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על פי הערכות של סוכני הנסיעות, כ־
3,000 כרטיסים נמכרים במסגרת חבילות 
הלפרין,  ג'קי  בלונדון.  לכריסמס  כדורגל 
השטיח  בחברת  הכדורגל  תחום  אחראי 
שרוכשים  אנשים  יש  כי  אומר  המעופף, 
2־3  או  אחד  למשחק  כרטיס  עם  חבילה 
כרטי־ רוכשים  שאפילו  ויש  משחקים, 
הזמנים  לוח  אם  ביום,  משחקים  ל־2  סים 
חבילות ל־3 ימים עד  מגוון  מאפשר. "יש 
שבוע, והן בהחלט לא זולות", אומר הלפ־
רין. "אפשר לומר שזוהי חגיגה למשוגעים 

לכדורגל, אבל גם למי שיש כסף" 

הכ־ את  כרטיסים?  קונים  איפה 
האינטרנט  באתרי  לקנות  אפשר  רטיסים 
השונים. באתרים שמתמחים ברכישות און 
כרטיסים  לרכוש  ניתן  מופעים  של  ליין 
מספר  יש  באנגליה.  כדורגל  למשחקי  גם 
לא מבוטל של אתרים כאלה, וכדאי לע־

שמוציאים  לפני  בית  שיעורי  הרבה  שות 
את כרטיס האשראי. לפעמים מה שנראה 
לפעמים  כבלוף.  להתברר  יכול  מאוד  זול 
תשלמו הרבה כסף עבור כרטיסים שבהם 
כו־ תוספות,  מיני  כל  גם  לכם  מוכרים 

הפופולריים  באתרים  אבל  עמלות.  לל 
והמוכרים תוכלו למצוא כרטיסים טובים, 
כמה  במיוחד.  זולים  יהיו  לא  שהם  רק 
footballticketshop. באתר  דוגמאות: 
למשחק  כרטיסים  השאר,  בין  יש,   com
מ־175  ב־27/12,  ואסטון־וילה  ארסנל  בין 
ועד 225  השער  מאחורי  לכרטיס  ליש"ט 
באתר  המגרש.  לאורך  לכרטיסים  ליש"ט 
 www.soldouteventtickets.com
עם  למשחקים  כרטיסים  לרכוש  תוכלו 
 258 תמורת  לדוגמה:  המולד.  חג  חבילת 
ליש"ט תקבלו כרטיס למשחק בין ארסנל 
יין  עם  פנים  קבלת  שכולל  לאסטון־וילה 
וארוחה קלה, בירה ועוד משקאות, כרטיס  

חתום על־ידי הקבוצה וגם מתנה.
www.ticket4football. באתר 
com/premiership-football-

כרטיסים  למצוא  תוכלו    tickets.html
באתר  ליש"ט.   65־200  שבין  במחירים 
זה גם מוכרים וגם קונים כרטיסים. באתר 
www.1st4footballtickets.com/
לר־ תוכלו   tickets/EventList.aspx

תלוי  ליש"ט,  ב־120־150  כרטיסים  כוש 
במשחק ובמיקום, ויש אתרים נוספים.

ישנה, כמובן, גם הדרך האחרת: לקנות 
חבילה מובנית של טיסה, מלון וכרטיסים 
(ראו  בישראל  הנסיעות  סוכני  באמצעות 
תגלו  מסוימים  במקרים  אם  גם  טבלה). 
לבד  שבניתם  מחבילה  יותר  יקרה  שהיא 
וכר־ טיסה  מלון,  של  ישירה  הזמנה  עם 
ראש,  כאבי  פחות  יש  שכאן  הרי  טיסים, 
אחראי  להיות  שאמור  מישהו  יש  ובעיקר 
כדי  זה  במשפט  ואין  מכר,  שהוא  לחבילה 

להמליץ על בחירה זו או אחרת.
כרטיסים  רכישת  של  הבעיות  אחת 

הספסרות,  תופעת  היא  בחו"ל  למשחקים 
במקרה  הכרטיסים,  את  מייקרת  שגם 
הרע,  במקרה  נפש,  למפח  וגורמת  הטוב, 

בגלל קניית כרטיס מזויף. 
ארבעת  החליטו  האחרונות  "בשנים 
ליבר־ באנגליה,  הגדולים  המועדונים 

יונייטד,  ומנצ'סטר  ארסנל  צ'לסי,  פול, 
עידו  אומר  הספסרות",  בתופעת  להילחם 
וג מאיסתא ומציין כי לפני כל המשחקים 
החשובים מוצף השוק בכרטיסים מזויפים. 
שמגיעים  ותיירים  תמימים  לקוחות  וכך, 
לאנגליה במיוחד לחגיגת הכדורגל נפגעים 
לא פעם מכרטיסים מזויפים שרכשו במי־

טב כספם. הם כמובן לא מורשים להיכנס 
למשחק. "יתרה מכך, היו גם מקרים שבהם 
אוהדים שקנו כרטיסים מזויפים מצאו את 
עצמם בחדר המעצר, משום שנחשדו כי הם 

שזייפו את הכרטיסים", מוסיף וג.

