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שלום חברים,

החודש החלטתי לשנות במעט את הקונספט, ועל כן אתחיל בברכות לזוכים בתחרויות המרכזיות, ולאחר מכן אספר 
לכם על חמישה דברים חדשים שלא ידעתם )או אולי קצת שמעתם(.

 לפני הכל ברצוני לברך את זוכי אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2016 – קלרה חץ ורון פכטמן. מיד אחריהם 
סיימו מיכל נוסצקי ודורון ידלין ובמקום השלישי פרידה אדלשטיין ואיתן אורנשטיין. בחודש הקרוב ייערכו 

משחקי הליגות לזוגות T.B ומיד לאחריהם יתקיימו מוקדמות אליפות הארץ הפתוחה – האליפות המרכזית של 
ההתאגדות הישראלית לברידג'.

חמישה דברים שלא ידעתם:

הלא . 1 הספורט  ענפי  כלל  השתתפו  בהם  אילת  התאחדות  משחקי  התקיימו  מרץ  בחודש  לצעירים:  ברידג' 
אולימפיים ומעל 2000 משתתפים בסך הכל. אנו שלחנו משלחת של יותר מ-100 איש מתוכם 70 ילדים. בנוסף 

התקיימה בת"א אליפות הארץ לילדים עם השתתפות שיא של מעל 600 שחקנים צעירים! 

הפצת הביטאונים דרך המועדונים: לאור בעיות חוזרות בהפצה )דואר ישראל, אלא מה...( החלטנו לנסות . 2
ולהפיץ את הביטאונים דרך המועדונים. באופן זה, הביטאונים יגיעו למועדון בו אתם רשומים בתחילת כל חודש 
ותוכלו לקבל את הביטאון במהירות. נכון לעכשיו כ-1,500 חברי התאגדות ישתתפו בפיילוט ולאחר תקופת 

ניסיון נשקול את הרחבת ההפצה בצורה זו.

מערכת חדשה להצגת תוצאות אונליין: לאחר תהליך ארוך ומייגע הגענו לשלב בו השקנו את מערכת התוצאות . 3
והחלה תקופת הרצה בחלק מהמועדונים )ובהמשך החודש בכלל המועדונים(. בשלב הראשון אנו נפעל במקביל 
למערכת התוצאות הקיימת באתר BRIDGEIL ותוך זמן קצר נעבור להשתמש רק במערכת החדשה שתהיה 

מהירה, יעילה וידידותית יותר למשתמש.

הקצאת מושב ארצי נוסף: בהמשך להחלטתה של ועדת נקודות אמן ומושבים, מועדונים הזכאים לכך יוכלו . 4
לקיים תחרות ארצית חד פעמית נוספת בת 30 ידיים!

תמיכה כספית מהטוטו: בזכות העובדה כי התאגדות הברידג' הינה גוף ספורטיבי מוכר, מתקצב הטוטו גם את . 5
ההתאגדות וגם את סניפיה בסכומים שמגיעים למאות אלפי שקלים. רשימת ההקצבות פורסמה בחודש האחרון 

ואנו בהחלט במקום טוב במשפחת ענפי הספורט.

בין  ויהיה חגיגת ברידג' של ממש!  לסיום, ארצה להזמינכם לפסטיבל הברידג' ה-50 שיכלול מגוון חידושים 
ועוד  השונות  בתחרויות  שיחולקו  פרסים  עשרות  מומחים,  הרצאות  מאתגרות,  מתחרויות  ליהנות  תוכלו  היתר 
 ועוד. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 3-9 לחודש יוני ואתם מוזמנים להתעדכן באתר הפסטיבל החדש בכתובת: 

 .www.ibf-festival.org 

שלי המייל  תיבת  באמצעות  ישיר  קשר  עמי  ליצור  תוכלו   .24/7 וזמין  לרשותכם  עומד  כמובן   אני 
 Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית 

לברידג'.

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר. 
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לומדים ברידג’
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חוזה: ♠4. קלף ההובלה: 2♠

החוזה: ♠4 )צריך לבצע 10 לקיחות(.

קלף ההובלה: 2♠ )מערב בחר להוביל בסדרת השליט(

מפסידים: בידנו 4 מפסידים: אחד בקלאב, אחד בדיאמונד 
ושניים בהארט.

 10 תבטיח  בדיאמונד  מוצלחת  עקיפה  המשחק:  תכנון 
לקיחות, אבל ב-50% מהמקרים היא תיכשל, ואז נהיה 
תלויים בחלוקה 3-3 בסדרה כדי ליהנות מעוד לקיחה, כי 
הקלף הקטן יוגבה וליריבים לא יישארו קלפים בסדרה זו 

אם הסדרה תתחלק 3-3.

לקיחה  לנו  תביא  הדיאמונד  שסדרת  ודאות  אין  בעוד 
נוספת, אם נצליח לחתוך הארט בדומם )היד הקצרה*(, 
נזכה בלקיחה העשירית. לפיכך חשוב לא למשוך שליטים 

לפני החיתוך.

נזכה בלקיחה הראשונה, נשחק  דרך המשחק הנכונה: 
 ♥ של  משחק  באמצעות  לחיתוך  הסדרה  את  ונכין   ♥A

נמוך משתי הידיים ומסירת לקיחה בהארט.

חיתוך  למנוע  בניסיון  ב-♠  וממשיכים  זוכים  היריבים 
 ♥ מיד  לשחק  שנוכל  כדי  ביד  זוכים  אנו  אבל  בדומם, 
לחיתוך בדומם. לאחר מכן נחזור ליד )ב-♣( ונמשוך את 

השליט האחרון.
החלוקה המלאה
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פחות  בה  שיש  ליד  המתייחס  מושג   – הקצרה  היד   *
קלפים בסדרה שבה אנו מתמקדים )במקרה זה סדרת 

השליט(.

תרגול משחק היד

מוטי גלברד

 03-5651152 • www.senior.co.il :מגוון מסלולים נוספים באתר

חוגגים פסח בנהרות 
הריין והמוזל

10 ימים - כולל ביקור בתערוכת 
פרחי הצבעונים בקוקנהוף

15.4

קרוז מאורגן 
לאיים הבריטיים

15 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

11.8 ,31.7 ,18.7 ,24.6 ,12.6

סין

19 ימים - כולל שייט 
בנהר היאנגצה
5.9 ,18.7 ,28.5

יפן 
כולל שייט באוניית קרוז

15 יום- 17.5, 6.6
18 יום- 8.8 ⋅ 19 ימים- 18.7 
20 יום- 28.7 )בעונת הפסטיבלים(
15 ימים- 12.9 - לגיל השלישי

בורגונדי ופרובנס

שייט בנהרות הרון והסון
8 ימים - 1.6, 21.7, 4.8, 1.9

9 ימים - לגיל השלישי - 23.8

סמינר מטייל במוסקבה 
וסנט. פטרסבורג

11/12 ימים - כולל 6/7 לילות 
שייט בספינת נהר

8.6, 14.7 )לגיל השלישי(

האיים האזוריים

12 ימים • סן מיגל - פאיאל - 
פיקו - טרסייריה - פלורש - קורבו

19.9 ,12.8 ,10.7 ,5.5

צפון איטליה ושוויץ

9 ימים - לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

29.9 ,4.9 ,2.8 ,18.7 ,16.6 ,24.5

שוויץ

9 ימים • לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

5.9 ,14.8 ,17.7 ,23.6

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי

13 ימים • כולל מונטנגרו, איי יוון, 
צפון איטליה ו-7 לילות קרוז

27.9 ,2.8 ,5.7 ,7.6 ,17.5

קרוז מאורגן בים הבלטי

11/12 ימים - סקנדינביה, רוסיה, אסטוניה
 ,13.7 ,4.7 ,25.6 ,1.6 ,24.5

17.8 ,8.8 ,30.7 ,21.7

שייט לאיסלנד 
והאיים הבריטיים

13/15 ימים - כולל 12 לילות
 קרוז באוניית פאר
14.8 ,12.8 ,18.7

אוצרות הדנובה 
ופראג

16 ימים - גרמניה, אוסטריה, 
הונגריה, סרביה, רומניה, בולגריה, 

סלובקיה 7.7

הרי הרוקיס ואלסקה

21 ימים - כולל 7 לילות שייט 
באוניית פאר 27.7

האיים הקנריים

9 ימים - גן עדן באוקיינוס האטלנטי 
14.5, 3.6 )קורפוס קריסטי(

חוגגים פסח 
בשייט קסום בנהר הסיין

8 ימים 
מפריז לנורמנדי בספינת נהר

21.4

שירת הדנובה 
הכחולה

שייט נהרות בניחוח נוסטלגי עם 
הזמרת רקליה

8 ימים - 5.5 • 9 ימים - 23.5

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה
13 ימים מאירופה אל 
איי האוקיינוס האטלנטי

5.6

סמינר שייט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

8/9 ימים • כולל הופעת סולני 
האופרטה של בודפשט

25.8 ,31.7 ,3.7

פורטוגל ושייט 
בנהר הדואורו

כולל 7 לילות שייט בספינת נהר
9 ימים - 21.7

11 ימים - כולל ליסבון - 28.6

חוגגים פסח בנהרות הריין, 
המיין והדנובה

9 ימים - מאמסטרדם לנירנברג 
בספינת נהר

28.4

הפיורדים הנורבגיים

10 ימים - 16.5, 5.8, 20.8
9 ימים - 2.7, 23.7, 30.7, 28.8
10 ימים - לגיל השלישי - 25.8

חוגגים פסח בפראג 
והדנובה הכחולה

9 ימים - שייט בספינת נהר
אל בירות הדנובה

25.4

שייט בנהר הדנובה

9 ימים - אוסטריה, הונגריה, 
סלובקיה, גרמניה

30.5

שייט בנהר הסיין

8 ימים 
 מפריז לנורמנדי בספינת נהר 

26.8 ,30.7 ,4.6

קרוז למערב הים התיכון 
והאיים הבלאריים

10-12 ימים - באוניה החדשה 
Harmony of the Seas והגדולה בעולם
13.10 ,30.9 ,9.9 ,18.8 ,15.7 ,17.6

חבל זלצבורג והרי 
הדולומיטים

10 ימים - לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

28.8 ,10.7 ,26.6 ,19.6
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שייט אל בירות הדנובה 
ושערי הברזל

10 ימים • אוסטריה, סלובקיה, 
הונגריה, קרואטיה, סרביה

22.6

בשביל הזהב
טיולי איכות חובקי עולם

מדריך ישראלי צמוד • סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול מנתב"ג לבתי הנוסעים
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חוגגים פסח בנהרות 
הריין והמוזל

10 ימים - כולל ביקור בתערוכת 
פרחי הצבעונים בקוקנהוף

15.4

קרוז מאורגן 
לאיים הבריטיים

15 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

11.8 ,31.7 ,18.7 ,24.6 ,12.6

סין

19 ימים - כולל שייט 
בנהר היאנגצה
5.9 ,18.7 ,28.5

יפן 
כולל שייט באוניית קרוז

15 יום- 17.5, 6.6
18 יום- 8.8 ⋅ 19 ימים- 18.7 
20 יום- 28.7 )בעונת הפסטיבלים(
15 ימים- 12.9 - לגיל השלישי

בורגונדי ופרובנס

שייט בנהרות הרון והסון
8 ימים - 1.6, 21.7, 4.8, 1.9

9 ימים - לגיל השלישי - 23.8

סמינר מטייל במוסקבה 
וסנט. פטרסבורג

11/12 ימים - כולל 6/7 לילות 
שייט בספינת נהר

8.6, 14.7 )לגיל השלישי(

האיים האזוריים

12 ימים • סן מיגל - פאיאל - 
פיקו - טרסייריה - פלורש - קורבו

19.9 ,12.8 ,10.7 ,5.5

צפון איטליה ושוויץ

9 ימים - לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

29.9 ,4.9 ,2.8 ,18.7 ,16.6 ,24.5

שוויץ

9 ימים • לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

5.9 ,14.8 ,17.7 ,23.6

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי

13 ימים • כולל מונטנגרו, איי יוון, 
צפון איטליה ו-7 לילות קרוז

27.9 ,2.8 ,5.7 ,7.6 ,17.5

קרוז מאורגן בים הבלטי

11/12 ימים - סקנדינביה, רוסיה, אסטוניה
 ,13.7 ,4.7 ,25.6 ,1.6 ,24.5

17.8 ,8.8 ,30.7 ,21.7

שייט לאיסלנד 
והאיים הבריטיים

13/15 ימים - כולל 12 לילות
 קרוז באוניית פאר
14.8 ,12.8 ,18.7

אוצרות הדנובה 
ופראג

16 ימים - גרמניה, אוסטריה, 
הונגריה, סרביה, רומניה, בולגריה, 

סלובקיה 7.7

הרי הרוקיס ואלסקה

21 ימים - כולל 7 לילות שייט 
באוניית פאר 27.7

האיים הקנריים

9 ימים - גן עדן באוקיינוס האטלנטי 
14.5, 3.6 )קורפוס קריסטי(

חוגגים פסח 
בשייט קסום בנהר הסיין

8 ימים 
מפריז לנורמנדי בספינת נהר

21.4

שירת הדנובה 
הכחולה

שייט נהרות בניחוח נוסטלגי עם 
הזמרת רקליה

8 ימים - 5.5 • 9 ימים - 23.5

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה
13 ימים מאירופה אל 
איי האוקיינוס האטלנטי

5.6

סמינר שייט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

8/9 ימים • כולל הופעת סולני 
האופרטה של בודפשט

25.8 ,31.7 ,3.7

פורטוגל ושייט 
בנהר הדואורו

כולל 7 לילות שייט בספינת נהר
9 ימים - 21.7

11 ימים - כולל ליסבון - 28.6

חוגגים פסח בנהרות הריין, 
המיין והדנובה

9 ימים - מאמסטרדם לנירנברג 
בספינת נהר

28.4

הפיורדים הנורבגיים

10 ימים - 16.5, 5.8, 20.8
9 ימים - 2.7, 23.7, 30.7, 28.8
10 ימים - לגיל השלישי - 25.8

חוגגים פסח בפראג 
והדנובה הכחולה

9 ימים - שייט בספינת נהר
אל בירות הדנובה

25.4

שייט בנהר הדנובה

9 ימים - אוסטריה, הונגריה, 
סלובקיה, גרמניה

30.5

שייט בנהר הסיין

8 ימים 
 מפריז לנורמנדי בספינת נהר 

26.8 ,30.7 ,4.6

קרוז למערב הים התיכון 
והאיים הבלאריים

10-12 ימים - באוניה החדשה 
Harmony of the Seas והגדולה בעולם
13.10 ,30.9 ,9.9 ,18.8 ,15.7 ,17.6

חבל זלצבורג והרי 
הדולומיטים

10 ימים - לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

28.8 ,10.7 ,26.6 ,19.6

 www.cruise.co.il • 03-5651101 :לפרטים נוספים

שייט אל בירות הדנובה 
ושערי הברזל

10 ימים • אוסטריה, סלובקיה, 
הונגריה, קרואטיה, סרביה

22.6

בשביל הזהב
טיולי איכות חובקי עולם

מדריך ישראלי צמוד • סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול מנתב"ג לבתי הנוסעים
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"היד  במונח  אחת  לא  נתקל  הממוצע  הברידג'  תלמיד 
שני  מבין  מי  לזהות  כיצד  מסביר  זה  מאמר  המסוכנת". 
היריבים הוא "היד המסוכנת". שימו לב: לא תמיד מדובר 

ביריב בעל היד החזקה יותר.

ונניח  בדרום,  ידכם  זו  ההכרזה.  בשלב  כרגיל  נתחיל 
שאתם המחלק. מה עליכם לעשות?

♠
♥
♦
♣

KQ9654
3
K85
KT7

West North East South

?

תשובה: עליכם לפתוח בהכרזה של ♠1. אמנם בידכם 
11 נקודות גבוהות בלבד, אבל קיים כלל חשוב הנקרא 
"חוק ה-20", אשר מתיר לכם לפתוח כאשר סכום מספר 
הארוכות  הסדרות  בשתי  הקלפים  ומספר  הנקודות 

ביותר הינו 20 או יותר. כאן 11+6+3=20.

אמנם "חוק ה-20" אינו מחייב אתכם לפתוח, אולם כאן 
מדובר ביד טובה עם שישייה בסדרת המייג'ור הבכירה. 
פעם שהדבר  בכל  למכרז  להיכנס  לנו  חשוב  כזו  יד  עם 

אפשרי.

דרך אחרת להבין שיד זו מתאימה לפתיחה היא באמצעות 
הוספת נקודות אורך עבור סדרה בת 6 קלפים הכוללת 

.)A/K/Q( 2 מתוך 3 המכובדים הבכירים

מדוע לא להשתמש בפתיחה חלשה של ♠2?

עם  נקודות   10 עד  כ-6  מוגדרת   2♠ פתיחה חלשה של 
שישייה במייג'ור. כך יבין זאת השותף. ידכם חזקה מדי 
יש  ונמצאת מחוץ לטווח הנקודות הזה. אם תפתחו ♠2 
מלא  משחק  ויחמיץ   Pass-ב יסתפק  ששותפכם  חשש 

ניתן לביצוע.

המחלק,  הוא  היושב משמאלכם  מערב  דווקא  במציאות 
מהי   .)Double( מכפיל  שותפכם   .1♥ פותח  והוא 

משמעות הכרזתו?

)Takeout Double( המתאר  מוציא  כפל  זהו  תשובה: 
3 קלפים לפחות בכל אחת מהסדרות  נקודות עם   +12
שלא הוכרזו, או לחילופין 18+ נקודות עם חלוקה כלשהי 

)"כפל גדול"(.

לכפל  לענות  ועליכם   ,Pass-ב בחר  במזרח  יריבכם 
המוציא של שותפכם:

♠
♥
♦
♣

KQ9654
3
K85
KT7

West North East South

1♥ Dbl Pass ?

היד המסוכנת

רם סופר

april.indd   6 21.3.2016 г.   11:30:50 ч.
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מה תכריזו כעת?

תשובה: עליכם להכריז משחק מלא ♠4. 

 +3 עם  נקודות   +12 לו  שיש  ברור  השותף  מהכרזת 
קלפים בספייד.

הייתם   .1♠ זו  ביד  פותחים  שהייתם  לעצמכם  תארו 
והתאמה  פתיחה  מול  פתיחה  המחזיק  משותף  מצפים 

בספייד להכריז משחק מלא ♠4.

