
ס עי שו ^ ס. ש ^י  ונאמו מימוניאן טאשנקו, הרוסית, הנבחרת משחקני שלושה צנו
 הסתכלו מהצד, ישבו השלושה אכדיה. מלון מרפסת על פרנסים, ורינה זהבה בחברה

לרקוד. והזמינום ורינה. זהבה אליהם שנינשו עד לרקוד, נערה להזמין העיזו לא ברוקדים,

? בכרטיסים סיפסר מי
 שהכריזו ענק מודעות שבועות׳ כשלושה לפני כרחובות, הופיעו אשר ך*
 ברמת־ וברית־המועצות ישראל נבחרות בין בכדורגל הגומלין משחק תאריך על ^
בשיאה. הקהל התענינות כבר היתד, גן,

 התענינו לא ילדותם ימי שמאז מבוגרים מהו, כדורגל מעולם ידעו שלא אנשים
 אלה, כרסיסים לרכוש כדי במודעות שצויינו המכירה למקומות מיהרו בספורט, כלל
רוסית. קבוצה בהופעת לחזות כדי

 קופות לפני המוקדמות הבוקר משעות והמתינו במיוחד, שהזדרזו אלה גם
 אז היו נמכרו. הכרטיסים כל להם: שבישרו צנועים בשלטים נתקלו המכירה,
 למכירה הכרטיסים את הקופות בעלי הורידו שמה הנורא החשש את שהביעו

 כמות קיבלו הקופות בעלי כי התברר מוצדק. היה לא חששם אולם השחור. בשוק
רשמי. באופן כך על שנודע לפני רב זמן עוד כרטיסים של מאד, קטנה קטנה,

 גורל על דורש לכל הסבר נתנה עצמה הכדורגל התאחדות כשורה. נראה הכל
 למועצות ברובם חולקו הם כרטיסים. אלף 60 הודפסו זד, הסבר לפי הכרטיסים.
 לצבא במפעלים, פועלים לועידי תושביהם, למספר יחסי באופן ולקיבוצים המקומיות
 הערים בשלושת חופשית למכירה הוקצו כרטיסים, אלף 20כ־ השאר, ולמוסדות.
זולים. עמידה כרטיסי אלפים 10מ־ למעלה היו אלה, מתוך הגדולות.

 את והחרימה המשטרה התערבה לשוק, לצאת עמדו שד,כרטיסים ברגע אולם
 ■מעונינת שהיתר, הכדורגל התאחדות פשוטה: היתד, לכך הסיבה העמידה. כרטיסי רוב

 והדפיסה סנטימטר 30 עמידה מקום לכל הקציבה זה, חד־פעמי הכנסה מקור לנצל
 40 של שסח לפחות יוקצה עומד שלכל כך על עמדה המשטרה כרטיסים. יותר

הכרטיסים. עודף את והחרימה מרובעים, סנטימטר

ובישרו הארץ ערי ברחובות שהופיעו הרוסיים הכדורגלנים למראה מכליה יצאה הארץ

סובייטית פלישה

ם כי ו ם. חי י די ד  סנירלוב הצעיר השחקן עצמו את מרגיש ומעריצות מעריצים קהל מוקף ה
 כוח עצר לא לבסוף אולם חבריו, כשאר אדיש להישאר ניסה תחילה בבית. כמו ממש )18(

פנים. ועווית ידיים בתנועות משפטים כמה עמה החליף הישראלית, הנערה קסמי בפני לעמוד

 שנועדו 'הכרטיסים היו המוחרמים הכרטיסים שכל בעובדה רע ראה לא איש
 חלק גם להחרים שאפשר בדעתו כלל העלה לא איש החופשי. בשוק למכירה

למיוחסים. שנועדו מהכרטיסים
¥ ¥• *  שבועות שלושה כבר הכרטיסים אזלו הרשמיים המכירה כמקומות ם ^

רב, במספר כרטיסים נשארו בהם מקומות וכמה כמה היו הרי המשחק, לפני
 עליו היה אלו. כרטיסים לקנות יכול היה אדם כל המשחק. לפני האחרון הרגע עד
 אבירי או ספסרים אלה היו לא בכרטיס. הנקוב מהמחיר כפול מחיר לשלם רק

 המוכרים מופרזים. מחירים עבורם וגבו אלה כרסיסים בידיהם שהחזיקו השחור השוק
והפועל. מכבי של הספורט אגודות מרכזי אלא היו לא

 הרואים אנשים מאד, פיקחים אנשים הם אלה במרכזים היושבים האנשים
 ללא הלאומי, הספורטאי המבצע הופקד שבידם האנשים שהם ומכיון הנולד. את

, זהב. מכרה לידם נפל כי הבינו ציבורי, או ממשלתי פיקוח שום
 טיפוסים כמה יעשו המשחק שלפני שבימים הרעיון את לשאת יכלו לא הם
 מוכנים כבר אם בספסרות. כרטיסים במכירת שחור הון רוחים ורודפי שפלים

 למארגני ולא לספסרים, זאת ישלמו מדוע מופרזים, מחירים לשלם האזרחים
המבצע?

 שיצאו שבשעה כך הכרטיסים, שהודפסו לפני עוד תוכנן הוא גאוני. היה הרעיון
 מהשאר שנבדלו כרטיסים אלפי כמה ביניהם היו הדפוס למכבש מתחת הכרטיסים

 הועברו לא הכרטיסים חשש. כל אין למחיר. ציון כל עליהם נשאו שלא בזה
 בחלוקה נמסרו הם ומשולש, כפול מחיר עבורם לגבות שיוכלו כדי השחור לשוק
לאוהדיהם. למכרן יוכלו שאלה כדי והפועל, מכבי אגודות למרכזי שווה

 עליו צוין שלא הכרטיס עבור מחיר שום מאוהדיהם דרשו לא האגודות מרכזי
הכרטיס. ממחיר כפול בסכום לאגודתם תרומה ביקשו רק הם מחיר.

 שספסרו בזה המשחק, בכרטיסי ספסרות כל הישראלי הספורט שליטי מנעו בך
בכרטיסים. בעצמם

★ ★ ★ גבוהים, כה הינם הכרטיסים מחירי מה לשם יבינו שלא אנשים אולי שנם *
 ודאי אלה אנשים מחיריהם. את להכפיל הספורטאיות האגודות נאלצו מה ולשם *

 ,לברית־ד,מועצות שנסעה הכדורגל נבחרת של ההוצאות גדולות מה יודעים לא
 המשלחת מנהלי את שחייב מד, בפאריס, צורך כל ללא ימים שבוע מכן לאחר ונפשה

 כיס דמי ליום דולר עשרה הכדורגל, התאחדות מצד אישור כל ללא לעצמם, להקציב
והאיכסון. הכלכלה הוצאות מלבד

 שהם המשלחת מנהלי הוכיחו כספו, את שמבזבזים הצבור יחשוב שלא וכדי
 חצי רק יותר, הרבה קטנים כיס דמי נתנו למשל, לשחקנים, לחסוך. גם יודעים

לעצמם. שנטלו מהסכום

אימוניהם יותר. קשה אימונים ?סידרת כפתיחה באויר ניתורים מנתרים כשהם רמת־גן, הגומלין. משחק לקראת הרוסים התאמנו ביומו יום מדי כמעט יסודיים. אימונים
הירוב. לשער פריצה תרגילי לשער, בעיטות בכדור, השתעשעות שוודית׳ התעמלות מכילים: באיצטדיון הסובייטים הנבחרת שחקני נראים בתמונה רב. סקרנים קהל משכו אימוניהם


