
אנשים רדיו
שידור

עייפים הגיבורים
 שללא ישראליים, שני היו השבוע גבורי

לה עצמם על קיבלו מוקדמת הכשרה כל
 של ביותר השמיע המישדר את עביר

ה תחרות שידור האחרונה: השנה מחצית
 ישראל נבחרות בין הבינלאומית כדורגל
בקארדיף. העירוני הספורט ממגרש לתלם,

 פחטר, ודן ,37 כורתי, ניטים השניים:
 העברית השעה של הנלהבים הקריינים ,29

 דקות 90 משך הבריטי. השדור בשרות
 על שדרך הישראלי לכוכב פה בכל הריעו
 את לפעם מפעם תיארו קארדיף, מגרש

המגרש. על המתרחש
 מנהל וסגן השחום, הרצליה בוגר כוויתי,

ל פחטר, ודן בבי.בי.סי., העברית השעה
 השבוע, בדבר הספורט מדור עורך שעבר
 של תפקידו את בקושי רק זאת בכל מילאו

בן־אברהם. נחמיה הכדורגל קריין״פרשן
 של הראשונה שאלתו גחמיה? היכן
 המשחק להעברת שהאזין הישראלי, המאזין

 קולו נחמיה? היכן היתר,: ישראל, בקול
 הספורט פרשו של במקצת, העצבני האץ,

 שידור לכל נרדף להיות הפך הפופולארי,
 שיא־כבוד השיג הוא כדורגל. תחרות של

 ורמת־גן, במוסקבה המשחקים, שני בשידור
וברית־המועצות. ישראל נבחרות של

יש קול של והממושקף הית דק הפרשן
 של השני מצידו שעה אותה נמצא ראל

 אלף 800 עם יחד האזין, הוא המיקרופון.
 תשובתו המשחק. לשידור אחרים, מאזינים

 ״היכן בתמהון, למחרת, ששאלוהו למכירים,
עייף.״ ״הייתי היתה: היית?*

 של הספורט קריינות גבור של עייפותו
ה לפרשת כי מוצדקת. היתה ישראל, קול

 וויכוחים כמה קדמו סי. בי. הבי. של קריינות
 שבוע באותו שהודיע ישראל, קול אומללים.

 שידור, לשבועון ל׳י אלף ססד הקצבת על
 את מצא לא בו, לקרוא חפץ לא שאיש
 לשליחתו הדרושות המעטות הלירות מאות

 מצא טרם גם שרות־השידור בז״אברהם. של
 של הוצאותיו לכיסוי הדרוש הסכום את

 בן־אברהם, למיסקבה*. מנסיעתו בן־אברהם
 תאור למסור מסוגל שהיה היחידי הקריין

בבית. נשאר המתרחש, של נאמן
 שנקבעה ל״י, 4000 בסך אחרת, הקצבה
 לנסיעות, ישראל קול של השוטף בתקציב
 לאלה שמירה היא במלואה. עומדת נשארה
 השנה ״השתלמו״ שטרם ישראל, קול מאנשי

הצרפתית. בריביירה

תדריך
 להיות עלולים מסה המפורסיס המשדרים

אפשריים. שינויים מעניינים.
 ד׳, יום צה״ל, מלי שערים שני •

 צוותות של לבול הקליעה משחק — )21.15
נוסף. בסיבוב צה״ל, חילות של מובחרים

צה״ל, (גלי בבקשת!־ תוכנית •
 לדיוקא! הקוסם שוליית — )19.10 ה/ יזם

לבמהובן. 5 מס׳ סימפוניה
גקול אמריקני דרום פולקלור •

 שירי־ — ו)8.05 ח/ יום ב/ תוכנית ישראל,
מצ׳ילי. עם

יש (קול אחת כסירה שלושח •
 מהקלטת חוזר שידור — )11.30 שבת, ראל,

 החדש באודיטוריום שנערכה הסירה, תוכנית
 השעה: בן בשידור האוניברסיטה. בקריית

 סמסונוב ורמה וילנסקי משה חפר, חיים
 עונה המשיבים צוות חדש! שיר מלמדים

יותר. ומכוונות פחית מכוונות שאלות על
ישראל, (קול ולכן כשחור דיוקן •

 מרימה פרוספר סיפורי — )21.30 ב׳, יום
 אחי אמנון על־ידי שנבחרו כפי (כרמן)

