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על שעבר בשבוע שהונח המיכתב, ויינברג. (״בונזה״) בנימין

 שהיא חיפה, פועלי מועצת מזכיר ורטמן, משה של שולחנו
 השחקנים בחריפות. מנוסח חיפה, הפועל של המניות בעלת

צידון. אמנון הקבוצה, הנהלת יושב־ראש. את בו מאשימים

 הסעד נוווגדו׳
 אשיודם1 חיכה

ירו את
 באחרות הזונהדה

 דהתדוווות
הקבוצה,

 שדה שבאוטונום
 השיש, עישנו
 מאוש־ם והוא
שפיגרו את

□,השחק[ בהסתה

הנוודגו בקבוצת סורס
האו בחלל התפשט החשיש יח ך*

 של הכדורגל קבוצת שחקני טובום. ן
 איש אך מבטים, החליפו חיפה הפועל

 היו לא הסם מעשני פה. פצה לא מהם
ש אוהדים, אלה היו השחקנים. מבין

 לא איש השחקנים. לאוטובוס הצטרפו
 כבתוך באוטובוס עשו הם אך הזמינם,
שלהם.
 בעת חודשים, כשלושה לפני קרה זה

 ב- מצפייה חזרו חיפה הפועל ששחקני
ונבח ישראל נבחרת בין הכדורגל מישחק

 באיצטדיון שהתקיים צפון־אירלנד, רת
אוטו הועמד השחקנים לרשות רמת־גן.

 זה לאוטובוס וחזור. הלוך שהסיעם בוס
הבלתי-קרואים. הנוסעים הצטרפו

 חיפה הפועל שחקני חשים רב זמן מזה
הקבו על פליליים גורמים של בהשתלטות

 ביריו־ של בהופעתם מתבטא הדבר צה.
 ולמישחקיה. הקבוצה של לאימונים נים

 בישיבה מסתפקים אינם אלה עבריינים
 מבלי האחרגם. האוהדים עם יחד ביציע,
 לחדרי- נכנסים הם בעדם יעצור שאיש

כב בהם ועושים השחקנים, של ההלבשה
 סביבם משרים שהם האימה שלהם. תוך

 למישחקי שלהם כרטיס־הכניסה את מהווה
הקבוצה.

סו הבריונים  הי
המוראל את 7^

*  הקבו- ממחסני ורע. הלך זה צב ן
י  החל בקריית־חיים, באיצטדיון צדו, ■

נג האימונים בעת ספורט. ציוד להיעלם
 שהיו השחקנים, בגדי מתוך כספים נבו

 אבי מהשחקן בחדרי־ההלבשה. תלויים
 האופל מכונית מפתחות נגנבו קאופמן
 שהוא בעת בה טיילו והגנבים שלו, רקורד

 הפכו הקבוצה של חדרי־ההלבשה התאמן.
וה והימורים, למישחקי־קלפים למועדון

 בין להתרענן לעצמם מרשים עבריינים
האמ בחדרי ולהשתמש להימור הימור
 מיש- או אימון אחרי השחקנים. של בטיה

 רצוצים חוזרים היו כשהשחקנים הק,
 להם מתברר היה לחדרי״ההלבשה, ומזיעים

חמים. מים נשארו שלא
 של מתנאים נהנתה העבריינים קבוצת

 הפועל היתד. כאשר שחקנים־לכל־דבר.
השחק היו למישחקי־חוץ, יוצאת חיפה
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הקבוצה, קפטן היותו בתוקף שעמד, מפני לו מתנכלים כי טוען

 לחקירה שעבר בשבוע הוזמן בומה השחקנים. של מאבקם בראש
 בומה לטענת מישחק. שמכר שמועות בעיקבות אזרחי, במודיעין

המיכתב. פרשת לאחר שמו יאת להכפיש שנועדה עלילת־שווא, זוהי

 לאוהדים לאפשר כדי להצטופף נאלצים נים
באוטו חינם מנסיעה ליהנות הפליליים

 לשיאם הגיעו הדברים השחקנים. בוס
במ סמים לעשן החלו העבריינים כאשר

 שלאיש העובדה השחקנים. עם אחת חיצה
 להתלונן, או להם, להעיר האומץ היה לא

 גדר. כל יפרצו ש גרמה
מוראל על העבריינים של השפעתם

המש המצב הרסנית. היתה הקבוצה שחקני
 השפיע ביריונים, לקבוצת כניעה של פיל

 היעלמות השחקנים. של כושרם על נפשית
השחקנים בתנאי והפגיעה הספורט ציוד


