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דויד עודד הביא עינז
את אשתו שתעודדהו
כשניצח ביקש אישור לניצחון למפקדיו

יערן יבן זדא! 1וחצי ׳שיחק וממומנות רבד!,
וזמן ״מת״ לנצח את היריב שליו׳ ירקן
בשם יצחיק שמי .אימא ישלו ,אביגל יישבר.
מאחוריו ,עודדה ׳אותו ,יעצה לו ׳מדי פעם,
אך ׳בעיקר הרגיעה יאויתו .אולם מאמציהם
שיל עירן ואביגיל לא הועילו .יצחק שמי
ביצה•
מצד אחר של האולם ׳נשמעה קריאה:
״!אני לא רוצה לשחק איתה !״ ׳שרית עבוד,
צעירה חיינינחת ,׳שזיאבי הש׳שחבש טוענים
כי הייתה החתיכה ביותר בין סל השחקינייוית !
גילתה לפתע כי הפארטנר שלה ,על-פי
ההגרלה ,אף הוא אשיה .לשרית לא היותה
כיל טעינה ׳אישית נגד מי שהייתה־ אמורה
לשחק ינגדה ,אבל קבלה  :״איזו בושה תהיה
לי אם ׳אני אפסיד נגד אשה !״
בעיות מסוג אלה לא היו למהנדסת
רינה דינרסקי ,צעירה נאה יפת  ,30אשר
שיחקה ובמומחיות רבה ׳ובשאננות מופגנת
נגד סוכן־הביטוח אבינר אלפי .רינה ביאה
עם חבר שלה ,שאינו יודע לשחק שש־בש
אך שימר עליה מיכיל מייישמר .השמירה ה ד
עילה ,׳ורינה זיבתה !בניצחון מכריע .7:1
מאוחר יותר היגיע למקום ח״ב יוסי שריד,
שסיפר :״הייתי בישיבה במרכז המיפלגה,
שיעמם לי ישם ,אז באתי לראות מה קורה
כאן.״ הוא התיישב ליד אחד הלוחות ,הזמין
את רינה למיישחק ידידותי ונוצח על־ידה
בלי בעיות.
מנצחת אחרת ,או נכון יותר ,מישפחה
מנצחת ,היא זו של הציירת אורה סטוקליצקי

מזר או שנר

בין שחקני השש־בש נחלקו הדיעות אס זהו מישחק־מזל
______ א ו מישחק הדורש מחשבה וניסיון .שמעון כגן ,רב־אנזן
ה ש ח ח ח הידמו .חוורו רי א חוז ויכר בו הוא פרי המזל ורק !,׳ 28*5הם עניין של שכל.
וחברה מורי שטמפף .אורה גברת על יריבח,
ריואה־זו■,חשבון שמואל סמי ,בתוצאה 7:4
אחרי שסמי הוביל קודם לכן  .3:0שלא
סשאר ׳המשתתפים ,העשויים לזכיות בפרס
נסיעה למונאקו במטוסי אולימפיה ו־10,000
לירות רק בשלב הגמר ,קיבלה אורד ,פרס
כבר אחרי הניצחון הראשון שלח :נשיקה
מהבעל .אולם מורי לא נמצא שם רק כדי
לנשק את אשתו .הוא אלוף הארץ בברידג/
שש־בש שיחק אף הוא וניצח ניצחון מלא.
מארגני התחרות סקרנים לדעת אם בני
הזוג סטוקליצקי יגיעו לגמר וייאלצו לשחק
זה נגד זה.
אולם לא דק ואלה היו ושם .הוו סולם ,ומכיל
מיקום ׳אפשרי .׳דייניה אשתר ,קיבוצניקית
ממעלד,־החמישה ,שבאה עם שיתי אחוד
תיה ושיחקה ׳נגד אלבריט ריחימויטז /מירד
שלים .אלון ,גערה שלידבירוד ,אינה עובדת
ולבן יש זמן דב לשחק :שיש־כש ,שיחקה
והפסידה ׳נגד יצחיק פחיטא ,עובד בנק לאומי.

נציג הכנסת

אחד מוותיקי סדרני הכנסת,
ישראל צפאש ,לא השתתף
ביוס השני בגלל שהיה צריו להיות בטקס השבעת נבון כנשיא.
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אחד השחקנים שניצחו בסיבוב ה
ראשון ,מנסה להתרכז נלתכנן את
המהלך שלו ,למרות שאון שיקשוק הקוביות בכוסיות.

השרישיה

דינה אשתר ,במרכז ,היא מתחרה מקיבתו
מעלה החמישה .דינה שיחקה נגד אלברם
רחימוטד מירושלים ,וכדי להגדיל את סיכוייה הביאה את אחיותיה,

הקיביצרית

רחל ,צעירה בלונדית בת  , 19עדיין
תלמידת תיכון ,באה רק כדי להסתכל,
או נרשמה לתחרות ,הפסידה ,ורכשה לוח שש־בש כדי להתאמן.

מייק ליפשיץ ,בעל מיסעדה ,התמודד נגד
אולנה מתגר״ הנראית כילדה ,אף שהיא
אם ליילד .בעלה!של אילנה הואנהג־משאית,
וכישנשאלה עם ימי הוא השאירה את הילד,
ענתה  :״עם הבעל והמשאית.״
בשעודעדב מאוחדת הסתיים הסיבוב דד
ראשון .המנצחים ייצאו מאושרים מהניצחון,
המנוצחים מהחוויות וטהתיקווד ,לזכיות בפרס
ניחומים .אחד !ממשתתפי האליפות ,דווקא
מאלה שהפסידו ,לא יסול להתאפק והתנבא,
בצפותו בקהל הרב מגלגל הקוביות :״ב 
שנה הבאה יצטרכו לקהת בשביל האליפות
הזאת את היכל הספורט״.

המילואימניק

סגן )מיל (.יעקב
ליפשיץ ,מנהל הי
חנות הפטורה־ממכס בנמל לוד ,הגיע מהמילואים,
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