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המישחקי את מכרה האלופה
 הכדורגל אלופת גם הצטרפה אם

 נתניה, מכבי קבוצת המדינה, של \ (
לכדו הלאומית בליגה הקבוצות לשורת

 היו בני־יהודה לקבוצת שהפסדיהו רגל,
מראש? חזויים

 אריה בני־יהודה, כדורגלן הבקיע כאשר
 בדקה נתניה מכבי שער את סנדרוביץ׳,

הקבו שתי בין שנערך המישחק של 78ה־
 שער בני־יהודה. אוהדי צהלו השבת, צות

 זמנית וחילץ המישחק גורל את חרץ זה
 לליגה הנשירה מאימת בני־יהודח את

 אוהדי הרימו המישחק בתום יותר. נמוכה
עיתו כפיים. על סנדרוביץ׳ את הקבוצה

 המישחק תוצאת על דיווחו הספורט נאי
״הפתעה.״ כעל

 הכדורגל, של ההימורים במרכזי אולם
 של הגדולות האיסוף בתחנות הנמצאים

הפ בבחינת התוצאה היתה לא הטוטו,
שבו מיספר לפני עוד ידעו שם תעה.
 בני־יהודה. את תנצח לא נתניה כי עות

 בטפסי בטוח על הימרו רבים מהמרים
 בני־ ניצחון על השבוע שלהם הטוטו
יהודה.

 בהרכב למישחק עלתה נתניה ואומנם,
 מההרכב נעדר הראשונה במחצית מוזר.
 ההסבר שפיגלר. מרדכי הקבוצה, כוכב
ש- היה המישחק במחצית הופעתו לאי

ב האחרון השבוע במשך שהה שפיגלר
ב שבת בערב לארץ חזרה הגיע צרפת,
השבוע. להתאמן הספיק ולא חצות
 לפני עוד שכן מפוקפק, הסבר זה היה
 בני־יהודה אוהדי ידעו שבועות מיספר
לגבי ״התחייבות״ יש לשפיגלר כי לספר,

 נסיעתו מולם. למישחק להתייצב לא הם
 היתד, לצרפת שפיגלר של הפתאומית

מיסתורין. אפופת
 כדורגלני כל טענו המישחק בתום

 לא וכי ״הגונים״ היו יריביהם כי נתניה
 אותו למסור המישחק לפני עליהם איימו
 חקירה תיערך אם זאת, למרות בכוח.

שתוצאו הכדורגל מישחקי סביב רצינית
 כי ספק אין העונה, מראש הוטו תיהם

 המישחקים בין זה מישחק גם לכלול יש
 פחדו פשוט נתניה כדורגלני הנחקרים.

 ששופט שראו אחרי זה, במישחק לשחק
בהם. הפגיעות על מגיב אינו המישחק

ל השבוע שניתנה האזהרה למרות כי
 אם כי בארץ, הכדורגל ואוהדי קבוצות
 סביב והשחיתות האלימות הטירור, יימשכו

 שליגויצ_ה־ סביר סיכוי קיים המישחקים,
להת הכל המשיך — תשותקנה כדורגל

 לא דבר כאילו במיגרשים השבת נהל
 השבת גם שופטים. הוכו השבת גם קרה.

כדורגלנים הלמו השבת גם קהל. התפרע

 או — מישחקים היו השבת וגם בזה. זה
מכורים. — אחד מישחק לפחות
זו ואני לירות, אלף מאתיים לי ״תנו

 !״בטוטו ויותר לירות במיליון כה
 ההתאחדות נציגי לעבר ברעם חיים קרא

ב העליון בית־המישפט באולם לכדורגל,
 השופט החלטת בוטלה כאשר ירושלים,

 להפסיק לוונברג, שלמה בתל״אביב, המחוזי
האלי שתיפסק עד מישחקי־הכדורגל את

במישחקים. מות
 ,46ה־ בן סוכן־הביטוח של זו קריאתו

 להתנופף צריכה בחולון, צנועים חיים החי
 מישטרת־יש־ של עיניה מול שחור כדגל
הקרובה. בתקופה ראל

 לממשלה, והיועץ־המישפטי המישטרה
 בחשיפת ועיקביות אומץ־לב הוכיחו אשר

א נפגעו כאשד גם הכלכליות הפרשיות
 את לטהר עתה נאלצים רמי־דרג, שים

 ש־ אחרי שנים שלוש הכדורגל. תעשיית
 עציוני, השופט בראשות וועדת־החקירה,

 חזר שוב בספורט, השחיתות את חשפה
ונמ ניקנים מישחקים לקדמותו. המצב
לחי לא הסיטונאי. בשוק ירקות כמו כרים

