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דבר ועד העמותה

בפרוס השנה האזרחית החדשה אני מאחל לכל חברי ההתאגדות שנת ברידג‘ פורייה, נעימה וספורטיבית.
עוד עונה של משחקי הליגה מאחורינו. יקצר המקום מלהזכיר את שמות המנצחים בכל הליגות. ברכה 
מיוחדת לאלופי הליגה הלאומית לשנת 2012 אילן ברקת (קפטן), מיכאל בראל, אלדד גינוסר, יניב 
זק, אסף לנגי ורון פכטמן שגברו בגמר על קבוצת דוד בירמן (קפטן), גלעד אלטשולר, אלון בירמן, 

שלום זליגמן, אמיר לוין ודוד פורר.
מועדון  זכה  הראשון  במקום  למועדונים.  ישראל  אליפות  היא  לאחרונה  שהסתיימה  חשובה  תחרות 

רחובות שיוצג על ידי הזוג מאיר ברקמן-נח טימיאנקר. במקום השני זכו דרור מילצ‘ן-יעקב מיוחס (מועדון נס ציונה) ובמקום 
השלישי דוד רפאלי-אפרים אנגלשטיין (מרכז הברידג‘ י-ם). ברכות למנצחים.

פסטיבל הברידג‘ ה-47 בפתח. הוא ייערך השנה במתכונת של 7 ימים שתכלול את כל התחרויות המרכזיות שהיו בעבר. 
על פי החלטת הנהלת העמותה, שחקנים ישראלים שאינם חברי ההתאגדות אינם רשאים להשתתף בתחרויות הפסטיבל. על מנת למנוע 

אי-נעימויות, אנו מבקשים מכל השחקנים חברי ההתאגדות להקפיד על כך שגם שותפיהם חברים בהתאגדות.
כמנהלת  שנים   17 במשך  ובמסירות  לאות  ללא  פעלה  חנה  לגימלאות,  יציאתה  עם  שזיפי  חנה  את  לברך  מבקש  אני  אישי  באופן 
בהתאגדות הברידג‘ הישראלית, בטוחני שעוד נזכה להשתמש בסיועה ובניסיונה. בהזדמנות זו אני מאחל למחליפתה אוריה מאיר 

הצלחה בתפקידה החדש.
לסיום אזכיר שוב את משחקי גביע אירופה לאלופות במסגרת פסטיבל הים האדום באילת, שזכו לשבחים רבים מקברניטי הברידג‘ 
העולמי שנכחו במקום. לצערנו לא הובלטה די הצורך בירחון הקודם תרומתם המרשימה של דוד ואלון בירמן וכל הצוות של פסטיבל 

הים האדום לאי רוע ולהצלחתו.

מודי קניגסברג
יו“ר ועד העמותה

ההתאגדות הישראלית לברידג‘
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לפני שלוש שנים ערכנו ראיון דומה עם כניסתך לתפקיד 
יו“ר ועד העמותה. כיצד אתה מסכם את שלוש השנים 

האחרונות?

מרשימים  בהישגים  כל  קודם  התאפיינו  האלה  השנים 
מאוד לנבחרות ישראל. נבחרת הצעירים זכתה באליפויות 
ה-3  במקום  זכתה  הפתוחה  הנבחרת  והעולם.  אירופה 
הנשים  נבחרת  בול“.  ב“ברמודה  והשתתפה  באירופה 
הישגים  מתווספים  אלה  כל  על  וניס“.  ל“גביע  העפילה 
הטרנס- בתחרות  ישראלי  ניצחון  כמו  ביותר  משמעותיים 
הקוונדיש  בתחרות  וניצחון  לקבוצות  הפתוחה  לאומית 

לזוגות.
במקביל הרחבנו את התשתית תוך דגש 
על העמקת הפעילות בבתי הספר. כיום 
ברידג‘  משחקים  תלמידים  לאלף  קרוב 
חדש  שיא  נקבע  כך  הארץ.  רחבי  בכל 
לברידג‘  ההתאגדות  חברי  במספר 

העומד כיום על 6,400.
יציב  בהתאגדות  המועדונים  מספר 
במספר  גידול  ישנו  האחרונות.  בשנים 
המועדונים הפרטיים. כללית המועדונים 
רחב  מגוון  ומציעים  מאוד  מתפתחים 
לשחקנים  וקורסים  תחרויות  של  יותר 

מתחילים ומתקדמים.

לקידום  הפרויקטים  את  לסכם  תוכל 
הברידג‘ שהופעלו בשנים האחרונות?

זה מתחיל בפרויקטים לשחקני ברידג‘ צעירים ”הדור הבא“ 
(ברידג‘ בבתי ספר) ו“פסגה“ (אימונים לנערים מצטיינים). 
ברצוני להודות לאוריה מאיר שסיימה את תפקידה כרכזת 
פרויקט ”הדור הבא“ בהצלחה רבה. היא הניחה את אבני 
היסוד לפרויקט, וגם מחליפה מושיקו מיוחס מגלה חריצות 

ויסודיות בצד מוטיבציה רבה.
להתאגדות תכנית הכשרה מסודרת לצעירים, החל מחוגים 
בבתי הספר ועד לשילובם במועדונים ו/או בנבחרות ישראל. 
משתתפי פרויקט ”פסגה“ מאותרים על-ידי המורים בבתי 
גינוסר,  אלדד  הוא  ”פסגה“  של  הראשי  המאמן  הספר. 
של  הצעירות  הנבחרות  שחקני  גם  משתתפים  ובתכנית 

ישראל התורמים מזמנם ומניסיונם הרב.
כמו-כן אנו דואגים לקידום הרמה של השחקנים מהשורה, 
וזאת מבלי להתחרות בסניפים. אנו עושים זאת באמצעות 

מתחילים),  בקורסי  (תמיכה  לעתיד“  ”מבט  הפרויקטים 
”עולים כיתה“ (קורסים לשחקני מועדון) ו“אטלס“ (קורסים 

מיוחדים לקידום רבי-אמנים). 
בכל אחת מהשנים האחרונות התחילו את דרכם בברידג‘ 
פרויקט  לעתיד“.  ”מבט  במסגרת  חדשים  אנשים  מאות 
בשנה  כלל  משחק,  שכבר  למי  המיועד  כיתה“  ”עולים 

האחרונה כ-300 שחקנים ב-9 מועדונים.
חיוביות  לתגובות  זכה  לאחרונה  שהחל  ”אטלס“  פרויקט 
שחקנים  כ-40  השתתפו  מהאימונים  אחד  בכל  ונלהבות. 

מנוסים בהדרכתו של יניב זק.
הנשי  הברידג‘  לקידום  ”ונוס“  פרויקט  את  אציין  לסיום 
שחקניות  כולל  הפרויקט  מצטיינות.  שחקניות  ולהכשרת 
רמתן  את  לקדם  המעוניינות  מנוסות 
משתתפות  אימון  בכל  והישגיהן. 
של  הראשי  והמאמן  שחקניות,  כ-30 

הפרויקט הוא רון פכטמן.
קיים תהליך של מעקב, דו“חות ושיתופי 
מנת  על  השונים  הגורמים  בין  פעולה 
שהפרויקטים יפעלו בצורה יעילה יותר. 
הסגל  ועדת  מובילות  הפרויקטים  את 
את  בוחרות  גם  אלו  הצעירים.  וועדת 

המאמנים לכל מסגרת.
להמשך.  מעניינים  רעיונות  גם  לנו  יש 
 2013 בעונת  הליגות  משחקי  לקראת 
מפגשים  מספר  לארגן  מתכוונים  אנו 
בכירים  שחקנים  של  הרצאות  עם 

בנושא ”איך משחקים קבוצות“.

חשוב,  בין-לאומי  ברידג‘  אירוע  ישראל  אירחה  לאחרונה 
התחרות  על  לפרט  תוכל  באילת.  לאלופות  אירופה  גביע 

הזו?

מאיר  אוריה  לוי,  איתן  אופיר,  גלעד  על-ידי  אורגן  האירוע 
וכמובן משפחת בירמן, והוא נערך במסגרת פסטיבל ”הים 
על  המארגנים  לכל  מודה  אני  המסורתי.  השנתי  האדום“ 

אירוע מרשים שהעלה את ישראל על המפה.
התחרות עברה בהצלחה רבה, ובסיומה קיבלנו מחמאות 
איגוד  מראשי  והוקרה  תודה  מכתבי  של  ארוכה  ושורה 

הברידג‘ האירופי ואיגוד הברידג‘ העולמי שנכחו באירוע.
עליי להודות גם לשרת התרבות והספורט לימור לבנת על 
סיועה המשמעותי במימון. בזכותה הושג תקציב ממלכתי 

לאירוע.

ראיון עם מודי קניגסברג
רם סופר

2013  
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אפשר לומר שיש כעת תמיכה ממשלתית רבה יותר בענף?

הוא  הראשון  תמיכה.  של  מסלולים  מספר  כיום  קיימים 
ההקצבות מהטוטו שהתחלנו לקבל אותן בשנים האחרונות. 
וכן  ההתאגדות  של  השנתי  מהתקציב  בכ-10%  מדובר 
עם  רווח  מטרת  ללא  עמותות  שהינם  בסניפים  בתמיכה 
מנהל תקין. אנו מנסים להשיג תמיכה גם עבור הסניפים 

הנמצאים בבעלות פרטית.
השני הוא תמיכה ממשלתית והוא בא לידי ביטוי באירוע כמו 
לספורטאים  מלגות  הוא  השלישי  לאלופות.  אירופה  גביע 

מצטיינים.

נוספים  בין-לאומיים  אירועים  בעתיד  לארגן  ננסה  האם 
בארץ?

שהעלויות  לציין  יש  אבל  ומתן,  משא  כך  על  מנהלים  אנו 
הכרוכות בכך כבדות.

יותר  קצרה  במתכונת  והפעם  מתקרב,  הברידג‘  פסטיבל 
של 7 ימים. מדוע?

של  בשיעור  בהוצאות  לקצץ  ניתן  שכך  למסקנה  הגענו 
ירד  לא  הכללי  ההשתתפויות  מספר  בעוד  כ-30%, 
משמעותית, מכיוון שלרוב השחקנים ממילא קשה לשחק 
במשך 10 ימים רצופים. ברצוני להדגיש שרוב התחרויות, 
שינוי  שהיו.  כפי  יישארו  המרכזיות,  התחרויות  כל  כולל 
והוא  ההשתתפות,  דמי  מהעלאת  להימנע  לנו  יאפשר  זה 

נראה לנו יעיל ונכון.
איכות  את  לשפר  גדולים  מאמצים  עושים  אנו  במקביל 
באופן  ולהוזיל  המשחקים  לאולם  בסמוך  הנמצא  המזנון 

משמעותי את המחירים בו.
מאמצים  בזכות  בין-לאומית  ברמה  היה   2012 פסטיבל 
גם  גבוהה.  ברמה  מחו"ל  אורחים  להבאת  שנעשו  רבים 
השנה אנו עושים מאמצים רבים לשמור על הצביון הבין-

לאומי של הפסטיבל.

יש עוד חידושים בפסטיבל השנה?

יוכלו  לא  התאגדות  חברי  שאינם  שחקנים  לראשונה, 
להשתתף  מנת  שעל  החלטנו  בפסטיבל.  להשתתף 
שחקנים  לכך,  אי  בהתאגדות!  חבר  להיות  יש  בתחרויות 
שהתכוונו לשחק עם שותף שאינו חבר בהתאגדות צריכים 

לדאוג שיירשם כחבר.

מדוע כל-כך חשוב לעודד אנשים להירשם להתאגדות?

הכוח  עולה  כך  מאוד.  לנו  חשוב  החברים  מספר  גידול   
התקציבים  הגדלת  את  מאפשר  וזה  שלנו,  השיווקי 
הממשלתיים והחסויות מגורמים פרטיים. עדיין ישנם רבים 

שמשתתפים בתחרויות ברידג' בלי לשלם את דמי החבר 
להתאגדות, ואנו שואפים שגם הם יצטרפו למעגל החברים.  
לחבר  מקנה  לברידג'  הישראלית  בהתאגדות  חבר  להיות 
אפשרויות להשתתף בתחרויות השונות המאורגנות על ידי 
האיגוד ובנוסף ליהנות מביטאון ברידג' חודשי הכולל מגוון 
הרחבנו  האחרונה  שבשנה  לציין  יש  הרמות.  לכל  תכנים 
את ביטאון הברידג' ב-8 עמודים נוספים מדי חודש לרווחת 
לחברי  המאפשר  בפרויקט  התחלנו  כן  כמו  החברים. 

ההתאגדות להשתתף בקורסים מוזלים לכל הרמות.
אדגיש כי בעצם הצטרפות להתאגדות הישראלית לברידג', 
המשחק  לפרסום  גבית  רוח  נותן  מהחברים,  אחד  כל 
וכמובן מעניק תמיכה משמעותית להצלחות הבינלאומיות 

של הנבחרות ולמסגרת הפעילות השוטפת.

מה עוד חדש בזמן האחרון?

  שזיפי מחנה  נפרדים  אנו  ההתאגדות  במשרד 
אותנו  שליוותה  לאחר  תפקידה  את  המסיימת 
במשך 17 שנים שבהן תרמה בצורה מדהימה למען 
במקומה  תיכנס  בקרוב  וקידומו.  הברידג‘  פיתוח 
כמה  של  חפיפה  תקופת  לאחר  מאיר,  אוריה 
האדמיניסטרטיבית  המנהלת  לתפקיד  חודשים, 
לא  שכהונתה  בטוחים  ואנו  ההתאגדות,  במשרד 

תהיה פחות מוצלחת.
  הציג אופיר  גלעד  הארצי  הספורטיבי  הקפטן 

 2013 לשנת  המלאה  הספורטיבית  התכנית  את 
הארץ  אליפויות  ואת  הפסטיבל  את  הכוללת 

השונות.
  בנושא ניהול הכספים נעשו שינויים רבים ביוזמתו

של הגזבר בני רונן. כיום יש לנו מעקב חודשי שוטף 
אחר ההוצאות ופילוח נכון יותר של ההוצאות.

  להשתתף נבצר  האחרונה  הסימולטנית  בתחרות 
מכמה סניפים באזור הדרום עקב ההפגזות במהלך 
הדרום  ביישובי  תמיכה  כאות  ענן“.  ”עמוד  מבצע 
ערכנו לאחרונה תחרות סימולטנית מיוחדת עבור 
בתחרות  להשתתף  מהם  שנבצר  סניפים  אותם 

הסימולטנית הרגילה.
  .שנת 2013 תעמוד בסימן שדרוג בתחום המחשוב

אתר  על  עבודה  של  בעיצומה  נמצאים  אנו 
האינטרנט של ההתאגדות שיכלול מגוון פונקציות 
אנו  והשחקנים.  המועדונים  לרווחת  ואפשרויות 
מקווים שהאתר יעלה לאוויר במהלך 2013. כמו 
תוכנת  לסניפים  תסופק  הקרובים  בחודשים  כן 
נוחה  עבודה  שתאפשר  מעודכנת  תוצאות  חישוב 
מגוון  לארגן  ואפשרויות  המועדונים  למנהלי  יותר 

רחב של תחרויות.

תודה רבה ובהצלחה! 
שתהיה לכולנו שנת ברידג‘ מוצלחת ב-2013!

jan.indd   8jan.indd   8 1/8/2013   3:55:00 AM1/8/2013   3:55:00 AM



bridge4fun@012.net.il

 

054-4429724   ,054-4671721   :   

       8
3.5.2013  24.4.2013 

     8   ...”
   ,   :   
“...     

         
      ,    

   ,      :

   ...     -     
         

  .         

 ,    ,     
       -   ,  
 ,  ,    ,     

 ,  ,      
     

“...  

:  
 •.  -    
 •  ,   

.   
 •..   -   
 •.‘  
 •.    

   ,‘  
Hotel jurmala spa **** 4 

 10 ,25.6.2013  16.6.2013 

15.2.2013      100 “  
.     

:  
 •       

.(23:45  ,00:55 )

 •.     

 •.   “   4     9

 •.(    )   3-

 •.     

 •,   , )   3
.(  

 •.    

 •.   ‘  

   ‘  
    

 
 2013  17-   
. -   19:30 

  1,385   
   

(  240  ) 

  1,890   
   

(  445  ) 

!

jan.indd   9jan.indd   9 1/8/2013   3:55:01 AM1/8/2013   3:55:01 AM



לומדים ברידג‘
10

לחשוב נכון בהגנה

הכול מתחיל 
מהובלת 
הפתיחה

מוטי גלברד

הראשון  בקלף  כבר  נחרץ  החוזה  גורל  קרובות  לעתים 
שאותו בוחר המגן להוביל.

West
♠
♥
♦
♣

Q72
QT96
732
432

חוזה: 3NT. הובלה: ?

West North East South
1♣ 1♠ 2NT

Pass 3NT All Pass

שכאשר  ידע  הוא  מזרח.  של  לאוברקול  לב  שם  מערב 
(ולא  בסדרתו  להוביל  צריך  בהכרזה  מתערב  השותף 
מכובד  לו  שיש  למזרח  להראות  רצה  מערב  בהארט). 

