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לקירות. מעל מספס הקהל מן חלק לכן ומעטים, צרים השערים
 הפועל בין במישחק שוטרים בהעדרנמיגוש אש

 התפרצו ירושלים, ובית״ר תל־אביב
אש. בו שילחו בלומפיד, איצטדיון שער את הרסו משולהבים, אוהדים

 מיסםר קנאיים. אוהדים ואלפי מאות ידי
 1 הבי״ת־ האגודה נגד תלונות הוגשו פעמים

הסוע אוהדיה על שליטה לה שאין רית,
 ש־ בשעה אלו אוהדים הגיעו לשיא רים.

 ביפו בלומפילד באיצטדיון קבוצתם נוצחה
 שרפו שברו, הם תל־אביב. הפועל על־ידי
 בנוסף והיפה, המטופח באיצטדיון וחיבלו

 למיג־ שהתסרצו זר1לא שהשאירו לפצועים
בדרכם. שנקרה הפועל איש כל והיכו רש

 בלתי־ תקריות היו אחרים במיגרשים גם
 מימון השופט הוכה ברמת־גן ספורטיביות.

 למכבי־שעריים, הכוח־ר״ג בין במישחק זוהר
בירו למיגרש. פרץ חמום־מוח שקהל לאחר
ה קבוצת־הפועל אוהדי קהל התפרץ שלים

 מכר שהפועל שטען לאחר למיגרש מקומית
ההתפר תוצאות להכוח־ר״ג• המישחק את

גד הרוסים, יציעים שבורים, שערים צות:
 על שעות שלוש של ומצור קרועות, רות

המיגרש.
 בלטה הבלתי־ספורטיביים, לאירועים נוסף
תנ חוסר במיגרשי־הכדורגל: נוספת תופעה

ומ למישחקים הבא לקהל מינימאליים אים
 בלוט־ באיצטדיון מלבד כספו. במיטב שלם

 בתי־ האחרים המיגרשים יכל חסרים פילד,
 נוחים, אינם המושבים וברזי־מים, שימוש

 מקומות־ ואין ילציאה מספיקים שערים אין
בקירבת־המיגרשים. חנייה

 מאותו הסתיימה. בכדורגל הלאומית הליגה
 ועשרות כדורגלנים במאות חזו צופים אלפי

 שעות את להם להנעים שניסו שופטים
ה בספורט השבת ימי של אחר־הצהריים

בישראל. ביותר פופולארי
 שבת ימי של אחר־הצהריים שעות אך
 אלימות של לפסטיבל בישראל מזמן הפכו

הארץ. ברחבי
 שידע ביותר האלימה הליגה זו היתד.
 לירות אלפי של נזקים בישראל. הספורט

 מהשתוללויות כתוצאה במיגרשים נגרמו
 מהמיש־ הוצאו שחקנים עשרות המוניות.

 בלתי־ספורטיבית. התנהגות בעוון חקים
 אלימות בתיגרות נפצעו אוהדים עשרות

 מכר אף מהלומות, ספגו שופטים ביציעים.
 סבלו ושחקנים עסקנים שופטים, של ניות

 מושל על ליגלגה הליגה — בקיצור נזקים.
הספורט.

 מרבית את אלימות. של ירושלים
 אוהדי השנה סיפקו האלימות התקריות

 הלי לליגה השנה שעלתה ירושלים, בית״ר
 יריב שחקן כל כימעט א׳. מליגה אומית

 פעם בה לשחק יפחד בירושלים שהופיע
 שמשוח את שניפץ הבית״רי הקהל נוספת.

 הוא פעם, לא האורחות הקבוצות מכוניות
למ זכו רבים שחקנים ביותר. גרוע מארח

 כששיחקו וקללות סטירות יריקות, של סר
 לכינוי זכה שחקן כל כימעס בירושלים.

על־ מאורגנת במקהלה שניצעק זונה״ ״בז

דהשתנות! ח״ב זה
א א□ ה שבשנה רוצי□ ל א צב ■היה הב מ ■ותר גרוע ה

שנזירגז
 לדאוג תחוייג מישחק מתקיים כו מיגרש כל הנהלת

 מיסטר השכונה. על מספקת, משטרתית לשמירה
 כמקום. המשטרה מטה עלייידי ייקכע השוטרים

מישחק. יקויים לא - כמיגרש שמירה תהיה לא

 הקכוצות, הנהלות עם כשיתוך לכדורגל, ההתאחדות
 הכאה העונה של הליגה מישחקי תחילת לפני יצאו

כאלימות. השימוש נגד הקכוצות לאוהדי כהסכרה

 יחמירו לכדורגל ההתאחדות של המשמעת ועדות
 כלתי־ספורטי■ רוח שיגלו השחקנים כלפי כעונשים

 יתפרע, שקהל־אוהדיהן אגודות כעונשי יחמירו כית,
מישחק. יפוצצו שאוהדיהן קכוצות מהמירוץ ויוציאו

ההגעוגז מייתר
 גכוה כפפי פרם מתן על תכריז לכדורגל ההתאחדות

הנ השחקנים מיספר יוצא משורותיה אשר לאגודה
ספורטיכית. התנהגות גילו ושאוהדיה כיותר, מוך

 - לקהל שירותים היו לא כהם כדורגל מיגרשי
 הקכוצות הנהלות כהם. מישחקים מקיום ייפסלו
 חנייה, מיגרשי מים, כרזי כתי-שימוש, לקיום ידאגו

הקהל. למימדי המתאימים ויציאה כניסה וסידורי

 צעירים, שופטים של לעידודם תדאג ההתאחדות
 והכושו היידע לקידום מתאימים קורסים ותקיים
חהת׳ תדאג כן כמו הנוכחיים. השופטים של הגופני
הכדורגל חוקי ייכתכו כהן חוכרות להפיץ אחדות __________




