
אנשים
הג1 שד אוזניו

 הודעות השבוע שקיבלו האנשים בין
 שלא במקרה כי מס״ההכנסד״ מנציבות

 המגיעים התשלומים את סוף סוף יכניסו
 היה חמורים, אמצעים נגדם יינקטו מהם,

 הכנסות על הממונה שרף, זאב גם
 למס־ הנוגע אחר מוזר פרט . . . המדינה
 המס נציב על־ידי השבוע נמסר ההכנסה

 לצורך כי סיפר, הוא ברוש. תיאודור
 מם־הכנסה שלטונות אין אשר״ בעד הזיכוי
 אפילו בלבד, אחת באשה אלא מכירים
 ליותר נשוי תימני) או (ערבי הנישום כאשר
 ולא־ קטנה היסטוריה . . . אחת מאשר,
 מנחם חרות ח״ב השבוע גילה נודעת
 זאב הרוויזיוניסטים מנהיג כי בספרו בגין,

 בשעת להשתמש, בשעתו נהג דבוטינסקי
 בכינוי ״מנדלסון״. המחתרתי בכינוי הצורך,

 ששלח המברק על ז׳בוטינסקי חתם זה
 האצ״ל מפקד רזיאל, דוד אל 1936 בשנת

 . . . ההבלגה את להפסיק תבע בו המנוח,
 מזה שהתעקשה מאיר, גולדה שרת־החוץ

 לדירת־השרד לעבור בסרבה חודשים, במה
 של בצאתו שהתרוקנה והמפוארת המרווחת

 אל ותעבור סוף סוף נכנעה שרת, משה
 לארצות- ממסעה שובה עם מיד הדירה
 רוזוליו דוד המנגנון נציב . . . הברית
 ששר העובדים אחד כי השבוע, הסביר

 מכרז, ללא לעבודה להכניסו רשאי בישראל
נש במכונית הסיבה: הפרטי. נהגו הוא

 של חשובים סודות קרובות לעתים מעים
 איפוא להיות חייב והנהג ומשרדו, השר

 לישראל לאומי בנק מנהל . . . איש־אמונו
 משפטן בשעתו שהיה כארט, אהרן ד״ר
 אחדות שנים מזה עוסק בגרמניה, ידוע

 להאיר המבקשים דתיים, מחקרים בחיבור
 אומרים ידידיו שבאמונה. ההגיון בעיית את

 את להוכיח מנסה ״הוא כי בהלצה, עליו
משפטית.* מבחינה אלוהים של מציאותו

★ ★ ★
וקודאק נחירות

 חפר, חיים הפלמ״ח פיזמונאי סיפר
בבריטנ ממסע־לימודים לארץ השבוע שחור

 האחת ובידו בנמל־חיפה מהאנייה כשירד יה:
 שחורה מטרייה תלוייה השנייה ועל מזוודה
 תל״ם למנהל כמתנה הביא (אותה וגדולה
 אחד סבל מאחוריו שמע יוסיפו[), זאס
 מפולין״ חדש עולה עוד ״הנה לשני: אומר

 פרופסור העברית, האוניברסיטה דיקן . . .
ארכי מסיור השבוע חזר מזר, בנימין

 מצער: מקרה לו אירע בו בסיני, אולוגי
 אליו ניגש האוהלים, באחד שישן בשעה
!חבר ״הי, וצעק: בו בעט סמל, !  תפסיק !

ר!•!״ חו  יוסף שמואל הסופר . . . לנ
 בגן־ הצומחים העצים אחד כי גילה עגנון
 לכל מעניק הוא מאז דפנה. עץ הוא ביתה
ל אותם שיביא כדי עלים, קומץ אורח

 מחנה־ ״בשוק הדגים. בישול לצורך אשתו,
 עלה כל של ״מחירו מסביר, הוא יהודה,״

 ממשתתפי אחד . . . שניים״ או גרוש כזה
 לפני שנערך ההגנה, של המם־כפים קורס

 מנהגו על השבוע סיפר שנה, שלושים
 אף אלתרמן, נתן המשורר של המוזר

 הבוקר׳ בהשכמת הקורס. ממשתתפי הוא
גרו את ומגרגרים קמים כולם היו כאשר

 את לגרגר נוהג אלתרמן היה במים, נותיהם
 הבקבוק מתוך מזג שאותו בקוניאק, גרונו
 יושב־ראש . . . תמיד אתו שמור שהיה
 הספורט עסקן בישראל, האולימפי הוועד
ממ מזמן לא שחזר גלוכינסקי, חיים

