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המישחק. אחר שעקבו יפהפיות

 הכל בה מסיבה של אופי הפגישה לבשה דקות תום עם מייד
 ללגום היה רצוי מיכנסיים, להפשיל היה אפשר מותר. הת־ המישחק

במיזמורי״הזימה. חלק ליטול וגם בקבוקי־בירה כמה כמה בתוך למיגרש. הסמוך במועדון השחקנים קבצו
במועדון שעשועים

 קיבוץ וחברת הראגבי, איגוד מזכירת
יזרעאל.

 אנגלו־סאכסים, שרובם הירושלמים,
 לקריאות־עידוד זקוקים היו לא כמובן,

 את שעודד הוא העבר נסיון עצמיות.
 את זה עיסו הדשא, על קיפצו הם רוחם.

 של מצבה על התלוצצו זה, של גבו
ההיא. הקבוצה
 קולין אמר ,"לנצחה הלב לנו ״יש
 חבריו הירושלמיים. קפטן לוצוף,

 חבר הוא קולין בהסכמה. ציחקקו
 מדרום־ לארץ והגיע צורעה קיבוץ

 שיחק שם שנתיים. לפני אפריקה
התחבר כאן שנים. 12 במשך ראגבי

 הגיעו עם מייד הירושלמית, לקבוצה
לארץ.

 הצוצדה עס
פורים של

 בארץ־ הראשון הראגבי ישחק ץץ
 במחנה 1952 ביוני נערך ישראל </4

 חדשים עולים קבוצת בין צריפין,
 התפזרו אחר־כך חיילים. לקבוצת

 לארגן ניסו ושם לישוביהם, השחקנים
 נוסד 1971 ב־ רק אולם ראגבי. קבוצות

 גם ואז הישראלי, הראגבי איגוד
הליגה. התארגנה

קבוצות: שבע הליגה מונה היום

 תל־אביב, אס״א ירושלים, אס״א
 כפר־הנשיא, הפועל הטכניון, קבוצת
 וקריית־שמונה, עליון גליל הפועל
יזרעאל. והפועל רעננה הפועל

 רבים גבוהה. השחקנים תחלופת
 בארץ השוהים מתנדבים הם מהם

 לארצותיהם. וחוזרים קצרה תקופה
 כך מצחיקים. מצבים יוצרת זו עובדה

 עליון גליל קבוצת בין שבמישחק קרה
 הגלילית הקבוצה סבלה לטכניון
ית שהמישחק כדי שחקנים. מחוסר

 קבוצת לה השאילה זאת, בכל קיים
משלה. שחקנים ארבעה הטכניון
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הזכיה. - למסיבה הסיבה נשכחה והזימרה השתיה בלהט ולשירי־הזימה.
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