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ש האנגלים יפו שער 1כב
,42 בן כיום והוא גילו, למרות זה,

קרטר ג׳ק
״הפועלי■

 על ״האל־סיטי״ קבוצת כשעלתה
 לשחק כדי ביפו, ״הפועל״ של המגרש

 רק היו בישראל, הראשון משחקה את
 ״הפועל״ קבוצת כי שחשבו מאד מעטים
 בה יריב נגד נאה כר, בצורה תעמוד

מפורסם.
 ואף מעמד, החזיקו ״הפועל״ אנשי

ה את להשוות הזדמנויות להם היו
 בדקה שהובקע היחיד, והשער תוצאה,

 שהביא הוא השניה, המחצית של 22ה־
ל״האל־סיטי״. הנצחון את

 ״הפועל״ לקבוצת זו כבוד תוצאת
 כל במשך ניהלו ששחקניה אחרי באה

ורא ובראש שקול, משחק הדקות 90
 האיתנה עמידתה את לציין יש שונה

 המגן ובמיוחד ״הפועל״, הגנת של
 הקשים אף התנאים, בכל שידע, מלמד,
 את ולהרחיק הכדור את להדוף ביותר,
משערו. הסכנה

עולים האנגלים
 אנשי עלו מאוששים ובצעדים בשקט

 זאת היתה המגרש. על ״האל־סיטי״
 ביפו מגרש על אנגלים של עליה הפעם

 קבוצה עם להתמודד כדי כאורחים, —
 בתולדות הראשונה הפעם זו ישראלית,

בארץ. הספורט
פרו קבוצה היא ״האל־סיטי״ קבוצת
 בליגה נכבד מקום התופשת פסיונלית,

 היינו לא כה ועד אנגליה, של השניה
 מקצועית קבוצה של לביקור עדים

בארצנו. אנגלית
 הזדמנויות, הרבה לנו היו כבר

 היו אך אנגליות, קבוצות עם להתמודד
שהור קבוצות או צבאיות קבוצות אלה
 צבאיות מיחידות המלחמה בזמן כבו

שו במקומות וסיירו כנבחרות, שונות,
זוכ עוד כך תעמולה. לשם בעולם נים
 ״ונדררס״ אנשי של הופעתם את אנו רים

 אותן בהרכב כי אם ו״קורינטיינם״.
מה שם ידועי שחקנים היו הקבוצות

 שנכללו גם וביניהם המאוחדת׳ ממלכה
 זאת היתד, לא הרי אנגליה, בנבחרת

אחת. אגודה המהווה שלמה׳ קבוצה
 חדש דף פתחה ״האל־סיטי״ קבוצת
 במשחקה בארץ. הכדורגל של בהסטוריה

 כל את הראתה לא כי אם הראשון,
 מאומנת קבוצה ראינו הרי יכולתה,

זרי ששחקניה בכדור, השולטת היטב,
 מתחילתו המשחק קצב את ומחזיקים זים
סופו. ועד

 האורחים. התקפות כל של הבמאי היה
 , והוא מקום, בכל המגרש על נמצא הוא
 חלוצי מבין ביותר המסוכן אולי היה

 זכה מדוע לנו הראה קארטר האנגלים.
קאריירה בעל והוא במולדתו, לפרסום
 שחקני מבין מעטים רק אשר עשירה,

 בדומה להתגאות יכולים בעולם הכדורגל
 1936 שבין בתקופה כי רק נציין לה.

ה שחקן תמיד קארטר היה 1946ו־
מועמד או הלאומית האנגלית נבחרת

 בקבוצת כששיחק ,1937 בשנת לה.
 למשחק זו קבוצה הגיעה ״סאנדרלנד״,

קבוצת נגד האנגלי, הגביע על הגמר
 קבוצת של כ״קפטך וקארטר ״פרסטון״,

 ולגביע לניצחון הביאה ״סאנדרלאנד״
עצמו. המלך מידי הבריטי

 במשחק. משתתף שקארטר מענין
 הוא מכבר. לא ״האל־סיטי״ קבוצת
ומיד, 1946ב־ רק זו לקבוצה הצטרף

 עלתה משחקו, של חדשים כמה אחרי
תו היא וכעת השניה, לליגה הקבוצה

זו. בליגה החמישי המקום את פשת
 בקבוצת גם קארטר שיחק מה זמן
כבר בו אין כי ואם קאנטרי״, ״דארבי

 הצטיינו לא כי אם החלוצים, מבין
 צורת לנו הראו הרי שערים, בהבקעת
 המקום כשהחלפת מרוכזת, התקפה

רב. ובחישוב במהירות מבוצעת

תמהים האנגלים
 של התוצאה לפי לשפוט לנו אסור

 יכולתה על ״האל־סיטי״ שהשיגה 0 : 1
 נתנה האנגלית הקבוצה זו. קבוצה של
כדורגל משחקים איך מלא שעור לנו

 קופץ (משמאל)
תתקיף... גם

 הקבוצה של היפים ומיבצעיה אמציה
סוערות. כפים במחיאות ומכבדה היריבה,

מופתי סדר
 מי למופת. היה הפעם, הסדר, גם
הק של הראשונה ההופעה את שזוכר
 אותו על ״פאנרבחצ׳ה״ התורכית בוצה

