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ל לכך. הסכימה הפרוייקט של המכירות
חמו טעות נעשתה תרשיש חברת מודעת

 לכל תשורה לתת רצה צדוק יותר. רה
 אפילו הוא יקר. תכשיט בצורת קונה,
 20 של בשוד מתנות כך לצורך רכש
 זו. למטרה ייעד הוא שאותן שקל, אלף

 ותחת מחנה, על דבר נאמר לא בחוברת
 עשרה של הנחה יתן שהוא התפרסם זאת

 צדוק החוברת. את שיציג קונה לכל אחוז
 אמינות על בנוי שעיסקו שמכיוון טען
לקונים. הנחה לתת נאלץ הוא

לר נדהמו הנותל סיצפה מיסעדת בעלי
 שפורסמה המודעה של שהגרפיקה אות
ב שפורסמה במודעה איתם. תואמה לא

 כלל נראה לא כחול־לבן וקנה טוס חוברת
ו הוגדל צמוד סיבנה המיסעדה. מיבנה

המיסעדה. מיבנה הוא כאילו נראה הוא
 שבחוברת לראות נדהמו תרשיש בעלי

 בתי־ 15מ־ יותר יש היוקרתית הפירסומית
 הנמצאים מתחרים ובכללם דומים, עסק

בית-לחם. באיזור

 ישלמו לא אס
יסודקו —

 כספם את תבעו בז־סורת אחים ך*
 תבע מתרשיש צדוק שלמה בחזרה. י י

 ה־ עבור שילם שהוא הכסף להחזר בנוסף
 בהפסד, מכירה על פיצוי גם פירסום

 אחוז, עשרה של הנחה לתת שנאלץ אחרי
 בגין לו שנגרמו ההפסדים על ופיצוי
 דרש הוא לקונים. שיועדו התשורות רכישת

שלו. במוניטין פגיעה על פיצוי
 הגישה גדות גידעון של ס־ת־ב חברת

 עורך־ באמצעות מפורטים, כיחבי־הגנה
רווה. ח הדין

שה קבע בתל-אביב בית־מישפס־השלום
חתי בשלב כבר לב בתום נהגה לא חברה

 יושב־ראש חוייב התיקים בשני החוזה. מת
לתוב לשלם מיפעל־הפים של הדירקטוריון

 סך־כל שדרשו. את הירושלמיים עים
שקל. אלף 465 הוא להיום, נכון הסכום,
הסכום. שולם לא שנפסק מה נפסק מאז

 העלה רשם־החברות במישרדי בירור
 ממישרדה עברה בע״נו נז־ת־ב שחברת

 של למישרדו בתל-אביב בן־עמי שברחוב
 דויד מרחוב באומן קדר רואה־החשבון

 מועצת־מנהלים בחברה בבני־ברק. המלך
נילי. ואשתו גדות גדעון אנשים. שני בת

 יפעל הכסף את תשלם לא החברה אם
 רבינוביץ ירון התובעים, של פרקליטם

החברה. לפירוק מירושלים,
■ ציטרין בן־ציוז

הפועל כינוס
ה מ ד ך ו ס כ 7 ת

 כדי ארצה שהגיעו הזרים הספורטאים
 כינוס של הספורט בתחרויות חלק לקחת

 עבור מוזל מתעריף נהנים 12ה־ הפועל
 השתתפות ומדמי בבתי-מלון שהייתם דמי

 עשרה שילמו האורחים בילבד. סימליים
 כדמי דולר) 5(כ־ שווייציים פראנקים

 כלכלה עבור ליום פראנק 20ו־ הרשמה
 במכון בבית־ברל, התארחו רובם ולינה.
 הסכום למרות אחרים. ובבתי-מלון וינגיים
 רבים משתתפים התחייבו, שעליו הזעום,

 שאין טוען חלקם מהתשלום. מתחמקים
 את משליכים ואחרים לתשלום הכסף בידם

 עלתה מישלחותיהם. ראשי על האחריות
 שאנשיה הבלגית, המישלחת כולם על

ה את משליך והאחד ביניהם מסוכסכים
השני. על אחריות
ו האמריקאים רק זכות־יתר• כעלי
 אי- של מהפריווילגיה נהנים הרומנים
 הם משלמים, הם שאין רק לא תשלום.

ל אשל. והוצאות דמי־כים מקבלים אף
 ״הוועד הנקרא אירגודגג יש אמריקאים
 למען הוולונטרי האולימפי האמריקאי

מתש אנשיו את שפטר הפועלים״, ספורט
 להסכם כנראה הגיעו הרומנים ואילו לום,
 שהשתתפותם הישראלים, מארחיהם עם

אגורה. ישלמו שלא בכך מותנית
 במבוכה, שרויים הישראלים המארגנים

כספם. את לקבל דרכים ומחפשים

שובים ח 0*3שו01 ח חו כ

 בלוח־ איצטדיון של המרכזי השער אל
 המדינה נשיא לצד נדחקו, ביפו פילד
 לוי משה החדש והרמטכ״ל נבון יצחק

ההס של המרכזת הוועדה חברי כל גם
 פתיחת לטקס להיכנס ביקשו כולם תדרות.