מכאן נובע שחובה עליכם להגיע למשחק המלא ב-♠ גם 
כאשר יריבכם משמאל פתח ♥1. אדרבה, אתם מחזיקים 
לחתוך  להניח שתוכלו  וסביר  היריב  בסדרת  בודד  קלף 

לפחות חלק מהקלפים הבכירים שלו בסדרה זו.

אולי עדיף להכריז ♠1 בלבד, בציפייה שהשותף יכריז 
?4♠

זו תהיה טעות קשה. מדוע? על פי כללי הכפל המוציא 
נקודות.   0 בידכם  אם  גם  לשותף  לענות  עליכם  חובה 
המינימלי  בגובה  מוציא  לכפל  תשובה  כי  נובע  מכאן 
כזו  תשובה  לאחר  נקודות(.   0-8( חלשה  יד  מתארת 
נקודות   12-14 עם  בפרט,  מאוד.  זהיר  יהיה  שותפכם 
בלבד הוא צריך כמעט תמיד להכריז Pass על תשובת 

השותף בגובה המינימלי.

יודעים  אתם  השותף  של  הכפל  לאחר  אחרות,  במלים 
שיש משחק מלא, אבל השותף עדיין אינו יודע זאת. אל 
שיודע  מי  בשבילכם.  העבודה  את  לעשות  ממנו  תצפו 
בהזדמנות  אותו  להכריז  צריך  מלא,  משחק  שיש 

הראשונה.

שימו לב: כאשר אתם מצרפים ל-12 הנקודות שהבטיח 
נקודות  את  שלכם  הגבוהות  הנקודות  ול-11  צפון 
החלוקה עבור קוצר ב-♥ ועבור התאמה משודרגת של 
9-10 קלפים בשליט, אתם מגיעים בקלות ל-25 הנקודות 

הדרושות להכרזת משחק מלא ואף ליותר.

Pass, מערב  הכרזתכם ♠4 מסיימת את המכרז. כולם 
מוביל ב-K♥ )ראש רצף( והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

AT82
A7
752
AJ95

♠
♥
♦
♣

KQ9654
3
K85
KT7

♥K :חוזה ♠4; קלף ההובלה

West North East South

1♥ Dbl Pass 4♠

Pass Pass Pass

תכננו את המשחק! האם קיימת דרך לבצע את החוזה 
בוודאות?

תשובה: ישנן שתי שיטות אפשריות לתכנון משחק עם 
שליט. 

שליט.  ללא  במשחק  כמו  לקיחות  ספירת  היא  האחת 
ו-2  בהארט   1 בספייד,   6 בטוחות:  לקיחות   9 לכם  יש 

בקלאב.

 K-ה לכיוון   ♦ הן:  עשירית  לקיחה  להשיג  האפשרויות 
בתקווה )קלושה מאוד לנוכח ההכרזה( ש-A♦ במזרח או 
עקיפה נגד ה-Q♣ )אשר יכולה להתבצע בשני הכיוונים(.

ברור שעדיף לחפש את הלקיחה העשירית בסדרת ה-♣. 
חשוב מאוד לשים לב שגם אם נפסיד עקיפה ב-♣, עדיין 
 ,♣T-וה ♣J-תתפתח לקיחה שלישית בסדרה בעזרת ה

וזו אמורה להיות הלקיחה העשירית שלנו.

החיסרון בשיטת ספירת הלקיחות הוא ששיטה זו אינה 
מזהה מצבים שבהם המגנים עלולים להשיג 4 לקיחות 

בטרם נשיג את 10 הלקיחות הדרושות לנו.

שימוש בשיטת ספירת המפסידים מגלה לנו כי ישנם 3 
מפסידים פוטנציאליים בדיאמונד ו-1 בקלאב. 

april.indd   7 21.3.2016 г.   11:30:52 ч.
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מהירות  לקיחות  ב-3  לזכות  יכולה  ההגנה  זאת,  עם 
בדיאמונד אך ורק אם מזרח יקבל את ההובלה. כל עוד 
יימסרו לקיחות למערב, הוא לא יוכל לסכן אותנו בסדרת 

הדיאמונד.

במלים אחרות, מזרח הוא היד המסוכנת, וזאת דווקא 
משום ששותפו מחזיק כנראה את קלפי ה-♦ הבכירים. 

שמסירת  להבין  כדי  המלאה  בחלוקה  כעת  נתבונן 
ההובלה לידי מזרח מסכנת את ביצוע החוזה.

 ♠
♥
♦
♣

AT82
A7
752
AJ95

 

♠
♥
♦
♣

J
KQJ942
AQ4
863

♠
♥
♦
♣

73
9865
JT96
Q42

 ♠
♥
♦
♣

KQ9654
3
K85
KT7

 

 ♥A-המשחק ב-3 הלקיחות הראשונות שגרתי: זכייה ב
ומשיכת שליטים בשני סיבובים.

לתוצאות  יובילו  אשר  משחק,  דרכי  שתי  ישנן  כעת 
מנוגדות:

היד  לכיוון  לעקיפה   ♣T-ה והרצת  מהיד   ♣K )א( 
המסוכנת. במערך הקלפים הנתון צפוי לדרך משחק זו 
כישלון חרוץ: מזרח זוכה ב-Q♣, מוביל J♦ וכעת אין שום 

דרך למנוע הפסד 3 לקיחות בדיאמונד.

)ב( סיום משיכת השליטים בדומם והובלת 5♣ משם. אם 
.♣T-מזרח משחק קלף נמוך, עוקפים עם ה

במערך הנתון דרך משחק זו מובילה ל-4 לקיחות בקלאב 
ולביצוע החוזה ♠4 עם לקיחה עודפת.

להצלחה  מובילה  הייתה  זו  משחק  דרך  זאת,  עם  יחד 
גם אילו ה-Q♣ הייתה אצל מערב, שכן לאחר הזכייה 
כך  מוצלחת,  בצורה   ♦ להוביל  יכול  אינו  מערב   ♣Q-ב
שלכרוז יהיה זמן בהמשך להשליך מפסיד אחד ב-♦ על 

ה-♣ הרביעי בדומם ולבצע את החוזה.

דגש: עקיפה דו-צדדית אינה בהכרח "ניחוש". לעתים 
הקלף  את  מחזיק  מי  מההכרזה  עבים  רמזים  ישנם 
הבכיר החסר )ראה דוגמה במאמר שהתפרסם בירחון 
אחרת  בסדרה  המצב  ולעתים   ,)2016 מרץ  הקודם, 
את  ומכתיב  מסוכנת"  ל"יד  המגנים  אחד  את  הופך 
כיוון העקיפה. המטרה היא תמיד שהיד המסוכנת לא 

תוכל לקבל את ההובלה.
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מחיר למארז "הברידג' המודרני" הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספרים שיגרמו לכם להבין

ויקלו עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
היד  להערכת  מתקדמים  כלים  המכרז   של  הזהב  כללי   
קצב  קביעת  והמשיב   הפותח  הכרזות  מאחורי  ההיגיון   

ההכרזה הנכון  בחירת הקפטן של המכרז

ספריו של גלעד אופיר, רב 
אמן בינלאומי ומרצה בכיר

חומר תיאורטי מקיף בשילוב 
מאות דוגמאות להבנה מעמיקה

ספר נפרד של תרגילים 
ופתרונות לכל פרק ופרק

נספח טבלאות מלא וסיכומים 
לכל פרק ותת פרק

פרק דוגמאות מסכמות כולל 
ניתוח מפורט של משחק היד

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות

בין נושאי הספר:

 גישה נכונה למשחק ההגנה

 ההיגיון מאחורי בחירת קלף ההובלה

 סקירת שיטות הובלה מיוחדות

 המשחק הנכון ביד השנייה והשלישית

 סימונים - עידוד, ספירה והעדפת סדרה

 הסקת מסקנות מפעולות היריבים

 ניהול הגנה מתקדם

בקרוב בסדרת
מאחורי ההיגיון -

משחק ההגנה!

מחיר מיוחד למזמינים מראש את מארז ההגנה - 110 ש"ח בלבד (אספקה עד חודש יולי)
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כאשר היריב מצד ימין פותח בסדרה, ובידנו 12-16 נקודות 
בסדרות  שלישיות  ולפחות  הפותח  בסדרת  קוצר  עם 
האחרות, נכריז כפל מוציא על מנת לאפשר לשותף לבחור 

באיזו סדרה ובאיזה גובה לשחק.

שבה  הסדרה  את  להכריז  צריך  המוציא  לכפל  המשיב 
כוחו כבר בתשובתו  וגם להראות את  הוא מעוניין לשחק 

הראשונה.

)א( תשובות בסדרה 

יכריז את סדרתו  נקודות, המשיב לכפל המוציא   0-8 עם 
את  יכריז  הוא  נקודות   9-11 עם  ביותר;  הנמוך  בגובה 
נקודות באפשרותו לקפוץ מיד   +12 סדרתו בקפיצה; עם 
למשחק מלא עם חמישייה במייג'ור או להכריז את סדרת 

היריב במטרה למצוא התאמה 4-4 במייג'ור.

דוגמאות

)1(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

32
KJ72
Q9632
42

פותח שותף משיב אנחנו

1♣ Dbl Pass 1♥

עלינו  ביותר.  הארוכה  הסדרה  את  להראות  חובה  אין 
לבחור היכן לשחק, ונעדיף מייג'ור על פני מינור. ההכרזה 

♥1 מתארת 0-8 נקודות.

)2(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

32
Q865
9832
T63

פותח שותף משיב אנחנו

3♠ Dbl Pass 4♥

3, הכפל של  בגובה  היריבים  גם לאחר פתיחת מנע של 
השותף מחייב אותנו להכריז, משום שהוא מראה נקודות 
ולא אורך בשליט )הכפל אינו מעניש(. שותפנו לקח בחשבון 

שההכרזה מגיעה אלינו בגובה 4.

)3(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

KQ54
32
76
A8642

פותח שותף משיב אנחנו

1♣ Dbl Pass 2♠

הכרזת ♠1 מתארת במצב זה 0-8 נקודות. אנו נקפוץ ל-♠2 
כדי להראות 9-11 נקודות.

הכרז ומשול

Takeout Double-תשובות ל
אילנה לונשטיין

april.indd   10 21.3.2016 г.   11:30:59 ч.
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11

)4(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

QJ987
A632
4
765

פותח שותף משיב אנחנו

2♥ Dbl Pass 3♠

לנו חמישייה  ויש  הואיל  גבוהות, אך  נקודות   7 רק  בידנו 
זו )הכפל  יודעים שלשותף התאמה בסדרה  ואנו  בספייד 
שלו מחייב קוצר בהארט ו-3-4 קלפים בסדרות האחרות(, 

ידנו שווה 10 נקודות, ולכן נקפוץ ל-♠3.

זו  שהכרזה  בחשבון  ייקח  השותף  בלבד,   2♠ נכריז  אם 
שנחמיץ  ייתכן  ובהחלט  נקודות,   0 עם  להתבצע  יכולה 

משחק מלא.

)5(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

A63
KQ964
A83
32

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 4♥

לנו  ויש  הואיל   .12 לפחות  ולשותף  נקודות   13 בידנו 
חמישייה ב-♥ אנו יודעים שיש התאמה – לכן נקפוץ מיד 

ל-♥4.

)6(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

KQ63
AJ92
A53
42

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 2♦

בידנו 14 נקודות מול 12 לפחות של השותף. אנו מעוניינים 
להגיע למשחק מלא ב-♥ או ב-♠. לשם כך נבחר בהכרזת 
איזו  ומבררת  כוח  המתארת  היריב(  )סדרת  קיו-ביד 
רביעייה יש לשותף. אם השותף יכריז ♥2 – נעלה ל-♥4, 
ועל ♠2 נכריז ♠4. אם לשותף שתי רביעיות במייג'ורים, אין 

זה משנה באיזו סדרה נשחק.

)ב( תשובות ללא שליט

הכרזת NT בתשובה לכפל מוציא מבטיחה חלוקה מאוזנת 
עם עוצר בסדרת הפותח ושוללת רביעיות בסדרות מייג'ור.

הכרזת 1NT מתארת 7-10 נקודות, 2NT מתארת 11-12 
נקודות ו-3NT מתארת 13-15 נקודות.

דוגמאות

)7(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

62
Q93
KJ42
A863

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 1NT

אין ספק שנעדיף חוזה ללא שליט על פני חוזה בקלאב ללא 
חובה   NT להכריז כדי  קלפים.   8 של  מובטחת  התאמה 
חייבים  איננו  בלבד.  הפותח  בסדרת  עוצר  בידנו  שיהיה 
השותף  האחרות  בסדרות  הרי   – הסדרות  בכל  עוצרים 
 7-10 לשותף  מראה   1NT ההכרזה  וכוח.  אורך  הבטיח 

נקודות.

)8(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

Q4
AJ32
KQ83
J54

פותח שותף משיב אנחנו

1♥ Dbl Pass 3NT

april.indd   11 21.3.2016 г.   11:31:00 ч.
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עם 13 נקודות אנו צריכים להיות במשחק מלא מול 12+ 
שהבטיח השותף. נכריז 3NT עם חלוקה מאוזנת ועוצרים 

בהארט.

)9( 

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

754
Q32
9763
J42

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 1♥

לא ניתן להכריז 1NT בתשובה לכפל מוציא עם 3 נקודות 
לענות  חובתנו  שני,  מצד  ב-♦(.  עוצר  ללא  )ועוד  בלבד 
סדרתנו  את  להראות  הוא  לעשות  שנוכל  וכל  לשותף 
 1♥ נכריז  האפשרי.  ביותר  הנמוך  בגובה  ביותר  הטובה 

ונקווה ששותפנו לא יעלה את ההכרזה גבוה יותר.

Pass  )ג(

עוד  כל  נקודות,   0 עם  גם  להשיב  עלינו  חובה  כאמור, 
המוציא של השותף.  הכפל  לאחר   Pass הכריז  המשיב 
יהפוך  אשר   ,Pass להכריז  לנו  מותר  אחד  במקרה  רק 
כאשר   – מעניש  לכפל  השותף  של  המוציא  הכפל  את 
בידנו חמישייה )לפחות( טובה מאוד בסדרת הפותח ואנו 

בטוחים שהחוזה של הפותח ייכשל.

דוגמאות

)10(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

32
T4
A753
KQJT8

פותח שותף משיב אנחנו

1♣ Dbl Pass Pass

5 לקיחות בטוחות בהגנה נגד ♣1. עדיף להכשיל  בידנו 
)הכרזה   2♦ להכריז  מאשר   1♣ בחוזה  הפותח  את 
המתארת 9-11 נקודות(. אם נפיל ♣1 פעמיים, נשיג יותר 
ממשחק חלקי מבוצע. באשר למשחק מלא, כלל אין זה 
בטוח שנוכל לבצעו. יהיה זה נבון יותר להבטיח לשותפות 

שלנו תוצאה חיובית באמצעות הפלת ♣1.

)11(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

3
KJ942
A642
J43

פותח שותף משיב אנחנו

2♥ Dbl Pass Pass

כאן החמישייה שלנו פחות טובה, אבל היריב הכריז בגובה 
יוכל לבצע  2. לשותפו אין כמעט שליטים וספק אם הוא 
נגדנו עקיפות. אנו מצפים להשיג 4 לקיחות נגד ♥2 מוכפל 
מידנו ועוד 2-3 לקיחות מידו של השותף שהראה פתיחה.

)12(

משיב למתערב
♠
♥
♦
♣

4
J752
QT763
K64

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 1♥

הפעם החמישייה שבידנו אינה מספיק טובה וככל הנראה 
לא נוכל להכשיל את הפותח בחוזה ♦1. עדיף להכריז ♥1 

ולהראות לשותף 0-8 נקודות.

april.indd   12 21.3.2016 г.   11:31:03 ч.
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מה תכריזו כתשובה ל-Dbl בידיים הבאות?

)א( מהלך ההכרזה הוא

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass ?

יד א1

♠
♥
♦
♣

J752
42
75
K9632

יד א2

♠
♥
♦
♣

4
KT83
AQT832
42

יד א3

♠
♥
♦
♣

J3
KQ63
A542
K64

)ב( מהלך ההכרזה הוא

פותח שותף משיב אנחנו

1♥ Dbl Pass ?

יד ב1

♠
♥
♦
♣

A7632
432
KQJ4
5

יד ב2

♠
♥
♦
♣

43
KQ32
A84
QT94

יד ב3

♠
♥
♦
♣

432
KT83
83
Q942

תשובות בעמוד 14

תרגול הכרזות – תשובות לכפל מוציא
אילנה לונשטיין

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח

april.indd   13 21.3.2016 г.   11:31:04 ч.
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תרגול הכרזות – פתרונות מעמוד 13
אילנה לונשטיין

)א1( ♠1
הכרזה זו מתארת 0-8 נקודות. עדיף להראות מייג'ור על פני מינור. גם הכרזת ♣2 תתאר 0-8 נקודות, אך נעדיף עם 

מעט נקודות להישאר בגובה 1.

Pass )2א(
עם שישייה מצוינת ב-♦ יש סיכוי טוב להפיל את היריבים פעמים רבות. על כן נהפוך את הכפל המוציא לכפל מעניש 

.Pass באמצעות

)א3( ♦2
הכרזת קיו-ביד. נראה לשותף שיש לנו כוח למשחק מלא ונברר אילו רביעיות בידו. אם יכריז ♥2 – נעלה ל-♥4, בעוד 

.3NT אם יכריז ♠2 – נכריז

)ב1( ♠4
אמנם בידנו רק 10 נקודות, אבל עם חמישייה בספייד )כאשר לשותף 3-4 קלפים בסדרה( וסינגלטון בקלאב, ידנו שווה 

13 נקודות ולכן נקפוץ למשחק מלא.

2NT )2ב(
ארבעת ההארטים אינם מספיק טובים כדי להעניש את היריבים. במקום זה נכריז 2NT כדי להראות לשותף חלוקה 

מאוזנת עם עוצר בהארט ו- 11-12 נקודות. הכרזה זו שוללת רביעייה בספייד.

)ב3( ♣2
 5 נקודות אינן מספיקות כדי להכריז 1NT )הכרזה זו מתארת 7-10 נקודות(. ההכרזה ♣2 מראה לשותף 0-8 נקודות 

ושוללת רביעייה בספייד.

3מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70 א, טל. 6417469/70 כון דן, ת ק 7, ש סנצ ם החדש ברח ד ב ועדון אב

פרטים והרשמה:
מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א | טל. 03-6417469/70

אפריל באביבים

כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא ולשחק, ויש לכם סיכוי לזכות!
כל התחרויות עם חלוקות ידיים מוכנות, שימוש בברידג' מייט, גביעים לזוכים במצטבר החודשי.

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג‘ אביבים
יום ה‘ יום ד‘ יום ג‘ יום ב' יום א'

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

משחק מודרך
10:00-12:30

עמליה הכרמלי

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

תחרות מודרכת
09:30-12:00

עמליה הכרמלי בוקר
קורס מתחילים

10:00-12:30
מאור לידרמן

קורס קונבנציות
16:30-18:30

אסף לנגי

מודרך למנוסים
17:30-19:30

יובל לובינסקי

משחק מודרך
18:00-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
16:30-19:00
ללה קושניר

אחה"צ

משחק מודרך
20:30-22:30

יובל לובינסקי

קורס מתחילים
20:00-22:30
מאור לידרמן

ערב

תחרויות במועדון ברידג‘ אביבים
יום שבת יום ו‘ יום ה‘ יום ד‘ יום ג‘ יום ב' יום א'

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

היכונו לפתיחת קורס מתחילים
מחזור א' – קורס בוקר - בהדרכת אפרת אורן

תחילת קורס ב- 18/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ד' בין השעות 10:00-12:30

מחזור ב' – קורס אחה"צ - בהדרכת יובל לובינסקי
תחילת הקורס ב- 19/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ה' בין השעות 17:30-20:00

20 מפגשים שבועיים | מחיר הקורס 250 ₪ לחודש | פרטים נוספים במשרד ביה"ס - 03-6417470

april.indd   14 21.3.2016 г.   11:31:07 ч.



3מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70 א, טל. 6417469/70 כון דן, ת ק 7, ש סנצ ם החדש ברח ד ב ועדון אב

פרטים והרשמה:
מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א | טל. 03-6417469/70

אפריל באביבים

כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא ולשחק, ויש לכם סיכוי לזכות!
כל התחרויות עם חלוקות ידיים מוכנות, שימוש בברידג' מייט, גביעים לזוכים במצטבר החודשי.

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג‘ אביבים
יום ה‘ יום ד‘ יום ג‘ יום ב' יום א'

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

משחק מודרך
10:00-12:30

עמליה הכרמלי

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

תחרות מודרכת
09:30-12:00

עמליה הכרמלי בוקר
קורס מתחילים

10:00-12:30
מאור לידרמן

קורס קונבנציות
16:30-18:30

אסף לנגי

מודרך למנוסים
17:30-19:30

יובל לובינסקי

משחק מודרך
18:00-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
16:30-19:00
ללה קושניר

אחה"צ

משחק מודרך
20:30-22:30

יובל לובינסקי

קורס מתחילים
20:00-22:30
מאור לידרמן

ערב

תחרויות במועדון ברידג‘ אביבים
יום שבת יום ו‘ יום ה‘ יום ד‘ יום ג‘ יום ב' יום א'

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

היכונו לפתיחת קורס מתחילים
מחזור א' – קורס בוקר - בהדרכת אפרת אורן

תחילת קורס ב- 18/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ד' בין השעות 10:00-12:30

מחזור ב' – קורס אחה"צ - בהדרכת יובל לובינסקי
תחילת הקורס ב- 19/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ה' בין השעות 17:30-20:00

20 מפגשים שבועיים | מחיר הקורס 250 ₪ לחודש | פרטים נוספים במשרד ביה"ס - 03-6417470
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סדרת מאמרים זו סוקרת כיצד יש לשחק סדרה מסוימת 
ולהכיר את  מוכנים  להיות  עלינו  נתון.  צירוף קלפים  עם 
קלפים  בצירופי  לטפל  כדי  לרשותנו  העומדים  הכלים 
קשה  התחרות  במהלך  הזמן  מגבלות  במסגרת  שונים. 
לנתח את כל המצבים, ולכן עלינו להתכונן מראש למצבים 

הנפוצים.

כחלק מקביעת תכנית המשחק שלנו נבדוק כמה לקיחות 
בטוחות יש לנו, כמה לקיחות חסרות לנו לביצוע החוזה 
כל  נסרוק את  נוספות.  לקיחות  ומה האפשרויות להשיג 
הסדרות ונחליט כיצד נשחק בכל אחת ומה יהיה הסדר 
בין הסדרות. שאלה אחרונה שנשאל את עצמנו, בטרם 
בלקיחה  עושים  מה  היא:  המשחק,  תכנית  את  נגבש 

הראשונה?

בדומם  אחד  והמלך,  האס  ובה  סדרה  ברשותנו  כאשר 
בלקיחה  נזכה  היכן  להחליט  עלינו  הסגורה,  ביד  ואחד 

הראשונה.

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

976
65
K73
KQJT3

 

♠
♥
♦
♣

K84
Q94
QJT82
84

♠
♥
♦
♣

Q532
JT73
94
A75

 ♠
♥
♦
♣

AJT
AK82
A65
962

 

West North East South

1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-Q♦ נגד החוזה 3NT. יש לנו חמש לקיחות 
בטוחות, ונוכל להגביה עוד ארבע נוספות בקלאב.

נזכה  אם  לדומם.  הכניסות  מיעוט  היא  היחידה  הבעיה 
מגן  לקלאב,  ונעבור  בדומם   ♦K עם  הראשונה  בלקיחה 
נמשיך  אם   .♣A-ה עם  הזכייה  את  יעכב  במזרח  טוב 
השלישי  בסיבוב  יזכה  מזרח  שוב.  יעכב  הוא  בסדרה 
ולזכות  לשם  לעבור  כדי  בדומם  כניסות  לנו  אין  וכעת 
בשתי הלקיחות שהגבהנו. הפתרון לבעיה זו הוא לזכות 
את  ולשמור  הסגורה  ביד   ♦A-ה עם  הראשונה  בלקיחה 
וההגנה תקשה עלינו עם  ה-K♦ ככניסה לדומם למקרה 

עיכוב בקלאב.

ללקיחות  כניסות  לשמור  עלינו  שליט  עם  בחוזה  גם 
שנגביה בדומם.

Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

7654
KQ
K73
8753

 

♠
♥
♦
♣

K3
9842
QJT82
94

♠
♥
♦
♣

92
AJT763
94
A62

 ♠
♥
♦
♣

AQJT8
5
A65
KQJT

 

West North East South

1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-Q♦ נגד החוזה ♠4.

צירופי קלפים

 AK צירופים עם
)חלק ד'(

קובי שחר
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 ♠K( 'יושבת'  אינה  השליט  בסדרת  העקיפה  אם  גם 
במערב( יהיו לנו ארבע לקיחות בסדרה. לאחר שנמשוך 
את השליטים נוכל להגביה שלוש לקיחות בקלאב ואחת 
בדיאמונד  הבטוחות  הלקיחות  לשתי  ובנוסף  בהארט, 

יהיו לנו בסך הכל עשר לקיחות. 

בלקיחה  לזכות  כדי  לדומם  לכניסה  לדאוג  רק  עלינו 
עלינו  הראשונה.  בלקיחה  נמצא  שוב  הפתרון  שנגביה. 
לזכות בידנו עם A♦ ולשחק מיד 5♥ אל הדומם. ההגנה 
תזכה ב-A♥ ותמשיך בדיאמונד. כעת נזכה ב-K♦ בדומם 
יושלך  שעליה  בהארט,  שהגבהנו  בלקיחה  נזכה  ומיד 

מפסיד בדיאמונד מידנו.

כאשר אנו מתכננים את המשחק בחוזה עם שליט עלינו 
להביא בחשבון את מצב המפסידים.

Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

T94
QJ7
K73
8753

 

♠
♥
♦
♣

3
T842
QJT82
T4

♠
♥
♦
♣

K62
A963
94
J962

 ♠
♥
♦
♣

QJ875
K5
A65
AKQ

 

West North East South

1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-Q♦ נגד החוזה ♠4.

שההגנה  מפסידים  מהירים,  מפסידים  שלושה  לנו  יש 
יכולה לגבות מיד, AK♠ ו-A♥. יש לנו מפסיד נוסף איטי 
בהובלת  זו  בסדרה  תקפה  שההגנה  מכיוון  בדיאמונד. 
מהיר.  למפסיד  להפוך  עומד  האיטי  המפסיד  הפתיחה, 
בטרם נמשוך שליטים עלינו לפתור את הבעיה באמצעות 
 ♥A סדרת ההארט. לאחר שההגנה תזכה בלקיחה עם
שהוגבה  הבכירים  ההארטים  אחד  על  להשליך  נוכל 

בדומם, את המפסיד בדיאמונד.

הראשונה  בלקיחה  הזכייה  לאחר  מתגבשת:  תכניתנו 
נעבור לשחק הארט. נותרה השאלה: מה עושים בלקיחה 
 ♦K עם  לזכות  אפשר  בעיה,  אין  לכאורה  הראשונה? 
המגנים  אם  יקרה  מה  אבל   ,♥K-ה לכיוון   ♥7 ולשחק 
השני  בסיבוב  רק  בו  ויזכו  אחת  פעם   ♥A-ה את  יעכבו 
 ♥Q-ניוותר ללא כניסה מהירה לדומם כדי לנצל את ה –

להשלכת מפסיד בדיאמונד.

הפתרון, כפי שראינו גם בדוגמאות הקודמות, הוא לשמור 
 ♦A עם  הראשונה  בלקיחה  ולזכות  לדומם  הכניסה  את 

ביד הסגורה.

סיבה נוספת שבגינה עלינו לבדוק את מצב הכניסות הוא 
כאשר יש לנו חסימה בסדרה.

Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

K64
543
K73
QJT6

 

♠
♥
♦
♣

JT
J872
QJT82
98

♠
♥
♦
♣

AQ93
T9
94
75432

 ♠
♥
♦
♣

8752
AKQ6
A65
AK

 

West North East South

2NT

Pass 3NT All Pass

.3NT נגד החוזה ♦Q-מערב מוביל ב

2 בדיאמונד  )3 בהארט,  לקיחות בטוחות  לנו תשע  יש 
ו-4 בקלאב(. הבעיה היא החסימה בסדרת הקלאב. איננו 
יש  ברצף.  בסדרה  הלקיחות  ארבע  בכל  לזכות  יכולים 
ואז לעבור לדומם בסדרה אחרת   ,♣AK לשחק תחילה

.♣QJ-כדי להגיע ל

ולזכות  לדומם  עתידית  כניסה  על  לשמור  עלינו  שוב 
A♦. לאחר מכן נשחק AK♣ כדי  בהובלת הפתיחה עם 
לשחרר את החסימה בסדרה ונעבור לדומם עם K♦ כדי 
לזכות ב-QJ♣. לבסוף נזכה בשלוש הלקיחות החסרות 

.♥AKQ לנו עם
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ליד  כניסות  לשמור  הוא  כאלו  למצבים  טוב  אצבע  כלל 
החלשה יותר, אבל תמיד כדאי לנסות לדמיין את מהלך 
המשחק ולבדוק היכן באמת אנו זקוקים לכניסה בהמשך.

Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

T92
JT5
K73
J943

 

♠
♥
♦
♣

A84
A94
QJT82
86

♠
♥
♦
♣

K765
763
94
T752

 ♠
♥
♦
♣

QJ3
KQ82
A65
AKQ

 

West North East South

2NT

Pass 3NT All Pass

.3NT נגד החוזה ♦Q-מערב שוב מוביל ב

ונוכל  המינור,  בסדרות  בטוחות  לקיחות  שש  לנו  יש 
עלינו  שראינו  כפי  בהארט.  נוספות  שלוש  להגביה 
בהארט  גם  אולם  בקלאב,  החסימה  בבעיית  להתחשב 

יש בעיה אם ההגנה תעכב את ה-A♥ פעמיים.

נניח שנזכה בלקיחה עם A♦, נשחרר את החסימה ב-♣ 
תעכב  ההגנה  כאמור,  בדומם.   ♥J-ה אל   ♥2 ונשחק 
בטרם   ♥A עם  השלישי  בסיבוב  רק  ותזכה  פעמיים 
תמשיך ב-♦. כעת נוכל לזכות עם K♦ בדומם ולהמשיך 
לזכות  כדי  ליד  חזרה  כניסה  לנו  תהיה  לא  אבל   ,♣J-ב

!♥K-בלקיחה עם ה

מסתבר כי כניסה ל-J♣ בדומם מובטחת לנו באמצעות 
ה-JT♥. חסרה לנו דווקא כניסה מאוחרת ליד הסגורה. 
על כן מהלך המשחק הנכון הוא לזכות בלקיחה הראשונה 

עם K♦ בדומם!

נמשיך ב-AKQ♣ לשחרור החסימה ונעבור ל-♥. כאשר 
J♥ יזכה בלקיחה, ננצל את הכניסה לדומם כדי לגבות את 
ה-J♣. לאחר מכן נמשיך בהארט, וגם אם ההגנה תעכב 
פעם נוספת תהיה לנו כניסה להארט האחרון שבידנו עם 

ה-A♦ שאותו השכלנו לשמור בידנו בלקיחה הראשונה.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות

Best Bridge - האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il

info@bestbridge.co.il  | www.bestbridge.co.il | 053-7517570 – לסיוע ופרטים נוספים – אוריה 052-3292290 | יוסי

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".

ארגז הכלים של
הכרוז בברידג'

קובי שחר

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  

  
  

  
'

 
 

 
 

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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Best Bridge - האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il

info@bestbridge.co.il  | www.bestbridge.co.il | 053-7517570 – לסיוע ופרטים נוספים – אוריה 052-3292290 | יוסי

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".
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ספרי "ברידג' ב-60 שניות" הוא פרויקט המבקש להגיש 
החוקים,  מגוון  את  והגיונית  ממוקדת  מאורגנת,  בצורה 
הכללים והטקטיקות לתלמיד הברידג' המתחיל והמתקדם 
– כל זאת במסגרת ספרון קומפקטי וידידותי למשתמש. 

כך  כל  החשובות  דוגמאות,  כמעט  כולל  אינו  הספרון 
להוות  היא  העיקרית  ומטרתו  הברידג',  לימוד  לתהליך 
התלמיד  המבולגן,  השחקן  עבור  יעיל  ארגוני  עזר  כלי 
לצורך  דרכו.  בתחילת  הברידג'  מורה  או  המבוהל 
על  מקיף  מחקר  ערכתי  "ברידג' ב-60 שניות"  כתיבת 
נושאים רבים, בין היתר כדי להבין כיצד מלמדים אותם 
ללמידה  לגבש "סטנדרט" אחיד  ובמטרה  ובעולם  בארץ 

ולהוראה של המשחק. 

היה  הספר  בכתיבת  המרכזיים  האתגרים  אחד 
ההתייחסות לנקודות התאמה )Fit Points(. לפי המחקר 
מצאתי לפחות 6 )!( שיטות שונות ללימוד הנושא. יודגש 
כאן, כי מדובר בעיקר על עיסוק בדקויות, ואסור לשכוח כי 
נקודות חלוקה )נקודות התאמה או נקודות אורך( נועדו 
בסופו של דבר להוות "גלגלי עזר" לתלמיד, אשר בעזרת 
הניסיון וההכוונה של המורה יגבש אינטואיציה עצמאית 
בהערכת היד במכרז, בתקווה שלא יזדקק להן בעתיד. 

שלימדתי  הראשון  השיעור  אישי.  סיפור  עם  אתחיל 
טרי  טרי  היה על ספירה/הוספה של נקודות התאמה. 
ברידג'  במועדון  ללמד  והתחלתי  מהצבא  השתחררתי 
ע"ש אלי וורצל בכפר סבא. אציין כאן רק כי אלי וורצל ז"ל 
היה המורה הראשון שלי לברידג', והוא זה שהחדיר בי 
את האהבה למשחק. ילד בן 21, עמדתי מפוחד ומבוהל 
מול קהל של כ-60 איש )שיהפכו בעתיד להיות מעריצים 
אשר  מאיימים(  בעיקר  לי  נראו  הם  זה  בשלב  שלי, אך 
באו לשמוע הרצאה מפי עולל. מרוב התרגשות איני זוכר 
דבר, למעט פרפרזה של מה שלימדתי )לפני יותר מ- 10 

שנים(:

גם  לשקלל  יש  השותף  עם  התאמה  מציאת  "לאחר 
נקודות התאמה: עבור חוסר יש להוסיף 5 נקודות; עבור 
מעבר  קלף  כל  עבור  נקודות;   3 להוסיף  יש  בודד  קלף 
להתאמה הבסיסית )8( יש להוסיף נקודה; עבור חלוקה 

של 4333 יש להחסיר נקודה"

מבוא לנקודות התאמה

נקודות התאמה הן ביטוי לכוח החיתוך של שתי הידיים 
במשחק עם שליט. לפיכך, הכלל החשוב ביותר לתוספת 
הוא:  מהשחקנים  אחד  כל  ידי  על  התאמה  נקודות  של 
ניתן לשקלל נקודות התאמה אך ורק אחרי שנמצאה 
התאמה והכיוון הברור הוא משחק בשליט. הוספה של 
כשגיאה  להתברר  עלולה  עת  בטרם  התאמה  נקודות 

גדולה אם המשחק יהיה ללא שליט.

לאן נעלם הדאבלטון?

כבר בשיעור הראשון שלימדתי, החלטתי כי אין להוסיף 
הגרסאות  ברוב  )כמקובל  דאבלטון  עבור  נקודה 
ההחלטה  מאחורי  ההיגיון  התאמה(.  נקודות  לספירת 
 הזו היה שידיים רגילות מכילות בדרך כלל דאבלטון )הרי

4-4-3-2 ו- 5-3-3-2 הן שתי החלוקות השכיחות ביותר 
בברידג', ומהוות יחד כ-37% מכלל הידיים!(. לפיכך, אין 
החלטתי  הנורמלי.  המצב  על  נקודה  להוסיף  סביר  זה 
דווקא "לתקוף" זאת אחרת - יש להחסיר נקודה כאשר 
אין דאבלטון, ללא כוח חיתוך כלל, כלומר, בחלוקה של 

4-3-3-3 יש להחסיר נקודה!

נקודות התאמה )כתבה 
ראשונה מתוך שתיים(

אלדד גינוסר
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דוגמה:

South
♠
♥
♦
♣

K73
QJ32
A85
T54

West North East South

1♠ Pass ?

