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העיתונאים על ודעתו עליו שהוטל החרם אליו, הכדורגלנים יחס

 בארץ היה אידו
ודקצוווי, כדורגל

 בדעתי מעלה הייתי לא
 תדאביב ר מבית לנחש

העווה באמצע

 בבוקר חמישי ביום קמתי
 צריו שאו׳ והרגשתי

 מה״וס - שרי לכחש,
 חשק לי אין והלאה
לאימונים עוד ללכת

 לא. אוי שאכתוב בסכר
 חשבונות. לסגור מתכוון
ממורמר. לא אני

 מי עם ל׳ אין
השבתות לסגוד

 שאשחק רצה לא אבי
 בפתחתיקווה, כדורגל

 עברה עשר בגיל אז
 בצפון לגור מישנתתוו

במכב שאשחק כדי ת״א,

 משכורת לי שילם גלש
 ליתר ששילם כפי

 כדורגל אלא השחקנים.
 לא קיבוץ, לא זה

בשווה שווה כסו מקבלים

 התרוצצתי לא מעולם
 תשעים המיגדש על
 מעולם מסודו. כמו דקות

 תנועות עשיתי לא
חן למצוא כדי לקהל
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 אם גם מכיר, שאתה שמות ש
או של עיסוקם כתחום מומחה אינך

 גיורא של שמו למשל, כך, אנשים. תם
 מיגרש״כדו- ראה שלא למי גם שפיגל•

 את מעולם שמע שלא למי מימיו, רגל
 את שסוגר למי ביציעים, הקהל שאגות
 כשמקרינים כמוני, הטלוויזיה, מכשיר

 שפי- גיורא השם —השבוע״ ״מישחק את
משהו. לו אומר גל

תורן, כוכב היה ששפיגל ידעתי אני

והאולימ גביע-העולם במישחקי ששיחק
 מיק״ שהיה במכסיקו, שהתקיימו פיאדה

 העיר את בישראל ושפירסם בצרפת, צוען
 את פירסמו שהספינות כמו שטרסבורג

שרבורג.
 מוטל׳ה עם ביחד שפיגל, כי ידעתי
 שבין לאיגטליגנטיים נחשבים שפיגלר,
ש גם ידעתי בארץ. הכדורגל שחקני
 ״צמד כונו הם מסויימת תקופה במשך

המשו במעלליהם ידועים ושהיו חשינים״

בכדורגל. ניבחרת־ישראל במיסגרת תפים
 שפיגל, גיורא על מעט לא שידעתי נראה

 שמוכיח מה אותו, שראיינתי לפני עוד
 אלא כדורגל, כוכב רק לא היה האיש כי
אמצעי-התיקשורת. כוכב גם

 מהכדורגל, שפיגל פרש זמן־מה לפני
 העיתונים הוצפו לא כמצופה, שלא אך

לפרי הסיבות את שניתחו במאמרים
 גם ראיונות-ענק. עימו נערכו לא שתו.

ממלונות- באחד לו שנערכה המסיבה

 הוענקה שבמהלכה תל-אביב, של הפאר
 נערכה זהב, מצופה כדורגל נעל לו

באיחור.
 כתבת- לי אמרה שפיגל,״ ״גיורא
 מאוחר ״פרש בעניין, הבקיאה הספורט

 פרש אילו מדי. מאוחר אחת שנה מדי.
 העובדה כוכב. פורש היה קודם שנה

ב היתה הועם, כשזוהרו כעת, שפרש
עוכריו."
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