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הפ העיוורים עין־שמר. מקיבוץ שיינפילד
ה את הקיפו למופת, רכיבה כושר גינו

המוצא. לנקודת וחזרו פעמיים מסלול
 שבין בשטח מיקצים, 10 היו במירוץ

מט 1,150 שאורכו מגשימים, למושב סביון
 בארץ, הרוכבים מטובי שופטים, תשעה רים.

 800 של מיקצה — המיקצים על השקיפו
 מטר. 1,500ו־ מטר 1,200 מטר, 1,000 מטר,

 השתתפו ביותר והקשה האחרון במיקצה
 הטורוברד, סוסי ביותר, הטובים הסוסים

 שיובאו סוסי־מירוץ, של מייוחד גזע בני
 דרבי והרבעה. למירוצים מאנגליה במיוחד
 ממירוצי־ שונה היה לא 78 סביון ישראל
הרקי ההתלהבות אחרות. בארצות סוסים

 התפרץ ניצחון כל ואחרי לשחקים עה
 במחיאות־כפיים המירוצים רחבת אל הקהל

 גבי מעל נפילות לשתי פרט ושריקות,
 גופניות, בפגיעות הסתיימו שלא הסוסים,

 האמבולנס, תקלות. ללא המירוץ עבר
 היה לא שעתיים, במשך הכן שניצב

בשימוש.
 רבים היו במירוץ שהשתתפו הסוסים בין
 כמו בארץ, קודמים במירוצים זכו שכבר
 על־ידי לו ניתן ששמו אבו־ענתר, הסוס

 מהצפון. בדואי רב־סרן הקודמים, בעליו
 הסוסים אחד ונחשב שבע בן הוא אבו־ענתר

 איכזב השנה אך בארץ, והחזקים היפים
איבר, מבאר-יעקוב. זרוק איבר רוכבו, את
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 בכל מופיע סוסים, על השרוף יואל, אשה.
עליו. האהובות בחיות הקשור אירוע

 שהכיר חברים שנה. 12 כבר רוכב ,28ה־ בן
 מקדיש הוא ומאז לרכיבה, אותו משכו

 ולטיפול לרכיבה רב זמן ביומו יום מדי
 כבר זכה במיקצועו, טייח זרוק, בסוסו.

 אבו־ ,וסוסו הראשון, במקום פעמים חמש
פעמים. שלוש זכה ענתר,

 מגפיים,
ושוט כובע

 שאני היחידי הספורט זה רכיכה !ך*
י /  נער קונפינו, רונן סיפר אוהב,״ 1 /

 מקדיש היה לו כי טוענים שהוריו ,15 בן
 מקדיש שהוא הזמן אותו את ללימודים
 רונן, מצטיין. תלמיד בוודאי היה לסוסים,

 לרוכב שעברה בשנה ניבחר מבע, עז חתיך
ביש המירוצים אגודת מטעם אחד מספר
 כשהיה רכיבה ללמוד התחיל הוא ראל.

 היטב, לרכב יודע הוא ועתה א׳, בכיתה
 גבו על תעלולים ולבצע מיכשולים לעבור

 השלישי במקום רונן זכה עתה הסום. של
 סוס לו שיהיה אחרי אבל סייחים, במיקצה

רבות. פעמים עוד לנצח מבטיח הוא משלו
 דליה מבינה )11( הצעיר גילה למרות

 המבוגרים. מחבריה יותר בסוסים נבות
 מולדת, ממושב הג׳ינג׳ית, זכתה ולראייה
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 שלוש כבר רוכבת הראשון, במקום המטרים
באנגליה. ג׳וקיי להיות ורוצה שנים
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