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דבר ועד העמותה

שלום חברות וחברים,
שנת תקציב חדשה בפתח, ושוב מחשבות ותכנונים: כיצד תראה השנה החדשה, מה ילד יום, ומה 

צפוי לנו הן במישור האישי והן במישור הברידג'. 
אנחנו מקוים  כי יותר ויותר חברים ימצאו בברידג' עניין מרתק, מבורך ומהנה, ומכאן ירבו יותר 
ויותר בהשתתפותם בתחרויות הברידג'. הרבה תוכניות לשיפור רווחת השחקן באמתחתנו, נפרט 

אותן בהמשך השנה.
השנה נכון לנו ייצוג ראוי וטוב באליפויות השונות, אנו תקווה כי ההישגים יהיו מרשימים, כפי 

שקרה בשנה שחלפה. במישור הכספי, מנוע  חשוב ביותר לפעילותנו, אנחנו מצפים להגדלת 
התקציבים מהטוטו, ממשרד החינוך ומאיל"ת.

בהזדמנות זו אנו מבקשים לברך את מו"ל העיתון גדי רוזמרין ולצידו את כל חברי המערכת העוסקים במלאכה, לרגל הופעת 
ירחון ה- 100. ירחון זה הוא של כולנו, אנו אוהבים לקרוא ולעיין בו ומקווים להמשך שיתוף פעולה פורה בין המערכת 

וההתאגדות, כל זאת לרווחת הקוראים.
בברכה,

מודי קניגסברג, יו"ר ועד העמותה
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שלום חברות וחברים,

כשמונה שנים חלפו מאז נטלתי את האחריות להפיק ולהוציא לאור את המגזין של התאגדות 
הברידג' בישראל. במהלך שמונה השנים שחלפו, ידעתי וחוויתי עמכם רעיונות, שינויים ותכנים 

חדשים.
היום אנחנו חוגגים את הוצאתו לאור של גיליון המאה של התאגדות הברידג'.

מניסיוני הרב בתחום הפקת מגזינים לארגונים, אני מכיר ויודע עד כמה לא פשוטה ההתמדה 
בנושא זה. לא מעט ביטאונים שיצאו בקול תרועה, חדלו לראות אור בקול דממה, ובוודאי שלא 

הגיעו לגיליון המאה.
מודי  עם  הפעולה  שיתוף  יחיד.  של  מעשה  אינה  ובהתמדה,  זמן  לאורך  שכזה  ביטאון  הפקת 

קניגסברג, יו"ר ועד העמותה, העבודה המשותפת בכל ביטאון עם גלעד אופיר שבחשיבה משותפת איתו שונו במהלך השנה 
האחרונה מדורים רבים. כך למשל, במדור מתחילים ניתנה תשומת לב יתרה למאמרים אשר מכוונים לשחקן המתחיל, 
הרחבנו את מעגל הכותבים מהשורה הראשונה. היום כותבים באופן קבוע: מוטי גלברד, אפרים בריפמן אלדד גינוסר, יוסי 
אנגל, רם סופר ועוד רבים וטובים. אנו מקפידים לסקר במדור תחרויות את הצלחות הנבחרות שלנו בארץ ובעולם, במדור 
שונות ניתנת אפשרות למועדונים לכתוב ולספר אנקדוטות ומהנעשה במועדון, נמשיך ליהנות מהכתבות מלאות ההומור של 
אלברט קלו ואיתן גוליק, נוסיף ונעניק במה לכותבים חדשים תוך הקפדה על כתבות ראויות. שפע של תשואות אנו מקבלים 
על המדור באנגלית ועל כתיבתו הרהוטה של בריאן זיטמן – את דפי המערכת שיפרנו, והודות לחנה ואילן שזיפי הם נגישים 
יותר. תוכלו למצוא בהם את הפעילות הספורטיבית של ההתאגדות, מקבלי תארים חדשים, ותחרויות ארציות. ראוי כי אדגיש 
את פעילותה המבורכת של אוריה מאיר בעידוד ובטיפוח של פרויקט ה"דור הבא", פרחי הברידג' של דור העתיד כה לחי... 
 אנחנו מבקשים להמשיך במהלך של שינוי ורענון, לקבל מכם הקוראים הערות והארות. אנו מצדנו נעשה כל מאמץ, שכלי 

זה שהופקד בידינו על מנת לגשר בין ההתאגדות וביניכם הקוראים יהיה יעיל ומועיל.
אסיים בתודות לשותפיי לעשייה מטילדה ולילו פופלילוב. אין ספק כי הודות להם, הביטאון נראה כמו שהוא היום.

פנינו לעבר גיליון המאתיים. נשתף פעולה כולנו ונעשה הכול לשפר ולעניין עוד ועוד.

שלכם,
גדי רוזמרין

   

2012  24-27  
    '  

     
  

  
  '  
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ראיון עם 
גלעד אופיר

רם סופר

התוכנית  והצגת  הברידג'  ירחון  של  ה-100  גיליון  לרגל 
לראיין  החלטנו   ,2012 לשנת  החדשה  הספורטיבית 
בעשור  הישראלי  בברידג'  הבולטות  הדמויות  אחת  את 
האחרון – גלעד אופיר: שחקן בנבחרות ישראל לצעירים 
ובמדליות  אירופה  באליפות  זכייה  (כולל  ולסטודנטים 
הועד  חבר  המצליחה,  הצעירים  נבחרת  קפטן  נוספות), 
המנהל של ההתאגדות ועכשיו בתפקיד הקפטן הספורטיבי 
כבר  אופיר  גלעד  שיזם  רבות  מבורכות  פעולות  הארצי. 
הוצגו בירחון זה בעבר. בראיון הנוכחי גלעד מסכם אותן 
ומפרט את תכניותיו העתידיות לקידום הברידג' הישראלי.

ספר קצת על עצמך גלעד, כיצד התחיל הקשר לברידג' 
ואיך הוא נמשך?

התחלתי ללמוד ברידג' לפני כ-18 שנים, בגיל 10, במסגרת 
הברידג'  במועדון  רבות  שנים  שיחקתי  מחוננים.  כיתת 
לבתי  ישראל  לנבחרת  הצטרפתי  וב-2002  באשדוד, 
ספר. באותה שנה זכינו במקום הראשון באליפות אירופה 
הצעירים,  בנבחרת  שיחקתי  בהמשך  באנגליה.  שנערכה 
ולאחר שעברתי את גיל 25 הפכתי לקפטן הנבחרת ושחקן 

נבחרת הסטודנטים.

איך הגעת מהר כל כך לפעילות בוועד העמותה?
ב-2007 הוחלט לא לשלוח את נבחרת הצעירים לאליפות 
קמפיין  וערכנו  ההחלטה  על  מחינו  וחבריי  אני  אירופה. 
שבמהלכו אספנו כ-2000 חתימות, כלומר למעלה משליש 
מחברי ההתאגדות, לביטולה של החלטה זו. חרף העובדה 
שמאמצינו לא נשאו פרי ודווקא בשל כך, החלטתי להירתם 
לעשייה. הבנתי שאת השינוי צריכים לעשות מבפנים כדי 
שיהיה.  ראוי  כי  שסברתי  כפי  ייראה  הישראלי  שהברידג' 
לפיתוח  וכאחראי  ההתאגדות  יו"ר  כסגן  כיהנתי  מאז 
וקידום הברידג', מספר חודשים בתפקיד הגזבר ולאחרונה 

נבחרתי לתפקיד הקפטן הספורטיבי הארצי.
התבררה  לעשייה  להצטרף  שההחלטה  לציין  מוכרח  אני 
קניגסברג  מודי  בראשות  העמותה  ועד  ומספקת.  כנכונה 

כי  מרגיש  ואני  בארץ  הברידג'  לקידום  בנחישות  פועל 
שעובד  מנצח  צוות  יש  בוועד  להתאגדות.  קברניט  יש 
ומאפשר  לענף  גדולה  אהבה  מתוך  מלאה  בהתנדבות 
לנו לקדם את המודעות לברידג' ולפעול למען השחקנים. 
נוסיף לכך את מוסד הנשיאות בראשות הנשיא איתן לוי, 
בעולם  הישראלי  הברידג'  תדמית  לחיזוק  רבות  שפועל 

ונקבל נוסחה מנצחת!. 
ובועדות  בהנהלה  החברים  ולשאר  להם  להודות  ברצוני 
המשקיעים  טובים  אנשים  עם  לעבוד  הזכות  על  השונות 
אהבה  מתוך  מלאה  ובהתנדבות  במסירות  רבות  שעות 
מצוינת  עבודה  סביבת  יוצרים  וביחד  לענף,  גדולה 
המאפשרת לנו לקדם את המודעות לברידג' ולפעול למען 

השחקנים.

מהם עיסוקיך מחוץ לברידג'?
לפני  והשתחררתי  הטנק  תכנית  במנהלת  בצבא  סרן  הייתי 
תעשייה  בהנדסת  ראשון  תואר  סיימתי  חודשים.  מספר 
וניהול ותואר שני במנהל עסקים. עכשיו אני משלים את שנת 
הלימודים האחרונה שלי לתואר ראשון במשפטים. כיום אני 
ביקורת  לענייני  הועדה  יו"ר  בר-און,  רוני  לח"כ  יועץ  משמש 
לקדם  ומסייע  מצטיין)  ברידג'  שחקן  גם  (שהוא  המדינה 
חשובה  הכל-כך  הפרלמנטרית  בזירה  גם  שינויים  ולהוביל 

לכולנו.

בברידג' הישראלי יש בשנה האחרונה שפע של הישגים. 
נהפוך  שבו  חדש  עידן  של  תחילתו  זוהי  לדעתך  האם 

למדינה מובילה בעולם הברידג'?
אני סבור כי אין מדובר בעידן חדש אלא בעידן שמתמשך 

כבר למעלה מעשור! 
עידן ההצלחות של הצעירים החל כבר ב-2002 עת זכינו 
בשפע  זכינו  היום  ועד  מאז  באנגליה.  אירופה  באליפות 
של הישגים, הישגים שאני גאה להיות חלק מהם כשחקן 
בשלושה  כעת  מחזיקה  שלנו  הצעירה  הנבחרת  וכקפטן. 
תארים מרכזיים – אלופת אירופה, אלופת העולם ומנצחת 
אליפות העולם הפתוחה לבוגרים – וחלק גדול מהקרדיט 

להישגים אלה מגיע למאמן הצעירים דוד בירמן.
הנבחרת  גם  זכתה  אלה,  מזהירים  הישגים  עם  בבד  בד 
באירופה  ארד  מדליית   – משמעותית  להצלחה  הפתוחה 
ורבע גמר אליפות העולם, וזאת לאחר שנים רבות שבהן 
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מדליות  גם  נלוו  אלו  להישגים  כאלה.  הישגים  לה  היו  לא 
שהשיגו בעבר נבחרות הסניורים והנשים.

אני סמוך ובטוח שגם הדור הצעיר יותר שלנו יצמיח עוד ועוד 
כוכבים חדשים, ונשמר את ההישגיות. כבר עכשיו אפשר 
השנים  ל-50  מובטח  הישראלי  הברידג'  שעתיד  לומר 
הבאות. אני קובע זאת מפני שהשחקנים המצליחים ביותר 

שלנו נמצאים בשנות ה-20 המוקדמות שלהם.
מביאים  הללו  ההישגים  כי  אציין  רב,  ובסיפוק  בשמחה 
הממשלה  במשרדי  ואפילו  להתאגדות,  רב  וכבוד  פרסום 

השונים מדברים על כך.

נבחרת הנשים שלנו נעדרת כרגע מרשימת ההצלחות. 
הברידג'  לקידום  משהו  עושה  ההתאגדות  ועד  האם 

הנשי?
מסודרת  מסגרת  לנו  הייתה  לא  שנים  הרבה  בהחלט. 
הקפטן  לתפקיד  כניסתי  לפני  עוד  מצטיינות.  לשחקניות 
הספורטיבי יזמנו ביחד עם ועדת הסגל והעומד בראשה, 
הוקצו  שבמסגרתו  "ונוס"  פרויקט  את  גלבוע,  אורי  עו"ד 
ולקידומו  רחב  נשים  סגל  להקמת  כספיים  משאבים 
שנפגשות  זוגות  כ-30  הנשים  סגל  מונה  כיום  המקצועי. 
הכישרונות  לציון  ראויות  בכיר.  מאמן  עם  לחודש  אחת 
אסולין  עדי  טל,  האחיות  כמו  הצעירים  בגילאים  הבולטים 
על  עין"  "שמים  אנו  הספר  בתי  במסגרת  גם  לוי.  והילה 
המיועד  בפרויקט "פסגה"  אותן  ומשלבים  מצטיינות  בנות 

להכשרת שחקני נוער מצטיינים.

נבחרת  להעמיד  כדי  יספיק  בחודש  אחד  אימון  האם 
ברמה גבוהה?

בחודש  אחד  אימון  לא,  היא  והתשובה  מצוינת,  שאלה 
יצטרכו  השחקניות  עולמית  לרמה  להגיע  כדי  יספיק.  לא 
להשקיע זמן רב מעבר לכך. מטרתו של פרויקט "ונוס" היא 
ליצור אצלן מוטיבציה גבוהה. השחקניות רואות שהצלחתן 
חשובה להתאגדות, והן תשקענה יותר מעצמן. אני מאמין 
לאליפות  שלנו  הנשים  נבחרת  תגיע  שנים  ארבע  שבתוך 

העולם (הנקראת "גביע ונציה").

אגב, האם יש סיבה שנשים יהיו פחות טובות מגברים 
במשחק שאינו דורש כוח פיזי?

רוב  טוב.  פחות  תשחקנה  שנשים  סיבה  שאין  מאמין  אני 
הנשים שאני מכיר חכמות ממני. 

אילו נבחרות ייצגו אותנו ב-2012 בעולם?
וזאת  ייצוגיות,  נבחרות  מעט  לא  ישראל  תשלח  השנה 
בשל ההצלחות הגדולות. לאליפות אירופה נשגר נבחרת 
פתוחה, נבחרת נשים ונבחרת סניורים, שייבחרו במשחקי 

מבחן שיתקיימו עד חודש מרץ.
ייצגו  באירופה  הצעירים  של  הגדולה  הצלחתם  בזכות 
שתתקיים  לצעירים  העולם  באליפות  נבחרות  שתי  אותנו 
איבדו  העולמית  ההתאגדות  של  התקנון  שינוי  עקב  בסין. 

את  שעברו  הבולטים  משחקניהן  כמה  שלנו  הנבחרות 
הגיל, אך אנו נתגבר ונדאג שהצעירים שלנו ימשיכו להביא 

כבוד להתאגדות.
בנוסף, תתקיים באנגליה "אולימפיאדת משחקי המחשבה" 
אני  האלה  הנושאים  בכל  נוספת.  נבחרת  נשגר  שאליה 
עובד בשיתוף פעולה מלא עם יו"ר ועדת הסגל עו"ד אורי 
הוועדות  וחברי  מרק  מיכה  הצעירים  ועדת  יו"ר  גלבוע, 

המבצעים עבודה ברוכה. 

ומהן  הספורטיבי,  הקפטן  תפקיד  את  רואה  אתה  איך 
המטרות שאתה שואף להשיג?

