
אל עהד וחיזבאללה
דיווח מתוך לבנון

קבוצת אוהדים חדשה בקרואטיה
האם הם ישימו סוף לשחיתות?
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12 עמודים

)זה אחלה גיליון(
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היציע האדום הינו עיתון אוהדים ללא כוונות רווח אשר שם לו למטרה להיות עיתון חופשי, איכותי וצודק.
התוכן בעיתון יכלול את מידע המעניין ביותר על תרבות האוהדים בעולם, בארץ ובירושלים לצרכי פנאי והעשרה.

העיתון הוא יוזמה פרטית של מספר מצומצם של אוהדים, 
אנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו ונצליח להמשיך את העיתון. 

יודעים לעצב, לצייר, לכתוב, משהו על ליגה א?
או שאולי אתם יודעים משהו על כדורגל? 

רוצים להצטרף? צרו קשר! 
fanzinekatamon@gmail.com

עיתון אוהדים - בשביל אוהדים

אוהדות ואוהדים יקרים 

בעשרת הימים האחרונים כתבנו לכם בפייסבוק את כל הסיבות למה 
ולהגיד  לעשות  להגדיל  רוצים  אנחנו  בקטמון.  פאנזין  צריך  לדעתנו 
 White-למה כל הקבוצות צריכות פאנזין. כמו שבחורים נחמדים מ
Angels כתבו לנו בגיליון הזה, מועדון כדורגל הוא ארגון חברתי, 
רוצים לתת את כל מה שאפשר  הוא מתחיל מלמטה למעלה. אנחנו 
יותר  משמעותית  יותר,  טובה  אחרת,  קהילה  תהיה  שקטמון  בשביל 

ומלוכדת יותר.

החברה והקהילה היא ההצדקה לקיום שלנו ואנחנו באמת מאמינים 
שפאנזין היא במה שיכולה לקרב בינינו. לכן נלחמנו משחק בית אחר 
משחק בית להוציא לכם גיליונות, שיכול להיות שלא כולכם קוראים, 
ויכול להיות שחלקכם אפילו שונאים, אבל האמנו בזה והצלחנו לעמוד 
ביעד שהצבנו לעצמנו – לשרוד עונה ולהוציא מינימום 10 גיליונות. 
החיזוקים,  התרומות,  על  תודה  בדרך,  שעזר  מי  לכל  רבה  תודה 
קודם  גיליון  הבאה.  בעונה  גם  להמשיך  בשביל  להם  זקוקים  אנחנו 
סגרנו בפעם הראשונה עם הפסדים כבדים, אנחנו ממנים את הוצאת 
הפאנזין מכיסנו, אנא, חייכו בחזרה אל הבחורים עם הקופה )שהם מי 
שכותבים את העיתון אם זה לא היה ברור( ושלשלו שלושה שקלים, 
זה כל מה שאנחנו צריכים, הכל חוזר לקטמון, אחרי תדלוק התחביב 

העיתונאי שלנו. 

שנאבק כמו שצריך על העלייה ויאללה הפועל, 

שלכם,     

צוות היציע האדום     

תוכן גיליון זה
3 על הסקציה מהצפון | 4 סיקור 

משחקי החוץ | 6 המלאכים הלבנים 
מקרואטיה | 8 כדורגל ומפלגת האל

11 חיים ברעם

הפועל עולה!
קול קורא לכותבים
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מאת: דון רפאל

ושמאלה  ימינה  מסתכלים  אתם  אם  שנתחיל,  לפני 
והיציעים לא צבועים בצבע אדום – כשלנו. זה המאני 
טיים. אנחנו חייבים להביא את כל המשפחה, המכרים 
והחברים בפייסבוק שאנחנו פגשנו בכינרת בכיתה י”ב. 
אם הם לא אדומים צריך לוודא שבמשחק מול קריית 
כעת  ניצבת  מולכם  יקרים,  אוהדים  יהיו.  כן  הם  אתא 
וכך  היריבה המסוכנת ביותר שהייתה לקטמון מעולם 
מלא  בהרכב  אנחנו  שאחריה.  המשחקים  בשני  יהיה 
הפעם, מאמן, מסג’יסט וכל הסגל. מולנו ניצבת יריבה 
אחת  נקודה  היא  העונה  סוף  עד  שחייבת  מה  שכל 

בשביל להישאר בליגה.

הנתון המסוכן הזה מחמיר את המשחק שעיניכם רואות, 
כאשר למעשה היריבות הבאות שלה הן הפועל הרצליה 
ללאומית.  העלייה  על  נגדנו  הנאבקות  נשר  ועירוני 
קשים  להיות  עתידים  הקרובים  המשחקים  כל  כאשר 
ביותר, עם האווירה שטדי מייצר והמאבק על הישרדות 
הקבוצה, יש לצפות שהיריבה הצפונית ביותר לא תקל 
על  שנלחמת  לביאה  לראות  עתידים  ואנו  בדבר  עלינו 

הישרדותה. 

נגדנו,  היריבה  הקבוצה  של  במוטיבציה  די  לא  אם 
נהריה  בית”ר  אלינו אחרי שניצחה את  מגיעה  מעלות 
1-2 במחזור הקודם, וניצחה את קריית אתא, אשר אותה 
נפגוש בסיום העונה, בתוצאה 2-1 לפני כשני מחזורים 
2-1 חוזר על עצמו הרבה בעונה הזאת  והמספר הזה, 
היא  אך  יחסית  יעילה  התקפה  לקבוצה  מעלות.  של 
בעלת ההגנה השנייה בעליבותה אחרי אום אל פאחם 
המפוררת. אם נעבור את יתרון/מכשול הביתיות שעשוי 
לעיתים לתדלק את המנועים של היריבות במוטיבציה 
גבוהה, עוד נקודת תורפה שאנו נתקלים בה היא בעיית 

הצהובים.