אתם בדרום, ושותפכם פתח ♠1. יד זו, למרות שיש בה 
10 נק"ג )נקודות גבוהות( תכריז ♠2 בלבד )המראה על 
מחליש  לחיתוך  אפשרות  שהיעדר  נקודות( משום   6-9

בהכרח את עוצמת היד. 

נקודה עבור כל שליט נוסף )מעבר ל- 8(

כמות השליטים היא אלמנט מכריע שחובה לשקלל אותו 
בספירת נקודות ההתאמה, וכפי שאראה בהמשך, יותר 

מפעם אחת! 

West North East South

1♦ 1♠ Pass

South A
♠
♥
♦
♣

54
A87
KQ54
T764

South B
♠
♥
♦
♣

54
A87
KQ542
T76

South C
♠
♥
♦
♣

54
A87
KQ5432
T7

של  התערבות  הכרזת  לאחר   1♦ לפתיחה  משיב  בתור 
הידיים  מן  אחת  בכל  בשותפו  לתמוך  דרום  על  מזרח, 
 1♦ לפתיחה  המשיב  עבור  המלצתי  כל,  ראשית  לעיל. 
בשיטת Better minor )המראה לפחות 3 קלפים בסדרת 
הדיאמונד(: התייחסו אל פתיחת ♦1 כאילו היא ארבעה 

קלפים! 

זאת מכיוון שההסתברות לחלוקה עם 3 דיאמונדים בלבד 
8% )חלוקה מדויקת של שתי רביעיות במייג'ור  כ-  היא 

ודאבלטון בקלאב(. 

בשלוש הידיים 9 נק"ג בלבד, לכאורה משיב חלש ותמיכה 
של ♦2. עם זאת, על המשיב לתת משקל מתאים לכמות 
השליטים בידו - בהנחה כי לשותף 4 קלפים בדאימונד: יד 
ב' תוסיף נקודת התאמה )שליט תשיעי( ויד ג' תוסיף שתי 
נקודות )שליט עשירי(. הוספת נקודות התאמה לידיים ב' 
ו- ג' תעביר את המשיב ממשיב "חלש" )6-9( שמכריז ♦2 
למשיב בינוני )10-12( שמכריז ♦3 )בשיטה הבסיסית( או 
מכריז ♠2 - קיוביד )בשיטה המתקדמת(. בעוד יד ב' היא 
מינימלית בטווח הכרזת ההזמנה, יד ג' כבר נחשבת ליד 

מקסימלית בטווח זה. 

על פי השיטה המתקדמת יותר, לאחר הכרזת התערבות 
כוח  מראה  )קיו-ביד(  המתערב  בסדרת  תשובה  הכרזת 
בעוד  השותף  של  בסדרתו  תמיכה  עם  לפחות  הזמנתי 
תמיכה בסדרת הפותח בקפיצה משמעותה דווקא הכרזת 
הפרעה )עד 6 נקודות(. שיטה זו תקפה לכל מצב תחרותי 
בתור המשיב ומומלץ לשחקנים מתקדמים להשתמש בה.

- הגרסה ה"רכה" לעומת  נקודת התאמה עבור קוצר 
ה"אגרסיבית"

להוסיף  השותפים  שני  על  התאמה  מציאת  לאחר 
נקודות עבור קוצר: קלף בודד או חוסר בסדרה. נחזור 
ובחרתי  התמתנתי  השנים  במרוצת   – האישי  לסיפורי 
ללמד גרסה "רכה" יותר של ספירת נקודות התאמה: 2 
3 נקודות עבור חוסר. גישתי  ו-  נקודות עבור קלף בודד 
ההתאמה  נקודות  שגרסת  מאחר  בצדק,  התמתנה 
בואו  מדי.  אגרסיבית  הייתה  בהתחלה  ללמד  שבחרתי 

נראה מספר דוגמאות להשוואה בין שתי הגרסאות:
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West North East South

1♦ 1♥ Pass ?

South A
♠
♥
♦
♣

JT63
KJ8
A765
43

South B
♠
♥
♦
♣

JT63
KJ8
A7652
3

South C
♠
♥
♦
♣

JT763
KJ8
A7652
-

לשותף 9-17 נקודות עם חמישה קלפים בהארט, במצב 
קיו-ביד  זה אני ממליץ למתקדמים לשחק שתשובה של 
מראה על תמיכה ויד הזמנתית לכל הפחות )11+ נקודות(.

בשלוש הדוגמאות יש 9 נק"ג. כעת נראה כיצד יש להוסיף 
נקודות התאמה לפי כל אחת מהגרסאות:

נראה כי ההבדלים אינם גדולים בין שתי השיטות, למעט 
כי  נראה  ואכן   - החוסר  עבור  נקודות  בהוספת  אולי, 

הוספה של 5 נקודות עבור חוסר היא אגרסיבית מדי!

הכרזהגרסה "אגרסיבית"גרסה "רכה"

A בשתי הגרסאות הכרזת ♥92 נקודות9 נקודותיד

B 11 נקודות יד
)2 נקודות עבור 

קלף בודד(

12 נקודות 
)3 נקודות עבור 

קלף בודד(

בשתי הגרסאות קיו-ביד, המשיב הזמנתי בלבד

C 12 נקודות יד
)3 נקודות עבור 

חוסר(

14 נקודות 
)5 נקודות עבור 

חוסר(

בשתי הגרסאות קיו-ביד, אך בעוד בגרסה "הרכה" המשיב 
הזמנתי בלבד, בזו ה"אגרסיבית" המשיב קרוב להכרזת משחק 

מלא לבדו
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התמונה אינה שלמה...

נבחן דוגמה דומה לזו הקודמת

West North East South

1♥ 1♠ Pass ?

South A
♠
♥
♦
♣

KT64
A952
32
QT2

South B
♠
♥
♦
♣

KT64
A952
2
QT32

South C
♠
♥
♦
♣

KT64
A952
-
QT732

בשלוש הדוגמאות יש 9 נק"ג. כעת נראה כיצד יש להוסיף 
נקודות התאמה לפי כל אחת מהגרסאות:

אך  הגרסאות,  שתי  בין  גדולים  אינם  ההבדלים  שוב, 
מפספסת  ה"רכה"  הגרסא  שדווקא  רושם  עושה  כאן 
C: למרות  ליד   B יד  בין  לב להבדל הקטן  משהו- שימו 
יותר,  גדול  קיים הבדל  כי  שהאינטואיציה שלנו מצביעה 

רק הגרסה ה"אגרסיבית" מביאה זאת לידי ביטוי. 

אם כן, מהי הגרסה הנכונה? ה"רכה" או ה"אגרסיבית"?

עם כל אחת מהגרסאות התמונה אינה שלמה, ולמעשה 
נראה כי שתי הגרסאות אף משלימות זו את זו. הפתרון 
כמות  לפי  קוצר  עבור  התאמה  נקודות  בספירת  נעוץ 
השליטים בידו של השחקן או במשותף. ניתן להתרשם 
הגרסה  קלפים(   3 של  )תמיכה  הראשונה  בדוגמה  כי 
 4 של  )תמיכה  השנייה  בדוגמה  אך  עדיפה,  ה"רכה" 

קלפים( דווקא הגרסה ה"אגרסיבית" עדיפה. 

שניות"  ב-60  "ברידג'  גרסת  את  אתן  ההמשך  בכתבת 
לספירת נקודות התאמה, המשלבת מודרני, פשוט ויעיל.

המשך בחודש הבא

במועדון  לרכוש  ניתן  שניות"  ב-60  "ברידג'  את 
ברידג' אביבים, רח' דיסנצ'יק 7 שיכון דן ת"א, טלפון 

.036417470

הכרזהגרסה "אגרסיבית"גרסה "רכה"

A 10 נקודותיד
)נקודה עבור השליט 

התשיעי(

10 נקודות
)נקודה עבור השליט 

התשיעי(

בשתי הגרסאות הכרזת ♠2

B 12 נקודות יד
)נקודה עבור השליט 

התשיעי, 2 נקודות 
עבור קלף בודד(

13 נקודות 
)נקודה עבור השליט 

התשיעי, 3 נקודות 
עבור קלף בודד(

בשתי הגרסאות קיו-ביד, המשיב הזמנתי בלבד

C 13 נקודות יד
)נקודה עבור השליט 

התשיעי, 3 נקודות 
עבור חוסר(

15 נקודות 
)נקודה עבור השליט 

התשיעי, 5 נקודות 
עבור חוסר(

בשתי הגרסאות קיו-ביד, אך בעוד בגרסה "הרכה" 
המשיב הזמנתי בלבד, בזו ה"אגרסיבית" המשיב קרוב 

להכרזת משחק מלא לבדו
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במאמר זה נעסוק בהגנה נגד פתיחה ♦2 מולטי המתארת 
פחות  של  כוח  עם  המייג'ור  מסדרות  באחת  שישייה 

מפתיחה.

אפשרויות  גם  תכלול   2♦ הפתיחה  הכרזת  לפעמים 
חזקות, ואז עלינו פשוט להיות קצת יותר זהירים ולהימנע 
פתח  מימין  היריב  כאשר  חלשות.  ידיים  עם  מהתערבות 
♦2 מולטי, ואנו מחזיקים כוח של פתיחה או יותר, נתייחס 
להכרזתו כאל פתיחה חלשה באחת מסדרות המייג'ור. גם 
אם קיימת אפשרות שהוא מחזיק יד מאוזנת חזקה )20+ 
נקודות(, ואם נתערב בהכרזה נסתבך קשות – הסבירות 
עלינו  סטטיסטי  משחק  הוא  שברידג'  נמוכה, ומאחר  לכך 
להתרכז במקרה הנפוץ הרבה יותר שההכרזה ♦2 תיארה 

פתיחה חלשה.

שאיננו  הוא  מולטי   2♦ נגד  בהתערבות  העיקרי  הקושי 
יודעים את סדרתו של הפותח. לכאורה עדיף לתת ליריבים 
סדרתו  תתגלה  השני  בסיבוב  אשר  עד  להכריז  להמשיך 
של הפותח ורק אז להכריז, אולם הניסיון מוכיח כי עדיף 

להתחיל את הדו-שיח עם השותף בהקדם האפשרי.

לפני  אירופה  מאליפויות  באחת  הופיעה  הבאה  החלוקה 
שנים רבות:

 ♠
♥
♦
♣

QJ82
AJ2
9
Q8543

 

♠
♥
♦
♣

KT7
7
QT8643
AT2

♠
♥
♦
♣

954
K986543
7
K9

 ♠
♥
♦
♣

A63
QT
AKJ52
J76

 

מהלך ההכרזה בשולחן:

West North East South

2♦ Pass

2♥ Pass Pass 3♦

Pass Pass Pass

במזרח ישב טרנס ריס מאנגליה, אחד "האבות" של שיטת 
המולטי.

 15 1NT עם  השחקן הנורווגי בדרום החזיק פתיחה של 
נקודות שכללו חמישייה טובה. עם יד זו מומלץ להתערב 
ב-2NT )אשר עקרונית מראה 16-19 נקודות עם חלוקה 
פאפט  )או  בסטיימן  משתמש  היה  צפון  ואז  מאוזנת(, 
עם   3NT של  הנורמלי  לחוזה  מגיע  היה  והזוג  סטיימן(, 

סיכויים סבירים לבצעו.

אבל דרום חשש להכריז 2NT בשל העובדה שאין לו עוצר 
בהארט. הוא החליט להמתין סיבוב אחד. הכרזותיהם של 
מזרח/מערב גילו כי למזרח פתיחה חלשה עם 6+ קלפים 
בהארט. כעת דרום נמנע מהכרזת NT והעדיף התערבות 

של ♦3.

לפני  אחד  סיבוב  המתין  שדרום  העובדה  כי  סבר  צפון 
לא  החליט  והוא  יחסית,  חלשה  יד  על  מעידה  שהתערב 
להמשיך את ההכרזה עם 10 נקודות ללא התאמה. החוזה 
♦3 נכשל 3 פעמים. שימו לב כי מערב לא טרח להכפיל, 
משום שהיה קל להסיק מהכרזת השותף שהחוזה הטבעי 
והנכון של היריבים הוא 3NT, ואין סיבה לגרום להם לברוח 

לחוזה זה.

המסקנות המתבקשות ממקרה זה:

• עדיף 	 התערבות,  להכרזת  טובה  מספיק  יד  עם 
בהחלט להתערב מיד ולא להמתין.

הכול על מולטי ♦2

מאמר חמישי בסדרה: הגנה נגד 
פתיחה ♦2 מולטי

רם סופר
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• הכרזת Pass בסיבוב הראשון והתערבות בסיבוב 	
הבא )אשר נכנה אותה "התערבות ביד השישית"( 
צריכה להיות מוגדרת היטב לפי הסכמי השותפות. 
כפי שנראה להלן, הכרזות אלו יתארו בדרך כלל 
ההתערבות  הכרזת  מאשר  יד  של  שונה  סוג 

המקבילה "ביד השנייה".

קושי אחר נעוץ בעובדה שסדרת המייג'ור של הפותח אינה 
ידועה, ואם המתערב יכריז את סדרת המייג'ור שלו, הוא 
מחזיק  שהיריב  בסדרה  ולשחק  למלכודת"  "ליפול  עלול 
בה 6 קלפים. מקרה כזה הוצג בכתבה הראשונה בסדרה 

ותואר כאחד היתרונות של שיטת המולטי.

על כן מומלץ בחלק מספרי הברידג' להמתין עם התערבות 
טבעית במייג'ור עד לסיבוב ההכרזה השני. לפי המלצה זו, 
התערבות של ♥2 או ♠2 מתארת יד מוגבלת של 12-17 
פתיחה  על   Takeout Double מכריזה  שהייתה  נקודות 

חלשה בסדרת המייג'ור האחרת.

חמישייה  עם  פתיחה  מחזיקים  אנו  כאשר  זאת,  עם 
במייג'ור, הסבירות שהיריב שפתח ♦2  מחזיק דווקא את 
סדרת המייג'ור שלנו היא נמוכה מאוד, ולכן רוב המומחים 
כיום מעדיפים שהכרזות של ♠2/♥2 ביד השנייה תהיינה 
ליידע את השותף בהקדם האפשרי על  טבעיות על מנת 
יעלו  בטרם  בנו  לתמוך  לו  ולאפשר  במייג'ור  החמישייה 

היריבים את ההכרזה גבוה מדי.

הגנה מומלצת נגד ♦2 מולטי ביד שנייה

West North East South

2♦ ?

Dbl = 12-15 נקודות עם חלוקה מאוזנת או 18+ נקודות 
עם חלוקה כלשהי.

♠2/♥2 = 12-17 נקודות עם 5+ קלפים בסדרה המוכרזת.

2NT = 16-19 נקודות )או 15 טובות( עם חלוקה מאוזנת. 
מסדרות  אחת  בכל  חצי-עוצר(  לפחות  )או  עוצר  רצוי 

המייג'ור.

♦3/♣3 = 12-17 נקודות עם 6+ קלפים בסדרה המוכרזת.

מאוד.  חזקה  שליט  סדרת  עם  נקודות   12-17  =  3♥/3♠
זו,  בסדרה  מהשותף  כלשהי  לתמיכה  זקוק  אינו  המכריז 

.Cuebid וכעת כל הכרזת סדרה אחרת תהיה

3NT = לשחק, בדרך כלל מבוסס על סדרת מינור ארוכה.

♦4/♣4 = יד חזקה מאוד עם חמישייה בסדרה המוכרזת 
וחמישייה באחת מסדרות המייג'ור.

♠4/♥4 = לשחק.

מולטי(  ל-♦2  תשובה  לאחר  )התערבות  הרביעית  ביד 
בכך שהסדרה המוכרזת  בעיה  קיימת  אך  דומה,  ההגנה 
על ידי המשיב ל-♦2 מולטי אינה תמיד הסדרה האמיתית 

של היריבים.

אנו עלולים להיתקל תכופות במצב שהיריב משמאל פתח 
♦2 ושותפו מימין השיב ♥2, כאשר אנו מחזיקים פתיחה 
בכפל  להשתמש  נרצה  כזה  במקרה  בהארט.  אורך  עם 
מעניש. מצד שני ישנן ידיים שבהן נרצה להשתמש בכפל 

מוציא.

אשר  דו-משמעי  בכפל  להשתמש  הוא  המומלץ  הפתרון 
יכול להיות לפעמים מעניש ולפעמים מוציא. הסיבה שזה 
עובד היא שבמצב זה היריב שפתח ♦2 חייב להראות את 
ואז  כבד(,  בעונש  מסתכן  הוא  )אחרת  האמיתית  סדרתו 
השותף שלנו יוכל לדעת לפי הקלפים שלו אם הכפל שלנו 

היה מוציא או מעניש.

לדוגמה, במהלך ההכרזה

West North East South

2♦ Pass 2♠ Dbl

Pass ?

נניח שצפון מחזיק
North

♠
♥
♦
♣

3
Q8653
A76
Q842

ממהלך המכרז נובע כי:

• למערב שישייה ב-♠ עם 6-10 נקודות.	
• למזרח אין התאמה ב-♠.	
• לדרום כפל מעניש או כפל מוציא על ♠2.	

לא  שמזרח  ומהעובדה  ב-♠  שלו  מהסינגלטון  מסיק  צפון 
הכפל  את  ומשאיר  ב-♠  ארוך  שותפו  כי  התאמה,  הראה 

לעונשין. לדרום כנראה פתיחה עם 5+ קלפי ♠ לפחות.

לו היה צפון מחזיק יד דומה עם 3 קלפי ♠, הוא היה יודע 
שלשותפו 4 קלפי ♠ לכל היותר, ולכן אין אפשרות שהכפל 
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שלו היה מעניש. במקרה זה צפון היה מכריז את סדרתו 
הארוכה )הארט(.

הגנה מומלצת נגד ♦2 מולטי ביד רביעית
West North East South

2♦ Pass 2♥ ?

קלים  שינויים  יחולו   ,2♠ היא  מזרח  של  הכרזתו  )כאשר 
בהתאם(.

Dbl = 12+ נקודות עם 5+ קלפי ♥ או כפל מוציא סטנדרטי 
על פתיחה חלשה של ♥2.

♠2 = 12-17 נקודות עם 5+ קלפים ב-♠.

