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שלום חברים,

חודש נובמבר הגיע וכמידי שנה אנו מתחילים ברישום החברים להתאגדות 
מהטבה  ייהנו  למשפחה  שיצטרפו  חדשים  חברים  השנה  כשגם   2016 לשנת 
ספרו  אז  שווה  )בהחלט   .2015 ו-דצמבר  נובמבר  בחודשים  חינם  חברות  של 

לחבריכם שלא יפספסו את ההזדמנות(. 

במחיר של 10 ₪ בחודש בסה"כ )120 ₪ לשנה( או כמו שאנו אוהבים לדמות – במחיר של כוס קפה פעם בחודש, 
תוכלו ליהנות מחברות בהתאגדות שתקנה לכם שלל הטבות:

• ביטאון מקצועי, מהודר וצבעוני שבו 56 עומדים מלאים בתוכן מעניין ומגוון, 	
• לוח שנה מהודר המרכז את כל אירועי הברידג' המרכזיים, 	
• אפשרות לצבור נקודות אמן ולעלות בסולם הדרגות, 	
• קורסים במחירים מסובסדים לשחקני תחרויות במועדונים המשתתפים בפרויקט,	
• אפשרות להשתתף בפסטיבל הבינלאומי הפתוח ובתחרויות ההתאגדות המרכזיות,	
• שירותי מחשוב מתקדמים,	
• אפשרות להצטרף לרשימת תפוצה ולקבל עדכונים הישר אל תיבת המייל שלכם ועוד.	

מעבר לרשימה מכובדת הזו, מעל הכל והכי חשובה בעיניי היא העובדה כי החברות בהתאגדות מחזקת את 
ולטיפוח נבחרות  ולדאוג לרווחת השחקן, לרווחת המועדונים  ומאפשרת להתאגדות להמשיך  משפחת הברידג' 
ייצוגיות שמביאות לנו הרבה כבוד ומחזקות את מעמד ענף הברידג' אל מול המוסדות בארץ ובעולם וכן בתודעה 

הציבורית. 

אנו קוראים לכם לחדש את חברותכם בהתאגדות ולצרף גם את חבריכם למעגל חברי ההתאגדות. הברידג' חשוב 
לכולנו – בואו נחזק את הענף שכה יקר לליבנו. 

כפי שהבטחנו, בחודש אוקטובר החלה הנהלת ההתאגדות בסיורים במועדונים השונים ברחבי הארץ. במסגרת 
הסיורים כבר ביקרנו במספר מועדונים, פגשנו שחקנים, סיפרנו בקצרה על פעילות ההתאגדות אך בעיקר הגענו 
על מנת לשמוע פידבק , רעיונות ולענות על שאלותיכם. אנו לומדים המון מהמפגשים הללו ומעודדים מהפידבקים 
שאנו מקבלים מכם. אנו רואים בשיח הישיר עמכם חשיבות רבה ודנים בנקודות לשיפור במלוא הרצינות. תודה רבה 

לכולכם על שיתוף הפעולה.

בחודש נובמבר חלקנו יבלה בסבב נוסף של הליגות לקבוצות ובנוסף נהנה בפסטיבל הברידג' הבינלאומי 
באילת, בהנהלת דוד בירמן, שבמהלכו תתקיים גם תחרות סימולטנית ארצית בערב, כמדי שנה. 

הקפידו להתעדכן במודעות ההתאגדות המופיעות בעמודים האחרונים של כל ביטאון. כמו כן, תוכלו למצוא קישור לדפי 
ההתאגדות ומידע בנושאים שונים באתר ההתאגדות www.bridge.co.il ולהתעדכן בעמוד הפייסבוק של ההתאגדות.

אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות לקידום הענף. 

Gilado.bridge@gmail.com תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות תיבת המייל שלי

או באמצעות עמוד הפייסבוק  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר וחברי ועד העמותה
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♥K :חוזה: ♠4. קלף ההובלה

West North East South

Pass Pass Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

החוזה ♠4 – עלינו לזכות ב-10 לקיחות.
קלף ההובלה: K♥ – גבוה מרצף.

מפסידים: בידנו 5 מפסידים: שלושה ב-♣ ושניים ב-♥.
באמצעות  משני מפסידים  להיפטר  המשחק: נוכל  תכנון 

השלכתם על שני קלפים גבוהים בדיאמונד.
דרך המשחק: נזכה ב-A♥. נמשוך שליטים כנדרש ונזכה 

.♦K-ב
כלל  בדרך  הידיים,  בשתי  מכובדים  יש  שבה  בסדרה 
נשחק קודם את המכובדים "מהיד הקצרה" )היד שבה 

יש פחות קלפים בסדרה(.
ניתן לראות שאם נשחק קודם A♦ ואז K♦, לא נוכל יותר 

להיכנס לדומם כדי ליהנות משתי לקיחות נוספות ב-♦.
ועל ה-QJ♦ נשליך   ♦A-ניכנס לדומם עם ה  ♦K-לאחר ה

שני מפסידים ונבצע את החוזה.
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תרגול משחק היד ללא שליט

מוטי גלברד

קרוז מאורגן אל איי 
האוקיאנוס ההודי

18 ימים - מאוריציוס - סיישל - 
מדגסקר - ראוניון

יציאות מובטחות: 21.1.16, 18.2.16

אוסטרליה וניו זילנד

 כולל 12 לילות שיט באוניית פאר
20 ימים - יציאה: 12.12.15
21 ימים - יציאה: 28.1.16
19 ימים - יציאה: 19.2.16

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים - כולל 8 ימי שיט 
בנהר המקונג

יציאה מובטחת בתאריך:  
10.12.15 )חנוכה(

הוואי

יפן

15 ימים - כולל 8 ימי שיט 
באוניית תענוגות

יציאה מובטחת בתאריך: 23.11.15

16 ימים 
בתקופת פריחת הדובדבן

יציאה מובטחת בתאריך 25.3.16

חוגגים סילבסטר
בנהר הריין

7 או 9 ימים - מתחילים את השנה 
האזרחית החדשה בשיט נהרות קסום
יציאה מובטחת בתאריך: 28.12.15

חוגגים סילבסטר 
בנהר הדנובה

7 ימים - מתחילים את השנה 
האזרחית החדשה בשיט נהרות קסום
יציאה מובטחת בתאריך: 29.12.15

קובה לעומק

קוסטה ריקה 
ושיט בקריביים

יפן

קרוז מאורגן אל מרכז 
אמריקה ותעלת פנמה

שיט בנהר הריין בתקופת 
שווקי חג המולד

12 ימים - כולל האי הקריבי 
ג'אמייקה וקרוז סובב קובה

יציאות בתאריכים: 19.12.15, 26.3.16

16 ימים - כולל 5 לילות שיט 
באוניית פאר

יציאות בתאריכים: 5.12.15, 20.1.16

15 ימים 
 כולל 6 לילות קרוז

יציאה בתאריך: 17.5.16

14 ימים - מיאמי - גרנד קיימן - קולומביה 
- קוסטה ריקה - פנמה - מקסיקו

יציאה מובטחת בתאריך: 29.11.15

6 ימים - בספינת הנהר 
Amadeus Royal

יציאה מובטחת בתאריך: 13.12.15

לפלנד והזוהר הצפוני

שיט למזרח הרחוק

יפן

חוגגים פסח 
בשיט קסום בנהר הסיין

דרום אמריקה

הולנד ובלגיה 
בספינת נהר

14 ימים - קרוז מאורגן 
באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 24.2.16

18 ימים - סינגפור, תאילנד, ויטנאם, 
הונג קונג

יציאות מובטחות בתאריכים: 3.12.15, 11.2.16

17 ימים 
 כולל האלפים היפניים ו-6 לילות קרוז

יציאה בתאריך: 15.5.16

8 ימים 
מפריז לנורמנדי בספינת נהר
יציאה בתאריך: 21.4.16

23 ימים - כולל 14 לילות 
שיט באוניית פאר

יציאות בתאריכים: 1.1.16, 26.2.16

9 ימים - כולל תערוכת 
פרחי הצבעוני בקוקנהוף

יציאה מובטחת בתאריך: 26.3.16

18 ימים - כולל 6 לילות קרוז 
וביקור במצעד המנצחות

יציאה מובטחת בתאריך: 30.1.16

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים 
מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי
יציאה מובטחת בתאריך: 24.2.16

דרום אמריקה
והקרנבל בברזיל

לפלנדיפן מדגסקר

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לפרטים נוספים: 03-5651152
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אם  גם  והיגיון.  מחשבה  על  מבוסס  הברידג'  משחק 
"מובן  כל-כך  הוא  מסוים  שמהלך  לכם  נדמה  לפעמים 
מאליו" עד כי לא תרצו לבחון כל אפשרות אחרת, עדיין 
כדאי לחשוב בצורה הגיונית ולבדוק אם המהלך הזה אכן 

יעזור לכם לבצע את החוזה.

נתחיל בשתי בעיות בשלב ההכרזה:

Dealer North, Vul N/S
South

♠
♥
♦
♣

73
96
842
AK8654

West North East South

1♠ Pass ?

שהיריב  לאחר  תכריזו  מה   .1♠ פתח  המחלק  שותפכם 
?Pass מצד ימין הכריז

תשובה: 1NT. בידכם 7 נקודות )משיב חלש( עם 6 קלפים 
ב-♣. אתם רוצים להכריז את סדרתכם הארוכה, אך ידכם 
אינה עומדת בדרישות להכרזת סדרה חדשה בגובה 2 
הכוללות 10+ נקודות גבוהות. אין מה לעשות. לא נטעה 
את השותף ונציג יד חזקה בהרבה ממה שיש לנו, אלא 
שהשותף  לאחר  אגב,   .1NT חלופית-  בהכרזה  נבחר 
פתח ♠1NT ,1 היא ההכרזה היחידה המתאימה למשיב 

חלש שאין לו התאמה ב-♠.

בסיבוב הבא של המכרז מתעוררת בעיה נוספת:

Dealer North, Vul N/S
South

♠
♥
♦
♣

73
96
842
AK8654

West North East South

1♠ Pass 1NT

Pass 2NT Pass ?

מה אומרת הכרזת השותף 2NT? מה תכריזו כעת?

מלא  למשחק  הזמנה  הכרזת  היא   2NT תשובה: 
יד מינימלית )עד  המתארת 18-17 נקודות גבוהות. עם 
14 נקודות( השותף היה מכריז Pass על 1NT. בתגובה 
מינימלית  יד  עם   Pass להכריז  עליכם  הזמנה  להכרזת 
למשחק  ולהעלות  נקודות(   7-6( הקודמת  להכרזתכם 

מלא עם יד טובה יותר.

מינימלית?  יד  זו  האם  גבוהות,  נקודות   7 ברשותכם 
ערכן של ידיים בברידג' לא נקבע אך ורק לפי מספר 
חשיבות  יש  החלוקתיים  לגורמים  הגבוהות.  הנקודות 
חזקה  שישייה  מחזיקים  אתם  הנוכחי  במקרה  עצומה. 
בקלאב אשר עשויה להוות מקור ללקיחות רבות בחוזה 
ללא שליט. מקובל להוסיף "נקודות אורך" עבור סדרות 
פי  על  לפחות.  מכובדים  שני  בהן  שיש  חזקות  ארוכות 
והיא   ,)7 )ולא  נקודות   9 שווה  ידכם  זו,  ספירה  שיטת 

.1NT נמצאת בחלק העליון של טווח הנקודות להכרזת

.3NT ההחלטה הנכונה היא להעלות למשחק מלא

ומה עם סדרת הקלאב – לא כדאי להכריז ♣3?

תוביל  לא  היא  אבל   ,Pass על  עדיפה   3♣ של  הכרזה 
חלשה  יד  לכם  שיש  יבין  כנראה  השותף  רחוק.  אתכם 
אתכם  להשאיר  עלול  והוא  ארוכים,  קלאבים  עם  מאוד 
ב-♣3. המטרה האמיתית של המכרז היא משחק מלא – 

ולשם צריך להגיע אם הקלפים מצדיקים זאת.

הימנע ממשחק אוטומטי
רם סופר



לומדים ברידג’
7

ניתן לראות כי במהלך הכרזה זה דרום הכריז פעמיים 
אינה  זו  תופעה  ב-♣.  קלפים   6 שבידו  פי  על  אף   NT
והכינויים  הסדרות  בין  ברורה  היררכיה  קיימת  מקרית. 
מלא  למשחק  כל  ראשית  שואפים  אנו  במכרז  השונים. 
במייג'ור, ואם הדבר בלתי אפשרי – המטרה הבאה היא 
משחק מלא ללא שליט. סדרות המינור נדחקות לסדר 

העדיפות הנמוך ביותר.

עד כאן על ההכרזה. כעת נעבור לשלב הביצוע:
♠
♥
♦
♣

AT642
AK3
AQ9
J2

♠
♥
♦
♣

73
96
842
AK8654

♥J :3. קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South

1♠ Pass 1NT

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-J♥ נגד החוזה 3NT. תכננו את המשחק!

ספירת  הוא  שליט  ללא  משחק  בתכנון  הראשון  הצעד 
הלקיחות הבטוחות.

יש לכם ארבעה אסים ובנוסף K♣ ו-K♥ – בסך הכול 6 
לקיחות בטוחות.

מאיזו סדרה תנסו לפתח את הלקיחות החסרות?

כמובן שמהסדרה הארוכה – ♣, הרי בגלל סדרה חזקה 
את  ולהכריז  השותף  להזמנת  להיענות  החלטתם  זו 

המשחק המלא.

?♥K-איזה קלף תובילו לאחר שזכיתם ב

מומלץ להוביל J♣ מהדומם לפי הכלל – גבוהים מהיד 
הקצרה תחילה.

מזרח מכסה את ה-J♣ עם ה-Q♣. מה תעשו כעת?

מי שיפעל  בו.  ייפלו  רבים  מונח המוקש ששחקנים  כאן 
בצורה עיוורת לפי הכלל "כסה תמונה בתמונה" וייקח את 
ה-Q♣ עם ה-K♣ )או ה-A♣( לא יוכל לבצע את החוזה. 

מדוע?

כך  לשם  ה-♣,  בסדרת  לקיחות  לפתח  היא  מטרתנו 
נהיה חייבים למסור לקיחה אחת למתנגדים )אנו מקווים 

שחלוקת הסדרה היא 3-2(. 

תהיה  לא  לקיחה,  נמסור  מכן  ולאחר   ♣AK נשחק  אם 
לנו דרך להגיע לקלאבים הזוטרים שהוגבהו. לפיכך עלינו 
בהזדמנות  למסור  חייבים  שאנו  הלקיחה  את  למסור 
הראשונה ולשמור על קשר בין היד לדומם. מהלך מסוג 

.)duck( זה קרוי בשפה המקצועית התחמקות

כעת נתבונן ביד המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

AT642
AK3
AQ9
J2

 

♠
♥
♦
♣

Q8
JT854
JT76
73

♠
♥
♦
♣

KJ95
Q72
K53
QT9

 ♠
♥
♦
♣

73
96
842
AK8654

 

אם דרום מכסה את ה-Q♣ עם ה-K♣ וממשיך ב-A♣, ידו 
של הכרוז "מתה" וסדרת הקלאב יורדת לטמיון.

לזכות  מזרח  של   ♣Q-ל מרשה  דרום  אם  זאת,  לעומת 
בסיבוב הראשון )לאחר שזכה ב-K♥ בלקיחה הראשונה(, 
הוא יוכל לזכות בדומם בכל חזרה ולהמשיך משם ב-♣ 
הקלאבים  את  מוציאים  אשר   ♣AK ישחק  כעת  נמוך. 
הנותרים מידי המתנגדים. בשלוש הלקיחות הבאות יזכה 

הכרוז עם ה-865♣ ויבצע את החוזה.

9 הלקיחות שהכרוז יזכה בהן: חמש ב-♣, שתיים ב-♥, 
אחת ב-♠ ואחת ב-♦.
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)א( החלפת סדרה: החלפת סדרה בגובה 1 תבטיח לפחות 
תבטיח   2 בגובה  סדרה  החלפת  נקודות.  ו-9+  רביעייה 
לפחות חמישייה ו- 10+ נקודות. כיוון שהכרזת האוברקול 
מוגבלת עד 16 נק’ , אין כל טעם, במצב של חוסר התאמה, 
אוברקול  מכריז  השותף  אם  כמו-כן,  נק’.   0-8 עם  לענות 
בגובה 1, צריך לקחת בחשבון שהוא יכול להיות עם פחות 
מפתיחה )כאמור יכולות להיות לו גם רק 9 נק’( ולכן, במצב 

של חוסר התאמה, עלינו לענות עם 9 נק’ לפחות.
לדוגמא:

)1(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♣ 1♥ Pass 1♠

אנחנו
♠
♥
♦
♣

KJ73
4
A9642
Q75

לנו  שאין  כיוון  נקודות.  ו-9+  רביעייה  מראה   1 הכרזת 
מספיק נקודות להראות גם את החמישייה בדיאמונד וגם 
את הרביעייה בספייד נעדיף להראות את סדרת המייג’ור.

)2(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♥ 1♠ Pass 2♣

אנחנו
♠
♥
♦
♣

K4
J3
AK52
KQ764

2 מראה חמישייה הכרזת 
ו- 10+ נקודות. הכרזה זו מחייבת את השותף לענות. 

)3(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♦ 1♥ Pass Pass

אנחנו
♠
♥
♦
♣

A7632
4
K642
432

)אם  עונים!  לא  השותף  עם  התאמה  וללא  נקודות   7 עם 
נקודות(.  9 לפחות  שבידנו  יחשוב  השותף   1 נכריז 

  :NT ב. הכרזת
לדוגמא:

)4(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♦ 1♥ Pass 1NT

אנחנו
♠
♥
♦
♣

KQ3
4
AJ962
J875

אם  סיכוי למשחק מלא  יש  נקודות   11 בידנו  מאחר שיש 
לשותף 14 או יותר נקודות. מצד שני, יתכן שלשותף רק 9 
נקודות ולכן נסתפק בהכרזת 1NT המראה 9-12 נקודות.

)5(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♣ 1♠ Pass 2NT

אנחנו
♠
♥
♦
♣

J3
KQ64
K752
A64

מלא.  משחק  שיש  בטוח  לא  עדיין  אך  נקודות   13 בידנו 
נזמין את השותף ע”י הכרזת 2NT ונראה 13-14 נקודות. 

לא ניתן להכריז

הכרז ומשול

תשובות לאוברקול בגובה 1
אילנה לונשטיין

אין  כאשר  נקודות.   9-16 מבטיח   1 בגובה  אוברקול 
כי  נקודות לפחות   9 בידנו התאמה עלינו לענות עם 

עם פחות אין סיכוי למשחק מלא.
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מבטיחה   2 בגובה  חדשה  סדרה  שהכרזת  משום   2
חמישייה.

