ספורט

ה ד ר ך ש ל ״ואריג״
ואריג ,נתיבי אוויר ברזיל ,היא מחברות התעופה
והראשונה אשר ט ס ה בברזיל.

הוו תי קו ת

בעולם.

דרך ארוכה עברה החברה מ מ טו ס ה הראשון ״ א טלנ טיק״ )סוג ״דורמיר
ואלד״ בעל  2מנועי רולס־רויס ״נשר״  360כ״ס( אשר ה טיס  9נוסעים
ועד צי ה מ טו סי ם הענק ,כח האדם ו הנכסי ם אשר לחברה כיום.
בשנה
נכנסו
מדינת
צפונה,

הראשונה ה טי ס ה ואריג  85טיסו ת ,וב ה ם  652נוסעים .ב־1932
לשרות החברה ה־״יונקר״  13־ ? וה״יונקר״  52־ ? אשר ט סו בבל
ריו גרנדה בברזיל ,וב־ 1942ה ח ל ה החברה ב טי סו ת לדרום ברזיל,
ומחוץ למדינה — לאורגוואי וארגנטינה השכנות.

בשלהי מ ל ח מ ת העולם השניה חולל נשיאה דאז רובן ברטה ,מהפכה
בשיטת ניהול החברה .הוא החלי ט לשתף א ת העובדים בניהול החברה
ו ה קי ם קרן )״קרן רובן ברטה״ ,על שמו( שבה לעובדים מניות ושליטה
על הנעשה בחברה  :א ח ת ל 4-שנים מ תכנס גוף הנבחר על־ידי העובדים
ובעלי החברה ,קובע מדיניות ובוחר א ת נשיאה .קרן זו מעניקה לעובדים
תנאים סוציאליים ,מ קו מו ת הבראה ושרותים מיוחדים — חנויות,
משקים וכיו״ב.
כיום ,ואריג היא מ ה חברו ת הגדולות ביבשת כולה ,ובדו״ח י א ט ה
האחרון על העברות נוסעים מצויה ב מ קו ם ה־ 11בין  111חברות תעופה
מכל רחבי העולם .בראש החבר ה עומד נשיאה אריך דה קראוולו אשר
לזכותו נזקפת דחיפה ל הר מ ת השרות לנוסע.
החברה מקיפה  15,000עובדים — מ ה ם >ג  7טיי סי ם 8* ,אנשי צוות
ו־* 85צוותות קרקע וסניפים .אגב ,כל ה הור או ת הטכניות לתפעול ה ה ח
זק ה יוצאות ממרכז ואריג בברזיל.

כדורגל
ה ק ר ב ע ל ה חו ל צו ת
המיגרש העכואי דמה לזירת־התגוששות
המונית .אוהדים נראו בכל כשהם חובטים
אלה באלה .לפתע ,מתוך פקעת־האדם,
צצו ראשיהם של  .ויקי פרץ ובני טבק,
עירומים למחצה ,כשהם נישאים על כפיים.
חולצותיהם של שני כוכבי מכבי תל־
אביב הוסרו מעל 1גופם עוד לפני שסיימו
את ריצת־ההקפה המסורתית של הניצחון
כשדגל הלאום בידיהם ,ואליפות המדינה
השלוש־עשרה במיספר באמתחתם.
הקרב על חולצותיהם של ויקי פרץ ובני
טבק היה מעניין לא פחות ממישחקה של
מכבי תל־אביב נגד הפועל עכו ) ,(1:2ש
לאחריו הוכתרה מכבי תל־אביב ,רישמית,
כאלופה .שכן במשך תישעים הדקות הת
נהל מישחק פושר ,שלא ביטא את מעמדו
המייוהד של מישחק־ההכתרה של מכבי
תל־אביב.
למשך כעשר דקות בפתיחת משחקי ה
ליגה השבת ,נדמה היה שהדראמה הבלתי
אפשרית אומנם תתהולל.
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אחד מסדרני המיגרש העכואי היד ,הזוכה
המאושר בחולצתו של ויקי פרץ ,שנשאה
את הסיפרה  .9״הבן שלי,״ אמר הסדרן
לוויקי ,״ישתגע אם יראה את החולצה
שאני מביא לו• הבן שלי פשוט מת עליך.
הוא כל הזמן חולם להיות שחקן כמוך.״
הסדרן העכואי הניף את חולצתו המיו
זעת של ויקי וניפנף אותה בגאווה נוכח
עיניהם שופעות־ר,קינאה של מאות אוה 
דים מתוסכלים שצעקו לעברו  :״אתה מוכר
את החולצה ז תקבל כמה שאתה רוצה!״
שונה היה גורל חולצתו של בני טבק,
שנשאה את הסיפרה  .15מאבק־איתנים
התנהל עליה ,ולבסוף היא נקרעה לגזרים.
כמה אוהדים מאושרים אחזו בידיהם את
קירעי חולצתו של בני.
השופט לקח .אך לא רק על החולצות
של בני טבק וויקי פרץ לחמו אחרי דד
מישחק .גם חולצתו של ירון עוז נחטפה
ממנו .הוא ניראה ,בתום המישחק ,כשהוא
משוחח עם השופט הראשי ,יצחק בן־יצחק
הבת־ימי .מייד אחר־כך ,אחרי שעוז כבו
הספיק לטעום מן השמפניה שהובאה ל־
חדר־ד,הלבשה ,נראה הכדורגלן נכנס ל־
חדר־ההלבשה של השופטים ,שם היה יצ
חק בן־יצחק.
3
עז

קווי החברה  225,203ק״מ — מ ה ם  171,032בינלאומיים ל־ 4יבשות
ו־ 53,871בתוך ברזיל ) 65ערים(.
צי החברה מונה  4 :מ טוסי 10־  0נ 16 ; 1מ טוסי  9 ; 8 0 7 0 7מ טוסי
 10 ; 8 0 7 2 7מ טוסי  10 ; 5 .^ . 8 0 7 3 7מ טוסי אל ק טר ה . 11
חברת ואריג פועלת בישראל מזה  11שנים .לחברה שני סניפים ,בת״א
רח׳ שלום עליכם  ,5ובירושלים רח׳ יפו  .33לעובדי החברה מידע רב
בנושאי אתרי־נופש ו מ קו מו ת בילוי בדרום־אמריקה ,ו ה ם מציעים יתרונות
רבים לאנשי עס קי ם מבין ל קו חו תי ה ם.