2NT = 16-19 נקודות )או 15 טובות( עם חלוקה מאוזנת. 
מסדרות  אחת  בכל  חצי-עוצר(  לפחות  )או  עוצר  רצוי 

המייג'ור.

♦3/♣3 = 12-17 נקודות עם 6+ קלפים בסדרה המוכרזת.

♥3 = מבקש מהשותף להכריז 3NT עם עוצר בהארט.

נקודות עם סדרת ♠ חזקה מאוד. המכריז   12-17 = 3♠
אינו זקוק לתמיכה כלשהי מהשותף בסדרה זו, וכעת כל 

.Cuebid הכרזת סדרה אחרת תהיה

3NT = לשחק, בדרך כלל מבוסס על סדרת מינור ארוכה.

♦4/♣4 = יד חזקה מאוד עם חמישייה בסדרה המוכרזת 
וחמישייה באחת מסדרות המייג'ור.

♠4/♥4 = לשחק.

ביד השישית )כלומר התערבות בסיבוב השני לאחר שהכרזנו 
Pass על פתיחת היריב מצד ימין( רוב ההתערבויות יראו 
סוגי ידיים שונים מההתערבויות הישירות ביד השנייה. כך 
ומקבלים  אנו מנצלים את ההכרזה האיטית של היריבים 

אפשרות להראות סוגים רבים ומגוונים של ידיים.

ביד  מייג'ור  בסדרת  טבעית  התערבות  זאת,  לעומת 
השישית תתאר יד עם אורך במייג'ור שלא הייתה חזקה 
מספיק להתערב ביד השנייה. מטרתה של הכרזה כזו היא 

לרוב להילחם על החוזה החלקי.

הגנה מומלצת נגד ♦2 מולטי ביד "שישית"

West North East South

2♦ Pass 2♥ Pass

Pass ?

)ייתכן כי הכרזתו הראשונה של המשיב או הכרזתו השנייה 
בכל  מתבקשים.  שינויים  יחולו  ואז   ,2♠ יהיו  הפותח  של 
מקרה בשלב זה סדרתו של הפותח ידועה ואנו מתייחסים 

אליה(.

Dbl = 12-17 נקודות עם קוצר בסדרתו של הפותח )♥(.

♠2 = 9-11 נקודות עם 5+ קלפים ב-♠.

 )5-4 אולי  )או   5-5 נקודות,   12-17  .Unusual  =  2NT
בסדרות המינור.

♦3/♣3 = 12-17 נקודות עם 5 קלפים בסדרה המוכרזת ו- 
4+ קלפים ב-♠ )סדרת המייג'ור שהפותח אינו מחזיק בה(.

התערבויות גבוהות יותר אינן הגיוניות, משום שעם ידיים 
טובות )פרט לאלו המתוארות ברשימה לעיל( היינו צריכים 

להתערב כבר בסיבוב הראשון.

כעת יש לנו שיטה המתארת את משמעותן המדויקת של 
ההכרזות השונות לאחר שהיריבים פתחו ♦2 מולטי. כמובן 
מורכבים  מצבים  להתעורר  עשויים  ההכרזה  שבהמשך 
וסבוכים, אך רובם חורגים מעבר לגבולותיו של מאמר זה.

מוצלחת  התגוננות  המדגימות  מלאות  חלוקות  שתי  הנה 
נגד הפתיחה ♦2 מולטי.

 ♠
♥
♦
♣

T74
QJ976
K3
J4

 

♠
♥
♦
♣

AJ2
842
T954
AT83

♠
♥
♦
♣

KQ9853
T
A86
652

 ♠
♥
♦
♣

6
AK53
QJ72
KQ97
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West North East South

2♦ Pass

3♥ Pass 3♠ Dbl

Pass 4♥ Pass Pass

4♠ Dbl All Pass

לדרום 15 נקודות עם חלוקה מסוג 4441 )קוצר בספייד(. 
סוג זה של יד אינו מאפשר התערבות נוחה ביד השנייה. 
 12-15 כאל  שותפו  ליד  יתייחס  צפון  מכפיל,  דרום  אם 
נקודות מאוזנות ואז דרום עלול להיתקל בהכרזה לא רצויה 

של ♠ משותפו – ייתכן אפילו בגובה 4.

ולחכות  הראשון  בסיבוב  לשתוק  החליט  דרום  לפיכך 
סדרתו  את  יחשוף  שהפותח  לאחר  שנייה  להזדמנות 
המתארת  הפרעה  הכרזת   –  3♥ משיב  מערב  הארוכה. 
המייג'ור  מסדרות  אחת  בכל  מזמינה(  )לא  תמיכה 
מכריז  מזרח  כעת   .3 לגובה  השותף  של  הפוטנציאליות 
להתערב  סוף ההזדמנות  סוף  ניתנת  ולדרום  את סדרתו 
ב-Takeout Double. צפון משיב בהכרזת ♥4. המשחק 
המלא בהארט עתיד להיות מבוצע בקלות – צפון מפסיד 
לקיחה אחת בלבד בכל סדרה פרט לשליט – אולם מערב 
)לאחר שנודע לו מהי סדרת שותפו( מחליט להקריב ל-♠4.

יחסית  חלשה  יד  לשותפו  להראות  כדי  מכפיל  צפון  כעת 
 4♠ הסופי  החוזה   .5♥ של  הכרזה  מפני  אותו  ולהזהיר 
מוכפל ייכשל פעמיים מול הגנה נכונה, וצפון/דרום משיגים 

את התוצאה הטובה ביותר האפשרית.
 ♠

♥
♦
♣

QJ98
K2
AK6
T874

 

♠
♥
♦
♣

K2
T976
QJ9854
Q

♠
♥
♦
♣

7653
AQJ854
3
J6

 ♠
♥
♦
♣

AT4
3
T72
AK9532

 

West North East South

2♦ 3♣

Pass 3NT All Pass

מזרח מחליט לפתוח ♦2 מולטי למרות 4 הקלפים הקטנים 
בספייד )מומחים רבים ינהגו כך(.

זו בהחלט  יד  ב-♣.  טובה  נקודות עם שישייה   11 לדרום 
מידית  להכרזת התערבות  ראויה  היא  ולכן  פתיחה  שווה 

של ♣3 המתארת 12-17 נקודות עם 6+ קלפי ♣.

פותח  היה מזרח  לו  יודע מהי סדרת שותפו.  אינו  מערב 
♥2 טבעי, מערב היה תומך בו כמובן לגובה 4, אבל במצב 
העניינים הנתון מערב מעריך ששותפו מחזיק שישייה ב-♠ 

.Pass ובוחר בדרך "בטוחה" של

לצפון הכרזה קלה של 3NT עם 13 נקודות ועוצרים בכל 
הסדרות שלא הוכרזו.

 ,3-0 אינה  הקלאב  חלוקה  עוד  כל  מובטח  החוזה  ביצוע 
בדמות  בונוס  הכרוז מקבל   ♥Q-ב הובלה טבעית  ולאחר 

לקיחה עודפת.

זוהי תוצאת שיא לצפון/דרום משום שמזרח/מערב מבצעים 
 5♣ בדיוק  מבצעים  צפון/דרום   .4♥ של  חוזה  קושי  ללא 
לקיחה  עם   3NT-מ טובה  פחות  תוצאה  זו  )בטופ-בוטום 
עודפת(, והתוצאה "האופטימלית" לשני הצדדים היא ♥5 

מוכפל אשר נופל פעם אחת.

אילו דרום היה פועל בניגוד להמלצות במאמר זה ושותק 
בסיבוב הראשון בתקווה להתערב מאוחר יותר, אין ספק כי 
מזרח/מערב היו מגלים את ההתאמה ב-♥, וסביר להניח 

שהם היו גם זוכים בחוזה.
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קבוצות מעורבות

1
10:00

2
14:00

גברים / נשים
TB 

10:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות מעורבים 
 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

חד

ששני 6.6ראשון 5.6שבת 4.6שישי 3.6

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

פסטיבל הברידג' ה
6.2016 

במרכז הקונגרסים, גנ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית,
יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל (על פי התקנון).

אורחחבר התאגדותמחיר כרטיס
85 65₪ ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ 70 ₪בדלפק הפסטיבל

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

ןנקודות אמן בינלאומיות וארציות מוג

פרסים כספיים בסך כולל
ובנוסף, פרסים מיוחדים בש

תח

הרצאהרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

חדש!
גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי.
נדרשות 4 תחרויות לפחות, החישוב הכללי יבוצע 

ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 9.6רביעי 8.6שלישי 7.6

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:00

2
19:00

תארים נמוכים
 TB

עד אמן כסף

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:00

TB חד-מושבית
19:00

ג' הבינלאומי ה-50 
3-9.6.2

, גני התערוכה, ת"א

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862

צעדים ראשונים בברידג'
ביום ג' 7/6, בשעה 11:00 נקיים שיעור 

ראשון בברידג' למתעניינים,
הזמינו את חבריכם  

מוגדלות בכל תחרויות הפסטיבל!
כולל של כ-120,000 ₪

ם בשווי של כ-20,000 ₪

תחרות מתחילים
10:00

חניה חינם!

שימוש בברידג'מייטס בכל התחרויות!

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30
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קבוצות מעורבות

1
10:00

2
14:00

גברים / נשים
TB 

10:00

זוגות
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1
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חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות מעורבים 
 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

חד

ששני 6.6ראשון 5.6שבת 4.6שישי 3.6

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

פסטיבל הברידג' ה
6.2016 

במרכז הקונגרסים, גנ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית,
יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל (על פי התקנון).

אורחחבר התאגדותמחיר כרטיס
85 65₪ ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ 70 ₪בדלפק הפסטיבל

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

ןנקודות אמן בינלאומיות וארציות מוג

פרסים כספיים בסך כולל
ובנוסף, פרסים מיוחדים בש

תח

הרצאהרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

חדש!
גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי.
נדרשות 4 תחרויות לפחות, החישוב הכללי יבוצע 

ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 9.6רביעי 8.6שלישי 7.6

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:00

2
19:00

תארים נמוכים
 TB

עד אמן כסף

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:00

TB חד-מושבית
19:00

ג' הבינלאומי ה-50 
3-9.6.2

, גני התערוכה, ת"א

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862

צעדים ראשונים בברידג'
ביום ג' 7/6, בשעה 11:00 נקיים שיעור 

ראשון בברידג' למתעניינים,
הזמינו את חבריכם  

מוגדלות בכל תחרויות הפסטיבל!
כולל של כ-120,000 ₪

ם בשווי של כ-20,000 ₪

תחרות מתחילים
10:00

חניה חינם!

שימוש בברידג'מייטס בכל התחרויות!

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30
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תחרות ההזמנה המסורתית לזכר סלאבה גרינוק נערכה 
גם השנה בחודש פברואר. ההרכב היה קצת פחות נוצץ 
משנים קודמות לנוכח השעייתם של מספר זוגות בכירים 
עקב חשד לרמאות, וכרגיל הייתה בתחרות זו השתתפות 
ישראלית בולטת. בתחרות הראשית התמודדו 8 קבוצות, 
נוק- של  שלבים  בשני  מכן  ולאחר  ליגה  בשיטת  תחילה 
בירמן- אלון  היה  בתחרות  היחיד  הישראלי  הזוג  אאוט. 
העולם  אלופי  עם  פעולה  שיתפו  טרנובסקי. השניים  בר 

ההולנדיים ברינק-דרייבר.

ביד הבאה הלקוחה ממפגש בשלב המוקדם נגד נבחרת 
איסלנד הגיע הזוג הישראלי לחוזה בלתי צפוי בהתאמה 
4-3 אשר בוצע בצורה מרשימה על ידי אלון בירמן והניב 

רווח גדול לקבוצתם.

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
בלדורסון בירמן הרלדסון טרנובסקי

1♣ 1♦ 1♥

3♦ Pass Pass 4♣

Pass 4♠ All Pass

)לפי  בסדרה  קלפים   +2 הבטיחה   1♣ הפתיחה  הכרזת 
המכילות  המאוזנות  הידיים  כל  עם   1♣ פותחים  השיטה 

טרנספר  הייתה   1♥ התשובה  הכרזת  נקודות(.   12-14
היסס  לא  מערב  בספייד.  קלפים   4 לפחות  והבטיחה 
יש  דרום  לצפון  וכעת  ל-♦3,  קפיצה  באמצעות  להפריע 
בעיה. בשולחן השני האיסלנדים נתנו ליריביהם לשחק ♦3 

לאחר מהלך הכרזה זהה )חוזה שנפל פעם אחת(.

בר טרנובסקי החליט שידו שווה הכרזה תחרותית נוספת 
4 על אף העובדה שהכרזת הפתיחה של שותפו  בגובה 
הבטיחה רק 2 קלפים בקלאב. אלון בירמן החליט לנסות 
משחק מלא ♠4 מאחר ששותפו לא שלל אפשרות של 5 

קלפים בסדרה.

הוכרז  המלא  שהמשחק  והתברר   ,♦T-ב הוביל  מזרח 
בהתאמה של 7 קלפים בלבד, אבל אלון ביצע אותו בטכניקה 
עם  מערב  של   ♦Q-ב זכה  מהדומם,   ♥ השליך  הוא  נאה: 
ה-A♦ ושיחק K♣ ו-A♣. כעת הריץ את ה-T♠ שכוסה על 
ידי Q ,J ו-K. מזרח משך K♦ כדי לקצר את השליטים של 
הדומם )הכרוז הסיק מכך שחלוקת השליטים היא 4-2 ולא 
3-3(. אלון לא חתך השליך קלאב בלקיחה זו. כעת המשך 
נוסף.  ו-♥   ♥A שיחק  מזרח  טעם.  חסר  היה  בדיאמונד 
הדומם זכה ב-K♥. כעת שוחק 3♠ מהדומם. אלון שם לב 
 ♠A-שה-8♠ הופיע מידו של מערב, זכה בלקיחה זו עם ה
ועקף אל ה-6♠ כדי ללכוד את ה-75♠ שנותרו למזרח. כעת 
כל הלקיחות היו שלו. היד הבאה מאותו מפגש הייתה פחות 

מוצלחת:
Board 16, Dealer West, Vul E/W
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West North East South
בלדורסון בירמן הרלדסון טרנובסקי

1♥ Pass 4♥ Dbl

Pass 5♦ Dbl All Pass

גביע סלאבה, מוסקבה 2016

רם סופר
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שונות  במוסכמות  להשתעשע  אוהבים  רבים  שחקנים 
להעביר  במטרה  במייג'ור  להתאמה  הקשורות  ומשונות 
אפשרית.  סלם  הכרזת  לקראת  מדויק  מידע  לשותף 
לעומתם, הזוג האיסלנדי הפגין ברידג' "פרימיטיבי" אבל 

יעיל מאוד כאשר הכריז פשוט ♥4-♥1.

אילו   Dbl-ב להתערב  מאוד  קל  היה  שלדרום  לב  שימו 
מזרח היה מכריז, נניח, ♣4 )ספלינטר(. לאחר ♥4 הייתה 
לבר טרנובסקי בעיה, היד ללא ספק שווה הכרזה של ♣5, 
אבל חשוב גם להשאיר את סדרת הספייד בתמונה. בר 
רביעייה  עם   4♠ יכריז  שהשותף  בציפייה  להכפיל  בחר 
בספייד. במציאות הוא קיבל בדיוק את מה שלא רצה – 
הכרזה של ♦5. מזרח הכפיל כמובן. לאחר הובלה בשליט 
יש להגנה 5 לקיחות קלות. המגן האיסלנדי בחר בהובלה 
נחותה ב-Q♣. אלון ניסה לבצע חיתוך צולב, אבל לבסוף 
נאלץ למסור 5 לקיחות בכל זאת: אחת ב-♥, חיתוך ♠ עם 
ה-K♦ של מערב, חיתוך ♣ במזרח ושתי לקיחות בשליט 

.♦AQ עם

ניתן להתווכח על הכרזת צפון ♦5 ולטעון שיש לו לקיחה 
הגנתית ב-♥ כך שעדיף להשאיר ♥4 מוכפל )חוזה שאכן 
היה נכשל בלקיחה אחת לאחר הובלה בסדרה שחורה(, 
אבל מנקודת המבט של צפון בזמן המכרז ה-Q♥ רחוקה 
מלהיות לקיחה בטוחה משום שיש סבירות גבוהה שמזרח 
מחזיק ב-A♥ או ב-K♥ וליריבים התאמה של 10 קלפים. 
בשולחן השני האיסלנדים נפלו פעמיים ב-♣5 מוכפל עם 
רווח של IMP 5. בחצי הגמר התמודדה קבוצת בירמן עם 
מנצחת התחרות, קבוצת אאוקן שכללה את חברי נבחרת 

גרמניה וולנד-אאוקן ואת הדנים דניס ומורטן בילדה.

הקרב היה צמוד ביותר והוכרע ממש בישורת האחרונה.

Board 23, Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

5
J8632
T9853
KT

 

♠
♥
♦
♣

A742
A74
KQJ7
42

♠
♥
♦
♣

T8
Q95
-
QJ987653

 ♠
♥
♦
♣

KQJ963
KT
A532
A

 

West North East South
טרנובסקי אאוקן בירמן  וולנד

1♠

Pass 2♣ 3♣ Dbl

RDbl 3♥ Pass 3♠

Dbl 4♦ Pass Pass

Dbl Pass Pass Pass

West North East South
ד. בילדה דרייבר מ. בילדה ברינק

1♠

Pass 1NT 3♣ Dbl

Pass 3♥ Pass 3♠

Pass Pass Pass

לברידג'  מאוד  )האופיינית  האגרסיבית  לגישה  לב  שימו 
המודרני( של שני השחקנים בצפון שעל אף מצב הפגיעות 
נקודות   4 עם   1♠ פתיחה  הכרזת  על   Pass שקלו  לא 
 1NT-ל דומה  יד  גבוהות. הכרזת ♣2 של אאוקן תיארה 

המחייב של דרייבר.

