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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

בחודש פברואר התקיים פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-48 שהתנהל כמיטב המסורת במרכז הירידים בת"א, כלל 
שלל תחרויות מגוונות ואירח משלחות שחקנים מפולין, בולגריה, דנמרק ועוד. כיבדה אותנו בנוכחותה הגב' אורלי 

פרומן, מנכ"ל משרד התרבות והספורט שהתרשמה מכמות השחקנים שגדשו את האולם והבטיחה להמשיך 
ולפעול למען קידום הברידג'. בין אורחינו בפסטיבל, היה גם מר אריק קפלן, יו"ר התאחדות אילת וכן נותן החסות 

הראשי בפסטיבל, מר אבי קלפה מנכ"ל עד 120.

הפסטיבל שימש מקור למינוף תקשורתי ושיפור תדמיתי של הענף. את עיקר ההתעניינות משכה, איך לא, תחרות 
הילדים שזכתה לחשיפה גדולה באמצעות הטיפול המסור של משרד יחסי הציבור גלעד עדין. צוותי תקשורת 

מערוץ 2 ומהג'רוזלם פוסט הגיעו למקום, צילמו, ראיינו ושידרו בטלוויזיה את הכתבות. 
המינוף התקשורתי החל עוד קודם לפסטיבל בראיון לתוכנית "מגרש פתוח" בערוץ הספורט ובראיון אצל רזי ברקאי 

בגל"צ. למי שפספס, ניתן לראות את כל הכתבות והראיונות באתר ההתאגדות תחת תפריט תקשורת.

עוד בחודש פברואר הסתיימו משחקי מבחן של הנבחרת הפתוחה בה זכתה קבוצת הרבסט עם השחקנים (אילן 
ואופיר הרבסט, אלון בירמן ודרור פדון, רון שורץ ולוטן פישר), אשר ייצגו אותנו ביוני באליפות אירופה הפתוחה 

שתתקיים באופטיה שבקרואטיה.

בסוף חודש פברואר התחלנו במימוש תכנית להכשרת מנהלי תחרויות בכירים במטרה להרחיב את קאדר מנהלי 
התחרויות הבכירים שיכולים לשפוט בתחרויות ההתאגדות. התוכנית היא פרי יוזמה של גלעד אופיר, הקפטן 

הספורטיבי, בשיתוף פעולה עם איתן לוי, נשיא ההתאגדות ויריב בראודה – יו"ר ועדת חוקה.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה
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קלפים   5 לפחות   – סדרות  בשתי  אורך  מתאר  הפותח 
בסדרת מייג'ור, ולפחות 4 קלפים בסדרת מינור. המשיב 
 10-6 של  כוח  ותיאר  סדרה,  אף  עתה  עד  הראה  לא 

נקודות.
ל-17.   12 בין  להיות  יכול  הפותח  של  הנקודות  מספר 
משחק מלא עדיין אפשרי, אבל המשיב צריך להיות זהיר 

ולא לעלות גבוה מדי כאשר אין התאמה בין השותפים.
והתאמה  המייג'ור  בסדרת  התאמה  אי  של  במקרה 
טובה בסדרת המינור, המשיב רשאי להכריז Pass עם 
אפשר  יותר,  טובה  ויד  דומה  חלוקה  עם  מינימלית.  יד 

להעלות את סדרת המינור של הפותח לגובה 3.
קלפים   2 למשיב  אבל  סדרה,  באף  התאמה  אין  כאשר 
לבחור  מומלץ  הפותח,  של  המייג'ור  בסדרת  בדיוק 
הפותח  של  המייג'ור  את  להכריז   – העדפה  בהכרזת 
בגובה 2. הכרזה זו תהיה בדרך כלל בטוחה יותר מאשר 

.2NT
האם ייתכן שהמשיב יכריז בסיבוב השני סדרה עצמאית 
משלו? כן, אבל רק אם יש לו סדרה טובה בת 6 קלפים 
של  הראשון  בסיבוב  להציגה  ניתן  היה  שלא  לפחות 

ההכרזה.
נסו כעת את 3 הבעיות הבאות:

West North East South
1♠ Pass 1NT

Pass 2♣ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

Q4
QT96
A9754
52

(2)
South

♠
♥
♦
♣

3
KQJ952
Q74
T96

(3)
South

♠
♥
♦
♣

6
J63
JT74
KJT52

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

Q4
QT96
A9754
52

ישחק  שותפנו  העדפה.  להכרזת  מצוינת  דוגמה   .2♠
האחרות  האפשרויות  כל  אבל  "בהתאמה" 5-2,  כנראה 

גרועות יותר:
· השותף הבטיח רק 4 קלאבים, לכן בשום אופן לא נכריז 

Pass ונשאיר אותו "בהתאמה" של 6 קלפים.
· הכרזת ♦2 עם חמישייה גרועה לא תוביל לשום מקום. 

לשותף כנראה קוצר בסדרה זו.
· הכרזת 2NT תיראה אולי הגיונית לחלק מהשחקנים, 
אבל בידנו 8 נקודות בלבד, והשותף הבטיח רק 12. עם 
לשותף  ואם  סיכוי,  חסר  יהיה  החוזה  בלבד  נקודות   20

15-14 נקודות הוא יעלה ל-3NT ושוב ניפול כנראה.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

3
KQJ952
Q74
T96

♥2. כל הכבוד שבחרתם בסיבוב הראשון ב-1NT במקום 
נקודות   +11 לשותף  שמבטיחה   2♥ של  שגויה  הכרזה 
שאין לכם, אבל זה לא אומר שעלינו להסתיר את סדרת 
אותה,  להראות  שנייה  הזדמנות  יש  כעת  לתמיד.  ה-♥ 
והשותף יבין שהסיבה שלא הכרזתם ♥2 מיד היא שיש 
לכם 10 נקודות או פחות. לרוב הוא יכריז Pass על ♥2.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

6
J63
JT74
KJT52

יכול  שלו,  "העלובות"  הנקודות   6 עם  המשיב,   .Pass
להיות כעת מרוצה מאוד שלא השאיר את הפותח בחוזה 
קלפים   5 של  תמיכה  עם  דומם  לפרוש  נחמד   .1♠ של 
במקום "להוריד" לשותף סינגלטון בשליט. אין ספק ש-♣2 
יהיה חוזה מוצלח. מצד שני, עם מספר נקודות כה נמוך 

אין סיכוי למשחק מלא. זה הזמן לסיים את ההכרזה.

שפר את הכרזתך
רם סופר

שהכריז  המשיב  של  השנייה  בהכרזה  נטפל  החודש 
1NT בסיבוב הראשון, והפותח הראה סדרה שנייה. 
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Takeout Double-הכרזות תשובה ל

רם סופר

שאנחנו  הוא   Takeout Double של  הראשון  העיקרון 
חייבים להשיב (אלא אם שותפו של הפותח הכריז ופטר 
הכרזה  למצוא  שעלינו  מכאן  להשיב).  מהחובה  אותנו 
בחוזה  המתנגדים  את  נשאיר  אם  נקודות!  אפס  עם  גם 
מוכפל שיבוצע עם לקיחות עודפות, נקבל תוצאה גרועה 

מאוד והשותף לא ירצה לשחק אתנו יותר.
 (1 (בגובה   Pass להכריז  מותר  שבו  היחיד  המקרה 
עם 3  יותר  או  קלפים   5) רב  וכוח  אורך  לנו  כשיש  הוא 
זה  במקרה  המתנגד.  בסדרת  לפחות)  בטוחות  לקיחות 

אנו שואפים להכשיל את היריבים בחוזה המוכפל.
סדרתנו  את  להכריז  עלינו  נקודות)   8-0) חלשה  יד  עם 
הנמוך  בגובה  הפותח,  לסדרת  פרט  ביותר,  הארוכה 
הכרזה  זוהי  כי  להבין  צריך  השותף  האפשרי.  ביותר 

מאולצת ולא להעלות את ההכרזה גבוה מדי.
עם יד טובה יותר (11-9 נקודות) צריך להפגין כוח כדי 
מלא  משחק  לכיוון  הלאה  להמשיך  השותף  את  לעודד 
בסדרה  קפיצה  היא  הנכונה  ההכרזה  מתאימה.  יד  עם 

הארוכה ביותר, פרט לסדרת הפותח.
הכרזה  באפשרויות  נעסוק  בסדרה  הבאים  במאמרים 

נוספות.
בינתיים נסו את הבעיות הבאות:

West North East South
1♦ Dbl Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

K7
T5
8752
97542

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AJT75
62
743
A87

(3)
South

♠
♥
♦
♣

73
Q62
KQT964
97

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

K7
T5
8752
97542

בסדרה   2 לגובה  ההכרזה  העלאת  רבים  במקרים   .2♣
משיבים  אנו  כאשר  לא  אך  כוח,  מבטיחה  חדשה 
ואופן  פנים  בשום  אסור  השותף.  של   Takeout Dbl-ל
מוכפל.  ב-♦1  ההכרזה  את  ולהשאיר   Pass להכריז 
חובתנו היא להכריז את סדרתנו הארוכה ביותר בגובה 
הנמוך ביותר האפשרי, וכך נעשה. לאחר מכן "נשבור את 

הראש" כיצד לבצע 8 לקיחות.

 (2)
South

♠
♥
♦
♣

AJT75
62
743
A87

♠2. יד טובה! מול קוצר בדיאמונד, תמיכה של 4 קלפים 
בספייד ו- 14-15 נקודות אפשר כבר לדמיין משחק מלא. 
לכן חשוב להפגין כוח ולא להסתפק בהכרזה עצלנית של 
כי  זכרו  חולשה.  כהפגנת  השותף  על-ידי  שתתפרש   1♠
השותף המכריז Takeout Double מתחייב להביא לנו 
כוח של פתיחה ותמיכה של 3 קלפים לפחות בכל אחת 
מהסדרות שלא הוכרזו. בתנאים אלה אין סיבה להניח 

שחוזה של ♠2 יהיה גבוה מדי.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

73
Q62
KQT964
97

על   Pass שמכריזים  הנדיר  המקרה  הוא  הנה   .Pass
Takeout Double של השותף! דבר אחד בטוח, סדרת 
בחוזה  הפותח.  של  מזו  יותר  טובה  שלנו  הדיאמונד 
בשליט,  לקיחות   5 או  ב-4  כנראה  נזכה  מוכפל   1♦ של 
והשאר יבוא מהנקודות שהשותף הבטיח. המסקנה היא, 
שבהגנה נשיג קרוב לוודאי תוצאה חיובית, בעוד כל חוזה 

שנכריז צפוי להיכשל.

נכון  להשיב  נלמד  שבה  בסדרה  הראשון  המאמר  זהו 
להכרזת ה-Takeout Double של השותף.
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ניצול הזדמנות

רם סופר

המגנים  חיסרון?  או  יתרון  היא  הפתיחה  הובלת  האם 
מקווים שהיתרון של מכת הפתיחה יעזור להם להכשיל 
את החוזה, אבל במקרים רבים הובלת הפתיחה יוצרת 
דווקא הזדמנויות חדשות לכרוז. מבצע טוב יבחן בקפידה 

את קלף ההובלה ואת כל מה שנובע ממנו.

Dealer West, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

A3
QJ765
752
AJ9

♠
♥
♦
♣

KQJT642
8
AKQ4
T

♣K :חוזה: ♠6. הובלה
West North East South
Pass 1♥ Pass 1♠
Pass 1NT Pass 4♣ (1)
Pass 4♠ (2) Pass 6♠
Pass Pass Pass

(1) שאלה למספר האסים של השותף; 
(2) יש לי 2 אסים.

ההכרזה,  את  פתח  שהשותף  ברגע  נפלאה.  יד  לדרום 
האסים.  למספר  שאלה  היא  והדרך  סלם,  היא  המטרה 
הזמנה  הכרזת  היא   4NT-ל  1NT-מ קפיצה  כי  לציין  יש 
לאחר  לאסים  לשאול  רוצים  כאשר  ולכן  לסלם,  כללית 
בקונבנציית  להשתמש  נהוג   1NT הכריז  שהשותף 

Gerber ולהכריז ♣4.
הגעת לחוזה של ♠6 ומערב הוביל ב-K♣. כיצד תתכנן 

את המשחק?
לכאורה הכול פשוט. לכרוז שלא מתעמק יותר מדי נדמה 
במהירות  שליטים  מוציא  הוא   .♥A-ל פרט  שלו  שהכול 

ומתכונן לפרוש את קלפיו, ואז...

הוא יגלה שיש לו מפסיד שני בדיאמונד.
אינה  ב-♦,  הבכירים  הקלפים  שלושת  שבידנו  העובדה 
שליטים  שמוציא  כרוז  מנצח.  לקלף  ה-4♦  את  הופכת 
יצטרך לקוות שחלוקת הדיאמונדים היא 3-3, או שאחד 
המגנים (זה המחזיק אורך בדיאמונד) יבצע טעות מכרעת 

וישליך דיאמונד.
ב-♦ יגן כמו שצריך –  מערב שמחזיק רביעייה  אבל אם 

החוזה ייכשל.
האם יש דרך אחרת לנסות לבצע את החוזה?

התשובה היא: להתבונן בהובלת הפתיחה. ה-T♣ הבודד 
 ,♣A-נלקח על-ידי ה ♣K-שלנו הוא קלף חשוב. ברגע שה
פוטנציאלית.  ללקיחה  הופכים  בדומם  שנותרו   ♣J9-ה

.Q-למגנים נותר רק קלף אחד גבוה יותר בסדרה: ה
שלו  ה-12  הלקיחה  את  לפתח  יוכל  הכרוז  כך,  אם 

בסדרה שבה הובילו היריבים!
אבל יש בעיה של כניסות. אם נוציא שליטים מיד, כבר לא 

נוכל לחזור לדומם כדי לנצל את סדרת הקלאב.

את  נציג  בטרם  המלאה,  בחלוקה  להתבונן  תוכלו  כעת 
דרך המשחק הנכונה.

 ♠
♥
♦
♣

A3
QJ765
752
AJ9

 

 ♠
♥
♦
♣

7
43
J983
KQ8532

♠
♥
♦
♣

985
AKT92
T5
764

 ♠
♥
♦
♣

KQJT642
8
AKQ4
T

 

הובלות   .♣K-ב שהוביל  "אשם"  אינו  מערב  לב:  שימו 
כל  על-ידי  מומלצות  שליט  עם  חוזה  נגד  רצף  בראש 
המקרה  ההגנה.  לטובת  פועלות  כלל  ובדרך  המומחים, 

שלפנינו הוא יוצא מהכלל.

מהלך המשחק הנכון: צפון זוכה ב-A♣, ובלקיחה השנייה 
משליך  בעודו  מהדומם,   ♣J-ה את  מיד  מבקש  הכרוז 
מפסיד"  על  "מפסיד  של  זה  תכסיס  ה-8♥.  את  מידו 
מותיר את מערב חסר אונים. נניח שמערב ממשיך ב-♥ 
לאחר שזכה ב-Q♣. הכרוז חותך בידו, נכנס לדומם עם 
ה-A♠ ומשליך את ה-4♦ המפסיד על ה-9♣ שהוגבה. 
השאר כבר פשוט מאוד: מסיימים את משיכת השליטים, 

וידו של הכרוז גבוהה.
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סופרים לקיחות
 (חלק א')
קובי שחר

חשוב לספור את הלקיחות של הכרוז. אמנם לא קל לבצע 
זאת מנקודת המבט של מגן, ולעתים תתבהר התמונה רק 
לאחר ששוחקו כמה לקיחות, אבל פעולה זו חייבת להפוך 

להרגל עבור שחקן השואף להגן טוב יותר.