)6(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♥ 1♠ Pass 3NT

אנחנו
♠
♥
♦
♣

32
KJ104
AQ32
AQ4

יד  עם  מלא.  משחק  יש  שלבטח  כך  נקודות   16 בידנו 
.3NT-מאוזנת ועוצרים טובים בסדרת הפותח נקפוץ ל

ג. תמיכה בשותף: כאשר בידנו התאמה בסדרת השותף 
ניתן להוסיף נקודות חלוקה )גם לנו וגם לשותף שהכריז 
אוברקול( ולכן ייתכן שנגיע מ- 25 למשחק מלא עם פחות 
מ-25 נקודות גבוהות. מסיבה זו נתמוך בשותף אפילו עם 
6 נקודות. נתמוך בשותף בגובה 2 עם 6-10 נקודות. עם 
11+ נקודות נכריז קיו ביד )הכרזת סדרת הפותח( על מנת 

לברר איזה אוברקול השותף הכריז.
נכריז קיו-ביד עם 11+ נקודות מאחר שאם השותף הכריז 
נמוך  בחוזה  להשאר  נרצה  נקודות(   9( חלש  אוברקול 

בגובה 2.
דוגמאות:

)7(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♣ 1♥ Pass 2♥

אנחנו
♠
♥
♦
♣

A4
Q32
9863
J642

עם  אך  פאס,  מכריזים  היינו  התאמה  בידנו  הייתה  לולא 
נקודות.   6-10 לשותף  ונראה   2 בגובה  נתמוך  התאמה 
לא  או  מלא  למשחק  להגיע  סיכוי  יש  אם  יחליט  השותף 

.)Pass במידה שלשותף אוברקול מינימלי, עליו להכריז(

)8(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♦ 1♠ Pass 2♦

אנחנו
♠
♥
♦
♣

A63
KQ64
42
Q763

התאמה.  ומבטיחה  נקודות   +11 מראה  קיו-ביד  הכרזת 
עלינו לברר עם כמה נקודות הכריז השותף אוברקול )אם 

.)2 לשותף אוברקול מינימלי עליו להכריז כעת 

)9(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♦ 1♠ Pass 2♦

אנחנו
♠
♥
♦
♣

A632
KQ4
A2
8642

 13 עם  נקודות.   11 מינימום  מבטיחה  קיו-ביד  הכרזת 
תלוי  זה  מלא.  למשחק  שנגיע  בטוח  לא  עדיין  נקודות 

במספר הנקודות של השותף.

)10(
פותח אוברקול משיב אנחנו

1♣ 1♦ Pass 1 ♠

אנחנו
♠
♥
♦
♣

K642
32
KQ3
A752

ולמצוא  לנסות  עדיף  השותף  בסדרת  ההתאמה  למרות 
את  )שמחייב   1 להכריז  נעדיף  ולכן  במייג’ור  התאמה 
נוכל  במייג’ור  התאמה  נמצא  לא  אם  לענות(.  השותף 

.NT-לשחק במיינור או ב



לומדים ברידג’
10

“להיזהר”.  צריך   1 בגובה  לאוברקול  בתשובות  לסיכום, 
הואיל והשותף אינו מבטיח פתיחה, ייתכן שבידו 9 נקודות. 
לעומת זאת אוברקול בגובה 2 מבטיח 12-16 נקודות ולכן 
התשובות הן כמו תשובות לפתיחה. בירחון הבא – הכרזה 

שנייה של מכריז האוברקול.

כעת נסו לתרגל,
1, שותפכם הכריז אוברקול ♥1. מה תכריזו  הפותח פתח 

כתשובה לשותף?

פותח אוברקול משיב אנחנו

1♣ 1♥ Pass ?

321
♠
♥
♦
♣

K642
K1063
K762
4

♠
♥
♦
♣

65
32
KJ42
AQ642

♠
♥
♦
♣

KJ62
2
KQ7642
32

654
♠
♥
♦
♣

AK63
765
43
8763

♠
♥
♦
♣

KJ4
4
Q1098
AKJ32

♠
♥
♦
♣

KQJ63
4
8643
432

תשובות
1

 1♠ אך  נקודות   9 עם  דיאמונד   2 להכריז  ניתן  ♠1 - לא 
אפשרי ועדיף. הכרזה זו מבטיחה רביעייה ו- 9+ נקודות.

2
1NT - 10 נקודות ועוצרים בסדרת הפותח מספיקים כדי 
להכריז 1NT שמבטיח 9-12 נקודות. איננו חייבים עוצרים 

בכל הסדרות אלא רק בסדרת הפותח )קלאב(.

3
♣2 - לאחר ההתאמה, ידנו שווה 12 נקודות. נכריז קיו-ביד 
יותר.  על מנת לברר האם השותף באוברקול מינימלי או 

הכרזה זו מבטיחה התאמה ולפחות 11 נקודות.

4
Pass - עם 6 נקודות וללא התאמה לא ניתן לענות לשותף.

5
2NT - עם 14 נקודות עלינו להזמין  את השותף למשחק מלא. 
 NT להכריז  אלא  ברירה  לנו  אין  מאוזנת  אינה  שידנו  למרות 

מאחר שהכרזת ♦2 תבטיח חמישייה.

6
תמיכה  בלבד.  נקודות  ו-7  קלפים   3 של  התאמה  בידנו   -  2♥

בגובה 2 מבטיחה 6-10 נקודות.

מועדון אביבים ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

ם  י ב י ב א  ' ג ד י ר ב  - י  ע ו ב ש ת  ו י ו ר ח ת ח  ו ל
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תחרות + הרצאה
עם אבי טרגן

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות + הרצאה
עם אבי טרגן

בוקר
 - 10:00

13:00

תחרות + הרצאה
עם איתמר גינוסר

תחרות
+ כיבוד קל + פרס 

כספי
16:30-19:30

עם יובל בן דוד

תחרות
+ חוברת ידיים
עם אסף לנגי 

תחרות + הרצאה
עם יובל לובינסקי

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי

תחרות + הרצאה
עם איתמר גינוסר

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי אחה“צ

 - 17:00
20:00

גביע "אמסלם"
פרס כספי

עם יובל לובינסקי

תחרות ברומטר
IMP

עם אבי טרגן

תחרות + הרצאה
עם ללה קושניר

ערב
 - 20:30

23:30
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כאשר אחד המכובדים )J או T( נמצא ביד השנייה המצב 
שונה. 

♠ AT54

♠ J32

כמו בצירופים אחרים רבים, גם בצירוף זה עדיף שהמגנים 
יפתחו את הסדרה. אם מזרח ישחק לראשונה סדרה זו, 
מובטחות לנו שתי לקיחות, אולם כיצד עלינו לשחק כאשר 

אנו נאלצים להתחיל את הסדרה בעצמנו?

בסדרה.  המפסידים  מספר  את  להקטין  היא  מטרתנו 
כיצד עלינו לשחק אם מותר לנו להפסיד רק לקיחה אחת 

בסדרה?
♠
♥
♦
♣

AT54
KT7
Q6
A652

♠
♥
♦
♣

J32
AQJ94
AKJ
KT

החוזה הוא ♥6. מערב הוביל בסדרת השליט. המפסידים 
להגביל את  עלינו  הינם בסדרת הספייד.  היחידים שלנו 

מספרם לאחד. כיצד נשחק סדרה זו?

המקרה  אחת.  לקיחה  רק  נפסיד  מצבים  באילו  נבדוק 
הפשוט הוא כאשר שני המכובדים החסרים KQ♠ נמצאים  

בידי המגן במערב.

♠ AT54

♠ 96♠ KQ87

♠ J32

נבקש  נמוך,  ישחק  מערב  אם  מדרום.  ה-2♠  את  נוביל 
מהדומם את ה-T♠ שיזכה בלקיחה.

אם מערב יחליט לפצל )split( את המכובדים שלו וישחק 
אחת  לקיחה  נפסיד  וכעת   ♠A-ה עם  נזכה   ,♠Q-ה את 

בלבד ל-K♠ מכיוון שנשארו לנו J♠ ביד ו-T♠ בדומם.

כאשר  הוא  בלבד  אחת  לקיחה  נפסיד  שבו  נוסף  מצב 
המכובדים החסרים מחולקים בין המגנים ובידו של מערב 

שני קלפים בלבד.

♠ AT54

♠ Q986♠ K7

♠ J32

ישחק  מערב  וכאשר  מדרום  ה-2♠   בהובלת  נתחיל 
תזכה  מזרח  של   ♠Q-ה מהדומם.   ♠T נשים  ה-7♠,  את 
שיפיל   ♠A נשחק  בהובלה  שוב  נזכה  וכאשר  בלקיחה, 

.♠K-למערב את ה

צירופי קלפים

AJT צירופים עם
)חלק ב'(

קובי שחר

דן בצירופי קלפים הכוללים  המאמר הקודם בסדרה 
יד.  באותה  היו  המכובדים  כל  כאשר  בסדרה,   AJT
 JT-נמצא יחד עם ה )A( ראינו שכאשר הקלף המאיים
סיכוי של  לנו  נותנת  כפולה אשר  ניתן לבצע עקיפה 

75% לזכות בשתי לקיחות.
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ה-J♠ יזכה בלקיחה הבאה. הצלחנו להפסיד לקיחה אחת 
בלבד ב-♠ ולבצע את החוזה.

יש לשים לב כי אין טעם להתחיל בהובלת ה-J♠. מהיד. 
מגן מנוסה במערב יציית לכלל "כסה תמונה עם תמונה" 
וישחק את ה-K♠. אנו נזכה בלקיחה עם ה-A♠, אבל לא 
נוכל לזכות בלקיחה נוספת, משום שה-Q♠ נמצאת אחרי 

.♠T-ה

מכן  ולאחר   ♠T-ה אל  נמוך  קלף  זו,  משחק  דרך 
הינה   ,K-ה את  להפיל  בתקווה  השני  בסיבוב   ♠A
בסדרה.  אחת  לקיחה  רק  להפסיד  היחיד  הסיכוי 
מצבים:  מספר  של  שילוב  הוא  זה  סיכוי   למעשה 
KQ .1♠ נמצאים שניהם במערב, חלוקת הקלפים אינה 

חשובה )24%(.

במערב  הדאבלטון   ,4-2 מחולקת  הסדרה   .2
)כ-13%(. המגנים  בין  מחולקים   והמכובדים 
3. הסדרה מחולקת 4-2, הדאבלטון במזרח והוא כולל 

KQ  )כ-1.6%(.

סך כל הסיכויים שלנו קטן מ-40%, אך כאמור זהו הסיכוי 
קלפים  בצירוף  אחת  לקיחה  רק  להפסיד  ביותר  הטוב 
כך: נראית  היד  אנו מקווים שהחלוקה המלאה של   זה. 

 ♠
♥
♦
♣

AT54
KT7
Q6
A652

 

♠
♥
♦
♣

K7
853
T8532
J97

♠
♥
♦
♣

Q986
62
974
Q843

 ♠
♥
♦
♣

J32
AQJ94
AKJ
KT

 

לאחר  שליטים.  ונמשוך  בידנו  נזכה  ב-♦,  הובלה  לאחר 
מכן נשחק 2♠ אל ה-T♠ )אם מערב ישחק נמוך(, וכאשר 

.♠A-נזכה שוב בהובלה נשחק את ה

המצב  ניתוח  את  לבצע  קל  לא  המשחק  שבזמן  כמובן 
כפי שהוצג לעיל, ובוודאי שלא ניתן לחשב את הסיכויים 
במדויק, אולם כעת למדנו כיצד לטפל בצירוף זה וכאשר 
יופיע בפעם הבאה בשולחן נדע מה לעשות כדי לצמצם 

את מספר המפסידים בסדרה לאחד.

 כתובת מייל לתגובות:
toolbox.bridge@gmail.com 

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'
קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  

  
  

  
'

 
 

 
 

פסטיבל הברידג' הבינלאומי בים האדום
22-12 בנובמבר 15♥2

מה, עדיין לא נרשמת?!
לפרטים והרשמה - טל': 03-6058355, 050-6698655
e-mail:birmand@inter.net.il  www.bridgeredsea.com
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מאמר מס' 5 : הכרזתו השנייה של המשיב  
"החיפזון מן השטן"

הכרזתו השנייה של המשיב היא שלב שהשיטה הטבעית 
נתקלת בו בבעיות רבות שעיקרן אילוץ המשיב להחליף 
אינם  אלה  אילוצים  כוח.  להראות  כדי  לקפוץ  או  סדרה 
חלים על מי שמשחק בשיטת "2 על 1" היות שהמחויבות 
הוא  המשחק  שם  כאן  נקבעה!  כבר  מלא  למשחק 

סבלנות.

במאמר מס' 4 למדנו כי אם למשיב יש תמיכה בסדרת 
כיצד  השנייה.  בהכרזתו  אותה  יראה  הוא  אז  הפותח, 

יכריז המשיב ידיים בלי תמיכה בסדרת הפותח?

הכרזת המפתח: 2NT מצד המשיב

North South

1♥ 2♦

2♥ 2NT

הכרזה זו מתארת יד מאוזנת או חצי מאוזנת )סינגלטון 
אפשרי, אך רק בסדרת השותף( עם עוצר )או חצי עוצר, 
)או בסדרות  Qx( בסדרה שלא הוכרזה  או   Jxx כלומר 

שלא הוכרזו(.

מבטיח  המשיב  לעיל  המוצג  ההכרזה  במהלך  לדוגמה, 
 4 שוללת  אף  הכרזתו  וב-♥.  ב-♣  עוצר(  חצי  )או  עוצר 
מכיוון   2♠ להכריז  יכול  המשיב  )אחרת  בספייד  קלפים 

שהפותח לא שלל 4 קלפי ♠ עדיין(.
ניתן להשתמש בה  נקודות.  אין מגבלה של  זו  להכרזה 

עם ידיים מינימליות וגם עם ידיים חזקות.

המבקשת  בשיטה,  המפתח  מהכרזות  אחת  זוהי 
למעשה תיאור נוסף של ידו של הפותח. עוד נרחיב על 

כך בהמשך. 

דוגמאות

1( South
♠
♥
♦
♣

AJ8
32
KJ876
A93

2( South
♠
♥
♦
♣

K73
32
AK876
AK7

3( South
♠
♥
♦
♣

QJ9
Q
KQ976
AKQ5

המשיב חוזר על סדרתו בגובה 3

North South

1♠ 2♣

2♥ 3♣

מסוים. המשיב  נקודות  אינה מתארת מספר  זו  הכרזה 
מראה סדרת ♣ טובה )שני מכובדים לפחות(. 

אלדד גינוסר

2 על 1 מחייב למשחק מלא 
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דוגמה

4( South
♠
♥
♦
♣

82
Q7
Q54
AKJT95

כאשר ידו של המשיב חזקה מאוד וסדרתו סולידית הוא 
יכול לקפוץ לגובה 4. 

North South

1♠ 2♣

2♦ 4♣

דוגמה

5( South
♠
♥
♦
♣

Q2
AK
54
AKQT954

עם זאת, קפיצה לגובה 4 במייג'ור מתארת יד מינימלית 
עם שישייה מצוינת )או שביעייה(. 

North South

1♠ 2♥

2♠ 4♥

החלפת סדרה טבעית*

North South

1♥ 2♦

2♥ 2♠

הכרזת סדרה חדשה בתורו השני של המשיב היא טבעית 
ומראה 4 קלפים לפחות בסדרה השנייה )במצבים נדירים 

ייתכנו 3 קלפים(. 

בגובה  חדשה  סדרה  מכריז  המשיב  שאם  לב  שימו 
הכריז  לא  מדוע  טובה  סיבה  לרוב  לו  להיות  צריכה   ,3
במקום זה 2NT )הכרזה נמוכה יותר(. ישנן שתי סיבות 
אפשריות - היעדר עוצר או יד ממש לא מאוזנת שאינה 

 .2NT-מתאימה ל

סדרה  או  רביעית  סדרה  )למשל  טבעית”  “לא  סדרה  החלפת  *על 
שבבירור אין סיכוי למצוא בה התאמה( נדון בעתיד. 

דוגמאות

6( South
♠
♥
♦
♣

A2
KQT87
AJ52
K3

North South

1♠ 2♥

2♠ 2NT!

סדרתו,  על  חזר  והפותח   2♥ הכריז  שהמשיב  לאחר 
 .)3♦ )ולא   2NT היא ביותר  והגמישה  הנכונה  ההכרזה 
הסיבה פשוטה: זוהי הכרזה נמוכה יותר. אם לשותף יש 
4 קלפים ב-♦ הוא יכריז אותם עכשיו. לעומת זאת, בשתי 

הדוגמאות הבאות המשיב צריך בכל זאת להכריז ♦3.

7( South
♠
♥
♦
♣

2
KJ943
KQT52
A3

North South

1♠ 2♥

2♠ 3♦!

כאן היד אינה מאוזנת בעליל.

8( South
♠
♥
♦
♣

K2
AKJ83
QT87
72

North South

1♠ 2♥

2♠ 3♦!

כאן חסר עוצר )או אפילו חצי עוצר( בסדרת ה-♣.
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 ,Cue Bid זו הכרזת סדרה בת קלף בודד. זהו Splinter
אותו יכול להכריז גם המשיב וגם הפותח, לאחר שנמצאה 
להכרזת  בתנאים  נדון  זה  בפרק  השותף.  עם  התאמה 

.Splinter
 Major-עם התאמה ב Splinter

Splinter .1 של המשיב

 .Major -השותף פתח ב

ארבעה  של  התאמה  חייבים   Splinter להכריז  מנת  על 
קלפים ב-Major של הפותח, ומספר נקודות הנע בין 9 ל- 
12. כאשר מתקיימים שני תנאים אלה, אם ברשותכם גם 
קלף זוטר בודד בסדרה צדדית  -  תוכלו להעביר לשותף 
את כל המידע הזה בבת אחת על ידי הכרזה אחת בלבד: 
הכריזו את הקלף הבודד בקפיצה. הכרזה זו מחייבת את 

השותפות להגיע למשחק מלא )לפחות(.

דוגמאות לרעיון הבסיסי:  
א

 West East

1♥ 4♣/4♦

ב

 West East

1♥ 3♠

ג

 West East

1♠ 3♥

ד

 West East

1♠ 4♣/4♦

המוכרזת  בסדרה   Singleton נק',   9-12 מציין  מזרח 
והתאמה של ארבעה קלפים בסדרת הפותח.

שימו ♥:  
יש   -  Major-ה בסדרת  הוא   Singleton-ה כאשר 

להכריז אותו בגובה שלוש. 

 - Minor-הוא באחת מסדרות ה Singleton-כאשר ה
יש להכריז אותו בגובה ארבע.

 A לגבי   .Singleton  Q או   K  עם  Splinter ליישם  )אין 
Singleton יש מחלוקת בין המומחים.

קלף  עם   Splinter עדיף  עוררין:  אין  אחת  עובדה  לגבי 
זוטר.(

מדוע מספיקות 9 נק' אצל המשיב על מנת להכריז משחק 
מלא?

תשובה: כיוון שיש שליט נוסף. 
שליט נוסף -  שווה לקיחה נוספת. כל לקיחה שווה 3 נק' 

לכן יחד הם משלימים ל- 12 נק'.

אפשרות  גם  לבדוק  יכול  הוא  נק'   16+ הפותח  בידי  אם 
של Slam, זאת במידה שאין בידו מכובדים בסדרה בה 

לשותף יש קלף בודד. 

למשיב  יש  בה  בסדרה  הנמצאים  בכירים,  קלפים  מדוע 
Singleton אינם יעילים?

על מנת להבין נקודה זו נבחן את שתי הדוגמאות הבאות.

