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 שרירי־הישבן, את לחזק יכולה אשה
 עליהם המתוח שהעור כדי והגפיים, הבטן
נאה. מראה לגופה יקנה

 לחזק כדי במכון להתאמן באים גברים
 אחד כל יציבותם. את ולשפר גופם את

 בעת אותו המנחה במדריך להיעזר יכול
התירגול.

 ביותר מנווני־השרירים האשה או האיש
 אצלנו.״ לתרגל לבוא יכולים
 להתאמן בא צילום, דוגמן גלזר, רונן
 לו עוזר כזה במיכשור אימון כי במכון

 הארוכות השעות במשך יציבות על לשמור
 לו מסייע הגופני הכושר הצילומים. של

״המראה בתמונות. ובריא טוב להיראות

שלו כמכון ומתעמרת דרייפוס קפטן
נאה מראה

 בית גם חיפשנו הזה היקר ״למיכשור
 לפתוח החלטנו ״לכן דרייפום. סיפר טוב,״

 במרתף ולא יוקרתי, בבית־מלון המכון את
עלוב.״

 אחד בל
יבול

דרייפוס איידין
אמריקאית שיטה

ה ע  את למנות נימרוד נוהג ארוכה ^
■ שבבעלותו. המכון מעלות ׳

 כושרם את לשפר באים האלופים כל
 ה־ נראה האחרון, החמישי ביום במכון.

ה קבוצת קפטן שלכטר, סטיב כדורסלן
 שרירי לחיזוק דואג כשהוא רמת־גן, פועל

 עורך פרידלנדר איתן השייט הכתפיים.
 יוצא אינו שבהם בימים אימוני־כושר

הפתוח. בים לשייט
ומפור יותר מפורסמים באי־המכון בין
 בעלי פחות. ויפים יותר יפים פחות, סמים
 פחות. וגדול יותר גדול גופני כושר

״גם בסיפוק, הבעלים סיפר ״למעשה,״

 נאלצה איילין ״לכן הסביר, הוא האגודה,״
המילחמה.״ את בשבילי לעשות

 של בקפיטריה לראשונה נפגשו הם
 שבניו־יורק. איילנד לוג אוניברסיטת

 מייד אמר הוא באיילין, נימרוד כשהבחין
 עכשיו מוכן ״אני לצידו: שישב לידיד

 מגיבעת- הקיבוצניק !״הזו לבחורה להינשא
 מייד יצר ביטחון־עצמי, חסר שלא חיים,
 את ששבתה התמירה, הנערה עם קשר
ליבו.

 כל אז עד גילתה לא היהודיה הנערה
היש הצבר עם הידידות בישראל. עניין
כאן. לחיות לנסות לה שגרמה היא ראלי

 בעבודה לימודיה את שם סיימה היא
 הגופני, החינוך לימודי את והוא סוציאלית

בארץ. השתקעו שנים שלוש ולפני

שמאחורי האשה
הקפטן

 דרייפוס של מהלכיו היו פגישתם אז
 היא איילין. של מדיעותיה מושפעים ■ז

הספורטי עיסוקו את להזניח לפניו המליצה
ולפ ישראל בנבחרת כדור־מים כשחקן בי
 תל- הפועל באגודת ככדורגלן קאריירה תח

 האופן את לבקר עליו השפיעה היא אביב.
 יחד בארץ. אגודות־הספורט מנוהלות שבו
 שיהיה לספורט מכון להקים החליטו הם

מהאחרים. יותר טוב
 הפעם, שנקט שהצעד יודע דרייפוס
 בשבת ומהמישחק מהאימונים בהעדרותו
כ שלו בקאריירה יסייעו לא האחרונה,
 — אליו פנו לא אף האגודה מנהלי כדורגלן.

ממנו. מתעלמים פשוט הם
 עבור תמורה לי לשלם מהאגודה ״דרשתי

 בזעם. הטיח לה,״ נותן שאני השרות
 הכדור- שבין מהטובים למגן נחשב ״אני

 איתי סיכמו לא עדיין אך בארץ, רגלנים
!״כלום

 האמינה לא דרייפוס, סבור כך האגודה,
 לשחק. ויפסיק מהמיגרש יירד שהוא

ה שמאחורי בחשבון, לקחו לא מנהליה
 אמריקאית אשה עומדת דרייפום קפטן

 אותה שמצטט כפי היא, בדרכה החושבת
 גדולים ואנשים צבאות ״עמים, :בעלה

 לפניהם שעומדות למרות חוזים מסכמים
 אגודת־ספורט למה גדולות. יותר בעיות
■רזין גידה י״ לכך מסוגלת אינה ! 
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 הגופניים,״ האימונים עם משתפר שלי
הסביר.

 טען לכתפיו מסביב כרוכה כשמגבת
 והמזיע, המתנשם האופטומטריסט בלהט

 בריא. מאוד פשוט ״זה :גולדברג אלי
אימון.״ כל אחרי ומאושר נינוח מרגיש אני

 סקוטלנד, ילידת בלונדית פינדלי, לורד.
 לעצמה קבעה כמזכירה, בארץ העובדת

ביקו במכון. להתאמן יום כל לבוא הרגל
 על נוסף ביתרון, אותה זיכו במכון ריה

 את הכירה היא כאן — הגופני הכושר
 במשקל בהיאבקות ישראל אלוף זלצמן, גוש
קילוגרמים. 90ו־ 82

 כדי הישראלים, את לדחוף צורך ״יש
 דריי- נימרוד התלונן בספורט.״ שיעסקו

 להפוך שהחליט השרירי, הכדורגלן פוס,
לספורטיביים. הישראלים את

 לבדו. .המילחמה את עורך אינו הוא
 — האשד. ומדרבנת, תומכת תמיד לצידו,
 לארץ לחזור עומדת היא השבוע איילין.

 מארצות- עימה שתביא נוסף, ציוד עם
הברית.

 לקריאות משיב אינו הפורש הקפטן
 ממנו המבקשים ידידים של הטלפוניות

את אוהב מדי יותר ״אני למיגרש. לשוב

ימני במגן דרייפום שחקן
מתעלמים פשוט מנהלי־האגודה




