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4

דבר ועד העמותה אוגוסט 2010

שלום חברים,

הקיץ בעיצומו, וכולנו מנסים להימלט בדרך זו או אחרת  
לחופשה,  נסעו  השחקנים  מקצת  יולי-אוגוסט.  מחום 
להמשיך  מקפידים  ורובנו  הילדים,  עם  מבלים  אחרים 

ולשחק במועדון הברידג‘ שלנו.
גביע  היוקרתית –  הזוגות  תחרות  התקיימה  יולי  בסוף 
שזכו  גינוסר  ולאלדד  פכטמן  לרון  ברכות  הנפילים.  
ואמיר  פורר  דוד  סיימו  השני  במקום  הראשון.  במקום 
עד  בתחרות  רביד.  ומנחם  ארואץ  אבי  ואחריהם  לוין, 
אמן ארד זכו דורון רבינוביץ ואמי מנדלאי, במקום השני 

- רבקה דביר ועוזי פרנקל ואחריהם רחל ויצחק פרי.
30 קבוצות החלו במשחקי גביע ההתאגדות לקבוצות 
גביע  במשחקי  להתחיל  אמורות  זה  ממספר  וכמחצית 
הקבוצות  הן  מי  נדע  אוגוסט  ובסוף  לקבוצות.  המדינה 
ב-  ישודר  הגביע  של  הגמר  שלב  בגביע.  שתזכינה 

.BBO

המועד  זה  עכשיו  הליגות.   משחקי  יתחילו  בקרוב 
והכי  טובה  הכי  לתחרות  ולהצטרף  להירשם  האחרון 
מעניינת שיש. הליגות הן גם הדרך הקלה, הנעימה וגם 

המומלצת לצבור נקודות אמן ארציות.
ברגע האחרון: נבחרת ישראל לסטודנטים, בהרכב גלעד 
אופיר, ערן אסרף, אורי אסרף ורון שוורץ, השתתפה 
במקום  וזכתה  לסטודנטים  העולם  באליפות  לראשונה 
השלישי – מדליית ארד! ברכות לשחקנים שהנחילו לנו 

כבוד גדול.  
אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן בפעילויות השוטפות 
והמוסדות  הספורטיביות  הוועדות  העמותה,  ועד  של 
www.   :השונים של ההתאגדות באתר האינטרנט שלנו

 bridge.co.il
נשמח לקבל מכם הערות, רעיונות והצעות על מנת 

שנוכל יחד לקדם את הברידג‘ בישראל.
 שלכם ובשבילכם,

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

טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 
ibf@bridge.co.il דוא“ל

דבר ועד העמותה

‘   

...   

...   
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לומדים ברידג‘
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שפר את הכרזותיך 

הכרזתו השנייה של המשיב 

רם סופר

NT חלק א': הכרזות

מאמר זה הוא הראשון בסדרה העוסקת בהכרזתו השנייה 
של המשיב. הכרזה זו באה לאחר הכרזתו השנייה של 
השותף הנותנת בדרך כלל תיאור מדויק של ידו. לעתים 
קרובות זו תהיה ההכרזה המסיימת הקובעת את החוזה 
הסופי. לרוב המשיב הוא זה שיחליט אם להכריז משחק 

מלא או להסתפק בחוזה נמוך יותר.
במאמר הנוכחי נעסוק במקרים בהם לא התגלתה התאמה 
 .NT-כלשהי בסדרות המייג'ור, והמשיב מעדיף משחק ב
גובה הכרזת המשיב אמור לייצג את מספר הנקודות שלו 

לפי המפתח הבא: 
.3NT = 13+ ,2NT = 12-11 ,1NT = 10-6

(1)
♠
♥
♦
♣

AK65
KT52
K52
J4

West East
1♣ 1♥

1NT 3NT

למזרח שתי רביעיות מייג'ור והוא התחיל בהכרזת ♥1. 
מהכרזת מערב 1NT ניתן להסיק לא רק שאין לו התאמה 
ב-♥, אלא גם שאין לו 4 קלפי ♠, שכן אחרת היה מכריז 
♠1. מזרח אינו רואה תקווה כלשהי לחוזה במייג'ור, ומצד 
שני יש לו די והותר נקודות למשחק מלא, לכן ההכרזה 

.3NT הנכונה היא
(2)

♠
♥
♦
♣

J853
AQ94
QJ4
75

West East
1♣ 1♥

1NT Pass

כאן  וגם  הקודמת,  לדוגמה  זהה  מזרח  של  ידו  חלוקת 
היא  הנכונה  ההכרזה  הפעם   .NT-ב הוא  הנכון  החוזה 
מערב  ושותפו  בלבד,  נק'   10 שלמזרח  מכיוון   Pass
כדאי  לא  כי  מוכיח  הניסיון  נק'.   14 היותר  לכל  הבטיח 
נק'   24 עם  התאמה  ללא  מלאים  משחקים  אחר  לרדוף 
גבוהות בלבד. ישנם הסבורים בטעות שיש להכריז כאן 
2NT אך הכרזה זו לא תביא כאן כל תועלת. לו היו בידו 
של מזרח 11 או 12 נק', אזי הכרזת 2NT הייתה נכונה.

(3)

♠
♥
♦
♣

62
KJ742
K103
Q95

West East
1♣ 1♥
1♠ 1NT

לאחר שהוכרזו שלוש סדרות ועדיין לא נמצאה התאמה, 
 1NT ההכרזה  קרובות.  לעתים   NT מכריז  המשיב 
 5 למזרח  כי  לב  שים  נק').   6-10) חלש  משיב  מתארת 
ככלל  כדאית.  אינה  זו  סדרה  על  חזרה  אולם   ,♥ קלפי 
חזרת המשיב על סדרתו במצב זה מבטיחה 6 קלפים 
לפחות. הפותח עלול להכריז Pass על ♥2 עם קלף בודד 
ב-♥. לאחר שהמשיב הכריז 1NT עדיין קיימת האפשרות 

שהפותח יכריז ♥2 אם יש לו 3 קלפים.
(4)

♠
♥
♦
♣

K52
JT53
A8
QJT9

West East
1♦ 1♥
1♠ 2NT
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לומדים ברידג‘
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הכרזת   .1NT-ב יסתפק  לא  והוא  נק"ג   11 למשיב  כאן 
הקפיצה ל-2NT מתארת יד גבולית של 12-11 נק' ואינה 
למשחק  יעלה  מערב  שוב.  להכריז  הפותח  את  מכריחה 
מלא 3NT אם יש לו 14 נק' או יותר. שים לב שלמזרח שני 
עוצרים מעולים בסדרה שלא הוכרזה (♣). תמיד יש סיכוי 
שלא  בסדרה   NT-ב חוזה  נגד  יובילו  שהמתנגדים  גבוה 

הוכרזה, ולכן על מי שמכריז NT להיות מוגן בסדרה זו. 
(5)

♠
♥
♦
♣

QJ85
K5
Q852
AQ6

West East
1♦ 1♠
2♦ 3NT

שיש  בטוח  הוא  פתח  ששותפו  וברגע  נק',   14 למזרח 
משחק מלא. מערב חזר על סדרת ה-♦ שלו. קרוב לוודאי 
שיש לו לפחות 6 קלפי ♦, אולם אין להסתנוור מההתאמה 
מאוזנות  ידיים  ככלל   .5♦ של  חוזה  ולחפש  ב-♦  היפה 
שואפות להימנע מחוזים של 5 במינור ולהעדיף במקומם 
3NT. למזלו של מזרח יש לו עוצרים בכל הסדרות ולכן 
לקיחות   9 ביצוע  מעולה.  כאן  תהיה   3NT של  הכרזה 
ב-NT יהיה כמעט ודאי, בעוד בחוזה ב-♦ ייתכן שיבוצעו 

10 לקיחות בלבד.
(6)

♠
♥
♦
♣

AT42
KJ65
72
KT7

West East
1♦ 1♥
2♦ 2NT

למזרח 11 נק' עם חלוקה מאוזנת ועוצרים בכל הסדרות 
שלא הוכרזו. כדאי לו להיות כרוז ב-NT ולקבל אליו את 
ההובלה. מספר הנקודות מתאים להזמנה למשחק מלא 
באמצעות 2NT. שים לב כי הכרזת מערב ♦2 שוללת 4 
קלפים ב-♠, לכן אין להכריז ♠2. הכרזה של ♠2 תתאר 

כאן יד חזקה יותר עם 5 קלפי ♥ (לפחות) ו-4 קלפי ♠.
(7)

♠
♥
♦
♣

763
AQT7
KQ2
854

West East
1♦ 1♥
2♦ 3♦

גם כאן למזרח 11 נק"ג, אך הפעם כוחו מרוכז בסדרות 
מסיבה  הוכרזו.  שלא  בסדרות  עוצרים  לו  ואין  האדומות 
המאוזנת.  החלוקה  אף  על  כדאית  אינה   NT הכרזת זו 
ההכרזה הנכונה היא ♦3 שמראה לשותף התאמה עם יד 
 Pass מזמינה למשחק מלא. מערב רשאי להכריז כעת
ולהישאר ב-♦3, או להכריז משחק מלא 3NT אם יש לו 
יד מתאימה עם עוצרים בסדרות השחורות. ייתכן גם כי 
תיאר  שהמשיב  הוא  העיקר  ל-♦5.  להגיע  ישאף  מערב 
את  לקבל  ההזדמנות  את  לשותפו  ונתן  ידו  את  היטב 

ההחלטה הנכונה.

‰‰‚ÈÏÏ†˙ÂˆÂ·˜†ÔÂÓÈ‡

∞ ≥ ≠ ∂ ¥ ± ∑ ¥ ∂ 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

È¢Ú†¯·ÚÂÈ
È‚Ï†ÛÒ‡Â†ÂÈßˆ‡†‰„‡
±∞∫∞∞†¨È˘È˘†ÌÂÈ†≤∞Æ∏Æ±∞≠·

ÌÈ·È·‡†ÔÂ„ÚÂÓ·

°‰ˆÂ·˜Ï†¯·Á˙‰ÏÂ†‰‚ÈÏÏ†ÔÂÎ˙‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰‰†˙‡†ÂÒÙÒÙ˙†Ï‡

ÁÂ˙Ù
°ÌÏÂÎÏ
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שחק ביחד עם מוטי 

מוטי גלברד

פיתוח סדרה צדדית

על מנת לפתח סדרה צדדית ולהגיע ללקיחה שהוגבהה 
הידיים.  בין  המעברים  את  נכונה  בצורה  לתכנן  עלינו 

עיקרון זה מומחש על-ידי הדוגמה הבאה:

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

K543
AQ754
KQ4
3

 

♠
♥
♦
♣

6
JT93
985
KQJ62

♠
♥
♦
♣

QJ2
K6
AJT6
T985

 ♠
♥
♦
♣

AT987
82
732
A74

 

North South

1♥ 1♠
3♠ 4♠

Pass
מפסידים  שני  בידו  כי  מבחין  דרום   .♣K-ב מוביל  מערב 
השליט  סדרת  ואם  ב-♥,  מפסיד  ייתכן  ב-♦.  פוטנציאליים 

אינה מתחלקת 2-2 הרי שהחוזה שלנו בסכנה.
הצעד הראשון הוא עקיפה ב-♥ המפסידה ל-K♥ שבמזרח. 
 Q-ה אל  ביותר)  החזקה  (ההגנה   ♦J-ב ממשיך  מזרח 

בדומם ומוציא לנו כניסה לפיתוח סדרת ה-♥. 
הכרוז משחק A♠, 8♥ אל ה-A בדומם וממשיך ב-4♥. מזרח 
מבין שלא כדאי לחתוך עם לקיחה מקורית בשליט ומשליך 
♣. דרום חותך את ה-♥ ולאחר מכן חותך ♣ בדומם. סיבוב 
רביעי של ♥ נחתך בידו של הכרוז (ה-♥ החמישי הוגבה). 

זהו המצב כשלכל אחד נותרו 5 קלפים:

 ♠
♥
♦
♣

K5
7
K4
-

 

♠
♥
♦
♣

-
-
98
QJ6

♠
♥
♦
♣

QJ
-
AT6
-

 ♠
♥
♦
♣

T9
-
73
7

 

הוא  בדומם  שנותר  ה-♥   .♠K עם  לדומם  חוזרים  כעת 
הלקיחה העשירית, ומזרח אינו יכול למנוע זאת.

     

  

  

2010   3-7

054-4406834 :
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לחשוב נכון בהגנה
מוטי גלברד

כדאי לחפש דרך חדשה גם אם היא נראית יוצאת דופן!

Dealer :S, Vul :N/S, Lead: ♥J

 ♠
♥
♦
♣

KJT86
KQ
765
KQ7

♠
♥
♦
♣

A7
JT98
AJ92
843

West North East South
1♣

Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

 ,♥J הטבעית  בהובלה  בוחר  מערב   .3NT הוא  החוזה 
הדומם (צפון) זוכה ב-Q♥ ומזרח משחק 3♥. הכרוז ממשיך 
ל-Q♠ שבידו, ומערב זוכה ב-A♠. תכנן את הגנתך! (כדאי 

לקחת כאן זמן.)

מערב צריך לדעת ש-A♥ נמצא אצל דרום, לפיכך יש לכרוז 
שלוש לקיחות ב-♥ וכנראה גם 3-4 לקיחות ב-♠. אם הוא 
מחזיק גם ב-A♣ (בסדרה שבה פתח את ההכרזה), אז יש 

לו די והותר לקיחות לביצוע החוזה עם לקיחות עודפות.
על כן מערב חייב לחפש קלף חשוב אחד בידו של שותפו 
החלוקה  נראית  כך   .♦2 מיד  לשחק  עליו   !♦K  – מזרח 

המלאה:
 ♠
♥
♦
♣

KJT86
KQ
765
KQ7

 

♠
♥
♦
♣

A7
JT98
AJ92
843

♠
♥
♦
♣

9432
6543
K43
52

 ♠
♥
♦
♣

Q5
A72
QT8
AJT96

 

בלקיחה השלישית מזרח זוכה ב-K♦, ממשיך ב-♦ ומפיל 
את החוזה פעם אחת.

גם   ?♦K במקום  ♣A יש לשותף  אם  ומה  שתשאל:  ייתכן 
הכרוז,  של   ♦Q-ה את  יוציא  זה  קלף   ♦T לשותף אם  אז, 
החוזה.  את  יפיל  ב-♦  המשך   ♣A-ב יזכה  שמזרח  ולאחר 
ואם לכרוז KQT♦?! במקרה זה פשוט אין דרך להפיל את 

החוזה.☺

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

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰
´

Ï˜†„Â·ÈÎ

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰

˙Â¯Á˙
´

ÌÈÈ„È†˙¯·ÂÁ

˙Â¯Á˙
´

‰‡ˆ¯‰
´

Ï˜†„Â·ÈÎ

˙Â¯Á˙†
´

˙·˘†˙Ï·˜
´

Ï˜†„Â·ÈÎ

˙Â¯Á˙
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ל התאמה כפולה                                        אפרים בריפמן

חלק ב‘

בבחירת החוזה הנכון ישנו מרכיב נוסף שעליך לקחת אותו 
בחשבון: נניח שנודע לך ממהלך ההכרזות שקיימת התאמה 
בשתי סדרות ולא רק באחת, למשל התאמה של 5-4 ב-♥,  

ושל 4-4 ב-♠. מהי סדרת השליט הכדאית יותר?
שאינה  דוגמה  באמצעות  דווקא  זו  דילמה  להציג  בחרתי 
שגרתית, אך היא ממחישה את הרעיון היטב. לצפון-דרום 
הארטים.  ותשעה  ספיידים  שמונה  של  כפולה  התאמה 

באיזו סדרה כדאי לבחור?
 ♠
♥
♦
♣

 J864
 KJ92
 K94
 Q4

 

♠
♥
♦
♣

 Q10
 65
 Q765
 J10873

♠
♥
♦
♣

 AK2
 43
 J32
 K9652

 ♠
♥
♦
♣

 9753
 AQ1087
 A108 
 A

 

הבה נבחן מה יקרה אם תבחר לשחק בחוזה ♥4. הובלת 
הפתיחה תהיה J♣. תזכה בה, תוציא שליטים, ולבסוף ... 

