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 נשבר תל-אביב מכבי של האמיתי השיא

להס כדי זה בשיא ויש מאחרי־הקלעים,
 פרץ ויקי טבק, בני של זריזותם את ביר

 שקיבלו הכספים :היה התמריץ וחבריהם.
זכיי עם העונה, תל־אביב מכבי כדורגלני

ובגביע־המדינה. באליפות תם
 אחד כל קיבל שונים, לפירסומים בניגוד

 5000 של סכום תל־אביב מכבי מכדורגלני
 זאת, בגביע־המדינה. הזכייה עבור לירות
 כדורגלן כל שקיבל לירות 5000ל־ נוסף

הבטי כשהקבוצה קודם־לכן, ימים ארבעה
באליפות. הזכייה את לעצמה חה

 הישראלי בכדורגל זכורה לא היום עד
 מענקי־ לשחקניה שחילקה אחת קבוצה אף

 תוך לירות, 10,000 של בגובה ניצחון
 הנהלת ושחקן. שחקן לכל ימים, ארבעה
 ערב לשחקניה, הבטיחה תל־אביב בית״ר

 עבור לירות 4000 של סכום מישחקי־הגמר,
בגביע. הזכייה

 כל שקיבל הלירות אלפי עשרת מלבד
ב הזכייה תמורת תל-אביב במכבי שחקן

 אחד כל קיבל המדינה, ובגביע אליפות
 בקירוב, לירות אלף 20 של סכום מהם

שהשי ותוצאות־התיקו הניצחונות תמורת
הקבוצה. גה

 מסבירים אחרות מקבוצות כדורגלנים
 בכך תל־אביב מכבי כדורגלני הצלחת את

 השערים לבין השטרות בין קשר שקיים
האלופה. של שחקניה שכבשו

 תל־ במכבי כדורגלן לירות• אלף 30
 אלף 30 סך בסך־הכל, העונה, קיבל אביב,
 על נוסף כמענקי־ניצחונות, שהוגדר לירות

השחקנים. שמקבלים הגבוהות המשכורות
ל סמוך — העונה 14ה־ למחזור עד

 סכום בקבוצה שחקן כל קיבל — אמצעה
ל ויש כמענקי־ניצחון. לירות, 9600 של

 ב־ אף הקבוצה נוצחה לא אז שעד זכור
 :חסר־תקדים היה מאזנה אחד. מישחק

תוצאות־תיקו. ושלוש ניצחונות, אחד־עשר
המענ שיטת הונהגה העונה לאמצע עד
 היה ראשון ניצחון עבור המצטברים. קים
 ניצחון לירות. 500ב־ זוכה כדורגלן כל

 של לסכום המענק את מעלה ברציפות שני
 700 — רצוף שלישי ניצחון לירות. 650

 לירות. 800 — רצוף רביעי וניצחון לירות,
 עד ששולם המירבי סכום־המענק גם זהו

לערך. העונה לאמצע
 נסיגה חלה זו, בעונה השניה במחצית

נקו מפסידה החלה היא הקבוצה. ברמת
עיני את לטשו יפו מכבי וכדורגלני דות,

 החליטה אז כתר־האליפות. על באיום הם
הניצחו מענקי את להגדיל הקבוצה הנהלת

משמעותית. בצורה נות
 למענקי־ הנקודות צבירת את להשוות אם

במח שאכן, להיווכח ניתן — הניצחונות
 מכבי כדורגלני זכו בליגה השנייה צית

ה במענקי דראסטית בהעלאה תל־אביב
ניצחונות.

 14ה- למחזור עד אוהדים. קרן גם
 9600 כאמור, הקבוצה, כדורגלני קיבלו
 תוצאות ושלוש ניצחונות 11 עבור לירות
 נקודות 25 עבור לידות 9600 היינו תיקו,
 מחזורים, 30 אחרי העונה, בתום ליגה.
 42 עם — באליפות תל-אביב מכבי זכתה

 קיבל הנקודות 42 צבירת תמורת נקודות.
ל נוסף לירות, אלף 20 בקבוצה שחקן כל

מענ בגדר שהיו לירות אלפים עשרת
(אלי בדאבל הזכיר■ עבור מייוחדים קים
המדינה). וגביע פות

 תל- במכבי כדורגלן :אחרות במילים
 — בקירוב לירות עשרת־אלפים קיבל אביב

 17 עבור — הליגה של השנייה במחצית
קבוצתו. שהשיגה בילבד נקודות
 כל שקיבל הלירות' אלף 30 על נוסף

 הראוי מן — תל־אביב במכבי כדורגלן
שהזרי האוהדים, קרן את בחשבון להביא

 בלתי- סכומים לכדורגלנים היא אף מה
ההיסט באוהדיה מדובר ואין מבוטלים.