 3353גלריות ל א מנו ת תוראל333
דה׳ ז׳בוטינסקי  ,3תד־אכיכ — טל241628 .
מועדון בית־אמריקה• ,טד׳ •טאול המדד  ,35תד־אכי:

מציגה :

מנחם גפן.
שטיחי קיר של זיוה טור.
אהרון אשכנזי ־־ פיסול.
איכות ,אמינות ,אדיבות.
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״פיפלי" בע״מ
יבואני אופנה

רח׳ מאפו  ,25תל־אביב
טלפונים 230334 ,227784 ,231143 :

ויקי פרץ מבקיע את שער הניצחון כמישהי ,נגד עפו
לגעת בכל מחיר !
מכבי ת״א .שהובילה בביטחה לאורך
כל העונה בראש הטבלה ,כשלה במשחקיה
האחרונים .אחותה מיפו דלקה אחריה ו
איימה להדביק את פער שתי הנקודות ש 
הפריד בין השתיים.
היתד ,אפשרות תיאורטית קלושה ביותר
שמכבי ת״א תפסיד את האליפות למכבי
יפו .אם היו היפואים מנצחים בשבת את
שמשון בתוצאה העולה על  6:0ואילו
היתד .מכבי ת״א מפסידה להפועל עכו ב
תוצאה גבוהה מ־ ,3:0היתד ,יפו עשויה לז
כות בכתר•
בדקה השישית למשחקים ,נדמה היה
שהמתח יישמר עד הדקה ה־ .90מכבי יפו
זכתה בראשון מששת השערים שהיה עליה
להבקיע .מכבי ת״א ספגה את הראשון
משלושת השערים שהיה עליה לספוג כדי
שתתחולל הפתעה מרעישה.
אלא שהמתח נשמר לדקות ספורות בל
בד .מכבי יפו ספגה שער משווה .מכבי
תל־אביב הצליחה להשוות ואף לנצח את
משחקה .היא זכתה באליפות בזכות עודף
נקודות ללא עירעור.
מעמד ההכתרה היה רחוק מלהיות מלהיב
וחגיגי .הוא דמה יותר להתפרעות במשחק
שכונתי.
הסדרן זכה .היו אלה דווקא אוהדי
הפועל עכו שנכנסו בהמוניהם לתזך תה־־
מי המיגרש במטרה לזכות בחולצותיהם
של שני הכוכבים התל־אביביים .שעה ארו
כה ציפה חיים לייבוביץ ,מנהל מכבי תל•
אביב ,לבואם• של כדורגלניו אחרי שסיימו
את ריצת ההכתרה .רק בדרך־נס לא נרמסו
ויקי ובני ברגלי מעריציהם הנלהבים .ה
שוטרים ■שהיו במקום היו חסרי־אונים מול
ההמון הצוהל ,שביקש לגעת בכדורגלנים
בכל מחיר•

עוז התעכב בפנים דקות אחדות ,והדבר
עורר את חשדו של מנהל הקבוצה ,חיים
לייבוביץ ,שהחל מחפש אותו .לייבוביץ
לא האמין למראו־,־עיניוי ,כשראה לפתע את
עוז יוצא מחדר־ההלבשד ,של השופט בן-
יצחק כשהוא לבוש חולצה בצבע תכלת,
שלא היתד ,זו שבה הופיע במישחק.
לייבוביץ חייך לעצמו .הוא הבין מייד
שירון עוז נתן לשופט את חולצתו למז
כרת .פרט פיקנטי :כאשר נתן עוז את
החולצה לשופט יצחק בן־יצחק ,נמצאו
במקום גם יצחק פייננבוים ,האחראי ל
שופטים מטעם איגוד־השופטים .פייגנבוים.
אגב ,הוא גם האחראי לטור,ר־ר,מידות של
שופטי־ד,כדורגל.

כדורסל
מ ,? ,ב ו כ  3עליון
השעה היתה שבע ורבע בערב .שתי
צעירות דקות־גו ניצבו בפתח הכניסה ה
ראשית להיכל־הספורט ביד אליהו ,והביטו
בסקרנות במכונית אאודי בגון חרדל ש
נעצרה מול הכניסה.
מתוך המכונית יצא מיקי ברקוביץ ,ופגה
לחדר־ר,הלבשה ,כדי להתכונן לקראת
מישחקד ,של ניבחרת ישראל עם ניבחרת
ארצות־הברית .במישחק שנערך ביום ה
חמישי האחרון במיסגרת הגביע הבין־
יבשתי.
״מיקי,״ ביקשה אחת הצעירות ,״תן
לנו חתימה.״ עוד לפני שהספיק מיקי להע
ניק חתימות לשתיים ,כבר הקיפוהו עש
רות נערות ונערים• מיקי ניסה לפלס לו
דרך לעבר הכניסה המרכזית של היכל
הספורט ,כשהוא מתאמץ להיפטר מהמון
העולם הזה 2074

