
 אביהם - בוזגלו יעקב
 כדורגלנים ארבעה של

 "הילד הסלוגן וממציא

 שם שאי מאמין - ענק!״
כפיל. לו יש ישראל ־חבי

 מכי הוא אותו׳/ להכיר מת "אני
 בוזגלו היעקב את מחפש אני שנים "כבר ריז. ;

 חרא, אבא הורס, ׳אבא עליו, אומרים שכולם הזה
 פנים, אל פנים אותו, פגשתי אילו שקרן/ אבא

 אתה למה מתנהג? אתה 'איך אותו: שואל הייתי
 אבל שלך?׳ הילדים של בקריירות מקלות תוקע

אחד". רק יש כמוני בוזגלו יעקב כנראה
 בניין של השישית בקומה שבת, יום בצהרי

 בר הזוג בני פוצחים בחולון, מנומנמת בשכונה

 הקבוע במקומו מתרווח הבית אב בהכנות. זגלו
 - לרגליים הדום עם מתכווננת, שחורה, ספה - .

 נגיעה במרחק הרחב. הטלוויזיה מסך מול בדיוק
 ששניים למקרה נוסף, טלוויזיה מסך קבוע ממנה

 השבת. באותה משחקים - ואסי מאור - מהבנים
למג עולה אלמוג, השלישי, הבן גם שבה בשבת

 חדר "בכל לשניים. מתפצל הראשון המסך - רש

 האישה חני, מספרת טלוויזיות", שתי לנו יש

פי עם קערות ומארגנת שנה, 35 כבר שאיתו
 היא האקשן בשיא לקום תיאלץ שלא כדי צוחים.

 כשהוא "רק מאפרות. כמה בעלה לצד מציבה גם
באהבה. אליו מחייכת היא מעשן", לא הוא ישן

 למצלמות להתמסר מתחילים הם השבוע
 "בוזגליס" הדוקו־ריאליטי בסדרת הטלוויזיה,

 היא ב״יס". השנה בהמשך שתשודר זמני) (שם
 ידאג מנוסה, תקשורת שועל והוא, לפן, תדאג

 הססגוניות שהפנינים מפני הפה את לסגוד לא
 בקריירה הרבה מעורבותו העניין. עצם הן שלו י

 בחיקוי אותו זיכתה שלי") מאור("הבינגו בנו של
 לילה", של "בובה הסאטירית הספורט בתוכנית
 "כל כמו באמירות אותו גילם ישראלוף וכשאסי

צחק. בוזגלו זהב", תרנגולת מטיל שלי אשך

 הוא הסוף", עד צוחק אני בהומור "כשמדובר
 ילד בא ומולי ברחוב הולך כשאני "אבל מבהיר,
 לבכות". לי בא הורס', ׳אבא את לי שזורק

 בדדך הזה הכינוי על להסתכל תנסה אולי

תה הוא הורם" ש״אבא לעצמך לומר אחרת?
מגניב"? ל״אבא ליך

"כשא בראשו. נד הוא אחרת", דרך שום "אין
 עולות וההשמצות, הלכלוכים כל על מסתכל ני

 שאדם מרגיש אני טובות. לא מחשבות בראש לי
 משהו לעצמו עושה היה במקומי, היה לו אחר,

 רואה אני לספוג? אפשר כמה כמה כי אובדני.
 עליי. מדברים שהם מאמין ולא ספורט תוכניות י

 אחרי אני? הוא ההורס האבא רציניים? הם מה,
התחשל־ הכדורגל בעולם שנים הרבה כך כל
 אשמים מה אבל ברזנט, שלי הגוף על שמתי תי,

 שלנו הנכדים שעשרת מזל והילדים? האישה

 מבינים". ילא קטנים עוד
 לבעוט כשהתחלת עשורים, ארבעה לפני

מאחו שיהיה רצית ירושלים, בהפועל כנער

כמוך? אבא ריך
 שמבין אבא - כמוני אבא לי שהיה ״הלוואי

r בטון קיר לחצות מסוגל וגם ומחנך ודואג ומעורב 
 אבא אילו יידפק. לא שלו מהבנים אחד שאף כדי
 יותר עליי מדברים היו היום כמוני, היה שלי