תמסור ארבע לקיחות: שלוש ב-♠ ואחת ב-♦. 
בכמה לקיחות תוכל לזכות אם תבחר בחוזה ♠4? נניח שוב 
שמזרח יוביל ב-♣. אתה תזכה ותמשיך בשליט. מערב יזכה 
ב-Q♠ וימשיך ב-♣. אתה תחתוך ותשחק שליט נוסף. מזרח 

יזכה בלקיחה ובידו נותר עוד שליט גבוה. 
:♠AK-זהו מצב הקלפים לאחר שמזרח יזכה ב

 ♠
♥
♦
♣

 J
 KJ92
 K94
 -

 

♠
♥
♦
♣

 -
 65
 Q765
 J10

♠
♥
♦
♣

 -
 43
 J32
 962

 ♠
♥
♦
♣

 -
 AQ1087
 A108 
 -

 

עד כה זכו המגנים בשלוש לקיחות בלבד – כולן בשליט. 
ומה באשר למפסיד ב-♦? הוא ייעלם "כבמטה קסם" על 

ה-♥ החמישי! 
במלים אחרות, הבחירה בסדרת השליט שיש בה התאמה 

4-4 הוסיפה כבדרך אגב לקיחה אחת. איך?
כדי להשיב על שאלה זו, בחן את הדוגמה הבאה:

♠ 5432

♠ AKQJ

התשובה   ?NT יהיה החוזה  אם  תזכה  לקיחות ♠  בכמה 
מובנת מאליה – ארבע בלבד!

לשליט?  תיהפך  זו  סדרה  אם  תזכה  לקיחות ♠  בכמה 
–בחמש לקיחות לפחות!

עדיין  פעמים)  (שלוש  כנדרש  שליטים  שתוציא  לאחר 
יישאר שליט אחד בכל יד. עם אחד מהם תחתוך מפסיד 
(לקיחה רביעית), והשליט הנותר יהווה לקיחה החמישית. 
אם תצליח לפני הוצאת השליטים לחתוך פעמיים, תזכה 

אף בשש לקיחות!

כלל
כאשר יש לשותפות התאמה בשתי סדרות, האחת 
כסדרת  להעדיף  יש  והשנייה 5-4 (או 5-3),   4-4

השליט את זו שיש בה התאמה 4-4.
באחת  המייג'ור,  סדרות  בשתי  התאמה  נמצאה  כאשר 
5-4 (או 6-4) ובשנייה 4-4, נעדיף את זו המחולקת 4-4 

כסדרת השליט, בתנאי שמדובר במשחק מלא או בסלם.
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דוגמה
בחלוקה הבאה ניתן להכריז סלם ב-♠ או ב-♥.

♠
♥
♦
♣

KQ76
AJ10743
Q5
3

♠
♥
♦
♣

AJ93
KQ86
A7
J52

 .♣K-צפון ממשיך ב .♣A :מקרה 1: החוזה: ♥6, ההובלה
כמובן שהכרוז יחתוך, יוציא שליטים ו...?! 

נוספת:  לקיחה  להגנה  ימשיך,  דרך  באיזו  משנה  זה  אין 
.♦K

נחתך  ב-♣  המשך   .♣A :ההובלה  ,6♠ החוזה:  מקרה 2: 
על-ידי מערב.

לאחר הוצאת השליטים המחולקים 3-2 עדיין נותר שליט 
אחד בידו של מזרח. על סדרת ה-♥ מושלכים המפסידים 
ב-♦ וב-♣. הכרוז זוכה בחמש לקיחות ♠ (כולל חיתוך ♣), 
בשש לקיחות ♥ וב-A♦ - בסך הכול 12 לקיחות.   

ושל  במייג'ור  קלפים   9-8 של  כפולה  התאמה  יש  כאשר 
4-4 במינור נבחר לשחק במינור רק כאשר יש סיכוי להגיע 

לסלם.

♠
♥
♦
♣

7
AKQ654
AKJ2
43

♠
♥
♦
♣

Q65
10932
Q1054
AJ

חלוקה זו לקוחה מהפסטיבל הבינלאומי באילת, נובמבר 
.2004

ב-11  שזכו  וכמובן   4♥ לחוזה  הגיעו  המשתתפים  רוב 
לקיחות. היו גם זוגות שהכריזו סלם עם ♥ כשליט. אף על 
פי שזוגות אלה העריכו נכון את הפוטנציאל של קלפיהם, 
של  מוצלחת  הלא  הבחירה  עקב  נחות  לחוזה  הגיעו  הם 

סדרת השליט, והתוצאה הסופית הייתה בהתאם. 

רק זוגות בודדים הכריזו את החוזה הנכון ♦6. שים לב כי 
אפילו לאחר הובלה ב-K♣ חוזה זה אינו ניתן להכשלה כל 
מוציא   ,♣A-ב זוכה  הכרוז   :3-2 היא  השליט  חלוקת  עוד 
על  וב-♠  ב-♣  מפסידים  ומשליך  סיבובים  ב-3  שליטים 
סדרת ה-♥ הארוכה. הוא מוסר להגנה רק ♠ אחד ומשיג 

12 לקיחות.

סיכום: קווים מנחים להעדפת התאמה 4-4 על 
פני התאמות 5-3, 5-4 וכו'

נק'   25 לשותפות  כאשר   4-4 התאמה  להעדיף  יש   .1
לפחות.

2. כאשר שוקלים אפשרות של סלם רצוי להעדיף התאמה 
4-4. כדאי לדעת שאמנם לרוב נצליח במשימה, אבל לא 
תמיד. לעיתים תהיה חלוקת השליט בין המתנגדים 4-1. 
השליטה  את  לאבד  עלולים  שאנו  היא  הדבר  משמעות 
חלוקה  של  הסבירות  אמנם  במשימה.  ולהיכשל  במשחק 
כאשר  אבל  חלוקה 3-2,  של  מזו  יותר  הרבה  קטנה   4-1
המתנגדים.  אצל  גם  הדבר  כך  שגרתית,  אינה  חלוקתנו 
כדאי לקחת זאת בחשבון. כמובן שגם אם החלוקה היא 4-1 
ישנם מקרים רבים שבהם אפשר להתגבר על המכשולים, 

אך כדאי לדעת בפני איזה סיכונים עומדים.
3. אם תימצא התאמה גם במייג'ור וגם במינור,  יש לבחור 
את  בחשבון  לקחת  יש  משחק  בכל  תמיד.  במייג'ור  חוזה 
 4-4 התאמה  תחפשו  לא  בהחלט  הטקטיים.  השיקולים 
מאד  נחותים  אלה  חוזים   .5♦ או  לשחק ♣5  כדי  במינור 
השוואת   .3NT לעומת  גם  ולעתים   ,4♠ או   4♥ לעומת 
התוצאה המושגת מ-11 לקיחות ב-♣5 לעומת 10 לקיחות 

ב-♥4 תשכנע אותך להניח לרעיון.
בכוונת  אם  רק  במינור   4-4 התאמה  מחפשים  זכור: 

השותפות להכריז סלם!
4. הכלל שיש להעדיף התאמה 4-4 אינו תקף במשחקים 
אם  למשל:  מלאים.  במשחקים  רק  'תופס'  הוא  חלקיים. 
 ,♠J975   ♥Q86   ♦K2   ♣Q543 :שותפך פותח ♥1 ובידך

הכרז ♥2 ולא ♠1!

ÌÁ‰†ËÒÂ‚Â‡†˙̇Èˆ¯‡†˙Â¯Á˙
≤∞∫≥∞†‰Ú˘·†ËÒÂ‚Â‡Ï†≥±≠·Â†≤¥≠·†È˘ÈÏ˘†ÈÓÈ·†¨ÌÈ·˘ÂÓ†È˘

ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜ÓÏ†ÌÈÚÈ·‚†˙ÂÈˆ¯‡†ÔÓÂ‡†˙Â„Â˜
ÆÈÙÈÊ˘†ÔÏÈ‡†∫˙Â¯Á˙‰†Ï‰Ó†Æ‰·ÂÁ≠‰Ó˘¯‰‰

∞ ≥ ≠ ∂ ¥ ± ∑ ¥ ∂ 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 ¯

‰ÈÁ
ÚÙ˘·
°ÌÈÁ·Â

Ì È · È ·‡ † ß ‚ „ È ¯ · † Ô Â „Ú ÂÓ

aug010.indd   12aug010.indd   12 8/10/2010   3:34:30 PM8/10/2010   3:34:30 PM



aug010.indd   13aug010.indd   13 8/10/2010   3:34:31 PM8/10/2010   3:34:31 PM



לשחקן המתקדם
14

חלוקת הקלפים הבאה התקבלה בתחרות ארצית דו-
מושבית במועדון הברידג' כיכר המדינה. 

שיטת החישוב היא טופ-בוטום, ואני מחזיק:

South
♠
♥
♦
♣

95
Q876
KQT83
K9

אנחנו פגיעים והם לא. מזרח מחלק, והמכרז מתחיל 
כך:

West North East South
Pass Pass

1♦ Dbl 1♠ ?

בעיה ראשונה. הספר אומר להכריז ♥3 כעת - להראות 
לשותפי 4 הארטים לפחות ו- 11-9 נקודות. עם זאת, ידי 
מאופיינת בכוח מפוזר, סדרת ♥ חלשה יחסית וכוח רב 
ב-♦ – הסדרה הקצרה של השותף. יד זו נראית מתאימה 
הרבה יותר ל- NT. האם חובה שיהיה לי גם עוצר ב-♠? 
התשובה היא חד-משמעית: לא. הכרזת שותפי מחייבת 
3 קלפי ♠ לכל הפחות עם סבירות גבוהה ל-4. איני חושש 
מסדרת ה-♠. בשלב ראשון בחרתי להכריז  1NT- הכרזה 
שמשאירה אותי נמוך וגם מראה לשותף טווח מסוים של 

נקודות (10-8 לערך). 

West North East South
Pass Pass

1♦ Dbl 1♠ 1NT
Pass Pass 2♣ ?

מזרח אינו מוותר. כעת תורי ואני יכול להכריז ♥2! שותפי 
יבין שאני מתלבט בין NT לבין ♥ עם 4 קלפים ב-♥. 

West North East South
Pass Pass

1♦ Dbl 1♠ 1NT
Pass Pass 2♣ 2♥
Pass Pass 2♠ ?

מזרח עקשן!! הדבר אופייני למכרזים של "טופ-בוטום" - 
מזרח אינו פגיע ואינו מתכוון לוותר ולתת לי לזכות במכרז 

בזול. עם זאת, אני יודע שהיד "שלנו". 
כעת עומדות בפניי שתי אפשרויות: Dbl מעניש על ♠2 
או הכרזה נוספת. ידי אינה מתאימה להגן נגד ♠2 היות 
אחת  מלקיחה  יותר  לי  אין  שלי  הנקודות  כל  שלמרות 
בהגנה! אין לי לקיחות בשליט ואיני בטוח אם למתנגדים 
יש התאמה או לא. כדי להשיג תוצאה טובה יותר ממשחק 
חלקי מבוצע עליי להכשילם פעמיים (300). אילו הם היו 
פגיעים, אזי הסיפור היה שונה, והייתה מספיקה הכשלה 
אחת עם כפל (200). ידי מתאימה לשחק ולא להגן, לכן 
אני מכריז 2NT ומאפשר לשותפי לבחור. הוא יחליט אם 

 .NT-נשחק ב-♥ או ב

West North East South
Pass Pass

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

עומד  אני  לחוץ.  אינני  אבל  הזמן,  כל  לי  "חיכה"  מערב 
לשחק ♥3 כאשר יש לנו 22 נקודות לפחות עם התאמה, 
החלוקות  הקלפים  כל  שבה  ממושכת  הכרזה  לאחר 

ידועים לי, פחות או יותר!
כך נראתה החלוקה המלאה:

לאלדד גינוסר
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 ♠
♥
♦
♣

A63
KJ52
J4
AT73

 

♠
♥
♦
♣

T72
AT93
A652
QJ

♠
♥
♦
♣

KQJ84
4
97
86542

 ♠
♥
♦
♣

95
Q876
KQT83
K9

 

לאחר הובלה ב-Q♣ ביצעתי 10 לקיחות עם תוצאת שיא 
של 930+. ברור שמערב הסתמך על הכרזותיו של מזרח 
כאשר הכפיל. קשה להאשים אותו עם 3 לקיחות בטוחות 
במצבים  כי  להבין  עליו  היה  הכול  למרות  אבל  בהגנה, 
רבות  פעמים  שמכריז  השחקן  אין  טהורים  תחרותיים 

מתאר נקודות, אלא רק חלוקה אטרקטיבית! 
מכל מקום, ידיים כאלה גורמות לי להמשיך לאהוב את 

המשחק הזה!
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אבי רוזנטל – כל הכבוד! אתה ראשון הקוראים שהצליח 
ב-100%. אליך מצטרף אברהם רייס עם תוצאה יפה.

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

 South
♠
♥
♦
♣

AK85
92
7
AQJ954

West North East South
3♦ ?

Dbl = 10  4♣ = 7 Pass = 1

דורון: חוששים שהשותף יכריז ♥4, ובכל זאת... 

Dbl (96% מהמומחים)
לשמוע  אשמח  שלא  אחת  הכרזה  יש  פרידלנדר:  אודי 
של  אפשרות  על  לוותר  יכול  איני  אך   ,4♥  - מהשותף 

התאמה ב-♠ . גם Pass מהשותף יתקבל בברכה.
אורן לידור: אמנם יש סיכוי לשמוע ♥4 השותף, אבל מהי 
האלטרנטיבה? Pass לא ייתן תוצאה טובה בטופ בוטום, 

  .3NT ו-♣4 פוסח על
אילן ברקת: אם תשאל: מה אם השותף יכריז ♥3, אענה: 

 .Pass 3 אוNT, 3♠ למה להיות פסימי? אולי הוא יכריז
עם 14  להכריז  חייב  אבל  זה,  את  שונא  אני  לנגי:  אסף 
נקודות שעובדות ועם קוצר ב-♦. לעומת זאת, איני רוצה 
להכריז ♣4 – הכרזה זו סוגרת את המכרז ואינה משאירה 

אופציה למשחק מלא במייג'ור.
יוסי אנגל: יד בעייתית ללא פתרון של בית ספר. על פי 
ניסיוני Pass יוביל לבוטום או לתוצאה גרועה, לכן חובה 

להכריז.
יוסי רול: מכל האופציות Dbl נראה לי הרע במיעוטו.

ישראל ידלין: עוצם את העיניים ומכפיל.

♣4 (62% מהמומחים)
מתאר  אינו   Dbl שיש,  מה  את  מכריז  הרבסט:  אופיר 
של  תשובה  לאחר  בבעיה  אותי  ומשאיר  היד  את  היטב 

♥3 או ♥4.
אלדד גינוסר: אין לי ברירות רבות.

אמיר לוין: האם ישנה חלופה אחרת? אגב, זוגות בכירים 
מראה  זו  שהכרזה  מסכמים  האיטלקים)  (למשל  רבים 

באחת  רביעייה  לכך  ונוסף  המוכרזת  המינור  סדרת  את 
מסדרות המייג'ור. כאן זה עובד נהדר.

יניב זק: בעיה נפוצה. מקובל לשחק אחת משתי השיטות 
הבאות: (א) ♣4 מתאר ♣ + מייג'ור; (ב) Dbl ואחריו ♣4 
ההכרזה  מיוחדת  שיטה  בהיעדר  חזק.   Dbl מפגין  אינו 

הטבעית (שאינה אידיאלית) היא ♣4.  
 Pass-ו ב-♥  הקוצר  בגלל  אפשרי  אינו   Dbl פכטמן:  רון 
אינו אפשרי מכיוון שאם אני כבר מקבל יד כה טובה, אז 

 .Pass לא אכריז

Pass (5% מהמומחים)
יובל ינר: תחושתי היא שזהו הסיכוי הטוב ביותר לתוצאה 

חיובית. 

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

South
♠
♥
♦
♣

A8754
T6
Q5
KJ65

West North East South
1♥ Pass 1♠

Pass 3♦ Pass 3NT
Pass 4♥ Pass ?

4♠ = 10  Pass = 8  4NT = 1

דורון: יד זו נלקחה מתוך משחק קבוצות ב-BBO ב-12 
ליוני. החזיק אותה האמריקאי צ'רלס וויד. בשני השולחנות 

הוכרז ובוצע ♥6.

♠4 (65% מהמומחים)
אופיר הרבסט: גם אני החזקתי את היד... שותפי הראה 

בהכרזתו יד מפלצתית, וידי שווה המשך.
אילן הרבסט:  Cuebid. ייתכן סלם מול יד מתאימה. 

ההכרזה  בסיבוב  רצינית  שגיאה  עשיתי  בראל:  מיכאל 
הקודם. (דורון: להזכירך מיכאל, זה לא היית אתה, אלא 
מאד.  גרוע  היה   3NT  .3♥ להכריז  צריך  הייתי  צ'רלס.) 

שהצליח הקוראים ראשון אתה הכבוד! כל רוזנטל אבי

לדורון ידלין

רביעייה לכך ונוסף המוכרזת
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עכשיו אכריז ♠4, אבל לא נראה לי שאוכל להציל את היד 
לאחר ששגיתי בהכרזה הקודמת. 

