^ מיכרה זהב נתגלה בנס־ציונה  -כדורגל של נשים

* ס קרה כנם־ציונה.
^  22מנערות העיר חוללו מהפכה ב
עיר .ואם לא יעצרו בעדן ,תתפשט המהפכה
אל כל חלקי הארץ ,ותעמיד בסכנה את
המופעים מושכי־הקהל הגדולים ביותר ב
ארץ — מישחקי הליגה הלאומית בכדורגל.
המהפכה התחילה לפני מספר חודשים,
כאשר בפתיחה למישחק כדורגל של ליגה
א׳ שנערך בנס־ציונה ,עלו על המגרש
של סקצית הכדורגל המקומית שתי קבו
צות נשים שהחלו לשחק ביניהן את ה־

האוצר של נס־ציונה

לות של סקציית הכדורגל בנס־ציונה .אלה הלבושות בלבן שייכות

לקבוצת בנימין ואלה הלבושות בשחור לקבוצת עמוס .שתי הקבו
צות מתחרות זו בזו ,מקוות להקמת קבוצות נשים נוספות ,כדי
שתוקם ליגה מסודרת .במרכז ניצב מאמן שתי הקבוצות מוני עטר.

מישחק הגברי .מנהלי האגודה המקומית
לא האמינו למראה עיניהם .אפילו אם היו
עורכים מופע סטריפטיז על המיגרש ,ספק
אם היו מושכים קהל כה רב כשם שבא
למישחק זה.
בדרך כלל מופיעים למישחק באיצטדיון
המקומי כ־ 1400צופים .הפעם מילאו את
האיצטדיון יותר מכפליים ממספר זה .בעוד
שבשבת רגילה ,בה משחקים גברים בלבד,
מסתכמות הכנסות האגודה בכ־ 1500ל״י,

§ אורלי יצחקי ,הכדורגלנית הצעירה ביותר של הקבוצה ,בת ה־וז ,בועטת לעבר
 5שערה של השוערת מרים ג׳נח ,שוערת קבוצת הבנות הבוגרות — ומבקיעה
אורלי הקטנה היא האטרקציה של קבוצת הנשים ,מגלה כשרון מבטיח בשטח זה.

הרי הפעם הכנים המישחק לא פחות מ־
 6000ל״י.
רק אז הבינו מנהלי סקצית הכדורגל
בנס־ציונה איזה אוצר בלום עומד לרשו
תם .אפילו אלה שהתיחסו עד אז בזילזול
גלוי אל הרעיון להקים קבוצת כדורגל של
נשים ליד האגודה ,הבינו שהם עומדים
על פתחו של בור שומן העשוי לחולל
מיפנה .כל ההסתייגויות הוסרו .כל האישו־
)המשך בעמוד (26

משח ורניק ,מזכיר סקציית הכדורגל נס־ציונה ,משתתף בעצמו באימון
ך
 \ - 1י  | 1/1קבוצות הבנות של האגודה .כאו הוא נראה שעה שהוא נותן הסבר לבתו
דוידה בת ה־ , 14המשחקת כחלוצה מרכזית בקבוצת הבנות ,ואף מבקיעה שערים לרוב.
*

