
הו 18ה־ לשחקן לטוקיו. נסיעתם על ראש
 ערב האחרון, השישי ביום רק כך על דיעו
 זה: למקום מועמדים שני היו אז עד החג.
 ויונתן תל־אביב, מכבי שחקן קדמי, אורי
נב מאמן שפר, עמנואל חיפה. ממכבי צבי,
 קדמי, את עמו לקחת החליט הנוער, חרת

בבית. צבי את להשאיר
עס השבוע התרתחו כך,' על נשתוק ״לא

מהנב נופה צבי ״יונתן חיפה. מכבי קני
.ספורטאיים בלתי שיקולים בשל חרת .  אנו .

ה על בלחץ תל״אביב מכבי את מאשימים
לכך!״ ידו את שנתן עליו תמהים ואנו מאמן
 מכבי של האשמות מאחורי הסתתר מה

חיפה?
 בהרכב שותף צבי יונתן המאמן. ןמונ5נ

 נבחרת של המיבחן משחקי כל של הראשון
 שלא רק לא לעומתו, קדמי, אורי הנוער.

 שבמשך אלא אלה, ממשחקים בכמה השתתף
ב וגם קבוצתו, במשחקי השתתף לא חודש

במיוחד. הצטיין לא האחרונים משחקיה
ב תל-אביב מכבי כדורגלני שלושת אולם
 ל־ המאמן על לחץ הפעילו הנוער נבחרת
 פעל ביחוד לנבחרת. קבוצתם בן של צרופו
ה נבחרת קפטן שפיגל, גיורא זד, בשטח

 קשה אורי ״בלעדי המצטיין. וחלוצה נוער
מ כמה רמזו לזאת נוסף אמר. לשחק,״ לי

 שפר, למאמן תל־אביב מכבי הנהלת אנשי
 לקבוצתם מאמן סופית מינו לא עדיין כי

בחשבון. הבא מועמד הוא וכי הבאה, לעונה
 משא- ״ניהלנו חיפה: מכבי אנשי טוענים

 בקבוצתנו! כמאמן למינויו שפר עם ומתן
 שפר התפוצץ. המשא־ומתן הבאה. לעונה

זה.״ בגלל בנו נקם

ך ן נצחו ה1שי מתו ד
היש הכדורגל של הכמעט״קבועה האלופה

הכדו קבוצת השבת. שוב זאת עשתה ראלי
 בשבת ניצחה פתח־תקווה הפועל של רגל

 לאחר ,2:3 בשעור יפו, מכבי את החולפת
.0:2 הוליכו כבר שהיסואים

 היפואים שחור. סוף — טובה התחלה
 הטובים ממשחקיהם אחד את בתחילה הציגו
 פתח־ אנשי את הדהימו — העונה ביותר
 אלא דקות. 13 תוך בזק, שערי בשני תקווה

ב היתה יפו מכבי של החלשה שההגנה
 הוציא יפו שוער כולה. הקבוצה עוכרי
 ל־ העניק מרשתו, הכדור את פעמים שלוש

ליגה. נקודות שתי פתח־תקוואים
 שספגו היפואים, עבור אכזרי היה ההפסד

 קבע שהשופט לאחר קריטי, ברגע שער
 הסיום, בדקות לחובתם. מוטעית 11 בעיטת

 השופט פסל כוחם, בכל לחצו כשהיפואים
ה בטענה אשכנזי, ישראל של משווה שער

 שנכנס השטן ״זה ביד. נכבש כי תמוהה
 המשחק. בתום יפואי זעם נגדנו,״ בשופט

 המגרש, מן שירדו היפואים מאחד־עשר איש
 אבל הפסידה. קבוצתו אכן כי תפס לא

מש תוצאות המכריעים הם כברבש שופטים
 הפסד בישראל. הכדורגל מגרשי על חקים
 סתח־תקווה הפועל עובדה. הפך יפו מכבי

 ארבע של בהפרש בראש, כרגיל, מובילה,
לזכותה. נקודות

ה לאחר שהפף ),28( רצכי אבשלום
פיפר: המושבות׳ אם לגיבור משחר,
 שהיריבים אחרי לנצח רגילים כבר אנחנו