 קרוב הכי הייתי בישראל. שחקן כל על מאשר
 החוצה, מהפה זה את אומר לא ואני לשלמות,

 כשהחזקתי משחק. אותי שראו אנשים תשאלו
בע שלם, מגרש איתו לרוץ יכולתי ברגל כדור

 ברמות וחזק מהיר הייתי הרגליים, בשתי טתי
 לא שלי אבא לצעדי, אבל לתאר, שאי־אפשר

 הייתי כשכבר וחצי, 16 בגיל שלי. משחק אף ראה
 תראה בוא 'אבא, לפניו, התחננתי כוכב,

“ בשומר הסכים. והוא בפעולה׳ שלך הבן את

 השבוע. בוזגלו,
 כדורגל, "כששיחקתי

 לשלמות. קרוב הכי הייתי
 מהפה זה את אומר לא ואוי

 אושים תשאלו החוצה,
משחק" אותי שראו

t *m,

בני־יהודה ,24 בודגלו, אלמוג
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 כדורגלנים, בנים ארבעה יש בוזגלו ליעקב

 ראיון לפתוח. מפחד לא שהוא גדול ופה
צנציפר נדב שיר, סמדר / בועט

 בליגות פעילים בנים ארבעה לו שיש במדינה היחיד האבא הוא
 אוהד. המאמן והבן ואלמוג מאור אסי, הכדורגלנים - הבכירות

 חדשה, ריאליעי תוכנית לצילומי מתמסרת שמשפחתו לפני רגע
 חיבתו על מדבר עצבני ובראיון הכיוונים לכל יורה בוזגלו יעקב

 מיציע אותנו ("זרקובאר־שבע הפועל עם חשבונות סוגר להימורים,
 במדינה"!, מושמץ הכי לאבא ("הפכתיהפרשנים עם הבבוד״ן,
 הוא אלה בימים כותב שהוא לאוסוביוגרפיה למה ומגלה

חיידק" האבא ענק, "הילד לקרוא מתכוון
ספירא אילן :□צילומי ס שיר וסמדר צנציבר נדב11”

באר־שבע הפועל ,29 בוזגלו, מאור

אשקלון הפועל ,34 בוזגלו, אסי

ירושלים הפועל מאמן ,35 בוזגלו, אוהד

׳«זזב
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אוהד, מימין: מבניו. עולועוה ם1נ
עולי, לבנים "אמרתי ואלמוג. אסי
 זה אז ילדים, ארבעה עשיתי ׳אני

 אמד מכל דורש שאני המינימום
 בוזגלו מאור למטה, מכם"׳.

אהרוני אורן !צילומים:

 מהקטמונים ברגל צעד הוא שבת

 בבוקר בעשר יצא הוא ימק״א. עד י
 והגיע בצהריים בשלוש שמתחיל למשחק

 ואני נכנסו השחקנים מתנשף. כולו בזמן,
 בית״ר של הקהל כל ביציע, איך אשכח לא

 באותו זונה!׳ בן בוזגלו ׳יעקב וצעק: נעמד
 גם הביתה. והלך הסתובב שלי אבא הרגע

 פעם, משחק. אותי ראתה לא שלי אמא
בט ששמעו השכנים כל שער, כשכבשתי
 אליה רצו ושערים׳ ׳שירים את רנזיסטור
 גול!׳ נתן שלך ׳הבן קראו, הם מבסוטים.

לבשל". והמשיכה מה?" ׳אז אמרה, ואמא

מסמרטוטים כדורגל

f6־־־
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 כמה אובדני. משהו לעצמו עושה היה אחר שאדם מרגיש "אני תדמיתו: על
 האבא עליי. מדברים שהם מאמין ולא ספורס תוכניות רואה אני לספוג? אפשר
 הגוף על שמתי הכדורגל בעולם שנים הרבה כך כל אחרי אני? הוא ההורס

קסנים" עוד שלנו שהנכדים מדל והילדים? האישה אשמים מה אבל ברזנס, שלי

 הקטמונים, יליד ״),60 בוזגלו(״אוטוטו
 שהביאו הילדים תשעת מבין השלישי הוא

 הטבח, וחנניה השוטרת אסתר לעולם
 הבן שהייתי "בגלל העולם. מן עברו שכבר

 הכל", קיבלתי בנות שתי אחרי הראשון
 בגלל כדורגל, "כשביקשתי מתגאה. הוא

קיב לכדור, מודבקת רגל עם שנולדתי
 בלי איתו שיחקתי לירה. עלה הוא לתי.

