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"יד הפסטיבל"
מערכת הביטאון מכריזה על תחרות "יד הפסטיבל". 

ששיחקו  הידיים  על  לדווח  מוזמנים  הפסטיבל  משתתפי  כל 
על גבי טופס המיועד לכך. ידיים מעניינות במיוחד יתפרסמו 
(בהסכמתו של המדווח) בביטאוני הפסטיבל או בירחון מרץ. 
של  דעתה  שיקול  לפי  וזאת  ביותר,  והמעניינת  הטובה  היד 
מערכת הביטאון תוכתר כ״יד הפסטיבל" ותזכה את הכותב 

בפרס כספי של 300 ₪. 
אין המערכת מתחייבת לפרסם יד כלשהי.
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 שלום חברים,

יתקיים  פברואר  בחודש  ה-27  עד  ה-18  בתאריכים 
הפסטיבל הבינלאומי ה-44 של ההתאגדות הישראלית 
לברידג'. הפסטיבל עבר ריענון השנה ועומד להיות גדול 

יותר, ססגוני יותר, חווייתי יותר ומהנה הרבה יותר.
מגוון  ולחוות  להשתתף  תוכלו  הפסטיבל  במסגרת 

פעילויות שביניהן:
א',  (יום  בארץ  ביותרא.   הגדול  המודרך  המשחק 

ה-21 בחודש)
המעוניינים  ולאנשים  למשפחות ב.  פתוח  יום 
ה-21  א',  (יום  הברידג'  משחק  את  להכיר 

בחודש)
ג. שלל תחרויות במהלך כל שעות היממה – בוקר, 

אחה"צ וערב.
 – שונה  קצת  בשיטה  חדשה  קבוצות  ד. תחרות 

Board A Match
ה. מגוון רחב של דוכנים ופינוקים ועוד ועוד.

פרטים נוספים אודות הפסטיבל ניתן למצוא בביטאון 
הברידג‘. כמובן שניתן לקבלם גם במשרד ההתאגדות. 

כולכם מוזמנים להשתתף בחגיגה.

אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן בפעילויות השוטפות 
והמוסדות  הספורטיביות  הועדות  העמותה,  ועד  של 
הישראלית  ההתאגדות  של  האינטרנט  באתר  השונים 

www.bridge.co.il – 'לברידג

נשמח לקבל מכם הערות, רעיונות והצעות כדי שנוכל 
יחד לקדם את הברידג' בישראל. 

 
שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 

התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם
טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 
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שפר את משחק היד עם שליט 

מוטי גלברד

כשהחוזה הבטוח לא כל-כך בטוח
Dealer: N, None Vul, Lead: ♥3

♠
♥
♦
♣

Q
AQJ4
K953
Q873

♠
♥
♦
♣

AKJ742
K52
8
K42

North South
1♦ 1♠
2♣ 2♥ (1)
3♥ 3♠

4♠ (2) Pass

4th Suit Forcing (1
2) אוהב את Q♠ מול 6 קלפים אצל השותף

ב-♥   4 ב-♠,  לקיחות   6 סופרים  אנו  ב-3♥.  הוביל  מערב 
ואחת ב-♣, והרי לנו 11 לקיחות. בשמחה נשחק 8♦ אל 
לקיחות.   12 לנו  ויהיו   A-ב יקפוץ  לא  מערב  אולי   ,K-ה
אבל... מזרח זוכה ב-A♦ ונותן לשותפו חיתוך ♥, ולאחר 
שמערב חוזר ב-♣ אל ה-A הוא מקבל עוד חיתוך ♥. 11 

לקיחות הפכו ל- 9. מה קרה?
כדי  לעשות  עלינו  היה  מה  ונבין  המלאה,  היד  את  נראה 

להבטיח את ביצוע החוזה.

Dealer :N, None Vul, Lead: ♥3
 ♠
♥
♦
♣

Q
AQJ4
K953
Q873

 

♠
♥
♦
♣

T863
3
QT62
J965

♠
♥
♦
♣

95
T9876
AJ74
AT

 ♠
♥
♦
♣

AKJ742
K52
8
K42

 

 .♠AKJ הדרך הנכונה הייתה לשחק ♥K-לאחר הזכייה ב
כן, על ה-A נופלת ה-Q. מערב מקבל את ה-T♠ ויש לנו 10 

.Q או K ,לקיחות: 5 ב-♠, 4 ב-♥ ו-♣ אחד
אבל   ,Q-ה אל  נמוך   ♠ לשחק  לא  מוזר  נראה  אכן  זה 
למוביל  אין  כאשר  ביותר  הנמוך  (הקלף  ב-3♥  ההובלה 

מכובד) צריכה להזהיר אותך מפני סכנת החיתוך.
אם לא שיחקת לפי המלצתי, אל תדאג. 99% מהשחקנים 

לא ישחקו כך. לכן טוב לקרוא וללמוד ברידג'.

העברת חיתוך לסדרה אחרת
Dealer: S, N/S Vul, Lead: ♥K

♠
♥
♦
♣

7543
9432
A72
K7

♠
♥
♦
♣

AKQ82
A
K96
A652

West North East South
1♠

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

הדומם  כאשר  במקצת.  מתוח  לסלם  הגיעו  צפון-דרום 
הופיע דרום היה די מרוצה. אם סדרת השליט מתחלקת 
שני  לאחר  לקיחות   12 לו  צפויות  המתנגדים,  בין   2-2

חיתוכי ♣ בדומם.

ÔÈÒÈ¯Ù˜·†ÁÒÙ†˙˘ÙÂÁ†ÈÂÏÈ·
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תהיה  והחלוקה  שליט  סיבובי  שלושה  ישחק  אם  אבל 
3-1, הוא ייפול פעם אחת.

לכן המשחק הנכון הוא להוציא שני סיבובי שליט בלבד. את 
בחוץ.  בינתיים  משאירים  המתנגדים  של  האחרון  השליט 
הכרוז ממשיך AK♣ וחותך ♣ שלישי בדומם, חוזר לידו עם 
חיתוך ♥ ומשחק ♣ רביעי. כאשר מערב מופיע עם Q♣ ברור 

כי אין טעם לחתוך בדומם, כי מזרח יחתוך גבוה יותר.
מערב  מהדומם.   ♦2 זה  בשלב  להשליך  הוא  הפתרון 
ובהמשך  בשליט,  להמשיך  יכול  אינו  בלקיחה  שזכה 
ישחק הכרוז AK♦ וחיתוך ה-♦ השלישי בדומם יהווה את 

הלקיחה ה-12. 
במשחק  גם  אלא  בהכרזות  רק  לא  טרנספר  לנו  יש  אז 
היד - העברת החיתוך מסדרה אחת לסדרה אחרת היא 

כאן המפתח לביצוע הסלם.

היד המלאה:
 ♠
♥
♦
♣

7543
9432
A72
K7

 

♠
♥
♦
♣

J
KQJT7
QJ5
QJT3

♠
♥
♦
♣

T96
T65
T843
984

 ♠
♥
♦
♣

AKQ82
A
K96
A652

 

°˘„Á°˘„Á
°ÂÏ†ÂÈÎÈÁ˘†¯ÙÒ‰

ÆÌÈÏÈ‚¯˙Â†˙Â‡Ó‚Â„†Ï˘†ÚÙ˘
Ì„˜˙Ó†Ô˜Á˘†ÏÎÏ†‰·ÂÁ†¯ÙÒ

ÆÈ˙Â¯Á˙†Â‡

ß‚†˜ÏÁ†‰ÂÎ‰†Í¯„·†Ê¯Î‰†≠†ß‚„È¯·
˙ÂÈˆ·Â˜Â†˙ÂÓ„˜˙Ó†˙ÂÊ¯Î‰
È„È·†Ô˙Â†¢‰ÂÎ‰†Í¯„·†Ê¯Î‰¢†‰¯„Ò·†ÔÂ¯Á‡‰Â†È˘ÈÏ˘‰†‰Ê†¯ÙÒ

Æ˙ÂÓ„˜˙Ó†˙ÂÊ¯Î‰·†ÌÈÂÎ‰†ÌÈÏÎ‰†˙‡†ß‚„È¯·‰†Ô˜Á˘
∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ‡˘Â‰†˙‡†ÏÏÂÎ†¯ÙÒ‰

Checkback Stayman, 4th Suit Forcing, Reverse
¨˙ÂÓ„˜˙Ó†Dbl†˙ÂÊ¯Î‰†¨≤†‰·Â‚·†˙Â˘ÏÁ†˙ÂÁÈ˙Ù

ÆÌÏÒ†˙ÂÊ¯Î‰†¨È˙¯„Ò≠Â„†Overcall
∞μ∞≠∂μμ∞∞∂∞†Ï·Ï†‰ÈÏË†¨∞μ∞≠∂μμ∞∞μ∞†„¯·Ï‚†ÈËÂÓ†∫˙ÂÓÊ‰Ï

ÔÈÏÂ‚¯Ó†¯˘‡†ß¯Ó†Ïˆ‡†‰Ó˘¯‰‰
∞μ∞≠∏∏≥∏ππ∑†∫„ÈÈ†¨∞≥≠∂±π∑≤∑∂

‚Ï˜Èˆ†¯È‡Ó†Ïˆ‡†Â‡
∞μ¥≠¥≥∑±μ∏μ†∫„ÈÈ†¨∞≥≠μ∑≥π±∂∞

Æ≤∞±∞†¯‡Â¯·Ù·†≤∞≠‰Ó†¯ÁÂ‡È†‡Ï†Í‡†¨¯˘Ù‡‰†ÏÎÎ†Ì„˜ÂÓ≠‰Ó˘¯‰

ÆÔÓÂÊÓ·†Â‡†‰‡ÁÓ‰·†¨‡ÆÎ·†ÌÏ˘Ï†˘È†‰Ó˘¯‰‰†˙Ú·
‚Ï˜Èˆ†‰˜·¯Â†¯È‡Ó

ÔÈÒÈ¯Ù˜·†ÁÒÙ†˙˘ÙÂÁ†ÈÂÏÈ·
ÆÔÈÒÈ¯Ù˜·†ÏÂÒÓÈÏ†¯ÈÚ·†®¯„Ò‰†ÏÈÏ†¯Á‡Ï©†ÁÒÙ‰†‚Á†˙‡†˙ÂÏ·Ï†ÌÈÂÎ˙Ó†Â‡
Æß‚„È¯·†˙ÂÈÂ¯Á˙Â†¯ÂÏ˜ÏÂÙ†·¯Ú†¨ÌÈÏÂÈË†¨¯È˘Ú†ÔÂÊÓ†¨·ÂË†ÔÂÏÓ†Â·ÏÂ˘È†ÔÂ˘ÙÂ·

Æ∞∑∫∞μ†‰Ú˘·†≤∞±∞†ı¯Ó·†≥±†ß„†ÌÂÈ†≠‰‡ÈˆÈ†„ÚÂÓ
Æ≤≥∫≤∞†‰Ú˘·†≤∞±∞†ÏÈ¯Ù‡†∑†ß„†ÌÂÈ≠‰¯ÊÁ†„ÚÂÓ
Æ¶≤∏∞†¯„Á·†„ÈÁÈÏ†˙ÙÒÂ˙†¶π∂∞†ÔÂ˘ÙÂ‰†˙ÂÏÚ

˙Â¯ÈÈ˙†˙‚¯„·†ÔÂÏÓ·†ÔÂÈÒÙ†ÈˆÁ†·¢Ú†¨ÌÈ‡ÏÓ†ÌÈÓÈ†∏†˙ÂÏÈÏ†∑†ÆÔÈÏ¯È‡†ÒÂ¯ÙÈÒ†Ï˘†‰¯È„Ò‰†‰ÙÂÚ˙‰†˙¯·Á·†‰ÒÈË†∫ÏÏÂÎ†¯ÈÁÓ‰
ÆÌÈÏÂÈËÂ†˙Â¯·Ú‰Ï†ÌÈ¯ÈÈ˙†ÒÂ·ÂËÂ‡†ÆÌÈ˙Â¯È˘‰†È˙Â†ÏÎÏ†¯˘˙†ÆÔÂÁËÈ·†ÈÒÈÓÂ†ÏÓ†ÈÒÈÓ†ÆÚ¢‡†ÏÏÂÎ≠¯ÂÏ˜ÏÂÙ†·¯Ú†ÆÌÈÏÂÈË†≥†Æ‰·ÂË

˙ÙÒÂ†˙ÂÏÚ·†¯ÂÏ˜ÏÂÙ‰†·¯ÚÏ†Ë¯Ù†¨Ú¢‡†¯Á‡Ï†·¯Ú†ÏÎ†¨ÌÈ·¯Ú·†ß‚„È¯·†È˜Á˘Ó·†ÌÈÈÂÚÓÏ
ÌÈÚÈ·‚†ÏÏÂÎ†¨ÌÈÎÂÊÏ†ÌÈÒ¯Ù†Â˜ÏÂÁÈÈ†Æ‰Ï˜†‰È˙˘†˘‚Â˙†ÌÈ˜Á˘Ó‰†˙Ú·†ÆÛ˙˙˘ÓÏ†¶μ∞†Ï˘

Æ˙ÈÏÏÎ‰†‰‡ˆÂ˙·†ÌÈÂ˘‡¯‰†˙Â‚ÂÊ‰†˙˘ÂÏ˘Ï

tsiklag@013.net.il†∫Ï¢‡Â„†¨∞≥≠∑≥≤π¥∑≥†∫Ò˜Ù†¨∞μ¥≠¥≥∑±μ∏μ†∫„ÈÈ†¨∞≥≠μ∑≥π±∂†∫ßÏË†¨∞μ≥∂≥≤†„Â˜ÈÓ†ÌÈÈ˙Ú·‚†±¥Ø¥≤†È·ˆ†Ô·†ÔÂÚÓ˘†ßÁ¯
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הכרזתו השנייה 
של הפותח

רם סופר

הכרזותיהם של הפותח ושל המשיב בסיבוב הראשון של 
ישנה  זאת,  עם  ההכרזה.  של  התווך  עמודי  הן  המכרז 
השני.  בסיבוב  הפותח  של  להכרזתו  גם  רבה  חשיבות 
להחלטה  להגיע  כלל  בדרך  למשיב  תאפשר  זו  הכרזה 
של  הראשונה  הכרזתו  בעוד  הסופי.  החוזה  על  נכונה 
הפותח (כגון ♣1 או ♠1) יכולה לתאר מגוון רחב מאוד של 
ידיים, הן מבחינת מספר הנקודות והן מבחינת החלוקה, 
יותר  הרבה  תיאור  נותנת  הפותח  של  השנייה  ההכרזה 
נקודות  טווח  על  כלל  בדרך  תצביע  זו  הכרזה  מדויק. 
של  ידו  תימצא  שבו   (19-18 או   14-12 (כגון  מצומצם 

הפותח וגם תיתן מידע מפורט על החלוקה שלו.
שנייה  הכרזה  של  הנכונים  בכללים  נעסוק  זה  במאמר 
נעסוק  ההמשך  ממאמרי  באחד  מאוזנת.  חלוקה  עם 

בחלוקות שאינן מאוזנות.
או  בסדרה  חוסר  בה  שאין  יד  היא  מאוזנת  יד  תזכורת: 

קלף בודד, ולכל היותר יש בה דאבלטון אחד.
הפותח  של  השנייה  הכרזתו  על  מדברים  אנו  כאשר 
שמשתמשים  מההנחה  יוצאים  אנו  מאוזנת,  חלוקה  עם 
בהכרזת הפתיחה 1NT עם 17-15 נק"ג וחלוקה מאוזנת 
ובהכרזת הפתיחה 2NT עם 22-20 נק"ג וחלוקה מאוזנת. 
 1NT המלצתי היא להשתמש תמיד בהכרזות הפתיחה
ו-2NT בהתקיים התנאים הנדרשים. לא כדאי לפתוח 1 
כאשר  אפילו  מאוזנת,  וחלוקה  נק"ג  עם 17-15  בסדרה 
ישנה סדרת מייג'ור בת 5 קלפים, מכיוון שאם נפתח עם 
הכרזה  מכן  לאחר  לנו  תהיה  לא  בסדרה,   1 כזאת  יד 

הולמת בסיבוב השני.
דוגמה

♠
♥
♦
♣

K7
KQ763
J65
AQ8

הכרזת הפתיחה המומלצת היא 1NT. אם במקום זה 
תפתח ♥1, לא תהיה לך הכרזה שנייה טובה לאחר 

ששותפך ישיב ♠1.
או   1♥  ,1♦ ,1♣ הייתה  הפתיחה  הכרזת  כאשר  כן,  אם 
שמספר  להניח  מותר  מאוזנת,  יד  מחזיק  והפותח   1♠

הנקודות שלו איננו בין 17-15 או 22-20. אי לכך ישנם 
רק טווחי ניקוד אפשריים, 14-12 או 19-18.

הכרזתו  נק"ג)   14-12 חלש,  (פותח  הראשון  במקרה 
השנייה של הפותח תהיה בדרך כלל 1NT. זאת בהנחה 
שהמשיב הכריז סדרה בגובה 1. אם המשיב הכריז סדרה 
בגובה 2, הפותח יכריז בסיבוב השני 2NT. אם המשיב 
הכריז 1NT (המתאר יד חלשה עם 10-6 נק"ג), הפותח 

.Pass יכריז בסיבוב השני
ישנם שני מקרים שבהם הפותח לא יכריז 1NT בסיבוב 

השני: 
המייג'ור  בסדרת  קלפים   4 לפותח  יש  כאשר  (א) 
(אבל  זו;  בסדרה  תומך  והוא  שותפו  על-ידי  שהוכרזה 

שים לב, אין לתמוך בסדרת השותף עם 3 קלפים!)
(ב) כאשר יש לפותח 4 קלפים בסדרת מייג'ור שעדיין 
ניתן להכריזה בגובה 1, ואז יש להכריז סדרה זו בגובה 

1 כדי לנסות למצוא התאמה 4-4 במייג'ור עם השותף.
הבה נתרגל כללים אלה.

(1)

West East
1♣ 1♥
?

♠
♥
♦
♣

93
KJ64
KT5
AQ32

(2)

West East
1♣ 1♥
?

♠
♥
♦
♣

KJ64
93
KT5
AQ32

(3)

West East
1♣ 1♥
?

♠
♥
♦
♣

KT5
93
KJ6
AQ832
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(4)

West East
1♦ 1♠
?

♠
♥
♦
♣

82
K43
AKQ62
T97

(5)

West East
1♦ 1♠
?

♠
♥
♦
♣

Q53
AJT4
QJ76
K8

(6)

West East
1♦ 2♣
?

♠
♥
♦
♣

KJT
K84
AQJ6
T85

(7)

West East
1♦ 1NT
?

♠
♥
♦
♣

KJT
K84
AQJ6
T85

(8)

West East
1♦ 2NT
?

♠
♥
♦
♣

KJT
K84
AQJ6
T85

תשובות
(1) ♥2 - יש התאמה בסדרת המייג'ור של השותף.

(2) ♠1 - אל תכריז 1NT. חשוב יותר לנסות למצוא 
התאמה 4-4 במייג'ור.

1NT (3) - זוהי יד מתאימה להכרזת NT. אין התאמה 
במייג'ור.

1NT (4) - אין לחזור על סדרת ה-♦ עם חלוקה מאוזנת 
.2-3-5-3

1NT (5) - ישנה רביעייה במייג'ור, אבל כבר לא ניתן 
להכריזה בגובה 1. אין להכריז ♥2 בשום אופן.

2NT (6) - לאחר שהמשיב העלה את ההכרזה לגובה 2 
הפותח יכול להכריז 2NT עם ניקוד מינימלי.

