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ספורט
כדזרגל

ה צל ת ה דו תו ע ל
 ״מכבי״ בין הכדורגל משחק על

ש תל־אביב, לבית״ר תל-אביב
 שייע כותב ,0:0 בתיקו הסתיים

גלזר:
יו לא שאני בתיי

לק לכתוב. מד. דע
 לעתודות אותי חו

 הורגים ת והעתוד,
 היום עבדתי אותי.

 חשבתי חמור. כמו
לעתו אותי קחו ש

 לאמן לי ויתנו דות
 או כדורגל קבוצת
 במקום כזה. משהו

 אוטו. לי נתנו זה
 גלגלים. עשרה עם סיקכוזי־לר, אוטו ועוד

 רואה אני שבקושי ז׳לובאט. כזה אוטו זה
 שומעים בצבא וכולם הכביש. את ממנו
 המוח. את לי ומבלבלים גלזר שייע שאני

 אשה לך שיש .נכון ואומר: אחד אלי בא
 מאיפה גדול, .חכם לו: אמרתי וילדן*

זה על .קראתי ענה: והוא יודע?* אתה
 כל בעתון. לכתוב שאפסיק בחיי בעתון.״

וילד? אשד. לי שיש לדעת צריך אחד
 אברמוביץ׳, רב־סמל כאן לי יש מזה חוץ

 אבל רציני, מרכזי רץ כמו שנראה אחו
אח הוא אופסייד. זה מד, אפילו יודע לא

 עליו שאכתוב לו והבטחתי הרכב, על ראי
כדורגל. למשחק פעם תו א. ואקח בעתון

ה בפעם הצבאי למעמדי יעזור זה אולי
 נותנים איך מבין לא אני היום עד באה.
זה מה מבין שלא לאדם רב־סמל דרגת

כדורגל.
ה באתי שבוע? כעוד יהיה מה
 נגד לשחק אותי ולקחו לנוח בשבת ביתה

 בדרך בית״ר נגד משחק תל־אביב. ב׳ת״ר
 גומרים תמיד בעיה. לא זה אצלנו כלל

ולפ שש, עם פעם שמונה, עם פעם איתם,
היה זה הפעם אבל חמש. עם גם עמים

 רואה כבר ואני בליגה, הראשון המשחק
שמאל. ברגל שנכנסנו

בש שהיתר. הרוח את להאשים אי־אפשר
הפ היא לנו הפריעה שהיא כמו כי בת.

 עם לשחק התחלנו לבית״ר. גם ריעה
 אי־אפשר שבטכניקה שידעה ובית״ר, הרוח
 הגנה. על בעיקר התבססה אותנו, לנצח
ברצי הענין את לקחו שהם כנראה אבל
 בכמה השנה ינצחו לא שאם והחליטו נות,

 כללית אסיפה פעם עוד תהיה לא משחקים,
 החליטו והם אותם. שתציל לאם ד״ר עם

 שרק הזדמנויות, כמה להם היו אותנו. לנצח
 לשער. אותן הכנים לא שלהם הרע המזל
אדישים. היו שלנו החברה ואילו

 לסירוגין, התקפות היו השניה במחצית
הז שתי היו ולי לוי לרפי הצדדים. משני

 י ופיספסנו. שער, להבקיע אחד לכל דמנויות
 והשוער לשער, כד,-ר ישראלי בעט פעם
 מכד, נתתי אלי. ישר אותו הדף בית״ר של

מילי כמה רק עבר והכדור שמאל ברגל
 לא השופטים אבל לקורה. ץ מח, מטרים

גול. בתור כזה דבר עוד מחשיבים
 אומרת זאת בבית״כסא, המשחק כשנגמר

 אנחנו וגם בית׳׳ר שחקני התנשקו ,0:0
 ביום נקודה. הפסדנו שלא מבסוטים היינו
 ולא וחצי שעה עוד משחקים היינו כזה

גול. נותנים היינו
לאלו מודה אני כזה, מזופת משחק אחרי

 לי שיבלבל מי ואין בעתודות שאני הים
 פיספסת?* למד. שיחקת? ״איך המוח: את

 כשר,עתודות שבוע, בעוד יהד. מה אבל
יגמרו?

