
ספורט
כדורגל

ורכים צעירים טים31עו
 קבוצת־ דאשי נזעקו שערורייה!״ ״זוהי

 לאחר מייד תל־אביב, מכבי של הכדורגל
 קבו־ גד1 האחרונה, בשבת מישחקם ׳סיום

 המכבים הפסידו בה תל־אביב, שימשון צת
,2:1 בתוצאה

 מכבי שחקני של החמישי הפסדם זה היה
 דבר העונה. הליגה מישחקי 11ב־ מל־אביב

 התל־אביבית לקבוצה קרה לא עדייו כזה
 כקבוצה נחשבה שנה לפני שעד הזוהרת,

בארץ. ביותר הטובה
להידרד הסיבות את -שיחפשו תחת אך
 אצל לחפשו המכבים ׳מעדיפים !בביתם, רות

ה השופטים של יחסם שופטי־הכדורגל.
 הוא, במישחקיהם אותם לשפוט נשלחים

 ל- כי טוענים הם שערורייה. לדבריהם,
 נשלחים תל־אביב מכבי של מישחקיה

 שאינם ובלתי־מנוסים, צעירים שופטים
המפ היריב, שחקני על להשתלט מסוגלים

ב להם מפריעים ברוטאלי, מישחק גינים
הרגיל. מישחקם את לפתח כוח

מא המכבים מקפחים. השופטים
 השופטים, איגוד ראשי את גם שימים
 צעירים • שופטים מעודדים שאלה בטענה

 מוחשית דוגמה הקבוצה. של גבה״ ״על
 נגד האחרונה השבת ממישחק הביאו לכך

 ה- שופט אותם קיפח לדבריהם שימשון.
בעי פסק שלא בכך אורגד, יצחק מישחק,

 ישלושה כאשר לטובתם, מטרים 11 טת
 שמעון — תל־אביב שימשון של •שחקנים

 דגמי ציון והשוער פוס גיורא צ׳רנוחה,
 על עוז, ירון מכבי, שחקן את הפילו —

 הבקעת את בכוח ממנו ומנעו הארץ,
 פוס, בי טענו כמו־כן (בתמונה). שערם

כדור ללא פעמים נ/יםפר פגע השימשוני,

תורק עראפאת
— מינהלי מעצר

 מעשה־חבלה מתרחש כאשר מדי-פעם,
 הפועל שחקו משתדל תל־אביב, באיזור

 תורק, עראפאת׳ בךד,מיעוטים תל־אביב,
 הוא כאלו בהזדמנויות בביתו. להסתנר
 ליפול ולא החוק, עם להסתבך לא משתדל
 את לפרוע המבקשים ביריונים של לידיהם
 — בדרכם הנקלע ערבי כל עם החשבון

בלי המשחק ערבי־ישראלי, הוא אם גם
הלאומית. גה

 מכונה, •שהוא כפי או, תורק עראפאת
 בחדר־המע־ לבלות הספיק כבר ״ראפאת,״

ה היהודי בראש־השנה באבו־כביר, צר
 כיכר-המושבות ליד הסתובב אז אחרון.

ב בערך תעודת־זהות, ללא בתל־אביב,
ב חומר-נפץ מיטען התפוצץ שבה שעה

יד־אליהו. של סופרמרקט
 עצרה במקום שעברה ניידת־מישטרה

 •שהוא בטענה להתגונן, ניסה תורק אותו.
 בתעו־ ניפנף ואף תל־אביב, הפועל •שחקן

השוטרים, אולם זו באגודה שלו דת־החבר

במיליון? כה1 מ׳
 שוק־הכרמל של העופות ואיטליזי דגים חנויות הירקות, דוכני בין

 בפרס שזכה האיש כי בתוקף, לטעון השבוע הרוכלים המשיכו בתל־אביב,
 העופות חנות בעל הוכברג, אלי אלא אינו הישראלי, בטוטו הזמנים כל של הגדול
 מעריב, של הספורט כתב טבק, שאברהם למרות זה היה בשוק. יום־טוב ברחוב
 של זהותו על מועצת־ההימורים שהטילה האיפול למסך, מבעד לחדור הצליח
 1.12 בת זכייה שגרף שבועות, שלושה לפני הטוטו של הגדול בפרס הזוכה
לירות. מיליון

כפו ניחושים שמונה של טופס שהיה המקורי, הזכייה טופס אל הגיע טבק
 51.20 של בסכום כפולים ניחושים שישה של ולא ל״י, 204.80 של בסכום לים
 עליו, רשום היה ששמו הטופס, ממלא תחילה. הטוטו הנהלת שטענה כפי ל״י
 הכרמל, בשוק דגים בחנות העובד ילדים, לשלושה אב ארווץ, אלעזר היה

הוכברג. של מחנותו ־רב לא במרחק הנמצאת
 התעלומה הוסרה לא הזוכה, הטופס בעל של זהותו נחשפה כאשר גם אולם

