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׳ כשהודיעה הנהלת "המכבי" בא״י על נסיעת קבוצת
טכבי ת״א לאמריקה ,נתעוררו וכותים רבים בענין זה.
על הפרק עמדה השאלה :האם כעת הוא הזמן המתאים
למשלוח בחורים צעירים ובריאים כאלה לחו״ל ,בעת
שהם דרושים לנר מאד בתור מגיני המולדת ו אבל ,עתח
גגו כבר נתן בשעתו את התשובה הנכונה לשאלה זו:
דויקא בשעוד־חירום זו יש להעריך עד למאד את החבה
אשר נוכל לרכוש מצד גדולי המעצמות למפעלנו בארץ.
*
מש
יש להעריך אותה אולי יותר מאשר את העמידה על
מר חיי ההוה שלנו ,כי פעולת "המכבי" בניו־יודק היא
משמר על חיי עתידנו.
*
מאמ
ואכן ,העתונים הראשונים אשר הגיעו אלינו
ריקה מעידים על ההד הכביר אשר מצאו הספורטאים
העברים בלב העם האמריקאי' ,אשר עזרתו סעדתנו
תמיד ,ואבו תקרה כי תסעדנו גם להבא .להלן אבר נותנים
כמה קטעים מתוך העתונות האמריקאית שלפני בואם
של ספורטאינו לניחיורק ,מתוכם נוכל להסיק מה שיגר
תבו אותם העתונים לאחר בואם של "המכבים" ,וביחוד
לאחר ההתחרות המכרעת ב״ינקי־סטדיון" ב־ 27לח״ז.
העתון היהודי ״מארגען זשורנאל״ 3־ 21.8.36כותב:
"...הקבוצה היוצאת לאמריקה בשבוע הבא ואשר
*
הטו
תשחק בינקי-סטדיון ב״ 27לספטמבר היא הקבוצה
בה ביותר בא״י .לרבים מעשרים השחקנים של הקבוצה
שם של .טובי השחקנים בכדורגל בעולם.
...מרכזי המוסדות הציונים עושים הכנות מרובות
לקבלת פניהם ומקוים ,כי הקבוצה תרבה ברוב פרסד
סד ,את חבת העם האמריקאי לעם היהודי בכלל ולמפעל

מוספקלר׳ת העת־־גרת

ה״דזואיש מורנינג ז׳ורנאל" סיום  3.9.36כותבי:
",..הספורטאים היהודים מא״י באים הנה ,אמנם בב 
ונה לנצח את היריב ,אבל לבותיהם מלאים כאב על או 
*
אחי
תה הארץ אשר השאירו מאחריהם .הם כואבים על
הם המיועדים שם למות בכל רגע ורגעי ומטרתם היחידה
ברגע זה היא ,לתת את התשובה ההוגנת למעשי׳הזועות
של הערבים החומסים ,הרוצחים ושמים לאל את כל הק 
דוש והיקר להם ,את ת
שנים".
ה״סנדי ניוס" ימיים  30.8.36מיסד פרטי ראיון של
שליחו המיוחד עם הד״ר רוזנפלד .העתון מקדים ומביא
פרטים על מהלך המאורעות בארץ .מספר על נפילת
צעירינו בעמדם על משמרתם ,ולעומת זאת הוא מביא
את קבוצת "המכבי" כסמל ודוגמא ליציבות העם על אף
הכל.
ה״פארווערטס״ מיום  24לאוגוסט כותב:
״.״ קבוצת "המכבי" היא הקבוצה החזקה ביותר לא
וב*י כלו .קבוצת
רק בארץ־ישראל אלא בכל ה
"המכבי" נצחה את טובי הקבוצות לכדורגל במצרים וב 
ארצות המזרח האחרות.
"המכבי" ישהה זמן רב באמריקה וישחק ,לאחר
המשחק הגדול בניו־יורק ,שורת משחקים בפילדלפיה,
עיקאגו ,פיטסבורג ,דיטרויט סנט־לואיס ,בוסטוו יבריק-
ליד•
וכן מוסיפים בל עתוני אמריקה בלי יוצא מן הכלי
להלל ולשבח את עם ישראל וארץ־ישראל בזכות ה״חב־
רה" שלנו :פאנץ ,בית־הלוי ,זוינפלד ,גאול ואחרים...
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הציוני בפרט".

המכר ־׳ ם
עתון יומי גדול בעיר ליל בצרפת מפרסם תיאור
מפורט על מהלך המשחק ששחקה הקבוצה הנבחרת
*
לאמרי
של העיר עם הנבחרת של "מכבי־ת״א" בדרכה
קה .אנו 'מוסרים בזה קטעים אפיניים מתוך העתון:
"הקבוצה הנבחרת של ליל נפגשה אתמול עם
קבוצה נבחרת ששמה — נחוץ להודות על האמת ■—
לא הגיד לנו הרבה.
"בקבוצה שבאה מתל-אביב ,זה הנמל היהודי הגדור
ששחק בקבוצה
של ארץ-ישראל ,נמצאים
הראשונה של "אדמירה" הוינאית ,וכן דוננפלד׳
האמצעי בעל הסגולות הרבות.
"עד מהרה נוכחנו ,כי היריבים של אנשי ליל לא
היו טירונים כלל וכלל .משחקם היה מדויק ,מהיר
וקל .אפשר היה להרגיש בו ,לפעמים ,את שרידי
האסכולה האוסטרית בזריזות שבד .התנהגו האנשים
בכדור ,וכן שרידי האסכולה הגרמנית ,בהתערבויות
המהירות וההתלהבות בהתחרות.
"אין בין האורחים אף משחק בינוני אחד! אפשר
להגיד בלי גוזמא ,כי כל אחד מהם אפשר להכניסו,
ללא כל חשש באיזו שהיא קבוצה מקצועית טובה שלנו.
"אדרבא ,שני המגינים הקיצוניים ,המקשר המרכזי
הרמן ומוזנר ,יכולים היו להיות מועילים מאד לו נת-
גייסו לקבוצות כאלה — אם כי רזניק הנהו 1מוך

בליל
קצת יותר מדי.
לפני התחלת ההתחרות עמדו המתחרים רגע דום
לזכר החללים של מאורעות הדמים בארץ־ישראל .בני
תל־אביב עודנים על ידם סרט של אבל ,והדבר מעורר
אה התעניינות הקהל .ממשחק מתפתח במהירות גדולה.
אנשי ליל משחקים בדייקנות פחותה מזו ׳®ל האור 
ר.
חים ,שביני
"הקבוצה התל־אביבית מנהלת את המשחק ,וברגע
ה־ 15מצליחה לזכות בפינה .יונאס ,הקיצוני הימני,
בועט — וימוזנר מעביר את השער בלא כל קושי.
"בני ליל מתנהלים בעצלתים ,ומסכימים שאנשי
תל׳אביב ילמדום פרק בהלכות כדור-רגל .כך נמשך
הדבר במשך עשרים רגע ,בערך ,ורק ברגע ד>35-
מצליח שחקן של ליל להשוות את המבין.
"אחרי ההפסקה ,ליל מצליחה יותר .היא משחקת
כעת בכוון הרוח .האורחים משחקים בהתלהבות ,אשר
עוברת לפעמים על הגבול המתאים ,והדבר מורגש
במשחק בכללו .וסטרמן ,החלוץ המרכזי של תל‘
אביב — חסרה לו המתינות והשקט והוא מתקיף בלא
הרף את ר י ל פ י ס ה י ■מקבוצת ליל)! אולם אין זה
לטובת אנשי ארץ-ישראל — משום שבזה אחר זה
מעבירם  -:ד ר י ז  -ג *י מ ר ! vמ ט גרים .אחרי
זד ,לא היה ,ביצב ,כל ענין בהתחרות.

