
פיזיקהבמגמתמצטייןתלמידהיהרוזןדביר

קצרריקודקליפאבלבנתניה,״שרת״בתיכון

חייואתשינה17בגילבטלוויזיהשראה

הואהקוואנטיםתורתעםלהתמודדבמקום

29בגילהיום,גופובתנועותלהשקיעבחר

חולםהואהישראליהברייקדנסארגוןכיו״ר

הרחובבריקודיהחינוךמשרדשלתמיכהעל

אחריוהצעירהדוראתלסחוףנהנההדרךועל

rvעמונייוגבצילוחים://אלעזתגני

racrG77, ב־ווניםהמכביםמלחמתאתשממחישהחנוכהמסיבתלכם,ארוcm:׳

"Mעםמזוהההכיהשירשללצליליוופארקורברייקדנסבתנועות

עלראשועלמסתובבברייקדנסרקדןסוב׳.סוב,סוב,׳סביבון,■החג

בחרוזים,חנוכהס־פוראתמספרראפרהבמהעלהשיהקצבכי^^^

מגןעםבתלבושותכולםביהודים,שנלחמיםהמכביםעוליםואז

ברייקרנס.בריקודיקרבתנועותמדמיםוחנית,

הרקדניםמבכיריאחדשלמוחופריהיאהזו,שגרתיתלאכךהכלההפקה

להכ־שהצליחהישראלי,הברייקדנסארגוןיו״רמנתניה,רוזןדבירבארץ,

ניס

$TS1$להכניס$TS1$

$DN2$להכניס$DN2$בש־הארץברחבישקייםהחנוכהמסיבותלתוךהאקרובאטיהריקודאת

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$.האחרון

לג־הספיקהואהאחרונותבשניםרוזן.שלפועלושלקצהוקצהרקזהאבל

רוף

$TS1$לגרוף$TS1$

$DN2$לגרוף$DN2$בתחרויותישראלאתולייצגבתחוםאליפויותציון,׳אריותשלוהלהקהעם

בנתניה,רחוב׳׳תרבותביתהקמתהיההשיאיםאחדבינלאומיות.רחובריקוד

פארקורוחובביברייקדנסרקדנישלדורולגדללהמשיךהואחלומוכשכל

בארץ.

ררחבלתרגיליפיזיקהסתרגיל'

כמו־רביםכמומנתניה.17בןמתבגרנעררוזן,דבירהיהשנה,12לפני

תו,

$TS1$,כמותו$TS1$

$DN2$,כמותו$DN2$אחתצפייהוהטלוויזיה.המחשבמשחקימוללרבוץעיסוקיויתרביןנהג

אתשינתהברייקדנס,רקדןשלמרהיביםביצועיםנראובומוזיקלי,בקליפ

ויר־בצורההמתנהלותהגוףתנועותאחרלהתחקותהחליטרגעמאותוחייו.

