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ב ר ק ל ה ר ע מ ג ה
ה דמתה האחרונים הימים עשרת במשך

 במערבון< הצופה אמריקאי לילד כולה מדינה
 והתאכזבה התלהבה היא בטלביזיה. המוצג

 וצעקה עודדה והתעצבה, צהלה חליפות,
 המחזה לפניה. שהוצג למראה בוז קריאות

 במדינת קילומטר, אלפי במרחק הוצג עצמו
שבהודו. קארלה

 הספורט, מחיי הרחוקים אנשים אפילו
 אחרי האחרונים הימים עשרת במשך עקבו

 הישראלית, הכדורגל נבחרת של מאבקה
 אסיה גביע על במשחקים המוקדם בשלב

 בבית ישראל הוכללה זה בשלב בכדורגל.
להת עליה היה אסיה. משחקי של המערבי

 הודו, של הלאומיות נבחרותיהן עם מודד
ה נבחרת. כל עם פעמיים ופרס, פאקיסטן

 של ביותר הרב המספר את שתצבור מדינה
 הגמר למשחקי תעלה זה בבית ות נקוז

בקוריאה. הבא בקיץ שייערכו
יש השתתפה בהן הקודמות הפעמים שתי

 הביאו באסיה הכדורגל אליפות במשחקי ראל
 השגיה אסרי השנה, א,לם נפש. מפח לה

 יוגוסלביה נבחרות נגד במשחקים הנכבדים
 אלה למשחקים הנבחרת יצאה. ופולין,

ב הראשון במקום לזכות רבים כשסיכוייה
 לפחות תזכה ישראל כי קיוו רבים ביתה.
 אינה אם באסיה, הכדורגל מנהיגות בכתר

אחרים. בשטחים להנהיג עדיין לה ים
 של תחילתה שופטים. של משחק

ה במשחקה כללית. בטרגדיה היתד, הדרמה
וה החלשה הפרסית, הנבחרת נגד ראשון

יש הפסידה הנבחרות, בארבע פרימיטיבית
 עוד נורא נראה ההפסד .0:3 בשיעור ראל
 טוקיו שבמשחקי העובדה רקע על יותר

.0:4 פרס את ישראל ניצחה 1958ב־
 בגורמים נעוץ היה הראשון הכשלון אולם

 זאת הוכיחה היא בנבחרת. תלויים היו שלא
 על התעלתה בהם הבאים, משחקיה בשני

 בתוצאה הודו נבחרת את הדבירד, עצמה,
המוס המדינה פאקיסטאן. נבחרת ואת 1:3

יש עם להתמודד שהסכימה הראשונה למית
 ישראל לה כבשה מאז 41:2 בתוצאה ראל,

מק כשהיא הבית, טבלת בראש מקומה את
אחת. בנקודה יריבותיה את דימה

 — אחד לאדם הודות בא הנצחון עיקר
 הראה מאנדי מאנדי. גיולה הנבחרת מאמן

 ותיכנון היריב של משחקו בהבנת סחו את
 לכך, בהתאם הישראלית הנבחרת משחק

 להתחשב מבלי שחקנים של נכונה בהצבה
הנבחרת. רמת ובשיפור צדדיים, בגורמים

ה הסיבוב של הבאים המשחקים שלושת
 הנבחרת של גורלה את לחרוץ עמדו שני

 הדבר כי התברר אז אולם הישראלית.
 וב־ הישראלים בשחקנים רק תלוי אינו

 הפכו השני, הסיבוב תחילת עם מ.,מנם.
 כדורגלנים של ממשחק המערבי הבית משחקי
שופטים. של למשחק
 חמש על נמנו אלה במשחקים פטיט ר,ש,

 נוסף פט ושל המשתתפות ארבע — מדינות
 שלושה שפטו משחק שבכל כך ממלאיה.
 המדינות של לאום מאותו שלא ש,פטים

