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דבר המערכת

זכיתי  מאז  להן  חלפו  שנים  שמונה  רץ!  שהזמן  איך 
לראשונה להוציא לאור את הביטאון שלנו – הברידג'. 

האזרחית  השנה  ובפרוס  עבורי,  זה  חשוב  אירוע  לכבוד 
החדשה, אני מבקש לברך ולהביע תודות לכל העוסקים 

במלאכה.
אין כאן מכונות אוטומטיות אשר ממלאות פקודות שהונחתו 
עליהן. אין זה ברור מאליו כי במשך שמונה שנים, בדיוק 
אנשים  המנויים.  לבתי  הביטאון  מגיע  חודש,  מדי  נמרץ 
מסורים, מוכשרים וטובים טורחים ומשקיעים את המיטב 
ואחריות  שליחות  תחושת  אותם  שמלווה  תוך  שבהם, 
ראויים  והם  הביטאון,  להוצאת  שאחראים  והם  לדבר. 

לטפיחה אוהבת על השכם.
המדיה  ממנהלת  אתחיל  הללו?  המוכשרים  האנשים  מי 
מטילדה  סופר,  רם  הלשוני  העורך  דרך  ברינגס,  רוית 
הכתבים,  את  לאות  ללא  ודוחפת  שמתאמת  פופלילוב 
חופן תודות למערכת רכש המודעות בראשותה של חני 
המעצב  של  והמוכשרות  האמונות  לידיו  ועד  חיימוב, 

הגראפי לילו פופילילוב. 
השנה זכינו "מערכת הביטאון" בשותפות ומעורבות של 
ומזמנם  מניסיונם  שתורמים  עמית  ומיכה  אופיר  גלעד 
 - "הביטאון"   - שהמוצר  לכך  ומביאים  הכתוב  בבדיקת 

יהיה ראוי וברמה גבוהה. 
נוספו,  שיפורים:  הנהגנו  הביטאון,  של  העשייה  במהלך 
הותאמו ושונו מדורים; תשומת לב יתרה ניתנה לכתבות 
לשחקנים מתחילים; נוספו כתבות לימודיות המותאמות 
לרמת השחקן המתחיל, כתבות אשר מסייעות ומכשירות 
וקבועה  הדרגתית  להתקדמות  החדשים  השחקנים  את 

ברזי המשחק.
במה מכובדת הוקצתה לפרויקט ה"דור הבא" בעריכתה 
ילדים  שכן  חשיבות  רב  פרויקט  זהו  מאיר.  אוריה  של 

אלה הם עתודת שחקני העתיד שלנו.
מדור  הינו  פאור  שירי  של  בעריכתה  החודש"  "מועדון 
חדש שנוסף השנה. מדור זה מאפשר למועדונים קטנים 
כגדולים להשתלב ולהפגין את הישגיהם, תוך מתן במה 
לשחקני ברידג' שלא תמיד משתתפים בתחרויות ארציות.

"משולחנו של הפוסק" הוא מדור שזוכה בהמון תשבחות. 
בכישרון  להעביר  מצליח  לוי,  איתן  ההתאגדות,  נשיא 
ובצורה מרתקת את החומר ה"יבש", לכאורה, של החוק 

הכתוב.
אפרים  גלברד,  מוטי  המדורים:  עורכי  על  נפסח  לא 
אשר  ומנוסים  ותיקים  מורים  גינוסר,  ואלדד  בריפמן 
התאמת  תוך  הלימודי  החומר  העברת  על  שוקדים 
המאמרים השונים לרמות השונות של השחקנים. תודות 
גוליק  איתן  קלו,  אלברט  הקבועים,  המדורים  לכותבי 
בכתיבתם  שפתותינו  על  חיוך  המעלים  זייטמן,  ובריאן 
המשעשעת והמבדרת. לסיום, תודות לצמד שזיפי: לחנה 
משלוח הצילומים  על  ולאילן  ההתאגדות  דפי  עריכת  על 

בזמן אמת.
מעניינות  תחרויות  סיקרנו  התחרויות"  "סיקור  במדור 
ומרתקות שנערכו הן במועדונים השונים והן בנופשונים 
בסיקור  ביטוי  מצאה  גאוותנו  עיקר  ובפסטיבלים. 
באליפויות  שלנו  השחקנים  של  המדהימים  הישגיהם 
אירופה והעולם – איזו זכות נפלאה נפלה בחלקנו לסקר 
תחרויות אלו. מי ייתן ונזכה למלא את הביטאון בכתבות 

רבות נוספות של זכיות באליפויות בעולם.
כה.  עד  הרעפנו  ותודות  חמות  מילים  שבחים,  הרבה 
חשוב שנזכור היטב: אסור לנו לקפוא על השמרים, תמיד 
יש מקום לשיפור נוסף. כאן אנחנו פונים אליכם קוראינו 
שלכם,  מעורבות  ליתר  אתכם  מזמינים  אנו  הנאמנים, 
הערה,  כל  בונה.  בביקורת  והן  הביטאון  של  בתכנים  הן 
הארה, בקשה, כתבה, ראיון או תמונות שתשלחו ייבחנו 

בקפידה. הראויים יראו אור בביטאון של כולנו.

בברכת עשייה והצלחה,
רוזמרין גד 

        
22-28.5.201122-28.5.2011       
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דבר ועד העמותה אפריל 2010

שלום חברים,

ואחת.  העשרים  המאה  של  השני  בעשור  נוסף  צעד  צעדנו  זה.  זהו 
עבורנו אנשי הברידג‘, זהו מועד ראוי לזיכרון, שכן זו הפעם הראשונה 
בה חצינו את קו 6,300 חברים הרשומים בהתאגדות. אין לנו ספק כי 
הן  באיגוד,  שלנו  להצלחות  נאמן  ביטוי  מהווה  הזה  המרשים  ההישג 

בפעילות השוטפת והן בהישגינו בזירת הברידג‘ העולמית.

כדי לקרב אתכם חברות וחברים לאיגוד והנעשה בו, החלטנו לתאר 
בביטאון זה את המבנה הארגוני של ההתאגדות ומוסדותיה, ולהציג את 

האנשים אשר ממלאים תפקידים בהתאגדות. 
או  במישרין  אלינו  לפנות  מכם  ואחד  אחת  כל  מזמינים  אנו  בעונג 

למשרד ההתאגדות בכל עת, ונשמח לעמוד לשירותכם.

נוספה  ולכך  רבות  בינלאומיות  בהצלחות  רוויה  הייתה   2010 שנת 
רבות  פעילויות  וכמובן  בארץ  שהתקיימה  ענפה  ספורטיבית  פעילות 
לעתיד“,  ”מבט  מפרויקט  החל  שונים,  במגזרים  הברידג‘  לקידום 
פרויקט ה“דור הבא“, פרויקט ה“סטודנטים“ וכמובן פרויקט ”ונוס“ 

לקידומו של משחק  הברידג‘ בין הנשים.

יש  בישראל.  הברידג‘  אנשי  לנו  פניה  האירה   2010 שנת  כאמור, 
לנו סיבות טובות מאד להאמין כי הפעילות והעניין בשנת 2011 יהיו 
טובים עוד יותר. אנחנו שמחים לפתוח את השנה האזרחית החדשה, 
באירוע הדגל של ההתאגדות הישראלית לברידג‘ – פסטיבל הברידג‘ 
הבינלאומי ה-45, שיתקיים בחודש פברואר 2011. לראשונה יכלול 

אירוע זה מסיבה חגיגית, בה נחתום את הפסטיבל. 

אשר  ומגוונות  רבות  פעילויות  לנו  צפויות  החדשה,  השנה  בהמשך 
מידע לגביהן יתפרסם בעיתו, סמוך לפעילות. בינתיים,  המשיכו אתם 
השונות  בתחרויות  להשתתף  המועדונים,  את  לפקוד  הטובים  חברינו 

וליהנות מהמשחק המיוחד כל כך אשר מרגש ומאחד את כולנו!

בהתאגדות  כחבר/ה  להירשם  נקרא  עדיין,  נרשם  שטרם  מי  כל 
למסורת  גאווה  ולהביא  לתמוך  להמשיך  לברידג‘,  הישראלית 

המפוארת של הברידג‘ בישראל. 

שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 

התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם
טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 

דבר ועד העמותה
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שחק יחד עם מוטי

לא תמיד מכסים תמונה בתמונה

Dealer: E, Vul: None, Lead: ♦4

♠
♥
♦
♣

AQ86
AQ
965
8632

♠
♥
♦
♣

KJT94
82
KT32
AK

West North East South
1♦ 1♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

דרום   .♦Q-ב וחזר   ♦A-ב זכה  מזרח  ב-4♦.  הוביל  מערב 
ניסה  הכרוז  ב-6♥.  והמשיך  חתך  מערב  אבל   ,♦K שיחק
את העקיפה, אבל מזרח זכה ב-K♥, וה-J♦ הקנה להגנה 
כך  האם  אחת.  פעם  נפל  החוזה  הרביעית.  הלקיחה  את 

היה צריך לשחק?
לכאורה סבל הכרוז מחוסר מזל, אולם למעשה הוא היה 
להתבונן  עליו  היה  ראשית   .4♠ החוזה  את  לבצע  צריך 
היטב בקלף ההובלה. היות ש-4♦ הוא הקלף הנמוך ביותר 
שבידי המתנגדים, ההובלה אינה יכולה להיות מדאבלטון. 
הכרזת  לאור  קלפים.  שלושה  או  ב-♦  בודד  קלף  למזרח 
קלף  שלמערב  הם  הסיכויים  רוב  מזרח  של   1♦ הפתיחה 

בודד. על כן הכרוז יכול לחזות מראש שמערב יחתוך את 
ה-K♦ בלקיחה השנייה, ואז ככל הנראה המשך ב-♥ יפיל 

את החוזה.
בסיבוב  לקיחה  שפיתוח  יודע  שדרום  מכיוון  עצוב,  זה 
הרביעי של ה-♦ יעניק לו אפשרות להשליך מהדומם את 
 ♦Q-ה את  לכסות  לא  הוא  הנכון  המשחק  ב-♥.  המפסיד 
בלקיחה השנייה (”תמונה על תמונה“ ). הכרוז מאפשר 
נמוך  ב-♦  מזרח  ימשיך  וכאשר  בלקיחה,  לזכות   ♦Q-ל
הכרוז  אבל  ב-♥,  וימשיך  יחתוך  מערב   .♦T-ה את  ישחק 
 .♦K-ה על   ♥Q-ה את  וישליך  שליטים  יוציא   ,♥A-ב יזכה 

הכול עניין של תזמון!

זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AQ86
AQ
965
8632

 

♠
♥
♦
♣

732
J9765
4
J754

♠
♥
♦
♣

5
KT43
AQJ87
QT9

 ♠
♥
♦
♣

KJT94
82
KT32
AK

 

הלקח מיד זו הוא: הכלל "כסה תמונה בתמונה" אינו תקף 
תמיד!

מוטי גלברד

אין לראות באמור ייעוץ/שיווק השקעות ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך אשר עליהם להתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל אדם. אין לראות באמור הבטחה לתשואה.