למה עוד צריך לשים לב? כדאי 
לדעת שבתוך המגרש יש הבדלים גדולים 
למיקום.  בהתאם  הכרטיסים  מחירי  בין 
שנמ־ אלה  הם  ביותר  הזולים  הכרטיסים 

צאים אחרי השערים. אחר כך יש כרטיסים 
לאורך המגרש, וגם שם הם נחלקים למי־

קומים שונים. בדרך כלל מחירי החבילות 
כוללים את הכרטיסים הזולים ביותר, אבל 
המוצעים  המלונות  אותם.  לשדרג  אפשר 
בחבילות הם מלונות טובים, אבל גם אותם 
שבחודש  גם  לדעת  כדאי  לשדרג.  אפשר 
דצמבר קר מאוד בלונדון. לכן, לפני שא־

תם עוזבים את המלון בדרך למגרש, כדאי 
כולל  ביגוד,  של  שכבות  בכמה  להצטייד 

כובע שמכסה את האוזניים וכפפות. 

ספרדי?  כדורגל  לכם  בא  ואם 
אם אין לכם חשק לחכות לכדורגל האנגלי 
מעדיפים  שאתם  או  המולד,  חג  בחופשת 
הזדמנויות  שתי  לכם  יש  ספרדי,  כדורגל 
הס־ הצמרת  קבוצות  את  לראות  טובות 

חבילה  מציעה  איסתא  בברצלונה.  פרדית 
בין 27/11־30/11, הכוללת טיסה, 3 לילות 
במלון 3 כוכבים עם ארוחת בוקר וכרטיס 
למשחק בין ברצלונה לריאל מדריד במחיר 
זוגי.  בחדר  לאדם  יורו  ב־1,699  שמתחיל 
השער.  מאחורי  למושבים  הם  הכרטיסים 
ב־1,999 יורו תוכלו לשדרג את המלון ל־4 
המגרש.  לאורך  כרטיסים  ולקבל  כוכבים 
משחק נוסף הוא הדרבי של קטלוניה בין 
הכוכב  משחק  שבה  לאספניול,  ברצלונה 
ב־11/12,  היא  הטיסה  סהר.  בן  הישראלי 
כוכבים   3 במלון  הלינה  ב־14/12,  החזרה 

עם ארוחת בוקר וכרטיס למשחק.

מתנה לחג המולד: חבילות כדורגל בלונדון
מחירמשחקיםמלוןתאריכיםחברה

קל תיירות 
ונופש

2 משחקים: ארסנל�אסטון וילה, מלון 4 כוכבים29/12�25/12
צ'לסי�פולהאם

5,540 שקל

2 משחקים: ארסנל�אסטון וילה, סנטרל פארק29/12�25/12איזי טראוול
צ'לסי�פולהאם

5,678 שקל*

השטיח 
המעופף

3 משחקים: ווסטהאם�פורטסמות', מלון 4 כוכבים29/12�25/12
ארסנל�אסטון וילה, צ'לסי�פולהאם

5,994 שקל

הולידיי אין 29/12�25/12דיזנהאוז
ריג'נט פארק

2 משחקים: פולהאם�טוטנהאם, 
ארסנל�אסטון וילה

6,057 שקל

3 משחקים: פולהאם�טוטנהאם, מלון 4 כוכבים30/12�25/12איסתא
ארסנל�אסטון וילה, צ'לסי�פולהאם

6,310 שקל

ראדיסון סאס,30/12�25/12צבר
 5 כוכבים

3 משחקים: ארסנל�אסטון וילה, 
ווסטהאם�פורטסמות', טוטנהאם�ווסטהאם

7,573 שקל*

3 משחקים: ארסנל�אסטון וילה, מלון 4 כוכבים30/12�25/12גוליבר
ליברפול�וולבס, צ'לסי�פולהאם

