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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

חודש יולי, שאמור היה לסמל חופש, שמש, ים וכיף, הפך לחודש קשה עבור מדינה 
שלמה. חודש שהחל בשיגורי טילים שגרמו למיליוני ישראלים לרוץ למקלטים 
ולמרחבים מוגנים, משפחות חדשות שהצטרפו למעגל השכול, ומשפחה אחת, 

משפחת הברידג' שספגה אבדה קשה.
המרה שיריב  הבשורה  את  כשקיבלנו  בנו  ההלם שאחז  את  לבטא  מילים  אין 

בראודה ז"ל, נקטף בדמי ימיו. יריב היה כוכב עולה בשמי ענף הברידג', מנהל תחרויות מהבכירים שידענו. ההערכה 
כגון  בינלאומיות  לו בהתאגדות הברידג' האירופאית התבטאה בהזמנות שקיבל לשפוט בתחרויות  הרבה שרכשו 
אליפות אירופה שהתקיימה לפני מספר שבועות בקרואטיה. גם בישראל זכה לאהדה עצומה ומונה כיו"ר ועדת חוקה, 

במסגרתה פעל לקידום נושאים רבים החשובים לציבור השחקנים ולענף הברידג' בכלל. 
נמצא את הדרך הראויה להנציח את פועלו של יריב, אדם נעים הליכות ומקצועי.

ובישראל כמו בישראל, בצל האירועים והבשורות הקשות, היו גם הצלחות בינלאומיות מדהימות לספורטאי הברידג' 
בחודש יולי.   הידיעה על מדליית זהב היסטורית לנבחרת הפתוחה פתחה את החודש וסוקרה בהרחבה בביטאון 
הקודם. באמצע יולי התקיימה בגרמניה אליפות אירופה לזוגות צעירים, בה זכו במדליית כסף מושיקו מיוחס ועדי 
מדליית זהב בתחרות ה  אסולין בקטגוריית הזוגות המעורבים. את החודש סיימה בשורה מדהימה לא פחות – 

SPINGOLD היוקרתית שהתקיימה בארה"ב, בה זכו לוטן פישר ורון שורץ.
ובזירה הארצית נברך את אלכס דב ויצחק נוסבאום, שזכו במקום הראשון באליפות הארץ לסניורים.  נציין עוד כי 

במקום השני זכו דרור מילצ'ן ויעקב וקס ובמקום השלישי יוסי אנגל ויוליאן פרידריך.
באמצע חודש אוגוסט מתקיימת אליפות העולם לצעירים בטורקיה. ההתאגדות נערכה לשגר 3 נבחרות של צעירים 
מוכשרים, בהם תלינו תקוות להישיגים מרשימים, אולם בשל המצב הביטחוני הרגיש , ההתראות הרבות וההרעה 

ביחסים הדיפלומטיים עם טורקיה, לא התקבל היתר בטחוני ליציאת המשלחת. 
אנו תקווה כי בחודש אוגוסט נוכל לקיים כסדרו וכמיטב המסורת את מחנה קיץ לילדים, המשלב סדנאות ופעילויות 

מהנות עם ברידג', כמו כן החלה תחרות גביע המדינה. 
למרות התקופה הקשה, נמשיך לפעול לקידום הברידג' ולנהל את שגרת הברידג' שלנו, שכן הברידג' בנפשנו, הוא 
מחזק אותנו, מהווה מפלט מהמציאות הקשה שבה אנו חיים וממלא אותנו בגאוות יחידה וסיפוק ברגעים הכי לא 

צפויים.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

למכירה 
מגרשים חקלאים פרטי טאבו 

1. מושב בני ציון 
2. מזכרת בתיה מושב ליד רחובות

עופרה: 050-9456955 | 08-9456955
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שפר את הכרזתך
רם סופר

הכריז  לא  המשיב  כאשר  כי  להבין  חשוב  כל,  ראשית 
את  להמשיך  חייב  אינו  כלל  הפותח  חדשה,  סדרה 
ללא  נקודות   10-6 מתארת  המשיב  הכרזת  ההכרזה. 

רביעיות במייג'ור.
 Pass יכריזו  14-12 נקודות  רוב הידיים "הרגילות" עם 

.1NT ויתנו לשותף לשחק
 19 נדרשות  בלבד,  נקודות   6 הבטיח  שהשותף  היות 
נקודות כדי להכריז בבטחה משחק מלא 3NT. עם קצת 

.2NT פחות מזה הפותח יכול להכריז
חוץ מזה, עם יד חלוקתית ואורך בסדרות המינור הפותח 
יכול לחזור על סדרת הדיאמונד או להציג גם את סדרת 

הקלאב.
נסו להכריז בעצמכם את שלוש הידיים הבאות:

West North East South
1♦

Pass 1NT Pass ?

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

)1(
South

♠
♥
♦
♣

AQ74
KQJ9
AT3
K2

)2(
South

♠
♥
♦
♣

KT
Q85
AJ932
QJ8

)3(
South

♠
♥
♦
♣

AJ
Q962
AK973
K5

תשובות
)1(

South
♠
♥
♦
♣

AQ74
KQJ9
AT3
K2

קלפים   3 עם   1♦ פתחנו  מדוע  השאלה  נשאלת   .3NT
זו ההכרזה הנכונה כאשר מספר הנקודות  ובכן,  בלבד. 
)19( אינו מתאים לפתיחה ב-NT ואין חמישייה במייג'ור.
בוודאות  יודעים  אנו   1NT כעת, לאחר שהשותף השיב 
שאין  ידוע  כמו-כן  נקודות.   25 לפחות  במשותף  שיש 
להשיב  צריך  היה  שהשותף  משום  במייג'ור,  התאמה 
♥1 או ♠1 אם הייתה לו רביעייה באחת הסדרות הללו. 

מסקנה: החוזה הנכון הוא 3NT, וכך נכריז מיד.

 )2(
South

♠
♥
♦
♣

KT
Q85
AJ932
QJ8

 14-12( "רגילה"  ליד  רבות  מני  דוגמה אחת  זו   .Pass
את  להמשיך  צריכה  שלא  מאוזנת(  חלוקה  עם  נקודות 
ההכרזה לאחר שהשותף עונה 1NT. ידוע לנו כי מספר 
הנקודות המשותף אינו עולה על 23. אין טעם ואין צורך 
כי  לזכור  צריך  בדיאמונד.  שלנו  החמישייה  על  לחזור 
בתחרות חוזה של 1NT מעניק בדרך כלל יותר נקודות 

מאשר ♦2.

)3(
South

♠
♥
♦
♣

AJ
Q962
AK973
K5

הבטיח  והשותף  נקודות,   17 ברשותנו  הפעם   .2NT
נבחר  ולכן  בטוח,  אינו  אך  אפשרי,  מלא  משחק   .10-6

בהכרזת הזמנה.
ייתכן שחלק מכם בחרו בהכרזת ♥2. אין לפסול הכרזה 
זו, אולם הכרזה של 2NT תהיה יעילה יותר ביד הנתונה. 
אין לנו שאיפה מיוחדת לחוזה בהארט מול שותף ששלל 
את  היטב  מבטאת   2NT ההכרזה  במייג'ור.  רביעיות 
מספר הנקודות שלנו ואת העובדה שיש לנו עוצרים בכל 
הסדרות. בנוסף, לשותף ניתנת הזדמנות לעצור בגובה 

נמוך אם יש לו 6 נקודות בלבד.

לאחר  הפותח  של  השנייה  בהכרזה  נעסוק  החודש 
תשובה 1NT לפתיחה ♦1.



הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!
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זהירות – בעיית 
מעברים!

רם סופר

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

K76
3
KQT942
A52

♠
♥
♦
♣

Q832
AK84
J
KT73

♥J :3. קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass 2♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

מהלך  לאחר   3NT של  לחוזה  בדרום  הגעתם 
עם יד  צפון  תיאר  שבמהלכו  טבעי,   הכרזה 

14-12 נקודות ושישייה בדיאמונד.
נסו לתכנן את משחק היד בעצמכם לפני שתקראו את 

ההמשך.
מערב הוביל ב-J♥ – כנראה ראש רצף בסדרה הארוכה 
הסדרה  את  לפתח  שעליו  והבין   ♥A-ב זכה  דרום  שלו. 
הארוכה בדומם. הוא שאף להשיג 5 לקיחות בדיאמונד, 
בטוחות  לקיחות   4 עם  ביחד  החוזה  את  ישלימו  אשר 

בהארט ובקלאב.
בלקיחה השנייה שיחק דרום את ה-J♦ במטרה להוציא 
 ♦J-ל הרשו  המנוסים  יריביו  אבל   ,♦A-ה את  ליריבים 

לזכות.
כדי להמשיך בסדרת הדיאמונד היה צורך לעבור לדומם 
עם ה-A♣ ולשחק משם K♦.  מזרח זכה ב-A♦ והמשיך 
ב-Q♥. כעת היו לכרוז ארבע לקיחות דיאמונד מוגבהות 
בדומם, אך לא היה לו מעבר אליהן. דרום ניסה ספייד 

נמוך אל ה-K♠, אבל מזרח זכה ב-A♠ והחוזה נכשל.
הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K76
3
KQT942
A52

 

♠
♥
♦
♣

J9
JT975
8763
Q6

♠
♥
♦
♣

AT54
Q62
A5
J984

 ♠
♥
♦
♣

Q832
AK84
J
KT73

 

היכן טעה הכרוז?
הבעיה הייתה חוסר תכנון לטווח ארוך. הרעיון הבסיסי 
היה נכון – הגבהת סדרת הדיאמונד – אך הביצוע היה 

רשלני.
חשוב להבין כי קוצר בסדרה הארוכה של השותף עלול 
רק  הייתה  לכרוז  הידיים.  בין  תקשורת  לבעיות  לגרום 
כניסה בטוחה אחת לדומם, ה-A♣, ולא היה כדאי לבזבז 

אותה בטרם עת.
את  השנייה  בלקיחה  להוביל  הייתה  הנכונה  הדרך 
ה-J♦ מהיד ולעלות עליו עם ה-K♦ )או ה-Q♦( בדומם. 
זוכה  כך הכרוז היה   .Overtake לזה  באנגלית קוראים 
בסיבוב הראשון בדומם וממשיך לשחק דיאמונדים ברצף 
עד שאחד המגנים זוכה ב-A♦. לאחר מכן נכנסים לדומם 

עם ה-A♣ ונהנים מסדרת הדיאמונד שהוגבהה.
כשמשחקים  גבוהים  קלפים  של  בזבוז  כאן  אין  האם 

?K-ו J באותה לקיחה

יש בזבוז, אבל הוא הכרחי. במקרה שלנו עמד לרשות 
יכול  היה  שהוא  כך  ה-9,  ועד   K-מה ארוך  רצף  הכרוז 
להרשות לעצמו לבזבז את ה-J )כל עוד חלוקת הסדרה 

אצל היריבים אינה גרועה יותר מ-4-2(.

TB IMP



TB IMP
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היוצא מן הכלל – 
חוק השבע

קובי שחר

כאשר המגנים תוקפים סדרה שיש לנו בה רק עוצר אחד 
שלאחד  עד  באס  הזכייה  את  לעכב  לעתים  ניתן   ,)A(
המגנים אין יותר קלפים באותה סדרה. בכך אנו מנתקים 

את התקשורת בין ידי המגנים.

