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גאווה ישראלית
בתחרות אליפות אירופה ה-50 שהתקיימה בבלגיה צפינו בהתמודדויות מרתקות. שבסיומן 

יש לנו סיבות רבות להיות מרוצים ומלאי גאווה:
נבחרת ישראל דורגה במקום השלישי המכובד (אחרי איטליה ופולין) וזכתה במדליית הארד.

כל הכבוד ליוסי אנגל, להרבסט-הרבסט, לבראל-זק ולפכטמן-גינוסר!
הצגתם יכולות מרשימות, נחישות ורוח של מנצחים בהתמודדויות שבהן השתתפתם.

הסבתם לכולנו הנאה ושמחה, ואנחנו גאים בכם.
פנינו קדימה - נאחל הצלחה לנבחרת בתחרות הברמודה בול בשנה הבאה.

מערכת ביטאון הברידג‘!
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4
דבר ועד העמותה

עליזה מגד ז"ל

עליזה הייתה מוותיקות שחקניות הברידג' בארץ.
הייתה תלמידתו המצטיינת של משה כץ, שתמיד התגאה בהישגיה.

עליזה זכתה באליפות ישראל לנשים וייצגה את ישראל באליפויות בחוץ-לארץ.
עליזה הייתה מהמורות הראשונות והותירה תלמידים רבים מבית מדרשה.

עליזה הייתה אהובה על כל מכריה במזגה הנוח, 
נעימת הליכות וחיוך תמיד על פניה.

לפני מספר שנים חלתה במחלה שהכריעה אותה.
מותה גרם צער רב לכל מוקיריה.

השאירה אחריה שלושה בנים וחמישה נכדים.

יהי זכרה ברוך!

דבר ועד העמותה יולי 2010

שלום חברים,

לקבוצות  אירופה  אליפות  הסתיימה  כשבוע  לפני 
נבחרת  של  השיא  הישג  הייתה  הכותרת  וגולת 
ישראל הפתוחה שזכתה במדלית הארד. הנבחרת 
באליפות  ישראל  מדינת  את  לייצג  בזכות  זכתה 
העולם.  את הנבחרת ייצגו: אילן ואופיר הרבסט, 
רון פכטמן – אלדד גינוסר, יניב זק- מיכאל בראל 

והקפטן יוסי אנגל. 

נודה גם לשחקניות נבחרת הנשים, לשחקני נבחרת 
גלבוע  אורי  המשלחת  וליו“ר  לקפטנים  הסניורים, 

שייצגו אותנו בכבוד באליפות.

כמו כן ברצוננו לברך את הזוכים בתחרות אליפות 
ישראל הפתוחה לזוגות לשנת 2010: זוג הצעירים, 
חברי נבחרת בתי הספר גל גרסטנר – אור טושר, 
במקום השני דוד בירמן – דניאלה בירמן ובמקום 

השלישי אלדד גינוסר – רון פכטמן. 

להשתתף  השחקנים  ציבור  את  מזמינים  אנו 
התאריכים  בין  שתיערך  הנפילים  גביע  בתחרות 

30-29 לחודש יולי. הקדימו להירשם!

שרת  שודרג  לחברים  השירות  משיפור  כחלק 
התוצאות של ההתאגדות וכעת ניתן לצפות בתוצאות 
של  בתהליך  העמותה  ועד  החל  כן  כמו  במהירות. 

שדרוג בית ההתאגדות (מועדון רעננה). 

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

האינטרנט של ההתאגדות הישראלית לברידג‘ – 
www.bridge.co.il

שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 

התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם
טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 
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לומדים ברידג‘
6

האם אי פעם שאלתם את עצמכם לפי מה אתם קובעים 
אתם  לפיהם  הקריטריונים  מהם  הסופי?  החוזה  מהו 
בוחרים לשחק עם שליט או ללא שליט? אין ספק כי היו 
כי  בדיעבד  ונוכחתם  שליט  עם  שיחקתם  בהם  מקרים 

חוזה ללא שליט היה טוב יותר,  או להיפך. 
במילים אחרות, כמובן שעלינו לספור נקודות ולנהל את 
המכרז בהתאם, אך החלוקה היא זו שמכריעה את קביעת 
החוזה הסופי. ככל שהמידע המועבר בין השותפים מדויק 

יותר, כך רב יותר הסיכוי לבחור בחוזה הנכון.
בעמודים הבאים תלמדו סימני היכר שיעזרו לכם להחליט 
ללא  בחוזה  לבחור  ומתי  שליט  עם  בחוזה  לבחור  מתי 

שליט. 

החוזה הנכון – עם או בלי שליט?
♠
♥
♦
♣

A7643
8
T75
A854

שותפכם במערב פתח ♠1. בידכם 8 נק' גבוהות.
מה תכריזו: ♠2, ♠3, או אולי ♠4? ברור שהרוב המכריע 
אך נניח (רק לצורך המחשת נקודה חשובה)   ,4♠ יכריז 
הכרזתכם,  את  ראה  השותף   .3♠ להכריז  שהחלטתם 
ועתה עליו להחליט על החוזה הסופי. להלן שלוש חלוקות 

יד אפשריות שישפיעו על בחירתו של מערב. 
♠
♥
♦
♣

KQJ62
KJ4
QJ9
J3

♠
♥
♦
♣

A7643
8
T75
A854

הנקודות  רוב  מאוזנת.  חלוקה  עם  נק'   14 למערב 
אסים.  להיעדר  לב  שימו   .J-ו  Q בקלפי  הן  הגבוהות 
לכאורה יש להיענות להזמנה עם 14 נק' ולהכריז ♠4, אך 
אם יעשה כך מערב, יפסיד AK ,♥A♦ ו-K♣, בסך הכול 

ארבע לקיחות.
♠
♥
♦
♣

KQJ62
KJ42
QJ9
3

♠
♥
♦
♣

A7643
8
T75
A854

למערב 13 נק' וחלוקה לא מאוזנת. גם כאן רוב הנקודות 
הן Q ו-J וחסרים אסים, אולם יש להיענות להזמנה בגלל 
 ,♦AK -ו  ♥A יפסיד הוא   ,4♠ מערב  יכריז  אם  החלוקה. 

שלוש לקיחות בלבד.

♠
♥
♦
♣

K9852
A765
AJ
76

♠
♥
♦
♣

A7643
8
T75
A854

הנקודות  רוב  מאוזנת.  חצי  חלוקה  עם  נק'   12 למערב 
הן K ו-A. עקרונית עם 12 נק' בלבד יש לסרב להזמנת 
 ♣K מזרח, אך שימו לב - לרשותכם 11 לקיחות! להגנה

ו-K♦ והשאר שלכם.
היו  הדוגמאות  בשלוש  מערב  שעשה  ההחלטות  כל 
הגיוניות, אולם פעם אחת החוזה נכשל, פעם אחת הוא 
בוצע, ובפעם השלישית בוצעו 11 לקיחות אף על פי שלא 

הוכרז משחק מלא.
גורם  הוא  הניקוד  כי  מוכיחות  הדוגמאות  שלוש 

חשוב, אך אינו העיקרי.

שמספר  ככל  מערב.  של  הנקודות  למספר  לב  שימו 
הנקודות של מערב קטן – מספר הלקיחות גדל...

אף על פי שבדוגמה 3 מספר הנקודות הוא הקטן ביותר 
(12), מספר הלקיחות הוא הגדול ביותר (11).

. ...מבולבלים? – גם אנחנו
... עוד קצת סבלנות.

עתה נבחן התאמה של שמונה קלפים במייג'ור, כאשר 
שתי הידיים מאוזנות.

♠
♥
♦
♣

AT5
QT
T875
KQT4

שותפכם (מערב) פותח ♠1 ובידכם 11 נק'. "לפי הספר" 
יש להכריז ♠3 - 11-10 נק' עם תמיכה של 3 קלפים או 
יותר ב-♠. זוהי כמובן הזמנה למשחק מלא. אם בידו של 
מערב 13-12 נק', עליו לסרב להזמנה (Pass); אם בידו 
14+ נק', עליו להיענות להזמנה ולהכריז משחק מלא ♠4.

הבה נבדוק מה יקרה אם מערב ייענה להזמנה.
♠
♥
♦
♣

KQJ63
KJ4
QJ9
J3

♠
♥
♦
♣

AT5
QT
T875
KQT4

אם  אך  להזמנה,  להיענות  יש  לכאורה  נק'.   14 למערב 
.♣K-ו ♦AK ,♥A :תכריזו ♠4 תמסרו

אפרים בריפמן

מאמר ראשון בסדרה

...   

...   
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לומדים ברידג‘
8

עד היום למדתם שכאשר לשותפות 8 קלפים ביחד במייג'ור 
עליכם לשחק עם שליט, בעוד עם התאמה במינור עליכם 

להעדיף חוזה ללא שליט.
כלל זה נשאר נכון, אבל לא בכל מחיר. התבוננו בשתי 

החלוקות הבאות:
♠
♥
♦
♣

KQJ63
KJ4
QJ9
J3

♠
♥
♦
♣

AT5
QT
T875
KQT4

♠
♥
♦
♣

QJ9
KJ4
KQJ63
J3

♠
♥
♦
♣

T875
QT
AT5
KQT4

אם תתבוננו היטב, תבחינו כי התבנית של שתי החלוקות 
ביניהן.  שהתחלפו  וה-♦  ה-♠  סדרות  מלבד  לחלוטין  זהה 
אולי תשאלו את עצמכם מדוע בחלוקה מאוזנת עם שמונה 
קלפי  שמונה  ועם   ,3NT לשחק טבעי  לכם  נראה   ♦ קלפי 
♠ – לא? האם שינוי בשם הסדרה (♠ במקום ♦) יכול להוות 
מכשול בשיקול הדעת? הרי שתי החלוקות בעלות תבנית 

מאוזנת!
והנקודות   (A+K) מהירות  לקיחות  אין  החלוקות  בשתי 
רביעית',  או  שלישית  'מדרגה  בכירים  בקלפים  מרוכזות 
קרי  Q או J. בשתי החלוקות אין פוטנציאל משמעותי של 
לקטגוריה  שייכות  החלוקות  שתי  כן  על  מפסידים!  חיתוך 

של חוזה ללא שליט.

מסקנה 1: 
קלפים בכירים (כמו Q ו-J) מדרגה שלישית 

.NT ורביעית מתאימים לחוזים של
נתקדם צעד נוסף:

♠
♥
♦
♣

K9852
A765
AJ
76

♠
♥
♦
♣

A7643
8
T75
A854

מזרח – חלוקה לא מאוזנת; מערב – חלוקה חצי מאוזנת; 
מספר השליטים – 10.

התאמה  מאוזנות,  לא  חלוקות  עם  ידיים  שתי  בין  שילוב 
 (A+K) מהירות ולקיחות  בשליט  יותר)  (או  קלפים  של 9 
– זהו "מתכון הקסם" לביצוע משחקים מלאים עם שליט, 
גם כאשר יש פחות נקודות מהנדרש. החוזה האופטימלי 

הוא ♠4.
מסקנה 2: 

הניקוד אינו הגורם העיקרי. הגורם הדומיננטי הן 
.A+K – הלקיחות המהירות

♠
♥
♦
♣

K9852
A765
AJ
76

♠
♥
♦
♣

AT6
QT
T875
KQT4

מאוזנת;  חצי  חלוקה   – מערב  מאוזנת;  חלוקה   – מזרח 
מספר השליטים – 8.  

שילוב בין יד מאוזנת  ליד חצי מאוזנת עם התאמה של 8 
שליטים בלבד מהווה מתכון לקוי לביצוע משחקים מלאים 

במקרים שבהם יש פחות נקודות מהנדרש.
כאן הניקוד הוא הגורם החשוב. החוזה האופטימלי 

הוא ♠2, אך אם תדעו לעצור ב-♠3 יהיה זה הישג לא 
מבוטל.

♠
♥
♦
♣

KQJ63
KJ4
QJ9
J3

♠
♥
♦
♣

AT6
QT
T875
KQT4

מזרח – חלוקה מאוזנת; מערב – חלוקה מאוזנת; מספר 
השליטים – 8.  

של  התאמה  מאוזנות,  חלוקות  עם  ידיים  שתי  בין  שילוב 
מהווה   (A+K) מהירות לקיחות  והיעדר  בלבד  שליטים   8
מתכון לקוי לביצוע משחקים מלאים עם שליט, גם כאשר 
בידי השותפות מספר הנקודות הנדרש. החוזה האופטימלי 

.3NT הוא דווקא

כאן הניקוד הוא הגורם החשוב ביותר.
לסיום, כדאי אולי לחדד את החשיבות של מספר 

השליטים ושל פוטנציאל הלקיחות הנובע ממנו.  לפניכם 
דוגמה נוספת, הפעם מזווית הראייה של המשיב (מזרח):

♠
♥
♦
♣

A6
KQJ65
Q8
Q872

♠
♥
♦
♣

QJ52
AT4
K7652
5

מערב פתח את ההכרזה ב-♥1 ומזרח העלה ל-♥4. מזרח 
התייחס לידו כאל פתיחה מלאה בזכות הקלף הבודד ב-♣ 
נידון  החוזה  בשליט  הובלה  לאחר  מלא.  משחק  והכריז 
לקיחה  למסור  תצטרכו   ♣ חיתוכי  להשיג  כדי  לכישלון. 
בסדרה זו. ההגנה תזכה ותשחק שליט שוב. בדומם יישאר 
שליט בודד, ותצליחו לחתוך רק מפסיד אחד, לכן ההגנה 

 .♠K-בשלוש לקיחות ♣ וייתכן שגם ב ,♦A-תזכה ב
עתה נבדוק מה יקרה כאשר לידו של מזרח יתווסף שליט 

רביעי:
♠
♥
♦
♣

A6
KQJ65
Q8
Q872

♠
♥
♦
♣

QJ52
AT42
K765
5

בחלוקה זו הוחלף 2♦ של מזרח בשליט רביעי - 2♥. גם 
הפעם הכרזתם משחק מלא ♥4. מה יקרה?