Pass (93% מהמומחים)
הקלפים  את  יביא  השותף  שאם  כנראה  ברקת:  אילן 

הנכונים, סלם יהיה תלוי בעקיפה. 
מהידיים  חלק  עם  סלם  שייתכן  כמובן  גינוסר:  אלדד 
האפשריות של השותף, אך גם הסיכוי שניפול ב-♥5 אינו 
זניח. מתוך 10 הנקודות שבידי, 8 הן בסדרות שהשותף לא 

הכריז. אין זה בריא להזמין לסלם עם תמיכה מינימלית.
אמיר לוין: כך הייתי מכריז בשולחן. ייתכן שסלם קטן יצליח 
(אחרי הכול הצגת יד זו כבעיה ), אבל.... עדיין זה נראה 

לי ממש long shot. אזכיר גם שהשותף לא פתח ♣2.
אסף לנגי: אם הכרזתי 3NT, אז מה השתנה עכשיו? יש 

לי שתי נקודות בסדרות של השותף .
בני ליבסטר: חולמים על סלם? גבולי מאוד. אם לשותף 
מדי!   גבוה  להיות  עלול   5♥ אז   ,Qx/AKQxxx/AKJ/xx
אז   ,x/AKQxxx/AKx/Q10x לשותף  אם  זאת,  לעומת 

.Pass הסלם כמעט מטייל. בכל זאת אכריז
יניב זק: תגיד לאותו שחקן שמכריזים ♥3 עם 2 קלפים 

לאחר Jump Shift של השותף.
 ,♦Q-ו ♠A רון פכטמן: יש ידיים שעושות סלם. אמנם יש לי

אבל אני עוצר.

4NT (5% מהמומחים)
ארז צדיק: מצפה לשמוע ♣5 (3 קלפי מפתח מתוך 5), 
אין  לשותף  ואם  בשליט,  המלכה  על  לברר  אפשר  ואז 

אותה, אז אסתפק כנראה ב-♥5.
דורון: הייתי מעביר את יוזמת ה-4NT לשותף.

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

South
♠
♥
♦
♣

5
AQJ76
AQ82
JT6

West North East South
1♣ Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 3♦
Pass 3♠ Pass ?

4♦ = 10  4♥ = 6  4NT = 5  3NT = 3
עוד יד מתוך אותו משחק קבוצות ב-BBO. החזיק אותה 
ג'ימי קיין (jec). בשולחן שלי נעצרו במשחק מלא. בשולחן 
השני האחים הרבסט הכריזו סלם. ידו של השותף הייתה 
אף  אבל  מעולה,  הסלם  לפיכך   Axx/xxxx/Kx/AKxx,

עקיפה לא "ישבה" וניתן לבצע רק 11 לקיחות. עם זאת, 
היריבים  את  וכישף  אחרת  חשב  "הקוסם"  הרבסט  אילן 

בדרך ל-12 לקיחות.

♦4 (25% מהמומחים)
במחשבה  אבל   ,3NT הכרזתי  בשולחן  הרבסט:  אילן 
אני  ולכן  טבעית,  כהכרזה  זאת   לפרש  אולי  ניתן  שנייה 
מכריז ♦4. על ♥4 אכריז Pass. אני מקווה שהשותף ייקח 

פיקוד עם יד של קונטרולים.
עם  השותף  של  הידיים  ברוב  גבולית.  יד  גינוסר:  אלדד 
A♠  ומקסימום של 13-14 נק', הסלם יהיה תלוי בעקיפה. 
(שזה  עקיפות  משתי  באחת  תלוי  יהיה  הסלם  לעתים 

מעולה). זהו המהלך האחרון שלי לסלם.

אז כנראה   ,Cuebid הכריז השותף  אם  טל:  ונגה  דנה 
שיש לו מקסימום מוחלט יחסית להכרזותיו הקודמות. אנו 

עושות מהלך נוסף.
יובל ינר: הכדור עובר בחזרה לשותף.

כדי  מושלמת  כמעט  ליד  משותפי  זקוק  אני  רול:  יוסי 
בקלאב.  מעקיפה  יותר  טובים  יהיו  הסלם  ביצוע  שסיכויי 
מעבר  בעצמי  אכריז  לא  אבל  קטן,  ניסיון  עוד  עושה  אני 

למשחק מלא.
בטוח  הייתי  לו  לסלם.  בדרך  כנראה  אני  בראל:  מיכאל 
כי  טבעי  שאינו   3NT מכריז  הייתי  זאת,  יבין  שהשותף 
  Cuebid-כבר מצאנו התאמה ב-♥. הכרזה זו ממתינה ל

ב-♣.

♥4 (22% מהמומחים)
אילן ברקת: כוח ב-♠ אינו מועיל מול סינגלטון. אני עוצר. 
אסף לנגי: לא ברור לי מדוע הכרזתי ♦3 ולא ♥4 מייד? 

צריך המון מהשותף כדי לבצע סלם.
יהיה  סלם  לשותפי  שציירתי  הידיים  ברוב  צדיק:  ארז 

במקרה הטוב תלוי בעקיפה.
רון פכטמן: הכוח שהשותף מפגין ב-♠ אינו מעודד. כדי 
לבצע סלם כעת נדרשים מהשותף A ,♠A♣ ושני מלכים 
אדומים (או קלף בודד ב-♦), וזה יותר מדי לבקש ממנו. 
מדיי  רבות  ידיים  קיימות  לסלם,  ניסיון  כעת  אעשה  אם 
שהשותף יקבל עמן את ההזמנה, ועדיין הסלם יהיה גרוע 

מאוד.

4NT (71% מהמומחים)
.4NT יוסי אנגל: אני אוהב פשטות, לכן אבחר בהכרזה

מלא  למשחק  ההזמנה  את  קיבל  השותף  לירן:  ינון 
מפסידים  משני  לחשוש  אין  מ-♥4.  יותר  חזקה  והכרזתו 

מהירים ב-♣, לפיכך Cuebid מיותר כאן.
ישראל ידלין: לשותף יד טובה, שכן לא הכריז ♥3 וגם לא 
♥4, וזאת אף על פי שחסרים לו כל המכובדים שיש לי ב-♥. 
מכאן אני מסיק שאין סכנה של שני מפסידים מהירים ב-♣. 

מעניין אותי בהחלט בכמה קלפי מפתח אוחז שותפי.
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3NT (9% מהמומחים)
אופיר הרבסט: יש סיכוי קטן לסלם אם לשותף הקלפים 
המתאימים. עליי להראות שידי טובה ושההכרזה הקודמת 
הכרזתו  לאחר  בלבד.  מלא  למשחק  הזמנה  הייתה  לא 
הבאה של השותף אכריז ♥4, והשותף יידע שיש לי הזמנה 

חלשה לסלם.
אמיר לוין: תחושתי היא שהכרזה זו לא תזכה לרוב אצל 
מדובר  שאין  כמובן  הנכונה.  היא  לדעתי  אבל  המומחים, 
כאן בהכרזה טבעית, אלא בהכרזה המראה רצון קל להגיע 
 (Cuebid)  4♣ לאחר .Cuebid לסלם ומבקשת מהשותף

של השותף אכריז ♦4 ונמשיך משם.

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

South
♠
♥
♦
♣

J5
AK943
Q4
AQT3

West North East South
Pass Pass 1♥

1♠ 1NT 2♠ ?

Dbl = 10  2NT = 7  Pass = 3  3NT = 3  3♣ = 1

 .BBO-דורון: זו יד שאני החזקתי באותו משחק קבוצות ב
הכריז  קרות",  "רגליים  קיבל  שותפי  אבל   ,Dbl הכרזתי 
משהו ופספסנו כמה מאות. מה קרה, אודי?  לאן נעלם 

ה-Bird law שאימצת לאחרונה?

Dbl (65% מהמומחים)
אודי פרידלנדר: מציע עונשין ומראה יד טובה (יש אפשרות 

לתוכי בוגר).
שהשותף  גם  ומוכן  עודפים  ערכים  מראה  ברקת:  אילן 

ישאיר לעונשין אם הם התחצפו.
רבות....  נקודות  נוחה,  לא  הכרזה  קלאסי.  לוין:  אמיר 
אהיה  להשאיר,  יחליט  אם  לשותף.  ההחלטה  את  מעביר 

מרוצה מאחר שידי מצוינת להגנה.
אסף לנגי: אין לי מושג מה לעשות, אבל נראה לי שחוזה 
3NT יהיה כמעט חסר סיכוי, ולכן אני משאיר את ההחלטה 
עם  מאוזנת  חצי  יד  מראה   Dbl-ש סבור  אני  לשותף. 

17-15 נקודות ללא הכרזה נוחה.
ארז צדיק: ייתכן שאנו מבצעים 3NT, אבל איכשהו זה לא 
נראה לי. אני לוקח את מה שאפשר לקחת כרגע, ועדיין זה 

יכול להיגמר ב-500.
דרור פדון: מראה נקודות. ברור שיש להם התאמה של 8 

קלפים, ולכן ה-Dbl איננו מעניש טהור. השותף יוכל להחליט 
.3NT/2NT או להכריז Dbl-מה נכון, להשאיר את ה

יובל ינר: אמנם המשחק איננו טופ-בוטום, אבל עדיין אי-
אפשר לתת למתנגדים "לגנוב" אותנו בגובה כה נמוך. אם 
אני זוכר נכון, השותף הכריז בפועל ♦3, אך אין זה משנה 

 .את תשובתי
תראה   3 בגובה  סדרה  הכרזת  נקודות.  מראה  זק:  יניב 
ערכים עודפים, אך לא תהיה מחייבת (בעיקר 5-5). הכרזת  
 ,Dbl ולאחריה סדרה תהיה מחייבת. כאן אכריז כעת Dbl
ולאחר מכן Pass על הכרזה כלשהי מצד שותפי. (עם 9  

נקודות עליו לדעת להכריז משחק מלא.)
בין  החוזה  את  להפיל  ומצפה  מכפיל  אני  ידלין:  ישראל 
פעם אחת לשלוש פעמים. למתנגדים התאמה 5-3 בלבד, 
ב-♥)  (כנראה  ההובלה  היותר,  לכל   ♥ קלפי  שני  לשותפי 
כמו  כמעט  מרגיש  ב-♠  שלי  הנסיך  ואפילו  עליי,  אהובה 

מלך. יותר מדיי סיבות טובות ל-Dbl אחד קטן.
 .לילו פופלילוב: אני מראה נקודות ומקווה לזכות בנקודות

רון פכטמן: ההכרזה הגמישה ביותר - מראה כוח מעבר לפתיחה, 
ואם יחליט השותף להעניש - מה טוב. אם לא - שיכריז.

2NT (22% מהמומחים)
אלדד גינוסר: כמובן שמדובר בהכרזה מזמינה. השותף 

יכריז 3NT עם 10-9 נק'. 
בני ליבסטר: טבעי ומזמין בתנאי שהשותפות לא סיכמה 

על Good-Bad 2NT במצב זה.
יוסי רול: נראה לי שזה בערך מה שיש לי.

ינון לירן: טבעי בשיטה ישראלית סטנדרטית. הכרזת  ♣3 
עלולה להוביל אותנו לחוזה גבוה מדיי. 

Pass (9% מהמומחים)
אילן הרבסט: כנראה שאין משחק מלא. ברור שהכרזת ♣3 
תהיה מוצלחת ביותר אם יש התאמה, אבל ייתכן בהחלט 

שחלוקת ידו של השותף היא 3253, ואז כדאי להגן.
את  לשאול  צריך  דרום  לדעתי.  מאוד  קשה  יד  אנגל:  יוסי 
עצמו: מהם הסיכויים לבצע משחק מלא? לדעתי הם נמוכים, 
לכן עדיף שלא לדחוף. אף על פי שיש לי 16 נקודות, ידי אינה 
כה חזקה ואינה מביאה לקיחות רבות. אני מעדיף להתגונן.

3NT (9% מהמומחים)
סיבה  רואה  ואיני  מקסימלית,  יד  לשותף  הרבסט:  אופיר 

לא לשחק משחק מלא.

♣3 (4% מהמומחים)
אורן לידור: מראה בדיוק את מה שיש לי. כנראה שלשותף 
שלושה קלפי ♠ טובים, ואין לו שלושה קלפי ♥. על כן יש סיכוי 

טוב שהוא מחזיק ♣, והוא יחליט על המשך ההכרזה. 
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תיקון שגיאה מחודש קודם: לישראל ידלין נוספו 4 נקודות.
ברכות ללילו פופלילוב, לאהוד פרידלנדר ולדרור פדון על פגיעה בול בכל התשובות. מיכאל בראל חזר להוביל.

מצטבר אוגוסט 4 3 2 1 שם
298 37 2NT 4♦ 4♠ Dbl מיכאל בראל
297 40 Dbl 4♦ 4♠ Dbl לילו פופלילוב
295 32 2NT 4♦ Pass 4♣ בני ליבסטר
290 33 Pass 4♦ 4♠ Dbl אילן הרבסט
287 36 Dbl 4♥ 4♠ Dbl מוטי גלברד
287 40 Dbl 4♦ 4♠ Dbl אהוד פרידלנדר
286 35 Dbl 4NT 4♠ Dbl ישראל ידלין
283 33 3NT 4♦ 4♠ Dbl דנה ונוגה טל
283 34 Dbl 4♥ Pass Dbl אילן ברקת
282 31 Dbl 4♥ Pass 4♣ רון פכטמן
282 32 2NT 4NT 4♠ Dbl ינון לירן
278 35 Dbl 4NT 4♠ Dbl רון שוורץ
278 31 3♣ 4♦ 4♠ Dbl אורן לידור
273 32 2NT 4♦ Pass 4♣ אלדד גינוסר
273 34 Dbl 4♥ Pass Dbl אסף לנגי
270 35 Dbl 4♦ Pass 4♣ יניב זק
268 35 2NT 4♦ Pass Dbl יוסי רול
267 40 Dbl 4♦ 4♠ Dbl דרור פדון
265 23 3NT 3NT 4♠ 4♣ אופיר הרבסט
262 26 Pass 4NT Pass Dbl יוסי אנגל
261 28 Dbl 3NT Pass 4♣ אמיר לוין
260 27 Dbl 4♥ 4NT Dbl ארז צדיק
260 31 Dbl 4♦ 4♠ Pass יובל ינר
אורח 40 Dbl 4♦ 4♠ Dbl אבי רוזנטל
אורח 33 Dbl 4NT Pass Dbl אברהם רייס

טבלת הציונים והדירוג

 “ “1 2 01 2 0 ”  ” 
     ,   “120  ”    

          ,

    .      .

    ,    

     ,  

         

 .

    ,   

    ,     ,

   ,   .

.   
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aug010.indd   19aug010.indd   19 8/10/2010   3:34:37 PM8/10/2010   3:34:37 PM



לשחקן המתקדם
20

בעיות הכרזה לירחון ספטמבר 2010

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

South
♠
♥
♦
♣

AKQ75
AT86432
-
7

West North East South
1♥

Pass 2♣ 2♦ 2♠
Pass 2NT Pass 3♠
Pass 4♥ Pass ?

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

South
♠
♥
♦
♣

AK6
A93
AQJ53
85

West North East South
1♦

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

(CBS) (1) צ'ק-בק סטיימן
(2) קונטרולים

ליוני.  ב-5   BBO-ב קבוצות  משחק  מתוך  לקוחה  זו  יד 
.(netfar) החזיק אותה דורון ידלין

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

South
♠
♥
♦
♣

95
-
A6
QT9876542

West North East South
1♠ 4♥ ?

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

South
♠
♥
♦
♣

T52
AKQ3
A74
AK8

West North East South
2NT

Pass 3♠(1) Pass ?

(1) מינור אחד (לפחות שישה קלפים) או שני מינורים 
(4 או 5 קלפים לפחות)

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.

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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הדרך אל הארד
נבחרת ישראל הפתוחה 

באליפות אירופה ה-50, אוסטנד 2010

יוסי אנגל

אליפות אירופה ה-50 לנבחרות נערכה השנה באוסטנד 
האוקיאנוס  לחוף  וחביבה  קטנה  נופש  עיר  (בלגיה), 
האטלנטי שבעבר שימשה נמל חשוב, אך ירדה מזוהרה. 
זק,  בראל-יניב  מיכאל  הזוגות:  את  כלל  נבחרתנו  הרכב 
גינוסר.  פכטמן-אלדד  רון  הרבסט,  הרבסט-אופיר  אילן 

הקפטן היה כותב שורות אלה.
לתנאים  לנו  דאגה  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות 
ומלון  נוחים  הגעה  סידורי  היתר  בין  שכללו  אופטימליים 
לאורי  תודתנו  נתונה  כך  ועל  המשחקים,  לאולם  צמוד 

גלבוע, לחנה שזיפי ולמיכאל בראל שסייע בכול.
38 הנבחרות המשתתפות חולקו לשני בתים שווים בכוחם 
הקודמות.  האליפויות  בשלוש  הנבחרות  הישגי  על-פי 
הראשונות   9 כאשר  ליגה,  בשיטת  התקיים  בית  כל 
עולות לגמר וגוררות עמן את תוצאותיהן נגד 8 העולות 

האחרות.
סיבוב 1 פורטוגל (ניצחון 14:16)

Board 8, Dealer W, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

8542
Q6543
965
A

 

♠
♥
♦
♣

A9
AT92
JT87
985

♠
♥
♦
♣

QT7
8
432
KQJT74

 ♠
♥
♦
♣

KJ63
KJ7
AKQ
632

 

West North East South
Pass Pass 3♣ Dbl

?