טואוזית

$TS1$וירטואוזית$TS1$

$DN2$וירטואוזית$DN2$עברכברכךאחרבסלון,לבדולרקודהתחילהואהקצב.לצלילי

בארץ.רקדניםשלצעירדורמגדלהוא29בגילוהיוםלרחוב

רוצהשאנימהשזההבנתי17בגילבטלוויזיההקליפאתשראיתי״מרגע

ולמדתיהתנועותאתניתחתיהקליפ,את״הקלטתיהשבוע,סיפרלעשות״,

בבית״.להתאמןוהתחלתיבסלוןוהכיסאותהשולחנותאתהזזתילבד.אותן

שלבגרותשסייםשהנערשיערלאאישבנתניה.״שרת״בתיכוןלמדרוזן,

לכיווןמשמעותיתכהתפניתיעשהומחשבים,מתמטיקהבפיזיקה,יחידותחמש

מס־אחרחיפושיוכלאךהתחום,אתללמודבדעתונחושהיההואהרחוב.ריקודי

גרת

$TS1$מסגרת$TS1$

$DN2$מסגרת$DN2$אומר.הואבארץ״,ברייקדנסללמודאיפהאזהיה״לאחרס.העלומתאימה

עמוד 1



צעיר״מגיל

במסיבות.רקדת

uupn/הייתיתמיד

שלו.התנועותעלשמסתכלים
ןן*^

הליכתאתלחקותלמשל,אהבתי,

M/Fתמידג׳קסון.מייקלשלהירח׳
'•

בתנועה״והייתיכושראהבתי

עמוד 2



אךלברייקדנם,מסודרחוגמצאלאאמנםרוזן

שנ־נלהביםברייקדנסרקדניכמהעודשישגילה

פגשים

$TS1$שנפגשים$TS1$

$DN2$שנפגשים$DN2$סנטרבדיזנגוףהצהרייםאחרישישימדי

שונים,וגלגוליםבסלטותומתאמניםאביבבתל

שם״עשינואליהם.והצטרףפעמייםחשבלאהוא

בה־הפאן.בשבילרחובומופעיברייקדנסמעגלי

תחלה

$TS1$בהתחלה$TS1$

$DN2$בהתחלה$DN2$ערועודעודאלינווהצטרפואיש20היינו

איש״.מאתייםכךואחרמאהשהיינו

בריקוד?רקעאיזשהולדהיה

תמידבמסיבות.רקדתיצעירמגילאבל״לא,

שלו.התנועותעלשמסתכליםזהה׳קטע׳,הייתי

שלהירח׳׳הליכתאתלחקותלמשל,אהבתי,

בתנו־והייתיכושראהבתיתמידג׳קסון.מייקל

עה.

$TS1$.בתנועה$TS1$

$DN2$.בתנועה$DN2$וטניס״.כדורגלשיחקתי

חבריועםוהקיםיוזמהתפסרוזן18בגיל

ציון׳׳אריותהברייקדנסקבוצתאתמ׳הסנטר׳

במה־גםמארלי(.בובשלהשירבהשראת)השם

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$חיידקהתותחנים,בחילבסיירתהצבאישירותו

כשחזרבשבועיים,פעםממנו.הרפהלאהריקוד

כשהשתח־סנטר.בדיזנגוףלהתאמןנסעלחופשה,

רר

$TS1$כשהשתחרר$TS1$

$DN2$כשהשתחרר$DN2$״הסת־ברייקדנס.תחרויותלארגןהחלמצה״ל

כלנו

$TS1$״הסתכלנו$TS1$

$DN2$״הסתכלנו$DN2$היההחלוםמידע.שאבנווהתאמנו.קלטותעל

בחו״ל״.השנה׳׳קרבהבינלאומיתלתחרותלהגיע

ולרקודלבייםלהסיק,

הברייקדנסארגוןאתהקיםרוזן2001בשנת

הקיםהואשלו.כיו״רמשמשהיוםועדהישראלי

והחלותחרויותמפגשיםיזםבאינטרנט,אתר

התחוםאתלהפיץ״רציתיברייקדנס.ללמדגם

חוגיםולימדתיהופ,היפרקדןגםהייתיבארץ.

ביקוש״.לזההיהבסטודיו.

להופיעההלציון׳׳אריותבקבוצתחבריועםיחד

׳כוכבכמוטלוויזיהבתוכניותכוללהארץ,ברחבי

כרקדן,במקבילתפקדרוזןלרקוד׳.ו׳נולדנולד׳

שיוצרוככוריאוגרף,ההופעותאתשמארגןכמפיק

ועורעוריזםגםהואוהריקוד.ההופעהקטעיאת

בנוכחותארציותתחרויותכמובתחוםפעילויות

בתח־ישראליתוהשתתפותבינלאומיים,שופטים

רות

$TS1$בתחרות$TS1$

$DN2$בתחרות$DN2$השנה״.״קרבהבינלאומית

נבח־ציון׳׳אריותשלוהקבוצה2004בשנת

רה

$TS1$נבחרה$TS1$

$DN2$נבחרה$DN2$מתוךהשנהלאלופתבינלאומישופטידיעל

ישראללראשונה,ביניהן.שהתחרוקבוצותשש

שהתקיימההבינלאומיתלתחרותנציגיםשלחה

״זהלרוזן.היטבזכורההזוהתחרותבגרמניה.

