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החב והגיבוש הבידור מאמצעי חלק הם
 במועדונס חיפה, מכבי שחקני של רתי

בן־צבי. והרץ אלון ישעיהו הבלם בתמונה:
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 כל בחברת מרגיש הוא כיצד וילקומירסקי
 ובה״ זג ח ״כמו השיב: נשים, הרבה כך

 וילקומירסקי הופרע אחרת במסיבה . • .
 הבדיחות כל את מפסיק שהיה אדם על־ידי
 וילקו- כבר. שמענו זה את בטענה: שסיפר
 במקום: בו סיפר חייב, נשאר לא מירסקי

 הזה האדם עם הייתי קצר זמן ״לפני
 לנו הראו שבה במסיבה הזמן, כל שצועק

 יודעים אתם מטר. חצי של בגובה גמד
 גמדים כבר ראיתי הזה? הצעקן אמר מה

 וילקו־ היה יכול זה אחרי גבוהים.״ יותר
 זמר . . . הפרעה ללא לשיר מירסקי

דו היה לחדשות השבוע שעלה אחר ג רנ  פ
ה, רנ  פל׳ באופרה הראשי התפקיד בעל קו

הפילהר התזמורת על־ידי המועלית סטאף,
 הטוב לבופו־באס הנחשב קורנה, מונית.
 הוא זמר. להיות כלל חשב לא בעולם,
 להיות כדי לכמרים לבית־ספר להכנס התכונן
 להקדיש שעמד לפני קצר זמן אולם כומר.

 בתחרות השתתף הוא לכמורה, עצמו את
 בסטיסנדיזז אותו שזיכתה חובבים, זמרים
 . . . הכמורה על ויתר והוא זמרה ללמוד
ה (אילקה) שהלל אחרי  לפני המריא רוו
הש אליו הצטרפה הברית, לארצות שבוע

 לקחת שכחת שלא אביבה, רעיתו גם בוע
 אביבה שלה. הקבועה העוזרת את עמה

 בכמות שוטרי־המכם תשומת־לב את עוררה
 על שענדה זהב טבעות של רגילה בלתי

 הנשר טבעות הן שאלה התברר אצבעותיה.
 אילקה, של והסבתא שלה הסבתא של אין

 . . . בקביעות לענוד נוהגת היא אותן
הקול איגוד־ענף חברי השבוע ביקרו כאשר

 לרגל התיאטרון במועדו! במאורגן נוע
 זמר פניהם את קיבל השנתית, אסיפתם
ה המועדון רי א א בי  בזד אריה, בשאגת ל

 איש מטרו. של המפורסם האריה את קותו
 חתן • . . הרמז את הבין לא מהנוכחים

ם ןןכ!וס התנ״ך כ  חתן בקרוב יהיה ח
 לנוער במעריב כתיבתו כדי תוך אחר. מסוג

 שבועון של במזכירת־המערכת עמוס התאהב
 עמוס על במקצת העולה ג׳ינג׳ית זה, ילדי*,.
 . . . בקרוב להנשא עומדים השניים בגילה.
ט פני לקבלת ר ב ל ס, א כונ  המאמן גי
 שחזר לשעבר, ישראל נבחרת של האנגלי

 פתח' הפועל את לאמן כדי מאוסטרליה
 השדה אל אולם רב. קהל הופיע תקוה,
 רק להתקרב רשות המשטרה נתנה עצמו

 לקבל' בעיניה ראויים שהיו אנשים לחמישה
 פתח־תקוה הפועל הנהלת גיבונם. פגי את

 חמשת את מהוים חבריה כי בטוחה היתד,
 שניים כי להם התברר להפתעתם הרשומים.

