
ספורט
)22 מעמוד (המשך
 האוכל על טענות גם להם היו מזר, חוץ

הקהל. של הרע היחס ועל קיבלו, שהם
 מנחם הנוער נבחרת מגן סיפר

כרו: (״מיקד׳)
 רוצים בארץ שחקנים למה מבין לא אני

 בכלל הזאת בנסיעה לחוצלארץ. לנסוע כך כל
כדו ששיחקנו או הזמן כל דבש. ליקקנו לא

גרנו. בו במקום סגורים שהיינו או רגל
 שראשי בגלל היה פרימו סביב הרעש כל

 יעשו השחקנים שעכשיו חשבו המשלחת
 שקט. היה אבל הדרך. כל לאורך באלאגן
 עשו ולכן לדבר, שהעז היחיד היה פרימו

עליו. הצעקות את
 עשרים־ושניים כל אחד, בחדר כולנו גרנו

 ישן שפר עמנואל המאמן גם השחקנים.
 ישנו לזכותו. בהחלט זה אחד. בחדר איתנו

השנייה. מעל אחת במיטות
 לשלושים קרוב באו שלנו מישחק לכל

 בהתחלה אותנו. חיבבו לא הם צופים. אלף
 גם הם מאוחר יותר בוז. לנו שרקו רק הם

 כמגרש. חזיזים ופיצצו בקבוקים עלינו זרקו
 את בריצה כשהקפנו שלנו, האחרון במישחק
 כל כי לגדר, קרוב לרוץ יכולנו לא המגרש,

בקבוקים. עלינו זרקו הזמן
ש הימים של בחדר, רשימה לנו היתד,

 שעבר יום וכל במאנילה, להיות לנו נותרו
סימן. עשינו

הת תמיד כי לעשות, הצלחנו לא טיולים
שלנו. הבא למישחק כוננו

ש ההתאחדות יושב־ראש מישחק כל אחרי
 את לנו לחץ בא, הלר, מנחם אותנו, ליווה
 שם היהודים גם רבה׳. ,תודה ואמר היד,

 אחד. אף מזה חוץ אבל אותנו, עודדו
למדנו. לא כדורגל ללמוד

נב כמישחקי התגלה אחד שחקן
 הפתח־תקוו־ זה היה הנוער. חרת

סיפר: הוא היבש. שמעון אי
 אני שבארץ לזה רגילים שכולם־ יודע אני
 לא למה שואלים ועכשיו הגולים, את נותן

 הנוער בנבחרת שם. גם גולים לתת הצלחתי
 רגיל אני לה מזו שונה בטאקטיקה שיחקנו
 את נותן אני במכבי פתח־תקודה. במכבי

לחלו כדורים הרמתי אני בנבחרת הגולים.
 המשחקים. בשני הכניסו. והם אחרים צים
 מסרתי אני בשניהם והודו, הונג־קונג נגד
הוא תמנו, לקיש הראשון בגול הכדור את

במאנילה שפיגל
שעונים בלי

לרשת. אותו שהכניס הזום ליחזקאל נתן
מי כדורגל. מבין לא בכלל שם הקהל

 סבלתי אני כפיים. לו מחאו גבוה שבעט
 אני כי בקבוקים, שזרקו מזה הרבה הכי

לקהל. קרוב ונמצא קיצוני בתפקיד משחק
 קראו שיחקו ולא הספסל על שישבו אלה

 היו מגער וצדוק רוזן צבי הלישכה. להם
 שיחקו לא זאת בכל אבל הלישכה, ראשי
פעם. אפילו

ל להתרגל יכולנו לא נדפקנו. באוכל
היו מישחק כל אחרי לכן הסיני. אוכל

 פעם כל המבורגר. לאכול אותנו לוקחים
 הקבועה התכנית היתד, זו המבורגר. אכלנו
 לכל חילקנו נידפקנו. במתנות גם שלנו.

 השם עם מתכת צלחות האחרים הכדורגלנים
ב מהם דבר שום קבלנו לא אבל ישראל,
ש שהנבחרת מתוכנן, היה בסיום חזרה.
שעון. יקבל שלה שחקן כל בגביע, תזכה
ולמאר בגביע, במשותף בורמה עם זכינו
 לא לכן שעונים. מספיק היו לא גנים

בכלל. אותם חילקו
 שפי־ גיורא כמובן, היה, המסע של הכוכב

 עובדה: כדורגל. לשחק יודע פשוט הוא גל.
ניצחנו. — לו שהלך במישחקים
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