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תם שאלת
 200 של להגאתם נכתב אינו ״עתוך

 למען אלא עתונאים, 100 או עסקנים,
״הקוראים ציבור  גילה זה מהפכני גילוי !
 ״חרות״, של הממושקף עורכו רובין, יעקב

ברא שנ״ענעו עתונאים, 70 של לציבור
לכ ״במקום הסכמה. של בהימהום שיהם

 לבטי על קשה־עיכול ראשי מאמר תוב
 גורלו לתאר מוטב וק־בוץ־גלויות, העליה

חוש״.״ עולה של
 בסימפוזיון היחיד הגילוי זה היה לא

באגו שנערך בארץ״, העתונות ,ליקוי על
 העורך רוזנבלום, הרצל העתונאים. דת

 (לשעבר אחרונות״ ״ידיעות של הדינאמי
 על סיפר ״הבוקר״), של הנורא״ ״האיש
 ידיעות, חלקי להשמיט המקובל הנוהג

 ;יום אותו של הראשי למאמר המתנגדים
 לבן־ ״הבוקר״ איש הפטמן, יוסף ואילו

 חבריו את בנחמו זה, דבר אישר השער,
באר גם נהוגים שסילופי־ידיועות בעובדה,

היח התפוצה :דבריו מסקנת אחרות. צות
 נובעת היומית העתונות של הקטנה סית
 החומר של והמשעממת הגרועה הצורה מן

לקוראים. המוגש
אינפורמציה. במקום פראזות

 כי מעגל־קסמים, מעין כאן שיש מסתבר,
לד שוב, הגורמת, היא הירודה התפוצה

 רק עובד אמריקאי בעתון החומר. לות
 השיגרתית בעבודה כתבים של קטן חלק

פרל עיריה, בתי־משפט, משטרה, (תחנות
יוצ ביותר הטובים הכחות ואילו מנט),

 בירור — מיוחדות״ ל״שליחויות אים
 נושאים על אינפורמציה ואוסף בעיות

 אין, כאן, היומי לעתון הקהל. את המענינים
 להקדיש המסוגלים רפורטרים זאת, לעומת
ממסי רץ הכתב נושאים• למיצוי מזמנם

 בשלש אחד ביום משתתף למסיבה, בה
 צבאי, במחנה ובסיור מסיבות־עתונאים,

האינפור דלות בחפזון. דבריו את כותב
ופראזות. ציונות לעודף גורמת מציה

שררה הויכוח באולם מפיון
עד — הנפש, חשבון של חגיגית אוירה

רובין יעקב ״חרות״ עייר
? מדוע

 הספרותי המדור עורך הורוביץ, משה שקם
 מכיון :תם שאלת ושאל ״הארץ״, של

 ומכיון העתונים, עורכי הם שהמרצים
 ד,עתו- דמות את הקובעים הם שהעורכים,

 אותם כל את מגשימים הם אין מדוע נים,
 באזני עתה זה ,שהשמיעו הנכונים הדברים

הנאספים...?

הפסד ־ חפוצה 6.300.000
״רי־ ממודעות היתום העתון כשהתחיל

 )8.000.000מ- למעלה (תפוצה דיג׳סט״ דרס
 גילה ,1938ב־ בינלאומיות הוצאות להוציא
 המחיר רציני. מכשול וואלאם דיוויט עורכו

 כתב־העת לגבי מדי יקר היה סנט 25 של
באר הקוראים רוב בעולם; ביותר הנפוץ

מדי. גבוה מחיר שזהו טילנו זרות צות
 .1940 בשנת במחיר לקצץ החל וואלאס

 הספרדית ההוצאה לגבי זאת עשה בתחילה
ה (הדייגיסט מודעות לפרסם החל ואח״כ

ש במדינה היחיד הירחון הוא אמריקאי
ב במחירים ■ולקצץ מודעות) מקבל אינו

וה התפוצה הבינלאומיות. ההוצאות כל
 עלו עמם יחד אך בקביעות, עלו פרסום

 ההוצאות 24 חשבון הייצור. הוצאות גם
 )6.300.000 (תפוצה לשונות 11ב־ הזרות
ההפסדים. בדף נכתב

ל שנים 10 במלאות האחרון, בשבוע
 12 אחרי הדיג׳סט. חגג הספרדית, הוצאה

 לצאת העת כתב מקווה הפסדים של שנה
הבינלאומיות. בפעולותיו גם ברווח

687 מס׳ הזר!״׳ ״העולם
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 קטנים, אנשים

