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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

”אחרי החגים“ כבר כאן ואנו בפתחו של חודש חדש ומלא בפעילויות. תחילתו 
בספורטיאדה המסורתית באילת והמשכו במשחקי הליגות, כך שנאחל הצלחה רבה 

לכל המשתתפים.
כמו כן, הפעילות בבתי הספר במסגרת פרויקט ”הדור הבא“ נכנסת לשנה החמישית 
ואנו מקווים כי נמשיך לראות עוד ועוד צעירים שמתאהבים במשחק המרתק ולוקחים 

חלק בפעילויות המתוכננות להם במהלך השנה. 
ברכות לקבוצת יובל לובינסקי (דן ישראלי, דורון ידלין, ישראל ידלין, אסף לנגי, אילן ברקת יובל לובינסקי), זוכת 

גביע המדינה לשנת 2013 , שגברה על קבוצות רבות בדרך, וזכתה בגביע הנכסף לאחר ניצחון בגמר על קבוצת 
אפרת אורן. בחודשיים האחרונים הברידג‘ סוקר בתקשורת לא מעט (כתבות בעיתונים, ראיונות ברדיו ובטלוויזיה) 

ואם פספסתם, תוכלו למצוא את הכל באתר ההתאגדות בתפריט "תקשורת".
בין היתר, הופק גם סרט תדמיתי דינאמי ומלהיב, שנותן הצצה להיקף הפעילות האדיר של ענף הברידג‘ ומנפץ 

סטיגמות ישנות. כותרת הסרטון -  ”ברידג‘, לא מה שחשבתם!“.
אם טרם ראיתם, אנו מזמינים אתכם לצפות בסרטון באתר ההתאגדות (הצביעו בתפריט העליון על ”תקשורת“ 

ובחרו באפשרות ”כתבות וראיונות בטלוויזיה“).
הראו את הסרטון לחבריכם, ע“י הפנייתם לאתר ההתאגדות (הסרט מוצג גם בדף הפייסבוק של ההתאגדות). 

מנהלי הסניפים מתבקשים להציג את הסרט לחברי המועדון (הסרט מעורר גאוות יחידה) וכן למתעניינים חדשים 
(הסרט מעורר סקרנות ומעודד לפעולה, נחישות והתמדה). ניתן להזמין DVD של הסרטון במשרדי ההתאגדות.
התחלנו בפרסום קורסים למתחילים באתר ”חבר“ (גוף המעניק הטבות ליוצאי שירותי הביטחון ומונה כ 68,000 

איש). אנו מקווים כי המועדונים שהצטרפו להסדר יחלו להרגיש בקרוב תנועה מכיוון זה ומעגל לומדי הברידג‘ 
ימשיך ויגדל.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

!   !   
  www.bridge.co.ilwww.bridge.co.il
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לומדים ברידג‘
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במאמר הנוכחי נתמקד בהכרזת סדרה שלישית בגובה 
המכרז,  מהלך  את  במקצת  לסבך  עלולה  זו  הכרזה   .2
נמצאה  בטרם  ההכרזה  גובה  את  מעלה  הפותח  שהרי 
רק  בה  משתמשים  המשיב.  ובין  בינו  כלשהי  התאמה 

כשמתמלאים במדויק מספר תנאים:
  בסדרת קלפים   4 של  התאמה  אין  לפותח 

המייג‘ור של המשיב.
  הראשונה בסדרה  לפחות  קלפים   5 לפותח 

שהכריז, ו-4 קלפים לפחות בסדרה נמוכה יותר.
 .לפותח 17-12 נקודות

את  להכריז  יכול  הפותח  יותר  גבוה  נקודות  מספר  עם 
הסדרה השלישית בקפיצה. זו תהיה כמובן הכרזה חזקה 

המחייבת את השותפות להגיע למשחק מלא לפחות.
נסו את שלוש הבעיות הבאות. בכולן מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1♦

Pass 1♠ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

7
Q63
AQJ72
KQ96

(2)
South

♠
♥
♦
♣

93
Q63
QT95
AKQ2

(3)
South

♠
♥
♦
♣

3
K4
AKJT53
J762

תשובות
 (1)

South
♠
♥
♦
♣

7
Q63
AQJ72
KQ96

♣2. זוהי יד מושלמת להכרזת סדרה שלישית בגובה 2. 
כל התנאים מתקיימים במדויק. שימו לב שצפון לא ימהר 
מספקת.  סיבה  ללא   2♣ של  בחוזה  דרום  את  להשאיר 
בדיאמונד,  (לפחות)  קלפים   5 הבטיח  שדרום  יודע  הוא 

ורק 4 קלפים בקלאב.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

93
Q63
QT95
AKQ2

להכריזה.  אין  הקלאב  סדרת  של  החוזק  אף  על   .1NT
הסיבה היא שאנו מחזיקים חלוקה מאוזנת של 2-3-4-4, 
מאוזנות.  ידיים  לתאר  כדי   NT בהכרזות  ומשתמשים 

הכרזה של ♣2 תבטיח לפחות 5 קלפים בדיאמונד.
אגב, ייתכן שחלק מכם תוהים מדוע ההכרזה הראשונה 
של דרום הייתה ♦1 ולא ♣1. ובכן, עם חלוקה של 4-4 
תמיד  פותחים  הברידג‘  ממומחי  חלק  המינור  בסדרות 
כך  פעם   – שלישית  וקבוצה   ,1♣ מעדיפים  אחרים   ,1♦

ופעם כך. בקיצור, שתי ההכרזות ”נכונות“, ♦1 וגם ♣1.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

3
K4
AKJT53
J762

♦2. יד זו עומדת בכל הדרישות להכרזת ♣2, אבל עדיין 
בדיאמונד.  מוצקה  שישייה  בידנו  מיותרת.  הכרזה  זוהי 
למה לנסות לשחק ברביעייה השברירית בקלאב? הכרזה 
וזו כמובן  בצורה מצוינת,  את ידנו  תתאר   2♦ של  שנייה 

הבחירה המועדפת.

שפר את הכרזתך
רם סופר

גם החודש נעסוק בהכרזה השנייה של הפותח 
לאחר שהמשיב הכריז סדרה חדשה בגובה 1.
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לומדים ברידג‘
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התערבות לאחר הכרזת 
Preempt

רם סופר

יד  מחזיקים  אנו  כאשר  לדעת  שצריך  הראשון  הדבר 
טובה, ואחד היריבים הכריז Preempt, הוא שלא הולך 
להיות קל. המטרה של מכריז ה-Preempt היא לצמצם 
את מרחב ההכרזה שלנו ולמנוע העברת מידע בינינו ובין 
 Preempt הכרזת  לאחר  המתערב  למעשה,  השותף. 
הכרזותיו  את  לבחור  ועליו  מאוד,  דק  חבל  על  מהלך 

באיפוק ובתבונה.
חמישייה  עם   1♥ של  מינימלית  פתיחה  לך  שיש  נניח 
רק   3 בגובה  להכרזה  תיכנס  אם  בלבד.  נקודות  ו-12 
בגלל הפרעת היריב, אתה לוקח סיכון גדול מדי. הכרזת 
אוברקול בגובה 3 לאחר Preempt צריכה להראות יותר 

מפתיחה, ורצוי עם 6 קלפים לפחות בסדרה.
 3 בגובה  פתיחה  לאחר   Takeout Double הכרזת  גם 
 Takeout Double צריכה להראות יד טובה יותר מאשר
לחילופין  או  לפחות,  נקודות  ב-15-14  מדובר  רגיל. 
קוצר  עם   5440 או   4441 של  ”אידיאלית“  בחלוקה 

בסדרת המתנגד.
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:
West North East South

3♦ ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

A9652
K83
Q53
K4

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AJ53
KT52
-
AQ963

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AJ6
KQJ9752
T3
2

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

A9652
K83
Q53
K4

Pass! אל תתפתה להכריז ♠3 בשום אופן. ה-Q♦ שלך 
חסרת כל ערך, וייתכן בהחלט שהיריב משמאלך מחזיק 
שחקנים  של  מקרים  ידועים  ספיידים.  של  נאה  ערימה 
שהכריזו אוברקול בגובה 3 עם ידיים כאלה, קיבלו דאבל 
מינוס 1100  של  תוצאה  עם  המשחק  את  וסיימו  מעניש 

ואף גרוע מזה.

 (2)
South

♠
♥
♦
♣

AJ53
KT52
-
AQ963

בכל   Takeout Double להכרזת  נפלאה  יד  זו   .Dbl
גובה. לא משנה איזו סדרה השותף יכריז, יש לך תמיכה 
מצוינת עם אפשרויות חיתוך. ואם השותף יבחר להשאיר 
דיאמונדים  לו  להיות  חייבים  זה  במקרה  מוכפל?   3♦

טובים, והחוזה של המתנגדים לא יבוצע.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AJ6
KQJ9752
T3
2

♥3. מספר הנקודות נמוך, אולם בידך 7 לקיחות בטוחות 
שחקנים  ישנם  ההכרזה.  את  ספק  כל  ללא  המצדיקות 
בידי  להשאיר  מוטב  אבל   ,4♥ להכריז  אפילו  שירצו 

השותף את ההחלטה אם להכריז משחק מלא.

לאחר  התערבות  בהכרזות  נעסוק  זה  במאמר 
שאחד המתנגדים פתח את ההכרזה בגובה 3.
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חיים קלר - לזכרו 
מה אומרים על מותו של מורה אהוב ומוערך !

בשלוש עשרה השנים האחרונות היה חיים מורה לקבוצה רמת-גנית שהתגבשה סביבו, 
וביכולת  אישיותו  בנועם  חיים,  הצליח  השנים  שחלפו  ככל  מהיסוד.  החל  הלימוד  כאשר 
מכמני  את  בהיגיון  לפנינו  פרש  שבה  המופלאה  בדרך  אותנו  לרתק  ניחן,  בה  המתודית 

המשחק, הן ההכרזה והן הביצוע, ומבלי לוותר על משחק ההגנה המכשיל.
או  אחד  דבר  שידע  חיים  אבל  קשות,  ההתחלות  שכל  חשבנו  ללמוד  שבאנו  אנחנו 
ביאליק,  ח.נ.  שהוסיף  ההמשך  את  גם  ידע  ההתנהגות,  ובמדעי  המשחק  על  שנים 
שקשה הימנה – ההתמדה. על מנת לעזור לנו ללוות את המסע אל תוך נבכי הברידג‘, 

קיבלנו מחיים מדי שעור ושעור דף מודפס וערוך באופן ברור, קריא ונעים של נושאי השיעור הנלמד בקבוצה.
רבים יעידו, שהדפים שימשו גם כאלה שלא נמנו על חברי הקבוצה. לעתים הצטרפו אלינו לומדים ממקומות שונים 

שבאו לראותו, בבחינת: ”והיו עינייך רואות את מוריך“.
שם למעלה, הוא יגיע לשולחן ראוי עם יד השטן ממיסיסיפי, הקבצנים מתחת לגשר, והשופט שהצדיק את השולף.

ואנחנו שיותר כבר לא נשמע אותו מפטיר במבט מישיר ”GOOD BRIDGE” על משחק עם נפילה אחת, ושלעולם לא 
נדע ולעולם נתחבט בספקות, האם הזיק האירוני שבאמירה חמק מעינינו, הזו הטפיחה התומכת לפעם הבאה, ואולי 

דרכו לומר לנו: לפחות רכשתם ניסיון שיעזור לכם להבין את הטעות לכשתעשו אותה בפעם הבאה – וגם זה חשוב.
האחרון  הכלל  בשותפות.  לשחקן  האתי“  ”הקוד  של  הזהב  כללי  תריסר  את  בביטאון  פרסם  חיים  האחרון  ביוני 
ברשימה היה: ”זכור, ברידג‘ הוא רק משחק שנועד לבילוי זמן תוך כדי הנאה“. ואכן זו הייתה הרוח שאפיינה את 

שנותינו עמו, וכך נזכור אותו.
בחודשים האחרונים חלה הרעה במצבו הבריאותי שאותה לא היה ניתן להסתיר, אבל הכרת פניו לא העידה על 
הנון- והתגובה  החתום  הפרצוף  חשיבות  על  אותנו  לימד  הוא  (הרי  הרגשתו  את  להחצין  ידע  חיים  מצבו.  חומרת 

שלנטית כחלק ”מתומכי המשחק“). לא יכולנו לשער את גודל השבר.
במסיבה שחגגנו עמו ועם רעייתו המסורה ירקונה בערב ראש השנה, איחלנו: לשנה הבאה בבריאות טובה, וכולם 
ידעו למי הכוונה. וכמו שחיים היה מורגל לומר: כשהסטטיסטיקה לא עובדת אז צריך לסמוך גם על מחלקת התקוות.

אז לא !!!!!
זה היה הטריק האחרון במשחק האחרון, וכשחיים הרים את כרטיס ה- Pass (AWAY), לא נותר לנו אלא להוציא 

.STOP-מקופסת הכרטיסים בעל כורחנו את הכרטיס היחיד שמעולם לא השתמשנו בו ולהניף את ה
במשחק האחרון מצאנו את עצמנו במשחק ללא שליט, זהו המשחק שאין בו מנצח, ורק שורה ארוכה של מנוצחים 

דוממים ודמועים.
חיים, אנחנו כבר מתגעגעים!

24/9/2013

לזכרה של אורה דן ז“ל
ד“ר רות פרקש

לפני חודשיים הלכה לעולמה אורה דן. גם בעת כתיבת שורות אלה אינני יכולה להשלים 
הייתה  אורה  בשבילי  השתתפותה.  בלי  התחרויות  את  לדמיין  לי  וקשה  חסרונה  עם 
נהדרת.  לחברות  הכרותנו  הפכה  ובמהרה  שנה,  לפני 40  הכרתיה  חברה.  כל  קודם 
מאוחר יותר נהיינו גם שותפות למשחק. אורה הייתה אדם מיוחד, כמו במשחק כך גם 
בחיים – נעימה, שקטה ואצילית. תכונות אלה ליוו אותה בכל התפקידים שמילאה, הן 

במועדון והן בוועדות השונות בהתאגדות הברידג‘.
היא הייתה שחקנית טובה מאד, חברת נבחרת ומורה מעולה שהקימה דורות של שחקנים.

