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 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

 שלך הנפשי השקט
מבון .זה את שווה
אות א.ק.ג. קרדיולוג, בדיקת 2!1761נ לברי
 (ארגומטריה), במאמץ א.ק.ג.

־ מעבדה. בדיקות
 תל־אביב פרישמן פמת 18 ריינס הרופאים, בית

03-244294 ,03-221227 טלפונים:

— מיליון ברבע דורון —י
)33 מעמוד והמשך ,

 בשנה ברקוביץ מיקי של לצידו ישחק
 בקרב חלחלה עתה כבר מעוררת הבאה

התואר. על המתמודדים
 מי במקום היא, המסקרנת השאלה

 מיקי עם ישתלב וכיצד ג׳מצ׳י ישחק
 עושה ״אינני ג׳מצ׳י: אומר ברקוביץ.

מש ואני מיקי אחד. אף עם תחרות
 היטב. ומסתדרים בנבחרת פעולה תפים
 קל יותר הרבה לנו יהיה שביחד ברור

לחוד." מאשר
משל תל־אביב שמכבי העובדה

להע יכולה משכורתו את העונה מת
 ג׳מצ׳י מבזבז שלמעשה הירהור לות
 שהעונה כריעה הוא אר ברמת־גן. שנה

 חורים מבחינתו, סותמת, הנוכחית
 במדי הופעתו לקראת אותו ומגבשת

 נוצרו שהעונה מרגיש הוא תל־אביב.
ביכולתו. שיפור המאפשרים תנאים
 מרגיש ג׳מצ׳י דורון דוגמן. גם
 סופר־סטאר של למעמד הגיע שהוא

 מזל ,1961 יולי יליד (הוא 23 בגיל כבר
 אינדיקציה לו נתנה העיסקה סרטן).

לכר.
 מירב, אשתו עם בצינעה חי עתה עד

הכיר הוא בשנתיים. ממנו הצעירה

ג׳מצ׳י כדורסלן
אינדיקציה יש

 הלל, היסודי בבית־הספר עוד אותה
ו׳. בכתה למדה והיא ח׳, בכתה כשהיה

 השני, את אחד עוזבים לא השניים
 להריונה, הראשונים בחודשים מירב,
 לאימונים. ואף למישחקים אותו מלווה
 ולסידורים לקניות איתה הולד דורון

שונים.
 ג׳מצ׳י ודורון מירב גם יוכלו מעתה
 כוכב כמו לחיות לעצמם להרשות
 לשנה דולר אלף 50 של סכום ואשתו.

 המשכורת וו בכך. מה של עניין אינו
 ישראלי. לכדורסלו בגודלה השניה

 המרוויח ברקוביץ, מיקי הוא הראשון
לשנה. דולר אלף 80 בממוצע

 שנת ב־מ־וו, במכונית נוהג ג׳מצ׳י
 בשכונה קוטג׳ קנה גם הוא .1981 יצור

בגיבעת־שמואל. הנבנית החדשה
 למנוחה מקדיש הוא הפנוי זמנו את

 ומדי לחזות.בסרטים מרבה ולבילויים,
חברים. עם לארוחות יוצא פעם

 דוגמן גם הוא כדורסלן להיותו נוסף
 מוצרי־ מדגמן הוא בינתיים רע. לא

ספורט.
 יש במשחקים יזכרו. יזכרו,

המ קבועים, אוהדים ג׳מצ׳י לדורון
 לא ואשתו ההורים גם אותו. לווים

מישחק. מחמיצים
 ״יש כבד: בלב עוזב הוא רמת־גן את

אותם." אזכור שתמיד חברים לי
 שנים חמש בעוד ישכחו, האם
 במכבי, פעם היה ג׳מצ׳י שדורון

 חיים את שמזהים כמו רמת־גן
 ,60ה־ שנות של הנפלא הרכז שטרקמן,

 שנולד למרות בעבר, תל־אביב ככוכב
רמת־גן? במכבי

 אותי שיזכרו ״הלוואי ג׳מצ׳י: מרגיע
 אותי יזכרו ואם שטרקמן. את כמו

 אני אז בתל־אביב, שלי התקופה בזכות
רמת־גן.״ בזכות היה שזה אזכור
 לדורון יהיה רמת־גן מכבי את
 הגיע הוא שם לשכוח. קשה ג׳מצ׳י

 לחינם ולא סופר־כוכב, של למעמד
 מיליון רבע העברתו עבור שילמו
ס דולר• ק מי ע ר אי ■ י
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