
החי
זולות מלחמוווו אין

 לשנת תקציב־המדיגה ספר הביא ירושלים ך*
 של האישי הציוד מחיר של פירוט 1984/5 *6

 335 עולה שלו היומית מנת־הקרב צה״ל: חייל
 הגבוהות הנעליים שקל; 4,400 — הדובון שקל;

 שקל 8,000 — הפלדה קובע שקל; 5,700 —
שקל. 39,500 — ואפודת״המגן

★ ★ ★

שימושית צפירה
 להמשיך תושב־העיר דרש פתח־תקווד! ך*
 בצפירת־מכונית, כניסת־השבת על ולהכריז ₪1

 דפים לתלוש עליו מתי יודע הוא כן שרק בנימוק
 השבת, ליום מכין הוא שאותם נייר־טואלט, של
 דתיים. לאנשים התלישה מלאכת אסורה שבו

★ ★ ★

החדש בן־יהוד־ה מילון
*  למען התנועה פירסמה תל־אביג ן
 של ראשונה רשימה טובה ארץ־ישראל *0

 מחליפים שאנשי־ציבור מעליבים ביטויים
 בוגד, האלפבי״ת: סדר לפי והכוללת, ביניהם

 עז־מצח, מוקיון, ליצן, טיפש, דגנראט, גזען,
 תיאטרון־אבסורד! ואתה שקרן קשקשן, פאשיסט,

★ ★ ★

שורשים
 כינוס אירגון לרגל ביקשו, צה״ל ך*
 של הקורסים בוגרי את לאתר נוסטאלגיה, ^

 בארכיב גילו ההגנה, אירגון של מפקדי־מחלקות
 40 לפני הקורסים את שסיימו מהחניכים רבים כי

 בינתיים, היו, לא), ע״ל(עור או מספיק בציון שנה
ואלופים. לתת־אלופיס

★ ★ ★

וסע המפתח את הח
 לטקס־חתונה שבא אדם ביקש תל־אביב ^
 מכוניתו, את להחנות הגדול בבית־הכנסת *6

 שביקש שומר־החניון, של אדיבה להכוונה זכה
 על להקל כדי במכונית, המפתחות את להשאיר

 בצאתו לגלות, נדהם בחניון, התנועה אפשרויות
 המדומה השומר גם המפתחות, כי.גם הטקס, מן

נעלמו. המכונית וגם
★ ★ ★

למיסגרת מחוץ
 כי מקומית גלרייה בעל סיפר תל־אביב ^

 אולם במכירות, קשות פגע במשק המיתון
 האחרונים בשבועות הצליח זאת בכל כי גילה

 2500ב־ גוטמן(טבריה) נחום של אקוורל למכור
 יעקב של ציור־שמן שקל); אלף 350( דולר

 אלף 170(דולר שקל 1200ב־ אייזנשר(מסעדה)
 (שח־מט) בק שמואל של וטוש״אקוורל שקל)

שקל). אלף 125(דולר 900ב־
★ ★ ★

קטנים שועלים
ם מחבלים לי ב בכ

 כבל־הטלפון כי צה״ל חייל גילה חרמון ף•
 ליחידתו להתקשר ניסה נחתך, שלו בעמדה ₪0

 כבל נחתך בו שגם גילה מכשיר־האלחוט, בעזרת
 לעמדה, חדרו חיילי־אויב כי משוכנע היה עיקרי,

 אליו, שחשו חבריו, את להזעיק כדי ביריות פתח
 ומכרסם בעמדה מהלך שועל גילו פגז־תאורה, ירו

להנאתו. כבלים
★ ★ ★

אדומה ספונגה
*  המיפעל מנהל הסביר החותרים קיבוץ ן
 המיפעל תוצרת כי לסחבות־ריצפה, המקומי ^

 שלה, ובכושר־הספיגה בחוזקה במיוחד, מעולה
 מן המיובאות בטכנולוגיות משתמש שהוא מכיוון
 לצורכי במיוחד המתאימות המזרחי, הגוש

 כיצד יודעת שאיננה הישראלית, עקרת־הבית
 ולכן בסחבות־ריצפה הנכון השימוש את לעשות

מהצפוי. מהיר בקצב מתכלות הן
★ ★ ★

הדומם הרוב
 לקרימינו־ מהמכון מדען ערך ירושלים ^
 הנשאלים מן 44* כי גילה, שבו מחקר לוגיה ₪0
 על להם נודע אילו למישטרה מדווחים היו

 של במיקרה — 41* שוחד; נטילת של מיקרה
 של במיקרה 3.*5 ורק מעילה־באימון

העלמת־מס.

