
צ ל ״ א ל. סו ״ צ  בתחילת שספג וייספיש, (שמאל). מכבי וייספיש, וחיים (ימין), ביתר בירנבלום, אשר נפגשו הערב של הששי בקרב א
האחרון. בסבוב והעיף, הנשימה חסר יריבו את לנצח הצופים, של וההימורים החישובים לכל בניגוד הצליח, עזות, מהלומות הקרב

איגרוף
שמאל-־מ־ן; ס! שמאל- בו

 העלו ליד, מיד עברו ל״י חמש בני שטרות
 על שלי ״עשר רציניים. למדים ההימורים את

שחר צעיר הכריז תנצח,״ שבי״תר שלך חמש
 העברים, לכל שהתרוצץ רותח, מזג בעל חר
 על כספו כל את שהניח עד מנוחה ידע לא

לזירה. שמסביב המעקה

אנגלי.
 שנשמע המהלומות, הד זבובי. קרב

לזי שעלו שעה קרב בכל גבר באולם, היטב
נפ יותר. כבד משקל בעלי מתאגרפים רה

 (בית״ר). עזריאל ועמרם (מכבי) פיפקו תלי
ה קילו 100 על עלה לא המשותף שמשקלם

 :משקלם לתואר שדמה אלא יפה, קרב ציגו
 כפפותיו את שלח יותר המנוסה פיפקו זבוב.

 זיכה יריבו, פני לעבר מסחררת במהירות
חברו הראשונות. הנקודות בשתי קבוצתו את

מעו טכניקה הוא אף הציג תרנגול, במשקל
 לוי בן־ציון את בולטת בצורה ניצח לה,

מבית״ר.
ח צ ״. או ״לג ? ר ש הכ  הרביעי הקרב ל

 לאכזבה ייני חיים הבית״רי למתאגרף גרם
 בו פגע הגונג, שמיעת לאחר דקה כי רבה,
ל גרם עזה, במהלומה בניסטי אמיל יריבו
הירו השופט השמאלית. בעינו רחב חתך

 הזירה, רופא אל מיד פנה פישר, דוד שלמי,
את הפסיק משמעית, החד פקודתו את שמע

 מספר שעות כמנצח. בניסטי את קבע הקרב,
 במשטרת עצור בניסטי עדיין היה כן לפני

עבו מחוסרי בהפגנת השתתפותו על רמלה
 האיגרוף עסקן אדיר, שלמה של בערבותו דה.

מהכלא. שוחרר התחרות, ומנהל המכבי
 למפנה, מקוים ההמומים בית״ר חסידי בעוד

קבוצ עמדת את (מכבי) חולי בנימין ביסס
 על העלה רבינו(בית״ר), חיים את כשניצח תו
 שנמנה, חולי, .0:10ל־ המאזן את כך ידי

לקרי זכה מצרים, ינצאי על קבוצתו, כרוב
 הרבים. מאוהדיו הצרפתית, בשפה עידוד אות
 :העת כל צעק וממושקף, צנום מהם, אחד

 בסיום רץ !״, וימין שמאל • וימין ״שמאל
 את בהתלהבות נישק הזירה, לעבר הקרב
 השוטרים.ששמרו ידי על מיד הוצא אך חברו,

הסדר. על בקפדנות
בי החצי המשקל הכל. ציפו ד,ששי לקרב

ה מבית״ר, בירנבלום אשר את הפגיש נוני
חסי ואליל בקבוצתו ביותר המוכשר מתאגרף

 נמוך ממכבי, וייספיש חיים ואת האגרוף, די
מוצקין. קרית תושב והשרירי, הקומה

הת אצ״ל, מפקד בשעתו שהיד, וייספיש,
 מוכן היה לא איש שכמעט לקרב במרץ כונן

 וקד, ביר(בלום• בנצחון שיסתיים לפקפק
 פרגר, יצחק אל וייספיש ניגש ההתחלה, לפני
 עמד הביתרית, הקבוצה ומנהל השער לבן
 מצווה אתה האם המפקד, ״אדוני ושאל: דום
?״ לד,כשל או לנצח עלי

הגונה״. מלחמה להלחם ״עליך :פרגר ענה
הרא בסיבוב עזות מהלומות ספג וייספיש

 לבירנבלום השאיר מעטות, רק החזיר שון,
 הכיר הוא אך הנקודות. צבירת מלאכת את

 בס־ ייחלש הביתרי כי ידע יריבו, את היטב
ב רבות. פעמים שקרה כפי השלישי, בוב
 השני, בסיבוב הצליח, לעברו, פרץ מרץ
 נשמע כאשר התוצאות. את במקצת לאזן

ה התחלק השלישי, הסיבוב לתחילת הגונג
 משוכנעים היו בית״ר אוהדי בדעותיו, קהל

ח בנוק־אאום, יריבו את יחסל שבירנבלום
מע יחזיק האמיץ וייספיש כי קיוו מכבי סידי
מד.