שהיה  עמית  מיכה  של  נעליו  גדולות,  לנעליים  נכנסתי 
הקפטן  נפלאה.  עבודה  ועשה  רבות  שנים  במשך  הקפטן 
הספורטיבית  הפעילות  היבטי  כל  על  אמון  הספורטיבי 
לשיטת  ועד  תחרויות  וקידום  פיתוח  הישגיות,  כגון  בארץ 

נקודות האמן והנושאים החוקתיים.
המקצועיות  מהועדות  וייעוץ  תמיכה  מקבל  אני  לשמחתי   
את  לציין  יש  הצעירים  וועדת  הסגל  לועדת  מעבר  כאשר 
וועדת  מנור  משה  בראשות  ומושבים  אמן  נקודות  ועדת 

החוקה והאתיקה בראשות ברי אבנר. 
אני שואף לשמר ולקדם את ההישגיות של הנבחרות שלנו, 
לשים דגש חזק על שיווק התחרויות לשחקנים – להעלות 
את מספר המשתתפים – ולקיים תחרויות "שמחות" יותר 

עם קהל משתתפים מגוון.
(שכבר  הנשים  הם  דגש  יושם  שעליהם  סקטורים  שני 
הוזכרו לעיל) והשחקנים בדרגות הנמוכות, לרבות תלמידי 
עושה  אני   – להתאגדות  הצטרפו  עתה  שזה  הברידג' 
מאמצים לארגן עבורם תחרויות מתאימות שיאפשרו להם 

לבוא לידי ביטוי.

החדשה  הספורטיבית  בתכנית  שינויים  הכנסת  האם 
לשנת 2012?

קודם כל הוכנסו מספר תחרויות חדשות:
תכלול  זוגות)  (במתכונת  למועדונים  ישראל  אליפות 
ארצי.  גמר  מכן  ולאחר  מועדון  כל  של  פנימית  אליפות 

נבחרת הסטודנטים זוכת מדלית הארד
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מטרתה של תחרות זו להעמיק את הזיקה בין השחקנים 
למועדונים ולייצר תחרות בריאה ומאחדת.

בשלבים  תתנהל  באינטרנט  לקבוצות  ישראל  אליפות 
יתאמו  הקפטנים  כאשר   BBO אתר  דרך  המוקדמים 
לגמר  שתעפלנה  הקבוצות  ארבע  המפגשים.  את  ביניהם 

תתמודדנה (על שולחן הברידג') ברעננה.
סימולטנית HANDICAP – סימולטנית שתתקיים בחודש 
ארצי  בחישוב  וגם  רגיל  ארצי  בחישוב  גם  ותחושב  ינואר 
מיוחד בו יינתנו בונוסים לשחקנים בעלי הדרגות הנמוכות 

ובכך ייווצר להם תמריץ ועניין להשתתף.
נוסף לאלו יתקיימו אליפויות ישראל במגוון קטגוריות – 
טופ-בוטום,  פתוחה,  נשים,  סניורים,  צעירים,  מעורבים, 
כלומר,  ההתאגדות.  וגביע  המדינה  גביע  נמוכות,  דרגות 
אליפות  ישראל.  של  כלשהי  אליפות  מתקיימת  חודש  כל 
להעניק  כדי  אביב  תל  פסטיבל  במסגרת  שולבה  הנשים 
של  עצום  מגוון  לנו  יש  הכול  בסך  יותר.  רבה  יוקרה  לה 
התכנית  את  הופך  וזה  שלה,  הייחוד  אחת  לכל  תחרויות, 

הספורטיבית שלנו לעשירה וצבעונית.

האם ישנם שינויים במתכונת של התחרויות?
חצאי   – הקודמות  השנים  לעומת  מסויים  שינוי  הכנסנו 
הגמר אוחדו. הפרדה בין בית א' לבית ב' תהיה רק בגמר. 
השלב  בין  הפרישות  מספר  את  יקטין  שזה  מקווה  אני 

המחוזי לבין חצי הגמר.
כמו כן בגביע ההתאגדות תוגבל עוד יותר רמת השחקנים 
לאפשר  מנת  על  וזאת  זו  במסגרת  להשתתף  היכולים 
לשחקנים החדשים להשתפשף במסגרת המתאימה להם.
אליפות הצעירים פוצלה לשתי קטגוריות – עד גיל 20 ועד 
גיל 28 וזאת על מנת לאפשר תחרות בריאה בשתי רמות 

וכמו-כן לשתף שחקנים מקטגוריית הסטודנטים.
מעבר לשתי הקטגוריות הללו יש לנו במסגרת הפסטיבל 
יותר  צעירים  בגילאים  ספר  בית  לתלמידי  אליפות 
מנהלת  של  בניצוחה  תלמידים,  מאות  בהשתתפות 
לבתי  הליגה  את  גם  אציין  מאיר.  אוריה  גב'  הפרויקט 
ספר שהייתה פעילה ב-2011 עם 6 קבוצות, ואנו מקווים 

שתתרחב.

היו הסתייגויות על כך שהאליפות קצרות מדי.
אני מכיר את הבעיה. נושא זה התגלגל לפתחי עם כניסתי 
האלמנט   – פרמטרים  שני  בין  דילמה  קיימת  לתפקיד. 
השיווקי (הרוב רוצים לסיים את התחרות בסוף שבוע אחד) 
האפשר  ככל  ומקצועית  ספורטיבית  לתחרות  והשאיפה 
עם כמה שיותר ידיים. יש לציין שבאליפות הפתוחה כבר 
באורך  שינוי  יחול  לא  כרגע  גמר-על.  של  נוסף  שלב  ישנו 
התחרויות. ייתכן שב-2013 נגדיל את מספר המשחקונים 
הרב  המגוון  שכרגע  סבור  אני  אך  נוספים,  שינויים  ונבצע 
נותן מענה לקהל שחקנים גדול ומספק להם חוויות מהנות.

האם יש חידושים גם בפסטיבל הברידג'?
שפורסמה  לפסטיבל  חדשה  תכנית  לנו  יש  השנה  כן. 

בביטאון הקודם. המטרה היא קודם כל להפוך אותו לאירוע 
חווייתי מעבר לברידג'. הכנסנו "טעימה מהעולם" בשיטת 
תחרות הקבוצות והזוגות – תחרות הקבוצות תתחיל קודם, 
הזוגות.  לתחרות  מיד  יצטרפו  ממנה  שיודחו  ושחקנים 
לגמר  ישירות  ייכנסו  לגמר  שיעפילו  הקבוצות  שחקני 
הזוגות. מעבר לכך, תתקיים במסגרת הפסטיבל אליפות 
הארץ לנשים שתהיה אירוע מרכזי שישיב את הכוח הנשי 
צבע  שתוסיף  נוספת  תחרות  הישראלי.  הברידג'  למרכז 
מושב  דו-מושבית.  תחרות   - השבת  מירוץ  היא  רב  ועניין 
כאשר   ,I.M.P בשיטת והאחר   ,T.B בשיטת  יחושב  אחד 

התוצאה הסופית תחושב במצטבר לפי מיקום.   

חשובים  פרויקטים  על  רבות  דובר  האחרונות  בשנים 
האם  לעתיד".  "מבט  או  הבא"  "הדור  כגון  שקידמת 

צפויים לנו פרויקטים חדשים בקרוב?
זאת הזדמנות מצוינת להציג את הפרויקט החדש "עולים 
משאבים  להקצות  החליטה  ההתאגדות  הנהלת  כיתה". 
כדי לתמוך בחברי ההתאגדות, שחקני הברידג' הותיקים 
ולהעלות את רמתם. כך יזמנו פרויקט חדש שבמסגרתו 
פתיחת  תמורת  כספי  סבסוד  למועדונים  מציעים  אנו 
בכירים.  מורים  עם  תחרויות  לשחקני  מוזלים  קורסים 
רבי-משתתפים  וקורסים  מעולות  הינן  התגובות  כה  עד 
פרויקט  את  משלים  זה  פרויקט  הארץ.  ברחבי  נפתחו 
קורסי  שהציעו  במועדונים  תמכנו  שבו  לעתיד"  "מבט 
מאות  להתאגדות  הצטרפו  ובזכותו  חינם,  מתחילים 

שחקנים חדשים.

האם יש נושאים נוספים שתתמקד בהם?
כן, בקרוב נשים דגש על עניין המשמעת במטרה להנהיג 
נאותה.  לא  התנהגות  כלפי   Zero Tolerance של  גישה 
(הן  ויצרים  רגשות  במשחק  שיש  לכך  מודעים  אנו  אמנם 
חיוביים והן שליליים), אבל כולנו חייבים לשמור על התנהגות 
נאותה בשולחן, לכבד את השותף, את המתנגדים ובוודאי 

שאת מנהלי התחרות.
השינוי יהיה בכך שנקפיד יותר ויותר על ענייני המשמעת. 
צעדים  לנקוט  המאפשר  סעיף  החוקים  בספר  מצאתי 
מנהלתיים נגד שחקן הגורם חוסר נוחות לאחרים. המטרה 
היא לשפר את האווירה בתחרות. אני מדגיש כי אין כוונה 
להרחיק ולהעניש, אלא ליצור סביבה חברית בדרך של 

פשרה ואהבת הזולת.
המשמעת  ועדת   – משמעת  גופי  שני  קיימים  בהתאגדות 
הארצית בראשות עו"ד אבי ממן ובית הדין העליון בראשות 
עו"ד דוד פורר, אבל מטרתי אינה להרבות בתלונות אלא 
עם  הדין.  לבתי  מחוץ  לפשרה  ולהגיע  האנשים  בין  לפייס 
זאת, במידת הצורך תינקט יד קשה כדי להבטיח שכולנו 

ניהנה מאווירת משחק נעימה יותר.
בשולחן  טובה  אווירה  על  לשמור  השחקנים  לכל  קורא  אני 
ולהימנע מהאשמות זה כלפי זה. אנחנו כאן כדי ליהנות ולשחק.
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ירחון הברידג' הנוכחי חוגג 100 גיליונות. מהו לדעתך 
תפקידו העיקרי של הירחון, ואיך אתה מעריך את רמתו?
המו"ל  על-ידי  האחרונות  השנים  בשמונה  מופק  הירחון 
עבר  הוא  האחרונות  השנים  בשלוש  רוזמרין.  גדי 
חברי  לכל  ביותר  מגוונים  תכנים  ומספק  פנים"  "מתיחת 
המורים (כגון  בכירי  מאת  כתבות  כולל  הוא  ההתאגדות. 
המתחיל  השחקן  עבור  בריפמן)  ואפרים  גלברד  מוטי 
(שזה עתה סיים קורס), מאמרים לשחקנים המתקדמים 
אנגל  יוסי  גינוסר,  (אלדד  שלנו  השחקנים  טובי  מאת 
(בעריכת  ובעולם  בארץ  מרכזיות  תחרויות  סיקור  ועוד), 
רם סופר) ולקינוח כתבות שונות להנאת הקוראים ומדור 
שירחון  ספק  אין  זייטמן.  בריאן  של  בעריכתו  באנגלית 

הברידג' משתבח משנה לשנה.
מקבלים  בהתאגדות,  חברים  שהינם  הברידג'  שחקני  כל 
את ביטאון הברידג' אחת לחודש ישירות לביתם. כך הם 
הברידג'  רמת  את  לשפר  שקורה,  במה  להתעדכן  יכולים 
של  הרבות  ההצלחות  על  לגאווה  שותפים  ולהיות  שלהם 
מהווה  כבר  זה  שביטאון  ספק  אין  הישראלי.  הברידג' 
תמורה מלאה לדמי החבר ששולמו. על כן ירחון הברידג' 
יוצרים  אנו  כך  ההתאגדות.  של  מס' 1  השיווק  שופר  הוא 
לקו  מעבר  ההתאגדות,  חברי  כל  עם  שוטפת  תקשורת 

הטלפון שלנו שהוא פתוח תמיד.
חשוב לי ששחקן שסיים, נאמר, שני קורסי מתחילים והגיע 
להתאגדות,  מיד  להירשם  ירצה  ההתערבויות,  לשלב  עד 
אותו  לפתוח  יוכל  שהוא  ביטאון  יקבל  הוא  ההרשמה  ועם 
בביטאון  החומר  לשמחתי,  קורא.  שהוא  מה  את  ולהבין 

הברידג' אכן מובן גם לשחקנים המתחילים

יש דברים נוספים שהיית רוצה לראות בירחון?
אני שמח לראות מדי פעם כתבות "לא שגרתיות" בעיתון, 
על  כתבות  תחרויות,  מנהלי  של  מקצועיות  כתבות  כגון 
פרויקט בתי הספר ושירים שונים. לדעתי היחס בין חומר 
שאנשים  כמובן  שמח  הייתי  נכון.  הוא  לתמונות  כתוב 
נוספים יתרמו לביטאון, ואני מזמין את כל המעוניינים בכך 

ליצור קשר עם המערכת.

מה באשר לאתר ההתאגדות?
ועד העמותה החליט להקים אתר חדש שיתאים לתקופתנו 
וייתן מענה לצרכים חברתיים מתקדמים ולמועדונים. כרגע 
האתר נמצא בשלבי בנייה. כאשר יעלה לאוויר, יבלוט בו הצד 
השיווקי עם דגש על הקשר עם החברים. כמובן, ההישגים 

הרבים של הברידג' הישראלי יבואו בו לביטוי הולם.

שנת 2011 מתקרבת לסיומה. מהו המסר שלך לשחקני 
הברידג' לקראת 2012?

לראשונה  לברידג'  ההתאגדות  עברה   2010 בשנת 
וכרגע  נמשכת,  הגידול  מגמת  החברים.  רף 6,000  את 

התייצבנו על 6,200 חברים.
ברצוני להודות לכל חברי ההתאגדות לברידג', שבלעדיהם 
להישגים  מגיעים  היינו  ולא  קיום  זכות  לנו  הייתה  לא 
האדירים שמביאים לנו יוקרה רבה בישראל ובעולם. ללא 
את  לפקוד  שנה,  מדי  חברות  לחדש  שמקפידים  החברים 
ולגלות  הארץ  ברחבי  המועדונים  ואת  ההתאגדות  אירועי 
מגיע  היה  לא  שהברידג'  בטוח  אני  יום-יומית,  מעורבות 

להיכן שהוא נמצא היום: ענף ספורט מוביל בישראל!
מלאה  תמורה  הברידג'  לשחקני  להעניק  משתדלים  אנו 
עד  חודש  מדי  מקבלים  החברים  מכך.  יותר  ואף  לכספם 
הבית ביטאון חודשי עם תכנים מעולים, יכולים להשתתף 
נהנים  ההתאגדות,  על-ידי  המאורגנות  תחרויות  במגוון 
בסולם  ומשתלבים  ההתאגדות  של  המחשוב  משירותי 

הדרגות והתארים.
מעבר לכך ההתאגדות מארגנת ותומכת בפסטיבלי ברידג' 
הרמה  לקידום  קורסים  ומממנת  חבריה,  עבור  גדולים 

ולצירוף שחקנים חדשים.
האנשים  בפני  הכובע  את  להסיר  מוכרח  אני  לסיום, 
פעילות  ומאפשרים  בהתאגדות  שפועלים  המקצועיים 
חנה  בראשות  ההתאגדות  משרד  צוות   - ומהנה  שוטפת 
ואילן שזיפי, מנהלי המועדונים שעושים עבודה מדהימה 

ולכל מנהלי התחרויות והמורים לברידג'.
אני קורא לכולכם לחדש את החברות לשנת 2012 ולחוש 

גאווה גדולה על תרומתכם לקידום הברידג' בישראל.