 שונשיין (״ברלה״) דב הם החמישה מתוך
 הקבוצה אנשי שני קרמר, (״דודו״) ודויד

 לקבל ניתן להם ממנה. שהוצאו לשעבר
 אורי הקבוצה ראש ואילו גיבונס, פני את

. . הקהל שאר עם לקבלו נאלץ קרני, ה .
ה כדורגלן ר כ ל, פ א צ׳ ה קבוצת ראש מנ
 מדוע השבוע הסביר חיפה, מכבי של כדורגל
 שלוש חזרה היא קבוצתו של ההידד קריאת
 חזרנו ״כאשר ״פיירסייד״: המלה על פעמים

 כמעט עמו הביא מקפריסין, שנתיים לפני
 הקריאה זו ומאז פיירטייד, תנור שחקן כל

ה השחיינית . . . אותנו״ שמחממת כנ ר  ש
ר בנ  ניו־יורק, אוניברסיטת על־ידי נקנתה רי

ש שחייניות אחר העולם ברחבי שחיפשה
 האמריקאיות. המכללות בתחרות אותה ייצגו

בירו זואולוגיה ללמוד שהתכוננה שושנה,
 עחונאות ותלמד בניו־יורק תשהה שלים,

זו. באוניברסיטה

רט1ספ
כדורגל

בדרך אלופי□
 מכבי גברה בו השבת, משחק על

כ תל־אכיב הפועל על תל-אכיב
גלזר: שייע כותב ,0:1 שיעור

 חושבים בטח אתם
 לא שעבר שבשבוע

 שהוד מפני כתבתי
 איך לכתוב בישתי

 הפועל נגד שהפסדנו
שד,ת־ זה כפר־סבא.

 וזה לחוד, זה בישתי
מש זה כתבתי שלא

 לא פשוט אחר. הו
בכפר־ אפילו הייתי
 במשחק הייתי סבא.

 כותב הייתי ואם תל־אביב, הפועל של
מה. יודע מי חושבים הייתם עליהם

 תל- הפועל נגד שיחקתי לא השבת גם
 נותן אני ולכן במגרש הייתי אבל אביב.

 יש שם. קרה מה שתדעו כדי קצרה סקירה
 היתד, לא לי בבית. שישבתם מזל לכם

 אולי להיות כדי למגרש אותי לקחו ברירה,
 ושיד־ הרבה גשם שירד התפללנו בהרכב.

 לפחות למה. יודעים ואתם המשחק את חו
גולד חסרים: היו מפתח שחקני שלושה

 ואני גולים שנותן והחלוץ רזניק שטין,
שמו. את להזכיר רוצה לא

וב בגשם המשחק התקיים זאת למרות
 מטריות עם משוגעים אלפים כשכמה בוץ,

לצו בבוץ. רצים השחקנים איך מסתכלים
 במקום ישבו לפחות הם אבל קר היד, פים

ה על שרצו המסכנים השחקנים אחד.
מזיעה. וגם מגשם גם רטובים היו מגרש

 כי ישראלי, ליצחק היה מזל הרבה הכי
 כבר להתרטב, הספיק לא עוד כשהוא
מהמשחק. השופט אותו הוציא
בחודורוב. התנגש שהוא אחרי היה זה
 לצעוק התחילו הפועל של האוהדים קהל
ויש דברים. מיני כל עליו ולזרוק עליו
 סדרנים, ואין שוטרים שאין ראה ראלי
 אז שישתקו. הקהל, על וזרק אבן לקח

 הגדר, של השני לצד אותו שלח השופט
 צריכים שזורקי־אבנים בטח חשב הוא כי

הקהל. בין רק להיות
 הצליחה שחקנים עשרה עם אפילו אבל
 התאמצו הפועל ראשון. גול להכניס מכבי
 הזמן כל לחצו לנצח, או להשוות מאוד
 אלא הטיפות, בין הכדור את להעביר וניסו

 את עצר גדול, יום לו שהיה שבנדורי,
גשם. שאין מיום טוב יותר הכדורים
 טסלר המאמן מתכונן השבוע במשך
 השבת שנופיע כדי המיץ את לנו להוציא

 כמו רדניצקי היוגוסלבית הקבוצה נגד
שמ מאמינים לא בטח כבר אתם גברים.