 10-6) חלשה  יד  מתארת  שותפך  הכרזת   -  Pass  (7)
נק"ג). אתה יודע שאין ביחד 25 נק"ג. אין סיבה להעלות 

את ההכרזה.
3NT (8) - הכרזת המשיב 2NT מתארת 12-11 נק"ג. 
בידך 14 נק"ג, לכן יש ביחד 26-25 נק"ג. כדאי להכריז 

משחק מלא.
הכרזתו  נק"ג)   19-18 חזק,  (פותח  השני  במקרה 
(לאחר   2NT כלל  בדרך  תהיה  הפותח  של  השנייה 

שהמשיב הכריז סדרה בגובה 1).
אולם   ,3NT זה  במצב  להכריז  אוהבים  רבים  תלמידים 
הכרזת  מיותרת.  מלא  משחק  של  המיידית  ההכרזה 
המידע  כל  את  למשיב  מוסרת  כבר   2NT-ל הקפיצה 
הנחוץ ומשדרת חוזק רב. ייתכן כי ידו של המשיב אינה 
שליט.  עם  משחק  יעדיף  והוא   NT-ב לחוזה  מתאימה 
הדו-שיח  המשך  על  תקשה   3NT-ל המוגזמת  הקפיצה 

בין הפותח והמשיב.
הבה נתרגל כעת מספר ידיים של הפותח החזק. 

(9)

West East
1♥ 1♠
?

♠
♥
♦
♣

QJ6
AKQ92
K53
KJ

(10)

West East
1♣ 1♠
?

♠
♥
♦
♣

KQT
J652
A93
AKJ

תשובות
2NT (9) - 19 נק"ג עם חלוקה מאוזנת. אין צורך לקפוץ 

.3NT -ל
2NT (10) - 18 נק"ג עם חלוקה מאוזנת. אין להכריז 

♥2, משום שהכרזה זו מתארת יד שאינה מאוזנת.
במאמר ההמשך שיתפרסם בירחון הבא נדון בהכרזתו 

הבאה של המשיב לאחר שהפותח תיאר בהכרזתו 
השנייה יד מאוזנת.

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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הקשב למהלך ההכרזה ושפר את הובלות הפתיחה!
מהלך ההכרזות נתון מראש. אתם מחזיקים את 

הקלפים של מערב, מה תהיה הובלת הפתיחה שלכם?

West North East South
1♠

Pass 2♥ Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

♠ 76
AT863
KQ2
T74

♥
♦
♣

1

West North East South
1♠

Pass 2♦ Pass 3♣
Pass 4♠ Pass 5♣
Pass 5♦ Pass 5♠
Pass Pass Pass

♠ 82
A872
T95
J963

♥
♦
♣

2

West North East South
3♥ Dbl

4♥ 4♠ Pass 6♣
Pass Pass Pass

♠ T762
 AT5
 QT3
 A96

♥
♦
♣

3

West North East South
1NT

Pass 2NT (1) Pass 3♣
Pass 3NT (2) Pass 4♣ (3)

Pass 5♣ Pass Pass
Pass

(1)  טרנספר ל-♣.

(2) על פי מוסכמה: 5-5 בסדרות המינור.

.3NT (3) לא מעוניין לשחק

♠ 654
KJT72
A82
75

♥
♦
♣

4

West North East South
1♠

Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3♣ Pass 3♠
Pass 4♣ Pass 4♠
Pass Pass Pass

♠ KQJ6
64
KJ96
T43

♥
♦
♣

5

אפרים בריפמן

פתרון לחידת חודש ינואר
(1)

 ♠
♥
♦
♣

 AQ5
 74
 9842
 Q753

 

♠
♥
♦
♣

 T943
 AQT2
 QT7
 86

♠
♥
♦
♣

 2
 J953
 J65
 KT942

 ♠
♥
♦
♣

 KJ876
 K86
 AK3
 AJ

 

♠3 = 10   ♣8 = 8   ♥A = 2   ♦7 = 1
ההובלה הפסיבית היא שליט או ♣, האקטיבית – ♦ או ♥. 
כאשר המוביל ארוך בסדרת השליט, נהוג להעדיף הובלה 
אקטיבית במטרה לקצר את סדרת השליט של הכרוז, אולם 
ביד זו אין הובלה ברורה. יתר על כן, הובלה ב-♥ "תמכור" 
שבדומם  ייתכן  זאת,  עם  מדי.  קרובות  לעתים  לקיחות 
חיתוך.  אפשרויות  תהיינה  ולכרוז  (יחסית)  קצרה  סדרה 
בלקיחה,  תעלה  לא  נמוך  בשליט  שהובלה  לודאי  קרוב 
רומז  המכרז  בסדרה.  בכיר  קלף  השותף  בידי  אם  אפילו 

הובלה  להעדיף  יש  לכן  וחזקה,  מאוזנת  דרום  של  ידו  כי 
פסיבית בשליט. 

(2)
 ♠
♥
♦
♣

 Q
 KJ93
 K3
 AQ8764

 

♠
♥
♦
♣

 82
 864
 A94
 KT952

♠
♥
♦
♣

 KJT43
 T5
 QJT6
 J3

 ♠
♥
♦
♣

 A9765
 AQ72
 8752
 -

 

♥ = 10   ♦A = 4   ♣5 = 1   
על  מפסידים  להשליך  עלול  שהמבצע  חשש  יש  לכאורה 
ב-  אקטיבית  בהובלה  מסוים  היגיון  ישנו  לכן  ה-♠,  סדרת 
יותר  הרבה  טובה  נראית  בשליט  הובלה  זאת,  עם   .♦A
ניתן  ב-♠.  אורך  השותף  ובידי  ב-♣  אורך  שבידכם  מכיוון 
"לראות" כיצד הכרוז עומד לחתוך סדרות אלה הלוך ושוב 

בלי שתוכלו לחתוך  מעליו בשום שלב.

West N
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(3) 
 ♠
♥
♦
♣

 AJ32
 A
 K65
 QJT32

 

♠
♥
♦
♣

 T94
 T965
 AJT2
 AK

♠
♥
♦
♣

 8
 KJ742
 Q983
 874

 ♠
♥
♦
♣

 KQ765
 Q83
 74
 965

 

♥T = 10   ♣A, ♣K = 7   ♦A = 3   ♠9 = 2  
אפשר לנסות לזכות ב-AK♣, למצוא כניסה לידו של השותף 
וליהנות מחיתוך ♣, אך במציאות (ובעיקר לאור ההכרזות) 
דרום  המקרים.  ברוב  למבצע  דווקא  תעזור  ב-♣  הובלה 
סדרת  ועל  השני  ב-♣  לזכות  אתכם  יאלץ  שליטים,  יוציא 
ה-♣ שהוגבהה ייעלמו המפסידים באשר הם. גם ההובלה 
הגבוהים  ה-♣  כי  להבין  חשוב  כאן.  תעבוד  לא  בשליט 
שלכם ממוקמים היטב עבור הכרוז. הבחירה היא הובלה 
ב-♥ או ב-A♦. אין ספק כי מבין שתיהן ההובלה ב-♥ פחות 

מסוכנת.
(4) 

 ♠
♥
♦
♣

 J72
 T4
 K93
 AQT54

 

♠
♥
♦
♣

 5
 K653
 J872
 9863

♠
♥
♦
♣

 T964
 82
 AQT65
 K2

 ♠
♥
♦
♣

 AKQ83
 AQJ97
 4
 J7

 

♦J = 10   ♦2 = 5   

לכרוז יד דו-סדרתית חזקה. זה איננו המקרה שבו מובילים 
בידי  שאם  מאחר   ♣ להוביל  הזמן  איננו  גם  זה  בשליט. 
השותף לקיחות בסדרה זו, הן לא ייעלמו. מכיוון שהובלה 
ב-♥ היא מתחת לכל ביקורת נותרה רק סדרת ה-♦. סביר 
להניח כי דרום קצר ב-♦, ובידי השותף ארבעה שליטים. זה 
הזמן לקצר את סדרת השליט הארוכה של הכרוז. ההובלה 
הטבעית היא 2♦, אבל כדי לאלץ את הכרוז לחתוך חשוב 
שההמשך בסדרה יבוא בלקיחה השנייה דווקא מצדו של 

.♦J-מערב. על כן מומלץ לבחור בהובלה לא שגרתית ב

(5)
 ♠
♥
♦
♣

 64
 AKQ3
 J4
 AQJ93

 

♠
♥
♦
♣

 AT852
 954
 763
 T7

♠
♥
♦
♣

 K3
 T76
 T985
 8654

 ♠
♥
♦
♣

 QJ97
 J82
 AKQ2
 K2

 

♠5 = 10   ♠A = 6   ♥ = 5   ♦ = 3   ♣ = 1   

הסדרות  באחת  אקטיבית  הובלה  כאן  שנדרשת  ייתכן 
האדומות. אולי השותף מחזיק ב-K♥ אחרי ה-A♥ שבדומם. 
במקרה זה רק הובלה ב-♥ תפתח לקיחה בסדרה זו לפני 
שהמבצע יוציא מידנו את ה-A♠. טענה זו נכונה גם לגבי 
 ♥A ולא ♦A סדרת ה-♦. עם זאת, הסיכויים שבידי דרום

רבים יותר. 
ומה באשר להובלה ב-♠? הרי ב-3NT זוהי הובלה טבעית 
מבוטל.  לא  סיכון  בה  יש   6NT-שב כמובן  ואוטומטית. 
את  לכרוז  להעניק  עלולה  זו  הובלה   ,♠K דרום  בידי  אם 
הלקיחה ה-12. עם זאת, לדעת רבים דווקא ההובלה ב-♠ 
נחשבת ההובלה הפסיבית ביותר לעומת כל האפשרויות 

האחרות.

שלחו את פתרונותיכם לכתובת המערכת! ספרי ברידג‘ יוגרלו בין הפותרים נכונה.
editor@actcom.net.il 
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מאמר מס' 2: צעדים ראשונים – הכרזתו 
השנייה של הפותח לאחר "2 על 1"

ראשית, בטרם ניכנס לעולם ה-"2 על 1", נציג את "עשרת 
הדיברות" של השיטה. 

הכרזה  במצבי  גם  אותנו  מנחים  אלה  חשיבה  עקרונות 
נתייחס  זו  מאמרים  סדרת  במסגרת  אך  אחרים,  רבים 
אליהם כאל אבני היסוד למחשבה המנחה את שחקן ה- 
"2 על 1". יש לציין, כי עקרונות אלה אינם תקפים עבור 

.1NT התשובה המחייבת

עשרת הדיברות של שיטת "2 על 1"
Game Forcing-(1) עקרון ה

לאחר תשובה זו, השותפות נמצאת במצב של מחויבות 
למשחק מלא. הכרזת Pass אינה אפשרית בטרם הכרזנו 
לנו  נותן  שהוא  בכך  מאוד  חשוב  זה  כלל  מלא.  משחק 
את הביטחון להכריז את ידנו בצורה מדעית יותר מבלי 
משחק  לפני   Pass אין  מלא.  משחק  שנחמיץ  לחשוש 

מלא!
(2) עקרון ההכרזה הזולה

על המכריז להשתמש בדרך כלל בהכרזה הזולה ביותר 
יראה  מסוימת  בהכרזה  שימוש  אי  כאשר  ידו,  לתיאור 
ובצורה  בשלבים  נעשה  היד  תיאור  למכריז.  אותה  שאין 

איטית, הלוקחת בחשבון כל מרחב פנוי בהכרזה.
(3) עקרון ההכרזה הטבעית

טבעיות  בהכרזות  להשתמש  נעדיף  ידנו  תיאור  במהלך 
עניינים  מפשט  זה  תיאור  טבעיות!  לא  בהכרזות  מאשר 

ולרוב הוא גם מדויק יותר.
(4) עקרון המינימום האפשרי

שחקן תמיד יכריז מול "המינימום האפשרי" של שותפו, 
כלומר בהנחה שלשותפו המינימום להכרזתו. עם זאת, 
מותר ואף כדאי (במידת הצורך) להתעניין במצב שבו יש 

לשותף יותר מהמינימום.
(Extra) (5) עקרון תיאור כוח נוסף

על השחקן להבין מהו המינימום האפשרי שהוא הראה 
בהכרזתו ושעליו להראות כוח נוסף (extra), בעיקר אם 
יש אפשרות לסלם. כוח נוסף הוא בדרך כלל שווה ערך 

ל-3 נקודות מעל למינימום שכבר הוכרז.
NT (6) עקרון הכרזת

עוצרים  קיימים  אם  ורק  אך  הראשונה  בפעם  יוכרז   NT
 Jxx ,Qx בסדרות שלא הוכרזו על ידי הצד שלנו. יצוין, כי
(חצי עוצר) מהווים בדרך כלל עוצרים כאשר הסדרה לא 

הוכרזה על ידי המתנגדים.  
(7) עקרון מציאת ההתאמה והדגשתה

בטרם נעשה מהלך כלשהו לכיוון סלם, על שני השותפים 
אם  גם  סדרה.  באיזו  ולדעת  התאמה  שנמצאה  להבין 
השותף  בפני  זאת  תדגישו  שלא  עד  התאמה,  מצאתם 

הוא לא יבין זאת.
3NT-(8) עקרון ה

כאשר אין אפשרות לסלם ולא נמצאה התאמה במייג'ור, 
 .3NT השותפות תעשה מאמצים מרביים כדי לשחק

(9) עקרון "הקפטן של ההכרזה"
בדרך כלל המשיב הוא זה שמנהל את המכרז. עם זאת, 
ניהול המכרז יכול לעבור מיד ליד בהתאם להתפתחויות. 
פיקוד  תיקח  מוגדרת  הפחות  שהיד  עדיף  כלל  בדרך 

במידת הצורך. 
(10) עקרון הקפיצה

מכיוון שאין חשש שנעצור לפני משחק מלא, אין הכרח 
יפורשו  מלא)  למשחק  (למשל  שונות  קפיצות  לקפוץ. 
בצורה מיוחדת והן חלק בלתי נפרד מאפשרויות תיאור 

היד, כפי שנראה בהמשך.

הכרזתו השנייה של הפותח לאחר תשובה 
"2 על 1"

North South

1♠ 2♦

?

2NT (א) הכרזה של
הוכרזו  שלא  בסדרות  עוצרים  עם  מאוזנת  יד  מתארת 
(בדוגמא זו, ♣ ו-♥). ניקוד:  14-12 או 19-18. המשיב 
יתייחס לידו של הפותח כאל 14-12 נקודות. אם לפותח 
לכיוון  המושכות  את  ייקח  כנראה  הוא  נקודות,   19-18

סלם. 
North

North South

1♠ 2♦
2NT

♠
♥
♦
♣

AK652
K84
J2
Q106

לאלדד גינוסר
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¯˜Â·

ˆ¢‰Á‡

·¯Ú

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙†
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

ÌÈÈ„È†˙¯·ÂÁ

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙†
´

˙·˘†˙Ï·˜
´

Ï˜†„Â·ÈÎ

˙Â¯Á˙

≤∞∫≥∞≠≤≥∫±μ

±∞∫∞∞≠±≥∫∞∞

±∑∫∞∞≠≤∞∫∞∞

±∂∫≥∞≠±π∫≥∞

˙Â¯Á˙
IMP†¯ËÓÂ¯·
ÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÒ¯Ù

≤∞±∞††ÈÚÂ·˘†˙ÂÈÂ¯Á˙†ÁÂÏ
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(ב) תמיכה במינור לגובה 3 
מינימום  ולא  (לעיתים 3)  קלפים  של 4  תמיכה  מתארת 
לכל  נקודות   14-13 של  יד  על  מדובר  כלומר,  מוחלט! 

הפחות וללא גבול עליון.
North

North South

1♠ 2♦
3♦

♠
♥
♦
♣

KT865
A
AJ97
952

זוהי יד מינימלית להכרזת ♦3, כאשר החלוקה מפצה על 
המינימום בנקודות.

(ג) חזרה על סדרת הפותח בקפיצה
מתארת יד עם 15+ נקודות. הכרזה זו  מצריכה בדרך 

כלל סדרה טובה (לפחות שני מכובדים).
North

North South

1♠ 2♦
3♠

♠
♥
♦
♣

AQJ976
K8
A5
QT2

(ד) החלפת סדרה בגובה 2 
על  מראה  לא  השנייה.  בסדרה  קלפים  לפחות 4  טבעי. 

נקודות, אך לרוב מוגבל עד 17.
North 

North South

1♠ 2♦
2♥

♠
♥
♦
♣

QJT76
QT84
K5
KJ

(ה) החלפת סדרה בגובה 3 (מאולץ)
טבעי, לפחות 4 קלפים בסדרה השנייה. הכרזה זו מראה 

  (Reverse) !15+ נקודות - EXTRA
North 

North South

1♠ 2♦
3♣

♠
♥
♦
♣

KQ984
K3
Q5
AQT7

(ו) הכרזת Reverse בגובה 2
North South

1♥ 2♦
2♠

גם כאן הפותח מבצע הכרזת רוורס. הוא מראה חלוקה 
של 5-4 עם 15 נקודות לפחות. 

הכרזות ה-Reverse בשיטת "2 על 1" מתארות 15+ 
נקודות.

(ז) החלפת סדרה בקפיצה לגובה 3
טבעי, לפחות 4 קלפים בסדרה השנייה. הכרזה זו מראה 
הן  שהוכרזו  הסדרות  שתי  כאשר  נקודות   18 לפחות 

סדרות טובות (לפחות שני מכובדים בכל סדרה).
North

North South

1♠ 2♦
3♥

♠
♥
♦
♣

AJT86
KQ98
A5
K8

North South

1♠ 2♥
?

(ח) תמיכה במייג'ור (♥3 או ♥4)
התמיכה ל-♥3 (15+ נקודות) חזקה יותר מהתמיכה ל- 

♥4 (14-12 נקודות). 
 2" לשיטת  אופייני  במייג'ור  בתמיכה  המשמעות  היפוך 
על 1". כאשר יש לנו משחק מלא וכבר מצאנו התאמה, 
ביותר.  החלשה  ההכרזה  היא  המלא  למשחק  קפיצה 
ומבקשת  השליט  סדרת  את  קובעת   3 לגובה  התמיכה 

מהשותף להראות קונטרולים. 
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בסופו של מדור זה, לאחר ארבע הקושיות הפתורות של 
אליכם  המופנות  חדשות  בעיות  ארבע  ישנן  פברואר, 
את  להפגין  מוזמן  גדול,  ועד  מקטן  אחד,  כל  הקוראים. 
בדוא"ל,  דרך:  בכל  תשובותיכם  את  אליי  שילחו  כוחו. 
הכתבה.  בסוף  שרשום  כפי  בטלפון  או  בהדפסה  בפקס, 

תשובותיכם תהיינה חסויות.
ארבע בעיות אלה כבר הוצגו למומחים. תשובות המומחים 
תפורסמנה בירחון מרס ביחד עם נתונים סטטיסטיים על 
תשובותיכם. שמותיהם של שלושת הקוראים שזכו לציוני 
ההכרזה הגבוהים ביותר יופיעו (בהסכמתם) בירחון מרץ, 
ייעשה  כך  הבא.  המומחים  בפאנל  להשתתף  יוזמנו  והם 

מדי חודש.
אני מתנצל בפני אלדד גינוסר על השמטת שמו מהטבלה 
אחת  בהבנת  ששגיתי  על  לוין  אמיר  ובפני  המרכזת 

מתשובותיו. תוקן! 

יד מס' 1
שיטת חישוב: TB; פגיעות: אין

South
♠
♥
♦
♣

Q75
AK74
86
KJ95

West North East South
1♦ 3♠ ?

