
 את שומט חיפה, מכבי שוער רן, אביהשבוע תשש
 ממש זה וברגע השער, בתוך מידו הכדור

 את רן הוכיח זה לרגע עד ירושלים. בית״ר לטובת 1:2 התוצאה: נקבעת
 הבלתי־ ההתקפות בהדיפת העיקרי הנטל נפל כתפיו כשעל כושרו,

 המצטיין השחקן היה הוא שערים, שני שספג למרות שערו. על פוטקות
 בין הפער את הגדילה הסופית התוצאה החיפאים. חבריו כל מבין השבת
 בכיסה. שהאליפות ספק כמעט אין והיום מתחרותיה, כל לבין בית־ר
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ר כ
ת1ח פ ל

ת היל ת
עולם

 יושב־ראש אבולוף ניסים כשהיה
 שחילק האיש היה הוא ירושלים, בית״ר

 הוא למישחקים. כרטיסים למקורבים
 וליציע לתא״הכבוד כרטיסים חילק

בבלומפילד. המיוחד
 היה אפשר תקופה, באותה אז,

 ואת בתא־הכבוד, אבולוף את למצוא
 חרות, של הירושלמי בסניף יריבו

ביציע. רק ריבלין, ראובן(״רובי״)
 לריבלין אבולוף בין היחסים

 שייכים השניים שנים. כבר מתוחים
 חברים הם בירושלים,אך הסניף לאותו

 עם מזוהה אבולוף יריבים. במחנות
 מחנה־ עם מזוהה וריבלין מחנה״לוי

שמיר.
 כמו אבולוף, הגיע האחרונה בשבת

 לבלונד ,ירושלים בית״ר אוהדי יתר
 במישחק־השבת לחזות בא הוא פילר.

 מיש״ חיפה, למכבי ירושלים בית״ר בין
 את והגדילה ,1:2 בית״ר ניצחה שבו חק

 הלאומית הליגה טבלת בצמרת הפער
נקודות. 11ל־

הפתעה: והנה הגיע, אבולוף אז טוב,
 וגם המיוחד, ליציע כרטיס בשבילו אין
 לעצמו מצא אבולוף לתא־הכבוד. לא

 זהו לגדר. צמוד ,1 שער במרומי מקום
 לראות אפשר רב בקושי שממנו מקום

הדשא. על שקורה מה את
 אחרי ריבלין על חושב אבולוף מה

להגיד. קשה — הזה המישחק
 היה אפשר בתא־הכבוד זאת, לעומת

 יושב־ לשעבר דרש, משה את לראות
ש־ דדש אותו ירושלים. בית׳ר ראש

 בגני־התערוכה שרר מוזר קט **ץ
 שאולם־הקונג־ שקט בתל־אביב, **
בו. רגיל אינו רסים

לאור פזורים היו שולחנות עשרות
וע עגולים, שולחנות האולם, של כו

 לכל מסביב ציבעוניות. מפות ליהם
ב בשקט, אנשים. ארבעה ישבו שולחן
 הם קלפים. כשבידיהם מלא, ריכוז

ברידג׳. שיחקו
 הפרועה, ועידת־חרות אחרי שנה

לזירת־ אולם־הקונגרסים הפך שבה

 אינו ולכן ספורט, לא זה שקלפים
 הכל לרשות־הספורט. אותנו מקבל
עזרה. ללא בהתנדבות, עושים אנחנו

 ביקשנו הקונגרס כינוס ״לקראת
שי נבון, יצחק משר־החינוו־והתרבות,

 הפגישות באחת לערב־הפתיחה. בוא
 כמו שהוא לנו הסביר איתו לנו שהיו
 עד לנו נתן לא כסבא אבל שלנו. הסבא
 היה הוא ובערב־הפתיחה דבר. היום

בספרד."
ראש כלפי טענות גם לברדך

 השני במקום האחרונה בשנה שזכתה
 באליפות- השלישי ובמקום באירופה,

 בבראזיל.- שהתקיימה העולם,
בחב שלא בעולם, שחקני־הברידג׳

 או השח־מת שחקני עולם ברחבי ריהם
ל מיוחד באופן ערים טניס־השולחן,

באו ישראל. על ולחרם אנטישמיות
 בשנה שהתקיימה השח־מת, לימפיאדת

ה הנסיכויות באיחוד בדוביי, שעברה
 לא הפרסי המיפרץ שלחוף ערביות

הישראלית. השח־מת נבחרת השתתפה

בתחרות ישראלי שולחן
הענף של 1 מסי האויב - רשות־הספורט

 והוחלפו באוויר, עפו כיסאות קרבות,
 כאולם המקום השבוע נראה מהלומות,

 היטב, לבושות נשים אחר. מעולם
 ובעניבות, בחליפות קשישים גברים

 ובנעלי״הת־ בג׳ינם ובני־נוער צעירים
הע מכל אנשים של ערב־רב עמלות.