אורה חסרה לי מאוד, וגם לכל אלה שהכירו אותה. יהי זכרה ברוך!
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קלישאות ומציאות
חיים קלר ז“ל

המועדון  מנהל  אדישים.  אתכם  ישאיר  שלא  סיפור  הנה 
”שידך“ בין שני שחקנים שהגיעו לבדם, והכול התנהל על 
מי מנוחות עד שאחד מהם (מערב) הוביל בספייד נמוך 
את  ביקש  הכרוז   .♠KJ86 היו בצפון   .4♥ של  חוזה  נגד 

.♠Q-וממזרח נפלה ה ,♠K-ה
שיחק  עין  וכהרף   ,♥A-ה עם  זכה  מערב  הבאה  בלקיחה 
ספייד שני כדי לתת לשותפו את החיתוך המיוחל. מה רבה 
 ...הייתה הפתעתו כאשר מזרח שירת בספייד נמוך

 ♠Q-בתום המשחק תמה מערב מדוע שותפו שיחק את ה
הבאה:  התשובה  את  ממזרח  וקיבל  הראשונה  בלקיחה 
לא  גבוה,  משחקת  שלישית  שיד  יודע  לא  אתה  ”מה, 
שמעת על זה?!“. מערב העדיף לשתוק ולא להמשיך את 

הוויכוח.
קלישאות  משננים  אנו  בברידג‘  הראשונים  צעדינו  מאז 
מכובד  ”כסה  גבוה“,  שלישית  ”יד  נמוך“,  שנייה  ”יד  כגון 
בין  אותן  שמיישמים  היא  הצרה  ועוד...  ועוד  במכובד“ 

שצריך ובין שלא צריך, ולפעמים ה“לא צריך“ גובר.
נסו לשבת בדרום ולשחק בעצמכם את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

KQJ3
AT65
63
KQ5

♠
♥
♦
♣

86
KJ743
42
AJ97

לאחר מהלך ההכרזה הבא (שימו לב היטב):

West North East South
1♦ Dbl Pass 2♥

Pass 4♥ All Pass

שהמורה  מה  את  שזכרנו  על  גאים  היינו  ההכרזה  בזמן 
השותף  של   Dbl הכרזת  לאחר  מזמן:  לא  אותנו  לימד 
עונים בקפיצה עם 11-9 נקודות. כך שותפנו (צפון) ידע 
שיש לנו יד טובה, ולא היסס להשלים למשחק מלא ♥4 

עם 15 נקודות.
 ♦A-ממערב, הנלקח על-ידי ה ♦K-קלף ההובלה הוא ה
של   ♦Q-וה נמוך,  בדיאמונד  הוא  ההמשך  מזרח.  של 
זוכים  אנו  נמוך.  ספייד  ועוד   ♠A בא עכשיו  זוכה.  מערב 

בדומם עם ה-J♠, ומה עכשיו?
להפסיד  צריכים  שהיינו  הלקיחות   3 את  הפסדנו  כבר 
בסדרות הצדדיות, ועכשיו הגיע הזמן לזכות בכל השאר 
 .♥Q-ולבצע את החוזה. יש רק בעיה אחת – חסרה לנו ה
נזכרים:  אנו  כזה?  במקרה  לעשות  המורה  אמר  מה  אז 
Eight Ever – Nine Never. מה זה אומר? לא לעשות 

עקיפה! 
תלמיד ממושמע ישחק את ה-A♥ ואת ה-K♥ ויקווה שה-

Q♥ תיפול, ואתם?
עם כל הכבוד, Eight Ever – Nine Never היא קלישאה. 
שימוש בקלישאות ללא מחשבה אינו הדרך הטובה ביותר 
מהלך  את  לשחזר  היא  יותר  יעילה  דרך  ברידג‘.  לשחק 

המכרז והמשחק ולנסות להסיק מסקנות.
מיד  נקודות).   +12)  1♦ פתח  מערב  לנו?  היה  מה  אז 
כשיורד הדומם אנו סופרים נקודות: לנו 9 נקודות ולשותף 
15. ביחד 24, ועם 12 שהבטיח מערב הגענו ל-36. כמה 

נותרו למזרח? 4 נקודות לכל היותר.
זוכרים שבלקיחה הראשונה ה-K♦ של מערב נלקח על-

את  הראה  כבר  מזרח  כך,  אם  מזרח?  של   ♦A-ה ידי 
כולל  האחרים,  הבכירים  הקלפים  כל  שלו.  הנקודות   4

ה-Q♥, חייבים להיות אצל מערב!
אין  למערב  אז  מזרח,  אצל   ♥Q-ה אם  אחרות,  במלים 
בשליט:  הנכון  המשחק  מהו  יודעים  אנו  עכשיו  פתיחה. 
כאשר  הדומם.  לעבר  נמוך  הארט  ומובילים  מהיד,   ♥K
והחוזה   ,♥T-ה את  מבקשים  אנו  נמוך,  משחק  מערב 

מבוצע – כי זוהי חלוקת הקלפים המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQJ3
AT65
63
KQ5

 

♠
♥
♦
♣

A4
Q82
KQJ97
T32

♠
♥
♦
♣

T9752
9
AT85
864

 ♠
♥
♦
♣

86
KJ743
42
AJ97

 

זוכר  תמיד:  עושה  טוב  ברידג‘  ששחקן  מה  בדיוק  זה 
לספור.  מפסיק  ולא  ששוחקו,  הקלפים  ואת  המכרז  את 
בקיצור, אינכם חייבים להסתמך כל הזמן על קלישאות, 

נכונות ככל שיהיו.
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Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

KQ2
64
Q752
9763

♠
♥
♦
♣

AJT764
A953
-
A82

♦J :חוזה: ♠4. הובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

מוצדק  האם  בלבד.  גבוהות  נקודות   13 מחזיק  דרום 
לקפוץ למשחק מלא ♠4 לאחר שהשותף השיב ♠2 (9-6 

נקודות)?
נקודות  לספור  חובה  השותף  תמיכת  לאחר  בהחלט! 
בסדרת  שישי  קלף  ועבור  חוסר בדיאמונד  עבור  חלוקה 
בעיקר  מורכבות  דרום  של  הנקודות  בנוסף,  השליט. 
 A מאסים. חשוב לדעת כי 4 הנקודות שאנו סופרים עבור
מייצגות את ערכו במשחק ללא שליט, אולם במשחק עם 
שליט האסים שווים יותר משום שהם מקנים לנו שליטה 
בסיבוב הראשון של הסדרה. הכרזת דרום ♠4 מעידה על 

הערכת יד נכונה.
ואתה  נמוך,  משחקים  ומזרח  צפון   .♦J-ב מוביל  מערב 

חותך בידך עם ה-4♠. כיצד תמשיך?
שליטים  שישה  ל-8:  תגיע  בטוחות  לקיחות  תספור  אם 
ושני אסים. כדי להגדיל את מספר הלקיחות ל-10 צריך 
דיאמונד  חיתוכי  כי  לב  שים  החיתוך.  בנשק  להשתמש 
ביד הארוכה אינם מגדילים את מספר הלקיחות. על כן 

נחתוך דיאמונד רק כאשר לא תהיה ברירה אחרת.
הדרך הנכונה להגדלת מספר הלקיחות היא חיתוך ביד 
הקצרה. כדי להשיגו יש לשחק מיד את סדרת ההארט. 

ביד זו אין להוציא שליטים!

וממשיך   ♥A-ה את  השנייה  בלקיחה  משחק  אתה 
 ♥T-בהארט נמוך. מזרח משרת בסיבוב הראשון עם ה
וזוכה ב-Q♥. הוא מבין שאתה רוצה לחתוך, ולכן ממשיך 

ב-3♠.
האם תזכה בלקיחה זו ביד או בדומם?

אחר).  גבוה  קלף  כל  (או   ♠T-ה עם  ביד  לזכות  עדיף 
ראשית, אתה רוצה להוביל מידך כדי לחתוך מיד בדומם. 
שנית, יש סכנה ממשית שלאחד המגנים (כנראה מזרח) 
 ♠KQ-לא נותרו קלפי הארט. עליך להשאיר בדומם את ה

כדי להתגבר על הסכנה שיחתכו מעליך.
עם  הארט  חתכת   ,♠T-ה עם  הרביעית  בלקיחה  זכית 
 ♣A-ה עם  ליד  חזרת  שירת),  לא  אכן  (מזרח   ♠Q-ה

וחתכת את ההארט האחרון עם ה-K♠. מה כעת?
החיתוכים  שני  את  השגת  כבר  בבית.  כמעט  אתה 
אתה  השליטים.  הוצאת  את  להשלים  רק  נותר  שרצית. 
נמצא בדומם, שכבר לא נותרו בו שליטים. תצטרך לחזור 

ליד בחיתוך דיאמונד.
האם לחתוך דיאמונד בשליט גבוה או נמוך?

התחילו  המגנים  התשובה.  את  לך  תיתן  עד 13  ספירה 
אחד  סיבוב  רק  שוחק  בינתיים  בדיאמונד.  קלפים  עם 9 
עם  התחיל  שמערב  הסיכוי  חתכת).  (אתה  זו  בסדרה 
קלף בודד ויחתוך מעליך בסיבוב השני קלוש ביותר. אם 
 ,AK בראשות דיאמונדים  היו 8  למזרח  המצב,  היה  זה 

והוא לבטח היה מתערב בהכרזה.
תמיד חשוב לעשות ספירה גם בסדרת השליט. עד כה 
יצא סיבוב אחד של שליטים (שני המגנים שירתו). נותרו 
להם שני שליטים. אתה כבר השתמשת ב-T♠ להוצאת 
 ♠AJ-ה את  לשמור  עליך  לחיתוך.   ♠KQ-וב שליטים 

להוצאת השליטים הנותרים של ההגנה.
אתה משחק דיאמונד מהדומם וחותך עם ה-6♠. לאחר 
מזרח  של  הנותרים  השליטים  את  מושכים   ♠JT-ה מכן 
שני  בידך,  בספייד  שש  לקיחות:   10 עם  מסיים  ואתה 

.♥A-ו ♣A ,חיתוכי הארט בדומם
כאשר  הנכון,  המשחק  מהלך  את  לשחזר  מומלץ  כעת 

אתה מתבונן בחלוקה המלאה.
  ♠

♥
♦
♣

KQ2
64
Q752
9763

 

♠
♥
♦
♣

8
KJ872
JT984
KJ

♠
♥
♦
♣

953
QT
AK63
QT54

 ♠
♥
♦
♣

AJT764
A953
-
A82

 

חיתוכים בדומם
רם סופר
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אותם הכלים 
גם בהגנה

קובי שחר

עקרון  על  מסתמכים  אנו  ההובלה  קלף  בבחירת  כבר 
היא  רצף  מתוך  ביותר  הגבוה  בקלף  הובלה  ההגבהה. 
לקיחות  לפיתוח  מובילה  שהיא  משום  מועדפת  בחירה 

עבור הצד שלנו.
לשחק  עלינו  נמוך,  בקלף  מוביל  שותפנו  שכאשר  ראינו 
בדרך כלל גבוה. אם זכינו בלקיחה, אז באיזה קלף נמשיך?

 ♠
♥
♦
♣

A94
62
KJ6
QT543

 

♠
♥
♦
♣

Q87
JT753
742
A7

♠
♥
♦
♣

JT63
KQ4
Q53
986

 ♠
♥
♦
♣

K52
A98
AT98
KJ2

 

 .3NT הסופי  החוזה  את  הכריז  וצפון   ,1NT פתח  דרום 
 ♥Q-וה נמוך,  קלף  משוחק  מהדומם  ב-5♥,  מוביל  מערב 
של מזרח זוכה בלקיחה (דרום מעכב). כמובן שמזרח צריך 

להמשיך בסדרתו של השותף, אבל באיזה קלף?
ה-4♥  את  ישחק  מזרח  אם   .♥K-ה הוא  הנכון  הקלף 
תיגרם   ,♥A-ב מיד  לזכות  יחליט  ודרום  השנייה,  בלקיחה 
 ♣A-ב יזכה  מערב  קלאב,  ישחק  דרום  בסדרה.  חסימה 

.♥K-וימשיך בהארט, ומזרח ייתקע בידו עם ה
למערב  תאפשר  השנייה  בלקיחה   ♥K-ב הנכונה  החזרה 
בין   ,♣A-ב יזכה  כאשר  בהארט  הלקיחות  ביתרת  לזכות 

שהכרוז יעכב פעם שנייה את ה-A♥ ובין שלא.

הכרוז:  ממשחק  לנו  הידוע  בעיקרון  כאן  משתמש  מזרח 
לשחק קודם את הקלפים הבכירים מיד הקצרה על מנת 

למנוע חסימה בסדרה.
כלי אחר שאנו משתמשים בו לעתים קרובות ככרוזים הוא 

עקיפה. עקיפות פועלות גם כשאנחנו בהגנה.

 ♠
♥
♦
♣

AT52
754
KQJ
K54

 

♠
♥
♦
♣

7
AQT32
T982
A73

♠
♥
♦
♣

864
986
A653
986

 ♠
♥
♦
♣

KQJ93
KJ
74
QJT2

 

דרום משחק בחוזה של ♠4, ומערב מוביל ב-T♦. בלקיחה 
להגנה  שאין  ומבחין   ♦A-ה עם  זוכה  מזרח  הראשונה 
לקיחות נוספות בסדרה זו. הסבירות שמערב הוביל בקלף 

בודד בדיאמונד נמוכה מאוד.
לפיכך מזרח בוחר להוביל בהארט בלקיחה השנייה דרך 
הקלפים הגבוהים של דרום. אף שמזרח אינו רואה זאת, 
הוא מבצע עקיפה. המפתח למציאת המהלך המנצח הוא 
התבוננות בדומם. כאשר אנו יושבים אחרי הדומם, כדאי 
בדרך כלל לחפש את חולשת הדומם ולהוביל בסדרה זו.

למערב  מאפשרת  השנייה  בלקיחה  בהארט  ההובלה 
בדיאמונד,  ויחזור  ישגה  מזרח  אם   .♥AQ-ב מיד  לזכות 
הכרוז יספיק להשליך הארט מפסיד על סדרת הדיאמונד 

ולבצע את החוזה.
אף על פי שמטרתה המוצהרת של ההגנה היא לזכות במספר 
לרדוף  חייבים  תמיד  לא  החוזה,  להכשלת  הדרוש  הלקיחות 
לזכות  מהכרוז  למנוע  מספיק  לעתים  הללו.  הלקיחות  אחרי 
כזה  במקרה  החוזה.  לביצוע  לו  הדרוש  הלקיחות  במספר 
הלקיחות המכשילות יפלו בחלקם של המגנים בסוף המשחק.

כרוז  להיות  כל  קודם  צריך  טוב,  הגנה  שחקן  להיות  כדי 
את  המנחים  כללים  סקרנו  הקודמים  במאמרים  טוב. 
שיתוף  להשיג  העוזרות  איתות  ושיטות  ההגנה  שחקני 
פעולה טוב יותר בין המגנים. יחד עם זאת, המגנים עדיין 

משתמשים באותם הכלים שבהם משתמש הכרוז.
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 ♠
♥
♦
♣

K94
732
KQJT4
A8

 

♠
♥
♦
♣

T76
AT5
93
KQT52

♠
♥
♦
♣

82
J864
A76
J963

 ♠
♥
♦
♣

AQJ53
KQ9
852
74

 

דרום משחק בחוזה ♠4, ומערב מוביל ב-K♣. הכרוז נמנע 
מלזכות ב-A♣ בלקיחה הראשונה, אבל זוכה בו בלקיחה 
ועובר  סיבובים  בשלושה  שליטים  מוציא  הוא  השנייה. 

