
ספורט
ל רג כדו

הכוח קללת
 א׳ ליגה אליפות של הגדול חידון־המתה

 של ההיסטוריה ידעה לא כמוהו בכדורגל,
ל השבוע הגיע כה, עד בישראל הכדורגל

 שלוש נמצאו שבוע לפני שעוד בעוד סיומו•
 שעדיים מכבי תל־אביב, הכוח — קבוצות
 כשלכל לאליפות, במירוץ — טבריה והפועל

 בה, לזכות כמעט שווים סיכויים מהן אחת
באלי למעשה השבת טבריה הפועל זכתה
 הבאה, בעונה •הלאומית לליגה ובעליה פות,

בכך. הכרוכה
 השבת שנערך אחד, במישחק נפל הפור

 הכוח לבין טבריה הפועל בין ברמת־גן
 תיקו, תוצאת או לטבריה, הפסד תל־אביב.

ב התעלומה את השבוע גם משאירים היו
 לרמת־גן שהגיעו הטבריינים, אולם עינה.

בניצ למתח. קץ שמו אוהדים, אלף בלווית
האליפות. את קנו ,0:4 בשיעור משכנע, חון

מוכ שהיו הנלהבים, הכוח אוהדי אפילו
 למרות המישחק את לפוצץ הזמן כל נים

 משהו ייעשה אם הכבדים המשטרה משמרות
 נאלצו במזיד, קבוצתם את להכשיל כדי

 ניצחונה בקרקע. פניהם ולכבוש להשתתק
 במישחק הושג וצודק, משכנע היה טבריה של

 לא בקהל חמומי־המוח גם למופת. ספורטאי
הטבריינים. נגד טענה כל למצוא יכלו

 בגרונות שרים טבריה קבוצת אנשי בעוד
 למיגרש, מסביב בריקודים ויוצאים ניחרים
 שלהם, לחדרי־ההלבשה שחקני־הכוח גיכנסו

להח ״צריך דמעות. עומדות רבים כשבעיני
 אחד צעק לביש־מזל,״ הקבוצה שם את ליף

 יותר שם זה ״טראגדיה, הקבוצה. מאוהדי
 אם ואומנם, שני. אוהד לעברו צעק טוב!״
 מיגרשי־ על אמיתית טראגדיה למצוא אפשר

הכוח. של הטראגדיה זו הרי הספורט,
מש שנים עשר העסקנים. של חלקם

 בלי שנה, בכל אי. . בליגה הקבוצה חקת
 ותמיד הליגה; לצמרת הגיעה הכלל, מן יוצא
 זכותה את מפסידה היתר, האחרון ברגע

האלי את כשהשיגה הלאומית. לליגה לעלות
 לליגה עליות שנה באותה נעשו לא פות,

 לבין בינה מיבחנים נערכו או הגבוהה,
הלאומית. מהליגה לרדת הצריכה הקבוצה

ל ההתאחדות לעסקני היה תמיד כימעט
הקבו הכוח. של בטראגדיה חלק כדורגל

כל מפלגתי מרכז מצד גיבוי הנעדרת צה,
 תמיד קופחה מכבי, או הפועל כמו שהו,

האלה. הגופים שני עסקני על־ידי
 בלי כי למסקנה, אנשי־הכוח הגיעו לבסוף

 התאחדו שנה לפני לעלות. יוכלו לא גב
 הקבוצה ששם ולמרות רמת־גן, מכבי עם

מכבי. למרכז עתה השתייכו הכוח, נשאר
ב השחורה הכבשה נשארה הכוח אולם
 נשקפו שוב כאשר העונה, הישראלי. כדורגל

 עסקני המשיכו האליפות, להשגת סיכויים לה
לה. להתנכל ההתאחדות

שהוצי שעה העסקנים: לתככי אחת דוגמה
 במיגרשים, ההתפרעויות נגד גלוי־דעת או

 היה שעשוי יצרים ליבוי של מעשה ביצעו
 הכוח עמדה כאשר לשפיכות־דמים. להביא
 יריבתה היתר, קריית־חיים, הפועל נגד לשחק

 צריכה טבריה, הפועל האליפות, למירוץ
בי הטבריינים בביתה. מישחק־גביע לשחק

כ־ לקריית־חיים, מישחקם את להעביר קשו

 שאוהדי- כדי הכוח, למישחק מוקדם מישחק
 את לעודד במישחק, נוכחים להיות יוכלו הם

קריית״חיים. שחקני
 ההתאחדות הודיעה תחילה נוספת: דוגמא
 של השארית משחקי רק יתקיימו שבשבת

ש בישיבה האחרון, ברגע אולם א׳• ליגה
 ההתאחדות, בה חזרה לתקנון, בנגוד כינסה

 הסדי־ המשחקים את בשבת לקיים החליטה
 למשחק טבריה עלתה מכך כתוצאה רים.