קריית  מול  האחרון  למשחק  מלא  לסגל  זקוקים  אנו 
אתא, כי אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שהמאבק 
אנו  שבו  למשחק  נכון  האחרון.  הרגע  עד  יסתיים  לא 
המשחק  את  בעבורנו  ניצח  אשר  צבאג,  עוז  עוסקים, 

וגולן חרמון, צריכים לדאוג שלא  נגד מעלות,  הקודם 
לספוג את הצהוב החמישי שלהם שימנע מהם להיות 

איתנו מול קריית אתא. 

לסיכום, הכל תלוי בנו. עלינו להיזהר מאילן טל )37(, 
 15 כבר  כבש  אשר  מעלות,  של  נלאה  הבלתי  חלוצה 
שערים במהלך העונה. עלינו לדאוג לכך שמעלות לא 
 ,joga bonito ינצלו את תורפת הצהובים שלנו ולשחק
לתקוף, לא לפחד, להחזיק בכדור ולא לעשות עברות 
במהלך  דרכנו  הייתה  לא  זו  אם  מיותרות.  פעולות  או 
העונה, זו צריכה להיות הטקטיקה שלנו במשחק הזה. 

נשר  מול  במשחקיהם  הצלחה  הרבה  למעלות  שיהיה 
והרצליה, הרבה הצלחה לבית שאן מול הרצליה 

ויאללה הפועל!  ★ 

הקבוצה הצהובה שצריכה נקודה
מול מי אנחנו משחקים עכשיו? במה הם חזקים ומה הם מייצגים? עשינו גוגל בשביל שאתם לא תצטרכו.
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מאת: פרעה )לא הרשע, אחד אחר(

)לא  ההפתעה  למרבה  רב.  שלום  והקוראים  לקוראות 
באמת( אף אחד לא התנדב לקחת על עצמו את תפקיד 
סיקור המשחק הקודם וכך יצא שהמשימה שוב נפלה 
עלי. כמו שאמרנו גם בגיליון הקודם, אם מישהו חושב 
שהסיקור לא מקיף מספיק, לא מקצועי מספיק, חובבני 
שאתם  הוא  לכם  לומר  לי  שיש  מה  אז  רשלני  ואף 
ספורט  כתבי  להיות  להתנדב  מוזמנים  ומאוד  צודקים 

של “היציע האדום”.

על  לדבר  ונעבור  בזוטות  להתעסק  נפסיק  עכשיו 
המשחק עצמו. המשחק שהתקיים בבית שאן סיפק לנו 
הזדמנות לבקר באצטדיונה של קבוצה קטנה, מעיירה 
מפוקפק  יאמרו  ויש  מרשים  עבר  בעלת  אבל  קטנה, 
שבה  לתקופה  כמובן  היא  הכוונה  במחלוקת.  ושנוי 
בית שאן שיחקה בליגה הלאומית )שהייתה אז הליגה 
הראשונה( ובעיקר למשחק סוף העונה נגד ביתר, בשנת 
1998, המכונה “משחק השרוכים” – בו הפסידה בית 
שאן וביתר זכתה באליפות, תוך כדי כך ששחקנה של 
פנדל  והחמיץ  עצמו  על  התעלה  טייב  איתן  שאן  בית 
)הוא בעט את הכדור לשמיים(. איתן קשר את שרוכיו 
ברחבה בזמן מתקפה של ביתר ומכאן מקור השם. חוץ 
כולו  שמוקדש  סרט  גם  קיים  הזה  המפוקפק  מהעבר 
לקבוצה ונקרא “בית שאן סרט מלחמה” משנת 1996.

הגענו לאצטדיון המרגש שמהיציע שלו אפשר לראות 
הגלעד  הרי  ואת  מואב  הרי  את  מאוד  יפה  בצורה 
לפני  באילת  המשחק  את  הזכיר  קצת  זה  לי  שבירדן. 
על  להשקיף  היה  אפשר  שם  מהיציע  שגם  שנתיים, 

הממלכה השכנה.

צבאג  עוז  ה-9  בדקה  כאשר  טוב  די  התחיל  המשחק 
פנדל  שרק  השופט  ה-26  בדקה  ל1-0.  אותנו  העלה 
אני  להישרק,  צריך  היה  לא  רבים  שלדעת  מקומם 
ממושחת  פחות  לא  הוא  הזה  שהשופט  חושב  אישית 
ניצל את  )לכאורה(! אבי מלכה שחקנה של בית שאן 
המחדל והשווה ל-1-1 מהנקודה הלבנה. בדקה ה-35 
זה שוב היה עוז שהעלה אותנו ל-2-1 וירדנו למחצית 
כשידנו על העליונה. המחצית השנייה נראתה פחות טוב 
ולמרות זאת כבר הרגשנו שאפשר לחזור לירושלים עם 
ניצחון, אבל “סהר כהן” הבית שאני הגיע בדקה ה-90 

השווה ל-2-2 וגזל מאתנו את הניצחון.

בית  אוהדי  היה חשש שיהיו בעיות עם  לפני המשחק 
ולא  התבדו  החששות  איתנו  לריב  יחפשו  ושהם  שאן 
היו שום תקריות לפני המשחק. ביציע המופרד בגדרות 
אוהדי בית שאן התגרו בנו קצת והאוהדים שלנו ידעו 
להתעלם בצורה יפה למעט שני אוהדים שלנו שבצעד 
ילדותי ביותר התחילו לקרוא לעבר היציע של בית שאן 
כמה  כעבור  השתתקו  הם  אבל  סקסיסטיות,  קריאות 
שניות, שכן אף אחד לא שיתף איתם. בית שאן עודדו 
כמה  המשחק  בסיום  המשחק.  במהלך  סבירה  בצורה 
מאוהדי בית שאן נצמדו לגדרות והביעו בהבעות פנים 
ושולח  לאחור  כנפיו  פרפר שמותח  ידיים של  ומחוות 
את חזהו קדימה. זה נמשך קצת מחוץ ליציע. דבר אשר 
הוביל את המשטרע לעכב אותנו בתוך היציע. אוהדי 
לא  שבאו  כלאחר  נעלמו  התלהמו,  אשר  שאן  בית 

נרשמו תקריות אלימות.

