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אולפינר. ושמזאל
קבלנים־פטרונים:

ת שו ת לע אלופו

ב הראשונה בשנתו שהוא לגיל,
בא פעמיים כבר בעבר זכה קבוצה,
 ועם פתח־תיקווה הפועל עם ליפות,

לה רוצה לא הוא פתח־תיקווה. מכבי
 שיחקו אלמלא קורה היה מה דיעה ביע

 שמכבי יודע הוא אך המוסגרים, חמשת
 עדיין משחקת איננה ראשון־לציון

 המיש־ בכל שניצחה למרות כאלופה,
כה. עד חקים

 שערים 20 כמעט ספגה הקבוצה
לג מאוד הרבה וזה למישחק, בממוצע

 מלבד לאליפות. המתקדמת קבוצה בי
הת היא קלים מישחקים שנים־שלושה

 רק טובה יכולת וגילתה לנצח קשתה
״אני המשחקים. של מסויימים בפרקים

 הנגנים, את רואה התיזמורת, את שומע
 מן אחד אמר הרמוניה." מקבל לא אבל

 של הרגשתו את בכך שביטא השחקנים
המאמן.

ראשון נגד רחובות מילחמת־הקבלנים:
 ב־ ברחובות במיגרש עמד יעקובי גד ר־הכלכלה **ין
 ראשון־לציח, מכבי לכדורירני וציפה בושת־פנים /■¥

 הספסל, על ישובים נותרו אלה אך ידו. את וילחצו שיעלו
 שאמור מה הקבוצה. הנהלת בהוראת הטקס את מחרימים

 הקבלן על־ידי רחובות הפועל אימוץ טקס להיות היה
 המהמם הנצחון רק גדול. אחד לסקנדל הפך גינדי אברהם

 על לציון ראשון מכבי הטקס, אחרי מייד שהשיגה,
 את ראשון לאנשי פתח ואשר ),13:14( רחובות האלופה

 את מסויימת במידה השכיח היסטורית, לאליפות הדרך
הפיאסקו.

 אולפינר, שמואל מילחמת״הקבלנים: זאת המכנים יש
רחובות. מהפועל גינדי, אברהם נגד ראשון, ממכבי

 הפועל את קבוצות(בכדורגל: בעבר אימץ שכבר גינדי,
ו רמת־השרוןז והפועל פתודתיקווה הפועל ראשון־לציון,

 נענה נתניהג מכבי את בכדוריד: גם שעברה בשנה
 נס־ציונה, פועלי מועצת מזכיר וייצמן, מני ידידו, לבקשת

 הפועל הכדוריד, אלופת את לאמץ רחובות, עם שהתאחרה
דולר. אלף 25 תמורת כספית, במצוקה המצויה רחובות,

הנחשב נאות־דברת, חברת בעל אולפינר, שמואל

 פגה ראשון, מכבי של לפטרון האחרונות השנים בארבע
 נגדה רחובות, את יאמץ שלא ראשוני, שהוא לגינדי,
האליפות. תואר על ראשון נאבקת

 בך על מאוד כעסו והראשונים הפניה, את דחה גינדי
 לפני דווקא לרחובותינו כספי מנות־חמצן המזרים עירם,
האלופה. תודה סי לקבוע העשוי י.הגורל חקהמיש

 לטקס, יעלה לא שגינדי סוכם המישחק בבוקר עוד
ד אוברקוביץ, יורם ודק ר  את ילווה הכדוריד, איגוד י
 חברתו שמנכ״ל ראשון אנשי משראו אך יעקובי. גד

 הם לטקס, להצטרף עומד גורודיש, יואל גינדי, של
פעולה. לשתף לא החליטו

 בצורה הכביש את עבר גיגדי אברהם הראשונים: טענת
 בתום־לס.מה מעשהו שעשה הטוען גינדי. תגובת תמוהה.

