבל לביתך אח שוברי
התשלום חתומים ,עם אישור על ביצוע
הפעולות.

בדיהונתן

הסיבה — והתוצאה

התשלום ניתן לעשנתו בשיק של כל בנק

השתמש ב שירות זה וחסוך מעצמך
בזבוז זמן ועמידה בתור.

ביצר ת ש ת מ ש בי שרות א שנב״?
אם ברצונך לבצע מספר תשלומים,
לפניך שתי אפשרויות:
א .לכתוב שיק לזכות כל מוטב בנפרד כגון:
חברת החשמל ,עיריה .שירותי הטלפון זכו .

אנו שמחים למסור לשרותר
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* כל חשלום שניחן לעשותו בשיק של כל בנק או בהוראת חשלום של בנק הדואר.

לשבת הפרסום הממשלתית

ונדנה היוני הובאה
לתחרות בארגז
הקהל הריע ממושכות למלכה הבלתי שיגרתית.
הפתעה גדולה נכונה רצופי תח
רות מלכת היופי ,כאשר לפתע,
ממש ברגעי השיא של טכס הב־
הירח ,הובאה מלכת היופי להיכל
פתור ...ארגז.
המנחה כבר החל לקרוא לבמה את
המועמדות הסופיות ,כאשר ניגש אליו
מנהל הטכס ולחש דבר מה על אוזנו.
לרגע עבר רחש של הפתעה בקהל ,והמנ
חה פנה למיקרופון ואמר  :״נמסר לי ברגע
זה גי מלכת היופי תגיע ברגעים אלה
לבמה.״ הקהל ההל למחוא כפיים ואל
הבמה הועלה ארגז עץ מסתורי שהעלה
לשיא את המתה בקהל .המנחה נתן אות
ושני גברים הסירו במהירות את מחסה
הקרשים ואז נתגלתה לעיני כולם ליידי
קריסטל במלוא יופיה .מחיאות כפיים
וקריאות סוערות ליוו את המנחה באשר
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ביקש לערוך את ההצבעה ואמנם לא היה
ספק בדבר .ליידי קריסטל נבחרה למלכת
היופי — פה אחד.
בקול נרגש הציג המנחה את המלכה
החדשה  :ליידי קריסטל ,עולה מצרפת ער
סקת בשטח הכביסה מזה שנים רבות
ובעלת נסיון ומוניטין רב .מידותיה אי 
דיאליות .X40X80 60
תוכניותיה — כל :תוכניות הכביסה ה
י׳
אפשריות.
למחרת הטכס פורסמו בבל העיתונים
פרטים נוספים על מלכת היופי החדשה.
מכונת הכביסה ליידי קריסטל היא בעלת
כל היתרונות :הרתחה עד  100מעלות,
ציפוי אמאייל משובח ועיצוב מרהיב עין.
אוטומטית לחלוטין ונוחה בהפעלה .אין
יתרון שאינו נמצא בליידי קריסטל -י-
מכונת הכביסה הטובה והחסבונית מכולן —
שנבחרה פה אחד גם למלכת היופי.
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שמלות הריון
מכנסי הריון
טוניקות הריון
חליפות הריון

כ הן

גייס

מודל

תל־אביב ,רח׳ גהלת בנימין ,4
קומה ב /דרך החצר
פתוח עד  7בערב
;סגור כשעות 2—4ן
להזמנות ע״י סובן :טל ,50344 .ת״א

שידות׳ הדפסה ותירגו□

ש .ה .ת.
חייג אלינו

טל821004 :
נכיא אליך לקכלת החומר
ונחזירו לך.

ביצוע מהיר,
מקצועי ומעולה

שחקני-הקבוצה איימו להכריז מרד ולא
להתייצב לאימונים ולמישחקי־הליגה ,כל
עוד ישמש הוא כמאמנם.
היד שבחשה כקדחת .גיים הסתפק
בתשובה .לא היה בה משום חידוש לגביו.
הוא ידע היטב כי מאז החל מאמן את
הקבוצה בחשה בקלחת יד ,שקוממה את
השחקנים כנגדו.
אותה יד ,ידע ,שייכת לקפטן הקבוצה
ושחקנה הוותיק שמעון בן־יהזנתן ),(31
פקיד־בנק במיקצועו .שחקן זה הספיק כבר
לעמוד בעבר מאחרי פיטוריו של המאמן
היהודי־אוסטרי ריכרד לוי ,מי שאימן את
הקבוצה לפני ארבע שנים.
גיים לא היה צריך להתאמץ ,כדי להבין
מדוע דווקא בן־יהונתן הוא שחתר תחתיו.
כאשר פיתה הנהלת הפועל תל־אביב אל
גיים בבקשה שיאמן את הקבוצה ,שימש
בן־יהונתן כמאמנה הזמני ,לאחר הדחתו
של ריכרד לוי .מינויו של גיים לתפקיד
זה התקבל במורת־רוח רבה על־ידי בן-
יהונתן ,שביקש להפוך למאמן של קבע,
והוא האשים אז את ההנהלה כי הפרה את
הבטחתה לו למנותו כמאמן קבוע.
אך גיים התקבל על־ידי השחקנים באה 
דה רבה ,בעיקר בזכות הצלחתו עם קבוצת
הפועל תל־אביב בשנות השישים .בן־יהו-
נתן ,מצידו ,חיפש כל הזדמנות וניצל כל
מישגה שלו כדי להוכיח שגיים הוא מאמן
כושל .חיכוכים אלה העכירו במהרה את
היחסים בין הקפטן למאמן ,ולפני כשנ 
תיים הסיק גיים את המסקנות .הוא היה
מיוזמי העברתו לקבוצת הפועל חדרה.
בה שיחק בן־יהונתן בשנה שעברה.
קיצוץ כנפיים .גיים סבר ,לתומו,
כי הצליח סוף־סוף להיפטר מן השחקן.
בתחילת העונה החליט גייס לקצץ את כנ
פיו ,לא שיבצו בהרכב הראשון של הקבוצה
במישחקי-הליגה .לבן־יהונתן לא נותרה
ברירה אלא להכריז מרד גלוי ,והוא סחף
עימו את כל שאר השחקנים.
המרד נחל הצלחה .בן־יהונתן מונה מא 
מן הקבוצה ,ובשל חופר ניסיון מיקצועי
מספיק ,נעזר בעצתו של מאמן הניבחרת
הלאומית ,דויד שווייצר .לתפקיד קפטן
הפועל תל־אביב נתמנה ישעיהו פייגנבוים,
זינימנה כיום עם ותיקי הקבוצה.
בשבוע האחרון ניתן היה לשמוע את
העולס הזה 1942