 ♠
♥
♦
♣

T5
K75
AQJ3
Q754

 

♠
♥
♦
♣

KJ762
J984
74
J8

♠
♥
♦
♣

Q93
QT2
K62
T962

 ♠
♥
♦
♣

A84
A63
T985
AK3

 

בדוגמה זו מערב מוביל ב-6♠ נגד 3NT. לדרום 7 לקיחות 
בטוחות, וניתן לפתח 2 לקיחות נוספות ב-♦. הסכנה היא 
נוספות  לקיחות  ב-4  יזכו  והמגנים   ♦K-ל לקיחה  שנפסיד 
ב-♠. כדי להתמודד עם בעיה זו עלינו לנתק את הקשר בין 
ידי המגנים באמצעות עיכוב הזכייה ב-A♠ לסיבוב השלישי.
כאשר  הוא  המסוכן  המצב  במשותף.   ♠ קלפי   8 למגנים 
למוביל 5 קלפים ולשותפו 3. על כן יש לעכב את הזכייה 

ב-A♠ פעמיים.
מורי הברידג' ניסחו עבור העצלנים בינינו את חוק השבע: 
מספר הפעמים שעלינו לעכב את הזכייה עם ה-A הוא 7 

פחות מספר הקלפים שיש לנו בסדרה.
חוק  לפי  בספייד.  קלפים   5 לצפון-דרום  לעיל  בדוגמה 

השבע מספר הפעמים שיש לעכב הוא 7-5=2.
וכעת ליוצאים מן הכלל, והם רבים. חוק השבע נועד להקל 
על החישוב כמה פעמים יש לעכב בסדרה. חוק זה צריך 
להיות משרת שלנו ולא אדון. נשתמש בו לאחר שנחליט 
שיש בכלל לבצע עיכוב, אולם לא נפעיל אותו אוטומטית 

.A-ונעכב רק על פיו את הזכייה ב
נציג כעת מספר מקרים שבהם אין לבצע עיכוב כלל.

)1( הזכייה בלקיחה הראשונה מעניקה לנו עוצר נוסף 
בסדרה

 ♠
♥
♦
♣

K74
95
KT95
KQ73

 

♠
♥
♦
♣

Q96
QJ864
A64
94

♠
♥
♦
♣

JT82
K7
873
JT82

 ♠
♥
♦
♣

A53
AT32
QJ2
A65

 

 .♥K-ה את  משחק  מזרח   .3NT נגד  ב-6♥  מוביל  מערב 
האם נעכב פעם אחת ונזכה בסיבוב השני לפי חוק השבע? 

אם נעשה זאת, בהמשך יזכה מערב ב-A♦ והחוזה יופל.
בדומם,  ו-9♥  ביד   ♥T שלנו,  הביניים  קלפי  של  בחינה 
מלמדת כי אם נזכה בלקיחה הראשונה עם ה-A♥ מובטח 
נמשיך   ,♥A-ב מיד  נזכה  לכן  בסדרה.  נוסף  עוצר  לנו 

בדיאמונד ונבצע 9 או 10 לקיחות.

לסדרה  במעבר  סכנה  קיימת  אם  עיכוב  לבצע  אין   )2(
אחרת

 ♠
♥
♦
♣

953
QJT
A632
QJ3

 

♠
♥
♦
♣

QJ74
9873
T75
K7

♠
♥
♦
♣

KT8
64
KQJ8
9642

 ♠
♥
♦
♣

A62
AK52
94
AT85

 

מערב מוביל ב-4♠ נגד 3NT. עם 6 קלפים בסדרה, חוק 
ה-7 "מכתיב" לעכב פעם אחת, אבל אם נעשה זאת, מזרח 
יזכה ב-K♠ ויעבור לדיאמונד. אם נזכה מיד ב-A♦, המגנים 
הראשונה  הלקיחה  על  נוסף  ב-♦  לקיחות  בשלוש  יזכו 
שעיכבנו ב-♠ וה-K♣. אם נעכב פעם או פעמיים ב-♦, זה 

לא יעזור כי הם יחזרו ל-♠.
להשתמש  במקום  ההובלה  קלף  את  מנתחים  היינו  לו 
הוא  שה-4♠  מבינים  היינו  השבע,  בחוק  עיוורת  בצורה 
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ההובלה  הנראה  וככל  המגנים,  של  ביותר  הנמוך  הקלף 
היא מסדרה של 4 קלפים. לכן אם נזכה מיד ב-A♠ ונעבור 
של  הלקיחות  פוטנציאל  ב-♣,  לעקוף  כדי  ב-♥  לדומם 

ההגנה הוא 4 לכל היותר, והחוזה יבוצע.

)3( "היד המסוכנת" עומדת לזכות בלקיחה
 ♠

♥
♦
♣

J3
854
AKQ2
JT94

 

♠
♥
♦
♣

KT862
A972
64
82

♠
♥
♦
♣

Q95
QJT3
T83
Q73

 ♠
♥
♦
♣

A74
K6
J975
AK65

 

 ♠Q-ה את  משחק  מזרח   .3NT נגד  ב-6♠  מוביל  מערב 
על ה-J מהדומם. האם נעכב פעמיים על פי חוק השבע? 
התשובה היא לא. בסדרת ה-♥ מצבנו עדין. מעבר לסדרה 
זו מצד מזרח עלול לגרום לנו להפסיד 4 לקיחות ואף יותר. 
במונחים ברידג'יסטיים מזרח הוא היד המסוכנת ולכן אין 

לאפשר לו לזכות בלקיחה.
כדי לבצע את החוזה עלינו לזכות ב-A♠, ב-A♣, בארבע 
לקיחות ♦ ולעקוף ב-♣. תקוותנו היא שה-Q♣ אצל מזרח. 
תכניתנו  את  לשבש  יכולה  ההגנה  אם  לעכב  אין   )4(

ולתקוף את הכניסה לדומם

 ♠
♥
♦
♣

843
965
A8
KQT96

 

♠
♥
♦
♣

JT62
QJT7
K32
87

♠
♥
♦
♣

95
K84
JT964
A53

 ♠
♥
♦
♣

AKQ5
A32
Q75
J42

 

3NT, ומזרח עולה ב-K♥. ברור  מערב מוביל ב-Q♥ נגד 
ב-♣.  לקיחות  ל-4  זקוקים  אנו  החוזה  את  לבצע  שכדי 
עיכוב  ידי  על  זאת  למנוע  שביכולתם  כל  יעשו  המגנים 

ה-A♣ פעמיים, ולכן אנו זקוקים ל-A♦ ככניסה לדומם.
ונעכב את הלקיחה הראשונה,  אם נפעל לפי חוק השבע 
מזרח יוכל לשבש את תכניתנו. הוא ישחק בלקיחה השנייה 
את ה-J♦ ויאלץ אותנו להשתמש ב-A♦ מוקדם מדי. הדרך 
ל-♣  מיד  ולעבור  הראשונה  בלקיחה  לזכות  היא  הנכונה 

בתקווה שסדרת ההארט מחולקת 4-3 בין המגנים.

סיכום
חוק השבע נועד לעזור לנו לחשב כמה פעמים יש לעכב 
את ה-A, אולם אין להשתמש בו באופן אוטומטי. יש לבחון 
את היד כולה בטרם נחליט אם העיכוב הכרחי או מסוכן. 
רק לאחר שווידאנו שאין סכנות אחרות נוכל להפעיל את 

חוק השבע כדי לדעת כמה פעמים לעכב.

מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

מועדון ברידג‘ אביבים שמח להודיע על
תחרות חדשה

שתתקיים בכל יום שישי בשעה 16:30
תחרות עם ידיים מוכנות, כיבוד קל ופרס כספי ע“ס 200 ₪

לכל אחד מהזוגות הזוכים במקום ראשון (צפון דרום/מזרח מערב)
מנהל התחרות: יובל בן דוד

נשמח לראותכם !
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הובלת הפתיחה – 
להקשיב להכרזות

אפרים בריפמן

זה אינו סוד שלהובלת הפתיחה תפקיד משמעותי 
במשחק. אם תקשיבו היטב להכרזות, בעיקר להכרזות 

המתנגדים, אם תנתחו את מהלכן, תוכלו להסיק מסקנות 
ובהתאם לבחור את קלף ההובלה הנכון. 

לפניכם ארבע חלוקות לתרגול. בחרו את קלף ההובלה 
ונמקו מדוע בחרתם בקלף זה:

)1(

♠
♥
♦
♣

KQJ6
64
KJ96
T43

North South
1♠

2♥ 2♠
3♣ 3♠
4♣ 4♠

Pass

זה נחמד להחזיק בשלוש לקיחות בטוחות בסדרת השליט 
וברור כי לא תבחרו להוביל בסדרה זו.

קלפים  חמישה  וקלאב,  הארט  סדרות,  שתי  מציין  צפון 
קלפים  שבעה  על  מרמז  דרום  מהן.  אחת  בכל  יותר  או 
לו כל כך הרבה  בספייד, בעיקר בשל העובדה שחסרים 
קלפים בכירים. אילו בידי דרום היו שני קלפים בהארט כמו 
כי בהכרזה הרביעית שלו היה תומך  KJ♥ למשל, סביר 
בהארט ולא חוזר פעם רביעית על סדרת הספייד. לעומת 

זאת דרום בהחלט יכול להחזיק KJ בקלאב.
עד כאן ניתוח החלוקות של צפון-דרום, עתה בחירת קלף 

ההובלה.
אם היה עליכם לבחור בהובלה פאסיבית, הארט עדיף על 

קלאב.
כאן  ונדרשת  בדיאמונד  חולשה  על  מרמז  המכרז  אך 

הובלה אקטיבית. 
לפניכם החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

3
AK872
Q5
KQ987

 

♠
♥
♦
♣

KQJ6
64
KJ96
T43

♠
♥
♦
♣

T
QT95
A8732
652

 ♠
♥
♦
♣

A987542
J3
T4
AJ

 

הובלה בדיאמונד שווה 10 נקודות; הובלה בהארט - 6 
נקודת; ובקלאב - 2 נקודות.

חלוקה זו שוחקה באליפות אירופה 1975 במפגש 
ישראל-איטליה. בדרום ישב בניטו גארוצו. במציאות 

מערב הוביל הארט והחוזה בוצע.
בתקופה ההיא היו מומחים שאמרו: "זה לא מספיק עבור 

מערב להוביל דיאמונד – מערב צריך להכפיל ולהוביל 
דייאמונד", אך רק מעטים היו מעזים להכריז Dbl מעניש 

נגד בניטו גארוצו.
)2(

♠
♥
♦
♣

654
KJT72
A82
75

North South
1NT

2♠ )1( 3♣
3NT )2( 4♣ )3(
5♣ )4( Pass

טרנספר לקלאב;  )2( מציין שתי חמישיות, קלאב 1 ))
ודיאמונד עם 0)+ נקודות; )3( לא מעוניין לשחק 

NT; )4( אין ערכים נוספים



מועדון כיכר המדינה רח‘ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830
www.bridge-bakikar.com

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה

יוצאים במבצע הקיץ

Barometer ימי א‘ ערב  20:30-23:30תחרות
ימי ה‘ ערב 20:30-23:30

דמי ההשתתפות 20 ₪ בלבד!
פרסים כספיים מוגדלים

אתם עומדים להרוויח כפול!!!