 הסיטונאי בשוק סיטונאים כמה עומדים נם
בק העוסקת כנופייה, בראש בתל־אביב

לצו ביותר, פעילה בצורה מישחקים ניית
הטוטו. בהימורי זכיות רך
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סנדרו־ אריה בני־יהודה, חלוץ על־ידי שערו לעבר שנבעט כדור
 הניצחון שער את הבקיע שסנדרוביץ׳ לפני דקה (במרכז), ביץ׳ §
שוערס את נתניה כדורגלני האשימו המישחק בתום במישחק. ׳■]
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 לבני־ יקרות נקודות שתי העניק אשר השער לספיגת באחריות
 ואילו הלאומית הליגה טבלת מתחתית אותה מילט יהודה,

 השנה. הליגה לאליפות הסיכוי את גזל נתניה מכבי מקבוצת
 כעל המישחק תוצאת על הספורט עיתונאי דיווחו המישחק בתוס

שלהס. הטוטו בטפסי בטוח, על הימרו שרבים למרות ״הפתעה״,

 שקיומה הסיטונאי, השוק כנופיית
 לראשונה, כאן מתפרסמים ופעילותה

 חבורת־ של מקומה את ותופסת דוחקת
 וב־ פנימיות במריבות השסועה הכרם,

אי שאנשיה השוק, חבורת חילוקי־דיעות.
 להטיל שבכוחו אמצעי בשום בוחלים נם

 וחיפה, חדרה באיזורי גם פועלת מורא,
״הח הקרוייה מקומית שלוחה באמצעות

העי זרקורי בעוד אולם הצפונית״. בורה
 התל-אבי- הכרם חבורת על הוטלו תונות

 למיש- ידוע לא ),1962 הזה (העולם בית
 אזרחי, מודיעין לחוקרי גם כי ונראה טרה

הסיטונאי. השוק חבורת על
איומים,

אלימות פיצוצים,
שר ^  בר־ חיים של כוונתו על נודע א

 יושב- ובעבר מכבי מרכז חבר עם,
 מבית־המישפט לבקש חולון, מכבי ראש

האלי מעשי בגלל המישחקים להפסקת צו
 החל — אותם האופפים והשחיתות מות
 היו בתחילה והפחדה. טירור מסע נגדו
 חייו על שאיימו טלפוניים, צילצולים אלה
 מישטרת ילדיו. ושלושת אשתו חיי ועל

 יגאל מפקדה של האישי בפיקוחו חולון,
 קבוע, פטרול ביתו ליד הציבה לושי,
 של המרכזי המדור של לחולייה נוסף

תל־אביב. מישטרת
 בתל- בבית־המישפט לדיון שקדם בלילה

 מיש- את להפסיק ברעם של בבקשתי אביב
 התעורר בארץ, לכדורגל הליגות כל חקי

אר לשעה סמוך חטופה, שינה שישן חיים,
מכו צמיגי חריקת לקול לפנות־בוקר, בע
 קראוזה ברחוב ביתו ליד שנעצרה נית
 ירד רב-עוצמה, פנס נטל הוא בחולון. 54

 דגם (לארק למכוניתו ומשהתקרב למטה,
 למכונית ונכנסו שברחו דמויות ראה ׳),60

שכורה. קורטינה
 שבדק חבלן־מישטרה, למקום הגיע מייד
בר של במכוניתו האנטנות שתי כי וגילה

 מכסה את נופצו. המראות ושתי נשברו, עם
 שניתקו לאחר בכוח, לפתוח ניסו המנוע

מערכת־האזעקה. את
 דקות מדי מאז, בודקות המישטרה חוליות

 חומר־נפץ מיטעני הונחו לא אם אחדות,
 נחת שבע לא חיים ברעם. של דירתו ליד

 היו אילו כי מחבלן־המישטרה שמע כאשר
אח ימים לפני שהתפוצץ המיטען מניחי

 שמשון מנהל של במועדון־הקלפים דים
עש אותו מניחים טוב (עמום) יהודה

 הונח, שבו למקום משמאל סנטימטר רים
נהרס. כולו הבניין היה הקורה, ליד

 מיספר שבועות לפני רק כי גם זוכר הוא
 גדעון שימשון שחקן של מכוניתו הוצתה
 שחקן של הפאב חלונות פוצצו דמתי,
 על ואיימו לב, אברהם תל-אביב ר בית״
 לכמה שברח שוקאיאן דוד שימשון שחקן
לאילת. ימים

 כדורגלן כי לעובדה ליבו שם גם ברעם
 לצרפת נסע שפיגלר מרדכי נתניה מכבי
לק קבוצתו בין המישחק לפני ימים כמה

 לקבוע שעמד משחק — בני־יהודה בוצת
הלאו בליגה תישאר בני־יהודה קבוצת אם

 השנייה למחצית רק חזר שפ״גלר מית.
ו בראשונה, השתתף לא המישחק, של

 במשחק לבגי־יהודה הפסידה נתניה מכבי
 חודש לפני עוד פירסם הזה (העולם זה.
במישחק.) חלק ליטול לא עשוי שפיגלר כי

 מישטרת מפקד וגם ברעם חיים גם
ה כי יודעים עופר, דויד תל־אביב, מחוז
היש- בכדורגל ובשחיתות באלימות עוסק


