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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

פעילות הברידג' בחודשי הקיץ עשירה ביותר בארץ ובעולם.
זמן קצר לפני סגירת הגיליון הסתיימה אליפות אירופה לנבחרות בקרואטיה עם הצלחה מדהימה לנבחרת הפתוחה 
 – פכטמן  רון  קפטן:  פדון,  בירמן-דרור  פישר-אלון  שוורץ-לוטן  הרבסט-רון  הרבסט-אופיר  אילן  ישראל  של 
מקום ראשון באירופה!!! זהו הישג היסטורי חסר תקדים לברידג' הישראלי וכל הכבוד לנבחרת, המתחילה 

כעת להתכונן לאליפות העולם "ברמודה בול" לשנת 2015 שתתקיים בהודו. 
צפו בדקות האחרונות והמרגשות של התחרות. ושוב כל הכבוד!!!
 https://www.youtube.com/watch?v=wRPNt8qcluo 

שמחים  ואנו   .(EBL) האירופאי  הברידג'  איגוד  להנהלת  בחירות  ביוני  ב-29  התקיימו  אירופה,  לאליפות  במקביל 
לבשר כי איתן לוי, נשיא ההתאגדות שלנו, ששימש גם ראש המשלחת בתחרות, נבחר לוועד המנהל של EBL! זוהי 

עוד בשורה נהדרת וכבוד גדול לברידג' הישראלי.
בארץ ממשיכות להתקיים אליפויות ישראל לפי התכנית השנתית, וזה המקום לברך את דורון ידלין-ישראל ידלין 
אלופי ישראל לזוגות טופ-בוטום 2014. במקום השני זכו הזוג גרינבאום ליאוניד-מילשטיין דמיטרי ובמקום השלישי 

בריפמן אפרים-וילסקר בוריס.
ברכות למיכה מרק-יובל לובינסקי אלופי ישראל זוגות הפתוחה 2014. במקום השני זכו פרידלנדר אהוד-לירן ינון 

ובמקום השלישי שחר יובל-טמס חיים.
בחודש יולי צפויה לנו אליפות ישראל לזוגות סניורים, ובמקביל תתקיים אליפות אירופה לזוגות צעירים בגרמניה 
כאשר ישראל מיוצגת על ידי שבעה זוגות, כל זאת כאשר נבחרותינו מתכוננות לאליפות העולם לקבוצות צעירים 

שתתקיים באוגוסט בטורקיה.
הסתיימה גם אליפות הארץ לילדים לקבוצות, כשבמקום הראשון סיימה קבוצת עזריהו יואב ברכות לזוכים הצעירים 

עזריהו יואב-קניגסברג עדו-מילר עידו-טטנבוים תומר.
בתחילת חודש אוגוסט נקיים, כמיטב המסורת, מחנה קיץ המשלב סדנאות ופעילויות מהנות עם ברידג'. המחנה 
ילדים  גם  לשלב  נשמח  השנה.  במהלך  ברידג'  שלמדו  ספר  בתי  לתלמידי  ומיועד  בקיסריה  הימי  במרכז  יתקיים 

שמעוניינים ללמוד ברידג' מהצעד הראשון במידה ותתגבש קבוצה (פרטים נוספים במודעה מפורטת).
אנו מאחלים חופשה נעימה לתלמידי בתי הספר בפרויקט "הדור הבא" ומזמינים אותם ואת הוריהם, להגיע למועדוני 

הברידג' הפזורים ברחבי הארץ במהלך החופשה על מנת ללמוד, לשחק ולהשתפר.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

!!!
   '    

10:00  ,24.10.14-   
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סיקור תחרויות
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סרט מתח 
בסבוב האחרון

רם סופר

לאחר שמונה ימי משחק ו-23 מפגשים דורגה נבחרתנו 
הסוף,  לפני  סיבובים  שלושה  אירופה  באליפות  חמישית 
בפיגור של כ- 14.5 נקודות מגרמניה שבמקום הראשון. 
לאליפות  כרטיס  תשיג  כנראה  נבחרתנו  כי  היה  נראה 
העולם (המוענק ל-6 המקומות הראשונים), ומדליה עדיין 

נראתה בגדר האפשרי.
הוא  הראשון  מהמקום  שהפער  החליטו  שחקנינו  אבל 
פדון-לוטן  בירמן-דרור  אלון  הרביעייה  מחיק.  בהחלט 
פישר-רון שוורץ נתניה שתי תצוגות אדירות מול גרמניה 
ורוסיה. סיבוב אחד לפני הסוף חל מהפך מוחלט. גרמניה 
כבר שכחה מתי הובילה בתחרות, ורק לשתי קבוצות היה 
סיכוי ריאלי למקום הראשון: ישראל עם 208.32 נקודות 

ומונקו 207.89.
ומונקו- ישראל-נורווגיה  היו  האחרון  הסיבוב  מפגשי 

תוצאה  תשיג  מי  התחרו  ומונקו  ישראל  כאשר  אנגליה, 
יותר טובה (או אולי פחות גרועה). המקדמה של ישראל 

הייתה שווה קצת יותר מ-IMP אחד...
אף על פי שהזוג הנורווגי הטוב בהיסטוריה משחק במדי 

מונקו, נוכחנו לדעת במפגש זה כי הנבחרת הסקנדינבית 
היא עדיין חזקה מאוד. להלן סיכום הלוחות הקריטיים, הן 

במפגש שלנו והן במפגש מונקו-אנגליה.

Board 20, Dealer South, Vul All
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בצפון- הגיעו  שוורץ-פישר  לישראל.  מאוד  מוצלח  לוח 
דרום ל-3NT עם 23 נקודות בלבד שאין להכשילו, בעוד 

 .1NT-לינדקוויסט-ברוגלנד עצרו ב
במזרח-מערב  הזוגות  דווקא  אלה  היו  המקביל  במפגש 
ונפל  ב-♣3  הוכפל  (מערב)  הלגמו  היד.  את  ששיחקו 
פעמיים, בעוד פורסטר האנגלי (מזרח) "גנב" חוזה מוכפל 
ההגנה  (דרום).  נונס  קלאודיו  של  לאף  מתחת   2♣ של 
הובילה בשליט. הכרוז זכה ב-Q♣ והוביל בלקיחה השנייה 
את ה-Q♦. נונס קיווה ששותפו יזכה וימשיך בשליט. הוא 
לא עלה ב-K♦ , והחוזה בוצע!! בשלב זה ישראל הובילה 

0:10, אנגליה הובילה 5:18, והכול נראה ורוד.

ישראל אלופת אירופה 
בברידג'
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סיקור תחרויות
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Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
Pass 3♦ ?

בקלפים גלויים לא חוכמה להכריז Pass, אבל לוטן פישר 
(ישראל) ודיויד גולד (אנגליה) הכריזו ♠3 כמו רוב השדה 
מינוס  פעמיים:  רק  ונפל  יותר  טוב  שיחק  לוטן  והוכפלו. 

500 לעומת מינוס 800 של האנגלים.
כאשר הגיעה היד הזאת לשולחנם של פנטוני-נונס, ידע 
רובסון  דרום.  של  ידו  עם   Pass להכריז  נונס  קלאודיו 
(מערב) הכריז 3NT ואנגליה זכתה ב-430 נקודות בלבד.

אלון בירמן כלל לא פתח במזרח, והזוג הישראלי השני 
 IMP  9 של  הפסד  כאן  היה  בסיכום  ב-♦3.  הסתפק 
לישראל ורווח זהה למונקו. מכאן ואילך היה ברור שצפוי 

לנו ערב ארוך ומתוח...
כעבור שלוש ידיים מצא לוטן פישר הובלה נפלאה.

Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
קרלסן שוורץ הופטניסקה פישר
Pass Pass 2♣ Pass

2♦ Pass 2NT Pass
3NT Pass Pass Pass

בשניים  רק  אירופה.  אליפות  בגמר  שולחנות   18 מתוך 
הופל החוזה. כמעט כולם הובילו בספייד, אבל לוטן פישר 
העדיף כוח על אורך עם יד חלשה. ההובלה ב-5♥ "פגעה 

בול" וצפון-דרום זכו מיד ב-5 לקיחות בסדרה.
שהשולחן  הוא  הסיפור  של  (מבחינתנו)  העצוב  החלק 
ישראל- במפגש  הוא  גם  היה  החוזה  הופל  שבו  השני 

מציאת  על  הנורווגי  לברוגלנד  גם  הכבוד  כל  נורווגיה... 
ההובלה בהארט.
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סיקור תחרויות
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ישראל  בין  התוצאה  עמדה  לוחות   16 מתוך   12 לאחר 
לנורווגיה על 10:10, בעוד מונקו עלתה בינתיים ליתרון 

18:26 על אנגליה שנתן לה גם את ההובלה בתחרות.
קלים  מלאים  משחקים  היו  האחרונות  החלוקות  שתי 
לביצוע. כך שגורל אליפות אירופה כולה היה תלוי במה 

שיקרה בלוחות 29-30.

Board 29, Dealer North, Vul All
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6

West North East South
1♦ Pass 1♥

2♣ 2♦ 3♣ 3♦
3♥ Pass 3NT Pass
?

ישראל  בין  השולחנות  בשני  ההכרזה  התנהלה  כך 
לנורווגיה. ההמשך היווה אכזבה קשה לאוהדיה הרבים 
את  להשאיר  החליט  (מערב)  פדון  דרור  נבחרתנו:  של 

בדיאמונד,  הובלה  לאחר  פעמיים  שנפל   3NT-ב החוזה 
בעוד בשולחן השני תומס קרלסן הכריז ♣4 וביצע ללא 
קושי ♣5. הפסד כואב של IMP 13. האם לאחר תחרות 

כל-כך יפה נגוזו סיכויי ישראל לזהב?!
הלגמו- טובות.  חדשות  הגיעו  מונקו-אנגליה  מהמפגש 
ונכשלו.  דומה  הכרזה  במהלך   3NT-ל הגיעו  הלנס 
מוכפל.  ב-♦4  פעמיים  (צפון)  פנטוני  נפל  השני  בשולחן 
אנגליה עלתה ליתרון 26:30, אבל זה עדיין לא הספיק 

לנו.
Board 30, Dealer East, Vul None
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הסלם  ביצוע   .6♥ של  הכרזה  מצדיקות  צפון-דרום  ידי 
מותנה בניחוש המצב בספייד, אבל רוב הכרוזים בגמר 
שוורץ  רון  ביניהם  במשימה,  עמדו  אירופה  אליפות 
מישראל ואספן לינדקוויסט מנורווגיה (שעשה אלימינציה 
עם  סופי  למשחק  מזרח  את  והכניס  המינור  סדרות  של 

.(♥K-ה

  ‘  “  
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סיקור תחרויות
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גם האנגלים הכריזו וביצעו סלם, ונותר לראות מה יעשו 
פנטוני-נונס עם קלפי צפון-דרום. סלם מבוצע היה הופך 
את זכיית מונקו לוודאית. תוצאה אחרת הייתה מעניקה 
את אליפות אירופה לישראל. הנה מהלך ההכרזה שעוד 

ידובר בו רבות.

West North East South
רובסון פנטוני פורסטר נונס

Pass 1♦
3♣ 3♥ 4♣ 4♠

Pass 4NT Pass 5♣
Pass 5♦ Dbl RDbl
Pass 5♥ Pass 6♣
Pass 6♦ Pass 6♠
Pass Pass Pass

אי- אירעה  האלופים  בין   .6♠ היה  הסופי  החוזה   – כן 
הבנה ונונס הסביר את הכרזת ♥3 של שותפו כטרנספר 
לספייד. כל סדרת הקיו-בידים הארוכה לא שינתה דבר 

– מבחינתו של נונס הסדרה המוסכמת הייתה ספייד!
ניתן   6♠ המוזר  החוזה  כי  התברר  ישראל  של  לצערה 

לביצוע. הסיכוי היחיד של הכרוז הוא לחתוך קלאב בידו 
.♠Qxx ולקוות שמערב מחזיק

והיטיב   ♥A-ב זכה  נונס  הבודד.  ב-♥  הוביל  רובסון 
מכן  לאחר  חסימה.  למניעת  גבוה  הארט  מידו  להשליך 
הוא שיחק A♣ ומסר את ה-K♥ למזרח. פורסטר המשיך 
ב-J♦ שאפשר לכרוז עקיפה ב-♦ עם השלכת מפסיד ב-♣ 
ללא צורך לחתוך בידו. כעת היו שתי אופציות של עקיפה 
בספייד. נונס חשב וחשב, ולאחר המתנה מורטת עצבים 
הוא שיחק ♠ נמוך מידו אל ה-A♠ בדומם, לקול מצהלות 

.BBO-אוהדי ישראל הצופים ב
החזיק  לו  כך.  לשחק  נונס  החליט  מדוע  להסביר  קשה 
 ♥K-הוא היה יכול להמשיך ב-♣ אחרי ה ,♠Qxx פורסטר
ולמנוע מהכרוז לבצע את החוזה – כאשר ההגנה נותנת 
להאמין  לכרוז  מומלץ  לא  כלל  בדרך  נוסף,  סיכוי  לכרוז 

שההגנה פועלת לטובתו.
כך ספגה מונקו הפסד 45:27 שהיה גבוה יותר מהפסדה 
של ישראל 25:12, אבל את הפרטים המדויקים איש לא 
יזכור בעוד כמה חודשים. העובדה המשמעותית שתיזכר 
לדורות היא שהעקיפה הבלתי מוצלחת של קלאודיו נונס 

הכתירה את נבחרת ישראל לאלופת אירופה.
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שפר את הכרזתך
רם סופר

 ,1♥ תהיה  הראשונה  הכרזתכם  שעבר,  בחודש  כמו 
ותשובת השותף - ♠1.

זכרו, עם יד חזקה עליכם להראות מיד את הכוח לשותף 
 ,1NT באמצעות קפיצה. אם תבחרו בהכרזה נמוכה כמו
 Pass להכריז  רשאי  השותף  ו-♦2,   2♣ אפילו  או   2♠
ההכרזה  את  לעצור  חבל  להסתיים.  יכולה  וההכרזה 

בגובה 1 או 2 כאשר ניתן לבצע משחק מלא.
ההכרזות החזקות העומדות לרשות הפותח הן:

קפיצה ל-2NT המתארת יד מאוזנת וחזקה (19-18 (א) 
נקודות) ללא התאמה של 4 קלפים בספייד.

כולל (ב)   17-15) ביניים  כוח  המתארת  ל-♠3  קפיצה 
קלפים   4 של  והתאמה  מאוזנת  לא  יד  עם  חלוקה) 
רשאי  עדיין  השותף  אך  חזקה,  הכרזה  זוהי  ספייד. 

להכריז Pass עם יד מינימלית (7-6 נקודות).
נקודות (ג)  מלא (18+  למשחק  מספיק  כוח  בידכם  אם 

כולל חלוקה) והתאמה בספייד, עדיף להכריז ישירות 
.4♠

היא (ד)   (3♦ או   3♣) חדשה  בסדרה  קפיצה  הכרזת 
את  מחייבת  זו  הכרזה  האפשרית.  ביותר  החזקה 
השותף להמשיך ולהכריז כל עוד לא הגענו למשחק 
נקודות)   +18) חזקות  בידיים  מדובר  לפחות.  מלא 

עם שתי סדרות ארוכות.

נסו להכריז בעצמכם את שלוש הידיים הבאות:

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass ?

אתם יושבים בדרום. לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל 
יד, השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

5
AKT63
K2
AKQ97

(2)
South

♠
♥
♦
♣

Q7
AJ973
KJ2
AKJ

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQ97
AK8643
2
A3

תשובות בעמוד 15

ידיים  עם  הפותח  של  השנייה  בהכרזה  נעסוק  החודש 
חזקות

  
  

      
      
      
“    “

   
      

.  30  

 15 ‘  ,   10:00  ,1/8/14 ‘  
052-3567663  ,054-4967383  :   

.   ‘    

 

    –      –   

     -   
  "     
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משחק  על  ונדבר  מושגים  כמה  נגדיר  הראשון  במאמר 
"היד הרביעית".

לפי  משחקים  המשחק,  במהלך  מהלקיחות  אחת  בכל 
שראה  לאחר  רק  משחק  מהשחקנים  אחד  כל  התור. 
את קלפיהם של השחקנים הקודמים. מובן מאליו שככל 
שאנו קרובים יותר לסוף התור, קל לנו יותר לשחק, כי אנו 

רואים את הקלפים ששוחקו לפנינו.
השני  "המוביל";  נקרא  ללקיחה  בתור  הראשון  השחקן 
"היד   - בתור  השלישי  השנייה";  "היד  נקרא  בתור 

השלישית"; והאחרון בתור - "היד הרביעית".
מטבע הדברים, הכרוז והדומם מחזיקים בדרך כלל ברוב 
הלקיחות  ברוב  לכן  הלקיחות.  ברוב  זוכים  וגם  הנקודות 
המובילים הם הכרוז והדומם, ושני המגנים נמצאים רוב 

הזמן במצב של "יד שנייה" ו"יד רביעית". 
כאמור, ל"יד רביעית" קל יותר לשחק, לכן נתחיל ממצב 
זה, ובמאמרים הבאים נעבור לטפל בנושא "היד השנייה" 

שהוא מורכב יותר.
רוב תלמידי הברידג' משחקים ביד הרביעית על פי היגיון 
במהלך  אותו  ללמד  צורך  אין  אפילו  כלל  שבדרך  פשוט, 

שיעורי הברידג':
ששלושת  הקלפים  את  רואים  אנו  הרביעית"  "ביד 

האחרים שיחקו ללקיחה.
  אם אין ביכולתנו לזכות בלקיחה או שהשותף

כבר זכה בלקיחה, נשחק קלף נמוך.
  אם השותף לא זכה בלקיחה וביכולתנו לזכות

בה, נשחק את הקלף "הזול" ביותר המספיק 
כדי לזכות בלקיחה.

