
 ותל־ ירושלמיות מקבוצות אמיתיים
אביביות.

 את לסקר באו רבים כתבי־ספורט
 איך כלל הבינו לא מהם רבים המישחק.

 על הערב באותו שהלך מה אותו. לתאר
 אפילו לתיאור ניתן היה לא המיגרש

 כתבי־ של הפרוע באוצר־המילים
 הרבים המתרוצצים מן איש הספורט.

מיני כללים ידע לא המיגרש על
 הצליח לא אך ידע, אולי או, מאליים.

למעשה. הלכה אותם ליישם
 במשחקים, היתל כאילו הכדור

 מצד ואנה, אנה לו מתגלגל כשהוא
 שתי השני. לצד המיגרש של אחד

 אומנם, לבשו, היריבות הקבוצות
היה זה אך שונים, בצבעים חולצות

 אלה אותם שהבדיל היחידי הדבר
 לא כמעט, כדור, מסירת שום מאלה.
ליעדה. הגיעה
 הח״כ כיצד לראות היה אפשר כך

 כאחוז־אמוק רץ רייסר מיכה הג׳ינג׳י
 רץ, רץ, רץ, לבן. השחור הכדור אחרי
 בכל ובועט הנכספת, המטרה אל מגיע
כוחו.

 בעט, שהוא הבחין אחר־כך רק
 אבל קבוצתו. של השער לעבר בעצם,

 העיקר כל־כך. חשוב היה לא זה
 היה זה גם בכדור. לבעוט שהצליח

משהו.
 פינחס הכיסא. על מאיימים

 נבחרת על אחראי שהיה גולדשטיין,
הזמן מן ניכר חלק עסוק היה הכנסת,

 משיקולים לעיתים בחילופי־שחקנים.
 יותר לעיתים פסבדו־מיקצועיים,

 הספסל שעל שחבריו משום קרובות
 פירסומת של דקות כמה לתפוס רצו

וצילומים.
 כל של הנואשים המאמצים למרות
 ח״כים — המיגרש שעל השחקנים

 רוב הכדור היה — ואנשי־טלוויזיה
 של בעיטות־מחץ הקהל, בידי הזמן

 עצמם את להוכיח שרצו שחקנים
 ביציעים אוהדים של לידיהם הסתיימו

 שני את לעודד הכל, למרות שהמשיכו,
ובשריקות. בצעקות הצדדים
 ההסברים. על ניצח ארבל יורם
 במיש־ רגיל, למישחק־כדורגל בניגוד

 אי־ אחרת בהסברים, צורך היה זה חק
 שעל הבלגאן את להבין היה אפשר

 בדיוק כיסא על ישב ארבל המיגרש.
 ניסה המישחק, של קו־האמצע על

 הדיפת־ כדי תוך המיקרופון, אל לדבר
 מפני והתגוננות בלתי־פוסקת כדורים

 עצמם את שמצאו מתפרצים שחקנים
 הכוח במלוא רצים דקות כמה מדי

 המישחק את תיאר הוא כיסאו. לכיוון
 כתבי־הספורט זאת שעושים כפי

 ניסה כך כדי תוך באולפן. היושבים
קבוצתו. שחקני את לעודד

 המיגרש על היחיד המיקצועי האיש
 אל והשתאה נדהם הוא השופט. היה
 שחקני שהפגינו הווירטואוזיות מול
 מתי ידע תמיד ולא הקבוצות, שתי

 השחקנים של תעלוליהם ולמי. לשרוק
 אחרי לרוץ ניסה הוא אותו. הדהימו
 לא אבל קורה, מה לראות כדי הכדור
המיגרש. שעל בבלגאן שיטה כל היתה

 עצמה את חיזקה הטלוויזיה נבחרת
בהפ־ ממחלקת־הספורט. בשחקני־רכש

ק ת1ל1 ח נראה מימינו כהה בחולצה הכדור. את מוביל וויזיה, בא- הטלוויזיה שחקני 1▼ך 1111 ד
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הפתיחה. בעיטת את בועט רשות־השידור, מנכ״ל הטל- של ספורט כתב שימרוו, יורם במישחלן. זות
 חידלונם את הכנסת שחקני תירצו סקה

 הרי רוצים, אתם מה טוב, ״נו, ואמרו:
 זה היום, כל מתאמנים שלהם השחקנים

 הם שחקן־כדורגל. והשני טניס שחקן
הו לא התירוצים כל אך מיקצועיים."

 היתה והתוצאה תם המישחק זמן עילו.
 בעיטות על הוחלט זריז במהלך תיקו.

 נבחרת־ שוער שריד, יוסי לשער.
 הצליח לא אך באוויר, התעופף הכנסת,
 תוצאת את שהכריע הגול את לבלום

המישחק.
 אחרי למותניו. ומגבת דדב

מות המשתתפים כל יצאו המישחק
ש חדר־ההלבשה לעבר והלכו שים

במהי התלבשו הם היציעים. מאחורי
 שליטא בני ח״כ רק לחגוג. ורצו רות

 כשמגבת ארוכה שעה במשד הסתובב
 ושקית־ניילון למותניו בלבד לבנה

 ה־ את נואשות וחיפש בידו, אפורה
 פרצו פניו על שעברו חבריו מיקלחות.

למראהו. פרוע בצחוק
 שהבדיחה שמח שביציעים הקהל
 מישחק לראות המשיך והוא הסתיימה,
מיקצועיים. שחקנים בין מיקצועי

 המישחק שהכנסות אל־סם, אגודת
 המישחק מן מרוצה יצאה לה, הוקדשה

מקום. אפס עד מלאים היו היציעים —
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כמה. להציל שריד הצליח השנה גם שנה. לפני הקבוצות שתי בין שנערך
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הכדורי איפה
הפעילים השחקנים אחד

רי כמו הנראית בתנועה רייסר מיכה ח"כ
 היה רייסר בכז־ור. שבעט אחרי מייד קוד,

הצטיין. תמיד שלא למרות המיגרש, על