 3♣ שני השחקנים במזרח בחרו בהכרזת הפרעה של 
עם 6 קלפים במושב השלישי ,ודרום הכריז Dbl בשני 

השולחנות. 
פכטמן  לרון  ואפשר   3NT הפורטוגלי במערב הכריז 
מייג'ור).  לבחור  מהשותף  (מבקש   4♣ להכריז  (צפון) 
את  מצא  לא  מערב   .4♠ לחוזה  גינוסר  אלדד  הגיע  כך 
ההובלה המכשילה ב-A♥, ואלדד לא התקשה לבצע את 
החוזה לאחר שחתך שני ♣ בדומם ומסר למתנגדים שתי 
מיכאל  העדיף  השני  בשולחן  ב-♥.  ואחת  ב-♠  לקיחות 
נותר  צפון   .4♣ והכריז  בשותפו  לתמוך  (מערב)  בראל 
ללא הכרזת Cuebid והכריז בלית ברירה ♥4. חוזה זה 

.IMP 10-לא היה ניתן לביצוע, וישראל זכתה ב
סיבוב 2 בלגיה (ניצחון 12:18)

סיבוב 3 יוון (ניצחון 10:20)
Board 19, Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

7
J62
QT965
AQT7

 

♠
♥
♦
♣

JT6
8753
J
J9832

♠
♥
♦
♣

Q432
KT94
K7432
-

 ♠
♥
♦
♣

AK985
AQ
A8
K654

 

North South
אופיר אילן

2NT
3♠ 4♣
4♦ 4♥
5♣ 6♣

Pass
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בשולחן של האחים הרבסט בחר אילן לפתוח 2NT, אופיר 
השיב ♠3 (סטיימן לסדרות המינור) וההכרזה הסתיימה 
ב-♣6 – חוזה שאינו טוב. ישראל הייתה צפויה להפסד 
כבד, אולם אילן לא התייאש. מערב הוביל ב-J♠. אילן זכה 
ב-A ושיחק ♣ אל ה-Q בדומם. החלוקה הרעה בשליט 
 ♠ בהשלכת  הכרוז  את  להטעות  ניסה  מזרח  התגלתה. 
(שחור על שחור ), אולם לא העלה על דעתו שלכרוז 

יש חמישייה בסדרה זו!
עתה בא קלף המפתח – Q♦!! מזרח לא כיסה והמלכה 
מעכה את הנסיך של מערב. ♦ נוסף אל היד נחתך על-

ידי מערב, ששגה והמשיך ב-T♠. אילן זכה בידו, חתך ♠ 
(למתנגדים כבר לא נותרו קלפים מסדרה זו), עקף ב-♥ 
חזרה  לאחר   .♣A וגבה  T-ה אל  בשליט  עקף   ,Q-ה אל 
בידו  נותרו   K-ה עם  האחרון  השליט  והוצאת   ♥A-ב ליד 
ב-10  זכתה  וישראל  בוצע  החוזה  מנצחים.   ♠ קלפי  שני 

IMP לאחר שבשולחן השני הוכרז משחק מלא בלבד.
סיבוב 5 פולין (ניצחון 6:24)

Board 2, Dealer E, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

AJ
7642
Q94
JT73

 

♠
♥
♦
♣

QT765
Q
T875
K92

♠
♥
♦
♣

K8432
KJT853
-
84

 ♠
♥
♦
♣

9
A9
AKJ632
AQ65

 

West North East South
אופיר אילן

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

Pass 5♦ All Pass

של  הכפולה  ההתאמה  עקב  ביותר  מעניינת  זו  חלוקה 
מזרח- של  ההתאמה  מול  המינור  בסדרות  צפון-דרום 
מערב ב-♠. מצב הקלפים מאפשר לצפון לבצע חוזה של 
♣6 כל עוד יימנע מעקיפה ב-♣ שתאפשר למערב להעניק 
ההכרזה  הסתיימה  בפועל  זאת,  עם   .♦ חיתוך  לשותפו 

בגובה 5 בשני השולחנות. 
עם  ב-♥  חמישייה  תיארה  מזרח  של  הפתיחה  הכרזת 

סדרה צדדית נוספת. מערב השיב ♠2 בלבד מאחר שלא 
הפולני  שותפו.  של  השנייה  סדרתו  מהי  זה  בשלב  ידע 
ניסה לקנות את החוזה ב-♠4 ולבסוף ויתר ל-♦5 שבוצע 
בשולחן  פכטמן-גינוסר  ניצלו  זאת,  לעומת  קושי.  ללא 
השני את מצב הפגיעות והכריזו ♠5 שהוכפל, אך הוכשל 

בלקיחה אחת בלבד. 
ישראל זכתה כאן ב-IMP 11 בדרך לניצחון גבוה שנלקח 
בחשבון גם בבית הגמר. אף על פי כן הצליחה הנבחרת 

הפולנית החזקה לחלוף על פנינו ולסיים במקום השני.

סיבוב 6 מונקו (תיקו 15:15)

Board 17, Dealer N, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

T3
J986
AJ872
87

 

♠
♥
♦
♣

985
A752
K4
AQJ9

♠
♥
♦
♣

AKQJ7
3
Q95
K632

 ♠
♥
♦
♣

642
KQT4
T63
T54

 

North South
גינוסר פכטמן

1♠
2♣ 3♥
3♠ 4♣

4NT 5♠
6♣ Pass

במפגש זה הושגה תוצאה מאכזבת נגד נבחרת חלשה יחסית 
שהיטיבה לשחק נגדנו. בחלוקה המתוארת לעיל זכתה ישראל 
ב-IMP 12 לאחר שהזוג ממונקו שישב במזרח-מערב הסתפק 
בחוזה ♠4 עם 29 נקודות גבוהות (וביצע 12 לקיחות לאחר 
חיתוך ♦ בדומם), בעוד פכטמן-גינוסר היטיבו להכריז ל-♣6. 

הכרזת הספלינטר ♥3 של מזרח (שתיארה התאמה של 
4 קלפי ♣ עם בודד ב-♥) הייתה המפתח להצלחה. מערב 
"קבע את סדרת השליט" ל-♠ כדי לשאול לקלפי מפתח 
ולגלות אצל שותפו AKQ♠ ו-K♣, אך לבסוף הכריז את 

הסלם בהתאמה 4-4 במינור.
סיבוב 7 אסטוניה (הפסד 16:14)

מקום  על  ושמרה  התחרות  בתחילת  הפתיעה  אסטוניה 
לאחור.  נסוגה  הגמר  בשלב  אולם  הגבוהה,  בצמרת 

ממפגש זה נביא שתי ידיים מעניינות.
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Board 12, Dealer W, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QJ
QJT
AK9
AKJ86

 

♠
♥
♦
♣

A76543
6
J62
QT9

♠
♥
♦
♣

T987
7542
T854
7

 ♠
♥
♦
♣

K
AK983
Q73
5432

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:

West North East South
אופיר אילן

2♦ Dbl 3♥ Dbl
3♠ Dbl Pass 3NT

Pass 4NT Pass 5♥
Pass 5♠ Dbl 5NT
Pass 6♥ All Pass

המתנגדים  והפרעות  (מולטי)   2♦ מערב  פתיחת  למרות 
ב-A♠ והמשיך  מערב הוביל  הגיע הזוג הישראלי ל-♥6. 
ב-♠. הכרוז זכה ב-Q והוציא שליטים. לאחר מכן שיחק 
A♣ וסיים את סדרת ה-♦ עם המלכה בידו. אילן הרבסט 
בכל  קלפים   4 יש  שלמזרח  המתנגדים  מהכרזת  הסיק 
 4 שבידו  גילה  הוא  לכך  נוסף  המייג'ור,  מסדרות  אחת 
ב-♣  לעקוף  הנכונה  להחלטה  הכרוז  הגיע  כך   .♦ קלפי 

וביצע את הסלם.
מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
בראל זק
2♦ Pass 4♦ 4♥
4♠ 5♥ All Pass

.IMP 13-כאן נעצרו האסטונים ב-♥5 וישראל זכתה ב

Board 17, Dealer N, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

92
T4
QJ43
KQ853

 

♠
♥
♦
♣

87
AJ8653
652
JT

♠
♥
♦
♣

AK
K972
AKT987
2

 ♠
♥
♦
♣

QJT6543
Q
-
A9764

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:

West North East South
אופיר אילן
Pass 1♣ 4♠

Dbl Pass Pass Pass

ידע  שלא  מערב   .Precision שיטת  לפי  חזק  היה   1♣
על ההתאמה ב-♥ הכפיל. ההגנה זכתה בשלוש לקיחות 

בלבד – 590 לישראל.

מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
בראל זק

Pass 1♦ 4♠
Pass Pass Dbl Pass
5♥ Pass Pass Pass

כאן הכרזת ה-Dbl של מזרח הבטיחה אורך כלשהו ב-♥. 
מיכאל בראל הכריז ♥5 וביצע את החוזה בקלות. ישראל 

.IMP 14-זכתה ב-450 נקודות נוספות ובסך-הכול ב

סיבוב 8 אירלנד (ניצחון 10:20)
הבית,  את  והובילו  בסערה  האליפות  את  פתחו  האירים 
אולם ככל שנמשכה התחרות הם נחלשו, ולבסוף אף לא 
הם  כאשר  התקיים  נגדנו  המפגש  הגמר.  לבית  העפילו 

היו במקום השלישי.
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Board 12, Dealer W, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T62
AJT643
8
Q98

 

♠
♥
♦
♣

K84
Q952
K6
AKJ7

♠
♥
♦
♣

QJ53
-
AJ975
6432

 ♠
♥
♦
♣

A97
K87
QT432
T5

 

הראה  מכן  ולאחר   1NT מערב  פתח  השולחנות  בשני 
 .3NT היא הסופי  החוזה  לסטיימן.  בתשובה   ♥ קלפי   4
האירי בצפון בחר בהובלה של 8♣. אלדד גינוסר (מערב) 
זכה ב-J♣ ושיחק ♠. דרום זכה ב-A והחליט להחזיר ♣ 
לשותפו. אלדד זכה בתשע לקיחות: שלוש ב-♠, שתיים 

ב-♠ וארבע ב-♣.
לעומתו בחר אופיר הרבסט שישב בצפון בחדר הפתוח 
להוביל ב-3♥. אילן זכה ב-K והמשיך ב-8♥ אל ה-9 של 
הכרוז וה-T של צפון. כמובן שאופיר ידע שלכרוז עוד שני 
קלפי ♥ ולכן לא המשיך בסדרה. כאשר אילן זכה בהובלה 
שוב עם A♠ הוא המשיך ב-♥ שלישי וההגנה זכתה בשבע 

לקיחות – IMP 11 לישראל.

סיבוב 9 ספרד (תיקו 15:15)
הקבוצה הספרדית דורגה במרכז הטבלה והיוותה יריב 

מסוכן לכל קבוצה.
Board 11, Dealer S, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

3
QT743
K96
QT94

 

♠
♥
♦
♣

JT986
65
2
AJ873

♠
♥
♦
♣

AKQ
AK92
AQJ54
6

 ♠
♥
♦
♣

7542
J8
T873
K52

 

מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
בראל זק

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

את  ביצע  ומיכאל  ל-♠6  להכריז  היטיב  הישראלי  הזוג 
לקיחות  ארבע  גבה  הוא   – ב-3♥  הובלה  לאחר  החוזה 
צדדיות מיד והמשיך בשמונה לקיחות בשליטים באמצעות 

חיתוך צולב.

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
פ. גודד פכטמן ג. גודד גינוסר

Pass
Pass 2♥ Dbl Pass

4♠ Pass 4NT Pass
5♣ Pass 7♠! All Pass

מזרח-מערב בני משפחת גודד, האב פדריקו והבן גונזלו 
הכריזו באגרסיביות לסלם גדול. החוזה מטורף, אך המזל 
היה עם הספרדים. פכטמן הוביל בשליט (הובלה יחידה 
שיוצרת בעיה לכרוז – אחרת אפשר לעקוף ב-♦ ולהמשיך 
 ,A-ה אל   ♣ שיחק  בשליט,  זכה  פדריקו  צולב).  בחיתוך 
עקף אל ה-J♦ והמשיך ב-A♦ ובחיתוך ♦. בשלב זה נפל 
K♦ מצפון. הכרוז המשיך ב-AK♥ ולאחר מכן ב-J♦ (צפון 
אינו יכול לחתוך!!) וב-♦ נוסף. אלדד גינוסר חתך בדרום, 
אך הכרוז חתך מעליו והשיג את יתרת הלקיחות בחיתוך 

.IMP 11 צולב. כך זכו הספרדים ברווח של
נבחרת ישראל איזנה את התוצאה בחלוקה הבאה:

Board 19, Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

9854
Q973
Q6
532

 

♠
♥
♦
♣

73
T864
T87542
8

♠
♥
♦
♣

AQ2
AK
AK93
AQ64

 ♠
♥
♦
♣

KJT6
J52
J
KJT87
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West North East South
בראל זק

Pass
Pass Pass 2♣ Dbl
Pass 3♣ Pass Pass

3♦ Pass 6♦ All Pass

אילו הייתם אומרים למיכאל בראל כאשר הרים את קלפיו 
מתקשה  היה  הוא  סלם,  של  בחוזה  הכרוז  יהיה  שהוא 
להאמין... לאחר פתיחת ♣2 שתק הזוג הישראלי במשך 
ב-♣.  התאמה  להראות  למתנגדים  ואפשר  אחד  סיבוב 
ורק  תועלת  שום  להם  הביאה  לא  צפון-דרום  התערבות 
מסרה מידע למתנגדים. יניב זק ידע ששותפו קצר ב-♣ 
שסדרת  לאחר  בנקל  בוצע  החוזה   .6♦ בביטחון  והכריז 
השליט התחלקה 2-1 ושני מפסידים ב-♥ נחתכו בדומם. 
הזוג הספרדי בחדר הסגור הסתפק הפעם ב-3NT, וכך 

.IMP 12-זכתה ישראל בחזרה ב
סיבוב 10 רוסיה (הפסד 20:9 – לרוסים הופחתה נקודה 

עקב איחור)
רוסיה פתחה את האליפות ברגל שמאל ונמצאה בתחתית. 
לצערנו הם היו בקו עליה בעת המפגש נגדנו, ולבסוף אף 
  נגדנו.  הניצחון  את  לשם  וגררו  הגמר  לבית  העפילו 

התחלת המפגש בישרה דווקא טובות לישראל...

Board 1, Dealer N, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

J7632
86
6
Q9432

 

♠
♥
♦
♣

KT954
9753
3
K75

♠
♥
♦
♣

8
KT42
JT52
AT86

 ♠
♥
♦
♣

AQ
AQJ
AKQ9874
J

 

הפתוח  בחדר  הכריזו  (צפון-דרום)  הרבסט  האחים 
את  הגביה   ,Q-ב זכה  אילן  ב-♠.  הוביל  מערב   .3NT-ל

סדרת ה-♦ וסיים עם 10 לקיחות.
בחדר הסגור הגיע הזוג הרוסי לחוזה של ♦5. לכרוז לא 
היו כניסות לדומם כדי לבצע עקיפות. אלדד ורון במזרח-

.IMP 10 מערב זכו ב-3 לקיחות שהעניקו לנבחרתנו

(המשך יבוא)

    55*  *  
Club hotel casino loutraki

  7
11.10.2010 - 4.10.2010

‘     
    –   2 

  ,     1039 
     30 

 ,     2 ,    :  
.     ,  ,‘  

!   

  ‘  ‘
:   

054-7354239  
054-8083015   

054-4871336  

  15 
,

!!!  
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בחודשים  נערכה  טופ-בוטום  לזוגות  ישראל  אליפות 
גמר  חצי  מחוזיות,  מוקדמות  שלבים:  בשלושה  יוני-יולי 
וגמר. לתחרות גמר א' שנערכה בשבת 10 ביולי העפילו 
רבים  בכירים  שחקנים  עם  חזק  היה  ההרכב  זוגות.   28

ששאפו לצרף לרקורד שלהם תואר נוסף.
מקדמה  שימשו  קודם  יום  שנערך  הגמר  חצי  תוצאות 
לשלב הגמר. המובילים היו מוטי גלברד (שזה עתה חזר 
מאליפות אירופה לסניורים) ושותפו דורון ידלין. החלוקה 
הבאה שוחקה בסיבוב הראשון של הגמר. המתנגדים היו 

אלופי השנה שעברה אהוד פרידלנדר-אסף לנגי.