סיקור משחקי חוץ
מחזור 27: בית שאן נגד הפועל קטמון ירושלים
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טבלת הליגה - מחזור 27

ליגה א’ צפון
נק’שע’מש’קבוצה

274260הפועל קטמון ירושלים1

273658הפועל הרצליה  2

272557עירוני נשר3

271547מ.ס. גבעת אולגה4

271644מכבי ע.קרית אתא5

272444הפועל בית שאן6

27643הפועל מגדל העמק7

27036מכבי דלית אל כרמל/יוקנעם8

27-935מכבי סקציה מעלות/תרשיחא9

27-1632מכבי צור שלום10

27-230הפועל חדרה11

27-729מ.ס. כרמיאל צפת12

27-829הפועל איחוד בני מג’ד אל כרום13

27-1027הפועל אסי גלבוע14

27-525בית”ר נהריה15

0*27-107מכבי אום אל פאחם16
*למכבי אום אל פאחם הורדה נקודה בשל שיתוף שחקן שלא כדין
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בפעילותו  הידוע   WHITE ANGELS האוהדים  ארגון 
בכלל,  והבלקני  הקרואטי  בנוף  הנדירה  פאשיסטית  האנטי 
 NK את  והקים   NK Zagreb הישנה  מקבוצתו  התנתק 
בעילום  להישאר  העדיפו  והם  אליהם  פנינו   .Zagreb 041
שם, עם זאת קיבלנו דעות מרגשות ומגוונות שאנו ממליצים 

לכם לקרוא. 

מאת: דון רפאל
ספרו לנו קצת על הקמת המועדון.

המועדון שלנו הוקם באחד בספטמבר 2014, על ידי כ-50 
אוהדים  )ארגון   White Angels-מה בעיקר  אנשים, 
 NK אנטי-גזעני היחיד למעשה בקרואטיה( האוהדים את
Zagreb, יחד עם חבריהם וחברי ארגונים לא ממשלתיים 

 White-ה עם  פעולה  ששיתפו 
הקבוצה  השנים.  לאורך   Angels
הקרואטית  בהתאחדות  נרשמה 

באופן רשמי ב-19.2.15.  

מכיוון  התקבלה  ההחלטה 
הרגשנו  שלנו,  הקודם  שבמועדון 
שאנחנו בנסיעה בכיוון אחד לעבר 
בקונסטלציה של  השמדה עצמית. 
פוליטיקה  בכדורגל,  הקיים  הכוח 
והחברה הקרואטית, לא התאפשר 
ונותר  צורה,  באף  להתבטא  לנו 
שלנו  המועדון  את  לראות  רק  לנו 
שהוא  רצינו  שלא  מה  לכל  הופך 
כבר  שאנחנו  בשלב  זה  וכל  יהיה 
מכורים.  כדורגל  אוהדי  נהיינו 
למען האמת, בעבור רבים מאיתנו, 
המצב ב-NK Zagreb היה בלתי 

התחיל  הרעיון  כל  שלנו.  בדרך  ללכת  בחרנו  לכן  נסבל, 
איפשהו בשנה שעברה, אני מניח שלכולנו הייתה המחשבה 
על הקמת קבוצת אוהדים בראש, פשוט מישהו היה צריך 

להגיד את זה בקול רם בשביל שנתחיל לעבוד על זה.

שרוי  בו  שהמצב  אומר  הייתי  לא  הפיננסי,  המצב  לגבי 
אנחנו  אז  כספית,  מבחינה  תובעני  הוא  כעת  המועדון 
מסתדרים טוב. ברור שהעלויות הכספיות יעלו, אך אנחנו 
נעמוד בציפיות, משום שיש לנו המון פעילות התנדבותית 
במועדון והמון שירותים ניתנים לנו בחינם על ידי חברים 
 85( 20€ וכד’. כל חבר מועדון משלם חברות שנתית של 

.)₪

קשה  זה  קשה.  מאוד  הייתה  הישנה  הקבוצה  של  העזיבה 
לצאת מקשר אינטנסיבי גם אם אתה נפגע בו רבות במהלך 

השנים. 

מי הם השחקנים? מה מרכיב את המועדון?

 White-ה של  אוהדים  הם  במועדון  השחקנים  רוב 
לא  הם  )טוב,  בכדורגל  יותר  מוכשרים  שהם   ,Angels
באמת כל כך מוכשרים(, בנוסף חלק הם חברים שלנו וחלק 
גאים  מאוד  גם  אנחנו  החברתית.  הרשת  דרך  אלינו  פנו 
בכך שהקבוצה שלנו מכילה שחקנים שהם מבקשי מקלט 

השוכנים בזאגרב. 

 NK Zagreb .כל המועדון מורכב על ידי מתנדבים גרידא
ללא  רוחבי,  במבנה  בו  המשתתפים  ידי  על  מופעל   041

גופים רשמיים כגון ועד מנהל או יו”ר עמותה. 

מול  אל  שעומדים  האתגרים  מה 
המועדון?

העונה הראשונה שלנו תהיה בשכונה 
של דוגבה, חלק ממטרופולין זאגרב 
קטן  מועדון  הקמנו  מסוים.  במובן 
יכולנו  שם  ביותר,  הנמוכה  בליגה 
את  לשכור  לעצמנו  להרשות 
מאות  כמה  והמגרשים.  המתקנים 
אוכלוסיית  שוכנת  משם,  מטרים 
בחרנו  זאגרב.  של  המקלט  מבקשי 
את מיקום המועדון בקפידה בשביל 
מבקשי  בין  אינטגרציה  ליצור 

המקלט לקהילה המקומית. 

במידה  להצניע  מנסים  אתם  האם 
הפוליטית  השייכות  את  מסוימת 

שלכם? 

את התשובה לכך נדע, ככל הנראה בצורה הטובה ביותר, 
כאשר האתגר האמתי הראשון יוצב מולנו. באשר לעכשיו, 
ברורים  הם  המועדון  של  הערכים  כל  עצמנו  לבין  בינינו 
גבי לבן במסמך  ובלתי מעורערים ואף מצוינים שחור על 
לאוויר  יעלה  שלנו  שהאתר  ברגע  המועדון.  של  המייסד 
חדשות  שלנו  המסרים  את  להפיץ  נמשיך  אנו  במלואו, 
לבקרים, למקרה שאיזה חכמולוג יפספס את דעתנו בצורה 

מסוימת.

