
ה לא י  המישחק זהו י בדרבי הי
 איזוהי הקובע בכדורגל, ביותר החשוב

בעיר. ביותר הטובה הקבוצה
 :כדורגל קבוצות שתי יש בפתח־תקווה

 עבר בעלת שהיא הפועל, קבוצת האחת,
 כנחום ידועים שחקנים בה שיחקו מפואר.
 ויעקב רצבי זכריה קופמן, בועז סטלמך,
 על פתח־תקווה את העלו אשר ויסוקר,

 הכוכבים זזיו הם בארץ. הכדורגל מפת
 למיגרש בעיר האוהדים את סחפו אשד

 מכבי, קבוצת השנייה, הקבוצה הפועל.
 היא משלה. במיגרש זכתה לא עדיין

 האיצטד־ יציעי הפועל. במיגרש משחקת
משול צופים אלפים בחמשת התמלאו יון

 אחד בחלק :מחנות לשני שהתחלקו הבים,
 יחד, כולם ומולם, הפועל אוהדי ישבו
מכבי. אוהדי ישבו
 פתח־תקווה, עיריית ראש תבורי, דב

 עד שלו הוולור במכונית להגיע הצליח
 ממושבו מאוד קצר במרחק המיגרש, לקצה

 קשה המכובדים. האורחים בספסל הקבוע
 הדרמטית מכניסתו להתעלם לקהל היה
המישטרה מפכ״ל של אחיו תבורי, של

 אוהד ״הוא אמרו: הליחשושים לשעבר.
 למיגרש ראש־העיר של קשריו הפועל״.

פסי למד שבהם בימים עוד התחילו זה
 שימש ולפרנסתו באוניברסיטה כולוגיה

הפועל. באיצטדיון סדרן
 תחנת מפקד היכל, ראובן הגיע אחריו

 לפקח כדי בא לא הוא בעיר. המישטרה
 במקום, לסדר שדאגו הרבים, השוטרים על

 היווה אשר במישחק לחזות כדי אלא
בעיר. תשומת־הלב מוקד את

 מכבי, אוהד לוין, ירוו ליציע כשנכנס
 להזהירו כדי לקראתו, השוטרים מיהרו

 מושבי בין המפרידה לרשת יתקרב לבל
 סיבה להם היתה המיגרש. לבין היציע
בדר — אלימות מתיגרות לחשוש טובה

 המישחק הגיע לא בפתח־תקווה הקודם בי
 שערים חמישה שהובקעו לאחר לסיום.
 ניסים שחקן־מכבי החל הפועל, לשער

או להנאת ראווה, במישחק לכדרר כהן
 אוהדי מטרתו. את השיג הוא מכבי. הדי

 אגרופים להגיב. מיהרו הפגועים הפועל
 ב- והסדרנים מכבי אוהדי לעבר הנופו

השופט את לפתו הפועל, מאוהדי מיגרש,

 פיטוסי, והרצל השער מבשל רבינסון, דורוןוהמבקיע המנשר
המשותף, המיבצע אחרי התחבקו המבקיע,

בצה״ ליחידתו מייד חזר דורון, המבשל, המישחק. בתום למכביס יתרון שקבע

1 קדחת ־ לבוא פחד בעיר מכבי ירו

 על עמד אשר מכבי- של האוהדים יציע זהוזועמים האוהד׳□
 עם הסכימו לא הס המישחק. שלבי ברוב הרגליים

נראה התמונה באמצע השחקנים. את יעוררו שלהם שהצעקות ששבו השופט, החלטות

 להימלט הצליח הוא אך בגרונו, שריר
הסיום. שריקת לפני עוד מידיהם

 השווה ;,שחקן
מיליוכיס״

 השד החליט בשבת האחרון דרכי ^
 תרופה להקדים יצחק בן עובדיה פט •—

 הסמוך בצריף להסתגר בחר הוא למכה.
ש לכך ודאג מהמיגרש, היציאה לשער

 לפני עוד אותו. יכתת רבים שוטרים
 בשחקנים הפציר הוא הפתיחה שריקת
ה את להתסיס ולא הוגן מישחק לשחק

אוהדים.
 מכבי אגודת יושב־ראש מנדל, מנחם רק

 בהעדרו הבחינו המאמנים הגיע. לא
ספ על מקומם את תפסו כאשר רק
הקבו מנהלי לצד המילואים, שחקני סל

 יכול לא שיושב־הראש שמועה רווחה צות.
 הדרבי. מישחק שיוצר במתח לעמוד היה

 לחזות נסע שמנדל הסתבר יותר מאוחר
להי כדי בהרצליה, הכדורגל במישחק

הפועל. מאוהדי מלט
 עלי זרקו שבו הקודם, הדרבי ״אחרי

 מנדל, מנחם אומר ובקבוקים,״ תפוזים
 לדרבי.״ יותר בא לא שאני ״נשבעתי

 מהעיר, לברוח נוספת סיבה זו היתד■
 המיש- תוצאת ״אם מכבי, אוהדי אומרים

 היינו אותנו, משכנעת היתר לא חק
 בגרונו.״ אותו תופסים
 דמות במראהו המזכיר מנדל, מנחם
 עליכם, שלום מסיפורי טיפוסית יהודית

 באגודת ביותר החזק האיש היום הוא
השח את קנה הוא שנתיים לפני מכבי.

הארצית בליגה ששיחק כהן, ניסים קן
הבורח

מכבי קבוצתו,

 יאגוד יושב־ראש מנדל, מנחם
 מאיו מאוד חשש הוא הדרבי.

ותוצאת למהלך פתח־תקווה.


