
 מבלה הוא לסקי־המים. ״נזכור״ ממש
בכינרת. ינצא־מן־הכלל ללא סוף־שבוע, כל

 במהירות דהרה סקי־חמוס ירת ך*
באמ — נגרר מאחריה קמ״ש. 60 של ^

בהת .17ה־ בן גנזי :משה — כבל צעות
 בעזרת :משה, שינה המקפצה לאמור קרבם

 שהוא :תוך גלישתו ביוון את מיגלשיו,
 קמ״ש, 100 לכדי מהירותו את מגביר

 קמ״ש 60ב־ לדהור ממשיכה כשהסירה
 להגיע שמטרתו ידוע, סקי-מים (תרגיל

המירבית). במהירות המקפצה אל

 משה נחת קמ״ש 100 של במהירות
 בקצה להחזיק ממשיך כשהוא המקפצה. על

 של לגובה ניתר לסירה, המחובר הכבל
 מטרים. 45 של ולמרחק — מטרים שמונה

 של הימני מיגלשו השתחרר הנחיתה בעת
מצלעותיו. באחת פגע המיגלש הנער.

 — במחנה־אימונים אז •■שהיה גנזי, משה
האג אחד ליד — האחרון אוגוסט בחודש

 ל־ הובהל לונדון, של המלאכותיים מים
שה גילה, צילום-רנטגן קרוב. בית־חולים

 שמונה של לגובה האקרובטית קפיצה
 בשבר לו עלתה מטרים, 45 ולמרחק מטרים
הצלעות. באחת

 הישראלי לנער הורה החולים בית רופא
 בסקי־המים אימוניו את מייד להפסיק

ספו ימים שאירעה זו, פציעה באנגליה.
היתד, בסקי־מים, אליפות־אירופה לפני רים

שו ו י ד ת ער ה ו נ י נ ה ה ש מ נ ו  ,17ה־ בן י1ג

ססגן־א הנ אי ־ ו ץ ים,בסקי־מ רו ו ו ח מו ]מעליה ו

 בתמונה נראה גנזי משהבאוויר הויחוו
 באחד באוויר, מרחף כשהוא

 שניות, כשתייס־שלוש נמשך באוויר הריחוף לונדון. ליד האגמים
מסוגל שאליו המירבי הגובה למרחק. קפיצה כדי תוך ונעשה

 למרחק לקפיצה העולמי השיא מטרים. שמונה הוא להגיע גולש
 47 הוא ג-נזי משה של שיאו מטרים. 53 הוא לגולשים

למר קפיצות :לשלושה מחלק הוא המים על מיבצעיו את מטרים.
שלו. החזק הצד הן קפיצותיו המים. על ותרגילים סלאלום חק,

 המלאכותיים האגמים באחד באוויר, מרחף גנזי משה׳לנחיתה היכון[
מיגלשיו, את לאזן מנסה הוא בתמונה לונדון. שליד

 וכפפות. חליפת־מגן כובע־מגן, — ציוד־המגן במלוא לבוש הוא הנחיתה. לפני
מצלעותיו. אחת הצעיר גנזי משה שבר האחרון אוגוסט בחודש מקפיצותיו באחת
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 שהכין הבת־ימי, הנער לגבי מדי אכזרית
 אליפות לקראת תמימה שנה משך עצמו

זו.

באלט־ רקדן
על־המים

 באליפות- חלק ליטול החליט ץ*ןשה
 שבורח, צלע עם לבוגרים אירופה

באליפות. השני המקום את והשיג

כי תלמיד ,17ה* בן גנזי משה
 הפך בבת־ים, חשמונאים בתיכון י״ב תה

היש הספורטאים אחד האחרונות בישנים
 בכל בחיו״ל. ביותר המצליחים ראליים
 הש-• בשלוש השתתף שבה בחו״ל תחרות

 המקומות באחד זכה הוא — האחרונות נים
הראשונים.
 הארץ כאלוף גנזי משה נחשב בישראל
 סקי־ שוחרי ימנים. שלוש זה בסקי-מים

 באלט- ״רקדן אותו :מכנים בישראל המים
הוא המים על מיבצעיו את על־המים״.


