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 מתרכז אני מעניין, לא זה מישחק כדי תוך

 שמרגישים דבר זה טובה, אווירה יש במישחק.
לקהל. להקשיב צריך לא באווירה, אותו
 באופן אלימים ביתר של האוהדים •

מיוחד?
 שעושים עשרות כמה יש התפרקות. זו

 בעולם מהכדורגל. בלתי־נפרד חלק זה מהומות.
 ששורפים ראינו כבר גרועים. יותר דברים יש

כאלה. דברים היו לא פה מיגרשים.
 יש קהל קבוצת בכל אבל אלימות, נגד אני

 הקהל. את מייצג לא וזה רעש, שעושים כמה
חיובי. די הקהל בסך־הכל,

למישחקים? באות בחורות גם •
שכן. מאמין אני
נשוי? אתה •

לא.
למה? •

שנים. ארבע מישהי עם יוצא אני
הכדורגל? בגלל נשוי לא אתה •

 שחקו. והיות ,..[ולוח
 שמחליטים דנו לא זה

 נישווים אלה מאוחר.
מלידה״

 אנחנו שנים, ארבע יוצאים אנחנו קשור, זה.לא
 בזמני־ לי עוזרת גם היא לשני. האחד שייכים

 שעומד במי גם תלויה מההצלחה חלק לחץ.
לידך.
למישחקים? באה היא •

 המישחקים, לכל באה שהיתה תקופה היתה
למישחקי־בית. רק באה היא עכשיו
קמיע? לך יש •

יש, שחקנים להרבה לי. היה לא פעם אף לא,
קמיע. אין לי

מיקרה, של עניין זה גול כשנכנס •
מתוכנן? משהו שזה או

 מישהו בדמקה, כמו עצמו. במישחק תלוי זה
אנצח. שאני כדי טעות לעשות צריך

ה ת א  דד על היריב את שונא •
מיגרש?

 אני משחק, כשהוא היריב. את מכבד אני לא,
 אחרי טוב. יותר אהיה ושאני ייכשל שהוא רוצה

חברים. נשארים המישחק
מכובד? הכי היריב מי •

 לא אני הדבר. אותו כולם לספור. יכול לא אני
 מיקצוע זה כולם. את מכבר קבוצה, בשום מזלזל

 תהיה כאלה, יהיו כולם אם לכבד. שצריך כזה
ספורט. יותר ויהיה אלימות פחות

לך? יש תחביבים איזה •
 ללכת סרטים, שקטה, מוסיקה אוהב אני

 אנחנו מוזרים, אנשים לא אנחנו וזהו. — לבריכה
חיים. שכולם כמו חיים

היום? עד הכנסת גולים כמה •
 בדיוק זוכר לא אני עיתון, באיזה כתבו פעם

ומשהו. מאתיים לי נדמה היה, זה כמה
סופר? לא אתה •

לא.
 הרבה מרוויחים כדורגל שחקני •

כפך. מאוד
טוב. חיים אנחנו

טוב? זה מה •
 אדם, של אישיים לפרטים להיכנס צריך לא

מספיק. וזה — טוב חיים אמרתי
 על מריבות לשחקנים יש תמיד •
כסך.
מספקת. תשובה וזו טוב, שחיים אומר אני
מאמן? להיות תרצה כשתפרוש, •

 רק אהיה אני בכדורגל, אשאר אני אם לא.
מנהל.
עליך? אהוד הכי השחקן מי •

 שהייתי שחקנים כמה יש אהוד. שחקן לי אין
 — מהם ללמוד כדי מגדלת בזכוכית מסתכל
 צבי שום, יצחק שפיגל, גיורא שפיגלר, מוטלה

 את שאהבתי שחקנים אלה בן־רימוז׳. אלי רוזן,
שוכחים. שלא שחקנים שלהם. הכדורגל

ישכחו? לא אותך שגם א.תה.חושב •
את אשכח לא אני האנשים. את לשאול צריך

ברור. זה עצמי,
האחים? מכל היחידי השחקן אתה •

 ואני ירושלים, בהפועל שיחק הגדול אחי
בביתר.

בך? גאים ההורים •
 היו הם בהם. גאה ואני בי גאים שלי ההורים
 מישפחה אנחנו כדורגל. אשחק שלא מעדיפים

להם. חשוב לא כדורגל מסורתית.
למישחקים? באים לא הם •

במישחק. היה לא פעם אף אבא לא.
אותך? מצער זה •

למישחקי־בית. שבאים אחים שני יש לא.
מסורת? שומר אתה •
מאמין. איש אני בוקר, כל תפילין מניח אני כן.
בשבת? משחק אתה זאת, ובכל •
במישחקי־ נוסע, אני במישחקי־חוץ פרשה: זה

 אצל בערב שישי ביום ישן אני נוסע, לא אני בית
קרובי־מישפחה.

מישחק? לפני שלך היום נראה איך •
 אוכל בבוקר, 10ב־ קם אני ,3ב־ המישחק אם

 בצהריים 1ב־ נפגשים קלה, ארוחת־בוקר
 ארוחה אוכלים המישחק, אחרי בערב, ומתאמנים.

