
 חיפה, והפועל ירושלים הפועל הקבוצות,
ני עתונאים כמה המשחק. לקראת מתחממות

 הספורט חדשות כתב ביניהם, לשחקנים. גשים
 הנוהג ידוע חיפאי עתונאי־ספורט עצמון, דב

 מכבי המקומיות, הקבוצות שתי את לבקר
 יעקב, ולמר מופיע לפתע יחד. גם והפועל

 של המכני כמנהלה המשמש מכוניות סוחר
 הזה,״ העצמון את *תפסו חיפה. הפועל

 סדרנים קבוצת הסדרנים. כלפי צועק הוא
 במכות אותו מוציאה עצמון, על מתנפלת
מוכרת. עתונאי תעודת שבידו למרות החוצה,

 שהמשחק אתרי בירושלים. ימקא מגרש
 תל־ בני־יהודה לקבוצת ירושלים בית״ר בין

 מתלהטות ,1:1 תיקו בתוצאת נמצא אביב
 מפסיק השופט מונפים. אגרופים הרוחות,

 המגרש את עוזב זמנו, מרם המשחק את
הנזעם. הקהל מאימת המשטרה, בחסות

 בין המשחק נס־ציונה. הכדורגל מגרש
 הפועל לבין נם־ציונה של הכדורגל קבוצת
 ביניהן מתחרות אלה קבוצות שתי רמלה.

 המשחק לפני ב׳. בליגה הראשון המקום על
 למקומיים כדאי לא כי הרמלאים מאיימים

 אוטובוסים בלווית למשחק באים הם לנצח.
המש את מפסידים כשהם אוהדים. מלאים

השופט. על הקהל מסתער חק,
★ ★ ★ ,סמיך ר3״תק איים: הבריון

 התרחשו האלה הסצינות רבע ^
ת ב ש ב  היחידות היו לא הן האחרונה. \|
 אירעו לא והן האחרונה, בשבת שהתרחשו

 למחזה הפכו הן בלבד. האחרונה בשבת
בארץ. הכדורגל מגרשי כל על קבוע
 הישראלי, בכדורגל חדשה תופעה אינה זו
 חדשה. משמעות לאחרונה קיבלה היא אולם
 במשחק, התפרעות מתרחשת כשהיתה פעם,

לסנ הופך היה.הדבר מוכר״ היה כששופם
מגי השופטים זועקים, היו העתונים סציה.

לדין. נתבעים השחקנים קובלנות, שים
 קבע: של לתופעה המחזה הפך היום

 מהרי נפרד בלתי חלק הפכה האלימות
 נגד בכח משתמשים כולם הכדורגל. מגרש
 מכה קהל שחקנים, מכים שחקנים כולם,

 בא והכל עתונאים, מכים עסקנים שופטים,
מתריע. באין בשלום מקומו על

 לקבוצה מאלה. גרועות תופעות עוד וישנן
בריו קבוצת יש למשל, חיפה מכבי כמו
 זו קבוצה אוהדיה. על הנמנית קטנה נים

 בארץ, מקום לכל הכדורגל קבוצת את מלוזה
לע מעיז אינו איש המגרשים. לבל נכנסת

 איום: ישמע הוא שמיד מפני אותם, צור
סכין.״ תקבל להיכנס לי תתן לא ״אם

 במסוה לפעמים למגרש, נכנסים הבריונים
 המגרש, על משהו וכשמתרחש סדרנים, של

 בו נוטלים הם בעיניהם׳ חן מוצא שאינו
 מאיימים הם המגרש משולי פעיל. חלק מיד
 את להם שירסקו יריבות קבוצות שחקני על