משחקי קדמת ־אסיה ....המכרה השלישית
• המשחקים האולימפיים בברלין עברו .הצלחה ®®ור־
פיבית ,מעשה ידי אמנים בעבודת הארגון ,נצחון פוליטי
«ל גרמניה שאין למעלה ממנו! אין לך דבר שלא
*
הת
משה נגד האולימפיאדה הזאת :בכתב ובעל-פה
נהלה תעמולה נגדה — ובכל זאת הצליחה .אך אל 1א
ודבר על העבר .מוסב שנלמד מן התוצאות 1
פגישה ספורטיבית שמה לאל את מאמציהם של
מוסדות פוליטיים רבים ,תחרויות ספורטיביות שמשו
לתעמולה הגרמנית ,הפכה מתנגדים למעריצים ,ומבקרי
האולימפיאדה מפיצים עתה בארצותיהם את תהלת גר 
מיך .,נודה בזה בגלוי־לב ,אם כי איננו שמחים ,ונלמד
מזה! מה עשתה גרמניה? היא השתמשה בספורט
כנשק פוליטי ופע^ה בי על הצד היותר טוב ,בי היא
ידעה ,שאולימפיאדה מוצלחת עולה בערכה בהרבה על
שיחות דיפלומטיות שאין להן סוף או על חלופי תר
כירים פוליטיים .ואנחנו ז — אנחנו איננו יודעים ,כי
פגע ספורטיבי עם האנגלים עלול להביא לידי תוצאות
חיוביות יותר מאשר הבטחות פוליטיות של יחסינו הטו 
בים אל ממשלת המנדט" .ממשלתנו" אינה יודעת עדיין
פז יפה כחן של פגישות ספורטיביות ליצירת בסיס
*.
למשא־ומתן פוליטי! מניחים את החנוך הספורטיבי
לשני אגודים שמצבם הכספי הוא קשה מאד ,נותנים
לבבי־הנוער הארצישראליים לשחק ברחובות (משגה
חנוכי קשה!) תחת להקים להם מגרשי־ספורט ,ותחת
להכינם לתפקידיהם העתידים מניחים אותם לתועמלנים
פוליטיים — .לא זו הדרך! אפגאניסטאן — המכביח
השלישית — טוקיו :דהר דרך האפשרויות הספורטיביות
והפוליטיות .יאמרו :אין לנו פנאי לדברים אלו ,אבו
עסוקים כעת בענינים אחרים — .לא ,דוקא עכשו השעה
לדברים אלו ,דוקא עכשו עלינו להפגין את חנוכם וכחם
של בני-נעורינו ,דוקא עכשו עלינו לאחוז באפשרויות
להצלחה ספורטיבית.
מה יש לעשות למטרה זו?
אנו ,הספורטאים ,תובעים :א) בנין מגרשי-ספורט
ומקומות-אמון ? ב) יותר זזנוך ספורטיבי בבתי-הספרז
ג) תמיכה כספית ומוסרית לאגודים הספורםיביים< ד)
חנוך של מורים ומדריכים מומחים לספורט! ה) מרכז
לעניני החנוך הגופני — בלתי־תלוי בכל מפלגה.
את התנאים האלה יש למלא דוקא עתה ,דוקא ברגע
זה .זוהי עבודה ל^נן עתידנו ,עבודה למען בני-נעורינו,
עבודה למען עמנו.

עתוגנו׳ שהוא העתון הספורטיבי העברי הראשון וח
ה־!"‘ ',׳־ד
*
י \ ־
בעולם .בגליון התשיעי של עתובנו הבאנו קטעים מתוך
מכתבי עסקני הספורטאים על עתוננו .מכתבים כאלה
עוד מוסיפים לבוא אלינו בצורות מאמר או רשימה
לעתון .נביא בזוז כמה הערכות שבאו בעתוני חו״ל:
ה״יודישה רונדשאר׳ מה־ 24לאוגוסט — העתון הי 
הודי היחידי בגרסמזז — כותב:
״״ .העתון היומי "הבקר" החל להוציא לאור עתון
שבועי מיוחד לספורט ולצופיות בע
 cכביר הן
דר
בתכנו והן בצורתו .הגליון הראשון הכיל ,חוץ מידיעו®
ספורטיביות בארץ־ישראל ובגולה ,מאמרים מעניני®
מאת יוסף יקותיאלי ,דוד אלמגור ,זליג רוסצקי וכוחות־
ספורטיביים מעולים אחרים".
מה 8ספטמבר — העתון
*
ה״ספודט צייטוגג״
הספורטיבי היהודי היחידי בפולניה — כותב תזזת כו 
תרת ״הבקר -..ספורט" העתון הספורטיבי העברי הרא 
שון :
 ...לפני כמה שבוערת החל להופיע  irraהשבו
י • ר ; ־ ן ר ..־ ‘׳.ר■"־—ספורט".
•
עון י■ •
מו 
את
צאים שם מאמרים ,כרוניקה ורשימות מעגינות עד
;<a
־ג
" ר י ; , .י _ a
למאד על ו־
בעתו! תנועת הצופים העברית בא״י ,אשר הוקצה לה
דף מיוחד בשם ״צופה — היה נכוף.
העתון מכייל תמונות יפית ועושה רושם רב בחומר
המענין שבו.
אנו מאחלים לעתון העברי הראשון הצלווה רבה״, .
״המכבי״ — העתון הספורטיבי היחידי בלים! י—’
עתוננו
אלא שהוא גם מיעץ לקהל קוראיו לחתום על "ספורט־
הבוקר" .וכך הוא כותב:
עש *ל עד! ה .יניד? :־■eum

ירמו
כי שום אגוד •ר«י אינו בי*  .wr* -זרת גלי
המדינה ובי תפקידם הם הוא לעשוק את י׳ס^־ר® לע*1ן
כזבו' ■'■■־‘ה זתמש בי כרי-ם דגיבי מחי
•ולים כלפי חוץ.
*

הספות! בחוץ־ואר׳ן

במשך וסגוע

ואמ1רה חיי

בוקס בברצלונה

לפני כמה שבועות הודיעה העתונות הספורטיבית על
מותו של הספורטאי הספרדי הידוע (ארורה.
התענינות רבה עוררה הידיעה ,שהופיעה בעתון
הפריזאי "פוטבול" ,המכחישה את השמועה הקודמת
והאומרת כי זאמורה חי ובריא.

בשבוע שעבר נערכה בברצלונה,
ב י צ kי נ ה
על אף המהומות בספרד ,תחרות גדולה בבוקס .בה הש 
תתף בין השאר המתאגרף המפורסם פורטונאטו ארוש־
גה ,אשר התחרה ביחוד לשם השגת תואר "רבן" נ8ע?ל
ס-י
זבוב .ארוטגה נצח את יו יהי רן איגי סו,׳&דרו
יתרון בנקודות.

השבוע נערכה בשטוקהולם תחרות גדולה בריצה של
 3000מ׳ .הזוכה בתחרות מיה הקרט מפינלנדיה ,אשר
רכש לעצמו בריצה זו את השיא העולמי ב־8׳>.8:1
אחריו בא מיי ט ה הפינלנדי ב־ •, 8:15,6ונסון
ב־ 8:16,2ושומברג מגרמניה ב־ .8:17,2יובסון ושרמברג
השיגו בריצתם את השיא הארצי שלהם.

קדפה ברופיה

שי עולמי חדש בריצת

aw

פ׳

פרי נשאר באמריקה
עתוני אנגליה מודיעים ,כי שחקן־הטגיס המפורסם
פרד פרי ישאר למשך כמה ירחים באמריקה ,הוא עומד
לנסוע להוליביר׳ כרי להשתתף בהכנת סרס ספורטיבי.

גלאי רואים לאירופה
(—) מטפלים במרץ בנסיעתו של בואי ל ו א י c

לאירופה .כיריבו של הכושי קוראים בשם הדרום אפרי 
קני ו א ן  -י א ר ד .באנגליה בטוחים ,כי הדרוס-אפריקני
ינצח ,על כל פנים תעורר פגישתו עם ג׳ואי לואיס ענין
רב .באם ינצח ואן יארד את לואיס יעמוד בדרגה אחת
עם שמלינג.

רוסיה אינה משתתפה כפ '־1;.לו
פראג (—) זוז זמן רב מתנהל בעקיפין מו״מ לשתף
את רוסיה בפ.י.פ.א( .פדרציה בינלאומית לאגודות
כדור־רגל) .בהזדמנות בקורו של מר דינמו בפראג ,חי
דש המו״מ בין האחרון ובין הפרוס׳ פליקן בענין זזע
הריסים דחו את ההצעה ,בהטעימם ,בי הגורם לסרובם
הוא — הודעתה של פ .י .פ .א .לא לשתף להבא ספור
טאים רוסים בוןחרןיו״ז

לתת! ■•!;׳!ל ־■דל!:כ! כרששל של ״מכבי״

(—) מודיעים לבו ממוסקבה ,כי הצרפתי קדשה,
שזזקן הטניס המפורסם ,נמצא עתה בסבובו על פני רר־
סיה ומתחרה מפרק לפרק עם שחקני הטניס ברוסיה.
הוא נצח במוסקבה את הרוסי קודריצב בתוצאות
 .13־.:ד ®.1.

׳••הה עורפי ל

אישה בשחיית-בב

קופ בהא ג ן — ביום השני של התחרויות הבינ 
לאומיות בשחיה ,שהתקיימו בקופנהאגן ,העמידה השח
יינית ההולנדית רידד .גנף שיא עולמי חדש בשחית־ע
הח 
על מאה מת• -במ.ך ,־רו רדת החברי 1ג׳ ו
דש ובין הקודם לו הוא בעשירית הדקה.

פרגון הה יורה
לרגלי הרחבת עבודות הספורט השמושי -ב״מכבי"
הארצישראלי ,מנה מרכז ה״מבבי" את ה׳ נתן ו בד
דיה למתקח על הספורט השמושי.
ה׳ לבנבוים הוא אחד מבעלי המקצוע המצוינים
ביותר בספורט השמושי .הוא גמר בורשה את המר
סד לחנוך פיסי .בשדה הספורט היהודי מלא במשך כמה
שנים את התפקיד של מנוזל המחלקה הספורטיבית ליד
מרכז ה״מכבי" בפולין ,ואחר כך נהל את המחנות
הספורטיביים וחנך עשרות מדריכים.

