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 מתקשה ואני שלי הגירושין הליכי סביב

לחשוב אפילו או חדשים קשרים ליצור

 עם מצויינים קשרים לעצמו יצר מקביל
והשט הדרגות בכל האמריקאי הכדורסל

 והכדורסל האוניברסיטאות אנשי כולל חים,
איר־ בארצות־הברית, שנה אחרי המיקצועי.

 מורכבת שחיתה נסא״ו, קבוצת במדי זוהר אילןאמריקאיים במדים
ה המיכללות קבוצות של הכדורסל מכוכבי

 ביקורים ארבעה כולל בחו״ל, הקבוצה של מסעותיה את אירגן אילן אמריקאיות.
שם. בכדורסל להשתלב וניסה בארצות־הברית שהה שבה בלבד אחת שנה אחרי בישראל

ה בתכלית עליו ואסרו בלב, לרישרוש
 כלשהי. ספורטיבית בפעילות לעסוק איסור

 נלהב שחקן אילן היה לכן, קודם שנתיים
 שהוא ידע אז כבר וכדורסל. כדורגל של

 אחד ״יום כדורסל: שחקן להיות רוצה
 סיפר והתרופות,״ הרופאים מכל לי נשבר
הפ הרופאים, מאזהרות ״התעלמתי אילן,
להת והתחלתי הכדורים את לקחת סקתי

ולהתאמן.״ אמן

כמעט
בפיסגה

 מילד - עצום היה בו שחל שינוי ף*
 כושר בעל מצטיין שחקן הפך חלש 1 י

 לקבוצת. נרשם הזמן באותו מעולה. גופני
 שחקן היה תל־אביב. הפועל של הילדים

 הוזמן כבר 22 ובגיל הפועל של חמישיה
 הפותחת, בחמישיה הנבחרת עם לשחק
רצו שנים חמש במשך עליו ששמר תפקיד

השח גדולי של לצידם שיחק הוא פות.
 חיים מינץ, כהן תנחום כמו אז של קנים
 שיחק אילן קמינסקי. ודוד לוסטיג ארז חזן,

ו ישראל נבחרת במיסגרת משחקים 75
 בינלאומיות הופעות 110מ־ ביותר השתתף

 ך.יה הוא ואסיה. אירופה בארצות־הברית,
 אליהם פנו שהבלגים מהראשונים אחד גם

 בזמנו מיקצועי. כשחקן לניבחרתם להצטרף
 לשחק הפועל רשות את אילן קיבל לא

 וכמאמן כשחקן לעבוד המשיך והוא בחו״ל
 לליגה העלה קבוצתו שאת הירדן בעמק

לארה״ב. נסע ואז הלאומית,
 בני על שם עברו טובות שנים חמש

 והילד 18ה־ בת הנערה — ילדיהם הזוג.
 הכסף טובים. בבתי־ספר למדו 13ה־ בן

 הוא לצרכיהם, בדיוק הספיק אילן שהרוויח
 עבדה ואשתו לעבודתו רבות שעות הקדיש
הרגשתי ״פיתאום כל־בו. בחנות כזבנית

)56 בעמוד (המשך
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 .1960 באפריל נישואיהם ביום רעייתו עס זוהר אילן
בין בינלאומי כדורגל מישחק נערך החתונה ביום

 כוכבי קבוצת של מסעות ידיו במו אילן גן
 ולישראל. לאירופה אמריקאיים מיכללות

 ארבע נסא״ו שנקראה הקבוצה היתה בארץ
 אילן אחת. פעם רק נוצחה ומתוכן פעמים

 ה־ בכדורסל לעבודה להגיע התכוון עצמו
 שרכש ולשם הרב לנסיונו הודות מיקצועי

המשבר. חל ואז לו,
 גיל ער ארוכה. דרך עבר אז עד אך

 חלש רזה, ילד אילן היה חמש־עשרה
תכופות לעיתים ביקר הוא גילו. מבני ונמוך

חשש אצלו יש כי שטענו רופאים, אצל לשידור. אילן האזין לספורט, להיטותו ברוב בבלגרד. ויוגוסלוויה ישראל נבחרות

 הסיוט.״ יגמר שלא עד חדשות תוכניות על
 צמרת שחקן שהיה (זייגר), זוהר אילן

 גילו מכפי צעיר נראה הישראלי, בכדורסל
 ניכרים לא כלל הנאים פניו על ).39(

 גירושיו — עליו העובר המשבר סימני
 נישואין. שנות 19 אחרי נילי, מאשתו,

ה על בדיבור להרבות מעוניין אינו אילן
 הסתיימו לא שעדיין מפני בעיקר פרשה,

המישפטים.
 חבריו ובנחת, בשקט לדבר נוהג הוא

 מתרגז, אותו ראו לא מעולם כי מספרים
 ברגשותיו מלאה שליטה שולט הוא תמיד

 התיכון בתקופת ניזכר הוא שקט ובאותו
 בתחילת היה אז אשתו, את הכיר שבה
ה התחתנו מה זמן אחרי להצלחה. דרכו

 החמישיה שחקן בינתיים הפך אילן שניים.
 ואחר- תל־אביב, הפועל בקבוצת הראשונה

 במשך בכדורסל ישראל בניבחרת היה כך
 הזוג בני עברו 1970 בסוף שנים. תשע

ב להתפתח שרצה אילן לארצות־הברית.
 — הישן רצונו את ולממש הכדורסל נושא

 בעל אחיו, אל נסע פיזיוטרפיה, ללמוד
 כבר בארצות־הברית. לפיזיוטרפיה מכון

 לעבוד התחיל שם לשהותו השני מהיום
וללמוד.

 הוא אך רב זמן אילן הקדיש לעבודה
 חשוב ידע ורכש לימודיו -את הזניח לא

ב ספורט. בפציעות ובטיפול בפיזיוטרפיה

! |1ז1|11ן1 ך ן  של הליגה סמישחקי באחד הספסל על יושב זייגר־זוהר אילן ל1|
#11 # 1 1 -1 1 1 1 אחד היה שבה בתקופה תל־אביב הפועל של הכדורסל קבוצת 1

פציעה. בעיקבות בבית־חולים ממושך מאישפוז שיצא אחרי היה הקבוצה, מכוכבי

■שואל שחתו!נחות שהיה ד מ זוהו, אילן
מישפחתית, מטרגדיה :פגו! 1 בכדורסל,

מאחורו חונות :הותירו ב מאוה״ב חזו
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