Dbl = 10     3NT = 9
דורון: שוויון כזה לא היה מזמן. למרות התיקו הטיתי את 
הכף קלות לטובת Dbl, מאחר שהנימוקים בעדו - הכרזה 
סלם,  אולי  הענשה,  אפשרות  אופציות,  משאיר  גמישה, 

.3NT עוצר רעוע – שכנעו אותי יותר מאלה שבעד
את  לקחתי  שממנה  שבתחרות  מהעובדה  גם  הושפעתי 

היד, ♣6 היה ניתן לביצוע ואילו 3NT כמעט נכשל.
Dbl (50% מהמומחים)

דורון: חלק מהמומחים טען כי אפשר לשחק 3NT, אבל רק 
אם לשותף יש עוצר ב-♠.

 3NT לוטן פישר, רון שגב, דנה ונגה טל: מעוניין לשחק
מהצד של השותף אם יש לו Kx. כמובן שאשמח לשמוע

♥4. אם השותף יכריז ♣4, כנראה שאכריז ♣5 ואם יכריז 

.Pass 4, אכריז♦
דורון: ישנם גם מענישים. 

יניב זק וישראל ידלין: סדרת הספייד אינה מספיק איכותית 
כדי שאוותר על הניסיון למצוא התאמה בהארט.

נוסף לכך, שותף עם יד מאוזנת יכול להשאיר Dbl לעונשין 
עם תוצאה טובה.

 4♥ לשחק  האפשרות  את  להחמיץ  רוצה  לא  פכטמן:  רון 
(או ♣6). (דורון: רון, למה בסוגריים? קלעת בול! ♣6 זה 
מה שהיה במציאות.) לפעמים לשותף יד מאוזנת בלי ♥, 

.Dbl-ואז הוא ישאיר את ה
או   4♥ פתוחות,  האופציות  כל  את  שומר  ליבסטר:  בני 

3NT. לא מוכן להתחייב ל-3NT עם עוצר כזה ב-♠. 
יוסי רול: אם אחרי ה-Dbl השותף יכול להכריז 3NT, זה 

עדיף; אחרת לא צריך להיות בחוזה הזה.
דורון: למען האמת זוהי החלטה לא קלה, ולפעמים המוח 
להתייעצות  יצא  גלעד  הלב!   – הטוב  בחברו  להיעזר  יכול 

.Dbl לבבית, אבל בכל זאת החליט על
בכל   Dbl אכריז  אבל   ,3NT אומר  הלב  אופיר:  גלעד 

זאת...
 3NT (50% מהמומחים)

ראשית  אחרים:  טיעונים  יש  המומחים  למחצית  דורון: 
אין  לשותף  אם  הסתבכות  מפני  חשש  ושנית   TB תחרות

ארבעה קלפי ♥.
אסף לנגי: עדיף להיות במשחק מלא סביר מאשר לחפש 
אם   TB בתחרות אעשה  מה  יודע  איני  בהארט.  התאמה 

שותפי יכריז ♦4 או ♣4.
 .TB-ב ביותר  הגמישה  ההכרזה  נראית   3NT :שוורץ רון 
את  לסבך  עלול   Dbl (?גמיש פחות   Dbl ?באמת (דורון: 

המצב.
אודי פרידלנדר: אני מניח כי Dbl תהיה הכרזה פופולרית 

יותר, אך לדעתי  3NT ירוויח יותר לאורך זמן.
להיות  ומעדיף   3NT-ל  Dbl בין  מתלבט  ברקת:   אילן 

פרקטי.
 Dbl-אילן הרבסט ומוטי גלברד: החלטה קשה. כנראה ש
יגרום לנו לפסוח על 3NT, וזה יהיה מוצלח רק אם לשותף 

4 קלפי ♥. 
אלדד גינוסר: אין וודאות שלשותף 4 קלפי ♥. אפילו אם יש 

 .3NT-לו, אין זה בטוח ש-♥4 טוב מ

לדורון ידלין
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תחרות

ארצית
חד פעמית - 30 ידיים

5/3/2010, יום שישי בשעה 10:00 בבוקר
התחרות תתקיים בבית הסטודנט, רחוב שרת 7, כפר-סבא.

הרשמה
מראש-חובה

האקדמיה לברידג, בשיתוף עם 
מועדון רעננה שמחה להזמינכם ל:

טל. 03-5274021 , אורן-054-5252656
אילנה-050-6345848, יריב בראודה: 050-3929134

שימו לב!!!
1. לנוסעי קבוצתנו בלבד!! לפני הנסיעה תוצע חבילת סיורים במקומות 
העגינה במחיר זוך יותר מהמחיר שמציעה האונייה. מחיר החבילה יהיה 

תלוי במספר הנוסעים . הסיורים באוטובוס בלווית מדריך מקומי ( 
אנגלית, תרגום לעברית ) ויכללו סיורים מודרכים וזמן חפשי במקום 

הביקור. 
2. ההרשמה עד ל – 15.2.2010!! לאחר מכן עלי להחזיר את המקומות . 

לא יובטח מקום למי שירשם לאחר מכן.

הערה חשובה!!
חברת הנסיעות עושה, כשירות לנוסע, ביטוח לכל נוסע 

שנרשם, ביום ההרשמה. הביטוח כולל הכל ומחירו זול 
ממחיר הביטוח בקופות החולים. אל תחששו להירשם 
מוקדם! במידה ותיאלצו לבטל את הנסיעה מסיבות 

בריאותיות – הביטוח יחזיר את כספכם.

האקדמיה לברידג, מזמינה אתכם
ל - 9 ימים מדהימים בחול המועד פסח בספינת הנהר

החדשה והמפוארת (הושקה ב-2009)
AMADEUS DIAMOND

מסלול השייט: אמסטרדם, וולנדם, ארנהם, מידלבורג, גנט, אנטוורפן,
אוטרכט /קיקנהוף (תערוכת הפרחים הצבעונים) , אמסטרדם.

המחיר: $2280 ליחיד בתא זוגי רגיל. יחיד בחדר
תוספת של $690  $2530 ליחיד בתא זוגי משודרג. 

* בכל התאים המוצעים לקבוצה יש מרפסת. ניתן להזמין גם חדרים ללא מרפסות במחיר מוזל. * למשלמים במזומן – הנחה של $40. 

תאריך יציאה: 31.3.2010 (המראה ב - 6:00 בבוקר) 
תאריך חזרה: 7.4.2010 (המראה ב- 22:15 נחיתה ב- 03:45 ביום שלמחרת)

לפרטים נוספים: אורן לידור, האקדמיה לברידג,, כיכר רבין 11, תל-אביב

טל. 03-5274021 , 054-5252656 (אורן)
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יוסי אנגל: היות שאני בתחרות TB, ואין וודאות שלשותף 
.3NT 4 קלפי ♥, אני מעדיף

יד מס' 2
N/S :פגיעות ;TB :שיטת חישוב
South

♠
♥
♦
♣

KQ854
A96
542
J6

West North East South
Pass

Pass 1♦ Pass 1♠
2♥ 3♣ Pass ?

3♥ = 10    3♦ = 5    3NT = 2    4♦ = 1
 Dbl הכרזת  זוהי   .Support Dbl  - לומדים  רגע  דורון: 
הכריז.  שהשותף  בסדרה  קלפים   3 של  תמיכה  המראה 
 .♠ קלפי   3 מבטיח  היה  הוא   ,Dbl מכריז  היה  צפון  אילו 
היות שצפון בחר להכריז ♣3, הוא שלל בכך 3 קלפי ♠. 
עניין חשוב אחר -צפון היה רשאי להכריז Pass ובכל זאת 
החופשית  הכרזתו  האם  בחירה.  מתוך   3 בגובה  הכריז 
מראה כוח רב מהמינימום או אולי חלוקה מעניינת? 

התשובה היא כן!
♥3 (73% מהמומחים)

דורון: הרוב הגדול אופטימי עם 10 הנקודות, אולם אינו 
סדרת  בהכרזת  נעזר  ולכן  סופי  חוזה  על  להחליט  יכול 
ימשיך  או  החוזה  על  יחליט  שהשותף  כדי   3♥ המתנגד 

לתאר את ידו. 
מוטי גלברד:  ♦3 פסימי. ♦4 מונע את האפשרות לשחק 

.3NT
מיכאל בראל: הכרזת Cuebid תאפשר לשותפי לבחור 

בין 3NT,  ♦5  ו-♠4.
אופיר הרבסט: שואל על עוצר ב-♥ ומראה יד חזקה. אם 
לשותף יש עוצר, נשחק 3NT. אם לא, החוזה עשוי להיות 

♠4, ♦4 או ♦5.
יכול  והייתי  בהארט  עוצר  לי  יש  אמנם  ידלין:  ישראל 
האפשרות  את  מחמיץ  הייתי  בכך  אבל   ,3NT להכריז 
לגלות תמיכה חלקית בספייד. אני מעדיף משחק בשליט, 
לבצע  כדי  אז  ב-♥,  עוצר  חצי  אפילו  אין  לשותפי  אם  כי 
3NT איאלץ לזכות בעוד 8 לקיחות מיידיות מבלי למסור 

את ההובלה למתנגדים.
אמיר לוין: יש סיכוי גבוה שחוזה בהתאמה של 5-2 ב-♠ 
יהיה טוב מ-3NT. נוסף לכך, עדיין ייתכן שיש לנו אפילו 
סלם ב-♦. כדי לבצע 3NT נצטרך כנראה למשוך 9 לקיחות 

מלמעלה.
אלדד גינוסר: ההכרזה הגמישה ביותר. אם לשותף יש 

דאבלטון ב-♠, אעדיף לשחק ב-♠4. אם לשותף אין עוצר 
ב-♦  נשחק  ולכן  אפסית,   3NT ב-♥, הסבירות שנבצע 

בגובה 4 או 5.
טובה  יד  הראה  השותף  פתוח.  הכול  פרידלנדר:  אודי 
עם 2 קלפי ♠ לכל היותר. לפעמים המשחק המלא היחיד 

שניתן לביצוע הוא ♠4.
אילן הרבסט: יש לי יד טובה. ♦3 הוא underbid קל, כי 
אם לשותף יד כגון xx x AKQxx KQTxx, אז ♦5 חוזה 
טוב. כנראה ש-3NT  אינו החוזה הנכון, אלא אם השותף 

יכריז אותו.
♦3 (19% מהמומחים)

דורון: חבורה קטנה יותר בוחרת בהכרזה צנועה. (אגב, 
אני עצמי בחרתי להכריז כמוהם.)

אסף לנגי: מאחר שהשותף לא הכריז Dbl, אין לו 3 קלפי 
♠. אם יחליט כעת להכריז Pass, אז נראה לי שזהו החוזה 
היחיד שניתן לבצע. הנקודות שלי אינן במקומות הנכונים, 
לכן אם השותף לא יכריז ♥3 או ♠3 (כתמיכה חלקית), אז 

אהיה מרוצה מהחוזה ♦3.
יוסי רול: איני רוצה להעניש את השותף על שהוא מתחרה 

ב-TB. אין לו יד ממש טובה, אחרת הוא היה מתחיל
ב-Dbl. (דורון: יוסי, ה- Dbl שמור ל- support. לא?!) 

רון שגב: השותף כבר חייב למשחק מלא. (דורון: מדוע 
אתה סבור כך? קרא את דעתו של יוסי רול!) ושלל 3 קלפי 
♠. אני משאיר לו את האפשרות לבחור בין 3NT (לאחר 

שישאל לעוצר) לבין משחק מלא, או אפילו סלם ב-♦.
 TB-אילן ברקת: יש לי נקודה אחת בסדרות של השותף. ב

אני מוותר על ניסיון למשחק מלא. דורון: קצר ונכון.
3NT (4% מהמומחים)

יש!  עוצר?  יש  גבר.  כמו  מכריזה  מישהי  סוף-סוף  דורון: 
אז  3NT!!! כל הכבוד, דנה ונגה.

♦4 (4% מהמומחים)
רביעייה  מעדיף  הייתי  אמנם  ל-♦5.  בדרך  שוורץ:  רון 
 5-5 עם  טובה  יד  להיות  צריכה  לשותף  אבל  בשליט, 
בסדרות המינור או משהו דומה. יש לי יד גדולה בשבילו 
פחות  יהיה   3NT-ש לי  נראה   .Pass-ב שפתחתי  לאחר 

טוב מ-♦5.
דורון: רון, תן צ'אנס ל-3NT! כל כך מהר ויתרת? הצעתך 

סותרת את הסגנון שהפגנת בהכרזת יד מס' 1.

יד מס' 3
שיטת חישוב: IMP; פגיעות: כולם

South
♠
♥
♦
♣

AQ5
A8
942
AKT76
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West North East South
1♦ Pass 2♣

3♥ 4♥ Pass ?

4NT = 10    4♠ = 8    7♣ = 3
דורון: הכרזתו של צפון מראה התאמה יפה ב-♣ וסדרת ♥ 
קצרה (בודד או חוסר). ברור שמשהו גורם לצפון להתלהב 
לא  מקרה  בכל  מיוחד.  מבנה  בעלת  או  חזקה  היא  מידו. 
הייתי מכריז סלם גדול בלי  AKQ♦. בתחרות שהיד נלקחה 
ממנה Q♦ הייתה חסרה בידו של צפון והפסד לקיחה ב-♦ 

היה בלתי נמנע.
4NT (50% מהמומחים)

אסף לנגי: תחילה חשבתי על ♠4, אבל מה אכריז לאחר 
פיקוד  לתפוס  עדיף  לדעתי   !?5♥ אולי  השותף?  של   5♦
על היד ולשאול לאסים. לאחר תשובת השותף ♦5 אכריז 
5NT כדי להשאיר לו את האופציה להכריז ♣7. בלי סדרת 

♦ סגורה איני יכול להכריז 7. זוהי הדרך לסלם גדול.
אופיר הרבסט: לשותף 3-1-5-4 חזק עם תמיכה ב-♣ או 
משהו דומה. קשה לראות כיצד לא מבצעים סלאם גדול. 
אולי יש מפסיד ב-♦ (למשל Kxx x AKJxx QJxx), אבל 
בכל  עם יד זו הוא היה מסתפק בהכרזת ♣4 (ולא ♥4). 
מקרה אני שואל על אסים ,ולאחר מכן על המלכה בשליט. 
על השותף להבין שהוא יכול להכריז סלם גדול אם יש לו 

סדרה "סגורה" ב-♦.
ארז צדיק: שואל על אסים, ולאחר מכן על Q♣ כדי להכריז 
מטרידה  ♦Q אינה  או ♣7 בהתאם לתשובה. (דורון:   6♣

אותך?)
יניב זק: נראה לי 7 קליל. אודי פרידלנדר: מריח כמו 7. 

לוטן פישר: wow, לא אעצור לפני 7.
 .QJxx  AKxxx  ----  Kxxx שהייתה:  היד  זאת  דורון: 
קליל"  מריח   wow" שזה  ולמרות  לגיטימית  צפון  הכרזת 
הכול התנהג רע: הספייד התחלק 4-2 ולמגן עם 4 קלפי ♠ 

היו 2 קלפי ♦, כך שגם משחק לחץ לא היה.
רון פכטמן: אכבד את השותף בשאלה לקלפי מפתח ולא 

אכריז ישר ♣7, אף כי נראה שהדרך לשם תהיה קצרה.
♠4 (41% מהמומחים)

את  ליזום  לשותף  לתת  שיש  כאן  כותבים  רובכם  דורון: 
מלהכריז  להימנע  יוכל  השותף  כיצד  אסים.  על  השאלה 
סלם גדול אם יש לו למשל  AKxxxx ב-♦? הרי מבחינתו 
אין ב-♦ קלפים מפסידים, מכיוון שמצדו יש סבירות גבוהה 
שסדרת ה-♦ שלנו קצרה. (זה ממש לא המצב!) נוסף לכך, 
על  לשאול  ירצה  לא  כלל  הוא  ואז  ב-♥  חוסר  לו  יש  אולי 
אסים. במקום זה הוא יתחיל תהליך של cuebids שימנע 
לחלוטין בירור על קלפי מפתח בשליט. קיבלתם ממני ציון 

8 רק משום שדנה ונגה אתכם בחבורה. ☺ 
מיכאל בראל: נשחק לפחות ♣6. אשמח אם שותפי ישאל 

על אסים.

מקווה  טובה...  כך  כל  היד  כאן?!  קורה  מה  לוין:  אמיר 
שהשותף ישאל על אסים, ואז נוכל להגיע לסלם גדול.

גלעד אופיר: צריך לתת לשותף להוביל את ההכרזה כדי 
לשמור על אפשרות להכריז סלם גדול. 

לסלם  בדרך  אסים  על  ישאל  שהוא  מעדיף  אני  רול:  יוסי 
גדול אפשרי.

רון שגב: נראה כי השותף צריך לשאול לאסים, ולא אני. 
מהצד שלו יהיה קל יותר לספור 13 לקיחות.

אילן הרבסט: לשותף יהיה קל להחליט לאחר שישאל על 
אסים. מול QJxx AKQJx x Kxx יש ♣7 פשוט.

דנה ונגה טל: מקוות שהשותף ישאל לקלפי מפתח.
♣7 (9% מהמומחים)

דורון: אני אוהב את הזריזות שלכם חבר'ה, אבל דחילק, 
קצת משחק מקדים לא יזיק.

לילו פופלילוב: השאלה היא האם לשותפי יש Q♦. היות 
שאיני מוצא דרך לברר זאת, אהמר. 

אלדד גינוסר: השותף מתאר כנראה התאמה ב-♣ עם יד 
מזמינה לסלם. איני מצליח למצוא יד שבה ♣7 נופל.

יד מס' 4
שיטת חישוב: IMP; פגיעות: אין
South

♠
♥
♦
♣

4
A732
T9652
J97

West North East South
Pass 1♣ 4♠ Pass
Pass Dbl Pass ?

Pass = 10    4NT = 7    5♦ = 3
זו  שאלה  מעניש?  הוא   Dbl האלה  בגבהים  האם  דורון: 
מצבים  במגוון  עליה  לדון  לשותפים  ומומלץ  פשוטה  אינה 

אפשריים.
Pass (55% מהמומחים)

בני ליבסטר: השותף מראה יד טובה, ככל הנראה יש לו 
17-19 נק'. נדרשת יד טובה או חלוקתית כדי להוציא את 

 Dbl-ה
תוצאה  להשיג  היחידה  הדרך  שזו  לי  נראה  צדיק:  ארז 
הרבה  לתת  אצטרך  ואז  בגדול,  טועה  אני  אולי  חיובית. 

הסברים לשותף. דורון: מה כבר תוכל להגיד לו?
יניב זק: החלטה גבולית. איני מוציא את ה-Dbl כאשר אין 

לי בטחון שאבצע חוזה.
מיכאל בראל: חלוקת ידי אינה מספיק מיוחדת כדי לשחק 

בגובה 5. אני מקווה שהאס שלי יספיק כדי להכשיל ♠4.
אמיר לוין: אין לי משהו חכם להגיד. דורון: ויפה שתיקה 

לחכמים.
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ישראל ידלין: לא מחפש דגים בים המלח. דורון: 
ויותר טוב לנסוע לחיפה מאשר בחורף!

יוסי רול:  Pass ומהר. איני מוציא לגובה 5 בלי 
סימנים ברורים שאוכל לבצע את החוזה.