גדולה.
בערב? שישי וביום •

 מיוחדים, דברים עושים לא בבית. ארוחת־ערב
למישחק. מתכוננים

מתרגשים? •
נפשית. מבחינה מתכוננים מתרגשים, לא
מישחקים? לפני מתרגש אתה •
 וזה מישחק, של מתח לי יש אבל מתרגש, לא
חשוב.
חשובים? לא מישחקים יש •

 נגד לשחק קשה יותר לפעמים כזה. רבר אין
 כי קבוצות־הצמרת, עם מאשר מהתחתית קבוצה

חזק. יותר נלחמים הם

 הקבוצה עם טובים ביחסים אתה •
המריבה? אחרי

באימונים מימין) מלמיליאן(ראשון
מהכלים!״ יוצא אני גול מכניס -כשאני

רץ מלמיליאן
לנצח!״ אוהב הכי -אני

 מיני כל היו רבנו. לא — לעכשיו נכון
 צריך זה השני. על האחד השמצות הדלפות,

 הדברים על הזמן כל נחשוב אם הזמן. עם לעבור
כדורגל. נשחק לא האלה,
 זה להפועל. מביתר לעבור רצית •

מדי? חד מעבר לא
בהפועל? לשחק שרציתי אמר מי
איתם. התאמנת אתה •
 נתנו מצויין. יחס לי נתנו להתאמן, לי נתנו הם

 לומר רק לי ויש שלי בבית אני כאילו להרגיש לי
מצויין. אליי התייחסו הם רבה. תורה להם

פוליטיקה? גם זה אצלך ביתר •
בכלל. אותי מעניין לא זה פוליטי, לא אני
אידיאולוגיה? לא זו •

 זה מה ידעתי 13־12 בגיל לא. בכלל לא,
פוליטיקה?

 יוצא־ היית דתי. בבית־ספר למדת •
כדורגל? שחקן בתור דופן

דתיים. מבתי־ספר יצאו שחקנים הרבה דווקא
 במיקצוע שבחרת מצטער אתה •

הזה?
 שוב אני אחורה, אותי יחזירו אם לא. לרגע

בכדורגל. אבחר

 מלמיליאן אורי נראה הראיון בל במשך
והס מהמותן תשובות ענה הוא משועמם.

בוהה. במבט סביב תכל
להתראיין? אותך משעמם •

 מישהו שנה. 13 כבר משחק אני כן. לפעמים
 ולא קסטה. לעיתונאי להביא שצריך פעם אמר

 על שומר שאני שמח אני אבל לראיונות. ללכת
 היום וגם שנה 13 לפני אותי ריאיינו אם כי רמה.

 ואני בכושר שאני סימן — אותי לראיין רוצים
 ביקשו, אם אבל להתראיין, לסרב יכולתי טוב.
טוב רמה על שומר שאני סימן
 שישאלו רוצה אתה שאלות איזה •

אותך?
לשאול? אפשר כבר מה אחרות? שאלות אין
כדורגל? לשחק גברי זה •

 ליגת שאין עובדה ידוע. זה גברי. שזה בטח
גברים. נגד נשים
כדורגל? לשחק לך עושה זה מה •
 שהוא מה שעושה אחד לכל עושה שזה מה
אוהב.

 דבר מכל יותר אותך מרגש זה •
אחר?
 כמו והתלהבות מתח לי שמביא משהו אין

מישחק.
 משח־ פחות נחשב שחקדכדורגל •

קן־כדורסל?
 ליכלוך יותר הרבה שיש מרגיש אני לא. בארץ

 הבעיות סביב שקורה למה מתכוון אני בכדורגל.
 על כותבים לא בכדורסל — ההנהלות עם

 ועל עיתוני־ספורט. קורא אני האלה. הדברים
 בכדורסל הניהול כלום. כתוב לא כמעט כדורסל

 שם יש זה בגלל ואולי מכדורגל, מיקצועי יותר
שקט. יותר
 מפת על נמצאת לא ישראל למה •

הבינלאומית? הכדורגל
 של היחס בגלל וגם המיתקנים, בגלל כל קודם

 כמו מהשורש, מספיק משקיעים לא השחקנים.
 להביא כדי מיקצועיות לא ההנהלות וגם בחו״ל,
אירופית. לרמה שחקן
טובים? שחקנים בארץ יש אבל •
את מגדלים איך תלוי אבל כישרוניים. יש

 בצורה נעשה זה פה מחנכים. איך השחקן,
 מגיל מיקצועית בצורה נעשה זה ושם חובבנית.

 במקום במילחמות עסוקים תמיד אצלנו .12
בכדורגל. רק לעסוק
מתסכל? זה •
ה עם להשלים צריך לעישות. מה ואין כן.

עובדה.
 במישחק לשחק אחרת הרגשה זו •

בינלאומי?
 זה גדולה. נבחרת נגד לשחק אחר דבר זה

להרגיש. רוצה שחקן שכל חוויה זו תענוג,
 חשוב הכי היה מישחק איזה •

שלך? בקריירה
 ובנבחרת העונה, כל זה בליגה איזה. יודע לא

כשנכשלנו. בטורניר. היה זה
במיוחד? זוכר שאתה מישחק יש •

 בו שהפסדנו המישחק — גביע־המדינה גמר
האליפות. את תל־אביב להפועל
 אפשר אחת, יד על לספור אי־אפשר אבל
ספר. זה על לכתוב
לעסקנות? תכנם כשתפרוש, אז •
 אני אז לכדורגל. שקשור משהו אעשה אם
אחר'לגמרי. משהו אעשה לא, אם מנהל. רק אהיה
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