
חו8ה הוניבה מועוון  בעץ־שמו ״ו
הרצון של לניצחונו נוספת הוכחה משמש

 לשוב החלטתו במיקצועו. גופני ׳לחינוך
 ולהשתחרר האפשר בכל תקינים לחיים

׳נחו היתד. — מוגבלות של תחושה מכל
ה התחביב אל לחזור החליט הוא שה.

הרכיבה. — הפציעה קודם עוד עליו אהוב
 מי משוגע. שהוא הכיל חשבו בתחילה

 לראות יכול כשאינו סוס על ■לעלות הולד
 הוכיח הזמן ׳שבמרוצת אלא ז הדרך את

 אלא רכב, רק לא הואי סהיפך. את עוזי
 אחרים. עיוורים גם .בהנאה לשתף החליט

רכז לתפקיד מור עתי התמנה כאשר ויכה

 בהם ■לעסוק לעיוורים אמביציה הרבה כו
 שייקום שיל מומנט איזשהו גם יהיה ובכך

במרח ולדהור סוס על להשתלט נפשי.
שה וככל לעיוור. עצום אתגר זהו בים׳

כשעומ הסיפוק גם גדל כך יותר, אתגר
בו.״ דים

 רכש לרעיון, נענה הביטחון מישירד
 המסורות בידיהם והפקירם סוסים שלושה

הרכי ממועדון וחבריו שאול של
לעיוורים. לרכובה החוג הוקם כך בה•

את מניב הרעיון החל קצר זמן ■תוך

במיל־הנד־ רב־סרן לשעבר גרשוני, (קותי) יקזתיאלבאפלה דהירה
 התופעות אחד הוא ועיוור, ידיים שתי קטוע מה,

 עוסק לאילת, אופניים על רוכב סוסים, על חשש ללא דוהר הוא החוג. של המופלאות
לחוג. מחבריו שלושה עוד עם יחד בהולנד בצעדה השתתף האחרון ובקיץ בחרמון בסקי

ג

יום במילחמת שנפצע במילואים, סגן־אלוף ),42( מור עוזי ה1|1|ן: '11 "!111 ■
של החיה הרוח הוא ברמת־הגולן, שיריון בקרב הכיפורים ■ 1 ■יי■ ■ יי *

 ולרכיבה חיפושיות לשיט בשלג, לסקי חוגים עוזי יזם בנוסף לעיוורים. הרכיבה חוג
ובהצלחה. חיובית בהשתתפות מתנהלים החוגים עיניים. לנפגעי זוגיות אופניים על

 נכי באידגון עיניים נפגעי של הספורט
 מדתה,״ ״ד,כוונה מרעית. את מעלה צת״ל,

 שלא ספורט בענפי ״לעסוק !מסביר, הוא
 עם והתמודדות גופני בושר מצריכים רק

שיצרי־ לפתח-ענפים אלא גופניות, בעיות

 להגיע, החלו עיוורים הרצויים. הפיח־ית
 בחשש. בהסתייגיות־מח, בתחילה ולרכב.

 לסיפוק מקומו את הפחד פינה הזמן עם
 עצמי ביטחון וליצירת מהספורט והגאה

המשתתפים. בליבות

 בגיורת שלו המעוז הופגז כאשר ,1969ב־ התעלה בקו כטנקיסט ששירת בעת עיניו
וחצי. שנה מזה עין־שמר, קיבוץ של מועדון־הרכיבה בחוג רוכב הוא הדרומית.

 היה להצלחה, הבולטות הדוגמות אחת
 שאיבד צימרמן, דן בשם חיפאי בחור

אי ומאז השיחרור. במלחמת ראייתו את
לעבו יוצא מיה הוא בחייו. עניין בל בד

והפלס הגומי לחקר המעבדות כמנהל דתו
 את מסיים וכשהיה בחיפה, בטכניון טיק

לתפ חדל ולמעשה בבית ׳הסתגר העבודה
 אחרת גם שאפשר לו הראה לא איש קד.

הגופנית. המיגסלד, על להתגבר ושניתן
כיזם עולמו. כל את ושינה החוג, בא ״

בסקי. גם ברכיבה מילבד צימרמן עוסק
 עיניו מאור את איבד )35( ביטון ארז

ב מוקש כשהתפוצץ ,11 בן נער בהיותו
 יד איבד ההא בלוד. שיחק שבו שדה
 רוכב ■שהוא וחצי ישנה מזה ראייתו. ■ואת

״זיהו ארז: מספיר ׳עין־שמר. במועדון
ומו משחרר ביטחון, נותן נהדר, ספורט

שביי נורא, חששתי בתחילה אנרגיה. ציא
 הזמין וכל נעתי לא הסוס, יעל מכווץ תי
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מינשולים ער התגברות
 1החדר דובב בראש לחדרה. ממוך עין־שמר,

עיקר הקיבוץ. מזאטוטי אחד רוכב ארז ליד

 אל בדרכם נחל חוצים החוג חברי
 קיבוץ שבשדות החיווצים מחלול

 .11 מגיל עיוור — ביטון ארז ואחריו ך
המשק. ילדי בידי מופקד בסוסים הטיפול
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