כדור־יד בגמנסיה "הרצליה"
במשחקי "גביע דוד׳ /בגמנסיד,
הרצליה נסתיים כבר הסבוב הראשון
והחלו בתחרויות הסבוב השני.

״שיא״

1

שמונה שערים "נקיים" שכבשה ה 
מחלקה  6ריאלית ב׳ קבעו שיא בהב־
קעת שערים במשחקי גביע דוד השנה.
את השערים האלו ספג שוער  8חק 
לאית ב ,שעמד אין אונים מול מבול
הכדורים שהגיעו לשערו לעומת שוער
הששית שהיה מחוסר עבודה.
במשך כל  14דקות המשחק שלטה
הששית על המגרש והדגימה משחק
יפה ולאחר לחץ בלתי פוסק זכתה ב־
נצחון מכריע.
עד ההפסקה הובקע שער השמינות
רק שלש פעמים — ע״י רענן — אחד
מהם ממכת עונש.
במחצית השניה שחקה ה־ 6כאות
נפשה ,והיא היתה נותנת הטון .רענן
הבקיע  3שערים יפים ,ובקשט ולוני
תרמו אף הם את חלקם בשלל .השע 
רים .והתחרות נסתיימה בתוצאות 0:8
לטובת הקטנים.

עם נצחון זה עברה  6ר׳ ב׳ ,לסבוב
השני ותתחרה נגד  8ר׳ א׳.
הרכב ה־ 6היה :צבי ,שלומי ,יעקב.
לוני ,רענן ,בקשט.
7

ר״ג —

7

ר״א

)1:2( 1:4

נצחון מוצדק הושג ע״י  7ר׳ ג׳ על
 7ריאלית א׳ כשעור  7 .1:4ריאלית
ג>' היתה הקבוצה הטובה יותר על
המגרש ונצחה ללא מאמץ רב .לולא
הכדורים הרבים שפגעו בקורה היתה
התוצאה גבוהה יותר.
משחקה של הקבוצה המפסידה היה
בינוני ובעיקר התרכזה בהגנה .אם כי
את השער הראשון הבקיעה ר א׳ הרי
ידעה ר׳ ג׳ להשוות ולהשיג יתרון עוד
במחצית הראשונה וע״י שני שערים
נוספים במחצית השניה קבעה את ה 
תוצאה הסופית .1.4
השערים לטובת  7ר׳ ג׳ הבוקעו ע״י
עמום ( ,)3יצחק ( ,)1ואילו את שער
הכבוד לזכות  7ר׳ א? השיג שמואל
בדקה השניה של המשחק.

מפחדים
שחקני  8ר' ג׳ לא הופיעו למשחק
נגד  8ר׳ א' ולכן הפסידו ללא משחק.
8

ר״ב —

6

ר״א —

)0:5( 0:7

השמינית אלופת אשתקד נצחה ב 
קלות את הששית למרות שהופיעה ב 
הרכב חלש .אצל שחקני הששית ני 
כר חוסר תיאום וחולשה רבה במכות
לשער .לעומתם השמינית בעלת טכ

ניקה ונסיון שחקה משחק סוג והצ 
ליחה להבקיע  .את שער הששית פע
מים רבות .מבין השמינית הצטיינו ה 
אמצעי והחלת הימני ובקבוצת הש-
שית השוער דוד לוי.
6

ר״א —

6

ר״ג —

):1( 2:3

שתי הקבוצות הן כעלות טכניקה
גאה ולשתיהן נסיון רב אבל משום מה
לא הצטיין המשחק במיוחד .לאחר ש
כל קבוצה הבקיעה את שער חברתה
לסירוגין הצליחה ר״א להבקיע שער
נוסף ולזכות בנצחון .לבני  6ר״א היה
יום חלש למרות שהשערים שספג הין
די יפים .עמיצור וישראל בהגנה ידעו
לעמוד על משמרתם ואין להאשימם
בשערים .בין החלוצים שרר אי־תאוס
אהרן היה מסוכן בהתפרצויותיו .לעו
מתם שחקו חלוצי  6ר״ג בהכנת ה
הגנה שחקה בינוני ואילו את השוער
יש להאשים בשער השלישי .המשחק
מתחיל בהתקפה מצד 6ר״א שבעקבו
תיה בא השער הראשון את השער
הבקיע אביחי .שלש דקות לאחר זה
מצליח ישעיהו לירות לשער  6ר״ג ל
אחר קומבינציה יפה ואף מזכה את
קבוצתו בשער .עד המחצית א? ה
תוצאה משתנית.
בדקה ה־ 2של המחצית השניה מגדיל
ברוך מ 6ר״א את התוצאה ל־ 2:1ו
שוב משוה ישעיהו .דקה או שתים לפ
ני סיום המשחק מצליח ברוך לזכות
את קבוצתו בשער נוסף ובנצהון לא
חר מטירה מדויקת מאביחי .לאחר נצ
ח ון זה שהוא השני ל־ 6ר״א עולה
קבוצה זאת למשחקי חצי הגמר.

ב .ח.
אהרן רוזנפלד הי״ו

נולד בשנת  1924ברוסיה .עלה אר 
צה  pכמה חדשים .עוד בקטנותו הת
חיל להתמסר לספורט והתענין במיו
חד בכדור רגל .שרת  5שנים בברי-
גדה העברית ועבר בשלום את כל מס-
עידג חבר מכבי חיפה מ 10שניםp .
 23היה במותו" .אדלה" כפי שכנוהו
חבריו הרבים ,היה צעיר מוכשר מאד
וחברותי ,חביב על כל מיודעיו ומכ
ריו ,עליז ,וחיוך רחב .נסוך תמיד על
פניו הטובים ,עם מותו האכזרי אב
כדוו-רגלן
דה :חיפה  .הספורטיבית
משובח וחשוב .ח.בריו הרבים לווהו
בדרכו האחרונה וחלקו לו את הכבוד
האחרון.
ת .1 .צ .ב .ה.

האליפות העולמית בטנים השלחן

מכבי א״י-נורדיה א״י

האת ויקמור כרנה
(אלוף עולסי בטגיס־השלחן לשעבר)

רק  21לאומים שלחו י את באי־כחם
להשתתף בתחרויות על האליפות חען-
לסית בסגיס-השלחן שנערכו בשנה העב 
רה בפריז .השנה ניתנה הזכות להתאח 
דות סניס-חשלהן האנגלית לארגן את
התחרויות הבידלאומיות .והן תערכנה
ב־ 11—4פברואר ש .ז .בווסבליי .מקוים
כי  30סשלחות תקחנה חלק בתחרויות
חנ״ל.
המשחקים יהיו על גביע סווייטויגג,
אשר הנהו בערך כגביע־דייווים בטנים.
אנגליה סרס זכתה בגביע הזה עד כה.
ג׳וני ליש הוא השחקן היחיד .שכבר
מעתה אפשר לקבוע בודאות ,שישחק
בנבחרת של בריטניה בוימבליי .ריכרד
ברגסן ואני הננו .רשאים לשחק בשם
אנגליה (שני שחקנים יהודים אלה ,קבלו
אם נשחק
השגה אזרחות בריטית
בויסבליי או לאו ,זאת תקבע הועדה
הבוחנת.
גביע קורביון הנהו גביע־סווייטלינג
של הגברות .הגברות ורה דץ ואליזבט
בלקבורן זכו בו בשנה העברה בפריז
עבור אנגליה .אילו ידעתי שאליזבט
תשחק גם הפעם ,הייתי מנבא שהגביע
ישראל בידי אנגליה .היא אבל חיה עתה
בארצות־הברית ולפרות זאת שבינתיים
נוספו לנו שחקניות מדרגה ראשונה,
הרי ישנס הסכוייס לגצחון גם להונ 
גריה וצ׳בוסלובקיה והגביע יכול לנדוד
אליהם.
יש לי הרגשה שהתחרויות על אליפות
תהיינה הגדולות ביותר בדברי ימי טניס
השלחן ואף תהיינה חריפות מאד .בשנות
המלחמה היו לעמים אחדים אפשרויות

I

כפי ששמעתי ישנו ספק אם סלר
וטרבה יוכלו לבוא לשחק .אבל אם תת 
אמת תקוותנו והם יבואו ,יהיה קשה מאד
לראות את צ׳כוסלובקיה מפסידה את
גביע סווייטלינג .באותו הזמן אץ אבל
לשכוח שהאמריקאים עלולים תמיד להפ 
תיע את זולתם.

>

מאת ח י י ם ו י י ן
הסוגים
לפי
בספר למעלה  1000-0תרגיל* ,התעמלות שמחולקים
והגיליס השונים ( 3001צילומים) p .מכיל הסקר מערכי שעור
לכתות ביה״ס העממי והתיכוני ,להתעמלות בללית ולמתנות.
מחירו  1.150לא״י — .להשיגו בכל בתי מסחר לספרים,
*ניכ___ ________ __ _,

"בייזבול" המשחק העממי בארה״ב

שר1י דלןות  -שני שערים
בדקה ה־ 40מובקע השער השני לטו
בת המכבי ,בן־דרור שולח מסירה ארר
כה לצביקה ,האחרון מצליח לעבור שנים
מאנשי נורדיה ומוסר ללזר שאינו מה*
סס ובועט וקובע .2:2

שער הנצחון

שלמח מת:

יגע ,23 .צבע ,25 .שלח ,27 .עשב,30 .

חית־רכיבה ,32 .גלד ,34 .חי במים.
 ,36פירצה ,38 .רשע ,39 .נחל,41 .
מכשיר לסיוף ,43 .מרחב ,45 .מיץ
העין ,47 .מגרש המשחק ,48 .דשן.
מאונך ,2 :קו ,3 .קושרים בו
מלך העוף ,11 .שומר ,12 .מכשיר מרוץ
 ,6 .42 ,5שושנה ,7 .מרפא חולים,9 .
שליחים ,14 .נם ,17 .הראשון בקבוצה.
 ,19צמר קשה ,22 .עץ ,24 .כלי זין.

 ,26משב האויר ,28 .עץ ,29 .מכשיר
למשחק ,31 .רז ,33 .אף הפיל ,35 .מלא.
 ,37פסוע במחול ,40 .מאוחדים,42 .

זחל ,44 .מלת יחס ,46 .לאום.

ביזבול (כדור הבסיס) הנהו אחד ה 
משחקים הכי חביבים בארצות־הברית•
לראשונה נודע ע״ד המשחק בשנת 1330
בפקודה של המלך אדוארד וד ,3שאסר
את עריכת "משחק הריצה והחלפת המ
קומות" בקרבת בית הפרלמנט ,למען לא
יפריעו השחקנים לישיבות הפרלמנט.
במשחק זה אפשר להכיר את משחק
חביזבול .עדי ראיה כתבו על־דבר משחק
שראו בשנת  1770על הככר שעליה קיים
היום המוזיאון הבריטי בלונדון ,זה היה
משחק ביזבול בין שתי קבוצות בנות
 12איש כל אחת.
כל זה היה בעבר ,כיום אץ איש מש 
חק ביזבול באנגליה ,לעומת זאת נפוץ
מאד משחק זה באמריקה .את המשחק
משחקים על דשא והשחקן חובט במחבט
את הכדור הקטן ששחקן יריב זרק עליו.
החובט צריך כאותה שעה עד שהכדור
יגיע שוב לידי זורקו לרוץ ריצה מהירה
ער הגיעו אל התחנה .אם הוא מצליח
לעבור  4תחנות הנמצאות בארבע פינות
המרובע ,הרי הוא השיג עבור קבוצתו
ריצה אחת .הקבוצה שלה מספר ריצות
^ני גדול ,זוכה במשחק.
התפתחות המשחק הזה באמריקה היא

ענקית הן כץ החובבים והן בין המק
צועיים .שחקני הביזבול הנם מפורסמים
בארה״ב• ביב רות ,שחקן בטבול מה 
טובים ביותר באמריקה בעבר׳ עודנו
אחד האנשים הכי מפורסמים בארצות
הברית.