4NT (36% מהמומחים)
אני  כך   ,take out של  סוג  זהו  פופלילוב:  לילו 

מקווה.
סדרה  באיזו  לבחור  לשותף  נותן  פכטמן:  רון 
 Dbl ה-  אבל  חזקה,  יד  מראה  השותף  לשחק. 
חלוקות  ישנן  מוחלט.  באופן  מעניש  איננו  שלו 
רבות שבהן ♠4 יבוצע, וגם חוזה שלנו בגובה 5 

יבוצע.
יוסי אנגל: יד קשה - עליי להחליט האם להוציא 
את ה- Dbl. אני מכריז 4NT - זהו take out לכל 

הסדרות.
גבהים  על  השותף  עם  סיכום  ללא  שוורץ:  רון 

.4NT כאלה אני מכריז
♦5 (9% מהמומחים)

דורון: תגידו את האמת, נכון פתרתם את הבעיה 
הזאת ביחד? ☺

דנה ונגה טל: אנו חוששות בעיקר ש-♠4 יבוצע. 
רון שגב: עד עכשיו איני בטוח מה לעשות. נראה 
לי ש- ♦5 הוא מקום טוב להיות בו. לעתים אכשל 

בביצוע, אך לפחות אני משחק את היד. ☺
ברכותיי לבני ליבסטר, ללוטן פישר, ליניב זק 
מקסימלית  תוצאה  השגת  על  ידלין  ולישראל 
בדירוג  המוביל  הוא  ליבסטר  בני  בפברואר. 

המצטבר!

טבלת הציונים והדירוג
מצטבר פברואר 4 3 2 1 שם

80 40 Pass 4NT 3♥ Dbl בני ליבסטר
78 40 Pass 4NT 3♥ Dbl לוטן פישר
77 40 Pass 4NT 3♥ Dbl יניב זק
77 39 Pass 4NT 3♥ 3NT מוטי גלברד
76 36 4NT 4NT 3♥ 3NT אהוד פרידלנדר
76 38 Pass 4♠ 3♥ Dbl מיכאל בראל
76 39 Pass 4NT 3♥ 3NT ארז צדיק
75 37 4NT 4NT 3♥ Dbl רון פכטמן
74 34 4NT 4♠ 4♦ 3NT רון שוורץ
73 40 Pass 4NT 3♥ Dbl ישראל ידלין
73 37 Pass 4♠ 3♥ 3NT אילן הרבסט
72 34 Pass 4NT 3♦ 3NT אסף לנגי
70 35 4NT 4♠ 3♥ Dbl גלעד אופיר
69 29 4NT 7♣ 3♥ 3NT לילו פופלילוב
65 29 4NT 4♠ 3♦ 3NT אילן ברקת
65 32 Pass 7♣ 3♥ 3NT אלדד גינוסר
64 30 5♦ 4♠ 3♦ Dbl רון שגב
64 33 Pass 4♠ 3♦ Dbl יוסי רול
64 36 4NT 4NT 3♥ 3NT אופיר הרבסט
63 23 5♦ 4♠ 3NT Dbl דנה ונגה טל
63 36 4NT 4NT 3♥ 3NT יוסי אנגל
57 38 Pass 4♠ 3♥ Dbl אמיר לוין
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בעיות הכרזה לירחון מרץ 2010

N/S  :פגיעות ;IMP :יד מס' 1: שיטת חישוב
South

♠
♥
♦
♣

AT32
43
T87
KQJ6

West North East South
1NT 2♦ (1) 2♠ (2)

Pass 3♦ Pass ?
Cappeletti (1), שתי סדרות מייג'ור.

(2) כוח ב-♠.

יד מס' 2: שיטת חישוב: TB; פגיעות: אין
South

♠
♥
♦
♣

96
KJ5
J87642
KQ

West North East South
2♥ (1) Dbl 3♥ (2) ?

(1) חלש. (2) לא מזמין.

יד מס' 3: שיטת חישוב:  IMP; פגיעות:  כולם
South

♠
♥
♦
♣

6
9
A432
J975432

West North East South
1NT 2♦ (1) Dbl Pass
Pass 2♥ Dbl ?

Cappeletti (1), שתי סדרות מייג'ור.

יד מס' 4:
E/W  :פגיעות ;TB   שיטת חישוב

South
♠
♥
♦
♣

K5
J65
QT87
AT62

West North East South
1♥ 2♥ (1) Pass 2NT (2)
3♥ Pass 4♥ ?

Michaels Cuebid (1), 5-5 ב-♠ ובאחת מסדרות המינור.
(2) מבקש מהשותף להכריז את סדרת המינור שלו.

נייד: -052 פקס: 03-92235393;   ,netfar@012.net.il דוא"ל:  הבאות:  הדרכים  באחת  הכרזותיך  את  ידלין  לדורון  העבר 
3933453; בית: 03-9245323; דואר: ת.ד. 10039 פתח תקווה 49001; הדפסה: מסירה ידנית.

‰ÙÈÁ†¢‰ÊÏÙ†ÔÂ‡¯˜¢·
‰ÙÈÁ†ı¯ÙÓ†ÏÚ†ÛÈ˜˘Ó‰†ÏÓ¯Î‰†¯‰†ÏÚ†ÌÈÒ˜Ó‰†ÔÂÏÓ‰

ÁÒÙÁÒÙ

∞≥≠∂∞μ∏≥μμ† ¨ÔÓ¯È·†‰Ï‡È„† † † † †∞μ¥≠¥μμ∂±±±† ¨ÔÓ¯·ÈÏ† È˙Â¯

ÁÒÙ‰†˙‡†ÂÓÈÚ†‚Â‚ÁÏ†Â‡Â·
≤∞±∞†ÏÈ¯Ù‡·†∂†≠†ı¯Ó·†≤∏
˙ÂÏÈÏ†‰Ú˘˙†„Ú†‰˘ÂÏ˘†≠†ÁÂ¯È‡†˙ÂÏÈ·Á

ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ¯ÈÁÓ·
¨¯„Ò‰†ÏÈÏ†˙ÁÂ¯‡†ÏÏÂÎ†ÔÂÈÒÙ†ÈˆÁ

ÆÌÈÚÂ¯È‡Â†‰·ÈÒÓ†¨ÏÂÈË
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בחודש שעבר סקרתי את משחקי הבית העליון של הליגה 
למשחקי  העפילו  הראשונות  הקבוצות  ארבע  הלאומית. 
הפלייאוף. בשלב חצי הגמר (יום שישי 1 בינואר) ניצחה 
הרבסט  קבוצת  בעוד  פישר,  קבוצת  את  ברקת  קבוצת 

ניצחה את קבוצת בירמן.
רבים  לדעת  שהן  הקבוצות  שתי  העפילו  הגמר  לשלב 
החברים  הזוגות  שלושת  את  הכוללות  ביותר,  הטובות 
בנבחרת ישראל לאליפות אירופה הקרובה. הזוגות אילן 
את  מהווים  זק  ויניב  בראל  מיכאל  הרבסט,  ואופיר 
לעונת  הלאומית  הליגה  אלופת  הרבסט,  קבוצת  הרכב 
הפעם  התמודדו  גינוסר  ואלדד  פכטמן  רון   ;2008/09
נגדם יחד עם אילן ברקת ששותפיו היו לסירוגין יוסי רול 

ואסף לנגי.
ב-  חלוקות   56 וכלל  בינואר   2 בשבת  שנערך  המפגש 
הרבסט  לקבוצת  קלה  מקדמה  עם  התחיל  מושבים,   4
העונה  במהלך  אלה  קבוצות  בין  התוצאות  בעקבות 
הרגילה. במושב הראשון גדל היתרון במעט, אך המושב 
שהובילה  ברקת,  לקבוצת  סוחף  ניצחון  הביא  השני 

במחצית הדרך בשיעור 33:65.
אנו מצטרפים אל המושב השלישי כאשר קבוצת הרבסט 
עושה כל מאמץ כדי לצמק את ההפרש ולחזור לתמונה.

Board 2, Dealer E, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

KQ63
KT96
K52
62

 

♠
♥
♦
♣

AT2
7543
JT
T984

♠
♥
♦
♣

J84
AJ82
Q986
73

 ♠
♥
♦
♣

975
Q
A743
AKQJ5

 

ידיים דו-סדרתיות עם 15-17 נק' הן בעייתיות תמיד. 
לדרום אין הכרזה שנייה נוחה. הנה מה שקרה באחד 

השולחנות.

North South
ברקת לנגי

1♣
1♥ 1♠
3♠ 4♠

Pass

אסף לנגי קיבל החלטה מפוקפקת להכריז סדרת ♠ בת 3 
קלפים נמוכים. ההכרזה המומלצת היא ♣2 שהיה מביא 
להמשך 2NT מצפון ואז 3NT (חוזה זה הוכרז בשולחן 
 4♠ הסופי  החוזה  עודפות).  לקיחות   2 עם  ובוצע  השני 
גבולי ותלוי בחלוקות נוחות. יניב זק הוביל ב-J♦. הכרוז 
מיכאל  ב-♥.  והמשיך   K-ה אל   ♠ שיחק  בידו,   A-ב זכה 
הכרוז  של   A-ה אל   ♣ ושיחק   A-ב קפץ  במזרח  בראל 
 ♦T-והמשיך ב ♠A-שהמשיך ב-♠ שני. הפעם זכה זק ב
(♣ היה חזק יותר ומנתק תקשורת בין הכרוז והדומם). 
הכרוז זכה ב-K♦ בדומם והיה בדילמה. מותר לו להפסיד 

עוד לקיחה אחת.

♠
♥
♦
♣

Q6
KT9
5
6

♠
♥
♦
♣

9
-
74
KQJ5

ולתבוע   ♠Q לשחק אפשר   3-3 מחולקים  השליטים  אם 
את יתרת הלקיחות, אבל זה לא יצליח נגד חלוקת ♠ 4-2. 
לעומת זאת אם ה-♣ מחולק 3-3 אפשר להמשיך בחיתוך 
♥ ולאחר מכן לשחק שלושה ♣ מהדומם ולהשליך עליהם 
אבל  יחתוך  המגנים  אחד  האחרים.  המפסידים  כל  את 
שאר הלקיחות תהיינה של הכרוז. לאחר מחשבה ארוכה 
בחר אסף בקו המשחק השני, אך לרוע מזלו השליטים 
ה-♣  בסיבוב  חתך  בראל  והקלאבים 4-2.  התחלקו 3-3 

רם סופר

בחודש שעבר סקרתי את משחקי הבית העליון של הליגה
ל ל ל

North South
ברקת לנגי

סופררם סופר רם

ליגה לאומית 2009/10

†

ÆÂ¯ÂÈ†μ∞†Ï˘†ÍÒ·†‰Á‰†Ô˙È˙†¯‡Â¯·Ù·†≤¥≠‰†„Ú†ÌÈÓ˘¯Ï

≤∞±∞†ÁÒÙ†Ó¢‰ÂÁ
ABBA™™™™†ÔÂÏÓ·†˙ÂÏÈÏ†∑†ÔÈÏ¯·
πÆ¥Æ±∞†‰¯ÊÁ†≤Æ¥Æ±∞†‰‡ÈˆÈ†ÍÈ¯‡˙

≤∞±∞†ÁÒÙ†Ó¢‰ÂÁ
†ÔÂÏÓ·†˙ÂÏÈÏ†∑†ÔÈÏ¯·

πÆ¥Æ±∞†‰¯ÊÁ†≤Æ¥Æ±∞†‰‡ÈˆÈ†ÍÈ¯‡˙
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ÆÂ¯ÂÈ≠±¨±¥∞†È‚ÂÊ†¯„Á·†Ì„‡Ï†¯ÈÁÓ
Æ‰ÙÂ˜˙‰†ÏÎÏ†Â¯ÂÈ†≤π∞†È‚ÂÊ†¯„Á·†„ÈÁÈÏ†˙ÙÒÂ˙

ÆÂ¯ÂÈ†μ∞†Ï˘†ÍÒ·†‰Á‰†Ô˙È˙†¯‡Â¯·Ù·†≤¥≠‰†„Ú†ÌÈÓ˘¯Ï
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≤∞±∞†ÁÒÙ†Ó¢‰ÂÁ
ABBA™™™™†ÔÂÏÓ·†˙ÂÏÈÏ†∑†ÔÈÏ¯·
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השלישי ולסיום זכתה ההגנה ב-J♥. החוזה נכשל וקבוצת 
.IMP 13-הרבסט זכתה ב

Board 5, Dealer N, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

75
KQJ963
94
T74

 

♠
♥
♦
♣

A3
T754
KJT3
A53

♠
♥
♦
♣

QJ862
A2
852
KQ8

 ♠
♥
♦
♣

KT94
8
AQ76
J962

 

West North East South
גינוסר אופיר ה. פכטמן אילן ה.

2♦ 2♠ Pass
3♦ Pass 3♥ Pass

3NT Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

שהזוגות  מולטי"   2♦" שיטת  על  מילים  כמה  תחילה 
זו  שיטה  לפי  בה.  להשתמש  נוהגים  בישראל  הבכירים 
בגובה  חלשה  פתיחה  מתארת   2♦ של  פתיחה  הכרזת 
אפשרויות  זו  להכרזה  המוסיפים  (יש  ב-♠  או  ב-♥   2
להשתמש  יכול  זו  בשיטה  המשתמש  הזוג  נוספות). 
בהכרזות הפתיחה ♥2 ו-♠2 כדי לתאר סוגים אחרים של 

ידיים.
ל-  להשיב  כיצד  הכרזה  בעיית  הייתה  גינוסר  לאלדד 
או  תמיכה  ללא  אך  טובה,  יד  עם  שותפו  של   Overcall
יצירתית  בהכרזה  בחר  הוא  המתנגדים.  בסדרת  עוצר 
של ♦3 והשניים הגיעו למשחק מלא של 3NT עם מספר 
בראל-זק  הסתפקו  השני  (בשולחן   .24  – גבולי  נקודות 

לרוע  אך  לעונשין,  הכפיל  הרבסט  אילן   (.2NT בחוזה 
מזלו חלוקת הקלפים הייתה מושלמת בשביל הכרוז.

אופיר בצפון הוביל ב-7♠ כפי שביקש ה-Dbl של דרום. 
ה-Q של הדומם כוסה עם K ו-A. אלדד עבר לדומם עם 
Q♣ ושיחק ♦ אל ה-T. לאחר מכן K♣ ו-♦ אל ה-J. כאן 
היה יכול לשחק פשוט J♠ ועוד ♦ כדי להבטיח 9 לקיחות, 
והוא  במדויק  ההכרזות  לפי  החלוקה  את  ידע  אלדד  אך 
ראה דרך להשיג לקיחה עודפת: A♥, ♦ שבו זכה דרום 
ה-6(!)  אל  ו-♠   ♦K ,הכרוז של  בידו   A-והמשיך ♣ אל ה
וה-9 של דרום. לאחר שגבה את ה-♣ האחרון שלו נקלע 
אילן הרבסט למשחק סופי ונאלץ למסור לדומם את שתי 
ב-650  זכו  מזרח-מערב   .♠J8 עם האחרונות  הלקיחות 

נקודות שהיו שוות IMP 11 לקבוצת ברקת.
Board 6, Dealer E, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AJ32
Q94
KQT
K65

 

♠
♥
♦
♣

K
KJT873
82
Q873

♠
♥
♦
♣

986
A2
AJ7653
A9

 ♠
♥
♦
♣

QT754
65
94
JT42

 

West North East South
זק ברקת בראל לנגי

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

 ♣J בשני השולחנות הגיע מזרח לחוזה ♦3 ודרום הוביל
שכוסה על-ידי K ,Q ו-A. רון פכטמן המשיך מיד ב-♠ אל 
מוצלח.  היה  לא  בדומם  החיתוך  ניסיון  אבל   ,A-וה  K-ה
 A-ב זכייה  לאחר   .♦Q-ב מיד  המשיך  הרבסט  אופיר 
וחיתוך ♠ ניסה הכרוז AK♥ בתקווה לנפילת ה-Q. לאחר 
 T-שזה לא קרה הוא היה אבוד. ההמשך היה ב-♣ אל ה
של דרום. אילן הרבסט היה יכול לשחק Q♠ ולהפיל את 
החוזה פעם אחת, אך הוא קרא נכון את המצב, שיחק ♠ 
נמוך אל ה-J של שותפו, שהמשיך ב-Q♥ שאותה חתך 
אופיר  של   ♦KT זכו  בהמשך  לכרוז.  מעל   ♦9 עם  אילן 

בשתי לקיחות נוספות: +200 לצפון-דרום.
המשחק  את  תכנן  איטי  כשחקן  הידוע  בראל  מיכאל 
בקפידה בטרם שיחק ללקיחה השנייה. הוא בחר בדרך 
בשליט,  והמשיך   T-ב זכה  דרום   .♣9 ושיחק  הנכונה 
זכה  השני  ובסיבוב  לזכות  צפון  של   Q-ל אפשר  בראל 
אבל  פתוחים,  בקלפים  עדיף   J של  משחק  (נכון,   .A-ב

האחים הרבסט נגד אילן ברקת ויוסי רול.
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אילו היה ה-K אצל דרום זה היה מאפשר להגנה לזכות 
ב- 3 לקיחות ♠.) לאחר מכן עבר לדומם עם K♥ והשליך 
.♦K עם  חותך  צפון  בעוד   ,♣87 על  ב-♠  מפסידים  שני 

 IMP 7 נוסף נמסר להגנה והחוזה בוצע עם רווח של ♠
לקבוצת הרבסט.

Board 12, Dealer W, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

JT82
AKT643
65
7

 

♠
♥
♦
♣

KQ9753
8
K873
83

♠
♥
♦
♣

-
Q52
AJT942
Q654

 ♠
♥
♦
♣

A64
J97
Q
AKJT92

 

West North East South
גינוסר אופיר ה. פכטמן אילן ה.
3♠! Pass Pass 3NT

Pass Pass Pass

West North East South
זק ברקת בראל לנגי
2♦ 2♥ Pass 4NT

Pass 5♥ Pass Pass
Pass

השתלמה  נוחה  בפגיעות  אגרסיבית   Preempt הכרזת 
נחתו  הרבסט  שהאחים  לאחר  גינוסר  לאלדד  מאוד 
בחוזה הגרוע של 3NT (במקום ♥4). אלדד בחר להוביל 
בסדרתו הצדדית ♦ ומצא את שותפו עם 6 קלפים חזקים. 
ההגנה זכתה ב-6 הלקיחות הראשונות והתוצאה הייתה 

.-200
מולטי.   2♦ הספר"  "לפי  זק  יניב  פתח  השני  בשולחן 
חיפש  ולנגי  במקצת  חלש   Overcall-ב התערב  ברקת 
סלם אך עצר בגובה 5 לאחר שגילה כי לשותפות חסר 
אילן  אך  אלגנטי,  היה  לא   5♥ החוזה  בשליט.   Q וגם  A
 .♦A-ב הוביל  בראל  טובה.  בטכניקה  אותו  ביצע  ברקת 
 ♣A מיד  שיחק  והכרוז  בדומם  נחתך   ♦ של  שני  סיבוב 
לכיוון  נמוך   ♥ המפתח:  מהלך  בא  עכשיו  בידו.   ♣ וחתך 
הדומם! ברקת ידע לפי ההכרזה שלמזרח יש חוסר ב- ♠ 
ולכן סביר להניח שהאורך ב-♥ אצלו – כולל ה-Q. הכרוז 
השיג כניסה נוספת לדומם כדי להגביה את סדרת ה-♣ 
באמצעות חיתוך. בראל זכה ב-Q♥, אך לאחר מכן נכנס 
הכרוז לדומם עם J♥, חתך ♣, הוציא את השליט האחרון 
מנצחים   ♣ לשלושה  להגיע  כדי   ♠A עם  לדומם  וחזר 

שעליהם השליך מידו שלושה ♠ מפסידים. ביצוע יפה ו- 
IMP 13 לקבוצת ברקת.