כגיו׳יורד .

" 313.׳ו'ן«ר
״־■ ״  -מ■!■'. .־!ף ׳׳•־

חתמו על "פפורט־היוקר"

"".העתין הספורטיבי היחידי בארץ־ישראל "ספורט־־
הבוקר" מופיע אחת לשבוע .הוא משקף אתי כל החיים
הספורטיביים בא״י יבעולם הגדול והוא מטפל בבעיות
ספורטיביות בעזרת טובי הספורטאים העברים .על כל
אלה הרוצים לחתום על "ספורס־־הבוקד" להמציא למרכז
מכבי בליטה שני ליט עבור  3הדשיסח
ש י...־  .הם הס&ור־
ד -־ ר ■ -ו ־ * , :
טיביים קטעים מתוך "ספורט־הבוקר" .כך ,העתון המצרי
.,לאורור" הקהירי המוסר משבוע
עתונו את הידיעות הספורטיביות מא״י של עתונבר.
עזזוננו נתקבל
שבלונדון .נשיא הכבוד ,הלורד מלצ׳ט ,שלח אלינה
את מאמרו .כמוהר עשה ציר המורשון הבריטי ברב®
ג׳אנר והמזכיר הכללי של מרכז "מכבי" העולמי הד״ר
מלי מייזל (שלשת המאמרים נתפרסמו בגיליון  13של
עתוננו) .למאמריהם צרפו דברי־ברכה ל״עתון הספור־
סיבי העברי הראשון בעולם".
מכל האמור לעיל אנו למדים ,כי לא לשוא עמלנו.
העברי בעול!
הנה עזרנו להרים את j
הספורט ,אבל עם כל זאת זכרו־נא ,הספורטאים העב 
רים ,כי הצלחת עתוננו וקיומו תלוי רק בכם :הפיצמו,
תמכו בי והשתתפו בו בפועל — בססוהו.

 -טוקיו

עלינו ללמוד מהצלחת העמים האחרים ומשגיאוחינו
אנו .עוד אפשר לחנך את בני־נעורינו ,לשחררם מהשפ 
־
*
יא
עת הרחוב ,עוד אפשר לנהל תעמולה ו1ו־1יטיקה
צעות הספורט ,אולם על מוסדותינו האחחא-ם לד עת,

ח! לנ5ט ״ ■ '!גיוף ,הפגזויין הגדוד טל הסנ-ורס העברי
.י ״ תד׳ ׳:״ :׳תרה תתדתדת בסד 195s

•תת ־׳ ־
ועידת הסתדרויות ה״מכבי" באירופה מירמיה
לפגי כמה ימים נערכה בפראג רעידת הסתדרויות
ה״מכבי" מארצות אירופה המרכזית .בועידה השתתוו
ב״כ גרמניה ,צ׳כיה ,אוסטריה מרלין .את ההרצאה
המרכזית על עבודת האכסקוטיבה הלונדונית נשא
ז -3K .בך
מזכיר הכבוד של המרכז ־״׳ח
התבתח וכוח על השאלות שהניא® נגע בהן בדבריו.

השאלה החשובה ביותר שעליה דנו ,היתה המכביה
את “לככיד' יבא-
השלישית .ד׳ד״ת
 4אבר ^.י^י־פ לארון ־♦׳־.
ר,צ
«םתיו
המכביה השלישית בגיו־יורק נדחתה .ל«ביה יש
ערך ®ולישי וספורטיבי יוצא מן הכלל ,ולבן היה
®צונט של כל שאר הצירים לארגנה גס היע® בארץ-
ישראל" ,האטא" ,המועצה הסקורטיבית העליונה של
ה״מכבי" ,בבר מכינה את התכנית ה«ררסיבימ של
® השלישית.
כביה*
ויכוח וזי עוררה שאלת התישבותו של "כ9ר
חמכבי״ על אדמת הקה״ק .המכבים שיהיו בעלי 16
דונם קרקע הנם משוללי אמצעים כספיים לנהל משק
רציונלי .הועידה החליטה לארגן אוסף כספים למטרה

«
זי׳ שנמסר לידי ועדה מיוחדת .חוץ מזה.
להתחיל במו״מ עם קרן היסוד בענין השתתפותו
באוסף הכספים.
ציר המרכז התיחס בחיוביות רבה לשאלה שהציירי®
בבעו בה כמה וכמה פעמים ,והיא — ענין השתתפות®
של "הפועל" וה״בית״ר במכביה .הצירי® הביעו את
רע6׳ בבמבגיה  samדתשתתף כי1
־*
היהודי® בלי שו® הבדל לאיזו ««לג« ה® ®שמייכי®.
הצעת הצירים מצ׳כיה ליסד אכפקופיבה •י־וחדמ
בשביל אירופה התיכונה נדחתה.
;3חדה

שעל

כ הר\ןערמ
*

לות ערך לאומי צריך להודיע ל״האטא" .ג® מחוזות
*"ודש « כרחי® להימין את שקניה® להיפעית
הספורטיביות המאורגנות ע״י כל מחלקה ומחלקת
של הסתדרות ה״מכבי" .בקשר ע® הכנו® הארצי
הכללי ,שיערך בחודש ימי  1*87בוארשה ,החליטה
הועידה ,שהכנוס יהיה בעל או«י בינלאומי ובי יע־
תתפו גם מכבים משאר ארצות אירויה,
הישיבה השניה של הועד המועל הגדול והועדה
הטכנית של הסתדרות "מכבי" העולמית תערך בורשה
בחירש ממכר ש״ז.

בעיש׳ המשאל של «הפורט־הבוקר»

כמהלומה כבדה ניתכה על ראשנו השמועה המעציבה,
כי ראש העיר ת״א ומיסדה ,ר׳ מאיר דיזנגוף ,הלך
■־ י ״ ־■ •  Wתרח תיירת־' • aw
אר ,ליד בית המוזיאון ,כדי לעמוד במשמר הכבוד ליד
גופת הנפטר.
במשך כל היום והלילה לפני צאת הלויה עמדו חברי
!גודרת ,ה״מכבי" "המכבי הצעיר"" ,בית״ר"" ,עתיד"
ו.,הפועל" בחלופי משמרות.
כל האגודות עמדו בתור סדרנים. ,כדי להשליט סדר
בין הקהל הרב שבא לעבור לפני הנפטר ולהיפרד ממוי
י י
■
לנצח' .
ביום ד׳ בבוקר ,בשעת צאת הלויתו של המנוח ,הש־
תתפו כל שדרות הנוער במתן הכבוד האחרון .משלחות
מטעם בתי-הספר העירוניים והתיכוניים ,משלחות נוער
מחוץ לעיר .כל משלחת הו«יעה יחד עם זר' פרחים ו3־
חובת מתאימה .ביין האגודות הספורטיביות השתתפו
בתהלוכה אגודת ה"מכבי" ת״א ובראשה חברי הנשיאות
מחיפה ומירושלים .ניהל את המשלחת יו״ר אגודת
"מכבי" ת״א ה׳ ציזליבג .קבוצה קטנה צעדה בין מביאי
הזרים עם זר פרחים גדול .כל פלוגות ה״מכבי הצעיר"
צעדו בראש' מורכן .את הפלוגות ניהל דר ד .אלמגור.
האגודה הספורטיבית מכבי־—"עתיד" שלחה אף היא
משלחת ,המורכבת מחברי הרעד ובראשם הקפט׳ גולרמן.
חברי האגודות שמשו גם י בתור סדרנים .המשלחות באו
כל אחת בתלבושתה הרשמית המלאה .חוץ מאגודות
*
כשדגלי
הספורט השתתפו כל אגודות הצופים למיניהם,
הם היו מורדים ארצה .בין משלחות הצווים היו "חצופים
הקשישי®"" ,צופי הקהילה"" ,צופי־ציון"" ,בני-עקיבאש
"הנוער הציוני" ועוד .לאחר שכבדו את הנפטר בעמידה
דום של כמה רגעים הניחו כל האגודות את זרי הפרחים
פשק® ובפדר ,ו«תוך יגון קודר התפזרו פולם.

מברק מבכי ת״א לראש עירית
נוי־־יורק על פטירת דיזגגוף
לי1׳ לא גרדי®,
■
ראש עירית 1יו־יןך^ ״ •
אבו מצטערים להודיע על פטירתו של ח&פרין
ונשיא-הכבוד שלגו מאיר ד י ז נ  1ו« ,ראש עירית
תל-אביב .בבקשה למסור לקבוצת הספורטאים של
המכבי ,שרוח הספורט המפעמת בנו’ ,שהנשיא המנוח
אימץ אותה תמיד ,משמשת לגו מקור תנחומים ,עצמה
הגגי תל־אביב
ואומז־יוח.

