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ספורט
□ ואש בד

ה—בנ ם הוד קו ת
שש םי ך* האח במוצאי־השבת ד8ג

 בתל־אביב, בשכונת־התיקווה רונה | ו
 הזכירו ניידות־מישטרה, *שהציתה והאש
מ עוד מאורעות זו שכונה לוותיקי מייד

ה אלה היו אז המנדט. שילטון תקופת
 נחת־זרועם את שטעמו הבריטיים שוטרים

השכונה. תושבי המחתרות אנשי של
עב שוטרים של דם שם נשפך הפעם

 גאוותה את הנושא ברחוב דווקא, ריים
 אצ״ל. רחוב :השכונה של הנוסטלגית

המח אנשי של ונכדיהם בניהם אלה היו
 קיפוח בגלל הפוגרום את שערכו תרות,

 שכונתם, על האהודה קבוצת־הכדורגל
בני־יהודה. קבוצת היא

 צעקה !״שנייה ועדת־עציוני ״להקים
מאוהדי מאות על־ידי הושמעה אשר זו,

בכדור ומעשי־שחיתות אי-סדרים בדבר
הישראלי. גל

 ההתאחדות אנשי את חשפה זו ועדה
 הס, כי וקבעה מערומיהם בכל לכדורגל

 בכל אשמים זה, ענף־ספורט מקברניטי
 כתבו מליצית מישפטית בלשון המחדלים.

 השופט של בראשותו הוועדה, אנשי אז
נק שבשמו עציוני, משה ד״ר העליון
 שלא בכך חטאו ההתאחדות ״אנשי ראה:
 פעמודהאז־ צילצול לשמע אוזנם היטו
 כי והערב השכם בפניהם שבישר עקה,
הישראלי.״ הכדורגל בממלכת רקוב משהו

 הוועדה, חברי הגיעו שאליה זו, מסקנה
 השבת אירועי את מחדש המקשרת היא

 מחדלי עם התיקווה בשכונת האחרונה
 אינם אשר לכדורגל, ההתאחדות אנשי

 ועדת־ של הפעמון״ ל״צילצולי נשמעים
ולהת להם להתכחש ומנדשיכים עציוני,

סדי בהפעלה הכרוכות הבעיות מכל עלם
בארץ. מישחקי-הכדורגל של רה

הכני, לתוף פח־זכד
המקפח במימסד נקמה

ולהציל לכלום הסתערו השוטרים
החברים את לפחת

 ם־ספת־ למעין הפכה בני־יהודה, קבוצת
 אשר סיסמה זוהי ההתפרעויות. בעת קרב
 אוה־ בקרב במסע לפתוח צורך כל אין

 כדי לענף, והמקורבים בארץ די־הכדורגל
להסבירה.

 אותה אוהדי ועדת־־עציוכי. קביעת
העיק ה״אשמים״ שהיו הם עצמה קבוצה

 הממלכתית ועדת־החקירה בהקמת ריים
 ההרסנית, התפרעותם שנים. כשלוש לפני

 מישרדי מול בתל־אביב, קרליבד ברחוב
 את בשעתו הזעיקו לכדורגל, ההתאחדות

ב לדיון מיוחדת לישיבה חברי-הכגסת
 ישיבה באותה הישראלי. בכדורגל אנארכיה

 אלון, יגאל לשעבר, שר־החינוד הציע
במ הספורט ענייני על גם מופקד שהיה
ש ממלכתית, ועדת־חקירה להקים דינה,

בציבור אז שהילכו השמועות את תחקור

גם, קבעה ועדת־עציוני — יתר־על־כן
 ספורט של הגבוהה הדינמיקה בגלל כי

אנ להיות הענף ראשי חייבים הכדורגל
המסוג כאלה ובעיקר מעוף, בעלי שים
 בעוד- אלימות התרחשויות למנוע לים

ה אנשי מתכחשים זו לקביעה גס מועד.
 העליון המוסד את ומנהלים התאחדות,

תו המזמין באופן בישראל הכדורגל של
 בשכו־ שאירע מה כמו אלימות, פעות

בשבת. ינת־התיקווה

 אנשי לאכטח. סירבה המישטרה
שע הרביעי ביום עוד ידעו ההתאחדות

 מישחק מועד לפני ימים שלושה בר,
 כי רמת־גן, הכוח עם בני־יהודה קבוצת
 תל- מחוז מישטרת של הדרומית הנפה
ל כוחות־מישטרה להעמיד מסרבת אביב

ישעמד זה, במישחק הסדר על שמירה
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