
4

פיתוח מאפיית פותח דמווי
 קבוצת של הייצוגי הכוכב רמתי, גירעון
 ישראל בנבחרת בטוח מקום לעצמו קבע שימשו!׳

 הנבחרת של אחד מישחק היה לא בכדורגל.
 השחקן הוא הפותח. בהרכב רמתי שותף לא שבו

 משמש ואף מנסל, ג׳ק המאמן על ביותר המקובל
הנבחרת־הלאומית. כקפטן

 בכל אותו לרכוש ביקשו בארץ כדורגל אגודות
 שימשון'סכומי לאגודת תמורתו הבטיחו הן מחיר.

ה הכדורגל בשוק מקסימאליים הנחשבים כסף
 הקבוצה את לעזוב מוכן היה עצמו דמתי ישראלי.

 כדורגל בקבוצת לשחק הצעה ורק גדל, שבה
 מהתחייבות אותו לנתק יכולה היתה אירופית

נעוריו. לקבוצת סנטימנטלית
 שיפד קבוצת ביכולת ספק הטילו רבים אוהדים

 כמו לשחקן הגון שכר לשלם דלה, שקופתה שון,
 הקבוצה מנהלי אך האגודה. פאר שהוא דמתי,

 מהאגודה, נכבד לתשלום זוכה דמתי שגידעון הודו
ביותר. נמוך שכר מקבלים השחקנים ששאר בעוד

 אגודת שמרעיפה הכלכליות ההטבות במיסגרת
 עבורו לממן הבטיחה היא דמתי, על שימשון
 לרכוש עמד הוא שעבר בשבוע בית־אוכל. שכירת

 יהודה שברחוב סקופ מיסעדת לשכירת הזכות את
בתל־אביב. המכבי

ה מאפיית־פיתות. במקום לבנות התכוון דמתי
 שלושה היה המקום לבעלי דמתי שהציע סכום

 אלף ומאתיים ראשון, בתשלום לירות מיליון
כדמי־שכירות. חודש מדי לירות

 בעלי- עם והתדיין במקום ישב שדמתי בשעה
 הכניסה לפני נעצרה תנאי־החוזה, על המיסעדה

 המכונית, נהג אל הצטרף דמתי אמריקאית. מכונית
 החתימה את לדחות שברצונו העסק לבעלי הודיע

מהמקום. והסתלק המחרת, ליום החוזה על
שקונה לו הסתבר לסקופ, דמתי כשחזר למחרת,

(בנמד־התעופה) דמחי קפטן
כאיש־עסקיס גרוטה פתיחה

ה על תחתיו וחתם יותר, גבוה סכום הציע אחר
חוזה.

 כאיש- שהתגלה במיגרשים, המבקיע החלוץ
 את נואש. אמר לא זריז, ובלתי רשלן עסקים

אחר. במקום יפתח הבטיח, כד מאפיית־הפיתות,

ני רוצים כולם ההימנון, מושמע
קפ דרייפוס, נימרוד אמר צחון,״

 תל־ הפועל הכדורגל קבוצת טן
 מול במישחק שותף שלא אביב,

לער סירב הוא פורטוגל. נבחרת
 הלאומי, המאמן החלטת על ער
 במניעים זאת והסביר מנסל, ג׳ק

פאטריוטיים.
הס השבוע ידידות. רק לא

 גיבעת- קיבוץ יליד דרייפוס, כים
 למען הוועד דובר לשמש חיים,

ה אתי הביא מה חסן־בק. מיסגד
למא להצטרף המוכשר כדורגלן

ערביי־יפוי של בקם
לק דרייפום את ששיכנע האיש

 הוא הציבורית בפעולה חלק חת
 תל- הפועל כוכב האישי, ידידו
ה טורק• (״ג׳ימי״) ריפעת אביב,
 עגיל העונד העור, שחום שחקן

 כבר פעיל השמאלית, באוזנו זהב
 ביפו. המוסלמית בקהילה רב זמן
לשיפור ביוזמה חלק לוקח הוא

ממן כדורגלן
— וחצי המיליון איש

ו ביפו הערביים בתי־הספר רמת
 כמדריך-ספורט בהתנדבות, משמש,

שבעירו. במועדון־הנוער |
ו

 ל־ מסביב הסערה כשהתעוררה
ג׳י־ שוב זה היה חסן־בק, מיסגד

 העומדים בין שהתבלט טורק מי
 ל־ הבאים לפני המאבק. בראש

 במיסגד שנערכה תפילת־המחאה,
 כרוח- התגלה הוא שבועיים, לפני

 ר־ במקום הסדר על שמר החיה,
ל שהכניסה ההתרמה, את אירגן
 לירות מיליון שני הוועד קופת
 ספק אין אומרים). הם מה :(ראה