פרידמן. שרגא בימוי: התסכית. עורך נעמי,
ב מקלסו את ייפתח לא הזהיר המאזין

 יטבע פן מטח, המפורטים ותאריכים שעות
 סל מתקבלים בלתי שינויים השעמום. בגלי

הדעת
יש (קול ההסתדרות תוכנית +
 ישראל הכהן, דוד — )19.30 ד׳, יום ראל,
 בגעגועים יזכרו פרסןומת) ושמעון גלילי

ה אותם העובד. הנוער של הטובים בימים
 באידיאלים, לשחק עדיין היה שאפשר ימים
 לדברים תקרא מסויימת שעתונות מבלי

בשמם.
הע שנת של הכלכלי העיד •
 יידון — )20.20 א׳, יום ישראל, (קול שור

ה שר של בהשתתפותו עתונאים במסיבת
המיל את יקח מאין להסביר שינסה אוצר,
החסר. יארד

 בן• על-ידי ברובה שמומנה נסיעה •
עצמו. אברהם

סוסי חזה חעולס

שבר מ נמנע ה
 שעבר, בשכיזי שנערכה הממשלה בישיבת

 עמוד כרזילי ישראל הבריאות שר הציג
 מאג האידישי האמריקאי היומון מתיר

ען רו  בחתימת מאמר הופיע בו ז׳וריעל, מו
 ישראל״, פוו פרעמייר גוריון, כן ,,דוד
 ברזילי הממשלה. ראש של תמונתו מלוות

 באותו נכתב היתר, שי־יי כי. על התרעם
 שאל המטישטש״. יערי ״מאיר מאמר:

 על כזאת בלשון לדבר יתכן ״איד ברזילי:
 אמרתי ״לא ביג׳י: התרגז לקואליציה?״ שותף

 כאשר איתי.״ מעניין לא זה כתבתי. ולא
 הידיעה, את להכחיש מביג׳י ברזילי ביקש

 ולא מ״ר־ים לא ,.אני ביג׳י: אותו הפסיק
 רק המוח!״ את לי תבלבל ואל מכחיש,

 מזה נוהג, ביג׳י כי התברר הישיבה אחרי
 ראשון יום בכל לפרסם וחצי, שנתיים

 בעתון שונות, בעיות על גדול מאמר
 הממשלה לראש אין כאשר ז׳ורנסל. מירגען

 ישן מאמר העתון מתרגם לכתיב, פנאי
 עורכי תירגמו המאמרים, מלאי כשאזל שלו.

 של סבא של חיכית מתוך מאמר הז׳ורנעל
 ״הטיזות על כתב שם מפ״ם, נגד יריב

 את תירגם העתון יערי״. של המבולבלות
 . . . המטושטש״ יערי של כ״טיזות הפסוק
 שהיה מי של למסירותו נוספת הוכחה
 אלוף־משנה הממשלה, יאש של שייי״ו

 בסיפור התגלתה המנוח, ארגוכ נחמיה
 פצוע, שכב שביג׳י בימים השבוע. שנודע
ה ראש שלח בכנסת, הרימון זריקת אחרי

 דואק, משה של להוריו מכתב ממשלה
 כתק שבידי אחרי קלה שעה הרימון. זורק

 ללוי נחמיה טילפן המכתב, את ידו ברייה
 ביקש ירושלים, משטרת מפקד ברחמי, א

 כדי המי־תב, של פוטוסטטים להכין ממיו
 לבצע מיהר אברהמי לוי לעתונות. לחלקם

 בבית נערכה כן אחרי שעתיים ההוראה. את
 הרופאים עם עתונאים• מסיבת ■הדסה החולים
 נחמיה גם נוכח במסיבה בשרים. שטיפלו
 ה־ אחד קם המסיבה בתום כאשר ארגוב.