ה קייה מה פ לו א ♦ ל
 השבת שהתחוללו הרבות ההפתעות אזזת

מש חידוש עם בארץ, הכדורגל מגרשי על
 התיקו תוצאת היתד. הסדירים, הליגה חקי
 תל־אביג לבית*ר תל־אביב מכבי בץ 0:0

 עוד גדולה היתד, זה במשחק ההפתעה
 שבועיים לפני רק כי העובדה, נוכח יותר,
ב בית״ר, קבוצת אותה את מכבי ניצחה
 הם. גביע על במשחק ,1:5,הגבוהה־ תוצאה

 מכני קבוצת ושחקני ראשי הופתעו לא
עצמה. תל־אביב

ש התיקו, ותוצאות ההפסדים שרשרת כי
 הליגה אלופת את האחרונים בשבועות פקדה

 לא הישראלי, הגביע ומחזיקת דאשתקד
 שנה שבמשך קבוצה, אם מקרית. היתה

 בשני סופגת משחק, אף הפסידה לא תמימה
 שלימי״ בעונה מאשר שערים יותר משחקים

 הוא מן ס שחקנים, של הרכב באותו כמעט
בקבוצה. קרה שמשהו

אינו תל־אגיב פנני על העובר המשבר

 וטכני. גופני משבר לא גם עונתי, משבר
 משבר יחד: גם אלה מכל חמור משבר זהו

 בין היחסים כי הוא, סוד לא חברתי.
 לא עצמם לבין תל־אב־ב מכבי כדורגלני

ה הקבוצה, האחרונה. בתקופה תקינים היו
 גדלו שלא שונות, משכבות־גיל מורכבת
 צריכת היתד. שנים, במשך יחד ושיחקו
 הותיקים של המזלזל יחסם על להתגבר

 בשבועות שקרה מה אולם הצעירים• כלפי
גילים. של ענין עוד היה לא האחרונים,
גז. רו  לאחרונה עלו שכאשר קרה, וכך ב

 במשימה המגרש, אל סכני כדורגלני י״א
 שלא רק לא משותפת, למטרה יחד להאבק
 לבין השחקנים בין משותפת לשון היתד.
 ביניהם לשון שום היתד, שלא אלא עצמם,
 עם איש ברוגז היו בגן, ילדים כמו בכלל.
 המשחק לפני לא זה עם זה דיברו לא רעהו,

 בשעת אף התבטא זה מצב לאחריו. ולא
המשחק

ה והמחונן, המוכשר הקיצוני לוי, רפי
 במצב והנמצא מדויקות בבעיטות מצטיין

 למסור כמעט חדל גלזר, שייע עם ברוגז של
 בין ונשנתה חזרה תופעה אותר. כדורים. לו

 נוח כמו צד״ בקב, אחרים מפתח שחקני
ונחמיאס. גויידשסיין יוסף רזניק,

 עוד החברתיים היחסים הורעו למעשה
 במשחק חיפה, להפועל הגדול ההפסד לפני

 שהיה זה, הפסד אחרי העשור. גביע על
 הורעו רעים, יחסים של מחויבת תוצאה
 החלו יריבים שחקנים יותר. עוד היחסים
 רק ולהקניט. להשמיץ זה, את זה להאשים
 מהם מנע הקבוצה שחקני של הטכני כושרם

האחרונים. במשחקים יותר גדולים הפסדים
ב זד, מצב אחר עקבו הקבוצה מנהלי

 ששחקניהם כך כל חשוב היה לא להם דאגה.
 לנצח, אמביציה כל בחוסר למשחק עולים

 שדאגו כשם כך, בשל נקודות ושיפסידו
 להגיע עומדת מספר חדשים בעוד לעתיד.
 מכבי. כאורחת קוסטה־ריקד״ נבחרת ארצה
 תל־אביב מכבי צריכה חדשים כשמונה בעוד

 תבקר בקוסטה־ריקה, גומלין ביקור להחזיר
כולה. ת המרכז באמריקה זאת בהזדמנות
הקבו ראשי בפני השבוע שעמו ד,מ,צא

 הוצאת בקבוצה, חמור ח נית אחו: היה צה
בשחקנים והחלפתם ריב, מחרחרי שחקנים
הקבו ממנהלי גוזמן, אפרים אמר צעירים.