בא חור עשיתי התפוצץ כשהוא הפסקה,
 והמשכתי בסמרטוטים אותו מילאתי מצע,

לנע לשניים. נחצה שהוא עד בו לבעוט
 תמיד שהן בגלל ׳דגים׳ קראתי שלי ליים

 שהילדות להגיד אפשר בשפיץ. נפתחו
 בעולם". נורמטיבית הכי הייתה לא שלי

מוגן? באיזה
 זה חדרים. שלושה בדירת נפשות 11״

 הייתי ילד ובתור אמצעים, היו לא מספיק?

 עבודות ומחפש בוקר לפנות בארבע קם
 הביתה. אגורות כמה להביא כדי מזדמנות

 אבטיחים. של משאיות לירקנים פרקתי
 שמרתי וחלק לאבא נתתי מהכסף חלק

 הבטן את למלא בשביל רק אכלנו לעצמי.
 האוכל את לנו בישלה הטריפוליטאית ואמי
 בשר של קטנה חתיכה כל על בריא. לא הכי

 בבית רשום שהייתי למרות שמן. קילו היה
לשי רק באתי בו. ביקרתי לא כמעט ספר,
 הזמן פרקי את לסכם אנסה אם חשבון. עור

לי שנות עשר מתוך אז בכיתה, שישבתי

 פעם אף ההורים שנה. שם הייתי אולי מוד
 בגלל שלי, התעודה את לראות ביקשו לא

 שובב ילד הייתי לקרוא. ידעו לא שהם
 כמו אבל בעייתית, בשכונה שגדלתי בגלל
 מהחברים הרבה לשרוד. למדתי רחוב חתול
שמר אני ורק ולגניבות לסמים נפלו שלי

 הפיתויים". כל מול עצמי על תי

איך?
 שכונה רבים, היינו הכדורגל. "בזכות

 פעם אבנים. זה על זה וזרקנו שכונה, נגד
וחט לרגע הראש את הרמתי התחבאתי,

 הראשון הדבר לעין. מתחת בלחי, אבן פתי
 שיחקתי הקריירה׳. לי ׳הלכה זה, שצעקתי
 את להוריד אסור שבה מדרכה׳, ב׳תופסת

 הטיות לעשות למדתי ככה לכביש. הרגל
 עשיתי מולי בא וכששחקן מיוחדות, גוף

 אחד רק לצד. בורח אני כאילו תנועה
 יוסי. לכדורגל, בעקבותיי הלך מאחיי

ועזב". זניחות בקבוצות שיחק הוא
 נבא־ בבית התובלה בחיל שירת הוא

 אשתו עם לחופה צעד 20 ובגיל ללה
 שאני למסקנה הגעתי "כי הראשונה,

 היא ובזה אותי, שתמסגר מישהי צריך
 התגרש שנתיים אחרי טובה". הייתה
 לי שמו "הם תל״אביב. להפועל ועבר

 לירות, אלף 700 כסף, של ארגזים
 ל׳ והגיע תקדים חסר סכום היה זה

בשיא שהייתי בגלל אותו לקבל

 נתנו מלון, בבית דירה לי סידרו הכושר.
 מול האליפות על התמודדנו תנאים, לי

 ואנחנו לקחו הם אחת שנה נתניה, מכבי

 התהפך. זה שאחריה בשנה הסגנים, היינו
 המדינה, אליפות את כשלקחנו ׳,81ב־

לעזוב". החלטתי
 פציעות. הייתה לעזיבה הסיבה לדבריו,

 ובכל מאור, כמו בדיוק כקשר, "שיחקתי

 הדו־ראשי השריר ספרינט שדפקתי פעם
 הבלגן כל לדעתי, נקרע. או נמתח ברגל

ספור חיים אורח לי היה שלא מזה נבע
 זה לתל־אביב מירושלים כשהגעתי טיבי.

 הייתי בניו־יורק. לנחות כמו בשבילי היה
 וקצת לבלות רציתי וחתיך, גרוש צעיר,

 היה שלי התכנון שלי. הגוף את הזנחתי
בש פעם לשנתיים. אחת לרבנות להגיע

 אבל להתגרש, בשביל ופעם להתחתן ביל

הבא שבועיים אחרי חני. את הכרתי אז
 ׳תכירי, לאמא, ואמרתי להורים אותה תי
 וענתה צחקה שלי אמא אשתי׳. תהיה זו

 צדקה, היא כולן. על אומר שאתה מה ׳זה
 אשתי, להיות רצתה אחת כל ימים באותם

מפורסם". וגם יפה גם הייתי
 להוריי", בא ובתי שבוע עוד "עבר
 מאבא ידי את "לבקש חני, ממשיכה

 שלי, לאמא לחשתי השני בחדר שלי.