 הניע מה להסביר מנחמיה וביקש עתונאים
ל רמכתב את לשלוח הממשלה ראש את

 ״איך ושאג: ממקומו נחמיה קפץ דואק, הורי
מוב אתם תמיד האם לידך? המכתב הגיע
 ראש של הפרטיים בחייו להתערב רחים

 תסיסה נוצרה בו בשבוע . . . הממשלה?״
 ריי׳י, של חכיייתיו להדל״ח בקשר במפא״י

 ושמעון דיין משה של לעתידם כי״״
ת ביתר עצמו בידי התיייס פרס, למל מ

ל בשדה־בוקר ששהה בעת בדליפית. חמה
 הוא החדשה, הרדיו־טלפון מרכזיית חנוכת

 את להפסיק ניסה דילף, מים ברז על עט
 בידי: קרא במאמציו, נכשל כאשר הטיפטוף.

ה את לה־סיק צריר אהרונצ׳יק, ״איפוא
 יהיה ״תיכף היוכחים: אחד העיר דליפה!״

 לפני עוד אולם הדליפה.״ בשביל משבר עוד
 הברז את סגר אהרונצ׳יק, בא משבר, שנוצר

 באודיטוריום השבוע שנערכה במסיבה . . .
 יובלו ׳יייו1י ביי-־״יייס. האוניברסיטה של
 נאספו בוסר, מדמיו ה״רופסיר של 80ה־

 לט- כבוד לחלוק וסופריה, ירושלים גדולי
פרופסור של יאימו ריית לי׳הע. הישיש. לוריד

 אמר האיר. כבה סימון, ארנסט עקיבא
בובר של ספרו נקרא לחינם ״לא סימון.
הגנוז.״ האור

ס ק ר ק ל ה ס פ נ
הש נתקל חייו באכזבת

 כף ח הפיליטונאי בויי
להו שהתכונן אחרי אמוץ.

 מדראנו, בקרקס כמנחה פיע
ה ועל הפילים על לצחוק
 כסת סכום להרויח צופים,

לא הזדמנות ובאותה הגון
 הקרקס, על לספר חומר סור

 ממערכת מכתב דן קיבל
ש עובד, היא בה ותזריב,

ב ההופעה את עליו אסרה
 דן הסתפק כתחליף קרקס.

כ בכסית. קרקסית בהיפעה
 מישהו השבוע נכנס אשר

 יורד בחיץ כי ואמר לקפה
 מט־ את הגדול דן פתח גשם,
 ראשו את בה כיסה ריתו,
 גם . . . היפה אולח בתול

 ו״עופר״) שאול הריי־אי
ה את מייט הידיש ביכר

ההס שבועון במערכת סאה
 על נוסף עבד בה תדרות,

ש אחרי בצה״ל• תפקידיו
 קדוש כה נושא על התבדה

 פקעה העשור, חגיגות כמו
השבו עורכי של סבלנותם

הופ ביבר של מדורו עון.
 שלושה אחרי הופיע סק,

 אחרים בידי כתוב שבועות.
. .  את דברה אחר בשטח .

 ףיחט ג׳רוזדס כתבת הגבול
 דיא" '■״״־ת״התיירית ועירדח

 שבאה דיאיה. לרנד. נה
 חד״ יימשד מאמריקה כתיירת

 למורי־דרר סורס עברה בארץ• והשתקעה שיים
ה רשעת התיייית■ לשכת מטעם לתיירים.

 נמל בארץ ומצא היכז דיאנה נשאלה מבחן
 למרות הים.״ חוף ״על השיבה: אפולוניה,

 ידען הקירס של ביי״יי״היייום צייי זאת
 מורת תהיה ״דיא-ה וילנאי: זאב הארץ

דבר״ שוס יודעת לא היא מצייינת• דרך
הכו כי רתייי׳ ט״יייח דיאיה אגב. . . .