   ,2012  27    
(       )  ,    ,8  

10:00-13:30 :   

.‘  ’      .    
    60  :

 050-8477610    052-2670177    050-7395944  :  

  
 

  

    ‘  
   “       

 ‘   ‘  
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Dealer: N, Vul: N/S, Lead: ♠K

♠
♥
♦
♣

3
T542
AJ54
9652

♠
♥
♦
♣

A92
KQJ63
K3
A84

West North East South
Pass Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥
Pass Pass Pass

וחלוקה  נקודות   17 עם   1♥ לפתוח  שהחלטת  לאחר 
מאוזנת, מערב התערב ב-Overcall של ♠1 ושותפך תמך 
ל-♥2. מזרח הכריז ♠2. כעת הכרזה של ♥3 מצדך הייתה 
מתארת יד חלשה יחסית ולא מזמינה, לכן החלטת להכריז 

מיד משחק מלא ♥4.
מערב הוביל כצפוי ב-K♠. החוזה הסופי נראה מוצלח. 

כיצד תשחק?

הוביל  הוא  השליטים.  בהוצאת  והתחיל   ♠A-ב זכה  דרום 
זכה  מערב  מכן  לאחר  לזכות.  לו  אפשר  ומערב   ♥J מידו
של  שלישי  בסיבוב  והמשיך   ♥A-ה עם  השנייה  בלקיחה 

שליטים.

לצערו  גילה  הוא  המצב.  את  לבחון  עצר  הכרוז  כעת  רק 
שנותר לו רק שליט אחד בדומם – לא מספיק כדי לחתוך 
ניסה  הוא  ממושכת  מחשבה  לאחר  ב-♠.  מפסידים  שני 
לתקן את המצב בעזרת עקיפה אל ה-J♦, שלא הצליחה. 
ונכשל  לקיחות  ארבע  להפסיד  נאלץ  הוא  דבר  של  בסופו 

בחוזה.
בלקיחה  הכרוז  של  מהשאננות  בעיקר  נבע  הכישלון 
שלימד  (כפי  ומתכנן  מפסידים  סופר  היה  לו  הראשונה. 
לחתוך  שצריך  למסקנה  מגיע  היה  הוא  המורה),  אותו 
נתבונן  הבה  קודם.  אחת  שעה  ויפה  בדומם,   ♠ פעמיים 

בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

3
T542
AJ54
9652

 

♠
♥
♦
♣

KQJT6
A87
976
KT

♠
♥
♦
♣

8754
9
QT82
QJ73

 ♠
♥
♦
♣

A92
KQJ63
K3
A84

 

ובלקיחה   ♠A-ב זוכה  הכרוז  מסובך.  אינו  החוזה  ביצוע 
עם  לידו  עובר  הוא  מכן  לאחר  ה-2♠.  את  חותך  השנייה 
הזמן  מגיע  כעת  רק  שלו.  האחרון  ה-♠  את  וחותך   ♦K-ה
הכרוז  נדרשת.  אינה  כלל  ב-♦  העקיפה  שליטים.  למשוך 
מוסר להגנה לקיחה אחת בשליט ושתיים ב-♣ ומבצע את 

החוזה בוודאות.
עליך  שליטים,  למשוך  שתתחיל  לפני  לדעת:  חשוב 
לוודא כמה שליטים בדומם דרושים לך לחיתוך ולתכנן 

את המשחק בהתאם! 

שחק יחד עם מוטי

תכנן לפני משיכת 
השליטים!

מוטי גלברד
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לחשוב נכון בהגנה 

נצל את חולשת הדומם!
מוטי גלברד

Dealer: W, Vul: None, Lead: ♥K

♠
♥
♦
♣

AJT4
T97
754
Q92

♠
♥
♦
♣

52
A853
JT9
J643

 

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

אתה יושב בדרום. שותפך התערב ב-Overcall של ♥2. 
משחק  להכריז  ממערב  מנע  לא  וזה  לגובה 3,  בו  תמכת 

מלא ♠4 לאחר ששותפו תמך בסדרתו. 
צפון (השותף) הוביל ב-K♥. תכנן את משחק ההגנה!

במאמרים הקודמים בסדרה זו כבר עמדנו על חשיבותה של 
ספירה בהגנה. השותף הוביל בסדרה החזקה שלו. לכמה 
ארבעה  בידך  חשבון:  נעשה  ב-♥?  מצפה  אתה  לקיחות 
חמישה  בהכרזתו  הבטיח  וצפון  שלושה,  בדומם   ,♥ קלפי 
היותר.  לכל  אחד  נכון,  מערב?  אצל  נותרו  כמה  לפחות. 
אם למערב חוסר ב-♥, קרוב לוודאי שאי אפשר להפיל את 
קלף  שלמערב  ולהניח  אופטימי  להיות  עליך  לכן  החוזה, 

בודד ב-♥. כיצד זה משפיע על תכנון ההגנה?
(במקרה  בודדת  לקיחה  תניב  ה-♥  שסדרת  יודע  אתה 

לקיחות  שלוש  עוד  למצוא  צריכה  ההגנה  כלומר  הטוב), 
ממקור אחר. כדאי לדעת שהסדרה החלשה של הדומם 
היא בדרך כלל המקור הטוב ביותר ללקיחות של ההגנה.
היה   AK לצפון  היו  לו   .Q-ב מחזיק  הדומם  למשל,  ב-♣ 
מוביל בסדרה זו. קרוב לודאי שה-A או ה-K אצל מערב 
(אם לא שניהם). לפיכך סדרת ה-♣ לא תוכל להביא להגנה 

תועלת רבה.
לעומת זאת ב-♦ יש סיכוי טוב ללקיחות רבות. אינך יכול 
לדעת מה בדיוק המצב בסדרה זו, אבל בכל מקרה עדיף 
שהובלת ה-♦ תבוא ממך ולא מהשותף. אתה חייב לתפוס 
את ההובלה כל עוד הדבר אפשרי. זכה בלקיחה הראשונה 

עם ה-A♥ והובל J♦ מיד!
עתה נצפה בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

93
KQJ64
AQ82
85

 

♠
♥
♦
♣

KQ876
2
K63
AKT7

♠
♥
♦
♣

AJT4
T97
754
Q92

 ♠
♥
♦
♣

52
A853
JT9
J643

 

אולי  הוא   ♦J-ה את  השנייה  בלקיחה  מוביל  דרום  כאשר 
 ♦K-אינו יודע זאת, אבל הוא מבצע עקיפה מוצלחת נגד ה
של הכרוז. ההגנה זוכה מיד בשלוש לקיחות ב-♦, והחוזה 

מוכשל בטרם הספיק מערב לזכות אפילו בלקיחה אחת.
צפון  הראשונה,  בלקיחה  נמוך   ♥ תשחק  אם  לב:  שים 
שליטים  יוציא  הוא  בהמשך  יחתוך.  והכרוז  ב-♥  ימשיך 
כעת  נוסף.  חיתוך  באמצעות  ה-♥  של  אלימינציה  ויבצע 
אצל  היה   ♣J-ה אם  אפילו   .♣T-ה אל  ועקיפה   ♣Q ,♣A

צפון, ביצוע החוזה היה מובטח בגלל משחק סופי.

ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙ·†ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ † ¨‰„Â˙
≤ ±±†ÌÂ„‡‰†ÌÈ·†ÈÓÂ‡ÏÈ·‰

˙‚¯‡Ó‰†‰„ÚÂ‰Â†ÔÓ¯È·†„Â„
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ביד  מפסידים  לחתוך  שכדי  ראינו  הקודם  במאמר 
"הקצרה", סדרה צריכה להיות מחולקת באופן לא שווה 
ביד  מאשר  קלפים  יותר  יש  "הארוכה"  ביד  כלומר   –
"הקצרה". למדנו גם שחיתוך מפסיד ביד הקצרה מוסיף 

לקיחה. 
עם זאת, אין ספק שישנן חלוקות שבהן הסדרה הצדדית 
מחולקת שווה בשווה בין היד לדומם. במקרה זה החיתוך 
טכניקה  נלמד  כעת  אפשרי.  אינו  הקצרה  ביד  המיידי 
לסדרה  שווה,  באופן  המחולקת  סדרה  צמצום  נוספת: 

המחולקת באופן לא שווה. 
שתי הדוגמאות הבאות יבהירו את העניין. בשני המקרים 

.♠Q-דרום משחק בחוזה ♥4 ומערב מוביל ב

דוגמה 1

♠
♥
♦
♣

A32
932
5432
AKQ

♠
♥
♦
♣

K54
AKQJT
876
32

לכרוז מפסיד אחד בספייד ושלושה מפסידים בדיאמונד, 
בסך הכול ארבעה מפסידים. כפיצוי יש לו מנצח "עודף" 
(צפון),  הקצרה  ביד  נמצאת  העודפת  הלקיחה  בקלאב. 

(דרום).  הארוכה  מהיד  מפסיד  לזרוק  יכול  המבצע  לכן 
 ,♠K-החלוקה "משחקת את עצמה". דרום יכול לזכות ב
למשוך שליטים ולזרוק מפסיד אחד על הלקיחה העודפת 
הלקיחות  בעשר  לזכות  ניתן  אחרות,  במלים  ב-♣. 

הראשונות: שתיים ב-♠, חמש ב-♥ ושלוש ב-♣.

דוגמה 2

♠
♥
♦
♣

A32
932
65432
32

♠
♥
♦
♣

K54
KQJT8
87
AKQ

למבצע שוב ארבעה מפסידים: ספייד אחד, הארט אחד 
לקיחה  ישנה  כאן  גם   ,1 בדוגמה  כמו  דיאמונדים.  ושני 
ביד  נמצאת  היא  הפעם  אך  הקלאב.  בסדרת  "עודפת" 

הארוכה!

הארוכה,  ביד  נמצאת  העודפת  הלקיחה  כאשר   
חייב להתבצע תהליך דו-שלבי:

ובכך  מפסיד,  משליכים  העודפת  הלקיחה  על  (א) 
לסדרה   שווה  באופן  המחולקת  סדרה  מצמצמים 

המחולקת באופן לא שווה.
(ב) חותכים מפסיד ביד הקצרה.

נחזור לדוגמה 2. כך נראה הביצוע הנכון של החוזה: 
ה-Q♠ נלקחת על-ידי ה-A♠. ממשיכים ב-AKQ♣ – צפון 
לדרום  בעוד  ה-3,   – אחד   ♠ נשאר  בדומם   .♠ משליך 
נשאר K5♠. עכשיו דרום משחק את ה-K♠ וחותך ♠ ביד 

הקצרה.

טכניקת הביצוע במשחק עם שליט
חלק ד' – חיתוך ביד הקצרה (2)

אפרים בריפמן
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דרום יפסיד שלוש לקיחות בלבד: A♥ ושני דיאמונדים.
לסיכום:

הנמצאת  עודפת  בלקיחה  משתמש  המבצע  כאשר   .1
 – שלבי  חד  הליך  זהו  מידו,  מפסיד  לזרוק  כדי  בדומם 

זורקים מפסיד "וגמרנו".
2. כאשר המבצע משתמש בלקיחה עודפת הנמצאת ביד 
הארוכה, זהו הליך דו-שלבי: יש עדיין לחתוך מפסיד ביד 

הקצרה (הדומם)!
התרגיל הבא יאפשר לקורא לבחון את עצמו.

♠
♥
♦
♣

A4
K76
T8765
765

♠
♥
♦
♣

KQ3
QJT982
2
A93

הפעם אתה יושב בדרום. החוזה הוא ♥4. מערב מוביל 
.♣K-ב

(א) ספור את המפסידים.
(ב) נסה לתכנן את המשחק.

(ג) האם כדאי למשוך שליטים בהתחלה?
(ד) אם לא, איזו סדרה תשוחק ראשונה? 

העזר בקלפים: סדר את הקלפים לפי הדוגמה, ושחק 
קלף אחרי קלף כפי שרשום בפתרון.

פתרון: 
(א) ישנם ארבעה מפסידים: אחד ב-♥, אחד ב-♦ ושניים 

ב-♣.
(ב) ניתן להיפטר ממפסיד ב-♣ באמצעות התהליך הדו-

שלבי שתואר לעיל.
(ג) לא.

(ד) ספייד.
 ♠A-ה אל  ב-3♠  ולהמשיך   ♣A-ב לזכות  הנכון:  הביצוע 
אל  ב-4♠  להמשיך  תחילה).  הקצרה  מהיד  בכיר  (קלף 

ה-Q♠. על ה-K♠ צפון משליך מפסיד ב-♣. 
לאחר  שניים.  נותרו  ובדרום  אחד,   ♣ בצפון  נותר  כעת 
ובדרום  קלאבים,  יותר  יהיו  לא  בצפון   ♣ של  נוסף  סיבוב 
יישאר ♣ בודד. בהמשך הוא ייחתך בדומם (היד הקצרה). 

כך תתווסף לקיחה נוספת!

¥†לילות†על†בסיס†חצי†פנסיון†מחיר†לאדם†בחדר†זוגי†≠†∞∞¥±₪ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ†˙‚¯Â‡Ó†‰ÚÒ‰
Æ¯ÂÊÁ†ÍÂÏ‰†Ì„‡Ï†Á¢˘†∏∞

בריאן†∞μ¥≠¥∑±μπμ∞לפרטים†והזמנות∫ ∞μ¥≠¥∑±μπ¥π†מגי

≤≥≠π±†בפברואר†≥±∞≥
במלון†לוט†המשופץ¨†שנה†שישית†ברציפות

ÌÈÏ˘Â¯È†ß‚„È¯·‰†ÊÎ¯Ó

www. je rusa lembr idge .com
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חרב פיפיות

 Everything you say can" :בברידג' כמו בבית משפט
!and will be used against you". הפיתוי להתבטא 
בשולחן הברידג' גדול: אם זה בפני השותף, או במטרה 
להפריע ליריבים, או סתם כדי להרגיש שגם אנחנו כאן! 
ראיתי לאחרונה חולצה על "חנון" ברידג' ועליה כתוב: "אני 
מכריז, משמע אני קיים". אף על פי כן, אותו פיתוי אנושי, 

גדול ככל שיהיה, הוא זה שלעתים גורם לנו להפסיד.
פופולרית  נהייתה   (Michaels) מייקלס  הקונבנצייה 
על  יתרונות  מספר  לה  יש   – האחרונות  בשנים  במיוחד 
גם  אך   ,(Ghestem) גסטם  "המתחרה":  הקונבנצייה 

כמה חסרונות. 
להכריז את שתי החמישיות במכה אחת – איזה כיף! אך 
יש לזכור שמידע שאנחנו מוסרים לשותף נופל בהכרח גם 
לידי האויב. אויב זה מסוכן אף יותר אם הוא יודע להקשיב, 
ועשרות מונים – אם הוא גם יודע לנצל את המידע הזה 

לטובתו.  
תל  בפסטיבל  הדו-מושבית   IMP-ה בתחרות  משחק  אני 
לה  מופיעה  הערב  סוף  ולקראת  שנים,  כמה  לפני  אביב 
היד הבאה –אני המחלק במערב, אנחנו פגיעים והם לא.

