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מכדררים.וטומיריי"הבוזגלוס".שלהחדשה
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לכדרר". לא לצייר, אוהב "אני עיניו.
 פיקאסו איזה גם במשפחה לנו יהיה אם רע "מה
 שולח שריי לפני רגע בוזגלו, סבא אומר אחד",
 בבכי. פורץ שכמובן טומי, של לפרצופו ישר כדור
מש ואצל רגישים, הם ילדים, זה מה יודע "אתה
מוסיף. הוא רגישים", כולם בוזגלו פחת

אמת" אני החיי□ "כל
 הספורט חובבי מתעתע. איש הוא בוזגלו יעקב
 לא אותו שסיבך שלו הגדול הפה את מכירים

המג של בוזגלו את מכירים לא הם אבל מעט.
 יעקב הצטלם האחרונות בבחירות הפוליטי. רש

 האמת עם הולך "אני בפוסט: וכתב לפייסבוק
שלי".

 שלי, האמת זו מה הבינו לא אנשים "הרבה
 בטח "הם אומר. הוא בשאלות", אותי והציפו

 אני אבל ליכוד. להצביע חייב שבוזגלו חושבים
 לעבודה. והצבעתי שלי, האמת עם הלכתי פשוט

 כל אבל ליכודניקים, בו שכולם מבית בא אני
 לעשות מהכל, יותר רציתי, אמת. אני שלי החיים

 אני לוי־אבקסים. אורלי לטובת גדול קמפיין
 עשתה שבאמת הזאת האישה את אוהב מאוד
 להערכה זכתה לא היא אבל החברתי, בפן הרבה

 זה בחירות שלי. למקורות חזרתי אז לה, שמגיעה
 אף למגרש, נכנס כשאתה - כדורגל משחק כמו
 הקבוצה לפעמים ממנו. תצא איך תדע לא פעם
במדי מפחיד משהו קרה לנצח. יכולה זניחה הכי
 אבל דמוקרטית, מדינה לכאורה אנחנו הזאת. נה

 דיקטטורית". למדינה הפכנו
אותך? מפחיד וזח

 ואני נכדים, לי יש אזרח. בתור מפחד "אני
 אין מתוקנת. שקטה, במדינה יגדלו שהם רוצה
 שאתה לך אומרים ועוד איומים. רק שיח, כאן

 אומרים אבל בוגד, שאני עליי שיגידו מילא בוגד.
 לא אני בוגדים. שהם רמטכ״לים שלושה על לך

המסכ סלע לרותם עשו מה ראיתי הזה. במשחק
 יש סלע, רותם רק לא וזה עליה. הלב לי וכאב נה,
דעתה? את להביע לה אסור מה, כמוה. הרבה עוד

 לי יש אזרח. בתור מפחד "אני
 יגדלו שהם רוצה ואני נכדים,

 מתוקנת. שקטה, במדינה
 איומים. רק שיח, כאן אין

 סלע לרותם עשו מה ראיתי
 עליה. הלב לי וכאב המסכנה,

 עוד יש סלע, רותם רק לא וזה
 לה אסור מה, כמוה. הרבה

דעתה?!" את להביע

 להביע נוחה לא הכי בסיטואציה עכשיו "הייתי
 וכולנו ירושלים, בבית״ר משחק מאור דעתי. את

 הליכוד. הימין, הוא שם הקשה שהגרעין יודעים
 להזיק זה חלילה, רוצה, שהייתי האחרון הדבר

 גנאי. מילת זאת ׳שמאל׳ למה מבין לא אני לו.
 ולא רוצים, שהם מה לבחור זכות יש כאן לאנשים

 מה את תקבל אל ימין. או שמאל הם אם משנה
 את שוכחים לא אנשים אותי. תכבד אבל שאמרתי,

 אנחנו הלו, אבל החמישים, בשנות כאן שהיה מה
 האלפיים". בשנות כבר
אותך? מדאיג הכי מה

 מלוכה. למדינת הולכים שאנחנו "העובדה
 מתחיל כבר הוא ביבי, את היום רואה שאתה כמו

 אני אם מפחיד. וזה כיורש, יאיר את להכשיר
 אנחנו למרוקו. אחזור אני מלוכה, מדינת רוצה

 דמוקרטית, חופשית, ליברלית, מדינה רוצים
 בגלל בגב סכין לו שיתקעו יפחד לא אחד ושאף

אומר". שהוא מה
 ברקת, אלונה של לליבה מבין בהחלט בוזגלו
 לימין שהצטרפה באר־שבע, הפועל של הבעלים

 שקד ואיילת בנט נפתלי עם יחד ונשארה החדש
 דרכה את תמצא שהיא מאמין "אני לכנסת. מחוץ

 ינסו שאנשים בעד "אני אומר. הוא בהמשך",
שה כנראה עליו. חולמים שהם מה את לעשות

 לכבד לא למה אז אצלה, חבויה הייתה פוליטיקה
 בבאר״שבע? עשתה שהיא מה כל אחרי רצונה את

