
 שמשון קבוצת כי הפסדתם?״ או צחתם
ה בעונת פעם. אף מפסידה ואינה כמעט

 משחקי 19 שיחקה בה האחרונה, כדורגל
 משחקי במסגרת סבובים וששה ב׳ ליגה
 אפילו שמשון הפסידה לא המדינה, גביע

אחד. משחק
מהאו העסקנים יורדים השחקנים אחרי
 פחות לא ומשולהבים מזיעים הם טובוס.

ולו עבר לכל מחייכים עצמם, מהשחקנים
את יברך ״השם להם. המושטת יד כל חצים

 זקן תימני ממלמל בעזרכם״, יהיה השם כם,
 השם עזרת רק כי ונדמה המדרכה, מקצה

 לאן עד שמשון קבוצת את שהביאה היא
ה אותן על נמנית זו קבוצה כי שהגיעה.
 מתוך שלוש־ארבע רק — הבודדות קבוצות

 שאינן — במדינה כדורגל קבוצות כמאתיים
נת ושאינן ספורטאית אגודה בשום תלויות

שהוא. גוף איזה על־ידי מכות
 כאילו שמועה הופצה מספר ימים לפני
 לשחק עלייתה עם שמשון, קבוצת עומדת
 ״זהו בית״ר. של לחסותה לעבור א׳, בליגה
 בכלל להתפרק לנו מוטב השקרים! בין שקר

 כל הצהירו במישהו,״ תלויים להיות מאשר
כ גם הקלה. הדרך זו אין הקבוצה. אנשי
ה ניסו וב׳ ג׳ בליגה שמשון שיחקה אשר

 את פעם מדי להצר המפלגתיות אגודות
ל כי,"לכשיעלו ידעו שמשון אנשי צעדיה.

עלי־ הלחץ יגבר הארצית, בליגה השנה שחק

 אז שיחקו הם במלחמה. שנפל תל־אביב ב׳
ה המקום את בה החזיקו המיוחדת, בליגה

הפו נגד משחק בעת שנים, שבע לפני שני.
 נמצאה שמשון הקהל. התפרע ביפו, יפו על

 במשחקים השתתפות באי הוענשה אשמה,
שנה. במשך

 הטובים שחקניה משבר. שנת זו היתד,
כ בני־יהודה. לקבוצת הושאלו שמשון של

 מחדש, הקבוצה את להקים העסקנים שניסו
 הם זאת. לעשות היה אי־אפשר שנה, לאחר

 קבוצת הקימו מחדש. הכל להתחיל החליטו
 שחקני השנים במשך צמחו מתוכה נוער,

הראשונה. הקבוצה
 לפרסום השמשונים זכו האחרונות בשנים

 הקימו הם טהור. ספורט כולו שאינו בשטח
 בכרם. הנטושים הבתים באחד מועדון להם

 זרק מישהו לפנותם. ניסתה תל־אביב עירית
שוחר אולם נעצרו האנשים למועדון, פצצה

ב המועדון נמצא כיום הוכחות. מחוסר רו
תקציב. מחוסר ועזוב ריק הוא אולם ידם,

 היזמה את שמשון אנשי נטלו שניה בפעם
 חורבות ליישור דחפור כששכרו לידיהם
 שטח להכשיר במטרה הכרם, שליד מנשיה,
 ה־ בקשיים. נתקלו שוב אמונים. למגרש
 יישור את למנוע פקחיה את שלחה עיריה

 כל כמעט למערכה משגויסו אולם השטח.
השמשונים. ניצחו שוב התימנים, כרם נשות

התימנים כרם רקע על ״שמשון" קבוצת
אחד ג׳ינג׳י שחורים, עשרה

 אולם פעם. לא יקופחו הם גב ומחוסר הם
אותם. הרתיעה לא זו סכנה
 אינם הקבוצה עסקני תורם. אחד כל
 כדורגל קבוצת שום של לעסקניה דומים

תו ופשוטים, קטנים אנשים הם אגודתית.
ה אחר שעות את המקדישים הכרם, שבי

 כל־ תמורה ללא הכדורגל, לקבוצת עבודה
ב מקבלים שאנו היחידה ״התמורה שהיא.

 מביאה שהקבוצה הנצחונות הם קביעות,
 בן־ יהודאי קבע הכל.״ כדאי זה בעד לנו.