״ייצ־מספר,הואמבחינתי״,השיאיםשיאהיה

גנו

$TS1$״ייצגנו$TS1$

$DN2$״ייצגנו$DN2$נוגעיםשאנחנוהייתהוהתחושהישראלאת

במ־כסיוט.התגלהזהמהרהשעדאלאבהלום,

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$הישרא־הקבוצהחברישמעוכפייםמחיאות

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$מנחהקטעהמבוכהאתבקהל.בוזקריאות

איןשבברייקדנםלהביןבקהלשהפצירהאירוע

לפוליטיקה.מקוםאיןובטחוגזעמיןדת,הבדלי

מופעובסוףלבמההקבוצהעלתהדבריו,בסיום

בהופעהקטע״עשינולתשואות.זכתההריקוד

אותו.זוכריםהיוםועדמדהימותתגובותשקיבל

כאפיות,וחלקנוכיפותחבשנוחלקנוהזהבקטע

והולכיםבינינוקרבעושיםאנחנוכאילוורקדנו

הייתהזושלום.ועושיםידייםלוחציםואזמכות,

שלום״.שלמסרהבאנוישראלית.גאווה

השניםוביןכרקדןלהתפתחהמשיךרוזן

קבו־״זו׳שקטק׳.בקבוצתגםרקד6002-4002

צה

$TS1$קבוצה$TS1$

$DN2$קבוצה$DN2$היכולותאתלשםהבאתי׳מיומנה׳.בסגנון

הופענוולרקוד.לתופףולמדתיבברייקדנסשלי

ניסיון״.הרבהלינתןזההעולם.בכל

עלשבועיתפינהקיבלרוזן2005בשנת

״כל24בערוץהיפ-הופבתכניתברייקדנס

והסברתישרקדואחרים,רקדניםהבאתיפעם

׳אריות2006בשנתהריקוד״.שלהתנועותאת

שובונסעוהישראליתבאליפותניצחושובציון׳

השנה׳.ב׳קרבישראלאתלייצג

טוב?ברייקדנמרקדןלהיותבשבילצריךמה

המו־שלהאינטרפרטציההיאהריקוד״מהות

זיקה

$TS1$המוזיקה$TS1$

$DN2$המוזיקה$DN2$.אחדוכלבסיסייםתרגיליםישבתנועות

לפיפיתח,שהואבסגנוןשלו,הפירושאתנותן

ספו־שלשילובבעצםזהברייקדנסשלו.הטעם

רטאי

$TS1$ספורטאי$TS1$

$DN2$ספורטאי$DN2$הרי־אמנותעםהיכולת,ברמתאולימפי

קוד.

$TS1$.הריקוד$TS1$

$DN2$.הריקוד$DN2$אתולהמציאחדשות,תנועותלהמציאצריך

מקו־להיותחייבאתהפעם.בכלמחדשעצמך

רי.

$TS1$.מקורי$TS1$

$DN2$.מקורי$DN2$אק־בתרגיליםפעםאףהיהלאשליהייחוד

רובטים

$TS1$אקרובטים$TS1$

$DN2$אקרובטים$DN2$בכלשולטשאניבזהאלאוירטואוזיים

חייבלאאתהאישי.סגנוןליוישטובהברמה

טוב״.רקדןלהיותכדיוירטואוזלהיות

האימוניפ?סדרתבוללתמה

שעות5-4להתאמןצריךמקצועןלהיות״כדי

וגמישותכושרתרגיליכולליםהאימוניםביום.

חדשותריקודתנועותשללימודוגםלהתחזקכדי

בקצב

ה&ל

ניפש״יש

המדיהשל

בנושא.

לפארקור

נזישגיש

בארץ.שליל

כשילדים

נפגעים

קשהבצורה

מםקייטבורד,

חכיםלאהם

בכותרות

כשראשיות

בפארקור״

כלכמורקדן,שלגופניתמשמעתישומקוריות.