8,584 שקל 

כל המחירים הם לאדם בחדר זוגי וכוללים ארוחת בוקר. ניתן להוסיף עוד לילות בלונדון וגם לשדרג את המלונות ואת 
הכרטיסים למשחקים. המחירים חושבו לפי שער של 6.31 שקלים לליש"ט. טיסות בתאריכים 29/12�25/12 הן ל�4 לילות, 

טיסות ב�30/12�25/12 הן ל�5 לילות. במקום שבו לא מופיע שם המלון, ניתן לבחור בין כמה מלונות באותה רמה
* כולל העברות

איריס ליפשיץ�קליגר

מצעים בזוג >
חברת דארלן יוצאת במבצע 

1+1 מתנה על מצעים ומגבות. 
עד 30/11. 
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SALE

מבצעים

פאזל עם תמונה >
22% הנחה באתר Pixit על 

כל המוצרים לבית (פאזל, 
לוח שנה ועוד) עם התמונות 
האישיות שלכם. עד 20/12.

פסטיבל בהנחה >
קנו בסופר�פארם 2 מוצרי הד 
אנד שולדרס, פנטן, פמפרס, 

אריאל, ג'ילט טייד ועוד, וקבלו 
כרטיס לפסטיבל ב�79 שקל. 

עד 16/12.

תיק במתנה >
בקניית כל אחד מהמוצרים 
מסדרת הטיפוח ביוטי בנק 
מקבלים תיק ערב במתנה. 
בסופר�פארם, עד 31/12. 

משקפי שמש >
בקניית משקפי שמש או 

ראייה באופטיקנה, מוסיפים 
79 שקל ומקבלים משקפי 
 .S&M או RAP שמש של

עד 19/12.
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אוהדים של ארסנל (מפגינים תמיכה בשחקן שמופיע בתמונה הצמודה)יוסי בניון, ליברפול

לפני כל המשחקים 
החשובים מוצף השוק 

בכרטיסים מזויפים. 
וכך, לקוחות תמימים 

ותיירים שמגיעים 
לאנגליה במיוחד 

לחגיגת הכדורגל - 
נפגעים לא פעם

ססק פברגאס, ארסנל

מאת דני שדה

שנה,  מדי  למסורת.  הפך  כבר  זה 
סוכ־ מתחילות  נובמבר,  בחודש 
חבילות  לפרסם  בישראל  הנסיעות  נויות 

חג מולד בלונדון. 
לבירת  מגיעים  רבים  שבה  תקופה  זו 
שנה,  סוף  לחופשת  האנגלית  הממלכה 
לקניות ולצפייה במופעי בידור. אבל רבים 
עיקרית:  אחת  סיבה  בגלל  גם  מגיעים 
חגיגת הכדורגל הגדולה. כי בתקופה שבין 
חג המולד לראש השנה הלועזי, מתקיימים 
בלונדון משחקי כדורגל של קבוצות הצמ־
רת האנגליות ובהן ארסנל, צ'לסי, אסטון־
לפתוח  טובה  סיבה  וזו  וטוטנהאם,  וילה 

איזו תוכנית חיסכון קטנה.
הכדורגל  משחקי  של  המסורת  "את 
במ־ הגרמנים  התחילו  בעצם  המולד  בחג 
וג  עידו  מספר  הראשונה",  העולם  לחמת 
מחברת איסתא ספורט. "בערב חג המולד 
הגרמנים  החיילים  עצרו   1915 שנת  של 
בינם  כדורגל  משחק  ויזמו  המלחמה  את 
והתעלות.  התיל  גדרות  בין  עצמם,  לבין 
אליהם  הצטרפו  מיד  האנגלים  החיילים 

שחקנים  ענק: 50  במשחק  החלו  והצדדים 
פקד  שעות  כמה  לאחר  שחקנים.  מול 50 
המפקד הבריטי על חייליו לשוב לעמדות, 
ושעות ספורות לאחר מכן כבר הורה להם 

לירות ארטילריה על חבריהם למגרש". 
עוד  שזו  או  נכון,  הזה  הסיפור  בין אם 
המו־ חג  תקופת  רבות,  מני  אחת  אגדה 

קבוצות  כוכבי  עבור  במיוחד  עמוסה  לד 
ב־4  משתתפים  חלקם  באנגליה.  הצמרת 

משחקים בתוך 10 ימים. 
גם  החלו  האחרונות  בשנתיים  ואגב, 
אבל  המולד,  חג  בתקופת  לשחק  בהולנד 
היא  ואם  בחיתוליה,  עדיין  הזו  המסורת 
תמריא ממש, סביר שבשנים הקרובות גם 

לשם ייצאו אוהדי הכדורגל בתקופה זו.

