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שלום חברים,

עם בוא השנה החדשה אנו קוראים לכלל חברי ההתאגדות לחדש 
את חברותם בהתאגדות ולצרף גם את חבריהם למשפחת שחקני 
הברידג‘. החברים בהתאגדות זוכים למספר חבר המלווה אותם 
לכל אורך הדרך ובנוסף מקבלים ביטאון חודשי מגוון הכולל תכני 
כן  כמו  ההתאגדות.  פעילות  על  ועדכון  תחרויות  סיקור  לימוד, 
זכאים השחקנים להשתתף בתחרויות רשמיות של ההתאגדות 
לנו  מאפשרת  בהתאגדות  חברותכם  לברידג‘.  הישראלית 
הבינלאומית  לזירה  ייצוגיות  נבחרות  לשלוח  הברידג‘  כקהילת 

ולהביא כבוד רב למדינה ולכל אחד מאיתנו.
בקידום  יותר  להצליח  יכולה  וחזקה  גדולה  התאגדות  כי  זכרו 

הברידג‘ ובחשיפתו. 

בחודש שעבר אושר התקציב לשנת 2010 הכולל פעילות בינלאומית 
ענפה והעמקת התמיכה בקידום הברידג‘ והפצתו. 

מדורים  הכולל  במיוחד  אטרקטיבי  בביטאון  להבחין  תוכלו  החודש 
רבים ומגוונים המתאימים לכולם. ברצוננו להדגיש כי הביטאון הוא 
שלכם ובשבילכם ואנו בטוחים כי תוכלו למצוא אוזן קשבת במערכת 

העיתון לכל פנייה ובקשה.

ה-44  הבינלאומי  הפסטיבל  יתקיים  בפברואר   27-18 בתאריכים 
רענון  עבר  השנה  הפסטיבל  לברידג‘.  הישראלית  ההתאגדות  של 
ומתעתד להיות גדול יותר, ססגוני יותר וחוויתי ומהנה הרבה יותר. 

כולכם מוזמנים להשתתף בחגיגה.

של  השוטפות  בפעילויות  ולהתעדכן  להמשיך  מוזמנים  אתם 
באתר  השונים  והמוסדות  הספורטיביות  הועדות  העמותה,  ועד 
www.bridge.  – לברידג‘  הישראלית  ההתאגדות  של  האינטרנט 

co.il

יחד  שנוכל  מנת  על  והצעות  רעיונות  הערות,  מכם  לקבל  נשמח 
לקדם את הברידג‘ בישראל. 

 
שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 

התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם
טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319
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דבר המערכת
שנה אזרחית חדשה בפתח.

גם הביטאון הייחודי שלנו התחדש. הביטאון המוצג עתה לעיניכם, 
יעד  לעצמנו  הצבנו  החדשה.  במתכונת  הראשון  הביטאון  הוא 
ברור: להבטיח רמת תכנים גבוהה, ולעדכן את ציבור הקוראים 
בחדשות האחרונות מעולם הברידג'. כדי לעמוד במטלות ששלחנו 
וכותבי  ממורי  כמה  לעזרתנו  וגייסנו  מערכת  הקמנו  עצמנו,  על 

הברידג' הטובים בארץ. 
ליעדים  יכולות המובילות  שלנו  לביטאון  אמונה כי  חדורי  אנו 
מידע  ומאגרי  כתבות  של  חשוב  ריכוז  להיותו  מעבר  נוספים, 

בנושאי ברידג'. 
החברים  מספר  להגדלת  מדרבן  כגורם  לשמש  הביטאון אמור 
וייבחן  ייבחר  הביטאון  של  שתוכנו  חשוב  לפיכך,  בהתאגדות. 
בקפדנות, ויכוון לשחקנים בכל הרמות. חשוב כי הביטאון ישמש 
ערוץ תקשורת, אשר מקבץ ומעביר את בקשות והצעות הקוראים 
וארגון  לייזום  רעיונות  יעלו  מכאן  ההתאגדות.  הנהלת  צוות  אל 
אירועים שונים, החל מהרמה הארצית וכלה בפעילויות מגוונות 
עדכונים  מידע,  להעברת  יעיל  כלי  גם  זהו  השונים.  במועדונים 
ולחברים  קיימים  לחברים  ההתאגדות  מהנהלת  שונים,  ומסרים 

החדשים.
הוספנו מדורים, עדכנו והכנסנו שינויים במדורים אחרים, כאשר 
הצבנו עורך לכל אחד מהמדורים. כל זאת עשינו כדי לצור מגוון 
חלוקה  על  דגש  שמנו  הכותבים.  מיטב  של  עטם  פרי  מאמרים 
למדורים, באופן שיאפשר לכל אחד (או אחת) מהקוראים למצוא 
של  ביטאון  עוד  לא  אותה).  (או  אותו  שיעניין  מאמר  או  פינה 

עורך אחד – זהו ביטאון ששותפים לו מיטב העורכים.
אנו רואים בברכה את שיתוף הפעולה שנוצר בין מערכת הביטאון 
וההנהלה החדשה, שביקשה להיות שותפה בתכנים של הביטאון 
המניין  מן  לחברים  מורן  אורית  ואת  אופיר  גלעד  את  ומינתה 
במערכת הביטאון. אין לנו ספק בחשיבות הדבר, ואין לנו ספק כי 

בכך נעלה יחדיו את איכותו של  הביטאון.
חשוב לנו לשתף אתכם – הקוראים - בכל נושא שאתם סבורים כי 
יש בו מן העניין לציבור קוראי הברידג'. כך למשל נשמח לקבל 
מכם סיפורים משעשעים שיעלו חיוך על פני הקוראים, ויזכירו 
ברידג'  על  בדיחות  משחק,  רק  הכול  ככלות  הוא  שברידג'  להם 
(את הטובות כמובן שנפרסם), רכילות עם קורטוב של צבעוניות, 
משחקי ידיים מעניינים ששיחקתם, על הנעשה במועדון שלכם, 
או ביקורת שאתם מבקשים להעלות כדי לשפר דברים קיימים. 

כדי שתכירו את המערכת החדשה, הנה כמה מילים על כל אחד 
מחברי המערכת:

גד רוזמרין – עורך, עיתונאי ומו“ל. 
רותם  "הוצאת  חברת  של  בעליה 
מוציאה  אשר  בע"מ",  הפקות 
מגזינים  דור  משנות  יותר  לאור 

וספרים שונים.  

לילו פופלילוב – רב אמן זהב, בוגר 
גראפי,   מעצב  לאמנויות,  האקדמיה 
בעל ניסיון של מעל 30 שנה בתחום 
הגרפיקה וההוצאה לאור. ב-1991 
זכה באליפות הארץ לזוגות. בשנת 
ישראל.  בנבחרת  חבר  היה   2000
בשנת 1998-2001 ניהל את תחרות 
 Bidding With The" ההכרזות
זכה   2007 בשנת   ."Experts

באליפות הליגה הלאומית ובאותה שנה זכה גם באליפות אירופה 
לקבוצות מעורבים.

מוטי גלברד – אמן בינלאומי.  מורה 
בהוראה  עסק  במקצועו,  ומחנך 
באוניברסיטת חיפה, ושימש כמורה 
בשנות  בישראל  לשחמט  ראשי 
העשורים  בשלושת  וה-80.  ה-70 
לקידום  רבות  תרם  האחרונים 
ופיתוח הברידג' בישראל. יזם קורס 
עד היום  והכשיר  לברידג'  מורים 
נוסף  לברידג'  מורים   (!) כ-700 

על אלפי שחקני ברידג' שהיו תלמידיו. מוטי נמנה על השחקנים 
בין-לאומיות.  בתחרויות  בהצלחה  ומשתתף  בישראל  המובילים 

מחברם של יותר מתריסר ספרי ברידג'.

כסף,  אמן  רב   – בריפמן  אפרים 
המובילים  השחקנים  על  נמנה 
יוזם  אשר  בכיר  מורה  בישראל. 
קורסים ומלמד בהם על מנת לשפר 
תחרויות.  שחקני  של  יכולתם  את 
את  סיימו  אשר  תלמידים  מאות 
משתתפים  הלימודים  תכנית 
בהצלחה יתרה בתחרויות למיניהם. 
את  לאור  והוציא  חיבר  אפרים 

הספר "לקיחות ולקחים", שזכה להצלחה רבה.               
כיום אפרים מנהל בית ספר לברידג‘ שהקים באחד המועדונים 
הגדולים והמצליחים בארץ (מועדון כיכר המדינה), והוא ממשיך 

במסורת הלימודים וההדרכה בהצלחה רבה.

נאחל לכולנו שנה אזרחית טובה 
ופורייה בכל אשר נפנה.
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בינלאומי.  אמן  רב   – ידלין  דורון 
שחקן נבחרת ישראל מספר פעמים. 
הראשון  במקום  זכה   2003 בשנת 
במנטון.  לקבוצות  אירופה  באליפות 
השלישי  במקום  זכה   2006 בשנת 
באליפות העולם בוורונה. זכה מספר 
פעמים בגביע NEC. כיום מנהל את 
(סניף  שמריהו“  ”מושבות  מועדון 
שמריהו).  כפר  וסניף  המושבות  אם 

כ- 500 שחקני ברידג‘ ”נולדו“ אצלו. 

אמן   – פופלילוב  מטילדה 
מוניטין  בעלת  בינלאומי. שחקנית 
הישגיה  בין  ובינלאומי.  ארצי 
באליפות  ראשון  מקום  הבולטים: 
ב-1987,  נשים  לזוגות  אירופה 
מקום שלישי באולימפיאדת 1988 
(קבוצות נשים), באליפות אירופה 
ובאליפות  ב-1989  נשים  לזוגות 
ב-1997,  נשים  לנבחרות  אירופה 
אירופה  באליפות  ראשון  מקום 

לקבוצות מעורבות ב- 2007, מקום שני באליפות אירופה לקבוצות 
נשים ב-2007. פעמים רבות זכתה באליפות הארץ, לרבות הליגה 

הלאומית בשנת 2007.

רם סופר – רב-אמן כסף. החל לשחק 
של  שנים  לאחר  תחרותי  ברידג‘ 
השחמט.  בתחום  מוצלחת  קריירה 
זכה בסגנות אליפות ישראל לזוגות 
המדינה  בגביע  פעמים),  (שלוש 
לקבוצות ובתחרויות ארציות רבות. 
בכתיבה  מתרכז  האחרונות  בשנים 
הספרים  סדרת  את  ערך  והוראה. 
עם  בשיתוף  הנכונה“  ”הכרז בדרך 

מוטי גלברד. חניך מצטיין בקורס מורי ברידג‘ ומורה מצליח שהדריך 
של  הברידג‘  בפסטיבל  הבולטין  עורך  הרמות.  בכל  תלמידים  מאות 

תל-אביב החל מ- 2006. 

בינלאומי  אמן   - גינוסר  אלדד 
בארץ  הברידג‘  ומבכירי שחקני 
הרבים:  הישגיו  בין  ובעולם. 
עולם  באליפות  ארד  מדליית 
ורונה   - רוזנבלום“  (”גביע 
2006), אליפות אירופה (אנטליה 
באליפות  ארד  ומדליית   (2007
אלדד   .(2005 (טנריף  אירופה 
למשחק  המורים  מבכירי  הינו 

הברידג‘  ביה“ס  ממנהלי  כאחד  משמש  והוא  בארץ,  הברידג‘ 
”מועדון ברידג‘ השרון“, בכפר סבא. 

שירי פאור - רב אמן ארד. משחקת 
הייתה  בעבר   .10 מגיל  ברידג' 
חברה בנבחרת ישראל לבתי ספר, 
איתה זכתה במדליית כסף באליפות 
אירופה. שיחקה בנבחרת הצעירים 
הארץ  באליפות  וזכתה  והנשים 
לנשים.  לפני כ-10 שנים התחילה 
ללמד ברידג' וכיום היא מנהלת את 

מזה 4  היא כותבת  כן  סביון – קריית אונו. כמו  הברידג'  מועדון 
שנים את טור הברידג' של ידיעות אחרונות. 

איתן לוי - פעיל בהתאגדות במשך 
שנים רבות. מילא תפקידים רבים 
הנהלה,  חבר  ארצי,  קפטן  בהם 
כיום  החוקה.  ועדת  ראש  ויושב 
כסגן  מכהן  ההתאגדות.  נשיא  הוא 
מנהל תחרות ראשי של ההתאגדות 
האירופאית לברידג' (EBL) והוא 
שופט קבוע בתחרויות בינלאומיות 

המאורגנות ע"י ה-EBL וההתאגדות העולמית לברידג'. 

זהב  רב-אמן   - אופיר  גלעד 
במנהל  שני  תואר  ובוגר  מהנדס 
עסקים. צעיר בגילו (26) אך חבר 
לברידג‘  הישראלית  בהתאגדות 
במסגרת  שנה!  מ-16  למעלה 
היה  הברידג‘  בתחום  פעילותו 
שותף להישגים רבים כשחקן פעיל 
ופיתח  ייסד  הצעירות,  בנבחרות 

האחרונות  בשנים  הארץ.  ברחבי  ברידג‘  ולימד  ברידג‘  מועדוני 
יו“ר  של  כסגנו  משמש  העמותה,  ועד  כחבר  בהתנדבות  מכהן 

ההתאגדות ומשקיע את כל מרצו בקידום ההתאגדות.

רב-אמן   - אוחיון  מורן  אורית 
לחינוך  המכללה  בוגרת  כסף, 
גופני במכון וינגייט, מורה ומחנכת 
מורים  קורס  בוגרת  במקצועה. 
ישראל  נבחרת  שחקנית  לברידג‘, 
בברידג‘  הישגים  בעלת  בעבר, 
את  כיום  מנהלת  בארץ.  הנשים 
אבן-יהודה  של  הברידג‘  מועדון 
של  הברידג‘  פעילות  כל  ואת 

’אחוזת-פולג‘ – מורה לכל גיל! בעלת  ניסיון בהוראה של למעלה 
מעשור. תחת ידיה למדו מאות תלמידים.
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הישראלית  ההתאגדות  של  העמותה  לוועד  בבחירות 
יו"ר  לתפקיד  נבחר   ,2009 באוגוסט  שנערכו  לברידג' 
הועד מודי קניגסברג. למודי מהווה בחירתו, הבעת אימון 
מקרוב,  להכירו  כדי  למודי  איפה  פנינו  שנייה.  לקדנציה 
לשמוע ולהבין את שהינו מתכנן ומהם  היעדים העיקריים 

שהציב בתפקידו החדש.
ספר קצת על עצמך ועל עיסוקיך בחיים.

בנקאות.  היא  שנת 1970  מאז  שלי  המקצועית  הקריירה 
מעל 30 שנה בבנק לאומי, וכיום בבנק הבינלאומי. שהיתי 

במשך 13 שנים עם משפחתי בחו"ל בכמה שליחויות:
8 שנים בארה"ב ו-5 שנים בציריך כמנכ"ל הבנק הבינלאומי 
הבינלאומי  הבנק  את  בישראל  מייצג  אני  כיום  בשוויץ. 
בהונגריה  בנקאיים  עיסוקים  כמה  עוד  לי  ויש  בשוויץ, 
ובז'נווה. בנוסף, הנני חבר בוועד המנהל של בית הספר 

למשחק והתיאטרון של ניסן נתיב.
הגעת  עיסוקיך  כל  בתוך  איך  מאד,  עסוק  אדם  אתה 

לברידג'?
היה  זה  חבר,  באמצעות  התוועדתי  הברידג'  למשחק 
לפני למעלה מ-30 שנים כאשר למדנו יחד בביתו. לימים 
שמואל  עם  המכבייה  בכפר  ברידג'  למורי  קורס  עברתי 
שימשתי  בארה"ב,  תחרויות  מנהלי  קורס  ליברמן,  ורותי 
פעמיים כקפטן נבחרות הנשים. במשך שנים שיחקתי עם 
רותי ליברמן, עד שיצאתי לשליחות בלוס-אנג'לס. במשך 
שיחקתי  ותמיד  הפסקתי  לא  בחו"ל,  שהותי  שנות  כל 
של  הראשונים  החברים  בין  הייתי   1994 בשנת  ברידג'. 

.OK Bridge אתר האינטרנט

הישראלית  בהתאגדות  בעבר  מילאת  תפקידים  אילו 
לברידג'?

נתבקשתי  בלוס-אנג'לס  מהשליחות  ב-1987  כשחזרתי 
העמותה  לוועד  להצטרף  ז"ל  ברדך  דוד  הטוב  חברי  ע"י 
כגזבר. ב-1997 נבחרתי לכהן כיו"ר ועד העמותה. סיימתי 
עבודתי  במסגרת  יצאתי  עת   ,2001 בשנת  התפקיד  את 
בבנק לשוויץ. ב- 2006 חזרתי לפעילות במועצה וכיהנתי 
כיו"ר ועדת המשמעת הארצית. באוגוסט האחרון נבחרתי 

לכהונת יו"ר ועד העמותה.
איך אתה משווה בין שתי הקדנציות שלך? מה השתנה 

בברידג' הישראלי?
בעיקר  היה  הברידג'  שלי,  הראשונה  הקדנציה  בתקופת 
תחביב ולא מקצוע. השחקנים היו חובבים. רוב המועדונים 
היו עמותות ולא בבעלות פרטית. גם כיום רוב השחקנים 
נותרו חובבים, ואולם להבדיל מאז, היום הברידג' מאורגן 
על-ידי מועדונים פרטיים למטרת רווח. זהו בהחלט גורם 
מנת  על  התקנון,  שינוי  אפילו  ואולי  מחשבה  שמצריך 
להסדיר את היחסים בין העמותה לבין הסניפים הפרטיים 

והלא-פרטיים.
ועד  של  העיקריות  והפעולות  העיקריים  היעדים  מהם 

העמותה כיום?
ניהול  את  ראשון  כיעד  רואים  שאנו  להדגיש,  לי  חשוב 
העמותה לפי סטנדרטים המקובלים בעמותות. אמנה את 
לסניפים  סיוע  בעשייתם:  התחלנו  שכבר  הדברים  עיקרי 
על-ידי מימון קורסי מתחילים - רעיון זה זכה כבר להצלחה 
העמקת  מתחילים.  לקורסי  נרשמו  רבים  ואנשים  רבה 

ראיון עם מודי קניגסברג – יו"ר ההתאגדות
רם סופר
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ועדת  בבתי-הספר-  ברידג'  לימוד  בנושא  פעילותנו 
הפעילות.  כמרכזת  מאיר  אוריה  בגב'  בחרה  הצעירים 
בכך  ימשיכו  ברידג‘  לשחק  המתחילים  שילדים  חשוב 
אליפות  את  לארגן  שוקלים  אנו  לכן  בעתיד.  גם  ויתמידו 
אירופה לצעירים כאן בישראל. בנושא זה אנו במגעים עם 
EBL (התאגדות הברידג' האירופאית). ברצוננו להניע את 
הורי התלמידים, כדי לעורר עניין בלימוד ברידג' בסניפים 
השונים. אנחנו שואפים להגדיל את מספר החברים. השנה 
גדלנו ואנו מונים מעל 6,000 חברים. נגביר את הפעילות 
במתנ"סים. רבים משחקני הברידג' משחקים בבית ואינם 
מאוגדים במסגרת מסודרת. אנו נפעל כדי להביאם לשחק 

במועדונים, במסגרות מסודרות ותורמות.
חדשים  חברים  למשוך  כיצד  רעיונות  לך  יש 

להתאגדות?
כן. באמצעות מעורבות של הועד בירחון הברידג‘ שינינו את 
פני העיתון, ומעתה יופיעו בו תכנים המופנים לתלמידים. 
שיינתן  שירות  לימודיות,  אמן  נקודות  להנפיק  בכוונתנו 
ללא עלות לתלמידי הברידג' המודרך. תוצאות התחרויות 
המודרכות יועברו להתאגדות ויזכו את השחקנים החדשים 
התלמידים  של  הצטרפותם  עם  לימודיות.  אמן  בנקודות 
אמן  לנקודות  אלה  נקודות  יומרו  הרגילות,  לתחרויות 
אמן  נקודות  ועדת  ע"י  שנקבעו  קריטריונים  לפי  מקומיות 
החברים,  מספר  את  להגדיל  כדי  מנור).  משה  (בראשות 
מי  כל  בזמנו,  תלמידים.  של  תחרויות  שתהיינה  חשוב 
מי  כי  נכון  בסניף.  לתחרות  הישר  המשיך  קורס  שסיים 
תחרותי,  שחקן  להיות  יכול  לא  בתחרויות  משתתף  שלא 
שחקני  לבין  תלמידים  בין  הפער  על  לגשר  יש  עדיין  אך 

תחרויות ולעודד שחקנים חדשים. 
מיהם חברי הועד החדש ואיך אתה מתרשם ממנו?

