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אגחפ״ס
 למישפ* ■בפולין גדל סרגר מיקי

ב להתוודות כשהעז חסידית. חד.
לס משיבתו על מישפחתו אוזני
 כוע־ מבטים ספג — המרתק פורט
 ידוע חזן וגם רב שהיה אביו, מים.

 בתר לצפות בנו על אסר בעירו,
עבה.

 אילצה השנייה מילחמת־העולם
ל לעבור הדתית המישפחה את

 עולם הנער לפני ופתחה לונדון,
 שני עם שהמשיד למרות הדש.
בישי לימודיו את הבוגרים אחיו

 עלי טוחמד גם בעולם. המתאגרפים
מי שאירגן קרבות 11יב־ השתתף

 לארגן ויכולתו יושת בזכות קי.
מי לו קנה גחלים, קרבות־איגדוף

 מתאג־ כולו. בעולם מוניטין קי
 בקרבות להשתתף אוהבים רפים
ש עליו מספרים מארגן. שהוא

מקו יצא לא אחד מתאגרף אף
מפנו. פח

יחי בנו יאת פרגר השיא השבוע
 לביא לאורלי ,28ה־ בן גרי דו,
מנתניה 22ה־ בת

^׳״? והאנגליה הלובית
בשימלוז הלבושה (מינוין) רבקה אמה על־ידי חופה

מתה דתית. למישפזזה כיאה צנועה  הופיעה מרי, ח
ה האורחים של עיניהם את שצרם נדיב, במחשוף

הצדדים. שני מצד בחתונה שנוכחו הרבים דתיים

־ן ל ־1 ל בת לביא, לאורלי ן1ך1]1ח |
מנתניה, עניפה מישפחה י 1 י 1 11 11 # ^
אורלי, גרי. האנגלי בעלה ליד לחייך טובה סיבה יש

 בארצות־הברית, לגור תעבור למורים, מידרשה בוגרת
 הזכויות יש לגרי בעולם. האיגרוף ספורט פעילות מוקד

לטלוויזיה. קרבות־תאיגרוף סירטי להפצת הבילעדיות

 בספורט- לצפות המשיך הוא בה,
החבטות.

 במועדון־ להתאמן התחיל הוא
 הביתה כשחזר המקומי. האיגרוף

הת פניו, על ופנסים חבורות עם
החז יקסים״ ה״ש ילדי על לונן
 בהלם היתד. מישסחתו ממנו. קים

 בקרבות- משתתף שהוא כשגילתה
בשכונה. שנערכו איגרוף
 כוחו את מיקי ניסה 16 מגיל

 בגיל רק מקומיות. בהתמודדויות
 מתאים האלים שהספורט הבין 20

 עדין- ליהודי מאשר לגויים יותר
 הצליח שכבר מיקי, כמוהו. נפש

 שמתאג־ תפס שבור, באף לזכות
 והחלים יהיה לא הוא גדול רף

ימ אחרים שאנשים טוב שיותר
 ואילו ■לשני האחד להרביץ שיכו
ביניהם. יתווך הוא

איגרוף־וחתוגה
!  התחיל החדש עיסוקו ת ן
■ ש לוין, שמואל של כעוזרו י

 הקרבות מעורכי לאחד נחשב
 בבר .50זד שנות של הגדולים

 בעם- מלא האיגרוף עולם היה אז
 מתאגרף כל ״על יהודים. קנים

מאר עתרים, עסקנים, 20כ־ היוו
 יהד היו רובם ומתווכים. — גנים

 לוזעד מיקי השבוע סיפר חם,״
חזה. לם

בתח להפגיש מיקי הספיק מאז
צמרת את אירגן שאותן רויות

עסקי

 זו מעין חתונה היתד. באנגליה
הזו האיש רעש. הרבה מעוררת

 היומיים מעיתונים לכותרות כה
 ללא היה כולו, ובעולם באנגליה

ב בסיקור זוכה ספק ח  בארץ ר
 לספורט האירוע. על ידע לא איש

ב במו שוק בארץ אין האיגרוף
 בארצות־הברית. ובעיקר • אנגליה,

הפופול הם האיגרוף עיסקי שם
הס ענפי שבין והריווחיים ריים

 את ■לקדם עתרת הטלוויזיה פורט!
יוצ בו הקשורים וכל הספורט,

הא המתאגרפים, — נשכרים אים
 ל- הנקנקיות. מוכח ואף מרגנים,
 שיש לזה דומה מעמד יש איגרוף

