
 סנה ער שוכב הוא
 208 לאורו בביתו
 לשחק ומסוב ס״מ,
 שולמה שלא מבני
ות לו המשנו

 הרובץ דולר, אלף 400 בסף ירעון־הענק, ך
 רמת־גן, הפועל של הכדורסל קבוצת על ^

האמרי מלוביק, סטיב הראשון. קורבנו את תבע
 שמשכורתו אחרי לשחק, הפסיק המגוייר, קאי
חדשים. שלושה כמעט לו שולמה לא

 אולי מובטל. כדורסלן הוא מלוביק היום
תע ללא סנטימטר 208 בארץ. הגבוה המובטל

 מחפש הוא הכספיות לבעיותיו המוצא ואת סוקה.
כנר כדורסל, בסוכנות־נסיעות. או בבר בעבודה

השנה. ישחק לא אה,
 בעל חושב, אדם הוא 28ה־ בן מלוביק סטיב

בק מקומו את היודע מעולה, שחקן עקרונות,
במיגרש. מקומו ואת בוצה

 עד ולומר: עצור! שלט להניף מתי ידע הוא.גם
 פרנסתו הוא הכדורסל קבוצתו. להנהלת כאן!

 היה לא בזמן, המשולמת משכורת וללא היחידה,
כזה. עבודה במקום לחפש מה לו

בנווה־אביבים בביתו, מלוביק יושב כעת

 בית־דירות של 12ה־ בקומה תל־אביב, שבצפון
 גולף ולשחק הדירה את לנקות זמן לו יש נאה.

 כסף מספיק לו אין לקיסריה כי בחצר־הבית,
 וזמן אדר, שרון לחברתו, זמן גם לו יש לנסוע.
הבאים. מהלכיו את לתכנן

 מן עורך־הדין בא מלוביק סטיב של לעזרתו .
באוניברסיטת למישפטים בפקולטה מרצה קנת,

שעב בשנה קנת את הכיר מלוביק תל־אביב.
 קרמר, ג׳ואל הכדורסלן את ייצג זה כאשר רה,

 באמצע תל־אביב מכבי על־ידי הותר שחוזהו
 קנת מייצג העונה ).28.11 הזה (העולם העונה

 את גם ג׳ונסון, לי מכבי, של שחקן־החיזוק את גם
מלוביק. של לקבוצה חבריו

החוב, את לתבוע מתכוננים ומלוביק קנת

 לעבודה, בבית־הדין רולר, אלפים מעשרת יותר
 הפועל מקבוצת לאלתר שיחרור יתבעו שני ומצד

המחוזי. בבית־המישפט רמת־גן,
 לשלוש חוזה על מלוביק חתם וחצי שנה לפני

המ הכספים אי־תשלום רמת־גן. הפועל עם שנים
 הפרה הוא וקנת, מלוביק טוענים בזמן, גיעים

חדל הוא אוטומטי ובאופן החוזה. של יסודית

בחצר־ביתו גולח ובמישחק כדורסל (באמצע) במישחק מלוביק
בסוכנות־נסיעות או בבר עבודה

יותר. תקף איננו והוא להתקיים
 שהושמעה הטענה את מלוביק מכחיש מאידן־,

 ה־ את לקבל כדי רק לשחק הפסיק הוא כאילו
 תגרום הפעילות הפסקת כי היא, האמת שיחרור.

 היה שאמור הסכום דולר, אלף 35 של הפסד לו
 אלף 50 של הכולל מהסך העונה, סוף עד להרוויח

לעונה. דולר
 מלוביק יציע בידו, יהיה השיחרור כאשר אך

 כמועד. לו לשלם שתוכל קבוצה לכל עצמו את
 העליון. הגליל הפועל כמו שקבוצות יודע הוא

 בזמן משלמות חולון והפועל גן־שמואל הפועל
לשחקניהן.

 קבוצת־ שאינה בקבוצה לשחק לו איכפת לא
 בארץ 2 מס׳ שהיתה רמת־גן, הפועל כמו צמרת,

 בשנים בשורותיה. שיחק הוא בה התקופה כל
 ונוצחה השני במקום תמיד הפועל סיימה אלה

 שמה הקבוצההמדינה. גביע בגמר
העוגה על פס

 התל־אביביות לשתי פוזל גם הוא בל
 לו, להזדקק עשויה תל־אביב מכבי הגדולות:

המש ג׳ונסון, לי את לגייר תוכל לא אם לדעתו,
אירופה. בגביע רק השנה חק

 הוא כי יותר, עוד לו מתאימה תל־אביב הפועל
 כמו גמורים כמעט שחקנים שם להחליף עשוי

 ' לבנובסקי(פציעה קני או גב) (בעיות ויליס ג׳ון
 גבוה שחקן להפועל חסר שהשנה עוד ומה בברן).
 לאוון לשחקן־הציר שיעזור מלוביק, של מסוגו
 1 של במעמד יהיה (ושגם הגובה במישחק מרסר

מתאזרח).
תפ העונה עוד מלוביק את שתחתים הקבוצה

 להתקיים יוכל וכך הכספית המצוקה את לו תור
הבאה. העונה לתחילת עד

 עוד הוא מפתיעה: הצעה גם למלוביק יש אבל
 רמת־גן, בהפועל השנה לשחק הכל, למרות מוכן,

 מדי את ילבש הוא — חר־מישחקי חוזה עם אך
 לו המגיע הכסף כל את שיקבל אחרי רק הקבוצה

 שסכומו ציק, יקבל מישחק כל לפני כה, עד
 יבוא הוא מישחק. אותו עבור מראש, ייקבע

 חוזה אך.ללא המניין מן שחקן יהיה לאימונים,
 את יקבל העונה תום שעם ידיעה ומתוך חתום

שיח לקבוצה לעבור ויוכל שלו כרטיס־השחקן
בה. פוץ

 אין פשוט רמת־גן להפועל רציני. לא זה אבל
 רמז כבר עמית, אורי רמת־גן, עיריית ראש כסף.

 בגלל הנוכחית, העוגה על פס שמה שהקבוצה
והמיקצועי. הכספי מצבה

 ״סטיב מודה: יום־טוב, פנחס הפועל, יו״ר
 אלפים עשרת לא אומנם כסף. לו חייבים צודק.
 בגלל הכספים, כל שולמו לא בהחלט אבל דולר,

)46 בעמוד (המשך
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