
במדינה
אירגונים

 שהוכרע המתאבק
לז*רה מחוץ

 ומדיח״ מכאן, צא מכביסט, ״חתיכת
 ב־ האתלטיקה מרכז תדיר, דויד צעק

 יששכר אליו נכנס כאשר זדי היה הפועל.
 וביקש בהאבקות, ישראל אלוף אהרוני,

 את ייצג שבה התחרות מן הוצאותיו את
ביוון. הפועל

ל שהגיעה השמועה הצעקות: סיבת
 עזב הפועלי טיפוחיו בן כי המרכז, אוזני

— המתחרה לאגודה ועבר האגודה את
מכבי.

 חסון־גוף שחום, צעיר אחרוני, יששכר
 נושא חודשים כשמונה לפני עד שימש

 הוא בהאבקות. אנשי־הפועד של לגאוותם
 בתחרויות ומדליות גביעים בעשרות זכה

 משך ניצח. בכולם הפועל, מטעם שונות
 ,1971 ועד 1966 מאז רצופות שנים חמש
 מטעם בהיאבקות ישראל כאלוף נבחר

בהיאב דרכו את התחיל יששכר הפועל.
רמלה. בהפועל כנער קות

 החל הוא לאימונים. הוקדשו חייו כל
 ניבאו כולם ובמדליות. בתחרויות זוכה
בחול שריריו את המחביא הביישן, לנער
גדול. עתיד שרוולים, ארוכות צות

 בהאבקות התעסקותו התבגר. יששכר
 לעבודה להתקבל אפשרות כל ממנו מנעה

 יחזירו שלפחות מבקש החל הוא סדירה.
 האימונים, בעת לו שהיו ההוצאות את לו

ושוב. בלו נדחה תמיד אך
 קיבל אחד יום שיסע. ינצח, אם

 קריית־ להפועל לעבור הצעה אחרוני
 ברגע ״אבל מספר, הוא ״הסכמתי,״ חיים.

של האתלטיקה מרכז תדיר, דויד האחרון,
 עוד ונשארתי להשאר ממני ביקש נו,

כל. מחוסר להיות המשכתי שנה.
 היה לא לי אבל כוכב בי ראו ״כולם

 בקריית־ שלי החדר את לשלם מה עם
 למכבי. לעבור הצעה קיבלתי אז שלום.

להסגר. ונכנסתי הסכמתי

אחרוני מתאבל,
הוצאות בסעיף נוק־אאוט

 ממשיך כרגיל,״ המשכתי ״באימונים
לק ההכנות ״התחילו בתלאותיו, יששכר

 ל- והוזמנתי לאולימפיאדה היציאה ראת
 לשחק רק לי. מותר זה נבחרת־ישראל.

 היו כולם ההסגר. בזמן לי אסור בהפועל
 הרגשתי אני רק יוצא. שאני בטוחים

 להכשיל רוצה ויינברג, מוני שהמאמן,
 וגם ישראל נבחרת של המאמן הוא אותי.

או הכשיל הוא ובאמת הפועל. של המאמן
האחרון. ברגע תי

 באחת המאמן, הודיע יששכר לדברי
ה כי היציאה, טרם האחרונות הישיבות

ייש ובמקומו מלא בכושר איננו מתאבק
 אולי או במקרה שהוא הוברט, מאיר לח
הפועל. חניך במקרה כך כל לא

ה פולט זה,״ ברגע עכשיו מוכן ״אני
תח לחמש ״ללכת בחום, הצעיר מתאבק

 אותי ינצח הוא אם מאיר. נגד רויות
שייסע.״ לו. מוותר אני מהן, באחת
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הסמכה לימודי מזכירות
 תשל״ג חורף לסמסטר מועמדים הרשמת כי מודיעה

)1972/3 ינואר—(אוקטובר
.2.6.72 ו׳ ביום תסתיים

הבאות: חארדמיות ליחידות היא ההרשמה
שימושית מתמטיקה אזרחית הנדסה

המחשב מדעי גיאודזיה הנדסת
פיסיקהמחצבים הנדסת כימיהמכונות הנדסת חשמל הנדסה

ביולוגיה כימית הנדסה
למקצועות מורים הכשרת חקלאית הנדסה

מדוייקים וביוטכנולוגיה מזון הנדסת
להנדסת מורים הכשרת אוירונוטית הנדסה

חשמל וניהול תעשיה הנדסת
להנדסת מורים הכשרת וניהול כלכלה

מכונות מתמטיקה
ערים ובינוי ארכיטקטורה

רפואה
 מועמדים רישום למשרד ו,—א בימים לפנות, יש ההרשמה סידור לשם

 2.6.72 התאריך אחרי .417 מס׳ חדר אולמן, בנין הטכניון, קרית בחיפה,
 תשל״ג. חורף לסמסטר הרשמה בקשת תתקבל לא

המועמדים לב לתשומת
 סיון כ״ב ,,א ביום תחל 1973 מרץ תשל״ג אביב לסמסטר ההרשמה

.27.10.72 ו׳ ביום ותסתיים 4.6.72
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