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לומדים ברידג‘
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שפר את הובלות הפתיחה שלך!

מוטי גלברד

אתה יושב במערב ומהלך ההכרזה הוא
North South

1NT
3NT Pass

מהו קלף ההובלה שלך נגד 3NT עם כל אחת מהידיים 
הבאות?

(1
♠
♥
♦
♣

96542
J4
KT83
Q5

2)
♠
♥
♦
♣

865
J843
QT82
K4

3)
♠
♥
♦
♣

JT
Q964
932
AK53

4)
♠
♥
♦
♣

JT94
62
AQ853
82

5)
♠
♥
♦
♣

986
AQ5
QT4
AQ62

6)
♠
♥
♦
♣

J5
K983
Q872
K64

תשובות
(1) 6♠. הובלה זו אינה נותנת כלום לכרוז, ומצייתת לכלל 
מסדרה  תמיד.  הארוכה  בסדרה   NT נגד  להוביל  שיש 
השני  בקלף  להוביל  מומלץ  מכובד  בה  שאין  גרועה 

מלמעלה.
עדיפה  מייג'ור  מרביעיית  הובלה  כלל  בדרך   .♦2  (2)
זה  במקרה  אבל  מינור,  מרביעיית  הובלה  על  במקצת 
איכות הסדרה היא גורם חשוב יותר. אם תוביל 3♥, אז 
בטוח  זה  אין   K או  Q עם שותפך  את  תמצא  אם  אפילו 
ב-♦   תוביל  אם  זאת,  לעומת  בסדרה.  לקיחה  שתבנה 
ותמצא את שותפך עם K ,A או J, תוכל לפתח במהרה 

שתי לקיחות.
איזו  השותף  עם  הסכם  כאן  נדרש   .(♣A (או   ♣K  (3)
הובלה  ואיזו  מעודד  מעודד/לא  איתות  מבקשת  הובלה 
הצצה  תיתן  המומלצת  ההובלה  מכובד.  זריקת  מבקשת 
לדומם עם אפשרות להמשיך ב-♣ או להחליף ל-♥ או ♠ 

בהתאם להרכב הקלפים בדומם ולאיתות השותף.
(4) 5♦. עקרונית יש להוביל בסדרה בת 5 קלפים. ייתכן 
כי הכרוז (או הדומם) יזכה בלקיחה הראשונה עם J♦ או 
K♦, אך כאשר שותפך יקבל את ההובלה ויחזור אליך ב-♦ 

הכרוז יהיה מרוצה פחות.
(5) 8♠ (או 9♠). בידך 14 נק"ג, ולכן לשותפך לכל היותר 
נקודה אחת. מטרתך היא לא לתת לקיחות במתנה, ולכן 
לא כדאי להוביל מתחת למכובדים שבידך. עליך להבין כי 
שותפך לא עומד לקבל את ההובלה, והוא לא יוכל לעזור 
לך. ההובלה המומלצת היא דווקא בסדרה החלשה ביותר 

שלך, בקלף השני מלמעלה.
(6) 3♥. לא זו בלבד שההובלה במייג'ור עדיפה נגד מהלך 
ההכרזה 3NT-1NT, הובלה מסדרה בראשות K עדיפה 
על הובלה מסדרה בראשות Q, כי גם אם כל המכובדים 
יזכה   K שה-  טוב  סיכוי  עדיין  יש  הכרוז  אצל  בסדרה 
הרביעי  בסיבוב  רק  יגיע  שתורה   Q -ה לעומת  בלקיחה, 

אם בכלל.

ציונים 
אם בחרת בכל 6 ההובלות המומלצות, נותר לי רק לקוות 

שכשאשחק נגדך לא אתה תהיה בהובלה. מעולה!
מאוד  יפה  מוביל  אתה  נכונות,  תשובות  ב-5  בחרת  אם 

.NT נגד
3-4 תשובות נכונות – בסדר, אבל יש מקום לשיפור.

פחות מזה – קרא את המאמר שוב, ונסה לתכנן יותר את 
ההובלות שלך בהתאם להכרזות!
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לומדים ברידג‘
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שפר את משחק היד עם שליט  

חיתוך בדומם לאחר הוצאת שליטים חלקית

מוטי גלברד

Dealer: N, None Vul, Lead: ♣Q

♠
♥
♦
♣

K83
A54
K62
AK53

♠
♥
♦
♣

AQT54
Q63
AQ54
6

North South
1♣ 1♠

2NT 3♣
3♠ 4NT
5♣ 6♠

Pass
בקונבנציה  שימוש  לאחר   6♠ לחוזה  הגיעו  צפון-דרום 
ב-♠.  ההתאמה  לגילוי   (3♣)  Checkback-Stayman

ההכרזה ♣5 הראתה 0 או 3 קלפי מפתח.

על פניו החוזה נראה טוב. הוא מתבצע אם K♥ נמצא אצל 
מזרח, או אם חלוקת ה-♦ היא 3-3.

קלף ההובלה Q♣ נלקח עם K♣ בדומם. הכרוז המשיך 
 .♥J-ב והמשיך   ♥K עם זכה  מערב  אבל   ,♥Q אל ב-4♥ 
 .♣K בדומם, וה-♥ השלישי הושלך על ♥A דרום זכה עם

כיצד נמשיך מנקודה זו?
תלויים  נהיה  שליטים,  של  סיבובים  שלושה  נמשוך  אם 

בכך שסדרת ה-♦ תהיה מחולקת 3-3 בין המתנגדים.
  ♠K-ו ♠A דרך זהירה ומוצלחת קצת יותר תהיה למשוך
בלבד, ואז לשחק שלושה סיבובי ♦. אם חלוקת ה-♦ היא 
3-3 זה לא ישנה דבר ונמשוך את השליט האחרון בלקיחה 
הבאה. המצב שאנו מקווים לו הוא שחלוקת ה-♦ היא 4-2, 
אך למזלנו הרביעייה ב-♦ נמצאת אצל אותו מגן המחזיק 
גם בשליט האחרון. כאשר אנו ממשיכים ב-♦ הרביעי הוא 
יכול רק לשרת לסדרה, ואנו חותכים בדומם, חוזרים ליד 
באמצעות חיתוך ♣, מושכים את השליט האחרון, והרי לנו 

12 לקיחות.
היד המלאה:

Dealer :N, None Vul, Lead :♣Q

 ♠
♥
♦
♣

K83
A54
K62
AK53

 

♠
♥
♦
♣

J92
KJT
J873
QJT

♠
♥
♦
♣

76
9872
T9
98742

 ♠
♥
♦
♣

AQT54
Q63
AQ54
6

 

ÆÆÆÏ†‰Ó˘¯‰‰†‰Á˙Ù
≤∞±∞†ıÈ˜≠˙ÈÓÂÏÁ†‰˘ÙÂÁ
ÔÓ¯·ÈÏ†‰¯Â‡ÈÏÂ†Ï‡ÂÓ˘†ÌÚ
Æ‰ÈË‡Â¯˜†¨‰È¯ËÒÂ‡†¨‰È¯ˆÈÈÂ˘†¨‰ÈÏËÈ‡

ÈË‡È¯„‡‰†ÌÈ·†˙Â‚ÂÚ˙†ËÈÈ˘
®ÔÂÂÈ†ÈÈ‡≠ÔÂÂÈ≠‰ÈË‡Â¯˜≠‰ÈÏËÈ‡©

∞≥≠π∞∑¥∑≥∏†∫Ò˜Ù†¨∞μ¥¥≠¥∞∂∏≥¥†∫ÔÂÙÏË†≠†Ë¯ÂÙÓ†Ë˜ÙÒÂ¯Ù†˙Ï·˜Ï

bridgeholidays@gmail.com

march copy.indd   7march copy.indd   7 3/7/2010   11:26:27 PM3/7/2010   11:26:27 PM



לומדים ברידג‘
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(א) יד שנייה – נמוך 

אלה  הן  הברידג'  במשחק  ביותר  הנפוצות  השגיאות 
כאשר  ללקיחה.  שני  המשחק  המגן  על-ידי  הנעשות 
אתם מגנים והכרוז מוביל קלף ראשון, יש לשקול בכובד 
ראש (אך רצוי תוך שמירה על טמפו) מה עליכם לשחק. 
לעתים קרובות שחקנים נעשים קצרי רוח, להוטים לזכות 
בלקיחה ומשחקים קלף בכיר. הם אמנם זוכים, אך ברוב 
המקרים גם מעניקים בכך לכרוז את יתרת הלקיחות ואת 

החוזה. 
הנה כמה דוגמאות שכיחות. בכולן אתם מערב והדומם 

הוא צפון:
K83

JT72A95
Q64

ללא  לשרת  עליכם  ה-4,  את  מידו  מוביל  הכרוז  כאשר 
בלקיחה  לשחק  חמורה  שגיאה  תהא  זו  ב-5.  היסוס 
הן  יזכה  דרום  זאת,  תעשו  אם   .A-ה את  הראשונה 
ב-К והן ב-Q. אם תניחו את ה-5, דרום יזכה ב-K, אך 
ב-3  שימשיך  לאחר  נוספת.  בלקיחה  לזכות  יצליח  לא 

מהדומם, תזכו בשתי לקיחות.

JT5
K932Q86

A74

כאשר הכרוז יוביל מידו את ה-4, עליכם לשרת ללקיחה 
זו ב-6. אם תזכו בלקיחה זו ב-Q, דרום יוכל לעקוף נגד 
יזכה  מזרח   ,6 תשחקו  אם  לקיחות.  בשתי  ויזכה   K-ה

 .Q-ואתם תזכו ב K-ב
איך אפשר לדעת כי ה-K בידי מזרח?

בידי   AK היו  אילו  הכרוז:  של  המשחק  מאופן  נובע  זה 
.Q-מהדומם כדי לעקוף נגד ה J דרום, הוא היה משחק

KJ75
Q932A86

T4
דרום מוביל T. עליכם לשחק את ה-6. יש סיכוי שהכרוז 

לא ינחש את המצב וכך תזכו בשתי לקיחות. 

אם תשחקו A בחוזה עם שליט, יהיה לכרוז רק מפסיד 
אחד.

J543
Q92K86

AT7

בשתי  תזכו  כך  ה-6.  את  לשחק  עליכם   .7 מוביל  דרום 
לקיחות: ה-Q וה-K. אם תזכו מיידית ב-K, דרום עלול לעקוף 

נגד ה-Q שבידי מזרח, ולהפסיד לקיחה אחת בלבד.
כלל: כאשר אתם היד השנייה, ברוב המקרים יהיה זה 

נכון לשחק קלף נמוך.
למרות האמור לעיל ישנם גם מצבים בהם עדיף לשחק 

ביד השנייה קלף בכיר.
כאשר הכרוז מוביל קלף זוטר לכיוון הדומם, כדאי לזכות 

בלקיחה זו במקרים הבאים:
1. זוהי הלקיחה המכשילה את החוזה.

להכשיל  מנת  על  ובטוחות  נוספות  לקיחות  בידכם   .2
את החוזה.

3. ישנו חשש שאם לא תזכו בלקיחה זו עכשיו, אתם 
עלולים לא לזכות בה לעולם.
Q5

K86
4

מהיד  ה-4  את  דרום יוביל  כאשר  שליט,  עם  במשחק 
 .K-ה את  לשחק  עליכם  שבדומם,   Q-ה לכיוון  הסגורה 
לא  עלולים  אתם  הראשונה  בלקיחה   K-ב תזכו  לא  אם 

לזכות בו לעולם.  
החלוקה יכולה להיות:

Q5
J10932K86

A74

J53
Q762

4

אפרים בריפמן

מפסיד רק לכרוז יהיה שליט
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זו  ה-4.  את  הדומם  לכיוון  הסגורה  מהיד  מוביל  דרום 
 .Q-בהחלט אינה שגיאה לשחק ביד השנייה את ה

אך לאמתו של דבר אין וודאות כי המשחק המוצע כאן נכון. 
אם, למשל, בידי דרום AK84, זוהי ההזדמנות היחידה 
שלכם לזכות ב-Q. אך אם בידו של הכרוז AT4, הזכייה 
ב-Q מעניקה לכרוז לקיחה מיותרת, מכיוון שבהזדמנות 
הקרובה הוא יעקוף נגד ה-K שבידי מזרח. כל עוד אינכם 
יודעים מהם הקלפים שבידי דרום, לא תמיד תעשו את 
להנחות  אמורים  לעיל  הסעיפים  שלושת  הנכון.  הדבר 

אתכם.

Q105
K42

3

המכשילה  היא הלקיחה   K-ה אם  ה-3.  את  דרום מוביל 
את החוזה, עליכם לזכות בו מיד. אחרת יש לשחק את 
ה-2. רבים הסיכויים כי הכרוז יעקוף אל ה-T בניסיון ללכוד 
את ה-J. ניתן לדעת בוודאות כי ה-J נמצא בידי השותף 
(מזרח). אילו היה ה-J בידי הכרוז, הוא היה משחק את 

.K-ועוקף נגד ה T-או את ה Q-ה

K43
A952

7

כאשר אתם היד השנייה, בידכם ה-A ובדומם ה-K, יהיה 
בדרך כלל נכון לשחק קלף קטן כאשר דרום ישחק קלף 
קטן לכיוון ה-K שבדומם. אך אם לקיחה זו מכשילה את 
סדרה  היריב  בידי  כי  המכרז  ממהלך  שידוע  או  החוזה, 
כל  להיעלם  עלולים  שעליה  ואיכותית  ארוכה  אחרת 

המפסידים שלו, יש לזכות ב-A מיד.

(ב) יד שנייה גבוה, או כיצד לנתק את התקשורת בין 
הכרוז והדומם

AT984
K75Q2

J63

AJT86
Q75K2

943

הוא  דרום   .NT הוא החוזה  שלפניכם  הדוגמאות  בשתי 
כניסה  אין  לכרוז  כי  נניח  במערב.  מגנים  ואתם  הכרוז 
תשחקו  אם   לקרות  עלול  מה  לב  שימו  לדומם.  צדדית 

את ה-2 כאשר דרום יתחיל עם ה-3.
.(Q-או את ב) K-דרום ישים את ה-8  ומזרח יזכה ב

לא  הוא  בסדרה  וימשיך  היד  את  יקבל  הכרוז  כאשר 
יתקשה לזכות בכל שאר הלקיחות.

לא  הראשונה,  הלקיחה  את  לעכב  מזרח  יחליט  אם  גם 
יוכל למנוע מדרום להיכנס לדומם. מדוע?

לעשות  שעליו  כל  הזאת,  בלקיחה  יזכה  שהכרוז  לאחר 
הוא לשחק קלף זוטר משתי הידיים!

נותר  הכרוז  ביד  אך  בלקיחה,  יזכו  אמנם   Q-ה או   K-ה
קלף נוסף שבעזרתו ייכנס לדומם ויממש את הסדרה.

(או   K-ה את  הראשונה  בלקיחה  לשחק  מערב  על  לכן 
ה-Q). רק כך יוכל לשבש את המעבר לדומם. 

הנה דוגמה של יד מלאה להמחשת הרעיון:

♠ 92
J83
AJ1085
974

♥
♦
♣

♠ J10864
A1054
Q3
32

♠ Q753
K7
K76
10865

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ AK
Q962
942
AKQJ

♥
♦
♣

שלכם  הפתיחה  הובלת   .3NT בחוזה הכרוז  הוא  דרום 
 .♠J –

בדומם נפרשת סדרה יפה, אך אין אליה כניסות נוספות 
הפתיחה,  בהובלת  זוכה  הכרוז  עצמה.  בסדרה  מלבד 

ומשחק 2♦. עליכם לשחק את ה-Q♦, יד שנייה גבוה!
כאן ייתכנו שני תרחישים:

1. הכרוז מניח לכם לזכות בלקיחה הנוכחית מתוך תקווה 
בסיבוב  שוב  לעקוף  מתכוון  KQx, והוא  שברשותכם 
הבא. אתם ממשיכים ב-♠. עכשיו זה רק עניין של זמן עד 

שהחוזה ייכשל.
כאשר השותף יזכה ב-K♦, תזכו בשלושה ספיידים, בשני 

דיאמונדים, בשני הארטים ובתוצאה נאה.
2. הכרוז לוקח את ה-Q♦ ב-A♦ וממשיך ב-♦.

מזרח (השותף) מעכב וזוכה רק בפעם השלישית וכמובן 
ממשיך ב-♠. כמה לקיחות לכרוז?

הפעם  קלאבים.  וארבעה  דיאמונדים  שני  ספיידים,  שני 
החוזה נכשל בלקיחה אחת.

הפך  כפולה),  (עקיפה  שגרתי  כמשחק  שהתחיל  מה 
למשחק מורכב עקב הגנה נכונה.
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פתרון לחידת חודש פברואר
(1)

 ♠
♥
♦
♣

 KT3
 KJ954
 AT7
 J5

 

♠
♥
♦
♣

 76
 AT863
 KQ2
 T74

♠
♥
♦
♣

 954
 
 J9653
 A9862

 ♠
♥
♦
♣

 AQJ82
 Q72
 84
 KQ3

 

♥T,♥8 = 10   ♥A = 5   ♥6,♥3 = 3   ♦K = 1

קרוב לוודאי שבידו של מזרח יש חוסר ב-♥. חשוב להעניק 
שעליה  הסדרה  את  לכרוז  להגביה  בלי   ♥ חיתוך  לשותף 
להמשיך  לשותף  מאותת   ♥T מפסידים.  להיעלם  עלולים 

בסדרה הגבוהה – ♦.

(2)
 ♠

♥
♦
♣

 AT75
 653
 AKJ64
 5

 

♠
♥
♦
♣

 82
 A872
 T95
 J963

♠
♥
♦
♣

 63
 KJT
 Q832
 T742

 ♠
♥
♦
♣

 KQJ94
 Q94
 7
 AKQ8

 

♥2 = 10   ♥A = 5   

 .A-לכאורה מסוכן מאד להוביל במשחק עם שליט מתחת ל
אך לאור הכרזות המתנגדים אין בכך שום סיכון. השותף 
יודע ש-A♥ ברשותכם ואתם יודעים ש-K♥ בידו. מדוע עדיף 
להוביל ב-♥ נמוך במקום ב-A? אם Q♥ בצפון, תמיד תזכו 
בשלוש לקיחות, אבל אם Q♥ בדרום ניתן ללכוד אותה רק 

באמצעות הובלה ב-2♥.

