
אנשים ספח־ט

 איש עם מנספילד, ג״ן הבד כונבת של'נשואי ראשונות תמונות הרועשת. החתונה
 בניגוד אדומה, בשמלת־כלה נשואיה, לטשנו מנספילד של הופעתה הגרטג. מ״ק השרירים
 את גם ניצלה לא שמנספילד .פלא תנובות. סערת פוררה המקובלת, הלבנה לתלבושת

הכוכבים. לשנעונות הרגילים בארצות־חברית העתונים כתבו פירסומת,׳־ לצרכי נשוא״ה ליל

רגל כדו
ה כ ש ע□ מ קר

 עפולה והפועל רחובות מכבי בין המשחק
 דקות שבע עוד נותרו תוקפו, בשיא היה

כש רב־התהפוכות, המאבק לסיום בדיוק
 המקשר רץ, קלם לפתע 3:3 היתד, התוצאה

 של החמש קו ליד כדור הפועל, של הימני
לשער. הכדור את החדיר מכבי, שער

 קבע השער, את אישר לא הילמן השופט
 לבעוס. יש ממנו המקום את סימן ניבדל,

 (מקל־חובלים), קלאפהולץ הקו שופס אך
 לפני ארצה הגיע אשר מפולניה חדש עולה

 הוא אחרת. סבר בלבד, מעסים שבועות
 חוקי. היה השער כי סעו השופט, אל מיהר
 הילמן, כנראה השתכנע קצר ויכוח לאחר
 היד. כי קבע הקודמת, החלטתו את ביטל

 לאמצע לחזור לשחקנים הורה הוא גול. זה
 האמצע, מקו המשחק את להתחיל המיגרש,

שער. הבקעת לאחר כנהוג
 עוד משלו. דעה היתד, לקהל גם אן■
 המשחק את לחדש הספיקו שהשחקנים לפני
בשופט. שפטים לעשות למגרש הקהל פרץ

ה כתבי התוצאה? כעצם, מה,
 באיזו לברר כדי לשופט שמיהרו ספורט,
 שלא משום המשחק, נסתיים בעצם, תוצאה,
 קיבלו השער, לאחר האמצע בעיטת ניבעטר,

 לאחר ״שלוש־שלוש.״ השופט: תשובת את
 הודיע השופט, בו חזר ההלבשה, בחדר מכן

 3:4 בתוצאה נסתיים .המשחק בפסקנות:
 עפולה.״ חפועל לטובת

 קלאפהולץ, שופם־הקו היד. יותר אומלל
 מכבי של הפסדה את קבעה התערבותו אשר

 להגן הספיקה שהמשטרה לפני עוד רחובות.
 ולמרות מפניו, רב דם זב כבר עליו,

 עוד היו מכן, לאחר המשטרתית הד,גנה
 את להראותו ניסו אשר חמומי־מח כמה
 מכבי מאוהדי אחד אליו צעק זרועם. נחת

 עיד ״קלאפהולץ. עסיסית: באידיש רחובות
קרש!״ עם מכה תקבל

תדריך
 הספורט מאורסות מתוך אלת מאורסות

 חובב את לעניין עשויים הבא השבוס של
הספורט:

הפועל - קדיודחיים הפועל •
 הפועל; מגרש (שרית־חיים; מחנה־יהודח

 המרתק הכדורגל משחק יהיה )2.30 שבת;
 של הצמרת קבוצות שתי בין השבוע ביותר
ה את לקבוע עשויות תוצאותיו א׳. ליגה

הראשונים. המקומות בשלושת דירוג
(פתח־ בכדור־יד גביע תחרויות •

 שמונה ו).0.00 שבת; הפועל; מגרש תקוה,
 יתמודדו בכדור־יד הארצית הליגה קבוצות

ה על־ידי שנתרם גביע על בזק במשחקי
פתח־תקוד- פועל

קונץ... כן ג□
 ישראל משטרת בין מוחלטת הזדהות

 הצגת אחרי השבוע, גם התגלתה והבימה
 הבכורה הצגת בשעת לכלבים, אותו זרוש

 המפקח קולו היוגוסלבית המחול להקת של
 סהר יחזקאל ישראל משטרת של הכללי
 הבימה שחקנית בחברת יושב כשהוא נראה
 כך עמום סגנו ואילו רוכינא, חנה

 של, בחברתה ההפסקות את בילה גוריול
 התפקיד בעל של אשתו מפקין, סימה
 . . . מפקין אחרון אותו- בזרוק הראשי
 כר׳שכיט, אהרון הבימה, של אחר שחקן

