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 הלד, ישעיהו מנצ׳ל, אנרהס
 דניאל הדדי, ג׳זני אמר, אהרון

לוי. ושלמה (דום) שמילוביץ
שחקו*הקבו־ הלד, ישעיהו

 מכד ,1950*1960 בשנים בה
גדו ימים באותם בגעגועים

 באלי- יבינו לא ״אמנם לים.
מל משחק היפגגו אבל פויות,

 ל־ הקהל את שהביא היב,
 בחוויות אותו וזיכה מיגרשים

חמי עם תקפני נשכחות. בלתי
ב אחד עם ולא חלוכים שה

 כולם בחיפה היום. במו קושי,
 אז. של הקבובה את זוכרים

 בשביל ששיחקה קביצת-נשמה
הכשר." בשביל ולא השמל
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שא סאםן
 הארגנטינאי הרכש בריילובסקי, דניאל
 כמנהיג לשמש השכיל שלא היקר,

 בלתי תמונה ותקבלו ממן, במקום
מעודדת.

 מיטב של הסיטונאיים השיחרורים
 בתירוץ תמיד כמו הוסברו השחקנים

 ואולם, קבוצה'. .בונים של הנדוש
 לשחק היטיבו שכה שהצעירים מסתבר

בקבוצות- או ל״כוכבים', כמחליפים

יעצטן מאמן
בעל־פהשאיורבעל־
 ההנהלה כי יתכן לא אחד. מדבר \עלמה

עושים. הם אשר את ידעו לא והמאמן
 סוסים מחליפים ״לא הכלל
 כאן, גם לתפוס חייב היה מנצחים,״

 המסקנה תפס. לא שהוא אלא
 שיקולים רק שלא היא .המתבקשת
 את כנראה, הינחו טהורים מיקצועייש

מקבלי־ההחלענן^.
רבבות גדשו בלבד שנתיים לפני

 איצטדיון את מקום אפס עד צופים
 היה אלה של תרגומם קריית-אליעזר.

 דולארים אלפי מאות אחרת בלשון
 חסרי־ סכומי־עתק אלה היו לעונה.
הישראלי. בכדורגל תקדים

 שנים במשך רגילה שהיתר, קבוצה
 לפתע מוצאת מסויים, לתקציב רבות

 גדלות שההכנסות במצב עצמה את
 זה היה למצופה. מעל אחוזים במאות

 התאמה שדרש לחלוטין חדש מצב
 כאלה בתנאים מאוד קל והסתגלות.

 מה אמנם וזה הראש', את ״לאבד
שקרה.

 לתפוס כדי ידיים נשלחו עבר מכל
 שחקנים לפתע. שגדלה מהעוגה נתחים
 בליווית לפגישות מופיעים החלו

 חדשות. נורמות בכך וקבעו עורכי־דין
 שיאים שברו להם ששולמו הסכומים
 יותר השיג חלקם הישראלי. בכדורגל

 פתח פתח והנושא פחות וחלקם
 מתמירים וחיכוכים מריבות, לקינאה,

לבין ובינם עצמם לבין השחקנים בין
ה •ההנהלה י ר פ מ י א ^ ! .
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רו ך• צ  והיחסים חברתיות, קליקות ו

התער רבים שחקנים בין האישיים
 קשטן, דרור שהמאמן מבלי ערו

 הצליח שרף, שלמה מקודמו להבדיל
רי אבי * כפי
)21 בעמוד (המשך

(מאחור) אבוקרט כדורגלן
(עיסו לא

וטילי
מכול□ הגדול האוהד

 מכבי- שחקני גדול היוז מי
 זו, שאלה הזמגיסז בכל חיפה

משמ לנקיים, חדשות שעולה
 בין לוויבוח במוקד עדיין שת

 אחד, בדבר ואוהדים. פרשנים
 מלא, קונטמווס באיכה קיים
 וטילי מלך-האוהדים, היה וטילי

מכולם, הגדול האוהד חיה
שלמה. תורה זו אוהד ״להיות

 ),35(וטילי מחייך מיקצוע,״ זה
 מעטים שדק לשמים, ואב נשוי

 וטיל־ יוני בשמו אותו מכירים
 ל־ 1961 משנים ״נין קובסקי.

 מיש- גם ולוא החמבתי לא 1979
מכני. של אחד אק

 את השחקנים, את ״הערצתי
 הצבע ואת הטמל את האגודה,

 שלמה מלתחה לי היתה הידוק.
הא הצבע ירוקים. בגדים של

 בכלל גכגט לא הפועל, של דום,
שלי. הבגדים לארון

האוה משתמשים היום ״עד
 כדי שהמצאתי בטמל דים

 הרמת - הקבוצה את לעודד
 שלי, היום כל ימין. יד של הבוהן
לשיווק במועצה עבודתי אחרי

 - מכני טביב טבב כדי־הדר,
 וכמי כאפסגאי כחבר, באוהד,

 גרוש. קיבלתי לא נהל-ממשק.
בהתנדבות. חיה הכל

 את אירננתי מישחק ״בכל
הק את עודדנו ויחד האוהדים,

 ישבתי ובחוץ. בבית - בוצה
 טיטמות והמצאתי שלמים ימים
 ,היידח או מכבי׳ -הופ0יהו כמו
 מכבי* איידה בוק היידה בי,

 את להמריץ נועדו י ואשר חיפה',׳
החברה.

 נבחרתי שנים במה ״נמשך
 ודאגתי ועד־האוהדים, בידר

ה לחברי עצותיהם את להביא
הנהלה.

 והפטדנו, נאחט לגו ״כשהיה
 השערים, קורות ליד קרח ניכצתי

 במיגרש, מהכותל חול ופיזרתי
 לי היה המזל. את להניא כדי

 גס שעזר ירוק, בצבע קטן דובי
 לי יש עכשיו, ימיס... היו הוא.

 את לעודד יגול ואום יורשים
 אחד כל במו הצד, מן הקבוצה

אחד.״
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