עס על ונמנה תל־אביב עירית עובד ציון,
הקבוצה. קני

 פעיל עסקן הוא הכרם תושב כל למעשה,
הכר שוק ברוכלי הדל אפילו הקבוצה. של
 מדי לירות כמה מכיסו להוציא מוכן מל

ה של תקציבה כל הקבוצה. לטובת פעם,
 בשונה אלה. מעין מתרומות מורכב קבוצה

הכדור משתתפים אחרות, בקבוצות מהנהוג
 דמי את משלמים בהוצאות, עצמם גלנים

מדיהם. כביסת והוצאות למשחקים הנסיעה
 פותחים בכרם המזרחיות המסעדות בעלי

 ואילו הקבוצה, אנשי בפני לרווחה שעריהם
בהצטר מסתפקים אמידים הפחות האוהדים

 הרחוקים. למשחקיה הקבוצה לנסיעת פות
 ),44( שרעבי אברהם הוא לכך חיה דוגמה

 8הו באגד. תנועה כסדרן העובד הכרם איש
 צעירה, קבוצה ״זו בתרומות: קבוע משתתף

 יכשילו לא ומכבי הפועל אם השכונה. ילדי
 או חמישי מקום א׳ בליגה יתפסו אותם
הלאו לליגה שנתיים שנה תוך יגיעו שישי,
 בשבת הם הליגה שמשחקי מכיתן מית״.

 למקום ברגל הולך הוא דתי, הוא ואברהם
 מאוד, רחוק מתקיים המשחק אם המשחק.

 את לראות כדי ששי ביום עוד נוסע הוא
במשחקם. שלו השכונה ילדי

 נוסדה היא חדשה. קבוצה אינה שמשון
 התהווה כאשר העצמאות, מלחמת לאחר מיד
 שרובו בכרם, התימני הנוער בחיי ריק חלל

 קבוצה, הקימו הם מחתרת. חיי אז עד חי
מב• שחקן רוזי, שמשון של שמו על קראוה

ה מ די י ק ׳ ג נ י ׳  עתה עומדת שמשון 1 ג
 בתולדותיה. הגדולים המבחנים אחד בפני

 תתמודד היא המדינה גביע משחקי במסגרת
 אלופת תל־אביב, הפועל עם הבאה בשבת
 השלו לא שמשון כדורגלני הלאומית. הליגה

מש ״יותר הבטיחו: הם אולם עצמם, את
 בשבילנו זה מהם. נקבל לא שערים לושה

אחר.״ משחק כל כמו
 כל של האישית שאיפתם כלל, בדרך
 יותר הרבה היא ואוהדיה הקבוצה שחקני
 שני כי להסתמך. מה על גם להם יש גדולה.

 כמעט המשחקים הקבוצה, סגל אנשי תריסרי
 בעלי עקשניים, לוחמים הם אחידה, ברמה
 גם הם מצויינת. גופנית ויכולת רב מרץ

 שתי במשך אמיתיים: ספורטאיים לוחמים
 ולא הקבוצה שחקן אף נענש א עונות

קבו שאף הישג — תלונה כל נגדה הוגשה
 יכולה אינה והארצית הלאומית בליגה צה

לזכותה. לזקוף
 צדוק (פצ׳ד.) מרדכי הוא הקבוצה כוכב

 הכדורגלאית הקריירה את שהחל ,23ה־ בן
הפו ניסתה לאחרונה ג׳מוסין. בשכונת שלו
 שיכון לו בהבטיחה אותו, לרכוש חיפה על

קבו את לעזוב סירב פצ׳ה בעבודה. וסידור
 המתת.״ רק ישחרר ״משורה טען: צתו,
 עולה אינו הממוצע שגילם השחקנים, שאר

ב החל שונים, מקצועות בעלי הם ,21 על
מחוס במספר וכלה מוציא־לאור מציל, רצף,

עבודה. רי
 הוא בה הקובע והאיש הקבוצה מאמן

גיבונס. של המאמנים קורס חניך נדב, משה
 המקובלת, לדעה שבניגוד הוא המעניין

 בסים על המורכבת קבוצה אינה שמשון
 אשכנזים למצוא אפשר אוהדיה בין עדתי.

 הראשונים 11 בין אפילו קטן. לא במספר
 סט־ משה — אחד אשכנזי ישנו בשחקניד,

 השער רעמת בעל משה, אומר ).21( ביצקי
 בין אחד ג׳ינג׳י להיות נפלא ״זה הג׳ינג׳י:
 קדימה צועק: בקהל כשמישהו שחורים.
מתכוון.״ הוא למי יודעים ג׳ינג׳י!
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