 כף דוד של ההפגנה הופעת על ששמע
 ביג-י כי גילה לכלבים, אותו בזרוק גוריץ

 אחת הצגה אף בנוכחותו לכבד הועיל לא
 מחלוקת . . . פראנק אנה של יומנה של

 של העתונות קצין בין השבוע פרצה גלויה
 לבין נאש יעקכ רמ״ח ישראל משטרת

 הופעה בעת לץ, יצחק רחובות עירית ראש
 הסביר כאשר הסברה. באסיפת משותפת

ב אנשים מספיק אין ״כאשר לקהל: נאש
 אין רחובות עירית של הסניטרית מחלקה
 אותו שיסע הרחובות,״ את מנקה העיריה

 הסביר נבוך, לא נאש נכון!״ לא .זה כץ:
 . . . בתל־אביב״ פנים כל על זה ״כך מיד:

 השבוע הצטיינה אכיר מירח הרכילאית
 ראשונה מדרגה תיאטראית הסברה בהקנית

 ש־ חוברות חבילת על בספרה לקוראיה.
 לידי ״הבימה הכתובת לפי לוזבימה הגיעה

 מיהו להסביר מירר, ניסתה יאכסנגוב״, מר
 לישראל שבא רוסי ״במאי ואכטנגוב: מר

 של הבכורה בהצגת ומת הדיבוק, את לביים
 ואכסנגוב שנה.״ ארבעים לפני הצגה אותה

 כלל היה לא הדיבוק, את מעולם ביים לא
 . . . הבכורה בהצגת מת לא וגם בישראל

ממ ראש הדגים משעשעת קולנועית הופעה
 של בקטע כ,'־גוריון דוד ישראל שלת
 הכביש חנוכת בשעת צולם בו כרמל, יומן

 מספריים עם ניגש ביג׳י לאילת• החדש
 חתך הכביש, לרוחב מתוח שהיה לסרט בידו

 ביטול, תנועת בידיו עשה ואחר אותו,
 סרס•״ לחתוך קונץ, כן .גם כאומר:

★ ★ ★
רי צינור ט מנ ל ר פ

 סיפר כמשורר שלו הקריירה תחילת על
 כשהיד, שלום. (שפירא) ש. המשורר

 שיריו את שלח שנה, 36 לפני נער, עוד
 של בעריכתו שיצא להשילוח, הראשונים
 למוסף וכן קלאחנר, יוסף הפרופסור

 כצנלסון, ברל בידי שנערך דבר, של
 קלאוז־ פרופסור אולם אותם. הדפיסו ישניהם

 שילוח את שהעמיד על כך אחר נעלב נר
 בחימת־זעם . . . אחת דרגה .על ודבר

 זלמן המשורר השבוע יצא לו האופינית
 — והמתיבלים המתבנקטים נגד שניאור

במאמר היובל. וחגיגות הבנקסים עורכי

 בין שניאור, טען בדבר שהתפרסם ארוך
 שמגיפח בזה תלוי הספרותי ״האסון השאר:
 גם והולכת מתפשטת התעמולה בנקטי

 שנה עשרה חמש שלפני וקלייזלך, במפלגות
 בטעם ויציבים למדי בריאים אותם ראינו

 אחר מסוג ספרותי ויכוח . . . וברוח״
 האוצר שר כאשר בכנסת, השבוע נערך
 נחום חירות ח״כ את כינה אשכול לוי

 ד,צ״כ ח״כ בלרינה״. ״פרימה בשם לוין
 את לסבול היה יכול לא רוקח ישראל

 בלרינו״ ״פרימו קרא: הדיקדוקית, הסעות
 ח״כ השתמש אחד מסוג בהגדרות . . .

 שטען בעת הרצפלד, אברהם מפא״י
 גדול האופוזיציה של כוחה כי בכנסת

 את שיסע האוצר שר ובהשמצה. בביקורת
 שקדמו מד,נואמים לאיזה לדעת כדי דבריו,

 ממפ״ם רובין חנן ח״כ — מתכוון הוא לו
 לא הרצפלד מהצ״כ. ספיר יוסף ח״ב או

 שניהם בין ״ההבדל במקום: ענה היסס,
 צול שמונה בן צינור בין ההבדל כמו הוא
 ויכוח . . . צול״ 16 בין צינוי- לבין
 מק״י ח״כ בין בכנסת השבוע התנהל נוסף

 מהפמג- כהן אידוב לבין פנה משח
 וטען התקציב, על סנה נאם כאשר רסיבים.

