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:נפתחים

לאנגלית אולפן
ביום) שעות 3 ביותר, הקצר בזמן השפה (לרכישת ★

 מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, רגילים וקורסים אולפניות
 לתלמידי לאנגלית נפרדות קבוצות בשבוע). שעות 2 ,3 ,4 ,6( הידיעות דרגות

בתי־הספר.
לפני־הצהריים, 12 עד 9 בשעות : והרשמה פרטים

ו׳). ליום (פרט בערב 9 עד 3

 ומעשית עיונית הוראה ומשוכלל, גדול לנהגות בי״ם
 מוסמכים. מורים ע״י הרכב כלי סוגי לכל

אוטוכוסים. מכוניות, אופנועים, קטנועים,
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ספורט
כדורגל

שערי□ שד גש□
 השבת, של הכדורגל משחק על

את תל־אכיב מכבי ניצחה כו
,0:4 בתוצאה פתדדתקוה מבכי
גלזר: שייע כותב

ש רואים אתם
להאמין. רק צריך

 שלא חשבו האיכרים
ה גשם כבר יהיה
בא זאת ובכל שנה,
חשבנו אנחנו גשם.
קבו אף ננצח שלא

 שוב והנה השנה, צה
של גשם, בא פעם

האח בזמן שערים.
ה כל חושבות רון

 שדי. הנמוכות, הקבוצות וביחוד קבוצות,
חושבת תיקו, אצלנו לקחו שבית״ר אמרי
פריי הם תל־אביב ש־מכבי קבוצה כל כבר
נקודות. שמחלקים רים

פתח מכבי על להגיד מה יודע לא אני
 בינונית. קבוצה שהם אומר אני אז תקוד״ .

בור אלכם על משהו כתבתי שפעם מפני
 זה הזקן, רובינזון בא אז שלהם, שטיין

 ואפילו שלם סקנדל לי ועשה הקיוסק, בעל
 ענינים? צריך אני מה, נבילה. עלי צעק

 חזק שיחקו הם הראשונה במחצית בקיצור,
מס לא אבל נקודה. איזה שיוציאו וחשבו

בכדורגל. אחת מחצית רק לשחק פיק
 לקחתי המשחק פתיחת אחרי השעה ברבע

ל הכדור את והרמתי ימין, מצד פריצה
 שהכניס פלשל את מצא הוא שם מרכז,
ה לתוך נכנס הכדור פנימה. בראש אותו
 של השטות החוצה. ויצא בצינור קלע רשת,
 הוא אליו, חזר שכשהכדור היתד, פלשל

 להמשיך הורה והשופט החוצה, אותו בעט
 רגע עוד המשחק את המשיכו המשחק. את

 כולם רצו ואז אאוט, שהיה עד ושניים,
ל לרוץ אוהב לא אני ממני. חוץ לשופט.

שופטים.
 הזה, השופט על להגיד רוצה לא אני

 יכול עוד הוא למה? דבר. שום מרקוביץ,
 זה כמו במשחק אבל פעם• אותי להוציא

ליינמן. רק להיות מתאים הוא
לקח השניה במחצית הודה האוהדים

 איך ושלטנו, לידיים, היזמה את סוף סוף נו
 את קיבל רפי מצרים. ללא זה, את אומרים
 מסר הוא לשמאל. מימין רצתי ואני הכדור

 היה הימני. לבק הסטופר בין הכדור את לי
לשער. ולבעוט לרוץ, לקחת, רק לי

 המשחק לסיום זמן הרבה עוד נשאר לא
 שלושה עוד להכניס בשביל הספיק זה אבל

רפי. של ושניים פלשל של אחד גולים,
ה עלינו הסתערו המשחק שנגמר אחרי
 יכולים הם סוף שסוף לנו והודו אוהדים,

קרה מה :אותי שאלו לחייך. פעם גם
 ביום קרה. מה לכם אגיד אני אז פתאום?

 במילואים. בשדה הייתי המשחק, לפני שישי
 נהיה אותי להחליף צריך שהיה והנהג
שיח אחר נהג מצאתי במזל פתאום. חולה

 בלילה. בשלוש הביתה באתי אותי. ליף
 בוקר ארוחת בלי למשחק והלכתי קמתי
ניצחנו?! זה בגלל אולי כלום. ובלי

שחמת
ת ף מ לו א ל

בהתרג הודיע שח־מת!״ האלוף, ״אדוני
 ,51 בן מקריח גבר מרגלית, זלמן שות

 כרמליה מועדון באולם שעבר בשבוע שישב
מק וממושקף, קומה נמוך יריבו, בחיפה.

