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שימשון. לקבוצת בני־יהודה קבוצת בין המישחק שם שנערך בעת האחרונה, בשבת

 הפרבר קבוצת כי ברור כמעט היד. ';,.,ים,
מה לירידה מועמדת היא תל-אביב מדרום

 לנצח הצליחה בני־יהודה הלאומית. ליגה
 עבור משחקיה. 15 מתוך אחד במשחק רק

הק וחיסול פירוק הדבר פירוש הקבוצה
 זאת למנוע החליטו הקבוצה אוהדי בוצה.

מחיר. בכל

 ינוצחו לא אם כי להם הבהירו המיגרש, אל
 להמחיש מנת על לחייהם. סכנה נשקפת

 מהשחקנים. כמה הוכו האיום רצינות את
בו סיגריה כובתה מהם אחד של עורפו על

 ששחקני כך לידי עד הגיעו הדברים ערת.
מי עם להתמודד שעמדו אחרות, קבוצות

לשחק. סירבו בביתה, יחודה

 היו המשחק לפני שבוע כי הסתבר
 נתונים מכבי קבוצת משחקני ניכר חלק

 היו מהאיומים חלק ולאיומים. ללחצים
 ״תפסידו :בנוסח בטלפון אנונימיים איומים

 בצורה נעשו אחרים איומים תמותו!״ או
 ביקרו בני-יהודה מאוהדי כשכמה ישירה,

ובעסקיהם בבתיהם מכבי כדורגלני את

 משה, היה בפרשה המרכזית הדמות
 במיגרשי מפורסמת דמות קרוב, (״מוסד,״)
 בני-יהודה. קבוצת של מאוהדיה הכדורגל,

 ביקורים מוסד, ערך המשחק שלפני בשבוע
לטע עימם, דיבר מכבי, כדורגלני בעסקי

 ב־ שיפסידו האפשרות על ״בצחוק״, נתו
לבוא, גם היסס לא הוא לקבוצתו. מיתכוון

 מכבי, לאימון נוספים, אוהדים בלוויית
לתביעתו. תוקף להוסיף מנת על

קירקס______
ם כדורגל גמקו

ע אן ^ פי  דווקא. מכבי איש לעזרתו הו
ה מעסקני אפשטיין, יעקב זה היה ^

התל-אביבית. קבוצה
 שניהל ידוע, מכוניות סוחר אפשטיץ,

משו מכוניות למכירת מיגרשים שלושה
 רשמי מעמד בעל אינו בתל-אביב, משות

הוותי מאוהדיה אחד הוא בקבוצה. כלשהו
 הקבוצה לכדורגלני הזרים שבעבר קים,

ניצחונות. תמורת הנאה וטובות מענקים
 מעין של מעמד אפשטיין לו קנה זה בזכות

 כי ברור היה בקבוצה. השחקנים פטרון
הכדור על להשפיע המסוגל אדם יש אם

 לאחרונה עצמו. אפשטיין הריהו גלנים
 בחובות. שקע בעסקיו, אפשטיין הסתבך

 שבמה אחרי בלחצים נתון היה עצמו הוא
 הוא עליו. איימו התחתון העולם מאנשי

 לשגרירות שלו הווילה את להשכיר נאלץ
 דולר 2500 של סכום תמורת האוסטרלית

קאונט במלון משפחתו עם מתגורר לחודש,
לדרום־אפריקה. להגר ומתכנן קלוב רי

 קרוב מוסדי לחצי בעיקבות כי מסתבר
 אפשטיין ניסה ד,תיקווה, שכונת ואוהדי

 מכבי כדורגלני כמה על להשפיע עצמו
 בני-יהודה. נגד במשחק להתאמץ״ ש״ילא

 את להציל כדי ״רק זאת עשה הוא לטענתו
ממוות.״ תל-אביב מכבי שחקני

 שיחות מיספר המשחק לפני ״קיבלתי
 בי לי ״אמרו אפשטיין, טען טלפוניות,״

 יפוצצו בני-יהודה לנצחון אדאג לא אם
 ילדי את וירצחו שלי המכוניות מגרשי את

ואשתי.״
 דיבר הוא אפשטיין של הסבריו לפי

 לבני- הפסד על קבוצתו כדורגלני עם
 אוהדי את לשכנע כדי כ״הצגה״, רק יהודה

ש מבלי פרי, נשאו שאיומיהם בני-יהודה
ברצינות. לכך התכוון

 המיש־ ידי על אפשטיין נעצר השבוע
 המיש־ הצליחה לא קרוב מוסד, את טרה.
 נתן חופשי, שהסתובב למרות לעצור טרה

 הוא השבוע ולעתונות. לטלוויזיה ראיונות
למישטרה. עצמו הסגיר
 משפטי ראיות חומר מספיק יימצא אם

 אולם לדין. כנראה יועמדו הם השניים נגד
 המכירה את להפסיק יוכלו לא המעצרים

 בתנופה הנמשכת המשחקים של הכללית
 הליגה משחקי תום עד תימשך זו גדולה.

