
החח על לשש
הנדישקל שיווי

מחו? גופה את מטה פרי חגי
 את להטות כדי ליידי, למיפרשית

.ולמנוע הרוח, לניוון ההפרן בכיוון המיפרשית של

ה החווייה את מניר מיפרשיות שיט חובב כל התהפכותה. את
 על עף ממש כצמך את מרגיש אתה נאשר זה, רגע של נהדרת

החורף, בינוי גם ם ה לחוף יורדת תל־אביב, בת העח, כנפי

מ51ן1!3 ן  שיט־ של מפרך בולו .לאחר ף
ה־ חני תופסת נדיפרשיות, 111114[?/

סקי־נזים. באמצעות שלווה קצת יפהפיה

ר *,ן ש  שצעירה לחשוב, היי? פ
צע מלכת בנתר בבר שזכתה

יש נערת סגנית הימים, ארבעת דת
ולאחרו ים־כינרת, נסיכת ראל,

ל־ ישראל של המים מלכת נה
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במיפ־ מתאמנים לצתת וחבריה פרי חניבודד מפרש
 משיטה העזה הרוח .420 מדגם רשית

 לגלות חייבים הצוות ואנשי במהירות, הקלילה הפיברגלאס סירת את
 זו במיפרשית שהשיט למרות לפתע. להתהפך לא כדי רבה עירנות

תתגייס, כאשר המיס מלכת אותו אוהבת רב, פיסי מאמץ דורש
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להת בתוכניתה הקשה: בדרך ללכת להמשיך מתעתדת היא בקרוב,
קופ כמו הכל לראות למעלה, להיות אוהבת ״אני לצנחנים. נדב

צנ היום, ספורטאית למטה: בתנדונה היא. אומרת קטנות,״ סאות
המצ בעדשת שה שהרג ברגע תמיד. דוגמנית אבל — מחר חנית
■^ בתנוחה ^סטינקטיבית התייצבה אליה, המכהנת למה מיקצו

 לפני עוד מפרשיות בשיט התאהבה היא
 ז׳. בכיתה פספוסית נשהיתה שנים, שש
הש אחד האהבה. גברה רק השנים, עם

 דויד זה, בתחום בארץ המפורסמים מות
 ב- לאליפות אלו בימים הנוסע סרסקי,
 ברזי שהדריכה והוא שכנה, היה ספרד,

 מומחית כבר שאני לומר ״קשה התורה.
 יש סבלנות ״אבל מחייכת היא גדולה,״

לי.״

אתגרים

 — 18 לה שמלאו לפני זה ובל — 1970
 ליהנות הכתרים, על לנוח מתיישבת היתה
הנצחונות• מכל

 עם שגמרה לאחר פרי. חני לא אבל
 בעלת היפהפייה לעצמה שמה היופי, כתרי

 בחיים: חדשה מטרה המקסימות העיניים
.420 מדגם המפירשיות באליפות לזכות

 מי כל כי סתם. לא וזה
— מיפרשים לשיט שנתפש
 וזה תקנה. ללא בו מתאהב

פרי. לחני לם שקרה

קשים
 ובשיטתיות בהתמדה •מנצלת א ה ן*כך

 יורדת חופשי׳ בוקר כל פנוייה, שבת כל 1
ומ בבת״ים, זבולון של הסירות למעגן

לים. צאת
 מומ- הדורש עסק הוא מפרשיות שיט

 הנ- אבל בו• להצטיין קל ולא רבה׳ חיות
 קילו, 11 שקלה חודשים תשע שבגיל עיה

 הנערות לאחת הפכה מכן לאחר שנה 17ו־
את דווקא מחבבת — ישראל של היפות

 כל תמשיך, היא כך משום קשים. גרים
 לשמור מפרשים, ולרופף למתוח שבת,

המש שיווי את בגופה ולהטות ההגה, על
תתייאש. או שתצליח ער — קל

מ ליהנות שאפשר תחליט שאולי או
תמיד. לנצח בלי גם — ספורט


