
ספורטאנשים

וחווה״ ב״אדם שפיר זיוה
להתפשט כדאי אירופה, בשביל

לרב טלפון חשבון
 על השבוע הוטל במינו מיוחד תפקיד

 ביקורה בעת מאיר, גולדה שרודהחוץ
 קאמרון. — החדשה האפריקאית במדינה

 אמרגנים ידי על פה־אחד, נבחרה גולדה
 בבחירת ראשית כשופטת לשמש מקומיים,

 במסיבת . . . קאמרון של מלכת־היופי
 של הכללי המפקח השבוע גילה עתונאים
ב בהיותו כי נחמיאס, יום• המשטרה

 טגנו עם יחד בלונדון, האינטרפול ועידת
 חופש, יום הם ניצלו כך־גוריון, עמום

ה הרובע שוטרי בין אינקוגניטו כיירו
 . . . עבודתם את לבדוק כדי לונדונים

 חיים מנהיגיו. בלי בקרוב ישאר סאליב ואדי
 אפריקה צפון ליכוד ממנהיגי אחד ממן,

 בן־הרוש דויד וגם באילת להתישב ירד
 מהכלא שחרורו אחרי שם להתישב עומד

 הרב פתח־תקוה, של הראשי רבה . . .
 שירותי על ביותר סומך אינו כ״ץ, ראובן
 כלל מתחשב אינו הוא בישראל. הטלפון
 רושם הדואר, לו ששולח הטלפון בחשבון
 החשבון את שולו^ שיחותיו, את בעצמו
. הוא לרישומו בהתאם .  הם ״יהודים .

 השבוע גילה פלשתינה״, השם את שהמציאו
הפרו בירושלים, העברית האוניברסיטה נשיא
 הנערך התנ״ך בחוג מזר, בנימין פסור
 אלה היו מזר לדעת ראש־הממשלה. בבית
 לראשונה שהשתמשו בן־מתתיהו ויוסף פילון
 הכנסות על הממונה . . . פלשתינה בשם

במוע בהרצאתו גילה שרף זאב המדינה
 היתד, ימימה מימים עוד כי בחיפה, הימי דון
 בגיל כבסרביה, עוד למקצועו. נסיה לו

 באותה . . . צורף־זהב שרף היה צעיר,
הכהן דויד מפא״י ח״ב הגדיר מסיבה

 לו. קרה מה לי לספר אותו שכנעתי לבסוף
 שלוש ,כבר אמר, הוא דוקטור,׳ מבין ,אתה

 קורא אני הלילה שבאמצע לי קרה פעמים
 לי: עונה היא ואז קומי. רומיה, לאשתי:

 אתה ,לי. קראת שעתיים לפני רק איתך, מה
 בסדר.״ לא אצלי הזכרון דוקטור, מבין

זיו ★ ★
קורא? אחה מה
 בימים בישראל, צבור אישי קוראים מה

 הזה העולם ומשברים? גשמים של סויערים
 \ שהם הספר אודות צבור אנשי מספר שאל

תשובויוביהם: הן ואלה עתה קוראים
הסוכ הנהלת חבר גרופמן, מאיר •
 אלא בסטסלרים קורא איני כלל ״בדרך נות:
 את קורא אני עכשיו הופעתם. אחרי שנה
 המשובח. שהוא הרוסי, במקור זי׳וואגו ד״ר
 רושם עדיין עלי עשה לא שקראתי מה

מיוחד.״
 חרות: ח״ב באדר, יוחנן ד״ר •

לכל מתמטיקה הספרים את קראתי ״אתמול
 מענין. ספר המכוער, האמריקאי ואת כלנים

 שיש לי נדמה כי אם באנגלית אותו קראתי
כלום.״ קראתי לא היום בעברית. תרגום גם

 אחדות־העבודה: ח״ב גלילי, ישראל •
ספר.״ קורא איני אלה ״בימים

 חרות: ח״ב כהן, מגורי חיים •
 הכנסת את נו, עמון, את קורא אני ״עכשיו

 על לקרוא לי מפריע לא מצוין. ספר כלה.
 שזה מפני בעיקר המזרח. יהדות של הווי

 עדות לבין בינם משותף הרבה שיש מראה
המזרח.״

 ״אני מפא״י: ח״ב כהן, מנחם •
 גדולה רוח פלגי יואל של הספר את קורא
 התחלתי אקטואלית. סיבה לזה יש באה.