 כוח ביריבים השאיר לא סוער, היה ד,סבוב
 שלא הראשון היה בירנבלום איתן. עמידה
 בלי בו להלום ליריבו הרשה מעמד, החזיק
 לו שהקנו נקודות כך ידי על לצבול הרף,

צפוי. בלתי נצחון
 השביעי הקרב כיותר. קצר שאבק

 ויק־ כאשר ביתרי, לנצחון סוף סוף הביא
 מרדכי המכבי על גבר הצעיר אביטל טור
 תור יד על למכות יותר שדמה בקרב סדע

 היה קרב באותו העיר• בפרברי לקולנוע
 כפול ד,אויר את שחתכו המהלומות .מספר
במטרה. במקרה שפגעו מאלה

המת כי לקהל בישרו העברים מכל צריחות
 :ידועה אישיות הוא הבא הביתרי אגרף

 עודף ובעל שחרחר לוי, (״שוגר״) אברהם
 העיבו אליו שנזרקו העידוד קריאות מרץ. של

 בצל שעמד אלמליח, רוברט יריבו את לגמרי
 אל מחייך, ספק נפחד ספק השניה, בפינה

 אל בשצף שזינק לוי, מצרים. יוצאי חבריו,
 עוד כוחו את ביזבז מדי, פזיז היה יריבו,
 כוחות תשוש היה הראשונים, הסיבובים בשני

 הפילו יותר, הפקח אלמליח, כאשר בשלישי,
 לו שהספיקו רבות נקודות צבר הקרשים, אל

 הצעיר חברו אך בתיקו. הקרב את לסיים כדי
 מכות ספג לזירה אחריו שעלה אדלר שמואל
 (ביתר) יעיש אברהם של מאגרופיו נמרצות

בנקל. ידיו על נוצח
באה בית״ר על שירדה האחרונה הפצעה

היתה רמת־גן, בזירהטרון, ששררה האווירה
 —בית״ר מפגש לפני ספורות דקות מחושמלת

צי נלהבים צופים כשאלפיים בזירה, מכבי
 רם בקול התווכחו סבלנות, בחוסר לו פו
הנבחרות. שתי סיכויי על

קבו מספר שבועות לפני שניצחה לבית״ר,
 באולם היו הפועל, של ביותר חזקה לא צה

 להניח נכונים שהיו רבים אוהדים הסגלגל
ל להמר החדשית, משכורתם כל את בבטחון

קבוצתם. טובת
 יותר, פושרים מכבי חסידי היו לעומתם

 התחרות, בסיום דעתם את להביע העדיפו
הי בסכומי שכניהם עם להתמודד מיהרו לא

 ומתאגר־ המאבק כשהחל אך גבוהים. מורים
 הצטערו ביריביהם, להלום החלו מכבי פי

 לאחר התנחמו המוקדם, היסוסם על תחילה
 חד־צדדי בקרב מיגרה קבוצתם כאשר מכן
בית״ר. נבחרת את

 הזירה על שעלו הקבוצות, שתי מתאגרפי
 במצב היו לא ודגלונים, ברכות והחליפו

וי למנוע כדי : הסיבה ביותר. מרומם רוח
 החליטה הקודמת, בפעם שקרה כפי כוחים,

 קצר זמן הספורטאים את לשקול ההתאחדות
 באותו הזוגות את לקבוע התחרות, לפני

מעמד.
 יום המתחרים את ששקלו האגודות, שתי

 נותרו מהם לאחדים כי לדעת נוכחו כן, לפני
 בשר, נתחי של מיותרים קילוגרמים כמה

ית שמשקלם כדי רבות שעות אותם הריצו
נש כאשר התחרות, יום בבקר לתקנון. אים
מ גרמים הבדלי היו שוב, המתאגרפים קלו

 מא־ לפקודת להשמע נאלצו בעוכריהם, עטים
מלח :היחיד היעיל בנשק לאחוז מניהם,

 שניות סו. הקרב. תחילת לפני הקהל אל בחיון נופף כבד,' במשקל בית״ר מתאגרף (שוכב) פופולבסקי צבי ״פו־פו־נולן־אאוט."
נגחו(. לאזן; ידו את להרים כדי פישר שופט,.הזירה מיהר אליו ננרוב, אליעזר המכבי של מאגרופו גדול ברפש הופל מכן, לאחר בדיוק