.♠Q-בסדרת האוברקול, ובחר להוביל את ה

כדי לראות מה היו התוצאות של הובלה זו, נתבונן בחלוקת 
הקלפים המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

43
A854
A9
AQJ87

 

♠
♥
♦
♣

Q72
QT96
732
432

♠
♥
♦
♣

AT985
32
K654
K5

 ♠
♥
♦
♣

KJ6
KJ7
QJT8
T96

 

מזרח עיכב את האס בלקיחה הראשונה, וה-K♠ של דרום 
זכה. בלקיחה השנייה הכרוז הריץ את ה-T♣. מזרח זכה 
דרום  של   ♠J-ה נוסף.  ובספייד   ♠A-ב והמשיך   ♣K-ה עם 
זכה בלקיחה הרביעית. עכשיו כבר היו לכרוז תשע לקיחות 
בטוחות: שתיים בספייד, שתיים בהארט, אחת בדיאמונד 

וארבע בקלאב. החוזה בוצע בדיוק.
ניתן לבדוק ולראות שאחרי ההובלה ב-Q♠ כבר אין שום 
הסבורים  שחקנים  ישנם  החוזה.  את  להפיל  אפשרות 
שלהם  ביותר  הגבוה  בקלף  להוביל  צריך  שתמיד  בטעות 

מסדרת השותף. זה אינו רעיון טוב. הכלל הנכון הוא:
(א) עם שני קלפים בדיוק בסדרת השותף, הובל בקלף 

הגבוה.
(ב) עם 3 קלפים או יותר בסדרת השותף, הובל בקלף 

נמוך (אלא אם יש לך רצף של מכובדים).
ההובלה  לאחר  הנוכחית  בחלוקה  קורה  מה  נבדוק  הבה 

הנכונה ב-2♠.

 .♠T-וממשיך ב ♠A-מזרח זוכה בלקיחה הראשונה עם ה
הכרוז ככל הנראה יעקוף (קיימת סבירות גבוהה שמזרח 
הכריז אוברקול עם ה-AQ♠). ה-J♠ מפסיד ל-Q♠, ומערב 
הכרוז  כעת  הכרוז.  של   ♠K-ה אל  שלישי  בספייד  ממשיך 
 ♣K-מנסה עקיפה בקלאב שאינה מצליחה. מזרח זוכה ב

ובעוד שתי לקיחות בספייד. החוזה נכשל.

אם הכרוז מחליט לשחק את ה-K♠ בלקיחה השנייה, מצבו 
משתפר היות שסדרת הספייד נחסמת, אבל עדיין יש לו 
של  ידה  זה  במקרה  שגם  לוודאי  קרוב  בלבד.  לקיחות   8

ההגנה תהיה על העליונה.

היטב,  להתרכז  עלינו  הפתיחה  השכל: בהובלת  מוסר 
לזכור את הכללים ולבחור בקלף הנכון. הצעד הראשון 
ביותר.  המשמעותי  גם  קרובות  לעתים  הוא  ההגנה  של 

חוזים רבים מתבצעים רק בגלל הובלה לא מוצלחת.
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פסק זמן
קובי שחר

במהלך השנה החולפת פרסמתי סדרת מאמרים שנועדה 
לעזור בשיפור משחק היד. הוצגו טכניקות שונות שנועדו 
בפניו  עומדת  כאשר  השחקן  של  הכלים  ארגז  להיות 

המשימה של ביצוע החוזה.
לעצור  כדאי  הללו,  הכלים  כל  את  מכירים  אתם  כאשר 
לאחר קלף ההובלה ולתכנן את המשחק. לצערי, שחקנים 
רבים משחקים את הקלף הראשון מיד ללא מחשבה וחבל. 
של  הקלפים   26 כל  את  לראות  האחרונה  ההזדמנות  זו 
הלקיחות  את  לספור  הזיכרון;  את  לאמץ  בלי  השותפות 
יש  אם  לראות  המפסידים;  מצב  את  לבדוק  הבטוחות; 

בעיות מיוחדות ולתכנן את מהלך המשחק.
לפעמים מובילים נגדי בסדרה שיש בה קלף בודד בדומם. 
קלף  מניח  מימיני  השחקן  לתכנן  שהתחלתי  לפני  עוד 
”ספייד“  אומר  אני  דקה  כחצי  אחרי  הראשונה.  ללקיחה 
הראשון מהדומם,  הקלף  הזמן לשחק את  שזה  כדי לציין 

והמגנים תמיד צוחקים. איני מבין מדוע.
מיועדת  יותר)  מעט  (לפעמים  דקה  חצי  אותה  למעשה, 
לגיבוש תכנית המשחק, ממש כאילו מאמן הכדורסל ביקש 
ומסביר  והמרקר  הלוח  עם  יושב  הוא  ועכשיו  זמן,  פסק 

לשחקנים את המהלך שיביא בסופו לסל הניצחון.
שלנו.  במחשבה   – וירטואלי  הוא  המחיק  הלוח  בברידג‘, 

הוא יכול להיראות כמו זה:

אז  ורק  לתכנן  לעצור,  כדאי  ההובלה  קלף  לאחר  לסיכום, 
לציין  גם  נוכל  הזמן  פסק  במשך  ולשחק.  למגרש  לחזור 
ולהעריך  המתנגדים  בידי  נמצאים  שליטים  כמה  לעצמנו 
לב  לשים  עדיף  אותם.  להוציא  כדי  נצטרך  סיבובים  כמה 

לפרטים אלה מראש, לפני שניכנס ללהט המשחק.
במקרים רבים נגלה שהתכנית הראשונית שקבענו תתאים 
למהלך המשחק כולו. במקרים אחרים ניקח פסק זמן נוסף 
באמצע היד להערכה מחודשת של המצב לאור התקדמות 

המשחק.
להשתמש?  כלי  באיזה  יודעים  איך  תכנית?  ליצור  כיצד 
חשוב להגדיר את הבעיה ו“לשים את האצבע“ אל אותם 

קלפים המהווים לקיחות פוטנציאליות.

♠
♥
♦
♣

AQ3
A54
743
K832

♠
♥
♦
♣

852
K876
AKQ2
A9

♥Q :3. הובלהNT :חוזה

לחשוב  צריך  אותן  שניקח  לפני  בטוחות.  לקיחות   8 יש 
לקיחה  היא   ♠Q-שה ספק  אין  התשיעית.  הלקיחה  על 
פוטנציאלית. אפשר להשתמש בכלי הנקרא עקיפה, לזכות 

בלקיחה הראשונה מיד ולשחק 2♠ לכיוון הדומם.
אם  לקיחות   9 להשיג  נוספות  אפשרויות  יש  האם  רגע! 
ב‘.  תכנית  גם  לנו  שתהיה  כדאי  תמיד  תיכשל?  העקיפה 
מקור אחר ללקיחות הוא קלפים זוטרים בסדרות ארוכות. 
לנו  תהיה   ,3-3 מתחלקים  המגנים  של  הדיאמונדים  אם 
שלישית  ללקיחה  סיכוי  גם  יש  בדיאמונד.  רביעית  לקיחה 
בהארט אם סדרה זו מתחלקת 3-3 (אם כי ההובלה רומזת 

שזה כנראה לא המצב). 
תכנית המשחק תהיה לנסות לנצל את כל הסיכויים שלנו. 
לבדוק  מכן  לאחר  הראשונה,  הלקיחה  את  לעכב  אפשר 
אם ההארטים מתחלקים 3-3, אם זה לא מצליח – לעקוף 
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חובבי  הדיאמונד.  סדרת  את  ננסה  ולסיום  בספייד, 
המתמטיקה ביניכם יוכלו גם לחשב את הסיכוי להצלחת 

החוזה.

סיבה נוספת לנסות את כל האפשרויות היא שאם יותר 
מסדרה אחת ”תתנהג היטב“ נוכל להשיג 10 ואפילו 11 
זה  הרי  המרבה  כל  תחרותי  במשחק  כידוע,  לקיחות. 
משובח, ולקיחות עודפות עשויות לשפר משמעותית את 

התוצאה שלנו.

♠
♥
♦
♣

A
T985
763
AK863

♠
♥
♦
♣

K874
AK
AT92
542

♠Q :3. הובלהNT :חוזה

כאן יש 7 לקיחות בטוחות, ועלינו לפתח לפחות שתיים 
נוספות. קל לאתר את המקור ללקיחות – סדרת הקלאב 
הארוכה. אם 5 קלפי הקלאב של ההגנה מתחלקים 3-2 
(סיכוי של כ-68%), אז נוכל להגביה שני קלאבים זוטרים 

ולבצע את החוזה.
קלף  כניסות.  בעיית  יש  כן,  מיוחדות?  בעיות  יש  האם 
הצדדית  בכניסה  מיד  להשתמש  אותנו  מאלץ  ההובלה 
לא   ,♣AK-ה את  בהתחלה  נשחק  אם  לדומם.  היחידה 

נוכל להגיע בהמשך לסדרת הקלאב בדומם.
התכנית  ניסוח  התחמקות.  הוא  לפתרון  המתאים  הכלי 
מהדומם.  נמוך   ♣ נוביל   ♠A-ב הזכייה  ”לאחר  יהיה: 
ההובלה  את  שנקבל  לאחר  בלקיחה.  תזכה  ההגנה 
תתחלק  הסדרה  ואם   ,♣K ולאחריו   ♣A נשחק  בחזרה 
נהיה בדומם כדי לזכות מיד בשתי לקיחות נוספות ב-♣.“
הקלאב  סדרת  אם  ב‘.  תכנית  לנו  אין  זו  ביד  לב,  שימו 

תתחלק גרוע (4-1 או 5-0), לא נוכל לבצע את החוזה.
למצוא  עלינו  מקלה  השונים  והכלים  הטכניקות  הכרת 
המשחק.  תכנון  במהלך  המתעוררות  לבעיות  פתרונות 
עם זאת, עצם ההבנה שהמקור של לקיחות נוספות הוא 
ו/או  ארוכות  בסדרות  זוטרים  קלפים  בכירים,  מקלפים 
חיתוכים עשויה לאפשר לנו לבצע את הפעולות הנכונות 

גם כאשר איננו מכירים את הטכניקה בשמה.

♠
♥
♦
♣

A76
KQ9
KQ5
9532

♠
♥
♦
♣

K94
AJT85
AJ92
7

♣A :חוזה: ♥6. הובלה

הפעם הגענו לחוזה של סלם. מערב הוביל ב-A♣ והמשיך 
בטוחות  לקיחות   11 סופרים  אנו  חתכנו.  שאותו   ♣K-ב

בקלפים גבוהים, ביניהן חמש בסדרת השליט.
היחיד  המקור  לכן  לפתח,  שניתן  ארוכה  סדרה  לנו  אין 
ללקיחות נוספות או חיתוכים. אנו רואים מיד שניתן לחתוך 
את  נגדיל  זאת,  נעשה  אם  הכרוז.  ביד  קלאבים  שלושה 
מספר הלקיחות בשליט לשש (שלושה הארטים גבוהים 
החוזה  את  ונבצע  ביד)  חיתוכים  שלושה  ועוד  בדומם 

בתנאי שסדרת השליט מתחלקת 3-2 בין המגנים.

לדומם  מעבר   ,♣ ”חיתוך  היא:  שננסח  המשחק  תכנית 
בשליט  לדומם  מעבר  עוד  שני,   ♣ חיתוך  גבוה,  בשליט 
לדומם  ומעבר  ביד  האחרון  השליט  עם   ♣ חיתוך  גבוה, 
ב-♠ או ב-♦ לשם הוצאת השליט האחרון“. סדרת הספייד 

בטוחה יותר מדיאמונד כמעבר לדומם. (מדוע?)
שעדיין  להניח  סביר  הדומם.  היפוך  נקראת  זו  טכניקה 
לא למדתם עליה, אבל עדיין ניתן להגיע לתכנית הנכונה 
מספר  את  להגדיל  היחידה  שהדרך  ההבנה  בסיס  על 

הלקיחות מ-11 ל-12 היא לחתוך כמה שיותר.

סיכום
סדרת מאמרים זו לא התיימרה להציג את כל הטכניקות 
הושם  הבסיסיים.  הכלים  את  רק  אלא  היד,  משחק  של 
דגש על ההבדל בין כלים לטיפול בסדרה בודדת לכלים 
לטיפול ביד כולה. הכרת הכלים הללו מאפשרת לנו לקחת 
משחק  תכנית  ליצור  כדי  המשחק  בהתחלת  זמן  פסק 

ולהתאים את הכלים המתאימים לבעיות שהיד מציבה.
למותר לציין כי משחק מתוכנן יביא בדרך כלל לתוצאה 

טובה יותר ממשחק אקראי.
בחודש הבא ניקח פסק זמן ממשחק היד ונתחיל לטפל 

במשחק ההגנה.
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שפר את הכרזתך
רם סופר

הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר שהפותח הכריז 
♣1, ללא התערבות.

לאחר שהפותח הכריז סדרת מינור (דיאמונד או קלאב) 
סדרת  להכריז  היא  המשיב  של  הראשונה  העדיפות 
מייג‘ור (הארט או ספייד) עם 4 קלפים לפחות. לעומת 
בעדיפות  היא  השותף  של  במינור  תמיכה  הכרזת  זאת, 
הנמוכה ביותר, ותתבצע רק כאשר למשיב 5 קלפים או 
יותר בסדרת הפותח, ואין לו רביעייה במייג‘ור. שימו לב 
שלושה  רק  מבטיחה   (1♦ (או   1♣ של  פתיחה  שהכרזת 

קלפים בסדרה לפי השיטה הישראלית הסטנדרטית.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♣ Pass ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם הבאה עם כל אחת 
מהידיים הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, 

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

85
J653
J7
AK932

(2)
South

♠
♥
♦
♣

K9542
AJT76
63
8

(3)
South

♠
♥
♦
♣

63
AT2
AJ5
QT976

תשובות
 (1)

South
♠
♥
♦
♣

85
J653
J7
AK932

♥1. יש לך רביעייה במייג‘ור. ייתכן בהחלט שגם לשותף 
רביעייה בהארט. הכרזה של ♣2 מפתה, אבל זו תהיה 
במייג‘ור  לשחק  עדיף  תמיד  במינור.  לשחק  הסכמה 
לשותפות  יקנה  בהארט  חוזה  אפשרי.  הדבר  כאשר 
נקודות רבות יותר מאשר חוזה בקלאב. ואם לפותח אין 
התאמה בהארט? עדיין נוכל לתמוך בסדרת הקלאב שלו 

בסיבוב הבא.

 (2)
South

♠
♥
♦
♣

K9542
AJT76
63
8

♠1. כאן יש לנו שתי סדרות מייג‘ור עם 5 קלפים כל אחת, 
הכלל  קודם?  להכריז  מהן  איזו  היא:  היחידה  והשאלה 
הנכון הוא: נמוכה מבין רביעיות, גבוהה מבין חמישיות. 
את  קודם  מכריזים  במייג‘ור  חמישיות  שתי  עם  כלומר: 
הספייד, ואם השותף לא יתמוך – נכריז בסיבוב הבא את 
ההארט. כלל זה תקף הן לגבי הפותח והן לגבי המשיב.

לעומת זאת, כאשר למשיב יד עם 4 קלפים בהארט ו-4 
קלפים בספייד, הוא יכריז ♥1.

 (3) 
South

♠
♥
♦
♣

63
AT2
AJ5
QT976

במינור:  לתמיכה  המתאים  היד  מבנה  בדיוק  זהו   .3♣
ואין  משלושה)  יותר  הבטיח  לא  (השותף  ב-♣  קלפים   5
רביעייה במייג‘ור, אבל שים לב: ידך חזקה מדי להכרזה 
נקודות  מתארת 9-6  לגובה 2  בשותף  תמיכה   .2♣ של 
היא  הנכונה  וההכרזה  נקודות,   11 למשיב  כאן  בלבד. 
תמיכה בקפיצה ל-♣3. הפותח מוזמן להכריז משחק מלא 
להכריז  גם  רשאי  הוא  אבל  טובה,  יד  עם   (3NT לרוב)

Pass עם פתיחה מינימלית.
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העקיפה – סיפור אהבה

חלק ראשון

חיים קלר

ללא ספק, טכניקת המשחק השכיחה ביותר בברידג‘ היא 
העקיפה. שחקני הברידג‘ ממש מאוהבים בה, בייחוד אלה 
גם  בה,  להשתמש  הזדמנות  כל  ינצלו  הם  באו.  שמקרוב 
כאשר אין צורך. אמנם העקיפה תופסת מקום חשוב בארגז 
ללא  עליה  להסתמך  אין  אבל  הברידג‘,  שחקן  של  הכלים 
לביצוע  דרך  לאתר  ניתן  שאם  אומרים,  המומחים  תנאי. 
משהו  אם  בה.  ללכת  כדאי  בעקיפה,  שימוש  ללא  החוזה 

משתבש בדרך, תמיד אפשר לחזור לעקיפה.
הסיכוי לעקיפה מוצלחת הוא 50% בדיוק. פעם כן, פעם לא.

לשמחת ”המכורים“ ולידיעת האחרים – ישנם סוגים רבים 
של עקיפות. בסדרה זו נסקור את כולם. נתחיל בעקיפה 

הפשוטה.
בתקווה  בכיר  קלף  ללכוד  מנסה  המבצע  היא.  כן  כשמה 

שהוא נמצא אצל מגן מסוים.
דוגמה 1
♥ AQ2

♥ 73
 .♥K-ה הוא  לעקוף  רוצים  שאותו  החסר  המכובד  כאן 
משחקים   – נמוך  שיחק  מערב  ואם  ה-3♥,  את  משחקים 

Q♥. אם ה-K משמאל לכרוז, העקיפה תצליח.
דוגמה 2
♠ KJ72

♠ A65
שני  בדומם  מחזיק  הכרוז   .♠Q-ה החסר?  המכובד  מהו 
קלפים עוטפים – KJ♠. זה נקרא ”מזלג“. הכרוז מקווה שה-
 ♠A יושבת לפני הדומם (במערב). המשחק הנכון הוא ♠Q

.KJ-וקלף נמוך לעבר ה (תיפול בודדת Q-אולי ה)
דוגמה 3
♦ A72

♦ QJT

שאין  כמובן  זה.  במקרה  כמו  מפוצל"  "מזלג  יש  לפעמים 
להתחיל עם ה-A, וגם לא עם קלף נמוך מהדומם שיאפשר 
בתקווה   ,♦Q-ב להתחיל  הוא  הנכון  המשחק  לנצח.   K-ל
שה-K♦ במערב. אם מערב ישחק נמוך, גם הדומם ישחק 
נמוך. אם יכסה עם ה-K – אתם בטח יודעים מה לעשות.