 בזאת השלים במלבורן, לאולימפיאדה סעו
 במפת לו שחסרה החמישית היבשת את

 ספורט משלחות כמלווה הרבות, נסיעותיו
 אותו כששאלו העולם. קצווי לכל ישראליות

 יובל את לחוג עומד הוא מתי שובו, עם
 חגגתי.״ ״כבר גלובינסקי: השיב שלו, 50ה־

 עבר כבר אם ושאלוהו הנוכחים כשהתפלאו
 מתכוון אני לא. השיב: ,50ד,־ גיל את
ש לאחר . . . !״ לחוץ־לארץ נסיעות 50ל־

 בדבר פירסם שטיינמן אליעזר הסופר
 התחילה) מתי כבר זוכר אינו (שאיש סיורה
 חברו עליו חלק סופרים, אוהבים לא בשם

ההמו על בהצביעו זכאי, דוד למערכת
 שנערכה באזכרה חלק לקחת שבאו נים

 השיב המנוח. שמעוני דוד למשורר
 סופרים אוהבים גדולה! ״חכמה שטיינמן:

חיים!״ לא מתים,

השמע 1־פסוק
 ״יהודי אמריקה: ציוני בבית בהרצאה לייכוביץ, ישעיהו פרופסור •

 ההנאה, בעד לשלם מוכנים הם — פילגש כאל ישראל מדינת אל מתייחסים הגולה
יחד.״ אתה לגור לא אבל

 הממשלה ראש של תשובתו על אלטמן, אריה ד״ר חרות ח״ב •
 בן- אם יודע ״אינני הלקוייה: הישראלית ההסברה בעניין בכנסת, בן־גוריון דוד

היתממות.״ מתוך התחכם או התחכמות, מתוך היתמם גוריון

 מסיני: לנסיגה ביחס המפלגות עמדת על כנין, מנחם חרות ח"כ •
בממשלה.״ מקומה — אחד למקום פרט מקום, מכל לסגת מוכנה העבודה ״אחדות

 שר־החוץ עם בפגישתו שר־הבריאות, לשעבר ברלין, יוסף צ״ס ח"כ •
 נהוג מה יודע אינני שרת, ״שמע, בחוץ־לארץ: ממסעו בשובו שרת, משה לשעבר
שר־לשעבר.״ היא ביותר הגבוהה הדרגה הכלליים, בציונים אצלנו אבל במפא״י, אצלכם

 ״נכון המסים: עליית על שרף, זאב המדינה הכנסות על הממונה •
 עובדה, חיוניים. דברים אינם אלה אבל וטבק, חריפים משקאות על הבלו מסי שעלו

לעשן.״ הפסקתי הסיגריות מחירי שעלו שמיום
הנוהל נוצר בו האופן על שפרינצק, יוסף הכנסת יושב-ראש •

לפרצדנטים.״ הופכים אינצידנטים ״אצלנו בכנסת: הפרלמנטרי
 בו השומר־הצעיר, במשקי סיור בתום ניסים, יצחק הראשי הרב •

 של התחלה תהיה זו ״מזוזה בפתחי־הבתים: מזוזות לקבוע חבריהם על השפיע
בשומר־הצעיר.״ תזוזה
 לא־ מעשה היה ״זה ביקור: אותו על ישעיהו, ישראל מפא״י ח"כ •

האורתודוכסיה.״ למען אורתודוכסי
 ספרותיים: לפרסים התנגדותו את בהביעו עוננדן, יוסף שמואל הסופר •

יצירתו.״ לכוח לחוש מתחיל אני פרם, קיבל מחברי שאחד שומע ״כשאני
 וכל במה העולם ״כל שקספיר: בעיקבות קלאצ׳קין, רפאל השחקן •

גרוע!״ מחזה איזה אבל שחקנים, האנשים
 למנזר שני שהגיע הראשון העיתונאי ״הייתי :כן־אמוץ דן העיתונאי •

קתרינה.״
 לשעבר, הערבי הלגיון מפקד פחה, גלאב באגוט ג׳והן סיר גנראל •

 היו לכתוב, מתעתד אני מה הערבים ידעו ״אילו זכרונותיו: בכתיבת עתה העוסק
אכתוב.״ שלא מנת על שטרלינג לירות אלף 50 לי מציעים

