
ספורט
כדורסל

ב חנות א פ פי ו ר ל חו ה
 'אחרי שקטים. אינם בארץ הספורטאים

 מבוססים אותם שהפכו חנויות־ספורט, שרכשו
 לעיסקי התור לפי אחד־אחד הם עוברים יותר,

 הבילוי של האחרונה הצעקה — הפאבים
התל־אביבי.
 את הפותחים הראשונים בין הוא פרי אולסי
 בכיכר־המדינה יוקרתית חנות־ספורט השרשרת.

 פאב גם לו יהיה עכשיו שנים. מזה לו, יש כבר
פריים. שמו, על ייקרא אפילו הוא משלו. אישי

 ולא בהרצליה, הפאב יהיה שינוי, לשם
בתל־אביב.
הדוגמנית, חברתו בן־עמי, תמי עם חתונה

 אולסי אם פאב. שיהיה לפחות אז בינתיים. אין
 לו יהיה — מי עם חשוב ולא — להתחתן יחליט
לחתונה. משלו ופרטי גדול יפה, מקום

ופרי(משמאל) ארואסטי כדורסלנים
לחתונה מתאים כמקום פאב

טלמור אגודה יו״ר
רצינות

 התוכנית את להגיש זכתה אורבך רות התל״אביבית האדריכלית
 מלוא את עבודתה עבור וקיבלה הספורט, אולם של הראשונית הייצוגית

לירות. אלף 25 — הסכום
אי יו״ר מ עצ
 אל שנית פנה הוא בלבד. ייצוגית בתוכנית הסתפק לא טלמור אך

 תוכל שעבודם מתקדמים, תיכנון בשלבי להמשיך לה והורה האדריכלית,
לירות. אלף 362 של סכום לקבל

 דמי־קדימה מכיסו לשלם חכמון הקבלן את לשכנע הצליח טלמור
 לו הבטיח ובתמורה האדריכלית, של הנוספות הוצאותיה את שיכסו

צ׳ק. טלמור של בידיו והפקיד הסכים חכמון הפרוייקט. בבניית שישתתף
 שיחתמו למועצת־הפועלים, חבריו לאישור עדיין זקוק היה טלמור אך

למעשיו. חוקית גושפנקה ויתנו הצ׳ק על
 וכל הפרטיות יוזמותיו את אישרה לא מועצת־הפועלים אולם

 פעולה לשתף רצו לא חבריו התפוצצו. הרחובותי עורך־הדין של תוכניותיו
 של חמורות עבירות פה יש רמאות. עושה. שאתה מה חוקי לא ״זה עימו:

 לפני הרבה לחכמון המיכרז למכירת בהתייחסם טענו הם הציבור״, הונאת
 ראתה לא האדריכלית וכדין. כדת ציבורי למיכרז הפרוייקט עם שיצאו
 ואת הפועל אגודת את ותבעה הנוספת, עבודתה עבור הכסף את מעולם

 הסכום מהם. לה המגיעים כספים תשלום אי על טלמור זאב עורך־הדין
שקל. 400ו־ אלף 80ב־ היום מסתכם

 הושגה כחודשיים ולפני הפרשה, את להשתיק ביקשה הפועל אגודת
 של סכום לאדריכלית שילמה מועצת־הפועלים הצדדים. שני בין פשרה
 הפועל הסכום את שילם לכאורה התיק. את לסגור כדי לירות וחצי מיליון

 של היוזמה בעל עורך־הדין שגרם הנזק עבור שילמה למעשה אך רחובות,
 זאב — לפרשה שגרמו חברי־המועצה שני הסיבה: מועצת־פועלי־רחובות.

 עסקני״מערך הם — שימחי בךציון תנובה־דרום סניף ומנהל טלמור
 מיפלגתם׳ נציגי גם אלא הפועלים, ובמועצת בהפועל רק לא חשובים,'

במועצת־העיריה.