Dealer S, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

7
JT875
AQ
AQ953

 

♠
♥
♦
♣

KQJ6
9
J632
JT64

♠
♥
♦
♣

AT4
Q6
K9854
K72

 ♠
♥
♦
♣

98532
AK432
T7
8

 

West North East South
ד. ידלין לנגי גלברד פרידלנדר

Pass
Pass 1♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

לאחר הכרזה פשוטה היה על מוטי גלברד לבחור בהובלת 
שחקנים רבים  הפתיחה כאשר אף סדרה אינה קורצת. 
נוהגים במצבים כאלה להוביל בסדרתם הארוכה, אולם 
אלה.  במצבים  רצויות  אינן   K-לדעתי הובלות מתחת ל
שלפי  נכון  העריך  הוא  ב-6♥!  ובחר  כך  חשב  מוטי  גם 
 ♥Q-ש הסיכוי  ולכן  שליטים  כ-10  למתנגדים  ההכרזה 
בקלף  להוביל  שיש  (כמובן  מאוד.  נמוך  בלקיחה  תזכה 

נמוך ולא ב-Q למקרה שיש לשותף K בודד.)
הכרוז ראה 11 לקיחות כמעט ודאיות וחיפש את הדרך 
הטובה ביותר להגיע ל-12. הרעיון היה לפתח את סדרת 
את  לפתח  ובמקביל  בדומם  חיתוכים   3 באמצעות  ה-♣ 

ה-♠ בדומם כדי להשליך לבסוף ♦. לשם כך צריך לחתוך ♠ 
קודם כדי שבסוף המשחק תהיה כניסה ל-♠  שהוגבה.

דורון  השנייה.  בלקיחה   ♠ מיד  ושיחק   ♥A-ב זכה  אסף 
ידלין במערב שיחק K♠ והיטיב להמשיך ♦. בכך נכפתה 
על הכרוז החלטה בשלב מוקדם. אם ישחק A♦, יעבור 
בלי  להישאר  עלול  הוא   ♠ לחתוך  ויתחיל   ♥K-ב לדומם 
כניסה ל-♣ החמישי אם K♣ לא ייפול בסיבוב השלישי. 
יותר  נמוך    ♣Kxx מחזיק  המתנגדים  שאחד  הסיכוי 
מ-50%, ולכן החליט אסף לנסות בכל זאת את העקיפה 
הייתה  אחרת  הגנה  כל  לקיחות.   11 עם  וסיים  ב-♦ 
אחת  בלקיחה  ההפרש  לקיחות.   12 לבצע  עליו  מקלה 
זו  גבוהה.  ברמה  טופ-בוטום  בתחרות  מאוד  משמעותי 
הייתה התחלה מצוינת לזוג המוביל. תוצאה טובה נוספת 

הושגה בחלוקה הבאה מהסיבוב השני.

Dealer E, Vul Both
 ♠
♥
♦
♣

J9754
A
KQ96
985

 

♠
♥
♦
♣

T86
QT84
J83
KJ2

♠
♥
♦
♣

K32
J52
A752
Q63

 ♠
♥
♦
♣

AQ
K9763
T4
AT74

 

North South
ד. ידלין גלברד

1♥
1♠ 2♣

2NT 3NT
Pass

והוא בחר  הכרזתו של צפון בסיבוב השני אינה נוחה, 
של  החלטתו  סבירה.  חלופה  היעדר  מפאת   2NT-ב
דרום להעלות למשחק מלא נראית אופטימית, אבל מוטי 
החוזה  שבידו.  והתשיעית  העשיריות  שתי  על  הסתמך 
הסופי אכן מוגזם, אך התברר כי משימת ההגנה הייתה 

קשה מדי לזוג שישב במזרח-מערב.

אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום
רם סופר

עם�דניאלה�ורותי
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מזרח הוביל בסדרה שלא הוכרזה 2♦, מערב שיחק נכון 
8♦ וה-9 של הכרוז זכה. דורון זכה ב-A♠ וגם ב-Q♠ (מזרח 
 .♣K-ועבר ל-♣ נמוך. מערב זכה ב (K-עיכב בצדק את ה
ההגנה החזקה ביותר הייתה להמשיך ב-♥ וליצור נתק בין 
הכרוז  מערב  של  מבטו  מנקודת  אבל  והדומם,  הכרוז  ידי 
עלול להחזיק יד כמו Kxxxx, A, Q9xx, Qxx ואז יהיו לו 
ההמשך  ה-♦.  סדרת  מיידית  תותקף  לא  אם  לקיחות   11
היה K ,♦J♦ ומזרח זכה ב-A♦. עתה הגיע תורו של מזרח 
לשגות, והוא חזר ב-5♦ שבו זכה הכרוז עם ה-6♦. דורון 
עוד  השיג  ולבסוף  למתנגדים   ♣ מסר   ,♥A-וב  ♦Q-ב זכה 
ב-♦  שלוש  לקיחות:  תשע  והשלים  ב-♣  לקיחות  שתי 

ושתיים בכל סדרה אחרת. 
לאחר סיבוב זה עדיין הובילו מוטי ודורון, אולם בסיבוב האחרון 

הם נחלשו במקצת, ולבסוף נאלצו להסתפק בסגנות.
במקום השלישי בתחרות זכה הזוג יניב זק-אפרת אורן. 
לקראת סיום התחרות הפגין יניב זק קריאת קלפים מעולה 

על אף ניסיון הטעייה של יריבו המנוסה.

Dealer E, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

JT8
QT5
AKT532
K

 

♠
♥
♦
♣

A754
K962
QJ6
AQ

♠
♥
♦
♣

KQ962
J3
984
874

 ♠
♥
♦
♣

3
A874
7
JT96532

 

West North East South
זק י. ידלין אורן קונפינו

Pass Pass
1NT 2♣ 2♥ Pass
2♠ Pass Pass Pass

הכרזת צפון ♣2 תיארה יד עם סדרה אחת ארוכה לפי 
Cappeletti, והכרזת מזרח ♥2 הייתה טרנספר.  שיטת 
יש הנוהגים במצב זה לקפוץ לגובה 3 עם כל התאמה של 
4 קלפים ב-♠, אבל יניב זק שאף קודם כול לתוצאה חיובית 

והסתפק ב-♠2.
ישראל ידלין בצפון הוביל ב-AK♦ ובטרם נתן לשותפו 
חיתוך תיאר בדמיונו את חלוקת סדרת ה-♥ וניסה להטעות 
את הכרוז. ישראל שיחק בלקיחה השלישית T♦ המאותת 
כביכול על A♥ ושותפו חתך והמשיך ב-4♥, אולם הכרוז 

החליט לשחק בדיוק באותה צורה שהיה משחק אילו היה 
פותח את סדרת ה-♥ בעצמו ולא להתפתות אחר הסיכוי 
הנוסף שאולי העניקה לו ההגנה .יניב זכה ב-K♥, הוציא 
דרום,  של   A-אל ה שלושה סיבובי שליטים והמשיך ב-♥ 

.♣J ששיחק
ידע  יניב  ידועה.  כולה  החלוקה  הייתה  כבר  זה  בשלב 
שלדרום שני סינגלטונים עם חלוקה 7-4-1-1. עכשיו הוא 
 Axxx x זכר את ההכרזה והבין שאילו ידו של דרום הייתה
הפחות  לכל  או   3♣ פותח  היה  לבטח  אזי   KJTxxxx  x
הפתוחה  ישראל  נבחרת  חבר  השני.  בסיבוב   3♣ מכריז 
 K-ה את  והפיל   ♣A שיחק שלו,  הקלפים  לקריאת  האמין 

הבודד של צפון בדרך לתוצאה מעולה של 140+.
בחלוקה הבאה הצטיינה אפרת אורן שהובילה את ההכרזה 

לסלם גדול מעולה.
Dealer S, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

K
AK976
QJ8542
J

♠
♥
♦
♣

AQ985
8
AK6
A765

North South
אורן זק

1♠
2♦ 3♣
3♥ 4♦

4NT 5♦
7♦ Pass

הראשון!  בסיבוב  הייתה  צפון  של  המפתח  הכרזת 
בשולחנות רבים החליטו השחקנים בצפון "משיקולי טופ-
של  אפשרית  התאמה  לאבד  לא  כדי   2♥ להשיב  בוטום" 
רק  לצפון  נותר  דרום  של  מצדו   3♣ ולאחר  במייג'ור,   5-3

להכריז 3NT שברוב המקרים סיים את ההכרזה.
ארוכה  "סדרה   – בסיסי  בברידג'  לדבוק  החליטה  אפרת 
תחילה" ובחרה ב-♦2. דרום הכריז ♣3 (המתאר 16+ נק') 
קלפים.   4 של  התאמה  מתאר   3♦ שיטתם  שלפי  מאחר 
הכרזת ♥3 של צפון הייתה "סדרה רביעית" ובקשת עוצר 
יידע  צפון  אז   3NT דרום יכריז  אם  זו. (למעשה,  בסדרה 

על התאמה ב-♥.)
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לאחר שיניב הכריז ♦4 נתגלתה חלוקת היד שלו. אפרת 
שאלה לקלפי מפתח (4NT) וגילתה לשמחתה שכל קלפי 
 7♦ היה  הסופי  החוזה  שותפה.  אצל  החסרים  המפתח 
שבוצע בקלות. (גם ב-NT בוצעו 13 לקיחות היות שמערב 

החזיק JT6♠, אולם ברור כי 7NT הוא חוזה גרוע.)
אורנשטיין-סמו  איתן  בתחרות:  המנצח  לזוג  הגענו 
הילוך  הגבירו  הם  פושרת  התחלה  לאחר  מוסקוביץ'. 
בסיבוב השני של הגמר. המפגש הישיר עם המובילים היה 

בעל חשיבות מכרעת.
Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

4
T8
K9754
AJ643

 

♠
♥
♦
♣

AKJT852
64
6
987

♠
♥
♦
♣

93
AKQ92
AQ3
K52

 ♠
♥
♦
♣

Q76
J753
JT82
QT

 

West North East South
גלברד מוסקוביץ‘ ד. ידלין אורנשטיין

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

Pass Pass

לחכמה  ”סייג  לפעמים  ידו זו ממחישה שגם בברידג‘ 
ושחקנים רבים  לצפון 5-5 בסדרות המינור,  - שתיקה". 
(כולל בכירים) לא עמדו בפיתוי להתערב בהכרזה כגון 
2NT. נוסף על הסכנה של עונש כבד במצב פגיע (סדרותיו 
מדליפה  זו  הכרזה  סולידיות),  מלהיות  רחוקות  צפון  של 
שצפון- הסיכוי  כאשר  החלוקה  על  חיוני  מידע  למתנגדים 

דרום יזכו בחוזה אינו גבוה.
לאחר שדורון הראה 18-19 נק' החליט מוטי לשאול לאסים 
והכריז סלם ♠6. שותפו החליט לתקן ל-6NT הן משיקולי 
טופ-בוטום והן כדי לקבל הובלה אל המזלגות שלו בסדרות 
בסדרת  המצב  בניחוש  תלוי  היה  שהכול  כמובן  המינור. 
ה-♠. בשולחנות שבהם התערב צפון בהכרזה ניחש הכרוז 
נכון לעקוף וביצע 12 לקיחות, אולם בשולחן זה צפון ידע 
עם   ♠AK הסיכויים תורת  לפי  שיחק  ידלין  דורון  לשתוק. 

9 קלפים בסדרה, אך לאחר ש-Q♠ לא הופיעה הוא נפל 
בחוזה לא פחות מ-5 פעמים. תוצאה זו הייתה כמובן "טופ" 
לזוג אורנשטיין-מוסקוביץ' והיא העלתה אותם למקום השני 

במרחק קטן מהמובילים לפני הסיבוב האחרון.
בסיבוב האחרון הם היו בלתי ניתנים לעצירה וצברו קרוב 
הראשון  המקום  את  להם  הבטיחה  זו  תוצאה  ל-68%. 
בתחרות כולה בהפרש ניכר. הנה אלופי הארץ החדשים 

בהכרזה נאה של סלם שהוחמץ על-ידי זוגות רבים. 

Dealer W, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A
AQ63
AK984
T52

♠
♥
♦
♣

K87432
K
QT753
4

North South
מוסקוביץ' אורנשטיין

1♦ 1♠
2♥ 2♠
3♦ 4NT
5♦ 6♦

Pass
רוורס  בהכרזת  השתמש  (צפון)  שמוסקוביץ‘  ברגע 
הוא  שסלם  אורנשטיין  הבין  ב-♦  התאמה 5-5  והתגלתה 
מינימלית  יד  לצפון  אכן,  בלבד.  מפתח  קלפי  של  עניין 
(למעט  חלוקה  כל  נגד  ודאי  חוזה   6♦ ועדיין  להכרזתו, 
איתן  זאת,  עם  בהובלה).   ♠ או   ♥ של  סביר  בלתי  חיתוך 
ומתארת 5+   Forcing שהיא)  2♠ בהכרזת  תחילה  בחר 
זה  במקרה   .♠ קלפי   3 לשותפו  אם  לגלות  כדי   (♠ קלפי 
בטופ- ולכן  זהה  כנראה  יהיה  וב-♠  ב-♦  הלקיחות  מספר 
(במקרים   3♦ הכריז  שצפון  לאחר  ב-♠.  לשחק  יש  בוטום 
אלה חזרת הפותח לסדרתו הראשונה היא "ברירת מחדל" 
בהיעדר אפשרות אחרת ואינה מתארת בהכרח 6 קלפים.) 
קפץ דרום ל-4NT. זוהי שאלה לקלפי מפתח עם הסכמה 
 5♦ התשובה  כשליט.  שהוכרזה  האחרונה  הסדרה  על 
הראתה 1 או 4 קלפי מפתח (כולל K♦), וזה מה שדרום 
הוביל  מזרח  ב-♦6.  ההכרזה  את  לסיים  כדי  צריך  היה 

ב-A♣, וזו הייתה הלקיחה היחידה של ההגנה.
שהשתתפו  האחרים  הזוגות  לכל  וגם  למנצחים  ברכותינו 
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ותרמו לסופשבוע יפה של ברידג'. יש לציין עוד כמה זוגות 
שהצטיינו אף הם, אך המזל לא שיחק להם ועקב שברירי 
אהוד  אלופי 2009  הזוכים:  לרשימת  מחוץ  סיימו  אחוזים 
הזוג  הרביעי,  במקום  הסתפקו  לנגי  פרידלנדר-אסף 

המפתיע חיים טמס-יובל שחר סיים במקום החמישי והזוג 
אופיר-רון  גלעד  בעבר  פעמים  מספר  זו  באליפות  שזכה 

פכטמן סיים הפעם במקום השישי.

זוכי המקומות 2-1 באליפות "טופ-בוטום": (מימין) מוטי גלברד, איתן אורנשטיין, סמו מוסקוביץ' ודורון ידלין.

2010  03    

   
(208   ,   )

17:30 - 14:30 , 13:30 - 10:00 :  2 

:  

 1,000  
 500  

 300  
    100  :

 050-8477610    054-4638101    050-7395944  :  
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“      

 ‘   ‘  
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e-mail: birmand@inter.net.il  www.bridgeredsea.com
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נבחרת ישראל לסניורים היטיבה לשחק באליפות אירופה 
באוסטנד ובשלב מסוים אף הובילה את התחרות. לבסוף 
סיימה במקום השביעי המותיר לה עדיין סיכויים להעפיל 
בשנה  שתתקיים  סניורים  לנבחרות  העולם  לאליפות 
מספר על  הבאה בהולנד. חבר הנבחרת אדריאן שוורץ 

כמה ידיים יפות מתחרות זו.

נבחרת הסניורים של ישראל הייתה הפעם מנוסה מאד. 
"כמעט  בינלאומיים  שחקנים  על  בחלקה  התבססה  היא 
בחירת  תהליך  יחסית.  צעירה  הייתה  וכן  מקצוענים" 
הנבחרת הסתיים מזמן, ושלושת הזוגות עברו "שפשוף" 

רציני עם המאמנים דוד בירמן ורמי פורת.
שלום זליגמן–פנחס רומיק, רמי שיינמן–אדריאן שוורץ 
יצאו  התארים  עתירי  גלברד  פרידריך–מוטי  ויוליאן 
לקרב עם תקוות רבות למדליה. אלו החדשות הטובות. 
החדשות הרעות הן שנבחרות אחרות הגיעו עם נתונים 

דומים - נבחרות מקצועיות, מנוסות ומאוזנות.
השחקנים  את  שנה  מ-40  למעלה  זה  אישית  מכיר  אני 
הפולנים, הסקנדינבים, הצרפתים, האנגלים והאוסטרים, 
שהשוודים  חשבתי  התחרות  לפני  מאד.  טובים  והם 
אחרות  נבחרות  כשש  ושישנן  מאתנו,  טובים  והפולנים 
חובבים  משחקנים  הורכבו  נבחרות  מספר  לנו.  השוות 
 23 במיעוט.  היו  הן  אך  להנאתם,  ברידג'  המשחקים 
בני 16  למפגשים  הזינוק  לקו  התייצבו  סניורים  נבחרות 
ברקת  אילן  שלנו  הנבחרת  קפטן  ליגה.  בשיטת  חלוקות 
צעירה  רוח  הוסיף  הוא  הצעיר  גילו  עקב  סניור.  איננו 
ונשיא  גלבוע  אורי  הסגל  ועדת  יו"ר  גם  לנצח.  עז  ורצון 

ההתאחדות מודי קניגסברג תמכו חזק במשימתנו.
נבחרתנו  ורוד.  נראה  הכול  התחרות  מחצית  לאחר 
לרבות  מכולם,  לשבחים  זכינו  מבטיח.  בהפרש  הובילה 
ירדה  נבחרתנו  הביש.  מזל  הגיע  זאת  ועם  הפרשנים, 
למקומה הטבעי ונלחמה בעקשנות על כל מקום בשליש 
זיכו  הראשונים  המקומות  שלושת  הטבלה.  של  הגבוה 
הזכות  את  הקנו  הראשונים  המקומות  וששת  במדליות, 
להופיע באליפות העולם הקרובה כנציגי היבשת. בשתי 
סלם  בצפון-דרום  הישראלי  הזוג  הכריז  הבאות  הידיים 
שהמתנגדים  לאחר  נאה  לרווח  זכתה  ונבחרתנו  גדול 

הסתפקו בסלאם קטן.

