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)37 מעמוד (המשך
 למטה.״ אתה רגע עוד הנה, :לעצמי אמרתי

 ארז התגברו הראשוני הפחד על
 מדריך בעזרת למועדון וחבריו ביטון

 חצי משך לידם ׳שסייע ארגנטיני רכיבה
 קאלאס אליאס המדריך, הראשונה. השנה

 מוצאו חבל על־־שם ״פאמפאם״ המכונה
 ״הוא בשטח. נפלאות עשה בארגנטינה,

 ״בתחילה ארז• נזכר נהדר,״ מדריך היה
 שקרוי (מד. איטית הליכה איתגו תירגל

 סבלנית עבודה הרבה ואחרי ,טרוט׳),
 ולדר,ירד, ,קנטר׳) (הקרויה לריצה עבדנו

 סבלנות לו היתד. (,גאלום׳). ממש של
 גדולה רכיבה חוות בעל הוא ברזל. של

 מחסום את עברנו ובעזרתו בארגנטינה,
 מהספורט.״ הנאה להפיק והתחלנו הפחד

 לעבודה בית־הספר בוגר שהוא ארז,
 ה־ את כעת ומסיים בירושלים סוציאלית

 בר־אילן, באוניברסיטת בפסיכולוגיה מ.א.
 סוציאליים עובדים של כמדריך גם משמש

 במכון להשתלם פנאי ומוצא באור־י׳הודה
 שר,עיוו- טוען הוא לפסיכותראפיה. רודי
״למע ברכיבה. אותו מגביל אינו כלל רון
ה על כשאני הראייה לי חסדה לא שה

ה של גבו על בטוח להרגיש ניתן סום•
 שלא ומי בילבד, תחושות בעזרת גם סום

 תענוג.״ זה מה יודע לא בזה התנסה
 נכי- מקרב הרוכבים חוג מונה כיום
 לקבוצית מחולקים הם חבר׳ה. 14 צה״ל

 שלרשות הסוסים (כמיספר שלושה ישל
 רוכבת קבוצה' כשכל הביטחון), מישדד

 הרוכבים אחד בלוויית ■לשבועיים אחת
 עוזי, של בנו אגב, מהמועדון. המנוסים

 הוא ברכיבה. הוא אף מצטיין מור, יפתח
מת החל שבע, בן בהיותו לרעיון נדלק
 קוצרי עם נמנה החל יזותר ומאוחר אמן

במירוצים. והגביעים המדליות
 )34( גרשוני קותי מתבלט הנכים בין
 בביק־ הנדסה מ״פ לשעבר השרת, מרמת

 אחרי חבלני בפיגוע שנפצע הירח, עת
 עיניו את ואיבד ששת־הימים מילחמת

 שני בעזרת במושכות אוחז הוא וידיו.
במערבונים. כמו רכיבה ומפגין הברזל ווי

הו הרכיבה במועדון המוצלח הניסיון
 ספורטיביים רעיונות מור עוזי אצל ליד

 אז סוס, על לרכב אפשר ״אם נוספים.
ו סקי עם ומה אופניים? על לא מדוע
 את לעבור הלך לכל ראשית ד׳ שייט

 נוו־א אינו שהשד וגילה בעצמו, החווייה
 אירגניו ומהנה• נעים אפילו אלא כלל,
 ת־ לכל כפולי־מושב. אופניים זוגות כמה

 החלו והם בריא רוכב הוצמד עיוור כב
ב הארץ כבישי את בשבתות חורשים
והח לחרמון עלו בחורף ■הזוגיים. אופניים

 למים־ יצאו ניסית וכשרכשו בשלג, ליקו
 האחרון בחורף שנערך לעיוורים סקי גש

 דן ישראלים, שלושה נורווגיה. בהרי
 במילחמת־ (נפצע כנעני קוקי צימרמן,
 המישלחת את היוו מור ועוזי ההתשה)

 ובלתי־ מוזר מיפגש ■באותו הישראלית
 בשדות-ים ואילו בסקנדינביה. שיגרתי
לעיוו המיפרשיות שיט חוג בעת מתארגן

 הוא והמבצע האידיאולוג כשהיוזם, רים
מור. עוזי כאן גם

ט דיו אי — ״
ה ת א א ה!׳ ל א ,רו

ן י \  הפיסית שהמיגפלה סיבה כל ?
* י /  שבהם בדברים לעסוק לנו תפריע /
 על מעיד הוא עוזי. מדגיש בעבר״ עסקנו
 ללכת עצמאי, להיות מעדיף שהוא עצמו
 ילך שמישהו מבלי ובחוץ ■בבית לבד

 בעיקבות יילד שהוא ומבלי בעיקבותיו
ההתמצ מחוש מתפעלים ידידיו מישהו.