Dealer W, Vul E/W

West
♠
♥
♦
♣

KJ975
J32
8
AKQ2

West North East South
1♠ 2NT 4♠ Pass

Pass Pass

אני פותח ♠1, והיריב משמאלי מכריז 2NT. שותפי עוד 
צוהל:  מימין  היריב  וכבר  ההכרזה,  את  לעכל  מספיק  לא 
השחקן  על  עייף  קצת  במבט  מסתכלים  שנינו   !ALERT
שואל  שותפי  משהו.  לנו  לומר  מאוד  שרוצה  הנחמד 

החמישיות  שתי  את  מראה  מייקלס!  "זה  "כן...?",  אותו: 
במיינורס", אומר הבחור בגאווה. גם שותפו זורח, וברור 
שיש לנו כאן סיפור אהבה. שותפי, שהוא גם ציניקן ידוע 
וגם דוגל בהכרזות פשוטות (זה חייב ללכת יחד?), ממלמל 
לעצמו (מפלרטט קצת עם הבלתי חוקי, חייב לומר): "טוב, 

לא ממש אכפת לי" ומכריז ♠4. כולם עוברים. 
לאחר התלבטות קלה צפון מוביל ב-8♥, והדומם נפרש.

♠
♥
♦
♣

KJ975
J32
8
AKQ2

♠
♥
♦
♣

A62
K95
AQ74
854

 – שותפי  של  הפרימיטיבית  מהכרזתו  להתעלם  נשתדל 
אנטי-תזה של אוהבי הקונבנציות למיניהם. רוב השחקנים 
מעדיפים להכריז "לאט" יותר במצבים אלה (למשל קיוביד 
או דאבל בשלב ראשון) ושומרים את ה"מהר, מהר" ♠4 
לידיים חלשות יותר וחלוקתיות הרבה יותר, אבל אני לא 

כאן כדי לשפוט אותו.
כבר ממבט ראשון ההובלה נראית רע עבורי. ברור שלצפון 
קוצר בהארט, ולדרום – ה-AQ. נראה לי שלא משנה מה 
אעשה – עליי להתחיל את המשחק עם הפסד של שלוש 
משחק  אני  קורה.  אכן  כך  וחיתוך.   Q  ,A ב-♥:  לקיחות 
נמוך, דרום זוכה ב-Q, משחק את ה- A (צפון משחק את 
אותו  חותך  שצפון  נמוך  בהארט  חוזר  היסוס  ובלי  ה-4) 

עם ה-♠3. 
על  תודה  וואלה,   ."Booked" זה:  בשלב  מפטיר  שותפי 

.♦J-ההארה. צפון חושב מעט וממשיך ב
כבר  הפסדתי  חושבים.  קצת  לעשות  הזמן  הגיע  טוב, 
נוסף.  הפסד  לעצמי  להרשות  יכול  ואיני  לקיחות,  שלוש 
הכרוז  משחק  בספייד.  ומפסיד  בקלאב  מפסיד  לי  יש 
שהקלאבים  לי  סיפרה  ההכרזה  מההכרזות.  מנותק  אינו 
אלא  ודאי,  הוא  בקלאב  המפסיד  לפיכך  מתחלקים,  לא 
אותו  לחתוך  אותו.  לחתוך  או  אותו  להשליך  אצליח  אם 
בלתי אפשרי, כי דרום יחתוך לפניי – יש רק 13 קלאבים 
רק  אבל  דיאמונד,  על  אותו  להשליך  ניתן  הזו!  בחפיסה 

אלדד גינוסר
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לשחקן המתקדם
15

יותר?!  אפול  אולי  תיכשל,  היא  אם  תצליח!  העקיפה  אם 
עקיפה בברידג' היא עניין של 50 אחוז, אך לאחר ההכרזה 
הזו צפון מחזיק את ה-K♦ כמעט בוודאות. אני משחק את 
 ♦A ודרום משרת בקלף נמוך. כעת אני יכול לשחק ,Q-ה
מגיעה  כעת  נפתרה.  אחת  בעיה  מידי.  נמוך   ♣ ולהשליך 

בעיית השליטים. 
 Q-ה (אולי   A-ה עם  כזו  סדרה  להתחיל  יש  כלל  בדרך 
גילה  כבר  צפון  אבל   ,J-ה לכיוון  לשחק  כך  ואחר  נופלת) 
בסדרת  האמיתי  המצב  את  יודע  ואני  קלפיו,  כל  את  לי 
ה-♠. חידה: אם צפון הראה 5-5 במינורים, שיחק כבר שני 
הארטים וחתך עם ♠ אחד – כמה ספיידים נשארו לו? כמה 

ספיידים נשארו לשותפו? 
 .13 עד  ומחשבים  חושבים  רק  אם  קלה  התשובה  אכן, 
לדרום נשארו QT84♠, ולצפון לא נשארו בכלל ספיידים. 
סכנה  ויש  בתמונה,  עכשיו  נמצא   ♠T-ה שגם  לב  שימו 

להפסיד לו לקיחה. 
ולוודא   ♠A-ה את  קודם  לשחק  אמורים  היינו  כלל  בדרך 
לנו  מאפשרת  שלא  בעיה  ישנה  זו  ביד  אך  צודקים,  שאנו 
 ♦A-לעשות זאת – אין כניסות לדומם שלנו. לאחר הזכייה ב
אפשר לשחק את ה-A♠, אך זו תהיה הכניסה האחרונה 
נגד  לעקוף  צורך  יש  כאשר  הנוכחי,  במצב  לדומם.  שלנו 
ה-T וגם נגד ה-Q, וכאשר לדרום ארבעה ספיידים, אנחנו 
מהו  ובכן,  עקיפות.  שתי  בשביל  כניסות  לשתי  זקוקים 

הפתרון?
מהשולחן  נמוך  ב-♠  להתחיל  אלא   ,♠A-ה את  לשחק  לא 
הגרועה  החלוקה  את  ש"ראינו"  לפני   – שבידנו  ה-9  אל 
בספייד. אנו סומכים על עצמנו בקריאת ידי היריבים לאור 
המכרז. לאחר שה-9 יזכה נשחק ספייד שני ל-A ונעקוף 

.Q-שוב בספייד – הפעם נגד ה
מכך  הופתע  לא  אחד  אף  מהיר.  היה  המשחק  שאר 
קודם  שוחקה  שלא  בסדרה  הובלתי  השישית  שבלקיחה 

קלף נמוך לכיוון ה-9!
אומר  בצפון  היריב  התוצאות,  דף  את  פותח  אני  בעוד 
לשותפו: "תסלח לי, נכון? היו לי רק 5 נקודות. אף על פי 

שהמורה אמר שמותר להכריז מייקלס עם מינימום 8-7, 
במייקלס  להשתמש  כבר  רציתי  ממש  להכריז.  החלטתי 
הזה, הוא אף פעם לא מגיע..." – "טוב מאוד עשית", עונה 

לו שותפו וממשיך: "וגם הבנתי אותך!"
היד המלאה:

 
 ♠

♥
♦
♣

3
84
KJT92
J9873

 

♠
♥
♦
♣

KJ975
J32
8
AKQ2

♠
♥
♦
♣

A62
K95
AQ74
854

 ♠
♥
♦
♣

QT84
AQT76
653
T

 

לאחר מעשה
ומומלצת.  מצוינת  קונבנציה  היא  גסטם)  (או  מייקלס   (1
החשיבות של להראות שתי חמישיות בהכרזה אחת ניכרת 
במכרז התחרותי. עם זאת, יש לקחת בחשבון שקונבנציה 
זו היא "חרב פיפיות" שיכולה גם "לדקור" את המשתמש 
בה – בראש ובראשונה בשל העובדה שהכרזה זו חושפת 
משימוש  להימנע  יש  שלנו.  הקלפים  את  לגמרי  כמעט 
סתמי בה. לעיתים עדיף פשוט לשבת בשקט ולשמור על 

זכות השתיקה.
2) אני פונה בעיקר אל הכרוז שעליו לבצע את המשחק. 
רק  ולא  להקשיב,  דע  לפניך!  הגלוי  במידע  להשתמש  דע 
לדבר! הכרזת מייקלס מגלה כמעט את כל חלוקת היד וגם 
אמיץ  והייה  הזה  למידע  האמן  המפתח.  קלפי  מיקום  את 
להשתמש בו בעת הצורך. ביד זו אי אפשר היה לגלות את 
להשתמש  בלי  החוזה  לביצוע  שהוביל  המוצלח  המשחק 

במידע שהתקבל מהכרזת המייקלס של המתנגד.

  ‘    ‘  
    1717--

טקס הסיום של פסטיבל הברידג‘ הבינ“ל ה-17 התקיים באילת בהשתתפות 
קהל רב, ביניהם שחקנים שהגיעו מ-15 ארצות. עידו נירן מנכ“ל רשת עד 
120, נותנת החסות לתחרות הזוגות הפתוחה מזה 10 שנים, העניק לזוכים 

פסלים ייחודיים, פרי יצירתה של האמנית רותי ליניאל.
רוזנברג-ששון  וטולי   120 עד  רשת  מנכ“ל  נירן  עידו 

סמנכ“ל המכירות, מעניקים את הפרסים לזוכים.
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יד החודש: 

הגנה עם דמיון

אביבים  במועדון  ברומטר  בתחרות  שוחקה  הבאה  היד 
בסוף אוקטובר, וסובבה לנוחות הקוראים.

אתה מחזיק את היד הבאה:

Dealer: East, Vul: N/S
West

♠
♥
♦
♣

AJ94
984
K4
QJ63

מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass 1♥

Pass 2♦ Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

היא:  עצמו  את  לשאול  צריך  שמערב  הראשונה  השאלה 
מהסיבות  קלאב  היא  התשובה  להוביל?  סדרה  באיזו 

הבאות:

הסיכוי "למכור" לקיחה בסדרה זו נמוך יותר.  §
כניסה  לנו  יש  ה-♣,  סדרת  את  שנפתח  בהנחה   §
ה-♠,  את  נפתח  אם  זאת,  לעומת  ב-♠.  בטוחה 

סדרת ה-♣ אינה מקנה כניסה מובטחת.
להלן מערך הקלפים המלא:

 ♠
♥
♦
♣

2
6
AJT9532
A984

 

♠
♥
♦
♣

AJ94
984
K4
QJ63

♠
♥
♦
♣

K653
QT32
Q7
T72

 ♠
♥
♦
♣

QT87
AKJ75
86
K5

 

 ,T – ממזרח שוחק 8,  מצפון  ה-3♣.  היה  ההובלה  קלף 
ודרום זכה עם ה-K. כעת שיחק הכרוז ♦, ומערב שיחק 
את ה-K! הכרוז אינו יכול לאפשר ל-K לזכות, מאחר שאם 
הוא בודד, ה-Q של מזרח יישאר מוגן, ולהגנה יהיה עוצר 

נוסף ב-♦.

מזרח  זכה  כך   .J-ב והמשיך   ♦A-ב הכרוז  זכה  לפיכך 
.(K-במקום שמערב היה זוכה עם ה) ♦Q-בלקיחה עם ה

הוא  ב-♣.  להמשיך  שאין  וידע  הדומם  את  ראה  מערב 
הוביל ללקיחה הרביעית 3♠. קלפי הספייד אינם מונחים 
טוב לכרוז. הוא ניסה את ה-T♠, וה-J♠ של מערב זכה. 
כעת שוחק ♠ נמוך אל ה-K של מזרח, שהוביל ♠ נוסף דרך 
ידו של הכרוז. כך הכשילה ההגנה את החוזה באמצעות 

ארבע לקיחות ב-♠ ואחת ב-♦.
שימו לב, שאם מערב היה זוכה ב-K♦, אז הייתה למזרח 
הייתה  ההגנה  מכך  כתוצאה   .♠K-ב בלבד  אחת  כניסה 

מסתפקת בשלוש לקיחות ♠ בלבד.

הזוג שהיטיב להגן ביד זו היה אדמונד לבנאור (מערב) 
– אברי פלג (מזרח).

הערות
ניתן  אינו  צפון  על-ידי  המשוחק   5♦ של  חוזה   §

להכשלה.
מאפשרת  הייתה  ב-♣)  (במקום  ב-♠  הובלה  גם   §
שתואר  לזה  דומה  באופן  החוזה  את  להכשיל 

לעיל. 

יוסי אנגל

הברידג' המסורתי
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במאמר הקודם סיקרנו את השלב הראשון של ה"ברמודה 
בול" 2011 שנערך בהולנד. נבחרת ישראל סיימה במקום 
שם  הגמר,  לרבע  והעפילה  קבוצות,   22 מתוך  הרביעי 
לוין- בובי  את  כוללת  זו  קבוצה   .1 ארה"ב  עם  נפגשה 
בשנים  בעולם  המצליחים  הזוגות  אחד  ויינשטיין,  סטיב 
בשלב  לפניהם  סיימה  שישראל  העובדה  האחרונות. 
הישיר  במפגש  האמריקנים  את  ניצחה  ואף  המוקדם 
הפיחה תקוות בנבחרתנו, אך עד מהרה התברר שברגע 
האמת, ובמפגש ארוך המשתרע על 96 חלוקות, ארצות 

הברית עדיין טובה יותר.
 ,44:86 בבטחה  האמריקנים  הובילו  חלוקות   32 לאחר 

אולם ישראל עדיין עשתה כל מאמץ לחזור לתמונה.

Board 35, Dealer S, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

73
J8532
KT863
6

♠
♥
♦
♣

A94
QT964
4
9532

♠
♥
♦
♣

QJT5
A7
AQ9
AKJ4

♠
♥
♦
♣

K862
K
J752
QT87

West North East South
ויינשטיין פכטמן לוין גינוסר

Pass
Pass 2♥ Dbl 3♣
Pass 3♦ Dbl Pass
3♥ Dbl 3NT All Pass

להיות  אמור  צפון  פאסים,  שני  אחרי  פגיע  לא  במצב 
אגרסיבי, ופכטמן פתח ♥2 (הארט ומינור) עם 4 נקודות 
בלבד. ♣3 של דרום ביקש להכריז Pass או לתקן ל-♦3. 

אבל  מוכפל,   3♦ להשאיר  מיטיב  היה  מערב  בדיעבד 
 .3NT-הדאבל של שותפו לא היה מעניש, וכך הם הגיעו ל
ב-♠  ושלוש  ב-♣  שתיים  ב-♦,  לקיחות  שתי  היו  לכרוז 
לאחר עקיפה מוצלחת. כדי להגיע ל-9 לקיחות ולבצע את 
החוזה היה עליו להשיג שתי לקיחות ב-♥. לשם כך נדרש 
מכובד בודד בדרום. בובי לוין החליט שסביר יותר שצפון 
את  הוביל   ,J8532 עם  מאשר   K8532 עם   2♥ פתח 
ה-Q♥ מהדומם, והחמיץ הזדמנות פז לבצע את החוזה.

West North East South
בראל פליישר זק קמיל

Pass
Pass 3♦! 3NT 4♦
Pass Pass Dbl All Pass

ככל  היפר-אגרסיבי.  היה  (צפון)  פליישר  השני  בשולחן 
הנראה לא עמדה לרשותו פתיחה של שתי חמישיות, והוא 
שותפו  קלפים.   5 עם   3♦ בהכרזת  "להשתעשע"  החליט 
"לקח אותו ברצינות" ותמך ל-♦4. ליניב זק נותר רק להכפיל 
הפגיעות  אף  ועל  בלבד,  לקיחות  שש  צבר  צפון  לעונשין. 

