
 — מסויים ספורטיבי בענף חובה״ ״ספורט
לבחור. הסטודנט חופשי אותו —סייף אפילו

★ ★ ★
מזיקות ?א גערות

ם קו * ר * דו כי  בירו־ ביותר המפורסם ח
״ברי כמובן היא הכנסת, לאחר שלים (*/

הגר ,שבמושב?־ המפורסמת, התועבה״ כת
 כאחת. ונשים גברים מתרחצים בה מנית.

 כזו. בעייה קיימת לא אימקא בבריכת
 ניתן המשותפת לרחצה המלא ההכשר
 הדתיים, והסטודנטיות הסטודנטים על־ידי

 גלצר מרדכי בבריכה. הם אף המתרחצים
 תלמוד. שניה שנה לומד הזקן, מגודל )21(

 בתל־ בים לשחות שלמד ירושלמי, הוא
לע חייב שיהיה מבלי לבריכה בא אביב,
הס חובת את מילא כבר הוא זאת. שות
 לו נודע השנה אך בהתעמלות שלו פורט

 להשתכשד בא והוא לשחות גם שאפשר
 שיש העובדה למרות נהנה הוא להנאתו.

במים. נערות גם
 החיפאית גרוסמן רבקה מהן, אחת

 שחיית את השנה שוחה היא, אף דתית
 כל הייתי הראשונה ״בשנה שלה. החובה

הלו החיפאית מספרת וחרוצה,״ קפדנית כך
 חתימות, להשיג ״רצתי שניה, שנה כבר מדת

 אפילו הספקתי ולא ההרצאות לכל מיהרתי
 להתחיל הספקתי השנה מסביבי. להסתכל
לשחות.״
מס להסתכל זמן הרבה לרבקה יש השנה

 דואג לוינסון, מנחם שלה, החבר אך ביב,
 עליו. דווקא הזמן רוב תסתכל שהיא לכך

.התר־ שמילדות מודה דתי, הוא שגם מנחם,

סמ3

|1^ ן ״  בת שניה, שנה רפואנית שחטה, ן
 בעלת צעירה היא נזהר״ל, כרס 11 י 110
 היא רפואה, ללינזוד פרט עיסוקים: הרבה

בג׳ודו. מתאמנת ואף רבות, שוחה גם

5 • ה לא. או לקפוץ אם מתלבטת .111 ראשונה, שנה פילוסופיה רוט, ך
מפחי נראית אן אומנם. מחוממת, בריכה

צעירה. לפילוסופית מתאימה וההתלבטות דה,

,שם

 דתי, הוא הירושלמי גלצר | ך ן■ ■8̂1
1 1 /  לו מפריע אינו הדבר אך ״0 1

 רוט. גבי בחברת מעורבת, מבריכה ליהנות
לתלמוד. הסטודנט את מאד מרעננת השחיה

 בכך התביישה אשר בת־דודתה, עם לשם
 היא לשחות. יודעת אינה הצעירה ששרה
שוחה. שרה ומאז — למים אותה דחפה

המים! ך1ת ל1

 אוהבת רותי
 גרה כי הבריכה,

אוניברסיטאית. .זובה

 עלי השפיע ׳.א וזה נשים. עם בים חצתי
 .׳;.״לרא שאפשר כפי בכלל,

★ ★ ★
ושחיה ג׳ודד

 אי־.ם הסטודנטים השחיינים 3ן ך*
תחרו מידה בקנה מצטיינים שחיינים 1

 עדנה מגלה קטנה,״ ספורטאית ״אני תי.
 עוד קטנה ״ושחיינית מבת־ים, קופלמן

 במים. להשתולל אוהבת אני אבל יותר.
 זה בחורף. גם לים הולכת הייתי בבת־ים

בכ כמעט מצוננת הייתי לא מצויין. היה
לל.״

מת שניה, שנה רפואנית שחטה, עדנה
 שלה. העתיד למקצוע כבר כנראה כוננת

 ג׳ורו, דווקא הוא שלה הראשי התחביב
 נהגה היא בשחיה. התאהבה הקייץ אולם
 בים להתרחץ מהר״ל, כרם ממושבה, לבוא
 שהרחיקה אנשים לקבוצת הצטרפה חיפה,

שאו גילתה תר י מאוחר יק בים. לשחות
 הימים, חמשה ז למישו התאמנו אנשים תם
 חמישים ימים חמישה במשך שוחים בו

 התלהבה, עדנה ?עכו. חיפה בי; קילומטרים
 לה יש כיום במישחה. והשתתפה נכבשה

ושחיה. ג׳ודו תחביבים: שני
 לכנרת נזרקה היבניאלית אברמסון שרה
יצאה היא שמונה, בגיל הראשונה בפעם

 בעצמה גרוסמן רבקה קפצה זאת לעומת
 כאשר זה היה הראשונה. בפעם לבריכה
 האם לשחות. ?/מוד לה לתת אמה סירבה
שוחה. ורבקה נכנעה,

שאח ?שחק במקום
 הסטודנט־ם של העיקרית בעייה ך**

 הניצחית הבעיה היא, לשחות הבאים | (
הזמן. בעיית הסטודנטים: כל של

 ״מצאו המדריך, אילן, מציין זאת,״ ״בכל
 כלל וזה לשחות, לבוא זמן סטודנטים מאה
 שהיה עצמו, אילן מבוטל.״ מספר אינו

 מודה בשחיה, ישראל נבחרת חבר בזמנו
 אחי״ ורק הים, היא הראשונה שאהבתו

 הבנים שחו שעברה ״בשנה ובתו. אשתו כך
 הופרה השנה אולם לחוד, והבנות לחוד

המש מספר בהגדלת סייע והדבר המסורת,
תתפים.״

 צריך זאת בכל בבריכה, ההנאה למרות אך
 להישאר הרצון על הגדול, הקור על להתגבר
 לבריכה. שבוע אחר שבוע ולבוא במיטה

 שנד, מדעי־המדינה תלמיד לרנר, דן רק
 בשחיית בחרתי ״אני בגלוי: מודה שלישית,

 חוץ ביותר. הנקי הספורט שזה מפגי רק
 א4 וגם השאח. בספורט רק עוסק אני מזה,

מכו לי יש לשחות: בבוקר לבוא לי קר
נית!״

 עליו התחבבח מאז נוער. בחברת בהיותו
אומר. הוא שלי,״ ההובי זה ״המים השיחה.


