
 גלשנים שלושה נראים בתמונה הישראלי. הגלשנים מועדון חברי
 הגלשניס בחסקה. חותר אותם מלוה מימין כאשר נמוכים, תוף :גלי

הגלשנים יוצאים תחילה והשקטים. הנמוכים הגלים למרות משקלם

 1 הצרים, המגלשיס גבי על שכיבה של במצב הגלים את לתפוש מתחילים הס לגלים. מעבר אל בחתירה מגלשיהם עם
 1 מסוגלים מומחים גלשנים בעמידה. לשוט וממשיכים רגליהם סל מתרוממים הם החוף, לכיוון למשכם מתחיל שהגל ושעה
ן עין. מרהיבי זיגזגים ביצוע ידי על שיומם מסלול את זו בצורה ולהאריך רגליהם בעזרת מגלשיהס את לכוון
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 השני אותו. לעבור ומתכוננים הגל כלפי זופנים
 הגבוה. הגל לתפיסת מנלשו גבי על התרוממות

המים. לתוך התהפך מגלשו על להתרומם הוא נם

:ש החוף, אל במהירות שוטפים מהחוף,
הת הם מטרים. עשרות לכמה מגיע גובהם

 מעץ־הבלזה ושטוחות צרות סירות להם קינו
 ובעזרתם כרישים, בצורת אותן בנו החלול,

הגלים. של האנרגיה את לנצל למדו
 שבא זה, ידע הפכו החדשים האי תושבי

 קיץ מדי מלהיב• לספורט מהקדמונים, להם
גלש במאות הונולולו בחופי להבחין אפשר

 המרדנים, במגלשיהם הגלים על הרוכבים נים
 אולם — הישנים המגלשים כדוגמת העשויים
 פלאסטי מקצף חדישים, בבתי־חרושת מופקים

נוקשה. בפיבר־גלאס מצופה קל
 אחרות לארצות הספורט התפשט מהרה עד

 המתנפצים גבוהים בגלים מבורכים שחופיהן
 פרו, אוסטרליה, כמו — מהיבשת רחוק

מועדו הוקמו וארצות־הברית, דרום־אפריקה
רש אליפויות נערכו לגלשנים, מיוחדים נים

מיו ירחון אפילו מופיע החל ובהוואי מיות,
זה. לספורט ורק אך המוקדש חד,

★ ★ ★
דגרשגות מיסיונר

 לפני לישראל הגיע הראשון גרשן ן*
אמריקאי רופא של בדמותו שנים, ארבע ! |

 דוריאן, ).35( פסקוביץ׳ דוריאן ד״ר צעיר,
 שם הונולולו, לתושב שהפך טכסאם יליד
 ידועה, ציבורית לדמות והפך מרפאה לו פתח
 כשבליבו סיני, מיבצע ערב לישראל הגיע
 מס־ ולהיות במלחמה לעזור משימות: שתי
 הביא עמו יחד בישראל. לגלשנות יונר

 היה להונולולו, דוריאן כשחזר אחד. מגלש
 מעגל חדש: סמל שלו המגלש על מצוייר
 הגל־ מועדון הכתובת ועליו מגן־דוד ובתוכו

הישראלי. שנים
 מספר זכה קודמות שבשנים היהודי, פסקוביץ׳

 ייסד העולמי, הגלשנות אלוף בתואר פעמים
 אוח־ קבוצת באספו במהירות, המועדון את

 המציל טופסי את ובמנותו ישראליים בי־ים
 לו איפשר המועדון ייסוד המועדון. כנשיא

 שנערכה העולם באליפות בשמו להופיע
 צעירים שלושה עוד שיכנע הוא .1957ב־

 כמוהו, גלשנות חובבי מקליפורניה, יהודיים
 באותה זכו והארבעה למועדון, להצטרף

ישראל. למען העולם באליפות שנה
בסיו מאמציו. את בכך סיים לא פסקוביץ׳

 להפיץ המעוניינים הונולולו, מוסדות של עם
 איים את להפוך כדי בעולם הגלשנות את

 לאסוף הצליח זה, ספורט של העולמי למרכז
ל מתקרב שערכו ציוד־גלשנות של כמות

 של שמחירו לציין די דולאר. אלפים חמשת
 בקירוב. דולאר 125ל־ מגיע בודד מגלש
 שנה, מדי לאסוף, ממשיך הוא בעוד עתה,