רט1ספ
כדורגל

בירושלים בעיה
 ירושלים, לבית״ר קורה מה שואלים כולם

 תלויה ונשארה ניצחונות לגרוף שהפסיקה
 הפור בזכות רק מית ה̂ל הטבלה בפיסגת

 של הניתוח הליגה. של הראשון בסיבוב שהשיגה
 רק לא הקבוצה כי מראה, הכדורגל פרשני

 לקבוצות כלל בדרך שקורה כפי מפחד שסובלת
 ולא בטבלה לפתע המוליכות חסרות־ניסיון,

 להן שינתן אוויר־הפסגות עם להתמודד מסוגלות
 אין פשוט שלקבוצה העובדה מן גם אלא בשפע,
גבוהה. ברמה חלוצים

 של ביכולתו ולהגזים להכתיר הניסיון גם
 מאחר כלא־נכון, הוכח אוחנה אלי הצעיר ההלוץ

 גם המיגרש על להתבלט צריך טוב ששחקן
עליו. ששומרים ברגעים

התקופה, את ניצל ,20ה־ בן הצעיר אוחנה,

 סיפרי־החשבוגות נלקחו אלה בימים כי אומרת
 כי בחשד במישטרה, לבדיקה הקבוצה של

 באמצעות מבנק־ישראל הועברו רבים סכומים
הפועל־חולון. של לקופתה גלעד, הידר

 אחר נושא הבאה. העונה עתיד
 אריה הפרק; על העומד בהפועל־חולון,

 יש הבאה. בעונה ועתידו הקבוצה מאמן מליניאק,
 במאמן מתעניינת תל־אביב הפועל כי אומרים
 הנוכחי, שמאמנה למרות וזאת הצעיר, הלאומי
 רצונם לשביעות העונה תיפקד רוזין, יהושע
מנהליה. של המלא

והכסף מכבי
 מכבי של הכדורסל לקבוצת שקשור מה בכל

 משמועות. להיזון אלא מנוס אין תל־אביב
 מתחמקות. והתשובות נעולים הפיות במכבי

 ״מתכבסת אומרים הם המלוכלכת,״ ״הכביסה
בבית."

בפעולה* נוימן) ודני מלמיליאן (אורי ירושלים בית״ר
המגרש על להתבלט צריך טוב שחקן

 ברגע מישחקו. סיגנון את הכירו לא עדיין שבה
שלו. הבעיה התחילה טיבו, על שעמדו

אולימפייאדה
הדוקטור של הספקות

 של לרגליו בארץ שפרשו האדום השטיח
 האולימפי הוועד נשיא סאמאראנש, חואן־אנטוניו

 זימרי, אורי על רושם הרבה עשה לא הבינלאומי,
 בעוד וינגייט. ממכון הספורט למדעי הד״ר

 יליד הספרדי, של מכוונותיו צוהלת העיתונות
 מהספורט, הפוליטיקה של ניתוקה על ברצלונה,

זימרי; הד״ר אמר לוס״אנג׳לס, במישהקי בעיקר
 של מביקורו עניין לעשות צריך ״לא

 ביקור לכל כמו לזה להתייחס צריך סאמאראנש.
יוצאת־דופן. מחווה לא זוהי אחר. שיגרתי
 מדינות בכל שיבקר נדר נדר הוא הכל, ״בסך
 זימרי לד״ר האולימפי". בוועד החברות העולם,

 של יותר הרחבות כוונותיו על לומר משהו היה גם
סאמאראנש; היו״ר

 במציאות ליישם יצליח הוא אם בספק ״אני
 שום זה להצהיר. מפסיק לא שהוא ממה משהו
 שיהיו בטוח אני שלו. המאבק כל דבר,

 בין הקרובה באולימפיאדה קשות התנגשויות
 מאמין לא אני וברית־המועצות. ארצות־הברית

 לא לוס־אנג׳לס אולימפיאדת בשקט. יעבור שזה
 קשה מאוד: פשוט הוא העניין חלק. תעבור

 לא המעצמות שתי בץ שהמתיחות להאמין
בספורט." גם תתבטא

 שמועתי רב־סרן למכבים. עוזר כל־כך לא זה
 נוספות. שעות גם לעבוד שלהם, במקרה מוכן,
 לאנשי להם די שלא אומרות השמועות הפעם
 2500 אלא למכור השנה הצליחו שלא מכבי

 הטובות בשנים שמכרו ,10,000 במקום מנויים,
שלהם. הקודמות
 המובילה, הקבוצה של הכספי שמצבה ברור
 במישחקי לא כבר אך הליגה, בטבלת בינתיים,

