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ביפו הצדעה
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התחתית עד

את בשבת שמילאו הצופים אלף 19 1
 הצדיעו ביפו בלומפילד איצטדיון

 בעלת את שניצחה ירושלים, לביתר
 וצימצמה 1:2 תל־אביב, הפועל הבית,

 גם (ראה בצמרת הפער את מאוד בכך
השבוע). ספורטאי

האלי במאבק מאחור שנותרה מי
 שלא פתח־תקוה, מכבי היתה פות

 העירונית, יריבתה את לנצח הצליחה
הפועל.

 הפועל של מצבה הורע ובתחתית,
האדום. לקו מתחת שירדה באר־שבע,

 לוד, הפועל של מצבן הורע יותר עוד
 0:1 תל־אביב ביתר על־ידי שנוצחה

 עם )1:1( בתיקו שסיימה הכוח, ושל
 בדרכן והן אבוד כמעט מצבן יפו. מכבי ^

הארצית. לליגה
 ירושלים הפועל באבקות ושם
 אגודל בצד עקב רמת־השרון והפועל

 כאשר ללאומית השלישי הכרטיס על
 שועטות שעריים ומכבי יהודה בני

 בליגה וחצי ברגל כבר והן ללאומית
הבכירה.

כדורסל
הזרים מיכסת

ר0ס !6 .0'

שעוים שישה
מישחקים 3 ב־

2ה־ו בן והחרוץ
רארימת מונן

 צעקו אוחנה: אלי אוחנה!
 בבלונד ירושלים ביתר אוהדי

 הניף בריצה, קרב ואוחנה היפואי פילר
 אוהדיו,• לכיוון נשיקות שלח ידיו,
 לחדר־ההל־ וירד לשלום לבסוף, נופף,
בשה.

 רק שאירע ממה שונה סיום זה היה
 מקום באותו חודשים, כמה לפני

 אלי ירק עת יציע, אותו ובסביבות
 הגלגל שגידפוהו. אוהדים על אוחנה

 אליל־ שוב הוא אוחנה אלי התהפך.
ובצדק. — ההמונים

זה, אחר בזה מישחקים, אחד־עשר
שער ולוא אוחנה אלי הבקיע לא

רן אבי חיפה, מכבי לשוער גול מכניס אוחנה
בכתר היהלום

שניים או אחד ב
קבוצה? לבל 1

 על פרי, אולסי של הודעתו
 אנשי את הביכה ממכבי, פרישתו
 קראו הם שלאחרונה למרות הקבוצה,

הקיר. על הכתובת את
 עלול ,35 גילו, למרות אולסי,

 יגביל אכן אם בקבוצה חלל להותיר
 אחד זר שחקן שיתוף הכדורסל איגוד

רוצה. שמכבי כפי שניים ולא לקבוצה,
 את לתלות בדעתו נחוש אולסי

הקרו־ שליאוהדיו הפצרות וגם נעליו
 לא גמר־הגביע, שלפני באימון בים, 4

 (אני מן!״ אולד, טו אם .איי הועילו:
 מן לאחד אמר בן־אדם) זקן, מדי יותר

המפצירים.
 בלבד אחד זר על באיגוד יוחלט ואם

 תצטרך, שמכבי הרי קבוצה לכל
 את לשתף המחשבות את לגנוז כנראה,

 במקרה כי מגי, קוין במקום ג׳ונסון לי
 ג׳ונסון של הרשמתו תחשב כזה

 דורון של העברתו ולנוכח כהעברה *
 מיכסת נגמרה רמת־גן ממכבי ג׳מצ׳י

 עלולה היא וכך מכבי של ההעברות
נוסף. מצטיין גבוה שחקן ללא להיוותר

בתרמי־מנשה ברבקיז
 ליד חגיגות

עייד שולחן
 כל־כך היו תל־אביב הפועל אנשי

 באליפות ובזכיתם בנצחונם בטוחים ^
 מן שאחר עד בכדורסל המדינה

 40ל־ ארוחה הזמין לקבוצה המקורבים
 בהמועדון הצרפתית במסעדה איש

 דולר 1000 ושילם תל־אביב, שבצפון
חשבון. על

 הקובע במשחק שההפסד, רק
 לכולם קלקל ,76:68 תל־אביב, למכבי

 מליבם נשכחה הארוחה התיאבון, את 34
 בהמועדון השולחנות כי היה ונראה
מיותמים. יוותרו
 לו מגי, קווין ג׳ונסון, לי המכבים אך