Dealer E, Vul Both
 ♠
♥
♦
♣

-
AKT985
KT9876
2

 

♠
♥
♦
♣

J765432
6
J5
J32

♠
♥
♦
♣

QT98
732
Q4
QT98

 ♠
♥
♦
♣

AK
QJ4
A32
AK765

 

North South
2NT

3♦ 3♥
4♦ 4♠

4NT 5♣
7♦ 7♥

Pass

ההכרזה טעונה הסבר: ♦3 - טרנספר ל-♥, ♦4 - טבעי, 
♠4 של דרום הוא Cuebid המאשר התאמה ב-♦ בשלב 
זה. אלו חדשות טובות לצפון מכיוון שהוא הבטיח 4 קלפי 
 4NT לפחות.   ♦ קלפי   4 לדרום  שגם  וברור  לפחות,   ♦
שלשותפו  סבר  צפון   .3 מראה   -  5♣ לאסים,  שאלה   –
גדול.  סלם  בביטחון  והכריז  ב-♥  ודאבלטון  ב-♦  רביעיה 
רמי  ושותפי  ב-♠  הוביל  מערב  ל-♥7.  מ-♦7  תיקן  דרום 
לו  שיהיו  בשמחה  והודיע   ♣ שני  חתך  (קסיוס)  שיינמן 
שש לקיחות ב-♥, שתיים ב-♠, שתיים ב-♦ ושלוש ב-♣. 
 17 לו  יהיו   ,2-2 מחולקת  ה-♦  סדרת  שאם  הוסיף  הוא 

לקיחות.

רשימות מאוסטנד
אדריאן שוורץ
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הסלם הבא היה קל עוד יותר:
Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AK65
32
KQ76
A32

 

♠
♥
♦
♣

QT87
JT9
T43
QT9

♠
♥
♦
♣

J943
8765
2
8754

 ♠
♥
♦
♣

2
AKQ4
AJ985
KJ6

 

North South
1NT 2♣
2♠ 3♦
3♠ 4NT
5♠ 5NT
6♥ 7♦

Pass

סלם זה היה קל להכרזה. הופתענו שמספר רב של זוגות 
לא הגיעו אליו. בכל התחרויות – פתוחה, נשים וסניורים 
- שוחקו אותן חלוקות. לנו נראה שכולם יכריזו סלם גדול: 
♣2 - סטיימן, ♦3 - טבעי וחזק לפחות למשחק מלא. ♠3  
אסים,  על  שאלה   -  4NT  .♠A-ו ב-♦  התאמה  מראה   -
שאלה   –  5NT בשליט.  ומלכה  אסים  שני  מראה   -  5♠
על מלכים, ♥6 - מראה שניים. דרום הבין שאין מפסיד 
"להסתדר"  אפשר  ושכנראה  וב-♦,  השחורות  בסדרות 
ולחתוך ♥ בדומם. הסלם היה קל לביצוע, ואין 13 לקיחות 

בחוזה ללא שליט.
לסיכום, היה מעניין ומותח אך חסרו לנו נקודות בודדות 
עם  במקצת.  עצובים  וחזרנו  במשימתנו,  לעמוד  כדי 
זאת, עדיין יש סיכוי שנבחרת כלשהי תפרוש או שיוקצו 
מקומות נוספים, ונבחרת ישראל לסניורים תוזמן למרות 

הכול לאליפות העולם כנציגה השביעית של אירופה.

“  ‘   - ‘

“

 

‘

“

 

10:00- 
13:00++

 
+

 
16:30-19:30IMP+

 
+
 

20:30- 
23:30

TB 
+
 

+
 

IMP 
+
 

 

“    “      “   
10:00  11.9.10  

 30   

  ,   
-    

  
077-4145060    054-4900464    054-7690305 
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ראיון עם רון פכטמן 
בעקבות מדליית הארד באליפות אירופה לנבחרות

רם סופר

ביוני האחרון זכתה נבחרת ישראל הפתוחה בברידג' להצלחתה 
הגדולה ביותר זה שנים רבות – מקום שלישי באליפות אירופה 
באוסטנד. אין ספק כי רון פכטמן הוא אחת החוליות החשובות 
ברידג'  משחק  ה-32  הולדתו  יום  את  ביולי  שחגג  רון  בקבוצה. 
11 שנים בלבד וההצלחה אינה זרה לו – הוא זכה פעמים רבות 
במקום הראשון באליפויות ישראל השונות ובפסטיבלים ויחד עם 
שותפו העיקרי אלדד גינוסר היה חבר הקבוצה הזוכה באליפות 
דרכו  על  רון  מספר  בראיון   .2007 באנטליה  הפתוחה  אירופה 

המהירה לצמרת, על עיסוקיו הנוספים ועל האליפות באוסטנד.

איך התחלת לשחק ברידג'?
ידעתי  לא  אז  עד  מהצבא.  שהשתחררתי  לאחר  אותי  לימד  אבי 
לשחק, אף על פי ששני הוריי הם מורים לברידג'. לאחר שהוא 
ישב אתי במשך סוף שבוע אחד שבו למדתי את הכללים התחלתי 
לשחק במועדון בכפר-סבא עיר מגוריי. פסגת שאיפותיי באותו 
הראשון  השותף  כשותף.  אתי  לשחק  יסכים  שאבי  הייתה  זמן 
שלקח אותי תחת חסותו היה יהודה אלון, איתו גם זכיתי בגביע 

הראשון בחיי.  לאחר כשנה הסכים אבי לשחק אתי.
ואתם עדיין משחקים ביחד?
היום הוא כבר לא מסכים... 

האם השתתפת במסגרות השונות לצעירים?
כמנהל  כיום  המוכר  וייזל,  דניאל  היה  הראשון  הצעיר  שותפי 
תחרויות. לאחר מכן שיחקתי בצעירים עם יונתן עילם. אז עדיין 

לא זכיתי בשום תחרות חשובה ולא נכנסתי לנבחרת הצעירים.

מה המריץ אותך להתקדם רחוק יותר?
רציתי מאוד להיכנס לנבחרת הצעירים, אולם הייתי לי הזדמנות 
מכן  לאחר  יחסית.  מבוגר  בגיל  שהתחלתי  מאחר  בלבד  אחת 
שיחקתי עם גלעד אופיר הצעיר ממני בשנים ספורות. במקביל 
היה לו שותף אחר בנבחרת הצעירים. שיחקנו ביחד בסגל וזכינו 
טופ- לזוגות  ישראל  באליפות  הראשון  במקום  פעמים  מספר 
בוטום וכן בתחרויות שונות בפסטיבלים. באותה תקופה התחלתי 

גם ללמד ברידג'.
מתי החלטת שברידג' יהיה עיסוקך העיקרי?

 .HP בחברת בת של (QA) עד שנת 2003 עבדתי כבודק תוכנה
וללמד  מקצועית  הסבה  לעשות  רוצה  שאני  החלטתי  מכן  לאחר 
ברידג'. הייתה לי משכורת טובה, אבל הרגשתי שזה לא בשבילי 
גם  אנשים –  עם  לעבוד  אוהב  אני  מחשב.  מול  היום  כל  לשבת 

בצבא עסקתי בהדרכה.
בדיוק אז קיבלתי (ביחד עם אלדד גינוסר) הצעה ממועדון כיכר 
המדינה בתל-אביב להוביל פרויקט של קורסים למתחילים בחינם 

(בפעם הראשונה בארץ).
וכך ערכת הכרות עם שותפך הנוכחי?

זה  את  זה  הכרנו  אבל  ביחד,  שיחקנו  לא  עדיין  תקופה  באותה 
למתחילים  הקורסים  את  ביחד  הובלנו  הצעירים.  מאימוני  מעט 
ולמעשה את כל בית-הספר לברידג'. באותה שנה התחלנו לשחק 

כשותפים.
איך זה קרה בדיוק?

אופיר רשף שהיה שותפו של אלדד לאורך כל תקופת נבחרות 
הצעירים קיבל הצעה מרמי פורת להיות שותפו במשחקי הסגל. 
ונרשמנו  כיף"  "בשביל  ביחד  לשחק  החלטנו  פנוי.  נותר  אלדד 
למשחקי הסגל. התוצאה הסופית הייתה שזכינו במקום הראשון 

במשחקי המבחן ב-2004 ונכנסנו לראשונה לנבחרת הפתוחה.
הגעת לנבחרת ישראל הפתוחה לאחר כ-4 שנים בלבד בתחרויות 

ברידג'. לאנשים רבים זו נראית משימה בלתי אפשרית.
התגשם  והוא  לנבחרת,  להגיע  חלום  לי  היה  מההתחלה  כאמור, 
השותפים  כל  למזלי  אלדד.  עם  במאלמו  כששיחקתי  ב-2004 
שלי היו שחקנים מנוסים יותר שתמיד משכו אותי למעלה וקידמו 
אותי, אולם הדבר החשוב ביותר היה שבשנת 2003 מצאתי את 

השותף המושלם.
איך זיהית את זה?

של  תמונה  מופיעה  במילון  המושלם"  "השותף  בערך  לדעתי, 
מדהים,  אדם  לכך  נוסף  מדהים,  שחקן  הוא  כול  קודם  אלדד. 
כימיה  בינינו  הייתה  מההתחלה  אתו.  לשחק  מאוד  וקל  סבלני 
האידיאלי.  השותף  שהוא  ספק  אין  בשבילי  לפחות  מדהימה. 
אנחנו כמו סיר ומכסה. את זה ראיתי כבר מההתחלה. גם כאשר 
לאחר ששיחקנו ביחד באליפות אירופה 2004 הוא חזר לשחק 
בצעירים עם אופיר, ידעתי שנחזור לשחק ביחד. עברתי לשחק 
זמנית עם ניר גרינברג. גם זו הייתה שותפות מצליחה – נכנסנו 
לנבחרת הפתוחה בשנת 2006, אולם כאשר אלדד התקשר אליי 
ומסר לי שהוא ואופיר נפרדו, ידעתי שאני חוזר לשחק ביחד עם 
אלדד. ב-2008 הגענו ביחד לנבחרת ישראל לאליפות שנערכה 
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בצרפת, וכמובן שאנו ממשיכים ביחד גם כיום.
ברשותך נחזור לעבודתך כמורה לברידג'. האם עבדת במקומות 

נוספים פרט לכיכר המדינה?
לימדתי במקומות כמו הוד השרון, רעננה ורמת השרון, אולם כבר 
אז חלמתי שיהיה לי מועדון משל עצמי שבו אוכל ללמד כל הזמן, 
אחרים  לאנשים  ולעזור  למשחק  שלי  ומהאהבה  מהידע  לתרום 
להתפתח. חלום זה התגשם לפני כשלוש שנים באוקטובר 2007. 
יחד עם שותפיי וחבריי הטובים גלעד ואלדד ועם "אמי השנייה" 
בכפר-סבא.  הברידג' "השרון"  מועדון  את  פתחנו  ליברמן  רותי 
כיום יש לנו גם תת-סניף ברעננה. כיום אני מלמד ברידג' כמעט 
בלעדית במועדון "השרון" ומחלק את זמני בין האהבה למשחק 
למכבי  והאהבה  דנה  שלי  המקסימה  החברה  ההוראה,  הברידג', 

תל אביב - בימי חמישי בערב אני תמיד בהיכל.
השנים  בשלוש  "השרון"  מועדון  של  העיקריים  ההישגים  מהם 

שבהן הוא פועל?
פתחנו קורסים רבים למתחילים. קרוב לאלף תלמידים התחילו 
כולם  כמעט   .2007 מאז  אצלנו  מההתחלה  בברידג'  דרכם  את 
ו/או  מודרכים  במשחקים  כיום  ומשתתפים  בפעילות  ממשיכים 
בתחרויות. התלמידים שהתחילו אצלנו הפכו למעשה כיום לקהל 
העיקרי של המועדון. נוסף לכך ישנם תלמידים מתקדמים יותר 
להשתתף  כדי  וחיפה  אשדוד  כגון  מרוחקים  ממקומות  שהגיעו 

בקורסים המתקדמים יותר שהועברו על-ידי אלדד ועל-ידיי. 
המועדון שם דגש חזק גם על הצד החברתי והתחושה המשפחתית 
אנו  חברתיים.  ערבים  גם  הברידג'  למשחקי  מעבר  ומקיים 
ממשיכים להגדיל את המועדון כל הזמן ופותחים קורסים חדשים 
ללא הרף. יש לנו קרוב ל-150 חברים רשומים בהתאגדות ואף 
יותר. מבחינת מספר ההשתתפויות אנו נמנים עם 3-4 המועדונים 

הגדולים בישראל.
חברתי  את  הכרתי  למתחילים  הקורסים  באחד  כי  לציין  עליי 
איתי  לשחק  מסכימה  גם  (שלפעמים  דנה  כיום  לחיים  המתוקה 
ברידג'). היא מגיעה ממשפחה עם מסורת ברידג' מפוארת – שני 
הוריה הם שחקנים וותיקים ואחיה רון שוורץ הוא שחקן נבחרת 

ישראל לצעירים. 
ראיון זה נערך בעקבות הצלחתה הגדולה של הנבחרת באליפות 
ובשלוש  השתתפת,  שבה  הרביעית  האליפות  זוהי  אירופה. 
הקודמות לא הגיעה הנבחרת למקומות הראשונים. מהו השינוי 

שחל הפעם?
הבחירה  תהליך  השתנתה.  הנבחרת  לבחירת  השיטה  כל  קודם 
ומשחקי  סגל  משחקי  של  רבים  שבוע  בסופי  כרוך  היה  בעבר 
הרבסט-הרבסט  לנבחרת  חבריי  כגון  חזקים  זוגות  מספר  מבחן. 
עבודה  לענייני  להתפנות  כדי  כך  על  לוותר  העדיפו  ובראל-זק 
הזוגות  ושני  קבוצות  בין  מבחן  תחרות  נערכה  הפעם  ומשפחה. 
החזקים האלה בחרו להשתתף. אין לי ספק ששינוי השיטה היה 

חיוני להצלחה.
זו  היא  בעבר  קיימת  שהייתה  הזוגות  סגל  מתכונת  שני,  מצד 
נחשבת  לא  עדיין  כאשר  ב-2004  לנבחרת  להגיע  לך  שעזרה 

לשחקן בכיר.

הדרך  את  לי  סללו  לזוגות  המבחן  משחקי  הדרך  בתחילת  אכן 
להצליח,  והזדמנות  להופיע  במה  בהחלט  לי  נתנו  הם  לנבחרת. 

אולם המחיר היה שהנבחרת לא הייתה חזקה ביותר.
האם יש לך רעיון כיצד לבחור את הנבחרת הטובה ביותר ועדיין 

לתת במה לאנשים חדשים?
פתוחים  סגל  משחקי  לקיים  להמשיך  השניים:  בין  לשלב  ניתן 
לכל, אולם התחרות על המקום בנבחרת תהיה בין קבוצות. רוב 
הזוגות החדשים כיום הם אלה שעולים מהצעירים. כולם נמצאים 

במסגרת של אימונים ומעקב מקצועי.
האם ציפיתם לפני התחרות באוסטנד להצלחה כזו?

הפוטנציאל של הנבחרת בא לידי ביטוי כבר באולימפיאדת בייג'ין 
2008 (עם קליש-פודגור במקום בראל-זק). קבוצתנו הצטיינה 
בתחילת  הרומנים  על-ידי  החוצה  נבעטה  ואז  המוקדמות  בשלב 
לפני  רבים  חודשים  הנבחרת  נבחרה  הפעם  הנוק-אאוט.  שלב 
תחרויות  לכמה  נסענו  לאימונים.  רב  זמן  הותיר  וזה  האליפות, 

אימון טובות. 
על אחת מהן בגרמניה כבר נכתב בביטאון יוני. 