ליגה. נקודות 4 של מקדמה כשאמתה
ההתנכ למרות הכריע. הכיש המזל

שלו לשחק הכוח שעל לכך שהביאו לויות׳
תיאור אפשרות היתר, מחדש, מישחקים שה
 במישחק ינצחו אם באליפות שיזכו טית
 כי נוספת בפעם התברר כאן טבריה. נגד

, חסרת־מזל. כקבוצה נולדה הכוח
 שקול יריב הכוח היוותה המישחק בתחילת

 היריב. שער את יותר סיכנה ואף לטבריה,
שהו מקרים אירעו מספר דקות תוך אולם
ה הקבוצה. משחקני הרוח את כליל ציאו
ב המישחק בתחילת נפגע בורנשטיין סגל

 המום כשהוא אחר״כך וחזר הוצא ראשו,
 שחקני־מפתח שני נפצעו שעה כעבור לגמרי.
 ה־ היו לא ששוב אלא הכוח• של אחרים

 והחלוץ קפיטולניק הבלם אשמים. טבריינים
 מחו־ נשארו בראשיהם, שניהם התנגשו זהבי,

 אחדות. דקות במשך הארץ על סרי־הכרה
למיגרש. חזר קפיטולניק

 עיניו כשרק כולו, נחבש זהבי של ראשו
 הפציעות, למרות לתחבושת. מתחת מציצות
 המוראל אולם לשחק, השחקנים כל המשיכו

 שוב השני, השער את שספגו ואחרי ירד,
 נוסף שער יספגו אם להם איכפת היה לא
עשרה. עוד או

קבו של קיומה המשך היה נוספת בפעם
שחק שמספר אחרי בספק, מוטל הכוח צת
 בקבוצת לשחק מוכנים הם כי הודיעו נים

 לא ובלבד ב׳ בליגה רמת־גן, מכבי האחות,
חסרת־המזל. הקבוצה במדי עוד להופיע
 השחקנים, אחד אמר לעשות,״ מה ״אין
 נהיה אם אפילו הכוח. על רובצת ״קללה

הלאומית.״ לליגה נעלה לא בעולם, הטובים

אמנות
ת ריו שערו

הכפייה נצחון
 מישמרת־ על , יעמוד הדתי הציבור אם

בעז נצליח להגנתה, ויחלץ בעירנו השבת
 ליושנה השבת עטרת את להחזיר השם רת

ולישראל. לאלוקים הגדולה החביבה, בעירנו
 שהופץ ירקרק כרוז הסתיים זה בנוסח

 בעיר, בתי־הכנסת בכל האחרון בליל־שבת
 כעבור אביב. בתל מישמרת־השבת על־ידי
 את עשה הכרוז כי התברר ,מעטות שעות
החביבה. לעיר חזרה עטרת־השבת שלו.

 חשפניות המשיכו הלילה במועדוני אומנם
 ומועדוני־ המסעדות ובתי־הקפה, להתפשט,

ה התיאטרון אולם גדושי־אדם, הקלפים
מוגרבי. באולם בליל־שבת הציג לא קטן

 דתיים מאות נהרו התפילה, אחרי מיד
 בכיפות בני־עקיבא, חניכי מוגרבי. לרחבת

 בגרבי־צמר בני־יעקב תלמידות סרוגות,
 ותלמידי־ישי־ רבנים של ותהלוכה ארוכות,

 של בהנהגתו וזקנים, שחורות בקפוטות בה
 בעירית אגודת־ישראל נציג אברמוביץ׳ הרב

ד,בנין. את הקיפו תל־אביב,
ה נוגה קפה על הסתערה אחת קבוצה

ה שחקן רחמימוף, יצחק מכר שם סמוך,
 את משכו הדתיים לקהל. כרטיסים להקה,

ו אליהם ירקו בבגדיהם, הכרטיסים קוני
 ניסה רהמימוף עלבונות. בפניהם הטיחו
 אחד עליו התנפל ואז המקום את לעזוב

הכרטי ובו התיק את מידו הוציא האברכים,
 ל־ הביאו תפסו, רחמימוף וזרקם. — סים

גני על תלונה נגדו והגיש ניידת־משטרה
שוחרר. אברמוביץ, הרב בהתערבות אולם בה,

 הרב ערך אחר־כך שתקה. המשטרה
 הכרטיסים בעלי בציבור. תפילה אברמוביץ

 שהמשטרה כיוון לאולם, להיכנס יכלו לא
דמים. לשפיכות לגרום עלול שהדבר טענה

 צלמים פינסקר. ברחוב שותקה התנועה
 להתקהלות שדמה המחזה, את לצלם שניסו

ממש בקושי ניצלו בירושלים, במאה־שערים
 בין פעם מדי פרצו תיגרות־ידיים לינץ׳. פט

אנ לבין שבהם, בני־הנוער בעיקר הדתיים,
 המשטרה, עימם. להתווכח שניסו אחרים שים

 שוטרי־החרש את אפילו לגייס בזמנו שידעה
 קטנה הפגנה לפיזור חמושי־האלות, שלה,

 קטן בכוח הפעם הסתפקה מפא״י, מרכז ליד
 החל בלילה 11 בשעה שרק שוטרים של

הדתיים. את באדיבות לפזר
 נשאה המשטרה, בעזרת הדתית, הכפיר,

 להקתו שהצגת רק לא נוספת. בפעם פרי
 העיריה השבוע: התקיימה לא פריי פיטר של

 בעל משפט. הלהקה נגד תגיש כי הודיעה
 להמשיך סירובו על הודיע מוגרבי, אולם

ללהקה. בערבי־שבת, האולם, את ולהשכיר
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הם. מאשמתם כתוצאה שבאה הדדית בהתנגשות נפצעו שהם לאחר הפגועים, בראשיהם

 הקו שופטי ושני ביד) הכדור (עם פריזנר השופטלשופט משמו
 מעל יורדים טבריה, הפועל—הכח במשחק ששפטו

פצוע. מהם שאחד הראש, חפויי הכח שחקני מאחוריהם כבד, משטרה משמר תחת המגרש
לשוער וגל

הכח, חלוץ של לרגלו מעל

 קולט במשחק, הצטיין אשר טבריה, הפועל שוער גולדפרב,
 מדלג כשהוא הכח, חלוצי מרגלי לשערו נבעט אשר בדור

לשערו. שנבעט הכדור תפיסת בשעת להכשילו שניסה
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