הבועט מיד לשער ,הכדור פוגע בוייס
ומטעה על ידי כך את ■שולמן הפונה לצד
השני והכדור נכנס לרשת2:3 .לטובת
נבחרת המכבי•
התקפות מסוכנות ומהירות משני הצ 
דדים ,אופיניות לדקות האחרונות של ה 
משחק .נורדיה מתאמצת להשוות ולשוא.
שריקת השופט קובעת נצחון למכבי.

 -חכל לסם .מוריפזץ! -

מאת וילי מייזל

מי ומי כמשחקקיפ-האולימסיים
מאת ג׳ק קרומם
האליפות העולמית כטנים־שלחן
מאת ויקטור ברנה

משווק נועד לדוגמא
מכבי ״אכרדם״ -
חשחר "כר-כוכבא"

( 0:1י)0:

משח זה נערך על אצטדיון המכביה
(בתור משחק מוקדם לנבחרות מכבי
ונורדיה) .והקהל הרב נהנה ובא על
ספוקו ממשחק זה.

מהלך המשחק
מכבי אברהם מתחיל בהתקפה וגם
קבוצת השחר אינם טומנים  orבצלחת.
שער הנצחון הובקע בדקה ה־ 20לערך
על ידי הקיצוני גבריאל ,זה בא מצרוף

יפה של אזר נח וגבריאל.
במחצית השניה מורגש יתרונם של
המכבים והם תוקפים מרבית הזמן.
בדקה ה־ 10ודר 5מתפרץ יוסף החלוץ
המרכזי של המכבי ומנסה להבקיע את
שער השחר ,אך השוער מפריע בעדו
וכך מציל שוער השחר  2שערים בטו 
חים.
יש לציין בהשחר את אברהם השוער,
ובמכבי את פאסוף המגן ,והמקשר נח.

יוסח ננולדשטץ

פנת ה מכבי הצעיד"
צנוע ומסוגר בתוך כתלי ביתו ,פעל
סניף המכבי הצעיר בתל אביב ,בחנוך
הגוער סכל שדרות העם לקראת ה 
תפקידים היעודים לו .פעולתו התבט־
אה בחנוך ספורטיבי ורעיוני בפתוח
הגוף והכנה נפשית של חניכיו ,אשר
לא הכזיבו ,והוכיחו בכל עת את יעי
לות החנון■ אשר קבלו :אם בהענות
לגיוס בכל צורה שהיא ובכל עת ,או
בפעןאז צבורית זו או אחרת ,תמיד
נענו חניכי המכבי הצעיר ברצון ומ
תוך הכרה לפעולה הנדרשת.
מלכד כסה הופעות חיצוניות כגון
מוסים ,נשפי חנוכה מסורתיים וכר,
לא ניתנה לו למכבי הצעיר הזדמנות
להוכיח לקהל הרחב את עבודת "הנ 
מלים" שנעשית יום י־ום" שעה שעה
בתנועת נוער זו.

והנה נהרע לו צהר ,אשר דרכו
תן הזדמנות נאותה לקהל הרחב
שקיף פגימה לתוך כתלי בנינו —
פינת המכבי הצעיר׳ אשר הקדשה
נועת זז ע״י מערכת אספקלרית
פורט בעתוגה הספורטיבי הנכבד.

תג־
לה-
זוהי
לת 
הם־
אץ

הננו
 .1בהתאם להחלטת ההנהלה,
מתכבדים להודיעכם שהחל מהשבת
 ,11.48הנכם מהיייבים לגבות מכל כר 
סום מיסה ,נוסף על המחיר הרגיל
המודפס על הכרטיס ,את מס האולימפ 
יאדה כדלהלן:
 10מיל מכל כרטיס כניסה שמחירו
פחות מ־ 199מיל 20 .מיל מכל כרטיס
כניסה שמחירו  199מיל ויותר.
האגודות מחויבות להעביר את הכסף
שייגבו ע״ח מס האולימפיאדה ביחד עם
ה* 10%מהמשחקים ,תוך  5ימים מיום
המשחק (ממס האולימפיאדה — אץ ל

מתקבלים תשבצים לפרסום .נא לער
כם לפי התשבצים שהופיעו כבר ולהמ 
ציאם לעורך לא יאוחר סיום ד׳ •בשבת

מאת הרולד אברהמם

בדקה ה* 42מוסר בן־דרור לצביקר.

ההתאחדות הא-י
לכדוי־גי מודיעה:

תשבץ מס׳ 5
מ א ו ז ן ,1 :מכשיר התעמלות.
 ,4בהמה ,8 .בעל מום ,10 .בדיה,13 .
מיץ ,14 .מרוץ הדם ,16 .לא חם,18 .
איבו► מהגוף ,20 .ארץ-ישרא,21 £

 -גם לארזרים חלק כתחלה -

(סוף מעמוד ראשון)

יותר טובות ולה הצליחו לשמור על
רמת משחק גבוהה .בשנה האחרונה
עברה על כל העמים כעץ תקופת ארגון
מחדש וחפוש אחרי כשרונות חדשים.
מענץ יהיה לראות אם מחזיקי האלופיות
הנוכחים בוהומיל וואנה (צ׳כוסלובקיה)
והעלמה גיזי פרקם (הונגריה) יצליחו
להמשיך בהחזקת האלופיות שבידיהם.
ברור הוא שיהיה עליהם להלחם קשה.
נגד מתגדים חזקים.
בין אלה שיוכלו ללחוץ על וואנה
ישגו חברו בקבוצה סרבו (שכלל את
וואנח בץ קרבנותיו בנצחו באליפות
הבריטית במרס ש .ע ).אגדריאדיס וסלר
(מחזיקי אליפות הזוגות העולמית ,יחד
טרליה ,בא אף הוא מביתו החדש לג*
ברג (שבדיה) ,הגינואר ואמורסי (צרפת),
שיף ומילם (ארה״ב) .אמנם שיף אכזב
במשחקו מחוץ לארצו ,אבל יתת שב-
חסצאו בסצנררוח מיוחד יפתיע את
בלנו .אץ גם לשכוח את ריכרד ברגמן
או את חברי למשחק לזלו בלאך.
■מיכאל שבדוד ,מחזיק תואר אלוף־
היחיד העולמי בעבר ,חי עתה באוס
טרליה ,בא אף הוא מביתו החדש ולנ 
חול שוב בתוארו .לפני המלחמה החזקנו
יחדיו במשך שש שנים רצופית את
תואר הזוגות.
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מליון זה:

שלם שום אחוזים להתאחדות).
 .2החל מ־ 4.1.48אסור לאגודות למ 
סוך למכירה את כרטיסי הכניסה הנמצ 
אים כעת ברשותן ועליהן להחליפן נגד
כרסיסים חדשים.
 3האגודות תוכלנה לקבל את הכר 
טיסים החדשים (עליהם מודפס גם בול
מם האולימפיאדה) החל מיום ,6.1.1948
על סמך הטופס המצורף שהן מתבקשות
למלאות ולחתום כחוק (חתימה וחותמת
רשמית).
משרד ההתאחדות לא יחליף ולא יו 
ציא שום כרטיסים חדשים אלא ע״ס טו 
פס ההזמנה.
 .4תענשנה בכל חומר הדין כל עברות
על הנ״ל.

מלים לתאר את צעדה הנבון הזה אשר
כלל בסנה זו לתכנה ולרוחה.
אנו מקוים כי ההורים ,החניכים וה 
מדריכים ידעו לנצל הזדמנות זו אשר
לא קל היה להשיגה ,ואשר תועלת
רבה צפונה בה לסניף ולתנועה בכ 
ללה.
את החמר נא להמציא לפי הכתובת:
פינת המכבי־הצעיר ,בית המכבי ,ריח׳
המכבים תל־אביב.
מערכת זו עשתה .כי מאות ילדים מת 
חנכים בתנועה זו ,ומן הנכון היה ש 
הורי הילדים והצבור הרחב יוכלו לר 
אות ,להשקיף ,ואף להעיר ולהציע למ 
נהלי התנועה דרך במה זו אשר נתגת
כאן.
בפנת המכבי הצעיר תנתן מדי פעם
סקירה על הנעשה בשורות המכבי
הצעיר — ,פעולות ,תכניות ,מפעלים
ספורטיביים וכו׳ ,כ״כ ינתנו שעורי
דוגמא ומשחקי נער שונים אשר יוכלו
לשמש חומר למדריך ולחניך .יחד עם
זאת תשמש פנה זו ,במה לחלופי ־
דעות ורעיונות לחניכי המכבי הצעיר
והוריהם .בשמחה רבה יודפס כל חומר
אשר יומצא וימצא ראוי ומתאים לה־

התחרויות אמרן כא״ק
בשבת  17.1.48לפני הצהרים תתק 
יימנה באצטדיון המכביה בת״א תחרי־
יות־אמונים באתלטיקה־הקלה לגברים,
גברות ונוער ,התחרויות האלה נועדו
עבור ספורטאי תל־אביב וסביבתה.

רוסיה והספורט
רוסיה הסוביטית מוציאה מאוח
מליונים רובלים מדי שנה בכדי לה 
קים אתלטים מאומנים המוכנים לע־
אזרחים
מליון
בויה ולהגיה .כ־12
רוסים עברו מבחן בתרבות הגוף לק־
י-י- -1צייו "מוכן לעבודה ולהגנה על
רוסיה המועצתית" .על ידי חנוך מל־
יונים אנשים ונשים ב״ספירט" הכי
נה הממשלה הרוסית את המליונים • 1
אלה גם להגנה.
לדברי דימטרי פיסטניקיב ,סגן ה
יו״ר של הועד הכל־רוסי לתרבות ה 
גוף ולספורט היה תקציבה של רוסיר
המועצתית לפתוח הספורט בשנת 1946
 14.185מיליון רובל ובשנת  1947הוק 
טן התקציב הזה ב־ .36%בבתי החרו 
שת ומוסדות החנוך הגבוהים קימים
כ־ 70אלף אגודי ספורט .במשך תשעה
חדשים בשנה הנוכחית נערכו ברו 
בענפי־
סיה כ־ססז אלף תחרויות
ספורט שונים ו־ 15מליון ספורטאים
מכל הצוי רוסיה לקחו חלק בהם.
בתחרויות הסקי לקחו חלק בשנת
 5.580.000 — 1946איש.
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אספקלריה מל הספורט ,האחראי נ י.כחן .העורך  1יוסף יקוחיאלי גחלת בניסץ  .52חדר  28סל .4653 .דפוס יו .מחט .פץ  ,7טל ,2495 .ההפצה דוד מופל ומיו.

 5דקות שהכריעו גורל משחק
מאת כתבנו יעקב אפלויג
 8000צופים שנוכחו אתמול כמגרש האצטדיון כתחרות כין
הנכחדות הארציות של מכבי ונורדיה היו עדים למשחק מהיר
ודרמתי שנמשך  90דקות והגיע לשיאו ברקותיו האחרונות כהם
הבקיעו המכבים שני שערים שהביאו להם נצחון יפה ומוצדק
נבחרת המכבי הופיעה למשחק זה
בלי  3מטובי שחקניה ,אברהם בנדרסקי
יהושע גלזיר ויוסף מירימוביץ ,שנעדרו
מפאת עניני בטחון .אף על פי כן לא
הכזיבה הקבוצה אם כי לא הראתה את
משחקה הטכני האופיני ,והתרכזה במש 
חק מהיר ואמביציוני של שחקנים בוד 
דים.