* 5666
פגישת הכוונה פיננסית החל מ-200,000 ש“ח

אם עד היום הדבר היחידי שהרווחת זה... זמן, תן לכסף שלך סיכוי אמיתי להרוויח כסף.
כלל פיננסים בטוחה מציעה לך ליהנות מניהול אישי של השקעות, המותאמות בדיוק

לצרכים שלך ומשורה של יתרונות ייחודיים:

כלל פיננסים מצויינות בתיקי השקעות מאז 1977

למעלה מ-30 שנות ותק בתחום ההשקעות  •
מחלקות מחקר וניהול השקעות  עם ניסיון    •

מוכח וותק רב  
תשואות גבוהות לאורך זמן   •

ליווי צמוד של צוות מקצועי   •
נגישות מירבית - מרכזים פיננסיים   •

בפריסה ארצית  
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לומדים ברידג‘
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שתשרוף  גדולה  מדורה  מאשר  אותנו  שתחמם  קטנה  אש  ”עדיפה 
אותנו.“

תומס פולר
Dealer: S, Vul: N/S, Lead: ♥Q

♠
♥
♦
♣

83
K5
KT986
9642

♠
♥
♦
♣

AK72
A643
AQ
AJ5

West North East South
2NT

Pass 3NT Pass Pass
Pass

הגעת לחוזה 3NT ומערב הוביל ב-Q♥. תכנן את משחקך!

דרום ניסה לזכות במספר הלקיחות המרבי ונפל. לו היה 
היה   ,(Safety Play) החוזה  ביצוע  בהבטחת  מתרכז 

משיג 9 לקיחות.
 ♦AQ-ב המשיך   ,♥A עם הראשונה  בלקיחה  זכה  הכרוז 
וניצל את הכניסה היחידה שלו לדומם – K♥, אולם כאשר 
K♦ לא הפיל את ה-J♦ כבר לא הייתה לו אפשרות לפתח 

לקיחה נוספת מעבר ל-8 הלקיחות הבטוחות שלו.
בעוד דרום רטן על מר גורלו והתלונן על כך ש-J♦ לא נפל 
בסיבוב הראשון, השני או לפחות בשלישי, הוא לא שם לב 
לכך שארבע לקיחות ב-♦ היו מבטיחות את ביצוע החוזה.

מכן  ולאחר   ♦A לשחק  הייתה  והנכונה  הבטוחה  הדרך 
מהדומם   ♦K-ו מידו   ♦Q לשחק   –  Overtake לבצע 
ה-♦.  חלוקת  מהי  משנה  זה  אין  עתה   .♦T-ב ולהמשיך 

.♥K לכרוז 9 לקיחות בטוחות לאחר שייכנס לדומם עם

זוהי החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

83
K5
KT986
9642

 

♠
♥
♦
♣

J9
QJT8
J742
KT7

♠
♥
♦
♣

QT654
972
53
Q83

 ♠
♥
♦
♣

AK72
A643
AQ
AJ5

 

הוא שאמרנו, טוב יותר להתחמם מאשר להישרף.

שחק יחד עם מוטי 

המשחק הבטוח ללא שליט
מוטי גלברד

 - 

 ‘   ‘  

 
!

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘

www.avivim10.co.il :     

      
,    ,      

.       
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הכרזות המשיב לאחר התערבות 

Dbl חלק ב‘: הכרזות קפיצה חלשות לאחר

רם סופר

ההכרזות  את  הציג  דצמבר)  (בירחון  הקודם  המאמר 
כולל   ,Dbl-ב התערבות  לאחר  המשיב  של  הבסיסיות 
הכרזת ה-Rdbl. במאמר זה יינתנו כלים נוספים להתמודד 

עם הכרזת ה-Dbl של המתנגד.
(1)
♠
♥
♦
♣

QJ9862
74
52
J53

 

West North East
1♣ Dbl 2♠

על פי אמות המידה המקובלות ידו של המשיב חלשה מדי 
להכרזה של ♠1. 

הבה נבחן את המצב סביב השולחן. מערב וצפון הבטיחו 
12+ נק‘ כל אחד. סביר להניח שידו של דרום חזקה מזו 
של מזרח, וברשותו ככל הנראה סדרות ה-♥ ו/או ה-♦. אם 
יכריז מזרח Pass, יהיה קל לצפון-דרום למצוא את החוזה 
הנכון שלהם ולשחק בו; הכרזה של ♠1 – ספק אם תעצור 
אשר   2♠ של  הכרזה  אבל   ;2 בגובה  מלהכריז  דרום  את 
לפי הסכם השותפות מתארת יד חלשה (בדרך כלל לא 
יותר מ-6 נק‘) עם סדרת ♠ ארוכה (בדרך כלל 6+ קלפים) 

תיצור לדרום קושי אמיתי. 
הראשונה  (במחצית  הברידג‘  משחק  של  דרכו  בתחילת 
של המאה ה-20) היה מקובל כי הכרזות קפיצה מתארות 
התהפכה,  זו  גישה  השנים  עם  אולם  חזקה,  יד  תמיד 
הוכנסו  תחילה  התחרותי.  במכרז  מדובר  כאשר  בייחוד 
ולאחריהן   ,3 בגובה  החלשות   Preempt-ה הכרזות 
 Overcall-ה והכרזות   2 בגובה  החלשות  הפתיחות  באו 
רבים  מומחים  הסיקו  השנים  ברבות  בקפיצה.  החלשות 

את המסקנה המתבקשת:
במכרז התחרותי, כל הכרזה בקפיצה תתאר יד 

חלשה (אלא אם הוסכם במפורש אחרת).
של  לזו  דומה  החלשות  הקפיצה  הכרזות  של  מטרתן 
מרחב  למתנגדים  לגזול  מחד   -  Preempt-ה הכרזות 
שלהם,  הנכון  החוזה  את  למצוא  להם  ולהפריע  הכרזה 
לו  ולאפשר  היד  של  ברור  תיאור  לשותף  להציג  ומאידך 
מצדיקה  ידו  אם  המכרז,  בהמשך  נכונות  החלטות  לקבל 

הכרזות נוספות.
נוספות  דוגמאות  נציג  הזה  הרעיון  את  היטב  להבין  כדי 

להכרזות חלשות בקפיצה לאחר Dbl של המתערב.
(2)
♠
♥
♦
♣

T3
972
QJT8743
6

West North East
1♣ Dbl 2♦

מזרח אינו חושש להכריז עם 3 נק'. מטרתו היא להפריע 
שחוזה  יודע  מזרח  שלהם.  החוזה  את  למצוא  למתנגדים 
של ♦2 מצדו יהיה בטוח למדי ואינו חושש שיוכפל. מערב 
מצדו יודע ש-♦2 היא הכרזה חלשה ואינו מצפה משותפו 
לנקודות רבות. אגב, ישנם שחקנים מנוסים שלא יסתפקו 
כאן בהכרזה המומלצת של ♦2 ויעדיפו הכרזה של ♦3 כדי 
להגדיל את ההפרעה. מצב הפגיעות הוא אחד השיקולים 

שישפיעו על החלטתו של מזרח.
(3)
♠
♥
♦
♣

4
T976
AJT92
973

West North East
1♦ Dbl 3♦

למזרח 5 נק' עם התאמה יפה ב-♦. חוזה של ♦3 יהיה בטוח 
למדי גם במקרה (הנדיר) שמערב פתח ♦1 עם סדרה בת 
3 קלפים. מצד שני, מזרח משוכנע שמתנגדיו יכולים לבצע 
שלו  הקפיצה  הכרזת  אם  ישמח  והוא  ב-♠  כלשהו  חוזה 
יד  מתארת  זו  הכרזה  כאמור,  אותו.  למצוא  להם  תפריע 
חלשה (מספר הנקודות המדויק עשוי להשתנות בהתאם 
למצב הפגיעות). מערב לא יצפה משותפו ל- 10-11 נק‘.

(4)
♠
♥
♦
♣

QT9832
5
72
Q764

West North East
1♠ Dbl 4♠

(או  קלפים   11 של  התאמה  יש  שלשותפות  יודע  מזרח 
יותר) ב-♠. אם ישחקו צפון-דרום ב-♥ ייתכן שכבר הסיבוב 
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הדומם.  על-ידי  או  הכרוז  על-ידי  ייחתך  ה-♠  של  הראשון 
לבצע  יצליחו  שצפון-דרום  גבוה  סיכוי  ישנו  אחרות,  במלים 
משחק מלא ♥4 (ובמקרים מסוימים אפילו יותר). מצד שני, 
חוזה של ♠4 עשוי להתבצע למרות מיעוט הנקודות הודות 
לאפשרויות החיתוך הרבות. הדרך היעילה ביותר לנהל את 
המכרז תהיה קפיצה מיידית ל-♠4 שתעמיד את דרום בפני 
בעיה קשה: האם לוותר או להכריז בגובה 5? מזרח מקווה 

שצפון-דרום ישגו ולא יגיעו להחלטה הנכונה. 
כאמור, הכרזת הקפיצה ♠4 מתארת יד חלשה (בנקודות), 

אבל בדרך כלל יהיו בידו של מזרח 5 קלפי ♠ לפחות.
(5)
♠
♥
♦
♣

8652
KQ63
T3
762

West North East
1♥ Dbl 3♥

הכרזת קפיצה לגובה 3 בסדרת המייג'ור של השותף לאחר 
Dbl תתאר בדרך כלל 6-3 נק“ג עם התאמה של ארבעה 
על  לדרום.  רציני  אתגר  תציב  זו  הכרזה  לפחות.  קלפים 
מערב לדעת שידו של מזרח חלשה ולהימנע מהכרזת ♥4, 

אלא אם ידו חזקה ביותר.
מהכרזת  להימנע  מומלץ  זו:  להכרזה  הקשור  נוסף  טיפ 
בהיעדר   .4333 של  חלוקה  עם   3 לגובה  חלשה  קפיצה 
ולהיכשל  מוכפל  להיות  עלול  החוזה  חיתוך  אפשרויות 

בלקיחות רבות.
ומה לעשות עם יד של 11-10 נק‘ שהייתה אמורה לתמוך 

בשותף לגובה 3 ללא ההתערבות?

(6)
♠
♥
♦
♣

K854
K72
AJT2
65

West North East South
1♥ Dbl Rdbl 2♣

Pass Pass 3♥

הפתרון הוא להשתמש בהכרזת ה-Rdbl (שאותה הצגנו 
במאמר הקודם) כדי לתאר יד עם 10+ נק‘ וחלוקה בלתי 
יבין  מערב  ל-♥3.  בשותף  לתמוך  מכן  ולאחר  מוגדרת, 
כעת שלשותפו יד מזמינה עם התאמה, ועליו להחליט אם 

להשאיר את החוזה ב-♥3 או להעלות למשחק מלא ♥4.
נוספים  מעניינים  כלים  קיימים  כי  לציין  עליי  זו  בנקודה 
מדובר  אך   ,Dbl לאחר התאמה  עם  לתיאור ידיים טובות 

בקונבנציות המיועדות לשחקנים מתקדמים יותר. 
יספיקו  זה,  מאמר  מיועד  שאליהם  המתלמדים  לשחקנים 
ידיים  עם  קפיצה  הכרזות   – כאן  שהוצגו  הכלים  בהחלט 
סדרה  או  הפותח  עם  טובה  התאמה  בהן  שיש  חלשות 
להציג  כדי   Rdbl-ה בהכרזת  נכון  ושימוש  וטובה,  ארוכה 
ידיים טובות (10+ נק‘) שהן נדירות יחסית לאחר שאחד 

.Dbl המתנגדים התערב בהכרזות
למתנגדים  להפריע  הלהיטות  לסיום:  אזהרה  מילות  כמה 
בהכרזות חלשות בקפיצה כרוכה בסיכון שההכרזה שלך 
תוכפל לעונשין. על כן כדאי שתתבונן במצב הפגיעות לפני 
שתחליט מה לעשות. במצב בלתי פגיע שווה להיות נועז 
פגיע  במצב  אבל  פגיעים),  המתנגדים  כאשר  (במיוחד 

הגישה השמרנית עשויה להביא לתוצאה טובה יותר.

