
הפירמה את הצילו מכבי נדודסתיות ני
 מבחינת ד.שני, במקום שדורגה הבחורה

 השיער בעלת ריימן, רחל היתר. מראי׳־,
 של לגובה המתנשאת הקצוץ, הבלונדי

 פלום נשואה שהיא רחל, מטר. 1.66
 ר במיגרש, הבולטות אחת היתר. ילד,

 מיש־ על תודות, הרבה לה חבה הקבוצה
 שרחל לציין כדאי והמהיר. השוטף חקה
 לחי- מורה במיקצועה שהיא ,25ה־ בת

ספו שעות שערה את קיצצה נוך־גופני,
 את שחידד דבר המישחק, קודם רות

אותה הסובב את לראות לה וסייע ראשה

הישראליות
הפחידו

 התל־אביבית היתה, המישחק ככת "ך*
 אביבה, ילד. פלוס נשואה בלם, אביבה

 המיג־ על ביותר הכבדה השחקנית שהיתר.
ביו האיתנה והיתה נקודות 18 קלעה רש,
גב אופי שנשא לסלים, מתחת במאבק תר
 במיקצת הפחידו גופה מימדי לחלוטין. רי
הננסיות. הספרדיות את

 חיילת. וחצי, 19ד.־ בת ליטבק ענת
 ה* בת אלקלעי וריקי נקודות, 15 שקלעה

 במיק־ מדריכת־גדנ״ע שהיא רווקה ,26
 בנוח של החמישייה את השלימו צועד.,
 הענקית למישחק נכנסה מדי־פעם מכבי.

 בת החיילת גסטנר׳ רחל התל־אביבית,
מטר. 1.88 של לגובה המתנשאת ,19ד.־  החיילת גיל, אלה גנבה ההצגה את אך י
ש והשברירית נמוכת־הקומה ,19ד.־ בת

 והניעה קליעות־מרחק, במיספר הפליאה
 אלה חברותיה. מישחק את גברית בצורה

 רונית הכדורסלנית של אחותה היא גיל
 תה, הי רונית לא־מכבר. בן נולד שלה גיל,
 של הנוצצת הכוכבת הריונה, לפני עד

ב נמצאת היא היום המכבית. הקבוצה
 בינה שעבר שחור חתול בעיקבות הסגר,
לקראתה. לבוא המסרבת אגודתה לבין

 על הורה במישחק הנשואות מאזן
הנ הישראליות. הבנות לזכות 1:6

 האני היתד, הספרדי במחנה היחידה שואה
חול על שנשאה בלונדית, יפהפייה ברגין,

 בת שהיא האני, .10 המיספר את צתה
שנ לפני במוצאה. ארגנטינאית היא 25

ב מתגוררת היא ומאז לאנגלי, נישאה תיים
 בספרד,״ החיים את אוהבת ״אני מדריד.

לספרד. הגירתו. פשר את מסבירה היא
הגב העין את שצדה השנייה השחקנית

 שהיה ),8 (מיספר אראלו אנה היתד, רית,
הג של הבוחנות לעיניהם להציג מד. לה

 הגמיש האתלטי הגוף הישראליים: ברים
שהפ גבר כשל חדור־האנרגיה והמישחק

ל הצופים. בקרב התפעלות עוררו גינה,
נת היא ביש־מזל. מישחק זה היה אנה
 מ־ ליציאתה עד התכווצות־שרירים. קפה

 המסוכנת השחקנית היא היתד, המיגרש
 שלה המהירים הספרינטים עליו• ביותר

העץ. את ריתקו הנחשוניות וקפיצותיה

 הספרדיות
ללעג הושמו

 הספרדיות מהבנות ששתיים סתכר ^
 בנות ושלוש 19 בנות שלוש ,16 בנות 1 (

 והשאר פקידות הן מהבנות חלק שנים. 21
 בקבוצה היחידה עקרת־הבית סטודנטיות.

מאר המהגרת ברנין, האני היא הספרדית
 תשע כללה הספרדית המישלחת גנטינה.

 היחידי הגבר מלוות. ושתי כדורסלניות
 צ׳א־ לואים המאמן הוא לרפואה, שנשאר,

נאות. פנים בעל גבר — 37,־ד בן נה,
 הקבוצה של ספסל־המחליפות מאחרי
 הנוסטאלגי. נוסף, ספסל התמקם המכבית

 בפועה לפגוש אפשר היה הזה הספסל על
ש הקבוצה, של כדורסלנית־העבר מישגב,
 ונראית חייה של הרביעי לעשור נכנסה

עורך־הדיז של אישתו היא פועה טוב.

לדיבאונד מבט
),10 (מיספר ממדריד היפהפייה

 ריקי ),12 (מס׳ בלס אביבה תל־אביביות: שלוש
 ברנין והאני — )8( ורסנו רחל ),6( אלקלעי

החישוק. נול הסובב הכדור על בדריכות מביטות

הנשים. בין המישחק במהלד התחוללו עיקשים מאבקיס 310)1
 של ברגע השיער, קצוצת ריימן, רחל התל־אביבית :בתמונה " * י

עבירות. עשרות לחובתן הבנות זקפו כולו, המישחק במהלך הספרדיות. אחת עם מאבק

 לצידה בקהל. ישב הוא גם משגב. חיים
 ,35דד בת ליפשיץ נאווה ישבו פועה של

ה המאמן הקבוצה! של שחקנית־בדימוס
 תקופה מאמנן שהיה פסח, אברהם וותיק

 אף ישבה הוותיקה, שומכר תמר ארוכה!
 עד היא תמר הנוסטאלגי. הספסל על היא'
הת לא הפעם אך בקבוצה, שחקנית היום

 ומשחקו! ילדים, לארבעה אם היא לבשה.
 שנים. יובל לחצי קרוב המכבית בקבוצה

 רונית הצטרפה המאמן ואל השלוש אל
היטב. במישחק הורגש שחסרונה גיל,

האש לזכות הנקודות שמונה בן היתרון
 רבות מבטיח אינו הישראליות, כנזיות
ה הספרדיות עם מיפגש־הגומלין לקראת
 הקרוב. החמישי ביום שייערך רווקות,

 לניסיונו תורות הושג, האשכנזיות נצחץ
 — ורחל אביבה — הנשואות שתי של הרב

הספרדיות. הרווקות את ללעג ששמו

התמירה, ורסנו רחלהמלכה
 הסכסית השחקנית היתה

1צעיר. כדורסל אוהד :מימין במיגרש. ביותר


