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 תשלומי את להשלים אפשר באפריל 30ה־ עד
לבחור. הזכות את להבטיח ובכר האחיד, המם
א■7בו8
 המקומית הבחירות ועדת בפני לערער, אפשר במאי 8הר עד
 הבוחרים. בפנקס שמד אי־הכללת על

הפועלים. מועצות בכל לרשותך מצויים נוספים פרטים

בשבילך קיימת ההסתדרות
21.6.77 הבחירות: ■וס

 המרכזית הבחירות ישראל-ועדת בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות
הפועלים מועצות נעמת• ועידת • ההסתדרות ועידת
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המישפחה לגל חדשוז נשיטה פיצות

■ זוגיות פיצות * 2־ ליי 5
יי ל 40.־ ענקיות פיצות *

איטלקיים, מאבלים מיבחר
קלים ומשקאות יינות
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 העיתונים לבל מודעות קבלת
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 המורחב בסגל נכלל 17 בגיל כבר טרית.

 לראשונה כשלב אז, ישראל. ניבחרת של
 תל־אביב, הפועל של השוער אפודת את

 לו כשמזכירים מזהיר. עתיד לו ניבאו
 את החל שבה — תל־אביב הפועל את היום
 זיכרונות בשבילו אלה — כשוער דרכו

 טענות יש אבי של בפיו אבל נוסטאלגיים.
קבו ומרבית תל־אביב הפועל נגד קשות

לה. בדומה המנוהלות הפועל, צות

0 — שערים ^
 הייתי ילד, ״כשהייתי :אבי ומר ט

 וקברתי שחקן טופס על חתמתי תמים,
ה לשיא שותף הייתי באגודה. עצמי את

 לאט לאט ׳.69ב־ ת״א הפועל של הצלחה
 יתכן לא כי אותי, שמנצלים להבין התחלתי

 שאותם — הכדורגל מחלקת של שהרווחים
 למחלקת יוזרמו — הכדורגלנים עושים

 שאנשים הזמן, הגיע למשל. טניס־השולחן,
 שכל. יקבלו תל־אביב הפועל את שמנהלים

בכדור תל־אביב ממכבי דוגמא שיקהו
מצא ולא באירופה, הייתי בינתיים סל•
 אבסורדיים חוקים .מדינה בשום תי

ו נותבגר כשהילד קורה מה אצלנו. כמו
 קבור. פשוט הוא קבוצתי! לעבור רוצה
 לשחק כשרציתי אישית, אבי, אבוד. הוא

שנ של להסגר נכנסתי באוסטריה־וינה,
 מפעילות התנזרתי תמימות שנתיים תיים•

 המיגרש.״ על רישמית
 בהפועל שחקן־חוזה הוא בנימין אבי

 בביזנס, רואה הוא הכדורגל את רמת־גן.
 אינו הוא רמת־גן, מהפועל באירופה. כמו

 חתום הוא לדבריו. גדולים, סכומים מקבל
 היו לעונה. לירות אלף 30 של חוזה על

 מדוע יותר. הרבה לו לתת שיכלו קבוצות
המו קבוצה רמת־גן, בהפועל דווקא בחר
הארצית? בליגה פיעה

תקו כדורגל שיחקתי ״לא :אבי מסביר
 צ׳אנס לי נתנה רמת־גן הפועל ארוכה. פה

 ,20ה־ למחזור עד היום, עצמי. אל לחזור
ה כזו, עונה אחרי שערים. 12 רק ספגתי
 בהפועל מסחררת. בצורה עולות שלי מניות

 המאמן, חברית. הרגשה לי נתנו רמת־גן
 נוספות. שעות אתי עבד בן־יונתן, ,שים׳
ב פעמיים מתאמן שהייתי תקופה היתד,
יום.״

מעצי----------
הרשעה ללא

 לי* 2500( הכדורגל מן חי אינו כי ^
 בוטיק, לו יש כדבריו.) לחודש, רות
 אולם זר. מיספר בעלת נזרצדס ומכונית

 בשנה בחייו. מרכזי חלק תופס הכדורגל
בקבו כפל־כפליים משכורתו תוכפל הבאה

 בעונה לשחק מקווה הוא יככב. שבה צה
 הלאומית. ובליגה רמת־גן בד,פועל הבאה
 בין המישחק כשהסתיים ימים, עשרה לפני

 הפסידה ובתוך ,2:2 חדרה להפועל קבוצתו
כילד. בבכי אבי פרץ נקודה, קבוצתו

 שאחרי לי כאב ״כי אומר, הוא ״בכיתי,״
מנצ היינו אם שער. ספגנו ,1:2 שהובלנו

 רק לא בלאומית. כבר היינו היום, חים
 פרץ ,שים/ המאמן, גם ההפסד. כאב לי

לע מנסר, שרמת־גן שנים שבע זה בבכי.
 כזאת תקופה אחרי הלאומית. לליגה לות

 מאמין עוד אני, אבל סיוט, כמו נראה זה
 הבאה בעונד, נשחק שאנחנו שלמה באמונה

 בליגה נשאר אם ואפילו הלאומית. בליגה
 הפועל את שאעזוב בטוח לא הלאומית
רמת־גן.״
 אבי שספג — בילבד — השערים תריסר

 הארצית, בליגה 20,־ד המחזור עד בנימין
ב שוער שום שכן, עצמם. בעד מדברים

 ושתי ארצית לאומית, — הבכירות ליגות
 זו. ממנה פחות ספג לא — א׳ ליגות

 כשנתיים לפני בגרמניה, נעצר אילמלא
ב משחק שהיה הנמנע מן זה אין וחצי,

 המופיעה קלסרו, הגרמנית הקבוצה שורות
 אי- ואשר בגרמניה, הראשונה בליגה היום

 הוא עתה, כבר חוזה על לחתום תה'עמד
ה מהליגה מקבוצות הצעות ארבע קיבל

בארץ. לאומית
ה בין להצליח להמשיך מתכוון אבי
 עויין בקהל ייתקל הוא שבת מדי קורות.
 בקריאות שלוותו את לערער שינסה

ה למרות — ו״מסומם!״ ״חשישניק!״
 הורשע לא מעולם שהוא החותנת עובדה

ב אותי לכנות יכולים אנשים ״איך בכך.
 אם ״הרי משתומם. הוא כאלה?״ שמות
 איך האלה, הדברים עם מתעסק הייתי
. לכושר?!״ ולחזור לתפקד מסוגל הייתי