ואמרה, אותי השתיקה היא גרוש׳. ׳הוא
 טוב יהיה הוא תתחתני, את איתו ׳רק

 זה אחרי חודשים שלושה בשבילך׳.
לחופה". מתחת עמדנו

בוזגלו, תוהה לחכות?" "למה
 גדול לב עם יפהפייה, "מצאתי

 תהיה שהיא רציתי וטוב.
שלי. הילדים של האמא

להמ צריך אני מצאתי אם
 השנייה בחתונה לחפש? שיך

 שנתיים והיא 24 בן הייתי
״.26 בת מעליי,

בכדו דבר שום הבנתי "לא
 לעובדה להתרגל נאלצתי אבל רגל,

אנחנו שנה כל כמעט הכדורגל שבגלל

בו "פתחנו משחזרת. חני דירה", עוברים
 איך אבל הבגדים, את עיצבתי ואני טיק

נו הזמן כשכל לקוחות לאסוף אפשר

 החתונה אחרי דקה להיריון נכנסתי דדים?
בנים". ארבעה וילדתי

(קו לפאני נשוי ),35( אוהד הבכור,
 בראשון־ גר לארבעה, ואב סמטיקאית)

 ירושלים. הפועל של המאמן והוא לציון
 נשוי אשקלון, הפועל שחקן הוא )34(אסי

 וגר לשלושה אב ביטוח), (סוכנת לעדי
 בינואר ילדתי אוהד "את בפתודתקווה.

 את הבאתי השנה אותה של ובדצמבר
 הוא במניין השלישי מספרת. היא אסי",
ונב באר־שבע הפועל שחקן ),29( מאור
 סטודיו למירן(בעלת נשוי ישראל, חרת

 וגר ובת, בן לתאומים, אב קבוע), לאיפור
 ),24(אלמוג הוא חביב האחרון בלהבים.

 (סייעת לנטליה נשוי בני־יהודה, שחקן
 עזבו הם לאחרונה רק לילד. ואב לגננת)

 אליהם. הסמוכה לדירה הוריו בית את

אתה? סבא איזה
 תומי, את לגן שמביא גאה סבא "אני

 "אמרתי בוזגלו. מתגאה אלמוג", של הבן
 אז ילדים, ארבעה עשיתי ׳אני שלי, לבנים

 מכם׳. אחד מכל דורש שאני המינימום זה
 יש המשימה. את מילא כבר אוהד, הגדול,

 מהם שבעה השם, ברוך נכדים, עשרה לנו
במיעוט". הבנות כדורגלנים.

 כל זה כדורגלנים ארבעה "לגדל חני:

 בעקבותיהם. ולנדוד ולכבס. לבשל היום
 הלך ואלמוג סכנין בבני שיחק כשמאור

 בכרמיאל". דירה שכרנו בעקבותיו,

בת? רצית לא
 קולה את מנמיכה היא שרציתי", "ברור
 אבל לנו. הייתה כמעט "וגם ללחישה,

שג לבדיקה כשבאתי התשיעי, בחודש
 לא אני דופק. לה אין שכבר גילו רתית,

שע מה כל את להכניס שיצליחו חושבת
 צריך כמונו משפחה בשביל לסרט. ברנו

 הרבה לנו היו סרטים. ארבעה מינימום

קשים". זמנים

כלכלית. נפילת גם תייתה
של הסיבה "זו בוזגלו, מאשר "נכון",

 הפסדנו לשחק. הפסקתי שנה 30 פני
 ניסיתי נשרף. שלנו כשהבוטיק כסף המון

לק הלך, לא וזה למסעדה אותו להפוך
 24 של חוב בבנק, שתפחו הלוואות חתי
אפי אבל למיליונים. צמח שקל אלף

 משהו לצמוח יכול שחור הכי מהדבר לו
 של באוניברסיטה רק שלמדתי אני, טוב.