(3)
 ♠

♥
♦
♣

 KQJ83
 J7
 764
 853

 

♠
♥
♦
♣

 T762
 AT5
 QT3
 A96

♠
♥
♦
♣

 95
 KQ986432
 82
 4

 ♠
♥
♦
♣

 A4
 
 AKJ95
 KQJT72

 

♠ = 10   ♣A = 7   ♥A = 3   

הכרזת דרום מצביעה על סדרה ארוכה ב-♣  והעדפה ל-♦ 
שיש  להניח  סביר  לכן  ב-♥,  קצר  שהוא  ברור   .♠ פני  על 
הקשר  את  לנתק  כדי   ♠ להוביל  מומלץ   .♠ קלפי  שני  לו 
המבצע  אם  לעבוד  יכולה   ♣A-ב הובלה  לדומם.  היד  בין 
מתכוון לחתוך ♦ בדומם, אולם לאור המכרז סביר שהובלת 

♠ יעילה יותר.

(4)
 ♠

♥
♦
♣

 3
 54
 KJ963
 AQT83

 

♠
♥
♦
♣

 654
 KJT72
 A82
 75

♠
♥
♦
♣

 QT987
 A863
 74
 64

 ♠
♥
♦
♣

 AKJ2
 Q9
 QT5
 KJ92

 

♥ = 10   ♠ = 5   ♦2 = 4   ♦A = 1   

מסדרות  באחת  חולשה  בגלל   3NT לשחק  סירב  דרום 
המייג'ור. רוב הסיכויים הם שסדרה זו היא ♥. אמנם ישנה 
חלשה,  ה-♠  סדרת  ודווקא   ♥AQ דרום  שבידי  אפשרות 
אבל הסבירות שלה פחותה בהרבה. אם מזרח קצר ב-♦ 
אפשר אולי לארגן חיתוך על-ידי הובלה ב-♦. הסיכוי לכך 

קלוש אבל אפשרי.

העולם�שייך�לותיקים...
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(5)
 ♠

♥
♦
♣

 3
 AK872
 Q5
 KQ987

 

♠
♥
♦
♣

 KQJ6
 64
 KJ96
 T43

♠
♥
♦
♣

 T
 QT95
 A8732
 652

 ♠
♥
♦
♣

 A987542
 J3
 T4
 AJ

 

♦ = 10   ♥ = 6   ♣ = 2   

מהלך המכרז מצביע על 7 קלפי ♠ לפחות בידי דרום ועל 
חלוקה של 5-5 או 6-5 אצל צפון. הובלה ב-♥ תהיה יעילה 
רק בתנאי שלמזרח AK או AQ. סביר יותר שיימצאו אצל 
בשנת  שוחקה  זו  חלוקה  ב-♦.  בכירים  קלפים  השותף 
בניטו  היה  הכרוז  וישראל.  איטליה  נבחרות  בין   1975
גארוצו. מערב הוביל ♥ והחוזה בוצע. מספר מומחים טענו 
אז שלא מספיק להוביל ♦, אלא צריך להכריז Dbl מעניש 
ולהוביל ♦. עם זאת, לא רבים מעזים להכפיל את גארוצו 

האגדי ☺.

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

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

בצוות�המוביל:
מדריך�ורופא

�8ימים�-�לדורדון�והפירנאים:�יציאה��22.4.10בהדרכת�דר'�אבי�בר-איל
�10ימים�-�לצפון�יוון�הירוקה:�יציאה��23.4.10בהדרכת�שמעון�דיגה
�8ימים�-�מסתרי�דרום�איטליה:�יציאה��6.5.10בהדרכת�עמוס�גולדבלט
�10ימים�-�טיול�עומק�לאנדלוסיה:�יציאה��6.5.10בהדרכת�צוות�בריזהב

�8ימים�-�טיול�עומק�לרומניה:�יציאה��20.5.10בהדרכת�ליאור�בר
�8ימים�-�לפרובנס�והריווירה:��30.5.10בהדרכת�אבי�סופר

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
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∞μ∞≠∂μμ∞∞∂∞†Ï·Ï†‰ÈÏË†¨∞μ∞≠∂μμ∞∞μ∞†„¯·Ï‚†ÈËÂÓ†∫˙ÂÓÊ‰Ï

°˘„Á°˘„Á
°ÂÏ†ÂÈÎÈÁ˘†¯ÙÒ‰

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

ÆÈ˙Â¯Á˙†Â‡
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עיקרון "פח הזבל" והכרזות מיוחדות

עקרון "פח הזבל"

של  הראשונים  בצעדים  לדון  התחלנו  הקודם  במאמר 
שיטת "2 על 1". במסגרת זו בדקנו את הכרזתו השנייה 
בגובה  הפותח  מצד  ההכרזות  שרוב  ראינו  הפותח.  של 
דורשות  ו/או  המינימום  מעל  תוספות  עם  יד  מראות   3
סדרה טובה. כיצד נכריז עם ידיים שאינן יכולות להכריז 
כך מכיוון שאין בהן תוספות? עם ידיים שאין בהן עוצרים 
בסדרות שלא הוכרזו כדי להכריז 2NT? עם ידיים שבהן 

הסדרות אינן טובות? 

בכל המצבים שבהם אין לפותח הכרזה נכונה המתארת 
קלפים.   5 עם  אפילו  סדרתו  על  יחזור  הוא  ידו,  את 

למשל:
North South

1♠ 2♦
2♠

North South
1♥ 2♣
2♥

אני מכנה הכרזה זו בשם ”פח זבל“. מדובר לרוב על יד 
יותר  או  אחת  עקב  אחרת  להכריז  יכולה  שאינה  חלשה 

מהסיבות הבאות:

(א) כוח בלתי מספיק (12-14 נקודות);

(ב) היעדר עוצר (או עוצרים) בסדרות שלא הוכרזו;

(ג) סדרה חלשה (או סדרות חלשות) ביותר (נדיר).

דוגמאות
1) North

♠
♥
♦
♣

KQ2
AJT86
53
Q32

North South
1♥ 2♣
2♥!

אינה  שידו  (מכיוון  במשיב  לתמוך  יכול  אינו  הפותח 
 2NT להכריז  או  והחלוקה)  הכוח  מבחינת  מתאימה 

(מכיוון שאין עוצר ב-♦), לכן הכרזתו השנייה היא ♥2.
2) North

♠
♥
♦
♣

AT876
A3
J
K5432

North South
1♠ 2♦
2♠!

מכיוון  ה-♣  סדרת  את  להראות  הפותח  של  ביכולתו  אין 
שאין בידו 15 נקודות, לכן הכרזתו השנייה היא ♠2.

3) North
♠
♥
♦
♣

AQ82
KJT83
Q2
JT

North South
1♥ 2♣
2♥!

זו  שהכרזה  מכיוון   2♠ להכריז  הפותח  של  ביכולתו  אין 
מתארת 15+ נקודות. ההכרזה השנייה הנכונה היא ♥2!

לאלדד גינוסר

ÌÈ˙¯Î·†ÛÏÂ‚Â†ß‚„È¯·ÌÈ˙¯Î·†ÛÏÂ‚Â†ß‚„È¯·
≤∞±∞†È‡Ó†π≠±¥
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¨ÛÏÂ‚Â†ß‚„È¯·†·ÏÂ˘Ó†ÔÂ˘ÙÂ†‰Â˘‡¯Ï
Ò˜ÂÏ†‰„†ÌÈ·ÎÂÎ†‰˘ÈÓÁ†ÔÂÏÓ†¨Creta Maris†≠†ÒÈ¯Ó†‰Ë¯˜†ÔÂÏÓ·

Æ˙Â„ÚÒÓ†˘˘†ÔÎÂ†ÌÈÂ˘†ÌÈÏÂÙÈËÂ†‡ÙÒ†¨˙ÂÎÈ¯·†Â·Â†ÌÈ‰†˙Ù˘†ÏÚ†Ì˜ÂÓÓ†ÔÂÏÓ‰

ÆÌÈÏÈÁ˙ÓÏ†ß‚„È¯·†È¯ÂÚ˘†Ô˙ÈÈ†¨ß‚„È¯··†ÈÓÂ‡ÏÈ·†ÔÓ‡†¨È‚Ï†ÛÒ‡
ÆÌÈÈ¯‰ˆ‰†¯Á‡†ÌÂÈ†ÏÎ·†˙ÂÈÂ¯Á˙Â†ÌÈÓ„˜˙ÓÏ†˙Â‡ˆ¯‰

ÆÌÈÏÈÁ˙ÓÏ†ÛÏÂ‚†È¯ÂÚ˘†Ô˙ÈÈ†¨ÛÏÂ‚‰†È¯ÂÓ†È¯ÈÎ·Ó†¨‚¯·„ÏÂ‚†„Â„
ÆÌÂÈ†ÏÎ†ÛÏÂ‚†˙ÂÈÂ¯Á˙

ÆÆÆ„ÂÚÂ†¯˜ÂÙ†¨˘·†˘˘†¨˙ÂÈÂ¯Á˙†ÂÎ¯ÚÈ†ÌÈ·¯Ú·

ÆÔÂÏÓ‰†˙È·Ï†˙Â¯·Ú‰Â†ÔÂÈÒÙ†ÈˆÁ†¨®˙ÂÏÈÏ†μ©†‰ÈÏ†¨‰ÒÈË†ÏÏÂÎ†¯ÈÁÓ‰

È‚ÂÊ†¯„Á·†Ì„‡Ï†Â¯ÂÈ†∑¥π
ß‚„È¯·‰†˙ÂÈÂ¯Á˙†¯Â·Ú†ÌÂÏ˘˙†¨‰¯ÊÁÂ†ÛÏÂ‚‰†˘¯‚ÓÏ†˙ÂÚÈÒ†¨Green fee†∫¯ÈÁÓ·†ÏÂÏÎ†‡Ï

Ï·‚ÂÓ†˙ÂÓÂ˜Ó‰†¯ÙÒÓ

·Ï˘Ó‰†„ÁÂÈÓÂ†È„ÂÁÈÈ†ÔÂ˘ÙÂ

ÌÈ˙¯Î·†ÛÏÂ‚Â†ß‚„È¯·
·Ï˘Ó‰†„ÁÂÈÓÂ†È„ÂÁÈÈ†ÔÂ˘ÙÂ

ÌÈ˙¯Î·†ÛÏÂ‚Â†ß‚„È¯·
≤∞±∞†È‡Ó†π≠±¥

natsanatsa@gmail.com†¨∞μ¥≠∑≥μ¥≤≥π†‰„ÚÒ†ÈÏË†¨†lengy2@gmail.com†¨∞μ¥≠¥∏∑±≥≥∂†È‚Ï†ÛÒ‡†∫‰Ó˘¯‰Ïnatsanatsa@gmail.com†¨∞μ¥≠∑≥μ¥≤≥π†‰„ÚÒ†ÈÏË†¨†lengy2@gmail.com†¨∞μ¥≠¥∏∑±≥≥∂†È‚Ï†ÛÒ‡†∫‰Ó˘¯‰Ï
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4) North
♠
♥
♦
♣

K7
KQT632
A2
843

North South
1♥ 2♦
2♥!

בה  שיש  זו  יד  עם  גם   .2♦ הכריז  והשותף   ,1♥ פתחנו 
 6 הראינו  לא  עדיין  זה  בשלב  אך   ,2♥ נכריז   ♥ קלפי   6

קלפים!
חזרה על סדרתנו בגובה 2 כברירת מחדל והכרזת "פח 
זבל" מאפשרת לנו להישאר נמוך בלי לתת לשותף תיאור 
לא מדויק של ידנו. עם זאת, עדיין נותרה עבודה רבה כדי 

לתאר את ידנו, כפי שנראה בהמשך.
הכרזות מיוחדות של הפותח

תמיכה במינור לגובה 4 
הכרזה זו מתארת יד עם 5 קלפים בדיוק במייג'ור, קובעת 

סדרה ומבקשת מהשותף להראות קונטרולים. 

דוגמה
5) North

♠
♥
♦
♣

AQ875
Q2
AJT76
A

North South
1♠ 2♦
4♦!

יד זו מתאימה כדי להתחיל בירור לקראת סלם ב-♦ (ואולי 
אף יותר). אם לשותף קונטרול ב-♥, הוא יכריז ♥4. 

 3NT-קפיצה ל
הכרזה זו מתארת 15-17 נקודות עם סינגלטון בסדרת 
טובה  לא  לרוב  תהיה  הרביעייה   .(5-4-3-1) השותף 

מאחר שבחרנו לא להכריזה. 
דוגמה

6) North
♠
♥
♦
♣

AJ6
AK873
Q
QT32

North South
1♥ 2♦

3NT!

קפיצה לגובה 4 בסדרה שלנו
הכרזה זו מתארת יד שהיא מינימלית ביותר, אך יש בה 

סדרת מייג'ור ארוכה וטובה בת 7-8 קלפים. 

דוגמה
7) North

♠
♥
♦
♣

AKJT8765
K3
3
54

North South
1♠ 2♣
4♠!

יד זו קרובה מאוד לפתיחה של ♠4, אך עקב נוכחותו של 
 ,1♠ לפתוח  היא  המומלצת  הדרך  מדיי.  חזקה  היא   ♥K

ולאחר התשובה ♣2 להכריז ♠4.

קפיצה לגובה 4 בסדרה חדשה - ספלינטר
הכרזה זו מתארת קוצר (בודד או חוסר) בסדרה המוכרזת 
עם תמיכה של 4 קלפים לפחות בסדרת השותף. מספר 
הנקודות הוא 12 לפחות, אולם כאשר סדרת השותף היא 

מינור, הכרזה זו מראה קצת יותר (14+ נקודות).

דוגמאות
8) North

♠
♥
♦
♣

AJ875
KQ87
3
KT7

North South
1♠ 2♥
4♦!

9) North
♠
♥
♦
♣

KJ872
AK3
AT72
2

North South
1♠ 2♦
4♣!

±≤ ±≤
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דן†אילת†DLX†ודן†פנורמה†™™™™™
μ≥†באפריל†עד†±†במאי†∞±∞≥

™°„·Ï·†¶πμ∞≠Ó†ÏÁ‰†˙ÂÏÈÏ†≥≠Ï†ÁÂ¯È‡†˙ÂÏÈ·Á
È‚ÂÊ†¯„Á·†Ì„‡Ï†¯ÈÁÓ‰™

∫˙ÂÈˆ¯‡†˙ÂÈÂ¯Á˙
˙Èˆ¯‡†˙ÈËÏÂÓÈÒ†˙Â¯Á˙

≤∞∫≥∞†ß‡†ÌÂÈ†≤μØ¥

TOP BO†˙ÏÈ‡†Ô„†ÚÈ·‚
ÔÂ˘‡¯†·Â·ÈÒ†T.B†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†≤∞∫≥∞†ß„†ÌÂÈ ≤∏Ø¥
È˘†·Â·ÈÒ†T.B†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∂∫≥∞†ß‰†ÌÂÈ†≤πØ¥

IMP†≠ÛÂÒ†ÌÈ†ÚÈ·‚
ÔÂ˘‡¯†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∂∫≥∞†ßÂ†ÌÂÈ†≥∞Ø¥
È˘†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∞∫≥∞†ß˘†ÌÂÈ†±Øμ

 

∫˙ÂÈÓÂ˜Ó†˙ÂÈÂ¯Á˙
ÔÂ˘‡¯†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†≤∞∫≥∞†ß·†ÌÂÈ†≤∂Ø¥

È˘†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∂∫≥∞†ß‚†ÌÂÈ†≤∑Ø¥

Ï·ÈËÒÙ‰†ÈÙ˙˙˘ÓÏ†˙Â„ÁÂÈÓ†˙Â·Ë‰
ÚÈ˜¯‡†˙ÂÒÈË·†Ï·ÈËÒÙ‰†ÈÙ˙˙˘ÓÏ††„ÁÂÈÓ†¯ÈÁÓ

e-dan club†≠Ï†ÌÈÓ˘¯Ï†˙Â„ÁÂÈÓ†˙Â·Ë‰

ÆÔ„†˙ÂÂÏÓ†˙˘¯†Ï˘†˙Â·Ë‰‰†ÔÂ„ÚÂÓ

˙‚ÂÒÓ†‰˜Â˙Ó†‰Ú˘

‰‚ÂÚÂ†‰Ù˜

®˙ÈÎ˙Ï†ÍÂÙÎ©†·¯Ú†˙ÁÂ¯‡

ÆÈÚÈ·¯†ÌÂÈ·†¯È˘Ú†„Â·ÈÎ†ÌÚ†‰ÁÈ˙Ù†ÏÈÈË˜Â˜

ÆÌÈ„Â˜È¯†˙ÂÚÙÂ‰†¨·¯Ú†˙ÁÂ¯‡†¨¯‡ÂÙÓ†‰Ï‡‚†Û˘

¨ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜Ó‰†˙˘ÂÏ˘Ï†ÌÈÚÈ·‚
¨ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜ÓÏ†ÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÒ¯Ù

˙ÂÈˆ¯‡†ÔÓ‡†˙Â„Â˜

∫˙ÂÈˆ¯‡‰†˙ÂÈÂ¯Á˙Ï†˙ÂÙ˙˙˘‰†ÈÓ„
·˘ÂÓÏ†¶∂μ

∫˙ÂÈÓÂ˜Ó‰†˙ÂÈÂ¯Á˙Ï†˙ÂÙ˙˙˘‰†ÈÓ„
ÔÂÏÓ‰†ÈÁ¯Â‡Ï†ÌÈÁ†¨·˘ÂÓÏ†¶≥∞

050-7470016
daganbridge@hotmail.com

קי†דגן
¨
ניהול†ארגון†והזמנות∫†ג

ÈÚÈ˘˙‰ÈÚÈ˘˙‰

±≤ ±≤
°ÏÂ„‚·Â†≠†˙¯ÊÂÁ†‰ÁÏˆ‰‰

Æ≤∞±∞†ÈÂÏÈ·‰Â†ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙÏ†ÌÎ˙‡†‰ÈÓÊÓ†Ô„†˙ÂÂÏÓ†˙˘¯
∫˘ÙÂ‰†˙ÂÂÏÓ·†ÌÈ˜ÂÈÙÂ†ÍÏÓ‰†„ÈÎ†˙ÂÁÂ¯‡†¨˙Â·ÈÒÓ†¨ß‚„È¯·

°ÏÂ„‚·Â†≠†˙¯ÊÂÁ†‰ÁÏˆ‰‰
Æ≤∞±∞†ÈÂÏÈ·‰Â†ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙÏ†ÌÎ˙‡†‰ÈÓÊÓ†Ô„†˙ÂÂÏÓ†˙˘¯
∫˘ÙÂ‰†˙ÂÂÏÓ·†ÌÈ˜ÂÈÙÂ†ÍÏÓ‰†„ÈÎ†˙ÂÁÂ¯‡†¨˙Â·ÈÒÓ†¨ß‚„È¯·
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תשובות  של  נכבד  מספר  קיבלתי  פברואר  חודש  במשך 
האחרון.  בביטאון  שהוצגו  ההכרזה  לבעיות  מהקוראים 
פסטיבל  למרות  להשיב  זמן  שמצאתם  כך  על  תודה 

הברידג‘ שכנראה העסיק אתכם! 
שמריהו  מכפר  אילת  ורוחמה  תקווה  מפתח  אראל  יוני 
באפריל.  למומחים  מצטרפים  והם  בתשובותיהם,  בלטו 
כל הכבוד! בסוף המדור מופיעות 4 בעיות ההכרזה של 

אפריל. מחכה לתשובותיכם.