 בהן: קרא הפיתוח, לתקציב מתנגד הוא כי
 סוציאליסטית!״ במהפכה צורך אין כך ״לשם׳

 אני .האם שאל: הקשר, מד, הבין לא סנה
סוצי מהפכה הזה הדיון בסוף לבצע מציע

 .אז כהן: אידוב תמה כך על אליסטית?״
 מאלף שיעור . . . קומוניסט?״ אתר. למה

ביש צרפת שגריר השבוע נתן בלאומיות
 הבריאות לשר ז׳ילכר אנ׳ן פייר ראל

 נפגשו כאשר ברזילי. ישראל הישראלי
 ידיעתו את בהפגינו ברזילי שאל השניים

 — לדבך רוצה אתה שסד, ״באיזו בצרפתית:
 ״נדבר ז׳ילבר: השיב עברית?״ או צרפתית
 זאת״ שפה לשכוח עלול עוד אתה עברית,

 מנחם של שפמו לגילוח הסיבה את . . .
 רעיתו גילתה משנתיים, למעלה לפני בגי[?

 נגד תמיד לחמה לדבריה כנין. עליזה
 רק להורידו הסכים בגין אולם השפם,
ב תזכה החירות שתנועת — אחד בתנאי

 הבחירות אתרי השלישית. לכנסת בחירות
שפמו,. את בגין(!לגלח מיהר.
;> ★;׳! * ★ •־'■־ י *

ת ט עי ה ב ח תי פ ה
 לסיזמונאי לאחרונה אירע משעשע מקרה

 חתיאם־ במועדון ביקור בעת אלמגור דן
 פזמוניו. את המועדון רביעית שרה שם רון,

 גם השאר בין נוכח בה ההצגה, בתום
 מינש ביקש מינש, שארל האורח המנצח
 השירים. את שחיבר האיש את להכיר
 הביע ומינש אלמגור את בפניו הציגו

 אלמגור כשהתפלא מיצירתו. התפעלותו את
 מהשירים, להתפעל מינש היה יכול כיצד
הת מינש כי התברר עברית, שיבין מבלי
 ממנו לקטע המ־סיקה את מהמוסיקה. פעל

 אופנכאף ז׳אק חיבר מינש התפעל
 שחקנית סיפרה אחר משעשע מקרח על . . .

רון בצל להקת שחזרה הנדל, קחמה י

ב שהותה בעת בצרפת. מסיור לאחרונה
 הנח״ל, מלהקת מכר עם נחמה נפגשה פאריס
 השניים החלו ויחד בקפה יחד עמו ישבה
ל כשסיימו הנח״ל. משירי שירים לשיר
 שולחנם על שעמדה הצלחת כי נוכחו שיר

 על־ כנדבה שהוטלו כסף מטבעות התמלאה
 גדולה להצלחה . . . ושבים עוברים ידי
 אביבה הזמרת לאחרונה זכתה פחות לא

 אילקה של כאביבד, בציבור הידועה רווה,
 להקות אנשי לארח שהטיבד, אחרי ואביבה.

 השתתפה גייט, וגולדן ברזיליאנה כמו זרות
 הכדורגל קבוצת עסקני באירוח גם אביבה

 בארץ. הקצרה שהותם בעת וולס, של
 מידי אביבה קיבלה מאמציה על כגמול

 הלוך־וחזור חינם כרטים־טיסה הוזלסים אחד
ה במשחק נוכחת להיות כדי לקרדיף,

 בצירוף וולס, ישראל נבחרות בין גומלין
 הכבוד בעיטת את תבעט שהיא ההבטחה
 מהצגות אחת בעת . . . המשחק בפתיחת
 בתום עלו לכלבים אותו זרוק של הבכורה
 וצייר המחבר הבמאי, הבמה על ההצגה

 מבין כמד, כהנא. אוריאל התפאורות
 קראו בד,נא, הוא מי הכירו שלא הצופים,

 זרק לפתע זה?״ מי זה? ״מי בסקרנות:
 האוצר נציג ״זה לאולם: הקריאה את מישהו
 נעים לא מקרה . . . ההצגה״ את שמימן

 שלום רחובות הפועל לכדורגלן השבוע אירע
הרחו הדרבי תחילת אחרי דקות 20 חדד.
 נקרעו שעריים, למכבי הפועל בין בותי,

 אחד בקינטור אליו צעק חוד. של מכנסיו
תח ללבוש לך ״אמרתי ביציע: מחבריו
 המרכז פיקוד להקת כוכב . . . תונים!״
 לפירסום השבוע זכה גורליצקי אילי

 אילי, נפוץ. הבלתי שמו בגלל משונה,
הבימה תיאטרון שחקנית של חברה שהוא
 באחד כשקרא הופתע אלמגור, גילה

 וגילה ״אילי הקטע: את הקולנוע מעתוני
 תל־ צפון את סורקות כשהן השבוע נראו
 ההתאחדות . . . דירה״ בחפשן אביב

