
שני מאל־על,הקברניט בתנ
 אחת היא כהן,

הסקי. בתחרות הצעירות המשתתפות מן
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ה שלד; בחוף שלהם הפנאי בעיתות פו
 נסעו 60ה* שנות בשלהי לטבריה. סמוך
ש העולם לאליפות מישפחות מאותן כמה

 באקראי שם פגשו הם בספרד. התקיימה
 שהוא ניישן דויד בשם בריטי ביהודי

 האירופית, הסקי התאחדות יושב־ראש
 ניישן, סקי. אליפויות של ואמרגן מאמן
 מעוניין היה מושבע, ישראל אוהד שהוא

 הספורט ענפי בין אל הסקי את להכניס
הישראלים.

— אנגלי רעיון
מספרד

 הסקי וחובבי הבריטי הסקי מארן ין ^
 וניישן ידידות, נקשרה הישראליים י—י

 עפר ואחיו גנזי משה את ולקח בארץ ביקר
 מרשנסקי, וארז גיא האחים שני את וכן

 נסע עת באותה באנגליה. אימונים לסידרת
 ועבר לאנגליה גרינברג (״מנו״) עמנואל גם

 סקי, התאחדות הקמת בנושא השתלמות
מועדון. ואירגון שיפוט תחרויות, אירגון

60ה־ שנות סוף לקראת — התוצאה
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 שעליהם המופלאים הניטים חד
 כיצד מתאר הקודש בכתבי מסופר א■
 שנה, כאלפיים לפני הנוצרי ישוע הלך
 שנעשה זה, מרשים נס המים. פני על

 אגם את הפך ישוע, של חסידיו לעיני
 נוצרים מיליוני עבור לקדוש הכינרת

תבל. ברחבי מאמינים
 זאת עשה הבת־ימי, גנזי (״מושיק״) משה
 פיר- מנבאים לו גם אך שונה, קצת בדרך

 אלפי את הפליא )20( גנזי בינלאומי. סום
 על בתחרות המרהיבה בהופעתו הצופים
ה בהישגיו מים, בסקי ישראל אליפות

 זינק היתר בין המרשימים. ספורטיביים
 מעל מטרים 48.75 של למרחק גנזי משה

 הכינרת, מימי על שהונחה צפה למקפצה
 ה״סלאלום״ מצופי בין בזריזות תימרן
עוצ (״טריקס״) מים פעלולי שורת וביצע

נשימה. רי
לבד. שם היה לא הוא אך

 אירופה אלוף גם שהוא גנזי, עם יחד
 גביע על התחרו סקי, מגלשי עם בקפיצה

 עוד המים, על הגלישה בספורט האליפות
 הוכיחו שחלקם וצעירות, צעירים עשרות

 תיק- שמעוררת בינלאומית ברמה מיומנות
זה. ספורט ענף של חובביו בלב וות

טכניקה התמדה. שמצריך ג׳וק ״זהו

מסב ספקטור דוד הסביר כסף,״ והרבה
 תמצית את התחרות, ממשתתפי אחד יון,
הסקי. ספורט ענף

שבל המינימלי, לציוד התכוון ספקטור
 הסקי על לחשוב להתחיל אי־אפשר עדיו

ספורטיבי. כמיקצוע
אבא ״צריך

//מיליונר

 סירת ובראשונה בראש כולל זה יוד *1*
 להחלקה המייועדת משוכללת מירוץ

 בעלת להיות צריכה כזו סירה ספורטיבית.
 שכמות כך שטוח, וגחון עוצמה רב מנוע

מו תהיה מאחוריה, משאירה שהיא הגלים
 בעלת זה, מסוג סירה האפשר. ככל עטת
 כו־ 260 של והספק צילינדר 8 של מנוע