חיים״.דרךזואחר.מקצועירקדן

רקורלסהםשיכה

תחוםולכללברייקדנםרוזןשלהאהבה

לאלהפיקהחלהואוגדלה.הלכהההיפ-הופ

ומסיבותמופעיםגםאלאברייקדנםאירועירק

ביט)חוקי(,גרפיטיראפרים,דיג׳יי,עםרחוב

מסוכן,תחוםכאותושידועפראקור,וגםבוקס

וקופציםהתאבדותנטיותמגליםבושהעוסקים

לגגות.מגגות

ולפארקור?לדמה

כשהייתירחוב.תרבותשלתחוםגם״זה

משהוזהמכשולים.עלקיפצתייותרצעיר

שאנילמהקוראיםאיךאזידעתילאבי.שטבוע

ספו־שזהוהבנתיצרפתיסרטראיתיואזעושה,

רט

$TS1$ספורט$TS1$

$DN2$ספורט$DN2$,פילוסופי.רעיוןמאחוריושישאקסטרים

לע־הואהרעיוןעירוני.בג׳ונגלחייםאנושבני

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$והמהירההקצרהבדרךלמכשולממכשול

מבנייןקופציםלעץ,מעץלקפוץבמקוםביותר.

פיזיים״.ומכשוליםגבולותאיןלבניין.

שעוסקתמנתניהנעריםקבוצתמצארוזן

ספורט״זהאיתםלהתאמןוהחלבפארקור

אומר.הואמדהים״,

מסובן.מאודוגם

יכוליםוברייקדנסםקייטבורדגם״נכון.

צריךנכון.אותםעושיםלאאםמסוכניםלהיות

לא.ומהמותרמהזה,אתלעשותאיךלהבין

נכו־בצורהפארקורלעשותיודעספורטאי

נה.

$TS1$.נכונה$TS1$

$DN2$.נכונה$DN2$גםזה.בשבילאקרובטיותיכולותצריך

לחוק.מחוץהיההשמוניםבשנותסקייטבורד

נותניםכשלאלספורט.נחשבפארקורכיום

ופ־נפילותישאזנכונים,והסברכליםלילדים

ציעות.

$TS1$.ופציעות$TS1$

$DN2$.ופציעות$DN2$לפאר־בנושא.המדיהשלניפוחגםיש

קור

$TS1$לפארקור$TS1$

$DN2$לפארקור$DN2$נפגעיםכשילדיםבארץ.שלילימיתוגיש

בכות־זוכיםלאהםמסקייטבורד,קשהבצורה

רות

$TS1$בכותרות$TS1$

$DN2$בכותרות$DN2$בפארקור״.כמוראשיות

הני־הוארוזןשלהגדוליםממאמציואהד

סיון

$TS1$הניסיון$TS1$

$DN2$הניסיון$DN2$הואבארץ.הפארקורתחוםאתלקדם

באולמותלילדיםפארקורסדנאותלקדםהחל

״אנימדריכים.ובליוויבארץשוניםספורט

התחוםאתאוהביםילדיםזה.אתלקדםמנסה

ומבק־ילדיםהמוןאלייפוניםאליו.ונמשכים

שים

$TS1$ומבקשים$TS1$

$DN2$ומבקשים$DN2$כאןגםחייבדברכלוכמואותםשאלמד

יטפסלאהריםשמטפסכמומתאימה.הכשרה

פארקורלבצעאמוריםלאילדיםהכשרה,בלי

נכון״.לימודללא

הרחובלתרבותגג

ליל־פארקורסדנאותבקיוםעצרלארוזן

דים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$בתו־שמאגדגגארגוןהקמתעלוהחליט

כו

$TS1$בתוכו$TS1$

$DN2$בתוכו$DN2$הוקםכךהרחוב.תרבותפעילויותכלאת

אובנתניהרחוב׳לתרבותהאומנויות׳בית

SAP (STREET ART (PRODUCTION

רחוב״,לתרבותהאמנויות״ביתכמנכ״ל

פסטי־כמורביםומופעיםאירועיםמפיקרוזן

בל

$TS1$פסטיבל$TS1$

$DN2$פסטיבל$DN2$ברא־האחרוןבקיץשהיההרחובתרבות

שון

$TS1$בראשון$TS1$

$DN2$בראשון$DN2$,נערךשםסטודנט,בימיוהופעותלציון

׳קוקהובחסותעבורפארקוריכולותמפגן

עסקייםגופיםאליופוניםכן,כמוזירי.קולה

הביט־משרדמגדל,מוטרולה,שטראוס,כמו

חון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$אופנימייםבאירועיםלהופיעכריועוד