כך הסתיים המושב השלישי בתוצאה 62:96 לטובת 
ברקת, אך המושב הרביעי החל בהסתערות של קבוצת 

הרבסט, שהרוויחה IMP 19 בתוך 2 חלוקות בלבד.
Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T532
865
KQ
KQJ8

 

♠
♥
♦
♣

Q964
43
J9
76432

♠
♥
♦
♣

8
J97
AT7543
T95

 ♠
♥
♦
♣

AKJ7
AKQT2
862
A

 

West North East South
גינוסר בראל פכטמן זק

Pass Pass 1♥
Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 4♣
Pass 4♥ Pass 6♥
Pass Pass Pass

West North East South
אילן ה. ברקת אופיר ה. לנגי

1♣ 2♦ Dbl
3♦ Pass Pass Dbl

Pass 3♠ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 5♦
Pass 5♠ Pass Pass
Pass

התקשו  לא  לפתוח  לא  צפון  בחר  שבו  בשולחן  דווקא 
הייתה   2♣ התשובה  הכרזת  לסלם.  להגיע  צפון-דרום 
הייתה   2NT וההכרזה  ב-♥)  התאמה  (מראה   Drury
זק  יניב  כלשהי.  בסדרה  קוצר  להראות  כדי  מלאכותית 
ביצע 12 לקיחות לאחר השלכת ה-♠ המפסידים על ה-♣  

שבדומם.
 ,2 בגובה  לנגי  לאסף  ההכרזה  הגיעה  השני  בשולחן 
ובמקום להכריז בפשטות את סדרתו הארוכה ביותר הוא 
ביכר הכרזת Dbl כדי שאפשר יהיה למצוא גם התאמה 
מזלו  לרוע  אך  נמצאה,  המבוקשת  ההתאמה  ב-♠.   4-4
לבצע  ניתן  היה  ולא   Q-ה לשותפות  חסרה  הייתה  ב-♠ 
סלם. ההכרזה ♦5 הייתה שאלה למלכה בשליט, ולאחר 
שבוצע   5♠ בחוזה  אסף  הסתפק  השלילית  התשובה 
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.IMP 11 במדויק עם הפסד של
Board 18, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ
5
AQJ8732
K73

 

♠
♥
♦
♣

9863
KJ9764
-
542

♠
♥
♦
♣

KQT42
AQ2
T65
J6

 ♠
♥
♦
♣

75
T83
K94
AQT98

 

West North East South
גינוסר בראל פכטמן זק

1♠ Pass
4♠ 5♦ Pass Pass

Pass

West North East South
אילן ה. ברקת אופיר ה. לנגי

1♠ Pass
4♠ 5♦ Pass Pass
5♥ Dbl 5♠ 6♦

Pass Pass Dbl Pass
6♠ Dbl Pass Pass

Pass

והרשה  אחת  בהכרזה  במערב  הסתפק  גינוסר  אלדד 
לצפון לשחק ♦5. לאחר הובלה ב-K♠ זכה מיכאל בראל 

נראתה  לא  והתוצאה  הלקיחות   13 בכל 
להם  שיש  צפון-דרום  בשביל  מבריקה 

סלם שאינו ניתן להפלה. 
פעיל  הרבסט  אילן  היה  השני  בשולחן 
ל-♥5  להתחרות  המשיך  יותר,  הרבה 
ולבסוף הקריב ל-♠6. הובלה ב-♥ (שקשה 
את  מכשילה  הייתה  אותה)  למצוא  מאוד 
הצליחו  בפועל  אך  פעמים,   3 החוזה 
פעמיים  החוזה  את  להפיל  צפון-דרום 
 IMP 8 -ב זכתה  הרבסט  וקבוצת  בלבד 

נוספים.
המפגש הפך להיות צמוד, כאשר המתח 
לחלק  וגרם  להשפיע  התחיל  הרב 
לקבל  מזרח-מערב  בקו  מהשחקנים 
 IMP למעבר  שגרמו  תמוהות  החלטות 

מצד לצד.

Board 19, Dealer S, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

T8762
AJ62
AK2
7

West North East South
Pass

2♦ 4♠ ?

הפתיחה ♦2 היא מולטי. ברור כי למערב 6 קלפי ♥ ולצפון 
סדרת ♠ ארוכה. סביר להניח שלמערב חוסר ב-♠. לאור 
בשביל  מפסידים  הרבה  לראות  קשה  זה  עניינים  מצב 
אבל  מתבקשת,   5♥ הכרזת  ב-♥.  בחוזה  מזרח-מערב 
אופיר הרבסט בחר משום מה להכריז Pass ולהסתפק 
בהכשלת החוזה ♠4 ללא Dbl פעם אחת. 50 הנקודות 
 850 מול  מאוד  מעט  שוות  היו  מזרח-מערב  שקיבלו 

.Dbl בשולחן השני שבו הוכרז ובוצע ♥5 עם
Board 22, Dealer E, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AJ32
AT98764
8
6

West North East South
1♥ 2♣

Dbl 3♣ ?

הרבסט  אופיר   .♠ קלפי   4 מבטיח  מערב  של   Dbl ה- 
והחוזה  ל-♠4  העלה  שותפו   ,3♠ בטבעיות  כאן  הכריז 
בוצע עם לקיחה עודפת; אך רון פכטמן החליט להתעלם 
הוריד  הדומם   .4♥ דווקא  ולהכריז  ב-♠  מההתאמה 

אילן ברקת (כרוז) ואסף לנגי (דומם) נגד אופיר ואילן הרבסט

feb-l.indd   27feb-l.indd   27 2/4/2010   10:02:32 AM2/4/2010   10:02:32 AM



סיקור תחרויות
28

ושני  בשליט  לקיחות  שתי  הפסיד  הכרוז  ב-♥,  סינגלטון 
.IMP 13 אסים במינור וקבוצתו איבדה

Board 23, Dealer S, Vul Both
♠
♥
♦
♣

84
53
QJ98754
76

West North East South
1NT

?

זה  הרי  פה.  הזאת  היד  עושה  מה  תמהים  שאתם  ייתכן 
אתם  פגיע.  במצב  ועוד   ,1NT נגד להתערבות  קרוב  לא 
לאחר   .3♦ כאן  להכריז  בחר  הרבסט  אילן  אבל  צודקים, 
Dbl מעניש מצד מתנגדיו הסתכם הקנס ב-800 נקודות 
לעומת 660 בשולחן השני בחוזה הנורמלי 3NT. זו הייתה 

מתנה של IMP 4 לקבוצת ברקת.
כך נשמר פער של כ-IMP 15 לטובת קבוצת ברקת. ה- 

swing המשמעותי האחרון היה בחלוקה הבאה.
Board 26, Dealer E, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

A532
87
AT2
QT74

 

♠
♥
♦
♣

T64
T632
J954
AK

♠
♥
♦
♣

KQJ97
J9
K3
J632

 ♠
♥
♦
♣

8
AKQ54
Q876
985

 

West North East South
גינוסר בראל פכטמן זק

1♠ 2♥
2♠ Dbl Pass 3♦

Pass 3♥ Pass Pass
Pass

West North East South
אילן ה. ברקת אופיר ה. לנגי

1♠ Dbl
2♠ 3♣ Pass Pass

Pass
שונה.  בצורה  לקלפיהם  התייחסו  בדרום  השחקנים  שני 
 AKQ טבעי עם סדרה בראשות Overcall יניב זק הכריז
 ,♣K-והגיע לבסוף לחוזה גבולי של ♥3. לאחר הובלה ב
של   K-ה זכה  שבו  היד  אל   ♦  ,A-ב שנלקח  ל-♠  החלפה 
מזרח, ♠ שנחתך ו-AKQ♥ יניב היה יכול לבצע את החוזה 
 ,♦A לשחק  בחר  הוא  אך   .T-ה אל  ב-♦  עקיפה  על-ידי 
לחתוך ♠ עם השליט האחרון שלו ולצאת מידו ב-♣. אלדד 
ממשיך  היה  אילו  החוזה  את  להפיל  יכול  והיה   A-ב זכה 
J♦, אך הוא המשיך T♥ בפיזור דעת והכרוז זכה בשתי 

הלקיחות הנותרות.
אסף לנגי העדיף הכרזת Dbl בלתי משכנעת והותיר את 
שותפו בחוזה קשה של ♣3. מזרח הוביל K♠ אל ה-A של 
הכרוז וגם כאן שוחק ♦ שבו זכה ה- K של מזרח. ♠ נחתך 
מזרח  כאשר   ♠ השלכת  עם   ♥AKQ ניסה  ברקת  ואילן 
חותך. לאחר ♦ אל ה-J וה-A וחיתוך ♠ הוא המשיך ב-♣, 
על- שנחתך   ♦ ההגנה:  של  צולב  חיתוך  בא  עכשיו  אבל 
 promotion של מערב ו-♥ עם A-ידי מזרח, ♠ שנחתך ב

ל-J♣ של מזרח.
הגנה יפה של האחים הרבסט שזיכתה את קבוצתם ב- 
 4 עוד  כשנותרו   108:116 על  עמדה  התוצאה   .IMP  8
חלוקות  הרבסט  קבוצת  של  מזלה  לרוע  בלבד.  חלוקות 
אלה היו שגרתיות למדי, וקבוצת ברקת הצליחה להחזיק 
בלבד.   IMP 3 מפסידה כשהיא  המפגש  סוף  עד  מעמד 
התוצאה הסופית הייתה צמודה מאד -  111:116 לטובת 

ברקת.
זוהי אליפות ראשונה לקבוצת ברקת. הזוג המצליח פכטמן 
– גינוסר השלים את התואר היחידי בברידג' הישראלי שבו 
עדיין לא זכה. חבריהם לקבוצה ברקת, לנגי ורול מתחרים 
כבר שנים רבות בצמרת הליגה הלאומית והאליפות היא 

גמול נאות על התמדתם ונחישותם.

העולם�שייך�לותיקים....
טיולי�האביב�בדרך...

בריזהב:�טיולי�איכות�לגיל�השלישי/גיל�הזהב

בצוות�המוביל:
מדריך�ורופא

�13ימים�-�למרוקו�הקסומה:�יציאה��5.4.10בהדרכת�מיכל�בז'רנו
�12ימים�-�טיול�אביב�ביפאן:�יציאה��21.4.10בהדרכת�דליה�מאירי
�8ימים�-�לדורדון�והפירנאים:�יציאה��22.4.10בהדרכת�מיכל�בז'רנו
�10ימים�-�לצפון�יוון�הירוקה:�יציאה��23.4.10בהדרכת�שמעון�דיגה
�8ימים�-�מיסתורי�דרום�איטליה:�יציאה��6.5.10בהדרכת�צוות�בריזהב
�10ימים�-�טיול�עומק�לאנדלוסיה:�יציאה��6.5.10בהדרכת�צוות�בריזהב

info@breeza.co.il, www.breeza.co.il�03-9625020��:מידע�מפורט�והסבריםinfo@breeza.co.il, www.breeza.co.il�03-9625020��:מידע�מפורט�והסברים

feb-l.indd   28feb-l.indd   28 2/4/2010   10:02:34 AM2/4/2010   10:02:34 AM



סיקור תחרויות
29

אליפות ישראל 
לצעירים

רם סופר

ההישגים הגדולים ביותר של הברידג' הישראלי בעשור 
האחרון היו ללא ספק בקטגוריית הצעירים: אליפות עולם 
ב- 2006, מדליות רבות באליפויות אירופה ומדליית כסף 
השחקנים  כל  בסין.  המחשבה"  משחקי  ב"אולימפיאדת 
ישראל  אליפות  בגמר  השתתפו  הבכירים  הצעירים 
שבוע  להשתתף  עתידים  היו  מהם  ארבעה  לצעירים. 

לאחר מכן בפלייאוף העליון של הליגה הלאומית. 
מאמר זה סוקר הן את אליפות ישראל לצעירים (שנערכה 
המבחן  משחקי  את  והן  בדצמבר)  השבוע 25-26  בסוף 
שנערכו  ולבתי-ספר,  לצעירים  ישראל  נבחרות  לקביעת 

במחצית הראשונה של ינואר.
בגמר אליפות ישראל לצעירים השתתפו 10 זוגות. כל זוג 
שיחק 14 חלוקות מול כל זוג אחר. שיטת החישוב הייתה 
IMP (מומר לנקודות ניצחון VP). הזוגות הבולטים ביותר 
רבות  שנים  המשחקים  ארגלזי  בירמן-אלירן  אלון  היו: 
ביחד ושותפים לכל ההישגים הקבוצתיים הבולטים; רון 
פעמים  מספר  הצעירים  אליפות  מנצחי  טל,  שגב-דנה 
לוטן  הלאומית;  הליגה  אליפות  גם  שלהם  שברקורד 
פישר-בר טרנובסקי, זוג חדש יחסית אך לכל אחד מהם 

הישגים גדולים עם שותפו הקודם.
 9 מתוך   7 לאחר  הדרך.  כל  לאורך  צפוף  היה  המאבק 
מפגשים הובילו פישר-טרנובסקי עם VP 116 לפני דרור 
 ,112 לזר  מיוחס-אלון  מושיקו   ,114 דמתי  פדון-אושרי 
בירמן-ארגלזי 111, שגב-טל ורון שוורץ-ערן אסרף 109.

בסיבוב  שנערכו  צמרת  מפגשי  שני  אל  מצטרפים  אנו 
השמיני.

Dealer E, Vul E/W
 ♠
♥
♦
♣

AJ75
K82
96
AQ54

 

♠
♥
♦
♣

643
Q94
AT75
T32

♠
♥
♦
♣

K8
AJT653
J8
K76

 ♠
♥
♦
♣

QT92
7
KQ432
J98

 

West North East South
טרנובסקי שגב פישר טל

1♥ Pass
1NT Pass 2♥ Pass
Pass 2♠! Pass Pass
3♥ Pass Pass 3♠

Pass Pass Pass

 .Balancing של  לבעיות  ואופייני  מעניין  הכרזה  מהלך 
לפי  כי  אחד)  לסיבוב  (מחייב   1NT הכריז  טרנובסקי 
של  תשובה  הכרזת  הזוג  משחק  שבה  על 1"  שיטת "2 
♥2 מראה יד טובה יותר מ-6 נק'. כתוצאה מכך לא ידעו 
ומזרח  ב-♥  מתנגדיהם  של  ההתאמה  על  צפון-דרום 
"כמעט" קנה את החוזה בזול. אך רון שגב שישב בצפון 
הרגיש נכון שידו טובה מדי כדי לוותר, וניצל את הפגיעות 
זו  הכרזה  בלבד.  קלפים   4 עם   2♠ להכריז  כדי  הנוחה 
עדיפה על Dbl, שהיה גורם לכך שההובלה תהיה דרך 
תמכו  בהמשך   .♦ יכריז  שהשותף  בכך  מסתכן  וגם   ♥K
מערב ודרום בשותפיהם, אך סדרת ה-♠ הבכירה זכתה 
בחוזה. שגב לא התקשה לבצעו, כשהוא מפסיד לקיחה 

אחת בכל סדרה.
בשולחן השני התפתח מהלך הכרזה שונה לגמרי.

West North East South
ארגלזי שוורץ בירמן אסרף

1♥ 1♠!
2♥ 2NT 3♥ Pass

Pass Dbl Pass Pass
Pass

ערן אסרף החליט שבפגיעות נוחה "הכול הולך" והתערב 
מכריז  היה  בצפון  ממוצע  שחקן   .1♠ פרוע   Overcall-ב
מיד ♠4, אך רון שוורץ השתמש בדרך מתוחכמת יותר: 
הכרזת התשובה 2NT תיארה לפי שיטתם יד טובה עם 
בסיבוב   Dbl-ה והכרזת  לפחות,   ♠ קלפי  של 4  התאמה 
הבא הייתה הזמנה למשחק מלא. דרום היה אמור להכריז 
♠3 ולהגיע לחוזה הנורמלי, אך עקב אי הבנה הוא סבר 
שה-Dbl מעניש, וכך מצא עצמו אלון בירמן בחוזה מוכפל 

לא קל לביצוע.
הכרוז  של   ♠K שותפו.  של   A-ה אל  ב-♠  הוביל  דרום 
על-ידי  שכוסה   ♦J שיחק  אלון  השנייה.  בלקיחה  זכה 
ה-Q, הגיע לדומם עם A♦ ועצר לחשוב. הצלחת החוזה 
היא  השליט  חלוקת  אם  אך  וב-♣  ב-♥  עקיפות  דורשת 
3-1 (או 4-0) אין מספיק מעברים לדומם. ההמשך היה 
את  הפיל   ♥A .J-ה אל  וב-♥  כוסה)  לא  (שכמובן   ♥Q-ב
ה-K ועכשיו הכרוז היה צריך את עזרת ההגנה שתשחק 
בעוד שני שליטים כדי להלחיץ  המשיך  בשבילו ♣. אלון 
את המתנגדים, וערן אסרף שגה כאשר השליך ♠ נמוך 
אך  ו-♣,   ♦ להשליך  היה  אפשר  בודדת.   ♠Q עם ונותר 
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המשיך  הכרוז  ביותר.  המשכנעת  הייתה   ♠Q השלכת 
פשוט  מזרח  אך   ,♠Q-ב והמשיך   K-ב זכה  דרום  ב-♦. 
כך   .♣ קלפי  רק  לדרום  נותרו  ועכשיו  מפסיד   ♣ השליך 

זכה לבסוף K♣ בלקיחה והחוזה בוצע עם רווח אדיר 
ששיפר  במפגש   12:18 לניצחון  בדרך  למזרח-מערב 

את מעמדם בצמרת.
החלוקה הבאה הציגה בעיית הכרזה מעניינת בשביל 

שני השחקנים שישבו בדרום.
Dealer S, Vul None

South
♠
♥
♦
♣

QJ
KJ952
84
KJT9

West North East South
1♥

Dbl Rdbl Pass Pass
1♠ Dbl Pass ?

הכלל הוא, שלאחר הכרזת Rdbl  של המשיב כל הכרזת 
מעניש.   Dbl היא  השותפות  מצד  בהמשך  שתבוא   Dbl
דנה טל האמינה לשותפה שיש לו ♠ טובים, העריכה נכון 
ש-QJ♠ הם קלפים חזקים בהגנה ולא חששה להשאיר 
כאן  להכריז  אסרף  ערן  העדיף  לעומתה   .Dbl-ה את 
1NT והגיע לבסוף לחוזה של ♥4. כך נראתה החלוקה 

המלאה:
 ♠
♥
♦
♣

AT52
QT7
AKQ65
5

 

♠
♥
♦
♣

K863
A8
J32
A642

♠
♥
♦
♣

974
643
T97
Q873

 ♠
♥
♦
♣

QJ
KJ952
84
KJT9

 

שוורץ  ורון  שגב  רון  של  המעולה  הכרזתם  את  לציין  יש 
במושב הצפוני. אמנם יש משחק מלא ודאי ואפילו אפשר 
השותף  פתיחת  מול  נק'   15 עם  אבל  סלם,  על  לחלום 
המתנגדים  ולכן  נקודות  אין   למזרח  כי  לגמרי  ברור 
עלולים להיות בצרות גדולות. הדרך הנכונה היא להכריז 
Rdbl עם כוונה להכפיל את מזרח-מערב בחוזה ב-♠, ♦ 
או NT. אם המתנגדים מכריזים ♣ אפשר תמיד להכריז 
♥4 (או Cuebid), אך במקרה הזה דרום היה מכפיל ♣2 

לעונשין.
בלבד  לקיחות   3 לבצע  הצליח  במערב  טרנובסקי  בר 
בחוזה ♠1 מוכפל וצפון-דרום קיבלו 800 נקודות, לעומת 
רווח   .4♥ ששיחקו  האחרים  השולחנות  בכל   450-480
נאה ומוצדק של IMP 7 שסייע לזוג שגב-טל לנצח במפגש 

רון שוורץ (ימין) משתף פעולה עם ערן אסרף (שמאל) נגד הזוג 
ארגלזי – בירמן.

אלון לזר מכריז עם מושיקו מיוחס נגד רון שגב – דנה טל. המאמן 
דוד בירמן צופה.