בתום התחרות מתנה לכל משתתף:
Two Over One חוברת עם ריכוז כל החלוקות ומהלך ההכרזות, בשיטת
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צפון ציין 9-12 נקודות )בערך כמובן( עם שתי חמישיות 
בסדרות המינור. דרום חלש באחת מסדרות המייג'ור. 
עובדה היא כי לא הסכים לשחק 3NT. כמעט ודאי כי 

חולשתו של דרום היא בהארט ולא בספייד.
הובלה בספייד עלולה לאפשר למבצע לזרוק הארטים 

מפסידים על הספיידים הטובים שלו.
הובלה  סינגלטון.  שלשותף  במקרה  תצליח   ♦A-ב הובלה 
ב-2♦ תצליח אם לשותף K♦ דאבלטון או אפילו Q♦ דאבלטון 
אם ה-K יימצא בדומם. יש עוד מספר אפשרויות כולל הובלה 

בשליט, אך נראה כי ההובלה בהארט הגיונית מכולן.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

3
54
KJ963
AQT83

 

♠
♥
♦
♣

654
KJT72
A82
75

♠
♥
♦
♣

QT987
A863
74
64

 ♠
♥
♦
♣

AKJ2
Q9
QT5
KJ92

 

הובלה ב-J♥ )או בהארט כלשהו( שווה 10 נקודות; 
בספייד - 5 נקודות; ב-2♦ - 4 נקודות; ב-A♦ - 2 נקודות 

ובשליט - 1 נקודה.
 ♥AK-רק הובלה בהארט תכשיל את החוזה. תזכו ב
וב-A♦. אם לא תזכו בשני הארטים מיד, לפחות אחד 

מהם ייעלם על הספיידים הגבוהים של המבצע.
)3(

♠
♥
♦
♣

A3
AKJ75
J3
T862

West North East South
1♥ 2NT )1( Pass 4♠

Pass Pass Pass
שתי חמישיות בסדרות המינור1 ))

ובמקום  המינור  מסדרות  באחת  לבחור  התבקש  דרום 
על  מרמזת  זו  הכרזה  כי  ספק  אין  ל-♠4.  סגר   - לבחור 

שישייה איכותית או שביעיה בסדרה.
לקיחות  שתי  ואולי  בספייד  בטוחה  לקיחה  לרשותכם 
מסדרות  באחת  לקיחה  השותף  שבידי  ייתכן  בהארט. 
לראות  גבוה,  בהארט  להוביל  אפשר  לכאורה  המינור. 

שולחן ולהחליט.

אך זכרו - בידי צפון, יד בעלת שתי חמישיות במינור, יש 
יהיו  בדומם  אם  המייג'ור.  בסדרות  קלפים  שלושה  רק 
שני ספיידים והארט אחד, הובלה ב-A♥ תהיה רעה מאד 

עבורכם.
במקרה שאכן בדומם שני ספיידים והארט אחד, ההובלה 
שתעניק לכם את מרב הסיכויים להכשיל את החוזה היא 
דווקא בשליט זוטר - 3♠. הובלה זו תכשיל אתכם כאשר 

בדומם דיאמונדים איכותיים או ביד הסגורה קלאב בודד.
היד לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

85
4
AT865
KQJ93

 

♠
♥
♦
♣

A3
AKJ75
J3
T862

♠
♥
♦
♣

762
Q963
Q974
54

 ♠
♥
♦
♣

KQJT94
T82
K2
A7

 

 ♠A-6 נקודות; וב - ♥A-הובלה ב-3♠ שווה 10 נקודות; ב
- 3 נקודות.

כדאי לראות כי הובלה בספייד זוטר אינה גורמת נזק גם 
במקרה שבדומם שני הארטים וספייד אחד. 

שמתם לב שהובלה ב-A♠ אינה יכולה להזיק למבצע? כך 
גם ההובלה בהארט גבוה.

אחרי הובלה בספייד זוטר אין למבצע שום סיכוי להשלים 
את החוזה.

)4(
♠
♥
♦
♣

76
AT863
KQ2
T74

North South
1♠

2♥ 3♥
3♠ 4♠

Pass
חמישה  לצפון  ברורה:  תמונה  מתאר  ההכרזות  מהלך 

הארטים; לדרום שלושה הארטים.
אתם יכולים להיות בטוחים כי תעניקו לשותף לפחות חיתוך 
ב-10♥  והמשך   ♥A-ב הובלה  עקרונית,  בהארט.  אחר 
תשרת אתכם היטב. מצד אחד השותף יחתוך, מצד שני 
הקלף הגבוה ירמוז לשותף לחזור אליכם בדיאמונד. אך 
כאן יש מוקש. חזרה בדיאמונד תעבוד רק כאשר לשותף 
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על  מידו  מפסידים  ישליך  המבצע  לא,  אם   .♠A או   ♦A
הסדרה שכבר פיתחתם עבורו. 

על מנת להתגונן מהאפשרות הסבירה שלשותף אין אס, 
ומה   .♥A-לפני שתשחררו את ה חיתוך,  להעניק  עליכם 
באשר להובלה ב-K♦? צריך לקחת זאת בחשבון. הובלה 
זו תיתן לכם לקיחה או שתיים, אך ייתכן שזה לא יספיק 

כדי להעניק לכם תוצאה טובה.
לפניכם החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

KT3
KJ954
AT7
J5

 

♠
♥
♦
♣

76
AT863
KQ2
T74

♠
♥
♦
♣

954
-
J9653
A9862

 ♠
♥
♦
♣

AQJ82
Q72
84
KQ3

 

הובלה ב-10♥ מעניקה 10 נקודות; ב-A♥ - 5 נקודות; 
וב-K♦ - 2 נקודות.

את  להשלים  למבצע  מאפשרת  אינה  ב-10♥  ההובלה 
החוזה. מזרח יחתוך ויחזור בדיאמונד. 

להשליך  יספיק  לא  והמבצע   ,♥A-ה עדיין  ברשותכם 
דיאמונד מידו על ההארטים מהדומם.

כדאי לראות כי הובלה ב-A♥ והמשך ב-10♥ מאפשרים 
וימשוך   ♦A-ב שיזכה  לאחר  החוזה.  את  לבצע  לדרום 

שליטים, הוא ישליך דיאמונד מידו על הארט גבוה.

סוף לנחירות!
ולדום נשימה בשינה קלה ובינונית

באמצעות
מייצב לשון רפואי מסיליקון

FDA באישור
ומשרד הבריאות הישראלי (אמ"ר)

מסיכות
ל-CPAP ו-BPAP מבד

הכי נוחה בעולם
FDA באישור

ומשרד הבריאות הישראלי (אמ"ר)

 BPAP  CPAP

050-6867777  www.MedShop.co.il
60850 1741

?  ? 

25

ZQuiet

BPAP CPAP 

CPAP
.CPAP BPAP

 

  ? 

        

FDA

CPAP
  CPAP

 BPAP  CPAP

050-6867777  www.MedShop.co.il
60850 1741

?  ? 

25

ZQuiet

BPAP CPAP 

CPAP
.CPAP BPAP

 

  ? 

        

FDA

CPAP
  CPAP

לפרטים נוספים והזמנות
חברת מדיפדיה בע"מ

טל': 03-9794711
www.aveotsd.co.il :ובאתר

לפרטים נוספים והזמנות
חברת מדיפדיה בע"מ

טל': 03-9794711
www.CPAPAONLINE.info :ובאתר

למניעת  רפואי  מסיליקון  לשון  מייצב 
לא  מוצר  בשינה,  נשימה  ודום  נחירות 
יקר   לא  למשתמש,  ידידותי  פולשני, 
נשימה  ולדום  נחירות  למניעת  ויעיל 

בשינה, מייצב הלשון מסיליקון רפואי.

מסכת הבד הרכה
והמצאה  מקורית  דרך  פריצת  היא 

.CPAP מהפכנית למשתמשי
ונוחות מאוד  המסיכות קלות במשקל 
על  שינה  ומאפשרות  דליפות  מונעות 

הצד וגם על הגב.

סוף לאף סתום
ולנחירות!

לפרטים נוספים והזמנות
חברת מדיפדיה בע"מ

טל': 03-9794711
www.MEDSHOP.co.il :ובאתר

 BPAP  CPAP

050-6867777  www.MedShop.co.il
60850 1741

?  ? 
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PNIF values by Airmax® was 176.1 ± 59.6 %. 
No di�erences in absolute PNIF values were found between 
male and female patients at baseline (82.7 ± 18.6 and 89.0 ± 7.3 
l/min, respectively), nor after the application of the device (143.3 
± 7.7 and 138.2 ± 10.8 l/min, respectively). Similarly, no di�eren-
ces were observed in PNIF values between patients younger and 
older than 50 years of age, or between previously operated and 
non-operated patients (data not shown).

Patients’ preference for continuation of the endonasal 
dilator
Of the 30 patients with subjective improvement of nasal bre-
athing by the Airmax® device at baseline visit, 19 out of 30 pa-
tients (63.3%) expressed the preference to further use the device 
after the 4 w trial period. In the latter group, the mean baseline 
increase in PNIF values (85.2 ± 34.8 l/min) was not di�erent 
from the group that did not want to continue using the device 
(84.1 ± 4.3 l/min, n=11). There was also no di�erence in mean 
percentages of increase in PNIF values by the Airmax® device at 
baseline between those being satis�ed and those not satis�ed 
with the device (189.2 ± 68.7 and 153.5 ± 9.2  l/min, respectively, 
p > 0.05).
Amongst those patients who expressed the desire not to conti-
nue wearing the Airmax® device after the 4 w of trial period, the 
following main reasons for discontinuation were mentioned: 

3/11 mentioned inappropriate size with loss of device during 
sleep or exercise as bothersome factor, 2/11 reported local ir-
ritation in the nasal cavity by the device, 2/11 expressed a desire 
for aesthetic nasal correction at the time of functional impro-
vement, and the remaining 4/11 wanted a de�nite solution for 
their nasal obstruction problem by surgery rather than a non-
surgical, temporary solution.

Discussion
We here demonstrate the bene�cial e�ects of the Airmax® 
endonasal dilator in a real-life clinical setting. All patients with 
external valve dysfunction showed major bene�t from the dila-
tor, as evaluated by the absolute and relative increase in PNIF in 
all patients. After the 4 w trial period, 19 of 30 patients were sa-
tis�ed with the Airmax® nasal dilator, expressing the preference 
to continue wearing the device.

This study raises several interesting issues regarding the thera-
peutic approach of nasal valve dysfunction. Firstly, this study 
o�ers the �rst step in evaluating the success of the endonasal 
dilator as an alternative for surgery. At present, patients with 
nasal valve dysfunction are being proposed to undergo either 
corrective valve surgery or a conservative approach using nasal 
dilators, without surgeons being able to give an estimated suc-
cess rate of the conservative approach. Both external (Breath 
Right®) and as well as endonasal (Nozovent® or Airmax®) dilators 
have been reported to be helpful in snorers, sportsmen and pa-
tients with nasal obstruction, without data on subjective evalua-
tion by the patient (9-12). Here, we show that 19 out of 30 selected 
patients with external valve problems being the reason for nasal 
obstruction intended to continue to use the dilator Airmax®. This 
argument can be used in every day clinic to explain the patients 
the subjective bene�t of the Airmax® dilator.
Until recently, we only had limited objective data on the impro-
vement of nasal breathing by nasal dilators (9-12). The reported 
improvement of nasal �ow by the dilators was performed by ei-
ther acustic rhinometry (9,10) or rhinomanometry (11,12). Regarding 
the di�erent techniques for measuring nasal �ow, a European 
consensus group recently stated that PNIF measurements are 
superior to other means of evaluation of nasal �ow due to 
the fact that PNIF data correlate with the subjective feeling of 
nasal obstruction and that the nasal �ow is measured without 
distortion of the nasal valve area by a nozzle (2). Therefore, PNIF 
measurements had been chosen for evaluation of nasal �ow in 
this study. 

Of note, it was interesting to observe that almost 2/3 of pa-
tients expressed the desire to continue to use the nasal dilator 
Airmax®. We are well aware of the fact that this high degree of 
patient satisfaction with this endonasal dilator does re�ect a 
combination of factors like subjective improvement of nasal 

Figure 1. Frontal (upper panel) and inferior (lower panel) views on the 

nose with (righ panel) and without (left panel) the nasal dilator, showing 

an increase in nasal diameter at the level of the external nasal valve area.
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PNIF values by Airmax® was 176.1 ± 59.6 %. 
No di�erences in absolute PNIF values were found between 
male and female patients at baseline (82.7 ± 18.6 and 89.0 ± 7.3 
l/min, respectively), nor after the application of the device (143.3 
± 7.7 and 138.2 ± 10.8 l/min, respectively). Similarly, no di�eren-
ces were observed in PNIF values between patients younger and 
older than 50 years of age, or between previously operated and 
non-operated patients (data not shown).