מ1י הפר־טיח־ו 1תי1ז
ש של א ר בי ש היו
 חברי שניהם — שימחי בךציון וחברו טלמור זאב **ורך־הדין

 אריאל השר שימחה. מרוב מעורם קפצו — מועצת־פועלי־רחובות /
 מסעותיו בעת תרומות עבורם להשיג האישית הבטחתו את להם נתן שרון

 מרכז־ספורט לבניית לשמש אמורים היו הכספים העולם. ברחבי התכופים
 כשר־החקלאות. אז כיהן שרון שנתיים. לפני היה זה ברחובות חדש

הכדוריד ספורט על משוגע ,17ה־ בן גילעד שרון, של הצעיר בנו

שרון ואריק גלעד
לכדוריד משוגע

 הפועל של הכדוריד קבוצת של שחקני־הנוער עם שנים מזה ונימנה
לקבוצה. לעזור ביקש שרון אריק רחובות.

 את לזרז להיטותם מופתית. ברצינות ההבטחה את לקחו ושימחי טלמור
 שהיכל־ספורט ידעו הם יוזמה: ליטול אותם הביאה היוקרתי הפרוייקט

 זאב העיר. של החברתיים־ספורטיביים בחייה מיפנה לחולל יכול מפואר
 תרומות השגת לצורך כי ידע, הכדוריד קבוצת כיו״ר שכיהן טלמור,

 לפני להציגה יהיה שניתן אולם־ספורט, של תוכנית להכין יש משמעותיות
בחו״ל. פוטנציאליים ותורמים גופים

 כרוכה שהיתה הכספית ההוצאה את לממן הסכימה מועצת־הפועלים
 לעשות הגדיל טלמור לירות. אלף 25 על דובר בסך־הכל התוכנית, בהכנת

 חכמון. האחים המקומית הקבלנית לחברה הבנייה עבודת את כשהציע
 כלל המיגרש הפרוייקט. במיסגרת להתגלגל אמור היה כסף מאוד הרבה

דולר. אלף 200כ־ שנתיים, לפני אז, שווה היה דונם כל דונם. 13כ״

כדורגל
ע בי מו ג בחז״ל כ

 כמו יהיה שהכל צריך שכזה גמר חצי ״אחרי
 אחרי בישראל, הכדורגל אנשי אמרו בחו״ל,״
 תל־אביב מכבי בין המרתק חצי־הגמר מישחק
חיפה. ומכבי

— הדרבי למישחק תוכניה עשו. וגם אמרו
 נראתה לא עדיין — בכדורגל מדינה גביע גמר

 כאן. נקלטה לא עדיין כזו מסורת בישראל.
 — מהעניין בלתי־נפרד חלק זה למשל, באנגליה

 הצופה, יראה מה התוכניה מציגה בתיאטרון, כמו
 הרכב של צבעוניות תמונות בצירוף הסדר, לפי

וסיפורי״רקע. הקבוצות
 חצי־ מישחקי שלמחרת היום בבוקר כבר
 אדמון דויד הפירסומאי בדחיפות הזדעק הגמר,

 שיש הבין הוא לכדורגל. ההתאחדות למישרדי
 ראויה כדורגל לחווית המשוועים צופים די בארץ

בעניין. חלק לקחת והחליט בחו״ל. כמו לשמה,
 לפני לא — המציאה על קפצה ההתאחדות

 ההתאחדות, יושב־ראש דבר שגם לה, שהוברר
 בחוברת, כלולים יהיו ותמונתו הברפלד, חיים

בספורט. ההגינות למען ענקית מודעה גם כמו
 יגיע וחולון מבת״ים ילדים מלא אוטובוס

 השערים 24ב־ יתייצבו הילדים הגמר. למישחק
 את חינם יחלקו שם רמת־גן איצטדיון של

נכנס. לכל הציבעונית החוברת
 לא בכדורגל גמר־גביע־המדינה מישחק צופי

 הטקס, נוהל את ואיפה. היכן מתי יבוא, מה יתהו
 חיים המדינה נשיא בנוכחות באיצטדיון שייערך
 יציאתו מועדי כולל מראש, ידעו הם הרצוג,
 הדרבי־גמר משחק סיפור גם הנשיא. של וכניסתו
 מתואר יהיה שנה, 16 לפני שנערך הקודם,
ובצבעים. לבן גבי על שחור בחוברת

