
השחקנים את גם אלא שונם, וק מכת אינו

ביפו השדי□

 לנושחק 9ה־ בדקה מזנק חיפה, הפועל שוער פורטל, הסערה.לפני וגע
 אל דקה כעבור נדחף עמו הכדור, אל תל־אביב, הפועל נגד

 השופט של המשגה את בבירור המנציחה תמונההסעוה ואשיחזה. בנידון המפורשת לחוקה בניגוד השער, את אישר לא השופט כאשר לסערה וגרם השער
השער, בתוך הקרקע, על השער. בפסילת הנדוורק

לשער. הכדור עס שדחפו יהודיוף, (״פסקה') פנחס נראה לידו הכדור. כשבידו פורטל, נראה

ב שהתרחשו מהמאורעות אופיינית סצינהבמגוש בוומאליוח
 התפרעו בו הפועל, קבוצות שתי בין משחק

(משמאל). חודורוב על־ידי שהופל חיפה, שחקן גינזבורג, אברהם שוכב הקרקע יעל השחקנים.

 החלו זאת תחת למחות, נעים היד, לא
 רוכל־הגזוז נפצע צחוק מרוב לצחוק. כולם
 ראשו. אל נזרק ריק שבקבוק אלעזר, יוסף

כדו נחמיאס, חנניה גם נפצע צחוק מרוב
ראשו. את פיצחה שאבן חיפה, רגלן

 הסתיימה המשחק של הראשונה המחצית
 בו ברגע בהמשכו, אולם אין־־שהוא. עוד
 השניה, למחצית הקבוצות שתי שחקני עלו

המש הפך התגלגלו, בו מהבוץ מרופשים
 תל־ הפועל שחקני לכדורצח. מכדורגל חק

 לתיקון כוחם בכל ללחום החליטו אביב
 בעטו באמצעים, עוד בררו לא הם התוצאה,
כדו ביריב. חזקות כניסות נכנסו ברגליים,

 מיריביהם, פחות לא חסונים חיפה, רגלני
 בעיטה להשיב מיהרו בבוץ, רגלם טמנו לא

כניסה. תחת כניסה בעיטה, תחת
 לקרקס. דמה במגרש, אז שהתרחש מה

 במתכוון, הכשלות ככדורגלן. בעט כדורגלן
רגי תופעה היו ו״ראסיות״, אגרוף מהלומות

 מופסק המשחק היה דקות כמה בכל לה•
ה יגררו שהחובשים כדי שתיים, או לדקה
 שהיה הפצועים, השחקנים אחד את חוצה
 מנת על למגרש מיד מוחזר במקום, נחבש

הברו במאבק הכוחות יחסי את לקלקל לא
והגס. טאלי

★ ★ ★
אה7מ בציעות מכסת

 ,שחיטות על זעם שתחילה •יייקהל
| f ולצ לגחך התחיל במגרש, הקצבים״

 מיקי זה זה?! כדורגל ״זה בקול: חוק
 של השלילי יחסו התבטא לאם לאם מאוס!״

 אל שהושלכו ובקבוקים אבנים במטר הקהל
 במגרש שהתרוצצו השחקנים אל המגרש.
 הבקבוקים אחרי שרצו הסדרנים הצטרפו
לאספם.

 הפועל שער הובקע 72ה־ בדקה כאשר
 כבר גינזבורג, על־ידי שוב שנית, תל־אביב

 ובהם חיפה,׳ שחקני מחצית בכך הבחינו לא
 בפצעיהם. עסוקים שהיו צ׳יקובסקי זלטקו
 •מזהירה, בהתחלה שהתחיל השופט, אולם
 הבעיטות כשגל מזהיר. בפיניש גם סיים

 את חיפש הוא התגבר, הגסות והעבירות
 השתתף שלא במגרש, שקט הכי השחקן

והו מחיפה אשכנזי את מצא תגרה, בשום
המגרש. מן ציאו

 השחקנים על הצופים הסתערו ביציאה,
 משטרה, לניידת שהוכנס השופט והשופט.

 ד,איצ־ לגדרות מחוץ פרשים בחסות הוצא
ה מכונית גם אבנים. במטר זכה מדיון,
ושלו נופצו זגוגיותיה נרגמה, חיפה פועל

 כנראה, הם, ונחבשו. נפצעו שחקנים שה
הפצי מסכת את הקהל, לדעת השלימו, לא

עצמו. המגרש בתוך עות
 השחקנים? או השופט הקהל, אשם: מי

 בין חשיבות. כל אין זו שאלה על לתשובה
 יורע רק ובעתיד ייענש לא האשם וכה כה

 שולט שאינו רק לא אשר שופט, כי המצב.
ל בניגוד עומדות החלטותיו אלא במשחק,

להשתלהבות־יצרים. תמיד יביא חוקה,
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 (״פטקה״) פנחס תל־אביב הפועל שחקן
 עם יחד השער תוך אל שדחפו יהודיוף,
 הקהל, שער. של ברור מצב זה היה הכדור.
השתו החל־אביבית הקבוצה בנצחון שרצה

 הקהל. הריע ״ג-ו־ו־ו־ו־ו־ל!״ משמחה: לל
 הבחין ולא כמעט שקמה הכללית בשאגה

 שער, על בכלל שרק לא שהשופט איש
במשחק. להמשיך מזלזלת בתנועה הורה

 אין במגרש כי הקהל הרגיש זו בנקודה
 הנהלת את לקחת עליו וכי דיין, ואין שופט

 היציעים מכל אבנים מטר לידיו. המשחק
 הפועל שחקני ועל הקו שופטי על ניתך

 במשך נמשכו הבוז ושריקות צעקות חיפה,
כא רק השתתק הקהל רצופות. דקות שלוש

תל־אביב. שער את החיפאים הבקיעו שר
★ ★ ★

לבוץ מחוץ רגליים
ר שע  הקהל. מרירות את הגביר רק ^

 הראשון, השער את פוסל היה ״לולא ן \
 ״הוא האנשים, זעקו אחרת,״ התוצאה היתד,
 שלשופט אלא תל־אביב.״ הפועל את הרם
 היה לא המגוחכות התנועות ובעל הגוץ

 בדקה האחת. הקבוצה הרס איכפת כנראה
 הקבוצה את גם להרוס החליט הוא ,24ה־

 חלוץ אשכנזי, כבש דקה באותה השניה.
 הקהל קבוצתו. לטובת ברור שער חיפה,

 די־ הורה כשלפתע השער, עם השלים כבר
לקהל השער. את פסל נבדל, מצב על שופט

r ‘ללינץ מחכה הקהל ”r?,״s
השופט של לצאתס המתין המשחק, של שריקת״הסיום אחרי

 שלושת שפטים. בהס לעשות כדי ההלבשה מחדרי השחקנים ושל
 לא התמונה) במרכז (הנראים הרגליים והשומרים המשטרה פרשי

השחקנים. רוב פציעת ואת הקהל התפרעות את למנוע הצליחו
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