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הקבוצה. הישגי את להעלות היכולים
 הגיע דרייפוס, נימרוד הקבוצה, קפטן
 הועבר ג׳אנה יוסי גבעת־חיים. מקיבוץ
 מכיוון תל־אביב, להפועל נתניה ממכבי

 זי- קובי בנתניה. להשתלב הצליח שלא
 הליגה שחקני היו אריאל ואריאל תוני

 בהפועל לשחק מרצונם שבאו הארצית,
 המשחקת קבוצה שהיא מכיוון תל-אביב,

נול השחקנים שאר כל הלאומית. בליגה
 לוי שבתאי טורק, ריפעת בד,פועל. דו

ומפא בד,פועל שהתגלו כוכבים הם ואקויט
ישראל. נבחרת את גם היום רים

 צריך ילא באגודה שנולדו לשחקנים
שקו התחייבות יש להם כסף, הרבה לשלם
 הזאת האגודה אם רק לאגודה. אותם שרת
 יכולים הם מרשימים, להישגים זוכה

 ההשתייכות עצם של בגאווה להסתפק
 צריכה תל-אביב הפועל טובה. לקבוצה
 שהיא מכיוון הישגים, מעצמה לדרוש
ומבוססת. גדולה אגודה

ועצה ח ה
ה מ דו א ה

 בז׳רנו, יוסף תל־אביב, הפועל ^♦!־ער
א ■הו ה מבין ביותר הוותיק השחקן /
 שנים 12 הקבוצה עם עבר הוא שחקנים.

 ממיש־ שהוא למרות טובות. וגם קשות
 הם יפו של הבולגרים וכל בולגרית, פחה

 יפו, מכבי קבוצת של שרופים אוהדים
 לחזות הצעיר בנו את לקחת האב בחר

תל-אביב. הפועל של במישחקה
 ב־ החדש במיגרש אז שיחקה הפועל

 ביותר והמרהיב הגדול שהיה בלומפילד,
אוהדים. של מתרומות ונבנה בארץ,

 והצבע עשר, בן היה הצעיר בז׳רנו
 את כבש השחקנים חולצות של האדום
ל שנדבקתי ביפו אותי ״האשימו עיניו.

 היום היושב בז׳רנו, נזכר האדום,״ צבע
ה בת ובתו אשתו לצד בביתו נינוח

 לכל לקסום יכול האדום ״הצבע שנתיים.
מש הוא אגודה לאיזו שיבין מבלי ילד

תייך.״
 במיש־ הכדורגלן ביקר לא היום עד

 בית־ברנר בבניין השוכנים הפועל, רדי
 הוא מועצת־פועלי־תל־אביב. בניין מול

נו בן־מאיר דב את בשנה פעמיים רואה
 מהעובדה גם ונהנה השחקנים, בפני אם

 שריד, יוסי כמו חברי־כנסת היום שיש
 שהם ומצהירים הפועל למיגרש שבאים
הקבוצה. של נלהבים אוהדים

 לקבוצתו שהיה האחרון, הדרבי לקראת
השח אפילו התרגש תל־אביב, מכבי מול
הז המישחק לפני האווירה הוותיק. קן

הפו כשקבוצתו, מהעבר, אירוע לו כירה
 בגביע ישראל את ייצגה תל-אביב, על

 באיצ־ שיחקו הם באיראן. לאלופות אסיה
נל צופים אלף 60 לעיני בטהרן טדיון
״זר המקום. את בדחיסות שמילאו הבים,

 היתד, וצלבי־קרם. חי בשר עלינו קו
 1:0 הובלנו במחצית מפחידה. אווירה
 לחדר־ההלבשה אלינו מיהר נרגש ויהודי

עשי כך המישחק, את שנפסיד והתחנן
 עד שעות המש חלפו ההפסד למרות נו.

משם.״ אותנו לחלץ שהצליחו
 ל־ שמזכירים מישחקים יש בארץ גם

 נגד ״במישחק מעמד. אותו את בז׳רנו
 משולהבים אוהדים פלשו ירושלים בית״ר

הירושל לקבוצה לתת ונאלצנו למיגרש
לנצח.״ מית

 הפועל שחקני ידעו האחרון הדרבי לפני
 מכבי, מקבוצת יותר טובים השנה שהם
 היא במישחק האוהדים התלהבות אולם

 למישחק המיוחדת החוקיות את שקובעת
הדרבי.

 מישחק לפני מביתו יצא לא בדתו
 האוהדים. מאימת חשש הוא הדרבי,

 הפא- מהאוהדים חששו הפועל אוהדי גם
 בין הקשה היריבות מכבי. של נאטים

 מקור השתנתה. לא בעיר המחנות שני
 לשחקני השנה שהיה היחידי הביטחון

״הש שווייצר. דוד מאמגם, הוא הפועל
תו מסביר עליו,״ רק לחשוב תדלתי  בד

סמכ אותנו, להטריף ידע ״הוא הוותיק,
 קבע הוא הרב, בניסונו בטחנו עליו, נו

נרוץ.״ ולאן נעמוד היכן
 ״קדימה מהיציע ששאג בן־מאיר, דב

 מרוצה לשוב למחרת היה יכול הפועל״,
 מועצת-פועלי־תל־אביב. בבניין למישרדו

 הכרטיסים שמכירת ידע אפשטיין אייבי
 לקבוצת שיש מההוצאות שליש כיסתה
שלמה. בעונה תל־אביב הפועל
 ילמד הוא איכזב. לא שווייצר דוד

 כדורגל בקבוצת לטפל הפועל עסקני את
 לי אין עגול, ״הכדור מיקצועית. בצורה

 אלך ״אני אומר, הוא לאגודה,״ סנטימנטים
הטובה.״ לקבוצה רק
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