יצרו את ־קרן מאית
(קרן להופעות ספורט בינלאומיות)
לסגורטאים ולחובבי הספורט!
המנוח הגדול ה' מאיר דיזנ^ף ן״ל היה ך)יחיךי
והאחד מתוך ראשי הצבור העברי בארץ-ישראל ,אשר
תמך תמיד בהופעות הבינלאומיות של ספורטאינו .עתה
נתיתמנו מהאדם היקר הזה .הצעתי לכם היא ,להקים
זכר לפטרוננו המנוח ע״י יצירת ,,קרן מאיר" ,שתפקידה
יהיה — השגת האמצעים הכספיים להכנת ספורטאינו
להופעות ספירט בינלאומיות וכסוי הוצאות ההופעות
האלה.

י■

היום נועלים אנו רשמית את המשאל שלנו בנוגע
לתוצאות התחרות הראשונה של "מכבי" ת״א עם
נבחרת מחוז ניחיורק בארצות הברית ,ומוכרחים אנו
לציין ,שתשובות קוראינו הן בכמותן והן באיכותן
הפליאו אותנו ממש.
המשאל עורר התענינרת כללית .מהרבה נקודות
בארץ קבלנו תשובות על שאלותנו .כמו כן השתתפו
במשאל באופן אקטיבי קוראינו בחו״ל .המזכירות
שלנו עסוקה כיום בסדור התשובות שנתקבלו ובבדיק-
תן .אם לאחר קבלת ידיעה על תוצאות התחרות בניוי

התחרות בוקס בת״א מן מכר
והפועל  mבאוקטובר
בשבוע שעבר נערכה ישיבה משותפת של מנהלי
סקציות הבוקס ב״מכבי" וב״הפועל" .מטעם "מכבי" הש 
תתפו בישיבה ה״ה דאוידוביץ וסרייטאג ומטעם "הפו 
על" ה״ה בלומרוזן ושטיבל .בהתיעצות ,שארכה שעה
שלמה ,דנו על ס 1ינאי התהיות הבאה והוזזלס לארגן
ה 24לאוקטובר.
אותה ביום *
כדאי לציין׳ שבפעם הראשונה ייפגשו בתחרות זו
®תאגרפים בעלי אותו המשקל .התחרות עוררה חת-
עניבות יוצאת מן הכלל בחיגיס הספורטיביים ושתי
הקבוצות בבר התחילו להתאמן בשקידה.

יורק ובקורת התשובות שנתקבלו במערכת עתוננו ית־
;י־־ר שומה מן תייראיס בתנו תשובות נכונות ,נסדר
.,גורל עיור" ,ולזוכים ינתנו פרסים ,כפי׳ שהודענו
כגליונותינו הקודמים.
העובדה ,שבמשאל השתתפו מאות אנשים ,מעידה על
גידל התענינות הקהל בנסיעת המכבים לארצות-
הברית.
כעת מכינה מערכת עתוננו משאל שני ,שעליו —
וכן על תיצאית המשאל הראשון — נודיע בגליון
הבא.

הפועל ס

הפועל הרצליה 1;1

קבוצת הכדור־רגל של "הפועל" בהרצליה התפתחה
בזמן האחרון במדה נכרת .גם במשחקי ליגה ב׳ שהת-
קיימו לפני המאורעות תפסה מקום בין שתים הראשונות
מכיון שהיה לה רק הפסד אחד וארבעה נצחונות .בזמן
האחרון חל שניי בהרכב הקבוצה ודבר זה בתו את אותד
תיו לטובה.
בשתי התחרויות עם הצבא האנגלי נצחה הקבוצה
ההרצלית בתוצאות טובות .ובשבוע שעבר בהפגשה עם
"הפועל-הדרום" בתל-אביב נצחה ב .4:1-בשבת
 10.9הוזמנה להרצליה קבוצת "הפועל" א׳ מתל-
אביב .המשחק אשר התנהל במרץ רב ,במתיחות מתמדת
ובמומנטים יפים׳ בגמר בתוצאות .1:1
יש להזכיר ,שהשער היחידי לטובת "הפועל" ^תל־
צ.
אביב הושג עליידי סנדל.

עסח ייקותיא■; י
כנוס גדול של הנועד ■ -
חברי "הפועל"

מרכז "הפועל" מארגן בפתדדתקוה ביום ה־ 3לאוק-
טובר כנים גדול .לנוער ,חברי "הפועל".׳ בכנוס תשת 
תפנה■ הנקודות חישוביות הבאות :תל“אביב ,פתח-תקוח,
רמת־גן ,שכונת בורוכוב ,רעננה ,הרצליה ,עיךחי£.
רמת השבים ועוד.
תכנית הכנוס כוללת מחוץ למפקד גם תרגילי
התעמלות שונים :ארגז ,מזרון ,רקוד ופירמידות וכמו
כן תכנית אמנותית■ .
בשעות הבוקר יערבו התעמלות ,משחק ממים,
כדור-סל ,כדור מעופף ואתלטיקה קלה .אחר כך יהיה
מרוץ על מרחק של  1500מטרים במושבה ,יאורגן
גם מרוץ שליחים תעמולתי בהשתתפות למעלה מ100-
ילדים ,כמו כן יערבו גם משחקים חתוליים.

 31הידעת□ □׳«.

 בת׳־א התאוננה חכרה רמגומרת לפ*
לם>
דר כמה טגרעי טניס מגדע טיוחד
ומן הגולח וכמו  pכית מיוחד למועדון
החברה הזאת מקרא בעם •ברידג׳ קלוב" ואליה יש-
תייכו מחוץ ליהודים גם אנגלים .בין האנשים האומרים
בראש חברה זו נמצא גם ה׳ יפה ממנהלי יריד המזרח
אביו של שוער "מכבי" ת״א סידי העוההכעת יחד עם משלחת ה מכבי" בארצות הבריח ,מת בש•
בוע שעבר בתל-אביב.
 מנחל סקצית השחיה של "מכבי"חיפה) ווייגלר ,שהה בשבוע שעבר יחד עם השחיין
הבינלאומי הידוע פאול ואגו בת״א האורחים בקרו
בבריכת חשחיה החדשה של "סבבי" ח״א והביעו אח
דעתם כי סדור הבריכה הזאת יכול לשמש לדוגמה
לסדור בריכות אחרות.
באנית המלחמה הבריטית "בור•האם" שהגיעה לפני כמה ימים לחיפה נמצאת קבוצת
כדור-מים מצוינת של פלחי האניה
ההנהלה הספורטיבית של מרכזה״מכבי" בחיפה מנהלת משא-ומתן עם נבחרות כרות
המים של מלסה ויון בדבר סדור קשרים ספורטיביים
עם הארצות הנ״ל
ארצי גולדשמידט תנשמת ולאזןארבעה השחיינים הידועים מ״מכבי" חיפה שוב התחילו
כהתאמנות אינסנסיבית אחרי הפסקה קצרד בעקב

 -.ישיבת הועדה המקצועית של הפו
על" בא״י תהיה ביום ודג לאוקטובר בת״א על סדר
היום עומדת שאלת הפעולה להבא
הקלוב הארצישראלי לתעופה פגהלהנהלת איצסדיון המכביה בבקשה להרשות לחבריו
להתאמן על המגרש הנהלת האיצטדיון נתנה את הסכמ
תה הפרינציפיונית לכן• בתנאי שהקלוב יסדר את דתב־
אים המעשיים עם ועד מכבי" ת״א

במרכז ה«מכבי>
בימים ג׳ וד׳ בקרו בת״א יו״ר מרכז ה מכבי" בארץ
עוה״ד נ .תת וחבר המרכז הד״ר בירם .האורחים התועדו
עם עסקני ה מכבי" התל-אביבי ודנו יחד על הענינים
דעומדים על הפרק וביחוד בשאלת הספורט השמושי
ה״ה חת ובירם בקרו גם בפתח-תקוה שם נערכה
אספת עסקנים חשובים במושבה יחד עם מנהלי ה מכבי"
דמקומי בענין הגברת הפעולה בשדה הספורט השמושי
בדרכו חזרה לחיפה נפגש עוד ה׳ תת בת״א עם
חבר המרכז העולמי של ה מכבי" ה׳ נתנאל ועם עורך
המכבי" ה ,אביעזר ילין ,ששהו אף הס בת״א ובישיבה
משותפת דגו בשאלות אקטואליות

ן,
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באגודה ספורטיבית "עתיד" הסתדרה עכשו
סקציה מיוחדת במינה מחלקת מכוניות בהנהלתו של
האינג פטאקי .לשעבר יו״ר •המכבי" בהולנד
מטרת הספורט הזה הוא להחדיר את נהגות המכו
ניות בין שדרות הנוער שיוכל לבוא בשעת הצורן
לעזרת הנצרכים במקרה אסון נסיעה בדרן• יוכל הצעיר
לדעת להועיל לזולת .אחת המטרות של מחלקה זו היא
גם לעורר בצעירים את הרצון לנסוע לבקר את כל
נקודות הארץ וגם את הארצות הסמוכות מחלקה זו
תהיה עממית גם מבחינת העזרה הראשונה תביא מזד
לקה זו תועלת רבת יש לציין כי סקציה זו היא הרא
שונה בארץ ,והתפתחותה תביא תועלת רבה לצבור

