
 או בבית־חולים עצמו למצוא יכול ראלי
 מד חושש, אינו ברעם אך בבית־הקברות.

לטי למסע־צלב יצא מימי־הביניים אביר
הכדורגל. הור

 בליגות סכינים
הנמוכות

 אומנם, ביטל. העליון ית־המישפט ך•
 לוונברג, הלמוט השופט של הצו את *■

ל הליגות את להקפיא השבוע שהורה
 הקרוב החמישי ליום וקבע לשבוע, כדורגל

ברעם. של בתביעתו מחודש דיון
 באותו עוד יפנה שוב, ברעם יפסיד אם

 חובב- כאזרח לצדק הגבוה לבית־יהדין יום
 המיש־ קיום את לאסור יבקש כדורגל,

מע הישראלי. הספורט שיטוהר עד חקים
 עד שנתיים לפני עשה בעיקרון דומה שה

למ הצליח כאשר רסלר, יהודה רך־הדין
 בלילות- שידורי־הטלוויזיה הפסקת את נוע

שבת.
ל ההתאחדות הנהלת את מאשים ברעם
ל באחריות חד־כדשמעי באופן כדורגל

 כדוגמה, הביא, הוא במיגרשים. מתחולל
 לוועדת- בני־יהודה קבוצת של הבאתה את

 ספורים שבועות ההתאחדות של המישמעת
 באיומים הואשמו שאוהדיה אחרי בלבד

 קבוצת שחקני נגד באלימות ובשימוש
 הבאת כי טען ברעם ירושלים. הפועל

ה בפני כל-כך מאוחר בשלב בני־יהודה
הפו מרכז -שראשי לאחר רק באה וועדה,

 חוששים החלו בהתאחדות, השולט על,
ה הליגה מן תינשור תל־אביב הפועל כי

לאומית.
התק את לשנות חוששים שהם מאחר

 מחפשים הם הליגות, את להקפיא או נון
ל יוכלו אותה בבני־יהודה, שעיר־לעזאזל

 ועדת־המיש־ של הדיון הליגה. מן הוריד
 שעבר, בשבוע להתקיים היה צריך מעת
ידי למישטרה שהגיעו לאחר נידחה והוא
רי מכינים הקבוצה מאוהדי כמה כי עות

 על להסתער עלולים ותת־מיקלעים, מונים
 פרועה בצורה חם, בנשק ההתאחדות בניין
 המיש־ על התנפלותם מאשר יותר הרבה
כשנה. לפני דדים,

 ב־ המחוזי בבית־המישפט הדיון בשעת
 של ארוכה שורה ברעם מנה תל-אביב

והלח האיומים פרשת את אלימות; מעשי
 יהודה תל־אביב, מכבי שחקן על צים

 בני־ נגד קבוצתו מישחק ערב לינקר,
ב ישנו אזרחי מודיעין כשעובדי יהודה
 אבל השפיעו, האיומים אם ידוע לא ביתו.

 לבני־יהודה, הפסידה מכבי כי היא עובדה
 ברחבת בכדור בידו גגע שלינקר לאחר

מטר. 11 לבעיטת וגרם 16ה־
 במיש- צופים שני נדקרו שעברה בשבת

 ב־ ,באשקלון האחד הארץ: בדרום הקים
 בעיי- והשני הנוער, ליגת מישחק מיסגרת

 השופט דרום. ב׳ ליגה במישחק רת־פיתוח,
ייתכן לא כי בפסק־דינו ציין אף לוונברג

1■ ה  סוכן־ביטוח ברעם, חיים □ 1
י  יושב־ ובעבר במיקצועו י־י י • י

 לבית־ פנה אשר חולון, מכבי קבוצת ראש
וה המישחקים להפסקת בבקשה המישפט

הכדורגל. ענף לטיהור הלהבה את צית

ךי \11י1 נתניה, מכבי קבוצת וראש הלאומית הנבחרת כוכב 11 ך!
1 ■*1 ^1 ל־ בשכונת־התיקווה מישחקה את השבוע שהפסידה 1

המישחק. לפני ימים כמה לצרפת נסע שפיגלר מנטל׳ה הכוכב כאשר בני-יהודה,

הספסל ל1ו
 ״כדי השנייה במחצית

בני-יהודה אוהדי נתניה.

 הספסל על יושב נתניה, מכבי קבוצת כוכב שפיגלר, מרדכי
 רק שותף הוא בני־יהודה. נגד המישחק של הראשונה במחצית
 מכבי קבוצת ראשי שהסבירו כפי רכילות,״ למנוע
קבוצתם. כלפי חוב יש שפיגלר למרדכי כי טענו

 למיש- מדי־שבת ירותקו שוטרים 1000ש־
במקו נחוצים שהם שעה הכדורגל, חקי
באמת. להם הנזקקים מות

 נציג טענות את לשמוע סירב השופט
 יפה, צבי עורד־הדיו לכדורגל, ההתאחדות

 הפסד תגרום המישחקים הפסקת כי שאמר
 כי יפה טען כאשר הטוטו. מן הכנסות

 ברעם לו אמר לאגודות, זורמות ההכנסות
 השאר ואילו לאגודות, הולך חלק רק כי

ל״מאפיות״. מגיע
 וחבורת־השוק, הכרם החבורות, שתי

 ה־ במיסחר ללא-מיצרים שילטון שולטות
 בשבת כי רואות הן כאשר מישחקים.