הנוחה העונש היה מינוס IMP 14 .800 לישראל.
בחלוקה שהופיעה מיד לאחר מכן הכריז הזוג הישראלי 
של  לצידם  היה  המזל  אך  יותר,  טוב  במזרח-מערב 

האמריקנים, ו-IMP 13 הלכו אליהם במקום לישראל.

Board 36, Dealer W, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

J75
-
9842
QJT942

 

♠
♥
♦
♣

9863
AT9
AQT5
K6

♠
♥
♦
♣

KQ
KJ85432
-
A753

 ♠
♥
♦
♣

AT42
Q76
KJ763
8

 

אליפות העולם בברידג' 
ברמודה בול 2011

רם סופר חלק שני – שלבי הגמר   
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West North East South
בראל פליישר זק קמיל
1♦ 3♣ 3♥ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 6♥ All Pass

יניב זק הוביל לסלם לאחר שהעריך היטב את החלוקה 
שלו. העובדה שצפון הראה סדרת ♣ ארוכה רק חיזקה 
את ידו. כל שנדרש לביצוע 12 לקיחות קלות הוא חלוקת 
שליטים של 2-1 (♣ אחד ייחתך בדומם ואחד יושלך על 
ה-A♦). לרוע מזלה של ישראל החלוקה הייתה 3-0. יניב 
זק מצא כמובן את ה-Q♥ בעזרת ההכרזה, אך היה עליו 
ולא  אותה,  ללכוד  כדי  בדומם  השליטים  בכל  להשתמש 
נותרה אפשרות לחתוך ♣. הניסיון להגביה לקיחה נוספת 
ב-♦ לא עלה יפה, והכרוז נאלץ בצער רב להסתפק ב-11 

לקיחות.
עצר  האמריקני  והזוג  התערב,  לא  צפון  השני  בשולחן 
בדיוק  בוצע  החוזה  ארוך.  הכרזה  מהלך  לאחר  ב-♥5 
וארה"ב החזירה לעצמה את מה שהפסידה ביד הקודמת.
רק  ישראל  של  הפסדה  את  לתרץ  אפשר  שאי  כמובן 
זו  כמו  הכרחיות,  לא  טעויות  כמה  גם  היו  מזל.  בחוסר 

שקרתה בחלוקה האחרונה של היום הראשון.

Board 48, Dealer W, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

43
KT75
KQ96
AKQ
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KT876
QJ64
J4
J7
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A982
A83
954

 ♠
♥
♦
♣

J52
3
T752
T8632

 

West North East South
ויינשטיין פכטמן לוין גינוסר
Pass 1NT Pass Pass
2♥ Pass 4♥ All Pass

צריך   1NT שנגד  הטוענת  אסכולה  בברידג'  קיימת 
לעשות Balancing כמעט עם כל יד, אפילו במצב פגיע. 
כך הכריז ויינשטיין ♥2 (המראה שתי סדרות מייג'ור) עם 
מיד  העלה  שותפו  למחצה.  מאוזנת  וחלוקה  נקודות   8
בראל (מערב)  מלא. בשולחן השני היה מיכאל  למשחק 

שלוש  (שנפל   1NT לשחק  לצפון  והרשה  יותר  שמרני 
פעמים). מי צדק?

ובכן, הכול תלוי בהגנה. אם צפון מוביל ב-♣ גבוה ומקבל 
איתות ספירה מדרום, הוא אמור להחליף ל-K♦ בלקיחה 
השלישית ולזכות ב-Q♦ לאחר שיקבל את ההובלה ב-♥. 
בפועל רון פכטמן שגה והמשיך ב-♣ שלישי שנחתך. הכרוז 
 A-וה K-שכוסה על-ידי ה J-שזכה ואת ה ♥Q-הוביל את ה
ומסר לקיחה ל-T♥ של צפון. כעת היה לו זמן לסיים את 
הוצאת השליטים ולנצל את סדרת ה-♠ שלו להשלכת שני 
 IMP 6 לארה"ב (במקום IMP 10 .מפסידים ב-♦ מהדומם

לישראל בהגנה טובה יותר).
של  ענק  ליתרון  הדרך  במחצית  הגיעו  האמריקנים 
76:134, ולא שמטו את הרסן גם ביום השני. הנבחרת 
המכובדת  דרכה  את  סיימה  ישראל  של  הפתוחה 
באליפות העולם. (אם כי זו לא הייתה המילה האחרונה 

של הברידג' הישראלי בהולנד...)
במפגשים האחרים של רבע הגמר השיגה הולנד ניצחון 
לאחר  שוודיה  על  גברה   2 ארה"ב  איסלנד,  על  מוחץ 
מאבק לא קל, ואיטליה כמעט הופתעה על-ידי סין לאחר 
של  מובנת  בלתי  התמוטטות  גדול.  ביתרון  שהובילה 
האיטלקים בסיבוב החמישי (מתוך שישה) הציבה אותם 
לעצמם  חזרו  הם  האחרון  בסיבוב  אבל  הדחה,  סף  על 

וניצחו בדוחק.
יריבתה  את  לבחור  אמורה  הייתה  איטליה  הגמר  בחצי 
החוק  אבל  המוקדם),  בשלב  ראשונה  שסיימה  (כמי 
לשחק  חייבות  מדינה  מאותה  נבחרות  ששתי  הקובע 
ביניהן כפה עליה להתמודד עם היריבה המסוכנת ביותר 
האליפות  לקראת  באימונים  הרבו  ההולנדים  הולנד.   –
שהתקיימה "במגרש הביתי" והשתפרו ללא הכר לעומת 

שנים קודמות.
לדעתי, מפגש חצי הגמר בין איטליה להולנד היה "הגמר 
האמיתי" – קרב איתנים בין שתי נבחרות מצוינות. לאורך 
80 חלוקות נשמר בין שתי הקבוצות איזון כמעט מושלם. 

במאמר זה נסתפק ביד מוצלחת אחת של כל נבחרת.
Board 27, Dealer S, Vul None
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West North East South
דובואה דרייבר סמנטה ברינק

2♥
2♠ 5♥! Dbl All Pass

טעם  שאין  ידע  דרייבר  חלש,  ב-2  פתח  ששותפו  לאחר 
להכריז  יתקשו  לא  שהאיטלקים  מאחר  ב-♥4,  להסתפק 
של  תורו  שהגיע  לפני  עוד  ל-♥5  מיד  הקריב  הוא   .4♠
מזרח להכריז. סמנטה מצא את עצמו במצב בלתי אפשרי. 
עם  אחראית  בלתי  להיות  עלולה  הייתה   5♠ של  הכרזה 
 ,Dbl הכריז  הוא  ברירה  בלית  נמוכים.  שליטים  שלושה 

והחוזה נפל פעמיים (פלוס 300 לאיטלקים).

West North East South
ורהייס בוקי ון פרויין מדאלה

1♥
2♥ 4♥ 4♠ Pass

Pass 5♣ Dbl 5♥
5♠ Pass Pass Pass

ובשולחן   ,1 בגובה  פתיחה  דרום  של  בידו  ראה  מדאלה 
זה ההכרזה הייתה איטית יותר. מערב התחיל במייקלס-
ורהייס  לוק   .4♥ מעל   4♠ להכריז  התנדב  ומזרח  קיוביד, 
(מערב), שהיה בנעוריו טניסאי מצטיין, לקח זאת בחשבון 
כשהחליט להכריז ♠5. אגב, הכרזת ♣5 של בוקי ביקשה 
הובלה ב-♣, אבל לא הייתה שום דרך להכשיל את החוזה 

.IMP 4 5 – פלוס 450 להולנד ורווח של♠

את היד הבאה נציג תחילה כבעיית הכרזה לקוראים:
היד  את  בצפון  מחזיק  אתה  מזרח.  מחלק  פגיעים.  כולם 

הבאה:
♠
♥
♦
♣

8
AT9753
653
J75

(א) לאחר שתי הכרזות Pass מערב פתח ♣1 – מלאכותי 
וחזק (16+ נקודות). האם תפריע למתנגדים בהכרזת ♥2 

?Pass או תכריז
(ב) נניח שבחרת להכריז Pass. המתנגדים הגיעו לאחר 
מזרח.  של  מצדו   (!) ל-♥4  ומלאכותי  ארוך  הכרזה  מהלך 

האם תכפיל?
כך נראתה החלוקה המלאה:

Board 58, Dealer E, Vul Both
 ♠

♥
♦
♣

8
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653
J75
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A5
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KQ64

♠
♥
♦
♣

JT964
QJ8642
4
A

 ♠
♥
♦
♣

KQ732
-
KT8
T9832

 

הדרך  כל  לאורך   Pass הכריז  בצפון  שישב  בוקי  נורברטו 
עם  ב-♥2  להכרזה  כניסה  ראשית,  לחלוטין!  צדק  והוא   –
סדרה לא איכותית הייתה מובילה לאסון (כפי שקרה בשולחן 
חלוקת  למרות  לביצוע  ניתן   4♥ החוזה  שנית,  השני). 
שנבחר  ההובלה  קלף  לאחר  לדוגמה,  האכזרית.  השליטים 
בשולחן, ה-T♦, הכרוז יכול לזכות ב-A♦, לחתוך ♦, לשחק 
A♣, להיכנס לדומם עם A♠, לזכות ב-KQ♣ ולחתוך ♦ נוסף. 
בשלב זה צפון נותר רק עם ששת השליטים שלו, בעוד מזרח 
 K-ועוד שני ספיידים. עכשיו ישוחק 6♥ אל ה ♥QJ86 מחזיק

ודרום יזכה בהמשך בעוד שלוש לקיחות בשליט.
סביר להניח שאילו היה צפון מכפיל את החוזה ומגלה לכל 
העולם שיש לו הארטים טובים, הכרוז (באוקה מולר) היה 
"זכות  על  שמר  בוקי  אבל  המנצח,  המשחק  קו  את  מוצא 
השתיקה". הכרוז שיחק בלקיחה השנייה ♥ אל ה-K ונדהם 
מאוחר  היה  כבר  ב-♠  המשך  לאחר  החלוקה.  את  לגלות 
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והמשחק  בשליטים,  ההתקצרות  תכנית  את  לבצע  מדי 
המלא נכשל.

בשולחן השני פתח ורסאצ'ה (מערב) ♦1 ודרייבר (צפון) 
עצמו  את  מצא  הוא  מהרה  עד   .2♥ בשאננות  הכריז 
את  "להציל  ניסה  (דרום)  ברינק  שותפו  מעניש.  בדאבל 
ל-♣3,  ברח  ההולנדי  והזוג   ,RDbl בהכרזת  המולדת" 
שהוכפל אף הוא לעונשין ונפל חמש פעמים. פלוס 1400 

.IMP 17 לאיטליה עם רווח של

שתי  בזכות  האחרונות  החלוקות  ב-16  נפלה  ההכרעה 
הכרזות סלם מעולות של ההולנדים שלא שוכפלו על-ידי 

האיטלקים. הנה אחת מהן:
Board 87, Dealer S, Vul Both

♠
♥
♦
♣

QJ943
K742
93
Q9

♠
♥
♦
♣

K872
A9
AK87
AK2

West East
ורסאצ'ה לוריה
Pass 2NT
3♣ 3♦
4♦ 4♠

Pass

West East
ברינק דרייבר
Pass 2NT
3♥ 4♣
4♦ 4NT
5♦ 5♥
6♥ 6♠

Pass

בשני השולחנות מזרח פתח 2NT. האיטלקים השתמשו 
הקלף  את  מראה  לא  מערב  כאשר  בפאפט-סטיימן, 

החמישי שלו ב-♠, והסתפקו במשחק מלא.
ושותפו  בטרנספר,  להשתמש  העדיף  (מערב)  ברינק 
שהחזיק יד עשירה בקונטרולים שבר כמובן את הטרנספר 
ל-♣4. כעת ♥4 מצד מערב היה טרנספר נוסף המחייב את 
מזרח להכריז ♠4. מערב בחר בהכרזה של ♦4 שהייתה 
לפי ההסכם ביניהם Last Train Cuebid, כלומר הכרזת 
סלם.  של  אפשרות  מציעה  שפשוט  ספציפית  לא  קיוביד 
דרייבר לא היה זקוק להזמנה נוספת. הוא שאל לאסים 
קלה  הדרך  משם   .♥K-וב  ♠Q-ב מחזיק  ששותפו  ווידא 

לסלם המעולה.
הנבחרת ההולנדית הצעירה יחסית זכתה בניצחון גדול 

שתי  בין  בקרב  השני,  הגמר  בחצי  גם  לגמר.  ועלתה 
יותר  הצעירה  הנבחרת  זכתה  האמריקניות,  הקבוצות 
ההכרזה  סגנון  את  ממחישה  הבאה  היד   .2 ארה"ב 

האגרסיבי שלה.
Board 48, Dealer W, Vul E/W

 ♠
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♦
♣

K7
KJ93
T763
KJT
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♦
♣
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7
AK5
A97654

♠
♥
♦
♣

AQ9
8652
J98
Q32

 ♠
♥
♦
♣

JT642
AQT4
Q42
8

 

West North East South
ויינשטיין הרד לוין וולדרידג'

1♣ Pass 1NT 2♣
Pass 4♥ All Pass

עם  במייקלס-קיוביד  להתערב  לעצמו  הרשה  וולדרידג' 
מלא  למשחק  היסוס  ללא  קפץ  ושותפו  במייג'ורים,   5-4
♥4 אף על פי ששני המתנגדים הכריזו. איש לא הכפיל, 

והחוזה נפל פעמיים – פלוס 100 לארה"ב 1.

West North East South
גרו פליישר לאל קמיל
2♣ Pass 2NT Pass
3♣ Pass Pass Dbl

Pass Pass! Pass

ב-♣  שישייה  עם  נקודות   15-10 הראתה   2♣ הפתיחה 
לפי שיטת Precision, והתשובה 2NT תוארה כתמיכה 
ב-♣ שאינה מזמינה למשחק מלא. קמיל (דרום) הרגיש 
שאולי "גונבים" אותו והכריז Dbl. צפון היה אמור להכריז 
♥3 ולקבל תוצאה טובה, אבל פליישר התפתה "להעניש" 
מתנגדים פגיעים. הוא חשב משום מה ש-KJT♣ יספיקו 
 ♣Q בדומם שנפרשו  ברגע   .3 בגובה  חוזה  להפיל  כדי 
ו-AQ♠ הוא כבר הבין שטעה. כדי להוסיף חטא על פשע, 
הוא גם הוביל ב-♦ שגרם להיעלמות המפסיד של הכרוז 
בסדרה זו. החוזה המוכפל בוצע אפוא עם לקיחה עודפת 
בדרך   IMP  13 של  רווח  עם   2 לארה"ב   870 פלוס   –

לגמר.

  

‘    ‘  
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מפגש הגמר שכלל 128 חלוקות היה מותח פחות מחצי 
פשוט  הייתה  ההולנדית  הקבוצה  הולנד-איטליה.  הגמר 
קל  יתרון  היה  שבהם  סיבובים  שני  לאחר  יותר.  טובה 
השלישי  בסיבוב  ההובלה  את  נטלו  ההולנדים  לארה"ב, 
ולא שמטו אותה עד לסיום. שתי הידיים הבאות ממחישות 

את יכולתם הגבוהה של ההולנדים בהכרזה ובהגנה.