הועד הנוכחי נבחר לפני כארבעה חודשים, ב-1 לאוגוסט. 
האווירה בדיונים טובה ונינוחה. חברי הוועד גלעד אופיר, 
אורית מורן, מיכה עמית ושלום גרניט  פועלים בכל מרצם 
למען קידום הברידג‘, ותרומתם רבה. שיתוף הפעולה עם 
הנשיא החדש איתן לוי ועם סגניו רעיה גרינשטיין ומוטי פז 

הוא מלא וראוי.
בקיץ הקרוב צפויה לנו אליפות אירופה לנבחרות, ספר 

על ההכנות.
בתחום  במיוחד  ענפה  פעילות  לנו  צפויה   2010 בשנת 
הבינלאומי. ישנו תקציב נרחב שחלק ממנו מיועד לשיגור 
צעירים  ובמיוחד  סניורים  נשים,  פתוחה,  הנבחרות: 
בפילדלפיה  העולם  אליפות  וכן  בהולנד  הזמנה  (תחרות 
עקב הצלחותינו באליפות אירופה). הרכביהן של הנבחרות 
נקבעו זמן רב לפני התחרויות. מצב דברים זה מותיר זמן 
רב לאימונים ולהכנות. אנו שוקלים הבאת מאמנים מחו"ל 
הנוכחיים  המאמנים  עם  הפעולה  שיתוף  המשך  ובמקביל 
רמי פורת ודוד בירמן. בנושאים אלה מטפלות ועדת הסגל 
של  (בראשותו  הצעירים  וועדת  גלבוע)  אורי  (בראשות 
החדשה  החוקה  ועדת  את  גם  לציין  ברצוני  מרק).  מיכה 

(בראשות ברי אבנר).
האם ישנם תחומי פעילות נוספים של הועד שעדיין לא 

הוזכרו?
שמח  אני  הברידג'.  בענף  הממלכתית  ההכרה  נושא  כן, 
לאחר  האחרון.  בזמן  לנו  שהיה  אדיר  הישג  על  לבשר 
פעילות אינטנסיבית של חנה שזיפי ושל גלעד אופיר בגיבוי 
והועד השגנו הכרה ממועצת ההימורים בספורט, שתביא 
גודל  בסדר  להתאגדות  הקצבה  בשנת 2010  בעקבותיה 
של מאות אלפי ₪! זהו עניין שאותו קידמנו מאז נבחרתי, 
גם  מוכרים  אנחנו  הזה.  להישג  הגענו  ימים  חודש  ובתוך 
על ידי משרד התרבות והספורט, ולקראת פסטיבל 2010 
אותם  התיירות,  משרד  אנשי  עם  מגעים  מקיימים  אנו 
לסיוע  נזכה  כי  לנו   הובטח  בירושלים.  לאחרונה  ביקרנו 
שלהם כדי לטפל כראוי באורחים שיגיעו מחו"ל. הפגישה 
נערכה בעזרתו של דודי  כהן, והשתתף בה אסף לנגי, רכז 

פסטיבל הברידג' לשנת 2010.
שלך  השאיפות  את  בקצרה  לסכם  תוכל  האם  לסיום, 

כיו"ר הועד?
ולהגביר  כספורט  הברידג'  משחק  את  להחדיר  נשאף 
וכל  האוכלוסייה  שכבות  כל  בקרב  למשחק  התודעה  את 
הגילאים, צעירים כמבוגרים.  נוסף לכך, ברצוננו לסייע הן 
אווירה  ביצירת   לסניפים  והן  היחידים  הברידג'   לשחקני 

של נינוחות, נעימות וכיף.
תודה רבה ובהצלחה!

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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שפר את משחק היד עם שליט 

מוטי גלברד

 יד מס' 1

לחתוך זה טוב, לפעמים טוב יותר לא לחתוך

עולם  אלוף  כיצד  מראה  מתחרות,  שנלקחה  זו,  דוגמה 
מנהל נכון את מהלך המשחק.

E/W Vul., Contract: 5♥
♠
♥
♦
♣

AK
AKQ95
Q4
A842

♠
♥
♦
♣

QJT74
7432
J
Q95

דרום שפתח את ההכרזה ♦1 התחרה במצב לא פגיע עד 
♦5 ואילץ את מערב להכריז ♥5 כדי לזכות בחוזה. צפון 

.♦A-והמשיך ב ♦K-הוביל 2♦, דרום זכה ב
אם מערב חותך (המהלך הטבעי ביותר) יהיה באפשרותו 
להגיע לסדרת ה-♠ בדומם בתנאי שסדרת ה-♥ מתחלקת 
ממהלך  אולם  בצפון.  נמצא   ♣K אם  לחילופין  או   ,2-2
 ♣K-ההכרזה ניתן לשער שהחלוקות אינן מאוזנות וגם ש
בלקיחה   ♦ חיתוך  המצב.  היה  אכן  וזה  בדרום,  נמצא 
השנייה היה משאיר את הכרוז בלי כניסה עתידית לדומם, 
והוא היה מפסיד עוד שתי לקיחות ♣ ונופל בחוזה פעם 

אחת.
האלוף שלנו שישב במערב מצא דרך מבריקה לבצע את 
בלקיחה  השליך 5♣  הוא  בדומם  לחתוך  במקום  החוזה. 
השנייה. אין זה משנה באיזה קלף ממשיך דרום, הכרוז 
 .♠AK זוכה בידו, מוציא שלושה סיבובי שליט ואז משחק
עכשיו מגיעים עם 5♥ אל 7♥ שבדומם ועל QJT♠ משליכים 

את כל המפסידים ב-♣. פשוט ויפה!

החלוקה המלאה:

 

♠
♥
♦
♣

986532
6
982
763

 

♠
♥
♦
♣

AK
AKQ95
Q4
A842

♠
♥
♦
♣

QJT74
7432
J
Q95

 

♠
♥
♦
♣

-
JT8
AKT7653
KJT

 

 יד מס‘ 2
תזמון נכון

Dealer S, Vul Both 

♠
♥
♦
♣

K652
KQJT32
8
72

♠
♥
♦
♣

AQT4
A
A654
AQ43

North South

1♣

1♥ 1♠
3♠ 6♠

Pass

Lead: ♦K
 .♦A-ב זכה  דרום   .6♠ החוזה  נגד    ♦K-ב הוביל  מערב 
לתפוס  כדי   K-ה אל   ♠4 מכן  ולאחר   ♠A לשחק  מפתה 
מערב  אצל  יהיה   ♠Jxxx אם  אבל  מזרח,  אצל   ♠Jxxx
ואז  בדומם,   ♦ ולחתוך   ♥A עם  להמשיך  ייאלץ  הכרוז 
כאשר ימשיך ב-♥ ומערב יחתוך החוזה ייפול בין פעמיים 

לשלוש.
הבה נסתכל על החלוקה המלאה:
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Dealer S, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

K652
KQJT32
8
72

 

♠
♥
♦
♣

J983
6
KQJ3
KJ95

♠
♥
♦
♣

7
98754
T972
T86

 ♠
♥
♦
♣

AQT4
A
A654
AQ43

 

Lead :♦K

מעבר  שמירת  (תוך   ♠Q ואז   ♠A הוא  הנכון  המשחק 
לדומם). אם סדרת השליט מחולקת 3-2 בין המתנגדים 
(לא   4-1 של  חלוקה  גילינו  כאשר  לקיחות.   13 לנו  יהיו 

 K-ו-4♠ אל ה ♥A משנה מי מחזיק 4 קלפים) משחקים
בדומם. זהו המצב כרגע:

 ♠
♥
♦
♣

6
KQJT3
-
72

 

♠
♥
♦
♣

J
-
QJ3
KJ95

♠
♥
♦
♣

-
9875
T92
T

 ♠
♥
♦
♣

T
-
654
AQ43

 

חותך.  שמערב  עד  ה-♥  סדרת  כל  את  משחקים  עכשיו 
לאחר מכן הדומם גבוה. (ה-♣ המפסידים מהיד מושלכים 

על סדרת ה-♥ וה-♣ המפסיד בדומם נחתך לבסוף.)

ßß‚‚„„ÈÈ¯̄··††ÔÔÂÂ˘̆ÙÙÂÂÏÏ††ÂÂÂÂÎÎÈÈ‰‰
≤≤∞∞±±∞∞††ÁÁÒÒÙÙ††ÏÏÈÈ¯̄ÙÙ‡‡··††≤≤≠≠ππ

™™¥¥††ÔÔÂÂÏÏÓÓ††ÔÔÈÈÏÏ¯̄··
∫Ï‡†˙ÂÙÏ†‡†ÌÈË¯ÙÏ

∞μ¥≠¥∂∑±∑≤±≠È„‚†∞μ¥≠¥¥≤π∑≤¥≠ÈÏ¯Â‡†∞μ¥≠¥¥≤∂∂≤±≠È·‡

ßß‚„È¯·†ÔÂ˘ÙÂÏ†ÂÂÎÈ‰
≤∞±∞†ÁÒÙ†ÏÈ¯Ù‡·†≤≠π

™¥¥†ÔÂÏÓ†ÔÈÏ¯·
°Ì„˜ÂÓ†ÌÈÓ˘¯Ï†‰Á‰

www.bridge4fun.co.il
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1NT הכרזת הפתיחה

אפרים בריפמן

להכריז  היא  הברידג‘  במשחק  השותפות  של  מטרתה 
משחק מלא (בגלל הבונוס המוענק בעבורו).

הכרזת הפתיחה 1NT נחשבת למדויקת ביותר מבין כל 
הכרזות הפתיחה. 

 .1NT-ה פותח  לעמוד  חייב  בהם  התנאים  בגלל  מדוע? 
והם: 

(א) חלוקה מאוזנת. 
(ב) 15-17 נקודות גבוהות.

 void בה  יימצא  שלא  חלוקה  היא  מאוזנת  חלוקה 
(חוסר בסדרה),  singleton (קלף בודד בסדרה) או שני 

doubleton (זוג קלפים בסדרה). 
יש לפתוח 1NT בכל אחת משלושת הדוגמאות הבאות:

1)
♠
♥
♦
♣

Q9732
AJ8
Q94
AQ

2)
♠
♥
♦
♣

JT76
KQ73
AJ8
AJ

3)
♠
♥
♦
♣

KT3
A876
QJT
AQJ

(1) 15 נק‘, חלוקה מאוזנת 5-3-3-2.

(2) 16 נק‘, חלוקה מאוזנת 4-4-3-2.

(3) 17 נק‘, חלוקה מאוזנת 3-4-3-3.

1NT הכרזתו של המשיב לפתיחה
נקודות   25 לפחות  צריך  מלא  משחק  להכריז  מנת  על 

במשותף.
הכרזת הפתיחה 1NT מגלה כי בידי הפותח 15-17 נק‘ 

עם חלוקה מאוזנת.

המכרז מתחיל:
West East
פותח משיב

1NT ?
1NT טבלת הכרזת המשיב לפתיחה של

תיאור ההכרזה הכרזת 
המשיב

הניקוד

 אין מספיק נקודות עבור
משחק מלא. Pass 0-7

 הכרזת הזמנה למשחק
מלא. 2NT 8-9

 הכרזת משחק מלא
(סגירה). 3NT 10-15

 .1NT להלן שלוש דוגמאות. בכל אחת מהן מערב פתח
עליך להחליט על הכרזתו של המשיב (מזרח) בהתאם 

לסך הנקודות.
4)

♠
♥
♦
♣

QJ86
J876
976 
52

West East
1NT ?

5)
♠
♥
♦
♣

K75
K8
Q974
J643

West East
1NT ?

6)
♠
♥
♦
♣

K75
K8
Q974
J643

West East
1NT ?

Pass (4). למשיב 4 נק‘. אין זה משנה אם בידי הפותח 
15, 16 או 17 נק‘. בכל מקרה אין במשותף 25 נק‘.

2NT (5). למשיב 9 נק‘. אם בידי הפותח 16 או 17 נק‘, 
יש במשותף 25 או 26 נק‘ - מספיק עבור משחק מלא.

3NT (6). למשיב 12 נק‘. אין זה משנה מהו הניקוד של 
הפותח. בכל מקרה יש במשותף לפחות 25 נק‘.
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הכרזתו השנייה של הפותח
לאחר הכרזת הפתיחה 1TN, למשיב שלוש אפשרויות:

;Pass (א)
;(3NT-הכרזת הזמנה ל) 2NT (ב)

(ג) 3NT (הכרזת סגירה). 
במקרים בהם המשיב מכריז Pass או 3NT, כל שנותר 

הוא לבצע את החוזה שנקבע ע“י המשיב.
במקרה בו המשיב מזמין את הפותח למשחק מלא (על-
ידי הכרזה של 2NT), על הפותח להחליט אם להיענות 
ולהכריז  להזמנה  לסרב  או   3NT ולהכריז  להזמנה 

 .Pass
מטרת השותפות היא להכריז משחק מלא – אך לא בכל 

מחיר.
חשוב לזכור: על מנת להכריז משחק מלא צריך במשותף 

לפחות 25 נק‘ – מספר הקסם.
להלן שלוש דוגמאות. בכולן עליך להחליט אם להיענות 
או לסרב להזמנה. הכרזתו של המשיב 2NT מתארת 8 

או 9 נקודות.
7)

♠
♥
♦
♣

AJ6
KQ85
A2
J943

West East
1NT 2NT

?

8)
♠
♥
♦
♣

Q75
KT8
AQJT3
A6

West East
1NT 2NT

?

9)
♠
♥
♦
♣

QT95
AK75
QJ9
AJ

West East
1NT 2NT

?

Pass (7). 15 נק‘ (מינימום), יש לסרב להזמנת המשיב.
להיענות  יש  הדמדומים‘).  (’אזור  נק‘   16  .3NT  (8)

להזמנת השותף עקב סדרת ♦ ארוכה.
זה  אין  תמיד.  להזמנה  להיענות  יש  נק‘.   17 .3NT  (9)
משנה אם בידי המשיב 8 או 9 נק‘. במשותף ישנן לפחות 

25 נק‘.

ביצוע המשחק המלא שהוכרז
.3NT בחלוקה הבאה הגיעו מזרח-מערב לחוזה

.♠Q הובלת הפתיחה של צפון היא

♠
♥
♦
♣

AK53
A642
J5
KQ6

♠
♥
♦
♣

762
873
KQT3
A42

תשחק  סדרה  איזו   .(♠A-ב (או   ♠K-ב זוכה  אתה  (א) 
בלקיחה הבאה?

(ב) כאשר תטפל בסדרת ה-♦, איזה קלף תשחק תחילה? 
(נמק מדוע.)

את  להכשיל  יכולים  (צפון-דרום)  המתנגדים  האם  (ג) 
החוזה?

פתרון
 ♠
♥
♦
♣

 QJT8
 KT
 A62
 T853

 

♠
♥
♦
♣

 AK53
 A642
 J5
 KQ6

♠
♥
♦
♣

 762
 873
 KQT3
 A42

 ♠
♥
♦
♣

 94
 QJ95
 9874
 J97

 

(א) בלקיחה השנייה יש לשחק ♦. בסדרה זו תוכל לפתח 
לקיחות נוספות פרט ללקיחות ”הבטוחות“ שלך. 

(ב) יש לשחק J♦. על פי העיקרון: קלפים בכירים תחילה 
מהיד שבה הסדרה קצרה יותר.

החוזה,  את  להכשיל  יכולים  אינם  צפון-דרום   – לא  (ג) 
אך רק בתנאי ששיחקת על פי תשובות (א) ו-(ב), כלומר 
בהתחלה  משתמש  היית  אילו  ה-♦.  סדרת  את  פיתחת 
בכל הקלפים הזוכים שלך ורק בשלב מאוחר של המשחק 
היית ניגש לפתח את סדרת ה-♦, היית נכשל בחוזה בר 

ביצוע!
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(Preempt) פתיחות מנע
רם סופר

כולנו לומדים להתחיל בהכרזה נמוכה (בגובה 1) ולאחר 
מכן להעלות בהדרגה את ההכרזות. מתי עדיף להתחיל 

ישר בהכרזה גבוהה?
כאשר  הוא   3 בגובה  ההכרזה  את  להתחיל  הנכון  הזמן 
ארוכה  סדרה  עם  בנקודות  יחסית  חלשה  יד  למכריז 
וחזקה. סוג זה של הכרזה נקרא הכרזת מנע או באנגלית 

.Preempt
כלל

עליך לפתוח את ההכרזה בגובה 3 כאשר:
1) בידך 6-9 נקודות גבוהות;

2) בידך סדרה בת 7 קלפים בדיוק הכוללים לפחות שני 
מכובדים (קלפים בכירים).

תרגיל
מהי הכרזת הפתיחה שלך בכל אחת מהידיים הבאות?

(1)
♠
♥
♦
♣

KQT9642
2
K53
98

(2)
♠
♥
♦
♣

A3
AKQ8652
732
Q

(3)
♠
♥
♦
♣

-
872
AQJ8752
964

(4)
♠
♥
♦
♣

A5
A3
94
8765432

תשובות
(1) ♠3. יד זו ממלאת את כל התנאים.

(2) ♥1. בידך 15 נק' - יותר מדי בשביל הכרזת פתיחה 
בגובה 3.

Preempt .3♦ (3) מעולה. כל הנקודות מרוכזות בסדרה 
הארוכה.

Pass (4). בסדרה הארוכה שלך אין מכובדים.

הן  מדוע  מנע.  פתיחות  של  היתרונות 
עובדות?