 הבנקים נפגעי עמותת את הקמתי החיים,
 אין כבר הערבים. חוק לשינוי שהובילה

 ללא ו׳ערבות לחוד׳ אחד וכל ביחד ׳כולנו

 דין, עורכי עם ישבתי בסכום׳. הגבלה
למד העיניים, בגובה עליהם הסתכלתי

 שמאור אחרי רק אבל יפה, לדבר מהם תי
 השתחררנו הגדולה הפריצה את עשה
נפש". הגועל מכל
 גם נכע הזת נפש" ה״גועל אכל

שלך. מהימורים
 שיגיד ומי מהמר. ישראל עם כל "נכון.

 ששותה, אחד יש חרטטן. הוא נכון לא שזה
לקזי שהולך ואחד ליצאניות שהולך אחד

שכ למרות - שתיתי לא מעולם אני נו.
 בקבוקי את מחו״ל הבאתי עשיר שהייתי
 את פקדו ערב וכל טובים הכי הוויסקי

 הלכתי לא ומעולם - חברים שלנו הבית
 או בחו״ל לקזינו ללכת זכותי זו ליצאניות.

 חוקי, הכי זה מלון. בבית במכונות לשחק
 אני לעצמי. אדון אני שלי הפרטי ובכסף
 ולרע, לטוב רוצה, שאני מה איתו אעשה

 לי. שיקפוץ בעיניו, חן מוצא לא שזה ומי
 שלנו הבית הנפילה שבזמן לספר לי מותר

 שלי חברים מהכאילו אחד אף התרוקן.
 בגלל יתום. הוא הכישלון לבקר. בא לא

 כדי להתגרש, נאלצנו ואני חני החובות,
 יחד לגור המשכנו אבל ביחד, ניפול שלא

 המיטה". באותה ולישון
 כל את כיסתה מאור של הגדולה הפריצה

החוכרת?
בכדורגל? מוזר לעוף נחשב אני "למה

את הכרתי אני ההורים, לרוב בניגוד כי
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 כרטיס לכדורגלנים. שיש הזכויות
 ודאגתי שלי היה מאור של השחקן

 מאור. על שמרתי ככה שלי. יישאר שהוא
 תל" למכבי נמכר ומאור היים כשהגיע

 החלק את חילקנו יורו, מיליון בשני אביב
 אבל במשפחה. נשאר והכל בינינו שלנו
 שקל צריך לא אני מאחורינו, כשהכל כיום,

 עובדת, אשתי עובד, אני שלי. מהבנים
 משלו". וילדים משפחה יש מהם אחד ולכל

לשתק? רצה שלא הילד בגורל עלה מה
 של סטיגמה לי שהדביקו אותי "מרגיז

 בן היה שלי, הבכור כשאוהד, ריחף׳. ׳אבא
לפ החלטתי ׳אבא, לי, ואמר בא הוא ,21

 מתחמם היה אחר אבא כל מכדורגל׳. רוש
 מה כל את לי? עושה אתה ׳ככה ישואל:

אמ אבל לפח?׳ זורק אתה בך שהשקעתי
 וזה העניין את שקלת אם ׳אוהד, לו, רתי
 שבועות במשך איתך׳. אני רוצה, שאתה מה

 חוץ - שבעולם נושא כל על איתו דיברתי
 כעבור לבד. להתבשל לו נתתי מכדייגל.

 ואמר, אליי פנה אוהד חודשיים־שלושה
 מאמנים׳. לקורס ללכת החלטתי ׳אבא,
הסב איתו, ישבתי וינגייט בוגר בתור
 הזה המקצוע כמה ההשלכות, מה לו רתי

 מצליח אותו לראות מאושר ואני אכזרי,
 הוא זה? על יודע הציבור מה אבל כמאמן.

