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גביע מין איזה
קו גביע־עולם במישחקי לנהוג בניגוד

ה משחקני לכמה השנה הותר דמים.
 בעבר זוגם. בנות עם להתייחד מונדיאל

 ממין להתנזר לספורטאים שמוסב חשבו
 אך אינטנסיביות. תחרויות של בתקופה
 האחרון בעשור שנעשו מדעיים מחקרים

 הכל מכירים וכיום זו, השקפה ניפצו
 בתקופת גם במין הספורטאים של בצורר

המישחקים.
 ארגנטינה במישחקי חדש. אינו הנושא

ב גדולה סערה התעוררה למשל, ,1978
אס שם הכדורגל כשהתאחדות אוסטריה,

נשותי עם להתראות השחקנים על רה
 של הראשונית ההצלחה אחרי אולם הם.

ה נאותה במישחקים, אוסטריה נבחרת
וחברותי נשותיהם את להטים התאחדות

לבואנו־איירם. הכדורגלנים של הם
 היא בספרד הנבחרות מנהלי גישת

 מוכנים נבחרת בכל לא יותר. ליברלית
 לבעיה שנמצאו הפיתרונות על לדבר

 שחשב מי שהיה להניח יש אולם זו, עדינה
הנח ברית־המועצות, נבחרת גם כך. על

ו מישמעת מבחינת המחמירות בין שבת
 שחקנים כמה של לנשים הירשתה נוקשות,
 נמצאת הנשים בין למסע. השנה להצטרף

 בלוחין, אולג ״המפציץ״, של רעייתו גם
 אלופת שם, בעלת ספורטאית עצמה שהיא

אמנותית. בהתעמלות לשעבר העולם
הב קיבלו המשתתפות מהנבחרות כמה

 יתקיימו הנשים עם שפגישותיהם טחה
 יבטיחו טובות תוצאות — לתוצאות בהתאם

 למשל, ואיטליה, צרפת לנבחרות פגישות.
 חשנו לשלב לעלות יצליחו שאם הובטח

והחב הנשים עם להיפגש לשחקנים יותר
רות.

 העולם אלופת היתה ביותר הליברלית
 שחקן לכל שהתירה ארגנטינה, היוצאת,

חבר את או אשתו את להביא בכך הרוצה
 לא מאראדונה דייגו הכוכב לספרד. תו

 הוסיף אלא קלאודיה, בארוסתו הסתפק
ואחיו אחיו אמו, את שכללה פמליה אליה
 שוכר מלבד אנשים, עשרה בסך־הכל תיו,

למיניהם. והעוזרים רי־הראש
 הפסידה המתרינית הגישה בגלל האם
 מה־ ופרשה כיתרה את ארגנטינה נבחרת
 חצי־הגמר? לשלב שהגיעה לפני עוד מירוץ

 הוכיחה לא למין המתרינית הגישה האם
עצמה? את

ה ותיקים, ישראליים כדורגלנים נשות
 דעתן מביעות מקרוב, הבעיה את מכירות

במישחקי־ספרד. למין הליברלית הגישה על
אשת היא )30(דמתי מרי מיוחד. 7ע3

רוזן כדורגלן
מפריע לא

78

ושום טובים בן־ כדורגלנים נשות
הכללות בלי

 תל- שימשון של הוותיק כדורגלנה של
 נשוי דמתי הזוג ).30( דמתי גידעון אביב,

 שהם שנה, 16 מזה ומכירים שנה, 14 כבר
 הספורטיבית פעילותו תקופת כל כמעט

 במישחקי השתתף דמתי גדעון גדעון. של
במכסיקו. הגביע
 נשותיהם עם הכדורגלנים מיפגשי על

 :מרי אומרת וחברותיהם
 הניסיון מתוך יודעת, שאני כמה ״עד

 אנחנו בסוף־השבוע מפריע. כן זה שלי,
 שום עושים לא מישחק לפני אבל מתראים,

 חשוב כל קודם מיוחד. בעל יש לי דבר.
מ והילדים. האשה ואחר־כך המישחק לו

 על לשמור מתחיל גידי בשבוע רביעי יום
 אבל להם, איכפת שלא כאלה יש כושר.
 דואג ספורטיביים, חיים שחי מי לדעתי