כאשר אתה מחזיק מספר רב של קלפים בסדרה אחת, 
קלפים  של  רב  מספר  מחזיק  לפחות  השחקנים  אחד 
רוב  נמוך,  בידך  הנקודות  מספר  כאשר  אחרת;  בסדרה 

הנקודות עלול להיות אצל הזוג השני. 
אי לכך, כאשר אתה מחזיק יד המתאימה לפתיחת מנע, 
סביר להניח כי לפחות אחד ממתנגדיך מחזיק יד טובה 
והוא מעוניין לפתוח את ההכרזה. אם תכריז Pass יהיו לו 
חיים קלים, אבל לאחר שתפתח את ההכרזה בגובה 3 כפי 
שלמדת תהיה לו בעיה, כי הוא ושותפו יצטרכו להתחיל 
את ההכרזות מגובה 3 ואולי אף מגובה 4. הניסיון מוכיח 
כי פתיחות מנע מפחיתות בצורה משמעותית את היכולת 
של חברי הזוג המתנגד להחליף מידע ביניהם, וגורמות 
להם לעתים קרובות לא להגיע לחוזה הנכון. לעתים יקרה 
אך  מלא,  משחק  ביצוע  מאפשרים  שבידיהם  שהקלפים 
הם אינם נכנסים להכרזה; במקרים אחרים הם מכריזים 

גבוה מדי ונכשלים.

הכרזתו של המשיב לפתיחת מנע

מצומצם.  מנע  לפתיחת  המשיב  של  ההכרזה  מרחב 
ההחלטה שלו היא בדרך כלל אם להכריז Pass ולהשאיר 
למשחק  להעלותו  או  סופי,  כחוזה  שותפו  הכרזת  את 

מלא.
מפתיחה  פחות  המחזיק  מנע  לפתיחת  משיב  ככלל, 
(12 נק' גבוהות), יכריז Pass. ישנן גם ידיים רבות של
12-15 נק' שיכריזו Pass. כאשר המשיב מחזיק מעל 15 
נק' יש בדרך כלל סיכוי טוב לביצוע משחק מלא. הדרך 
הטיפוסית  ביד  להתבונן  היא  להחליט  ביותר  הטובה 
שהשותף מתאר אותה ולבדוק כמה לקיחות שתי הידיים 

יוכלו לבצע יחדיו.
תרגיל

שותפך פתח את ההכרזה ♥3. מהי הכרזתך בכל אחת 
מהידיים הבאות?

(5)
♠
♥
♦
♣

A42
J3
AK97
KQT3

West East
3♥ ?
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(6)
♠
♥
♦
♣

KJ75
6
AJ42
Q983

West East
3♥ ?

(5) ♥4. בידך 17 נק' עם 4 לקיחות בטוחות. כדאי בהחלט 
להעלות למשחק מלא.

Pass (6). משיב שיש לו פחות מ- 12 נק' גבוהות מכריז 
.Pass

ביצוע המשחק

ההכרזה  את  התחלת  במערב.  יושב  אתה  הבאה  ביד 
בפתיחת מנע ושותפך העלה למשחק מלא. 

 .♦K הובלת הפתיחה של צפון היא
(א) כמה לקיחות בטוחות אתה רואה?

(ב) היכן הסיכוי הטוב ביותר להשיג לקיחות נוספות?
(ג) כיצד תשחק כדי לבצע את החוזה?

♠
♥
♦
♣

KJT9862
-
954
A63

♠
♥
♦
♣

AQ
QJ952
A8763
Q

West East
3♠ 4♠

פתרון

(א) יש 9 לקיחות בטוחות: 7 ב-♠ ושני אסים ב-♣ וב-♦.
(ב) הדרך להגדיל את מספר הלקיחות היא לחתוך את 

קלפי ה-♣ הנמוכים שלך בדומם.
 ♣Q תשחק ♦A (ג) לאחר שתזכה בלקיחה הראשונה עם
אל ה-A ומיד תחתוך ♣ עם Q♠. לאחר מכן תחזור לידך 
על-ידי חיתוך ♥ ותחתוך ♣ עם A♠. קלפי ה-♠ הגבוהים 
שבידך ישלימו 11 לקיחות. אילו היית מוציא שליטים מיד 

בהתחלת המשחק, היית נאלץ להסתפק ב- 9 לקיחות.

‰ÙÈÁ†¢‰ÊÏÙ†ÔÂ‡¯˜¢·
‰ÙÈÁ†ı¯ÙÓ†ÏÚ†ÛÈ˜˘Ó‰†ÏÓ¯Î‰†¯‰†ÏÚ†ÌÈÒ˜Ó‰†ÔÂÏÓ‰

ÁÒÙÁÒÙ

∞≥≠∂∞μ∏≥μμ† ¨ÔÓ¯È·†‰Ï‡È„† † † † †∞μ¥≠¥μμ∂±±±† ¨ÔÓ¯·ÈÏ† È˙Â¯

ÁÒÙ‰†˙‡†ÂÓÈÚ†‚Â‚ÁÏ†Â‡Â·
≤∞±∞†ÏÈ¯Ù‡·†∂†≠†ı¯Ó·†≤∏
˙ÂÏÈÏ†‰Ú˘˙†„Ú†‰˘ÂÏ˘†≠†ÁÂ¯È‡†˙ÂÏÈ·Á

ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ¯ÈÁÓ·
¨¯„Ò‰†ÏÈÏ†˙ÁÂ¯‡†ÏÏÂÎ†ÔÂÈÒÙ†ÈˆÁ

ÆÌÈÚÂ¯È‡Â†‰·ÈÒÓ†¨ÏÂÈË
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אקטיבי או פסיבי? – שפרו את הובלות הפתיחה!
מהלך ההכרזות נתון מראש. אתם מחזיקים את 

הקלפים של מערב, מה תהיה הובלת הפתיחה שלכם?

1
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

♠  T943
 AQT2
 QT7
 86

♥
♦
♣

2
West North East South

1♣ Pass 1♠
Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

♠  82
 864
 A94
 KT952

♥
♦
♣

3
West North East South

1♣ Pass 1♠
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

♠  T94
 T965
 AJT2
 AK

♥
♦
♣

4
West North East South

1♠
Pass 2♣ Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

♠  5
 K653
 J872
 9863

♥
♦
♣

5
West North East South

1NT
Pass 3♣ (1) Pass 3♦ (1)

Pass 3♥ (1) Pass 3NT
Pass 6NT All Pass

(1) הכרזות טבעיות.

♠  AT852
 954
 763
 T7

♥
♦
♣

 שלחו את פתרונותיכם לכתובת המערכת!

ספרי ברידג‘ יוגרלו בין הפותרים נכונה.

editor@actcom.net.il

אפרים בריפמן

פתרון לחידת חודש דצמבר
(1) 3♥ = 10 2♦ = 7 4♥ = 3 3♦ = 1
♥3 משקף נאמנה את הכח והחלוקה. ♦2 מאפשר גמישות, למשל: אם המשיב יכריז ♥2 (אחרי ה-♦2), ניתן להזמינו 

למשחק מלא על-ידי ♥3. אם יכריז 2NT, אפשר להזמין ע“י הכרזת ♠3.

(2) 2♠ = 10  3♥ = 6  4♥ = 2
 .2NT-מקובל כי הכרזת 2/1 מחייבת את השותפות עד ל

לכן, חשוב לציין סדרה איכותית ולאחר מכן, אם יהיה צורך בכך, להראות תמיכה בסדרת השותף.

(3) 3♥ = 10 2♠ = 5 3♥ = 3 2♥ = 1
חלוקה עם פוטנציאל של לקיחות. למרות זאת חשוב להתייעץ לגבי החוזה הסופי. זכרו: ♠2 היא הכרזה מחייבת! אם 
השותף יכריז 2NT, ותחליטו להכריז עכשיו ♥3, תהיה זו הכרזה אשר מחייבת משחק מלא. ולכך אין בידכם את הכח 

הדרוש.

(4) 2♣ = 10  3♣ = 5  2♦ = 2
חלוקה עם אפשרויות רבות. לא זקוקים להרבה מהשותף על מנת ”להריץ“ את סדרת הקלאב. הפגם היחיד 

בחלוקה זו הוא הקלף הבודד בסדרה של השותף. יש  להעדיף ♣2 על פני ♣3.

(5) 3NT = 10 3♦ = 9 3♣ = 5 4♦ = 1
אם 2NT אינו מחייב, אזי יש להכריז 3NT. יש המשחקים כי הכרזת 2NT, היא מעין הכרזה שלילית ותשובה של 

.reverse bid 3 – הכרזה חיובית. מוסר השכל בחלוקה זו: יש לסכם עם השותף על המשך המכרז לאחר♦
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מאמר מס' 1: שינוי "קטן-גדול"

הקדמה
למשיב  מאפשרת  הסטנדרטית  הישראלית  השיטה 
סדרה  להחליף  התערבות)  (ללא  במייג'ור  פתח  ששותפו 
פתיחה  מול   2♣ תשובה  (למשל,  קפיצה  ללא   2 בגובה 
♥1). הכרזה זו של המשיב מבטיחה בדרך כלל 5 קלפים 
בסדרה המוכרזת (לעיתים רחוקות ייתכנו 3 או 4 קלפים) 
ולפחות 11 נקודות. המידע הראשוני שנמסר בהכרזה זו 
הוא כי הכוח המשותף קרוב מאוד למשחק מלא. בפועל 
מעט מאוד מהלכי מכרז יאפשרו לעצור במשחק חלקי. 
חדשנית  שיטה  לשחק  מעדיפים  המומחים  מרבית  כיום 
בשם "2 על 1 מחייב למשחק מלא" (בקיצור "2 על 1" 
ובאנגלית "over 1 2"). לכאורה מדובר על שינוי קטן של 

השיטה הטבעית, המתבצע ב- 5 מצבים בלבד:
(א) ♣2-♠1
(ב) ♦2-♠1
(ג) ♥2-♠1
(ד) ♣2-♥1
(ה) ♦2-♥1

אך  טבעית  היא  המשיב  הכרזת   "1 על   2" בשיטת 
שבו  מצב  ויוצרת  נקודות   12-13 לפחות  מבטיחה 
 .(Game Forcing) השותפות מחויבת למשחק מלא
משמעות  את  גם  משנה  זו  שיטה  בהמשך,  שנראה  כפי 
הכרזת התשובה 1NT. עם זאת, משמעותה של התמיכה 
בגובה 2 (למשל ♥2-♥1) נשארת טבעית וחלשה. מדובר 
ימין  צד  מתנגד  התערבות  ללא  המשיב  הכרזת  על  כאן 
כבר  המשיב  שבו  במצב  ולא  להתערבות!),  נחשב  (כפל 
ישנן  זה  "קטן"  לשינוי   .(passed hand)  Pass הכריז 
השלכות מרחיקות לכת על המכרז בכל תחומיו: המשחק 

החלקי, המשחק המלא והסלם. 
יסודות  את  ללמד  היא  זו  מאמרים  סדרת  של  מטרתה 
מול  הרבים  יתרונותיה  על  ולעמוד   "1 על   2" שיטת 
של  עקרונותיה  הסברת  באמצעות  הטבעית  השיטה 
השיטה וההיגיון העומד מאחוריה בתוך כדי מתן דוגמאות. 
כולי תקווה שרבים מכם (ובעיקר המנוסים יותר) יבחרו 

בעתיד להכריז לפי שיטה זו.

נתחיל בצעד הראשון: מתי המשיב מחליף 
סדרה בגובה 2?

כוח  שיש  בטוח  הוא  כאשר  היא:  זו  לשאלה  התשובה 
אחרת  מתאימה  הכרזה  ואין  מלא  למשחק  מספיק 
 12-13 על  מדובר  ספלינטר).  או   ,1♥ מול   1♠ (למשל: 

נקודות גבוהות לכל הפחות. 

בדרך  מבטיחה  אמנם  במינור   2 של  תשובה  לב,  שימו 
כלל לפחות 5 קלפים, אך ישנן ידיים שבהן המשיב מכריז 
סדרה בת 4 או 3 קלפים בלבד. תופעה זו שכיחה יותר 
אצל מי שלא משחק את הקונבנציה Jacoby 2NT. על 
כך ועל השילוב עם הקונבנציה Bergen raises אעמוד 

בהמשך.

דוגמאות
South

♠
♥
♦
♣

A3
K42
AKJT87
A3

North South
1♥ (1♠) 2♦

South
♠
♥
♦
♣

K3
A42
K763
QJ85

North South
1♥ (1♠) 2♣ (1)

(1) ♣ עדיף על ♦ כי זוהי סדרה נמוכה יותר.

לאלדד גינוסר
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South
♠
♥
♦
♣

QT6
AQ74
K32
AJ8

North South
1♥ (1♠) 2♣

לשני  אסור   2 בגובה  סדרה  החלפת  של  תשובה  לאחר 
השותפים להכריז Pass לפני משחק מלא. מצב זה מכונה 
"מחייב למשחק מלא" (game forcing), והוא מהווה את 
עמוד התווך של השיטה ואת הבסיס ליתרונותיה הרבים 

על פני השיטה הסטנדרטית.

כיצד יכריז המשיב עם 10-11 נקודות 
שהתאימו לפי השיטה הסטנדרטית 

לתשובה בגובה 2?
 1NT כמו עם 6-9 נקודות, המשיב מכריז בשלב ראשון
(אלא אם יש לו תשובה רגילה של ♠1 לפתיחה ♥1, או 
תמיכה רגילה). לאור המגוון החדש של הידיים המכריזות 
הופכת  והיא  משתנה  זו  הכרזה  של  משמעותה   ,1NT
 .(Forcing for one round) למחייבת לסיבוב אחד לפחות
במאמרים הבאים אטפל בהכרזות ההמשך לאחר אותה 
תשובה של 1NT, שהן ברובן טבעיות ודומות למה שאנו 
הוא  מחייבת   1NT בהכרזת  השימוש  לשחק.  רגילים 

חלק בלתי נפרד משיטת "2 על 1".

דוגמאות
South

♠
♥
♦
♣

K3
AQ875
987
Q62

North South
1♠ 1NT

בתשובה ל-♠1 נכריז 1NT (במקום ♥2)!
South

♠
♥
♦
♣

A76
87
KT87
AT75

North South
1♠ 1NT

בתשובה ל-♠1 נכריז 1NT (במקום ♠3). הכרזה מיידית 
ל-♥1  בתשובה  אחרת!  משמעות  לקבל  עשויה   3♠ של 
 2NT של  מיידית  הכרזה   .(2NT (במקום   1NT נכריז 

תקבל משמעות אחרת!
South

♠
♥
♦
♣

K76
87
KJT753
A5

North South
1♥ 1NT

בתשובה ל-♥1 נכריז 1NT! (במקום ♦2)

מדוע אני ממליץ להכריז לפי שיטת
"2 על 1 מחייב למשחק מלא"?

(1) דיוק בהכרזת המשחק המלא
בחירת  של  הבעיות  עם  יותר  טוב  מתמודדת  זו  שיטה 
המשחק המלא, כגון ההתלבטות הקלאסית בין 5 במינור 
לבין 3NT, האפשרות לשחק 4 במייג'ור עם 7 קלפים או 

3NT כאשר אנחנו מוגנים בכל הסדרות.
(2) משחקים 3NT מהיד הנכונה

השיטה  הבעייתיות.  בסדרות  העוצרים  על  להגן  כדי 
דואגת לזה.

(3) הכרזות סלם מדויקות יותר
היתרון  לאט!".  הכריזו  "לסלם  אומרים:  תמיד  המורים 
של   Pass מפני  חשש  שאין  הוא  השיטה  של  הגדול 

השותף ולפיכך ניתן להכריז לאט וברוגע לכיוון סלם.
(4) יתרון גם במשחק החלקי! 

הדוגלים בשיטה הסטנדרטית סבורים כי שיטת "2 על 1" 
אינה  זו  סברה  החלקיים.  למשחקים  הנוגע  בכל  נחותה 
נכונה כלל וכלל. השיטה נותנת דווקא יתרון גם בתחום 

זה בעזרת הכרזת התשובה 1NT המחייבת.
(5) התאמה לשיטות החדשניות

 Bergen raises-ו Jacoby 2NT :מדובר על הקונבנציות
בתשובה לפתיחה במייג'ור, כמו גם על הבחירה לשחק 
או   1♥-3♥)  3 בגובה  במייג'ור  הישירות  התמיכות  את 
♠3-♠1) ובגובה 4 (♥4-♥1 או ♠4-♠1)  כהכרזות חלשות 
וחלוקתיות (0-5 נקודות, 4 קלפים בגובה 3 ו- 5 קלפים 
כלפי  יוצרות  שהן  המלחיץ  האפקט  לנוכח   ,(4 בגובה 
המתנגדים. לא חובה לשחק שיטות אלה, אבל לא מומלץ 

לשחק אותן בלי לשחק את שיטת "2 על 1". 

זה פשוט לא מתאים לשיטה הסטנדרטית!!
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דרך כלל יהיה נכון לחזור אל השותף בסדרה 
להניב  יכולה  זו  סדרה  אם  הוביל,  שבה 
לקיחות שיכשילו את החוזה. אך כאשר אנו 
בסדרה  המשך  כי  בבירור  לראות  יכולים 
המקורית לא יביא להכשלת המבצע (למשל לפי הקלפים 

שעל השולחן), זה הזמן לחשוב על סדרה חדשה.

עליו  סדרה  באיזו  המגן  את  להדריך  יכול  אשר  חוק  אין 
לפתוח ומתי. המגן ימצא תשובות לשאלות אלה רק אם 
ישאל את עצמו בכל חלוקה וחלוקה היכן טמונים הסיכויים 

לצבור לקיחות. למשל:

♠ J5
863
AQJ952
KJ

♥
♦
♣

♠ QT6
JT95
K84
QT5

♥
♦
♣

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 1NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

נגד 3NT  הוביל השותף מערב 4♠. מהדומם - J♠. זכיתם 
 ♠T-דרום השאיר בידכם את הזכייה. המשכתם ב .♠Q-ב
ודרום הניח לכם לזכות פעם נוספת. על פי המכרז ברור 
כי אין בידו של דרום ארבעה ♠. בידי השותף – חמישה. 
כמו כן ברור לחלוטין כי המבצע זומם לקטוע את הקשר 
 .♠A-בין היד שלכם לזו של מערב על ידי עיכוב הזכייה ב

ידי  על  השותף  של  לידו  להיכנס  תוכלו  האם  שאלה: 
יש  האם  כלומר,   ?♥A-ה ידי  על  אולי  או  למשל   ♣A-ה

כניסה בטוחה לידו של  מערב?

תשובה: אין ספק כי למערב- אין A כלשהו. אילו הייתה 
כניסה בטוחה לידו, הוא היה לוקח את ה-T♠ של מזרח 
על ידי ה-K♠ ומשחק ♠ נוסף. כך היה 'מנקה' את הסדרה 

וממתין עם ה-A ככניסה לידו.