כדי להגיע לספירת הלקיחות, המגן לוקח בחשבון הן את 
המידע שנחשף במהלך המכרז, והן את אופן המשחק של 

שותפו להגנה ושל הכרוז.

 ♠
♥
♦
♣

AK4
94
95
KQJT94

 ♠
♥
♦
♣

75
QJT87
KJ84
A3

West North East South
1♦

1♥ 2♣ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

מערב מוביל את ה-Q♥ נגד החוזה 3NT. מהדומם משוחק 
קלף נמוך, והשותף משרת עם ה-2♥. הכרוז זוכה בידו עם 

.♥K-ה

סטנדרטיים  באיתותים  משתמשים  מזרח-מערב 
(גבוה=מעודד). מערב מסיק מה-2♥ ששיחק שותפו שהוא 

אינו מעוניין בסדרה, כלומר גם ה-A♥ אצל הכרוז.
אחת,  פעם  מעכב  מערב  מידו.  נמוך   ♣ כעת  מוביל  דרום 
הספירה  לקיחות.  לספור  כדי  ועוצר  השני  בסיבוב  זוכה 
בטוחות  לקיחות  חמש  בדומם  רואים  אנו  קשה:  אינה 

בקלאב ועוד שתיים בספייד. ה-AK♥ נמצאים כאמור בידו 
של הכרוז, והרי לנו תשע לקיחות בטוחות, ואולי גם לקיחה 

עשירית אם ה-Q♠ ביד הכרוז.
מסקנה: ההמשך "האוטומטי" ב-J♥ יאפשר לכרוז לבצע 

את החוזה בוודאות.
היכן הסיכוי היחיד להפיל את החוזה?

נכון, בסדרת הדיאמונד. כל שנדרש הוא למצוא את מזרח 
!♦AT-עם 3 קלפים בדיאמונד בראשות ה

זהו המצב שאנו מקווים אליו:

 ♠
♥
♦
♣

AK4
94
95
KQJT94

 

♠
♥
♦
♣

75
QJT87
KJ84
A3

♠
♥
♦
♣

T9632
62
AT2
872

 ♠
♥
♦
♣

QJ8
AK53
Q763
65

 

זוכה  מזרח  ה-4♦.  את  מוביל  מערב   ,♣A-ב שזכה  לאחר 
לכרוז  בדומם.  ה-9♦  את  "שמועך"   ♦T-ב וממשיך   ♦A-ב
בארבע  זוכה  ההגנה  שלא,  ובין  שיכסה  בין  תשובה:  אין 

לקיחות בדיאמונד ומכשילה את החוזה.

במקצת,  מסוכנת  נראתה   ♦K-ל מתחת  דיאמונד  הובלת 
אבל בדוגמה לעיל כבר לא היה מה להפסיד. מערב ידע 
ברגע  לפחות  לקיחות   9 להשלים  עומד  שדרום  בוודאות 
רוע  עם  להשלים  מוכן  היה  ולא  ההזדמנות,  לו  שתינתן 

הגזירה.

בין  הפעולה  שיתוף  את  המבליטה  נוספת,  דוגמה  הנה 
המגנים. חשוב מאוד להסיק מסקנות מהקלפים שהשותף 
הכללים  לפי  המשוחק  בכיר  בקלף  שמדובר  בין  משחק, 
הבסיסיים (כגון: הובלה מראש רצף, יד שלישית גבוה) ובין 

שזהו איתות באמצעות קלף זוטר.

בונה  הכרוז  מתגלה.  והדומם  בוצעה,  הפתיחה  הובלת 
הלקיחות  בספירת  ומתחיל  שלו  המשחק  תכנית  את 
לעשות  כדי  הזה  הזמן  את  לנצל  המגנים  על  הבטוחות. 

בדיוק אותו דבר.
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 ♠
♥
♦
♣

KQ2
96
KQJ93
752

♠
♥
♦
♣

6
QT872
A74
AJ63

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

נקודות   11 עם   3NT-ל  1NT העלה  האופטימי  צפון 
הוביל  מערב  בדיאמונד.  הטובה  החמישייה  על  בהתבסס 
ב-7♥. ממזרח שוחק ה-J♥ ודרום זכה עם ה-K♥. אין שום 
מכאן  גבוה".  שלישית  "יד  לכלל  יציית  לא  שמזרח  סיבה 

.♥A-הסיק מערב כי דרום מחזיק גם ב
בסיבוב  וזכה  פעמיים  עיכב  מערב  לדיאמונד.  עבר  הכרוז 
השלישי עם ה-A♦, בעוד מזרח משליך את ה-2♠ – קלף 

המאותת על חוסר עניין בסדרה.
!♠A-המסקנה מהשלכת השותף: דרום מחזיק גם ב

שלוש  בהארט,  שתיים  הכרוז):  (בשביל  לקיחות  סופרים 
שאם  מערב  הבין  כבר  כעת  בדיאמונד.  ארבע  בספייד, 

ימשיך "על אוטומט" בהארט, החוזה יבוצע.
שבה  בסדרה  החוזה?  את  להפיל  היחיד  הסיכוי  היכן 

איננו רואים לקיחות בטוחות עבור הכרוז – קלאב.

האם להוביל A♣ או ♣ נמוך?
אצל   ♣K-שה ולהניח  אופטימיים  להיות  עלינו  מקרה  בכל 
כל  החוזה.  את  להפיל  אפשרות  שתהיה  כדי  השותף 
מוביל  מערב  לכן   .♣Kxx בעצם  הוא  מהשותף  שנדרש 
ללקיחה הבאה את ה-4♣. זהו מערך הקלפים שהוא רואה 

בדמיונו:

 ♠
♥
♦
♣

KQ3
96
KQJ93
752

 

♠
♥
♦
♣

6
QT872
A74
AJ63

♠
♥
♦
♣

JT9752
J4
62
K84

 ♠
♥
♦
♣

A84
AK53
T85
QT9

 

וממשיך   ♣K-ב זוכה  מזרח  מתגשמים.  חלומות  לפעמים 
ב-3  זוכה  מערב  דרום.  של   ♣Q-ה נגד  לעקיפה  ב-8♣ 

הלקיחות הבאות, וההגנה משלימה חמש לקיחות.
בחלקו השני של המאמר, שיתפרסם בחודש הבא, נדגים 
כיצד שותפו של המוביל (מזרח) יכול ליישם ספירת לקיחות 

כדי להגן בצורה מוצלחת.

(המשך בחודש הבא)

0507-409089 :   ,0544-556111 :   ,info@hasharon.org : “  ,077-5253001 :  

...  
 ‘   

 Heviz   
 2014  13-5
  1,570 -  
:   
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הובלה מיוחדת ב-K נגד 
חוזה ללא שליט

אלדד גינוסר

 ,K-מדובר במוסכמה המתייחסת באופן ישיר להובלה ב
ובאופן עקיף להובלה ב-A או ב-Q נגד חוזה ללא שליט. 
 – K" או חזק"   K" או חזקה"  אותה "הובלה  המכנים  יש 

."unblock or count
מתי מובילים ב-K לפי מוסכמה זו?

המוסכמה קובעת כי ההובלה ב-K היא החזקה מכולן נגד 
חוזה ללא שליט. מובילים ב-K כאשר יש רצף (עם A או 

.(T/9 כולל) הכולל לפחות 4 קלפים בכירים ,(Q
:K-להלן צירופי קלפים שנוביל מהם ב

KQJTx, AKQTx, KQT9, KQJ9x, AKJTx

בשיטה  מובילים  היינו  מהמקרים  שבחלק  לב,  שימו 
"טבעית" את ה-A במקום ה-K. תיכף נבין מדוע ההובלה 

ב-K דורשת סדרה כה חזקה.

?A-מתי מובילים ב
כמו  חזקה  אינה  הסדרה  אך   ,K גם  לנו  כשיש  כמובן 

במקרים הקודמים.
:A-להלן צירופי קלפים שנוביל מהם ב

AKx, AKxx, AKJx, AKQxx

קלפים   4 מכילה  אינה  הסדרה  הללו  הדוגמאות  בכל 
של  שמסדרה  לב  שימו  היותר.  לכל   3-2 אלא  בכירים, 

+AKxxx מובילים לרוב בקלף הרביעי מלמעלה.

?Q-מתי מובילים ב
יש  זאת,  עם  כרגיל.   ,J-ה את  לרוב  מראה   Q-ב הובלה 
להבין שבשיטת ההובלה של "מלך חזק", יכולה הובלה 
ב-Q (אמנם לעתים נדירות) להיות עם K ללא J. מדובר 
חזק",  "במלך  להובלה  מספיק  טובה  שאינה  סדרה  על 

למשל:
KQJx, KQx, KQTx

בקלף  לרוב  מובילים   KQxx+ של  שמסדרה  לב  שימו 
הרביעי מלמעלה.

תגובת השותף להובלה של "מלך חזק" והמשכים
התקשורת  בהבנת  טמון  השיטה  של  הפוטנציאל  מלוא 
זו  הובלה   .K-ב ההובלה  לאחר  המגנים  בין  המיוחדת 
מכובד,  להשליך  ובראשונה  בראש  מהשותף  דורשת 
הראוי  מן   .unblock נקרא  זה   .(T (כולל  לו  יש  אם 
להדגיש, כי השלכת המכובד אינה אמורה להשפיע כלל 
המוביל  של  וסדרתו  מאחר  בסדרה,  הלקיחות  כמות  על 
מבהירה  המכובד  השלכת  ביותר.  חזקה  להיות  חייבת 

את המצב עבור המוביל!
טעם  אין  כבר  מכובד,  אין  המוביל  של  לשותפו  אם 
משחק  שהוא  העובדה  עצם  רוצה.  רוצה/לא  לסמן 
של  שותפו  זה  במקרה  מכובד!  שוללת  כבר  נמוך  קלף 
ספירה לפי הסכמי האיתותים  המוביל ישתמש באיתות 
 K השיטה:  את  מכנים  כך  בשל  בשותפות.  המקובלים 

.count או unblock מבקש
שהמכובד  רק  לא  יודע  המוביל  זו,  ממוסכמה  כתוצאה 
כמה   – הספירה  את  גם  אלא  הכרוז,  אצל  נמצא  החסר 

קלפים לשותף וכמה לכרוז.
של  משותפו  נדרש  מה  שיבהירו  דוגמאות  מספר  להלן 
משתמשים  מזרח-מערב  כי  נניח  אנו   .K-ב המוביל 
באיתותים סטנדרטיים (קלף גבוה=מעודד או מספר זוגי 

של קלפים).
 (א)

♥62 

♥ Q83♥ K

 (ב)

♥742 

♥ 53♥ K

אלדד  של  בסדרתו  והאחרון  החמישי  המאמר  לפנינו 
במוסכמה  נעסוק  הפעם  פתיחה.  הובלות  על  גינוסר 
מומלצת שמשתמשים בה נגד חוזים עם שליט. מוסכמה 
ולכן  "הטבעית",  ההובלות  שיטת  את  תואמת  אינה  זו 

השותפים צריכים להסכים עליה מראש.
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 (ג)

♥742 

♥ 853♥ K

(ד)

♥ A62

♥ J74♥ K

(מערב)  ושותפכם  במזרח,  יושבים  אתם  הדוגמאות  בכל 
עליכם  א+ד  בדוגמאות  שליט.  ללא  חוזה  נגד   K-ב הוביל 
להשליך את המכובד שבידכם (Q או J). בדוגמאות ב+ג 
אין לכם מכובד ולכן תאותתו על מספר הקלפים שבידכם 

(גבוה ממספר זוגי ונמוך ממספר אי-זוגי של קלפים).
כעת נתרגל כיצד ממשיך המוביל במשחק, בהסתמך על 

המידע שהתקבל מהלקיחה הראשונה.

 ♠
♥
♦
♣

752
J9
KQT84
A73

♠
♥
♦
♣

AKJT4
63
753
J42

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass
הובלתם ב-K♠ מסדרתכם החזקה. כיצד תמשיכו אם:

.♠Q-(א) מזרח שיחק את ה
(ב) מזרח שיחק את ה-3♠.
(ג) מזרח שיחק את ה-8♠.

פתרונות:
(א) אם מזרח שיחק את ה-Q♠, כל הבעיות שלכם נפתרו 

וניתן להכשיל את החוזה מיד.
ספירה,  באיתות  מדובר  נמוך,  קלף  משחק  מזרח  כאשר 

ולכן עליכם להקדיש עוד מחשבה למצב.
(ב) אם השותף שיחק את ה-3♠, הוא מראה מספר אי-
זוגי של קלפים (כנראה 3). עליכם לספור עד 13 ולהבין כי 
לכרוז Q דאבלטון. לפיכך תמשיכו ב-A♠ כדי להפיל את 

ה-Q♠ ולגבות מהר 5 לקיחות להכשלת החוזה.
(ג) אם השותף שיחק את ה-8♠, הוא מראה מספר זוגי 
כי  ולהבין   13 עד  לספור  עליכם   .(2 (כנראה  קלפים  של 
לכרוז Qxx. במקרה זה חובה להפסיק לשחק ♠ ולעבור 
מזרח  המשחק  שבהמשך  מקווים  אתם  אחרת.  לסדרה 
נגד  לעקיפה  בידו  שנותר  ה-♠  את  ויוביל  בלקיחה  יזכה 

ה-Q של דרום, שתעניק לכם 4 לקיחות.
שימו לב, שאם תמשיכו ב-A♠, לא זו בלבד שתעניקו לכרוז 
לקיחה שאינה "מגיעה" לו עם ה-Q♠, גם תאבדו את שאר 
אין  ולנו   ♠ קלפי  יותר  אין  שלשותף  משום  ב-♠  הלקיחות 

כניסות צדדיות.

 ♠
♥
♦
♣

K92
J743
A83
JT4

♠
♥
♦
♣

J75
Q2
KQT96
K63

West North East South
1NT*

Pass Pass Pass

* 14-12 נקודות
כיצד  מהדומם.  נמוך  קלף  ביקש  דרום   .♦K-ב הובלתם 

תמשיכו אם:
.♦J-(א) מזרח שיחק את ה
(ב) מזרח שיחק את ה-2♦.
(ג) מזרח שיחק את ה-7♦.

פתרונות:
נפתרו.  שלנו  הבעיות   ,♦J-ה את  שיחק  מזרח  אם  (א) 
נמשיך ב-♦ גבוה כדי להוציא את ה-A♦ מהדומם ולפתח 

את הסדרה.
ספירה  באיתות  מדובר  ה-2♦,  את  שיחק  מזרח  אם  (ב) 
המראה מספר אי-זוגי (3) של קלפים ללא ה-J. ספירה עד 
 ♦Q-של הכרוז נותר כעת בודד. נמשיך ב J-13 מראה כי ה

כדי להגביה את הסדרה!
ספירה  באיתות  מדובר  ה-8♦,  את  שיחק  מזרח  אם  (ג) 
עד  ספירה   .J-ה ללא  קלפים  של  זוגי (2)  מספר  המראה 
בדיאמונד  המשך   .♦Jxx עם התחיל  הכרוז  כי  מראה   13
אחרת  לסדרה  לעבור  עלינו  חמורה.  שגיאה  כמובן  יהיה 
את  ללכוד  כדי  דיאמונד  אלינו  ישחק  שהשותף  ולהמתין 

ה-J♦ שביד הכרוז.