מסתבר כי היגיון אלמנטרי זה מספיק כדי לבצע מהלכים 
אינם  הברידג'  שמורי  הסיבה  זו  המקרים.  ברוב  נכונים 

נוהגים להקדיש זמן ללימוד "משחק היד הרביעית".
יחסית  נדירים  מקרים  ישנם  חריגים.  קיימים  זאת,  עם 

שבהם עדיף לא לזכות בלקיחה אף על פי שהדבר אפשרי, 
וישנם מקרים נדירים אף יותר, שבהם יהיה נכון לשחק 

קלף בכיר אף על פי שאין אפשרות לזכות בלקיחה.
התבוננו בדוגמה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

54
A2
KQJT52
983

 ♠
♥
♦
♣

873
KQ983
A4
T62

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

בחרתם להוביל ב-K♥, והדומם זכה מיד ב-A♥. שותפכם 
שירת ב-4♥, והכרוז ב-6♥.

משרת  שותפכם   .♦K-ב מוביל  הדומם  השנייה  בלקיחה 
ב-3♦ והכרוז ב-7♦.

גדול  שחלק  והמפתה,  "הטבעי"  המהלך  תורכם.  הגיע 
ללא  אותו  יבצעו  מנוסים  הבלתי  הברידג'  מתלמידי 
מחשבה, הוא לזכות מיד ב-A♦ ולהמשיך לתקוף בסדרת 
לקיחות  ל-5  במהירות  תגיע  שההגנה  בתקווה  ההארט 
שתי  ישנן  זו  פשוטה  ביד  ואולם  החוזה,  את  יפילו  אשר 

נקודות שצריך לתת עליהן את הדעת.
האחת: אם הכרוז זכה מיד ב-A♥ ולא עיכב, ייתכן בהחלט 

.(JT :לדוגמה) שהוא מחזיק בידו עוצר שני בהארט
השנייה: ברור כי התקווה העיקרית של הכרוז להגיע ל-9 
פתח  שדרום  מהעובדה  הדיאמונד.  סדרת  היא  לקיחות 
1NT ניתן ללמוד שבידו שני קלפי דיאמונד לפחות, אך 

ייתכן בהחלט שיש לו שני קלפי דיאמונד בדיוק.
אם זה המצב, יש למערב הזדמנות פז לסכל את תכניות 
לזכות  ולא   ♦A-ה את  לעכב  פשוט  צריכים  אנו  הכרוז. 
(מחוסר   ♦A-ב שנזכה  לאחר  הראשונה.  בהזדמנות  בו 
ברירה) בסיבוב הבא, ייתכן כי לכרוז כבר לא יהיו קלפי ♦. 
המשמעות היא שכל קלפי הדיאמונד שהוגבהו בדומם 
יהיו כעת חסרי תועלת, משום שהכרוז לא יוכל להגיע 

אליהם.

לקיחות,  ל-9  להגיע  סיכוי  אין  שלכרוז  ברגע   – זכרו 
החוזה ייכשל במוקדם או במאוחר, גם אם ההגנה עדיין 

לא זכתה ב-5 לקיחות.

יסודות ההגנה 
בברידג'

רם סופר

היא  כאן  המתחילה  המאמרים  סדרת  של  מטרתה 
שתהיה  בצורה  ההגנה  משחק  יסודות  את  להסביר 
לא  זמן  לפני  לשחק  שהתחילו  לתלמידים  גם  מובנת 
לפעול  הקוראים  את  שידריכו  דוגמאות  ולהציג  רב 
נכון במצבים שכיחים המתרחשים לעתים קרובות ליד 

השולחן.
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היוצא מן הכלל – 
"קודם הגבוהים 

מהיד הקצרה"
קובי שחר

נתחיל בכלל ידוע שרוב שחקני הברידג' לומדים בתחילת 
דרכם: קודם הגבוהים מהיד הקצרה. 

♠ AK3

♠ QJ52

בדוגמה זו יש לנו את  ארבעת הקלפים הגבוהים בסדרה, 
ולכן נוכל לזכות בארבע לקיחות, אבל אם ברצוננו לזכות 
עם  להתחיל  עלינו  חובה  ברצף,  בספייד  הלקיחות  בכל 
וה-  ♠Q-ה את  נשחק  בטרם  צפון  של  מידו   ♠K-וה  ♠A-ה
תגרום  הקצרה"  מהיד  הגבוהים  "קודם  הכלל  הפרת   .♠J
לחסימה בסדרה, ואז נזדקק לכניסה לידו של דרום בסדרה 

אחרת כדי להשיג את 4 הלקיחות שלנו.
כלל זה תקף גם אם חסרים לנו קלפים בכירים בסדרה:

♠ QT94

♠ KJ2

לזכות  מתי  יבחר  היריב   .♠J-ב ונמשיך   ♠K-ה עם  נתחיל 
ב-A♠, אבל אנחנו נמנענו מלגרום לחסימה בסדרה.

נמוך  קלף  להוביל  עדיף  לכלל:  חשובה  תוספת  הנה 
לעבר הקלפים הגבוהים ביד הקצרה מאשר להוביל את 

הקלפים הגבוהים.

♣ QJ2

♣ T986♣ A7

♣ K543

לרשות הכרוז KQJ♣, וזה מבטיח בוודאות כי יוכל להגביה 
2 לקיחות בסדרה, אבל אנו שואפים להשיג 3 לקיחות.

בחלוקה הנתונה אפשר לראות כי מטרה זו לא תושג אם 
ולמזרח   ♣A-ב יזכה  מערב  מהדומם.  גבוה  קלף  נוביל 

יישאר עוצר בסדרה.
על  ונחזור   ,♣J-ה לעבר  מהיד  נמוך  קלף  נוביל  אם  אבל 
פעולה זו אם מערב משחק נמוך, נוכל להכריח את מערב 
לזכות  נוכל  כך  זוטרים.  קלפים  שני  וללכוד   ♣A-ב לקפוץ 
ב-3 לקיחות עם הקלפים הבכירים שלנו. לשם כך נזדקק 
לשתי כניסות לידו של דרום, והשיקול של מניעת חסימה 

הופך למשני.
ולא  מהכלל  לחרוג  צריך  שבהם  במצבים  נתבונן  כעת 

לשחק קודם קלפים גבוהים מהיד הקצרה.

 ♠
♥
♦
♣

764
KQ96
K3
7532

 

♠
♥
♦
♣

53
J842
QJT98
A4

♠
♥
♦
♣

T92
AT73
52
T986

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ8
5
A764
KQJ

 

דרום הגיע לחוזה ♠4, ומערב מוביל את ה-Q♦. תכניתו של 
הכרוז היא להגביה לקיחה אחת בהארט ושתיים בקלאב. 
בסדרת הדיאמונד יש לנו רק שתי לקיחות ואין סכנה של 
חסימה. על כן נעדיף לזכות תחילה ב-A♦ כדי לשמור את 

ה-K♦ ככניסה לדומם לאחר שנגביה לקיחה בהארט.
ייכשלו,  בדומם  דיאמונדים  לחתוך  שניסיונות  לב  שימו 

משום שמזרח יחתוך מעלינו.

ברידג' הינו משחק מורכב. השחקן המתחיל לומד את 
טכניקות  נוספות  כך  על  ההכרזה.  שיטת  ואת  החוקים 
כדי  נוסחו  כללים  מספר  וההגנה.  היד  משחק  לניהול 

לעזור לשחקן בתחילת דרכו. 

"מתבגר"  הברידג'  שחקן  כאשר  מתעוררת  הבעיה 
כללים.  אותם  על  נשען  עדיין  אך  בתחרויות,  ומשתתף 
הכללים אכן נכונים ברוב המצבים שבהם נתקלים ליד 
עליהם  רק  להסתמך  היה  אפשר  אילו  אך  השולחן, 
תמיד ולהימנע משיקול דעת, המשחק לא היה מעניין. 
אותנו  להקפיץ  עשויה  האפורים"  "התאים  הפעלת  רק 

לראש הדירוג.

בסדרת מאמרים זו אציג כללים ידועים, אסביר מתי הם 
עובדים, אבל גם מתי כדאי לחרוג מהם ולשחק בצורה 

שונה – היוצא מן הכלל.
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 ♠
♥
♦
♣

T54
986
KJT83
A3

 

♠
♥
♦
♣

96
KT5
A64
JT987

♠
♥
♦
♣

KQJ8
J742
95
652

 ♠
♥
♦
♣

A732
AQ3
Q72
KQ4

 

מתנהלים  הברידג'  שולחן  על  כי  להבין  חשוב  זו  בדוגמה 
את  לבחון  יש  סדרה.  בכל  אחד   – קרב"  "שדות  ארבעה 
על  להסתכל  גם  צריך  אבל  בנפרד,  סדרה  בכל  המצב 
בכלל  להסתפק  ולא  השלמה  היד  של  הגדולה  התמונה 

היבש התקף עבור טיפול בסדרה בודדת.
 .♣J-ה את  מוביל  ומערב   ,3NT בחוזה הכרוז  הוא  דרום 
 ♣A אם נתבונן רק בסדרת הקלאב, נסיק כי עלינו לשחק

תחילה על מנת למנוע חסימה.
אבל מבט מהיר בתמונה הגדולה יבהיר כי ביצוע החוזה 

 ♣A-תלוי בהשגת ארבע לקיחות בדיאמונד. אם נזכה ב
בטרם עת, מגן טוב יעכב את ה-A♦ פעמיים וינתק אותנו 

מהדומם.
לכן אסור לשחק A♣ בלקיחה הראשונה. מהלך המשחק 
 ♦Q) דיאמונד  ומשחקים   ♣Q-ה עם  ביד  זוכים   – הנכון 
ששמרנו   ♣A-ה  .♦A-ב זוכה  המגנים  שאחד  עד  תחילה) 

בדומם ישמש כניסה בטוחה לדיאמונדים שהגבהנו.
לאחר  תיפתר  זו  בקלאב?  שיצרנו  לחסימה  באשר  ומה 
המייג'ור  בסדרות  האסים  באחד  ונשתמש   ♣A-ב שנזכה 

.♣K-כדי להגיע לידנו ולזכות בלקיחה גם עם ה

סיכום
ושימושי,  חשוב  כלל  הוא  הקצרה"  מהיד  גבוהים  "קודם 
אבל ישנם מקרים לא מעטים שבהם עדיף לא לציית לו. מן 
הראוי לא להסתפק ביישום אוטומטי של הכלל לגבי סדרה 
בודדת, אלא לנתח את המצב בכל הסדרות בטרם נחליט 

כיצד לפעול.
למשחק  הקשורים  נוספים  כללים  נציג  הבאים  במאמרים 
מקרים  נציג  וגם  שלהם  ההיגיון  את  נסביר  וההגנה,  היד 

יוצאים מהכלל שבהם עלינו לפעול בניגוד לכלל.

תשובות מעמוד 10

(1)
South

♠
♥
♦
♣

5
AKT63
K2
AKQ97

סדרות  שתי  עם  נקודות)   19) מאוד  חזקה  יד  זוהי   .3♣
השותף.  בסדרת  הקוצר  הוא  היחיד  החיסרון  מעולות. 
הרב  על הכוח  לשותף  להודיע  כדי  לגובה 3  לקפוץ  חובה 
אם  מלא.  משחק  לפני  ההכרזה  את  לעצור  ממנו  ולמנוע 
לצפון התאמה באחת הסדרות שלנו, לא מן הנמנע שנגיע 

לסלם.

 (2)
South

♠
♥
♦
♣

Q7
AJ973
KJ2
AKJ

2NT. זוהי יד מאוזנת עם 19 נקודות, חזקה מדי בשביל 
.1NT פתיחה של

לזכור  חשוב   .(3NT (ולא   2NT היא  הנכונה  ההכרזה 
לבדו.  הסופי  החוזה  על  להחליט  אמור  אינו  שהפותח 
היד  חלוקת  על  למשיב  מדויק  מידע  למסור  הוא  תפקידו 
וחוזה  מאוזנת,  לא  יד  שלשותף  ייתכן  הנקודות.  ומספר 
קלפי  שישה  ברשותו  אם  למשל:  לו,  מתאים  אינו   NT-ב
ספייד, הוא יוכל להסיק מהכרזתנו 2NT שיש לנו 3-2 קלפי 

ספייד, וכך נוכל להגיע לחוזה טוב יותר עם שליט.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQ97
AK8643
2
A3

מתקדמת).  ברמה  לשחקנים   – ספלינטר   –  4♦ (או   4♠
הבודד  הקלף  אבל  גבוהות,  נקודות   16 רק  לפותח 
מלא  למשחק  להגיע  צריכה  זו  יד  המון.  שווה  בדיאמונד 
נקפיד  אם  בלבד.  נקודות   6 לשותף  אם  גם  מקרה,  בכל 
לספור נקודות חלוקה נמצא כי לרשותנו 20-19 נקודות, די 
והותר למשחק מלא מול שותף שהשיב להכרזת הפתיחה.
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שפר את ההגנה 
של... שותפך

אפרים בריפמן

במגוון ענפי ספורט התחרות הנה אישית – כל אחד לעצמו 
– אם מפסידים אין את מי להאשים...

מולכם   – בזוגות  שמשחקים  כיון  שונה  הברידג'  משחק 
יושב השותף.

כולנו חווינו תסכול כאשר המבצע השלים את החוזה, אותו 
קורה  מה  מפענח  היה  השותף  אילו  להכשיל  היה  אפשר 

ב'רגע האמת'.
קרתה  בהן  החלוקות  את  מנתחים  המומחים  כאשר 

התקלה, מתבררת (לרוב) אמת מפתיעה: 
 – החוזה  את  להפיל  הדרך  את  מצא  לא  השותף  כאשר 

בדרך כלל זו אשמתכם...
החיתוך  של  תזמון  חשוב:  בנושא  אתמקד  זה  במאמר 

בהגנה.
שונות  המגן   השותף  מתייחס  אליהן  הבעיות  כלל  בדרך 

מאלה שאתם רואים, מהצד שלכם.
למשל - דרום פתח  ♥2 המציין יד חלשה עם חלוקה 5-4 

או 5-5 בהארט ובאחת מסדרות המינור.

♠
♥
♦
♣

AJ3
KT73
KJ62
AK

 

♠
♥
♦
♣

K8752
A42
8
QT74

השותף  דרום.  מצד  ל-♥4  נקבע  החוזה  מזרח.  אתם 
מהדומם.  ה-♠3  את  שיחק  המבצע   .♠T מוביל  במערב 

שיחקתם את ה-K♠ ומהיד הסגורה המבצע שם ה-♠6.
זכיתם בלקיחה. מה עכשיו?

על פי מהלך ההכרזות, יש סיכוי גבוה כי השותף מחזיק 
ב-A דיאמונד. אם תמשיכו בלקיחה השנייה ב- 8 דיאמונד, 
מערב יזכה ב-A, ויעניק לכם חיתוך, והנה החוזה הוכשל: 
זכיתם ב-A הארט, A דיאמונד K ספייד וחיתוך בדיאמונד. 

יפה.

דומה  חלוקה  בחנו  מערב,  בצד  לשבת  שתעברו  לפני 
השונה רק במקצת:

♠
♥
♦
♣

AJ3
KT73
KJ62
AK

 

♠
♥
♦
♣

K8752
A42
83
QT7

.(♠T) החוזה - אותו חוזה ♥4  וההובלה - אותה הובלה
שימו לב כי כעת בידכם קלאב אחד פחות ודיאמונד אחד 

יותר.
כמו בחלוקה הקודמת זכיתם ב-K♠ והמבצע שירת מהיד 

הסגורה ב-♠6. 
ליהנות  תוכלו  עדיין  בדיאמונד,  דאבלטון  כשבידכם  עתה, 
♦A-מחיתוך, אך הפעם על השותף לעכב את הזכיה שלו ב

. לאחר שתזכו ב-A♥ אתם תמשיכו ב-3♦. 
עכשיו מערב יזכה ב-A♦ וימשיך בדיאמונד. שוב הכשלתם 

את החוזה. אין כמוכם!
היושב  השותף  כיצד  המתבקשת:  לשאלה  המקום  כאן 
ומתי  מסינגלטון  מובילים  אתם  מתי  לדעת  אמור  מולכם 
 ♦A-ב לזכות  אם  לדעת  עליו  איך   - כלומר  מדאבלטון? 
שבידכם  בהנחה  לעכב  דווקא  או  בסדרה,  ולהמשיך  מיד 

דאבלטון? 
התמונה  משם  פשוט,  נראה  שמכאן  מה  אחרות,  במלים 

אינה ברורה...