 לנווט מצליח הוא שבעזרתו שלו, אות
 כשהיא תל־אביב, ברחובות אישתו את

 כיום לצידה. יושב והוא ■במכונית נוהגת
 מיפעל של כמנהל־המכיירות עוזי משמש

בעין־שמר. והגומי הפלסטיק
 ולאי־תלות לעצמאות עוזי של נטייתו

 מביכים. למצבים אחת לא אותו הביאה
 בתל-אביב ״הלכתי נזכר, הוא ״פעם,״
ממ אני בדרך־כלל כביש• לחצות ■ורציתי

 לצידם, וחוצה אחרים רגל להולכי תין
ב היה זה לבדי. לחצות החלטתי הפעם
כש לחצות, התחלתי אבן־גבירול, רחוב
 קללות בלמים, חריקת שומע אני לפתע

 אידיוט ,היי, וקריאה: ■נהג, של עסיסיות
 רציתי הולך?׳ שאתה איך רואה לא אתה
 — נכוו מהמישפט חלק שלפחות לו לומר
 אחר מיקרה עוזי. מחייך ברח,״ הוא אבל

 במית־ שלא נתקל, כאשר לו.במשק אירע
 שהוא שחשבה צעירה, במתנדבת כוון,
והעי רגע, של ממגע ליהנות מנסה סתם

להס צריך חפר, ״הי, ■באנגלית: לו רה
טוב!״ יותר תכל

■ קיד עופר

21.00 בשעה 1.10.77 — סוכות המועד חול שבת, במוצאי
:בהשתתפות אמנים מפגש

 שלום • ישראל מאיר • יובל חנן • זילבר אריאל • גפן יהונתן • בן־זאב דורי
 יצחק • לוי שם־טוב • ליטני דני • לוי יעל • יידוב שלמה • כספי מתי • חנוך

שמיר אפרים • רכטר יוני • רודין אריק • רביץ יהודית • קלפטר (צ׳רצ׳יל)
שמיר אסתר •

בים במה על רוק להקות —
 יוקרנו ומישראל מחו׳׳ל אמנים הופעות —

ענק מסן גבי מעל
:מנחים

רי ר או ה ט חנן זו גולדבל
תי :מוסיקלי מנהל פי מ ס כ

 המרכזיות בתחנות מראש מקומותיהם לשריין מתבקשים לחגיגה הנוסעים — ״אגד" : תחבורה
הארץ. ברחבי ״אגד״ של

 מוקדמת. דרישה לפי הארץ חלקי ומשאר מאילת הנוסעים לרשות אוטובוסים תעמיד ״אגד״
 ״אוקיע״. חברת של מוזלות בטיסות 250/0 בשעור הנחה תנתן לחגיגה ליורדים — ״ארקיע״

האמנים. בהטסת האדיבה עזרתה על ״אוקיע״ לחברת נתונה תודתנו
 ובמשרדי 057־77851 :טלפון באר״שבע, ״פרגוד״, משרד — ראשית כרטיסים הפצת : כרטיסים
ובנביעות. א־שייך בשארם וכן באר־שבע אילת, חיפה, ירושלים, בתל־אביב, הכרטיסים

מציג: גפני איתן מבישת חנינו■

ת נחירה י ב מ ו פ
של המשגע ספרו

ן דני סז ר ד ע סנ ו ו ש מ ה
באוזן״) ״צפוף פוגי״, (״ספורי

ן י ו א ה ו מ י כ ג ש ח  ל
ל״י 34.55ב״

נהיגה ללמוד׳ מרכז
( נ נ הו גי סו ל נ י )
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בת״א נהיגה ללימודי במרכז
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