
 כבספורט. בברידג׳ מכירים אין גם
 כזו, לתופעה מורגלים לא אף בארץ

 המוכנים אנשים של לשמורת־טבע
 לארגן המתנדבים לשחק, כדי לשלם

 הנוסעים ולימודים, תחרויות מישחקים
 ושאינם חשבונם, על בעולם לתחרויות

הס עסקני של שולחנם על סמוכים
פורט.

 ישראל נבחרת קפטן בן־טובים, צבי
היש האיגוד הנהלת וחבר בברידג׳

 כי סיפר חברים, שיבעה המונה ראלי,
 50ב־ מסתכם לשנה העמותה תקציב

 דמי- גובה העמותה בלבד. דולר אלף
 ובכל שקלים, 20 בסך קבועים חבר

אר או שניים משלמים בארץ מועדון
למישחק. שקלים בעה

 כשאר הוא, גם העובד בן־טובים,
 שרק על־כן־ קובל בהתנדבות, חבריו,

 מישחק־הבדידג׳ מוכר לא בישראל
המוסמכות. הרשויות על־ידי

ב הממשלה תומכת למשל, בהולנד,
מ ליגות יש בפולין הברידג׳. איגוד

 מדי נוהגים באנגליה בברידג׳. אורגנות
 תחרויות לערוך ,1974 מאז שנה,

 לבית־הנב־ בית־הלורדים בין ברידג׳
 בית־הנבחרים עורך בישראל חרים.

בכדורגל. תחרות
תמיכה האיגוד מקבל בצרפת
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לס־ידג׳ הבינלאומי הקונגרס בתל־אביב: .אולס־־הקונגרסים״
מזורז קורס עובר במישרד־החוץ צוער כל

ספנוש הונגרי שחקן
ישראל על החרם בגלל הורחקה הודו נבחרת

אח ״גשר״. לפירוש ומגיעים פשוטה,
 השפה מן המילה מוצא כי טוענים רים

בי־ריג׳. הרוסית
אין. אחידה מסקנה

 שלו והכללים המישחק צורת גם
 במיש־ ראשיתו רבות: תהפוכות עברו

 ויסט. שנקרא באנגליה, חק־קלפים
 פשוטי־העם לשחק נהגו בשנים מאות

 הפך שנה 200 לפני ויסט. האנגלי
והא המלכים של למישחקם הויסט
לשחקו. נהג נפוליאון ואף צילים,

 מתוך התפתח 20ה־ המאה בראשית
 היה תחילה הברידג׳. מישחק הויסט
 הויסט, כמו העקרונות אותם על מבוסס

 כללים בו השתלבו השנים למרוצת אך
ב מתורכיה. הגיעו כי שיש-הטוענים

המ המהדורה באה 30וה־ 20ה־ שנות
 הקונטרקט־ברידג׳, והיא היום, קובלת

 או ״הסכמה על המבוסס מישחק היינו
״הכרזות״.

 העולם עיתוני היו עוד שנים לפני
 ה־ מישחקי על יומי טור מדפיסים

 העניין הצטמצם השנים עם אך ברידג',
 של למישחקם הפך והברידג׳ ההמוני

בלבד. והמכורים המשוגעים

 ומתן חברת־תירגומים כמנחל המשמש
למיסמכים. אישורים

 גר ,1971 משנת ברידג׳ משחק הוא
 ילדים. לשני ואב נשוי בבודפשט,

 מגיע הוא בשבוע פעמים שלוש
 ספ־ לשחק. כדי שלו למועדון־הברידג׳

 הונגריה, אלוף פעמים שלוש היה נוש
 זוג ועם הקבוע בחוגו עם הגיע ולכאן
נוסף.

 ישראל לברידג׳, הבינלאומי השופט
 עמותת־הברידג׳ כי סיפר ארדנבאום,

 כבר היא מעשי־מיצווה. גם עושה
 ה־ עמותת אחד. לבית־חולים תרמה

 למקומות־עבו־ ליגה מארגנת ברידג׳
 תשתתף ואף במכביה משתתפת דה,

 ״אפילו במישחקי־הפועל. השנה
 חשיבות את מבינים במישרד־החוץ

 היתר, בין עובר, צוער כל המישחק.
 שזה מבינים הם גם קורס־ברידג׳.