Board 26, Dealer E, Vul Both

♠
♥
♦
♣

AK
AQT2
4
AKQ986

♠
♥
♦
♣

94
K954
AQ8632
4

♠
♥
♦
♣

8765
J763
T75
J5

♠
♥
♦
♣

QJT32
8
KJ9
T732

West North East South
וולדרידג' דה וייס הרד מולר

Pass Pass
1♦ Dbl Pass 2♠

Pass 3♣ Pass 5♣
Pass 6♣ All Pass

  Dbl-מערב פתח ביד שלישית עם 9 נק', ןצפון התערב ב
עם 22 נק'.דרום שדרג את ידו ל-♠2 בזכות הקלף הבודד 

ב-♥, וצפון הראה יד חזקה עם סדרת ♣ ארוכה.
כוח  ואת  ב-♣  התמיכה  את  נכון  העריך  (דרום)  מולר 
ב-♣  טובה  התאמה  (שתיאר   5♣ והכריז  שלו,  החיתוך 
עם יד חלוקתית). דה וייס לא היה צריך יותר מזה בשביל 
זכתה  שההגנה  לאחר  בנקל  בוצע  אכן  והחוזה  סלם, 

.♦A-בלקיחה הראשונה עם ה

West North East South
ורהייס גרו ון פרויין לאל

Pass Pass
1♦ Dbl Pass 2♠

Pass 3♣ Pass 3♦
Dbl 3♥ Pass 3NT

Pass 4♣ Pass 5♣
Pass Pass Pass

מדי  רבה  חשיבות  ייחס  (דרום)  לאל  השני  בשולחן 
לתמוך  "נזכר"  הוא   .3NT-ל להגיע  וניסה  שלו   ♦KJ9-ל

ב-♣ מאוחר מדי, והשותף לא הוסיף לסלם.

Board 105, Dealer N, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

J875
T5
AQ7
AJ52

 

♠
♥
♦
♣

K64
98432
42
KQ6

♠
♥
♦
♣

QT
AKQJ7
K63
T83

 ♠
♥
♦
♣

A932
6
JT985
974

 

שצפון  לאחר  ב-♥4  הכרוז  מזרח  היה  השולחנות  בשני 
ב-♦.  הטבעית  בהובלה  בחר  ודרום  ההכרזה,  את  פתח 
עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  (הרד)  בצפון  האמריקני 
ה-A♦, וזה היה סוף ההגנה. הכרוז הוציא שליטים בשני 
ידע  (הוא   T-ה אל   ♠ ושיחק  בדומם   ♦ חתך  סיבובים, 
כמובן לפי ההכרזה שה-A♣ "לא יושב"). בהמשך הייתה 
על  מפסיד   ♣ להשליך  כדי  ה-9♥  עם  לדומם  כניסה  לו 

.♠K-ה

הגנה  (צפון)  וייס  דה  הפגין  השני  בשולחן  זאת,  לעומת 
 A-ה את  עיכב  והוא   ,♦J-ה עם  הוביל  שותפו  משובחת. 
ואפשר ל-K♦ לזכות! הכרוז הוציא שליטים בשני סיבובים 
ועבר לדומם עם ה-9♥ כדי לשחק ♠ אל ה-T וה-A. דרום 
המשיך ב-♣, הדומם שיחק את ה-K וצפון עיכב את האס 
גם בסדרה זו. עכשיו שוחק ♠ אל ה-Q, ולכרוז כבר לא 
הייתה כניסה מיידית אל ה-K♠ (לרוע מזלו נותרו בידו רק 
שליטים גבוהים). הוא ניסה לארגן חיתוך ♦, אבל דרום 
בטרם   ♣AJ-ב זכה  צפון  נוסף.   ♣ ושיחק  בלקיחה  זכה 

.♠K-יספיק הכרוז להשליך מפסיד על ה

לקהל הביתי האוהד הייתה סיבה למסיבה – הולנד זכתה 
ב"ברמודה בול" בפעם השנייה בתולדותיה. טוב לראות 
תקופה  לאחר  הברידג'  בעולם  חדשים  עולים  כוחות 
ארוכה של מאבק כמעט "פרטי" על הבכורה בין נבחרת 

איטליה לקבוצת ניקל מארה"ב.

לסיום, טעימה קטנה מ"גביע ונציה" לנשים. הסיפור של 
התחרות היה ללא ספק הקבוצה האינדונזית האלמונית, 
שהדהימה ברבע הגמר את ארה"ב 1 והדיחה גם בחצי 

הגמר את אנגליה הפייבוריטית.
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Dealer S, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

T73
Q753
AKJ4
97

♠
♥
♦
♣

4
T8642
T86
T842

♠
♥
♦
♣

QJ965
K9
Q952
J3

♠
♥
♦
♣

AK82
AJ
73
AKQ65

West North East South
ברוק בוג'ו סמית' טואג'ה

2♣
Pass 2♠ Dbl 3♣
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass 6NT All Pass

של  בפתיחה  (אנגליה)  דונדי  הסתפקה  השני  בשולחן 
2NT עם ידו של דרום, והגיעה לחוזה של 3NT בלבד, 
טואג'ה  גרייס  ג'וליטה  יותר.  שוים  האלה  הקלפים  אבל 
(שלושה    2♠ ענתה  צפון   .2♣ פתחה  מאינדונזיה 
הגיעו  ובהמשך  להובלה,  הכפילה  מזרח  קונטרולים), 

האינדונזיות לסלם קטן.

מערב הובילה ב-4♠ אל ה-7, ה-9 וה-A. הכרוז ניסתה 
והמצב   ,3-3 התחלקה  לא  הסדרה   .♣ סיבובי  שלושה 
 ♣ מסרה  היא  התייאשה.  לא  טואג'ה  אבל  עגום,  נראה 
למערב, זכתה ב-♦ עם ה-K בדומם, עקפה ב-♥ וסיימה 
את סדרת ה-♣. עכשיו היא משכה את ה-A♥ וסוף סוף 

קרה משהו טוב – ה-K♥ נפל ממזרח.

11 לקיחות בטוחות כבר היו, ועקיפה ב-♦ נראתה מפתה, 
אבל הכרוז ידעה כבר את כל החלוקה, ורוב הסיכויים היו 
שה-Q♦ אצל מזרח. טואג'ה עברה לדומם ב-A♦ ושיחקה 
את ה-Q♥, שיצר לחץ בלתי נסבל על מזרח. זו לא יכלה 
להיפרד מה-Q♦ ונאלצה להשאיר בידה ספייד בודד. כך 

הפך ה-8♠ ללקיחה ה-12 והחוזה בוצע.

והיא  האינדונזית  לקבוצה  הכוח  עמד  לא  כבר  בגמר 
"דאבל"  השלימה  צרפת  הצרפתיות.  על-ידי  הובסה 
כאשר גם קבוצת הסניורים שלה זכתה באליפות העולם 
לאחר שני ניצחונות דחוקים על פולין וארה"ב בחצי הגמר 
ובגמר. היד הבאה לקוחה מגמר "גביע ונציה", וגם כאן 

בוצע החוזה בעזרת משחק לחץ.

Board 14, Dealer E, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

QT6
T6
J873
A532

 

♠
♥
♦
♣

KJ532
A9
AK95
KJ

♠
♥
♦
♣

874
85
T64
T9874

 ♠
♥
♦
♣

A9
KQJ7432
Q2
Q6

 

West North East South
דווי נווה מורניאטי גביאר

Pass 1♥
Dbl 1NT Pass 4♥
Dbl Pass Pass Pass

דניאל גביאר (דרום) החליטה להכריז משחק מלא עקב 
האורך ב-♥. האינדונזית במערב העדיפה לספור נקודות 
הכרזות  על "חוצפתה".  דרום  את  להעניש  ורצתה   (19)
דאבל מעין אלה נוטות להיכשל לעתים קרובות. ריכוז כל 
נמנע  בלתי  כמעט  באופן  מביא  אחד  מגן  אצל  הנקודות 
 ♦AK-למשחקי לחץ, וכך קרה גם כאן: מערב התחילה ב
בסבלנות  וחיכתה  נוסף  ב-♥  המשיכה  היא   .♥A-וב
ללקיחה הרביעית, אך זו לא באה. הכרוז זכתה בדומם, 
כל  את  וסיימה   ♦ חתכה  שהוגבה,   ♦J-ה על   ♠ השליכה 

השליטים שלה. המצב הסופי היה:

 ♠
♥
♦
♣

QT
-
-
A5

 

♠
♥
♦
♣

KJ
-
-
KJ

♠
♥
♦
♣

87
-
-
T9

 ♠
♥
♦
♣

A
2
-
Q6

 

הושלך  ומהדומם  ה-2♥,  שוחק  העשירית  בלקיחה 
השחורות,  הסדרות  בשתי   KJ נותרו  למערב  ה-5♣. 
דרום  הנסיכים.  אחד  על  לוותר  חייבת  הייתה  והיא 
וכל  בודד,   K למערב  נותר  שבה  בסדרה  ממשיכה 
נקרא סופי  מצב  של  זה  סוג  שלה.  יהיו  הלקיחות 

.criss-cross squeeze
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השנים  של  למתכונת  זהה  הייתה  התחרויות  מתכונת 
ובלטה  רב  היה  המשתתפים  מספר  הקודמות. 
כ-20  שייצגו  מחו"ל,  שחקנים  כ-200  של  השתתפותם 
מצרפת,  הגיעו  הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות 
נבחרת  בלטו  ורוסיה.  הולנד  ונצאולה,  פולין,  אנגליה, 
רוסיה והזוג המעורב גרומוב–גרומובה, נבחרת צעירים 
מהולנד יחד עם הנק דה-בור (אלוף עולם) ובכיר שחקני 
ברזיל דייגו ברנר. מנהל התחרות הבינלאומי מאוריציו 
הוסיף  האירופאי  האיגוד  את  שייצג  (איטליה)  די-סקו 

לאווירה הביו-לאומית והנינוחה. 
אורחי הפסטיבל נהנו ממזג אויר נהדר (קריר מעט עבור 
הישראלים, אך כל האורחים מחו"ל טבלו בים), ממקום 
משחק משובח ומתחרויות מרתקות ברמה בין-לאומית. 
תחרויות הבוקר ארחו שחקנים רבים וכללו הרצאות של 

טובי המורים בארץ. 
אירוע חדש שהוכנס השנה היה "תחרות ארבע האומות" 

שנערכה בשבת הראשונה.
הפסטיבל נפתח ביום חמישי בקוקטייל אלגנטי במרפסת 

מלון רויאל ביץ'. לאחריו שוחקה תחרות זוגות מעורבים 
בת שני מושבים בחסות "הבורסה לתכשיטים" שהעניקה 
ישרוטל  רשת  אורחי  ולכל  מיוחדים,  פרסים  לזוכים 
המשתתפים בפסטיבל – קטלוג והנחות משמעותיות על 

מוצרי החברה.
המושב הראשון שוחק ביום חמישי והשני – ביום שישי. 

בתחרות השתתפו 110 זוגות, והזוכים היו:
1. ויקטוריה גרומובה -אנדריי גרומוב (רוסיה) 65.9%

2. שושנה רונן – רון שוורץ 64.5%
3. איבון פרידן (בלגיה) – אודי פרידלנדר 64.2%

במשך כל השבוע נהנו משתתפי הפסטיבל מקוקטיילים 
השעות  ואחריהן.  התחרויות  לפני  מתוקות  ומשעות 
היוו  הן  הכותרת.  גולת  היו  התחרויות  לפני  המתוקות 
שהגיעו  שחקנים  המשתתפים.  רוב  של  מפגש  מקום 
ללא שותף יכלו למצוא שותף מתאים בעזרתו של מנהל 

השיווק, יוסי פרנק.
ביום שבת (בבוקר ואחרי הצהריים) נערכה תחרות זוגות 
בה  השתתפו  טופ-בוטום.  חישוב  בשיטת  דו-מושבית 

110 זוגות, ובמקומות הראשונים זכו: 
1. מילשבסקי (פולין) – שעיה ליבסטר 63.5% 

2. שווקארק – פיליפוביץ (פולין) 63.1%
3. עדי אסולין – ירון גלעדי 62.9%

"ארבע  לקבוצות  ההזמנה  תחרות  נערכה  מכן  לאחר 
נבחרות  השתתפו   .BBO-ב גם  ששודרה  האומות", 
שוחקה  התחרות  אמריקה.  ודרום  רוסיה  פולין,  ישראל, 
בשיטת ליגה כאשר כולם משחקים בו-זמנית (שני מפגשים 
במקביל). את ישראל ייצגו זוג מהנבחרת הפתוחה וזוג 

לקיומו.  ה-17  השנה  את  חגג  באילת  הברידג'  פסטיבל 
 2011 בנובמבר   27-17 בתאריכים  התקיים  הפסטיבל 
התקיימו  התחרויות  רוב  כאשר  ישרוטל,  מלונות  ברשת 
באולם המפואר של מלון ישרוטל רויאל ביץ', שדאג לפנק 
את האורחים וחזר על מסורת ארוכת שנים של הצלחה. 
את  הוא  גם  אירח  שלמה  המלך  במלון  החדש  האולם 

תחרות הזוגות המרכזית הגדולה.