 

 -  - 
30.5-6.6.2011 :  

!    -  
:  

054-4871336   ,054-8083015   ,054-7354239   

 ‘  
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מאמר מס' 9 
עיקרון ההכרזה הזולה

אחד העקרונות החשובים של שיטת "2 על 1" הוא עיקרון 
ההכרזה הזולה הנגזר מעיקרון "המשחק המלא" שלפיו 
 Pass אין צורך למהר. הביטחון בכך שהשותף לא יכריז
מאפשר לנו להכריז לאט יותר ובצורה מדעית. מטרתנו 
היא לבחור במשחק המלא או בסלם הטוב ביותר. אמנם 
יש בכך חיסרון אחד בולט - העברת מידע רב ליריבים, 
בהגנה,  ו/או  ההובלה  קלף  בבחירת  להם  לסייע  שעלול 
לטעמי,  היא,  הארוך  בטווח  המצליחה  הגישה  אבל 
להתמקד בתקשורת נכונה עם השותף ולא להיות מודאג 

ממהלכי המתנגדים. ניקח לדוגמה את היד הבאה:
North

♠
♥
♦
♣

AQ8765
42
K54
A2

North South
1♠ 2♦
2♠ 2NT
?

שהוא  ירגיש  הוא   .3NT כעת  יכריז  ניסיון  חסר  שחקן 
יותר  מנוסה  שחקן  השנייה.  בהכרזתו  מספיק  הראה 
בשיטה יכריז ♠3 לאור העובדה שהכרזת ♠2 לא הראתה 

באמת 6 קלפים - מדובר בהכרזת "פח זבל". 
מראה  זו  הכרזה   !♦3 היא  הנכונה  ההכרזה  זאת,  עם 
שאר  פני  על  עדיפה  היא  השותף.  בסדרת  קלפים   4-3

ההכרזות בעיקר בשל היותה "זולה" יותר.
שימו לב, אף על פי שהכרזת ♦2 אינה מראה בוודאות 5 
קלפים, עדיין אנו מתייחסים לסדרת המינור של השותף 
כאל סדרה בת 5 קלפים לפחות, גם אם בסופו של דבר 

לא נכריח אותו לשחק בסדרה זו.
 13 צפון  של  בידו  השיטה.  את  מבין   3♦ המכריז  שחקן 
נקודות, והוא כבר הראה 14-12. ברור שדרום הוא זה 

ככל  רב  מידע  לו  לתת  יש  ולפיכך  ההצגה,  את  שמנהל 
האפשר. אולי תשאל: מה לגבי ששת הקלפים ב-♠? אל 

דאגה, התשובה לשאלה זו תבוא בהמשך המאמר.
ייתכן כי בידו של השותף:

South
♠
♥
♦
♣

K
K32
AJT76
QT43
.3NT ואז הכרזתו הבאה תהיה

אולם, ייתכן וידו של השותף היא זו:
South

♠
♥
♦
♣

3
AK4
AQT76
KT43

הכרזת ♦3 תעודד אותו ללכת לכיוון סלם - כעת הוא באמת 
יודע שיש התאמה, והדרך לסלם קלה ובטוחה יותר.

הנה דוגמה נוספת להכרזה מדויקת יותר של הפותח:
North

♠
♥
♦
♣

AK7654
KQ653
2
6

North South
1♠ 2♣
2♥ 2NT
?

מה עכשיו? בסיבוב השני הראית 5-4 לפחות. האם כעת 
יש להראות את ה-♠ השישי או את ה-♥ החמישי?

כלל  בדרך  היא  יותר  הזולה  ההכרזה  ברורה:  התשובה 
גם הטובה יותר: ♥3. 

אלדד גינוסר

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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הראשונה  לסדרה  השלישית  בהכרזתו  חוזר  המשיב 
של הפותח

North South
1♠ 2♣
2♥ 2NT
3♥ 3♠

North South
1♥ 2♣
2♥ 2NT
3♣ 3♥

קלפים   3 של  תמיכה  למשיב  אם  השיטה  לפי  תזכורת: 
בסדרת הפותח, עליו לתמוך בשותפו בהכרזה השנייה. 
חזרת  כי  יובן  מההיגיון  השלישית?  להכרזה  בנוגע  ומה 
של  הראשונה  לסדרתו  השלישית  בהכרזתו  המשיב 
בסדרה  לשחק  הכרח  אין  קלפים.   2 מראה  הפותח 
כאשר  ורק  אך  תתקבל  כלל  שבדרך  הצעה  רק  זוהי  זו. 
לפותח 6 קלפים (או יד שאינה מתאימה ל-NT בבירור). 
על 1".  בשיטת "2  של 6-2  התאמה  למצוא  הדרך  זוהי 

(מדובר בשישייה בסדרת המייג'ור של הפותח.)
הנה כמה דוגמאות: 

South
♠
♥
♦
♣

J7
K42
KQ874
A72

North South
1♠ 2♦
2♠ 2NT
3♣ ?

אמנם הפיתוי להכריז כעת 3NT הוא גדול, אך יש להיזהר 
בסדרת  דאבלטון  להראות  כדי   3♠ זה  בשלב  ולהכריז 
השותף ולהציע לו חוזה ב-♠ אם יש לו שישייה (שאותה 
עדיין לא שלל). אם לשותף אין שישה קלפים ב-♠, הוא 

יכריז 3NT בעצמו מכיוון שכבר תיאר את ידו די והותר.
North

♠
♥
♦
♣

KQT875
42
4
AQ72

North South
1♠ 2♦
2♠ 2NT
3♣ 3♠
?

אפשרות  בהיעדר  ב-♠2  בחר  צפון  השנייה  בהכרזה 
אחרת. בשלב זה הוא עדיין לא הראה את הקלאבים, ואף 
(לאחר  השלישית  בהכרזה  ב-♠.  השישי  הקלף  את  לא 
להמשיך  כדי  הזולה)  (ההכרזה  ב-♣3  בחר  צפון   (2NT
לתאר את ידו. כעת דרום הכריז ♠3 - הוא מראה שיש לו 

דאבלטון ב-♠, ולכן צפון יכריז ♠4!

North
♠
♥
♦
♣

6
AJ876
KQ85
Q72

North South
1♥ 2♣
2♦ 2NT
3♣ 3♥
?

אתה הפותח בצפון. כאן עליך להכריז 3NT. קשה להאמין 
בסדרה  בודד  קלף  עם  הנכונה  ההכרזה  היא   3NT-ש
שלא הוכרזה, אולם כאן על השותף לקחת את האחריות. 
 4 הארטים,   5 המדויקת:  חלוקתך  את  הראית  כה  עד 
דיאמונדים ו-3 קלאבים. דרום הראה דאבלטון ב-♥ כדי 
שתכריז ♥4 עם 6 קלפים, אך לאחר שהראית 12 קלפים 
בשאר הסדרות, אל לו להיות מופתע מהקלף הבודד ב-♠ 

- עליו להיות מוכן עם עוצר כפול. 
גם בדוגמה הבאה אתה הפותח בצפון:

North
♠
♥
♦
♣

Q32
AK654
54
K54

North South
1♥ 2♦
2♥ 2NT
?

מעניינת,  אינה  הפותח  של  ידו  כאן!  התחכמויות  בלי 
להכריז  יש  הועבר.  שכבר  המידע  על  להוסיף  מה  ואין 
3NT. שלישיות בסדרות שלא הוכרזו על-ידי השותף אינן 
מעניינות – הרי אין לו שם חמישיות! שים לב כי אפילו אם 
היו לפותח 4 קלפי ♠, אל לו להכריז ♠3 מכיוון שאילו היו 

.2NT למשיב 4 קלפים ב-♠, היה מכריז ♠2 ולא

“   

   

!   
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קבוצת בירמן אלופת הליגה הלאומית 2010

רם סופר

שלבים.  לשלושה  השנה  גם  התחלקו  הלאומית  הליגה  משחקי 
בשלב הראשון (שני סופי שבוע) התחרו 12 קבוצות. 8 הראשונות 
עלו למשחקי ”הבית העליון“ ו-4 האחרונות עברו לפלייאוף על 
הישארות בליגה. בסוף השבוע השלישי נפגשו ביניהן 8 קבוצות 
הבית העליון, וארבע הראשונות בתום שלב זה התמודדו במשחקי 
זכתה  בירמן  קבוצת  בדצמבר.   25-24 השבוע  בסוף  הפלייאוף 
במקום הראשון לאחר שגברה בגמר על קבוצת הרבסט. קבוצות 
של  מלא  סיקור  והרביעי.  השלישי  במקומות  זכו  וגלברד  ברקת 
הגמר יתפרסם בביטאון הברידג‘ הבא בחודש פברואר. ברכותינו 

למנצחים!

ליגה לאומית 2010 – מפגש הגמר

סה“כמקדמה1234שם הקפטן
1519315414133דוד בירמן
21373117106אילן הרבסט

   -   

      ,     ,“120  ”
  ,   ,   ,   ,   ,    -  
      .         

.        ,
  ,               

 .   
   258 .     “   350-    
 .      ,  3      ,
    .    ,     
     .       ,

.         .
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לקיומו.  ה-16  השנה  את  חגג  באילת  הברידג'  פסטיבל 
 2010 בנובמבר   27-18 בתאריכים  התקיים  הפסטיבל 
התקיימו  התחרויות  רוב  כאשר  ישרוטל,  מלונות  ברשת 
באולם המפואר של מלון ישרוטל רויאל ביץ', שדאג לפנק 
את האורחים וחזר על מסורת ארוכת שנים של הצלחה. 
החידוש השנה היה האולם החדש והמפואר במלון המלך 

שלמה שאירח את תחרות הזוגות המרכזית.