 מכבי ככה. היה בשבת גם מובילים. שלנו
 ,1:3ב־ הראשון בסיבוב אותנו ניצחה יפו

 אותו את לנו לעשות רצו והם בבלומפילד,
 והם התחיל לא עוד המישחק בבית. הדבר
מצליחים. שהם חשבו כבר

הר גולים. שני קיבלנו שעה רבע אחרי
ב הגולים את קיבלנו זד״ לא שזה גשתי

 מה שידענו לפני עוד שלנו, ההגנה אשמת
 לנו יש נילחם, שאם הרגשתי בכלל. הולך
 קצת, לנו עזר יפו של השוער סיכויים. עוד

שח לשער. הכדור את הכנים קאופמן ובועז
 ברגלים בעטו מאוד, חזק נלחמו יפו קני

בכדור. מאשר פחות לא שלנו
ב נגע שהכדור אחרי פנדל פסק ברבש

 לוי. אברהם יפו, מכבי בלם של ביד טעות
 בשביל כדורגל, זמן מספיק משחק כבר אני

 אבל סנדל. נותנים לא כזה דבר שעל לדעת
 כדורגל. משחקים תמיד לא ששופטים כנראה
 שיתן שמי ידעתי 2:2 היתד, שהתוצאה אחרי
ינצח. — גול עוד

 מן ווליי הכדור את בעט רוזנטל שמואל
מ רחוק יפו של כשהשוער לשער, האוויר
 עם יחד רצתי בקורה. פגע הכדור שערו.

 את עצמתי לכדור, זינקתי קאופמן, בועז
 כשאני עיניים עוצם תמיד אני — העיניים

ש נורא פחדתי הכדור. את ונגחתי — נוגח
 גול אולי נתתי שלי הקאריירה בכל אפספס.

 היה הזה הכדור אבל בראש, שניים או אחד
ב רגע עשרים עוד המשכנו הרשת. בתוך

 הסיכויים כל .2:3 ניצחנו זה, וזהו מלחמה,
האליפות. את השנה שניקח

לאלי המאבק כל כבר לי נימאס בעצם,
 לא ואנחנו מלחמה לנו יש שבת כל פות,

 רוצה נגדנו שמשחקת קבוצה כל נהנים.
ולנצח. להפתיע

אנשים
ה הדדך אדוקה ד צ מ ל
 שרי של המליאה הרשימה נודעה השבוע

 מדאיג הוא בריאותם שמצב ממשלת־ישראל,
 לנסוע יכולים הם שאין כך, כדי עד וחמור

 על לשמור כדי הארץ. מתוצרת במכוניות
 להם לרכוש המיסים משלם צריך חייהם,

 ל״י אלף 42 של בשווי לוקסוס, מכוניות
 שניצלו המכוניות, מקבלי בין המכונית.

 רכישת המתיר הממשלה בהחלטת הסעיף את
שרת־ נמצאים: חולים לשרים מכוניות

ה החוץ לד ר גו אי  ראש־הממשלה סגן ,מ
א כ כן א סף הסעד שר :א רג יו  שר !כו

ח הדתות ר ג ז טי פ ה ר  החקלאות שר !ו
ם י חיי ת כ ב המשפטים ושר ג סף. ד  יו
 המסתפק הממשלה, משרי אחד כך על העיר

 המיסים ״למשלם הארץ: מתוצרת במכונית
 • בית־חולים!״ להם לבנות זול יותר היה

 כדי קשר קשרו המדינה מוסדות שכל נראה
 תל־אביב ראש־עירית של בערכו להמעיט

כי ד ר ר. מ מי  נאלץ שעבר שבשבוע אחרי נ
 הקומדי של הגאלה הצגת על לזזתר נמיר

 משרד־החוץ הוראת שלפי משום פראנסייז,
 ביציע, השניה בשורה רק מקום לו הקצו
 נוסף אירוע על לוותר השבוע נמיר נאלץ

פיסגת על שנערך ,חיל־ד,שריון של סקס —
ככרלין וחתיכות עדן
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יוסטינוב