לירות. אלף 250 לספקטור עלתה חות-סוס,
להצ הסקי, בספורט העוסק חייב כן כמו

 מגלשיים, של שונים סוגים בשלושה טייד
 מיק־ שלושת תחרותי. ענף כל עבור זוג —

הם: העיקריים התחרות צועות
במס בזיג־זאג החלקה — סלאלום •1

במצופים. שסומן לול
מב המתחרה — ״טריקס״(פעלולים) י•

 כדי תוך קצוב בזמן פעלולים סידרת צע
 אותו מזכה פעלול כל המים. על החלקה

נקודות. של מסויים במיספר
 לעבר מחליק המתחרה — קפיצות !•
 נוחת מעליה, קופץ משופעת, עץ רמפת

בהחלקה. וממשיך
 מיק- לשלושת המיגלשיים, סוגי שלושת

 אלף כעשרים יחד עולים התחרות צועות
עש עולה לקפיצות ״ג׳מפרים״ (זוג לירות

״סלאלום״ מחליקי זוג לירות, אלפים רת
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 ״טריקס״ ומחליקי לירות אלפים שבעת

לירות). אלפים שלושת
 במיכנסי להצטייד המחליק חייב בנוסף
ה אגן להגנת מגומי מייוחדים ברמודה
הצ חגורת לירות, 800 עולות ואלה ירכיים

אבי אי־אילו ועוד לירות אלף שעולה לה
יותר. ״פעוטים״ זרים

 ספקטור, דוד מוסיף זה,״ רק לא ״אבל
 מיפעל בעל הוא ספקטור, דוב שאביו,

 אוטומטי, כיבוי־אש לציוד ספקטרוניקס
לכינ שבועית נסיעה מצריכים ״האימונים

 לירות מאות של עניין וזה וחורף, קיץ רת,
 שיח־ לאחר בעיה. אין ספקטור לדוד דלק.״
 וכיום אביו, לעסקי נכנס הוא מהצבא רורו
 כיבוי־אש לציוד מקביל מיפעל מנהל הוא
בכינרת. מבלה הוא הפנאי שעות ואת

 ה־ שאר של בשמותיהם חטופה הצצה
ב ידועים שמות הם שגם מגלה מיתחרים

בישראל. והעסקים הכלכלה עולם
המתח של אביהם גנזי, (״ישבה״) יעקוב

 הוא מבת־ים, גנזי ועינת עפר משה, רים
אב פלסטיק. לתריסי אורגון מיפעל בעל

 את שתפס קרת איתן של אביו קרת, רהם
 בת־ימי קבלן הוא בתחרות, השני המקום
אמיד,

 קשר (אין ספקטור יצחק אחר, מתחרה
 ספק־ אליהו של בנו הוא ספקטור) דוד עם

 מגדולי ואחד בית לכלי גדול יבואן טור,
 של אביהם לוועד־למען־החייל. התורמים

 בסיכום השני המקום את שתפסה קוך, טלי
 יוסק׳ה הוא קוך, ואורי הבנות, של הכללי

 מרשג־ יששכר המטייל. חברת מבעלי קוך
 אף מרשנסקי, וארז גיא של אביהם סקי,

 מצליח קבלן הוא בולטים, מתחרים הם
 חולוני יהלומן הוא גלאון ואילן מגבעתיים,

 מצעירי אחד ,12ה־ בן גלאון ניר של ואביו
המתחרים.

מרו הסקי שאנשי מכך להסיק אין אולם
 הוא ההיפך שלהם. מהאכסלוסיוויות צים

הנכון.
 גם כך אחרים, דברים הרבה כמו
מ החל בישראל, המים סקי ספורט
 זו היתה תחילה לדבר. משוגעים קומץ

שהתאס־ סקי חובבי של מצומצמת קבוצה

 המים סקי באומנות שליטה מפגינה קוך, יוסק׳ה של בתו טלי,.טויקס׳
 כאן (למטה). החלקה כדי תוך מבצעת שהיא פעלולים בשורת

 ההחלקה. לכיוון הגלשן של הרחב צירו את ומפנה ומחליקה הצידה מסתובבת נראית היא
 20 במשך פעלולים של האפשר ככל רב מיספר לבצע המתחרה צריך ה״טריקס״ בתחרות
מהמים. בצאתה טלי למעלה ״וידיאו״. במצלמת תרגיליו מונצחים מהסירה שניות.