מנצחי אליפות הצעירים. מימין לשמאל: רון שגב, דרור פדון, 
אושרי דמתי, לוטן פישר, בר טרנובסקי.
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הסבורים  הברידג'  שחקני  לכל  מאלף  ושיעור   ,12:18
ש-Dbl מעניש בגובה 1 אינו יכול להיות כדאי.

לאחר תום הסיבוב השביעי הייתה הצמרת צפופה מאד: 
פישר-טרנובסקי   ,129 בירמן-ארגלזי   ,130 פדון-דמתי 
שתי  כעת  נראה  שגב-טל 127.  מיוחס-לזר 128,   ,128

ידיים מתוך המפגש האחרון והמכריע.
Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

875
AQ98
AQ43
J5

 

♠
♥
♦
♣

KT93
K5
8
QT9863

♠
♥
♦
♣

Q4
T74
KJ7
AK742

 ♠
♥
♦
♣

AJ62
J632
T9652
-

 

West North East South
לזר בירמן מיוחס ארגלזי

1♣ Pass
1♠ Dbl Pass 4♥!

Pass! Pass Pass

בהכרזות  כלל  בדרך  מתאפיינים  הצעירים  משחקי 
אגרסיביות. כך הרשה לעצמו ארגלזי Overbid של ♥4 
לאחר ה-Dbl של שותפו. ההתאמה הכפולה והחוסר ב-♣ 
נחמדים, אבל עם 6 נק' אפשר היה להסתפק בהזמנה. 
רבים  שמתנגדים  בכך  הוא   4♥ הכרזת  של  הצד החיובי 
היו מתפתים להכריז במערב ♣5 ומפסידים 300 נקודות. 
להראות  הזדמנות  הייתה  לא  עוד  למערב  הכול,  אחרי 
לשותפו התאמה של 6 קלפים ב-♣! אבל אלון לזר שישב 
במערב העריך נכון כי K♥ עשוי לזכות בלקיחה, וכך גם 
K♠, לכן מול שותף שפתח ולא הראה התאמה ב-♠ יש 

סיכוי סביר להכשיל ♥4.
ההובלה הייתה ב-8♦. הכרוז ניסה Q ללא הצלחה. מיוחס 
זכה במזרח ושיחק K♣ שנחתך. מתברר כי לכרוז, הנאלץ 
לחתוך פעמיים ♣ בידו, אין דרך להימנע ממפסיד בסדרת 
של  חיתוך  והמשיך ♦.  יכולתו  כמיטב  ניסה  אלירן  השליט. 
מערב היה מאפשר לבצע את החוזה, אך לזר דייק והשליך 
♣, וכך עשה גם לאחר שהכרוז חתך ♣ והמשיך ♦ שלישי 
 ♥  ,♦ שני  להפסיד  עליו  כי  אבוד  היה  הכרוז  עכשיו  מידו. 
אחד ו-♠ אחד (מפסיד אחד ב-♠ מושלך על ה-♦ החמישי). 
המפגש  לזר-מיוחס.  הזוג  של  טובה  והגנה  נכונה  הכרזה 
כולו הסתיים בשוויון 15:15, כאשר שני הזוגות מסתפקים 

במקומות הרביעי והחמישי בתחרות.

Dealer E, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

AQ
QT87
KT85
974

 

♠
♥
♦
♣

97
KJ654
Q64
AK2

♠
♥
♦
♣

K84
A932
J7
QJ85

 ♠
♥
♦
♣

JT6532
-
A932
T63

 

West North East South
טרנובסקי אסולין פישר לוי

Pass 2♠
Dbl Pass 3♥ Pass

Pass Pass
של  המסיימת  בחלוקה  היד  במשחק  הצטיין  פישר  לוטן 
לאחר  אסולין.  לוי-עדי  הילה  הבנות  זוג  נגד  התחרות 
פתיחתו החלשה של דרום, לא הייתה ידו של מערב טובה 
מספיק ל-Overcall ♥3 בשל איכותה הירודה של הסדרה, 
טרנובסקי  בר   .Pass בשביל  מדי  טובה  הייתה  היא  אך 
בחר ב-Dbl. תשובת שותפו ♥3 הבטיחה יד טובה יחסית 
הקלף  למרות  אך   ,Lebensohl שיטת  לפי  נק')   8-11)
החמישי שלו ב-♥ החליט בר שלא להעלות למשחק מלא.

ההובלה הייתה ב-J♠ אל ה-A של צפון, שהמשיך בלקיחה 
וזה  קל,  נראה  הביצוע  הכרוז.  של   K-ה אל   ♠Q השנייה
דווקא מה שהיה מכשיל כרוזים רבים שהיו משחקים ללא 
הגרועה.  החלוקה  את  מדי  מאוחר  ומגלים   ♥A מחשבה
הקלפים  בצירוף  הבטוח"  "המשחק  את  הכיר  לוטן  אבל 
 ♥ ועוד  שירתה)  לא  (דרום   K-ה אל  נמוך   ♥ ושיחק  הזה 
כדי להוציא   T לשחק צפון  שעליו נאלצה  נמוך מהשולחן 
הכרוז  ימשיך  אם  נוספת:  מלכודת  הייתה  כאן   .A-ה את 
ב-9♥ תזכה צפון ב-Q, תמשיך ב-K♦ וב-♦ אל ה-A של 
שותפתה, ו-♠ נוסף מדרום יגביה לצפון את 8♥. לוטן דייק 
עד הסוף, שיחק ♣ אל ה-A ואז ♥ שלישי מהדומם. צפון 
 J-ה עם   ♠ לחתוך  יכול  הכרוז  עכשיו  אבל   ,Q-ב זכתה 
ולהשתמש ב-9 כדי להוציא את השליט האחרון של צפון. 
החוזה בוצע עם רווח של IMP 5 לזוג פישר-טרנובסקי, 
 VP ל-147  להגיע   ,11:19 במפגש  לנצח  להם  שעזר 
בתחרות כולה ולהקדים בנקודה אחת את הזוג שגב-טל. 
פדון-דמתי  הזוג  כי  בלבד,  שני  למקום  טוב  היה  זה  אך 
שהוביל לפני הסיבוב האחרון השיג תוצאה מושלמת של 
משכנעת  בצורה  באליפות  וזכה  שוורץ-אסרף  נגד   5:25

 .VP 155 עם

המשך סיקור התחרויות - בחוברת הבאה
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לקראת פסטיבל תל-אביב 2010

ראיון עם אסף לנגי
רם סופר

איך אתה רואה את בחירתך לתפקיד רכז הפסטיבל?
למען האמת הגשתי את מועמדותי מסיבה אחת: כדי לשתף 
את כל המועדונים בארץ ולגרום לשיתוף פעולה בעניין 
שיווק  לגבי  אינטרסים  ניגודי  היו  השנה  עד  הפסטיבל. 
במקצת,  המתכונת  את  שינינו  השנה  אולם  הפסטיבל, 
המועדונים  וכל  ההתאגדות,  של  להיות  חזר  הפסטיבל 

נרתמים ביחד כדי לקדם אותו.
במה יהיה פסטיבל תל-אביב 2010 שונה מקודמיו?

המשחק  מקום  האולם,  בחזות  כול  קודם  יהיה  השינוי 
של  משמעותי  שדרוג  להיות  עומד  הישיבה.  ופינות 
המקום. זהו אותו מקום כמו בשנים הקודמות, אבל הוא 
מזה  חוץ  כבעבר.  אפור  ולא  אירועים  אולם  כמו  ייראה 
יהיו הרבה פעילויות מעבר למשחקי הקלפים כגון: פינות 
מדיטציה, מסז'ים, טיפולים, נותני חסויות שיעניקו מתנות 
והפתעות. חידוש נוסף הוא שידור גמר תחרות הקבוצות 

בברידג'-רמה עם פרשן.
מטרתי היא להפוך את הפסטיבל להפנינג של ברידג', כך 
שמשתתפי הפסטיבל ירגישו שמתייחסים אליהם כהלכה, 
מעניינות.  יהיו  והתחרויות  ומפנק  יפה  ייראה  שהמקום 
כדי  מחו"ל,  השחקנים  את  להחזיר  היא  נוספת  מטרה 

שיהיה לנו פסטיבל בין-לאומי ולא סתם עוד תחרות.
רציתי לציין בנושא הזה, שכאשר התחלתי לשחק ברידג' 
בשנות ה- 90 טובי השחקנים בעולם היו מגיעים לעיתים 
שישבתי  אפילו  לי  זכור  תל-אביב.  לפסטיבל  תכופות 
להחזיר  כדי  נעשה  מה  הלגמו.  גייר  עם  אחד  בשולחן 

לפסטיבל את צביונו הבין-לאומי?
ההתאגדות הציבה בעדיפות ראשונה את נושא השתתפות 
השחקנים מחו"ל ושלחה הודעות והזמנות לכל התאגדות 

אסף לנגי נבחר לתפקיד רכז פסטיבל תל-אביב של 
ההתאגדות הישראלית לברידג' לשנת 2010. אסף 

משלב הצלחה רבה כשחקן ברידג' תחרותי עם 
ניהול אחד המועדונים המובילים בארץ, "אביבים", 
שהוא גם בעליו בשנים האחרונות. לקראת הפס־
טיבל שוחחתי עם אסף על התוכניות והשאיפות 

שלו בנוגע לפסטיבל, וגם על מצב הברידג' בישראל 
ועל הקריירה האישית שלו. אסף השיב לשאלות 

בביטחון רב. התרשמתי כי הוא אכן משקיע מאמץ 
רב כדי שכולנו נזכה לפסטיבל האיכותי ביותר.

ברידג' באירופה ובעולם שנמצאת אתנו בקשר. פרסמנו 
את הפסטיבל בצורה חזקה דרך אתר BBO. נעזרנו בכל 
דרך  הפסטיבל  את  לפרסם  שניאותו  בארץ  השחקנים 
העזרה  את  לציין  עלי  אישיים.  קשרים  ודרך  פייסבוק 
הרבה שקיבלתי מגב' נטלי סעדה שנסעה לבלגיה ולצרפת, 
הפסטיבל  את  ופרסמה  קבוצות  מארגני  עם  שם  נפגשה 
הבינלאומי  בפסטיבל  גם  נעזרנו  מקומיים.  במועדונים 

בים האדום - גם שם נפגשנו עם ראשי קבוצות כדי לקדם 
את פסטיבל תל-אביב.

האם יש לך בשורות בשבילנו בנוגע להשתתפות שחקנים 
מחו"ל?

והשתתפותן  הגעתן  על  אישור  קיבלנו  זה  לרגע  נכון 
של  חזקה  (קבוצה  הולנד  לאומיות:  נבחרות  ארבע  של 
צעירים), שוודיה, פולין וגרמניה. עשרות שחקנים נוספים 
עצמאי.  באופן  להשתתף  שיגיעו  הודיעו  העולם  מכל 
השנה יהיו לנו שני מנהלי תחרויות מאירופה (מאוריציו 
די-סקו האיטלקי וטון קוימן ההולנדי). נשקלת אפשרות 

להביא מנהל תחרות נוסף מפולין.
חזרת  של  מגמה  תתחיל  הזה  שבפסטיבל  מצפה  אני 
של  הזוהר  ואת  הרמה  את  יעלה  זה  מחו"ל.  השחקנים 
לספר  כבר  יכול  אני  שלנו.  השחקנים  בעבור  הפסטיבל 
 26 שישי  (ביום  מרתקת  הזמנה  תחרות  לנו  שתהיה 
בפברואר החל משעה 16:00) בהשתתפות מספר אלופי 

עולם. כולכם מוזמנים לבוא ולצפות.
בפסטיבל האחרון בוטלה תחרות ההזמנה...

זעום  היה  הזרים  השחקנים  ומספר  לזה  דאגו  לא  נכון, 
ביותר.

חוץ מתפקיד רכז הפסטיבל אתה גם שחקן ברידג' מצליח 
הליגה  באליפות  לראשונה  זכית  כחודש  לפני  מאוד. 

הלאומית. מה המשמעות של זה בשבילך? 
זו הייתה סגירת מעגל. הליגה הלאומית הייתה התחרות 
המשמעותית היחידה שלא זכיתי בה מעולם. אנו קבוצה 
אווירה  עם  שנים  הרבה  ביחד  שמשחקים  חברים  של 

נהדרת. זהו ממש הישג מדהים.

אסף לנגי
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כיצד הרגשת בזמן מפגש הגמר?
ואף  הרגישו  קבוצתי  חברי  כל  אבל  עצום,  היה  המתח 
האמינו, שלאור התוצאות המדהימות שהשגנו בשלבים 
הקודמים תהיה זו החמצה אם לא נזכה באליפות השנה. 

האמנו בהחלט שאנו ראויים לנצח בשלב הפלייאוף.
יש עוד משהו להוסיף על ההישג הזה?

בארץ.  השחקנים  כל  של  הרב  הפרגון  את  לציין  עלי 
במשך שבוע לאחר זכייתנו כולם התקשרו אלי ובירכו 

אותי "מזל טוב!" או "כל הכבוד!".
שניים מחברי קבוצתך וארבעה מחברי הקבוצה היריבה 
אתה  איך  הנוכחית.  ישראל  נבחרת  את  מהווים  בגמר 
הקרובה?  אירופה  באליפות  שלה  הסיכויים  את  רואה 
ב"ברמודה  ישראלי  ייצוג  לראות  בקרוב  נזכה  האם 

בול"? 
לי  הזכורה  ביותר  החזקה  הישראלית  הנבחרת  זוהי 
להתברג  יפים  סיכויים  לה  צופה  אני  האחרון.  בעשור 

בחמישייה הראשונה ולהעפיל ל"ברמודה בול".
בנבחרת  להשתלב  שלך  הסיכויים  את  רואה  אתה  איך 

בעתיד?
מתמודד  ואני  לנבחרת,  להגיע  שאיפה  בהחלט  לי  יש 
כבר   2004 בשנת  שנה.  מדי  והמבחן  הסגל  במשחקי 
מאד  אשמח  זק.  יניב  היה  ושותפי  בנבחרת  הופעתי 
ידידים  הם  הנבחרת  חברי  כל  שוב.  לנבחרת  להיכנס 
שלי, ורובם הם שותפים שלי בעבר. אני מאחל להם רק 

הצלחה.
בשנים האחרונות עיקר ההישגים של הברידג' הישראלי 

היו בקטגוריית הצעירים. מהו לדעתך סוד ההצלחה?
עם  עוברים  שהם  האימונים  משטר  הוא  ההצלחה  סוד 
דוד בירמן. הם מקבלים חינוך ברידג'יסטי מקיף וכלים 
לכך,  נוסף  גדולים.  לשחקנים  להפוך  כדי  מתאימים 
ומשגרת  ומאמץ,  כסף  הרבה  בהם  משקיעה  ההתאגדות 
את הנבחרות לתחרויות רבות בחו"ל כדי לצבור ניסיון.

מהם הצעדים שיש לעשות כדי להפוך נבחרת צעירה זו 
לנבחרת בוגרת מצליחה?

אני מאמין שעם הזמן גם הנבחרת הבוגרת תזכה ליחס 
בתוך  ואז  הצעירות,  הנבחרות  שמקבלות  לזה  דומה 
אגב,  מובילה.  ברידג'  למעצמת  נהפוך  ספורות  שנים 
לאליפות  הנשים  בנבחרת  ראשונים  ניצנים  רואים  אנו 
שהגיעו  שחקניות  על  ברובה  המבוססת  אירופה 2010 
מנבחרות הצעירים ובתי-הספר: הנערות הילה לוי ועדי 

אסולין והאחיות הצעירות דנה ונגה טל.
צעירינו,  של  הרבה  הבין-לאומית  הצלחתם  אף  על 
מבין  מבוטל  מיעוט  מהווים  עדיין  הם  מספרית  מבחינה 
שחקני הברידג'. האם יש לך רעיונות כיצד לקדם ברידג' 

בקרב הנוער? 
מאז תחילת עבודתה של ההנהלה החדשה חל מהפך גדול 

בנושא הצעירים. ההתאגדות משקיעה מאמצים אדירים 
בקידום הברידג' בבתי הספר. את כל הפעילויות האלה 
מרכזת גב' אוריה מאיר שמצליחה להגדיל את המודעות 
כל  את  לעניין  ולרתום  הצעיר  הדור  בקרב  לברידג' 
שחקנים  לאמץ  ויותר  יותר  מתחילים  אלו  המועדונים. 

צעירים ולתת להם אפשרות להשתפשף ולהתקדם.
בפברואר,   21 א',  ביום  תיערך  הפסטיבל  במסגרת 
בהשתתפות  לבתי-ספר  ישראל  אליפות  הבוקר  בשעות 

כ-350 תלמידים. כולכם מוזמנים לבוא ולצפות!
המועדונים  אחד  של  בעליו  אתה  האחרונות  בשנים 
הגדולים בישראל. תפיסת משחק הברידג' בציבור עברה 
שינוי חד ממשחק "לחכמים בלבד" למשחק "לכל אחד", 
את  רואה  אתה  איך  המבוגרת.  לאוכלוסייה  בעיקר  אך 

עתיד מועדוני הברידג' בישראל?
ויגדלו.  ילכו  רק  הברידג'  שמועדוני  צופה  אני  כללית 
בשנים האחרונות רובם הופכים להיות מועדונים פרטיים, 
בעוד בעבר רובם היו עמותות, כלומר בעלי המועדונים 
מבינים שזהו תחום צומח ומתפתח. נטייתם של מועדוני 
חברתיים  למועדונים  ויותר  יותר  להפוך  היא  הברידג' 
ולשלב פעילויות רבות מעבר למשחק הברידג': טיולים 
הולדת  ימי  חגיגות,  הרצאות,  ובחו"ל,  בארץ  רבים 

ועוד.
מעבר  הרבה  שהוא  שלי  המועדון  על  לומר  יכול  אני 
שחקנים  בשביל  שני  לבית  הפך  הוא  ברידג'.  למועדון 
אני  אישית  ביום.  פעמיים  אליו  מגיעים  שחלקם  רבים 

חש כאילו יש לי עוד 200 אמהות מבין השחקנים.
ספר קצת על עצמך. מהם עיסוקיך מחוץ לברידג' וכיצד 

אתה משלב אותם עם משחק הברידג'?
ומרבית  ספורט  היא  הברידג'  מלבד  הגדולה  אהבתי 
אחד  אני  הפנאי.  ותרבות  זה  תחום  סביב  הם  עיסוקיי 
עם  שייפ"  "גרייט  הכושר  מועדוני  רשת  של  הבעלים 
דן  במלון  ספא  גם  ובבעלותי  הארץ,  ברחבי  סניפים   9

אכדיה בהרצליה פיתוח. 
חוץ מזה אני משתדל לנסוע פעם בשנה לפחות לחופשת 
סקי עם סנובורד (גלשן שלג), ופעם בשנה לטיול גלישת 
להשתתף  גם  מקפיד  שאני  כמובן  העולם.  ברחבי  גלים 
אני  לזה  מעבר  בינלאומית.  ברידג'  בתחרות  שנה  מדי 

מגדל שלושה ילדים יחד עם אשתי קרן.
לסיכום הראיון, מה תרצה לומר לקוראינו?

שההשתתפות  מקווה  אני  הברידג'!  לפסטיבל  בואו 
מטרתי  פעם.  אי  ביותר  הגדולה  תהיה  השנה  בפסטיבל 
חיוך,  עם  משם  ותצאו  ציפיות  עם  לשם  שתיכנסו  היא 
ואז בשנה הבאה נצליח כולנו ביחד להפוך את פסטיבל 

תל-אביב לאחד המבוקשים ביותר בעולם.
רב- פסטיבל  ולכולנו  לך  שיהיה  אסף.  רבה  תודה 

משתתפים ומוצלח ביותר! 
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”קפה עם קלו” 

הקצרה  הקריירה 
ביותר בברידג'

אלברט קלו

אתה שואל אותי למה אשתי לא משחקת ברידג׳? אספר 
לך! 