האם יש סיבה הגיונית להמשיך ב-♠?    שאלה: 
ה-♦  קלפי  סדרת  את  רואים  אתם  לא!   – ובכן  תשובה: 
האיכותית בדומם ויודעים כי ברגע שהמבצע יוציא מכם 
תחליטו  אם  גם  טובים.  שלו  ה-♦  קלפי  כל   ,♦K-ה את 
לעכב את הזכייה ב-K♦, עדיין יש למבצע כניסה בטוחה 
לדומם על ידי ה-K♣, ולכן עיכוב הדיימונד לא יעזור כאן. 

זה הזמן לשנות עמדות ולתקוף בסדרה אחרת. 
הדומם מדבר בעד עצמו. עליכם לעבור ל-♥.

 
 זוהי החלוקה כולה:

♠ J5
863
AQJ952
KJ

♥
♦
♣

♠ K9742
K42
7
9763

♠ QT6
JT95
K84
QT5

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ A83
AQ7
T63
A842

♥
♦
♣

החוזה  3NT.  אתם בהגנה (מזרח). עד כה זכיתם בשתי 
לקיחות.  שלוש  עוד  לכם  יעניק   ♥J-ב המשך   .♠ לקיחות 
ה-K♦ יהווה את הלקיחה השישית. החוזה ייכשל בשתי 
פסיבי  באופן  המשכתם  לו  קורה  היה  לקיחות. מה 
סדרת  את  ומפתח   ♠A-ב זוכה  היה  שלישי? דרום  ב-♠ 
ממשיכים  הייתם   ♦K-ב זוכים  שהייתם  לאחר  הדיימונד. 
ב-J♥, אך כבר איחרתם את המועד משום שדרום יעצור 
את הסדרה על ידי ה-A♥. אין לו צורך בלקיחות ב-♥. כל 

בריפמןאפריים בריפמן אפריים

ה אילו כלשהו A אין למערב-
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הדיימונדים שלו הפכו לזוכים. הוא מוסר שני ♠, K♦ ו-♥ 
אחד. או במילים אחרות הוא לוקח  ♠ אחד + ♥ אחד + 

חמישה דיימונדים + שני קלאבים = תשע לקיחות.
את  להחליף  האפשרויות  כך  יותר,  נמוך  שהחוזה  ככל 
ההתקפה לסדרה חדשה רבות יותר משום שיש נקודות 

רבות יותר בידי השותף. 
לדוגמה:

♠ A93
65
KJ76
AQ92

♥
♦
♣

♠ KJ8
JT93
AQ
J873

♥
♦
♣

West North East South
1♣ Pass 1NT

Pass Pass Pass

החוזה הוא 1NT. מערב (השותף) הוביל ב-2♠. המבצע 
שיחק 3♠, שמתם את ה-J♠ והוא זכה בלקיחה.

ולכן   ,♠ ארבעה  מערב  בידי  כי  העידה  הפתיחה  הובלת 
בידי דרום שלושה. שיחקתם את ה-K♠ וה-A♠ שבדומם 
 .♣K-ב אותו  ולקח   ♣2 שיחק  המבצע  בלקיחה.  זכה 
 ♦J-ו שם 2♦  מערב  ב-4♦,  המשיך  הוא  הבאה  בלקיחה 

מהשולחן. זכיתם כמובן ב-Q♦. מה עכשיו? 

הנה המערך לאחר ארבע הלקיחות הראשונות:

♠ 9
65
K76
AQ9

♥
♦
♣

♠ 8
JT93
A
J87

♥
♦
♣

ידוע כי בידי מערב עוד שני ספיידים וה-Q. כלומר, יחד 
שוב  עכשיו  תשחקו  אם  ספיידים.  שלושה  לקחת  ניתן 
ספייד, השותף אמנם יזכה ב-Q♠ ויגבה את ה-♠ האחרון, 

אך ... במה ימשיך?

הנה היד כולה: 

♠ A93
65
KJ76
AQ92

♥
♦
♣

♠ Q762
K742
932
T4

♠ KJ8
JT93
AQ
J873

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ T54
AQ8
T854
K65

♥
♦
♣

 זה המצב החדש שנוצר: 

♠ 9
65
K76
AQ9

♥
♦
♣

♠ Q7
K742
93
T

♠ 8
JT93
A
J87

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ T
AQ8
T85
K6

♥
♦
♣

כי  נניח  סדרה.  בשום  למבצע  להזיק  יכול  אינו  מערב  
בדיימונד.  וימשיך  בלקיחה  יזכה  דרום   .♣T-ב ימשיך 

מרגע זה למבצע:

בסך  קלאבים,  ושלושה  דיימונדים  שני  אחד,   ♥ אחד,   ♠
הכול שבע לקיחות – החוזה הושלם. אך הביטו מה יקרה 
אם בלקיחה הקריטית (לאחר הזכייה ב-Q♦) תחליפו את 
ההתקפה ל-J♥. אין זה משנה אם המבצע יעקוף, יעכב או 
ישים את ה-A♥. הוא לא יצליח להשלים את החוזה. אין 
חשש כי הלקיחות ב-♠ ייעלמו כל עוד ברשותכם לקיחה 
בתזמון  ה-♥,  לסדרת  ההתקפה  ב-A♦. החלפת  בטוחה 
המדויק, גרמה להבדל של שתי לקיחות! דרום יזכה ב-♠ 

אחד, ב-♥ אחד ובשלושה ♣ – חמש לקיחות בלבד. 
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°˘„Á°˘„Á
°ÂÏ†ÂÈÎÈÁ˘†¯ÙÒ‰

ß‚„È¯·
ß‚†˜ÏÁ†‰ÂÎ‰†Í¯„·†Ê¯Î‰

˙ÂÈˆ·Â˜Â†˙ÂÓ„˜˙Ó†˙ÂÊ¯Î‰
È„È·†Ô˙Â†¢‰ÂÎ‰†Í¯„·†Ê¯Î‰¢†‰¯„Ò·†ÔÂ¯Á‡‰Â†È˘ÈÏ˘‰†‰Ê†¯ÙÒ

Æ˙ÂÓ„˜˙Ó†˙ÂÊ¯Î‰·†ÌÈÂÎ‰†ÌÈÏÎ‰†˙‡†ß‚„È¯·‰†Ô˜Á˘
∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ‡˘Â‰†˙‡†ÏÏÂÎ†¯ÙÒ‰

Checkback Stayman, 4th Suit Forcing, Reverse
¨˙ÂÓ„˜˙Ó†Dbl†˙ÂÊ¯Î‰†¨≤†‰·Â‚·†˙Â˘ÏÁ†˙ÂÁÈ˙Ù

ÆÌÏÒ†˙ÂÊ¯Î‰†¨È˙¯„Ò≠Â„†Overcall

∞μ∞≠∂μμ∞∞∂∞†Ï·Ï†‰ÈÏË†¨∞μ∞≠∂μμ∞∞μ∞†„¯·Ï‚†ÈËÂÓ†∫˙ÂÓÊ‰Ï

ÆÌÈÏÈ‚¯˙Â†˙Â‡Ó‚Â„†Ï˘†ÚÙ˘
Ì„˜˙Ó†Ô˜Á˘†ÏÎÏ†‰·ÂÁ†¯ÙÒ

ÆÈ˙Â¯Á˙†Â‡
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ברצוני להודות לצוות הפאנל, שחקני ברידג' מהמובילים 
מהידע  קמצוץ  אלינו  ומעבירים  מזמנם  שתורמים  בארץ 
ומהניסיון שלהם. הפאנל רב משתתפים, ואתכם הסליחה 

על תמצות ההערות ואי הצגת חלק מהן.
ללא  ההכרזה  בעיות  לקוראים  יוצגו  פברואר  בגיליון 

הכרזותיהם והערותיהם של המומחים.
לנסות  הרמות  בכל  השחקנים  כל  את  אזמין  בפברואר 
את  אלי  לשלוח  ארבע הבעיות. תוכלו  בפתרון  את כוחם 
תשובותיכם בדוא"ל או בפקס ובגיליון מרץ אעשה השוואה 

מעניינת בין תשובותיכם לתשובות המומחים. 
קוראים שיכריזו "כמו מומחים" ישתתפו בפאנל הבא.  

 יד מס' 1
שיטת חישוב: IMP; פגיעות: אין

♠ AJ43
JT87
-
A7642

♥ 
♦
♣

West North East South
1♥ 2♣ ?

4♦ = 10     3♣ = 7
♦4 (66%מהמומחים)

דורון: לקוראים הזקוקים להסבר, ספלינטר הוא הכרזת 
קפיצה המראה קוצר והתאמה בסדרת השותף.

מעדיפים  זאת  בכל  אבל  מתלבטים  מהמומחים  כמה 
ספלינטר:

אילן ברקת: אני מתלבט בין ♣3  ו-♦4. לדעתי הספלינטר 
עדיף.

לילו פופלילוב: כנראה ♣3 יותר נכון כי זה משאיר יותר 
מרווח הכרזה לשותף מאשר ♦4. אבל אכריז ♦4 מאחר 
ואינני רוצה להיות במיעוט בפאנל ☺. [דורון: איך ידעת 

לילו שהכרזת ♦4 תככב?] 
חלק כתבו בניסוחים שונים את הטיעון המרכזי - הספלינטר 

עוזר לשותף להחליט, משחק מלא או סלם. 
אופיר הרבסט: מאפשר לשותף להחליט. ייתכן שיש לו 

יד כגון xxx KQxxx AQxx Jx ואז אפילו ♥4 לא בטוח.
לבצע  קל  ב-♦,  ערכים  אין  לשותף  אם  ידלין:  ישראל 

סלם. 

בני ליבסטר: השותף יכול להעריך את קלפיו ולהחליט על 
משחק מלא או סלם.

לוטן פישר: אם לשותפי יד של נקודות "עובדות" אשמח 
.Qx AKxxxx Axxx x  :להיות בסלם קטן. למשל

(כן,  גדול  סלם  עושים   ♠K-ו  ♥AKxxxx מול פכטמן:  רון 
אני אופטימי מטבעי).  

אפילו  מתאימה,  יד  מול  לסלם  סיכוי  יש  הרבסט:  אילן 
.Kx AKxxxx xxxx x :מינימלית כגון

דורון: ועוד כמה נקודות מעניינות:
אסף לנגי: כמובן שאם לפי ההסכם ♦3 הוא ספלינטר, אז 

♦4 צריך להיות חוסר, וזה בכלל מושלם.
מיעוט  על  מפצה  ב-♦  החוסר  ספלינטר.  בראל:  מיכאל 

הנקודות.
רון שגב: לא חושב על האפשרות להכריז Pass ולהשאיר 

Dbl של השותף. קלפי ה-♣ שלי חלשים מאד.
אנסה   ,4♥ יכריז  השותף  אם  גם  ספלינטר.  שוורץ:  רון 

שוב עם ♠4.
מוטי גלברד: יד קשה ביותר, כי יש להראות גם A♣, גם 

A♠ וגם את החוסר ב-♦.
אמשיך   4♥ יכריז  השותף  אם  וגם   4♦ ספלינטר  אכריז 

לנסות באמצעות ♠4 ואקווה שהמסר יועבר לשותף.
דורון: אל תדאג מוטי, המסר די "כבד". אפילו אני הייתי 

מבין אותו.
♣3 (33% מהמומחים)

רמז  הכרזת  היא   3♣ להסבר,  הזקוקים  לקוראים  דורון: 
ו-10+  השותף  בסדרת  התאמה  המתארת   (Cuebid)

נק'.
הכרזה  מרחב  לבזבז  אוהבים  אינם  מהמומחים  חלק 

וצופים קשיים בהכרזת השותף בגובה 4.
אלדד גינוסר: זוהי הדרך הכי גמישה להתחיל בהתייעצות 

לכיוון סלם.
חוסר.  עם  ספלינטר  לעשות  אוהב  לא  אני  (א)  רול:  יוסי 
את  תאהב  ובסוף  שלו  את  יעשה  הזמן  תשתדל!  [דורון: 

זה.]
 Cuebid (ב) לשותף תהיה בעיה לאחר ♦4 מכיוון שאין לו

נוח כאשר אני מחזיק בכל הקונטרולים.

לדורון ידלין

μ≠היכונו†לפסטיבל†הבינלאומי†ה
של†התאחדות†אילת

±±≠±≥Æ≥Æ±∞≠‰†ÌÈÎÈ¯‡˙‰† ÔÈ·

ÌÈ‡ÏÈ‚‰†ÏÎÏÂ†˙ÂÓ¯‰†ÏÎÏ†ÂÓ‡˙ÂÈ†˙ÂÈÂ¯Á˙‰
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μ≠היכונו†לפסטיבל†הבינלאומי†ה
של†התאחדות†אילת

בשיתוף†עם†התאגדות†הברידגß†הישראלית
התחרות†המיוחדת†מאפשרת†לא†רק†לשחקנים†הוותיקים†והמנוסים†להשתתף¨†אלא†גם†לתלמידי†בתי
Æהמוזמנים†להשתתף¨†לצבור†ניסיון¨†לזכות†בפרסים†ולהמשיך†ולהתפתח†בתחום†ßספר†הלומדים†ברידג

Æ≤μÆ±Æ±∞≠על†מנת†להשתתף†בתחרויות†יש†להירשם†מראש†עד†ה
עלות†החבילה†כוללת∫

לינה†©≥†לילות¨†≤†ימים®Æ†ארוחות†מלאות
Æהשתתפות†בכל†התחרויות†שיתקיימו†במהלך†סוף†השבוע

Æביטוח†Æהסעות†לאילת¨†ובחזרה†מכל†הארץ

לפרטים†נוספים†והרשמה∫
ibf@bridge.co.il††¨∞≥≠π∑π¥≥±π†≠†חנה†שזיפי

oryah@bezeqint.net††¨∞μ≤≠≥≤π≤≤π∞†≠†אוריה†מאיר
ibf@bridge.co.il††¨∞≥≠π∑π¥≥±π†≠†חנה†שזיפי

oryah@bezeqint.net††¨∞μ≤≠≥≤π≤≤π∞†≠†אוריה†מאיר

¢˙ÏÈ‡¢†È˜Á˘Ó†≠†ÔÓÂÈ·†ÂÓ˘È¯
±±≠±≥Æ≥Æ≤∞±∞†ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰

°Ì˘†ÂÁ‡†Ì‚
˙ÂÈÂ¯Á˙‰†‰˘‰† ÂÓÈÈ˜˙È†±±≠±≥Æ≥Æ±∞≠‰†ÌÈÎÈ¯‡˙‰† ÔÈ·
Æ˙ÏÈ‡†˘ÙÂ‰†¯ÈÚ·†¢˙ÏÈ‡¢†˙Â„Á‡˙‰†Ï˘†˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ·‰
˙Â¯Á˙†≠†ÂÊ†˙ÂÎ˙Ó·†˙ÓÈÈ˜˙Ó˘†˙È˘ÈÓÁ‰†˙Â¯Á˙‰†ÂÊ†‰È‰˙

Æß‚„È¯·‰†ÛÚ†¯Â·Ú†Ì‚†˙¯ÂÒÓÏ†‰ÎÙ‰˘
¯ÙÒ†¢˙ÏÈ‡¢†Ì˘·†ÌÈÏ˜˙˘†‰Â˘‡¯‰†ÌÚÙ‰†ÂÊ˘†ÌÎÓ†ÂÏ‡Ï
ÈÙÓÈÏÂ‡†‡Ï†È˙Â¯Á˙†Ë¯ÂÙÒÏ†˙ÈÏ‡¯˘È‰†˙Â„Á‡˙‰·†¯·Â„Ó†ÈÎ
˙Â·¯˙‰†¨Ú„Ó‰†„¯˘Ó†È¢Ú†¯ÎÂÓÂ†±ππ∂†˙˘·†Ì˜Â‰˘†ÛÂ‚†–
ÔÂ‚¯‡†È¢Ú†ÔÎÂ†Ë¯ÂÙÒ·†ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰†¯„Ò‰Ï†‰ˆÚÂÓ‰†¨†Ë¯ÂÙÒ‰Â
Æ®I.N.O.C©† ÈÙÓÈÏÂ‡† ≠† ‡Ï‰† Ë¯ÂÙÒ‰† Ï˘† ÈÓÏÂÚ‰† ‚‚‰
ÌÈ„Â‚È‡†ÌÚ†‰ÏÂÚÙ†˙Ù˙˘Ó†˙ÈÏ‡¯˘È‰†ß‚„È¯·‰†˙Â„‚‡˙‰
¯˙È‰†ÔÈ·†¨Ï‡¯˘È·†ß‚„È¯·‰†˙‡†Ì„˜Ï†È„Î†ÌÈÂ˘†ÌÈÙÂ‚Â
ÚÈÈÒÓ†¯˘‡†ÔÂ‚¯‡†¨†¢˙ÏÈ‡¢†‚‚‰†ÔÂ‚¯‡·†‰¯·Á†˙Â„‚‡˙‰‰
¨ÔÂÓÈ‡‰†ÈÎÈÏ‰˙†¯ÂÙÈ˘†¨˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰†˙‡ÏÚ‰†ÔÚÓÏ†ÏÚÂÙÂ
Æ˙ÂÎ¯Â·Ó†˙ÂÈÂÏÈÚÙ†„ÂÚ·Â†ÔÂÓÈ‡†˙ÂÁÓ†¨ÌÈÈÈËˆÓÏ†˙Â‚ÏÓ
Ë¯ÂÙÒ†È„Â‚È‡†≤π≠Î†„ÂÚ†¢˙ÏÈ‡¢·†ÌÈ¯·Á†ß‚„È¯·‰†ÛÚÓ†ıÂÁ
ÒÂÙÈË†¨†˙È¯ÈÂÂ‡†‰˘ÈÏ‚†¨ÛÏÂ‚†¨È·‚Â¯†¨ÌÈÈÂÏÒ†ÌÈ„Â˜È¯†∫ÔÂ‚Î
¨Ò˜Â·†˜È˜†¨ÏÂ·ËÂÙ†¨ÌÈÓ†È˜Ò†¨˘ÂÂ˜Ò†¨ÏÂ·ËÙÂÒ†¨È·ÈË¯ÂÙÒ
È‡Ë¯ÂÙÒ†ÈÙÏ‡†˙Â¯˘Ú†ÔÈ·†Æ„ÂÚÂ†‰¯ÈÚÊ†‰ÙÂÚ˙†¨†È·‚Â¯†¨‰Ë¯˜
ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒÂ†‰ÙÂ¯È‡†ÈÙÂÏ‡†¨ÌÏÂÚ†ÈÙÂÏ‡†‡ÂˆÓ†Ï†Ô˙È†¢˙ÏÈ‡¢

ÆÈÓÏÂÚ‰†Ë¯ÂÙÒ‰†˙¯ÓˆÓ†ÌÈ·¯
˙ÂÙ˙˙˘‰Ï†‰·¯†̇ Â·È˘Á†‰‡Â¯†̇ ÈÏ‡¯˘È‰†ß‚„È¯·‰†̇ Â„‚‡˙‰
˙ÂÈÂ¯Á˙·†Ë¯Ù·†ÌÈ¯ÈÚˆ‰†ÌÈ˜Á˘‰Â†ÏÏÎ·†ß‚„È¯·‰†È˜Á˘
˙¯·‚‰Ï†ÛÒÂ†ÈÚˆÓ‡Î†¨˙ÏÈ‡·†˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰†˙ÂÈ˙˘‰†¢˙ÏÈ‡¢