שלהם.בפרסומותכפרזנטוריםלהשתתף

סדנאותגםרוזןמקייםהאמנויותבבית

ומפיקוהגרפיטיהברייקדנסבתחוםלנוער

התרבות,סללאישורשזכוברייקדנסמופעי

לנו״ישהספר.בבתימתקיימיםכשהמופעים

שכו־ברייקדנסשלדקות50בןמופעלמשל

לל

$TS1$שכולל$TS1$

$DN2$שכולל$DN2$אלימות.באנטיעוסקשלווהמסרמלל,גם

לזה״.מתחברמאודהנוער

ובתיבמתנ״סיםבסדנאותשהתחילמה

משפח־לאירועיםגםמאודמהרעברספר,

תיים

$TS1$משפחתיים$TS1$

$DN2$משפחתיים$DN2$וחתונות.מצוותברכמו

הב־ענףאתלהפוךהיאשלי״המטרה

רייקרנס

$TS1$הברייקרנס$TS1$

$DN2$הברייקרנס$DN2$לת־שזוכהלגיטימיריקודלענף

מיכה

$TS1$לתמיכה$TS1$

$DN2$לתמיכה$DN2$והספורט״,התרבותהחינוךמשרדשל

בחסויותנעזריםאנחנו״בינתייםרוזן,אומר

שתו־בול',׳רדהברתכמופרטיותחברותשל

מכת

$TS1$שתומכת$TS1$

$DN2$שתומכת$DN2$אתומממנתשניםרחובתרבותבאירועי

אנ־בינלאומיות.לתחרויותהרקדניםהטסת

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$קללהםהשונים,המהולרקדניכמולא

אין״.לנווהכרה.מימוןלהםישיותר,

יגיד/^הגוף

תרבותאתויהפוךחלומואתיגשיםשהואעד

ממהנהנההואבארץ,יותרוזמינהלנגישההרחוב

חלום״.״הגשמתלדבריושזהעושה,שהוא

הזה?בתחוםבנותמעטבדבלישלמה

שישלמרותיותר,כגברינחשבהזה״התחום

יש־אתשייצגותקווהמפתחתותחיותבנותשתי

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$יותרבנותבצרפת.שנימקוםולקחובחו״ל

וחינני״.עדיןשהואהריקודלתחוםנמשכות

לםקטינחשבזהברייקדנםרקדןלהיות

הבחורות?בקרב

מוצלחיםרקדניםבנושא.תלונותלי״אין

בחורות״.מושכים

חברה?ישלד

לאאבלארוכות,יחסיםמערכותלי״היו

תגיע״.עודחתונהלדאוג.

שלד?לעיסוקשלדההוריםמגיביםאיד
ראוהםמצליח.שאניראושלי״ההורים

ממהומתפרנסמלמדישראל,אתמייצגשאני

הםאזאוהב,שאנימהאתועושהעושה,שאני

מרוצים״.