לשופ היה לא הראשון בסיבוב המתחרות.
 השני, הסיבוב תחילת עם אולם תפקיד. טים

הרא במקום לזכיה האפשרויות כשהסתמנו
בתוצאות. רב עניין לשופטים היה שון,

 שבמשחק קרה כך נקודה. של סחיטה
 שופט שפטו בו ופרס, ישראל בין הגומלין

 ומלאיה, מפאקיסטן קו ושופטי הודי ראשי
 של בהפסדה מעונינים והמלאי ההודי היו

 לזכות הודו סיכויי את מגדיל שהיה ישראל,
 את לזכות הכל עשו הם הראשון. במקום

יש שערים שני פסלו נוסף, בנצתון פרס
ה הכדורגלנים מוראל את הרסו ראליים,

 הצליחו זה, עוין שיפוט למרות ישראלים•
 כש־ נקודה, רק מישראל לסחוט השופטים

 ירקו הישראלים .1:1 בתוצאה הסתיים משחק
 אך מחאות. הגישו בפניו, המלאי לשופט
עזר. לא מאומה

 את גם להכניס ישראל החליטה זה במצב
 ביום שנערך במשחק לפעולה. שלה השופט

 היה לפאקיסטאן, הודו נבחרות בין השני
 דווקא, ההודית הנבחרת בהפסד ענין לישראל

 הראשון במקום ישראל את משאיר שהיה
ל עד הובילו שהפאקיסטנים אחרי בטבלה.

 ההודים הצליחו ,0:1 בתוצאה המשחק סיום
 אולם שויון. שער הסיום בדקת להבקיע

 הורת דודאי אברהם הישראלי שופט־הקו
 השפט נבדל. בטענת השער את לפסול
ניצחה. פאקיסטן דעתו. את קיבל הראשי

 די משחקים. שני עוד נשארו לישראל
 לזכות כדי אחד ותיקו אחד: בנצחון לד, היד,

 הדבר היד,- הפעם אולם הראשון,- במקום
בכדורגלניס מאשר בשופטים יותר תלוי

כ״הולידיי״ ידין
בישראל? חש!ב ומי מי

אנשים
ת ד ל ה מיי ל ש מ מ ל

 של ח״כים כמה היו רגיל בלתי במצב
 ל־ סגנים בחירת על ההצבעה בעת מפא״י

 בן־גוריון שדויד אחרי הכנסת. יושב־ראש
 את ההצבעה לפני ספורות שעות אישר

 לבין גוברין עקיבא מפא״י ח״כ בין ההסכם
 בחירת על באדר, יוחנן הד״ר חרות ח״כ

ה מפא״י ח״כ הודה בלבד, סגנים חמישה
ץ חדש ע ד ה הפעם ״זוהי : בךישראל ג

 מצביע שאני שנה אלפיים אחרי ראשונה
 אחרי הראשונה בפעם . . . חרות״ איש בעד

 מחיאות־כפיים גם השסע פרצו שנה אלפיים
 אסתר חרות שח״כ אחרי בכנסת. כאלה

 הורדת נגד נאומה את סיימה רזיאל־באוו*
 המפא״יי עורך־הדין מחא הנשואין, גיל

 ממק!מו: קרא כפיים, כר־רב־האי דוד
 תחיקה בעניני הפעיל השר . . . ״בראוו!״

יש שר־הבריאות זזזקא השבוע היה בכנסת
 נראו לא השבוע שבתחילת ברזילי, ראל
 בממשלה בכהונתו ימשיך כי סיכויים הרבה

 ק ח! הצעת לכנסת הגיש כאשר החדשה.
 שום לזה ״אין הוא: העיר ת, למיילד! מיוחדת

 בצאתה . . . הממשלה!״ הולדת עם קשר
 ימקג חרות ח״כ הוקף הכנטת, מאולם

 ג,מנו שסקשו ילדים עדת ידי על מרידוד
 הילדים: את ושאל עצר מרידור א!טוגראפים.

 הכנסת?״ מכהנת שנים כמה לכם ידוע ״האם
 ״אז הילדים. אחד לו השיב שנים,״ ״ארבע

 מריר,ר הפליט לחתימות,״ זמן מספיק יש
 בערך חמש בן זאטוט א,לם בדרכו. והמשיך

 בארבע לקרות יכול מה יודע ״מי לו: העיר
 . . . וחתם עצר נכנע, מרידור שנים?!״

 יעקב החוץ משרד מנהל השבוע סיפר
 כאשר כי צ׳אד, במדינת מסיור שחזר צור,

 אללהו צ׳אד של הפרלמנט בנשיא פגש
 מטיולו נות זכר! באזנו זה העלה טאהר,
 הפרלמנט נשיא התענין השאר בין בישראל.