?Q-או ב A-כיצד יגיב שותפו של המוביל להובלה ב
מול הובלה "חלשה" ב-A או ב-Q, השותף לא ישליך מכובד, 
אלא יאותת רוצה/לא רוצה. כאשר הוא מחזיק מכובד (או 
אורך משמעותי) עליו לאותת שהוא מעוניין בהמשך. הוא 
בו,  להוביל  לא  בחר  והוא   ,K למוביל  שאם  לזכור,  חייב 
לעתים  כי  לזכור  יש  כמו-כן  במיוחד.  חזקה  אינה  הסדרה 
הובלה ב-Q תהיה עם ה-K וללא ה-J. יש להיעזר בהיגיון 

בריא כדי להבין את המצב בשולחן.
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האם הזוגיות 
שלכם טובה...

אפרים בריפמן

כולם  ססגונית.  חבורה  הינם  הברידג'  שחקני  כי  תסכימו 
סיפורים  זה  על  זה  יודעים  ואפילו  כולם,  את  מכירים 
לעתים  שותפויות.  נוצרות  טבעי  בתהליך  ואחרים.  כאלה 

השותפות נמשכת שנים, ולעתים ימים ספורים.
את  לבחון  תוכלו  פיהן  שעל  שאלות,  הנוכחי 12  בשאלון 

עצמכם ואת בן/בת הזוג.
הנושא: מה פירוש ההכרזה האחרונה? לדוגמה,

West North East South
1♥ Pass 4NT?

ההכרזה האחרונה היא 4NT. מה היא אומרת?
הדעה הרווחת: Roman Key Card Blackwood, עם 

♥ כשליט.
 Roman לאמץ  ועדיף  דיוק,  דורש  המצב  המלצה: 
האמיתיים  האסים  על  רק  ענו  כלומר   –  Blackwood
 K עם  אסים   2 תראה   5♠ של  תשובה  אבל  (ארבעה), 

בסדרה המוכרזת (♥).
הנה הרעיון:

פירוש ההכרזה West East
1♥ 4NT

0 או 3 אסים 5♣
1 או 4 אסים 5♦

K♥ 2 אסים ללא 5♥
K♥ 2 אסים עם 5♠

להלן 12 מהלכי הכרזה. השיבו: מה אומרת לכם ההכרזה 
האחרונה? 

תשובות  עם  והשוו  הסדר  פי  על  תשובותיכם  את  רשמו 
או  טובה  הזוגיות  אם  תדעו  ההשוואה  אחרי  השותף. 

 . "דורשת ייעוץ של מומחה"

טוב  השבתם  אם  תשוויצו  (אל  המיטב  את  להפיק  נסו 
יותר מבן/בת הזוג). זכרו כי במשחק הברידג' מנצחים או 

מפסידים ביחד.
יוצאים לדרך.

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

a) Transfer; b) Lead Directing

2
West North East South
1♣ Pass 3♣ (a) Pass
3♥ Pass 3♠?

a) 10-11 HCP

3
West North East South
1NT 3♦ Dbl?

4
West North East South
4♥ Pass 4♠?

5
West North East South
1NT Pass 3NT Dbl?

6
West North East South
2♠ 3♥ 4♠ Dbl?

7
West North East South
2♠ Dbl 4♠ Dbl?
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8
West North East South
2♠ 3♥ 4♠ 4NT?

9
West North East South
2♠ Dbl 4♠ 4NT?

10
West North East South
3♥ Dbl Pass 4NT?

ולסיום: מה תכריזו בסיבוב השני עם שתי הידיים 
הבאות:

West North East South
1♠ 2♥ 2♠ 3♥
?

11
West

♠
♥
♦
♣

KQJ74
74
AT65
AQ

12
West

♠
♥
♦
♣

KQT754
74
QT
AQ6

תשובות בביטאון הבא!!!

 :   ,
  "Aiguille"      REDLION
     .(  )  "Aiguille"      REDLION   ,   

.     ,   ,
 .       ,    ,    18   ,    
      ,  ROLEX  , -         REDLION  

.       20-   
 $  1,000        .      ,      

 .$ 500,000-

. "  9,800

. "  5,950

.
 

 :

.   ,   ROLEX SHOW  REDLION     
www.euro-asia.co.il :      

. "  5,600
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התחיל  ההכרזה  מהלך  שגרתית.  לא  חלוקה   – והפעם 
בגובה 4!

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

T3
65
A874
AQ972

♠
♥
♦
♣

KQJ9762
AK
J532
-

חוזה: ♠4. הובלה: 2♥

West North East South
Pass 4♥ 4♠

Pass Pass Pass

עם  בסדרה  שמינייה  מתארת   4♥ של  פתיחה  הכרזת 
לפתוח  עדיף  יותר  חזקה  יד  (עם  נק'   10 עד  של  כוח 
ולנסות  לנו  להפריע  כמובן  היא  מזרח  של  מטרתו   .(1♥
לזכות בחוזה, אבל אין כוח שיעצור אותנו מלהכריז ♠4 
עם שביעייה כה יפה. כפי שקורה לעתים קרובות, בעל 

הסדרה הגבוהה יותר זוכה בחוזה.

דומם  פורש  וצפון  ב-2♥,  שותפו  בסדרת  מוביל  מערב 
המשחק  את  לבצע  רק  נותר  אסים.  שני  עם  למדי  חזק 

המלא.
תכנית המשחק נראית פשוטה: לזכות בלקיחה הראשונה 
סדרת  את  בהמשך  ולפתח  שליטים  להוציא   ,♥K-ב

הדיאמונד. אז איפה הבעיה?

אחת השאלות הראשונות שאנו צריכים לשאול בתחילת 
ומקלף  מהמכרז  להסיק  ניתן  מה  היא:  המשחק 
קלפי   8 למזרח  חד-משמעית:  התשובה  כאן  ההובלה? 
ההשלכות  מהן  בודד.  בקלף  הוביל  ומערב  הארט, 
המעשיות של המידע הזה? ה-A♥ שלנו עלול להיחתך!
של  היד  ובמשחק  המלאה,  בחלוקה  כעת  נצפה  הבה 

שניים מן הכרוזים בתחרות:

 ♠
♥
♦
♣

T3
65
A874
AQ972

 

 ♠
♥
♦
♣

854
2
KT9
KJ8643

♠
♥
♦
♣

A
QJT98743
Q6
T5

 ♠
♥
♦
♣

KQJ9762
AK
J532
-

 

 ♥K-ב לזכות  מיהר  זהיר)  ובלתי  חדש  (שחקן  א'  כרוז 
שמערב  שני  ב-♥  והמשיך   ♠A-ב זכה  מזרח   .♠ ולשחק 
השליך  הכרוז  בהמשך  בשליט.  מידו  יצא  מערב  חתך. 
דיאמונד מפסיד על ה-A♣, אולם עדיין נאלץ למסור שתי 

לקיחות בדיאמונד, והחוזה לא בוצע.

כרוז ב' (שחקן מנוסה) זכה ב-K♥, עבר מיד לדומם עם 
ה-A♦ והשליך את ה-A♥ על ה-A♣. ה-A♥, קלף מנצח 
למראית עין, היה למעשה קלף מפסיד! רק כעת הוא נגע 
בשליטים ומסר לקיחה ל-A♠. הארט ממזרח נחתך גבוה, 
והכרוז סיים את הוצאת השליטים. כעת הוא מסר שתי 
הוגבה  הכרוז  של  בידו  הרביעי  הדיאמונד  ב-♦.  לקיחות 

והבטיח את ביצוע החוזה.

על  מעיד  שגרתי  בלתי  הכרזה  מהלך  השכל:  מוסר 
חלוקות לא שגרתיות ומצריך זהירות במשחק היד!

השלכת 
"מנצחים"

רם סופר
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תחרות הקבוצות 
BAM בפסטיבל 

הברידג'
רם סופר

הפתרון המושלם נמצא לפני שלוש שנים על-ידי מארגן 
ביום  מקבילות  תחרויות  שתי  לנגי:  אסף  הפסטיבל 
ערה  השתתפות  עם   Handicap-ה תחרות  בצד  שני. 
קבוצות  תחרות  נערכת  מהשורה,  הברידג'  שחקני  של 
בשיטת BAM בהשתתפות כל צמרת הברידג' הישראלית 

והאורחים מחו"ל.
 ?Board-a-match של  תיבות  ראשי   –  BAM זה  מה 
זהו בעצם שם מסובך לרעיון פשוט: תחרות קבוצות עם 
משני  מורכב  "השדה"  כאשר  טופ-בוטום,  חישוב  שיטת 
ב-♥4 מול פלוס  רשמת פלוס 450  שולחנות בלבד. אם 
רווח   – נקודות   2 תרוויח  קבוצתך  השני,  בשולחן   420
זהה למה שתקבל אם תפיל את יריביך 5 פעמים בחוזה 

מוכפל ביד של משחק חלקי.
אבל  הזאת,  החישוב  בשיטת  רב  אי-צדק  יש  לכאורה 
זה   BAM קבוצות  תחרויות  שמארגנים  האמריקנים 
הזו  התחרות  שיטת  שדווקא  גילו  כבר  שנים,  עשרות 
מאפשרת לטובים ביותר להוכיח את עצמם. העניין הוא 
רבים  "מתים"  בורדים  יש   IMP קבוצות  שבתחרויות 
של  בודד   IMP על  הוא  בכלל,  אם  המאבק,  כל  שבהם 
"להירגע"  נוהגים  מנוסים   IMP שחקני  עודפת.  לקיחה 
בבורדים האלה ולהיכנס לשיא הריכוז רק בידיים שבהן 
לעומת  לצד.  מצד  לעבור  עשויה   IMP של גדולה  כמות 
מידה  באותה  קובעת  חלוקה  כל   BAM בתחרות  זאת, 
כמו כל חלוקה אחרת, והשחקנים נדרשים לקבל החלטות 
קשות במצבים שבהם בתחרות IMP היו בוחרים בפעולה 
הנה  הבא".  לבורד  "עוברים  ופשוט  ובטוחה  פסיבית 

דוגמה מאחד המפגשים של הקבוצה המנצחת בתחרות 
הקבוצות BAM בפסטיבל תל אביב 2014.

Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJ984
K53
A54
85

 

♠
♥
♦
♣

AT73
T
JT7
QJ432

♠
♥
♦
♣

K52
A92
K93
KT76

 ♠
♥
♦
♣

6
QJ8764
Q862
A9

 

West North East South
נטלי סעדה מוטי גלברד יניב זק איתן אורנשטיין

Pass Pass 1♣ 2♥
3♣ 3♥ Pass Pass
?

הלקיחות"  סך  "חוק  שבהן  הרבות  החלוקות  אחת  זוהי 
של 9  התאמה  לצפון-דרום  עצמו.  את  מוכיח  המפורסם 
קלפים   9 של  התאמה  ולמזרח-מערב  בהארט,  קלפים 
 9 קושי  ללא  לבצע  יכול  מהצדדים  אחד  כל  בקלאב. 

לקיחות בדיוק בסדרת השליט שלו.
בשולחן  שישבו  הבכירים  השחקנים  שארבעת  כמובן 
מכירים  זו)  חלוקה  ששיחקו  אחרים  רבים  גם  (כמו  זה 
לגובה 3  להכריז  היטב  ויודעים  הלקיחות"  סך  את "חוק 
קורה  מה  אז  בסדרה.  קלפים  של 9  ידועה  התאמה  עם 
מערב  כאשר  ל-♥3,  מגיעה  ההכרזה  דבר?  של  בסופו 
צריכה להחליט מה הלאה. אם תשאלו כל מומחה, הוא 
יגיד לכם ש(בשיטת חישוב IMP) לא מתחרים על חוזה 
חלקי לגובה 4. כתוצאה מכך, בתחרות קבוצות IMP רוב 
כעניין   3♥ לשחק  ויתנו   Pass יכריזו  במערב  השחקנים 
מובן מאליו. רושמים מינוס 140 ועוברים למשחקון הבא 

בידיעה שלא קרה כאן שום דבר דרמטי.
לעומת זאת, בתחרות BAM שיקוליו של מערב מורכבים 
שהשותפות  מעריך  שמערב  מהנחה  נצא  יותר.  הרבה 
שתי  קיימות  ב-♣3.  בדיוק  לקיחות   9 לבצע  יכולה  שלו 

אפשרויות:
פעם  וליפול   4♣ להכריז  עדיף  ואז  לביצוע,  ניתן   3♥ (א) 
מינוס  של  תוצאה  לרשום  מאשר   (Dbl עם (אפילו  אחת 

.140
(ב) ♥3 אינו ניתן לביצוע (וגם ♣4 אינו ניתן לביצוע), ואז 
התוצאה הטובה ביותר עבור מזרח-מערב תושג בחוזה 

של ♥3 מוכפל.

אירועים  כמה  יש  אביב  תל  של  הברידג'  בפסטיבל 
השבת  השנים.  במהלך  משתנים  שאינם  קבועים 
הראשונה של הפסטיבל שמורה תמיד לתחרות הזוגות 
הזוגות  תחרות  מסורתי  באופן  נערכת  ולמחרת   ,IMP
המעורבים. לעומת זאת, תחרויות יום שני עברו גלגולים 
שנים  מספר  לפני  האחרונים.  העשורים  במהלך  רבים 
עלה הרעיון של תחרות זוגות בשיטת Handicap עם 
עם  הנמוכים.  התארים  בעלי  לשחקנים  ניקוד  תוספת 
זאת, מסיבות מובנות, תחרות זו לא הייתה פופולרית 

בקרב השחקנים הבכירים.
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הפעולה  אינו   Pass מהמקרים  אחד  באף  כי  ברור 
המנצחת!