 .♣ השנייה  בלקיחה  לשחק  יש  בשליט.  שוב  צפון מוביל 
גם הפעם ההגנה תזכה ותמשיך בשליט, אך עדיין נותרו 
בדומם שני שליטים שיאפשרו חיתוך של שני ♣ מפסידים 
בדומם. בסך הכול יוכל הכרוז לזכות ב-10 לקיחות: חמש 

ב-♥, שתיים ב-♠, אחת ב-♦ ושני חיתוכים בדומם.
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שפר את משחק היד עם שליט 

חיתוך צולב

מוטי גלברד

צריך  שליט  עם  במשחק  כאשר  מתרחש  צולב  חיתוך 
לחתוך את המפסידים לפני הוצאת השליטים. ישנם כמה 

מקרים:
(א) כאשר אסור להוציא אף סיבוב של שליטים;

של  שניים  או  אחד  סיבוב  להוציא  מותר  כאשר  (ב) 
שליטים;

(ג) כאשר נותנים למתנגדים לקיחה בשליט למען שמירת 
השליטה על המצב בשליט.

צולב  בחיתוך  משתמשים  כיצד  נראה  הבאות  בדוגמאות 
בכל אחד מהמקרים הנזכרים לעיל.

Dealer: S, N/S Vul, Lead: ♥K
 ♠
♥
♦
♣

KT98
3
AT954
632

 

♠
♥
♦
♣

6
KQJT64
J3
AT94

♠
♥
♦
♣

543
87
KQ872
875

 ♠
♥
♦
♣

AQJ72
A952
6
KQJ

 

 Overcall-דרום פתח את ההכרזה ב-♠1, מערב התערב ב
של ♥2, ולבסוף הגיעו צפון-דרום לחוזה המתוח ♠6.

לאחר הובלה ב-K♥, על דרום לשים לב, כי בטרם יחתוך 
אפילו ♥ אחד בדומם חיוני לפתח את סדרת ה-♣, כלומר 
להפסיד K♣ ל-A ולאחר מכן למשוך QJ♣ לפני התחלת 
החיתוך הצולב ב-♥ וב-♦. אם ינסה דרום לחתוך ♥ בדומם 
שלו  ה-♣  קלפי  את  להשליך  הזדמנות  מזרח  יקבל  מיד, 
את  לחתוך  עלול  הוא  מכן  ולאחר  חותך,  הכרוז  בעוד 

הלקיחות של דרום ב-♣.
היא  אך  הכרוז,  על  יותר  מקשה  הייתה  בשליט  הובלה 
אינה הגיונית כי בידו של מערב שליט בודד והובלה טובה 

.♥K-ובטוחה ב
ישנם מקרים שבהם הכרוז אינו יכול להשלים את החוזה 
עם חיתוך צולב בלבד, ועליו לחפש מקור נוסף ללקיחות 
כמו עקיפה לפני החיתוך הצולב. הדוגמה הבאה ממחישה 

זאת:

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

KT87
A542
9432
5

 

♠
♥
♦
♣

43
KJT6
KJT7
T76

♠
♥
♦
♣

652
Q983
AQ
KJ94

 ♠
♥
♦
♣

AQJ9
7
865
AQ832

 

North South
1♣

1♥ 1♠
2♠ 3♠
4♠ Pass

צפון-דרום לא הסתפקו במשחק חלקי והכריזו ♠4. מערב 
הובלה  לאחר  בשליט.   – ביותר  החזקה  בהובלה  בחר 
אחרת היה אפשר למשוך A♥  ו-A♣ ולבצע עוד 8 לקיחות 
כעת?  לעשות  מה  אך  צולב.  חיתוך  באמצעות  בשליט 
על- העשירית  הלקיחה  את  לפתח  לנסות  הגיוני  זה  אין 
ידי הגבהת הקלף החמישי ב-♣. בשביל זה צריך לחתוך 
פעמיים או שלוש ♣ בדומם, והיכן הכניסות ליד הנדרשות 
לשם כך? רק על ידי חיתוכי ♥. אך כאשר נגביה את ה-♣ 
החמישי כבר יהיו למתנגדים יותר שליטים מאשר לנו, ולא 

נוכל לנצלו.
הסיכוי היחידי לבצע את החוזה הוא על-ידי עקיפה מוצלחת 
ב-♣ (סיכוי של 50%). המשחק הנכון לאחר הזכייה בלקיחה 
הראשונה הוא A♥, ♣ אל ה-Q ו- A♣. לאחר מכן עוד שש 

לקיחות באמצעות חיתוכים צולבים.
להבטיח  יכול  הכרוז  בהם  צולב  חיתוך  של  מצבים  ישנם 
זולות.  בלקיחות  לזכות  ינסה  שלא  בתנאי  החוזה  את 
גבוהים  שליטים  עם  לחתוך  הוא  אלה  במקרים  העיקרון 
ולמנוע אפשרות שההגנה תחתוך מעל הכרוז ותגרום לו 

לאבד שליטה על המשחק. התבוננו בדוגמה הבאה:

None Vul Lead :d ♠3
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Dealer: S, E/W Vul, Lead: ♥Q
 ♠
♥
♦
♣

QT
AK54
K3
A9842

 

♠
♥
♦
♣

-
QJT
QT985
KT763

♠
♥
♦
♣

J5432
9876
T7
QJ

 ♠
♥
♦
♣

AK9876
32
A642
5

 

נגד החוזה ♠6 הוביל מערב ב-Q♥. על אף חלוקת השליט 
הגרועה החוזה מובטח כל עוד אין לאף אחד מהמתנגדים 
קלף בודד ב-♥ או ב-♦ או חוסר ב-♣. הכרוז אמור לזכות 
ב-5 לקיחות ♠, שתי לקיחות ♥, שתי לקיחות ♦, A♣ ושני 

חיתוכי ♦ בדומם. 

הכרוז זוכה ב-A♥ וממשיך עם K ,♥K♦ ו-A♦. עכשיו ♣ אל 
ה-A וה-♣ הבא נחתך עם K♠ (מדוע לקחת אפילו סיכון 
מזערי?), 4♦ נחתך עם Q♠ (בחלוקה הנתונה זהירות זו 
היא כבר חובה!) וההמשך הוא ♣ מהדומם. כאשר מזרח 
עם  נחתך  האחרון  ה-♦  עם 6♠.  חותך  הכרוז   ♥ משליך 
T♠. מזרח חותך מעל הדומם עם J♠, אך בידו של הכרוז 

נותרו רק שליטים גבוהים. ביצוע יפה!

השליט  בסדרת  הכרוז  של  היחיד  הגבוה  הקלף  כאשר 
לפעמים  השליטים.  בהוצאת  להיזהר  חייב  הוא   ,A הוא
היא  למתנגדים  השליט  של  הראשון  הסיבוב  מסירת 
הדרך היחידה לשלוט בסדרה בטרם יתבצעו החיתוכים 

הנחוצים. רעיון זה מומחש על-ידי הדוגמה הבאה:

Dealer: W, Both Vul, Lead: ♥Q
 ♠
♥
♦
♣

T832
954
K864
K7

 

♠
♥
♦
♣

94
QJT82
Q2
9862

♠
♥
♦
♣

KQJ
76
JT973
QJT

 ♠
♥
♦
♣

A765
AK3
A5
A543

 

North South
1♣

1♦ 1♠
2♠ 4♠

Pass
על-ידי  המשוחק   4♠ החוזה  נגד   ♥Q-ב הוביל  מערב 
קלפים  באמצעות  בטוחות  לקיחות  שבע  לכרוז  דרום. 
להיות  חייבות  נוספות  לקיחות  שלוש   .(K,A) גבוהים 
ירשה  אם  יקרה  לא  וזה  חיתוכים,  באמצעות  מושגות 

הכרוז למתנגדים לשחק סיבוב שלישי בשליט. 
לכן אין לשחק A♠ ולהמשיך ב-♠ נוסף. הדרך הנכונה היא 
בלקיחה  לשחק  ואז   ♥A עם  הראשונה  בלקיחה  לזכות 
הלקיחה  את  ולמסור  הידיים  משתי  נמוך   ♠ השנייה 
למתנגדים. אין זה משנה במה יחזור מזרח לאחר שיזכה 
ב-J♠, לדוגמה – 6♥. דרום יזכה ב-K♥, ישחק A♠ ויתחיל 
בחיתוכים צולבים בסדרות ה-♣ וה-♦. בשלב מסוים המגן 
שנותר עם K♠ יחתוך מעלינו, אך זה לא ימנע את ביצוע 
הכרוז  ועדיין  שלו,  המקורית  הלקיחה  זוהי  כי  החוזה, 
משיג 3 לקיחות באמצעות חיתוכים ומשלים את החוזה.

°°ÌÈ·È·‡†ÔÂ„ÚÂÓ·†ıÈ˜‰†Ï˘†ÌÁ‰†Ò¯Â˜‰
FORCING GAME 2/1

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

ÚÙ˘·†‰ÈÁ
°ÌÈÁ·Â

ÌÈ·È·‡†ß‚„È¯·†ÔÂ„ÚÂÓ

¯ÒÂÈ‚†„„Ï‡

‰ÁÂ˙Ù‰†Ï‡¯˘È†˙¯Á·†Ô˜Á˘Â†ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·†ÔÓ‡†È¢Ú†¯·ÚÂÈ

¯ÒÂÈ‚†„„Ï‡
Æ±∑∫∞∞†‰Ú˘·†ÈÚÈ·¯†ÈÓÈ†≤±Æ∑≠‰Ó†ÏÁ‰†¨˙ÂÚ˘†˘ÂÏ˘†Ï˘†ÌÈ˘‚ÙÓ†∏

°‰ÎÂÊ†Ì„Â˜‰†ÏÎ≠‰·ÂÁ≠‰Ó˘¯‰‰†ÆÌÈÙ˙˙˘Ó†≥≤≠Ï†Ï·‚ÂÓ
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הכרזות  רוורס

רם סופר

מאמר זה ממשיך לעסוק בהכרזתו השנייה של הפותח 
בהכרזות  נתמקד  הפעם  מאוזנת.  שאינה  חלוקה  עם 

פתיחה בסדרות המינור ובמהלך ההכרזה הבא:

West East
1♦ 1♠
?

הכרזת הפתיחה ♦1 מבטיחה לפחות 3 קלפים ב-♦, אולם 
אם יכריז הפותח סדרה חדשה בסיבוב השני, משמעות 
חלוקה  עם  ב-♦  יותר  או  קלפים  לו 5  שיש  תהיה  הדבר 
 NT לא מאוזנת. (עם חלוקה מאוזנת הוא יבחר בהכרזת

כאשר אין לו התאמה ב-♠.)

(1)
♠
♥
♦
♣

K3
75
KQJ73
A742

West East
1♦ 1♠
2♣

הכרזתו של הפותח מתארת 5+ קלפים ב-♦ ו- 4+ קלפים 
ב-♣.

(2)
♠
♥
♦
♣

42
7
AQJ93
KQT65

West East
1♦ 1♠
2♣

טרם  שהמשיב  ב-♣  חמישי  קלף  לפותח  יש  זה  במקרה 
יודע עליו.

בתשובה להכרזה זו המשיב עם יד חלשה צריך לבחור 
 Pass להכריז  יכול  הוא  הפותח.  של  הסדרות  שתי  בין 
סדרה  אם  ל-♦2  לתקן  או  ב-♣2,  החוזה  את  ולהשאיר 
מעבר  לעלות  צורך  אין  המקרים  בשני  עליו.  מועדפת  זו 

לגובה 2.
לעומת זאת, כאשר הסדרות של הפותח הן ♦ ו-♥, ניסיון 
של המשיב לחזור ל-♦ יעלה את ההכרזה לגובה 3. לפיכך 
מקובל בעולם הברידג' שכאשר הפותח מכריז בגובה 2 
סדרה חדשה גבוהה יותר מסדרתו הראשונה, הכרזה 
זו מבטיחה יד חזקה – 17 נק' גבוהות או יותר. זה נקרא 

הכרזת רוורס.
תחילה כמה דוגמאות להכרזות רוורס נכונות

(3)
♠
♥
♦
♣

5
KQ52
AKJ43
AJ2

West East
1♦ 1♠
2♥

לפותח 18 נק', 5 קלפי ♦ ו- 4 קלפי ♥. יש להדגיש כי 
שלפותח  פי  על  אף  שגויה  תהא   2NT שנייה  הכרזה 
תבטיח  זו  הכרזה  הוכרזו.  שלא  הסדרות  בכל  עוצרים 

חלוקה מאוזנת שאין למערב, ולכן תטעה את השותף.

(4)
♠
♥
♦
♣

T2
AKJ6
AKQ652
7
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West East
1♦ 1♠
2♥

כאן לפותח יד חזקה ביותר עם קלף שישי ב-♦, אך אין 
לחזור על סדרה זו בטרם הוצגה סדרת ה-♥. 

אנו רואים שהכרזות הרוורס מציגות ידיים חזקות. בחלקן 
ישנו משחק מלא מובטח לאור העובדה שהמשיב הבטיח 

6+ נק'. מכאן הכלל הבא: 
אסור  למשיב  כלומר,   !Forcing הן  רוורס  הכרזות 

להכריז Pass בסיבוב השני.
הכרזות רוורס ייתכנו גם כאשר הכרזת הפתיחה היא ♣1 

או ♥1.

(5)
♠
♥
♦
♣

AK5
-
AK32
KJT843

West East
1♣ 1♥
2♦

הכרזות   .♦ קלפי  ו-4   ♣ קלפי   6 עם  חזקה  יד  לפותח 
רוורס הן Forcing ולכן אין צורך לקפוץ כדי להכריח את 

השותף להכריז שנית.