הספר  מאומצת,  עבודה  של  שנים  ארבע  אחרי  זהו, 
"לקיחות ולקחים – 2" יוצא לאור בחודש נובמבר.

לפניכם הדוגמית האחרונה )בביטאון הברידג'( בנושא 
 .Major-עם התאמה ב Splinter-ה

 ,Minor-ב התאמה  עם   Splinter של  הדרישות  מהן 
התערבות  אחרי   Splinter או  הפותח  של   Splinter

היריב, תוכלו למצוא בספר עצמו.

 )Splinter) ספלינטר
אפרים בריפמן
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דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

AQJ43
T7
KQ76
A4

♠
♥
♦
♣

K986
AJ82
4
KT93

נק',   9-12 מראה   4♦ באמצעות  והמשיב   ,1♠ פתחתם 
Singleton ותמיכה של ארבעה ספיידים.

קלף בודד אצל השותף, בשילוב עם 16 נק' אצל הפותח 
 .Slam לכאורה מעודד להכריז

מתוך  אסים  שני  שברשותו  ומצאתם  שביררתם  נאמר 
חמישה )A♥ ו-K♠ ( והכרזתם ♠6. 

בידי המשיב Singleton דייאמונד ואצלכם KQ♦. כלומר 
 5נק' מתוך ה-16 נמצאות מול ה-Singleton. בכל מקרה 
ה מול  נקודות  בלי  או  עם  בדייאמונד,  אחד  מפסיד  יש 

 .Singleton-

 ♦A-מפסיד אחד בטוח( החזקתם ב( ♦KQ-אילו במקום ה
)נקודה אחת פחות( לא היה כוח מבוזבז. 

בהמשך   .♥A-ב תזכו  ואתם   ♥K-ב יוביל  שצפון  נניח 
.♦A-תיאלצו למסור לקיחה בהארט ולקיחה ל

גם אם ההגנה שיחקה לטובתכם והובילה ב-A♦, זה לא 
משנה דבר. מדוע? כיון שבסדרות ההארט והקלאב יש 
ועדיין   ♦KQ-יושלכו על ה ארבעה קלפים. שני הארטים 

יישאר מפסיד בסדרה. 

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

AQJ43
KQ76
T7
A4

♠
♥
♦
♣

K986
AJ82
4
KT93

שינוי.  יש  זאת  בכל  אולם  לקודמתה,  דומה  זו  חלוקה 
 -  Singleton-ה ומול  הסדרות האדומות החליפו מקומן 
יש  פה  גם  משמעותי.  שינוי  שזהו  מסתבר  נקודות.  אין 
הנקודות  שאר  כל  אולם  בדיאמונד,  נמנע  בלתי  מפסיד 
מרוכזות בשלוש הסדרות האחרות. גם אצל המשיב כל 
הסדרות  לכן  סדרות,  שלוש  באותן  ממוקמות  הנקודות 

משלימות את עצמן. ניתן לראות ש-♠6 מבוצע בקלות.

 Singleton מול J  או Q  או K -מסקנה:  כוח המורכב מ
הוא כוח מבוזבז. 

אם  רק  חיובי  ערך   Singleton-ל שליט,  עם  במשחק 
נמצאים מולו קלפים זוטרים.

הערכת הכוח והחלוקה עבור הפותח:

Singleton הימצאות/היעדר נקודות מול

עם קלפים בכירים מול Singleton: הפחיתו 3 נק'.

עם קלפים זוטרים מול Singleton: הוסיפו 3 נק'.

כשמול ה-Singleton נמצא A:       הוסיפו 2 נק'

Splinter מופיע בגרסאות שונות. יש המכריזים עם ניקוד 
בלתי מוגבל. יש המפרידים בין Singleton ל-Void וקיים 
בגרסה  נדון  זה  בפרק   .Mini-Splinter סוג המכונה  גם 

המקובלת ביותר.

של  תמיכה  מחייב   Splinter  - לכן  קודם  שנאמר  כפי 
ארבעה קלפים בסדרת הפותח, לא פחות.

מדוע תמיכה של שלושה קלפים אינה מספיקה? 

היות שביצוע החוזה אחרי הכרזת Splinter מתבסס על 
חיתוך מפסידים ביד הקצרה.

גם המגנים ערים לעניין זה, ובדרך כלל הובלת הפתיחה 
שלהם תהיה בשליט. בכל הזדמנות ימשיכו בשליט כדי 
למנוע חיתוכים. השליט הרביעי מגדיל את הסיכויים של 

המבצע לחתוך יותר מפעם אחת.  

הנה שתי דוגמאות שבהן מערב מבצע חוזה של 4♥:

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

K3
KQJT7
Q6
Q874

♠
♥
♦
♣

A986
A82
K9754
3

והכריז  מהכלל  חרג  המשיב  שליטים.  שלושה  בדומם 
Splinter )♣4( עם שלושה קלפים בלבד.

הובלת הפתיחה היא בשליט - כצפוי.

הבא.  בסיבוב  לחתוך  כדי  קלאב  ומשחקים  זוכים  אתם 
היו שלושה שליטים  בדומם  וממשיך בשליט.  זוכה  צפון 

ועד 'שהתארגנתם' לחיתוכים, נותר רק שליט אחד.

קלאבים  בשלושה  זכו  שצפון-דרום  מכיוון  נכשל  החוזה 
.♦A-ו
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דוגמה 4

אחרי ההובלה בשליט אתם זוכים ומשחקים קלאב. צפון 
יש  שליטים.  שני  נותרו  בדומם  בשליט.  וממשיך  זוכה 
אפשרות לחתוך קלאב, לעבור ל-K♠ ושוב לחתוך קלאב. 
למרות ההתקפה על השליט, נותרו שני שליטים לחיתוכים 

.♦A-של המפסידים. ההגנה זכתה בשני קלאבים ו

כיוון שיש Singleton, השליט הרביעי הוא לקיחה נוספת 
בגלל כוח החיתוך.

דוגמה 5
♠
♥
♦
♣

KQ7
AQ532
AT7
72

♠
♥
♦
♣

3
KT74
KQ5
A9863

 West East

1♥ 3♠ )1(

4♥ )2( Pass

(( 1.Splinter
(( 1.Singleton-יש כוח מבוזבז - 5 נק' בספייד מול ה

תיאלצו למסור לקיחה בספייד ולקיחה בקלאב ואין דרך 
למנוע זאת.

אילו החלפתם בין הסדרות השחורות, הייתם זוכים ב-12 
לקיחות בקלות. הדוגמה לפניכם: 

דוגמה 6
♠
♥
♦
♣

72
AQ532
AT7
KQ7

♠
♥
♦
♣

3
KT74
KQ5
A9863

 West East

1♥ 3♠ )1(

4♥ )2( Pass

במצב זה להגנה לקיחה אחת בלבד.

אחרי פתיחה של ♥1, הכרזת  Splinter בסדרת הספייד 
תהיה ♠3 )בקפיצה בלתי רגילה - כפולה(. כך ניתן עדיין 

לעצור במשחק מלא של ♥4. 

אחרי פתיחה של ♠1, הכרזת Splinter בסדרת ההארט 
תהיה ♥3 )בקפיצה רגילה(. 

ב-♠1  פתיחה  לאחר  ישירות   4♥ שהכרזת  היא  הסיבה 
שמורה ליד אחרת:  

ע"י  ל-♥4  רגילה  בלתי  קפיצה  ב-♠1,  פתיחה  אחרי 
המשיב, מתארת מצב בו למשיב יד חלשה )פחות מ-12 
נק'( והוא רוצה לשחק ♥4 עם שבעה )או יותר( הארטים 

טובים.

בדומה לכך, אחרי הפתיחה של  ♥1, קפיצה ל-♠4 – היא 
קביעת חוזה ורצון לשחק  ♠4, עם יד חלשה ושבעה )או 

יותר( ספיידים. 

היא  שלוש  בגובה   Major-ב  Splinter-ל נוספת  )סיבה 
האפשרות להכריז Cue Bid בגובה ארבע(.

דוגמה 7
♠
♥
♦
♣

3
KQJ97432
J2
K2

 West East

1♠ 4♥

אתם מחזיקים שמונה הארטים.

אחרי הפתיחה של השותף ב-♠1, כל הכרזה בה תבחרו 
כי  נאמר  והחלוקה.  הכוח  את  תשקף  לא   )4♥ )למעט 
הפותח  אם  מחייבת,  שההכרזה  כיון   .2♥  - תכריזו 
יכריז את אחת מסדרות ה-Minor,  ברור כי תחזרו על 
יכריז 3NT, עדיין  או, לחילופין, אם הפותח  ההארטים. 
היד  כי  )ובצדק(  יחשוב  הפותח   .4♥ להכריז  תתעקשו 
שלכם חזקה. מה יקרה? יתכן שיכריז Slam, שעה שכל 

מה שרציתם זה לשחק ♥4. 

לכן, אחרי ה-♠1 הכריזו מיד ♥4 וכך תתארו יד חלשה עם 
הרבה הארטים. פשוט, נכון?

מול  נמצאות  הן  כאשר  נקודות  להפחית  שיש   נכון 
לעשות  עליכם  ומקרה  מקרה  בכל  אולם   .Splinter-ה
ונקודת  קוצר  יתכן שנקודות  היד.  הערכה מחודשת של 
שמול  הכוח  "אבדן"  על  יפצו  אחרות,  בסדרות   האורך 

.Singleton-ה
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:Splinter אתם מערב והמשיב הכריז

דוגמה 8
♠
♥
♦
♣

AKJ7632
KJ
7
KQ9

 West East

1♠ 3♥ )1(

?)2(
.Splinter  1((

בדוגמה 5 אמרנו כי יש להפחית 3 נק' אם מול   )((
 .1A-ה )למעט  בכירים  קלפים  ממוקמים   Singleton-ה
נותרתם עם  נק',   3 נק'. אם תפחיתו   (7 התחלתם עם 

4) נק' בלבד.

זו תהיה  אך האם להסתפק ב-♠4 בלבד? – ממש לא. 
שגיאה.

ידכם חזקה מאד. היד  למרות הכוח המבוזבז בהארט, 
חלוקתית ויש לקחת בחשבון את נקודות האורך ונקודות 

הקוצר ואלה קיימות בשפע.

עבור ה-Singleton הוסיפו 2 נק'. כמו כן הוסיפו נקודת 
כל  עבור  נק'   2 ועוד  עבור הספייד החמישי  אורך אחת 

ספייד נוסף.

סה"כ   .7 הוספתם  אך  נק'   4 הפחתתם  שאמנם  כך 
ברשותכם כ-20 נק'. 

כמו כן ידוע כי בידי המשיב אין נקודות בהארט ולא יותר 
מ-2 נק' בספייד. 

מה משמעות הדבר?

 Minor-9-10 הנק' של השותף ממוקמות בשתי סדרות ה
בלבד.

זוהי ידו של השותף:

דוגמה 9
♠
♥
♦
♣

AKJ7632
KJ
7
KQ9

♠
♥
♦
♣

Q985
3
AJT8
AT75

ובהתאם  מזרח  אצל  אסים  כמה  לברר  עכשיו  קל  כמה 
לתשובה להחליט אם משחקים ♠5 או ♠6.

להימנע  יש  לעיתים  אולם  רבים,  יתרונות   Splinter-ל
ממנו: 

רצוי לא להכריז Splinter ללא אסים כלל, או לחילופין, 
כאשר בידכם שלושה.

אולם  מלא,  למשחק  מביאה  בהכרח   Splinter הכרזת
המטרה האמיתית של הכרזה זו היא לחפש Slam. אם 
לא תחזיקו לפחות אס אחד, חייבים להיות אצל הפותח 

כל הארבעה. זו בקשה גדולה מדי. 

כמו כן, אם תכריזו Splinter כאשר בידכם שלושה אסים, 
אלה יהיו הקלפים הבכירים היחידים שבידכם )12 נק'(. 
נק' הכוללות אס אחד  כ-16  מלבד זאת, כאשר לפותח 

בלבד, הוא לא ינסה להכריז Slam. מדוע?

כדי להכריז Slam השותפות צריכה ארבעה אסים מתוך 
חמישה. אם בידי הפותח אס אחד, בידי המשיב חייבים 
של  שהנקודות  הסיכוי  סטטיסטית,  שלושה.  להימצא 

המשיב מורכבות משלושה אסים - זעום.

 Splinter יש מומחים המתעלמים מהמלצה זו ומיישמים
גם כאשר אין בידם אס. אבל בתמורה יש להם תמיכה 
הם  אלה  כלל  בדרך   .K שני  ולפחות  ביותר  איכותית 
שלהם  הטכנית  והיכולת  מאוד  גבוהה  ברמה  שחקנים 

מעניקה להם יתרון ניכר.

עושים  מה  נק'.   9-12 עם  מכריזים   Splinter-ש אמרנו 
כשיש יותר?

דחו את ה-Splinter לשלב השני של ההכרזות. כלומר:

"טבעית"  בהכרזה  התחילו   – נק'   12 מ-  יותר  עם 
 .Splinter ואח"כ )אם יתאפשר( הכריזו
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דוגמה 10
♠
♥
♦
♣

A72
QT74
5
AKJ93

 – בקלאב  איכותית  חמישייה  בידכם   .1♥ פותח  מערב 
והתאמה   Singleton שבידכם  פי  על  אף  אותה  הכריזו 
 Splinter בהארט. יש המתעלמים מהמלצה זו ומכריזים
זוהי  נק'.    12 מ-  ויותר  האיכותית  החמישייה  למרות 

שגיאה!

ראו כעת גם את ידו של הפותח:
♠
♥
♦
♣

K643
AK853
T7
Q2

♠
♥
♦
♣

A72
QT74
5
AKJ93

החלוקה של מערב חצי מאוזנת, 12 נק' והארט לא "מי 
 .4♦ -  Splinter והשותף הכריז  יודע מה". פתחתם ♥1 
מצד אחד אין כוח מבוזבז בדייאמונד, מצד שני עדיין חסר 
בשלוש  הן  המשיב  של  הנקודות  כי  נכון  מידע.   הרבה 
הסדרות האחרות, אך כמה נקודות יש לו -  9? 10? 12? 

כיוון שאינכם יודעים תכריזו ♥4 ובזה יסתיים העניין.

קלפים,  ארבעה  של  תמיכה  נק',   14 למשיב  אבל 
Singleton וחשוב מכל – חמישיה איכותית. 

בידיים כאלה צריך להיות ב-Slam. השותפות לא הגיעה 
ל-Slam בגלל הכרזה לא מדויקת מצד המשיב.

הנה ההכרזה הנכונה:

 West East

1♥ 2♣ )1(

2♥ 4♦ )2(

4NT )3( 5♠ )4(

6♥ Pass

אחרי הפתיחה ב- )♥ בידכם 'אוצר'.   )((
קודם כל עליכם להכריז  ♣) - הכרזה טבעית.

 Splinter  1((
שימו לב, אילו רציתם להכריז דיאמונדים כסדרה אמיתית, 

הייתם מכריזים - 3♦.
שאלה על אסים.  )3(

.♥Q או 5 אסים עם (  14(

חזקה  יד  עם  גם   Splinter ליישם  ניתן  כי  הטוענים  יש 
 11 בדוגמא  ההזמנה.  את  יקבל  לא  הפותח  אם  אפילו 
ה הכרזת  אחרי   .10 בדוגמא  לידו  זהה  מזרח  של  ידו 

-Splinter של מזרח, מערב סגר ל- ♥4.

אם מזרח יתעלם מהכרזת מערב, )המציינת יד מינימלית 
 ,4NT ובכל זאת ימשיך להכריז )Slam-שלא מתאימה ל

ראו מה יקרה:

דוגמה 11
♠
♥
♦
♣

QJ6
AJ853
KJT
42

♠
♥
♦
♣

A72
QT74
5
AKJ93

 West East

1♥ 4♦ )1(

4♥ )2( ? )3(

.Splinter  1((
חלשה.  יד  מפני  אזהרה   – מלא  לחוזה  סגירה   )((
ביותר  הגרועה  "היד  בשם:  תחרות  תתקיים  אם  אגב, 
של  החלוקה  ספק,  אין   "Splinter מול  להימצא  שיכולה 

מערב תזכה בגביע...
אחרי ה-♥4 , אם מזרח, למרות האזהרה ישאל   )3(
הובלה  אחרי  כי  ייווכח  במהרה   ,Slam ויכריז  אסים  על 

בספייד רק נס יעזור לו לזכות ב-)) לקיחות. 

נתון   ♥5 של  חוזה  אפילו  זו  בחלוקה  כי  לראות  כדאי 
 ♠K, ♦A :בסכנה. צפון-דרום יכולים לזכות בשלוש לקיחות

וייתכן שגם לקיחה בשליט.

 - להוכיח  מנת  על  רק  שיטות  לשחק  הכוונה  אם  לכן, 
"שאתם מכירים קונבנציות" – זה לא מספיק.

חובה להכיר את עקרונות היסוד. רק כך תמנעו מהכרזות 
מוטעות.

מחיר הספר 90 ש"ח (לא כולל דמי משלוח).
רכישת הספר הראשון + השני 130 ש"ח בלבד.

bania1@zahav.net.il | 050-2012011 | 03-6969830 להזמנה: אפרים

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"

ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון מדויק הוא 
המפתח למשחק מתקדם.

הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים על המכשלות 
בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא מתנהל ללא תכנון מדויק.

הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם
לשחקן המתקדם.



מחיר הספר 90 ש"ח (לא כולל דמי משלוח).
רכישת הספר הראשון + השני 130 ש"ח בלבד.

bania1@zahav.net.il | 050-2012011 | 03-6969830 להזמנה: אפרים

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"

ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון מדויק הוא 
המפתח למשחק מתקדם.

הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים על המכשלות 
בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא מתנהל ללא תכנון מדויק.

הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם
לשחקן המתקדם.
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הקדמה

ההכרזות  התנהלו  הברידג'  משחק  של  דרכו  בתחילת 
יותר,  "מהר  האולימפיים  המשחקים  סיסמת  בהשפעת 
גבוה יותר, חזק יותר". שחקן שהחזיק נקודות רבות )חזק 
יותר( היה מדלג על שלבים בהכרזה )גבוה יותר( והופך 
פתיחה  הכרזות  זו,  גישה  לפי  יותר.  למהיר  המכרז  את 
בגובה 1 היו חלשות יחסית, והידיים החזקות פתחו בגובה 

2 ואף בגובה 3.

שחקני הברידג' הבינו עד מהרה ששיטת "מהר יותר, גבוה 
יותר, חזק יותר" לא מביאה לתוצאות טובות לאור העובדה 
שהן גוזלות מרחב הכרזה יקר ויוצרות בעיה בתיאור היד. 
בתוך שנים ספורות נולדו פתיחות המנע בגובה 3, אשר 
ידיים חלשות המתבססות על  נבעו מתוך הבנה שדווקא 
3 כדי  מספר שליטים רב הן אלו שצריכות לקפוץ לגובה 
להפריע ליריבים, בעוד ידיים חזקות צריכות להכריז נמוך 

יותר כדי לאפשר העברת מידע הדדית בין השותפים.