גם בקבוצת נורמה בעדרו אי אלו
שחקנים ובראשם סימון מירושלים -
התוקפן בין חלוציה ,לעומת הנבחרת
המכבית לא הדגימה נורדיה משחק משו 
בח ,שחקניה התרכזו אף הם במשחק
מהיר ותוקפני שנסתיים לרוב ביריות
לשער .אם כי סיימה בנצחון את המח 
צית הראשונה לא יכלה לעמוד בפני
כח המחץ של המכבים .ובידי המכבים
עלה לפרוץ את שערם פעמיים במשך
המחצית.

השופט לישינסקי
את התפקידים הקשים ביותר בתחרות
נפל על השופט לישינסקי ולמרות שכמה
מההחלטות נתקבלו באי ספוק ע״י הק 
הל הרי אין להאשימו בכך נוכח המשחק
החזק שניהלו שתי ה״״חרות.

ה-ח של מככי
מזרחי שמלא את מקומו של בנדרסקי
לא היה בטוח ביותר .אף על פי כן עצר
מספר כדורים מסוכנים .את השער הרא 
שון יש לזקוף לא במעט על חשבונו.
בתחילת המחצית השניה לאחר שיסצע
נכנם במקומו גרינגוז שמלא את תפ 
קידו על הצד היוטר טוב .המגינים חסון
ושלומזון ,שהיה השחקן הטוב ביותר על
המגרש ,הוו חומת מגן חיה לקבוצה
נוכח ההתקפות המרובות של היריב.
בין החלוצים בלס ביותר צביקה וש 
מואל בן־דרור במחצית השניה ,שהיה
עמוד התוך של שני שערי הנצחון,
בכר התמצא על המגרש רק לאחר שקבל
קבל תפקיד החלוץ המרכזי .התפרצויו 
תיו סכנו לעתים קרובות את שער נור־
דיה.

נבחרת נורדיה
לשולטן בשער היה זה יום גדול ,ומש 
חקו זכה לתשואות סוערות .הוא הוכיח
כי אכן הוא יודע את תפקידו .יצחק שני־
אור ולוניה בלמו את רוב ההתקפות
והדגימו משחק נבון .גם הרצים הראו
משחק יפה ובראשם עמד ויים .עמוד
השדרה של שורת החלוצים היה בוגד־
נוב שמלא את תפקידו בהצלחה מרובה
ופעמים רבית העמיד את שער היריב
בסכנה .משחקו של וורמש שחלק כדו 
רים רבים לחבריו היה טוב וראוי לציון.

בוגדנוב מחטיא.

"נורדיה“ א”י

הרגק הדרמתי
בדקה ה־ 15מתהווה מצב  ppnביותר
ליד שער נורדיה .מסירה גבוהה של
סידי נקלטת על ידי ליטואק העומד בל 
תי מכוסה ליד השער ,שולמן יוצא לק 
ראת הכדור אך אינו מצליח לתפסו
והודפו לרגלי צביקה היורה לעבר שער

ריק ,כולם בטוחים בשער ,אולם בשניה
האחרונה מופיע שניאור ומציל שער
בטיח.

השקר של כוגדנוב
טרם התאוששו המכבים מהתקפתם
מחזירה נורדיה התקפת בזק ,במהירות
מפליאה "טס" הכדור למרכז ,דולה מו 
סר מסירה ארוכה לאריה והאחרון מם־

מאוחר יותר עומדים שוב מגיני מכבי
בפני התקפות בזק של חלוצי ונרדיה
אך הם מצליחים להדוף את הכדור.
בדקה ה־ 24מוסר ורמש לבוגדנוב ה 
מעביר למרכז ושמואל העומד קרדב ל
שער יורה מעל הקורה.

הקבוצות קולות קל המגרש

שולמן מציל שער
בדקה ה־ 26בועט סידי "פצצה" ממר
חק של  16מ׳ לשער נורדיה ,ושולטן.
ב״קפיצת דג" נהדרת הודף את הכדור.
הכדור מתגלגל לרגלי אלי גולדפרב ה 
מוסר לסידי שעומד בפני שער ריק ,ובו
עט אבל ...ל״חוץ" התקפת נגד של נור*
דיה נהדפת בהצלחה ע״י שלומזון .ור
מש מוסר לבוגדנוב׳ מגיני מכבי עטים
על הכדור אולם כתוצאה מהתנקישות
ביניהם ממשיך הכדור בדרכו ,שמואל
מתפרץ ומוסר לאריה וזה יורה מעל
הקורה.
מכת קרן ראשונה נקלטת בדקה ה־31
בידי מזרחי.

הכקיטה נורתה -
 המשחק התחילאם כי נבחרת מכבי פותחת במשחק
עובר הכדור לרגל■ נורדיה ,וחלוציה
עוברים לשער מכבי .מיד אחרי זה נה 
דפות שתי התקפות ע״י הגנת נורדיה.
בדקה ה־ 4מתפרץ בוגדנוב ,עובר על
חסון וממרחק של  16מ' יורה לשער,
מזרחי בזנוק נהדר מצליח לקלוט את
הכדור .מכאן ואילך נמשכות ההתקפות
לסירוגין .בדקה ה־ 8מבצעים המכבים
שורת התקשות יפות שרובן מסתיימות

הכדורים שהחטיאו
דקה מאוחר יותר מוציא בן־דרור
את הכדור מרגלי אריה רהתקפת נורדיה
נהדפת• חלוציה חוזרים ותוקפים ונה
דפים וחוזר חלילה .לאחר שמכבי מש-
תחר מההתקפה מבצע  *toהתקפה נג 
דית ויורה לידיד של שולמן.
עקב שגיאותיו של חסון בדקה ה־35
שבמקום למסור את הכדור למזרחי ,הוא
מוסר לשחקן בורדיה נתהווה מצב מסר
כן ליד שער המכבי והכדור מחטיא ב
סנטימטרים.

ב״חוץ".
בדקה ה־ 10מוסר ליטואק ללזר ,וזה
מובילו עד למרחק קטן מהשער ,אולם
יורה ישר לידיו של שולמן.

מזרחי מול כוגדנוב
בדקה ה־ 12מתפרץ בוגדנוב עם ה 
כדור לשער אולם בשניה האחרונה מצ 
ליח מזרחי להשתלם על הכדור .מצב
דומה לזה הולך ונשנה פעם ופעמים אך

לכבוד ראש השנה  1948פרסמו מדו
רי הספורט של העתונים הגדולים מש
אלות של עסקני ספורט ידועי־שם .הנני
מוסר אחדות מהן שמהן משתקפות חויות
ספורט מענינות.

שרלס בושן ,אחד המומחים הגדולים
לכדורגל מביע את המשאלה הבאה:
מהפכה ללא שפיכת דם תתחולל לקבי
עת כדורגל אחיד בגודל אחיד לכל שח
קני הכדורגל בעולם .שריונות עבור ה
שוערים לבל יפצעו .כדור עם משרוקית
אוטומטית שתצפצף כשהכדור יוצא ה
חוצה .המצאה לקביעתי המהירה של ה
כדור לבעיטה־חפשית ,בכדי למנוע בז
בוז זמן.

אתלטיקה־קלה

ברכס

(כתבנו המיוחד בלונדון)

ג׳רארר וילטר מקוה ,כי ג׳ק סולומונס
(קבלן ומארגן תחרויות בוכס מפורסם!)
יגלה למועצה הבריטית המפקחת על ה־
בוכס את הסוד להיות כשרוני ,מצליח
ובעל המצאות ולרכוש באופן זה את
אהדת העתונות והצבור.

וולטר ,הבה נוק־אאוט את נבה אפסרנדה
ממקסיקו לאחר  22שניות בסבוב הרא
שון של קרב בן עשרה סבובים .אסם־
רנדה הוכרע ע״י מכה ימנית ושמאלית
בסנטר שקבל מרוסנו מיד עם פתיחת
הקרב ,הוא נפל וקם מיד .אבל קבל מיד
מהלומה חדשה בלסת ונפל נוק־אאוט.

ה״ניוס־כרוניקל" לטובת
הספורט

בתחרות שחיה אחת -
שני שיאים עולמיים

העתון הלונדוני "ניוס־כרוניקל" פר
סם בעתונו ב־ 1בינואר  1948רשימה
של מפעלי ספורט שייערכו ע״י העתון
ב־ 10בינואר תחרות כדורגל בין נב
חרות הנוער אנגליה — וולם בג׳ינם־
פרק בניו־קסטל .ב־ 14בפברואר — נב
חרות נוער — אנגליה נגד סקוטלנד ב
אבדון ,בימי הקיץ תיערך ע״י העתון
תעמולה ופעולה רחבה כשחיה תחת
האמרה " :המד לשחות".
ב־ 17ביולי  1948עורך העתון במנ־
שסטר ,יחד עם ההתאחדות לאתלטיקה־
הקלה הבריטית תחרות משולשת :נב
חרות אנגליה־וולם ,סקוטלנד ואירלנדיה.
כן יעשו מאמצים לחדש א תמרוץ ה
אופנים פריז׳לונדון בוהיטסון•

קיית קרטר ,המועמד האמריקאי ל־
שחיה במשחקים־האולימפיים ,הנהו ה
שחין הראשון שעבר  100ירד בשחית־
חזה בזמן שהוא פחות מדקה אחת ב
תחרויות שנערכו באוניברסיטה פורדיי.
הוא שחה בזמן של  59,4שניות׳ ב־1,2
שניות יותר מהר מהשיא העולמי של
יוז משנת  .1939כמו־כן הוא שחה 100
מטר בזמן של  65.2שניות —  1.2שנ׳
יותר מהר משיאו העולמי של יוז.

רוי מור ,כתב הספורט של ו״.ניוס־
כרוניקל״ מאחל  :הצלחה ללא־גבול ל
ועד המארגן של המשחקים־האוכימפיים
בלונדון העובד ללא־לאות ,והלואי שיזכה
לנצחון על האיום בפרישות .שחלקה של
בריטניה בנצחונות יכלול בקרבו לכל
הפחות את מאורן גרדנר ,אלן פסרסון,
ג׳ק הולדן וגם את סידניי וודרסון .וש־
הרולד אברהמם יגלה באחד הימים את
תעלומות שרשרת המשרה המאירה את

תחרות ברכם בת  22שניה

גווויו גזירה,

רוקו רוסגו ,אגרופן גרוקליגי .משקל

בדקה ה־ 16כתוצאה מפגיעתו של לוניה
בסידי פוסק השופט מכת עונש חפשית
מ־ 11מ׳ ,אנשי נורדיה מתנגדים להח 
לטת השופט ולאחר שהשופט עומד על
דעתו בא בוגדנוב ,ראש הקבוצה ומצוה
על שולמן לנטוש את שערו ,והשופש
שורק ,ואלי פוקס בועט לשער ריק
ומשוה.

ההזדמנות שהוחמצה

א ת י ...ושמעת ר
ק ר
משאלות הספורט לשנה
החדשה

שיכו לשער ,מזרחי יוצא לקראתו אולם
בוגדנוב מקדימו ובמכה שטוחה מצליח
לכבוש את השער הראשון לטובת קבו
צתו.

מנת ח _ לשער ריק

בשעה  2.40לקול תשואות הקהל עו 
לה קבוצת נורדיה על המגרש בהרכב
הבא :שולמן ,לוניה ,שניאור ,פוקס,
וייס ,דולה ,בוגדנוב ,נסים ,שמואל ,ור 
מש ,אריה.
ומיד אחריה עולה נבחרת מכבי בהרכב
דלקמן :מזרחי ,חסון ,שלומזדן ,בן־דרור
פוקס ,טוריקה ,בכו-לזר ,סידי ,ליטואק,
צביקה ,גולדפרב.