גדולה שערוו־יה
 אנשי פנו הכדורגל, ספורט את לחיות כדי

 הכדורגל. קבוצות לכל רחובות ״מכבי״
 גביע לתרום נתבקש רחובות, אזרח הנשיא,

 דוקר, מיוחד זה דבר אין להזדמנות. הולם
הנשי משתתפים הארצות ברוב בישראל,

ל אקטיבי באופן בתחרויות׳ והמלכים אים
 המוסדות עוסקים ישראל במדינת רק מדי.

 לבם ואין גבוהים, בעניינים הממשלתיים
בני בקרב הגוף תרבות לפיתות נתון

ד,נוער.
נמ הכדורגל שעניני היתד״ הצרה

 שם הנושא ביותר, מכובד למוסד סרו
ההת בישראל. לכדורגל התאחדות רציני:
 ל־ וסינופה לקשריה הודות קיימת, אחדות
 לכדורגל), הבינלאומית (ההתאחדות פיפ״א

החי העניינים כל של הבוס שהיא כך
נת היא פעמים כאחד. והפנימיים, צוניים

 פי בהבל וקוטלת דינים, לדקדוקי פסת
קט אנשים גדולים. מפעלים הנשיאות חברי

המור קבוצות, עשרות גורל מכריעים נים
מפו הרחוקים פשוטים, מכדורגלנים כבות

 למצוא לשחק׳ הוא רצונם וכל ליטיקה,
הג את העניק וייצמן ד״ר ומתח. סיפוק

 ותיק כאזרח אלא המדינה, כנשיא לא ביע
 מהשע־ גורע הדבר אין אך רחובות, של

זה. במפעל שנדבקה הגדולה, רוריה
״ברוגז״. - ו״כיתר״ ״הפועל״

 הקבוצות ויפה. טוב היד, הכל בתחילה
 שאגודת חשבו וכולם להרשם, התחילו
 את חסותה תחת קבלה רחובות ״מכבי״
ההתאח :העליון המוסד בהסכמת המפעל

 למעשה). לא לגמרי אך — (להלכה דות
הנ גביע למשחקי מוכן היה הכל כאשר
 להתאחדות. נמסר לא שהדבר נודע שיא,
 :(קרי לכדורגל ההתאחדות התכנסה מיד

 חבריה ומחצית ״מכבי״ חבריה מחצית
 המשחקים. את אישרה לא והיא ״הפועל״),

 המשחקים, את החרימו ״הפועל״ קבוצות
 המפעל, את אישרה לא שההתאחדות מאחר

 משהו מהמפעל לעשות הכרח היה ולדעתן
ההת פרטיזניים. משחקי-בזק ולא מופתי
 על האוסר - בתקנון נקטה מצדה אחדות
 קנה בעל גביע מפעל לארגן בודדת קבוצה

ארצי. מדה
 בין כביכול, והחזקה, הכנה הידידות

 את הכריחה ו״ביתר״ ״הפועל״ קבוצות
 ולהחרים באילן, גם־כן להתלות האחרונים

 משתתפת היתד, בסך־הכל למשחקים. את
 אך תל־אביב, ״ביתר׳י :אחת קבוצה רק

 ״ביתר״ נציגי ? יוצאי־דופן להיות למה
 מכי- המשחקים, חוקת את לשנות דרשו

 לפי מתנהלים בכללם המשחקים שאם ון
לע שיש מחייב ההיגיון הרי הבזק, אופי
 שלם כמשחק הגמר משחק את גם רוך

 רחובות ״מכבי״ שהחל־ט כפי דקות), 90(
 קבוצותיו, על ש״הפועל״ שיצא כך —

 ש־ אי על הודיע־ קבוצתה על ו״ביתר״
הנשיא. גביע במשחקי תתפותן

ם לא צי ת. רו בי  נקטו וביותיים מ
ב השופטים באיגוד המאוגדים השופטים

ו כללית, שביתה הוכרזה :משלהם דרך
 במשחקי לשפוט חבריו על אסר האיגוד
שאי בטענתם, צודקים השופטים כדורגל.