(6)
♠
♥
♦
♣

KQJ8
AQJT3
A
T92

West East
1♥ 1NT
2♠

17 נק' הן הכוח המינימלי הנדרש להכרזת רוורס (כל עוד 
אין ערכים חלוקתיים נוספים).

"דורשת"  החלוקה  כאשר  להכריז  כיצד  נלמד  לסיום 
אלה  במקרים  מספיק.  אינו  הכוח  אבל  רוורס,  הכרזת 

שתהיה  בהכרזה  ולבחור  לאלתר  קרובות  לעתים  צריך 
"הרע במיעוטו".

(7)
♠
♥
♦
♣

3
KT52
AQJ92
A53

West East
1♦ 1♠
2♦

אין להכריז בשום אופן רוורס ♥2 עם 14 נק' בלבד! גם 
במיעוטו  הרע  ב-♠.  בודד  קלף  עם  פסולה   1NT הכרזת
הוא ללא ספק חזרה על סדרת ה-♦ הטובה שיש בה 5 

קלפים, גם אם השותף יצפה ל-6 קלפים.

(8)
♠
♥
♦
♣

J8
AKJ5
QT843
K7

West East
1♦ 1♠

1NT

באה  אינה  כלל  רוורס  הכרזת  אולם  יפה,  ה-♥  סדרת 
בחשבון. גם חזרה על חמישייה בינונית ומטה ב-♦ אינה 
מלבבת. הפעם הפתרון הנכון הוא להכריז 1NT עם שני 
דאבלטונים. העובדה שיש לפותח עוצר ב-♣ מסייעת לו 

להרגיש נוח יותר עם הכרזה זו. 
שים לב שלאחר 1NT יש עדיין אפשרות למצוא התאמה 
4-4 ב-♥. אם למשיב 5 קלפי ♠ ו- 4 קלפי ♥ הוא יכריז 
בהמשך ♥ בגובה 2 או 3 לפי חוזק ידו. (אילו היו למשיב 
שתי רביעיות בסדרות המייג'ור היה עליו להכריז בסיבוב 

הראשון ♥1 במקום ♠1.)
של  השנייה  ההכרזה  נושא  את  משלים  זה  מאמר 
הפותח. (ראה מאמרים קודמים בירחוני פברואר ומאי.) 
המאמרים הבאים יעסקו בבעיות המתעוררות בהכרזתו 

השנייה של המשיב.

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

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

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ
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הכתבה יצאה לי הפעם בקושי. נראה אתכם כותבים בזמן 
שנבחרתנו עושה חיל באליפות אירופה ו-BBO אינו נותן 
מנוחה. את המונדיאל כבר הזכרתי? מכל מקום, זה מה 

שיצא הפעם:

יד מס' 1:
שיטת חישוב: IMP; פגיעות:  אין

South
♠
♥
♦
♣

Q54
AQ92
QT
QJT8

West North East South
1♣ Pass 1♥

1♠ Dbl(1) 2♠ ?
(1) מבטיח 3 קלפים ב-♥.

Dbl = 10    3♠ = 2
דורון: לפעמים ישנן ידיים שברור לנו שצריך לעשות בהן 
משהו, אבל אין לנו הכרזה פשוטה כגון תמיכה בשותף, 
אלה  במקרים   .NT הכרזת  או  עצמאית  סדרה  הכרזת 

.Dbl-מצילה אותנו הכרזת ה
Dbl (87% מהמומחים)

אודי פרידלנדר, אופיר הרבסט ואמיר לוין: Dbl משאיר 
את כל האופציות פתוחות.

מה  ברור  לא  ביותר.  הגמישה  ההכרזה  לידור:  אורן 
.Qxx 3 עםNT השותף יבין אם אכריז ♠3. לא אכריז

אילן הרבסט:  3NT אינו נראה מושך אף על פי שמספר 
הנקודות מספיק.

בני ליבסטר: מראה נקודות, ומבקש מהשותף לספר לי 
עוד משהו.

הבא  בסיבוב  אשקול   ,3♣ יכריז  השותף  אם  פדון:  דרור 
Pass. לאחר כל הכרזה אחרת אשאל לעוצר (♠3), ואולי 

אף נשחק ♥4 ב"התאמה" 4-3.
ישראל ידלין: ידי טובה, אין לי 5 קלפי ♥, העוצר ב-♠ אינו 
אמתי ואיני רואה תשע לקיחות (ודאי שלא מהירות) אם 
לשותף אין כוח ב-♠ . ההחלטה עוברת לשותף. הוא אמור 

להבין שמבחינתי עונש הוא אופציה.
♠3 (13% מהמומחים)

דורון: ♠3 מעביר לשותף מסר: עשה משהו! המסר דומה 
לזה של הכרזת ,Dbl אולם הוא בזבזני. (הכרזה זו כיסחה 
 ,3♦  ,3♣  ,2NT :כמה אופציות הכרזה של השותף כגון

♥Pass ,3♠ ,3. לא חראם?)
ארז צדיק: נותן צ'אנס ל-3NT אף כי ייתכן שהכרזנו כבר 

גבוה מדי, ולא נבצע אף חוזה.
יובל ינר: מקווה שלשותף עוצר ב-♠. אם אין לו, אז אולי 

נשחק ♥4 ב"התאמה" 4-3. 
רון שוורץ: מחייב למשחק מלא. ♥4 ו-♣5 אפשריים. אינני 

רוצה לסגור את ההכרזה ב-3NT עם עוצר עלוב.

יד מס' 2:
N/S :פגיעות ;TB שיטת חישוב

South
♠
♥
♦
♣

KQ65
A
KJ72
J952

West North East South
1♦

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

סדרה רביעית מחייבת )1 (
דו-שיח של קונטרולים) 2(

4♠ = 10  5♣ = 6  4NT = 2
דורון: האם אחד מבני הזוג רשאי להפסיק "פינג פונג" של 
הכרזות קונטרול כאשר ידו אינה "יפה" בעיניו, או שהכלל 
תפסיק?  אל  אז  קונטרול,  בהכרזות  התחלת  אם  הוא: 

חומר למחשבה...
♠4 (65% מהמומחים)

דורון: קבוצת שחקנים זו רואה מחויבות להצגת קונטרול, 
אם כי אינה מתלהבת ביותר מהיד.

.Cuebid אודי פרידלנדר: עוד
אופיר הרבסט: קונטרול. איני יכול ואף איני רוצה להיות 
לחלוטין  ידי  את  לתאר  באפשרותי  היד.  של  ה"קפטן" 

לדורון ידלין

המס משהו! עשה מסר: שותף
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באמצעות  ♠4. השותף יידע על החלוקה ועל העוצרים - 
מה שיעזור לו להחליט.

אורן לידור: אם כבר הראיתי את הקונטרול ב-♦, אין סיבה 
שלא אראה גם את הקונטרול ב- ♠.

 ♦A אילן הרבסט: למרות ריבוי הנקודות ב-♠, היעדרו של
והחלוקה 4441 שהיא פחות טובה מאשר 5440, נראה 
ב-♠.   Cuebid  ממני לשמוע  ביותר  מעוניין  שהשותף  לי 
 ,Cuebid להכריז חייב  הייתי  לא  בינינו  ההסכם  לפי  אם 

אז הייתי מכריז ♣5 מכיוון שידי אינה טובה.
מבחינתי  הקונטרולים.  הכרזת  המשך  גינוסר:  אלדד 
השליטים  לנוכח  בעיקר  היד,  על  פיקוד  לקחת  נוח  לא 
אשאר  ועתה  במדויק,  ידי  חלוקת  את  הראיתי  החלשים. 

בעמדה הפסיבית בהכרזה.
נראית  זו  חרשים".  של  ב"דו-שיח  ממשיך  לוין:  אמיר 
במרץ,  קונטרולים  בהן  שמכריזים  ידיים  מאותן  אחת  לי 

  .ולבסוף מגיעים לסלם בלי שני אסים
בני ליבסטר: השותף יודע שחלוקתי היא 4144 או 4054. 
כנראה שהוא "פוחד" מסדרת ה-♠. עליי להבהיר לו שאין 

שם בעיה.
דנה ונגה טל: אנו מעדיפות שהשותף יתפוס שליטה על 

היד עם סדרת ♣ טובה.
הזה?  היפה  הדו-שיח  את  להפסיק  למה  ידלין:  ישראל 
 ,4NT על  אחריות  לקחת  יכולה  אינה  ידי  מקרה  בכל 

והכרזת ♣5 תשלול קונטרול ב-♠.
במעורב  שני  או  ראשון  קונטרול  הכרזת  בראל:  מיכאל 
אז  עושים,  שאנחנו  מה  זה  אם  אבל  שלי,  הסגנון  אינה 

מדוע אפסיק עכשיו?
רון פכטמן: ידי ממש גרועה, והייתי שמח להכריז  ♣5 כדי 
להודיע לשותפי שאין לי עניין בסלם, אבל לפי שיטתי עם 

אלדד איננו מחביאים קונטרול.
רון שוורץ: אני ממשיך בדו-שיח. לשותפי התאמה טובה 
ב-♣ וסדרת ♥ טובה. יש לו הזדמנות נוספת לברר כל מה 

שירצה.

♣5 (30% מהמומחים)
דורון: קבוצת שחקנים זו טוענת שיש לה הזכות להפסיק 

את הכרזות הקונטרולים כדי להפגין יד חלשה.
וב-♣.  ב-♥  קלפים   10 שלשותפי  כנראה  פדון:  דרור 

9 הנקודות שלי ב-♦ ו-♠ אינן עובדות. 
איני  חלשים.  שליט  קלפי  עם  בינונית  יד  זוהי  ינר:  יובל 

רואה סיבה להכריז עוד קונטרול.
יוסי אנגל: השאלה היא: האם כבר עשינו מספיק עד עתה 
היד  לדעתי  מלכים?  להראות  שנמשיך  או   ,(5♣ (ונכריז 

אינה מצדיקה המשך אגרסיבי, לכן אני בעד ♣5.
שליטים  ב-♣:  חוזה  בשביל  מאוד  גרועה  ידי  רול:  יוסי 

חלשים ו-K♥ מבוזבז אצל השותף. 
לא  וערכים  השותף  בסדרות  נקודות   5 רק  לירן:  ינון 

אטרקטיביים בסדרות האחרות. Cuebid אחד הספיק.
יניב זק: איני אוהב את הכרזת ♦4 כאשר יש לי K בסדרה 

זו ו-A בסדרה אחרת. בכל מקרה אכריז ♣5. 
4NT (% 5מהמומחים)

ארז צדיק: הגיע הזמן לברר סופית מה מחזיק השותף.

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

South
♠
♥
♦
♣

AT3
QT7
JT96
AJ5

West North East South
1♥ Pass 1NT(1)

Pass 3♦ Pass ?
( הכרזה מחייבת לסיבוב נוסף (בהתאם לשיטת 2/1) 1(

    4♦ = 10  3♠ = 8  3♥ = 4  4♣, 4♥, 4NT = 2
דורון: 5-3 או 4-4? זו השאלה!

♦4 (52% מהמומחים)
אופיר הרבסט:  אנחנו בדרך לסלאם, ו- 4-4 ב-♦ ישחק 

יותר טוב מ 5-3 ב-♥.
 QTx-ו "שפיצים"  שני  ב-♦.  לסלאם  בדרך  לידור:  אורן 
בסדרתו הארוכה של השותף גורמים לי להיות אופטימי. 
את קלפי הביניים היפים (3 עשיריות ו-9) כבר הזכרתי? 

יותר.  מוצלח  יהיה  זה  וב-♦  בסלם,  נהיה  הרבסט:  אילן 
אולי יש ♦7.

מכין  דורון:  החודש.  ביותר  הקשה  היד  גינוסר:  אלדד 
 .אותך לאליפות אירופה

בני ליבסטר: איני רוצה להעניש שותף שהכריז ♦3 עם 3 
.4NT קלפי ♦, 20-18 נק' ו-6 קלפי ♥, לכן לא אכריז

דנה ונגה טל: אם השותף יכריז ♥4, אראה לו קונטרול 
ב-♠.

ינון לירן: נראה שבכל מקרה אשחק בסלם. יהיה קל יותר 
לברר לגבי 7 אם אתמוך ישירות, היות שישנן ידיים שיהיה 

בהן סלם גדול ב-♦, אך לא ב-♥.
לילו פופלילוב: אתמוך ב-♦. אם לשותפי יש באמת ♦, אז 

ב-♦ אמור להיות הסלאם הטוב ביותר.
ואם  הקודמת)  ליד  נהדר (בניגוד  נראית  ידי  פכטמן:  רון 
אנחנו הולכים לכיוון סלם בהחלט חשוב לשחק ב-♦ ולא 
את  לנהל  לו  ואתן  התמיכה  את  לשותף  מראה  אני  ב-♥. 
שאפילו  כדי  מדי  יותר  צריך  לא  והלאה.  מכאן  ההכרזה 

סלם גדול ב-♦ יבוצע אם לשותף הקלפים המתאימים.

♠3 (26% מהמומחים)
דורון: הכרזת ♠3 מפגינה תמיכה ב-♦. לדעתי הכרזה זו 
עדיפה על פני ♦4 ומותירה לשותפות מרחב הכרזה גדול 

יותר. 
ישראל ידלין: מראה יד טובה עם התאמה ב-♦. הכרזה 
קשר  שאין  לציין  מיותר  רגילה.  מתמיכה  יותר  חזקה  זו 

לסדרת ה-♠ שהוכחשה בסיבוב הקודם.
יובל ינר: לדעתי עדיף לכוון לחוזה ב-♦ כדי שנוכל לאתר 
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 Cuebid אני מתכנן .♦Q ביתר קלות קלפים חסרים כגון
ב-♥ לאחר כל מה שהשותף יכריז (♥Q היא קלף מפתח 
לכל דבר ועניין), ולכן הכרזת ♠3 עדיפה על פני ♦4, על אף 

שהיא בעלת משמעות דומה.
אודי פרידלנדר: Cuebid עם התאמה ב-♦ (יש התאמה 
כפולה). ידי טובה מאוד למרות החלוקה 4333, ולכן אעשה 

ניסיון לסלם (ובהמשך אולי אף לסלם גדול).
אילן ברקת: מראה יד מקסימלית של 1NT שהכרזתי לפני 

כן עם התאמה ב-♦.
אמיר לוין: יש לי פגז!! בוא נראה זאת לשותף.