¯ È ‡ Ó † ‰ È ¯ Â ‡
˙ÂÂ¯˘Î†¯Â˙È‡Ï† ¨ß‚„È¯·‰†ÛÚÏ†˙ÂÚ„ÂÓ‰
ÆÌÈÈÈËˆÓ†ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒÏ†ÌÈˆÈ¯Ó˙†˙˜Ú‰ÏÂ
·Â˘Á†È˙˘†ÚÂ¯È‡†ÌÈÂÂ‰Ó†¢˙ÏÈ‡¢†È˜Á˘Ó
˜¯† ‡Ï† ÈÙÓÈÏÂ‡† ‡Ï‰† È˙Â¯Á˙‰† Ë¯ÂÙÒ·† „Â‡Ó
ÌÈÈ˜˙Ó†ÚÂ¯È‡‰†¨¯ÂÓ‡Î†Ï‡¯˘È·†ÆÌÏÂÚ‰†ÏÎ·†‡Ï‡†Ï‡¯˘È·
„ÁÈ†ÌÈÚÈ‚Ó†®Ï¢ÂÁÓ†Ì‚Â©†ı¯‡‰Ó†ÌÈÙ˙˙˘Ó†˙Â‡ÓÂ†ı¯Ó·
˙¯„‰†‰¯ÈÂÂ‡Ó†ÌÈ‰Â†˘Ó˘‰†¯ÈÚÏ†Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó†È·†ÌÚ

ÆÛÈÎÂ†È‡ÂÂ‰†¨˙ÂÙ˙Â˘Ó†˙ÂÈÂÏÈÚÙ
¨„ÁÂÈÓ·†ÌÈ˘¯Ó†Ò˜Ë†ÂÈ‰†ÚÂ¯È‡‰†Ï˘†‰ÁÈ˙Ù‰†Ò˜Ë†¨·‚‡
È„Â‚È‡†˙‡†ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰†ÌÓˆÚ†ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒ‰†˜ÏÁ†ÌÈÏËÂ†Â·
ÆÌÈ¯ÈÚˆ‰†ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒ‰†¯Â·Ú†˙˘‚¯Ó†‰ÈÂÂÁ†≠†Ì‰Ï˘†Ë¯ÂÙÒ‰
¨Ë¯ÂÙÒ‰†˙¯˘†ÂÓÎ†ÌÈ·¯†ÌÈ„·ÂÎÓ†ÂÙ˙˙˘È†‰˘‰†Ò˜Ë·
˙Â„Á‡˙‰‰†‡È˘†¨¯ÙÒ†È˙·Ï†Ë¯ÂÙÒ‰†˙Â„Á‡˙‰†Ï¢ÎÓ

Æ„ÂÚÂ†ÌÏÂÚ‰†È˜Á˘ÓÏ†˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰
˙ÂÓ„Ê‰†≠†ÌÈ‡ÏÈ‚‰†ÏÎÏÂ†˙ÂÓ¯‰†ÏÎÏ†ÂÓ‡˙ÂÈ†˙ÂÈÂ¯Á˙‰
¨ÌÈÒ¯Ù·†˙ÂÎÊÏ†Ì‚†Í‡†¨†˙ÏÈ‡†˘ÙÂ‰†¯ÈÚÓ†˙Â‰Ï†˙ÈÈÂˆÓ
≠†ÌÈ„ÏÈ‰†ÌÚ†˙ÂÎÈ‡†ÔÓÊ†˙ÂÏ·Ï†·Â˘Á†ÈÎ‰Â†˙Â„Â˜†¯Â·ˆÏ
ß‚„È¯·†„ÂÓÏÏ†ÂÏÁ‰†Â‡†ß‚„È¯·†ÌÈ˜Á˘Ó†Ì‰È„ÏÈ˘†ÌÎÓ†ÂÏ‡Ï

Æ‰˘‰
˙ÂÙ˙˙˘‰†¨‡ÏÓ†ÔÂÈÒÙ†¨‰ÈÏ†≠†˙ÏÏÂÎ†˙ÂÙ˙˙˘‰‰†˙ÂÏÚ
ÆÁÂËÈ·† ¨‰¯ÊÁ·Â† ˙ÏÈ‡Ï† ˙ÂÚÒ‰† ¨˙ÂÈÂ¯Á˙‰† ÏÎ·

≤μÆ±Æ±∞Ï†„Ú†Ì˘¯È‰Ï†Ô˙È
∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈÙÒÂ†ÌÈË¯ÙÏ

ibf@bridge.co.il††¨∞≥≠π∑π¥∏∂≤†≠†ÈÙÈÊ˘†‰Á
oryah@bezeqint.net††¨∞μ≤≠≥≤π≤≤π∞†≠†¯È‡Ó†‰È¯Â‡
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יוסי אנגל : ♣3 היא הכרזה עדיפה על ספלינטר, מכיוון 
שהיא משאירה לזוג מרווח גדול יותר לתאר את היד.

לאחר הספלינטר, קשה לדמיין יד של השותף שאתה הוא 
יקבל את ההזמנה, כך ש"אתקע" עם הכרזת ♥4  הוודאית 
שלו. [דורון: למה וודאית יוסי? השותף יכריז ♥4 רק אם 
יש "בזבוזים" ב-♦. לא?! ראה לדוגמה את הערותיהם של 

אופיר, אילן, לוטן, רונפה.] 
אלירן ארגלזי:  ♦4 אמנם מראה חוסר, אבל טווח נק' של  

6-9 או +15. לכן אתחיל ב- ♣3. 
אמיר לוין: התאמה כל-כך טובה וסיכויים לא רעים לסלם 
קטן, או אפילו גדול, ב-♥. לא רואה סיבה לנסות ולהעניש 
את היריבים ב-♣2 (על ידי הכרזת Pass). גם ספלינטר 

עם חוסר לא יקדם אותנו בשלב זה.
ארז צדיק: מה הבעיה? יש לי תמיכה ורצון לשחק לפחות 

במשחק מלא . [דורון: תקרא כמה לגלברד היה קשה!]
מדובר  האם  סיכום  צריך   .4♦ להכריז  אפשר  זק:  יניב 
אני  להיות?]  יכול  זה  עוד  מה  [דורון:  ספלינטר.  על 
ומחכה  לפחות,  מזמינה  ויד  תמיכה  המבטיח   3♣ מכריז 

להתפתחויות.

יד מס' 2 
N/S :פגיעות ;IMP :שיטת חישוב

♠ 5
A952
AK86
K943

♥ 
♦
♣

West North East South
1♦

2♣ Dbl Pass ?

2♥ = 10   Pass = 3   3♥ = 2

♥2 (81% מהמומחים)
מתלהב  אינו  המומחים  של  המכריע  הרוב  דורון: 
את  בקצרה  מתאר  הרבסט  אילן  כאשר  מהיד,  במיוחד 

הערותיהם. 
אילן הרבסט: K♣ חסר ערך ולכן זוהי יד מינימלית שלא 

שווה יותר מהכרזת ♥2.
דורון: מיכאל גם לימד אותי פרק נחמד ברפואה.

ב-♥  ההתאמה  יותר.  להכריז  צורך  אין  בראל:   מיכאל 
אינה וודאית, ו-K♣ נראה חולה. 

Pass (10% מהמומחים)
אוהב  אבל אני  הענשה,  על  בלבד חושבים  דורון: שניים 
לישראל  ברירה...).  לי  אין  מהם  אחד  (לגבי  שניהם  את 
זה אופייני מאד. ואמיר, ברוך הבא למועדון "ציפור ביד" 

(השאלה היא אם הפעם הציפור אינה קטנה מדי).

להגנה  טובים  קלפים  נכון.  שזה  מרגיש  אני  לוין:  אמיר 
וסינגלטון בספייד. בוא נתפוס אותם!!

לא,  והם  פגיעים  שאנו  פי  על  אף  מעניש  ידלין:  ישראל 
כי לא בטוח שיש לנו משחק מלא. לשותף תהיה הובלה 
גם  שאזכה.  לאחר  המשכים נוחים  יהיו  ולי  ב-♦  מוצלחת 
אם כל הקלפים יהיו נגדי, לא אפסיד יותר מדי.                                              

♥3 (10% מהמומחים)
דורון: מיכאל בראל, תן בדחיפות לאופיר וליוסי קורס קצר 

בנושא "הקלף החולה"!
למשחק  ומזמין   ♥ עם  טובה  יד  מראה  הרבסט:  אופיר 
אין  שלשותף  להיות  יכול  כי  מזה  יותר  מכריז  לא  מלא. 
ארבעה קלפי ♥ (למשל אם הוא חלש וארוך ב-♠  או אם 

אין לו הכרזה אחרת).
הוא  אם  השותף?  של   Dbl-ה מבטיח  מה  אנגל:  יוסי 
 .3♥ להכריז  אשמח  המייג'ור,  סדרות  שתי  את  מבטיח 
 Dbl-אם הוא מבטיח רק אחת מהן, אשמח להפוך את ה

לעונשין.
דורון: יוסי, לא בחרת תשובה באופן חד-משמעי ולכן אני 

מצמיד אותך לאופיר (לא נעים שהוא יהיה לבד).

יד מס' 3
שיטת חישוב: IMP; פגיעות: כולם

♠ AK87
KQJ63
K862
-

♥ 
♦
♣

West North East South
1♥

Pass 1♠ 4♣ ?

5♣ = 10     4♠ = 8   Pass = 1

♣5 (57% מהמומחים)
לסלם  סיכוי  לתת  שיש  סבורים  המומחים  מרבית  דורון: 
ומכריזים Cuebid כדי לתת גם לשותף הזדמנות להביע 
את כוונותיו בנוגע לסלם. אופיר הרבסט תיאר, פחות או 

יותר, את רחשי ליבם של כל המצדדים בהכרזה זו. 
והזמנה  ב-♠  התאמה  בבירור  מראה  הרבסט:  אופיר 
חזקה לסלם. מאפשר לשותף להכריז בקלות Cuebid גם 
 ,Cuebid אם הוא עדיין לא יודע בדיוק מה קורה. אם יכריז
  Cuebid אכריז ♣6 כדי להראות חוסר ולאפשר לו להכריז
נוסף בדרך לסלם גדול. אם לא ישתף פעולה ויכריז ♠5, 

אכריז Pass כי כנראה אין יותר.
♠4 (38% מהמומחים)

דורון: ישנם החוששים לעבור עם יד זו את גובה 4. 
אני  לי.  נותנים  לא  אבל   ,4♣ להכריז  רוצה  פכטמן:  רון 
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נמצא במצב של ניחוש מוחלט. השותף (אלא אם כן הוא 
מחזיק יד חזקה מאד) יכריז Pass, וייתכן בהחלט שנחמיץ 
סלם ואפילו סלם גדול. לעומת זאת, ייתכן שגובה 5 גבוה 
מדי. מניסיוני הדל [דורון: הדל?] למדתי כי כשצריך לנחש, 
כדאי להכריז נמוך. בפעם הבאה, שלא יפריעו לי בגבהים 

כאלה!
מוטי גלברד: הייתי רוצה להראות את החוסר ב-♣ או את 
בגובה  להכריז  לא  בכדי  אך  האחרות,  הסדרות  של  יופיין 
העץ.  על  משתיים  עדיפה  ביד  אחת  ציפור   .4♠ אכריז   5

[דורון: מוטי, גם אתה רוצה להצטרף למועדון הציפור?!]
Pass (5% מהמומחים)

דורון: אמיר, מה העדינות הזאת? אני מוכרח לסנגר עליך 
ולציין ששלחת אלי את התשובות ב- 02:00 בלילה.

אני מקווה שביום אתה אמיץ יותר.
כאלה  ניחוש  במצבי  אבל  נכון.  שמרני,  קצת  לוין:  אמיר 
שאינו  שותף  רעות,  חלוקות  זהיר.  להיות  לדעתי  עדיף 
מוגבל ויכול להיות חלש מאוד – כל אלה רומזים לי להיות 

זהיר ולא לעבור את גובה 4.

יד מס' 4
N/S :פגיעות ;TB :שיטת חישוב

♠ AT4
KJT7
8
AKQJ6

♥ 
♦
♣

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 2♥
2♠ Pass Pass ?

Dbl = 10     2NT = 6   3♣ = 2   Pass = 1

Dbl (62% מהמומחים)
דורון: קיבלתי כאן כמה ריקושטים: למה מערב התעורר 
רק בסיבוב השני? ולמה בכלל דרום הכריז רוורס? אין מה 
לעשות, זה מה שהיה בשולחן. ההכרזה הפופולרית ביותר 

כאן היא זו המשאירה את כל האופציות פתוחות.
אסף לנגי: עדיין לא ברור מה צריך להיות החוזה הסופי, 
 18-21 עם   5-4 של  חלוקה  הראיתי  שכבר  לאחר  אך 
נקודות, נשאר רק להראות לשותף גם כוח ב-♠ כדי שהוא 

יחליט מה לעשות.
ארז צדיק: למה מערב התעורר רק עכשיו כשהוא מחזיק 
ביד  לי  נראה  לא  משהו  נוחה?  בפגיעות  ה-♠  סדרת  את 

הזאת.
בני ליבסטר: משלים את תיאור היד. Dbl היא ההכרזה 
יד  עם  כעונש  להשאירו  יכול  השותף  ביותר,  הגמישה 

מתאימה. 
יניב זק: אני לא כל-כך מסכים להכרזת ♥2, אבל בהנחה 
שכך הכרזתי, אנו מחויבים למשחק מלא. ה-Dbl שלי מציע 

עונשין ומראה 3 (או 4) קלפי ♠ טובים.
 .1♣ לאחר  התערב  לא  שמערב  משונה  ידלין:  ישראל 

Dbl-שותפי יודע עלי הכול: יד חזקה עם ♣ ו-♥. לאחר ה
ערך. אני מאמין  הוא יידע גם על 3 (או 4) קלפי ♠ בעלי 

שעם כל המידע הזה הוא יידע כיצד להמשיך. 
בין  התלבטות  יש  מוזרה.  מערב  הכרזת  טל:  ודנה  נגה 

Dbl ל-Dbl .3NT משאיר את האופציה של ♣5 פתוחה. 
רון פכטמן: מראה בדיוק את החלוקה שלי ומציע להעניש. 
שכבר  מכיוון  אך   ,2NT להכריז  היא  השנייה  האפשרות 
כל  את  אשאיר   ,2♥ בהכרזת  מלא  למשחק  התחייבנו 
האפשרויות פתוחות. יש לי בהחלט יד טובה להגנה. אם 
כאשר  לקיחות  בכמה  אותם  נכשיל   ,♠ קלפי   3 לשותף 
 2♠ יבצעו  אם  מלא.  משחק  מבצעים  אנחנו  אם  ברור  לא 
שהשאיר  על  לשותף  בטענות  לבוא  אפשר  תמיד  מוכפל, 

☺ .Dbl-את ה
2NT (28% מהמומחים)

על  שמוותרת  זו  היא  פופולרית  הפחות  ההכרזה  דורון: 
אפשרות הענשה. 

אופיר הרבסט: מתאר את היד שלי ומראה את העוצר. לא 
ברור מה יש למערב, אבל עם כל-כך הרבה נקודות ב-♣ 

איני שש להכפיל ♠2 בפגיעות נחותה. 
אילן הרבסט: ממשיך בהכרזה טבעית של היד. Dbl אינו 

טוב כי השותף עשוי להכריז ♦3. 
אלדד גינוסר: קשה לי להאמין שנכשיל אותם 4 פעמים 

(כדי להרוויח בהשוואה למשחק המלא), ולכן לא אכפיל.
מפעם  יותר  נופלים  שהם  רואה  איני  קשה.  יד  רול:  יוסי 

אחת. אז נהמר וננסה לזכות ב- 8 לקיחות בעצמנו. 
רון שגב: את הכוח כבר הראיתי. עכשיו אראה עוצר טוב 

ב-♠.
♣3 (5% מהמומחים)

ביותר  הנכונה  האופציה  נראית  אינה   3♣ ארגלזי:  אלירן 
בטופ-בוטום. [דורון: אז למה בחרת בה?]

Pass (5% מהמומחים)
אינה  ידי   !?1♦ על   2♥ הכרזתי  לעזאזל  למה  לוין:  אמיר 
טובה מספיק כדי לחייב למשחק מלא מול תשובה בגובה 
1 של השותף. עכשיו, לאחר שעשיתי זאת, עלי לנחש. אני 
היה  וזה  טועה  אני  אולי  [דורון:  טוב...  שהחלטתי  מקווה 

בשעה 03:00?]
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שוורץ,  לרון  ליבסטר,  לבני  טל,  ונגה  לדנה  ברכות 
תוצאה  השגת  על  פרידלנדר  ולאהוד  פופלילוב  ללילו 

מקסימלית.

קוראים יקרים, אם יש לכם הערות, הארות או שאלות 
אל תהססו לפנות לדורון ידלין:

דוא"ל: netfar@012.net.il, נייד 052-3933453, 
פקס 03-9223593.