ק א ר בית״ר ל
 אמרו ירושלים״, הפועל של האנוש ״מצבה

את במדוייק ״מציין הקבוצה, מקורבי השבוע

אדמון פירסומאי
חינם חוברת

 במיקרה לא השחקנים.״ של הירוד הפוטנציאל
העונה. הנמוכה לליגה ירדה

מרילי, ציון בקבוצה, שנותר היחיד הכוכב
 הבינוניים במישחקים להסתפק מוכן היה לא

 בשנה הארצית בליגה לו להציע לקבוצתו שיש
 האגודה ליו״ר השבוע ניגש הוא הבאה.

רשות וביקש ברעם, עוזי ח״כ הירושלמית,

 לבית״ר המושבעת, היריבה לקבוצה לעבור
ירושלים.

הקבוצה, עסקני את המעסיקים ענייני־יוקרה,
 למרילי לו חשוב הכדורגלן. של מעיניינו לא הם

 קרוב להישאר וגם הבכירה בליגה לשחק
 — נוחיות בירושלים. לו שיש לעיסקי־הבורקאס

המנחה. הקו זה
 מהפועל מעבר ברעם, האגודה, יו״ר בשביל

 היו״ר כמעט. חסר־כפרה בגידה מעשה זה לבית״ר
עליו לוותר מוכן שהוא לשחקו נחרצות הודיע

 מנדל יו״ר
מהכדורגל התעייף

 כל לבית״ר. לא פנים בשום אך הבאה, בשנה
בית״ר. לא רק — טובה בארץ אחרת קבוצה

 *ק5 הפועל את הבאה בשנה יאמן בדגיג נינו
 רכישות לבצע מתכוונת אינה הקבוצה ירושלים.
 השארותה עם כבר השלימה אפילו והיא מיוחדות,

 יתחשלו, שהצעירים עד כשנתיים, הנמוכה בליגה
 הקבוצה את בעצמם ויעלו בוגרים יהפכו

ללאומית.

ל ג ר ו ד תי כ ח פ ש מ

 קבוצת יו״ר התמנה )41( בגליבטר דני
 של במקומו פתח־תיקווה, מכבי של הכדורגל

 חתנו גם במיקרה שהוא דני, שפרש. לויאן דויד
 המינוי על אומר שפיגל, אליעזר המאמן של

 היה סמכויות. הרבה נתנו לא ״ללויאן החדש:
 מנחם האגודה, יו״ר ובין בינו תמידי כאסח

 אלא נותנים לא סמכויות לדעתי, מנדל.
לוקחים.״

 הכריז והנמרץ הדומינאנטי האגודה יו״ר
 !— ושאינו מתפקידו עייף שהוא דני, של באוזניו

 שהיה דני, כדורגל. בענייני יותר לעסוק מוכן
 ורק שנה, 20 במשך פתח־תיקווה מכבי שחקן
 לצפות זוכה — מהמיגרש פרש שנים 10כ־ לפני

 את בהצלחה הממשיך אייל, בנו של בביצועיו
בקבוצה. אביו מסורת

 שפיגל, גיורא הוא דני של גיסו
 היריבה מנהל התמנה לשעבר, כדורגלדהצמרת

 _ העונה שנשארה פתודתיקווה, הפועל העירונית,
הארצית. בליגה

 יעבור 'אם דני: אביו אומר אייל הבן על
סטירות־לחי.״ שתי לו אתן פתודתיקווה, להפועל

7 ה העולם4 2387 הז


