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 את למצוא שחקן יכול לפתע טראגי. אף לפעמים
קשר. כל אליה לו שאין בקבוצה רשום עצמו

̂ל עד ההעברות דחיית  הופכת האחרון לרג
 זה לפעמים מישחק־מזל, בכל כמו להימור.
 הופכת שבדחיה ההסתכנות לא. ולפעמים מצליח

 קבוצה והפתעות. מתח גדוש לאירוע המיפגש את
 של מספיק מלאי לשורותיה לגייס הצליחה שלא

שבא מה כל האחרון ברגע לקחת מוכנה שחקנים

 של מעמד באותו היו האזרחים מילחמת
בארץ. הכדורסלנים

 על מוחתמים כולם רבים. יש רוויטל ״כמו
 עדיין שלהם לחתימה כשאין גם כרטיס־שחקן,

 ואינם קטינים עדיין הם 13 או 10 בגיל תוקף,
 הם ומאז אותם מחתימים אבל לחתום. יכולים
 זאת. בכל בעסקנים תלויים הם לעבדים. הופכים

ללכת שחקן יכול העסקן של חתימתו ללא

 על מוחתמים סו בני קטינים
עבדים הונכים הם ומאז חוזים

 לשחקן כסף הרבה תשלם היא לפעמים ליד. י*
הגיון. בה.כל שאין בעיסקה ג', מליגה

 השחקן ^
עבד הוא *

 במאבק האמיתיים מתמודדים ך*
 שיטגליץ שי מרכזי־הספורט. הם ההעברות \ 1
 כדי לעזור מנסה מאליצור־סלע, מאמן־עסקן ),40(

 חודשיים ״כבר רוויטל: של העברתה את לסגור
 דוחים והם רמת״חן, קבוצת עם במשא־ומתן אני

 מכיר אני האמת. שעת זו עכשיו ושוב. בלו אותי
 כמו הוא בארץ שחקן שנים. כבר הזה הליכלוך את ״־

לפני בארצות־הברית הכושים העבדים עבד.

מ ך * ך ן  ממכבי 17ה־ בת ביטון רוויטל ך
 לקפה,.סקאלה,־ באה רמת״חן 11 ■!1#^

לשחררה. עסקניה את לשכנע וניסתה

עצמו. עם לעשות מה לו אין נעליו, את ולתלות
 החלטה, העבירו וחבריו שלף עמי הפועל ״רכז
 ,21 גיל עד להסגר להיכנס רשאי אינו ששחקן

 לו מותר אחר־כך רק .20 — גיל עד ושחקנית
 להשתחרר כדי שנים שלוש של להסגר להיכנס

 שלוש לשחק לא פירושו הסגר העבדות. מעול
 שחקנים קובר בארץ הכדורסל איגוד כך שנים:

 אחת מקבוצה לעבור הרוצים וכישרוניים צעירים
לשניה.״

 שעמד רמת־חן מכבי עסקן ),42(שלייפר דני
 לקפה בא רוויטל, עם הבוקר כל והתווכח
 קבוצתו: של לאינטרסים לדאוג כדי סקאלה
 רמה שהיא לאומית, בליגה שחקנית היא ״רוויטל

 מאמן, של אינטרס שבגלל ייתכן לא עצמה. בפני
 אחרי אותה יורידו השנייה, בליגה להצליח הרוצה

לה." שעשו כמו שטיפת־מוח

 כספיים שיקולים
ואחרים

 בגורל נתקלה חיפה מהפועל לב שירלי ם ץ
 הבינלאומית השחקנית רוויטל. של לזה לאדומה

 קבוצתה עליה שגזרה את לקבל מוכנה היתד, לא
 במישרדי הנמוכה. בליגה בקבוצה לשחק ולרדת
 לאפשר הוחלט שבסופה סערה, פרצה האיגוד
שתרצה. הפועל קבוצת בכל לשחק לשירלי
 בשוק רציני בקנה־מידה כוכבים למצוא קשה

 אך בהתחלה. חוטפים הטובים את הכדורסלניס.
 של עתידו ברבר ההחלטה מתעכבת לעיתים

 קרה כך מנהליו. של שונים שיקולים בגלל שחקן
 סקאלה של הפנימי האח״מים בחדר ווקר. לאנדי
 והתדיינו תל״אביב הפועל של המנהלים ישבו

 השחור שחקנם של גורלם ארוכות. שעות במשך
 מהליגה בעיקר רבות, קבוצות בידיהם. היה

 צמוד מאבק אחרי הפנוי. ווקר על קפצו הנמוכה,
 בו זכתה ירושלים והפועל נתניה מכבי בין

