
 ב■! אד שחזו ג ר־ הטעו ו שוע עזו ו,דו,ו
גרמני בכלא וחצי שנה אחרי הקורות

וחצי.
ו בגרמניה הישראלים הוכו אחד יום
כא זה היה בהלם. בארץ הכדורגל אוהדי

היש השוער את עצרה גרמניה משטרת שר
מעצ שלפני שבשנתיים בנימין, אבי ראלי

 עמד בנימין וינה. אוסטריה בשורות כיכב רו
הקבו אחת עם חוזה לחתום עת באותה

בגרמניה. העליונה בליגה המופיעה צות
 בסמים, החזיק כאילו בו חשדו הגרמנים

ו סורג מאחרי וחצי שנה בילה כך ובשל
 תקופה אותה במשך חקירה. לצורכי בריח,
 גרמניה מישטרת מצאה לא הגרמני בכלא

 הוא להרשיעו. כדי נגדו, כלשהן הוכחות
 אחרי מגרמניה, וסולק הכלא מן שוחרר
התביעה. עם הסכם שנעשה

הת בכלא, שהותו בעת הזמן, במרוצת
 לעדותו קורבן נפל כי בנימין לאבי ברר
 גרמניה למישטרת שמסר ,17 בן נער של

ש על כמעשה־נקמד. וזאת, כוזבת, עדות
חברתו. את ממנו ״גזל״ בנימין

 הוא הפרשה בכל ביותר לו המכאיב
מז מסויימת במידה הקהל. של התנהגותו

 של סיפורו את בנימין אבי של סיפורו כיר
שחרצו בלום, קתרינה על בל היינריך

 למרות שונות עבירות לה וייחסו דינה את
בית־מישפט. על-ידי הורשעה שלא
 שוב בנימין אבי נמצא לשנה קרוב זה

 ב־ מופיע הוא הנוכחית בעונה בישראל.
לע המועמדות אחת שהיא רמת־גן, הפועל

הלאומית. לליגה לות
 חף־מפשע ^

נקי ומצפון
 פעם בכל עצמו על חוזר סיפור

 ״מנסים זר. במיגרש מופיע שהשוער | 1
 בנימין, אבי אומר מהכלים,״ אותי להוציא

 עבר מכל אותי ומגדפים אותי ״מקללים
 שמבחינה היא, האמת לשחק. עולה כשאני

 רוצה הוא הקהל: את מבין אני אחת
 עו.שד, והוא שערים, ואספוג אתעצבן שאני

האמצעים! בכל זה את
 ״שיחקנו נזכר, הוא ימים,״ עשרה ״לפני

 גורלי שהיה במישחק חדרה, הפועל נגד
 ניסו המישחק כל לאורך .2:2 והסתיים
ש התקופה את לי הזכירו אותי, להרגיז
יותר אותי שמעצבן מה אבל בכלא. הייתי

 שוערה בנימין, אבי בבכי ממררבידיים״ היתה ״האליפות
רמת־גן, הפועל קבוצת של

 בתוצאה והסתיים ימים כעשרה לפני שנערך חדרה, הפועל נגד קבוצתו מישחק בתום
הלאומית. לליגה להעפיל הזדמנות לרמת־גנים מעניק היה במישחק, ניצחון .2:2

 הסתערה חדרתיים אוהדים כורת ןךץ
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 צעקו ״חשישניק!״ בנימין. אבי השוער
 קיבלת ״מסומם! השוער, לעבר האוהדים

 וכהנה כהנה ועוד ?!״ שלך המנה את היום
זה. בנושא ועקיצות גידופים

 במהלך ימים, עשרה לפני אירע המיקרה
 הפועל נגד רמת־גן הפועל של מישחקה

 הפועל לזכות 1:2 היתה כשהתוצאה חדרה,
 בנימין. אבי הגן שערה שעל רמת־גן,

 ה־ ללא־הרף. נישנו והקללות הגידופים
 הרמת- השוער את להוציא ניסו חדרתים

 ב־ מזהירה יכולת כשגילה משלוותו, גני
 והתוצאה שער, ספגה רמת־גן מישחק.

 לגדף המשיכו האוהדים .2:2ל- הושוותה
אבי !״מסומם !״חשישניק :ולהקניט

רבה!״ ״תודה לקהל: השיב בנימין
 אשכנזי, משה השופט של שריקת־הסיום

 מעלבו- הרמת־גני השוער את שגאלה היא
 שניבל שלוח־רםן, קהל מול נוספים נות
 הפעם זו היתה לא הפסק. בלא פיו את

 קשות עלב הכדורגל אוהדי שקהל הראשונה
המעולה. בשוער
ל שכן, שופט. עצמו שם שהקהל דומה
 על הורשע לא מעולם בנימין אבי מעשה,
 כלשהי. דומה עבירה על או סמים אחזקת
כשנתיים לפני החל השוער של סיפורו

 בזינוק כדור שהציל אחרי הדשא, על שרוע בנימין אבילכושר חו!ו
 מיספר את אבי ספג כה עד נפגע. כך ובתוך אקרובטי

 — א׳ ליגות ושתי ארצית לאומית, — הבכירות בליגות ביותר הנמוך השערים
בשורותיהן. לשחק הלאומית מהליגה מקבוצות הצעות קיבל באחרונה במיספר. שנים־עשר

 על נקי. ומצפוני חף־מפשע שאני זה מכל
 כרטיס מעולם קיבלתי לא למשל, המיגרש,

 גליון־ההתנהגות צהוב. אפילו או אדום
לחלוטין.״ נקי לכדורגל בהתאחדות שלי

 עד מים הגיעו לערך ימים כחודש לפני
 התארחה רמת־גן כשהפועל זה היה נפש.

 הפעם פתח־תיקווה. הפועל של במיגרשה
מט באותו לצופים להחזיר השוער החליט

 בפתח- הקהל ״הפעם, אבי: מספר בע.
 לאיצטדיון בכניסה הגזים. ממש תיקווה

 סובל אינו (הנייר אותי וקיללו עלי ירקו
 פתח- אוהדי שפלטו מילות־הגנאי את

תיקווה)•
 אותנו הכניסו לחדרי־הלבשה ״במקום

כש אותנו. הושיבו ושם לבתי-שימוש,
משח אחרים ועל עלי איימו לשחק, עלינו

 הפרצופים את לנו שיפוצצו הקבוצה קני
 של בתוצאה הסתיים המישחק והמכוניות.

 כל חבל. די היה וזה נקודה, הפסדנו .1:1
 ה־ באמצע המישחק אחרי ישבה הקבוצה
 הקהל אבל יתפזר, שהקהל וחיכתה מיגרש,
 על קפצתי ויתרתי. לא הפעם לקלל. המשיך

 היא האמת ליציע. לקפוץ וניסיתי הגדר
 אבל הגדר, את לעבור אוכל שלא שידעתי
להתפרק. כדי זה את עשיתי
 אוס- לצעירה ונשוי ,25 בן כיום הוא אבי
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