 ממש יש אם עיתונאי לשאלת בתשובה ברזילי, ישראל שר־הכריאות •
 כי הרושם לי ״יש ׳ לצרפת: ישראל בין ברית־הגנה לכריתת הכנות על בידיעות

דבר.״ כך על סיפרו לא לממשלה והראייה: מעשי. העניין
 לשאלת בתשובה פרידמן־־ילין־מור, נתן לשעבר לח״י מנהיג •

 ״אין מדי: רב נפץ חומר טעונות המדינה בבעיות דעותיו אין לדעתו אם עיתונאי,
רעוע.״ מבנה להרוס בא כשהוא בייחוד בחומר־נפץ, סכנה

ש פ ר דו  המדינה. של הרטובים הכדורגל מגרשי על השבת שהתנהל המשחק הוא כ
 נגד במשחק ובמים, בכדור בועט פמח־תקוה, מכבי חלוץ כרמלי, אמנון נראה בתמונה

המים. שלולית בתוך עמוק שוקעות רגליו פ״ת. מכבי מגרש על השבת שנערך חיפה, מכבי

ספח־ט
כדורגל

לדחות כדאי
 ביום הפוגות ללא ירד אשר שוטף, גשם

אפ את בספק העמיד השבוע, ושבת ששי
 בכדורגל. הליגה משחקי של קיומם שרויות
 יש הכדורגל, התאחדות חוקת לפי למעשה,

 אולם שוטף. בגשם אפילו משחקים לקיים
בשלו המגרשים מתמלאים המקרים ברוב
ה תחילת עם רשאי והשופט בוץ, ליות

ה את ולבטל המגרש את לפסול משחק
משחק.

 השמים, לפתע התבהרו השבת יום בצהרי
כסד התקיימו הכדורגל משחקי כל וכמעט

 שלוליות מילאו המגרשים ברוב אמנם רם,
 המשחקים אולם האדמה, פני את ומים בוץ

 מכבי במגרש השלוליות הקשו ביחוד קוימו.
 המקומית מכבי התמודדה שם פתח־תקוה,

כשרגלי שיחקו השחקנים חיפה. מכבי נגד
 במקום במים בעטו בבוץ, מתבוססות הם

ה בגדיהם את פעם מדי החליפו בכדור,
המגרש. באמצע רטובים

 בארץ אחד במקום רק .הגדמ הביצה
 באיצטדיון זה היה המשחקים. התקיימו לא

 המשחקים להיערך עמדו שם ביפו, באסה
צו של מאות כמה השבת. של המרכזיים

שבאו. כלעומת נפש, במפח חזרו פים
הג הביצה את תמיד היווה באסה מגרש

להכ ניסו שנה לפני יפו. של ביותר דולה
 תעלות לידו סידרו בחורף, גם למשחק שירו
 שהשבת התקווה איפוא היתד, קטנות. ניקוז

 הצופים אולם אלה. ניקוז תעלות יפעילו
מים. שטוף מצאוהו למגרש, שבאו

 את להפעיל לנכון מצאו לא המארגנים
כתי בהיר שביום המובנת בהנחה הניקוז,

 רב קהל המשחקים אותם ימשכו קונו
יותר. גדולה הכנסה תהיה וכמובן יותר,

אגודהז

משגיח הגדול האח
אגו את איש בפני להציג צורך כל אין

 מקום מכל יותר חיפה. של הפועלים דות
 של הפועלים ארגוני הצטיינו בארץ, אחר
 כך, מופתיים. ומשמעת משטר בארגון, חיפה

 של האגרוף פלוגות של שמן יצא למשל,
המדינה. בכל לתהילה חיפה הפועל

 פעור היה הספורטאי, בשטח דוקא אולם
 הפועל של הארגון כושר בין עמוק פער
ה בתקופה ביחוד הספורטאית. רמתו ובין

ה קבוצת והתרחב. זה פער הלך אחרונה,
 האחרונות בשנים היתד, חיפה הפועל כדורגל
 מכבי הכדורגל מקבוצת נמוכה דרגות בכמה
 קבוצת התדרדרה האחרונה, בעונה חיפה.
ספ הלאומית, הליגה טבלת לתחתית הפועל

 ירידה שסכנת עד זה, אחר בזה הפסדים גה
עליה. לאיים התחילה הבאה בעוגה א׳ לליגה
 חיפה של לגאוותה צורב עלבון זה היה