מזלזל. ולא לזה
 להתראות לספרד. נוסעת הייתי ״אני

קרו יחסים אבל דבר, שום זה בעלי עם
דוא המאמנים בדרך־כלל לא. יותר, בים
 גידי להשתולל. לשחקנים נותנים ולא גים

 חיים חי הוא סיכונים. לוקח ולא שומר
 כל לקחת יודע הוא מלאים, ספורטיביים

 מגיל כאלה, לחיים התרגלתי בזמנו. דבר
 מזה מרגישה לא ואני ביחד אנחנו 16

רע.״
 דומה: דמתי גידעון של דעתו
בטור הנשים עם להיפגש בעד לא ״אני

 החיים כל נמצאים ממילא כזה. חשוב ניר
 להסתדר אפשר אחד לחודש האשה. עם
 את לי שיפתור מה לא זה בלעדיה. גם

 ניצחה לא שארגנטינה ועובדה הבעיות
בע עשה זה פלאטיני לצרפתי גם השנה.

 סוער רומן מנהלת אשתו את מצא הוא יות,
 כל שבגלל ואומרים לנבחרת, חברו עם
 אשה דבר של בסופו בכושר. ירד הוא זה

 רק זה לדעתי מיותרות. לבעיות גורמת
כ לטורניר הנשים את להכניס מפריע

זה.״
 היא ),29( שום אריאלה מתמצאת. לא
 שזכתה כפר־סבא, הפועל קפטן של אשתו
 בכדורגל. הלאומית הליגה באליפות השנה

 ולהם שנה 12 מזה נשואים הזוג בני
 במיש־ שיחק שום יצחק גם ילדים. שני
 ,1970 בשנת במכסיקו, העולמי הגביע חקי

ו למתחים באשר נסיון למודת ואריאלה
מכרי מישחקים לפני הבעל של לקשיים

 במישחקי למין המתירנית הגישה על עים.
 אריאלה: אומרת השנה ספרד

 חושבת אני נחמד. שזה חושבת ״אני
ה אז הגברים ליד נמצאות הנשים שאם
 לא שבעלי יודעת אני רגוע. יותר ראש

 תמיד שצריך חושב הוא דבר. אותו חושב
 על מדברים לא בבית הנשים. את לנטרל

 לא אני בזה. מתמצאת לא ואני כדורגל
 הם אם לכך. בקשר להשיב מה יודעת
 הפסידו הם ואם טוב שזה כנראה ניצחו

לנ מעדיפה הייתי אני רע. שזה כנראה
 לא המישחקים ממילא כי לטייל כדי סוע
 אותי.״ מעניינים היו

שום: יצחק אומר
שנים. ארבע לפני כבר זה את ״עשו

 אין הזה. הצד על שחושבים טיבעי זה
המש כאשר הזוג בני בין להפגיש צורך
אבל שבועיים. או שבוע נמשכים חקים

 חמישה־שישה נמשכות שהתחרויות ברגע
 כמה שנפגשים מפריע לא זה שבועות,

 עם להרגע רע לא זה האשה. עם פעמים
 בחוץ. יחפשו שלא כדי האשה, או החברה

 חושב אני במתח. נימצא לא השחקן אז
 זה התחרות לפני יום נפגשים אם שגם

 לפני יומיים נפגשו בספרד והם מעייף, לא
 המישחק אחרי אם אסון לא זה המישחק.
 בין להיות משעמם האישה. עם מתראים

 שבועות.״ חמישה בלבד גברים
של אשתו היא ),27( בן־טובים אילנה

מלבה ואשתו פייגנכוים כדורגלן
בעצות עזרה

 בן־טובים. אהוד בני-יהודה, קבוצת שחקן
 שנים. שבע נשואים והם ילדים שני לזוג

אילנה: אומרת
 יש אומרת זאת אישי. מאוד זה ״לדעתי

 מחוץ להיות להם מפריע לא שזה כאלה
 שקשורים כאלה ויש רגיל, •ולתפקד לבית
 קשה. יותר ולהם ולמישפחה לבית יותר

 לעשות אי-אפשר שלו, והאופי שחקן כל
הכללות.