מאת ברוך יקותיאלי

)2:1( 2:3

קבוצת הוקי-הקרח של
ארה״ב
ה׳ ולטר ברואן ,סגן־הנשיא של הת
אחדות ההוקי לחובבים ,הודיע ,כי נב
חרת ההוקי על הקרח למשחקי החורף
האולימפיים ,יצאה כבר לאירופה.
הקבוצה נוסעת לסם .מורימץ בלי ל
שים לג לסכסוך עם התאחדות האתלטים

1:2

בדקה וד 42מוסרבוגדגוב לנסים ה
בועט השערה .הכדור נתקל בראשו של
שלום וחוזר לשער.
שתי הקבוצות מבצעות התקפות הד
דיות נוספות אולם אינן מצליחות לש
נות את התוצאה.
שריקת השופט מסיימת את המחצית

מחצית כ׳
בקבוצות העולות על המגרש נראים
שנויים .בקבוצת המכבי עוזב אלי
גולדפרב ובמקומו משחק סית ,בך־דרור
עובר לשחק כמקשר ימני ואת מקומו
כרץ ממלא חליבנר .בכר עובר למרכז
ליטואק כמקשר שמאלי וקיצוני שמאלי
צביקה.
בקבוצת נורדיה נראה גמבש כרץ
ימני במקום פוקס.

מזדחי נפצע
נורדיה פותחת במשחק עז ותוקפני
ומעמידה בסכנה שוב את שער המכבי
כבר בדקה הראשונה .ההתקפה נהדפת
נורדיה חוזרת ומתקיפה שנית .שמואל
בועט בחזקה לשער ,מזרחי הודף ,ויוצא
מהשער לתפוס את הכדור שנשמט מ 
ידיו תוך כדי כך נתקל בשמואל ונפצע.
בשעה שמזרחי שכב נטול אונים על
הקרקע נגע הכדור בידו של חסון וה
שופט פסק..

מכת

U

גרנגוז נכנם לשער וכבר בדקה ה*
ראשונה עליו לעמוד כמבחן קשה .את
מכת וד 11מבצע וייס ,הכדור פוגע ב
הצטלבות הקורות וחוזר.
בדקה ה־ 12לאחר שגיאה של חסון
מכה שמואל בחזקה לידיו של גריגגת.
דקות מספד אחרי זה מתפרץ בכר אל
שער נורדיח עם הכדור ויורה" .פצצתו"
מוצאת את הקורה בלבד .שולטן מצליח
להקדים את ליטואק ותופס את הכדור
המוחזר מהקורה.
רבע שעה לפני הסיום מתפרץ לזר בץ
מגיני נורדיה ובקושי רב מצליח שולטן
להדוף את הכדור לקרן .ס׳ידי יורח את
הקרן וליטואק במכת ראש נהדרת מח
טיא ומעביר מעל לשער.

« (הסוף בעמוד האחרון)

משלחת א״י לסט .מוריטץ
♦ ♦ ♦

החובבים בארה״ב ,התובעת את הזכות
להרכיב את נבחרת ההוקי מהאגודות ה
מסונפות אליה .הקבוצה הזו תשחק
לפגי מועד .משחקי החורף בסט .מו
רים בפרג ,בפריז ובשויץ .אחר המשחקים
תשחק הקבוצה בצ׳כוסלובקיה ,צרפת,
אנגליה ושויץ.

ה׳ יו־וואיי־טאק-איי-וויי
מודיעים מניוייורק,׳ כי דיק בוטון
בהחלקה
מאנגלווד (ניו־ג׳רסיי) אלוף
אמגותית על הקרח ,חבר הנבחרת האמ
ריקאית למשחקי־החורף האולימפיים ב־
סט.־מוריםץ ,נתקבל כבן לשבט "מרחב"
של אדומי העור.
לכבוד גדול זה הגיע מר בוטון לאחר
הצגת־ראוה בהחלקה אמנותית על הקרח
אשר הציג לפני כל בני השבט מוהב.
מועצת הזקנים הכריזה בטכס חגיגי על
אמוצו של בוטון לשבט ושמו ייקרא
בקרבם יו־וואיי־טאק־איי־וויי תרגומו —
שחף־הים.

האתלט הכי טוב בארה״ב
ג׳והן בלי הצעיר שקבל בקיץ שעבר
את ה״דיימונד־סקולם" בתחרויות החתי
רה הקלסיות בהגליי ,נבחר בתור האתלט
הכי טוב בארה״ב לשנת  1947וקבל את
הפרם לזכר ג׳מם סוליבן.
גביע "סוליבן" ניתן מרי שנר! בשנה
לספורטאי הכי סוב שה׳שיג הישג חשוב

בחרבוזדהגוף נאותה השנה•

.

המשלחת למשחקי*החרף האולימפיים
תהיה מורכבת מהגב׳ סוניה הרניק ,ק.
פטריף ,ו .פויכטבנגר וה .רוט ,ד״ר הר-
ניק וק .וינר ועוד  9מלוים.
בראש המשלחת יעמוד ד״ר הרניק
וקפטן הקבוצה המתחרה יהיה מר פויכט־
בנגר .ה׳ וינר ,ישמש מזכיר הקבוצה.
חברי המשלחת קבלו כבר את הויזות
לשויץ ,אבל ישנם עוד קושיים בקשר
לדיויזים ומקורם במשרדי הממשלה ב 
ירושלים.
המשלחת תצא מיד לקבלת הרשיון לדי

־ביזים ,דרך האויר לשויץ .הפתיחה
החגיגית היא ב־ 30ינואר דנא.

קבוצת ״בולוניה״ -
לתל־אביב
מתנהל מו״מ עם קבוצת הכדורגל ה 
איטלקית "בולוניה" שתשחק שני מש*
הקים בתל־אביב" .בולוניה" תבקר ב 
סוף ינואר ש .ז .במצרים ובדרכה חזרה
תתעכב בתל-אביב.

הועד האולימפי הארצישראלי
מתכנס מחר בת״א
תתפותנו הראשונה במשחקים הבץ־לאו-
מיים הגדולים האלה ,ביחרד עתה עם
קום המדינה העברית ,ואץ ספק שסכר*
מי הכסף הדרושים יושגו למועד הנכון.
כן יהיה צורך לטפל בשחרור חספורי
מאים חברי הנבחרות הנמצאים אי שם
בארץ ולרכזם בשרות בת״א ,למען ירכלו
להשתתף באמונים ההכרחיים.

כפי שמודיעים לנו עומד להתכנס
מחר (יום ב׳) בשעות אווה״צ הועד האו 
לימפי הא״י .על הפרק עומדות שאלות
חשובות מאד וביניהן בחירת ועד”פועל
או מזכירות שמושבה יהיה בתל־אביב.
תפקידה של הועדה הזו יהיה לטפל בכל
הענינים הנוגעים להרכב המשלחת ה-
א״י למשחקים־האולימפיים בהתאם למק 
צועות השונים שבהם תשתתף א״י.
על הועד האולימפי לטפל גם בתקציב
הכספי הגדול הדרוש לכסוי הוצאות
ההכנה של חברי הנבחרות השונות ,ציוד
המשלחת וממון הנסיעה ללונדון וחזרה.
בשים לב למצב בא״י ,ידרשו מאמצים
גדולים בגדי להשיג את הכספים הדרו 
שים לכך .אולם הצבור הא״י ומום•

הועד־הפועל של ההתאחדות הא״י
לכדורגל החלים להפסיק זמנית את
משחקי הליגות (א׳ ב׳ וג׳) עד לברור

רזחיו הגיגים אח ערכוז הגדול של מש’

מצב הגיוס של חגרי קכוצות מכדורי

הפסקה במשחקי
הליגות

אספקלריה של הספורפו

ג

טי וסי במשחקים ומולימפיים ?
ידידים מאוסטרליה מיעצים לי בתכי*
פות להתענין ב,,כוכבים" שלהם באת־
לטיקה־הקלה שיופיעו במשחקים־האולינד
פיים בקיץ הבא .אל תשים לבך למק־
דונלד ביילים ולמל פטונים שלכם —
הם אומרים .לאוסטרליה ישנו אחד והוא
הספרינטר ג׳ ו ה ן ט ר י ל ו ר מסידניי,
העלול י להכות את העולם כולו.
אני לא ראיתי את טרילור מעודי ,אבל
שמעתי עליו הרבה וכמובן שהידיעות
שקבלתי אודותיו עשו עלי רושם .בנין
גופו חזק ,קומתו מגיעה ל־ 6רגלים ו־
| 3אינטש ( 191.77ס״מ) ,משקלו כ־
 91ק״ג .בעונה האחרונה הוא רץ לא
פחות מ־ 8פעמים את מאת הירד בזמן
של  9.6שניות.
הישגו ב־ 220ירד אף הוא ראוי ל
ציון .שלוש פעמים צויין זמנו ב־21,2
שניות ,ובס״ה רץ עשרים פעם והישגיו,
היו מהחול "ל '22-שניה .כל ריצותיו
אלה בוצעו על מסלולי דשא.

קושיים אקלימיים
אה טר׳-לור יוכל להעביר עמו את
הפורמה שלו האוסטרלית גם לבריט
ניה ,לא אהיה מופתע לראות בו את
האוסטרלי הראשון הזוכה באליפות
אולימפית באתלטיקה הקלה.
לאתלטים מאוסטרליה ואפריקה הד
רומית הרגילים .לתחר בחדשים שאצ
לנו הם חדשי החרף ,יקשה מאד לקיי
את הפורמה האמתית שלהם באירופד
שבמשחקים האולימפי,׳
הנני ־ נזכר
 1936לא יכלו דנים שור ,הרץ מדרור
אפריקאי המפורסם לרבע המיל ,ססי
מתיוס מניו־זילנד והמנוח ורנון בי
(אף הוא מניו־זילנד) ,לא יוכלו להר
א ׳ ל־ס ״ול לתיאים באיהפה .א'
מקוה ,כי האתלטים שלנו מהאימפרי•
יצליחו' הפעם יותר .הם יקדימו לבוז
לאנגליה בקיץ הבא ולא יגדישו את ’
במקומותיהם בטר
סאה באמוניהם
יצאו לומבלי.

ג׳ק קרומם

(מנהל הכבוד של הנבחרת הבריטית ב־
מומחה
למשחקים־האולימפיים,
א״ק
מפורסם בספורט הבין־לאומי).

חצי הנמר

כ־800

מטר ?

ואיזו ריצה של  800מטר תהיה זו!
הנני מתאר לי זאת ,כי ראיתי לעל
הפחות ששה משמונת הפיגלסטיס ה*
אלה בעונה שעברה .מרסל הגסן ,ה
צרפתי רם הקומה ,העליז ,הגמיש וזד'
אריסטוקרטי ,הולסס סבנסן מדניה,
טרבב פרקינם ,אשר הנהו תקות אר־
ה׳׳ב במרוץ זה ,ליונגגרין ואולי גם
בנגטסון ,שניהם משבדיה ואתם ,אני
מקווה ,יהיה לכל הפחות אנגלי אחד
שייצג את הגזע רב האפשרויות ה
היסטוריות
האנגלי שיגיע לגמר ז ג׳ון פרלט -
זו היא הבחירה הברורה ואולי הררי
טאראוויי ,זה הבנוי חזק והחריף כ
חרדל ,בחירה זו תפתיע בודאי את
קוראי מעבר לים ,עושה אני זאת
בהופעת זה שראיתי מתוך ריצת מח
צית המיל של האירופיים והאמריקאיים
והנני מזהיר את קוראי ידידי בחו״ל

שיקחו בחשבון גם את האפשרויות של
שני האנגלים האלה בתחרויות הגמר.