די ההוליבודית כבת ד רל או  גנבה הסכו
 יי*יה ״■■י-דזך אחרי תטריקתה, את ממנה

 חסיז, אליהו . . . ניי-יורקית במספרה
ה שיעשע למרחב, של הפרלמנטרי הכתב
 ששלח אחרי מכריו. עשרית את שרוע
 ״הדרד הבא: בנוסח לחתינתו, הזמנה להם
 מס׳ לאוט־בוס לעלות היא להייע תוכל בה
 ברמת־ הישוב כיפר עד לנסיע ,55 או 61
 רחיב על אדיב אויח עובר לשאול גן,

 63 לאוטובוס להידחק או א, 11 סירקין
 בגבעתיים. נח בכיכר שאלה אותה ולהציג
 עזבו כאשר . . . מצליח״ לראותך נשמח
 בשריע הישראלית הכדורגל נבחרת חברי

 פקידי באו לוו־יס. בדרכם הארץ, את שעכר
 מהם. להיפרד לוד רשייל״התעופה הטיח

 צעק דמכס, מנהל את ראה גלזר שייע
 איתכם נפשיט אנחנו ננצח, ״אם לעברו:
 אחד אדם . . . אותנו״ שהפשיטו במקום

תי היייי״ת י■* ,בישר*-  הנבירה מעמידת ייי
 היה ישראל. ״•״ייי חודוריג יעקב של
 מיינה שהיה ליפשיץ, המשטרה קציו זה
 קבלת־ בשעת בשדה-התעוסה, הסדר על

ב־ הופיע כאשר לחודוריב. שנערכה הפנים
^—-—. . . . . .

הע>בופ וןי1פס
 עתונאי: עם בראיון כחן, חיים ישראל לממשלת המשפטי היועץ •

 וידיד הרעים, העתונאים אויב רק אני אחד. אף שונא ואינני עתונאים שונא ״אינני
'הטובים.״ העתונאים

 ״הוא כהן: חיים עם בארוחת־צהרים שנוכח אחרי כשן, רפאל חעתונאי 9
 מה עגבניות. ברוטב מבושל או מטוגן, קצוץ, עתונאי לארוחת־צהרים הזמין לא

עתונאים?* שונא הוא כי אומרים אתם
 המדינה. מזכיר להקרא יכול ״אני וילקומירסקי: אברהם הזמר •
המדינה.״ גדולי כל של באזכרות שר אני

הסדר על בכדורגל, הישראלית הנבחרת שוער חודורוב, יעקב •
 נגד במשחק הפצעו אחרי ימים כמה במשך החלים שם באנגליה, בבתי־החולים

.״5 בשעה תה לו מגישים ,4ב־ מת מישהו אם אפילו שם! יש סדר מין ״איזה ודלם:
 לכלבים אותו זרוק ״את :כגדנ״ע חינוך■ קצין הלפרין, אברהם •

שבוע.״ כל משתנה שהוא עד דינמי, כך כל מחזה זהו שבוע. כל לראות יש
 לנשי* מאשר בעיות יותר הרבה יש ״לגברים :מאגן פרנסואז הסופרת •

הנשי*״ עם לחסתדר לדעת עליהם כל שקודם משום
ר • ״ ד ט ה ר כ ל ג א , סנ י ג׳ ר א י  לראות פירושו ״מחקר נובל: פרס חתן ג

חושב.״ אינו אחד שאף פה ולחשוב רואה, אחד שכל מה
 ששהו הכנסת חברי של הגיוס פעולת על כ״מעריב" ראשי מאמר •
 החדישים מטוסיה על אל־על ״חברת הבחירות: שיטת על להצבעה לארץ בחוץ

האיזוריות.״ הבחירות שיטת נגד היום הכריעה

בשדה־כוקד והדליפה ביג׳י
תמותו״ את תבלבל ״אל

ה פניו ל פ , יו ץ׳ בי מו רי  קבוצת שאירגן מ
 לעמוד להם לתת וביקש כרזות, נושאי נערים
 ליפשיץ: השיב שדה־התעופה, בנין בחזית

