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דבר ועד העמותה אפריל 2010

 שלום חברים,

באינטרנט  לחברים  אמן  נקודות  עדכון  פורסם  במרץ  ב-28 
ותלושים נשלחו לסניפים. 

את  ומשקף  האחרון  מהעדכון  כחודש  בתוך  בוצע  זה  עדכון 
ולשכללו  לשחקן  השירות  את  לשפר  העמותה  ועד  של  המגמה 

באמצעות הכלים הממוחשבים העומדים לרשותנו.

מעתה והלאה צפויה תדירות העדכון לעמוד על חודש בלבד 
ובעתיד אף פחות מכך. 

נוסף לכך, שחקנים ברחבי הארץ החלו לצבור נקודות לימודיות 
ולהשתלב ככלל השחקנים במשחק המודרך והתחרותי במסגרת 

ההתאגדות והמועדונים.

בחודש שעבר הסתיימה אליפות הארץ לזוגות מעורבים לשנת 
גינוסר   – אילנה  אס  הארץ  אלופי  את  לברך  ברצוננו   .2010

אלדד וכמו כן את הזוכים במקום ה-2: ערמי רות – ברקת אילן 
ובמקום ה-3: לבנון אילת – דב אלכס.

לפני כשבוע חזרה נבחרת הצעירים של ישראל מתחרות הבית 
(לאחר  המכובד  השלישי  במקום  זכתה  בה  באמסטרדם  הלבן 
שתי זכיות רצופות בשנים הקודמות!). את סיקורה של תחרות 

זו תוכלו לקרוא בגיליון הנוכחי.

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

האינטרנט של ההתאגדות הישראלית לברידג'
www.bridge.co.il 

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

 
שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 
התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם

טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 

דבר ועד העמותה
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לזוגות†צעירים
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את†הבקשה†יש†להגיש†למשרד†ההתאגדות†לא†יאוחר

Æ≤∞±∞†למאי†±μ≠מתאריך†ה
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במשך כ כי  לדעת,  לך  דאי 
בהגנה.  אתה  המשחק  רוב 
במשחק  פשוט:  לכך  ההסבר 
סיכוי  אחד  לכל  שחקנים.  ארבעה 
זמן  לאורך  לכן  הכרוז,  להיות  שווה 
ודומם  מהחלוקות  ברבע  כרוז  תהיה 
ברבע מהחלוקות. במחצית החלוקות 

תהיה בהגנה.
כאשר אתה בהגנה והכרוז מריץ את 
סדרתו הארוכה עליך להשליך קלפים 
משימה  אינה  זו  אחרות.  מסדרות 
שלעיתים  משום  המגן  עבור  קלה 
ייאלץ להשליך קלפים חשובים מאוד. 
להקפיד  יש  הנזק  את  למזער  כדי 
הארוכה  הסדרה  קלפי  על  ולשמור 
שלך, אם היא ארוכה בדומם או בידו 

של הכרוז.
נמצא  אתה  הבאות  בדוגמאות 

במזרח, והדומם הוא צפון.

AKQ5
8743JT2

96
ברשותך 4 קלפים זוטרים. כרגע יש 
בסדרה  בלבד  לקיחות  שלוש  לכרוז 
זו, אך אם תשליך את אחד הקלפים 
ה"לא משמעותיים" האלה על סדרה 
לקלף  יהפוך  שבדומם  ה-5  אחרת,  

זוכה.               
קלפים  בידך  יש  הבאה  בדוגמה  גם 

זוטרים בלבד.

KJ86
9743QT2

A5
סדרה  על  ה-3  את  תשליך  אם 
אחרת, דרום ישחק את ה-A, יעקוף 
נגד ה-Q, יגבה את ה-K וה-8 יהווה 
כל  על  תשמור  אם  רביעית.  לקיחה 
הקלפים בסדרה זו, ה-9 ינצח לבסוף 

את ה-8. 

♦ 95
♦ T643

דרום פתח את המכרז ב-♦1. החוזה 
הסופי הוא 3NT ודרום הוא הכרוז.

ארוכה  סדרה  ישחק  הכרוז  כאשר 
סדרה  ישנה  להשליך,  מה  ותתלבט 
 – משמר  מכל  תשמור  עליה  אחת 
מאוד  גבוה  סיכוי  יש  ה-♦.  סדרת 
 ♦ קלפי  ארבעה  דרום  של  שבידו 

לפחות.
להיראות  עשויה  המלאה  החלוקה 

כך:

♦95
♦T643♦J87

♦AKQ2

K8743
Q952J6

AT
שליט,  עם  חוזה  שמשחקים  נניח 
וזוהי סדרה צדדית. כדי לפתח סדרה 
 ,K-אל ה T ,A זו, דרום ייאלץ לשחק
בסדרה  לדומם  שוב  לעבור  לחתוך, 
כל  לאחר  רק  לחתוך.  ושוב  אחרת 
ויהפוך  החמישי  הקלף  יוגבה  זאת 
לכניסה  זקוק  הכרוז  זוכה.  לקלף 
מקלף  ליהנות  כדי  לדומם  נוספת 
לעומת  זמינה.  היא  תמיד  ולא  זה, 
זאת, אם תשליך את ה-2 על סדרה 
שתי  להגביה  יוכל  הכרוז  אחרת, 
 AK של  משחק  באמצעות  לקיחות 
כן,  על  יתר  בלבד.  אחד  וחיתוך 
כדי  בלבד  אחת  לכניסה  יזדקק  הוא 

ליהנות מהסדרה שהוגבהה.
עתה נתרגל יד מלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K754
AQ8
742
Q84

♠
♥
♦
♣

9862
752
93
J962

במזרח  שותפך  במערב.  המגן  אתה 
 1NT-פתח ♦1, אבל דרום התערב ב
 .3NT-ל ההכרזה  את  העלה  וצפון 
מזרח   .♦9 שותפך  בסדרת  הובלת 
להמשיך  אותך  המעודד   ♦8 משחק 
וממשיך   ♦T-ב זוכה  הכרוז  בסדרה. 
 ♦A ומשחק ♥K-מזרח זוכה ב .♥J-ב
מזרח   .♦Q עם  משרת  דרום  כאשר 
 .♦K-ב ודרום זוכה  נוסף,   ♦ משחק 
בלקיחה זו השלכת ♥. הכרוז משחק 
♥ אל ה-Q ולאחר מכן גם A♥. איזה 
להזכירך,  זו?  בלקיחה  תשליך  קלף 

נותרו לך 4 קלפי ♣ ו-4 קלפי ♠.
זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 K754
 AQ8
 742
 Q84

 

♠
♥
♦
♣

 9862
 752
 93
 J962

♠
♥
♦
♣

 JT
 K963
 AJ865
 KT

 ♠
♥
♦
♣

 AQ3
 JT7
 KQT
 A753

 

את  תשליך  אם  יקרה  מה  לב  שים 
ה-2♠ הקטן ו"חסר החשיבות". לכרוז 
ה-7♠  ב-♠.  לקיחות  ארבעה  תהיינה 
יהפוך לקלף זוכה ולרשותו של הכרוז 
השלך  כן  על  לקיחות.  תשע  תהיינה 
את  להכשיל  היחידה  הדרך  זוהי   !♣

החוזה.  
לשמור  עליך  כלל  בדרך  לסיכום: 
אם  הארוכה,  הסדרה  קלפי  על 
או  הכרוז  של  בידו  גם  ארוכה  היא 

בדומם.

אפרים בריפמן
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שפר את משחק היד עם שליט 

מוטי גלברד

סדרה צדדית של 4 מול 3

סדרה  לנו  ויש  בשליט  חוזה  משחקים  שאנו  פעם  בכל 
צדדית של 4 קלפים מול 3, עלינו לתכנן כיצד נחתוך את 

הסיבוב הרביעי של הסדרה. 
לדוגמה, אנו משחקים חוזה של ♠6 ביד הבאה:

Dealer: N, N/S Vul, Lead: ♠2
♠
♥
♦
♣

Q53
A62
AK5
J642

♠
♥
♦
♣

AKJT64
K743
64
A

החוזה   .T-ב וזכינו   9 שיחק  מזרח   ,♠2 הייתה  ההובלה 
נראה מובטח, אבל דרום לא יכול להרשות לעצמו לשחק 
סיבובים  שלושה  לשחק  חייב  הוא  שליט.  של  סיבוב  עוד 
מה  המתנגדים,  בין   3-3 מתחלקת  הסדרה  אם   .♥ של 
טוב! אבל אם החלוקה היא 4-2 אז את הסיבוב הרביעי 
של ה-♥ נחתוך עם Q♠ וכך נשלים את החוזה. אילו היינו 
מושכים שני סיבובים של שליט, אזי כאשר המתנגד עם 
הרביעייה ב-♥ יזכה בסיבוב השלישי הוא עלול לשחק ♠ 

נוסף שיגרום לכישלון החוזה.
הדוגמה הבאה קשה קצת יותר ודורשת תכנון מוקדם.

Dealer :S, None Vul, Lead :♥K
♠
♥
♦
♣

754
A65
AK63
732

♠
♥
♦
♣

AK862
82
75
AK94

North South
1♠

2♦ 2♠
3♠ 4♠
P

ביותר  הטוב  הסיכוי   .4♠ החוזה  נגד   ♥K הוביל  מערב 
בין   3-2 מחולקת  השליט  סדרת  כאשר  הוא  להצלחה 
את  שנחתוך  או   3-3 מחולקת  ה-♣  וסדרת  המתנגדים, 
ה-♣ הרביעי בדומם. לאחר הזכייה ב-A♥ שיחקנו שלושה 
סיבובי ♣, אבל מערב זכה בסיבוב השלישי ונתן לשותפו 
חיתוך ♣ מעל הדומם. החוזה הוכשל - היכן לא דייקנו?

המשחק הנכון הוא לשחק מיד ♣ נמוך משתי הידיים!! 
לאחר שנחתוך ♥ בסיבוב השלישי נשחק AK♠ ולאחר מכן 
AK♣. אם החלוקה היא 3-3, מה טוב! אם לא, משחקים 
♣ רביעי ואין זה מעניין אם יחתכו מעל הדומם או לפניו 
אצל  שנותר  היחיד  הגבוה  השליט  זהו  מקרה  בכל  כי 

המתנגדים.
היד המלאה:

Dealer :S, None Vul, Lead :♥K
 ♠
♥
♦
♣

754
A65
AK63
732

 

♠
♥
♦
♣

Q93
KQT4
Q4
T865

♠
♥
♦
♣

JT
J973
JT982
QJ

 ♠
♥
♦
♣

AK862
82
75
AK94

 

april-new copy.indd   8april-new copy.indd   8 4/11/2010   11:01:54 AM4/11/2010   11:01:54 AM



∞ ≥ ≠ ∂ ¥ ± ∑ ¥ ∂ π Ø ∑ ∞ † † Ì È · È · ‡ † ß ‚ „ È ¯ · † Ô Â „ Ú Â Ó
w w w. a v i v i m 1 0 . c o . i l † † Ì È · È · ‡ † ‰ Â Â  † ≥ ∏ † ¯ Â ‚ ‡ Ë † ß Á ¯

°ÌÈÁ·Â†ÚÙ˘·†‰ÈÁ

ß‚„È¯·†ÔÂ„ÚÂÓ
ÌÈ·È·‡

www.avivim10.co.il†∫ÌÈ·È·‡†¯˙‡·†˙ÂÈÂ¯Á˙‰†ÏÎ†˙Â‡ˆÂ˙

¯˜Â·

ˆ¢‰Á‡

·¯Ú

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙†
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

ÌÈÈ„È†˙¯·ÂÁ

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙†
´

˙·˘†˙Ï·˜
´

Ï˜†„Â·ÈÎ

˙Â¯Á˙

≤∞∫≥∞≠≤≥∫±μ

±∞∫∞∞≠±≥∫∞∞

±∑∫∞∞≠≤∞∫∞∞

±∂∫≥∞≠±π∫≥∞

˙Â¯Á˙
IMP†¯ËÓÂ¯·

ÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÒ¯Ù

≤∞±∞††ÈÚÂ·˘†˙ÂÈÂ¯Á˙†ÁÂÏ
ÔÂ˘‡¯È˘È˘ÈÏ˘ÈÚÈ·¯È˘ÈÓÁÈ˘È˘˙·˘

∫¯˜Â·‰†˙Â¯Á˙†ÈÙÏ†¨ı¯Ó·†±∑≠‰†ÈÚÈ·¯†ÌÂÈÓ†ÏÁ‰
È‚Ï†ÛÒ‡†ÈÙÓ†¨ÌÏÒ†˙ÂÊ¯Î‰†‡˘Â·†‰‡ˆ¯‰

¯Á‡†‡˘Â·†‰‡ˆ¯‰†˘„ÂÁ†ÏÎ·

°°°˘„Á°°°˘„Á

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï†˙ÂÈÂ¯Á˙Â†ÌÈÎ¯„ÂÓ†ÌÈ¯ÂÚÈ˘
·¯ÚÂ†ˆ¢‰Á‡†¨¯˜Â·

∞μ∞≠∂μμ∞∞∂∞†Ï·Ï†‰ÈÏË†∫ÌÈË¯ÙÏ

ÌÈÒÂÓÏÂ†ÌÈÓ„˜˙ÓÏ†ÌÈÒ¯Â˜ÌÈÒÂÓÏÂ†ÌÈÓ„˜˙ÓÏ†ÌÈÒ¯Â˜



לומדים ברידג‘
10

שפר את הובלות הפתיחה שלך! (2)

מוטי גלברד

אתה יושב במערב ומהלך ההכרזה הוא
North South

1♦
1♥ 1NT

2NT 3NT
Pass

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

7)
♠
♥
♦
♣

J84
93
QJT8
KQ96

8)
♠
♥
♦
♣

QJ64
A5
763
KT82

9)
♠
♥
♦
♣

T4
Q832
93
J9732

10)
♠
♥
♦
♣

K3
KJ972
T8
A764

11)
♠
♥
♦
♣

K73
52
852
AT973

12)
♠
♥
♦
♣

J862
A3
KJ5
JT72

תשובות
Q (7)♦. הובלה בסדרה שהוכרזה על-ידי הכרוז אינה 

עניין שגרתי. אם נשים לב להכרזות נראה שהמתנגדים 
הגיעו ל-3NT מתוח כשאין ביניהם התאמה והסדרות 

כנראה אינן סגורות. במקרה זה חשוב שההובלה תהיה 
בטוחה כמו במקרה זה כשאנו מובילים Q מסדרה של 

QJT8. כל הובלה אחרת עלולה להעניק לקיחה מיותרת 
לכרוז.

(8) 4♠. סדרת ה-♣ נראית אולי מבטיחה יותר, אך עדיף 
הרבה יותר להוביל בסדרת ה-♠ שלא הוכרזה על-ידי 
המתנגדים. אם השותף יביא ב-♠ K ו-T ייתכן כי נוכל 

לפתח שלוש לקיחות. אילו אחד המתנגדים היה מכריז ♠, 
היינו מעדיפים הובלה ב-♣.

T (9)♠. אף אחד מהמתנגדים לא הכריז ♠, לכן לשותפך 
4-6 קלפי ♠. נוסף לכך, יש בידו כ-12 נק"ג ולך יש רק 
3 נק"ג. הובלה ב-♣ לא תועיל לך. אפילו אם הסדרה 

תתפתח מאוחר יותר, לידך כבר לא תגיע. עדיף לעזור 
לפתח את סדרת השותף, שבידו גם הכניסות כדי לממש 

את סדרתו.
(10) 7♥. בידנו 11 נק"ג, כך שלשותף נשארו רק 

4-5 נק"ג. נסה לפתח את סדרתך הארוכה אף על פי 
שבדומם יש 4 קלפי ♥. תקוותך היא שלשותף מכובד 

ב-♥: Q ,A או אפילו T. אז תהיה אפשרות לפתח 2-3 
 ♣A לקיחות בסדרה ובעזרת הכניסות הפוטנציאליות

ו-K♠ יש סיכוי שההגנה תגיע ל- 5 לקיחות.
 T-מומלץ לסכם עם השותף שהובלה ב .♣T (11)

מבטיחה מכובד גבוה יותר (או אפילו שניים). יש סיכוי 
טוב להגביה את סדרתך כבר בסיבוב השני או השלישי 

שלה. אף על פי שסדרת ה-♠  לא הוכרזה, הובלה מ- 
K73♠ מבטיחה הרבה פחות.

(12) 2♠. לכאורה סדרת ה-♣ מבטיחה יותר, אך ממהלך 
ההכרזה נובע כי סדרת ה-♠ היא בעלת הסיכוי הגבוה 

ביותר להתפתח במהירות.

ציונים 
6 תשובות נכונות - אתה שולט היטב בהכרזות 

המתנגדים ובהבנת המצב. כל הכבוד!
5 תשובות נכונות - יפה מאוד! אין ספק שתצליח במשחק 

אם 5 מתוך 6 הובלות שלך יהיו טובות.
4 תשובות נכונות – יפה!