 הגל־ הגיעו ישראל, בשם ואליפויות גביעים
 הישראלי. למועדון החדישים שנים

★ ★ ★ דרביס כו5יה המעמים
* ד ך ד לא ציו ע  היודעים ליחידי־סגולה נו

 ל־ לאפשר מטרתו בו. להשתמש כיצד 1 $
 בשימוש להתמחות אנשים של מאכסימום

 הגלש־ מועדון הפך טרם כה שעד אלא בו.
 איש, 15כ־ המוני. למועדון הישראלי ניס

 בו חברים ועוזרי־מצילים, מצילים ברובם
היש גלי־החוף נערות. מספר אף בתוכם —

 במרחק היותר, לכל ונשברים, נמוכים ראלי
החול. מן ספורים מטרים מאות
גלש של קבוצה הצליחה כן פי על אף

 רמה בעלי להישגים להגיע צעירים נים
 בו להשתמש מאפשר המגלש כי בינלאומית.

 אמצעי־ היותו מלבד צורות וכמה בכמה
ל כתחליף לשמש המסוגל יעיל, הצלה
 במגלש להשתמש אפשר הישראלית, הסקה

תפי מקובלות: ספורטאיות צורות בשלוש
 הזמן כל עומד שהגלשן שעה גלים, סת
חתי החוף! אל במהירות הנסחף המגלש על
 המגלש; גבי על בשכיבה או בישיבה רה

 המגלש, על שכיבה כדי תוך וחתירה־שחייה,
לשחיית־פרפר. דומה צורה שהיא

 פסקוביץ׳ הד״ר כשהגיע השנה, בסוכות
 מחברי ארבעה ערכו בישראל, נוסף לביקור

ה צליחת — במינו מיוחד מיבצע המועדון
 האחים הארבעה, המגלשים. גבי על כינרת
 וסעדיה לוי אברהם זינר, ושאלתיאל שאול

 במיוחד לכן קודם התאמנו שלא יחזקאל,
 לעין־ מטבריה יצאו הפרפר, חתירת בצורת

 המרחק את לעבור הצליח זינר שאול גב.
 הגיע האחרון ואילו וחצי. שעה של בזמן

 שאול של הישגו שעות. שלוש כעבור רק
 שסירת״ בעובדה בהתחשב להערכה, ראוי
 45כ־ של בזמן זה מרחק עוברת מנוע

דקות.
 סוער הים נעשה החורף כשבימי עתה,

 מנצלים יותר, ורחוקים גבוהים וגליו יותר
ב יסודי. לאימון הגלים את חברי־המועדון

 רשמיות תחרויות בקרוב לארגן תוכניתם
 הספורט את בישראל שיפיצו ופסטיבאלים,

 גלי־ בהעניקו לה, הועיד שהטבע הימי
 הגלשנות כשתיהפך הישראלי. לחוף חוף

אמי ישראליים גם יזכו אולי המוני, לספורט
ה באליפויות ישראל, עבור בגביעים תיים

בינלאומיות.

הנביא
פסלי

 ישראל נציג בתור פרסים מקבל (מימין) פסקוביץ׳ דוריאן
 המניו הנערה הוואי. טבאיי בהונולולו שנערכה לגלשניס, העולם

1 הגלישה מחופי אחד מאקהה, של היופי מלכת היא הצעיר, היהודי לרופא הפרס

 מועדון חברי ישראלים, צעירים ארבעה הם הימי הגלשנות ספורט שלהחסידים
 הים בחוף המשוכללים מגלשיהם עם יוצאים הנראים הגלשנים,

הכינרת• את במגלשיחס צלחו באימוניהם, מתקדם לשלב הגיעו אלה צעירים ארבעה בתל־אביב.