ארז צדיק: בוא נשמע מה יש לשותף להודיע. עדיין איני 
יודע באיזה גובה נשחק.

יוסי אנגל: זוהי יד פשוטה לדעתי. אני מכריז ♠3, קונטרול 
עם תמיכה ב-♥ וענין בסלם.

דורון: איך ליוסי זוהי "יד פשוטה", ואילו לאלדד זוהי "היד 
הקשה החודש"?!

♥3 (10% מהמומחים)
יוסי רול: אין מה למהר. אנסה להבין את חלוקת השותף 
בגובה נמוך ככל האפשר. בכל מקרה לא נראה לי שאעצור 

לפני סלם.
♣4 (4% מהמומחים)

יניב זק: מכריז קונטרול (איני משחק פחות מסלם ביד זו). 
שיטת החישוב היא IMP ואין לי בעיה לשחק ב-♦.

דורון: אבל למה פסחת על קונטרול ב-♠?
♥4 (4% מהמומחים)

מחייב   1NT להכריז  טעות  זוהי  לדעתי  בראל:  מיכאל 
עם פתיחה. מכל מקום, עתה קפיצה ל-♥4 מראה 11-10 

נקודות עם 3 קלפי ♥.
4NT (4% מהמומחים)

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

South
♠
♥
♦
♣

-
QT92
AKJ54
KQ63

West North East South
1♥ Pass ?

2NT=10  3♠ = 9  2♦ = 7  4♠ = 3

דורון: 2NT - קונבנציית Jacoby מתארת תמיכה של 4 
שמשחק  מי  ומעלה.  פתיחה  של  כוח  עם  קלפים  יותר  או 
קונבנציה זו אינו יכול להכריז 2NT כדי לתאר 11-10 נק' ללא 
תמיכה. שימוש בקונבנציה זו מזוהה עם חבילת ההכרזות
בשיטת  מהפכה  המצריכה   TWO OVER ONE

ההכרזה.

2NT (39% מהמומחים)
אודי פרידלנדר: לאחר כל המשך של השותף אכריז ♠4 - 

.(♠A שאלה לאסים ללא)  exclusion
אופיר הרבסט: עדיף על פני ♠3 (קוצר) שלא יעזור לשותף 
לקבל החלטה מושכלת בהמשך. עם כל הנקודות שלי אני 
קוצר,  על  לשאול  היא  תכניתי  להחליט.  שצריך  זה  הוא 
ואם אין - אכריז קונטרול ב-♠, אחכה לשמוע קונטרול ב-♣ 
קלפים  על   5NT ואשאל  קוצר)  אין  אם  אס  להיות  (חייב 

בכירים בשליט (ג'וזפין).
ינון לירן: הכרזת void מיידית מתארת יד חלשה הרבה 
יותר. בהתחלה אראה פתיחה, ולאחר מכן אכריז ♠4 כדי 

להראות חוסר בסדרה.
ב-♠4  ההכרזה  את  להתחיל  שמח  הייתי  פכטמן:  רון 
להיות  אוהב  שאיני  מכיוון  אבל   ,(♠A ללא לאסים  (שאלה 
כרוז ב"התאמה" של 3-0, אתחיל ב-Jacoby 2NT, ולאחר 
כל תשובה של השותף אכריז ♠Exclusion 4. כמובן שלא 
אעצור ב-♥4 גם אם לשותף כוח מבוזבז ב-♠, לכן להתחיל 

בספלינטר ♠3 זה פשוט בזבוז זמן.

♠3 (35% מהמומחים)
סתם  זהו  כאן  חוסר.  מתאר  זה  שיטתי  לפי  לוין:  אמיר 

ספלינטר – עדיין אכריז כך.
דרור פדון: ספלינטר. אם יכריז השותף ♥4 (שלילי) אנסה 

פעם נוספת עם ♠4.
ישראל ידלין: מראה קוצר. יש סבירות גבוהה שאשמע ♥4 
מהשותף, ואז אכריז ♠4. השותף יבין שיש לי חוסר  ולא 
בודד, וכמובן יד חזקה ששואפת לסלם אף על פי שהשותף 

לא התלהב מהכרזתי.
לילו פופלילוב: זה עניין של הסכמים עם השותף. זהו סדר 
אכריז   - כזה  הסכם  אין  אם   ;3♠ ראשית  שלי:  העדיפויות 
 Jacoby 2NT 4; אם אין הסכם כזה - אכריז♠ Exclusion
אכריז   - שלנו  ההסכמים  ברשימת  קיים  לא  זה  גם  ואם 
♦2. בלתי אפשרי להכריז יד זו ללא הסכמים מוקדמים עם 

השותף.
♦2 (22% מהמומחים)

איאלץ  חוסר,  להראות  שיטה  בהיעדר  גינוסר:  אלדד 
לדחות את הצגת ההתאמה.

הייתי   ,Exclusion  4♠ להכריז  יכול  הייתי  לו  רול:  יוסי 
עושה זאת. איני אוהב הכרזות ספלינטר עם ידיים חזקות, 
אנסה  כאן.  אותנו  יקדם   Jacoby  2NT-ש לי  נראה  ולא 

להכריז לאט ולהבין את מבנה היד של השותף.
רון שוורץ: אתחיל צנוע כדי לברר כמה שיותר על ידו של 

הפותח. 

♠4 (4% מהמומחים)
אפשר  כך  ב-♥.  לסלם  בדרך   -  Exclusion לידור:  אורן 
להגיע לסלם גדול אם לשותף קלפי המפתח המתאימים. 
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ברכות לאילן הרבסט, לרון פכטמן ולאופיר הרבסט (שלושת חברי נבחרת ישראל הפתוחה) שהשיגו 
תוצאה מקסימלית החודש! מהפך בצמרת - בני ליבסטר מדיח את המוביל הוותיק מיכאל בראל.

מצטבר יוני 4 3 2 1 שם
263 39 3♠ 4♦ 4♠ Dbl בני ליבסטר
261 31 3♠ 4♥ 4♠ Dbl מיכאל בראל
257 40 2NT 4♦ 4♠ Dbl אילן הרבסט
257 39 3♠ 4♦ 4♠ Dbl לילו פופלילוב
251 40 2NT 4♦ 4♠ Dbl רון פכטמן
251 29 2♦ 4NT 4♠ Dbl מוטי גלברד
250 39 3♠ 4♦ 4♠ Dbl דנה ונוגה טל
250 36 2NT 4♦ 5♣ Dbl ינון לירן
249 38 2NT 3♠ 4♠ Dbl אילן ברקת
247 33 3♠ 3♥ 4♠ Dbl ישראל ידלין
247 38 2NT 3♠ 4♠ Dbl אהוד פרידלנדר
247 33 4♠ 4♦ 4♠ Dbl אורן לידור
243 29 2♦ 4♦ 4♠ 3♠ רון שוורץ
242 40 2NT 4♦ 4♠ Dbl אופיר הרבסט
241 37 2♦ 4♦ 4♠ Dbl אלדד גינוסר
239 36 2NT 4♦ 5♣ Dbl אסף לנגי
236 31 2♦ 3♠ 5♣ Dbl יוסי אנגל
235 28 2NT 4♣ 5♣ Dbl יניב זק
233 37 3♠ 3♠ 4♠ Dbl אמיר לוין
233 27 2♦ 3♥ 5♣ Dbl יוסי רול
233 22 2NT 3♠ 4NT 3♠ ארז צדיק
229 25 3♠ 3♠ 5♣ 3♠ יובל ינר
227 35 3♠ 4♦ 5♣ Dbl דרור פדון
אורח 29 3♠ 3NT 4♠ Dbl זיו לי
אורח 27 3♠ 3♠ 4♠ 3NT שלמה גרינברג

טבלת הציונים והדירוג
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ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜ÓÏ†ÌÈÚÈ·‚†˙ÂÈˆ¯‡†ÔÓÂ‡†˙Â„Â˜
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בעיות הכרזה לירחון אוגוסט 2010

יד מס' 1: שיטת חישוב: TB; פגיעות: כולם
South

♠
♥
♦
♣

AK85
92
7
AQJ954

West North East South
3♦ ?

W/E :פגיעות ;IMP :יד מס' 2: שיטת חישוב
South

♠
♥
♦
♣

A8754
T6
Q5
KJ65

West North East South
1♥ Pass 1♠

Pass 3♦ Pass 3NT
Pass 4♥ Pass ?

N/S :פגיעות ;IMP :יד מס' 3: שיטת חישוב
South

♠
♥
♦
♣

5
AQJ76
AQ82
JT6

West North East South
1♣ Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 3♦
Pass 3♠ Pass ?

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

♠
♥
♦
♣

J5
AK943
Q4
AQT3

West North East South
Pass Pass 1♥

1♠ 1NT 2♠ ?

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

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

www.avivim10.co.il†∫ÌÈ·È·‡†¯˙‡·†˙ÂÈÂ¯Á˙‰†ÏÎ†˙Â‡ˆÂ˙
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סיקור תחרויות
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הנבחרת הפתוחה של ישראל בהרכב: אילן ואופיר הרבסט, רון 
נכבד  להישג  זכתה  זק  בראל-יניב  ומיכאל  גינוסר  פכטמן-אלדד 
ביותר – מקום שלישי באליפות אירופה לנבחרות שננעלה ב-3 
הראשון  במקום  תחילה  זכתה  ישראל  בלגיה.  באוסטנד,  ביולי 
בבית המוקדם, ולאחר מכן הצטיינה גם בגמר וסיימה עם 304.5 
פולין  וסגניתה   ,VP  314 צברה  איטליה  אירופה  אלופת   .VP
הנבחרות  שתי  את  התחרות  במהלך  הביסה  ישראל   .308  –
הושג  איטליה  על   10:20 היוקרתי  הניצחון  אותה.  שהקדימו 
בסיבוב האחרון. בשלב מוקדם הרבה יותר ניצחה ישראל 6:24 

את פולין, כאשר החלוקה הבאה תורמת נקודות רבות:

Board 15, Dealer South, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

AKT
T8642
JT82
9

 

♠
♥
♦
♣

9875
9753
953
J5

♠
♥
♦
♣

6
AQJ
AKQ7
AT764

 ♠
♥
♦
♣

QJ432
K
64
KQ832

 

West North East South
בליצקי אופיר זמודז'ינסקי אילן

1♠
Pass 2♠ Dbl Pass
2NT Pass 3♠ Pass
4♥ Dbl 4NT Pass
5♦ Dbl Pass Pass

Pass

אותה  שהחזיקו  רבים  לשחקנים  גרמה  מזרח  של  המפתה  ידו 
להסתבך קשות. בשולחן השני פתח הפולני בדרום ♠2 (חלש עם 
♠ ומינור), הישראלים הגיעו ל-♥4, והחוזה נפל 3 פעמים ללא 
Dbl. בשולחן שלנו, לעומת זאת, אילן הרבסט פתח ♠1 ואחיו 
אופיר לא היסס להכפיל את הזוג הפולני המפורסם. זמודז'ינסקי 
הוביל  אופיר  הנזק:  את  הגדיל  רק  ובכך  ל-♦5  לברוח  החליט 
 K-ב זכה  ואילן  לעקוף,  החליט  הכרוז  ב-♥.  והמשיך   ♠A-ב
הבודד והמשיך בשליט. עכשיו שיחק הכרוז A♣ ו-♣ נמוך. אילן 

היטיב לשחק נמוך, אפשר לשותפו לחתוך וקיבל בעצמו חיתוך 
♥. עכשיו בא K♣ שנחתך על ידי הכרוז, אך צפון חתך מעליו 
והמשיך ב-♥. הכרוז בליצקי נאלץ למסור עוד שתי לקיחות ב-♣ 

ונפל בסופו של דבר חמש פעמים  - 1100 לישראל.
לפנינו יד נאה נוספת מתוך המפגש בבית המוקדם מול אוסטריה 

שהסתיים בניצחון מקסימלי של ישראל.
Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T3
842
K97
AK964

 

♠
♥
♦
♣

K52
AQ97
AQ2
Q85

♠
♥
♦
♣

A976
K653
J84
T3

 ♠
♥
♦
♣

QJ84
JT
T653
J72

 

West North East South
גינוסר פכטמן
1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 3♥ Pass

3NT! Pass Pass Pass

שנופל   4♥ "הנורמלי"  לחוזה  הגיע  במזרח-מערב  האוסטרי  הזוג 
פעם אחת, אולם אלדד גינוסר הציע חוזה של 3NT עקב חלוקת 
ידו 4-3-3-3 ורון פכטמן החליט שזה מתאים גם לו. הביצוע רחוק 
מלהיות פשוט - צפון הוביל ב-4♣ (נמוך מסדרה טובה) אל ה-J של 
שותפו. אלדד זכה ב-Q♣ והיו לו 8 לקיחות בטוחות. עקיפה ב-♦ 
נראתה סיכוי סביר ללקיחה התשיעית, אך לאחר שדרום השליך 6♦ 
ו-3♦ על סדרת ה-♥ (וצפון השליך 7♦) החליט אלדד שהסבירות 
 ♠AK להצלחת העקיפה נמוכה ובחר בקו משחק חלופי. הוא שיחק
והמשיך ב-♣! צפון זכה בארבע הלקיחות שלו בסדרה זו אך נאלץ 

למסור לכרוז את שתי הלקיחות האחרונות ב-♦ והחוזה בוצע.
בירחונים הבאים נפרסם כתבות מפורטות יותר על תחרות זו, וכן 
על אליפויות הנשים והסניורים. הצלחתה של נבחרתנו הבטיחה לה 
מקום באליפות העולם לנבחרות "Bermuda Bowl" שתתקיים 
על  לשחקנינו  הכבוד  כל  בהולנד.  איינדהובן  בעיר  הבאה  בשנה 

הופעתם המדהימה שהביאה גאווה רבה לברידג' הישראלי! 