בברידג' המודרני עדיין יש שרידים לשיטה הישנה )למשל: 
ההכרזות החזקות של הפותח בסיבוב השני הן הכרזות 
הידיים  לשיטה שבה  לעבור  היא  הנטייה  הקפיצה(, אבל 
החזקות יכריזו לאט ודווקא הידיים הפחות חזקות יכריזו 

מהר. 

במהלכי  מעוניינים  שאנו  לכך  העיקריות  הסיבות  אחת 
הכרזה איטיים עם ידיים חזקות היא ההבנה, שאם בידינו 
ניקוד מספיק למשחק מלא, אז אין סיבה שלא נכריז למשחק 
לברר  לנו  מאפשרת  איטית  הכרזה  ביותר.  הטוב  המלא 
ולקבל החלטה  הנקודות שבידו  נמצאות  היכן  עם השותף 
בסדרות  עוצרים  קיימים  אם  לברר  נוכל  כמו-כן  מושכלת. 

.3NT בעייתיות בדרך להכרזת משחק מלא של

סיבה עיקרית נוספת לקצב הכרזה איטי היא הכרזת סלם. 
מספיק  מידע  העברת  ללא  מדי  מהירות  סלם  הכרזות 
למשחק  בניגוד  וכואב.  צורב  בכישלון  להסתיים  עלולות 
25, כאשר  על סמך מספר הקסם  ורק  אך  מלא המוכרז 
תוכל  לא  שההגנה  לוודא  ברצוננו  לסלם  שואפים  אנו 
לזכות בשתי הלקיחות הראשונות באף סדרה, ורק לאחר 

שווידאנו זאת לעבור את גובה המשחק המלא.

לעומת זאת, מהלכי ההכרזה המהירים בברידג' המודרני 
הפכו לכר פורה של הכרזות הפרעה. הכרזות אלו מבוססות 
מאחורי  שעומד  להיגיון  בדומה  רב  שליטים  מספר  על 
קלאסי  מקרה  ו-3.   2 בגובה  החלשות  הפתיחה  הכרזות 
אשר הפך לנפוץ יותר ויותר היא הכרזת הקפיצה הישירה 

למשחק מלא מ-♠1 ל-♠4 עם יד חלשה וחלוקתית.  

בחירת קצב ההכרזה הנכון

כשאנחנו מדברים על קצב ההכרזה, אנחנו בעצם מתייחסים 
למספר השלבים שאנו מדלגים עליהם בכל סיבוב של ההכרזה. 
 הכרזה מהירה תתבצע לרוב בקפיצה משמעותית, לדוגמה
♠4-♠1, ואילו הכרזה איטית תמצה את כל מרחב ההכרזה 

האפשרי, לרוב ללא קפיצות, לדוגמה ♣2 – ♠1.

בשני  מתבצעת  מהירות  הכרזות  של  במסלול  בחירה 
מצבים מרכזיים:

אנו כבר יודעים מהו המשחק המלא.א ))

הכרזות הפרעה המתבססות על מספר שליטים רב.א ))

מספר  על  המתבסס  מהיר  הכרזה  בקצב  כעת  נתמקד 
שליטים רב )סוג ב(.

המכרז  את  פתח  שותפנו  בו  המצב  הוא  המקובל  המצב 
בהצגת סדרה ארוכה ובידינו תמיכה משמעותית. במצבים 
ונשדר לשותף שידינו  אלו נתמוך ישירות למשחק המלא 
חלשה אך עשירה בשליטים. יש להבהיר כי השותף צריך 
להבין שאין סיכוי רב לסלם שהרי אם ידינו הייתה חזקה 

    

ההיגיון מאחורי קצב ההכרזה

מאמר זה לקוח מתוך פרק 6 בספרו החדש של גלעד 
בהבנת  מתמקד  זה  ספר  ההיגיון".  "מאחורי  אופיר 
המודרני  בברידג'  ההכרזות  מאחורי  שעומד  ההיגיון 
ומוסכמות  הכרזות  ועד  הבסיס  מהכרזות  החל 

מתקדמות כפי שיתואר במאמר זה.
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או  סדרה  שינוי  באמצעות  איטי  במסלול  בוחרים  היינו 
קונבנציות ייעודיות. 

זה  מסוג  בהכרזה  בשימוש  משמעותי  יתרון  לכך,  מעבר 
היא שלנוכח הניקוד הנמוך וריבוי השליטים שבידינו )ומכאן 
שליריבים  סכנה  יש  היריבים(  שבידי  המשמעותי  הקוצר 
משחק מלא בסדרה אחרת, וברצוננו "להשתיק" אותם על 

ידי הכרזה גבוהה שתקשה עליהם להתערב.

East
♠
♥
♦
♣

97
KQ643
5
J9642

West North East South

1♥ Pass 4♥
במקרה זה ההכרזה המהירה מתארת יד חלוקתית מאוד 
נמוך.ההכרזה  וניקוד  טובה  התאמה  עם  המשיב  של 
המהירה ♥4 מעידה על רצון לשחק במשחק מלא, אך לא 

יותר מכך.

ביד אחרת של המשיב,  נתבונן כעת  זו  לדוגמה  בהמשך 
המתאימה דווקא להכרזה איטית.

East
♠
♥
♦
♣

65
QJ4
A732
AK93

West North East South

1♥ Pass 2♣

למזרח 14 נקודות עם התאמה ב-♥. עם יד זו אנו רוצים לשמוע 
מהשותף עוד: האם יש לו יד מינימלית שמולה נסתפק במשחק 
המלא או שמא הוא שייך לדרגת הכוח של פותח בינוני או חזק 
נוכל לרכז מאמצים בבירור היתכנותו של  ואז  נקודות(   +15(
סלם קטן ואפילו סלם גדול. מסיבה זו איננו ממליצים להכריז 
♥4 מהיר. במקום זה נאט את קצב ההכרזה באמצעות הכרזת 

סדרה חדשה בגובה 2, במקרה זה ♣2. 

זכרו כי הבחירה בהכרזה נמוכה אינה מעידה על חולשה, 
משום שזו הכרזת סדרה חדשה המבטיחה 10 נקודות או 

יותר )ללא גבול עליון(.

שימו לב כי בשלב ראשון הפותח מניח דגש!
אך  ה-♥  בידינו התאמה בסדרת  שאין 
מחייבת  בהכרזה  שהשתמשנו  היות 
)שינוי סדרה בגובה 2( נזכה להזדמנות 
הכרזה נוספת בה נציג את ההתאמה 

בסדרת הפתיחה.

כעת נראה מה יכול להתרחש בסיבוב ההכרזה הבא:

East
♠
♥
♦
♣

65
QJ4
A732
AK93

West North East South

1♥ Pass 2♣ Pass

2NT Pass 4♥

מינימלי  פותח  של  יד  הפותח  הציג  השנייה   בהכרזתו 
)12-14 נקודות( וחלוקה מאוזנת.

יודע באיזה  הוא  אין למשיב חלומות על סלם.  כבר  כעת 
מהירה  בהכרזה  בוחר  ולפיכך  לשחק,  רוצה  הוא  חוזה 

ל-♥4. זוהי הכרזה סוגרת.

NT הרחבה! הכריז  שמערב  שברגע  לב  שימו 
מאוזנת,  חלוקה  עם  מוגדרת  יד  ותיאר 
לקפטן  המקרים  ברוב  יהפוך  שותפו 
כל  לו  ונמסרה  היות  ההכרזה  של 
הקפטן  נושא  הרלוונטית.  האינפורמציה 
של המכרז יעמוד במרכזו של הפרק בא.

É
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כעת נבחן את התפתחות המכרז במהלך הכרזה שונה של 
הפותח:

East
♠
♥
♦
♣

65
QJ4
A732
AK93

West North East South

1♥ Pass 2♣ Pass

3♦ Pass 3♥

הפעם הפותח בחר בהכרזה שנייה שונה לגמרי – הכרזת 
קפיצה בסדרה חדשה )Jump Shift(. באמצעות הכרזה 
זו הוא מתאר יד דו-סדרתית עם דרגת כוח של פותח חזק 
)18+ נקודות(. מהלך הכרזה כזה הוא בדיוק הסיבה מדוע 
המשיב הכריז בסיבוב הקודם ♣2 "איטי" ולא ♥4 "מהיר". 

כעת יש מקום לבירורים!

באזור  הוא  הידיים  שתי  של  המשותף  החוזק  כי  נראה 
הסלם. האם כדאי להכריז מיד ♥6?

למספר  להיחשף  עלולים  התשובה שלילית, מאחר שאנו 
מצבים לא רצויים שבהם הסלם ייכשל מראש:

• בשני 	 יזכו  היריבים   –  ♠A-ו  ♥A חסרים  לשותף 
אסים.

• לקיחות 	 שתי  ליריבים   –  ♥AK חסרים  לשותף 
בסדרת השליט.

• 	 – בסדרה  קוצר  לו  ואין   ♠AK חסרים   לשותף 
הובלה ב-♠ תכשיל אותנו.

מצד שני, אף אחד ממצבים אלה אינו חייב לקרות, וקיימות 
2 לקיחות מידיות או לא.  שיטות לברר אם אנו מפסידים 

נדון בכך בהמשך.

הכרזה.  מרחב  נדרש  הנדרשים  הבירורים  ביצוע  לשם 
פנוי  הכרזה  מרחב  ולשמור  לאט  להכריז  עלינו  לפיכך 

לסיבובים הבאים. ההכרזה הנכונה היא ♥3. 

חלשה  הכרזה  שזו  יחשוב  שהשותף  סכנה  אין  האם 
?Pass ויכריז

לא, משום שהכרזתו החזקה של מערב יצרה מצב מחייב 
למשחק מלא.

על מנת להבין את הנושא לעומקו נסקור מספר כללים של 
מצב מחייב למשחק מלא:

• מצב מחייב למשחק מלא נוצר כאשר אחד השותפים 	
מלא  למשחק  מספיק  כוח  המתארת  בהכרזה  בחר 
)כלומר הצהרה כי בידי השותפות 25 נקודות לפחות – 
הניקוד ההכרחי למשחק המלא או בהכרזה המוגדרת 
מראש כהכרזה מחייבת למשחק מלא )כדוגמת פתיחה 

♣2, הכרזת סדרה רביעית מחייבת וכדומה(.

• מצב מחייב למשחק מלא מתאפיין בכך שכל הכרזה 	
הכרזה  היא  הצדדים(  )משני  מלא  למשחק  מתחת 
מחייבת, זאת משום שלשני השותפים יש מחויבות לא 

לעצור לפני משחק מלא.

• ברגע שנוצר מצב מחייב למשחק מלא יש להאט את 	
הנדרשים  הברורים  כל  את  ולמצות  ההכרזה  קצב 
על מנת לקבל החלטה מושכלת לגבי האפשרות של 

הכרזת סלם.

בהמשכו של פרק זה נלמד ונדגים סוגים שונים של ברורים 
המתרחשים לאחר שנוצר מצב מחייב למשחק מלא.

Sapphire Princess כולל 8 ימי שייט באניית התענוגות
3-14.2.2016 | 11 לילות/ 12 ימים

מחיר לאדם בחדר זוגי 5,510 $ | תוספת ליחיד בחדר 1,690 $
לפרטים נוספים: 03-6417470 (אביבים) | 055-8826162 (רינת) | 03-5274021 (האקדמיה) | 054-5252656 (אורן)

נופשון ברידג' בסינגפור תאילנד ווייטנאם
אחרונים!נותרו מקומות 

gilado.author@gmail.com | 050-6000727 להזמנות: גלעד אופיר

מחיר מיוחד למארז הכולל את ספר הלימוד
ואת חוברת התרגילים והפתרונות - 135 ₪*

*ניתן לרכוש גם פריט בודד.

הרגע נולד:
הספר שיגרום לכם להבין 

ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
 כללי הזהב של המכרז

 כלים מתקדמים להערכת היד

 ההיגיון מאחורי הכרזות הפותח והמשיב

 קביעת קצב ההכרזה הנכון

 בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, שחקן 
נבחרת ישראל ומרצה בכיר.

מתאים לכל הרמות! תלמידים 
ושחקני תחרויות.

מתבסס על השיטה הטבעית 
הנהוגה בישראל ובעולם.

חומר תיאורטי מקיף בשילוב 
מאות דוגמאות להבנה מעמיקה.

חוברת נפרדת של תרגילים 
ופתרונות לכל פרק ופרק.
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*ניתן לרכוש גם פריט בודד.

הרגע נולד:
הספר שיגרום לכם להבין 

ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
 כללי הזהב של המכרז

 כלים מתקדמים להערכת היד

 ההיגיון מאחורי הכרזות הפותח והמשיב

 קביעת קצב ההכרזה הנכון

 בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, שחקן 
נבחרת ישראל ומרצה בכיר.

מתאים לכל הרמות! תלמידים 
ושחקני תחרויות.

מתבסס על השיטה הטבעית 
הנהוגה בישראל ובעולם.

חומר תיאורטי מקיף בשילוב 
מאות דוגמאות להבנה מעמיקה.

חוברת נפרדת של תרגילים 
ופתרונות לכל פרק ופרק.
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לגובה החוזה, ולא רק לספירת הלקיחות והמפסידים, יש 
של  ההחלטות  קבלת  ועל  המשחק  תכנית  על  השלכות 

הכרוז. דוגמה לכך נוכל לראות בחלוקה הבאה:
 ♠

♥
♦
♣

AJ84
754
QT
J652

 

♠
♥
♦
♣

53
KQJ8
76532
K8

♠
♥
♦
♣

K2
T93
K98
QT743

 ♠
♥
♦
♣

QT976
A62
AJ4
A9

 

מהלך ההכרזה:

West North East South

1♠

Pass 2♠ Pass 3♠

Pass Pass Pass

צפון לא קיבל את ההזמנה למשחק מלא, ודרום הפך לכרוז 
.♥K-בחוזה חלקי. מערב הוביל ב

הכרוז סופר 5 מפסידים פוטנציאליים – אחד ב-♠, שניים 
ב-♥, אחד ב-♦ ואחד ב-♣.

תכנית המשחק הסבירה היא לעקוף בשליט ולעקוף ב-♦. 
המפסידים  מספר  ואז  תצליח,  העקיפות  שאחת  מספיק 
יצטמצם לארבעה והכרוז יבצע את החוזה. לתכנית משחק 

זו סיכויי הצלחה טובים מאוד של 75%.
אבל מה קורה לתכנית המשחק כאשר בשולחן אחר, עם 
ומחליט  בצפון  יותר  אופטימי  שחקן  יושב  חלוקה,  אותה 

לקבל את ההזמנה, או שמא מהלך ההכרזה הוא כזה:
1

 Geza Ottlik & של  ספרם  מתוך  נלקח  זה  למאמר  הרעיון 
לאור  שיצא   ,Adventures in Card Play  ,Hugh Kelsey

בשנת 979). 

West North East South

1NT

Pass 2♣ Pass 2♠

Pass 3♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

ההובלה זהה, ודרום מוצא את עצמו בחוזה של 10 לקיחות 
עם אותה חלוקה. מספר המפסידים הפוטנציאליים זהה – 

חמישה. כעת יש להיפטר משניים מהם.

הכרוז מעכב את ה-A♥ בלקיחה הראשונה בניסיון לנתק 
את התקשורת בין המגנים. מערב ממשיך ב-Q♥. מזרח 
של  אי-זוגי  מספר  לו  יש  הנראה  ככל  נמוך-גבוה.  משחק 
דרום  מצליח.  אינו  תקשורת  לנתק  שהניסיון  כך  קלפים, 

זוכה ב-A♥. מה כעת?

אם שתי העקיפות מצליחות, נוכל לבצע 10 לקיחות תמיד; 
הוא  המעניין  המקרה  סיכוי.  לנו  אין  נכשלות,  שתיהן  אם 

כשרק אחד משתי העקיפות מצליחה.

נניח שהעקיפה בשליט מצליחה, אבל העקיפה ב-♦ תיכשל. 
במקרה זה לא תהיה לכרוז דרך להיפטר מהמפסידים ב-♥ 

וב-♣, והחוזה ייכשל בלקיחה אחת.

דרך  יש  אז  מצליחה,  ב-♦  העקיפה  אם  זאת,  לעומת 
להיפטר ממפסיד ב-♥ ואפשר אפילו להפסיד את העקיפה 
ועדיין לבצע את החוזה – ההגנה תזכה רק ב-♠  בשליט 

אחד, ♥ אחד ו-♣ אחד.

בהצלחת  ורק  אך  תלוי  המלא  המשחק  ביצוע  מסקנה: 
העקיפה ב-♦, כמובן בתנאי שנבצע אותה בהקדם ונשליך 

♥ מפסיד לפני שההגנה תגבה לקיחה זו.

המשחק הנכון: בלקיחה השלישית מוביל הכרוז Q♠ מהיד 
)בתקווה שמערב יתפתה לכסות או אולי למזרח K♠ בודד(. 
)כפי   ♠A-ה עם  עולה  הכרוז  נמוך,  משחק  מערב  כאשר 
 ♦A-וה ,♦K-מזרח מכסה ב .♦Q-שתכנן מראש( וממשיך ב
של הכרוז זוכה. כעת ♦ נמוך אל ה-T♦ בשולחן, חזרה ליד 
עם A♣ והמשך ב-J♦ שעליו הכרוז משליך ♥ מהדומם. כעת 
נותר רק להשלים את הוצאת השליטים – ה-♥ האחרון של 

הכרוז ייחתך בדומם, והמשחק המלא יבוצע.

מדוע תכנית משחק זהה מוצלחת פחות בחוזה של ♠3? 
משום שאם הכרוז מוותר על העקיפה ב-♠ הוא מוריד את 
הסיכוי  באופן משמעותי.  זו  בסדרה  סיכויי ההצלחה שלו 
לבצע ♠4 יהיה עדיין 50%, אבל אם לא נעקוף ב-♠, הסיכוי 
יסתבר בסוף  ואם  מ-75%,  יהיה הרבה פחות   3♠ לבצע 
הכרוז  ב-♦,  העקיפה  ולא  ישבה,  ב-♠  העקיפה  שדווקא 

עלול להיכשל בחוזה ניתן לביצוע.

חוזה שונה – 
תכנית שונה

זך עומר
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להשתתף נ אמורה  הייתה  ישראל  בחרת 
בצ'נאי,  שנערכה   Bermuda Bowl בתחרות 
הודו, אבל כחודש לפני התחרות התעורר חשד 
 2014 אירופה  אליפות  משחקי  בעת  לרמאות 
על  מיוחדת  אתיקה  ועדת  והוקמה  בקרואטיה  שנערכו 
בעניין.  לחקור  כדי  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות  ידי 
לאחר  ההתאגדות  הנהלת  החליטה  אלה  בנסיבות 
התייעצות עם ששת חברי הנבחרת שהיו אמורים לנסוע 
להודו כי מוטב שישראל תוותר על ההשתתפות באליפות 
העולם לנבחרות. יש לציין כי הנושא נידון בועדת האתיקה 

בימים אלו ועדיין לא נתקבלה הכרעה בעניין.

