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החדי בגזרות הנעליים •
 טעמן לפי ובצבעים ביותר שות

 הטעם בעלות תמצאנה ולבושן,
 טוב־ לנעליים בחנות הטוב
 בתל־ 60 אלנבי ברחוב טעם
הו החורף עונת לקראת אביב.
 .1959 המודלים את החנות ציאה

 רק לא דואגת טוב־טעם החנות
הרגל. לבריאות גם אלא ליופי

 - שמלות - חליפות
 נ׳רסי מעילי

י ר ב ה ד ג י ר  ס

ת כו אי ל א1ייצ ג

 בן־יהודה, לאליעזר חמישי נין נולד
 ומשה לדרורה בן העברית, הלשון מחייה
 ישראל. קול של הראשי הקריין חובב,

 סבו אמו, אבי על־שם נקרא איתמר, התינוק,
הראשון״. העברי ״הילד בן־אב״י, איתמר

 וסגנית מלכת־יוסי דוגמנית, נישאה
תע לניהול למומחה וייס רינה עולם מים

 ותעשיין פרדסן בן ,24 יעקבזון, רם שייתי
 הרכש מרכז יעקבזון, יוסף רחובותי (סרן)
 השאר, בין כיום, מלחמת־העצמאות, בימי

פאראגוואי. של הכבוד קונסול גם

 איג־ קולנוע כוכבת בשלישית• נישאה
 למפיק ,43 ברגמן, בלונדון) (חופשה גריד

 ,41 שמידם, לארם שבדי ותעשיין סרטים
אנגליה. בלונדון, חשאי בטקס

 אריה מרדכי של 60ה־ הולדתו יום נחוג
 שנד, 13 זה המשמש חקלאי (פייקוביץ), אלון
ש אלון, בנימינה. המקומית המועצה יו״ר
השומ לחופי מעפילים העלאת בשעתו ארגן
 יוסף ראובן בני בחמשת השני הוא רון,

 בהם שהמפורסם ראש־פינה, איש פייקוביץ׳
 אחדות־העבודה אלוף הזקונים, בן דווקא הוא

 משה האחים: (בכור אלון יגאל והפלמ״ח
 של הכללי המנהל לשעבר פייקוביץ, אהרן
ישראל). רכבת

 מורה־סופר של 60ה־ הולדתו יום נחוג
 יפו, יליד חורגין, בלהבות) (ירושלים יעקב
 במלחמת מגוונת צבאית קריירה אחר שפנה

 התורכי, בצבא (מתורגמן הראשונה העולם
ולכתי להוראה הבריטי) הרפואה בחיל פקיד
ההיס ספריו בתריסרי בעיקר התפרסם בה,

 — לנוער וקדמוני, תנ״כי רקע על טוריים,
 בין אגריפס, חומת הצעירים, הקנאים בגון

חייתו־אדם.

 סאב־ ויליאם של 63ה־ הולדתו יום נחוג
 עליון שופט לדרגת שעלה מסים גובה מאן,

 הרפובליקה ליבריה, לנשיאות שנה 14 ולפני
 המתנות אחת בעולם. הראשונה הכושית

 ראש מתנת פייפר, מטוס הולדתו: ליום
ישראל. ממשלת

 יצחק הרב של ה־סד הולדתו יום נחוג
 ד״ר למשפטים, מוסמך הרצוג, הלוי אייזיק

 זה לישראל (אשכנזי) ראשי ורב לפילוסופיה
שנים. 24

 קרי• אברהם של 72ה־ הולדתו יום נחוג
 המועצה יו״ר לכן: (וקודם העיר ראש ניצי,

 .1926ב־ היווסדה, מאז רמת־גן המקומית)
השי את שהנהיג קריניצי, רהיטים תעשיין

 הרהיטים, בתעשיית אקליפטוס בעצי מוש
 ,1917ב־ לנהל, הספיק בחייו, רבות ראה

 תותחים לתיקון תורכי צבאי בית־חרושת
בדמשק. רימונים תרמילי וליציקת

 פרופסור של 75ה־ הולדתו יום נחוג
 הרקטור ברגמן, הוגו שמואל (לפילוסופיה)