אנשים.״ להכרת גשר מישחק
 זהו כי הברידג׳ על אומר ברדך דויד
 למצוא. שאפשר חובבני הכי הספורט
 כמעט מבוגרים, מול משחקים צעירים
 אלוף־עולם מול לשחק יכול מתחיל
 קלפי־ברידג׳ יש ואף השולחן, באותו

לעיוורים. מיוחדים
 התערוכה בגני הקונגרסים באולם

גסטון את הזמינו הם כי השבוע אמרו

בן־טובים קפטן
ביד קלפים 13

 שנערכה ועידת־חרות גיבור מלכה,
הא ליום־המישחקים האולם, באותו
שולחן." אפילו לו ״הכנו חרון.

שמפי שחקנית
בהתנדבות הכל

 כאן ורק ממישרד־התרבות, כספית
העסקנים. כיסאות בין נופל הברידג׳

 שנים במשך כי סיפר בן־טובים'
 למישחק הברידג׳ את להפוך כדי נלחם
 לשחק יוכלו שאותו למישחק עממי.

 ״לכן העשירים. רק ולא המוכשרים,
מש־ מיזעריים, דמי־חבר גובים אנחנו

חכמי שחקנית
באר־שבע עיריית ראש גם

 כמר העיריות של במתנ״סים תמשים
שולהן ״עדונים.״

מלפה לגסטון ^
 ברידג׳? המילה פירוש ה **

כ־ המילה את לתרגם מנסים חלק

 יזו שיחק התערוכה, בגני השבוע,
 הדרך כל את שעשה מהונגריה, ספנוש

אח ממדינות אלופים כאן לפגוש כדי
ישראל, אלופי את וכמובן רות,

בי בארץ, הראשונה בפעם ספנוש,
 והיה פוליטיקה, על לדבר שלא קש

ממשלה, עובד הוא כי לספר רק מוכן

ואייזנהאוור נפוליאו!
 מבין המפורסם מפורסמים. לשחקנים זכה הברידג' מישחק גם
 הרבה מספרים עליו שריף. עומר המצרי הקולנוע שחקן הוא כולם

 ״הסוסים שאמר: מישפט הוא מכולם המפורסם אן סיפורים,
שלי." התאווה זה הברידג׳ שלי, התחביב הם והנשים
 מתאימות ואינן יכולות אינן נשים כי שאמר, מספרים גם עליו

 התערוכה, בגני האולם פני על מהיר מבט אבל . הברידג למישחק
 ברידג' שחקן גם כי מוכיח נשים, היו השחקנים כמחצית שבו

שטויות. לפעמים מדבר ומוכשר מפורסם
 העולמית ושחקנית״הטניס טיילור אליזבט מפורסמים: ועוד
 שיאו״פינג, דנג הישיש הסיני המנהיג נברטילובה(נשים!), מרטינה
 דווייט ארצות-נהרית נשיא ואפילו ברנס ג־ורג׳ האמריקאי השחקן

 מפקד היה כאשר המילחמה, בזמן גם כי עליו שסיפרו אייזנהאוור,
 אפילו הקלפים. את עזב לא באירופה, ארצות-הברית כוחות

 בביקור מכבר, לא הצהירה אשה!) מלונדון(שוב דיאנה הנסיכה
ברידג׳. לשחק אוהבתי היא כי בלונדון, יהודי בבית-אבות שערכה

 מטר, 1500ו־ 800 בריצות אסיה אלופת לשעבר שזיפי, חנה גם
. ברידג משחקת

 למק- ישראל של האולימפית במישלחת חברה שהיתה שזיפי,
 . בברידג ישראל נבחרת בסגל חברה היא ,1968ב־ סיקו־סיטי

 של המרכזיים ומהפעילים העמותה חברי הם אילן, ובעלה, שזיפי,
 10 לפני בבית ברידג׳ לשחק ״התחלנו בבאר־שבע. הברידג' סניף

 שחקן אומרת. היא בטוח,״ אבל לאט־לאט מתקדמים אנחנו שנים.
 הוא בשבוע, ערבים כמה לשחק המקפיד אחר, מפורסם באר״שבעי

זילברמן. משה ראש״העיריה,
 . ברידג שחקנית היא גם שמיר, שולמית ראש־הממשלה, אשת

 ביותר המתמידות הנשים הן הבולגריות שהנשים סיפרו בקונגרס
 ומשחקות בשבוע, פעמיים לפחות מגיעות הן תל־אביב. בסניף
שעות.

 בית״הלורדים של מעורבת נבחרת יוצאת למשל, באנגליה,
נבחרת־הקונגרס. מול לשחק לאמריקה, 1984 מאז ובית״הנבחרים

 את אשה רצחה באמריקה כי לספר יודעים הברידג' שחקני
 שהיא מספרים הם השולחן. ליד נכון הכריז שלא מפני בעלה

. שחקן־ברידג היה השופט כי חנינה, קיבלה
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