לרחובות?" מראשון שחקן העברתי קרה?
 לקיים נהוג .לא ראשון: של הפטרון אולפינר, סיכם
ת מישחק לפני מיסחריים טקסים עלינו.' לא לכן ליג

 ראשון ותושבי מצליחים קבלנים הם וגינדי אולפינר
מצהי גם טובים, ידידים שהם הטוענים השניים, ותיקים.

הזה!" העסק בגלל נוספת אחת דירה נמכור .לא רים:

 היא לגיל של ■העיקרית הטענה
 שחקנים שישה מספקת ראשון שמכבי

 לא אלה ושחקנים הלאומית, לנבחרת
למנוחה. כלל זוכים

 לפגרה, הליגה יצאה שבוע לפני
 פעילה הנבחרת תהיה הקרוב ובחודש

 השחקנים ב׳). (דרגה באליפות־העולם
 לפני ימים חמישה רק לקבוצות ישובו

 ל־ שגם העובדה השני. הסיבוב תחילת
 בלתי״מבוטלת כמות רחובות הפועל

 את מנחמת איננה שחקני־גבחרת של
לגיל.

 מושג לרכוש ^
ביציע קבוע ״1

 ה־ כל ראשון למכבי כך, או ך ך*
תש רק אס באליפות, לזכות כלים ^
 ביקרה חפץ הקהל ביר: הכדור על מור

 הקהל את לקרב וכדי ליציעים, וזורם
 מוש־ רכישת לאפשר הוחלט יותר עוד

למו דולר 40 במחיר ביציע, בי־קבע
שב.

 מכבי את המכנים יש לחינם לא
(כדור תל־אביב .מכבי ראשון־לציון

 באליפות הישגיה הכדוריד.״ של סל)
 לחצי כשהגיעה שעברה, בשנה אירופה

 ברצלונה על־ידי נוצחה, אז ורק הגמר
 הקבוצתי הכדוריד את העלו הספרדית,

האירופית. המפה על
 אול־ המועדון יו״ר לפטרון. אבל

ש פינר,  מההשוואה הסתייגות קצת י
 ״זה התל־אביבית. הכדורסל לקבוצת

 עם ארצות־הברית את להשוות כמו
בחיוך. אומר הוא לוכסמבורג,״

■ עמיקם יאיר
תל־אביב מכבי נגד במאבק ולמעלה במועדון, מימין ראשון, כדורידני

למישחק שערים 20 בינתיים אבל או־טו־טו,

גבע קפטן
הפנסים? איפה

ה תציג שאו־טו־טו מאמין לגיל
 -מסוגלת, היא שלה הרמה את קבוצה
כוכבים שריבוי הטענה את ודוחה

גור מישחק במהלך והחלפת־שחקנים
 משחקת אינה שהקבוצה לכך מים

וקבוע. מגובש בהרכב

למועד! חזון עוד

שד  אח לקדד אנ
אבל - השמפניה

■— חרות בבורכז נוע□ —■
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ה מצליח, כלכלי למיפעל הפר קיו,
 ממאר־ דולר. מיליון שני בשנה מגלגל

 צמח הוא בלתי־מוצלחות תערוכות גן
 בכל קבוע תערוכות למפעיל והיה

 למפרסם הפך הדירה, לתכולת הקשור
 תש־ ולספק היומית בעיתונות גדול

לטלוויזיה. רבים רירי־שירות
כז בראש  המהנדס עומד הבניה מר

 פיקוח- אגף ראש לשעבר ארן, צבי
ב במישרד־הבינוי-והשיכון. והנדסה
 והקבלנים כל״יכול היה הוא זה תפקידו

עוצמתו. את היטב ידעו
 הלוחמת, למישפחה בן איננו ארן

 למיש־ מחוץ מקומו את מצא הוא ולכן
 התמקם לוי שדויד אחרי רד־השיכון,

 נמצאה והיא מישרה, לו חיפשו שם.
הבניה. במרכז
 מינוי היה לא ארן של מינויו אם אך

הסוב הצוות אנשי שכל הרי פוליטי,
מינו מתוקף למקומם הגיעו אותו בים
מחנה־לוי. של פוליטיים יים