 בטוטו, גבוה ראשון פרס צפוי מסוייימת
 אנשיהן משקיעים לירות, למיליון מעל

תו בטוטו בכך ומבטיחים לירות, אלף 48
 (מה מיקדה בכל מישחקים 10 של צאות

קנייודמשולשים). שקרוי
תוצ שאת מישחקים, שלושה נשארים

 עליה ולהמר מראש להבטיח צריך אותיהם
 בהשקעה דואגים לכך בטוח. בודד הימור

 מישחק. כל לקניית לירות אלף 50כ־ של
 ואת השוער את לקנות הוא ביותר המקובל

להפ המיועדת הקבוצה של המגינים אחד

מהמ לרוב אחד. כל לירות אלף 20ב- סד
 הצפוייה, מזו הפוכה תוצאה ומסדירים רים

 המישחק קוני רק כי זו בצורה מבטיחים
בטוטו. נכונים ניחושים 13 ינחשו

— כדורגל
עסק? או ספורט

 חובב או שספורטאי לפעמים ורה ך*
\  לפני שאירע כפי נכון, מנחש תמים /
 שמילא מבני-בדק מהמר עם שבועות כמה
תו 13 וניחש בלבד, טורייניחושים שני

 הזוכה, חיי על להגן כדי נכונות. צאות
 שמרו עליו, שרגזו הכנופיות מפני מחשש

 קונות לרוב אולם מוחלט. בסוד זהותו את
 וזוכות המישחקים, את הללו הכנופיות
אחדות. שנים מזה הפרעה, ללא בפרסים
 הפרטית חברודהבילוש חוקרי כאשר
 אחריהם, לעקוב מנסה אזרחי מודיעין
 ביטחונה למען כי למסקנה במהרה ומגיעה

העיקוב. את שתפסיק מוטב
 ובה מכונית עקבה אחדים שבועות לפני

סיג- שאול אחר אזרחי מודיעין עובדי שני

 עובד סינואני חבורת־הכרם. מראשי ואני,
מש שם מקבל תל־אביב, בעיריית כפקח
 מבלה הוא זמנו מרבית שאת למרות כורת

ב דקר המיסעדה ביניהם בעסקידשלו,
 משכונת- נסעה מכוניתו הכרם. מרכז

 ובעיקבותיו גהה, צומת לכיוון התיקווה
 הרמזורים ליד העוקבים. של מכוניתם

העוק מן להתחמק הצליח ירושלים בדרך
 לפתע כאשר במבוכה נעצרו והללו בים׳

 המכו- מן שלישית. מכונית לידם נעצרה
והס ״!גורילות״, כמה ירדו החדשה נית

 כל כי לעוקבים חד־משמעית בלשון בירו
 יסתיים סינואני אחרי לעקוב נוסף ניסיון

הופסק. המעקב התוצאה: בכי-רע.
 שלמה תל-אביב, עיריית ראש אפילו

ל דיווח תחילה נבהל. להט, (״צ׳יצ׳״)
עוב שלושה אחרי עוקב הוא כי עיתונות

 כנדרש תפקידם את ממלאים שאינם דים
 בדרך־פלא נעלם אחדים ימים כעבור מהם.
מדוו וכעת הדיווחים, מן השלושה ■מן אחד
 הוא השלישי בלבד. עובדים שני על חים

סינואני.
 בדיעותיהם חלוקים טוב ועמוס סינואני

 חבו- את שפילג דבר נושאים, כמה לגבי
 ביחס מתווכחים הם רא־שית, רת־הכרם.
 שנית, דקר. במיסעדה משותפות להשקעות

 רוצה עמום שלישית, הטוטו. עיסקי לגבי
 מרכז עם קשריה את תנתק שימשון כי

עצ ותהיה בני־יהודה עם תתאחד הפועל,
 נס־ציונה, הכדורגל סקציית כמו מאית

 סיגואני פוליטי. מרכז בשום תלות ללא
תוקף. בכל לכך מתנגדים ואחרים
 שימשון כי רצו באיחוד התומכים אלה

 השתיים, בין המישחק את לבני־יהודה תתן
 הלאומית. מן לינשור לא לה לעזור .כדי

 לכך גם התנגדו — לאיחוד המתנגדים
 בני־יהודה סירבה שנתיים לפני כי הזכירו

 אז ירדה ושימשון משחק, לשינזשון לתת
שנה. למשך א' לליגה
 מעשי- אירעו אלה חילוקי־דיעות רקע על

 מועדון־הקלפים נגד האחרונים האלימות
 דמתי, גדעון והשחקנים טוב, עמוס של

לב. ואברהם שוקאיאן דויד
 ברעש פועלת הכרם חבורת בעוד אולם

 העיתונות זרקורי את אליה מפנה רב,
הסי השוק חבורת ממשיכה והמישטרה,

 דממה בקול מישחקים ולמסור לקנות טונאי
 מעוניינים אינם שראשיה משום אולי דקה.
 לאנשי בניגוד כעסק, אלא בספורט כלל

 שרופים אוהדים גם שהם חבורת־הכרם,
 הסיטונאי השוק אנשי שינזשון. קבוצת של

 רובם חיפה, ומאיזור מחדרה ושותפיהם
 ערבית עבודה ניצול תוך מגדלי־ירקות

 עסק כאל הספורט אל מתייחסים זולה,
ומרווי לירות אלף 200 משקיעים שבו
ממיליון. למעלה חים

 מדהימה, וביעילות אכזריות בשיטות
ל ההתאחדות את ללעג זו חבורה שמה

 אזרחי מודיעין את המישטרה, את כדורגל,
כדו כי היום עד סבור שהיה מי כל ואת
ספורט. גם הוא רגל

של התל״אביבי המחוזי
 על שהורה לוונברג, מה

 קץ שיושם עד הכדורגל מישחקי הפסקת
בפרק במיוחד נזף במיגרשים, לאלימות

לכדורגל. ההתאחדות נציג יפה, צבי ליט
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