מדליה לישראל באליפות אירופה
רם סופר

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�03-6058355,��רותי�054-4556111
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�29באוגוסט�-��2בספטמבר�2010

£�ניתן�לקבל�תפריט�דיאטה�(ללא�תוספת�תשלום)
£�הנחה��10%לכל�הטיפולים,�למשתתפי�תכנית�ברידג'�ובריאות�(למזמינים�מראש)

£�מגוון�פעילויות�כגון:�טאי�צ'י,�יוגה,�מדיטציה�ועוד�(ללא�תשלום)
£�סאונות�רטובות�ויבשות,�חמאם�טורקי,�בריכת�שחייה�מקורה�ומחוממת,

בריכת�שחייה�חיצונית�וחדר�כושר�משוכלל.
£�דמי�ארגון,�כולל�כל�פעילות�הברידג'�(תחרות�והרצאות)�-��150ש"ח�לאדם

תחרויות�ברידג'�והרצאות
בהנחיית�שחקניות�נבחרת�ישראל�-�דניאלה�בירמן�ורותי�ליברמן.

חגיגת�סוף�הקיץ,�נופש�וברידג'
עם�דניאלה�ורותי
באחוזת�יערות�הכרמל
להרגע,�להתפנק,�להתחדש...ולשחק�ברידג'
באחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל

�4�£ימים�(�3לילות)��1,975ש"ח
�5�£ימים�(�4לילות)��2,630ש"ח

£�המחירים�הינם�לאדם�בחדר�זוגי,�פנסיון�מלא,�בחדר�כרמל�דה-לקס,�כולל�מע"מ

חבילות�אירוח�במחירים�מיוחדים:

תוכניות�בידור�מגוונות.

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�03-6058355,��רותי�054-4556111

ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ†ÌÈ¯Â‚Ó†ÈÊÎ¯Ó
˙¯‚Â·Ó‰† ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�03-6058355,��רותי�054-4556111
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השלבים 12  כל  את  שעברו  זוגות 
המוקדמים התייצבו בסוף השבוע 5-4 
אליפות  של  גמר-העל  לתחרות  ביוני 
ישראל לשנת 2010. התחרות נערכה 
במתכונת של 11 מפגשים בני 10 חלוקות כל אחד, כאשר 
 .(VP) מומר לנקודות ניצחון IMP שיטת החישוב הייתה
כזכור זכה בגמר א' במפתיע זוג הצעירים חברי נבחרת 
השניים  טושר.  גרסטנר-אור  גל   21 גיל  עד  ישראל 
המשיכו להצטיין גם בגמר-העל והובילו במרבית שלביו, 
כאשר הזוג דוד בירמן-דניאלה בירמן מנהל נגדם מאבק 

צמוד.
לעומתם אכזבו קשות המועמדים לניצחון (לדעת רבים) 
אלדד גינוסר- רון פכטמן. חברי נבחרת ישראל הפתוחה 
שושנה  המפתיע  הזוג  על-ידי   (!) במפתיע 25:1  הובסו 
והתדרדרו  גמר-העל  בתחילת  כבר  ממן  שונק-אבי 
לתחתית הדירוג – לאחר 7 סיבובים מתוך 11 הם עדיין 

היו במקום הלפני אחרון.
בסיבוב התשיעי חל מהפך בצמרת כאשר בירמן-בירמן 
הביסו 6:24 את אלופי 2009 אמיר לוין-אילן ברקת ועלו 
גרסטנר-טושר 155  לפני   VP 157 עם הראשון  למקום 
VP, כאשר הזוגות האחרים בפער ניכר מהמובילים. עם 
זאת, בסיבוב העשירי נועד לזוג המוביל מפגש קשה עם 
גינוסר-פכטמן שזכו בסיבובים 8-9 לשני ניצחונות גבוהים 
להתברג  תקווה  עם  ניכרת  במידה  מיקומם  את  ושיפרו 
בין שלושת הראשונים. משחקי שני הסיבובים האחרונים 

שודרו ישירות ב-BBO ומשכו צופים רבים.

Dealer N, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

53
AKT876
AK
962

 

♠
♥
♦
♣

AJ76
QJ5
J854
Q4

♠
♥
♦
♣

KQ42
2
T932
AK83

 ♠
♥
♦
♣

T98
943
Q76
JT75

 

West North East South
 אלדד
גינוסר

 דניאלה
בירמן

 רון
פכטמן

 דוד
בירמן

1♥ Dbl Pass
2♠ Pass 4♠ Pass

Pass Pass Pass

לאחר שהכרזת הקפיצה ♠2 של גינוסר במערב הראתה 
פכטמן  החליט  מזרח,  של   Dbl-ל בתשובה  בינונית  יד 
במזרח שהקלף הבודד ב-♥ הוא סיבה מספקת להכריז 
היה  האגרסיבית  מההכרזה  כתוצאה  מלא.  משחק  מיד 
ראשון  ממבט  סיכוי  חסר  הנראה  חוזה  לבצע  אלדד  על 
חלוקת  זאת,  עם  ב-♦.  ושלושה  ב-♥   אחד  מפסיד  עקב 
קלפי ה-♦ בין המתנגדים מונעת מהם לגבות מיד ארבע 

לקיחות. האם די בכך כדי להציל את הכרוז?
מסתבר שכן, בתנאי שצפון בוחר להוביל ב-♥ גבוה (כפי 
יגבה  צפון  אם  יקרה  מה  נראה  הבה  בשולחן).  שקרה 
 ♥Q יריץ ,♣Q-וייצא מידו עם ♣. הכרוז יזכה ב ♦AK גם
לעקיפת חיתוך, יוציא שליטים, ישליך ♦ על J♥ וישחק גם 
את השליט האחרון שלו כשהוא משליך ♦. בנקודה זו (3 
 ♦ לשמור  יכול  ואינו  אונים  חסר  דרום  אחרונים)  קלפים 

זוכה וגם להגן על סדרת ה-♣.
בלקיחה  לשחק  מחשבה  לאחר  בחרה  בירמן  דניאלה 
המתואר  הלחץ  משחק  את  שוברת  זו  הגנה   .♣ השנייה 
לעיל, כי אם ינסה הכרוז לשחק ♦ תמשיך צפון ב-♣ נוסף 

היוצר נתק בין הכרוז והדומם.
מצא  גינוסר  אלדד  אבל  נואש,  נראה  הכרוז  של  מצבו 
היו  לא  שרבים  החוזה  את  לבצע  היחידה  הדרך  את 
חלקית  אלימינציה   – פתוחים  בקלפים  גם  בה  מבחינים 
ומשחק סופי. הוא זכה ב-Q♣, ביצע את עקיפת החיתוך 
השליט  את  השאיר  הוא  עכשיו   .♠J ו-   ♠K ושיחק  ב-♥ 
האחרון בחוץ ושיחק J♥ (עם השלכת ♦) ו-AK♣ (משליך 
♦ מידו). צפון נותר עם AK♦ ועם 3 קלפי ♥. אלדד הוביל 
הייתה  דניאלה  לקיחות   2 כעבור  התשיעית.  ללקיחה   ♦

חייבת לתת לו חיתוך והשלכה, והחוזה בוצע.
אפשרות  אין  כבר  גבוה  ב-♥  הובלה  לאחר  כי  מתברר 
 ♦AK-להפיל את החוזה, אולם אם יבחר צפון להוביל ב
ולהמשיך ב-♣ (כפי שעשה אמיר לוין בשולחן אחר), לא 
ייאלץ  והוא  ב-♥,  לקיחה  להגביה  אפשרות  לכרוז  תהיה 

להסתפק ב-9 לקיחות.
יד זו הכריעה את גורל המפגש השקול – 12:18 לטובת 
עם  בתחרות  השלישי  למקום  שהעפילו  גינוסר-פכטמן 
VP 160. משמעותית עוד יותר הייתה העובדה שבירמן-

אליפות ישראל לזוגות – גמר-על
רם סופר

 

-  
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בירמן ירדו למקום השני עם VP 169 לאחר שגרסטנר-
.VP 172 טושר ניצחו 13:17 ועלו למקום הראשון עם

האליפות  של  המפתיע  הזוג  חברי  שני  התייצבו  כך 
(לשניהם דרגת אמן זהב בלבד) לסיבוב האחרון בידיעה 
שהכול תלוי בהם. בחלוקה הבאה הם הפגינו התמצאות 

טובה במכרז התחרותי וטכניקה מדויקת במשחק היד.

Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AKQ974
7
J843
J2

 

♠
♥
♦
♣

653
95
AK7
A9654

♠
♥
♦
♣

T8
AKQJT
QT9
T83

 ♠
♥
♦
♣

J2
86432
652
KQ7

 

West North East South
גרסטנר רוסלר טושר הרצקה

1♥ Pass
1NT 2♠ Pass Pass
Dbl Pass 3♥ All Pass

הכרזת התשובה 1NT של מערב הייתה מחייבת לסיבוב 
אחד, אולם צפון התערב ב-♠2, ומזרח היה רשאי להכריז 
Pass עם ידו המינימלית. אין היגיון בכך שמערב יוותר 
למתנגדים על החוזה עם 11 נק', ולכן הכריז גל גרסטנר 
הכרזת  מזרח  שבידי  הקלפים  עם  מעניש).  (שאינו   Dbl
ולא  המצב  את  נכון  שפט  מערב  מתבקשת.  הייתה   3♥

העלה למשחק מלא.
לאחר  מלכודת  ישנה  אולם  קל,  נראה  החוזה  ביצוע 
וממשיך  ב-♠   הראשונות  הלקיחות  בשתי  זוכה  שצפון 
ב-♠ שלישי. אם יחתוך הכרוז כעת, יישארו לו 4 קלפים 
בשליט לעומת 5 של דרום והוא ייפול בחוזה. אור טושר 
התגבר על המוקש בקלות והשליך מידו ♣ ("מפסיד על 
עם  הרביעי  ה-♠  את  לחתוך  מוכן  הוא  עכשיו  מפסיד"). 

ה-9♥ בדומם, ואין בעיה לבצע 9 לקיחות.

חברי הזוג המנצח הפגינו סגנון הכרזה סולידי ושמו דגש 
על השגת תוצאות חיוביות. (אכן במפגש האחרון נרשמו 
כל 10 התוצאות בצד שלהם!) בחלוקה הבאה הם נמנעו 

ממשחק מלא שרוב הזוגות האחרים נכשלו בו.

Dealer S, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

QT3
AKT753
T
Q54

 

♠
♥
♦
♣

A
J862
AJ9654
72

♠
♥
♦
♣

KJ6542
4
KQ72
KJ

 ♠
♥
♦
♣

987
Q9
83
AT9863

 

West North East South
גרסטנר רוסלר טושר הרצקה

Pass
Pass 1♥ 1♠ Pass

2♦ Pass 3♦ All Pass
יש שיפתחו את ידו של מערב בהתבסס על "חוק ה-20", 
אבל גל גרסטנר אינו מאמין בהכרזות פתיחה עם 10 נק'. 
לאחר מכן בחר אור טושר (עם התאמה יפה ב-♦, אבל 
בשולחנות  כאשר   3♦ של  שמרנית  בהכרזה  אסים)  בלי 
בהכרזת  ובחר  מידו  יותר  הרבה  מזרח  התלהב  אחרים 
ספלינטר ♥3. התוצאה הייתה משחק חלקי. צפון הוביל 
ב-A♥ ולמראה הדומם החליף ל-♣ נמוך. לאור ההכרזה 
בחר  גל  ה-♣.  מצב  את  לנחש  אפשרות  שום  לכרוז  אין 
לקיחות  ב-10  והסתפק   ♣K של  יותר  ההגיוני  במשחק 
דומה  עניינים  השתלשלות  חיובית).  תוצאה  עדיין  (שהן 

הביאה בשולחנות אחרים לכישלון החוזה ♦5.
של  אחרונה  הלפני  ביד  פעם.  אף  מזיק  אינו  מזל  קצת 
התחרות נהנו גל ואור מאבדן ריכוז של הכרוז כדי לבסס 

את ניצחונם סופית.
Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KT92
J4
Q876
J43

 

♠
♥
♦
♣

Q8
72
T94
KQ8652

♠
♥
♦
♣

J7653
Q983
KJ
T9

 ♠
♥
♦
♣

A4
AKT65
A532
A7
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West North East South
גרסטנר רוסלר טושר הרצקה

2NT
Pass 3♣ Pass 3♥
Pass 3NT All Pass

דרום החליט לשדרג את ידו לפתיחה 2NT ולאחר שימוש 
 .3NT הטבעי  החוזה  הוכרז   Puppet Stayman-ב
גרסטנר היטיב להוביל ב-6♣ (לאחר הובלה ב-K♣ החוזה 
מבוצע בנקל), והכרוז קיווה למצוא קלף בכיר בידי מזרח 
ולא ניחש לשחק J♣. טושר שיחק T♣ וכאן המהלך הטכני 
שני  לכרוז  כאשר  גם  לבצעו  שיש  עיכוב,  הוא  המתבקש 
קלפים בלבד. אמנם אין להתגונן נגד חלוקה 5-3, אבל כאן 