הגיע  ישראל  מנבחרת  אחד  זוג  רק  דבר,  של  בסופו 
להודו. ינון לירן-אהוד פרידלנדר, מנצחי אליפות העולם 

זוגות  עם  ביחד  להשתתף  הוזמנו   )2014 )סין  לזוגות 
מסין ומטייוואן בקבוצת YBM אשר התחרתה בתחרות 
Transnational אשר נערכה בתחילת אוקטובר בצ'נאי 

.Bermuda Bowl-במקביל לשלבי ההכרעה ב

והצליחה  המוקדמות  בשלב  היטב  שיחקה  הקבוצה 
הנוק-אאוט  16 הקבוצות שהעפילו לשלבי  עם  להימנות 

מתוך למעלה מ-100 קבוצות שנרשמו לתחרות.

 13 של  רווח  והביאה  השני  בסיבוב  שוחקה  הבאה  היד 
.Texan Aces מול קבוצת IMP

מדליה לישראלים 
באליפות העולם

רם סופר
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Board 13, Dealer North, Vul All 
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West North East South
פרידלנדר לירן

4♥ 4♠ 5♥

5♠ Pass Pass Pass

וינון הכריז ♠4. לאחר שדרום הכריז ♥5  צפון פתח ♥4 
פרידלנדר היה במצב קשה עם התאמה ב-♠, סינגלטון 
היה  לאהוד  המינור.  בסדרות  מהירות  לקיחות  ושלוש 
הוא  אבל  מקרים,  בהרבה  להצליח  יכול  שסלם  ברור 
תוצאה  להבטיח  כל  קודם  עדיף  לחוץ  שבמצב  החליט 

חיובית.

נאלצו  אבל  ל-♠6  מזרח/מערב  הכריזו  השני  בשולחן 
אחרי  גם  וזאת  ב-♦,  ולקיחה  ב-♠  לקיחה  להפסיד 
הגבהת סדרת ה-♣ )צפון/דרום +100(. לעומתם ביצעו 

פרידלנדר-לירן ♠5 בדיוק )מזרח/מערב 650+(.

היד הבאה מול נבחרת אוסטרליה שוחקה בסיבוב ה-14, 
לקראת סוף השלב המוקדם, ועזרה להבטיח את מקומה 

של קבוצת YBM בשלב הבא.

Board 19, Dealer South, Vul E/W 
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בסוף  הגיעו  והאוסטרלים   ,1♦ רביעית  ביד  פתח  מזרח 
לחוזה ♠2 לאחר שמזרח הראה יד בינונית עם 6 קלפים 

ב-♦ ו-3 קלפים ב-♠.

 לירן הוביל ב-J♥, והכרוז שזכה ב-Q♥ ניסה לעקוף ב-♦. 
פרידלנדר עיכב במהירות!

 ♣A-הכרוז שקיווה עדיין לבצע את החוזה, עבר לידו ב
ועקף שוב.

זכה  לירן  בשליט.  והמשיך   ♦K-ב פרידלנדר  זכה  כעת 
ב-K♠ והמשיך ב-♥ נוסף. פרידלנדר זכה ב-A♥ והמשיך 
בסיבוב שלישי של ♦. מערב חתך, אבל צפון חתך מעליו 

עם ה-8♠ והמשיך בשליט.

והשלים את ההגנה היעילה בכך   ♠A-זכה ב פרידלנדר 
לגבות  וניסה  בדומם  לחתוך  נאלץ  הכרוז   .♣ ששיחק 
לקיחה ב-♦, אבל דרום חתך ולכרוז היו עדיין מפסידים 
לקיחות  בשלוש  נכשל  החוזה  דבר  של  בסופו  בקלאב. 
בחישוב   .+300 של  תוצאה  רשם  הישראלי  והזוג 
בתוצאה  פרידלנדר-לירן  זכו  המוקדמות  של   Butler-ה
ממוצעת של IMP 0.5 לבורד ב-100 החלוקות ששיחקו.

היו  והמאבקים  קבוצות   16 השתתפו  הגמר  בשלבי 
 YBM צמודים ביותר. בשמינית הגמר התמודדה קבוצת
 IMP עם נבחרת קנדה ועברה לשלב הבא על חודו של
בודד לאחר מפגש של 48 חלוקות. ברבע הגמר חלפה 
קבוצתם של פרידלנדר-לירן על פני קבוצה הודית חזקה 

.IMP 13 בהפרש של

בחצי  בפתאומיות  נקטע  הזהב  מדליית  לעבר  המרוץ 
בשליש  יצרה  החזקה  צימרמן  קבוצת  כאשר  הגמר 
 69 של  פער  הישראלי(  הזוג  שיחק  לא  )שבו  הראשון 

IMP שאותו כבר לא היה ניתן לסגור.

כדי להשיג מדליה הייתה קבוצת YBM צריכה לנצח את 
מנבחרת  זוג  פעולה  שיתף  )שבה   Askgaard קבוצת 
דנמרק עם זוג אמריקני חזק( במפגש על המקום השלישי 
שכלל 32 חלוקות בלבד ונערך ביום האחרון של התחרות. 
קבוצת YBM הובילה במחצית 18:33. החלוקה הבאה 

שוחקה לקראת סוף המחצית השנייה.
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Board 26, Dealer East, Vul All
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West North East South
פרידלנדר לירן

Pass Pass

1♠ Pass 2♠ 3♣

4♠ Pass Pass Pass

מערב הגיע ל-♠4 לאחר מהלך הכרזה פשוט, אבל ביצוע 
החוזה וההגנה רחוקים מלהיות פשוטים. צפון הוביל ב-♣ 
בדיעבד  אבל   ,3 בגובה  בעקבות האוברקול של שותפו 
הצלחה  מבטיחה  הייתה  ב-♥  הובלה  שרק  מתברר 

להגנה.

בלקיחה הראשונה הייתה לדרום החלטה קשה. לו היה 
משחק A♣ וממשיך ב-♦, ניתן לבצע את החוזה באמצעות 
 ,♠K  ,♠T גם  ולאחריו  לעקיפה   ♠J הרצת   ,♦A-ב זכייה 

חזהר ליד עם A ,♣K♠ ולאחר מכן ♥ נמוך אל ה-K ו- ♥ 
נמוך משתי הידיים. צפון זוכה בלקיחה כשבידו רק קלפי 

♦, והוא ייאלץ למסור לקיחה ל-Q♦ של הכרוז.

בשולחן התפתחו העניינים אחרת לאחר שדרום החליט 
 ♣A-ב זכה  פרידלנדר  הראשונה.  הלקיחה  את  לעכב 
 ,♠K-זכה ב ,♠T-ו ♠J וניחש נכון את מצב ה-♠. הוא הריץ
חדר ליד עם A♥ וגבה את ה-A♠. לאחר מכן הוא המשיך 
ב-♠ החמישי כדי להפעיל לחץ על דרום שהיה עוד קודם 

בבעיית השלכות.

ניתן לראות כי דרום אינו יכול להרשות לעצמו להשליך 
יכול לשמור רק שלושה קלפים בסדרות  ♥. לפיכך הוא 
המינור, ולכרוז יש תשובה לכל מה שדרום יעשה בתנאי 
כי  ספק  )אין  המתנגדים  של  החלוקות  את  קורא  שהוא 

הכרזת האוברקול ♣3 הקלה עליו(.

ו-♦ בודד, הכרוז ישחק   ♣AQ לדוגמה, אם דרום שומר
ב-♣  וימשיך   ♥K  ,♦A השליטים(  כל  גביית  )לאחר 
 ♥J8 עם  נשאר  לקיחות,  בשתי  זוכה  דרום  מהדומם. 
ונאלץ למסור את הלקיחה האחרונה ל-9♥  של מזרח. 
שייכנס  הוא  צפון  אזי  בודד,  קלאב  רק  שומר  דרום  אם 

.♥Q-למשחק סופי ב-♦ לאחר שיזכה ב

 YBM ביצוע החוזה על ידי אהוד פרידלנדר סייע לקבוצת
התוצאה  של  משמעותה  הזעום.  יתרונה  על  לשמור 
לשרשרת  שמצטרפת  מדליה  עוד  היא   48:65 הסופית 

ההצלחות של הברידג' הישראלי.

www.bridge-bakikar.comמועדון כיכר המדינה רח‘ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה
לוח פעילות המועדון

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום
שעה
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תחרות 
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משחק 
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מחיר למשתתף -  75 ₪ 

שימו ♥ שחקנים שלא נרשמו מראש – השתתפותם אינה מובטחת!
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העולם א אליפות  נערכת  לשנתיים  חת 
את  הכוללת  בברידג'  לאומיות  לנבחרות 
לנשים(,  העולם  )אליפות   Venice Cup
d'Orsi Trophy )אליפות העולם לסניורים( 
העולם  )אליפות   Bermuda Bowl  – הכותרת  וגולת 
הפתוחה(. השנה נערכו אירועים אלה בעיר צ'נאי בהודו.

בסימן  עמדה   Bermuda Bowl-ה של   2015 מהדורת 
משבר חסר תקדים בענף הברידג'. במשך שנים הייתה 
לשחקני ברידג' רבים ברמה עולמית תחושה, כי מספר 
זוגות הזוכים שוב ושוב בתארים גוברים עליהם בדרכים 
פעולה  שום  עשו  לא  הגופים הרשמיים  אך  כשרות,  לא 
בויה ברוגלנד,  2015 החליט  ממשית בעניין. באוגוסט 
אלוף עולם מנורווגיה לנקות את עולם הברידג' מרמאות 

ברמות הגבוהות.

רבים,  ברידג'  משחקני  פעולה  לשיתוף  זכה  ברוגלנד 
ועד מהרה החלו להופיע באינטרנט פרסומים שונים על 
וידאו המוכיחים כביכול  חשדות לרמאות שכללו סרטוני 
רמאות מצד מספר זוגות. בעקבות פרסומים אלה הוקמו 

מספר ועדות חקירה על ידי ארגוני הברידג' הרשמיים.

אחד הזוגות החשודים ברמאות, יוזף פיקארק-אלכסנדר 
סמירנוב מגרמניה אף הודה בביצוע פעולות לא אתיות. 
מזירת  לשנתיים  עצמם  את  להשעות  החליטו  השניים 
הברידג' הבינלאומית. זוגות חשודים אחרים הכחישו את 
ההאשמות או לא הגיבו, אולם על אף העובדה שהעניין 
נמצא בהליך של חקירה ואיש עדיין לא הורשע, החליטה 
פרשו  וגרמניה  ומונקו  בול  מהברמודה  לפרוש  ישראל 
במקומות  שסיימו  הנבחרות  לתחרות  נכנסו  בעקבותיה 
9-7 באליפות אירופה האחרונה: שוודיה, דנמרק וצרפת.
יצאה  התחרות  ערב  ממש  העניין.  תם  לא  בכך  אבל 
דרמטית  בהודעה   WBF העולמית  הברידג'  התאגדות 
צזארי  הנודע  הפולני  הזוג  של  זכותו  את  שללה  שבה 
עקב  בתחרות  להשתתף  ז'מודז'ינסקי  בליצקי-אדם 

חשדות למשחק לא כשר.

הקבוצה הפולנית לתחרות נותרה בארבעה שחקנים. על 
אף העובדה שמדובר בחשד לרמאות במסגרת אליפות 
 Bermuda-אירופה  2014 שהיא שלב מוקדם לתחרות ה
Bowl החליטו הפולנים להשתתף בכל זאת בתחרות ואף 
ביקשו וקיבלו אישור )למרות מחאות של חלק מהקבוצות( 
ביום הרביעי של  זוג שלישי אחר.  ברגע האחרון  לצרף 
התחרויות הגיעו לצ'נאי פיוטר גבריש-מיכל קלוקובסקי, 
אולי הזוג החם ביותר בעולם הברידג' כיום על אף הבדל 
הגיל של למעלה מ-40 שנה ביניהם. גבריש הוא אלוף 
קלוקובסקי  השמונים.  משנות  עוד  פעמים,  חמש  עולם 
שלו  העשרה  בשנות  עוד  דופן  יוצא  ככישרון  התגלה 
וקודם במהירות לנבחרת הפתוחה של פולין. בחלק השני 
של  הגמר  בשלבי  ביצועיהם  אחרי  נעקוב  זו  כתבה  של 

התחרות.

לשחק.  להתחיל  הזמן  והגיע  השערוריות  תמו  לבסוף 
כל המשתתפים והצופים קיוו שאליפות עולם זו תעמוד 
בסימן ברידג' "נקי" ורמה גבוהה של אתיקה. התחרות 
וגמר  ליגה  בשיטת  מוקדמות  שלבים:  לשני  התחלקה 
התקיימה  הגמר  לשלבי  במקביל  נוק-אאוט.  בשיטת 
תחרות ה-Transnational הפתוחה )ראה כתבה אחרת 
בירחון זה(. בחלק הראשון של הכתבה אסקור את השלב 

המוקדם.

נבחרת דנמרק שצורפה לתחרות ברגע האחרון התחילה 
את התחרות בניצחון מרשים על נבחרת ארה"ב-2, אחת 

המועמדות למדליות.

אליפות העולם בברידג', 
צ'נאי  2015 )חלק ראשון(

רם סופר
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Board 7, Dealer South, Vul All 
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 Pass-ב להתחיל  אמור  )המחלק(  שדרום  חשבתם  אם 
עם 11 נקודות מאוזנות במצב פגיע, הרי אינכם משחקים 
ב-Bermuda Bowl. הכרזות הפתיחה ברמות הגבוהות 
של הברידג' הולכות ונעשות אגרסיביות יותר משנה לשנה.

West North East South
אסקגארד הרד קונוב וולדרידג'

1♣

Pass 1♥ Pass 2♥

3♣ Pass 3NT All Pass

קלפים   3( דרום  של   1♣ הטבעית  הפתיחה  הכרזת 
לפחות( מנעה ממערב אוברקול טבעי ב-♣

כדי  השני  לסיבוב  חיכה  אסקגארד  הראשון.  בסיבוב 
 3NT להתערב באוברקול בגובה 3, ושותפו הכריז כמובן
ידוע  )דרום(  וולדרידג'  ג'ואל  ב-♥.  ועוצר  פתיחה  עם 
הידועה  ההתאמה  למרות  החליט,  והוא  יצירתי  כשחקן 
כאסון.  שהתבררה   ,♠ בהובלת  מזלו  את  לנסות  ב-♥, 
ב-♣. לאחר שזכה  והמשיך  הכרוז קפץ ב-A♠ מהדומם 
ב-A♣ לא הייתה לדרום לדרך להגיע ליד שותפו. וולדרידג' 

ניסה ♥ נמוך והכרוז צבר לא פחות מ-12 לקיחות.

בשיטת  בצפון/דרום  הדני  הזוג  השתמש  השני  בשולחן 
בסיבוב  להתערב  בעיה  הייתה  לא  ולמערב   Precision

הראשון.

West North East South
דמואי שאלץ קרניאק כריסטיאנסן

1♦

3♣ Pass 3NT All Pass

דווקא בשולחן זה, שבו לא ניתנה לצפון הזדמנות להכריז 
הקטלנית  ההובלה  את  כריסטיאנסן  סורן  מצא   ,1♥
ב-4♥. ה-J♥ של צפון הוציא לכרוז את ה-K♥, בשלב זה 
לא ידע דרום היכן ה-Q♥, אבל הוא עיכב את ה-A♣ עד 
לפי  פעל  מכן  ולאחר  להשליך,  אפשרות  לצפון  שניתנה 

האיתות של שותפו, המשיך ב-A♥ והפיל את החוזה.

נבחרת  אחרת,  פייבוריטית  התמודדה  סיבוב  באותו 
אנגליה, מול הנבחרת המארחת – הודו. ביד הבאה ניצל 
חוסר  את  פורסטר  רובסון-טוני  אנדרו  המנוסה  הזוג 

הניסיון של יריביו להשגת רווח גדול ובלתי צפוי.

Board 11, Dealer South, Vul None 
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West North East South
רוי ג'סטין האקט בנרג'י ג'ייסון האקט

1♠

Dbl Pass 2♦ Pass

3♥ Pass 3♠ Pass

3NT Pass 5♥ Pass

6♥ Pass Pass Pass

לאחר  לסלם  יפה  הכריז  במזרח/מערב  ההודי  הזוג 
שלו  הנקודות   21 את  הראה  מערב  פתח.  שדרום 
באמצעות Dbl ולאחר מכן קפיצה בסדרה חדשה. מזרח 
ראה בידו התאמה גדולה ב-♥, קוצר ב-♠ ומקור ללקיחות 
מכן  ולאחר  המתנגד  סדרת  בהכרזת  התחיל  הוא  ב-♦. 
קפץ ל-♥5 כדי להזמין לסלם )או אולי רמז לשותפו שהוא 
זקוק לשליטים טובים(. ההודים הגיעו לחוזה ♥6 שבוצע 
בעזרת שני חיתוכי ♠ בדומם לאחר שה-A♣ ישב )כצפוי( 
 +980 של  שתוצאה  חלם  לא  אחד  אף  הנכון.  במקום 

.IMP 12 תעלה להם בהפסד של
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West North East South
רובסון מג'ומדר פורסטר מאנה

1♠

Dbl Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♦ Pass

3♥ Pass 4♥ Pass

4NT Pass 5♣ Pass

6♥ Pass Pass Dbl

RDbl Pass Pass Pass

טוני פורסטר אהב את היד של מזרח כבר לאחר הכפל 
 7 עם  המתנגד  סדרת  את  והכריז  שותפו  של  הראשון 
נקודות. לאחר מכן הוא הראה את סדרת ה-♦ ותמך ב-♥. 
רובסון שאל לאסים, קיבל תשובה של אס אחד והכריז 

סלם קטן.

דרום הכפיל ♥6 בתקווה שהובלה ב-♦ תשפר את סיכויי 
ההגנה, אבל רובסון עשה מה שצריך לעשות במצב כזה 
והכריז RDbl. הסיכון בכפל-כפליים נמוך מאוד, כי כאשר 
הסלם נופל פעם אחת מדובר בהפסד זעום, אבל כאשר 

הסלם מבוצע מדובר ברווח גדול מאוד.

רובסון ביצע 12 לקיחות בדיוק כמו מתחרהו ההודי אבל 
לניצחון  אנגליה  את  להוביל  כדי   +1620 עבורן  קיבל 

.IMP 9 במפגש כולו בהפרש של

נבחרת סין התגלתה די מהר כאחת החזקות בתחרות. 
הנה יד מעניינת מהמפגש שלה עם ארגנטינה:

Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
אנחלרי ליו למברדי הו

2♦

Pass 2♠ Pass 3♣

Pass 3♠ All Pass

קונבנציית  עמדה  בצפון/דרום  הסיני  הזוג  של  לרשותו 
Ekren לפיה פתיחה של ♦2 מראה אורך של לפחות 4-4 
)דרום(  הו  מפתיחה.  פחות  עם  המייג'ור  סדרות  בשתי 
שהחזיק 4 נקודות שמח שיש לו דרך להפריע למתנגדיו 
במצב פגיעות עדיף. מערב התקשה להתערב ♥2  לאחר 
שיריבו הראה אורך בסדרה, וצפון הכריז ♠2 בלי להראות 

עניין במשחק מלא.

כעת היינו מצפים שדרום יכריז Pass, מערב יתערב ♥3 
ומזרח/מערב יגיעו בכל זאת למשחק מלא, אבל הו זכר 
את מצב הפגיעות והחליט "לבלף" בהכרזת ♣3, כביכול 
הזמנה למשחק מלא. שותפו עצר בחוזה ♠3 ואף ביצע 

אותו למרות חלוקת השליטים הגרועה.

