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^ פיצוץ הגדול בירושלים אירע הש
ן | בת .ולמרות שאנשי אל־פתח ודאי
יזקפו אותו בתעמולתם לרשימת הישגיהם,
ביצעו אותו הפעם חבלנים יהודים ,אוהדי
קבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים.
זה אירע בדקה ה־ 75במשחק הפועל
ירושלים נגד הכוח רמת־גן .התוצאה היתד,

ח111ומ!
כן נראו יציעי ■איצטדיון ה
ה ה ד ח
פועל בירו שלים ,אחרי שה
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קהל הנסער עקר אבנים והשליכם בשחקנים.

ה

היכנס

 0:2לזכות הכוח — תוצאה שטפחה על פני
כל המהמרים ואוהדי ירושלים .אוהדי הפועל
ירושלים כבר ראו הפסדים של קבוצתם,
אבל לא הפסד משפיל כזה .הם הגיעו ל
מסקנה שמאחוריו מסתתרת סיבה עמוקה:
שחקניהם מכרו את המשחק.
השמועה עשתה לה כנפיים ביציעים ו
כבשה את לב הקהל ,שהחליט לא להתיר
קנונייה שכזאת .לפתע החלו עשרות מתפר
עים לטפס על הגדר הגבוהה שחצצה בינם
לבין השחקנים על המגרש ,כשהם מטילים
מכל הבא ביד לעבר השוטרים שניסו לחסום
אותם .מרצפות ואבני־ענק נעקרו ממקומם
והושלכו למגרש .תחילה עוד ניסו הסדר
נים והשחקנים משתי הקבוצות לסייע ל־
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למיגרש .ה שוטרים )בתמונה( מנסים לשווא להרתיעם .כעבור

כמה דקות ,החל הקהל לה שליך אבנים גדולות ב שוטרים ,שפתחו
ב מנוס ה )בת מונה למעלה ,משמאל( ,ואיפ שרו למתפרעים לדלג מעל
הגדר הגבו הה ,בנ סיון להתקיף את ה שחקנים ,שנמלטו אף הם.

שוטרים ,אך נסוגו תחת ברד האבנים.
בצעקות קרב נוסח סרטי האינדיאנים
פרצו האוהדים הנסערים למגרש גלים גלים.
כדורגלני ירושלים ,שהבינו כי הם המטרה
להסתערות הקהל ,נמלטו לחדרי־ההלבשה.
המשטרה הזעיקה תגבורת .שוטרים רכו
בים ניסו להשתלט על הקהל המתפרע .אבל
זה כבר פרץ את כל הגדרות ,הציף את
המגרש ועקר את שערי הכדורגל ממקומם.
מספר שוטרים שהעזו להניף אלות על הקהל
נענו באלימות ונסוגו.
״קומוניסט! תחזור להונגריה!״ צעקו ה
מתפרעים המשולהבים לעבר מאמן ירושלים,
אדמונד שמילוביץ ,אותו האשימו במכירת
המשחק .לטענתם היה להפועל ירושלים
עניין למכור את המשחק להכוח ,כדי להש
קיע את יריבתם העירונית ,בית״ר ירושלים,
עמוק בתחתית הטבלה ,שם היא מתמודדת
עתה עם הכוח.
בעיני כדורגלני ירושלים עמדו דמעות
נוכח האשמות חסידיהם .כדורגלני הכוח,
שנחלצו רק בסיוע אוהדיהם שהגיעו עימם
משכונת שפירא בתל־אביב ,חולצו מזירת
הקרב בשלום ,למרות שגם נגדם הוטחו
ההאשמות :״קניתם את המשחק בכסף!״
איש הנהלת הכוח ,יורם סביצקי ,הכחיש:
בתוקף את ההאשמות :״זוהי דיבה חמורה.
יש לנו עוד משחקים רבים והקבוצה ב
כושר ,טפשי לטעון שנקנה משחקים בכסף.״
מה שבטוח שהמשחק הזה יעלה כטף
להפועל ירושלים — אלפי הלירות שיצטרכו
להשקיע בתיקון הנזקים שגרמו אוהדיהם.