1־ 5000מטר?
ואשר ל־ 5000סטר ,אמיל זטופק
סצ׳כוסלובקיד ,הנהו איש־הגמר שלי.
ראיתיו בברג ,הוא שורף פ׳״ווט את
המסלול תחתיו ,רץ כבזק ואחר סבובו
השני .הוא משאיר את יריביו רחוק■
אחריו .זמנו הוא  14:8,4דקה טוב מזה
של וודסון בשנת  1946באוסלו .יריבו
הגדול של זטופק יהיה ההולנדי סלי*
גקויס ,אני כשלעצמי איני תמים דעים
עם יריבות זו ,סליגקויט שראיתיו רץ
פעמים אחדות בקיץ העבר ,אכזב אותי
דעתי היא שיריבו המסוכן של זטופק
יהיה הבלגי גסטון רייף.

רץ משוכח
רייף רץ מעט מאד בראשית העונה
החולפת ,אבל הוא נכנס בפורמה ב
סוף העונה .הכוכב הבלגי הזה ,החביב
על כל האתלטים ,הנהו רץ משובח.
אם הוא יתנזר ממרוצי-שדה בחרף
זה ,הרי יהיה הוא ואברם רייברג מ
שבדיה מסוכנים לזטופק .יותר מאשר
סליקויס.
כוכבי השלג והקרח מתכוננים למש־

יום ראשון כ״ט טבת תש״ח11.1.48 ,

הכל
חקי־החרף האולימפיים חחסשי ,את
סכוייהם כפי שצוינו ע״י מר ווילי
סייזל מלונדון הננו נותנים בזה:

בפעם השניה — לאחר הפסקה של
 20שגה — יערכו שוב פעם משחקי
החרף האולימפיים בסט .מוריטץ .ב*
 30ינואר  1948יכריז נשיא שויץ,
באצטדיוךהקרח ,חגיגית על פתיחת
המשחקים .בתחרויות על השלג והקרח
ישתתפו באי כח הארצות :ארה״ב,
אוסטריה ,ארגנטינה ,אטליה ,איסלנד.
בריטניה-הגדולה.
בלגיה ,בולגריה,
דג-ה ,הולנד ,ה! נגריה ,יון יוגוסלביה ,ליב־
טנשטין ,נורבגיה ,פולניה ,פינלנדיה ,צר
פת ,צ׳כוסלובקיה ,קוריאה ,קנדה ,רו
מניה ,שויץ ,שילי ,שודיה ,תורכיה
(א״י שתשתתף באופן סמלי ע״י מש 
לחת מצומצמת) בס״ה  26אומות.

אפון של הפשרת שלגים
מישחקי־החרף האולימפיים האחרו
נים בסט .מוריטץ בשנת  1928לא היו
הצלחה מלאה .הפשרת שלגים מוק 
דמת שלא קרה כמוה זה שלושיים
שנה הפריעה בחלקה את התענוג .היה
הכרח לותר על מרוץ עשרת־אלפים
המטרים ומהירותם של טובי מחלי‘

ש־

עבודות ההכנה להתחלת הבנין של
מרכז ההדרכה ע״ש צ .א .ווינגייט ,ש 
יוקם בהרצליה ג׳ הולכות ונגמרות .לפני
כשבוע ימים נסתיים הסו״מ עם חברת
"נוה העובד" על הוספת קרקע לבג־
ינים שיוקמו .בימים הקרובים תוכרז
ההתחרות בין האדריכלים לעיבוד התכ 
ניות המפורטות של המפעל.

כידוע .מוקם המפעל ע״י המחלקה
להכשרה גופנית של הועד הלאיכי .ה 
מפעל יכלול  4גופים והם :מכון להכ
שרה והשתלמות מורים לחנוך גופני
והכשרת מדריכים לאמון כושר גופני.
שדד ,חניה לקורסים למדריכים של אר־
גוני הספורט והנוער ,מחנה נופש לדוג 
מא ומחלקה להקר מדעי של השפעת
העבודה ותרגילי הגיף על האדם.
נעשיב צעד-כ ירכיו ת׳ מכעיס הדרו
שים להקמת המפעל .מדרום אפריקה
־־ נתקבל אישור על סכום של  10,000לי 
רות מכספי המנוח קלנבך ז״ל .הועד
הלאומי והסוכנות היהודית יתנו את
חלקם בהקמת המפעל.
כעת נעשית פעולה בין ידידי וויגגייט

הימים המעניינים = כיותר

< -בתמונה בימין
האחיות התאומות ג׳ון וג׳וים סקוסבולד
בנות ה־ ,16תקוות אמריקה בהחלקה אם־
גותית על הקרח עברו למקצועיות.

 □xלאחרים חלק בתהלה

חשכץפשוט

קי־הקרח בעולם לא הגיעו למהירות
השהיה .אנשי הסקי חרשו ברםש*שלגי
שחקני הוקי"הקרח חפרו חפירות עמוקות
בתוך הקרח הרך.
סוניה חניה זכתה בנצחונה האולימפי
הראשון .היא נועדה לנצח כפלים יותר
ונעשתה לסיליונרית — "הנערה בעלת
מחליקי-׳הזהב" .שם נוכח גילים גרם*
שטים המנוח ,האמן הכי גדול שרקד
פעם על סקטים ,זכה בנצחונו האולימפי
השני .לא אשכח אף פעם את התפוזים
שנוצצו בשמש ,מראה מוזר על פני
השטח המזהיר .ווילי בקל ,האלוף האוס
טרי "נסע׳ ,את התפוזים האלה בסדקים
הרבים שנתהוו בקרח לרגלי הפשרת־
השלגים למען ציין את המקומות המסד
כנים.
בתחרות סקי־הסרתון היו הפתעות.
חשבדי אוטרסטרום ,שהכל ראו בו את
המנצח הראשון ,חלה בלילה לפני מועד
הזינוק .התוצאה היתה שהסינים והנוי-
בגים היו צריכים ללחום בינם לבין עצ
מם והנה לפתע פתאום ,כאילו נפל מ 
הרקיע ,הופיע השבדי פראריק הדלונד,
לבוש לבנים מכף רגלו ועד קדקדו וזכה
במקום הראשון ושני בני ארצו אחריי.
הדלונד היה חוטב עצים פשוט שרכש
את חסינותו הבלתי נדללת בעבודתו
ביערות שבדיה הצפונית .שנים אחדות
אחרי כן הוא זכה בגביע גדול מכסף
והקדיש אותו לכנסיה של כפר מולדתו
סבנהידן בתור כיור לטבילה.
במשחקי-החרף הנוכחיים תיערכנה
תחרויות רבות וכמובן שגם ירבו בהם
ה״פינישים" הסענינים .הספורט החרם'

מדכי ההד-ר־ה ע״־ש
צ .א .ווינגייט

עתה כשלוח הזמנים האולימפי כבר
נקבע ונתפרסם לפרטיו ,אני נענה לב 
רי ת יריק לציין להם את הימים ב
הם תערכנה התחרויוא המענינות ב־
יותר' .לגבי דידי הרי לכל יום צפויות
הפתעות שלו וכל יום מימי המשחקיר
האולימפיים יהיה מלא ענין רב .בכל
זאת היום שהנני מחכה לו בקוצר רוז
היא — ה־ 2באוגוסט .והסיבהז כי ב
תבוצענה ריצות הגמר ב־ 800ו־ססס
מטר.

אנגלים ואנגליית לאלפים קראו בדבר
הישגיהם המצוינים של מקדינלד ביילי
ואלן פטרסון בעונת הקיץ שעברה ,אבל
לכמה מכל אלה יש מ״שג כל שהוא על
ה—יייח יי«ח זה כארצות הכרית׳ הדח
מיניונים ובאירופה? ארבע עשרות אר
צות תשלחנה את באי־כוחן למשחקים
ואיד יתמצאו האתלטים שלנו בחברת
אלה ז

מאת ווילי מייזל

התפתח בצעדי ענק ,אפילו בהשואה
לספורט הכללי .בכל מקום נעשות ,זה
חדשים אחדים במלוא הקיטור הכנות.
נקח למשל את צרפת ,בנובמבר 1946
נתכנסו אנשי הסקי הצרפתיים הטובים
ביותר בבית־הספר לחנוך גופני בג׳ונ•
וויל לקורם־אמונים ראשון למשך שבר
עים .קורס זה התנהל לא רק ע״י חצי
תריסר אנשי הסקי הצרפתיים הכי טובים
ומדריכים הכי מומחים ,אלא גם ע״י
קבוצת מירים ומ ,ריכים הכי טובים של
צרפת ,בהשתתפות רץ המשוכות אומנם.
המתעמל וויינגנד ועוד רופאים ומסז׳יס*
סים.

ענין משפחתי
השבדים ניסה קרלסון ,אנדרם טרנק-
ויסט ,גונר אריקסון יעברו על הדלונד
ועל אוטרסשטרם .בקפיצוודהסקי יברא
כפי הנראה אחרי סיגמונד ובריגר רארד
(שהיה שתי פעמים אלוף אולימפי) ,האח
השלישי — של שבעת האחים הנורב*
גים — אוסבוירן ראוד ,לקבל את זר־
הנצחון האולימפי.
בהזדמנות נודע לי שקבוצת הסקי
האטלקית מתאמנת ברצינות רבה ,אנ
שיהם מתאמנים בהנהלתו של האמן ה
פיני ארה אלורנטה .רק אשה אחת תש־
תתח בקבוצה האטלקית והיא — הגב׳
דלינה סגרי ,אלה שראו את הישגיה
מנבאים לה מקום ראשון בסללום לג
ברות.
כמו כן אומרים שאליפית העולם ב
החלקה אמנותית על הקרח ,הקנדיה
ברברה אן סקוט הנה כיום טובה יותר
מסוניה הייה בזמנה .יתכן...׳ אבל איך
אפשר להשוות תקום־ת שונות ז

ב.נ ולקה לה :שרה ופנית

האתלטים מדרום אפריקה יוכלו לה
פיק תועלת רבה מנסיונם שיל הקרי
קטר׳אים שלהם .לואים דופום ,כתי
ספויט ממולח מדרום אפריקה וידע
חריף באתלטיקה הקלה ,שוחח אה
ל ■י -י•.-׳ וחי האן ובלונדון) בקיץ הע
בר 'עם הקריקטראים .ברור הוא כ
האילים־האפריקאים יביאו עמהם מניו
מזון נוספות מאלה שיקשה להם לה
שיג באנגליה .הנסיון שנתנסו הקריק־
טראים יסיע הרבה לאתלטים מדרום
אי־ריחה . .הדני מצפה בכליון עיניו
לראות את כולם וביחוד את הספרינ*
טר ד .ג .ג׳וברט אשר הנהו שותף
בהחזקת השיא העולמי בריצה  100יר
בזמן של  9.4שניות ,או בי הוא יבוז
הנה לא כמתחרה.

פעמים רבות נשאלתי במשך החדשים
האחרונים בדבר סכויי האתלטים הברי 
טיים במשחקים האולימפיים .השואלים
הרבים האלה מסיפקים בנצחוז האתל 
טים האנגלים אפילו באחד ממקצועית ה 
ספורט ומשוכנעים הם. ,כי הופעתם של
אלה תהיה דק כעין השתחפית בהצגת
ראיה .כזאת עשו גם כמה מוקיונים של
הבמה והרדיו שחמדו לעצמם לצון והכ 
ריזו ,כי בריטניה עלולה לנצח בתחרות
,מרוץ הביצה על הכף" ,אם רק תמ 
צאנה בצים לכך.
חוששני שאהיה מוכן להיות קצת אי-
סבלן לגישה מסיג זה של השואלים ש־
בשאלתם הבקירתית טמונה כבר מראש
האכזבה .וכי כמה מכל רבבות האנ 
שים שיהיו נוכחים באצטדיון בוומבליי
ביולי הבא :יודעים בעצם מהי הדרגה
הנדרשת -במשחקים אולימפיים המודר 
ניים 1

לסט♦

מוריr

סאת הרולד אכרהמס
בחלק האתלטיקה הקלה של המשחקים
האולימפיים ישנן עשרים ושתים "אלי 
פויות עולמיות" אינדיבידואליות לגב
רים ושמונה לגברות .נתעכב נא רק
במקצועות היחיד האלה ,כי בעיקר בהם
תתרכז התענינות הקהל 33 .לאומים
רשמו את האתלטים שלהם בתחרויות
לגברים ח 16לאומים לתחרויות לגברות
והנה עוד בטרם תשמע יריה אחת נח
כל לעשות חשבון פשוט ולומר ,אם
אפילו כל מנצח במשחקים יהיה בן ארץ
אחת ,ישאר שליש אחד מהלאומים המש 
תתפים ללא מנצח משלהם בתחרויות
לגברים ,וכן ישארו מחצית הלאומים
בתחרויות לגברות ללא אליפות-אולימ־
פיות לגברות.