3 תשובות נכונות – לא רע, אבל יש מקום לשיפור.
פחות מזה – קרא את המאמר פעם נוספת ושים לב 

להכרזות!
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מאמר מס' 4: 
הכרזתו השנייה של המשיב - תמיכה

הנוהג של המשיב להחליף סדרה עם יד חזקה ולתמוך 
עם  היטב  משתלב  השני  ההכרזה  בסיבוב  רק  בשותפו 
 6 מראה  אינו  הפותח  המקרים  ברוב   ."1 על   2" שיטת 
הראשונה  בסדרתו  יתמוך  המשיב  לכן  בסדרתו,  קלפים 
 4 עם  השנייה  בסדרתו  או  קלפים   3 עם  הפותח  של 

קלפים. 
חשוב מאוד שהמשיב לא ישהה את תמיכתו פעם נוספת! 
יותר  במייג'ור  תמיכה  להשהות  1" אין  על   2" בשיטת 
הזמן  היא  המשיב  של  השנייה  הכרזתו  אחת.  מפעם 

להראות תמיכה (אם יש).

המשיב תומך בסדרת הפותח בגובה 4 (כאשר אין לו 
אפשרות לעשות זאת בגובה 2)

North South
1♠ 2♦
2♠ 4♠

הכרזת המשיב מתארת יד חלשה יחסית (לרוב 12-14 
אם  בדיוק   3) לפחות  קלפים  של 3  תמיכה  עם  נקודות) 

 .(Jacoby 2NT משחקים
דוגמה

1) South
♠
♥
♦
♣

JT9
K3
AQ873
KT7

 - כאן  גם  חל   (fast arrival) המהירה  ההגעה  עקרון 
הכרזת המשחק המלא מצביעה על חולשה יחסית.

המשיב תומך בסדרת הפותח בגובה 3
North South

1♠ 2♦
2♠ 3♠

קלפים  מראה 3  המשיב  החזקה.  התמיכה  הכרזת  זוהי 
 Jacoby לפחות בסדרת הפותח (3 בדיוק אם משחקים

2NT) ו-15+ נקודות. הכרזה זו קובעת את סדרת השליט 
מהשותף  בקשה  גם  זוהי  בסלם.  מסוים  עניין  ומראה 

להראות קונטרולים.
דוגמה

2) South
♠
♥
♦
♣

QJ7
Q8
AKJT97
A2

המשיב תומך בסדרת הפותח בגובה 2
North South

1♥ 2♣
2♦ 2♥

הכרזה זו מחליפה במידת האפשר את הכרזת התמיכה 
כי  לציין  יש  נקודות.   12-14 מתארת  היא   !4 בגובה 
ההמשכים עד גובה ♥3 יהיו בסגנון טבעי - תיאור נוסף 
של החלוקה. הכרזות קונטרולים יתחילו אך ורק מגובה 

♥3 (או ♠3 כאשר הסדרה המוסכמת היא ♠).
תמיכה בסדרתו השנייה של הפותח

צריך  (המשיב  נשארים  הכללים  מייג'ור  של  במקרה 
תמיכה של 4 קלפים). עדיין תמיכה בגובה 4 חלשה יותר 

מתמיכה בגובה 3, אך במקרה של מינור...

North South
1♥ 2♣
2♦ 3♦

זוהי הכרזת תמיכה רגילה עם 4 קלפים ב-♦.
North South

1♥ 2♣
2♦ 4♦

חזקה.  ויד  קלפים   4 עם  מיוחדת  תמיכה  הכרזת  זוהי 
בסלם  עניין  מראה  השליט,  סדרת  את  קובע  המשיב 

לאלדד גינוסר

april-new copy.indd   12april-new copy.indd   12 4/11/2010   11:01:59 AM4/11/2010   11:01:59 AM



לשחקן המתקדם
13

ומבקש הכרזת קונטרולים.
דוגמה

3) South
♠
♥
♦
♣

A
75
A874
AK9853
כאשר הפותח הראה כוח עודף

North South
1♥ 2♦
3♣ 3♥

לפחות.  נקודות   13-14 כאן  מתארת  המשיב  הכרזת 
הפותח הראה כבר 15+, לכן אין צורך שגם המשיב יראה 

15+ נקודות.
North South

1♥ 2♦
3♣ 4♥

שאינן   13-14 או  נקודות   12 מתארת  המשיב  הכרזת 
מתאימות לסדרות של השותף. ידו של המשיב מינימלית 

בכל מקרה. 
דוגמה

4) South
♠
♥
♦
♣

AJ2
K82
KQ874
75

הכרזות תמיכה מיוחדות
North South

1♥ 2♣
2♦ 4♥

להראות  כדי   2 בגובה  לתמוך  אפשרות  הייתה  למשיב 
יד חלשה. מדוע בחר בהכרזת ♥4 שההמשכים אחריה 

אינם גמישים? 
נהוג שהכרזה זו של המשיב (קפיצה לא הכרחית למשחק 
כל  שבה  נקודות)  מינימלית (12-14  יד  מתארת  מלא) 
הכוח מרוכז בשתי הסדרות שהמשיב הכריז (במקרה זה 

.(♣+♥
דוגמה

5) South
♠
♥
♦
♣

J85
KQ7
73
AKT76

הנה מצב מיוחד נוסף:
North South

1♥ 2♣
3♥ 4♦

מומלץ לסכם שהכרזה זו של דרום מתארת תמיכה ב-♥ 
של שותפו ויד מזמינה לסלם. 

המשיב  שאפשרויות  היות  ב-♦  בקונטרול  מדובר  אין 
 4♣ או   3♠ להכריז  ביכולתו  אין   - למדיי  מצומצמות 

שמשמעותן שונה מן הסתם. 

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˙

העולם�שייך�לותיקים....
בריזהב:�טיולי�איכות�לגיל�השלישי/גיל�הזהב

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

בצוות�המוביל:
מדריך�ורופא

יצאה�חוברת�טיולי�בריזהב�2010
טיולי�עומק,�טיולים�יפים,�טיולים�ייחודיים
°˘˜·˙†˜¯≠ÂÂ·˘Á†ÏÚ†ÁÂÏ˘Ó‰

יצאה�חוברת�טיולי�בריזהב�2010
טיולי�עומק,�טיולים�יפים,�טיולים�ייחודיים
°˘˜·˙†˜¯≠ÂÂ·˘Á†ÏÚ†ÁÂÏ˘Ó‰
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25 מומחים הכריזו את חלוקות אפריל. אליהם הצטרפו 
רוחמה  מרץ:  בהכרזות  שהצטיינו  קוראים  שני  הפעם 

ויוני.
 

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

♠
♥
♦
♣

AK96
Q5
J973
AT6

West North East South
1NT Pass

2♦ Dbl 2♥ (1) Pass (2)
3♥ Pass 4♥ ?

Pass = 10   5♦ = 4   Dbl = 3
(1) 3 קלפים ב-♥

(2) זוהי שגיאה לא להכריז ♦3 - ברגע של פיזור דעת הכרזת 
.Pass

דורון: זוהי יד ששיחקתי בפסטיבל האחרון, שבה בחרתי 
בהכרזה "יצירתית" מאוד. רבים לא הסכימו איתה, אבל 
הצדקתי אותה בחירוף נפש כמו לביאה המגנה על גוריה 
והבאתי אותה בביטחון עז למומחים... אף לא אחד הכריז 
כמוני, וכמעט כולם כלל לא ראו בחלוקה זו מקרה מעניין. 
בדיעבד נראה שהצגת יד זו נבעה מחוסר אובייקטיביות 

שלי.
Pass (84% מהמומחים)

דורון: אלוהים, מה עשיתי ! 
אסף לנגי: הבעיה כאן אינה ברורה לי.

איני  עכשיו.  עד  עשיתי  מה  הבנתי  כל-כך  לא  רול:  יוסי 
מתכוון לתקן זאת בגובה 4.

אמיר לוין, יניב זק, מיכאל בראל : לא ברור לי מדוע לא 
הכרזתי ♦3 בפעם הראשונה.

אהוד פרידלנדר:  מקווה להפיל ...בחפיסה אחת יש רק 
40 נקודות

דורון: יובל ינר כתב "יד קשה". בטוחני שהוא כתב כך כי 
לא רצה לצחוק עליי כבר בפעם הראשונה שלו בפאנל. 

יובל ינר: יד קשה, אבל נראה שמערב "מתח" את ידו עם 
ההזמנה ויש סיכוי סביר שהחוזה ייפול.

 ♦5 (12% מהמומחים)
דורון: שלום למומחים החדשים (הם מומחים מזמן...רק 
החליטו להשתתף בפאנל) ינון ודרור שמאמינים ליריבים. 
ינון לירן: אם היריבים יודעים את מה שהם עושים, לשותף 

אין יותר מ-KQxxxx♦, לכן אכריז ♦5.
אם  להחליט  צריך  מאוד.  גבולית  החלטה  פדון:  דרור 

לסמוך על היריבים ולהאמין שהם מבצעים משחק מלא.
Dbl (4% מהמומחים)

רון שגב: המון כוח להגנה, גם אם לא נגבה לקיחות ב-♦ 
עדיין יש בידי קלפי T ו-9 שיכולים לעזור.

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

South
♠
♥
♦
♣

J652
KJ874
A
K65

West North East South
1♥

Pass 2♥ Pass Pass
Dbl Rdbl 3♣ ?

 Pass = 10   Dbl = 7   3♥ = 3  3♦ = 1

קבוצת  מרכזיות:  קבוצות  שתי  מייצרת  זו  בעיה  דורון: 
ה-Pass וקבוצת ה-Dbl. מהו המסר המרכזי של כל אחת 

מהן?
שנקבל  כנראה  להגנה.  מאוד  היד מתאימה   –  Dbl

.+500
מלהיב  אינו   ♣ המלך  מיקום  למדי,  רגילה  יד   –  Pass

. IMP-ומסוכן להכפיל ב
אז מה יהיה חבר'ה?  כל מדינת ישראל קוראת בשקיקה 

את דעותיכם!  איך ידעו עכשיו מה לעשות ? ☺
אבל  דעים,  תמימות  תהיה  לא  לעולם  שבהכרזות  כמובן 

לדורון ידלין

את "מתח" שמערב נראה אבל
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הפעם הפער גדול.                                       
Pass (56% מהמומחים)

 .IMP-ספקולטיבי ב Dbl :ינון לירן
לילו פופלילוב: אין לי הרגשה שהלוח הזה יעשיר אותי.

כבר  שהבטחתי  למה  מעבר  לי  אין  פרידלנדר:  אהוד 
בהכרזתי הראשונה. 

רוצה  איני   IMP-ב אבל  מכפיל  הייתי   TB-ב פדון:  דרור 
להסתכן. 

יותר  להיזהר  יש   IMP חישוב  בשיטת  גינוסר:  אלדד 
כאשר מכפילים את היריבים בחוזה חלקי.

דורון: ולא לשכוח, יש גם שותף ממול...
אילן ברקת: אולי השותף יידע מה לעשות.

רון שוורץ: מה עוד לא הראיתי? אני משאיר את ההחלטה 
לשותף. אם יכפיל, אשאיר בשמחה.

 Dbl (32% מהמומחים)
של   Rdbl-ה להגנה,  בהחלט  טובה  יד  הרבסט:  אילן 

השותף מחפש להעניש, ולי יש יד טובה להגנה.
יוסי רול: מקווה לאסוף 500. השותף הראה רצון כלשהו 

להעניש. מדי פעם החוזה יבוצע, אבל זה רק משחק.
בני ליבסטר: השותף מראה 9-10 נק"ג (לרוב מפוזרות) 
הסיכוי לאסוף 200-500 גבוה  בדיוק.   ♥ קלפי  ושלושה 

מאוד. 
לשותף  אם   500 לקחת  בקלות  אפשר  הרבסט:  אופיר 

 .Axx Axx xxxx Qx לדוגמה
ביצעו  כבר  כן,  להגנה.  מצוינים  קלפים  לי  יש  לוין:  אמיר 
נגדי בעבר ♣3 מוכפל, אבל מי שלא מסתכן ומכפיל בידיים 

.IMP-כאלה יפסיד לאורך זמן, אפילו ב
לי  ברור  להעניש.  ורצון  נקודות   9-10 לשותף  זק:  יניב 
נקודות   9-10 עם  כי  ב-♣,  קלפים   2 לפחות  יש  לשותף 

וקלף בודד ב-♣ היה מכריז מלכתחילה יותר מ-♥2. 
של   RDbl-ה מול  להגנה  טובה  נראית  היד  ינר:  יובל 

השותף, לא צריך הרבה ממנו כדי להפיל.
בודד  קלף  עם   (? (דורון:  להוציא  יידע  שהשותף  מקווה 

ב-♣.
להעניש  מציע  אני  מקסימום.  מראה  השותף  שגב:  רון 

(דורון: ?), אבל השותף עדין יכול להוציא.
כותבים:  ורון  שיובל  המסר  עם  שלם  אינני  דורון: 
 Dbl-ה לדעתי   ."Dbl-ה את  להוציא  אופציה  יש  "לשותף 
כזו:  יד  לכם  תהיה  אם  הרי  עונשין.  להיות 100%  אמור 
KQTx Ax Kxxxx xx לא תשמחו אם שותפכם יממש את 

.Dbl-האופציה" ויוציא את ה"
♥3  (8% מהמומחים)

"אחזיק"  לא  מפסידים.   7 עם  חלשה  יד  ידלין:  ישראל 
הכפלה של השותף. עדיף למסור לו את המידע עכשיו,

כך שאם ההכרזה תתקדם עוד ושותפי יכפיל, אוכל להכריז 
Pass רגוע.

ארז צדיק: בהנחה ש-♥2 שולל ארבעה קלפים איני רואה 

סיכוי רב לבצע ♥4 למרות ה-Rdbl של השותף.
 Rdbl-דורון: ארז, יש מסר סמוי ממה שכתבת שמטרת ה
דווקא  חושבים  הרוב  בהתקפה.  עודף  כוח  להפגין  היא 

שהוא מתאר יד שמתאימה יותר להגנה. 
 ♦3(4% מהמומחים)

דורון: ברוך הבא לפאנל שלנו – אורן לידור האופטימי.  
 ♣K אם  ברור  לא  מלא.  למשחק  הזמנה  לידור:  אורן 
שווה. על כל פנים, אחרי שהכרזתי Pass והשותף הראה 

מקסימום, ידי שווה הזמנה.

יד מס' 3:
שיטת חישוב TB; פגיעות: כולם

South
♠
♥
♦
♣

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 ?

 4♥ = 10   4NT = 8   4♠ = 6
(1) 4+ נקודות

(2) מראה קונטרול

דורון: לקוראים הזקוקים להסבר, הכרזה שמראה קונטרול 
מתבצעת לאחר שהשותפים גילו סידרה שלטת ובכוונתם 
להכריז סלם, אך בטרם יעשו זאת ברצונם לברר אם יש 
האחרות,  הסדרות  משלושת  אחת  בכל  קונטרול  להם 
כלומר בכל סדרה חייב שיהיה אס, מלך, סינגלטון או חוסר 
מתבצע  זה  בירור  שניהם.  אצל  או  השותפים  אחד  אצל 
בעזרת דו-שיח של קונטרולים - אני אראה לך את שלי, 

ואתה תראה לי את שלך (נשמע סקסי).
♥4 (76% מהמומחים)

מרבית  של  דעתם  על  חולק  אני  רב  באומץ  דורון: 
לי  נראה  תשובותיכם  מקריאת   .  4♥ שהכריזו  המומחים 
מכריז  היה  לא  ששותפכם  לעובדה,  התייחסתם  שלא 
דו-שיח  את  הרי  ב-♠!  קונטרול  ברשותו  היה  אלמלא   4♦
הקונטרולים התחלתם בהכרזת ♣4. דילגתם על ♠3, לכן 
שותפכם יודע שאין ברשותכם קונטרול ב-♠. למרות זאת 
הוא שיתף פעולה והמשיך להתעניין בסלאם. לפיכך חייב 
להיות לו קונטרול ב-♠. לוגיקה זו צועקת מבין השורות 

מההכרזות שעשינו ובמיוחד מאלה שלא.
19 מומחים הכריזו ♥4. בוז'ה מוייה ☺! אתם כל-כך רבים 
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ברגשות   10 ציון  לכם  להעניק  אלא  ברירה  לי  שאין  עד 
מעורבים.    

אורן לידור: מצפה לשמוע ♠4 מהשותף, ואז הדרך לסלם 
סלולה. אחרת איך אדע אם בידו קונטרול ב-♠?

יוסי רול: אין בעיה. אם יש לו קונטרול ב-♠ הוא ימשיך.
בני ליבסטר: לא עשינו מספיק עד עתה? אם לשותף שני 
חייב  הוא  ב-♠),  להיות  חייב  מהם  (שאחד  מפתח  קלפי 

להמשיך. 
אופיר הרבסט: אני צריך שני קונטרולים – K♠ ו-A♥. אם 

שניהם אצל השותף, הוא בוודאי ימשיך. 
אמיר לוין: אני סיימתי בשלב זה את "העבודה".