West North East South
סון פלגריני קאנג דה רוסה

Pass

1♥ Dbl RDbl 1♠

2♥ Pass 3NT All Pass

בשולחן השני התנהל מהלך הכרזה סטנדרטי, פחות או 
.3NT-יותר, ומזרח היה הכרוז ב

והראה חולשה בסדרה. פלגריני  דה רוסה הוביל ב-7♠ 
)צפון( היה יכול לזכות ב-A♠, להחליף ב-♣ ולהשאיר את 
לאפשר  החליט  הוא  אבל  בלבד,  לקיחות   8 עם  הכרוז 
דייק  )מזרח(  קאנג  הראשונה.  בלקיחה  לזכות  לכרוז 
עשוי  שצפון  וידע  ההכרזה  את  שזכר  לאחר  במשחקו 
להיות קצר בהארט. הוא עבר לדומם ב-♦ והוביל משם 
♥ ש"תפס" A בודד בצפון. כעת שתי הסדרות האדומות 

רצות, וההגנה יכולה לזכות לכל היותר ב-3 אסים.

אחרי  השני  במקום  הראשון  השלב  את  סיימו  הסינים 
החזקות  הקבוצות  רוב  בין  ההפרשים  כי  אם  בולגריה, 
והמיקום בצמרת השתנה במהלך התחרות  היו קטנים, 
בולגריה  בין  ששוחקה  הבאה  ביד  גם  רבות.  פעמים 
ומכריז  סלם,  על  כפל-כפליים  הכרזת  הופיעה  למצרים 
ה-RDbl זכה שוב לרווח עצום, אף על פי שבמקרה הזה 

הסלם היה אמור להיכשל.



סיקור תחרויות
35

Board 19, Dealer South, Vul E/W.
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West North East South
סאדק סטמטוב נביל דנאילוב

Pass

1♣ 1♠ 2♦ 4♠

4NT Pass 5♠ Pass

6♦ Dbl All Pass

בשולחן זה נוצר רושם כי היו אי-הבנות אצל שני הזוגות. 
מערב פתח ♣1 טבעי, צפון התערב ♠1 ודרום לא התבייש 
בפגיעות   4 לגובה  נקודות  אפס  עם  לקפוץ   )2♦ )לאחר 
עדיפה. כעת בחר סאדק )מערב( בהכרזת Takeout של 
 .5♠ עם  מפתח  לקלפי  לשאלה  ענה  שותפו  אבל   ,4NT
החוזה הסופי היה ♦6 וסטמטוב )צפון( הכפיל כדי לבקש 
הוביל  )דרום(  דנאילוב  הדומם(.  )סדרת  ב-♣  הובלה 
משום מה בהארט, ולמזלו לכרוז לא הייתה שום השלכה 

והחוזה נפל פעם אחת ממילא. 200+ לבולגריה.

West North East South
גונב עבדלפתח נאנב בקלי

Pass

1♣ 1♠ 2♦ 3♠

Dbl Pass 4♦ Pass

5♣ Pass 6♦ Pass

Pass Dbl RDbl Pass

Pass 6♠ Dbl All Pass

 Precision שיטת  לפי  הייתה   1♣ ההכרזה  זה  בשולחן 
והראתה 16+ נקודות עם חלוקה כלשהי. לפיכך ההכרזה 
♦2 הבטיחה פחות. נאנב )מזרח( החזיק יד גדולה לעומת 
מה שההכרזה שלו הבטיחה. הוא החליט להכריז סלם 
צפון  כאן  גם  ב-♣5.  לעצור  ניסה  ששותפו  פי  על  אף 

נאנב היה משוכנע  כדי לבקש הובלה ב-♣, אבל  הכפיל 
לגמרי שיבצע את הסלם והכריז RDbl. עבדלפתח )צפון( 
החליט לא להאמין ל-Dbl של עצמו וברח ל-♠6 מחשש 

שהכרוז קצר ב-♣! 

מבוצע  ל-♦6  יחסית  בהחלט  סביר   ,-800 היה  העונש 
RDbl(. הבעיה הייתה ש-♦6 היה מלכתחילה  )ועוד עם 
בלתי ניתן לביצוע. כך זכו הבולגרים בעוד IMP 14 בדרך 
לניצחון 24:49. אז הלקח הוא שכדאי להיזהר בהכפלת 
סלמים, אבל אם כבר הכפלת, עליך להיות מוכן לכפל-

כפליים ולא להשתפן.

קבוצות   7 כי  היה  נראה  סיבובים   21 מתוך   20 לאחר 
בטוחות בשלב רבע הגמר: בולגריה, סין, פולין, אנגליה, 
צרפת ושתי הנבחרות של ארה"ב. במאבק על הכרטיס 
דנמרק,  על  קל  יתרון  לברזיל  היה  הבא  לשלב  האחרון 
ברזיל  אחרת:  קבע  הדרמטי  האחרון  הסיבוב  אבל 
מוחצת  בתבוסה  סיימה  הדרך  כל  לאורך  שהצטיינה 
מפלה  נחלה  דנמרק  גם  מהתחרות.  והודחה  לבולגריה 
צורבת מול סינגפור. בסופו של דבר המאבק על מקום 8 
היה בין שוודיה ליפן שזכו לניצחונות זהים )בהפרש 43 
IMP( על מצרים וניו-זילנד. שוודיה )שנכנסה לתחרות רק 
בגלל פרישת ישראל( עברה לשלב הבא בהפרש זעיר של 

VP 0.14 מהיפנים.

מביקורו  לי  )הזכור  אופמרק  יוהן  הפגין  הבאה  ביד 
בפסטיבל שלנו לפני כמה שנים( העזה גדולה מול הזוג 
זו(,  בתחרות  במיטבו  היה  )שלא  המפורסם  האמריקני 
אבל אם ננתח את הכרזתו בקפדנות נראה שהוא הכריז 

בהיגיון על סמך המידע שהיה זמין מהכרזות היריבים.
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West North East South
ניסטרום רודוול אופמרק מקסטרוט

Pass Pass 1♥

2♥ 4♦ 6♠ All Pass
מקסטרוט בחר ביד השלישית לפתוח ♥1 עם 4 קלפים 
שתי  שתיארה   2♥ בהכרזת  התערב  וניסטרום  בלבד 

חמישיות בסדרות השחורות. 

 Fit Jump אלא  ספלינטר,  הייתה  לא   4♦ צפון  הכרזת 
של  חדשה  בסדרה  קפיצה  הכרזת  לפיה  קונבנציה   –
עם  יחד  זו,  בסדרה  ואורך  כוח  Passed Hand מראה 
התאמה עם השותף. אופמרק החזיק רק 6 נקודות, אבל 
הוא ידע על התאמה של 10 קלפים ב-♠ עם חוסר ב-♦, 
בעוד לשותפו אמור להיות חוסר ב-♥ מאחר שהיריבים 
הודיעו על התאמה של 8 קלפים בסדרה. נוסף לכל זאת 

הוא ידע שהנקודות של צפון ב-♦ "אינן עובדות".

מאשר יותר  משותפו  צריך  היה  לא   אופמרק 
Kxxxxx ♥ - ♦ xxx ♣ KJxxx ♠ כדי לבצע חוזה של ♠6. 
 ,♣AK במציאות למערב לא היה חוסר ב-♥. כפיצוי היו לו

והסלם בוצע בקלות רבה. 

 )!( בשולחן השני, לאחר שלוש הכרזות ראשונות זהות 
בחר סטיב ויינשטיין )מזרח( בהכרזת Cuebid של ♥4, 
לסלם.  ההזמנה  את  לדחות  החליט  לוין  בובי  ושותפו 

החוזה הסופי ♠5 בוצע עם לקיחה עודפת.

 Venice Cup הנשים  תחרות  של  המוקדם  בשלב 
שסיימה  דנמרק  של  המפתיעה  הנבחרת  הצטיינה 
ראשונה בהפרש גדול לפני שתי הקבוצות מארה"ב. גם 
אנגליה וסין שהתמודדו ביד הבאה העפילו כצפוי לשלבי 
הכותרת:  תחת  לפרסם  ניתן  הבאה  היד  את  הגמר. 

"להקריב או לא להקריב – זו השאלה". 
Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
שן סניור וונפיי דונדי

Pass Pass 1♦

1♥ Dbl 3♥ Dbl

4♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

חלוקה  והבטיחה  טבעית  הייתה   1♦ הפתיחה  הכרזת 
החלו  הסיניות  האנגליות.  של  שיטתן  לפי  מאוזנת  לא 
להפריע בהכרזות תמיכה ב-♥, כאשר ליריבותיהן נותר 
שן  החליטה   3♥ על  המוציא  הכפל  לאחר  להכפיל.  רק 
)מערב( להפעיל לחץ נוסף על יריבותיה בהכרזת ♥4, אך 

כל שהשיגה היה "להכריח" את דרום להכפיל לעונשין.

ב-♥4 מוכפל דרום לא יכלה לקבל חיתוך ♠, אבל גם כך 
היו להגנה 5 לקיחות: צפון/דרום 300+.

West North East South
דרייפר ז'אנג בראון הונגלי

Pass Pass 1♣

Dbl 1♦ 2♥ Dbl

3♥ Pass Pass Dbl

Pass 3NT All Pass

שיטת  לפי  חזק  ב-♣1  דרום  פתחה  השני  בשולחן 
אורך  כמקובל  הראה  מערב  של   Dbl-וה  Precision
בשתי סדרות המייג'ור. מזרח תיארה ידה היטב בהכרזת 
מנע של ♥2, ומערב העלתה לגובה 3 עם חמישייה, היות 

שבהכרזתה הקודמת הבטיחה רק רביעייה בסדרה.

ז'אנג הכריזה 3NT בעקבות הכרזות Dbl חוזרות ונשנות 
של שותפתה, אבל למרות הפגיעות המפתה האנגליות 
אין   NT-ב לכרוז  ואכן,  מספיק.  בצדק שהכריזו  החליטו 
 3NT הכשילה  אנגליה  ב-♥.  הובלה  לאחר  לעשות  מה 
פעם אחת )100+ לצפון/דרום( וזכתה לרווח נאה של 9 

.IMP

בתחרות הסניורים הייתה קבוצה אחת משכמה ומעלה: 
הגדולים  מהשחקנים  כמה  של  בכיכובם  ארה"ב-1 
בהיסטוריה כמו בוב האמן ששיתף פעולה עם מרק לייר 
מייקל  עם  פעולה  זיא מחמוד ששיתף  ושותפו לשעבר 
רוזנברג. הזוג מחמוד-רוזנברג הוביל בדירוג הבאטלר 
בחרתי  חלוקות.  ב-320  לבורד   IMP  1.12 עם  מרחוק 
להביא דווקא את אחת הידיים הגרועות שלהם. כן, גם 

זיא הגדול עושה לפעמים שטויות ומשלם עליהן.
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Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
רוזנברג מחמוד

2♦ 2♠

Dbl 4NT Pass 5♥

Pass 6♠ Pass Pass

Dbl 6NT All Pass

מזרח לא רצה לפתוח ♥3 במצב פגיעות נחות וביכר הכרזה 
של ♦2 )מולטי(. זיא מחמוד החליט שמצב הפגיעות מעניק 
לו רישיון לבצע אוברקול בגובה 2 עם 9 נקודות. הוא התחיל 
להצטער על כך כאשר שותפו "שאינו מבין חוכמות" שאל 

מיד לקלפי מפתח והכריז במהירות סלם.

במערב ישב רון קלינגר, מחברם של עשרות ספרי ברידג' 
פופולריים, אשר ייצג את נבחרת הסניורים של אוסטרליה. 
הוא החזיק 13 נקודות מול שותף שהבטיח משהו בהכרזה 

פגיעה של ♦2 ועוד הייתה לו לקיחה בטוחה בשליט. 

ברח  רוזנברג  מייקל   6♠ על  המעניש  הכפל  בעקבות 
כבוד  מפאת  אולי  הכפיל,  לא  קלינגר  והפעם   ,6NT-ל
ממזרח  אחד  דיאמונד  נעביר  אם  האמת,  למען  ליריביו. 

J .6 היה מבוצעNT לצפון החוזה

 ♥A-מזרח הוביל ב-♥. רוזנברג עיכב פעם אחת, זכה ב
לידו של  ליפול  ♦ בתקווה  נוסף של  וסיבוב   ♦AQ ושיחק 
מערב. התקווה לא התגשמה, ומזרח זכה ב-6 הלקיחות 
הבאות. התוצאה 300- לא הרשימה מול 480+ למזרח/
מערב בשולחן השני, אבל זה היה יכול להיות גם 1400- 

L .6NT אם מערב היה טורח להכפיל

רני שניידר
תכנון אסטרטגייה פיננסית

נייד: 052-6400750

פקס: 03-6475494

ranny@d-innity.com :דוא"ל

הינו  בינלאומי  אמן  רב  שניידר,  רני 
וחבר  בארץ  הבכירים  השחקנים  אחד 

לשעבר בנבחרות ישראל.

פנסיוני  ביטוח  סוכן  רשיון  בעל  רני 
מטעם משרד האוצר.

ובקרה  ליווי  בתכנון,  עוסק  כיום 
פיננסית.

וחוות  בדיקה  של  שירותים  מספק  רני 
דעת של נכסים פיננסים לטווח הקצר, הבינוני והארוך כגון:

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים, ניהול תיקי 
השקעות ופוליסות חסכון.

"מטרת התכנון, הליווי והבקרה הינה תהליך בדיקה מקיפה 
כיצד  ופתרונות  דעת  חוות  ומתן  נכסיו  סך  של  הלקוח  עם 
וביטחון  מיטבית  באפקטיביות  הנכסים  את  לנהל  נכון  יהיה 

לאורך שנים.
במסגרת הבדיקה נבדקים מס' פרמטרים כגון: 

מדיניות השקעה ורמת הסיכון, תשואות לאורך השנים, דמי 
והמוצרים  ההון  שוק  של  הקלעים  מאחורי  אל  ומסע  ניהול 

הפיננסיים."

תכנון אסטרטגייה פיננסית
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג'
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מועדון כפר סבא ארגן תחרות לזכרו של יריב בראודה, 
שהיה מנהל המועדון עד לפטירתו הפתאומית לפני כשנה 

בגיל צעיר מאוד. 
להלן יד מעניינת מהתחרות לזכרו:

Board 2, Dealer East, Vul N/S 
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במייג'ור בהתאמה   4 חוזה של  עדיף לשחק  כלל  בדרך 
של 4-4 מאשר בהתאמה של 5-3. יד זו ממחישה מדוע.

מזרח פותח ♦1. האם דרום צריך להתערב ב-♣2?
לא. מצב הפגיעות הוא לרעתו ויש לו נקודות "רכות" ב-♠. 
ב-7  ולזכות  להכפילו  היריבים  יכולים  דרום,  יתערב  אם 

לקיחות עם תוצאה מצוינת של 500+.
להלן מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South

1♦ Pass

1♥ Pass 2NT Pass

3♣ Pass ?

מה צריך מזרח להכריז כעת?
הבעיה הראשונה היא הכרזתו השנייה של הפותח. מזרח 
המחזיק 19 נקודות צריך בסיבוב השני להכריז 2NT ולא 
כי ♠1  היא הכרזה  בין השותפים  ♠1, אלא אם מוסכם 
עם   1♠ על   Pass להכריז  עלול  מערב  )אחרת  מחייבת 

7-6 נקודות(.

לברר  דרך  לשותפות  שתהיה  חשוב 
הכרזה  לאחר  במייג'ור  התאמות 
ההכרזה  מהלך   .2NT של  שנייה 
המקובלת  במוסכמה  משתמש  המומלץ 
 3♣ ההכרזה   .Checkback Stayman
קלפים   3 להראות  מהפותח  מבקשת 
ב-♥ ו/או 4 קלפים ב-♠. ומה קורה כאשר 
מזרח מחזיק 3 קלפים ב-♥ וגם 4 קלפים 
תלוי  זה המשך ההכרזה  ב-♠? במקרה 
יראה  מזרח  אם  הזוג.  בני  בין  בהסכם 
כנראה  יסגור  מערב   ,3♥ בהכרזת   ♥ קלפי   3 תחילה 
ל-♥4; אם מזרח יראה 4 קלפי ♠, החוזה הסופי יהיה ♠4.

ולכן   ,5-3 התאמה  פני  על  לרוב  עדיפה   4-4 התאמה 
שלא  במייג'ור  רביעייה  להראות  הוא  המומלץ  ההסכם 
הוכרז,  שכבר  במייג'ור  שלישייה  שמראים  לפני  הוכרז 
לדוגמה: ביד זו מזרח יכול להכריז ♠3, ואם למערב אין 
ל-♥4.  יסגור  מזרח  ואז   ,3NT יכריז  הוא  ב-♠  רביעייה 
)שותף המשתמש ב-Checkback חייב להחזיק חמישייה 

ב-♥ ו/או רביעייה ב-♠(.

ניתוח משחק היד

 .♠AK ומשחק ♣A-הכרוז זוכה ב .♣K-ההגנה מתקיפה ב
אם אחד המגנים אינו משרת בסיבוב השני, הכרוז ממשיך 
ב-♥ ובמקרה הגרוע ביותר יבצע 10 לקיחות. לאחר ששני 
בידו  גבוה   ♠T ונותר המתנגדים משרתים פעמיים ב-♠, 
 ,4-1 מתחלקת  זו  סדרה  ל-♥.  מחליף  הכרוז  צפון,  של 
והקוצר ב-♥ נמצאים  אבל למזלו של הכרוז הקוצר ב-♠ 

באותה יד, ודרום כבר אינו יכול לחתוך.

הסיבוב  את  וחותך  גבוהים  הארטים   3 משחק  הכרוז 
 ♦K-ה עם  לדומם  מעבר  עדיין  לו  יש  בידו.  הרביעי 
המאפשר לו לגבות את ההארט החמישי ולהשליך מידו 
את ה-♣ המפסיד בעוד צפון חותך עם הלקיחה הבטוחה 
שלו. לבסוף הכרוז יחתוך ♣ בידו ויבצע 12 לקיחות. אם 
יבחר הכרוז לחתוך ♦ בדומם במקום לחתוך ♥ בידו, הוא 

יבצע רק 11 לקיחות.

טובה  תוצאה  נותן   4-4 בהתאמה  המשחק  מקרה  בכל 
יותר בזכות האפשרות להשליך מפסידים על הסדרה בת 
5 הקלפים. זוגות שישחקו ב-♥ יבצעו 10 לקיחות בלבד 
שדרום  לאחר  בשליט  המצב  את  ינחשו  שלא  )בהנחה 

שיחק T♥ בסיבוב הראשון(, ויזכו בתוצאה גרועה.

קונפינו-דן  יוסי  הזוג  זכה  בתחרות  הראשון  במקום 
ישראלי, ובמקום השני הזוג אפרת אורן-יניב זק.

יד החודש

תחרות לזכר 
יריב בראודה

יוסי אנגל
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הצץ מעבר לכתפי

קומדיה של אי הבנה

איתן גוליק

בתחרות  מזרח-מערב  בקו  קיבלתי  הבאה  היד  את 
ברומטר IMP במועדון "אביבים".