Patients’ preference for continuation of the endonasal 
dilator
Of the 30 patients with subjective improvement of nasal bre-
athing by the Airmax® device at baseline visit, 19 out of 30 pa-
tients (63.3%) expressed the preference to further use the device 
after the 4 w trial period. In the latter group, the mean baseline 
increase in PNIF values (85.2 ± 34.8 l/min) was not di�erent 
from the group that did not want to continue using the device 
(84.1 ± 4.3 l/min, n=11). There was also no di�erence in mean 
percentages of increase in PNIF values by the Airmax® device at 
baseline between those being satis�ed and those not satis�ed 
with the device (189.2 ± 68.7 and 153.5 ± 9.2  l/min, respectively, 
p > 0.05).
Amongst those patients who expressed the desire not to conti-
nue wearing the Airmax® device after the 4 w of trial period, the 
following main reasons for discontinuation were mentioned: 

3/11 mentioned inappropriate size with loss of device during 
sleep or exercise as bothersome factor, 2/11 reported local ir-
ritation in the nasal cavity by the device, 2/11 expressed a desire 
for aesthetic nasal correction at the time of functional impro-
vement, and the remaining 4/11 wanted a de�nite solution for 
their nasal obstruction problem by surgery rather than a non-
surgical, temporary solution.

Discussion
We here demonstrate the bene�cial e�ects of the Airmax® 
endonasal dilator in a real-life clinical setting. All patients with 
external valve dysfunction showed major bene�t from the dila-
tor, as evaluated by the absolute and relative increase in PNIF in 
all patients. After the 4 w trial period, 19 of 30 patients were sa-
tis�ed with the Airmax® nasal dilator, expressing the preference 
to continue wearing the device.

This study raises several interesting issues regarding the thera-
peutic approach of nasal valve dysfunction. Firstly, this study 
o�ers the �rst step in evaluating the success of the endonasal 
dilator as an alternative for surgery. At present, patients with 
nasal valve dysfunction are being proposed to undergo either 
corrective valve surgery or a conservative approach using nasal 
dilators, without surgeons being able to give an estimated suc-
cess rate of the conservative approach. Both external (Breath 
Right®) and as well as endonasal (Nozovent® or Airmax®) dilators 
have been reported to be helpful in snorers, sportsmen and pa-
tients with nasal obstruction, without data on subjective evalua-
tion by the patient (9-12). Here, we show that 19 out of 30 selected 
patients with external valve problems being the reason for nasal 
obstruction intended to continue to use the dilator Airmax®. This 
argument can be used in every day clinic to explain the patients 
the subjective bene�t of the Airmax® dilator.
Until recently, we only had limited objective data on the impro-
vement of nasal breathing by nasal dilators (9-12). The reported 
improvement of nasal �ow by the dilators was performed by ei-
ther acustic rhinometry (9,10) or rhinomanometry (11,12). Regarding 
the di�erent techniques for measuring nasal �ow, a European 
consensus group recently stated that PNIF measurements are 
superior to other means of evaluation of nasal �ow due to 
the fact that PNIF data correlate with the subjective feeling of 
nasal obstruction and that the nasal �ow is measured without 
distortion of the nasal valve area by a nozzle (2). Therefore, PNIF 
measurements had been chosen for evaluation of nasal �ow in 
this study. 

Of note, it was interesting to observe that almost 2/3 of pa-
tients expressed the desire to continue to use the nasal dilator 
Airmax®. We are well aware of the fact that this high degree of 
patient satisfaction with this endonasal dilator does re�ect a 
combination of factors like subjective improvement of nasal 

Figure 1. Frontal (upper panel) and inferior (lower panel) views on the 

nose with (righ panel) and without (left panel) the nasal dilator, showing 

an increase in nasal diameter at the level of the external nasal valve area.
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PNIF values by Airmax® was 176.1 ± 59.6 %. 
No di�erences in absolute PNIF values were found between 
male and female patients at baseline (82.7 ± 18.6 and 89.0 ± 7.3 
l/min, respectively), nor after the application of the device (143.3 
± 7.7 and 138.2 ± 10.8 l/min, respectively). Similarly, no di�eren-
ces were observed in PNIF values between patients younger and 
older than 50 years of age, or between previously operated and 
non-operated patients (data not shown).

Patients’ preference for continuation of the endonasal 
dilator
Of the 30 patients with subjective improvement of nasal bre-
athing by the Airmax® device at baseline visit, 19 out of 30 pa-
tients (63.3%) expressed the preference to further use the device 
after the 4 w trial period. In the latter group, the mean baseline 
increase in PNIF values (85.2 ± 34.8 l/min) was not di�erent 
from the group that did not want to continue using the device 
(84.1 ± 4.3 l/min, n=11). There was also no di�erence in mean 
percentages of increase in PNIF values by the Airmax® device at 
baseline between those being satis�ed and those not satis�ed 
with the device (189.2 ± 68.7 and 153.5 ± 9.2  l/min, respectively, 
p > 0.05).
Amongst those patients who expressed the desire not to conti-
nue wearing the Airmax® device after the 4 w of trial period, the 
following main reasons for discontinuation were mentioned: 

3/11 mentioned inappropriate size with loss of device during 
sleep or exercise as bothersome factor, 2/11 reported local ir-
ritation in the nasal cavity by the device, 2/11 expressed a desire 
for aesthetic nasal correction at the time of functional impro-
vement, and the remaining 4/11 wanted a de�nite solution for 
their nasal obstruction problem by surgery rather than a non-
surgical, temporary solution.

Discussion
We here demonstrate the bene�cial e�ects of the Airmax® 
endonasal dilator in a real-life clinical setting. All patients with 
external valve dysfunction showed major bene�t from the dila-
tor, as evaluated by the absolute and relative increase in PNIF in 
all patients. After the 4 w trial period, 19 of 30 patients were sa-
tis�ed with the Airmax® nasal dilator, expressing the preference 
to continue wearing the device.

This study raises several interesting issues regarding the thera-
peutic approach of nasal valve dysfunction. Firstly, this study 
o�ers the �rst step in evaluating the success of the endonasal 
dilator as an alternative for surgery. At present, patients with 
nasal valve dysfunction are being proposed to undergo either 
corrective valve surgery or a conservative approach using nasal 
dilators, without surgeons being able to give an estimated suc-
cess rate of the conservative approach. Both external (Breath 
Right®) and as well as endonasal (Nozovent® or Airmax®) dilators 
have been reported to be helpful in snorers, sportsmen and pa-
tients with nasal obstruction, without data on subjective evalua-
tion by the patient (9-12). Here, we show that 19 out of 30 selected 
patients with external valve problems being the reason for nasal 
obstruction intended to continue to use the dilator Airmax®. This 
argument can be used in every day clinic to explain the patients 
the subjective bene�t of the Airmax® dilator.
Until recently, we only had limited objective data on the impro-
vement of nasal breathing by nasal dilators (9-12). The reported 
improvement of nasal �ow by the dilators was performed by ei-
ther acustic rhinometry (9,10) or rhinomanometry (11,12). Regarding 
the di�erent techniques for measuring nasal �ow, a European 
consensus group recently stated that PNIF measurements are 
superior to other means of evaluation of nasal �ow due to 
the fact that PNIF data correlate with the subjective feeling of 
nasal obstruction and that the nasal �ow is measured without 
distortion of the nasal valve area by a nozzle (2). Therefore, PNIF 
measurements had been chosen for evaluation of nasal �ow in 
this study. 

Of note, it was interesting to observe that almost 2/3 of pa-
tients expressed the desire to continue to use the nasal dilator 
Airmax®. We are well aware of the fact that this high degree of 
patient satisfaction with this endonasal dilator does re�ect a 
combination of factors like subjective improvement of nasal 

Figure 1. Frontal (upper panel) and inferior (lower panel) views on the 

nose with (righ panel) and without (left panel) the nasal dilator, showing 

an increase in nasal diameter at the level of the external nasal valve area.
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PNIF values by Airmax® was 176.1 ± 59.6 %. 
No di�erences in absolute PNIF values were found between 
male and female patients at baseline (82.7 ± 18.6 and 89.0 ± 7.3 
l/min, respectively), nor after the application of the device (143.3 
± 7.7 and 138.2 ± 10.8 l/min, respectively). Similarly, no di�eren-
ces were observed in PNIF values between patients younger and 
older than 50 years of age, or between previously operated and 
non-operated patients (data not shown).

Patients’ preference for continuation of the endonasal 
dilator
Of the 30 patients with subjective improvement of nasal bre-
athing by the Airmax® device at baseline visit, 19 out of 30 pa-
tients (63.3%) expressed the preference to further use the device 
after the 4 w trial period. In the latter group, the mean baseline 
increase in PNIF values (85.2 ± 34.8 l/min) was not di�erent 
from the group that did not want to continue using the device 
(84.1 ± 4.3 l/min, n=11). There was also no di�erence in mean 
percentages of increase in PNIF values by the Airmax® device at 
baseline between those being satis�ed and those not satis�ed 
with the device (189.2 ± 68.7 and 153.5 ± 9.2  l/min, respectively, 
p > 0.05).
Amongst those patients who expressed the desire not to conti-
nue wearing the Airmax® device after the 4 w of trial period, the 
following main reasons for discontinuation were mentioned: 

3/11 mentioned inappropriate size with loss of device during 
sleep or exercise as bothersome factor, 2/11 reported local ir-
ritation in the nasal cavity by the device, 2/11 expressed a desire 
for aesthetic nasal correction at the time of functional impro-
vement, and the remaining 4/11 wanted a de�nite solution for 
their nasal obstruction problem by surgery rather than a non-
surgical, temporary solution.

Discussion
We here demonstrate the bene�cial e�ects of the Airmax® 
endonasal dilator in a real-life clinical setting. All patients with 
external valve dysfunction showed major bene�t from the dila-
tor, as evaluated by the absolute and relative increase in PNIF in 
all patients. After the 4 w trial period, 19 of 30 patients were sa-
tis�ed with the Airmax® nasal dilator, expressing the preference 
to continue wearing the device.

This study raises several interesting issues regarding the thera-
peutic approach of nasal valve dysfunction. Firstly, this study 
o�ers the �rst step in evaluating the success of the endonasal 
dilator as an alternative for surgery. At present, patients with 
nasal valve dysfunction are being proposed to undergo either 
corrective valve surgery or a conservative approach using nasal 
dilators, without surgeons being able to give an estimated suc-
cess rate of the conservative approach. Both external (Breath 
Right®) and as well as endonasal (Nozovent® or Airmax®) dilators 
have been reported to be helpful in snorers, sportsmen and pa-
tients with nasal obstruction, without data on subjective evalua-
tion by the patient (9-12). Here, we show that 19 out of 30 selected 
patients with external valve problems being the reason for nasal 
obstruction intended to continue to use the dilator Airmax®. This 
argument can be used in every day clinic to explain the patients 
the subjective bene�t of the Airmax® dilator.
Until recently, we only had limited objective data on the impro-
vement of nasal breathing by nasal dilators (9-12). The reported 
improvement of nasal �ow by the dilators was performed by ei-
ther acustic rhinometry (9,10) or rhinomanometry (11,12). Regarding 
the di�erent techniques for measuring nasal �ow, a European 
consensus group recently stated that PNIF measurements are 
superior to other means of evaluation of nasal �ow due to 
the fact that PNIF data correlate with the subjective feeling of 
nasal obstruction and that the nasal �ow is measured without 
distortion of the nasal valve area by a nozzle (2). Therefore, PNIF 
measurements had been chosen for evaluation of nasal �ow in 
this study. 