הגיע הזמן לבחון את שתי החלוקות עם כל הקלפים:

  ‘  “  
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חלוקה 1

 ♠
♥
♦
♣

AJ3
KT73
KJ62
AK

 

♠
♥
♦
♣

T94
6
A973
98652

♠
♥
♦
♣

K8752
A42
8
QT74

 ♠
♥
♦
♣

Q6
QJ985
QT54
J3

 

חלוקה 2

 ♠
♥
♦
♣

AJ3
KT73
KJ62
AK

 

♠
♥
♦
♣

T94
6
A97
986542

♠
♥
♦
♣

K8752
A42
83
QT7

 ♠
♥
♦
♣

Q6
QJ985
QT54
J3

 

ניתן להבין כי בשתי החלוקות, אם מערב לא יקרא נכון את 
המצב - דרום יבצע את החוזה.

בחלוקה מס' 1 אם מערב יעכב את ה-A♦  במחשבה כי 
בידכם דאבלטון, לא תחתכו כי הקשר ינותק.

בחלוקה מס' 2, למוד ניסיון מהחלוקה הקודמת, אם מערב 
יזכה מיד ב-A♦ וימשיך בסדרה, שוב אין אפשרות לחתוך. 
האם שמתם לב כי מערב "יצא אשם" בין שזכה מיד ובין 

 ?♦A-שניסה לעכב את ה
אך למען האמת, אתם אלה שגרמתם לשותף לשגות.

את  משנים  הייתם   - אחר   בתזמון  משחקים  הייתם  אם 
התמונה ומבהירים לשותף את המצב.

ביד מס' 1: 
אחרי שזכיתם ב-K♠ ולפני שתובילו בדיאמונד הבודד – 

!♥A-עליכם לשחק את ה
האפשרית  היחידה  (הכניסה   ♥A-ה את  מיד  תשחקו  אם 
למערב  תשאירו  לא   - ב-8♦  תמשיכו  אז  ורק  לידכם) 

אפשרות להתלבט. 
הוא יבין שהוא חייב לזכות מיד ב-A♦  ולהמשיך בסדרה 

בתקווה שה-8♦  היה סינגלטון.
ביד מס' 2, לעומת זאת, לאחר שתזכו ב-K♠, אם בלקיחה 
דאבלטון.  ברשותכם  כי  תרמזו  ה-8♦  את  תשחקו  השניה 

  .♦A-כך מערב יידע לעכב את ה
כאשר תזכו ב-A♥ תמשיכו ב-3♦ ואז תקבלו את החיתוך 

המיוחל.
 ...כמה קל לשחק בהגנה

הנה יד נוספת לתרגול הרעיון.
אתם במערב וזה מהלך ההכרזות:

♠
♥
♦
♣

Q2
9874
A5
A8742

West North East South
1♥ 2♦ 2♠

3♦ (1) 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

התלבטתם ) 1(  .Pass להכריז  רציתם  לא  נקודות   10 עם 
של  עניין  זה  מה  על  עדיף  מה  ו-♦3.   3♣  ,Double בין

וויכוח אקדמי - בחרתם ב-♦3. 

נגד ♠4 הובלתם ב-A♦ ומתגלה הדומם:

 ♠
♥
♦
♣

T83
AQJT5
T4
KQ3

♠
♥
♦
♣

Q2
9874
A5
A8742

על ה-A♦ השותף משחק את ה-K♦ ובכך מרמז על סדרה 
איכותית. המבצע משחק מידו את ה-2♦.  

איך תמשיכו?
לכאורה אין בעיה. אם תמשיכו ב-5♦ אל ה-Q♦ של השותף 
והוא ימשיך בדיאמונד נוסף, תצליחו לחתוך מעל הדומם 
החוזה  את  מכשיל   ♣A-ה השלישית.  הלקיחה  זו   .♠Q-ב

בלקיחה אחת. 
אלא שבהגנה זו יש בעיה "קטנה".

משער  מזרח  בשותף.  תמכתם   – הכרזתם?  מה  זוכרים 
לשכנע  תצליחו  כיצד  דיאמונדים...  שלושה  שברשותכם 

אותו בכל זאת להמשיך בדיאמונד?
כן, ברור לי שאתם כבר יודעים את התשובה, לפי הדוגמא 
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הקודמת שלמעלה, אך בכל זאת נבחן את החלוקה מזווית 
הראיה של מזרח:

♠
♥
♦
♣

T83
AQJT5
T4
KQ3

 

♠
♥
♦
♣

76
K62
KQJ986
T6

מזרח רואה את המצב באופן שונה.
המשיך  השניה  ובלקיחה   ♦A-ב הוביל  במערב  השותף 
ב-5♦. כיון שהשותף תמך בו בדיאמונד,  למבצע לא נותרו 
המבצע  כי  בדיאמונד  להמשיך  טעם  אין  לכן  דיאמונדים. 
ויחתוך  הארט)   – (למשל  הסגורה  מהיד  מפסיד  ישליך 

בדומם. 

ב-10♣  להמשיך  יותר  הגיוני  המתבקשת:  המסקנה 
 .♥K-בתקווה לזכות בהמשך ב

שימו לב: המסקנה שאליה הגיע מזרח הגיונית ביותר... 
והחוזה מבוצע!

שתעזור  דרך  שונה,  פעולה  בדרך  ינקוט  מערב  אם  אך 
למזרח לפענח את המצב הנכון ברגע האמת, הוא ישפר 

את ההגנה של שותפו: 

 ♣A-על מערב, לפני שימשיך בדיאמונד, קודם כל לזכות ב
ורק בלקיחה השלישית להמשיך ב-5♦!   
איזו תמונה מצטיירת עכשיו אצל מזרח?

♠
♥
♦
♣

T83
AQJT5
-
KQ

 

♠
♥
♦
♣

76
K62
J986
6

מזרח ראה כבר אצל מערב 8 נקודות: את ה-A♦ ואת 
 .♣A-ה

 ♣A- לפי מהלך ההכרזות אין אפשרות שלמערב
סינגלטון, והמשך בהארט אינו הגיוני.

לא נותר למזרח אלא להמשיך בדיאמונד בתקווה שבכל 
זאת 'משהו טוב יקרה'...

כלומר: הדרך היחידה לשכנע את מזרח להמשיך 
בדיאמונד פעם נוספת, היא לזכות ב-A♣ מיד בלקיחה 

השנייה, ורק בלקיחה השלישית להמשיך בדיאמונד. 
בכל הגנה אחרת, המבצע ימשוך שליטים בשני סיבובים, 

יחתוך דיאמונד בדומם ויזכה ב-10 לקיחות.
עתה אפשר להתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T83
AQJT5
T4
KQ3

 

♠
♥
♦
♣

Q2
9874
A5
A8742

♠
♥
♦
♣

76
K62
KQJ986
T6

 ♠
♥
♦
♣

AKJ954
3
732
J95

 

03-6417469/70 .  , "  ,   ,7 '  '    

 

 
“    “
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20:30 

!  –    
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יד החודש

לאכול את העוגה 
ולשמור על שלמותה

יוסי אנגל

להלן יד מעניינת שהופיעה בתחרות ברומטר בכפר סבא:

Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

64
A643
AK97
K53

 

♠
♥
♦
♣

QT82
QT
62
T9864

♠
♥
♦
♣

K97
KJ9
QJ843
72

 ♠
♥
♦
♣

AJ53
8752
T5
AQJ

 

במהלך הכרזה פשוט מגיעים צפון-דרום לחוזה של ♥4 
.♣T-המשוחק על-ידי דרום. מערב מוביל ב

דרום סופר מפסיד בטוח בספייד ושני מפסידים בהארט, 
זאת בהנחה שהסדרה מחולקת 3-2 בין המתנגדים.

היות שעל הכרוז לחתוך שני דיאמונדים בידו, או לחילופין 
שני ספיידים בדומם, אסור לו למשוך את השליטים. אם 
לקיחה  לגבות  תוכל  ההגנה  בהארט,  וימשיך   ♥A ישחק
עבור  הנדרשים  שליטים  לכרוז  ולהוציא  בשליט  נוספת 

תכנית החיתוכים שלו.

מצד שני, אם הכרוז יימנע מלמשוך שליטים כלל וינסה 
שהחיתוך  מאחר  מעליו.  יחתוך  מערב  דיאמונד,  לחתוך 
בלבד,  שליטים  שני  בה  שיש  מהיד  יתבצע  ההגנה  של 

הכרוז ייכשל.
משחק  הוא   ♣Q-ב זוכה  שהכרוז  לאחר  הפתרון?  מהו 

שליט נמוך משתי הידיים!!
ההגנה זוכה, ונניח שהיא ממשיכה בקלאב. הכרוז זוכה 
בודד  שליט  להגנה  נותר  כעת   .♥A-ה את  ומושך   ♣A-ב
אצל  היה  הוא  אם  משנה  זה  אין  (אך  מזרח  אצל  גבוה 
חוזר  דיאמונד,  וחיתוך   ♦AK-ב ממשיך  הכרוז  מערב). 

לדומם ב-K♣ וחותך דיאמונד נוסף.
בשלב  יוכל  האחרון  השליט  את  המחזיק  המגן  כי  ייתכן 
יועיל  לא  זה  חיתוך   – משנה  זה  אין  אך  לחתוך,  מסוים 
להגנה. עדיף להשתמש בשליט הגבוה כדי להוציא לכרוז 

שני שליטים.
המוצע  המשחק  קו   ,3-2 היא  השליטים  חלוקת  עוד  כל 
יביא להצלחה תמיד. הכרוז יזכה בלקיחה אחת בספייד, 
(כולל  בשליט  וארבע  בקלאב  שלוש  בדיאמונד,  שתיים 
החיתוכים). אם יחתוך מזרח את ה-K♣, תהיינה לכרוז 

חמש לקיחות בשליט.
כיצד התפלג השדה בתחרות הברומטר?

רק בשלושה שולחנות בוצע החוזה ♥4; בשבעה שולחנות 
אחרים – החוזה נכשל.

  ‘  
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על דלתות, עיזים 

והבחירה המוגבלת

קובי שחר

הול  מונטי  בעיית  את  בוודאי  מכירים  המתמטיקה  חובבי 
עסק"  "עשינו  השעשועון  אמריקאי).  טלוויזיה  (מנחה 
דלתות,  שלוש  יש  שבו  במשחק  הסתיים  בהנחייתו 
פאר  מכונית  של  פרס  מסתתר  הדלתות  אחת  מאחורי 
ומאחורי השתיים האחרות עיזים. על המשתתף המשחק 
בתוכנית לבחור את אחת הדלתות ואז המנחה בוחר את 
מאחוריה  אותה,  ופותח  האחרות  הדלתות  משתי  אחת 
נמצאת עז. כעת בפני השחקן מוצעת האפשרות לשנות 
את בחירתו, ולעבור לדלת שנשארה סגורה או להמשיך 
השאלה  מעניינת  אותנו  הראשונית.  בבחירתו  לדבוק 
מחליף  הוא  אם  לזכייה  הסיכוי  את  מגדיל  השחקן  האם 
שתי  בין  החלטה  של  פשוט  מקרה  שזה  או  הדלת  את 

אפשרויות, כלומר פיפטי-פיפטי (50:50).

שהחלפת  היא  והתשובה  לפתרון  הוצעו  רבים  הסברים 
הדלת מגדילה פי שתיים את סיכוי הזכייה. לטעמי ההסבר 
בבחירה  בול  לקלוע  הסיכוי  הוא:  לכך  ביותר  הפשוט 
משלוש  אחד  במקרה  רק   – שליש  הוא  שלך  הראשונה 
הראשונה,  בבחירה  לפספס  הסיכוי  במכונית.  'פגעת' 
לבחור בעז, הוא שני שליש. כעת מציעים לך להחליף בין 
הסיכוי   – האחרת  לדלת  לעבור  כדאי  ולכן  אלו,  סיכויים 

לזכייה במכונית גדולים פי שניים.

המתמטיקה  חובבי  בקרב  רבות  תגובות  עוררה  זו  בעיה 
המוצע.  הפתרון  כנגד  יצאו  האקדמיה  מחברי  ורבים 
הראשונה  הבחירה  לאחר  הדלת  שפתיחת  היא  טענתם 
משנה את הסיכויים לפני הבחירה השנייה. אז מה באמת 

התשובה הנכונה? ואיך זה בכלל קשור לברידג'?

לבעיית  ונחזור  לברידג',  קשר  ממש  שאין  היא  האמת 
המוגבלת'  'הבחירה  המושג  את  שנכיר  לאחר  הדלתות 
המהלך  בבחירת  לעזרתנו  שבא   ,(Restricted Choice)
שולחן  ליד  להצלחה  ביותר  הגדולים  הסיכויים  בעל 

הברידג'.
לפניכם צירוף הקלפים הבא:

♥ AT865

♥ K973

כדי לזכות בכל הלקיחות בסדרה עליכם לקוות לחלוקה של 
2-2 בין המגנים. אתם משחקים את ה-K♥ מהיד. מערב 
משרת עם ה-2♥ וממזרח מופיע ה-J♥. אנו ממשיכים עם 

ה-3♥ ומערב מניח את ה-4♥ על השולחן. 
האם עלינו לבצע עקיפה כעת (לשחק את ה-T♥ מהדומם) 
שתכננו  כפי   ♥A-ה את  ולשחק   Q-ה לנפילת  לקוות  או 
מלכתחילה? מהו המשחק בעל הסיכויים הגבוהים יותר?
למעשה, קיימים רק שני מצבים שעלינו להשוות ביניהם. 

הראשון:
♥ AT865

♥ QJ♥ 42

♥ K973

אחד  קלף  ששיחקנו  לפני  זו  לחלוקה  הסיכוי  את  נחשב 
בסדרה (ההסתברות א-פריורי): הסיכוי לחלוקה של 2-2 
לעיל  המופיעה  המדויקת  לחלוקה  והסיכוי  כ-40%  הוא 
חלוקות  שש  מתוך  אחד  מקרה   -   6.66% בערך  הוא 

אפשרויות.
המצב השני:

♥ AT865

♥ J♥ Q42

♥ K973

הוא  המגנים  בין   3-1 של  לחלוקה  הסיכוי  זה  במקרה 
(ולמערב  אחד  קלף  רק  יש  שלמזרח  הסיכוי  כ-50%. 
 ♥J-שלושה) הוא 25%, והסיכוי שקלף זה הוא בדיוק ה

הוא רבע מכך, כלומר בערך 6.25%. 
אבל  נבחר,  דרך  באיזו  משמעותי  הבדל  אין  לכאורה 
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עיקרון הבחירה המוגבלת טוען אחרת. 
המגן  של  בחירתו  השני  שבמקרה  בחשבון  להביא  עלינו 
חופשי  היה  הוא  הראשון  במקרה  בעוד  מוגבלת,  הייתה 

לבחור בין שתי חלופות. 
אותו  לשחק  חייב  בודד   J המחזיק  שחקן  אחרות,  במלים 
בכל  לבחור  יכול  דאבלטון   QJ המחזיק  שחקן  אבל  מיד, 

אחד מהם. 
כאשר מזרח מחזיק QJ♥, ניתן להניח כי במחצית המקרים 

.♥Q-ובמחצית האחרת את ה ,♥J-הוא ישחק את ה
מכאן נובע כי הסיכוי לראות J♥ משוחק מתוך QJ♥ הוא 
3.33% בלבד! מסקנה – סיכויי העקיפה נגד ה-Q בסיבוב 

.Q-השני גדולים פי שניים מהסיכוי להפיל את ה
אני מציע לקורא לחזור ולקרוא שוב את הפסקה האחרונה 
על מנת להבין את העיקרון, שלעיתים בחירתו של השחקן 
זו  שקולות  חלופות  בין  לבחור  יכול  הוא  ולעיתים  מוגבלת 

לזו.
יכול  שאינו  השולחן  ליד  הברידג'  שחקן  מעשית,  מבחינה 
לערוך את כל החישובים הללו בזמן אמיתי, יזכור את הכלל 
רוב  בכיר,  בקלף  משרת  מגן  אם  זה,  מסוג  שבמצבים 

הסיכויים שאין לו קלף בכיר הצמוד לו באותה סדרה. 
למען הסר ספק, נציין כי לא מדובר במצב שבו מגן משרת 
לסדרה ומתוך מוסכמה הוא משחק את הנמוך מבין קלפים 
נכבדים ברצף – גם כאן בחירתו מוגבלת מכורח ההסכם. 