כעת אנו יכולים להבין את שיקוליהם של שני השחקנים 
המנצחת:  הפעולה  את  חיפשו  שניהם  במערב.  שישבו 
התחרתה  סעדה  ונטלי   ,3♥ הכפיל  קובאליו  סרג'יו 
ל-♣4. במציאות ♥3 בוצע ללא קושי הודות למיקומו הנוח 
בשולחן  שנרשמה   530 מינוס  של  התוצאה   .♦K-ה של 
 BAM השני נראית נוראה, אבל חשוב להבין שבתחרות

גם הכרזת Pass על ♥3 הייתה מובילה להפסד זהה.
קבוצתה של נטלי, בהרכב שכלל גם את יניב זק, מיכאל 
בתחרות  הראשון  במקום  זכתה  טל,  ודנה  נגה  בראל, 
בהפרש קטן מקבוצתם של בר טרנובסקי, ערן אסרף, 

סיגל מליאנה, דרור פדון ואלון בירמן.
טרנובסקי,  קבוצת  של  המוצלחים  הבורדים  אחד  הנה 
הראשון  בסיבוב  מערב  של  מוצלחת  לא  מבחירה  שנבע 

של ההכרזה.
Dealer North, Vul None
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West North East South
מדבדב בירמן צ'ורניי פדון

Pass Pass 1♠
Dbl 2NT Pass 3♦

Pass 3♥ Pass 3♠
Pass Pass Pass

מורי הברידג' מלמדים אותנו שהכרזת אוברקול מוגבלת 
עד 17 נקודות לכל היותר (ויש הגורסים: עד 15 נקודות). 
 Dbl להכריז  מתבקשים  הברידג'  שחקני  מכך  כתוצאה 
נקודות   18 בה  שיש  יד  כל  עם  המתנגד  פתיחת  לאחר 

או יותר.
הניסיון להגשים תיאוריה זו בפועל נתקל בבעיות חמורות 
כאשר נאלצים להכריז Dbl על ♠1 עם קלף בודד בהארט, 
שלנו  במקרה  בהארט.  לרביעייה  מצפה  השותף  בעוד 
ולא  בקלאב,  ארוך  ששותפו  מושג  שום  היה  לא  למזרח 
הייתה שום סיבה הגיונית להכריז ♣3 בסיבוב ההכרזה 

השני עם 2 נקודות גבוהות.
כתוצאה מכך, מערב נאלץ לוותר על החוזה למתנגדים, 

עם  נקודות)   11-8) מזמינה  יד  הראה  שצפון  לאחר 
סדרה  ניהלו  בירמן  ואלון  פדון  דרור  בספייד.  התאמה 
מבוקרת של Trial Bids, שבסיומן החליטו לעצור ב-♠3, 
והצדק היה עמם, משום שצפון-דרום היו מסוגלים לבצע 
רק 9 לקיחות, וגם זה לאחר עזרה קלה ממערב, שבחר 
להיכנס  קלושה  תקווה  מתוך  הבודד   ♥A-ב להוביל 

איכשהו ליד שותפו ולקבל חיתוך.
יותר  פרקטית  בהכרזה  בחר  מערב  השני  בשולחן 
(ולטעמי טובה יותר) של ♣2 בסיבוב הראשון. כעת היה 
קל למזרח להעריך נכון את החלוקה שלו ולקפוץ ל-♣5. 
צפון-דרום הכפילו, אבל נאלצו להסתפק ב-AK♦, והחוזה 
בוצע ללא קושי. פלוס 550 היה "שיפור קל" בתוצאה של 

מזרח-מערב לעומת מינוס 140.
לשחק  דעתכם  מה   ,5♣ של  בחוזים  עוסקים  כבר  ואם 
חוזה כזה עם 8 שליטים כאשר בסדרת השליט חסרים 
ביד  לירן  ינון  של  חלקו  מנת  הייתה  זו   ?   AKQ לכם

הבאה:

Dealer West, Vul N/S
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West East
אהוד פרידלנדר ינון לירן

1♠ 2♥
2♠ 3♣
4♣ 4♦
5♣ Pass

לשחק  מספיק  לא  בברידג',  גבוהה  לרמה  להגיע  כדי 
לטפל  מסוגל  גם  להיות  צריך  נוחים.  בחוזים  היטב 
רצון.  משביע  פתרון  שום  להן  שאין  "עקומות"  בחלוקות 
יש  אם  נבדוק  בואו  אבל  נורא,  נראה   5♣ הנתון  במערך 
חלופה טובה יותר. תוכנת Deep Finesse תספר לכם 
כי ♣5 נופל פעמיים (בהנחה שמשחק היד וההגנה יהיו 
 ,3NT – מושלמים), אבל כל המשחקים המלאים האחרים
♥4 או ♠4 – נופלים שלוש פעמים! מצד שני, מי לא יפתח 
♠1 עם קלפיו של מערב?! למזרח יד מצוינת מול פתיחת 
שותפו, כך שכל זוג "נורמלי" שישחק יד זו יגיע למשחק 
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מלא (לפחות) עם קלפי מזרח-מערב. החוכמה כאן היא 
. רק ליפול כמה שפחות

ליד השולחן, ינון לא מצא את קו המשחק המוצלח ביותר, 
והאחים ישראל ודורון ידלין עשו לו "חגיגה" של חיתוך 
צולב. הובלה בדיאמונד נלקחה בדומם. הכרוז הוביל את 
ה-K♥ שכוסה ונחתך, חזר לשולחן בדיאמונד ומשך את 
עם  הכרוז  מעל  הארט  חתך  צפון  הבא  בסיבוב   .♥Q-ה
ה-T♣ ושיחק דיאמונד שלישי. ינון אפשר לדרום לחתוך 
 ♣KQ-וה ,♣A-עם ה-2♣. ההארט הבא נחתך בצפון עם ה

של דרום השלימו חמש לקיחות להגנה (כולן בשליט!).
בטוחים  היו  ידלין  האחים  זה  שבשלב  משוכנע  אני 
שקבוצתם ניצחה בבורד הזה, אבל כשהשוו תוצאות גילו 
דרום   .3NT הכריזו  לקבוצה  חבריהם  השני  שבשולחן 
מצוינים  הארטים  עם  להכפיל  היסס  לא  פישר)  (לוטן 
האומלל  הכרוז  במזרח.  הסדרה  מכריז  אחרי  שיושבים 
הסתפק ב-7 לקיחות, 300 לצפון-דרום. מסתבר כי ♣5 

לא היה חוזה גרוע כל-כך, אחרי הכול.
(מימין) ערן אסרף – דרור פדון – מליאנה סיגל – אלון בירמן – 

BAM בר טרנובסקי: מקום 2 בתחרות הקבוצות

?    -   
!?      

        
'    

050-9430111 ,077-5401053 :   

-  www.rotemltd.co.il "    

.        

  '    '  
  ,     ,   
2014  28-15

,        
!   '  

 14-6  

!  

054-4556111      03-6058355   
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 נקודה בינלאומית
 ראשונה ביום

ההולדת
זך עומר

אנו רגילים לקרוא על משחקי האלופים, וקצת פחות על 
אלה של שחקני הברידג' ברמות "האנושיות" יותר, אלה 
שעושים מאמץ גדול ללמוד, להתקדם ולהגיע להישגים. 
ולאחרונה  שנים,  כחמש  זה  ברידג'  משחק  עומר  יותם 
ארד.  אמן  עד  ישראל  באליפות  אתי...)  ביחד  (לא  זכה 
שהוא  היא,  ובן  כאב  בינינו  השגרתית  העבודה  חלוקת 
משחק ברידג' יצירתי ואופטימי, ואני משתדל לא להפריע 
של  ב'  בגמר  כזוג  שיחקנו  הבאה  היד  את  להזיק...  ולא 
ה-24  בפסטיבל, ביום הולדתו  תחרות הזוגות הפתוחה 

של יותם.
Dealer South, Vul None
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West North East South
יותם

Pass
1♦ 1♥ 2♥ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

ב-♥1  להתערב  בחר  יותם  יחסית.  שגרתית  ההכרזה 
קלף  הפגיעות.  היעדר  לאור  החלשה,  הסדרה  למרות 
הכרוז  ב-8♥.  והמשכתי   ♥A-ב זכיתי   .♥J ההובלה: 

(מערב) עיכב את ה-Q♥ וזכה בה בלקיחה הבאה.
עלינו  ללחוץ  לנסות  ובחר  בטוחות  לקיחות   8 ספר  הוא 
לקיחות   5 הריץ  הוא  בדומם.  הדיאמונדים  באמצעות 
בסדרה זו. אני (דרום) החלטתי לשמור על סדרת הקלאב 
 .♠T-והשלכתי 3 ספיידים. יותם (צפון) השליך ♣ נמוך ו
 .♣J-ה את  להשליך  סירב  הוא  האחרון  הדיאמונד  על 
במקום להשליך את אחד ההארטים הזוכים, יותם בחר 

!♠Q-בפתרון מעניין והשליך את ה

 ♠J הכרוז נכנס למחשבה עמוקה והחליט לבסוף להוביל
מהדומם. שיחקתי את ה-♠ האחרון שנותר בידי. הכרוז 
הגנה,  שום  ללא   ♠K-ה את  השאיר  שיותם  האמין  לא 
יותם  של  העירום   ♠K-ה (עקיפה!).  נמוך   ♠ מידו  ושיחק 
זכה, ושני ההארטים האחרונים שלו הכשילו את החוזה 

בלקיחה אחת.

היה  בקפדנות,  נקודות  סופר  היה  הכרוז  שאם  נכון,  אז 
של  בידו  נמצאים  השחורים  המלכים  ששני  להניח  עליו 
לכרוז  בהכרזה,  מתערב  היה  לא  יותם  שאם  ונכון  צפון, 
לא היה שום רמז על חלוקת הכוח, וכנראה היה מנסה 
ברמות  הברידג'  שחקני  אבל   ;Q-ה לכיוון  ב-♣  עקיפה 
תחרות  של  במתח  בעיקר  לעתים,  שוגים  "האנושיות" 
גדולה. החלק החשוב הוא הלמידה והיצירתיות. ההגנה 
של יותם בלוח הזה סללה את הדרך למקום ה-20 בגמר 
ביום  בדיוק  יותם,  של  ראשונה  בינלאומית  ולנקודה  ב' 

ההולדת. מזל טוב...

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il
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גידו פרארו (1959-2014)
רם סופר

אירופה  באליפות  איטליה  נבחרת  עם  זכה  פרארו 
בנוסף  ובאולימפיאדה (2000).  (פעמיים: 1999,2001) 
הוא זכה בשני תארים עולמיים (2002,2003) עם קבוצת 
בנבחרת  נכלל  שלא  אף  האחרונות,  בשנים  לבאצה. 
 GS Allegra קבוצת בשורות  הצטיין  הפתוחה,  איטליה 
אלופת איטליה וזכה עמה שלוש פעמים ברציפות בגביע 
אירופה לאלופות (2013-2011) – על הזכייה האחרונה 
דיווחנו בביטאון זה רק בחודש שעבר, וכבר גידו פרארו 

איננו עמנו.
לפני  באינטרנט  שהתפרסם  בראיון  סיפר  פרארו  גידו 

שנים ספורות
(http://www.confsudbridge.org/hits/ferraro000i.aspx)

כיצד החל את הקריירה שלו לאחר שאביו החל ללמוד ברידג'. 
פרארו בן ה-12 צפה בשיעור והחליט שגם הוא רוצה לשחק. 
"לבאצה"  לקבוצת  צורף  והוא  במהירות  התגלה  כשרונו 
ב-1980. כנראה שפרארו הפגין כבר אז רמה גבוהה  מאוד, 
האגדי.  בלדונה  ג'ורג'יו  מאשר  פחות  לא  היה  שותפו  כי 
במקביל פיתח פרארו שותפות עם ג'ורג'יו דובואה בנבחרת 
איטליה לצעירים, שבה היה חבר גם נורברטו בוקי. דובואה 
ובוקי המשיכו לשמש שותפים מזדמנים לפרארו גם בשנים 
האחרונות, אבל שותפו להצלחות הגדולות ביותר היה דאנו 
אבל  ובאולימפיאדה,  אירופה  באליפות  זכו  הם  דה-פלקו. 
התואר היוקרתי מכולם "ברמודה בול" נבצר מהם, בין השאר 
ארה"ב  מול  הגמר  רבע  בשלב  הבא  האומלל  הבורד  בגלל 

(ברמודה 2000) שניתן לכנותו: הסיפור העצוב של ה-7♥.
Dealer South, Vul None
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West North East South
פרארו ניקל דה-פלקו פרימן

Pass
Pass 4♠ 4NT 5♠
5NT Pass 6♣ Pass
6♦ 6♠ Dbl All Pass

בחוזה  (צפון-דרום)  בוקי-דובואה  שיחקו  האחר  בשולחן 
♠4 שבוצע עם לקיחה עודפת, אבל כאן ההכרזה הייתה 
הרבה יותר אגרסיבית. פרארו העריך נכון ששני האסים 
מיד  להכריז  במקום   .5♠ להכשיל  כדי  יספיקו  לא  שלו 
♦6, הוא עבר דרך 5NT כדי להראות יד טובה יותר. ♦6 
ניקל  ניק  אבל  משתלמת,  הקרבה  להיות  אמורה  הייתה 
הכפיל  דה-פלקו  הקיצונית.  חלוקתו  עם  ויתר  לא  (צפון) 
 – IMP 11 6 ונותר רק להפיל את החוזה עם רווח של♠
משימה לא קשה משום שלאחר הפסד לקיחה בקלאב יש 

לכרוז מפסיד ודאי גם בהארט.
אבל דווקא בשלב הזה "התחבא" לפרארו ה-7♥ מאחורי 
קלף אחר. הוא חשב שהוא מחזיק QJ♥ דאבלטון, שיחק 

... והסלם בוצע ,♥AK-אותם מתחת ל

פרארו העיד שהוא לא ישן לילות רבים בגלל הבורד הזה. 
זעיר,  בהפרש  הגמר  ברבע  איטליה  את  ניצחה  ארה"ב 
מביסה  ארה"ב  כיצד  בעצב  לצפות  רק  יכלו  והאיטלקים 
את ברזיל בגמר בהפרש עצום... כעבור שנתיים, איטליה 

כבדה,  אבדה  שעבר  בחודש  ספג  הברידג'  עולם 
נפטר  פרארו  גידו  האיטלקי  הברידג'  כוכב  כאשר 

בטורינו ב-19 בפברואר בטרם עת מהתקף לב. 

גידו פרארו 
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הפסידה לנורווגיה בחצי גמר אליפות העולם בהפרש של 
IMP 5, ופרארו החליט לפרוש מהנבחרת.

הפלא"  "ילד  עם  לשחק  התחיל  הוא  יותר  מאוחר 
כדי  אותו  אימן  ולדבריו,  מדאלה  אגוסטין  הארגנטינאי 
שישחק עם אנטוניו סמנטה (עוד שותף קבוע של פרארו 
לשותפו  דווקא  מדאלה  הפך  כיום  לבאצה).  מקבוצת 

הקבוע של בוקי בנבחרת איטליה.
השיב  עליך?",  האהובה  הקונבנציה  "מהי  השאלה:  על 
פרארו: "אני אוהב ברידג' טבעי, לדעתי כל הקונבנציות 
גרועות". לצעירים שרוצים להקדיש עצמם לברידג' המליץ 
בלשונו החדה "לנסות משהו אחר", כי "חייו של מקצוען 
קשים מאוד". ועל עתיד הברידג' אמר: "ברידג' הפך כיום 
למשחק של סניורים, כי הצעירים משחקים פוקר במקום 

ברידג'...".
עם היוודע הבשורה המרה הופיעו עד מהרה דברי הספד 
כולם  בכירים.  ברידג'  משחקני  האינטרנט  ברחבי  רבים 
פרארו.  גידו  של  בחברתו  להיות  נעים  היה  כמה  ציינו 
כתב:  בוקי  נורברטו  ה-80)  משנות  (עוד  לקבוצה  חברו 
"אדם גדול עזב אותנו. גידו, חיינו יהיו אפורים, עצובים, 
בלעדיך,  כיף  פחות  הרבה  ועם  יותר  ריקים  משעממים, 
אבל אני יודע שאתה היית אומר לנו לזכור אותך בחיוך, 

וננסה לעשות זאת אף על פי שזה קשה".
בובי וולף, מיריביו הגדולים של גידו בשנות הזוהר שלו, 
חיבבו  וכולם  אתי  אדיר,  ברידג'  שחקן  היה  "גידו  כתב: 
אותו... אני עדיין זוכר שיחות מהנות רבות עמו... החיים 
את  ירוממו  תמיד  ממנו  שלי  הזיכרונות  אבל  נמשכים, 
רוחי. עולם הברידג' כולו היה בר-מזל שהוא היה קיים".

