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בכחר־רגל ישראל ף1אל א ת ״סבבי״
של לעמדתה סכנה כל כמעט אין

 הליגה. בראש ת״א ״מכבי״ קבוצת
 תוכרז זו קבוצה כי ברור היום כבר

בארץ. הבדור־רגל כאלוף

ובאולם - במגרש אמונים
 23ב־ כה, עד אספה תל־אביב ״מכבי״

הרא הליגה במסגרת ששיחקה משחקים
 לה ונשאר נקודות, 41 זו בעונה שונה

 פ״ת. ״הפועל״ נגד :אחד משחק עוד רק
 המאזן הרי זה, במשחק תנוצח גם אם

 ההפסד ,כי עד משורין, כה הוא שלה
הליגה. טבלת מראש להורידה יוכל לא

לעמ ת״א ״מכבי״ הגיעה בקלות לא
היוד הקבוצות על נמנית היא זאת. דה

 צורך יש להישגים להגיע כדי כי עות
 עצמו, במשחק מאמץ רק לא להשקיע

״מכ ואנשי יפה. להתאמן כל קודם אלא
 שני מלבד כך. על מקפידים ת״א בי״

 המגרש, על שבוע בכל הנערכים אמונים,
 באולם, נוספים אמונים גם מתנהלים

 גופני לכושר האנשים את להביא בכדי
הרא הקבוצה כי נציין עוד ואם יעיל.
 קבוצה גם היא ת״א ״מכבי״ של שונה

 סוד את נבין החברתי, במובן מלוכדת
. נצחונותיה

בקבוצה משבר
 זאת קבוצה של המשחקים התחלת

 זה היה טובות. בישרה לא זאת בעונה
 נשארו הם בקבוצה. קשה משבר בזמן
ודב מתאימה, הנהלה וללא מאמן ללא
בח אותותיהם. את מיד נתנו אלה רים

ומש נוצחה. הראשונים המשחקים משה
הי קבוצות נגד רק לא היו אלה חקים

בי קבוצות נגד אף אלא בחזקן, דועות
 ל״מ־ יהיה שקשה חששות היו נוניות.

 מרכזי מקום אותו ולתפוש לחזור כבי״
רבות. שנים במשך עמדה בו בכדור־רגל

חד הנהלה נבחרה :המפנה בא ואז
 הגדולים המומחים אחד ובראשה שה

 אלכסנדר מר בארץ, בכדור־רגל ביותר
 על שנמנה ותיק, כדור־רגל שחקן נמש,

 הזוהר בתקופת וינה, ״הכח״ קבוצת
השח מטובי אחד בזמנו היה נמש שלה.
 ייצג פעם ולא המרכזית, באירופה קנים

 האוסטרית הנבחרת כשחקן ארצו, את
 ל״ה־ עזר הנהדר במשחקו וההונגרית.

 הקבוצות בין עמדתה את לתפוש כוח״
 היה רבות שנים ובמשך האירופיות,

זו. קבוצה של השדרה עמוד
 נמש מר נטל כשחקן, תפקידו תום עם

 בתחילה מאמן. של תפקיד עצמו על
 כך ואחר התורכית, הנבחרת את אימן
רא מאמן — רבות שנים במשך היה
 שנתן והוא היוגוסלבית הנבחרת של שי
עמד לקראת ליוגוסלביה הדחיפה את

נכ מקום היא תופסת כיום כי עד תה,
כש הכדור־רגל. בשדה העמים בין בד

 לארץ נמש מר עבר יוגוסלביה את עזב
הס לרשות עצמו את והעמיד ישראל,

המקומי. פורט
״הפו קבוצת כמאמן שימש מקודם

 ל־ עבר חדשים כמה אחרי אך על״,
הרי מאמן, בתפקיד לא כי ואם ״מכבי״,

 פולק, אגון מר הקודם, המאמן עם יחד
 וינה, ״הכוח״ קבוצת מחברי הוא אף

לע תל־אביב ״מכבי״ אנשי את הדריכו
הארצישראלי. הכדור־רגל בסולם לות

הובקע הראשון השטר
ת״̂א (מכבי פוקס אלי
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 ' לעמוד מכריעים, במשחקים היא,' דעת

כדור. כל על וללחום איתנה
 לארץ לחוץ לצאת עומדת הקבוצה
 בארצות שונות קבוצות נגד למשחקים

 יצוין בו שלה, הביקור כרטיס אירופה.
בו בכדור־רגל, ישראל אלוף תואר גם

 השם על לשמור אותה שיחייב דאי
וס בכלל, הישראלי הספורט של הטוב
בפרט. הכדור־רגל פורט

כחו״ד מכהן
לקראת בהכנות גם קשורה זו נסיעה

השער את מבקיע

ל״הפועל״ מפתיעה מפלה *
 בתל־אביב, שנערך האחרון במשחק

״מכ זכתה חיפה, ״הפועל״ קבוצת נגד
 היה לא הצורה מבחינת .0:4ב־ ת״א בי"
בז ״מכבי״ של ביותר הטוב המשחק זה
 ידעו הקבוצה חברי אבל האחרון, מן