ושוב פעם ארצות הפרית
הנני לקבוע את העובדה שיהיה זה
פנטסטי מאד לצפית שבכל מקצוע יזכה
במקום ראשון אתלט של לאום אחד
(למרות שהיה זה רציי מאד!) ,כי באחת
הכל בטוחים והיא שארצית הברית תשיג
לכל הפחות תריסר מקומות ראשונים.
כפי שזה היה כבר בשנת  1936בברלין.
במשחקי ברלין תיחרו ביניהם 500

אתלטים בני  40לאום על  21מקצועית

והאלופים האולימפיים היו רק מקרב
ששה לאומים בלבד .ארצות־הבריח
השיגו  11מקומות ראשונים (מאלה נפלו
 3בחלקו של ג׳ייסי אואנם המם־רסם)»
פינלנדיה וגרמניה — כ״א —  3נ-צ•
חונות! יפן —  2נצחונות! ניחזילנד
(ג׳ק ליבלוק) ובריטניה הגדולה (הרח
לד והיטלוק) — כ״א — נצחון אחד.
שלושים ושבעה לאומים יצאו איסיא.
אם נתחשב רק עם המנצחים ,ריקם.

בתחרויות לגברות השתתפו  100את 
לטיות בנות עשרים לאום .חמש המנצ 
חות היו :גרמניות —  !2ארה״ב ,הונ 
גריה ואיטליה — לכ״א מנצחת אחת.
נעביר נא נגד עינינו תמונות אחדות
מתחרויות לגברות שמהן נוכח עד כמה
אין זה צודק לתת את התענינותנו רק
כמנצחות ולהביע דעות מאכזבות ביחס
לשאר המשתתפות• בקפיצה לגובה היתה
המנצחת ההונגרית איבולה סצאק ,האג-
גליה דורותי אודם היתה השניה .שתי
הספורטאיות האלה עבדו את הגובה של
 161ס׳׳מ ולא הצליחו להגביה קפוץ
יותר מזה .באותו יום היתה עוד קיימת
התקנה שבתחרות קפיצה ללא הכרעה,
מנמיכים את הבד וקיפצים שוב ,ומע 
לים שוב עד שאחד המתחרים יעבור על
יריבו בגובה .ההונגרית עברה לבסיף
0 162״מ והאעליה לא הצליחה .למזח

רת היום מזה נתקבלה החלטה ולפיה

ניתן הנצחון בקפיצה ללא הכרעה לסט־
עיט בפסולים בקפיצה .לו היתה החלטה
זו קיימת יום לפני כן ,אז היה הנצחון
בקפיצה לאנגליה ,כי היא עברה את 161
ס'׳ס ללא כל פסול ,בה בשעה היה
להונגריה שני פסולים עד שעברה את
הגובה הנ״ל .אז היתה העתונות מדברת
אודות דורותי אודם המנצחת ,האולימ 
פית" ועתה עלינו לחפש ברשימות ה 
אולימפיות בכדי לדעת מה השיגה .כמק 
רה הזה קרה גם כן למתחרות בריצת
משוכות .הזמן שהשיגו שלוש הראשונות
היה שיוה ורק לאחר עיון רב בצלומים
החשמליים נקבעה האחת כמנצחת ולמ 
חנה המאוכזבות נוספו עוד שתים.

נצחונו של לוכלוק
התחרויות במשחקים האולימפיים היו
כאלה שההבדל בין שלושת הראשונים
ואפילו בין ששת הראשונים היה קטן
מאד .כל אתלט המגיע לגמר אולימפי
הנהו ממדרגה גבוהה .ההתקדמית עד
לשנת  1936היתה כה גדולה שלעתים
קרובות אין המנצח בתחרויות האולימ 
פיות יכול להגיע לגמר בשיא האולימפי
שהשיג במשחקים האולימפיים שקדמו
לאלה.

נצחונו של לובלוק בברלין בריצה
 1500מסר בקבעו שיא עולמי חדש היה
המרוץ המעורר ביותר שראיתי בימי.
מיתת לי הזכות לשדר ברדיו את תאור

הריצה הזו ומה גדולה היתה אז התרג*
שדתי ז כל חמשת הרצים הראשונים ש 
השתתפו בריצת הגמר עברו כולם את
השיא האולימפי .אף הששי בריצת“
גמר זו — האנגלי ג׳רי קורנס — היה
חסר חמישית השניה לשיא האולימפי
הקודם.

מעשה רב
גם בריצת המרתון היה ענין לרץ
בריטי אחד .בריצה זו בשנת  1936בבר 
לין הגיע ראשון היפני ביטיי־סיו (מקו
ריאה) ושבר את השיא האולימפי הקו
דם בשתי דקות .השני ליפני היה הב 
ריטי ארגי הרפר ואף הוא שבר את
השיא האולימפי ב־ 17שניות.
בקפיצה לרוחק בברלין הגיע הקופץ
חששי אינטשים אחדים סמוך י*שיא ה 
אולימפי הקודם .באותו יוב ראיתי לכל
הפחות  14פעם קפיצות לרוחק של 25
רגל ( 762ס״מ> וזוכר אני ,כי  15שנה
לפגי כן לא נמצא אף קפצן אחד שיק 
פוץ למרחק כזה .לאשרי נפל בגורלי
לראות ביולי  1921כיצד הושג שיא כזה
לראשונה.
אביע איפוא משאלה׳ שנראית לי
כצודקת מאד :יש לראות כ״מעשה
רב" כל הישג שהושג על ידי אתל 
טים ושהביאו ע״י כך להיות אחד מה־
ששה בכל תחרות .ועתה אציין לכם
אחדים מה״כוכבים׳/

באנגליה בנידון השתתפותם בהקמת ה 
מפעל .יש לקוות שהמפעל יתחיל את
עבודתו באביב  1949וירכז את כל עבו
דת ההכשרה וההשתלמות של מורי הח
נון^ הגופני.

מנהל המחלקה להכשרה גיפנית
ד״ר ע .סימ ן יצא לבקיר לאנגלית
לטיפול בענין מרכז ההדרכה ע״ש צ
א .וינגייט.
ד״ר ע .סימון יסייר גם את בתי הס
פר החדישים למורי החנ״ך הגופני בצ 
פון אירופה.

כולי ספורט של הק .ק ל.
צבור הספורטאים ישמח לקהל את
ההודעה על ההחלטה הפרייציפיונית
של הלשכה הראשית של הק.ק.ל- .
להוציא שורת בולים של הק.ק ל .על
נושאים ספורטיביים — לפי הצעתה
של המחלקה להכשרה ג־פויוז של הועד
הלאומי .ההצעה נתקהי״ה אדרי שהבול
הראשון שהיצא על ידי הי ק.ל — .כול
,אות הספירט" הופץ באלפים רבים ע:
ידי הנוער.

ספר .ההתעמלות" מאת ח דדיין
הופיע הספר ,התעמלות" מאת ח.
ודיין בהוצאת המחלקה להכשרה גיפניח
ולחנוך של היעד הלאימי ובהשתתפות
הוצאת ,אצטדיון" .הספר מכיל 1000
תרגילי התעמלות מסודרים לפי הגיל
ר 300ציורים .בן ניתנו בספר מערכי
שעורים לכתות השונות ,לבית הספר
ולמחנות.

יש להניח שהאמריקאים יזכו בשני
הספרינטים ע״י הספרינטרים המצוינים
שלהם פסון וקונוויל .במאי שעבר השיג
קונוייל שיא בריטי חדש ב־ 100ירד
בזמן של  9.6שניות .פטון עבר את מאח
הירדים ב־ 9.4ש( .שוה לשיא העולמי!)
וב“ 220ירד הוא השיג זמן של  20.4ש•
( 1/10יותר מהשיא העולמי).

מק ביילי רץ  100ירד ב־ 9.6ש .וב 
ארצות הברית רצו את הריצה הזו בזמן
הזה לכל הפחות חצי תריסר ספרינט־
רים ,אבל אלה הם זמנים שהושגו באר 
צות הברית בתנאים המצוינים השוררים
שמה.
באשר ל־ 400מטר הגיעו הרברס סק־
קנליי (מטרינידד) וארתור ווינט (מיא-
מאייקה) לקו הראשי .ווינס ידוע למדי
באנגליה ומק-קנליי תיקן שתי פעמים
את השיא העולמי ב־ 440ירד (קצת יו
תר ם־ 400מטר) .אין באנגליה ספור 
טאי אחד שיוכל להשיג הישג כזה ,אבל
יש לי ההרגשה שביל רוברטם ,למרות
 36שנותיו ,יוכל להגיע במשחקים האו 
לימפיים לגמר של הריצה הזו .יתכן ש
שני האתלטים מק-קנליי ווינט ייצגו את
בריטניה הגדולה בוומבליי ,איזו קבוצת
שליחים מצוינת נוכל להעמיד במקרה זה

ב־ 1600מטר?

הולדן הוא התקוה
בריצה ל־ 800ם׳ רץ פרלט (באפריל
תמלאנה לו  23שנה) בתחרות עד צר’

אספקלריה של חםפור»—

יום ראשון כ״ס טבת תש״ח11.1.48 ,

בס9רות
חס9ור0
התםהלת

מסיבת עתונאים התקיימה ב28.12.47

בהוצאת הועד הלאומי לכנסת ש 
ואל גיי״י.