יד מס' 1
N/S :פגיעות ;IMP :שיטת חישוב

South
♠
♥
♦
♣

AT32
43
T87
KQJ6

West North East South
1NT 2♦ 2♠

Pass 3♦ Pass ?

3♠=10 3♥=9 Pass=8 5♦=7 4♦=3 3NT=2
 5-5 חלוקה  מראה   2♦ קפלטי  קונבנציית  לפי  דורון: 

במייג'ורים. (באביב אפשר גם עם 5-4  או 4-4).
♠2 מראה עוצר ב-♠ ומן הסתם חושף בעיה ב-♥. המשך 
ההכרזה אינו קל לדרום, ואמנם ניתן לראות זאת גם לפי 

ריבוי התשובות השונות שהציעו המומחים.
♠3 (19% מהמומחים) ♥3 (23% מהמומחים)

המסר  אך  שונות,  האלה  ההכרזות  שתי  אמנם  דורון: 
שלהן זהה: שותפי היקר, אני נותן לך צ'אנס אחרון להכריז 

.3NT
שהמצב  לשותף  להדגיש  ניתן  כך  כי   3♠ העדפתי  אישית 

ב-♠ בסדר ואילו ב-♥ רצוי שלא יצפה אף לפירור של כוח.
אף מומחה לא הסביר מדוע בחר ב-♥3 ולא ב-♠3 או להיפך, 

.3NT-אבל הרוב (42%) מעוניין לתת הזדמנות ל
לבדוק  מנסה  אני  ולכן  מאוזנת,  היד   .3♥ בראל:  מיכאל 

3NT ואיני מתלהב מ-♦5.
מתעניין  הסתם  ומן  עוצר,  מראה   .3♠ הרבסט:  אופיר 

.3NT בעוצר ב-♥ בשביל

שללתי  גמישה.  ההכרזה  את  משאיר   .3♠ אופיר:  גלעד 
כוח ב-♥ לחלוטין. דורון: אוהב את ה- "לחלוטין", כי אולי  

♥3 אמור להפגין חצי עוצר?
ישראל ידלין: ♠3. הזדמנות אחרונה לפני שחוצים את קו 

3NT. כמובן שאני שולל עוצר ב-♥.
כלשהי  העדפה  עם  ב-♠  קונטרול  מראה   .3♠ שוורץ:  רון 

.3NT ל-♦. עדיין השותף יכול להכריז

Pass (27% מהמומחים) 
דורון: המפלגה הגדולה ביותר אומרת "עד כאן" (אבל לא 

.( יכולה להרכיב קואליציה 
יניב זק, אמיר לוין, יוסי אנגל, דנה ונגה טל: אין עוצר 

ב-♥ . מוותרים על משחק מלא. הסיכוי ל-♦5 אפסי.
רון שגב: יד בעייתית (כאילו שהשאר לא). כדי לבצע ♦5 
אני  עכשיו  תודה,  רון  תודה  דורון:  תפירה.  מכונת  צריך 
סוג  אינה  תפירה  שמכונת  שלי  לתלמידים  להסביר  צריך 

של קונבנציה.

♦5 (23% מהמומחים) 
בני ליבסטר: למה לא הכרזנו Dbl אחרי ♦2 כדי להציע 

עונשין על אחת מסדרות המייג'ור לפחות?
דורון: אנחנו פגיעים והם לא! הרי אם אין לשותף כוח ב-♥ 

לא תרצה להעניש ♥2, ואם יש לו תשחק 3NT. לא?
הכרזת ♦3 מעידה ככל הנראה על סדרה טובה ועל היעדר 

Kx,Axx,AKQxx,xxx עוצר ב-♥. גם אם לשותף יש
דווקא  לו  יש  ואם  דורון:   .3NT-מ יותר  טוב  יהיה   5♦

xx,QTx,AKQxx,Axx, אז מדוע לא תתייעץ איתו?
הסבירות  ולכן  ב-♥,  מבוזבז  כוח  אין  לשותף  צדיק:  ארז 

שברשותו A♣ גבוהה ויש סיכוי טוב לבצע ♦5.
לילו פופלילוב: אין לי ציפיות גדולות לעמוד בחוזה, אבל 

עלינו להכריז משחק מלא, בייחוד בתחרות קבוצות.
רון פכטמן: איני יודע למה לא בחרתי להתחיל ב-Dbl כדי 

להעניש אותם. (דורון: ראה תשובה בסעיף "ליבסטר".)
לשותף אין עוצר ב-♥. הסיכוי שנבצע 11 לקיחות ב-♦5 אינו 

רע, ואם ניפול.. טוב נו...לא פעם ראשונה ולא אחרונה.
♦4 (4% מהמומחים) 

מכריז  היה  אחרת  ב-♥,  עוצר  אין  לשותף  גלברד:  מוטי 
.NT

מבחינתך  שלך.  להכרזה  סימפטיה  לי  יש  מוטי,  דורון: 
עם  ל-♦5.  השותף  את  מזמין  ואתה  מהפרק,  ירד   3NT

זאת, כמעט ולא עברת את אחוז החסימה. ☺

לדורון ידלין

גמישה ההכרזה את משאיר
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3NT (4% מהמומחים) 
יוסי רול: כבר שללתי עוצר ב-♥. לא? 

ועוד  לשותפך?  היגיון  מבחני  עושה  אתה  דורון: 
לברקת?!

יד מס' 2
שיטת חישוב: TB; פגיעות: אין

South
♠
♥
♦
♣

96
KJ5
J87642
KQ

West North East South
2♥ Dbl 3♥ ?

3NT=10    Dbl=6     4♦=3     Pass=2
הכרזת  אינה   3♥ חלשה.  פתיחה  היא   2♥ דורון: 
על  יותר  להקשות  שמטרתה  הכרזה  אלא  ל-♥4,  הזמנה 

היריבים.
3NT (64% מהמומחים) 

מיכאל בראל: יש לי נקודות, עוצרים ומקור ללקיחות - אז 
.3NT זה נראה כמו

אופיר הרבסט: נראה שיש יותר מדיי מפסידים למשחק 
ב-♦.

אמיר לוין: מכריז מה שנראה לי שאבצע. דורון: בהחלט 
מחשבה בריאה. אוי ואבוי אם זה היה הפוך! ☺

עם   Pass להכריז לעצמי  להרשות  יכול  איני  צדיק:  ארז 
היד הזאת. Dbl? לא נראה לי. מה אכריז על ♠3 (הכמעט 

ודאי) של השותף?
אלדד גינוסר: אין לי ברירה אחרת.

יוסי רול: זה רק משחק...ועוד טופ-בוטום.
רון פכטמן: בהחלט ייתכן ש-♦5 הוא החוזה המנצח, אבל 

☺ .3NT איני יכול לעמוד בפיתוי של הכרזת
רון שוורץ: שיטת החישוב, הכוח המבוזבז ב-♥  והחורים 

הקטנים מזהירים כאן ש-♦5 או ♦6 גבוהים מדיי.
Dbl (23% מהמומחים) 

(סביר   4♣ להכריז  יכול  השותף   Dbl הכרזת  על  דורון: 
לא  זה  אבל   ,3NT של  סופי  חוזה  ימנע  וזה  למדיי) 
מפריע למומחים הבאים שבין כה וכה אינם "מתלהבים" 

 .3NT-מ
בני ליבסטר: מראה ערכים ולרוב שולל סדרת ♠.  נראה 

כי הסיכוי שהחוזים 3NT או ♦5 יבוצעו הוא נמוך.
לוטן פישר: הכרזה קשה מאוד. אכריז Dbl שכמובן ישלול 
השותף  ואם   4♦ אכריז   ,4♣ יכריז  השותף  אם   .♠ סדרת 

.3NT יכריז ♠3, אכריז

♦4 (9% מהמומחים) 
דורון: אודי, אני מניח ש-♦4 היא המלצתך לקוראים, אבל 
בלי   3NT מכריז  אתה  בשולחן  אותך,  מכיר  שאני  כפי 

להניד עפעף.
אודי פרידלנדר: אמנם מפתה מאוד להכריז 3NT, אבל 

מול ♥ בודד אצל השותף הסיכוי שהחוזה יתבצע נמוך.
אני   .♦ קלפי   10 של  התאמה  יש  כנראה  ברקת:  אילן 

מתחרה על המשחק החלקי.

Pass (5% מהמומחים)
אסף לנגי: לא ייאמן, עם 10 נקודות אחרי Dbl מהשותף 
אני מכריז Pass. אני מניח שלשותף יש לכל היותר קלף 
בודד ב-♥, והדבר עלול לגרום לו להיות אגרסיבי בהכרזת 
Dbl, לכן אני נזהר. אם יכריז Dbl נוסף, אשאיר לעונשין 
 Pass-בשמחה. אני בטוח שלא אקבל נקודות רבות על ה

הזה, אבל כך אני מרגיש.

דורון: אסף, אתה ענק בחיזוי. ☺

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

South
♠
♥
♦
♣

6
9
A432
J975432

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

3♣ = 10    Pass = 7
דורון: ♦2 מראה מייג'ורים לפי שיטת קפלטי. כל הכרזות 

ה-Dbl - בורדו יחוויר לעומתם.
♣3 (64% מהמומחים) 

דורון: להציל או לא להציל? זו השאלה!
להראות  העדיפה  שהדרך  נלמד  מתי  בראל:  מיכאל 

מייג'ורים היא באמצעות ♣2 ולא באמצעות ♦2?
יניב זק: מה זה הסיוט הזה? 

מוטי גלברד: אינני מבין מדוע לא הכרזתי ♣3 בהזדמנות 
הראשונה? 

אותך  "להציל"  ינסה  שהשותף  הסכנה  בגלל  אולי  דורון: 
עם חלוקה 5-6-1-1?! ואופס אנחנו ב-♥3!

חוץ מזה, קודם טובעים ואחר-כך מצילים, לא?
אודי פרידלנדר: עם המזל שלי, השותף יהיה void ב-♣ 
והעונש על ♥2 יהיה דווקא קטן יותר. לכן אני מחפש את 

קליש... מה שהוא יבחר להכריז יהיה כנראה מוצלח.
 - כאלה?)   (יש  קליש  את  מכירים  שלא  לקוראים  דורון: 

קליש הוא שחקן חיפאי עם המון מזל.  
הרבה  רע  יהיה  הוא  אבל  רע...  נראה  המצב  לוין:  אמיר 

יותר ב-♥2 מאשר ב-♣3. 
יוסי אנגל: אני מקווה שהשותף לא ינסה "להציל" אותי. 

אילן ברקת: מצב לא נעים, כי לפעמים השותף כלל אינו 
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רוצה שתחבוש את כובע המציל הלאומי.
שיקולים  מתוך  פועלים  שאינם  מומחים  גם  ישנם  דורון: 

ברידג'יסטיים. ☺
יוסי רול: בחיים לא אתן לשותף לסבול ב-♥2.

מעדיף  אני  טוב  כשותף  אבל  בצרה,  אנחנו  פכטמן:  רון 
ליפול בעצמי מאשר להשאיר את הסבל לשותף. ☺

נורא,  (לא  הבא.  למשחק  ועוברים  משלמים 800  יאללה, 
בטח יש ליריבים משחק מלא כלשהו.) 

Pass (36% מהמומחים) 
 Pass-דורון: הטענה המרכזית של המומחים המצדדים ב
היא שהשותף הכריז ♥2 לכן חלוקתו היא 6-5, מאחר שעם 
5-5 היה מכריז Rdbl. זה נכון, אבל בל נשכח שלפעמים 
מכריזים ♦2 גם עם חלוקה 5-4, לכן אל לנו לבנות על כך 

שמובטחת לנו שישיית קלפי ♥.  
היעדר  הראה  כבר  שלנו  הראשון   Pass-ה ליבסטר:  בני 

העדפה לאחד המייג'ורים. כנראה שהשותף מראה 6-5 
את  "אציל"  לא  מה-♠).  יותר  הרבה  טובה   ♥ סדרת  (או 

השותף אם לא ביקש זאת. 
המצב.  את  להציל  יכול  שאני  לי  נראה  לא  צדיק:  ארז 
ולכן   ,(Rdbl להכריז  יכול  היה  (אחרת   ♥ מעדיף  השותף 
בהחלט ייתכן מצב שהוא מחזיק 6-4 או 7-4 במייג'ורים. 

על כן איני מוצא שום סיבה לעלות לגובה 3.
לוטן פישר: אני סומך על השותף. אילו המייג'ורים שלו היו 
5-5 בלבד, הוא היה יכול להכריז Rdbl כדי שאני אבחר, 
ואז ככל הנראה הייתי מכריז את ה-♣. עכשיו כנראה יש 
לו 6 קלפי ♥. בכל מקרה אתן לשותף לשחק ביד הנחמדה 

הזאת.
לילו פופלילוב: אני מדמיין שני תרחישים שונים לתגובות 
בסדרה!  קלפים  יאמר: "7   ,Pass אכריז אם  שותפי;  של 
ל-10  זקוק  אתה  אותה?  להכריז  כדי  מספיק  לא  זה 
קלפים?!". אם אכריז ♣3, יאמר: "איך אתה מעז להכריז 
 6-5 לי  שיש  יודע  אתה  כאשר  כזאת  "יפהפייה"  שביעיה 
 - הראשונה  באפשרות  בחרתי  לבסוף  במייג'ורים?!". 

לפחות לא אני אסבול בביצוע החוזה. ☺
רון שגב: בהצלחה שותף! לא אמשיך להסתבך בהכרזה 

בגובה 3 עם סדרה חלשה מאוד.

יד מס' 4
E/W :פגיעות ;TB :שיטת חישוב

South
♠
♥
♦
♣

K5
J65
QT87
AT62

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

Pass = 10  4NT = 8  4♠ = 3  Dbl = 2

.Michaels Cuebid דורון: ♥2 הוא
Pass (45% מהמומחים) 

גלעד אופיר: דורון, התשת אותי! להקריב או לא להקריב? 
זו השאלה. אני בוחר בהגנה.

דורון: יפה גלעד! עליך לדעת שההגנה הטובה ביותר היא 
ההתשה. ☺

הקודם  בסיבוב   4♣ להכריז  אמור  הייתי  גינוסר:  אלדד 
ולהעביר את ההחלטה לשותף. כעת אכריז Pass. יש לנו 

סיכוי לא רע להפיל אותם. 
יוסי אנגל: ברור שהשותף חלש יחסית. האם להקריב או 
לנסות להכשיל את החוזה? ההחזקה הטובה בכל הסדרות 
שיש  מכיוון  להשתולל  צורך  אין  זו:  לשאלה  מענה  נותנת 

סיכוי שהחוזה יוכשל.
דנה ונגה טל: כנראה שלא נבצע 5 במינור (השותף אינו 
עדיף  לכן   ,4♥ להכשיל  רע  לא  סיכוי  גם  ויש  מדיי),  חזק 

.TB בייחוד בשיטת חישוב  Pass להכריז
אנחנו  אבל  לבצע,  יכולים  הם  מה  מושג  לי  אין  רול:  יוסי 

כנראה נשלם 300.
4NT (41% מהמומחים) 

המצדדים  כל  דעות  את  בקצרה  מתאר  אילן  דורון: 
.4NT-ב

אף  ואולי  זולה,  הקרבה  נראית  במינור  הרבסט:  5  אילן 
נבצע זאת.

♠4 (9% מהמומחים) 
לאחר  נראית.  שהיא  מכפי  קשה  יד  פרידלנדר:  אודי 
שהראיתי העדפה לסדרות המיינור אני נותן סיכוי להתאמה 
של 7 קלפים בייחוד לאור העובדה שהדאבלטון ב-♠ מכיל 

.K-את ה
לוטן פישר: מראה לשותף תמונה דאבלטון בספייד. הוא 
יודע שמדובר בדאבלטון כי תחילה העדפתי מיינורים. איני 

רואה לקיחות רבות בהגנה ואני רוצה לשחק את היד.

הכרזתכם  במיעוט  היותכם  אף  על  ולוטן,  אודי  דורון: 
 2NT שהכרזת  לוודא  רק  צריך  בהחלט.  אינטליגנטית 
גם  להתפרש  יכולה  ואינה  ב-♠  התאמה  בוודאות  שוללת 

כהכרזת הזמנה עם התאמה ב-♠.
Dbl (5% מהמומחים) 

אסף לנגי: איני יודע מי נגד מי כאן, אבל נראה לי שאני 
יפלו  לא  הם  אמנם  טובה.  תוצאה  לקבל  כדי   200 צריך 
יותר מפעם אחת (אם בכלל), אבל אני יורה Dbl ומקווה 

לפגוע.