של  סקרים  לפי  טס?  בדיוק  מי 
הגילאים,  בכל  מדובר  הנסיעות,  משרדי 
של  קבוצות  גיוס,  לפני  צעירים  כולל 
ליציאה  שנה  מדי  שמתארגנות  חברים 
רבים  שבמקרים  משפחות  והרבה  ללונדון 
נחלקות: האב לוקח את הילדים לכדורגל, 
בעוד שהאמא לוקחת את כרטיס האשראי 

ויוצאת לחגיגת קניות.

גם אתם טסים למשחקי כדורגל בלונדון 
בכריסמס? בדקנו בשבילכם את כל 

החבילות והמחירים • וגם: כמה יעלה לטוס 
בסוף השבוע הזה לראות את ברצלונה

חג מולד 
של כדורגל
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יש אנשים שכאשר יש להם שקל פנוי הם שמים 
אותו בפיקדון בבנק. יש אנשים, לרוב בעלי הרבה 
השקעות".  תיקי  ל"מנהל  הכסף  את  שנותנים  שקלים, 
הראשון הוא פיקדון, והשני הוא כמו פיקדון והכי דומה 
הפיקוח  בבנק  הפיקדון  על  מדוע  אבל  שאפשר.  לפיקדון 
יש־ בבנק  הבנקים  על  הפיקוח  באמצעות  הוא  הציבורי 
הכמו־פיקדון — שנמצא אצל מנהל תיק  ראל, ואילו על 
מה  כל  או  ביטוח  חברת  או  נאמנות,  קרן  או  השקעות, 
שלא קרוי בנק על אף שהוא מקבל פיקדונות — הפיקוח 
במשרד  ההון  שוק  על  הממונה  באמצעות  הוא  הציבורי 
האוצר? וחוץ מאלה יש גם את רשות ניירות הערך כגוף 

פיקוח שלישי.
הצי־ הארגונים  שני  בין  ויכוח  נטוש  הזה  העניין  על 

אחד  מפקח  שצריך  בדעה  ישראל  בנק  האלה.  בוריים 
הנאות  שהפיקוח  חושב  הוא  לחלוטין  מקצועי  ובאופן   —
הפיקדון  שאין  בדעה  האוצר  משרד  אצלו.  להיות  צריך 
ורצוי  מפקחים,  שני  שיש  טוב  ולכן  לכמו־פיקדון,  דומה 
ישראל,  מבנק  וזה  מהאוצר  זה  המפקחים,  ששני  מאוד 
יעבדו בשיתוף פעולה פורה, שייקבע מעת לעת בארוחת 
צהריים מחוץ לשני המוסדות, גם למען הניטרליות וגם 

בגלל שהאוכל בשני הארגונים האלה מחורבן למדי.

מהו המצב הראוי? ד"ר איתי עגור הוא חתן פרס ארו 
ועובד   2008 לשנת  הצעיר  לכלכלן   (Kenneth Arrow)
מחלקת המחקר של הבנק המרכזי של הולנד. עגור תהה 
הפי־ המשבר  שמא   (CEPR/EABCN 48/2009 במחקר)
מתמרונים  רק,  לא  אבל  גם,  נובע  ב־2007  שהחל  ננסי 
שעשו גופים פיננסיים בין המפקחים הציבוריים השונים 
של  ביעילותה  מאוד  מאמינים  אצלנו  עליהם.  שפיקחו 
רגו־ ציבוריים,  מפקחים  בין  תחרות  גם  האם  התחרות. 
לטורים, היא טובה, או שמא התחרות והיעדר המונופול 
בתחום זה מאפשרים למפוקחים להימלט מעונש הפיקוח 

ולעשות מה שהמפקחים לא היו רוצים שייעשה?
בנסיבות  הבנקים.  על  פיקוח  גופי  שני  יש  בארה"ב 
הם  עליהם.  יפקח  מי  להחליט  הבנקים  יכולים  מסוימות 
גוף  של  מפיקוח  מסוימת  פעילות  להעביר  יכולים  גם 
מחקר  עם  מתמודד  עגור  השני.  הגוף  של  לפיקוח  אחד 
כי  רוזן,  ריצ'רד  אחר,  חוקר  מצא  שבו  העשור,  מראשית 
מתמרצת  ולא  הפיקוח  את  מדרדרת  לא  בפיקוח  תחרות 