בראל- הולנד,  נבחרת  מול  אימונים  של  שבוע  סוף  גם  לנו  היה 
מפגשים  קבוע  באופן  התקיימו  במילאנו.  בתחרות  השתתפו  זק 
באינטרנט נגד נבחרות מכל אירופה. כל הזוגות פינו זמן מספיק 

להתאמן ביחד על אף שלל עיסוקיהם האחרים.
כיצד תתאר את האווירה בקבוצה?

טובים.  חברים  שכולנו  מכיוון  מאוד  מגובשת  הייתה  הקבוצה 
כל  ביחד  כולם  הזאת.  בקבוצה  כמו  אווירה  זוכר  איני  למעשה 
הזמן, כולם פרגנו כל הזמן לאחרים. אפילו כשהפסדנו המשכנו 

לעודד זה את זה – פשוט היה כיף ביחד.
כה  למקום  תגיע  שהנבחרת  הרגשת  התחרות  של  שלב  באיזה 

גבוה?
נסענו לתחרות בתקווה לחזור עם כרטיס ל"ברמודה בול" (כלומר 
לסיים בין 6 או 7 הראשונים). ב-3 האליפויות הקודמות היינו 
הבית  ובסיום  טובות  תוצאות  השגנו  מההתחלה  מזה.  רחוקים 
איטליה  (לאחר  הכללי  בדירוג  הראשונים   3 בין  היינו  המוקדם 
שפולין  רק  הסוף,  עד  השלישי  המקום  על  שמרנו  ואיסלנד). 

החליפה את איסלנד במקום השני.
במהלך שלב הגמר אף עליתם זמנית למקום הראשון.

אכן הובלנו, אך ידענו שצפוי לנו מפגש קשה עם איטליה בסיבוב 
האחרון.

בדיעבד הייתה זו דווקא נבחרת איסלנד שהדיחה אתכם מהמקום 
הראשון.

זה  הצליח.  שעשו  מה  כל  מדהים.  נגדנו  שיחקו  האיסלנדים 
וניסינו  השלישי  למקום  ירדנו   .22:8 כואב  בהפסד  הסתיים 
בהמשך לשמור על המדליה. אגב, הפעם הראשונה בתחרות שבה 
חלמנו על זכייה במדליה הייתה ערב המפגש נגד איטליה בסיבוב 

האחרון.
הגעתם למפגש האחרון כאשר רק ניצחון של 25 מאפשר לכם 
לעבור את האיטלקים. האם מישהו באמת חשב על תוצאה כזו?

זוהי חזירות לחשוב מראש על 25 נגד קבוצה כלשהי, קל וחומר 
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נגד האיטלקים. כל המפגשים הקודמים של הנבחרות ששיחקתי 
קמתי  כאשר  לרעתנו.  גבוהות  בתוצאות  הסתיימו  נגדם  בהן 
מהשולחן בסיום המפגש הערכתי שהתוצאה שקולה ומה שעשינו 
התברר  בדיעבד  השלישי.  המקום  על  לשמור  לנו  יספיק  לבטח 
ורסאצ'ה-לוריה,  נגד  מעולות  תוצאות  הביאו  הרבסט  שהאחים 
ואפילו ניצחון של 25 היה קרוב (אילו בחר אופיר הרבסט בקו 
מנצחת 5:25  הייתה  אכן  ישראל  בו,  שנפל  בסלם  שונה  משחק 
וזוכה במקום הראשון!), אולם גם כך סיימנו תחרות מדהימה עם 
ניצחונות גבוהים על איטליה ופולין והפסד בודד ב-9 מפגשי בית 

הגמר. ניצחנו את כל הקבוצות שראו עצמן מועמדות למדליות.
אבל זה לא הספיק כדי לעבור את איטליה.

גורם  וגם  יותר,  גבוהים  היו  שניצחונותיה  מאחר  זכתה  איטליה 
המזל שיחק לה. ממש בחלוקה האחרונה של הבית המוקדם נשרו 
איטליה,  את  גבוה  ניצחו  שתיהן  והונגריה.  קרואטיה  מהתחרות 
ובמקומן נכנסה לבית הגמר לטביה שאיטליה גררה נגדה ניצחון 
 5:25 ניצחנו  שאותה  אוסטריה   – הפוך  היה  זה  אצלנו  גבוה. 
נשרה מהתחרות ובמקומה נכנסה לגמר פורטוגל שאותה ניצחנו 

14:16 בלבד.
נגררות  המוקדם  הבית  מתוצאות  חלק  שבה  הזו  השיטה  האם 

לגמר וחלק אחר מבוטל נראית לך הוגנת?
למרות הכול נראה לי שזוהי שיטה הוגנת ומוצדקת. בסך הכול 
סיימנו תחרות ארוכה עם 4 הפסדים בלבד ב-27 מפגשינו ואני 

מרוצה מאוד.
תאר את סדר היום שלך באליפות.

ארוחת בוקר בשעה 08:30. ב- 09:30 (או 10:30) החל המפגש 
בבקרים,  יותר  לישון  אוהב  אלדד  שותפי  יום.  לאותו  הראשון 
ולכן בדרך כלל נחתי במפגשי הבוקר. כאשר לא שיחקתי הייתי 
בזמן  מזה  להתנתק  יכול  איני  במשחקים.  וצופה  למחשב  צמוד 
התחרות. בכל יום יש שלושה מפגשים, כאשר סיום המשחקים 
הערב  לארוחת  הלכנו  מכן  לאחר  בערב.  בסביבות 20:30  הוא 
ביחד וצפינו במונדיאל אם היה משחק מעניין באותו יום. הלכתי 

לישון מוקדם יחסית.
האם זוהי תחרות מתישה?

זה בהחלט מעייף מאוד לשחק 60-40 חלוקות ביום ברמה הזאת. 
בשעה  מקום,  מכל  קלף.  ובכל  לוח  בכל  מרוכזים  להיות  צריך 

23:00 אני הייתי נשפך למיטה.
כיצד התאמנו חברי הקבוצה בזמן התחרות?

לפני האליפות התאמנו בארץ עם רמי פורת. בזמן התחרות סייע 
לנו הקפטן יוסי אנגל. הוא ואורי גלבוע דאגו לכל דבר שהיינו 
להשוות  כדי  ביחד  ישבו  השחקנים  מפגש  כל  לאחר  צריכים. 
התאמות  נדרשו  אם  ביחד.  יושבים  היינו  בערב  גם  תוצאות. 

ותיקונים במהלך התחרות הן התבצעו במהלך ארוחת הבוקר.
האם יש לך סיפורים פיקנטיים מהתחרות?

בכל בוקר הקפדנו להיכנס לאולם מאותו צד של המדרגות תמיד. 
מכן  לאחר  הפסדנו.  השני  מהצד  עלינו  שבה  הראשונה  בפעם 

הפקנו לקחים ושמרנו על אותו צד עד לזכייה במדליה.

באנטליה  הראשון  למקום  האחרון  ההישג  את  משווה  אתה  איך 
?2007

ישראלים  כולנו  כי  יותר  מרגש  היה  זה  כאן  מדהימים.  שניהם 
המפסיד  בשיטת  יותר  קצרה  תחרות  הייתה  זו  שם  וחברים. 
יוצא. כאן התחרות ארוכה יותר וגורם המזל קטן יותר. היה כיף 
את  ינגנו  הבאה  בפעם  השם  בעזרת  הפודיום.  על  לעמוד  גדול 

"התקווה".
מהן ציפיותיך לקראת תחרות ה"ברמודה בול" בהולנד באוקטובר 

?2011
הרווחנו  לדעתי  הנבחרת.  הרכב  על  להחליט  צריכים  כול  קודם 
נתחיל  ויאושר  ייוודע  שזה  לאחר  לשם.  הכרטיס  את  ביושר 
נבחרות  שתי  מאירופה  לעולות  מצטרפות  זו  בתחרות  להתאמן. 
חזקות ביותר מארה"ב, וכן קבוצות מכל היבשות האחרות. ברור 
את  נעשה  שם  גם  אבל  אירופה,  מאליפות  יותר  קל  יהיה  שלא 
המרב האפשרי. לדעתי ישראל על המפה. רבים ראו בנו במשך 

התחרות האחרונה מועמדים למדליה.
חלק מהנבחרות שעליכם להתמודד עמן הן מקצועניות לחלוטין.

נאה  חודשית  משכורת  מקבלים  וההולנדים  האיטלקים  נכון, 
הסיבה  זוהי  ביחד.  ולשחק  להתאמן  כדי  שלהם  מהספונסר 
היא  הברידג'  צמרת  בארה"ב  גם  בצמרת.  תמיד  אלה  שנבחרות 
מקצוענית לגמרי. הכסף מדבר, והזוגות המובילים אינם צריכים 

לעשות שום דבר חוץ מלהתאמן ולשחק ביחד.
ואצלנו?

כי  הרבה  כך  כל  להשקיע  יכולים  אינם  נבחרתנו  חברי  לצערי 
עלינו גם להתפרנס. זהו המצב המקובל באותן מדינות שבהן אין 
לעומת  בנחיתות  מלכתחילה  אנו  זה  במובן  לנבחרת.  ספונסרים 
אלדד,  ראש.  מורידים  איננו  אבל  היריבות,  מהנבחרות  חלק 
יניב ואני מתפרנסים מעיסוק בברידג' – הוראה, משחק וארגון. 
שיימצא  הלוואי  לברידג'.  מחוץ  משרה  יש  האחרים  לשלושת 
הנבחרת  לקידום  ויתרום  הכפפה  את  שירים  מישהו  בישראל 

והברידג' בישראל. 
האם קל לשלב משחק ברידג' ברמה הגבוהה ביותר עם הוראת 

ברידג' שבה עליך לעתים "לרדת" לרמת התלמידים?
הוא  ביותר  מהם  נהנה  שאני  הדברים  שאחד  להדגיש  ברצוני 
ללמד מתחילים לשחק ברידג', גם אם זה אומר "לרדת" לרמה 
מחייכים,  משחקים,  יושבים,  אנשים  לראות  כמו  אין  שלהם. 
נהנים ועושים כיף מהמשחק שאני יודע עד כמה הוא מדהים. זהו 
אחד הדברים הגורמים לי את הסיפוק הרב ביותר, ואין לי שום 
בעיה לחזור לאחר מכן לברידג' המתקדם יותר שאני משחק עם 

שותפי.
בלבד,  שנים  לפני 11  לשחק  התחיל  היכן  היטב  זוכר  רון  אכן, 
ביותר  הגבוהה  ברמה  משחק  של  מדהים  שילוב  מייצג  והוא 
המישורים,  בשני  הצלחה  של  שפע  לו  נאחל  ההוראה.  ואהבת 
וכמובן נאחל גם לכל חברי הנבחרת שימשיכו להביא לנו כבוד 

רב בזירה האירופית והעולמית!
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(Claim) הטיפול בתביעה

תביעות הן מצבים קשים במיוחד למנהלי תחרויות, בדרך 
כלל מכיוון שהתובע לא טרח להצהיר באופן מלא ומקיף 
על קו משחקו בעת התביעה. כאשר שחקן מבצע תביעה 
עליו להצהיר על קו משחקו (לדוגמה, הרצף המדויק שבו 
הוא מתכוון לשחק את קלפיו הנותרים) ובייחוד לציין כל 
שליט שנותר עדיין בחוץ. לאחר שבוצעה תביעה המשחק 
חייב להיפסק, וחובה לקרוא למנהל התחרות בכל מקרה 

של מחלוקת.
כאשר על מנהל התחרות להחליט באשר לתקפותה של 
תביעה, עליו להביא בחשבון את העובדה שאפילו שחקן 
לא  הוא  רשלניים.  או  נחותים  מהלכים  לבצע  עלול  טוב 
כאשר  נפילה,  על  לשחק  או  עקיפה  לבצע  לשחקן  יתיר 

אחת החלופות הללו מוצלחת יותר מהאחרת.
החלוקה  כי  תביעה  לאחר  מאליו  מובן  לעתים  זאת,  עם 
הסוף,  עד  משוחקת  הייתה  לו  לחלוטין  מתבהרת  הייתה 
עתיד  שחקן  כי  להניח  התחרות  למנהל  אל  זה  ובמקרה 
לבחור בקו משחק שהפך לאי-רציונלי עקב הקלפים שכבר 

שוחקו קודם לכן.

יד החודש מגיעה מתחרות זוגות שוויצרית ברמה גבוהה, 
כאשר שני הזוגות מורכבים משחקני צמרת בינלאומיים.
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הכרוז  ב-9♣.  הוביל  ומערב   6NT-ב הכרוז  הייתה  דרום 
 ♠A-ב זכה  מערב   .♠K ושיחקה  ♣K עם בלקיחה  זכתה 
והשאר   ♠Q "אשחק  באמרה:  קלפיה  את  פרשה  ודרום 

שלי."
מערב קרא למנהל התחרות ואמר כי כאשר תשוחק סדרת 
ה-♠ מהדומם, הקלף החמישי לא יהיה גבוה ומזרח יזכה 

בלקיחה עם 9♠.
קרוב לוודאי שדרום אכן ספרה ארבע לקיחות ב-♠ כאשר 
משוחקת  החלוקה  הייתה  לו  אולם  תביעתה,  את  ביצעה 
משחקת  דרום  כשאר  משרת  היה  לא  מערב  הסוף,  עד 
Q♠, ודרום הייתה יודעת כעת שה-♠ החמישי אינו גבוה. 
לא ניתן "לכפות" עליה לשחק את ה-♠ המפסיד כאשר יש 

לה "13 לקיחות מלמעלה".
פסיקתי הייתה: 6NT מבוצע. זמן קצר לאחר מכן שוחחתי 
על היד הזאת עם מנהל התחרויות הראשי של התאגדות 
ואף  פסיקתי  עם  הסכים  הוא   .WBF העולמית  הברידג' 
אמר שבהתחשב ברמת משחקם ובניסיונם של השחקנים 
המעורבים בדבר, יכולתי אפילו לשקול אפשרות של קנס 
מנהלי למזרח-מערב על כך שקראו למנהל התחרות ללא 

צורך!

ם במיוחד למנהלי תחרויות, בדרך
ל ל

איתן לוי
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מרכז הברידג' ירושלים

עם בריאן זייטמן

אז איך הכול התחיל?
כשהתחלתי לשחק בתחרויות ברידג' לפני כ-35 שנה היה 
רביעי  בימי  לשבוע  אחת  שפעל  אחד  מועדון  בירושלים 
הברידג'  עבור שחקני  קדוש"  בערב. יום רביעי היה "יום 
בירושלים: אין חתונות, אין ימי הורים, רק ברידג'. באותו 
זמן הזדמן לי במסגרת עבודתי להיות בקורס בתל-אביב, 
לבית  הזמין אותי  ברידג'  על  מדבר  ששמע אותי  ומישהו 
הברידג' למשחק של אחר-הצהריים. הייתי המום: בתל-
משחקי  בשבוע!  יום  כל  ברידג'  לשחק  אדם  יכול  אביב 

ברידג' יום-יומיים בירושלים הפכו לחלום שלי.
בינתיים נפתחו שני מועדונים חדשים, אבל עדיין על בסיס 
של פעם או פעמיים בשבוע. מגי ואני ניהלנו תחרויות בכל 
שצריך  הרגשתי  הזמן  כל  זאת,  עם  המועדונים.  שלושת 

להיות מרכז ברידג' בירושלים. 
ב-2003 מצא משה בן-אוזיליו מקום מתאים בחדר אוכל 
(כיום  הזהב"  "מגדל  האבות  בבית  בשימוש  היה  שלא 
המועדונים  כל  את  לאחד  רצה  הוא  תחילה  בלב").  "בית 

בירושלים, אבל המשא ומתן לא הצליח, לכן הוא יצר קשר 
עם מגי ועמי כדי לבדוק אם אנחנו מעוניינים להצטרף אליו 
שבע  לפני  וכך  לאתגר,  להיענות  מאד  שמחנו  לפרויקט. 
שנים וחצי הקמנו את מרכז הברידג' ירושלים. משה בן-
אוזיליו, מגי זייטמן ואנוכי ממשיכים לנהל אותו עד היום.  

המועדונים  בין  חדש  מועדון  לפתוח  פשוט  כך  כל  לא 
הוותיקים.