בשני השולחנות מזרח הפריע כאשר הכריז את השמינייה 
וצפון/דרום החלו להסתבך. ההבדל היה בגישתו  בקלאב, 
של מערב. דניס בילדה ישב בשקט )אולי הוא חיכה לשווא 
שיוכרז משחק מלא( ונתן ל-♠3 לא מוכפל ליפול פעם אחת. 
לצרות  נכנסו  שיריביו  בטוח  היה  טרנובסקי  בר  לעומתו, 
אין ספק שסבינה   .3 בגובה  כבר  קופה"  "לעשות  והחליט 
ולא   4 לגובה  צורך  ללא  נדחפה  כאשר  לו  סייעה  אאוקן 
קראה את חלוקת השליטים )משכה A♦(. החוזה המוכפל 
♦4 נפל פעמיים במצב פגיע עם רווח של IMP 9 לקבוצת 
לפני הסיום. אבל  ספורים  בורדים  ליתרון,  בירמן שעלתה 

היד הבאה הכריעה את הכף לטובת הקבוצה היריבה:

Board 26, Dealer East, Vul All
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West North East South
טרנובסקי אאוקן בירמן  וולנד

Pass 1♣

3♦ 4♥* 5♦ 5♠

Pass Pass Pass

West North East South
ד. בילדה דרייבר מ. בילדה ברינק

Pass 1NT

3♦ 3♥* 5♦ Dbl

Pass 5♠ Pass 6♠

Pass Pass Pass

ברינק הכריז באומץ ♠6 על סמך 3 האסים שלו והעובדה 
כדי להצדיק הכרזה  ששותפו הוציא כפל מעניש על ♦5. 

זו היה על שותפו לנחש נכון את המצב בסדרת ההארט.

ו-3  בודד  ספייד  למערב  כי  התגלה  המשחק  במהלך 
נבעה    3♦ הכרזת ההתערבות  כי  הכרוז חשד  קלאבים. 
כמה  יש  זה  במקרה  גם  אבל   ,1-2-7-3 של  מחלוקה 
הנתון  במערך  ה-♥.  סדרת  את  לשחק  כיצד  אפשרויות 
ייתכן  אבל  להצליח,  כדי   ♥J ולהריץ   ♥K לגבות  צריך 
Qx♥ ואז אסור לשחק כך. בנוסף מערב  שמערב מחזיק 
יכול להחזיק QT♥, ואם מערב זורק T מתוך Tx מתחת 
ל-K, הכרוז יהיה בניחוש. נוסף לכל אלה היה עדיין מצב 
שבו  בהארט,   3-3 חלוקה  של  אפשרי(  אך  סביר  )בלתי 
 .♥J-נגד ה ועקיפה   ♥A הדרך היחידה היא לשחק רגיל: 
לאחר התלבטות ארוכה החליט הכרוז לשחק A♥, והסלם 
על המקום  נאלצה להסתפק בקרב  בירמן  נכשל. קבוצת 

 .Breno השלישי שבו ניצחה את קבוצת

בשלב הגמר נפגשה קבוצת אאוקן עם נבחרת הצעירים 
צעירים  לזוגות  העולם  אלופי  של  בכיכובם  שוודיה  של 
מיכאל ואולה רימשטדט. הזוגות השוודים הרשימו מאוד 
באליפות העולם הפתוחה לצעירים באופטייה 2015 שבה 
רושם שעתידו של הברידג' השוודי  עושה  ככתב.  נכחתי 

מובטח.

חוזה  רימשטדט  הכריזו האחים  הגמר  מתוך  ביד הבאה 
הרפתקני של 3NT וביצעו אותו בסיוע הגנה לא מוצלחת.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
א. רימשטדט אאוקן מ. רימשטדט  וולנד

1♥ Pass

3♣ Pass 3NT All Pass

בשולחן השני דרום )אקנברג( לא בחל באוברקול פגיע ♠1 
עם סדרה בראשות J, זכה במכרז בחוזה של ♠2 וביצע 

אותו עם לקיחה עודפת.

השתמשו  והשוודים  התערב,  לא  וולנד  שלנו  בשולחן 
בהכרזה ♣3 המתארת יד מזמינה עם סדרת קלאב ארוכה 
)כאשר ♣2 מחייב למשחק מלא(. מזרח ראה בידו לקיחות 
מהירות רבות וקיבל את ההזמנה אף על פי שהחזיק רק 

"חצי עוצר" בדיאמונד.

בקלפים פתוחים וולנד היה מוביל ב-♦ נמוך, וההגנה הייתה 
הוביל  הוא  בשולחן  הראשונות.  הלקיחות   6 את  גורפת 
ב-K♦. צפון עלה ב-A♦ מכורח המציאות וחזר ב-2♦. דרום 
זכה בלקיחה ודמיין ששותפתו מחזיקה 4 דיאמונדים )לא 
כל כך סביר – מ- ATxx♦ קלף החזרה הנכון של צפון הוא 
ה-T(. ההמשך בדיאמונד נמוך בלקיחה השלישית אפשר 
לכרוז לבצע 2 לקיחות בספייד, 5 בהארט, 1 בדיאמונד ו-1 
בקלאב. חשוב להדגיש כי מעבר ל-♠ בלקיחה השלישית 
היה מציל את המצב ומאפשר עדיין את הפלת החוזה על 
אף ההובלה הלא מוצלחת. כאמור, לבסוף קבוצת אאוקן 

היא שניצחה בגמר וזכתה בתחרות היוקרתית.

במקביל התקיימה תחרות הזמנה לזוגות שבה ניסו מנצחי 
פרידלנדר  לירן-אהוד  ינון  לזוגות  העולם  ואלופי   2015
הקודמת.  בשנה  זכו  שבו  התואר  על  להגן  מישראל, 
הופעתם הייתה מרשימה כרגיל, אולם הפעם הם הסתפקו 

במקום השני.

april.indd   32 21.3.2016 г.   11:31:55 ч.



סיקור תחרויות
33

מעורבים  לזוגות  ישראל  אליפות  על  השנתית  התחרות 
מוקדמות  בשלב  החלה  טופ-בוטום(  חישוב  )בשיטת 
מחוזי, ונמשכה עם שלבי חצי הגמר והגמר בסוף השבוע 

של 11-12 במרץ.

28 זוגות שהתמודדו בשלושה מושבים,  לגמר א' הגיעו 
מהזוגות  אחד  כל  נגד  חלוקות   2 משחק  זוג  כל  כאשר 

האחרים בגמר א'.

בכל שלבי  דורג בצמרת  ידלין  נוסצקי-דורון  מיכל  הזוג 
התחרות. דורון ידלין בחר עבורנו ארבע ידיים מעניינות 
כיצד  המזלג  קצה  על  המדגימות  בשולחנו,  ששוחקו 

מגיעים לאחד המקומות הראשונים בתחרות מסוג זה.

את  להפיל  ניתן  לא  כאשר  גם  הגנה.   – כל  ראשית 
החוזה, חשוב להגביל את הלקיחות העודפות. ההצלחה 
ומהסקת  בהכרזה  נבונה  מהתערבות  נבעה  הבאה  ביד 

מסקנות נכונה מאי-פעולה של השותפה.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
ידלין אגוזי נוסצקי אגוזי

1♣ )1(

1♦ Dbl Pass 1NT

Pass 2♦ )2( Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

Precision – 6)+ נקודות, חלוקה כלשהי( ))
קיו-ביד, מחפש התאמה במייג'ור( ))

יד זו שוחקה בסיבוב הראשון של הגמר. לאחר פתיחה 
חזקה ♣1 של דרום לפי שיטת Precision העזתי להכריז 

♦1 )מה לא אעשה כדי לשותפתי תהיה הובלה נוחה(.

את  להגמיש  מקובל   1♣ של  חזקה  פתיחה  נגד  אגב, 
מצב  את  הולמת   1♦ וההכרזה  לאוברקול,  הדרישות 

הפגיעות.

 ,3NT-הזוג אגוזי-אגוזי בצפון/דרום ניווט את ההכרזה ל
אך בדרך שמתי לב שמיכל לא הכפילה הכרזת קיו-ביד 
דיאמונד  צפון – סיבה מספיק טובה לא להוביל  ♦2 של 

ו"להמתין לכרוז בסיבוב".

בטוחות  לקיחות   8 לכרוז  בהארט.  הייתה  ההובלה 
לקיחה  לפתח  יכול  והוא  והקלאב,  ההארט  בסדרות 
בלי  בנמצא  אינה  עשירית  לקיחה  אך  בספייד,  תשיעית 

סיוע של ההגנה.

שרוב  מאחר  למזרח/מערב   77%  ,600 מינוס  תוצאה: 
השדה "מכר" לקיחה באמצעות הובלה טבעית בדיאמונד 

שנלקחה על ידי ה-9♦ בדומם.

שבתחרות  לשכוח  ולא  נכון,  להכריז  גם  שחשוב  כמובן 
יותר  נקודות   10 נותן   NT-ב חוזה  ביצוע  טופ-בוטום 

מביצוע אותו מספר לקיחות עם סדרת מייג'ור כשליט.

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים 2016

דורון ידלין
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Board 4, Dealer West, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

K4
6
AKJT865
AJ6

 

♠
♥
♦
♣

Q8653
JT4
Q7
Q95

♠
♥
♦
♣

JT972
7
942
T832

 ♠
♥
♦
♣

A
AKQ98532
3
K74

 

West North East South
בלוך ידלין ספייר נוסצקי

Pass 1♦ Pass 1♥

Pass 3♦ Pass 4NT

Pass 5♣ Pass 7NT

Pass Pass Pass

פתחתי ♦1, ומיכל בדרום "העזה" להכריז ♥1.

פי  על  אף  מ-♦3  יותר  הכרזה מתאימה  ראיתי  לא  כעת 
.Underbid שהרגשתי שזהו

מיכל התנפלה על ה-4NT, ולאחר שהכרזתי ♣5 )3 קלפי 
ל-4NT מהווה הסכמה  K♦, היות שקפיצה  כולל  מפתח 
על דיאמונד כשליט( לקח למיכל 7 וחצי שניות לספור עד 

13 ולשים את כל החבילה השמנמנה על השולחן.

השולחנות  שרוב  היא  הציפייה  גבוהה  ברמה  בתחרות 
יגיעו לחוזה כזה, ואכן 9 שולחנות מתוך 14 בגמר חלקו 

"טופ" עם תוצאה זהה של 2220+ )69%(.

בסוף הסיבוב הראשון צבר הזוג ידלין-נוסצקי 53.17%, 
אדלשטיין-איתן  פרידה  היה  המוביל  הזוג  בעוד 

אורנשטיין עם סיבוב ראשון מוצלח מאוד של 64.94%.

ביד הבאה מהסיבוב השני היה קשה להכריז את הסלם, 
ורק 2 זוגות מתוך 14 הגיעו אליו עם תוצאה של 96%.

Board 1, Dealer North, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

AK93
T9865
A63
Q

 

♠
♥
♦
♣

862
AQ32
Q84
952

♠
♥
♦
♣

QJ7
KJ74
-
JT7643

 ♠
♥
♦
♣

T54
-
KJT9752
AK8

 

West North East South
ח. גיא ידלין רשתי נוסצקי

1♥ Pass 2♦

Pass 3♦ Pass 4♣

Pass 4♠ Pass 4NT

Pass 5♥ Pass 6♦

Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה שלי ♥1 אמורה הייתה להוציא לשותפה 
אבל  השותף(,  בסדרת  )חוסר  סלם  להכריז  החשק  את 
לאחר שתמכתי בה מ-♦2 ל-♦3 )הכרזה המתארת לרוב 
יד מעל למינימום(, מיכל לא התעצלה והראתה קונטרול 

באמצעות ♣4.

ההכרזה הבאה שלי ♠4 הספיקה למיכל כדי להבין שרוב 
הנקודות שלי אינן בהארט, והיא המשיכה בשאלה לאסים 
4NT. הראיתי שני אסים בלי מלכה בשליט )♥5( ומיכל 

סיימה את ההכרזה ב-♦6.

על  מהדומם  ספיידים  שני  משליכים  קל:  היה  הביצוע 
של  השלישי  הסיבוב  את  חותכים  יותר  ומאוחר   ♣AK
שני  משיכת  לאחר  האחרון  השליט  עם  בדומם  הספייד 
מנחשים  אם  גם  אגב,  נפלה(.  לא   ♦Q( שליטים  סיבובי 
נכון להתחיל ב-K♦, לא ניתן לבצע 13 לקיחות משום שאי 

.♦Q-אפשר לחתוך בדומם וגם ללכוד את ה

עם  השני  למקום  ידלין-נוסצקי  עלו  השני  הסיבוב  בסוף 
תוצאה כוללת של 56.83%, כאשר אדלשטיין-אורנשטיין 
עדיין מובילים את התחרות עם 57.51% )התוצאה כללה 
גם שקלול של המקדמה משלב חצי הגמר(. מרכיב חיוני 
בלעדיהן  היריבים.  של  שגיאות  הוא...  בהצלחה  נוסף 
קשה להגיע למקום הראשון. היד הבאה שוחקה בסיבוב 

השלישי.
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Board 8, Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣
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QT2
J9764
JT
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♦
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 ♠
♥
♦
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West North East South
ידלין חיות נוסצקי גלזיבסקי

Pass Pass 1♦ Dbl

2♦ Pass 3♦ Dbl

Pass 3♠ All Pass

מיכל פתחה ♦1 לאחר שתי קריאות Pass. דרום הכפילה 
ואני תמכתי ל-♦2. אבי חיות לא הרגיש בשלב זה צורך 
להתערב עם 5 הנקודות שלו. אישית, הייתי מכפיל עם ידו 

של צפון )Responsive Double המראה שתי רביעיות 
במייג'ור(.

והיא ממשיכה להפריע – ♦3. דרום  למיכל אין אלוהים, 
וכאן  ל-♠3,  הוציא  צפון  החזקה.  ידה  עם  שוב  הכפילה 
הסתיימה ההכרזה. לדרום 19 נקודות, אבל אם לשפוט 
לפי ההכרזות הקודמות, השותף עלול להחזיק 0 נקודות.

100% לנו. כל השדה ב-♥4 או ♠4. כנראה שההכרזות 
שלנו שיבשו קמעא את שיקול הדעת של היריבים.

 ,62.52% של  מצוין  אחרון  סיבוב  רשמו  נוסצקי-ידלין 
פחות  צבר  אדלשטיין-אורנשטיין  המוביל  הזוג  בעוד 
מ-50% בסיבוב זה וירד למקום השלישי בדירוג הכללי. 
אלופי  בתחרות.  הראשון  למקום  הספיק  לא  זה  אבל 
פכטמן  חץ-רון  קלרה  הם   2016 לשנת  לזוגות  ישראל 
שחלפו על פני נוסצקי-ידלין בהפרש מזערי של 0.02% 

בזכות סיבוב אחרון נפלא של 66.34%. 

האחרים,  ולמצטיינים  לאלופים  הכבוד  כל 
לזוגות הליגות  סיום  עם  הבא  בחודש   ונתראה 
ישראל  אליפות  של  המחוזי  והשלב   Top-Bottom

הפתוחה לזוגות.

לזוגות  ישראל  אליפות  מנצחי 
מיכל  )מימין(:   2016 מעורבים 
 ;)2 )מקום  ידלין  נוסצקי-דורון 
 ;)1 )מקום  פכטמן  חץ-רון  קלרה 
איתן אורנשטיין-פרידה אדלשטיין 

)מקום 3(.

חופשה חלומית עם שמואל וליאורה ליברמן

bridgeholidays@gmail.com | 0544-526893 :לקבלת פרוספקט מפורט ולהזמנות: 9337269 - 03 | שמואל

קיץ 2016
החלה ההרשמה!

זייפלד | אלפינדורף | באד-הופגסטיין | פלדן
אבאנו טרמה | שייט באיי יוון/קרואטיה/מונטנגרו...

מינימום שבוע בכל מקום!
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ששחקן  מצב  אפשרי  בו  רק  מוזר.  משחק  הוא  ברידג' 
בינוני מהשורה משחק נגד אלופים ומדי פעם גם מצליח 

לנצח אותם.

לסדרת  בינוני  ייפגש שחקן  אם  לשם השוואה, בשחמט 
משחקים עם אלוף, קרוב לוודאי שהוא יפסיד באופן גורף 

בכל המפגשים. כך הדבר גם בענפי הספורט הפיזיים.

כיכר  במועדון  טופ-בוטום  מתחרות  הלקוחה  יד  לפנינו 
גלברד-רני  מוטי  הזוג  ישב  צפון/דרום  בכיוון  המדינה. 
ייצג  וכל אחד מהם  שניידר, שניהם אמנים בינלאומיים, 
בעבר את ישראל באליפויות אירופיות ועולמיות. יריביהם 
רוזן  הגב'  כאשר  רוזן,  וגבי  מיכאל  הם  במזרח/מערב 

יושבת במערב.
 ♠

♥
♦
♣

AK862
AJ43
QJ
Q3

♠
♥
♦
♣

Q9
Q7
T9654
J765

West North East South

1♠ Pass 1NT

Pass 2♥ Pass 2♠

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

אפשרית  בהתאמה  לשחק  כדי  ל-♠2   2♥ "תיקן"  דרום 
יד  לצפון  לאפשר הגעה למשחק מלא טם  ו/או   5-2 של 
הכרזת  באמצעות  מלא  משחק  הציע  צפון  מקסימלית. 
2NT )שתיארה 16-17 נקודות(. דרום קיבל את ההזמנה 
שותפה  בדיאמונד.  הובילה  )מערב(  3NT. גבי  והכריז 

זכה ב-A♦ וחזר ב-8♦ שנלקח על ידי ה-Q♦ בדומם.

כיסה  מזרח  מהשולחן.   ♣Q שיחק  שניידר(  )רני  הכרוז 
ידי  על  נלקח   ♣T-ב ההמשך   .♣A-ב זכה  ודרום   ♣K-ב

ה-J♣ של מערב.

כיצד תמשיך מידו של מערב?

הביניים  קלפי  כל  גם  וכנראה  הכרוז,  אצל   ♦K כי  ידוע 
בקלאב. לפיכך המשך פאסיבי ב-♦ יאפשר לדרום לזכות 
9 לקיחות )2  בכל הלקיחות שהוגבהו בקלאב ולהשלים 

בספייד, 1 בהארט, 2 בדיאמונד, 4 בקלאב(.

!!♥Q-גבי רוזן שיחקה בלקיחה החמישית את ה

כך נראתה היד המלאה:
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Q3
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 ♠
♥
♦
♣

J5
952
K72
AT984

 

את  למשוך  כדי  לידו  להיכנס  יכול  אינו  הכרוז  לב:  שימו 
המשחק  בסיום  המינור.  בסדרות  שלו  הזוכים  הקלפים 

החוזה 3NT נפל פעמיים, והזוג רוזן-רוזן קיבל 67%.

