
הכדורסל קבוצת עומדת ורוותה והיד כישלונותיה בעיקבות
בתולדותיה החמור המשבר לפני תדאביב הפועל של

 שיצאה לפני שעות וארבע שרים
 לסאראייבו בדרכה ת״א הפועל קבוצת

 השלישי ביום נוצחה שם שביוגוסלביה,
 קבוצה אותה זו היתד, לא כבר האחרון,
 שאליו המשבר העונה. בפתיחת שהיתה
 נתן לפני־כן מיספר ימים הקבוצה נקלעה

 לד,ת- התייצבו התל־אביבים ■אותותיו. את
 סאראייבו, בוסנה כדורסלני מול מודות

אפסיים. כשסיכויים
הי ביטא הכדורסלנים של הרג-שתם את

הק של הקיבוצניק מוסקוביץ, אביגדור טב
 הרבה עם תל־אביב להפועל ״באתי : בוצה

(וקס אמריקאים שני עם שחקתי תיקוות.
 לכוכבים עצמם את שחשבו והורוביץ) מן
 מקיבוץ באתי אמריקאים. שהם ביגלל דק

 אבל אתגרים, לחפש כדי גיבעת־ברנר
 תל- בהפועל לשחק לי נשבר לפעמים

 אם לאחרים. גם אלא לי, רק ולא אביב
 תל- (ממכבי יותר טובה הצעה לי תהיה

 הקבוצה.״ את לעזוב מוכן אני אביב),
את היטב משקפים מוסקוביץ של דבריו

ש ייאמר, לזכותו אירופה. בגביע להופיע
 הקבוצה העפילה לו תודות רבה במידה
 רצון באחרונה הביע יוז רבע־הגמר. לשלב

ישראלית. אזרחות ולקבל להתגייר

העונה. התל־אביבית הקבוצה של מצבה
 השקיעה בקירוב לירות אלף 400
 של באחזקתם רק תל־אביב הפועל העונה

בא הורוביץ, לארי מכדורסלניה: שלושה
יוז. קארי והענק לייבוביץ רי

 השתנה לא תל-אביב שבהפועל נראה
 ברבע־הגמר גורלה נחרץ עתה כבר דבר.

 הפסדים שלושה אחרי קוראץ׳, בגביע
למדי. עגום בליגה מאזנה גם צורבים.

 לסכום מגיע תל־אביב בהפועל שכרו אביבי.
 המופלאה ביכולתו אך לערך. אלף 120 של
 מן קבוצתו את לאושש כדי די היה לא

האחרונות. בשנים אותה הפוקד המשבר

 מכבי גבת-יגור, הפועל אחרי מזדנבת היא
רמת־גן. והפועל תל־אביב

 שבשורותיה לקבוצה, קורה באמת, מה,
 בארי כמו כדורסלנים־כוכבים מופיעים

הו לארי מוסקוביץ, אביגדור לייבוביץ,
 ו* חוזז פינחס העונה), (בתחילת רוביץ
 כדי במייוחד לישראל שהובא יוז, קארי

גביע־אירופהן במיסגרת להופיע
 מחיר את הקבוצה משלמת שנים זה

מרד פרץ שעברה בישנה הנוער. הזנחת

י ר א ל
 לפי אביב.
 היה אביב

על העולה

ה התיקוות אחת הורוביץ,
תל־ הפועל של גדולות

תל־ הפועל לבין בינו החוזה
 סכוס־כסף לקבל השחקן אמור
ש הפציעה לירות. אלף 150

לקבוצה. בינו הרומן את קיצרה לו אירעו

וה האמריקאים לבין הצעירים בין גלוי
 הבל- שהאמריקניזציה פלא זה אין מאמן.

אותותיה. את היום נותנת תי־מבוקרת

והאמריקאים
הכזיבו

 הקבוצה צירפה העונה ראשית ך*
 לה שעלו אמריקאים שני לשורותיה ^

נח הורוביץ ללארי הקבוצה בין הון־עתק.
 יותר הכדורסלן יקבל שלפיו חוזה, תם
 פתח הורוביץ לעונה. לירות אלף 150מ־
 כש־ בהמשך, כושלת. בצורה העונה את

 הקבוצה עימו סיימה ועתה נפצע, השתפר,
 לעונה כספים לחסוך במטרה הרומן, את

הבאה.
 לישראל הובא מ׳) 2.17( יוז קארי הענק

 שלב את תעבור שהקבוצה להבטיח כדי
הו עבור קוראץ. בגביע שמינית-הגמר,

 הפועל את העונה המאמן יעקובסון, קביים.
 בשנה גם לאמנה עומד לראשונה, תל־אביב

 תולה הוא למפולת האשמה את הבאה.
לקבוצה. הדרושים שחקני־ציר באי־מציאת

ה לה־מאן קבוצת נגד זה, בשלב פעתו
 קרוב של סכום הקבוצה שילמה צרפתית,

 את הקבוצה כשניצחה לירות. אלף 50ל־
 לשלב העפילה מכך וכתוצאה לה־מאן,

 ■תיאורטית, משכורתו. הוכפלה רבע־הגמר,
 מעפילה היתד, לא תל־אביב הפועל אם

 נמצא היה יה קארי רבע־הגמר, לשלב
 מפסידה כשהקבוצה בארצות־הברית, היום

לירות. אלף 50
 את הקבוצה קיבלה העונה פתיחת עם
 בישראל, הטובים ממאמני־ד,כדורסל אחד

 על עתה המדדה זה, ־ יעקובסון. שמואל
 לו, שאירעה מתאונה כתוצאה קביים
ה של העגום מצבה על דעתו את מחווה
 שחקני־ציר. היא שלנו ״המנייה : קבוצה

 רשאי אינו הוא אך יוז, קארי לנו יש
 להצליח, כדי במישחקי־הליגה. להופיע
 שיעור־ בעל ענק לכדורסלן נזקקים אנחנו
קומה.
 (העומד וקסמן סטיב את אומנם לנו ״יש
בדרי עמד לא הוא אך הארץ), את לצאת
 הביאו איך זה אותי, שמפליא מה שות.

 איזה על־פי תל־אביב. להפועל וקסמן את
 שנתיים. לפני אותו הביאו קריטריונים

 צעיר. די הגיע.בגיל הוא .22 בן הוא היום
 שחקן- היה כי ניסיון, בכלל לו היה לא

 בארצות־הברית. הישיבות באחת כדורסל
לשח שיש שהחליט, מי החליט בינתיים

 שחבל היתד, המנחות הסיבות אחת ררו.
 נחשב לא שהוא למרות הכסף, על פשוט

יקר.״ ככדורסלן
 תל־אביב הפועל של קבוצת־הכדורסל

 בייבוא רציניים ״לוקשים״ כמה בלעה
הש בעשר מארצות־הברית. כדורסלנים

 הצליחה שלא כימעט היא האחרונות נים
 ה־ את שיצדיק אחד כדורסלן ולו לייבא

 הגיע לייבוביץ (בארי בו שתלו תיקוות
בדרך־מיקרה). רק תל-אביב להפועל

 ה- היו שנד,־שנתיים כתום בדרך־כלל,
 תל- הפועל של האמריקאים כדורסלנים

 למדי קרובות לעיתים הארץ. עוזבים אביב
 חתול שקנתה לאחר בפח, הקבוצה נפלה
ד,כדור את זה, בהקשר להזכיר, די בשק.

 את חלבו שרק וקופם, ווסט ספייט, סלנים
הצעירים. רגלי את ודחקו האגודה כספי
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