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חוליגאני מישחק

קיבוצניקים עדיו■
 והצייתן המצטיין תלמיד ך•

 עשה אלים, וב ויליאם כלל, בדרך 1 1
 במיש־ לאופיו. ומנוגד מפתיע מעשה

 בכפות בכדור אחז שיגרתי כדורגל חק
 שער לעבר עימו לרוץ והתחיל ידיו

היריב.
בתד בו הביטו והשחקנים הצופים

 לרגע עדים הם כי ידעו ולא המה
 הניח ממש דקות באותן שכן היסטורי.

 מישחק של יסודותיו את ויליאם
הראגבי.

 בבית־הספר 1823 בשנת היה זה
 במחוז ראגבי, שבעיירה התיכון

באנגליה. ווריקשייר
 כל־כר, המהפכני, — הרעיון עצם

 שילוב של — אנגליים במושגים
 חן מצא כדורגל, במישחק הידיים
 שיכללו והם בית־הספר, תלמידי בעיני
 חדשים חוקיט לו הוסיפו מעט, אותו

 המיכללות בין אותו והפיצו אחדים
האנגליות.

 ראגבי תלמידי את שהלהיב ומה
אנגליה: ספורטאי שאר את גם ריגש
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בחיבוץ בבסלהבים

מעולף, פצוע, ראגבי שחקן למעלה:ושיכורי□ פצועים
 שלא אותם גם מיידי. לטיפול זוכה

 משמאל). בתצלום בירה(כמו לגימות לכמה וזקוקים תשושים היו נפצעו,
1 26 —

 מכלליו נועזת סטיה שינוי, של קורטוב
 בשיטתיות הכדורגל. של השמרניים

 את העבירו הם אימפריאליסטית
 שנים עברו לא וכך הלאה. הראגבי

 בחור נמצא שבו מקום ובכל רבות,
 הכדור את גם לראות היה אפשר אנגלי,
דמוי־הביצה. הפחוס,

 הגיבור אליס, וב לוויליאם ובאשר
 הראגבי מישחק של הבלתי־מעורער

 וקיים חי הוא בראגבי, בית־הספר ושל
 בית־סיפרו: בשערי לוודזיכרון על

 שבחוסר- אליס, וב ויליאס ״לזכר
 של בכללי־הכדורגל חינני התחשבות

בידיו.״ בכדור אחז זמנו,
 אחיזה אותה אחרי שנים 163

 שימשי, שבת ביום נועזת, ויליאמית
 שבעמק, יזרעאל קיבוץ מידשאת על

הפועל־יזרעאל קבוצות התמודדו

 אליפות גביע על ואס״א־ירושלים
הישראלית. הראגבי ליגת

 צופים, למאות ציפו יזרעאל בקיבוץ
 הענק, המיגרש את בנוכחותם שיחבקו
 עליהם האהובה הקבוצה את יעריצו
ליריבתה. ויבוזו

 עשרות כמה רק הגיעו לבסוף
 הקיבוצניקים ומתנדבים. קיבוצניקים

 בקישרי־מישפחה. לשחקנים קשורים
 בקישרי לראגבי קשורים המתנדבים

אנגלו״סאכסית. מסורת
אווי כר־הדשא על שררה זאת בכל

 המלטפת השמש בגלל אולי חג. של רה
 אס״א־ המעמד: גודל מחמת ואולי

 שני למישחק עימה הביאה ירושלים
 יזרעאל של לקבוצה קודמים, הפסדים

 המישחק יסתיים אם אחד. הפסד רק יש
תזכה — ,יזרעאל בניצחון או בתיקו

 ניצחון הליגה. באליפות יזרעאל
 גביע את בעיקבותיו יגרור ירושלמי
לירושלים. האליפות
 מישחק הסתיים שעברה בשנה

הירו הקבוצה של בניצחונה דומה
 הקודם המישחקים בסיבוב גם שלמית.

 את ירושלים ניצחה הזו העונה של
 קשה, יריבות שזוהי מכאן יזרעאל.

היסטורית. כמעט
 של רוחם את ריפה לא העבר נסיון

 אנגלו־ שרובם שחקני־יזרעאל,
 העץ במועדון התכנסו הם סאכסים.

 במעגל קיפצו למיגרש, הסמוך הקטן,
בקריאות־אחווה. עצמם את ועודדו

 ביותר החשוב הדבר )הוא ״הליכוד
 את מגבירה מגובשת קבוצה במישחק.

ברן, זימרה אמרה לנצח,״ סיכוייה