השנה  של  למתכונת  זהה  הייתה  התחרויות  מתכונת 
הקודמת. מספר המשתתפים היה רב ובלטה השתתפותם 
מדינות שונות.  כ-20  מחו"ל שייצגו  כ-200 שחקנים  של 
המשלחות הגדולות היו מצרפת, אנגליה, פולין, הולנד, 
בלארוס ורוסיה. השנה בלטו שלושת מנהלי התחרויות 
ג'ינו  ברטרו  (איטליה),  די-סקו  מאוריציו  הבינלאומיים 
לאווירה  שהוסיפו  (פולין)  קספרז'ק  וקובה  (צרפת) 

הבינלאומית והנינוחה. 
משחק  ממקום  נהדר,  אויר  ממזג  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
משובח ומתחרויות מרתקות ברמה בינלאומית. תחרויות 
הבוקר כללו הרצאות של טובי המורים בארץ. גם השנה 
התקיימו משחקים מודרכים שאפשרו לשחקנים בתחילת 

דרכם ליהנות מחווית הפסטיבל.
הפסטיבל נפתח ביום חמישי בקוקטייל אלגנטי במרפסת 
מלון רויאל-ביץ'. לאחריו שוחקה תחרות זוגות מעורבים 
היופי"  מדע  רפאל  "רונית  בחסות  מושבים   2 בת 

רשת  אורחי  ולכל  מיוחדים,  פרסים  לזוכים  שהעניקה 
ישרוטל המשתתפים בפסטיבל - הנחות משמעותיות על 

מגוון טיפולי החברה.
המושב הראשון שוחק ביום חמישי, והשני - ביום שישי. 

בתחרות השתתפו 120 זוגות והזוכים היו:
1.  סופי וקסמן (צרפת) – ווייצ'ך אושינסקי (פולין) 65.55%

2.  אפרת אורן – לוטן פישר 64.57%
3.  דניאלה בירמן –אלון בירמן 64.07%

הנה אחת הידיים המעניינות שעזרו לזוג אפרת אורן –
לוטן פישר להגיע למקום השני:

Board 17, Dealer N, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

JT54
2
A3
K96542

 

♠
♥
♦
♣

A82
AKJ82
875
A8

♠
♥
♦
♣

KQ3
Q95
KJ962
Q7

 ♠
♥
♦
♣

976
T764
QT4
JT3

 

West East
אפרת אורן לוטן פישר

1♦
1♥ 1NT
2♣ 2NT

3NT Pass

את  לחשוף  לא  החליט  לוטן  סטיימן.  צ'ק-בק  היה   2♣
השלישייה ב-♥ והעדיף לשחק בNT. דרום הוביל ב-7♠ 
אל  מידו  שיחק 9♥  מכן  לאחר  שבידו.   K-ב זכה  והכרוז 
ה-A שבדומם והמשיך ב-♦ נמוך לכיוון היד. צפון שיחק 
בעוד  זכה  הוא  וזכה.   ♦K-ה את  שיחק  ולוטן  ה-3♦,  את 
שתי לקיחות ב-♠ וארבע ב-♥, ולאחר מכן שיחק ♦ נוסף. 
את  גבה  בידו,  שנותר  הבודד   A-ב לזכות  נאלץ  צפון 
לשחק  נאלץ  הוא  סופי.  למשחק  ונקלע   ... האחרון  ה-♠ 
♣ מתחת ל-K ולוטן השלים 11 לקיחות עם תוצאה של 

.95.74%

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-16 בים האדום (אילת)

רון שגב

אולם המשחקים במלון רויאל-ביץ'

 . .  
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במשך כל השבוע נהנו משתתפי הפסטיבל מקוקטיילים 
השעות  ואחריהן.  התחרויות  לפני  מתוקות  ושעות 
ומקום  הכותרת  גולת  היו  התחרויות  לפני  המתוקות 
מפגש של רוב המשתתפים. שחקנים שהגיעו ללא שותף 
יכלו למצוא שותף מתאים בעזרתו של מנהל השיווק, יוסי 

פרנק.
ביום שבת (בבוקר ואחרי הצהריים) נערכה תחרות זוגות 
בה  השתתפו  טופ-בוטום.  חישוב  בשיטת  דו-מושבית 
90 זוגות, ובמקום הראשון זכו הפולנים יאנוש מרזק – 
קז'ישטוף מיחלק. הזוג הזוכה מהשנה שעברה שושנה 
ובמקום  השני,  למקום  הפעם  הגיע  פכטמן  רון   – רונן 
מייק   - הויסינטפלד  מרטין  ההולנדים  סיימו  השלישי 

ראוסר.
לפולין.  ישראל  בין  הזמנה  תחרות  נערכה  מכן  לאחר 
בכל קבוצה היו 4 זוגות כאשר כולם משחקים בו זמנית 
(שני מפגשים במקביל). בצד הישראלי שיחקו הנבחרת 
הפולני  ובצד  ישראל  של  הצעירים  ונבחרת  הפתוחה 
הכוללות   CONSUS ונבחרת  וורשה  נבחרת  שיחקו 
בסופו  ובהווה.  בעבר  פולין  מנבחרות  בכירים  שחקנים 
של מפגש מותח ומרתק עם רמת ברידג' גבוהה ביותר 
נודד  בגביע  וזכתה   58:62 הישראלית  הקבוצה  ניצחה 

יוקרתי תרומת קז'ישטוף סטריקר (פולין).
ניתן  ראשון  יום  של  המוקדמות  הבוקר  משעות  כבר 
היה לראות משתתפים נוספים מגיעים לפסטיבל אילת. 
בשעות הערב התקיימה תחרות סימולטנית ארצית לזכרו 
של דני זינגר ז"ל ששימש גזבר הפסטיבל. באילת בלבד 
השתתפו 184 זוגות, והתוצאה הטובה ביותר הושגה על-
ידי הגרמנים קטרין הרץ – אקהארד בולקה (גרמניה).

לזכרו  הדו-מושבית   IMP-ה תחרות  נפתחה  שני  ביום 

בפסטיבל  קבוע  אורח  שהיה  ז"ל  צבילינגר  יוסי  של 
חברת  זו.  בתחרות  פעמיים  זכה  ואף  באילת  הברידג' 
במשך  לפסטיבל  מסייעת  בבעלותו  שהייתה  "מפעיל" 
לשחקן  יוקרתי  נייד  מחשב  העניקה  אף  והפעם  שנים, 
הצעיר בעל ההישגים הטובים ביותר בפסטיבל. כשליש 

מהמשתתפים בתחרות זו הגיעו מחו"ל!
לאחר   .IMP 127 עם זוגות  שני  הגיעו  הראשון  למקום 
 – נוחאייבה  טטיאנה  כמנצחים  הוכרזו  שוויון  שובר 
פרד   – פיטרס  דירק  לפני  (רוסיה)  אנדרייב  ולדימיר 
ון-דר-וודן (הולנד). במקום השלישי סיימו לאה שחר – 

אבי עמר (ישראל).
תחרות הזוגות המרכזית בהשתתפות 414 זוגות מרחבי 
הארץ והעולם התקיימה בחסות חברת "עד 120" - רשת 
דיור מוגן, שהעניקה לזוכים גביעים ייחודיים פרי עיצובה 
של האמנית רות ליניאל. הפרסים חולקו בטקס המרכזי 
סמנכ"ל  קריב  ואורה  הרשת  מנכ"ל  נירן  עידו  על-ידי 

השיווק שלה.
תחרות זו כללה שני סיבובי מוקדמות. לאחריהם חולקו 
הראשונים  הזוגות  גמר: 55  בתי  לשלושה  המשתתפים 
שיחקו בבית א', 111 הזוגות הבאים בבית ב' והשאר – 
בבית ג'. התוצאה שהשיג כל זוג בסיבוב השלישי קיבלה 

משקל זהה לממוצע התוצאות בשני סיבובי המוקדמות.
ואלה הזוכים:

בית א':
1.  קז'ישטוף מרטנס – דומיניק פיליפוביץ' (פולין) 65.54%

2.  רוני בר – אילן הרבסט 64.13%
3.  לילו פופלילוב – מתילדה פופלילוב 61.73%

(רומניה)  צ'לו  יוג'ן   – (ישראל)  סורין  אליאס  ב':  בית 
58.85%

בית ג': יורם ברט – ריצ'רד וורונסקי 59.02%
הראשון,  למקום  להגיע  הזוכה  לזוג  שעזרה  הבאה  ביד 

הפגין פיליפוביץ' בדרום משחק יד ברמה גבוהה ביותר.

 ♠
♥
♦
♣

Q52
AT3
AKJT2
AK

 

♠
♥
♦
♣

AJ97
K
Q9753
JT3

♠
♥
♦
♣

T43
J972
864
972

 ♠
♥
♦
♣

K86
Q8654
-
Q8654

 

משלחת CONSUS מפולין

המשך הכתבה בעמוד 26
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דיור יוקרתי מוגן למבוגרים מגדלי אלישע
כוכבים של איכות ושירות   הסעות אל וממרכז הכרמל במשך כל שעות היום    שפע פעילויות∫  μ
מחשבים¨ ספורט¨ פילאטיס¨ תרפיה במוזיקה ועוד    שירותי רפואה ורופאים ¥≥ שעות   אישפוז 

סיעודי במידת הצורך בבית החולים אלישע

מבצע למצטרפים בחודש ינואר∫
ארוחות צהריים לשנה שלמה ≠ חינם°

בהתאם לתקנון
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תמונות מהרגעים היפים בשנה שחלפה

העולם  אלופת   – ישראל  נבחרת  לכבוד  כרזה 
לצעירים.

תחרות הילדים בפסטיבל תל אביב.

דוכן  על  הצעירים  נבחרת   - לאלופים  מאלפים 
המנצחים עם הגביע.

נבחרת הסטודנטים על דוכן המנצחים בטייוואן.

קבוצת לוטן פישר - מנצחת גביע ההתאגדות 2010.

הצעירים עם נשיא ההתאגדות איתן לוי.
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נבחרת ישראל הפתוחה – מדליית ארד באליפות אירופה.

חברי נבחרת הסטודנטים עם מדליות הארד.

שלושת הזוגות המנצחים באליפות ישראל לנשים.

רון פכטמן – חבר נבחרת ישראל הפתוחה.

שלושת הזוגות המנצחים באליפות ישראל הפתוחה. תעודת הוקרה לזוג המצטיין אלדד גינוסר – רון פכטמן.
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הזוג הזוכה הגיע לחוזה ♥4 מצדו של דרום ללא התערבות 
בדומם   T-ב זכה  הכרוז  ב-3♦.  הוביל  מערב  המתנגדים. 
 ♦AK-והשליך מידו 6♠. הוא השליך שני ♠ נוספים על ה
 ♠ השליך   ♣Q על  בידו.  שנחתך  וב-♠   ♣AK-ב והמשיך 
נמוך מהדומם כאשר שני המגנים משרתים. כעת שוחק 
♥ נמוך מהיד וה-K הבודד של מערב הופיע. הכרוז זכה 

ב-A♥ וחתך ♠ נוסף בידו.
עתה נותרו למזרח J97♥ 3♠ ולדרום Q8 ♣86♥. אף על 
פי כן הצליח הכרוז לזכות ב-3 מתוך 4 הלקיחות הנותרות. 
מזרח לחתוך,  ♣ בדומם עם ה-T♥. אם יסרב  הוא חתך 
(הטוב  ה-9  עם  מזרח  יחתוך  וכאשר  מהדומם   ♦ ישוחק 

ביותר), ישליך דרום ♣ ומזרח ייקלע למשחק סופי.
בפועל מזרח חתך מעל הדומם עם ה-J♥ ושיחק ♥. הכרוז 
לא התבלבל וזכה עם Q .♥8♥ הוציאה את השליט האחרון, 
ו-8♣ זכה בלקיחה האחרונה. אילו מזרח היה ממשיך ♠ 
בלקיחה ה-11, הכרוז היה משליך ♣, חותך בדומם וזוכה 
בשני השליטים האחרונים שבידו. 12 לקיחות היו כמובן 

תוצאה מצוינת לצפון-דרום.
ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית 
בהשתתפות 32 זוגות בכירים מהארץ ומהעולם. התחרות 
הגיעו  המשחקים  ולאולם  ביותר,  גבוהה  ברמה  הייתה 
מאות צופים שהתקהלו סביב השולחנות. התחרות שודרה 
במקביל גם ב-BBO לעיני כ-1000 צופים מרחבי העולם. 
בתחרות זכה הזוג הישראלי נתן חץ – אסי לוינגר לפני 
קאליטה-קוטורוביץ' (פולין) והזוג דניאלה ודוד בירמן. 