 שהילדים המילה היתד, מה לדעת הצ׳אדי
 ברחובות: אחריו קוראים היו הישראלים

כושי!״. ״כושי!
★ ★ ★

ה ל כ ד ה תן ש ח ה
 שירה, שנות 11 אחרי הראשונה בפעם

שיר רווה (״אילק־״) הלל השבוע הפסיק

 עומר במועדון־הלילה קרה הדבר באמצע.
 שיר באמצע אילקה. מופיע שם ביפו, כא״ם
 ד,מ־ ,המבקרים אחד אותו תפס נרגש כושי
 איל־ ״שמע, ואמר: בשרוול, שטחית, סרו

 לשיר. הוסיף אך הזדעזע, אילקה קד,...״
״״שמע־נא שנית: התחיל הירפה, לא האיש . . . 
הפ הוא אילקה. של סבלנותו פקעה הפעם

ב דעתו, את בחריפות הביע לשיר, סק
 הלקוח כי הסתבר מכן לאחר הקהל. אוזני
 לנוכחותה תשומת־לבו את להפנות רצה
 של דומה דוגמה . . . משותפת מכרה של

 קרן־ה־ מזכירת במ!עדון הפגינה תרבות
 נורמן), (קרן ישראל — אמריקה תרבות
! הגברת ו די הו  כ־ גוטלי־כ ׳ודי״) (״ג י

 כללית תש!מת־לב משכה היא סופת־השיער.
 ה־ להופעת שיטתי באופן הפריעה כאשר

 ב־ רם בדיבור השירים את שיסעה אמנים,
 כשהיא קולני, ובצחוק אנגלית־אמריקאית

 התזמורת, של הראשון ר,חללן על־ידי נע,רת
רי  אחרים, תזמוראים וכמה מפליץ או
 משקאות. כמה אחרי עליז במצב־רוח כולם

 להאזין שרצה הקהל, של ת נרגז! תגובות
 . . . התרבות לאנשי הפריעו לא לשירה,

ה של מנגנון־התעמולה נחל מזהיר נצחון
 האמריקאי הירחון פירסם כאשר ממשלה

 חו־ לאמריקאים הפונה הולידיי, רב־התפוצה,
 עטו פרי ישראל, על כתבת־ענק בבי־נסיעות,

 (גיזת תכרט הדגול הסופר־המשורר של
 ראש־ היה שאחיו גרייבם, גרייבס. הזהב)
 יצא המנדט, בימי ירושלים של האחרון העיר

ל נתן מכך .כתוצאה ישראל״. את ״לגלות
 תמים אדם הוא כי לגלות ישראל תושבי
 שנאמרת מילה כל הבולע מופלאה, במידה

 כשקנה גרייבסיים: פנינים מארחיו. על־ידי לו
 ווה ק בשדר,־בוקר, מתוצרת־בית שטיח־צמר

 גזז בן־גוריון ״שדויד מכבשים בא הצמר כי
 מן נבהלו לא תימן לי ע, ידיו.״ במו אותם

 מן אלא לנשרים, חשבו אותם המטוסים,
. לדרקונים שחשבום האוטובוסים, .  בתוספת .

 של תסנותיהם את הירחון פירסם לכתבה
 הפקידים (ולדעת לדעתו המייצגים האנשים

 המדינה: את וצלמו) גרייבס את שהדריכו
הארכיאו שמיר, משה ״המהולל״ הסופר

(נח חבר־קיבוץ ידין, יגאל ד,״נודע״ לוג
 דו* דינה השחקנית לוי, יצחק שונים)
 דוגמנית .היכל, יעקב (שריון) סגן רון,

