
ת לישראל הגיע הרוגבי ־ במחתו

 קבוצת משחקני ששלושה חולון, מקבוצת רוגבי שחקןבפרצוף ליטוף
הכדור, את מידו להוציא מנסים תל־אביב אוניברסיטת

 ברוגבי, מותר הכל בפניו. מיריביו אחד והדיפת לביטנו הכדור הצמדת תוך עצמו על מגן
שחקנים. 15 משתתפים קבוצה בכל בידו. אינו שהכדור בשחקן לפגוע או לבעוט מלבד
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 באנגלית צעק ח!חרנו!״ הרגו: ךי

 קם ד״וא אכסטזה. אחוז מזוקן צעיר 4 1יו
 :גרונו במלוא וצרח בידיו נופף רגליו, על

הרוגו״ ״הרוג!
 העצים, אחד בצל לו התיישב אחר־כך

 חייך קוקה־קולה, בקבוק מתוך בשלווה לגם
 לחייה את צבט סביבו, שישבו חבריו אל
 גערה לעבר נשיקה והפריח תינוקת של

 שוב חזר אחר־כך לו. בסמוך שעמדה
 תהרגו! ״תהרגו! הרף: ■ללא לשאוג
!״תהרגו
 מופנות, שאגותיו היו שכלפיהם אלה
ל מאוד כמתאמצים ראשון במבט ניראו
הרצ וקריאות־העידוד הפקודות אחר מלא

 זינקו יריביהם, על הסתערו הם חניות.
להש וניסו בעוצמה אותם לפתו עליהם,

 באגרופיהם, השתמשו הם הקרקע. על כיבם
 צווארי את חנקו ואפילו ברגליהם בעטו

ש קריאות־ההרג מקהלת לקצב היריבים
ברקע.
 שהתחולל הזה, הנורא המחזה כל אבל
 תל- קיבוץ של במיגרש־הספורט השבוע

 אחיזת- אלא היה לא בעמק-יזרעאל, יוסף
 כאשר האחרונה, השבת במשך עיניים.

 מיגרש־הכדורגל ועל זה מיגרש על נערך
ה הרוגבי טורניר השכנה גבע קבוצת של

 לא־פחות חלק נטלו בו בישראל, ראשון
 בתים, בשני בזו זו שהתחרו קבוצות 15מ־

הס המישחק, דקות 20 של במישחקי־בזק
הברו למראית־עין, שנראה, מה כי תבר

 אינו שבמישחקי־הספורט, והאלים טאלי
שבהש- ומעודנת, הוגנת התמודדות אלא

ל *11 ד 1' י ל י  במאמץ יריב, שחקן של לרגליו המשתטח רוגבי שחקן אומר 1 !
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 בקבוצת שנערך במישחק צולמה התמונה לקבוצתו. נקודות שיקנה דבר מאחוריו,
הבריטי. העמים חבר ממדינות עולים היו משתתפיו שרוב בטורניר גבע, 1
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 בארץ כדורגל מישחק כל נראה אליה וואה
כבית־מיטבחיים.

 פארודיה
כדורגל על

 ה- לגבי הממוצע הישראלי ושגי ץ*
[  רכש הוא מעיקרם. מסולפים רוגבי *

 שבהם אמריקאיים בסרטים מצפייה אותם
 חבושי- ביריונים של קבוצות שתי נראות
 מנסות אימתניים, ומגיני־כתפיים קסדות
 אחרי רדיפה של באמתלה זו את זו לקטול
 המכונה זה, שמישחק אלא סגלגל. כדור
 כלל, רוגבי אינו ״רוגבי,״ הישראלים בפי
מישחק הוא הרוגבי אמריקאי. כדורגל אלא

 במדיו בעיקר הנפוץ שונים, כללים בעל אך דומה,
 אמריק ובמדינות בצרפת הבריטי, חבר־העמים

הדרומית.
 ש בארץ לחובבי־הספורט מספרים היו אילו
 לי ברציפות השלישית השנה זו מתקיימת בישראל

 מדי-שבת, מישחקים נערכים בה סדירה, רוגבי
 מדורי־הספו בספקנות. עיניהם את פוקחים ודאי היו

 ד. אלה, מישחקים על מדווחים אינם בעיתונים
 ה של קשר מעין קיים אותם. מצלמת אינה וויזיה

 השלי מהדימוי הנובע בישראל, זה ממישחק עלמות
בצדק, לא ובהחלט משום־מה בארץ, לו רכש שהוא

 מישד נערכו השבת כל שבמשך למרות עובדה:
 ותל-* גבע כמו קיבוצים בתוככי הרוגבי טורניר

 לחז לבוא אלה קיבוצים מחברי איש טרח לא
 הקבוצו שחקני היו היחידים הצופים במישחקים.
המו את שחגגו ובני־מישפחותיהם, נערותיהם