 עכשיו, שהוא כמו ימשך המצב ״אם צה:
כזד״* ניחוח לעשות אלא ברירה תהיה לא

עתזחת
ל ט ר סיס הבו ק

 שהם בישראל, הספורט מקצועות כל בין
והמבי ירידה בתהליך הנמצאים מקצועות

 ענף מתבלט בהם, לעוסקים גרעונות אים
והמכניס המשגשג כענף הספורט עתונות
הס ענף גם זהו אולם זה. בשטח היחידי

 ביותר. והשמרני הסגור והעתונות פורט
כ המונה בישראל, הספורט עתונאי קבוצת
קטן. קרטל מעין מהווה מקצוע, בעלי עשרה

 ות מנ בעלי הם אלה עתונאים של רובם
בישראל, המופיע היחיד הספורט בעתון

הרא ביום תפוצתו אשר הספורט, חדשות
 שלישי וביום גליונות, אלף 12 היא שון

 בעלי היותם מלבד גליונות. אלפים כששת
במדורים השותפים כל מחזיקים העתון,
למ כך, וברדיו. היומית בעתונית קבועים

 בן־אב־ ה נחמ העתונאים שני כותבים של,
 עבודתם מלבד אלכסגדרוני, ואלכסנדר רה,ם

 במעריב, המדורים את הספורט, בחדטות
 לועזיים. עתונים ובכמה קול־יטראל, הבוקר,
 מרויחים הם אליהם, המגיעה אחת מידיעה

מ הם מונעים חזקה כבעלי פעמים. כשש
לענף. לחדור צעירים כוחות
 אינם צעירים שעתונאים אומרת זאת אין

 בעלי רוב להיפך, ספורט. בעתונות עוסקים
לעצ נטלו היומית בעתונות הספורט מדורי

 את עבורם העושים צעירים, קבלני־משנה מם
נוט הקרטל אנשי בעוד השחורה, העבודה

המוניטין. ואת המשכורות את לים
ט שו ? פ ם אי נ ק סב פקעה לאחרונה מ

 את לעזוב החליטו הם הצעירים. של לנותם
 שיתחיה ספורט שבועון להוציא הבוסים,
בר השבוע יופיע כאשר הספורט. בחדשות

 בכסף הממומן שבועון הספורט, עולם חוב
 העתונאים מלבד ישתתפו בו ואשר פרטי,

 בן־ציון הספורט עתונאי זקן גם הצעירים,
 זד, יהיה באר, כארתור כדורגל ומומחי פט,

הספורט. כתבי של המונופול לשבירת גסיון
מל השיבו הספורט עתונות קרטל אנשי

הס חדשות יופיע מהשבוע שערה. חמה
 פעמיים. במקום בשבוע, פעמים שלוש פורט

 או עקרונות על מלחמה של ענין לא ״זה
 הס- מכתבי אחד הסביר צעירים,* כוחות על

הצלחתנו,״ על טו מקנאים ״פןזוס פודס*

הגל\ר< אירוה ע ת ד גהדזלט פרטי

השתגעתי בו היוס
• ר ך ש י א נ ה א ס  הרגע את לקבוע מנ
נז מיד הריני השתגעתי, בו המדויק ^

 ליד אחר־הצהריים. ששי יום באותו כרת
הביקו לשידור מצפה יושבת הרדיו, מקלט

 בשבתי ואז, ושות׳. קיסרי מלכין, של רת
 הקריין הגדולה: להפתעה זכיתי בנחת, שם

סוקולוף. הגברת עם ראיון על לפתע הודיע
 אמרתי (הנר״ כמובן. אזני, את חידדתי

 במקום הסה את הפותחת ״רקדנית לעצמי,
ת ובם. שלה.*) מחול) (פיגורת הדווילופה

 כזו הצגה נתנה הרב, לצערי פיה, את חר,
בשבילה. שהתביישתי דרך־ארץ, חוסר של

 גברת אותה סיפרה הברונקם של בסלאנג
צעי רקדנים כמה ״ישנם כי: העולם, לכל
 למרבה אך בישראל, כאן מוכשרים רים

