
 המזינה נבוז ^
 בוט׳ נמעט במימון

 אימונים יום ^
שקל 400 לגודש

 ד״,שיא" כרגע שזה כ״ס, 280 עד והגיע
הארצי.
 כל בפני סגור נשאר זה ספורט ענף
ל ובוודאי לגלוש׳ ללמוד הרוצה צעיר
 רבע של סקי כשלימוד להישגים. הגיע
 להיום, נכון מחיר לירות, 750 עולה שעה
 עז־ למתחיל פשוטים מסוגים החלקה ציוד

מעו וציוד י, ל׳׳ אלף 30ה־ בסביבות לה
 ל־ אי.פי. מסקי החל למיקצוענים, לה

כפ קסדה, אוברייאן, אפוד־מגן סלאלום,
 מיגל־ הכולל נוסף, מיקצועי וציוד פות
 וביצועים טריקס, לקפיצות, שונים שים

גו בסדר לסכומים בקלות מגיע חופשיים,
 לשכוח לא זה על ל״י. אלף 90 של דל

 מדגם מיקצועית, מושכת סירה להוסיף
המקובלות נאוטיק, וסקי קרפט מסטר

 היווה שלנו, והיחידי הצפוני אגם ^
ל מעולה זירת־החלקה ומתמיד מאז י י

 קומץ מים. סקי של ולביצועים לימוד
 מורכב שהיה לדבר, הראשונים המשוגעים

חו בשני התרכז התל-אביבים, טהרת על
מסו היתד, כינרת. ומושבת גיא חוף : פים
 על החופים בין סמוייה יריבות של רת

 שפע גיא חוף בביצועים. ושליטה יוקרה
הישוב. חתיכות מיטב את בזמנו

כוחו עם פעם נמנה אלה שורות כותב
 כמו ״פיגורות״ עם יהד זה. חוף של תיו
 ליליים מופעים אירגן ואדיר, מנו גדי,
 מרשימים פירמידות ומיפגני לפ:דים, עם
 ההערכה חיוכי עיריית־טבריה. בקשת לפי
 שבירת בהחלט שווים היו הבנות של

מיפרקת.
 האדונים ישבו מושבת־כינרת, בחוף
בנו הרציניים ואוספלד כהן, גרא, גאנזי,

היל צמחו שמתוכם הוא, מיקדה לא שא.
 התקיימו פעם מדי היום. של הכוכבים דים

בחגים, בדרך־בלל היה זה ״אליפויות״.
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 לתצוגות קהל למשוך על־מנת בוצעו והן
ציבורית. תשומת־לב ומעט

 סירות היו לרשותנו אז שעמדו הכלים
 וכינרת. לוגר דסקי-־קווין, מדגם. מקומיות

 100 עד 70 של חיצוניים מנועים להן היו
 מ־ חוץ ההיא. בתקופה שיא שהיוו כ״ס,

 חשבון על שבאה מאוד, אלגנטית החלקה
 בל- התעסקות עוד זוכר אני מיקצוע״ות,
הת אנקות שסחטו בלהטוטים תי־פוסקת

 ללא יחפים, המים על החלקה :כגון פעלות
קצ למרחקים לבצע היה שניתן מגלשיים,

מ ישר מרשימות יציאות בלבד, רים
 ציפור בצורת אמנותי החלקה וסיום המזח
 והתענוגות המחליקים של המאוחר הגיל

ההישגים. מעגל את סגרו הליליים

״״!״״״נ ;ד ההולנדית
 וקסדות־ לאפודות מתחת יפהפה. גברי גוף

לנקבה. זכר בין להבדיל אין — המגן

 חדש, דור גדל מושבת־כינרת נופשי בין
 כשהתפריט המחליקיים, על ישר שנולד
 שעות חמש עד משלוש מורכב היה היומי

 ל־ אותם דתם מנו מאייסטרו ביום. סקי
מאומ בעבודה וביחד, מסודרת מיסגרת

 כלשהו, מגוף ותמיכה עזרה שום ללא צת,
את משקיעות פרטי באופן כשהמישפחות

סלאלום
מטרים. שיבעה של

 100לכ־ מגיעה המצופים, בין בטיסתו המעולה, הגולש מהירות
 לגובה להגיע עלול יוצר שהוא המיים ״נד״ בשעה. קילומטר
מעולה. וטכניקה שיווי־מישקל כוח־ידיים, הרבה דורש הסלאלום

 סק־ ענף את הקימו בנושא, כספן מיטב
 עדיין אך עצום, דבר היה זה בארץ. המים

ה בתקופה כלכלית מבחינה יד בהישג
היא.

 ״משוגעים
לסקי״

 עד הדברים התנהלו זו מתכונת ף*
 בן משה, הצעיר זכה שבה ׳,74 שנת ■

 באליפות שלישי במקום גאנזי, מישפחת
 בסיכום שני ובמקום בקפיצות, אירופה

 רשות־ התעודרה זו, זכייה בעיקבות כללי.
 בהתאחדות־הסקי. לתמוך והחלה הספורט,

 את מחשבים אם בלבד, חלקית תמיכה
הריאליות. ההוצאות

 בעלי עצום. דחף מאז קיבל זה ענף
 ואט־אט עיניין, הרבה בו מצאו היכולת

 כש־ חדי!שות, בסירות החופים התמלאו
 עליה ועולה מהשנייה, מרהיבה אחת סירה

 לא המנועים כוח גם הטכניים. בביצועיה
לסירה מסירה בהדרגה עלה והוא הוזנח,

ל ל״י אלף 700 בין נע ושמחירן כיום
 שסירה להוסיף, המקום זה לירות. מיליון

מנו מאוזנת, בצורה עשויה לסקי, מיוחדת
 האפשר ככל למניעה באמצעיתה בנוי עה
ולביצו לגולש המפריע גל אחורי, גל של

עיו.
 אף מפתות אינן אלה ענקיות הוצאות

סכו בו ולהשקיע זה ענף לקחת אגודה
 בעצם הוא הסקי התאחדות ריאליים. מים

ש לדבר, המשוגעות המישפחות קומץ
ה בציוד הפרטי כספם את השקיעו ממילא

 אירופאית, לרמה זה ענף והעלו יקר,
 של כשהשגיו קרת׳ ואיתן גנזי משה ע״י

עולמיים. בקני-מידה הם גנזי, משה
 הישראלית הסקי אליפות שולבה השנה

 נציגים השתתפו תחרות־בינלאומית. עם
וכמו דנמרק, דרום־אפריקה, הולנד, מיוון,

 עליז, לקרנבל דמה המיפגן ישראל. בן
 הצטופפותו עקב בחסר לוקה כשהאירגון

ל שהפריע הקהל, של הבלתי־ממושמעת
 השוטרים, השופטים. של הסדירה עבודה

 כך כל לא הטוב, הסדר על המופקדים
המו־ ברחוב הצטופפו הם בשטח. נמצאו