ל הגדול, באולם התכנסו והגילים דות
 ל־ 21 ה־ הבינלאומי הקונגרס פתיחת
ברידג׳.
 מכפר הארץ, קצוות מכל הגיעו הם
 שבדרום. באר־שבע ועד שבצפון בלום

מ מאמריקה, שחקנים אליהם הצטרפו
מ מאוסטריה, מגרמניה, אוסטרליה,

מהונגריה. ואף מצרפת שוודיה,

 זה ,קלפים *
',ספורט לא ^

 מאז פברואר בחודש שנה כל ^
 לברידג׳ הקונגרס מתכנס ,1966
המש התחלקו מופתי בשקט בישראל.

 ובמשך ולקבוצות, לזוגות תתפים
 שעות שמונה במשך ישבו ימים שבוע
ושיחקו. יום בכל

אנ למישחק. המשוגעים הם אלה
שק 10 לשחק. כדי כסף ששילמו שים
ערב. כל שקלים 20 למישחק, לים

אנ במינם. מיוחדים שחקנים אלה
 למועדון- לשבוע אחת המגיעים שים

 משלמים מגוריהם, במקום ברידג׳
 קלפים 13 להחזיק כרי שקלים ארבעה

שעות. במשך ולשחק ביד,
חמי משלמים לסרט, ״כשהולכים

הול בדיוק מה יודעים ואין שקלים שה
ב פעם למועדון כשבאים לראות. כים

 שקלים ארבעה רק משלמים שבוע,
 מעניין,״ יהיה שזה בדיוק ויודעים
התאח יושב־ראש בררו, דויד הסביר

 סניף יושב־ראש בישראל, הברידג׳ דות
 האירופית הליגה מזכיר תל־אביב,

עולמית. הנהלה וחבר
 שאר כמו בהתנדבות, העובד בררו,

 יריב כי אומר לברידג', המשוגעים
 במישרר־ רשות־הספורט מנהל אורן,

 הברידג׳ של 1 מס׳ האדיב הוא החינוך,
בארץ.

לנו ״הסביר ברדך, מספר ״אורן,״

 להט: שלמה(״צ׳יץ׳״) תל־אביב, עיריית
 את בנוכחותו שיכבד מצ׳יץ׳ ״ביקשנו

 רק רץ הוא אבל פתיחת־הקונגרס, ערב
 מיס־אדמה. או מיס־מים לתחרות
 מופיע הוא לארץ, בא מהטה כשזובין

 לא אותנו ומתנשק. לצידו הבימה על
לכבד.״ ידע

 כדודגל *
בכנסת ^

 הברידג׳ התאגדות לכבד. מה יש *1
 5000 המונה עמותה, היא בישראל 1

 איש אלף 50 עוד רשומים. חברים
 מועדונים,׳ 30ב־ ברידג׳ משחקים בארץ

 ישראל. של ולרוחבה לאורכה הפזורים
 הפנוי הזמן הברידג׳(״ספורט עמותת
 תחרותיים מישחקים מארגנת והמוח״)
נבחרת־ברידג׳ לה ויש ברידג', ושיעורי

 העולמי האירגון בפיד״א, ישראל נציגי
בהחלטה. תמכו השח־מת, של

 הברידג׳ של העולמית בהנהלה
 שחקני־ שתחרים מדינה כי נקבע

 אוטומטית תורחק נבחרות, או ברידג',
 היתה ׳85ב־ העולמי. באיגוד מחברותה

 אליפות־העולם בהודו להתקיים אמורה
 הנבחרת שזכתה לפני עוד בברידג׳.