אותו משחק יעבוד גם כאשר צירוף הקלפים הוא, למשל, 
 T-ה חסר  כאשר  זאת,  עם  בצפון.   AJ7-ו בדרום   QT4
(למשל QJ3 מול A72) אין אפשרות לבצע עקיפה שתניב 

3 לקיחות.
דוגמה 4
♣ AQT3

♣ K5

ניתן לעקוף גם נגד קלפים זוטרים יחסית. כאן חסר לכרוז 
מלמעלה  לארבע לקיחות. ניתן לשחק  שואף  ה-J♣, והוא 
הגבוה  הסיכוי  אך  ייפול,   J-שה בתקווה   ♣Q-ו  ♣A  ,♣K
יותר טמון בעקיפה. הכרוז יתחיל עם ה-K♣ (כדי לתפוס 
J בודד) וימשיך עם ה-5♣ לכיוון ה-T♣ (אם מערב משחק 

נמוך).

לסיום, נתבונן ביד שלמה:

♠
♥
♦
♣

AKQ6
86
A873
K5

♠
♥
♦
♣

J72
AQ43
K652
T3

חוזה: 3NT. הובלה: 4♣

West East
1NT 2♣
2♠ 3NT

צפון מוביל ב-4♣. דרום משחק את ה-Q♣. הכרוז מערב 
חייב לזכות ב-K♣, והוא עוצר לספור לקיחות בטוחות. יש 
לו 8 לקיחות – ארבע ב-♠, אחת ב-♥, שתיים ב-♦ ואחת 

(שכבר זכה בה) ב-♣.

ההובלה  מסירת  לא.  ב-♦?  לקיחה  לפתח  זמן  יש  האם 
למתנגדים תביא להפלת החוזה באמצעות סדרת ה-♣.

הסיכוי היחיד לפתח לקיחה תשיעית הוא באמצעות עקיפה 
מוצלחת ב-♥. הכרוז יכול להתחיל עם ארבע לקיחות ב-♠, 
אם  בדומם.   Q-ה לעבר  נמוך   ♥ ישחק  מסוים  בשלב  אך 

ה-K♥ אצל צפון, החוזה יבוצע.

הברידג' המסורתי
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הכרזות פתיחה בגובה 2 או 3 מוסרות מידע רב: יד חלשה 
אסור  (לפותח  מוגדרת  חד-סדרתית  יד  נקודות),   10-6)
להחזיק רביעייה נוספת במייג‘ור או חמישייה בכל סדרה 
על  הארוכה.  בסדרה  מרוכז  הכוח  רוב  ולבסוף:  אחרת) 
המשיב להכרזת ההפרעה לקחת בחשבון כל אחד ואחד 

מהמרכיבים הללו.

אין התאמה (בודד או חוסר בסדרת שותף)

יש  האם  היא:  לשאול  המשיב  שעל  הראשונה  השאלה 
מבטיח  שהפותח  לזכור  יש  הפותח?  בסדרת  התאמה 
בפתיחה   6-5) לקיחות  של  כמות  עם  טובה  אחת  סדרה 
בגובה 2, 7-6 כשמדובר בפתיחה בגובה 3). לקיחות אלה 
אם  ורק  אך  מהן  ליהנות  ניתן  הארוכה.  בסדרה  מרוכזות 
זו סדרת השליט או כשמשחקים NT ויש מספיק מעברים 

לידו של הפותח כדי לפתח את הסדרה ולהגיע אליה.
ישחק  לא  שאם  להבין,  חייב  התאמה  לו  שאין  המשיב 
בסדרת הפותח, לא יוכל ליהנות ממנה בחוזה אחר! למעט 

.Pass מקרים נדירים, על המשיב להכריז
מה הייתם מכריזים לאחר הכרזת פתיחה ♠2 של השותף 

עם כל אחת מהידיים הבאות?

 (1)
♠
♥
♦
♣

2
KJ87654
AQ3
62

 (2)
♠
♥
♦
♣

T
QJ96
KJT5
AK43

 (3)
♠
♥
♦
♣

-
AQJ8
KJ92
KQ765

 (4)
♠
♥
♦
♣

8
AJ94
KQ876
KQ6

האם רציתם להכריז ♥3 עם יד מס‘ 1 או 3NT עם ידיים 
שגויות.  הללו  ההכרזות  כל  הצער,  למרבה  ו-4?   3 מס‘ 
ההכרזה הנכונה היא Pass עם כל ארבע הידיים! חוסר 
החיבור  במשחק.  גדול  חיסרון  הוא   (misfit) ההתאמה 
לפתח  האפשרות  חוסר  טוב.  אינו  השותף  של  ידו  עם 
את סדרת הספייד יקשה עלינו את המשחק. ידיים כאלה 
ייכשלו במשחק מלא אפילו אם יש 25 נקודות ביחד. גם 
משחק חלקי אחר יהיה קשה עד בלתי אפשרי. הסבירות 
למצוא התאמה בסדרה אחרת נמוכה ביותר. אם ברצונכם 
להשיג תוצאה חיובית, הכריזו Pass ותנו לשותף לבצע 

♠2 בעזרת הלקיחות הצדדיות שאתם מביאים לו.
גם כאשר יש משחק מלא מול הכרזת הפרעה של השותף, 

הערכת יד מול הכרזת הפרעה 
של השותף

אלדד גינוסר

נזק  יותר  גורמות  הפרעה  הכרזות  כי  הסבורים  יש 
דווקא  אך  לשותף,  גם  ו“מפריעות“  תועלת  מאשר 
ההיפך הוא הנכון. הפתיחות החלשות בגובה 2 או 3 
מקלות על השותף בכך שהן מגדירות בצורה מדויקת 
בנושא  החמישי  במאמר  היד.  חלוקת  ואת  הכוח  את 
לקבוע  איך  ישראל  נבחרת  שחקן  מסביר  יד  הערכת 
של  הפרעה  הכרזת  לאחר  היד  של  הפוטנציאל  מהו 

השותף.
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הוא יהיה בדרך כלל בסדרת השותף.
(5)

♠
♥
♦
♣

-
AJ72
AK87
AQT54

חוסר  גם  אבל  רבות,  נקודות  לנו  יש   .3♠ פתח  השותף 
התאמה. ארבע הלקיחות המהירות שלנו משכנעות אותנו 
המלא  המשחק  זהו  בסדרה.  החוסר  למרות   4♠ להכריז 
הפוטנציאל  את  לממש  יוכלו  הידיים  שתי  שבו  היחיד 
שלהן. ידנו יכולה לתרום בכל חוזה, אבל ידו של השותף 

יכולה לתרום אך ורק כאשר השליט הוא ספייד! 
(6)

♠
♥
♦
♣

AT72
AKT6
J
AT82

יש  כך,  תכריז  אם   !3NT לשקול  אין   .3♦ פתח  השותף 
ולא  לדומם  מעברים  בלי  שתיתקע  כ-90%  של  סבירות 
לקיחות.  ל-9  ולהגיע  הדיאמונד  סדרת  את  לפתח  תוכל 
הכרז ♦5. גם כאן אין ביטחון שהחוזה יבוצע, אבל הסיכוי 
השותף  של  הדיאמונד  שסדרת  מאחר  יותר  הרבה  גבוה 
תנוצל במלואה. מול יד טיפוסית של השותף כמו שביעייה 
ב-♦ בראשות KQT ועוד K בקלאב או בספייד, צפויות 11 

לקיחות.
יודגש כי בכל הידיים הללו ניסיון לחפש התאמה בסדרה 
לפתוח  אסור  שלשותף  מכיוון  תוחלת,  חסר  יהיה  אחרת 
בגובה 3 עם רביעייה צדדית במייג‘ור או חמישייה צדדית 

כלשהי.

התאמה יפה ונקודות מעטות
במצב זה מומלץ לתמוך בשותף. ככל שההתאמה טובה 
יותר, יש לתמוך גבוה יותר, לאו דווקא במטרה לבצע אלא 

במטרה להפריע.
סך  בחוק  להשתמש  ממליץ  אני  לתמוך?  גבוה  כמה 
הלקיחות (Law of Total Tricks), שעוד נדון בו בהרחבה 
מספר  לאותו  להתחייב  ממליץ  החוק  הבאים.  במאמרים 

לקיחות כמו כמות השליטים שבידי השותפות, לכן:
 .3 עם התאמה של 9 קלפים הכריזו לגובה
 .4 עם התאמה של 10 קלפים הכריזו לגובה
  הכריזו (במינור)  קלפים   11 של  התאמה  עם 

לגובה 5.
הכרזות אלה אינן מתחשבות בכמות הנקודות. ההיגיון 
מאחורי סגנון הכרזה זה הוא שאנו יודעים כי מצבנו בהגנה 
רע. פתיחת השותף מעידה על כוח הגנתי מועט ביותר. 
ה“לקיחות“  כי  להסיק  ניתן  השותף  בסדרת  מההתאמה 

שלנו בסדרה זו ייחתכו בסיבוב הראשון או השני. 

לפיכך עלינו להפריע. ככל שנכריז גבוה יותר, יש סבירות 
להכרזה  המתנגדים  כניסת  את  שנחסום  יותר  גבוהה 
מסתבר  אותנו?  יכפילו  המתנגדים  ואם  בחוזה.  ונזכה 
קטן  אינו  שלנו  ההתקפי  הכוח  גדולה,  התאמה  כשיש  כי 
והכישלון שלנו לא יהיה גדול מדי. אם נכריז לפי חוק סך 
קרוב   – ביטחון“  ”רשת  לעצמנו  מספקים  אנו  הלקיחות 
נמוך  יהיה  שנפסיד  הנקודות  מספר  נוכפל,  שאם  לוודאי 
הכרזת  באמצעות  להשיג  יכלו  שהמתנגדים  ממה  יותר 
מה  את  ונבצע  מזלנו  יתמזל  גם  לעתים  משלהם.  חוזה 

שהכרזנו עם נקודות מעטות בזכות כוח החלוקה.
בדוגמאות הבאות נניח שהפגיעות שווה (שני הזוגות לא 
פגיעים או שניהם פגיעים). כאשר רק הם פגיעים, אפשר 
פגיעים  אנחנו  רק  כאשר  יותר.  אגרסיביים  להיות  אפילו 

נהיה זהירים יותר.
 (7)

♠
♥
♦
♣

KT87
2
A543
J765

השותף פתח ♠2. אין זה משנה אם המתנגד מימין עבר, 
הכפיל או הכריז סדרה חדשה. הכרז ♠4! הסיכוי שנבצע 
שהמתנגדים  לוודאי  קרוב  אבל  נמוך,  הוא  מלא  משחק 

יכולים לבצע ♥4. 
אם לא נכריז מיד ♠4, יהיה להם קל יותר להגיע לחוזה 
של ♥4. אם הם יכפילו אותנו ב-♠4, סביר להניח שניפול 
רק פעם אחת (במקרה הגרוע פעמיים) ותהיה לנו תוצאה 

טובה יותר מ-♥4 מבוצע.
(8)

♠
♥
♦
♣

T87
32
AJT76
JT6

 ,3♠ פתח  השותף  אם   ;3♠ הכרז   ,2♠ פתח  השותף  אם 
הכרז ♠4 – הכול לפי מספר השליטים שבידי השותפות.

 (9)
♠
♥
♦
♣

T
J32
K7652
Q763

 ,2♦ פתח  השותף  אם   !5♣ הכרז   ,3♣ פתח  השותף  אם 
הכרז ♦5!

יכולים  שהמתנגדים  גבוה  סיכוי  קיים  הללו  המקרים  בשני 
לבצע סלם. אנו נשמח אם הם יבחרו להכפיל אותנו בגובה 5.
על  מקשות  האחרונות  בדוגמאות  שהוצגו  ההכרזות 
היריבים להכריז או אפילו להכפיל מתי שצריך. הן מנצלות 
שבפתיחות  ההגנתי  והחיסרון  ההתקפי  היתרון  את 

החלשות.
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התאמה עם כוח
מדויק  בניסוח  או  נקודות!  במקום  לקיחות  לספור  נסו 
יותר: נסו לראות כיצד תכסו את המפסידים של השותף.

חשובים   Q/J יותר.  חשובים  חיתוך  וכוח  מלכים  אסים, 
פחות!

 (10)
♠
♥
♦
♣

A43
K6
AKQ8
T876

 5 ”לכסות“  יכולה  ידך   .4♥ הכרז   .2♥ פתח  השותף 
מפסידים של השותף. אמנם יש רק 16 נקודות ולכאורה 
במקרה  אבל  במשותף,  נקודות   25 יש  אם  בטוח  לא 
יד  מול  להזמין.  ולא  המלא  המשחק  את  להכריז  יש  זה 
מינימלית של השותף הכוללת רק AQxxxx♥ החוזה ♥4 
(או   3-2 מתחלקים  השליטים  עוד  כל  ”מלמעלה“  יהיה 

.(♥J-שלשותף גם ה
(11)

♠
♥
♦
♣

QJ9
K4
KJ42
KQJ8

 (16) נקודות  מספר  אותו  לנו  יש   .2♥ פתח  השותף 
אנו  הפעם  אך  הקודמת,  בדוגמה  כמו  חלוקה  ואותה 
 !Pass הכרזת ובין  מלא  למשחק  הזמנה  בין  מתלבטים 
רוב הנקודות שלנו אינן מכסות מפסידים. ייתכן בהחלט 
שאם נזמין למשחק מלא והשותף יקבל את ההזמנה עם 

יד מקסימלית, עדיין יהיו לנו ארבעה מפסידים מהירים.
 (12)

♠
♥
♦
♣

-
A876
AK74
KQ985

השותף פתח ♥2. הכרז ♥6 (לפחות). יד זו שקולה ל-23 
נקודות. כל עוד לשותף K♥ כמעט בלתי אפשרי להיכשל 

.♣A בסלם. מה נפסיד? רק
שחקן מומחה המחזיק את היד הזו ינסה לברר אם שותפו 
מחזיק את ה-K♥ ואת ה-A♣, ואם שני קלפים אלה אצל 

השותף כדאי להכריז ♥7.

?3NT מתי להכריז
הגיוני  מינור,  בסדרת  השותף  של  חלשה  פתיחה  לאחר 
 3NT של  ”בריאה“  הכרזה   .3NT של  חוזה  על  לחשוב 

תתבסס על:

 עוצרים בכל הסדרות שלא הוכרזו
 יכולת לפתח את סדרת השותף
 (או יותר) תחזית ל-9 לקיחות

גם   3NT לבצע קל  רבים  במקרים  נקודות!  תספור  אל 
בלי 26-25 נקודות שצריך ”לפי הספר“, ובמקרים אחרים 

לא תבצע 3NT גם עם נקודות רבות.

 (13)
♠
♥
♦
♣

KJT72
AQ6
Q82
KJ

השותף פתח ♦3. הכרז 3NT (ולא ♠3). המרכיב החשוב 
ביותר בידך הוא ה-Qxx♦ שיקל עליך לפתח את סדרת 
הדיאמונד עם שמירת מעבר לדומם. שאר הנקודות שלך 

משמשות בראש ובראשונה עוצרים.

(14)
♠
♥
♦
♣

AT84
J764
A65
A9

 3NT השותף פתח ♦3. זהו מקרה קיצוני. עליך להכריז
עם 13 נק‘ בלבד משום שהסבירות לביצוע החוזה גבוהה 
מאוד. כל עוד לשותף שבעה קלפי ♦ בראשות ה-K, אתה 
אסים.  שני  בתוספת  בדיאמונד  לקיחות  לשבע  מצפה 

ייתכן בהחלט שנבצע 3NT עם 18 נקודות בלבד! 
המרכיב החשוב בידך הוא ה-Axx♦ המבטיח מיצוי מרבי 
של הסדרה. היינו שמחים יותר לו היה לנו JTxx♥ במקום 
בחמש  תזכה  שההגנה  הסבירות  כך  גם  אבל   ,♥Jxxx
להחליט  צריכים  הם  כל  קודם  נמוכה.  בהארט  לקיחות 

להוביל בסדרה זו.

 (15)
♠
♥
♦
♣

AQ87
AJT6
A
KQJ2

יש  עדיין  אבל  נקודות,   21 לנו  יש   .3♦ פתח  השותף 
לפתח  היכולת  חוסר  בשל   3NT-ב לכישלון  גבוה  סיכוי 
בטוח,  חוזה  נראה  זה   .5♦ הכרז  הדיאמונד.  סדרת  את 
השליט  כאשר  לקיחות  גם 12  לבצע  ניתן  יהיה  ולעתים 

הוא ♦.
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עם  להתבצע  יכולה   1NT המשיב  של  ראשונה  הכרזה 
חלוקה לא מאוזנת.

חשוב לזכור כי תשובה בסדרה חדשה בגובה 2 מבטיחה 
לא רק סדרה ארוכה, אלא גם 11+ נקודות. עם היד הבאה 
יש להשיב 1NT (ולא ♣2) לאחר הכרזת פתיחה של ♦1, 

♥1 או ♠1.
West

♠
♥
♦
♣

K3
Q2
T42
KJ9852

 1NT של  תשובה   1♣ של  פתיחה  לאחר  זאת,  לעומת 
המשיב  פשוטה:  לכך  והסיבה  מאוזנת,  חלוקה  מבטיחה 
(או   1 בגובה  האחרות  מהסדרות  אחת  כל  להכריז  יכול 

לתמוך בפותח עם אורך בקלאב).
***

אם שותפכם פתח את ההכרזה, והמתנגד מימין התערב 
ב-1NT, יש רק הכרזה אחת שתציין כוח – דאבל מעניש! 