 מבזים רק שלעיתים הקבוצה, של ריים
 אמידים באוהדים אלא בהתנהגותם, אותה

ה את המשמשת שמנה, בקרן התומכים
שחקניה. את להמריץ כדי קבוצה

 תל־אביב מכבי של הגדולה הצלחתה
 ניתוחים אחריה לגרור עוד עשוייה העונה

 לבין הכסף שבין הקשר מידת על וחקירות
 קשר של קיומו שאלת לגבי רק ההצלחה.

קיים. אכן הוא — ספקות עוד אין זה
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מכבי זכתה שבו
המדינה בגביע ת־־א

הגביעמתוחות

( כ ( ) ! ) (  תל־ במכבי כדורגלן כל קיבל לירות (
 בגביע־המדינה הקבוצה זכיית ננס אביב

ליוקר, המגן ומשמאלו קפלן, אלון באמצע בכדורגל.

|[! כדורגלן כל קיבל באליפות הזכייה עבור לירות ך1|
11111 /3 0 3 בחדר־ טבק, בני : בתמונה תל־אביב. מכבי בקבוצת 1
הניצחון. גביע לתוך שמפניה לקבוצה, לחבריו מוזג כשהוא ההלבשה,

 אם די תגיד לא אתה ומר,
/  או מכבי של לאוטובוס להיכנס י■ /

בדר לשוטר מכבי אוהד בזעם צעק לא!״
 ״אני דרכו. את לחסום שניסה רב־סמל גת

דיחבר׳ה!״ זכל בני ויקי, את לנשק מוכרח
המוק העשרים בשנות כגבר האוהד,

 מנסה כשהוא להתעקש, המשיך שלו. דמות
 קבוצת של לאוטובוס להיכנס ושוב שוב

 בגביע זה־עתה שזכתה תל־אביב, מכבי
.13ה־ בפעם המדינה
ב אוהדים כשאלפי ספורות, דקות תוך

 תוך אל נדחסים כחוליס-צהובים צעיפים
הלאו באיצטדיון המשתתפים שער רהבת

 בין תיגרות־ידיים פרצו ברמת־גן, מי
להי שניסו אחדים, אוהדים לבין שוטרים

 לגעת לפחות כדי לאוטובוס, מחיר בכל כנס
באליליהם.
 קודרת. תמונה נתגלתה השער ברחבת

 ל־ להודות שבאו האוהדים, מאלפי רבים
בא זכייתם על תל-אביב :מכבי כדורגלני

 ימים, ארבעה תוך המדינה ובגביע ליפות
 תיגבורות על־ידי נדחפים עצמם מצאו

השע מכל למקום שהוזעקו שוטרים, של
באיצטדיון. האחרים רים

אח למטרות למקום שהובאו אמבולנסים,
 תל- מכבי של אוהדיה שני את שימשו רות

 המהלומות מקרב כתוצאה שנחבלו אביב,
 צעק, הפצועים אחד השוטרים. עם שניהלו
 אתם מה !״שוטרים :מפיו ניגר כשדם
 לבן־אדם נותנים לא אתם ממני. רוצים
 שנתתי אני, !הזאת במדינה לשמוח אפילו

 אתם ככה — למכבי שלי מהחיים חצי
תת ן מתנהגים אתם איך ! ? לי עושים

אלונקה גבי על — מובל בעודו ביישו!״

הו1!להידרס מוכנים תל מכבי כדורגלני את שהסיע דן, אוטובוס ז
. . נר בתמונה שעבר. בשבוע למישחק־הגמר אביב - —___.
 האוהדים האלילים. של בסביבתם לשהות במטרו/ דרכו, את לחסום המנסים אוהדים דם

מפה." יזוז לא שהאוטובוס רק להידרס, מוכנים ״אנחנו :אומרים כאילו :ראיס