מוטי גלברד: מקווה שזה מבהיר לשותף שאין לי קונטרול 
ראשון או שני ב-♠.

רון פכטמן: נראה לי שכבר עשיתי מספיק עד עכשיו. אני 
זורק את הכדור לצד השני (ומקווה שהשותף יתפוס אותו) 

.☺
יוסי אנגל: אין בכוונתי להכריז סלם ללא קונטרול ב-♠, לכן 

אני נותן לשותף להבין שיש לי בעיה בסדרה זו. 
ב-♠.   קונטרול  שללתי   4♣ כשהכרזתי  ידלין:  ישראל 
כשתורי הגיע שוב ידי לא השתנתה. השותף מוזמן להמשיך 
בהכרזה עם קונטרול ב-♠. אגב, הקשר בין תשובתי לבין 

מצב הפגיעות ושיטת החישוב רופף. 
דורון, הפאנל יכול לתבוע אותך על עלבון. ☺ השאלה קלה 

מדי, לא? 
דורון: אכן הפגיעות ושיטת החישוב אינן רלוונטיות הפעם. 
זה נרשם באופן אוטומטי. באשר לקלות השאלה, בטוחני 
צמחה  לכך  נוסף  כל-כך.  קל  זה  אין  מהקוראים  שלרבים 
כאן סוגיה שיש ללבנה: האם בעל היד החזקה כבר בטוח 
בקיום קונטרול ב-♠ מתוך הכרזת ♦4 של שותפו, או שאינו 
יודע זאת ועליו להשאיר את ההחלטה לבעל היד החלשה 

?♥A-ו ♠K שאמור להיות עם חזון פורה כשברשותו רק
דנה ונגה טל: בימים מסוימים עלול להיות מסוכן לעבור 

את גובה 4.
דורון: אכן, משפט המחץ שנחמד לסגור איתו את הפרק 

:☺
 4NT (20% מהמומחים)

היות  ב-♠.  קונטרול  שוללת   4♣ הכרזת  אופיר:  גלעד 
הבעיה  את  פותר  שהוא  מניח  אני   4♦ הכריז  שהשותף 
    ♠Q לפיכך  שני.  או  ראשון  קונטרול  על-ידי  ה-♠  בסדרת 
מקבלת חשיבות יתרה ובעזרתה לא נפסיד שתי לקיחות 
מהירות (ההובלה דרך הדומם). ניתן לנצל את סדרת ה-♦ 

להשלכת שאר המפסידים. 
אהוד פרידלנדר: אני מניח שההכרזה הפופולרית תהיה 
♥4. היות שלא הכרזתי ♠3, השותף לא יכריז ♦4 ללא מלך 
או אס ב-♠. לכן אני מכריז בלי פחד 4NT - מקווה לשמוע 

על שני אסים ולפנטז על סלם גדול.
גם  להראות  חייבת  השותף  של   4♦ הכרזת  ינר:  יובל 

קונטרול ב-♠ לאחר ששללנו קונטרול בספייד בהכרזת ♣4 
מכן  לאחר  ונראה  לאסים,  אשאל  לפיכך   .(3♠ על  (דילגנו 

איך נתקדם.
אסף לנגי: אני מאמין שהשותף לא היה מכריז ♦4 ביודעו 
על שני מפסידים ב-♠ לאחר שאני שללתי קונטרול בסדרה 

זו, אז מה נשאר חוץ מלברר על האסים בדרך לסלם?
לילו פופלילוב: כששותפי הראה קונטרול ב-♦ הוא הבטיח 
אותו  שללתי  שאני  היות  ב-♠  קונטרול  גם  אגב  בדרך 
כשפסחתי על ♠3. אני מקווה ששותפי חושב באותה צורה 

.☺
♠4 (4% מהמומחים)

ינון לירן: השותף הראה קונטרולים ב-♠ וב-♦ ואני שללתי 
קונטרול ב-♠ . דרך הכרזת ♠4 אני מנסה להעביר לו מסר 
ששאלה לקלפי מפתח לא תעזור לי, ויש לי מפסיד ב-♠. 
 ♣K כעת הוא יכול לשאול לאסים בעצמו או למשל להעריך

Axxx xxx x Kxxxx.  :ביד כזו
כותב  כשאתה  שלך  הביטחון  את  אוהב  אני  אהה,  דורון: 
כבר  השאר  כל  וב-♦",  ב-♠  קונטרולים  הראה  "השותף 
לוגיקה כבדה מדי ואתה תעשה סלם גם עם ידיים רבות 

אחרות. (עובדה: אף אחד לא העמיק כמוך. ☺)

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

South
♠
♥
♦
♣

964
AK8754
973
A

West North East South
3NT (1) 4♠ ?

 5♦ = 10   6♦ = 6   4NT = 1
(1) קונבנציית Gambling 3NT – סדרת מינור כלשהי בת 7 

או 8 קלפים המכילה את כל המכובדים.

♦5 (64% מהמומחים)
שמחים  אנו  פתאום  אבל  במקצת,  מוזר  נראה  זה  דורון: 

כשהיריבים (!?) תומכים זה בזה.
אורן לידור: אין דרך לברר אם לשותף סינגלטון, דאבלטון 

או חוסר ב-♠. אם מערב יתמוך ב-♠, אכריז ♦6.
בני ליבסטר: שאלת המיליון $: כמה ♠ יש לשותף?  ☺. 

אם מערב "יתנדב" ל-♠5 אהמר על ♦6.
קוצר  יש  שלשותף  ברור  לא  עדיין  כרגע  הרבסט:  אופיר 
ב-♠, אך אם לשותף קוצר ב-♠ ייתכן בהחלט שיכריזו ♠5, 

ואז "אדחף" בנוחות ל-♦6 שעושה (עם דאבל ☺).
גלעד אופיר: האל יעזור... התקפה או התקפה? ...נראה 
מיני  (מכל  היד  את  שאשחק  כדי   5♦ בהכרזת  שאסתפק 
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סיבות ☺). אם ההכרזה תתפתח ל-♠5  עולים הסיכויים 
שאכריז ♦6. 

ארז צדיק: יש לי פנטזיה שמערב יכריז ♠5. 
נקודה  יתמוך☺.  חלום...שמערב  לי  יש  ידלין:  ישראל 
הסיכוי  יגדל  וכך  היד,  את  אשחק  שאני  עדיף  מענינת: 
זה  במקרה  נמוכים.   ♠ קלפי  לשותפי 3  כאשר  גם  לבצע 

ייתכן כי למערב (המוביל) אין כלל קלפי ♠.
♦6 (32% מהמומחים)

מאמינים  אנשים  שהם  או   ♠ סינגלטון  לשותף  רול:  יוסי 
ויקריבו. דורון: זאת אומרת שזה על 75%? ☺

יוסי אנגל: הסיכוי שלשותף סינגלטון ב-♠ עולה על 50%. 
לפעמים המתנגדים יקריבו גם כשהסלם נופל.

את  שומר  אני  לכן  בקזינו,  הימרתי  לא  מעולם  ינר:  יובל 

ההימורים לשולחן הברידג'. ☺
או  ב-♠  קצר  שהשותף  מקווה  קשה.  החלטה  שוורץ:  רון 
החישוב  שיטת  לא?  לחלום,  מותר  ב-♠.  חוסר  שלמוביל 
מהשותף  אבקש  אפול  אם  כך.  להכריז  אותי  מדרבנת 

סליחה ואעבור לבורד הבא.
דורון: תגיד, לא נמאס לו מהסליחות? כמה הוא יכול עוד 

לספוג? ☺
4NT (4% מהמומחים)

צריך   4NT ,"תיקון או  "פס  זה  ש-♣5  בהנחה  שגב:  רון 
להיות חזק יותר ומזמין לסלם. מספר הלקיחות יכול להיות 

בין 11 ל-13, וקשה מאוד לדעת בשלב זה.
דורון: רון, החבר'ה בשטח טוענים ש-4NT  מראה רצון 

לשחק 4NT ולא מה שכתבת.

העבר לדורון ידלין את הכרזותיך באחת הדרכים הבאות:
דוא"ל: netfar@012.net.il; פקס: 03-9223593; נייד: 052-3933453; בית: 03-9245323;

דואר: ת.ד. 10039 פתח תקווה 49001; הדפסה: מסירה ידנית.

טבלת הציונים והדירוג
מצטבר אפריל 4 3 2 1 שם

154 40 5♦ 4♥ Pass Pass מיכאל בראל
152 40 5♦ 4♥ Pass Pass רון פכטמן
150 40 5♦ 4♥ 3♥ Pass ארז צדיק
148 37 5♦ 4♥ Dbl Pass אילן הרבסט
147 37 5♦ 4♥ Dbl Pass בני ליבסטר
146 36 6♦ 4♥ Pass Pass רון שוורץ
145 36 6♦ 4♥ Pass Pass מוטי גלברד
143 33 6♦ 4♥ Dbl Pass יניב זק
141 40 5♦ 4♥ Pass Pass אלדד גינוסר
141 38 5♦ 4NT Pass Pass לילו פופלילוב
141 40 5♦ 4♥ Pass Pass דנה ונוגה טל
140 33 5♦ 4♥ 3♥ Pass ישראל ידלין
140 37 5♦ 4♥ Dbl Pass אופיר הרבסט
139 32 5♦ 4NT Pass 5♦ גלעד אופיר
137 36 6♦ 4♥ Pass Pass יוסי אנגל
137 40 5♦ 4♥ Pass Pass אילן ברקת
135 34 6♦ 4NT Pass Pass אהוד פרידלנדר
135 31 5♦ 4♥ 3♦ Pass אורן לידור
135 31 6♦ 4NT Dbl Pass יובל ינר
134 30 5♦ 4♠ Pass 5♦ ינון לירן
134 30 6♦ 4♥ Pass 5♦ דרור פדון
131 38 5♦ 4NT Pass Pass אסף לנגי
131 37 5♦ 4♥ Dbl Pass אמיר לוין
129 33 6♦ 4♥ Dbl Pass יוסי רול
123 29 4NT 4♥ Dbl Dbl רון שגב
אורחת 27 5♣ 4♥ 3♥ 5♦ רוחמה אילת
אורח 29 5♦ 4NT Dbl 5♦ יוני אראל

מומחים חדשים שמצטרפים מקבלים תוצאה ממוצעת בחודשים שבהם לא השתתפו.
ברכות לאילן ברקת, לאלדד גינוסר, לארז צדיק, לדנה ולנגה טל, למיכאל בראל ולרון פכטמן על השגת תוצאה 

מקסימלית באפריל. כל הכבוד למיכאל בראל הממשיך להוביל בדירוג המצטבר!
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בעיות הכרזה לירחון מאי 2010
יד מס' 1:

שיטת חישוב: IMP; פגיעות: כולם
South

♠
♥
♦
♣

K4
AJ
KQ86
AT632

West North East South
3♥ Dbl (1)

4♥ 4♠ (2) Pass ?
בהכרזה  ובחרת  לרגע  ריכוז  איבדת  לאולם,  נכנסה  רפאלי  בר   (1)

ממש לא טובה.
(2) קיבלת את העונש! השותף הכריז את מה שלא ייחלת לו.

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

South
♠
♥
♦
♣

Q4
KJ73
A74
A863

West North East South
1♣

1♠ 2♦ 2♠ 3♦
3♠ 4♣ (1) 4♠ ?

(1) קונטרול

יד מס' 3:
שיטת חישוב: TB; פגיעות: אין

South
♠
♥
♦
♣

KQ53
AQJ952

865

West North East South
Pass 1♦ 1♥

Dbl 2♣ 2♠ 3♥
3♠ Pass Pass ?

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

South
♠
♥
♦
♣

762
Q85
JT8543
Q

West North East South
1♦ (1) Dbl Pass Pass (2)

Rdbl (3) Pass Pass ?
(1) 4+ קלפים.

.(?Pass או שאולי נכון להכריז) (2) השתעשעת
(3) ההכרזה לא הוסברה, ואין הסכם בין השותפים.

ÌÈÏ˘Â¯È†ß‚„È¯·‰†ÊÎ¯Ó

ËÈÈ˘Ï†ÌÈ‡ˆÂÈ†Â‡†ÌÚÙ‰

ß‚„È¯·‰†ÊÎ¯Ó†ÌÚ†ÔÂÂÈÏ†ËÈÈ˘

Royal Iris†˙¯‡ÂÙÓ‰†‰ÈÈÂ‡·†˙ÂÏÈÏ†∑
haifa, athens, pireaus, samos, salonica, volos-meteora, haifa†∫ÏÂÏÒÓ‰

±≥Æ∂Æ±∞†≠†‰¯ÊÁ††∂Æ∂Æ±∞†≠†‰‡ÈˆÈ†∫ÌÈÎÈ¯‡˙
‰¯ÊÁÂ†ÏÓÏ†‰ÚÒ‰Â†ß‚„È¯·‰†˙ÂÈÂÏÈÚÙ†ÏÏÂÎ†≠†È‚ÂÊ†‡˙·†Ì„‡Ï†Á¢˘†≥¨≤∞∞≠Ó†ÏÁ‰†∫¯ÈÁÓ

∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈÙÒÂ†ÌÈË¯ÙÏ

∞μ¥¥≠¥∞∑∏∏¥†‰˘Ó††††∞μ¥¥≠∑±μπ¥π†È‚Ó††††∞μ¥¥≠∑±μπμ∞†Ô‡È¯·
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ליפות ישראל לזוגות מעורבים 2010 החלה 
במרץ.  ב-6  שנערך  מחוזי  מוקדמות  בשלב 
בעקבותיו חולקו הזוגות לבתים א' ו-ב' בשלב 
חצי הגמר ב-19 במרץ. למחרת (20 במרץ) 
נערך שלב הגמר בהשתתפות 28 זוגות (20 מחצי גמר 
ב'.  גמר  תחרות  נערכה  במקביל  ב').  גמר  מחצי  ו-8  א' 
כתבה זו תתמקד בתחרות גמר א' שקבעה מי יהיו אלופי 

ישראל לשנה זו.
כל  לוחות.   18 של  מושבים  לשלושה  חולקה  התחרות 
תוצאות  חלוקות.  בשתי  אחר  זוג  כל  עם  התמודד  זוג 
חצי הגמר שימשו מקדמה ומשקלן היה רבע מהתוצאה 

הסופית. שיטת החישוב הייתה טופ-בוטום.
כבר בסיבוב הראשון של המושב הראשון צפיתי בעימות 
מעניין בין שני זוגות בכירים. כיצד הייתם פועלים בצפון 

לאחר מהלך ההכרזה הבא?
Dealer E, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

QJ8
6
J854
AQ872

West North East South
רמי פורת א. אורנשטיין ש. גורודצקי דניאלה בירמן

Pass 1♣
2♥ 3♣ 4♥ Pass

Pass ?

אינם  מומחים  שחקנים  קשות.  התלבט  אורנשטיין  איתן 
נוהגים לוותר ולהכריז Pass כאשר נראה בעליל שמרבית 
הנקודות בצד שלהם והכרזות המתנגדים לא הפגינו כוח 
רב. הוא בחר בהכרזת Dbl למרות כוחה ההגנתי המועט 
של ידו. החלטה זו לא הייתה מוצלחת מכיוון שזו הייתה 

החלוקה המלאה:
 ♠
♥
♦
♣

QJ8
6
J854
AQ872

 

♠
♥
♦
♣

K6
T98742
AQ3
54

♠
♥
♦
♣

T432
AKQJ3
62
93

 ♠
♥
♦
♣

A975
7
KT97
KJT6

 

של  בידו  שניהם  יהיו   ♦K-ו  ♠A-ש בכך  תלוי   4♥ ביצוע 
התקשה  לא  פורת  רמי  היה!  אמנם  וכך  בדרום,  הפותח 
ימין.  ברגל  התחרות  את  ולהתחיל  נקודות  לרשום 590 
כזה  הכרזה  ממהלך  לצפות  ניתן  כלל  בדרך  זאת,  עם 
שהמכובדים ב-♥ יהיו במערב והנקודות הצדדיות במזרח 
– אז ה-Dbl היה עובד! מתי בפעם האחרונה החזקתם את 
ארבעת הקלפים הבכירים בסדרה שבה הכריז שותפכם 
2 חלש?! הכרזת מערב ♥2 תעורר אולי את זעמם של 
מצב  לאור  בהחלט  נכונה  היא  לדעתי  אבל  מורים,  כמה 

.Pass הפגיעות והעובדה שהשותף כבר הכריז
לאחר מעשה ניתן לומר כי ההכרזה המנצחת הייתה ♣5 
(שנופל 2-3 פעמים - תלוי בהגנה). אמנם אם יכפילו זאת 
רחוקים  שלהם  הקלפים  אבל   ,Top יקבלו  מזרח-מערב 
מ-Dbl וייתכן אפילו שמזרח הייתה מתפתה ל-♥5 שעולה 

ביוקר.
השישי  למקום  גורודצקי-פורת  הגיעו  התחרות  בסיום 
ובירמן-אורנשטיין למקום החמישי. ביד הבאה מהסיבוב 

השני הצטיין איתן אורנשטיין הרבה יותר.

