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 בארץ,״ קיימות שאנחנו בחז י**
 חיפה, הפועל בנות השבוע רטנו ״■

 לא החליט שאיגוד־הספורט להן כשנודע
 בכדורסל, נשים נבחרת השנה להקים

אירופה. באליפות ישראל את שתייצג
 שנים מעשר יותר שהקדישו הבנות,
 היוקרתית, לנבחרת להגיע כדי לאימונים

 אמצעי דרך גזר־הדין את לשמוע הופתעו
 מוסה על במיוחד כעסו הן התקשורת.

המוכ הבנות את שבחר האיש דניאל,
 אותן ועודד טיפח בארץ, ביותר שרות
 שהמליץ הוא כבוד, של לייצוג להגיע
 השנה להקים שלא הספורט איגוד בפני

נבחרת.
 מבנות שארבע מכך נבעה המלצתו

 ענת השנה. לשחק תוכלנה לא הנבחרת
 בקבוצה משחקת תל-אביב מאליצור דריגור

 שוהה חיפה מהפועל כנעני נטע בצרפת.
 תל־אביב י מאליצור הוכמן חנה באוסטריה.

בהריון. — חיפה מהפועל יערי ושרה
 מוכשרות, כדורסל שחקניות בארץ נותרו
 אחד אף אולם ישראל. את לייצג שיכולות

 כי מראש, אותן פסלו בהן. מתעניין לא
בביטול. בארץ מתייחסים נשים כדורסל אל

מעי לא הן אך ניבגדות, הרגישו הבנות

 בפני לא אפילו ההחלטה על לערער זות
 שופכות הן ליבן מר את דניאל. מוסד,

השנייה. בפני האחת רק
שנב איגוד־הספורט קבע שנתיים לפני
 ויישחקו ייתאמנו גברים הכדורסל חרות

 העוסקות הנשים את סגורים. באולמות
 הופרדו מאז בחוק. כללו לא ספורט באותו

 וכך והנשים, הגברים של המישחק ימי
 במישחק לחזות שבא הקהל את איבדו הן

 במישחק גם עניין מצא אולם הגברים,
 כשבמעמד מאוד עגום מראה זה הנשים.

 לעודד שבא קהל אין הגביע על המישחק
 ריקים היציעים וספסלי השחקניות, את

ושוממים.

 הפלייה
בצה״ל

 מעמד היה שנים שמונה לפני ד
 להן חיכו אז שונה. בכדורסל הנשים >

 השתוו הן פרחים. זרי עם מישחק אחרי
 מאז אולם באירופה. לנשים בהישגיהן

שבארץ בגלל במקום, הישראליות דורכות

 מתאים, מיקצועי ידע בהן השקיעו לא
 השתפרו האירופאיות שהשחקניות בעוד
 היום ביניהן. עצום פער שנוצר כך מאוד,
בחס חיפח בהפועל הנשים קבוצת תלויה
 לעזור שהתנדבו אנשים, כמה של דיהם

 היחידי הקהל הם אוהד. יחס מתוך לקבוצה
במישחקיהן. לנשים שיש

 של הנשים קבוצת קפטן מו־נצ׳ר, אתי
 על וויתרה השנה נישאה חיפה, הפועל

 זמן אין לה ישראל. בנבחרת השתתפותה
 בנוסף ישראל בנבחרת לאימונים להקדיש

 לחינוך כמורה ולעבודתה בקבוצה לאימוניה
 1.80 לגובה המתנשאת בלונדית היא גופני.

 ברחוב, עליה מצביעים רבים ומעריצים
 אותה לעודד לבוא טורחים לא אלה אולם

 נשבע אברי, בעלה, גם הקבוצה. במישחקי
 הפעם שזו במישחק חוזה שהוא פעם בכל

 במישחק להביט אי-אפשר לדעתו האחרונה.
ל יודעות שלא הבנות, של חסר־האונים

כדור. החזיק
 בכדורסל ממילא המוכרת הנמוכה, לרמה

 בהפועל חדשה. בעיה השנה התוספה נשים,
 תשע מתוכן שחקניות, 17 רשומות חיפה

 יכולות לא הן סדיר. בשירות חיילות הן
לרגע ועד הקבוצה, באימוני להשתתף

ה? מקום היכן ן ש אי ״״?[ ״״,2 ה
 שזכו ברגע יערי, שרה בחברתה תומכת במטבח) מימין, מאושרת,
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 וכמהות באימונים, שנים מעשר יותר השקיעו 1ה המדינה. בגביע

 בעלה אברי, וגס כלל, אוהדים קהל להן אין לשחק. להמשיך
הספורט. מיגרשי על ולא במיטבח שמקומן חושב אתי, של

קבו־ מאמן שליין, ידי 11^1י9|1|1
1411^ או מאשים הנשים, צת 11^

(למ לספורט. רצינית לא בהתייחסות תן
הגביע. את מניפה אילון יהודית טה)