 הקהל כשרוב ביפו, הפועל של המגרש
 אי שעה ובמשך המגרש, על התפרץ
 לראות שמח במשחק, להתחיל היה אפשר
 לציין עלינו וכאן מופת. ארגון הפעם

וה המשטרה אנשי של מאמציהם את
 רצו הנראה שכפי הצבאית, משטרה
 בשעת סדר להשליט שאפשר להראות

ביפו. גם גדול משחק
יחסי, באופן יפה, תוצאה אף על
 שחסר לשכוח לנו אל הפועל, לטובת

 לדרגת להגיע בכדי הרבה עוד לנו
 ״האל־סיטי״ של ביקורה ״האל־סיטי״.

 הצופים בקרב רבה התענינות עורר
 כמד, ראינו ושוב יחד, גם והספורטאים

 ספורטיביות להופעות הצופים קהל צמא
 כרטיסי כי אם מעולים, יריבים עם

 באו ביותר זולים היו לא הכניסה
 במשך לחזות כדי איש 5000ל־ ב1קר

ומחושב. שקול בדוקרב וחצי שעה
 סיפוקו. על בא זה שקהל לנו נדמה

אלכסנדרוני אלכסנדר

 ״מככי״ של הכדורגל קבוצת
לסיור לצאת מתכוננת תל־אכיב

הכל-יכול קארטר
 כולו, הקהל של לבו תשומת את
 ג׳ק של דמותו משכה הראשון, מהרגע

״האל־ של השמאלי המקשר קארטר,

 מעורר משחקו הרי העלומים, מרץ
והטכ המעולה, והטכניקה התפעלות,

 משתמש, הוא בהם המרובים סיסים
 שהקיפו האלפים בין התפעלות עוררו

חבריו יתר ביפו. ״הפועל״ מגרש את

הת בונים ואיך מנוצלת, תנועה כשכל
 רוצים אנו אין זאת, עם יחד קפה.

ש ״הפועל״ אנשי של מערכם לגרוע
 ממש- אחד את האחרונה בשבת שיחקו
 שורת כי (אם ביותר הטובים חקיהם

 כבר במיוחד). הצטינה לא החלוצים
 ביותר הטוב שהחלק בתחילה אמרנו

 וכאן ההגנה, שורת היה זו קבוצה של
 וחודורוב, ווייס מלמד, מלא שלטון שלטו

נאה. טריו —
 מראשי לאחד פנינו המשחק סיום עם

 על דעתו את שיחווה האנגלית הקבוצה
 שימצא קיווה לא כי אמר הוא המשחק.
 והוא חזק, כה יריב ״הפועל״ בקבוצת

שלנו. ההגנה שורת את מאד שיבח

לבריטים תשואות
 בהגינות התנהל בכללו המשחק

 התפעלות שעוררו מומנטים היו מלאה.
 פעם לא כשבוצ׳קה קרה כך הקהל. בין

 הקרקע מעל האנגלי יריבו את הרים
 שחקני ויתר ונפל, מעד שהלה אחרי

 בדרכיו, הנראה, כפי הלכו, ״הפועל״,
 אה לחצו מקרית התנגשות כל ואחרי

 האטמוספרה היתד, בכלל יריביהם. ידי
 רק לא מריע כשהקהל ספורטיבית,

לבד גם אלא המקומית, הקבוצה לכבוד

 הראשונה הארץ אירופה. בארצות ארוך
יוגוס תהיה ״מכבי״ קבוצת תבקר בד,

 שביקרה הקבוצה עם תפגש ושם לביה,
 קרילה״. ״נאשר, חדשיים, לפני אצלנו

 לצרפת, מכבי קבוצת תטע מיוגוסלביה
 המקומות בכל ולהולנד. לבלגיה ומשם
 קבוצות עם משחקים ייערכו הללו

מקומיות.

 ספורטיביות משלחות שתי
 הארץ. את שעבר בשבוע יצאו

 מ־ בנות 16 כללה הראשונה הקבוצה
אלי על לתחרויות ו״מכבי״, ״הפועל״

ה בבודאפשט. בכדורסל אירופה פות
 טניסאים, שלשה כללה השניה משלחת
 נבחרת נגד מספר ימים בעוד שישחקו

 גביע על התחרויות במסגרת פולין
 משחק ללא ישראל עברה כידוע דייוויס.

 הללו. המשחקים של השני לסיבוב מיד
פספסו). הבנות כי אנו שומעים (בינתים

השלב יעלה לירות 150 ל קרוב
 הנבנה האיצטדיון, בנין של הראשון

 מוכן יהיה האיצטדיון ברמת־גן. כעת
הש המכביד, פתיחת של החגיגי לטקס

 שנה הסוכות בחג שתתקיים לישית,
בארץ, זו

שחקן הקבוצה. של וה״קפטך סיסי״

רוכינסון האנגלי השוער
! בדיוק לא ...אבל

3>656 מם׳ הזה״׳ ,העולם