בדוגמא שלנו אין משמעות לאיזה קלף המגן ישחק מבין 
.♥QJ-ה

לאחר שהבנתם את העיקרון, כך אני מקווה, נחזור לבעיית 
מונטי  לבעיית  נוסף  בפתרון  זאת  וניישם  הדלתות  שלוש 

הול:
נניח שבחרתם בדלת מספר 1. אם מאחורי דלת זו יש עז 
מוגבלת,  היא  לפתוח  דלת  איזו  המנחה  של  בחירתו  אזי 
העז  נמצאת  שמאחוריה  הדלת  את  לפתוח  חייב  הוא 
יש  שבחרתם  הדלת  מאחורי  אם  זאת  לעומת  השנייה. 
מכונית, המנחה חופשי לבחור ולפתוח את אחת מבין שתי 
הדלתות האחרות. במחצית המקרים הוא יפתח את דלת 

2 ובמחצית האחרת הוא יפתח את דלת 3. 
כלומר אם המנחה פתח את דלת מספר 2, הסיכוי שבחירת 
המנחה הייתה מוגבלת גדול פי שניים מהסיכוי שהוא היה 
חופשי לבחור באיזו דלת לבחור, ובמחצית המקרים הוא 
בחר את דלת 2. המצב שבו בחירתו הייתה מוגבלת הוא 

המצב שבחרנו עז ולכן צריך להחליף דלת.

והבחירה  העיזים  הדלתות,  בין  שהקשר  מקווה  אני 
פעם  המוגבלת ברור. אם לא, נסכם בכלל פשוט: אם אי 
עצתי  טלוויזיה,  שעשועון  במהלך  כזו  בסיטואציה  תהיו 
לכם: החליפו דלת! כך תגדילו פי שניים את הסיכוי שלכם 

לחזור הביתה עם מכונית ולא עם עז.

03-6969830 :  -  ,53  ‘    www.bridge-bakikar.com
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 ישראל אלופת
אירופה בברידג'

הדרך אל התואר

רם סופר

 (Open (בקטגוריה  לאומיות  לנבחרות  אירופה  אליפות 
מחולקת  היא  האחרונות  בשנים  לשנתיים.  אחת  נערכת 
לשני בתים, כאשר 9 הראשונות מכל בית עולות לשלב 
נגרר  כמו-כן  הלאה.  נגררות  ביניהם  והתוצאות  הגמר, 
מהשלב הראשון מקדם שביטא את  מידת הצלחתה של 

הקבוצה נגד הנבחרות שלא עלו.
הייתה  הראשונה  והיריבה  ב',  בבית  שובצה  ישראל 
טורקיה. מפגש זה הסתיים בניצחון ישראלי דחוק 15:21, 

ומיד לאחר מכן התמודדנו מול אלופת העולם איטליה.
שלושה  ללא  חסר  בהרכב  הגיעה  האיטלקית  הנבחרת 
מכוכביה הגדולים, אך איש לא צפה את מידת התרסקותה. 
דורגה  ובו  הגמר,  לשלב  עלתה  בקושי  הגדולה  איטליה 
במקום ה-14 מתוך 18. ישראל גברה על איטליה 35:51, 

ומתוך מפגש זה אציג ביצוע יפה של לוטן פישר.

Board 1, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
842
976
JT52

 

♠
♥
♦
♣

QT9
AKJT6
A54
A8

♠
♥
♦
♣

85
95
KJT32
Q963

 ♠
♥
♦
♣

K7432
Q73
Q8
K74

 

West North East South
פישר סמנטה שוורץ ג'ובילו

Pass 1♠
Dbl 2♠ 2NT Pass
3♥ Pass 4♥ All Pass

בשולחן השני הגיעו האיטלקים ל-3NT מצדו של מזרח 
ונכשלו מיד לאחר הובלה בספייד.

הוביל  (צפון)  סמנטה   .4♥ בחוזה  שיחק  (מערב)  פישר 
התגבר  פישר  בדומם.  ספייד  חיתוך  לסכל  כדי  בשליט 
על הבעיה בצורה אלגנטית כאשר עקף בלקיחה השנייה 
לכיוון ה-J♦. דרום זכה בלקיחה, אבל לא היה באפשרותו 
למשוך 3 לקיחות בספייד כל עוד יש שליט בדומם. להגנה 
לא הייתה שום דרך למנוע מהכרוז 5 לקיחות בשליט, 4 

לקיחות בדיאמונד ואחת בקלאב.
במסלול  הנבחרת  המשיכה  התחרות  של  השני  ביום 
מרשים  בניצחון  הסתיים  הבוקר  משחק  הניצחונות. 
לאופיר  הייתה  לא  הבאה  ביד  החזקה.  פולין  על   27:43
אומץ  אזר  הוא  אבל  לאסים,  לשאול  אפשרות  הרבסט 

והכריז סלם עם יד טובה.

Board 31, Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K3
5
AKJ2
KQ8643

 

♠
♥
♦
♣

Q4
KQT986
8643
5

♠
♥
♦
♣

J76
J742
T975
A2

 ♠
♥
♦
♣

AT9852
A3
Q
JT97

 

West North East South
זמודז'ינסקי אופיר הרבסט בליצקי אילן הרבסט

1♠
3♥ 4♣ 4♥ 5♣

Pass 6♣ All Pass
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אופיר ניחש נכון שלשותפו שני אסים וביצע ♣6 עם רווח 
של IMP 13 לאחר שבשולחן השני הפולנים עצרו ב-♣5.
היחידה  בפעם  ישראל  נבחרת  זכתה  הרביעי  בסיבוב 
על  גברה 13:78  כאשר  מלאות  נקודות  ב-20  בתחרות 
ישראל  כאשר  הסתיים  השני  והיום  החלשה,  סרביה 
במקום הראשון בבית שלה לאחר ניצחון לא קל 15:28 

על בולגריה.

ביד הבאה הכריזו האחים הרבסט משחק מלא שאפתני 
(מדי), אולם לאחר Dbl של אחד היריבים הסיק אילן את 

המסקנה הנכונה וברח לחוזה חלקי בר-ביצוע.

Board 28, Dealer West, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

AT9
T2
Q84
AJ765

 

♠
♥
♦
♣

752
J753
T653
T4

♠
♥
♦
♣

KJ864
KQ4
AK92
2

 ♠
♥
♦
♣

Q3
A986
J7
KQ983

 

West North East South
מיחוב אילן הרבסט סטפנוב אופיר הרבסט
Pass 1♣ 1♠ Dbl

2♠ Pass Pass 3♠
Pass 3NT Dbl Pass
Pass 4♣ All Pass

אילן פתח עם 11 נקודות, חמישייה טובה ושני אסים – 
"פתיחה  עם  שותפו  המודרני.  בברידג'  מקובל  די  מהלך 
 Dbl-מול פתיחה" חייב אותו למשחק מלא, אבל לאחר ה
של מזרח אילן כבר לא ראה את עצמו מחויב והכריז ♣4.

בשולחן השני 3NT נפל פעם אחת לאחר הובלה בספייד, 
יכול  אינו  מזרח  לגעת.  אפשר  אי  צפון  מצד  ב-♣4  אבל 
היא  והתוצאה  ספייד,  יוביל  שזה  כדי  שותפו  ליד  להגיע 
ולהשליך  בדיאמונד  לקיחה  לפתח  מספיק  שהכרוז 
עליה ספייד מפסיד מהדומם. הוא מוסר להגנה רק שני 

דיאמונדים והארט אחד.
של  השלישי  ביום  נקטעה  החלקה  הניצחונות  סדרת 
שבעקבותיו  ללטביה,   49:21 גבוה  הפסד  עם  התחרות 
בא הפסד דחוק 18:15 לאנגליה, אותה נבחרת שזכתה 
מונקו  על  בניצחון  לנו  ועזרה  הארד  במדליות  לבסוף 
לאורך  והובילו  היטב  שיחקו  האנגלים  האחרון.  בסיבוב 

החלוקות  בשתי  לתמונה  חזרה  ישראל  אבל  הדרך,  כל 
האחרונות עם החלטות טובות במכרז תחרותי.

Board 31, Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

A873
9654
KT87
T

 

♠
♥
♦
♣

QT52
A8
4
J98762

♠
♥
♦
♣

KJ964
KQ2
J92
K3

 ♠
♥
♦
♣

-
JT73
AQ653
AQ54

 

West North East South
רובסון אילן הרבסט פורסטר אופיר הרבסט

1♦
Pass 1♥ 1♠ 3♥

4♦ Dbl 4♠ Pass
Pass 5♦ Pass Pass

5♠ Dbl All Pass

האחים הרבסט היו צריכים להחליט במשותף מה לעשות 
חלשות  היו  אופיר  של  הסדרות  האנגלים.  של   4♠ נגד 
מהכרזת  הסיק  אילן   .5 לגובה  להתחייב  מכדי  מדי 
מהמתנגדים שלשותפו חוסר בספייד והחליט להתחרות 
ל-♦5. לכאורה שני המשחקים המלאים נופלים, אבל ♠4 
עלול "להימכר" בהובלה – סיכון שלא כדאי לקחת. אנדרו 
ב-♠5  והוכפל  נוספת  הכרזה  שווה  שידו  החליט  רובסון 
לא  אבל  טבעית  הובלה  לאחר  בלבד  אחת  פעם  שנפל 
מהמפסיד  להיפטר  לכרוז  שאפשרה  בהארט  מוצלחת 

בדיאמונד.
West North East South
פדון גולד בירמן בקשי

1♦
Pass 1♥ 1♠ 3♥

4♠ 5♦ All Pass

הגישה של דרור פדון במערב הייתה פשוטה יותר מזו של 
האנגלי. הוא קפץ מיד ל-♠4 ונתן ליריבים לנחש אחרונים 
תחת לחץ. בהמשך פעל הזוג הישראלי לפי הכלל שגובה 
5 שייך למתנגדים. גם בשולחן זה ההובלה בספייד לא 
הייתה אופטימלית, אבל לכרוז לא הייתה שום דרך למנוע 

שלושה מפסידים בהארט.
בניצחון  הרצופים  ההפסדים  משני  התאוששה  ישראל 
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מוחץ על הונגריה שהעלה אותה מחדש לראשות הבית 
בהכרזה  התאפיינה  הבאה  היד  השלישי.  היום  בסיום 

טקטית מצוינת של רון שוורץ.

Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
סגדי שוורץ הגדוש פישר

Pass
Pass 3♠ 3NT All Pass

הפתיחה בגובה 3 לא השאירה להונגרים מקום לבירורים. 
כל אחד היה מכריז במזרח 3NT עם מה שנראה כמו 8 
לקיחות בטוחות ועוצר בסדרת היריב. פישר הוביל כמובן 
זכה  שהכרוז  לפני  לקיחות  ב-5  זכתה  וההגנה  בהארט 

ב-10.
לשיטתו)  (בהתאם  בדרום  ההונגרי  פתח  השני  בשולחן 
♦2 מולטי עם חמישייה בהארט ו-4 נקודות, אבל למרות 
הנכון  לחוזה  להגיע  הרבסט  האחים  הצליחו  ההפרעות 

של ♣5 ולבצעו.
נהדרת  הכרזה  האחים  הפגינו  המפגש  סיום  לקראת 

לסלם.
Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
אילן הרבסט וינקלר אופיר הרבסט הומונאי

1♦
2♣ Pass 2♦ Pass
3♦ 3♥ 3NT Pass
4♥ Pass 6♣ Dbl

Pass Pass Pass
אחת  כאשר   6-6 חלוקה  עם  להתמודד  צריך  היה  אילן 
אם  ספק  היריבים.  ידי  על  הוכרזה  כבר  שלו  הסדרות 
בדיאמונד,  שישייה  שלשותפו   3♦ מהכרזת  הבין  אופיר 
אבל הכרזת סדרת הפותח הראתה יד טובה. בכל זאת 
אופיר לא ראה יותר מ-3NT בשלב זה. כמובן שאילן לא 
של  בסדרתו  חוסר  והראה  זה,  בחוזה  לעצור  מוכן  היה 

צפון עם הכרזת ♥4.
הכרזות  לאור  מצב.  הערכת  לעשות  צריך  מזרח  כעת 
צפון-דרום היה ברור שאין למערב יותר מדי נקודות, אבל 
סדרות  את  פעמיים  הכריז  כבר  השותף  פה?  קורה  מה 
זאת  וכל  לסלם,  ולהזמין  רב  כוח  להראות  כדי  היריבים 
כאשר חסרים לו ה-AK בשליט. כך הצליח אופיר הרבסט 
"לקרוא" את החלוקה המיוחדת של שותפו, להתגבר על 

החשש משני מפסידים בספייד ולהכריז את הסלם.
בלקיחה  זכתה  ההגנה   – הועיל  ללא  אך  הכפיל,  דרום 

בודדת בספייד.
היום הרביעי של התחרות היה מאכזב במקצת. ישראל 
צברה כ-50% בלבד מול יריבות נחותות (הפסד 56:26 
לבלגיה; ניצחונות 26:43 על ליטא ו-31:37 על איי פארו) 

וסיימה את היום במקום השלישי בבית.
עם  הראשון  למקום  הקבוצה  חזרה  חופשי  יום  לאחר 
על  התחרות (2:22  של  החמישי  ביום  ניצחונות  שלושה 
ויילס, 26:56 על הולנד, 12:38 על בוסניה). היד הבאה 

מול הולנד הרשימה במיוחד.
Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
פדון דה וייס בירמן מולר

1♠ 4♥
Dbl All Pass
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ה-Dbl של דרור לא היה מעניש, אבל אלון כמובן השאיר 
חלשים.  וספיידים  אסים  שני  בהארט,  כוח  עם  אותו 
מערב הוביל ב-A♠ וקיבל איתות ברור (J♠) על רצונו של 
השותף בדיאמונד. דרור פדון המשיך יפה בדיאמונד נמוך 
 .♥T-וב  ♥A ב-  והמשיך   ♣A-ה את  גבה  אלון  שנחתך. 
דרום הבין שאם יזכה בלקיחה זו הוא יהיה חייב למסור 
למערב עוד שתי לקיחות בדיאמונד וליפול שלוש פעמים. 
אלוף העולם באוקה מולר שיחק יפה ונתן ל-T♥ לזכות! זו 
הייתה הלקיחה האחרונה של ההגנה משום שבירמן היה 
שחורה  סדרה  עם  לדומם  הכרוז  את  להכניס  כעת  חייב 

ולאפשר לו 3 השלכות. 500 נקודות לישראל.
בשולחן השני הייתה לזוג ההולנדי החזק וורהייס-ון פרויין 
עוד תקלה עם שיטת ה-Canape שלו. מזרח פתח ♣2 
(טבעי) במקום ♠1, דרום הכריז ♥4 ומערב שציפה ליד 
אחרת משותפו תמך ל-♣5. לרון שוורץ (צפון) נותר רק 

להכפיל, וגם בשולחן זה זכתה ישראל ב-500 נקודות.
אירועים  נטול  היה  המוקדם  הבית  של  האחרון  היום 
על   30:37 וניצחונות  לרומניה   45:39 הפסד  מיוחדים: 
גבוהים  היו  לא  הניצחונות  דנמרק.  על   16:27 ו-  שוויץ 
מספיק כדי לשמור על המקום הראשון בבית, שבו זכתה 
הישראלי  הזוג  ופולין.  דנמרק  ישראל,  לפני  אנגליה 
אלון  היה  הבאטלר  דירוג  לפי  המוקדם  בשלב  המצטיין 
בירמן-דרור פדון עם רווח ממוצע של IMP 0.66 לבורד.

המוקדם  מהשלב  הנגררות  הנקודות  חישובי  לאחר 
אחרי  שנייה  מדורגת  ישראל  כי  התברר  הגמר  לשלב 
מונקו. בשלב זה היה ברור שיש סיכוי מצוין שנשפר את 
הדירוג מהאליפות הקודמת (מקום 7) ונעפיל לברמודה 
באליפות  זכייה  אולי...  ואולי  למדליה,  רע  לא  סיכוי  בול, 

אירופה.
שהותיר  אירלנד  על   44:51 בניצחון  החל  הגמר  שלב 
 3:51 הובילה  כבר  שישראל  לאחר  אכזבה  של  טעם 
במחצית הדרך. שחקנינו לא התייאשו וגברו 25:51 על 
קרואטיה. יום המשחקים השביעי הסתיים במפגש צמוד 

מול נבחרתה החזקה של שוודיה.
Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
פדון קולין בירמן בארטו

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

Pass Dbl All Pass

השונים.  בשולחנות  תוצאות  שלל  הניבה  זו  מרתקת  יד 
הכרזת דרום ♥1 הייתה טרנספר לספייד. בשולחן השני 
 4♥ ביותר  הטוב  לחוזה  במזרח-מערב  השוודים  הגיעו 
  5♦ של  יותר  קשה  בחוזה  שיחקה  ישראל  אותו.  וביצעו 
בקלאב,  הובלה  לאחר  החוזה  את  להפיל  ניתן  מוכפל. 
 ♥A-ב זכה  צפון  בהארט.  להוביל  החליט  בארטו  אבל 
חתך   ,♦K-ב לדומם  עבר  בירמן  אלון  בסדרה.  והמשיך 
 ♣A-כדי להגביה את הסדרה והמשיך ב ♦J-הארט עם ה

ובחיתוך קלאב.
והוא  צפון,  אצל  הנותרים  הדיאמונדים  ששני  ידע  אלון 
אלא  ברירה  הייתה  לא  לצפון  מהדומם.   ♥T הוביל 
אחר  בזה  הכרוז  של  המפסידים  יושלכו  אחרת  לחתוך, 
ושוב  קלאב  חתך  מעליו,  חתך  אלון  ההארטים.  על  זה 
הוביל הארט. צפון חתך שוב, וכך לפחות הבטיח לשותפו 
לקיחה בספייד, אבל החוזה המוכפל בוצע עם רווח של 

IMP 4 לישראל.

