
 של כישורים לי שיש חושב אני נסה.
 הקהל מה יודע שאני לי ונדמה עיתונאי,

 כימעט אין בארץ בכלל, לקרוא. רוצה
 למנות אפשר מקצועיים, עיתונאי־ספורט

 שעיתונאי ברגע אחת. יד אצבעות על אותם
שח בהעברת לעסוק ומתחיל עסקן, הופך
 כמה מהצד ומרוויח לקבוצה, מקבוצה קנים

 בשבילי גמר הוא זה, חשבון על לירות.
 להיכנס רוצה לא אני עיתונאי. להיות

 דברים קיימים אבל שמות, ולהגיד לרכילות
כאלה.

 כקבוצת רחביה בן משתלב ואיך
? כית׳׳ר

 שזו בית״ר על שאומרים מסכים לא אני
 הוקמה ביסודה אמנם צ׳חצ׳הים. של קבוצה

 שכונות- בני פעם שהיו מחברה, הקבוצה
 הרקע נכון, צ׳חצ׳חים. לא הם אבל המצוקה,

ואש וכורדים מרוקאיים בינינו יש שונה,
 שאנהנו כמה בבית, אצלנו אבל כנזים.

 פעם אף ואשכנזים, אינטליגנטים נחשבים
 עם כל בבית אצלנו מזה. עניין עשו לא

 אפליות. היו לא שווה, תמיד היה ישראל
 מזה חוץ היטב. בי מושרש היה החינוד
 באנגליה היטב. אחד דבר בשרי על למדתי
 ובבית״ר כרומאי ברומא כאנגקי, התנהג

כבית״רי.

 ;/אני
סנוב״ לא

ך גי ^  אותה. אוהב הקבוצה, על שרו
■  צריך הצלחתה. למען הכל אעשה אני י

 שונים. בגילאים בקבוצה אנחנו להבין,
 כך ,32 עד 18 מגיל חבר׳ה אצלנו יש

 יש אחד. כל עם חבר להיות לי שקשה
 עניין להם שיש מישפחות, בעלי בינינו
 מזמינים החבר׳ה זאת למרות משלי, שונה
ולארוחות. לשמחות השני את האחד

 הכי העבריין עם לשבת יכול אני תביני.
 נותן שהוא כמו הכבוד. את לו ולתת גדול

 זה אחרי דקות עשר לשבת יכול ואני לי,
 פרופסור שהוא שלי, אבא של חבר עם

 הבן־אדם אם סנוב. לא אני חשוב. מאד
 ואיי טוב, בחור הוא איתו עניין לי שיש
 זה וככה מסתדרים. אנחנו אז טוב, בחור

 השחקנים כל את אוהב אני — בבית״ר
 הם שלי. אחים כמו הם ירושלים, בבית״ר
 אני מישפחה, אנחנו הדדי. זה אותי, אוהבים

 ואת שלהם האחים את הוריהם, את מכיר
 הם אם משנה לא זה לי שלהם. הילדים

 הם אם או מרוקאים, או ספרדים אשכנזים,
 מרחביה, או הכורדים משכונת מקטמון, באו

בני־אדם. שיהיו העיקר
 דני כוככך, דרך בעצם מתי
? נויימן
 זה כוכב. אני ומאז שנים ארבע לפני
 את אז שאימן סטלמך, כשנחום התחילי

 אורי ואת אותי לשלב החליט הקבוצה,
 השנה היתה זו כחוליית־קישור. מלמיליאן
 וחוליית־הקי־ בקבוצה אורי של הראשונה

 של מישחקה כל את שינתה שלנו שור
 עד שאם משום הקצה, אל מהקצה בית״ר

 רוח־ על ורק אך המישחק בנוי היה אז
 שודכנו, שבה התקופה •שמאותה הרי לחימה,

 מבריק, להיות המישחק הפך ואני, אורי
 הרגשתי שנה באותה ותכליתי. עין שובה

 והשיא אורי, לבין ביני פועלת הכימיה את
 בגביע- כשזכינו ,1976ב־ ביטוי לידי בא

 מרשים. כדורגל הצגנו בכדורגל. המדינה
בפרט. ואני ואורי בכלל הקבוצה כל

לאו נויימן דני בין ההבדל מה
מדמיליאן? רי

שסיגנון הוא אורי לבין ביני ההבדל
שרי הוא הגביע
היסטורי רגע זה היה גביע־המדינה.

