ספורט

אנשים
לא סטה ודא הטביע
על ערש חזי ,כשהוא נחלש והולך בעק
בות מחלתו הממארת ,עדיין גילר ,נשיא־
המדינה ,יצחק כן״צכי המנוח ,צלילות־
דעת ברגעים בהם ניעור מתרדמתו .במוצאי־
שבת האחרונה ,כשביקר אצלו ראש־הממ־
שלה דויד כן־גוריון ,זיהה אותו ה
נשיא וביקש ממנו :״אנא ,שמור על השומ
רונים!״ ביג׳י ,שסבר שהנשיא אינו מדבר
בדעה צלולה ,שאלו :״כמה שומרונים יש
בארץ?״ להפתעתו השיב לו בן־צבי את
מספרם המדוייק .הוא הספיק עוד לומר:
״יש לשמור על כל שבטי־ישראל,״ ונרדם
• • • כאשר תיכננו אנשי קול־ישראל את
מהלך עבודתם השבוע ,נתקף לפתע האד
מיניסטרטור של התחנה התל־אביבית ,יצ
חק הרצשטארק ,בבהלה נוראה .״מה
קרה?״ שאלו אותו חבריו .״אני רואה שה
נהג לוקח מחר את המכונית של קול־
ישראל לצביעה,״ השיב יצחק .לחבריו ,שלא
הבינו את הקשר בין צביעת המכונית ל-
בד,לתו ,הסביר :לפני עשר שנים נשלחה
אותה מכונית לצביעה ראשונה .באותו יום
נפטר נשיאה הראשון של המדינה ,חיים
וייצמן .ואמנם למחרת ,ביום שלישי ,כא
שר נשלחה המכונית שוב לצביעה נפטר ה
נשיא השני • • • חוסר יציבות מתמיה גילה
המיליונר היהודי פר אייזיק וולפסון,
שבא לבלות את חג הפסח בישראל .כשביקר
במועדון עומר־ניאם ביפו ,שילם סכום של
כ־ 45לירות ,אולם נטל את העודף ,בסך
של  40אגורות ,מבלי לתת למלצר טיפ.
לעומת זאת ,כאשר שהד ,במועדון הגולף
בקיסריה ,שילם עבור בקבוק משקה ש
שתתה בתו ,שמחירו  35אגורות ,סכום של
חמש לירות ,השתומם מאוד כשהציעו לו
עודף • • • פרק מהאתיקה המקצועית שלו,
כעורך־דין בפראקטיקה פרטית ,הסביר ה
שבוע ח״כ חרות ד״ר יוחנן כאדר.
״אבי אמר לי פעם,״ סיפר הח״כ ,״אם יבוא
אליך מלווה בריבית ויבקש שתגן עליו ב־
בית־המשפט ,עשה למענו כל מה שאתה
יכול .אבל אם יבקש ממך לערוך לו חוזה
בו ירמה את הבריות ,שלח אותו לכל ה
רוחות״ • • • קול־ישראל מביא מדי פעם
בפעם אישי ציבור למקומות ,נידחים ,על־
מנת שישיבו בפומבי לשאלות תושבי־
המקום .לאחרונה הוצגו ח״כ מפ״ם יעקב
ריפתין וח״כ הליבראלים אידוב בהן
במשק תל־יצחק .בין השאר ,נשאלו :״מה
היתד ,תגובתכם לביקורה של זיוה רודן
בכנסת?״ תשובתו של אידוב כהן :״שאלנו
את עצמנו אם אומנם בא עוד רודן אחד
לכנסת״ י  • .חוש ספורטאי גילה לאחרונה
שר־החינוך ,אבא אכן .כאשר יצא לקי
בוץ עין־גב בסירה מטבריה ,ביקש לאחוז
במו ידיו בהגה שלה .כשניתן לו מבוקשו,
והוא אחז בהגה משך שעד ,ארוכה ,לא היה
איש גאה יותר ממנו על שלא סטה מן ה
כיוון ולא הפך את הסירה.