ביש היחיד האבא אני, מהתקשורת. ניזון
 פעילים שחקנים הם מילדיו ששלושה ראל

 בליגה שמאמן ילד עוד לו ויש בליגת־העל,
 במדינה". המושמץ לאב הפכתי הלאומית,

 אח־ אתה גם אשמח. התקשורת רק לא
שלך. הבעייתית לתדמית יאי

יום־ הזאת התדמית את חי ואני "נכון,
 מה את להגיד פוחד לא אני ודקה־דקה. יום

 יהיה, לא וגם כדורגל, לנו אין חושב. שאני
 הילדים את לתפוס שצריך יבינו שלא עד

 את להם ולהקנות אפס בגיל המוכשרים
 זיכרונו שוויצר דוד הנכונים. היסודות
 על עובדים ׳כולם שאמר, זה היה לברכה,
 לי לנקר מפסיק לא הזה והמשפט כולם',
באוזן".

rruivrNi אגו רק
 זוקף הוא הורס" "אבא הכינוי את

מת לא "אני שרף. שלמה של לחובתו
 שהוא בגלל שלו השם את להזכיר בייש

 לעשות ניסה הוא בתחומו. אוטוריטה
 מכרטיס אחוז 50 לקנות עסקה, איתי

 דין עורך אצל ישבנו מאור. של השחקן
 ושלמה נחתם, לא שעוד חוזה עם בחיפה,

 ׳תשמע, ואמר, יפה הכי בצורה אליי פנה
 אותו לשלוח רוצה אני ,15 בן מאור בהי,

 בשביל היד כף של לצילום לוינגייט
 הצילום הסכמתי. יגבה׳. הוא כמה לדעת

 של המקסימלי שהגובה הראה היד כף של
 1.73ל־ צמח הוא - מטר 1.70 יהיה מאור
 לא זה מצטער, ׳אני אמר ושלמה - מטר

כידי ונפרדנו ידיים לחצנו מתאים׳.
 בשני נמכר כשמאור לימים, דים.

 תל־ למכבי חיפה ממכבי יורו מיליון
 הפסיד הוא כמה קלט שלמה אביב,

 לאכול והתחיל השקיע, שלא בזה
 את הורס ׳האבא עם ויצא הלב את

 הילד"׳. את תעזוב הילד,
באד־שבע? עם לפיצוץ גדם מה

 קיבלתי שכביכול "הפיצו
 להם והחזרתי מבאר־שבע הצעה
 הסכום. על והתווכחנו הצעה

 אמת רק יש נברא. ולא היה לא
אפי־ סוד. לכם אגלה אחת.

 אלונה
 ברקת.
 בחגלו:

 ישבתי "לא
 אף איתה
 למשא פעם

 רק ומתן.
בעלה" עם

 פעם אף ישבתי לא ברקת אלונה עם לו
 בתחילת אלי. בעלה עם רק ומתן, למשא
 בתל־אביב, מגדל באיזה נפגשנו החודש

 לנקות והתחלנו בחדר אנשים שישה היינו
 יסגור שמאור יודעים כולם השולחן. את

 בהפועל הרביעית השנה את מאי בחודש
עכ ורק חופשי לשחקן ויהפוך באר־שבע

 לא זה קרה? מה אליי? לפנות נזכרתם שיו
 היה לא עוד בשמירה? שנרדמתם נקרא

 מאור, כמו ענק שחקן של מקרה בישראל
חו ושלושה ובישולים, שערים 52 שהביא
 הסכם. לו אין עוד החוזה, תום לפני דשים

 באירופה, ישחק שמאור הוא שלי החלום
 אחתום שאני למה אז יונייטד, במנצ׳סטר
 שם אם דולר אלף 400 תמורת בבאר־שבע

שבש דולר, מיליון לו וייתנו אותו ירצו
פראייר?" אני מה, קטן? כסף זה בילם

 את לו סימנה שבאר־שבע ברור "לי
 הקפטן. סרט את ממנו לקחו החוצה, הדרך

 תמיד שיגידו. אז אותו, רוצים לא הם אם
 בוזגלו את שיקפחו כאלה יהיו ותמיד היו

 להם מסתדר לא וזה בוזגלו שהוא בגלל
 מיליונים הרבה לשלם ויעדיפו בלשון,

 וזה אמר, בעצמו מאור זרים, לשחקנים
 אז מליקסון, כמו פצועים, היו לא אם נכון,
 הכי שהוא להיות יכול משחק. היה לא הוא
 חיפה מכבי נגד מצוין ואז אינטר, נגד טוב
 משחק? לא והוא סאותהמפטון מגיעה ואז
 לא אני אולי מקצועי, הסבר שום לזה אין

 זהבי ערן על לבקש יכול גולדהאר מהענף.
 מגיע לא למאור אבל דולר, מיליון שמונה
 ותשמח תרצה בארץ קבוצה כל לקבל?
 לא אני עובד. אני זה ועל מאור את לקנות
וגם אני גם בבאר״שבע, שנישאר רציתי

