
.זועקות חברותיה
 מי שליין, ידי המאמן, יודע לא האחרון

למישחק. תגיע מהן
 טבקרו. איתנה היא אלה מחיילות אחת

 ככיש־ התגלתה היא .1.88 לגובה המתנשאת
 לא בצה״ל אך חיפה, בהפועל מבטיח רון

 שהיא למרות מצטיין, כספורטאי בה הכירו
ישראל. בנבחרת משחקת
 לעומת בנים 70ב־ להכיר מוכן צד,״ל

 שנה. בכל מצטיינים כספורטאים בנות 10
 לאימונים להגיע מהפריבילגיה נהנים אלה

 מעדיפים הבנות 10 מתוך ולתחרויות.
 העוסקות בבנות לבחור הספורט באיגוד

 להישגים שבהשוואה למרות באתלטיקה.
 ובספורט באתלטיקה המצב בידלאומים

מידה. באותה עגום נשים בכדורסל קבוצתי

הנשיא
התעלם

 המדינה גביע הוענק שנה חצי פגי ■9
 הערב היה זה חיפה. הפועל לבנות •

 חולם ספורטאי ״כל עבורן. ביותר המרגש
 שליין. ידי המאמן אומר הזה,״ לרגע להגיע

 לשחקן, שיש ביותר היפה הערב היה ״זה
 בנות הגיעו שנה בכל ולאגודה.״ למאמן
 הן אולם הגמר, למישחק חיפה הפועל

 אליצור לבנות זה במעמד להפסיד התרגלו
מהן. טובות שהיו תל־אביב,

ש לו ת ש כבו כו
שהיא מכיוון לשחק שהפסיקה

 בחולצות חיפה הפועל בנות
 יערי שרה (מימין) הבהירות.

מבקרו, איתנה׳ בהריון.'לצידה

 בטקס שנכח נבון, יצחק נשיא־המדיינה,
 והגברים, הנשים לקבוצות הגביע חלוקת

 בהיכל־ הרב הקהל הנשים. את ברך לא
רק והריע נרגש עמד ביד־אליהו הספורט

הנר הבנות אל תל־אביב. ממכבי לבחורים
התייחס. לא איש גשות

 להפסיק נאלצה ועל־כן להריונה התשיעי
לשחק.

 לייצג ראויות לא שהן ההרגשה את להן
באירופה. ישראל את

 את ביותר והמאפיינת הבולטת הבת *
ט ר פו ס  יערי שרה היא בכדורסל הנשים ל

 הגמר למישחק הגיעה היא חיפה. "מהפועל
לשחק. תוכל היא אם ספק והיה פצועה,

 בחמישייה למיגרש ועלתה ויתרה לא
 איבדה היא התרגשות מרוב אבל הפותחת,

שליין, ידי המאמן, אליה. שהגיע כדור כל
 אותה והוציא רגשנית בחורה שהיא ידע

 לשחק, שבה היא כשנרגעה מהמישחק.
במיגרש. וכיכבה
 בתוצאה השעונים נעצרו המישחק בתום

 שרה חיפה. הפועל של הנשים לטובת 82:86
 והיא נעצרה נשימתה בבכי> פרצה יערי

 שחשו חברותיה אלה היו התמוטטה. כימעט
בה. לתמוך מיד

 כסף מקבלות לא שרה כמו שחקניות
 משקיעות שהן והמסירות המאמץ עבור
 ,24 בת היא שנים. מעשר יותר כבר

 קבוצת על ונימנת 1.78 לגובה מתנשאת
בחודש היא היום ישראל. בנבחרת הנשים

 כמו ״מדגישות
כסאפרי חיות

 נשים שקבוצת לדעת .נוכחשליין די ן*
 ותיקות. שחקניות על להתבסס צריכה

 מישחק ומנהלות ניסיון הרבה שרכשו בנות
וב יציב באופן לשחק יודעות בביטחון,

הוותי השחקניות אצל דווקא אולם היגיון.
 מעצם הנובעות בעיות מתעוררות קות

 להריון נכנסות נישאות, הן נשים. היותן
 אצל מיגבלות שייוצר מצב ילדים. ויולדות

הנשים. רוב

בשר
תותחים

ד אז ^ מי ת מ  המשח־ הבנות נאלצו ו
בהער להתמודד בארץ כדורסל קות

הצ אחרי בהן. שדבקו השליליות כות
 כתבו בכנסת האחרונה האימון אי בעת

 במישחק למצב דומה 57—54 שתוצאה
 יצאו אליצור וכשבנות נשים, כדורסל

 עליהן כתבו הרומנית הקבוצה נגד לשחק
 טוב תותחים בשר תיהינה שהן מראש

לרומניות.
 של לפרישתן חדשה סיבה נוספה עכשיו
 ומאשר. 27ה־ בת אילון יהודית הנשים.
 פרישה השנה שוקלות 26ה־ בת לורנס

 מהיחס התייאשו הן הספורטיבית. מהפעילות
 עשר אחרי בארץ. הנשים לנבחרת המזלזל

לכדור מירצן כל את הקדישו שבהן שנים
ההח כשנפלה כלל בהן התעניינו לא סל,

נתנו נשים. נבחרת השנה להקים לא לטה

 חייהן את שהקריבו מרגישות הבנות
 כסף קיבלו לא מעולם הן הספורט. למען
 רפואי לטיפול וגם בקבוצה, מישחקן עבור

עבו יום אחרי באגודתם. להן דאגו• לא
המפר לאימונים הגיעו הן ולימודים דה

ש הרבות והשנים המאמץ ולמרות כים
 לא הן לספורט, אהבה מתוך השקיעו

אוהד. ליחס זכו

הש אליה מהקבוצה להינתק להן קשה
 זוכות לא הן אולם שנים, הרבה תייכו

 שלהן המוטיבציה את יעלה אשר לעידוד
שה מקצועי הלא היחס לדעתן לשחק.

 הסיבה הוא הספורט איגוד להן עניק
היום. למצבן
 שלא בכך הבנות את מאשים שליין ידי
התייח להן להקנות שיכלו להישגים, הגיעו

 הבנות הספורט. איגוד מצד רצינית סות
 הנדרשים המפרכים באימונים מזלזלות

 כמו ספורטיבים חיים חיות ולא מהן,
 תמיד ״הן מעצמו. לדרוש צריו שספורטאי

 נשים,״ כאל אליהן שאתייחס לי מזכירות
 הבעיה. שורש את בכך הרואה ידי, מסביר
 ה- ואחרי משלשלות, הן המישחק ״לפני

 עד שלימה שעה להן מחכה אני מישחק
ולהתאפר.״ לרכל שיסיימו
 מגזים שידי מרגישות הבנות ואילו
״כש מהנדרש. יותר הרבה עימן ומחמיר
 עדר כמו מרגישות אנחנו שורק המאמן

 בהפועל הנשים אומרות בסאפרי,״ חיות
 כאל אלינו שיתייחסו רוצות ״אנחנו חיפה,
 חוסר היא היום ומנודחלקן בספורט.״ נשים

בכלל. יחס
617


