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9 בן־יהודה רחוב

 ע״י נערכו 1949 שנת בתחילת
 הראשונה בפעם לנוער הליגה ועדת

 משחקים בארצנו, הכדורגל בתולדות
אר במסגרת לנוער ישראלי גביע על

ובהשתת ״נוק־אאוט״, ובשיטת צית
מהערים הנוער קבוצות מרבית פות

פל אברהם ״מכבי״ קב׳ ומד,מושבות•
 תוך הגביע לגמר ׳הדרך את לעצמה סה

לג להגיע בידיה ועלה קשים, קרבות
 ״מכבי״ קב׳ את נצחה בו הגביע׳ מר

רמת־גן.
 המשחק של השיטה החלפת עם

 ת״א ״מכבי״ של הכדורגל בקבוצות
 אברהם״ ״מכבי קבוצת לעצמה סגלה
 היא החדשה, השיטה את קצר זמן תוך

 גס והנה הנודעת, ה״סטופר״ שיטת
 1948—9 בשנת לנוער הליגה במשחקי

 המקום את אברהם מכבי קב׳ תפסה
 יריבים לה היו הפעם כי אם הראשון,

המש בכל עזה התנגדות שגילו קשים,
 היו לא האחרון המשחק ,ועד חקים

ידועות. המשחקים תוצאות

מטפ בארץ לכדורגל אגודות מעט
והר הגדלת ובשיטתיות בקביעות חות
 הנוער בשורות הכדורגל ענף חבת

שמח שנים זה ;תל־אביב כ״מכבי״
 שוקדת זו אגודה של הכדורגל לקת

 סוד גם וכאן זה גלמי״ ״חומר על
 תל־אביב ״מכבי״ קב׳ של הצלחותיה

 המוכשרים את ולנסות להוציא היודעת
מש על להתגבר מנת על שבשורותיה

ברים.
בנו הטפול את מעולם הזנחנו לא

 תמרי, אהרן מר בשיחה לנו אמר ער,
 ״מכבי״ של הכדורגל מחלקת יו״ר
 נותן והמסור הממושך הטפול ת״א.

קבו בן־שיחי, המשיך אותותיו, את

 מחזיקות ת״א ״מכבי״ של הנוער צות
רצו שנים חמש זה האליפות בתואר

ממל אנו הנוער שורות ומתוך פות׳
 לכן הראשונה, הקבוצה אגפי את אים

 א׳ בקבוצה גדולות תנודות שאין ברור
 המלאי את לנו מספק והנוער הואיל

הדרוש.
אב ״מכבי קב׳ זכתה השנה גם
 הנוער אלוף בתואר תל־אביב רהם״
 אברהם״ ״מכבי קב׳ .1948—9 לעונת
 ברשימה הראשון המקום את תפסה
 שלקחו הנוער של הקבוצות 11 מתוך
 הספורטיבי לקהל אלה. במשחקים חלק

 קב׳ השם אין בפרט הכדורגל ולחובבי
 שנים שלש זה חדש. אברהם״ ״מכבי

הכ קבוצות בראש עומדת זו שקבוצה
 דוגמה שמשה זו קבוצה בארץ. דורגל
הנוער. קבוצות שאר לכל ומופת

 את הנושאת אברהם ״מכבי״ קבוצת
אב המהולל הכדורגל שחקן של שמו
 במלחמה שנפל ז״ל, הלוי בית רהם

 נוסדה ניו־גיניאה, בחזית השניה העולם
 תלמידים בשורותיה וכללה ,1946 בשנת

 ללמוד שהתמסרו כדורגל׳ חובבי ונערים
 שנה ובהתלהבות. בשקידה הזה המשחק

 מעולים ואימונים הדרכה של אחת
 לא־נודעת מחבורה ליצור כדי הספיקו

ביו בולטת כדורגל קבוצת נערים של
 קבוצה בארצנו. הנוער קבוצות בין תר
 שיטת את בתחילה לעצמה סגלה זו