 לצוץ התחילו שהשבוע אחרי אותו לקרוא
באירופה.״ צלבי־קרס

הלאו הדתיים ח״ב שחור, בנימין •
 של במשנתו סנגוריה את קורא ״אני מיים:
חינו עמקות, בעלי פרקים אלה קוק. הרב
לנוער.״ וטובים כיים
 ״אני מפ״ם: ח״ב ריפתין, יעקב •
 ה־ הטיסות על מצוין סובייטי רומן קורא

 הוא שנים. מאות כמה בעוד בינחלליות
 כתב ברוסית. הקסיופיאה. על הערפל נקרא:
מדע.״ איש אותו
 ״אני. תנ״ך: פרשן מלצר, פייכל •
ועמוס.״ ישעיהו ספרי את קורא
 ״עכשיו תעשיין: דובינר, שמואל •
דבר.״ שום קורא לא אני

המדי מפרקליטות בר־אור, יעקב •
 קורא. שאני מה לקרוא תר,נו ״לא נה:

הרש הביאוגרפיה את מאנגליה אתי הבאתי
 ג׳ורג׳ של אשתו מרי, המלכה של מית

ה סוף משלוזת נהנה אני בעיקר החמישי.
שעברה.״ מאה
קורא ״אני סופר: האזרחי, יהודה •

 חדש ספר אדרינוס, הקיסר של זכרוינותיו את
 הוא איך לראות מחכה אני בצרפתית. שיצא
בבר־כוכבא.״ ילחם

כדח־ו״ל
קצר ם פ

ב האחרון השבוע מאורעות על
:גלזר שייע מספר הכדורגל, ענף

ה החליטה מהודו, שהבאנו הנצחון אחרי
במת השחקנים לכל לתת לכדורגל התאחדות

 אבל זהב. שעון נה
 שלא ידענו תיכף
כ סתם אותו נקבל

השבוע, ובאמת, כה.
לארו־ אותנו לקחו

דן, במלון חת־ערב
לש אותנו והכריחו

נאו של שעות מוע
 לני שנתנו לפני מים
 היו השעונים. את
נוא של המונים שם

 לדבר. דקות שלוש אחד לכל הקציבו מים.
 השעונים את לתת שצריך ראינו תיכף אבל
 על לשמור ידע לא אחד׳ אף לנו. ולא להם

יימשך זה אם לחברה: אמרתי בסוף הזמן.
שעוני־זהב, במקום לנו לתת יצטרכו בכה,

מעוררים. שעונים
 דווקא שעשה נחמד, אחד בחור שם היה

 הוא פרס. שמעון — טוב הכי הרושם את
 התחיל בן־גוריון׳ שלו, הבוס שסוף־סוף אמר

 זה שנצחון ויודע בכדורגל, גם־כן להבין
 אותנו השאירו בסוף מתיקו. חשוב יותר
 וספרים. תקליטים שעונים, לנו וחילקו לבד
 יודע. לא פתאום?! מה הודו. על ספר נתנו
 את לחייב יצטרכו ככה, יימשך זה אב אבל

 לי יש לקרוא. שידעו בארץ הכדורגל שחקני
 בפעם לי: מותר אם להתאחדות, קטנה הצעה
 הנאה שתהיה באמת רוצים אתם אם הבאה,
 תביאו למסיבות, שמכניסים מהכסף לחברה

נואמים. ולא תזמורת
 לי יש השבוע להפועד. כרכה גשם

 הפסידה תל־אביב מכבי אמנם שקט. קצת לב
ש בזיון וזה ,3:1 בירושלים הפועל אצל

 את כבר ששכחנו מפני היה, לא כבר מזמן
 אני אבל בירושלים. מפסידים שהיינו הזמנים

 נעים שלא מפני לא המשחק. על אדבר לא
 האחרון שבת ביום שם. הייתי לא פשוט לי,

 אז טוב, לא קצת והרגשתי נורא, גשם ירד
ל בריא להיות עצמי על לשמור החלטתי

לירושלים. נסעתי ולא הבא, שבוע
ידע כבר אחרי־הצהרים וחצי בארבע אבל

 כשאנחנו טובים. שבנים לי־ יש שהפסדנו. תי
 לי היה לי. להודיע ממהרים הם מפסידים,

 יודע, מי נסעתי. שלא מוסר־כליות אפילו
חסר. הייתי אני דווקא אולי

ו למה המשחק, על סיפרו שהחברה מה
 בקיצור, לספר. רוצה לא אני הפסידו, איך

 לשחק ובמקום בטוחים, גולים כמה פיספסו
 כל על להילחם וחזק, נוקשה משחק בבוץ
 את בדיוק עשו קצרים, בפסים ולשחק כדור