 איש העברית, האוניברסיטה של הראשון
 משלחת בראש 1947ב־ שעמד שלום׳ ברית

 ב- הבין־אסייאתיים היחסים לוועדת היישוב
 מכן לאחר המשלחת: חברי (בין ניו־דלהי

הכהן). דויד לבורמה ישראל ציר

 (לייב) אריה של 80ה־ הולדתו יום נחוג
 (האב, ״לודז׳יה״ בית־החרושת בעל שנקר,

 אינט־ לודז׳יה לובשים — והתינוק האס
לטקס קטן בית־חרושת מבעלות שעלה לנק),
 לנשיאות המאה, ראשית של במוסקבה טיל

 התאחדות של ,1925ב־ היווסדה מאז קבע,
התעשייה. בעלי

 ליאון גרמניה יליד היהודי הסופר נפטר
 אר־ בלוס־אנג׳לס, פויכטוונגר, זים) (היהודי

 שהרבה פויכטוזנגר .74 בגיל צות־הברית,
 את גם הקדיש יהודיים, בנושאים לעסוק
 שעברה, בשנה אור שראה האחרון, ספרו

ובתו. יפתח יהודי: לנושא

 רובינסון, ליוינגססון ג׳ורג׳ ד״ר נפטר
 לד״ר .94 בגיל ארצות־הברית, בצ׳יקגו,

 שחפר נוצרי, וארכיאולוג תיאולוג רובינסון,
 ושניהל בסיני הראשונה העולם מלחמת לפני

 האמריקאי בית־הספר את 1914־1913 בשנים
 גילוי את מייחסים בירושלים, המזרח לחקר
באר״שבע. של והשביעית הששית הבאר

 ברגמן אינגריד של הראשונים נשואיה •
 לנדס־ פיטר ד״ר אמריקאי־שבדי לרופא חיו

 נשו־ ובגירושין; בת בהולדת נסתיימו טרום,
 ובארבעה בגירושין שנסתיימו השניים, איה

 רוברטו איטלקי סרטים למפיק היו ילדים,
רוסליני. (סטרומבולי)

כדורגל
ת כור הנעלים עטו ר בו דו כ ב

ה שנערד הכדורגל משחק על
 את תל־אכיב מכבי ניצח בו שבת,
 שייע בותב ,1:3 כתוצאה יפו מבכי

גלזר:
 מחייכים? אתם מה
ש מה קראתם בטח

 העתונים: עלי כתבו
 יכולת נפלא, גדול,

מצו כושר נהדרת,
 מיני כל ועוד יץ,

 כלל שבדרך מילים
ש לאלה רק נותנים
 פסנתר על מנגנים

 אז כינור. על או
 לא זה בשבילי מה׳

 אני מה הזמן. כל זה את ידעתי אני חדש.
 כל עלי וספרו שכתבו למה שהאמנתם אשם

המומחים?
 המשחק לפני אמרו גם האלה המומחים

 מפני זה שקולים. שהסיכויים יפו, מכבי נגד
 המשחק עד העונה, הפסידו לא יפו שמכבי

 חשבו גם והמומחים אחד. משחק אף הזה,
הניחו כל גם ירוד. בכושר תל־אביב שמכבי

 הקהל לטובתנו. היו לא המשחק לפני שים
 שהם בטוח היה כבר יפו, מכבי של הפאנאטי
 ל״י. מאות על התערבויות והלכו מנצחים

 לא שאחד, איך בנגה ראיתי בעצמי אני
 גול על ל״י 150 שם שמו, את להגיד רוצה
תל־אביב. מכבי בשביל פור אחד

 אפילו יפו, מכבי של האוהדים הבולגרים,
 שבתוכו מתוק, מסומסום מיוחד גביע הכינו

 אחרי לבוחום לתת חשבו אותו פרחים,
 מאוד. טעים גביע באמת היה זה הנצחון.
 בוחוס, במקום המשחק, אחרי אותו אכלתי
שלהם. האליל

למג באנו למגרש. ריצת־מכשולים
 הלכנו להכנס. לנו לתת רצו ולא רש

פני להתפלח להדחף, ניסינו לשער, משער
 יפו מכבי של השחקנים הלך. ולא מה

 איך דרך חיפשנו ואנחנו בפנים התאמנו
 כדי קטן שער לנו פתחו כשבסוף להכנס.
 בחוץ האנשים נדחפו המגרש, על לעלות
 נדחק? אתה למה אחד: איש שאלתי לפנינו.