המחלקת

גופנית

— מחלקת החנוך ובהשתתפות הו 
צאת ספרים ,אצטדיון" ת״א.
הוצאת ספר זה באה למלא את ה 
מחסור המ*רגש זה מזמן בספר הת 
עמלות יסודי שיכלול את חומר התר
גילים עד כמה שאפשר בהתאם לצ 
רכיו של המורה לחנוך הגופני .החומר
שיצא עד עכשיו בדפים היה מצומצם
דגם אזל .על המורה והמדריך היה
לחפש את חומר התרגילים בעיקר ב
תוך ספרות לועזית .הופעת ספר־הת‘
עמלות זה נותנת לצבור המעונינים
׳אפשרות לרכוש ספר יסודי המקיף
למעלה מ־ 1000תרגיל־התעסלות המ
לווים  300ציור ,כן דוגמאות של מער
כי שעור החל מביתה ג׳ של ביה״ס
העממי ועד כתה ח׳ של ביה״ם התי
כוני — ומערכים להתעמלות כללית
לבתי־הספר ולמחנות .ספר זה יכול
לשמש עזר רב למורה,
ללא ספק,
למדריך ולכל העוסקים בחנוך גופני
בארצנו.
בכדי לציין את חשיבותו הרבה של
הספר הנ״ל ,אצטט בזה את דבריו של
מר יהושע אלוף ,המפקח על החנוך
הגופני בבתי הספר:
.,סחרותיו החחצי־יית בשטח החנוך
הגופני התעשרה בשנים האחרונות ב 
מידה נכרת במספר ספרים וחוברית
על נושאים שונים בסוגי החנוך הגו
פני ,אבל מועטים בה עדיין ספרים
המכילים חומר תרגילי התעמלות מגוון
ורב ההיקף .מבחינה זו יש להדם ב 
ברכה ספר זה המכיא לציביר המירים
דחנוך גופני בבתי הספר ולמדריכים
בארגוני הספורט חומר מקיף של תר־
ןגילי התעמלות חמשיים ורמישירים
חומר מרוכז ,מגובש וממוין לגילים
השונים.
כן מביא המחבר בסוף הספר מערכי
שעורים לגיליה י—נימ ידיגמארת ל
התעמלות יים ייה.
הספר בצורתו רבנינו ועל מספר ה
גלופות שבו מהווה עזר חשוב למורה
ילמדריד בעבודתו".
ע יודה יפה הוציא מר חיים ויין
מתחת ידו ויבוא על הברכה על כל
העמל הרב שהשקיע בה.
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מטעם ממועצה הכללית לתעופה העבי
רית בארץ ישראל.
י .איזיק מנהל המועצה הכללית
לתעופה העברית ,עמד על הנקודות
הבאות:
 .1ח נ ו ך א נ ש י ת ע ו ם ה :
גם בימים אלה,
ואולי עכשיו ביתר
שאת יש לדאוג להכנת הנוער לתם־
קידי תעופה בשנים הבאות .מרביתם
המכריעה של אנשי התעופה העבריים
כיום חונכו בקלוב הא״י לתעופה .יש
כיום כ־ 630נער ונערה בקלוב ,אבל
הצרכים של השנים הבאות דורשים ל
הגדיל את המספר הזה פי עשר .כל
זה טבלי להביא בחשבון את חוגי הת
הספר שצריכים להיות
עופה בבתי

שנתון תש״ח
" הוצאת מרכז "הפועל"
,.סוזיו״ _ ••••■־•■ ת׳־׳ •טל מרכז

״הפועל״ א״י ,הרביע רם; ם — בשנה
הששית להופעתו — בצורה שונה מז
החידו.
שבחמש השנים הקודמית.
הוא ברבוי התמינית .אין צירך להר
בות בדברים ,התמונות היפ-ת הן המ
דברות ודבורן נאה מאד .אכן זה אל
בום יפה לתרבית הגוף בישראל שיכו?
לשמש תעמילה נאה לתחיה הגופכיר.
של עמנו בארצנו ,וראוי הוא לפאר
בו כל ספריה בכל בית עברי.

יי.

י

פת בספטמבר ש.ע .בזמן יותר טוב
מאשר זמנו של דוגלם לווה שהשיג שיא
אולימפי בשנת  .1928היא היה אמנם
השלישי אחרי שני צרפתים ומקימו ב
שורת רצי מחצית המיל באירופה היא
העשירי לפי תוצאית העונה שעברה,
ספורטאי צעיר שני היא טרוויי (היא
צעיר מפרלט ב״ 3ימים) שיש לצפות
שיגיע באחד הימים לדרגה גבוהה .הו 
סיפו אל השנים האלה גם את תום ורייט
יזכרו את הצלחותיה של בריטניה ברי
צות הבינוניות בעבר ואז אין הסכויים
כה קודרים.
קשה להאמין שסידניי וודרסון רוצה
לחזור לריצות  5000ו־ססססז מטר ,אבל
אונליי ושיוורס מוציאים את וודרסון
משורת המועמדים לתפוס מקום ראשי
בין הרצים שלנו למרחקים ארוכים .ב 
ריצה המרתונית הנני תולה תקוות טו
בות בהולדן בן ה־( 41הגיל המתאים ב 
יותר לריצה זו) וחושב אותו למועמד
הטוב ביותר למקום ראשון.
בודאי גם שמעתם על דבר הקפטן ה.
והיטל בן ה־ 25שבשנה העברה כמעט
שלא ידעו אודותיו דבר• הוא הנהו כיום
המנצח בריצת  440ירד משוכות .דרגתו
היא החמישית באירופה והנני טקוה ,כי
יגיע לגמר בוומבליי.
ישנו גם כן אלן פטרסון סגלוגו שב־

עונת המשחקים תמלאנה לו  21שנת•

 .3ב נ י ן כלי טייס :בודאי
קיימים בכל רשת החנון• שלנו.
רק לחלק קטן מן הקהל ידוע על קיד
.ב ר כ יש ת אוירונים:
כלי טייס .חברה זו עסקה עד עתה
לתעופה רכשה
המועצה הכללית
מה של חברת "מעוף" ,העוסקת בבנין
בשנה האחרונה  3אוירונים לליסוד
ועוסקת גם עכשיו בבנין דאונים ,הנ 
דהשתלמות טייסים ,ונכנס למנהג להנ 
חוצים להשתלטותם ’של טייסים בש 
ציח שמותיהם של טייסים שנספו ע״י
לבי ההכנה .מעתה כל הדאונים הנ
רכישת אוירון הנושא את שמם .ברגע
חוצים לנו נבנים אך ורק בארץ .מפ 
עומדת המועצה בפעולה זו בקשר עם
שני אוירונים :האחד על שם הטייס י על  vw'mלתפוס מקום חשוב גם
בהספקת דאונים לארצות חוץ ,באשר
אהרון גרושקביץ ,בנו של נשיא מה
לא קל לאף אחת מהארצות השכנות
עצת קרית מוצקין .מר מולר מ״אתא"
להגיע לאותה רמה מקצועית גבוהה
קבל על עצמו לעמוד בראש המפעל
הזה .האוירון השני על שם הטייס זאב ־ שתעשיה זו דורשת .בימים אלה נמסר
תל אבךב ע״י תחנת רידינג .השמוש
לחברה זו הזמנה מסעם המועצה לוד
לוינסון ,שנספה בשבועות האחרונים.
עופה לבנית אוירון ראשץ .האוירון ־ הוא לפי "שעה עם הגבלות.
פעולה זו נעשית ע״י ידידיו של המ
יקרא  12פ .ב' ,.לשני נוסעים ,עם מו־ י  .6ב י מ ים .גורליים אל ה
נוח ובעיקר ע״י התיאטרון הקמרי,
יש לזכור ביתר שאת :התעופה אי
סור של  65עד  120כח סוס .זהו טיפוס
שמקדיש הצגה מיוחדת למטרה זו.
אפשר לבנו־תה בשעת הדחק לצרכי
השעה? :אם גם .נניח ,שבתנאים מסו 
־ ימים אפקע אפילו לבנות י כלי טייס
 — .הרי' אנשי טייס ,להטסת הכלים ובעי
שופט עזת שניהל את התחרות .בהצ 
מולדת ,כתוצאה מפאול ותיכף אחרי
 ■.קר לטפול'.בהם .,אי י אפשר לקנות .או
לחה מסתיים המשחק.
כן בסל ( .)0:3עד המחצית השניה
תם יש לחנן במשן‘ שנים .הצבור נד 
פיליקכז״ " -נורדיה"
מבקיעה קבוצת מולדת סל נוסף לער
רש בשעה !.ו ל<עת' את הדברים ול
התחרות לא נתקיימה לרגל .אי הו
מת שני פאולים המנוצלים יפה ע״י
תת את/ידו לבנית' תעופה עברית ההו 
פעת הנורדיים.
המרכזי.
למת את דרכינו.

של אוירון' לימוד וספורט .התכנית
לאוירון זה* היא של־ מהנדס התעופה ד״ר
פ .פיאטלי ,המנהל המקצועי של חב
רת "מעוף".
 .5ת ו ה ת ע ו ם ה  :בכל הארץ
מתנהלת עתר• פעולה של הפצת תו
התעופה בבתים .הכוונה היא להביא
את דבר התעופה לכל בית עברי ב 
ארץ .הפצת התו נעשית ע״י ארגוני
׳גוער ,במקרה זה ע״י "מכבי הצעיר",
שעושה את שליחותו לתפארת.
 .5עו ד .ו .ת ת ע ו ם ה :נתקבל
'' אישור זמני .לשמוש בשדה תעופה ב-

ליגת הנוער בכדורסל אור נה מחדש
משחקים חדשים  -למה

7

בהתחשב עם המצב השורר כיום
בארץ והעובדה ששחקנים רבים התגיי 
סו ועזבו את העיר ,החליטה ועדת
הכדורסל ,בישיבתה האחרונה ,לבטל
את המשחקים שנערכו במסגרת ,ליגת
הנוער׳ ,ולארגן משחקי ליגה חדשים.
גם הפעם חולקו הקבוצות לשתי לי 
גות׳ אולם חלו בהרכבן שנויים קלים.
המשחקים נערכים בכל יום שני על
מגרש ב .ם .ע, .עמירם" ובכל יום
חמישי על מגרש ,מכבי" ת״א.

ליגה א׳ — חמש קכוצות
הליגה הקודמת היתה מרכבת משש
קבוצות ואילו עתה מחמש .קב׳ עמירם
נאלצה לא לקחת חלק ־בטהקים האלה
לאחר שחבריה יצאו לשרות .מאותה
סיבה אינה משתתפת הכוכב והבודדים
שנשארו מהקבוצה הצטרפו ל־אלונים,
ויחד עם שחקניה מהוים את הנכחרת
של מכבי הצעיר ת״א• הקבוצות ה 
דרור׳ והתחיה ירדו לליגה ב׳ ובמ 
קומן עלו שתים :ב .ם .ע .כורש,
ומכבי החשמונאים .הקבוצית האחרית
בליגה א׳ הן :אליצור ,ומכבי בר-כרב*
בא הצפון.

.כוכבים" חדשים בליג• ר
את ארגון הליגה מחדש נצלה הוע 
דה לקבלת קבוצות חדשות שלא הש 
תתפו קודם לכן .נורדיה ת״א* ,מכד•
רמת גן הן שתי הקבוצות החדשית.
ששת הקבוצות הבאות משתתפית ב 
ליגה ב׳ :מולדת ,הדרור ,סיליקט ,מת 
חיה ,מכבי רמת גן ,נורדיה.

.מולדת״ . -הדרור״'

י

י

התעופה סיכום הליגה
ומלך הגולים

מסיבת עתונאים

(מאת חיים ויין)
להכשיה

a
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•

למשחק ליגה זה היפיעו שהי הק 
בוצות בהרכבים המלאים וכל אדה
רצתה להתנלם ביריבתה .אשתקד הי־
תה קב׳ מולדת מרכבת משחקני שתי
הקבוצות והשנה נחלקה לשתים מסי
בות שונות ולכן אץ להתפלא שהק־
 -----י שחיו ב״אש" בכדי לצאת י ב־נצחון.

הצד החלש ביותר אצל שוזי הקכו־
צות היתה ההתקפה והקליעות הבלתי
מדויקות של הקלעים היו בעוכריהן.
עיר עם התחלת המשחק מתגלה
לעיני הקהל הקרב העז להשגת סל או
נקודה — וזאת רק לאחר מאמצים
רבים• בנקודה הראשונה זוכים אנשי

כיום הוא מחזיק יחד עם ביל ויסי (מאר־
ה״ב) את השיא הבריטי בקפיצה לגובה
של שש רגלים ה 7וחצי אינטשים ,הוא
הנהו השני שהשיג תוצאה עולמית טובה
כזו בעונה הזאת ,ויסי עבר בארה״ב
גובה של  6רגלים ה 8אינטשים .בפעם
הראשונה בהיסטוריה יש לאנגלים תק־
וה להגיע למנצח בקפיצה לגובה .כן
אני מאמין שמהלכים שלנו יודעים אף
הם את אשר לפניהם במרחקים 10000
מטר ד 5000מטר הליכה•

שנסה למוארן
לבסוף וגברות .למואוץ גרדנר בת
דר ,19ישנם כל הסכויים לנצח בריצה
 80מטר משוכות .אם גורלה יאפשר לה
להיות בפירמה הטובה בשעת הגמר .היא
כבר השיגו; שתי פעמים בשנה שעברה
זמן של  11,5שניות׳ כיום היא הטובה
בעולם והיא אמית בחמישית השניה מה 
שיא העולמי .הגב׳ וויניפרד יורה נר 
אית להיות השלישית בריצה  100מטר.
 pדעתי שקבוצת שליחות שלנו תשיג
מקום נכבדי מאד•
עלי עוד להוסיף .נא לזכור ,כי למ 
רות ״ההבראה״ המפליאה שלנו לאחר.
שנות המלחמה׳ עוד נתונים אנו בהרבה
קושיים .אמונתי חזקה שכל קבוצה או
לימפית שנעמיד בתחרויות שדה ומס
לול לא תאכזב א« ארצה.