עיתונאי הברידג' הבכיר בארי ריגאל ציין את גידו פרארו 
כידיד וכפרשן עמית, שהיה מסוגל להתבדח בשתי שפות 
עם  לשחק  שהרבה  על  אותו  ושיבח  אחת,  ובעונה  בעת 
אותה  וטיפח  מעורבות  קבוצות  בתחרויות  לבאצה  גב' 

כספונסר.
הדברים המרגשים ביותר פורסמו דווקא באתר הרשמי 
המייצג  האיטלקי  הברידג'  כוכב  פנטוני,  פולביו  של 
מילים,  למצוא  מאוד  לי  קשה  "עכשיו  מונקו:  את  כיום 
תמונות  רואה  עדיין  אני  עליו  חושב  אני  שכאשר  מפני 
ספורים  שבועות  לפני  הקרוב.  מהעבר  רבים  וזיכרונות 
יכול  היה  לא  איש  בטורינו...  ערב  בארוחת  איתו  הייתי 
אדם  היה  גידו  ביחד.  שלנו  האחרונה  הפעם  שזו  לדמיין 
מיוחד, אינטליגנטי מאוד, ובין אנשים היה מסוגל באופן 
המחסומים  ואת  המוסכמות  את  לנפץ  לגמרי  ספונטני 
הפורמליים... בלעדיו נהיה בודדים יותר. עולם הברידג' 
איבד אלוף, ואני חושב גם על קבוצת לבאצה, שהייתה 

במשך כשלושים שנה כמו משפחה שנייה בשביל גידו."
לסיום, הכרזה ומשחק יד מעולים של גידו פרארו מתוך 

תחרות "קוונדיש" היוקרתית לפני מספר שנים.

Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

K
KT52
AKQ72
AJ4

 

♠
♥
♦
♣

QJT62
AJ4
J8
K87

♠
♥
♦
♣

9874
3
T654
T932

 ♠
♥
♦
♣

A53
Q9876
93
Q65

 

West North East South
גידו פרארו

Pass
1♠ Dbl 4♠ Dbl

Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6♥ All Pass

צפון התערב ב-Takeout Double עם יד "גדולה". מזרח 
ניסה להפריע ליריביו עם קפיצה ל-♠4, אבל גידו פרארו 
השתמש ב-Negative Dbl (קונבנציה יעילה גם בגובה 
4) כדי לתאר (אחרי Pass התחלתי) כוח של קצת פחות 
סדרת  את  הציג  ופרארו   ,4NT-ל הוציא  צפון  מפתיחה. 
עם  בהארט  חמישייה  שלפרארו  הבין  שותפו  ההארט. 
נקודות והעלה לסלם. מערב הוביל ב-Q♠ ופרארו קרא 
העיקרית  הבעיה  כי  ברור  מלכתחילה  מצוין.  המצב  את 
היא מציאת ה-J♥. למזרח-מערב בסך הכול 12 נקודות. 
אמנם הכרזת פתיחה של ♠1 עם 11 נקודות היא תרחיש 
מיהר  מזרח  מדוע  עצמו  את  שאל  הכרוז  אבל  אפשרי, 
הסיבה  עלובה.  ויד  בלבד  שליטים   4 עם  ל-♠4  לקפוץ 

ההגיונית היחידה הייתה שיש לו קלף בודד בהארט.
משחק  ליד?  מגיעים  איך  אבל  בהארט,  עוקפים  אז 
(לאחר  השנייה  בלקיחה   Q-ה אל  נמוך   ♥ של  פזיז 
הזכיה ב-K♠) יאפשר למערב לזכות ב-A♥, לצאת מידו 
 ♠K-בדיאמונד, והכרוז אבוד. רעיון אחר הוא לעלות על ה
ב-A♠ ולעקוף מיד לכיוון ה-T♥, אבל גם זה רחוק מלהיות 
בודד   ♥J-ל להפסיד  עלולים  אנו   – אופטימלי  משחק 

במזרח.
גידו פתר את הבעיה בצורה אלגנטית. לאחר ה-K♠ הוא 
 !♦AK-ביצע סוג נדיר של אלימינציה כאשר משך את ה
כעת הוביל ♥ לכיוון ה-Q. לאחר הזכייה ב-A♥, לא נותר 
למערב קלף יציאה טוב. המשך בספייד שני אפשר לכרוז 
את  סיים  בהארט,  עקף  פרארו   .♠A-ה עם  ליד  להגיע 
משיכת השליטים והגביה את סדרת הדיאמונד באמצעות 

חיתוך.
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סיקור תחרויות
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יד החודש

תחרות IMP בפסטיבל
יוסי אנגל

היא  אביב  תל  בפסטיבל  היוקרתיות  התחרויות  אחת 
להצליח  כדי   .IMP חישוב  בשיטת  הזוגות  תחרות 
לקבל  ולקוות  היטב  לשחק  מהזוכים  נדרש  זו  בתחרות 
"עזרה" מהמתנגדים. ללא עזרה זו קשה להגיע לתוצאות 

של IMP 120 ויותר ב-48 חלוקות.
השנה ניצח בתחרות הזוג ביאנקה גלז'בסקי-אבי חיות 
עם תוצאה של IMP 117. במקום השני זכו אורן לידור-

.IMP 104 יגאל שניידר עם
שלעיל  התיאוריה  את  המוכיחה  "משעממת"  יד  להלן 

מתוך המושב הראשון:
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AQ2
972
JT86
J32

♠
♥
♦
♣

JT54
AQT3
Q53
KQ

♠
♥
♦
♣

96
KJ8
A94
T8754

♠
♥
♦
♣

K873
654
K72
A96

או 120  הייתה 90  זו  בחלוקה  ביותר  הנפוצה  התוצאה 
 ,(2♣ (או   1NT של  בחוזה  מזרח-מערב  לזכות  נקודות 

ללא מעבר משמעותי של IMP מצד לצד.
בשולחנם של אורן לידור (מזרח) ויגאל שניידר (מערב), 

מהלך ההכרזה היה כדלקמן:

West North East South
שניידר לידור

Pass
1♣ Pass 2♣ Pass

Pass Dbl Pass 2♠
Dbl Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה של מערב הבטיחה רק 2 קלפים בסדרה 
– לפי שיטתם פתיחה של ♦1 מבטיחה 4 קלפים לפחות. 

מזרח היה יכול לתמוך בקלאב עם חמישייה.
צפון, שחקן בכיר ומנוסה, לא היה מוכן לוותר ל-♣2 לאחר 
שתי הכרזות Pass, והכפיל כדי לבקש מהשותף להכריז 
– צעד מסוכן לנוכח מצב הפגיעות, כפי שניווכח בהמשך.
יד  שהחזיק  ומערב   ,2♠ ברירה  בלית  הכריז  דרום 
מקסימלית עם 4 קלפים בסדרה הכפיל – הצעה להעניש. 

מזרח קיבל את הצעת שותפו עם יד בינונית.
מתברר כי החלוקה מאוד לא ידידותית עבור צפון-דרום. 
אל  ב-♠  המשיך   ,♣A-ב זכה  דרום   .♣K-ב הוביל  מערב 
זכה  מערב  לעקיפה.   ♦J-ה את  והוביל  צפון  של   Q-ה

.♣Q-וגבה גם את ה ♦Q-ב
בסדרות  נקודות  למזרח  אין  המשחק,  מהלך  לפי 
אכן  מערב   .♥K-ב להחזיק  חייב  הוא  ולכן  השחורות, 
את  משך  מזרח  שותפו.  של   K-ה אל  נמוך  ב-♥  המשיך 
 ♥AQ-ונתן למערב חיתוך קלאב. מערב גבה את ה ♦A-ה
ה-9♠  על-ידי  שנחתך  שלו,  האחרון  בהארט  והמשיך 

במזרח והגביה עבור ההגנה לקיחה נוספת בשליט.
לקיחות   3 בקלאב,  בלקיחה  ההגנה  זכתה  הכול  בסך 
ובלקיחה  קלאב  חיתוך  בדיאמונד,  לקיחות   2 בהארט, 
נוספת בשליט. בסך הכול 8 לקיחות. החוזה המוכפל נפל 
 IMP 9 שלוש פעמים, והתוצאה מינוס 500 הייתה שווה

למזרח-מערב.
שימו לב, שהכרזת "ההתאמה" של מזרח-מערב בקלאב 
תהיה  מחדש  המכרז  שפתיחת  אשליה  צפון  עבור  יצרה 
 Better Minor שיטת לפי   1♦ פותח  מערב  אם  כדאית. 
לו  משיב  מזרח  בתחרות,  הזוגות  רוב  בקרב  המקובלת 
ב-1NT המסיים את ההכרזה. במקרה זה אין לצפון שום 

סיבה לפתוח את ההכרזה מחדש.

ביאנקה גלז'בסקי-אבי חיות, מנצחי תחרות הזוגות IMP בפסטיבל 2014
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פרפראות ברידג'

 (1)
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

Q5
K43
AQ74
9752

♠
♥
♦
♣

A73
A76
KJ52
A86

North South
1NT

3NT Pass

מערב מוביל ב-6♠ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק! 

 (2)
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

AJ6
Q54
KQJ84
97

♠
♥
♦
♣

KQ4
A8
T762
A654

North South
1♣

1♦ 1NT
3NT Pass

מערב מוביל ב-6♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KJ4
Q742
A63
K82

♠
♥
♦
♣

AQ975
53
K87
A64

North South
1♠

2♣ 2♠
4♠

מערב מוביל ב-J♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!

בחן את עצמך 
קובי שחר
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פרפראות ברידג'

בחן את עצמך 
פתרונות

 (1)
  ♠

♥
♦
♣

Q5
K43
AQ74
9752

 

♠
♥
♦
♣

KT864
J92
T93
K4

♠
♥
♦
♣

J92
QT85
86
QJT3

 ♠
♥
♦
♣

A73
A76
KJ52
A86

 

מערב מוביל ב-6♠ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!

יש 8 לקיחות בטוחות. אין סדרה ארוכה שניתן לפתח, ואין 
קלפים בכירים פרט ל-Q♠ שניתן להפכם ללקיחה. 

בלקיחה    ♠Q-ה את  מהדומם  נבקש  הנכון:  המשחק 
הראשונה, בתקווה שמערב הוביל מתחת ל-K♠, ואז יהיו 
לנו 9 לקיחות. כיצד היינו משחקים לאחר הובלה בסדרה 
עדיין  היא  היחידה  והתקווה  דומה,  היד  ניתוח  אחרת? 
למצוא את ה-K♠ אצל מערב. זוכים בהובלת הפתיחה ביד 

ומובילים ♠ נמוך לכיוון הדומם.
לביצוע  חסרות  לקיחות  כמה  שבדקנו  לאחר  עיקרון: 
רק  ישנה  כאשר  נוספות.  ללקיחות  מקור  נחפש  החוזה, 
אפשרות אחת, נלך עליה. לפעמים ברידג' משחק פשוט.

 (2)
 ♠

♥
♦
♣

AJ6
Q54
KQJ84
97

 

♠
♥
♦
♣

985
J9763
95
KJ3

♠
♥
♦
♣

T732
KT2
A3
QT82

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
A8
T762
A654

 

מערב מוביל ב-6♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!

יש 5 לקיחות בטוחות, עם פוטנציאל ל-4 לקיחות נוספות 
בדיאמונד. הבעיה היא בסדרת ההארט. אם ה-K♥ אצל 
מזרח, ואנו ננסה Q♥ מהדומם בלקיחה הראשונה, מזרח 

מכן  לאחר  השני.  בסיבוב   ♥A-ה את  לנו  ויוציא  יכסה 
שמערב  במקרה  החוזה  את  ויכשילו   ♦A-ב יזכו  המגנים 

הוביל מסדרה בת 5 קלפים.
מהדומם.  הראשונה  בלקיחה  נמוך  קלף  הנכון:  המשחק 

זוכים ב-A♥ וממשיכים בדיאמונד.
אם ה-K♥ אצל מערב, ה-Q♥ משמשת עוצר שני   

בסדרה ואין שום בעיה.
יוכל  לא  הוא  במזרח,  שניהם   ♥K-וה  ♦A-ה אם   
לתקוף בהצלחה את סדרת ההארט לאחר שיזכה 

בלקיחה הדיאמונד.
נוכל  במזרח,   ♥K-וה במערב   ♦A-ה אם  אפילו   
לשחק את ה-Q♥ רק בסיבוב השלישי של הסדרה, 
וזה יגרום לחסימה אם מערב הוביל מסדרה של 
 ♦A-ב יזכה  מערב  אם  האמת  (למען  קלפים.   5

וימשיך ב-♥ נמוך נצטרך לנחש כיצד לשחק).
עיקרון: כאשר הלקיחות החסרות לביצוע החוזה ניתנות 
להשגה בסדרות אחרות, לא נרדוף אחר לקיחות מידיות 
בסדרה שבה הובילו המגנים, אלא ננסה להשיג בסדרה 

זו מספר מרבי של עוצרים.
 (3)

 ♠
♥
♦
♣

KJ4
Q742
A63
K82

 

♠
♥
♦
♣

83
JT98
Q954
QT9

♠
♥
♦
♣

T62
AK6
JT2
J753

 ♠
♥
♦
♣

AQ975
53
K87
A64

 

מערב מוביל ב-J♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!

הוא  נוספת  ללקיחה  הסיכוי  בטוחות.  לקיחות   9 יש 
מתחת  הוביל  שמערב  עצמכם  את  תשלו  אל  בהארט. 
למצוא  הוא  החוזה  את  לבצע  היחיד  הסיכוי   .♥AK-ל
במזרח AK♥ דאבלטון, או עם קלף אחד נוסף. המשחק 
הנכון: הרשה ל-J♥  לזכות בלקיחה הראשונה. נניח שהם 
ביד,  זכה  ביותר).  הטובה  (ההגנה  מינור  לסדרת  יחליפו 
משוך שליטים ושחק ♥ נמוך משתי הידיים. אם בלקיחה 
זכה  הנכונה.  בדרך  אתה   ,♥K או   ♥A ממזרח  שוחק  זו 
כמו  החלוקה  אם  הארט.  וחתוך  בדומם  הבאה  בלקיחה 
העשירית  הלקיחה  את  לעצמך  הגבהת  לעיל,  בתרשים 

ועדיין יש כניסה לדומם בסדרת המינור שטרם שוחקה. 
עיקרון: כאשר הסיכוי היחיד לביצוע החוזה תלוי בחלוקה 
זו  כאילו  שחק  המגנים,  בין  הסדרות  אחת  של  מסוימת 
בלתי  מהלכים  מבצעים  שיריביך  תניח  אל  החלוקה.  אכן 
עם  בחוזה   AK-ל מתחת  הובלה  (כמו  בעליל  הגיוניים 

שליט) והימנע מבזבוז מכובדים בדומם בטרם עת.
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ברידג' בבית הלבן (6)

ברק "תופר" את ווילי

חנן שר

נושא  עלה  כאשר  אפיהן  את  פידרו  ומישל  הילי 
הקונבנציות.

בשנים  בטיולים  נמצאת  שאני  יודעת  "את  הילי: 
האחרונות, ואני מנסה לגרום לווילי להוסיף כמה 
מהקונבנציות החדשות שלמדתי לכרטיס השיטות 

שלנו".
על  ברק  עם  מדברת  אותך  "שמעתי  מישל: 

Geneva Convention (אמנת ז'נווה)".
של  לקונבנציות  אלא  לזה,  התכוונתי  לא  הילי: 
הכרזה. למדתי מולטי 2♦ מדייב, הברנש החדש 
מהדייר  למדתי  וקנאפה  בלונדון  דאונינג  מרחוב 

החדש עוד יותר בארמון האליזה..."
הברידג'?  שולחן  על  קטנים  כריכים   " מישל: 

הפריזאים האלה כל-כך מתוחכמים".
את  קודם  להכריז  דרך  אלא  כריכים,  "לא  הילי: 
רבות,  מאפשרויות  אחת  זו  הקצרות.  הסדרות 
או  הנפוליטני  הרומאי,  הקלאב  את  הכוללות 
בלונדון  רחוב  שם  על  שנקרא  משהו  הפולני, 
ידיים  שבהן  ושיטות  בו,  משתמשים  שהבריטים 
פותחות.  חלשות  וידיים   Pass מכריזות  חזקות 

את יכולה לדמיין את זה?"
להיצמד  מעדיפים  שלי  והבייבי  "אני  מישל: 
על   trash talk מספיק  יש  המקומיים.  למוצרים 
 Standard זה  בשבילנו  אינדונזיה.  או  קניה 
American כל הדרך. עם זאת, אולי נעניק לזה 
שם, כמו שיטת State Street, או נקרא לזה על 

שם דיילי.."
הילי: "דיילי? גם אייב לינקולן היה מאילינוי".