מחלקהואלהופיע.ממשיךרוזן29בגילגם

והפקהארגוןמשרדית,עבודהביןזמנואת

ריקוד,אימונישכוללתאמנותיתעבודהלבין

והופ־כוריאוגרפיהחדשות,תנועותהמצאת

עות

$TS1$והופעות$TS1$

$DN2$והופעות$DN2$ציון.׳אריותעם

תרקוד?גילאיזהעד

שכו־הריקודלי.יאפשרשהגוףזמן״כל

לל

$TS1$שכולל$TS1$

$DN2$שכולל$DN2$יששני,מצדהגוף.אתשוחקאקרובאטיקה

כברשהוא״םטורם״בשםמפורסםגרמנירקדן

שלושהידכףעצםאתשברתיפלוס.40בן

תנועותלעשותיכוללאכבראניוהיוםפעמים

מנצחואנילכושרחזרתיאבלפעם,שעשיתי

שלי״.ה׳פאשןזההריקודשיש.מהעם

הריקוד?שאחריליוםתוכניותלדיש

הקלעיםמאחוריאמשיךלרקוד,״כשאפסיק

ולקדםכוריאוגרפיותלעשותאירועים,להפיק

מדהימה״.עצמיתהגשמהזוהתחום.את

עמוד 3



השתןלבפיטשח,רביב

קושמרו?דניאואילרןיעקב

ישראל״.שלמספרהחדשותאישאילון.״יעקב

״עפפור״?או״עובדה״

ראיתי״.לאעור׳עספור׳כי׳״עובדה/

רד-בול?אוקפהנם

קפה״.שונאאני״רד-בול,

אמריקה?לדרוםטיולאובארה״בחופשה

רוצהבעולם,מסעותשמתחילאחדלאאניבארה״ב,״חופשה

שופינג״.

קבב?אופיצה

אמא".שלהקבב״רק

לברון?אוקובי

ווינר״.יותרהרבה״קובי,

וויצ׳יץ׳?אושחורציאניטים

שיש״.גבוההכיהגארדזהשלו.מעריץאני״וויצ׳יץ׳.

פאר?שחראומזרחילימור

הגיעה״.לאעדייןאחתשאףלמקומותהגיעפאר,״שחר
הור^?אוקיץ

חמה״.ושתייהפוך״חורף,

גרשון?פיניאובלאטדייוויד

אנוש״.יחסיעםכדורסל״בלאט.
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פלילים

ושיקרהשתכרחשד:
וודקהבקבוקשהחזיקוקטיניםשלושהעיכבובמשטרה

לאחוורקבפיצוציההמוצראתרכשכיטעןמהםאחד

מהבית״הוודקה״שיקרתי,התוודה:מהעסקצילומיםשנחשפו

קטיניםשלושהעצרהאשדודמשטרת

אלכוהולימשקהכשבידיהםהשבועבסוף

לשוט־סיפר16מהםאחדוודקה.מסוג

רים

$TS1$לשוטרים$TS1$

$DN2$לשוטרים$DN2$אלאבפיצוציה,המשקהאתרכשוכי

שיקרהנערכיחשףהאבטחהשסרטון

כתבנגדויוגשכעתהתוצאה:זו.בנקודה

שקר.עדותעלאישום

יחידתאנשיהבחינושעברשבתביום

דניהמפקחשלבפיקודוהמשטרתית,הנוער

הגדולבפארקששהוקטיניםבשלושהבקר,

הת־השוטריםשלחשדםבעיר.י׳׳בשברובע

עורר

$TS1$התעורר$TS1$

$DN2$התעורר$DN2$הנ־שלהמוזרהלהליכתםלבכששמו

ערים

$TS1$הנערים$TS1$

$DN2$הנערים$DN2$השלושהאליהם.לגשתהחליטווהם

בק־רכשוקצרזמןלפניכילשוטריםסיפרו

בוק

$TS1$בקבוק$TS1$

$DN2$בקבוק$DN2$שהמו־מבליבעירמפיצוציהוודקהשל

כר

$TS1$שהמוכר$TS1$

$DN2$שהמוכר$DN2$אחר.מזההפרטכלאוגילםאתיבדוק

הפי־בעלאתלזמןאזהתכוונובמשטרה

צוציה

$TS1$הפיצוציה$TS1$

$DN2$הפיצוציה$DN2$פלילי,הליךכנגדוולפתוחלחקירה

מפקדבפנילושייערךשימועהליךעלנוסף

לדרכם,שוחררוהקטיניםשלושתהתחנה.

תס־העלילהכיחשבלאכנראהמהםואיש

תבך

$TS1$תסתבך$TS1$

$DN2$תסתבך$DN2$ביוקר.כךעלישלםמהםואחר

סרטהמקוםבעלהציגיותרמאוחר

לק־המוצריםמכירתאתהמתעדוידאו

טינים

$TS1$לקטינים$TS1$

$DN2$לקטינים$DN2$עולהמהסרטוןהערב.באותו

רכישתעלשסיפרהקטיןכילכאורה

הואבצילומיםשיקר.בפיצוציההוודקה

ומשקהבמבהשקיתרוכשכשהואנראה

מערבביםשלרובבול,רדמסוגאנרגיה

הוודקה.עם

אזהרה,תחתהפעםשוב,נחקרהקטין

חוקריו:בפניהתוודההנוספתובחקירתו

מהבית״.הוודקהאתהבאתי״שיקרתי.