בהתחלה היו לנו כ-30 שולחנות בשבוע, והייתה התנגדות 
רצינית לפתיחת מועדון חדש מצדם של שלושת המועדונים 
שהתנגדו,  שחקנים  כמה  אפילו  היו  בירושלים.  הקיימים 
תחרויות   11 לנו  יש  וכיום  הקושי,  למרות  התמדנו  אבל 
הוא  המעניין  בשבוע.  שולחנות  מ-150  ויותר  שבועיות 
שמספר ההשתתפויות בתחרויות בירושלים כולה הוכפל 
קורסים  הוא  ההצלחה  סוד  שלנו.  המועדון  שנפתח  מאז 
רבים מאוד למתחילים שהכניסו שחקנים חדשים למעגל 
השחקנים  על  שהקלו  מודרכות  ותחרויות  המשתתפים, 

פאורשירי פאור שירי

יצ הוא לכן הצליח, לא ומתן שא

בריאן זייטמן – כ-24,000 השתתפויות בשנה!מגי זייטמן מדריכה את תלמידיה.
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מ-200  יותר  לנו  יש  כיום  המתח.  על  להתגבר  החדשים 
חברים בהתאגדות - רובם תלמידים מהקורסים שלנו. יש 
לנו כ-24,000 השתתפויות בשנה, ואנחנו המועדון השלישי 

בגדלו בישראל לאחר אביבים וכיכר המדינה. 

עדיין  והניהול  ההדרכה  וצוות  שחקנים,  הרבה  כל-כך 
כולל שלושה אנשים בלבד?

המלווים  רמות  בארבע  קורסים  עם  ספר  בית  הקמנו 
מתחילים,  מגי:  על-ידי  שנכתבו  מקצועיות  בחוברות 
מתקדמים, משחק היד וההגנה והכרזות מתקדמות. כמה 
מוטי  של  המורים  קורס  את  עברו  המצטיינים  מתלמידינו 
וכמורים  שלנו  הספר  בבית  כמורים  וממשיכים  גלברד 
ארבעה  כן,  על  יתר  השיטה.  באותה  המלמדים  עצמאים 
אילן  של  התחרויות  מנהלי  בקורס  השתתפו  מתלמידינו 

שזיפי, וכך אנחנו בעצם בונים את הצוות שלנו.

האם ישנן דמויות יוצאות דופן במועדון?
אחד השחקנים הקבועים שלנו הוא סידני ג'ייקובס שעבר 

שחקנים  גם  ישנם  מאוד.  יפה  ומשחק   95 גיל  את  כבר 
צעירים כמו סתיו רחמני, ניר ונטע רוזנטל ובן בסקין. כמובן 

שהם טובים מאוד, לומדים מהר ויש להם עתיד. 
בקיץ שעבר יונה מזרה (מורה שלנו) ארגנה קייטנת ברידג' 

מוצלחת ביותר לילדים.

אירועים ייחודיים של המועדון? 
המלח.  בים  לוט  למלון  נופשון  מארגנים  אנו  שנה  מדי 
חדרים   70 לנו  היו  והשנה  חדרים,   30-20 עם  התחלנו 
השנה  ארגנו  לכך  נוסף  שולחנות.   של  25  תחרויות  עם 
שייט לשבוע ימים ביוון עם  תחרויות ברידג' במשך היום. 

למעשה, חברינו חסכו כסף רב מאחר שלא הלכו לקזינו!

לסיכום, מהו סוד ההצלחה לדעתך?
הן  המועדון  להצלחת  מהסיבות  ששתיים  חושב  אני 
ההקפדה על האסתטיקה של המקום, בייחוד של מגי, וכן 
 - השחקנים  בין  טובה  יחסים  מערכת  על  לשמור  הניסיון 

מלאכה שאינה תמיד פשוטה.

לצערנו סידני ג‘ייקובס נפטר בזמן הכנת הכתבה, אך ניתן לומר שהוא שיחק ברידג‘ ממש עד הרגע 
האחרון. אנו משתתפים בצער המשפחה והמועדון.

    08.09.10      “  1130

 08.09         “  1750
( .   “   )

08.09         “  2140
( .   “    )

     

info@colony-hotel.co.il ,  28 -  ‘      ,04-8513344 :   
www.colony-hotel.co.il :        

.          
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הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

הפעם שני סיפורים שגם הם מה-BBO. באחד הערבים 
טורקים.  שחקנים  שני  נגד  ושחקתי  המחשב  מול  ישבתי 
שחקנית  מולי  הושיב  השולחן  את  שניהל  מהם  אחד 
ישראלית המכנה את עצמה yarkona ומגדירה את עצמה 

.expert
את היד הראשונה אינני זוכר. לא הייתי מרוצה ממשהו, 
אבל לא הגבתי. ביד השנייה קיבלתי בדרום את הקלפים 

הבאים:
♠
♥
♦
♣

AQ7
AQ5
A754
KJ8

ספרתי פעמיים, ובכל פעם יצא לי 20 נקודות. נחמד, הלא 
כן?! כמובן שפתחתי 2NT (מול שותפי הקבוע הפתיחה 
היא ♣2). מולי בא ♣3 - נראה שזוהי שאלה על סדרות 
הכרזתי   .3NT בא  ואז  (שלילי),   3♦ השבתי  המייג‘ור. 
החזיקו  נא  עכשו   .♦Q-ב הוביל  ומערב  חשד  ללא   Pass

חזק! זהו הדומם:
♠
♥
♦
♣

K954
JT972
-
A953

 - יהלומים  בלי  אישה  ב-♦.   void  - נכון  רואים  אתם  כן, 
הייתכן?!

(נתתי  פעמים  שלוש  ונפלתי  ישבה  לא  ב-♥  העקיפה 
חמישה ♦ ו- K♥). לא בדקתי את חלוקות ה-♠ וה-♣. ייתכן 

שבחוזה ב-♥ ניתן לבצע 12 לקיחות.
לא יכולתי להתאפק ושאלתי: "את מומחית. האם לא עלה 
על דעתך להשיב על פתיחה 2NT ב-♦3 (טרנספר ל-♥), 

ואחר-כך להכריז ♠3 כדי להראות את חלוקת היד?"
אחד  אתה  ”גם  זכרוני)?  (מנבכי  הגברת  לי  עונה  מה 
מאלה ששופט את ההכרזה על-פי התוצאות?!“ נסתתמו 

טענותיי, אבל הגברת סילקה את עצמה מהשולחן. 
מוסר ההשכל: לא כל הנוצץ יהלום, ולא כל ירקון הוא 

נהר שוטף.
היד השנייה נמסרה לי על-ידי אחי, ששיחק בתחרות עם 

שחקן שאינו זוכר את מולדתו. זוהי היד שקיבל אחי:
♠
♥
♦
♣

J83
AKJT
AK76
J9

 1NT 17 נקודות. כמעט בכל העולם (פרט למי שמשחק
על  שאל  השותף  היה.  וכך   ,1NT-ב נפתחת  היד  חלש) 
סדרות המייג‘ור (♣2), והתשובה הייתה כמובן ♥2. עתה 
הפתיע השותף -  ♠2. אחי הבין זאת כסדרה בת 5 קלפים 
אכן  ל-♥6.  והקפיץ  השותף  כדרר  כך  ועל  ל-♠3,  והוסיף 

הכרזה מדעית. מערב הוביל ב-♥, והדומם התגלה:
♠
♥
♦
♣

A752
Q863
5
AK53

אגב, לפי שיטתנו (למדנו זאת מאלופי הארץ בזמנם מוריי 
קפיצה  היא  ההכרזה  שוורץ.)  ואדריאן  המנוח  שטמפף 
הסדרות  באחת  התאמה  יש  אם  סלם,  המציעה  ל-♦3 
האחרות. כמובן שלאחר הובלה ב-♠ אחי היה נופל מיד, 
המגן להוביל  בחר  המוזרה  ההכרזה  שבגלל  אולם ייתכן 

ב-♥. אגב, גם זו הובלה נכונה נגד סלם.
איך תשחקו את היד? איני מבקש מכם לכסות את קלפי 
 Double) פתוחים  בקלפים  אפילו  בדקו  מזרח-מערב. 
לאחר  בידו.  הראשונה  בלקיחה  זכה  אחי   !(Dummy
מחשבה ארוכה הוא ראה את האור ושיחק A♦ ו-♦ לחיתוך 
בדומם. עתה בא 3♣ מהדומם לכוון ה-J9 ביד. מזרח שירת 
בקלף נמוך. אחי הסיק שה-Q אינה אצלו, לכן שיחק 9♣. 

כמובן שהתרגיל הצליח, וה-Q במערב זכתה.
שהכרוז  כמובן  שירת!  לא  ומזרח   ,♥ שוב  שיחק  הזוכה 
 J-ה אל  מהדומם  ו-5♣  לחיתוך  נוסף   ♦ ושיחק  בידו  זכה 
ביד. כעת נמשכו שני השליטים הנותרים וה-K♦, שעליהם 

.♣AK ♠A :הושלכו שלושה ♠ מהדומם, שנותר גבוה
זו הייתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

A752
Q863
5
AK53

 

♠
♥
♦
♣

KT6
9742
J43
Q87

♠
♥
♦
♣

Q94
5
QT982
T642

 ♠
♥
♦
♣

J83
AKJT
AK76
J9

 

"הושט  לידך  חולפת  המזל  כשאלילת  ההשכל:  מוסר 
ידך וגע בה" , אבל עשה זאת בשום שכל!
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: אוגוסט - אוקטובר 2010
אוקטוברספטמבראוגוסט

7
21 – 20

28 - 27
29

משחקי גביע – מוקדמות
משחקי גביע שמינית + רבע 

גמר
משחקי גביע חצי גמר + גמר

סימולטנית ארצית

5 – 7 ליגה אזורית מיוחדת4
15 או 16

23

29 או 30

ספורטיאדה 
ליגות ב‘ מרכז וצפון

ליגות לקבוצות 
(יתר הליגות)

ליגות ב‘ מרכז וצפון

סימולטנית ארצית יולי 2010
 מספר מושב: 1 תאריך: 4.7.2010 מספר מושבים 1

 מנצח יחיד, השתתפו 1058 זוגות
נא"א שמות המשתתפים תוצאה דרוג

20 גרי לנה - ויסבוך לוציה 70.98 1
19 פנאי יצחק - פנאי שרה 70.60 2
18 וקס גל - גרינברג גל 70.43 3
17 רול יוסף - סיגל מליאנה 70.23 4
16 שור חנה - פרקש דניאל 68.75 5
15 אופיר מאירה - אמיד יעקב 68.02 6
14 אסרף דניאל - פרוז דלילה 67.46 7
13 גרינבלט יוסף - ברייאר שושנה 67.30 8
12 ברגיל אבי - פקר סמי 67.05 9
11 נביא יהודה - גד עמיאל 66.92 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  : 
    '   

   15  2010  10:00  
  ' .  
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 רב אמן בינלאומי 
 זק יניב - קריות/חיפה 

 בראל מיכאל - וקס-רחובות 

 אמן בינלאומי 
 פכטמן רון - השרון 

 רב אמן כסף 
 קונפינו יוסי - מועדון לידור 

 רב אמן ארד 
 גרין דורון - מועדון תל אביב 

 רב אמן 
 קרביץ אירית - רמת גן 

 אמן זהב 
 רחמני סתיו - מרכז הברידג'-י"ם 

 אמן כסף 
 אדטו אבי - כרמיאל 

 אמן ארד 
 ברונשטיין זיו - מועדון תל אביב 

 מיימון סאייג - אביבים 
 ידדוב רמי - קיסריה 

 שבירו גדי - ראשון לציון 

 אמן 
 בן דוד רבקה - כיכר המדינה ת"א 

 זהר שרה - מושבות-שמריהו 
 בלסיאנו אלי - ראשון לציון 

 לוי קלרה - אשדוד 

 סגן אמן כסף 
 לסקלי רמי - מועדון תל אביב 

 ויסבך ציפי - חיפה/כרמל 
 שרייר יפה - חיפה/כרמל 

 אמיד אברהם - בית בלגיה י"ם 
 אשר יעל - מרכז הברידג'-י"ם 

 אשר נחמיה - מרכז הברידג'-י"ם 
 עצטה מזל - זכרון יעקב 

 לידג'י איזי - מרכז ספורט רשלצ 

 סגן אמן 
 אש מאירה - קריות/חיפה 

 לוריג שרה - נהריה 
 צור רובי - נהריה 

 אוקו אורית - השרון 
 גרינהויס שושנה - השרון 

 הלוי פטר - השרון 
 בראון איטה - אביבים 

 טל אריה - אביבים 
 מלח שלומית - אביבים 

 המנחם שושנה - ירושלים 
 עפרוני רבקה - מרכז הברידג'-י"ם 

 וינטראוב נאוה - ויצו פתח תקוה 
 קיטה פנינה - ויצו פתח תקוה 

 קצ'נסקי משה - ויצו פתח תקוה 
 גלגור אורי - סביון-קרית אונו 

 גורדון ג'מס - ראשון לציון 
 דנשרד מרדכי - מרכז ספורט רשלצ 

 נבו גיורא - מועצת יואב 
 טלמור אבי - גליל תחתון 

 מתקדם 
 בראון רינה - חיפה/כרמל 

 שקולניק ראובן - חיפה/כרמל 

רשימת מקבלי דרגה ביום 25 ביולי 2010

תחרות: אליפות טופ-בוטום - גמר א'
 

תאריך: 10-07-2010

תוצאות – כלליות

השתתפו בגמר א' 28 זוגות
 

תוצאה שמות השחקנים דרוג

59.69 1 מוסקוביץ סמו – אורנשטיין איתן 

55.87 ידלין דורון - גלברד מרדכי 2

55.75 אורן אפרת - זק יניב 3

55.61 לנגי אסף - פרידלנדר אהוד 4

55.43 אופיר גלעד - פכטמן רון 5

55.00 שחר יובל - טמס חיים 6

53.26 גרינבאום ליאוניד - ברסלבסקי יעקב 7

52.93 קניגסברג מודי - גרין דורון 8

51.85 ברקת אילן - גלבוע אורי 9

51.35 מרק מיכה - בריפמן אפרים 10

תחרות: אליפות טופ-בוטום גמר ב‘
 

תאריך: 10-07-2010

תוצאות – כלליות

השתתפו בגמר ב‘ 42 זוגות
 

תוצאה שמות השחקנים דרוג

57.09 גלזיבסקי ביאנקה - חיות אבי 1

56.65 בן דוד אבי – גורטנשטיין דוד 2

54.63 פרנק יוסף - אסרף אורי 3

54.47 רום שושנה - לירן ינון 4

54.23 אלון הדסה - רוזנפלד ורדה 5

53.38 כהן עדי - שפי רון 6

53.25 מינזלי אאידה - ליבסטר בני 7

52.99 וורך יגאל - בן צבי אייל 8

52.92 פרידמן איבן - רוזנטל ניר 9

51.99 גלברט חנה - בן יהודה יהודית 10

        ,    ,  
!     

2010  

‘     
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Brian Zietman

The Jerusalem Bridge Center has built up a most 
impressive library of bridge books, which was 
established by Moshe Benusilio and I. We brought to 
the club our large collections of bridge books when 
we opened it in 2003. This has been augmented by 
the generous contribution of books by my friend and 
snooker partner Moshe Jaffe, former Chairman of the 
Israel Bridge Federation, and Rena Haas who donated a 
large collection of books when her husband, my friend 
and sometime partner Chaim passed away.
In addition, whenever I go to London, I always pick up 
half a dozen new books from 'Chess and Bridge'.
In all these hundreds of books the use of the Redouble 
is hardly mentioned. It is probably the least used card in 
the bidding box. 
The reason for this is basically that a game or slam 
contract which is doubled usually gives a good score 
and redoubling does not add any advantage, especially 
playing matchpoints (top-bottom). In addition, if you get 
defeated redoubled you are almost guaranteed a bottom
There are all kinds of conventional uses of the Redouble: 
the Support Redouble, the Parking Lot Redouble (bet 
you haven't heard of that one!) and others, but the two 
most common uses of the Redouble are:
(a) To show a 9+ point hand after partner has opened and 
RHO has doubled. (b) The SOS Redouble. 
These are easily confused, and the two examples below 
clarify the matter.
Example 1

You hold
♠
♥
♦
♣

3
AJ74
KQ98
QJ97

West North East South
You Partner RHO

1♠ Dbl
?

You redouble to indicate that
1) You have 9+ points (in this case 13).
2) You imply that you do not have support for 
partner's suit.

The hand is now like an open book. Partner has 12+ 
points, RHO has 12+ points and you have 13. It follows 
that LHO (North) has a beautiful collection of rags. 
There is no contract that the opponents can make and 
there is no guarantee that you can make game, so the 
best strategy in this situation is to double anything and 
everything that the opponents bid. This will usually 
yield a healthy 500, 800 or even 1100. It is customary 
to play that any bid other than Redouble shows less 
than 9 points and is of course non-forcing.

Example 2
You hold

♠
♥
♦
♣

AJ3
AJ74
KQ8
J98

West North East South
You LHO
1NT Dbl Pass Pass

?
LHO has 15+ points, and RHO has decided to leave 
the double in, assuming that he has enough points to 
defeat you, and taking into account the fact that the 
cards are sitting well for the defense with the strong 
hand after declarer. How can you escape? You can't 
bid a suit as your longest suit is hearts and you only 
have 4 of them. The solution is Redouble (SOS - Save 
Our Souls), asking partner to bid his longest suit. 
Maybe you can escape into a 2-level suit contract and 
avoid another double.

 ,    ‘    
“  “

!  
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