Dealer S, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

A83
KJ97
T54
J97

 

♠
♥
♦
♣

KJT6
A8
Q832
AT2

♠
♥
♦
♣

Q742
Q642
K6
K86

 ♠
♥
♦
♣

95
T53
AJ97
Q543

 

אליפות 
ישראל לזוגות 
מעורבים     רם סופר
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West North East South
אורנשטיין א. בריפמן דניאלה בירמן ה. בריפמן

Pass
1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

לחוזה  מזרח-מערב  הגיעו  שגרתי  הכרזה  מהלך  לאחר 
לכרוז  מיוחדות.  חלוקות  ללא  נק'   24 עם   4♠ של  גבולי 
 ♥K-ש לקוות  עליו  סדרה.  בכל  פוטנציאליים  מפסידים 
בצפון כדי שיוכל להשליך מפסיד ב-♣ על Q♥. נוסף לכך 
עליו לחתוך בדומם שני מפסידים ב-♦. באותם שולחנות 
שבהם לא שיחקה ההגנה שליט עלה הדבר בידו, אולם 
ההכרזה  ממהלך  להבין  היטיב  בצפון  בריפמן  אפרים 
שיידרשו חיתוכים והוביל בשליט נמוך. איתן זכה ושיחק 
 A-ב זכתה  בדרום  בריפמן  הניה  אולם   ,K-ה אל   ♦ מיד 
סיבובי   3 שיחקה  ההגנה  בשליט.  שותפה  אל  וחזרה 
שליטים מהירים ולכרוז נותר מפסיד ב-♦ שאותו לא יוכל 
היחידי  הפתרון  קרובות  לעתים  לעשות?!  מה  לחתוך. 

במצבים כאלה הוא משחק לחץ.

הוא   .K-ב צפון  זכה  שבו  וב-♥   ♥A-ב המשיך  הכרוז 
את  השובר   ♣7 היה  עדיף  כי  (מסתבר   .♥J-ב המשיך 
משחק הלחץ, אולם קשה ביותר לראות זאת.) איתן זכה 
ב-Q והשליך ♣, שיחק Q♦, חתך ♦ וחזר לידו עם A♣. זה 

היה המצב ב-3 הקלפים האחרונים:
 ♠
♥
♦
♣

-
9
-
J9

 

♠
♥
♦
♣

K
-
8
T

♠
♥
♦
♣

-
6
-
K8

 ♠
♥
♦
♣

-
-
J
Q5

 

הכרוז משחק K♠ ולפנינו דוגמה קלאסית של משחק לחץ 
ומשליך   ♥ לשמור  חייב  צפון  מיקום.  על  המבוסס  כפול 
♣. הדומם משליך 6♥, ועכשיו דרום בלחץ – אם ישליך 
ללקיחה   ♣8 יהפוך   ♣ ישליך  אם  ואילו  ה-8♦,  יוגבה   ♦

העשירית של הכרוז.

בחלוקה הבאה הצטיין דן ישראלי (מנצח תחרות הזוגות 
רונן.  שושנה  שותפתו  עם  ביחד  בפסטיבל)  הראשית 

השניים סיימו במקום ה-8 בתחרות.

Dealer S, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

AK3
872
AT864
AQ

 

♠
♥
♦
♣

Q
AKJT43
K93
T93

♠
♥
♦
♣

J8754
Q95
5
J642

 ♠
♥
♦
♣

T962
6
QJ72
K875

 

West North East South
מיכה מרק דן ישראלי סוניה מרק שושנה רונן

Pass
1♥ 2♦ Pass 3♦
3♥ Dbl Pass Pass

Pass
הכרזת מערב ♥3 נראית סבירה עם סדרה טובה במצב 
"עובר  אינו  צפון  חזקה  זוגות  בתחרות  אבל  פגיע,  לא 
לסדר היום". דן ישראלי היטיב להכפיל ולהוביל בשליט 
 5♦ (הכרזת  שהכריזה.  ושותפה  מהירות  לקיחות   4 עם 
מצליחה אף יותר, אך אינה הגיונית עם חלוקה מאוזנת 

וסדרת שליט חלשה.)
ההובלה בשליט חיונית כמובן למניעת חיתוכי ♦. הכרוז 
בשליט.  והמשיך  זכה  צפון  השנייה.  בלקיחה   ♦ ניסה 
בינתיים השליכה דרום 5♣ כדי לעודד המשך בסדרה זו. 
 Q-הכרוז הספיק לחתוך ♦ אחד בלבד והמשיך ב-♠ אל ה
 ,♣AQ דן פעל בהתאם לאיתות של שותפתו, שיחק .K-וה
המשיך ב-♦ וההגנה לא התקשתה לאסוף 6 לקיחות עם 

תוצאה מעולה.
דפנה  היה  הגמר  של  הראשון  במושב  המצטיין  הזוג 
שכרטיסי  הרושם  נוצר  הבאה  ביד  רשתי.  רשתי-שאול 

ה-Pass נעלמו מתיבות ההכרזה של מתנגדיהם...
Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A7
J9752
Q76
982

 

♠
♥
♦
♣

654
Q63
A832
KJ4

♠
♥
♦
♣

KJ9
AKT84
9
7653

 ♠
♥
♦
♣

QT832
-
KJT54
AQT
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West North East South
שאול רשתי גדי ארנון דפנה רשתי אורלי ריזנברג

1♥ 3♥
Dbl 4♦ 4♥ 5♦
Dbl Pass Pass Pass

שלא  הגבוהות  הסדרות  שתי  את  הראתה   3♥ ההכרזה 
הוכרזו ♦ ו-♠. קשה לי לצדד בהתערבות כה חריפה במצב 
 Dbl-פגיע עם 6 נק' בלבד בשתי הסדרות הארוכות. לאחר ה
ולתת   (Rdbl (או   Pass להכריז צפון  יכול  היה  מערב  של 
בהכרזה  בחר  הוא  אולם  הסדרות,  בין  לבחור  לשותפתו 
ב-♦  טובה  כהתאמה  זאת  פירשה  שותפתו   .4♦ חופשית 
ולאחר ♥4 של מזרח החוסר ב-♥ פיתה אותה להכרזת ♦5 

(לצערו של שותפה שהתכונן להכפיל את המתנגדים).
לבצע  שניסה  לאחר  ומר  רע  היה  ב-♦5  הכרוז  של  גורלו 
נגד  הפסדיו  את  שמקטין  משחק  בקו  בחר  ולא  החוזה  את 
שיחק   ,♥A-ב הובלה  בדומם  חתך  הוא  שליט 4-1.  חלוקת 
 .K-וה Q-של מזרח שהמשיכה ב-♣ אל ה K-ו-♠ אל ה ♠A
Q♥ נחתך והכרוז שיחק סיבוב אחד של שליט. מערב עיכב 
כמובן. ♥ הושלך על Q♠ ו-K♦  שוחק. מערב זכה ב-A והוציא 
מיד למתנגדיו את השליטים האחרונים. הכרוז עוד הספיק 
לנסות עקיפה ב-♣ ולא זכה יותר באף לקיחה – 5 נפילות 

ו-1400- למזרח-מערב.
וסיים  המומנטום  את  רשתי  הזוג  איבד  התחרות  בהמשך 
לבנון-אלכס  איילת  היה  אחר  מפתיע  זוג  השביעי.  במקום 
דב, שבתום המושב השני (מתוך שלושה) של הגמר הוביל 
במקום הראשון עם הפרש מבטיח. בתחילת המושב השלישי 

הם התמודדו עם זוג אחר שהיה מועמד למקום הראשון. 
Dealer S, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

63
QJ5
AQJ72
A82

 

♠
♥
♦
♣

AQJ74
T4
93
QJ75

♠
♥
♦
♣

T85
9862
K4
KT63

 ♠
♥
♦
♣

K92
AK73
T865
94

 

West North East South
אלכס דב יניב זק איילת לבנון נטלי סעדה

Pass
Pass 1♦ Pass 1♥

1♠ Dbl 2♠ 2NT
Pass 3NT All Pass

 3 הראה  צפון  שבעזרתו   Support Dbl-ב השתמשו  צפון-דרום 
קלפים ב-♥. דרום הכריזה בטבעיות 2NT עם 10 נק' ועוצר ב-♠. 
כיום עברו זוגות בכירים רבים להשתמש במצבים אלה בקונבנציה 
עם  חלשה  יד  מתארת   2NT הכרזת שלפיה   Good-Bad 2NT
רצון להתחרות בגובה 3, בעוד הכרזת ♦3 לדוגמה תתאר יד טובה 
טובה)  חמישייה  עם  נק'   14) זק  יניב  של  ידו  ב-♦.  התאמה  עם 
לא הותירה ספק באשר לקבלת ההזמנה. 3NT אכן חוזה סביר 
 (Overcall-דרך מכריז ה) ♦-בהחלט. נדרשת רק עקיפה מוצלחת ב

כדי לבצע 10 לקיחות (או אפילו 11 לאחר הובלה ב-♠).
עם זאת, כפי שחולקו הקלפים העקיפה אינה מצליחה והשאלה 
בהובלת  תלוי  כבר  זה  החוזה.  ייפול  פעמים  כמה  רק  היא 
הפתיחה. לאחר הובלה טבעית ב-♠ החוזה נופל פעם אחת – 
תוצאה טובה לצפון דרום! (יש לציין כי במספר שולחנות השיגו 
מזרח-מערב תוצאה של -140 בחוזה חלקי ב-♠). לאלכס שישב 
טופ-בוטום  בתחרות   ♠K-ל לקיחה  לשחרר  חבל  היה  במערב 
ללא  עקיפה  ניסתה  שהכרוז  לאחר  ב-9♦!  דווקא  הוביל  והוא 
הצלחה זכתה איילת ב-K♦, דייקה ושיחקה T♠. (כל ♠ אחר היה 
מאפשר ביצוע החוזה.) כך נפל החוזה פעמיים. תוצאת מזרח-
מערב הייתה מעל הממוצע, אך עדיין יש לראות בכך הזדמנות 
מוחמצת, כי אם כבר לא להוביל ב-♠, אז למה לא לבחור ב-♣? 

לאחר הובלת ♣ החוזה היה נופל 3 או 4 פעמים.
התחרות,  של  המסיים  במושב  הצטיינו  לא  האלה  הזוגות  שני 
ולבסוף סיימו נטלי סעדה-יניב זק במקום הרביעי, ואילו איילת 
משני  קטן  במרחק  השלישי  במקום  סיימו  דב  לבנון-אלכס 

הזוגות שהקדימו אותם.
ועתירי  ותיקים  שחקנים  שני  סיימו  בתחרות  השני  במקום 
הצלחות רות ערמי-אילן ברקת. היד הבאה שייכת לקטגוריית 
"מה היה אילו?". הנקודות שהזוג איבד בה היו ללא ספק יכולות 

להעלות אותם למקום הראשון.
Dealer S, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

75
KQ87
QJ6
KQT3

 

♠
♥
♦
♣

T63
AJT54
A4
A97

♠
♥
♦
♣

A98
962
K872
J65

 ♠
♥
♦
♣

KQJ42
3
T953
842

 

West North East South
אילן ברקת מ. ברקמן רות ערמי נעמי לזר

Pass
1♥ Pass 2♥ Pass

Pass 3♣ Pass Pass
Dbl Pass 3♥ All Pass
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רק  לתאר  ניתן  צפון  של   3♣ Balancing-ה הכרזת  את 
בבעיה  מזרח-מערב  את  העמידה  היא  אבל  כ"חוצפה", 
יכולים  הזוגות  מרבית  שבו  תחום  ניסיוני,  לאור  עדינה. 
של  משמעותן  לגבי  הסכמים  הוא  ניכר  שיפור  להשיג 

הכרזות ה-Dbl במצבים השונים.
האם סיכמת עם שותפך מה אומר ה-Dbl על ♣3 במצב 
זה: מעניש טהור? מציע עונש עם אורך מסוים ב-♣ (לזה 
התכוון ברקת)? מציע עונש עם קוצר ב-♣ ומבקש להשאיר 

רק אם לשותף קלפי ♣ טובים (כך סברה שותפתו)?
 ,Dbl בלי  לעבור  ל-♣3  ייתן  שאם  חשש  ברקת  אילן 
של  תוצאה  אובדן  על  הזוג  את  תפצה  לא  אחת  נפילה 
110+ בחוזה ♥2. חששות אלה לא היו מבוססים במערך 
 ,♦A ,♥A) 3♣ הקלפים הנתון. ההגנה האופטימלית נגד
 Promotion עם   ♣A עם   ♦ וחיתוך   ♠A  ,♦ חיתוך   ,♦K
בלי  גם  של 300+  שיא  תוצאת  מעניקה  הייתה   (♣J -ל
חסר  היה  בפועל  ששוחק   3♥ החוזה  זאת  לעומת   .Dbl
סיכוי מלכתחילה והכרוז אפילו נפל פעמיים. ההעזה של 

.Top צפון הביאה לו בסופו של דבר
הזוג המנצח בתחרות היה היציב מכולם. בשלושת מושבי 
מבלי  וכך  ו-57.26,   54.91  ,55.13 השיגו  הם  הגמר 
"להבריק" סיימו ראשונים עם 54.87 בהפרש 0.08 בלבד 
מהמקום השני ו-0.15 מהמקום השלישי. מדובר בחבר 
נבחרת ישראל הפתוחה אלדד גינוסר ובשותפתו אילנה 

אס, שהצטיינה בחלוקה הבאה מהסיבוב האחרון.

Dealer E, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

KQ97
J76
654
AQ8

 

♠
♥
♦
♣

32
AKT52
A732
73

♠
♥
♦
♣

JT65
93
JT8
J965

 ♠
♥
♦
♣

A84
Q84
KQ9
KT42

 

West North East South
גדי ארנון א. גינוסר א. ריזנברג אילנה אס

Pass 1♣
1♥ Dbl Pass 1NT
2♦ 3♦ Pass 3NT

לאלדד  סדרותיו.  שתי  את  פגיע  לא  במצב  הכריז  מערב 
(צפון) היו 12 נק' מול פתיחת שותפתו. הוא ידע על עוצר 
ב-♥ מהכרזת 1NT והכריז ♦3 כדי לשאול על עוצר ב-♦. 
החוזה ניתן להפלה באמצעות הובלת ♥, אבל מערב בחר 

להוביל ב-♦ נמוך.
אילנה זכתה ב-K ושיחקה שלושה סיבובי ♠ ושני סיבובי 
♣. היא ידעה שלמערב אין יותר מ-2 קלפים ב-♣ מאחר 
שהכריז על 9 קלפים אדומים ושירת לשני סיבובי ♠, לפיכך 
מכן  לאחר   .♣K וגבתה  ♣J על  מוצלחת  עקיפה  ביצעה 
שיחקה ♥ והכריחה את מערב לתת לה לקיחה תשיעית 
ב-♥ או ב-♦. ביצוע החוזה הניב תוצאה של 96% לצפון-

דרום בדרך לזכייה באליפות.
ברכותינו לזוגות שסיימו במקומות הראשונים, ולאחרים 

נאחל הצלחות בעתיד.

הזוגות  באליפות  הראשונים  המקומות  שלושת  בין  ההפרשים 
המעורבים היו מזעריים. מימין: אלכס  דב – איילת לבנון (מקום 
3), אלדד גינוסר – אילנה אס (מקום 1), אילן ברקת – רות ערמי 

(מקום 2).
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רון שוורץ

הזוכה בתחרות ”יד הפסטיבל“

Board 19, Dealer South, Vul E/W

 

♠
♥
♦
♣

Q
642
J875432
63

 

♠
♥
♦
♣

A8762
985
AQ
Q72

♠
♥
♦
♣

KJT43
AQ3
KT
AK9

 

♠
♥
♦
♣

95
KJT7
96
JT854

 

West North East South
ערן אסרף רמי פורת רון שוורץ דפנה רשתי

Pass
1♠ 3♦ 4♦ Pass
4♠ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 5NT Pass
6♠ Pass 6NT Pass

Pass Pass
שותפי.  פתיחת  לאחר  לסלם  הלכתי  נק‘  שעם 20  כמובן 
צדדיים  מלכים  לו  שאין  בהכרזת ♠6  הראה  שהוא  לאחר 
ב-♥.  המזלג  ועל   ♦K על להגן  כדי   6NT חוזה העדפתי 
דרום הוביל ב-J♣. לאור ההכרזה סביר להניח שהעקיפה 
ב-♥ לא תצליח. היה עליי לארגן משחק סופי, ולכן משכתי 
שלושה  השליך   3♦ שהכריז  צפון   .♠ לקיחות   5 תחילה 
קלפים מסדרתו הארוכה, ואילו דרום השליכה קלף אחד 
מכל סדרה. עכשיו המשכתי בשני ♦ גבוהים (בין היתר כדי 
לברר סופית את חלוקת ה-♦). כל האופציות עדיין פתוחות 

מבחינתי. מסתבר כי ה-♦ השני הכניס את דרום ללחץ!
 ♠
♥
♦
♣

-
642
J87
6

 

♠
♥
♦
♣

-
985
Q
Q7

♠
♥
♦
♣

-
AQ3
K
K9

 ♠
♥
♦
♣

-
KJT
-
T85

 

מה תשליך דרום ללקיחה זו? אם תבחר ב-T♥ (או J) אוכל 
 ♣ השליכה  היא  נמוך.  ו-♥   ♥A ולשחק  המצב  את  לקרוא 
ועכשיו יכולתי ”לנקות“ אותה מסדרה זו עם K♣ ו-Q♣. ידעתי 
דרום   .♥8 מלא  בביטחון  והרצתי   ♥ קלפי  רק  לה  שנשארו 
זכתה בלקיחה ה-11 ונאלצה למסור לי את שתי האחרונות.