פסטיבל הים האדום 2011
רון שגב
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 CONSUS מנבחרת הצעירים. את פולין ייצגה נבחרת
הכוללת שחקנים בכירים מנבחרות פולין בעבר ובהווה. 
בסופה של תחרות מותחת ומרתקת ברמה גבוהה ביותר 

ניצחה הקבוצה הפולנית לפני הקבוצה הישראלית.
כבר משעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון היה ניתן 
אילת.  לפסטיבל  מגיעים  נוספים  משתתפים  לראות 
בשעות הערב של אותו יום התקיימה תחרות סימולטנית 
ארצית לזכרו של דני זינגר ז"ל ששימש גזבר הפסטיבל. 
הטובה  והתוצאה  זוגות,   146 השתתפו  בלבד  באילת 
 – גרומובה  ויקטוריה  הרוסיות  על-ידי  הושגה  ביותר 

טטיאנה פונומארובה.
של  לזכרו  הדו-מושבית   IMP-ה תחרות  החלה  למחרת 
משפחתו  בבעלות  "מפעיל"  חברת  ז"ל.  צבילנגר  יוסי 
מסייעת לפסטיבל במשך שנים. בתחרות השתתפו 200 

זוגות, שליש מהם מחו"ל!
 – מינזלי  אאידה  הישראלי  הזוג  הגיע  הראשון  למקום 
לוטן פישר עם IMP 175. במקום השני סיימו דייגו ברנר 
(ברזיל) – נינה אנידג'ר (ספרד) עם IMP 154, ובמקום 
השלישי – ויקטוריה גרומובה – טטיאנה פונומארובה 

 .IMP 153 עם

היד הבאה סייעה לזוג המנצח לזכות בתחרות:

Dealer S, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

875
AQ
AQT3
AJ82

 

♠
♥
♦
♣

Q93
5
KJ92
76432

♠
♥
♦
♣

T62
8764
8654
QT

 ♠
♥
♦
♣

AKJ4
KJT932
7
K9

 

North South
אאידה לוטן

1♥
2♣ 2♥
3♦ 3♥
4♥ 4NT
5♣ 5♦
6♥ 7♥

Pass

במת הנשיאות בטקס חלוקת הפרסים: מימין גלעד אלטשולר  (מנכ"ל אלטשולר-שחם), עידו נירן (מנכ"ל עד 120), דוד בירמן (יו"ר הפסטיבל), 
מודי קניגסברג (יו"ר ההתאגדות), עמית  בהט  (מנכ"ל רויאל ביץ'), מאוריציו דיסקו (מנהל תחרות ראשי ונציג האיגוד האירופאי)
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אאידה הכריזה תחילה ♣2 ו-♦3 כדי להראות כוח, ולאחר 
מכן תמכה בשותפה ל-♥4. ללוטן הייתה סיבה להעריך 
וגילה   (4NT) לאסים  שאל  הוא  ב-♠.  קצרה  ששותפתו 
ללא   ♥Q-ה את  הראתה  צפון  מכן  לאחר   .(5♣) שלושה 

מלכים צדדיים, ולוטן הכריז ♥7 – היחיד בשדה!
הייתה  לא  הכרוז  של  לאכזבתו  בשליט.  הייתה  ההובלה 
אפשרות לחתוך ♠ בדומם, אך גם כך היו סיכויים לא רעים 
סיבובים.  בארבעה  שליטים  הוציא  לוטן  החוזה.  לביצוע 
הכרוז  ממזרח.  נפלה  והעשירית   ♣K שיחק  מכן  לאחר 
שני  השליך  ובהמשך   ♣Q-ה את  שהפיל   ♣A-ב המשיך 
צורך  ללא  בוצע  הגדול  הסלם   .♣J8-ה על  ב-♠  מפסידים 

בעקיפה ב-♦.
תחרות הזוגות המרכזית בהשתתפות 395 זוגות מרחבי 
 –  "120 "עד  חברת  בחסות  התקיימה  ומהעולם  הארץ 
גביעים  לזוכים  שהעניקה  השלישי,  לגיל  מוגן  דיור  רשת 
הפרסים  ליניאל.  רות  האמנית  של  עיצובה  פרי  ייחודיים 
חולקו בטקס המרכזי על-ידי עידו נירן מנכ"ל הרשת ותולי 

רוזנברג מנהלת המכירות שלה.
תחרות זו כללה שני סיבובי מוקדמות. לאחריהם חולקו 
הראשונים  הזוגות  גמר: 56  בתי  לשלושה  המשתתפים 
שיחקו בבית א', 90 הבאים – בבית ב' והשאר – בבית 
ג'. התוצאה שהשיג כל זוג בסיבוב השלישי קיבלה משקל 

זהה לממוצע התוצאות בשני סיבובי המוקדמות.
ואלה מנצחי גמר א', שהתנהל בשליטתם של אורחינו מפולין:

1. לביאצק – זדרוגה (פולין) 64.8% 
2. זליגמן (ישראל) – קלוקובסקי (פולין) 64.4%
3. דומיניק פיליפוביץ' – ציסלאק (פולין) 63.8%

בגמר ב' ניצחו יניב זק – אילן כהן (ישראל) עם 61.6%, 
עם  (ישראל)  כהן  אילן   – ברגמן  רחל  ניצחו  ג'  ובגמר 
60.4%. אין זו טעות – שני שחקנים שונים העונים לשם 

אילן כהן זכו כל אחד במקום הראשון בבית שלו!
ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית 

בכירים  זוגות  בהשתתפות 26  רנד  ניסן  דר'  של  לזכרו 
מהארץ ומהעולם. התחרות הייתה ברמה גבוהה ביותר, 
סביב  שהתקהלו  צופים  מאות  הגיעו  המשחקים  ולאולם 
לעיני   BBO-ב גם  במקביל  שודרה  היא  השולחנות. 
הזוג  זכה  בתחרות  העולם.  ברחבי  צופים  כ-1000 
הישראלי אילן הרבסט – אורי גלבוע לפני הצעירים אלון 
אביבי  התל  והזוג  העולם)  (אלופי  פדון  דרור   – בירמן 

מיכה מרק – יובל לובינסקי. 
תוצאות  שהפיקה  ההזמנה  מתחרות  מרתקת  יד  לפנינו 

מדהימות. 
Dealer S, Vul N/S
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בכל השולחנות התנהל בהכרזה מאבק בין סדרת ה-♠ 
של מזרח-מערב לסדרת ה-♥ של צפון דרום. מי שזכה 
גם  החוזה.  את  כמובן  ביצע   5 או   4 בגובה  בהכרזה 
צריך  מערב  להפיל.  קל  לא  דרום  מצד   6♥ של  חוזה 
אם  חיתוך.  לשותפו  ולתת   ♦A-ב ההובלה  את  למצוא 
אם ינחש  החוזה  את  לבצע  עשוי  מערב  כך,  יעשה  לא 
של  חוזה  לגבי  הדין  הוא  השליט.  בסדרת  המצב  את 
ב-♣,  ההובלה  את  למצוא  חייב  צפון  מערב.  מצד   6♠
מיקומה  את  יאתר  אם  החוזה  את  הכרוז  יבצע  אחרת 

.♠Q-של ה
התוצאה החריגה ביותר הושגה בשולחן שבו דרום בחר 
חיתוך  משותפו  לבקש  כדי   Lightner Double להכריז 
אבל  ב-♣,  ההובלה  את  מצא  אכן  צפון   .6♠ נגד  בהובלה 
החוזה  את  להפיל  שאף  בדרום  שישב  הצעיר  השחקן 
 ♥A של  במשחק  הסתפק  ולא  שיותר,  כמה  המוכפל 
בלקיחה השנייה. הוא שיחק ♥ נמוך בהנחה (סבירה לאור 

ההכרזה) שה-K♥ אצל צפון, והוא יקבל חיתוך ♣ נוסף. 
של  הנעימה  (ולהפתעתו  דרום  של  המרה  לאכזבתו 
והסלם  בלקיחה,  זכה  הכרוז  של  הבודד   ♥K-ה מערב) 

המוכפל בוצע.
חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
נותנות  החברות  נציגי  לרבות  איש,  כאלף  בנוכחות 
החסות ומנהל מלון רויאל ביץ'. כמה מהאורחים מחו"ל 
נשאו דברי תודה והלל והבטיחו להגיע גם בשנה הבאה. 

קבוצת CONSUS   (פולין)  זוכת תחרות 4 האומות  מקבלת את 
הגביעים מיו'ר ההתאגדות, מודי קניגסברג 
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חולקו מאות פרסים, נוסף לפרסים הכספיים והגביעים.
למחרת נערכה תחרות הקבוצות המסורתית בחסות חברת 

אלטשולר-שחם. השתתפו 82 קבוצות, והזוכים היו: 
;VP 171 (פולין) 1. לביאצק – פיליפוביץ – ציסלאק – זדרוגה
 – שוורץ   – פישר   – (פולין)  קלוקובסקי   - זליגמן   .2

;VP 169 אלטשולר – אלון בירמן
3. אסף לנגי – אילן ברקת – אמיר לוין – אילן הרבסט – 

.VP 157 אורי גלבוע – יוסי רול
היד הבאה הופיעה ממש בסוף התחרות, והיא חרצה את 
 CONSUS גורל מפגש הצמרת בין קבוצת לנגי לקבוצת

הזוכה מפולין.
Dealer E, Vul N/S
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West North East South
1♠ 2♥

Pass 4♣ Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5NT
Pass Pass! Pass

הזוג  אבל   ,5 וביצעו  ב-♥4  עצרו  בצפון-דרום  הפולנים 
הישראלי חיפש יותר. אף על פי שדרום דחה את הזמנת 
הסלם והכריז ♥4, צפון הרגיש שלא עשה מספיק כשהכריז 

♣4, והוא שאל לאסים.
במקום לענות בפשטות, דרום החליט להראות את החוסר שלו 
ב-♠ והכריז 5NT (אס אחד עם חוסר כלשהו). צפון, שידע היטב 
היכן החוסר לפי פתיחת מזרח, היה בבעיה. הוא לא רצה להכריז 
 .♣K-5 בתקווה שדרום מחזיק את הNT 6 בלי שני אסים וניסה♥
תקוותו נגוזה במהירות. ההגנה זכתה בשלוש לקיחות מיידיות, 
ופולין זכתה ברווח גדול שהספיק לה כדי לנצח בתחרות, בעוד 

הקבוצה הישראלית נאלצת להסתפק במקום השלישי.
פרסים  חלוקת  ובטקס  חגיגי  בקוקטייל  ננעל  הפסטיבל 

לתחרות הקבוצות.
אלה היו עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים. הם היו מלאים 
חברתיים  ובאירועים  גבוהה  ברמה  בברידג'  דרמטי,  במתח 
האנשים  ולכל  וצוותו  בירמן  לדוד  תודה  יום.  מדי  מגוונים 
נשוב  כי  ספק  אין  כל-כך.  מוצלח  יהיה  שהפסטיבל  שדאגו 

ונתראה באילת גם בשנה הבאה (25-15 בנובמבר 2012)!

:       

‘  ‘  4646-   -   
20122012    1111    22    
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לקראת פסטיבל הברידג' 2012
רם סופר

פסטיבל הברידג' הבין-לאומי ה-46 של תל אביב יתקיים 
בתאריכים 2 עד 11 בפברואר 2012 במרכז הקונגרסים 

בגני התערוכה.
שינויים  כמה  בה  ויהיו  רענון  עברה  התחרויות  תכנית 
הקבוצות.  לתחרויות  הקשור  בכל  בעיקר  משמעותיים, 
אלה יכללו יום אחד של מוקדמות בשיטה שוויצרית ויום 

שני של גמר בשיטת המפסיד יוצא. 
כך למשל הפסטיבל יתחיל כמיטב המסורת ביום חמישי 
לא  זו  אך  מעורבות,  קבוצות  תחרות  עם  בפברואר   2
תסתיים באותו יום. שמונה הקבוצות הראשונות יתמודדו 
הלאה  ימשיכו  הזוגות  יתר  בעוד  הגמר,  בשלב  למחרת 

.IMP לתחרות הזוגות המעורבים
תחרות  את  להתחיל  רגילים  היינו  שבו  שלישי,  ביום 
תחרות  של  השוויצרי  השלב  יתקיים  הפתוחה,  הזוגות 
הקבוצות. 16 הקבוצות הראשונות ימשיכו לשלבי הגמר 
יום  באותו  יתקיים  ובמקביל  רביעי,  ביום  התחרות  של 

שלב המוקדמות של תחרות הזוגות הפתוחה.
זוגות שקבוצתם הודחה מהתחרות יוכלו להצטרף לתחרות 
לגמר  או  הגמר  לחצי  יעפילו  שקבוצותיהם  זוגות  הזוגות. 
יוזמנו ישירות לגמר א' של תחרות הזוגות, שיורחב במתכונת 
גמר  זאת,  לעומת  סיבובים.  לשני  אחד  מסיבוב  החדשה 
לשחקנים  ויאפשר  בלבד  אחד  סיבוב  יכלול  הזוגות  של  ב' 

להשתתף גם בתחרות חד-פעמית בשעות הערב.
שינוי משמעותי יחול במתכונת של סוף השבוע השני של 
הפסטיבל. במרכזו תעמוד הפעם אליפות ישראל לזוגות 
במקביל  בשבת).  וגמר  שישי  ביום  (מוקדמות  נשים 
חדש  ואירוע  שישי  ביום  חד-פעמיות  תחרויות  יתקיימו 
הראשון  סיבובים.  שני  בת  תחרות  השבת:  מרוץ  בשם 
בשיטת  הרכבים)  (באותם  והשני   IMP בשיטת  יחושב 
טופ-בוטום. הדירוג הסופי ייקבע לפי שקלול המיקום בכל 

אחד מהסיבובים.
אחר  מושב   – יותר  מוקדם  השנה  יתחילו  המשחקים 
הצהרים ייפתח ב-15:30 ומושב הערב ב-19:30, לטובת 
השחקנים המגיעים ממקומות מרוחקים. בשעות הבוקר 
חד-פעמיות,  תחרויות  כרגיל  יתקיימו  מ-10:00)  (החל 
ובנוסף יתקיימו תחרויות מיוחדות לילדים ולמתנ"סים.

תלמידי הברידג' בראשית דרכם יוכלו להשתתף בתחרות 
בשעות  בפברואר   5 ראשון  ביום  שתתקיים  מיוחדת 
הבוקר. המנוסים מביניהם יוכלו להשתתף גם באליפות 
הפסטיבל לדרגות נמוכות שתתקיים ב-9-8 בפברואר.

תאפשר  החדשה  המתכונת  של  גמישותה  כי  מקווים  אנו 
לשחקנים בכל הרמות לבוא לידי ביטוי בפסטיבל ותסב להם 
הנאה מרובה יותר. כרגיל אנו קוראים לכל שחקני הברידג' 
ליטול חלק באירועי הפסטיבל. גם אם רמתכם רחוקה מזו 

של האלופים, יש בהחלט תחרויות שיתאימו לכם.  

הקודם  בפסטיבל  שהופיעה  מדהימה  חלוקה  לסיום, 
חברי  של  בכיכובם   ,IMP מעורבים  לזוגות  בתחרות 
נבחרת ישראל הצעירה, הזוכה הטרייה באליפות העולם 

הטרנס-לאומית הפתוחה.
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West North East South
מזל כהן דרור פדון דן ישראלי עמליה פדון

3♦ 3♠ 6♥ 6♠
Pass Pass Pass

דן  עמליה.  אימו  עם  פעולה  שיתף  (צפון)  פדון  דרור 
ישראלי (שותפו של דרור לזכייה בתחרות הזוגות 2010) 
קפץ מיד ל-♥6 בתקווה "להשתיק" את המתנגדים, אבל 
עמליה לא נרתעה ונלחמה ל-♠6 עם ידה החלוקתית. עד 
מהרה התברר כי אין להכשיל את החוזה וצפון-דרום זכו 

ב-980 נקודות עם רווח גדול.

West North East South
אאידה מינזלי רפאל שמאע לוטן פישר רותי שמאע

3♦ 3♠ 4♥ 4♠
5♥ 5♠ 6♥ 6♠

Pass Pass 7♥ Pass
Pass Pass

מינזלי  אאידה  עם  פעולה  ששיתף  (מזרח)  פישר  לוטן 
את  לקנות  בתקווה  ב-♥4  והתחיל  לאט  להכריז  העדיף 
צפון  מצד   5♠ לאחר  האפשר.  ככל  נמוך  בגובה  החוזה 
ב-♣,  המפסידים  שני  אף  על  היסוס  כל  ללא   6♥ הכריז 

ולבסוף הכריז גם ♥7. 
מעניק  סלם  ביצוע   IMP חישוב  שבשיטת  הוא  ההיגיון 
רווח עצום, לכן בחלוקות שבהן לא ברור מי "בהתקפה" 

ומי "בהגנה" כדאי להכריז "אחד יותר" ולזכות בחוזה.
דרום היטיבה להוביל ב-K♣ – הסדרה היחידה שמפילה 
את החוזה. אף על פי כן היו אלה מזרח-מערב שהרוויחו 
IMP 3 לאחר השוואת התוצאות בכל השולחנות. בשולחן 
אחד בלבד ביצעו מזרח-מערב ♥7 מוכפל לאחר הובלה 
.IMP (!) 21 בלתי מוצלחת של מתנגדיהם, עם רווח של
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אנו גאים להודיע על פתיחת מרכז ההדרכה  - המרכז המוביל ללימודי ברידג'
מרכז  מרכז עבורך את טובי המורים והשחקנים בארץ
ומתאים לכל שחקן את הפתרון הטוב ביותר לקידום רמתו!