 ההנהלה, וחבר הרשקוביץ משה סילבר,
 הם המצב. את הצילו אבירן, אמנון
 בירות בשתיית חגגו להמועדון, הגיעו

 בבדיחות־ ,ועיינו דיסקו, ובריקודי ,
 מן חשבונם את לקזז באפשרות הדעת,

 על הפועל איש ששילם המפרעה
היתה. שלא סעודת־הנצחון חשבון
 נערכה האמיתית ארוחת־הנצחון אך

בצה־ בשבת מכבי הנהלת על־ידי
 מוטי של ביתו בחצר כברבקיו ריים

צריפין. שליד בתלמי־מנשה ארואסטי
 האורחים 300 הסכימו הברבקיו בתום

 ארוחת־ שעלתה הדולר 5000ש־
החווייה. את שווים בהחלט, היו, הנצחון

■1 עמיקם יאיר
ם ל עו ה ה 2487 הז
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 זאת, מדאיגה נסיגה לרפואה. אחד
 בקבוצה אלא בו רק פגעה לא כמובן,
 הקשר מלמיליאן, שאורי עוד ומה כולה

 בערך ביכולתו תלויה שביתר המחונן,
 מכבי של הכדורסל שקבוצת כמו

 מיקי של ביכולתו תלויה תל־אביב
 היעדרות פציעה. בגלל נעדר ברקוביץ,

 התבטאה אכן מלמיליאן של זאת
 וגם ביתר של מישחקה בצורת

אוחנה. אלי של במישחקו

 עלייה ^
מטאורית * '

ב שבועות, שלושה לפני אז, ף
 ה־ כאשר נתניה, מכבי נגד מישחק !

 חולל במחצית, 0:2 הובילו נתנייתים
 שערים צמד כבש הוא מהפך: אוחנה
 את לבסוף שהנחילו השלושה, מתוך

לביתר. הנצחון
 אוחנה הרעיד שוב מכן לאחר שבוע

 בירושלים, ימקא הביתי, המגרש את
 צמד החדיר כאשר גבול, ללא כשימחה

 בפיגור שוב והשבת, יבנה. מכבי לרשת
 צמד וקבע אוחנה חזר במחצית, 1:0

 על רב־חשיבות נצחון לביתר והיקנה
 שצימצם נצחון ,1:2 תל־אביב הפועל

 כדי עד הטבלה בצמרת הפער את
חיפה. ממכבי נקודות ארבע
 לירושלמים תיקווה הנותן הפרש זה

 כפי בדיוק הבלתי-ייאמן, את לעשות
 בשנה לביתרים עשו שהחיפאים

 ואם האליפות. בתואר ולזכות שעברה,
 אחד לבטח אוחנה אלי יהיה יקרה, כך

שבכתר. הנוצצים היהלומים
המישח־ בשלושת השערים ששת

 תשע לביתר שהיקנו האחרונים קים
 יכולתו על מצביעים נקודות־ליגה

 היכולת מסוג אוחנה, של הגבוהה
 העליה את שעברה בשנה לו שהיקנתה

 ככדורגלן־השנה והכתרתו המטאורית
אמצעי־התיקשורת. רוב על־ידי

 אוחנה הגיע ,20 בגיל אשתקד,
 התקבלה ממנה שהירידה לפיסגה,

 אותו שפקד עור ומה בטיבעיות. כמעט
 שרית חברתו, כאשר אישי, אסון

 עת בתאונת־דרכים, נהרגה שוורץ,
 מותה את קיבל אוחנה בריכבו. נהגה

 וצלקת ביותר קשה בצורה שרית של
בליבו. חרוטה עמוקה

 העונה פתיחת הוכיחה זאת למרות
הנופל מטאור סתם איננו אוחנה כי

 את החל הוא הכדורגל. בשדה ונעלם
 כפי בדיוק רמה, תרועה בקול העונה
 קבע הוא שחלפה. העונה את שסיים
 הישג מישחקים. בשישה שערים שישה
 ביתר צעדה וכך עונה. לפתיחת מצויין

 לראש טיפסה ואף בביטחה ירושלים
 והחזרה הנסיגה באה אז אבל הטבלה.