מדוע חשובה לכם הפעילות החברתית?

מתחילים  אנחנו  שכן  למעלה,  מלמטה  מתחילים  אנחנו 
מהליגה הנמוכה ביותר בקרואטיה. מועדון כדורגל, כמו כל 

קבוצת האוהדים הצעירה בעולם

נראה יותר שחקני 
כדורגל גלדיאטורים 

שעושים פרסומות 
בפריים טיים של 

הסופר-בול, בעבור 
בולסי פופקורן שעושים 
סלפים ורואים בכדורגל 

רק אמצעי בידור.
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הוא  כאשר  רק  משמעות  בתוכו  מכיל  אחר,  חברתי  ארגון 
לדרישות  ועונה  הקהילה  עם  פעיל  באופן  קשרים  מתחזק 

שלה. 

כשאנחנו מדברים על העתיד שלנו, חלק מחברי העמותה 
הדבר  כמובן.  פחות,  וחלק  יותר  רבות  שאיפות  בעלי 
החכם ביותר לעשות הוא להציב בפנינו את המטרות שלנו 
בצורה ריאלית וליהנות מהעובדה שיש לנו מועדון כדורגל 
מזורגג משלנו, אמתי, כלומר, זה די מגניב! אנחנו עובדים 
בכל הקטגוריות במהירות  נוער  קבוצות  לנו  זה שיהיו  על 
האפשרית. השאיפה שלנו היא להביא כמה שיותר חבר’ה 
וישחקו  שישתלבו  כדי  ליציעים,  כמו  למגרשים,  צעירים 

ביחד עם מבקשי המקלט. 

מה יהיה שונה עכשיו, מהמועדון הישן? 

אנו מצפים להרחיב את קהל האוהדים שלנו, שכן זהו משהו 
חדיש לגמרי לעומת הבריונות שהופעלה כלפינו במשך 10 
חופש  של  הרעיון  הישנה.  הקבוצה  של  במשחקים  שנים 
הביטוי, היצירתיות בראש האולטרסיסטי שלנו, חיבור בין 
קבוצות שונות של החברה המקומית. בנוסף מתוכנן שילוב 

אשר  מוזיקה  להופעות  כדורגל  בין 
לבטח יביא אוהדים נוספים.  

קשה  שיהיה  חוששים  אתם  האם 
לשמור על אווירה בטוחה ביציעים?

חלקם  האוהדים,  הוא  שלנו  המועדון 
המילה  של  גשמי  הכי  במושג  חיים 
בכל  תומכים  כלומר  ‘אולטרה’, 
מייצגת.  החדשה  שהקבוצה  הערכים 
הקבוצה  לאוהדי  תתחיל,  כשהליגה 
על  וגם  ביציעים  גם  חברים  יהיו 
המגרש, יכול להיות שאפילו שחקנים 

מבחן  יהיה  זה  מקרה,  בכל  פירוטכניקה.  בעצמם  יעשו 
גם  שיהיו  מצפים  אנחנו  שלנו.  העצמית  השיטור  ליכולת 
אנחנו  כי  מדי  יותר  חוששים  לא  אנו  אך  כאלה,  אירועים 
בטוחים שכאשר אנשים מרגישים שייכות אמתית למועדון 

הם גם יגלו אחריות רבה יותר למעשיהם.   

מהו היחס שאתם מקבלים מגזענים, פאשיסטים וכד’ והיחס 
בתקשורת באופן כללי?

יש לנו הרבה עבודה כרגע, אז אנחנו לא טורחים לדבר על 
מה אחרים חושבים עלינו. התגובה של אנשים אחרים אלינו 
יהיה להגיד  והיסטרית, קשה  היא בדרך כלל אי-רציונלית 
איך אנשים מסוימים יגיבו כאשר נתחיל לשחק. בכל מקרה, 
אני לא מצפה להרבה חיכוכים כי למען האמת זה מרגיש 

כאילו אנחנו חיים בעולמות נפרדים. 

“סוס  קרואטית  אמרה  לנו  יש  בתקשורת,  לתגובות  בקשר 

אבק”,  הרבה  מעלה  טוב 
הסיקור  את  מתאר  בערך  זה 
התקשורתי שאנחנו מקבלים. 
בשערים  לא  אנחנו  כלומר, 
שהם  ]כנראה  העיתונים  של 
האדום[,  ליציע  מודעים  לא 
עיתונאים  מגוון  יש  אבל 
די  זה  בנו,  שמתעניינים 
אבל  האמת,  למען  מצחיק 
אנשי  בהמון  משתמשים  הם 
קשר ומושכים בהרבה חוטים 
עם  איתנו.  לדבר  בשביל 
התקשורתית  האתיקה  זאת, 
נמוכה,  די  היא  בקרואטיה 

וחשיפה גבוהה מדי עלולה להיות ממש לא פרודוקטיבית 
בעבורנו, למעשה, זה יהיה בזבוז זמן לשוחח איתם. 

איך אתם רואים את העתיד של קבוצות אוהדים?

כמו  יעמיקו,  הקבוצות  סוגי  בין  ההבדלים  הקרוב  בעשור 
מנצ’סטר  אוף  ויונייטד  יונייטד  מנצ’סטר 
)קבוצת האוהדים המצליחה שקמה כמחאה 
חווית  את  שהשמידה  המודרניזציה  על 
מנצ’סטר  של  הפשוט  האוהד  הצפייה של 
כדורגל  שחקני  יותר  נראה  יונייטד(. 
מקצוענים, גלדיאטורים שעושים פרסומות 
בפריים טיים של הסופר-בול בעבור בולסי 
פופקורן שעושים סלפים שרואים בכדורגל 
כאמצעי בידור ותו לאו. כנגדם יהיו אנשים 
מחוברים  שהם  הערכים  בעבור  שיפעלו 
אליהם רגשית בכדורגל. אנו צופים שיותר 
ברחבי  יצוצו  אוהדים  קבוצות  ויותר 
שונים  תחרותיים  מפעלים  נראה  אפילו  ואולי  הגלובוס 
שיתפתחו. מעבר לכך, לא צריכה להיות יריבות בין קבוצות 
מסחריות לקבוצות אוהדים, או התבכיינות “שהם לקחו לנו 
את הכדורגל” בגלל שזה שורף לנו את האנרגיה והמשאבים 
אהדה  סביבת  ליצור  היא  הנקודה  הפואנטה.  את  ומפספס 
בת קיימא בעבור האוהדים, אולטראס והדורות הבאים. עם 
נצליח  אנחנו  הכדורגל  למגרשי  מחוץ  עבודה  של  כמויות 

ליצור מחדש את משחק הכדורגל שלנו!