לסדרת הדיאמונד.
בדומם  וחזקה  ארוכה  דיאמונד  סדרת  רואה  מזרח  כעת 
להשתמש  הזמן  שהגיע  יודע  והוא  צדדיות,  כניסות  ללא 
בטכניקת העיכוב. מזרח מסרב לזכות בסיבוב הראשון של 

ה-♦, ושם לב ששותפו שירת עם ה-9♦.
יודע  מזרח  ספירה.  איתות  של  התחלה  מהווה  זה  קלף 
ששותפו משחק גבוה-נמוך כדי לאותת לו על מספר זוגי 
של קלפי ♦. מזרח עושה את החשבון ומגלה שלמערב שני 
דיאמונדים ולכרוז – שלושה. הוא יודע שדרוש עיכוב נוסף, 

ומסרב לזכות גם בסיבוב הדיאמונד השני.
כאשר מזרח זוכה לבסוף ב-A♦, לא נותרו בידו של דרום 
קלפי דיאמונד. שתי הלקיחות ”האבודות“ בדיאמונד מונעות 
מהכרוז לבצע את החוזה. פרט לקלאב אחד ודיאמונד אחד 

הוא מפסיד לבסוף גם שתי לקיחות בהארט.

זה עתה ראינו כיצד מגן יכול להשתמש בטכניקת העיכוב, 
ההתחמקות  טכניקת  גם  הכרוז.  של  הכלים  אחד  שהיא 
שנלמדה בעבר ככלי לפתרון בעיית המעברים בין הידיים 
אדרבה,  המגנים.  את  לשמש  יכולה  והדומם,  הכרוז  של 
הכוח  שרוב  משום  יותר  חמורה  המעברים  בעיית  בהגנה 

אצל הכרוז והדומם ומספר הכניסות לידי המגנים מועט.

 ♠
♥
♦
♣

J43
74
K64
AQ854

 

♠
♥
♦
♣

Q872
A8653
T3
97

♠
♥
♦
♣

T95
K92
QJ92
K63

 ♠
♥
♦
♣

AK6
QJT
A875
JT2

 

 .3NT 1, וצפון משיב לוNT כמו ביד הראשונה דרום פותח
דרום  ב-9♥.  וחוזר   ♥K-ב זוכה  מזרח  ב-5♥.  מוביל  מערב 

משרת עם ה-T♥ וה-J♥, ומערב... יד שלישית גבוה?!
לכמה  לב  לשים  עליו   ,♥A-ב אוטומטית  יזכה  שמערב  לפני 
הנמוך  הקלף  את  משחקת  השלישית  שהיד  למדנו  דברים. 
זכה  שמזרח  העובדה  לכך,  אי  בכירים.  קלפים  של  מרצף 
הדבר  משמעות  בידו.   ♥Q-ה הימצאות  את  שוללת   ♥K-ב
שה-Q♥ אצל דרום, ואין אפשרות שההגנה תזכה ברצף של 

5 לקיחות בהארט. לכרוז מגיעה בכל מקרה לקיחה אחת.
אם כך, עדיף שהכרוז יזכה בלקיחה שלו מיד, כאשר בידו 
של מזרח עדיין נותר קלף אחד בהארט. הרי ככל הנראה 
 ♣K-שה וייתכן  הקלאב,  סדרת  את  לפתח  ינסה  הכרוז 
דרום  של   ♥J-ל נותן  התחמקות,  מבצע  מערב  לו.  חסר 
 ,♣K-לזכות בלקיחה השנייה ומקווה שמזרח יוכל לזכות ב
ואז הוא יחזור שוב בהארט, ומערב יזכה בשלוש לקיחות 
ישגה  מערב  אם  החוזה.  את  שיכשילו  בהארט  נוספות 
ויזכה ב-A♥ בסיבוב השני, זו תהיה הלקיחה האחרונה של 

המגנים בהארט, והחוזה 3NT יבוצע ללא קושי.
לעבוד  הוא  המגנים  שני  בפני  העומד  האתגר  לסיכום, 
לדעת,  גם  חשוב  החוזה.  הכשלת  למען  פעולה  בשיתוף 
שאותם הכלים המשמשים את הכרוז במשחק היד יכולים 
לעבוד גם לטובת ההגנה. עקרון ההגבהה, מניעת חסימה, 
עקיפה, עיכוב, התחמקות ועוד – כל אלה כלים שהמגנים 

משתמשים בהם בעת הצורך.
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יד החודש: 

ספלינטרים לזכרו 
של אליקים שאופל

יוסי אנגל

של  לזכרו  הארצית  התחרות  נערכה  אוגוסט  באמצע 
שהופיע  ביותר  מוכשר  שחקן  שהיה  שאופל,  אליקים 
שאופל  וה-80.  ה-70  בשנות  ישראל  בנבחרת  בקביעות 
בהובלות  בעיקר  שהצטיין  מאוד  יצירתי  שחקן  היה 
המדהימות שלו. בצעירותו היה גם שחקן פינג פונג וטניס 

מצטיין.
התאמה  של  במקרה  היד  לתיאור  כלי  הוא  ספלינטר 
בסדרת מייג‘ור עם קוצר בסדרה צדדית. ראו נא את שתי 

הידיים הבאות שהופיעו בתחרות לזכר שאופל.

Board 1, Dealer North, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

QJ74
AJT
AKQ64
T

 

♠
♥
♦
♣

A82
874
J972
K97

♠
♥
♦
♣

96
9532
85
QJ543

 ♠
♥
♦
♣

KT53
KQ6
T3
A862

 

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 4♣ Pass 4NT
Pass 5♠ Pass 6♠
Pass Pass Pass

לאחר תשובת דרום ♠1, הקפיצה של צפון ל-♣4 הראתה 
תמיכה טובה בספייד (ספלינטר מתאר תמיד 4 שליטים 
היה  לו  בקלאב.  וקוצר  מלא  למשחק  כוח  עם  לפחות!) 
 4♥ מכריז  היה  הוא  בקלאב),  (ולא  בהארט  קוצר  לצפון 

במקום ♣4.

נקודות  אין  לסלם.  מתאימה  בהחלט  דרום  של  ידו 
מצב  הוא  בודד  קלף  מול  ”ריק“   A  – בקלאב  מבוזבזות 
 6 הן  מזרח-מערב  בידי  הנמצאים   ♣KQJ-ה אופטימלי. 
נקודות שאינן באות לידי ביטוי, והסלם מבוצע בקלות עם 

29 נקודות גבוהות בלבד.
של  מצדו  ספלינטר  להכרזת  מתאימה  יד  נראית  כיצד 

הפותח?
נדרשים 4 קלפים בסדרת השותף, קוצר (בודד או חוסר) 

בסדרה צדדית ולפחות 15 נקודות גבוהות.
כיצד יודע שותפו של מכריז הספלינטר אם ידו מתאימה 

לסלם, או שעליו להסתפק במשחק מלא בלבד?
הסדרות  בשלוש  יותר  או  נקודות  כ-9  לו  שיהיו  צריך 
ממה  יותר  ארוכה  שלו  השליט  סדרת  אם  הרלוונטיות. 
שהובטח ו/או ברשותו קוצר בסדרה אחרת, ניתן לפעמים 
לבצע סלם אפילו עם פחות נקודות. Q ,K או J בסדרת 
 1 מס‘  ביד  גרועים.  קלפים  כלל  בדרך  הם  הספלינטר 
שהוצגה לעיל היו לדרום קלפים טובים בסדרות המייג‘ור 
+ A♣, ולכן הסלם בוצע בקלות. נתבונן ביד אחרת מאותה 

תחרות:

Board 13, Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AJ5
AK63
AQJ82
8

 

♠
♥
♦
♣

T9874
7
K6
AJT92

♠
♥
♦
♣

2
T82
T9743
6543

 ♠
♥
♦
♣

KQ63
QJ954
5
KQ7
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West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass 4♣ Pass 4♦
Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♥
Pass Pass Pass

של  השנייה  ההכרזה  עד  לקודמו,  דומה  ההכרזה  מהלך 
דרום.

כיצד להעריך את ידו של דרום? מחד, אין לו אסים ויש לו 
קלפים מבוזבזים בקלאב. מאידך, יש לו קוצר בדיאמונד, 8 
נקודות בסדרות המייג'ור וחמישייה טובה בהארט (הכרזתו 

עד כה הבטיחה רביעייה בלבד).

זו אינה יד שלילית שתכריז ♥4. דרום הכריז ♦4 כדי להראות 
יד חיובית ולהמתין לתגובת השותף. לצפון יד אדירה עם 
19 נקודות גבוהות ו-4 קלפי מפתח מתוך חמישה. לאחר 
הכרזתו החיובית של דרום אין לצפון בעיה לעבור את גובה 
את  בדק  דרום   .4♠ קיוביד  הכריז  והוא  המלא,  המשחק 
מספר קלפי המפתח בהכרזת 4NT וקיבל תשובה ♦5 (1 
 (♣A-כנראה ה) או 4). כעת הוא ידע שחסר רק אס אחד

והכריז את הסלם שבוצע כמובן בקלות.
שימו לב שמהלך ההכרזה היה זהה גם אילו היו לדרום 3 
הסלם  זה  במקרה  וגם   ,KQ7-ה במקום  נמוכים  קלאבים 

היה מבוצע.

ביותר,  חזקה  יד  הספלינטר  למכריז  כאשר  קורה  מה 
אולם שותפו אינו יכול לתת תשובה חיובית על הכרזת 
מודגם  האלה  הקיצוניים  המצבים  אחד  הספלינטר? 

בקלפים הבאים:

♠
♥
♦
♣

AK74
9
AQ732
AK8

♠
♥
♦
♣

Q8632
JT7
K95
T2

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 4♥ Pass 4♠
Pass 5♣ Pass 5♦
Pass 6♠ All Pass

מתוך   4 עם  גבוהות)  נקודות   20) ביותר  חזקה  יד  לצפון 
5 קלפי המפתח. הוא מכריז ספלינטר ♥4 לאחר תשובת 
דרום ♠1, אבל לדרום 6 נקודות בלבד עם חלוקה מאוזנת, 

והוא אינו יכול לעשות שום צעד לקראת סלם.
דרום מכריז ♠4 (שלילי), אבל צפון יכול לעשות מאמץ נוסף 
סיכון  קיים  אמנם  בקלאב.  קונטרול  ולהראות  סלם  לכיוון 
שהתחייבות ל-11 לקיחות תהיה גבוהה מדי, אבל סיכון זה 

קלוש לעומת הסיכוי לבצע סלם מול יד כמו זו שבדוגמה.
לאחר שדרום שומע משותפו הכרזה של ♣5, עליו להעריך 
את ידו שנית. ה-K♦ הנמצא מול הסדרה הארוכה של צפון 
הוא קלף חשוב ביותר, וגם הספייד החמישי מהווה בונוס 
משמעותי. דרום צריך לגלות כעת עניין בסלם למרות הכול 
ולהכריז ♦5. הכרזה חיובית זו בסיבוב השלישי משכנעת 
את צפון להכריז ♠6 – סלם שיבוצע כל עוד החלוקות אינן 

גרועות מדי.

"      
       .       

  ,      .    ,  ,   
.            ,  

,       
.  /         

057-7750579 :  ,03-5353876 ' !    
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משחק ההגנה – דברים 
קטנים אך חשובים

(חלק ב‘)

אפרים בריפמן

הדרך  את  לעתים שחקנים טובים ומנוסים אינם מוצאים 
להכשיל את המבצע, בשעה שאילו היו מתבקשים לפתור 
אותה בעיה על הנייר, הם היו מוצאים את הפתרון הנכון 
אינו  הדבר  האישית,  לדעתי  קורה?  זה  מדוע  קושי.  ללא 
נובע מחוסר ידע, אלא דווקא מהמהירות שבה משחקים 

בלקיחה הראשונה, למשל:

♠
♥
♦
♣

8
AKJ4
AKQJ8
843

 

♠
♥
♦
♣

A975
32
972
QJ62

איזה   .♠K-ב מוביל  מערב   .4♥ בחוזה  הכרוז  הוא  דרום 
קלף תשחקו במזרח?

 ♠K-אני מאמין כי כולכם, ללא יוצא מן הכלל, תקחו את ה
ב-A♠ ותמשיכו ב-Q♣. זוהי בעצם התקווה היחידה לזכות 

בלקיחות. כך נראית החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

8
AKJ4
AKQJ8
843

 

♠
♥
♦
♣

KQT62
87
654
AT9

♠
♥
♦
♣

A975
32
972
QJ62

 ♠
♥
♦
♣

J43
QT965
T3
K75

 

זאת,  למרות  פשוט.  מאוד  מאוד  תרגיל  זהו  מסכים,  אני 
לא  זה  ארצית.  בתחרות  ב-9♠  שירתו  מנוסים  שחקנים 
קרה  זה  כאן.  מתרחש  מה  הבינו  לא  שהם  מכיוון  קרה 
ואחר  הראשונה,  בלקיחה  שיחקו  שבה  המהירות  בגלל 

כך... אחר כך כבר היה מאוחר מדי לתקן את הנזק.
בלקיחה  תזכה  ההגנה  לקיחות,  בארבע  לזכות  במקום 
אחת או שתיים, כי אם מערב לא ישחק את ה-A♣ בלקיחה 
השנייה, דרום עלול להעלים את ה-K75♣ שלו על שלושה 

דיאמונדים מהדומם.
בסדרת  בודד  קלף  בדומם  כאשר  שליט,  עם  בחוזה 

ההובלה, היד השלישית תאותת העדפת סדרה.

 ♠
♥
♦
♣

9542
AQJ5
Q
AKJ9

♠
♥
♦
♣

AQ3
9
AKJ84
8654

פתחתם במערב ♦1, צפון הכריז Dbl, ודרום ענה לו ♠2. 
שירת  השותף   .♦A-ב הובלתם   4♠ הסופי  החוזה  נגד 

ב-2♦, בעוד ה-5♦ שוחק מהיד הסגורה.
מה תשחקו בלקיחה השנייה?

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

9542
AQJ5
Q
AKJ9

 

♠
♥
♦
♣

AQ3
9
AKJ84
8654

♠
♥
♦
♣

76
876432
7632
7

 ♠
♥
♦
♣

KJT8
KT
T95
QT32

 

בתקווה  השנייה  בלקיחה  ב-9♥  להמשיך  שקלתם  האם 
שה-K♥ אצל השותף ואתם תקבלו חיתוך? למען האמת, 
לא היה לכך שום סיכוי מלכתחילה. לאחר הובלת הפתיחה 
ראיתם 31 נקודות בידכם ובדומם. דרום הבטיח 9 נקודות 

 .לפחות בהכרזת ♠2, ולשותף לא נותרו נקודות
אבל נניח לספירת הנקודות ונתרכז באיתות של השותף. 
העיקרון שאותו יש ליישם הוא: כאשר בדומם קלף בודד 
העדפת  תאותת  השלישית  היד  ההובלה,  בסדרת 

סדרה.

בעת הובלת הפתיחה ואחרי שמתגלה הדומם, עצרו! 
רואים  אם  ההכרזות.  את  ושחזרו  הדומם  את  בחנו 
לכם  ברור  אם  גם  בה,  זכו  בלקיחה,  לזכות  שחייבים 

שהשותף היה יכול לזכות בה.
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ה-2♦ ששותפכם שיחק הינו איתות על העדפה לסדרה 
בין  אחרות,  במלים  שנותרו).  השתיים  (מתוך  הנמוכה 

הארט לקלאב, הוא מעדיף שתשחקו קלאב.