היד הבאה תרמה רבות לזכייה.

 ♠
♥
♦
♣

AKQ87
AQ
K986
A3

 

♠
♥
♦
♣

JT62
KT962
JT3
T

♠
♥
♦
♣

54
7543
Q
KQJ652

 ♠
♥
♦
♣

93
86
A7542
9874

 

West North East South
אסי לוינגר נתן חץ

2♣ Dbl Rdbl
Pass 2♠ Pass 3♦
Pass 4NT Pass 5♣
Pass 6♦ Pass Pass

אך  נק',  מ-5  פחות  הראתה  דרום  של   Rdbl-ה הכרזת 

וללכת   4NT לשאול אסי  החליט   3♦ הכריז  שנתן  לאחר 
לסלם אם A♦ אצל שותפו. מערב הוביל ב-T♣. נתן זכה 
את  שתבטיח   2-2 לחלוקה  בתקווה   ♦AK ושיחק   A-ב
על  כי  נראה  שירת.  לא  מזרח  מזלו  לרוע  החוזה.  ביצוע 
הכרוז למסור לקיחה אחת ב-♦ ואחת ב-♣, אולם הכרזת 
ה-Dbl של מזרח על ♣2 נתנה תקווה שלמערב קלף בודד 
.♦J-ב-♣ ואין באפשרותו להמשיך בסדרה לאחר שיזכה ב
הכרוז המשיך ב-AKQ♠ והשליך ♣ מידו. ♠ רביעי נחתך. 
 ,♥A -כעת נתן ביצע עקיפה מוצלחת ב-♥, גבה גם את ה
השליך ♣ על ה-♠ החמישי (מערב לא חתך) ושיחק שליט 

כדי "לתפור" את מערב.
מערב זכה בלקיחה ובידו נותרו רק קלפים מסדרות המייג'ור. 
הוא נאלץ להעניק לכרוז חיתוך והשלכה, וכך נעלם המפסיד 

ב-♣. לוינגר-חץ היו הזוג היחיד שהכריז וביצע ♦6.
חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
בנוכחות כאלף איש, לרבות נציגי החברות נותנות החסות 
ומנהל מלון רויאל ביץ. כמה מהאורחים מחו"ל נשאו דברי 
תודה והלל והבטיחו להגיע גם בשנה הבאה. חולקו מאות 

פרסים נוסף לפרסים הכספיים והגביעים.
אלטשולר- בחסות  הקבוצות  תחרות  נערכה  שבת  ביום 
שחם. כאן הפגינו הישראלים עליונות על יריביהם מחו"ל.

הזוכים היו: 
;VP 179 1. י. זק – מ. בראל – אלדד גינוסר – רון פכטמן – דורון ידלין

;VP 166 2. מאיר ברקמן – ארז צדיק – שוקי לזר – לאוניד צ'רטוק
.VP 157 3. אסף לנגי – אילן ברקת – אמיר לוין – דוד פורר – יוסי רול

המפגש האחרון בתחרות הקבוצות הציב את קבוצת זק 
מול קבוצת סטריקר הפולנית, שבה משחק זוג הנבחרת 
הזוג  גם  (וכמובן  קאליטה-קוטורוביץ'  הפתוחה  הפולנית 

סטריקר-חמורסקי).
בשני  משובח  יד  משחק  זק  קבוצת  הפגינה  הבאה  ביד 

השולחנות!

דניאלה בירמן עם מנהל התחרויות הראשי מאוריציו די-סקו

jan-final.indd   26jan-final.indd   26 1/9/2011   8:50:25 PM1/9/2011   8:50:25 PM



סיקור תחרויות
27

Board 9, Dealer N, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

K2
KJ98543
J4
T3

 

♠
♥
♦
♣

54
6
KQ832
Q9876

♠
♥
♦
♣

AT9876
Q7
A5
K54

 ♠
♥
♦
♣

QJ3
AT2
T976
AJ2

 

West North East South
קוטורוביץ' ד. ידלין קאליטה בראל

3♥ 3♠ 3NT
Dbl Pass Pass 4♥

Pass Pass Dbl All Pass

West North East South
פכטמן חמורסקי גינוסר סטריקר

3♥ 3♠ 4♥
4♠ Pass Pass Pass

בשולחן הראשון הכפיל קאליטה הפולני במזרח ♥4 ובחר 
להוביל ב-A♠. דורון ידלין השליך K מידו. קאליטה המשיך 
ב-♦  שהמשיך  קוטורוביץ',  של   K-ה אל  נוסף  וב-♦   ♦A-ב
שלישי. דורון קרא את המצב היטב, חתך ב-K, עקף נגד 
לקבוצת   +590 .♠QJ על מפסיד   ♣ השליך  ולבסוף   ♥Q

זק.
 ♥A-בשולחן השני שיחק אלדד גינוסר ♠4. דרום הוביל ב
זכה  אלדד   .♠Q שיחק בדומם  הבודד  את  שראה  ולאחר 
חשד  דרום   .♠T ושיחק   ♦A-ב לידו  חזר   ,♥ חתך   ,A-ב
שלאלדד AK♠ והוא מנסה "לגנוב" לקיחה עם ה-T. הוא 
שני  שותפו.  של   ♠K-ה עם  ש"התנגש"   ♠J לשחק  בחר 
מפסידים ודאיים בשליט הצטמצמו לאחד והחוזה "הבלתי 
אפשרי" בוצע! עוד 620+ ובסך הכול IMP 14 לקבוצת זק 

בדרך לניצחון גבוה במפגש ובתחרות כולה.
פרסים  חלוקת  ובטקס  חגיגי  בקוקטייל  ננעל  הפסטיבל 

לתחרות הקבוצות.
לסיכום, היו אלה עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים. 
גבוהה.  ברמה  ובברידג'  דרמטי  במתח  מלאים  היו  הם 
בירמן  דוד  של  בניצוחו  המעולה  הארגון  את  לציין  ראוי 
לכל  תודה  רחב.  עובדים  ובצוות  במשפחתו  שהסתייע 
אין  כל-כך.  מוצלח  יהיה  שהפסטיבל  שדאגו  האנשים 

הבאה (27-17  בשנה  גם  באילת  ונתראה  נשוב  כי  ספק 
בנובמבר 2011).

קז'ישטוף מרטנס ודומיניק פיליפוביץ', מנצחי תחרות הזוגות הראשית.

אסי לוינגר ונתן חץ, מנצחי תחרות ההזמנה

שולחן הנשיאות עם גביעים הממתינים לחלוקה
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ראיון עם מיכה עמית
רם סופר

מיכה עמית הוא אחד משחקני הברידג' הבכירים הוותיקים בארץ, 
למעלה  זה  ומשמש  הברידג'  בהתאגדות  שנים  במשך  הפעיל 
מ-10 שנים בתפקיד הקפטן הספורטיבי הארצי. פירוט מלא על 
תפקיד זה, משמעותו והפעילות הכרוכה בו ימצא הקורא בהמשך 
הראיון. שוחחנו גם על הקריירה האישית של מיכה בברידג' ועל 

השקפותיו לאחר שנים כה רבות של פעילות בתחום. 

כמה זמן אתה משחק ברידג'?
במועדון  לשחק  התחלתי  שנים.  מ-40  למעלה 
הברידג' בקריית חיים. ההישג הרציני הראשון 
בשנות  הצעירים  נבחרת  במסגרת  היה  שלי 

ה-70. 

מהם הישגיך הבולטים?
 – שהוקמה  מאז  הלאומית  בליגה  משחק  אני 
כנראה יותר מכל שחקן אחר בישראל. החמצתי 
רק עונה אחת. שלוש פעמים הייתי אלוף ישראל 
לזוגות מעורבים, זכיתי בגביע פהר והייתי חבר 
נבחרת הצעירים ב-1975. לצערי לא הייתי אף 
שימשתי  פעמים  כמה  הפתוחה.  בנבחרת  פעם 

קפטן נבחרת בתי הספר ופעם אחת (ב-2004) - קפטן הנבחרת 
הפתוחה.

מי היו שותפיך הבולטים?  
אזכיר רק את השותפים שאיתם שיחקתי מספר שנים: קודם כל 
אבי דוד עמית ז"ל, ממייסדי המועדון בקרית חיים, אשר לימד 
לאחר  הזה.  המופלא  העולם  אל  אותי  והכניס  המשחק  את  אותי 
כמה  הצעירים,  לנבחרת  שותפי  עמיר,  אריק  עם  שיחקתי  מכן 
שנים עם מוטי גלברד וכן עם עופר טל. היו לי עוד כמה שותפים 
לעונה אחת או שתיים, ובשנים האחרונות אני משחק עם בני אסף 

ונהנה מאד מהשותפות.

מהם עיסוקיך מחוץ לברידג'?
אני עוסק בתחום המחשבים. יש לי רקע נרחב בתחום זה. הייתי 
תכניתן ראשי בחיל-הים, ועד היום אני עוסק בנושאים שונים של 

מחשוב וניתוח מערכות.  

הוא  במה  הארצי"?  הספורטיבי  "הקפטן  תפקיד  בעצם  מהו 
מתבטא?

מכירים  השחקנים  רוב  ארוכה.  תשובה  עם  קצרה  שאלה  זוהי 

את  שמפעיל  זה  הוא  שלהם.  בסניף  הספורטיבי  הקפטן  את 
זהו  רבים  במקרים  הפעילות.  כל  ארגון  על  ואחראי  המועדון 
אבל  דבר,  אותו  זה  ארצי"  ספורטיבי  "קפטן  המועדון.  בעל  גם 
ברמה ארצית. חוץ מזה יש לו עוד תפקידים ופעילויות. במשפט 
אחד אפשר לומר שהוא אחראי בגדול לכל מה שקורה בברידג' 
וכלה  במועדון  המתחיל  השחקן  מרמת  החל  בישראל,  התחרותי 
ברמת הנבחרות הלאומיות. אני עוסק גם באלפים וגם באלופים.