הפועל  לאוהדי  להגיד  רוצים  שאתם  אחרון  משהו  לכם  יש 
קטמון ירושלים?  

אנחנו חיים תחת העול של חברה בלתי שוויונית, מלמדים 
אותנו לשחק לפי החוקים. לא משנה כמה חזק אנחנו מנסים, 
שלהם.  החוקים  לפי  לשחק  חייבים  אנחנו  שבסוף  יוצא 
תעברו את החומות האלה – קחו פיקוד, קחו אחריות!★

כנגדם יהיו מי 
שיפעלו בעבור 
הערכים שהם 

מחוברים אליהם 
רגשית בכדורגל.
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נאבק  חאלק  צנובר  התיכון  במזרח  כדורגל  לענייני  כתבנו 
למי  אל-עהד.  אוהד  עם  ראיון  לכם  להשיג  חודשים  במשך 
המובילה  הקבוצה  להיום,  נכון  היא,  אל-עהד  מכיר,  שלא 
בלבנון, הנתמכת באופן גלוי למדי על ידי ארגון החיזבאללה. 
צנובר הצליח למצוא לבנוני שירצה לדבר איתו, ועל אף סיכון 
עצמי לא מבוטל של המרואיין ששמו שמור במערכת לעולמי 
בין  השילוב  על  הסיפור  את  לכם  להביא  הצליח  צנובר  עד, 
נשמע  לא  שכמעט  הסיפור,  הון-פוליטיקה-טרור-כדורגל. 
בתקשורת הישראלית, מתמיה מעט: זה קצת מוזר כשבתקופה 
שבה חיזבאללה מתמודד עם אתגרים שמערערים את עצם 
 – כדורגל  בקבוצת  משאביו  את  להשקיע  בוחר  הוא  קיומו, 

צנובר חאלק רצה לגלות מדוע.

מאת: צנובר חאלק

לאל-עהד מסקירה  חיזבאללה  בין  לראות את הקשר  קל 
מהירה של המגיבים והפעילים בעמוד הפייסבוק הרשמי 
למעשה  אך  כולם,  את  לייצג  מתיימרת  אל-עהד  שלהם. 
מייצגת לבסוף את השיעים הקיצוניים בחברה הלבנונית, 
את רובע הדאחייה )דרום ביירות( ודרום לבנון. החבר’ה 
ביודעין  אם  אל-עהד,  של  הפייסבוק  בעמוד  הפעילים 
ואם לא, מאוד גאים להפיץ פרופגנדה של חיזבאללה עם 
נגיעות קלות של נאציזם מהסגנון הישן לכל מי שנתקל 
בשביל  בכך  די  לא  זאת,  עם  שלהם.  הפייסבוק  בעמוד 
ליצור את הקשר בין ארגון חיזבאללה לאל-עהד, קבוצת 
במקום  נמצאת  אלה  מילים  לכתיבת  שנכון  הכדורגל 
באליפות  תזכה  כי  ונראה  הלבנונית  הליגה  של  הראשון 

נוספת. 

בין מליציה אלימה  קשה שלא להתפעל אומנם מהקשר 
בכל  כך  כל  ברור  ורע  אח  לה  שאין  כדורגל,  לקבוצת 
העולם. אני חושב שבשביל להבין את החברה הלבנונית 
כפי  עליה,  להסתכל  בה,  חיזבאללה  של  האחיזה  ואת 
כלי  היא  הכדורגל,  באמצעות  הכתבה,  בהמשך  שנראה 
חשוב. למעשה, זו אמת ידועה שישנו קשר בין חיזבאללה 
כתבה  בשביל  לדעתי  מספיק  המעניין  דבר  לאל-עהד, 
בעיתונות המרכזית אצלנו, אך משום מה לא ראינו מזה 
שלמראית  באל-עהד,  משתמש  חיזבאללה  השנה.  דבר 
כדורגל  שחקני  עם  וחמימה,  תמימה  קבוצה  נראית  עין 
מברזיל ואפריקה, אשר מברכת את הנוצרים לחג הפסחא 
להציג  בשביל   – בלבנון  הקרעים  את  לאחות  ושואפת 
לציבור הלבנוני. המסכה המסוכנת הזאת  חיובית  מסכה 

בעצם מאפשרת לחיזבאללה להשתמש באל-עהד לריכוך 
תדמיתה שחוותה מכה קשה בעקבות המלחמה בסוריה. 

בגיליון 10 אולי חלקכם כבר תוהים, איך יוצרים קשר עם 
לבנונים? האמת שבדרך  לעניינינו  או  כורדים, קרואטים 
כלל זה מאוד פשוט – הרוב באמת רוצים לדבר, גם אם 
בפייסבוק,  קצר  צ’אט  קיים.  לתקשורת  הרצון  בכעס; 
חוויתי  זאת  לעומת  בלבנון  הסיפור.  ונגמר  סקייפ  שיחת 
גיליון 4 רציתי לכתוב על אל- סיפור שונה לגמרי, מאז 

בהטמעת  הצורך  על  לעיתים  שמטיף  כעיתון  כי  עהד, 
להביא  שעלינו  הרגשתי  כדורגל,  במשחקי  אידיאולוגיה 
והמכוער של מה שהדבר  הקיצוני  הצד  את  גם  לעיניכם 
ניסיתי? כורדים החיים בגלות  יכול להביא. מה לא  הזה 
ומחו”ל  מהארץ  פייסבוק  מומחי  שלום,  פעילי  בלבנון, 
האויב  אל  )עין  באל-מאנר  הקבוצה  במשחקי  וצפייה 
הציוני תוכנית מאסט!(. לא הצלחתי למצוא אפילו אחד 
אל-עהד  של  אוהד  על  נדבר  שלא  איתי,  לדבר  שירצה 

שיספר את הסיפור מהזווית של הקבוצה.

