
 על לי חבל לנעמן, הקבוצה עם שאסע טעם ין ^
 של הצעיר כדורסלנה ברכה, דני השיב הזמן,״

 חזן, חיים מאמנו, ממנו ביקש כאשר תל־אביב, הפועל
 סירב ברכה דני חיפה. מכבי מול למישחק לקבוצה להצטרף

 רק בנעמן. לאולם השחקנים את שהסיעה למונית, לעלות
 למועדון הופיע הקבוצה, של הצעיר כדורסלנה חוזז, פיני

•שנקבע. במועד
ש במועד הופיעו לא כדורסלנים מחמישה פחות לא
 ודני מגידו קרוייזמן, מלמד, נחמיאם, היו החמישה נקבע.
 נסע הוכרמן׳ ״בלונדי״ שמנהל־הקבוצה, אחרי רק ברכה.

 המנהל הצליח ברכה, דני של לביתו השחקנים מונית עם
בנעמן. למישחק ברכה את להביא
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אצלו.״ זה ככה אמריקאים. אהב תמיד הוא חזן, חיים
 ״זה ברכה, מספר העונה,״ הישראלים את שעיצבן ״מה
 מחזן הוראות מקבלים האמריקאים היו מישחק כל שלפני

 מתאמנים היו הי־שראליים השחקנים ואילו בחדר־ההלבשה,
ל גבו את מפנה חזן היה הטיים־אאוט, בזמן בקליעות.
הוראו את לתרגם טרח לא באנגלית, דיבו־ ואם ישראלים.

 בשפה מספיק שלטו שלא הישראלים, עבור לעברית תיו
האנגלית.״

 העובדה מן נובעת בקבוצה הצעירים של מורת־רוחם
 — אמריקאיים כדורסלנים הגיעו תל־אביב הפועל שאל

 בקנה־מידה ו־ה׳ ד׳ מסוג שהם — ספייט וברט וקסמן סטיב
אמריקני.
 לתת חייב ״היה הצעירים, מן שניים אומרים ״חזן,״

 לממונים להוכיח כדי הזמן, כל לשחק ולספייט לווקסמן
 אבל לקבוצה. מתאימים אמריקאים שגי בחר שהוא עליו

בשק.״ חתולים שני קנה שהוא הוכיחו התוצאות
 ופיני ברכה דני -שוחחו שעבר בשבוע הרביעי ביום

 לא ״אתם קבוצתם. של מחברי־ההנהלה אחד עם חוזז
 ״שחזו ברצינות, ספק בצחוק ספק להם, אמר יודעים,״

 אל והלאה שמהיום לכם, מציע אני נקמני. טיפוס הוא
תמשי בין־כה־וכה תילבושת־ספורט. עם למישחקים תבואו

 כבר שהקבוצה לזכור חייבים אתם הספסל. את לחמם כו
 ועכשיו קוראץ/ בגביע השתתפותה את לעצמה הבטיחה

אתכם.״ צריך לא הוא
 נגד מיקצועיות טענות גם יש הצעירים לכדורסלנים

 למיניהן,״ שמירות באימונים מתרגלים לא ״אנחנו :המאמן
 בארצות* להשתלמויות נוסע שלא ״מאמן נחמיאס. אומר

 בקבוצה, הגופני הכושר נו־שא לגבי מאמן.״ לא הוא הברית,
 מחליט לייבוביץ ״כשבארי אחר: צעיר כדורסלן מגלה

 כש־ אימון־כושר. עושים אנחנו אז אימון־כושר, •שיהיה
 אימון- עושים לא אנחנו אימון־כושר, מתחשק לא לבארי

כושר.״
 כשחזן הגביע, ״בגמר :ברכה דני מוסיף הקשר באותו

 לייבוביץ בא משהו, לעשות לי ואמר לשחק אותי הכניס
 שחזן מהר הבין לייבוביץ אחר. משהו לעשות לי ואמר
טאקטיקן.״ איננו

ם סי ח י לבבייםס

כחמיאסכרפהחוזז

 חיפה, מכבי נגד תל־אביב הפועל של מישחקד, בסוף
 הארכה. לאחר 92:91 רב, בקושי תל־אביב הפועל ניצחה

 ספסל־המחליפים. על ברכה ישב המישחק מהלך כל משך
הת השאר ובין חזן, לעבר התפרץ המישחק כתום מייד

 על שאשב בשביל נעמן עד אותי מביא ״אתה : מרמר
!״הספסל

 הוא שנים שלוש ״כבר ברכה: אמר השבוע בתחילת
 הוא העונה בתחילת רק נורמלית. בצורה איתי מדבר לא

 לצידו הזמן כל ואשחק מהמיגרש, ארד •שלא לי הבטיח
 לאימונים. באתי העונה כל במשך לייבוביץ. בארי של

 מיני מכל באימונים התמידו שלא ולספייט, לאבישר אבל
!״ל-שחק נותן הוא סיבות,

סוגי שני

 שהיה מי צין, אהוד מהווה עצמה כפני דשה ן£י
*  ״אהוד,״ הכדורסל. עונת אמצע עד חזן חיים של עוזרו ״

 לוחש שהוא שמענו פעם לא בנו. תומך ״היה ברכה, מספר
 לצעירים תן ווקסמן, ספייט של היום לא זה ,חיים, :לחזן

 תרגילי־ כמה לגו נותן לפחות היה צין אהוד צ׳אנס׳.
 של בהפרש הובסנו שבו הראשון, הדרבי אחרי בדשר.