וארגנ ברזיל בגרמניה, לכדורגל
טינה.

 שנערכה המפוארת, החתונה
 בנתניה, בלו־ביי מלת באולם
יהודים של מעניין מ״פגש היתד.

הכוה מישפחת
על ענייני דיון !מגלגלות בלו־ביי,

 יושבות הכלה מצד דודות שלוש
 מלון של המרופדות הבורסות על

הצעירה. הכלה של המשוער עתידה

 לצד מיקי, של קרוביו חסידים,
 בלונדון ושכניו לעסקים חבריו

 הע- מישפחתה בני לצד אלה וכל
ד הכלת של והמסורתית ניפה  י
לוב. צאת

 א מ הא
שידכה

ה ל ^ ל החתונה את עשו אל
 מוזר. וקצת ■נחמד שונה׳ משהו ״■

 מושלם. גלויות קיבוץ
הפגי־ מיקי, של רעייתו מח,

 בלונדון, המישפחה אצל להתארח
הצ שני בץ הרומן התחיל ואז

 מיש- שזו יודעים ״אנחנו עירים.
ה אמרה לאורלי,״ מושלמת פחה

 בקר הגאווה את הסתירה ולא אם
לה.

 מ הסריה פרגר, מישסחות שני
 השנה לנטוש עתידות הוותיקה,

 ארצות-הב- לטובת בחטניה את
 של ליבו ללב היום הנחשבת רית,

ח העולמי. האיגרוף ספורט ה לג
 לצילום בילעדיות זכויות יש צעיר

 עבודה האיגרוף, קרבות של והפצה
הב למיכרה הנחשפת ז

 בכינוי האיגרוף בעולם המפורסם פרגר, מיקיהחתן אני
ה היתה בחו״ל בנו. בחתונת רוקד ״דאף״

 למארגן נחשב מיקי עליה. ידעו לא בארץ גדול, למאורע נחשבת חתונה
שאירגן. קרבות 11 ב־ השתתף עלי מוחמד גם בעולם. 1 מס׳ קרבות־איגרוף

 מתי בנו בחתונת נשאל מיקי פרי הצעירה. ואשתו בנה בץ שה
תחרות איזו פה גס לארגן יבוא לנפוש שנים מזה נוהגים ומיקי

בנתניה שנערכה גטאות תשנה
־ ומיוחד מעניין מיפגש היוותה

לצד :ולין נ יוצא׳ פ חסידיו יהודים
לוב צאי יו 1 [,מסורתי יהודים

 לפני ישם, רכשו אף הס בנתניה.
ח חרה. שנה. 15  קש- קשרה מ

ם מנ לביא מישפחת עם חמים ח
ה הבת את להזמין ונהגה תניה,

 ולארוחות לבילויים אורלי, צעירה,
מח״, משותפות.  של אמה סיפרה ,

 לפני כבד ״ידעה בחתונה■ אורלי
 בלתת״ ■תהיה שאורלי שנים

אורלי התמנה 15 בת כשהיתה

 הוא כך וועל בינלאומית, איגרוף
 בעבר נסיונות היו ״כבר השיב:
!נכש והם בישראל, קרבות לערוך

 שיקר שברגע מבטיח אני אבל לו.
מי בקנה יהודים אלופים שני מו
 להילחם אותם אביא עולמי, דה

הפס שיהיו אדע אם אפילו כאן,
דים.״

מחכים. אנחנו
47