כשעמדתי להתחתן איתה, שותפי לברידג' לא החמיץ את 
"ברידג׳,  המשחק:  בנושא  פניה  את  להאיר  ההזדמנות 

גבירתי, זה כמו דיסקוס." 
"כמו מחלה?" התעניינה אשתי.

תמיד  דיסקוס,  "פעם  איתה.  הסכים  כזה"  "משהו 
דיסקוס."

לך  אומר  אני  וגשם.  חתול  כמו  בערך  זה  וקלפים  אשתי 
אשתי  את  אבל  בגשם,  חתול  לראות  סיכוי  יש  כי  בערך 
קלפים  עם  תראה  לא  לך,  לספר  עומד  שאני  מה  לאחר 

ביד.
מה  לבין  מורנו  של  הרפואי  ההסבר  בין  כלומר  לבין,  בין 
שאני עומד לספר לך, היא הסכימה ללמוד את המשחק 
ונרשמה לקורס ברידג'. קורן מאושר קניתי לה את החצאית 
הצבעונית היפה ביותר שרחוב דיזנגוף היה מסוגל להציע, 
וכך מצוידת בידע ובחצאית הצבעונית היפה ביותר בתל-

ביותר  הקרבי  לזוג  הטריה  אשתי  נלוותה  רבתי,  אביב 
לתחרות  היפואי,  ברחוב  תקופה  באותה  למצוא  שיכולת 

בסביון.

החצאית  בעלת  החלה  בלילה   11 השעה  בסביבות 
סימנים  לגלות  הארץ  מרכז  בכל  ביותר  היפה  הצבעונית 
במספר  רביעית  קפה  כוס  סבלנות.  וחוסר  שיעמום  של 
עמדה על שולחנה קרה ובתולה. שותפי שהבחין בסכנה 
האורבת לעתידנו עשה סימן בראש ואמר: "קום! אני רוצה 

לשחק עם אשתך את הסיבוב הזה."
הצעה לחוד והסכמה לחוד, אולם לאחר משא ומתן קצר 
קמה אשתי החמודה מהכסא המשעמם, קיפלה בחן רב 
במדינה  ביותר  היפה  הצבעונית  החצאית  של  שוליה  את 

והתיישבה מול שותפי כדי לשחק את החלוקה הבאה:
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שותפי פתח ♦1 בצפון ,וזה היה מהלך ההכרזה:

West North East South
אשתי

1♦ 2♥ 2♠
4♣ 4♠ Dbl Pass

Pass Rdbl Pass Pass
Pass

הברידג‘  משחקני  אחד  הוא  קלו  אלברט 
ומהמורים והמובילים בארץ.

מאמרים  מביא  קלו"  עם  "קפה  החדש  המדור 
הכתובים בהומור רב שמשולבים בהם טיפוסים 

ססגוניים וצבעוניים.
אנו גאים לחדש אותם ולפרסמם להנאת קוראי 

ביטאון הברידג'.
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מערב יצא במלכה הארט הבודדה ואשתי, אחרי שהתפתלה 
דייה, החליטה ללכת על בטוח ומה יותר בטוח מהאלוף? 
ושני  דיאמונד  קלאב,  הפרק:  על  עמדו  מפסידים  ארבעה 
סדרת  בחלוקת  היה  החוזה  להשלמת  הסיכוי  הארטים. 
אצל  תישאר  ושהלקיחה  היריבים  אצל   3  -  3 הדיאמונד 
הארט.  לו  יהיה  שלא  מערב,  אצל  תישאר  אם  או,  מזרח 
אשתי שיחקה אלוף ומלך ספייד ושני המתנגדים שרתו. 
היא הסתכלה להם ישר בעיניים בחשדנות רבה: יש להם 
או אין להם עוד ספיידים? תעלומה. הביטה לכיוון שותפה, 
היציאה  לכיוון  מאוד  מדאיגה  ובצורה  התקרה  לכיוון 

מהאולם, אבל לבסוף הניחה על השולחן קלאב נמוך.
אחרי שמערב התפתל בתורו, שיחק את התשיעית ומזרח 

זכה עם האלוף. 
מזרח מיהר להחזיר את המלכה דיאמונד. 

מלכה דיאמונד משפרת קצת את הסיכויים. אפשר להניח 
 ,3-3 לחלוקה  בתקווה  הסדרה  את  ולהריץ  לזכות,  לה 
כל-כך.  לא  נכון?  הארט.  האחרון  הדיאמונד  על  ולזרוק 
שלה,  הטבע  זה  המלך.  עם  המלכה  את  כיסתה  אשתי 
אלוף  לה  יש  עוד  כל  לקיחה  להם  תיתן  לא  היא  קרבי. 
ומלך. להמחיש את כוונותיה, היא שיחקה דיאמונד נוסף 

לאלוף בדומם. 
משהו  אותה  לימדו  זאת  בכל  אולי  לוחמת.  אישה  איזו 
ואני  ושותפי  דיאמונד  תשחק  היא  עכשיו  הזה.  בקורס 
מזרח,  לכיוון  מסתכלת  אשתי  ארוכה.  מחשבה  נתפלל. 

ואני מרגיש במבטה שהיא לא אוהבת אותו. 
- אתה נתת לי ״דאבל״.

לא ברור אם היא שואלת או קובעת עובדה.
שהחוזה  להבין  מתחיל  ואני  המתנגד,  לה  אומר   - נכון   -
לא כל כך בראש מעיניה אלא איך ״להכניס״ למזרח הזה. 
עכשיו אני מתחיל להבין, שהיא תעשה הכל כדי לא לתת 

לו לקיחה. החוזה המוכפל הלך כנראה לפח.
מהדומם,  קלאב  מבקשת  היא  בטוח.  אלא  כנראה,  לא 
מזרח זורק עליו הארט, ובבת עיני זורקת את התקווה של 

החוזה - את הדיאמונד.
מה  כל  זה  הכסא.  על  ומתיישר  אומר  אני   - אלהים!   -
שאמרתי, אבל זה הספיק לה, והיא ״כיבתה״ את האצבע 
בחזרה  היד  את  במהירות  משכה  הקפה,  בתוך  שלה 
והקפה הקר והבתולי נשפך על החצאית הצבעונית היפה 

ביותר במזרח התיכון. 
זה היה סופה של קריירה ברידג׳יסטית מבטיחה. מאז היא 
לא שיחקה עוד, ולא רק זה - היא גם לא נוגעת בקלפים. 
מה?)  (אלא  מהבית,  קלפים  חפיסות  זורקת  כשהיא  גם 
לאחר  ותקרצף  ביד,  ניילון  יריעת  עם  אליהם  ניגשת  היא 
מכן את ידיה עם איזה דטרגנט. שנאה אורגנית קוראים 
לזה. אבל זה לא כל-כך מעניין אותך, ואתה רוצה לדעת 
מה קרה בחוזה של 4 ספייד עם רידאבל. שמע ותבין למה 

אמרתי קריירה מבטיחה.

מערב זכה במלכה קלאב ושיחק את המלך. זה מה שהיה 
לו: רק קלאבים.

התעורר  אשתי)  על  (השנוא  במזרח  השחקן  עכשיו  אבל 
לחיים חדשים:

מה  להתערב.  יכול  לא  אתה   - לי  אמר   - אדוני  אתה,   -
שהיא  דורש  אני  עכשיו  מצדך.  יפה  לא  שתחתוך!  רצית, 

לא תחתוך גם את הלקיחה הזאת.
- למה שלא תחתוך? ־ התערב שותפי - מי אתה שתגיד 

לה מה לעשות!
תחתכי, מותק, תחתכי!

- אני אקרא למנהל התחרות!
לא  והתאפקה  מאוכזבת  רטובה,  היתה  אשתי  אבל 

לבכות.
כך נראה מערך הקלפים לפני ששוחק המלך קלאב.
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את  זרק  מזרח  קלאב,  המלך  את  שיחק  כאמור,  מערב, 
התחרות,  למנהל  לקרוא  איומים  תוך  הארט,  העשירית 
לא  שהלקיחה  שראתה  והמאוכזבת,  הרטובה  ואשתי 
נלקחת על-ידי הצ׳ילבה שלה בצד ימין - לא חתכה אלא 
לקיחות:  שלוש  כה  עד  להגנה  היו  מהיד,  הארט  זרקה 
מערב  שיחק  ברירה,  בלית  קלאב.  ומלכה  מלך  אלוף, 
קלאב נוסף. אני חושב שהקלאב האחרון הזה שרף את 
הפיוזים של אשתי. היא חתכה אותו בדומם עם המלכה 

ספייד והשליכה עליו את ההארט האחרון. החוזה בוצע!
- מבריק! מבריק! התפעל שותפי.

אני הייתי המום. לאן נעלם הקלף המפסיד הרביעי? אולי 
הסתירה אותו בקפה על חשבון החצאית הצבעונית...! 

מה  שחקנים  כמה  שאלתי  שם!  היו  הקלפים  כל  ספרתי. 
שאלו  שבאמת  כאלה  ויש  שנעלמה,  הלקיחה  על  דעתם 

אותי אם בדקתי בתוך הקפה.
בכל מקרה, אני רוצה לומר לך, שבשעה מאוחרת זו של 

התחרות, זו הייתה התוצאה האדירה ביותר בלוח הזה.
מתוכנן  מהלך  היה  זאת  בכל  שזה  חושד,  אני  היום  עד 
הפסיד  הישראלי  שהברידג׳  היא  ותחושתי  אשתי,  של 

שחקנית מבטיחה.
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מועדון 'השרון'
מועדוני  של  חדש  ז'אנר  לדעתי  מייצג  'השרון'  מועדון 
תחרויות  המארגנים  בארץ  מועדונים  ישנם  ברידג'. 
החדשים  המועדונים  אך  שנים,  עשרות  כבר  וקורסים 
אלה  מועדונים  יותר.   גדול  משהו  מייצגים  והמחודשים 
פועלים שבעה ימים בשבוע ומציעים את מלוא המגוון של 
שונות,  וברמות  שונים  מסוגים  תחרויות  הברידג':  מוצרי 
שעות  שונים,  מדריכים  על-ידי  הרמות  לכל  שיעורים 
תרגול לתלמידים וגם אירועים חברתיים ונופשונים בארץ 
גג  קורת  תחת  מתנהלות  הללו  הפעילויות  כל  ובחו"ל. 
אחת, במועדון מושקע ומטופח עם הציוד החדיש ביותר, 
עם תשומת לב לפרטים הקטנים שגורמים לנו השחקנים 

להיות מאושרים. 

אז איך הכל התחיל?
אוקטובר  בחודש  הוקם  השנתיים  בן  הצעיר  המועדון 
2007 ונפתח במסיבה מרשימה וחגיגית. הצוות המנהל 
וגלעד  פכטמן  רון  גינוסר,  אלדד  ליברמן,  רותי  את  כולל 
אופיר. הרעיון הראשוני שלהם היה לבנות מועדון לקהל 
חדש וצעיר ולפתוח את עולם הברידג' בפני אלה שעדיין 
לא זכו לכך. המועדון מעסיק צוות מורים ומנהלי תחרויות 
המתאפיינים באנרגיות צעירות, וחלקם אף צעירים בגיל. 
בין המורים ניתן למנות את ברק ליברמן, רון שוורץ, רון 

שגב, אהובה ועודד פכטמן, אבי טרגן ועוד.

מועדון ללא הפסקה..
בו  למצוא  ותוכלו  בשבוע  ימים  שבעה  פועל  המועדון 
תחרות  (לרבות  וערב  הצהרים  אחר  בוקר,  תחרויות 
ברומטר עם פרסים כספיים בימי שלישי בערב), משחקים 
וכלה  ממתחילים  החל   - הרמות  לכל  וקורסים  מודרכים 

בשחקני תחרויות. 
עם זאת, גולת הכותרת של פעילות המועדון היא במפורש 
על- המתבצע  הברידג'  חומרי  של  האינטנסיבי  הלימוד 

ידי מתן הרצאות בכל פעילות (אפילו בתחרויות) על פי 
מועדון  של  לברידג'  בית-הספר  ואכן,  השחקנים.  בקשת 
השרון מונה קרוב ל-300 שחקנים. רובם התחילו ללמוד 

אצלם והשאר הצטרפו בהמשך. 
אם כל זה לא מספיק כדי למשוך את השחקנים והתלמידים, 
מזנון  שירותי  הכולל  מפואר  משחק  מקום  מציע  המועדון 
משחק  ותנאי  ומשפחתית  נעימה  אווירה  אטרקטיביים, 

מצוינים.

ומה עם הדור הבא?
אלדד גינוסר מספר: "מיום פתיחת המועדון שמנו דגש על 
הדרכת צעירים. במסגרת זו פתחנו שלושה מחזורים של 
קורסים לנוער, שחלק מבוגריהם כבר משתלבים 
בתחרויות ארציות ובליגות. הישג השיא שלנו הוא 
השחקנית הצעירה במועדון, שהחלה ללמוד בגיל 

8 והיום משחקת עם שני אחיה, אביה וסבתה!"

הפעילות שמעבר
"נוסף להיותו של המועדון מקום לימוד ומשחק, 
הוא משמש בית ומשפחה לכל הבאים בשעריו. 
ערבים  ארגנו  האחרונות  השנתיים  במשך 
נימה  של  מפיה  עמים  סיפורי  שכללו  חברתיים 
טל  עם  מוסיקה  וערב  בציבור  שירה  ערב  קרסו, 
היה  הללו  באירועים  שהוגש  הכיבוד  קרביץ. 

פאורשירי פאור שירי

 פכטמן, אבי טרגן ועוד.

לא רק ברידג‘ במועדון ’השרון‘ - אירוע חברתי מוסיקלי
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ממטבחם של השחקנים עצמם ואנחנו שמחנו 
בשנתיים  הספקנו   .☺ עמלם  מפרי  לטעום 
עמותת  למען  התרמה  לערוך  האחרונות 
"עלם", ובעזרתם האדיבה של חברי המועדון 
במהלך  לאחרונה  למדי.  נכבד  סכום  גייסנו 
למען  התרמנו  השנתית  הארצית  התחרות 
נפלאה  הזדמנות  וזוהי  מציון",  "עזר  עמותת 
להודות לכל השחקנים שהשתתפו, גילו רוחב 
לחברה.  והן  האירוע  להצלחת  הן  ותרמו  לב 
נשמח להמשיך לראותכם במועדון 'השרון'!"

ברק ליברמן מדריך במועדון 'השרון'.

פרוייקט "הדור הבא" - 
עכשיו גם בחולון

לאפשר  החליט  שבחולון  ”יחדיו“  הדמוקרטי  הספר  בית 
ההעשרה  שיעורי  במסגרת  ברידג'  לימודי  השנה 

לתלמידיו. 
ומורה  וותיק  ברידג'  שחקן  פנסיונר,   – קרמר  שמואל 
מוסמך לברידג', ששתיים מנכדותיו לומדות בבית הספר, 

הרים את הכפפה והחליט ללמד ברידג' בבית הספר.
אוריה  שביצעה  ה'-ו',  לכיתות  מוצלחת  חשיפה  לאחר 
התאגדות  מטעם  הספר,  בתי  פרוייקט  רכזת  מאיר, 

הברידג',  ההיענות היתה מעל ומעבר למצופה.
הכול.  נותן  והוא  בשליחות  מדובר  שמוליק  בשביל 

זאת.  להעריך  יודעים  מצידם  התלמידים 
דלת  על  צובאים  הם  השיעור  בטרם  עוד 
נשמעת  השיעור  ובתום  הלימוד  חדר 

אנחת אכזבה כי השיעור תם.
שמוליק דואג לשלב את תלמידיו במסגרת 
ובתוך  ההתאגדות  של  הברידג'  פעילויות 
כך מכין נבחרת אשר תתמודד בפסטיבל 
הברידג' הבינלאומי שיערך בגני התערוכה 
 .2010 פברואר  בחודש  בתל-אביב 
רבה  מוטיבציה  מעורר  הברידג'  פסטיבל 
רוח  בקוצר  המחכים  התלמידים  בקרב 

לאירוע הגדול.
שמורי  לכך  חיה  דוגמא  הוא  שמוליק 
של  ה"פנים"  הם  הספר  בבתי  הברידג' 
מלהיב  רק  לא  מוצלח  מורה  ההתאגדות. 
גורם  אלא  הקיימים  התלמידים  את 

לתלמידים נוספים לרצות להצטרף וללמוד את המשחק. 
מורה טוב משאיר גם רושם טוב על סגל בית הספר ובכך 
סולל את הדרך להמשכיות חוגי הברידג' באותו בית ספר 

גם בשנים הבאות. 
הודיעה  עכשיו  וכבר  עושה  ששמוליק  מה  בדיוק  זה 
הנהלת בית הספר כי בשנה הבאה ייפתחו קבוצות לימוד 
ברידג' בכיתות נוספות. אין לנו אלא לברך על פועלו ועל 

מסירותו. 
כדי  במרץ  פועלת  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות 
הספר.  בבתי  הלומדים  התלמידים  מעגל  את  להרחיב 
בפרוייקט  להשתלב  המעוניין  לברידג'  מורה  כל 
מוזמן  ברידג'  לימודי  לשלב  המעוניין  ספר  בית  וכל 
מאיר אוריה  הפרוייקט  רכזת  אל  עכשיו  כבר  לפנות 

 oryah@bezeqint.net כדי להכין את התשתית לשנת 
הלימודים הבאה.  

המשחק. את וללמוד להצטרף לרצות נוספים לתלמידים
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סיפור שלושת 
קלפי ה-5

או  עת  בטרם  ששוחק  מגן  של  קלף  הוא  עונשין  קלף 
באופן לא חוקי. גם קלף שמוחזק בצורה שהשותף מסוגל 
עונשין,   לקלף  הופך  בשמו  נוקב  שהמגן  קלף  או  לראותו 

ועליו להישאר גלוי על השולחן.
עונשין  קלף  לשחק  שחובה  יודעים  הברידג'  שחקני  רוב 
בהזדמנות החוקית הראשונה, אולם ישנן הגבלות גם על 
להוביל  צריך  מגן  כאשר  העונשין.  קלף  בעל  של  שותפו 
ללקיחה בזמן שלשותפו יש קלף עונשין על השולחן, הכרוז 
או  העונשין  קלף  בסדרת  להוביל  המגן  את  לחייב  רשאי 
קלף  בעל  של  שותפו  על  זו.  בסדרה  להוביל  עליו  לאסור 
ללקיחה  יוביל  בטרם  הכרוז  להחלטת  להמתין  העונשין 
ולהשיג  עונשין  קלף  לנצל  יכול  הכרוז  לפעמים  הבאה. 

תוצאה "בלתי אפשרית".
בשנת  באנטליה  שהתקיימה  הפתוחה  אירופה  באליפות 
2007 זכתה קבוצה של ארבעה ישראלים (פנחס רומיק, 
ישראלים  ושני  לויט)  ושעיה  שוורץ  אדריאן  שיינמן,  רמי 
באליפות  הזהב  במדליית  וקמינסקי)  (לב  לשעבר 

הסניורים. 

Board 5. Dealer N. N/S Vul.
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זו  בחלוקה  שיחק  במזרח-מערב  שישב  האיטלקי  הזוג 
בחוזה ♥5 ונכשל פעם אחת. אדריאן שוורץ שישב בדרום 
שזכה  לאחר  נמוך  ב-♣  והמשיך  שנחתך   ♠A-ב הוביל 
ה-♦  קלפי  על   ♣ להשליך  למזרח  אפשר  לא  הוא   .♦A-ב

המוגבהים.

