
 ישו־אלד■ ריינגלס, צילה פיקרש, יעל אות:
 שלוש לביא. ומלכה פלג גילה דירקס,

אמהות. כבר הן הראשונות
 המבוגרת היא 32דד בת פיקרש יעל
 לחינוך מורה ילדים, לשני אם היא בכולן.
 שיחקה שנים כשלוש לפני ועד גופני,

 היא לאליצור,״ ״באתי תל־אביב. בהפועל
 כבר תל־אביב שבהפועל ״מפני אומרת,
 כשחקנית נחשבת היא שלי.״ את עשיתי

 ריינגלם, צילה בקבוצה. חמישית־שישית
 הכדור־ אחת היא בקבוצה, השנייה האם

 וגם 30 בת היא בה. הוותיקות סלניות
 ישר־ היא השלישית האם ילדים. שני לה

 הכדורסלן של אשתו דירקס, (״רלי״) אלה
 בקבוצת המופיע דירקס, קאמיל הבלגי
 שחקנית בעבר היתה היא רמת־גן. מכבי

ישראל. בנבחרת
 גילה האחרות, הנשואות משתי אחת

גו להינוך מורה היא גם ,27ה־ בת פלג
 תאטרון שחקן הוא פלג, אלכס בעלה, פני.

 מלכה היא החמישית הנשואה הבימה.
תל הפועל של שחקנית־לשעבר לביא,

ב ספורטיבית מפעילות מתנזרות שאנחנו
 מאימונים.״ והן ממישחקים הן שבת,

 טרם הדת שסממני לכך נוספת הוכחה
 צילם כאשר נתגלתה הקבוצה מן נעלמו

 אליצור. כדורסלניות את צלם־המערכת
 של פוזה כל שלא במפורש, לו נאמר

 למשל, כך, לצלם. לו מותר כדורסלנית
 הכדורסלניות את לצלם הצלם על נאסר
 לא ״אני בתרגילי־גמישות. מתעמלות- כשהן
 סבו יעל להסביר ניסתה בעיות,״ רוצה

 להמשיך רוצה עוד ״אני בלצון־למחצה.
 הקבוצה.״ מנהלת להיות

 אליצור כדרוסלניות של ההצלחה סיפור
השו החברית באווירה הדוק קשר קשור
 בעד מדברות העובדות בקבוצה. ררת

 לקבוצה מצטרפת בעונה עונה מדי עצמן:
 גם שרותיה. את המחזקת נוספת, כוכבת
אח כדורסלניות לקבוצה הצטרפו העונה

 בן־זאב חווה :שיעור־קומה בעלות דות
 ישראלה בחופשת־לידה), עתה (הנמצאת

 נטע — מכולן והבולטת נצח, הדר דירקס,
כנעני.

בקבוצה. ביותר המבוגרת השחקנית שהיא 32ה־ בת פירקש יעלחגורה
 שלוש לפני תל־אביב הפועל מקבוצת תל־אביב לאליצור עברה יעל

י■ סתר שלמה :צילם גופני. לחינוך ומורה ילדים לשני אם היא
 כעוזרת־ בקבוצה משמשת היא היום אביב.
 לשחרר מסרבת תל־אביב הפועל מאמן.
 חברת- מנהל הוא לביא, יוסי בעלה, אותה.

ב דרוס־אפריקניים נתיבי־אוויר התעופה
ארץ.

לא רק
בשבת

מ כליל נעלם לא הדתי ציביון ך־
 ,21ה- בת הוכמן חנה הקבוצה. אופי 1 ן

גו חינוך הלומדת מבני־ברק דתית בחורה
 בנות ״שלוש זה: בהקשר אומרת פני,

 שגרה היחידה אני ממש. דתיות הן אצלנו
 טובה הן האחרות שתי דתיים. של באיזור

 חנה של אביה שולביץ.״ ודרורה סנדי
 משמש השאר ובין אולמי־חתונות, בעל הוא

כמשגיח־כשרות.
 ,25ה־ בת הקבוצה מנהלת סבו, יעל '

 באותו מוסיפה וזמן, עמל בה המשקיעה
אנח למיסעדות, הולכות ״כשאנחנו :עניין

 העניין כשרות. למיסעדות רק הולכות נו
הוא העיקר קטנה. דוגמה רק זה האוכל 0ע

 שקלעה גבת, קיבוץ בת ,20ה־ בת נטע
 והיתה תל-אביב מכבי לסל נקודות 24

 מתבטאת הסנסציוני, הניצחון לגיבורת
 :באליצור לשחק שהביאה מה לגבי בכנות
 או הפועל מכבי, דבר, כזה אין ״אצלי

 בהפועל שיחקתי שעברה בשנה אליצור.
 לי היה ולא התפרקה, הקבוצה תל־אביב.

 נשארו תל־אביב בהפועל שם. לחפש מה
 צריכה לא אני ילדות עם הילדות. רק

 אני ילדות עם תל־אביב. בהפועל לשחק
במשק. לשחק יכולה

 תל- מכבי אפשרויות: שתי לי ״נשארו
 ב־ האווירה תל־אביב. אליצור או אביב,

 מי עם יש לי. קסמה תל־אביב אליצור
ל עברתי לא לשחק. מי עם ויש לדבר
 חוששת שאני ביגלל לא תל־אביב מכבי

 ל- הקבוצה. בהרכב מקומי על להתחרות
בין לשחק אוהבת דווקא אני : היפך

 שסה למצוא לי עוזר זה טובות, שחקניות
 שלא האמיתית הסיבה בקבוצה. משותפת

 סיבות היא, תל־אביב למכבי הצטרפתי
 אני לפרט. רוצה לא אני שאותן חברתיות

 חבר- אי־נוחות שביגלל שחקניות מכירה
)32 בעמוד (המשך
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כו היא כנעני נטעהכוכבתיצור
 הנשי הכדורסל כבת

 תל־ לאליצור העונה כשהצטרפה בישראל.
ותנופה. מהירות לקבוצה הוסיפה היא אביב

הכוכב אשת
מ שיחרור בידיה אין הקבוצה. של המוקפאת

באליצור. להופיע לה שיאפשר תל־אביב מכבי