 בחנות לעבוד המשיך למיליונר, שהפך למרות ארווץ, הגדולה. הזכייה מעל
 הלך לא גם הוא זכייתו. על לאיש מילה לומר או להתראיין סרב בשוק, הדגים
 לחשבון הצ׳ק את להעביר הטוטו למישרדי הוראה שלח זכייתו, את לקבל
 לפרוח המשיכו וביסוס, אימות להן למצוא היה שקשה השמועות, שלו. הבנק
השוק. רחבי בכל

 במיתכוון, הופצה הגדולה הזכייה בעל הוא שהוכברג השמועה כי שטענו היו
שהוא ,52ה־ בן להוכברג זכייתו. את מארווץ לקנות עמד שהוכברג משום
סיכסוכים בעבר היו תרנגולי־הודו, בסחר כספו את שעשה מאוד, אמיד איש

 את ופיטר חנותו את סגר אפילו פעם מס־ההכנסה. שילטונות עם ומחלוקות
 פגע אחרת בהזדמנות הכנסות. לו יהיו שלא כדי חודשים כמה למשך עובדיו
 בשנת שניתנה החנינה לחנותו. שבא שוטר של ידו באצבעות בסכין הוכברג

 נגד שהוגש האישום תיק את גם ביטלה ששת־הימים מילחמת בעיקבות 1967
נסגר. והתיק זה מעשה בגין הוכברג

 הזכייה טופס בעל של שמו שפורסם אחרי רק כי טענו זו בגירסה המחזיקים
הגדולה. הזכייה את לקנות הוכברג של תוכניתו נפלה

 אוורץ וכי אחד, אדם של בחלקו נפלה לא הזכייה כי טענו אחרות שמועות
 וכרם־התימנים שוק-הכרמל מאנשי אנשים של קבוצה כלומר: ב״פול.״ בה זכה

מראש כשהוסכם ל״י, אלפי עשרות של בסכומים ניחושים של רב מיספר שלחה
בפול. השותפים שאר כל עם בה יתחלק בחלקו, תיפול שהזכייה זה כי ביניהם

אלמוני. להישאר ביקש שאוורץ הסיבה היתד, השמועה, לדברי זאת,
 שנכללו משחקים, וכמה כמה תוצאות כי החשדות והתחזקו הלכו בינתיים

 שיחוד על־ידי אם מראש, נקבעו הטוטו, של הניחושים בטופס שבוע באותו
 החקירות מישרד חוקרי אחרים. כדורגלנים על איומים על-ידי ואם כדורגלנים

 תוצאות להטיית ניסיונות לכדורגל ההתאחדות עבור הבודק אזרחי, מודיעין
אלה. שמועות לבירור בחקירה במרץ עתה עוסקים מישחקים,
 12ה־ המחזור למנחשי שקסם ל״י, אלף ומאה מיליון של המצטבר הפרס

 כשרות בלתי בדרכים לפעול אנשים לכמה הנראה ככל גרם הטוטו, ניחושי של
 על נופל החשד זה. מחזור ממשחקי חלק תוצאות לגבי בטוח״ ״על ללכת כדי

 אותו הימרו שאנשיה הכרם, כנופיית בתואר המכונה אגרוף, בעלי קבוצת
 מסוג שמעשים אלא הגדול. בפרס לזכות בניסיון מאוד, ניכרים בסכומים שבוע

 זה, בתחום רב ניסיון בעלי באנשים שמדובר עוד מה להוכחה, מאוד קשים זה
 כדורגלנים שיחוד מישחקים, תוצאות הטיית של בתופעות בעבר התבלטו שכבר
אלימות. ואיומי

 בפרס שזכו אלה לבין מישחקים ״לקנות״ שניסו אלה בין כלשהו קשר היה אם
ומסועפת. נמרצת חקירה בתום רק בכלל, אם לגלות, יהיה ניתן זאת — המיליון

 ש־אנאח
חוס״! נגו

ה נר̂־
הלאומית

״השלי במקום, שהיו הג״א אנשי בעזרת
ועצרוהו. הניידת לתוך אותו כו״

 בסביבה במיקרה שעברו כדורגל אוהדי
 ניד- לו, לערוב תורק של לבקשתו ונעתרו

 יותר, מאוחר רק השוטרים. על־ידי חו
 בית־ה- מסוחרי אחד אותו זיהה כאשר
 כדי לביתו, שוחרר לעבודה, שהגיע מעצר
 עם יחד היהודי ראש־השנה את לחוג

היהודיים. חבריו
 ומתגורר החי יפו יליד ,19,-ד בן תורק

 למרות כי עצמו, על מעיד היום, עד בה
ער להורים להיוולד גורלו לו שהיקדה

 לכל יהודי עצמו רואה הריהו — ביים
 מנהלי מצד אפלייה כל חיש אינו הוא דבר.

ולאומיותו. מוצאו בגלל חבריו או קבוצתו
 ב- לשרת בקשה עתה להגיש בדעתו

 הוא זו• מחובה פטור שהוא למרות צה״ל,
 יוצא- ייחשב שלא ובילבד לכל, מוכן
 הוא שבה היהודית בקבוצת־הכדורגל דופן

משחק.

