
צ האחים שואלים לקבוע,״ אפשר ״כיצד
 אוהד דווקא הוא התפוח זורק ״כי דוק,

לעירעור, מחכים הם תל־אביב?״ שימשון
 באופן מסתובבת המישטרה כי וטוענים

 אנשים ועוצרת בשכונה קבוע
 הוא גם כהן, יוסי הוא אחר זועם אוהד

הת שהדברים מצטער כהן הכרם. תושב
״א למעצרים• והגיעו כזאת בצורה גלגלו
 אומר המושבעים״, הקבוצה אוהדי נחנו,
ו אובייקטיביים יהיו שכולם ״רוצים כהן,
ה כשעיר-לעזאזל. אחד אף יענישו שלא

האוהדים.״ של בנישמתם היא קבוצה
 אחד כל

להיכגס יכול
 במיגרש השבוע שגי ביום יקרתי ףי
ב הנמצא שימשח, של האימונים ■

 מדד היו השחקנים גני־התערוכה. כביש
כאים.

 ונבחרת הקבוצה שחקן דמתי, גידעון ^
 ולמה כיצד מבין אינו כי לי אמר ישראל,

הקבוצה. מנהל צבי, פינחס דווקא נעצר
 אומר לחדרים,״ להיכנס יכול אחד כל ״הרי

רוצה. שהוא מה כל ולקחת ״לשים דמתי,
 סי ז ורימונים נשק עם לנו יש עניין איזה
ה את שם לשתול ענייו היה למי יודע

ז״ האלה דברים
 המישטרה כי מספרים, אחרים שתקנים

 בצורה שם מונח היה שהנשק להם אמרה
גלויה.

 תל- עירית הבהלת חבר יהודאי, בן־ציון
 מבין אינו הוא נוח. שלא מרגיש אביב,

תע שהעיתונות ומקווה בקבוצה קורה מה
שקעה. שבו מהסבך לצאת לה זור

 סירב הקבוצה, מהנהלת כהן, יהוידע
 יודע אינו כלל הוא כי לי והודיע להצטלם,

 הוא מתעניין. ואינו בקבוצה נעשה מה
 ויחד המאמן, שניאור, יצחק של ימינו יד

 לשים- ועבר תל־אביב מכבי את עזב איתו 1
 באותו לישיבות מתכנסת ההנהלה שוו. ך

 יודע אינו כהן אך הנשק, נמצא שבו חדר
ה בשטח רק מתעסק הוא כך. על דבר

הקבוצה. של ספורטיבי
סי חביב, בחור כהן, אלי הקבוצה, ראש

 השחקנים נפגשים שבת יום בכל כי לי פר
 מביא אחד כשכל רמת־אביב, במלון
המיק־ ברוב למישחק. מוכן התיק את עימו
מפ יש אנשים ולכמה פתוח המקום דים

תחות.
של מיקרים כמה ״היו כהן, מספר ״פעם,״

הנב ושחקן הקבוצה קפטןומתי
רמ גירעון הלאומית, חרת

ספק. ללא בושל, העניין כי טוען תי,
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על־ידי שהובאו מכוניות, נשרפו העיר, במרכז הנמצאת השכונה,

 הקבוצה. הענשת על כמחאה בעיר, שונים ממקומות השכונה צעירי
 וכי גרוטאות אלא אינן שנשרפו שהמכוניות טוענים האוהדים

חדשות. מכוניות שרפו כאילו הפרשה, את ניפחו העיתונאים
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טוב. לשחק ימשיכו המעצרים, שלמרות נשבעו, הקבוצה שחקני המעצרים. אחרי יומיים

והשופ למיגרש חזיזים זורקים שבת כל
מילה. אומרים ולא מהם פוחדים טים

 שלא אנשים סתם עוצרים שהם ״זה
 יעזור ולא עלינו ישפיע לא זה גם קשורים,

שיהיה. מה ויהיה אחד לאף
 דבריו סוף !״פלישתים עם נפשי ״תמות

שרוף. אוהד של
ה השתלשלות את לי סיפר אחר אוהד
אר שיחקו שבועיים לפני בשבת : עניינים

קבו ביפו. בלומפילד במיגרש קבוצות בע
פתח־תיקווה. מכבי נגד שיחקה שימשון צת

 גבי היו מישחק באותו השופטים שני
 אסולין, ודוד המרכזי, השופט שהיה לוי,

(קוון). קו שופט שהיד,
 שוש- ויוסי מלכה אבי שימשון, שחקני

ה שנזרק בעת לשער קרובים שהיו שנה,
 ממכבי ממן ברוך השחקן כי סיפרו תפוח,
ב והקהל בעיטת-קרן לבעוט עמד חיפה
 הוציא שבגללו וצעק, אותו קילל 11 שער

 בשבוע מהמיגרש כהן אבי את השופט
הקודם.

 בעצם שהיה התפוח הושלו רגע באותו
 פגעה התפוח חתיכת תפוח. שארית רק

ברגלו. אסולין, דויד הקו בשופט
 ה־ את לוי השופט הפסיק רגע באותו
 זו חסרת־תקדים החלטה בעיקבות מישחק.

 ב־ המהומות התחילו הכדורגל, שופט של
;■ אדדהה געשי כרם-התימנים.

 זאת שייכו אז בכרם־התימנים. עברינות
 השתנתה, הקבוצה תשתית היום לקבוצה•
 מרמת- גם האיזורים. מכל מגיעים שחקנים

משכונודהתיקווה.״ למד, משיכון אביב,
 ״התחת
שלגו״

 שוק־ד״כרמל מסיסמאות אחת ף^)
 שימשת. של מושבע אוהד פגשתי י■'
 אנשי ״אנחנו :ואמר מאוד נרגז היד, הוא

 העניין כל הקישקושים. ולא המעשים
 המנ־ לא אם כזה, למצב מגיע היה לא

 האוהדים הקבוצה. על שליכלכו אייק
 לשבת לנו אומרים הקבוצה של הזקנים
 גיתן לא אנחנו אבל העירעור. עד בשקט

 לדפוק שרוצה מי לכל שלנו התחת את
!אותנו

ר בלגאן, ולעשות לצאת ״כשהחלטנו
 של לב תשומת־ לעורר הכל בסך צינו

 שזרו־ גרוטות מכוניות, שרפנו הציבור.
 וככובשים. נחליאל ברחוב בכרם, קות
 שום בהן שאין מפורקות מכוניות אלה

 מיג־ לאיזה זרק שמישהו גרוטות חלקים.
בהן. השתמש לא ואף־אחד רש

 מה. יודע מי כאילו כתבו ״בעיתונים
 כזה. משהו או ׳82 מודל פונטיאק איזה

 אנשי- את וללכלך לנפח בשביל רק זה כל
 הקבוצה של שרופים אוהדים אנחנו הכרם.
 ספורטיבי. מישחק זה מה יודעים ואנחנו
 של האוהדים כמו בלגאן עושים לא אנחנו

נוס עם אוטובוסים ששרפו בני־יהודה,
ש ירושלים, בית״ר אוהדי כמו ולא עים,
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יימשכו, שהמהומות שם, בעילום אמרו, אחרים אוהדים בשכונה. האחרונים מאורעות
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