 משפיעה האנרכיה מכות. לספוג רוצים נם
 הדו״חיםשל מתפרעים. והם השחקנים על

מת לשחקנים ביחס להתאחדות השופטים
 זוכים אינם ידיים, הרמת כדי עד פרצים,

ל מביאות אינן והתלונות לב. לתשומת
שופ מופיעים כמו־כן העבריינים. הענשת

לענף הסדר דרוש מוסמכים. בלתי טים
הכדורגל.

ה למרות למגרש. מגן־דוד־־אדום
הכדו מגרש על קבוצות 7 התמודדו כל

 אך ל״מכבי״. שייכות הקבוצות כל רגל.
 כאן גם נכונה. כנראה סדר שאין הטענה
 של החוקי הסיום לפני דקות 4 קטטה פרצה

 ״מכבי״ קבוצות בין לחצי־הגמר המשחק
רצי היו המכות ונס־ציונר,. מפתח־תקוה

ממתנגדיהם 4 הכריחו מלבם ובני ניות
החולים... בבית קצת לנוח

צנופיס תנאי□
התפר ״הפועל״ של השונות קבוצותיו

 גאה אורחים הכנסת. : דברים בשני סמו
 נתקבלה אלה בימים משביעת-רצון. ורמה

שזכ קבוצה של הצעה ״הפועל״ במרכז
״סן־פאולו :בבראזיל נכבד במקום תה

הת לפי ?נועים ותנאיהם קלוב״. פוטבול
תש דולר 25000 הדרום־אניריקנית פיסה
 כל של תשלום דולר 7000 קבוע, לום

 מההכנסה 33ל4ל- השוה וסכום משחק,
משחק... בכל

הזריז הפיר
:רציני ויכוח קיים שניאור במשפחת

 י האב או אברהם, הבן חזק, יותר מי
 רושם עשה ,22 שניאור, (״שניר״) אברהם

 רחבות כתפיו למדי, בריא בחור של
מתולת שערותיו אותו...), לחבק (קשה
 משקל ובעל מטר) 1.83 (עד גבוה לות,

 אולי, כדאי, תמונתו את להשלים ק״ג). 95(
במ מחייך והוא ירוקות שעיניו להוסיף
תיקות.

 בכל הזה הספורטאי את למצוא קל
(או שחקנים 22 רצים שבה תחרות,

 כמגן, לשחק לו איפשר גובהו בעיניו. חן
 משכוהו ״מכבי״ בצורה. חומה שמש והוא

 יהושע — והמאמן הנוער בקבוצת לשחק
 עניינים. תופס שהבחור גלד. — רוזין

 בתל- הראשונה ״מכבי״ קבוצת כאשר
 ״מכבי״ נגד במשחקים נפגשה אביב
 נלקח ואברהם אחד שחקן חסר קהיר,

הקבוצה. עם מוקדמים אימונים בלי
שח 9 רק היו בדבר. המקרה יד
 זה. למשחק גופיות להם שהיו קנים,

רקו גופיה היתר, הנער שניאור ולאברהם
להת־ 16,־ד בן לנער אמרו פרטית. מה

קלוב״ פוטבול פאולו ״סן הבראזילית הקבוצה
? כמה

 להחדירו ומשתדלים כדור, עם פחות)
 הודות לו בא כוחו היריבה. הקבוצה לשער

 רב-גוני. מדד, בקנה ספורטיבית לפעילות
 אפשר אביו, של המוצק למראהו ואך

 חוקי לפי מסודרת ההופעה שכל לחשוב,
תורשה...
לפיסיקה. למורה הודות הכל
 בני של הילדות ימי לאותם דומה ילדותו

 בית אותה, האופף וכל השכונה תליאביב.
 ״הרצליה״. הגמנסיה ואח״ב עממי ספר
 לספורטאי הופך היה לא ושניאור יתכן
 בשלום חי היה לוא באירופה, שם בעל
 היחסים בגמנסיה. לפיסיקה המורה עם
 הספסל את נטש ואברהם מתוחים היו

והכ הכדורסל במגרש והחליפם והעט,
בהת 9 בגיל לעסוק התחיל כי אם דור.