העלכוו!וח למרוח דכקוח
 בן־המיעוטים ירושלים, הפועל שחקן

 היה יכול ,21ר,־ בן עותמאן־חוסיין עלי
 — הישראלי בכדורגל היסטוריה לעשות
לאו־ מדים שילבש הראשון הערבי להיות

עותמן חוסיין עלי
הבוקר אור עד —

בינלאומיים. במיפגשי־כדורגל מיים
 ניבחרת־הנו- עם לנסוע אמור היה הוא

 אך בטהרן, אסיה אליפות למישחקי ער
סי בגלל זו, נסיעה התבטלה מזלו לרוע
 ישראל את להזמין האיראנים של רובם

נב כך שנתיים. לפני שנערכה לאליפות,
 מרים־המיש־ של בדרכיהם ללכת מעלי צר

 יוסוף והמתאגרף חודרוג עדנאן קולות
 במים- ישראל את כבר שייצגו בדיוסוף,

הלא-דחוק. בעבר בינלאומיים, גשים
 מאד ענפה למישפחה בן שהוא עלי, אך

 ארבע מזה כי בעובדה מתנחם ומכובדת,
 של הראשון בהרכב מתמיד הוא שנים

 הפך ולמעשה ירושלים, הפועל קבוצת
הקבוע. ובלמה בהגנתה, אחד מיספר השחקן

 אין עלי, מודה ערבי, היותו למרות
ה יחסיו על ישירות משפיע הדבר
 בקבוצתו, השחקנים שאר כל עם טובים
 שומע, הוא פעם לא אך יהודים. שהם
המז צעקות היריבה, הקבוצה אוהדי מצד

מוצאו. את בפירוש לו כירות
!״למצרים לך ״עותמן, :כמו צעקות

ו לחם־חוקו, הן ודומיהן מלוכלך!״ ״ערבי
 ומב- מתגבר הוא אך כימעט. שיגרה הפכו
 היא שאיפתו שכל לספורטאי כיאה ליג,

להת להמשיך במאבקה, לקבוצתו לסייע
הלאומית. בליגה קדם

 בר־נור דרור התל־אביבי השערים״ ב״מלך
מנע ובכך משמאל), קיצוני (בתמונה:

 ללא שימשון, -שער הבקעת את בכוח ממנו
השופט. של הולמת תגובה

היא, מכבי אנשי של העיקרית טענתם
 שופטי- באיגוד ההגמוניה עברה מאז כי

 רמת ירדה לירושלים מתל-אביב הכדורגל
 החמרה קיומת לא ושוב פלאים, השיפוט

 כראייה נוקשה. שמישחקן קבוצות לגבי
 השבת ממישחקי דוגמות מביאים הם לכך

מאב השופטים כי המוכיחות האחרונה,
 הם וכי במישדוקים, עשתונותיהם את דים

מדי. ״רכים״
 שימשון נגד למישחקם מוקדם במישחיק
ו ירושלים בית״ר קבוצות בין תל־אביב,

 לחמש המישחק הופסק תל־אביב, הפועל
ביק התל-אביביים השחקנים כאשר דקות,

 (שאף בן־יצחק יצחק השופט את לאלץ שו
 במישחק חגג ולמעשה צעיר, נחשב הוא

 לבטל הלאומית) בליגה הופעת־בכורה זה
לחובתם. שפסק מטר 11 בעיטת

 !בן־יצחק השופט יכולתך. כפי תפוס
ל תודות רק המישחק את לחדש הצליח

תל־אביב, הפועל עסקני של התערבותם

 השופט. מעל בכוח שחקניהם את .שהרחיקו
בעי גופניות. פגיעות רצוף היה המישחק

 בן־המיעו־ ירושלים הפועל שחקן בין קר
 השחקנים לבין עותמן, חוסיין עלי טים

רחמינוביץ׳. יעקב ובעיקר — התל־אביביים
 יאיריטילנגר, בשם נוסף צעיר שופט
 רמת־גן הכוח קבוצות לשחקני איפשר
 ■מיש- את להפוך )2:2( פתח־תיקווה ומכבי

חופ לזירה ביניהן -שהתנהל חק־ד,כדורגל
 השופט יכולתך.״ כפי ״תפוס בסיגנון שית

ו הפרוע, המישחק על בחומרה הגיב לא
רו ודורון פלד אורי מכבי, שחקני שני

לבית־החולים. הובהלו זנטל,
 את להרחיק לנכון מצא לא אף טילנגר

 שרר, וגדעון יחיאל חיים הכוח, שחקני
 על- באזהרות הסתפק אלא בהם, שפגעו

 משחקני לשלושה צהובים כרטיסים ידי
 וחיים ספוקויני דני רוזנטל, דורון מכבי,

כהן. שאול הכוח ולשחקן פיינברג,
 מכבי קבוצת מתכוונת אלה כל ב-של

 בהתאחדות השפעתה את להפעיל תל־אביב
 נוספות קבוצות לעזרתה ולגייס לכדורגל,

 צעירים, שופטים של משיפוטם שנפגעו
הלאומית. הליגה שופטי ממעגל ולהוציאם

״שימשוך׳ שער על בהתקפה ת״א ״מכבי״ שחקני
פנדל? זה האם

194623 הזה העולם


