
1\ר\צ ר\

מיכל ואשתו סילכר לו
מצב מכל קולע

 המצטיין שחקן הוא פלייר׳ ולראונד
/  בכדורסל המישחק. של המרכיבים בכל /

 מסירה, ריכוז, יכולת טובה, קליעה הם אלה
מנהיגות. חוזרים, כדורים קליטת כיררור,

 הטובה ההגדרה גם זאת פלייר״ ״אולראונר
 ושחקן תל־אביב, מכבי קפטן סילבר, ללו ביותר
ישראל. בנבחרת מפתח

 סילבר הוכיח בז׳נבה, האחרון, החמישי ביום
 ב־ ),99:1221 שווייץ על הנצחון במישחק שוב.

 הוא מדוע העולמי, הגביע מוקדמות מיסגרת
 22 קלט הוא כל־כך. מושלם לשחקן נחשב

 המישחק, ובסוף נקודות 18 קלע חוזרים, כדורים
 עבירות בחמש יצא אלימלך ישראל הרכז כאשר
 הוא בראשו, נפצע פרישמן עמוס המחליף והרכז
מרשימה. בצורה המישחק את ריכז

 פוחד אמו ^
הדע מעין

 הצליח שסילבר העובדה במיוחד פתיעה ^
 מול חוזרים כדורים של גדולה כמות לקלוט 1 (
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סנטימטר.
 הנבחרת? של ויליאמם לארל סילבר הפך האם

 ממישחקי שבאחד נזכר הוא חיוך. התשובה:
 כדורים 28 אפילו קלט שנים, כמה לפני הדרבי,
 הצטיין שבו הראשון המישחק לא שזה כך חוזרים,

 תפקיד שבנבחרת עוד ומה הגובה. במישחק
 במיוחד, חשוב הוא החוזרים הכדורים קליטת
 כמו ואתלטיים גבוהים שחקנים בה שאין מכיוון

 מגי קווין או ),2.09(פרי אולסי ),2.11(ג׳ונסון לי
 בנבחרת במכבי. סילבר עם המשחקים ),2.02(

 ג׳ון )2.10(לאסוף האוורד רק זאת לעשות יכולים
עצמו. וסילבר )2.06( ויליס

 סילבר כי נוספת הוכחה היה בז׳נבה המישחק
עובדה מאשר הוא מעולה. בכושר באחרונה נמצא

 שבשנתיים עוד ומה הרע, מעין פוחד איננו זאת,
 יכולתו על נוקבות מביקורות סבל האחרונות

 אותו הספידו כבר מהמקטרגים חלק הירודה.
הקאריירה. את שגמר וטענו

 העבר ליכולת שב הוא מתחילתה, העונה, אבל
 מצב, מכל הקולע סילבר, לו אותו זה שוב שלו.
 את מנהיג והעיקר, בהגנה עוזר בתיחכום, מוסר

הקבוצה.

 מוותר איגו
ת על האליפו

 לנבחרת חדש עידן בז׳נבה נפתח אם ך*
 המוקדמים במישחקים שנכשלה הלאומית, 1 1

 רוצה הייתי ״לא סילבר: לו אומר לאולימפיאדה?
 מחזיר שווייץ על שהניצחון ולומר לכת להרחיק

 טוב מישחק היה זה העבר. הצלחות לעידן אותנו
 השבוע, המישחק, חזקה. כל־כך לא נבחרת נגד

 יהווה אנגליה, נגד ביד־אליהו הספורט בהיכל
יותר." חשוב מיבחן

 את כבר עבר כאמור. עצמו, סיבלר אבל
 שבסוף העובדה האם מצויין. לכושר חזר המיבחן,

 לשבת ויצטרך מכבי עם חוזהו את יסיים העונה
 עוד אותו? דירבנה חדש חוזה על ההנהלה עם

 על פרטים מגלה לא ״עורך־דיו סילבר: של חיוך
שלו.״ הלקוח
 והלקוח העורך־דין הוא סילבר יודע, שלא מי

 למישפטים הפקולטה את סיים הוא יחד. גם
 בינלאומי סחר בתחום שלו הסטאז' את ועושה

 הוא בתל־אביב. עורכי־דין במישרד ודיני־עסקים
 על זאת שעשה כמו במישפטים להצליח מקווה

המישטח.
 העשירית עונתו זו .31 לו מלאו גם השבוע

 באליפות פעמים תשע זכה כה עד במכבי.
 ופעמיים המדינה בגביע פעמים שמונה המדינה.

 מתמיד יותר היא הנבחרת לכן אירופה. בגביע
עבורו. אתגר

 הנבחרת, ראשי עם חיכוכים לסילבר היו בעבר
 סיום עם ולהתאמן לבוא צורך כשהיה בפרט

במ נעשים האימונים בעיות. אין כיום העונה.
העונה. רוצת

לח יכולה שמכבי חושב הוא לקבוצתו, אשר
אירופה. בגביע זכיה — גדול על שוב

 על הולכים אנחנו שנה ״כל סילבר: מדגיש
לנו יש לטוב. לקוות אפשר באמת השנה הגביע.
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 כמו מצוייניס, שחקני־חיזוק עם מעולה, קבוצה
 של הגרעין את הוסף ג׳ונסון. ולי מגי קווין

 ארואסטי, מוטי ברקוביץ, ממיקי הבנוי הקבוצה,
אי גביע את הנפתי לא עדיין ואני. פרי אולסי
הזמן." זה אולי הקבוצה. של כקפטן רופה

 קשים חיים וחבריו סילבר ללו צפויים בינתיים
 תגר קוראות רבות שקבוצות יודע הוא בליגה. גם
הנמ הגמוניה תל־אביב, מכבי של ההגמוניה על

 הוא זה בעניין אבל ברציפות. שנים 15 כבר שכת
שאפרוש!" עד האליפות, על אוותר ״לא נוקשה:

סילבר כדורסלן
מוצלח אך נמוך

בפעולה סילבר(משמאל)
בהגנה עוזר בתיחכום, מוסר
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