מאיר ד־זנגוף ז״ל
 בשבוע שעבר עזבו הפליטים אתבית ה״מכבי" ומגרשו ועד ח״פכבי" נגש במרץ
רב לתיקון הבית והמגרש ,בכדי לאפשר את חדוש העבר
דה בזמן הקרוב ביותר ראשית כל תיעשה חדיזנפקציה
חדרושח בלי שום ספק ואחר-כך יתחילו בבדק הבית
שגי צריפים שעמדו ליד מגרשי הטניס שאחד מהם
שימש לעזרה הראשונה והשני שימש בזמן האחרון
לבית חולים בשביל הפליטים 'ישרפו לגמרי מסביב
למגרש יסדרו גדר מחוטי ברזל
אחרי הקמת הקומה השניה על בית •מכבי" ת״א יע
מוד איפוא לרשות הספורטאים ת*ב חדש מסודר בטעם
רב וסביבו מגרש מתאית
תזמורת ה״מכבי" נמצאת בחופשלרגלי התגים וחבריה יחזרו לעבודתם הרגילה בחול
דמועד סוכות

גמנבי הצעיר
— יום הספורס של המכבי הצעיר עבר בהצלחד
רבה השתתפו בו  250מתחרים זודי אחת הפעולות הג
אות של המכבי הצעיר
— ביום הספורט היו השופטים כדלקמן אסרמן
אליהו בקש גרין ויין וייץ וולף הירשפלד חיוו ירד
חם כהן ימיני לוי יעקב ליכטבלאו לבוק מקיבסקי
מירון קורט מרכס נוביץ פיביסביץ שפי שטינברג
שלכטר מארגן התחרות היה אריה אטרמן
— במכבי הצעיר הסתדרה עתה קבוצת רוכבי־אפ־
נים שהתגייסה לפעולת מגךדוד אדום" אחת המטרות
שלקחה על עצמה היא להורות לנהגים ולנוסעי האופנוע
והאופנים איד לכוון את התנועה והנסיעה.
— במוזיאון ת״א עמד משמר של צעירים וצעירות
מהמכבי הצעיר ת״א ביום דאבל של העיר ליד ארונו
של מאיר דיזנגוף ז״ל

X

הפועל
מרכז הפועל" מארגן ביום ה-ס!לאוקטובר מחנה למדריכי הנוער העובד
המחנה ימשך יום שלם ויערך על המגרש שמאחורי
התערוכה בתל-אביב
 ב 19-לספטמבר בשעה  7בבוקר גע-רך בארמון למען תוצרת הארץ בתערוכה מפקד כללי
של פלוגות •הפועל״ במפקד זה השתתפו  450חברים
וחברות .את פגי המפקד קבל ה׳ גמירובסקי מטעם הועד
הפועל של הסתדרות העובדים ואחר כך נאם ה׳ י בך
אהרון על עניני השעה .בסוף נערכו תרגילי סדר שונים.
 השבוע הצטרפו ל״הפועל" ת״א פועלות בתי החרושת ורל פרבדו פרידמן ורוטלוי ביחד
מונות הקבוצות החדשות כ 100-הברות
 סקצית האופנים והאופנוע של "הפועל"מתכועת להשתתף בתעמולה ביום •מגן דוד אדום"

ההסתדרות האוסטרית לכדור-רגלהודיעה להסתדרות הארצישראלית לכדוו-רגל ששני
משחקי כדור-הרגל ב״הכח" הוינאי מאוזנר ופלאטשק
שוחררו ממלוי תפקידם ב״הבת" והודיעו על הצטרפו
תם ל״מכבי" ת״א

צרור פרחים לעפר פטרוננו הגדול
אבלים כואבים ומורכגי ראש עומדים הספורטאים
העברים בין כל אבלי ישראל על קברו של פטרונם
הגדול מאיר דיזנגוף ז״ל
מעטים הם היודעים ע״ד העזרה הרבה שקבלנו
מפטרוננו ה ,דיזנגוף ז״ל בכל מפעלי הספורט שערכנו
בארץ או בחו״ל וביחוד בדבר פעולותיו לטובת
יצירת קשרינו הבינלאומיים בספורט
תנועתי הספורט שלנו בארץ-ישראל במשך 30
•שנותיה נלחמה קשות על קיומה מאז הוסדה עד אשר
הגיעה למצבה הנוכחי בימינו אלה .דעת הצבור התכח
שה לתנועת תרבות הגוף אפילו הנאורים שבישוב
העברי התיחסו באדישות רבה לפעולותינו לפני המל
חמה העולמית היינו בעיני הקהל כחבורת נערים העוס
קים במעשי-נערות לאחר המלחמה העולמית חל
שנוי ניכר כיחס הצבור לספורט הרוח החדשה באי
רופה לטובת התרבות הגופנית והספורט הגיעה גם
לארצנו הנוער כולו נספח לתנועת הספורט ואף הצבור
העברי השמרני החליף את השקפתו ביחס לתנועתנו
עמים וממשלותיהם הכירו בערך הגדול של הספורט
ויעזרו להתפתחותו הספורט נתן הזדמנות להרבה
עמים קטנים שלפני המלחמה לא היו כמעט במציאות
להשתחרר משעבודם להפגין את מציאותם ולהגדיל
את שמם אף אנו העברים היינו זקוקים לתעמולה
רחבה למטרותינו הלאומיות לבנין ארצנו ועתידנו
בהרבה הזדמנויות צייננו את יכולת־התעמולה הגדולה
לתנועתנו הלאומית על ידי הספורט העברי הצענו את
הצעותינו למוסדות הלאומיים בקשנו את עזרתם
להגשמת תכניות־ההופעה שלנו כלפי חוץ אבל לדא
בוננו הגדול לא היה שומע לנו את כל אשר עשינו
בכיוון זה עשינו על דעת עצמנו ובכחותינו הדלים רק
מנהיג אחד והוא ה׳ מאיר דיזנגוף ז״ל הטה אוזן
קשבת לדרישתנו למרות טרדותיו הרבות קבל את
אנשינו בכל עת ובכל זמן ואף עזר להם בהגשמת
תכניותיהם .ה׳ דיזנגוף ז״ל למרות היותו בן אותו הדור
שתרבות הגוף היתה זרה לו ,הבין את ערך תנועתנו

בשנת  1929לפני צאמי למהריש^אוסטראו למניע
לקונגרס של ההסתדרות העולמית מכבי את דבר
ה מבכיה" הדבר שגם ראשי תנועתנו חשבוהו לחלום

ראיתי חובה לעצמי לשמוע את דעתו של ראש
עיריתנו כי תל־אביב נועדה להיות עיר־המכביות ח׳
דיזנגוף הכיר מיד בערך ההצעה ומעופה והבטיח את
כל עזרתו להגשמתה
ה׳ מאיר דיזגגוף הבין היטב את ערך הספורט בתור
יוצר קשרים בינלאומיים ובתור מכשיר ממדרגה ראשו
נה לתעמולה לאומית לכן נתן את עזרתו למשלחות-
הספורט שלנו שיצאו להופעות חו״ל משלחות האופ
נוע של המכבי "תל-אביב—אנטורפן" תל-אביב—
לונדון" ו תל-אביב—נידיורק" הוכיחו את הערך התע
מולתי הרב של המשלחות האלה בפגישות של חברי
המשלחות עם אבות־הערים הגדולות באירופה ואמריקה
מסרו מנהליהן אלבומים יפים של העיר תל-אביב
יאגרות־ברכה של ראש עיריתה כל אלה העריכו יפה
מאד את הדרך הנאה שהשתמש בה ה ,דיזנגוף לשם
יצירת קשרים בין תל-אביב עירו ובין בירות העולם
הגדולות האלבומים של עירית תל-אביב חדרו למקד
מות כאלה שאלמלא משלחות הספורט שלנו לא דיו
חודרים לשם בשום אופן אישים מפורסמים ורמי-מעלה
שידעו מעט מאד על ארץ-ישראל ועוד פחות על תל-
אביב קבלו את מתנת ה ,דיזנגוף בשמחה באחת
ההזדמנויות האלה אמר דה-קסטילאן ראש העיר
מאלבום זה יראה הרואה אמנם רק מעט
פריז
ממפעליו של העם העברי בארץ מולדתו אבל המעט
הזה מספיק לעורר רגשי הערצה לבני העם הקדמון
הבונה את הריסות ארצו הקדומה .מסרו את ברכותי
ותודתי לה׳ דיזנגוף בונה עירכם וראשה כי מתנתו זו
יקרה לי מאד ובתור ספורטאי הנני מעריץ ביחוד
את הדרך היפה שבה בחר להמציא לי את תשורתו זו"
זאת היא אחת הדוגמאות בדבר ההבנה הגדולה של
המנוח הגדול לנצל את משלחות־הספורט שלנו למטרות
תעמולה עבור עירו היקרה תל-אביב.
משלחותינו להודו וללונדון קבלו את סיועו המלא
של ה׳ דיזגגוף ז״ל הברכות של ראש עירנו ה׳ דיזנגוף
לראשי-הערים נידדלהי לאהור ובומביי ,שנמסרו
בעברית ע״י ראש המשלמת דוד אלפגור ,עשו רושם
גדול ,וכל העתונות ההודית פרסמה את תכנן בהז
דמנות זו של בקור משלחתנו בהודו ,ניתנה האפשרות
להפגין את מפעלי העם העברי בארצו כלפי אנשיפ