 "באות□ יעקב: חני. ע□
 רצתה אחת כל ימים

 גם הייתי אשתי, היות1;
מפזרסם" גם1 יפה

 מאחורי נעשה והכל בוזגלו. מאור של לא
צי שהיא התמונות את להם שלחתי הגב.
 כל את להוריד הוראה הוציאו הם ואז למה,
 הודעה הוציאו וגם מהמדפים בוזגלו מאור

 אני?" וטו. הטלתי שאני לתקשירת
 שלפיו סעיף לחוזה שהכניסו קבוצות יש

 לא שלו שאבא בתנאי רק ישחק מאוי
ידבר?
 כתבו תל־אביב. במכבי רק קרה "זה
 השחקנים, על או המועדון על אדבר שאם
 שנתיים במשך דולר. במאה ייקנס מאור
 קנסו השלישית בשנה בסדר. היה הכל
לשי אותי והזמינו דולר אלף 50ב״ אותו
 מול ישבתי קטע. איזה תשמעו עכשיי חה.

׳תק להם, ואמרתי ההנהלה חברי שלושת
 דולר, אלף 50ב־ אותנו קנסתם אמנם שיבו,
 בתנאי דולר אלף מאה לשלם מוכן אני אבל
 הסיבה מה לי יספר בנפרד, מכם, אהד שכל

 מפני לפועל יצאה לא הזאת העסקה לקנס׳.
 מדובר". במה ידע לא מהם אהד שאף

באר־שבע? עם ומתן המשא עומד איפה
 ברוח החוזה את לסיים מחכים "אנחנו

זכו אז ממאור, מחזיק לא בכר אדון טובה.
 יש בוזגלו למאור משם. אותו להוציא תי
 בפייסבוק מעלה שאני פוסטים מחיר. תג

 הרבה גם בהן ויש תגובות 10,000 מקבלים
 מזהה אני ילד, של תגובה קורא אני קללית.

 את ושואל הכתיבה, סגנון פי על ילד שהוא
 שיודע הזה, הילד אותו?׳ חינך ׳מי עצמי,
כמה בן להעריך יכול מאור, של אבא שאני

 חרססן. הוא נכון לא שזה שיגיד ומי מהמר. ישראל עם "כל להימורים: חיבתו על
 ללכת זכותי זו לקזינו. שהולך ואחד ליצאניות שהולך אחד ששותה, אחד יש

 לעצמי. אדון אני שלי הפרעי ובכסף חוקי, הכי זה במכונות. לשחק או בחו״ל לקזינו
לי" שיקפוץ בעיניו, חן מוצא לא שזה ומי רוצה, שאני מה איתו אעשה אני

ביקשת? במה
 מבאר־ יורו ממיליון ייתר "ביקשתי

 לבקש זכותי בזה? לגיטימי לא מה שבע,
ביש הטוב השחקן על חושב שאני כמה
 לי תדפוק הפיס ממפעל כשאדאלה ראל.

 אותה ואפנה תודה׳ ׳לא, לה אגיד אני בדלת
אלונה?" של לדלת

לט המוכיחות, דוגמאות שולף הוא
 סימנה שבאר־שבע העובדה את ענתו,

 התחיל "זה החוצה. הדרך את למאור
 לא מימיי אותו, הכרתי לא בכר. כשהגיע
 אותו הביא מי ידעתי אבל איתו, דיברתי

 נ״צ> ס״ש, - דהאן דודו השחקנים (סוכן
 צריך לא שמאור להבין כרי לי הספיק וזה

 מאור שנעזוב. ביקשתי אז כבר שם, להיות
 מושפל, ׳הרגשתי כתב: שבו פוסט העלה

 מה?׳ ועל אותי, מעניש שמישהו הרגשתי
 אסור שלו? ברגשות לשלוט יכול מישהו
 עם בעיה שום לי אין להיפגע? לו

 גדול רעש מזה עשו סתם הפוסט. 4
אותו. השעו ואפילו בבאר־שבע

 שמדברים אנשים סובל לא אני
לחר נקרא זה קולות. בשני
 קולות שני יש בבאר־שבע טט.
 לא אתם בוזגלו. לגבי הזמן כל

 שלך ׳הילד לי, להגיד יכולים
 אחת מספר שחקן מדהים,
 לקחת שני ימצד בארץ',

 במקום הקפטן. סרט את לו
 ההערכה את תראו לדבר

במעשים". שלכם
 שלבאר־שבע להיות יבול

מכם? נשבר

 שם לא אחד אף אבל זה, את אמרנו מאור
 של שדלתות שאומרים, למה בניגוד לב.