הפעילות  תכנית  השנתית.  הארצית  הפעילות  מתכנון  מתחיל  זה 
הספורטיבית הארצית הופיעה בשער האחורי של הירחון בחודש 
נרשמים  כשהם  מקבלים  שהשחקנים  השנה  בלוח  וכן  שעבר, 
כל  את  לתכנן  האחריות  מוטלת  הקפטן  על  הברידג'.  להתאגדות 
והפסטיבל  הנפילים  גביע  המדינה,  גביע  הליגות,  האליפויות, 
הנבחרות  כל  לבחירת  גם  אחראי  הוא  אביב.  בתל  הבינלאומי 

הייצוגיות, החל מהנבחרות הצעירות ועד לנבחרות הבוגרים. 

האם זהו איננו תפקידן של הוועדות השונות?
מסתייע  ואני  והדוק  מלא  פעולה  שיתוף  יש 
נושא  הארצי  הקפטן  אלה.  בוועדות  מאד  הרבה 

באחריות העל. 

תוכל לפרט קצת בנושא הנבחרות?
לנבחרות  להגיע  כדי  מאמץ  כל  עושים  אנו 
הטובות ביותר שניתן להציב. זה כולל את שיטת 
המבחן  משחקי  ואת  השחקנים  של  הבחירה 
גם  כרוך  שזה  כמובן  הנבחרות.  של  והאימונים 

בהשקעה כספית רבה. 
עליי לציין בסיפוק ששנת 2010 הייתה מוצלחת 
הפתוחה  הנבחרת  הבין-לאומי.  במישור  ביותר 
שלנו  הסטודנטים  נבחרת  אירופאית,  ארד  מדליית  השיגה  שלנו 
מדליית   – הכותרת  גולת  וכמובן  עולמית,  ארד  מדליית  השיגה 
תמצא  אחר  מקום  באיזה  הצעירים.  נבחרת  של  העולמית  הזהב 

כותרות: "ישראל אלופת העולם"?

האם מדובר בשינוי משמעותי במעמד הברידג' הישראלי בעולם?
זה אינו שינוי, אלא התבססות בצמרת. תמיד היינו בין הטובים. 
אחת  היא  שלנו  הצעירה  הנבחרת   – נסיבות  של  צירוף  כאן  יש 
משלוש הגדולות בעולם על פי כל קנה מידה, ותמיד יש לה גם 
דור המשך. בנבחרת הבוגרת הצלחנו השנה לרכז יחד את הזוגות 
לנו  הקנה  ההישג  מדברות.  והתוצאות  לנו,  שיש  ביותר  הטובים 
הברידג',  של  במונדיאל  גם  הבאה  בשנה  להשתתף  הזכות  את 

הלוא הוא ה"ברמודה בול", ונקווה שנצליח גם שם. 

מה בקשר למעמדו של ענף הברידג' בישראל?
ביטוי  אין  עדיין  לצערי  הברידג'.  לקהילת  מחוץ  בעיה  לנו  יש 
מספיק לכך בתקשורת. כתבי הספורט מתעלמים מאתנו. אין ענפי 
ספורט אחרים שהשיגו מדליות כה רבות, אבל אפילו מקום 17 
בענף כמו גלישת גלים או סקווש זוכה לכותרות רבות יותר, שלא 
לדבר על השחמט שהוא ענף דומה לנו, אך הרבה יותר פופולרי 
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בתקשורת.

אולי יש לעשות יותר מאמצים ביחסי ציבור?
אנו עושים זאת כל הזמן וההנהלה האחרונה הצליחה בכך יותר 
הזכירו  לצעירים  העולם  באליפות  שזכינו  אחרי  מקודמותיה. 
זה  אבל עדיין  ובעיתונות,  ואף זכינו להתראיין בטלוויזיה  אותנו 

רחוק ממה שאנו צריכים וממה שמגיע לנו לאור ההצלחות.

ברמות  לברידג'  הקשורים  תפקידיך  את  גם  לפרט  תוכל  האם 
הפחות גבוהות?

ראשית אציין כי טיפוח אלופים וחתירה למצוינות חשובים בכל 
ספורט – הרי אלופים סוחבים אחריהם את האלפים. כעת אפרט 
כמה מתפקידיו של הקפטן הספורטיבי הקשורים לברידג' העממי 

יותר:
  של התקנון  כולל  הארציות,  התחרויות  מתכונת  תכנון 

כל תחרות;
 ;הנחלת חוקת הברידג' וערכי התנהגות אתית לשחקנים
  קידומם והכשרתם של מנהלי התחרויות להעלאת רמתם

המקצועית;
 .אחריות לנושאי נקודות אמן ותארים

עוזר  שהוא  מכיוון  רבה,  חשיבות  יש  למשל,  האחרון,  לנושא 
רצון  יוצרת  התארים  מערכת  לתחרויות.  משתתפים  למשוך 
להמשיך להשתתף ולהשתפר. שיטת נקודות האמן שלנו מבוססת 
על העיקרון שככל שהתחרות גדולה יותר וחזקה יותר, כך ניתן 

לצבור בה נקודות רבות יותר ולהתקרב מהר יותר לתואר הבא.

אכן נראה שהתפקידים רבים. את כל הדברים האלה עליך לעשות 
בעצמך?

מסמך  כל  על  כמעט  אצבעותיי  טביעת  את  למצוא  אפשר  אמנם 
הקשור לתחרויות, ואני מעורב במידה רבה בכל פעילות הוועדות, 
אבל אני לא "סופרמן" ולא עושה הכול לבד. לשמחתי אני נעזר 
באנשים מעולים רבים שגם הם מתנדבים למען קהילת הברידג'. 
לרשותי.  העומד  הנהדר  הצוות  מחברי  כמה  על  אפרט  ברשותך 
שזיפי,  אילן  בהתאגדות  התחרויות  מדור  מראש  אתחיל 
ההחלטות  כל  את  פורטים  כאשר  הארוכה  זרועי  למעשה  שהוא 
והתכנונים לשפת המעשה. בנוסף, ישנן ארבע ועדות ספורטיביות 
והכול   - וממרצם  מזמנם  הרבה  שמשקיעים  האנשים  מיטב  עם 
ועדת  גלבוע,  אורי  בראשות  והנבחרות  הסגל  ועדת  בהתנדבות: 
הצעירים בראשות מיכה מרק, ועדת החוקה בראשות ברי אבנר, 
וועדת נקודות אמן ומושבים בראשות משה מנור. זה המקום גם 
יעקב  (צפון),  מנור  משה  המחוזיים  הקפטנים  לשלושת  להודות 
מינץ (מרכז) ואביבה בן-ארויה (דרום) על פועלם הרב, וכמובן 

לכל הקפטנים בסניפים.

כמה זמן אתה כבר בתפקיד הזה?
עומד  והוא  העמותה,  ועד  מחברי  אחד  הוא  הספורטיבי  הקפטן 
שש  כבר  נבחרתי  אני  שנתיים.  מדי  וחשאית  אישית  לבחירה 
פעמים לתפקיד זה – יותר מעשור. לשמחתי תמיד נהניתי מאמון 

גורף ונבחרתי לתפקיד כמעט פה אחד. גם בעשרים השנים לפני 
הזדמנות  לי  והייתה  שונים,  ציבוריים  בתפקידים  פעיל  הייתי  כן 
ההתאגדות  לטובת  מגוונות  ובפעילויות  שונות  בוועדות  לתרום 

לברידג'.
ועדים  עם  ההתאגדות  של  הנוכחי  הוועד  את  משווה  אתה  כיצד 

קודמים שהיית חבר בהם?
פעם,  אי  ביותר  המוצלחים  אחד  הוא  הנוכחי  שהוועד  סבור  אני 
ויתרונו הגדול הוא בעיקר בנושא קידום הברידג' ופיתוח אפיקים 
חדשים: החל מבתי הספר, דרך האוניברסיטאות והמתנ"סים, ועד 
הקהל הרחב. כמו-כן ישנו שיפור משמעותי לעומת ועדים קודמים 
בנושא פרסום ויחסי ציבור, ונוצר קשר הדוק עם רשויות הספורט 
בין  המצוין  הפעולה  שיתוף  את  אציין  האישית  ברמה  השונות. 

חברי הועד. 

כיצד אתה רואה את המשך דרכך בתפקיד?
מאז ומתמיד אני שואף לחדש קצת, לשפר ולשנות, אבל מצד שני 
ואני  הדרגתיים,  הם  השינויים  חריפות.  מהפכות  של  חסיד  איני 
מקווה מאוד שהם בכיוון הנכון. תפקידי הוא לראות מה טוב לארגון 
להיענות  או  מקומית  שרפה  לכבות  ולא  כולל,  אסטרטגי  במבט 
לצורך זמני. אני משתדל לעשות זאת בצורה "ממלכתית". מדובר 
בין  ולתאם  לאזן  שיש  שחקנים  אלפי  עם  מועדונים  כ-100  על 

הצרכים של כולם, כאשר לפעמים יש להם אינטרסים מנוגדים.

אגב, מספר השחקנים הפעילים הגיע לאחרונה לשיא.
וליוזמות  למועדונים  בעיקר  לתת  צריך  כך  על  הקרדיט  את 
בשנתיים  לי.  ולא  למתחילים,  קורסים  בנושא  ההתאגדות  של 
האחרונות ישנה מגמה חזקה של הצטרפות חברים חדשים. מצד 
שני, לצערי ישנם כל הזמן גם רבים שנוטשים, ואולי הדבר טבעי. 
אין  וכרגע  יציב  המצב  בתחרויות  ההשתתפויות  מספר  מבחינת 

עלייה משמעותית.

האם האינטרנט גורם לשחקנים לפרוש מהפעילות המועדונית?
למועדון,  להגיע  להם  שקשה  שחקנים  יש  משמעותי.  באופן  לא 
ויש כאלה שהתאכזבו מאווירה לא טובה במועדון או שזמנם אינו 
את  מעדיפים  הם  ולכן  במועדון,  סדירה  פעילות  להם  מאפשר 
האינטרנט. השפעה לא מעטה יש גם למועדוני ספורט ומתנ"סים 
משמעותית.  ל"עריקה"  שגורם  מה  בחינם,  לשחק  המאפשרים 
המתח  ללא  ביתי  ברידג'  מעדיפים  שפשוט  אנשים  ישנם  לבסוף, 

התחרותי.

אתה פעיל במשך שנים רבות במועדון הקריות. מה המיוחד בו?
מועדון הקריות הוא הבית שלי. חשוב לציין שמועדון הקריות אינו 
סניף פרטי, אלא עמותה שהיא מלכ"ר. מיד לאחר שלמדתי ברידג' 
בפעילות.  לעזור  והתנדבתי  זה  למועדון  הצטרפתי   (19 (בגיל 
של  כקפטן  לראשונה  נבחרתי   20 בגיל  עין.  עלי  שמו  החברים 
הסניף, ומאז אני נבחר מחדש לתפקיד זה מדי שנתיים בבחירות 
חשאיות. אולי נראה שאני "דבוק" לכיסא זה יותר מ-40 שנים, 
מפעילותי.  מרוצים  המועדון  שחברי  להאמין  רוצה  אני  אבל 
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למרות התנאים האובייקטיביים הקשים סניף הקריות הפך לסניף 
חברי  לרבות  רבים  בכירים  שחקנים  ממנו  צמחו  ומפואר.  גדול 
נבחרות לאומיות. מבחר התחרויות המוצע בסניף הוא אולי המגוון 
שמתכונתה  הקרייתי"  תחרות "הסגל  היא  הכותרת  גולת  בארץ. 
הצפון  אזור  מכל  שחקנים  אליה  מגיעים  הארצי.  לסגל  דומה 
ואפילו מאזור המרכז. אני גאה בכך שמועדון הקריות הוא אחד 
הסניפים היחידים שכל השחקנים הבכירים החברים בו משתתפים 

בתחרויות שלו, ולאו דווקא עם ספונסר. 
אני עצמי משחק באופן קבוע פעם בשבוע במועדון. לצערי, בגלל 
רוצה.  שהייתי  ממה  פחות  הרבה  משחק  אני  הרבות  פעילויותיי 
את  גם  אוהב  אני  תחרות.  מנהל  משמש  אני  בשבוע  נוספת  פעם 
תחרויות  "מנהל  התואר  את  קיבלתי  שנים  כמה  ולפני  השיפוט 

בינלאומי" מטעם התאגדות הברידג' האירופאית.

