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1 1  אלי את ליוו חרדה דקות 71^1
י י ה כשכוכב דה היה פוקס. * י ע
 המישחק, במהלך נפצע אליהו, רפי קבוצה,

במישחק. שיתופו להמשך חשש והיה

 פר־, נשאו השונים הגורמים מאמצי עצמה.
 מקומה את לפנות החליטה הקבוצה והנהלת
חדשה. להנהלה

 את לאמן פוקס אלי הזד שעבר בשבוע
 מוקדמים. תנאים כל ללא באר־׳שבע, הפועל
 של אלילה שוב הפך הוא האחרונה בשבת
 לניצחון חניכיו את כשהוביל הנגב, בירת

 תל־אביב. הפועל על 0:1
ניכר פוקס, אלי על אז שעבר הזעזוע

 יוצא שאני לי ״כשאמרו היום. גם בו
 ״קיבלתי השבוע, סיפר מאולצת,״ לחופשה

 הרדיו. באמצעות הידיעה את קיבלתי שוק.
 לא מדוע מבין, לא אני ממ־ש. נדהמתי

 מדוע לי הסבירו ולא לבאר־שבע לי קראו
 אי־אפשר לחופשה. אותי להוציא רוצים

 אחר־ ורק בפנים, זה את לי להגיד היה
י ברדיו להודיע כך

ההנהלה
לדיכאון הכניסה

 ביום הידיעה את ששידרו פגי ך*
/  בצהריים, לי קראו בערב, ראשון * /

ממ ההנהלה אם אותי, שאלו צה״ל. מגלי
 נגד ההפסד לאחר גיבוי לי לתת שיכה
חשב לא !׳,בוודאי :השבתי רמת־גן. הכוח

 הידיעה את בערב כששמעתי אחרת. תי
 שיש לרגע חשבתי לחופשה, יוצא שאני

 ביכלל מבינים שלא אנשים עם עסק לי
 אלופה. באר־שבע שהפועל נכון בכדורגל.

 לא זה — 14ה־ למקום שירדנו זה אבל
הליגה. תחילת זו בסך־הכל אסון.

 סיבה לא זו חרקה, הקבוצה אם .״ואפילו
הנ הבלעדי. האשם הוא -שהמאמן להגיד

 הנהלה. לא היא לפאניקה, שנכנסת הלה
 שהיא בכך מתבטאת הנהלה של גדולתה
ש ההנהלה מהבוץ. הקבוצה את מוציאה
 היא הגמור. ההיפך את עשתה הוחלפה
 לדיכאון.״ השחקנים את הכניסה
 קפטן שהיה מי ,51ה־ בן פוקס אלי

 של הנוצץ וכוכבה בכדורגל, ישראל נבחרת
 ובתחילת ׳40ה- בשנות תל־יאביב מכבי
 עוול לו שנעשה ואומר חוזר /50ה־ שנות

כש נרגש, מונולוג .נושא הוא בל־יכופר.
גבוהים. ובטונים בשטף, נאמרים דבריו

ש זה ־שאני היטב יודעים ״השחקנים
ש־ זה אני באר־שבע. הפועל את בניתי

הגואל השעו
שהשיגה הניצחון שבע.

 לאחר קמוצים באגרופים צוהל 51 ה־ בן פוקס אלי
 באו־ להפועל הניצחון שער את כבש אביטן ששלום

כמאמן. פוקס אלי של מניותיו את שוב העלה הקבוצה,

תל־ הפועל נגד למישחק הגיע פוקס אלירסבוצח הוראות
 מבעדו מנעה לא זו עובדה צרוד. כשהוא אביב

■1 פתר שלמה :צילם התוצאה, הוגדלה לא חולשתם, שביגלל חניכיו, על לצעוק

 בבאר- קבוצה שנתיים־שלוש, לפני בניתי,
ה אותי ■מרגיזה אותה. כשאימנתי שבע,

 דופי. בי ומטילים עסקנים, שבאים עובדה
 את שכתב טל, אדם בשם עסקן מי? ועוד
 פקיד-הסתדרות אותו ,הנקודות. שש ,חוזה

 כדורגל. זה מה ביכלל יודע הוא אם ישספק
 23 עם אני, !כדורגל ,אותי ללמד בא הוא

 להגיד בא טל אדם כמאמן! ניסיון ־שנות
 ו פוקס אלי זה מי לי

 דופי מטיל טל שאדם בילבד זו ״לא
 גם הוא כן: על יתר כמאמן, בכישורי

 נמנעתי פשוט אני אותי. להשמיץ מנסה
 וכשאני מטבע. באותו לו מלהשיב היום עד

 מיספר לעוד מתכוון אני ׳טל, אדם אומד
או להשמיץ מנסים הם שאף חברי־הנהלה

 לרמתם.״ לרדת רוצה לא אני תי.
 עתיד-ניסיון. כמאמן נח־שב פוקס אלי

 קצר הוא בחו״ל. אימן הוא שנים שמונה
 שם ובקפריסין, בדרום־אפריקה הצלחות
 לשאלה, בתשובה מיקצועני. הוא הכדורגל

 באר־שבע הפועל שקבוצת חשש לא אם
פע ־שזכתה לאחר משיאה, לרדת עלולה

 משיב: הוא האליפות, בכתר ברציפות מיים
 בריאוי היא בקבוצה, העיקרית ״,הבעייה

שחק שישה לשחק עלו השבת השחקנים.
זריקות־הרגעה. קיבלו שהם אחרי רק נים

 אני מצויין. מכיר אני השחקנים ״את
 אני מהם. אחד כל של ביכולת מאמין

 היא תבריא, הקבוצה שכאשר משוכנע
)32 בעמוד (המשך
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אורלי וחברתו רון, החייל, בנו ולשמחת אליהו...ופ מהכדורגל! ונשיקה לחיבוק
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