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איבדו תזת־גן באיצטדיון שגערך הגמר במישחק ודגלים. זרועות

 ראש־העיריה, להם שהכין החאפלה נזהשאגות. קולם את האוהדים
 ראש־ גם מחדש. אותם הלהיבה כבשים, ש״שה נשחטו שבה

הניצחון. בשימחת להשתתף בא להט, שלמה תל־אביב, עיריית

 ויוקרתי, מנוסה מאמן גם קנים־כוכבים,
 וגם נצהונות רצוף נסיון גם שווייצר, דויד

 העוזרים שרופים, אוהדים אלפי תמיכת
 נוספה המעלות כל על תקציבה. את לאזן

לציון. ראויה מישחק יכולת גם
 שחקנים־כוכבים, אין לעומתה, ליהוד,

 — הוא נהפוך ומנוסה. מצליח מאמן אין
 ואין — בלבד שנים שלוש מאמן רוזן צבי
 אין גדולה, בעיר כמו רחב אוהדים קהל

 אמנם הפכה שלה המישחק שיטת כסף. גם
 ״,82דדיהוד־0״נו בתואר וזכתה לשם־דבר

 דרך את מחמאה. דווקא זו היתה לא אד
 האנטי- שיטת גם כינו יהוד של מישחקה
שערים. הבקעות ללא מישחק :כדורגל

יהוד של לזכייתה האחראי האיש רוקבן, שלום סיפר ,ן)" *1־1 \111 1)1̂|
■ *יי בכדורגל,' זה שלי שהפורקן להיות ״יכול בגביע. ■ ״

ברחובות. אשר שערייס משכונת אליה הגיע הוא יהוד. תושב אינו רוקבן מסביר. הוא

גדי
 בגביע, תזכה שיהוד
ן 812

 קבוצת את ליווה
 צחק אבל צחוק,

מנוסה יריבה כשמולה

 להרבה גרם הגדי האחרונים. במישחקיה יהוד
 האמין לא שאיש׳ למרות אחרון. שצחק מי

זכתה. יהוד זאת בכל תל־אביב, הפועל כמו

ש כל ין ^ ד  הכדורגל שמישחקי ח
 ההגיון. כללי על־פי מתנהלים אינם 8*

 ב־ המשתתפים בכירים, כדורגל מאמני גם
 נכונה מנחשים השבועיים, הטוטו הימורי

בלבד. 3070
ה בגביע יהוד הפועל של זכייתה גם

 בלתי- היתה שעבר בשבוע בכדורגל מדינה
 בדרכן מעניינת, היתד, היא אך הגיונית.

הבלתי־הגיוניות. התופעות רוב של
 הרביעי ביום המכריע, המישחק לפני
 יגיע שהגביע ביהוד איש שיער לא שעבר,

 סעדיה המקומית, ראש־המועצה לעיירה.
 הבטחות להבטיח לעצמו הרשה חתוכה,
 מענקי- על הכריז הוא דמיוניות: כספיות

הנכ הגביע את יביאו אם לשחקניו, עתק
 כבר השבוע בדילמה. מצוי הוא עכשיו סף.

יהוד לתושבי נרגשת בקריאה לצאת הספיק

 אין .0:0 התיקו בתוצאות ידועה יהוד
 רק היריב, שער את להבקיע נוהגת היא

 היא כד בחירוף־נפש. שערה עד מגינה
 אינס ספורט אוהדי בנקודה. תמיד זוכה

 חיובי כדורגל זו. משיטה נחת רווים
 התקפי פתוח, להיות חייב אומרים, הם

נמרץ.
 ע? העונה בראשית שהתריע עיתונאי

 נית: ״לא כעס. במבול נתקל שיטת־יהוד,
 הכותרות אז זעקו יהוד,״ את לקבור

 עדות־המז■ בני הם רבים הנשכחת בעיירה
הרגי ותימן. תורכיה יוצאי וספרדים, רח

הבחי אחרי בעיצומה היתד, העדתית שות
 ביהוז הואשם העיתונאי האחרונות. רות

 וחצ דבר הוסיף לא ומאז ב״אשכנזיות״,
הקבוצה. על דבר

שלילית או חיובית מישחק שיטת

 לממש כדי תרומה להרים קבוצתה ולאוהדי
 להעניק הבטיח חתוכה הבטחותיו. את

תורם. לכל קבלה
 היה יהוד של הזכייה את שניצל מי

 השבוע הודיע אשר שרון, פלאטו שמואל
 יעזור הוא אולי הקבוצה. את מאמץ הוא כי

לשחקנים. המענקים את לתת
 הסיכויים מירב היו תל־אביב לד,פועל

שח־ גם לרשותה עמדו בגמר. לנצח

 הפוער שיר השיטה
 - גוועה זויא ■חוד
הביאה היא אבד