היחיד  אתה  בפועל  כי  כולם  על  נצחק  בוא  אסף,  דורון: 
שקיבל Top!  ♥4 צנח וההקרבה לא השתלמה.
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טבלת הציונים והדירוג
מצטבר מרץ 4 3 2 1 שם

114 38 4NT 3♣ 3NT 3♥ מיכאל בראל
112 37 Pass 3♣ 3NT 5♦ רון פכטמן
111 38 4NT 3♣ 3NT 3♥ אילן הרבסט
110 30 Pass Pass Dbl 5♦ בני ליבסטר
110 36 4NT Pass 3NT 3♠ רון שוורץ
110 34 Pass Pass 3NT 5♦ ארז צדיק
110 33 4NT 3♣ Dbl Pass יניב זק
109 32 4NT 3♣ 3NT 4♦ מוטי גלברד
107 34 4NT 3♣ Dbl 3♠ ישראל ידלין
107 37 Pass Pass 3NT 3♠ גלעד אופיר
103 34 Pass Pass 3NT 5♦ לילו פופלילוב
103 39 4NT 3♣ 3NT 3♠ אופיר הרבסט
102 24 4♠ Pass Dbl Pass לוטן פישר
101 38 Pass 3♣ 3NT Pass דנה ונוגה טל
101 25 4♠ 3♣ 4♦ 3♥ אהוד פרידלנדר
101 36 Pass Pass 3NT 3♥ אלדד גינוסר
101 38 Pass 3♣ 3NT Pass יוסי אנגל
97 32 Pass 3♣ 4♦ 3♥ אילן ברקת
96 32 Pass 3♣ 3NT 3NT יוסי רול
94 37 4NT 3♣ 3NT Pass אמיר לוין
94 30 4NT Pass Dbl Pass רון שגב
93 21 Dbl 3♣ Pass 5♦ אסף לנגי

ברכות לאופיר הרבסט על התוצאה הגבוהה ביותר החודש (39) ולמיכאל בראל על ההובלה בדירוג המצטבר.
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בעיות הכרזה לירחון אפריל 2010

יד מס' 1:
E/W :פגיעות ;IMP :שיטת חישוב

♠
♥
♦
♣

AK96
Q5
J973
AT6

West North East South
1NT Pass

2♦ Dbl (1) 2♥ (2) Pass (3)
3♥ Pass 4♥ ? (4)

(1) אורך וכוח ב-♦.
(2) 3 קלפים ב-♥.

(3) אולי זו שטות, אבל לא הכרזת ♦3 כדי להסתיר 
התאמה (שאולי תדרבן אותם להכריז משחק מלא).

(4) אכלת אותה - הם הכריזו. מה עכשיו?

יד מס' 2:
שיטת חישוב: IMP; פגיעות: כולם

♠
♥
♦
♣

J652
KJ874
A
K65

West North East South
1♥

Pass 2♥ Pass Pass
Dbl Rdbl 3♣ ?

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

♠
♥
♦
♣

Q9
KQJ963
AKQ4
A

West North East South
Pass Pass 2♣

Pass 2♦ (1) Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 4♣ (2)
Pass 4♦ (2) Pass ?

(1) 4 נקודות או יותר.
(2) מראה קונטרול.

יד מס' 4:
שיטת חישוב   TB; פגיעות:  כולם

♠
♥
♦
♣

964
AK8754
973
A

West North East South
3NT (1) 4♠ ?

מסדרות  באחת  ”סגורים“  קלפים    8 או   7  (1)
המינור.

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

חופשת�הברידג'�היוקרתית�באירופה
מלון�רויאל�המלכותי,�דוביל�-�צרפת

�28-14ביולי�2010

חבילות�נופש��12-6לילות

אל�תחמיצו!

דניאלה�בירמן����03-6058355רותי�ליברמן�054-4556111

חוויה�תיירותית�יחידה�מסוגה�על�חופי�נורמנדי�המטריפים,
לחובבי�ברידג'�בכל�הרמות!
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רם סופר

במהלך פסטיבל הברידג' פורסמו ארבעה ביטאונים מיוחדים שבהם 
כיסינו את כל התחרויות המרכזיות בפסטיבל פרט לתחרות הקבוצות 

הפתוחה.
מוקדמות  של  בשיטה  האחרונות  בשנתיים  כמו  נערכה  זו  תחרות 
שוויצריות וגמר בשיטת המפסיד יוצא. השנה הונהג חידוש חשוב 
(ביוזמת רכז הפסטיבל אסף לנגי) כאשר מפגש הגמר שודר ישירות 
שודרו  מהם  שבאחד  מסכים  שני  עם  נפרד  חדר   – בברידג'-רמה 
תמונות מהשולחן עם מצלמת טלוויזיה, ובשני שודר מהלך המשחק 
מאתר BBO. היה לי הכבוד להנחות את האירוע, וברצוני להודות 
ליניב זק על פרשנותו המאלפת ולמספר שחקנים בכירים שהיו בקהל 

ותרמו לדיון מהידע ומהמומחיות שלהם.
הגמר  בחצי  משתתפות  שלוש  נקבעו  התחרות  של  הראשון  ביום 
"ההזדמנות  תחרות  דרך  הגיעה  והרביעית  נוק-אאוט,  מפגשי  דרך 
הקבוצה  דווקא  זכתה  הקודמות  בשנתיים  השוויצרית.  השנייה" 
שהגיעה משם, ולכן אתאר בכמה מילים את ההתרחשויות בתחרות 
"ההזדמנות השנייה" שבה בלטו השנה הקבוצות הצעירות. קבוצת 
פישר שזכתה בפסטיבל 2009 איבדה את דרור פדון לקבוצת ברג 
(נבחרת בתי-הספר). היא כללה שני זוגות מנבחרת הצעירים (פישר-

נבחרת  אותה  של  השלישי  הזוג  כאשר  שוורץ-אסרף)  טרנובסקי, 
(ארגלזי-אלון בירמן) שיתף פעולה עם דוד בירמן-אלטשולר. קבוצת 
האחרון  בסיבוב  הובסה  אבל  הסוף,  לפני  אחד  סיבוב  הובילה  ברג 
של  בהפרש  הקדימה  בירמן  קבוצת   .21:9 בירמן  קבוצת  על-ידי 
VP אחד את קבוצת פישר והבטיחה את מקומה בין 4 המאושרות 
ביחד עם קבוצות זק (נבחרת ישראל הפתוחה) המועמדת לניצחון, 
ברקת ואנגל. כפי שאנו רואים הקבוצות הישראליות שלטו בתחרות 
השנה, ודחקו קבוצות חזקות למדי מהולנד, שוודיה, אוסטריה ועוד 

למקומות נמוכים יותר.
בשלב חצי הגמר ניהלה קבוצת יניב זק (מיכאל בראל, אילן ואופיר 
עם  צמוד  מאבק  הפייבוריטית  פכטמן)  גינוסר-רון  אלדד  הרבסט, 
קבוצת יוסי אנגל (אורי גלבוע, גלעד אופיר-ניר גרינברג) שלבסוף 
הוכרע לטובתה בהפרש קטן 16:27. המפגש המקביל בין קבוצות 
היה  לוינגר)  אסי  לוין,  אמיר  לנגי,  אסף  רול,  (יוסי  וברקת  בירמן 
אמור להיות שקול "על הנייר", אבל קבוצת בירמן פתחה בסערה 
הנה  הוכרע.  והמפגש   (!)  0:66 הובילה  כבר  חלוקות   9 ולאחר 

דוגמה מעניינת.

Board 2, Dealer E, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

74
AQT9653
A
983

 

♠
♥
♦
♣

8532
74
JT965
J2

♠
♥
♦
♣

AQJT6
-
Q8743
K76

 ♠
♥
♦
♣

K9
KJ82
K2
AQT54

 

West North East South
ארגלזי לנגי א. בירמן לוין

1♠ Dbl
3♠ 4♥ 4♠ Dbl

Pass 5♥ Pass Pass
Pass

West North East South
ברקת ד. בירמן רול אלטשולר

1♠ Dbl
3♠ 4♥ 4♠ Pass

Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6♥ Pass Pass
Pass

על אף ידם הטובה לא יכלו שני השחקנים שישבו בצפון 
ששני  (כמובן  מ-♥4.  יותר  הראשון  בסיבוב  להכריז 
הכרזת המפתח הייתה  היוו בעיה.)  ב-♠  המפסידים 
♠4. לפי הסכם  של גלעד אלטשולר לאחר   Pass-ה

פסטיבל 2010 – תחרות הקבוצות הפתוחה
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השותפות זהו Forcing Pass לאחר שהזוג הכריז 
משחק מלא פגיע והכרזת המתנגדים לא הייתה חזקה. 
דוד בירמן סמך על שותפו שתהיה לו יד טובה מהמינימום 
 4NT עם קונטרול ב-♠, שאל לקלפי מפתח באמצעות 
מוצלחות  עקיפות  לאחר  שבוצע  הסלם  את  והכריז 

(.♦K אחד מידו הושלך על ♣) .בסדרות השחורות
חלוקות  כרגיל 20  שכלל  המסקרן  הגמר  למפגש  הגענו 
בשתי מחציות. במחצית הראשונה בלטו שלוש חלוקות 
מאתגרות שבהן הכרוזים היו צריכים להתעלות כדי לבצע 

את החוזה.
Board 2, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AT5
AQ8542
5
J83

 

♠
♥
♦
♣

J863
KT9
T83
T72

♠
♥
♦
♣

-
J63
AQ962
AK965

 ♠
♥
♦
♣

KQ9742
7
KJ74
Q4

 

West North East South
אילן הרבסט ד. בירמן אופיר הרבסט אלטשולר

1♦ 1♠
Pass 2♦ 3♣ 3♠
Pass 4♠ Pass Pass
Pass

המינור  בסדרות  מהירות  לקיחות  ב-3  התחילה  ההגנה 
בדומם  זכה  אלטשולר  גלעד  שלישי.  ב-♣  והמשיכה 
והשליך ♦. לאחר מכן הוא שיחק A♥, חתך ♥ ובדק את 
המצב בשליט על-ידי K♠. עכשיו הוא היה יכול לעקוף אל 
 ♦J אך זה לא עזר לו כי לא נשאר במה לחתוך את T-ה

והחוזה נפל פעם אחת.

לאחר  חוזה  באותו  גינוסר  אלדד  שיחק  השני  בשולחן 
בסדרות   5-5 מזרח  הראה  (שבו  דומה  הכרזה  מהלך 
ובלקיחה  השליטים  הוצאת  את  דחה  אלדד  המינור). 
השביעית שיחק K♦ וחתך ♦ בדומם כאשר מזרח משרת. 
אילו היה משחק עכשיו ♥ שלישי וחותך בידו, היה מקבל 
ספירה מלאה של ידו של מזרח (0-3-5-5), ואז היה נותר 
לו רק לשחק ♠ אל ה-T ולתבוע את השאר עם רווח של 
 ♠A מחשבה  לאחר  אלדד  שיחק  זה  במקום   .IMP  12

מהדומם ואף קבוצה לא זכתה בנקודות.

Board 6, Dealer E, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

KJ72
542
82
8743

 

♠
♥
♦
♣

AQT84
KJ6
95
T62

♠
♥
♦
♣

95
QT93
AKJ7643
-

 ♠
♥
♦
♣

63
A87
QT
AKQJ95

 

West North East South
אילן הרבסט ד. בירמן אופיר הרבסט אלטשולר

1♦ 2♣
2♠ 3♣ 3♦ Pass
5♦ Pass Pass Pass

ולתמוך  הפגיעות  מצב  את  לנצל  החליט  בירמן  דוד 
 3♦ החופשית  ההכרזה  לאחר  חלשה.  יד  עם  בשותפו 
שאין  והעריך  טובה  סדרה  שלשותפו  הרבסט  אילן  ידע 
לו עוצר ב-♣. הקפיצה הנועזת במקצת ל-♦5 הביאה את 
השותפות לחוזה מעולה, אולם אופיר הרבסט לא ניחש 
העקיפה  ה-♦ והחליט לעקוף ל-J. לאחר שגם  את מצב 
ב-♠ נכשלה הייתה לצפון-דרום סיבה טובה להיות מרוצים 

עם תוצאה של 100+.
West North East South
ארגלזי פכטמן א. בירמן גינוסר

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

מכך  כתוצאה  בצפון.   Pass להכריז  פכטמן  בחר  כאן 
ההכרזה ♦3 הייתה מאולצת. ארגלזי לא ידע על איכות 
על-ידי   3NT לכיוון  מהלך  לבצע  וניסה  מזרח  של  ה-♦ 
הכרזת ♥3. לצערו, שותפו "לקח אותו ברצינות", חיפש 

סלם ב-♥ (!) ולא נטש את ההכרזה לפני גובה 5.
החוזה בהתאמה 4-3 היה רחוק מלהיות אלגנטי. הכרוז 
חתך את הובלת ה-♣ ושיחק שני סיבובי שליטים. לו עיכב 
דרום פעמיים היה מצבו חסר תקווה, אבל גינוסר בדרום 
קלפי   4 שלמערב  במזרח  בירמן  אלון  כמו  בדיוק  חשב 
שנחתך  נוסף  ב-♣  והמשיך  השנייה  בפעם   A-ב זכה   ,♥
בדומם. עכשיו משך אלירן A♦, נכנס לידו עם A♠ ושיחק 
K♥. למזלו התחלקו השליטים 3-3 ונותר לו רק לנחש נכון 
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את מצב ה-♦ כדי לבצע את החוזה היומרני עם לקיחה 
הפכו   +680 !!!J-ל שיחק  ו...  חשב  עצר,  אלירן  עודפת. 
ל- 500- עם IMP 9 מפתיעים ביותר לטובת קבוצת זק.

Board 9, Dealer N, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

KQ8764
AK4
K8
AK

 

♠
♥
♦
♣

T
J9732
A542
J82

♠
♥
♦
♣

3
QT865
Q93
QT75

 ♠
♥
♦
♣

AJ952
-
JT76
9643

 

West North East South
אילן הרבסט ד. בירמן אופיר הרבסט אלטשולר

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

הכרזת הספלינטר ♥4 של דרום הובילה את צפון לסלם. 
 .♦J -ו ♦K גם ביצועו של חוזה זה היה תלוי בניחוש בין
לאחר ש“ניקה“ את הסדרות האחרות שיחק דוד בירמן ♦  
אל ה-K וביצע את החוזה. בשולחן השני ניסה רון פכטמן 
להריץ J♦ ונפל. קבוצת בירמן זכתה ב-IMP 14 והשוותה 

את התוצאה בתום המחצית הראשונה ל- 19:19.
בזמן ההפסקה בין המחציות סיפר לי דוד על מה התבסס 
מהר  הוביל  במזרח  הרבסט  אופיר  המוצלח.  הניחוש 
יחסית ב-♥ נמוך. במהלך המשחק גילה הכרוז שהיה לו 
QT75♣. דוד העריך שאילו היה לו גם A♦ בלי Q♦ היה 
מסדרה   ♥ בהובלת  במקום  התקפית   ♣ בהובלת  בוחר 
שאין בה רצף של מכובדים, והדומם הראה בה קוצר, או 
לכל הפחות היה שוקל את בחירת ההובלה שלו במשך 

זמן רב יותר.
במחצית  נמשך  הקבוצות  שתי  בין  הצמוד  המאבק 
בשתי   IMP  8 אוספת  בירמן  קבוצת  כאשר  השנייה, 
ידיים של משחק חלקי (שבאחת מהן בחר אחד הזוגות 
לפני  חלוקות  ארבע  נק').  עם 22   3NT לשחק היריבים 
הסיום הובילה קבוצת בירמן 21:29, ואז באו התפתחויות 

דרמטיות.

Board 17, Dealer N, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

T92
-
AK86
QJ9865

 

♠
♥
♦
♣

J64
AKQJ
Q72
AK4

♠
♥
♦
♣

Q875
8743
J93
T7

 ♠
♥
♦
♣

AK3
T9652
T54
32

 

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן אלטשולר

1♣ Pass 1♥
1NT 2♣ Pass Pass
Dbl Pass 2♠ Pass

Pass Pass

אלדד גינוסר העריך נכון ש-20 הנק' שלו אינן כה חזקות 
בהכרזה  והסתפק  הכריזו,  המתנגדים  ששני  לאחר 
התחלתית 1NT ובחוזה סופי ♠2 ששוחק על-ידי שותפו 

והוכשל כצפוי פעם אחת.

West North East South
ארגלזי אופיר הרבסט א. בירמן אילן הרבסט

1♣ Pass 1♦
2♦! 2NT Pass 3♣

3NT!! Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

מהלך ההכרזה הזה דורש כמה הסברים. ♦1 היה טרנספר 
לטענת  רבה).  לפופולריות  הזוכה  חדשנית  (שיטה  ל-♥ 
 .Cuebid אלירן הוא איבד ריכוז וחשב לרגע ש-♦2 הוא
 2NT ב-♦. הכרזת Overcall לאמתו של דבר זה הראה
חלשה  יד  תיארה  דהיינו   ,Bad-Good הייתה  צפון  של 
יחסית המעוניינת להתחרות לגובה 3. אלירן שהבין את 
הטעות שביצע בהכרזתו הקודמת התקשה להשלים עם 
הרבסט  אילן   .3NT על והימר  בחוזה  המתנגדים  זכיית 
הביע את דעתו על ההכרזה הזאת עם Dbl, והכרוז זכה 
היה  מהקוראים  אחד  שכל  לקיחות  שש  באותן  בדיוק 
זוכה בהן. עם הדומם האומלל הזה לא היה מה לעשות. 
עלתה  וקבוצתם  נקודות  ב-500  זכו  הרבסט  האחים 

ליתרון 29:31.
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Board 18, Dealer E, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

9432
QJ
KQJ7
K53

 

♠
♥
♦
♣

A8
T876542
2
T74

♠
♥
♦
♣

KQ5
K9
T964
AQ98

 ♠
♥
♦
♣

JT76
A3
A853
J62

 

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן אלטשולר

1♣ Pass
2♥ Pass Pass Pass

West North East South
ארגלזי אופיר הרבסט א. בירמן אילן הרבסט

1♣ Pass
1♥ Pass 1NT Pass

4♥!!! Pass Pass Pass

אלירן ארגלזי הרגיש שקבוצתו בפיגור וחיפש swing מיידי. 
יד זו סיפקה הזדמנות מעולה והוא בחר ב-Overbid של 
♥4 שהכריע את גורל התחרות. בניגוד לחלוקה הקודמת 
הפליא הדומם להביא 0 נק' מול הסינגלטון ב-♦ ובעזרת 
בשולחן  כאשר  לקיחות   10 בוצעו  ב-♣  מוצלחת  עקיפה 
השני הסתפקו מזרח-מערב בהכרזה מפוכחת יותר של 
♥2. שתי החלוקות האחרונות היו משחקים מלאים קלים 
הזדמנות  קבוצה  לאף  נתנו  לא  והן  ולביצוע,  להכרזה 
להרוויח נקודות. התוצאה הסופית הייתה 31:35 לזכות 
של  הפתוחה  הקבוצות  תחרות  אלופת  בירמן,  קבוצת 

פסטיבל 2010.