יריבם. את ולנצח יתרונם על לשמור
עמד את יותר עוד חיזק זה משחק

 הליגה, בטבלת ת״א ״מכבי״ של ת
 תואר את להוציא שאפשר חשש כל ואין

 מענין מידיה. בכדור־רגל ישראל אלוף
 את ניצחה ש״מכבי״ ביום שבו לציין

 נקודות שתי והוסיפה חיפה ״הפועל״
 היריב ת״א, ״הפועל״ ירדה למאזנה,

 אלוף, לתואר ״מכבי״ של ביותר החזק
 חיפה, ״מכבי״ קבוצת נגד במשחקה
 זה מפתיע נצחון .0:1ב־ אותה שניצחה

התכ כל את סיכל חיכה ״מכבי״ של
שא היא שאף ת״א, ״,הפועל״ של ניות

 בכדור- הראשון המקום את לתפוש פה
בארץ. רגל

אלכסנדרוני אלכסנדר

גורלי רגע
״הפועל״. הגנת עם נאבק מירימוביץ, ״מכבי״, חלוץ

 השחקנים כל אחרת. באגודה שחונך
הש כל את שעברו ״מכבי״, חניחי הם

 הראשונה, לקבוצה שהגיעו עד לבים
 הנוער, קבוצות דרך הנערים מקבוצת
הרא הקבוצה עד המילואים, לקבוצת

 משפיע זה דבר כולם. דרך זוהי שונה,
 לא וברוח. במשמעת הקבוצה, ליכוד על

 בעלת היא זו קבוצה כי ואמר אס נפריז
 כי ואם בארץ, ביותר היפה הטכניקה

יו־ תמיד הרי תורפה, מקומות כמה יש

 בסוכות שתתכנס השלישית, ״המכביה״
 ״מכבי״ קבוצת תשמש בה בישראל,

 בגולה בארץ. המכבי הספורט כציר ת״א
במש להשתתף העברי הנוער את תזמין

הפ תשמשנה לזה נוסף ״המכביה״. חקי
 זרות חזקות קבוצות ובין בינה גישות,
 לקראת זו, לקבוצה וכמבחן כאימון

 מכיון ״המכביד,״, במשחקי ההתמודדות
 בנבחרת ייכללו בודאי שחקניה שרוב

השלישית. ב״מכביה״ שתופיע ישראל,

ץ הטניס נבחרת עוכבה למה
נבח לאירופה לטוס, עומדת השבוע

בתח להשתתף כדי לטניס ישראל רת
 נבחרת נגד דייויס״ ״גביע על רויות
בוורשה. פולין

 רבה התענינות עוררה זו תחרות
 ומארגני הפולנית האוכלוסיה חוגי בכל

 של לקהל מצפים הם כי הודיעו הפגישה
איש. 10000

 היא במחלוקת השנויה אחת נקודה
ש בעוד למישחקים, הכדורים בחירת

דו ״שלזנגר״, בכדורים רוצים הפולנים
 ״דנלופ״ כדורי הישראלית הפדרציה רשת

 להתפשר יכלו שלא ומאחר האמריקאים.
 הפדרציה בפני השאלה הובאה ביניהם,

לטניס. הבינלאומית
 מאיי ידוע לא האחרון הרגע עד
לנסי הדרוש הסכום את הנבחרת תשיג
 תרמי לא רבים עסקים בעלי עתה.
 לא הממשלה כי לכך המיועדת לקרן

ההכ ממס אלו תרומות לנכות הסכימה
 למיסדות תרומות לגבי שנהוג כפי נסה׳

וצדקה. תרבות

רצופים נצחונות 18
 יושב־ראש תפקיד את כשקיבל מיד

 הכניס האגודה, של הכדור־רגל מחלקת
 טכניים והן ארגוניים הן רבים, שנויים
בית את מינה ראשית הקבוצה. במבנה

כמ ת״א, ״מכבי״ של ותיק שחקן ד,לוי,
 מוכשר שחקן הקבוצה. של ראשי אמן
במש הצטיין שנים עשרות שבמשך זה׳

וב לידיו והאימון היזמה את נטל חקו,
 רב מאמץ השקיע רבים חדשים משך

הקוד לרמתה הקבוצה את להחזיר כדי
 לא ת״א ״מכבי״ שקבוצת העובדה מת.

המש 18 מתוך אחד משחק אף הפסידה
 הליגה במסגרת שלה, האחרונים חקים

 יכולתה על מעיד בכדור־רגל, הראשונה
 מאזן את עוד,נציין ואם זו, קבוצה ישל

 המשחקים 23 כל במשך שלה השערים
 17ו־ לזכותה, 101 א/ בליגה ששיחקה
 סוד שגם למסקנה נגיע הרי לחובתה,

 זו. מקבוצה נעלם לא השערים הבקעת
היכו בארץ הקבוצות הן מאד מעטות

 עונה באיזו כזה במאזן להתגאות לות
בעבר.

 קבוצה ת״א. ל״מכבי״ יתרון ועוד
או החוץ מן שחקן לד, שאין כמעט זו

ה/ ,העולם 654 מנד הז

הכדורגל של השחמט לוח
חיפה ״הפועל״ שער על ת״א ״מכבי״ של מרוכזת התקפה
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