Of note, it was interesting to observe that almost 2/3 of pa-
tients expressed the desire to continue to use the nasal dilator 
Airmax®. We are well aware of the fact that this high degree of 
patient satisfaction with this endonasal dilator does re�ect a 
combination of factors like subjective improvement of nasal 

Figure 1. Frontal (upper panel) and inferior (lower panel) views on the 

nose with (righ panel) and without (left panel) the nasal dilator, showing 

an increase in nasal diameter at the level of the external nasal valve area.
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בלי איירמקס

FDA באישור
(CE) ומשרד הבריאות האירופאי

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם בשיפור 
והוא מאפשר  היות  ספורטאים  ביצועי 
ומונע את  יותר דרך האף  נשימה טוב 

הצורך במעבר לנשימה דרך הפה.
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איתות בלקיחה 

הראשונה

קובי שחר

מאמר זה מבוסס על הרצאתו של יניב זק במפגש אימון 
של פרויקט אטלס. 

משחק ההגנה הוא התחום המורכב ביותר בברידג'. על 
השותפים לגלות את הכוח המשותף שלהם כדי להכשיל 
את הכרוז בביצוע החוזה. אחד הכלים החשובים ביותר 
האיתות. המגנים מסמנים זה  שהם משתמשים בו הוא 
החלוקה  ועל  הכוח  על  הזוטרים  הקלפים  בעזרת  לזה 
שונות,  איתות  שיטות  קיימות  השונות.  בסדרות  שלהם 
על  השותפים  בין  הסכמה  להיות  חייבת  כי  ברור  אך 
השיטה. שיטת האיתות קובעת כיצד נסמן עידוד להמשיך 
בסדרה, חלוקה או עניין בסדרה אחרת, אולם העיקרון של 

משמעות האיתות משותף לכל השיטות.
במאמר זה נדון באיתות על הובלת הפתיחה של השותף. 
לציון  גבוה  קלף  הטבעית:  האיתות  בשיטת  נשתמש 

"רוצה"; קלף גבוה לציון מספר קלפים זוגי בסדרה.
בראש סדר העדיפויות לאיתות בלקיחה הראשונה עומד 
אנו  אם  לשותף,  מאותתים  אנו  רוצה.  רוצה/לא  איתות 

מעוניינים שימשיך בסדרה זו.
♥ 854

♥ Q73♥ A

שהוא  לוודאי  קרוב   .4♠ החוזה  נגד   ♥A-ב מוביל  מערב 
מחזיק בידו גם את ה-K♥, והמידע הדרוש לו הוא: האם 
נאותת  ולכן   ,♥Q-ה בידנו  זו?  בסדרה  להמשיך  בטוח 

בקלף גבוה 7♥ לעידוד המשך בסדרה.
בדומם,  נמצא  לאותת  אמורים  אנו  שעליו  הקלף  כאשר 
ברור שאין טעם שמשמעות הסימון תהיה רוצה/ לא רוצה.

♥ Q72

♥ T854♥ A

מופיע   ♥Q-ה  .4♠ החוזה  נגד   ♥A-ב היא  ההובלה  שוב 
בדומם. אין משמעות לאיתות על עידוד, כי הקלף שאמורים 

את  ונשחק  ספירה  על  נאותת  כן  על  גלוי.  עליו  לאותת 
ה-8♥ – קלף גבוה לציון מספר זוגי של קלפים בסדרה.

מומלץ לאותת עם הקלף השני מלמעלה מתוך רביעייה. 
כך יהיה הסימון יותר ברור, ולעתים יעזור לשותף להבחין 

בין דאבלטון לרביעייה.
במקרים  נכון  לאותת  לנו  יעזור  בריא  היגיון  שגם  כמובן 

מסוימים:
♥ J643

♥ A82♥ K

את  לעודד  עלינו  לכאורה   .4♠ נגד   ♥K-ב הוביל  מערב 
השותף משום שאנו מחזיקים ב-A♥, אולם ה-J♥ בדומם 

משנה את המצב.
אנו יודעים כי מערב יזכה בלקיחה, ואז הוא יוכל להסיק 
שה-A♥ בידנו ללא צורך באיתות. )אחרת – מדוע הכרוז 
לא זכה ב-A♥ כדי להבטיח לעצמו שתי לקיחות בסדרה(. 
לכן אין טעם לאותת על עידוד. עלינו להעביר לשותף מידע 
נוסף באמצעות איתות ספירה ולשחק את ה-2♥ כדי לציין 

מספר אי-זוגי של קלפים בסדרה.
אינו  החלוקה  על  או  בסדרה  הכוח  על  המידע  לעתים 
הראשונה  בלקיחה  כבר  לשותף  לאותת  וניתן  רלוונטי, 

לאיזו סדרה כדאי לעבור.
♥ 5

♥ J862♥ K

מערב הוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠4. בדומם קלף בודד, ולכן 
שעלינו  מכאן  בסדרה.  לחלוקה  או  לעידוד  משמעות  אין 
לאותת על העדפת סדרה לפי שיטת Lavinthal. אם נשחק 
יש  ב-♣.  עניין  יביע  וה-2♥  ב-♦,  עניין  יביע  זה  ה-8♥  את 
השותף  של  ההובלה  קלף  כאשר  גם  דומה  באופן  לנהוג 

)נגד חוזה עם שליט( הוא A, ובדומם קלף בודד.
אנו  לדוגמה:  נוספים,  במקרים  יעיל  זו  בשיטה  שימוש 
מחזיקים AK בלבד בסדרה צדדית. הובלנו ב-K והמשכנו 
 AK-סדר הקלפים "ההפוך" מרמז לשותף כי ה .A-עם ה
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הם דאבלטון. אנו מעוניינים לקבל חיתוך בסדרת ההובלה, 
ולצורך זה אנו זקוקים לכניסה לידו של השותף. שותפנו 
ישתמש בשיטת Lavinthal כדי לאותת בלקיחה השנייה 

באיזו סדרה יש לו כניסה ליד.
איתות מקובל נוסף הוא השלכת מכובד על הובלה ב-K או 

ב-A כדי לסמן ראש רצף.
♥ 85

♥ QJ42♥ A

 ♥Q-נגד החוזה ♠4. יש לשחק את ה ♥A-מערב מוביל ב
כדי להודיע לשותף שבידנו גם ה-J♥. נתבונן ביד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJ54
85
KQJT6
32

 

♠
♥
♦
♣

72
AK963
42
K964

♠
♥
♦
♣

A3
QJ42
983
T875

 ♠
♥
♦
♣

KT986
T7
A75
AQJ

 

מזרח שיחק את ה-Q♥ על ה-A♥ של מערב. זה היה יכול 
 ♥J-אל ה ♥K-כעת להוביל בביטחון רב את ה-3♥ מתחת ל
של שותפו. התבוננות בדומם )וגם בגובה הקלף של מערב 
המבוקשת  שהחזרה  למזרח  מבהירה  השנייה(  בלקיחה 

היא בקלאב.

הובלת קלאב מצדו של מזרח בלקיחה השלישית מכשילה 
הראשונות  הלקיחות  בשתי  זוכה  מערב  אם  החוזה.  את 
דרום  של  והמפסידים  בקלאב,  לקיחה  לפתח  דרך  אין   –

בקלאב יושלכו על סדרת הדיאמונד של צפון.

סיכום
כאשר מאותתים בלקיחה הראשונה, העדיפות הראשונה 
היא להראות עניין או חוסר עניין בהמשך בסדרה )רוצה/
יגרמו  כי הקלפים הנגלים בדומם  ייתכן  אולם  רוצה(,  לא 
מספר  על  מסר  לשותף  נעביר  וכך  האיתות,  סוג  לשינוי 
הקלפים בסדרה או על העדפה לאחת הסדרות האחרות. 
שני השותפים חייבים להיות ערניים ולהשתמש בהיגיון כדי 
להבין מהו סוג האיתות הנדרש בהתאם לקלפים שנפרשו 

בדומם.

במחווה של עזרה והזדהות עם תושבי הדרום המופגז. החליט 
אבי קלפה מנכ"ל רשת הדיור המוגן "עד 120", לפתוח את 
לאירוח  אביב  ובתל  השרון  הוד  לציון,  בראשון  הרשת  בתי 
קשישים עצמאיים תושבי הדרום ולאפשר להם הפוגה קלה 
מאיום הטילים. במהלך חודש ימים נהנו האורחים, שהתקבלו 
והדיירים, מהיצע  ובחיבוק חם ע"י הצוות  בזרועות פתוחות 

נרחב של שירותי חברה ותרבות.

הבית בהוד השרון הבית בתל אביבהבית בראשון לציון

רכשו  זה  ובסכום   ₪  30,000 ותרמו  התגייסו  הרשת  דיירי 
גרביים,  תחתונים,  חולצות,  שהכילו  לחיילים  שי  חבילות 
שכחו  ולא  בריאות,  חטיפי  וגם  והגיינה  טואלטיקה  מוצרי 
בתפילת  לחיילים  נשלחו  החבילות  אישי.  מכתב  להוסיף 
הדיירים: "שאלוהים ישמור על כל חייל וחיילת וכולם יחזרו 

הביתה בשלום."
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חוק סך הלקיחות – עד 
איזה גובה להכריז?

קובי שחר

מהי המטרה במשחק הברידג'? לרשום בצד שלנו כמה 
שיותר נקודות או לגרום לכך שבצד של המתנגדים יירשם 
הכרזת  של  והמושג  חדש,  אינו  זה  כל  שפחות.  כמה 
חוזה  מכריזים  אנו   – המתקדם  לשחקן  מוכר  הקרבה 
ממשחק  פחות  יקבלו  שהיריבים  מנת  על  ליפול  שצפוי 

מלא גם אם יכפילו אותנו.
עקרונות דומים חלים גם כשמתחרים על חוזה חלקי. אם 
של  ביצוע  עבור  נקודות   140 להשיג  יכולים  המתנגדים 
♥3, עדיף לנו לשחק ♠3 וליפול פעם אחת עם הפסד של 
50 נקודות במצב לא פגיע או 100 נקודות במצב פגיע. 
יוכפל,  יש לקחת בחשבון את האפשרות שהחוזה שלנו 

אך הדבר אינו קורה לעתים קרובות מדי.
אז מה הקשר של כל זה לחוק סך הלקיחות? האם יש דרך 
התוצאה  את  ישפר  מצדנו  ההכרזה  המשך  מתי  לחזות 

שלנו ומתי לא?
הצדדים  שני  שיכולים  הלקיחות  סך  החוק:  על  נחזור 
לזכות בהן, כאשר כל אחד משחק בסדרת השליט שבו 
השליטים  מספר  לסכום  לערך  שווה  התאמה,  לו  יש 

בסדרות שבהן יש לשני הצדדים התאמה.
הקלפים  מיקום  שבהן  דוגמאות  ראינו  הקודם  במאמר 
הגבוהים וחלוקת הסדרות לא השפיעו על סך הלקיחות, 
הצדדים.  שני  בין  התחלקו  הן  שבו  האופן  על  רק  אלא 
על כן, אם נוכל להעריך את מספר השליטים הכולל של 
שני הצדדים נקבל צפי למספר הלקיחות הכולל בחלוקה 

הנתונה.
נתחיל בדוגמה פשוטה. 

Dealer West, Vul None
South

♠
♥
♦
♣

954
T965
A7
KJ93

West North East South
1♠ 2♥ 2♠ ?

אתם יושבים בדרום. ההכרזות מעידות על כך שהנקודות 
מחולקות בין צפון-דרום למזרח-מערב כמעט שווה בשווה. 