החלוקה הייתה 6-2 כאשר למערב אין כניסה צדדית!
הכרוז רון הרצקה זכה מיד ב-A♣, נכנס לדומם ב-♠ ועקף 
 3-3 התחלקה  לא  שהסדרה  לאחר  אך  ב-♥,  בהצלחה 
לו  היה  לא  כבר   (Q עם  J לכסות  כמובן  הקפיד  (מזרח 
שום סיכוי לבצע את החוזה. הוא מסר ♥ למזרח בתקווה 
שה-♣ יתחלקו 4-4, ונפל פעמיים. לו היה הכרוז מעכב 
פעם אחת ב-♣, היה לו זמן למסור למזרח ♥ ולפתח את 

הלקיחה התשיעית שלו ב-♦.
והם   ,8:22  - לצעירים  מוחץ  בניצחון  הסתיים  המפגש 
הגדילו את יתרונם בצמרת וזכו באליפות בצורה משכנעת 
ביותר עם VP 194 לעומת VP 187 לבירמן-בירמן שסיימו 

להם  ונאחל  החדשים,  לאלופים  הכבוד  כל  השני.  במקום 
לצעירים  הקרובה  העולם  באליפות  גם  ההצלחה  מלוא 
בפילדלפיה! סגנם דוד בירמן יכול לשאוב סיפוק מכך שעוד 
שני כוכבים חדשים צמחו במסגרת סגל הצעירים המתאמן 
יש  בהן)  רק  (ולא  האחרונות  בשנים  אכן  שרביטו.  תחת 

זרם בלתי נדלה של כישרונות בקרב הדור הצעיר שלנו.
במקום השלישי עם VP 180 זכו פכטמן-גינוסר שהמשיכו 
להפגין יכולת טכנית גבוהה בדרך לניצחון 10:20 במפגש 
האחרון. הפעם היה זה תורו של רון פכטמן להתגבר על 

.3NT כל המכשולים בדרך לביצוע

Dealer N, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A5
Q75
AQ943
J97

 

♠
♥
♦
♣

KQJ872
3
JT2
Q83

♠
♥
♦
♣

63
KJT982
K76
62

 ♠
♥
♦
♣

T94
A64
85
AKT54
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�וכולל: �מע"מ �כולל �פנסיון �חצי �בסיס �על �זוגי, �בחדר �לאדם המחיר
��15%הנחה�על � �פעילות�הברידג' �בזמן �כיבוד�חופשי ארוחת�חג�חגיגית�

�הסעה�למלון,�חניה �ערכת�קפה�בחדר� �הרצאות�ותחרויות�מדי�יום� הטיפולים�

�ערבי�בידור. �שי�מיוחד�לכל�משפחה� �טיול�לזכרון�יעקב�ועין�הוד� חופשית�

עם�דניאלה�ורותיי

�12�-�8ספטמבר�2010

המלון�המקסים�על�הר�הכרמל,�המשקיף�על�מפרץ�חיפה

חבילות�אירוח:��3לילות�(�4ימים)�₪1,990
��4לילות*�(�5ימים)�₪2,490

*ארוחת�צהריים�מסורתית�בשבת�למזמינים��4לילות!

חדר�ליחיד��15%הנחה,�ילד�בחדר�הורים��60%הנחה,�מבוגר�שלישי��20%הנחה

ראש�השנה�במלון�"קראון�פלזה"�-�חיפה
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אלופי ישראל לשנת 2010 – מימין: דוד בירמן-דניאלה בירמן (מקום 2), אור טושר-גל גרסטנר (מקום 1), אלדד גינוסר-רון פכטמן (מקום 3).

West North East South
ברקת פכטמן לוין גינוסר

1♦ 2♥ 3♣
3♠ 3NT Pass Pass

Pass

הראה  ודרום  חלש  ב-2  התערב  מזרח   ,1♦ פתח  צפון 
להסתכן  החליט  במערב  ברקת  אילן  ה-♣.  סדרת  את 
ולהכריז ♠3 כדי לעזור לשותפו בהובלה נגד 3NT, ואכן 
אמיר לוין הוביל ב-6♠ אל ה-J של מערב, והכרוז עיכב. 
החליט  הכרוז   .A-ב זכה  ופכטמן   ♠Q-ב המשיך  ברקת 
להאמין למגן שהבחירה של Q במקום K מראה העדפה 
לפיכך  תיכשל.  ב-♣  שהעקיפה  והסיק  נמוכה,  לסדרה 
היה עליו להתבסס על סדרת ה-♦, שהמשחק הנכון שלה 
הוא תחילה עקיפה עמוקה ל-9 (אל היד הלא מסוכנת), 

.Q-ולאחר מכן עקיפה רגילה אל ה
את  פיצל  מערב  מהדומם.  נמוך  וב-♦   ♣A-ב המשיך  רון 

 Q-(אחרת הכרוז היה משחק 9). ה ♦T המכובדים ושיחק
של צפון הפסיד ל-K של מזרח שהמשיך ב-♣. הכרוז לא 
נפל בפח, שיחק K♣ ולאחר מכן עקף ב-♦ אל ה-9, הוריד 
A ומשך את כל הסדרה. בשלב זה היו כל החלוקות ידועות 
כאשר עדיין לכרוז רק 8 לקיחות בטוחות. כדי לבצע את 
ב-♥  מערב  של  הבודד  שהקלף  לקוות  עליו  היה  החוזה 
נותרו  (שבידו  מזרח  את  להכניס  ניתן  ואז   ,3 או   2 הוא 
רק קלפי ♥) למשחק סופי. בלקיחה ה-11 הוביל רון מידו 
5♥ ושיחק נמוך מהדומם. מזרח זכה בלקיחה אבל נאלץ 
והחוזה   ♥K-ל מתחת  אחרונה  הלפני  ללקיחה  להוביל 

הקשה בוצע.

בינלאומי  ניסיון  בעלי  שחקנים  זוג  זכה  הרביעי  במקום 
ישראל ידלין-אורית מורן עם VP 175, ובמקום החמישי- 
כך   .VP  173 עם  גרינברג  וקס-גל  גל  נוסף  צעיר  זוג 
הסתיימה לה אליפות ישראל לזוגות, וכעבור שבוע כבר 
נערך שלב המוקדמות של האליפות הבאה – זוגות טופ-

בוטום, שעליה נדווח בירחון הבא.

Ï‡¯˘È·†‰Â˘‡¯‰††††††††††††††††††††††††˙Â¯Á˙

±∑μ¨∞∞∞†††††

°†Ô‡Î†¯·Î†‰ÙÂ¯È‡

Ï‡¯˘È·†‰Â˘‡¯Ï
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∫˙ÂÈÂ¯Á˙†˘ÂÏ˘Ó†·Î¯ÂÓ†ÚÂ¯È‡‰

I.M.P. ACROSS THE FIELD†·Â˘ÈÁ·†≠†˙Â‚ÂÊ
M.P. MATCH POINT†·Â˘ÈÁ·†≠†ÌÈ„ÈÁÈ

B.A.M. BOARD A MATCH†·Â˘ÈÁ·†≠†˙ÂˆÂ·˜
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שאין  "משהו  היא  מסתורית,  לעתים  שהיא  זו,  אמנות 
השחקן  של  שהיא  תכונה  כל  כמעט  המציין  להגדירו" 
מכל  נכונות  מסקנות  "הסקת  "אינסטינקט",  המומחה: 
"היכולת  המתנגדים",  של  הרגיל  המשחק  מקצב  סטייה 
"התנהגות  מרבית",  ביצוע  לרמת  השותף  את  להביא 

שקולה שאינה מסגירה דבר"... וכך הלאה.
במפגש שנערך בסיבוב התשיעי בין נבחרות הנשים של 
עין  לה  שיש  פופלילוב  מטילדה  הוכיחה  וישראל  שוודיה 

חדה המבחינה במה שקורה מסביב לשולחן.
 

Board 14, Dealer East, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

AKT732
AQ
653
K4

 

♠
♥
♦
♣

9
852
A874
AQ752

♠
♥
♦
♣

Q5
KT9763
T9
J83

 ♠
♥
♦
♣

J864
J4
KQJ2
T96

 

ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
לויט-פורת רימשטדט מ. פופלילוב סיוולינד

2♦ Pass
2♠ Pass Pass! Pass

חלש   2 (מתארת  מולטי  הייתה   2♦ הפתיחה  הכרזת 
באחת מסדרות המייג'ור). הכרזתה של רותי לויט-פורת 
♠2 הייתה Pass/Correct (כלומר מערב מעוניינת לשחק 
בגובה 2 אם סדרת שותפתה היא ♠ או בגובה 3 לפחות 

אם סדרתה של מזרח היא ♥).
הבחינה  מערב,  של  הכרזתה  עם  המגש  הגיע  כאשר 
מטילדה ב"תגובה" של השחקנית בצפון בטרם הכריזה 
שגרתי  בלתי  מהלך  לנסות  החליטה  היא  לכן   ,Pass
ולהכריז Pass גם היא! (כאשר כתבתי ביחד עם יאן ון-
קלייף את הספר "המולטי המסתורי" החלטנו שלא לכלול 

בו תכסיסים מסוג זה, היות שרצינו לעודד שחקנים בצפון 
אמריקה להשתמש בקונבנציה הזאת, ומהלכים מסוג זה 
הכרוז  מחוקקים!)  אי-אלו  של  זעמם  את  לעורר  עלולים 
הצליחה לזכות ב-3 לקיחות. התוצאה, 250 לצפון-דרום, 

נראתה טובה למדי עבור הזוג הישראלי.

ההכרזה בחדר הסגור:
West North East South
לרסון טל אנדרסון טל

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

כאן הכריזה מזרח ♥3 המתאר יד מינימלית עם 6 קלפי 
♥. שותפתה הכריזה ♥4 מתוך השיקול: "אולי הם יכולים 

לבצע לקיחות רבות ב-♠".
יכלו  אכן  צפון-דרום  אבל  אחת,  פעם  נכשל   4♥ אמנם 
של  המעולה  החלטתה  כן  על  ב-♠.  רבות  לקיחות  לבצע 
לרווח  הביאה  גם  היא  כבד,  הפסד  מנעה  רק  לא  מערב 

.IMP 5 של
 3♠ זה  מסוג  יד  עם  להכריז  לצפון  ממליצים  אנו  אגב, 
בשני  שנוצרו  מהבעיות  להימנע  כדי   (Pass (במקום 

השולחנות.

נוכחות שולחן
מרק הורטון

מאמר זה התפרסם בבולטין הרשמי של אליפות אירופה באוסטנד. תרגם לעברית: רם סופר.

מטילדה פופלילוב
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Board 19, Dealer South, Vul E/W
 ♠
♥
♦
♣

9854
Q973
Q6
532

 

♠
♥
♦
♣

73
T864
T87542
8

♠
♥
♦
♣

AQ2
AK
AK93
AQ64

 ♠
♥
♦
♣

KJT6
J52
J
KJT97

 

ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
לויט-פורת רימשטדט מ. פופלילוב סיוולינד

Pass
Pass Pass 2♣ Dbl
Rdbl Pass Pass! Pass

 Rdbl של מערב תיארה 0-4 נק'. ♣2 עם Rdbl-הכרזת ה
בפעם  אמיצה  החלטה  קיבלה  מזרח  ולכן  כדאי,  נראה 

השנייה במפגש.

דרום הובילה ב-J♦ והכרוז, אף כי התאכזבה לגלות ש-♦6 
הפרק.  על  שעמדה  במשימה  התרכזה  לביצוע,  קל  היה 
והמשיך  חתך  דרום   .♦K-ב והמשיכה  בידה  זכתה  היא 
ב-2♥. מטילדה זכתה ב-K♥ והמשיכה ב-Q♠. דרום זכתה 
הכרוז   .♠ חיתוך  למנוע  כדי  שליט  לשחק  ונאלצה   ♠K-ב
זכתה, גבתה את ה-A♣ ושיחקה ♣ שלישי. דרום זכתה 
בלקיחה, ובשלב זה נותר לה K♣ בודד (מול ♣ בודד של 
הכרוז). לא הייתה שום דרך למנוע מהכרוז להשיג ארבע 
עם  בדיוק  מבוצע   2♣ הייתה  והתוצאה  נוספות,  לקיחות 

Rdbl – 760 למזרח-מערב.
ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
לרסון טל אנדרסון טל

Pass
Pass Pass 1♣ Pass

1♦ Dbl Rdbl 2♠
Pass Pass 3NT All Pass

הכרזת ה-Dbl של צפון הראתה את שתי סדרות המייג'ור. 
דרום הובילה ב-2♥ והכרוז לא נאלצה להזיע כדי לרשום 
11 לקיחות. התוצאה הייתה 660 למזרח-מערב, אבל 3 

IMP לטובת ישראל.

    55*  *  
Club hotel casino loutraki

  7
11.10.2010 – 4.10.2010

‘     
    –   2 

  ,     1039 
     30 

 ,     2 ,    :  
.     ,  ,‘  

!   