. . בשבילי?״ חידורוב זה מי פתאום, ״מה . 
 העולם למערכת השביע שהניע במכתב

 המשיך מצרפת, פינס עמנואל מאת הזח,
ש במכתב, דמיוניים. סיפורים לספר הצעיר
ש הקלפים בנין התמוטט בטרם עוד נשלח

 עם דמיוניות פגישות על סיפר פינס, בנה
 שיא יקבע כי בטוח שהוא כתב שחיינים,

לה־מאנש. בצליחת עולמי
ר הי־ביעיה ד ת\

ל השבוע אירע ביותר המוזר המאורע
 (״מוסי״) משה רחובית, מכבי כדורגלן

ל שעבר בשבוע החליט ליסבק ליטכק.
 בכדורגל, השבת משחקי תוצאות את נחש

 ולפי מאחר אולם כדורגל. בטוטו להשתתף
 להשתתף כדורגלנים על נאסר הטוטו תקנון

 של בשמו ה־ח״יוי את מוסי מילא בו,
 קראום, אהובה של בעלה קראוס, עקיבא
 שעמד מ־סי, לגובה בקפיצה ישראל אלופת
 מחנה־יהודה, הפיעל נגד קבוצתו עם לשחק

 עד יהודה. למחנה ניצחון בנחשון קבע
 אמנם היתה המשחק סיום לפני מספר דקות

ה אולם מחנה־יהודה, לטובת 4:3 התוצאה
רחו מכבי לטובת מכת־עו־שין פסק שופט
 התוצאה את הישוזה אותה, בעם מוסי בות.

 ליכית סיכויי את חיסל כך על־ידי .4:4ל־
 לאברהם היד, מול ייתר . . . הדדול בפרס

 זירה. ת־אטרין הל מ דשא, הגדול״) (״פשנל
 80בכ־ זכה בטוטו, שבוע לפני ניחש דשא
 הפרם מיכרי על־ידי נתבקש כאשר ל״י.

 פשנל: הכריז זכיתו, על מילים כמה לומר
 . . . בטוטו״ לזכות שאפתי ילד היותי ״מאז

 חברים שעה אותה עסקו אחרים בעסקים
 שהעסיקה הבעיה זירה. תיאטרון של אחרים
 למחזה מתאים שם מציאת היתד, איתס

בעי בתיאטרון, דקי־יב שייצג מנדראגולה.
 הציע עצמו יורם מטמוד. יורם של בודו

 יכול זה שם חטופה. מיטה למחזה לקווא
 שהבמאי אחרי בזירה מאוד אקטואלי להיות

 מיטתו ואת חייו את פינה אלמז מיכאל
 ויג־ ו״מיישה יעקב השחקן של למשפחתו
 לתל־אביב מחיפה שעברה בודו, טלאטור״)

 השבוע שנראו אורחי־הבבוד בין . . .
 גם נראה מדריייי. קרקס של הגאלה בהצגת

 אהרונוכיץ׳, (״אייק״) יצחק רב־החובל
 האניה סיפון על מיוון הקרקס את שהביא
 ללמוד הספיק אם כשנשאל נרץ. אברהם
 כי אייק סיפר קרקס, להטוטי המסע במשך

 הוסיפה ריגריות• עס קונצים כ״ה למד ■
 למד ״היא :אהרונוביץ׳ איירץ אשתו
תיה־ השכרה ילדי שכל טוב, כר כל אותם

 שמעץ . . . ׳חת־שתיים״ הטריק את סים
 מחברי ואחד הקאמרי תיאטרון שחקן כר,

 כי השביע גילה התיאטרון, מועדון רביעית
 על שחתמה אחרי לפאריס, הוזמנה הרביעיה
 אגב, . . . אולימפית במיעדון חוי׳זיית

 המועדון זמר של רעיתי שני, שושנה
 ״3 אל להצטרף מתכוונת לביא, אריק

לחמישים שתהפוך רביעיה,
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