לפניכם שתי דוגמאות:
West

♠
♥
♦
♣

K832
A7
T42
KT98

נניח שמזרח פתח ♦1 ודרום הכריז 1NT. עליכם להכריז 
יודע  מערב  כוח.  המבטיחה  היחידה  ההכרזה  זו   .Dbl
שרוב הנקודות אצל השותפות שלו והוא מצפה שהחוזה 
1NT ייכשל לפחות פעם אחת. הפותח אמור כעת להכריז 

Pass, אלא אם יש לו יד עם חלוקה מיוחדת.
West

♠
♥
♦
♣

QJT654
43
Q5
985

שוב מזרח פתח ♦1 ודרום הכריז 1NT. הכריזו ♠2. מאחר 
שלא הכרזתם Dbl אינכם מראים כוח, אלא סדרה ארוכה 
ויד חלשה. שותפכם צריך לדעת כי זו הכרזה תחרותית 

.Pass בלבד. ברוב המקרים עליו להכריז כעת
***

אם שותפכם פתח ♣1, ובידכם סדרת דיאמונד וגם סדרת 
אם  גם  במייג‘ור  להשיב  מומלץ  קרובות  לעתים  מייג‘ור, 
במיוחד  אמורים  הדברים  יותר.  ארוכה  הדיאמונד  סדרת 
אחת  הזדמנות  רק  לכם  תהיה  שבהן  חלשות  ידיים  לגבי 
להכריז. הסיבה היא שבברידג‘ תחרותי סדרות המייג‘ור 

חשובות יותר.
לעומת זאת, עם יד חזקה תוכלו להשיב ♦1 ולהכריז את 

סדרת המייג‘ור בסיבוב הבא.
West

♠
♥
♦
♣

K832
72
QT842
K9

מזרח פתח ♣1. הכריזו ♠1. עם יד חלשה עדיף להראות 
רביעייה במייג‘ור. שימו לב כי ייתכן שהנקודות מחולקות 

שווה בשווה, ועדיין לא ברור איזה זוג יזכה בחוזה. 
אם   .1♥ להכריז  יוכל  משמאל  המתנגד   ,1♦ תשיבו  אם 
הוא יתערב בהכרזת הפרעה של ♥2 או ♥3, אתם עלולים 
להחמיץ התאמה בספייד. אם תשיבו ♠1, ייתכן שלמתנגד 
לא יהיו מספיק נקודות כדי להכריז ♥2, וגם במקרה של 

התערבות שותפכם יתמוך בכם עם התאמה בספייד.
West

♠
♥
♦
♣

AJT4
Q3
AQJ52
95

לכם“.  שייך  ”המשחק  כאן   .1♦ הכריזו   .1♣ פתח  מזרח 
נקודות  עם  התערבות.  של  מאפשרות  מוטרדים  אינכם 
רבות כדאי להעביר מידע רב ככל שניתן כדי לבדוק את 
כל האפשרויות ולהגיע לחוזה הטוב ביותר. מי יודע? אולי 
יש כאן אפילו סלם. אם תכריזו קודם ♠1 ולאחר מכן ♦2 או 

♦3, השותף לא יבין מה החלוקה שלכם.

דברים שכדאי לדעת
 (חלק ב')

אפרים בריפמן

מה  ומאמרים.  כתבות  עשרות  פרסמתי  השנים  לאורך 
בפרקים  לסכם  הוא  הנוכחית  בכתבה  לעשות  שברצוני 
ביותר.  החשובים  הרעיונות  את  ותמציתיים  קצרים 

נתחיל...?
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***
אם שותפכם פותח בסדרת מינור, ובידכם תמיכה בסדרתו 
ומעל 12 נקודות, תהיה לכם בעיה בהכרזה הראשונה. אני 
ממליץ לשקול את הכרזת המינור האחר. (מי שמשחק את 

הקונבנציה Inverted Minors יכול לדלג על המלצה זו).
West

♠
♥
♦
♣

K82
A2
842
KQJ98

”השקר  זו  להכרזה  נקרא   .1♦ השיבו   .1♣ פתח  מזרח 
 – הנכון  הסופי  החוזה  מהו  יודעים  אינכם  עדיין  הלבן“. 
3NT, ♣5 או אולי ♣6. באמצעות הכרזת תשובה בסדרה 
חדשה תוכלו לקבל מידע נוסף על ידו של השותף. שימו 
לב שאם החוזה הסופי צריך להיות 3NT, עדיף שהשותף 
מוטרדים  אינכם   .(♦Kx לו  יש  אם  (לדוגמה,  הכרוז  יהיה 
תוכלו  שתמיד  מכיוון  ב-♦,  יתמוך  שהשותף  מהאפשרות 

.NT לתקן לחוזה של
West

♠
♥
♦
♣

A4
QJ3
AKJ52
952

מזרח פתח ♦1. השיבו ♣2. עוד יהיה זמן בהמשך להראות 
תמיכה בדיאמונד.

 ***
הכרזת פתיחה 1NT עם חלוקה של 5-4-2-2 אינה ”בלתי 
יראו  המומחים  רוב  לפעמים  תחרותית.  בברידג‘  חוקית“ 

בה הכרזה ”חכמה“, למשל:

West
♠
♥
♦
♣

K3
QT42
AQ
AJT52

לאחר  תכריזו  מה   –  1♣  – "נכון"  לפתוח  תבחרו  אם 
לקפוץ  כדי  נקודות  מספיק  לכם  אין   ?1♠ ישיב  שהשותף 
לבחור  עדיף  כן  על   .2♥ של  ”רוורס“  להכריז  או   2NT-ל
מומלצת  כזו  הכרזה   .1NT ולפתוח  ”החכמה“  בהכרזה 

בייחוד כאשר יש לכם עוצרים בסדרות הקצרות.
***

נקודות   10-6 עם  מזוהות   2♠ או   2♥ הפתיחה  הכרזות 
ושישייה בסדרה. במצב של ”יד שלישית“, כלומר לאחר 
חישובים  לעשות  מומלץ  מימינכם,   Pass הכרזות  שתי 

נוספים ולא תמיד לנהוג לפי הספר.
בשתי הדוגמאות הבאות נניח שצפון-דרום פגיעים ומזרח-

מערב לא פגיעים.

West
♠
♥
♦
♣

QJ985
2
JT32
952

מזרח המחלק מכריז Pass, וכך גם דרום. עכשיו תורכם 
במערב. אני ממליץ לפתוח ♠2! בידכם 4 נקודות. לשותף 
פחות מ-12. מכאן נובע כי לצפון-דרום 25 נקודות או יותר. 
להעביר  להם  לאפשר  מדוע  ודאי.  מלא  משחק  להם  יש 

מידע לאט ובטוח? 

אנו לוקחים סיכון מחושב שהמתנגדים אולי יכפילו אותנו 
נקודות.  מ-500  יותר  נפסיד  שלא  ייתכן  ראשית,  ב-♠2. 
שנית, הם לא יודעים שיש לנו רק חמישה קלפים בסדרה. 
פגיעים  לא  יריבים  להכפיל  ששים  אינם  השחקנים  רוב 

בגובה נמוך.

ומה נרוויח מההפרעה? ייתכן שהם יתקשו להעביר ביניהם 
מידע ולא יגיעו לחוזה הטוב ביותר. כך נשיג תוצאה טובה 
הקלפים  עם   Pass להכריז  שהחליטו  מהשחקנים  יותר 

שלנו.
West

♠
♥
♦
♣

QJ9852
2
JT3
952

נתעלם  (אם   2♠ של  רגילה  לפתיחה  יותר  דומה  זו  יד 
מהנקודות החסרות), אבל עכשיו אני מציע (רק לאחר שתי 

הכרזות Pass מימינכם) להכריז ♠3. 

 500 תפסידו  לקיחות,  בשלוש  ותיכשלו  יכפילו  הם  אם 
כאשר יש להם משחק מלא (עסקה כדאית). ואם תיכשלו 
בארבע לקיחות? אז עליכם לקוות שיש להם סלם ובחלק 

מהשולחנות הוא יוכרז ויבוצע.

מה הרווח האפשרי מהכרזה של ♠3? המתנגדים יתקשו 
מצב  אפילו  ייתכן  שלהם.  הנכון  החוזה  את  למצוא  מאוד 
שהם לא ייכנסו להכרזה ויתנו לכם לשחק ♠3 לא מוכפל. 

במקרה זה תקבלו קרוב לוודאי תוצאה מצוינת.

להשתבש?  עלולה  המומלצת  שההרפתקה  ייתכן  האם 
שתיפלו,  ייתכן  אבל  רחוקות,  לעתים  אמנם  שכן.  ברור 
כך:  לחברים  לספר  תוכלו  תמיד  זאת,  עם  חזק.  ותיפלו 
”תשמעו, הכרזתי ♠3, הכפילו אותי ונפלתי. מה זה נפלתי? 
עד עכשיו אני נופל והם סופרים את הנקודות, אבל... לא 
טובים  החיים  אז  טוב.“  מרגיש  ואני  רגל  ולא  יד  שברתי 

 .וקדימה להרפתקה החדשה
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יד החודש: 

כשהמצב נואש – 
קווה לטוב ביותר

יוסי אנגל

היד הבאה שוחקה במועדון תל אביב, במסגרת תחרות 
ברומטר טופ-בוטום.

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

2
AQ732
92
AQJ86

 

♠
♥
♦
♣

J8
JT65
AT53
K54

♠
♥
♦
♣

A95
K84
KQJ4
T97

 ♠
♥
♦
♣

KQT7643
9
876
32

 

North South
3♠

4♠ Pass

צפון-דרום הגיעו ל-♠4 לאחר מהלך הכרזה קצר. הכרזת 
והעובדה  הפגיעות  מצב  לאור  למדי  סטנדרטית  דרום 
שהחלוקה שלו בסדרות הצדדיות היא 3-2-1 ולא 2-2-2.

מאוד  קצר  ששותפו  קיווה  הוא  אגרסיבית.  צפון  הכרזת 
בדיאמונד. כאשר נפרש הדומם ברור לדרום שהשותפות 
לו  צפויה  החוזה  את  יבצע  לא  ואם  בהכרזה,  הגזימה 

תוצאה גרועה.

מערב הוביל ב-J♥. סביר להניח שה-K♥ לא אצלו. דרום 
הבין את חומרת מצבו. נותר לו לקוות לחלוקה ידידותית 
של קלפי המתנגדים, דהיינו K♣ אצל מערב יחד עם שני 

קלפים קטנים וגם מצב נוח בהארט.
הכרוז זכה ב-A♥ והמשיך מיד בחיתוך הארט בידו. קלאב 
 – הארט  חיתוך  ועוד  הצליחה)  (העקיפה   J-ה אל  מהיד 
ה-K של מזרח נפל. קלאב נוסף אל ה-Q, ואז ה-A♣. שני 

המתנגדים שירתו, בעוד דרום השליך דיאמונד.
עכשיו Q♥. מזרח חתך, ודרום השליך דיאמונד נוסף. אלו 

הקלפים שנותרו:
 ♠

♥
♦
♣

2
7
92
86

 

♠
♥
♦
♣

J8
-
AT53
-

♠
♥
♦
♣

A9
-
KQJ4
-

 ♠
♥
♦
♣

KQT76
-
8
-

 

בלקיחה   – וההגנה  לקיחות,  בשש  הכרוז  זכה  כה  עד 
אחת.

ההגנה שיחקה בלית ברירה פעמיים דיאמונד. הכרוז חתך 
 .♠K-ה את  ושיחק  נמוך  שליט  עם  השני  הדיאמונד  את 
מזרח זכה ב-A♠. לו היה בידו קלאב או הארט היה יכול 
במציאות  שותפו.  של   ♠J-ל (שדרוג)   Promotion לבצע 
היה עליו לשחק דיאמונד או ספייד. ה-Q♠ של דרום הפיל 

את ה-J♠ של מערב, והכרוז הצליח לבצע את החוזה.
בפועל שוחקה היד ב-11 שולחנות. בעשרה מהם שיחקו 

צפון-דרום חוזה בספייד.
 (-50) 4♠-4 כרוזים נכשלו ב
 (+140) 2 כרוזים ביצעו ♠3 בדיוק
 (+170) 3 כרוזים ביצעו ♠3 עם לקיחה עודפת
 (+420) 4♠ ורק בשולחן שלנו הוכרז ובוצע

לסיכום
אף פעם אסור להתייאש. אם החוזה נראה מוגזם, הכרוז 
נדרש לחפש קו משחק שיסתמך על מיקום נוח של קלפי 
את  לבצע  שיצליח  כדי  ידידותית  חלוקה  ועל  המפתח 

החוזה. תתפלאו, זה קורה!!

26/3-1/4/2013

 2013  -  
 - 

!  
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פסטיבל ברידג‘ לשחקנים עד דרגת אמן זהב

ברידג‘
בארמון המלכים

לראשונה בישראל פסטיבל ברידג‘ הכולל נופש, תחרויות ארציות 
וסדנאות ברידג‘ שיועברו ע“י יניב זק, יובל לובינסקי ואסף לנגי

וכל זאת במלון המפואר ביותר באילת - הרודס פאלאס
הפסטיבל וסדנאות הברידג‘ מיועדות לשחקני ברידג‘

בדרגה עד אמן זהב

3-6/4/2013

בישראלבישראללראשונה לראשונה 
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לפרטים והרשמה:
נטלי סעדה 054-7354239 | יובל לובינסקי 050-7795499

יניב זק 054-8083015 | אסף לנגי 054-4871336
bridgeavivim.rinat@comm.net.il | 03-6417470 (רינת) מועדון אביבים

בישראללראשונה 

מחיר לאדם בחדר זוגי 2250 ₪
יחיד בחדר 20% הנחה ממחיר החדר

המחיר כולל את כל פעילויות הברידג‘ -
תחרויות ארציות, סדנאות וקורס מתחילים

עוד כלול במחיר:  אירוח 3 לילות ע“ב חצי פנסיון
 הרצאות ושיעורי ברידג‘ למתקדמים + תרגול + חומר כתוב
 פאנל מומחים ינתח בכל יום ידיים מתוך התחרות הארצית.

 מתנה לשחקנים - מבוא לקורס מתחילים לבני הזוג - 6 שיעורים
 4 מושבים ארציים (נ.א. ארציות)  שתייה וכיבוד באירועי הברידג‘

 קוקטיילים, ערב בינגו, פרסים והפתעות...

טיסות מוזלות עם חברת ישראייר
שדה דב - 480 ₪  |  חיפה - 680 ₪ הלוך ושוב
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מונקו  נבחרת   – המובילות  שתי  התמודדו  השני  בבית 
בורדים  לאחר 15  האחרון.  בסיבוב   – מאיטליה  ואנג'ליני 
לשתיהן  התאים  השוויון  על 31:31.  התוצאות  לוח  הורה 
כדי לעלות לשלב הבא, אך אז באה טעות נדירה בהגנה של 
הזוג המפורסם לוריה-ורסאצ'ה, שכמעט עלתה לקבוצתם 

בהדחה מהתחרות.
Board 16, Dealer West, E/W Vul

 ♠
♥
♦
♣

K86
QJ98
J743
A4

 

♠
♥
♦
♣

QJT7
A6
AKQ92
82

♠
♥
♦
♣

A532
5432
T8
J63

 ♠
♥
♦
♣

94
KT7
65
KQT975

 

West North East South
הלגמו לוריה הלנס ורסאצ'ה
1♦ Pass 1♥ 2♣
2♠ Pass 4♠ All Pass

בשולחן השני הגנו האיטלקים במזרח-מערב נגד חוזה ♣3 
גייר  בחר  שלנו  בשולחן  אחת.  פעם  אותו  והפילו  מדרום 
הלגמו ממונקו ב-Overbid קל של ♠2 והגיע למשחק מלא. 
לכאורה ביצוע החוזה תלוי בעקיפה בשליט שיושבת, אבל 
בעזרת  החוזה  את  להפיל  מסובכת  לא  דרך  יש  להגנה 

.Trump Promotion

שותפו.  של   Q-ה אל  ב-4♣  והמשיך   ♣A-ב הוביל  לוריה 
חותך,  היה  הלגמו  אם   .♣K-ה את  שיחק  ורסאצ'ה  עכשיו 
למנוע  אין  כי  נופל  היה  והחוזה  מעליו  חותך  היה  לוריה 

הפסד לקיחה בהארט. 
עכשיו  השלישית.  בלקיחה  הארט  להשליך  העדיף  הלגמו 
הכרוז  אם  החוזה:  את  מפיל  היה  מדרום  רביעי  קלאב 
אם  מהדומם;   A-ה את  מוציא  צפון  של  ה-8♠  חותך,  לא 
הכרוז חותך גבוה, צפון לא חותך ובהמשך מוגבהת להגנה 

לקיחה בשליט בזכות ה-9♠ של דרום.

 ♥K-ה את  להוביל  בחר  ורסאצ'ה  ההפתעה,  למרבה 
בלקיחה הרביעית, והחוזה בוצע. מדוע הגן כך? אני משער 
שלכרוז  מצב  ייתכן  הרי  משותפו.  לעזרה  ציפה  שהוא 
שנייה  לקיחה  למשוך  פשוט  צריך  ואז   ♠KQJ7 ♥Q6
לפיכך  החוזה.  את  "ימכור"  בקלאב  המשך  בעוד  בהארט 
 ♥Q-ה את  ישליך  צפון  הנתונה  שבחלוקה  ציפה  דרום 
בלקיחה השלישית כדי להראות שאין לו את ה-A♥. במקום 
זה לוריה השליך את ה-8♥ וככל הנראה הטעה את שותפו.
ל-31:65.  גדל יתרון מונקו  בארבעת הבורדים האחרונים 
קבוצת אנג'ליני הפסידה 22:8. תוצאה זו הקנתה לאלופת 
לחצי  להעפיל  נדירה  הזדמנות  הרבסט  קבוצת  ישראל 
אחרונה  (שסיימה  גרמניה  אלופת  את  תנצח  אם  הגמר 
בבית המוקדם) לפחות 12:18. לצערנו, התוצאה הסופית 
הייתה 14:16 בלבד. הקבוצה הישראלית לא נפלה ברוחה 
על  להימנות  כדי   8-5 הדירוג  במשחקי  פעמיים  וניצחה 

זוכות הפרסים.
ולעלות  להתאושש  אנג'ליני  קבוצת  הצליחה  הגמר  בחצי 

לגמר. 
הגזימו  הרוסית  הקבוצה  של  הזוגות  שני  הבאה  בחלוקה 

בהכרזה. 