 סח־ אליהו תעשיין טיטמן, בטינה
 (״אישיות־ בךאמוץ דן הומוריסט רוב,

ההומור חוש בגלל המהוללת רדיו־ועתונות

השבוע פסחן׳
 מפלגתו: הנהלת בישיבת הכלליים הציונים הנהלת חבר כבה, שמחה 0

 לה.״ אין נפש אבל לה יש חשבון נפש. חשבון לעשות יכולה אינה ״המפלגה
 משום מפא״י בעד הצביע ״הצבור ישיבה: באותה סרלין, יוסף הצ״ב ח"כ 0

 לו, שחם מפני לו וטוב חיתוליו את שמרטיב התינוק כמו הוא הצבור לו. ■שטוב
 יבכה.״ והוא קר לו יהיה רגעים כמה שבעוד החשבון את עושה לא והוא
 האונס מקרי במרבית כי ״חושבני :ימכור יוסף המשמר״ ״על כתב 0

 לא אם לעשות יטיבו הצעירות הנערות הסכמה. תוך הבחורות נאנסות בארץ,
 מלוויהן כי אמונה מתוך ואפלות, נידחות בפיגת לילה חצות אחר תמצאנה

לירית.״ שירה בפניהן לדקלם מתכוננים
 מבצע על דעתו מה עתונאי לשאלת בתשובה צ׳רצ׳יל, וינסטון סיר 0

 מעז הייתי אם אולם בו. להתחיל מעז הייתי לא ממשלה ראש הייתי ״אילו הסואץ:
 באמצע.״ להפסיקו מעז הייתי לא בו, להתחיל

 הוא התיירות של ״סודה :קולק תדי הממשלה ראש משרד מנהל 0
עכשיו.״ בו נמצא שאינו ם במק! יותר מאושר יהיה שתא חושב שהאדם בכך

 ז! ההצלחה״ בסולם העולה ״הבדמית שלה״),
ת ל בו אן, שי ה ב אדריכל ד ק ע  רכטוי,.! י

א,- פסל חי , י מי ה דיילת ש ר מי  פר״ ז
ד, ה ענבל רקדניות או ס ד ף ה דו ה: כ  ודלי

, י אנ כ ד שייך קו או ר, ע מ ע מו ד כ  ה-: א
ה ״האגדתי״ אורח־הלוחם ש ין, מ  דייג די

ם כינרת ע נו בי ת א . ג .  התנ״ן לחתן .
ס מו ם ע כ  לפני כלה. גם לאחרונה נמצאה ח
 בתו אטאס, דייזי עם חכם התארס שבוע

 תין־ בדרום לחלבה בית־חרושת בעל של
 במסיבה זו את זה הכירו השניים אביב.

 בירושליף. חכם עמ,ם של בביתו שנערכה
 יצאו להתכתב, השניים המשיכו כך אחר
 החתונה להתחתן. והחליטו פעמים כמה יחד

בירו הנשיא במלון בינואר, 17ב־ תיערך
 מחיאות עדיין הידהדו כאשר . . . שלים

 המושבעים 12 של הבכורה בהצגת הכפיים
ם המבקר מיהר הבימה, בתיאטרון  חיי

ו מז ש הצופים, אחד האולם. את לעזוב ג
 לעברי:, קרא המחמירה, פניו הבעת את ראה

הבמה?״, מעל סכין לקחת שכחת לא ״האם
 קיר. שעון ישנו הצגה באותה אגב, . . .

 בהפסקה הבמה. על ההצגה זמן כל הפועל
מפעי הבאה ובמערכה השעון את צרים ע.

 השעון משמש השאר בין שוב. אותו לים
 אשרוב מישה צולע בו הזמן למדידת

 .־ על־ידי הנדונה בעיה להדגים כדי הבמה, על
 ; לצלוע מישר, צריך המחזה לפי המושבעים.

 צלע הבכורה' בהצגת שניות. 40 במשך
 הראה השעון אולם שניות, 30 רק מישה

 יהודה השחקן הסיבה: .40 על זאת בכל
 .מבלי השעון מחוגי את הסיט אפרוני־
. בכך שירגישו .  סופית נקבעו השבוע .