 קפטן במדי נויימן, דני
ל נושק ירושלים, בית״ר
הותקף כי טוען הוא עבודה

 בית״ר שקבוצת כשאמר שחצן שהוא שטענו עיתונאים, על־ידי
 הטוב האישור את מהווה הגביע בגביע־המדינה. תזכה ירושלים

תוקן. המאושרים האוהדים על־ידי שנשבר הגביע, לדבריו. ביותר
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לכיכר־ציון. יפו, רחוב לאורך כתפיהם על אותו ונשאו לירושלים מתל־אביב אותו

 יכול אורי משלי. מבריק יותר מישחקו
 לעשות ולא המיגרש על דקות 90 לעמוד
 אני, מישחק. להכריע דקות 10וב־ כלום,

 מנת על דקות 90 לעבוד צריך לעומתו,
 כישרון עם נולד אורי מישחק. להכריע

 שחקן לאף שאין בעיטה לו יש עצום.
 שחקן ערמומי, שאני אומרים עלי בארץ.

 שליטה בעל מעולה, בצורה מישחק שרואה
מנהיגות. וכושר בכדור מצויינת
? לא שחצנות, קצת
 לא את אם עלי. שאומרים דק אמרתי

עיתונים. תקראי מאמינה, לא
 גר עדיין אתה צ4 בגיד דמה
 דירה לך אין מדוע ?הוריך כבית
? משלך

 הת־ אנחנו בבית. לי טוב טוב. בית זהו י
 שבניגוד לך, ודעי שלנו, באבא תמיד גאנו

 בשיפוץ רק עוסק לא פלסטי מנתח למקובל,
 ששת־ מילחמת שאחרי זוכר אני אפים.
 עם חיילים מאות אלינו הגיעו הימים
 הוא אותם. הציל שלי אבא ומתנות. פרחים
 צעיר. היה הוא מהתקף־לב. 59 בגיל נפטר

 שהוא חיילים, המון השתתפו שלו בהלווייה
הצורה. את להם הציל

 אליו קשור הייתי גמור! הייתי אני
 קשה. שנה לי והיתה ביותר, חזק באופן
לחיות חייב שאני לעצמי אמרתי זה אחרי

 לשכוח יכול לא אני אבל שלי, החיים את
 אשכח לא בחיים. לא כבר שהוא זה את

 חיים לחיות מנסה אני זאת בכל לעולם.
 סיבות. מכמה בבית גר אני נורמליים.

 את להשאיר יכול לא ואני גדול בית זהו
 יש בבית, לי טוב ובאמת, לבד. שלי אמא

שלי. הנוחיות ואת הפרטיות את לי
יש? והכרה

 מיכל, לה קוראים !יש איך ועוד !יש
 שמינית השנה מסיימת היא .18 בת והיא

 חודשים, שלושה ביחד ואנחנו בגימנסיה,
רצו חודשים שלושה איתה נמצא אני ואם
 את שפגשתי לפני רציני. שזה סימן פים

 אותה עם ללכת מסוגל הייתי לא מיכל
 רציני, הייתי לא שעות. 24מ־ יותר בחורה

 זה בינינו לבחורה. להתקשר יכולתי לא
 ולה איתה לי טוב יפה, תקופה זו יפה,
איתי. טוב

 כדורגל, זה מה ידעה לא שנפגשו עד
 היא בכלל. הזה העניין את הכירה ולא

 לא שלה המישפחה אבל ירושלמית, אמנם
בענ לגמרי היא עכשיו בית״ר. בעניין
 מבסוטה והיתר. בגמר היתד, היא יינים,

 בית״ר של הקפטן שאני גאה היא בשבילי.
ירושלים.

? ומעריצות
טלפו־ הרבה מקבל אני סוף, בלי אוהו,
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