גביע אירופה 
לאלופות באילת

(חלק שני)

רם סופר

לשתי  בעיקר  הוקדש  המאמר  של  הראשון  חלקו 
לא  אך  בתחרות,  שהשתתפו  הישראליות  הקבוצות 
העפילו לשלב חצי הגמר. החלק השני עוסק בסיקור 
שלבי הגמר והמאבקים על התואר האירופי שבו זכתה 
בפעם השנייה ברציפות קבוצת Allegra האיטלקית.
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Board 23, Dealer South, Both Vul

 ♠
♥
♦
♣

63
K94
KT62
Q842

 

♠
♥
♦
♣

KQJT
A2
QJ7
KJ65

♠
♥
♦
♣

A87542
J7
94
T93

 ♠
♥
♦
♣

9
QT8653
A853
A7

 

West North East South
ברינק צ'ימה דרייבר ג'ובילו

1♥
Dbl 2♥ 2♠ 3♥
4♠ Pass Pass Pass

West North East South
ורסאצ'ה גרומוב לוריה דובינין

1♥
Dbl 2♦ 3♠ 4♦
4♠ 5♦ Pass 5♥
Dbl Pass Pass Pass

קלפי  את  בצניעות  הכריז  צ'ימה-ג'ובילו  האיטלקי  הזוג 
שלא  רבות  נקודות  היו  למערב  ב-♥3.  ועצר  צפון-דרום 

הביאו יותר מדי לקיחות ב-♠4, והחוזה נפל פעם אחת.
התלהבות  (דרום)  דובינין  הרוסי  הפגין  השני  בשולחן 
צפון  של   2♦ הכרזת  שלו.  הנקודות  מ-10  מוגזמת 
נקודות.  עם 8+  בהארט  קלפים   3 של  התאמה  הראתה 
בהכרזה  הסתפק  לא  ודרום   ,3♠ בהכרזת  הפריע  מזרח 
פשוטה של ♥4 (גם זה היה נופל) אלא החליט להציג את 
שותפו  את  הוביל  זה  בדיאמונד.  שלו  העלובה  הרביעייה 
"התאמה  סמך  על   5 בגובה  ההכרזה  להמשך  גרומוב 

כפולה" בשתי הסדרות האדומות.
הרוסי  הזוג  את  החזיר  ורסאצ'ה  של  המעניש  הדאבל 
שיש  ברור  היה  כבר  הדומם  כשנפרש  המציאות.  לקרקע 
מפסיד אחד בכל סדרה. דובינין הסיק מההכרזה שלמזרח 
הארט בודד, והוא ניסה לעקוף נגד ה-J♥. זה עלה בנפילה 

נוספת: מינוס 800 ו-IMP 14 לאיטלקים.

(דרום)  ברינק  ההולנדי  נתקל  המפגש  סיום  לקראת 
בבעיית הגנה מעניינת. לו היה פותר אותה נכון, הרוסים 

היו עשויים לחזור למפגש. 

Board 4, Dealer West, Both Vul
♠
♥
♦
♣

KQ862
A53
K853
7

♠
♥
♦
♣

AJ97
J94
J762
A2

 

West North East South
1♣ Pass 1♠ Pass
3♣ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

מהשותף  לבקש  כדי   3NT של  חוזה  להכפיל  החלטת 
הובלה בספייד – הסדרה הראשונה שהדומם הכריז. צפון 
הוביל ב-T♠. הדומם כיסה ב-K. זכית ב-A, והכרוז שירת 
ב-3♠. מה עכשיו? לכאורה המצב קשה: הכרוז הראה יד 
טובה כשקפץ ל-♣3 ולדומם 12 נק'. האם יש סיכוי להפיל 

את החוזה? 
הפתרון – בסוף הכתבה.

הגמר,  להיות  ראוי  אולי  שהיה  השני,  הגמר  בחצי 
התמודדה מונקו מול מחזיקת הגביע Allegra. לאיטלקים 
את  מהתחרות  ולהדיח  להצטיין  רבה  מוטיבציה  הייתה 
חבריהם לשעבר פנטוני-נונס שעברו לייצג את מונקו, ואכן 
ניצחון  להשיג  מרהיבה  ברידג'  תצוגת  לאחר  הצליחו  הם 

.IMP 51 משכנע ביותר בהפרש של

ג'ורג'ו די-בואה (איטליה)
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Board 15, Dealer South, N/S Vul
♠
♥
♦
♣

K6
J
QT8653
JT72

♠
♥
♦
♣

82
T865
A94
9654

♠
♥
♦
♣

QJ975
Q73
K
KQ83

♠
♥
♦
♣

AT43
AK942
J72
A

West North East South
מדאלה פנטוני בוקי נונס

1♥
Pass 1NT All Pass

West North East South
הלגמו סמנטה הלנס דובואה

1♥
Pass 1NT 2♠ Pass
Pass 3♦ Pass 3♠
Pass 4♦ Pass 5♦
Pass Pass Pass

פעלה  פנטוני-נונס  של  דופן  היוצאת  ההכרזה  שיטת 
כבר  נונס  של   1♥ הפתיחה  הכרזת  לרעתם.  הפעם 
הראתה 14 נקודות לפחות וחייבה את השותף לענות, כך 

שלא הייתה לדרום הכרזה נוספת אחרי 1NT, אך שימו 
לב ל-Pass של נורברטו בוקי (מזרח) עם חמישייה ב-♠ 
ו-13 נקודות. האיטלקי העריך נכון את איכותן הירודה של 
הנקודות שבידו (אין אסים, K בודד, כוח מבוזבז בסדרת 
בשולחן  הלנס  טור  כמו   2♠ מכריז  היה  לו  המתנגדים). 
השני, אין ספק שפנטוני היה מציג את הדיאמונדים שלו, 
והזוג ממונקו היה מגיע למשחק מלא בדיוק כמו סמנטה-

הכרוז  כאשר  בקלות  בוצע   5♦ השני.  בשולחן  דובואה 
האיטלקית  והקבוצה  בשליט,  לקיחות  שתי  רק  מפסיד 

זכתה ב-IMP 10 בדרך לגמר.

לאחר  לאנג'ליני   0:20 ביתרון  התחיל  הגמר  מפגש 
ארבעה בורדים בלבד, ואז ביצע בוקי הכרזה יוצאת דופן.

Board 5, Dealer North, N/S Vul
 ♠

♥
♦
♣

QT
A843
AKT643
T

 

♠
♥
♦
♣

K96543
6
Q5
A862

♠
♥
♦
♣

82
QT5
872
KQJ93

 ♠
♥
♦
♣

AJ7
KJ972
J9
754

 

West North East South
ורסאצ'ה סמנטה לוריה דובואה

1♦ Pass 1♥
1♠ 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

West North East South
מדאלה צ'ימה בוקי ג'ובילו

1♦ 3♣! Pass
5♣ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass
לורנצו לוריה (כמו 99% משחקני הברידג') לא חשב בכלל 
הגיעו  צפון-דרום  מזרח.  של  הקלפים  עם  התערבות  על 

ל-♥4 שבוצע עם לקיחה עודפת, והכול נראה נורמלי.
בוקי החליט לקפוץ לגובה 3 עם 5 קלפים בלבד (אבל 
טובים). מדאלה העלה את ההפרעה לגובה 5. צפון-דרום 
רק  להם  ונותר  ההארט,  סדרת  את  להציג  הספיקו  לא 
להכפיל. הכרוז נפל פעמיים בלבד במצב לא פגיע, וזה 
 IMP 8 .לא פיצה את צפון-דרום על אבדן המשחק המלא

.Allegra-ראשונים ל ישראל נגד  פולין
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מכאן ואילך המפגש הפך להיות חד-צדדי:
Board 10, Dealer East, Both Vul

♠
♥
♦
♣

832
AKJ53
A42
J9

♠
♥
♦
♣

A6
QT8
K73
AKQ72

West East
מדאלה בוקי

2♣
2♦ 2♥
3♣ 3♥
3♠ 4♣
4♦ 4♠
5♣ 7♥

Pass

הכרזה יפה של בוקי-מדאלה לסלם גדול של 13 לקיחות 
מלמעלה עם 31 נק' גבוהות בלבד. הכרזת הפתיחה ♣2 
הראתה 19-18 נק' מאוזנות, ו-♦2 היה טרנספר להארט. 
לאחר מספר הכרזות Relay החליט בוקי לשאול לקלפי 
מפתח עם ♠4 (שיטת Kickback RKCB). התשובה ♣5 
הסלם  את  הכריז  ובוקי  מפתח,  קלפי   3 או   0 הראתה 
הגדול. בשולחן השני הגיעו ורסאצ'ה-לוריה ל-♥6 בלבד.

בגמר  ניצחה  קדימה,  לרוץ  המשיכה   Allegra קבוצת 
בהפרש עצום של IMP 78 וזכתה בגביע בפעם השנייה 
ברמה  ברידג'  של  ימים  ארבעה  הסתיימו  כך  ברציפות. 
איב   EBL נשיא  קרא  הסיום  בטקס  באילת.  מדהימה 
המארגנת  הועדה  מחברי  לכמה  לבמה  אוברי (מצרפת) 

וראשי ההתאגדות שלנו: אלון בירמן, אילן שזיפי, אוריה 
מאיר, דוד בירמן, מודי קניגסברג ואיתן לוי, והעניק להם 

תשורות נאות. 
 פתרון לבעיית ההגנה:

♠
♥
♦
♣

KQ862
A53
K853
7

♠
♥
♦
♣

AJ97
J94
J762
A2

 

West North East South
1♣ Pass 1♠ Pass
3♣ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

מהשותף  לבקש  כדי   3NT של  חוזה  להכפיל  החלטת 
הכריז.  שהדומם  הראשונה  הסדרה   – בספייד  הובלה 
צפון הוביל ב-T♠. הדומם כיסה ב-K. זכית ב-A, והכרוז 
הכרוז  קשה:  המצב  לכאורה  עכשיו?  מה  ב-3♠.  שירת 
הראה יד טובה כשקפץ ל-♣3 ולדומם 12 נק'. האם יש 

סיכוי להפיל את החוזה? 
סדרת  לכרוז  להיות  חייבת  ההכרזה  את  להצדיק  כדי 
וכן  החסרים,  המכובדים  כל  עם  קלפים   7-6 בת  קלאב 
A♦ ועוצר בהארט. ברור שההגנה לא תוכל לפתח חמש 
לקיחות מהירות. נותר רק לנסות למנוע מהכרוז להשיג 
9 לקיחות. הדרך היחידה היא להשאיר אותו בלי כניסות 
לסדרת ה-♣. אם יש לכרוז A♦ וגם K♥, המצב אבוד, לכן 
ההובלה  קלף  לפי   .♥Qxx לו שיש  נניח 
T♠ יש לכרוז דאבלטון ספייד. אם יש לו 
שקפץ  העובדה  לאור  (סביר  קלאבים   7
ל-♣3 עם פחות מ-15 נקודות), אז נותר 
בדיאמונד.  בודד   A-ל רק  מקום  בידו 

המשך ב-♦ ישאיר אותו בלי מעברים!

 ♠43 ♥QT2 הייתה הכרוז  של  ידו  אכן, 
בלקיחה   ♦ הובלת   .♦A ♣KQJ8653
החוזה  את  מפילה  הייתה  השנייה 
רוסיה,  לאלופת   IMP  13 של  רווח  עם 
בחר  ברינק  הולנד  נבחרת  שחקן  אבל 
בוצע  המוכפל  החוזה  בספייד.  להמשיך 
אנג'ליני  וקבוצת  עודפת  לקיחה  עם 

זכתה ב-IMP 8 בדרך לגמר.

במת הזוכים - נבחרת מונקו ושתי הקבוצות האיטלקיות
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בשלב הראשון של משחקי הליגה הלאומית (12 קבוצות) 
ניצחו קבוצות רון הרצקה ודוד בירמן עם VP 195 כל 
אחת. שמונה הראשונות העפילו לשלב הבא, שבו נקבעו 
ארבע המשתתפות בפלייאוף. בשלב השני ניצחה קבוצת 
אילן ברקת עם VP 332 לפני דוד בירמן 307, רון הרצקה 

289 ויותם פייקין 272.

קבוצת  עם  להתמודד  ברקת  קבוצת  בחרה  הגמר  בחצי 
חלוקות.   56 של  במפגש   73:122 עליה  וגברה  פייקין 
קבוצת  את  בירמן  קבוצת  הביסה  השני  הגמר  בחצי 

הרצקה 31:113.
גמר הליגה הלאומית שנערך בסוף דצמבר הפגיש שתי 
קבוצות חזקות ומנוסות. קבוצת ברקת כללה את שחקני 
הנבחרת הפתוחה אילן ברקת-אסף לנגי, מיכאל בראל-

יניב זק, אלדד גינוסר-רון פכטמן. 
גם לשחקני קבוצת בירמן: דוד בירמן, אלון בירמן, גלעד 
אלטשולר, דוד פורר, שלום זליגמן ואמיר לוין ניסיון עשיר 

בנבחרות ישראל השונות.

כל  חלוקות   14 בני  רבעים  לארבעה  התחלק  המפגש 
אחד. לאחר שלושה רבעים שהסתיימו בתוצאות נמוכות 
הובילה  טעויות)  ומיעוט  גבוהה  רמה  על  (המעידות 
בבטחה קבוצת ברקת 42:71, אבל הפער היה עדיין ניתן 

לסגירה.

כאשר  האחרון,  הרבע  בתחילת  למפגש  מצטרפים  אנו 
ל“נקודות  זקוקים  שהם  הבינו  בירמן  קבוצת  שחקני 

מהירות“.

Board 18, Dealer East, N/S Vul

 ♠
♥
♦
♣

J3
AQ97
AK942
64

 

♠
♥
♦
♣

AQT8654
-
8
J9752

♠
♥
♦
♣

K972
J43
JT6
AQT

 ♠
♥
♦
♣

-
KT8652
Q753
K83

 

ללא  לבצע  מסוגלים  צפון-דרום  שבה  מרתקת  חלוקה 
קושי ♥6 בעוד למזרח-מערב 11 לקיחות בחוזה ב-♠.

West North East South
בראל אלון בירמן זק דוד בירמן

Pass 2♦
Pass 4♣ Pass 4♦

4♠ 5♥ 5♠ Pass
Pass Dbl All Pass

דוד בירמן (דרום) פתח בהכרזת ♦2 (מולטי) – השיטה 
שישייה  להראות  הישראלי  הברידג‘  בצמרת  המקובלת 
בחר  (מערב)  בראל  מיכאל  חלשה.  יד  עם  במייג‘ור 
להתחיל ב-Pass למרות החלוקה הקיצונית שלו – הרי 

ההכרזה לא תיגמר ב-♦2.

טרנספר  לעשות  מהשותף  ביקשה  צפון  של   4♣ הכרזת 
מזרח- מכן  לאחר  היד.  את  ישחק  שצפון  כדי  לסדרתו 

מערב נכנסו להכרזה, ואלון בירמן (צפון) היה צריך לקבל 
החלטה גורלית לאחר ♠5 ממזרח. ה-Pass של דרום היה 
שהיה  מה  שזה  ייתכן  להכריז.  להמשיך  לשותף  הצעה 
צריך לעשות עם ידו ההתקפית של צפון, אבל אלון בירמן 
בגובה 6,  הרפתקאות  בשביל  מדי  מאוזנת  שידו  העריך 
והעדיף מה שנראה כמו תוצאה חיובית מובטחת נגד ♠5. 

היה קשה לדמיין שמערב מחזיק חלוקה של 7-5. 

מיכאל בראל ביצע ללא קושי ♠5 מוכפל – 650 למזרח-
הייתה  מערב  של  ידו   ,6♥ מכריז  צפון  היה  לו  מערב. 
מצדיקה הכרזה נוספת, והתוצאה הסבירה הייתה 100 

לצפון-דרום ב-♠6 מוכפל.

לכאורה תוצאה מצוינת לקבוצת ברקת בדרך לאליפות, 
אבל שימו לב למה שקרה בשולחן השני:

גמר הליגה 
הלאומית

רם סופר

החשובה  הקבוצות  תחרות  היא  הלאומית  הליגה 
הלאומית  הליגה  משחקי  בישראל.  ביותר  והחזקה 
בשלב  שלבים.  לשלושה  האחרונות  בשנים  מחולקים 
הקבוצות  מתמודדות   – פור“  ה“פיינל   – האחרון 
התואר  על  ארוכים  במפגשים  זה  למעמד  שהעפילו 

אלופת ישראל.
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West North East South
פורר פכטמן לוין גינוסר

Pass 2♦
2♥! 4♠!! Dbl All Pass!!!

פורר  דוד  ההכרזה.  מהלך  היה  זה  אבל  להאמין,  קשה 
החליט במצב של פיגור גדול לנסות הכרזת Psyche של 
♥2, וזה התברר כרעיון מבריק. מצד אחד, הייתה לו תמיד 
המתנגדים  או  תומך  שותפו  אם  לספייד  לתקן  אפשרות 
מכפילים. מצד שני, מערב ידע היטב איזו סדרת מייג‘ור 
יש לדרום, אבל צפון לא ידע, ופורר החליט לבלבל אותו.