תחרות "יד הפסטיבל" שהכרזנו עליה בירחון פברואר 

זכתה להיענות נאה מצדם של שבעה שחקנים, רובם 

בכירים. כל הידיים שנשלחו היו יפות ובעלות עניין רב, 

אנגל  ליוסי  במשותף  הפרס  את  להעניק  החלטנו  אך 

הדמיון  רב  משחקו  על  מרץ)  בביטאון  פורסמה  (היד 

שהביא לתוצאת שיא מפתיעה ולרון שוורץ על ביצוע 

מדויק של אלמנט טכני קשה שרוב השחקנים בשלב 

לזוכים  ברכותינו  בו.  כשלו  הזוגות  תחרות  של  הגמר 

ותודה לכל המשתתפים. להתראות בפסטיבל הבא!

הפסטיב ”יד בתחרות הזוכה

יוסי אנגל

הפסטיבל“הזוכה בתחרות ”יד הפסטיבל“ ”יד בתחרות הזוכה

השתתפו בבחירת ”יד הפסטיבל“: 
רם סופר, מטילדה ולילו פופלילוב, אלדד גינוסר, מוטי גלברד
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לוטן פישר

Board 2, Dealer East, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

AJT8
A98
A93
Q84

 

♠
♥
♦
♣

-
KJT754
Q86
AK95

♠
♥
♦
♣

Q65432
-
J752
J62

 ♠
♥
♦
♣

K97
Q632
KT4
T73

 

West North East South
מ. גליצנשטיין לוטן פישר אלברט איטח בר טרנובסקי

3♠ Pass
Pass 3NT Pass Pass
Pass

.Board-a-Match יד זו שוחקה בתחרות הקבוצות
מזרח פתח בהכרזה נועזת ♠3 והשאיר לי רק שתי אפשרויות 
המלא.  המשחק  את  להכריז  החלטתי   .3NT או  Pass –
ההובלה הייתה ב-♠ נמוך. זכיתי ב-T בידי והמשכתי ב-8♠ 
אל ה-9 וב-K♠. מערב השליך בינתיים 3 קלפי ♥. ההשלכה 
הראשונה הייתה 5♥ – מעודד. הסקתי שכל קלפי ה-♥ אצלו 
שלי   Q-וה נמוך  שיחק  מערב  מהדומם.  נמוך  ושיחקתי ♣ 
זכתה! המשכתי ב-A♠ ומערב השליך ♣ נמוך. בשלב זה 
קראתי את החלוקה והמשכתי ב-♣. מערב זכה ב-AK שלו 
ונכנס למשחק סופי (בפעם הראשונה). הוא שיחק ♦ נמוך 
אל ה-J של שותפו וה-K בדומם. עקפתי מיד אל ה-9 בידי 
צפון,   - ברור  היה  הכול  עכשיו  נפלה).   Q-ה) ♦A ומשכתי
דרום ומערב נותרו עם קלפי ♥ בלבד. שיחקתי 8♥ מידי ו-♥ 
נמוך מהדומם. מערב זכה ב-T ונכנס למשחק סופי בפעם 

השנייה. התוצאה הסופית הייתה 10 לקיחות, 630+.

ניר גרינברג

Dealer North, IMP Teams
 ♠
♥
♦
♣

AK72
AKQ3
5
J864

 

♠
♥
♦
♣

Q954
J9764
Q8
K5

♠
♥
♦
♣

-
85
KJ732
QT9732

 ♠
♥
♦
♣

JT863
T2
AT964
A

 

West North East South
גלעד אופיר ניר גרינברג

1♣ Pass 1♠
Pass 3♦ Dbl 4♣
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♠
Pass Pass Pass

הכרזת צפון ♦3 הייתה ספלינטר. ♦5 הראה 0 או 3 קלפי 
מפתח. ההובלה הייתה ♦ נמוך אל ה-J וה-A. ביד זו יש 
כמה קווי משחק, אבל הטוב ביותר הוא "היפוך הדומם". 
שלוש  בדומם,   ♠ לקיחות  בארבע  לזכות  מתכנן  הכרוז 
ב-♥, A♦ ו-A♣, לכן הוא זקוק ל-3 לקיחות בשליט בידו. 
שתי לקיחות יבואו מחיתוכים ב-♠ נמוך, ושלישית מחיתוך 

.♠J ולאחר מכן ♠T-ב
הורדתי  השנייה  בלקיחה  בזהירות.  במעברים  לטפל  יש 
A♣ (חשוב). עתה חתכתי ♦ בדומם (Q נפלה ממערב), 
 ♥ שלושה  ושיחקתי  ממערב)  נפל   K) בידי   ♣ חתכתי 
גבוהים. כאשר מזרח לא חתך הכול היה ברור. חתכתי 
 6♠ .♠T רביעי בידי, חתכתי ♦ בדומם וחתכתי ♣ עם ♥

מבוצע!

ard 2 Dealer East Vul N/aler North IMP Teams
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דוד בירמן

Board 3, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q43
AQ4
AJ4
AJT5

 

♠
♥
♦
♣

86
97653
KT96
32

♠
♥
♦
♣

AK972
KT8
87
976

 ♠
♥
♦
♣

JT5
J2
Q532
KQ84

 

West North East South
אילן ברקת דוד בירמן יוסי רול גלעד אלטשולר

Pass
Pass 1NT Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 2NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

הקבוצות.  תחרות  של  הגמר  חצי  בשלב  שוחקה  זו  יד 
מזרח הוביל ב-A♠ והמשיך ב-9♠. לפי האיתותים הבנתי 
ללא   AKxxx לו  היה  לו  לכך,  נוסף   .♠ קלפי   5 לו  שיש 
כניסה צדדית היה מוביל בקלף נמוך ולא ב-A, לכן ברור 
נראה  במזרח. 9♠  שניהם  או  האדומים  המלכים  שאחד 
 - לו  להאמין  החלטתי  ל-♥.  סדרה  העדפת  איתות  כמו 
לזה.  זה  לעזור  כלל  בדרך  מנסים  המגנים  הכול  אחרי 
 ♦K לתפוס  היה  החוזה  את  לבצע  שלי  העיקרי  הסיכוי 
דאבלטון במערב, או לחילופין למצוא אצל מזרח דאבלטון 

נמוך ב-♦ ולהכניסו למשחק סופי. 
בלקיחה השלישית עקפתי אל ה-J♦ בהצלחה, והמשכתי 
ב-A♦ (ה-K לא נפל). לאחר מכן שיחקתי ארבעה סיבובי 
♣. על ה-♣ הרביעי מזרח השליך ♥. קראתי את החלוקה 
בסדרתו  לקיחות  ב-3  זכה  מזרח   .♠ והמשכתי  נכון 
הארוכה, ובלקיחה ה-12 נאלץ לשחק מתחת ל-K♥ אל 

ה-AQ שלי.

d 3 D l S th V l E

≤∞±∞†ËÒÂ‚Â‡† ≤μ≠±∏

°†‰ÈÓ·†˙„ÁÂÈÓ†‰ÈÂÂÁ

∫ÂÂÎÈ‰

ÆÆÆ‡·‰†ÔÂ‡ËÈ··†ÌÈË¯Ù

‰˜ÒÂË·†‰¯ÙÂ‡Â†ß‚„È¯·‰˜ÒÂË·†‰¯ÙÂ‡Â†ß‚„È¯·
≤∞±∞†ËÒÂ‚Â‡† ≤μ≠±∏

°†‰ÈÓ·†˙„ÁÂÈÓ†‰ÈÂÂÁ

∫ÂÂÎÈ‰
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תחרות הבית הלבן 
לצעירים 2010 

גלעד אופיר

הולנד  באמסטרדם,  הלבן"  "הבית  הצעירים  תחרות 
התקיימה כבכל שנה בחודש מרץ. לתחרות זו מוזמנות 
ובעולם.  באירופה  ביותר  הטובות  הצעירות  הנבחרות 
 ,25 גיל  עד  ישראל  נבחרת  בתחרות  השתתפה  השנה 
אלופת 2009-2008. כבר בטקס הפתיחה חשנו בגודל 
ישראל  כנבחרת  הוצגנו  כאשר  מקבוצתנו  הציפיות 

האימתנית ועוד 23 קבוצות!
בשנת 2008 זכינו בתחרות לאחר מותחן שכלל הארכה 
במשחק הגמר. בשנת 2009 התסריט היה שונה וזכינו 
את  שאלנו  גדולים.  ובהפרשים  ביותר  משכנעת  בצורה 

עצמנו מה צופן לנו העתיד הקרוב?
כסף  במדליית  זכתה  ישראל  של  הצעירה  הנבחרת 
מבחינתנו   .2009 ברומניה  האחרונה  אירופה  באליפות 
העולם  אליפות  לקראת  חשוב  כלים  בניסוי  מדובר  היה 

הקרובה שתתקיים באוקטובר.
חברי נבחרת ישראל הצעירה הם אלירן ארגלזי – אלון 
בירמן, בר טרנובסקי –  לוטן פישר, ערן אסרף – רון 

שוורץ. קפטן הנבחרת הוא גלעד אופיר.
עקב  מרענן  בינלאומי  צביון  הפעם  קיבלה  התחרות 
לאריות  פרט  נוספות  יבשות  נציגות  של  השתתפותן 
ונבחרת  ארה"ב  נבחרת  אוסטרליה,  נבחרת    - אירופה 

משולבת של יפן וצ'כיה.
בשלב הראשון נערכו מפגשים ישירים (10 חלוקות) נגד 
העפילו  מכן  לאחר  האחרות.  הקבוצות  מ-23  אחת  כל 
ארבע הראשונות לשלב חצי הגמר (24 חלוקות) ומשם 

לגמר (24 חלוקות).
והשתפרה  טובה  בצורה  התחרות  את  פתחה  נבחרתנו 
המקום  את  תפסנו  התחרות  מאמצע  החל  ליום.  מיום 
שעברה,  בשנה  כמו  מיריבותינו.  פער  ויצרנו  הראשון 
מפגשים   5 סופית  כמעט  הובטחה  הגמר  לחצי  עלייתנו 
לפני הסיום! ירידת המתח הורגשה, אך עדיין השחקנים 

השתדלו להישאר ממוקדים ולהפגין את מיטבם.

להלן שתי ידיים מהשלב המוקדם:

Dealer N, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

743
AT9
KT2
QT42

 

♠
♥
♦
♣

KJ
KJ54
AQJ76
85

♠
♥
♦
♣

AQ9865
76
85
AJ6

 ♠
♥
♦
♣

T2
Q832
943
K973

 

West East
אסרף שוורץ

1♠
2♦ 2♠
3♥ 3♠
4♠ Pass

יד זו שוחקה במפגש מס' 6 נגד צ'כיה (ניצחון 11:19). 
היו   ♠2 ההובלה  לאחר  למדיי.  טבעי  ההכרזה  מהלך 
לכרוז 8 לקיחות גבוהות. נראה כי ההובלה מסכלת את 
התכנית לחתוך ♣ בדומם. ניתן לקוות לעקיפות מוצלחות 
ידי  בין  מעברים  בעיית  ישנה  אבל  האדומות,  בסדרות 
שוורץ  רון  זכה  קצרה  מחשבה  לאחר  והדומם.  הכרוז 
הכרוז בדומם ושיחק Q♦ כדי לפתח לקיחות בסדרה זו. 

עכשיו.  סיכוי  חסרת  ההגנה   אך   ,K-ב זכה  בצפון  המגן 
חזרה ב-♣ נלקחה על-ידי הכרוז שמשך שליטים והמשיך 
ב-♦. אם סדרה זו לא תתחלק עדיין ניתן לבצע את החוזה 
באמצעות ניחוש מצב ה-♥. בסופו של דבר השיג רון 11 
לקיחות. ישראל הרוויחה IMP 11 היות שבשולחן השני 

הצ'כים נפלו בחוזה.
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סמינר
לברידג'
המודרני
EXPERTS-ה
להכיר
להבין
וליישם
את
דרכם
של

לפרטים	נוספים:

מועדון	הברידג'	כיכר	המדינה	03-6969830
בית	הספר	לברידג'	03-6958270
יעל	בראונשטיין	052-253-6338

בית	ספר	לברידג'
כיכר	המדינה	תל-אביב

בהנהלת	אפרים	בריפמן

נלמד	להכריז,	לבצע	ולהגן	בשפת	הברידג'	המתקדמת	והמובילה	בעולם

1.�שיטה��Two over One(הכרזה�המחייבת�משחק�מלא).

.Bergen Raises2.�קונבנציה�

Jacoby 2NT3.�קונבנציה�

slam-מתקדם�בדרך�ל Cue bid .4
5.�הכרזת�הזמנה�-�תעתועי�הכח�והחלוקה�-�הערכה�של�קלפים

6.�קריאת�הקלפים:�ספירת�הנקודות/ספירת�הסדרות

7.�טכניקה�של�המשחק�עם�שליט:

א.�למשוך�או�לא�למשוך�שליטים?�-�זו�השאלה!

Trump Controlב.�שליטה�בשליטים��

:major-חיפוש�אחר�רביעיות�וחמישיות�ב�Stayman�.8

א.�לאחר�התערבות�היריב

(N.F. Stayman)ב.�הזמנה�למשחק�מלא�

(G.F. Puppet Stayman)ג.�מחייב�משחק�מלא�

החל�מה-�3במאי,�ימי�שני,�10:00-12:45
סה"כ��10מפגשים

המרצה:	אפרים	בריפמן

לאחר�ההרצאה�ישוחקו�בורדים�מסודרים�על�הנושא.
כמו�כן,�יחולקו�דפי�תיאוריה�ותרגילים�בנושא�השיעור.

המחיר:��600ש"ח.

מומלץ�לבוא�עם�השותף�הקבוע.

כדאי�לדעת:�השיעורים�מיועדים�לשחקנים�מתקדמים�בעלי�ניסיון�רב
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Dealer E, Vul E/W
 ♠
♥
♦
♣

T8
K43
Q6
AQ9753

 

♠
♥
♦
♣

AK653
AQT876
T9
-

♠
♥
♦
♣

QJ972
J95
J42
J8

 ♠
♥
♦
♣

4
2
AK8753
KT642

 

West North East South
אסרף שוורץ

Pass 1♦
1♥ 2♣ Pass 4♣
4♠ 5♣ 5♠ Dbl!

Pass 6♣ Pass! Pass
Pass

יד זו שוחקה במפגש מס' 16 נגד בלגיה (ניצחון 13:17) 
והיא אחת המעניינות ביותר בשלב המוקדם. ערן אסרף 
  Michaels Cuebid-ב להשתמש  לא  החליט  במערב 
הכריז  אליו  חזרה  שההכרזה  לאחר   .1♥ צנוע  והכריז 
♠4 וכאשר הבלגי בצפון הכריז ♣5 ניצבה בעיה מעניינת 
אנחנו  האם  כאן?  קורה  מה  במזרח.  שוורץ  רון  בפני 
סלם  אולי  סלם?  מבצעים  היריבים  האם   ?5♠ מבצעים 
להכריז  היטיב  רון  חוקים.  אין  חלוקתיות  בידיים  גדול? 
♠5. ה-Dbl של דרום מזמין סלם ב-♣ (משמעותו דומה 
ל-Forcing Pass המוכר לנו), וצפון הכריז ♣6. למרות 
ערן  אבל  להקרבה,  אפשרות  ישנה  עדיין  הפגיעות  מצב 

.Pass-במערב היטיב לבחור ב
הזוג הישראלי השתמש בשיטה שבה במצבים של הקרבה 
פוטנציאלית מכריזים Pass עם 0 או 2 לקיחות בהגנה 

ו-Dbl עם לקיחה אחת בהגנה (שנותן לשותף להחליט). 
רון שוורץ הוביל ב-♥. כמובן שמערב זכה מיד בשני אסים 
מזרח-מערב  לטובת   -50 התוצאה  החוזה.  את  והפיל 

שוכפלה בשולחן השני וכאן לא הושג רווח.