 מיוחד הליקופטר העמיד חיל־האויר המצדה.
הליקופ אולם ורעייתו. ראש־העיר לרשות

 שהמריא, אחרי קלה שעה התקלקל זה טר
 שני הליקופטר בתל־אביב. לשדה־דב חזר

קילו מספר נמיר הזוג את להטים הצליח
 הליקופטר הוא. גם שהתקלקל לפני מטרים

 ההליקופטר רק גורל. באותו זכה נוסף
 את החזיר הוא אבל כשורה. פעל הרביעי

 לפיסגת שהגיע לפני הביתה, ראש־העיר
• המצדה.  גם הכריז בזאת, די לא וכאילו י

 קריניצי, אכרהם רמת־גן, ראש-עיריית
 חנוכת בטקס נמיר. של עירו על מלחמה

 נקרא ברמת־גן, ארנזח, החדש׳ הקולנוע
 שיבח קריניצי ברכה. נאום לשאת קריניצי

 שקולנוע טען החדש, הקולנוע מקימי את
 יצטרכו לא רמת־גן שתושבי לכך יגרום זה

 ״שאינני העיר של הקולנוע לבתי ללכת
 הפרופסור # שמה!״ את להזכיר רוצה

 חדשה להיסטוריה מרצה טלמון, יעקכ
 באחת שלל בירושלים, העברית באוניברסיטה

 טען הלאומנות, את האחרונות מהרצאותיו
 דבר של בסוסו מתגלגלת לאומיות כל כי

 ומעשי הגינוי את הביא כדוגמה ללאומנות.
 עבי מעורבים זוגות נגד שנוקטים האלימות

 ממאזי־ אחד אותו שיסע בארץ. רים־ערבים
 ערבי?״ עם תתחתן בתך אם תגיד ״מה ניו:

 יהיה זה ״אם :מייד טלמון פרופסור השיב
 • כך!״ בשל אותה ארדוף לא — רצונה

סכרין, יצחק הישראלי הפירסומת צלם

 שנות מספר אחרי מאנגליה, לאחרונה שחזר
 ערב מוזרה פנים בקבלת זכה השתלמות,

לצלם כדי יצא הוא הפסח. חג
 שעמד הטלביזיה, סלון עבור נוף קטעי

 לפתע גילה המועד, חול בתחילת להיפתח
 ומשמרות משטרה בניידות מוקף הוא בי

 בצילומים כחשוד במקום, נעצר הוא צבא.
 הצילומים כי טענותיו כל ריגול. למטרות

 לא הטלביזיה סלון לביתני כרקע נערכו
,ש אשתו, עם למעצר נילקח והוא הועילו,

ש אחרי בערב, רק בצילומים. לו עזרה
 וגילתה. הצילום סרטי את פיתחה המשטרה

 הצלם שוחרר קוצים, רק בהם מופיעים כי
 מרו| חנה הקאמרי שחקנית י• בערבות.