בנקים לקחת סיכונים על חשבון המפקידים.
התוצאה תדהים את חובבי התחרות. מתברר שמונופול 
פיקוחי מקטין במחצית את הסיכון של בנקים להתמוטט. 
בארה"ב, כידוע, עשרות בנקים התמוטטו בשנתיים האח־
כי  מראה  עגור  הציבורית.  הקופה  על  היה  והנטל  רונות 
החלשת יכולת הפיקוח, כתוצאה מהתחרות בין מפקחים, 
הייתה אחת הסיבות למשבר הפיננסי ולהעמקתו. הוויתור, 

כך זה נראה, על איחוד הגופים המפקחים בארה"ב, נושא 
עמו סיכון להקדמת משבר דומה בעתיד. כאשר יעברו עוד 
מעט שנים, כולם ישכחו את מה שהיה, הגופים הפיננסיים 
יחזרו לקחת את הסיכונים כפי שעשו עד לפני שנתיים, 

ואף אחד לא יידע.
לאיחוד  ישראל  בנק  בעמדת  תומך  כן,  אם  עגור, 
גופי הפיקוח. מה שמעורר את השאלה באיזה בית יישב 
מפקח־העל הזה, אם וכאשר הכנסת תבין שהמצב הנוכחי 
לחקיקת  כוחו  במלוא  שדחף  ישראל,  בנק  נגיד  בעייתי. 
חוק לבנק ישראל עצמאי מהממשלה, בוודאי יתמוך בחוק 
דומה לגוף פיקוח עצמאי הן מהממשלה והן מבנק ישראל. 
או שמא עצמאות זה טוב רק לצעצוע הנוכחי של סטנלי 

פישר — הבנק המרכזי?

תלמדו מסינגפור
בחודש אוקטובר התפרסמו כאן ממצאי מחקרים אמ־
ריקאיים שהראו את חוסר התוחלת של השקעה בתוספת 
כמו  כביש,  של  תוספת  כל  כי  הראו  המחקרים  כבישים. 
לנסיעות  הביקוש  את  מגדילה  קיים,  כביש  הרחבת  גם 
שמביא  הכביש. מה  שטח  הגדלת  לשיעור  שווה  בשיעור 

למסקנה שצריך להמיר תחבורה פרטית בציבורית. 
אחד הביטויים של ההבנה הזו מצוי בנת"צים — נתיבי 
התחבורה הציבורית בערים הגדולות. הנת"צים, מתברר, 
משמשים לא רק תחבורה ציבורית של ממש, אלא גם תח־

בורה ציבורית פיקטיבית — מוניות. מונית אינה תחבורה 
ציבורית באמת. זו מכונית שמושכרת לתקופה קצרה. ולא 
סתם שכירות, אלא עם נהג. מה ההבדל בין מונית לבין 
לימוזינה עם נהג שעשיר שוכר להנאתו הפרטית? מדוע 
מונית רשאית לנסוע בנת"צ והלימוזינה לא? בעניין הזה 
יש להבדיל כמובן בין מונית שהיא לשכירות פרטית לבין 
שי־ אצלנו "מונית  שקרוי  מה  ציבורי —  לשירות  מונית 

רות". הראשונה היא רכב פרטי לכל דבר. השנייה — רכב 
שמשרת את הציבור.

הציבורית.  לתחבורה  נתיב  גוזלות  שהמוניות  רק  לא 
בישראל מתירים לנהגי מוניות לאסוף נוסעים מכל מקום, 
והמקום הכי אהוב על נהגי מוניות הוא תחנות אוטובוסים 
ליד  שייעצר  רכב פרטי  כל  מרכזיים.  לצמתים  סמוך  או 
תחנת אוטובוס יחטוף דו"ח. המונית שנותנת שירות פרטי 

נהנית בפועל מחסינות.
זה יכול לעבוד אחרת. בסינגפור יש תחנות למוניות. 
הן דומות לתחנות אוטובוס. רק בהן מותר לאסוף נוסעים. 
ככה, סתם, בכביש אסור למונית לעצור. המוניות אוספות 
נוסעים רק בתחנות שכאלה ומורידות אותם היכן שנדרש. 
אבל האיסוף הוא רק בתחנת מוניות, ויש עשרות כאלה 
למונית  ומחכים  בתור  נוסעים  עומדים  שם  בסינגפור. 

התורנית. 

