
נווד טוויסט
שידו הירש, נתן

 שהסירה (לפני טננבאום, אילי רוקדים
מון מיכנסי את  והמאמן הארוכים) האי

מיקצוטית. נקודה לאילי מסביר נתן בגבס. השמאלית

□ ר "11 ל | | | | | ־ ת ך רן ממתינו תו מון ב  לשער, בבעיטה לאי
מין 11(111 / 1111 פורת, גילה ודדי, לאה לשמאל: מי

ני ו קי קפלן, י ראשוניים. אימון בשלבי נמצאת הקבוצה קוזלובסקי. ופי

ההפציצוה הפצצות
 מכבי במיגרש שלטו וגשם ׳;.לכיש מ* ך*
[  אחר־הצה־ האחרון השישי ביום חיפה /

 השער את התקיפו החתיכות 14 אבל ריים,
 הטבע. מאיתני מוחלטת ■התעלמות תוך

 לחשוב אפשר המסלול, על אותה ״כשרואים
ה אחד התלהב מזכוכית,״ בנוייה שהיא
אחת על מצביע כשהוא הבודדים, צופים

 מי ),22( ורדי לאה הדוגמנית השחקניות,
 של מלכת־היופי שנים חמש לפני שהיתר,
הגז על תסתכל, תסתכל, — ״ופה חיפה.

הזאת.״ עית
הכדו קבוצת בנות כולן, גזעיות היו הן
 אם בחיפה. לאחרונה שהוקמה לנשים רגל

כהן יוסף של אשתו ,29 כהן, שרה זו

יל לשלושה ואם טיבעון בית״ר מקבוצת
 רח־ אחות קריג, אסתר אחותה, זו אם דים;
 ואם חודשים; חמישה בן לילד ואם מניה

 ).20( קפלן יוכי לכימיה הסטודנטית זו
★ ★ ★ התפר כאשר יחידה. איגנה יפה ך*

ה־ בעיתוני מודעה מה זמן לפני סמר, ) (
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 תלמידה ,20 טננבאום, אילי מתאמנת
ט׳ במכון  להתעמלות. ומורה ,״וינגיי
לאחר אן הטרינינג, למכנסי מתחת

 אחרות המקסימות. רגליה את לחשוף אילי החליטה שהתחממה,
ת בקבוצתה:  שומו- רחל ).18( הקבוצה של התינוקת גרסון, יהודי

טכנאית. ),20( קוזלובסקי פיקי ב״סולל־בונה״. פקידה )23( בי׳ן

רוזנבלו נבחרת לאירגון בחורות שחיפשה ספורט,
 למרות לכמה נושא העניין שימש לנשים, כדורגל
 1 לפתח לקחו צעירות ארבעים אבל טובות. הלצות

הדגל. אל התקבצו ברצינות, המודעה את
 כדורגל קבוצת שמאמנת לאחר זה היה
דו 4* ב־ ביקרה רוקי, ולריה מאיטליה, לבנות
ולי ה־ האמזונות שבארץ לגלות נדהמה ארץ,

ח״ר ואמהוח, ת=יופי1מלכ
 ומיבצרו היא כדורגל. שחקניות אין בצה״ל משרתות

 כז צות נחום הצלם שלה, למכר הרעיון את מכרה
חבלי מנהל וייס, יצחק עם בשיתוף וזה, גוטמן,
רב היו ההיסטו־ המודעה את פירסם חולון, הפועל

 נעו של כ־ המתאמנות בנות עשרים התוצאה: רית.
עדון במיל׳־ן, יום  לתנועוו נשים. לכדורגל ישראלי מו

 הא של בלסון, אורה לדוגמה: שתיים ובמים. באש
 המיגרש 12 בת ביניהן שהגדולה בנות לשתי אם

 הפסיכו? כש־ באל־על, עובד שהוא לבעלי, (״עניתי
לחלוטין לי ברומא, ,כשאתה להתנגד: ניסה הוא

הבעיטה ■׳פנינה בתל־אביב׳.״) כדורגל לשחק מותר