ירושלים.
העסקנים. את מנחים כספיים שיקולים רק לא

 ווקר לשל דומה גורל טקטיים. שיקולים גם יש
 בעונה ששיחק מרקוביץ, חיים של בחלקו נפל

 מכבי שבלאומית. תל־אביב בבית״ר שעברה
 לשחררו העדיפה שלו, קבוצת־האם תל־אביב,

 מכבי הסיבה: הארצית שבליגה ירושלים למכבי
 שעלולה תל־אביב, בית״ר את לחזק רצתה לא

 על מכבי־דרום, שלה קבוצת־הבת, עם להיאבק
הבאה. בעונה הלאומית בליגה הישארות

 שנכנס רמת־גן, מהפועל לוי ליהודה גם
קבוצה בכל לשחק ניתן לא ההעברות. לרשימת
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 בבית״הקפה מתקבץ בארץ הכדורסל של ומי המי כל
 של ההעברה עיסקות תום את לחגוג כדי בשנה, פעם

עיסקותיהם. את סיימו אם גם למיפגש, מגיעים הכדורדסל אנשי כל השחקנים.
האנושית הבורסה

וחבריו חיפה ממכבי גרשון (,.פיני") פינחס המאמן
לתוצאות במתח ו / ו / 1 / 11 נ 1 ו #  ממתינים השולחן, אל מסובים 1111 1

שחקנים. וקניית במכירה ודראמות הפתעות מתרחשות קרובות לעיתים העיסקות.

( / 1 11 / \1 משמאי צפון. להפועל נס״ציונה הפועל מקבוצת לעבור לו לסייע 11
נס־ציונ קבוצתו, בחסדי תלוי הוא אף שהיה ויטמן, גילי הצעיר השחקן עומד

 הפועל בקבוצות רק לשחק הוגבל הוא חפץ. שבה
הארצית. הליגה של

 הגיע תל־אביב מהפועל גורנשטיין מיקי
 שיחרור לו יש קבוצה. לחפש סקאלה לקפה

היו. לא שירותיו על רבים קופצים אבל ביד,
 מאליצור דרייגור ענת לעשות הגדילה
 אלא לסקאלה, כולם כמו באה לא ענת תל־אביב.

 בהיותה האם שיפסוק לבית־המישפט, ישר פנתה
 היתה אגודתה עם חוזה על כשחתמה ,14 בת

 ביקשה לבית־המישפט בפנייתה כשרה. חתימתה
 לחילופין או אותה, תשחרר שקבוצתה דרייגור

 ימלאו לא ״אם כספיות. דרישותיה אחרי תמלא
 הכריזה בבית,״ לשבת אעדיף דרישותיי, אחרי

השבוע.
 אמרו: מעשיה על שהגיבו הקבוצה, עסקני
 מיקי את לשחרר כמו זה ענת את ״לשחרר

ברקוביץ."
 תל־אביב מאליצור ארווין ג׳ון האמריקאי גם
 אחרי בית־המישפט. כותלי בין עניינו את יסיים

 לבית״ר לא אותו העבירו קבוצתו שעסקני
נתניה. לאליצור אלא שביקש, כפי תל־אביב
 סיבה היתה תל־אביב מהפועל )26(הוזז לפיני

 ,22ה־ בן שאול אחיו, לסקאלה. להגיע טובה
 לקבוצתו, לחזור ורוצה נם־ציונה בהפועל תקוע

מבוקשו. את לקבל לאחיו עזר פיני צפון. הפועל
 כל שישב תל־אביב, הפועל מאמן רוזין, יהושע

 מקוה ״אני מסכם: מרמורק שברחוב בקפה היום
 יהיה עכשיו פה שיש העסק כל הבאות שבשנים

 גבוהה יותר ברמה שחקנים בו שיהיו רציני. יותר
 האגודות היום אחרת. תהיה ההעברות וששיטת

 נתונות הן דבר של ובסיכומו כבולות, עצמן
 היה אילו נמוכה. ברמה שחקנים של ללחציהם

 נאלצים היו לא חופשי, ויותר פתוח יותר העסק
 שחקני העברות שיטת גרועים. שחקנים לקנות

 עד ולמימכר למקח פתוחה למשל. הכדורגל,
 מאשר יעיל יותר זה לדעתי הליגה. למחצית

נר שבהם העברה טופסימוכרים:■ ונון דינה פה•״ שיש הלח׳ז
 עוב הכדורסלנים שמים !

 לאיגוד, רצים הטופס עם ליד. מיד רים
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