בהמשך היום התייצבו 22 זוגות בכירים לתחרות הזמנה 
שיינמן  שוורץ-רמי  אדריאן  היו  המנצחים  בינלאומית. 
שהקדימו בהפרש זעיר את אילן הרבסט-רוני בר. חברות 
זכו  לויט  פורת  פופלילוב-רותי  מתלידה  הנשים  נבחרת 
שוורץ-ערן  רון  הצעירים  נבחרת  וחברי  השלישי,  במקום 
בתחרות  לממוצע.  הקרובה  התוצאה  בפרס  זכו  אסרף 
אחד  זכה  הפסטיבל  את  שנעלה  במחוזות  הסימולטנית 
במקום  פדון  דרור  הפתוחה,  הזוגות  תחרות  ממנצחי 
ראשון נוסף, והפעם בהרכב משפחתי עם אביו יניב פדון 
פישר.  מינזלי–לוטן  אאידה  הזוג  עם  צמוד  קרב  לאחר 
לאחור  הספירה  ומתחילה  ה-44,  הפסטיבל  ונשלם  תם 

לקראת הפסטיבל ה-45.
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®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˙

הקבוצה המנצחת בפסטיבל 2010: 
(מימין) אלון בירמן, דוד בירמן, גלעד 

אלטשולר, אלירן ארגלזי.
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ומשחקי  ישראל  אליפות 
המבחן לצעירים

רם סופר

בירחון פברואר נסקר גמר אליפות ישראל לצעירים. 
כעבור זמן קצר נערכה תחרות מבחן לקביעת נבחרות 

ישראל הצעירות לשנת 2010.

בתחרות  השתתפו  גיל 20)  (עד  בתי-הספר  בקטגוריית 
עם  טושר  גרסטנר-אור  גל  היו  המנצחים  זוגות.  שישה 
הסתפקו  דמתי-פדון  לצעירים  ישראל  אלופי   .VP  349
מיוחס-לזר  והזוג   ,VP  342 עם  השני  במקום  הפעם 
הבנות  זוג  את  גם  לציין  יש   .VP  334 עם  שלישי  סיים 
לוי-אסולין, שהן חברות נבחרת ישראל לנשים לאליפות 

אירופה הקרובה.

בפעולה  ראשונים  שסיימו  הזוגות  שני  את  כעת  נראה 
כשהם מכריזים סלם.

Dealer North, Vul E/W 
♠
♥
♦
♣

KJT6
K
AQJ93
KT9

♠
♥
♦
♣

94
AQJ643
K87
AQ

North South
טושר גרסטנר
1♦ 1♥
1♠ 2♣
3♦ 4♦
4♥ 5♣
6♦ Pass

North South
פדון דמתי
1♦ 1♥
1♠ 2♣
2♦ 2♥
3♣ 3♦
3♥ 4♣

4NT 5♦
6♦ Pass

המשוחק  ב-♦  הנכון  לסלם  להגיע  השכילו  הזוגות  שני 
דרום),  על-ידי  המשוחק  ב-♥  לסלם  (ולא  צפון  על-ידי 
ארבע  מערב.  על-ידי  מסוכנת   ♠ מהובלת  להימנע  ובכך 
כאשר  השולחנות,  בשני  זהות  היו  הראשונות  ההכרזות 
ב-4th Suit Forcing. טושר העדיף כאן  משתמש  דרום 
להכריז ♦3 כדי להראות יד טובה (17נק') .לאחר ששותפו 
צפון   .Cuebid הסכים על שליט ♦ בוצעו שתי הכרזות 
הסיק שלשותפו יד טובה, אך חסר לו קונטרול ב-♠ והבין 

ש-A♠ יהיה המפסיד היחיד.
בשולחן השני העדיף פדון הכרזה צנועה יותר של ♦2 ובכך 
יותר.  רבות   Cuebid הכרזות ואפשר  הכרזה  מרחב  חסך 
בהמשך הספיק צפון לשאול לקלפי מפתח, (התשובה ♦5 
היה  מה  ברור  לא  כי  אף  שיטתם),  לפי   3 או   0 הראתה 
חסרים).  אסים  שני  (שמשמעה   5♥ תשובה  לאחר  עושה 
סדרת  על  וסומך   Pass מכריז  אז  היה  הוא  הנראה  ככל 
ה-♥ של שותפו. ודאי שבעיות הכרזה דומות ילובנו באימוני 

הנבחרות, הנערכים באופן סדיר כמעט אחת לשבוע.
בחלוקה הבאה הגיעו שני הזוגות המנצחים למשחקים 

מלאים קשים לביצוע ,אך זכו לעזרה קלה מההגנה.
Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AKQT
AK3
K62
A32

 

♠
♥
♦
♣

J62
JT642
Q95
T6

♠
♥
♦
♣

97
Q85
AT3
QJ875

 ♠
♥
♦
♣

8543
97
J874
K94

 

North South
טושר גרסטנר
2♣ 2♦

2NT 3♣
3NT Pass
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North South
פדון דמתי
2♣ 2♦

2NT 3♣
3♦ 3♥
3♠ 4♠

Pass

השתמשו  נק'.  עם 23   2♣ חזקה   פתיחה  לאחר 
 3♣  .Puppet Stayman בקונבנציה הזוגות  שני 
או  במייג'ור  חמישייה  להראות  מהשותף  ביקש 
העריך  טושר  במייג'ור.  רביעייה  עם   3♦ להכריז 
והחליט   3NT של  למשחק  יותר  תתאים  שהיד 
המנוסה  פדון  אצל  ב-♠.  הרביעייה  את  להסתיר 
יותר לא היו "קיצורי דרך". הוא הכריז כנדרש ♦3 

ולאחר מכן מצאה השותפות את ההתאמה ב-♠.
בפועל שני החוזים היו בעייתיים. נגד 3NT הוביל 
בלבד  לקיחות   8 לכרוז  יש  לכאורה   .♣7 מזרח 
אבל  ב-♦,  תשיעית  לקיחה  לפתח  אפשרות  ואין 
טושר זכה מייד ב-A♣  ושיחק ארבעה סיבובי ♠. 
למזרח שלא ידע על קלפי ה-♥ הטובים של שותפו 
הייתה בעיית השלכה קשה. הוא לא הרשה לעצמו 
 .♦ שני  והשליך  הגנה,  ללא   ♥Q את  להשאיר 
 A-עכשיו שיחק הכרוז ♦, מזרח נאלץ לשחק את ה

שנשאר בודד והכרוז קיבל לקיחה תשיעית.
יותר  קל  היה  לא   4♠ בחוזה  פדון  דרור  של  מצבו 
ב-  עין  חדי  פרשנים  כמה   .♣Q-ב הובלה  לאחר 
לבצע  ניתן  כי  הבחינו   Bridge Base Online
 AK את החוזה על-ידי אלימינציה חלקית: לשחק
לחתוך  מכן  ולאחר  ו-♣)   ♥  ,♠) סדרות  בשלוש 
הזוכה  המתנגד  כאשר  ב-♣,  היד  את  ולמסור   ♥
חיתוך  לתת  או  ה-♦  את  לפתוח  חייב  בלקיחה 
והשלכה. אבל דרור לא היה יכול לראות את קלפי 
יותר:  הגיוני  משחק  בקו  בחר  והוא  המתנגדים 
הוצאת שליטים ולאחר מכן ♦ אל ה-J בתקווה ש- 

Q♦ או לחילופין A♦ יימצאו ביד הנכונה.

שלוש  להפסיד  עליו  היה  הקלפים  שחולקו  כפי 
התמידה  ולא  "נרדמה"  ההגנה  אבל   ,♦ לקיחות 
הכרוז  הספיק  דבר  של  בסופו  וכך  ה-♣,  בסדרת 
בדומם  הרביעי  ה-♦  על  מידו  מפסיד   ♣ להשליך 

ולבצע את חוזהו.

נאחל לנבחרותינו הצלחה רבה, קודם כול בתחרות 
שתתקיים  העולם  באליפות  מכן  ולאחר  בהולנד 

בפילדלפיה בחודש אוקטובר.

אלון לזר (ימין) ומושיקו מיוחס מול אור טושר וגל גרסטנר. 

.BBO-גל גרסטנר (דומם) ואור טושר מול הילה לוי ועדי אסולין. אייל ארז משדר ב

אלופי הארץ לצעירים דרור פדון (שמאל) ואושרי דמתי מול ומשיקו מיוחס-
.BBO-אלון לזר. לוטן פישר משדר ב
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גלעד אופיר
Board 4, Dealer West, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

7653
AKJ53
A
T93

 

♠
♥
♦
♣

AQJT8
7
QT8653
J

♠
♥
♦
♣

42
982
K2
AKQ542

 ♠
♥
♦
♣

K9
QT64
J974
876

 

West North East South
גלעד אופיר  אולגה הרטמן

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

Pass Pass

היד שוחקה במושב השני של תחרות הזוגות המרכזית.
הכרזת  על   Dbl להכריז  היטיבה  הרטמן  אולגה  שותפתי 
♥3 של המתנגדים. לאחר שהם הגיעו לחוזה ♠4 הובלתי 
ב-A♦ והמשכתי ב-♥ נמוך מתחת ל-AK מאחר שבטחתי 
ב-♦  חזרה  היסוס  וללא   ♥Q-ב זכתה  אולגה  בשותפתי. 

לחיתוך. בסופו של דבר נפל הכרוז בחוזה פעם אחת.

יוסי אנגל

Board 5, Dealer North, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

2
K72
AK98732
KJ

 

♠
♥
♦
♣

T985
A6
J4
A8543

♠
♥
♦
♣

K7
QJT854
QT65
Q

 ♠
♥
♦
♣

AQJ643
93
-
T9762

 

West North East South
דוד בירנבך יוסי אנגל שולמית שנפ רז'אן מולכו

1♦ 2♥ 2♠
3♥ 3NT Pass Pass

Pass

יד זו שוחקה במושב 
השני של תחרות הזוגות 

.TB המעורבים
לאחר התערבות המתנגדים 
לחוזה  צפון-דרום  הגיעו 
אלגנטי  נראה  שלא   3NT
אם  נופל   4♠ גם  כי  (אם 
חיתוך  את  מוצאת  ההגנה 
הובילה  מזרח  ה-♣). 
 A-ב זכה  שותפה   .♥Q-ב
מיד  זכיתי  ב-♥.  והמשיך 
הבא  והקלף   ,(6-2 מתחלקת  הסדרה  ההכרזה  (לפי   K-ב
 A-ב מיד  זכה  מערב  נפלה.   Q-ה למזלי   !♣K היה  שלי 
ושיחק ♦. זכיתי ב-A, וגביתי J♣ ו-K♦. בשלב זה היו רק 7 
לקיחות ודאיות, לכן ניסיתי גם את העקיפה ב-♠, שזכתה 
להצלחה גדולה לאחר שה-K נפל דאבלטון במזרח. בשלב 
זה כל היד הייתה ספורה ולכן לא הסתפקתי ב-9 לקיחות. 
של   T-ה אל  רביעי  ב-♠  המשכתי   ♠AQJ-ב שזכיתי  לאחר 
מערב, שנותרו לו רק קלפי ♣. הדומם זכה ביתר הלקיחות. 

התוצאה 630+ הייתה שווה 99%..

תחרות "יד הפסטיבל" שהכרזנו עליה בביטאון הקודם זכתה להיענות יפה. שתיים יד הפסטיבל 
מהידיים מוצגות בעמוד זה, והאחת במדור האנגלי בעמוד 47. בביטאון אפריל יוצגו 

ארבע ידיים, ואז נפרסם את שם הזוכה. 
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סמממינר מנההלי תחחחרוויות באאאיטלליה

אנדה אנצ'יו

הפסטיבל הבינלאומי ה-44 לברידג' ייחרת בזיכרוננו כאחד 
המוצלחים ביותר. מה נעשה מאחורי הקלעים כדי להגיע 
לרמה מקצועית כה גבוהה? אחד ממרכיבי ההצלחה הוא 
ביותר  מהטובים  היה  שהפעם  התחרויות,  מנהלי  צוות 
את  בוחנים  כאשר  מפתיע  זה  אין  האחרונות.  בשנים 

המאמצים שהם משקיעים כדי להגיע להישגים.
מדי שלוש שנים מארגנת התאגדות הברידג' האירופאית 
לפני  כשבוע  תחרויות.  למנהלי  ומבחנים  סמינרים   EBL
הפסטיבל חזרנו מסן-רמו, איטליה, שם התקיים הסמינר 
של  ביותר  אינטנסיבים  ימים  חמישה  כלל  הוא  האחרון. 

הרצאות, שיעורים, דיונים, תרגילים מעשיים ומבחנים.
רוב מנהלי התחרויות משתתפים בסמינר כדי לשפר את 
דרגה  להשיג  כדי   - חלקם  ולהתעדכן.  המקצועית  רמתם 
בינלאומית או תואר אירופאי. הנושאים והתרגילים מגוונים 
משיפוט  החל  השיפוט,  רמות  כל  את  ומקיפים  ביותר 
הגבוהה  ברמה  וכלה  הבא)  התרגיל  שיוכיח  (כפי  בסיסי 
ביותר עם נושאים מסובכים שבהם אפילו אנו המדריכים 

התקשינו להסכים על פתרון.
דוגמה לתרגיל בשיפוט 

 ♠
♥
♦
♣

-
T8
- 
6

 

♠
♥
♦
♣

3
J
-
9

♠
♥
♦
♣

97
-
5
-

 ♠
♥
♦
♣

T6
-
-
7

 

דרום משחק בחוזה ♣5, ועד כה יש לו 9 לקיחות. תורו 
של מזרח להוביל. הוא משחק 9♠, דרום חותך(!), מערב 

חותך מעליו(!!), מושך J♥ ומשחק ♠ שבו זוכה הכרוז.
ומנהל  המחדלים,  שני  מתגלים  המשחק  סיום  לאחר 

התחרות נקרא לשולחן. מהי החלטתו?

פתרון
צריך  לקיחה,  באותה  מחדל  עשו  הצדדים  ששני  מכיוון 
היה  דרום  המחדלים  בוצעו  לולא  64ג'.  חוק  את  ליישם 
צדק  לעשות  התחרות  מנהל  על  לקיחות.  ב-11  זוכה 

ולהחזיר לו לקיחה אחת.  
(אני מקווה שפרסום הדוגמה הזאת לא קלקל לאילן שזיפי 

שאלה במבחן הבא למנהלי תחרויות...) 
לסיום, ברכותיי ליריב בראודה שהצטיין במבחנים וקיבל 
אסף   - נוספות  טובות  חדשות  לי  יש  בינלאומית.  דרגה 
עמית שבלט בדיונים על תוכנות ברידג' בנה תוכנה לחישוב 
תוצאות ב-WINDOWS, ואני מקווה שהיא תוכנס בקרוב 

לשימוש במועדוני ההתאגדות.

אנדה אנצ'יו

ÌÈ‡˙†¯ÙÒÓ†Â¯˙Â
¯·ÓËÙÒ†˘„ÂÁ·†ÈË‡È¯„‡‰†ÌÈ·†ËÈÈ˘Ï

ÔÓ¯·ÈÏ†‰¯Â‡ÈÏÂ†Ï‡ÂÓ˘†ÌÚ

∞≥≠π∞∑¥∑≥∏†∫Ò˜Ù†¨∞μ¥¥≠¥∞∂∏≥¥†∫ÔÂÙÏË†≠†˙ÂÓÊ‰Â†ÌÈË¯ÙÏ
bridgeholidays@gmail.com

°„·Ï·†Á¢˘†μ∞∞†≠†ÈÏÂÈ·†±≠‰†¯Á‡Ï†ÏÂËÈ·†ÈÓ„†ÆÏÂËÈ·†ÈÓ„†ÔÈ‡†≠†È‡Ó·†±≠‰†„Ú
Æ˙ÂÈÂ‡‰†˙¯·Á·ØÂÏˆ‡†≠†‰„Â·ÎØÏÂËÈ·†ÈÓ„ØÈ‡ÂÙ¯†ÁÂËÈ·†˘ÂÎ¯Ï†Ô˙È

‰‰ÓÓÂÂˆ̂ÈÈÚÚ··††‰‰ÓÓ˘̆¯̄‰‰‰‰

ÁÒÙ

march copy.indd   32march copy.indd   32 3/7/2010   11:28:15 PM3/7/2010   11:28:15 PM



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

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

ÁÒÙÁÒÙ
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≤∞±∞†ÏÈ¯Ù‡·†∂†≠†ı¯Ó·†≤π
ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ¯ÈÁÓ·†®ÌÈÓÈ†‰Ú·¯‡©†˙ÂÏÈÏ†‰˘ÂÏ˘Ó†ÏÁ‰†≠†ÁÂ¯È‡†˙ÂÏÈ·Á

¨È‚ÂÊ†¯„Á·†Ì„‡Ï†®Ó¢ÚÓ†ÏÏÂÎ©†Á¢˘†≤¨±≥∞≠Ó†ÏÁ‰
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ß‚„È¯·†˙ÂÈÂ¯Á˙

˙Â‡ˆ¯‰

ÌÈ„Â˜È¯†˙·ÈÒÓ

ÛÈÎÂ†ÌÈÈÂÏÈ·

¯„Ò‰†ÏÈÏ†˙ÁÂ¯‡

˙ÓÓÂÁÓÂ†‰¯Â˜Ó†‰ÎÈ¯·

¯˘ÂÎ†¯„ÁÂ†˙Â‡È¯·†ÔÂ„ÚÂÓ

ÌÈÏÂÈË
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West North East South
Pass Pass 1♦

2♦ Pass 3NT Pass
4♥ Pass Pass Pass

הכרזות  שתי  לאחר   (Minor  Better)  1♦ פתח  דרום 
Pass. מערב הכריז ♦2. הכרזה זו הראתה לפי שיטתם 
מזרח  נקודות.   11-15 עם  המייג'ור  סדרות  בשתי   5-5
חשב בטעות שהכרזה זו הראתה סדרת ♦  טובה, היות 
 3 עם  להכריזה  שניתן  ב-♦  פתיחה  לאחר  באה  שהיא 
קלפים בלבד, לכן לא התריע על ההכרזה שלדעתו הייתה 
 ,3NT הכריז מזרח   ,Pass הכריז שצפון  לאחר  טבעית. 

