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זכית■
ובאשה

 שנזכה ידענו לא אז אחדים. חדשים לפני עוד
 יערך הגביע גמר שמשחק אפילו או בגביע
 ממסעי כשחזרתי רק חתונתנו. לפני יומיים

ש התברר באמריקה, הפועל נבחרת עם
שתים. יהיו הזמנים
ה בלי כי לי הודיעה נירה של אמד,

ש כשהתברר אבל חתונה. תהיה לא גביע
החתונה, לפני בלבד יומים ייערך המשחק

ל לי להרשות באם לפקפק ההורים החלו
 ולא רגל אשבור שמא זה, במשחק שחק
הכוס. את לנפץ אוכל

הו חמישי ביום הקבוצה של בישיבה
 הגמר, במשחק אשתתף לא שכנראה דעתי

 להורים משלחת שלחה הקבוצה והנהלת
 בתוכי ידעתי למעשה לשחק. לי שיתירו

תז ושקבוצתי במשחק שאשתתף הזמן כל
 נערך המשחק היה אם אפילו בגביע. כה

ש החלטתי בו. משתתף הייתי שני, ביום
 שערים הפרש ליצור ניאלץ כזה במקרה

סיומו, לפני המשחק את אעזוב ואני גבוה
החופה. אל ישר

★ ★ ★
כצרכניה הגביע

 קבוצתי, בין הגביע על הגמר שחל! *ץ
 נערך יפו׳ מכבי לבין פתח־תקוה, !■והפועל

 הייתי עוד בבוקר בחיפה. בשבת זאת בכל
 חיכה בחוץ לתורה. עליתי הכנסת, בבית

 כדי לחיפה. במיוחד אותי שהסיע טקסי לי
 איתי לקחתי בגביע, שנזכה בטוח להיות

 כמביא פינברג, מיכה נירה, של אביה את
 אמונות מספר יש כדורגל קבוצת לכל מזל.

 שאם למשל מאמינים בקבוצה אצלנו טפלות.
 חולצות בצבע משחקים כשאנו מנצחים אנחנו

 החולצות את להחליף לנו אסור מסוים,
תקרענה. אם אפילו

 שיחקנו אדומות. חולצות לנו היו פעם
ה את הורדנו והפסדנו. משחקים שני בהן

 מחנה־ הפועל לקבוצת אותן ותרמנו חולצות
 לבית להיכנס לא היא שניה אמונה יהודה.
 נסענו לא כך משום משחק. לפני הבראה

הגביע. גמר משחק לפני אפילו הבראה לבית
 מביא נירה של שאביה היא שלי האמונה
 היה הוא האחרון בזמן נצחונות. לקבוצתנו

 השתתפתי. בהם מהמשחקים בחמישה נוכח
 ותמיד בראש, תמיד שערים׳ הבקעתי בכולם

בנצחון. זכינו

 בעלה את מנשקת פינברג־סטלמך נירה הכלולות. נשיקת
 השבוע. שנערך כלולותיהם, סקס לאחר מספר דקות נחום,

 הישראלי, הכדורגל של החדש לאלילו שהפן הצעיר, הכדורגלן
כדורגל, במשחק נצחון לאחר מאשר יותר ובטוח מאושש נראה

 פתודתקוה, הפועל חלוץ רצבי, זכריה הנצחון. נציקת
במש הסיום שריקת לאחר דקה לסטלמן, לוהטת נשיקה מעניק

 רצוץ נראה סטלמן בחיפה. השבת שנערך הגביע, גמר חק ׳
והגביע. הנצחון הושג ממנו שכתוצאה עילאי, מאמץ לאחר וסחוט

 הראשונה בקבוצה לשחק שהתחלתי מיום
 לו מלאו שהחודש פתח־תקוה, הפועל של

 משאיפותי אחת היתה שנים, חמש בדיוק
 ידועים כדורגלנים בארץ ישנם בגביע. לזכות

 שלמרות למשל׳ חודורוב, כיעקוב וותיקים
 לא כדורגל משחקים שהם הרבות השנים

בגביע. מעולם זכו
 לפני גדולה היתד, שההתרגשות היא האמת
 משחק כדורגלן שאם מאמין אני המשחק.

במש ראשו כל את ומשקיע אמיתי כדורגל
 מלבד דבר שום על חושב הוא אין חק,

 השבת לשחק כשעליתי היה גם כך המשחק.
 שקעתי וכולי נעלמו דאגותי כל בחיפה.