מישל: "כן, והוא שחרר את בני עמי, אבל תזכרי 
יקירתי, שהוא היה רפובל..."

משפתי  נפלטה  ב-"ר"  המתחילה  שהמילה  לפני 
"אני  הדלת.  דרך  ראשו  את  תחב  ברק  האישה, 
מתערב שאייב הזקן היה לצדנו אילו חי כיום. הוא 
בואו  עכשיו  ממני.  סוציאליסט  יותר  הרבה  היה 

נחזור למשחק".
ידיים ספורות לאחר שהמשחק חודש, ברק קיבל 

הבקיא  היחיד  אינו  שווילי  להראות  הזדמנות 
הגיעו  ומישל  הוא  הסופי.  המשחק  בטכניקת 
שהחל  הרפתקני  מכרז  לאחר   ♠4 של  לחוזה 
בהכרזת פתיחה חריפה של ווילי במערב ונראה 

שהגיע מארץ החופשיים ומביתם של האמיצים.

Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

AK7
Q83
QT942
75

 

♠
♥
♦
♣

J6
KJ762
K6
KT42

♠
♥
♦
♣

Q82
T
AJ8753
983

 ♠
♥
♦
♣

T9543
A954
-
AQJ6

 

West North East South
1♥ Pass 1NT 2♠

Pass 4♠ All Pass

לווילי לא היה מושג מה להוביל, והוא ניסה קלאב, 
כך  כדי  עד  הנאתו.  את  מסווה  אינו  ברק  בעוד 
שלאחר ה"תודה פרטנר" המסורתי הוא התפתה 
החלקלק (בדרך  ליריבו  תודה  מילות  גם  להוסיף 

כלל) על מהלך הפתיחה המסייע שלו.
הוא   .A-ה אל  בשליט  והמשיך   Q♣-ב זכה  ברק 
לדומם  שוב  ועבר   A♣-ה עם  לידו  בחזרה  נכנס 
עם שליט גבוה נוסף. עכשיו באו חיתוך דיאמונד, 
ועוד  בדומם  האחרון  הספייד  עם  קלאב  חיתוך 
חיתוך דיאמונד. הכרוז שם לב לנפילת ה-♦K של 
ווילי, וכעת הייתה לו ספירה מדויקת. ווילי התחיל 
ברק  קלאבים.  ו-4  דיאמונדים  ספיידים, 2  עם 2 

ידע מההכרזה שווילי מחזיק חמישה הארטים, 
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מחוץ  ווילי  של  הידוע  הקלף  אל  מידו  יצא  והוא 
.K♣-לסדרה זו – ה

כאשר ווילי נאלץ להוביל הארט נמוך, ברק שקל 
 ,♥KJT עם  התחיל  יריבו  אם  האפשרויות.  את 
עדיף לשחק נמוך מהדומם, אבל מהלך זה יפסיד 
או   ,J♥-ה הוא  הילי  של  (הידוע)  הסינגלטון  אם 

.T♥-(סביר יותר) ה
ברק חשב: אם ווילי היה מחזיק ♥KJT הוא היה 
מוביל את אחד הקלפים הבכירים. מתוך הנחה זו 
הוא שיחק ♥Q מהדומם, והנהן בראשו בשביעות 
רצון כאשר התברר כי הקלף הבודד של הילי הוא 

.T♥-ה
 J♥-ה אל  ה-♥8  את  להריץ  יכול  היה  כעת 
"ולתפור" שוב את ווילי המסכן, בעוד הילי נוצרת 
בחוסר אונים את השליט הגבוה שלה. (לו הייתה 
חותכת, היא הייתה נכנסת למשחק סופי ונאלצת 
להעניק לדומם את הלקיחה העשירית בדיאמונד 
– במקרה זה ההגנה לא הייתה זוכה באף לקיחה 

בהארט).
את  לראווה  להפגין  להוט  עדיין  שהיה  ווילי 

המיומנות הטכנית שלו, בירך את ברק על משחקו 
הערמומי. "ההובלה בקלאב עזרה כמובן, אבל יש 
אמר.  הוא  החוזה",  את  לבצע  נחמדה  דרך  עוד 
"לאחר הזכייה בקלאב הראשון אתה יכול לעבור 
לדומם  לחזור  דיאמונד,  לחתוך  בשליט,  לדומם 
 Q♦ ולהוביל  קלאב  לחתוך   ,A♣ לשחק  בשליט, 

מהדומם".
למשחק  אותי  ותכניס  מכסה  מזרח  אם  "תחתוך 
תחפוץ  אם  לחתוך  יכולה  הילי   .K♣-ה עם  סופי 
דיאמונד  בסוף  לתת  חייבת  היא  אבל  בכך, 
 6 משיג  אתה  המשחק  של  זה  בנוסח  לדומם. 
הידיים,  בשתי  החיתוכים  כולל  בספייד  לקיחות 

שני קלאבים ושתי לקיחות בסדרות האדומות".
את  הסתירה  בקושי  אך  מישל  של  פניה  הבעת 
מישל  ווילי.  של  מהניתוח  שלה  העז  הרושם 
הערה  ושרבטה  התוצאות  רישום  דף  את  לקחה 
לא  שהוא  אומר  שהוא  יודעת  "אני  בעלה:  עבור 
לקח שיעורי ברידג' מקיטי מונסון-קופר, אבל לנו 
מספר  את  ממנו  בקש  כאלה.  שיעורים  יזיקו  לא 

הטלפון שלה".

מה מכריזים?
חיים קלר ז"ל

מפעם לפעם אנו מקבלים ידיים "בלתי אפשריות" להכרזה 
על-פי מה שלמדנו.

ההכרזה  את  ימין)  צד  (מתנגד  דרום  פתח  הבאה  ביד 
ב-♣1.

West
♠
♥
♦
♣

KQ54
AQJ6
J
A654

בידנו 17 נקודות – לא רע – אך מה נכריז?
אם   –  1♦ יכריז  השותף  אם  נגיב  כיצד  אבל   ?Dbl  (1)
נכריז 1NT זה יבטיח 20-19 נקודות, והכרזת ♥1 או ♠1 

תבטיח 5+ קלפים בסדרה.

(2) ♥1? הכללים אומרים שצריך 5 קלפים לפחות בסדרה 
כדי להכריז אוברקול.

1NT (3)? הניקוד מתאים, יש עוצר בקלאב ... אין חלוקה 
מאוזנת.

Pass (4)? לחכות ולראות מה יכריזו האחרים – אבל מי 
רוצה להכריז Pass עם יד כזו?

ועלול  מדויק,  יהיה  לא  שנכריז  מה  כל  הרואות –  עיניכם 
מאד  קשה  ועדיין  המכרז,  המשך  על  לרעה  להשפיע 

.Pass להחליט על
לבחור  שהתבקשו  מומחים,  של 18  לפאנל  הוצגה  זו  יד 
את ההכרזה המועדפת עליהם. עורך המשאל אף העניק 
ציונים להכרזות השונות. בטרם אציג את תוצאות המשאל, 

אבקשכם להחליט בעצמכם כיצד הייתם נוהגים.
וכך בחרו המומחים:

Dbl – 11 קולות, ציון 100%.
Pass – 5 קולות, ציון 80%.

1NT – 1 קול, ציון 60%
♥1 – 1 קול, ציון 60%.

מדוע ניצחה הכרזת ה-Dbl? בעיקר בשל העובדה שיש 
מעניקים  המומחים  כי  נראה  במייג'ור.  רביעיות  שתי  לנו 
עדיפות עליונה למציאת התאמה במייג'ור, ומוכנים לסבול 
זו  האם   .1♦ ישיב  שהשותף  נוחה  הלא  האפשרות  את 

הייתה גם בחירתכם?
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2014
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

מאי 2014אפריל 2014מרץ 2014
1

9

22 - 21

אליפות ישראל 
למעורבים

* מוקדמות (במחוזות) 

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל 
למעורבים

חצי גמר + גמר

אליפות ישראל לנשים 4-5
* חצי גמר + גמר

3

17 - 16

18

31

אליפות ישראל 
הפתוחה

* מוקדמות (במחוזות)

אליפות ישראל 
הפתוחה

חצי גמר + גמר

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל לזוגות
* TB (במחוזות)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2014 – מאי 2014 

הודעות חשובות

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שני מושבים בני 18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים, שיטת חישוב
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת 3 במאי 2014, שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון מרכז הברידג' ירושלים
שדר' בן צבי 35

מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן 53, ת"א

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 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) ככלל לא מאושרים מחליפים 

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 
המשך התחרות במתכונת: שלב חצי גמר משותף (ללא בתים), שלב גמר: בית א' בשיטת בתים (מצ'ים), גמר על בהשתתפות 14 

זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'. תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר – 16 - 17 במאי, גמר על: 4 - 5 ביולי.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014

* ראו מודעה מפורטת.

אליפות ישראל לזוגות נשים 2014 
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אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 
בסוף השבוע 4-5 באפריל 2014 בבית ההתאגדות, רעננה

רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון
(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר)

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2014, על בסיס מקום פנוי.

מתכונת התחרות
שלב מוקדם - ביום ששי יתקיימו שני מושבים, משותפים לכולן.  

שלב חצי גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות לשני בתים על סמך ההישג המצטבר: גמר א' (בערך 
שליש מהזוגות) גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי שיקולי 

ארגון התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת בשני מושבים של כ-24 חלוקות (או שלושה מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר יוענקו נקודות אמן בינלאומיות וארציות בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 4 באפריל: משעה 13:00 ועד 20:00 לערך,
בשבת, 5 באפריל: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il (במידע שימושי/הורדות/טפסים) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה מראש חובה - מספר המקומות מוגבל, כל הקודמת זוכה!

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2014. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.
        

  ibf@bridge.co.il ניתן להירשם בטלפון: 03-9794862, פקס: 03-9794319 או בדוא"ל
ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר  תשלום דמי ההשתתפות בסך 400 ₪ לזוג.

דרכי תשלום: יש לשלם מראש ולא תהיה גביה במקום התחרות.        
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, דרך אתר ההתאגדות: www.bridge.co.il. נא לא לשכוח לציין מספרי 

חבר ושמות של שתי בנות הזוג.
ניתן לרשום המחאה לפקודת התאגדות ישראלית לברידג' ולשלוח אל: התאגדות ישראלית לברידג',

ת.ד. 1264, שוהם 60850. על ההמחאה להגיע עד יום ב' 31 במרץ 2014. 

אליפות ישראל לזוגות נשים אליפות ישראל לזוגות נשים 20142014  
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מבחנים למנהלי תחרויות
ועדת החוקה מתכננת מבחני הסמכה למנהלי תחרויות - דרגה 1

המעוניינים, ירשמו במשרד ההתאגדות עד לתאריך 8 באפריל 2014
בציון מספר החבר, מספרי טלפון, פקס, כתובת דוא"ל.

תאריך המבחן: יום שישי 11-04-2014, משעה 10:00
באולם גרניט, בית ההתאגדות (כדורת רעננה), רח' יערה 27, רעננה.

חומר עזר מותר במבחן – ספר חוקים ותקנון התרעות.
דמי השתתפות בסך 70 ₪ יגבו בפתיחת המבחן.

TB 2014 אליפות ישראל לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת 31 מאי, שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1, רחובות

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

שבת 3 במאי 2014, שעה 09:30
פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 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)

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 14-13 ביוני
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014

   

כתיבת חוברת ידיים
לתחרות הסימולטנית

מועמדים הרואים עצמם מתאימים,
לכתיבת חוברת / חוברות ידיים עבור תחרויות 

סימולטניות, מתבקשים להעביר בקשה,
דרך משרדי ההתאגדות,

הכוללת פירוט של ניסיון בתחום, יכולת כתיבה 
והסבר ידיים, רקע ברידג'יסטי וכד'.

 ibf@bridge.co.il :פקס: 03-9794319 דוא"ל

אליפות אירופה לזוגות 
צעירים

האליפות תתקיים השנה בגרמניה 
בין התאריכים 12 עד ה 19 ליולי 2014.
זוגות המעוניינים לקחת חלק באליפות, 
מתבקשים להודיע על כך לועדת צעירים, 

באמצעות משרדי ההתאגדות עד לתאריך 1/4/14,
על מנת שניתן יהיה לבחון הענקת סיוע כספי.   

ibf@bridge.co.il :יש להודיע במייל
או בפקס: 03-9794319
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אליפות העולם לסטודנטים  
תתקיים השנה בקרואטיה, בין התאריכים 1-7/11/14

סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות, מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל, באמצעות משרדי ההתאגדות.
יש לצרף לבקשה תעודת סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.

ניתן להגיש את הבקשה במייל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

   

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' קריית טבעון שמח להזמינכם
לתחרות ארצית "גביע קוסמן" 

מושב 1, 30 ידיים
גביעים יינתנו לשלושת המקומות הראשונים

התחרות תתקיים ביום שישי – 28.3.2014 
בין השעות 10:00 – 14:00

באולם צוותא במרכז לאומנויות הבמה
רחוב כצנלסון 35 ק. טבעון

מחיר למשתתף: 50 ₪ כולל כיבוד קל
הרשמה מראש - חובה: 

יורם שניידר 9832888 - 04
אריאל בן-דרור 050-8565064

מועדון הברידג' הקנטרי חולון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש חברנו אריה תדמור ז"ל 

מושב אחד 30 ידיים
גביעים יינתנו לשלושת המקומות הראשונים

בנוכחות בני המשפחה
התחרות תתקיים ביום שבת ה-29/3/14

בין השעות 16:00 עד 20:00.
ברח' הלוחמים 12, (ליד משרד הרישוי), חולון

מחיר למשתתף: 65 ₪ 

ההרשמה מראש - חובה!
רועי: 050-9033355

אליפות ישראל עד גיל 15 (מיועד לילידי ה-1.1.99 ואילך) 
לראשונה, תצא השנה נבחרת ילדים עד גיל 15, לייצג את ישראל באליפות העולם בטורקיה 

שתתקיים בין התאריכים 13-23/8/14.
הנבחרת תקבע לאחר היוודע תוצאות אליפות הארץ עד גיל 15,

שתתקיים בתאריך 29/3/14 בבית ההתאגדות ברעננה, החל מהשעה 10:00. 
בתחרות ישוחקו 2 מושבים בני 24 ידיים.

שני הזוגות הראשונים שיזכו בתחרות, יכנסו באופן אוטומטי לנבחרת וזוג שלישי, יבחר ע"י ועדת צעירים, מבין המקומות 3-5.

ההרשמה לאליפות הארץ עד גיל 15, דרך משרדי ההתאגדות. יש לצרף המלצה של המורה / המאמן.
 ibf@bridge.co.il : טל': 03-9794862, אי מייל

   

מועדון הברידג' וקס רחובות מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים.