 העסקנים שכל בעוד אך הפועל. כינוס
 זכו לצלחת הקרובים ההסתדרות ופקידי

 מראשי רבים הנשיא, ליד במושב־הכבוד
לשע להידחק נאלצו הארץ ברחבי הערים

 אפילו זכו לא הגדול חלקם הצדדיים. רים
 כרטיסים לקנות ונאלצו אישית, להזמנה

 שתרומתם כאלה גם ביניהם מלא, בכסף
 ה־ כל מתרומת קטנה היתה לא להפועל

לצלחת. המקורבים והעסקנים הפקידים

חחויח
כדורגלעיס

 הליגות של הכדורגל משחקי את
ה חוזים השבוע שייערכו האנגליות

 ממכבי כהן אבי ״האנגלי״ כדורגלן
 מבני־ אוננה משה והכדורנלן תל-אביב

תל-אביב. יהודה

אוננה הו כ ה מישחקי ת הליג מי או ת הל צי ר א ה ו
1 1 סאגדרלאנד — ארסנל .1

1 א טוטנהאם — בירמינגהאם .2

2 1 סיטי מנציסטר — ברייטון .3

א 1 וואטסורד — איססוויץ׳ .4

1 1 וילה אסטון — ליברפול .5

א (א)1 אברטון —לוטון .6

1 1 סוונסי — יונייטד מנצ׳סטר .7

1 (א)1 נוריץ׳ — נוטינגהאם .8
א א קובנטרי — סטוק .9

1 2 סאותיהמפטון — ברומיץ וסט .10

1 1 קאונטי נוטס — וסט־האם .11

2 א דרבי — סאלאם קריסטאל .12

1 2 וולבס — פארק קווינס .13

 נכונות תוצאות שש חביב יעקב ניצב־מישנה ניחש שעבר בשבוע
שלוש. אביטן יהודה ופקד

ל1בד רג
ב ת רי שבחו מי

ו שלמה האחים בין חיסול-חשבונות
 האחים ובין נתניה מכבי של שיראזי אריה

 נמשך תל-אביב מהפועל כהן ובני אלי
ה שתי בין השבת במישחק השבוע, גם

 נוקשים תיקולים נראו אחת לא קבוצות.
 מה לפי ביניהם, החשבון המישפחות. בין

 לא הנתנייתי, המיגרש על בשבת שנראה
 שנערכה הסולחה למרות סופית. הסתיים
 התקרית אחרי ימים, כמה לפני ביניהם

 המישפחות שתי בין שאירעה החמורה
 על־ידי כהן אלי של להרחקתו ושהביאה

 הטלוויזיה, על־ידי צולמה התקרית השופט.
 הורחק בסרט, צפייה אחרי יותר, ומאוחר

בני. אחיו, גם
 בהרח־ ההתקלויות הסתיימו לא הפעם

 היריבות על ידע פרוסט אריה השופט קות.
 קרוב להיות וניסה הסתיימה שלא החזקה

 הרוחות את מייד להרגיע כדי לאירועים
המידה. על יתר יתלהטו בטרם

ת יהוד מדוע ח כ הו 7 מ

 הכדור- קבוצת של ההנהלה מאנשי כמה
 ללא העונה רטנו יהוד הפועל של רגל

 לנצל ידעה לא יהוד :לרוגז הסיבה הפסק.
החו בעונה שקיבלה האדיר הפירסום את

 בגביע בתולדותיה לראשונה כשזכתה לפת,
לייצור חוסן ״חברת בכדורגל. המדינה

ולנדאו שיראזי כדורגלנים
נוקשים תיקוליס

 כראוי לקבוצה לגמול ידעה לא מרצפות
 עקב החברה שקיבלה האדיר הפירסום על

 ההנהלה. אנשי אמרו המפתיעה,״ הזכייה
 יהוד הנהלת של היחסים מערכת ״כל

 שלא הנהלה חברי וגילו הוסיפו מסובכת,״
שמם. בפירסום רצו

 שראש הזה להעולם נאמר בחדרי־חדרים
 חובב שהוא חתוכה, סעדיה יהוד, מועצת
 לדרוש ידע לא הקבוצה׳ ופטרון ספורט

מ לקבוצה שמגיע מה את חוסן מחברת
 שהיינו אחרת חברה ״כל כספית. בחינה

 ממה חמישה פי משלמת היתד, לוקחים
 לחצו שלא מפני והכל חוסן, ששילמה

ההנהלה. אנשי אומרים מספיק,״ עליה

רסל כדו
א0 *וו״ו־3 ־ ת 3י3ל ל ו ח ת מ

 עד שניהל הכדורסלן ),25( ארווין ג׳ון
 הפועל קבוצת עם מתקדם משא־ומתן עתה

 תל־אביב. בבית״ר השבוע הוחתם חיפה,
 מאמץ השנה עושה הבית״רית הקבוצה

 החולפת בשנה שעשתה ממה יותר גדול
 את שסיימה אחרי עצמה, את לתגבר כדי

הטבלה. בתחתית העונה
 בהפועל העונה ששיחק וילים, ג׳ון גם

 בית״ר. של החיזוק לרשימת יצטרף חיפה,
 כנראה יאמן התל־אביבית הקבוצה את

דווידסקו. אריה
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כורם
מפחדים
מבית״ו