הפיצו־לבעלבישרהאשרודמשטרת

ציה

$TS1$הפיצוציה$TS1$

$DN2$הפיצוציה$DN2$אכןוכילשימועיזומןלאהואכי

הפיצו־כעתשקר.ערותכנגדוניתנה

ציה

$TS1$הפיצוציה$TS1$

$DN2$הפיצוציה$DN2$מתכווניםובמשטרהלפעולממשיכה

לדין.הקטיןאתלהעמיד

כיבתגובהנמסראשדודממשטרת

עדותבגיןהקטיןנגדפליליהליךהחל

הסופיים,הממצאיםוכשיגובשושקר

גורמיםזאת,עםאישום.כתבנגדויוגש

עשויהקטיןשיקבלהעונשכיהעריכו

באזהרה.להסתיים

התשיאיר

כצילומים

נראההוא

כשהוא

רוכש

שקית

בחבה

ותשקה

אנרגיה

inרד

בול
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רחובותליון,
לאהמשחקאתאפילוביל״ו.לצומתנוסעלליון,נוסעלא

בר־מצווהבחגיגותעסוקהייתיכיבלייב,ואיתי

orשלהבכורוהנכדאחותישלהבןהואישראליעידןמצווה.ברהשבועחגגישראליעידן

הקשורבכלמשנייםאחרישבומקוםבמודיעין,וגדלנולדהעז,תרחםגם,הואהוריי.7%

כמוניהפועלאוהדדודעבורגיהינוםמכבי.שללכדורגלספרביתאובית״ראוהדיבכדורגל

עוינת.בסביבהאדומיםהצעירואחיועידןאתלשמוררחוק,בשלטשנים,במשךשמנסה

שלי,הראשוןהאחייןכשייוולדלארץשאגיעהבטחתילאחותייורק.בניוגרתינולדכשעידן

חייבהייתיואזנולד.הואואזהבטחתי.אזשלנו.ההוריםשלהראשוןהנכדשלה,הראשוןהילד

בישראל.נתקעתידברשלובסופומזמן,עברתישליהשהייהויזתתקופתאתאבלארצה.לטוס

הידר.ניצחון,הפועל.אוהדהילדעברו,שנה13שלי.בחייםעידןשלהמקוםסאגתהתחילהככה

אחותישלו,אימאאבללו.שהבאתידאבל״ה״ישחולצתעםהצטלםהואמצווההברלאלבוםאפילו

לי,לחרבהחליטהבילדותה,בית״רשלכורסהכאוהדתמימיהשאריותעקבכנראהשתחיה,היקרה

שיחקנושבולשבוענקבעהלתורההעלייההאלופות.בליגתהפועלשלהחוץקמפייןאתמשים,בלי

מעדנותליהודיעהכךאחרהרבהלאאבללתמרן.והצלחתיאיכשהוהתגברתיעודזהעלבשאלקה.