יזכה  המבצע  השנייה.  בלקיחה  בקלאב  תמשיכו  כן  על 
והמשיכו  בלקיחה  זכו  בשליט.  לעקוף  וינסה  בדומם 
בקלאב נוסף. להפתעתכם הנעימה, השותף חותך, והנה 
הכשלתם את החוזה: ההגנה זכתה ב-A♦, בחיתוך קלאב, 

.♠AQ-וכמובן גם ב
עם  ארבעה  וברשותכם  שליטים,  מושך  המבצע  כאשר 
בדומם  נותר  הלקיחה  בתחילת  כאשר   A-ב זכו   ,A

שליט אחד בלבד.

 ♠
♥
♦
♣

AKJ3
T75
865
T74

♠
♥
♦
♣

T72
A643
KQJ3
83

בחרתם   .1♥-2♥-4♥ הפרעה:  ללא  הכריזו  צפון-דרום 
והמשכתם  זכיתם   .( נבונה  (בחירה   ♦K-ב להוביל 
והתחיל  השלישי  הדיאמונד  את  חתך  המבצע   .♦Q-ב
מתי  להחליט  עליכם   .♥Q-וה  ♥K-ה עם  שליטים  למשוך 

.♥A-לזכות ב

אם תיקחו את ה-K♥ או את ה-Q♥ עם ה-A♥, יהיה עדיין 
שליט בדומם לאחר שתזכו, ה-T♥. אין להקל בכך ראש. 
ביד  לחתוך  יוכל  המבצע  רביעי,  בדיאמונד  תמשיכו  אם 
המבצע  אחרת,  בסדרה  תמשיכו  אם  בדומם.   – הקצרה 

יזכה, ימשוך שליטים והשאר שלו.

זו החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AKJ3
T75
865
T74

 

♠
♥
♦
♣

T72
A643
KQJ3
83

♠
♥
♦
♣

Q9654
2
A974
652

 ♠
♥
♦
♣

8
KQJ98
T2
AKQJ9

 

זוכה  מערב  נכונה,  לא  הגנה  לאחר  הקלפים  מצב  וזהו 
ב-A♥ מוקדם מדי, בסיבוב השני של השליטים:

 ♠
♥
♦
♣

AKJ3
T
-
T74

 

♠
♥
♦
♣

T72
64
3
83

♠
♥
♦
♣

Q965
-
A
652

 ♠
♥
♦
♣

8
J9
-
AKQJ9

 

בכל  לזכות  מהמבצע  למנוע  יכולים  אינכם  זה  בשלב 
 ,♥T-הלקיחות הנותרות. אם תמשיכו ב-3♦, הוא יחתוך ב
אם  השליטים.  את  לכם  וימשוך   ,♣A-ה אל   ♣4 ישחק 

תמשיכו בספייד או בקלאב, יהיה לו עוד יותר קל.
מניח  מערב  נכונה:  הגנה  לאחר  קורה  מה  נבחן  כעת 
ל-K♥ לזכות וגם ל-Q♥, ומתכוון לזכות ב-A♥ רק בלקיחה 

הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

AKJ3
T
-
T74

 

♠
♥
♦
♣

T72
A6
3
83

♠
♥
♦
♣

Q965
-
A
652

 ♠
♥
♦
♣

8
J9
-
AKQJ9

 

יזכה  מערב  בהארט,  ימשיך  אם  לשחק.  דרום  של  תורו 
ב-A♥. כעת יישאר בידו של המבצע שליט גבוה ובידו של 
מערב שליט זוטר, אך היוזמה אצל ההגנה. מערב ממשיך 
בדיאמונד ודרום מוצא את עצמו במצב ללא מוצא. אסור 
עם  הדיאמונד  את  יחתוך  ואם  לקיחה,  אף  להפסיד  לו 

השליט היחיד שנותר לו, ה-6♥ יהפוך לקלף זוכה.
שליטים  למשוך  יפסיק  שהמבצע  היא  אחרת  אפשרות 
את  לו.  יעזור  לא  זה  לקלאבים.  ויעבור   ♥KQ-ה לאחר 
החוזה  ושוב  ה-6♥,  עם  לחתוך  תוכלו  השלישי  הקלאב 

ייכשל.
 Marty Sez (Volume 2) כל הדוגמאות לקוחות מהספר

מאת מרטי ברגן.
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קרב מוחות
חיים קלר

להיות מגן טוב אינה משימה פשוטה, אך האם להיות כרוז 
טוב קל יותר?

למגנים.  הכרוז  בין  מוחות“  ”קרב  מתרחש  יד  בכל  כמעט 
שהוא  העובדה  בשל  מסוים  יתרון  שלכרוז  יודעים  כולם 
את  רק  רואים  המגנים  בעוד  שותפו,  קלפי  את  גם  רואה 
אולם  באפלה,  מגששים  מסוימת  ובמידה  הדומם  קלפי 
להפעיל  מהצורך  מהצדדים  אחד  אף  פוטר  אינו  זה  מצב 

היגיון ודמיון ולגלות יצירתיות.
היא:  הפעם  אתכם  שאשאל  השאלה  מעניינת.  יד  הנה 
הטובה  בצורה  ישחקו  המגנים  והן  הכרוז  שהן  בהנחה 

ביותר, האם החוזה יבוצע?

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KT987
K65
532
J8

 

♠
♥
♦
♣

642
J72
T9874
K3

♠
♥
♦
♣

AJ5
9843
K
QT762

 ♠
♥
♦
♣

Q3
AQT
AQJ6
A954

 

♦T :3; קלף ההובלהNT :חוזה
West North East South

1♦
Pass 1♠ Pass 2NT
Pass 3♣* Pass 3NT**
Pass Pass Pass

Checkback Stayman *
** אין 3 קלפי ♠ או 4 קלפי ♥

התאמה  מצאו  שלא  לאחר   3NT לחוזה הגיעו  צפון-דרום 
של 8 קלפים במייג‘ור. מערב הוביל ב-T♦, וה-K♦ הבודד 

הופיע במזרח. מה כעת?
לקיחות   7 לכרוז  יש  הראשונה,  ללקיחה  המשחק  בעקבות 
מלמעלה: שלוש בהארט, שלוש בדיאמונד ואחת בקלאב. את 
הלקיחות החסרות הוא ישאף כמובן להשיג מסדרת הספייד.

הקצרה  מהיד  ”גבוהים  הכלל  את  מכירים  הכרוזים  רוב 
.♠Q-תחילה“, והם יובילו בלקיחה השנייה את ה

יזכה  אם  מדוע?  מזרח!  בידי  נמצא  החוזה  גורל  עכשיו 
סדרה  באיזו  משנה  זה  אין  ”נמכר“.  החוזה   ,♠A-ב מיד 
סדרת  את  להגביה  מהכרוז  למנוע  יכול  לא  הוא  ימשיך, 
הספייד ולהגיע לדומם עם ה-K♥ כדי לגבות את הלקיחות 
הטוב  במקרה  תזכה  ההגנה  החוזה.  לביצוע  הנדרשות 

בשתי לקיחות בספייד ובשתי לקיחות בקלאב.
בכך   !!♠A-ב הזכיה  את  לעכב  לעשות?  מזרח  צריך  מה 
הוא ”קונה“ שליטה מוחלטת על סדרת הספייד. אף על פי 
ללקיחה  רק  זקוק  והוא  בטוחות,  לקיחות   8 כבר  שלכרוז 
יזכה  שמזרח  לאחר  להשיגה.  יוכל  לא  הוא  נוספת,  אחת 
בטרם  לבזבז  יצטרך  הכרוז  הספייד  של  השני  בסיבוב 
את  להוציא  כדי  רק  לדומם  שלו  היחידה  הכניסה  את  עת 
העוצר השני של מזרח בספייד, והוא כבר לא יוכל להגיע 

לספיידים המוגבהים.
מחשבה  מצריכה  בהגנה,  העיכוב  המנצחת,  הפעולה 

וקריאת המצב. ללא מחשבה – זוכים ובוכים.
עם זאת, נשאלת השאלה: האם הכרוז יכול להתגבר על 
אחת  כניסה  רק  לו  שיש  מלכתחילה  יודע  הוא  המכשול? 
לדומם. שחקן ברמה טובה אינו אמור לצפות לסיוע בדמות 
הגנה גרועה. עליו לדאוג בעצמו שיהיו לו מספיק מעברים 
בספייד.  לו  הנחוצות  הלקיחות  שתי  את  להגביה  כדי 
תחילה“  הקצרה  מהיד  ”גבוהים  הכלל  את  לשכוח  צריך 

ולהשתמש במחשבה יצירתית ובדמיון.
 .♠T-משחק המפתח הוא ♠ נמוך בלקיחה השנייה אל ה

שימו לב מה קורה:
  לזכות, הכרוז ממשיך ♠T-אם מזרח מעכב ונותן ל

אם  לעשות  ייטיב  מזרח   .♠Q-ה אל  נמוך  בספייד 
יעכב גם הפעם. בכך ימנע לקיחות עודפות, אבל 
הכרוז זכה כבר בשתי לקיחות בספייד וביצע את 

החוזה.
  – כלשהי  בסדרה  וחוזר   ♠J-ב זוכה  מזרח  אם 

לה  ועושה   ♠Q-ה את  מידו  מוביל  זוכה,  הכרוז 
Overtake עם ה-K♠. אין זה משנה מתי מזרח 
יזכה ב-A♠, לכרוז עדיין כניסה לדומם בהארט כדי 

לממש את סדרת הספייד שהוגבהה.
היא:  המאמר  בתחילת  שהצגתי  לשאלה  התשובה  ובכן, 
החוזה יבוצע. כל עוד הכרוז ישחק נכון בלקיחה השנייה 
(♠ נמוך אל ה-T♠), שום דבר לא יעזור להגנה: לא החלפה 
לקלאב שתגביה שתי לקיחות בלבד, וגם לא ניסיון להתקיף 

את סדרת ההארט כדי להסיר את הכניסה לדומם.

גילוי  על  מחמאות  החופן  מלוא  יגיעו  כך  שישחק  לכרוז 
העובדה  לאור  בייחוד  יצירתית,  וחשיבה  דמיון  תושיה, 
פי  על  אוטומטי  משחק  נוקטים  עדיין  מאתנו  גדול  שחלק 

הכללים היבשים בלבד.

oct.indd   18oct.indd   18 9.10.2013 г.   15:19:12 ч.9.10.2013 г.   15:19:12 ч.



www.bestbridge.co.il

SPLINTER
CHECKBACK STAYMAN

 WEAK TWO

 120
1200

300

info@bestbridge.co.il

oct.indd   19oct.indd   19 9.10.2013 г.   15:19:14 ч.9.10.2013 г.   15:19:14 ч.



סיקור תחרויות
20

בכתבה זו היינו אמורים לדווח על הופעתה של נבחרת 
שהצליחה  לאחר  העולם,  באליפות  ישראל  של  הנשים 
להתברג בין 6 הראשונות באליפות אירופה 2012. אבל 
לכך  גרם  בספורט  פוליטיקה  של  מוצדק  בלתי  עירוב 
הנשים  נבחרת  נאלצה  שנה   16 בתוך  שבפעם השנייה  
העולמית  במסגרת  להתמודד  זכותה  על  לוותר  שלנו 

היוקרתית ביותר.
בירחון  האנגלי  ובמדור  באינטרנט  פורסם  כבר  הסיפור 
באופן  סירבו  לא  מעולם  האינדונזים  המארגנים  שלנו. 
”רשמי“ שישראל תשתתף. הם פשוט התעלמו בעקביות 
מכל הפניות שלנו בנוגע לסידורי ויזות ואבטחה. לבסוף 
ההתאגדות שלנו נאלצה לבטל את ההשתתפות. הנושא 
עורר סערה גדולה בחוגי הברידג‘ העולמי, ולבסוף הוחלט 
נשים  לתחרות  הזמנה  בדמות  פיצוי  תקבל  ישראל  כי 
יוקרתית שתיערך בסין לקראת סוף השנה בהשתתפות 
4 נבחרות בכירות בלבד. לא ממש תחליף ל“גביע ונציה“, 

אבל עדיף על לא כלום.
מהזוג  גם  מנע  לאינדונזיה  ויזה  לקבל  האפשרות  חוסר 
הטרנס-לאומי  התואר  על  להגן  שוורץ  פישר-רון  לוטן 
שבו זכו ביחד עם חבריהם הישראלים לקבוצה באליפות 
המארגנים  מזאת,  יתרה   .(2011) הקודמת  העולם 
בנבחרת  השחקניות  אחת  על  גם  רבים  קשיים  הערימו 

ארה“ב בשל ”עברה הישראלי“.
מדובר במיגרי צור-קמפנילה, שהופיעה בנבחרת ישראל 
הברידג‘  ירחון  עורכת  גם  והייתה  רבות  פעמים  לנשים 
שלנו. לפני שנים ספורות עברה מיגרי לייצג את ארצות 
הברית בתקווה להגשים חלום של זכייה ב“גביע ונציה“. 
בתחרות המבחן של ארה“ב לא הצליחה קבוצתה לזכות 
באחד משני המקומות המוקצים לארה“ב בתחרות, אלא 
שאחת הקבוצות הזוכות החליטה לצרף אליה את מיגרי 
ביחד עם שותפתה ג‘יל מאיירס, בעלת 6 תארים עולמיים 

בעבר, כולל זכייה בגביע ונציה 1993, 1997 ו-2007.
פרשת  עקב  שאלה  בסימן  עמדה  הזוג  השתתפות 
הוויזות, אולם העניין סודר ברגע האחרון, ומיגרי הגיעה 
ליגה)  בשיטת  קבוצות  המוקדם (22  בשלב  לאינדונזיה. 
נתנו את הטון הולנד, פולין והנבחרת השנייה מארה“ב, 

מהפייבוריטיות  חלק  עצמן  מצאו  הגמר  ברבע  כבר  אבל 
בחוץ.