גב כמו להראות מסוגלים תל־אביב כבי
 הנה לדעת. אי־אפשר פעם אף אבל רים,

 והיום קבוצה סתם היו פעם חיפה, מכבי
חצי-אלופים. כבר הם

המסורת שבירת
 בראש/ מעמד חיפה מכבי תחזיק ״האם

משחקי סיום עד הלאומית הליגה טבלת

 של הותיקות לאריות תיכנע או הליגה,
ששא השאלה היתד, זו הישראלי?״ הכדורגל

 הכדורגל אוהדי רבבות השבוע עצמם לו
 אין השאלה. על בחיוב ענו רובם במדינה.

 מעמדה את לסכן המסוגלת קבוצה כיום
 השחקנים העולה. החיפאית הקבוצה של

 שכנו־קבע אחדות שנים לפני שעד עצמם,
 תישבר השנה כי מאמינים הטבלה, במרכז

 מתל־אביב רק האלופות היו לפיה המסורת
מפתח־תקוה. או

הקבו כי ידע, חיפה מכבי את שהכיר מי
 שפוי מאמן כל להוציא עלולה שהיתר, צה

 עושה היה המאמן חיפה. מכבי היא מדעתו
מש היתד, והקבוצה מדריך, עבודתו, את

קרו לעתים היה השנים בין הקשר חקת.
 שלנו,״ הצרה היתר, ״זאת למדי. רופף בות
 הקבוצה ראש המחונן, הצעיר השחקן קבע

 עושה נורמלית ״קבוצה ).23( מנצ׳ל אברהם
 מתיז אבל המגרש, על קרקס לפעמים

 במאה בטוח שהנצחון כאלה הן כשהתוצאות
 את בודקים החברה היו לא אצלנו אחוז.
 להשתעשע. שהתחילו לפני הגולים מאזן
 היו המגרש על שעלו הראשון מהרגע כבר

 מתבטא היד, שזה ברור בבדיחות, מתחילים
השערים.* ביחס לפחות או בתוצאה

 שהצליח היחיד המאמן למאמן. קללות
 בהפסקות, חיפה, מכבי אצל מעמד להחזיק

 ,37ה־ בן יוגוסלביה יליד קוף, אריה היה
 כבר לסירוגין חיפה שחקני במחיצת השוהה

 מגיל כדורגל המשחק קוך, שנים. חמש
האח בפעם הבוגרים קבוצת את קיבל ,14

 שחקנים 8 ״קיבלתי ד,שנד- באוגוסט רונה
 קבוצה,״ מהם תעשה לך לי, ואמרו בלבד

 היו ״היתר המסור. המאמן בחיוך התוודה
 על מתקבל בכושר היו שלא או חולים

 השחקנים את הכנים הנמרץ קוך הדעת.״
 הם אותם. שהדהים קפדני אימונים למשטר

 לא שזה והבטיחו קללות הפליטו רסנו׳
 לא לב, שם לא קוך רב. זמן כך יימשך
ביותר. הפעוט בענין לאיש ויתר

בעו חיפה מכבי של הראשונים המשחקים
 העונה ממשחקי שונים היו לא זו נה

 להיות העלולה זו, עונה דווקא שעברה.
 הקבוצה, של בתולדותיה ביותר המוצלחת

 היה הראשון ד,כשלון שמאל. ברגל התהילה
 0:2 כבר היתד, התוצאה יפו. מכבי נגד

 התעוררו כשפתאום מיפו האורחים לטובת
 את להשוות הצליחו מתרדמתם, החיפאים
 הספורט מדורי תחזיות היו מאז התוצאה.
 של משחק כל לפני כמעט זהים בעתונות
 המקרים ברוב תיקו. או נצחון הקבוצה:

 ה־ מלבד מתאמתת. התחזית ד,־תה אמנם
 מה כל את הרס שכמעט מקרה־הביש

 נגד ההפסד היה זה רב. בעמל שנבנה
נתניה. (״בונקר״) מכבי

 מבחינת אשח. כמקום היסטוריה
 שדומה קבוצה כמעט אין החברתיים היחסים
 הקבוצה כי הבינו המנהלים חיפה, למכבי
 משפחה ממש יהיו השחקנים אם רק תצליח
 ב־ת־המכבי ליד ומסעדה מועדון הוקמו אחת•
מש פנויה שעה בכל שם נפגשים הם ומאז
 ההסדר מן נהנות מכל יותר היום. עות
מהן מישהי כאשר השחקנים. נשות הזה