המרכז מציע מגוון מסלולים לבחירתכם:
 שיעורים פרטיים בביתכם לבודדים או לקבוצה

 משחק בתחרויות מקומיות, ארציות ופסטיבלים בינלאומיים!
 הדרכת קורסים במועדונים ובמתנ"סים 

 משחקים ברשת האינטרנט ועוד

מעוניינים
בשיעורי תגבור להעלאת הרמה במשחק הברידג'

אך לא יודעים כיצד?

רוצים
לשחק תחרות עם שחקני צמרת

ולחוות חוויה מהנה ומלמדת?

סקרנים
לגבי הכרזות מתקדמות

ולא ידעתם את מי לשאול?

מרכז ההדרכה  - פריסה ארצית
merkaz.go@gmail.com .טל. 050-6000727, 050-2238401  פקס. 153-50-6000727  דוא"ל

אנו במרכז ההדרכה מתחייבים על שירות מקצועי ברמה גבוהה,
יחס אדיב ואישי לכל תלמיד, חריצות ומסירות

ערן אסרףאלון לזר קרנאור גרינשטיין עדי אסולין

מרכז ההדרכה

בניהולו של גלעד אופיר

גלעד אופיר
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סיפורי האלופים

היד הבאה שוחקה באחת מהאליפויות של ארצות הברית. 
ההכרזה הייתה ארוכה עם קיובידים רבים. בסופה הגיעו 

דרום-צפון לחוזה ♠6. 

North South
1♠

3♠ 4♣
4♦ 5♣
5♥ 6♦
6♥ 6♠

Pass

שיחק  קצרה  תכנון  מחשבת  לאחר  ב-3♥.  הוביל  מערב 
צפון את ה-A, והגיע תורה של גב' גרינברג במזרח.

♠
♥
♦
♣

JT98
AKT
AQ32
43

 

♠
♥
♦
♣

KQ4
Q74
975
QT92

את  עפעף  להניד  ומבלי  עין  כהרף  שיחקה  גרינברג  גב' 
!♥Q-ה

החזקתה  לאור  לה,  היה  ברור  שלה?  השיקול  היה  מה 
בסדרת  מכובדים  שני  חסרים  שלכרוז  ה-♠,  בסדרת 
המשחק   – כפולה  עקיפה  לבצע  אמור  והוא  השליט, 

הבטוח ביותר כדי לא להפסיד שתי לקיחות. 

את  להסיט  ושאפה  תצליח  שהעקיפה  ידעה  כמובן  היא 
הכרוז מתכניתו. כאשר זרקה את ה-Q♥ היא גרמה לכרוז 
לחשוב שמדובר בקלף בודד. מה היינו כולנו חושבים אילו 
וייתן  יזכה  מערב  ב-♠,  עקיפה  נפסיד  אם  הכרוז?  היינו 

לשותפו חיתוך ב-♥. 

ואמנם, המשחק מלא הדמיון והמעוף הניב את הפרי. צפון 
שיחקה  גרינברג  גב'   .♠J-ה את  השנייה  ללקיחה  הוביל 
רגיל.  משחק  ובקצב  שבקלים  קל  היסוס  ללא  ה-4♠  את 
הכרוז שחשש להפסיד את הלקיחה למערב, בחר לזכות 

ב-A♠ בידו בתקווה להפיל תמונה. הסלם נכשל.

זאת הייתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

JT98
AKT
AQ32
43

 

♠
♥
♦
♣

-
J9832
T84
J8765

♠
♥
♦
♣

KQ4
Q74
975
QT92

 ♠
♥
♦
♣

A76532
65
KJ6
AK

 

כביכול  ב-3♥,  שההובלה  המשחק  לאחר  אמר  הכרוז 
מתוך 7 קלפים J987432♥, אכן נראתה לו מוזרה, אבל 

לא הייתה לו סיבה לפקפק בכך שה-Q♥ בודדת.

משחקה  על  הכבוד  כל  מגיע  גרינברג  שלגב'  ספק  אין 
היצירתי ומלא הדמיון.

העשויים  חשובים,  קלפים  מחזיק  מגן  כאשר  לסיכום, 
מיד  הגנה  תכנית  לעשות  עליו  החוזה,  להכשלת  להביא 
חשוב  אמת".  "בזמן  להסס  לא  כדי  הדומם  פרישת  עם 
לדעת שכל היסוס, אפילו קל שבקלים, יחשוף את המצב 

ויגלה את קלפיו לכרוז. על המגן להיות מוכן!

חיים קלר
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דצמבר 2011
עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל‘ 03-9794862, פקס: 03-9794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני

4

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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41 2011  :  
  

1 :  : 1  :20.11.2011   
  
  

"    "

20 1713 4657   -  75.16 1
19 3337 4810    -  74.73 2 
18 744 5951   -  74.40 3
17 1763 503   -  74.08 4 
16 6432 9032    -  73.08 5
15 RUS  RUS  Ponomareva Tatiana - Gromova Victoria 72.68 6 
14 14930 17700   -  71.58 7
13 612 4370   -  69.71 8 
12 12991 4830    -  69.60 9
11 2882 2813    -  69.22 10 
10 15458 16364    -  69.07 11
10 2880 4520   -  68.85 12 
9 11730 6440    -  68.51 13
9 468 10641   -  68.27 14 
8 10831 6373   -  68.24 15
8 20257 8312   -  68.06 16 
8 6681 14777   -  68.01 17
7 POL  POL  Lewaciak Grzegorz - Zadroga J 67.97 18 
7 4466 4451    - ' 67.64 19
7 1496 1644   -  67.50 20 
6 17489 17516    -  67.47 21
6 12833 9413    -  67.12 22 
6 17243 11122    -   66.94 23
6 16435 15681   -  66.75 24 
6 18313 20321    -  66.61 25
6 9105 11725    -  66.60 26 
6 6253 6252     -   66.40 27
6 3118 14975    -  66.38 28 
6 POL 4335 Milashewski Mirek -  66.19 29
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   24.12.2011  10:00  
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 :  -   120 -   )233 (  

   
: 3  3 : 23-25/11/2011  

  
"   

1 60.45    -    5350 17044
2 60.44    -   4666 11280
3 59.72   -   55 14651
4 59.04    -   7371 498 
5 58.61 Solomon Warner - Pencharz ElaineENG GBR 
6 58.59    -   283 1950 
7 57.78 Silvera S - Berrebi Annie FRA FRA 
8 57.69   -   15217 17919
9 56.77 Katan Michile - Lellouch David FRA FRA 
10 56.47 Rimon Raanan - Laakso Jarmo FIN FIN     

  
 :  -   120 -   )90 (  

   
:  3  3  :  23-25/11/2011  

 
"  

1 61.68 - 4281 17258
2 60.47 - 8312 2934 
3 58.76Symchowicz Jean - Symchowicz JuliteUSA USA 
4 58.49 - 4015 4016 
5 58.15 -Niedzielski Pawel 4335 POL 
6 57.87 - 19061 17472
7 57.69 - 1037 8393 
8 57.63 -   14669 21316
9 57.43 -  1709 17188
10 57.30 - 10470 1416   

  
 :  -   120 -   )56 (  

     
: 3  3  :23-25/11/2011  

 
"  

1 64.79 Lewaciak Grzegorz - Zadroga J POL POL 
2 64.39   - Klukowski Julian 199 POL 
3 63.85 Cieslak Yarostaw - Filipowicz Dominik POL POL 
4 63.07    -   12940 9321 
5 62.05 -  -   3907 444 
6 61.36   -   8769 10642
7 61.28    -   5238 3135 
8 60.58   -   14975 3118 
9 60.57 Zak Piotr - Zaremba Jerzy POL POL 
10 59.41   - Benadiba Jacques 961 FRA 
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43  : IMP "   )195 (  
  : 2  2  :21-22/11/2011  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  "   )146 (  
  ) ( :1  1  :20/11/2011  

"   
1 72.78 Gromova Victoria - Ponomareva TatianaRUS RUS 
2 68.91    -   6440 11730
3 68.29 Zadroga J - Lewaciak Grzegorz POL POL 
4 68.00    -   147776681 
5 66.03    -   117259105 
6 66.03   -   149753118 
7 65.09   - Milashewski Mirek 4335 POL 
8 64.57    -   1644018264
9 63.91 Reuser Mike - Huisintveld Martin NED NED 
10 63.79  '  -   2054117101

 
:  - )110 (  

  :2   2  :19/11/2011  
"   

1 63.49   - Milashewski Mirek 799 POL 
2 63.10 Filipowicz Dominik - Skwark Jerzy POL POL 
3 62.93   -   1649020553
4 62.27 Gromova Victoria - Ponomareva TatianaRUS RUS 
5 60.95 Serov Dmitry - Gromov Andrey RUS RUS 
6 60.54   -   ' 5364 15048
7 60.53   - Solodar Philip 15031RUS 
8 59.88 Zadroga J - Lewaciak Grzegorz POL POL 
9 59.64    -   3026 2627 
10 59.32 Anidjar Nina - Brenner Diego SPA BRA 

 

"  
1 175   -   149753118 
2 154 Anidjar Nina - Brenner Diego SPA BRA 
3 153 Gromova Victoria - Ponomareva TatianaRUS RUS 
4 150    -   947 3642 
5 126   -   4173 2924 
6 122 Kupnicki Marian - Majdanski Leszek POL POL 
7 122    -   4992 964 
8 120   - Waksman Sophie 799 FRA 
9 119 Reuser Mike - Huisintveld Martin NED NED 
10 112   -     1466921316

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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2012 ‘   

 
  

HANICAP  

 
 :  )116 (  
   :2  2  :17-18/11/2011  

"   
1 65.94 Gromova Victoria - Gromov AndreyRUS RUS 
2 64.54    -   947 15690
3 64.20 Pridan Yvonne  -   BEL 4648 
4 63.47   -   283 12120
5 63.38    -   1299117919
6 62.28   -   983 2924 
7 61.09    -   1100318264
8 59.31    -   3118 14975
9 59.28   '  -   150485364 
10 58.40    -   1181518008

 : –   )82 (  
  : 1  1  :26/11/2011  

" 
1 171 Lewaciak G - Cieslak Ya - Filipowicz - Zadroga Ja  POL 
2 169  - -  -  --Klukowski ISR 
3162  -- - - -   ISR 
4 160 vd Bos Ber - van Lankve - Snellers A - de Boer Wu  NED 
5 152  -  -  -   ISR 
6 148   –   - - Lorgodon - Goldschmid  ISR 
7 146   -  -  -    POL 
8 146 Lipton Ala - Simon Sue - Lawy Emile - Spencer Ri  GBR 
9 145 Zak Piotr - Zaremba Je - Majdanski - Kupnicki M  POL 

10 145  -  - -  ISR 
11 142   -  -  -  -   ISR
12 142 Sultan Per - Hamou Stev - Pacheco Ho - Gusso Fran  VEN-ITA
13 141  - - -    ISR
14 140   - – -   ISR
15 140  – - - – –  ISR
16 140   - - -  ISR
17 140  -  -  - - - ISR
18137  -' - - -- Benadiba J  ISR-FRA
19 136   - - -  ISR
20 134  - - - - -  ISR

1111-   -     
29.4-5.5.1229.4-5.5.12             
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because if this was a true card (which was almost 
certain after West's 3♣ bid), then East had no 
more clubs left in his hand. 
Next came the ♥Q, followed by the ♦T to the Q 
and A. Then on the king of trumps I discarded 
a small ♦ from my hand. I was not pleased that 
trumps broke 4-2 rather than 3-3. 
I was left to contemplate the spade suit. I 
considered a finesse against the J (a fair chance, 
since West was known to have a long club 
suit), but decided to play spades from the top. 
Fortunately, both lines work on the actual layout. 

Nine tricks were in the bag, and I played the high 
♠T. East had to ruff with the sole outstanding 
trump, but then he had to play the ♦K. Reluctantly, 
he gave the last trick to the ♦J in dummy.
At the other table the same contract was played 
for down one.
This 12 IMP-swing meant that we "won" the 
match by 2 IMPs. Unfortunately, a difference of 
2 IMPs in a match of 16 boards counts as a tie. 
However, as I pointed out to our opponents, "We 
had the 2 IMPs edge, so the moral victory was 
ours".

   
16:30  '      

"  ,32   '  ,   "120 " 
.   .(16:15)   

  054-4556111 :  
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Brian Zietman

It is always a pleasure playing in the 'Ligot'. There 
is a special kind of ambiance in playing 16 deals 
against one pair scored by IMPs, rather than 
the usual 2 or 3 hands against a wide variety of 
different opponents in Top-Bottom scoring. 
One of our team's encounters this year in 'Liga 
Artzit' was against the formidable Wax team, and 
I found myself in an unusual Moysian fit.
A Moysian fit refers to a 4-3 seven card trump 
fit. It is named after Alphonse Moyse Jr., who (in 
certain situations) strongly advocated opening 
4-card majors and raising with 3-card support. 
Playing a Moysian trump fit is often challenging, 
since one defender often has as many trumps 
as the declarer, or even more. The declarer's 
dilemma is how many rounds of trumps to play. 
Playing more than one round of trumps usually 
commits the declarer to a given line of play, 
hoping opponents' trumps and other suits split 
relatively evenly and favorably.

Here is Board 21 of the final session on November 
12, 2011.
You hold

South
♠
♥
♦
♣

 AKQT
 Q742
 T963
 3

The bidding (N/S Vul):

West North East South
1♦ Pass 1♥

3♣ Pass Pass 3♠
Pass 4♥ All Pass

Maybe a double would have been better at my 
second turn. I wanted to show partner that I had 
game-going values after his opening, especially 
as my hand was strengthened by the club 
singleton. If partner held a ♣ stopper, then 3NT 
could be the best contract
When I bid 3♠, my partner took me for 5 Hearts 
and 4 Spades. He did not have a ♣ stopper, so 
he bid 4♥ opposite my presumed 5 card suit.
Here is the full hand (rotated for convenience):

 ♠
♥
♦
♣

962
AK2
AJ82
J54

 

♠
♥
♦
♣

853
J6
Q4
AKT982

♠
♥
♦
♣

J74
T985
K75
Q76

 ♠
♥
♦
♣

AKQT
Q743
T963
3

 

West led the ♣A, followed by the ♣K. I ruffed the 
second round and found myself left with a 3-3 
trump fit. I could see that even if the opponent's 
trumps broke 3-3, I would have my work cut 
out for me. I counted 3 hearts, 3 spades, a club 
ruff and a diamond – eight tricks. As so often 
happens in bridge, I had to disregard the axiom 
"ruff in the hand with short trumps". I played a 
heart to the ace and then the key play, another 
club ruff in my hand. 
I was pleased to see the ♣Q drop from East, 

The Case of the 
Moysian Fit
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