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בחום נמסו הרגלי□
 לאמרה סמוכין מחכים״. דירושלים ״אוירא

 הצעירים מגרש על בעליל השבוע נראו זו
בירושלים. הניצרים
הרא הליגה לאויר באה ירושלים בית״ר

 שהיה ולאחר קשיב, חבלי־לידה לאחר שונה
 פלא, זה ראה אך רציני. קיסרי בניתוח צורך

 והפך לאינקובאטור תחילה שנזקק פג כאותו
 הפכה כך ומדושן, ערני לתינוק מהרה עד

 במגרשה לה כל־יכ לשליטה קבוצה אותה
ה קבוצות עם במשחקיה הפסידה לא שלה,
למש פרט בביתה׳ שנערכו הראשונה ליגה

תל־אביב. תכבי על־ידי הוכרעה בו אחד, חק
 את הירושלמים הפכו האחרונה בשבת
ה פתח־תקוה, לחפועל אף לסיוט מגרשם
 אותם הביסו בטבלה, השני במקום עומדים
.1:2 בתוצאה

מנצ ירושלים בית׳׳ר משנהנתה פחות לא
שהת תל־אביב, מכבי ממנו נהנתה זה, חת

 פתח״תקוה הפועל עם רב זמן משך פתלה
נקודות. 3 בהפרש זכתה הליגה, בכורת על

 תל־אביב מכביי אולם, ׳התריסר. קציר
ה את פתחו בקלחת, רגלם את טמנו לא

בסי שעמדה חדשה׳ במסורת האחרון בליץ
 האחרונים, המשחקים בשני חצי־התריטר. מן
ברג קצרו חיפה, והפועל חדרה הפועל נגד

 מענה כל ללא משחק, בכל שערים ששה ליהם
 הדשא רקע שעל למרות היריב. מרגלי

 בלוריותיהם התנופפו לא בבאסר, המוריק
ובנ רזניק נח ישראלי, שמואל גלזר, שייע של

ה משחקניה ארבעה — רבינוביץ׳ ימין
רג החסר את מילאו — הקבוצה של בולטים

 יוסלה של הלונדוני מהקור הקפואות ליו
הישר בחום מהרה עד שנמסו מירמוביץ׳,

ששה. מבין שערים ארבעה כבשו אלי,
 לא רב זמן מזה היוצרות. נתחלפו

 כזה הפכפך, כה במשחק הכדורגל אוהדי חזו
 הפועל מגרש של הדשא מרבד על שנערך

 כבשו התחרות תחילת עם מיד פתח־תקוה.
 מכבי משערי שנים כפר־סבא הפועל חלוצי

השוו לאחר־מכן ספורות דקות פתח־תקוה.

 יותר מאוחר העלוה התוצאה׳ את המכבים
מכ בנצחון עוד פקפק לא איש .2:5 כדי עד

עונ בעיטות שתי אולם המכבים, של ריע
 ,4:5 כדי ההפרש את צימקו מטר 11מ־ שין

 הפתח־ הקהל התלהבות את במקצת ציננו
תקואי.

 וייס, וישראל ימים היו התעגל. המאזן
 על הגן תל־אביב, הפועל של הוותיק הבלם
 נשתנו, הזמנים בחירוף־נפש. קבוצתו שער

 נחלץ היריב, מתקיפי מפני להגן ובמקום
 קבוצתו מתקיפי שורת כבוד על להגן וייס
כ משחק החל לקוו־האמצע, עלה הוא שלו.
 רגליו, את בייש לא כאן גם מרכזי. חלוץ

 שוב האחרונה׳ בשבת רבים. שערים הבקיע
 לרשת דרכן את מבעיטותיו שתים מצאו

רמת־גן. הפועל
 מכבי קבוצות בין ההדוקים הידידות ליחסי

 לא מעולם מוניטין. יצאו וברחובות בנתניה
 אחרת או זו לקבוצה מובטח נצחון היה

מזלה האיר האחרונה בשבת השתים. מבין

 במחיר הנצחון את שקנתה נתניה, מכבי של
אחד. שער

 נצחון, במטע לאחרונה שהחל חיפה, מכבי
 את שגייס ביריב האחרון במשחקו נתקל

 המטרה להשגת אמצעי כל וקידש כוחו כל
 החיפאים יד שהיתה לאחר נצחון. — האחת

 את עילאי במאמץ הפכו )2:1( התחתונה, על
 על )2:3( מנצחים ויצאו פיה על הקערה
חדרה. הפועל

שחייה
כזכיות וותק

חתי מ׳ 100ל־ בגביע בטח יזכה ״נחציה
 שנכחו הצופים ממאות אחד הפטיר רה,״

 חללי עשרת לזכר המסורתי המשרה במפעל
העצמאות• במלחמת שנפלו ישיאל מכבי

מפעל אחת. ונערה גברים תשעה
 הפעם זו השבוע ,א ביום נערך העשרה

 נחום זכה הקודמות, השנים בשש השביעית.
 גם חתירה. מ׳ 100 כמשהה בוך (נחצ׳ד,)

 את שיערער שתיין בעין נראה לא השנה
ב בגביע זכה וה־א זה במשחה עליונותו

השביעית. פעם
 בזכיות ותק בע$ הוא אף אחר, שחיין

 נסט, (גינטר) גבריאל היה העשרה, מפעל
 200 את ראשון שסיים המוצק, הגוף בעל

החזה. בסגנון המטרים
מש הוא החללים של לזכרם מיוחד משחה

 קבוצה כל מטרים. 50>^10ל־ השליחים הה
 אחת. ושחיינית שחיינים מתשעה מורכבת
ו במשחה זכתה ברית־מכביס־עתיד קבוצת
 למרות לבוגרים• חוש ארצי שיא השיגה

ריבנר. שושנה של השתתפותה
 רצינית הפתעה אירעה הכדור־מים במשחק

השלו בשנות ישראל אלוף חיפה, כשמכבי
 את ניצח ליושנה, העטרה את החזיר שים.

.3:5 ברית־מכבים־עתיד
 הורי חילקו השונים למנצחים הגביעים אה

החללים.

כדורעף
משריד־ האלוף

בן אמנון את עוד יראו לא שריד ילדי

 שבועיים־ מדי בקיבוץ להופיע שנהג משקם
 עוד יראו לא הם המבהיקים. במדיו שלושה

 המשק, חברי על האהוב במשחק אמנון את
 לא אף בו. הצטיין שכה כדורעף, משחק
 הרקו־ במעגלי לאמנון תחליף למצוא יוכלו

בהם. להתמחות הרבה שכד, העממיים, דים
 העמק־יזרע־ במשק וחונך גדל ),18( אמנון

מאו אחד היה לצה״ל, כשהתגייס שריד. אלי
קרביות. ליחידות להתנדב שבחרו הרבים תם

 שעבר בשבוע בישרו מרעישות ידיעות
 בחאן־יונים. צה״ל שביצע התגמול פעולת על

 אחד. והרוג פצועים כמה היו לכוחותינו
• •• לביא. אמנון :ההרוג

דקות 5:10,8 •
מורוביץ. זיגמונד הפועל, בלם הארץ: על ••

כפר-סבא•• לרשת ברמלי מרגלי שער
ניצח לא העונש
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