גביעים יינתנו ל-3 המקומות הראשונים.
התחרות תתקיים ביום ו' ה 18/4/14

בין השעות 10:00 עד 14:00. ברח' ארלוזורוב 28, רחובות
מחיר למשתתף: 65 ₪ 

ההרשמה מראש חובה! יעקב – 08-9492829
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תוצאות תחרויות פסטיבל 2014

מצטברשמותדרוג
1 Sarniak A-Jaszczak -135.13לויט-פורת רות-זליגמן שלמה
113.72אנגל יוסי-מולכו רזיאן-לידור אורן-לונשטיין אי2
110.7מינזלי אא-לוי הילה-שיינמן רמ-ערמי רות-פישר לוטן3
109.35בנישטי משה-קרמר הדסה-מונטאנו אאו-אלון אלכס4
109.11טל נגה-טל דנה-ברקת אילן-בראל מיכאל5
105.04סוביק מאיה-סוביק ויקטו-אגוזי יורם-אגוזי בתיה6
101.95ממן גיא-סרוסי דוד-ממן אבי-שונק שושנה7
99.89פילוסוף סיל-פרידלנדר אה-קלופמן שלי-לירן ינון8
99.06שגיב יהודה-שגיב סטלה-פופלילוב מת-פופלילוב לי9
96.67סקסון נטע-טובביס אלכס-בן יהודה יה-ברון יוליאן10

קבוצות מעורבות (70 קבוצות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 07/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
70.93בנין בר רוני - בירמן דניאלה1
69.01שזיפי חנה - וקסמן סופי2
64.17סעדה נטלי - נוסצקי מיכל3
64.11דורי צביה - יהל נילי4
64.09ערמי רות - דה פריס גבי5
62.62גרינשפן שוש - מנושביץ רטי6
61.91סדיס ג'ובינה - אנטונוב לריסה7
61.22קרן אורה - באסל מרים8
59.66לויט בלה - קדם רחל9
59.55מזרחי יפה - פז שרה10

זוגות נשים (129 קבוצות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 08/02/14

תוצאות כלליות
מצטברשמותדרוג
67.08ברקמן מאיר - עציון אמיר1
65.28ישראלי דן - פאור אליהו2
64.68טרנובסקי בר - פכטמן רון3
63.01מיוחס מושיקו - אסרף אורי4
60.25כהן אילן - זק יניב5
60.21זמיר עמי - שורץ רון6
59.22חייט מוטי - קדישביץ ישי7
58.98רייטר אדם - בן דוד אבישי8
58.88פרידלנדר אהוד - רשף אופיר9
58.64רוזנטל אבי - רוזנטל ניר10

זוגות גברים (72 קבוצות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 08/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
117.4חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה1
104.0שניידר יגאל - לידור אורן2
103.0מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל3
100.0לזר אלון - אסרף ערן4
96.0גלבוע אורי - הרבסט אילן5
84.0טל חיים - טל דנה6
82.0פרנק יוסף - אסרף אורי7
82.0פומרנץ לוי - שרו חורחה7
81.0אורנשטיין איתן - שגיב יהודה9
81.0גרייצר נורית - הורוביץ שמשון9
81.0ליבסטר שעיה - ספייר אלברט9

זוגות IMP (265 זוגות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 08/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
63.84סיגל מליאנה - אסרף ערן1
2Baldysz Cathy - Walczak Piotr63.00
3Szulejewski Bogdan - 62.82גלזיבסקי ביאנקה
61.55שנפ שולמית - שטרית אבי4
60.95רשתי דפנה - גלברד מרדכי5
60.30טל דנה - בראל מיכאל6
59.56נוסצקי מיכל - גל שמואל7
59.47חץ קלרה - פופלילוב לילו8
59.12קלופמן שלי - לירן ינון9
10Sarniak Anna - Jaszczak Andrzej59.01

זוגות מעורבים  (227 זוגות) 
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 09/02/14

תוצאות כלליות
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קבוצות פתוחה (83 קבוצות)  מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 12/02/14, תוצאות כלליות

Board A Match  (59 קבוצות)  מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 10/02/14, תוצאות כלליות קבוצות 
מדינהמצטברשמותדרוג
63ISRסעדה נטלי-זק יניב-בראל מיכא-טל דנה-טל נגה1

62ISRטרנובסק-ולהויז -אסרף ער-סיגל מל-פדון דר-בירמן א2

61ISRאקסלרוד אשר-אקסלרוד דרו-אלישר שלמה-כהן דוד3

60ISRמילשטיין -גרינבאום -צ'ורניי מ-מדבדב אול-פייקין יו4

5 Karaiva-Rusev  -Zobu Ah-Aronov60BUL-TUR

60ISRמינזלי -אורן אפ-פישר לו-שורץ רו-פרידלנד-לירן ינ6

57ISRאנגל יו-קובאליו-אורנשטי-גלברד מ7

57ISRלובינסק-מרק מיכ-ידלין י-ידלין ד8

Wardi F-Poppone-Fabriti57FIN-ISR-ברקוביץ-אפרת יע9

10Chodoro-Chodoro-Palucho-Szuleje57POL

מצטברשמותדרוג
1Cieslak Jaroslaw - Moszynski Jann60.60
59.38גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי2
59.08ידלין דורון - ידלין ישראל3
59.00לובינסקי יובל - מרק מיכה4
5Walczak Piotr - Baldysz Cathy58.61
58.47אלישר שלמה - כהן דוד6
7Vajnikonis Vitas - Olanski Wojtek58.33
8Sarniak Anna - Jaszczak Andrzej58.10
58.06לנגי אסף - ברקת אילן9
10Fabritius Joalcim - Popponen Arto57.94

זוגות פתוחה - גמר א (80 זוגות)
מושב: 4 מתוך 4 תאריך: 12-13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
58.21בלאט אמירה - כהן דני1
57.23תור רוני - לויט ישעיהו2
56.36וויינשטוק פאול - אורן יוסף3
54.59בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש4
54.112שגיב יהודה - אורנשטיין איתן5
54.106דגן חוה - שחל אריה6
54.09בן צבי אייל - ממן אבי7
8Dubrushina Ekaterina - Milman Igor54.04
53.89קורן ניסים - בוברוב ממן מתי9
53.62מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל10

זוגות פתוחה - גמר ב (127 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 12-13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
62.87ברלינגר בן - זלצמן בנימין1
60.92אביב שלמה - לוי שלמה2
60.63אינגביר מירב - פיפר רותי3
60.28מורג שי - רשף אופיר4
59.84קופר ענבר - קופר מרטין5
58.95אמיר יוסי - קרמן יוחנן6
57.9701אדמס שובל - אדמס ג'ורג'7
57.9695ארנון זאב - ספינקה פיני8
57.51הולנדר עידן - נתן אביב9
57.37סוסמן אילנה - רוזנטל לי10

זוגות HANDICAP (113 זוגות)  מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 10/02/14, תוצאות כלליות

מדינהמצטברשמותדרוג
WONISRברקת אי-לנגי אס-לוין אמ-גרינברג-זק יניב-בראל מי1

RUPOLלובינסק-מרק מיכ-ידלין י-ידלין ד2

3Majdans-Kupnick-Moszyns-Cieslak-Lewacia-Zak PioSFPOL

SFISRברנר אי-פרידלנד-לירן ינ-שורץ רו-פישר לו-אורן אפ4

5-6Chodoro-Chodoro-Palucho-SzulejeQFISR

QFISRרוזמרין-פדון דר-בירמן א-טרנובסק-אופיר ג--

QFISRרומיק פ-זליגמן -פרידריך-שוורץ א-אנגל יו7-8

--Karaiva-Rusev  -Aronov -Zobu AhQFISR
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מצטברשמותדרוג
66.58כהן אילן - זק יניב1
66.34עוזיאל אסתר - פלמן גילה2
64.95וייסמן דוד - קרמר ליאורה3
62.41אלקבץ אהרן - בן יאיר שירלי4
61.76בנישטי משה - קרמר הדסה5
61.57פישמן טובה - לאלו זיוה6
60.56מנדל אדריאן - אולסבורג ברנרד7
60.02דרזנר תרצה - שניר רותי8
59.45אלון אדל - סדן נגה9
59.24בנאור דניאל - פורת רמי10

תחרות בוקר - יום ראשון (109 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 09/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
69.41פז אפרים - נטרמן צביה (יעל)1
63.70דותן אהובה - מנחם אביבה2
62.37סדן יעל - דרזנר תרצה3
62.16גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי4
61.60טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה5
61.40שורץ רון - בריפמן אפרים6
60.86אלמרו נועה - פכטמן רון7
60.65מזרחי יפה - נוה גל8
60.55שליט רות - בן יהודה רן9
59.65בן דוד אבישי - בן דוד יובל10

תחרות בוקר - יום שני (135 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 10/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
72.61הרציג רבקה - גרבר זיוה1
66.26פישר לוטן - אזנקוט פנינה2
65.10בני רות - זהבי עמליה3
64.05סוסמן אילנה - רוזנטל לי4
63.79ליפין סוזי - רוס חנה5
63.39שטרק איתי - פינקוביץ רבקה6
62.90ארבל דוד - בראונשטיין אריאל7
62.54פרקש רות - הירש עדה8
61.30קרמניצר רודיקה - לובינסקי יובל9
61.29אס אילנה - סטרליץ ארלין10

תחרות בוקר - יום רביעי (133 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 12/02/1, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
66.76אל על גבי - שגב רון1
66.42ולדמן אסנת - בן דוד רבקה2
63.53אסרף אורי - רוזנטל לי3
62.77אנגל יוסי - קוטס ניל4
62.42ארליך שרה - כץ דוד5
62.17פדון דרור - פדון עמליה6
61.07קניגסברג דרורה - מוזס דני7
60.34לובינסקי אורנה - לובינסקי יובל8
59.34אברנוק חוה - ארואץ אבי9
59.27בירמן דניאלה - צפריר דב10

תחרות בוקר - יום חמישי (128 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
65.41ברעם רן - גולדשטיין שושנה1
62.41אשל רן - שעובי אביהוא2
62.17מאור דני - מאור נורית3
60.87ברק אלעד - פרנד טל4
60.80מירום אהרון - מירום דניאלה5
60.78אנג'ל דוד - אנג'ל אביאלה6
60.10גורדון מרטין - כהן שירה7
58.73כץ פז - מורג שי8
58.66שניידר בלה - שניידר ישי9
58.61נוידרפר רמי - קופר ענבר10

דרגות נמוכות (71 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 12-13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
65.48שקד יצחק - לוי אבי1
63.00ספקטור מיכל - מרק סוניה2
62.15לב מוניק - קפואנו יום טוב3
61.94הולינגר אבי - הרץ ראובן4
61.26לוי הילה - שפירו לאה5
6Milman Igor - Dubrushina Ekaterina59.89
59.85גלעדי ירון - אסולין עדי7
59.55טרגן אברהם - צייטין דוד8
58.82שיינמן רמי - שמאע רפאל9
58.79שגב רון - הירש עמליה10

חמישי ערב חד פעמי (123 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 13/02/14, תוצאות כלליות
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מצטברשמותדרוג
36.17מסיקה  דניאל - סבח  אופק1
34.36קדם עידו - ספיר אוהד2
31.50רובין אופיר - צירקין נטע3
28.00אשר ליעד - בריגר יותם4
24.50נאוי איתי - רחמימוב עידו5
22.00ולד  אלמוג - ברהום  עמית6
18.67שליבוביץ  יונתן - ברגר  נועם7
14.00יפת אלון - כימיא יונתן8
10.50אביב זייטק - רון שרמן9
8.17צולר נגה - שטרן גל10

ברידג' מתחילים (41 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14

צפון-דרום

מצטברשמותדרוג
40.00שורוש נביה - סרור סראג'1
38.50דניאל דהן - טל אבישר2
38.00אביעד גיא - אמיר אדם3
11.00רהב רותם - מייזלין תומר4
10.50אורי נווה - יעקב רזניקוב5
7.00לונשטיין גיא - לונשטיין תומר6
4.00שרו  שירה - ביטון נועם7
2.55טרייטל  רונן - פרונשטיין  אנה8
2.00שפריר תמר - לוין נגה9
-1.17פדרובסקי  כפיר - ורד  איתי10

מזרח-מערב

מצטברשמותדרוג
41.00רפופורט עמרי - רשף איתי1
21.00סינואי שאול - שמעוני נועם2
20.00מעיין אלמוג - רעלני יהל3
17.00מיארה שקד - דרי שוהם4
14.86מוקי  נועם - סהר מעיין5
14.00כהן  עדי - לוי ערן6
12.00אברהם שקד - דדון אופיר7
10.29עקיבא אגם - שטיינר ערן8
9.00אביאל ערבה - דובנוב עומר9
9.00מללי הראל - וינרב תימן10

מיני ברידג שליט (63 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14

צפון-דרום

מצטברשמותדרוג
18.00לביא   גנז - ישי   הבר1
18.00אהרונוף שמואל יהודה - רט הילל2
17.00אנדי וייכרמן - יאיר  פישלר3
16.00אורנשטין  שני - אייזנר  דניאל4
16.00יורמן גל - בטשא גיא5
15.00אסל כרמל - אורעם שירה6
12.57נשיא רן - דאבוש אופיר7
12.00בניתה ליאון - ריף שהם8
11.43נועם  בר ששת - שחר   מעוז9
11.00גנירם רועה - שרגאי אלחנן10

מזרח-מערב

מצטברשמותדרוג
62.50בנירי עילי - נרקיס איתי1
60.27דוידי יובל - זיטמן ליאה2
59.06דיין  אייל - עידה  יונתן3
58.10בן זגמי הראל - שטקלר גלעד4
52.81אקשטיין  יהלי - לב  בניו5
51.34סויסה אופיר - בן ארי תמר6
47.45רואש  אור - ויכהלנדר ליאור7
40.56פיפנו  עידן - בל- קיסר  כליל8
37.31סמולקין  עומר - מרקוס  עדי 9
31.25חיות איה - בראון גבריאל10

ברידג' מתקדמים - בתי ספר (20 זוגות)  מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14

מצטברשמותדרוג
68.69יואב עזריהו - רועי ארגלזי1
63.01אבישי עידן - ורדי איתי2
60.78דנק שחר - ליפשיץ גלעד3
59.89אוחנה שחר - שרו  יונתן4
53.44פארן עמית - בוסיבא ליאור5
49.04בנימין ערד - ארזוני דניאל6
39.03הולנדר עידן - אמיאז רום7
38.33דניאל רובין - רועי ארגלזי8
37.82גנוסר עמוס - גנור הלל9
30.60טייכהולץ גיא - זילברמן שדה יריב10

