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 הכדור־ 13 בין היחידי היהודי הכדורסלן
ישר את שייצגו סברס, חישראל של סלניס

ה.9אירו של המקצועית הכדורסל בליגת אל

 הבנקאי ,40ה־ בן הכט, בובהבוס
טכסאס, מיוסטון, היהודי

 קבוצת והפעלת להקמת הזיכיון את שקזה
 אמריקאיים, מכדורסלניס מורכבת כדורסל,
המיקצוענית. בזירה ישראל את שתייצג

 מנתרים סברס הישראל של הכושים מהענקיס שנייםכפול ריבאונד
משתל כששניהם החוזר, הכדור לקליטת לסלס מתחת

 אלופי נגד השבוע, בישראל שנערך שלהם הראשון המיבחן במישחק זמנית, בו עליו טים
 אחרי לישראל במיוחד שהובאו בוקינירס, הג׳קסוברויל ארצות־הברית, של החובבים

המקצוענים. את לבחון ישראליות לקבוצות להרשות סרב הישראלי הכדורסל שאיגוד

לק בהם שירצו המקצוענית, האמריקאית
 מקום לו שיש כזה, וכדורסלן בוצותיהם•

 הוא בארצות־הברית, מקצוענית בקבוצה
משכו מקבלים שם הכוכבים שהגיע. אדם
בשנה. דולר אלף 500 עד של רות

 המריעות .
ת *ד באו

מאמרי הובאו הכדורפדנים רק א 1■
 מיובאים למישחקים השופטים גם קה• /

 טהרת על הוא הקבוצה מעסה ואפילו
 הן בקבוצה ישראלי שיהיה מה היבוא.
 חלק שהן המריעות, — הצ׳ירגירלס כנראה
 כבר באמריקה. הספורט מחיי נפרד בלתי

 כתריסר סברס לישראל מארגנים עכשיו
 משחק כל לפני שיצעדו ישראליות, נערות

 ניפנוף תוך קצרות, בחצאיות המיגרש על
 שר, יואל של המוסיקה לצלילי שרביטים

הקבוצה. של המוסיקאלי כמנהל שמונה
 הסיכון את עצמם על נטלו הקבוצה בעלי
 ואפילו רווחים ללא שנתיים אותה להפעיל

יה מקווים, הם שנתיים, תוך הפסדים. תוך
בישראל. מהחיים לחלק סברס הישראל פכו

 כדורסלנים גם כבר יצטרפו אולי אז עד
 איגוד גם יסיר ואולי לקבוצה ישראליים
למקצו התנגדותו את הישראלי הכדורסל

 עשויה חשבון של בסופו כי הגלויים. ענים
 ישראל של המקצוענית הכדורסל קבוצת

 החובבים של הכדורסל רמת את להעלות
שה כפי בדיוק קדימה, ולד,קפיצה בארץ

 לכל חרם המקצועני האמריקאי כדורסל
בארצות־הברית. הכדורסל ענף

:צילומי□
סאן״ ״ישראל מילמן, לסטר

ב____________________________ ו

 היו בתוכניתם. ישראל את כללו לא רעיון
מק קבוצות להקמת לעתיד תוכניות להם

 וקזבלנקה. קהיר בביירות, גם צועניות
 להם לשבש עלולה היתד, ישראלית קבוצה

 שיכנע לז׳נבה, טס הכט אבל אלה. תוכניות
ל זיכיון קיבל החדש, העסק מקימי את

 אלף כמאה של במחיר ישראלית קבוצה
 הכדורסל ליגת לנשיא בעצמו והפך דולר

אירופה. של המקצוענית
 קוסברג, ליוינגסטון את לרעיון צרף הוא
 המכהן מיוסטון, הוא גם ,38 בן יהודי צעיר

 הוא ליוינגסטון הקהילה. נשיא כסגן שם
 ובעליה בתי־אבות המפעילה חברה נשיא

 מסעדה שירותי המספקת נוספת חברה של
 בארצות־הב־ הגדולים האיצטדיונים לכל
 סברס. ד,ישראל את הקימו השניים רית.