אילו  מעניין  מצב  להיווצר  יכול  היה  השלישית  בלקיחה 
 .♣Q-הכרוז היה משחק מהדומם את ה-3♣ במקום את ה
פי  על  אף  הנתונה,  בחלוקה  להצליח  עשוי  זה  מהלך 

שמבחינה תיאורטית הוא שגוי. 

ההברקה של גבי רוזן

יוסי אנגל
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מערב  ה-8♣,  את  והכרוז  ה-2♣  את  משחק  מזרח  אם 
נתון במבחן לא קל: כדי להכשיל את החוזה עליו להימנע 

!♣J-מזכייה ב

אם  ההגנה  את  שותפו  על  להקל  יכול  מזרח  לחילופין, 
יעלה ב-K♣ )משחק של "יד שנייה גבוה" במטרה לחסום 
סדרה ארוכה של היריבים(, ואז הכרוז מוגבל ל-2 לקיחות 

בקלאב לכל היותר.

פיילוט - הפצת הביטאון דרך המועדונים
החל מביטאון אפריל 2016 

בשל בעיות חוזרות ונשנות בהפצת הביטאון בדיוור ישיר באמצעות דואר ישראל ולאור תלונות רבות 
פיילוט  לקיים  ועד העמותה  או בכלל, החליט  אי קבלת הביטאונים במועדם  של חברי התאגדות על 
הפצה של הביטאונים באמצעות המועדונים כך שאתם השחקנים תוכלו לקבל את הביטאון ישירות 

דרך המועדון בו אתם רשומים, ללא עיכובים. 

בשלב הראשון ישתתפו בפיילוט המועדונים הבאים: 

שחקנים, חברי התאגדות, הרשומים למועדונים אלו יוכלו לקבל את הביטאון בסניף כבר בתחילת חודש אפריל.
הפיילוט ימשך 3 חודשים ולאחריו יתקבלו החלטות להמשך.

אנו מודים לכולם על שיתוף הפעולה.
ועד העמותה

מועדון הרץ חיפה
מועדון ברידג' פוינט פולג

מועדון רמת גן
מועדון מרום נוה

מועדון הדר כפר סבא

מועדון אביבים
מועדון מושבות שמריהו

מועדון סביון
מועדון קרית אונו

מועדון ראשון לציון
מועדון מרכז הספורט ראשל"צ

מועדון בית מכבי ראשון לציון
מועדון גל בראש העין

מועדון רמת השרון
מועדון רחובות
מועדון אשדוד

גבי רוזן - בפעולה
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מספר  על  החוקה  ועדת  החליטה  האחרונה  בישיבתה 
דברים הנוגעים לכלל שחקני הברידג'. במאמר זה אסכם 

את השינויים ואחזור על מספר תקנונים ישנים לריענון.

שימוש בכרטיסי שיטות

נקודות  בכל תחרות שיש בה  השימוש בכרטיסי שיטות 
על  קנסות  יוטלו  מעתה  החל  חובה.  הוא  ארציות  אמן 

זוגות שלא יהיה להם כרטיס שיטות בזמן תחרות.

נמצא  ההתאגדות  בתחרויות  הנדרש  השיטות  כרטיס 
כתובת  ולהדפסה.  להורדה  וניתן  ההתאגדות  באתר 

להורדת כרטיס השיטות :

http://main.bridge.co.il/uploads/files/8393FORM-C.C.pdf

של  שיטות  כרטיס  נדרש  מיוחדות  תחרויות  )במספר 
.)WBF

עם  ישיבה  רבים.  יתרונות  השיטות  בכרטיס  לשימוש 
השותף לצורך מילוי כרטיס השיטות עוזרת לסכם באופן 

שיטתי את שיטת ההכרזה ואת הסכמי ההגנה.

ועדת החוקה ממליצה גם לסניפים לאמץ החלטה זו.

ריענון נהלים בזמן ההכרזה

מוזכר כי במהלך המכרז ישנן שתי צורות של אתרעה: 

 ANNOUNCEMENT - א. הודעה
אחרי  שחקן  של  לתגובה  מתייחסות  ההודעות 
ששותפו פתח בהכרזה, או השיב תשובה ראשונה 
לפתיחה. אם הפתיחה מופיעה בטבלה שפורסמה 

על ידי ועדת החוקה:

המתאימה,  ההודעה  את  ליריבים  מודיע  השותף 
של  מטרותיו  קורא.  ימין  מצד  שהיריב  לפני  עוד 
ידי  על  חוקי  לא  מידע  מסירת  למנוע  הן  זה  נוהל 
שאלה או חוסר שאלה מצד היריבים, לחסוך בזמן, 
למנוע אי-הבנות במקרים שהם ברורים מאד לצד 

הפותח, ולאפשר גילוי נאות לצד השני.
כל ההכרזות שיש עליהן צורך בהודעה מפורטות 

בטבלה לעיל.

ALERT ב. כרטיס
לידיעת  להביא  היא  זה  כרטיס  של  מטרתו 
המתנגדים כי לקריאה שנעשתה על ידי השותף יש 

מובן שונה ממה שניתן לצפות.

של  האינטרנט  באתר  נמצא  והמפורט  השלם  הנוהל 
ההתאגדות בכתובת :

http://main.bridge.co.il/uploads/files/alert2009.pdf

מומלץ לכל השחקנים לעיין בנוהל חשוב זה ולהכיר אותו.

STOP שימוש בכרטיס

כרטיס זה יש להציג על השולחן לפני כל הכרזת "קפיצה". 
אין זה חשוב אם ההכרזה טבעית או מלאכותית, חזקה או 
חלשה. אחרי שמניחים את הכרטיס STOP, מניחים על 
10 שניות  השולחן את כרטיס ההכרזה, מחכים לפחות 
לאחר  רק  לקופסה.   STOP-ה כרטיס  את  מחזירים  ואז 

הסרת הכרטיס הזה מותר לשחקן הבא בתור להכריז.

מפני  שותפו  ועל  המכריז  על  להגן  הזה  הנוהל  מטרת 
העברת מידע לא חוקית על ידי המתנגד הבא בתור.

פינת החוק

עדכונים מוועדת החוקה

אילן שזיפי
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החזרת כרטיסי ההכרזה לקופסה

בתום המכרז על השחקנים להשאיר את כרטיסי ההכרזה על  השולחן עד לחשיפת קלף ההובלה.  רק לאחר מכן 
יוחזרו הכרטיסים לקופסה. מטרתו של נוהל זה היא לחסוך את הצורך לבצע שיחזור של המכרז ולהפחית את המצבים 

שבהם טועים ומובילים מהיד הלא נכונה. 

  ISRAEL BRIDGE FEDERATION - ' התאגדות ישראלית לברידג
  חוקההועדת   הקפטן הספורטיבי

    
24/03/2008  

  ementsAnnounc – הודעות
  2008 במאי 1 - החל מ:תוקף

  
ששותפו או אחרי , אחרי ששותפו פתח בהכרזהמייד שחקן   על ידי  ניתנת) Announcements(ההודעה 

  :לפי הטבלה הבאה, תשובה ראשונה לפתיחההשיב 
 

 *בכל תאור אחר    הודעה תאור הפתיחה

         "]קלפים בצבע[ 2לפחות " +2
         "]קלפים בצבע[ 3לפחות "  +3
 1         "]קלפים בצבע[ 4לפחות "  +4

  *     "Precision" או "חזק"  חזקקלאב 

Alert ! 
 

  ! Alert         "]קלפים בצבע[ 4לפחות "  +1 4         "]קלפים בצבע[ 3לפחות "  +3

1NT וכו" 17 עד 15"   "14 עד 12" : לפי הכוח הרלבנטי' (Alert *) 
 ! Game forcing" 2  Precision style  "Precision"*         Alert" או "חזק"  חזק מאד

  "חלש" )רק דיימונד(חלש 
 2 "חזק" )דיימונד(חזק 

 "מולטי"  *אחד מסוגי המולטי
Alert ! 

 ! Alert "חזק" חזק בצבע המוכרז 2/2  "חלש" חלש בצבע המוכרז
  

 *בכל תאור אחר    הודעה תאור תשובה ראשונה

 ) אין צורך לעשות כלום(  טבעי ולא מאלץ 1/ : 1NT          "מאלץ"  מאלץ לסבוב אחד
Alert ! 

1NT : 2  סטיימן"  *סטיימן רגיל"          Alert ! 

1NT : 2// טרנספר" *נספר למינהו טר"  Alert ! 
 ! Alert  "טרנספר" טרנספר למינהו 1NT : 2NT  "הזמנה"  הזמנה טבעית

  
  
  :הערות נוספות ודוגמאות *

יחס לשיטות הכרזה ומתי "תרעה וגילויאנוהל "מוזכר ב) Pre-Alert(תרעה המוקדמת  אעקרון ה  .א
, 2בגובה  כמו למשל פתיחת מיוחדות – הסכמים מיוחדיםלאו ,  Precision Club כמו למשל ,מיוחדת

   . וכדומה1NTתיחה תחום לא סטנדרטי לפ

תרעה איש לתת , למשל, כך.  מתייחסת גם לסטיות מההכרזה הסטנדרטית" בכל תיאור אחר"העמודה   .ב

 1או שפתיחה ,  יכולה להכיל סינגלטון1NTהפתיחה כמו למשל ש, להכרזה יש משמעויות נוספותאם 
 .4441 או חלוקה של  בסדרהמבטיחה חמישיה

ובתנאי שהיא כוללת אופציה של יד חלשה עם , של מספר אפשרויותמתייחס לפתיחה " מולטי"הכינוי   .ג
כל שימוש שונה דורש אתרעה . אין הגבלה על מספר וסוג האופציות של הידיים החזקות. ור אחד'מייג

)Alert.( 

השאלה עצמה אינה מחייבת .   הכוונה לכל סוגי הסטיימן שיש להם תשובות סטנדרטיות–סטיימן רגיל   .ד
  . אתרעה מחייבים,"Puppet Stayman"כמו , הסכמים אחרים .וייםמסר או כוח ו'רביעיה במייג
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אנני חיפשה את חפיסת הקלפים השנייה כדי לטרוף את 
כך שיהיו מוכנים מיד בסיום החלוקה הנוכחית,  הקלפים 

אבל לא מצאה אותה בשום מקום.

כרגיל  מישל, שהייתה  ידי  על  נקלט  מבט התמיהה שלה 
"מצטערת  אורחיה.  אצל  אי-נוחות  של  סימן  לכל  ערנית 
קלפים  חפיסת  חלוקותלנו  מספר  עבור  אין  כבר  מותק, 
נלקחה מאיתנו כחלק  "היא  שנייה", אמרה בעלת הבית. 

מהעסק הזה של העיקול...".

לבטח תבחיני שהם  באף,  פודרה  לשים  הולכת  "וכשאת 
החליפו את המגבות התפורות בחדר הנשים עם מגבות 

מנייר", זעפה מישל.

"טוב שבכלל השאירו לנו מגבות כלשהן".

"איני מבינה מדוע. מגבות טובות אינן באמת כה יקרות", 
אמרה אנני. "אנו מעדיפים מגבות מצריות תפורות מכותנה. 
לפעמים  אבל  אחת,  כל  דולר   400 עולות  הן  כלל  בדרך 

אפשר להשיג אותן במבצע ב-350 דולר".

"איננו זקוקים למגבות כה מפוארות", אמרה מישל, "עדיף 
יותר  כבר  זה  מנייר  מגבות  זאת  בכל  אבל  כסף,  לחסוך 

מדי..."

ברק התערב: "זה לא יותר מדי, זה בבירור פחות מדי".

מיטי הניח יד על סנטרו ויעץ למארחיו: " אולי תוכלו להשיג 
כמה מגבות כותנה מצריות בביקור הבא במזרח התיכון. 
בטוחני שהנשיא מורסי ישמח לשלוח לכם כמה אם תהיו 

בסביבה".

"זה לא מה שמדאיג אותי", ענה ברק. "מטרידה אותי יותר 
השאלה האם במלון המלך דוד בירושלים שבו נשהה נוכל 
של  הזמן  זהו   .NCAA-ה שידורי  את  בטלוויזיה  לקלוט 

'טירוף מרץ' ]משחקי הגמר של ליגת המכללות[."

משרה  בשום  מחזיקה  שאינה  העובדה  את  ניצלה  אנני 
רשמית ואף לא היו לה שאיפות לכך, כדי לענות בצורה לא 
דיפלומטית: "יש שם המון טירוף כל הזמן, ולא רק בחודש 

מרץ".

ייתכן שהעיקול לא השיפע על אנני ומיטי, אבל עד מהרה, 
כעבור מספר חלוקות, ניתנה להם הזדמנות לחוש את אי-

הנעימות.
 ♠

♥
♦
♣

AK6
Q865
KQ9
Q74
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♦
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J9742
43
853
A82
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QT5
92
T764
JT65

 ♠
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♦
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83
AKJT7
AJ2
K93

 

West North East South
אנני ברק מיטי מישל

1♥

Pass 2NT Pass 3♦

Pass 4NT Pass 5♦

Pass 6♥ All Pass

אנני בחרה בהובלה בטוחה: 4♥. מישל סקרה את הדומם 
לא  בעלה  בדיאמונד.  המבוזבזות  מהנקודות  והתאכזבה 
קלאב  לה השלכת  שיספק  רביעי  דיאמונד  להביא  מסוגל 
שליטים  למשוך  היה  היחיד  הסיכוי  לכאורה  מפסיד? 

ברידג' בבית הלבן )19(

צדק חברתי
חנן שר
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מגן  למצוא  בתקווה  הדיאמונדים  של  אלימינציה  ולעשות 
זה או אחר עם A דאבלטון בקלאב. היא לא ראתה משהו 

טוב יותר והתחילה בשני סיבובים של שליטים.

ומיד הובילה ♣ לעבר  זמן  מישל לא ראתה טעם למשוך 
ה-Q♣. לשמחתה ה-Q החזיקה. כעת באו KQ♦ ושלושה 
סיבובי שליט נוספים. על השליט החמישי הושלך מהדומם 

♦ נמוך. כעת שוחק מהיד ה-A♦ במצב הבא:

 ♠
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♣

AK6
-
-
74

 

♠
♥
♦
♣

J97
-
-
A8

♠
♥
♦
♣

QT5
-
-
JT

 ♠
♥
♦
♣

83
-
A
K9

 

אנני לא יכלה להרשות לעצמה להשאיר את ה-A♣ בודד 
מיטי  וכעת  קלאב,  הושלך  מהדומם   .♠ להשליך  ונאלצה 
הבחין שהספייד השלישי של הדומם יהיה גבוה אם ישליך 
מסדרה זו. הוא נאלץ לזרוק את ה-T♣. מישל משכה כעת 
שני ספיידים גבוהים ושיחקה קלאב. ה-J♣ של מזרח כוסה 
עם ה-K♣. אנני זכתה ב-A♣, אבל הקלף האחרון שנותר 
לה היה ה-8♣ שהפסיד בלקיחה האחרונה ל-9♣ של דרום 

– 12 לקיחות!

מדוע  "אבל  בהתלהבות.  ברק  קרא  יכולים!",  אנחנו  "כן, 
בחרת בקו המשחק המסובך הזה במקום בדרך הפשוטה 

יותר של ניסיון למצוא A דאבלטון באחת הידיים?".

חברתי,  "צדק  ענק.  חיוך  הבזיק  מישל  של  בשפתיה 
יקירי, צדק חברתי! בחרתי במשחק הלחץ היות שרציתי 
בגלל  מרגישים  אחרים  שאנשים  הלחץ  את  ירגישו  שהם 

האובססיה של חבריהם לקצץ בתקציבים".

אימוני הנבחרת הצעירה לשנת 2026
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חידת החודש, אפריל 2016
אורן לידור
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.6NT נגד החוזה ♥K-מערב מוביל ב
עליכם לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!
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.4NT נגד החוזה ♣T-מערב מוביל ב

 ♣J עם  בהמשך  זכה  הראשונה.  הלקיחה  את   )!!( עכב 
ועם A♦. בלקיחה הרביעית שחק 3♣ מהדומם. בנקודה 
והוא  המייג'ור,  מסדרות  אחת  בכל  קלפים   5 למזרח  זו 

חייב להשליך מאחת מהן.

אם ישליך הארט, זכה ב-Q♣, שחק AK♥ וחזור לידך עם 
A♣. כעת שחק ♥ נוסף. למזרח נותרו 2 עוצרים בהארט 
תזכה  אתה  בספייד.  וימשיך   ♥J-ב יזכה  הוא  בלבד. 
ב-K♠ ותשחק הארט נוסף כדי להוציא למזרח את העוצר 

האחרון. A♠ עדיין ברשותך, כך שידך גבוהה.

תזכה  ספייד,  ישליך  מזרח  הרביעית(  )בלקיחה  אם 
תשחק  כעת   .)♣Q-ה )במקום   ♣A-ה עם  זו  בלקיחה 
להוציא  כדי  ב-♠  ותמשיך   ♣K עם  לדומם  תחזור   ,♠AK

למזרח את שני העוצרים שנותרו לו בסדרה.

הלקיחה  את  לקיחות:  שלוש  רק  תפסיד  מקרה  בכל 
הראשונה שעליה ויתרת ביודעין במטרה ליצור בהמשך 
משחק לחץ מיוחד, ובנוסף שתי לקיחות בסדרה שמזרח 
אחד  על  ויתר  ובכך  הרביעית  בלקיחה  ממנה  השליך 

משלושת העוצרים שלו.

פתרון חידת החודש, מרץ 2016

אורן לידור

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 2016
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

יוני 2016מאי 2016אפריל 2016
9 - 8

16

TB ליגה לזוגות

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות 

מוקדמות מחוזי*

7  -  6

15

21 - 20

אליפות ישראל הפתוחה
שלבי הגמר

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

פסטיבל הברידג' 3  -  9
הבינלאומי ה-50

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל 2016 – יוני 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2016
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 16 באפריל 2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון נס ציונה
המעפילים 3, נס ציונה

מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן 53, תל-אביב

פרטים 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 – 6 - 7 במאי, גמר על: 20 - 21 במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016

april.indd   42 21.3.2016 г.   11:32:32 ч.