דוקא בימים קשים אלם העוברים על הישוב העברי
ורב זח שהיה
פעלים*
בארץ הלך מאתנו אדם גדול
לא רק אבי העיר העברית הראשונה ואחד ספוגי הי-
שיב אלא גס הידיד היחידי והנאמן של הגוער העברי
מאיר דיזנגוף איננו  1כבר אין בתוכנו אומו אדם
שאליו פנינו ,אנו הספורטאים העברים ,לשם בקשת
עזרה ותמיכת תמיד חיו דלתות ביתו פתוחות לפנינו
ובעיקר מצאנו בו תמיד לב חם והבנח דרושה לכל
עניניגו דיזגגוף היה האישיות היחידה בישוב שהבין
כראוי את ערך התנוך הפיסי והספורטיבי הוא ידע
תיסב שרק נוער עברי בריא וחזק יכול להביא את
הקרבגות הכי גדולים על מזבח ארצנו הנבנית וכמו p
— שהספורט הוא אחד מאמצעי התעמולה המועילים
ביותר לכן עמד כל הזמן אתנו יחד במלחמה
להתפתחות הספורט העברי
המנוח היה לא רק ממיסדיו של ח״מכבי" בארץ_
ופסרוגו בתור פעולותיו הגדולות ביותר צריך ראשית
כל להזכיר את העזרה האינטנסיבית והיוצאת סן הכלל
שהגיש לספורטאים יהודים בארגון ה״מכביות" הן הרא
שונה והן השנית קשה כאן לדון על ערך עזרה זו
בפרוטרוט נזכיר לנו רק מומנטים בודדים.
הדבר היה בחודש אפריל  1932כשנפתחה חגיגית
המכביה הראשונה בשורות מסודרות ומלאות־משמעח
צעדו הספורטאים היהודים מכל העולם בתהלוכה נהדרת
דרך רחובות ת״א ראם זוכרים אתם את מראה פניו
הרציניים של ראש העיר שרכב אז על סוסו בראש
התהלוכה ז כמדומני שמי שראה את הפנים האלה לא
ישכח לעולם תמונה זו לצעוד יחד עם ספורטאים באופן
כזד יכול רק ידיד נאמן של הנוער ושל הספורט
והגה גם לפגי חדשים אחדים כשדיזנגוף כבר הת
ענה במחלתו הקשה בא בכחותיו האחרונים להשתתף
ביום הים בתערוכה וכמעט כל נאומו שנשא שם הוקדש
לנוער הספורטיבי
וכשיצאה לפגי שבועות מספר משלחת •מכבי" ת״א
לארצות-הברית לא הסתפק דיזנגוף במתן ברסה חמה
ליוצאים אלא מסר לידיהם מכתבים מיוחדים לראש
עירית נידיורק
ועוד אחד סהזכרוגות הרבים זה היה לפני שנים
אחדות דיזנגוף שהה באירופה בעניני יסוד מוזיאום
בת א והגיע בין יתר הערים גם לבירת פולין ורשה,
כדאי היה לראות את ההתענינות הרבה שהראה דיזנגוף
לשאלות הספורט היהודי ובאיזו שביעת-רצון בקר במר
כזי הספורט
אלה הם רק זכרונות בודדים אפשר היה להביא
עוד כחנה וכהנו? הספורטאים היהודים העומדים כיום
מורכבי-ראש על קברו של האדם הגדול יודעים שבמותו
אבד להם אב וידיד נאמן
אבל דבר אחד אומרים לעצמם הספורטאים היהו
דים תמיד נלך בדרכו של המנוח ובמאמצים גדולים
ובעבודה יומיומית נקים את ביתנו הלאומי שדיזנגוף
היה מחלוציו ומבוניו במשך חמשים שנה.
יחד עם כל העולם היהודי השקוע בצער עמוק סר
פינים אגו את ראשינו על קברו של מאיר דיזגגוף ז״ל
אל אלכסנדרוביץ
ימתקו לו רגבי עפרו

תחרויות ארציות גדולות בטנים
ביום ה־ 15לאוקטובר ש״ז עומדות למערך בת א
תחרדות גדולות על רבנאות ארץ-ישראל בטנים רשות
דהשחתפות בתחרויות היא לכל ספורטאי ויש לקוות
שאם עד אותו זמן תחלוף סכנת הנסיעה בדרכים,
בודאי נראה על מגרשי הטניס בת״א את טובי השח
קנים גם מירושלים ,מחיפה ומהמושבות כפי שסבורים
ישתתף בתחרויות אלה גם שחקן הטניס המפורסם
וי טמן העומד לבוא ארצה כבר בסוף חודש זד

יוםן» יקותיאל•
ששמעו עד-אז רק דברי“שטנה על היהודים בכלל
רעל אלה הבאים לא״י בפרט ,בהזדמנות זו שמעו
האנשים האלה על תחית עמנו בארצו ועל פריחת
ארץ־ישראל כולה .אלבומי־התמונות של תל-אביב
חולקו בין גדולי ההודים וכיום רכשנו שם ידידים
נאמנים משלמת הבנות שלגו ללונדון מגדילה לעשות
ביצירת קשרים בינלאומיים .בנות עמים רחוקים שידעו
מעט מאד ע״ד העם מעברי או ששמעו על היהודים
רק דברים רעים ,הכירו לדעת את המכביות שלגו ומהן
שמעו על מפעלינו הגדולים בארצנו וקשרו אתן קשרי
ידידות
ה׳ דיזנגוף ז״ל הבין את ערך הדברים האלה ולכן
היתה דלתו נפתחת תמיד לקראת אותם המכבים הנא
מנים שטפלו בארגון המשלחות ועזרתו להם היתה
נאמנה ומתמדת בלבביות רבה היה נפרד מחברי
דמשלחת מעודדם לדרך ובחבה גדולה היה מקבל את
פניהם ומחלק להם אותות-הצטיינות
עזרה מיוחדת ניתנה לגו ע״י ה דיזנגוף ביצירת
קשרים עם המוסד הבינלאומי העליון בספורט —
רועד האולימפי הבינלאומי מעטים יודעים את דרך
המלחמה הארוכה שהתנהלה במשך שנים רבות לשם
הכרת הספורט העברי מצד מוסדות הספורט הבינלאו
מיים אשר בלעדיה לא היו שתי המכביות של-ו
יוצאות לפועל ואף משלחת ספורטאים עברים לא היתה
מצליחה להניף את דגלנו התכול-לבן על במות הספורט
*
בחדרי
הבינלאומיות כמלחמה זו שהתנהלה אמנם
חדרים ליד השלחן הירוק ושנגמרה בנצחוגגו לקח
חלק גם פטרוננו ה׳ דיזנגוף תמיד הגיש את העזרה
.דרושה ברגע הדרוש כפי שבקשו ממנו אנשינו שעמדובמערכות המלחמה הזאת
אף בימים קשים אלה ,בימי המבוכה והפורענות
לא הסיח ה׳ דיזגגוף את דעתו מאתנו למרות חולשתו
ומחלתו שלח את ברכתו לראש עירית גידיורק
באמצעות קבוצת המכבי ת״א אשר עשתה רושם עצום
בניריורק הגדולה
זאת היתה ברכתו האחרונה בשם עירו תל-אביב
היקרה שספורסאינו האמיצים נשאוה מעבר לים שלום
לעפרך פסרונגו הגדול ,זכרך לא ימוש מלב הספורט
אים העברים

נ
ב״בני ציוך

גגוע 1הצוכים הקעו<עו>■
בימים אלה נוסדו סניפים לגוש בהרצליה (ביזמת
החבר פרץ) ובכפר־יסבא (ביזמת החבר יהודה) יש
לאחל לסניפים הרעננים חללו הצלחה רבה בעבודתם
הגוש מתכונן במרץ לתערוכתו אשר תתקיים בחוד״ם
סיכום
כדאי להעיר כי למרות כל דמאמצים של מפקדת
הגוש מסרבים מוסדות החגוך שלגו להמציא לגוש או
לם מתאים לתערוכה
יחד עם זה יחוגו בסוכות יובל תשע שנים לגוש
■לרגלי זאת יהיה הסדור בגליון הבא של ספורס-הבוקר׳
מוקדש לצופים הקשישים

קהלת הצופים
בערב רה״ש נתפנה המועדון מהפליטים אשר דת•
גוררו בו מאז התחלת המאורעות והצופים גגשו לתקן
אותו ולנקותו יש לקוות כי סעתד תחזור דקדילד לעבו
דה מסודרת ובריאם