 הבטוח המקום בעלה, את למצוא רוצה
אינ האוירה המועדון. הוא לחפשו ביותר
 א-מון,״ כמו לפחות עוזר ״זה מאד. טימית

 החליטו ״החברה המאמן. ברצינות אמר
 כדי ופגישה אשד, קולנוע, על קצת לוותר

הסטוריה.״ לעשות
הזמ לאלופה חסר שעדיין היחיד הדבר

 הסדר קבעה חיפה עירית מגרש. הוא נית
 ומכבי, הפועל הקבוצות, שתי יתאמנו לפיו

 של תשלום תמורת בשבוע פעם אחת כל
 רק מתאמנים אמנם מכבי לאימון. לירות 60

 שבימים הפשוטה מהסיבה לשבוע, אחת
 צ׳יי־ נערי בפניהם. סגורים השערים אחרים

 יחיד, מאימון כביכול הם גם נהנים קובסקי
 העבודה מקומות של הליגות במסווה אך

 חוץ בלתי־מוגבל. כמעט הוא שלהם האימון
 היוגוסלבי המאמן של לרשותו עומד מזה
חיים. קריית הפועל של מגרשה גם

 השחקנים זכו האחרונים בשבועות רק
 ניצל צבי בן זכריה הרץ נוסף. למגרש
 על שאומנו יגור, קיבוץ אנשי עם קשרים

המז הסכמת את לקבל הצליח פעם, ידו
 בשבוע אחת פעם הקבוצה לאימון כירות

לירות. 15 של תשלום תמורת
 ישכחו לא והאחראים שהשחקנים מעשה

 אנדריי הקודם מאמנם פרשת הוא לעולם,
 הקבוצה את שעזב ההונגרי, חמאמן קיש.
 על קיבל השכר, גובה על סכסוכים בגלל
 L בתחרות ירושלים. הפועל אימון את עצמו

 m- שבו־ לפני בבירה שהתקיימה השתיים בין
 ז שמע כי השחקנים מן חלק נשבע עיים,
 חזק.׳■ ״להיכנס שלו מהשחקנים דרש שקיש

ש פרוע, משחק שהתפתח היתד, התוצאה
 מבין לפחות שחקנים ארבעה לפציעת הביא

השח מתנחמים דבר,״ אין ״אבל החיפאים.
כש ביחוד שווה. היה ״זה הפצועים, קנים

 לאחר קיש מרגיש מה כעת חושבים אנחנו
הראשון.״ הסיבוב אליפות את שכבשנו

ים תמרור
 ,37 (גרודזינסקי), גדרון לזאביק נולד.

 בקרגל דובינר סם של הישראלי שותפו
 דרו! ולאשתו עצמו, בזכות ומיליונר

הרביעי. ילדם

 , אבא של 44,־ד הולדתו יום נחוג.
 וצ אפריקה שבדרום קייפטאון יליד

 ט״לן ונשיא בארצות־הברית ישראל שגריר
ברחובות. למדע וייצמן

 יוסף ד״ר של 50,־ד הולדתו יום נחוג.
 האחרונות השנים שש משך שהיה מי בורג,

שר הקואליציה) מן הדתיים פרישת (עד
ד,דואר.

 מאז הכנסת יו״ר שפרינצק, יוסף נפטר.
 וד הולדתו יום לפני חודש הכנסת, נכונה

 מר- כתבה (ראה בירושלים משבץ־לב, ,74
כזית).

 כליאון ידוע שהיה ליאון, מכם נפטר.
 היה ליאון בתל־אביב. ,74 בגיל המדפיס,

 הדפי! את בארץ שפיתח גרמניה יוצא
 בלי! תבל ברחבי התפרסם האומנותי,

 ה► (ובסימנם שלו המצויירים השנה
שואג). אריה

1114 הזה הננולס


