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ש מחנה־האימוניס במהלך לסל קולעת
נח רחל שעבר. בשבוע לקבוצתה נערך
אליצור. של הגדולות התיקוות כאחת שבת

 שיוויון על לוח־התוצאות הורד. איטר ך*
 כדור- בין המישחק בהפסקת ,28:28

 לכדורסלניות תל־אביב אליצור סלביות
ה ביום שנערך — רמת־חן דרום מכבי

 האוויר בחלל נישא שעבר, בשבוע חמישי
 אליצור, כדורסלניות הפתעה. של רחש

 מכבי האלופה, על גברו לכן קודם ששבוע
שבורה. שוקת לפני ניצבו תל־אביב,

דני (״מוסד.״) משה אליצור, בנות מאמן
 על חניכותיו עלו כאשר רגוע. ניראה אל,

 לאנשים ואמר בהנאה ידיו חכך המיגרש,
 רק הוא שלנו ״הניצחון :בסמוך שעמדו
דאגה.״ אל זמן. של שאלה

 במחצית התקפות־בזק במיספר ואומנם,
יריבו את אליצור בבות הכניעו השנייה

 של ניצחונה .60:48 של בתוצאה תיה!/
ל הקבוצה, של כוונותיה על רמז אליצור
 כבר האליפות. כתר על העונה הסתער

 עובדה אליצור קבעה השני המחזור אחרי
 ליטול מאיימת היא :בשטח משמעותית

 של מידיהן הנשי בכדורסל ההגמוניה את
 בו ששלטו תל־אביב, והפועל מכבי בנות

עוררין. ללא כה עד

המיכגסיים______
התקצרו הארוכים

קבוצת היתד. שנים חמש לפני ד ין*♦
 לחלוטין. אלמונית אליצור של הנשים ה

 את שמו האגודה כשקברניטי אז, דווקא
ומאי המועדון, של הייצוגי הצד על הדגש

 העיקשת הבחירה את לקרן־זווית דחקו דך
 הקבוצה החלה בלבד, דתיות בכדורסלניות

 דורגה לדוגמה, אשתקד, לכותרות. מטפסת
 נקודות כשארבע השני, במקום הקבוצה

בראש העומדת לבין בינה מפרידות בלבד

ש שחקנית  ביותר הטובה כדורסלנית־הרכש היא כנעני, נטעהונ
 אליצור של הנשים בקבוצת אי־פעם שהופיעה

 בתואר זכתה עת שנה לפני עוד והתפרסמה בלבד, 20 בת היא בכדורסל. תל־אביב
 תל־אביב. בהפועל אשתקד הופיעה כנעני נטע לנערות. אירופה אליפות של מלכת־הסלים

מטר. 1.84 של לגובה המיתמרת ,16ה־ בת דרייגור ענת למעלה: משמאל

תל-אביב. מכבי האלופה הליגה,
 עד — אליצור בנות הופיעו דת מטעמי

 ארוכים. במיכנסיים — שנים חמש לפני
 בנות שכמה לספר, ידעה בקבוצה שחקנית
 שעובדה ספק אין בחצאיות. בעבר הופיעו

 מצטיינות חילוניות מכדורסלניות מנעה זו
להצטרף.
 באליצור השתנו רבים דברים אולם,
 מייסדי היו אם האחרונות. השנים במרוצת
 אגודת את שהקימו האנשים — אליצור
 בלבושן מקרוב חוזים — 30דד הספורט

ש לוודאי קרוב דהיום, הכדורסלניות של
 ב־ הופעה הכל, ככלות מתחלחלים. היו

 בנות ביותר הולמת אינה שורטס מיכנסי
 לשמור המבקשת באגודת־ספורט המופיעות

דתי. ציביון על
 תל־ אליצור שלכדורסלניות היא האמת

 שלבושן למרות להתבייש, במה אין אביב
 בזכות הן בצניעותו. היום מצטיין אינו

 בזכות הן הקבוצה, של המסחררת ההצלחה
 ממש. של חתיכות שהן כדורסלניות כמה
פלג. וגילה דירקס ישראלה למשל, כמו,

 אליצור קברניטי את לימד העבר נסיון
 בלתי- דתית,* עצמאית ספורט אגודת —

 קשה הדתיים החוגים שמתוך — מיפלגתית
 כדורסלניות למצוא היום) גם (וקשה היה

 העליונות על לאיים שתנסנה כישרוניות
ו מכבי כדורסלניות של מעורערת הבלתי
תל־אביב. הפועל
המוע של שקבוצת״הנשים מתברר, עוד

 קבוצות־הגברים בעיקבות הלכה הדתי דון
 — והמעופפים הכדורסלנים — המועדון של

 תוך הישראלי, בספורט שם־דבר שהפכו
ה מהחוגים שלא שחקנים ורכישת הבאת
דווקא. דתיים

 היום מאייש נשים של מרשים מיזוג
 תל-אביב. אליצור של קבוצת־הנשים את

נשו הן מהן חמש .32ל־ 16 בין נע גילן

ה ידי על נתמכת עצמה האגודה *
 והמועצה הספורט רשות המקומיות, רשויות
 הנשים, קבוצת בספורט. הימורים להסדר

 תמרוקים תעשיית תיא, על־ידי מאומצת
ישראלית.
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 חו קבוצת נרורסלניוח
לראשונה המאיימות

ה ג לי ב הן ־ ב רו ב

פלג, גילההשחקן רעיית
הכדור״ אחת

 בעלה תל־אביב. באליצור הוותיקות סלניות
מ״הבימה״. פלג, אלכס השחקן הוא גילה של