נאלצה גם זה, בכל די לא ואס רע. בכי הגביע

כדורסל
בחולו! בעיות

 מחלקת יו״ר נעצר שבועות כמה לפני
 (״מוילי") משה הפועל־חולון של הכדורסל

 500 של בסך בגניבה נחשד היושב־ראש גלעד.
 בו בבנק־ישראל, מעמדו ניצול תוך דולר אלף

בכיר. בתפקיד שימש
 הפועל־חולון, של בכישלונה די לא אם

 בין מזהירה השתלבות השנה לה ניבאו שרבים
 גם עליהן נחת הנה הגדולות, הקבוצות ארבע

שלה. היו״ר של מיקרהו
 מחלקתו בפרשה שעורכת החקירה, כי מתברר

 על פוסחת אינה גם זיגל, בינימין תת־ניצב של
השמועה הפועל־חולון. של הכדורסל מחלקת

סאמאראנש יו״ר
המדינות בכל לבקר נדר

 עם לה שיש המוזר החוזה את לקיים מכבי
צימרמן. ג׳ק המודח האמריקאי שחקנה
 משחק אינו ג׳ק שמשלמים? אמר מי

 הוא ,40,000 בסך הדולארים, את אך בקבוצה,
 בביתו יושב כשהוא לכיסו משלשל עריץ

שבאמריקה.
 הקבוצה, ליו״ר יש האלה הנושאים כל על

לומר: מה מיזרחי, שימעון
מכירת של מהברוך תצאו איך שאלה:

יהוד. הפועל נגד במישחק *

כדורסל:
* ״*׳1 ■יי •■ ■ ב יי■1 ■ ה, ה •ז ת

 של השלישי במישתקה שנכח מי
 עם הגמו״סל במיסגרת תל־אביב מכבי
 כיצד להאמין התקשה חיפה, מכבי

 בחיפה. נוצחה תל־אביב מכבי אי־פעם
 שנערך השלישי, במישחק הציגה חיפה

 כושל מישחק בתל־אביב, ביד״אליהו
ומחשל.
 שחומי* האמריקאיים השחקנים שני

 טרי, וג׳ימס קוק גרג חיפה, של העור
 לה וסייעו קבוצתם את העונה שניווטו
 זה במישחק הציגו המיקצועיים בקשייה

ביותר. ירודה יכולת
 מאוד מבולבלים במישחק נראו הס
 איבדו הם אותם. בסובב כל־ענייז וחסרי

 •ותר שרצו שמה ונראה רבים כדורים
 את מהר שיותר מח לסייס היה, מכל

זאת. לעוגה האחרון מישחקס המישחק,
 לשניים בי סיפרו, עקשניות שמועות

 כרטיסי־טיסד שני לילד, באותו ציפו
 לטיסה לארצות״הברית, הביתה, חזרה

אחד־חצות. 01.00 של

 על תתגברו איך השנה? המצומצמת המינויים
הכספי? המשבר

 שזה בטח, ברוך. לזה קורא לא אני תשובה:
 כמו מינויים. יותר מוכרים היינו אם טוב יותר היה

 הגופים כל בעזרת נתגבר היום, עד שהתגברנו
 העונה שלקראת מאמין אני וכולי. עלית מסביבנו

בסדר. יהיה כבר והכל נתחיל, הבאה

מיזרחי יוי׳ר
בבית מתכבסת המלוכלכת הכביסה
 כל־כך לצימרמן משלמים אתם למה שאלה:

דולר? אלף 40 כסף, הרבה
 —י אבל מדויק. מלהיות רחוק זה תשובה:

האלה. הדברים את לעזוב כדאי

טניס
1988 לקראת

 שהופיעו מדרום־קוריאה הטניסאים שמונה
 גביע על המוקדמים למישחקים שעבר בשבוע
 שם, היוו, סין שבדרום־מערב בקנמינג דייויס

הפתעה.
 בעיר לשחק מוכנים שהיו העובדה ראשית:

 מעל מטר 2000 הנמוך האויר לחץ בה ההררית,
 ^ נכונות שנית: למאמץ. חבטה כל הופך הים, פני

 הלא־ מהחצי ספורטאים להזמין הסינים
הקוריאני. חצי־האי של קומוניסטי
 אחרי הבאה, האולימפיאדה המשוער: ההסבר

 ,1988ב־ תתקיים לוס־אנג׳לס, אולמיפיאדת
 רוצים, והסינים דרום־קוריאה בירת בסיאול,

להשתתף. כמובן,
 לערב לא זה, לרצון אישור לסיאול. מסין

 שר״הספורט של ההודעה היא במדיניות, ספורט
 שם להשתתף כדי לסיאול, בסתיו יבוא כי הסיני

הבינלאומי. האולימפי הוועד במיפגש
 בקוריאה המבקר הראשון הסיני השר זה אין

 0- שעברה בשנה אותו, הקדים הדרומית.
 להבטיח כדי לסיאול בא הוא הסיני. שר־התעופה

 במטוס שהיו סינים מספר של לסין החזרתם את
לסיאול. מסין שנחטף
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