מבין  ואחרונה   8 (שדורגה  אנגליה  לגמר  הגיעו  לבסוף 
הקבוצות שהעפילו לרבע הגמר) וארה“ב 2 (קבוצתה של 
מיגרי שדורגה 5 במוקדמות) שהצליחה למחוק פיגור של 
עם  בלבד  בורדים   4 כשנותרו  ההולנדיות  מול   IMP 14

רצף של 0:30.
צחוק הגורל הוא שבתחרות שבה הוחרמה ישראל הגיעו 
לגמר 2 שחקניות הקשורות בדרך כלשהי לברידג‘ שלנו. 
שותפתה  סניור,  נוונה  כיכבה  המתרס  של  השני  מצדו 
את  ייצגו  שתיהן  שבה  בתקופה  פופלילוב  מטילדה  של 
בולגריה. השנה נוונה כתבה עבורנו את הפרשנות לאחת 

התחרויות הסימולטניות.
 16 של  סיבובים   6 כלל  והשקול  המרתק  הגמר  מפגש 
נחו  וסניור-דונדי  קמפנילה-מאיירס  הזוגות  בורדים. 
בסיבוב הראשון, אך לאחר מכן הן כבר לא קמו מהשולחן 
האירועים  תקציר  להלן  זה.  מול  זה  התמודדו  ותמיד 

המרכזיים בגמר גביע ונציה 2013:
ארה“ב הובילה 38:52 לאחר 16 בורדים, אבל הסיבוב 

השני היה שייך לאנגליה:

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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גביע ונציה, באלי 2013

מיגרי אלופת 
העולם

רם סופר
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West North East South
מאיירס סניור צור-קמפנילה דונדי

1♦ Pass 1♠
Pass 2♦ Pass 3♣
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4♥
Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 5NT
Pass 6♦ Pass 6♠
Pass Pass Pass

היה  צפון  של  ידה  לסלם.  האנגליות  של  יפה  הכרזה 
מספיק טובה בשביל קיוביד אחד – ♦4. לאחר מכן דרום 

חיפשה סלם גדול, אבל ידעה לעצור ב-♠6.

בידה  לזכות  הקפידה  ודונדי  ב-5♥  הובילה  מאיירס 
והבחינה   ♠AK הורידה  היא  לדומם.  כניסה  ולשמור 
 ♦K למצוא היה  שנותר  היחיד  הסיכוי  הגרועה.  בחלוקה 
במזרח – וכך היה. A♦, עקיפת חיתוך (הכרוז כבר יודעת 
שלמערב אין שליטים), ואז Q♠ וספייד רביעי (כאן צריך 
פי  על  אף  המתנגדים  מידי  האחרון  השליט  את  להוציא 

שהוא גבוה).
הושלכו  שעליהם  לדיאמונדים  ככניסה  נשמר   ♥K-ה
גם   .swing ללא  בוצע,  והסלם  מפסידים,  ארבעה 
בצורה   6♠ וביצעו  הכריזו  השני  בשולחן  האמריקניות 

דומה.

Board 24, Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

J93
96
Q8643
972

♠
♥
♦
♣

K
KJT8742
9
AK84

♠
♥
♦
♣

752
AQ5
AJT75
QJ

♠
♥
♦
♣

AQT864
3
K2
T653

West North East South
מאיירס סניור צור-קמפנילה דונדי

1♥ Pass 2♦ 2♠
3♥ Pass 4♥ All Pass

חוזה של ♥4 נתן כמובן תוצאה גרועה לאמריקניות ביד 
של 11  ברווח  זכתה  אנגליה  מלמעלה.  לקיחות  של 12 

IMP לאחר שבשולחן השני הוכרז ♥6.
הסיבוב הראשון של ההכרזה היה זהה בשני השולחנות. 
ההבדל היה בהכרזה השנייה של מערב. סמית‘ הכריזה 
בשולחן השני ♥4 , שבדרך כלל מראה הארטים מוצקים. 
שותפתה ברוק ראתה בידה AQ♥ והבינה שלמערב יש 
ל-♥5  העלתה  היא  ארוכים.  הארטים  מסתם  יותר  קצת 

שמבקש מהשותף להעלות לסלם עם קונטרול בספייד.
מיגרי  בלבד.   3♥ הכריזה  מאיירס  שלנו  בשולחן  אבל 
התייחסה להכרזה זו כמתארת יד מינימלית עם שישייה 

בהארט, ולא ראתה סיבה לחפש סלם.

בשביל  מזעזע  בורד  עם  הסתיים  השני  הסיבוב 
האמריקניות.

Board 32, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

JT65
J2
Q542
Q83

 

♠
♥
♦
♣

KQ432
AT764
-
T95

♠
♥
♦
♣

98
KQ985
JT83
76

 ♠
♥
♦
♣

A7
3
AK976
AKJ42

 

West North East South
מאיירס סניור צור-קמפנילה דונדי
Pass Pass Pass 1♦

2♦ 3♦ 4♥ 4♠
Pass 5♦ All Pass

מערב  התוצאה.  וגם  נורמלי,  היה  החוזה  שלנו  בשולחן 
הראתה את שני המייג'ורים בהכרזת ♦2. מיגרי הכריזה 
כמובן ♥4, אבל עם JT83♦ לא מצאה לנכון להקריב ל-♥5 
בפגיעות נחותה (בדיעבד ההקרבה הייתה משפרת את 
התוצאה למינוס 200). לרוע מזלה ה-9♦ היה בדרום ולא 
 ♦Q-בצפון, ודונדי שיחקה את השליטים נכון והתחילה ב
בעקיפה  נלכדו   ♦JT-ה העולם).  אליפות  גמר  זה  (טוב, 

כפולה, והחוזה בוצע.
האסון האמיתי קרה בשולחן השני:
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West North East South
סמית' אייתורסדוטיר ברוק סימון-מולסון
1♠ Pass 1NT Dbl
2♥ Pass 3♥ Dbl

Pass Pass Pass

סמית'  הפתיחה.  בהכרזות  פחות  שמרניות  האנגליות 
דרום  ההארטים.  את  הכריזה  מכן  ולאחר   1♠ פתחה 
בסיבוב   Dbl להכריז  עמה  השמורות  מסיבות  העדיפה 
במינורים   5-5 של  חלוקה  להראות  במקום  הראשון 
באפלה  גיששה  שצפון  הייתה  התוצאה   .2NT בהכרזת
ולא ידעה מה לעשות לאחר Dbl נוסף על ♥3. ההחלטה 
להשאיר את ה-Dbl בתקווה להפיל את היריבות במצב 

.IMP 16-פגיע עלתה 930 נקודות ו
זמן.  לאורך  נשמר  שלא  קל,  ליתרון  אנגליה  עלתה  כך 

מהסיבוב השלישי ראויות לציון שתי ידיים מעניינות:

Board 37, Dealer North, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

JT64
T653
QJ964
-

♠
♥
♦
♣

K2
AK72
K
AK7432

♠
♥
♦
♣

AQ98
QJ984
A7
J9

♠
♥
♦
♣

753
-
T8532
QT865

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♠ Pass
4NT Pass 5♠ Pass
7♥ Dbl All Pass

דהרה  מערב   .Lightner Double-ל קלאסית  דוגמה 
לסלם גדול עם 22 נקודות נפלאות מול שותפה שפתחה, 
אבל מיגרי ”קלקלה את החגיגה“ עם Dbl שרמז על חיתוך 
בהובלה. משימתה של מאיירס לא הייתה קלה – לנחש 
שום  בלי  לצפון,  חוסר  יש  שלה  החמישיות  משתי  באילו 
רמזים ממהלך ההכרזה. אלופת העולם המנוסה עמדה 

במשימה, בחרה ב-5♣ לקלף ההובלה, והחוזה הופל.
ג‘יל  קיבלה  דומה,  הכרזה  מהלך  לאחר  השני,  בשולחן 

לוין (ארה“ב, מערב) החלטה נכונה לברוח ל-7NT. למזלן 
של האנגליות היו לה רק 12 לקיחות מלמעלה, בלי אף 
 ,Dbl ללא  אחת  פעם  נפל  החוזה  שעובד.  לחץ  משחק 

.IMP 2-והרווח של האמריקניות הסתכם ב
כבר  ושותפתה  מיגרי  של  הבאה  המוצלחת  הפעולה 

הביאה לרווח גדול יותר:

Board 47, Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q54
63
QT642
AT9

 

♠
♥
♦
♣

J32
K987
98
7642

♠
♥
♦
♣

T98
AQJ2
5
KQJ83

 ♠
♥
♦
♣

AK76
T54
AKJ73
5

 

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

1♦
Pass 3♦ Dbl 3♠!
Pass 4♠! All Pass

 3♦  .Inverted Minors שיטת  לפי  התחילה  ההכרזה 
אמור לתאר יד חלשה, אבל לאור מצב הפגיעות מדובר 

רק על פחות מ-10 נקודות.
ומאיירס,  בדיאמונד,  וקוצר  פתיחה  עם  הכפילה  סניור 
בדרך  הראתה  ל-♦4,  מקרה  בכל  להתחרות  שעמדה 
רביעייה בספייד, בין השאר כדי לבקש הובלה נגד חוזה 

אפשרי של ♥4 ממערב.
כעת  מיגרי.  של  ידה  את  כמובן  חיזקה  הספייד  הכרזת 
העלתה  והיא  עובדים,  שלה  הקלפים  שכל  ברור  היה 

ל-♠4 (ההכרזה ♦3 כבר שללה רביעייה בספייד).

מאיירס החליטה להישאר בחוזה של ♠4, והחוזה בוצע 
מושלמת  הכרזה  לא   .3-3 של  שליטים  לחלוקת  הודות 
(כי ♦5 עדיף ומתבצע כמעט בכל חלוקה), אבל עדיין טוב 
בשולחן  האנגליות  של  הסופי  החוזה  שהיה  מ-♦4  יותר 

השני.

ביד האחרונה של הסיבוב השלישי החזיקה מאיירס:
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Dealer West, Vul E/W

South
♠
♥
♦
♣

KQ95
76
K9
AK654

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

Pass 1♦ 2♠ ?

מה הייתם עושים במקומה של דרום? האם להמשיך את 
ההכרזה באופן טבעי או לנסות "לתפוס" את מזרח.

זכרו שיש לכם 15 נקודות. אם תבחרו ב-Pass מלכודת, 
בגובה 2.  ההכרזה  את  מחדש  תפתח  שצפון  ודאות  אין 
ג‘יל העדיפה להכריז ♣3, ולאחר תמיכת שותפתה ל-♣4 
חלוקת  בגלל  פעמים  שלוש  שנפל  לסלם  ”משכה“  היא 

שליטים גרועה.
 Dbl-בשולחן השני העדיפה סטוקדייל מאנגליה לחכות ל
הספיידים  למעניש.  ולהפכו  הגיע,  שאכן  שותפתה,  של 
רשמו  והאמריקניות  בהגנה,  לקיחות   3 הניבו  דרום  של 

מינוס 800.
אלה היו IMP 14 לאנגליה ”נגד הזרם“. במחצית הדרך 

עדיין הובילה ארה“ב עם יתרון זעום.
 1:49  – לשכוח  וג‘יל  מיגרי  ירצו  הרביעי  הסיבוב  את 
למדי  הגיוניות  החלטות  של  סדרה  בעקבות  לאנגליה 
בהכרזה, אבל לא מוצלחות בחלוקות הקלפים הנתונות. 

הנה שתי דוגמאות:

Dealer North, Vul N/S

South
♠
♥
♦
♣

6
A87542
Q984
A8

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

Pass 1NT ?

שישייה  עם   1NT נגד  שהתערבות  החליטה  מאיירס 
לאחר  מדי  הרפתקנית  תהיה  נחותה  בפגיעות  ”ריקה“ 
נשאר  הסופי  החוזה   .Pass הכריזה  כבר  שהשותפה 

1NT – פלוס 50 לצפון-דרום.

אורך  (שתיאר   2♦ עם  סמית‘  התערבה  השני  בשולחן 
מבוצע,   4♥ הסופי:  החוזה  המייג‘ור).  מסדרות  באחת 

פלוס 620 ו- IMP 11 לאנגליה.

Dealer South, Vul N/S

South
♠
♥
♦
♣

A85
8
AT9854
KT9

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

1♦
Pass 1♥ Pass 2♦
Pass 2NT Pass ?

מלא.  למשחק  ההזמנה  לקבלת  בנוגע  שאלה  כאן  אין 
ידה של דרום מינימלית. הבעיה היא אם לומר Pass על 
2NT או להוביל לחוזה של ♦3. נטיית רוב המומחים היא 
לשחק בחוזה עם שליט כאשר מספר הנקודות נמוך. ג‘יל 

הכריזה ♦3 וקיבלה את הדומם המרגיז הבא:

North
♠
♥
♦
♣

KQJ
Q9743
-
QJ764

על-ידי  שהוכרז   2NT בעוד  נכשל,   3♦ כי  לציין  למותר 
מוצלחת  לא  הגנה  לאחר  בוצע  השני  בשולחן  האנגליות 

– הזוג האמריקני לא תקף את סדרת הדיאמונד בזמן.
בשלב זה היה נראה שחלום ”גביע ונציה“ מתרחק והולך 
של  בסדרה  החל  החמישי  הסיבוב  אבל  מהאמריקניות, 
ארבע מהלומות דו-ספרתיות. יתרונה של אנגליה שנצבר 

בהדרגה לאורך הסיבוב הרביעי נמחק כלא היה.
מיגרי וג‘יל לא הצטיינו במיוחד בבורד הראשון. הן הכריזו 
♣6 עם 13 לקיחות מלמעלה, אבל יריבותיהן האנגליות 
הסתפקו ב-♣5 עם אותם קלפים. בבורד השני השתלבה 
 4-1 שליטים  חלוקת  עם  מאיירס  של  מוצלחת  הובלה 
וקו משחק לא מוצלח של סניור כדי להפיל משחק מלא 

שבוצע בשולחן השני.

הבורד הבא הראה שלפעמים עדיף לקבל החלטות חד-
צדדיות בהכרזה:
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Board 67, Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

3
K43
73
KQJ8643

♠
♥
♦
♣

AQJ862
T952
K8
5

♠
♥
♦
♣

KT94
A7
AQ64
AT9

♠
♥
♦
♣

75
QJ86
JT952
72

West North East South
אייתורסדוטיר בראון סימון-מולסון סטוקדייל

Pass
1♠ 3♣ 4♣ Pass
4♠ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 5♥ Pass
6♦ Pass 6♠ All Pass

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

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

Pass Pass RDbl Pass
5♠ Pass Pass Pass

טובות  שלה  הנקודות  ש-17  החליטה  סימון-מולסון 
מספיק, בהתחשב בקוצר הצפוי בקלאב אצל השותפה, 
ההכרזה  למרות  לסלם  בביטחון  והובילה  פיקוד  תפסה 

השלילית ♠4.
סניור בחרה במהלך הכרזה מורכב יותר בתקווה לשתף 
את מערב בקבלת ההחלטות, אבל דונדי לא הבינה את 
 10 עם  שפתחה  לאחר  ”השתפנה“  שפשוט  או  הרמז, 
אפשר  השותף  של  תמיכה  שלאחר  לי  (נראה  נקודות 

להוסיף לא מעט נקודות עבור חלוקה של 6-4).
שתי הכרוזות ביצעו בקלות 12 לקיחות לאחר שהפסידו 

לקיחה אחת בהארט.
כעבור 9 חלוקות הגיע עוד סלם בספייד למזרח-מערב, 
סניור- הפעם  בהארט.  אחת  לקיחה  למסור  יש  בו  שגם 
עוד  ל-7.  והגיעו  הקודם  הסלם  על  ”לפצות“  ניסו  דונדי 
IMP 14 לארה“ב. האנגליות זכו ב-IMP 15 בחזרה כבר 
”שכח“  האמריקניים  הזוגות  שאחד  לאחר  הבא  בבורד 

בלי  סלם  להכריז  והחליט  למתנגדות  שייך   5 שגובה 
שני אסים, ועוד בסדרה הלא נכונה, במקום לקחת 800 

נקודות ב-♠5 מוכפל (כפי שקרה בשולחן השני).
ב-33:84 לטובת  לאחר כל התהפוכות הסתיים הסיבוב 

ארה“ב, שהובילה 189.3:197 לפני הסט האחרון.
 ,IMP 18 אנגליה פתחה את הסיבוב השישי ברצף של

אבל ארה“ב החזירה ברצף של 23.

