
 אשר קלדרון, רוני של הצעירה רעייתוה\־בור ותמונת עד
ויישוב־ השלווה השקט, את לו הביאה

 מתחשב לעזור, ממהר יותר, ובשל מבוגר ולשחקן לאדם אותו והפכו ששינוהו הדעת
 על למאבקו שותפה והיתה בחו״ל, שנים ארבע במשך אותו ליוותה היא ומסור.
בת״א, הדר־יוסף בשיכון בדירתם קלדרון ורוני יעל הזוג :משמאל הנכונה. הדרך מציאת

 הוא לו, קרה מה יודע לא ^;י
\ /  הוא הקצה. אל הקצה מן ;שיתנה1/

 לעבוד תענוג שממש אחר, שחקן נעשה
 להיות מהנה ממש שהתחתן, מאז איתו.

איתר׳. יחד
 סגל, אדוארד תל־אביב, הפועל מזכיר

 הכיש־ קלררון, רוני בשביעות־רצון. חייך
בקבו עשר, בן בהיותו עוד שהתבלט רון
 הוכח תל־אביב, הפועל של הילדים צת

טובה. כהשקעה
 המפואר, העבר בעלת הכדורגל קבוצת

מצי כאשר לעזרה זעקה תל־אביב, הפועל

 שמא חשש, ממנהלי־ההקבוצה אחד הביע
 אולם ובאימונים. במישחק בעיות יעורר

ב הצופים אלפי של הנדהמים מבטיהם
חששותיו. את הפריכו יציעים

 חבריו, את דירבן ודייקני, שקט רוני,
והלהיב. עודד עזר׳ רץ,

מיטל את רוני ארז שנים ארבע לפני
 מישראל, יותר טוב מקום לתור ויצא טליו

 יעל, חברתו יצאה איתו כדורגל. בו לשחק
וב המשותף בעתידם מאמינה היא כשגם

ככדורגלן. כשרונו

־ בעייתי שחקו היה קלדרון ׳111
מצא אשו עד

ח״ו את ששינתה הנערה את
הישארו־ על נאבקת זו, בעונה עצמה, אד,
העליונה. בליגה יתד,

 לאחר לפעמים, רק הפסד. רדף הפסד
ל הפועל כדורגלני זכו ממושך, מאבק

 קבוצת מכובדת. תמיד לא תיקו, תוצאת
ובאמצ כוכבים בשמות העשירה היוקרה,

 שוקת בפני עמדה ניכרים, כספיים עים
לתקנה. כיצד לדעת בלי שבורה,
 לשורות נזעק 22,־ד בן קלדרון רוני

קבוצת־האם.

 לרגע בכיליון־עיניים חיכו אנשים אלפי
ל עמד — לו ציפו שהכל האיש הגדול.
 בזיכרון לתחייה שבו העבר סיפורי הופיע.

המיגרש. אל נישלחו מתחננים ומבטים
 פיות אלפי בא. וזה — רגע עוד רגע, עוד

״ רוני !רוני !״רוני :יחדיו שואגים החלו \

 בלתי- קפריזי, כשחקן רוני נחשב ■בעבר
לשחק שהחל קודם מיספר ימים ממושמע.
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מנופ בחוזים זכה שהה בו מקום בכל
 נשא שנתיים ולאחר ובהכרה, במעמד חים,

 גרים שם בארצוודהברית, לאשה יעל את
הוריו.

ב ששיחק אחרי לאחר־מכן, שנתיים
 לפני לארץ. לשוב החליט ובפריז, הולנד

 מאה בן חוזה לו הוצע הגיע, חודשיים
 מועצת־המיש- מדרום־אפריקה. לירות אלף
 לא והחליטה: המדוכה, על ישיבה פחה

יותר! נוסעים
הקוד התדמית מן שבע־נחת אינו רוני

 מדויי־ אינה שהיא סבור הוא לו. שיצר מת
קת.

 מייד אומר, הוא לשחק,״ עולה ״הייתי
 נתן שלא צמוד, שחקן לי מדביקים היו
 שחקן אותו היה תמיד משהו. לעשות לי

 ולפעמים צובט מכה, דוחף, להרגיז, מנסה
 לא אבל להבליג, משתדל הייתי יורק.
מגיב.״ הייתי אז אפשר, תמיד
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שהציות האשת

א ת השונו את
 שלו,״ ל$ושחק הולכת שאני פעם ״כל ו- ג׳ינם מכנסי בלונדי, בשיער יעל,

מישהו מאחורי שומעת אני אומרת, היא של שמו מתנוסס עליה לצווארה, מחרוזת
זה. את לעזוב החלטתי אז אותי. שמקלל בעלה את לראות כיום הולכת אינה רוני,

ש־ ממה בהתנהגותו שונה רוני ״׳נכון, הכדורגל. במיגרשי

 מביעים רוני של המעוותים פניו ייהודה• בני נגד במישחקבכעורה ׳111
 של העיקרי כתומכה ממנו, הנדרש המאמץ גודל את

 גלות שנות ארבע לאחר השלישי, השבוע זה בארץ המשחק רוני תל־אביב. הפועל קבוצת
מחד׳ל. הקוסמות ההצעות למרות שלו, האם בקבוצת ולשחק להישאר החליט באירופה,