ה אוהדי בין שלו שהן!ופולאריות
 שלא נכס היא היהודים כדורגל
עירו. לערביי בפז יסולא

 מה עדיין. יודע, אינו דרייפוס
בתם־ בדיוק, לעשות, עליו יהיה

כהן כדורגלן
מיליונים שישה השווה והאיש —

 שפנייתו סבור הוא הדובר. קיד
 לסייע תוכל היהודית לדעת־הקהל

 ש־ היפואית, הקהילה של לעניינה
 חסן־בק מיסגד לשיקום מאבקה

לבעיותיה. סמל רק הינה
 לא למאבק" להצטרף מוכן ״אני

 ג׳ימי,״ עם שלי הידידות בגלל רק
 שלי ״המניע דרייפוס. הסביר

 של מההכרה נובע אליהם להצטרף
 זה, מיעוט של המיוחדות הבעיות

בתוכנו.״ החי

ל ב נוסחיר ■ש עוזזל,ן ד
 בקבוצת וחבריו ),26( ממן ברוך

בשבת עלו מכבי־חיפה הכדורגל

 תל- מכבי מול למישחק האחרונה
 כך לניצחון. וציפו בביטחון אביב

 בלוט־ במיגרש הצופים העריכו גם
 כשציפו האחרונה, בשבת פילד
נוי מדני טבק, מבני כהן, מאבי

 בוני ומהשוער שווייצר ממשה מן,
 ברמה מישחק שיפגינו גינזבורג

בולט• יתרון ושישיגו גבוהה
בתו אומנם, הסתיים, המישחק

 מכבי־חיפה שחקני אך תיקו, צאת
 מאבי ההצגה את שגנבו אלה היו

ומקבוצתו• כהן (״האנגלי״)
 שעברה בשנה הפגין לא ממן
המ אגודתו אך מרשימה, יכולת
האגו עסקני אמון. בו לתת שיכה

 :בשביעות־רצון השבוע קבעו דה
ב והנה, ידבר. עוד שהוא ״ידענו
 בלומפילד.״ כל אותו שמעה שבת,
 על הכוכב נישא המישחק בתום

 ליוו המשולהבים והאוהדים כפיים,
 מרדו- ״מרדונה, : בקריאת אותו
הארגנ הכוכב על-שם — נה!״
מרדונה. דייגה טיני,

מ צעיר בגיל התייתם השחקן
 את שיכמו על ונשא הוריו, שני
 מכבי אגודת באחיו. הטיפול עול

 לו ומשמשת היום עד בו תומכת
 דדוקר, זכריה הקבלן כמישפחה.

בחב אותו מעסיק הקבוצה, פטרון
 בשעות להתאמן לו ומאפשר רתו

המקובלות• העבודה
 ה- את השחקנים שעזבו לפני

 את ללחוץ ממן מיהר איצטדיון
 על לו שטפח כהן, אבי של ידו

 המשתכר ממן, בלבביות. שיכמו
 זכה בעונה, לירות וחצי מיליון

 מפי מישחקו על הערכה במילות
כהן. המיליונים, ששת איש

אח כדורגל שחקני קל. פידיון
 שחתם כהן, של ששכרו אמרו רים׳

 — עונות לשתי חוזה על השבוע
 אינו — לירות מיליון 12 הכל סך

הצל אף על לדעתם, מדי. גבוה
ה בליגה הבלתי־מרשימות חותיו

האח בשנתיים כהן צבר אנגלית,
 בלבד שמו רב. מוניטין רונות
 הכדורגל, למיגרשי אלפים מושך
 בלתי־מבוט- סכומים המכניס דבר
תפ אגודתו הקבוצה. לקופת לים
 של שכרו את בקלות, בוודאי, דה,

המיגרשים. קופות דרך .׳האנגלי״
 תינתן עליה שהתשובה השאלה,

 כהן אבי האם היא, בעתיד, רק
 :(בגרמנית צ׳ופר יהיה אכן

 ולא — האוהדים כלשון מטאטא),
? אותם יאכזב

 אסם״ ״מרכז פתיחת
ש ה החד בפתח־תקוו

 פת, גדעון השר את מדריך ״אוסם׳/ ממנכ״לי פרופר, גד
בפתח״תיקווה. החדש אסם״ ״מרכז בפתיחת

פלסטיים לוחות
 גליונות, מהמלאי, שוטף

 עוביים, במידות פילמים
 שונות, ודוגמאות צבעים

 (כולל רכים או קשיחים
 בלי או עם וזהב) כסף
 רובכם פלטות וכן דבק.
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