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ל־אביביים ,דיירי הרחובות הסמוכים לשפת ימה של העיר עוד
זוכרים את האזור סביב הצטלבות הרחובות פרישמן ובן־יהו ,ה
 Bכשכונת נורדיה .הנער שהטיל את חיתתו על שכונת נורדיה בראשית
■ ש נו ת העשרים היה מלך הרוגטקות יוסף )״יוסקה״( וייסמן רחב
■■־כתפיים.
H
יוסקה היה יוצא בראש נערי השכונה )ביניהם אחד יגאל מוסנזון שהיה
מומחה להטלת גולות זכוכית לבור( לצייד ,בו היו מנסים את כוחם בקליעה
אל צנצנות המלפפונים שעל דוכני החנוונים בשכונה.
בפינה אחרת של העולם ,בברלין בירת גרמניה ,התאגרף אותה שנה )( 1925
מכבי צעיר בן  , 17אמיל אבינרי ,נגד אלוף המשטרה הגרמנית במשקל קל,
מילר ,וגבר עליו אחר שלושה סיבובים.
למרות שרבבת הצופים העריכה את המתאגרף היהודי השחרחר והמוצק,
לא העריך אמיל את הגרמנים ,עלה כעבור שנה לארץ־ישראל .תוך שנתיים
התאקלם לחלוטין ,גבר על אלוף הצי הבריטי במשקל כבד ,סימון אלביט הרבי,
למרות שהוא עצמו היה משקל חצי בינוני.
כמקום מועדון ,כריכיית ספרים .בשנת הדמים  1929נוסד מועדון
האגרוף על שם בני ליאונרד )יהודי אמריקאי ,אלוף עולם משקל קל ( 1915— 1923
ושני הצעירים יוצאי תל־אביב וברלין נטלו על עצמם תפקידים בהנהלת המועדון.
אמיל ויוסף היו לידידים בלב ובנפש וב־ 1932החליטו להפוך מצילים על שפת-
ימה של חל־אביב•
כשחודש »ועדון בני ליאונרד כעבור  18שנה התנדבו שני המצילים־הספורט־
אים לאימון .אך עיריית תל־אביב שמה את עבודתם לאל ,הפכה את המועדון
לכריכיית ספרי לימוד.
כמקום רצפה קשה ,שעם .שני המצילים לא נואשו ,החליטו כי לא
יוכלו להסתפק בהצלת נפשות מהים .התפקיד חיכה להם גם ביבשה — לדאוג
לבריאות התושבים ולפיתות גופם.
תוך לגימה באחד הערבים בקפה פנורמה השפתימי החליטו להקים אולפן
לתרבות הגוף .אחר חיפושים ממושכים מצאו מקום מתאים בשכונתם ,באולם
קרקע של הבית מס 34 .ברתוב סירקין•
המצילים מפתחי ומבריאי הגוף לא הסתפקו באולם המרווח ,העמידו לעצמם
כמה דרישות רפואיות  :כדי שהמתעמלים לא יספגו את הזעזועים הנובעים
מקפיצות והתעמלות על הרצפה הקשה הפכו את כל בתי־המסחר עד שהשיגו
רצפת שעם ,עליה חנכו את אולפנם בסוף חודש מרס ,ביום הבריאות הבינלאומי.
אימוניהם של אמיל ויוסקה לא מוגבלים למין וגיל ,זוכים לטיפול אינדיבי 
דואלי )ואם רוצים בכך אף במסג׳ים( ולעולם אין קבוצת אימונים עולה על
חמשה איש.
____כשלמה .כלר ישראל■ אומר אמיל  :״מכל מלמדי השכלתי  1״ מתמכר לעתים

שני מצילים ?{ל חסקה .אמיל )למעלה ,מימין( ,מדגים לחשמלאי דוד,28 ,
קובושימה ,שעה שיוסף )למעלה( מפקח על אגרופם של יוחנן ,9 ,המתקיף )מימין(
גופיותיהן סמל האולפן — חסקה ועליה שני מצילים .לפני שפתחו את מועדונם החדש
תל־אביב .לפני שנת״ם הם פתחו מועדון לאיגרוף ולאימון גופני ,אולם נסגר — כי

חיסול מתנגד לפי נללי הג׳ודו נ
את אילן .9 ,יוסף ואמיל לובש
היו שני החברים ידועים בעיקר בג
המקום היה דרוש לעירית תל
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