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ש שי אי כ פנ
ה־ שנעיד הכדורגל משחק על

 תד-אביב מכבי גכרה כו שכת,
כו ,0:3 בשיטור יכו מכבי על

גלזר: שייע תב
להש יכול ואינני בעונש נמצא שאני זה
ל אפשרות לי נותן במישחקים, עוד תתף

 כל לעשות יכול לא שאני דברים עשות
שחקנים, לבקר יכול אני כל, דם ק, שבת.
 אני ושנית, בעצמי• משחק שאינני מפני

לקולנוע. בשבת אשתי עם ללכת יכול 4ן
 שמציגים ביומן עצמי את לרא!ת הלכתי
 הספקתי חבש. נגד המישחק על בקולנוע

 הגול את פאול. לי עושים איר לראות רק
 יותר מהר, כך כל מראים נותן שאני
 אחר־כך אותו. מכנים שאני ממד, מהר

 הכתפיים על אותי שלוקחים איך רואים
ה־ גיבור הייתי שאני מודיעים וברמקול
ה־ גיבור את שראיתי אחרי אז מיש,זק.
ה יהיה מי לראות גם נשארתי מישחק,

, בסרט. גיבור
יפו. מכבי נגד לשחק עלתה שלי הקבוצה

 לא בהיסטוריה, בכלל קיימים שהם מאז
 אבל אותנו. לנצח יפו מכבי אנשי הצליחו
למה? מציאה. שתפסו חשבו הם השבת
 נמצאים שחקן ועוד שאני זה שבגלל מפני

 לוי ורפי פצועים, שחקנים כמה ועוד בעונש
 צריך היה הממזר), חיים (עושה באוסטרליה

מילו שחקני הרבה הראשון להרכב להעלות
ש האחרונים אלה את באמת העלו אים.

 מהוועד אחד היה אם אין. יותר נשארו.
כן. גם לשחק, אותו מעלים היו במקום,

שהייתי בגלל אז כמילואים. מצויין

 פנים בשום יקבל לא חובב שחקן •
ל ערבות ו/או מענק, ו/או תשלום, ואופן

 אחרת כספית הנאה ו/או מאגודה, הלוואה
עקיף. או ישיר באופן
ל ההתאחדות של החובבות תקנון זהו

כדור כי להבטיח שנועד בישראל, כדורגל
 האמת למקצוענים. יהפכו לא ישראל גלני
 מצוזת־אנשים־מלומדה נשאר זה שתקנון היא

עליו. לשמור מקפיד אינו איש בלבד.
כדור משחקים שונות שבאגודות רק לא
 משטרות המקבלים ממש, מקצועיים גלנים

 כדורגלני שרוב אלא מאגודות־הס, מלאות
 כספים, מקבלים א׳ וליגה הלאומית הליגה

 במי־ להלוזאות וערבויות הלוואות הענקות,
 מהם שוללת החובבות, תקנון שלפי רה,
חובבים. להיקרא זכות כל

הנ עשתה כך משום גומי־לעיסה. על
 המשגים אחד את הכדורגל התאחדות הלת

 לאסור החליטה כאשר בתולדותיה, הגדולים
 שני את במשחקיה לשתף תל־אביב בית״ר על

ה לעזרת שהובאו המקצוענים, הכדורגלנים
).1224 הזה (העולם מדרום־אמריקה צהקב

 הוגשה בפניו לאם, יוסף המחוזי השופט
 ההתאחדות, החלטת בעקבות ב־ת״ר, על־ידי
ה הליגה משחקי לקיום צו־מניעה בקשת

 המבוקש. הצו את הוציא לא אמנם לאומית,
 בית־המשפט, שאם בהחלטתו קבע הו אולם

 בית־ שהחלטת ימצא, זה, במקרה שישפוט
 יהיה מוטעית, היא ההתאחדות של הדין
 ניתן לא בהם המשחקים על לחזור צורך

להשתתף. האמורים בית״ר לשחקני
לה בית״ר עומדת אלה קביעות בעקבות

 שחקני עשרות של שיתופם על ערעור גיש
 הם כי ולהוכיח במשחקים, הלאומית הליגה

 דיה מזה. פשוט דבר יהיה לא מקצוענים.
תש־ קיבלו האלה הכדורגלנים שכל העובדה

כפעולה נוריאל אופנוען
לירקון מעל קפיצה

 לבקר אחת פעם יכול אני שחקן, ולא צופה
מצויין. שיחקו חם באמת, שלי. החברה את

 שלושה החברה הכניסו שעה רבע תוך
 ואחד וילנסקי הכנים מהם שניים גולים.

