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ק במדינה והותיק הגדול הבנ

כדורגל
 אחד־עשר

שלוש־עשרה גגי
 ביש־ מספר הוא 13 המספר תמיד לא
 עתיד תלוי למשל, זה, במספר להיפך. מזל.

ה קבוצות 13 הן אלה בארץ. הכדורגל
 אותן אירגנה .13 בגיל ששחקניהן כדורגל

לכוכבי־המחר. כעתודה לכדורגל ההתאחדות
 מיוחדת בליגה מסווגות קבוצות־הילדים

 העונה, סיום עם זכתה, הראשון ובמקום
 זאת תל־אביב. מכבי של הילדים קבוצת

אינו שהתפוח לאימרה ניצחת הוכחה היא

תד־אביב מכפי קבוצת־הירדים
העץ מן רחוק נופל אינו התפוח

 בעטו רק לא הצעירים העץ. מן רחוק נופל
 דל־ גם אלא הבוגרים, חבריהם כמו בכדור,

לבית־הספר. כו
 הקבוצה, מנהל היה העונה כל משך
 שלו הכדורגלנים אם בודק קמפ, מיכאל

 בעיות שעשה מי בלימודיהם. מפגרים אינם
 ובסוף בשבת. לשחק לו נתנו לא בכיתה,

 התעודות, את השחקנים הביאו שליש כל
הכדורגל. בגלל ירידה אין אם להיווכח כדי

 שההורים כך כדי עד הגיעו הדברים
 אם לדעת והתעניינו אסיפת־הורים עשו

הלי מן קצת בניהם את לשחרר אי־אפשר
בכדורגל. יותר שיתקדמו על־מנת מודים

ש רק עצמיים. שערים שלושה
 יותר כדורגלנים שהבחורים שכמה התברר
 ליזהר טובים. יותר תלמידים גם הם טובים
 ציון שעבר בשבוע היה לא למשל, נוז׳יק,

מכמעט־טוב־מאד. פחות אחד
 ציוני־כדו־ גם קיבלו התלמידים־הכדורגלנים

 יהודה המאמן, היה משחק כל אחרי רגל.
 שלהם. המשחק על ציונים להם מחלק לבני,

 דיה גבוה הכי הציון את מקבל שהיה מי
 שנוע משך בביתו להחזיק בכבוד זוכה
 יכול היה אותו הנודד, הגביע את אחד

לכל. להראות
 מיוחד. מזל צמח לצדוק היה זה בעניין

 אחת, פעם רק הגביע את אמנם קיבל הוא
 גשם ירד כך אחר אבל שבוע, למשך

שלם. חודש משך בביתו נשאר והגביע
 לא הילדים בקבוצת המשמעת שיטות גם

 שלא מי הבוגרים: של לאלו זהות היו
 השבועיים האימונים משני לאהד הופיע

 מדוע בו ולהסביר חיבור לכתוב צריך היה
הופיע. לא הוא

 המשחק כמו לקבוצה. אסונות גם היו
 לאחר 3: 1 נתניה למכבי הפסידה היא בו

 שערים שלושה הבקיעו הצעירים שהשחקנים
 מה הצעירים הכדורגלנים עשו ואז עצמיים.

 הם מפסידים: הם כאשר תמיד עושים הם
לבכות. והתחילו המגרש, על כולם נשכבו

 לא שזאת להם אמרו כבר הקבוצה מנהלי
שבש הבטיחו הצעירים והכדורגלנים שיטה

זה. עם יפסיקו הם הבאה נה

ה העולם 15<:9 הז