ישראל הובילה רוב הזמן, אבל בסיום הייתה זו שוודיה 
שניצחה 14:23. ישראל סיימה את היום הראשון של שלב 
הגמר במקום השלישי, בהפרש של כ-VP 15 מהמובילה 
ישראל  הבא.  בסיבוב  נפגשו  הקבוצות  ושתי  מונקו, 
הפגינה משחק מצוין וזכתה לניצחון יוקרתי 22:31. ביד 
הבאה הצליח רון שוורץ לגרום לאחד השחקנים הטובים 
שהיה  בחוזה  ליפול  מכולם)  הגדול  אומרים  (יש  בעולם 

בהחלט ניתן לביצוע.

Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
הלגמו שוורץ הלנס פישר

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

 .4♠ לשחק  הלגמו  בחר  סטנדרטי  הכרזה  מהלך  לאחר 
על   Pass להכריז  הרבסט  אילן  העדיף  השני  בשולחן 

3NT ולא התקשה לזכות ב-11 לקיחות.
לאחר  לקיחות   11 להתבצע  צפויות  ב-♠4  גם  לכאורה 
עקיפה מוצלחת בספייד, אבל רון שוורץ מצא את הסיכוי 
היחיד להגנה והוביל ב-T♦. הלגמו זכה בידו והוביל 5♠. 
רון קפץ ב-A♠ והמשיך בדיאמונד. היה ברור שהוא מנסה 
 Q-לקבל חיתוך. הלגמו חשש להפסיד עקיפה בספייד ל
בחר  הוא  לחיתוך.  בדיאמונד  שימשיך  בדרום,  בודדת 
רון  אבוד:  היה  הוא  ועכשיו  הבאה,  בלקיחה   ♠K לשחק

זכה ב-Q♠, עבר ליד שותפו ב-♣ וקיבל חיתוך דיאמונד.
המשך  אבל  השני,  למקום  ישראל  את  העלה  זה  ניצחון 
היום לא היה קל: ניצחון צמוד 18:19 על צרפת והפסד 

מאכזב 30:27 לאסטוניה.
יום אחד לפני סוף התחרות מצאה עצמה נבחרת ישראל 
במקום החמישי. האם נסתפק בהעפלה לאליפות העולם 

שגם היא הישג לכשעצמו?
לאחר שבמשך כל התחרות התקיימה רוטציה בין שלושת 
פכטמן  רון  הקפטן  החליט  ישראל,  בנבחרת  הזוגות 
להעלות ביום האחרון רק את שני הזוגות הצעירים יותר 
עצמה  את  הוכיחה  ההחלטה  ובירמן-פדון.  שוורץ-פישר 
מעל ומעבר, וישראל מחצה את המובילה גרמניה 15:54.

במפגש זה היו הרבה ידיים נהדרות, אבל נסתפק בהגנה 
מצוינת של פישר-שוורץ.

Board 22, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
פישר פיקארק שוורץ סמירנוב

Pass 1NT
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass

הזוג הגרמני המצוין (שלפני שנה שיתף פעולה בהצלחה 
הפתוחה)  אירופה  באליפות  מנבחרתנו  זוגות  שני  עם 
הגיע ל-3NT דרך הקונבנציה פאפט-סטיימן. כדי להפיל 
בדיאמונד  לקיחות   3 לפתח  חייבת  ההגנה  החוזה  את 

לפני שהכרוז יגביה את סדרת הקלאב.
לוטן פישר הוביל נכון ב-Q♦ (יכול להיות מסדרה חלשה 
בספייד  מערב  הוביל  השני  בשולחן   –  (KQ בראשות 
עם  אותת  שוורץ  ורון  כמובן  עיכב  הכרוז  בוצע.  והחוזה 
שהוא  לב  שימו  הפוכים).  איתותים  מעודד –  (לא  ה-6♦ 
השתמש ב-6♦ ולא ב-8♦ שהיה אולי משכנע את שותפו 
לשחק ספייד. פישר מצא את ההמשך הנכון – הארט – 
והגיע בזמן לידו של השותף כדי שזה יחזור אליו בדיאמונד 
דרך ה-AJ של הכרוז. סמירנוב שיחק K♥ בניסיון נואש 

למנוע ממזרח את ההובלה, ונפל בחוזה פעמיים.
בשלב  המצטיין  הישראלי  הזוג  היו  שוורץ-פישר  אגב, 
הגמר (והרביעי בדירוג הבאטלר הכללי) עם ממוצע של 

IMP 0.78 לבורד.
היום הגדול של ישראל נמשך בניצחון 20:60 על רוסיה 
שהיה עשוי להיות גבוה יותר לולא IMP 11 לטובת רוסיה 
בבורד האחרון. גם זה הספיק כדי לעלות למקום הראשון 
השאר  כל  כאשר  מונקו,  לפני  זעיר  בהפרש  בתחרות 
כבר רחוקות. את תיאור הדרמה בסיבוב האחרון ימצאו 

הקוראים במקום אחר בחוברת זו.
סוף טוב הכול טוב – ישראל היא לראשונה בתולדותיה 
אלופת אירופה בברידג' לבוגרים. הרביעייה המופלאה 
שכבר הייתה שותפה לאליפות  בירמן-פדון-שוורץ-פישר 
העולם לצעירים 2010, אליפות אירופה לצעירים 2011 
ואליפות העולם הפתוחה 2011 – עשתה זאת שוב. וגם 
לזוג הוותיק בנבחרתנו הרבסט-הרבסט היה הרבה מה 

לתרום.

באליפות  לזכות   – להשתפר  אחת  דרך  רק  יש  מכאן 
הודו  בצ'נאי,  שתתקיים  בול)  (ברמודה  לקבוצות  העולם 
איטליה  הקודמת  האלופה   .2015 בספטמבר-אוקטובר 
המועמדות.  אחת  בהחלט  היא  וישראל  שם,  תהיה  לא 

תחזיקו אצבעות.
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אליפות 
ישראל 
לזוגות 

טופ-בוטום
רם סופר

טופ-בוטום  לזוגות  ישראל  אליפות  של  הגמר  שלב 
התקיים ב-14 ביוני. ההרכב היה כרגיל חזק, כאשר בין 

המשתתפים שחקני נבחרות ישראל בעבר ובהווה.
למקום הראשון – בהפרש ענק של למעלה מ-3% - הגיע 
ידלין  ישראל  ידלין.  ודורון  ישראל  ההישגים  עתיר  הזוג 
דיווח לנו על מספר ידיים מעניינות מהאירוע. ותחילה – 

מפגש מול זוג אחים אחר.

Dealer North, Vul All
♠
♥
♦
♣

K82
752
AQT6
Q86

♠
♥
♦
♣

J9
AJ9
973
AJT74

♠
♥
♦
♣

Q75
Q864
KJ854
K

♠
♥
♦
♣

AT643
KT3
2
9532

West North East South
דורון ידלין איתמר גינוסר ישראל ידלין אלדד גינוסר

Pass Pass Pass
1♣ Pass 1♦ 1♠

Pass 2♠ Dbl Pass
3♣ Pass 3♦ Pass

Pass Dbl All Pass

האם דורון ידלין היה צריך לפתוח ביד הרביעית עם 11 
נקודות וקוצר בספייד? לפי "חוק ה-15" שנהוג להשתמש 
התאמה  מצאו  אכן  היריבים  לא.   – כאלה  במצבים  בו 
שהראה   Dbl עם  החוזה  על  נלחם  וישראל  בספייד, 
של  מפוקפק  לחוזה  הגיע  הוא  לבסוף  בהארט.  רביעייה 

♦3 מוכפל.
ששוחקה  עד  טובה...  לתוצאה  בדרך  נראו  צפון-דרום 
 ♣4  – מוצלחת)  לא  (הובלה   ♣5 הראשונה:  הלקיחה 

מהדומם – Q♣ מצפון (לאחר מחשבה רבה).
ישראל זכה ב-K♣ ומיד נכנס לדומם ב-A♥ (ללא עקיפה!) 
כדי להשליך שלושה ספיידים על ה-AJT♣. צפון חתך את 
הקלאב האחרון, אבל את ביצוע החוזה המוכפל כבר אי 
אפשר היה לעצור. ישראל זכה בשלוש לקיחות בקלאב, 

שתיים בהארט וארבע בדיאמונד.
של  טעות  לנצל  הזדמנות  ישראל  חיפש  השני  בסיבוב 

ההגנה בחוזה שגרתי של ♠4.

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

82
AQT2
Q2
AQ976

 

♠
♥
♦
♣

A543
987
K54
T54

♠
♥
♦
♣

KQT97
K5
AT986
3

 ♠
♥
♦
♣

J6
J643
J73
KJ82

 

West North East South
דורון ידלין ישראל ידלין

Pass
Pass 1♣ 1♠ Dbl

2♠ Pass 4♠ All Pass

לאחר  השני.  בסיבוב  חתך  והכרוז  בקלאב,  הוביל  דרום 
 .♦T-הוצאת השליטים הקפיד ישראל להוביל מידו את ה
מסתבר שגם בגמר אליפות ישראל ישנם מגנים שבמקום 
תמונה  "כסה  הציווי  לפי  אוטומטית  פועלים  לחשוב 
את  איבדה  וההגנה   ,♦J-ה את  שיחק  דרום  בתמונה". 
גם  הספיק  הכרוז  בדיאמונד.  שלה  הבטוחה  הלקיחה 
להשליך שני מפסידים בהארט כדי לבצע 11 לקיחות ללא 

.♥A-תלות במיקומו של ה

לסיום – הכרזה יפה לסלם גדול מהסיבוב השלישי.
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Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

JT4
J9852
4
KT92

♠
♥
♦
♣

KQ876
43
K963
A6

♠
♥
♦
♣

A3
AKQ
AQJ2
J853

♠
♥
♦
♣

952
T76
T875
Q74

West East
דורון  ישראל 
1♠ 2♣
2♦ 3♦
3♠ 4NT
5♠ 5NT
6♦ 7♦

All Pass

 4NT-ל מ-♠3  הקפיצה  ודורון,  ישראל  של  שיטתם  לפי 
 ♠ היא  השליט  סדרת  כאשר  מפתח  לקלפי  שואלת 
(זוגות רבים משחקים אחרת ומתייחסים לסדרת השליט 
שהוסכמה קודם – דיאמונד). כך גילה ישראל שלשותפו 
ספציפי)  (מלך   5NT הבאה  והשאלה   ,♣A + ♠KQxxx

 13 לספור  יכול  היה  ישראל  כעת   .♦K-ה את  גילתה 
לקיחות בהנחה שהשליטים יתחלקו 3-2 והספיידים 3-3 
הסופי  החוזה   .(3-3 וספיידים   4-1 שליטים  (או   4-2 או 
♦7 היה הטוב ביותר. אמנם ניתן לבצע בחלוקה הנתונה 
גם ♠7 ו-7NT, אבל חוזים אלה דורשים חלוקה של 3-3 

בספייד.
גרינבאום-דמיטרי  לאוניד  הזוג  הגיע  השני  למקום 

מילשטיין. ביד הבאה האיפוק השתלם:

Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ83
T2
AK8
9543

 

♠
♥
♦
♣

T65
K64
T653
AKJ

♠
♥
♦
♣

942
AJ9873
74
76

 ♠
♥
♦
♣

KQ7
Q5
QJ92
QT82

 

West North East South
גרינבאום מילשטיין

Pass 1♣ 3♥ All Pass

מזרח הפריע בגובה 3. החלטתו של דרום הייתה קשה 
מאוד אבל מוצלחת. הוא החזיק 12 נקודות לאחר פתיחת 
השותף ♣1. התברר כי לצפון-דרום לא היה שום משחק 
שלוש   – מלמעלה  לקיחות  חמש  משכה  ההגנה  מלא. 
 ♣AK בספייד ושתיים בדיאמונד. לאחר מכן הכרוז שיחק

 .♣Q-וחתך ♣ שלישי. מילשטיין השליך את ה
הכרוז עקב אחרי קלפיו של דרום וראה כבר 10 נקודות. 
הוא לא האמין שדרום הכריז Pass עם 12 נקודות, עקף 
ב-100  זכו  מזרח-מערב  פעמיים.  ונפל  בצפון   ♥Q נגד 

נקודות – תוצאה של 80.77%.

ביד הבאה זכה הזוג ב-100% לאחר שהיה היחיד שהגיע 
לסלם במייג'ור.

עוד תואר לאחים ישראל (מימין) ודורון ידלין.
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Dealer North, Vul All

♠
♥
♦
♣

K64
JT8752
J86
8

♠
♥
♦
♣

AQT875
-
AT72
AQ4

♠
♥
♦
♣

92
A4
53
KJT7532

♠
♥
♦
♣

J3
KQ963
KQ94
96

West North East South
גרינבאום מילשטיין

Pass 3♣ Pass
3♠ Pass 4♠ Pass
6♠ Pass Pass Pass

ההכרזה ♠3 הייתה מחייבת והבטיחה 6+ קלפים בסדרה. 
גרינבאום  מקסימלית.  לא  יד  עם  דאבלטון  הבטיח   4♠
החליט ללכת על כל הקופה בטופ-בוטום – ♠6 (ולא ♣6).

עם  בדומם  זכה  הכרוז  שלו.  הבודד  בקלאב  הוביל  צפון 
לדומם,  אחת  כניסה  רק  הייתה   .♠Q-ה אל  ועקף   ♣J-ה
ולכן היה צריך להחליט אם לשחק נגד Jx או Kx בדרום.
צפון זכה ב-K♠ וחזר בהארט, כך שלכרוז הייתה אופציה 
נפל   ♠J-ה נחוצה.  הייתה  שלא  בשליט,  עקיפה  לעוד 

והסלם בוצע.

בריפמן-בוריס  אפרים  הזוג  הגיע  השלישי  למקום 
אפרים  של  המאלפת  בכתבתו   – כך  על  עוד  וילסקר. 

בריפמן במקום אחר בגיליון זה.

מנצחי אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום. מימין: אפרים 
בריפמן-בוריס וילסקר (חסר), דורון וישראל ידלין, דמיטרי 

מילשטיין-לאוניד גרינבאום.

july3.indd   31july3.indd   31 8.7.2014 г.   12:35:54 ч.8.7.2014 г.   12:35:54 ч.



סיקור תחרויות
32

נבחרת ישראל 
בהולנד

רם סופר

אותה שיטה גרמה להולנדים נזק גם ביד הבאה מהסיבוב 
הרביעי:

Dealer South, Vul All
♠
♥
♦
♣

T7
864
T9543
652

♠
♥
♦
♣

AKJ3
AQT53
-
KQT3

♠
♥
♦
♣

852
K92
J82
A987

♠
♥
♦
♣

Q964
J7
AKQ76
J4

West North East South
בירמן פדון

1♦
Dbl 3♦ Pass Pass
Dbl Pass 5♣ All Pass

החליטה  שבו  לרגע  עד  לחלוטין  מובן  ההכרזה  מהלך 
מערב להכריז Pass על ♣5. אילו מפסידים היא ראתה 
לאחר ששותפה "התנדב" לגובה 5? מזרח ביצע את כל 

13 הלקיחות.

West North East South
אילן הרבסט אופיר הרבסט

1♠
Dbl Pass 2♣ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
6♣ Pass Pass Pass

לצפון-דרום.  עזרה  לא   Canape-ה הכרזת  הפעם  גם 
כוח  להראות  כדי  בקיוביד  והמשיך   Dbl-ב התחיל  אילן 
רב. אופיר הכריז ♠3 כדי להראות יד עם ניקוד מקסימלי 
אילן  נוחה.  טבעית  הכרזה  ללא  אך  הקודמת,  להכרזתו 
הכריז מיד סלם קטן. לו הייתה במצב זה דרך לברר אם 
אפשר  שהיה  ייתכן  בדיאמונד,  מבוזבז  כוח  אין  לשותף 

להגיע לסלם גדול.

מצוין  לסלם  הרבסט  האחים  הגיעו  שוב  השישי  בסיבוב 
שעמיתיהם  בשעה  ופשוט,  טבעי  הכרזה  מהלך  לאחר 

ההולנדים החמיצו אותו לאחר מכרז ארוך ומסורבל.