 חינוך לקבל האפשרות להם חסרה הצער
תי... וכוריאוג מורים אין לישראל אמי

 חייב כוריאוגרף או מורה ערך. בעלי רפים
 רק לא רבות, שנים של חינוך בעל להיות

 עליו המחול. בתולדות גם אם כי בריקוד
 ציור ואף יסודית, ידיעה מוסיקה לדעת

 וראשונה, בראש חייב, כזה אדם ושרטוט.
 אין בישראל ומסורת. תרבות בעל להיות

כזה.״ אדם
^ ^ ^

תי ך■ בי ת י ו א די ר  בדנד והתישבתי ה
 התהומית מחוצפתה נדהמת ערב, דומי

 והוכיחה תרבות דרשה אשר זו, אשה של
 לתרבות. זקוקה עצמה היא כמה זאת תחת

 היד, כיצד הדבר. קרה כיצד גם הרהרתי
 ישראל, בקול האחראים שהאנשים אפשרי
ול טעויות לתקן שתפקידם אנשים אותם
 לפיט־ נתנו השידורים, וסגנון תוכן על פקח
 אלה האם ידם? תחת לעבור זה אווילי פוט

 מלה, כל בחומרה שתיקנו האנשים אותם
 הגברת עם שערכו בראיון צליל וכל ניב כל

ה אחרי ואנוכי, דה־דיוס חואן ארבטובה,
ה האמיתי הבאלם ערב של הבכורה צגת

 ארבעתנו החדשה? באפרה בישראל, ראשון
 הגברת דקות. שלוש בדיוק לדבר ״הורשינו*

סנו כולנו (ובהיותנו זרה בהיותה סוקולוף,
 לקשקש הזכות את קיבלה בישראל) בים

שלמות! דקת עשר במשך
 ניתנה אשר סוקולוף, הגברת כמו אשד,

ב כסף ולהרתיח הנה לבוא ההזדמנות לה
 ד,אמרי־ הקרנות חשבון על הקיץ, חודשי

 אסי־ להיות היתד, חייבת קאיות־ישראליות,
 חייבת היתד, גם היא כך. על רת־תודה
 ללמוד תשומת־לב, ביתר סביבה להתבונן

ה הארץ של והיוצרים הרקדנים על יותר
ולל להשכיל יכולה גם היתה אז כי זאת.
״נייטיבס*. מאותם חשובים דברים כמה מוד

 . בע־ היתד. מחול, בערב שהוצגה עבודתה,
 מובן חסרה שמה (או מעורפל מובן לת

 והשטן לחייל שלה הכוריאוגרפיה לגמרי?).
 על־ידי מסורבלת, היתד. סטראווינסקי, של

 לכל גרוע ובימוי מיותרים סרטים העמסת
 שאפשר היחידים הרגעים ההופעה. אורך
 ריקוד היד, הצגה, באותה מהם ליהנות היה

 מוכשר' צעיר א שה! דויד, אברהם של החייל
 הבטה מן הורד שלה המחול ערב מאוד.
הצגות. שתי אתרי
סוקולוף• הגברת כאן עד

★
ר ^ ש , א ״ תי ע ג ת ש ה זה, היח לא ״
חו אני שידור. אותו עקב רק כמובן, ^

 הוא האמנות, ייבוא שעניין בעצם, שבת,
הצרה. שורש
 סלי- שבהחירו כך, על הקהל חשב האם

 אמנו״ את הורג הוא זרים אמנים שת
 שלנו, התרבות משרד חושב האם ועול

 לייבא לאמרגנים ר מת שהוא זה על־ידי כי
 בזאת יעלה רוחם, על העולה ככל אמנים

 יודע אינו האם ו?1של האמנות רמת את
 חדש דבר כל אחרי נוהר עצמו הקהל כי
 מבקרים שעה ובאותה סנוביות, מתוך רק

 סיבה? מאותה שלנו האמנות את ומקניטים
 באנו אשר יהודי, ממוצא ם האמנ אנו, האם

 כאן ולהיות לעבוד וארצות־הברית מאירופה
 מנת על באנו האם — התחלתיים בתנאים
 המיובאת האמנות חשובה כמה לנו שיאמרו

