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 י ,
"ז-ז-ז-ז

 חיפה, של אלמם מיס בתואר הנושאת וחצי, 17 ,
 קצת שמפחדת למרות נהנית, (״אני מלבסית עצמה ;היא
הרגליים.״) שרירי את מדי תר

★ ★ ★
ם יגל שי  ובצרפת, באיטליה בעיקר דיו מפותח הנ
 הכדורגל מולדת באנגליה, דווקא — הפליאה רבה

*

 הוא שהכדורגל ביותר הטובה ההוכחה היא
בלבד. גברי מישחק

 :הסניגורים טוענים המקטרגים, לעומת
כדור הכדור, מישחקי בכל מצליחות הנשים

 סיבה כל אין וטניס־שולחן. כדורעף סל,
 עוד מה ;יצליחו לא הן בכדורגל שגם

לעזור עשוי מהן הנדרש העצום שהמאמץ

האוץ בוחב׳ שערים מפציצות ־ ודוגמניות ות
 קבו־ כמה שקיימות למרות נפוץ, אינו כדורגל־הנשים ,

כאלו. ורגל
 המקטרגים קשים. היו הנשי הכדורגל של הלידה

 גופה הגיוניות: טענות טענו והם באיטליה, בעיקר ם,
 מתאים אינו מוכשרת, אתלטית היא ואפילו רגילה, ה

 הבלתי־תוקפני אופיר, גם ;הכדורגל שדורש החדות
 על המבוצעות הרגילות לפעולות בסתירה נמצא שה

 שרבים פעולה שער, להבקיע הוא המישחק מטרת !
ת לפעולה תחליף בה הרואים וגים י נ י  גברית מ

 אחרי ונערים ילדים של להיטותם עצם — ולבסוף !
— כזה ממשחק הילדות של סלידתן ומאידך, [בכדור,

ו הגופני! והכושר הגיזרה בשמירת להן
 להן רק המיוחדות הנשיות התנועות אילו

למישחק. חדש מימד להביא עשויות —
 מעניינים לא האלה הוויכוחים כל אולם

כדורגל. אוהבות הן — שלנו הנערות את
 הפצצות חברותיהן, וכל ופנינה, אורד,

 ספורט ענף מפתחות השער, את המפציצות
 שקורה מה לפי לשפוט אם בארץ. חדש

 הימים, מן ביום זה, ענף עשוי — בחו״ל
מ יותר אפילו אולי גדול, ללהיט להפוך
הלאומית. הליגה משחקי

בועטות אמהות איוגון
כדורגל קבוצת את המנהלת רוס, (שמילו)

 של לשעבר שחקנה אשת ג),7( רום, ציפי
״ הלאומית הנבחרת  דניאל חיפה, ו״מכבי

שעת חיפה, של הנשים מון ב המיגרש. על אי

היופי מרבת
ת, כיוס ),22( ה את להפציץ מנסה דוגמני

ותר. קלח מסלול על שהצעידה מגלה שער,

חיפה מטריות
שהת בקבוצה היחידה צרפת, ילידת פה,

ביד. מטריה עם התאמנה ממזג־האוויר, רשמה

11
של

שבןעליהום!  מאמנה מאמן ״מילן״ קבוצת את בולסיס. ורוח־הקרבת בי
על״ -.21 ...... שנה. מזה לנשים כדורגל קבוצת פועלת שס בסרגל־ק, זאב ראשון־לציון, ״הפו