 ב־ סוף־סוף זכתה ירושלים והפועל ההיפך.
 שאמרתי: זהו בליגה. שלה הראשון נצחון
נצחונות. גם והביא ברכות הביא הגשם

ב הצנועים האנשים אחד ״הוא שרף: את
 אמון 'יש האוכלוסיד, שלכל ואדם מדינה,

 להתפלת השיטה ממציא . . . בו״ אבסולוטי
 השבוע גרם זרחין, אלכסנדר מי־הים

 האמריקאי הקולנוע לשחקן רציני כאב־ראש
 בלום- בשדה־התעופה טרייסי. ספנסר

לק כדי עתונאים עשרות הצטופפו אנג׳לס
 החברה, ממנהלי שניים של פניהם את בל

ב ישראל ממשלת עם ההסכם על שחתמו
 שעה אותה המתקן. של משותף ייצור דבר

 שעמד טרייסי ספנסר התעופה לשדה הגיע
 העתו־ המון את בראותו לניו־יורק. לטוס
 לו ממתינים הם כי סבור טרייסי היה נאים

 מטרו. חברת לבין בינו לסכסוך בקשר
 לניו־ טס חזרה, לנסוע נהגו על פקד הוא
הת כשהשדה מספר, שעות כעבור רק יורק
 הנצרתי השלום שופט . . . מעתונאים רוקן

 מסע אחרי לישראל חזר קתילי, אליאס
 בבמה הירצה שם בארצות־הברית, ארוך
 בסאן ביקורו בעת המדינה. כנציג ערים

 מפתח- מיוחד כשי קתילי קיבל פרנציסקו
 במפתח שזכה האחרון האיש העיר. של זהב
כרושצ׳וב. ניקיטה היה לפניו כזה

★ ★ ★
הכזיבה שוב זיוה

 שהגיעה הצרפתית, ז׳אק הפרר להקת חברי
 שדה־ דיילות את הפתיעו לישראל, השבוע

 מותק!״ ״שלום אליהן כשפנו בלוד התעופה
 התברר הביטוי, את למדו מאין כשנשאלו

הו ריקה זראי. ריקה היתד, המורה כי
 בינלאומית רדיו בתכנית קצר זמן לפני פיעה

 בעלה עם יחד ייצגה שם בריסל, רדיו של
 ז׳אק הפרר ייצגו תכנית באותה ישראל. את
 ה־ הזמיגו המשותפת בהיכרות צרפת. את

 מיוחנן לשירים מנגינות שלוש ז׳אק פרר
 מרסל הצרפתי הפנטומימאי . . . זראי

 דל מטען עם ארצה להגיע עומד מרסו
 של ביקורו התבטל שנתיים לפני וקטן.
 ארצה עמו להביא לו ניתן שלא אחרי מרסו,

 צריכות שהיו לתכניתו, התפאורות כל את
 עובדים וששה באניה, נרחב שטח לתפוס

 מסך רק כשעמו מרסו יבוא הפעם טכניים.
 . . . בלבד טכניים עובדים ושני קטיפה
 הרש־ איזה האילתית הציירת של עסקיה

 למכור הצליחה היא השבוע. פרחו קוכיץ
 גולדברג גולדה בשם אוסטרלית לתיירת
ה ל״י. 700 של במחיר מתמונותיה שתיים
 נוספת, תמונה מאיזה לקנות רצתה תיירת
 זו ״את באמרה: אותה דחתה איזה אולם

בשבי קנגורו לי תתני אם אפילו אמכור לא
 היה קנגורו. איזה קיבלה יומיים כעבור לה.״

בהולי . . . לקישוט מזהב קטן קנגורו זה
 הפרטיים החיים לסרט הפרסום מסע החל בוד
 מיקי מלבד מופיעה בסרט וחוה. אדם ,של

 זיוה גם ספיין, ופיי דורן ואן ממי רוני,
שחק הופיעו העתונאים במסיבות שפיר.

 והבחינה למחצה. לבושות כשהן הסרט ניות
 זיוה באורך. למחצה אלא ברוחב למחצה לא

 אלה. פרסום במסיבות להופיע סירבה שפיר
אמרי גירסות. בשתי הופק עצמו הסרט אולם
 נאלצה האירופית ובגירסה ואירופית. קאית
 מופיעה והיא — מנדריה בה לחזור זיוה
 חנוכה בנשף . . . מינימלי בלבוש שוב
ה האוניברסיטה של לרפואה הפקולטה של

 שמואל הד״ר סיפר בירושלים, עברית
 לו שאירע משעשע מקרה על זלצברג,
״עב הוא: סיפר שלו. הרפואית בפרקטיקה