 תל- מכבי כמו בקבוצה לסילוקו. חזן גרם נקודות, 43
 החליטו, תל־אביב בהפועל אבל עוזר-מאמן, יש אביב

עוזר־מאמן.״ צריך שלא כנראה,
 הצעירים בעיית על להשיב הזן חיים התבקש כאשר
 אין לדבר.״ מה על לי אין הצעירים ״על :השיב באגודה,

 תל־ בהפועל העונה •שהתרחשה שהשערורייה, ספק כל
הקבוצה. לבין חזן חיים בין הרומן לסיום תביא אביב,

קבועותס
 בזעם אומרים תל-אביב,״ בהפועל הרגשה יימת

/  חיים ״שהמאמן, הקבוצה, של הצעירים כדורסלניה /
 כאשר אמריקאיים, כדורסלנים כנופיית להקמת גרם חזן,
בראשה.״ עומד הוא

 הכדורסלנים טהרת על הבנוייה קבוצה בין השוני
 אמריקאיים, שחקנים משולבים שבה לקבוצה הישראליים

 החינוך, שר של בהתבטאותו בדרך־מיקרה, ביטוי לידי בא
 האמריק־ כדורסלגיה נפגעו ממנה שכתוצאה ידלין, אהרון

 המבקש כדורסל אוהד תל־אביב. הפועל •של אים־העולים
 לבין ישראלית־טהורה קבוצה בין לשוני סימוכין למצוא
 מ־ בכדורסלגים־יהודיס-עולים עצמה את שחיזקה קבוצה

 כדוגמה תל־אביב הפועל את לראות חייב ארצות־הירית,
הקבוצות. סוגי שגי שבין להבדלים מובהקת

 הפועל קבוצת של הקלעים מאחרי העונה, שאירע מה
 כישלונותיה את ניכרת במידה מסביר בכדורסל, תל־אביב
 נוצצים. בכוכבי־כוץרסל המשוסעת הקבוצה, •של הצורבים

 בקבוצה הצעירים הכדורסלגים של סיפורם חושף מאידך,
 מרבית •של חיוניותם על צל המטילים ומריבות, תככים

תל־אביב. בהסועל המופיעים האמריקאיים הכדורסלנים
 העונה, תחילת של השני המחזור לאחר כבר בכדי, לא
 נחמיאס, ברכה, — הצעירים מכדורסלניה שישה הכריזו

 המאמן נגד גלוי מרד — מגידו וסמי קרוייזמן מלמד, חוזז,
 — מגידו וסמי קרוייזמן פינחס — מהם שניים חזן. חיים

השבוע. שנסתיימה העונה, תום לפני רב זמן פרשו
הצעירים, הכדורסלנים שישה שבתוך לציין, הראוי מן

 צמהו אשר מצויין, פוטנציאל בעלי שלושה לפחות יש
 מהיעדר האחרונות, בשנים שסבל, המועדון חממת מתוך

מבטיחים. צעירים כדורסלנים
 הצעירים משלושת אחד הוא ,20 בן חייל חוזז, פיני

 מטר, 1.97 •של לגובה מתנשא חוזז בקבוצה. המבטיחים
 הי-שראלי הכדורסל של הגדולות התגליות כאחת ונחשב

 שמואל הוא השלישייה מתוך השני הענק האחרונה. בעת
 ,21ה־ בן יחמיאס, מטרים. שני של לגובה המיתמר נחמיאס,

בכדורסל. ישראל ניבחרת בסגל נכלל
 1.84 שגובהו ברכה, דני הוא בחבורה השלישי הצעיר

 גיבחרת של המורחב בסגל דני נכלל מכבד לא מטר.
 תל־אביב, בהפועל העונה שאירע מה על בכדורסל. ישראל

 הינחו לא המיקצועיים ״השיקולים במרירות: ברכה אומר
העונה.״ חזן חיים המאמן את

ספייטלייכוכיץוקסמן

ס י א ח י ו ח א ח

 בעילום־-שם, להישאר שביקש אחר, צעיר כדורסלן
 לא האמריקאים, עם זמנו את שמבלה ״מאמן הוסיף:

 עם קלפים שמשחק מאמן אובייקטיבי; להיות יכול
 חבר להיות רוצה חזן אם מאמן. לא זה •שלו, האמריקאים

 מד, לו אין המקובלות, בפרופורציות לא האמריקאים •של
תל־אביב.״ בהפועל לחפש

ם שני לי תו ח בשקס
 בינלאומי, בקנה־מידה כישרון המהווה הוזז, יני ךן
 כדורסלן־ מכל יותר במעשה לשחק זכה האמת ולמען יי■

את מכיר שאני כמה ״עד מודה: בקבוצה, אחר צעיר

 בהפועל הכדורסלנים בין היחסים שדווקא הדבר, מוזר
 ומהווים לבביים, הם — וישראליים אמריקאיים — תל־אביב
 מתייחסים שכדורסלניה תל־אביב, מכבי לקבוצת ניגוד־מה

 קשר כל ללא גרידא, מקום־עבודה כאל קבוצתם אל כיום
 על העיבה המאמן של דמותו שרק מעציב, חברתי.

בקבוצה. החברית האווירה
 עתה כבר הרי מדאיגים, הדברים שנשמעים ככל אך
 סקציית־ על הצעירים הכדורסלגים שישה של לחץ מסתמן

 בשיחרור לזכות במטרה התל־אביבי, המועדון של הכדורסל
הקבוצות. לאחת

 קבוצה ״היא נחמיאס, שמואל סיכם תל־אביב,״ ״הפועל
 מהנזק שתתאושש עד זמן הרבה לה יקח היום. שבורה
חזן." חיים על־ידי לה שנגרם
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