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רמת״גן. מכבי יו״ר קליגר, ונח האלופה, מנהל מחרובסקי, שמואל סומאי

 הכוכב את לקלוט ביותר והמתאימה
 אשר הרמת־גנים של לליבותיהם היקר

 העיסקה את שתממש זו והיא גידלוהו,
שכזה. גודל בסדר הכספית

 לכל לעבור הסכים לא עצמו ג׳מצ׳י
 האחרונות בשנים סבל הוא קבוצה.

 מדוע אז שכרו, לתשלומי הקשור בכל
 רמת־גן, הפועל כמו לאגודה שיעבור
 תל־ להפועל עצום? בגרעון המצויה
 לא העליון הגליל להפועל או אביב

מחשבה. הרבה הקדיש
 ג׳מצ׳י את לגרעין. כיסוי יש
 ג׳מצ׳י רונית אחותו, ומתן במשא ייצגה

 לימודי־מישפ־ סיימה אשר ,26ה־ בת
 עורו״הדיו של במישרדו ומתמחה טים

כהן. בן־ציון
ורעיונות. הצעות העלתה האחות

 של חובה וכיסוי לג׳מצ׳י חתימה
 יחד הקודמת. מהעונה לג׳מצ׳י רמת־גן

 תעמוד והריבית המיסים תשלומי עם
 דולר, אלף 250 של סך על העיסקה

 הישראלי בספורט שולם שטרם סכום
 מאגודה ספורטאי העברת עבור

לאגודה.
 בתום למישחק. נקודות 35
 יהיה שנים, חמש כעבור החוזה,

 והוא ג׳מצ׳י, של בידו כרטיס־השחקן
 בה, שיחפוץ לקבוצה לעבור זכאי יהיה
באמריקה. או באירופה קבוצות כולל

 לא ״אני ג׳מצ׳י: אומר אנ״בי־איי?
אולי?״ יודע? מי זה. על חושב
 יועלה שנה שכל ידוע, שכן מה
 שלא כר בהדרגה, ג׳מצ׳י של שכרו
שהוא (למרות משחיקת־שכר ייפגע

 דורון מערים וירטואוזי במבצעמיקי וסח
 ענק על ״גלי") (בחולצת ג׳מצ׳י

יודע הוא שגם ומוכיח מרסר, לאון תל־אביב, פועל
32 11

 יש ברקוביץ. מיקי כמו לסל ולהתפרץ ללהט
 דורון נופל אחד״מול״אחד שבמישחק האומרים

תחליף. אין שלו לסל הקליעה ליכולת אך ממיקי,

בוב/ו דוחן

^ ומצלמים מעניקים
צלם. שהוא ג׳מצ׳י, יהושע האב, צילם התמונה את .13 בן בהיותו מישחקו,

 ג׳מצ׳י דורון של כוכבו דרך אז **
 היה זה שנים, שלוש־ארבע *■/לפני

 תל־אביב, במכבי ישחק הוא ברור:
נצחית. הכמעט הכדורסל אלופת
 הזאת, לעיסקת־ההעברה ציפו הכל

 רמת־גן, במכבי שגדל הכדורסלן של
 בקנה״מידה כוכב של לרמה והגיע

 כיצד מתי, רק: היתה השאלה אירופי.
וכמה?

 חוזה קרה. זה העונה בתחילת
 עיסקת־ זאת היתה נחתם. ההעברה

 אלף 250 הישראלי: בספורט השיא
בערר. דולר

 תל־ מכבי כוכב. של הכנסה
 רב, זמן ג׳מצ׳י דורון אחרי חיזרה אביב

 הגישה חודשים חמישה לפני רק אף
 רישמית. הצעה רמת־גן למכבי

 רמת־גן הנהלת הסכימה לא בתחילה
 עזיבתו כי בהסבירה ג׳מצ׳י, את לשחרר

 לירידה תגרום מסוגו שחקן של
הקבוצה. של ביכולתה משמעותית

 שיו״ר הוסיפו הרעות הלשונות
 נח אחרונות ידיעות עתונאי רמת״גן,
 ג׳מצ׳י את להעביר מוכן היה לא קליגר,

 לבין בינו היריבות בגלל לתל״אביב,
 עורך־הדין תל־אביב, מכבי יו״ר

 קליגר את שהדיח מזרחי, שימעון
 בשנות עוד תל־אביב הנהלת מראשות

.60ה־
 דורון לחץ גם עת אותה כל אך
 בכדורסל נכבד למעמד שהגיע ג׳מצ׳י,

 רמת־ על־הנהלת והאירופי, הישראלי
 כעבור שיחרור לו שיקנה חוזה דרש גן,

 נכבדה, שוטפת הכנסה וגם שנתיים
מסוגו. לכוכב כיאה

 שלא שעד הסכימה רמת־גן הנהלת
 רשאי יהיה הוא ג׳מצ׳י, עם חוזה ייחתם
 וכשהת־ העונה. לתחילת להופיע שלא
 בחוזה לעמוד תוכל שלא לרמת־גן ברר

 גרעון־ בגלל ג׳מצ׳י, על־ידי המוצע
עוד דולר אלף מ־ססז יותר של ענק

למ ההחלטה: נפלה שעברה, מהשנה
ג׳מצ׳י. דורון את כור

 שבה אז שנייה. חתימה אין
הפוטנצי לקונה באין־ברירה, רמת־גן,

 אס תל־אביב, מכבי ביותר, הטוב אלי
 את לפתות שניסו קבוצות עוד היו כי

מושכות. הצעות והציעו רמת־גן
 עיריית ראש רמז למשל, כך

 את לראות שרצה עמית אורי רמת־גן,
 יסייע הוא כי רמת־גן, בהפועל ג׳מצ׳י

 שתקבל לכסף מעבר רמת־גן למכבי
ג׳מצ׳י. של העברתו עבור
 והפועל תל־אביב הפועל גם

 כספיות הצעות העלו העליון הגליל
 נראתה דווקא מהצפון ההצעה גבוהות.

 לו ברור היה אך קליגר, נח ליו״ר
 החתימה את לו יעניק לא מכבי שמרכז
 להעביר כדי זקוק הוא שלה השניה,
מקבוצתו. שחקן

 שמכבי היטב ידע גם ליבו בסתר
המסודרת הקבוצה היא תל־אביב

 יחד אותם, ומיסגר אותם אישר והאח
 שנים, לחמש חוזה נבנה כך איתה.

שונות. אופציות לצדדים המקנה
 מכבי בין הזו, הגדולה העיסקה
 את תכסה רמת־גן, ומכבי תל־אביב

 תל־ הרמת־גגית. האגודה של החובות
 רמת־גן של הגרעון את תסלק אביב

 תגמור כאשר ובסיומה, העונה, במהלך
 ג׳מצ׳י יועבר הסכום, כל את להעביר
תל־אביב. למכבי
 על תל־אביב העבירה עתה עד

 27 הליגה, תחילת לפני יום החשבון,
דולר. אלף

 תל־ מכבי למעשה, תקיים, כך
 בעונה רמת־גן מכבי את אביב

 פעולה ״שיתוף שנקרא במה הנוכחית,
 תשלם תל־אביב המועדונים". שני בין
 בעונה ג׳מצ׳י דורון של משכורתו את

 50(ברמת־גן משחק כשהוא הנוכחית,
דולר). אלף

מענק־ העיסקה כוללת כן כמו