  ‘  ‘
:   

054-7354239  
054-8083015   

054-4871336  
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סלם גדול לאחר היסוס
שאם  הוא  בו  מאמינים  רבים  ברידג'  ששחקני  מהמיתוסים  אחד 
שחקן חושב ומהסס בטרם יכריז סלם קטן, אז שותפו אינו רשאי 

להכריז סלם גדול.
היסוס לפני הכרזה בגובה 6 נותן לשותף מידע בלתי מורשה, אבל 

אינו מונע ממנו להכריז כאשר Pass אינו קריאה הגיונית.
אם  לקבוע  התחרות  מנהל  על  מורשה,  בלתי  מידע  ישנו  כאשר 
ישנה הכרזה הגיונית נוספת העומדת לרשותו של השחקן שקיבל 
להחליט  התחרות  מנהל  על  כן,  אם  מורשה.  הבלתי  המידע  את 
אם המידע הבלתי מורשה רמז על כך שההכרזה שנבחרה הייתה 

עלולה להיות מושפעת מהמידע הבלתי מורשה.
הבה נבחן את החלוקה הבאה ששוחקה באליפות העולם הפתוחה 

לזוגות:
Board 7, Dealer South, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

Q5
T742
865
QJ62

 

♠
♥
♦
♣

K72
K6
K7
AKT974

♠
♥
♦
♣

AJT864
AJ5
AJT3
-

 ♠
♥
♦
♣

93
Q983
Q942
853

 

ההכרזה הייתה:
West East
1NT 2♥
2♠ 3♦
3♠ 4NT
5♦ 5NT
6♦ …6♠
7♠ Pass

והתלונן  התחרות  למנהל  דרום  קרא   7♠ הכרזת  לאחר 
על כך שהיה היסוס ארוך לפני הכרזת ♠6. כולם הסכימו 

שהייתה השתהות ארוכה.
בסוף המשחק (כמובן ש-♠7 בוצע בקלות.) ביקשו צפון-
דרום ממנהל התחרות לפסוק, כשהם טוענים שמערב לא 

היה רשאי להכריז ♠7 לאחר ההיסוס הארוך של שותפו.
בשלב זה עלינו לבחון את ההכרזה: ♦5 מראה אס אחד 
ומציע  האסים  ארבעת  כל  את  מבטיח   5NT ,אסים או 4 
סלם גדול ו-♦6 מראה מלך אחד או 4 מלכים. נוסף לכך, 
 5♥ של  הכרזה  מזרח  של  לרשותו  עמדה   5NT במקום 

שהייתה שואלת על ה-Q בסדרת השליט.
ארבעת  שכל  והידיעה  ידו  חלוקת  שעקב  טען  מערב 
מפסידים  לו  להיות  יכולים  לא  השותפות,  בידי  האסים 
 ,♠Q-מחוץ לסדרת ה-♠. עם זאת, שותפו לא שאל על ה

ולכן חייב להיות לו משהו כמו
AQJxx♠ או AJxxxxx♠. היות שיש לו 3 קלפי ♠ בראשות 
הוא  דבר  של  לאמתו  גדול.  סלם  להכריז  יכול  הוא   ,K-ה
הוא  אולם   ,6♦ במקום  הגדול  הסלם  את  להכריז  שקל 
שאולי  מכיוון  שלו  המלכים  מספר  את  להראות  החליט 

.7NT שותפו חיפש חוזה של
האם Pass מצדו של מערב הוא חלופה הגיונית במקום 
והחליט  לא  היא  שהתשובה  חשב  התחרות  מנהל   ?7♠

שהתוצאה שהושגה בשולחן נותרת בעינה.

איתן לוי

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

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

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

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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”קפה עם קלו” 

חיתוך גורלי
אלברט קלו

כמו  הקלפים,  את  פותח  הארוך)  (איזק  אל-לרגו  איזק 
יצא  לא  מזה  במכה.   – מניפה  פורסות  היו  נשים  שפעם 
לו הפעם משהו טוב, מפני שעשירית קלאב חצצה בין 8 
דיאמונדים, והיד שלו נראתה כמו 4 – 4 – 4 – 1, אחרת 
♦5 היו פותחים את הכרזת הבוקר של בית הקפה הבולגרי. 
ככה זה כשמרכיבים משקפיים, אבל עם המשקפיים איזק 
אל-לרגו רואה רק עד 20 ס"מ, והקלפים של היריבים הם 
אלוף  הועילה.  לא  ימינה  הצצה  מזה.  גדול  קצת  במרחק 
מס' 1 של בית הקפה יושב רחוק מהשולחן. ההצצה לכוון 
מנה  חצי  הפריש  המרה  וכיס  דמו  את  הקפיאה   שמאל 

יתרה. מה שראה זה ים של אסים וקינגים.
Pass – אמר בקול של פרידה מהחיים.

הקלפים  את  להרים  נוהג  החזיות)  (תופר  אל-סוטינג'י  ניסו 
שניים שניים, אולי בגלל מקצועו. אחרי שהרים כצפון אוקיינוס 

של אסים וקינגים, פתח ב-♣2 בקול של הכרזת מדינה. 

 ♠
♥
♦
♣

AKQ5
AKQJ2
A4
AK

 

♠
♥
♦
♣

J987
-
QJT98765
T

♠
♥
♦
♣

T
T93
K
QJ987654

 ♠
♥
♦
♣

6432
87654
32
32

 

בעוד חצי שעה צריך להגיע אלוף מס' 2 של בית הקפה. 
אני מחליף אותו בתנאי שהכרזת NT לא יוצאת לי מהפה 
בשום גובה, כיאה לאנדרדוג. אני מכריז רק סדרות נמוכות, 

אז נראה לי שאחרי ♣2 של צפון ♣4 זה בסדר. 
אלוף מס' 1 הוא הרי הצינור. לבולגרים אין מלים מיותרות, 
צינור זה גם צינור וגם חצוצרה צבאית. אחרי איזה בצוע 
לפיו  אותה  מצמיד  ימינו,  יד  כף  את  מגלגל  הרי  קשה 
ומשחרר תרועת זמבורה שכל חייל בולגרי מזהה כסימן 
להסתערות. אלוף מס‘ 1 בדרום, מכריז Pass במהירות.
איזק אל-לרגו, שהספיק בינתיים להציץ גם בקלפים שבידו, 
מסתער עם ♦5. הכפל של צפון מתגלגל עד להרי הצינור 
והוא בא עם ♥5. אחרי שני פאסים זה מגיע אלי. אני יודע 
שאם לא אתן תמיכה לאיזק הארוך עם מלך בסדרה שלו, 
נגמרה לי הקריירה של מחליף. אז ♦6 ממני, שני פאסים 

ו-♥6 מצפון. Pass, Pass, Pass. אני את שלי עשיתי.
ההכרזה התנהלה כך :

West North East South
2♣ 4♣ Pass

5♦ Dbl Pass 5♥
Pass Pass 6♦ Pass
Pass 6♥ All Pass

שני  בדומם.   A-ה ידי  על  שנלקח   ♣ בסינגלטון  יצא  איזק 
אף  לו  היה  שלא  מערב  הראשון  בסיבוב  כבר   .♥ סיבובי 
זה  לפעמים  אדום.  על  אדום   - דיאמונד  השליך  הארט 
לשיבוש  שלי  את  עשיתי  אני  גם  הספירה.  את  משבש 

העניינים ושחררתי שני הארטים גבוהים.
מסתיר  אני  למחשבה.  ונכנס   ♣K, ♦A, ♠A הוריד הכרוז 
את  שאיבד  סימן   - חושב  עדיין  הרי  ה-3♥.  את  היטב 
הספירה. אני במתח. עוד רגע של מחשבה ואלוף מס' 1 
משחק מהדומם K♠ – אכל אותה! אני חותך עם ה-3♥. עוד 
ידברו על ההטעיה שלי. שני ההארטים הגבוהים שזרקתי 
אלוף  החצוצרן.  את  קש  האכלתי  הספירה.  את  לו  שיבשו 
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אלוף, אבל מי שלא יודע למשוך את השליטים מידי היריבים 
- שיסע לפריז. ליד נהר הסיינה הוקמה מזמן מצבה לאלה 

שהתאבדו כי לא משכו שליטים.
הכרוז   .Q-ה את  משחק  אני  אז  ביד,  קלאבים  רק  לי  יש 
משליך ♠ מידו וחותך בדומם עם ה-Q. עכשיו הוא מוריד 
J♥ – מאוחר מדי, אדון אלוף! אבל אני כמובן לא אומר לו 

את זה, רק במחשבה.
מצב הקלפים ברגע זה היה: 

 

♠
♥
♦
♣

Q5
2
4
-

 

♠
♥
♦
♣

J9
-
QJ
-

♠
♥
♦
♣

-
-
-
J987

 

♠
♥
♦
♣

6
87
3
-

 

איזק אל-לרגו מנצל את יתרון הגובה, ואני רואה אותו מציץ 
לקלפים של הכרוז, אבל אני גם מתרשם שהרי מאפשר 

לו את ההצצה.
לספור  יודע  "אני  איזק,  אומר  לדוד"  דיאמנוד  "תביא 

קלפים".
"לא יכול" אומר לו הרי הצינור, "אני דווקא הולך להגביה 

את הדיאמונד".
והוא  לנשום  לאיזק  מאפשר  עדיין  היד  לכוון  מהדומם    ♥
זורק ♦, אולם כשמגיע ה-♥ האחרון מצבו נהיה בכי רע. 
לאיזק  ונתן   ♦ מהדומם  השליך  הצינור  הרי  אימים.  לחץ 
אל-לרגו בדיוק 10 שניות להתבשל. אחרי זה הצמיד את 
כף יד ימינו לפיו ושלוש זמבורות של תרועות הסתערות 

בולגרית, פוצצו את בית הקפה.              
אני  הלקיחות"   13 בכל  זוכה  היית  שלי  החיתוך  "לולא 

אומר להרי.

"11 בלבד".

עד היום אני תוהה אם הוא אמר את זה סתם או שהיה 
בזה משהו.

    
20:00-22:3020:00-22:30    

  
  ,  ‘  

  ,   ,    ,  
      ,   

      
03-6799700 :  ,1  ‘  ,   :  

  
!!
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קיבלתי  שבע  באר  מועדון  על  הכתבה  פרסום  בעקבות 
תגובות רבות, בעיקר משחקני ברידג' ותיקים, שהתרגשו 
מאד לקרוא על תקופת התפתחות הברידג' בארץ. אחת 
מהתגובות היתה של עוזי עצמוני, שברוב צניעותו הביא 

לידיעתי מספר עובדות:

"מועדון באר שבע (אני למעשה) לא מתיימר להמציא את 
התחרויות הסימולטניות - שהומצאו בארצות אחרות הרבה 
שידעו  מעטים  רק  היו  השבעים  שנות  לפנינו.  בתחילת 
לכתוב תכניות ושהייתה להם גישה למחשב על מנת להריץ 
תכנה. לי היו הגישה והידע (והייתי יו"ר המועדון). על כן 
כתבתי תכניות לחישוב תוצאות משחקי הברידג' שנערכו 
מקום  בשום  אז  נעשה  שלא  דבר   - הנגב  חברי  במועדון 
אחר בארץ. כדאי לציין שהמחשב שהשתמשנו בו (שכרנו 
זמן מאוניברסיטת בן גוריון) היה IBM ואת התוצאות היה 

עלינו לנקב על כרטיסי ניקוב שהוזנו למחשב.

התאחדות  על-ידי  אורגנה  שנים  מאותן  באחת 
ידי  על  אורגנה  (שכנראה  סימולטנית  הברידג' תחרות 
הלוחות  תדפיסי  את  ששלחה  האירופאית  ההתאחדות 
המחולקים וחישבה את התוצאות). ראיתי כי טוב והצעתי 

ידיים  לחישוב  תכנה  כתבתי  בעצמנו.  כזו  תחרות  לארגן 
רבות ותכנה לחלוקת ידיים אקראית. לא היו בידינו דפים 
טובים כמו היום והידיים הודפסו על ניירות מחשב רגילים 
שנחתכו במכונה. ואכן, כך שיחקו בארץ בפעם הראשונה 
תחרות סימולטנית ארצית "כחול לבן". אנחנו קיבלנו את 

התוצאות וחישבנו אותן במחשב שתואר לעיל.

 את תרגום ספר החוקים לעברית יזמתי מאחר ששמתי לב 
לכך שמרבית שחקני באר שבע הוותיקים (שכפי ששושנה 
ציינה עלו מארצות מזרח אירופה) אינם קוראים אנגלית. 
לאחר שתרגמתי והדפסתי בעצמי על מכונת כתיבה ידנית 
(באותם ימים טרם היו מעבדי תמלילים.) אבי עמר העביר 
לאור  אותו  שהוציאה  ההתאחדות  להנהלת  החומר  את 

במאי 1984."

תגובה למאמר על מועדון באר שבע

לחישו תכנה  כתבתי  בעצמנו. 
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2010 ל 276

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: יולי - ספטמבר 2010
ספטמבראוגוסטיולי
4

10 – 9

31 - 30

סימולטנית ארצית

אליפות TB שלבי גמר

גביע הנפילים 
(ראה מודעה נפרדת)

7

21 – 20

28 - 27

29

משחקי גביע – מוקדמות
(ראה מודעה נפרדת)

משחקי גביע שמינית + רבע גמר

משחקי גביע חצי גמר + גמר

סימולטנית ארצית

ליגה אזורית4
(ראה מודעה נפרדת)
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מחוז מרכז

השתתפו 30 זוגות, מקדם רמה 9.93

תוצאהשמות השחקניםדרוג

61.49גינוסר איתמר-רייטר אדם1

60.27זמיר צחי – בן דוד אבי2

57.66רובינוב אילנה – אבן אדיר3

57.01בלסיאנו אלי – ברימר ראובן4

55.82סדן נגה – גרייף יגאל5

55.11בן דוד רבקה – חייט קלרה6

מחוז צפון 

השתתפו 32 זוגות, מקדם רמה 6.32

תוצאהשמות השחקניםדרוג

66.57לוי עופר – טודרס דב1

66.44טופרשטיין ירון  – בן נחום גילי2

60.46לוי דן – לוי סולנג'3

58.59בן דוד רמי – רפופורט לאה4

58.18ידדוב רמי – שפוצ'ניק גרש5

57.38טריפון דליה – רוז קרול ליליאן6

מחוז דרום 

השתתפו 32 זוגות, מקדם רמה 8.94

נא"אשמות השחקניםדרוג

60.25עוזר יורם – שבירו גדי 1

57.70לוי קלרה – רסקין נטלי2

56.77מצליח סוזן – כרמי בלהה 3

55.81רז מזל- רז ניסן4

54.97אלוני רבקה – דויטש מרגלית5

54.70ירדני יעל – ענבר דן 6

אליפויות  מחוזיות לזוגות 
עד דרגת אמן ארד

התחרויות נערכו בשבת, 26 ביוני 2010

T.B מוקדמות

התחרות נערכה ב-12 ביוני 2010

מחוז דרום 
השתתפו 46 זוגות, מקדם רמה 14.65

תוצאהשמות השחקניםדרוג

67.12אגוזי בתיה – אגוזי יורם1
64.16מילצ'ן דרור – וקס יעקב2
64.11שחר יובל – טמס חיים 3
62.58איטח אלברט – בראון רוברט4
61.87זייטמן ברייאן – רחמני סתיו5
61.05כהן דוד – אלישר שלמה6
58.84פייקין יותם – גולדפרב איליה7
57.57פרידמן איבן – רוזנטל ניר8
56.14דסקלוב דבש- מושקוביץ יורם9
54.56ויכמן קרול – טובי יעקב10