חצי גמר: ישראל-איטליה
לשלב חצי הגמר העפילו נבחרות ישראל, צרפת 1, צרפת 
מדינה  מאותה  נבחרות  המסורת  כמיטב  ואיטליה.   2
בחצי  מפגש  לנו  זומן  כך  האפשר.  ככל  מוקדם  נפגשות 

הגמר נגד ידידינו האיטלקים.
באחד  ב-♥5  האיטלקים  עצרו  הראשונה  בחלוקה  כבר 
 11 והפסדנו  ב-♦6  נפלנו  השני  בשולחן  בעוד  השולחנות, 
נבחרת  זאת,  עם  לביצוע).  ניתן  כאשר ♥6  זאת  IMP (כל 
כישראל לא תישבר. המשכנו בראש מורם לחלוקה מס' 2:
Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AQ975
2
QJ75
J76

 

♠
♥
♦
♣

T632
8
64
KQT942

♠
♥
♦
♣

84
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AK983
A83

 ♠
♥
♦
♣

KJ
KQJT9765
T2
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West North East South
שוורץ אסרף

1NT 3♥
Dbl! Pass 3NT Pass
Pass Dbl Pass Pass
4♣ Pass Pass 4♥

Pass Pass Pass

 .1NT ערן התערב בהכרזת מנע (מחוזקת) לאחר פתיחת
 3 בגובה  הפרעה  הכרזת  לאחר   Dbl כי  לסכם  מומלץ 
יהיה Takeout - כך משחקות שתי הנבחרות. האיטלקי 
במזרח בחר להכריז 3NT, ורון שהחזיק יד טובה בצפון 
בחר להכפיל. ניתן לראות כי 3NT מתבצע עקב מחסור 
וברח  "נבהל"  מערב  אך  ה-♠,  סדרת  לגביית  במעברים 
לחוזה ♣4. כעת הכריז ערן ♥4 מתוך הערכה שהחוזה 
הובלה  לאחר  שותפו).  של   Dbl-ה עשוי להתבצע (עקב 
 3-3  ♠ לחלוקת  וקיווה  חתך  הכרוז  ב-♣  והמשך   ♣K-ב
מזרח  חתך  בפועל  אחד.   ♦ השלכת  שתאפשר  בספייד 

את ה-♠ השלישי והחוזה נכשל בלקיחה אחת.  אלון בירמן עם הכוכב הצרפתי תומאס בסיס
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הטובה  התוצאה  את  השיג  הישראלי  הזוג  זאת,  עם 
שהוכרזו  ו-♣4   3NT שהחוזים  מאחר  מבחינתו  ביותר 
השני  בשולחן  מתבצעים.  היו  מזרח-מערב  על-ידי 
התנהלה ההכרזה באופן דומה, אבל מזרח בחר להכריז 
שותפו  של   Dbl-ה שהכרזת  ההנחה  על  בהתבסס   5♦
בלתי  החלטה  הייתה  זו  ב-♦.  מסוים  אורך  מבטיחה 
מוצלחת בעליל - החוזה הוכפל ונפל 3 פעמים, ואיטליה 

.IMP 12 הוסיפה למאזנה עוד
גיבורינו עברו לחלוקה מס' 3:

Dealer S, Vul E/W
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West North East South
שוורץ אסרף

1♥
2♣ 4♥ Dbl Pass
5♣ Pass Pass Pass

ערן ורון פותחים ♥1 כאשר בידיהם 4-4 בסדרות המייג'ור. 
לאחר התערבות ♣2 הכריז רון ♥4 (חלש) בפגיעות נוחה 
עקב חמשת קלפי ה-♥ שבידו. האיטלקי במזרח החזיק 
(לא  והכפיל  הוכרזו  שלא  הסדרות  שתי  עם   טובה  ביד 
הסופי.  לחוזה  שהפך   5♣ להכריז  בחר  מערב  מעניש!). 
כך נחתו האיטלקים בחוזה האופטימלי למרות ההפרעה 
האגרסיבית. לכרוז מפסיד אחד בלבד בכל אחת מסדרות 

המייג'ור. המפסיד ב-♦ יושלך על סדרת הספייד.
בשולחן השני דרום כלל לא פתח וכך החל מהלך הכרזה 
שונה לחלוטין שבסופו הוכרז החוזה ♦5 (שבמערך קלפים 
אחר היה יכול להיות מוצלח יותר). חוזה זה נכשל מכיוון 
 IMP 12 שהפעם לא ניתן להימנע ממפסיד ב-♦. אלה היו

נוספים לנבחרת האיטלקית.
על אף הפתיחה הגרועה התאוששו הזוגות הישראלים 
לסגור  קשה  זאת,  עם  הפער.  את  צמצמו  מהרה  ועד 
פער של IMP 35 בתוך 24 חלוקות בלבד, ולכן לא עלינו 
גברה גם  המשיכה איטליה להצטיין,  הגמר (שבו  לשלב 

על צרפת 1 וזכתה בתחרות).
שלנו  הזוגות  שלושת  את  לשבח  ברצוני  זו  בהזדמנות 
ששיחקו תחרות מצוינת בשלב המוקדם, ובייחוד התעלו 
נבחרת  עם  התמודדו  כאשר  אכזבתם  ועל  עצמם  על 
צרפת 2 על מקומות 4-3 וניצחו בצורה משכנעת! נבחרת 

ישראל זכתה במקום השלישי המכובד!
לסיכום, נבחרתנו שלטה במרבית שלבי התחרות ללא עוררין, 
האיטלקית  הנבחרת  על  להתגבר  לה  סייע  לא  הדבר  אך 
בשלב חצי הגמר, ובסך הכול זה מה שיפה במשחק הברידג' 

- שלא תמיד הטובים ביותר מנצחים! ☺ 
העולם  באליפות  ובהצלחה  לנבחרות  ברכות 

לצעירים בפילדלפיה, אוקטובר 2010.

Photos: Elisabeth van Ettinger, bridge magazine Imp
חברי הנבחרת הצעירה עם הפרסים על המקום השלישי. מימין: אלירן ארגלזי, גלעד אופיר (קפטן), ערן אסרף, לוטן פישר, אלון 

בירמן, בר טרנובסקי, רון שוורץ.
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אליפות אילת 
הבינלאומית ה-5  

גלעד אופיר

פוטבול, כדורת דשא, גלגיליות, משיכת חבל, קיק-בוקס, 
קראטה, סקווש, קריקט, ריקודים סלוניים, רוגבי.... אני 
הברידג',  שחקני  אנו,  כי  יודעים  אינכם  שרובכם  בטוח 

קשורים בחבל הטבור לענפי הספורט שציינתי לעיל.
שאינם  תחרותיים  ספורט  מענפי  מורכבת  זו  רשימה 
אולימפיים, ובתוכה נכלל גם ענף הברידג' המהווה חבר 
של כבוד באיגוד אילת, ההתאחדות הישראלית לספורט 

תחרותי לא אולימפי.

במרץ   13-11 התאריכים  בין  התקיימו  שנה  בכל  כמו 
באילת.  ה-5  הבינלאומית  אילת  אליפות  משחקי 
במסגרתם נערכו תחרויות רבות במיקומים שונים ברחבי 
כיבדו  האירוע  את  רבים.  סקרנים  אליהן  שמשכו  העיר 
עיריית  הספורט,  משרד  של  בכירים  נציגים  בנוכחותם 

אילת, מועצת ההימורים ועוד שורה של נכבדים.
על- הברידג'  ענף  הפעם  יוצג  שנה,  של  הפסקה  לאחר 
ברידג',  קבוצות  מגוון  שכללה  מכובדת  משלחת  ידי 
שנה  כחצי  ברידג'  שמשחקים  ספר  בית  מתלמידי  החל 
מערד),  ילדים  זוג  הצטרפו  ואליהם  מנהריה  (מרביתם 
חגיגת  את  הצעירות.  ישראל  נבחרות  סגל  בחברי  וכלה 
שנרתמו  באילת  הברידג'  מועדון  חברי  הובילו  הברידג' 

וסייעו להפקת אירוע ברידג' מכובד.

אנשים  נרתמו  לולא  לדרך  יוצאת  הייתה  לא  זו  משלחת 
פרויקט  רכזת  מאיר,  אוריה  האירוע:  להצלחת  רבים 
שזיפי  חנה  האירוע;  את  וניהלה  שריכזה  הספר,  בתי 
ארז  אילת;  באיגוד  נאמנה  הברידג'  ענף  את  שמייצגת 
צדיק ששימש מנהל תחרות ראשי; פול יואכים יו"ר סניף 
אילת וחברי הסניף; אלדד גינוסר שהגיע כדי לאמן את 
של  המורה  פרידלנדר,  אודי  הצעירות;  הנבחרות  סגל 
לי  חשוב  בתחרות.  להשתתף  אותם  שעודד  נהריה  ילדי 
לציין גם את רחלה זיו, ראש הנהגת ההורים של חטיבות 
לדרך  דוגמה  המהווה  בנהריה,  ו"נופר"  "אלון"  ביניים 
להתאגדות  ולסייע  לפעילות  לדחוף  יכולים  הורים  שבה 

למנף את פעילות הילדים גם אחרי מסגרת בית הספר.
הגענו למלון "קלאב הוטל" שריכז את מרבית האירועים 
התחרויות  כאשר  הצהריים  בשעות  חמישי  ביום  כבר 

והאימונים החלו כבר מיום שישי בבוקר. 
התוכנית הספורטיבית כללה אינספור פעילויות: אימונים 
ותחרות קבוצות לסגל הנבחרות, תחרויות לסניף אילת, 
אליפות צדדית לילדים שעושים את צעדיהם הראשונים 
למופת  שהתנהגו  הילדים  את  לציין  ברצוני  בברידג‘. 
והראו שברידג' מחנך לנימוסים ולהליכות וגם להתנהגות 

ספורטיבית מכובדת. 
גולת הכותרת של הפעילות הייתה התחרות המשולבת 
שבה התחרו חברי סגל הנבחרות הצעירות וחברי מועדון 
הברידג' אילת. תחרות זו הייתה כולה הנאה וחוויה בלתי 

נשכחת.
בביטאון  ההתאגדות  בדפי  מופיעות  התחרויות  תוצאות 

זה.

לסיום, אני מזמין את כולכם ליטול חלק באירועים שיתקיימו 
ברידיג'סטית  פעילות  עם  נופש  לשלב   ,2011 בשנת 
ולהשתתף באירוע שכולו תמיכה בענפי ספורט ייחודיים 

ומגוונים כמו הברידג'.

הזוגות שזכו בתחרות המרכזית

השחקנים הצעירים ואוריה מאיר
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גם לקיחות עודפות חשובות

בתחרויות ברידג' חשובות נהוג להציב מסך המפריד את 
השחקנים היושבים בצפון ובמזרח מאלו היושבים בדרום 
כרטיסי  הנחת  באמצעות  מתבצעות  ההכרזות  ובמערב. 
השולחן.  של  צדדיו  שני  בין  המועבר  מגש  על  ההכרזה 
המסכים מונעים (או ממזערים) בעיות רבות המתעוררות 
כאשר השותפים יכולים לראות ולשמוע זה את זה. כאשר 
בתחתית  הנמצאת  בליטה  מורמת  מסתיימת  ההכרזה 
הקלפים  את  לראות  לשחקנים  מתאפשר  ובכך  המסך 

המשוחקים.
עלול  הכרזה  של  הסבר  כיצד  הראיתי  הקודם  במאמרי 
להעביר לשותף מידע בלתי מורשה. בעיה זו אינה קיימת 
בפני  מתריע  מהשחקנים  אחד  כל  מסכים.  עם  במשחק 
המתנגד שיושב באותו צד של המסך לא רק על הכרזתו 
שלו אלא גם על הכרזת שותפו (שכמובן אינו יכול לראות 

או לשמוע אותו).
עם זאת, נוהל זה מוביל לבעיה אחרת כאשר השותפים 
בין  בסתירות  שונה.  בצורה  ההכרזות  את  מסבירים 
לעתים  המשחק.  לאחר  רק  להבחין  ניתן  ההסברים 
הצד  של  הכרזתו  על  ישפיעו  השונים  ההסברים  קרובות 
מתוקנת  תוצאה  הענקת  ישקול  התחרות  ומנהל  החף, 
גם  לפעמים  נזק.  נגרם  שגוי  מידע  שקיבל  לשחקן  אם 
כפי  שגוי,  מהסבר  מושפע  להיות  עלול  הקלפים  משחק 
שקרה בחלוקה הבאה ששוחקה בתחרות לזוגות סניורים 

באליפות אירופה הפתוחה באנטליה 2007.

Board 14, Dealer East, Vul None
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West North East South
1NT 2♠

3♠ Pass 3NT Pass
Pass Pass

למערב  ההסבר   .2♠ הכריז  ודרום   1NT פתח  מזרח 
(שישב באותו צד של המסך) היה שהכרזה זאת מראה 5 
קלפים ב-♠ ו-4+ באחת מסדרות המינור. מערב הכריז ♠3 
התריע  לא  צפון-מזרח  לצד  המגש  חזר  וכאשר  (מחייב), 
שהפך   3NT הכריז  מזרח   .2♠ שותפו  הכרזת  על  צפון 
לקיחות   9 מזרח  ביצע   ♠ הובלת  לאחר  הסופי.  לחוזה 
(שתיים ב-♠, אחת ב-♥, שתיים ב-♦ וארבע ב-♣) לאחר 

ששיחק על חלוקת ♦ של 3-3.
בסוף המשחק רצה מערב לדעת מדוע שותפו שיחק על 
חלוקה 3-3 ולא עקף לכיוון 9♦. "כיצד יכולתי לנחש זאת?" 
שאל מזרח. "זה אינו ניחוש מכיוון שלאחר שדרום הראה 
2 קלפי ♣ בלבד ידעת שיש לו 4 קלפי ♦!" – כך נחשפה 
שהייתה  שותפו  הכרזת  על  התריע  לא  שצפון  העובדה 

קונבנציה.
לאחר שנקראתי לשולחן כמנהל תחרות, פעולתי הראשונה 
של  המוסכמת  ההכרזה  שיטת  הייתה  מה  לוודא  הייתה 
הזוג צפון-דרום, מאחר שאם אי-ההתרעה של צפון הייתה 
נכונה, אז מזרח קיבל הסבר נכון (גם אם שונה!), ולכן אינו 
זכאי לתוצאה מתוקנת. עם זאת, צפון הסכים מיד שהוא 
שכח להתריע, ושלפי ההסכם ביניהם דרום אכן הראה 4 
קלפים לפחות באחת מסדרות המינור. טענתו של מזרח 
שהוא היה מבצע 10 לקיחות אילו קיבל את המידע הנכון 
 (K-ל הפסיד   ♦Q-ש לאחר   ♦9 לכיוון  עקיפה  (באמצעות 
הייתה הגיונית, והתוצאה תוקנה ל-3NT+1. זו הייתה רק 
לקיחה עודפת, אבל בתחרות זוגות לקיחה אחת כזו היא 

לפעמים ההבדל בין ניצחון להפסד.

West North East

איתן לוי
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"הדור הבא" 
יום עיון למורים 

בנושא הוראת ילדים  
אוריה מאיר

במסגרת  והמשמעותי  החשוב  השלב  החל  במרץ 2010 
פרויקט "הדור הבא" - שיווק הברידג' בבתי הספר והגדלת 
מתחילים  הספר  בתי  שבו  הזמן  זהו  הלומדים.  מספר 
בתכנון שנת הלימודים הבאה. ההתאגדות לברידג' עושה 

כל מאמץ כדי להשתלב בתכניות אלה.
רכזת  לתפקיד  כניסתי  מאז  שעברו  החודשים  בחמשת 
פרויקט "הדור הבא" הושם דגש על הכנת תשתית מסיבית 

שתאפשר השתלבות קלה בבתי הספר.
פעולות ההכנה כללו הכנת חומרי שיווק, הסדרת נהלים, 
עבודה מול עיריות, מול קרן קרב, מול התאחדות הספורט 
לבתי הספר ומול משרד החינוך בניסיון לפלס דרך ולפתוח 

דלתות. 
עם זאת, ישנם שני גורמים שהם החשובים והמשמעותיים 

ביותר להצלחת הפרויקט: 
להשתלב  שיוכל  מורים  של  קאדר  להכין  הצורך  (א) 

בפרויקט, שכן המורים הם הבסיס עליו נשען הפרויקט. 
שתשמש  ומסודרת  אחידה  לימודים  תכנית  יצירת  (ב) 
מערכי  הכנת  נטל  את  מהם  תוריד  למורים,  מסגרת 
השיעור והחיפוש אחר חומר לימודי וחלוקות ידיים. תכנית 
זו תקצר את משך ההכנה לפני כל שיעור ותאפשר למורים 
דידקטיות,  יכולות  פיתוח  החשובים:  בדברים  להתמקד 

שיפור יכולת ההוראה והתמקדות בקידום התלמידים. 
ביום ו' 12 בפברואר התכנסו לשם כך במועדון הכדורת 
ברעננה כ-50 מורים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, 
ליום עיון ראשוני וייחודי שכולו הוקדש לנושא: הוראת 
 – הלב  את  חיממה  הרבה  ההיענות  לילדים.  הברידג' 

ישנם רבים שאכפת להם מהנושא ומעוניינים לקדמו.
באווירה נינוחה עם כיבוד מפתיע ועשיר קיבלו המשתתפים 
הברידג'  להוראת  הקשורים  השונים  בנושאים  "טעימות" 
הברידג'  מצב  את  מאיר  אוריה  סקרה  תחילה  לילדים. 
את  הבאה,  לשנה  היעדים  ואת  להיום  נכון  הספר  בבתי 
ההכנות האינטנסיביות של החודשים האחרונים, את מה 
שמצופה מהמורים ואת תחילתו של שלב השיווק, שאמנם 
מעוניינת  בהחלט  היא  אבל  עליו,  אחראית  ההתאגדות 
עם  להיפגש  כדי  חבריה  של  הקשרים  ברשת  להסתייע 
רכזי  ספר,  בתי  מנהלי  (עיריות,  הרלוונטיים  הגורמים 

חוגים ועוד).