משחקי השכוע הכא ...י

ד״ר ה .ב ו ג ר ש ו ב נשיא המו 
התמונה אינה משתנה במחצית ת
״ ..שני משחקי
ביום שני  12.1.48יערכו
■י■ -עצה הכללית לתעופה העברית ,עמד
r1
שניה והקבוצות מתקיפות במרץ או*  .ליגה על מגרש ״עמירם׳. ■ .,
 . .על נקודות י אלה':
..
לם הכדורים אינם רוצים למכנס לרשת
•  .1ה)יורך' לשלב את לימוד מקצועות
 התחיה (ל גה.או שכלל לא פוגעים בקרש.
הה־ו־ה• ל״־גיות שלינתי־ הספר..־■(^ 7הלעוי-ההשסינאים
ביום חמישי  15.1.48על מגרש
שיא המתיחות מגיע כאשר מצליחה
 .2האששירות לנצל לצרכי בנית כלי
מכבי .ת״א.
הדרור להשוות ל־ .5:5דקה לפני הסוף
טיס מ״מרי■■׳ ■גלם קלים ,הנמצאים בארץ
־
■ •
זוכה מולדת בסל ואילו הדרור מסתפ־
ב* 6.30הייוי  -־ילין־ (ליגה • ^. ,כסליו־יס סונים ללא »ול.
קת בנק ודה אחת בלבד .לשריקת ה 
•־■־.׳ -׳  .3הצורך להפיץ את הידיעות על
;■•••אפשרות מלאה של ניצול התעופההעברית ;לצרכי ,התחבורה בארץ ול 
חוץ לארץ .מנסיונו האישי בטיסה ל 
אירופה הוא-יודע כיי הרגשת הבטחון
עם טייסינו .המאומנים הוא פלא ,ב
יותר.
' ד״ר מ. .ל ב ;-.-ט י ן-,ממרכז ,מגן
דוד אדום״ :עמך על האפשרויות המ 
צוינות .של ניצול־ האוירון .כאמבולגם.
 •:?.,הוא מציין בבטהה ,שהחמירו הנוחיות
של הובלת פצועים וחולים מנקודות
מרוחקות ,מבלי להזקק לדרכים רחו
קות מאד ,משובשות ולעתיס מנ*ת־
'?ו.י^ להצל מט,׳ ח־ י אנ
’ ■ . .
שים לבים.
הוא דורש סעד .מחצב:ר ,המוסדות
•השלטינות ,ולרכוש מיו ..-מהפר אוי-
רונים .מיתאמים לשרות  .זה. .
ר"׳•■־׳ היתלות הה "ה ־ !י .יי .י* י
מקבל על עצם' להעביר את הפעולה
הזו בצבור; ־'-.
 .מר ק ו ר נ פ ל ד ,מסניף ת״א
של המיעצה לתעיפה ,מציג את בעיות
התעופה מהצד הצבירי .הוא מציין
שיש כיום כ 13.000-חבר-ם לם־סדות
התעופה..׳מספר זה ■שהושג .בסשנתיים
■:״ •:ימי׳ הוא אמגח הישג:;;. ,ל זהו
■אה רז קטן מדי בהתאסל צרכים .המו
עצה לתעופה באמצעות סניפיה בכל
הארץ ,תפנה לצבור הרחב בשבועות
הקרובים עם פניה להצטרף כחברים
ולתת אפשרות של הרחבת הבסיס ד»צ־
בורי והכספי לפעולות התעופה העברית
בארץ■

I
אני אחד מאלה העוקבים באפן רצי-
ני אחר מהלך הענינים באתלטיקה קלה
בארצנו .ואהיה אחד מאלה שאשמח
לראות את המכבי והפועל משתפים
פעולה אחת שתועלתה רבה לספורט
העברי .הייתי סקרן לדעת מהי הסבה
המונעת אחוד זה ונוכחתי לדעת כי
אנשי "הפועל" דורשים מיד את מקו 
מותיהם בהתאחדות החובבים .טוב ר
יפה, ,הפועל" הוא הארגון הגדול ב
יותר בארץ ומגיע לו מספר מקומות
מקביל ,אולם אין זאת אומרת שהוא
יכל לדרוש זאת מיד׳ אדרבה יוכיח
את בגרותו במשך זמן מה ,הרי הכל
יודעים כיצד מאשרים שיא בהתאח-
דות וכיצד עושים זאת ב״הפועל" .אני
זוכר עוד כיצד אשרו את שיאו של
רוזנפלד בקפיצה לרחק של  6.80בבור
הלא חנקי ש< הי .מ .ק .א .בירושלים.

שפינדל ממכבי קפץ-פעמים במשך שג־
תים למעלה מהשיא ‘הא״י אולם ההת־
אחדות לא אשרה לו ,שיאים אלה מפ-
את הבור ,גם קפיצתו של  6.93שהיה
בה פסול במילימטרים הוכיחה לעצמו
את אי חוקיותו של מסלול הקפיצה,
היות ושפינדל לא עבר יותר מ 660ב־
איצסדיון החוקי שבת״א .גם זריקתו
של זייד בכידון ,באיצטדיון ־ ואשור
שיאו היתד ,מבחינת  ,קודיוזה ממש.
הייתי נוכח בתחרות זו כשרוח עזה
נשבה עד קו ההטלה האחראים שינו
את כיוון הזריקות וכך הטילו כולם עם
הרוח ,ספורטאים ותיקים ב״מכבי" אי 
נם זוכרים מקרה שכזה ,אולם ניחא

אפשר להבין .קשה להטיל נגד רוח
חזקה ,אולם מה נדהמנו כפל כפליים
כשזייד מטיל ועובר על :שיא "הפועל"
ושיאו אושר! ״הפועל״  1טען.שבעת
הטלתו לא ד״יתה רוח .מעשה נסים!
וכן שיאים אחרים שהושגו על מגרשי
המושבות והקבוצים הידועים היטב ב־
אי־חוקיותם,
לכן ,עם רבוי הסכויים להסכם קרוב ־ •

לאחר שבועות רבים של אבטלה ב
משחקי ליגה א׳ קיוו אוהדי הכדורגל
לחזות בסבוב שלם בשבת שעברה.
תוחלתם נכזבה והגורם לכך היה רוח
סערה וסופה עזה למרות זאת נערכו
שני משחקים בליגה .אחד בת״א בין
הפועל ת״א והפועל פ״ת .משחק ש 
הבטיח להיות מעניין וקרלקל ע״י ה
רוח .המשחק השני התקיים בפתח תק־

וה בין מכבי ת״א לבין מכבי פ״ת .שם
לא הפריעה הרוה במדה מרובה אולם
הרכב קבוצת פ״ת הגרוע שהוחלש עוד

יותר במחצית השניה גרם לירידת ה
מתח שעלול היה להביא עמו משחק

זח .בתחרויות הנ״ל נצחו ה״פייבורי•

טים" כלומר הקבוצות התל־אביביות.
קב׳ מכבי ת״א ממשיכה לצעוד ב
מקום השני בלי אף הפסד ב־ 5משח 

קים כשרק נקודה אחת בינה לנורדיה
השומרת על מקומה הראשון עם 11

נקודות ב־ 6משחקים .הפועל ת״א גש-

אר

השלישי

במקום

גקודות

במספר

שוה למכבי אולם במשחק אחד יותר
וביחס שערים גרוע יותר .במקום ה 

רביעי מכבי רחובות עם  7נקודות בד
 6משחקים מכאן ואילך נשאר הסדר

הקודם.
כתר מלך הגולים יפאר את ר;זשו של

יהושע גלזר (מכבי ת״א) ע״י חמשת

בפ״ת והוא צועד

השערים שהבקיע

ראשון עם  12שערים לזכותו .משח
ליטואק (מכבי רחובות) במקום השני
עם  10שערים .הלאה נשאר הדירוג

הקודם.
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דכת
אית ,יש צורך לעודד את צעירינו
ההליכה >לקוי האש.
שמהם נדרשת
אמנם בחורינו מלאים רוח 'קרב ומסי 

רות רבה לעמ .0ולארצם ,אבל העתוגות
וביחוד עתוגות י הספורט צריכה להר
בות עידודל נוער שלגו וגם לטפל
בבעיות האלה בהרחבה יתרה.

אין ספק שרבים מהקוראים יצטרפו
אלי בהסכמתם לקביעת מדור כג״ל
ואף ימציאו את דבריהם למדור הזד
שכתאי לוי
שוב הזה•

שכולנו מברכים עליו ,יש להעיר שעל
ההתאחדות העתידה ,שתהיה מורכבת
מאנשי הפועל ומכבי יחד ',מוטל ה 
תפקיד הקשה של קביעת שיאים ,ו מכתב להרג׳ הא״י ל^ח־ר יד
לפני כחודש ימים הודיעה העתונות
בכדי למנוע נגודים שיתעוררו בודאי
הספורטיבית על המשמק האחרון ב
בין חברי מכבי והפועל ,עליהם לצרף
ליגת הכדוו-יד בין מכבי ת״א ועמל
אנשים נוייטרליים ,וכאלה יש לנו אלא
ב׳ ,מי שמתענין בספורט זה יודע יפה
שהם נחבאים :אל הכלים ,לספורטאים
כיי משחק זה לא התקיים .ומאז לא
הותיקים הנמצאים כיום בארץ כאלי
כץ הי״ד אנו קוראים !
נודע דבר על סיום ליגה זו .וכמובן
העמית את שרותכם ,הנער קורא.
שמשחקי הליגה לשנת  1948טרם הת
לכם ליישב את הסכסוכים ולעזור לה 
חילו .בזמן שליגת הכדורגל עומדת
".באמצע סבוב א׳ .והאשמה מוטלת על
קים את הנבחרת האולימפית!
ההתאחדות הא״י לכדור יד .שהזניחה
ישעיהו .בךחיים
את ענף ספורט זה .ואין ההתאחדות
'.יכולה לטעון כי לרגל המצב אי אפשר
הכה והגבורה כישראל/ .
תרשה נא לי בתור קורא ותיק של • לקיים את הליגה לשנת  .1948מסיבה
אחת פשוטה .כל קבוצות הכדור יד
עתונך להציע לך להוסיף מדור חדש
החברות בהתאחדות הן תל־אביבות,
בו — מדור "הכה והגבורה בישראל".
חוץ מקבוצת מכבי אבשלום פ״ת ,ש-
לדעתי ■חשוב מדור כזה לקוראים וב־
יחוד לנוער שלנו .במדור זה .יש לדך .״לליא כל ספק יכולה להופיע למשחקים
מבלי לסכן את חברי’הקבוצה בנסיעה
בר על מעשי הגבורה של קדמונינו
ולעורר את הנוער שלנו ללכת בדר ; מ׳-־ת ?מ-א או להיפך .היה רצוי כי
ההתאחדות .תנמק מדוע היא מזניחה
כם .ב׳ מים אלה כשעמגו לוחם את מל׳
י■
את ספורט הכדור יד.
חמת שחרורו והקמת מריגתו ד.עצמ־
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