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כן־גוריון בעתון הטירוף! :שתי תמונות אלה הופיעו כגליון האחרון
של ״מד" )״מטורף"( ,ירחון אמריקאי המצטיין בהומור מטורף .התצ
לום למעלה הופיע כתור סידרה של תמונות ,להן הדביקה המערכת
כותרות שגעוניות דמיוניות ,המתבקשות באילו על־ידי הצילום .כן־
גוריון נראה בתמונה זו משוחח עם משה שרת ,אומר לו :״תובל
להשיג אותי כמספר  ,64090זה שייף לחנות הממתקים .הם בכר יקראו
לי ".כציור למטה מדגימה המערבת מה עתיד לקרות כאשר יתבלבלו
שידורי טלביזיה כינארציים בתוצאה מפעולת לווייני התקשורת .האיש
משמאל שואל רופא מה לעשות כיחס למחלת כנו ,ואילו כן־גוריון עונה.
מתוך שידור אחר  :״הצטרף לקיבוץ ! זה מה שעושים בל הצעירים

★

ארבע פעמים נפגשו עד כה האתלטים
של קפריסין וישראל .בכל ההתמודדויות
היתד ,ידם של הישראלים על העליונה .ב
שלוש הראשונות — ביתרון מכריע ,וב
אחרונה — שנערכה בתחילת השבוע ,היה
יתרון הישראלים זעום ביותר.
בעולם הגדול נהוג לקרוא לאתלטיקה ה
קלה בשם ״מלכת הספורט״ .רק אצלנו יר
דה המלכה מגדולתה .אין מתחשבים בה,
ואין לעוסקים במקצועותיה השונים יחם או
תנאים מינימאליים.
ניצחון כסכנה .תוצאות תחרויות ה
אתלטיקה שנערכו השבוע בקפריסין ,מו
רות על ניצחון ישראלי בשיעור .83:112
יותר משהן מרמזות על התקדמות קפריס
אית ביחס לתוצאות המיפגשים בעבר ): 125
 ,(71:123 ,76:121 ,71הן חושפות נקודות
תורפה אצל הישראלים .קשה להתעלם מן
האפשרות כי בפגישה החמישית בין האת
לטים של האי השכן ואלה של ישראל ,יע
מוד ניצחונם של הישראלים בסכנה.
קשה להעמיד שבחים על החוזרים מקפ
ריסין• כדי שנוכל לעשות זאת להבא —
יהיה עלינו להתחיל הכל מבראשית.

טניס
הניצחון הדאשון
ישראל היא חברה וותיקה בהתאחדות ה
טניס העולמית .מאז שנת  1949משתתפים
שחקני הטניס שלה בהתחרויות הכלל־עול־
מיות הגדולות ביותר בענף הטניס — מש
חקי גביע דיווים.
רק השבוע 14 ,שנה מאז ההופעה הרא
שונה במפעל־ענק זה ,זכו טניסאי ישראל
בניצחון ראשון ,על טניסאי תורכיה.
ביום הראשון של ההתחרויות ,שהתקיימו
במועדון הטניס של איסטנבול ,עברה הת
להבות׳ הצופים כל גבול ,כאשר אלופם,
נאזמי בארי ,גבר במישחק יחידים על ה
ישראלי גבריאל דוביצקי .אך לצערם ,נאלצו
להסתפק בניצחון בודד זה ,היות וביום ה
שני והשלישי לתחרויות ,השלימו אלעזר
דוידמן וגבריאל דוביצקי ניצחון על ה
תורכים בשיעור .1:4
שהייה בחוץ־לארץ .הניצחון הישר
אלי היה משוער .לפיכך קבע גם איגוד ה
טניס הישראלי את ימי התחרויות עם נב
חרת אוסטריה לימים הראשונים של חודש
מאי .הישראלים אף ביקשו להקדים את
מועד התחרויות ,כדי למנוע שהייה מיותרת
מחוץ לגבולות המדינה ,אך האוסטרים השי
בו כי רק בתחילת מאי יוכלו להתמודד עם
המנצחת בתחרות שבין ישראל ותורכיה.