האם ישנם דברים שהיית רוצה לשנות בברידג' הישראלי?
שקשה  דברים  לעשות,  שאפשר  דברים  ישנם  טובה.  שאלה 
לעשות, ובמקרים אחרים ישנן עובדות חיים שקשה לשנותן. כך 
המעורב  הכסף  ואת  הספונסרים  תופעת  את  אוהב  אינני  לדוגמה 
הכול  והיום  אחר  בכיוון  מתקדם  העולם  אבל  הברידג',  במשחק 

ביזנס. אולי זה מה שמניע את הגלגלים.
בנושא תנאי המשחק בתחרויות יש מה לשפר. היה נחמד אם היו 
לנו כל הזמן תנאי משחק טובים עם אולמות כמו בגני התערוכה. 
לרווחת  ברעננה  הכדורת  מועדון  שיפוץ  מתבצע  אלה  בימים 

השחקנים.
שקשה  תארים  ישנם  האמן.  נקודות  במערכת  לשפר  מה  גם  יש 
להגיע אליהם, והדבר גורם לחלק מהשחקנים להתייאש ולהפסיק 
להשתתף מהתחרויות כי הם לא רואים אופק התקדמות. כמו-כן 
מהפריפריה,  בעיקר  שחקנים,  של  לפתרון  קלה  לא  בעיה  ישנה 

המתקשים להגיע לתחרויות.

אנו מתקרבים לפסטיבל הברידג' הבינלאומי של תל אביב. כיצד 
אפשר להפוך אותו לבינלאומי יותר כמו פסטיבל אילת?

יעדיף  מאירופה  ששחקן  טבעי  אובייקטיביים.  קשיים  ישנם  כאן 
את אילת בנובמבר על תל אביב בפברואר. תל אביב אינה מהווה 
מתחרים  פסטיבלים  ויותר  יותר  ישנם  וכיום  מיוחדת,  אטרקציה 
באירופה, והשחקנים מחו"ל מעדיפים לשחק שם - כל מה שהם 
צריכים זה להיכנס למכונית או לרכבת. גם הפרסים שם גבוהים 
להסתפק  נאלצים  ואנו  אורחים,  להשיג  קשה  ממש  לכן  יותר. 

בהזמנת כמה שחקני נבחרות ברמה גבוהה.
תחרויות,  המון  יש  מדי.  דחוס  קצת  אביב  תל  פסטיבל  לטעמי, 
ואנשים מנסים להשתתף בכל התחרויות ומתעייפים. עם זאת, כל 
עוד יש ביקוש עלינו לתת את ההיצע. בסך הכול זהו מפעל יפה 

מאוד, וכ-10,000 השתתפויות שיש בו כל שנה מוכיחות זאת.

תודה רבה! אני מאחל לך ולהתאגדות הצלחה ארגונית בפסטיבל 
הקרוב, ולקוראינו – הצלחה בתחרויות עצמן. 
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מועדון "השרון" ארגן את התחרות הארצית הגדולה ביותר.

דורון ידלין (משמאל) עם תלמידיו במועדון "מושבות שמריהו".

איזו שנת ברידג' זו הייתה! הישגים מכל הכיוונים, חשיפה 
קידום  למטרת  נהדרות  יוזמות  בתקשורת,  מדהימה 
שקרו  אירועים  כמה  אספתי  והמועדונים...  הצעירים 
וסיפורים  גדולים  אירועים  במועדונים,  אצלכם  השנה 
יש  יפה  ים  איזה  אבל   - בים  טיפה  כמובן  שהם  קטנים 

 !לנו
הבה נפתח עם כמה נתונים:

  בדצמבר ל-29  נכון  בהתאגדות  החברים  כל  סך 
חברים   5856 היו  (ב-2009   .6374 הוא   2010

בהתאגדות.) כלומר - גדלנו בכ-500 חברים.
  – ב-2009  חדשים;  1102 חברים  נרשמו  השנה 

.725
  על-ידי המוכרים  (מועדונים)  סניפים  ישנם 61  כיום 

ההתאגדות. 
  המועדון הגדול ביותר הוא "אביבים" עם 458 חברים

רשומים.
  אביבים הוא  מכולם  יותר  השנה  שגדל  המועדון 

שמריהו"  "מושבות  מועדון  חדשים;   101 עם 
ל-250.  חברים  מ-0  האחרונות  בשנתיים  גדל 
בורדים)   30) ביותר  הגדולה  הארצית  התחרות 

שולחנות.   67 עם  "השרון"  במועדון  התקיימה 
הגדול  האמן  נקודות  מספר  את  שצברו  השחקנים 

הצעירים  נבחרת  חברי  כמובן  היו  השנה  ביותר 
בירמן,  אלון  פישר,  לוטן  העולם:  באליפות  שזכתה 
אליהם  שוורץ.  ורון  טרנובסקי  בר  ארגלזי  אלירן 
הצטרפו מיכאל בראל, אסף לנגי, אילן ברקת, אופיר 
השנה  צבר  מהם  אחד  שכל  הרבסט  ואילן  הרבסט 

יותר מ-6000 (!!) נקודות משוקללות. 
  השחקן שצבר יותר נקודות מכולם (ולכן ניתן לקרוא

לו שחקן השנה) הוא לוטן פישר עם 9237 נקודות 
משוקללות.

  1000 תלמידים חדשים התחילו ללמוד ברידג' בבתי
הספר השנה, לעומת 250 תלמידים בתחילת השנה 

שעברה.

איזו שנת ברידג'
שירי פאור
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התחרות הייחודית
לאחר שבע שנים שבהן היא מלמדת עיוורים לשחק ברידג', החליטה איזבלה פוקס לארגן תחרות לתלמידי החוג. 
לשם כך היא הזמינה חברים ושחקני ברידג', וכל שחקן רואה השתדך לשחקן עיוור. השחקנים הרואים היו צריכים 
הצדדים.  משני  גדולה  התרגשות  בתוך  התנהלה  התחרות  הברייל.  ולקלפי  המיוחדת  התקשורת  לדרך  להתרגל 

תגובות השחקנים משני המועדונים היו כה נלהבות עד שהם כבר מתכננים את המפגש הבא. 
תודה לברי אבנר, לעירית ויוסי נאמן, לג'ודי ודוד נחמיאס, ללאה ססרקו, לטלי קפלן ולאילנה קליף. 

ההכרזה המפתיעה
מיכה מרק שיחק עם יובל לובינסקי במועדון אביבים וההכרזה התנהלה כך (ללא התערבות המתנגדים):

North South
יובל מיכה
1♣ 1NT
2♣ 4NT!

 1♥ להכריז  שבמקום  הבחין  אז  ורק  אסים,  על  ששאל  מכך  שותפו)  (כולל  מופתעים  כולם  מדוע  הבין  לא  מיכה 
בסיבוב הראשון הוא הכריז 1NT. (הכרזה חלשה ששותפו היה יכול להכריז עליה Pass...) הוא המשיך ל-♣6 בלי 
לחשוף את הטעות שעשה. חוזה זה הוכרז על-ידי זוגות נוספים בשדה. בסופו של דבר הטעות פעלה לטובתו היות 

שהמתנגד הוביל ב-♥ ו"מכר" את המשחק, דבר שלא קרה בשולחנות שבהם אכן הכריזו ♥1...

מסורת פורים במועדון הברידג' בהרצליה
מאת חנה אבירם

ויהי בימי שפוט אילה
על "ריבוק" ועל יציאה לא נכונה

מבית נעמ"ת ועד בית יוליאנה בהרצליה.
ותעש אילה משתה, ברידג'- בינגו לחסידיה.

הערב החל בריקוד ובשירה
בניצוחו של יוסי על תופים ועל גיטרה.

תחפושות ביד המלך והמלכה
מכובעים ועד תלבושת זהובה.

בין משחק ומשחק 
הוגשו מטעמי שף ומרק
טעימים מאד ובכלל
כיד הדמיון והכישרון

מעשי ידיה של אביטל.
ההתרגשות הייתה גדולה

בפני כולם עמדה דילמה קשה:
האם לבצע חוזה אמיתי

או להשלים בינגו
על לוח המטרה.

בין לבין הייתה חגיגה
של צבע, משקה, קלפים ופרסים

לשמחת כל הנוכחים.
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יותר צדיקים מהאפיפיור
יו"ר ההתאגדות מודי קניגסברג שיחק עם דני מוזס בתחרות ברומטר במועדון תל אביב (בית הברידג' 
מסמו  ביקש  הוא  הצעירים.  העולם  אלופי  בנושא  להתראיין  כדי  השולחן  את  לעזוב  ונאלץ  לשעבר) 
מוסקוביץ' להחליפו. כשחזר לאחר כחמש דקות גילה להפתעתו שהרביעייה הספיקה לסיים שלושה 
במינור)  (סלם   920 של  תוצאה  על  הסמוך  מהשולחן  שמעו  הם  כך:  היה  המלא  הסיפור  בורדים. 
והחליטו שכאשר יגיעו ליד המדוברת הם לא ישחקו אותה. ביד הראשונה פתח מוזס 1NT. לסמו היו 
7 קלאבים סגורים. הוא הודיע לשולחן שזו היד המדוברת, והם המשיכו למשחק הבא. בבורד השני 
הודיע המתנגד יוסי אנגל שבידו סדרת דיאמונדים סגורה, ושהיד הזו היא כנראה היד שעליה שמעו. 
הרביעייה עברה ליד השלישית - שם התברר כי יש סלם במינור, ובפעם השלישית נרשם "לא שוחק" 

במקום תוצאה. 