מוכחות  והצלחות  עשיר  ניסיון  בעל  שהוא  מיוחס  יעקב 
מהשטח  בחוויותיו  הנוכחים  את  שיתף  ילדים  בהוראת 
בעתיד.  כמורים  להם  שיסייעו  טיפים  כמה  להם  ותרם 
שעומד  המיני-ברידג'  נושא  את  בקצרה  הסביר  יעקב 

בבסיס תכנית הלימודים. 
את ההרצאה הבאה העביר אלדד גינוסר המוכר לכולם 
 Double בבעיות  התמקד  הוא  מחונן.  ברידג'  כשחקן 
לחשוב  הילדים  את  ללמד  מעניינת  דרך  זוהי   .Dummy
חידות  באמצעות  ומאתגרת  מקורית  עצמאית,  בצורה 

היגיון ברידג'יסטיות.  
אתם מוזמנים לנסות את כוחכם בדוגמה הבאה.
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היא  מטרתכם   .NT ומשחקים בצפון-דרום  יושבים  אתם 
לזכות בכל הלקיחות שנשארו (5). תוכלו לבחור מאיפה 
להתחיל. אתם אחראים לשחק את ההגנה בצורה הטובה 

ביותר!
מקצועי  מורה   – מנצור  נחמיה  הבמה  את  תפס  אחריו 
במשך 25 שנים שעם השנים הפך גם למנהל בית ספר. 
כיום משמש נחמיה מדריך למורים מטעם המפקח המחוזי 
מתחום  בא  לא  שנחמיה  פי  על  אף  וטכנולוגיה.  מדע  על 
הברידג'  מורי  את  ללמד  מה  בהחלט  לו  היה  הברידג', 
לעתיד בנושאים של פדגוגיה, עמידה מול כיתה ומשמעת. 
הוא העניק טיפים חשובים שיסייעו לכל מורה בכל תחום. 
את חשיבותה של ההרצאה ואת נחיצותה מסכם משפט 
ותיק  ברידג'  (מורה  המשתתפים  אחד  שאמר  אחד 
קודם!  הזאת  ההרצאה  את  שמעתי  שלא  "חבל  בעצמו): 
זה היה חוסך לי הרבה קשיים שלמדתי על בשרי במשך 

השנים."
נחמיה תיבל את הרצאתו בקטעים מתוך סרט כדי להמחיש 
הקול  בעוצמת  תקלות  למרות  בכיתה.  בעייתיים  מצבים 
מופלאה,  הייתה  ההקשבה  הבא)  בפעם  לשיפור  (נקווה 

והמסר נקלט היטב.
לאחר ההרצאה הפדגוגית כיבד את המשתתפים בנוכחותו 
המאמן הלאומי דוד בירמן, האחראי על הצלחת הנבחרות 
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לעתיד  שהמורים  חשוב  רבות.  שנים  במשך  הצעירות 
ויידעו  אותם  יקדמו  המוכשרים,  התלמידים  את  יאתרו 
כאשר  להם  יצפה  ומה  בעבורם  אפשריות  מסגרות  אילו 
ואף  אלה  כל  על  סיפר  דוד  מתקדמים.  לאימונים  יגיעו 
נתן טעימה מהחוויות הייחודיות שעוברות על השחקנים 

הצעירים במדי הנבחרת.  
ההרצאה האחרונה הועברה על-ידי "אבי המורים" מוטי 
בישראל  הברידג'  מורי  הכשרת  על  האחראי  גלברד 
לשנתיים.  אחת  שנפתח  לברידג'  מורים  קורס  במסגרת 
והחדשות   2010 בספטמבר  ייפתח  הקרוב  (הקורס 
החמות הן שהוא יכיל לראשונה גם תכנים בנושא הוראת 

ברידג' לילדים.) 
מוטי היה כדרכו דרמטי לעיתים וקומי לפעמים, אבל מה 
שהכי בולט – כשמוטי מתחיל להרצות  קשה לקחת ממנו 

את הבמה. 
הצעירים  ועדת  נציג  על-ידי  אורכו  לכל  לווה  העיון  יום 
יו"ר  הפרויקט.  להצלחת  לאות  ללא  הפועל  בלס  רמי 
את  ובירך  קצר  לביקור  קפץ  קניסברג  מודי  ההתאגדות 
פועלם של העוסקים במלאכה, ואילו סגן יו"ר ההתאגדות 
חתם  יומיומי  באופן  הפרויקט  את  המלווה  אופיר  גלעד 
הצלחת  של  חשיבותה  את  מדגיש  כשהוא  האירוע  את 
למורים  כי  העובדה  ואת  ההתאגדות  להנהלת  הפרוייקט 

יש כתובת, ויש מי שדואג להם כל הזמן.
מורה  סלע,  לדפנה  הוקרה  תעודת  חולקה  היום  בסוף 
כל  את  מביאה  כשהיא  קודש  עבודת  העושה  לברידג' 
הלב והנשמה להוראת הברידג' בבית ספר לחינוך מיוחד 
קשב  הפרעות  בעלי  תלמידים  עם  ומתמודדת  באשדוד 

וריכוז ובעיות התנהגות קשות. 
לכל  חילקה  מראשיתו  בפרויקט  התומכת  שזיפי  חנה 
משתתף תיקייה שבה (בין היתר) שתי חוברות של מערכי 
 - האחת  הספר:  בבית  הראשונה  הלימודים  לשנת  שיעור 
חוברת בנושא מיני-ברידג', והשנייה - חוברת למעבר ממיני-
ברידג' לברידג'. מערכי השיעור הותאמו במיוחד להוראת 
ברידג' לילדים וכוללים גם חלוקות ידיים, חומרי עזר, דפי 
לתלמידים.  המורים  יחלקו  שאותם  תרגול  ודפי  סיכום 
ומאפשרות  הלימוד  שיטת  נושא  את  מסדירות  החוברות 

למורים להבין מה ללמד וכיצד ללמד בקלות וביעילות. 
היה  העיון  יום  כי  ספק  אין  המשתתפים  משובי  פי  על 
ההתאגדות  עוד.   של  טעם  עם  יצאו  הם  וכי  במקומו 
תמשיך ותפעל לקיום ימי עיון נוספים, השתלמויות מורים 
שאותם  הנושאים  בכל  התמקדות  שמטרתם  וסדנאות 
המיני- בנושא  העמקה  (כגון  הזה  העיון  ביום  "טעמו" 
ברידג', שיעורים לדוגמה, סימולציות של מצבים שיאפשרו 

למורים להתמקצע בתחום הפדגוגיה ועוד).
של  אינטרס  להיות  צריכה  ילדים  בקרב  הברידג'  הפצת 
להשתלב  ההתאגדות  חברי  לכל  קוראת  אני  כולנו. 

מי  בהוראה,  (מי  יכולתו  כפי  אחד  כל  ולתרום  בפרויקט 
ביצירת קשרים, מי בשילוב התלמידים במועדונים ועוד) . 

יחד נצליח במשימה החשובה והמאתגרת.

הרצאת נחמיה מנצור ביום העיון למורים

יום העיון בנושא הוראת ברידג' לילדים עורר התעניינות רבה.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: אפריל - יוני 2010
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 רב אמן בינלאומי 

 בירמן דניאלה - אביבים 
 אמן בינלאומי 

 ברקת אילן - אביבים 
 רב אמן זהב 

 אמודי גילה - אביבים 
 רב אמן כסף 

 גבע מרים - קריות/חיפה 
 חץ נתן - אביבים 

 מזמור צפורה - ירושלים 
 רב אמן ארד 

 סיגל מליאנה - מועדון תל אביב 
 מרקוביץ עופר - קריות/חיפה 

 אורן אפרת - השרון 
 כהן עדי - נס ציונה 

 רב אמן 
 בנימין סלביה - רמת השרון 

 רוזנר אורה - מועדון תל אביב 
 ברסלבסקי יעקב - חיפה/כרמל 

 טובביס אלכס - אביבים 
 קרסו ויויאן - אביבים 

 בן חנוך סימה - ירושלים 
 מינזלי אאידה - מת“ב הרצליה 

 קראוס זהר - זכרון יעקב 
 אמן זהב 

 רוזנבלום יהודית - ספורט + חולון 
 רשתי דפנה - מועדון תל אביב 

 רוטנברג רות - גבעתיים 
 טרגן אברהם - קאונטרי רעננה 

 הרבסט יעקב - חיפה/כרמל 
 פלופסקי לאון - חיפה/כרמל 
 הורן איבונה - קריות/חיפה 

 בלו אבי - רמת גן 
 אזנקוט פנינה - אביבים 

 שבת דניס - אביבים 
 שלו אדית - אביבים 

 מיכאלי נפתלי - ירושלים 
 רוזנבאום טניה - ראשון לציון 
 בילר תודי - צמרת פתח תקוה 

 קיסרי נסים - באר שבע 
 שזר עמוס - קבוצי דרום 

 אמן כסף 
 נוה גל - רמת השרון 

 שגיב אירית - מועדון תל אביב 
 זנדני שי - כיכר המדינה ת“א 

 טאוב זאב - כרמיאל 
 שקד יצחק - קריות/חיפה 

 אביאל צפורה - נהריה 
 כהן קוטי - נהריה 

 בן חיים עוזי - השרון 
 פורת הילה - השרון 

 כהן מוירה - כפר סבא 
 באני רחל - הדר כפר סבא 

 שילון צילה - הדר כפר סבא 
 עסיס נופר - אביבים 
 פוקס קנט - אביבים 

 ססרקו לאה - ירושלים 
 קשת דוד - ”גת“ ירושלים 

 קרן עמיחי - מת“ב הרצליה 
 מסד אלכסנדר - אבא חושי-חיפה 

 לוי יצחק - מרכז הברידג‘-י“ם 
 בן שמעון מרים - נתניה 

 בר עדנה - נתניה 
 דנוש גורגיקה - פרדס חנה-חדרה 

 צימרמן אריקה - קיסריה 
 נדיב שלמה - ויצו פתח תקוה 

 עפרון פרנסין - סביון-קרית אונו 
 שני מיכל - סביון-קרית אונו 
 לייכטנר משה - ראשון לציון 

 מרדלר מאיר - מרכז ספורט רשלצ 
 חבקין רחל - מועצת יואב 

 נתנאל מלכה - נס ציונה 
 אמן ארד 

 מרקוס שרגא - ספורט + חולון 
 דקל מרה - רמת השרון 

 ספינקה פיני - רמת השרון 
 פומס משה - רמת השרון 

 בן יהודה אילת - מועדון תל אביב 
 ברעם רן - מועדון תל אביב 

 רקובר יהודית - כרמיאל 
 נביא רות - חיפה/כרמל 

 טרכטנברג מיכאל - קריות/חיפה 
 ליבר מוניקה - קריות/חיפה 

 מלברגר אריאלה - ”הרץ“ חיפה 
 גינוסר איתמר - השרון 

 רייטר אדם - השרון 
 בלייברג אורי - כפר סבא 

 כהן ציפי - כפר סבא 
 נקל דליה - כפר סבא 

 שופמן דנה - כפר סבא 
 פרלשטיין אינגה - רמת גן 

 אופיר אסתר - הדר כפר סבא 
 חיים רון - הדר כפר סבא 

 גילר אילנה - אביבים 
 גרייף יגאל - אביבים 

 נוידרפר רמי - אביבים 
 צ‘פרוט בטי - אביבים 

 בן עמי ז‘קי - ירושלים 
 בן עוזיון מרדכי - בית בלגיה י“ם 

 הרטוב אילן - בית בלגיה י“ם 
 הרטוב מרים - בית בלגיה י“ם 

 עגור אסף - מת“ב הרצליה 
 כהן שירה - מרכז הברידג‘-י“ם 
 מזרה יונה - מרכז הברידג‘-י“ם 

 ריינרק לוסיין - נתניה 
 לאואר משה - קיסריה 

 פרידלנדר יהודית - ויצו פתח תקוה 
 דדבקש רות - סביון-קרית אונו 

 לנג שורה - סביון-קרית אונו 
 קופילוב אלי - סביון-קרית אונו 

 ולטר עופר - ראשון לציון 
 עזרא רימונה - ראשון לציון 

 קורן ניסים - אשקלון 
 אפלבוים שלום - וקס-רחובות 

 הבדלה רוני - נס ציונה 
 סגל(כץ) מריאנה - קבוצי צפון 

 אבן צור אלי - קבוצי דרום 
 אמן 

 בן-יוסף אברהם - גבעתיים 
 בז‘רנו רבקה - כיכר המדינה ת“א 
 דבורין רבקה - כיכר המדינה ת“א 

 בניה בן - קאונטרי רעננה 
 סבאג דינה - כרמיאל 

 אלרן ישראל - חיפה/כרמל 
 מרכוס איתן - חיפה/כרמל 

 רוזנטל ישראל - חיפה/כרמל 
 ענברי רחל - קריות/חיפה 

 אוסטינסקי דורה - רקפת קרית טבעון 
 פרידמן הרי - השרון 
 ובר זאב - אבן יהודה 
 קלפ חוה - אבן יהודה 

 דיכנה גליה - כפר סבא 
 רשתי בתיה - כפר סבא 

 קוכמן יוסף - רמת גן 
 בן-גל יצהר - מרגנית 

 אלדד רפי - הדר כפר סבא 
 גנוט ישראל - הדר כפר סבא 

 בנאילוש קלודט - אביבים 
 כהן דוד - אביבים 

 לובינסקי אורנה - אביבים 
 נורדמן תקוה - אביבים 

 צור מנחם - אביבים 
 שאקי רינה - אביבים 

 טלוביץ‘ איטה - נאות חולון 
 עלימה מאיר - נאות חולון 

 רוזן חיה - נאות חולון 
 באשי רות - ירושלים 

 דרום תחיה - ירושלים 
 זלצמן בנימין - ירושלים 

 חסין נטשה - ירושלים 
 רוזנפלד מאירה - ירושלים 

 בודובסקי דני - בית בלגיה י“ם 
 שריידר משה - בית בלגיה י“ם 

 עגור יפתח - מת“ב הרצליה 
 אביטבול מרסדס - מרכז הברידג‘-י“ם 

 ברזילי ליאורה - מרכז הברידג‘-י“ם 
 קרמר נעמי - מרכז הברידג‘-י“ם 

 אורן נסיה - ויצו פתח תקוה 
 כדורי תקוה - ויצו פתח תקוה 

 ליכטנשטיין שולי - ויצו פתח תקוה 
 אורן טובה - סביון-קרית אונו 

 אנגלמאייר רוחה - סביון-קרית אונו 
 הלפרן בלהה - סביון-קרית אונו 

 סלע יצחק - סביון-קרית אונו 
 מזרחי זמירה - מרכז ספורט רשלצ 

 גייר בוריס - צמרת פתח תקוה 
 מילר בני - צמרת פתח תקוה 

 קורן דיאנה - אשקלון 
 פרוז איתי - אשדוד 

 קוטנר מנחם - נס ציונה 
 סואץ אליהו - קבוצי צפון 

 גוטמן אורלי - מועדון לידור 
 סגן אמן כסף 

 בנימיני לאה - ראש העין 
 מאיר דבורה - ראש העין 

 סמואלוב סמואל - ספורט + חולון 
 ינון חגי - רמת השרון 

 רינות מישל - רמת השרון 
 בן נון אביבה - מועדון תל אביב 

 גילאי גילה - מועדון תל אביב 
 סקלקה מוטי - גבעתיים 

 אקר יובל - כיכר המדינה ת“א 
 שפילמן שלום - לב הצפון 

 בלוזר קובי - כרמיאל 
 אורון רחל - חיפה/כרמל 

 דופלט יוסף - חיפה/כרמל 
 ורנר חנה - חיפה/כרמל 
 זגגי ריטה - חיפה/כרמל 
 יניב חנה - חיפה/כרמל 