 עבר ואחר־כך הצעיר״ ב״מכבי עמלות
המת האימון הרי לצופיות, ו... לכדורעף

 (ואף החפשי לזמן הודות בא והמסור מיד
 יכולת. ובעיקר רצון המידה,), על יתר

נראה ביד. בדור עם נולד הוא

שניאור (״שניר״) אברהם
7 מי

 כבר בו נתגלו וכושרו, לכדור שמשיכתו
 כדור״ברזל, זד, היד, בתחילה ילדותו. ביימ

שו וגדלים הסוגים מכל כדורים אח״ב אך
 בפרס זכה אף והוא לו הלכה הזריקה נים.

 לחובבים. הספורט התאחדות מטעם לנוער,
 ברזל, כדור עם לשחק מתחילים כושר

 מגומי, או מעור, קפיציים לכדורים המרחק
להש שחקן חפשו ב״הרצליה״ רחוק. אינו
 לשחק. לאברהם והציעו הקבוצה את לים
מצא והענין בזאת גם כוחו ניסה הוא

 ב...- ונשאר הקבוצה עם עלה והוא פשט,
 כחגורה, המגרש את שהדקו הנערים, חוץ.

 אברהם, את ״רוצים :מלצעוק פסקו לא
 משפיע. לפעמים והקהל את...״ רוצים

 שחק בהם האחרונים, הרגעים בשבעת
 בשמונה קבוצתו את לזכות הצליח הנער,

לעתיד. חייו דרכי את קבע ובזה נקודות.
לי הודות המינים. מבר בדודים

 והוא כדוריד, לשחק אברהם התחיל כולתו
 של הראשונה לקבוצה מאד מהר טפס

והפרי המהירה ריצתו תל־אביב• ״מכבי״
 לו הנחילו היריב, לעבר שלו המסוכנת צה
 ריצת בעל השערים ״מבקיע :השם את

 עזר, יריד. כבעל מוניטין לו יצאו הסוס״.
 לשחק בא השמיני בכנוס ומסוכנת.

 לזרוק לו הציע מהאחראים ואחד כדור־יד
 זאת, עושים איך ידע לא הוא כידון. גם
 43.65 — הדהימה זריקתו אופן בכל אך

הצטיץ." ובכדורעף באתלטיקה גם מטר.
 תל־אביב ״מכבי״ של הכדורגל קבוצת

 היד, חסר :משבר בפני מה זמן עמדה
לה נסה פולק המאמן חזק. מרכזי חלוץ
 ואף הכדורגלנים לשורות שניאור את כניס
 קיבל שלא (מד, וציוד נעליים לו סיפק

הע הקריירה כל במשך בכדורסל פעם אף
 הכדורגל משחק עם השידוך שלו). שירה

 השתדלו הכדורסל שחקני אך יפה, עלה
 ולהכניסו הרגליים ממשחק אותו להניא

 לכדורסל. חזר הוא והדיוק. למשחק־הידיים
 בור הוא אברהם אחד ספורט בענף רק

הספור שחה לא היום עד בשחיה. :לגמרי
!מבאמבטיד, חוץ מטר, 5 הרב־גוני טאי

בן הנער הפילה. אל נמשך הפיל
 הכדורסל משחק חובבי שכל חלם לא 16,־ר

 ״הפיל שהכינוי ואף בו, ידברו באירופה
 במסעי לארץ. מארץ בו ידבק הזריז״
 ובשנת ,1947 בשנת לאירופה ״מכבי״

 מקצועי כשתקן לד,שאר לו הציעו ,1949
 הוא אך בבלגיה, מרכזי חלוץ בתפקיד

 עם בתל־אביב אלנבי לרחוב חזרה נמשך
המ נצחו הראשון במסע והצנע. הפילה
 9ב־ ובשני 11 מתוך משחקים 17ב־ כבים

 בנצחון גדול חלק .13 מתוך' משחקים
 החויה אלה. במשחקים המרכזי לשחקן
 במיוחד, המותח במשחק׳ ביותר הגדולה

 החברים אחרי רצו היהודים בבלגיה. היתר,
 בהבדל להפסיד לא ובקשו הקבוצה, של

 וד,שו_פט החריף המשחק נקודות. של גדול
 בין זה' משחק השחקנים. רוב את הוציא

 בבריסל, פור״ ו״רויאל תל־אביב ״מכבי״
 בו נוכח שהיה העצום, לקהל יסר, זכור

 נצחו מאמצים לאחר עצמם. לשחקנים וכן
 בנצי העיקרי והחלק )31:40( הישראליים

 האחרונה בדקה שהוצא לאברהם, זה חון
איישיות. עברות ארבע לאחד
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