
וחובות שעו לעבו מסתער כפו־גביוול של האוהדים קהל הוצת: לפני רגעי□
 שי- כוח שום היה לא שנים 24 שך

1(  האחים־התאומים שני בין להפריד כול -
 קינד (״אהרל׳ה״) ואהרון (״מוטי״) מרדכי

 השבת- היא האחרונה, השבת לצהרי עד —
 נדקר מוטי הישראלי. הכדורגל של השחורה

רחו מכבי של מיגרש-הכדורגל על למוות
 היו ואביו שאחיו רב קהל לעיני בות,

בתוכו.
 שני אגדת האכזרי לל|יצד, הגיעה כך

 אהרל׳ה־מוטי. האחד: השם בעלי האחים
 ה־ בשל ביניהם, להבדיל יכלו מעטים רק

 אפילו ובאופיים. במראיהם המדהים דימיון
 בניו בין להבחין ידע קינד, אליעזר האב,

 אחדים צעדים במרחק נמצאו כאשר רק
 שמם הפך יחד, תמיד שהיו וכיוון ממנו.

 ניתן כך רק אהרל׳ה־מוטי. הזמן ברבות
בזיהויים. טעות מפני להישמר היה

הבנים
המסורים

ד, א ל מרומניה עלה קינד, אליעזר ^
הצ ובתו שנה,בניו 40כ־ לפני ישראל 1 ו

 ה־ מתגוררת שם ברחובות, נולדו עירה
150כ־ של מרחק הנביאים, ברחוב מישפחה

 בבית- האהים סיימו היסודיים לימודיהם
 לבית־הספר פנו ואחר־כך בן־צבי, הספר

 במגמת ללימודים בלוד, אורט המיקצועי
המסגרות.

 חדוות־חיים,״ מלא כילד אותו זוכר ״אני
 אחי- מוטי, של ידידו־מילדות השבוע סיפר

 ממש היה זה חבר, בתור איתו ״לחיות אב.
 הוא משוא־פנים. אצלו היה לא תענוג.

 סימפטי -שקט, בחור היה הוא לכולם. עזר
חוש־הומור.״ המון ועם

 בהזדמנויות כי לגלות אפשר כבר היום
 להפליא, לזה זה שדמו האחים, היו שונות

 ברוח-שובבות. זה דימיונם את מנצלים
 ב־ זה במקום זה מופיעים היו פעם לא

 להבחין יוכלו שהמורים מבלי מיבחנים,
 ידעו לא והידידות החברות גם בחילופין•

מת היה האחד אם השניים. בין להבדיל
 היה שהשני קרה פעם לא רומן, חיל

ה כשנתגלתה אבל בהצלחה. אותו ממשיך
 טובה ברוח זאת מקבלים הכל היו תרמית

 עלי־ היו גם־יחד האחים שני ני ובצחוק,
 לא מעולם וטובי־לב. עדיני־נפש !זים,

____ להרע. כדי דימיונם את ניצלו
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 כמובן, היתה, הנערות מכל המפונקת
ה של הצעירה אחותם ,16ה־ בת אורית

הגדולים האחים את שהעריצה תאומים,

להב התמונות מסידרת אחת למעלה, מהתמונה קטע,א מוגדל קטע
 אריה הרחובותי אוהד־הכדווגל בידי שצולמו עדיות,

 רחובות, מכבי שער על צובאים כפר־גבירול ,מכבי של האוהדים את בה לראות ניתן רם.
זוהה. שלא רחובותי, כדורגלן עם מתקוטט משמאל) לבנה (בחולצה מהם אחד כאשר

 את מוטי מצא שעליו המיגרש מן מטרים
מותו.

 הוא השניים. מבין הגדול היה אהרון
את מוטי. לפני כמחצית־השעה נולד

שלהם. מעשי־השובבות בכל והשתתפה
חלו ״היה אחיאב, מספר הצבא,״ ״לפני

 הוא קרבית. ביחידה לשרת מוטי של מו
רק לא ונפשו, ליבו בכל הצבא את אהב

הצב שירותו בזמן גם אלא הגיוס לפני
אי.״

 לפני כשנה ,1968ב־ לצה״ל התגייס מוטי
מצא מסגר, כאיש־מיקצוע, אהרון. אחיו,

 הממושכת בטירונות בחיל־החימוש. עצמו
 עבד כאיש־חימוש, -ששובץ קודם שלו,
 הוא בדרום. הביצורים בבניית חלק ונטל
יום־ ובמילחמת במילחמת־ההתשה, נלחם

משמאל) המישפחה(מוט׳ ועם בבר־המיצווה הים, נשפת והוריהם, התאומים
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