דרום – Pass ומערב הכריז ♥4 שבוצע בקלות.
שהשיטה  וידאתי  ואני  לי,  קרא  בצפון-דרום  שישב  הזוג 
לא  השגוי  ושההסבר  במייג'ורים   5-5 הייתה  הנכונה 
המתנגדים.  של  משחקם  על  או  הכרזתם  על  השפיע 
היעדר  עקב  מורשה.  בלתי  מידע  קיבל  מערב  זאת,  עם 
ההתרעה הוא ידע ששותפו שכח ש-♦2 הראה את שתי 
במידע  להשתמש  רשאי  היה  לא  והוא  המייג'ור,  סדרות 

זה. היה עליו להכריז כאילו שותפו הבין את הכרזתו.
שמזרח  נניח  ”הבה  עצמי:  את  שואל  אני  כאלה  במצבים 
אכן התריע לאחר הכרזתו של מערב ותיאר אותה כ- 5-5 
בסדרות המייג'ור ולאחר מכן הכריז 3NT בין כה וכה. מה 
היה מערב עושה כעת?". קרוב לוודאי שמערב היה מכריז 
Pass. הכרזת ה-Pass לאחר 3NT היא לבטח אפשרות 
הגיונית"),  "חלופה  נקרא  זה  הברידג'  (בשפת  מובהקת 
לכן תיקנתי את תוצאתם של מזרח-מערב מ-♥4 מבוצע 

(620+) ל-3NT נופל ארבע פעמים (400-). 
זו  מהחלטה  ביותר  מאושר  היה  לא  מזרח-מערב  הזוג 
ללא  כמעט   4♥ ובוצע  הוכרז  האחרים  שבשולחנות  היות 
רלוונטית,  אינה  זו  עובדה  שציינתי  כפי  אך  מהכלל,  יוצא 
שהשחקנים  לוודאי  קרוב  האחרים  שבשולחנות  משום 

זכרו את השיטה.

West North East

איתן לוי

מתי להתעלם מהשותף

איתן לוי

בזמן משחק הברידג' קורה לעתים קרובות ששחקן שוכח 
את השיטה שהוא משחק. זה יכול להוביל למספר בעיות. 
אחת הבעיות שבפניה עומדים מנהלי התחרויות במצבים 
כאלה היא כאשר אחד השחקנים נותן (בין אם התריע על 
שהשותף  ממה  שונה  הסבר  לא)  אם  ובין  שותפו  הכרזת 

התכוון אליו. 
רק  לא  בחשבון  להביא  התחרות  מנהל  על  כזה  במקרה 
את השפעת ההסבר על הכרזת המתנגדים, אלא גם את 
המידע "הבלתי חוקי" שהשותף קיבל. יש לעשות זאת בין 
אם ההסבר היה נכון ובין אם לא, מאחר שבשני המקרים 
הבין  שהמתריע  כעת  יודע  שהתריע  השחקן  של  שותפו 
שחקן  אליו.  התכוון  שהוא  מזה  שונה  באופן  הכרזתו  את 
ממנו  להפיק  זכאי  אינו  כזה  מורשה  בלתי  מידע  המקבל 
חייב  הוא  שבו  היחיד  המצב  זהו  ההכרזה.  בזמן  תועלת 

להתעלם משותפו.
מסיבובי  באחד  מסכים  ללא  שוחקה  הבאה  החלוקה 
בבייג'ין  צעירים  לזוגות  העולם  אליפות  של  המוקדמות 

.2008
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אליפות בתי הספר במסגרת 
הפסטיבל הבינלאומי ה-44

אוריה מאיר

במסגרת  הספר  בתי  אליפות  התקיימה   2010 בפברואר  ב-21 
בתל  ה-44  הבינלאומי  הברידג‘  פסטיבל  של  התלמיד  יום  אירועי 

אביב.
עד  בדרום  (מערד  הארץ  ברחבי  ספר  בתי  מ-22  ילדים  כ-300 
הורים  מעט  לא  ועמם  לתחרויות,  נרגשים  הגיעו  בצפון)  נהריה 
קיבלו  ההרשמה  לאחר  עוברים.  שילדיהם  מהחוויה  לטעום  שבאו 
התלמידים פתקי ישיבה ותפסו את מקומותיהם כשהם מצפים לאות 

הפתיחה.
את האירוע המוצלח ארגנה אוריה מאיר, רכזת פרויקט בתי הספר 
של ההתאגדות,  בשיתוף פעולה עם רכז הפסטיבל אסף לנגי ועם 
ד“ר מירצ‘ה נגל שעשה עבודה נהדרת בהכנת הבורדים. מורי בתי 
הספר שימשו שופטים, ולעזרתם באו כמה מחברי נבחרת הצעירים 
פירוז  משה  היה  בתחרות  הראשי  השופט  הספר.  בתי  ונבחרת 

שניצח עליה בקור רוח ובנעימות.
תחילה צצו מספר קשיים טכניים, אך הם נפתרו במהירות וביעילות. 

לאחר מכן התחרויות יצאו לדרך והתנהלו בצורה חלקה.
מיני  עיקריות:  משחק  קטגוריות  לשלוש  חולקו  התלמידים   300
ברידג‘ ללא שליט, מיני ברידג‘ עם שליט וברידג‘ למתחילים. בכל 

קטגוריה מספר הבתים היה בהתאם לכמות התלמידים.
מבוא  בסדנת  להשתתף  הוריהם  הוזמנו  שיחקו,  שהילדים  בזמן 
לברידג‘ בהנחיית מוטי גלברד שריתק אותם במשך שעה תמימה 
ופתח להם צוהר אל עולם הברידג‘. בתום הסדנה התמקמו ההורים 

באולם התחרות וצפו בילדיהם המתמודדים מול תלמידים אחרים.
זו הייתה חוויה יוצאת דופן לתלמידים הצעירים שמרביתם החלו 
ניתנה  לימוד  של  ספורים  חודשים  לאחר  וכבר  השנה,  רק  ללמוד 
להם ההזדמנות להשתתף באליפות ארצית לבתי ספר. כעשר דקות 
מוכנים  היו  וכולם  תוצאות,  היו  כבר  התחרות  תום  לאחר  בלבד 
עמית,  לאסף  מיוחדת  (תודה  הפרסים.  ולחלוקת  הסיום  לטקס 

המקליד הלאומי שלנו!) 
עם תחילת הטקס קיבל ד“ר מירצ‘ה נגל מגן הוקרה מטעם ההתאגדות 
לקידום  השנים  במשך  הרבה  פעילותו  על  לברידג‘  הישראלית 
הברידג‘ בקרב הילדים. מיד לאחר מכן חולקו 48 גביעים!! מאחר 

המוטיבציה  את  להגביר  הייתה  זו  תחרות  של  העיקרית  שמטרתה 
בקרב הילדים, ההתאגדות חילקה גביעים למקומות 1, 2 ו- 3 בכל 
על  גביעים  גם  חולקו  בצפון-דרום.  וגם  במזרח-מערב  הקטגוריות 
הישגים כלליים מצטברים של בתי הספר בקטגוריות השונות, וכן 

גביעים לבתי הספר שמהם הגיע מספר המשתתפים הרב ביותר.
למותר לציין את האושר שניכר על פניהם של הילדים הנרגשים. 
שהביאו  הגאים  הברידג‘  מורי  ואת  הוריהם  את  גם  נשכח  לא 
ההורים  תמיכת  שבהם  אחרים,  ספורט  ענפי  לעומת  להצלחתם. 
בהשתתפות ילדיהם בחוגים היא כמעט אוטומטית (כדורסל, כדורגל 
וכד‘), הברידג‘ עדיין אינו מוכר לכולם, ולכן יש צורך לשכנע את 
ההורים כי המשחק חשוב ומביא לילדיהם תועלת רבה. תחרות זו 
שימשה כלי שיווקי חשוב מול ההורים, שלבסוף הבינו מהו ברידג‘, 
עד כמה ילדיהם נהנים מהמשחק ועד כמה הוא תורם להם לפיתוח 
אסטרטגיות חשיבה, ריכוז, עבודה בצוות, משמעת, קבלת החלטות 

ועוד. 
בשיעורים שהתקיימו לאחר התחרות דיווחו המורים כי התלמידים 
ההפרעות  רמת  יתרה,  ברצינות  הברידג‘  לשיעורי  מתייחסים 
ירדה פלאים, וניכר שהתלמידים מעוניינים להמשיך להתקדם כדי 

להשתתף בעתיד בתחרויות נוספות. (זהו הניצחון האמיתי!)
הגדולה  ההצלחה  אבל  רבות,  מטרות  השיגה  שהתחרות  ספק  אין 
יותר נמדדת ביכולת להרחיב את הפעילות בעתיד. התחרות מהווה 
פי  על  הספר.  בבתי  המתרחשת  הברידג‘  בפעילות  תומך  כלי 
הדיווחים שהתקבלו, לא זו בלבד שבתי הספר מעוניינים להמשיך 

בפעילות, הם אף מבקשים להרחיבה בשנה הבאה.
תלמידיהם  הישגי  את  לפרסם  דאגו  הגאים  הספר  בתי  מנהלי 
בעיתונות המקומית, וכן דיווחו למפקחי החינוך ולעיריות. התוצאה 
ויצירת  הבא“  ”הדור  בפרוייקט  והולכת  גוברת  התעניינות  היא 
להגדיל  הבאה  בשנה  כבר  שיאפשרו  עתידיים  פעולה  שיתופי 

משמעותית את כמות התלמידים הלומדים ברחבי הארץ.
ההתאגדות הישראלית לברידג‘ מודה לכל מי שנטל חלק בארגון 
ומברכת את התלמידים שזכו, ובעיקר את המורים שעושים עבודה 

מבורכת וחשובה ביותר!

במסגר הספר בתי אליפות תקיימה
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”קפה עם קלו” 
מאת: אלברט קלו

החמסה של בבא זיזו

אתה שואל, למה אני לא משחק ברידג׳ בזמן האחרון! 
אספר לך.

אשתי, שכידוע לך, מקבלת פריחה רק מהמלה ״ברידג׳״, 
את  לרפא  מלאכי  מקרית  זיזו  לבבא  אחד  יום  פנתה 
הפריחה שלה או את הברידג׳ שלי, ועדיף כמובן האחרון. 
בסבלנות  הקשיב  לחולל,  שיודע  בנסים  הידוע  זיזו,  בבא 
לתיאור המחלה המוזרה, אבל כאשר שמע שאני מהעדה 
הבולגרית, קיבל המסכן גם הוא פריחה: ״בתי״, אמר לה, 
שבעדה הזאת משחקים קלפים ביום-כיפור.  ״את יודעת 
כל המעיינות הקדושים במדינה התייבשו ולא יועילו. האם 
מחלת  נגד  שדים׳  ׳גירוש  לבעלך  לעשות  מסכימה  את 

הברידג׳!״. 
כל  על  כך  שדים“,  ״גירוש  מהמושג  קצת  נרתעה  אשתי 
כאשר  אבל  עצמו,  זיזו  בבא  יותר  מאוחר  לי  סיפר  פנים 
הבינה, שהטיפול לא כולל הבערת מדורות וריקודים של 

קו קלוס קלאן סביב המדורה, הסכימה.
״תיקחי, בתי״, אמר לה, ״זנב ארנב ממין זכר - ארנב כי 
בקרבת  ושנולד  כמוהו,  זכר  וגם  בעלך  כמו  טריפה  הוא 
המקום שבעלך נולד בו - ארנב בולגרי, תביאי לי את הזנב, 
אני אשים עליו ״חמסה״, ואת תניחי אותו מתחת למזרן 
דאבל  וכל  לו,  תצליח  לא  עקיפה  שום  לי,  תאמיני  שלו. 

שייתן, יעשו לו את החוזה בפרצוף עם לקיחה עודפת״.
הזוהר  בספרי  מופיע  מתברר,  זה,  כל  ידע מעמיק!  איזה 
והקבלה. היית מאמין לזה! בתוך פחות מחודש, הרגשתי 
מין דחף לחיפוש השורשים שלי - כמו קונטה קינטה - ובלי 

הרבה בעיות סחבתי את משפחתי לבולגריה. אני מחפש 
 - שחזרנו  אחרי  שבוע  ארנבות.   - ואשתי  שורשים,  שם 
כל  חוזה,  כל  רע.   - בברידג׳  עושה  שאני  מה  כל  טראח! 
עקיפה, כל דאבל - רע! עד שיום אחד, הכלב של השכן 
את  הרמתי  המזרן.  על  לנבוח  והחל  הביתה,  אליי  נכנס 
אפור,  בצבע  בולגרי  ארנב  זנב  רואה!  אני  ומה  המזרן, 

ממין בלתי מזוהה.
״מה זה!״ - אני שואל את אשתי, ומרגיש מין עוינות כזאת 

מהזנב, לא שאני מאמין אבל... מרגיש עוינות.
״זה״, אומרת לי אשתי, ״זה זנב ארנב בולגרי ממין זכר, 

נגד כאבי הגב שלך וגם נגד הפריחה שלי״.
העוינות  להרגשת  בכפוף  אומר  אני   - שלך״  מאמא  ״זה 

של הזנב. 
״זה מבבא זיזו מקרית מלאכי״. 

אבל  כאלה,  לשטויות  מאמין  לא  לך,  שאמרתי  כמו  אני, 
נהיה  גם  אתה  הפוך,  לך  יושבת  בברידג׳  עקיפה  כשכל 
קצת הפוך ממה שהיית. ליתר ביטחון, מצאתי קשר עם 
אותו בבא זיזו. אחרי שנשבעתי לו בטלפון, שלא שיחקתי 

קלפים ביום-כיפור האחרון, האיש הסכים לקבל אותי. 
לא הולך לי בעקיפות, אמרתי לו, וגם הדאבלים שלי לא 

מוצלחים. 
זה בגלל ״החמסה״, אומר לי בבא זיזו, אבל זה לא רק 
זה. ברידג׳ בגימטריה זה 219, שאם תחבר את הספרות 
עושה 12. לך קוראים בבית ״ברטו״, וזה רק 217 - חסר 
לך 2 לברידג׳. גם אם תיקח את שם המשפחה שלך ״קלו״, 

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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בגימטריה זה 136 או בקצרה 10, גם חסר 2 ל-12. אתה 

לא שחקן מי יודע מה ...
לא עד כדי כך, אני אומר לו. תוריד את ״החמסה״!

תשרוף את הזנב, אומר בבא זיזו. 
שרפתי ולא עוזר. 

תשרוף את המזרן ואת הכרית. 
ואם זה לא יעזור! שאלתי, לשרוף את המיטה! לשרוף את 

הבית, את האישה! 
לפני כל השלבים שהזכרת, אומר בבא זיזו, תנסה להושיב 
את אשתך לשחק עם הקלפים שלך. אם היא תיכשל במזל 

הקלפים שלך, ״החמסה״ תעבור אליה.
עכשיו תתרום 200 שקל, להצלחת המעבר.

גם הקלה! לך ותושיב את אשתי עם הקלפים ביד!
אחרי ששרפתי את המזרן ואת הכרית, הבטחתי לאשתי, 
שאני אחייך לאמא שלה, אם תשחק בעבורי 3 חלוקות, 
בתחרות קבוצות בפסטיבל. כמו שאני מכיר אותה, בשלוש 
חלוקות תבצע מינימום תשע שגיאות. אבל מי שנולד בלי 

מזל - כך גם יחיה.
בחלוקה הראשונה, השותף שלה מכריז ♠3, והיא דומם. 
שלה  השותף   ,6♥ מכריזים  היריבים  השנייה,  בחלוקה 
יתר  את  ותובע  קלפים,  מוריד  והכרוז   ,♠A-ה את  גובה 
הלקיחות. ואז מופיעה לה חלוקה גורלית, בעבורי על כל 
פנים. השותף שלה פותח ♦1, היריב מימין מכפיל, ואשתי 

נוחתת על חוזה של ♠4. 
היציאה היא 9♦, והדומם נפרש. אני אציג לפניך את כל 

מערך הקלפים:

 

♠
♥
♦
♣

10865
AJ
KJ82
K85

 

♠
♥
♦
♣

J3
865432
95
J109

♠
♥
♦
♣

Q4
KQ109
Q1064
AQ2

 

♠
♥
♦
♣

AK972
7
A73
7643

 

אשתי מיינה את הסדרות כך, שה-4♣ נמצא בין הספיידים. 
ה-9♦  יופי!  איזה  ספיידים.  שישה  לה  שיש  בטוחה  היא 
של  והאלוף  ממזרח,  מלכה  מהדומם,  הנסיך  ע״י  מכוסה 
הכרוזה. שני סיבובי ספייד, ואשתי משחקת כעת את ה-7♦ 
מזרח זוכה, ויוצא מהיד עם ה-K♥. הלקיחה נלקחת ע״י 
מידה  זורקת  היא  הרביעי  הדיאמונד  ועל  בדומם,   ♥A-ה
קלאב. לפי כל מה שנראה לעין, היא עומדת להפסיד עוד 
 ♣A-שלושה קלאבים. זה בדיוק הנושא! בחוזה של ♠3, ה
היה יושב אצל מערב, אבל בחוזה של ♠4 הוא יושב הפוך. 
מאמין  שאני  לא  ועכשיו...  זיזו,  בבא  של  ״החמסה״  זו 

בשטויות כאלה, אבל היא תצא ממני ותעבור לאשתי. 
ברגע זה, בבת עיני משחקת את ה-J♥ מהדומם, ו״חותכת״ 

עם ה-4♣, שעדיין ממוין עם הספיידים. היא מסדרת את 
.♥Q-הלקיחה כזוכה, וכך גם מזרח, שזכה עם ה

זה מערך הקלפים ברגע זה:

 

♠
♥
♦
♣

108
-
-
K85

 

♠
♥
♦
♣

-
86
-
J109

♠
♥
♦
♣

-
109
-
AQ2

 

♠
♥
♦
♣

972
-
-
76

 

שני שחקנים חושבים, שתורם לשחק, ולי מתחיל פתאום 
להתברר, שאם אכן מזרח צריך לשחק, אין לו יותר מאשר 
מזרח  של   ♣A-וה אשתי  של  ה-6♣  לגבות.   ♣A-ה את 
החוזה  זה!  וזהו  אחת,  ובעונה  בעת  השולחן  על  נוחתים 

המדהים הזה בוצע! אלוהים, ״החמסה״ נשארה אצלי!
זה הסיפור.