זליכה נזכר
כהונתו  שבעת  הכללי,  החשב  לשעבר  זליכה,  ירון 
עכשיו  אומר  פרטי,  סוהר  בית  להקמת  ההסכם  נחתם 
סוהר  בית  הפעלת  המאפשר  החוק  נגד  בג"ץ  שפסיקת 
בבעלות פרטית תעשיר את לבייב ושאר היזמים שהקימו 
אליו  פנו  בזמנו  הזה:  הזליכה  בלילה,  חכם  המתקן.  את 
ארגונים שונים בדרישה להימנע מהקמת בית הסוהר בט־
ענה שאינו חוקי. זליכה בחר להתעלם ולהמשיך בבנייה. 

עכשיו הוא מלין על הנזק שנגרם למדינה. 
לא ברור כלל שיהיה נזק. הממשלה תשלם את עלות 
הבנייה, אבל לא בטוח שהיא תחויב לשלם רווחים עתי־
דיים שפסק הדין של בג"ץ מנע מהיזמים. כי בעסקים מי 

יודע — אולי זה היה עסק מפסיד?
הכיס  את  שיפתח  ראוי  צודק,  זאת  בכל  זליכה  ואם 
אלה  לדעת  הקשיב  לא  כאשר  שגרם  הנזק  את  וישלם 

שטענו אצלו שהפרויקט לא חוקי.

לפעמים עדיף מונופול
האם ראוי לאחד את הפיקוח הציבורי על הבנקים ועל 

שוק ההון? מחקר חדש מראה: הפיצול בפיקוח על הבנקים בארה"ב 
היה אחת הסיבות למשבר הפיננסי האחרון ולהעמקתו

כלכלה שחורה   ׀   גדעון עשת

gideshet@yedioth.co.il

ישראל סביון טס לגרמניה כדי לצ־
באיירן  של  כדורגל  משחקי  בשני  פות 
מינכן. הוא קנה מראש בארץ 6 כרטי־

סים, באתר האינטרנט ספורטס איוונטס 
כאשר  אכזבתו  הייתה  רבה  מה   .365
גילה  שעל כרטיס למשחק ליגה שעליו 
שילם 175 יורו, היה נקוב מחיר של 50 
בתמורה  בכך,  די  לא  ואם  בלבד.  יורו 

למחיר הנכבד הוא קיבל מקום גרוע. 
"הושיבו אותנו ביציע הגבוה ביותר. 
לתומי חשבתי שהמחיר ישקף את הע־
לות האמיתית בתוספת רווח סביר לח־
ברה, ומקום ישיבה הולם. לא דימיינתי 

שייגבו ממני פי 3.5", מתלונן סביון.
ספורטס  מנכ"ל  דונר,  ספי  עו"ד 
עובד:  זה  איך  מסביר   ,365 איוונטס 
למ־ כרטיס  לקנות  שרוצה  "ישראלי 
משתי  באחת  לבחור  יכול  בחו"ל  שחק 
אפשרויות: א. כרטיסי תייר, שמעמידות 
לרוב  כוללים  הם  לתיירים.  הקבוצות 

פי  ויקרים  וארוחה,  מלון  כמו  צ'ופרים 
הבעיה  ובדיל.  בקבוצה  תלוי  3.5־10, 
כר־ ב.  מאוד.  מהר  נגמרים  שהם  היא 
אותם  שרוכשים  ברוקרים,  דרך  טיסים 
בדרך כלל מאוהדים. אלו יהיו יקרים פי 
2.5־8, בעיקר כי הם עוברים 3־4 ידיים 
בדרך: האוהד, הברוקר, המתווך — כמו 
סוכן  גם  פעם  ולא  האינטרנט,  אתר 
סוכנים  כ־150  אליו.  שמפנה  הנסיעות 
מפנים או רוכשים כרטיסים ב'ספורטס 
כ־10,000  היום  עד  שמכרה  איוונטס', 
אף  להשיגם  ניתן  היתרון:  כרטיסים. 
שעות ספורות לפני המשחק. החיסרון: 

קשה להתחייב על המיקום.  
"באתר החברה יש פרק שאלות ות־
הוודאות  לאי  התייחסות  כולל  שובות, 
המ־ בין  ולפער  הישיבה  מקום  של 

חיר הסופי לבין המחיר שעל הכרטיס. 
ונוסעים  בספורט  שמבינים  ישראלים 

לחו"ל מכירים את התופעה". 

גלגוליו של כרטיס למשחק בחו"ל

למה כל כך יקר לקנות מראש?
שושנה חן

ד"ר איתי עגור. הבנקים עשו תמרונים

צרכנות


