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וחונות שחקני את מקיפים המשולהבים האוהדים ההסתערות: המשך
ם הכיפורים לתע סמוך הדרום, בהזית £ן

אה־ בתזית תקופה באותה אחיו לה.

פידס־ על ניחתה במילח<*^ךד,כיפורים
*, חת * ■ ד נ  ה־ המהלומה והמאוחדת קי

ד נ קי ^ ^ו ״ ד ע ש א  'ני וי-״שב׳ הוכרז׳ ר
 והאחות אליעזר האב ירים,0, ה נעדר.
נז מיכתב אך כחלל. לנכותו החלו אורית

ד חי אני רציני. לא זו, בסדר "הכל תו

 אחי' משבי כועס,״ היה לא פעם או׳ *'היא
ד, אד ^ מסוגל היו, לא2• דםא היו, ^, ה

אן ״,ז׳ מא לשיס .*יי
די ע רצייי׳.״ לא "יד ^״ ^ ללא־פוע. ^ בסדר׳ .יהיה • ייי•
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בחרי עובדים החלו הם נושאית. שותפות
 ברכה וראו ולילות, ימים ללא־לאות, צות,

מש צירפו ספורות שנים כעבור בעמלם.
הראשונה. אל שנייה אית

ה אחת סיפרה בכבוד,״ התפרנסו ״הם
 עובד היה ״מוטי קינד. מישפחת של שכנות

 לפגות־ שלוש משיער. לפעמים מאד, קשה
 להיות הוסיפו הם אך בערב.״ 7 עד בוקר
מ חוזרים היו למישפחתם. מסורים בנים

יל בהיותם כמו הביתה, בלילות עבודתם
 בבית, מתאספת היתה המישפחה דים.

באחדותה. מאושרת
 שתי קינד מישפחת על ניחתו אז אך

 זמן לפני לזו. זו סמוכות נוספות, מהלומות
 באיסוף כפועל העובד האב, נפל רב לא

 להריסה, מועמדים מבתים חומרי־בניין
 ונפגע כזה, בניין של השלישית מקומתו
 זמן־מה בדרך־נס. ממוות ניצל הוא בזרועו.

 נוסף. פועל עם לעבוד האב יצא לאהר־מכן
 בחוטי פגע וזה צינור־מתכת, הרימו הם

 במקום. התפחם האוזר הפועל מתח־גבוה.
 ל־ ארוכה תקופה שרוי היה קיגד אליעזר

 את להפסיק נאלץ הוא בהלם. אחר־מכן
 ה־ על עברה בני־הבית ופרנסת עבודתו,

אחים־התאומים.
ודו לעבודתו, חזר האב, החלים אחר־כך

כשו הכל יתנהל ואילו מעתה כי היה מה

להתר קשה, לעבוד המשיכו הבנים רה.
 נחת להביא וחברותיהם, ידידיהם עש אות

כדורגל. ולשחק — להוריהם'
צדורגל

לבל מעל
* ב השבוע, אחיאב סיפר וטי,״ ך
'■ ״ /  הכדורגל על שרוף ״חיה נרגש, קול /

רוד היו שד,גננים זוכר אני מקטנות. עוד
 על כדורגל משחק שהיד. בגלל אחריו, פים

 כל מנצל היה הוא בבית־חספר• הדשא,
 כדורגל, לשחק כדי הפסקה, כל שניה,
 היו הם כמוהו. בדיוק היד, אהדל׳ד, לאהיל
ד,בחי־ מכל דבר, אותו ממש אחד, גו״

6 **י• *
ב עוד העגול הכדור אל התוודע "מוטי
 היה אחיו ובחיי שבחייו אף שש. בן היותו
 של יומו את הממלאים הדברים לכל מקום