התחרות התנהלה בסדר מופתי במקום נקי ומרווח. יצאנו 
עלוב מאוד, אבל היד הזאת משכה את תשומת לבי.

West
♠
♥
♦
♣

AQJ5
KQJ6
A
A876

ב-♣1  לפתוח  יכול  שאיני  והרגשתי  נקודות   21 ספרתי 
הולך  אני  לאן   ,2♣ אפתח  אם  שני,  מצד  ומסכן.  עלוב 
לאחר ♦2 של שותפי: 2NT אינו אפשרי עם בודד ב-♦, 

וכל הכרזה אחרת מראה לפחות 5 קלפים בסדרה.

לעשות  מה  נראה  בשעתה,  צרה  דיה  לעצמי:  חשבתי 
התממש.  שחשבתי  מה  ואכן,  אלי.  תחזור  כשההכרזה 
נוספת  ושותפי הכריז ♦2. לאחר מחשבה   פתחתי ♣2 
החלטתי על ♥2, מתוך כוונה לתמוך בכל סדרה ששותפי 

.NT יכריז פרט ל-♦ שעליו אכריז

שותפי חשב אחרי ♥2, ולבסוף הכריז ♣4.

 ,)3 או   0(  4♦ עניתי  האסים.  למספר  שאלה  זו  אצלנו 
ועכשיו בא משותפי 4NT. מי שעוקב אחרי טור זה זוכר 

.)KQ או A( 5♠ שזו שאלה למכובדים בשליט. השבתי

על  )שאלה   5NT הכריז  שותפי   – הקטסטרופה  כעת 
 K )אותו   5♦ באמצעות  אחד   K הראיתי  ואני  מלכים( 
שכבר הראיתי בהכרזה הקודמת(. מחשבה ארוכה ממול 

– ואני רואה ♥7 על השולחן.

לבי מפרפר: האם יש לו 4 או 5 הארטים, ואולי רק 3?!

לבסוף המגן מוביל 4♦ והשולחן יורד:
East

♠
♥
♦
♣

86
AT75
KQ2
K954

Wow! מפסיד בטוח ב-♣ ומפסיד פוטנציאלי ב-♠.

בין  השליטים  שחלוקת  לקוות  עליי  ב-♠  לעקיפה  פרט 
המגנים אינה גרועה מ- 3-2.

הוביל בשליט?  לא  איך  מוזרה.  לי  נראית  המגן  הובלת 
אני מתכנן את השלכת המפסידים ב-♣ על הדיאמונדים 

הגבוהים שבשולחן, וכמובן עקיפה ב-♠.

זכיתי בידי ב-A♦. משכתי 2 שליטים גבוהים. הם התחלקו 
– אחרת לא היה לי על מה לכתוב. נמנעתי מלמשוך את 
האחרון. משכתי A♣ ואחריו K♣. על ה-KQ♦ השלכתי 2 
קלאבים מידי. כעת עקיפה ב-♠, A♠ וחיתוך צולב של ♣ 

ו-♠.

נחמד מאוד, החוזה בוצע "ככתבו וכלשונו". כמובן שהיינו 
היחידים בסלם גדול.

הארץ(  אלוף  )לשעבר  שוורץ  אדריאן  והן  אחי  הן  אבל 
כעסו עליי על שלא עניתי ♣6 על השאלה למלכים, מאחר 

שכבר הראיתי את המלך היחיד שלי.

מוסר השכל: כשאתה במצב גרוע אין לך ברירה 
אלא לנסות למצות את המרב מיד נתונה. כך 
הסתיים הוויכוח כאשר אחי אמר: "בין כה וכה 

מצבנו היה כזה שאנו זקוקים לחוזה הגבוה".
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אז מה עושים 

עכשיו?

דרור שיפטן

ואנו  מחלק  שותפי  במערב.  יושב  אני  במועדון  במשחק 
פגיעים. אני מרים את היד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

J8
K532
965
T943

4?( אינה  ספירת נקודות מהירה )כמה קשה לספור עד 
מעודדת. בעוד אני מחפש תמונות נוספות, השותף פותח 
♦1. אני מיידע את היריבים )לפחות 4 קלפים(. דרום אינו 
מתמהמה ומתערב ♠1. אני מתבונן בידי המאכזבת ומניח 
כרטיס Pass על השולחן. צפון חושב שנייה ומכריז ♠4. 

 +12 לשותפי  ההכרזות.  את  לנתח  עליי  בהובלה.  אני 
למשחק  שותפו  של  האוברקול  את  העלה  צפון  נקודות. 
מלא. הוא צריך להחזיק יד חזקה )כ- 16-15 נקודות( או 

חלוקתית מאוד.
באין הובלה מתבקשת אחרת, אני מוביל בסדרה שהכריז 
שותפי, באמצעי מבין 3 קלפים זוטרים. אני מניח 6♦ על 

השולחן, ונפרש הדומם הבא:

North
♠
♥
♦
♣

KQ72
QJT94
Q4
AQ

כצפוי הדומם חזק מאוד – 16 נקודות עם תמיכה טובה 
ללקיחות  מקור  להיות  עלולה  בדומם  ה-♥  סדרת  ב-♠. 

רבות, ויש די והותר כניסות כדי לפתח אותה.
היכן המפסידים של הכרוז, וכמה נקודות יש לו?

לשותפי 12 נקודות לפחות, כלומר לדרום 8 לכל היותר. 
.♣KJ ,♦AKJ ,♥A ,♠A :הקלפים הבכירים החסרים הם

שותפי  מהדומם.   ♦Q משחק  הכרוז  הראשונה  בלקיחה 
 ♠A-ב ממשיך  הוא   .♦A-ב זוכה  והכרוז   ,♦K-ב מכסה 
)כלומר  משרתים  כולם  שבדומם.   ♠K-ל בשליט  ועובר 

דרום התחיל עם 5 שליטים ושותפי עם 2(, והכרוז ממשיך 
.♥Q-ב

אני זוכה ב-K♥ ועוצר לחשוב.
ראיתי כבר שני אסים אצל הכרוז – אלה כל הנקודות שלו. 
את  לפתח  מאיים  הכרוז   .♦J  ,♣KJ  ,♥A נותרו  לשותף 
סדרת ה-♥. עד כה זכינו בלקיחה אחת. עליי להוביל קלף 

משמעותי שיסייע לשותף להשיג 3 לקיחות נוספות.
מה לשחק? אין צורך למהר עם הלקיחות המידיות שבהן 
לקיחה  ימסור  שהכרוז  לאחר  העת  בבוא  השותף  יזכה 
ל-A♥. חובה לשחק ♣ דרך ה-AQ בדומם כדי לפתח לכרוז 
הצלחה.  ללא  עוקף  הכרוז  זאת.  עושה  אני   .♣K-ה את 

שותפי זוכה ב-K♣ ומושך J♦ ו-A♥ להכשלת החוזה.

לא נראה לי שההגנה הייתה מסובכת מדי, אולם התוצאות 
טופ מוחלט  נקודות למזרח/מערב מהוות   50 מפתיעות. 
)100%(. רוב התוצאות בשולחנות האחרים היו 420 או 
ממשיך  מערב  כאשר  שקורה  מה  זה  לצפון-דרום.   170
ללא מחשבה ב-♦ נוסף לאחר שזכה ב-K♥ )או לחילופין 
לאפשר  במקום  מיד   ♥A-ב בטעות  זוכה  מזרח  כאשר 

ל-K♥ של מערב לזכות תחילה(.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQ72
QJT94
Q4
AQ

 

♠
♥
♦
♣

J8
K532
965
T943

♠
♥
♦
♣

64
A8
KJT83
KJ62

 ♠
♥
♦
♣

AT953
76
A72
875

 



שונות
41

בעקבות ספרו של הסופר האנגלי מרק האדון "המקרה 
המוזר של הכלב בשעת לילה".   

Philip Grosvenor היה אקטואר בריטי שהיגר לארה"ב. 
הוא היה גם שחקן ברידג' – יותר תיאורטיקן מאשר שחקן 

ברמה גבוהה. 

כשגרוסבנור נפטר בשנות ה-60 של המאה הקודמת הוא 
הותיר אחריו כמה מחברות בהן כתב על ברידג'. בצוואתו 
ביקש לא לפרסם את תוכנן במשך חמש שנים מיום מותו. 
רצונו. כשהמחברות  כיבד את  הצוואה  קיום  על  האחראי 
 Grosvenor הנקרא )Coup( נפתחו גילו בהן את התכסיס
ליריבים,  נעימים  הפחות  התכסיסים  אחד  זהו   .Gambit

אבל בוודאי שאיננו ברידג' במיטבו.

Grosvenor Gambit היד שבעקבותיה נוצר
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גרוסבנור ישב במזרח. זוג היריבים החזקים, הגיעו לחוזה 
ואחריו   ♣A-ב הוביל  שותפו  דרום.  מצד   6♥ של  יומרני 
וב-K♠, שיחק את ה-5♠   ♠A-וזכה ב ב-K♣. הכרוז חתך 

.♥J-וחתך באמצעות ה

אם ליריב שמחזיק את ה-Q♥ יש קלף שלישי ב-♠, אז יש 
סיכוי לבצע את החוזה. בוודאי הבחנתם שגרוסבנור היה 
לא הבחין  גרוסבנור   .♥Q-ה ל-J♥ עם  צריך לחתוך מעל 

והשליך ♦.

כזה  במצב  במערב.  נמצאת   ♥Q-ש משוכנע  היה  הכרוז 
הסיכוי היחיד לבצע את החוזה הוא כאשר למערב רק שני 
קלפי שליט. הכרוז שיחק  x מהדומם ל-K♥ ואז משך את 

ה- A♥. להפתעתו, ה-Q♥ במזרח הפילה את החוזה.

מה ההבדל בין Over ruff בלקיחה החמישית לבין מה 
שקרה במשחק?

ב-11  רק  בביצוע החוזה כשזכית  נכשלת  בשני המקרים 
לקיחות. במקרה של Over ruff ב-Q♥ של מזרח, שיחקת 

לפי תכנית סבירה והקלפים "לא ישבו טוב". 

זאת  ובכל  חמורה  שגיאה  ביצע  היריב  השני,  במקרה 
לכרוז  יותר מתסכל  הרבה  נכשלת. מה שקרה במשחק 
לו  כי  שטען  לשותפו,  הכרוז  בין  לריב  גרם  זה  ולשותפו. 
הכרוז היה משחק את ה-3♥ לעקיפה באמצעות ה-10♥ 

היה מבצע את החוזה.

במצב  עקיפה  אבל  עובדתית,  נכונה  אולי  השותף  טענת 
כזה שגויה בעליל. התסכול התבטא ביד הבאה. השחקן 
המומחה שהיה הכרוז ביד הקודמת ביצע Revoke, שרק 

בגללו ביצע גרוסבנור חוזה חסר סיכוי של משחק מלא.  

לאחר אותה תחרות

שגילה   "Coup"-ה לשכלול  רב  זמן  הקדיש  גרוסבנור 
שגרתי  לא  משחק  שבהם  מצבים  חיפש  הוא  במקרה. 
בידיים  לטעות  להם  לגרום  ועשוי  היריבים  את  מתסכל 
הבאות. המשחק הבלתי צפוי צריך להיות כזה שלא יגרום 

נזק למבצעו.

מדוע ביקש גרוסבנר לא לפתוח את המחברות במשך 
5 שנים אחרי מותו?

שיריביו  חשש  אולי  הגיוני.  הסבר  לכך  מצאתי  לא 
המתוסכלים יוציאו את גופתו  ממקום מנוחתה?!  

 המקרה המוזר 
של פיליפ גרוסבנור

אבי רוזנטל
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חידת החודש, נובמבר 2015
אורן לידור
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מערב מוביל ב-3♣ נגד החוזה ♦6.
עליך לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!
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.3NT מערב מוביל ב-6♥ נגד החוזה
את  לפתור  וכדי  חסומה,  הקלאב  שסדרת  היא  הבעיה 
להסרת  מהדומם  קלאבים   2 להשליך  צריך  הבעיה 
וזרוק  ב-2♥  ה-Q♥, המשך  עם  בלקיחה  זכה  החסימה. 
מהדומם קלאב! זכה בכל המשך ממערב )למערב עדיף 
להמשיך בקלאב או הארט, אחרת הוא יפתח עבורך את 
)אם  נוסף  ה-A♥ השלך קלאב  ועל  הלקיחה התשיעית( 
מערב ימשיך בקלאב, שחק קודם K♣, לאחר מכן A♣ ועל 
ה-A♥ תשליך כאמור קלאב(. גבה את כל סדרת הקלאב 

כדי להגיע למצב הסופי הבא: 
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 .♠J למשל  מהיד,  כלשהו  בקלף  המשך  המצב,  זה  אם 
מערב יכסה ב-Q♠, ואתה יכול לבחור מהדומם איזה קלף 
ב-2 לקיחות ב-♠ אבל כשאחד  זוכים  שתרצה. היריבים 
מהם  ייאלץ לפתוח את סדרת הדאימונד אתה תקבל את 

הלקיחה התשיעית. 
ייתכן שהמצב יהיה שונה אם מערב יחליט לשמור הארט, 
אבל אז אחת המלכות שלו, בדיאמונד או בספייד, תישאר 
 Q בודדת. במקרה זה תשחק נמוך מאותה סדרה, תכסה

עם K ותגביה את ה- J שבידך.
אם מזרח ישאיר את אחד האסים שלו בודד, תוכל לשחק 
 K-ה את  ולהגביה  סדרה  באותה  הידיים  משתי  נמוך 

בדומם.

פתרון חידת החודש, אוקטובר 2015
אורן לידור



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן נובמבר 2015
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

ינואר 2016דצמבר 2015נובמבר 2015
7 - 6

       15
 

21 - 12

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית 
ערב

פסטיבל הים האדום

12 - 11

18

ליגה לקבוצות
פליי-אוף ו-פיינל-פור

אליפות ישראל 
למועדונים

2

9 - 8

10

16-15

23 - 22

אליפות ישראל עד אמן כסף
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אליפות ישראל לצעירים
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סימולטנית ארצית
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אליפות ישראל לצעירים
שלבי גמר

אליפות ישראל לזוגות נשים
חצי גמר וגמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2015 – ינואר 2016

הודעות חשובות

שימו לב! תחרות שחקני השנה שהיתה אמורה להתקיים בדצמבר,
נדחתה לפברואר. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך . 

התנדבות בועדות המקצועיות של ההתאגדות 
חברי התאגדות מוזמנים להגיש את מועמדותם להתנדב כחברים בועדות ההתאגדות השונות:

ועדת צעירים, ועדת סגל, ועדת חוקה, ועדת נק' אמן ומושבים ועדת משמעת ארצית.
לפירוט תפקידי הועדות, הכנסו לאתר ההתאגדות לתפריט "מי אנחנו">"מוסדות ההתאגדות"
 ibf@bridge.co.il :יש להגיש מועמדות דרך משרדי ההתאגדות עד לתאריך 30 בנובמבר 2015 בדוא"ל

בחירת החברים תיערך במסגרת ישיבת ועידה ארצית המתוכננת לחודש דצמבר,
המועמדים יקבלו הודעה מוקדמת על מועד הדיון . 



ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 יתקיימו ב: 

יש לבחור באחד הימים
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
1.1.16 - יום שישי (רעננה)

החל מ-10:00 ועד 15:00 לערך
עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה

בחודש יוני (לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג�"

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"

שימו לב! כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 
יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'. לאחר שעות אלו, ניתן 

ibf@bridge.co.il :לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם. כתובת דוא"ל משרד

ועדת סגלועדת סגל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל לאליפות 
אירופה לקבוצות 2016 

בשנת 2016 ייצגו את ישראל הנבחרת הפתוחה, סניורים ונשים באליפות אירופה לבוגרים
(16-26 ביוני, 2016 בבודפשט, הונגריה)

משחקי המבחן של הנבחרות פתוחה, סניורים, יתקיימו בין התאריכים 23-26 לחודש דצמבר 2015
(יום רביעי עד שבת | ייתכנו שינויים).

משחקי המבחן של נבחרת הנשים, יתקיימו בין התאריכים 27-30 לחודש ינואר 2016

הגשת מועמדות לנבחרת הפתוחה - בקבוצות של 2 / 3 זוגות | הגשת מועמדות לנבחרת הנשים בזוגות בלבד.
הגשת מועמדות לנבחרת הסניורים, בזוגות בלבד ומגיל 60 ומעלה בשנת התחרות.

המעוניינים להשתתף במשחקי המבחן, מתבקשים להגיש מועמדות (מומלץ בצירוף פירוט ההישגים)
בדוא"ל: ibf@bridge.co.il , עד לתאריך 22 בנובמבר. המועמדים שיבחרו יקבלו זימון.

ועדת צעיריםועדת צעירים

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 
לאליפות העולם לקבוצות 2016

בשנת 2016, ייצגו את ישראל נבחרות הצעירים באליפות העולם לקבוצות 
(3-13 לחודש אוגוסט, 2016 בסלסומג'ורה, איטליה)

נבחרת עד גיל 20 (בתי ספר): יכולים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.1996 • 
נבחרת עד גיל 15 (ילדים): יכולים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.2001 • 

משחקי המבחן של הנבחרות הצעירות יתקיימו בין התאריכים 27-30 לחודש ינואר 2016 (ייתכנו שינויים).

הגשת המועמדות הינה בזוגות בלבד, מעוניינים להשתתף במשחקי המבחן, מתבקשים להגיש מועמדות
בדוא"ל: ibf@bridge.co.il עד לתאריך 22 בנובמבר. המועמדים שיבחרו יקבלו זימון.

"התאגדות ירוקה"
עברנו לניהול ירוק, על מנת לצמצם את כמות השימוש בנייר ולתרום לשמירה על הסביבה.

מכתבים, פניות הודעות לשחקנים ולקפטנים ישלחו מעתה רק בדואר אלקטרוני.
אנא וודאו כי הדואר האלקטרוני שלכם מוזן במאגרי ההתאגדות  כדי שתיכללו גם אתם בהודעות של ההתאגדות בדבר 

אירועים שונים, הרשמה לתחרויות ועוד.

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות לרשימת התפוצה", אל 
 ibf@bridge.co.il תשכחו לרשום את שמכם המלא ואת מספר החבר שלכם



ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 יתקיימו ב: 

יש לבחור באחד הימים
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
1.1.16 - יום שישי (רעננה)

החל מ-10:00 ועד 15:00 לערך
עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה

בחודש יוני (לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג�"

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"

שימו לב! כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 
יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'. לאחר שעות אלו, ניתן 

ibf@bridge.co.il :לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם. כתובת דוא"ל משרד



ההרשמה לשנה הבאה החל מ-1 בנובמבר,
דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר
ותהנו מחודשיים מתנה !
(חברות ל-14 חודשים).

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש ויקטור אברהמר ז"ל

תחרות דו מושבית 48 ידיים 

מושב 1 - ביום ג' ה 3 בנובמבר 2015  בשעה 20:30
מושב 2 – ביום ג' ה 10 בנובמבר 2015 בשעה 20:30

במועדון אביבים, ברחוב דיסנצ'יק 7 תל אביב.

