
המנגינה לני והדו הפיגיאמות ונר בעטה
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 החליטו כולם אבל אחד, לאף מזיק לא
 שייע שאני, עד הזאת במדינה צדק יהיה שלא

המשוגעים. במשחקיהם שופט אהיה לא גלזר,
 ביותר הנפוץ השופט השבוע הייתי וכך

 הראשון השופט שאני חושב אני במדינה.
 הכדורגל, בהתאחדות קורס עבר שלא בארץ
 חושב אני שופטים עם שלי מהנסיון אבל
 עצות. במה ממני לקבל יכולים עוד שהם
 במשרוקית להשתמש צריכים כל קודם

 משרוקית• השתמשתי: שאני כמו מיוחדת
 כל את בה להפחיד שאפשר אקדח, בצורת

 פאולים כשיש מכות. להרביץ שרוצה .מי
 שהשחקנים מפני לב, לשים צריך לא- חזקים

החשבון. את ביניהם מסדרים כבר
פנדל. דקות כמה כל לתת כדאי כך אחר

 אתה ואם פנדלים אוהב שהקהל מפני זה
 אותך. אוהב הקהל אוהב, שהקהל מה עושה
 יותר הקבוצה לטובת להיות צריכים ובסוף
שיש שחקנים 11 לפחות שיהיו כדי חזקה,

המשחק. אחרי עליך מרו
 תמיד אין הכדורגל לשופטי אבל תצחקו,

מה את לקחת עוד יכולים והם הומור חוש

 מחכים הקפה. על־ידי במתנה שניתנו המן
 רק באים. לא נסית של והשחקנים ומחכים
 להם נהיה מהקהל שחקנים כמה כשגייסו

 עושה שרוול לראות היה אפשר תיכף הרכב.
 לא שנסית מפני מכסית, טובים יותר עסקים
לקהל. במתנה דבר שום הביאו

מעודדת לא חעיריה
*  ברויאל שחקנים. לי נהיו מי שמעו ך

 השחקן של אחיו פנטלט, השוער היה ג 1
 שהוא מפני בהרכב לא שעכשיו מכבי, של
 גדעון שם היו כך אחר מהר. מדי יותר רץ

 של הכדורסל שחקני קפלן, ואהרון בירנבוים
 שם היו הטניס. אלוף דוידמן, ואליעזר מכבי,

 של המילואים שוער זלוסלוב, עמוס עוד
שליין. ואמנון ומנדיק תל־אביב, מכבי

פרופ אחד גם היה החובבים כל בין אבל
 שקיבל תל־אביב, מבית״ר לוי חולי — סיונלי

 שהוא מפני בארים, די סו חולי השם את
לבארים. הרבה הולך

 מבצל זוהר ואורי סופול שיחקו בכסית
הכסף את שמחלק זה הגדול, פשנל ירוק;
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כסית. של חולצות עם ציביל, לבשו כסית שחקני ואילו רוואל, של לפנות הצליחו שהשחקנים עד רגע 20 לקח זה ההיסטורי. המשחק

 כי בצחוק, זה את אומר לא ואני כלום.
שתיתי. אני וגם בחתונה הייתי אני גם

ושחקנים נדכים
 לכדורגלן התחפש שרצה מי שכל זמן ך*

 לכדורגלנים ומר רע היה חיים, ועשה
 פורים? לנו שהיה חושבים אתם האמיתיים.

ה למנהלי אבל איך, יודע לא אני קדחת.
 לישון ללכת מתכוננים שאנחנו נודע קבוצה
 למחנה־ אותנו לקחו אז בערב, במקום בבוקר

בשקט. יעבור שהלילה כדי בשפיים, רכוז
 בשבח אחד רציני משחק היה עוד באמצע

 שוב ראשון וביום פתח־תקווה) הפועל (נגד
 הביסה שחקני עלו הפעם פורים. המשיך
 העתונאים נגד לשחק רמת־גן, מכבי למגרש

 כזה למשחק לוקחים מי ואת מעריב. של
 של בומבה הייתי אותי? לא אם לשופט
 שם היו חלשים. היו השחקנים אבל שופט,

מל הסתובב שהראש צלמים, הרבה כך כל
קרי צייר גם שם היה אחד. כל אל הסתכל

 איך קלצ׳קין את לצייר שרצה אחד קטורות,
 לקלצי־ הגיע כשהכדור הכדור. עם רץ שהוא

חיכה. וקלצ׳קין ״חכה!״ הצייר: לו צעק קין
 זה הביסה, נגד 6:0ב־ נגמר שהמשחק זה

 ראו שהם היה חשוב חשוב. כך כל לא
בדי רק אפשר לכלבים עתונאים שלזרוק

 אני פשוט, במציאות. ולא הבמה על בורים
עתונאיז לא או עכשיו עתונאי

בכל. אותי יאשימו ואז ברצינות. שאמרתי
★ ★ ★ הכריקה א7 ריקה

 היושבים לחכרה נמאס התחלה
 קצפת, עם קפה לשתות וברוואל בכסית ■1

 אהיה ושאני כדורגל לשחק להם והתחשק
 שבין במגרש בלילה, נערך המשחק השופט.