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K9
Q64
J63
KQT87

 

♠
♥
♦
♣

63
A872
K8542
92

♠
♥
♦
♣

QT842
T
QT97
J43

 ♠
♥
♦
♣

AJ75
KJ953
A
A65

 

West North East South
אופיר הרבסט אילן הרבסט

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

אילן ידע שלשותפו כ-12 נקודות גבוהות מול ה-17 שלו, 
אבל ההתאמה הכפולה בהארט והקלאב, יחד עם ריבוי 
הסלם  ביצוע  משמעותי.  באופן  ידו  את  שדרגה  האסים, 
השליטים  ובקלאב.  בהארט  סבירות  חלוקות  רק  דרש 
את  פתרה  ממזרח   ♥T-ה נפילת  אבל   ,4-1 התחלקו 

הבעיות.
המשיכו  וההולנדים  חזק   1♣ דרום  פתח  השני  בשולחן 
בעוד שישה סיבובי הכרזה של relay, אבל ההר הוליד 

עכבר, והחוזה הסופי היה ♥4 מאכזב.
בשקט"  "לשבת  אוהבים  אינם  רבים  בכירים  שחקנים 
היד  עם  עושים  הייתם  מה   .Pass הכרזות  שתי  לאחר 

הבאה במושב השישי, כאשר אף צד אינו פגיע:

(המשך מירחון יוני)
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East
♠
♥
♦
♣

842
963
J8
AQ762

דעתם  על  מעלים  היו  לא  שמרני  סגנון  בעלי  שחקנים 
החליט  בירמן  אלון  אבל   ,Pass-מ חוץ  אפשרות  שום 
לפתוח ♣1 (סביר בהחלט) בעוד ההולנדי ריטמאייר בחר 

בהכרזה פרועה של ♣3!
וכך התפתח המשך המכרז בשני השולחנות:

Dealer West, Vul None
♠
♥
♦
♣

AQT3
754
K75
J94

♠
♥
♦
♣

965
AT2
T964
K85

♠
♥
♦
♣

842
963
J8
AQ762

♠
♥
♦
♣

KJ7
KQJ8
AQ32
T3

West North East South
פדון ון פרויין בירמן אסקס

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

הטוב  החוזה  אחר  ומיוסרים  ארוכים  חיפושים  לאחר 
ביותר, החליט צפון להכריז 3NT עם "חצי עוצר" בקלאב, 
בתקווה ששותפו יביא את "החצי השני" או שלאף אחד 
נכזבו,  תקוותיו  בקלאב.  חמישייה  תהיה  לא  מהיריבים 

והזוג הישראלי זכה בשש הלקיחות הראשונות.

West North East South
טיצ'ה אופיר הרבסט ריטמאייר אילן הרבסט
Pass Pass 3♣ Dbl
Pass 4♠ All Pass

לזוג  הותירה  לא   3♣ ההפרעה  הכרזת  ולעניין!  קצר 
לתוך  "נגרר"  הרבסט  ואופיר  ברירות,  הרבה  הישראלי 
אופיר   .♦J-ב הוביל  מזרח  של 4-3.  בהתאמה   4♠ חוזה 

זכה בדומם, והקפיד להוציא רק שני סיבובים של שליטים 
תוכל  ההגנה  (אחרת  ההארט  סדרת  את  יגביה  בטרם 
לעכב  ההגנה  ניסיונות  בקלאב).  לקיחות  שלוש  לגבות 
בעזרת  קושי  ללא  בוצע  והחוזה  הועילו,  לא   ♥A-ה את 

החלוקות הידידותיות.
במושב  שותק  מזרח  אם  זו:  יד  לגבי  אחרונה  הערה 
 ,1NT-3NT השלישי, מהלך ההכרזה יהיה קרוב לוודאי
וכעת הכול יהיה תלוי במזרח: האם יפתח בזמן את סדרת 
 3NT "הקלאב? ברגע שמזרח פותח ♣1, החוזה "הטבעי

הופך להיות חסר סיכוי.
בשלב זה ישראל כמעט השוותה את התוצאה, אבל ביד 
הפער.  את  והגדילו  בהכרזה  הצטיינו  ההולנדים  הבאה 

הם הצליחו לשמור על יתרונם עד סוף התחרות.

Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

A6
9
KT763
KT632

 

♠
♥
♦
♣

KQJ8
AJ643
5
A54

♠
♥
♦
♣

T9732
QT752
J8
9

 ♠
♥
♦
♣

54
K8
AQ942
QJ87

 

בשני השולחנות צפון פתח ♦1. צפון-דרום הגיעו ל-♦5, 
אבל מזרח-מערב התחרו ל-♥5 ודרום היה צריך לקבל 

החלטה בגובה 5.

West North East South
פדון ון פרויין בירמן אסקס

1♦ Pass 2♦
Dbl 3♥ 4♦ 5♦
5♥ Pass Pass 6♦!
Dbl Pass Pass Pass

והתחיל  שותפו  פתיחת  מול  נקודות   12 החזיק  דרום 
הכרזתו   .(Inverted Minors)  2♦ של  חזקה  בהכרזה 
הבאה של השותף ♥3 הראתה קוצר. דרום הבין ממהלך 
ההכרזה שהכוח ההגנתי שלו מועט, וה-K♥ ככל הנראה 
מחזיקים  שצפון-דרום  העובדה  אף  על  בעקיפה".  "יושב 
שמזרח- נכון  העריך  ההולנדי  השחקן  הנקודות,  ברוב 

מערב יבצעו 11 לקיחות והקריב ל-♦6!
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וההגנה  חיתוכים,  שני  קיבל  ב-9♣,  הוביל  בירמן  אלון 
הצליחה להפיל ♦6 מוכפל 3 פעמים, אך תוצאה זו זיכתה 
 850 לעומת  בלבד,  נקודות  ב-500  הישראלי  הזוג  את 
שבהן זכו ההולנדים לאחר החלטתו (הסבירה) של אילן 

הרבסט להכפיל ♥5  בשולחן השני.
לסיום – יד מהסיבוב השמיני שבה ניתנה לאילן הרבסט 

הזדמנות להפגין את כישוריו במשחק היד.
Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q6
KJT93
QJT74
2

 

♠
♥
♦
♣

AK52
Q75
9
AKQJ4

♠
♥
♦
♣

JT4
A86
AK863
T5

♠
♥
♦
♣

9873
42
52
98763

 

West North East South
אילן הרבסט ריטמאייר אופיר הרבסט טיצ'ה

2♥ Pass Pass
Dbl Pass 3NT Pass
6♣ Pass Pass Pass

(חמישייה   2♥ פתח  צפון  מדעית.  הייתה  לא  ההכרזה 
 Dbl-בהארט + חמישייה בסדרת מינור). אילן התערב ב
מסוגל  שהוא  סבור  שותפו  שאם  העריך  מכן  ולאחר 
נקודות  מול 19  אז  נקודות,  של 12  יד  מול   3NT לבצע
זכה  אילן   .♦Q-ב הוביל  צפון  לסלם.  טוב  סיכוי  יש  יפות 

 ♠J-ה את  והריץ   ♣T-ב לדומם  חזר   ,♠A שיחק בדומם, 
לעקיפה נגד דרום (אשר היה ידוע שיש לו אורך בספייד). 
המשיך  ההולנדי  והמגן  זכתה,  צפון  של  הבודדת   ♠Q-ה
בדיאמונד. בנקודה זו הכרוז ההולנדי ב-♣6 נכשל בשולחן 
השני כאשר ניסה לחתוך בידו דיאמונד על מנת להגביה 

את הסדרה, ונותר עם פחות שליטים מדרום.
אבל אילן זכר את ההכרזה. למעשה, חלוקת ידו של צפון 
כבר הייתה ידועה לגמרי: 2-5-5-1. בלקיחה הבאה הוא 
גבה את ה-T♠, בעוד צפון אינו מסוגל לחתוך. לאחר מכן 
באו ארבעה שליטים גבוהים בידו, וזה היה המצב הסופי:

 ♠
♥
♦
♣

-
KJ
T
-

 

♠
♥
♦
♣

K
Q7
-
-

♠
♥
♦
♣

-
A8
8
-

 ♠
♥
♦
♣

9-
42
-
-

 

הארט  בין  בלחץ  נתון  שהיה  צפון,  את  הכניע   ♠K-ה
לדיאמונד, והחוזה בוצע.

על  לגבור  הצלחנו  לא  הקודמות,  לשנתיים  בניגוד 
חזקים  זוגות  מול  האימון  הוא  העיקר  אבל  ההולנדים, 
אירופה  באליפות  בעקבותיו.  שבאה  הלקחים  והפקת 
כולנו  פישר.  שוורץ-לוטן  רון  הזוג  לנבחרתנו  יצטרף 
יותר  גבוה  אחד  מקום  לפחות  תסיים  שהנבחרת  תקווה 
מהמקום השביעי שבו זכתה באותו הרכב לפני שנתיים, 

ותעפיל לאליפות העולם 2015.

052-2783263 :   ,03-5403244 :  ,52   :   
.“  ”  www.bridgerh.co.il :  

  ‘    19:30  23.7 
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לנצח את האלופים
אפרים בריפמן

בתחרויות  השתתפתי  ולא  כמעט  האחרונות  בשנים 
החשובות, בעיקר בשל עומס העבודה. הסיבה הנוספת 
להשתתף  מנת  על  השותף...   – חשובה)  פחות  (והלא 

בהצלחה בתחרויות צריך שותף טוב.
כך, אחרי שנים רבות של היעדרות, שותפי משכבר הימים 
בוריס וילסקר חזר לזירה. בעיניי בוריס הוא השותף שכל 
אחד היה רוצה שישב מולו. איני מדבר כאן על המשחק, 
אלא דווקא על ההתנהגות. אם עשיתי שגיאה, לא אשמע 

ממנו מילה רעה, אלא ההיפך הגמור. 
אם שגיתי בהגנה, בוריס יאמר לי: "יכולתי לשחק באופן 
אחר וכך לעזור לך יותר". אלה המלים "הקשות ביותר" 
שאפשר לשמוע ממנו. אם עשיתי שגיאה בביצוע, בתום 
המשחק הוא מסכם את העניין בקצרה: "אחר כך נבדוק 
אם אפשר אולי למצוא דרך טובה יותר לשחק את היד" 

– זהו בוריס.
כמובן שאם בוריס עשה שגיאה, בין אם בביצוע, בהגנה 

. ...או בהכרזה, אני הרבה פחות נחמד
במקום  להתברג  לנו  שעזרו  חלוקות  שתי  לפניכם  אציג 
שנערכה  טופ-בוטום  לזוגות  ישראל  באליפות  השלישי 
מנצחי   – ידלין  האחים  נגד  שוחקו  שתיהן  לאחרונה. 

התחרות.
לוח   ,2 (סיבוב  הראשונה  ביד  שהחזקתי  הקלפים  אלה 

:(7
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

A
AT6
K8732
AT96

West North East South
בוריס דורון אפרים ישראל

1♠
Pass 3♣ ?

הכרזת צפון הוסברה כתמיכה של 4 קלפים בספייד עם 
9-7 נקודות (שיטת ברגן).

הייתה לי בעיה, בעיקר בשל העובדה שלא סיכמתי מראש 
מצב זה עם בוריס. מה להכריז? נניח שאכריז Dbl, האם 
 Takeout-בוריס יחשוב שברשותי קלאבים או יבין זאת כ
Double? מאחר שהיו ברשותי גם ארבעה קלאבים, גם 
 Dbl להכריז וגם 15 נקודות, החלטתי  מתאימה  חלוקה 
למרות הכול. לפניכם החלוקה כולה עם מהלך ההכרזה:

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

KQ85
97432
Q96
7

 

♠
♥
♦
♣

T32
Q4
T4
QJ8432

♠
♥
♦
♣

A
AT6
K8732
AT96

 ♠
♥
♦
♣

J9764
KJ8
AJ5
K5

 

West North East South
בוריס דורון אפרים ישראל

1♠
Pass 3♣ (1) Dbl (2) 3♠
4♣ (3) Pass Pass Dbl (4)
Pass Pass Pass

ברגן; ) 1(
קלאבים. ) 2( לי  יש  כקלאבים?  זאת  תבין 

כ-Takeout? גם טוב;
אם יש לך קלאבים, לי יש יותר ממך; (4) מעניש.) 3(

ואלה  טקטיים,  משיקולים  מעניש   Dbl הכריז  ישראל 
 4♣ יבצעו  והם  ב-3♠  לקיחות   9 לנו  יש  "אם  מילותיו: 
ונקבל  אחת  בלקיחה  ייכשלו  אם  עבורנו.   bottom זהו 
100 במקום 140, זה עדיין bottom. לכן על מנת לקבל 

תוצאה טובה, אם זו אפשרית בכלל, צריך להכפיל".
ישראל   .♥6 שיחק  ומיד  זכה  בוריס   .♠K-ב הוביל  דורון 
את  להעביר  אפשרות  שום  לו  הייתה  לא   .♥K-ב זכה 
אל   ♦K-ה דרך  דיאמונד  ישחק  שזה  כדי  לצפון  ההובלה 
אחד   ♦ להשליך  הצליח  בוריס  המשחק  בהמשך   .♦A-ה
 ,♦A ,♣K :ומסר בסך הכול שלוש לקיחות ♥A-מהיד על ה

K♥. תוצאה של 710 נקודות זיכתה אותנו ב-96%.

היד השנייה (לוח 8) התנהלה כך:
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Dealer West, Vul None
♠
♥
♦
♣

Q7
42
J63
QJT962

♠
♥
♦
♣

KT3
KQJT76
42
84

♠
♥
♦
♣

A985
85
AKQT
K75

♠
♥
♦
♣

J642
A93
9875
A3

West North East South
בוריס דורון אפרים ישראל

2♦ (1) Pass 2NT (2) Pass
3♠ (3) Pass 4♥ All Pass

10-6 נקודות, שישייה באחת מסדרות המייג'ור; ) 1(
שאלה; ) 2(
10-8 נקודות עם הארטים) 3(

זכיתי ב-11 לקיחות.
חלש  ב-♥2  פותח  היה  בוריס  שאילו  לב  שמתם  האם 
ב-♥4?  לדומם  הופכת  הייתה  החזקה  היד   – וטבעי 
במקרה זה דורון היה מוביל ב-Q♣ וצפון-דרום היו זוכים 

בשלוש לקיחות.
אבל מכיוון שאני הפכתי למבצע, לא הייתה שום אפשרות 
תוצאה  קיבלנו  שוב  הנוספת.  הלקיחה  את  ממני  למנוע 
 2♥ לשחק  הנוהגים  הזוגות  עם  השוואה  לאחר  טובה 

חלש וטבעי.
בשתי  דווקא  בחרתי  מדוע  טובות  סיבות  כמה  ישנן 
נחת".  רוו  "לא  וישראל  דורון  שבהן  האלה  החלוקות 
העובדה  היא  מאוד)  חשובה  כי  (אם  המשנית  הסיבה 
ששתי תוצאות אלה שיפרו את מצבנו, וייתכן כי בזכותן 
היא  העיקרית  הסיבה  אולם  השלישי.  למקום  הגענו 

ההשראה שיכולים לקבל מסיפור זה:
למען   – שהם   bottom פעמיים  ספגו  ידלין  האחים 
ההגינות – לא יכלו למנוע. עם זאת, עובדה היא כי הם 
זכו במקום הראשון! שחקן המאמין בעצמו מניח בצד את 
הדברים הרעים וממשיך כאילו לא קרה דבר. זוהי תכונה 

של ווינר, וכל הכבוד לשניהם.
מדוע  אישית,  נוספת,  אחת  סיבה  גם  יש  האמת,  למען 
ניצחתי  אלה:  חלוקות  בשתי  דווקא  להתמקד  בחרתי 
שאפגוש  פעם  בכל  מעכשיו,  החלוקות!  בשתי  אותם 

אותם, אומר להם כך:
עזבו מקום ראשון, שני או שלישי. מה זה חשוב? זה חסר 
 ,8-7 בחלוקות  אתכם  ניצח  מי  לי:  תגידו  אבל  ערך,  כל 
נכון שאני? אז תפסיקו להשוויץ שזכיתם כבר בכל תואר 

אפשרי.