ב״צופי ציון׳
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ביום השבת (ד׳ תשרי ש ז) נערך בככר צינה דיזג-
גוף מפקד כללי בנוכחות כל החברים מר פרוזזובגיק
דבר מעניני דיומא אחריו ברכו המפקדים את הצופים
לרגלי השגה המתחדשת וחלקו להם כרטיסי חבר המ
פקד נסתיים במסיבת חברים צנועה בין כתלי המועדון

קורס הדרכה בצופיות
הועד הפועל של הסתדרות הצופים העברים בארץ-
ישראל מודיע כי בחוד״ס סוכות (ביסים י״ח—כ״א
תשרי) יערך בת״א קורם בתכנית מצומצמת למורים
ולמורות מת״א ולאלה שיזדמנו בת״א באותם הימים
בקורס תנתן למשתתפים דכשרד בהנהלת גדודי צופים
וצופות

בימי ראש־השגה נערכה הועידה השנתית הראשונה
של התנועה .לאחר מסירת דו״ח על הפעולות אשר גע
שו מיום מוסדה נבחרה •הועדה העליונה של התנועה"
בהרכב ה״ה ציון גבריאלי מאיר צרפתי אריה בךרובי
שלמה בךדוליה מר שלמה צבי נבחר כמזכיר-כבוד
חוץ מזה חלקו בץ החברים את התפקידים כדלקמן
ועדת הצופיות (מפקדה) ציון גבריאלי יחזקאל
רומי משה כהן רבקה אברמוביץ ושושנה מזרחי
מנהל קורס המדריכים המפקד שם סוב בן־עוזיליו
מנהל התזמורת ודעבודות האסנותיות המפקד יעקב
צרפתי
ועדת צופי הים א בךרובי וא סרגוסי
דוחלס להכניס לתכנית פעולות ספורטיביות כדלקמן
כדורגל (מנהליו א בן-רובי ש בכר מ חביבי וא
דסה)! כדור מעופף (מנהליו ש בן גויה א עזרתי
ום שבתי)! פינג-פונג (מנהליו ש צבי א עזרתי
וא שבתי)
על ראשי הקבוצות הוטל לעבד את תכנית העבודה
לדבא במשך  15יום (עד חג הסוכות) ולמסור אותה
ל״ועדד העליונד" לשם סדור התכנית הכללים עד אז
על כל חברי התנועה להרשם מחדש
מזכיר התנועה ברוך עזרתי עומד לחזור מסלוניקי
לאחר יום הכפורים ולהביא עמו את תוצאות המו״מ
שנהל ביון בשם התנועה (בדבר משלחת צופים מהתנד
עד ליון וכדר)
השבוע בקר את הקבוצה הימית מר אברהם גרינצ-
ברג (מצופי הים •סימה ססרטו") הנמצא בימים
אלה בת״א אם ישתקע בארץ יעמוד לרשות צופי הים
של התגועם

ב״גוש הצופים הקשישים"
תערוכת •גוש רצופים דקשישים" שעליה הודענו
בגליוגות דקודמים תפתח במוצאי היום הראשון של
סוכות אור ליום ר דתערוכה תהיה באולם של אחד
סבתי-הספר

וו!
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בהלוית מ .דיזנגוף
הידיעה חמרה על הסתלקותו של הסבא הגדול מאיר
די ז ג גוף הממה ביחוד את הנוער התל-אכיבי הנוער
מרגיש את כובד היתמות שבאה עליו כל התנועות הצו
פיות בת״א הזדרזו לגייס את חבריהם לשם שמירה על
הסדר לפני בית המנוח לעמידה במשמר כבוד ליד
הארון לשמירה על הסדר בעיר בעת הלויח והשתתפות
בלויה עצמה
עירית ת״א בקשה אחרי גמר הלויה את הח׳ בנימין
גייר למסור לנוער את ההודעה דלקמן
•עירית ת״א מציינת בתודה את עבידתן המסורה
של התנועות הצופיות בת״א בעת הלויתו של אבי העיר
ם דיזנגוף ז״ל ומדגישה ביחוד את ההשתתפות הערה
של חברי "גוש הצופים הקשישים" בעבודה זר

בעדת הצופים
(—) כבר הופיע גליוןראש-השנה של "העדה" עתונה
הרשמי של עדת הצופים הגליון עשיר בתכנו ובמספר
גדול של עמודים רוב החומר מוקדש לראש-השבה
ולמחנה האחרון שהיה לפני זמן-מזז
הגליון הזה הוא הראשון לשנה החמישית
(—) לפני כמה שבועות נערך מחנה לאחת מקבוצות
העדה במחנה דשתתפו כד 15חברים הוקמו  6אהלים
ובהם אוהל מפקדה ומטבח  pסודרה אינסטלציה על־
ידי צנורות־מים ומקום מיוחד הוקצה למקלחת

בתנועת הצופים העולמית
בקונגרס של הנוער הבינלאומי הופיעה גם משלחת
של צופים מה״הסתדרות העולמית של הצופים" (ראה
בגליון הרביעי של עתוננו) הם השתתפו באופן פעיל
בכל עבודות הקונגרס (•קונגרס למען השלנם") בגליון
הקרוב תבוא סקירה מלאה על השתתפות הצופים בו
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אחד החלקים העיקריים שבצופיות המעשית הן
באיכותו והן בכמותו הוא החלק הנקרא "חיי-שדה"
בחלק זה רצתה הצופיות ללמד את חניכיה לחיות
בשדה ולבנות לעצמם אפשרויות שעליהן יוכלו לסמוך
מבלי שיהיה להם צורך במכשירים המורכבים של
הציביליזציה .חיי־שדה דורשים אמון גופני ורוחני אדם
החי מחוץ לישוב במקום החסר נוחיות ,מוכרח להיות
מוצק בגופו! אחרת יכשל תחת סבל הפגעים אבל
יותר מזה חובה על אותו אדם להיות מוצק ברוחו
להשתדל בכל כוחו להתגבר על אהה מכשול שיהיד
ולהתאמץ לבנות מהמכשירים והכלים הפרימיטיביים
הנמצאים ברשותו כלים ומכשירים יותר משוכללים וכן
גם את כל הנוחיות הדרושה לו
חיי-השדה נכנסו לתוך התכנית של הצופיות המע
שית ,באשר ערכם איננו מצטמצם רק בשדה ,אלא הוא
גדול מאד גם בעיר ובכפר אמנם חיי־השדה מלמדים
אותנו רק לפתור את השאלה "איך צריך הצופה
להתנהג בשעה שהוא נמצא בודד בשדה! איך עליו
לבנות את מעונו ולבשל את ארוחתו איך יסדר את
חפציו איך יתאקלם במקום המצאו" וכר! אבל בשעה
שאגו באים לפתור שאלה זו למעשה עלינו להשתמש
כאמצעים שהם מועילים גם לחזוק האופי של הצופה
להחדרת אומץ מרץ אהבת-עבודה הכרה עצמית
ובטחון עצמי לתוך לבו! וכן הם מועילים להרגיל את
גופו להיות חסון מפותח ומתמצא בתנאי חיים קשים—.
לכל חמדות הללו יש ערך רב גס בחיי הישוב

חיי-שדה
חיי-השדד• שהם כרוכים במאורעות ובמקרים היוצ
אים מגדר הרגיל מתחבבים מאד על הנוער עובדא
כ היא שכל ילד וכל נער שואף תמיד וחולם תמיד על
אבנטורות ותמיד רוצה הוא לחיות חיי-רומגטיקה
וריצה הוא לחרוג מחיי יוס-יום החדגוניים לצאת למ
קום בו יוכל להראות מעשי-גבורה יוכל להתאמץ בכל
כוחו ליצור דבו-מה (לא חשוב אפילו איזה דבר!)
בעצם ידיו ישנם הרבה ילדים מגיל  9עד 11—12
שהתארגנו ויסדו קבוצות •שודדים" הם היו גונבים
מחבריהם חפצים ,משאירים פתקאות־איום במקומו של
החפץ הגנוב ואחר ימי-מספר מחזירים אותו הם היו
אורבים להוריהם או למוריהם בלילות ויורים בדם
מאקדחי פקקים (צעצוע של פורים) וכר וכר דיי
קבוצות שהיו עושות להן רובים" והיו יוצאות ל ציד"
ימים שלמים היו חברי-הקבוצות האלה מבלים מחה
לעיר! ואם היה עולה בידם לצוד צפור או צב או
אפילו לטאה דיו חוזרים דעירד בקולות תרועה ,ודבעת
נצחון על פניהם כל אלה מוכיחים לנו שלנוער יש
צורך ברומנטיקה ואץ למחנכים הרשו להקפיא את
הצורך הזה ,ולבלי מלאותו
חיי-השדה ממלאים את דצורך הנ״ל בכל טיול בכל
מחנה וכן גם בכל פעולה שמחוץ לעיר קורה תמיד
מקרה מיוחד במינו שהוא משאיר רושם חזק על
הצופה הצעיר ונותן לו לחשוב שחייו מלאים רומנ
טיקה• חיי־השדה מחדירים ענין לחיי החניך ממלאים
אותו רשמים זכרוגות נעימים ואוירה רבגונית .כל
צופה צעיר מוכן תמיד לספר לשני על חייו שבשדד
אם נקח למשל את מדור הספרות היפה שב״הצופה"
עתון קהלת צופי ירושלים ,נוכל לראות ,כי בין עשרה
גליונות שבהם היו  39רשימות ,ספורים ושירים נמצאו
 22רשימות ,ספורים ושירים שנכתבו בשעת טיול
מחנה ,או פעולת הכשרה לחיי-שדה .עובדה זר מראה
לנו עד כמה גדול הצורר הנפשי של הנוער בחיים אלה.