 ב־ המיפלגה. חבר איננו לוי קובי
אב ת־ז  שהוא עליו, אומרים מצוד

מש עצמו לוי הלאומי. למחנה שייך
הפו עמדותיו מזיהוי להימנע תדל

 שייך הוא אין רשמית אבל ליטיות,
צרותיו: כל מקור כאן אולי לחרות.
ש תשדירי־השירות, בעניין רק לא
 גם הוא חלק. לקח הוא לליכוד, תרמו

קב לתרום התבקש  המועדון — לי
 ח״כ בראשות עמותה שהוא התרבותי

מחנה־לוי. איש הוא אף רייסר, מיכה
ל תרם שהוא הכספים זרמו לאן

קב? י
ש לוי לקובי חד־משמעית: תשובה י

תר ולא מפלגתית, פעילות למימון
קב תרם הוא בותית!  פעם פעמיים. לי
 מערכת של בשיאה ,1984 מאי בחודש

ו החרות, בתנועת הפנימית הבחירות
מע של בשיאה יוני, חודש בסוף פעם
 הוא בסך־הכל לכנסת. הבחירות רכת
 אז שווים שהיו שקל, אלף 500 תרם

בערך. דולר 2500
 חוסר על ביקורת נמתחה כבר בעבר
 שבהם בתחומים היקב של הפעילות

 שהיקב טוען, רייסר לפעול. התחייב
תר יצירת — המקורי בייעודו ממשיך

 וב־ בשכונות .לאומית״, אחרת, בות
ש לוי לקובי עיירות־הפיתוח.  גירסה י

 חד־משמעית, לי הבהיר ״סולמי שונה:
 פעילות־ למימון לו דרוש שהכסף
 הוא ביד־אליהו. שלו, בסניף בחירות

 מהתרומה אחוז עשרה שרק לי, אמר
היקב." של התרבות לפעולות יעברו

 ״הוא לוי: דיברי את מכחיש סולמי
 הכסף רוצה. שהוא מה לטעון יכול
קב הגיע  היקב מה לסניף. אליי, ולא לי

 קובי יודע. לא אני — בכספים עושה
מ ימינה הוא בדיעותיו כי תרם, לוי

 גכספי כוסיתחרות.״
ציבור

יותר. טוב זיכרון יש לוי קובי
 לתרום שעליי לי, הסביר ״סולמי )

 והוא ברדהכסף על יושב שהוא מכיוון
 המגיעים תשלומים העברת לעכב יכול

 שקל. אלף 600 על דובר בתחילה לי.
ו אליי באו אלף, 500 שנתתי אחרי

 אחר. לגוף דולר אלפיים עוד ביקשו
 לא עוד! לא והודעתי: אותו עצרתי כאן

 הכסף, יתרת את לא גם יותר. תרמתי
שהתחייבתי.״ שקל, אלף 100

 מנכ״ל הודיע לכנסת הבחירות ערב
ש וינר, אשר מישרד־השיכון־והבינוי,

 הפנימיות בבחירות להתמודד בכוונתו
לכנ ברשימה ריאלי מקום על בחרות,

 קובי גם ״גויים" ברצונו שלא .11ה־ סת
וינר. של לעזרתו לוי

 ועובדים ארן אליי ״פנו מספר: הוא
ב שאסייע וביקשו חרות, חברי אחרים,

 שזוהי הסברתי לווינר. כינוס לארגן ידם
 הסכים וארן עבורי, מדי כברה הוצאה

 כהוצאות־ה־ יירשמו הכינוס שהוצאת
 עליי יוקל וכך תערוכה, של פירסום
 מההוצאות, חלק רק אשלם כי הנטל,

כז של תשלום לצד  לכינוס הבניה. מר
 חרות, מרכז חברי לכל הזמנות נשלחו

 במחיר שרכשתי, מדבקות באמצעות
 זה, צ׳ק על אגב, שקל. אלפים עשרת
 עד קיבלתי לא החרות, לתנועת שיועד

 עשינו כן כמו רישמית. קבלה שום היום
 וגם הכינוס, לקראת טלפונים כמה
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