 להוציא כנראה תצטרך לכדורגל הישראלית
 לשם הזעום מתקציבה ניכר חלק בקרוב

 אלסרד נגדה. שיוגשו במשפטים התגוננות
 שנים לפני שזכה הקרקעות, סוחר אלאלוף
 העולם סביב סיור שערך אחרי בפירסום
 נגד משפטית תביעה הגיש קטנה, במכונית

 להיכנס לו ניתן שלא אחרי ההתאחדות,
 לנבחרת ישראל נבחרת בין הכדורגל למשחק

 יזכה אם בידו. שהיד, הכרטיס למרות ודלס
 ההתאחדות תצטרך שלו הפיצויים בתביעת

 יכלו שלא הכרטיסים בעלי למאות לשלם
.לאיצטדיון להיכנס  מיוחדת פנים בקבלת . .
 של האיטלקי החובל רב השבוע זכה במינה
 שוחרר בו ביום צ׳יקונלו, ג׳אנרו דורון

 קול• המצרי. מהשבי דורון מלחי שאר עם
רש יום באותו עוד להביא מיהר ישראל

 החדשות״ ב״יומן הבאים פני מקבלת מים
 ״למרות השאר: בין הקריין הסביר ובו

 בכל בגאון ג׳אנרו עמד איטלקי, היותו
 ציפתה אחרת הפתעה . . . החקירות*

 אוסף דורון. ממשוחררי שאול ליצחק
בהעדרו. נגנב שלו, היקר הבולים
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העזסע (ן•1פס
 על להצביע מאוד נחמד ״זה בכנסת: נאום בעת אשכול, לוי האוצר שר •

 העור בשביל דולרים לנו אין אבל יפות. נעליים נועלות כשהן ובנותינו נשותינו
עבורן.״

 במשפט פסק־הדין על כהן, חיים ישראל לממשלת המשפטי היועץ •
 יוכלו לא קסטנר. רצח את מראש שצפיתי בטרוניה עלי לבוא ״אי־אפשר קסטנר:

 חושב אני עדיין כאלה. התפתחויות בעתיד אצפה לא אם בטרוניות עלי לבוא
רוצחים.״ אינם ישראל שאזרחי

 כמוני לוחם ״אין העתונות: חופש על עתונאי עם בשיחה כחי, חיים •
 מן אלה מזכויות לזיכית זכאים אינם שהעתונאים אלא וזכויותיה. העתונות לחופש

לכך.״ ערובות לתת ועליהם ההפקר,
״היועץ :רוזנבלום הרצל הד״ר אחרונות״ ״ידיעות עורך •

 לחזור מבטיח הוא ברם טוב. וזה — ממושכת לחופשה יוצא כהן חיים מר המשפטי
דע וזה — לתפקידו

 שלם צי במצרים כבר יש .לביג-י :ויניצקי (״נץ") יוסף העתונאי •
ובת־גלים.״ דורון — שמו את הנושא ספינות־דייג של

 ״לא הממשלה: לראש במכתב קופא, אליאם החיפאי עורף־חדין •
 כה שאתם התנ״ך שדברי רק לי ר,שוב ישראל, לערביי הנעשה העוול לי איכפת
במלואם יקוימו לצטטם מרבים

 הנוער: על העתונות השפעת על בהרצאה מוסינזון, יגאל .המחזאי •
 לא דבר היא שחיתות על כתיבה שחיתות. כן גם היא בשחיתות ״המלחמה

נבון ולא חינוכי
אי • נ תי ע ר ה ״ ד ד ר, דו אז  מוסינזון שהכניס השינויים על במעריב, ל

 לוחצות והנעליים הזמנה לפי נעליים זוג שעשה ״סנדלר לכלבים: אותו בזרוש
 הנעליים... את יגדיל מם־יומיים שתוך ולהבטיח הלקוח את לנחם יכול קצת,
 מכסית שקספיר ואילו ., ? דעותיו ואת עצמו אח המכבד סופר מחזה? מחבר אבל

לכל.״ יסכים
 אינה רבים במקרים ״ד,צבריות הצברים: על שניאור, זלמן המשורר •
הארץ מתוצרת בורות אלא
 משתעשעת בו הממלכתי ״האסראט ליבוביץ׳: ישעיהו הפרופסור •

 משרי החל הנקבצות, נדבות חלוקת היא שלו היחידה הפונקציה — המדינה
הקאמרי.״ התיאטרון בשחקניות וכלה הממשלה

 — ישראלי לפקיד דומה האמריקאי ״הססוטניק : מנוסי דירי המשודר •
ממקומם.״ ־להזיז אי־אפשר שניהם ואת כסף המון עולים שניהם
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