. אני ניצחתי את האלופים! – וזה מה שחשוב כאן

      
  “  “120120 “ “

מגורים  בתי  רשת   “120 ”עד  ברשת  הספר“  ”חודש  אירועי 
יורן  נפתחו בבית בתל אביב במפגש עם הסופר  לגיל השלישי, 
רוזנברג, שנערך בחסות שגרירות שבדיה בישראל ובהשתתפות 
יורן  ומכובדים.  מלר  מיטווך  עדנה  גב‘  הסופרים  אגודת  נציגת 
רוזנברג הוא עיתונאי וסופר שוודי מוערך, בנם של ניצולי שואה 
שהיגרו לשבדיה. ספרו ”עצירה קצרה בדרך מאושוויץ“, שפורסם 
לאחרונה בישראל, זכה בפרס ”אוגוסט“ היוקרתי ביותר בשבדיה. 
בהרצאתו אמר, בין היתר, שהמניע העיקרי לכתיבת הספר, היה 
רצונו לספר על הניסיון הנואש של אביו להשתקם והדגיש, שיש 
לשמר את השואה כתמרור אזהרה כדי שלא תהיה שואה נוספת 

לשום עם בעולם. 
חודש  אירועי  את  לפתוח,  גאה  ”אני  קלפה:  אבי  הרשת  מנכ“ל 
מלאים  שלנו  הבתים  משמעות.  ובעל  מרגש  רגע  זהו  הקריאה. 
אנשי  יום.  היום  מחיי  מהותי  כחלק  היצירה,  ואהבת  בתרבות 
תרבות ורוח, מכל הסוגים, בחרו בנו, כבית. רבים מדיירנו כותבים, 
מפסלים, מציירים, אנשי אקדמיה, אנשי מעשה, עוסקים בסוג זה 

מושרשת  אפיקיה,  כל  על  לתרבות,  האהבה  אמנות.  של  אחר  או 
 - לסופר  העניק שי  דבריו  בסיום  היטב בבתים שלנו“.  ומורגשת 

פסל של זוג יונים, ועליו נכתב:  

תודה על שחלקת איתנו את הסיפור שלך, שהוא גם הסיפור שלנו.
סיפור על הרגעים הקטנים והגדולים, על האומץ,
על היכולת להמשיך קדימה, על כוחם של החיים.
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ברידג' בבית הלבן (9)

איגוף כפול
חנן שר

הגברים פרשו לחדר אחר כדי לצפות בסיום המשחק של 
הניקס (אייק שאל אם לו אלסינדור, הצעיר הגבוה הזה, 
הזדמנות  ולמאמי  למישל  ונתנו  במילווקי)  משחק  עדיין 
לשיחה פרטית. "המעסיק שלך חייב להיות נחמד אם הוא 
לבדר  כדי  המזרחי  הישיבות  בחדר  להשתמש  לכם  נותן 
את האורחים במשחקי קלפים", אמרה האישה המבוגרת. 
"זה לא היה קורה לעולם בתקופה שלי, שבה היו כללים 

שאין להפר אותם".
קורה  מה  המופתע.  המבט  את  דיכאה  הצעירה  האישה 
פה? היא התאפקה ולא הגיבה בחריפות, אלא תיקנה את 
האישה המבוגרת בקול עדין. "מאמי, אנחנו לא מועסקים 
לומר  חייבת  ואני  ואשתו.  הבית  בעל  הם  ואני  ברק  כאן. 
את  שלח  כשהוא  זוכרת  זה.  על  קרדיט  מגיע  שלאייק 
תלמידי  על  להגן  כדי  רוק  ליטל  לעיר  הלאומי  המשמר 
הבין  לא  שהוא  פי  על  אף  המרכזי?  התיכון  הספר  בית 
את משמעות הדבר באותה עת, כאשר מינה את ארל וורן 

לבית המשפט העליון".
שאת  "ממה  מופתעת:  להיראות  מאמי  של  תורה  הגיע 

מספרת לי אני מבינה שהזמנים השתנו. הגיע הזמן..."
הזדמנות  קיבלה  מאמי  הברידג',  משחק  התחדש  כאשר 
להראות שהיא יותר מאשר רעייה צייתנית של איש צבא, 
מחו"ל  מעלה  רמי  אישים  שבידרה  חיננית  מארחת  או 
שהיא  היא  האמת   .1600 במס'  גרו  ואייק  היא  כאשר 
לא  שם  בלונדון,  הוצבה  כאשר  ברכילות  רק  לא  עסקה 
היה לנשות אנשי הצבא הרבה מה לעשות, בעוד בעליהן 

תכננו כיצד לשחרר את אירופה הכבושה.
שרכשה  מהטכניקה  שמץ  הראתה  היא  הבאה  ביד 

במסעותיה סביב העולם, בחוזה של ♦6.

Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A5
A97532
5
AK42

♠
♥
♦
♣

KQ87
8
AKQJ63
J9

West North East South
ברק אייק מישל מאמי

1♥ Pass 2♦
Pass 3NT Pass 6♦
Pass Pass Pass

מאמי,  אצל  אכזבה  של  ניצוץ  היה  הדומם  ירד  כאשר 
והיא מלמלה משהו על תוצאה טובה יותר שניתן להשיג 
ב-6NT, אבל הכול נראה בסדר ב-♦6 לאחר שברק שישב 

.♥A-שנלקח בדומם עם ה ♥K-במערב הוביל ב
במקרה  עודפת  ללקיחה  סיכוי  עם  בטוח  נראה  החוזה 
הסדרה  את  תגביה  והיא   ,3-3 מתחלקים  שההארטים 
השליט  עם  ספייד  חיתוך  לחילופין  או  חיתוך,  באמצעות 

הבודד בדומם.
להוביל  יכול  היה  שברק  היות  עדיף,  נראה  השני  הרעיון 

סינגלטון ספייד אם היה לו.
לאור זאת מאמי זכתה ב-A♥, גבתה את ה-A♠ והובילה ♠ 
אל ה-K. היא נדהמה כאשר ברק חתך את ה-K♠. נראה 
וכעת  מוצלח,  כך  כל  היה  לא  שלה  המקורי  הניתוח  כי 

החוזה היה בסכנה.
אותתה  מישל  כי  (נראה  בדומם  נלקחה  בקלאב  חזרה 
לברק על מספר הקלפים שלה בהארט, כך שהוא ידע שה-
Q♥ תיחתך) ונראה היה שאין משהו יותר טוב מלמשוך 
לא  (מזרח)  מישל  השנייה:  ההפתעה  באה  ואז  שליטים. 

שירתה בסיבוב השני.

אם כך, ברק לא הוביל את הקלף הבודד שלו משום שהוא 
חשבון  על  בא  שלו  והחיתוך  בדיאמונד,  חמישייה  החזיק 
היה  לא   6NT-ש בכך  התנחמה  מאמי  טבעית.  לקיחה 

מצליח.

המשך  בעמוד 39
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פינת המועדון

כיכר המדינה תל אביב

רם סופר

מועדון הברידג' כיכר המדינה הנמצא ברח' וייצמן 53 בתל 
אביב קיים כ-15 שנה ומנוהל כיום על ידי אפרים בריפמן 

שהשיב לשאלותיי בסיוע אשתו הניה. 
כיצד הגעת לניהול המועדון?

אני מלמד ברידג' ומנהל מועדוני ברידג' במשך 20 שנה, 
החל מ-1994. התחלתי ברמת השרון. לאחר מכן עבדתי 
כ-7 שנים ברמת אביב. לאחר שמכרתי את חלקי ברמת 
ספר  בית  כמנהל  תחילה  המדינה,  לכיכר  עברתי  אביב 
לברידג'. לפני כחמש שנים החלטתי שוב להיכנס לניהול 

מועדון.

לפני כן המועדון נוהל על ידי גדי בן-בסט עם כמה שותפים. 
קז'אוז'ק,  יאנוש  שותפי  עם  יחד  המועדון  את  רכשתי 
ואנחנו כבר עובדים כחמש שנים ביחד. גדי מנהל תחרויות 

ונופשונים. 
מה בתכנית הפעילות של המועדון?

הכולל  פעילויות  מגוון  מתקיים  המדינה  כיכר  במועדון 
מחולקת  שבחלקן  ותחרויות  מודרכים  משחקים  קורסים, 
בריפמן,  אפרים  של  עטו  (פרי  הידיים  ניתוח  עם  חוברת 

כמובן).
כמה תחרויות יש לכם?

אנחנו פועלים שבעה ימים בשבוע בכל שעות היום. בחלק 
רוב  מודרך.  משחק  וגם  תחרות  גם  במקביל  יש  מהימים 
הפעילות היא תחרותית – כ-12 תחרויות בשבוע לעומת 

5 משחקים מודרכים בשבוע.
מה מייחד את התחרויות של כיכר המדינה?

תחרויות,  לשחקני  הרצאות  מתקיימות  תחרויות  לפני 
כמו-כן  גבוה.  ביקוש  להן  יש  דקות.   20-15 כמו  משהו 
החוברות  שבוע.  מדי  שונות  ידיים  חוברות  שלוש  לנו  יש 
הללו עוזרות לאנשים להשתפר ולהשתלם בברידג' בעלות 
ואני  שאלות,  אותי  ולשאול  להתייעץ  באים  רבים  אפסית. 

משקיע מזמני כדי להשיב לשאלותיהם.
בשבוע,  ידיים  חוברות  שלוש  להפיק  מספיק  אתה  איך 

האם כולן חדשות?
גם  ולפעמים  חדשים,  ידיים  ניתוחי  מחבר  הזמן  כל  אני 
ממחזר חוברות מלפני 5 שנים ומעלה, בדרך כלל בימים 
את  זוכרים  או  מכירים  אינם  כבר  שהשחקנים  כך  אחרים 

הידיים.
מהו קהל היעד של התחרויות שלכם?

תחרויות הבוקר ואחר הצהרים מיועדות לשחקנים מנוסים 
וגם לתלמידים מתקדמים העושים את צעדיהם הראשונים 
כבר  שלנו  הערב  תחרויות  התחרותי.  הברידג'  בעולם 
לשחק  נוהגים  ומשתתפיהן  יותר,  גבוהה  לרמה  מיועדות 

גם בתחרויות ארציות ובליגות.  
האם מגיעים אליכם גם שחקנים בכירים?

שלנו  הערב  בתחרויות  המשתתפים  רשימת  בהחלט. 
אלדד  כהן,  דני  כמו  שם  ידועי  נבחרות  שחקני  גם  כוללת 
גינוסר, רון פכטמן, רון שוורץ, בר טרנובסקי, אלירן ארגלזי 

ועוד רבים וטובים.
אני רואה שאפשר למצוא בכיכר המדינה משחקי ברידג' 
ברמה גבוהה מאוד. מה תוכלו לומר על הצד החברתי?
מהפעילויות  ונהנה  אוהד  מאוד,  מגובש  השחקנים  קהל 
גדול.  שיפוץ  עם  פניו  את  חידש  המועדון  לאחרונה  שלנו. 
יש בו רהיטים ושטיחים חדשים. הקהל מצביע ברגליו. יש 
הערכה רבה של השחקנים למאמצים המושקעים עבורם 

ועלייה בפעילות. 
הצהרים  ואחר  בוקר  תחרויות  מקיימים  אנו  שישי  בימי 
אירועים  גם  יש  זה.  את  אוהבים  והאנשים  קל,  כיבוד  עם 
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חגיגת  בפורים,  תחפושות  תחרות  לחגים:  מיוחדים 
לכול,  מעל  בחנוכה.  סופגניות  וחלוקת  בשבועות  גבינות 
הקהל מעריך את המקצועיות הניהולית שלנו. התחרויות 

מתחילות בדיוק בזמן, ויש בהן סדר מופתי.
במקביל מתקיים גם בית ספר לברידג'. מה הוא כולל?

לרוב יש לנו שני קורסים במקביל, למתחילים ולמתקדמים. 
הנושאים מתחלפים: פעם הכרזות ופעם טכניקה. תלמידי 
אחר  ביום  מודרך  למשחק  לבוא  יכולים  שלנו  הקורסים 

בשבוע בחצי המחיר על מנת ליישם את מה שלמדו.
האם מתקיימים גם קורסים למתחילים?

כ-4-3  של  חדשה  קבוצה  לנו  יש  חודשים  לכמה  אחת 
מגפת  שכן  מבעבר,  נמוכה  ההיענות  לצערנו,  שולחנות. 
אביב  בתל  הענף  את  חיסלה  כמעט  החינמיים  הקורסים 

רבתי.
לאחרונה פורסמה מודעה בירחון הברידג' על העברת 
תוכלו  האם  המדינה.  לכיכר  אביב  תל  מועדון  פעילות 

לפרט בעניין זה?

בליווי צמוד ובתיאום מלא עם ההתאגדות הגענו להסכם 
עם מועדון תל אביב, שמועדון כיכר המדינה ייקח על עצמו 
את כל חובות מועדון תל אביב להתאגדות (מדובר בסדר 
גודל של עשרות אלפי שקלים), ובתמורה דוד גורטנשטיין 
ממועדון תל אביב יעבוד אצלנו והמועדון שלו ייסגר ויתמזג 
עם מועדון כיכר המדינה. הפרסום בביטאון חודש יוני היה 

בהסכמת ההתאגדות ובתיאום עמה.
דוד  ידי  על  ביצועו  לפני  שבוע  הופר  זה  הסכם  לצערנו, 
גורטנשטיין, מסיבות השמורות עמו. בסופו של דבר הוא 

מכר את המועדון לצד שלישי. 
במילה  נעמוד  בהחלט  בפרסום  שיצאנו  לאחר  זאת,  עם 
שלנו ונפתח תחרויות ברומטר חדשות בימי ראשון וחמישי 
החל מה-1 ביולי. אנשים כבר מתקשרים, שואלים אותנו 

ומתכוונים להגיע לתחרויות אלה.

שיהיה בהצלחה. תמשיכו לגדול ולהתפתח!

לעשות  טוב  יותר  משהו  ראתה  לא  המאוכזבת  מאמי 
מלמשוך את כל השליטים. כאשר היא עמדה לגבות את 
הדיאמונד האחרון, היא עצרה. דמייני את עמדת האויב, 
שיגור  לפני  אותם  למפות  צריך  לה.  אמר  תמיד  אייק 

ההסתערות האחרונה.
לשחק  מתכוננת  בעודה  ההשלכות  את  שוב  ספרה  היא 

את השליט האחרון, וזה היה מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

-
9
-
A42

 

♠
♥
♦
♣

-
QJ
-
87

♠
♥
♦
♣

JT
-
-
QT

 ♠
♥
♦
♣

Q8
-
3
J

 

 ♥Q-על השליט האחרון, כך היא חשבה, ברק ישליך את ה
והדומם ישליך קלאב. עכשיו מישל תהיה חייבת לשמור על 
שני ספיידים ותיאלץ להשליך קלאב, כך שבעלה המסכן 
לעצמה.  מאמי  חשבה   – זו  סדרה  על  המגן  היחיד  יהיה 
לעשות.  יוכל  הוא  מה   ,♠Q-ה את  אשחק  בהמשך  ואם 
השלכת הארט תגביה את ה-9♥ בדומם תיכף ומיד, וגם 

החוזה  את  ביצעתי   – מדהים  להשליך.  יכול  אינו  קלאב 
באמצעות משחק לחץ כפול. אייק בטח יהיה מרוצה.

זו הייתה החלוקה המלאה:
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ואמנם, לאחר שברק ומישל נכנעו, אייק נאם כמו מפקד 
"כל  שבוצעה.  משימה  על  כוחותיו  את  ששיבח  עליון 
הכבוד, יקירתי", הוא אמר. "את קוראת לזה לחץ כפול, 
זה  כמה  מבינה  היית  צבאית  היסטוריה  למדת  לו  אבל 
דומה לאיגוף הכפול שהשתמש בו חניבעל נגד הרומאים, 

וגם נפוליאון...".
אמרה  היא  צבאית",  היסטוריה  מספיק  מותק.  "ששש 
בעודה חורגת ממסגרת הרעייה הצייתנית של איש הצבא. 

"בואו נתקדם לחלוקה הבאה".
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bridge4fun@012.net.il

054-4429724   ,054-4671721   :   

  –    
9.9.14  29.8.14

 ‘      ‘  
( )      11  

 Grand Hotel Sava Rogaska****

:  
 00:10-  9.9.2014  05:10-  29.8.2014   . “  –  – “       
  –  :  3 •   7 •       “   10 •  
 ,zlati gric    slovenski konjice  ( )  –  ,   – 

     -     –    –   
   ‘      •   –       

     •     ‘  
 ....    

.    ,   ,  ,  :

 € 1,590   
   

(€190     ) 

:   
.     ,  

€ 200   
17.7.14  
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 '  
MONTENEGRO, AVALA RESORT HOTEL

4-11.9.2014
  6-   7

,'     
,    

.   

 1,260 
      

    200 

:  
,     3.5 ,   ,   ,   "   6

...     "    ,   ,   '  
.       ,  :   

!     
:   

Skadar lake, Canyon on the tara river (national park of  durmitor)
Bay of  Kotor, Perast, Dubrovnik (Croatia)

:  
03-5274021 ( )  ,054-7354239  

054-6151414 ,077-2025602  ,055-8826162 ,03-6417470 ( )  

  ‘  
24-27.9.2014  
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july3.indd   43july3.indd   43 8.7.2014 г.   12:36:53 ч.8.7.2014 г.   12:36:53 ч.



    .       ,   ,     ,
 .                 

.      ,        
  1          –   '    

.       4   (  3)    .  

(    ) € 1,680  
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daganbridge@hotmail.com ,050-7470016  '  ,052-2783263  
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 '      

8-13.10.2014
  BERLIN 

    '   

    € 840
€ 120   

 .        ,             
     ,    ,       .     ,   :  

.    LCD  ,   ,   Hotel Berlin Park Vitosha     .
 .     , /     

  
  :   * Berlin Park    *  5 *     *       

      *      *    * '    *   /  
   

      *   *   *     

:  
bnbg.ben@gmail.com 050-5364604 –   

lilop@yahoo.com 054-6094739 – 
03-5291152 – 03-6040940 :

20142014  
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  ,  

2014   
12-17/10/14

  5-   4
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,  ,  -  

 HOLYDAY INN PARIS   2
B&B "   ,EURODISNEY   NEW YORK   2

   '   ,EURODISNEY   

 (  )   :   

!     

   *
077-2025602   | 03-6417470 ( )  '  

 
HADANY TRAVEL & TOURIST AGENCY LTD.