 אמרתי משחק. שייע את לראות ענה: והוא
 להכנס. יוכל לא שייע תכנס אתה אם לו:
צוחק. שאני חשב הוא אז

 כדי בקפיצה גדרות לעבור צריך הייתי
 היו כבר המקומות כל למגרש. להכנס

 לא המגרש על שלי שהמקום מזל תפוסים.
 הספקנו לא למגרש, כשהגענו תפוס. היה

לשחק. התחלנו וכבר להתחמם
 שפה כבר חשבתי המשחק כשהתחיל

 על ממש ישב הקהל אותנו. ינצח הקהל
 קורנרים לתת ללכת רוצה היית ואם הקו

 אני אבל ברגליים. אותך תופס היה הקהל
 יודע עוד שאני וטוב מקהל; נבהל לא

 השתתק הקהל מהמקום. קורנרים לבעוט
 הכנים לוי שרפי הראשון, השער אחרי רק

השמינית. בדקה שלי ממסירה
 גם הגדרות את הרם הזה הגול אחרי

 למגרש. והתפרץ מאחוריהן שעמד הקהל
ה את להפסיק נאלץ היה דודאי השופט
 לנו. הפריע דווקא וזה לרבע־שעה משחק

 מתחממת הקבוצה הראשון הגול אחרי כי
 את ההפסקה לנו הרסה וכאן ומתלהבת,

השוונג.
 גס פאול פלשל עשה המשחק כשחודש

 ולמרות .16ה־ בקו שהיה מיפו לפליקס
 פסק לשער, בעיטה במצב היה לא שפליקס
 התוצאות. את הישווה ובוחוס פנדל השופט

 התחילו יפו ומכבי משמחה השתולל הקהל
בשדה. לשלוט

 השמחה שמאי. רגל רק השבת,
 29ה־ בדקה זמן. הרבה נמשכה לא שלהם
 ברגל לשער אותו והכנסתי כדור לקחתי
 התחילו יפו מכבי השתתק. הקהל שמאל.
 תהיה פעם עוד ישוז שאם וחשבתי ללחוץ

 לקחתי 59ה־ בדקה אבל שניה. חיפה כאן
 וברגל שמאל לצד רצתי הכדור׳ את שוב

 השער. לכיוון הכדור את בעטתי שוב שמאל
ובצי בקורה פגע הוא המכה עצמת מרוב
האוה גם הפכו עכשיו החוצה. ויצא בור׳
שלי. לאוהדים יפו מכבי של דים

 או שער עוד להכניס הזדמנות לי היתד,
 לא והכדור ימין ברגל בעטתי אבל שניים,
 טוב פעלה שמאל רגל שרק כנראה נכנם.

 כשנגמר היה מה ראיתם שלא חבל בשבת.
 לי נתנו הידיים, על אותי הרימו המשחק.

 אחרי תיכף וכשהלכתי מסומסום הגביע את
״סע עלי צעקו הנוסעים לעבודה, המשחק

 לשמוע סביבי הצטופף שהקהל מפני כבר!״
במשחק. קרה מה

להח צריך אתה לי: ואמר אלי בא אחד
 אותו: שאלתי שלך. תעודת־הזהות את ליף

 להיות יכול לא זה ענה: הוא אז למה?
 באמת. ככה זה אבל .31 בן כבר שאתה

 את תלו כבר ממני צעירים יותר בינתיים
הקיר. על הנעליים

 אעשה אני שגם לי שניבאו אלה וכל
 אני טעו. כי בעצמם מודים בקרוב זאת

 לא להבא שגם המאמצים כל את אעשה
שלהם. הנבואות יתגשמו

בגס־ציונת ס1
 את סיימה מועדון־התיאטרון רביעיית

מחי בנס־ציונה, נוח קולנוע באולם הופעתה
 חיכה והקהל שככו הרמות הכפיים אות

עמי עלה הבמה על לתכנית• של להמשכה
 של הכדורגל קבוצת פטרון גורביץ, קם

 ״הערב ותקיפה: קצרה הודעה מסר נס־ציונה,
 לישון.״ מיד ללכת השחקנים כל על נסתיים.
 כמה של סכום נאסף הושגה: הערב מטרת
 של הכדורגל קבוצת למען לירות מאות

