
שהכדורים האלוף
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 נוספים, ׳אוהבי־ספורט במה עם יחד

 למכון״ מגיע הוא צה״ל, קציני בחלקם
 לבוש כשהוא נתניה, שליד וינגייט
 ונעלי״ספודט סוודר בחול, צבאי בטרנינג
 הקריר מזג־האוויר למרות לבנות.
 בקצה הסוודר את משאיר הוא עדיין,

 בגופיה. ונשאר המיגרש,
 ואחוז !מצויין, בכושר שהוא נראה

 גבוה. ׳הוא מרחוק, גם שלו, הקליעות
 אחד ׳מתלונן בערך שעה כעבור

 אומר שני לו, שקר הפארטנרים־למישחק
 מדרבן שומרון אבל עייף, כבר שהוא
אנחנו ״אם ולשחק. להמשיך אותם
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 לרוץ נהנה אני אותי. משעמם זה
 אחרי כמו בכך, עניין יש כאשר רק

 סל.״ לקלוע במטרה כדור, עם או כדור,
 כדורסל לשחק רק לא אוהב שומרון דן

 והוא במישחקי־כדורסל, לחזות גם אלא
 להחמיץ לא .מתאפשר, זה אם ׳משתדל,

 חשוב. מישחק שום
 התפקיד את עצמו על שקיבל לפני

 ״מיה על להרהר שהות לו ■היוגה החדש,
 לצאת ׳האפשרות על ״חשבתי הלאה.״

 לעשות ״יכולתי ■מגלה, ׳הוא לפנסיה,״
 שנה. עשרים בן שירות־קבע ׳אחרי זאת,

 זמן יותר להסתובב הרעיון לי קסם די
 דגים. לדוג ללכת או בנעלי־בית

 לטובת הצביא ימן לפרוש ״התכוננתי
 בלימודים ולהתחיל !האקדמאי ׳התחום

 מכל שקיבלתי העצה יאבל אסטרטגיים,
 :אחת היתה שאלתי, דעתם שאת אלה

יברחו׳.״ ילא ׳הלימודים בצבא, ,תישאר

 ),40( שומרון דן ׳הדרום פיקוד לאלוף
 אין זה, לתפקיד ליא־מכבר תמנה ני ש

 יכול, רק הוא אם אבל פנוי, זמן עודף
 אחר־הצהריים שעות את מקדיש הוא

 לכדורסל. בשבתות
 שבמהלך אנטבה״, ״מיבצע גיבור

 הרבה היו שלו, הצבאית הקאריירה
 כדורים אחריו רצו שבהם מצבים

 — מעופרת בעיקר אך — המינים מכל
 אחרי רבה בדבקות בעצמו, עתה רץ

גומי. של כדור זהו הפעם אבל הכדור.

 הנשמה,״ את להוציא לא למה כאן,
להם. אומר הוא
 למעלה זה בקביעות כדורסל משחק הוא

 קיבוצו, של בנבחרת שנה. מעשרים
 השחקנים אחד היה אשדות־יעקב,

 אז תפס אשדות־יעקב הפועל הבולטים.
 בליגה ׳המכובד השני המקום את

 הקבוצה ׳משחקת כיום הלאומית.
א׳. בליגה

 שומרון אלוף רואה שבדבר, להנאה פרט
 ׳הכושר על לשמירה אמצעי בכדורסל

 אומר, הוא זמן,״ לי אין ״לטניס הגופני.
׳מתעצל. אני קילומטרים סתם ״ולרוץ
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