הארטים   4 רואה  הוא  שאם  ”ברור“  היה  פכטמן  לרון 
שישייה  להיות  חייבת  לשותפו  אז   ,2♥ הכריז  ומערב 

בספייד. היד נראתה טובה מספיק להכרזה של ♠4.
ממצבים  להיחלץ  שיטה  יש  ”מולטי“  לשחקני  כי  חבל, 
של  התערבות  לאחר  המשיב  של   Dbl הכרזת   – כאלה 
יש  אם  לעונשין  להשאיר  מהשותף  מבקשת   2♠ או   2♥
הסדרה  את  לו  יש  אם  ולהכריז  המתנגד  סדרת  את  לו 
אם  גם  מזה,  חוץ  נחשף.  היה   Psyche-ה כך  השנייה. 
לשותף יש ספיידים עדיף שהוא ישחק ♠4 כדי להגן על 

K♣ אפשרי בידו.
מחזיק  ששותפו  הרושם  תחת  שהיה  (מזרח)  לוין  אמיר 
 .4♠ להכפיל  מספיק  טובה  שידו  העריך  עדיין  הארטים, 
הדאבל המעניש לא הרתיע את צפון-דרום: אלדד גינוסר 
בעוד  ארוכים,  ספיידים  שלשותפו  משוכנע  היה  (דרום) 

פכטמן עדיין האמין שמערב מחזיק הארטים.
כשנפרש הדומם התברר גודל האסון. ההגנה לא הייתה 
את  לכרוז  להוציא  טרחו  לא  מזרח-מערב   – מושלמת 
את  ולצמצם  אחד  קלאב  לחתוך  הספיק  והוא  השליטים 

הפסדיו מ-2300 ל-2000.
התוצאה המעולה של קבוצת ברקת בשולחן השני הפכה 
האליפות  על  והקרב   ,IMP  16 של  צפוי  בלתי  להפסד 

נפתח מחדש.
להכריז  בירמן  קבוצת  שחקני  המשיכו  הבאה  בחלוקה 
 swing ליצור  כדי  שגרתית  בלתי  ו/או  פרועה  בצורה 
לטובתם, אך סגנון הכרזה זה אינו אמור להצליח בטווח 

הארוך, וזה מה שקרה:

Board 19, Dealer South, E/W Vul
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♥
♦
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West North East South
בראל אלון בירמן זק דוד בירמן

Pass
Pass 2♠! Dbl Pass
3♣ Pass 3NT All Pass

הכרזת פתיחה של ♠2 הייתה אמורה להראות חמישייה 
בספייד וחמישייה במינור. לאן נעלם הספייד החמישי של 
של  במצב  נועז  להיות  החליט  פשוט  הוא  בירמן?  אלון 
ברגן  מרטי  על  מספרים  עדיפה.  ופגיעות  שלישית“  ”יד 
שבתקופת הזוהר שלו פתח פעם ♠2 עם 4 קלפים זוטרים 
להחמיץ  עולם)  (אלופי  למתנגדיו  וגרם 
לטובתו.  גדול  רווח  עם   6♠ של  חוזה 
פחות.  הצליח  בירמן  אלון  של  ההימור 
אמנם מזרח-מערב נמנעו מלהכפיל ♠2 
(מה שהיה עלול להיות מביך), אבל הם 

.3NT – הגיעו לחוזה הנורמלי שלהם
להכרזת  נאמנות  הפגין  בירמן  דוד 
 ♠A-יניב זק זכה ב .♠Q-שותפו והוביל ב
 ♦A-דרום זכה ב .♦K-והוביל מיד את ה
הרי   – נוסף  בספייד  כמובן  והמשיך 
למזרח כבר לא אמורים להיות ספיידים. 
להפתעתו הרבה ה-J♠ של הכרוז זכה 

בלקיחה.
אילן ברקת (מימין) עם שותפו אסף לנגי נגד גלעד אלטשולר (משמאל) ודוד בירמן.
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לקיחות  שמונה  היו  כבר  לזק  מסובך.  היה  לא  ההמשך 
בטוחות. הוא גילה את החלוקה הגרועה בדיאמונד (צפון 
השליך קלאב אחד), ניסה ללא הצלחה גם את הקלאב, 
והסיכוי האחרון שנותר לו היה למשוך את כל הלקיחות 
 A-בתקווה שה K-הגבוהות בדומם ולשחק הארט אל ה
אצל צפון. זה עבד (בידו של לצפון נותרו רק 2 לקיחות 

בסדרות השחורות) – פלוס 600 למזרח-מערב.

יש לציין כי במהלך הכרזה רגיל, אם צפון שותק ומזרח 
פותח ♦1 ומגיע לחוזה של 3NT, אז הובלה טבעית של 

דרום בהארט מכשילה את החוזה.

West North East South
פורר פכטמן לוין גינוסר

Pass
Pass Pass 1♦ Pass

1♠ Pass 3♦ All Pass

בשולחן השני התחיל המכרז בצורה נורמלית. לא היינו 
מצפים ממערב להכריז Pass על ♦3 עם 9 נקודות במצב 
 3NT לבצע  קשיים  שיהיו  העריך  פורר  דוד  אבל  פגיע, 
אחרת  להכריז  והחליט  השותף  בסדרת  בודד  קלף  עם 
לעיל,  כאמור   .swing ליצור  כדי  השני  בשולחן  מהצפוי 
 3NT זה היה יכול לעבוד עם הובלת פתיחה אחרת נגד
בירמן  וקבוצת  בדיוק  בוצע   3♦ בפועל  השני.  בשולחן 

.IMP 10 הפסידה

בעוד  חלקי  במשחק  פורר-לוין  עצרו  שוב  הבא  בבורד 
מזרח-מערב.  קלפי  עם  מלא  משחק  מכריזים  זק-בראל 
ב-6  זכתה  בירמן  וקבוצת  נכשל,  המלא  המשחק  הפעם 

IMP. הנדנדה נמשכה גם בחלוקות הבאות.

Board 22, Dealer East, E/W Vul

 ♠
♥
♦
♣

75
AJ974
9542
62

 

♠
♥
♦
♣

AKT432
3
K86
KQ3

♠
♥
♦
♣

Q96
KQ8
J3
AT754

 ♠
♥
♦
♣

J8
T652
AQT7
J98

 

West North East South
בראל אלון בירמן זק דוד בירמן

1♣ 1♦ (1)
1♠ Dbl (2) RDbl (3) Pass

2♦ (4) 3♦ Pass Pass
3♠ (5) Pass 4♠ All Pass

טובים ) 1( קלפים   4 עם  אוברקול  לעצמו  מרשה 
בפגיעות נוחה.

מראה אורך בהארט עם עזרה בדיאמונד.) 2(
Support RDbl – מראה תמיכה של 3 קלפים ) 3(

בספייד.
חזק  - מחייב למשחק מלא לפחות.) 4(
קובע את סדרת השליט – לשותף אסור להכריז ) 5(

.Pass
גבתה  לא  ההגנה  הצפוי.  לחוזה  נורמלי  הכרזה  מהלך 

בזמן את ה-A♥, ומיכאל בראל השיג 12 לקיחות.

West North East South
פורר פכטמן לוין גינוסר

1♣ 1♦
1♠ 2♥ Dbl 3♥
4♦ 5♦ Dbl All Pass

התחלת המכרז הייתה זהה, אבל צפון האמין שלשותפו 
הוא  מאוד.  אגרסיבי  להיות  והחליט  דיאמונד  קלפי   5
הכריז ♥2 (במקום Dbl בשולחן השני) ולאחר שהתברר 
בחר  הוא  האדומות  בסדרות  כפולה  התאמה  שיש  לו 
הוביל  פורר  דוד  ל-♦5.  מוצלחת  ולא  חריפה  בהקרבה 
בהארט הבודד, ולכרוז לא הייתה אפשרות למנוע שבעה 
מפסידים – אחד בשליט ושניים בכל סדרה אחרת. העונש 

היה 1100 וקבוצת בירמן זכתה בעוד IMP 9 יקרות.

Board 23, Dealer South, All Vul
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West North East South
בראל אלון בירמן זק דוד בירמן

1♠
Pass 3♣ Pass 3♠
Pass Pass Pass

כמו זוגות רבים אחרים, דוד ואלון בירמן השתמשו בשיטת 
ברגן. לצפון היו 9 נקודות יפות עם רביעייה בספייד – יד 
גבולית. אלון הכריז ♣3 (9-6 נק‘) לפי השיטה כשהוא קרוב 
מאוד להכרזה החזקה יותר של ♦3. אין ספק שלאחר ♦3 
דרום היה מכריז משחק מלא, אבל לאחר ♣3 דוד החליט 
לעצור בגובה 3. בדיעבד זה לא היה משחק מלא שרוצים 
עקיפות  שתי  צריכים  לקיחות   10 לבצע  כדי   – בו  להיות 
מוצלחות בסדרות השחורות או טעות של ההגנה. הפעם 

העקיפות ישבו – 170 לצפון-דרום.

West North East South
פורר פכטמן לוין גינוסר

1♠
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 4♠
Pass Pass Pass

הפעם סגנון ההכרזה האופטימי של פכטמן-גינוסר הביא 
מלא,  למשחק  להגיע  נוסף  ניסיון  עשה  דרום  להצלחה. 
והחוזה ♠4 בוצע בעזרת חלוקת הקלפים הידידותית. 10 

IMP חשובים לקבוצת ברקת.
Board 27, Dealer South, None Vul
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West North East South
בראל אלון בירמן זק דוד בירמן

Pass
Pass 2♣ 2♥ Pass
4♣ 6♠! All Pass

של  משחק  הוא  שברידג'  כך  על  לדבר  אוהבים  כולנו 
שותפות, אבל יש מצבים שבהם שחקן בודד צריך לקבל 
סלם  הכרזת  על  החליט  בירמן  אלון  ההחלטות.  כל  את 
יחסית  קל  היה  זה  (כאן  שותפו  עם  התייעצות  כל  ללא 
משום שהיה ברור לו שהקבוצה בפיגור משמעותי וזקוקה 

נואשות לנקודות).
של  (מדי)  המתוחכמת  הכרזתם  את  לטובתו  ניצל  אלון 
רגילה  הפרעה  בהכרזת  התערב  (מזרח)  זק  מתנגדיו. 
ל-♥4  פשוטה  תמיכה  במקום   – (מערב)  ובראל   ,2♥ של 
צדדית  בסדרה  כוח  גם  הדרך“  ”על  להראות  החליט   –
זה  מסוג  קפיצה  שהכרזות  מקובל  המודרני  (בברידג‘ 
השותף)  עם  התאמה  תמיד  מראות  התחרותי  במכרז 
בתקווה לעזור לשותפו בהובלה. במקום זה הוא עזר לצפון 
להבין מה קורה ביד. לא היה קשה להסיק שה-A♣ אצל 
 ♣K-ה את  תהפוך  בקלאב  המבוקשת  ושההובלה  מערב 
ללקיחה ה-12 של הכרוז, בהנחה אופטימית אבל סבירה 

שלא יהיו בעיות בסדרת הדיאמונד.
כה  בצורה  להכריז  יעיל  אכן  זה  האם  השאלה  נשאלת 
אינפורמטיבית לאחר שמתנגד פתח את ההכרזה ב-♣2. 
של  בסופו  יהיו  שמזרח-מערב  ברור  די  היה  הכול,  אחרי 
מידע  לכרוז  להעביר  כדאי  לא  כלל  ובדרך  בהגנה,  דבר 

מיותר.
מזרח הוביל ב-♣ נגד ♠6. ה-K♣ זכה בסיבוב השני. אלון 
שמערב  וגילה  שליטים  של  סיבובים  שני  הוציא  בירמן 
ולהסיק  החלוקה  את  לספור  קשה  היה  לא  בספייד.  קצר 
מערב  נגד  לעקוף  התכוון  אלון  בדיאמונד.  קצר  שמזרח 
את  שיחק  הוא  הזהירות.  אמצעי  את  שכח  לא  אך  ב-♦, 
ה-A♦ לפני שמשך את השליט השלישי, וה-Q הבודדת של 
מזרח נפלה. לו היה עובר מיד לדומם עם ה-J♠ כדי לעקוף 

בדיאמונד, היה נכשל.

West North East South
פורר פכטמן לוין גינוסר

Pass
1♣ Dbl 1♥ Pass
2♥ 4♠ All Pass

נקודות.  עם 10   1♣ לפתוח  מערב  החליט  השני  בשולחן 
להסתכן  לא  החליט  בבטחה  הובילה  שקבוצתו  צפון 
בהכרזת סלם. אלה היו IMP 11 אחרונות לקבוצת בירמן. 
צד.  לאף  נקודות  הניבו  לא  האחרונים  הבורדים  שלושת 
רבע אחרון מוצלח של קבוצת בירמן אפשר לה לצמצם את 

התוצאה, אבל לא לזכות באליפות.

קבוצת ברקת ניצחה בגמר 86:106. ברכות לאלופי הליגה 
הלאומית לשנת 2012: אילן ברקת, אסף לנגי, יניב זק, 

מיכאל בראל, רון פכטמן ואלדד גינוסר.
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פסטיבל הברידג' 

הבינלאומי בים האדום 2012 

(חלק ב')

 אדריאן שוורץ 

לקיומו.  ה-18  השנה  את  חגג  באילת  הברידג‘  פסטיבל 
 2012 בנובמבר   15-25 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. 
את  הוא  גם  אירח  שלמה  המלך  במלון  החדש  האולם 
ממזג  נהנו  הפסטיבל  אורחי  המרכזית.  הזוגות  תחרות 
אויר נהדר, ממקום משחק משובח ומתחרויות מרתקות 
ברמה בינלאומית. תחרויות הבוקר ארחו שחקנים רבים 
וכללו הרצאות של טובי המורים בארץ. למרות התקופה 
הביטחונית הקשה, ההשתתפות הייתה ערה והשחקנים 

הישראלים הוכיחו את חוזקו של הברידג‘ הישראלי.

שייצגו  מחו“ל  שחקנים  כ-150  של  השתתפותם  בלטה 
מצרפת,  היו  הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות  כ-15 
אנגליה, פולין, הולנד ורוסיה. מנהל התחרות הבינלאומי 
האירופאי  האיגוד  את  שייצג  (איטליה),  די-סקו  מאוריציו 
הוסיף לאווירה הבינלאומית והנינוחה. כל הכבוד לכל אחד 

מהאורחים מחו“ל שהגיעו ונשארו באילת בתקופה זו!

האלופות  ליגת  תחרות  קיום  היה  השנה  החידוש 
הראשון.  השבוע  בסוף  לפסטיבל  במקביל  ,שהתקיימה 
ארצית.  סימולטנית  תחרות  התקיימה  לאחריה  מיד 
הטובה  והתוצאה  זוגות,   138 השתתפו  בלבד  באילת 
מרסל–  גרמניה  נבחרת  שחקני  על-ידי  הושגה  ביותר 

וולדוב.
 186 הדו-מושבית.   IMP-ה תחרות  נפתחה  שני  ביום 
למקום  מחו“ל!  מהם  כרבע  בתחרות,  השתתפו  זוגות 
טנב-נדקוב  הבולגרי  הזוג   IMP 151 עם הגיע  הראשון 
השלישי  במקום   . נידילסקי  מקרוב–  הפולני  הזוג  לפני 

סיימו הצעירים בר טרנובסקי–אלון בירמן.

זוגות   350 בהשתתפות  המרכזית  הזוגות  תחרות 
מרחבי הארץ והעולם התקיימה בחסות חברת ”עד 120“ 
- רשת דיור מוגן לגיל השלישי, שהעניקה לזוכים גביעים 
מנכ“ל  על-ידי  המרכזי  בטקס  חולקו  הפרסים  ייחודיים. 
סיבובי  שני  כללה  זו  תחרות  המכירות.  ומנהלת  הרשת 
בתי  לשלושה  המשתתפים  חולקו  לאחריהם  מוקדמות. 

גמר.

ואלה הזוכים:

בית א‘:
1 . 65.1% דורון ידלין– דן ישראלי  
2 .61.3% יובל לובינסקי-מיכה מרק 
3 .61.1% מוטי גלברד-רון פכטמן  

60.7% בית ב‘: סרג‘יו קובליו-יגאל שניידר 
59.1% בית ג‘:  גרינוב–רושיבין (אוקראינה) 

ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית, 
ומהעולם.  מהארץ  בכירים  זוגות   20 בהשתתפות 
התחרות הייתה ברמה גבוהה ביותר, ולאולם המשחקים 
הגיעו מאות צופים שהתקהלו סביב השולחנות. התחרות 
צופים  כ-1000  לעיני   BBO-ב גם  במקביל  שודרה 
הישראלי  המעורב  הזוג  זכה  בתחרות  העולם.  מרחבי 
(רוסיה)-איתן  גוליבה  אנה  לפני  זק  סעדה-יניב  נטלי 

אורנשטיין והזוג הבולגרי סקורצ‘ב- טרנדפילוב. 
חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
בנוכחות כאלף איש, לרבות נציגי החברות נותנות החסות 
ומנהל מלון רויאל ביץ‘. חולקו מאות פרסים נוסף לפרסים 
ריקודים  מסיבת  נערכה  מכן  לאחר  והגביעים.  הכספיים 

מלווה בקוקטייל .
בשבת נערכה תחרות הקבוצות בחסות חברת אלטשולר-

שחם בהשתתפות 69 קבוצות. הזוכים היו: 
176 1. ולצר-לירן-פרידלנדר–פישר-שוורץ  
169 2. לנגי–ברקת–רול–רומיק-אלטשולר-אלון בירמן 
155 3. מרק-לובינסקי-רוסלר–קובליו-הרצקה 

ובטקס  חגיגי  בקוקטייל  שבת  במוצאי  ננעל  הפסטיבל 
חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות.