 בידור בתור הבימה. בית ובין התרבות היכל
 צריכים הייתם רע• לא דוזקא היה זה לעם

לשם! באו אנשים כמד, לראות
 פיג׳אמות לבשו ברוואל קפה ששותים אלה

 נתנה שביחד הגב, על אות היתד. אחד ולכל
 איך תשאלו בניו״. ועשרת ״המן הכתובת את
 12 יש שבכתובת מפני — להיות יכול זה

 פשוט שחקנים. 11 רק ובמשחק אותיות
 ״עשר״ כתבו ״עשרת״ לכתוב במקום מאד:
הדקדוק. חשוב לא בפורים בניו.

 באמת. שווים משהם רעש יותר עשו כסית
 שכל מה, יודע מי הבטיחו הם בהתחלה
 זראי שריקה אמרו אצלם. ישחקו הגדולים

 אבל ישחקו. גחמן ואפרים אינסטלטור ומשה
 לא אולי לגוזמן בא. לא אחד אף בסוף
 באה. שלא טוב זראי וריקה פיז׳מה, היתר,
 לשחק, לה נותן הייתי לא שופט־צדק בתור
ברצינות. כדור' לה יבעט עוד שמישהו חסר

 אז מגרש. לעשות צריכים היו כל קודם
 אני, הוא הלוא השופט, עם ביחד השחקנים

 כלום. עזר לא זה הקהל. את לפנות התחילו
 על גם כדורגל לשחק שאפשר חשבו הם

 רק בבית־קפה. שולחן .של בגודל מגרש
 שפינו מכוניות, שתי גייסו רגע 20 אחרי

 אחד אף בפורים אפילו כי בכוח. הקהל את
תאונת־דרכים. לפצוע להתחפש רוצה לא .

 וקבוצת החח, קו יהיה שהקהל החלטנו
אזני־ של שקיות עם למגרש עלתה ווואל

 אורי גם היה לו. כשיש זירה של לשחקנים
 בבעיטת־ חברה. כמה ועוד בבה אחי לוי,

 פנינה, היא הלוא אשתי, נתכבדה הפתיחה
 לד. קנה מי בעתונים ישאלו שעוד ותראו

 אבל התרבות. להיכל לנסוע הכרטיס את
 כרטיס לי שיש מפני מזר״ מחוסנים אנחנו
בדן. חפשי נסיעה

 היה פעם כל שלם. קרקוז היה המשחק
 לשחקנים עוזר היה והקהל לקהל מגיע הכדור

 כסית הכניסה הראשון הגול את לבעוט.
השת. דוואל של החברה זה אחרי ותיכף

 של בשער טופול, היה חזק הכי המספר
 שהוא או רוגבי שמשחקים חשב הוא בסית.
 והתחיל הכדור את תסס הבמה, על נמצא
ח  בצי־ לבוש היד, הוא השני. השער עד לי
 את שתפס מהקהל אחד שזה וחשבתי בילי

פנדל. שרקתי אז איתו. לברוח ורוצה הכדור
 להכניס מאוד קשה היד, רוואל לשחקני

קו החביאו כסית שאנשי מפני לכסית, שער
 להכניס צריך צד מאיזה ידעו ולא אחת רה
 היה המשחק שנזכרתי. טוב אה, הגול. את

 בו משחקים היו אם מעניין, יותר הרבה
 מכבי של הראשונה מהקבוצה שחקנים במו,

 הם וגחמיאם. רבינוביץ׳ בני כמו תל־אביב
ש שאומרים שמעו אבל לשחק, צריכים היו

 שישבור פתח־תקוה, להפועל הבטיח לוי אורי
בשבת• המשחק לקראת ממכבי שחקנים כמה

 ולא שעה. רבע אחרי נגמר המשחק בקיצור
 האור. בגלל אלא לשופט, שהרביצו זה בגלל

ה את מעודדת לא פשוט תל־אביב עירית
 בפרוז׳קטורים האור את כיבתה היא כדורגל!
להגמר. מוכרח היה והמשחק הגדולים
ש ,1:1 של בתוצאה המשחק נגמר וככה

 שכל מפני לכסית כבוד של תוצאה היא
 אחרי שיכורים בעצם היו רתאל של השחקנים

כמו להפסיד ויכלו בחתונה, קודם שהיו
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