עתה יאלצו טניסאי ישראל לשהות שבו
עיים מחוץ לבית .להתכונן למיפגש עם
טניסאי אוסטריה ,שאינו מעניק לנו סי
כויים רבים לזכות בניצחון נוסף.

רול־ולז ומבו־ ש ת־ שיג״□
לבחינות־גמר מזורזות בהיסטוריה ,באו
ניברסיטה בירושלים ,זכתה דנה אכידר,
בתו של אלוף יוסף אכידר ,שהתפרס איום ליפול בכל רגע .אולם שלושת השח
מה בזמנה בעולם בזכות שייט משותף עם קנים שנמצאו אותו רגע על הבמה ,ישר״
אנפטס מיקויאן בסירה אחת ,בעת אד בקר ,שמעון נ־יגקל ושרגא
שאביה כיהן כשגריר ישראל במוסקבה .פרידמן ,לא נרתעו .הם העיפו מבטים
כאשר הגיעה דנה לאולם הבחינות בשעות חשדניים אל הסוגר הכבד ,המשיכו לטייל
מתחתיו כאילו כלום לא קרה.
אחר־הצהריים ,המתין שם תור ארוך של
ניבחנים .התור הארוך הבהיל אותה ,והיא
★ ★
★
פנתה אל הממתינים באמרה :״אני מבק
צו ל ל ת חל  3ו צורר ת 1:03־
שת שתוותרו לי בתור .אבי עומד לטוס
כל הדברים הטובים קורים לגילה אל*
בעוד שעה קלה מהארץ ,ואני רוצה ל
לוותו.״ מאחר שכל ויתור כזה פירושו שעת מגור בבת־אחת .עוד בטרם נשכחה הצ
המתנה נוספת ,נאנחו הממתינים ,אך ויתרו לחתה בהאידיוטית ,וכבר היא זוכה בתש
בסופו של דבר לדנה .כשסיימה דנה את בחות על משחקה בתפקיד היצאנית מארגו
הבחינה ,והסתלקה מהמקום ,הופיעה חבר בסרט אלח־דאזו .צילומי הסרט טרם הס
תה והתעניינה :״דנה כבר הלכה?״ ״כן,״ תיימו ,וכבר הוזמנה על־ידי המפיק ,אר*
השיבו לה ,״היא הלכה מיד.״ ״אה ,תור בד!ן ,לערוך מיבחני בד בפאריס,
נכון,״ הפליטה החברה בתמימות ,״היא כהכנה לקבלת תפקידים בסרטים אירופים.
מיהרה לשיעור בנהגות״ • • • הקומיקאי המיבחנים טרם נערכו ,והשבוע התרחש ה
ההוליבודי הרפו מארקס ,שביקר ל יפה שבדברים עבור גילה :היא נרשמה ל
אחרונה בישראל ,מסר בחזרו לארצות־הב־ נישואין עם יעקב אגמון ,לשעבר מנהל
רית את רשמיו לעיתונות האמריקאית :התיאטרון הקאמרי .הנישואין ייערכו ,כנר
״באתי לישראל עם מזוודה קטנה ,ובה אה ,בל״ג בעומר ,לפני נסיעתם של ה
חלוק לילה .לא לקחתי פיג׳מה ,כי בישראל שניים לארצות־הברית  • • .צוות ההסרטה
חם ,ושם ישנים ערומים .כן היתד ,עמי מב־ של אלדוראדו ,שעבד ללא הפסקה משך
רשת־שיניים חשמלית ,אך לא יכולתי להש שלושת הלילות האחרונים של השבוע ש
תמש בה ,מכיוון שלשם עוד לא הגיע שימ חלף ,ניתקל בבעיה רצינית .שחקן הבי
עד ,של המצאה חשובה זו״  . . .בהצגת מה ,שמעון פיגקל ,המגלם בסרט את
הבכורה של המחזה הפיסיקאים בהביטה ,תפקיד אביה של נעמי )תקווה מור( צריך,
אירעה תקלה חמורה ,כאשר סוגר ,הצריך לפי סיפור הסרט ,להגיע אל הנמל ב
לרדת ממרומי הבמה תוך כדי הצגה ,ניתק מכוניתו הפרטית ,בעקבות המונית ש