הוצאת  לפני  יומיים  הפציעות,  בזמן  ה-90,  שבדקה  עד 
העיתון, ידידה שלי מירדן שלחה לי שם של בחור שרוצה 
לא  מזה  יותר  ממשלתי.  חוץ  בארגון  עובד  להתראיין, 
נספר, כי הבחור שדיבר איתנו הרגיש מאוד לא בנוח ואף 
שאני  לסכנה  מודע  אני  האם  ושאל  שב  השיחה  באמצע 
הוא  בינינו.  קורא את התכתבות  בפניו אם מישהו  מציב 
אכן צודק – אם גורם מלשין, קיצוני או ביטחוני יקרא את 
ההודעות בינינו הבחור באמת עלול להסתבך עם גורמים 
מהאתיקה  חרגתי  דבר,  של  לאמתו  בכלל.  נעימים  לא 
שיהיה,  ככל  חובבן  מעיתונאי,  המצופה  המקצועית 
האקדח  את  לכם  להביא  בשביל  מדי  יותר  קצת  ולחצתי 
המעשן. אני התעוורתי מהרצון למצוא הוכחה שאל-עהד 

אל עהד - הון, שלטון וטרור

צהובים כמו בית”ר וחזבאללה
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עצמה היא כלי תעמולתי של חיזבאללה לייצור פעילים 
ולא רק קבוצה שהם תומכים בה כספית בשביל להצטייר 
זה  שלא,  או  שהצלחתי  בין  וספורט.  תרבות  כשוחרי 

ייוותר לשיפוטכם.

בו  שמשתמשת  ההסתה  אופן  עם  הקבלה  ליצור  רציתי 
לנערים  עושה  שהיא  המוח  ושטיפת  העירונית  יריבתנו 
ונערות בעיר וברחבי הארץ )כמובן שלא הקבוצה עצמה, 
לבית”ר  הלה-פאדיחה(.  כמו  קיקיוניים  אוהדים  אך 
ליציעים  הנכנסים  צעיר  בגיל  נערים   – שואבת  מערכת 
הדרך  שזאת  משתכנעים  והגזענות  לאלימות  ונחשפים 
להם  אומרים  הקיצוני  ארגון  חברי  כי  קורה  זה  הנכונה. 
גם באל-עהד ההשפעה  ורציתי לראות אם  שזאת הדרך, 
יכול להביא באה לידי ביטוי ככלי  השלילית שהכדורגל 
די  לא  לכך באל-עהד,  עדות  למצוא  מסית. אבל בשביל 
)דפי פייסבוק( של אוהדי אל-עהד  בשיטוט בטיימליינס 
 Selfies ולראות את ההקצנה שלהם במהלך השנים עם
במשחקים. וכאן נכנס לתמונה אותו חובב כדורגל לבנוני 

שממנו קיוויתי לגלות יותר. 

משום  ראיון,  בתור  השיחה  את  להציג  שקשה  מכיוון 
ופרטים מזהים,  שברצוני לשמור על מקום מוצאו, שמו 

אביא את השיחה כתרגום דבריו בצורה חופשית. 

“לפני הכל יש לומר שאין קשר ברור בין אוהדי כדורגל 
מבחינה  שיוך  לראות  גם  ]קשה  חיזבאללה  לבין  בלבנון 
באנרים  לפעמים  יש  כללי.  באופן  לא  לפחות  פוליטית[, 
על  מדברים  כשאנחנו  בעיקר  ביציעים,  החיזבאללה  של 
לבנון,  ]דרום  חיזבאללה  שולט  בהן  מאזורים  קבוצות 
להגיד  אפשר  מהצד  זאת  עם  ובעלבכ[.  ביירות  דרום 
שאל-עהד מייצגת בדיוק את אותם אנשים אשר תומכים 
חשוב  תפקיד  תופסת  זאת  לעומת  דת  בחיזבאללה. 
יותר  בכדורסל,  שדווקא  ונדמה  הלבנוני  הספורט  בכל 
הוא  בלבנון  שהכדורגל  לציין  שחשוב  מכיוון  מכדורגל, 
לא דבר כל כך פופולרי כמו במדינות אחרות. בכדורסל יש 
הרבה עימותים במשחקים של קבוצות עם דעות שונות, 
פוליטיות ודתיות, שנגמרות בתגרות אלימות. מאוד נדיר 
למצוא קבוצות שלא מורכבות משיוך דתי מובהק שאולי 
שכן  שונות  מדתות  אנשים  כמה  בחלקן  למצוא  אפשר 
מסכימים עם הקבוצה מבחינה פוליטית. עדתיות קיימת 
המגרשים  ובמיקומי  השחקנים  בבחירת  בבירור  היא  גם 
היא  שלעיתים  משמעותית  כך  כל  העדתיות  והמתקנים, 

אפילו משפיעה על תוצאת המשחק”.  

ביציעים  משתמש  חיזבאללה  האם  ושאלתי  הקשתי 
בשביל לעודד גיוס לארגון. 

להיות  קל  לא  זה.  בשלב  ברור  לא  זה  שאמרתי,  “כפי 

פעיל חיזבאללה ]במגרשים[, יש המון רגולציה במגרשי 
כדורגל, זה לא מקום נוח להסית בו אנשים או לקיים בו 
קבוצות  למצוא  אפשר  חיזבאללה.  של  חתרנית  פעילות 
שהן יותר קשורות לדת או לפוליטיקה אבל זה לא ברור. 
העניין הוא שברור כשמש שרוב האוהדים של אל-עהד 
הם תומכי חיזבאללה, אם לא פעילים – זה גלוי לחלוטין. 
הקבוצה,  עם  מזדהים  התומכים  שפשוט  הוא  העניין 
שכאמור  בגלל  חדשים  לקהלים  פונה  לא  והקבוצה 

השייכות הפוליטית מאוד חזקה”. 