סה"כ 4 3 2 1 שם
40 Dbl 5♣ 2♥ 4♦ דנה ונוגה טל
40 Dbl 5♣ 2♥ 4♦ בני ליבסטר
40 Dbl 5♣ 2♥ 4♦ רון שוורץ
40 Dbl 5♣ 2♥ 4♦ לילו פופלילוב
40 Dbl 5♣ 2♥ 4♦ אהוד פרידלנדר
38 Dbl 4♠ 2♥ 4♦ אסף לנגי
38 Dbl 4♠ 2♥ 4♦ לוטן פישר
38 Dbl 4♠ 2♥ 4♦ מוטי גלברד
38 Dbl 4♠ 2♥ 4♦ מיכאל בראל
38 Dbl 4♠ 2♥ 4♦ רון פכטמן
37 Dbl 5♣ 2♥ 3♣ ארז צדיק
37 Dbl 5♣ 2♥ 3♣ יניב זק
36 2NT 5♣ 2♥ 4♦ אילן ברקת
36 2NT 5♣ 2♥ 4♦ אילן הרבסט
34 2NT 4♠ 2♥ 4♦ רון שגב
33 Dbl 5♣ Pass 4♦ ישראל ידלין
31 2NT 4♠ 2♥ 3♣ יוסי רול
28 2NT 5♣ 3♥ 4♦ אופיר הרבסט
27 3♣ 4♠ 2♥ 3♣ אלירן ארגלזי
27 Dbl 5♣ 3♥ 3♣ יוסי אנגל
12 Pass Pass Pass 3♣ אמיר לוין

טבלת הציונים והדירוג

˙ÂÈÂ¯Á˙†È˜Á˘Ï†Ò¯Â˜
‰È‚Ï·†˙È··†ÌÈÈ˜˙È†≤∞∫∞∞†‰Ú˘·†¯‡ÂÈ·†≥±

¯ÒÂ‚†„„Ï‡†≠†Ï‡¯˘È†Ï˘†ß‚„È¯·‰†˙¯Á·†¯·Á†˙Î¯„‰·†Ò¯Â˜‰
Æ˘‚ÙÓ†ÏÎ†˙ÂÚ˘†≥†ÌÈ˘‚ÙÓ†±∞†Ô·†‰È‰È†Ò¯Â˜‰

∫Ò¯Â˜·†Â„ÓÏÈ˘†ÌÈ‡˘Â‰
„È‰†˜Á˘Ó·†ÚÂˆÈ·‰†˙Â˜ÈÎË†¯ÂÙÈ˘†††‰‚‰‰†˜Á˘Ó†††˙ÂÈ˙Â¯Á˙†˙ÂÊ¯Î‰

Á¢˘†∂∞∞†Ò¯Â˜‰†˙ÂÏÚ

∞μ∞≠∑≤∞±∞¥∑†∫ÏË†Ê¯†ÔÂÓ‡†≠†‰Ó˘¯‰Ï

‰È‚Ï·†˙È·‰È‚Ï·†˙È·
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של ל המשחקים  מתכונת  שונתה  שנה  פני 
הקבוצות   12 שיחקו  בעבר  הלאומית.  הליגה 
אחד,  כל  לוחות  של 28  ארוכים  מפגשים   11
ואז עלו ארבע הקבוצות הראשונות לפליי-אוף 
העליון. השיטה החדשה כוללת שלושה שלבים. בראשון 
מביניהם משחקות הקבוצות 11 מפגשים קצרים של 14 
לוחות כל אחד. 4 האחרונות משתתפות במשחקי פלייאוף 
על הישארות בליגה, ואילו 8 הראשונות ממשיכות הלאה 
עוד  ובו  אחד  שבוע  סוף  במשך  המתקיים  העליון  לבית 
מתחברות  העליון  הבית  תוצאות  קצרים.  מפגשים   7
ארבע  תהיינה  מי  וקובעות  הראשון  השלב  תוצאות  עם 

הקבוצות המאושרות שיתמודדו על האליפות.
אנו מצטרפים למשחקים בסיבוב הראשון בבית העליון. 
בתום השלב הראשון הובילה קבוצת ברקת בהפרש גדול 
הגדולות.  ארבע  בין  מקומה  את  הבטיחה  כבר  ולמעשה 
גם קבוצת בירמן במקום השני נמצאה במצב מעולה. על 
שני המקומות הנותרים בפלייאוף התחרו ארבע קבוצות: 
אלופת 2008/09 קבוצת הרבסט; סגניתה קבוצת פישר; 

וכן קבוצות וקס ושגב.
נבחרת  חברי  התמודדו  לצפות  בחרתי  שבו  בשולחן 
עם  הרבסט  מקבוצת  בראל  ומיכאל  זק  יניב  ישראל 
זוג שלא הרבה לשתף פעולה בעבר, גלעד אופיר וניר 

גרינברג מקבוצת וקס. 
Dealer W, Vul Both

 

♠
♥
♦
♣

T983
Q42
762
JT9

 

♠
♥
♦
♣

A6
A9765
KQ984
5

♠
♥
♦
♣

KQ2
KJT8
A3
KQ64

 

♠
♥
♦
♣

J754
3
JT5
A8732

 

West East
י. זק בראל
1♥ 2NT
3♦ 4NT
5♥ 6♥

Pass

2NT היה Jacoby – מחייב למשחק מלא לפחות עם 4 
קלפי ♥ לפחות. ♦3 היה טבעי ותיאר יד מעל למינימום. 
עם 18 נק‘ בראל שאל מיד לקלפי מפתח. לאחר תשובת 
בשליט.  המלכה  וגם  אחד  אס  שחסר  ידע  הוא  שותפו 
את  להכריז  זאת  בכל  החליט  קטנה  לא  מחשבה  לאחר 

הסלם.

שאיננה  הובלה  בכל  כדאית.  הסלם  שהכרזת  ספק  אין 
זאת  לעומת   .♠ על  מפסיד   ♣ להשליך  מספיק  הכרוז   ♣
לאחר הובלה ב-♣ עליו לנחש את מצב השליטים. לרוע 
זק  יניב   .♣J הייתה  צפון  של  הטבעית  ההובלה  המזל 
החליט לשחק נמוך מהדומם. ניר גרינברג בדרום היסס 
נחתך  שני   ♣ לזכות.  צפון  של   J-ל אפשר  ולבסוף  מעט 
בידו של הכרוז שהמשיך ב-A♥ וב-♥ נמוך אל ה-J. ניחוש 

נכון והחוזה בוצע עם רווח גדול לקבוצת הרבסט. 
כיצד הגיע הכרוז להחלטה המנצחת? בסיום המשחק אמר 
היה  הראשונה  בלקיחה  דרום  של  ההיסוס  לאור  כי  יניב 
ברור כי יש לו אורך ב-♣ (והוא חושב אם ייתכן ששותפו 
הוביל מקלף בודד). עובדה זו מטה את הסיכויים לטובת 
העקיפה נגד צפון, למרות הכלל הסטטיסטי האומר כי לא 

כדאי לעקוף נגד מלכה עם 9 קלפים.

רם סופר

של המשחקים  מתכונת  שונתה  שנה  פני 

סופררם סופר רם

ליגה לאומית 2009/10

°ÌÈÁ†ÔÂ˘‡¯†˜Á˘Ó†≠†ÌÈ˘„Á†ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ

†חדש†
תשלום†בכרטיסי†אשראי
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Dealer S, Vul Both

♠
♥
♦
♣

AKT43
7
KT7
AQJ9

 

♠
♥
♦
♣

J
KT983
A9832
32

♠
♥
♦
♣

5
AQJ54
5
KT8654

♠
♥
♦
♣

Q98762
62
QJ64
7

 

West North East South
י. זק אופיר בראל גרינברג

Pass
2♥ 2♠ 4♥ 4♠

Pass Pass 5♥ 5♠
Pass 6♠ Pass Pass
Pass

מכרז תחרותי קשוח בין שתי הסדרות הבכירות. הכרזת 
הפתיחה ♥2 הראתה יד עם שתי סדרות: ♥ ומינור בלתי 
ידוע. מזרח התחרה כמובן עד ל-♥5 וגם דרום, שאין לו 
שום הגנה מפני ♥5, תמך בשותפו עד לגובה 5. החלטתו 
של גלעד אופיר להמשיך לסלם נראתה כמו ניסיון בלתי 
הקודמת.  ביד  שאבדו    IMP-ה את  ”להחזיר“  ממושמע 
לבצע  כדי  מהשותף  מדי  יותר  צריך  שלא  ייאמר  לזכותו 
הפתיחה  הובלת  ולאחר  אסים,  שני  חסרו  בפועל  סלם. 
ב-♥ לא התקשו בראל-זק למצוא את חיתוך ה-♦ והגיעו 

בחוזה  השני  בשולחן  לעומת 100+  של 200+  לתוצאה 
בתנאי  רק  אך  להפלה,  ניתן   5♥ אגב,  דרך   .5♠ של 

שההגנה תמצא במהירות את חיתוך ה-♣.

Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

KQ982
84
A
QJ873

 

♠
♥
♦
♣

A43
AQJT32
632
4

♠
♥
♦
♣

T
975
KJ9874
A92

 ♠
♥
♦
♣

J765
K6
QT5
KT65

 

West North East South
י. זק אופיר בראל גרינברג

1♠ Pass 3♣
3♥ Pass 4♥ Pass

Pass Pass

הפעם  שהסתיים  וה-♠,  ה-♥  סדרות  בין  עימות  עוד 
בגובה נמוך מהצפוי. הכרזת ♣3 של דרום הראתה שתי 
אפשרויות: 6-9 נק‘ עם 4 קלפי ♠, או 10-11 נק‘ עם 3 
קלפי ♠. שיטה זו מלאכותית מדי לטעמי, ולראיה הבלבול 
שנוצר כאן בין צפון לדרום. ה-Pass של צפון לאחר ♥3 
דבר  של  בסופו  אך  ל-♠4,  הזמנה  להראות  אמור  היה 
הורשו מזרח-מערב לשחק בחוזה נוח של ♥4 כאשר אין 

ספק ש- ♠4 הייתה הקרבה כדאית. 
הטוב  הצעד   3♥ ההתערבות  לאחר  לדעתי, 
את  במקצת  ”למתוח“  הוא  צפון  של  ביותר 
ידו ולהכריז ♠4. ראשית, עם חלוקה של 5-5 
שנית,  לביצוע.  ניתן  להיות  עשוי  זה  חוזה 
זה היה מעמיד את מזרח בפני בעיה קשה. 
הידיים  ארבעת  כל  את  רואים  אנו  כאשר 
אבל   ,5♥ היא  המנצחת  ההכרזה  כי  ברור 

מימין לשמאל: יניב זק, ניר גרינברג, מיכאל בראל, 
גלעד אופיר, רם סופר. 
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ליד השולחן כשרואים 
זו  אין  קלפים   13 רק 
הכרזה מובנת מאליה 
צפון-דרום  כי  וייתכן 
החוזה  את  ”יקנו“ 

.Dbl ב-♠4 בלי
 4♥ נגד  ההגנה  גם 
מאתגרת:  הייתה  לא 
  ♦A-ב הובלה 
שליט  ולאחריה 
של   K-ה את  שחיסל 
לא  זק  יניב  השותף. 
 11 לבצע  התקשה 

לקיחות בדרך לרווח נאה על היד וניצחון 6:24 במפגש 
כולו.

הצלחותיה של קבוצת הרבסט נמשכו גם במפגש הבא, 
שעברה.  מהשנה  הפלייאוף  גמר  של  שחזור  שהיה 
בר  ורוני  הרבסט  אילן  התמודדו  צפיתי  שבו  בשולחן 
(צפון-דרום) מול רון שוורץ וגילה אמודי מקבוצת פישר 

(מזרח-מערב).
ימין  מצד  שהמתנגד  לאחר  הבאה  היד  את  תכריז  כיצד 

פתח ♦1?
♠
♥
♦
♣

KQJ85
KQJT94
-
AK

והכרזת   Ghestem בקונבנציית  משתמש  שאתה  נניח 
♣3 כדי להראות שתי סדרות מייג‘ור. שותפך השיב ♠3 
(ללא התערבות נוספת של המתנגדים). האם היד הזאת 

שווה מהלך לקראת סלם?
 ♥A מאשר  יותר  הרבה  מהשותף  צריך  לא  שכן.  נראה 
קפיצה  היא  לברר  הדרך  קטן.  סלם  לבצע  כדי   ♠A או 
 .Exclusion Keycard Blackwood נקרא זה   – ל-♦5 
 5♥ = 0,  :♦A-ל פרט  לו  יש  אסים  כמה  מראה  השותף 
השתמש  לא  בר   – הרבסט  הזוג   .5♠ = 1, 5NT = 2
בשיטה זו ורוני בר הכריזה 4NT. לאחר תשובת שותפה 

♣5 הסתפקה ב-♠5.
בדיעבד התברר שיד זו הייתה מלכודת. החוזה ♠5 נפל 
ב-♠4  הסתפק  השני  השולחן   .♥ וחיתוך   ♠A, ♥A בגלל
כאשר  אוזן  המצב  פישר.  לקבוצת  נאה  רווח  היה  וזה 
בלוח אחר הכריזו גרינבאום – צ‘ורניי (צפון-דרום בשולחן 
שיחק  הרבסט  שאילן  בעוד  אסים  שני  בלי  סלם  השני) 
קבוצת  לטובת  חד-צדדי  ברובו  היה  ההמשך  גם   .3NT

הרבסט.

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QT
KQ953
JT3
JT6

 

♠
♥
♦
♣

97
A6
KQ9764
Q73

♠
♥
♦
♣

6543
J7
A5
A8542

 ♠
♥
♦
♣

AKJ82
T842
82
K9

 

West North East South
אמודי בר שוורץ  הרבסט

1♠
2♦ Dbl Pass 2♥

Pass Pass Pass

נמנעה  כאשר  תחילה  בהכרזה,  הצטיינה  בר  רוני 
להכריז  היטיבה  כאשר  מכן  ולאחר   2♥ של   Overbid-מ
Pass על ♥2 של שותפה. שחקנים רבים היו מסתנוורים 
מחמשת ה-♥ היפים ומעלים ל-♥3, אולם כשמסתכלים על 
ונקודות  מפסידים,  המון  מפסידים,  מגלים  הסדרות  שאר 
ומזרח   ♦K-ב הובילה  שמערב  לאחר  ואכן,  ערך.  חסרות 
עלה ב-A♦ והמשיך ♦, הוא קיבל בסיבוב השלישי חיתוך 
עם J♥ מעל השליטים של דרום. על לקיחה זו השליך אילן 
הרבסט 9♣ וכך הבטיח ביצוען של 8 לקיחות כשהמפסידים 
היחידים שנותרו הם A♥ ו-A♣. כל מי שטיפס כאן לגובה 3 

אילן הרבסט (ימין) ומולו רוני בר. עם הגב למצלמה: גילה אמודי.
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רשם תוצאה שלילית.
Dealer West, Vul Both

♠
♥
♦
♣

AK86
JT52
5
9852

♠
♥
♦
♣

QJ97543
84
AJ
T4

♠
♥
♦
♣

T
Q976
T63
AKQJ6

♠
♥
♦
♣

2
AK3
KQ98742
73

West North East South
אמודי בר שוורץ הרבסט
3♠ Pass Pass 4♦

Pass Pass Pass

ההכרזה טבעית לחלוטין, אבל אילן הרבסט קיבל דומם 
זכה  שבדומם   J-וה ב-8♥  להוביל  בחרה  מערב  מאכזב. 
בלקיחה הראשונה. אילן ידע לפי ההכרזה שלמזרח קלף 
זה  במקום   .♠AK על  ♣ מהשלכת  נמנע  ולכן  ב-♠  בודד 
מערב  מוצלח:  משחק  קו  היה  לא  זה   .K-ה אל   ♦ ניסה 
זכתה ב-A, המשיכה ♣ ולאחר שתי לקיחות ♣ של מזרח 
 ♦T בהמשך זכה גם .♦J-ל Promotion בא ♣ שלישי עם

של מזרח בלקיחה והחוזה נפל פעמיים.
ושלישית  שנייה  בלקיחה  להמשיך  היה  שעדיף  כמובן 
AK♠ ולהשליך ♣ כאשר מזרח חותך. במקרה זה הייתה 

חייבת ההגנה לדייק מאד כדי להפיל את החוזה: סיבוב 
שני של ♥ (בלי למשוך אף ♣ גבוה!), וכאשר מערב זוכה 
ב-A♦ היא משחקת ♣ אל השותף כדי לקבל חיתוך ♥. עם 
זאת, הגנה זו אינה קשה מדי בשביל שחקן ברמתו של 
שלמערב  הפתיחה  הובלת  לפי  שברור  מכיוון  שוורץ  רון 

אין קלף בודד ב-♣.
ובכל זאת, אפילו על הלוח הזה הרוויחה קבוצת הרבסט, 
 3NT הנחות בחוזה  צפון-דרום  שיחקו  השני  בשולחן  כי 

שנפל שלוש פעמים.
Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AJT65
976
AT7
63

 

♠
♥
♦
♣

Q73
A854
53
KJ98

♠
♥
♦
♣

K984
KT2
64
Q742

 ♠
♥
♦
♣

2
QJ3
KQJ982
AT5

 

North South
בר הרבסט

1♦
1♠ 2♦
3♦ 3NT

Pass

להכריז  דרום  של  החלטתו  המפגש.  את  סיים  זה  לוח 
כשירד  אופטימית.  ספק  ללא  הייתה   (Pass (ולא   3NT
הדומם התברר שישנן 8 לקיחות בטוחות ולא יותר, אך 
אילן לא התייאש. מערב הובילה ב-♣ והוא עיכב פעמיים, 
כל  את  משליך  כשהוא   ♦ לקיחות   6 והריץ   ♣A-ב זכה 
 ♣ לשמור  שניהם  החליטו  ומערב  מזרח  מהדומם.  ה-♥ 
 ♠Q בארבעת הקלפים האחרונים. חוץ מזה שמרה מערב
ו- A8♥ ומזרח – K♥ בודד ו-K9♠. מצבו של הכרוז עדיין 
 ♥A-מערב זכתה ב .♥Q חסר תקווה והוא החליט להמשיך
והפילה את ה-K♥ של שותפה. היא המשיכה ב-♣ זוכה 
ועכשיו ♠ היה מפיל את החוזה, אבל ברגע של חוסר ריכוז 
היא שיחקה ♥ שהעניק לכרוז לקיחה תשיעית. בשולחן 
 IMP 7 עוד היו  ואלה  בלבד,  חלקי  משחק  הוכרז  השני 

שקבעו ניצחון נוסף בשיעור 6:24 לקבוצת הרבסט.
בסיבוב השלישי של הבית העליון המשכנו לעקוב אחרי 

פרוייקט†¢מבט†לעתיד¢
°ßפסטיבל†הבינלאומי†לברידג

לכלל

פרוייקט†¢מבט†לעתיד¢
הוראת†ברידגß†לילדים

לאוניד גרינבאום שוקל את צעדיו בהגנה. מעברו השני של המסך: 
מיכאל צ'ורניי.
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ßההתאגדות†הישראלית†לברידג

פרוייקט†¢מבט†לעתיד¢
°ßמגיע†לפסטיבל†הבינלאומי†לברידג
˙‡†ÂÓÈ¯‰˘†ÌÈÂ„ÚÂÓ‰†ÏÏÎÏ†‰„ÂÓ†ß‚„È¯·Ï†˙ÈÏ‡¯˘È‰†˙Â„‚‡˙‰‰
°ß‚„È¯·‰†È˜Á˘†˙ÁÙ˘ÓÏ†ÌÈ˘„Á†ÌÈ„ÈÓÏ˙†˙Â‡Ó†ÂÙ¯ÈˆÂ†‰ÙÙÎ‰

ב≠±≥†בפברואר¨†יום†אß†החל†משעות†הבוקר
יתקיים†משחק†מודרך†לכלל†תלמידי†הברידגß†בארץ

ותלמידי†הפרוייקט†ביניהם
ÆÆÆלהורים¨†דוכני†מכירת†ספרים¨†הרצאות†ועוד†ßכמו†כן†יתקיימו†במתחם†הפסטיבל†סדנאות†בנושא†ברידג

הקהל†הרחב†מוזמן†להגיע†ולהשתתף†בהפנינג†ברידגß†ענק°

˙‡†ÂÓÈ¯‰˘†ÌÈÂ„ÚÂÓ‰†ÏÏÎÏ†‰„ÂÓ†ß‚„È¯·Ï†˙ÈÏ‡¯˘È‰†˙Â„‚‡˙‰‰
°ß‚„È¯·‰†È˜Á˘†˙ÁÙ˘ÓÏ†ÌÈ˘„Á†ÌÈ„ÈÓÏ˙†˙Â‡Ó†ÂÙ¯ÈˆÂ†‰ÙÙÎ‰

ßההתאגדות†הישראלית†לברידג

פרוייקט†¢מבט†לעתיד¢
יום†עיון†בנושא†הוראת†ברידגß†לילדים

בואו†להשתלב†במערך†ההוראה†הארצי†של†התאגדות†הברידגß†הישראלית

±≤Æ≤Æ≤∞±∞≠ה†¨ßיתקיים†ביום†ו
 ∞π∫∞∞≠±¥∫±μ†∫במועדון†הכדורת†ברעננה†בין†השעות

Æלילדים†ßיום†העיון†מיועד†למורים†פעילים†בבתי†הספר†וכן¨†למעוניינים†להשתלב†בהוראת†הברידג
Æלילדים†בארץ†ßעדכונים†בנעשה†בתחום†הוראת†הברידג