Board 88, Dealer West, Vul None
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♦
♣

QJT62
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QJ2
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♠
♥
♦
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AK63
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♦
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West North East South
לוין ברוק וולפרט סמית'
1♣ 1♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס
1♣ Pass Pass Pass

להתפתות  לא  הוא  בברידג'  ההצלחה  מסודות  אחד 
החליטה  ברוק  סאלי  לחץ.  במצבי  מפוקפקות  לפעולות 
תשובות  עלובות.  נקודות   6 עם   1♠ אוברקול  להכריז 
הובלה  לאחר  אבל  מפתיעה,  הייתה  לא   3NT השותפה
פעם  נפל  והוא  סיכוי  שום  הזה  לחוזה  היה  לא   ♥A-ב
חלוקת  למרות  יותר,  טוב  אינו   4♠ של  גורלו  גם  אחת. 

הספיידים הנוחה.
מיגרי הכריזה Pass פשוט בצפון. סניור בחרה לא להשיב 
לשותפתה (יותר ויותר מומחים מעדיפים ♥1 במזרח עם 
לרשום   – קלה  החלטה  הייתה  ולמאיירס  כאלה),  ידיים 
תוצאה חיובית (במקרה שלנו פלוס 150) בהגנה נגד ♣1.

 90 מספר  בבורד  ארה“ב  מצד  סלם  החמצת  לאחר 
הובילה  אנגליה  מוחלט.  שוויון  כמעט  נוצר   (96 (מתוך 
שני  עוד  כללו  האחרונים  הבורדים  ששת   .220:220.3

סלמים, שלא הביאו לשום סווינג.

המשך  בעמוד 27
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2 13 ,  24-14

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:30.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות.

(MIXED) זוגות מעורבים
I 14.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 15.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 16.11 שבת 10:30 סיבוב

II 16.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
17.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 18.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 19.11 יום ג' 16:00 סיבוב

( זוגות פתוח (3  
I 20.11 יום ד' 21:00 סיבוב

II 21.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 22.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 23.11 שבת 10:00 סיבוב

II 23.11 שבת 15:30 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
e-mail:birman@inter.net.il  www.bridgeredsea.com פקס:03-5465582  טל':03-6058355, 
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מקום שלישי 
בספינגולד

לוטן פישר

על- בשנה  פעמים   3 מאורגנות  ה“נשיונלס“  תחרויות 
הן  אלה  אמריקה).  של  הברידג‘  (התאגדות   ACBL ידי
שבשנים  אלא  אמריקה,  צפון  של  הרשמיות  האליפויות 
מאירופה  השחקנים  טובי  גם  אליהן  מגיעים  האחרונות 

ומשאר העולם.
(ונדרבילט  ראשית  קבוצות  תחרות  יש  ”נשיונל“  בכל 
באביב, ספינגולד בקיץ ורייזינגר בסתיו), תחרויות זוגות 
חזקות ואינספור אירועים צדדיים. תחרות ”ספינגולד“ של 
ב“נשיונלס“.  שלי  הראשונה  ההופעה  הייתה  קיץ 2013 
שותפי (רון שוורץ) ואני התרגשנו מאוד לקראת התחרות 
הזוג  היו  לקבוצה  חברינו  הסחורה.  את  לספק  וקיווינו 
האמריקני שוורץ-גרייבס והזוג הנורווגי הבכיר ברוגלנד-
לינדקוויסט. הדירוג ההתחלתי מיקם את קבוצתנו במקום 

ה-20.
תחרויות אלה נחשבות קשות אף יותר מאליפות העולם, 
בכל  בעולם  השחקנים  טובי  בהן  שמשתתפים  מכיוון 
הקטגוריות, וכן עשרות שחקנים ברמה גבוהה מארה“ב. 
נוק-אאוט  של  במתכונת  מתנהלת  ה“ספינגולד“  תחרות 
 64 בו  ומשוחקים  אחד  יום  נמשך  סיבוב  כל  כאשר 
המוקדם  הדירוג  לפי  נקבעים  הקבוצות  זיווגי  בורדים. 
להיפגש  מתוכננות  הנייר  על  ביותר  החזקות  והקבוצות 
בשלבי הגמר, אם לא תהיינה הפתעות. שחקני הקבוצות 
הצדדיות  התחרויות  לשפע  להצטרף  יכולים  המפסידות 

המתקיימות בנשיונלס.
לשמחתנו הגיעה קבוצתנו עד לחצי הגמר, ועל אף שלא 
בדרך  לעצמנו.  שהצבנו  המטרה  הושגה  בהחלט  זכינו, 
הצלחנו להדיח שלוש קבוצות שדורגו גבוה יותר שכללו 

אריות ברידג‘.
ראשית עברנו את קבוצת O’Rourke שכמה משחקניה 
לסניורים;  העולם  באליפות  כסף  במדלית  עתה  זה  זכו 
בשמינית הגמר גברנו על קבוצת Fleisher שהיא נבחרת 
ארה“ב2 שהתמודדה בברמודה בול; וברבע הגמר עברנו 
גם את קבוצת Lynch, שכללה זוג פולני שזכה זה עתה 
נוספים  שחקנים  וכן  בול  בברמודה  הארד  במדליית 

מנבחרת ארה“ב לסניורים.

אני יכול לומר שבכל השלבים האלה הצגנו ברידג‘ סולידי 
וטוב שעזר לקבוצתנו להשיג ניצחונות מרשימים להופעה 

מכובדת בחצי הגמר.

קבוצת Fleisher שבהרכבה אלופי עולם כמו זיא מחמוד, 
מייקל רוזנברג וצ‘יפ מארטל, היוותה כמובן יריב עיקש, 
אחת  הנה  בלבד.   IMP  3 של  בהפרש  ניצחנו  שאותו 

הידיים החשובות:

Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q52
73
QJ
K65432

 

♠
♥
♦
♣

AT87
AKQ5
AT762
-

♠
♥
♦
♣

KJ93
982
83
T987

 ♠
♥
♦
♣

64
JT64
K954
AQJ

 

West North East South
רון שוורץ זיא מחמוד לוטן פישר צ'יפ מארטל

1♦ Pass Pass 1NT
Dbl Pass Pass Pass

מהלך ההכרזה היה קצר, אבל מתוח. בחלק מהשולחנות 
העלו  ושותפיהם   ,1♠ להשיב  במזרח  השחקנים  העדיפו 
הכרזתי  אני  למזרח-מערב).   420) שבוצע  ל-♠4  אותם 
Pass, ואלוף העולם שישב בדרום נכנס לתמונה בהכרזת 

Balancing של 1NT (14-11 נקודות).

רון שוורץ הכפיל עם ידו החזקה. החלטותיהם של צפון 
מובנות  אינן  מוכפל   1NT-ב החוזה  את  להשאיר  ומזרח 
מאליהן. חוזה כזה במצב פגיע מביא בדרך כלל רווח גדול 
של  במקרה  והן  ביצוע  של  במקרה  הן  הצדדים,  לאחד 
כישלון. זיא מחמוד הגדול היה יכול לברוח לחוזה חלקי 
בקלאב, אבל הוא החליט לתת לשותפו לנסות את מזלו 

ב-1NT מוכפל, או אולי קיווה שאני אהיה זה שאברח.

רון הוביל בדיאמונד נמוך, והכרוז זכה בדומם. ההובלה 
הכניסה  את  הוציאה  שהיא  משום  קטלנית,  הייתה 
קלאב  קלפי   9 עם  כלל  בדרך  לדומם.  היחידה  הצדדית 
במשותף בראשות 4 הבכירים אין בעיה למשוך את כל 
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 ,4-0 הייתה  הקלאב  חלוקת  שלנו  במקרה  אך  הסדרה, 
והסדרה הייתה חסומה. מארטל היה יכול לזכות בשלוש 

לקיחות קלאב בלבד.

לאחר הזכייה ב-J♦ הוא משך שלושה קלאבים מידו. רון 
מלמעלה  שירתתי  ואני  דיאמונדים,  שלושה  נכון  השליך 
עז  רצון  על  לשותפי  לאותת  מנת  על   –  8  ,9  ,T למטה: 

בספייד.

בודד  שנותר   ♦A-ב זכה  רון  בדיאמונד.  המשיך  מארטל 
ב-9♥  חזרתי  שלי.   J-ה אל  ובספייד   ♠A-ב והמשיך  בידו 
את  לשחק  הקפיד  רון  כעת   .Q-וה  T-ה ידי  על  שכוסה 

 J-שלי, ואני חזרתי ב-8♥ שכוסה על ידי ה K-אל ה ♠T-ה
וה-K, בעוד ה-7 נופל מהדומם.

בלקיחה ה-11 ה-8♠ של רון נלקח על ידי ה-9♠ שלי, ואז 
בא ה-2♥. לכרוז נותרו 64♥ ולשותפי A5♥. העקיפה נגד 

ה-6 הצליחה, וכך השלמנו 9 לקיחות בהגנה.

תוצאה  לנו  העניק  הזוטרים  בקלפים  המושכל  השימוש 
בשולחן  מבוצע  ב-♠4   420 (מול   800 פלוס  של  נפלאה 
השני). לבסוף התברר כי צדקתי כשהשארתי את החוזה 
הזה  הקלף  היה  לו   .♣T-ה בזכות  והכול  מוכפל,   1NT-ב

בדומם, מארטל היה מבצע 1NT מוכפל עם רווח עצום.

מיגרי אלופת 
העולם

הוכרע  העולם  אליפות  גורל  הגדולות,  הידיים  כל  אחרי 
דווקא ביד של משחק חלקי עם מהלך הכרזה שכל תלמיד 

ברידג‘ מסוגל להבינו.

Board 93, Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T7
Q6
T632
KJT84

 

♠
♥
♦
♣

Q86542
2
KJ75
72

♠
♥
♦
♣

AJ
KJT953
Q84
A9

 ♠
♥
♦
♣

K93
A874
A9
Q653

 

West North East South
לוין ברוק וולפרט סמית'

Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♥ All Pass

West North East South
דונדי צור-קמפנילה סניור מאיירס

Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♥ All Pass

שישייה  מתארת  הפותח  בסדרת  שקפיצה  לומדים  כולנו 
עם 17-15 נקודות, וזה מה שיש למזרח (אפילו עם סדרה 
איכותית). הבעיה היא שעם רכישת ניסיון תחרותי שחקנים 
נקודות   15 עם  לקיחות   9 לבצע  קל  שלא  מגלים  רבים 
בלבד מול יד חלשה. השחקנית האמריקנית במזרח בחרה 

בהכרזה השמרנית ♥2 והרוויחה.

זה.  בחוזה  ושיחקה  הספר“  ♥3 ”לפי  הכריזה  סניור  נוונה 
מאיירס בחרה בהובלה מצוינת בקלאב, ולכרוזה לא היה 
כל סיכוי. אפילו ניסיון להיכנס לדומם כדי לעקוף בהארט 
לא היה עוזר. נוונה הובילה מידה את ה-9♥. מיגרי זכתה 
ב-Q♥, משכה את ה-K♣ והחליפה לספייד כדי להגביה את 

הלקיחה החמישית להגנה.

הבורדים  בשני  האחרון.  המשמעותי  הסווינג  היה  זה 
ארה“ב  ונבחרת  השולחנות,  בשני   1NT שוחק האחרונים 
2 אפילו הוסיפה עוד IMP 2. ניצחון לאחר מפגש דרמטי 
וצמוד הוא בדרך כלל מתוק במיוחד, מה עוד שהמארגנים 
דוכן  על  ישראלית  שחקנית  ”לבלוע“  נאלצו  האינדונזים 

המנצחים.

המשך  מעמוד 24
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גביע המדינה 2013

רם סופר

לאחר מספר שנים שבהם התפצלו משחקי הגביע לשני 
מסלולים (גביע המדינה וגביע ההתאגדות), חזרנו השנה 
למתכונת הישנה. בשנים הקודמות מספר קבוצות בגביע 
בכירים,  שחקנים  של  שירותיהם  את  שכרו  ההתאגדות 
וכך לא מומש היעד של מפעל זה – לתת הזדמנות הוגנת 
לשחקנים מהשורה – וגם ירדה רמתו של גביע המדינה.

התחרות על גביע המדינה 2013 הייתה רבת משתתפים 
הרצקה- רון  קבוצת  זכתה  הרביעי  במקום  וחזקה. 
בריפמן-בוריס  רוסלר-אפרים  ינר-אמנון  מרק-יובל  מיכה 
וילסקר, ובמקום השלישי קבוצת לוי שטרן-ליאור אורמן-

לוטן פישר-רון שוורץ-בני ליבסטר-אילן כהן.
אחד,  כל  לוחות   14 של  סיבובים  שלושה  שכלל  בגמר, 
ברנר- זק-אילנה  אורן-יניב  אפרת  קבוצת  התמודדה 
קבוצת  מול  טרנובסקי  פכטמן-בר  גינוסר-רון  אלדד 
ידלין-אילן  ידלין-ישראל  ישראלי-דורון  לובינסקי-דן  יובל 

ברקת-אסף לנגי.
בפער  לובינסקי  קבוצת  הובילה  הראשון  השליש  בתום 
מבטיח של 16:40. בשליש השני הצליחה קבוצת אפרת 
זה  שליש  בלבד.   IMP ב-6  ההפרש  את  לצמק  אורן 
הסתיים בתוצאה נמוכה של 10:16, כאשר ההתרחשויות 

המעניינות היו דווקא בידיים של משחקים חלקיים.

Board 2 Dealer East, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

A83
QJT75
KT
853

♠
♥
♦
♣

QT542
A4
9764
AT

♠
♥
♦
♣

J
9632
A853
KQ74

♠
♥
♦
♣

K976
K8
QJ2
J962

וחלוקות  הכיוונים  מארבעת  אחד  בכל  נק‘   10 עם  יד 
מאוזנות יחסית נוטה לרוב להסתיים ב-All Pass, אבל 

במקרה שלנו שני השחקנים במערב בחרו לפתוח. בסופו 
של דבר התקבלו שני חוזים שונים מצד מזרח-מערב.