 לנדסקרונר משה - חיפה/כרמל 
 לרון אורנה - חיפה/כרמל 

 מץ דליה - חיפה/כרמל 
 משיח רבקה - חיפה/כרמל 

 סמורזיק אביטל - חיפה/כרמל 
 צויגנבוים יעל - חיפה/כרמל 

 קריגל מנחם - חיפה/כרמל 
 אריאלי עופר - נהריה 
 סולומון שלי - נהריה 

 אופר מרים - ”הרץ“ חיפה 
 נסטור קלז - ”הרץ“ חיפה 

 פדהצור פועה - רקפת קרית טבעון 
 טאו טל - השרון 

 סטרטינר גד - השרון 
 ספינקה גילי - השרון 

 צימרמן ברוריה - השרון 
 רדושיצקי אבי - השרון 

 שחר נורית - השרון 
 שרון מוניקה - השרון 

 פז נוגה - אבן יהודה 
 חליפי לידיה - רמת גן 

 מקמל אוה - מרגנית 
 אדל אלון - אביבים 

 מנוסביץ חנה - אביבים 
 נוה חיים - אביבים 

 עלה אבנר - אביבים 
 יונה מזל - נאות חולון 

 מנדל מרים - נאות חולון 
 זיו דבורה - ירושלים 

 פרסבורגר ברוריה - ירושלים 
 קרשין דניאלה - ירושלים 

 רביד אילנה - ירושלים 
 רומן ציפורה - ירושלים 

 שמש ורדה - ירושלים 
 קופר ענבר - מת“ב הרצליה 

 בסקין בן - מרכז הברידג‘-י“ם 
 גוטסמן-לוי גלוריה - מרכז הברידג‘-י“ם 

 כהן רות - מרכז הברידג‘-י“ם 
 שידלוב מרים - מרכז הברידג‘-י“ם 

 שידלוב שלמה - מרכז הברידג‘-י“ם 
 דקל אברהם - נתניה 

 דקל יעל - נתניה 

 אטיא שמואל - ויצו פתח תקוה 
 גורשניק יונה - סביון-קרית אונו 

 מור חנה - סביון-קרית אונו 
 אפשטיין סבטלנה - ראשון לציון 

 רוזנפלד אלכס - ראשון לציון 
 אלרז אהרון - מרכז ספורט רשלצ 

 גבע לאה - מרכז ספורט רשלצ 
 גולדמן רחל - מרכז ספורט רשלצ 

 פארן שי - באר שבע 
 לוינשטיין חנה - אשדוד 

 מאיר גילה - נס ציונה 
 שורר נועם - גליל תחתון 

 סגן אמן 
 קנטי לנה - ראש העין 

 אבל עוזי - רמת השרון 
 גבאי אסתר - רמת השרון 

 אלקיאס סוזי - מועדון תל אביב 
 פטל אלזי - כיכר המדינה ת“א 

 רייך ריקרדו - לב הצפון 
 בן יפלח מרקוס - כרמיאל 

 ליפשיץ מרים - כרמיאל 
 זהבי רות - חיפה/כרמל 
 שחם דן - חיפה/כרמל 

 דרמר בלהה - קריות/חיפה 
 דביר חנה - נהריה 

 פישביין רינה - נהריה 
 אשר נחמיה - ”הרץ“ חיפה 

 בר-שי מירה - רקפת קרית טבעון 
 גולדברגר דורית - השרון 

 מורן יהודית - השרון 
 פרידמן מריאנה - השרון 

 רוט אילן - השרון 
 גץ נחמה - אבן יהודה 

 שטרק אילנה - אבן יהודה 
 אבן זהב מאירה - רמת גן 
 בן שלמה רחל - רמת גן 

 גולוס אילנה - רמת גן 
 לבנה רחל - רמת גן 

 ליכטרמן חיים - רמת גן 
 שנר צחי - רמת גן 

 שרגא פסח - רמת גן 
 גלבוע דנה - הדר כפר סבא 
 סלע עידית - הדר כפר סבא 

 הררי נתנאל - אביבים 
 סופקין ברברה - אביבים 
 קשיפוב ציונה - אביבים 
 רבינוביץ חנה - אביבים 

 שוורץ שרה - אביבים 
 שרייבמן ויקטור - אביבים 

 אבירם אסתר - מושבות-שמריהו 
 יקיר דני - מושבות-שמריהו 

 זליג יהודית - ירושלים 
 ליאור רות - ירושלים 
 שילה תמר - ירושלים 

 אמיד אברהם - בית בלגיה י“ם 
 אקסלרוד דרור - בית בלגיה י“ם 

 גל ים יוסי - מת“ב הרצליה 
 כנעני משה - מת“ב הרצליה 

 פרוינד גדעון - מת“ב הרצליה 
 שלדון פיטר - מת“ב הרצליה 
 שכטר דב - אבא חושי-חיפה 

 שכטר קרין - אבא חושי-חיפה 
 אשר יעל - מרכז הברידג‘-י“ם 

 בן חור אירית - מרכז הברידג‘-י“ם 
 זולדן אלעד - מרכז הברידג‘-י“ם 

 רגב ציון - מרכז הברידג‘-י“ם 
 בריל יהודית - חדרה 

 גריבי אילן - חדרה 
 אלביץ אדוארד - ויצו פתח תקוה 
 גואריס כרמית - ויצו פתח תקוה 

 גרינברג יפה - ויצו פתח תקוה 
 יוספן נעים - ויצו פתח תקוה 
 נאמן ריקה - ויצו פתח תקוה 

 שגיב אברהם - ויצו פתח תקוה 
 בן-צבי שרגא - סביון-קרית אונו 

 גלון תומר - סביון-קרית אונו 
 תמיר סיגל - ראשון לציון 

 מרום יוסף - מרכז ספורט רשלצ 
 שפינר ירדן - אשדוד 
 שרון מרים - אשדוד 
 גושן יוסי - נס ציונה 

רשימת מקבלי דרגות בחודש מרץ 2010
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גמר  אליפות ישראל  לסניורים
תוצאהשמותדרוג

84.5אוציטל בוריס – קלר יצחק1
75פודגור לאוניד – טל דן2
62גלברד מרדכי – פרידריך יוליאן3
58אברנוק חוה – ארואץ אבי4
51מונטאנו אלכס – אשכנזי יוסי5
43שגיב סטלה – שגיב יהודה6
40רונן בני – טרגן אברהם7
39גוליק איתן – גוליק אורי8
38קופמן שרה – קרן אורה9

26כהן דוד – אלישר שלמה 10

אליפות אילת הבינלאומית ה-5
ילדים – שישי בוקר

שמות שחקניםסה"כדרוג
גפטר נועם – סרגני אושר179.17
דן זיו – גלעד אבני261.11
ליאור דימנט – לידור דדון351.39

ילדים – שבת בוקר
שמות שחקניםסה"כדרוג

גפטר נועם – סרגני אושר172.22
ליאור דימנט – לידור דדון261.11
טל קמחי – אילון ברוך354.17

סניף אילת – שישי בוקר 
שמות שחקניםסה"כדרוג

קצירי אורי – דמתי נתן158.33
מרציאנו יצחק – בלום דוד257.03
בן משה מיכאל – גינזבורג שייקה355.60

תחרות מרכזית – שישי אחה"צ 
שמות שחקניםסה"כדרוג

עסיס נופר – בן דוד יובל164.09
יקותיאלי אסף – דר אורן262.76
שורץ רון – אסרף ערן362.63

אליפות משחקי אילת ה-5 – סניף אילת
שמות שחקניםדרוג

מרציאנו יצחק – בלום דוד1
מקיטון שלמה – פקר סמי2
זייד שמואל – סלטי חיים3

   
1.    – 83: 

  -  ; -   

2.   – 78:  
 -  ; - 

3.   – 69:  
 -  ; - 

4-5.   '– 66:  
 -  ;  - 

4-5.   '– 66:  
 -  ;  - 

6.   '– 65:  
 -  ;  -  
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אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2010 

מוקדמות

מחוז צפון 
השתתפו 25 זוגות 
מקדם רמה 15.36

תוצאהשמותדרוג
59.92שגיב יהודה – שגיב סטלה1
59.72הולצר קלרה – אלון אלכס2
58.63רווה נעמי – אדטו אבי3
57.83גבע מרים – טל עופר4
55.38אורנשטיין איתן- יקים נוגה5
53.83מרחב יוסף – ברק רחל6
53.47לבנון אילת – דב אלכס7
53.29עמיר אריה- עמיר מירה8
53.05מזרחי יהודית – רפופורט לאה9

52.37גולדברג אידה – קרמר ליאורה10

מחוז מרכז
השתתפו 50 זוגות 
מקדם רמה 20.12

תוצאהשמותדרוג
62.75הכרמלי עמל – מוסקוביץ ס1
61.38אורן אפרת – פכטמן רון2
61.03רונן שושנה- ישראלי דן3
60.23בריפמן הני- בריפמן אפרים4
59.80נוסצקי מיכל – שניידר יגאל5
57.74ערמי רות – ברקת אילן6
55.95מזרחי יפה- בן דוד יובל7
55.31רשתי דפנה – רשתי שאול8
54.78מרק סוניה- מרק מיכה9

54.73סיגל מליאנה- רול יוסף10

מחוז דרום
השתתפו 37 זוגות 
מקדם רמה 15.57

תוצאהשמותדרוג
69.59לזר נעמי – ברקמן מאיר1
60.45שמעוני כרמ – שמעוני יחי2
59.22פרוז דלילה – פרוז משה3
58.73טימניקר נח – סורל רבקה4
57.88נאמן אמה- פרידמן איב5
55.80שחר נטע – אילת אוזן6
55.45קורן ניסים – ממן גיא7
54.88כהן דורית – לזר שוקי8
54.42אלג'ם יוסף – קופמן שרה 9

54.08אגוזי בתיה – אגוזי יורם10

אליפות ישראל - זוגות מעורבים

גמר א'- השתתפו 28 זוגות
תוצאהשמותדרוג

54.87אס אילנה – גינוסר אלדד1
54.79ערמי רות – ברקת אילן2
54.72לבנון אילת – דב אלכס3
53.28סעדה נטלי – זק יניב4
52.88בירמן דניאל – אורנשטיין איתן5
52.64גורודוצקי שולה – פורת רמי6
52.51רשתי דפנה – רשתי שאול7
52.10רונן שושנה – ישראלי דן8
51.82גרייצר נורית – הורוביץ שמעון9

51.76גבע מרים – טל עופר10

גמר ב' – השתתפו 35 זוגות
תוצאהשמותדרוג

56.77הירש עמליה – שגב רון1
56.53מינזלי אאידה – ליבסטר בני2
56.16קופמן שרה – אלג'ם יוסף3
55.98פרי יהודית – פרי שלום 4
55.39כהן מזל – רוזנטל לי5
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Brian Zietman

The following two card combinations 
always pose a problem:
A. Qxx opposite Jxx
B. AJx opposite KTx
There is no 100% way of playing 

these cards to ensure 1 trick with holding A, 
similarly there is no guarantee of 3 tricks with 
holding B.
In A we can play small towards the J hoping 
that LHO has both A and K, or small to the Q 
hoping that RHO has them both, but if they are 
in different hands we will not be able to score a 
trick as long as second hand plays low.
In B, if the queen accidentally drops on the floor 
we will know how to take the finesse but if not 
we will have to rely on statistics, the bidding, 
the play, the hesitations of the opponents and 
our own table presence to determine whether to 
finesse towards the J or towards the T. It may be 
correct to play a high honor first just in case the 
Q drops singleton.
So, how do we guarantee 1 trick in A and 3 tricks 
in B?
The answer is that we engineer an elimination 
play. Be on the lookout for elimination plays when 
the hands are "mirrored" – 3 cards in hand and 3 
cards in dummy in a particular suit, or doubleton 

opposite doubleton.
The following 2 hands show us how elimination 
works. 

♠
♥
♦
♣

AKQ64
KJ5
J64
AQ

♠
♥
♦
♣

J9752
AQ7
Q32
53

The contract is 4♠ and after a heart lead we are 
in danger of a losing club finesse as well as 3 
diamond losers. The solution is… don't take 
the club finesse! We draw trumps as required, 
play out all the hearts and then play ace of clubs 
and queen of club. It does not matter who wins 
the trick because if they play hearts or clubs we 
will ruff in one hand and discard a diamond in 
the other, while if they play diamonds we are 
guaranteed a trick by playing second hand low.

♠
♥
♦
♣

AKQ64
J74
AJ4
A5

♠
♥
♦
♣

J975
T83
KT2
K42

West leads the ♣Q against our contract of 4♠. 
Fortunately the opponents failed to lead three 
rounds of ♥, for then we would really have to 
guess where the ♦Q is located. We win with ♣A, 
draw trumps and find that they break 2-2 or 3-1. 
Excellent, as 4-0 would be more problematic 
and again we would have the guess the location 
of the Q. Now we eliminate the clubs by playing 
K and ruffing a club in our hand. 
Now the key play – we lead a heart intending to 
lose the next 3 tricks! However, that is the end of 
the defense. They can't play trumps as we have 
drawn them all. If they play a club (or a heart) we 
ruff in one hand and discard a diamond in the 
other. So all they can do is play a diamond. We 
play low and if the Q appears we take the trick 
with the K or A. Otherwise we win the trick with 
the T or J. Nice!
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Helplessness means being incapable of making a 
sensible analysis.

Declarer's camouflage presented the opponents with a 
problem on the following deal.
Both Vulnerable
Teams

West North East South
4♥ Pass 6♥ All Pass

♠
♥
♦
♣

AQ107
AQ42
83
A85

♠
♥
♦
♣

9832
6
A109762
J9

 

The opening lead of the ♥7 was won with the ace 
followed by a diamond.
I ducked. After a moment of hesitation declarer 
played the king and returned a small diamond. On 
the second round of diamonds my partner followed 
with the queen. I knew that West had the jack and 
didn't see any reason to overtake partner's queen. 

After winning the trick, partner exited with a spade. 
Declare discarded two clubs on the queen and ace of 
spades and claimed 12 tricks.
Here is the full deal:

 

♠
♥
♦
♣

KJ654
7
Q5 
K10763

 

♠
♥
♦
♣

-
KJ109853
KJ4
Q42

♠
♥
♦
♣

AQ107
AQ42
83
A85

 

♠
♥
♦
♣

9832
6
A109762
J9

 

I did not count declarer's tricks: 7 hearts + 2 diamonds 
(with a ruff) + 2 aces = 11. To set the contract, declarer 
must have a spade void. Moreover, partner must hold 
the club king and ten. I should have overtaken the 
diamond queen with the ace to return a club. A club 
discard on the diamond jack is of no significance. 
Without a club return partner will soon be squeezed 
in spades and clubs.

Krzysztof Martens

ing the trick partner exited

Helpless

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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ÌÈË¯Ù

Í˘Ó‰·†ÌÈÙÒÂ

ÌÂÈ˜†ÏÚ†ÚÈ„Â‰Ï†‚ÂÚ‰Â†„Â·Î‰†ÈÏ†˘È
ÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÒ¯Ù†˙ÏÚ·†˙˜˙¯ÓÂ†˙È„ÂÁÈ†˙Â¯Á˙

„Â‡Ó†ÌÈ‰Â·‚
ÌÈÒÂÓ†ÌÈ˜Á˘Ï†˙„ÚÂÈÓ†˙Â¯Á˙‰

™†Á¢˘†±∑μ¨∞∞∞††††††

‰ÙÓ‰†ÏÚ†˜ÊÁ†ÂÁ‡˘†ÌÏÂÚÏÂ†ÂÓˆÚÏ†ÁÈÎÂ‰Ï†˙ÏÂÎÈ‰†ÂÈ„È·
ÍÎÏ†Û˙Â˘†˙ÂÈ‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰‰†˙‡†˘È†ÍÏÂ

ÏÏ‡‡¯̄˘̆ÈÈ··††‰‰ÂÂ˘̆‡‡¯̄‰‰††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††˙̇ÂÂ¯̄ÁÁ˙̇

∫˙ÂÂ˘†˙ÂÈÂ¯Á˙†˘ÂÏ˘Ó†˙·Î¯ÂÓ†˙Â¯Á˙‰

ÆIMP†·Â˘ÈÁ·†≠†˙Â‚ÂÊ

ÆTB†·Â˘ÈÁ·†≠†ÌÈ„ÈÁÈ

ÆBAM†·Â˘ÈÁ·†≠†˙ÂˆÂ·˜

°ÚÂ·˘†ÛÂÒ†Ï˘†ÌÈÙÂˆ¯†ÈˆÁÂ†ÌÈÈÓÂÈ†Í˘Ó˙†˙Â¯Á˙‰

Æ˙ÂˆÂ·˜·Â†ÌÈ„ÈÁÈ·†¨˙Â‚ÂÊ·†ÌÈÁˆÓÏ†Â˜ÏÂÁÈ†ÌÈÒ¯Ù

ÆÌÈ„ÈÁÈ‰†˙Â¯Á˙·†ÔÈÈËˆ˙˘†‰˘È‡Ï†˜ÚÂÈ†ß‰Â˘‡¯‰†‰˘È‡‰ß†Ò¯Ù
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®ÌÈ„„Â·Î©†ÌÈ˜Á˘Ï†˜ÚÂÈ˘†ß˙Â¯Á˙‰†È˜Á˘ß†Ò¯Ù†‰È‰†˙¯˙ÂÎ‰

Æ˙ÂÈÂ¯Á˙‰†˙˘ÂÏ˘†ÌÂÎÈÒ·†ÔÂÁˆ‰†˙Â„Â˜†·¯ÈÓ†˙‡†Â¯·ˆÈ˘
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