הרצאות†מעניינות†כגון∫†התמודדות†עם†התלמידים†בכיתה¨
שיטת†הלימוד¨†מערכי†שיעור¨†איתור†כשרונות¨†יצירת

Æהמשכיות†לתלמידים†ועוד

Æהמשתתפים†יקבלו†חוברת†מערכי†שיעור†מפורטת

Æ≤∞∞π†תחולק†תעודת†הוקרה†למורה†המצטיין†לשנת

תעודות†השתתפות†ביום†העיון†יחולקו†למשתתפים
Æ®תנאי†להשתלבות†בהוראה†בבתי†הספר©

ÔÂÈÚ‰†ÌÂÈ†Í¯Â‡†ÏÎÏ†È˘ÙÂÁ†„Â·ÈÎ

מרצים∫
דוד†בירמן†††אלדד†גינוסר†††אהרון†חכימי†††מוטי†גלברד

††גלעד†אופיר†††אוריה†מאיר†††חנה†שזיפי

Æעלות†ההשתתפות†∞∞±†ש¢ח 
Æיש†להירשם†מראש¨†מספר†המקומות†מוגבל

 לפרטים†נוספים†והרשמה∫
ibf@bridge.co.il††∞≥≠π∑π¥∏∂≤†משרד†ההתאגדות†††oryah@bezeqint.net††∞μ≤≠≥≤π≤≤π∞†¨∞∏≠π≤π∑≥≤≤†אוריה†מאיר

 לפרטים†נוספים†והרשמה∫
ibf@bridge.co.il††∞≥≠π∑π¥∏∂≤†משרד†ההתאגדות†††oryah@bezeqint.net††∞μ≤≠≥≤π≤≤π∞†¨∞∏≠π≤π∑≥≤≤†אוריה†מאיר
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קשה,  משוכה  בעוד  נתקלת  כשהיא  פישר,  קבוצת 
לנגי   – ברקת  הזוגות  ברקת.  קבוצת  הליגה  מובילת 
של  הראשון  בשלב  מצרים  ללא  שלטו  גינוסר  ופכטמן – 
הליגה. במשחקי הבית העליון הם היו קצת פחות יציבים 
אך עדיין שמרו בקלות על המקום הראשון שמעניק את 
הזכות לבחור את היריבה בחצי הגמר. אנו עוקבים אחר 
ההתרחשויות בשולחן בו ישבו בצפון-דרום מיכאל צ‘ורניי 
– לאוניד גרינבאום מקבוצת פישר ובמזרח-מערב אילן 

ברקת – אסף לנגי מקבוצת ברקת.
בהדרגה  אך  שקול,  רושם  עשתה  המפגש  התחלת 
התחיל  זה  ברקת.  לקבוצת  והולך  גובר  יתרון  הסתמן 

בבעיית ההגנה הבאה:
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K
QJ9872
KT2
432

♠
♥
♦
♣

J52
AT43
A97
KJT

West North East South
לנגי גרינבאום ברקת צ'ורניי

2♦
Pass 2♠ Pass Pass
Dbl Pass 3♦ Pass

Pass Pass

הפתיחה ♦2 הראתה 2 חלש באחד המייג‘ורים. ♠2 היה 
Pass/Correct. ה-Dbl של מערב היה Takeout והכרזת 
 Lebensohl 3 של מזרח הראתה יד חיובית לפי שיטת♦

עם 4 קלפי ♦ או יותר.
אל  נמוך   ♦ ומשחק   ♥K-ב זוכה  הכרוז  מוביל 6♥.  דרום 
 ♦K-ב קופץ  בצפון,  יושב  אתה  מהדומם.   ♦ ועוד   A-ה

ומשחק K♠ שזוכה בלקיחה. כיצד תמשיך?
 ♠A שישחק  כדי  השותף  של  לידו  להגיע  רוצה  אתה 
ויעניק לך חיתוך ♠. ברור שקלף ההובלה הוא סינגלטון 
(כי הכרוז לא ניסה להשליך על A♥) ולכן האפשרויות הן 
כיצד   .♣A או שלישי)   ♦ יש  שלשותף  (בתנאי   ♥ חיתוך 
סדרה של השותף  העדפת  על-ידי איתות  תדע? כמובן, 
על K♠ שלך (ניתן גם לאותת העדפת סדרה בשליטים).

 ♠K על  לאותת  היה  צפון-דרום  של  השותפות  הסכם 
ספירה הפוכה (קלף נמוך = מספר זוגי של קלפים). עם 
זאת, היה כבר ידוע מההכרזה שלדרום 6 קלפי ♠ בדיוק! 

זו עצה טובה לכל שותפות להסכים כי מצב שאמור להיות 
לפי  ידועה  כבר  הספירה  כאשר  יהפוך,  ספירה  איתות 

ההכרזה, למצב של איתות העדפת סדרה.
על השולחן לא ניחש לאוניד גרינבאום נכון והמשיך ב-♥ 
אבל  החוזה),  את  מפיל  היה  השותף  של   A-ה אל   ♣)
ולאחר  לחתוך  יכול  היה  לא  דרום  שליטים,  היו 5  לכרוז 

הוצאת השליט האחרון בוצע החוזה ♦3.
Dealer East, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

6
632
A7542
AJT5

 

♠
♥
♦
♣

AT98
AJ74
T9
K92

♠
♥
♦
♣

J52
Q5
KQJ63
Q73

 ♠
♥
♦
♣

KQ743
KT98
8
864

 

West North East South
לנגי גרינבאום ברקת צ'ורניי

Pass Pass
1♣ Pass 1♦ 1♠

1NT Pass 3NT Pass
Pass Pass

שותפו  של   1NT החופשית  ההכרזה  ברקת  אילן  לפי 
הבטיחה מעבר למינימום, ולכן הוא העלה למשחק מלא 
עם 11 נק‘ וחמישייה טובה ב-♦. לאסף לנגי היו 12 נק‘ 
בלבד, אך התוספות שלו היו T98♠ ו-T9♦, קלפים בעלי 
חשיבות רבה. עדיין המשחק המלא היה גבולי, אך הובלת 
הפתיחה ב-J♣ העניקה סיוע בלתי צפוי. בדרך כלל אין זה 
רעיון טוב להוביל נגד NT מסדרה בת 4 קלפים בראשות 
AJ, מה עוד שלפי ההכרזה הכוח ב-♣ נמצא אצל הכרוז, 
(הסדרה  ב-♥  הובלה  פגיע.   Overcall הכריז  והשותף 
שלא הוכרזה) הייתה מפילה את החוזה, וגם הובלה ב-♠ 

.♣J-הייתה עדיפה על ה
 K-ו- 9♦ אל ה ♦T שבידו והמשיך ♣K-אסף לנגי זכה ב
הגרועה  החלוקה  גילוי  תוך  פעמיים)  עיכב  בדומם (צפון 
בידו  ה-8  אל  ב-♠  והמשיך  נואש  אמר  לא  הוא   .(5-1)
המשיך  זה  דרום.  של   Q-וה  J-ה אל  נוסף  וב-♠  שזכה 
ב-♣ שבו זכה הדומם (צפון עיכב כדי לשמור על קשר עם 
ל-7  שהעלתה  ב-♠  נוספת  עקיפה  באה  עכשיו  שותפו). 
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ה-♠  כל  את  משך  אסף  הכרוז.  של  הלקיחות  מניין  את 
ומסר את ההובלה לצפון עם ♣ נמוך. צפון משך שני ♣ 
גבוהים ו-A♦, אך אז היה חייב לשחק ♦ אל הדומם או ♥ 

לתוך המזלג של הכרוז.
אלא  השני  ה-♣  סיבוב  את  מעכב  היה  לא  צפון  אם  גם 
משחק A♣ ו-♣ נוסף זה לא היה עוזר, כי אז הכרוז היה 
 K-וה  Q-ה אל   ♥ עם  היד  את  לדרום  ומוסר  ב-♠  עוקף 

כאשר לדרום אין ♣ לחזור אל שותפו.
נסיים כתבה זו, כמו שהתחלנו אותה, ביד של סלם קטן.

Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AT9
Q42
AQ8
AT63

♠
♥
♦
♣

3
AJ87
KJT6543
2

West East
לנגי ברקת

1♦!
2♣ 2♦

2NT 3♥
4♦ 5♦
6♦ Pass

להשיג  כדי   2/1 ההכרזה  בשיטת  לשימוש  יפה  דוגמה 
נק‘   9 עם  הפתיחה  הכרזת  השותף.  של  ידו  על  מידע 
במצב פגיע תעורר אולי תהיות, אך חשוב לדעת שהכרזת 
מייג‘ור  בסדרת  קלפים   4 עם  ראשון  במושב   Preempt
צדדית אינה טובה. הכרזת הפתיחה של ברקת תואמת 
בסיבובי  בעיות  לו  צפויות  לא  ובנוסף   “20 ה-  ”חוק  את 

ההכרזה הבאים.
ומבטיחה  מלא  למשחק  מחייבת   2♣ התשובה  הכרזת 
לפחות 4 קלפים בסדרה. ההכרזה 2NT ממשיכה לגשש, 
ועכשיו הראה מזרח את הרביעייה שלו ב-♥. לאחר ♦4 
(מזמין סלם ומבקש Cuebid) מזרח הרגיש שכבר ”עשה 

מספיק“ והכריז ♦5. 
מערב ידע שלשותפו יד מינימלית, אך הוא גם ידע ששותפו 
האדומות,  בשתי  וארוך  השחורות  בסדרות  מאד  קצר 
ולכן כל 16 הנק‘ שלו עובדות ללא שום בזבוז (אילו היינו 
היד  שחורות  במלכות  האדומות  המלכות  את  מחליפים 
הייתה שווה הרבה פחות). הוא החליט נכון להכריז ♦6 
התחלקה  השליט  שסדרת  לאחר  בקלות  בוצע  והסלם 
2-1 וה-♥ הרביעי נחתך בדומם. זה היה רווח גדול בדרך 

לניצחון גבוה 8:22.
היו  כבר  העליון  הבית  משחקי  של  הראשון  היום  לאחר 
כמעט  שנכנסו  והרבסט)  בירמן  (ברקת,  קבוצות  שלוש 

קבוצות  נלחמו  הנותר  המקום  על  לפלייאוף.  בוודאות 
היה  נראה  הסיום  לפני  אחד  מחזור  ופישר.  וקס  שגב, 
הובסה  היא  אך  רביעית,  לסיים  עומדת  שגב  שקבוצת 
במפגש האחרון 24:6 על ידי קבוצת וקס (שבינתיים כבר 
להספיק  יכולה  הייתה  זו  תוצאה  גם  מהתמונה).  יצאה 
לקבוצת שגב אם קבוצת פישר הייתה מפסידה בהפרש 
של  אמיצה  סלם  הכרזת  אך  בירמן,  קבוצת  נגד  גבוה 
ההפסד  את  צמצמה  האחרון  בלוח  ממש  אמודי  גילה 
ל- 16:14, והעלתה את קבוצתה לפלייאוף. שם נבחרה 
בחצי  נגדה  לשחק  ברקת  קבוצת  על-ידי  פישר  קבוצת 
הגמר, בעוד קבוצות בירמן והרבסט יתמודדו על המקום 
השני בגמר. דיווח נרחב על משחקי הפלייאוף – בירחון 

פברואר.

אסף לנגי (ימין) משתף פעולה עם אילן ברקת (שמאל).

דוד בירמן (שמאל) משתף פעולה עם גלעד אלטשולר נגד הזוג 
לזר-צ‘רטוק.
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את המדור הזה "ירשתי" מגלעד אופיר, שהצליח להכניס 
ההתאגדות  של  הרשמי  לביטאון  ומרעננת  צעירה  רוח 

הישראלית לברידג'. בכוונתי להמשיך בדרך זו. 
מטרת המדור היא להכיר את המועדונים השונים ברחבי 
הארץ ואת הייחוד של כל אחד מהם. הברידג' הוא כמובן 
הדבק המאחד את כולנו, אך בכתבות אלה אנסה להביא 
גם את הצד החברתי והאישי, כי מועדון ברידג' אינו רק 
מקום שבאים לשחק בו, אלא גם מקום מפגש של אנשים 

מכל הקשת החברתית ומכל הגילאים. 

מועדון הברידג' אשדוד
במתכונת  הפועל  חברים  מועדון  הוא  אשדוד  הברידג'  מועדון 

מיוחדת במינה.
אז איך הכול התחיל?

המועדון הוקם בשנות השבעים. עם ראשוני מקימיו ושחקניו נמנו 
דן דיבון ז"ל, דוד סולטן ודוד סודרי. הוא מצא בית קבוע (לאחר 
שנדד בין מתנ"סים ובתי ספר שונים) במתחם בית-הספר ארזים, 

המשמש ביתו זה 9 שנים.
לא תאמינו, אבל החבר'ה פה עובדים בהתנדבות!

אחת  הנבחרים  הנהלה,  חברי  על-ידי  מתופעל  אשדוד  מועדון 
לשנתיים ופועלים בהתנדבות מלאה. 

היו"ר הנוכחי שמוליק שפינר מספר: "נבחרתי לתפקיד בדצמבר 
2008, ואני מרגיש כאילו אני עושה פה 'מילואים'. באתי לתקופה 
המועדון  למען  רבות  שעות  משקיע  ואני  שנתיים,  של  מוגדרת 
מתוך תחושת שליחות ותרומה לחברה, בידיעה שכעבור שנתיים 
ייבחר/יתנדב חבר אחר, שישקיע גם הוא מכל הלב למען הצלחת 
המועדון וקידומו הן מההיבט המקצועי של הברידג' והן מבחינה 

חברתית."
התפעוליות  בהוצאות  הורדה  המאפשר  מחושב,  כלכלי  ניהול 
מאפשר  בהתנדבות,  מתבצע  שהניהול  לעובדה  נוסף  השוטפות, 
מכל  משמעותית  במידה  נמוכים  משחק  דמי  מהחברים  לגבות 
ובכיבוד  חמה  בשתייה  מלווה  המשחק  לכך,  נוסף  אחר.  מועדון 

קל חופשיים.
ברידג' יום יום

המועדון פועל בערבים במשך כל השבוע, כאשר יומיים מתוכם 
מוקדשים לקורסים והשתלמויות. ישנה גם פעילות בוקר שלוש 

פעמים בשבוע.
"אנו שוקדים גם על תכניות המשחקים, שהן אכן מגוונות: ישנן 
תחרויות קבוצות, תחרויות VP, תחרויות יחידים - כל אלה לצד 

".IMP-ו  TB התחרויות הרגילות
רוב  התחרויות הן תחרויות סדרתיות הנושאות פרסים.

"גם תכנית מבט לעתיד - הוראת ברידג' למתחילים, שאנו חלק 
ממנה, מהווה הצלחה כבירה. בעקבות ההיענות הרבה שלה זכינו 
פתחנו שני קורסי מתחילים בחינם, ואנו מתכננים לפתוח יום נוסף 

בשבוע למשחק עבור התלמידים החדשים."
הדור הבא-  ברידג' לצעירים 

שחקני  לקידום  רבות  ופועל  פעל  באשדוד  הברידג'  מועדון 
הברידג' הצעירים. המועדון מהווה חממה לצעירים, נותן אווירה 
חמה וחש גאווה רבה בהצלחתם. ואכן, חברי המועדון הצעירים 
(ערן ואורי אסרף, גלעד אופיר, עידן גרינבאום) היו שחקני מפתח 
לבתי  אירופה  באליפות  זהב  במדליית  שזכתה  ישראל  בנבחרת 

ספר בשנת 2002. שחקנים אלה השתתפו מאז בנבחרות רבות 

פאורשירי פאור שירי
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ובפעילויות ברידג' אחרות, והביאו גאווה רבה למועדון.
אבל זה לא נגמר כאן: בשנה שעברה המועדון סבסד כמעט באופן 
את  ולפתח  להמשיך  מתכוון  והוא  לילדים,  מתחילים  קורס  מלא 
התחום. המועדון גם תומך בחוג ברידג' המתקיים זו השנה השנייה 

בבית-ספר יסודי בעיר וכן בקורס חדש נוסף שנפתח.
"יש לנו הרגשה שיש עוד המון מה לעשות בנושא ברידג' לילדים, 
את  לקדם  כדי  מאמץ  כל  ונעשה  מלאה  תמיכה  ניתן  מצדנו  ואנו 

הנושא." 
וחוץ מברידג'...

מועדון אשדוד הוא לא רק מועדון ברידג', אלא גם מועדון חברתי 
. למשל: 

* בכל חג  חוגגים החברים במועדון בהרמת כוסית עם 
כיבוד בשפע.

ההולדת  ימי  המודעות  בלוחות  מתפרסמים  חודש  מדי   *
של החברים.

מפוארת  במסיבה  החברים  חוגגים  בשנה  פעם   *
המסובסדת על-ידי המועדון.

* מדי שנה יוצאים החברים לנופשון, המסובסד אף הוא 
על-ידי המועדון. 

ועוד ועוד...

לסיכום
בשביל  חם  בית  להיות  ימשיך  אחד  מצד  שהמועדון  היא  תקוותנו 
חבריו, ומצד שני ישמש כאבן שואבת לבני נוער, ושכולם יראו בו 

מקום לבילוי ולמשחק ברידג' .