    1,650
 585   

 2
YORK   K 22

  

650
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 ≤ ≤±≠≤≥  בנובמבר¨ ¥±
בים האדום¨ אילת

לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :דוד בירמן, פנקס 50 תל אביב, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

•  תחרויות מידי יום לכל הרמות.
•  הרצאות של בכירי המורים.

•  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות (מוגדלות).
•  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

 •  פרסים בסך 100,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

•  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 
הכוללות שני סופי שבוע.

•  ארועים מיוחדים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.

 פסטיבל
הברידג'
      ≤∞הבינלאומי   ה

7.2014
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יולי 2014
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

ספטמבר 2014אוגוסט 2014יולי 2014
5 - 4

5

18-19

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

אליפות ישראל לסניורים
מוקדמות (במחוזות)

אליפות ישראל לסניורים
חצי גמר + גמר

3

 8

 9

29

30

סימולטנית ארצית

גביע המדינה
* מוקדמות

גביע המדינה שמינית
* שמינית + רבע גמר

גביע המדינה
* חצי גמר

גביע המדינה
* גמר

6 - 5

19

20

ליגות ב' צפון ורעננה

* ליגות לקבוצות

* ליגות לקבוצות

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יולי 2014 – ספטמבר 2014 

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

,   
,   
   

,(EBL)  '  

,EBL-       
,     
      

    
(WBF)  '  

     ,
!   
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ליגות לקבוצות 2014
שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 באוגוסט

תחרויות הליגות לקבוצות 2014 בפתח. בימים אלו ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות (לפי תוצאות הליגות 
2013) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את המכתב ואת טופסי הרישום. 
במידה והמכתב לא הגיע, או הקפטן נמצא בחופשה / בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו', פנה מייד למשרד 

ההתאגדות 03-9794862 ואנו נשלח מיידית פרטים וטופסי הרשמה.
     ibf@bridge.co.il אפשר לפנות גם בפקס : 03-9794319 או בדוא"ל

שימו לב !
גם השנה ייתקיימו משחקי ליגות בחלק מהבתים גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תישלח בעוד מועד לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

הרשמת קבוצות חדשות
שימו לב! ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה. 

ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2014 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2013, לקבוצות 
חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ועבור קבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים עם זכויות 

(בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו וטפסי הרשמה ישלחו בימים אלו לסניפים ולקפטנים של 
קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2013, בקש טופס רישום במועדוני ההתאגדות או הורד מאתר ההתאגדות, 

אפשר גם להתקשר למשרד ואנו נשלח טופסי הרשמה.

במידה וירשמו פחות פחות קבוצות ממספר המקומות הפנויים, תמשך הרשמת קבוצות חדשות כל עוד יש 
מקום פנוי.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, ימים א' עד  ה' בשעות 10:00 עד 
15:00. תוכלו גם להשאיר הודעה מוקלטת 24 שעות ביממה ואנו נתקשר אליכם. ניתן לפנות גם בפקס או 

דוא"ל (ראה כתובות בראש דפי ההתאגדות בביטאון).
www.bridge.co.il :ניתן גם להוריד טופסי הרשמה באתר האינטרנט של ההתאגדות

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות ותארים חדשים! (במידה ומצליחים, כמובן).

 ! 2014    
!    -  
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הכונו לתחרויות
גביע המדינה לקבוצות 2014 
גם השנה יאוחדו שני המסלולים, שהיו נהוגים בשנים הקודמות,

למסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תתקיים בחודש אוגוסט 2014 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 30-50 קבוצות, וייתכנו 

שינויים באירגון אם המספר יהיה שונה משמעותית):
כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי השתייכותם לליגה בשנת 
2014. מספר מסויים מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו ובשיקולי 

אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 
מוקדמות - יום שישי 8 באוגוסט: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות 
מצטרפות  ואליהן  הבא  לשלב  עולות  מהקבוצות  מחצית  עד  כרבע  חלוקות.   12 של  מפגשים   4  ,SWISS

הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.
המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:

שמינית גמר - שבת 9 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 הקבוצות 
המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16.

רבע גמר - שבת 9 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 4 
הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 29 לאוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם מסכי 
הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 30 לאוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי הפרדה.

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

חוזר מפורט על תכנית המשחקים וטפסי רישום ישלחו לקפטני קבוצות הליגה. 
   www.bridge.co.il :ניתן להוריד את החוזר והטפסים באתר ההתאגדות

טופס הרישום חייב להגיע עד תאריך 1 באוגוסט 2014 !
לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

לפרטים נוספים אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות.

     
      

נוהל הנחות לצעירים  
ההתאגדות מעודדת שחקנים צעירים להשתתף בתחרויות ולשם כך, ניתנת הנחה של 50% לצעירים 

המשתתפים בתחרויות ההתאגדות. 
שחקן צעיר יחשב מי שהינו מתחת לגיל 18 או שהינו חייל בשירות חובה. מובהר בזאת כי שחקן 
זכאי לקבל את ההנחה רק אם שותפו לתחרות גם הוא שחקן צעיר. במקרה של תחרות קבוצות, זוג 
השחקנים הצעירים אינו חייב לשחק את כל הסיבובים יחד, אולם עליהם לשחק יחד סיבוב אחד לפחות.
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הודעות מועדונים

מרכז הברידג' ירושלים
יחד עם אילנה כליף מזמינכם

לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר (ז"ל)
2 מושבים רצופים של 18 בורדים (36 ידיים)

 ביום שישי 11 ביולי 2014
 משעה 10:00 עד 14:30

בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים
מחיר למשתתף 65 ₪ 
כולל שתייה חמה חופשי

 פרסים כספיים 1000 ₪ למקום ראשון                                                
500 ₪ למקום שני

וגביעים לזוכים בשלשת המקומות  הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
בריאן  0544-715950   

מגי  0544-715949 | אילנה 0503-059588

בית מכבי ראשון מזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

 ביום שבת 12 ביולי 2014
החל מהשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות אילן שזיפי.

מחיר למשתתף 60 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אליהו: 052-8677854

bridgerishon@gmail.com

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים (ימי ג' אחה"צ)

מושב 1 , יום ג' – 22 ביולי 2014
מושב 2, יום ג' – 29 ביולי 2014

החל מהשעה 20:30
ברח' ויצמן 53 תל אביב.

מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים.

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
03-6969830

סניף מועצת יואב מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי ה 25 ביולי 2014 

החל מהשעה 10:00

בבית וקס שבקרית גת, ברח' העצמאות 68.

מחיר למשתתף 60 ₪ 

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

יוסי פיברט 057-7517570
ניסים קורן 050-5511767

מועדון חיפה כרמל מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית  
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 25 ביולי 2014
החל מהשעה 10:00
ברח' מחניים 9, חיפה

מחיר למשתתף 60 ₪ 
כולל כיבוד ושתיה חמה / קרה 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
יניב זק: 054-8083015

אריה ברקוביץ: 0528757855
 bridge1@bezeqint.net

מועדון הדר כפר סבא מתכבד להזמינכם,
לתחרות ארצית מושב אחד 30 ידיים

ע"ש אורי יריב ז"ל 

ביום שישי ה 1 באוגוסט 2014
החל מהשעה 10:00 

בבית ההתאגדות (כדורת רעננה),
רח' יערה 27 רעננה.

מחיר למשתתף 60 ₪ 

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

גדעון: 052-3567663
יהודה: 054-4967383
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דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 16 ליוני 2014

רב אמן זהב 
טל נגה - קריות/חיפה 

ברנר אילנה - אביבים 

רב אמן 
בלס רמי - הלוחם אפקה 

גרינברג גל - נס ציונה 

אמן זהב 
גלעדי ירון - השרון 

מילשטיין דמיטרי - וקס-רחובות 

אמן כסף 
שמלה ז'אק - ראש העין 

עופר יעל - לב הצפון 

זאבי חיים - נהריה 

טייטלמן בת-שבע - נהריה 

וולברג ג'ון - "הרץ" חיפה 

שרעבי יורם - ירושלים 

דרורי אילנה - רחובות 

כהן ירדנה - נס ציונה 

זילס שמעון - קבוצי צפון 

בר יצחק - קבוצי דרום 

אמן ארד 
הריס ניר - אבן יהודה 

מורג שי - אביבים 

בר תקוה דן - ויצו פתח תקוה 

גלאור אלכס - ראשון לציון 

עוזר מיכל - ראשון לציון 

שקד דליה - מרכז ספורט ראשון לציון

בנדהיים אורי - וקס-רחובות 

דה האס חגי - נס ציונה 

אמן 
פרנק ישראל - גבעתיים 

תמיר תלמה - רקפת קרית טבעון 

שלח אליהו - השרון 

ביברשטיין פיטר - אביבים 

קצמן חנה - אביבים 

קליין יעקב - מושבות-שמריהו 

דנן אלן ארי - מרכז הברידג'-י"ם 

סספורטס אנט - מרכז הברידג'-י"ם 

שניידר בלה - מרכז הברידג'-י"ם 

מינצר רחל - מרכז ספורט רשלצ 

רסקין מרק - אשדוד 

סגן אמן כסף 
מזרחי מלכה - ראש העין 

הראל רינה - ספורט + חולון 

לזינסקי מרים - חיפה/כרמל 

סורוגון פנינה - חיפה/כרמל 

גוזלן משה - קריות/חיפה 

ארז נעמי - "הרץ" חיפה 

אדמתי שושנה - רמת גן 

רחימי רחמים - אביבים 

טקסיר מירטה - מושבות-שמריהו 

ניב איתנה - מושבות-שמריהו 

פיס יהודית - מושבות-שמריהו 

אנין עידו - ברידג' טיים 

חריש שרה - ירושלים 

רביב דוד - מרכז הברידג'-י"ם 

סיבוני עמוס - ערד 

ארבל אליאס - באר שבע 

גלרנטר אילנה - באר שבע 

פוסטר עופרה - רחובות 

סגן אמן 
גונן נחום - מועדון תל אביב 

אברמובשצ'יק ריטה - כרמיאל 

לוי רחל - רקפת קרית טבעון 

צורן נאוה - השרון 

בר אל דליה - מושבות-שמריהו 

ברוורמן שלום - מושבות-שמריהו 

מנדל אהרון - מושבות-שמריהו 

הורוביץ פרידה - ברידג' טיים 

שלו תרצה - ברידג' טיים 

שליט יפה - ברידג' טיים 

זהר דנה - ירושלים 

פאר אריה - בית בלגיה י"ם 

כהן פרידה - מרכז הברידג'-י"ם 

מרום שלום - מרכז ספורט 
רשלצ 

נוה משה - בית מכבי ראשל"צ 
קפלן ניצה - בית מכבי ראשל"צ 

גרינהוט משה - באר שבע 
חייאר כוכי - באר שבע 
סער ליאורה - רחובות 

מצליח יהושוע - אשדוד 
סייד סידני - אשדוד 

שבתאי אלי - אשדוד 
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חצי גמר אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום - גמר א'
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 14/06/14
השתתפו 28 זוגות, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
61.67ידלין דורון - ידלין ישראל1
58.29גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי2
57.35בריפמן אפרים - וילסקר בוריס3
56.93לנגי אסף - ברקת אילן4
56.47מינזלי אאידה - פישר לוטן5
54.31אורן אפרת - רול יוסף6
53.58קלזון יצחק - לביא עמיקם7
53.42גינוסר איתמר - גינוסר אלדד8
52.05ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן9

51.91גיא שרון - ג'נג'חשווילי רבז10

חצי גמר אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום - גמר ב'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14/06/14
השתתפו 37 זוגות, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
55.92אסולין עדי - גלעדי ירון1
55.62סיגל מליאנה - פכטמן רון2
54.16יוגב דוד - קונפינו יוסי3
53.49מרק מיכה - לובינסקי יובל4
53.48זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד5
53.172אנגל יוסי - מולכו רזיאן6
53.169חכימי אהרן - לירן ינון7
53.16מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל8
52.47אופן משה - ארנון גדי9

52.44זמיר צחי - זמיר עמי10

חצי גמר אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 13/06/14, השתתפו 65 זוגות, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
59.68ידלין דורון - ידלין ישראל1
59.10מינזלי אאידה - פישר לוטן2
58.43נוסבאום יצחק - זק יניב3
57.47לנגי אסף - ברקת אילן4
57.32רוסלר אמנון - הרצקה רון5
56.92אורן אפרת - רול יוסף6
56.88גיא שרון - ג'נג'חשווילי רבז7
56.51גיא חנה - לביא שלומי8
56.47מילצ'ן דרור - וקס יעקב9

56.45שחר יובל - טמס חיים10

תוצאות תחרויות

תוצאות ראשונות בתחרות הסימולטנית 5/14
בחישוב רגיל 

מצטברשמותדרוג
74.15וייס פנינה - וייס רמי1
70.42שורץ רון - אלספל חנן2
70.32שלג אלי - וינביץ' גריגורי3
70.20גרובר טובה - אלקלעי איזידור4
69.05סולוביציק מירב - שטטר יהודה ד"ר5
68.76עמרם אלברט - רובינשטין שמיל6
67.99פכטמן רון - רונן שושנה7
67.64גרינברג גל - לבנת טובה8
67.44ויידמן ולרי - סוקול מתי9

56.47סרוסי דוד - פיברט יוסף10
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Note that without Puppet Stayman E/W might 
have reached the inferior 3NT contract which is 
in danger after a heart lead.
The same system of "Puppet" applies after a 
2NT opening.
3♣ by the responder is still Puppet Stayman, with 
the same set of continuations.
What happens when responder has four cards in 
both majors?

Opener Responder
1NT/2NT 3♣

3♦ ?

Responder cannot bid the 4 card major that he 
does not have. So what does he do? 
Here are two possible treatments (that I know). 
You will need partnership agreement on this:

1) Responder bids 3♥. Opener will bid 3♠ with a 
4-card suit or 3NT without 4 spades, after which 
4♥ will show 4 cards in both majors.

2) Responder bids 4♣ or 4♦ asking partner to 
bid his major. 4♣ shows slam interest, while 4♦ 
shows only game interest.

Treatment 2 guarantees that the strong hand 
will become declarer, but treatment 1 has the 
advantage that 4♣ and 4♦ may be used as natural 
bids, inviting slam.

Now we come to "Garbage" Stayman:
What do you bid when partner opens 1NT and 
you hold:

♠
♥
♦
♣

7643
8632
8643
3

This is pretty much like one of my usual 
hands. Even the Earl of Yarborough would be 
disappointed with this collection of rubbish. You 
do not have the regulation 8 points for Stayman, 
and it looks like partner is going down the drain - 
perhaps doubled.
What you do is bid 2♣ (Stayman), and then Pass 
whatever partner bids. If he has a 4-card major, 
you Pass happily with a 4-4 fit, and if he bids 
2♦, then this is probably OK as partner does not 
have a 4-card major so he probably has at least 
3 diamonds. Certainly a softer landing place than 
1NT. There are good chances that you will not 
get doubled or the opponents will save you by 
bidding – after all they have a lot more points 
than your side. They might even be intimidated 
by your partner's 1NT opening and miss a game.

Note the distribution necessary for 
"garbage" – it has to be 4-4-4-1 or 
4-4-5-0, with the singleton or void in clubs.
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When the late Sam Stayman visited Israel in the 
1980's, it was a bit embarrassing that on every 
table he was asked "Do you play Stayman?" 
Obviously he did, because more or less every 
bridge player above the rank of absolute beginner 
plays some variation of Stayman. It is probably 
the first convention that is taught to beginners.
I have noticed that many pairs have moved on 
to "Puppet Stayman" which is a variation which 
allows opener to open 15-17 with a 5 card major 
and then the 5-3 fit can be identified through 
"Puppet". My personal preference is to use the 
response of 2♣ to 1NT as regular Stayman and 
3♣ as "Puppet" so enabling the possibility of 
"garbage". 
2♣ is invitational (usually 8-9 HCP - except for " 
garbage"), and 3♣ is forcing to game (10+ HCP).
If you decide to play Puppet with 2C after 1NT, 
then Garbage is not available.
This is how "Puppet" works:

Opener Responder
1NT 3♣

?

a) 3♦ = one or both 4-card majors.
b) 3♥ = 5 hearts.
c) 3♠ = 5 spades.
d) 3NT= no 4-card majors.

There are several other variations, but this is the 
most common set of continuations after 3♣.

In case a), responder will now bid the 4 card 
major that he does not have, and opener will bid 
either 3 NT or 4 of the other major. 
For example:

♠
♥
♦
♣

AK32
J7
KQ65
KJ3

♠
♥
♦
♣

Q654
86
AJ84
A76

The bidding will proceed as follows:

Opener Responder
1NT 3♣
3♦ 3♥
4♠

3♦ promises a 4-card major, 3♥ shows 4 spades 
and 4♠ agrees the suit. E/W avoid a bad 3NT 
contract while ensuring that the strong hand 
becomes declarer.
When opener has a 5-card major, the bidding 
may proceed like this:

♠
♥
♦
♣

AK732
J73
KQ
KJ3

♠
♥
♦
♣

Q65
86
AJ84
A76

Opener Responder
1NT 3♣
3♠ 4♠

Puppet and 
Garbage 
Stayman

Brian Zietman
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