 שנים במשך נהוגה שרייתה המשחק
ועש תל־אביב ״מכבי״ באגודת רבות

 לנוער הליגה במשחק, רב. חייל תה
 הטבלה בראש צעדה 1947—8 לשנת

 שיא והשיגה סופם ועד מתחילתם
 בכל נצחה הקבוצה בכדורגל. נדיר

 והבקיעה השתתפה בהם המשחקים 12
לחובתה. אחד שער לעומת שערים 59

״מכ קב׳ מסיימת אלה במשחקים
במס משחקיה פרשת את אברהם בי״
 להשתתף ועוברת לנוער הליגה גרת

גי אף ,על המיוחדת הליגה במשחקי
שחקניה. מרבית של הצעיר לם

תמ מר עם שוחחנו זו בהזדמנות
״מכ באגודת הכדורגל בשאלת גם רי

שב* אחרי ,1948 ביולי ת״א. בי״

מצ שחקנים 10 נעדרו ת״א ״מכבי״
שהת ואחרי השחרור, בקרבות טיינים,
 משבר חל הקודמת, ההנהלה פטרה

 כמעט זמן באותו לזה, נוסף בקבוצה.
 בכל סדירים. משחקים נערכו שלא
 נסיון ועשינו זמני, ועד הוקם זאת

 מאמן־הק־ בתורת בהזמיננו לפעולה,
הכדו ומותיקי מחניכי אחד את בוצה

 הליי בית משה — אגודתנו של רגל
המ הצליח. הנסיון ג׳רי. בשם הידוע

השח אצל כבוד יחס ליצור ידע אמן
קנים.

 נתן בארץ היוגוסלבים של הביקור
 והוא למחשבה, חומר הרבה למאמן

 חדשה שיטה להכנסת זה דבר נצל
 היוגוסלבים מתאמנים כידוע באימונים.

 דעה היתד. אצלנו בשבוע. פעמים ארבע
 אבל לשחקנים, להזיק עלול זה שדבר

 אימון בהנהיגו בית־הלוי, של השיטה
יעי את הראתה בשבוע, פעמים שלש

רע רק לא מגלים והשחקנים לותה,
המנוצ מלאה קונדיציה גם אלא ננות

 של השפעתם האפשרות. קצה עד לת
שחב מראה התחרויות בזמן האימונים

 של דקות 90 לאחר ת״א ״מכבי״ רי
רצון. משביע גופני בכושר הם משחק

תמ מר המשיך העיקרית, מטרתנו
״מכ של הנבחרת את להכין היא רי,
 בתואר ולזכות השלישית למכביר, בי״

 של שמצב ומכיון ה״מכביה״, אלוף
 בארץ המכבי אגודות בקרב הכדורגל

 הרי יותר, או פחות שווה בדרגה הוא
 נבחרת של הראשי שהגרעין ברור

 ״מכבי״ חברי יהיו ישראל ״מכבי״
ת״א.

 התקשרנו הללו, ההכנות !עם בקשר
 כדי מחו״ל, חזקות קבוצות שורת עם

 בחו״ל, והן בארץ הן משחקים לערוך
 והטכסיסים השיטות את ולהכיר ללמוד

 ד,מ־ לקראת דרוכים ולהיות החדשים,
כביה.

 תל- ״מכבי״ באגודת הכדורגל מצב
 שאם נוספת פעם לנו מוכיח אביב
 אפשר שיטתי ■והתמסרות טפול ניתן

מוכי אלו פירות לתוצאות. להגיע
ספור בחינוך המושקעת שהעבודה חים

לטמיון... יורדת אינה טיבי

 צ׳יקובסקי, מאלר, בראמם,
 1 סאן־סאן. דביסי, דבורז׳אק׳
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ביותר הטוב החיסון
בח שיחה והתפתחה קר. היה

דר.
אמר: זה

האי התנור הוא חשמלי תנור
החדר. לחמום דיאלי

אמר: וזה
 הסקה מעדיף הייתי אנוכי
 מאות כמה להוסיף מוטב מרכזית.

 ובלבד המפתח דמי על לירות
בדירתך. מרכזית הסקה שתהיה
וש חסון חמד׳ בחור חייך אז
 מכיסו, בקבוק ובהוציאו רירי

אמר:
המר ההסקה והנה התנור הנה
 מדי־ ״קוניאק לזה קוראים כזית.

וחיי מזרחי״ ״כרמל של צינאלי״
 אתם בכיס כזה ״תנור" שעם כם

האס אל אפילו לנסוע יכולים
קימוסים.
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