שתפו אותי
יש לך סיפור מעניין? זה המקום.
סיפורים וחוויות אישיות מהמועדון או ממשחק ביתי

משהו שיכול לעניין את קהל השחקנים
כל אלה ועוד יתקבלו בברכה

shirifaur@hotmail.com נא לכתוב בשורת הנושא: ברידג' לבטאון

˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡†˙ÂÈ˜ÏËÈ‡†˙ÂÂÎÓ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡†˙ÂÈ˜ÏËÈ‡†˙ÂÂÎÓ

‚¢¯†‰Ò¯Â·†¨ÌÈÏ˘Â¯È†¨È˘È†˙Ó¯†¨ÌÈÂÏ‡†˙ÂˆÂÁ†∫˙Èˆ¯‡†˙˘¯www.kedmagift.co.il
ÌÈÁ†˙ÁÈ˘

±∏∞∞≠≥≥≥≠±±∞

SAECO XSMALL
˙ÈÂÎÒÁ‰†‰ÂÎÓ‰
°°°ÌÏÂÚ·†‰Ë˜‰Â

Æ˙ÁÂË≠˙ÈËÓÂËÂ‡†‰ÂÎÓ
Æ„·Ï·†Á¢˘†∞Æμ†‰Ù˜†ÒÂÎ†˙ÂÏÚ
Á¢˘†≥¨ππ∞†ÔÂ¯ÈÁÓ†¯ÈÁÓ

„ÁÂÈÓ†¯ÈÁÓ
Á¢˘†≥¨±π∞†ß‚„È¯·‰†È¯·ÁÏ

SAECO VIA VENETO
¨ÌÈ„ÂÙÂ†ÔÂÁË†‰Ù˜†¨˙È„È†‰ÂÎÓ
Æ¢Â˜‡Ò¢Ï†È„ÂÁÈÈ†‰Ó¯˜†ËËÙ†ÌÚ

ÆÈËÓÂËÂ‡†ÛÈˆ˜ÓÏ†‰ÈˆÙÂ‡
Á¢˘†±¨≥π∞†ÔÂ¯ÈÁÓ†¯ÈÁÓ

„ÁÂÈÓ†¯ÈÁÓ
Á¢˘†∏ππ†ß‚„È¯·‰†È¯·ÁÏ

NAUTILUS
ÆÌÏÂÚ·†˙ÈÂÎÒÁ‰†˙ÂÏÂÒÙ˜‰†˙ÂÎÓ
Æ„·Ï·†Á¢˘†±Æ∑π†‰Ù˜†ÒÂÎ†˙ÂÏÚ
°˙È··†ÍÏˆ‡†È˙ÂÎÈ‡†È˜ÏËÈ‡†‰Ù˜
Á¢˘†±¨¥π∞†ÔÂ¯ÈÁÓ†¯ÈÁÓ
˙ÂÓÈÚË†˙Î¯Ú†ÏÏÂÎ
„ÁÂÈÓ†¯ÈÁÓ

Á¢˘†±¨∞≤∞†ß‚„È¯·‰†È¯·ÁÏ
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ברידג' בבית הספר 
היסודי בשמשית 

זך עומר

וקיבוץ  המוביל  צומת  בקרבת  בצפון  קהילתי  יישוב   – שמשית 
ביישוב  משפחות.  כ-550  ומונה   2000 בשנת  הוקם  הסוללים, 
וכן  היישוב  ילדי  לומדים  שבו  היסודי "רעים"  הספר  בית  הוקם 

ילדי קיבוץ הסוללים.
מעטים,  ברידג'  שחקני  ביישוב  היו  לאחרונה  עד  מפתיע  באופן 
מתוכם שלושה בלבד משחקים במועדונים באזור (כרמיאל וקרית 
טבעון). אחד מהם, זך עומר, יזם את הקמתה של קבוצת ברידג' 
בבית הספר במסגרת פרויקט "הדור הבא" של התאגדות הברידג' 

שמטרתו להטמיע את לימוד הברידג' בבתי הספר בארץ. 
את  הרימה  אילת,  חדווה  בשמשית,  "רעים"  הספר  בית  מנהלת 
הכפפה. בתיאום מלא עם אוריה מאיר, רכזת פרויקט "הדור הבא" 
קבוצות  שתי  הספר  בבית  נובמבר  בחודש  נפתחו  בהתאגדות, 
הלומדות ברידג' במקביל בהנחייתו של זך עומר. הקבוצות הן של 
המצטיינים  לקבוצת  השייכים  ה'-ו'  מכיתות  ותלמידות  תלמידים 

במתמטיקה  מיוחדת  העשרה  תכנית  במסגרת  הספר.  בית  של 
התלמידים  קיבלו  אלה,  לתלמידים  הספר  בבית  הניתנת  ומדעים 
את אפשרות הבחירה להוסיף מפגש בן שעתיים אקדמיות לשבוע 
מתוך  תלמידים  כ-25  תחרותי.  ברידג'  לימוד  לטובת  הלימודים 
והצטרפו  זו  אפשרות  בחרו  ה'-ו'  בכיתות  המצטיינים  קבוצת 

לנבחרת הברידג' הראשונה של בית הספר. 
המטרה הראשונית שהוצבה: תחרות בתי הספר במסגרת פסטיבל 
יעד  הקרוב,  בפברואר  שיתקיים  בתל-אביב  הבינלאומי  הברידג' 
שאפתני לאור הזמן הקצר (3 חודשים) העומד לרשותן של שתי 
הקבוצות. יעד זה מעורר אמביציה ורצינות רבה בקרב השחקנים 

הצעירים. 
השיעורים משלבים לימוד תיאורטי של כללי המיני-ברידג', עדיין 
באמצעות  תרגול  עם  יחד  הסטנדרטיות,  הברידג'  הכרזות  ללא 
בורדים מוכנים מראש. הורי התלמידים יוזמנו ללוות את הילדים 
שישתתפו בתחרויות הפסטיבל במסגרת תכנית יזומה של מארגני 

הפסטיבל המיועדת למשפחות הילדים.
הארוכה  בדרך  ראשונה  תחנה  רק  כמובן  הוא  הברידג'  פסטיבל 
לחברות  המניין,  מן  ברידג'  לשחקני  התלמידים  את  להפוך 

בהתאגדות ולהשתתפות קבועה בתחרויות מקומיות וארציות. 
בתחילת  ממש  שמשית  "רעים"  בית-ספר  של  הברידג'  קבוצת 
דרכה, כמו גם קבוצות בבתי ספר אחרים ברחבי הארץ במסגרת 
פרויקט "הדור הבא". מבחינת הפרויקט זוהי בעיקר שנת היערכות 
בשנת  המשתתפים  הספר  בתי  של  משמעותית  הרחבה  לקראת 
הלימודים הבאה. נמשיך לעדכן אודות התקדמות הדור הבא על 

גבי דפים אלה בחודשים הבאים...  

מ העשרה תכנית במסגרת הספר. 

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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כמה לקיחות בעבור 
מחדל?

איתן לוי

או ה אחת  לקיחה  הוא  מחדל  על  העונש  אם 
שתיים? התשובה לשאלה זו היא "כן, אבל 
מכיוון  המוזרה  התשובה  זוהי  תמיד!".  לא 
אפילו  או   2  ,1 ב-0,  מחדל  להעניש  שניתן 
תחרות  כמנהל  שלי  השיא  בנסיבות.  תלוי  לקיחות,  יותר 

הוא 5 לקיחות!
מחדל נהיה מבוסס (ובר-ענישה) כאשר הצד שביצע מחדל 
אז  עד  הבאה.  ללקיחה  קלף  משחק  שותפו)  או  (השחקן 
ונלקח  ששוחק  הקלף  (אך  עונש  ללא  מחדל  לתקן  ניתן 

בחזרה הופך לקלף עונשין אם המחדל בוצע על-ידי מגן).
אם המחדל מבוסס אז ישנו עונש אוטומטי, בין אם המחדל 
לקיחה  כלל  בדרך  הוא  זה  עונש  לאו.  אם  ובין  לנזק  גרם 
אחת המועברת לצד החף, אך אם השחקן שביצע מחדל 
גם זכה בלקיחת המחדל, אז מעבירים שתי לקיחות. אם 
בלקיחה  או  המחדל  בלקיחת  זכה  לא  מחדל  שביצע  הצד 

כלשהי לאחר מכן, אז לא מעבירים אף לקיחה.
לעתים קרובות הלקיחה (או הלקיחות) המועברת לצד החף 
פשוט משיבה לקדמותה את התוצאה שהייתה מתקבלת 
לולא בוצע המחדל. משמעות הדבר היא למעשה, שהצד 
מרוויח.  אינו  החף  והצד  "נענש"  אינו  עבירה  שעשה 

לשחקנים קשה להבין את זה, אבל זה מה שאומר החוק.
מנהלי  על-ידי  המכונה  אחר,  חוק  להפעיל  ניתן  זאת,  עם 
תחרויות "החוק לעשיית צדק". מבחינה בסיסית זה אומר, 
שבעוד ששחקן אינו חייב להפסיד בגלל המחדל שלו, הוא 
אינו יכול להרוויח מהמחדל שלו. אם למשל שחקן מרוויח 
שלוש  להעביר  יש  אז  מהמחדל,  כתוצאה  לקיחות  שלוש 

לקיחות לצד השני.

בין  במפגש  לשולחן  שנקרא  התחרות  מנהל  הייתי  אני 
נורווגיה לאירלנד באליפות אירופה לנשים בוורשה 2006, 

וזו הייתה החלוקה:

Board 4. Dealer West .Both Vul.
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אף על פי שהחוזה הנורמלי של מזרח-מערב הוא ב-♠  (15 
 ,♠ שליט  עם  לקיחות   10 ביצעו  נשים  קבוצות   22 מתוך 
שישבה  הנורווגית  השחקנית  ב-♠4),  משחקות  כשחלקן 

.1NT במערב שיחקה בחוזה
היא   .♣J עם זכתה בלקיחה  והכרוז  נמוך  הובילה ♣  צפון 
ב-2♠  המשיכה  היא  בדומם.   K-ה אל  נמוך   ♥ שיחקה 
הכרוז   ♠Q שיחקה צפון  כאשר  וב-5♠.   A-ה אל  מהדומם 
של   A-ה אל   ♣K הובילה  וצפון  מהדומם,  נמוך  שיחקה 
הכרוז, ששיחקה את ה-♠ האחרון שלה אל ה-A של מזרח. 
בלקיחה זו השליכה צפון ♦2! ♠ שוחק מהדומם ועכשיו צפון 

שלפה J♠ וזכתה בלקיחה. 
"!TOURNAMENT DIRECTOR" לאחר שביררתי את 
העובדות הוריתי להן להמשיך לשחק. מובן מאליו שהכרוז 
כיצד  להאמין  מבלי  והתבוננה  מכך  מרוצה  בלתי  הייתה 
צפון-דרום גובות את הלקיחות שלהן ב-♣ וב-♦ כדי להפיל 

את החוזה 1NT בשתי לקיחות.
ברור כי זה היה הזמן להפעיל את "החוק לעשיית צדק". 
ב-5  זוכה  הייתה  מערב  המחדל,  את  צפון  ביצעה  לולא 
הלקיחות שלפני המחדל ובעוד 5 לקיחות נוספות (שלושה 
הועברו  לכן  מותרת).  העקיפה  כאשר   ,♥ ושני  גבוהים   ♠
והתוצאה  מזרח-מערב,  אל  מצפון-דרום  לקיחות  חמש 

.1NT+3-1 לNT-2-שונתה מ
ישראל  נשות  ידי  על  גם  שוחקה  חלוקה  אותה  אגב,  דרך 
לקיחות  ביצעו 10  הצדדים  שני  זה  במפגש  איטליה.  נגד 
בעוד  מלא,  משחק  הכריזו  האיטלקיות  אך   ,♠ שליט  עם 

הישראליות שיחקו בחוזה ♠1 עם 3 לקיחות עודפות!
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מספר 271 ינואר 2010
עורכת: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל‘ 03-9794862, פקס: 03-0794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: ינואר - מרץ 2010
מרץפברוארינואר
2-1

9
17

22
23

פיינל- פור ופליי- אוף ליגה 
לאומית 

זוגות סניורים- מחוזי
סימולטנית ארצית-

עד אמן ארד
זוגות סניורים-חצי גמר

זוגות סניורים גמר

פסטיבל הברידג‘ 27-18
הבינלאומי - 44

6

7

 19

20

זוגות מעורבים – מחוזי

סימולטנית ארצית

זוגות מעורבים חצי גמר

זוגות מעורבים גמר

ברגע האחרון !
קבוצת ברקת זכתה באליפות ישראל לקבוצות 2009

שחקני הקבוצה : אילן ברקת, אסף לנגי, יוסי רול, רון פכטמן ואלדד גינוסר.

הקבוצות של יצחק קלר ושל עופר טל זכו בתחרות המבחן לעליה לליגה לאומית 2010.
כל הכבוד לזוכים.

הגשת מועמדות לתפקיד
קפטנים של נבחרות ישראל

בחודש יוני – יולי, 2010 ישתתפו נבחרות ישראל הפתוחה, נשים וסניורים
באליפות אירופה שתתקיים באוסטנד בלגיה.

מעומדים הרואים עצמם מתאימים לשמש כקפטנים של נבחרות ישראל (פתוחה, נשים וסניורים)
מתבקשים לפנות לועדת סגל.

למייל של יו“ר ועדת הסגל, אורי גלבוע:
uri@gilboa-law.co.il 

עד לתאריך ה-31 לינואר 2010.
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45 מועדון ”גת“ ירושלים
 תחרות ארצית ע“ש צבי בקר ז“ל

 ביום שישי π≥ בינואר ∞±∞≥
 סיבוב אחד של ∞≤ ידיים החל משעה ∞± בבוקר 

השופט ברי אבנר
 גביעים לשלושת המקומות הראשונים

Æהמחיר∫ ∞∂ ₪ לשחקן
 לפרטים והרשמה∫ 

∞μ≤≠¥∏±∑∑∑∏   מיקי איסנר 
 ∞μ≤≠≥π¥π∞∑¥  גראפי עירית 

 מועדון החברה ”נעמת“
Æרח‘ שלום עליכם ∞± פינת ז‘בוטנסקי מול מלון ”ענבל“ ירושלים

חניה ללא תשלום בגן הפעמון ובתיאטרון ירושלים

מועדון חיפה≠כרמל
רח‘ מחניים מרכז הכרמל

מזמין אותך לתחרות ארצית לזכרו של אורן שלמה
Æידיים ≥∞ Æ±∞∫∞∞ שעה ±∂Æ∞±Æ±∞ ביום שבת

מחיר ההשתתפות ∫ ∞μ ₪ לשחקן

פרסים כספיים 
₪ ± μ∞∞ מקום ראשון

מקום שני ∞∞≤ ₪
מקום ראשון מתחת לממוצע ∞∞± ₪

חובת הרשמה מראש טלפקס∫ ∑≥∞±∞±∏≠¥∞
∞π∫μ∞ המקומות למזמינים מראש ישמרו עד שעה

סניף חיפה  הרץ וסניף הקריות
מזמינים אותך לתחרות ארצית צפון חדש

בחסות מתנ“ס רמת אלון
ביום שישי ∞±∞≥πÆ∞±Æ≥ בשעה ∞∞∫∞±

באולם החדש של מתנ“ס גושן¨
קרית מוצקין¨ שד‘ גושן ≥∂ פינת קק“ל

מושב אחד ∞≤ חלוקות
חישוב תוצאות במקום¨ נקודות אמן ארציות

גביעים לשלושת הזוגות הראשונים
Æלשחקן ₪ μ∞ ∫ דמי השתתפות

∞μ≤≠≤∂π±¥∂∑ ∫ ראובן הרץ
∞μ∞≠∂≤≥≤∑±≥ ∫ישראל וייס

או בטופס הרשמה באתר הקריות
wwwÆmich≠amitÆcom

מועדוני הברידג‘ קאנטרי רעננה
ומועדון השרון

תחרות ארצית ≥ מושבים של ¥≥ חלוקות
תתקיים במועדון ”כדורת“ רעננה¨

רח‘ דוד אלעזר¨ רעננה
ימי ג‘∫ π± בינואר ו≠∂≥ בינואר ∞±∞≥

שעת ההתחלה ∞∞∫∞≥
נקודות אמן ארציות¨ גביעים לזוכים

חניה חופשית
ההרשמה מראש חובה∫

∞∑∑≠μ≤μ≥∞∞±
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Lead ♠2. I ducked the eight and declarer won the 
trick, ruffed a heart, drew trumps and claimed 11 
tricks.

The full hand:

 ♠
♥
♦
♣

J32
JT83
Q2
AJ94

 

♠
♥
♦
♣

AK765
KQ64
T5
A7

♠
♥
♦
♣

T98
A7
A843
6532

 ♠
♥
♦
♣

Q4
952
KJ976
QT8

 

"You are a calf," said my partner.
One does not have to be so critical of unsuccessful 
moves. The location of the queen of spades at the 
first trick was not obvious. It is not so clear-cut that 
North will have elected to underlead his jack of 
trumps.

Let us imagine a slightly different card layout.

 ♠
♥
♦
♣

532
QT83
Q2
AJ94

 

♠
♥
♦
♣

AK765
KJ64
T5
A7

♠
♥
♦
♣

T98
A7
A843
6532

 ♠
♥
♦
♣

Q4
952
KJ976
QT8

 

This time we cover the eight with the queen. 
"You are a calf," our partner will say when 
declarer plays to ruff the fourth heart and we 
can no longer overruff!

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com

“Playing Bridge”
A cleaning woman was applying for a 
new position. When
 asked why she left her last employment, 
she replied, “Yes, sir, they paid good 
wages, but it was the most ridiculously 
undignified place I ever worked.
They played a game called 
Bridge, and last night a lot of 
folks were there. As I was about 
to bring in the refreshments, I heard 
a man say, “Lay down and let’s see 
what you’ve got.” Another man said, 
“I’ve got strength but no length.”
Another man says to the lady, “Take your hand off 
my trick!”
I pretty near dropped dead just then, when the lady 
answered, “You jumped me twice when you didn’t 
have the strength for one raise.”
Another lady was talking about protecting her honor 
and two other ladies were talking and one said, 
“Now it’s time for me to play with your husband and 
you can play with mine.”
Well, I just got my hat and coat and as I was leaving, 
I hope to die if one of them didn’t say, “Well, I guess 
we’ll go home now. This is the last rubber.”
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In “Jornalinho”, in Portugal, I found a story 

which tells us a lot about the instant choices we 

make. One day, a calf had to cross a wild forest 

to return to his grazing land. Being an irrational 

animal, it picked a difficult path, full of turnings 

and going up and down hills.

The next day, a dog that was walking in the 

same area decided to travel along the same path 

through the forest.  Then a sheep that was the 

leader of his flock came, and when he saw the 

well-trodden path he made his followers walk 

along it too.

Later, lots of people started to use this path.  They 

came and went, turned right and left, climbed 

up and down, avoided obstacles, complaining 

and cursing; and they were right. But they did 

nothing to find another way through.

As more people passed along it, the path became 

wider. The poor animals grew tired carrying 

heavy loads. They had to walk for three hours 

on a journey that would have taken only thirty 

minutes, if they hadn’t followed the path opened 

first by the calf. Many years passed and the path 

became the main street of a village and then the 

main street of a town. Everybody complained 

about the traffic because the route was the 

worst possible.

Meanwhile, the old and wise forest laughed at all 

the people who blindly followed the well-trodden 

path, without questioning whether it was the 

best choice.

We make too many mistakes in defence. But even 
champions make mistakes.
I have often heard the question: "how can I avoid 
the simple ones?"

Simple mistakes often result from a lack of 
concentration. There is a remedy for that: there 
are various techniques that can improve our 
concentration. Another reason is sheer laziness. 
We make a superficial judgement relying on our 
own routine and reflexes. We play like a calf; that 
is, a slow, awkward, ineffective player dependent 
on thoughtless routine. How can we eliminate this 
bad habit? We have to force our mind to continuous 
mental effort. At the beginning, it will require a 
considerable effort. After some time, the mental 
effort will become automatic. 
All calf-like reactions are assigned to myself. It is 
a useful convention, since the reader should be very 
satisfied to find a better solution than the author.

Be Fair to the Calf (1)
It is not always the case that an unsuccessful 
move can be classified as a mistake. From time 
to time, it is a matter of a correct guess.

None Vulnerable, Pairs

West North East South
1♠ Pass 2♠* Pass
3♥ Pass 4♠ Pass

Pass Pass   

* - constructive

♠
♥
♦
♣

T98
A7
A843
6532

♠
♥
♦
♣

Q4
952
KJ976
QT8

 

Krzysztof Martens

PAOLO COELHO STORIES
HOW THE PATH WAS OPENED
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