 ״אנשי־ כי עתונאי, בראיון השבוע, גילתה
אפי נגדם, אותי לקומם הצליחו בארץ הדת

 על חנה סיפרה השאר בין מרחוק.״ לו
 כורג. יוסף הד״ר שר-הסעד, עם פגישה

 ומבריקים. משכילים אנשים הם ואשתו ״הוא
 משוםי דווקא אולם . משותפת לשון מצאנו

 נלחם אינו כמוהו אדם איך מבינה אינני כך
 השוררת הגמורה, ובחוסר־ההבנה בבורות

 בראיון # והמציאות.״ הדתיים בין בארץ
 אולריד הנם הגרמני העתונאי שפירסם

קי ס פ מ מו צייטונג, זיד־דויטשה נלעתונו ק
 כי פרס שמעון ד,בטחון סגן־שר דד,

 של האוריינטציה אדריכל שהוא למרות
 כמעט לו אין סגריר״, ליום כ״מחסה גרמניה

קמפסקי, סיפר בגרמניה. המתרחש על מושג

ארו אומו חקר פרס אירוניה: של בקורטוב
 יוסף ;סראנץ לידידו, יש מדוע כות

בגרמניה. רבים כל־כך אויבים שטראוס,
★ ★ ★

ה לארץ לחוץ ר חז ב ו
 לארצות־ שנסעה נוספת, ישראלית צעירה

 שם מצאה עתידה, את לחפש כדי הברית
 ה- אנקורי, מרגלית בחיר־ליבה. את

 קרוב לפני הארץ אח שעזבה שחקגית־זמרת,
 של צברה במועדון להופיע .בדי לשנתיים,

 לצעיר שעבר בשבוע ,נישאה פולד, ליאו
מר בניו״יורק. יופי סלון בעל אמריקאי,

 למספר הופעות בחוזה עדיין הקשורה גלית,
 למונטריאול, לצאת עומדת בקנדה, חדשים

 לנטוש בכוונתה יש החוזה תום עם ומיד
 1* שלווים. משפחה בחיי ולהתחיל הבמה את
 כארון, ג׳ון הישראלית הדוגמנית גם

 בארצות- חתן מצאה מדרום־אפריקה, שעלתה
ה בשבועות להינשא עומדת היא הברית.

 שלה, מהקאריירה תיפרד לא אולם קרובים,
 גם אופנה כדוגמנית מצליחה שהיא כיתן

 אמנים אותם של לידיעתם # בניו־יורק.
 נגד מקוריות צורות המחפשים ישראליים

 ג׳ון הזמרת המישטר: של מסויימות פעולות
 מחאה. להפגנת מקורית שיטה מצאה כאייז,

 ההכנסה מם לשלטונות השנה שילמה היא
 שתבעו מהסכום אחוז 40 רק האמריקאי,

 מובנה שאינה טענה הזמרת הסיבה: ממנה.
 זד בתקציב האחוזים 60 אותם את לממן

היש המארחים שני 1+ לחימוש. מיועדים
 נפרדו. בברלין ביותר המפורסמים ראליים

מנ שהיה מי קליגר, (״מייק״) מוטקה
ץ של עסקיו הל ע מ דן, ש  לנהל עבד ע

 אולם בעיר. אחרים מועדוני־לילה של שורד,
 כאשר עדן. של סיגנונו את נטש לא מייק
 סיטר של התמונות סידרת את ראה

 בכל בעלי־ההרמון את הדגים בה יוסטינוב,
 גרמניות, יפהפיות כמה סביבו אסף הדורות,

 הופיע שעה אותה משלו. דומה סידרה ביים
 בכתבה ראשי כגיבור עצמו עדן שמעון
 את שנשאה רביו, המינכני בשבועון גדולה

 ושבה בברלין״, המתוקים ״החיים הכותרת
 נאמר חתיכות. מוקף במועדוני, עדן מצולם

 והי זיטח, הדולצ׳ח מלך הוא עדן כי שם
 כמה הכתב: מספר מקצועי. ג׳ואן דון הוא

 יסהפיז! עם עדן נעלם הערב במשך פעמים
 השוכן הקטן, במשרדו אחרת) פעם (כל

 רבע כעבור וחזר בירה, ארגזי מאחורי
 שמוטה ועניבתו מקומטים כשבגדיו שעה,

 שמוטה העניבה הגרמני: הכתב טוען הצידה.
 ממנו להסיק שניתן דבר מדי, רבה בקפידה

 לשמור כדי ההצגה כל את מביים עדן כי
 הגרמנים. על רושם ולעשות הטוב שמו על
 שלישיית את נטש חוליו שרץ אחרי <•>

 מתכנן הוא בארצות־הברית, גיל ;גאולה
 במסעדת להופיע מתעתד לישראל, חזרה

שבועיים. בעוד בתל־אביב יואלס׳
★ ★ ★

שבוז! מסוק■ ה
פרם שמעץ חכטחון שר סגן #

 בורגיבח: אל־הביב של השלום הצהרות על
 שחייבים והם — לערבים מכוונים ״דבריו
דברם.״ את ולומר להם להאזין

 עניו! באותו כן־גוריון, דוד ״כ ח •
 ו־ אפריקה, בצפון-מערב נמצא ״בורגיבה

התיכון.״ המזרח במדינות היא בעייתנו

1441 הזח העזלם
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