כמופת? עינינו לנגד אותה ושיעמידו

ת ו י ו ר ש פ א - לנו ן  של מאלו שונות ש
 כאן נמשלים אנו בחוץ־לארץ. אמנים 1 1

 גיבוי ללא עורף, ללא לוחמים — ללוחמים
 ־ בת־ המוסמכים. המוסרות מצד הבנה וללא
 הרבה. לעשות יכולים אנו אין אלה, נאים

 ״הבה משלו: הגיון קוי לפי חושב הקהל
מ הסנסציוניים הכוכבים כל את נראה

תב לא שלנו ״האמנות אומר, הוא בחוץ,״
כן. אולי אבל לא, אולי רח.״
ב מלכין, מר פעם אמר זה נושא על

 מדי צריכים שאנחנו ״מה השבועי: שידורו
כו במקום טובים, מורים כמד, הם פעם

 וחוש נימוסים, בעל הוא מלכין מר כבים.״
 זאת ם צריכ שאנו מה ואכן: דיפלומטיה.

 כגון — האמנות ענפי כל של אקדמיה
 תולדות פיסול, ציור, מחול, דרמה, מוסיקה,
 אני לצידה. רצינית נסיונית ובמה — האמנות

ב כזד. חינוך קיבלתי למשל, כשלעצמי,
 וינה. של לאמנות הממלכתית אקדמיה

★ ★ ★
 יש־ כי חושב, התרבות משרד

ר. אינ ראל אקדמ לעצמה להרשות יכולה \|
 כסף בא מנין ת. טע, זו הרי כזאת, יה

 להצגות כרטיסים עבור שמשלמים ד,תועפות,
 המקומי? הקהל מן הלא הזרים? האמנים

 למשל, אפשר, כאן. ישנו הכסף ספק. אין
 זרים אמנים בפני הארץ שערי את לנעול
 מהקהל לבקש זאת ותחת אחת, שנד, למשך
 תקופה. אותה למשך אמנות היטל מעין

בלתי־אפשרי? כה אינו הדבר אולי יודע, מי
 לי, אמר רובינשטיין ארתור הפסנתרן

פסנת בתחרות הפרם את כאן שהעניק אחרי
צריך הייתי מדוע מתפלא, באמת ״אני רנים:

נטרי* רקדנית
 עצמם. הצעירים לפסנתרנים הכסף אז? לחת

 לבחירת תחרות של רושם עלי עשה זה
 אקדמיה אין האם בברדיצ׳ב. יופי מלכת

 הכסף לקבלת אחראים שיהיו וחבר־שופטים
וחלוקתו?״
 השיב: והוא שלי, הרעיון על לו סיפרתי

 אשר כזה, גוף קיים היה אילו צודקת. ״את
ומ — בישראל המחנכים טובי ייכללו בו

 אישית, אני — בישראל ישנם טובים חנכים
 כסף תורמים היינו אחרים, רבים אמנים וכן

 המופשט.״ הרעיון תוך אל חיים להזרמת
★ ★ ★

ה מ  אול־ פתחו בישראל ״רקדנים״ •י
תש של הפשוט האמצעי על־ידי פנים,

 יודע והאם פרסומת? שלט ׳להצבת קטן לום
 מורה לבין כזה מורה בין להבחין הקהל

מאב מוכשרים ילדים כמה פאמת? מוסמך
 ב־ אלה מדומים בלימודים זמנם ;את דים

 בהנהלת שנפתחה למחול, חדשה סטודיה
 לא אשר קשישה אשד, או צעירה עלמה
 בית־הספר כיתות שמונה את אפילו סיימה

 שנים אחרי אלינו פונים הקרבנות העממי?
 ותיקון. עזרה מאתנו ומבקשים מבוזבזות,

לתיקון. ניתנים אינם ׳ החטאים מן כמה אך
 בתי־ 20ל־ קרוב קיימים בלבד בתל־אביב

 ״מורים* אותם עברו האם למחול. ספר
 להם נתן מישהו האם כלשהן? בחינות
 מישהו האם הסמכה? תעודת עבודה, רשיון

 הכל האם — השם למען בכך? מתעניין
הפקר? כאן

תל־אביג סגנון, סטודיו תצלום *
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