West North East South
אלדד גינוסר יובל לובינסקי רון פכטמן דן ישראלי

Pass Pass
1♠ Pass 1NT All Pass

West North East South
ישראל ידלין יניב זק דורון ידלין בר טרנובסקי

Pass Pass
1♠ Pass 1NT Pass
2♦ Pass 3♦ All Pass

חלוקה  עם   2♦ של  טבעית  בהכרזה  בחר  ידלין  ישראל 
של  סדרה  להציג  טעם  ראה  לא  גינוסר  אלדד   .5422
ביותר  הנמוך  בגובה  לעצור  והעדיף  זוטרים  קלפים   4

האפשרי.
אף על פי שהאחים ידלין הגיעו לגובה 3, החוזה שלהם 
מושלם),  ישחקו  הצדדים  שכל  (בהנחה  לביצוע  ניתן 
בעוד 1NT צריך ליפול. עם זאת, התוצאות בשולחן היו 

הפוכות! דווקא 1NT היה החוזה שבוצע.
בידו  זכה  הכרוז   .3♦ נגד   ♥Q-ב הוביל  (צפון)  זק  יניב 
מפסיד  להשליך  כדי  קלאב  סיבובי  שלושה  מיד  ושיחק 
בהארט. הוא חתך הארט בידו (ה-K הופיע בדרום) ויצא 

מהיד בספייד כדי להכין חיתוך צולב.

והמשיך   ♠K-ה עם  בלקיחה  זכה  (דרום)  טרנובסקי  בר 
ב-J♣. לחתוך נראה טבעי, אך זה היה המהלך המפסיד. 
הכרוז היה עדיין יכול להרשות לעצמו להפסיד קלאב אחד 
ושני דיאמונדים כל עוד יחתוך את ההארטים המפסידים, 
אבל הוא חתך עם ה-9♦. צפון חתך מעליו והמשיך בשליט 
מפסידים  ושני  בהארט  מפסיד  עם  נשאר  הכרוז  נוסף. 

בדיאמונד, נוסף ל-2 לקיחות שכבר הפסיד.

 .1NT נגד ♦Q-בשולחן השני הוביל דן ישראלי (דרום) ב
לובינסקי  יובל  בסדרה.  והמשיך  זכה  פכטמן  רון  הכרוז 
(צפון) זכה ב-K♦ והחליף מיד ל-Q♥. דרום לא היה יכול 
לעשות Overtake עם ה-K בלי להגביה את ה-9 בדומם, 
רון  בסדרה.  חסימה  ליצור  כדי   ♥A-ב מיד  זכה  והכרוז 

המשיך בדיאמונד שלישי אל ה-J♦ של דרום.

כדי  בספייד  להמשך  חיכה  וצפון   ,♥K-ה את  משך  דרום 
החוזה  את  ולהפיל  בהארט  נוספות  לקיחות  ב-3  לזכות 
פעמיים, אבל איתותי הזוג לא היו מספיק מתואמים, ודן 
בחר להמשיך ב-♣. ה-T♣ של הדומם זכה, ולכרוז נותר 

ה-8♦ ככניסה ליד כדי להשלים 7 לקיחות.
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Board 7 Dealer South, Vul All
♠
♥
♦
♣

K54
T95
A8
AQJ84

♠
♥
♦
♣

Q763
Q3
QT653
73

♠
♥
♦
♣

AJ
AKJ82
J4
9652

♠
♥
♦
♣

T982
764
K972
KT

בשני השולחנות פתח צפון 1NT, ומזרח-מערב בחרו לא 
להתערב, בין היתר בשל מצב הפגיעות.

מזרח  החוזה:  את  להפיל  מאוד  קל  פתוחים  בקלפים 
חוזר  וזה  שותפו,  של   ♥Q-ה אל  נמוך  בהארט  מוביל 
זו  הברידג‘  שולחן  שליד  במציאות  לעקיפה.  בספייד 
הגנה קשה מאוד וכמעט בלתי אפשרית. שני השחקנים 
הובלה   ,♥K-ב הובילו  פכטמן,  ורון  ידלין  דורון  במזרח, 
חזקה נגד NT המבקשת מהשותף להשליך תמונה אם 
יש לו. שותפיהם ישראל ידלין ואלדד גינוסר פעלו כמצווה 
והשליכו את ה-Q♥. מזרח זכה ב-5 הלקיחות הראשונות 

בהארט, אבל נתקע בידו.

לקיחות   5 לכרוז  כי  מובטח,  החוזה  ביצוע  לכאורה 
ישליך  בדיוק  מה  אבל  בדיאמונד,  ו-2  בקלאב  בטוחות 
להשליך  בעיה  אין  והחמישי?  הרביעי  ההארט  על  צפון 
להיות  צריכה  כבר  השנייה  ההשלכה  אבל  אחד,  ספייד 
 ♦A דיאמונד, ואז נוצרת חסימה בסדרה. הכרוז נותר עם
בודד, והוא זקוק ל-K♣ ככניסה כדי להגיע ל-K♦ בדומם.

דורון ידלין קרא את המצב נכון, המשיך בקלאב ששיבש 
ל-7  להגיע  יכול  היה  לא  כבר  זק  ויניב  המעברים,  את 
לקיחות. בשולחן השני בחר רון פכטמן להמשיך בדיאמונד 
שאפשר לכרוז יובל לובינסקי לפתור את הבעיה ולזכות 

את קבוצתו ב-IMP 5 חשובים.

את  למחוק  אורן  אפרת  קבוצת  קיוותה  האחרון  בשליש 
אבל  ”הגדולות“,  הידיים  סוף  סוף  יגיעו  כאשר  הפער 

המציאות הייתה אחרת.

Board 22 Dealer East, Vul E/W
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♣
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♦
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-
AJ9732
Q4
K7432

 

West North East South
אלדד גינוסר אילן ברקת רון פכטמן אסף לנגי

Pass 1♥
4♠ 4NT Pass 5♣

Pass 6♦ All Pass

חלוקת הקלפים מאפשרת לצפון-דרום לבצע 13 לקיחות, 
אבל קשה מאוד להגיע לסלם גדול כזה לאחר התערבות 

(נורמלית בהחלט) של מערב בגובה 4.
אילן ברקת (צפון) לא חשש משני מפסידים בספייד. הם 
השתמשו בשיטת התשובות 1430, כך ש-♣5 הראה אס 
אחד וצפון הפך לכרוז ב-♦6. הכרזה של ♠4 בפגיעות לא 
נוחה מצריכה שמינייה. צפון יכול לעשות חשבון שאפילו 
ספייד  אין  למזרח  אז  בספייד,  מפסידים  שני  לדרום  אם 

להוביל!
השני  בשולחן  גם  הלקיחות.   13 בכל  כצפוי  זכה  אילן 
הוכרז ♦6, ויניב זק זכה ב-12 לקיחות. קבוצת לובינסקי 
הרוויחה IMP 1 ושמרה על יתרונה. ביד הבאה פעל יניב 

זק באגרסיביות.

Board 23 Dealer South, Vul All
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סיקור תחרויות
30

West North East South
ישראל ידלין יניב זק דורון ידלין בר טרנובסקי

Pass
Pass 1♠ Pass 3♣
Dbl 4♦ Pass 4♥

Pass 4NT Pass 5♣
Pass 6♠ All Pass

 9-7) ברגן  שיטת  לפי   3♣ השיב  ודרום   ,1♠ פתח  צפון 
נקודות עם רביעייה בספייד). בשולחן השני החליט אילן 
ברקת (צפון) לסגור מיד ל-♠4, אבל יניב זק ראה בקלפים 
פוטנציאל רב יותר. הוא המשיך ב-♦4 (ספלינטר) ולאחר 

קיוביד של ♥4 משותפו התקדם לסלם.
ב-♠6 לכרוז שני מפסידים פוטנציאליים בסדרות המינור. 
 ,♦AK למשוך  ינסה  שמזרח  הייתה  הראשונה  התקווה 
אבל דורון ידלין הקשיב להכרזה (כולל ה-Dbl של שותפו 

.♣K – על ♣3) ובחר בהמשך מצוין בלקיחה השנייה

השלכת  שליטים,  הוצאת  של  בודד  סיכוי  נותר  כעת 
וחיתוך  גבוהים  הארטים  על  מהדומם  קלאבים  שלושה 
קלאב בדומם. כדי שכל זה יקרה ההארטים היו חייבים 
להתחלק 3-3 עם Q במערב. משזה לא התממש, הסלם 
של  ניצחונה  את  שביסס   IMP 13 של הפסד  עם  נכשל 
קבוצת לובינסקי. בבורד הלפני אחרון נפלו פכטמן-גינוסר 

בחוזה של ♥6 שהיה תלוי בעקיפה נגד ה-K בשליט.
כל זה הוביל לניצחון גבוה 39:85 לקבוצת לובינסקי, אבל 
התוצאה אינה חד-צדדית כפי שהיא נראית: לו התחלפו 
היו  הסלמים  ושני  בהארט  מכובדים  כמה  במקומותיהם 
שחוגגת  זו  הייתה  אורן  אפרת  קבוצת  לביצוע,  ניתנים 

בסוף התחרות.

איחוד  הרבים.  המשתתפים  ולכל  למנצחים  ברכות 
ויפה  חזקה  תחרות  ויצר  עצמו  את  הצדיק  המסלולים 

שבהחלט הלמה את גביע המדינה.

מחזיקי גביע המדינה 2013 (מימין): דן ישראלי, יובל לובינסקי, דורון ידלין, ישראל ידלין, אסף לנגי, אילן ברקת.

יום עיון למנהלי תחרויות – עדכון
יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 2-3 שהיה מתוכנן ל-3 ימים קוצר ליומיים ויערך בתאריכים: 1-2/11/2013. 

שופטים בדרגה 1, שלא היו ביום העיון שלהם, מוזמנים לתאם השתתפות בימי עיון אלה. 
המבחנים לקבלת הסמכה (דרגה 1 + 2) יערכו בשבת 2/11/13 בשעה 16:30. 

מועד המבחן לדרגה 3 יפורסם בהמשך.
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משחק סופי של 
הנשיא

ברידג‘ בבית הלבן (5)

חנן שר

ביצועיו הווירטואוזיים של ווילי במהלך המחצית הראשונה 
”אתה  ומישל.  ברק  של  מעיניהם  נעלמו  לא  הערב  של 
אמרה  מעלה“,  כלפי  לעברו  להביט  יכולה  שאני  מישהו 

רעיית הנשיא.
ב-8  יותר  גבוה  שאני  מפני  רק  ”זה  בכתפו.  משך  ווילי 
ס“מ, גבירתי. עם זאת, אכן השקעתי קצת עבודה בשיפור 
המשחק שלי, ותמיד אמרתי שהמחיר של שינוי המשחק 
שלך נמוך יותר מהמחיר של לא לעשות שום דבר בנוגע 

לזה“.
זה עתה חולקה היד הבאה. לפני תחילת ההכרזה שלחה 
הילי יד לארנק שלה, שהחל לזמזם, ושלפה ממנו אייפון. 
”ולד, איני יכולה לדבר כרגע“, היא אמרה לתוך השפופרת. 
”אתקשר אליך בהקדם האפשרי, כנראה בבוקר לפי שעון 

מוסקבה“.
היא לא הספיקה להניח את הטלפון ולהרים את קלפיה, 
יודעת  אני  ביבי,  ”כן  שוב.  צלצל  הארור  המכשיר  כאשר 
לא  היא  ושוב  לחכות“.  יצטרך  זה  אבל  בעזה,  קורה  מה 
בפעם  זמזם  כאשר הוא  הספיקה לא הניח את המכשיר 
ותמהה  המתקשר  בזהות  התבוננה  היא  השלישית. 
לתפקיד  מחוץ  הוא  חוסני,  להיות  יכול  לא  ”זה  לעצמה: 
בשיא  לשיחה  ענתה  היא  אבל  האחרון“.  האביב  מאז 
הביטחון: ”כן, מר מורסי, סלאם עלייכום. אני רואה שלא 
אני  הנשיאים.  אצלכם  שהתחלפו  מאז  המספר  את  שינו 
החול  בסופות  ניזוקו  לא  והספינקס  שהפירמידות  מקווה 

שהיו לאחרונה. נוכל לדבר על זה כשאתקשר בחזרה“.
הזה“,  המונח  את  מכירה  איני  בערבית]?  [מחר  ”בּוּכרה 
כמו  שזה  אומר  אתה  הבנתי.  ”אהה,  המשיכה.  היא 
של דחיפות.  בספרדית, אבל בלי אותה תחושה  מניאנה 

בסדר, שיהיה בּוּכרה.“
הפגין  הבאה,  היד  את  לשחק  סוף  סוף  התחילו  כשהם 

ברק הסקת מסקנות מבריקה.

Dealer West, Vul N/S
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West North East South
3♦ Dbl 5♦ 6♥

Pass Pass Pass

למד  שאולי  האגרסיבי  מהברידג'  טפח  חשף  ווילי 
מהמומחית שהוא טען שמעולם לא שיחק איתה ברידג', 
כאשר פתח בהכרזת Preempt של ♦3. הילי דחפה את 

ההכרזה גבוה עוד יותר, והחוזה הסופי היה ♥6.

שליטים  משך   ,♦A-ב זכה  ברק  בדיאמונד.  הוביל  מערב 
בשני סיבובים, חתך דיאמונד וגבה ארבע לקיחות בקלאב, 
כשהוא מסיים בדומם. עכשיו הוא הוביל את ה-J♠ מתוך 
הסיכויים  כל  כנגד  ולקוות  הזה  הקלף  את  להריץ  כוננה 
או  בספייד,  המכובדים  שני  את  מחזיק  במערב  שהאיש 

אולי מכובד אחד ביחד עם ה-9♠, ושהוא ינחש נכון.

!♠Q-כל התכנון השתנה כאשר הילי כיסתה עם ה
ברק עמד לשחק את ה-A. אבל הוא עצר. האם הראש של 
הילי היה במקום אחר, אולי באירועים ביפן ובסין – שם 
כבר היה בוקר – או אולי במשבר חדש שקשור לאנשים 
שני  רק  לה  שחילקו  ייתכן  האם  בטהרן?  האלה  ההזויים 

ספיידים, מלכה וקלף נמוך?
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הנשיא השליך את הרעיונות האלה בהבזק מחשבה אחד. 
פתאום הוא הבין שהילי שיחקה את ה-Q♠ משום שהיא 
הלקיחה  על  ויתור  בספייד.  המכובדים  שני  את  החזיקה 
הנוכחית יספק לו את הלקיחה ה-12! בביטחון מלא שהוא 
עושה את הדבר הנכון, הוא שיחק מידו קלף נמוך ופרש 
או  לעשות.  מה  לך  אין  אבל  הילי,  ”מצטער,  קלפיו:  את 
שתתני לי חיתוך והשלכה, או שתובילי ספייד שאני אריץ 

.“Making six .בדומם ♠T-אל ה
ולא  שלי,  הקלפים  את  לקפל  אוהבת  שאיני  יודע  ”אתה 
לבטח  אתה  ”אבל  אמרה.  היא  ב-2008“,  זאת  עשיתי 

צודק“.
ברק הנהן בחוכמה, אבל מישל כבר לא יכלה להתאפק: 

.“Yes we can! Yes we can!”

חידודי ברידג‘
יעקב וקס

(א) לפניך קלפי מזרח-מערב:

Dealer West, Vul None
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3
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♦
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KJ4
A9
AT6
AQJT3

כיצד תתנהל ההכרזה, ומה יהיה החוזה הסופי? תן הסבר מפורט לכל הכרזה!

.Dx2-של מזרח הוחלף ב DxA-(ב) ה
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KJ4
A9
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AQJT3

כיצד תתנהל ההכרזה הפעם?