היא  אם  להגיד  יכול  שהוא  קבוצה  יש  אם  לדעת  רציתי 
יותר חילונית, פתוחה, שאולי אפשר ממנה למצוא חבר’ה 
משוגעים על כדורגל, שאפשר יהיה למצוא איתם איזשהו 
מכנה משותף, לעתיד. תשובתו הייתה שלילית. בכל זאת 

רציתי למצוא משהו חיובי לסגור איתו את הכתבה. 

אנחנו  אם  אבל  בעבר,  במשחקים  אוהדים  על  “דיברנו 
מדברים על העתיד, ההשתתפות של חיזבאללה במלחמה 
בסוריה שינתה הרבה דברים, בראשיתם הדעיכה במספר 
אליו.  שקשורים  הדברים  כל  ולפיכך  חיזבאללה  תומכי 
בנוסף, כיום הספורט בלבנון מנסה להיות נקי מפוליטיקה 
ודת, לאור אירועים אלימים בין אוהדים בעבר. אוהדים 

ואושיות ספורט החליטו להפריד ספורט מפוליטיקה”. 

נדמה שלא גיליתי הרבה, בטח לא הצלחתי להוכיח את 
גיליתי  המון:  גיליתי  אני  האמת  למען  אך  שלי,  הטענה 
אפילו  קשה  באמת  זה  בלבנון  אנשים  עם  קשר  שליצור 
בעידן ללא גבולות וזה, חבריי, עצוב, כי שכנתנו מצפון 
ביותר  הרחב  הארגוני  הבסיס  בעלת  המדינה  אולי  היא 
להקמת דמוקרטיה נורמלית, אם לא האלימות וההפחדה. 
גיליתי שכמה שאני חושב שהכנסת אידיאולוגיה ליציעים 
יותר  אבל  מסוכנת,  להיות  עלולה  היא  חשוב,  דבר  היא 
מזה, גיליתי כמה אנחנו לוקחים כמובן מאליו את הזכות 
הצורך  את  הבנתי  אוהדים.  קבוצת  להקים  לנו  שניתנה 
לחברה,  שלנו  התרומה   – אוהדים  בקבוצת  האנושי 
במזרח התיכון, היא לא פחות מהיסטורית; להיות קבוצת 
שאנחנו  משהו  זה  התיכון,  במזרח  הגדולה  האוהדים 
צריכים להתגאות בו כאשר קבוצות כמו אל-עהד ובית”ר 
הליברלים  של  התקווה  עם  לסיים  רוצה  אני  קיימות. 
בלבנון שחיזבאללה ייחלש מהמלחמה והחופש ישתפר. 
חיזבאללה  באליפות,  אל-עהד  זכתה  בה   ,2008 בעונת 
נכשלו בבחירות לפרלמנט; יכול להיות אפוא שאולי גם 
הפעם מחכה לה תבוסה ברמה המדינית או המערכתית. 
עד  מי שקרא את הכתבות שלי  לכל  להודות  אני מבקש 

היום, אני מקווה שנהניתם מהן ומגיליון 10★ 

באהבה, צנובר 3<
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בתקווה לעוד עונה איתכם,
מערכת הפנזין.
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מאת: חיים ברעם

באורח אישי אני מצביע בבחירות הכלליות בעד חד”ש 
לרשימה  והצבעתי  הסובייטי,  המשטר  נפילת  מאז 
הקודם.  בחודש  ה-20  לכנסת  בבחירות  המשותפת 
אוהדי  רוב  את  מאפיינת  אינה  שלי  הבחירה  לדעתי, 
האוהדים  שרוב  מניח  אני  ירושלים.  קטמון  הפועל 
גם  והיו  הציוני”  “המחנה  או  מרצ  בעד  הצביעו 
הבוהק  האדום  אחרות.  לרשימות  מעטים  לא  בוחרים 
ביציעים שלנו, וגם תמונותיו של צ’ה גווארה )הנערץ 
לצביונה  הנוגע  בכל  מוטעה  רושם  יוצרים  עליי(  גם 
התמונה  את  לסלף  עניין  שום  לי  ואין  האגודה,  של 
באגודה  הרווחת  העיקרית  האידיאולוגיה  האמיתית. 
היא סוציאל-דמוקרטיה לייט, כלומר, מחויבות כללית 
בחלשים.  ותמיכה  כלכליים-חברתיים  פערים  לצמצום 
שליטה  של  סוציאליסטית  בתורה  מלווה  איננו  זה  כל 
על אמצעי הייצור, חיסול הדומיננטיות של בעלי ההון 
ההפרטות  ביטול  על  לדבר  שלא  השלטון  במסדרונות 
המשק.  בכל  חזק  מקצועי  איגוד  של  מחדש  והקמתו 
התנגדות  הוא  האוהדים  כל  בין  המשותף  המכנה 
חברה  הקמת  על  וחזון  הגזענות  גילויי  לכל  מוחלטת 
יותר צודקת, בלי אפליה מטעמי דת, לאום, גזע ומין.   

למען האמת יש חשיבות עצומה לעמדה שלנו בנושא 
שבה  בעירנו,  ממנה.  הנובע  השלום  ובחזון  הלאומי 
זקוקים  אנחנו  האחרונות  השנים  ב-25  בית”ר  שלטה 
להרבה אומץ לב ונחישות כדי להנחיל אותה לתלמידי 
בתי הספר ולכלל הציבור. לדעתי, קטמון שקיימת כבר 
ובלי  העיר,  על  חותמה  את  הטביעה  שנים  כשמונה 

אוהדים  היו מתאגדים  לא  והענפה  פעילותנו המגוונת 
נורדיה.  בית”ר  את  ומקימים  גזענות  ומתעבי  אמיצים 
חדירת  בגלל  בעיקר  לרעה,  השתנתה  ירושלים  בית”ר 
גורמים כהניסטיים שרובם אינם תושבי עירנו. לפי שעה 
אין לקטמון שום יומרה להתמודד עם בית”ר מבחינה 
מקצועית, אבל אנחנו בהחלט מציבים חלופה רעיונית, 
נתקל בסקרנות רבה לגבי האגודה מעמיתיי בכל  ואני 

רחבי הארץ. 