מה עכשיו, אתה שואל! 
אז ככה, כלום לא השתנה, ובין ההתלבטויות לשרוף את 
המיטה לבין להבטיח לאשתי שאני אנשק את אמא שלה 
לעוד שלוש חלוקות, ורק לחשוב, שאם גם זה לא יעזור, 
אז השלב השלישי נראה לי קצת מוגזם, ואני בינתיים... 

חושב וחושב.
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עם דורון ידלין, מנהל מועדון "מושבות שמריהו" 

מועדון "מושבות שמריהו" הוא כעת המועדון הצעיר ביותר 
כשנה  לפני  רק  ביותר.  הקטן  לא  אבל  ההתאגדות,  של 
מ-170  למעלה  בו  רשומים  וכיום  רשמי,  כמועדון  הוכרז 
להיותו  שנוסף  ידלין,  לדורון  מגיע  הקרדיט  כל  חברים. 
הוא  בארץ,  והמוערכים  הבכירים  הברידג'  משחקני  אחד 
דורון  את  ביותר.  והמצחיקים  הנחמדים  אחד  גם  כנראה 
מאפיינים סבלנות ונועם (ולפעמים גם קצת כעס אבהי), 
סוד  זהו  הקלפים"  את  "רואה  שהוא  העובדה  עם  וביחד 

הצלחתו והצלחת המועדון הצעיר.

אז איך הכול התחיל?
לפני כ-8 שנים קיבלתי הצעה ממועצת כפר שמריהו לרכז 
את פעילות הברידג' במרכז התרבות "בית וייל". על כך 
אני מודה לידידתי תושבת המקום גילה אמודי שהמליצה 
עליי. מאז ועד היום אני מבצע את כל פעילויות ההדרכה 

והניהול הברידג'יסטי.

מהי מערכת השעות?
70% מפעילות הברידג' במועדון מיועדת ללימוד דברים 
חדשים, לשינון ולהטמעת החומר. לחברי המועדון אין את 
"האש בעיניים" ואת הרצון העז לנצח. דווקא הייתי רוצה 
שיהיה להם, אבל במקום זה הם כל-כך נינוחים ומפרגנים 
אחד לשני. (ובזה אני דווקא מקנא קמעא.) אפילו באותה 
כאילו  נראים  הם  תחרות,  מתקיימת  שבה  בשבוע  פעם 
לשפוט  לי  משעמם  נורא  יין.  כוס  עם  בסלון  יושבים  הם 
בתחרות. אני מניח שנעשות עבירות ברידג'יסטיות, אבל 
(אני  ידיעתי.  בלי  בעצמם  תקלה  כל  בשקט  פותרים  הם 

מקווה שאילן שזיפי לא קורא את הכתבה.) 
אף על פי כן, אל תטעי. למרות אווירת ה"בילוי" אני מלמד 
אותם ברידג' מורכב ונותן להם קרדיט כאילו היו בנבחרת 
ללא  עולה  השחקנים  רמת   !! פירות  מניב  וזה  ישראל... 

הפסקה.
 

דורון לא נח על שמריו... לפני כשנתיים, הוא החליט שגם 
פתח תקווה יכולה. 

מכפר  שערה  להסיר  מבלי  שלי,  מהבית  מטר  כמאה 

בשכונת  הספורט  מרכז  של  בדלת  רגל  שמתי  שמריהו, 
אם המושבות. פתחתי קורס מתחילים בן 40 איש שהיווה 
החומר  היום.  של  המתפתח  למועדון  ראשוני  גרעין 
הלימודי שהועבר בשנתיים האחרונות בפתח תקווה עשה 
טוב גם לשחקני כפר שמריהו, ובייחוד לאלה שהיו זקוקים 
תקווה  בפתח  ישנם  להיום,  נכון  ולתזכורות.  לחיזוקים 

כ-150 חברי מועדון (ו-150 נוספים בכפר שמריהו).
בכל  אלקטרוני  בדואר  מקבלים  שלי  המועדון  חברי  כל 
(למתעניינים  הקרוב.  לשבוע  התוכנית  את  שישי  יום 
מחשבים.)  יש  ישראל  מתושבי  ל-90%   - בסטטיסטיקה 
שמתקשרים  ותרגילים  לימודי  חומר  קבצי  גם  מצורפים 
להרצאה  להתכונן  יכול  אחד  שכל  כך  הקרוב,  לשבוע 

ולחלוקות הידיים הקשורות לנושא הקרוב. 

איך הפכתם מחוג ברידג' למועדון מצליח?
כי  מהארון"  "יצאו  האלה  המרכזים  שני  כשנה,  לפני 
החלטתי לפתוח מועדון רשמי ששמו "מושבות-שמריהו" 
(אם המושבות + כפר שמריהו) ולחּבר את שחקני המועדון 
"לאח הגדול" שלנו – ההתאגדות הישראלית הברידג'. היו 
לי הרבה "מלחמות" עם שחקנים שלא רצו לצאת מהבועה 
או מהחממה המקומית. המתחילים אמרו: "עדיין נופלים 
לי הקלפים מהידיים", ותיקי כפר שמריהו אמרו: "מה אני 
צריך את זה, ניסיתי פעם ולא הוצאתי את ירחון הברידג' 

פאורשירי פאור שירי

ב הספורט  מרכז  של  בדלת  ל 

ברידג‘ בכפר שמריהו – ”כמו בסלון עם כוס יין“.

march copy.indd   38march copy.indd   38 3/7/2010   11:28:31 PM3/7/2010   11:28:31 PM



39

בחלק  לנטוע  זאת  בכל  הצלחתי  איכשהו  אבל  מהניילון", 
אמן  בנקודות  שמתבטאת  התחרותיות  זרע  את  מהם 
ובתארים. נוסף לכך, הבטחתי להם שירחון הברידג' יהיה 

"שווה". (גלעד אופיר, אני סומך על פועלך בעניין.)
בשנת 2009 נרשמו להתאגדות 108מחברי המועדון, וב-

מראים  אלה  מספרים  חברים.   170 כבר  נרשמו    2010
על אמון בי ובמערכת כולה, כאשר רוב גדול מהנרשמים 
הם שחקנים "שנולדו" במועדון ולא איזה שחקן מכרמיאל 
שהחליט להירשם אצלי J. דבר נהדר נוסף קורה בימים אלה 
במועדון בפתח תקווה (ואני מניח שגם במקומות אחרים) 
- "רץ" קורס מתחילים ובו למעלה מ-80 משתתפים. חלפו 
כבר 15 שבועות מתחילתו ועדיין ממשיכים כמעט כולם (!) 

להגיע, גם כשמזג האוויר הסוער צועק: הישאר בבית!
מרעיונותיו  אחד  (שוב  ההתאגדות  לראשי  מודה  אני 
והמוראלית  הכספית  תמיכתם  על  אופיר?!)  גלעד  של 
בתלמידים. בזכותכם הם הגיעו ובזכותי הם גם יישארו 

- ובכיף!
עכשיו ספר לנו, איך זה להיות מורה לברידג'?

במקום לספר אתן לך מקרה מקורס מתחילים בעבר. בזמן 
 3NT תרגול, קראה לי תלמידה ואמרה: נפלתי המון בחוזה
על אף שלי ולשותפתי היו 29 נקודות. עם 17 נקודות ויד 
מאוזנת פתחתי 1NT. לשותפתי היו 12 נקודות, גם היא 
מאוזנת, ואני לתומי חשבתי שכשיש 29 נקודות קל לבצע 

משחק מלא. 
ביקשתי לראות את ידה. 17 נקודות – צדקה. גם בעניין 
האיזון צדקה... אף סדרה לא הייתה בולטת במיוחד מבין 
האשמה  כל  את  לוקח  (אני  לה.  שהיו  הסדרות  שלוש 

עליי!)
אנחנו  לפעמים  הוראה.  על  המון  למדתי  הזה  מהמקרה 
המורים פולטים מושגים שאנו רגילים אליהם שנים רבות 
ואיננו שמים לב, שבלהט השיעור אנו משתמשים במילים 

בלתי מוכרות.
היכנסו לרגע לראשו של השחקן המתחיל: "אתה מאוזן?" 
- "כן, לקחתי את כל הגלולות הבוקר."; "תחתוך!" - "את 
שלי?";  הרגל  עם  ומה  "תודה,   - יפה"  יד  לך  "יש  מי?"; 
דוקטור!".  "כן   - "פתיחה"  השם?";  למען  "לאן   - "יציאה" 

יש עוד - מספיק בינתיים.
להתראות בפתיחת הסניף בכרמיאל.

דורון ידלין שולח את החומר לתלמידיו בדואר אלקטרוני.
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ÌÈÚÂ¯È‡†ÚÈÓ‰†ÁÂÎ‰†‡Â‰†¨‰ÁÏˆ‰Ï†È‡˙‰†‡Â‰†¨ÌÈÙÒÂ†ÌÈ·ÂË†ÌÈ˘‡†˙Â·‰Ï˙‰·†ÛÁÂÒ†¯˘‡†Ô˙ÏÚÙÂ†¯˘ÎÂÓ

ÆÂÏ‡Î˘†ÌÈ‡ÏÙÂÓÂ†ÌÈ„ÁÂÈÓ

¨˙ÂÈÂÒÁ†ÈÎÂ„†¨‰ÁÂÓ†˙ÂÈÙ†¨˙ÂÓÏÂ‡‰†Ï˘†˘„ÂÁÓ†·ÂˆÈÚ†∫ÔÂ¯Á‡‰†Ï·ÈËÒÙ·†‰ÈÙ†ÏÎ·†ËÚÓÎ†Â¯ÎÈ†ÌÈ¯·„‰
‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘·†ÈÂËÈ·†‡ˆÓ˘†Í¯Â·Ó†˘Â„ÈÁÂ†˙ÂÈÂ¯Á˙‰†ÍÏ‰Ó·†‰ÚÂ‚¯Â†‰ÓÈÚ†‰¯ÈÂÂ‡Â†ÌÈ˜Á˘Ï†˙Â˙Ó†˙˜ÂÏÁ
Æ„ÂÚÂ†„ÂÚ†Û˙˙˘‰Ï†ÔÂˆ¯‰Â†˙ÂÎÈÈ˘‰†˙˘ÂÁ˙†˙‡†Â˜ÊÈÁÂ†‰·Â¯Ó†‰‡‰†Â·Ò‰†¨„ÂÚÂ†ÂÏ‡†ÏÎ†ÆÌÈÂ„ÚÂÓ‰†ÈÏÚ·†ÌÚ

ÈÓÂ‡ÏÈ·‰†ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙ†ÆÌÈÙ˙˙˘ÓÏ†‰‡‰Â†˙ÂÈÂÎÈ‡†Ï˘†ÌÈ˘„Á†ÌÈË¯„ËÒ†ÂÚ·˜†Ô‡Î†ÈÎ†¨˜ÙÒ†È·ÈÏ·†ÔÈ‡
Æ‡·Ï†„È˙ÚÏ†ß‚„È¯·‰†ÈÏ·ÈËÒÙ†˙‡†ÛÓÈÂ†¨„ÁÂÈÓ·†ÁÏˆÂÓÎ†¯ÎÊÈÈ†¥¥≠‰

Æ†Ï˜†‡ÏÂ†ÏÂ„‚†Ë˜ÈÂ¯Ù†Ï˘†ÁÏˆÂÓ†ÏÂ‰ÈÂ†ÔÂ‚¯‡†ÏÚ†È‚Ï†ÛÒ‡†ÍÏ†˙ÂÎ¯·
°„Â·Î‰†ÏÎ

ËÒ·†Ô·†È„‚†˙ÂÎ¯·

‰‚ÏÂ˜†Ï˘†ÔÂ‚¯Ù‰‚ÏÂ˜†Ï˘†ÔÂ‚¯Ù
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הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

הפעם סיפור של חיים בכפר הגלובלי. אמש ב-18 בינואר 
בתוכנת  בסדר  הכול  אם  ובדקתי  המחשב  את  פתחתי 
ה-BBO, שמשום מה לא יכולתי להכנס אליה יומיים לפני 
וכאשר  התחרויות  באזור  שוטטתי  הצלחתי.  הפעם  כן. 

חיפשו ממלאי מקום - התנדבתי. 
שהוא  ראיתי  ולתדהמתי  פקיסטני  מול  אותי  הושיבו 
intermediate, יעני, אכלתי אותה. אבל אמרתי לעצמי: 
כמה גרוע זה כבר יכול להיות? לא דמיינתי כמה גרוע זה 

אכן יכול להיות.
נק'   23 כשבידי    2♣ פותח  אני  הראשונה  בחלוקה 

וסינגלטון:
♠
♥
♦
♣

AKQ2
AQ954
8
AKJ

המתנגד משמאלי מכריז ♦2, ושותפי – ♣3. אני משפשף 
 ♣Q, ♦A את עיני ואומר (לעצמי כמובן): יש מולי לפחות
ו-K♥, אולם אסתפק ב-♣6. זאת אכן הכרזתי, והמתנגד 
משמאל מוביל A♦. אני טופח לעצמי על השכם – טוב שלא 
הכרזתי ♣7, אולם בראותי את הדומם שמחתי מתחלפת 

בהלם ואלם. זו היתה ידו של העלם:
♠
♥
♦
♣

872
87
J54
T8654

חמשת התלתנים החסרים היו משמאלי. איך קרה שלא 
הכפילו אותי? התוצאה הייתה 4- ♣6. לא נעים.

 Partner, who taught you to bid :שלחתי לעלם שאלה
with 1 Point? . תשובתו: איני מכריז Pass מול שותף 

שפתח ♣2. נותרתי ללא מילים.
בחלוקה השנייה אני מחזיק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

QJT952
T9
J72
AK

שותפי פותח ♦2. חלש? חזק? נראה לי שיש לי זכות דיבור 
מכריז  שותפי  ל-♦3.)  אסוג  היותר  (לכל   2♠ מכריז  ואני 
לכן  ומעלה),  בינוני  (או  חזק  הוא  זאת  בכל   .(wow)  3♥
אני מכריז ♦5. מישהו מכפיל. מתברר שהמכפיל החזיק 
אבל  לסבתי,  כמו   Dbl לו  היה  לדעתי   .♣A וגם  ♦A843
מה לעשות חסר גם A♠. במקום ליפול פעם אחת, שותפי 

הצליח להפיל את עצמו פעמיים (התוצאה - 0%).
בחלוקה השלישית פתחתי ♥1 עם היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

A2
AQ763
85
K873

משמאלי  המתנגד  הוא 13.  הנקודות  סיכום  הדעות  לכל 
הכרזה   .3♣  – מימין  והמתנגד   2♠  – שותפי   ,2♦ מכריז 
נחמדה. אני בוחר ב- Pass. לא ידעתי מה תהיה תגובת 
גם  חלשה.  יד  של  מסר  העברתי  אבל   ,Dbl ל-  שותפי 
לא  כנראה  אני   .3♥ מכריז  ושותפי   ,Pass בא  משמאלי 
למדתי את הלקח מהידיים הקודמות ומכריז כמובן  ♥4. 

מה שותפי מביא:
♠
♥
♦
♣

KQ85
982
Q973
54

פעם  רק  ליפול  הצלחתי  עיני.  למראה  מאמין  איני  פשוט 
לא  ב-♥3".  לעצור  צריך  "היית  לי:  מעיר  ושותפי  אחת 
חכו  לבנה.  קידוש  באותיות  עליו  שפכתי  מה  כאן  אספר 

לשיא בחלוקה האחרונה!
אני מקבל את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

98
Q754
J
KJ9864

שותפי פותח 1NT, ואני מתלבט האם לשאול על סדרות 
המייג'ור  או להישאר ב-1NT. מה שמכריע את הכף הוא 
הקלף הבודד ב-♦, ולכן אני שואל ♣2 (בכל העולם הנאור 
אני   ,3♦ מכריז  שותפי  למייג'ור).  שאלה  זוהי  והתרבותי 
יושב המום. מה זה צריך להביע? אני מחליט להכריז ♣4. 
(כנראה שיש לו 5 קלפי ♦  ו-4 קלפי ♣ עם יד מקסימלית 
לפתיחת 1NT.) שותפי מגיב ב-4NT. עוד כשהייתי איש 
לכן   4NT על  פאס  כשהכרזתי  אותי  סרסו  כמעט  צעיר 
עניתי ♣5. גם על הכרזת ההמשך 5NT עניתי ♣6 וקיויתי 
והכריז  נרתע  לא  שותפי  אבל  עלי,  תיפול  לא  שהתקרה 
 Dbl-ו  Pass, Pass ולאחר   ,7♣ חזק!)  (תחזיקו  עכשיו 

‰ÏÂÚÓ†˙È˙Î†˙ÈÊ†ÔÓ˘
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 !!Rdbl - (!נא להחזיק עוד יותר חזק)
טוב, את אשר כריתי אצטרך לאכול. אין ספק שאני הוא 

האשם.

מוביל  הוא  ואכן  כלשהו,  אס  מחזיק  שהמכפיל  ברור 
של  ידו  זוהי  יכולים!  שאתם  חזק  הכי  תחזיקו  עכשו   .♥A

שותפי:
♠
♥
♦
♣

AK53
-
AK9764
AT5

חוץ  בפקיסטן  שם  מלמדים  מה  מאמין.  לא  פשוט  אני 
השכנים  של  לטליבאן  ולעזור  ממשלה  ראשי  מלרצוח 

באפגניסטן?

כך שוחקה היד:

♠
♥
♦
♣

98
Q754
J
KJ9864

♠
♥
♦
♣

AK53
-
AK9764
AT5

קלף ההובלה A♥ נחתך בשולחן. המשכתי ב-A♦ ו-♦ נמוך 
לחלוקה  תפילה  עכשיו  משמאלי.)  הופיעה   ♦Q) .לחיתוך
בודדת  נפלה   Q-וה לשולחן  מידי  ירד   K-ה ב-♣.  טובה 
 7♣) שבשולחן   A ה-  אל  נוסף  ב-♣  המשכתי  ימין.  מצד 
נותר עדיין משמאלי.) וב-♦ נוסף לחיתוך גבוה. (משמאלי 
קלפי  שלושת  על  האחרון.  ה-♣  את  משכתי   (.♥ הושלך 
ה-♦ הגבוהים שבשולחן הושלכו שלושה קלפי ♥ והחוזה 
בוצע עם תוצאה של 100%. (כל האחרים שהכריזו ♣7 

נכשלו.)

