
כדי נמכרו במדינה ביותו היקרות הידיים
 מבשיטת־וגר ומת־גן מכבי את להציל

תדאביב למכבי הבאה בשנה ויעזרו -
 עולה גם שנה בכל והרי לדולר) צמוד

בשוק. וערכו מעמדו
 רמת־גן עבור תהיה מג׳מצ׳י הפרידה

 טעות שזו הטוענים יש קשה. מכה
 ללב שנחשב מי את לשחרר חמורה

 נקודות 35 קבע, דרך הקולע, הקבוצה,
למישחק.
מח עומדת ״אס קליגר: אומר

 ברירה יש או להיסגר, הכדורסל לקת
 הרי להתאושש, בתיקווה עונה לפתוח

 את למכור הוא והעיסקי הקר השיקול
 השאר. את לקיים כדי היקר, הנכס

 את להחזיק שאוכל חשבתי לא לעולם
שכן, מה הקאריירה. סוף עד ג׳מצ׳י

 עשינו וזאת ממנו, להפיק היה אפשר
ברירה." בלית כעת,

 בגיל כבר הילד!״ את ״תראה
 דורון בלט כדורסל, משחק כשהחל ,11

 הרצברג, זאב של עינו את וצד ג׳מצ׳י
 של לכדורסל בבית־הספר מדריך שהיה

רמת־גן. מכבי מזכיר וכיום האגודה
 של תשומת־ליבו את הסב הרצברג

 תראה ״בוא, וערב: השכם קליגר הידר
 וכבר התרשם בא, קליגר הילד!" את
 כמו כוכב יהיה שג׳מצ׳י ניבא 1975ב־

 ,14 בן היה כשג׳מצ׳י ברקוביץ. מיקי
 את להחליף חייב שהוא קליגר לו אמר
תהיה לא הזה העיראקי השם ״עם שמו,
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לחסידה. המחכה מירב, על דורון אומר לביזבוז," כסף קצת צריכה היא כר,

 תפחד הליגה כל הבאה בשנה ביניהם. המשווים
 דורון האם טובים. חברים הם היריבות, למרות מהם.
שכן. מקווים תל-אביב במכבי מיקיז של יורשו יהיה

סופוסטאוים שני
יש .28 מיקי נקודות, 38 קלע דורון השני. על אחד

נ סנטימטרים ג98ארוכות רגליים
 לעוד ומתכוננים חים

מאפשרים המצויין וניתורו גובהו ליגה. מישחק

 35 לצבירת פרט נוספים, במרכיבים לעזור לדורון
 כסף, על מדבר הוא בביתו בסלון במישחק. נקודות
תל-אביב. במכבי לו המצפה העצום והאתגר הצלחה

־■

 את לשאול הלך ג׳מצ׳י כוכב!" לעולם
הסכים. לא האב אך אביו,
 באירופה, מוכר כשג׳מצ׳י היום, גם
 באליפות שמו. את מסרסים עדיין

 לו קראו בצרפת, האחרונה, אירופה
״חמסי׳י. לו קראו אף ובספרד ״רמסי״

 הוא כדוריד. לשחק התחיל למעשה,
שהתאח פתח־תקווה, במכבי שיחק

 את ששבר אחרי רמת־גן. מכבי עם רה
 שהכ־ החליט המישחקים, באחד ידו

 עבר עבורו, מדי נוקשה מישחק דוריד
לכדורסל.

 בקבוצה לשחק התחיל 16 בגיל
 במיוחד, בולט קלע היה לא אז הבוגרת.

 באחד מיוחדות. משימות בעיקר וביצע
 על־ הוצב שלו הראשונים המישחקים

 עודד של האישי כשומרו המאמן ידי
 30 כלל, בדרך צולף, שהיה גינדיין,
 אותו השאיר ג׳מצ׳י למישחק, נקודות

נקודות. ארבע של מאזן עם
הראשו הפעם בינלאומית. דרך

 נכבדה נקודות כמות צבר שג׳מצ׳י נה
 שמואל המאמן של בתקופתו היתה

 יעקבסון של המאמן עוזר יעקבסון.
 את היום המאמן קצורין, מולי היה

 באופן לחץ קצורין רמת־גן. מכבי
 לג׳מצ׳י להעניק יעקבסון על תמידי

 אליצור נגד מישחק ולפני אשראי
לג׳מצ׳י: יעקבסוז אמר תל־אביב

 הראשונה בחמישיה משחק אתה ״היום
נקודות!״ 30 וקולע

 למישמע האמנתי ״לא ג׳מצ׳י: נזכר
 לכדורגלן תאמר כאילו זה אוזניי.
 בשבת יבקיע שהוא רמת־גן בהכות
 לשחק, עליתי אך שערים. ארבעה
 29 היתה והתוצאה ביטחון קיבלתי
 עבירה רק מישחק. דקות 25ב־ נקודות

אותי". עצרה חמישית
בכדור לשם־דבר ג׳מצ׳י הפך מאז

 ״מכונת־סלים", אותו: מכנים סל.
 ״דורון ברקוביץ״, מיקי של ״היורש

ניתור). (קליעת ג׳מפ״שוט"
 הצוברות זהב, בידי ניחן ג׳מצ׳י

 של ממרחקים לעיתים רבות, נקודות
 1.98( גובהו מטרים. שיבעה־שמונה

 ליטול יכולת לו מקנים וניתורו מטר)
 על ולשמור מהסלים חוזרים כדורים

מסוגו. שחקנים־קלעים
בצרפת, האחרונה, אירופה באליפות

הבינלאומית. ררכו אל פרץ
ששי רמת־גן מכבי במדי אשתקד,

 אירופה גביע קוראץ: בגביע חקה
 35 בממוצע קלע בחשיבותו, השלישי
 תשומת־ליבם והסב למישחק, נקודות

 הסטארים אחר העוקבים פרשנים של
ביבשת. החדשים
 שג׳מצ׳י העובדה ביחד. ?ל יותר
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