 גם להקים רק הוא לעשות שנשאר מה
כדורסל. קבוצת

 מ- רק מורכבת אינה כדורסל קבוצת
היה עסקניה. הם נשמתה כדורסלנים.

 האמריקאית הליגה של הציבור יחסי את
הכדור בחיי מעורה לכדורסל, המקצוענית

 המשחק שחקן כל ומכיר המקצועי סל
בקבוצתו. הספסל על יושב או בליגה

 הקבוצה של האדמיניסטרטיבי כמנהל
כדור בעבר ששיחק ,38 מילוא׳ מנו נבחר

 בית- בוגר מנו, רמת־גן. והפועל במכבי סל
 באר- שנים עשר במשך שהה כדורי׳ הספר

 הסך בחינוך, השתלם שם צות־הברית,
 המקצועני הכדורסל של מושבע לאוהד

 לארץ, חזר שנים חמש לפני האמריקאי.
 האמריקאי התיכון בית־הספר את ניהל

 הישראלי בסניף לעבוד ועבר סילבר בכפר
 משלחות כמארגן היהודית, המגבית של

 הבט אותו לקח משם המגבית. של הסקר
שלו. הכדורסל קבוצת את לנהל
 מתוך בחרו לקבוצה הכדודסלנים את

ה האמריקאית לליגה המועמדים רשימת
 מקבוצו־ שנשרו אלה ומתוך מקצוענית

למחנה שזומנו מועמדים 30 מתוך -תיהם•

 הכו הכדורסלניס משבעת אחד דיקנסון,
 מצטיין דיקנסון סברס. הישראל של שיס

ובניתור. לסל מדוייקת בקליעת במיוחד
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 בחברתם כאן נראה הוא סלטיקס. הבוסטון המפורסמת המיקצוענית לקבוצה מועמד היה
 הספורט למען האמריקאי הוועד מפעילי מניו־יורק, היהודי הפירסומאי כהן, חסקל של

האדמיניסטרטיבי. המנהל מילוא, מנו ושל הקבוצה של המיקצועי למנהל שהפך בישראל

חשש

 פעמיים להתאמן בשבוע, פעמים שלוש
מדי לארבע שבועיים כל לטוס יום, בכל
בכך. מה של דברים אינם אלה — נות

״הציו בגלל לא כמובן. זאת, עושים הם
 בסוד, נשמר שגובהן משכורותיהם נות״.

 ״שרופים״ הם המאמץ. על אותם מפצות
 רובם הצטרפו בעיקר אך כדורסל. על

 שיוכלו תיקווה מתוך האירופאית לליגה
 עיניהם את לצוד להתבלט, בה, להצטיין

הליגה של הכדורסל קבוצות מאמני של

 כבר יודעעלא־כיפאס
הנרי להגיד

 של הכדורסלנים 13 לבסוף נבחרו אימון
 המאמן ידי על אישית נבחרו הם הקבוצה.

 הכדורסל קבוצת מאמן שהיה מי בראין, הר
לונג־איילנד. אוניברסיטת של

 הכדורסלנים, 13 עשויים קצר זמן תוך
 הספורט לאלילי להפוך כושים, מהם שבעה

 ״אול של תואר בעלי הם רובם במדינה.
 בשקם היה יכול מהם אחד וכל אמריקך׳

אירו כדורסל קבוצת בכל כוכב לחיות
 לעונה לחוזה חתום מהם אחד כל פאית.

כדורסל. הוא שיעשו מה וכל שלימה.
 הדורשת ומפרכת, קשה עבודה זוהי

לשחק וכישרון. כושר רצון, כוח התמדה,

 הקבוצה עבור כאלה למצוא צריך
הישראלית.

עבודה
שחורה

 בע- בחרו הישראלי המועדון נשיא *י*
 רווה יהודה עורך־דין את הקבוצה לי

 האוזגר. גדעון השר של חתנו *ירושלים,
 חסקל נבחר הקבוצה של המקצועי כמנהל

 בניו-יורק, גדול פידסום משרד בעל כהן,
ה למען האמריקאי הוועד מפעילי שהוא

שנה 20 זה מנהל חסקל בישראל. ספורט