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 2016
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

יוני 2016מאי 2016אפריל 2016
9 - 8

16

TB ליגה לזוגות

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות 

מוקדמות מחוזי*

7  -  6

15

21 - 20

אליפות ישראל הפתוחה
שלבי הגמר

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

פסטיבל הברידג' 3  -  9
הבינלאומי ה-50

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל 2016 – יוני 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2016
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 16 באפריל 2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון נס ציונה
המעפילים 3, נס ציונה

מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן 53, תל-אביב

פרטים 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 – 6 - 7 במאי, גמר על: 20 - 21 במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016
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צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג�"

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"

ועדת חוקהועדת חוקה
לפי הנחיות ועדת חוקה – 

 בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות הנדרש . 1
בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות וניתן להורדה ולהדפסה מתוך תפריט מידע שימושי / הורדות / טפסים. 

 מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים.. 2
 בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 3

א. STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה (ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות)
ב. ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה מהמובן לו יכולים היריבים לצפות.  הנוהל 

השלם והמפורט נמצא באתר האינטרנט של ההתאגדות בתפריט 
ג. ANNOUNCEMENTS - ההנחיות המפורטות מפורסמות באתר ההתאגדות בתפריט - מידע שימושי / 

חוקים ונהלים / נהלי התראות והודעות.
4. הנחייה חדשה - את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.

אנא ראו הסברים מפורטים להנחיות אלו גם ב"פינת החוק" בבטאון זה, בעמוד 38. 

אליפות אירופה לזוגות נשים 
תתקיים בין ה-16 עד-18 ביוני 2016 בהונגריה 

זוגות נשים הרשומות בהתאגדות ומעוניינות להשתתף בתחרות (על חשבונן),
 ibf@bridge.co.il :מוזמנות לשלוח דוא"ל להתאגדות לקבלת דף מידע בנושא

SAVE THE DATE

היכונו לחגיגות היובל 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים השנה

ב-3-9 ביוני 2016 במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.
www.ibf-festival.org - לכל הפרטים היכנסו לאתר הפסטיבל החדש בכתובת

יותר פרסים, יותר נקודות אמן,
הרצאות מומחים והפתעות נוספות!!!

מועדון ויצו פתח תקוה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום ו' 1 באפריל 2016, בשעה - 10:00   

במועדון ברידג' אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 תל-אביב   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מוטי פז – 052-3976602
טלי וולף – 052-8087337

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש ריקו רוזנטל  

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום ו' 29 באפריל 2016, בשעה - 10:00  

במועדון מרכז הברידג' י-ם
שד' בן צבי 35 י-ם   

מנהלת התחרות – זייטמן מגי
מחיר למשתתף 75 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
זייטמן בראין – 054-4715950
זייטמן מגי – 054-4715949

הודעות מועדונים

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום שבת 14 במאי 2016 
שעה  - 10:00   

בבית ההתאגדות ברעננה
רח' יערה 27   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
דורון – 052-3933453

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית  

2 מושבים של 24 ידיים כל אחד 

מושב 1 ביום ג' 24 במאי 2016 ב-20:30
מושב 1 ביום ג' 31 במאי 2016 ב-20:30  

במועדון שברחוב ויצמן 53 תל אביב   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טלפון להרשמה  – 03-6969830

שימו לב, על פי הנחיית ועדת חוקה, כל תחרויות ההתאגדות כולל תחרויות ארציות בסניפים מחייבות שימוש בכרטיס 
שיטות. להורדת כרטיס שיטות הכנסו לאתר ההתאגדות, בחרו בתפריט "מידע שימושי / הורדות / טפסים". 

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.06קליין קטי - בלס אביבה1
74.47רום שושנה - מיוחס מושיקו2
74.36גרינבאום ליאוניד - מרין רחל3
73.48רול יוסף - חץ קלרה4
73.00גולדרינג אהובה - שליט רות5
72.10הירש עמליה - אסרף ערן6
71.48לביא עמיקם - רונן אלי7
70.98זינגר מריקה - אופנהיימר מיכאל8
69.90כהן יוסי - אליהו סיגל9

סימולטנית מרץ 2016 בחישוב ארצי
משוקלל, מתאריך 13/3/16

מצטברשמותדרוג
74.07קליין קטי - בלס אביבה1
70.78גרינבאום ליאוניד - מרין רחל2
70.74לוסטיג אהוד - קרביאן מרדכי3
70.01גולדרינג אהובה - שליט רות4
69.18רום שושנה - מיוחס מושיקו5
69.04כהן יוסי - אליהו סיגל6
68.76סטרן דוד - ישראל דניאלה7
68.28בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה8
67.17אבירם ריקי - סמיר סייג9

67.07צ'סנר צבי - צוקרט אברהם

Handicap - סימולטנית מרץ 2016 בחישוב ארצי
משוקלל, מתאריך 13/3/16

april.indd   44 21.3.2016 г.   11:32:34 ч.



צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג�"

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"

ועדת חוקהועדת חוקה
לפי הנחיות ועדת חוקה – 

 בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות הנדרש . 1
בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות וניתן להורדה ולהדפסה מתוך תפריט מידע שימושי / הורדות / טפסים. 

 מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים.. 2
 בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 3

א. STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה (ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות)
ב. ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה מהמובן לו יכולים היריבים לצפות.  הנוהל 

השלם והמפורט נמצא באתר האינטרנט של ההתאגדות בתפריט 
ג. ANNOUNCEMENTS - ההנחיות המפורטות מפורסמות באתר ההתאגדות בתפריט - מידע שימושי / 

חוקים ונהלים / נהלי התראות והודעות.
4. הנחייה חדשה - את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.

אנא ראו הסברים מפורטים להנחיות אלו גם ב"פינת החוק" בבטאון זה, בעמוד 38. 

אליפות אירופה לזוגות נשים 
תתקיים בין ה-16 עד-18 ביוני 2016 בהונגריה 

זוגות נשים הרשומות בהתאגדות ומעוניינות להשתתף בתחרות (על חשבונן),
 ibf@bridge.co.il :מוזמנות לשלוח דוא"ל להתאגדות לקבלת דף מידע בנושא

SAVE THE DATE

היכונו לחגיגות היובל 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים השנה

ב-3-9 ביוני 2016 במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.
www.ibf-festival.org - לכל הפרטים היכנסו לאתר הפסטיבל החדש בכתובת

יותר פרסים, יותר נקודות אמן,
הרצאות מומחים והפתעות נוספות!!!

מועדון ויצו פתח תקוה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום ו' 1 באפריל 2016, בשעה - 10:00   

במועדון ברידג' אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 תל-אביב   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מוטי פז – 052-3976602
טלי וולף – 052-8087337

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש ריקו רוזנטל  

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום ו' 29 באפריל 2016, בשעה - 10:00  

במועדון מרכז הברידג' י-ם
שד' בן צבי 35 י-ם   

מנהלת התחרות – זייטמן מגי
מחיר למשתתף 75 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
זייטמן בראין – 054-4715950
זייטמן מגי – 054-4715949

הודעות מועדונים

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום שבת 14 במאי 2016 
שעה  - 10:00   

בבית ההתאגדות ברעננה
רח' יערה 27   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
דורון – 052-3933453

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית  

2 מושבים של 24 ידיים כל אחד 

מושב 1 ביום ג' 24 במאי 2016 ב-20:30
מושב 1 ביום ג' 31 במאי 2016 ב-20:30  

במועדון שברחוב ויצמן 53 תל אביב   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טלפון להרשמה  – 03-6969830

שימו לב, על פי הנחיית ועדת חוקה, כל תחרויות ההתאגדות כולל תחרויות ארציות בסניפים מחייבות שימוש בכרטיס 
שיטות. להורדת כרטיס שיטות הכנסו לאתר ההתאגדות, בחרו בתפריט "מידע שימושי / הורדות / טפסים". 

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.06קליין קטי - בלס אביבה1
74.47רום שושנה - מיוחס מושיקו2
74.36גרינבאום ליאוניד - מרין רחל3
73.48רול יוסף - חץ קלרה4
73.00גולדרינג אהובה - שליט רות5
72.10הירש עמליה - אסרף ערן6
71.48לביא עמיקם - רונן אלי7
70.98זינגר מריקה - אופנהיימר מיכאל8
69.90כהן יוסי - אליהו סיגל9

סימולטנית מרץ 2016 בחישוב ארצי
משוקלל, מתאריך 13/3/16

מצטברשמותדרוג
74.07קליין קטי - בלס אביבה1
70.78גרינבאום ליאוניד - מרין רחל2
70.74לוסטיג אהוד - קרביאן מרדכי3
70.01גולדרינג אהובה - שליט רות4
69.18רום שושנה - מיוחס מושיקו5
69.04כהן יוסי - אליהו סיגל6
68.76סטרן דוד - ישראל דניאלה7
68.28בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה8
67.17אבירם ריקי - סמיר סייג9

67.07צ'סנר צבי - צוקרט אברהם

Handicap - סימולטנית מרץ 2016 בחישוב ארצי
משוקלל, מתאריך 13/3/16

april.indd   45 21.3.2016 г.   11:32:35 ч.



 רב אמן ארד 
 הכרמלי עמליה, אביבים 

 אמן בכיר זהב 
 בר גילי, כיכר המדינה ת"א 

 ידדוב רמי, קיסריה 
 יסלסון לאוניד, ראשון לציון 

 אמן בכיר כסף 
 טודרס דב, חיפה/כרמל 

 אמן בכיר ארד 
 איתן גד, הלוחם אפקה 
 שפיר תמרה, כפר סבא 

 וקסמן סופי, ארצי - התאגדות 

 אמן זהב 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

 אמן כסף 
 קרמר זהבה, ספורט + חולון 

 
אמן ארד 

 דוד נגר בילי, אשדוד 

 אמן 
 גל מרדכי, הלוחם חיפה 

 סופקין ברברה, כפר סבא 
 ארגוב אילנה, חדרה 

 ברקב צביה, גליל תחתון 

 סגן אמן זהב 
 ויסמן צבי, קריות/חיפה 

 טורטל אשר, מושבות-שמריהו 
 גלקין גדי, חדרה 

 אלוני יעקב, כפר מרדכי 
 בן-סיני דב, כפר מרדכי 

 סגן אמן כסף 
 גנאל גניה, ספורט + חולון 
 אהרוני אבי, חיפה/כרמל 

 כורם שלומית, טבעון 
 יערי אריה, נהריה 

 המבורגר חנה, השרון 
 האס דן, מרכז הברידג' ים 

 בן דיין מריאן, קיסריה 
 ליבל סמדר, קיסריה 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 
 בוגנים אתי, סביון-קרית אונו 

 גל מיכל, באר שבע 
 סוחנוב ולרי, באר שבע 

 סגן אמן ארד 
 רבין עידן, רמת גן 

 קוגן בלה, מועדון מודיעין 

 סגן אמן 
 בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

 ניצני רחל, רמת גן 
 פטלאך ריטה, רמת גן 

 אסף עדנה, מושבות-שמריהו 

 רזון אילנה, מושבות-שמריהו 
 בן שק ליפשה, בית בלגיה י"ם 

 אלישיב רלי, קיסריה 
 אמיר חיה, ויצו פתח תקוה 

 בן יאיר יונית, ויצו פתח תקוה 
 שפיצר ארוין, רעננה ההגנה 

 אבידב אמיתי, באר שבע 
 זינגר ברטהולד, נס ציונה 

 נתנזון מרים, נס ציונה 
 גילאון אריה, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
 סימיס רוזה, גל - ראש העין 
 קפלן זהבה, גל - ראש העין 

 דורון רינה, כיכר המדינה ת"א 
 מדלן חסן, כיכר המדינה ת"א 

 פישר חנה, לב הצפון 
 פרידהבר מתן, כרמיאל 

 קם שושנה, כרמיאל 
 אגרט מריה ריצ'י, חיפה/כרמל 

 עמיחי מורי, קריות/חיפה 
 ספירה אבנר, טבעון 
 עוזרי עמוס, טבעון 

 פדרמן עילם, טבעון 
 פלג יאיר, השרון 

 רפאל מירי, השרון 
 ארזי קובנט מירלה, אביבים 

 רוטקוף רות, אביבים 
 אליכס גלינה, מושבות-שמריהו 

דדרגות

מקבלי תארים חדשים ביום 15-03-2016

מצטברשמותדרוג
58.28חץ קלרה - פכטמן רון1
58.26נוסצקי מיכל - ידלין דורון2
55.30אדלשטיין פרידה - אורנשטיין איתן3
54.83קופמן שרה - שרו חורחה4
54.69ליבסטר נדיה - ליבסטר בני5
53.89אברמוב ורדה - עזרא יצחק6
53.75נוה נורית - מרמלשטיין גבי7
53.101סילברמן אילת - דב אלכס8
53.100הולצר קלרה - אשכנזי יוסי9

53.04אסולין עדי - חכימי אהרן10

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2016
גמר א

תאריך: 12/03/16 – השתתפו 28 זוגות | תוצאות כלליות
מצטברשמותדרוג
57.98בנין בר רוני - הרבסט אילן1
55.60בן יהודה יהודית - לייבו אדי2
55.41ערמי רות - ברקת אילן3
54.52בן חנוך סימה - טמס חיים4
54.26מלמד טלי - פיטרס דירק5
53.77זינגר מריקה - שניידר רני6
53.30מרק סוניה - מרק מיכה7
52.51אורן אפרת - זק יניב8
51.00שני גילה - שרון אביגדור9

50.69לוי הילה - גלעדי ירון10

גמר ב
תאריך: 12/03/16 – השתתפו 27 זוגות | תוצאות כלליות

 קנור צבי, מושבות-שמריהו 
 רושינק דורית, מושבות-שמריהו 

 שגיא לנה, מושבות-שמריהו 
 גוילי רבקה, מרום נווה 

 סנדרוביץ צפורה, מרום נווה 
 פדלון אורה, מרום נווה 

 סגל ציפי, ירושלים 
 כהן אריאלה שרי, לב חולון 

 שפירא גילה, אבא חושי חיפה 
 אנגלמן נחום, מרכז הברידג' ים 
 ברנוי סימה, מרכז הברידג' ים 

 בר שדה ברוריה, חדרה 
 שגיב ורדה, קיסריה 

 ארבל תקוה, ויצו פתח תקוה 
 בורנשטיין יעל, ויצו פתח תקוה 

 סער יעל, ויצו פתח תקוה 
 ריבלין אריה, ויצו פתח תקוה 

 רוה שמשון, מרכז ספורט ראשל"צ 
 בן ארי זלדה, בית מכבי ראשל"צ 
 מנור אריה, בית מכבי ראשל"צ 
 מנור שרה, בית מכבי ראשל"צ 

 ימין דוד, רעננה ההגנה 
 רפאל שלום, רעננה ההגנה 
 אנטרמן מרים, באר שבע 

 אהרונוב נורית, רחובות 
 זילברברג נעמי, רחובות 

 דומניץ רימונד, מועדון מודיעין
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play depends upon West's choice of card after 
ruffing(.
Nine tricks have been played, and the following 
cards remain:

 ♠
♥
♦
♣

-
8
AQ2
-

 

♠
♥
♦
♣

KJT5
-
-
-

♠
♥
♦
♣

-
-
KJ97
-

 ♠
♥
♦
♣

-
-
T865
-

 

South needs three out of the last four tricks to 
make his contract, and it doesn't matter whether 
North or South is in the lead. You simply play 

a low diamond from both hands! As West was 
not dealt any diamonds, and all of East's non-
diamond cards have been exhausted, poor East 
must win this trick and lead another diamond 
towards dummy's ♦AQ, allowing you to make 
your doubled contract.

Several important points should be noted:
	• East opened 1♠ despite having only 10 

HCP due to his powerful suit and his 
special distribution )6-4-0-3(.

	• In order to bid 2♦ )natural and non-forcing( 
after North's takeout double, East should 
hold a good six-card suit. In addition, this 
bid denies 3-card support for his partner's 
major suit. 

	• West's reluctance to lead a spade proved 
to be very costly. After a spade lead there 
is no way for declarer to come to ten 
tricks.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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The following hand was dealt at an IMP event. 
I suggest you put yourself in South's seat and 
plan the play.

♠
♥
♦
♣

87
QT83
AQ2
AK43

♠
♥
♦
♣

A63
K954
T865
QT

The bidding:

West North East South

Pass

1♠ Dbl 2♦ 2♥

Pass 3♥ Pass 4♥

Dbl Pass Pass Pass

You make a free 2♥ bid in response to partner's 
takeout double. Later you accept partner's 
invitation and bid 4♥, but West doubles and 
leads the ♣5. Do you have a plan?
First of all South should ask himself why West 
didn't lead a high spade )his own suit( or a 
diamond )the suit bid by his partner(.
The likely answer is: West doesn't possess a 
honor sequence in spades )tin other words: 

East has the ♠Q(. In addition, West would have 
led a diamond singleton, so the reason for not 
leading a diamond is that he was not dealt any 
of them.
North/South have a combined total of 24 HCP. 
We have already placed in East's hand 6 HCP 
)♠Q, ♦KJ( out of the 16 held by East/West. 
Therefore West must hold the remaining high 
cards, and he probably has four trumps for his 
penalty double. This hand is a rare case where 
the whole distribution is clear even before one 
card was played from dummy. Thus I am going 
to show you the complete deal:

 ♠
♥
♦
♣

87
QT83
AQ2
AK43

 

♠
♥
♦
♣

KJT542
AJ62
-
J75

♠
♥
♦
♣

Q9
7
KJ9743
9862

 ♠
♥
♦
♣

A63
K954
T865
QT

 

Your goal is to make ten tricks. You win the first 
trick with your ♣T and play the ♥K. West wins 
his trump ace, and you are happy to see East 
following suit. West continues with another 
club, taken by your ♣Q.
At this point you must cash the ♠A and play 
a small heart towards the ♥T. You park your 
two losing spades on the ♣AK, while West 
ruffs the fourth round of clubs. Next you ruff a 
spade and draw West's last trump )the order of 

Double-Dummy 
Play

Joseph Engel
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באד רייכנהל
נופשון קיץ 2016 בגרמניה

STEIGENBERGER

15-28 באוגוסט 2016

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 430 € €

טיסות סדירות, בשעות נוחות
13 לילות, 14 ימים על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו 

לבחירה)
משחקי ברידג'

שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים
מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות

 2,230

נופש יוקרתי, טיולים, פינוקים, ספא 
וברידג' במלון הקלאסי והמפואר

: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

050-5364604 פקס: 03-6040940
גדי בן בסט לפרטים והרשמה:

bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

לשעבר

הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 
פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות
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