 אוחנה אלי כי הוכיחה עתה, ממנה,
 מל־ מאורי פחות לא לביתר חשוב

מיליאן.
 שהשניים יחסית הקצר הזמן למרות
שמלמיליאן טוענים ביחד, משחקים

 שקם הטוב צמד־החמד הם ואוחנה
 המעדיפים יש הישראלי. לכדורגל

 ודרור שפיגל לגיורא זה תואר לתת
 מכבי במדי פעולה ששיתפו ברנור,

השיבעים. בשנות תל־אביב
 הוא השוואות. אוהב איננו אוחנה אך
 של פונקציה הם שתוארים אומר

 באותן שלטה שמכבי ושעה תקופה,
 הרי בכדורגל, עוררין ללא שנים

 הן בצמרת היריבות האחרונות בשנים
הארץ. ממרכז רק ולא יותר. רבות

קו-הטלפון
עמוס

 מלידה, אופטימיסט וחנה, ^
 חיפה מכבי את להדביק מקווה

 סוף עד ננצח ״אם באליפות: ולזכות
 חיפה עשתה כך אליפות. ניקח העונה,
 היינו אנחנו כאשר שעברה, בשנה

 כעת הלחוצים שהם חושב אני לחוצים.
 ולקוות הסוף עד לנצח חייבים ואנחנו

באר נקודות ארבע שלהם. למעידה
גדול." פער זהו מישחקים בעה

 להודות כדי כן מספיק הוא אוחנה
 האליפות, כל־כך מגיעה לא שלביתר

 אמר מי אבל יותר. טובה חיפה מכבי כי
 אוחנה האלופים? גם הם שהטובים

 רוב טענו שם מהכדורסל, דוגמה לוקח
 היתה תל־אביב שהפועל הפרשנים

שניצחו. הם המכבים אך יותר, טובה
 שבועות שלושה ,21 בגיל היום,

 בצה״ל משרות־החובה שיחרורו אחרי
 קם הוא כוכב־כדורגל. כמו אוחנה חי

 לאכול לעיר יורד בבוקר, וחצי בעשר
 ולאחר־ הקבוצה לאימון יוצא דבר־מה,

 הוא שבוע מדי לבילויים. מתפנה מכן
הלאו הנבחרת לאימון לשפלה, יורד
 השנה מאז נמנה הוא שורותיה עם מית,

שעברה.

 לאליל גם נחשב אוחנה יופיו בגלל
 חברה, לו אין עתה בירושלים. הבנות

 עמוס השכורה שבדירתו וקו־הטלפון
למדי.

 שנים, לשלוש חוזה על חתום אוחנה
 נכבדים סכומי־כסף לו שהקנתה עובדה

 לבש עדיין כאשר אחרונה, בשנה גם
 יש שלביתר למרות צה״ל. מדי את

 אוחנה בטוח שנתיים, לעוד עליו חזקה
 הצעה הקבוצה להנהלת תוגש שאם

 בחיוב תיענה היא בחו״ל, מקבוצה
ללכת. לו ויינתן

4

 ביתר של הקנאים אוהדיה ^
 הם לכך. בהקשר לומר מה יהיה )
 המצויין, החלוץ על בנקל יוותרו לא

 ויכולת זריזותו בכדור, ששליטתו
מדירים ובראש ברגל שלו ההבקעה

יריביו. מעיני שינה

 ואחות אחים שיבער, אוחנה לאלי
 הצעיר, אחיו שוטרת. שהיא אחת,
 הפועל בקבוצת קשוח מגן הוא ציון,

 של המושבעת יריבתה דווקא, ירושלים
 האחים שני ניפגשו לא כה עד ביתר.

 אם רק להתרחש עשוי זה המיגרש. על
 בתום הלאומית לליגה הפועל תעפיל
 על חשב טרם פנים, כל על אלי, העונה.

 שישמור האיש יהיה שאחיו האפשרות
עליו.

 כושר לדאוג: מה לאלי אין אבל
 שלו העצמי הביטחון שלו, ההתבטאות

 לאחד אותו עשו צניעותו, עם יחד
 מקבלים וכולם האהודים, השחקנים

 המסורתית הידיים תנועת את בהבנה
 הוא כאשר שער, הבקעת אחרי שלו

 באצבעו ומסמן ידיו שתי את מרים
.1 מס׳ הוא כאילו
 הטוב אינו אולי אוחנה אלי אם

 הטובים מן אחד לבטח הוא מכולם,
ביותר.

השבוע תל־־אביב, מהפועל בהן ויעקב אוחנה(מימין)
למעידה התיקווה