לסיכום, אלה היו עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים. הם 
היו מלאים במתח דרמטי (לדאבוננו גם ביטחוני), בברידג‘ 

ברמה גבוהה ובאירועים חברתיים מגוונים מדי יום. 
בירמן,  דוד  של  בניצוחו  המעולה  הארגון  את  לציין  ראוי 
לכל  תודה  רחב.  עובדים  ובצוות  במשפחתו  שהסתייע 

האנשים שדאגו שהפסטיבל יהיה מוצלח כל-כך.

הבאה:  בשנה  גם  באילת  ונתראה  נשוב  כי  ספק  אין 
(14-24 בנובמבר 2013).
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סיקור תחרויות
39

קוקטייל פתיחת התחרות המרכזית עידו נירן וטולי רוזנברג מעניקים את גביע עד 120 לזוכי תחרות הזוגות

 זוכי תחרות הקבוצות

מלון רויאל ביץ' מקדם את הפסטיבל

מארגני הפסטיבל וראשי ההתאגדות

אולם המשחקים היוקרתי
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 – עצמך  את  בחן 

המשחק הבטוח

בעריכת קובי שחר 

 (1)
Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

98
KJ8
A642
AQ76

♠
♥
♦
♣

KQ
A9754
K875
KT

North South
1♥

2♣ 2♦
4♥ Pass

 ♠A-נגד החוזה ♥4. מזרח זוכה עם ה ♠J-מערב מוביל ב
וממשיך ב-4♠. תכנן את המשחק!

 (2)
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KT732
A72
QJ6
AQ

♠
♥
♦
♣

A986
KQJ
AK9
752

North South
1NT

2♥ 3♠
4NT 5♥
6♠ Pass

מערב מוביל ב-T♥ נגד החוזה ♠6. תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

KT94
A63
874
AJ7

♠
♥
♦
♣

AJ872
T7
AQ
KT65

North South
1♣ 1♠
2♠ 4♠

Pass

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 43
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נופשון חוף התמרים עכו
ארבעה ימים של ברידג' וכיף

פרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604, טלפקס 03-6040940

במלון: רצועת חוף קסומה, ספא מפנק, קאנטרי קלאב פרטי, מגרשי טניס ועוד.

המחיר לאדם בחדר זוגי 1,490 ש"ח
המחיר לתוספת סינגל - 760 ש"ח

לאור ההצלחה ממשיכים את המסורת
חוויה שאסור לפספס

• 4 ימים 3 לילות ע"ב חצי פנסיון
• ערב ברביקיו חגיגי בערב הפתיחה

• שעה מתוקה בכל יום
• תחרויות ומשחקים מודרכים

• השתתפות חינם בתחרויות הבוקר ובהרצאות
• שתייה וכיבוד חופשי במהלך התחרויות

• ערבי בידור

סוף שבוע ארוך - רביעי עד מוצאי שבת, במלון חוף התמרים

29.5.2013-1.6.2013
תחרויות ארציות
נקודות אמן ארציות

פרסים כספיים -  גביעים לזוכים



42
פרפראות ברידג'

הגנה – לב 
המשחק (3)

חיים קלר

כידוע, משחק ההגנה בברידג‘ אינו פחות חשוב ממשחק 
הכרוז. מלאכתם של המגנים אינה קלה. כדי להגן היטב 
יש לזכור את ההכרזה, לספור לקיחות, חלוקות ונקודות, 
לאיתותי  ערים  ולהיות  לעשות  מנסה  הכרוז  מה  להבין 

השותף.

Dealer East, N/S Vul

♠
♥
♦
♣

KQJT5
Q95
4
AJ83

 

♠
♥
♦
♣

972
82
A9863
KT6

החוזה: ♥4; קלף ההובלה: 2♦

West North East South
Pass 1♥

Pass 1♠ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

הכרוז  בעוד   ♦A-ב זכית  ב-2♦.  הוביל  (מערב)  שותפך 
משרת עם ה-5♦. כיצד תמשיך?

פתרון בעמוד 46

054-5452263   ,052-5125550   –  

MSC  -  7 
   Preziosa  24-31.3-

   MSC    

:  
 1,800 –     

 280 –  

:   
Genoa, Naples, Messina,

La Goulette, At Sea
Barcelona, Marseille

:  
 ,  7  ,       

.  ,    
:   

.   ,    7   ,  
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פרפראות ברידג'

המשחק הבטוח
פתרונות מעמוד 40

 (1)

  ♠
♥
♦
♣

98
KJ8
A642
AQ76

 

♠
♥
♦
♣

JT732
3
QT9
J843

♠
♥
♦
♣

A654
QT62
J3
952

 ♠
♥
♦
♣

KQ
A9754
K875
KT

 

 ♠A-נגד החוזה ♥4. מזרח זוכה עם ה ♠J-מערב מוביל ב
וממשיך ב-4♠. תכנן את המשחק!

יש לנו מפסיד אחד ב-♠ ואחד ב-♦ (גם אם סדרת הדיאמונד 
תתחלק גרוע יהיה ניתן להשליך מפסיד אחד על קלאב). 
כדי לבצע את החוזה יש להפסיד לכל היותר לקיחה אחת 

בשליט.
בעיה,  שום  תהיה  ולא   3-2 תתחלק  השליט  סדרת  לרוב 
משחק  קיים  זו  בחלוקה  מכל.  לגרוע  להתכונן  עלינו  אך 
בטוח המאפשר לבצע את החוזה בוודאות גם נגד חלוקת 
שליטים של 4-1. מתחילים ב-K♥, חוזרים ליד ומשחקים 
נמוך לכיוון ה-J♥. מערב אינו משרת וה-J מפסיד ל-Q של 
 .♥T-מזרח, אך לאחר מכן נכנסים לדומם ועוקפים נגד ה
כאשר  גם  החוזה  ביצוע  את  מבטיח  המומלץ  המשחק  קו 

למזרח הארט בודד.
עיקרון:

אם  לבדוק  כדאי  לכאורה,  מובטח  החוזה  ביצוע  כאשר 
כן,  אם  להכשילו.  עלולה  מפתח  בסדרת  גרועה  חלוקה 
ייתכן שיהיה לנו ”משחק בטוח“ כדי להתגבר על החלוקה 

המסוכנת. 

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

KT732
A72
QJ6
AQ

 

♠
♥
♦
♣

-
T9843
8542
KT86

♠
♥
♦
♣

QJ54
65
T73
J943

 ♠
♥
♦
♣

A986
KQJ
AK9
752

 

מערב מוביל ב-T♥ נגד החוזה ♠6. תכנן את המשחק!
בסדרות האדומות אין מפסידים. ייתכן שיש מפסיד ב-♣. 
אם העקיפה בקלאב נכשלת, אסור לנו להפסיד אף לקיחה 
בשליט, אך כאשר היא מצליחה מותר לנו להפסיד לקיחה 

אחת בשליט.
להפסיד  לנו  מותר  לקיחות  כמה  לדעת  עלינו  כל  קודם 
נעקוף  ומיד  ביד,  נזכה  הראשונה  בלקיחה  בספייד. 
בקלאב. לשמחתנו ה-Q♣ זוכה, אך אל לנו להיות שאננים: 
לקיחות,  ב-13  לזכות  בתקווה   ♠AK מלמעלה נשחק  אם 

חלוקה של 4-0 בשליט עלולה להכשיל את הסלם! 
 ♠2 השלישית  בלקיחה  להוביל  הוא  הבטוח  המשחק 
 A-ב נזכה   ,Q-ה או   J-ה עם  משרת  מזרח  אם  מהדומם. 
נמוך,  בקלף  משרת  מזרח  אם  מובטח;  החוזה  וביצוע 

נשחק את ה-9♠. 
בחלוקה הנוכחית ה-9♠ זוכה והסלם מבוצע, בעוד משחק 
של A♠ היה מביא לכישלון. שימו לב שאין חשש מאפשרות 
מחולקים  השליטים  זה  במקרה  בלקיחה.  יזכה  שמערב 

3-1 או 2-2, וכל שאר הלקיחות יהיה שלנו.

עיקרון:
ולנסות  מפתח  סדרת  של  משחק  לדחות  כדאי  לפעמים 
כמה  לדעת  כדי  אחרות  סדרות  או  אחרת  סדרה  קודם 

לקיחות מותר לנו להפסיד בסדרת המפתח.

הפסטיבל הבינלאומי ה-47 לברידג' 
9 עד 15 בפברואר 2013
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 (3)
♠
♥
♦
♣

KT94
A63
874
AJ7

♠
♥
♦
♣

Q5
KQJ2
KT92
984

♠
♥
♦
♣

63
9854
J653
Q32

♠
♥
♦
♣

AJ872
T7
AQ
KT65

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!
יש לנו מפסיד בטוח בהארט ומצב של עקיפה בדיאמונד. 
של  מיקומה  את  לנחש  עלינו  האחרות  הסדרות  בשתי 
בכל  אחת  לקיחה  שנפסיד  סכנה  יש  לפיכך  המלכה. 

סדרה.
נגד  סופי  משחק  יהיה  הבטוח“  ”המשחק  זו  בחלוקה 

את  למערב  ונמסור  ה-♥  סדרת  את  נחסל  אנו  מערב. 
היד בשליט כדי שישחק עבורנו דיאמונד או קלאב לתוך 

המזלג.
זוכים  הראשונה;  הלקיחה  את  מעכבים  המשחק:  מהלך 
ב-A♥ ומיד חותכים ♥ ביד (אלימינציה); משחקים 2♠ אל 

ה-K ומריצים T♠ מהדומם.
שימו לב: זו עקיפה שאינה יכולה להפסיד! אם למערב 
ממפסיד  נמנעים  אנו  מצליחה.  העקיפה  בודד,  ספייד 

בשליט והחוזה מבוצע.
למערב  אז   ,♠Q-ל מפסידה  והעקיפה  משרת  מזרח  אם 
והשלכה  חיתוך  לנו  לתת  חייב  הוא  ספיידים.  נותרו  לא 

ב-♥ או לפתוח עבורנו את אחת מסדרות המינור.
נזכה  הספייד,  של  השני  בסיבוב  משרת  לא  מזרח  אם 
ב-A♠ ונמסור את היד למערב עם ה-Q♠. הוא יהיה שוב 

במשחק סופי.
עיקרון: 

הכלל Ever 9 Never 8 אינו מקודש. כאשר אנו רואים 
להפר  מוכנים  בהחלט  נהיה  החוזה,  לביצוע  ודאית  דרך 

אותו. 

חידודי ברידג'  פתרון חידת דצמבר
יעקב וקס

שיעמדו  הכרזה  ומהלך  חלוקה  לבנות  הייתה  המשימה 
בתנאים הבאים: 

(1) החוזה הוא ♦5. 
.♠K (2) קלף ההובלה הוא

(3) בידו של הכרוז ספייד בודד.
משחק  הכרוז  זאת  בכל  אולם  בדומם,  נמצא   ♠A-ה  (4)

בלקיחה הראשונה נמוך מהדומם.

פתרון אפשרי:
  ♠

♥
♦
♣

A52
86
JT9
AKT96

 

♠
♥
♦
♣

K8
AQT9753
Q3
53

♠
♥
♦
♣

QJT9764
J2
2
Q87

 ♠
♥
♦
♣

3
K4
AK87654
J42

 

West North East South
1♦

1♥ 2♣ 2♠ 3♦
3♥ 5♦ All Pass

יזכה  הכרוז  אם  השותף).  (סדרת   ♠K-ב מוביל  מערב 
שיפסיד  לאחר  ייפול  הוא   ,♠A-ה עם  הראשונה  בלקיחה 

עקיפה ל-Q♣ ומזרח ימשיך בהארט.
להשליך  לזכות,   ♠K-ל לתת  היא  החוזה  לביצוע  הדרך 
סדרת  את  ולהגביה  שליטים  להוציא   ,♠A-ה על  קלאב 

הקלאב שבדומם באמצעות חיתוך.
פתרו נכונה: דוד ארקין (מודיעין), אברהם רייס (היוגב), 
עדה ליפמן (אשדוד), שלמה ניאגו (מזכרת בתיה), אלכס 

וורונה (רחובות), אלה בוך (תל אביב).
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לכם  ולגרום  אתכם  לאתגר  ננסה  זו  חדשה  בפינה 
לחשוב אחרת על כל ההיבטים של המשחק: הכרזות, 
ותשתפו  זה  ממדור  שתיהנו  תקווה  אני  והגנה.  ביצוע 
פעולה באמצעות שליחת תשובות אליי בטלפון (רצוי) 

או במייל. 

 ♥ A32

♥ K

 ♥ QJT

לפי התנאים  הכרזה  ומהלך  מלאה  עליכם לבנות חלוקה 
הבאים:

(א) קלפי ההארט של דרום (הכרוז) הם QJT, ושל צפון 
.A32 –

לו  שיש  (ייתכן   ♥K-ה הוא  מערב  של  ההובלה  קלף  (ב) 
קלפ[ים] נוספ[ים] בהארט).

(ג) בלקיחה הראשונה הכרוז לא משחק את ה-A♥, וזהו 
המהלך הנכון לביצוע החוזה.

נא למסור/לשלוח את תשובותיכם  אל:

יעקב וקס

טלפון 08/9492829;  054/6344830
vaxyacov@gmail.com.il

ארלוזרוב 28, רחובות 76522

חידודי ברידג'  חידת ינואר

יעקב וקס

 '
 

   
 15 – 27.5.2013

 1,620  
 3-  
 

   – "   •
  +    •

radisson blu president ****4    12 •
 •

054-5452263   ,052-5125550       
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הגנה – לב 
המשחק (3)

פתרון מעמוד 42

Dealer East, N/S Vul

♠
♥
♦
♣

KQJT5
Q95
4
AJ83

 

♠
♥
♦
♣

972
82
A9863
KT6

החוזה: ♥4; קלף ההובלה: 2♦

West North East South
Pass 1♥

Pass 1♠ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

הכרוז  בעוד   ♦A-ב זכית  ב-2♦.  הוביל  (מערב)  שותפך 
משרת עם ה-5♦. כיצד תמשיך?

שבידו  כך  על  רומז  ההובלה  קלף  נקודות.   8-6 לשותפך 
קלף בכיר בדיאמונד. לכרוז לפחות 6 קלפים ב-♥.

אצל  כולם  אם   .♠A-וה  ♥AK-ה הם  זו  ביד  המפתח  קלפי 
שאחד  נניח  לכן  בקלות.  לקיחות   12 יבצע  הוא  הכרוז, 

מהם נמצא אצל מערב. אם נגן בצורה פסיבית, דרום יוציא 
למערב את הקלף הבכיר שלו ויגיע ל-11 לקיחות.

לפיכך עלינו לקוות שה-Q♣ אצל מערב ולנסות לפתח שתי 
לקיחות מהירות בקלאב כדי להפיל את החוזה. בלקיחה 

השנייה נוביל את ה-6♣.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQJT5
Q95
4
AJ83

 

♠
♥
♦
♣

A643
73
QT72
Q97

♠
♥
♦
♣

972
82
A9863
KT6

 ♠
♥
♦
♣

8
AKJT64
KJ5
542

 

במאוחר  או  במוקדם   .A-ה את  לדומם  מוציא   ♣Q-ה
 ♣J-ה נגד  לעקיפה  נוסף  קלאב  ויוביל   ♠A-ב מערב  יזכה 
ויכשיל   ♣KT-ה עם  לקיחות  בשתי  יזכה  מזרח  שבדומם. 

את החוזה.
את  המכשיל  היחיד  הקלף  הוא  השנייה  בלקיחה  ה-6♣ 
החוזה. שימו לב שאם ה-Q♣ לא אצל מערב, אז אין שום 
דרך להפיל את החוזה, ומה שנשחק בלקיחה השנייה לא 

ישנה דבר.
”הצבה  של  מעניין  מחשבתי  הליך  ביטוי  לידי  בא  זו  ביד 
או  החוזה  לביצוע  הנחוצים  קלפים  של  וירטואלית“ 
אז  שותפו  אצל  לא   ♣Q-ה שאם  הבין  מזרח  להכשלתו: 

החוזה יבוצע, ולכן הניח שה-Q♣ אצל מערב. 
הליך זה ניתן ליישום הן על ידי הכרוז והן על ידי המגנים. 
רוצים  אם  אבל  אולי,  קשה?!  ודמיון.  מחשבה  דורש  הוא 

להתקדם כדאי לנסות זאת.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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!     
 -    mariner of the seas 

2013  24 – 5

( )   (  10)
www.royalcaribbean.com :  

.    :  
!       :  . '   4-     :  

:  
  • (  600$  )       •       •
      •   :  •  4   •    
     •      •  (   )   

.     • 

:   
 (    )     •   •    •   •

.    • (   $ 10- )   •

$ 4,900 :  
(!!  $ 4600  15 -   )
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על  החליטו  הספורטיבי,  והקפטן  ומושבים  אמן  נקודות  ועדת 
שינוי באופן חישוב התוצאות של התחרות הסימולטנית, לצורך 
מתן נקודות אמן ארציות. נתאר כאן בקצרה מה גרם לשינוי, 
בתחרות  כבר  תחול  אשר  החדשה,  השיטה  עקרונות  ומהן 

הסימולטנית הקרובה, המשוחקת בינואר.

רקע
זה זמן רב שקיימת תחושה בקרב שחקנים רבים, שהתוצאות של 
התחרויות הסימולטניות, הנהוגות בארץ כבר הרבה שנים, מּוטֹות 

בצורה מסוימת.  
מה הן הבעיות העיקריות ?

