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 אחדות דקות מכליהם יצאו תל־אביב .מכבי של מאוהדיה מאותחושים סחו
 מאוחר ו.5ה־ בפעם המדינה בגביע הקבוצה של וכייתה אחרי

 פרצו רמת־אביב, למלון שהסיעם האוטובוס לעבר תל־אביב מכבי כדורגלני כשיצאו יותר,
האוטובוס. את מחיר בכל לעצור וניסו המקוס את לעזוב שסירבו לאוהדים, שוטרים בין תיגרות

תל־ לבית״ר תל־אביב מכבי בין הגמר במישחקהאמיתי הקוב
לאל שוטרים עשרות בין בסיומו, התנהל אביב

 השחקנים, של חדר־ההלבשה תוך אל להידחס שניסו תל־אביב, מכבי מאוהדי פים
רמת־אביב. למלון הכדורגלנים את שהסיע האוטובוס לתוך אף יותר ומאוחר

 אחד מזהירו חובשים, שני על־ידי —
 אני שלך! חפה את ״סתום השוטרים:

בבית־ד,חולים.״ אותך אעצור עוד

 רדום מישחק
ורדוד

 הגביע, מישחק כתום שעבר, **י
ה באיצטדיון המשתתפים שער ליד

 בקבלות־הפ- בנקל נזכר ברמת־גן, לאומי
 של לכדורסלניה באחרונה ־שנערכו נים

 אחרי שהתחוללה הדראמה תל־אביב. מכבי
 יותר הרבה מרתקת היתד, הגביע מישחק

 הצופים לפני שהציג עצמו, המישחק מן
 שלא ורדוד׳ רדום כדורגל של תצוגה בו

המיוחד. המעמד את כלל הלם
 להמתין נאלץ השער, ממחצית •יותר

 לצאת שיכול עד האוטובוס של נהגו
כדור־ עמדו *שם רמת־אביב, למלון בדרכו

............. ._ נדחקות המעריצות
במקונ שנמצאו שוטרים על־ידי נהדפות נערות שתי בתמונה, רבות. נערות היו המדינה,

 אביב, תל מכבי ̂ש ים ,אוהו1 א^פי בי!
בגבינו הזכייה עם לאליליהם להריע שבאו

מישחק־ לרגל ברמת־גן הלאומי לאיצטדיון שהובאו האמבולנסיםהפצועים
 שנלקחו האוהדים שני את שימשו לבית״ר, תל־אביב מכבי בין הגמר

 בעדם מנעו שהשוטרים מכבי, לאוהדי שוטרים בין תיגרות שפרצו אחרי לבית־החוליס
המדינה. גביע על הגמר משחק סיום אחרי ספורות דקות הכדורגלנים, אל להתקרב

וידי נשותיהם עם להיפגש הקבועה גלני
דותיה,פ.

ב הטון את נתנו בני־הנוער
 ב״תיל- לבושים המשתתפים. ישער רחבת
 על מטפסים נראו הם אחידות״, בושות
 ולגעת לזכות כדי רק האוטובוס, חלונות
בקבוצה. מאליליהם באחד

 של התגלית נמוך־הקומה, מזרהי, אריה
האו בתוך ישב זו, בעונה תל־אביב מכבי

 באוהדים נדהמות עיניים ולטש טובוס,
 משוגעים שיש ידעתי ״תמיד המשתוללים.

 עד-כדי־כךו ״אבל לבסוף, אמר לכדורגל,״
!״מאמין הייתי לא

 השער את שהבקיע טבק, ובני פרץ ויקי
הכדור שני היו במישהק־הגמר, הבודד
האו אלפי בין ביותר המבוקשים גלנים
 הכדורגלנים. אוטובוס את שהקיפו הדים
 לפת החלון, על טיפס בהמון הילדים אחד
 האלפים ולתדהמת בידו, פרץ ויקי את

 נחבלה לא נס בדרך רק לו, להניח סירב
פרץ. של ידו

 על -ילדים
ס בו טו או ה

 המנוע, את התניע האוטובוס הג ך
 לפלס מתאמצים השוטרים כשעשרות ^
כשהאוטו דקות עשר חלפו לא דרך. לו

 האיצטדיון, ■של האחר לקצהו הגיע בוס
 מאות עצמה. על הזרה התמונה ואותה

 תוך האוטובוס, על מייד טיפסו בני־נוער
ממשי. סיבון־עצמי

הצ והאוטובוס נוספת, חצי־שעה עברה
 של החנייה מאיזור לצאת סוף־סוף ליח

 רודפים לפתע ניראו ילדים שני האיצטדיון.
הרא בעצירה רגליהם. כוח בכל אחריו,

 והחלו מאחור, עליו ניתלו •שלו שונה
השוט אחד האחורי. החלון על הולמים

 :וצעק עליהם עט למקום -שנקלע רים׳
משוג אתם, מה מהאוטובוס! ״תקפצו

!״י עים

האו את להדביק הספיק לא השוטר
 האוטובוס הילדים. את ולהוריד טובוס

נש עליו, התלויים הילדים, ושני התרחק,
 מה ״הו-הא, השוטר: לעבר צועקים מעו

אותה!״ אכל השוטר גם קרה,
<*

כ׳
 | תל־אביב, מכבי של שרוף ך<:|ן!1\1

 נלקח כשהוא נראה 'חייל, 11111\
 ן את לעזוב שסירב אחרי השוטרים, על־ידי

ו ז־גן.1רמ באיצטדיון המשתתפים שער
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