ש המאוהב, הר;אקציונר במחזה המשתתפים
 השאר בין הקאמרי. בתיאטרון בקרוב יועלה
 גור, מיכאל השחקן זה במחזה יופיע

 בתיאטרון, הופיע לא' מספר שנים שבמשך
 התפקיד משכורת. לקבל שהמשיך למרות
 של תפקידו הוא עדיין נקבע שלא היחיד

 עמדים מ מחפש עדיין התיאטרון .16 בן נער
 היד, חשוב יותר תפקיד . . . עצמם שיציעו
 אגמון, יעקב הקאמרי התיאטרון למנהל
 את לארגן התפקיד את שוב השנה ׳שקיבל

ה ביום הארץ רחבי בכל בימות־הבידור
עצמאות.

★ ★ ★

ש ד חו מו ר הז צי ע ל
 ה- עורכת־הדין רון, הרצלה כששמעה

 כאילו השמועה את והחמודה )30( צעירה
 הת־ רון, רם אליף־משנה מבעלה, נפרדה

 את.. לקבל החליטה אחר־כך תחילה, רגזה
 את מזמינה ״אני היא: אמרה בהומור. הדבר
 ו־ הביתה אלינו שיבואו השמ,עות מפיצי
 אפילו יקבלו הם שטות. שזו לדעת יודכחו

 גי־ :כנראה השמועות, מקור ועוגות.״ קפה
 דומה שם בעל בצר,״ל בכיר קצין של ו־ושיו

. .  דבורה של מצב־רוחה היה טוב פחות .
ר, סי  ידיעות־אתרונות. מערכת מזכירת נ
 שדבורה השמועה את בעיר הפיץ מישהו

 תל־אביב, של החדש ראש־העיר של בתו היא
אנ אין מאז נמיל. מרדכי העבודה שר

 פרוטקציות. בבקשת מלהטרידד, חדלים שים
 תושבת אחת, אשד, לעשות מכולם הגדילה

 די־ בפתח לדבורה שהמתינה דיזנגוף, רחוב
 לקבוע ממנה ביקשה ימים, שבוע במשך רתה
 הסבריה כל העיר. ראש אביה, עם ראיון לה
 מרדכי של בתו היא אין כי דבורה, של

. האשה את שכנעו לא נמיר, .  שפע בשל .
 לא בישראל, לאחרונה המיוצרים הסרטים

 נוספים. סרטים לצילום מקום בקרוב יהיה
 רפאל בא השבוע התחכמות. אינה *ינזי

 לוה־ חולות הסרט ובמאי יצרן נוסכאום,
 בבאר־שבע הבדואי השוק את לצלם טיט,

 האחה דו מצ לצלמו התחיל שהוא בשעה
 מן השוק את נוספת צלמים חוליית למה צ

 ה־ של הקצר הסרט עבור הפעם: השני. הצד
חול שתי בישראל. המיוצר לוטיפארגואיוס

 שאחת התברר כאשר התנגשו, הצילום '[]1,
 הבדואי השוק ברקע חברתה את צילמה

 הדוגמנית השבוע זכתה נעימה להפתעה . . .
 מ־ חזרה שמאז אלפרן, מתי הבלונדינית

 היא חדשים, שלושה לפני ארצות־הברית
 הקולנוע שחקנית של מדויק כהעתק נראית

 ה־ הסרט בהצגת חזתה כאשר ברייט. מיי
 שמעה ברייט, מיי בהשתתפות הכחול׳ מלאך
 שחקנית היא אם מאחוריה מתווכחים צופים
 העירה להתאפק, יכלה לא מתי לא. או הסרט

 רביעי דור כבר אני בעברית:-״מיספרים, להם
. בארץ״ . ל גם חסר לא הומור חוש .

 של המפורסם גזברה בךאפרים, ,צג
 בכלא במעצר עדיין הנמצא לשעבר, אילת

המש במפקח לאחרונה פגש כאשר רמלה.
 נגדו, החקירה את שניהל דקר, צבי טרה

 אותי. אכזבת ״אתה בן־אפרים: לו העיר
 בפניך מודה הייתי לא יקרה, מה ידעתי אילו

 קדר כשתמה לי.״ שיוחסו העבירות על
 בן־אפרים: לו הסביר האכזבה, פשר על

 אילו בדרגה. שתועלה כדי רק בכל ״הודיתי
מודה.״ הייתי לא בדרגה יעלוך שלא ידעתי
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