מאחד מכבליו ,ונשאר תלוי באוויר תוך שכרה בתו .אולם לפינקל אין רשיון־נהיגה
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כ ד״־גל
ולכן לא יכול היה לשבת ליד ההגה .לבסוף
הולבש עוזר הבמאי בסוודר שחור והתיישב
ליד ההגה ,בעוד פינקל נלחץ אליו .כש־
נעצרת המכונית ,פותח הנהג את הדלת ו
צונח מאחוריה ,מאפשר לפינקל לצאת מן
הצד השמאלי .בצילום חצי־חשוך מרחוק,
מתקבל הרושם כאילו פינקל הוא שנהג ב
מכונית  • • .תקלה מבדחת אירעה לזמרת
האורחת עלימה נוגן ,בהופעת הבכורה
שלה בישראל .היא עלתה לבמה בשמלת־
ערב מפוארת ורחבה בצבע כתום ,לא הב
חינה שעל אחורי השמלה מוצמדת תווית
גדולה של חברת הספנות צים .התברר כי
לא היתד ,זו שיטת פירסומת חדשה ,אלא
שעלמה פשוט שכחה להסיר את התווית
שהודבקה לשמלתה בעת שהפליגה לארץ ב
אוניית החברה  . . .בביקור האחרון ש
ערך איש קול־ישראל ,עמוס אטינגר,
בצוללות חיל־הים הישראלי ,התעניין הוא
במיוחד בגודלו הזעיר של מטבח הצוללת.
שאל עמוס את הטבח :״כיצד מצליחים
לשמור על הכשרות במטבח שגודלו מטר
על מטר?״ השיב טבח הצוללת :״בשביל
זה יש לנו שתי צוללות :אחת לחלב ואחת
לבשר״  . . .אילן אבסלרוד ,האמרגן
ואיש יחסי־הציבור החיפאי ,הוכיח לאחרו
נה כי הוא יכול לקשור קשרים לא רק
עבור אחרים .לפני כשנה הכיר אילן בחיפה
את הזמרת האמריקאית לינה נאש ,שהו
פיעה גם במועדון התיאטרון החיפאי .עתה
נשא אותוז אילן לאשר״ בארצות־הברית .י

הוועד לאן?־
בשקט ובצינעה רבה פורסמה השבוע ,ב
מדורי הספורט של העתונים ,הידיעה כי
מאמן הנבחרת גיולה מאנדי צירף לסגל
נבחרת הנוער ,היוצאת למשחקים בתורכיה
ובהולנד ,את שחקן קבוצת שמשון והנב
חרת הלאומית ,שמעון )״שמעל׳ה״( כהן.
כהן היה אשתקד ראש קבוצת נבחרת ה
נוער שזכתה במקום הראשון בטורניר ה
נוער הבינלאומי שנערך בהאג .מאנדי הת
כונן גם ז־,שנד .לצרפו לנבחרת הנוער ,אך
חשש לתגובת העתונות ,היות וכהן עבר
כבר את גיל הנעורים ,ואינו רשאי להש
תתף יותר במשחקי האג.
מדורי-הפפורט לא יתקיפו .מאנדי
גישש תחילה אצל עורכי מדורי־ד,ספורט ,ו־
משהובטח לו כי הללו לא יתקיפוהו על
צעדו זה ,הודיע השבוע על צירופו של
שמעל׳ה לסגל.
היחידים שאינם שבעי רצון מהמצב ש
נוצר ,הם אנשי הנהלת שמשון ,קבוצת ה
כדורגל של כרם־ר,תימנים .הללו הבטיחו
לקבוצתם סיור־קייץ באירופה ,בתום מיש־
חקי הליגה ,בתנאי שיזכו במקום הרביעי
לפחות בטבלת הליגה עם סיום העונה.
השבוע נדמה היה כי גורל המקום ה
רביעי אינו כה בטוח .ההפסד התמוה של
שחקני שמשון לקבוצת מכבי פתח־תקווה
) ,(3:0גרע הרבה מסיכויי הקבוצה לצאת׳
לאירופה.
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