אחרי שנים רבות שבהן האוהדים האדומים בעיר איבדו 
את הגאווה ואת שמחת החיים, נטשו את היציעים או 
הקבוצה  קברניטי  הצליחו  רצון,  בחוסר  אליהם  הגיעו 
האוהדים  את  הפכנו  אדיר.  מנטאלי  מפנה  לחולל 
לקהילה יפה ומחממת-לב, ומשחקי הבית והחוץ הפכו 
וילדים,  נשים  מלאים  שלנו  היציעים  נהדרת.  לחוויה 
הכדורגל  אם  גם  ומחבקת  משפחתית  היא  האווירה 
עצמו איננו תמיד מוצלח. עם זאת, יש לציין שהקבוצה 
בהחלט לוחמת, המקום הראשון איננו מקרי, והניסיון 
לקרב את השחקנים לקהילה נוחל הצלחות רבות. אין 
הלבבות  אחדות  אבל  בקטמון,  רעיונית  קולקטיביות 
אנשים  מאות  רואה  אני  משחק  בכל  וקיימת.  שרירה 
כולם  מעודי.  ראיתי  שלא  רבים  צעירים  וגם  מוכרים, 
אוהבים את האגודה וגאים בה, כי לא קיים שום ניכור 
החזון  הקבוצה.  בעלי  גם  שהם  האוהדים,  לבין  בינה 
המאוד כללי שלנו על אודות שלום ושוויון הוא עדיין 
אנטיתזה להלוך הרוחות המסוכן ומלא השנאה הרווח 
בעירנו. זוהי תרומתנו הצנועה, אבל החשובה, לתרבות 

העירונית ולשמה הטוב של ירושלים★ 

פלורליזם ואחדות



17.4.2015הפועל	קטמון	ירושלים	נגד	מכבי	סקציה	עירוני	מעלות	תרשיחא	 12

שריקת הסיום
מדור סאטירי לא מצחיק

הכר את האוהד
בעריכת יובל גרפונקל

גבעוני
עכשיו  חזר  חביבה,  בלהבות  גר  עצבני,  כגבעוני  גם  ידוע 
שהוא  מזל  מקרה  בכל  יותר?  שלו  אולי  הרחוק,  מהמזרח 
הפועל  את  לדחוף  להמשיך  אנרגיות  מלא  והוא  שלנו  בצד 

קדימה.

ב’,  דימונה, בחוץ בליגה  נגד  היה  המשחק הראשון שלו 
מאז התאהב בקבוצה ובערכים שהיא מייצגת והוא ממשיך 

ללוות את המועדון בבית, בחוץ ובכדורסל.

איפה אתה רואה את המועדון בעוד 20 שנה?

ומאוחדת  אחת  קבוצה  בתור  העל  בליגת  טבלה  “אמצע 
קבוצת  שנהיה  למרות  הרגל.  את  יפשוט  שסאסי  אחרי 
כאילו  מחדש  משחק  כל  נרגיש  בישראל  בינונית  כדורגל 
ובחגיגה  באווירה  יהיה  הניצחון  המונדיאל,  את  לקחנו 

שניצור ובהצגה שניתן ביציע”

ועד אז כמה ייגמר היום נגד מעלות?

“3-0 למעלות”
תודה לגבעוני.

תודה לאלחנן שעדכן אותו בלייב כשהוא היה בחו”ל, טוב 
שחזר.

יאללה הפועל! ★

מתקפת צעיפים 
באביב
מאת: בני פורמן

בזמן שלא מעט אנשים בירושלים היו עסוקים בסדרים 
וניקיונות לפני הפסח ובעיקר בהוצאת כל גרגיר חמץ 
מהבית, אצלי בבית לא קרה שום דבר מיוחד. להיפך, 
שלא  כדאי  בלחם  הפריזר  את  מילאו  שלי  במשפחה 
אני  האלה  הדברים  את  המצות.  חג  בפסח  לנו  יחסר 
שכן  אלה  כלפי  זלזול  או  בהתרסה  אומר  לא  ממש 

שומרים כשרות פשוט אצלנו זה ככה.

אז אמנם סידורים לקראת הפסח לא עשיתי, אבל הייתה 
ניצלתי  ואני  להתחמם  מתחיל  האוויר  שמזג  הרגשה 
את הזמן שלפני החג כדי לעשות סדר בארון הבגדים 
ואת  בגדי החורף למדף העליון  כל  ולהעביר את  שלי 
המכנסיים הקצרים למדף התחתון. שום דבר לא הכין 
אותי לחורף שחזר במלוא עוצמתו במוצאי החג כי אני 
גשם,  רואה שיורד  רק אחרי שאני  קורא תחזית  תמיד 
לעשות  טובה  הזדמנות  גם  הייתה  זו  חשוב.  לא  אבל 
סדר במדף שמוקדש כל כולו רק לאוסף צעיפי הכדורגל 

המפואר שלי.

והם  בשימוש  אינם  שלי  הצעיפים  של  המכריע  רובם 
שוכבים על המדף כאבן שאין לה הופכין כי בכל זאת 
מה  לבדוק  כדי  אותם  הוצאתי  אחד.  צוואר  רק  לי  יש 
ותדהמתי מצאתי לא  ולסדר קצת כשלהפתעתי  המצב 
כזה  צעיפים  שריבויי  ספק  אין  צעיפים!  מ-40  פחות 
הוא מיותר, תופס מקום ושלא לדבר על כל הכסף שזה 
עלה לי במשך השנים, אבל מה אפשר לעשות כשבצוות 
המרצ’נדייז דואגים להוציא 4 צעיפים בעונה? אני לא 
אקנה? איך אפשר לעמוד בפיתוי? בכל אופן אני חושב 
שאפשר להגדיר את אובססיית הצעיפים שלי כהפרעה, 

עוד אחת מהתופעות הנלוות לאהדת הפועל★