במשחק.
כדו משחקי של והעייפות שהמתח כנראה

 את בנו נתנו חדשים 22 במשך רצופים רגל
 קבוצתי משחקי היה כך משום אותותיהם,

 משחק זה היה אולם מבריק. כך כל לא
 של היפה ממשחקם נהנינו במיוחד הוגן.

 להם יצא מה שמשום יפו, מכבי כדורגלני
פראיים. שחקנים של שם

 שהנצחון עמי יסכימו שכולם סבור אני
ב גם שנתיים תוך לזכות לנו. מגיע היה

 גדול. הישג זה בגביע, וגם הליגה אליפות
כולם שמחו לא פתח־תקוה, מולדתי, בעיר

 שמכבי בטעות טילפן מישהו נצחוננו. על
2 אותנו ניצח יפו  התחילו מכבי ואוהדי 1:

 הצבנו כנקמה, ברחוב. ולהתנשק להתחבק
 רבי- של הקיוסק מול בצרכניה, הגביע את

 מבלי יעברו לא מכבי שאוהדי כדי נזון,
אותו. לראות

★ ★ ★
ואגי גירה

 העיקרי הנושא את להציג כחתי ***
 אנחנו אשתי. נירה את — לשמחה

 העממי, הספר מבית עוד זו את זה מכירים
 זוכר ואני העובד בנוער יחד היינו כך אחר

 האופניים. על תמיד אותה מרכיב שהייתי
 החמישית מהכתר, ללכת התחלנו ברצינות

ל כך, באמצע. קצרות הפסקות עם בערך,
אפ בדרום ישראל נבחרת סיור בעת משל,
 מכתבים׳ יום יום מקבלים החברה היו ריקה,

 זה סיור תוך מכתב. כל הגיע לא אלי רק
ו גלויות 37מ־ פחות לא לנירה שלחתי

 ונאלצתי כלום קבלתי לא אני מכתבים.
החל אז החברה. לי שהקריאו במה להסתפק

 באה ונירה ארצה כשחזרנו גמרנו! די, טתי:
 לה: אמרתי התעופה, בשדה פני את לקבל

אל יחד הגענו זאת בכל אבל ״הצידה!״

לחופה. מתחת
 שאני פירסם הערב מעתוני אחד אגב,
 שבוע. לפני שני ביום גיל, באולם מתחתן
 אחר. למישהו מושכר האולם היה יום באותו
 איך דמעות, עם האולם בעל אל באה הכלה

 לסטלמך לתת כזה, דבר לעשות יכול הוא
 האולם בעל הזמינה! שהיא ביום להתחתן

 כאן מתחתן לא ״סטלמך שלט: לתלות נאלץ
היום!״

 הזכיר, עם חתונתי את למזג הצלחתי אם
 לשחקני כל קודם כך על להודות יש בגביע,

 מזמן לדעתי, גיבונס. ג׳ק ולמאמננו קבוצתי
ה הכדורגל התפתח לארץ גיבונס שהגיע

 אישית, מבחינה כך כל לא בהרבה, ישראלי
 עצמי לי והאימון. המשחק בשיטת כמו

אמיתי. כדורגלן של תכונות גיבונם הכניס
 קשר שום לה שאין אלה, מתכונות אחת

הכדורג של הקבועים הנדודים היא לגיבונס,
 השתחררתי מספר חדשים לפני רק לנים•

ש עד בתנובה לעבוד אז התחלתי מצה״ל.
 בנבחרת להתאמן כדי משם אותי הוציאו
 נסעתי הצרפתים נגד מהמשחק ישר צד,״ל.

 בבילינסון עבודה לקבל הצלחתי לאמריקה.
 לאינדונזיה, לנסוע כדי לעזבה, עלי ועכשיו

שלי! הדבש ירח לאחר מיד ועוד

ר ו י . כ ן ת ח ה פתח־תקוה, הפועל קבוצת של האנגלי מאמנה (ימין), גיבונס הנרי ג׳ק ל ג ו . ע ן מ א מ הפעם פתח־תקוה. הפועל למאמן נישואים עוגת מגישים סטלמן ונירה נחום ל
המישחקים, או האימונים בשעות לצחוק או לחיין נוהג שאינו גיבונס, לעצמו מרשה סטלמך של בידיו יפו. מכבי נגד הנב״ע גמר משחק לפני אחרונה הסברה לסטלמן מסביר
מולדתו. לעיר הגביע את בראשו שהביא עליו, האהוב הכדורגלן חשבון על להתבדח ביציעים. היושב הקהל לעבר השחקנים, כל עם המשחק, לפני השליך אותו הפרחים, וזר הכדור