סניפים חזקים לעומת סניפים חלשים: המתכונת הקיימת גורמת 
 .Handicap למצב, שכל תחרות סימולטנית היא בעצם סוג של

משחקים  שבו  "זאב"  סניף  סניפים:  בשני  לדוגמא  נתבונן 
הרבה רבי-אמנים ואמנים בכירים והרמה בו גבוהה יחסית, 
 - מנוסים  פחות  בשחקנים  ברובו  שמאופיין  "כבש"  וסניף 
משהו בין סגן אמן לאמן. אילו היינו מביאים את כל השחקנים 
השדה,  את  טוב  לערבב  ודואגים  גדול  אחד  לאולם  האלה 
יש להניח שבסיום התחרות היינו רואים את רוב השחקנים 
מסניף "זאב" בחלק העליון של הטבלה, בעוד שרק שחקנים 
מעטים מסניף "כבש" היו עוברים את הממוצע. לעומת זאת, 
בתחרות סימולטנית - כיוון שהם משחקים רק זה נגד זה 
-  בערך מחצית השחקנים עוברים את הממוצע בכל סניף. 
טובים  הפחות  השחקנים   - חזקים  שבסניפים  מצב  נוצר 

מרגישים שהם מופלים לרעה  ע"י השיטה.

רחוקים  בסניפים  חריגה  תוצאה  להשיג  הולכים  שחקנים 
בסניף  לשחק  מחפשים  ששחקנים  תופעה  גם  קיימת  וחלשים: 
חלש, שכן יותר קל להשיג שם תוצאה מעל הממוצע. וכשמגיע 
הוא  ואז  יותר,  עוד  גדל  הפער  ה"כבשים",  של  למועדון  "זאב" 
מצליח לעשות תוצאה ממש חריגה. כך נפגע גם הסניף המקורי, 
שההשתתפות בו פוחתת, וגם הסניף שבו הוא מתארח - ו"מפיל 
ומהווה מקור  חללים". כבר שנים שהתופעה הזאת מושכת אש 

לתלונות חוזרות ונשנות.

שקלול התוצאה
ועדת נקודות אמן ומושבים מינתה צוות בדיקה, אשר בדק נתונים 
של תחרויות סימולטניות רבות, ערך עשרות סימולציות לתיקונים 
שינוי השיטה, במטרה  על  להחלטה  הביאו  ומסקנותיו  אפשריים, 
לשפר את המצב. ברור שלא ניתן לפתור הכל, ועדיין יהיו עיוותים, 

אבל הם קטנים יותר בסדר גודל.
איך זה עובד?

לכל סקציה מחשבים את מקדם הרמה שלה. זהו מספר הנגזר 
מהתארים של כל השחקנים באותה סקציה, ומבטא את חוזקה 
הרמה  (כלומר:  הארצי  הרמה  מקדם  מחושב  כן  כמו  היחסי. 

הממוצעת). 
התוצאות של התחרות הסימולטנית מחושבות קודם כל בשיטה 
החוזק  את  בחשבון  שלוקח  שקלול,  עוברות  כך  ואחר  הרגילה 

היחסי של הסקציה. 
השקלול נעשה בשני חלקים: 

תוספת לסניפים החזקים - זו תוספת אחידה לתוצאה של כל 
השחקנים בסקציה: ככל שמקדם הרמה של הסקציה גבוה יותר, 
כך התוספת גדולה יותר (עד גבול מסויים). זה חל רק על סקציות 
שהן  לסקציות  גורפת  הורדה  תהיה  לא  מהממוצע.  חזקות  שהן 

מתחת לממוצע.

דוגמא: מקדם הרמה של סניף א' הוא מעל הממוצע הארצי. 
מקדם הרמה של סניף ב' הוא אף גבוה יותר. מקדם הרמה 

של סניף ג' , לעומת זאת, נמוך מהממוצע. 
למשל,  שיוסיף,  שקלול  יקבלו  א'  סניף  של  השחקנים  כל 
1.4% לתוצאה שהשיגו. השחקנים של סניף ב' יקבלו תוספת 

גדולה יותר, למשל 2.1%. 
התוצאות של שחקני סניף ג' לא ישתנו (אין הורדה).

תיקון פרטני - זהו תיקון נוסף לתוצאה של כל השחקנים בכל 
בשדה  ששיחקו  זוגות  לממוצע.  מעל  תוצאה  שהשיגו  הסקציות, 
חזק - יקבלו תוספת שתפצה אותם על כך. לזוגות ששיחקו בשדה 
חלש יחסית, תהיה הפחתה של ההישג. התיקון הזה הוא פונקציה 
של מקדם הרמה ותלוי גם בתוצאה שהשיג הזוג. ככל שהתוצאה 
גבוהה יותר, כך יהיה התיקון (לצד זה או אחר) משמעותי יותר. 

התיקון הזה נועד בעיקר לתת תוקף נכון יותר לצמרת הטבלה. 
נוסף תנאי שידאג לכך, שכל מי שהיה מעל הממוצע והיה זכאי 

לנקודת אמן, לא יאבד אותן כתוצאה מתיקון זה.
 Handicap בתחרויות מסוג - Handicap תיקון בתחרויות מסוג
התוצאה  את  מחשבים  אחת  פעם  דירוג:  רשימות  שתי  עושים 

בדיוק כמו שתואר קודם.
במקביל עושים חישוב נוסף, שבו מתקנים את התוצאה על פי 
חוזק השחקנים:  ככל שהתארים של בני הזוג נמוכים יותר (ביחס 
גבוהה  שיקבלו  התוספת  כך  סקציה)  באותה  הממוצעת  לרמה 
יותר, ולהיפך: לזוגות בכירים בתוארם תהיה הפחתה של ההישג.

גם לרשימה השניה מוענקות נקודות אמן ארציות, וכל זוג יקבל 
את נקודות האמן הטובות מבין שתי הרשימות. 

ה-370  במקום  ומדורג   52% עשה  מסויים  זוג  דוגמא: 
ארצית  אמן  בנק'  אותו  זיכה  זה  הישג  הכללית.  ברשימה 
אחת. כיוון שהם בתארים נמוכים מאד, הם קיבלו תוספת 

גדולה, ובדרוג הנדיקאפ הם במקום 90, עם 3 נא"א. 
(אין  נא"א.   3 כלומר  יותר,  יקבלו את הטוב  בסך הכל הם 

כפל מבצעים).

פירוט מלא של הנוסחאות ואופן החישוב יפורסם באתר ההתאגדות 
באינטרנט.

על פי החלטת הקפטן הארצי וועדת נק' אמן ומושבים, שלושת 
התחרויות הסימולטניות הראשונות לשנת 2013 תהיינה במתכונת 
של Handicap, ואחר כך יופקו לקחים ויוחלט על אופן ההמשך. 

שינויים בחישוב התוצאות 
של התחרויות הסימולטניות

מיכה עמית
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

מרץ 2013פברואר 2013ינואר 2013

5 - 4

12 - 11

20

26 - 25

מוקדמות אליפות 
ישראל לצעירים

אליפות ישראל 
לסניורים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית - 
"הנדיקאפ"

(פרטים לגבי השינויים בשיטת 
החישוב מפורסמים בנפרד) 

אליפות ישראל 
לצעירים – שלבי גמר

הפסטיבל הבינלאומי 9 - 15
ה-47

(אולמי הקונגרסים ת"א)

 2

3

16 - 15

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים - שלב מחוזי 

סימולטנית ארצית - 
"הנדיקאפ"

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים - שלבי גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2013 – מרץ 2013

הודעות חשובות

סגל זוגות ארצי 2013
משחקי הסגל הארצי לשנת 2013 ייערכו כמשחקי הזמנה במתכונת דומה לשנת 2011.  

המחזור הראשון מתוכנן ליום שישי 1-2-2013.
פרסים: תמיכה בנסיעה לאליפות אירופה הפתוחה באוסטנד - בלגיה בחודש יוני 2013.

זוגות מתאימים מכל הקטגוריות (פתוחה, נשים, סניורים, צעירים), שיש להם הישגים מוכחים ברמה 
גבוהה מאד, צריכים לפנות בדוא"ל אל ועדת הסגל ולנמק את בקשתם עד יום 17-01-2013: 

uri@gilboa-law.co.il :בפקס: 03-9794319 או בדואר: ת"ד 1264 שהם 60850 או בדוא"ל
תקנון למשחקי הסגל, מועדים ורשימת הפרסים ישלחו בדוא"ל למשתתפים.  

*  ההחלטה הסופית על ההשתתפות במסגרת זו תהיה על פי שיקולה הבלעדי של ועדת הסגל.
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הנהלת ההתאגדות וצוות המשרד, מאחלים לכל 
שחקני הברידג', המאמנים, בעלי המועדונים,
חברי הנבחרות ונושאי התפקידים בהתאגדות,

שנה טובה, מלאת הישגים הנאה,
שיפורים והתייעלות

  ,     
 .    

  
ועד העמותה מברך את

חנה שזיפי, עם יציאתה 
לגמלאות ומודה לה על 

פעילות ברוכה ואינטנסיבית 
במשך 17 שנים.

כמו כן, נאחל הצלחה 
למחליפתה בתפקיד

אוריה מאיר.

עדכון תעריף חבר חדש
בהתאם להחלטת מועצה מיום 27.12.12, 

הרינו להודיע כי החל מ 1.1.13,
תעריף הרשמת חבר חדש עומד על 80 ₪.

לידיעת ציבור שחקני הברידג',
החלה מכירה מוקדמת בסניפים,

של כרטיסים לפסטיבל,
לפרטים נא לפנות למנהל הסניף
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 רשימת מקבלי דרגות ביום 11 בנובמבר 2012

דדרגות

רב אמן בינלאומי 
אלטשולר גלעד - רחובות 

רב אמן ארד 
טל יוסף - מועדון תל אביב 
תור רוני - מועדון תל אביב 

ולצר חיים - אביבים 
נחמיאס יהודית - ירושלים 

לוי הילה - נס ציונה 
אמן זהב 

אלפיה דוד - כרמיאל 
שפיר ערן - אבן יהודה 
זילבר ריטה - רמת גן 

פייקין צביקי - מועצת יואב 
כוכב קובי - נס ציונה 

אמן כסף 
פרדו נדיה - רמת השרון 

הילזנרד אנני - חיפה/כרמל 
שחל אריה - רעננה 

ויטמן גניה - בית בלגיה י"ם 
אקוני ארלט - אשקלון 

שדה גילה - אשקלון 
אמן ארד 

ברגמן איתי - קאונטרי רעננה 
זמיר איתי - השרון 

ליברמן לאה - השרון 
ורד רונית - הדר כפר סבא 

בועזיז דניאל - אביבים 
אראל יונתן - מושבות-שמריהו 
ויטמן איזידור - בית בלגיה י"ם 

גוטמן חיים - ראשון לציון 
טיין דליה - רחובות 

קרן אריק - מועצת יואב 
שעובי אביהוא - וקס-רחובות 

אמן 
שפרינגר נילי - לב הצפון 

אוסדצ'י-קפלן אורנה - חיפה/כרמל 
שטרן בן - חיפה/כרמל 

עומר יותם - טבעון 
אבידור שולמית - רקפת קרית טבעון 

כספי יהושע - רקפת קרית טבעון 
שמיר יגאל - רקפת קרית טבעון 
שמיר סוזט - רקפת קרית טבעון 

אפשטיין רוני - השרון 
כנעני משה - מת"ב הרצליה 
אלימלך דוריס - זכרון יעקב 

עטר חיים - ערד 
עמיר גליה - אילת 

אורלב ציפי - וקס-רחובות 

סגן אמן כסף 
שקרל מרסיה - הלוחם אפקה 
נטרמן צביה (יעל) - גבעתיים 

פז אפרים - גבעתיים 
בר יוסף גדי - רקפת קרית טבעון 

הורנונג יעקב - השרון 
פרולינגר איל - השרון 

דילנברגר זיוה - מושבות-שמריהו 
מילנר חיה - סביון-קרית אונו 

זלצר סלבה - מועצת יואב 
נתנס מרים - וקס-רחובות 
קריסטל זאב - קבוצי צפון 

סגן אמן 
גטניו ניצה - ראש העין 

כספי ישראל - ראש העין 
כספי פנינה - ראש העין 
רגב אלה - קריות/חיפה 

אוחנה שחר - טבעון 
בקר נטליה - רקפת קרית טבעון 

מאור כרמלה - רקפת קרית טבעון 
אלקלעי משה - רמת גן 

שחם מוטי - רמת גן 
גלסברג לזלי - רעננה 

אדלשטיין-וקסלר רוני - אביבים 
וילא אווי - אביבים 

חלגואה משה - אביבים 
פיביק יעקב - אביבים 
פיביק מרים - אביבים 
פרידריך נילי - אביבים 

בן דרור ישענה - מושבות-שמריהו 
שיפר סילבי - מושבות-שמריהו 

בן צבי דליה - ברידג' טיים 
הוך נתן - ברידג' טיים 

וינרבה הדסה - ברידג' טיים 
כליף יערה - בית בלגיה י"ם 

ארצי שולמית - לב חולון 
וויל ברברה - מרכז הברידג'-י"ם 

דרום אפרים - נתניה 
כהן חיה - מועצת יואב 

סבירסקי רפי - קבוצי דרום 
בייפוס מיכאל - מועדון לידור 
בן-דב מירה - מועדון לידור 

פרייסלר אתי - מרכז ההתאגדות 
מתקדם 

קינדלר רונית - השרון 
ניקר רותי - בית מכבי ראשל"צ 

חנה שזיפי
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תוצאות תחרות סימולטנית
ב-30 בדצמבר 2012 התקיימה תחרות סימולטנית מיוחדת למועדוני מחוז 
הדרום שהחמיצו את התחרות הסימולטנית בנובמבר עקב מבצע עמוד ענן,

השתתפו 122 זוגות בששה מועדונים:
נא"אמצטברשמותסה"כדרוג
74.298גלר מיכאל - פיברט יוסף159.15

66.366שלג אלי - וינביץ' גריגורי258.35

65.095הנדלר יצחק - אלתרס דניאל357.10

64.854שפינר שמואל - אסרף דניאל456.66

64.814גליצנשטין מרדכי - גל עוז נמרוד555.70

63.734הרצברג רפי - פומינקו מרק655.64

62.014סגל מרדכי - שחר נטע755.63

61.614וורך יגאל - קפיטנוב בוריס855.34

60.724סרוסי מישל - בנבנישתי משה955.29

60.254סוכמן גידי - שומרוני ירון1055.26

תוצאות "פליי-אוף" ליגה לאומית

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

18342630122ברקת אילן1

1314163073פייקין יותם2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

342845-6113בירמן דוד1

331--7252הרצקה רון2

  ליגה לאומית לקבוצות 2012 - פיינל - פור

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

22292035106ברקת אילן1

17815442.3386.33בירמן דוד2

גמר אליפות ליגה לאומית

 אלופי ישראל לקבוצות:
זק-גינוסר-ברקת-פכטמן-לנגי-בראל

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
63111993טל עופר1
17242364גרינשטיין מייק2

  חצי גמר פליי-אוף תחתון

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
39301079צדיק ארז1
53820-62.3359.33מוסקוביץ סמו2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
39282693גרינברג צדוק1
2447374אסרף אורי2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
393829106אופק טל1
36432099לזר אלון2

ליגה ארצית - משחקי הצלבה

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

602647133טל עופר1

30192069אופק טל2

גמר פליי-אוף תחתון

שתי הקבוצות שנצחו בגמר - תשחקנה בליגה לאומית 2013

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

395220111צדיק ארז1

6173558גרינברג צדוק2

הודעות מועדונים

מועדון "גת" ירושלים"
מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית מושב יחיד 30 חלוקות, ע"ש אבי רז ז"ל
ביום שישי 25 לינואר 2013 שעה 10:00

מועדון גת - רח' זבוטנסקי פינת שלום עליכם 10 ירושלים
גביעים תרומת המשפחה לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה - עירית: 052-3949074 מיקי: 052-4817778
iritgarafi63@gmail.com :דוא"ל

מועדון ברידג' הקאנטרי חולון מזמין
לתחרות ארצית, נ.א. ארציות, מושב יחיד 30 חלוקות
יום שבת, 19 בינואר 2013, שעת ההתחלה: 16:00

הלוחמים 12, חולון, ליד משרד הרישוי
 מנהל התחרות: אילן שזיפי

דמי השתתפות 60 ₪ לשחקן למושב
חניה חופשית, קפיטריה עשירה. הרשמה מראש חובה!

רועי: 050-9033355, משרד הקאנטרי: 03-5041486

מועדון כפר סבא מודיע
כי החל מיום ה' ה- 10/1/13 פעילות המועדון תתקיים בפנימיית 'אונים' רח' סולד 1 כפר סבא.

בכל שאלה נא לפנות ליריב בראודה 052-3929134
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55

  Guide
dog

Alarm–Clock play 3

Any unnatural play should prompt 
partner to a more detailed analysis, 
by means of which he will discover the 
reason for your wanting to wake him 

up.

Pairs tournament 

West North East South
    1♦ Pass
1♥ Pass 1NT Pass
4♥ Pass Pass Pass

 
♠
♥
♦
♣

J9865 
6542
7 
Q108

 

♠
♥
♦
♣

KQ10
J  
AKJ102
J532

Lead: ♦7

Declarer took the Ace and South followed with 
the ♦9, drawing our attention to the spade suit. 
Next came the heart. Partner rose with the Ace 
and returned the ♦8; you ruffed West’s Queen.

Plan the defense.

Here is the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

J9865 
6542
7 
Q108

 

♠
♥
♦
♣

74 
KQ10973 
Q6
AK6

♠
♥
♦
♣

KQ10
J  
AKJ102
J532

 ♠
♥
♦
♣

A32
A8
98543
974

 

Lay the ♠J on the table. What message does it 
convey?

It suggests a five-card suit. Fourth best from the 
five-bagger is not clear enough. You are hinting 
at an unusual line of defense, thereby excluding 
the possibility of a trump promotion.

This will make partner at least consider ducking 
the spade. If he does, we will eventually get the 
club trick.

Krzysztof Martens

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