הפספוס של השנה

שוש אבישר ממועדון קריית אונו עשתה את הבלתי 
להגיע  במקום  חלקי  במשחק  נשארה  היא   - ייאמן 
לסלם גדול לא פעם, אלא פעמיים באותו ערב! שוש 
עם  אי-הבנות  שתי  אך  מתחילה,  שחקנית  אינה 
שותפתה לגבי ההסכמים הובילו אותן לשחק בגובה 

2 כשיש 13 לקיחות קלות. 
 .מה שחשוב הוא שהזוג לוקח הכל עם חיוך

ברידג' באווירה אאחרת
בחדרה,  שרון"  אריק  "גשר  לתנועה  שנפתח  לפני  רגע 
הגשר.  על  למשחק  חדרה  של  הברידג'  מועדון  התארגן 
חנה גור אספה את השחקנים, והם היו הראשונים לצעוד 
ליד  התיישבו  הם  ספורטיבית.  רוח  עם  החדש  הגשר  על 
באוויר  ממשחק  ונהנו  העירייה  להם  שסידרה  השולחנות 

הפתוח. 
סיפר  כאשר  כולם  את  הפתיע  אביטן  חיים  העיר  ראש 
משחקי  של  מעטות  לא  שעות  חלקו  והוא  שרון  שאריק 
ספק  לי  ואין  ראוי,  יריב  היה  "אריק  בחווה.  אצלו  ברידג' 
שאם היה באפשרותו לקחת חלק בתחרות היום, הוא היה 

מביס רבים מהמשתתפים", אמר ראש העיר.

:   
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עוד מסורת פורימית 
השחקניות  אחת  בירושלים.  גת  במועדון   - הפעם 
הותיקות במועדון, אסתר – ולהלן שמה יהיה אסתר 
המלכה – נוהגת כבר מספר שנים לדאוג לכבוד חג 
הפורים כי כל חברי המועדון ישמעו יחדיו את מגילת 
ומצוידים  מחופשים  כשהם  מדליק  חזן  מפי  אסתר 
במגילה וברעשנים, ולאחר מכן ייהנו מסעודת מלכים 

מעשי ידי המלכה ומיין לרוב. 
שלא  כמובן  והיין,  הסעודה  המגילה,  שמיעת  לאחר 
הפך  זה  ערב  פורימית.  ברוח  תחרות  על  מוותרים 

למסורת ולשם דבר בירושלים.

ת
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"יהא כבוד תלמידך חביב 
עליך כשלך"

סדנה למורים במסגרת פרויקט "הדור הבא"

אוריה מאיר

העוסק  הבא"  "הדור  פרויקט 
תפס  לילדים  הברידג'  בהוראת 
מקום נכבד במהלך השנה החולפת 
בהתאגדות  מוביל  לפרויקט  והפך 
הברידג' עם כאלף תלמידים בבתי 
ספר ברחבי הארץ ולמעלה מ-30 

מורים העוסקים במלאכה החשובה. 
ההתאגדות  הנהלת  של  הקשבת  האוזן  וכן  בפרויקט  המשאבים  השקעת 
לצרכי הפרויקט אפשרו להניח תשתית ולבנות מסגרת, שכנראה מתחילה 
לשמש גם את הוראת הברידג' בכלל (למבוגרים, לסטודנטים ולפרויקטים 

מיוחדים שעיקרם תרומה לקהילה).
הברידג'  למורי   - במספר  שני   - עיון  יום  התקיים  בדצמבר 2010  ב-8 
לילדים, שהשתתפו בו גם חניכי קורס המורים הנוכחי בהדרכתו של מוטי 
הוראת  במערך  בעתיד  להשתלב  המעוניינים  נוספים  מורים  וכן  גלברד, 

הברידג' לילדים. 
הקשורים  שונים  מתחומים  בטעימות  התמקד  הקודם  העיון  יום  בעוד 
יום  ונהלים),  מתודיקה  ברידג',  מיני  (ברידג',  לילדים  הברידג'  להוראת 
הטוב  השחקן  אפילו  שבלעדיו  חשוב  לנושא  כולו  הוקדש  הזה  העיון 
והמורה הטוב ביותר לא יצליח להביא את כיתתו להישגים – ניהול כיתה 

והתמודדות בפועל עם התלמידים.
משרד  של  הוראה  תעודת  בעלי  מורים  אינם  הברידג'  שמורי  מאחר 
החינוך, חשוב שישתלמו גם בנושאים שאינם קשורים לברידג' עצמו. את 
יום העיון הנחה הפעם ערן רון - מנחה מקצועי, מומחה לחינוך והוראה 

העוסק בהנחיית קבוצות שונות של מורים מתחומים שונים. 
ערן פתח את היום בנושא "חשיבות המשוב הנכון", וכבר בתחילת היום 
היה ברור לנו שכמעט אף אחד מאתנו אינו יודע לתת משוב כפי שצריך. 
רגשות  הבעת  ואחר-כך  עובדות  על  בהסכמה  טמון  נכון  למשוב  המפתח 
(בניגוד להבעת דעות). ערן הצליח לנפץ כמה מיתוסים בנושא זה, שרובנו 
חשבנו שהם נכונים. הוא הדגים למשל איך דווקא באמצעות משוב חיובי 
אנחנו  כן!).  (כן  אליה  שהתכוונו  מזו  ההפוכה  לתוצאה  לגרום  אפשר 
חושבים שאנחנו מחזקים את הילד, אך למעשה אנחנו גורמים לו לחשוש 
לקלקל את הרושם שיצר ובעצם להפסיק להתבטא. כדי לתרגל את צורת 
להם  ואפשר  המשתתפים  לביקורת  עצמו  את  העמיד  ערן  הנכון  המשוב 
לתת לו משוב, כאשר הוא מתקן ומלמד איך אפשר לעשות זאת נכון יותר. 
משוב  לתת  שאי-אפשר  הוא  זה  בהקשר  שלמדנו  ביותר  החשוב  הדבר 

כשאתה כועס, והנה הסיסמא שכדאי לכולנו לאמץ – "המתנה היא מתנה".
השונים  המורים  טיפוסי  וניתוח  הילדים  תכונות  ניתוח  באמצעות 
השני  הכלי  את  במהירות  קיבלנו  והבוגר)  ההורי  (הפטריארכלי, 
להתמודדות נכונה יותר מול הכיתה והוא: כדי לצאת מהדפוס של המורה 
לסימני  הקריאה  סימני  את  להפוך  ללמוד  כדאי  "השוטר"  או  "ההורה" 

שאלה.
זוהי  התלמידים.  עם  פסיכולוגי  חוזה  לערוך  הצורך  היה  השלישי  הכלי 
התשתית, שחשוב להשקיע בה את הזמן הנדרש כדי שמאוחר יותר נוכל 
לקצור את הפירות. למדנו שאין קיצורי דרך. רובנו נוהגים לערוך רשימת 
 – ברור  החיסרון  לעשות.  אסור  מה   - שעיקרה   השנה  בתחילת  כללים 
די מהר הכללים נשברים והמורה מוצא עצמו עוסק בהענשת התלמידים 
במקום להתמקד בהעברת השיעור. החוזה הפסיכולוגי עושה עבודה טובה 

הרבה יותר.
למורים  אפשר  ערן  הפרעות.  עם  בהתמודדות  קשור  היה  הרביעי  הכלי 
להעלות רעיונות ודוגמאות מחייהם כמורים לתלמידים בבתי ספר, ולבסוף 
נתן רשימה לא קטנה של טיפים שניתן להשתמש בהם. אחד מהם, ואולי 

המפתיע ביותר, היה: במקום להילחם, לתת להפרעה מקום.
הכלי החמישי היה שפת הגוף. מספר מורים אמיצים העבירו שיעור קצר 
מול משתתפי הסדנה ואפשרו לכולנו לתת להם משוב. כך תרגלנו גם את 
המשוב הנכון וגם גילינו עד כמה איננו מודעים לשפת הגוף שלנו. גילינו 
מה אנו נוהגים לעשות כדי לקבל תחושת ביטחון ולהפגין חוזק. לעתים 
למדנו  חולשה.  למעשה  משדרת  שלנו  הגוף  ששפת  לכך  מודעים  איננו 
שמודעות היא כוח, ושכדאי להיות מודעים לשפת הגוף שלנו כדי לרתום 

אותה לניהול השיעור והכיתה בצורה נכונה.
לא  הוא  ביותר  החשוב  שהדבר  לכולנו  הזכיר  ערן  היום  אורך  לכל 
לשכוח להתייחס לתלמידים בכבוד. הוא אף ידע לצטט מפרקי אבות את 
הפסוק "יהא כבוד תלמידך חביב עליך כשלך". הוא הדגיש כי כשמדובר 
בתלמידים צעירים, המורה  - ולא חשוב איזה מורה - הוא קודם כל מחנך. 
בהקשר זה ניתנו על-ידי מורים דוגמאות שריגשו את כולנו ולימדו אותנו 
הבדל  עושות  פורמלית  לא  במסגרת  התלמיד  עם  דקות  עשר  שלעתים 
בחיי התלמיד. אז חפשו את ההזדמנויות הלא פורמליות ועשו הבדל בחיי 

התלמידים שלכם! 
עד  שהכרנו  ממה  ושונה  מרענן  במיוחד,  מעניין  היה  העיון  יום  לסיכום, 
כה. הוא התנהל באווירה מצוינת ונעימה ועם הומור רב. (די אם נזכיר את 

"קריית אונו"  - והמבין יבין.)
מהמשובים שהועברו על-ידי משתתפי יום העיון עולה כי התכנים היו ללא 
וטיפים  תשובות  נדרשות  שבהן  בנקודות  ופגעו  ביותר,  רלוונטיים  ספק 
מעשיים. אין ספק כי יום העיון היה מוצלח. כל אחד לקח לעצמו לפחות 

טיפ אחד שיהפוך אותו למורה טוב יותר. 
אנו נמשיך לקיים ימי עיון מסוג זה. הכוונה היא להתמקד יותר בסימולציות, 
למורי  שיסייעו  נוספים  ובכלים  מעשיים  בטיפים  מהשטח,  בדוגמאות 
הברידג' להעביר ביעילות את השיעורים לתלמידים הצעירים בבתי הספר.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות למורים הפעילים בבתי ספר על העבודה 
מודי  ההתאגדות  ליו"ר  הצעירים,  לוועדת  וכן  עושים  שהם  המעולה 
קניגסברג ובמיוחד לגלעד אופיר ולחנה שזיפי, המלווים אותי, מאמינים 

בי ומסייעים להצלחת הפרויקט בכל עת.
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מספר 282 ינואר 2011
עורכת: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל‘ 03-9794862, פקס: 03-9794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני
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16th Red Sea International 
Bridge Festival

  Invitational Pairs
Rand Cup 2010

Overall Results
Rank Total Names NCBO #

1 780 Hetz Nathan - Levinger Asa ISR - ISR
2 433 Kalita Jacek - Kotorowicz Krzystof POL - POL
3 373 Birman David - Birman Daniela ISR - ISR
4 356 Israeli Dan - Pieters Dirk ISR - ISR
5 353 Majdanski Leszek - Kupnicki Marian POL- POL

תחרות קבוצות ישראל – פולין
ישראל  נבחרת  בין  מסורתי  קבוצות   מפגש 

לנבחרת פולין נערך במסגרת הפסטיבל,
ישראל  את  זוגות,   4 ידי  על  יוצגה  קבוצה  כל 
ייצגו שני זוגות מהנבחרת הפתוחה ושני זוגות 
שחקנים  ע“י  יוצגה  פולין  הצעירים,  מנבחרת 
מקבוצת  ושחקנים  הפתוחה  מהנבחרת 

.CONSUS
בתוצאה  ישראל  בניצחון  הסתיים  המפגש 

.IMP 62:58
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