מוסר השכל: מה יש לדבר, גם intermediates בפקסיטן 
הם שחקנים אדירים, הלא כן?!

ÌÈ†˙ÁÙ˘Ó†˜˘ÓÓ
‰ÏÂÚÓ†˙È˙Î†˙ÈÊ†ÔÓ˘

∞μ∞≠μ¥μ∞∞∞≤†∫„ÈÈ·†Â‡†∞¥≠∂∑∂≥∞≥∂†∫ÔÂÙÏË·†˙ÂÓÊ‰

˙È·‰†„Ú†Úˆ·Ó†¯ÈÁÓ
‰¯ÈÒÓ‰†˙Ú·†ÌÂÏ˘˙‰
¶†≤μ∞†˜¯
¯ËÈÏ†μ†Ï˘†ÁÙÏ

ÌÈ ˜˘ÓÌÈ ˜˘Ó

ÆÔÏÂ‚‰†˙Ó¯·˘†„ÚÈÏ‡†·˘ÂÓÓ†ÌÈ†˙ÁÙ˘Ó†Ï˘†ÌÈ˙ÈÊ‰†Ì¯ÎÓ†˜ÒÓ†Á·Â˘Ó‰†ÔÓ˘‰
ÆÌÈÓ¯Î·˘†ÌÈ˙ÈÊ‰†ÏÚ†È„Ù˜†ÁÂ˜ÈÙ†ÍÂ˙†¨ÔÏÂ‚‰†˙Ó¯·†ÌÈÏ„‚˘†¨È¯ÂÒ†ÔÊÓ†˙ÈÊ†ÈˆÚÓ†˜ÙÂ‰†ÔÓ˘‰
‰ÏÂÚÓ†˙È˙Î†ÔÓ˘†ÁÈË·Ó†¯ÂˆÈÈ‰†ÍÈÏ‰˙˘Î†¨È¯Ù‰†˙Ï˘·‰†ÈÓÊ†ÈÙÏ†Úˆ·˙‰†˜ÈÒÓ‰

Æ„ÁÂÈÓ·†ÌÈÎÂÓ†˙ÂÈˆÓÂÁ†ÈÊÂÁ‡†ÏÚ·
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מספר 273 מרץ 2010
עורכת: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל' 03-9794862, פקס: 03-0794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני

22001100 מרץ 227733 מספר

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: מרץ - מאי 2010
מאיאפרילמרץ
6

7

 19

20

זוגות מעורבים – מחוזי

סימולטנית ארצית

זוגות מעורבים חצי גמר

זוגות מעורבים גמר

23

24

25

אל' נשים - חצי גמר

אל' נשים – גמר

סימולטנית ארצית

8

22-21

זוגות פתוחה – שלב מחוזי

זוגות פתוחה – שלבי גמר 
(גמר-על ב-4 – 5 ביוני)

כיכר המדינה סניף: 

גביע אריאלה מרדיקס ז"ל שם התחרות:

29.12.2009 תאריך:

61 מס' זוגות:

17.80 מקדם רמה:

59.85 מריקס זינגר - אהוד פרידלנדר   מקום ראשון:

59.70 נח טימינקר - יולנדה קומיסיונר                 מקום שני:

58.68 תמר קיש - יעקב חזקיה            מקום שלישי:

סביון ק. אונו סניף: 

ארצית קריית אונו סביון  שם התחרות:

30.1.2010 תאריך:

95 מס' זוגות:

12.93 מקדם רמה:

69.07 אורי מורד - שאול רשתי       מקום ראשון:

64.11 מרים רונן - בני רונן                   מקום שני:

61.57 אהוד פרידלנדר - מריקה זינגר              מקום שלישי:

קריות סניף: 

גביע "צפון חדש"     שם התחרות:

29.1.2010 תאריך:

64 מס' זוגות:

15.89 מקדם רמה:

64.89 יניב זק - אילן כהן   מקום ראשון:

64.86 גד קליין - משה בנישטי       מקום שני:

62.62 ישראל לוריה - ליאורה קרמר מקום שלישי:

מועדון השרון סניף: 

ארצית קנטרי-השרון סיבוב 1 שם התחרות:

19.1.2010 תאריך:

       122 מס' זוגות:

16.88 מקדם רמה:

65.75 דניאלה בירמן - דוד בירמן      מקום ראשון:

63.41 סוניה מרק - מיכה מרק      מקום שני:

58.34 אאידה מינזלי - בני ליבסטר     מקום שלישי:

פרסום תוצאות תחרויות ארציות

חופשה מרוכזת בפסח
משרדי ההתאגדות יהיו סגורים לחופשה מרוכזת בפסח,

מתאריך 29/03/10 עד 07/04/10
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פסטיבל הברידג' 44
הבינלאומי ה-44

קבוצות מעורבות
שני מושבים, השתתפו 83 קבוצות, מקדם 18.20

VPשמותדרוג

1
 – הנרי  גוטמן   – לאה  שחר   – חנה  שזיפי 

בריפמן מיכאל – עמר אבי 
172

161הרבסט אילן – בראל מיכאל – טל נגה – טל דנה2

3
 – אלון  בירמן   – דניאל  בירמן  דוד-  בירמן 

ליברמן רות
154

4
יאיר יוסף – מלברג לוצ'ה – רוס חנה – טל 

יוסף – פרקש מרטה – בקלצוק ארז
153

5
פרידלנדר   – שושנה  רונן  מריקה-  זינגר 

אהוד- ליבסטר בני
151

זוגות גברים
מושב אחד, השתתפו 90 זוגות, מקדם 15.80

תוצאהשמותדרוג
63.64פורת רמי – רשתי שאול1
62.12כהן אילן – ליבסטר בני2
61.55בירמן דוד – בירמן אלון3
60.71רול יוסף – רול דב4
60.70פדון דרור – פרידלנדר אהוד5

זוגות נשים
מושב אחד, השתתפו 172 זוגות, מקדם 12.91

תוצאהשמותדרוג
67.55הכרמלי עמליה – בלס יהודית1
65.09דהפריס גבי – ערמי רות2
63.94שונק שושנה – סרוסי אמי3
63.92בירמן דניאלה – סעדה נטלי4
62.40עירשי טובה – דגן פנינה5

I.M.P זוגות
שני מושבים, השתתפו 246 זוגות, מקדם 17.30

IMPשמותדרוג
153פכטמן רון – לוין אמיר1
134שוהם שי – ברג זהר2
119שגיב יהודה – שגיב סטלה3
106לידור אורן – גלברד מרדכי 4
94אלטברגר עמוס – יוגב דוד5

IMP זוגות מעורבים
שני מושבים, השתתפו 196 זוגות, מקדם 16.48

IMPשמותדרוג
131פאור שירי – ידלין דורון 1
130טל נגה – לובינסקי יובל 2
123מיכאלי דורית – מיכאלי נפתלי 3
122מולכו רזיאן – אנגל יוסי4
116ערמי רות – ברקת אילן 5

זוגות פתוחה – גמר א'
שני מושבי מוקדמות ומושב גמר

בזוגות פתוחה (א+ב) השתתפו 204 זוגות, מקדם 18.60
תוצאהשמותדרוג

63.99פדון דרור – ישראלי דן1
61.24פישר לוטן – טרנובסקי בר 2
60.12פכטמן רון – גינוסר אלדד3
60.08בירמן אלון – ארגלזי אלירן 4
59.43שיינמן רמי – שוורץ אדריאן 5

זוגות פתוחה – גמר ב'
תוצאהשמותדרוג

58.56שזיפי חנה – שחר לאה1
57.51טושר אור – גרסטנר גל 2
57.51בנימין סלביה – דוד אליהו3
57.39זק יניב – כהן אילן 4
57.02כהן נילי – שרו חורחה5

זוגות טופ- בוטום חד פעמי
מושב אחד, השתתפו 216 זוגות, מקדם 14.55

תוצאהשמותדרוג
68.50פכטמן רון – רשף אופיר1
2Verbeek Tim – 66.95פדון דרור
65.83זק יניב – אורן אפרת 3
65.69בן בסט גדי – קסיונזק יאנוש4
65.21דובינסקי סרגיי – פרי שלום5

Board A Match קבוצות
שני מושבים, השתתפו 34 קבוצות, מקדם 21.06

VPשמותדרוג

1
פכטמן   – מיכאל  בראל   – יניב  זק 

רון – גינוסר אלדד
64

2
שיינמן רמי- שוורץ אדריאן – ברקת 

אילן – לנגי אסף
63

3
שוורץ   – לוטן  פישר   – גילה  אמודי 

רון – טרנובסקי בר – אסרף ערן
59

4
 Nab Judith – Drijver Bo –

Verbeek Ti – Molenaar D57

5
 – שמשון  הורוביץ   – נורית  גרייצר 

אורי עמי – סלומון יהושוע
56

תארים נמוכים פסטיבל 2010
שלושה מושבים, השתתפו (לפי מושבים) 32-40-38 

זוגות, מקדם 10.09
תוצאהשמותדרוג

63.61פרץ פולדי – יזהר רפי1
62.47רגב זאב – בלוך רלי 2
61.23מנדלאי אמי – רבינוביץ דורון 3
61.18רוזנפלד דוד – אופיר מאירה 4
60.37כהן מוירה – ברוידה ישראל 5
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45 Handicap זוגות
שני מושבים, השתתפו 164 זוגות, מקדם 10.71

תוצאהשמותדרוג

61.70הררי נתנאל – שרייבמן ויקטור 1
61.60בנישטי משה – קינן דני 2
61.21לנג שורה – דויד סילביה3
4Djian Cecilia – 60.85רוזנטל לי
60.16וידבסקי מיכה – איצקוביץ צבי5

תחרות: בוקר – יום שלישי
מושב אחד, השתתפו 134 זוגות, מקדם 11.24

VPשמותדרוג
64.43גני יוסף – אלבו אתי1
64.33ליברמן רות – ליברמן ברק2
63.77ארנון לואי – משכית חניתה3
63.58רפופורט קלמן – בנקר בנימין4
62.89מאיר אוריה – גלברד מרדכי5

תחרות: בוקר – יום רביעי
מושב אחד, השתתפו 130 זוגות, מקדם 12.31

תוצאהשמותדרוג

72.93לנגי אסף – רוזמרין גד1
68.90עזרא משה – כהן אלי2
64.98שוחט תמר – אלחדיף אבי3
64.68לובינסקי אורנה – לובינסקי יובל4
64.36ברגמן יעקב – טיקולסקי עמיקם5

זוגות מעורבים
שני מושבים, השתתפו 214 זוגות, מקדם 16.08

תוצאהשמותדרוג

64.53סיגל מליאנה – טרנובסקי בר1
64.30סעדה נטלי – ארגלזי אלירן2
62.19עסיס נופר – פרנק יוסף3
61.42קראוס זהר – ניסר ראובן4
61.15אברמוב ורדה – עזרא יצחק5

תחרות : בוקר יום שני 
מושב אחד, השתתפו 152 זוגות, מקדם 12.39

תוצאהשמותדרוג

67.95נוה גל – כהן אילן1
66.71אייזנשטיין טובי – לוי קלרה2
64.15חסין ברומשטיין יהודית – חסין נטשה3
63.37שליט בועז – אבידור יהודה4
62.77אלרז אהרון – ברבר שלמה5

תחרות : שישי בוקר
מושב אחד, השתתפו 146 זוגות, מקדם 12.33

תוצאהשמותדרוג

69.47פרידלנדר אהוד – שילון צילה1
64.21ולטר עופר – אור אראל2
63.44בן עמי יעקב – רייס קרול3
62.66שבתיאלי תקוה – טובביס אלכס4
62.64דובינסקי סרגיי – פרי שלום5

קבוצות פתוחה

שני מושבים + פיינל-פור, השתתפו 93 קבוצות, מקדם 18.60

שמותדרוג

1
אלון  בירמן   – דוד  בירמן   – גלעד  אלטשולר 

ארגלזי אלירן

2
 – אילן  הרבסט  אלדד-  גינוסר   – יניב  זק 

הרבסט אופיר – בראל מיכאל –פכטמן רון

3
לוין   – אסף  לנגי   – יוסף  רול   – אילן  ברקת 

אמיר – לוינגר אסא

4
אנגל יוסי – גלבוע אורי – גרינברג ניר – אופיר 

גלעד 

תחרות הזמנה
מושב אחד, השתתפו 24 זוגות

IMPשמותדרוג
523שיימן רמי - שוורץ אדריאן1
521בר רוני – הרבסט אילן2
366פופלילוב מתילדה – לויט פורת רות3
311ידלין ישראל – ידלין דורון4
285בירמן אלון – ארגלזי אלירן 5

IMP זוגות נשים
מושב אחד, השתתפו 60 זוגות, מקדם 14.98

IMPשמותדרוג
Djian Cecilia65.5- סעדה נטלי1
62.0רשתי דפנה - פורת הילה2
50.0שזיפי חנה - שחר לאה3
50.0סורל רבקה - ברק ברכה4
47.0הלמות ברוניה - דוד ז'אן5

IMP זוגות גברים
מושב אחד, השתתפו 48 זוגות, מקדם 15.92

IMPשמותדרוג
55.0לובינסקי יובל – מרק מיכה 1
51.0אורנשטיין איתן – גלברד מרדכי 2
51.0ארז אייל – רוזנטל לי3
47.0ברעם רן – קולבר אריה4
46.0מורד אורי – רשתי שאול5
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N/S Vulnerable, Pairs
West North East South

 Y. Sagiv Brian Z. Matilda P. Maggy Z.
Pass Pass

Pass 1NT Pass 3NT
Pass Pass

Matilda led the ♥5 (an unconventional third best) 
and I saw that we had a combined 29 point 
count, and at matchpoints I had better make 
some overtricks. 
I contemplated letting it run to my 9, but if that 
lost to the T, I could lose 5 heart tricks from the 
top, so I played the Jack. Yehuda won with the 
king and instead of setting up my heart trick, he 
cleverly switched to a diamond. Assuming a heart 
honor with Matilda, I won the ♦A, played a small 

spade to the Q (disguising the whereabouts of 
my Kings) and a small club to the Q hoping for a 
doubleton ♣K on my right and 11 tricks. 
Unfortunately Matilda won the ♣K and found the 
phenomenal continuation of the ♥T. I played the 
Q which lost to the K (and squashed my 9), and 
now Yehuda continued with the ♥7 to Matilda's 8. 
I was down two! 

Had I played the ♥6 on the ♥T the suit would be 
blocked and I would have made 10 tricks. Had 
I gone up with the Ace of clubs, I would have 
dropped the singleton King for 11 tricks! However, 
here I am playing what looks to be a normal line 
for 2 down and 7% on the board. One top, one 
bottom - average for the 2 boards. Isn't bridge a 
fascinating game?! 

"End Game"

Lea accompanied David, her bridge partner, to the doctor’s office. 
After his checkup, the doctor called Lea into his office alone. ”David is suffering from 
a very severe stress disorder. If you don’t follow my instructions carefully, he will 
surely die. Never point out any mistake he makes. Be pleasant at all times. 
Don’t burden him with conventions and bidding systems. Always give him a 
hug when he feels down. And never discuss the hands. If you can do this for the 
next few months, I think David will regain his health completely.” 
On the way home, David asked Lea, “What did the doctor say?” 
“He said you’re going to die,” she replied.

דרוש†מורה†דובר†ערבית
Æבקרב†תלמידי†בתי†ספר†במגזר†הערבי†ßהישראלית†מחפשת†מועמדים†לשמש†כמורים†לברידג†ßהתאגדות†הברידג

Æאך†מעוניינים†להשתלב†בפרוייקט†ßהפניה†הינה†גם†לאנשים†שאינם†שחקני†ברידג
Æולהכשיר†אתכם†כמורים†ßתסייע†לכם†להיכנס†לעולם†הברידג†ßהתאגדות†הברידג

Æדרישות†התפקיד†≠†מגורים†באזור†עכו¨†נהריה¨†יפו¨†לוד¨†רמלה
Æשפת†אם†≠†ערבית†¨†נסיון†בהוראה

ibf@bridge.co.il†∫או†למייל†∞≥≠π∑π¥∏∂≤†∫לפרטים†נוספים†יש†לפנות†למשרד†ההתאגדות
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TOP-BOTTOM 
MIXED PAIRS
Brian Zietman

In the first session 
of the mixed pairs, 
my partner Maggy 
and I faced the 
formidable pair of 
Matilda Poplilov and 
Yehuda Sagiv. This 
was an interesting 
challenge as 
always. 

On the first board I picked up:

♠
♥
♦
♣

8
AQ98
A8752
AT5

None Vulnerable, Pairs
West North East South

 Y. Sagiv Brian Z. Matilda P. Maggy Z.
1♦

Pass 1♥ 2♠ 3♦
Pass 6♦ Pass Pass
Pass

I was pleasantly surprised to hear my partner 
open 1♦ (better minor), and after I responded 1♥ 
Matilda came in with 2♠. Maggy now made the 
key bid of 3♦ showing me a 5 card suit, and I 
judged that all the points were now working well, 
since there could be no losers in diamonds and 
the opponents’ strength was in spades. I leapt to 
6♦ and after the usual comment about scientific 
bidding, Maggy lost just one spade for a 93% 
result. 

This was her hand:
♠
♥
♦
♣

732
KJ
KQJT9
K86

It was an easy make with a club discard on the 
high heart.

I knew that I would have to be on my toes for the 
next hand and I picked up a nice 17 point hand. 
After 3 passes I opened 1NT. Maggy put me in 
3NT with her 12 points (she did not open as per 
the rule of 20).

 

♠
♥
♦
♣

KJ74
94
AK3
AQ72

 

♠
♥
♦
♣

532
AK7
T92
T643

♠
♥
♦
♣

T98
T8532
J865
K

 

♠
♥
♦
♣

AQ6
QJ6
Q74
J985

 

The 44th International Tel-Aviv Festival took 
place last month. This article participates in 
the competition announced by our magazine 
for the best (or most interesting) hand of the 
festival.

Maggy Zietman
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