מחוז מרכז
השתתפו 59 זוגות, מקדם רמה 17.25

תוצאהשמות השחקניםדרוג

65.80אופיר גלעד- פכטמן רון1
61.12בן דוד אבי – גורטינשטיין דוד2
60.59שגב רון – ליברמן ברק3
59.96רום מיכל – גיא שרון4
59.39פרנק יוסף – אסרף אורי5
59.17קונפינו יוסי – ידלין ישראל6
59.16מרק מיכה – בריפמן אפרים7
58.64ברקת אילן – גלבוע אורי 8
58.47קניגסברג מודי – גרין דורון9
56.95מינץ ורד – מינץ יעקב10

מחוז צפון 
השתתפו 32 זוגות, מקדם רמה 17.81

תוצאהשמות השחקניםדרוג

60.88שגיב יהודה – שגיב סטלה1
59.92ידלין דורון – פרידלנדר אהוד2
58.55ברנשטיין גרגורי – צ'ורניי מיכאל3
58.40זק יניב – אורן אפרת4
57.38ישראלי דן – ינר יובל5
56.50אלון אלכס – אדטו אבי6
56.00גולן דבורה – שלייפר ישראל7
55.94מוסקוביץ סמו - אורנשטיין איתן8
55.18סוחר יצחק – גולדשטיין יעקב9

55.15גרינבאום לאוניד – ברסלבסקי יעקב10
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ביום 6 ביוני 2010
 

רב אמן כסף 
 ארנון גדי - רמת גן 

 אמן זהב 
 מגדל אילן - מועדון תל אביב 

 דביר אביב - גבעתיים 
 לדרמן ליאון - אשקלון 

 אמן כסף 
 ברשוע רן - השרון 

 בנארצי תמר - כפר סבא 
 רוזנפלד ארז - מת"ב הרצליה 

 דויד סילביה - סביון-קרית אונו 

אמן ארד 
 כהן דליה - ספורט + חולון 
 גולן טוביה - הלוחם אפקה 

 שלומי יאיר - אבן יהודה 
 זרזבסקי דליה - מרכז הברידג'-י"ם 

 ממן גיא - אשקלון 
 שקד ציפי - נס ציונה 

 חקלאי צבי - קבוצי צפון 

 אמן 
 זיסקינד אלכס - גבעתיים 

 כהן ירדן - קאונטרי רעננה 
 וולנר מלמד אסתר - כרמיאל 

 טורפשטיין ירון - חיפה/כרמל 
 אלחנתי דבורה - רקפת קרית טבעון 

 לוי שלמה - רקפת קרית טבעון 
 סידסמר רגינה - רקפת קרית טבעון 

 גוטפריד שי - אבן יהודה 
 מוסקוביץ ליליאנה - רמת גן 

 כהן סמי - הדר כפר סבא 
 אדל אלון - אביבים 

 שפירא דני - אביבים 
 שפירא ורדה - אביבים 

 אמיר יוסי - מרכז הברידג'-י"ם 
 קנפלר טינה - סביון-קרית אונו 

 כפיר שרל'ה - מרכז ספורט רשלצ 
 נחמן יהודית - מרכז ספורט רשלצ 

 פרל גלינה - מרכז ספורט רשלצ 
 שקד דליה - מרכז ספורט רשלצ 

 קפלן פלסידה - אילת 
 קירמאיר עדנה - מועצת יואב 

 באסל מרים - וקס-רחובות 
 לוי דוד - וקס-רחובות 

 שי שמואל - וקס-רחובות 
 גרבלי שולה - גליל תחתון 

סגן אמן כסף 
 לזר פאני - רקפת קרית טבעון 

 אפשטיין רוני - השרון 
 דנציגר תמר - אביבים 

 רז מזל - ירושלים 
 רז ניסן - ירושלים 

 פרוש שרה - מרכז הברידג'-י"ם 
 ברימר ראובן - ראשון לציון 

 שוולזון ויקטור - ראשון לציון 
 לוי-קרסו רבקה - מרכז ספורט רשלצ 

 ממן מתי - אשקלון 
 בלום פנינה - נס ציונה 
 פלדי עדינה - נס ציונה 

 סגן אמן 
 סטון אירנה - קאונטרי רעננה 

 טודרס דב - חיפה/כרמל 
 ויצמן פאני - קריות/חיפה 

 יצחק אליעזר - נהריה 
 באואר זאב - השרון 

 אראל יונתן - מושבות-שמריהו 
 תמיר רבקה - נאות חולון 

 טובים אסיה - ויצו פתח תקווה 
 רותם יהודית - ויצו פתח תקווה 

 ברלצקי רוזה - ערד 
 זיגמן ברכה - וקס-רחובות 

ביום 7 ביולי 2010

 רב אמן כסף 
 רשתי שאול - כפר סבא 

 רב אמן ארד 
 לוי סוניה - חיפה/כרמל 

 טרנר אפרים - פרדס חנה-חדרה 

 אמן זהב 
 גרינברג גל - רחובות 

 אמן כסף 
 שפירו לאה - אביבים 

 יסלסון לאוניד - ראשון לציון 

 אמן ארד 
 טלית רינה - כיכר המדינה ת"א 

 קלברס לידי - אביבים 

 אמן 
 נצר עזרא - ראש העין 

 עצמון נורית - רמת השרון 
 פרידמן יהודה - ירושלים

 גולדברג אידה - חיפה/כרמל 
 שוולזון ויקטור - ראשון לציון 

 אלעד רונית - מועצת יואב 

 סגן אמן כסף 
 בלוך שלמה - קאונטרי רעננה 

 זהבי צבי - חיפה/כרמל 
 טודרס דב - חיפה/כרמל 

 לב גילה - נס ציונה 
 אמולס פולין - קבוצי צפון 

 סגן אמן 
 וינר שמואל - הלוחם אפקה 

 אשד זיוה - השרון 
 קאופמן אורן - נאות חולון 
 בראונשטיין מלכה - חדרה 

 וולף טלי - ויצו פתח תקווה 
 טולדו הודיה - ויצו פתח תקווה 
 עזרא שושנה - ויצו פתח תקווה 
 שחורי פנחס - ויצו פתח תקווה 

 כהן שלומי - אילת 
 פירוז אסתר - אשדוד 

 מתקדם (חדש)
 גרשנזון אסתר - חיפה/כרמל 
 הורינגר נורית - חיפה/כרמל 

 וכסלר יורם - חיפה/כרמל 
 זליג כרמי - חיפה/כרמל 

 ישורון אמנון - חיפה/כרמל 
 לנט מרים - חיפה/כרמל 

 

רשימת מקבלי תאר חדש
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I have created an entry to the dummy. Declarer will 
have to guess the heart layout, but had I played the 
deuce on the first trick West would not have had 
any chance. If after following with the ♥2 I duck the 
diamond only once (which should not be difficult 
after partner signals count) I can beat the contract 
by two tricks. At the table declarer won the ten of 
hearts with the ace and gave up a diamond trick. 
I ducked once as partner signaled count, won 
the diamond continuation and, following partner's 
signals (♦3 on the second round of diamonds, 
low suit preference), returned the jack of clubs. 
West ducked clubs twice, won the third round and 
played a heart to the nine. How did he uncover 
the heart distribution?
He knew that the fourth club was with North. 
After my poor play of the heart ten, all was still 
not yet lost. I should have concealed the club 
distribution.
Let's assume that after winning the ace of 
diamonds I return the ♣4 and my partner 
cooperates beautifully by winning with the nine 
and playing the queen, then the six. This way 
North simulates a different club layout:

N: ♣Q96   S: ♣KJ74

Therefore declarer would place the club king 
with South, leading to a misguess in hearts. 
This excellent defence would have beaten the 
contract three tricks.
Let's imagine a different layout, in which I have 
switched the hearts and clubs.

 

♠
♥
♦
♣

87 
K643
973 
KQ63

 

♠
♥
♦
♣

AKQ2 
A87
84
A1098

♠
♥
♦
♣

965
Q95
KQJ102
52

 

♠
♥
♦
♣

J1043
J102
A65
J74

 

Lead: ♥3. Declarer plays the five, and I 
automatically play the ten. I know that it would 
have been better to play the jack. I would have 
increased the chances of putting declarer off 
track in guessing the heart honours.
Still, these type of manoeuvres are rarely 
successful. Why? The key is that partner is also 
misled. Let us follow the course of events if I play 
jack of hearts at the first trick. West wins with 
the ace and plays a diamond back. We win the 
second round and return a club. On the second 
round of clubs, declarer wins the club ace and 
plays a heart. North can't see why he should 
duck. More than that, he needs to duck without 
giving it a second thought.
So how, as South, can we persuade partner to 
find this smooth duck? Maybe by playing a Smith 
Echo or using ♦6 as heart suit preference? North 
should be able to reason out that I cannot have 
a spade honor: after all, there are only 40 points 
in a deck of cards.
I strongly approve of thinking about these issues 
in advance and agreeing an approach with your 
partner. I think that bridge analysis will gradually 
evolve in this direction, to address questions of 
this sort.

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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understood that my partner held a weak two in 
spades.  Stav did not play his ♠A to the first trick! 
He played instead the ♠9 (encouraging) in order 
to retain communication with me. Playing the A 
would have allowed West to make 3NT as South 
had no side entries. In that case N/S would have 
won just two spade tricks and a heart. 
However, after the spade duck West could reach 
only 8 tricks (1 spade, 5 diamonds and 2 clubs). 
When I came in with the ♥A, I could play the ♠K 
and the ♠6 for Stav to win with his ace and run 
his spades to defeat the contract. 
This was a shared top (96.71 %). The only other 
pair to defeat the game were Yaacov Wax - Dror 
Melchin. Well played Stav – killing defense!

DLR: South VUL: Both
 ♠
♥
♦
♣

K63
A6
985
T9854

 

♠
♥
♦
♣

QJ7
K75
Q763
A73

♠
♥
♦
♣

T
JT942
AKJT4
K6

 ♠
♥
♦
♣

A98542
Q86
2
QJ2

 

My partner Stav (South) opened 2♦ (multi) 
and West ended up in 3NT. I led the ♠3 since I 

Krzysztof Martens

Automatic

A simple problem runs into routine defence and 
thus an inferior sequence of defensive plays

EW Vulnerable, Teams

West North East South
1NT Pass 2NT Pass
 3NT Pass Pass Pass

♠
♥
♦
♣

965
Q95
KQJ102
52

♠
♥
♦
♣

J1043
K102
A65
J74

 

Lead: ♥3. Declarer plays the five and I 
automatically follow with the ten. Even before 
West wins the ace I know I have played like a 
calf.
Here is the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

87 
J643
973 
KQ96

 

♠
♥
♦
♣

AKQ2 
A87
84
A1083

♠
♥
♦
♣

965
Q95
KQJ102
52

 ♠
♥
♦
♣

J1043
K102
A65
J74
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Brian Zietman

If your score is close to 70% in a session against 
a decent field, you can feel pretty pleased with 
yourself. You need a few elements to help you 
on your way, the most important being:
1. You and your partner have to be in tune playing 
solidly without misunderstandings.
2. You have to take advantage of the slightest 
mistakes by your opponents and
3. You need a good healthy quota of luck. 
Obviously number 3 is the most important 
element.
In the Southern District preliminaries of the Israel 
Matchpoint Pairs Championship I was fortunate 
to have such a session with my young partner, 
Stav Rachmani. Here are a couple of examples 
showing how it can be done.
First a lead quiz. The bidding goes: 

West North East South
Stav Brian

Pass 1NT
Pass 2♠ 3♥ 3NT
Pass 4NT Pass 5♣
Pass 6♣ Pass Pass
Pass

1NT showed 14-16 HCP (we were playing Puppet 
Stayman). 2♠ was a transfer to clubs. 4NT was 
Roman Key card Blackwood, and 5♣ showed 3 
keycards out of 5. What would you lead as West 
with this hand?

♠
♥
♦
♣

KQ62
987
JT84
A9

You have a guaranteed club trick (unless partner 
revokes!) and partner bid hearts, so he must 
have something there. It looks like a double 
might have been in order. 
The actual West led an obvious ♠K to set up 
a spade trick, and the full deal looked like this 
(rotated for convenience): 
Dlr: East Vul: N/S

 ♠
♥
♦
♣

-
Q4
K95
QT875432

 

♠
♥
♦
♣

KQ62
987
JT84
A9

♠
♥
♦
♣

9753
AJT52
Q762
-

 ♠
♥
♦
♣

AJT84
K63
A3
KJ6

 

I was sitting south and immediately saw that I 
was missing two aces. A heart lead would have 
defeated me instantly.
The spade lead gave me a chance. I discarded 
a heart from dummy, won with the ♠A and 
immediately led the ♠J. I needed the spades to 
behave, either 4-4, 5-3 or even 6-2 if the hand 
with spade shortage was void or singleton A in 
clubs. Fortunately they were 4-4. When West 
covered my J, I ruffed in dummy and returned 
to my hand with ♦A to lead my winning ♠T and 
discard dummy's losing ♥Q. Then I gave up a 
club, ruffed a diamond and dummy was high - an 
absolute top score. You can see what I mean by 
a good healthy quota of luck!
Next a good defense:

 
 

!  
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