 בכדורגל ספורט ליגת להיות המתיימרת
קירקס. אלא אינה ולמעשה

בן־טובים■ אהוד בני־יהודה קבוצת חלוץברטוב׳□
־| שימשון. שחקני דרך פורץ (במרכז), בן

כמישחקי! לקבוצתו. הניצחון שטרי שני את השבת הבקיע טובים

 ״מכור״. מישחק הדיעות לכל ניראה אך התפרעויות, ללא ושעבר
 להבקיע. ליריביהם הניחו לנצח, התאמצו לא שימשון !כדורגלני

האחרונים. בשבועות רבו במיגרשי־הכדורגל והביריונוח הטירור
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ש המשחקים בעשרה פלא. זה וראה

 הליגה, משחקי השני-של במחזור נערכו
 חמישה לצבור בני-יהודה ■פתאום הצליחה

מישחקים. עשרה מתוך ניצחונות

 טכניקה
חדישה

 ב- השתפר לא הקבוצה של ץ^ישחקד!
 או כוכבים לה נוספו לא השני. סיבוב ■)4

 למאזנה שנוספו הנקודות חדשים. שחקנים
בכוח. כמעט נרכשו

 בני-יהודה התמודדה בהם משחקים, בשני
 ה־ הפועל קבוצות נגד הביתי מיגרשה על

 כדורגלני התנסו ומפתזדתיקווה, ירושלים
 בדרכן וטירור באיומים היריבות הקבוצות

 משכונת הקבוצה אוהדי עצמו. המיגרש אל
בכניסתם איומים באוזניהם הטיחו התיקווה

 באילו זאת עשו זאת, בכל ששיחקו אלה
 בני- של המיוחלים הניצחונות השד. כפאם
 ברצף חיקה לתוך לנשור החלו יהודה

 כדי הספיק לא עדיין הסיכום אולם מבטיח.
ב הקבוצה של הישארותה את להבטיח

 המישטרה הוזעקה בינתיים הלאומית. ליגה
ל העולים הכדורגלנים חיי על להגן כדי

 נותרו זאת מלבד בשכונת־התיקווה. שחק
 משחקי-חוץ• לקבוצה עדיין

 ב- שבועיים לפני נערך מאלה אחד
 תל־אביב. מכבי נגד בלומפילד איצטדיון

 קבוצה לנצח בני־יהודה הצליחה שם גם
 רצופים. משחקים בשמונה נוצחה שלא
 מכדורגלני אחד העסק. התפוצץ שכאן אלא

 חבריו באוזני הטיח טלבי, רחמים מכבי,
 האשים חמורות, האשמות המישחק בתום
 לבני-יהודה. המשחק את מכרו כי אותם

 של הגדולות השערוריות אחת נחשפה אז
הלאומית. הליגה

 ולטובת לטובתם כי להם הבהירו הפרטיים
במשחק. להפסיד להם מוטב עסקיהם

 השחקנים על הקפדנית השמירה למרות
ש המוח שטיפת ולמרות המישחק ערב

 שיחקו למיגרש, עלייתם לפני להם נערכה
בני ורשלנית. נרפה בצורה הכדורגלנים

הניצ שער אח להבקיע הצליחו יד,ודה
 יהודה מכבי, שמגן אחרי רק שלהם חון

 השער, ברחבת בכדור בידו נגע לעקר,
 חופשית בעיטה לבני-יהודה שהיקנד, דבר

מטר. 11 של ממרחק לשער
 לאיש מושתקת. היתד, והשערוריה ייתכן

 ביר־ עם להסתבך חשק אין מהכדורגלנים
 כי בעבר כבר שהוכיחו אלימים, יונים

 אבל איומיהם. את לממש מסוגלים הם
נח מכבי שחקני בין ההאשמות בחילופי

 נקבעה באמצעותה החדישה הטכניקה שפה
המשחק. תוצאת מראש
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