I

משלשה אלמנטים בגויים חיי השדה משחק טיול
עבודה ערך שלשתם גדול הוא והאחד משלים את
משנהו
ילד דורש משחק! בשבילו המשחק הוא מטרה בפגי
עצמת אץ להגיד שמשחק הוא בטול זמנו של הילד
הילד מנצל את זמנו ע״י המשחק יחסו של הילד
אל המשחק הוא רציני מאד הרשמים שהוא קולט
ממשחקו נקבעים ונטבעים בנפשו חייו הפנימיים
מתעשרים ,גופו ורוחו מתפתחים ועולם מושגיו מתרחב.
המשחק הוא מקור ספוק והנאה לילד בריא
גם ערך הטיול גדול הוא מחנך את הצופים
לחיים חברתיים ,מרחיק את הפנוק הטבוע בהם ומשליט
את השריון רק בטיולים יש הזדמנות לאהוב טבע
להתפשט ממראה גוף לפתח את האסתטיקה.
אהבת העבודה נקנית אצל הילד רק בשעה שהוא
רואה את פרי-עמלר ויכול להגות ממנו אם אנו מע
בידים ילד ולבסוף אין הוא רואה את תוצאות עבודתו
ואץ הוא יכול להרגיש את התועלת שהיא גרמה —
אזי אץ הילד יכול לאהוב עבודה .לא-כן אם הוא רואה
לבסון? שהוא יצר משהו בעל תועלת — דבר זה גודם
לו קורת רוח נותן לו מרץ להמשיך את העבודה
ולאהוב אותה
חיי-שדה דורשים עבודה מאומצת הם דורשים
לדעת להקים אהלים וסוכות להציב גשרים מחבלים
וממוסות לבנות סירות ורפסודות ועוד ועוד בכדי
לעשות את אחד מהכלים האלה צריך אמנם לעבוד
כהיגן! אלא שתוצאות העבודה נראות תיבף לעץ
בשעה שקבוצה צופית בונה סוכה על צמרת-עץ!
והצופים רואים שלאחר עבודד של שעות מספר הם בנו
בית לעצמם בית שהוא שייך להם ,שהוא יציר כפיהם
— הם שמחים ,הם מרגישים את עצמם מאושרים והם
רוצים לעבוד הלאה ליצור עוד משהו חדש
הצופיות המעשית של המדרגה השלישית היא מעץ
פתיחד ללמוד חיי־שדה
לכל אחד מששת הקשרים (שטוח אורגים דייגים
מוט הצלד קיצור) יש תפקיד שלו בחיי-השדה החניך
לומד את הקשר ואחר הוא משננו על-ידי משחקים
ידועים על-ידי בנית אוהל פרימיטיבי טפוס על עצים
דקמת תורן לדגל וכר
סימני הדרך נלמדים על-ידי זה שהקבוצה שהת-
דלקה לשנים יוצאת לטיל בסביבה! ואז גם מתחילד
לראות את מראות הטבע שמחה לעיר
ישנם כמה ראשי-קבוצות העוסקים עם חניכי המד-
רגה השלישית גם במדורות למיניהן ובבשול
המדרגות השניה והראשונה הן ברובן למוד חיי-
השדד חלקים אלה אינם שייכים להם
תרגילי סדר עזרד ראשונה שמירת הבריאות
איתות הסתכלות עקוב ודגול הכרת-הסביבה שחיה
עדיכת-מפות מלאכד ועבודה חקלאית
כמה מהמקצועות האלד דם לעזר בחיי־השדה
למשל — עזרה ראשונה שבלי ידיעתה אי אפשר
לצאת לטיול או למחנה וכן גם איתות ועריכת מפות
גם ההסתכלות העקוב והדגול מועילים להם לא מעט
את חיי-השדה אפשר לחלק לשנים טיול ומחנם
הטיול שהוא קצר הרבה מן המחנה דורש הכנה
ארוכה .ראשית צריך המדריך להרגיל לאט לאט את
גופות חניכיו לטיולים ארוכים! להקפיד בהכנות לטיול
ובהליכה נכונה בטיול יש צורך לדעת להקים מחנה-
לילד• שיהיה קל עד כמה שאפשר לשאתו ביום,

יהודה האזרחי
ושבמשך רגעים מעטים אפשר יהיה להציבו
אם ההכנות לטיול מסודרות היטב יכול הטיול
לגרום ספוק רב למשתתפים בו קהלות הצופים יוצאות
לעתים תכופות מאי לטיוליהן אף כי רוב הצופים
הם תלמידים עו עובדים ,שהם פנויים רק כחגים .אתן
לדוגמא מספר טיולים שנערכו במשך שגה אחת
טיולי יום אחד
 )1ירושלים—עין פרה  )2ירושלים—ביתר—דיר
א־שייך  )3ירושלים—מרסבא  )4ירושלים—בית גילה
—בית לחם )5 ,ירושלים—סערת חריתון  )6ירושלים—
כפר עציון  )7ירושלים—נבי-סמואל  )8תל-אביב—
הרצליה
טיולי שני ימים
 )1ירושלים—סערת התאומים  )2תל-אביב—גדרה
טיולי שלשה ימים
 )1ירושלים־-יריחו—קליד•  )2ירושלים—חברון—
עירגדי  )3עכו—פקיעין—צפת.
את הטיולים הללו שהם כולם נערכו בדגל ערכו
גדודי קהלת-צופי ירושלים .כאן מניתי רק טיול י 
גדור ולא טיולי קבוצה ,שמספרם הוא גדול מאד
הקהלות הצופיות בארץ רגילות לערוך פעם אחת
בשנה מהנה גדול שנמשך שנים״שלושה שבועות
ועוד מחנות אחדים קצרים יחזר
המחנה הגדול (נערך על-פי-רוב לפני ראש השנה)
נחשב למבחן השגה של הצופים .בו הם רואים אם
מגובשים ויציבים הם ,אם גדול כוח ארגונם הרוחני
והמעשי אץ המחנה מבחן שבו אנו למדים רק על
ההכשרה המעשית של דצופים ,אלא דוא גם מקוד
~
לכנוס דוחני־צופי
הטכניקה של חיי־השדה ,הבנאות הצופית משתדלת
לעשות את המחנה נוח וטוב בלמדה את הצופים
לבנות להם אהלים מסודרים ובהם מצעים נוחים! והיא
מכריחה אותם לשים לב לתזונה ולנקיון במתנה יש
להם ההזדמנות לבנות סוכות ,נקודות מצפה על עצים
גבוהים מעברות וגשרים מעל לנחלים או סירות
לנהרות שם יש להם ההזדמנות להראות את כשרובם
ביצירת עשרות מכשירים פעוטים היכולים להביא
רועלת מרובה מחוץ לישוב ואשר אותם כמעט אץ אנו
מרגישים בהיותנו בעיר כגון פמוטי פנסים רהיטים
מכשירי היגיינה מטאטאים מזרונים או שטיחים כלי
אוכל תנורי בשול וכר וכר
שלשת דשבועות של "המחנה דגדול" הם שלשה
שבועות של עבודה מאומצת ושל יצירה כל צופה,
ולו גם הקטן ביותר יכול לדראות את כוחו בעבודה
ובהמצאות צופיות
לצופים הצעירים ניתנת במחנה תכנית ארוכה
של משחקי יום ולילה לצופים הבוגרים — תכנית
שיחות ליד המדורה הרצאות בקורים
רוחנית
בקדלת־הצופים הקרובה למקום המחנה ועוד

גדול הוא חלק ןזיי-השדה בתוך תכנית הצופיות
המעשית המדריכים מכבדים מאד חיים אלו! חם
רואים בדם אמצעי טוב להחדרת הצופיות הרוחנית
בחניך אין פעולה רוחנית הנקנית במהירות ובבהירות
במוחו של החניך כמו פעולה שהתקיימו( בשעת
מחנה טיול או אפילו פעולת ׳הכנה לחיי-שדה צרפה
העובר בהצלחה את הקורם של חיי^שדה הריהו מוכשר
לקבל את הצופיות הרוחנית ,שהיא הנקודה הגבוהה
ביותר של הצופיות הארצישראלית

