השכונה עצרה את נשימתו 1־ הקבוצה ,שהיא גאוות
ה!כדם ,עמדה לעלות לראוע הטבלה ־ החגיגה היתה
ע:וכנה  -אך כשנסתיים המישחק ,יוד הדיכאון על השנונה
בעבר ,כשהגיעה התסיסה בשכו 
נה לשיאה ,הגיע לשכונה שרגא
נצר ,שהיה ממליך המלכים של
מפא״י ,כנציג העירייה .בערב אחד
הוא שיכנע אותם להצטרף לאגו

דת הפועל ,וכמהווה הם קיבלו את
המיגרש בפארק-הירקון ,המשמש
אותם לאימונים .המיגרש מרוחק
מהשכונה ,אולם בכרם צהלו .כך
היו יכולים להמשיך ולשחק כדו

רגל .אלא שמאז הם לא זכו לגי 
בוי מאגודת הפועל והם חשים
בה כבנים חורגים.
בני דמתי ,המשחק בשימשון,
החל לשחק בקבוצה המישפחתית

מגיל צעיר .אחיו הבוגר ,גידי רמ 
תי ,ניסה להשפיע עליו שייכנס
לשנתיים הסגר ,כדי שיוכל אחר-
כך להיות חופשי לבחור קבוצה
שבה ישחק.

שלמר ,מיזרחי
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ממהר לחמוק
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מהמיגרש בתום המישחק .בודד
ומיואש יצא ראשון לעבר מכוניתו.
״באווירת הכרם אי־אפשר לוותר
על הכדורגל,״ מסביר בני בן
ה־ ,20״הייתי מוכרח לשחק.״
שני האחים לבית דמתי ,בני וגי
די ,גורמים בכל שבת לרגעי-מתח
המקפיצים את צופי המישחק ממו־
שביהם.

עוד שבת ללא שערים עברה על
השחקן שימחה גד מול השוער המזמר
הרצל קביליו .השימשונים מכנים אותו בתול ,מכיוון שלא הצליח עדיין

צער המון׳

להבקיע שערים במדי שימשון .הוא האשכנזי היחידי בקבוצת התימנים.
קבוצת שמשון סובלת ממחסור כספי  /ואין היא יכולה לפצות שחקנים.
מיגרש האימונים שלה מרוחק ולאוהדים קשה להגיע אליו.

בני דמתי ואחריו רחמים עטיה מפלסים לעצמם דרך .בדומיה
ובגרון חנוק מכאב ליוו אותם האוהדים ביציאה מהמיגרש.
בעיקבות ההפסד של השבת האחרונה ירדה קבוצת שמשון למקום השלישי בטבלה.

״מי שמגיע לשחק בשימשון,״
הם מסבירים ,״חש מייד שהוא
נכנס למישפחה .״גם שימחה גד,
הצעיר האשכנזי שהצטרף השנה
לשימשון ,מושך אליו תשומת־לב
בהתפרצויות המרהיבות המאיימות
על שער היריב .״הוא עדיין בתול,״
מעידים עליו חבריו לקבוצה ,״הוא
חסר ניסיון ,ולכן לא יבקיע עדיין
שער במדי שימשון.״ אולם שימ
חה גד גאה לציין שהצליח ׳לכ
בוש חברה תימניה ,וחש כמו אחד
מן המישפחה.
מנהלי הקבוצה ,גם הם מבני
הכרם ,לא נואשו .גם בשבת ,כ־
שקבוצתם נדחקה למקום השלישי
בטבלה ,הם מתאמצים עדיין להע
לות את המוראל הירוד של אנ 
שיהם .״עד לסיום מחזור המיש־
חקים ,שימשון הקטנה תכבוש את
ראש הטבלה,״ מבטיח פינחס צבי.

שוער המנדה

יצחק בלאייש לא יכול היה לחייך אחרי שספג שער.
מאמן שימשון ,נימים בכר ,ניסה לנחם ׳אותו ולעודדו
לקראת המישחקים הבאים .בכרם רווחת הדיעה שבלאייש הוא השוער הטוב ביותר בארץ.
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