 ,5♥ בחוזה  לב   – רומיק  הזוג  גם  שיחק  השני  בשולחן 
שהוכפל על-ידי אחד האיטלקים. גם כאן הוביל דרום ב- 
השליך  צפון   .♥K ושיחק בדומם  חתך  רומיק  פנחס   .♠A
ה-5♣  את  הרים  "סליחה",  אמר  ומייד   ♣5 זו  ללקיחה 

והחליף אותו ב-5♠!

מזרח קרא למנהל התחרות. שאלתי את צפון אם יש לו קלפי 
♥ והוא ענה בשלילה. פסקתי כי 5♣ הוא הקלף ששוחק 
ללקיחה זו, ו-5♠ הוא קלף עונשין. הסברתי את החלופות 
העומדות לרשות הכרוז כשיש קלף עונשין, ורומיק היטיב 
לנצל את המצב. הוא לא המשיך בהוצאת השליטים (זה 
היה מאפשר לצפון להיפטר מקלף העונשין.), אלא שיחק 
מיד ♦ אל ה-K. כאשר דרום זכה ב-A♦ רומיק חייב אותו 
ה-♦  סדרת  את  להגביה  לכרוז  התאפשר  כך   .♠ להוביל 
לפני שההגנה הספיקה לתקוף את סדרת ה-♣. עכשיו 

רומיק הוציא שליטים ו-5♥ התגלה אצל צפון. (מחדל!)

נוספת  ולקיחה  לקיחות,  ב-11  אפוא  זכו  מזרח-מערב 
הועברה אליהם בשל המחדל. התוצאה שנרשמה לזכותם 

 .IMP 13 הייתה 750 נקודות, והקבוצה הרוויחה

שחקן ישראלי נוסף היה בר-מזל בחלוקה זו. שלום זליגמן 
מוכפל   6♥ בחוזה  שיחק  אחרת.)  בקבוצה  חבר  (שהיה 

.♦A-וביצע 12 לקיחות לאחר שדרום הוביל ב

בחלוק שיחק  במזרח-מערב  שישב 

איתן לוי
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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: פברואר - אפריל 2010
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זוגות מעורבים – מחוזי

סימולטנית ארצית

זוגות מעורבים חצי גמר

זוגות מעורבים גמר

חצי גמר + גמר גברות24-23

תוצאות  פרסום 
 תחרויות ארציות

אשדוד סניף: 
גביע אשדוד לזוגות   שם התחרות:

15.08.2009 תאריך:
76 מס‘ זוגות:

15.84 מקדם רמה:
64.50 איגור בלטר - רומן ברודובסקי   מקום ראשון:
64.20 סוזי ליפין - חנה רוס                 מקום שני:
63.83 מרים קרפלק - שאול רשתי            מקום שלישי:

ראשון לציון סניף: 
גביע ראשל“צ לזוגות   שם התחרות:

12.12.2009 תאריך:
78 מס‘ זוגות:

15.13 מקדם רמה:
67.39 יותם פייקין - איליה  גולדפרב     מקום ראשון:
63.04 בוריס אוציטל - יצחק קלר             מקום שני:
62.26 סוזי ליפין - חנה רוס                מקום שלישי:

ערד סניף: 
גביע ב"ש ערד לזוגות     שם התחרות:

25.12.2009 תאריך:
43 מס‘ זוגות:

14.09 מקדם רמה:
66.88 גילה אמודי - ינון לירן    מקום ראשון:
64.71 יעקב וקס - גל וקס      מקום שני:
63.67 רבקה סורל - שרה קופמן מקום שלישי:

אביבים סניף: 
ארצית 30 ידיים שם התחרות:

26.12.09 תאריך:
       90 מס‘ זוגות:
15.02 מקדם רמה:

        62.83 אסא לוינגר - נתן חץ    מקום ראשון:
62.13 שלומי לביא - רמי בקיש   מקום שני:

      61.50 דייל אופיר -  קלרה חץ    מקום שלישי:
אביבים סניף: 

גביע שלמה מיכאל ז“ל     שם התחרות:
15.12.2009 תאריך:

75 מס‘ זוגות:
14.88 מקדם רמה:

        62.13 איגור בלטר - רומן ברודובסקי   מקום ראשון:
         61.57 עמליה הירש - רון שגב מקום שני:
        59.50 ינון לירן -  שושנה רום               מקום שלישי:
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פרוייקט†¢מבט†לעתיד¢
°ßפסטיבל†הבינלאומי†לברידג

לכלל

μ≠היכונו†לפסטיבל†הבינלאומי†ה
של†התאחדות†אילת

רשימת מקבלי דרגות 
בתאריך 18 ינואר 2010

 
רב אמן זהב 

 פיינרו מרדכי, גבעתיים 
 רב אמן כסף 

 אופק יגאל, קריות/חיפה 
 מנדלבאום יצחק, ירושלים 

 רב אמן ארד 
 זינגר מריקה, סביון-קרית אונו 

 פרוז דלילה, אשדוד 
 רב אמן 

 בירמן אניטה, ספורט + חולון 
 קרביץ אריה, רמת גן 
 ביכלר גרדה, אביבים 

 שפי רון, אביבים 
 כהן דן, קיסריה 

 אמן זהב 
 בורודצקי אדי, ספורט + חולון 

 טל רות, קאונטרי רעננה 
 הובר אלימלך, כרמיאל 
 פת אליהו, קריות/חיפה 

 אברבך ישראל, טבעון 
 אורטל אילן, טבעון 

 הריס אורית, כפר סבא 
 אלון הדסה, אביבים 

 דמתי אושרי, פרדס חנה-חדרה 
 לבני יעקב, זכרון יעקב 

 קרוק אסתר, סביון-קרית אונו 
 נונה רות, ראשון לציון 

 סטרניק דוד, וקס-רחובות 
 סקגין מיכאל, נס ציונה 

 אמן כסף 
 כהן קובי, ראש העין 

 מאיר ירון, ראש העין 
 בן דוד יובל, רמת השרון 

 חסון דוד, רמת השרון 
 קרליבך מיכאל, רמת השרון 

 אורן אייל, קריות/חיפה 
 מאר ריבי, קריות/חיפה 

 טל משה, כפר סבא 
 רוזנטל דיאנה, אביבים 

 רקובסקי צפורה, אביבים 
 לוי שלמה, בית בלגיה י"ם 

 ברטוש עדנה, מת"ב הרצליה 
 פסטרנק אנדרי, מת"ב הרצליה 
 ברוידא שרה, סביון-קרית אונו 
 הוכמן שמעון, סביון-קרית אונו 
 יהונתן יעקב, סביון-קרית אונו 

 סקס ז'ק, באר שבע 
 לימן רפי, רחובות 

 אמן ארד 
 בן דוד אבישי, רמת השרון 

 זמיר צחי, רמת השרון 
 נחמיאס סימה, רמת השרון 

 שמואלי מאירה, מועדון תל אביב 
 לוינגר חנה, הלוחם אפקה 

 פרימן סטיבן, כיכר המדינה ת"א 
 רון טובה, כיכר המדינה ת"א 
 מרחום רינה, קאונטרי רעננה 

 אדטו אבי, כרמיאל 
 פואה דורית, קריות/חיפה 

 אלספל חנן, השרון 
 בן אריה בתיה, השרון 
 מנדלאי אמי, מרגנית 

 דקל מוטי, הדר כפר סבא 
 פורשר שמעון, הדר כפר סבא 

 שפירו לאה, אביבים 
 זלבסקי אריה, מושבות-שמריהו 

 פאר שוש, מת"ב הרצליה 
 מזרחי רות, נתניה 

 פרץ יוסי, נתניה 
 קליינפלד אילנה, נתניה 
 קוליש חנן, ראשון לציון 

 קרינה פפיאן בן יהודה ראשון לציון 
 יהודיוף איתן, צמרת פתח תקוה 

 סוקול מתי, צמרת פתח תקוה 
 אקוני ארלט, אשקלון 

 שרר אתי, וקס-רחובות 
 גרינס יונית, נס ציונה 

 אמן 
 לרנר נילי, קאונטרי רעננה 

 ויינגרטן דליה, לב הצפון 
 תמנת גיל, חיפה/כרמל 

 רונן מיכאל, קריות/חיפה 
 שיינר חנה, קריות/חיפה 

 פלקס ברוריה, רקפת קרית טבעון 
 בארי מיכל, אביבים 

 בארי רפי, אביבים 
 כהנא ישראל, נאות חולון 

 גלסברג תמר, מת"ב הרצליה 
 מסד סימונה, אבא חושי-חיפה 

 ברק שמואל, מרכז הברידג'-י"ם 
 פרנקל עוזי, מרכז הברידג'-י"ם 

 קולניק יעקב, מרכז הברידג'-י"ם 
 שיינר אליעזר, מרכז הברידג'-י"ם 

 יפה אורי, סביון-קרית אונו 
 עוגן תמרה, סביון-קרית אונו 

 בר דרור, ראשון לציון 
 כהן אורי, מרכז ספורט רשלצ 

 נוה משה (טרנטו), באר שבע 
 מילשטיין דמיטרי, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 לוטן ילון, ראש העין 

 שמלה ז'אק, ראש העין 
 עצמון נורית, רמת השרון 

 מילר ג'ון, חיפה/כרמל 
 גלזר יונה, קריות/חיפה 

 ליבוביץ ריצ'י, קריות/חיפה 
 שפיר רוחמה, קריות/חיפה 

 זבולון מיקי, אבן יהודה 
 ליבוביץ, דויד, הדר כפר סבא 

 אביטל שחף, אביבים 
 אלון יוסף, אביבים 

 הלפרין גבעונה, ויצו פתח תקוה 
 בלסיאנו אלי, ראשון לציון 
 באסל מרים, וקס-רחובות 

 לוי דוד, וקס-רחובות 
 צירקין דוד, וקס-רחובות 
 שי שמואל, וקס-רחובות 

 סגן אמן 
 פולק עליזה, רמת השרון 

 אללוף אסתר, הלוחם אפקה 
 חאמו ורדה, כיכר המדינה ת"א 

 חאמו מרסל, כיכר המדינה ת"א 
 ברקן יואל, קאונטרי רעננה 

 רום נתן, קאונטרי רעננה 
 חנין רות, חיפה/כרמל 

 לוי דן, חיפה/כרמל 
 לוי סולנג', חיפה/כרמל 
 פזי נחמה, חיפה/כרמל 

 שפרנק ריטה, נהריה 
 קלט דיצה, "הרץ" חיפה 

 סגל דוד, רקפת קרית טבעון 
 ויינמן דב, השרון 
 מור משה, השרון 
 פלג פיאה, השרון 

 פלר רמה, הלוחם/חיפה 
 שפירה נחום, הלוחם/חיפה 

 אריאלי דנה, כפר סבא 
 כהן גילנה עו"ד, רמת גן 
 סרברניק טובה, רמת גן 

 גילאי גילה, אביבים 
 מוצפי נאוה, אביבים 

 אשכנזי אורי, מרכז הברידג'-י"ם 
 אשכנזי אלגרה, מרכז הברידג'-י"ם 

 קרן ברוריה, חדרה 
 קרן שמואל, חדרה 

 גפשטין חמדה, ויצו פתח תקוה 
 שראל צביקה, ראשון לציון 

 אלק משה, אשקלון 
 ממן מתי, אשקלון 
 נחשון אבנר, אילת 
 קצירי אורי, אילת 

 אילוז סימון, אשדוד 
 כהן יוסף, וקס-רחובות 

 לב ארי רוני, וקס-רחובות 

 Board A Match תחרות הקבוצות החדשה והמעניינת
תיערך ביום שני ה-22/02/2010 בשעה: 16:00 ו-20:00 
בשני  תנוהל  התחרות  תארים).  לפי  לתחרות  (במקביל 
מושבים, אשר בכל מושב יהיו 4 מפגשים בני 6 בורדים 
זמנית  בו  שחקנים  ארבעה  ישחקו  קבוצה  בכל  אחד.  כל 
ללא  ביניהם  להתחלף  השחקנים  יוכלו  מפגש  כל  ולאחר 

הגבלה. סה"כ יהיו  שישה שחקנים בקבוצה.
השחקנים  ישוו  יריבה,  קבוצה  מול  המפגש  סיום  לאחר 

תוצאות ושיטת הניקוד תהיה בצורה הבאה:
שיטת החישוב: טופ-בוטום, על כול ניצחון בבורד תקבל 

הקבוצה המנצחת 2 נקודות והמפסידה 0.
המפגש  בסוף  אחת.  נקודה  הקבוצות  שתי  יקבלו  שיווין  על 
התחרות  למנהל  הנקודות  ס"כ  חישוב  את  הקפטנים  ימסרו 
על  שתפורסם  ממוחשבת  רשימה  לפי  הבא  למפגש  ויעברו 

הלוח.
מקום ראשון ישחק עם מקום שני, שלישי נגד רביעי וכן 
אחרת  קבוצה  נגד  שחקה  כבר  וקבוצה  במידה  הלאה. 

המחשב ידלג מקום אחד בכדי שהנ"ל לא יפגשו שוב.
סדר  לפי  הקבוצות  ישחקו  האחרונים  הסיבובים  בשני 

הקבוצות.  בין  קודמים  למפגשים  חשיבות  ללא  הניקוד 
מקסימום  את  שצברה  הקבוצה  תנצח  התחרות  בסוף 

הנקודות. 
שאותה  רגילה  קבוצות  לתחרות  זהה  התחרות  סגנון 
אנחנו כבר מכירים. ההבדל היחיד הוא בצורה של ניקוד 
הניצחונות. בתחרות הזאת אין אף בורד משעמם וכמעט 
לקיחה  כל  הובלה,  כל  זהים.  בורדים  להיות  יכולים  ולא 
נוספת או טעות בהגנה, תעלה לקבוצה בטופ או בוטום 
ולכן צריך להילחם על כל לקיחה ולפעמים אף לסכן חוזים 

בשביל הסיכוי לקחת לקיחה נוספת ולנצח את הבורד.
 אני בטוח שתחרות מסוג זה תכניס הרבה עניין לפסטיבל 
ותמשוך אליה שחקנים טובים שהתחרות "לפי תארים" 

לא כל כך בנויה עבורם.

מקווה להשתתפות ערה מצדכם.
 

נתראה בפסטיבל
אסף לנגי

רכז הפסטיבל 2010

 BOARD A MATCH
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אליפות ישראל לזוגות מעורבים 442010
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון
במועדון חיפה כרמל

רח' מחניים, חיפה

במועדון אשדוד

רח' הרב שאולי 4

במתחם בי"ס ארזים

מועדון "ככר המדינה"

ויצמן 53, תל אביב

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה

שבת 6  במרץ 
שעה 09:30

שבת 6  במרץ 
שעה 09:30

שבת 6  במרץ 
שעה 09:30

משה מנור
054-6908800

מועדון:  04-8101027
מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר:

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 19-20 במרס.

המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

72.47גרנוט חני - צראף יהודה1

71.15חבקין רחל - לוי מיכאל2

68.38רינת יגאל - רינת דיאנה3

66.79אקמן טובה - בן עוזיון מרדכי4

66.54רואי ליליאנה - אלעד רונית5

66.44פובולוצקי נחום - שופמן דנה6

66.18כהן אורי - לידג'י איזי7

65.55רייטר אדם - גינוסר איתמר8

65.55ברימר אסף - הרפז אמיר8

65.45ממן גיא - ממן מתי10

65.40אדטו אבי - בראון גד11

64.98פוקס קנט - נוידרפר רמי12

64.73זיגמן ברכה - קופליוביץ חיה13

64.63זלקר יואל - חליו אליהו14

64.60יונקר מיכל - מעוז טטינה אסתר15

64.56רקובר יהודית - רוטמן צ'איקו16

64.46כרמי בלהה - סביר מוריס17

64.42שדה גילה - אקוני ארלט18

64.40סגל (כץ) מריאנה - פירני גד19

64.05חסין נטשה - רוזנפלד מאירה20

64.01כהן קוטי - לשד איתן21

63.90פישמן אדי - ברשוע רן22

63.63גדיש שי - לוין ויליאם23

63.43שפי חיה - זקהיים ירון24

63.25בארי מיכל - בארי רפי25

מוקדמות אליפות ישראל לסניוריםסימולטנית דרגות נמוכות ב-17 ינואר 2010
מחוז צפון - השתתפו 36 זוגות

נא"אשמותדרוג
84פודגור לאוניד – טל דן1.
72מנור משה – גלסר אנדרה2.
58שגיב סטלה – שגיב יהודה3.
58קפלן אהרון – ברב בנימין4.
47סוחר יצחק – פורמן יוסי5.

מחוז דרום, השתתפו 33 זוגות
נא"אשמותדרוג

61שטרית אבי – רפאלי דוד1.

42חכמי מיכל – מזמור צפורה2.

40פרי יהודית – פרי שלום3.

38צנטלר נילי – מישקין אריה4.

38חבקין רחל – רוטבלט מרטין5.

מחוז מרכז, השתתפו 51 זוגות
נא"אשמותדרוג

100אמודי גילה – זילגמן שלמה1.

81גרודצקי שולה – גולדברג כרמן2.

79.5שזיפי חנה – שחר לאה 3.

67.8אוציטל בוריס – קלר יצחק 4.

62מזרחי יפה – אורשטין מיכאל5.
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English
46

♠
♥
♦
♣

42
753
AQ543
T98

♠
♥
♦
♣

7
KQJ864
J62
Q63

 

Lead: ♥2. Declarer wins the jack with the ace and 
draws trumps in four rounds. Partner follows each 
time and I discard three small hearts. Declarer 
plays a diamond to the queen and a club. I show 
the count and to my surprise, declarer discards 
a diamond.
Here is the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

8653
2
9
AKJ7542

 

♠
♥
♦
♣

AKQJT9
AT9
KT87
- 

♠
♥
♦
♣

42
753
AQ543
T98

 ♠
♥
♦
♣

7
KQJ864
J62
Q63

 

I played like a calf. The diamonds were blocked 
and my only responsibility was to rise with the 
club queen. Of course, West could make the 
contract if after winning the diamond queen he 
had finessed the jack… but why should he?

Krzysztof Martens published 12 books – high level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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There is a saying, "to stare like a halfwit."
The opponents reached the heart game here in 
no time at all.

Both Vulnerable, Teams
West North East South

1♣ Pass
1♥ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

♠
♥
♦
♣

875
AT82
A9 
AJ98

♠
♥
♦
♣

QJT
43
Q7642
K75

 

Partner led the ♦5. Declarer won with the ace, 
following with the ten from his 

hand, and played 
a diamond from 

the dummy. On the 
first diamond trick I 
carefully played the 
♦7, indicating an odd 
number of cards. On 
the second diamond 
I followed with a 

sophisticated ♦4, 
showing values in both black suits 
(♦6 – values in spades only, ♦2 – in 
clubs).

The full hand was:

 ♠
♥
♦
♣

A63
6
KJ853
6432

 

♠
♥
♦
♣

K942
KQJ975
T
QT

♠
♥
♦
♣

875
AT82
A9 
AJ98

 ♠
♥
♦
♣

QJT
43
Q7642
K75

 

"Wake up and rise with the queen", I rebuke 
myself rather too late. Why?
Declarer discarded a club on the ♦9 and secured 
the contract regardless of the location of the club 
king and spade ace. Now the safe ruffing finesse 
in clubs brings the contract home.

Calf - Not a Fly

Take an active part in the game. I know how often 
we think that there is nothing we can do. Still, on 
many boards this is not true.
I opened a weak two in the first seat, and the 
bidding took off immediately:

E/W Vulnerable, Teams

West North East South
2♥

Dbl 3♣ Pass 5♣
5♠ 6♣ 6♠ Pass

Pass Pass

Krzysztof Martens

♠A63

Halfwit Calf
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