מזרח-מערב צפון-דרום
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דדרגות

מקבלי תארים חדשים ביום 18-02-2014
אמן זהב 

 פרץ פנינה, תל אביב 
 וזינה אורי, נתניה 

 פרץ פולדי, כפר מרדכי 

 אמן כסף 
 אופינקריו ראדו, ספורט + חולון 

 שפירא דני, רמת השרון 
 שפירא ורדה, רמת השרון 

 רייך ריקרדו, לב הצפון 
 ברלינגר בן, ירושלים 

 קופרברג ניר, זכרון יעקב 
 בנקהלטר פנינה, סביון-קרית אונו 

 גררה יעקב, מרכז ספורט ראשל"צ 
 ינקוביץ נחומה, מ.ספורט, ראשל"צ 

 פרץ חוה, נס ציונה 
 עבו עליזה, גליל תחתון 

 אמן ארד 
 עלימה מאיר, ספורט + חולון 

 סולומון אברהם, כיכר המדינה ת"א 
 גורן ריצ'רד, קריות/חיפה 

 ארבל דודו, מושבות-שמריהו 
 מלמד גילה, ירושלים 

 צעירי מרים, זכרון יעקב 
 סוקול מרים, ויצו פתח תקוה 

 בורטניק אלון, ערד 
 שגל יפה, באר שבע 

 בן משה מיכאל, אילת 
 חכמה דוד, גליל תחתון 

 אמן 
 פלדמן טלי, ראש העין 
 אוסאמה דניאל, טבעון 
 אלנברג אילנה, נהריה 

 בלוך ברוך, נהריה 
 גל שמוליק, השרון 
 יערי דליה, השרון 
 כץ ליעד, השרון 

 מור משה, השרון 
 לבנה רחל, רמת גן 

 מורג שי, אביבים 
 כהן איציק, ברידג' טיים 

 אלתר חגי, מת"ב הרצליה 
 ליזרוביץ דן, ויצו-נוה יוסף 

 לוי איתן, מרכז הברידג'-י"ם 
 שלום שלום, ערד 

 חזן יעקב, באר שבע 
 שגב זאב ד"ר, אילת 

 סגן אמן כסף 
 גורן נעמי, רמת השרון 

 ארז נחום, הלוחם אפקה 
 טל אריה, הלוחם אפקה 

 לויתן שרה, הלוחם אפקה 
 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 

 ברדוגו חיים, קאונטרי רעננה 
 דה הונד יוסי, חיפה/כרמל 
 הולצמן זאב, חיפה/כרמל 
 שפר לאה, חיפה/כרמל 

 שחורי ניצה, רקפת קרית טבעון 
 מנדל אדריאן, השרון 
 נדל מרגלית, השרון 
 נויברגר גיל, השרון 

 שי רחל, השרון 
 גוראל נירה, אבן יהודה 

 רוזנברג צביה, אבן יהודה 
 עבודי דוד, כפר סבא 
 ברש אהרון, רמת גן 
 גת אוטיליה, רמת גן 

 גלר חנוך, הדר כפר סבא 
 ברנע גיורא, מושבות-שמריהו 

 טל זיוה, מושבות-שמריהו 
 צור דן, מושבות-שמריהו 
 גרסטן רינה, ברידג' טיים 
 אמסלם אלברט, ירושלים 
 אמסלם קלודין, ירושלים 
 ויינברג ליאורה, ירושלים 

 פורת ראובן, ירושלים 
 מילכטיין ריטה, לב חולון 

 פלר חנה, אבא חושי-חיפה 
 דנן אלן ארי, מרכז הברידג'-י"ם 

 זברודסקי יהודית, מרכז הברידג'-י"ם 
 שניידר בלה, מרכז הברידג'-י"ם 

 אבידן לאה, נתניה 
 וינטרי צפורה, חדרה 

 שרו יונתן, חדרה 
 גלון תומר, סביון-קרית אונו 

 רובין דורית, סביון-קרית אונו 
 קראוז עקיבא, רחובות 

 ברונשטיין אסתר, וקס-רחובות 
 ברונשטיין סטנלי, וקס-רחובות 

 שטאובר אריה, נס ציונה 
 קפלן דביר, קבוצי דרום 

 לוי אלי, גליל תחתון 

 סגן אמן 
 אבן צור דליה, רמת השרון 
 אמור אורנה, קריות/חיפה 

 דיין דליה, רקפת קרית טבעון 
 מנוביץ בלהה, השרון 

 רייזינגר מרים, רמת גן 
 שלוסברג אלכס, הדר כפר סבא 

 אדלר יעקב, אביבים 
 אינגביר מירב, אביבים 
 לנדסמן זהבה, אביבים 

 אבנר דרורה, מושבות-שמריהו 
 רשפון דיטה, בית בלגיה י"ם 

 אביבי מדלן, מרכז הברידג'-י"ם 
 גנץ אמירה, מרכז הברידג'-י"ם 

 רביב דוד, מרכז הברידג'-י"ם 
 גלקין גדי, חדרה 

 נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 
 סווירסקי רפאל, ויצו פתח תקוה 

 מדנס עדנה, סביון-קרית אונו 
 אלדן אמיר, ראשון לציון 

 בנטמן שוש, מרכז ספורט רשלצ 
 לוי אדוארד, בית מכבי ראשל"צ 

 בוימל אדלה, רחובות 
 זידמן ז'נט, אשדוד 

 שיראי איי, כפר מרדכי 
 קרוגר שלמה, נס ציונה 

מצטברשמותדרוג
69.10טל גרנות - ענבר יחיאלי1
67.94בן יעקוב ליה - פולק פינטו לואי2
67.91טרוים גור - כוכב אורי3
66.03עדיני  אורי - וולף  יונתן4
65.64גאי  פלדמן - דן  יצחקי5
65.41יגול יונתן - פרי-נוי איתמר6
63.26אמיר הרטמן - דביר אליהו7
61.56אורין איתמר - עמית יואב8
60.81רון בטש - איתי סתו9
60.70בורשטיין עומר - תמיר אסף10

מיני ברידג ללא שליט (104 זוגות)  מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14
מזרח-מערבצפון-דרום

מצטברשמותדרוג
74.22מאהלי רוני - סאפיה פירלה1
70.74יאיר  טוהר - שון  צ'רנומורץ2
67.31אופק  מכרי - ערן  בודילובסקי3
67.30אבו נקולא ויקטור - אבו רביע אחמד4
65.59סלע עדן - פלד תכלת5
64.65ראזי כראם - סאלם חיין6
64.30לירון פרץ - שיר דורון7
61.50יותם ויניק - צבי סימן טוב8
60.98מזאוי פאדי - עבוד ליאן9
60.51רביד גולדין - ליה שביט10

מוזמנים!כולם 

תוכנית הפסטיבל
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י ארצ  ‘ דג ברי בל  פסטי

ברידג‘
2-5/4/2014בארמון המלכים

מוזמנים!מוזמנים!כולם כולם 

13:00-16:00
17:30
18:00
19:00-20:15
20:30
23:30

07:00-10:00
10:30-12:30
16:00
19:00
19:30-21:00
21:00

07:00-10:00
10:30-12:30
16:00
19:00
19:30-21:00
21:30

יום רביעי 2/4/14
הגעה למלון, כניסה לחדרים וקבלת פנים

טקס פתיחת הפסטיבל במלון הרודס
הרצאה בנושא הגנה - יניב זק

ארוחת ערב
תחרות ארצית גביע "הרודס" סיבוב 1

"הכה את המומחה" בחלוקות ידיים מתוך התחרות, שאלות ותשובות – אסף לנגי

יום חמישי 3/4/14
ארוחת בוקר 

שיעור ברידג' לשחקני תחרויות –  יובל לובינסקי
תחרות ארצית גביע "הרודס" סיבוב 2

"הכה את המומחה" שאלות ותשובות  - אסף לנגי
ארוחת ערב

ערב בידור הכולל הופעת אמן בשירי א"י, בינגו וחידונים נושאי פרסים יקרי ערך

יום שישי 4/4/14
ארוחת בוקר

שיעור מתקדמים , רבי אמן  – יניב זק
תחרות ארצית גביע "ILCO"  סיבוב 1

"הכה את המומחה" שאלות ותשובות – אסף לנגי
ארוחת ערב

מסיבת יום שישי הופעת אמן וריקודים

תוכנית הפסטיבלתוכנית הפסטיבל

פרסים כספיים לזוכים 
1000 ₪ מקום 1
750 ₪ מקום 2
500 ₪ מקום 3

250 ₪ הכי קרוב לממוצע

* תוכנית הפסטיבל וזמני הפעילות נתונים לשינויים.

מחיר לאדם בחדר זוגי בתאריכים 2/4/14-5/4/14 רביעי-שבת
הרודס פאלאס 1,980 ₪ / לאונרדו רויאל ריזורט 1,480 ₪

יחיד בחדר 20% הנחה ממחיר החדר

טיסות מוזלות עם חברת ישראייר:
שדה דב - 550 ₪ | בן גוריון - 480 ₪ | חיפה - 720 ₪, הלוך ושוב.

המחיר כולל: אירוח ע“ב חצי פנסיון  הרצאות ושיעורי ברידג‘  פאנל מומחים ינתח בכל יום ידיים מתוך התחרות הארצית  מתנה לבני הזוג-
מבוא לקורס מתחילים חינם - 6 שיעורים  שתייה וכיבוד באירועי הברידג‘  קוקטיילים, ערב בינגו, פרסים והפתעות...

 עלות מושב ארצי 65 ₪ כולל כיבוד ושתיה.

בעקבות ההצלחה בשנה שעברה אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לפסטיבל המלכים ה-2 באילת
הכולל נופש, תחרויות ארציות וסדנאות ברידג‘ שיועברו ע“י יניב זק, יובל לובינסקי ואסף לנגי

וכל זאת במלון המפואר ביותר באילת הרודס פאלאס ובמלון לאונרדו רויאל ריזורט

יום שבת 5/4/14
ארוחת בוקר

תחרות ארצית גביע "ILCO"  סיבוב 2
טקס סיום וחלוקת פרסים

07:00-10:00
10:30
14:00

בכל יוםתחרויות ארציות

נקודות אמן
ארציות

לפרטים נוספים, למחירים מיוחדים, לשדרוגים ולהרשמה: נטלי סעדה 054-7354239 | יובל לובינסקי 050-7795499
bridgeavivim.rinat@comm.net.il | 03-6417470 (רינת) יניב זק 054-8083015 | אסף לנגי 054-4871336 | מועדון אביבים

lital@hadanytravel.co.il

קוקטייל פתיחה
במשחקים ובאירועיםכיבוד עשיר 
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We knew Moshe for many years as a pleasant personality and fine bridge player. 
But, in 2003, when Moshe approached us to open the Jerusalem Bridge Center, he 
became our partner and our friend.
Whenever we see Kolbotek with all the problematic business relationships, we feel 
blessed that Moshe was our partner. Moshe was a man of integrity and honesty and 
helped us build up our business based on preservation of reputation and a love of 
bridge. He did not work in this field for money, he received a pension from his career 
in The Bank of Israel, no, he wanted to build up a successful bridge club and give 
to the Jerusalemites the kind of bridge club that existed in Tel-Aviv and elsewhere.
He certainly succeeded and all Jerusalem bridge players should be indebted to him 
for his contribution. Even after he retired at the age of 80, we relied on him for his 
wise counsel and help in directing the club on the best path.
Moshe was always calm even under pressure and did not get involved in gossip. 
Despite the tragedy of losing both his wife and daughter in a very short period, he 
was a strong man and maintained his dedication to his principles and the love of life. 
He was a true friend and we will miss him dearly.

Maggy and Brian Zietman

A Tribute to Moshe Benusilio
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ravit@rotemltd.co.il : "  ,077-5401053 :'   
www.rotemltd.co.il
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A heart was led, and I was horrified when partner 
put down this dummy:

South
♠
♥
♦
♣

653
J7
94
AKQJ98

No kings, just 11 HCP! Where is dummy's 
supposed king, serving as an entry to the ♣AKQ? 
It took me a few moments to recover from the 
shock, when I noticed that there was an entry to 
the dummy after all. I took the ♥A and played the 
♦5 to the ♦9, followed by the top clubs, discarding 
my losers.
This was the vital entry, and 7NT bid and made 
was worth 83%. The funny thing was that those 
who bid 7♦ failed to make it, as trumps were 
splitting 3-0 and the third round of clubs was 
ruffed.
Anyway, before my head gets too big, here is 
a final hand from the festival, which I played in 
one of the morning single-session events. This 
hand goes to show that you have to remember 
the bidding, count and watch all cards that have 
been played.

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

QJT64
K
A8742
65

 

♠
♥
♦
♣

A5
QT96
KQ53
Q73

♠
♥
♦
♣

K8
A74
96
KJT842

 ♠
♥
♦
♣

9732
J8532
JT
A9

 

West North East South
Pass

1♦ 1♠ 2♣ 3♠
Dbl Pass 3NT All Pass

The lead was a spade, and I could see eight tricks: 
2 spades, 1 heart and 5 clubs after knocking out 
the ♣A. The ♦KQ may provide a ninth trick, but 
there was a problem as the defenders are able to 
establish their spades first.
Anyway, I won the opening lead in dummy and 
led the ♣Q. South won the second round of clubs, 
and back came the inevitable spade. I won in 
hand and then ran all my clubs.

My good friend Efraim Brifman didn't discard a 
single spade on the run of the clubs. I should 
have seen that he didn't have the ♠AK and the 
♣A, so he must have the ♦A and ♥K to justify his 
1♠ overcall. This was the situation after I ran all 
the clubs:

 ♠
♥
♦
♣

QJ6
K
A
-

 

♠
♥
♦
♣

-
QT9
KQ
-

♠
♥
♦
♣

-
A74
96
-

 ♠
♥
♦
♣

9
J853
-
-

 

I should have known now that he had a single 
heart left, as he kept the ♦A and didn't discard a 
spade. From his overcall I should have inferred 
that this heart singleton had to be the king.
I stupidly played a diamond which lost to the ace, 
followed by three spades for down one and 21%. 
Instead, I should have played the ♥A dropping 
the singleton ♥K, followed by a heart finesse for 
10 tricks and 84%.

Efraim kindly pointed out my mistake and 
commented that in fact I was very lucky that the 
♥K was singleton, so that I could easily have 
made my contract. Grrrrr!
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Brian Zietman

Here is a neat trick that Zipi Mizmor once played 
on me. I will never forget it. This is the situation – 
IMPs at the festival.
You open 1♠ and partner responds 2NT (showing 
an opening hand with 4+ card spade support). 
You bid 3♠ and partner bids 4♠. The lead is ♠J. 
This is what you see:

♠
♥
♦
♣

KT83
KT92
K73
AT

♠
♥
♦
♣

A9754
AJ4
965
KJ

Well, this looks pretty good. The spade lead 
looks like singleton or doubleton. The ♦A may be 
with West on your left, and after a trump and club 
elimination, cashing the ♥A followed by running 
the ♥J will give your ♦K protection, and you will 
be able to discard a losing diamond on a high 
heart.
So you go up with the ♠K and run the T. East 
follows, and horrors – West wins with his ♠Q. 
It was a doubleton alright, but he led Jack from 

Queen-Jack doubleton! West follows with the 
ace and queen of diamonds, and when you fail 
to find the ♥Q, you go down for a loss of 11 IMPs.
My hand was:

West
♠
♥
♦
♣

QJ
65
AQJ2
Q8763

I did not fancy leading from my heart doubleton, 
and certainly I could not lead from the ♦AQJ. A 
club lead did not look attractive either, so the jack 
of spades was the obvious choice. Thanks Zipi 
.
Here is another interesting hand from the 
festival, this time from the mixed pairs. I pick up 
this monster:

North
♠
♥
♦
♣

AJT
A6
AKQJT875
-

My partner opens 1♣! Well, I have 10 playing 
tricks from the top, so I bid 1♦. Partner now 
bids 2♣, showing about 12-14 HCP with at least 
a 5-card suit. I ask for keycards with 4NT, and 
partner bids 5♠, showing 2 keycards out of 5 
plus the ♣Q. This means she has ♣AKQ , which 
will provide a parking place for my spade and 
heart losers. No need to bid 7♦ in a matchpoint 
competition when 7NT is a cinch for 13 tricks. 
♣AKQ is only 9 HCP, so she must have another 
king as an entry.

Hands 
from the 
Festival
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