התאריךבדצמבר.שלישי,ביוםרחובות,לידטובמהכלליוצאבאולםתיערךהמצווהברחגיגתכי

חוץבמשחקהקמפיין,אתנועלתהפועלשבוהיוםזהושכן,התבררבמהרהמוכר.לינראההיההזה

מה.ויהישםאהיהשאניהחלטתיאוגוסטבסוףההגרלהעםשכבראירועבליון,

אוכללאהמשחקאתאפילוביל״ו.לצומתנוסעלליון,נוסעלאכינים.ויהיערב,ויהיבוקרויהי

סבאאתלחבקאווכאלה,עריס"יעעלכ,״מברוכבלרקודבדיוקעסוקאהיהכיבלייב,לראות

עלהופקדגביאזשליט.גלעדשללשחרורוגםהקוראהתכשיטשלמהדרשהמדמעותהחנוק

קל.לאקוקו.עםנמוךבת־ימייריעלפלייבייפלייבאס־אם־אסים,שוטףעדכון

irrpמטורף,בטוויסטהרחבהאתוקרעוהזמןבמנהרתשחזרושליהזקניםלידכשעמדתיבדיוק

הואשכזה,באירועכשהואחשובמשחקשחווהמיכליודעכזה,רטטכלשוב.הכיס.לירטט9%

הלוםמגרוניבקעהחדשהזעקהבן!״"יש!ומצאתישליהסלולריבמכשירהצצתיקטן.לבהתקף

שמב־קודם,דקהאחד,אם־אם־אםעודשהיהלגלותכדירקשם,שהעיפובולרדעםהזולההוודקה

שר

$TS1$שמבשר$TS1$

$DN2$שמבשר$DN2$אחדגולעםופתאוםבנפיקהעלמוביליםשאלקהאבלכן.גםרע,לא1-1הצרפתי.הגולעל

הקבוצההיי,אבלהאירופית,מהליגהליאכפתשכזהלאהאירופית.בליגהזאתבכלאנחנושלנו,

אנטריקוט.במקוםפרגיתבחרתיהעיקרית.המנההגיעהבאמת.ענקימשהופהלעשותיכולהשלי

מהקצהאליימביטשליאבאצעיר.לאכברואניבקרהבשרגלילתאתלקחתיבראשונהזאת,בכל

מהכיתהריטליןמעוכביילדים30שלטורמובילהחתן,גםלעדכונים.מחכההשולחן,שלהשני

רבאק.אחד,גולעודתביאוהילד.אתלשמחרוצהאניכמהחדש.ישאםאצליבודקמאחוריו,שלו

קרה.משהושיחה.ממשזואס־אם־אס,לאכברזהלא,אויגבי.הקועלמצלצל.הטלפוןפתאום

נשארזמןכמהרקלשאולשהצלחתילינדמהצווח.הואמבין!״לאאתהמטורפת!כמספרת"ערן!

ביניהם,האמצעיכשאניהפועל,אוהדישלדורותשלושולנכד,לסבאקמוציםבאגרופיםורצתי

הכולוהשאירבאווירידהניףהסבאלגילה,במיוחדמפותחתילדהעםקפץהילדהמקשרת.החוליה

פולנים.זהככהבפנים.

ז׳רלאן,דהבסטאדבינתיים,הביתה.חזרהשליהטרמפאחותי.שללעבודהחברהרצל.הגיעואז

הפועל.אתאוהבאני״גםומכריזהפועללעדכוניומחכהאםיאם־אסבודקשאניקולטהרצל80דקה

שכזה,באירועכשהואחשובמשחקשחווהמיכליודעכזה,רטטכל

זעקהבוי'׳יש!ומצאתישליהסלולריבמכשירהצצתיקטו.לבהתקףהוא

הזולההוודקההלוםמגרוניבקעהחדשה

שאלקה86צפצוף.עודכולם!״אתשםלעצבןכדיצהובעםלעבודהבאאניניצחונותאחריבימים

שמעולםלאדםתקיףבטוןאמרתיהרצל״,׳׳בחייאתבשלו.הרצלכבר!שרוקבנפיקה״.עלכבר

לדבראסורתנחס.״אלאביב,לתלמרחובותבלילה12ב־הביתהאותילוקחועכשיופגשתי,לא

כמעטהפנמהשלשניותכמהאחריגילי.שלטיפשיאיבודסתם.גול,סתם2-2הקו.עלגביככה".

לובישרתיכלום.פהאיןגהה,כבישעלהיינואבללתהום.אותנוודרדרתיההגהאתלהרצלחטפתי

ננצח".אנחנופציעות.זמןישבטח״חכה,השיב,הואאללה",יאלהרים,"איזההמפתיע.השוויוןעל

להגידלעידן,התקשרתינגמר.זהו.טוב.דברלאוזהעיניימולאלעלתהאולמרטאהודשלדמותו

תמיד.אימפריה.זואביבתלשהפועלפעםאףישכחושלאטובמזלפעםעודלו

רציתיכמה

שמחאת

שהרבןהילד.
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