למג להתפרץ מנסים הם פעם לא העצמות,
ולשופטים. לשחקנים לקח וללמד רש

עם קשר כל אין זו בריונים לקבוצת

גלו משפיעה היא אולם הכדורגל, קבוצת
 לפני שנערך במשחק המשחק. מהלך על יות

 מכבי כדורגלני בין בחיפה, שבועות מספר
 המגרש הפך חיפה, מכבי לכדורגלני יפו

 שסבלו יפו, כדורגלני אולם לבית־מטבחיים.
הבר מפחד מכות, להחזיר חששו מהיריב,

המקומי. במגרש שהסתובבו יונים
★ ★ ★ קרוע־בגד סרץ 7הקה

 גורמי אחר להתחקות טעם ין ^
ב צ מ |  האלימות בהחלט. ברורים הם זה. \

 הם הכדורגל במגרשי היצרים והתפרעות
ש המוסרית השחיתות של ברורה תולדה
 הגורמים אולם זה. ספורט בענף פשטה

 את למנוע או לחסל שבידיהם המעונינים,
דבר. עושים אינם במגרשים, האלימות
 השבת היא אף ניתנה לכך מאלפת דוגמה
 למכבי תל־אביב מכבי קבוצות בין במשחק

 כמרו־ ידועים הקבוצות שתי שחקני יפו.
 הנלהב מעריציהם קהל ולמרות למדי, סנים

 הראשון המקום על שתיהן בין וההתמודדות
הת תהיה כי חשש כל היה לא בליגה,
 התפרעות היתד, לא ואמנם במשחק. פרעות
 המונית התפרעות היתד, זאת לעומת כזאת.

 למגרש, פרץ גדרות, הרס הוא הקהל. של
למשחק. והפריע לשוליים מסביב התישב
 אלא שאירע, במה אשם היה הקהל לא אולם
 לכל יש יפו מכבי במגרש המשחק. מארגני
 מראש ברור היה מקומות• 3000 היותר

 קהל ינתר הקבוצות שתי בין שלהתמודדות
 המשחק את להעביר תחת שלוש. פי גדול

 המארגנים החליטו יותר, גדול אחר, למגרש
נמ הקטן. במגרש כולו הקהל את לקלוט

המקו ממספר כפול במספר כרטיסים כרו
במגרש. מות

★ ★ ★ אינרוף כדורנר, במקום
 על והולכת המתפשטת אריסות **

 לאסון. אחד יום תביא הכדורגל מגרשי | |
 הנוגעים כל ישבו אדם, קרבנות כשיהיו

 למה הסיבות הן מה חקירה ויערכו בדבר
 בעתיד. זאת למנוע אפשר וכיצד שאירע,

מדי. מאוחר זה יהיה אז
 אחת: דרך רק יש זו אלימות לחסל כדי

 המשפטיים והמוסדות המשטרה התערבות
 אם הכדורגל. התאחדות ושל המדינה של

 הנערך למשחק מוכרת יפו מכבי אגודת
 ממספר כרטיסים של כפול מספר במגרשה,
 ול־ לכך האחראים את לעצור יש המקומות,

עשתונו את מאבד שחקן אם לדין. תבעם
 לנהוג יש באלימות, ומשתולל במגרש תיו

 בצורה המתנהג אחר, אזרח כל כלגבי לגביו
 מתפרץ קהל אם הספורט. למגרש מחוץ זו

 לאסור יש ושופט, שחקנים ומכה למגרש
 בהם שאין מגרשים באותם משחקים קיום

 מהשחקנים. הקהל להפרדת הדרושים המתקנים
 וההתאבקות ספורט־האיגרוף ייבנו אחרת ־

הכדורגל. של מחורבנו

ש ר ג *  ה- במחצית נתניה. מכבי *
 נתניה מכבי בין הכדורגל למשחק שניה

להבקיע נתניה שחקני מצליחים חיפה, למכבי

 הכדור־ מגרש החיפאים. שער את במפתיע
 לזירת־איגרוף. הופך רגל

שתי בחיפה. העירוני הכדורגל איצטדיון

 נם־ציונית כתשובה רמלה הפועל שחקן קיבלמאד חבשית בעיטה
המשחק, טל מאד ופרועה חזקה פתיחה טל

 והמעסה חחובש טל־ידי יותר ממושך לטיפול המגרש מן מוצא
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