
הפועל של הכדורסל לקבוצת שצורך
בקומתו שתלו התיקוות את הצדיק

 כזר״״ אימי ׳אני הד,צלחה. ען
 סהפועל שינים ארבע לפני מהופעותיו

 אהוד כצימוזוני. אותו זוכרים תל־׳אביב
מס תל־אביב, בהפועל המאמן עוזר ציו,

 ישל עריסות אוכל ריר! שניזמאדק פר
 מלבד סלט. של גדולות וכמויות חסה,

צימחוני היותו לגבי בריאותיות סיבות

 כרוקלין יליד האמריקאי לענק יש בעבר
 אולי ״הדבר זה: בהקשר מיוחד ;מענה!
 צינד היייתי אך אחדים, אצל גיחוך יעלה
 שנשחטות חיות על שריחמתי כיוון חזני

 לבני־אדם,״ מאכל לצורכי
 שב־ זוכר הוא ארוך. נולד ניומארק

להורים כבן והתחנך גדל שם ברוקלין,

 ביותר הגבוה ״היהודי בתואר זכה הוא מלמטה. במבט ניומארק דייבוזנפיל
הגבוה בתבל, כלשהי בקבוצה יהודי כדורסלן נול ידוע שלא משום בעולם״,
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 מיקצועיות, סיבות בגלל לא שזה גיש
 עם שלי הסיכסוכים שבגלל מכיוון אלא
 יצא מיקצועניות בקבוצות מאמנים כמה

כביכול.״ בעייתי כדורסלן של שם לי
 נוסף אולם צימחיוני אינו ניומארק היום,

 הוא — כדורסלן — הלא־רישמי למיקצוע
 מרבה להשתזף, אוהב במדיטציה, עוסק

 לומד הוא -ראשון יום מדי שחמת. לשחק
עצ בלמידה — ומשלים באולפן, עיברי׳ת

בפסיכולוגיה. השני התואר את — מית

 ולמצוא ״להצליח/
ה״ אשה מ אי ת *** מ

להשאי לדעתו, עשויים, גורמים ***ני
הפו הצלחת — האחד בישראל. רו ל

 לו ימצא אם — והשני תל־אביב, על
 בה־ תיקוותיו לגבי בארץ. מתאימה אשר,
 אני ״אם הענק: מדגיש -תל־אביב פועל

 שבה לקבוצה היום הקבוצה את משווה
הש היא הדי שנים, ארבע ■לפני שיחקתי

מחו כדורסלנים לנו יש לאיךערוך. תנתה
 וילס, וחברי בן־דויד גור הוזז, במו ננים

 מארצות־הבריית. הוא אף העונה שהגיע
 שקולים יריבים להוות ■שנופל משוכנע אני

 שיהיה ספק אין לגבי, תל-׳אביב. למסגי
 להם אין כי אותי, לעצור קשה קצת להם
שלי. לגובה שמתקרב שהקן אף

 ככל שחקני-ספסל. תהיה שלנו ״הבעייה
 שחק־ להם יש תל־אביב, במכבי שחזיתי
להתמו נצטרך אנחנו !מצויינים. ני־ספסל

משחק.״ כל שחקנים חמישה־שישה עם דד
להישא השני הגורם דייב, -שאומר כפי
 יצליח אם יהיה לצמיתות ■בישראל רותו

 האמריקאי לענק בארץ. אשה לו לשאת
 שזו לעצמו !ולשנן לחזור טובות סיבות יש

 לא־דווקא לו שתתאים אשת להוות צריכה
 נישא בבר הוא שבן גופר״ ממדי מבחינת

להתגרש. והספיק לגבוהת־קומה בעבר,
 דייב של אלד, שאיפותיו ששתי עד

 האיש מדוכדך. הוא יתגשמו, ניומארק
 ועד בבוקר, בעשר קם גדול־הממדים

 משיעמום סובל הוא בערב לאימון לכתו
 ״אני לומר: מהסם אינו הוא ובדידות.

 כי שיעמום.״ מרוב להשתגע עלול עוד
ה את לשמוע אפשר ביום פעמים במה

למעלה?״ שם מזג־האוויר ״איך שאלה:

לטל מעל
ממדי לפי

 בהרמת־יד תל־אביב. הפועל קבוצתו, של אימון בעת ניומארק דייב
 מומחש גובהו פנימה. לסל מעל הכדור את להטיל ניומארק מסוגל

ושמונים. ממטר יותר של לגובה מתנשא הוא שגם שלידו, השחקן של גופו

בשכו בכיתה, הגבוה ■תמיד דרה יהודים,
כשחקן־ציר. הופיע שבהן ובקבוצות נה,

 גבוה שהייתי הפריע לא מעולם ״לי
 הנכון. הוא ״ההיפך אומר. הוא מכולם,״

 מסויימת ובמידה כיתרון, זאת רואה אני
 גוף אורך לי שהעניק אלוהים, כמתנת

 מתפוצצים ילדים למשל, אם, כזה. בריא
מרו אני הרי ברחוב, אותי כשרואים מצחוק

שמח.״ קצת להם עושה שאני ומאושר צה
 מישראל נעדר שבהן השנים בשלוש

 באשפי המתחרה בקבוצה להנאתו שיחק
הצטר על חשב האחרון בקיץ ההארלם.

״הח מיקצוענית. לקבוצה מחודשת פות
 מסביר, הוא בישראל,״ לשחק בסוף לטתי

 להשיג קשה לי שיהיה שראיתי ״אחרי
מד־ ואני בארצוית־הברית. מיקצועני חוזה

הפימיו־ ספת על שרוע ניומארק דייבסדום מיטת
 טיפול מקבל הוא שאצלו תראפיסט

ברגליו. הפגיעות את לרפא כדי ואימון מישחק כל בתום קבוע

 ורגליו ממידתו קצרה בהן, לשכב נאלץ שהוא המיטות כמו הספה,
 דייב התנשא תיכון כתלמיד כבר לקצה. מעבר הרבה משתלשלות

!■ סתר שלמה :צילם מטרים. שני של לגובה
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