שכו לכם דעו אז בפניו, סגורות קבוצות
 אמר בכד הפעמים, באחת אותו. רוצות לן

 אתה אבל בסדר, הכל טוב, ׳אתה לבוזגלו,
מקצועי?" זה באמת, נו תשחק׳. לא

 את "זרקו לראשונה: מגלה הוא ואז
 באתי אחד יום הכבוד. מיציע ואותי חני

 כמו הכבוד, ליציע הכרטיסים את לקחת
מס ׳לך לי, אמר הכרטיסן רגיל. שאני
 הגיעה שוב שתקתי, שלם שבוע ביב׳,
 סיכד מסביב׳. ׳לכו שמעתי, ושוב שבת
 מה לדעת וביקשתי מוסמך למישהו סתי

 הג׳מעה, כל עם לשבת צריך אני קרה.
ול בוז שריקות לשמוע צ׳פחות, לקבל
 בשבת תשובה. קיבלתי לא קללות? חטוף

 בהפגנתיות מהאצטדיון יצאתי השלישית
למשחקים". מגיעים לא ואני חני ומאז

הפו של הרשמית שבחנות לעובדה גם
 של חולצות להשיג ניתן לא באר־שבע על

 השנה "בסוף הסבר. לו יש בוזגלו, מאור
ואמ אליהם באתי בבאד־שבע הראשונה

 שעדים, 25 כוכב, כאן יש ׳תקשיבו, רתי,
 שלו. חולצות ונדפיס שותפות נעשה בואו
 המוניטין את יקדם זה הרבה. למכור נוכל
 שחקנים העולם בכל מזה. נרוויח וגם שלו

 יותר אפילו הנלווים מהמותגים מרוויחים
רח לאסי אותי הפנו שלהם׳. מהמשכורת

לב לי ׳תן שאמר, הקבוצה, מנכ״ל מים,
 תשובה. עם אליי חזר לא היום ועד דוק׳

 לקניון הלכה מאור של אשתו בינתיים,
כו חולצות, ראתה? היא ומה בבאר־שבע

ומה צעיף צילומים, חוברות מחברות, סות,

ככה?" להתבטא מעז הוא איך אני.
 בוזגלו מעביר היום שעות רוב את

 ענק" "הילד בגביעים. המשופע במשרדו
הדר שמעניקה שלו, הסוכנות שם הוא
 ובעיקר צעירים לכדורגלנים והכוונה כה

לזכויותיהם. מודעים שלא להוריהם
 שוקד הסדרה לצילומי במקביל

 שוקל הוא חייו. סיפור כתיבת על בוזגלו
צי חיידק", האבא ענק, "הילד לו לקרוא

 המשחקים. באחד מולו שהונף משלט טוט
 הוא הזה", לשם מתנגדים הילדים "אבל

 אימפריה שבבוזגלו טוענים "הם מסגיר.
ענקים". כולם

תגובות:
בת נמסר שבע באר־ תדי־־אן מהפועל

 כה בוזגלו יעקב של דבריו "רוב גובה:
 על להצביע כלל טעם שאין עד מופרכים,

 את אוהבים מאוד אנחנו שלי. אי״הדיוקים
 יודעים כולם שיישאר. ויצינו בוזגלו מאוד

בק יכולתו לשיא הגיע הוא היכן ומבינים
 הצעה, בוזגלו ליעקב הגשנו שלו. ריירה

 גבוהה הייתה ממנו שקיבלנו הדרישה אבל
 פרופורציה. לכל ומעבר וכמה כמה פי

בנושא". העיסוק את מיצינו לכך מעבר
 "המונח בתגובה: מסר שרף שלמה

 לפני עוד בתקשורת קיים הורם׳ ׳אבא
 הראשון שהייתי לי זכור לא שנולדתי.

 באשמתו או בזכותו לבוזגלו. אותו שייחס
בשו אבל מועדונים, הרבה בין עבר מאור

 בנו את כשהפך הצליח הוא התחתונה רה
• למיליונר״.

ssidi@bezeqint.net
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