 גולים ששני היא האמת אבל גולדשטיין.
 זה מה ידעתי לא פעם אף בן־הרוש. בישל

 הגול, את ותוקע במגרש כשאתה לבשל.
 אומנם שאתה בעתון אחר־כך קורא אתה

 מישהו אותו בישל אבל הגול את הכנסת
 בן־ זה אצלנו שהטבח ראיתי עכשיו אחר.

 את מבשל רק שהוא איתו הצרה הרוש.
אותם. אוכל אינו אבל לים הג, ,

 יותר להכניס בקלות יכלו שלנו החברה
 על ראו ולא כמעט יפו מכבי את גולים.

 זה אותם, שראו היחידה הפעם המיגרש.
 אם תה• לשתות כשהלכו — בהפסקה היה
 בגלל רק זה גולים יותר להם הכניסו לא

 המי־ מזה חוץ לזלזל. התחילו 0:3 שאחרי
 יותר מצליחים שהם שיגידו רצו לא ל,אים

 חברים גם הם סוף סוף הראשון. מההרכב
ל נתחיל שאנחנו להם נעים ולא שלנו,
במילואים. שחק

ת חיז □ א עיני
 אך חובב לשחקן ייחשב כדורגל שחקן

כדלקמן: ההוראות כל אחר ימלא אם ורק
 תשלום כל יקבל לא חובב שחקן •
 אחרת הנאה סובת כל ו/או מענק, ו/או
 הפסד עבור לתשלום פרם משחקו, עבור
 רק וזאת מבודה, ימי או שמות של ממשי
עבודתו. במקום סשכרו ומנכים במידה

 מעטפות על תמונותיהם הדפסת עבור לום
 כחובבים• לפסלם כדי לעיסה, גומי

 אלא ברירה תהיה לא הכדורגל להתאחדות
 הזרים הכדורגלנים שני מפסילת בד, ר לחז,
הכדורגל. מגרשי את לסגור או בית״ר, של

אופנועים
ת פו לי ת א רו תו ה

 שני שוב: אותם לראות אפשר שבת מדי
מסח במהירות הדוהרים אופנוענים, תריסרי

 מכשולים, על מקפצים חולון, בחולות ררת
לדהור. ם וממשיכ מתהפכים באויר, מרחפים
 לפני האופנועים תחרויות מסורת חידוש

 הארץ מכל אופנוענים עשרות דירבן שנה,
 שבועות בעוד שתיערך לאליפות, להירשם

 בחולון. כהן ג׳סי שיכון בחולות מספר,
 כבר התחרות לקראת הקדחתניים האימונים

 להכיר נס-־ונם שתוך נפגעים, מספר ־הפילו
האפש את בפציעתם איבדו המסלול, את

האופ אלופי שני בתחרות. להשתתף רות
ואב כהן אבא׳לה החולפת, מהשנה נועים
 השנה, בתחרות ישתתפו לא נוריאל, רהם

 לרמתם, אחרים רבים הגיעו בינתיים אולם
 מבטיחים שעברה, בשנה לתחרות בניגוד

התח בשעת מופתי סדר הפעם המארגנים
תצ אם המשטרה• בעזרת שישמר רויות,
 המנצחים בפני תעמוד התחרויות, לחנה

 הירקון, של רחבו את לקפוץ חדשה: משימה
מקפצה. בעזרת גדה, אל מגדה

ביותר המשובח הברנדי
ם י נ ב ו מ : ה ם י י ל ל כ ה
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