 גאידמק של במקרה כמו בדיוק נכשלה? היא למה
 כל עם ירושלים. עיריית לראשות להיבחר שניסה
 לא זה אליו, ירושלים בית״ר אוהדי של האהבה

המוע את אוהדים הם אוהדים. זה אוהדים צלח.
 אם אחר. או כזה שחקן ולא הבעלים, את לא דון,

ואם הליכוד, עם יילך הוא ליכודניק, הוא האוהד
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סלע רותם

 לה אין העבודה. עם יילך הוא העבודה אוהד הוא
להיעלב". מה

 בעונה שלו. המסחרי לסמל הפד יעקב של הפה
 אותו הובילה התסבוכת הבוזגלום, של הנוכחית

 הספורט עיתונאי את שכינה אחרי המשפט. לבית
 דברים", ו״ממציא כרוני" "שקרן פשכצקי מוטי
 לפשכצקי לשלם בוזגלו את המשפט בית חייב
 איתר, רבתי לא "אני שקל. אלף ממאתיים יותר
 המשפט". בבית זכה הוא "אבל מתעקש. הוא

הסכום? כל את לו ותשלם
 כולם היום נגדו, אישי היה לא זה שלא. "ברור
שקרנים". לכולם אומרים

נוסי!ניינואר 1כנו
להש ממשיך בוזגלו העתיד, דור אימון מלבד

 האכזבה הבנים. של בקריירה מרצו כל את קיע
 משחק בה ירושלים, מבית״ר היא שלו הגדולה

 יישאר שמאור להאמין לי "קשה העונה. מאור
 אומר. הוא ונראה", נחכה אבל הבאה, בעונה שם

 לא הם טעויות. מאוד הרבה עשו בית״ר "לדעתי
 התייחסו ולא כספית מבחינה מאור את העריכו
 כשאני מגחך בכלל אני היום שלו. לפציעה מספיק
 לא אני בשכר. להפחית ממאור יבקשו שהם שומע
 רשאי אחד כל ומתן במשא זכותם. לא שזו אומר

 שלא שבמקום אומר אני אבל אחר. משהו להציע
 בו". תישאר אל אותך רוצים

הח כרשתות מדי יותר עסוק שמאור טוענים
בכדורגל. להשקיע במקום ברתיות

 קנאים קטנים, אנשים הם זה את שאומר "מי
הכדורג רוב תמוהה. מדינה אנחנו ומתוסכלים.

רונאלדו מסי, כמו כוכבים בטח - בעולם לנים

 שהם ממה עשרה פי במדיה מרוויחים - וניימאר
 בארץ כדורגלנים רואה אתה בכדורגל. מרוויחים

 כל לאכול. מה אין ולרובם קריירה שמסיימים
 הזדמנות כל לחטוף צריך הוא, באשר כדורגלן

 מדיה איש יש למאור ידיים. בשתי לו שיש
 אף לזה. מתקרב לא אפילו הוא בכל. לו שמטפל

 נותן הוא עליו. שאמרו מה עליו השפיע לא פעם
 לנבוח, צריך אם עוברת. והשיירה לנבוח לכולם

 לנבוח". יודע ואני במקומו. נובח אני אז
 השמועות הכאה? כעונה ישחק הוא איפה

 כה־ אלמוג עם שישחק רוצה שאתה אומרות
חיפה. פועל

 החתימו שלשום ספקולציות. הן השמועות "כל
 חיפה, בהפועל אתמול תל״אביב, בהפועל אותו
 תשמע שלא עד בבאר־שבע. אותו יחתימו ומחר
 בקבוצה חתם שמאור חד־משמעית הכרזה ממני
 עכשיו עד אחד. לאף תאמין אל אחרת, או כזאת
 בארץ הגדולים המועדונים בארבעת שיחק מאור

 תל־ הפועל תל־אביב. הפועל עוד לו נשאר -
 אבל לתהליך, נכנסנו לא לגיטימית?! לא אביב

 בקרוב". יקרה שזה מאמין אני
 * הוא כנער בינלאומית. קריירה פיספם לא מאור

 בליון, באקדמיה בנזמה עם משותף חדר חלק
הוא? ואיפה היום כנזמה איפה ותראה
 את עובר היה לא מאור שאם חושב "אני

 רחוק. מגיע היה הוא עבר, שהוא הפציעות כל
שו הייתי בצרפת, שלו לאימונים בא כשהייתי

 הזמן כל הופך אתה ׳למה אומר המאמן את מע
 את מבינים לא אנשים לכוכבים?׳. כולם את

 היה בניון יוסי גם מדינה. בכל שיש הביורוקרטיה
 שם לקבל התקשה הוא כי לחזור ובחר באייאקם

 מגורייך את אעתיק שאני רצו בליון עבודה. אישור
 בבלגיה ילדים. שלושה עוד לי יש הלו, אבל לשם,

 הוא בשבילי אבל להצליח. ממנו מנעו הפציעות
מכולם".• הגדול ונשאר היה

בוזגלו מאור מכולם". הגדול ונעואר היה
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