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il
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משחק סופי – הטכניקה האלגנטית

חיים קלר ז“ל

דורש  הסופי  המשחק  טכניקת  יישום  נאמר,  שכבר  כפי 
ריכוז מרבי ותשומת לב לכל פיסת מידע.

קיבלתם יד עם 26 נקודות. האם יש מצב שמשחק מלא 
לא יבוצע? תשובה: כן!

 ♠
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West North East South
2♣ Pass 2♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

.♠Q-קלף ההובלה: 5♠ מצפון. דרום משחק את ה
ויש   ,♠K-ב זוכה  הוא  אז  יעכב.  לא  שהכרוז  מאליו  מובן 
הלקיחה  עם  ומה  מלמעלה.  בטוחות  לקיחות   8 כבר  לו 
אבל  החמישי,  והקלאב   ♥Q-ה ישנם  בדומם  התשיעית? 

איך מגיעים לשם? הכול חסום!
יודע  הכרוז  הדיאמונד?  סדרת  את  לפתח  לנסות  האם 
שלאחד המגנים יש 5 קלפים לפחות בספייד, ולכן מסירת 
לקיחה להגנה תביא בוודאות לכישלון החוזה: צפון-דרום 

יזכו ב-K♦ וב-4 לקיחות לפחות בספייד.
 ♦K-בתקווה קלושה שה ♦A-אז מה נשאר: לשחק את ה
ייפול? נסו לבצע את היד בעצמכם לפני המשך הקריאה!
בין  הספיידים  וחלוקת  בדרום   ♦K-ה עוד  כל  פתרון: 
בעזרת  החוזה  את  לבצע  ניתן   ,5-4 היא  המתנגדים 

הטכניקה האלגנטית של המשחק הסופי.
הקלפים  כל  את  משחק  הכרוז   ♠K-ב הזכייה  לאחר 
החסימות  את  ומשחרר  ובקלאב  בהארט  שלו  הבכירים 

בסדרות אלה. זהו מצב הקלפים:
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עדיין אין דרך להגיע לדומם, אבל צפון-דרום יכולים לעזור. 
את צפון-דרום לגבות  ה-T♠ ומזמין  עם  הכרוז יוצא מידו 

ארבע לקיחות בספייד!
שלו,  בספיידים  בשמחה  יזכה  צפון  מבריק!  מהלך  איזה 
ואז ייקלע בניגוד לרצונו למשחק סופי. אם ישחק הארט – 
ייתן לכרוז את ה-Q♥, ואם ישחק דיאמונד – הכרוז יקבל 

את העקיפה.
עדיף להגנה שדרום יקבל את היד בשלב מסוים עם ה-6♠ 
היות  העקיפה.  את  הכרוז  ינסה  אז  גם  דיאמונד.  וישחק 

שה-K♦ בדרום, החוזה עדיין יבוצע.

תהיה  שלכרוז  כדי  חיוני  היה  הסופי  שהמשחק  לב  שימו 
דרך  כל  בדיאמונד.  העקיפה  את  לבצע  הזדמנות  בכלל 
 29 על  שהחוזה,  לכך  מביאה  הייתה  אחרת  משחק 

נקודותיו, היה נכשל.

לזכרו של חיים קלר ז“ל
הברידג‘  ירחון  במערכת  לנו  היה  לא  האחרונות  בשנים 
של  בזכותו  זאת  וכל  לפרסום,  בחומר  מחסור  של  מצב 
מורה לברידג‘ מרמת גן שהעביר אלינו מדי חודש שפע של 
הגנה,  היד,  משחק  בברידג‘:  אפשרי  נושא  כל  על  מאמרים 
הכרזה, בעיות בקלפים פתוחים או סתם סיפורים מעניינים 

על ברידג‘.
חיים ידע תמיד לבחור ידיים מרתקות ולהסביר את המשחק 
בצורה חיה ומעניינת. עם זאת, כמות החומר הייתה כה רבה 
מהמאמרים  וחלק  הכול,  לפרסם  באפשרותנו  היה  שלא  עד 
ז“ל  קלר  חיים  זאת,  למרות  רבים.  חודשים  המדף  על  חיכו 
המשיך לשקוד על הכנת חומר חדש ממיטת חוליו ותמיד בדק 

את המאמרים הקודמים שלו לפני פרסומם.
בשבוע האחרון של ספטמבר הגיעה אלינו הידיעה המעציבה 
על פטירתו. אך קולו טרם נדם: חיים השאיר אחריו מאמרים 
תוכלו  הקוראים  ואתם  פורסמו,  שטרם  ברידג‘  על  רבים 

ליהנות מהם בחודשים הקרובים. 
הנה אחד המאמרים האחרונים של חיים קלר, שהגיע אלינו 

ב-2 בספטמבר 2013.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוקטובר 2013
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

דצמבר 2013נובמבר 2013אוקטובר 2013
5 – 1

12 - 11

26 - 25

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

ליגה א' (רעננה) וליגה 
ב' רעננה וצפון

ההשתתפות לפי תכנית 
פרטנית שתשלח לקפטני 

הקבוצות

ליגות לקבוצות 
ההשתתפות לפי תכנית 

פרטנית שתשלח לקפטני 
הקבוצות

9 - 8

17

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית

14 - 13

21 - 20

28 - 27

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
למועדונים

ליגות – פליי-אוף 
ופיינל-פור

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר 2013 – דצמבר 2013

הודעות מועדונים

מועדון הברידג'
"הקאנטרי חולון" מזמין לתחרות
בת 2 מושבים, 18 חלוקות ידיים בכל מושב.

התחרות תתקיים ביום שבת 5 באוקטובר 2013
בשעה 16:00 ברח' הלוחמים 12 חולון (ליד משרד הרישוי).

מנהל התחרות: יריב בראודה
***גביעים מהודרים , חניה בשפע, קפיטריה עשירה.***

דמי השתתפות 80 ₪ (ביום התחרות) לשחקן
לנרשמים עד ה- 28.9.13, דמי השתתפות 70 ₪ בלבד.

רועי טושר 050-9033355
משרדי הקאנטרי 03-5041486

מועדון  הברידג'  כפר סבא
מזמין אתכם לתחרות ארצית

בת מושב אחד 30 חלוקות ידיים.
התחרות תתקיים ביום שלישי 22/10/2013 בשעה 20:00

בבית ההתאגדות ברעננה: 
רח' יערה 27 רעננה (מתחם הכדורת).

נקודות אמן ארציות
פרסים בסך כולל של 1,200 ₪ 

מספר מקומות מוגבל — הרישום מראש חובה
יריב בראודה: 052-3929134

מועדון הברידג' מושבות שמריהו
מזמין אתכם לתחרות ארצית

בת 2 מושבים, 18 חלוקות ידיים בכל מושב.
התחרות תתקיים ביום שישי 18/10/13 בשעה 10:00

בבית וייל - רחוב הנוטע כפר שמריהו.
דמי השתתפות 75 ש"ח לשחקן. גביעים יחולקו למנצחים.
מנהל תחרות: אילן שזיפי. כיבוד קל ושתיה חמה חופשיים

מספר מקומות מוגבל — הרישום מראש חובה
אצל ידלין דורון - 052-3933453

מועדון הברידג' קרית אונו
מזמין אתכם לתחרות ארצית

בת 2 מושבים, 18 חלוקות ידיים בכל מושב.
התחרות תתקיים ביום שני 28/10/13 בשעה 18:30

ברח' וינגייט 9, ק. אונו.
דמי השתתפות 75 ש"ח לשחקן

גביעים יחולקו למנצחים.
מנהל תחרות: שירי פאור

מספר מקומות מוגבל — הרישום מראש חובה

שירי פאור - 054-7999781
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דדרגות

רשימת מקבלי תואר חדש ביום 4.9.2013

 רב אמן כסף 
גולדברג כרמן - כיכר המדינה ת"א 

רב אמן ארד 
ישראלי דן - סביון-קרית אונו 

רב אמן 
וייסמן דוד - חיפה/כרמל 

אמן זהב 
שפוצ'ניק גרש - זכרון יעקב 

אמן כסף 
ובר זאב - אבן יהודה 

מרדלר קרביץ ענת - רמת גן 

אמן ארד 
תורג'מן ארי - אשדוד 

אמן 
להב חנה - מושבות-שמריהו 

סגן אמן כסף 
גרזון יהודית - רקפת קרית טבעון 

גלסברג נדל לזלי - רעננה 
מעוז בני - ויצו-נוה יוסף 

דוד דבי - ראשון לציון 
גיא ישראל - רחובות 

דיקפואה פייר - נס ציונה 

סגן אמן 
שינה סילביה - ספורט + חולון 
זלבסקי רבקה - רמת השרון 

דונצ'ס דוד - כרמיאל 
לנקביץ' זופיה - חיפה/כרמל 
סידר יהודית - חיפה/כרמל 
לפר רימה - קריות/חיפה 

פורגס שרי - "הרץ" חיפה 
אבני אבי - השרון 

אנג'ל שלי - השרון 
כץ פז - השרון 

רמלר גלעד - השרון 
שגיא יהודה - השרון 

מורג שי - אביבים 
רוזנברג דוד - אביבים 

הראל אתי - מושבות-שמריהו 
אלישיב  מירה - בית בלגיה י"ם 

וקסלר דן - לב חולון 
רובין דורית - סביון-קרית אונו 

ויכמן חיים - בית מכבי ראשל"צ 
סילנר יצחק - בית מכבי ראשל"צ 

רסקין מרק - אשדוד 

מנצחי גביע המדינה - קבוצת לובינסקי יובל בהרכב:
לובינסקי יובל, ישראלי דן, ידלין ישראל, ידלין דורון, אילן ברקת ואסף לנגי.

במקום השני - קבוצת אורן אפרת בהרכב:
אורן אפרת, זק יניב, ברנר אילנה, גינוסר אלדד, פכטמן רון, טרנובקי בר.

במקום השלישי - קבוצת שטרן לוי בהרכב:
שטרן לוי, אורמן ליאור, פישר לוטן, שורץ רון, ליבסטר בני ואילן כהן.

מקום ראשון - גביע המדינה, קבוצת לובינסקי
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the meaning of the opponent’s bids. Had you 
done this, someone would be telling you to take 
the card back, as it is not your lead. 
Anyway, the tournament director arrives and he 
really doesn’t need any explanations. He has 
seen this situation so many times, that he wishes 
he had one NIS for each time it has happened – 
he would be pretty rich by now.
Now let’s assume you are the player originally 
supposed to be declarer. The ♠9 will be on your 
right, and the director will explain your options. 
You must choose one out of the following five 
options: 

1. Accept the lead, and put down your 
cards as dummy.

2. Accept the lead, let your partner 
put down the dummy and then play 
the hand, starting with the ♠9 on 
your right.

3. Reject the lead, then insist that a 
spade is led from your left. (The 
♠9 shall return to the hand of the 
defender who led out of turn).

4. Reject the lead, then insist that a 
spade is not lead from your left. 
(Again, the ♠9 shall return to the 
hand of the defender who led out 
of turn).

5. Reject the lead and allow your 
LHO to lead whatever he wants. 
However, the ♠9 shall remain on 
the table as a penalty card. 

Aside recommendation to my fellow directors: 
According to my experience, when I tell a 
player that he has five choices, by the time 
I get to number four, number one is ancient 
history, number two is medieval history and 
number three is fading fast… so I find it is 
more effective and easier to understand to 
tell a player that he has two choices – accept 
or reject the lead. Afterwards I break it down 
to choices within these two alternatives.

Since it is difficult to make a good choice on 
the spur of the moment, I strongly recommend 

that you acquaint yourself with these five 
options, so that when the situation arises, 
you will be in a much better position to make 
the best decision.
What should you be taking into account? 
Here are some points for consideration:
If you are playing with a weaker partner, 
maybe you will feel more confident if you play 
the hand  (the Hideous Hog). However, if you 
feel that your partner is better than you (not 
too many of these around), then it may be 
better if he plays the hand. 
Which hand should go down on the table? 
Usually it is better for the declarer that the 
weaker hand is visible.
Is the lead a singleton? Then you may not 
want that suit played at all, since you may run 
into early ruffs. Reject the lead and insist on 
another suit being led.
If you have AQ in the suit which was led out 
of turn, you may have a chance of a “free 
finesse”. It may be advantageous to reject 
the lead and insist on the same suit being led 
from your left.
If you have a singleton in the suit which was led 
out of turn, it may be advantageous to accept 
the lead, as your partner (who hopefully has 
the AQ tenace) will be the last to play to the 
first trick. You still have to decide which of you 
will put down the dummy.
Another point which should be taken into 
account, is that if you insist that another suit 
is led from your left, that opponent cannot 
switch to his partner’s suit as long as he 
retains the lead. This could turn out to your 
advantage.

The Laws of Bridge state that it is perfectly 
legitimate and sportsmanlike to enforce 
the laws, thereby taking full advantage of 
errors by the opponents. Therefore I strongly 
recommend that you get acquainted with 
your options now, rather than having to make 
a hasty decision on the spur of the moment, 
with the tournament director breathing down 
your back.
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Brian Zietman

 The following letter was received by the chief 
editor of our bridge magazine on September 5th, 
2013:

Dear Brian,

I just want you to know that last month’s article which 
you wrote on the laws of claiming tricks was perfectly 
on time. The day that I read it, I played an evening 
of bridge and the situation you described took place. 
The details are unimportant, but after the club director 
made his decision (and took me aside afterwards to 
explain my error) I went back to your article and 
learned the subject in detail. Had it not occurred that 
evening, I might have remembered the general details 
of your article, but the proper rule would not have 
been engraved in my memory. Thanks for the good 
articles.

Ben Stern, Haifa.  

Here is my prompt reply:

Hi Ben,
Thanks for the compliments. I am pleased that you 
read my articles. I have written only one other article 
on the laws of bridge (I am attaching the one I wrote 
a couple of years ago), but you have prompted me to 
write some more. As a result, I have started preparing 
another one called “Don’t be a Dummy!”, which will 
be published in a couple of months.
Happy New Year to you.

Best wishes
Brian, http://www.jerusalembridge.com

So this month’s article once again deals with 
the Laws of Bridge.

Ask any tournament director what is the most 
common reason he is called to a table, and 
you will invariably get the reply “Opening lead 
out of turn”. The reason is quite clear. You are 
busy thinking what lousy cards you have been 
receiving all session and how can you do well 
when you have such lousy cards. Then you are 
disturbed by the noise coming from an adjacent 
table, and you hear the auction: 1♦-1♥-2♥-3♥-4♥. 
You lead your obvious singleton ♠9, and the roof 
crashes in: TOURNAMENT DIRECTOR!!!
Oops! The first ♥ bid came from your left, not 
your right, and you have just made an opening 
lead out of turn.
The correct procedure should have been that 
you lead your card face down, giving your 
partner the chance to ask questions regarding 

Take Me 
to Your 
Leader
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לפרטים והרשמה:
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www.bridgeredsea.com
e-mail: birmand@inter.net.il
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נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

100,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

הכוללות שני סופי שבוע.
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