מעיי בראש הכדורגל עמד צעיר, נער כל
 מקום בכל כדורגל שיחק ׳מוטי תמיד. ניהם,

כש רק התגשם הגדול חלומו אך אפשרי,
 לאורך צופים. מול מיגרש, על לשחק עלה

 על- שהשתרעה הספורטיבית, פעילותו כל
 המיגרש מן הוצא לא שנים, כתריסר פני

הי הספורטיבית הגינותו אחת. פעם אפילו
 שעריים במכבי הופיע הוא לכל. ידועה תד,

 דרכו תחילת כשאת קריית־גת, ובמכבי
רחובות. מכבי נעוריו, בקבוצת עשר,

 את לחזק התאומים יצאו שעריים ממכבי
 את ג׳. בליגה אשר רחובות מכבי קבוצת
ש מאחר לעזוב נאלצו שעדיים קבוצת
 גם והתקשו כספית, תמורה כל ללא שיחקו
בה. לשחק וגם שלהם המשאיות על לעבוד

 לשחק האחים הספיקו חודשים שלושה
 רחובות, מכבי החדשה, קבוצתם במיסגרת

 קץ ושמו האחרונה השבת אירועי שבאו עד
המשותף. לחלומם נמהר
 אוהדים חמישה־עשר התנפלו מוטי ״על

 מחברי אחד השבוע סיפר חמומי־מוח,״
ל עד־ראייה שהיד, רחובות, מכבי הנהלת

איל חסון. בחור היד, ״מוטי הנפשע. רצח
 היה לא הוא בגבו, חבטת־בלוק קיבל מלא
את שאיבד אחרי רק לרוצח. טרף נופל

 דקה רם אריה בידי שצולמה העליונה, מהתמונה קטעבי מוגדר קטע
 ניתן כבר נ7 בתמונה מימין. שבעמוד התמונה אחרי

 למיגרש. שפרצו מתפרעים, של גדולה קבוצה מוקף הרחובותי הכדורגלן כי להבחין
לאחר־מכן. קינד מרדכי את שרצח הרוצח, הוא בתמונה הנראים מאדה שאחד ייתכן

 את הרוצח בו נעץ ונפל, שיווי־מישקלו
 הוא אותו, כשזר,רמתי ואז, סכין־המיטבח.

 הבאנו קפלן לבית־החולים מת. כבר היה
מת. כדורגלן
 כשלפתע, קרר, ביותר הנורא הדבר ״אבל

 ועדיין נמשכת, המיגרש על התיגרה בעוד
 אלי ייגש שם, קורה בדיוק מד, ידענו לא

 ב־ הוא גם שיבח אליעזר, מוטי, שד אביו
 לו אמרתי ?׳ נפל ,מי :אותי ושאל מיגרש,

 חברי- איתנו, רץ האב ,מוטי.׳ :האמת את
 שם בועטים כיצד סמו־עיניו וראה ההנהלה,

 השגיות עד ונאבק הארץ על •ששכב בבנו,
 חולה, אדם שהוא האב, לחייו. האחרונות

 הרבה חסר היד, לא בהיסטריה• לרוץ התחיל
כפולה.״ בטרגדיה יסתיים שהעניין

 ב־ 2.30 בשעה השבוע, הראשון ביום
ה קינד, מוטי על הגולל נסתם צהריים,

 ומסר חייו כאת הכדורגל את שאהב בחור
 רחובות מתושבי אלפים חייו. את עליו

האחרונה. לדרכו ליווהו
 אמו, בבכי מיררה שלו,״ הברים אתם ״אם
 יותר תשחקו אל ״אז קיברו, על מרים,

 אמר השכול, האח אהרל׳ה, אך כדורגל.״
 הקבוצה מהנהלת ביקש הוא אחרים. דברים

 בכך,״ רוצה היה ״מוטי לשחק. להמשיך
להם. אמר

 הנשמה, את נתן הוא רחובות ״למכבי
 הנשמה,״ את לו לקחה רחובות ומכבי
 קיברו על מוטי של הטוב חברו מילמל
הטרי.
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