
 נפרד בלתי לחלק כבר הפך מחזה ך*
ההתפר כמו הישראלי, הכדורגל מהווי י י

 ונשנה חוזר הוא השופטים. והכאות עויות
 רק בארץ• כדורגל גרש מ׳ בכל שבת מדי

 נוהרים וכבר במשחק להפסקה השופט שורק
היציעים. מאחורי אל אנשים אלפי

 הצופים שאר ולעיני השמש לעיני שם,
 בגלוי. צרכיהם את עושים הם שביציעים,

 של הלוואי ריח הוא השתן של החריף ריחו
בארץ. כדורגל משחק כל

ב הכדורגל למיגרשי נוהרים שבת מדי
 בין ביציעים מבלים הם צופים. רבבות ארץ

 משלמים הם ברציפות. שעות לחמש שעתיים
אבל טהור. ספורט לראות כדי כספם במיטב
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 ביום־גשם שצולמה תמונההבודד
בתל־א־ המכביה באיצמדיון

 את להטיל נאלץ בודד כדורגל חובב ביב.
שט. נוחיות מיתקני מחנסר הקיר, טל מימיו

 האלמנטרים לצרכים להם דואג אינו איש
ביותר. הפשוטים

ו המשוכלל ביפו, בלומפילד באיצטדיון
 בעל בארץ, הכדורגל שבמיגרשי המודרני
 בתי־ שני יש מקומות, אלף 22 של תפוסה
 יש מהם אחד שבכל ועלובים קטנים שימוש

 אחרים באיצטדיונים בלבד. איש 20ל־ מקום
 בתי־ כלל אין ברובם יותר. עוד גרוע המצב

הצופים. קהל לרשות שימוש
ה משרד־הבריאות, לאיש. איכפת לא זה

 ומחזיקי הספורט אגודות המשטרה, עיריות,
 בתי־ החקנת כי סבורים אינם המיגרשים,

בטיפולם. או מעניינם היא במיגרשים שימוש
ה על י המוסמכים הדוברים השבוע הגיבו

 ב־ בתי־שימוש שאין אחראי מי שאלה:
הכדורגל? מיגרשי

איצ- מנהל אדיר, סלומון אמר •
 דווקא יש ״בבלומפילד בלומפילד: טדיון

 ארבעה לנו יש מושלמים. נוחיות סידורי
 לנו יש ולנשים. לגברים גדולים, בתי־שימוש

 כבר התרגלו הצופים אך ענקית. משתנה גם
 להשתין מעדיפים הם באלה. להשתמש לא
היציעים.״ מן ישר אף או הקירות, על

ההת מזכיר דוידזון, דוד אמר •
 אינם הכדורגל ״מגרשי לכדורגל: אחדות
 כשעיריה לעיריות. אלא להתאחדות שייכים
 חייבת היא ציבורי למיתקן רשיון מוציאה
המתאימים.״ השירותים בו שיהיו לבדוק

משרד־הכרי■ דובר מלשכת •

 של ״תפקידן הבאה: התשובה התקבלה אות
 מחראות להקים הוא המקומיות הרשויות

 אלה, מיבנים בהקמת עוסקים איננו ומשתנות. 1
 ציבורית.״ רשות כל על חלה לקיומם והדאגה

 תל־ עיריית דובר גולן, יוסף אמר #
 פיקוח שום מבצעת אינה •העיריה אביב:

 פועל והוא מאחר המכבייה איצטדיון על
רישיון.״ ללא

מש דובר אריכא, עמום אמר +
ב מכירה ״המשטרה תל־אביב: מחוז טרת

 הספורט במגרשי חוסר־שירותים של תופעה
 איצטדיון נגד סגירה צווי כבר ודרשה

 בית־המש־ רמת־גן. הפועל ומגרש המכבייה
 מגרשים שני נגד צוזי־סגירה הוציא כבר פט

הופעלו.״ טרם הם אבל אלה,

ן הכדורגל חובבי הם אלה !כיוס - לכלבים כר סואן בתרו :בקיר משתין כל |