 כשבא הקסמים מרבד בתקופת בלוד דתי
 הוא כי וד,תאונן 80 בן זקן תימני אלי

 השיב: והוא ממה אותו שאלתי מאוד. סובל
זקנים.׳ של ממחלה להגיד. מתבייש ,אני

 ״בדיוק רופא: זיידמן, מרדכי •
 פרנסואז של ספרה את קורא אני עכשיו
בצר בראמם.. את אוהב אתה האם סאגאן
 אני הנוער. לרוח מתאים טוב, ספר פתית.
 עמקות לה יש מאוד, סאגאן את מעריך

מסויימת.״
 למחול: מורה ארבטובא, מיא •

 ברוסית. עליכם שלום כרכי את ״קיבלתי
 לא בעברית רבה. בהנאה אותם קוראת אני

עברית.״ יודעת איני קראתי,

הקדוש הכדור
 הכנסיות אנשי היו בשנים מאות במשך

 את לאזן נוהגים ברחבי־העולם הנוצריות
ושרי חלקי־לבוש מכירת באמצעות תקציבם

למאמי הנוצרים הקדושים של אחרים דים
 חוזרים אלה חפצים היו שלרוב מאחר נים.

 אין־סופי מעיין משמשים היו הם לכנסיה׳
להכנסות.

הישר הכדורגל נבחרת של נצחונה אחרי
 גם זכו מערב־אסיה, אליפות במשחקי אלית

 כזה. קדוש לעצם בישראל הכדורגל אוהדי
 כדורגל בעתונות, שפורסם כפי זה, היה

ה בעצם השחקנים, על־ידי שנשלח מיוחד
 מסעדת בעל נתן, לאייבי בקוצ׳ין, משחקים

 חתימות את עליו נושא כשהוא קליפורניה,
הנבחרת. שחקני כל

 כאמצעי־ לאייבי זה כדורגל שימש תחילה
 לטובת דיזנגוף בפסג׳ שערך לנשף משיכה

הב הוא המעברות. לילדי הצעצועים מפעל
 לא הכדור פומבית. במכירה שם למכרו טיח

ה את קנה שבוע כעבור למכירה. הוצע
ל״י. 1500ב־ בישראל׳ השופרסל מנהל כדור

 למגרש. נוספת בפעם הכדור חזר השבוע
 בצהלה נזעריב הודיע האחרון שישי ביום

הח שופרסל חברת כי העתון לקוראי גדולה
 מעריב. קוראי בין הכדור את להגריל ליטה
 להגרלת תלוש מעריב פירסם ראשון ביום

המוחתם. הכדור
 נשלח לא הכדור הקדושה: שבאליה הקוץ

 היו מהחתימות שתיים רק מהודו. כלל
 כשנה לפני הכדור על נחתמו והן מקוריות

 שאר מרימוביץ. יוסלה של הספורט בחנות
 כלל חתמו לא מאנדי גיולה וכן השחקנים

עליו. נרשמו פשוט ושמותיהם הכדור על

השבוע פסמןי
 הכנסת: מבנין מהירה יציאה בעת הרצפלד אברהם מפא״י ח"כ •
!' בן־גוריון.״ של מידיו הציונים את להציל הציוני, הועד־הפועל למושב ממהר ״אני

| ורהפטיג הכנסת ״חבר המעבר: חוק על בכנסת בדיון שופמן, יוסף ח"כ 9
!״ העברי לעבד ביחס כתוב העברי בחוק העברי. החוק את לקיים דרך תמיד מחפש

 !:! החוק במרצע.׳ אזנו את אדוניו ירצע אדוני את אהבתי העבד יאמר אמור ,אם
 !!! לשמוח יכול וורהפטיג המיעוט. סיעות לאזני מכניסה הרוב שסיעת המרצע הוא הזה
| אליו.״ משתוקק כה שהוא העברי החוק קיום על |

 !״ לפנינו ״תיארת בגין. מנחם של לנאום בתשובה חזן, י?ןקב דפ״ם ח"כ •
!!:הממשלה.״ ראש של בידיו המפרפר שר של זועה תמונת

!׳: העוסק מפרופסור לדרוש ״אין עתיקה: לפילוסופיה פרופסור רות, חיים •
1! העוסק פרנקל, מפרופסור לדרוש שאין כשם מוסר איש שיהיה המידות, בתורת

משולש.״ שיהיה במתמטיקה,

 !״ מבלי לקישוט, הראש ז;ת להפוך נוחה דרך זוהי ״תסרוקת, ז מטמור קטי •
לגמרי.״ אותו לכרות
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