 בראש העומדים ספגו פעם לא הפועלית.
 מראשי קשים עלבונות חיפה הפועל אגודת
ב אותם שהאשימו בעיר, הפועלים מועצת
 היתה לא זו התקפה מעש. ובחוסר הזנחה

 היו לא הפועל אגודת ראשי כי במקומה,
 אגודתם של הכדורגל ששחקני כלל אשמים
יותר. חשובים יחרים, בתפקידים הועסקו

 מיש הגיעו לאחרונה מהונגריה. ייבוא
וב חיפה, פועלי מועצת עסקני נפש. עד

 החליטו אלמוגי, יוסף חבר־הכנסת ראשם
ה לידיהם. המעמדית הגאווה את ליטול
 זכתה חיפה הפועל של הספורטאית אגודה

הפוע מועצת של הבלעדית לאפוטרופסותה
בעיר. לים

 גם נמצא בה מיוחדת, מועצה הוקמה
 לדאוג התפקיד את עליה שנטלה אלמוגי,
הת לא החדשה המועצה הענינים. לשיפור
 כל קודם לפעולות. מיד ניגשה מהמהה,

 גיבונס ג׳אק לקבלת הפועל מרכז על לחצה
 את המאמן גיבונם, חיפה. הפועל כמאמן

בש וירושלים, פתודתקוה הפועל קבוצות
ל סרב לא לחודש, לירות 1150 של כר

ומעמדו. בהכנסותיו זו אפשרית העלאה
הקואליציה סוד
ה ברחבי התקיימו משנה למעלה לפני
המקו ולרשויות לעיריות הבחירות מדינה
ש המועמדים רשימות שאר בין מיות.

 רחובות, עירית למועצת לבחירות הופיעו
שכו אנשי של מועמדים רשימת גם הופיעה

תימן. יוצאי ברובה המיושבת שעריים, נת
 עדתית הכרה יש שעריים שלתימני מאחר

 זכתה שרשימתם פלא זה היה לא מובהקת,
 כהן סעדיה העיריה: במועצת נציגים בשני

וה הפועלים מפלגות בקולות עיני. ויהודה
 פועלית קואליציה הוקמה הדתיות, מפלגות
 עם יחד שעריים, נציגי רחובות. בעירית

ב נשארו הכלליים, והציונים חרות נציגי
אופוזיציה.

 נציגי כי לפתע נודע מספר, שבועות לפני
חיז העירונית, לקואליציה הצטרפו שעריים

 העיר. להנהלת שהיה הזעום הרוב את קו
זו. פתאומית לתופעה הסבר כל היד, לא

ב החדש התקציב הוגש כאשר השבוע,
 של סעיף בו הופיע רחובות, עירית מועצת
 לירות, מאות שלוש בסך עירונית הקצבה

שעריים• נזכבי של הכדורגל לקבוצת

אפ כל את המועצה הפעילה זאת, מלבד
 מצבם לשיפור מעטות, אינן והן שרויותיה,

 ח־ כדורגלני של והרוחני המוסרי הכלכלי,
 לקבוצה חיפה הפועל הפכה למעשה פועל.

בישראל. ביותר המובהקת המקצוענית
 של עתודות לארגן מונו מיוחדים אנשים
 דאגה לא המועצה אולם נוער. כדורגלני

 גם המצב לשינוי שאפה היא לעתיד! רק
 שליחים שלושה נשלחו כך לשם בהווה.

 לחפש לחוץ־לארץ, המועצה מטעם מיוחדים
מהונגריה, הפליטים בין ביחוד כדורגלנים,

חיפה. בהפועל לשחק שיסכימו
שח ארבעה ועמם השליחים חזרו השבוע,

מו עסקני .כשנשאלו הונגריה. מפליטי קנים
סר המוזר, ליבוא בקשר חיפה פועלי עצת

 את בסוד לשמור ניסו פרטים, לגלות בו
כולה. הפרשד
 הארגון תוצאות ניכרו השבוע כבר אולם

 ומאפשרו־ החדש ממצבם מעודדים המחודש.
 הפועל כדורגלני השבת זכו בעתיד, יותיר,ם

 זו, בעוגה הראשון הממשי בנצחונם חיפה
 בתוצאה תל־אביב בית״ר על גברו כאשר

1 :4

31 1006 חזוז חעולס
1.