 באירופה, השני במקום הישראלית
 היא גם ישראל כי שידעו לפני ועוד

 דאגו כבר באליפות־העולם, תשתתף
 לשנות העולמי איגוד־הברירג׳ ראשי

 את ולהרחיק התחרות, מקום את
 הסכימה לא שארצה מפני הודו, נבחרת
ישראל. את גם לארח

 נסעה בברידג׳ נבחרת-ישראל
 זכתה בסאו־פאולו, ושם, לבראזיל

השלישי. במקום
בארץ דבר. כך על שמעו לא בארץ

ך1ה ה1 איך ל
 לשדר ללמוד צריכים בני־הזוג זוג. הוא בנרידג' הראשוני התא

לבצע. עומדים שהם הצעדים מה מילים, ללא לשני, האחד
 משחקים זוגות. שני כלומר אנשים, ארבעה משחקים ברידג'
 מזכיר המישחק קלפים. 52 חבילה כשבכל ג׳וקרים, בלי בקלפים,

מילחמה. מישחק־הילדים את במשהו
 שלב־ההכרזה, הוא הראשון השלב קלפים. 13 מקבל שחקן כל
 כל פומבית. מכירה כמו משהו הזוגות. בין משא״ומתן מתנהל שבו

 הוא שבידו הקלפים 13 מתוך בכמה מצהיר מהשחקנים אחד
 אפשרויות 13 משתתף כשלכל זוכה, הטוב הקלף לזכות. מתחייב
ללקיחה.

 השותף ואז במישחק. שתשלוט הצורה נקבעת בשלב-ההכרזה
 לפי מטודרים כשהם השולחן, על קלפיו 13 את פורט שהכריז,

וגובה. צורות
 במישחק, טיכוייו מה יותר או פחות שותפו יודע זה בשלב

 יודע כבד למעשה השני הזוג גם בהתאם. צעדיו את לתמרן ומנטה
מצבו. מה

 והזוכה קלף, להוריד צריך השולחן סביב מהשחקנים אחד כל
במישחק. השלטת כצורה שנקבעה הצורה או הגבוה, הקלף הוא

 טוב זיכרון תכסיסים, אנגלית. היא הרישמית המישחק שפת
לגצחון. המפתח הם והגיון

 שעתיים, בנות פגישות 15ב־ חודשים, שלושה-ארבעה במשך
 הכללים את שלומדים אחרי רק אבל . ברידג זה מה לדעת אפשר

להתקדם. אפשר הבסיסיים

הכספת
ננוצח

 תל־ מכבי בהנהלת נפרצה. הכספת
מד לדבר. מתחילים בכדורסל אביב
 מאמנים חילופי על למשל, שם, ברים

הקרובה. השנה לקראת
 מכבי שראשי הראשונה הפעם זו

 לא־ כמובן הודעות, מדליפים תל-אביב
אופיי אינם אלה פירסומים רישמיות.

הנ זו ״כספת״. המכונה להנהלה, ניים
 שנותנת סוד, לשמור היודעת הלה

 יוצא לא מתוכה דבר וששום צ׳אנס,
לח ברורים שהעניינים עד החוצה,
לוטין.
 את שראו חדי־עין הפעם? קרה מה

 לבין תל־אביב מכבי בין המישחק
 בליגה היחידי המישחק חולון, הפועל.

 לב שמו תל־אביב, מכבי הפסידה שבו
 המאמן, בין נרגזות תנועות לחילופי

״בכ החזק האיש לבין שרף, צביקה
מיזרחי. שימעון ספת״,
 הנראה, ככל שנבע, רוגז זה היה

 באירופה, מכבי ממסע וגם מההפסד,
כה. עד עצמו את מוכיח שאינו

 הפירסומים את אוהב לא שרף'
שהעו אומר הוא הכאילו״לא־רישמיים.

 לא עוד שמכבי הסתיימה, לא עדיין נה
 ובעיקר, אירופה. אליפות את סיימה

 המוצעים השמות את אוהב לא הוא
 קליין. רלף למשל, כמו, אותו: להחליף

 היה הוא קליין, את היטב זוכר שרף
מכבי. את אימן כשקליין עוזרו

 בטוח והוא במכבי, אומרים אחד דבר
 יכול לא שרף הפעם ספק: לכל מעל

 בפירסומים ויינקרץ משה את להאשים
 ישירות יוצאים הפירסומים הפעם נגדו.
הכספת. מתוך

 הנוכחית. העונה בראשית הדיח ריבלין
 ולא סולחה, השניים עשו בינתיים

 השלום את אוהב מצא שיהושע בטוח
השניים. שבץ הזה

* ספורט הוא ברידג׳ האם