 של דיווחו בשעת ששררה דומיה ך■
 הבקעת על הרדיו של הספורט שדר 1 י

 הותירה לא הירושלמי במיגרש השער
 מאזיני המבקיעה. הקבוצה בדבר ספק

 הסימן שזהו ידעו ושערים שירים התוכנית
ספ ירושלים, בית״ר המקומית, שהקבוצה

 מעזים אין בימק״א לחובתה. שער גה
 הגה ולוא להשמיע האורחת הקבוצה אוהדי
 קבד שאם אותם לימד נסיון־העבר אחד.
עבו מסוכן זה — בירושלים מנצחת צתם
קבו את לראות כדי ששילמו המחיר רם.

 לשמוח לשתוק. זה — בימק״א מנצחת צתם
בלב. רק

 הביאה דיעה הבעת או עידוד קריאת כל
 מלווה רתיחה, לכדי הקנאים המקומיים את

 קריאת על לדבר שלא באגרופים, איומים
 ירושלים בית״ר אוהדי שימחה. או ניצחון

 על חיתיתם להטיל השנים במשך הצליחו
 ועין בשן יצאו רבים אוד,דים עמיתיהם.

 לא כיום המקומיים. של זרועם מנחת
 שיישב אורחת מקבוצה אחד אוהד יימצא

 את לעודד האומץ את וימצא בימק״א
קבוצתו.

 עושים ״לא ירושלים הפועל שחקני רק
 לבוא, לעצמם ומרשים לבית״ר חשבון״
 דרבי במישחק קבוצתם את ולעודד לצעוק

 בצורה זאת עושים הם אך השתיים. בין
 ויושבים רב בקהל באים הם מסודרת:

 חובבי ביטחון. חשים הם אז ורק במרוכז׳
 הדירו הארץ רחבי מכל רבים כדורגל
 להם הצפוי המפוקפק מהתענוג רגליהם
 מעדיפים רובם הרעוע. הירושלמי במיגרש

 לתוכנית־ בהאזנה ולהסתפק בבית לשבת
ושערים. שירים הספורט

 בית״ר אוהדי של ההתפרעויות היסטוריית
 השבוע הסעירה בהן שהאחרונה ירושלים׳

 בדיוק עצמה על חוזרת — המדינה את
 בית״ר של הכדורגל קבוצת אוהדי מופתי.

 במישחקים, להפסיד אוהבים אינם ירושלים
 לקבוצת להפסיד שונאים הם מכל יותר אך

 בשבוע התמודדו שעימה תל־אביב, הפועל
 ושבגללה בלומפילד באיצטדיון שעבר

המהומה. כל קמה
ירו לבית״ר יש תל־אכיב הפועל עם
 הפועל רבים. היסטוריים חשבונות שלים

 כקבו- הבית״רים על-ידי מזוהה תל־אביב
 המערך של ומיוחסת מטופחת צת־שמנת

 נחשבה וגם ימימה, מימים נפשם שנואי —
 ציבעה רק לא מבית״ר. יותר טיבה לקבוצה
 אוהדי את משגע הפועל קבוצת של האדום

 הארוכה ההיסטוריה כל במשך בית״ר:
 בית״ר הצליחה לא הליגה מאבקי של

 מתוך פעמיים אלא — לנצחה ירושלים
השתיים. בין שהיו המישחקים עשרות

 חידוש אין
בעונש

תל הפועל הובילה שנה 16 פני ^
 באחת .1:3 בתוצאה כהרגלה, אביב, /

 אז של הכישרוני החלוץ של מהתקפותיו
 גילגל הוא בכלא) יושב (כיום קלדרון רוני
 ואיים החשוף השער לכיוון הכדור את

 אוהד החליט לפתע רביעי. שער להבקיע
 קץ לשים ירושלים בית״ר של חמום-מוח

 לגדרות, מעל קפץ הוא המסוכנת. להתקפה
 מחוץ אל איתו וברח בידיו הכדור את לקח

למיגרש.
משול אוהדים מאות פרצו בעיקבותיו

שור והתחילו בלומפילד מיגרש אל הבים
 השערים וקורות הרשתות המקום. את פים

 של המישמעתי בית־הדין כליל. נשרפו
 עונש ירושלים בית״ר על הטיל ההתאחדות

 הפסד מאוד: קל כעונש כיום שנחשב
מישחקי־רדיום. ושני טכני

 מישחקי- שיבעה של הנוכחי, העונש
 בית״ר קבוצת לגבי חידוש אינו רדיום,

ה התפרצו שנים שמונה לפני ירושלים.
של הביתי למיגרשה המשולהבים אוהדים