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ 

גביעים מהודרים ל 3 המקומות הראשונים 
בנוסף, 3,000 ₪ פרסים לזוכים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
לפרטים והרשמה: מועדון אביבים 03-6417470

מועדון ברידג' מושבות שמריהו
מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום ו' 27 בנובמבר  2015 בשעה 10:00

התחרות תתקיים בבית ההתאגדות ברעננה,
רח' יערה 27 רעננה (מתחם הכדורת).

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
לפרטים והרשמה: דורון 052-3933453

מועדון ברידג' לב הצפון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים  

יום שבת 28  בנובמבר 2015, שעה  - 10:00 

במועדון הגמלאים המפואר
רחוב גולומב 4 נהריה

מנהל תחרות – אסף עמית
מחיר למשתתף 60 ₪ 

הרשמה מוקדמת מבטיחה השתתפות 
כיבוד ושתייה חפשי  

לפרטים והרשמה: גדי קליין – 04-9923013
איריס קליין – 052-2829373

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד 
להזמינכם: לתחרות ארצית
דו מושבי 24 ידיים בכל מושב 

מושב ראשון יום ג' 8 בדצמבר 2015, בשעה 17:00
מושב שני יום ג' 15 בדצמבר 2015, בשעה 17:00

במועדון מרכז הברידג' ירושלים/בית בלב
שד' בן צבי 35 ירושלים

מנהל תחרות – אילן שזיפי,
מחיר כולל למשתתף 120 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
 לפרטים והרשמה: בריאן זייטמן – 054-4715950  

מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון ברידג' הדר כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ' ז"ל

מושב אחד 30 ידיים  

יום ו' 4  בדצמבר 2015, שעה  - 10:00  

במועדון הכדורת רעננה
רחוב יערה 7 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה  

לפרטים והרשמה: גדעון וגנר 052-3567663
יהודה צראף – 054-4967383

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים קצרים של 18 ידיים  

יום שבת 5 בדצמבר 2015, שעה  - 10:00  

במועדון כיכר המדינה, רחוב ויצמן 53 תל-אביב 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה  

לפרטים והרשמה: 03-6969830



 רב אמן בינלאומי 
 לובינסקי יובל, אביבים 

 אמן בכיר 
 קמחי פנינה, ספורט + חולון 

 אביטל שחף, אביבים 
 מנדלסון אורי, ויצו פתח תקוה 

 גריזים יורם, נס ציונה 

 אמן זהב 
 קורן תקוה, ברידג' פוינט פולג 

 סטרליץ ארלין, אביבים 
 אדמס שובל, מרכז הברידג' י-ם 

 חיזקי אסתר, זכרון יעקב 

 אמן כסף 
 גלעדי דב, מועדון תל אביב 

 הריס ניר, ברידג' פוינט פולג 
 סמואל לרי, מרכז הברידג' י-ם 

 אמן ארד 
 לרון אורנה, חיפה/כרמל 

 טישלר לאה, קריות/חיפה 
 בר ג'נין, ערד 

 רביב דוד, וקס - רחובות 
 תמיר סיגל, וקס - רחובות

 
 אמן 

 אמדו ברנקה, כיכר המדינה ת"א 
 אמדו רפי, כיכר המדינה ת"א 

 ברק שרה, חיפה/כרמל 
 יניב חנה, חיפה/כרמל 

 אורן יפתח, טבעון 
 ליפשיץ גלעד, טבעון 
 שחם מוטי, רמת גן 

 גרינוולד מיכל, אביבים 
 פרידמן רונית, אביבים 

 שטרנפלד משה, סביון-קרית אונו 
 כהן שולמית, מרכז ספורט ראשל"צ 

 כהן אסתר, אשדוד 
 לוי יהושע, וקס - רחובות 

 קרוגר שלמה, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 זיסו אסתי, נהריה 

 טל ג'ו, השרון 
 שי רחל, השרון 

 גל מרדכי, הלוחם חיפה 
 היכל נאוה, רמת גן 

 גבע עדנה, הדר כפר סבא 
 לנדה בנימין, אביבים 

 גרינברג שמעון, לב חולון 
 צפניה רינה, חדרה 
 פנו אבי, ראשל"צ 

 סילנר דינה, בית מכבי ראשל"צ 
 סילנר יצחק, בית מכבי ראשל"צ 

 מזור רוזה, אשדוד 
 לוי ביני, כפר מרדכי 

 מושינסקי מירי, כפר מרדכי 
 אביגד גד, מועדון לידור 

 סגן אמן כסף 
 בירגר מרטין, גבעתיים 

 גונן זויה, לב הצפון 
 זיגלמן יוסי, לב הצפון 

 ג'וסטר מריון, כרמיאל 
 ברקוביץ אליעזר, חיפה/כרמל 

 שוורץ אתי, טבעון 
 שוורץ עופר, טבעון 

 אדלר דינר פרידה, השרון 
 בינט ג'ורג' שמעון, השרון 

 דיין יוסי, כפר סבא 
 בכר דורה, אביבים 
 גלצר יוסי, אביבים 

 יעקבי אריאלה, אביבים 
 קובוס מרי, אביבים 

 גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 
 סידי בתיה, מושבות-שמריהו 

 קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 
 יונה הדסה, ירושלים 

 עזריאל אסתר, לב חולון 
 ציון גאולה, לב חולון 

 רענן אלי, נתניה 
 גל רבקה, חדרה 

 ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 מרום שלום, מרכז ספורט ראשל"צ 

 קפלן ניצה, בית מכבי ראשל"צ 
 מדהלה ג'יזל, רחובות 

 קשת רוני, וקס - רחובות 

 סגן אמן ארד 
 זיידה אסא שרה, מועדון תל אביב 

 טייג יוסי, חיפה/כרמל 
 בן משה גיורא, קריות/חיפה 

 יצחקי יצחק, טבעון 
 זלצר בתיה, השרון 
 זנד אליעזר, השרון 

 ינקוביץ ציפי, הלוחם חיפה 

 בבס סופיה, מושבות-שמריהו 
 פרג אלי, מושבות-שמריהו 

 פרג רחל, מושבות-שמריהו 
 רשתי ששון, מושבות-שמריהו 

 רוזנצויג ויקי, מת"ב הרצליה 
 בקל אירית, מרכז הברידג' י-ם 

 קרמנשה איריס, מרכז הברידג' י-ם 
 הנדלר יהודה, חדרה 

 איזק אפרים, מרכז ספורט ראשל"צ 
 שוייצר רוזי, ערד 

 אוקון הדסה, רחובות 
 כהן עליזה, אשדוד 

 סגן אמן 
 הופמן יוחנן, מועדון תל אביב 

 קליין נאוה, כרמיאל 
 דוד אילן, חיפה/כרמל 

 שטרן ורד, קריות/חיפה 
 בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 

 הירש הלן, ברידג' פוינט פולג 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 ורניה כרמל, אביבים 
 פשיביש סילבן, אביבים 

 עינת אוה, מושבות-שמריהו 
 קרמושה אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 מסיקה דניאל, ויצו פתח תקוה 
 שי נירית, בית מכבי ראשל"צ 

 קריספין סוזן, ערד 
 לייכטר שרית, באר שבע 
 סומוב מרינה, באר שבע 

 סמר בת שבע, באר שבע 
 דיסטלר רחל, רחובות 
 לוי דניאל, כפר מרדכי 

 סולימני ידידיה, יואב 
 וינשטיין איגור, וקס - רחובות 

 רוזן צופי, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 שכטר בני, גל - ראש העין 

 רוזנבלט יואל, נהריה 
 לוי זיוה, "הרץ" חיפה 

 לידר רחל, רקפת קרית טבעון 
 רכב שושנה, רקפת קרית טבעון 

 פוקס לני, רמת גן 
 רחמינוב אתי, אביבים 

 חנניה סוזי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 עמיחי מזל, מרכז ספורט ראשל"צ 

 ענבי דבורה, ערד 
 גרומר מיכאל, נס ציונה 

דדרגות

מקבלי דרגות ביום 15 באוקטובר 2015
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בואנוס איירס, מולדת הטנגו, עירם של מהגרים אירופאים, של קרלוס גרדל גדול  זמרי הטנגו, עיר שאינה יודעת מנוח. מדרום לה, מצויים 
קרחוני העד של פטגוניה, ה"פריטו מורנו" הידוע כקרחון המתנפץ, עדרי הגוואנקו, להקות הקונדורים ועמודי הגרניט של שמורת "טורס 
דל פיינה". הרי האנדים הנישאים והפיורדים הכחולים, שמורות האגמים של ברילוצ'ה, הם כולם שיאים מרגשים במסע אל דרום פטגוניה.
ומנגד ברזיל, ארץ טרופית יפה. ריו דה ז'נרו ונופי הרי השחם הטובלים ביערות גשם, הר הסוכר והר הקורקובדו, חופי קופקבנה לבלון 
ואיפנמה, מקצבי הסמבה והבוסה נובה ומעל כולם שפעת המים הבלתי נגמרת במפלי האיגוואסו, כל אלו ילוו אותנו בטיול ביבשת הדרומית. 
צ'ילה -  ולפאסריו,  במסלול -  חלון:  עם  בתאים חיצוניים   ***** Norwegian Sun הפאר ספינת  על  יום  של 14  שייט  כולל  הטיול 
פוארטו מונט - פוארטו צ'קאבוקו - פונטה ארנס - אושוואיה, ארץ האש - איי פוקלנד - פוארטו מדרין - מונטוידאו אורוגוואי - 

בואינוס איירס ארגנטינה . כל בתי המלון בטיולינו הם ברמה של 5 כוכבים/DLX. וממוקמים במרכזי הערים.

במחיר מיוחד 8,690 $ (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
מבצע מיוחד!!! 10 הנרשמים הראשונים ישודרגו לתא עם מרפסת באוניה במתנה!

תוספת ליחיד בחדר 3150 $, תוספת לתא עם מרפסת 1200 $ לאדם.

החבילה כוללת:
טיסות סדירות בחברת אייר פראנס – ת"א פריז סנטיאגו דה צ'ילה-ריו דה ז'נרו פריז - ת"א + טיסות פנים לפי המסלול  2 לילות בסנטיגו – צ'ילה 
כולל סיור מודרך  3 לילות בבואנוס איירס כולל סיורים מודרכים  2 לילות במפליי האיגאסו כולל סיורים מודרכים  4 לילות בריו דה ז'נרו כולל 
סיורים מודרכים  14 לילות שייט באוניית הפאר Norwegian Sun בתאים חיצונים עם חלון על בסיס פנסיון מלא  בתי מלון ברמת  5 כוכבים 
DLX במרכזי הערים  כלכלה על בסיס חצי פנסיון (בשייט פנסיון מלא)  כל הכניסות לאתרים, אוטובוס מפואר וממוזג לביצוע הסיורים  מדריך 

בכיר המתמחה ביבשת דרום אמריקה: רוני ינובסקי  משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל: שתייה בארוחות, ביטוחים למיניהם, סיורי חוף בעגינות של האוניה (תוצע חבילת סיורי חוף במחיר מוזל לתשלום בחו"ל(כ-590 $), טיפים 

לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה (12 $ ליום) וטיפ למדריך הישראלי. וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.  

מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם! ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

מועדוני הברידג' רמת השרון  וג'קי דגן שמחים להזמינכם

דרום אמריקה
(שאל את מי שהיה בשנה שעברה)

הטיול המקיף חוויה של פעם בחיים
ברמה של 5 כוכבים/DLX - 10/2-8/3/2016 (28 יום)

ארגנטינה - ברזיל - צ'ילה - אורוגוואי - איי פוקלנד
 Norwegian Sun כולל שייט של 14 יום באוניית הפאר

בהדרכת: רוני ינובסקי

לפרטים והרשמה:
daganbridge@hotmail.com ,052-2783263 ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ



במחיר מבצע (למקדימים להרשם) 2,950 $ לאדם (בחדר בתפוסה זוגית)
(תוספת ליחיד בחדר 980 $)

החבילה כוללת:
טיסות סדירות בחברת אלאיטליה (הלוך טיסת צהרים למחרת הסדר.

חזור טיסת ערב 1/5 הנחיתה ב2/5 אחר חצות)
1 לילה ברומא במלון 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון. 

7 לילות שיט בתאים עם מרפסות על בסיס פנסיון מלא.
כל הסיורים והטיולים במקומות עגינת האוניה.

יום סיור מודרך ברומא.
מדריך ישראלי בכיר צמוד – רוני ינובסקי +מדריכים מקומיים.

אוטובוס מפואר לביצוע העברות והטיולים.
כל המיסים והאגרות השונות.

המחיר אינו כולל: ביטוחים למינהם, שתיה בארוחות, ארוחות שלא
במסגרת השיט(טיולי חוף), טיפים לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה
(120 אירו לאדם), טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל בסעיף

המחיר כולל.

חשוב ביותר - עקב ביקוש מוגבר לטיסות ושייט בפסח יש להרשם במהרה. מס' המקומות מוגבל!!!
ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס.

מועדוני הברידג' רמת השרון  וג'קי דגן שמחים להזמינכם:

פסח 2016
טיול שייט בסטייל לחופים של
איטליה-מלטה-ספרד-צרפת

 23/4-1/5/2016 (9 ימים)
***** MSC PREZIOSA על אונית הפאר החדשה

במסלול: רומא – סיצליה – מלטה - ולנסיה ספרד - מרסי צרפת – גינואה - רומא.
הלינה באוניה בתאים מפוארים עם מרפסות ונוף לים | כל הסיורים והטיולים כלולים

בהדרכת: רוני ינובסקי

לפרטים והרשמה:
daganbridge@hotmail.com ,052-2783263 ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ
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Lars Blakset was a wonderful host when we 
recently visited his Bridge Center in Copenhagen, 
Denmark. 

The organization of bridge tournaments 
in Denmark is unique compared to other 
Scandinavian countries. It is unlike anything I 
had seen before. Players register for a whole 
year in advance on a specific day, and they are 
expected to play throughout the season on that 
specific day. We arrived on a Tuesday evening 
and played in the Tuesday evening tournament. 

All players are ranked on a similar level, so one 
finds himself playing in a field of very similar 
ranking.  The season is from September until 
May. We had to book our places in advance and 
acted as replacements for other players who 
could not make it on that day.

The tournament is divided into two sections of 
seven tables each, and six rounds are played, 
five boards per table! - a total of 30 boards. As 

we were replacements, we did not have to pay a 
participation fee! 

The club is enormous with 14 tables playing 
simultaneously in four different rooms – each 
room playing with similarly ranked players.

In the interval Lars took time to show us his new 
innovation. He showed us amazing machines 
that deal cards on the spot, so each table 
receives just two packs of cards. The computer 
can then show at the end of the hand the specific 
order of cards played, no arguing with opponents 
about revokes! 

Coming back to Israel, we made history in "Liga 
Bet" by forming a team which included three 
generations of bridge players from the same 
family. I checked this with Ilan Shezifi, and he 
confirmed that there was never such a team 
from one family in the history of the Israeli 
Leagues. Our results were not outstanding 
but it certainly was a great pleasure!

Wonderful, Wonderful Copenhagen
Brian Zietman

1left to right( my 
grandson Yuval 
Davidi, my son 
Amir Zietman, Brian 
Zietman, my son 
Oren Zietman and 
my granddaughter 
Leah Zietman.
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Hand 2 – Dealer East, one again you sit West

♠
♥
♦
♣

A9854
874
QJ863
7
 ♠

♥
♦
♣

KQT32
T53
AK
T84

West North East South

Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 3♣

Pass 3♥ Dbl Pass

Pass 5♣ All Pass

North's 2♣ response was game-forcing. His 3♥ 
bid showed a stopper. It was doubled by East for 
the lead, and South decided to Pass rather than 
bid 3NT. North's 5♣ bid concluded the auction.

East led the ♠7. Small from dummy, you win your 
♠A and North plays ♠J. What would you have 
played now, a heart or a spade?

The ♠6 is missing. If North's ♠J was a singleton, 
a heart must be played.

However, can this be the real situation? East was 
"supposed" to lead diamonds, the unbid suit. His 
choice of a spade lead serves as evidence that 
he has a singleton spade. Otherwise, why should 
he help declarer to develop dummy's long suit? 
Therefore West should continue spades, setting 
the contract by a spade ruff followed by ♥A. 
North deserves credit for trying to confuse the 
issue by concealing the ♠6.

The full hand:
 ♠

♥
♦
♣

J6
KQ6
T5
AKQJ53

 

♠
♥
♦
♣

A9854
874
QJ863
7

♠
♥
♦
♣

7
AJ982
9742
962

 ♠
♥
♦
♣

KQT32
T53
AK
T84

 

פסטיבל הברידג' הבינלאומי בים האדום
22-12 בנובמבר 15♥2

מה, עדיין לא נרשמת?!
לפרטים והרשמה - טל': 03-6058355, 050-6698655
e-mail:birmand@inter.net.il  www.bridgeredsea.com
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Bridge players capable of good logical 
thinking may solve some problematic 
situations which are otherwise difficult 
to work out.

Please have a look at the following two hands, 
taken from a tournament with IMP scoring.

Hand 1 – Dealer South, you sit West

 ♠
♥
♦
♣

762
QT63
75
KQT4

♠
♥
♦
♣

KJ8
954
AKJT83
7

West North East South

1NT

2♦ 2NT All Pass
The bidding was natural. North decided to 
compete to 2NT with 7 HCP rather than defend 
against 2♦ or bid 2♥ with a four-card suit.

You lead the ♦A, asking partner to play an honor 
card ) if he has one( or give count. Partner plays 
♦6, and declarer ♦2. In order to set the contract, 
partner must have a doubleton diamond and a 
side entry in order to play a diamond through 
South. How would you continue?

If we play clubs, declarer cannot cash eight 
tricks if partner has the ♥A. Similarly he cannot 
cash eight tricks if we play hearts and partner 
has the ♣A.

However, if partner has the ♠A and we play 
clubs or hearts, there is a danger that declarer 
can cash 8 tricks.

Is there any possible distribution where a spade 
switch allows the contract to be made? Only 
in case declarer has five clubs headed by the 
ace, ♠AQ and ♥A. Therefore the right switch is 
a spade.

The full hand:

 ♠
♥
♦
♣

762
QT63
75
KQT4

 

♠
♥
♦
♣

KJ8
954
AKJT83
7

♠
♥
♦
♣

AQT54
87
64
8632

 ♠
♥
♦
♣

93
AKJ2
Q92
AJ95

 

After a spade switch, the defenders win 11 
tricks )down six(!! 

A club or heart switch allows the contract to be 
made.

Logic in 
Bridge

Joseph Engel



במלון לאונרדו פלאזה - חמישה כוכבים

האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון • קבלת פנים עם כיבוד קל . 
סמינר ברידג' מפי אפרים בריפמן • דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות • 

משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה במהלך הסמינר • ערבי בידור • כניסה 
חופשית לספא

יוצע יום טיול באיזור (בתשלום נוסף)
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

1,360 ש“ח

מועדון כיכר המדינה. ויצמן 53 תל-אביב
אפרים בריפמן: 050-2012011 גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940

bnbg.ben@gmail.com

ליחיד בחדר זוגי
על בסיס חצי פנסיון

נופשון ינואר  ה-4
על הכינרת

3-6 בינואר 2016

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט 
ממשיכים במסורת זו השנה הרביעית