המושבה.
הכרטי בעד במיטב־כספו ששילם הקהל

 למחרת כי ידעו כולם התמרמר. לא סים
 של הכדורגל לקבוצת מצפה בשבת, היום,

 שהיתר, ביותר הקשה ההתמודדות נס־ציונד,
 אינו הממוצע שגילם השחקנים, אי־פעם. לה

לבתיהם. לשינה פרשו צייתו, ,17 על עולה
 של הגדול הנס התרחש שנים שלוש לפני

הקבו שתי בנס־ציונה. הישראלי הכדורגל
 אחת, לקבוצה התאחדו המושבה של צות

 מיד נתן המיזוג הכדורגל. סקצית שנקראה
 הקבוצה של האוהדים במספר אותותיו את

 מטה ירד מדד, באותה פלאים. ועלה שקפץ
ה שלאחר הסקציה, של הכספי המאזן מטה

 המרכזים מצד תמיכה לכל זכתה לא איחוד
הספורט. אגודות של

 הקבוצה עלתה ג׳ בליגה שנתיים לאחר
 את בה תפסה ב׳׳ לליגה החולפת בעונה

 הנוכחית בעונה האחרונים. המקומות אחד
 מוחלטת, ריאורגניזציה על העסקנים החליטו
בצעי החיתיקים השחקנים רוב את החליפו

 כבר כיעילים עצמם הוכיחו החילופים רים•
 ארבעה לאחר הראשונה. ההסתערות עם

 למקום הקבוצה הגיעה משחקים מחזורי
ב׳. בליגה הראשון

 הפועל גם לנערים. צודק נצחון
 הטובות מן שעברה בשנה שהיתר, רמלה׳

 נקודות מספר אותו אספה ב׳, ליגה בקבוצות
 עינים בכליון ציפו הקבוצות ושתי )17(

בטו היו הרמלאים ביניהן. המכריע למפגש
 ״הם הדבר. את הסתירו ולא בנצחונם חים

 צופה סיפר אחוז,״ במאה בטוח על הולכים
 הכוחות כי מודים ששלנו ״בעוד בקיא׳
שקולים.״ הינם

 חסיד יצחק השופט הזהיר המשחק לפני
 לא משחק לנהל ינסו לבל השחקנים, את

 את מלזרוק ימנע לא כי הבטיח הוא הוגן.
שח ברגע בו נשכחה האזהרה המתפרעים.

 הפועל שחקני המשחק. להתחלת שרק סיד
 לעיתים רב, בכוח פריצות על התבססו
 נס־ של ש״ד,ילדים בעוד מדי, רב קרובות
 ד,רמ־ הקהל כדורגל. גם לשחק ניסו ציונה״

 את לעודד כדי במיוחד שבא הרב לאי
 בקרב לתדהמה גרם הרף, ללא שאג שחקניו
 עויין לקהל ציפו שלא המקומיים, הצופים

 עד התאוששו ננרציונה אנשי אך גדול. כה
 ממש שיצאה משלהם, מקהלה ארגנו מהרה,
הימ הקיצוני אשכנזי, הבקיע כאשר מכליה

הראשון. השער את ני,
 רמלה מאמן אסף המחצית לאחר בהפסקה

 משחקים ״אתם להם: אמר השחקנים, את
 טובים שאינם ושחקנים שופט קהל׳ נגד

 התוצאה: חזק.״ יותר חזק, יותר שחקו מכם.
 צודק ונצחון הצדדים׳ משני פצועים מספר

מנם־ציונה• לנערים
ה לאחר בהפסקה, שראה הרמלאי, הקהל
אנ את הקבוצה מאמן מדרבן כיצד מחצית,

 שהיה השופט לעבר מצביע כשהוא שיו,
 עיר־ד,עולים כי הבין המקום, אנשי מוקף

ה המחצית תום עם עוד קופחה. החדשה
ה מבין חמומי־מוח מיספר מיהרו ראשונה

ולהש בו לפגוע ניסו השופט, לעבר קהל
 המשחק שנסתיים לאחר אבנים. עליו ליך

 השופט, על הקהל עט המקומיים, בנצחון
הוע הסקציה, של סדרנים עשרות הוקף אשר

 פרטי לבית בגדר פירצה דרך במהירות בר
 הפורקן את זאת בכל מצא הקהל במושבה.

הסדרנים. את היכר, לזעמו,
 השוררת להפקרות מאלפת דוגמא זו היתד,
מסגרת). (ראח בארץ הכדורגל במגרשי
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