
ומצנח נבל בעזות
 שלו שסירת־המנוע מהרצליה, דנין איציק

 הממריא המצנח את הביא באילת, עוגנת
 כמה הפכו קצר זמן תוך הדרום. לחופי

ב לבלות שבאו התל־אביביות מהחתיכות
 נלסון רפי ואפילו מובהקות, צנחניות אילת

 באוויר, המצנח באמצעות לרחף הצליח
לע כבר מתכנן הוא עכשיו משעה. יותר
 בכפר־הנופש לנופשים מיוחדת הופעה רוך

 הוא לאילת. שמדרום שלו, האפריקאי
 של מגובה קונצרט להם לדדשמיע רוצה

ב ומנגן למצנח מחובר כשהוא מטר, 100
כינור.
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באוויר זו בצורה להישאר יכול הוא טוב במזג־אוויר טבריה. של

 של בגובה נושבות בהם בימים אולם להתעייף. מבלי ממושכות שעות
 כך. כל גדול התענוג אין ויותר, קשר 20 של בעוצמה רוחות מטר 100

הממריא. בפני בחוזקה וחובטת צד אל מצד המיצנח את מטלטלת הרוח

 בנסיעה המים. על-פני כמעט המצנח ירחף1
 וזד, למצנח, המחובר הכבל יתייצב מאוד ה

 של מירבי ניצול תוך ממש, הסירה מעל אנכית
אליו. המחובר הכבל
נע הסירה ההמראה. כמו בדיוק פשוטה, נחיתה

 דק צריו המים. כלפי בנחת צונח והמצנח !
וישקע. מים יתמלא שהוא לפני במהירות יתו

 במצנחים הארץ חופי את שגיוונו ■אשונים
 בן־ חנן בישראל. ספורט-המים ותיקי היו !ואים

 הראשון היה מנו גרינברג. (״מנו״) ועימנואל
 בעפי־ לכינרת מעל שנים, חמש לפני כבר :ף,

 בעפיפון שההמראה אלא לסירת־מנוע. הקשור
 סקי- של במחלקיים נעשח הזינוק יותר. כת

וסבילות. גופני כושר מחייב באוויר והשיוט

 הטיסה של סופהלמים נר
 צניחה כמו נעשה

 במהירות הים אל צונח הממריא רגילה.
 בגובה ממקפצה קפיצה של לזו המקבילה

 את למשות לדאוג חייב הוא מטרים. 3 של
וישקע. במים יתמלא שזה לפני המיצנח

ית שילדיהם החוששים מודאגים, הורים
 במקום מצנחים מהם לבקש מעכשיו חילו

 אחת. בעובדה להתנחם יכולים עפיפונים,
המ ספורט בינתיים הוא המצנח־הממריא

 המצנח מחיר לבעלי־אמצעים. רק יועד
 מחירה על לדבר שלא ל״י, 6000 הוא בילבד

הצמודה• סירת־המנוע של
 בעלי־מצנחים שכמה בעובדה בהתחשב

 הספיקו כשלא במים, אותם איבדו כבר
נש אין הצניחה, אחרי במהירות למשותם

ה תהפוך במצנחים •שההמראה סכנה קפת
ישראל. של הלאומי ספורט

5יז הנפילה אחרי
 במרומים, אותו שגררה האס ספינת אל מגיע
חדשת, לצניחה מוכן בכינרת, שטבל אחרי
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