 שהוא וחושבת בעלי את מכירה ״אני
 אותנו ראה אילו רגוע יותר הרבה היה
 זה לטובה. משפיע שזה בטוח ביום. פעם

 כל אליו צמודה הייתי אילו טוב היה לא
 איתנו, להתעסק צריך היה זהוא א היום.
שלו. וההרגלים אחד כל אבל

ספורטיבי, מתח שכשיש חושבת ״אני
הייתי אני גם כל־כך. חשוב אינו סכס אז

ב אחרים דברים שיש ויודעת ספורטאית
 נוסעת שהייתי בטח רצה, הוא אילו ראש.
 המישפחה, עם להיות נעים יותר אליו.

 לגבי נכון זה כדורגלנים. לגבי רק לא וזה
 ממילא שליחות. עם עבודה או ספורט כל

איתי. ולא השחקנים עם ישן היה הוא
 על ולוחצות המפריעות נשים יש ״אבל

הנ על הלוחצים גברים שיש כמו הבעל,
 במרכז להיות הדוחפות נשים גם יש שים.

 אחת צמודות, להיות ואוהבות העניינים
מפריעה.״ בטח כזו

ה ב ר  ).30( פייגנבוים מלכה נפשית. קי
 פייגנבוים, (״שייע״) ישעיהו של אשתו היא

 וכדורגלן בעבר ישראל נבחרת שחקן
 עניין על ילדים. ארבעה לשניים הפועל,

:מלכה אומרת המשחקים בתקופת המין
 לראות אותו ומעודד נחוץ זה ״לבעלי

 במתח נמצא הוא זאת בכל האשה. את
ה את מפיג זה עוזר. שזה חושבת ואני

 אני בעצות. עוזרים גם לפעמים מתח.
 שייע שלפעמים עצמי, על להגיד יכולה
 מישחק. לפני ממש עצה וביקש אותי שאל

 רק אותו, ולעודד להיפגש מוכנה הייתי
 נפגשים בספרד שהם חושבת לא שאני

 ״ ובח־ אחרת זה בנישואין אבל אינטימית.
 המין על מסתכלים לא אחרת. זה ברות

במתח. כשנמצאים
 נפשית, מבחינה רק חשובות ״הפגישות

 אולי אבל חושבת, לא אני מינית מבחינה
 שזה שאומרים רופאים הרי יש טועה. אני

רופ ויש מישחק לפני מין לעשות מעייף
 לבעלי הפריע לא זה להיפך. שאומרים אים

 חושבת אני הפריע. זה לי נפגשנו. שלא
 לפני איתי נפגש אילו מפריע היה זה שלו

סישחק.
שייע: אומר
 , יודע אני חדשני. זה אם יודע לא ״אני

 | אני למישחקים. נשים שלחו בעבר שגם
ב שמדובר ברגע מפריע לא שזה חושב

 שלא חושב אני בחברות אך נישואים,
 מסוכן. להיות יכול ולכן לשלוט יודעים

 יודע אשתו עם שחי נשוי ספורטאי כל
לש יותר ויודעים ואיך וכמה מתי לחשוב

 עשו השחקנים כל ספרד בסישחקי לוט.
ומ מישחקי־הגמר לפני מחנות־אימונים

 שבועות כמה הנשים את ראו לא הם מילא
 חייכים שהיו כך המישחקים, תחילת לפני

אותם.״ להפגיש
 ב- יהוד הפועל של מאמנה רוזן, צבי
 במכבי שחקן היה האחרונות, השנים ,שלוש

 אשתו, לאימון. ועבר שפרש עד תל־אביב
אומרת: ),35( מלכה

 לא ואני בכדורגל, מתעניינת לא ״אני
 תעזורנה בנושא שלי הדיעות אם יודעת

ו שלי, רק הם הפרטיים החיים למישהו.
 אופן, בכל לדבר. מוכנה לא אני עליהם

 אינבי- זה הזוג. בני בין במערכת תלוי זה
 כי לבעלי הצטרפתי לא היום עד דואלי.

 מפרידים בבית אצלנו מקובל. היה לא זה
 הייתי אם פרטיים. חיים ובין כדורגל בין

 מפריעה. שהייתי חושבת לא אני מצטרפת
 נורמלי הכל אם כאלה. פגישות בעד אני
 יכול שזה חושבת לא אני הזוג, בני בין

להפריע.״

2341 הזה העולם


