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• יותר״ • •  תסיים י;יכ אורלי >
 מהטלוויזיה שלד! הנידוי תקופת את

 שידורי את שיוביל בצוות ותהיה
 האולפן בספרד. העולמי הגביע

 על וידווח בארץ, ממוקם יהיה
 לי סיפר זאת בספרד. הנעשה
 מחלקת־הם־ מנהל אלרואי, יואש
•1 הישראלית בטלוויזיה פורט • • 
 כדוגמן, בעבר שימש הנאה יואש
 מקבל הוא היום שגם סיפר והוא

 אולם מוצרים, לדגמן רבות הצעות
 לא כבר ״זה כולן. את דוחה הוא

 אסור מזה וחוץ אותי, מעניין
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 והרוויח בליוורפול ששיחק כהן,
 למסיבה ובא לארץ חזר רב, כסף

 ונשארה ברע חשה ״אשתי בגפו.
•הסביר התינוקת,״ עם בבית • ! •

 התעטפנו טלית, שלושתנו לקחנו
 אלוהים והתפללנו. השלושה כל בה,

 1:1 תיקו יצאנו לתפילתנו. נענה
 במישחקי כביר הישג היה וזה

ד״ר 99• העולמי״ הגביע

 השחקנים של האורתופד גיסים,
 ללחוש מוכן היה שנה, 40 מזה

 הנפצע השחקן הוא מי בסוד לי
בי ״זהו :במישחקים ביותר  צ
הנוהג הסוער, המזג בעל רוזן,

 שחקן במס, רפי של אשתו במס, שרה |1ץי| 11 ה1 ן1|! 1171
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יצירתה. פרי חושפני, שחור שרוואל לבושה באה היא למסיבה נה•

 למישחקי נסענו ,18 בני היינו
 אחד ערב בטוקיו. אליפות־אסיה

עו וקיבלנו לארוחת־ערב איחרנו
 הלילה כל להישאר עלינו היה נש.

 חברי־הניבחרת ששאר בעוד במלון,
 כל בילינו אנחנו לבלות. יצאו

 היפאניות המעסות בחברת הלילה
 על אלוהים את ובירכנו היפהפיות,

 בחלקנו.״ שנפל המהנה העונש
 במסיבת- רוזן, נזכר זה בסיפור
ש חיים בנוסח מפוארת, הפתעה
 הכדורגל לשחקן שנערכה כאלה,
 ה־ מן פרישתו לרגל שסיגל גיורא

נער זו ספורטיבית מסיבה מיגרש.
 כשראובן בת״א, היאט במלון כה

 שהוא המלון, סמנכ״ל כרזילי,
 האולם את תרם שרוף, מכבי אוהד

ה בין לראות התפלאתי והמזון.
 פלומין, יחזקאל את מוזמנים

 שטרח לשעבר, שר־האוצר סגן
 שתהיה מגיע יהודי ״לכל להסביר:

 אוהד אני לי. גם יתרה. נשמה לו
 בינואר 1,־ומד שנה, 40 כבר מכבי

 מכבי של האגודה כיו״ר מכהן אני
 לי היתד, וחצי שנה במשך ת״א.

 לענייני ברדיו תוכנית־פרשנות
• ספורט״ # ו  מסיבה באותה •
 את אחר, מסוג שחקן גם פגשתי
 סגל, שמדליק התיאטרון שחקן

 וחבר לספורט, משוגע ״אני :שסיפר
 הצעיר, בני שפיגל. גיורא של טוב

 שיחק ,22 בן היום שהוא עמי,
 מתאמן והיה מכבי בקבוצת בנעוריו

 שפיגל. גיורא עם יחד באיצטדיון
 גיורא וגם מתימטיקאי הוא עמי

 אחרי מתימטיקה, היטב יודע שפיגל
 כשהייתי הנהלת־חשבונות. שלמד
 יהיה שלי שעמי לגיורא, אומר

ה בין ביותר הטוב המתימטיקאי
 אל :גיורא לי ענה כדורגלנים,

ב הטוב היום כבר הוא תדאג,

 כי לארץ חזר שהוא סיפר אבי
 הקור את יותר לשאת יכולתי ״לא

 מזג־האוויר את גם — האנגלי
 האנגלים. של קרירותם את וגם

 הכסף ולחברים. לשמש התגעגעתי
ס תפקיד״ אצלי משחק לא # • 
 אחד פייגנגוים, יהושוע את

 מהפועל שעבר הגדולים, השחקנים
 מכנים רמת־גן, להפועל תל־אביב

 שאלתי נשמה״. עם ״שחקן חבריו
 מדי יותר לוקח אני ״כי ז מדוע
 אני מפסידה, כשהקבוצה ללב.

 ואי-אפשר בחדר שבוע מסתגר
•1 איתי״ לדבר • ; ה יהושוע, •
 ,1970 ״בשנת נזכר: שייע, מכונה

 על שוודיה עם שיחקנו במכסיקו,
 שפיגל, גיורא היינו העולמי. הגביע

 שייע. ואני, שפיגלר מוטד׳ה
המישחק לפני השינים. אותנו כינו

לוהטים חולות
דליה עם אייונברג אברהם

 הסרט סם היא
 השחקן שיחק שבו
זב- כשהועלו לביא.

שפיגל, לגיורא
 הטוב חברו מביא

שפיגלר. מוטל׳ה שנים,
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 שחזר כהן אבי הנודע הכדורגל שחקן עללארץ הזוה
 אמר הבריטי, הקור מפחד מאנגליה לארץ

למדינה." שקם ביותר הטוב הכדורגל שחקן הוא כהן ״אבי שפיגלר:

 אט• מיקי הבוטיקאית צחקה תקופה, מאותה רונות
 מוסר להם מטיף משמאל, פיה. במלוא דורסקי

ואי-אסל. אריק היפואית הגלריה בעל ונימוסים

 אשכח לא ההוא הלילה ״את
 קבוצת מאמן התרגש לעולם,״
 צכי יהוד, הפועל של ■זכדורגל

ואני שפיגל ״כשגיורא רוזן.