 לשניה התבונן כיפה, וחובש הוא, אף ריח
 כאילו וליבו הלוח על הכלים במצב אחת

 רק נמשך כולו המשחק כי לפעום. הפסיק
 תשעה רק בו עשה צד וכל דקות, ארבע

ל אלא ברירה היתד, לא ולאלוף מהלכים,
 בכל המפליא מהשולחן. מלכו את הוריד

 מלכו כי הרגיש לא שהאלוף היה המשחק
 זאת לו הודיע בו לרגע עד למות עומד
בהתרגשות. יריבו

 חיפאי ותושב וילנא יליד מרגלית, לזלמן
 לא ובצה״ל, בהגנה המפקדים מותיקי ותיק,

 אחר היה לא יריבו פשוט. נצחון זה היה
 שזכה האיש רשבסקי, שמואל רב־אמן מאשר

 בשחמט, ישראל באליפות שבועיים לפני
בעו ביותר הטוב השחמתאי כמוח והנחשב

 בעצמו, הגדול רשבסקי אפילו המערבי. לם
 קרה מד, הבין לא עסיסית, אידיש המדבר
 ידיו, בשתי ראשו את תפס הוא בדיוק.

 ידו את לחץ בכלים, ושוב שוב התבונן
ה ההפסד היה ״זה בהודיעו: מרגלית של

 התחלתי בו מהיום שקיבלתי ביותר מהיר
בשחמת.״ לשחק

עצבנות מרוב מנוח. לו נתן לא החפסו

 את הפך שלאחריו, המשחק את גם הפסיד
 היה עימם הנותרים, הלוחות ששת כלי

 שגבר לאחר משחקו את לסיים עוד עליו
 ההפסד הסימולטני. במשחק יריבים 31 ,על
 הועבר הוא בכך, מה של דבר היה לא

 העולמית, העתונות כל לידיעת יום באותו
השחמת. בענף השבוע של לסנסציה הפך

ל שהצליח האיש סיני. מבצע נוסח
 הוא מרגלית, זלמן בפח, רשבסקי את הפיל
 בחיפה. יפו ברחוב מיכני בית־מלאכה בעל

 הוא בארץ, שנה 33 בבר הנמצא מרגלית,
 פסנת־ הן מהן שתיים בנות. לשלוש אב

 ואילו לפסנתר, מורה היא הגדולה דניות•
 הצעירות הפסנתרניות אחת היא ישראלה,

ישראל. של המבטיחות
 הבינלאומי הטורניר החודש התקיים כאשר
 מראש מרגלית חזה כאילו בחיפה, בשחמת

 יום מדי רשבסקי. נגד לשחק עתיד ־ שהוא
 ליד עומד הוא היה משחק, התקיים בו

 האמנים. של במשחקם ומתענין השחקנים
 רשבס־ על האהובות לפתיחות לב שם ביחוד

 רשבסקי שמר ״ידעתי מרגלית: סיפר -קי.
 אלוף גם הוא במשחק, אלוף היותו מלבד

 שאפשר ברור לי היה במשחקיו• במהירות
 בתחבולה רק ■סימולטני במשחק אותו לנצח

לפ מספר ימים למהלכיו.״ מהירה ובתשובה
 הבין בספרים, מרגלית התעמק התחרות ני

לרב־האמן. מלכודת
ב בשחקו המשחק, את התחיל רשבסקי

 גמביט בשם הידועה בפתיחה הלבנים, כלים
 כאילו רצה במהירות, שיחק הוא המלכה.
 את תחילה הקריב מרגלית מיריביו. להיפטר

 לחולשת זו הקרבה ייחס אשר רשבסקי, רצו,
 את גם לקחת מיהר הרץ, את לקח היריב,
 למצוא הופתע ואז יריבו. שהקריב המלכה

מר לו אמר שח־מת.״ של במצב עצמו את
 מהר שחקת ״אתה המשחק: בסיום גלית
 במבצע נצחנו איך לך להראות רציתי ואני
מהר.״ יותר שיחקתי לכן סיני,

במסלול
מהיציע שריקות

 לפני שנפצע האופניים רוכב .קדוש, דוד
 ראש של שלישו ידי על משנה למעלה קצת

פצי ארגוב, נחמיה משנה אלוף הממשלה,
 לדעת, עצמו את השליש איבד שבגללה עה

 מתל־אביב אופניים במירוץ השבוע השתתף
 ברית־מכבים־ ידי על שאורגן לירושלים,

 . . . רכיבתו עבור מיוחד בציון זכה עתיד,
שהיו הישראליים הטוטו מפעלי •טני

מרגלית שחמתאי
מיני כבמבצע מהר,

מוס של ספורטוטו שעברה, בשנה קיימים
ה שבבעלותם כדורגל וסוסו הספורט דות

 בית־הלו*, וג׳רי קרניאל ניסן של פרטית
 אחד. למפעל התאחדו נתניה, מכבי מאמן

ל הפרסים סכום גם הוגדל מכך כתוצאה
 השבת המציאו חדש ספורט . . . זוכים
 ביפו. באסה באיצטדיון משועממים צופים

ב שרק משרוקית, עמו הביא הצופים אחד
 שהשופט שחשבו השחקנים המשחק. אמצע

לפ המשחק, את מפסיקים היו השורק הוא
ה מאמצי כל מכריעות. בעמדות גם עמים

בתוהו. עלו השורק, את למצוא סדרנים

 משחק נשרשבסקי המשחק מהלכי תשעת *
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