?Pass האם כדאי להכריז ♥3 או
על שאלה זו נענה באמצעות חוק סך הלקיחות. למתנגדים 
יש התאמה של 8 קלפים לפחות. לנו יש התאמה של 9 
קלפים לפחות. אם נצא מהנחה שמספר השליטים הכולל 
הוא 17, נוכל להסיק מהחוק שגם מספר הלקיחות הכולל 

צפוי להיות 17.
הצדדים,  בין  הלקיחות  לחלוקת  אפשרויות  ארבע  נבחן 
ואיזו   2♠ ישחקו  היריבים  אם  תושג  תוצאה  איזו  ונבדוק 
מסוכמים  הנתונים   .3♥ נשחק  אנחנו  אם  תושג  תוצאה 

בטבלה הבאה:
אנחנו משחקים ♥3המתנגדים משחקים ♠2

התוצאה שלנוהלקיחות שלנוהלקיחות שלהםהתוצאה שלנו
+50710+170
-11089+140
-14098-50
-170107-100

מהשוואת שתי העמודות הקיצוניות ניתן לראות כי אין זה 
תמיד  הצדדים,  בין  הלקיחות   17 מחולקות  כיצד  משנה 
נרוויח אם נכריז ♥3. גם אם ניפול, הם היו צפויים להשיג 
הם  האחרון  במקרה  שלהם.  בחוזה  יותר  טובה  תוצאה 
יכפילו  אם   +300 של  תוצאה  להשיג  תיאורטית  יכולים 
♥3, אך עדיין אין זו התוצאה הטובה ביותר עבורם משום 

שניתן לבצע ♠4.
נזכור כי יצאנו מהנחה שמספר השליטים הכולל הוא 17. 
ייתכן בהחלט שהמספר גדול יותר, לדוגמה: אם לשותף 
שישייה בהארט. אם נבנה טבלה עבור סך לקיחות 18 או 

19, נגלה כי הרווח מההכרזה של ♥3 רק יגדל.
ההכרזה  היא   3♥ היא:  החד-משמעיות  המסקנה 

המנצחת. בחירה ב-Pass תביא לתוצאה גרועה.
שולחן  ליד  כזו  טבלה  לערוך  מאתנו  מצופה  שאין  ברור 
במכרז  החלטה  לקבל  צריכים  שאנו  פעם  בכל  הברידג' 

תחרותי, אך הכלל הבא בהחלט עובד רוב הזמן:
שבידי  השליטים  למספר  השווה  גובה  עד  הכריזו 

השותפות שלכם.
שיפורטו  הסתייגויות  מספר  )עם  זה  לכלל  לציית  כדאי 
להלן( כאשר יש התאמה ידועה של 8, 9 או 10 שליטים. 
במקרים )הנדירים( של התאמה של 11 שליטים או יותר 

מהימנותו של "החוק" יורדת.
לגובה העולה על מספר השליטים  לעומת זאת, הכרזה 
שבידי השותפות עלולה לעתים קרובות להביא לתוצאה 

גרועה יותר מאשר אילו היינו נותנים ליריבים לשחק.
בדיקת מספר רב של ידיים העלתה כי לרוב החוק מתקיים, 
אבל לעתים יש סטייה של לקיחה לכאן או לכאן, ובמקרים 
קיצוניים הסטייה גדולה יותר. למזלנו ניתן לחזות מראש 
יותר  קטן  יהיה  הלקיחות  סך  שבהם  מהמקרים  חלק 
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ממספר השליטים הכולל. הדבר קשור לאחזקתנו בסדרת 
המתנגדים.

כאשר בידנו A בסדרת השליט של היריב, הוא יביא לקיחה 
 QJ5 או KT3 הן בהתקפה והן בהגנה, אבל צירופים כמו

עלולים להביא לקיחות בהגנה, אך לא בהתקפה.
 )A-במלים אחרות, כאשר בידנו מכובדים "רכים" )פרט ל
בסדרת השליט של המתנגדים, סך הלקיחות יהיה לרוב 
זהירות  מחייב  והדבר  החוק,  פי  על  מהצפי  יותר  קטן 

בהכרזה. במקרה של התלבטות נעדיף לשחק בהגנה.
החלוקה הבאה מדגימה זאת:

 ♠
♥
♦
♣

A643
85
Q972
Q54

 

♠
♥
♦
♣

972
AT72
T64
A76

♠
♥
♦
♣

T5
K963
AK83
983

 ♠
♥
♦
♣

KQJ8
QJ4
J5
KJT2

 

סך  החוק  פי  על  קלפים.   8 של  התאמה  הצדדים  לשני 
הלקיחות הצפוי הוא 16. צפון-דרום אכן מבצעים 8 לקיחות 
בחוזה בספייד, אבל למזרח-מערב רק 7 לקיחות בחוזה 
בסדרות   QJ-ה של  הימצאותם  היא  הסיבה  בהארט. 

האדומות בידיהם של צפון ודרום.

קיימים גם מקרים בהם מספר הלקיחות הכולל נוטה להיות 
גדול ממספר השליטים הכולל. הסימנים לכך הם סדרות 
והתאמות  ביותר  ידיים חלוקתיות  וחזקות,  ארוכות  שליט 

כפולות.

עוד כמה הערות לסיום: כאשר יש לשותפות שלנו התאמה 
של 8 קלפים בסדרה כלשהי, יש סיכוי גדול שגם ליריבים 
קיימת  אולם  אחרת,  בסדרה  קלפים   8 של  התאמה 
אפשרות שההתאמה שלהם היא בת 7 קלפים בלבד. סך 

הלקיחות הצפוי הוא 16-15.

כאשר מצאנו התאמה בת 9 קלפים, ליריבים חייבת להיות 
התאמה של 8 קלפים לפחות בסדרה אחרת. מכאן שסך 

הלקיחות צפוי להיות 18-17.

משרד בקומה 5 (מתוך 6) ב"בית אשרא",
דרך מנחם בגין 65 תל-אביב

(ליד גשר בית מעריב ומול פרוייקט השוק הסיטונאי)

המשרד הינו בשטח של כ-150 מ"ר (מחצית ממשרד בשטח כולל של כ-300 מ"ר) ומכיל חדר מנהל גדול ומרווח, 5 חדרים 
עמדת  אלקטרוני,  ציוד  חדר  נאה,  מטבחון  גדול,  ישיבות  בחדר  משותף  שימוש  ובנוסף  ארכיב,  חדר  וכן  נוספים  מרווחים 

מזכירות מרשימה כפולה, שטח המתנה ומעברים רחבים ושרותים כפולים לנשים + שרותים כפולים לגברים.
המשרד משופץ כולו בטוב טעם ובאיכות גבוהה, מוגן במערכת אזעקה ומחובר למוקד.

המשרד מתאים במיוחד לעורכי-דין, ומתפנה ממשרד עורכי-דין הפועל בו כיום. מועד הפינוי – גמיש.
ניתן לשכור את המשרד כשהוא מרוהט ומצוייד באופן מלא (או חלקי), וכן ניתן לקבלו עם או בלי אחד או שני שוכרי משנה 

(עורכי-דין) של חדרים בו.
בכניסת הבניין מצוי שומר ברציפות משעה 07:00 עד לשעה 20:00, פועלות בו שתי מעליות והוא ממוזג באמצעות מגדלי 
השרותים  ושל  הציבוריים  השטחים  של  ניקיון  שרותי  גם  נותנת  הניהול  חברת  לקירור/חימום.  וחדישים  חדשים  מזוג-אויר 

הקומתיים ושרותי תיקון ותחזוקה של השטחים המשותפים בבניין. דמי הניהול הינם קבועים ונמוכים באופן יחסי למקובל.
השכירות כוללת מקום חניה תת-קרקעית בבניין סמוך.

לפרטים נוספים – עו"ד גבי הורוביץ, טל. 03-6244848 | 050-7231010 
mail@horovitz.co.il | gabi@horovitz.co.il  פקס. 03-6244849 | דוא"ל

ה ר כ ש ה ל
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זוג ישראלי זוכה 
לראשונה בגביע 

ספינגולד
רם סופר

המפסיד  בשיטת  קבוצות  תחרות  הוא  ספינגולד  גביע 
וכולל  שלם  יום  במשך  משוחק  מפגש  כל  )כאשר  יוצא 
במשחקי  המרכזי  האירוע  את  המהווה  חלוקות(   64
ה-Nationals השנתיים בעונת הקיץ המאורגנים על-ידי 

ACBL – התאגדות הברידג' הצפון-אמריקאית.
התחרות נקראת על שם נתן ספינגולד )1958-1886(, 
וחובב  גם פטרון אמנויות  איש תעשיית הסרטים שהיה 
ברידג' מושבע שתרם את הפרס הנקרא על שמו בשנת 

.ACBL-1934 ולימים הפך לנשיא ה
הקבוצה הראשונה שזכתה בתואר כללה שמות אגדיים 
המנצחים  ורשימת  שנקן,  והווארד  ג'קובי  אוסוולד  כמו 
עד סוף המאה ה-20 מהווה למעשה את היכל התהילה 
של הברידג' האמריקני. בלטה מעל כולן קבוצתו של ניק 
ניקל בהרכב פרימן-האמן-וולף-מקסטרוט-רודוול שזכתה 
בתואר 4 פעמים ברציפות בין 1996-1993 ולאחר מכן 
1999-1998 כאשר פול סולוויי מחליף את בובי  ב-  גם 

וולף.
במאה ה-21 השתנה אופייה של התחרות ומיטב הזוגות 
הצליחה  לא   2010 מאז  אליה.  להגיע  החלו  בעולם 
קבוצה אמריקנית לזכות בתואר. ב-2012-2011 הייתה 
זו קבוצת צימרמן/מונקו וב-2013 זכתה רביעייה פולנית. 
זוגות  ושני  לס-וגאס,  בעיר  התחרות  נערכה  השנה 
לקבוצות  אירופה  באליפות  זכו  עתה  שזה  ישראליים 

2014 קיוו להגיע אל דוכן המנצחים.
כאשר  באיבו  נקטע  בירמן  פדון-אלון  דרור  של  החלום 
קבוצתם הובסה במפתיע כבר בסיבוב הראשון. לעומתם, 
התחילה קבוצתם של לוטן פישר-רון שוורץ עם שלושה 

ניצחונות מוחצים.
מלצר  קבוצת  אחר.  סיפור  היה  כבר  זה  הגמר  ברבע 
רבעים  שלושה  לאחר   97:126 הובילה  האמריקנית 
הזוג  הרביעי.  הרבע  במהלך  ניכר  יתרון  על  ושמרה 
הישראלי כבר היה עם רגל אחת מחוץ לתחרות, ואז קרה 

הנס בשלוש החלוקות האחרונות:

Dealer East, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

JT
T972
AJT82
A4

 

♠
♥
♦
♣

732
J853
9763
T9

♠
♥
♦
♣

A985
K6
5
KQ8632

 ♠
♥
♦
♣

KQ64
AQ4
KQ4
J75

 

West North East South
בויד שוורץ רובינסון פישר

1♣ 1NT
Pass 2♣ Dbl Pass
Pass RDbl Pass 2♠
Pass 3♦ Pass 4♥!

להובלה,  שהוכפלה  סטיימן  והכרזת   1NT אוברקול  לאחר 
ה-Pass של דרום שלל עוצר בקלאב. רון שוורץ תיאר יד עם 
4 הארטים ו-5 דיאמונדים, ולוטן פישר היה צריך לבחור בין 
המשחקים המלאים. ♦5 היה החוזה הבטוח ביותר, אבל גם 
♥4 בהתאמה 4-3 הצליח. הכרוז עיכב את הקלאב הראשון 
ולאחר מכן פיתח את סדרת הספייד והוציא שליטים, כאשר 

למערב כבר אין אפשרות להמשיך בקלאב.
בשולחן השני צפון-דרום התעלמו מה-Dbl על ♣2 והכריזו 
3NT. זה עלה ביוקר, כי לאחר הובלה בקלאב ממערב היו 

לכרוז רק 8 לקיחות לאחר עקיפה מוצלחת בהארט.
הרווח בבורד הבא נזקף כולו לזכות חבריהם של פישר-
ברוגלנד-אספן  בויה  הנורווגי  הזוג  לקבוצה,  שוורץ 
הנורווגים המצוינים  כיצד  ראינו  יולי  בירחון  לינדקוויסט. 
באליפות  הראשון  מהמקום  ישראל  את  נישלו  כמעט 

אירופה, וכעת הם "החזירו את החוב".

Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

AKT
KQ
753
KJ974

 

♠
♥
♦
♣

Q42
T76532
A2
AT

♠
♥
♦
♣

765
A
QJT984
Q85

 ♠
♥
♦
♣

J983
J984
K6
632
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West North East South
ברוגלנד סמית' לינדקוויסט גארנר

Pass
2♥ Dbl Pass 2♠

Pass Pass 3♦ Pass
3NT!! Pass Pass Pass

כולנו לומדים שלאחר פתיחה חלשה בגובה 2 אין לפותח 
הכרזה נוספת, אלא אם השותף מכריח אותו להכריז. אין 
ידוע לאלוף העולם ברוגלנד. ככל הנראה  ספק שהדבר 
מצב המפגש גרם לו להכריז כאילו אין מחר, ואולי היה 
זה מיקום התחרות בעיר לס-וגאס שנתן השראה להימור 

.3NT הפרוע על
המפליא ביד הזאת, על-פי ניתוח המחשב, הוא שהחוזה 
את  השוברת  בהארט  הובלה  לאחר  גם  לביצוע  ניתן 
המעברים בין הידיים. במציאות צפון הוביל ב-A♠  והקל 
על הכרוז כאשר החליף ל-J♣. ברוגלנד זכה ב-Q♣, מצא 

K♦ דאבלטון בדרום והשלים 9 לקיחות קלות.
 3♦ הנורמלי  בחוזה  האמריקנים  שיחקו  השני  בשולחן 

והפסידו IMP 7 "על לא עוול בכפם".
Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q42
Q54
AQJ2
K86

 

♠
♥
♦
♣

KT963
K9
87
T975

♠
♥
♦
♣

A875
A76
K643
QJ

 ♠
♥
♦
♣

J
JT832
T95
A432

 

West North East South
ברוגלנד סמית' לינדקוויסט גארנר
Pass 1♦ Pass 1♥

1♠ Dbl 2♥ 3♥
Pass Pass 4♠ All Pass

בשולחן השני עצרו מזרח-מערב ב-♠2 די הגיוני עם 20 
נקודות גבוהות, אבל כאן ברוגלנד החליט להתערב ♠1 
עם 6 נקודות בפגיעות נחותה, ושותפו החליט ללכת עד 
הסוף. מערב ניחש נכון את המצב בשליט כאשר התחיל 
ב-K♠ ועקף נגד צפון לפי עיקרון הבחירה המוגבלת. לאחר 
מכן הוא מצא את ה-A♦ במקום הנכון וביצע את החוזה. 
מיד לאחר מכן הושוו התוצאות וההרכב הישראלי-נורווגי 

חגג ניצחון דרמטי של 141:152.

קבוצה  מול  ביותר  שקול  קרב  התנהל  הגמר  בחצי 
שנקראה על-שם השחקן הטורקי המנוח סלבדור אסאל.

Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

K3
AT76
Q65
J865

 

♠
♥
♦
♣

J984
J4
J973
K97

♠
♥
♦
♣

QT5
Q853
KT842
Q

 ♠
♥
♦
♣

A762
K92
A
AT432

 

West North East South
סמנטה שוורץ טוקאי פישר

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

מחוזה  להימנע  נכון  החליט  פישר  לוטן  הזאת  ביד  גם 
עם  בהארט  שלישייה  הראתה   2♥ ההכרזה   .3NT של 
יד  עם  התאמה  הראה  מצפון   3♣ למינימום.  מעל  כוח 

מקסימלית. 
הבחירה ב-♣5 הייתה מוצלחת. מערב הוביל בדיאמונד, 
הכרוז הוציא שליטים ולאחר מכן פיתח לקיחה שלישית 
אחד  מפסיד  במערב.   Jx-ה נפילת  בעקבות  בהארט 

בספייד נחתך, ומפסיד שני הושלך על הארט.
בשולחן השני דרום הכריז בסיבוב השלישי 2NT )במקום 

♥2(, והחוזה 3NT נכשל לאחר הובלה בדיאמונד.
לאחר 63 מתוך 64 חלוקות הובילה קבוצתם של פישר-שוורץ 

88:91, אולם בבורד האחרון הם שוב היו על סף הדחה.
Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

K94
K974
Q52
AK5

 

♠
♥
♦
♣

J762
6
K98
Q7632

♠
♥
♦
♣

T
AQT852
3
JT984

 ♠
♥
♦
♣

AQ853
J3
AJT764
-
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West North East South
סמנטה שוורץ טוקאי פישר
Pass 1♣ 2♥ 2♠
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שוורץ שדרג כלפי מטה את 15 הנקודות שלו ולא פתח 
1NT. כתוצאה מכך שוחק החוזה ♠4 מהצד הלא נכון. 
מהדומם  נמוך  קלף  ביקש  פישר  ב-6♥.  הוביל  סמנטה 

והשליך את ה-J♥ על ה-Q של מזרח. 
השחקן הטורקי האמין לו והחליף לדיאמונד. פישר מיהר 
לעלות ב-A♦  הוציא שליטים וזרק הארט על ה-A♣ כדי 
היה  החוזה  להפלת  שנדרש  כל  לקיחות.   10 להשלים 
שמזרח ימשיך ב-A♥ ובהארט שלישי עם הגבהת לקיחה 

בשליט.
בשולחן השני:

West North East South
ברוגלנד פיקארק לינדקוויסט סמירנוב
Pass 1NT 2♦ Dbl
2♥ Dbl All Pass

להכפיל  הגרמני החליט  והזוג   1NT נגד  מזרח התערב 
.2♥

וחיתוך קלאב. בשלב זה   ♣AK-יפה ב ההגנה התחילה 
היה צפוי שהכרוז יבצע 6 לקיחות עם תוצאה של מינוס 
500 שתזכה את קבוצת אסאל ב-IMP 2 – לא מספיק 

כדי לסגור את הפער!
כמה  ידע  לא  דרום  במקצת:  שונה  הייתה  המציאות 
קלאבים יש לשותפו וחשב בטעות שה-5♣ הוא קלף נמוך 
המאותת על העדפה לדיאמונד. הוא ראה דיאמונד בודד 
בדומם והוביל מתחת ל-A♦ כדי לקבל עוד חיתוך קלאב. 

J .♦K-ברוגלנד הופתע לזכות ב L
לבסוף החוזה נפל פעם אחת בלבד והתוצאה הסופית של 

המפגש )שיכלה בקלות להיות הפוכה( הייתה 88:97.
רצה הגורל ובשלב הגמר פגשו פישר-שוורץ אותה קבוצה 
ששבועות ספורים קודם לכן נאבקה עמם ראש בראש על 
אליפות אירופה. נבחרת מונקו רצתה להוכיח שכישלונה 
באופטייה היה מקרי ולצרף עוד תואר לרשימת זכיותיה 

ההולכת ומתארכת.
מאוד.  גבוהה  והרמה  ביותר,  חריפות  היו  החלוקות 
ארבעת הבורדים הראשונה בשלב זה כללו שני סלמים 
לזכותו  רשם  לא  צד  אף  אבל  אחד,  קטן  וסלם  גדולים 
הסתמן  הראשון  הרבע  סוף  לקראת  אחד!   IMP אפילו 

יתרון משמעותי למונקו:

Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

KT84
9532
5
J732

 

♠
♥
♦
♣

96
-
JT98764
AKQ4

♠
♥
♦
♣

QJ5
AQJT8
AKQ32
-

 ♠
♥
♦
♣

A732
K764
-
T9865

 

West North East South
הלגמו שוורץ הלנס פישר

Pass
1♦ Pass 4♣ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♣ Pass 6♦ All Pass

הכרזת ספלינטר מצדו של מזרח הובילה די מהר לסלם. 
 ,♠ הייתה  דבר  שום  בה  הובטח  שלא  היחידה  הסדרה 
אולם רון שוורץ חשש להוביל מתחת ל-K♠ . לאחר הובלה 
של  הקלאבים  על  בספייד  המפסידים  נעלמו   L ב-5♥ 
מערב והלגמו ביצע את כל 13 הלקיחות, בעוד בשולחן 

השני עוצרים מזרח-מערב )כמו שצריך!( ב-♦5.
השני  ברבע  אבל   ,IMP ל-34  כבר  הגיע  מונקו  יתרון 
השיבו אלופי אירופה וחבריהם הנורווגים מלחמה שערה 
וניצלו כמה טעויות חמורות של מונקו בהגנה כדי להפוך 

את הקערה על פיה.

Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

T3
8643
863
T985

 

♠
♥
♦
♣

QJ9
KQJ7
92
KQ32

♠
♥
♦
♣

AK8
-
AKQJT4
J764

 ♠
♥
♦
♣

76542
AT952
75
A
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West North East South
ברוגלנד פנטוני לינדקוויסט נונס

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

מערב בחר ב-Pass מלכודת עם פתיחה מלאה מול יריבים 
 Reopening-פגיעים, אבל ידו של מזרח לא התאימה ל
Double בגלל החוסר בהארט והאורך הרב בדיאמונד. 
לינדקוויסט הכריז נכון ♥2, והנורווגים ביצעו 12 לקיחות 
ב-3NT עם תחושה של החמצה, מכיוון ש-♦6 היה ניתן 

לביצוע.
West North East South
הלגמו שוורץ הלנס פישר

Pass 1♦ 1♥
Pass Pass Dbl All Pass

פישר,  לוטן  את  להעניש  החליטו  מונקו  של  הנורווגים 
של  בהתאמה  יחסית  נוח  הרגיש  הישראלי  הכרוז  אבל 
9 קלפים גם מול דומם של אפס נקודות, בייחוד לאחר 
שהייתה   ♥K-ב הנכונה  ההובלה  במקום   ♠Q-ב הובלה 

כנראה מפילה אותו שלוש פעמים.
היה  זה  אבל  השנייה,  בלקיחה  להארט  החליף  הלגמו 
מאוחר מדי. פישר שיחק ספייד נוסף, ומזרח נאלץ לזכות 

כאשר אין ברשותו שליט!
כעת הדרך היחידה להפיל את החוזה )פעם אחת בלבד( 
4♦ אל ה-9♦ של מערב, אבל טור הלנס  הייתה לשחק 
זה. הוא גבה שני  החליט להימנע ממהלך מרחיק לכת 
דיאמונדים גבוהים ו... החוזה ♥1 מוכפל בוצע באמצעות 

חיתוך צולב.
גם היד הבאה לא תיכלל ברשימת ההובלות המוצלחות 

של גייר הלגמו הגדול.

Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

Q752
AQ2
J7
7652

 

♠
♥
♦
♣

T
JT94
A86543
AQ

♠
♥
♦
♣

-
8765
KQT
KJ9843

 ♠
♥
♦
♣

AKJ98643
K3
92
T

 

West North East South
הלגמו שוורץ הלנס פישר

Pass Pass 4♠
Pass Pass Dbl Pass
4NT Pass 5♣ Pass
5♦ 5♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

הלגמו הוביל ב-J♥ – פלוס 850 לצפון-דרום. בשולחן 
 ♣A-השני לא טרח ברוגלנד להכפיל ♠5, אבל הוביל ב

 )♦K שעליו שוחק( ♦A-והמשיך ב )מזרח לא עודד(
ובדיאמונד נוסף. הגנה טובה של הנורווגים הביאה 

.IMP 14 לקבוצתם רווח של
כך הובילה קבוצת שוורץ במחצית 56:68, ואף הגדילה 

במקצת את היתרון ברבע השלישי. ברבע האחרון 
והמכריע ניסתה מונקו בכל כוחה לסגור את הפער. רגע 

האמת הגיע 4 חלוקות לפני הסוף. בשני השולחנות 
מהלך ההכרזה היה זהה.

Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

KQT84
AKT3
AK65
-

 

♠
♥
♦
♣

653
QJ9
Q32
9653

♠
♥
♦
♣

972
742
J74
QJ82

 ♠
♥
♦
♣

AJ
865
T98
AKT74

 

West North East South
נונס שוורץ פנטוני פישר

ברוגלנד הלנס לינדקוויסט הלגמו
1♠ Pass 2♣

Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 5♣ Pass 5♥
Pass 7♠ All Pass

הכרזת ♠2 של דרום עם דאבלטון אינה אידיאלית, אבל 
ברגע  צפון,  של  מבחינתו  אחר.  פתרון  לראות  קשה 
שהוא שמע על התאמה בספייד עם אורך בקלאב, אין לו 
מפסידים פרט ל-A♠! רון שוורץ וטור הלנס הכריזו בצורה 
 Exclusion Blackwood זו מהווה זהה – ♣5. קפיצה 
לאחר   .♣A-ל פרט  המפתח  קלפי  למספר  שאלה   –
שהשותף אישר שיש לו A♠, שניהם הכריזו ♠7 וכאשר 

L .ירד הדומם הבינו שכנראה טעו
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 QJx עם זאת, ביצוע החוזה היה עדיין אפשרי אם למערב
באחת הסדרות האדומות. ניתן גם להבחין כי קיים סיכוי 
נוסף בדיאמונד אם למזרח 7 דאבלטון... על כן המשחק 
הטכני המדויק הוא לזכות בהובלה בשליט בדומם ולהריץ 

את ה-T♦ – כך שוחק בשני השולחנות ללא הצלחה.
איך הייתם מרגישים אם מיד לאחר שנפלתם בסלם גדול 
שניתן לביצוע הייתם מרימים עוד יד גדולה עם תשיעייה 

סגורה בקלאב?  
Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

6
-
A65
AKT987542

 

♠
♥
♦
♣

KT32
Q9743
QT2
Q

♠
♥
♦
♣

AQJ954
K
973
J63

 ♠
♥
♦
♣

87
AJT8652
KJ84
-

 

West North East South
נונס שוורץ פנטוני פישר

2♠ 3♥
4♠ 6♣ Pass Pass
6♠ Dbl All Pass

בשני השולחנות בחרו השחקנים בצפון להכריז מיד ♣6 – 
חוזה שצפוי ליפול פעם אחת לאחר ההובלה המתבקשת 
ב-A♠. ברוגלנד-לינדקוויסט נתנו לשחק והפילו ♠6 פעם 
ל-♠6. ההגנה  והקריב  נונס לא עמד במתח  אחת, אבל 
חיתוך  )בלי  לקיחות   4 רק  וגבתה  מושלמת  הייתה  לא 
קבוצת  IMP  11 לזכות  נרשמו  כך  גם  אבל  דיאמונד(, 

שוורץ שחרצו את גורל התחרות כולה.

התוצאה הסופית הייתה 115:142 והזוג רון שוורץ-לוטן 
פישר השלים חודש חלומי עם זכייה ראשונה בהיסטוריה 
 Nationals של  המרכזית  בתחרות  ישראלי  זוג  של 
כלשהו. הרכב התחרות כה חזק, עד כי ניתן לומר שקשה 
או  אירופה  באליפות  מאשר   Nationals-ב לזכות  יותר 
הכבוד"  "כל  שוב  לומר  רק  נותר  לנו  העולם...  אליפות 

ולחכות עד ההישג הגדול הבא.

טקס הענקת גביע ספינגולד לקבוצה המנצחת – מימין: בויה ברוגלנד-אספן לינדקוויסט )נורווגיה(, לוטן פישר, 
ריצ'רד שוורץ )ארה"ב(, רון שוורץ, אלן גרייבס )קנדה(.



הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!
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אליפות אירופה 
לזוגות צעירים

רם סופר

זמן קצר לאחר זכיית נבחרת ישראל הפתוחה באליפות 
בורגהאוזן  הגרמנית  בעיר  נערכה  לקבוצות,  אירופה 
אליפות אירופה לזוגות צעירים בשיטת חישוב טופ-בוטום 
גיל  ועד   20 גיל  בקטגוריות שונות: מעורבים, בנות, עד 

.25
עדי אסולין- היו  הישראלים המצליחים ביותר בתחרות 
מעורבים  לזוגות  בתחרות  שהצטיינו  מיוחס  מושיקו 
ניכר  חלק  במשך  הובילו  הם  האליפות.  את  שפתחה 
מהתחרות, ורק בבורד האחרון ממש נקבע כי תוצאתם 
59.46% הספיקה רק למקום השני לאחר הזוג הפולני 

יוסטינה זמודה-לוקאס ויטוקבסקי.
אסולין-מיוחס  הזוג  של  מוצלחות  ידיים  מספר  להלן 
שהופיעו בכתבתו של פטריק ג'ורדיין בבולטין שהופק על 

.EBL ידי התאגדות הברידג' האירופית
Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AKQ62
4
AJ7
9874

 

♠
♥
♦
♣

987
T976
53
KT52

♠
♥
♦
♣

JT4
AQ82
84
AQJ6

 ♠
♥
♦
♣

53
KJ53
KQT962
3

 

West North East South
אסולין מיוחס

1♠ Pass 1NT
Pass 2♣ )1( Pass 2♦ )2(
Pass 2♥ )3( Pass 3♦ )4(
Pass 3♥ )5( Pass 3NT
Pass Pass Pass

))( טבעי או יד חזקה כלשהי; )2( שואל; )13 ♣2 היה טבעי; 
)4( טבעי; )5( סדרה רביעית – שואל לעוצר.

בצפון- האיטלקי  הזוג  של  המתוחכמת  ההכרזה  שיטת 
נגד   .5♦  – ביותר  הטוב  לחוזה  אותם  הביאה  לא  דרום 
3NT הובילה עדי אסולין ב-9♥. למושיקו מיוחס במזרח 
לא היה ספק שהמכובדים בהארט אצל הכרוז ביחד עם 
סדרת דיאמונד טובה. הסיכוי היחיד להפיל את החוזה 
מהשותף.   Kx לפחות  צריך  היה  והוא  בקלאב,  היה 
מושיקו זכה ב-A♥ והמשיך מיד בקלאב נמוך כדי להפיל 

את החוזה )94% למזרח-מערב(.
Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

5432
A96
J2
Q832

 

♠
♥
♦
♣

-
QT32
QT86
T7654

♠
♥
♦
♣

AKQ6
K8754
A3
AJ

 ♠
♥
♦
♣

JT987
J
K9754
K9

 

West North East South
אסולין מיוחס

1♥ 1♠
3♥ 3♠ 4♥ 4♠
5♥ Dbl RDbl All Pass

צפון-דרום הכריזו באופטימיות רבה ל-♠4 ומיוחס חיכה 
התחרתה  להכפיל  שהספיק  לפני  אבל  בפינה,  להם 
שותפתו ל-♥5. צפון, במקום להגיד תודה שניצל מעונש 

כבד, הכפיל ♥5 ללא סיבה מיוחדת.
הכריז  הוא  המתנגדים.  של  מהחוצפה  נמאס  למושיקו 
בהובלה  זכייה  זהיר:  במשחק  החוזה  את  וביצע   RDbl
המשך   .A  ,Q  ,J נמוך,   ♥ דיאמונד.  השלכת  עם  ב-♠ 
מושלכים  דיאמונדים  שני   .♣A-ה ידי  על  נלקח  בקלאב 
על ספיידים גבוהים, A♦, חיתוך דיאמונד עם שליט נמוך, 

.♥T-עקיפה אל ה-7♥ וחיתוך ♠ עם ה
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Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

J854
AKJT53
T
T8

 

♠
♥
♦
♣

Q97
Q6
AK832
Q65

♠
♥
♦
♣

632
9874
J94
AK9

 ♠
♥
♦
♣

AKT
2
Q765
J7432

 

West North East South
אסולין מיוחס

Pass Pass 1♣
1♦ 1♥ 2♦ Pass

Pass 2♥ Pass Pass
3♦ Pass Pass Pass

צפון החזיק יד יפה, אבל הוא חשב שעשה מספיק בכך 
שהכריז ♥2-♥1 לאחר פתיחת השותף. למען האמת ♥3 
ל-♦3  אסולין שהתחרתה  עדי  אבל  בקלות,  מבוצע  היה 
משיקולי טופ-בוטום זכתה בחוזה. נותר רק לבצע אותו.

 .♣T-ל והחליף  גבוהים  הארטים  בשני  הוביל  צפון 
עדי  דרום.  אצל  הנקודות  שיתר  ברור  היה  מההכרזה 
זכתה ב-A♣ ומצאה את קו המשחק המנצח. היא הובילה 
 ,♦Q-של צפון. דרום כיסה ב ♦T-שמחץ את ה ♦J-את ה
 ♣K-כך שבהמשך היו שתי כניסות לדומם עם ה-9♦ וה
כדי להוביל פעמיים ספייד לכיוון ה-Q ולבצע את החוזה.

ואם דרום לא היה מכסה? במקרה זה עדי הייתה חייבת 
להמשיך בספייד ולא בדיאמונד. לאחר הזכייה ב-K♠ אין 
לדרום מה לעשות – כל קלף שישחק ייצור כניסה נוספת 
לדומם, זאת משום שה-T♣ של צפון כבר שוחק וה-9♣ 
בדומם הפך לכניסה פוטנציאלית. מסתבר שה-T♣ של 
צפון היה הקלף שמכר את החוזה. המשך ב-8♣ או פשוט 

בהארט שלישי היה טוב להגנה.
הראשונה  בעשירייה  התמקמו  ישראלים  זוגות  שני 
בתחרות לזוגות עד גיל 20. מתן סגל-ירדן שפינר סיימו 
במקום הרביעי בשלב הגמר עם תוצאה של 53.43%. 
עמי זמיר-אמיר עציון סיימו במקום השמיני עם 51.51%.

יריב אהוב שלי.

שלי  המשותפים  הרגעים  מדי.  קצרים  היו  שלך  הם.  קצרים  החיים 
בך:   להתאהב  לי  שגרמו  התכונות  על  נבנו  מהר,  כה  שחלפו  במחיצתך, 
חיוך רחב, חוש הומור שובבי, נדיבות, עממיות, סובלנות וסבלנות, שלווה 
פנימית, החלטיות, עקביות, יושרה, תבונה, חדות מחשבה, הפקת הטוב 
מכל מצב, חפות מכל חשיבות עצמית, מאור פנים ושמחת חיים. הרבה 

שמחת חיים.
אתה עשית יותר מאשר לעצור ולהריח את הורד שהזדמן: אתה חיפשת 
את הורד. השקעת זמן ומאמץ בשתילת ורדים חדשים לאורך הדרך בה 
הלכת ושלחת זרי ורדים ריחניים לאנשים שסבבו אותך. התענגת לראות 
את האושר הנסוך על פניהם ונתת להם להרגיש מבורכים. נהגת לאמור 
לי, שגם כאשר השמש מקדירה את השמיים, נחוץ רק גשם, כדי שתופיע 

הקשת בענן. 
ששם  ידעת  הגבוהים,  הענפים  אל  לטפס  היססת  לא  במטרה:  דבקת 
אותך:   סנוורה  לא  ההצלחה  אך  אליהם,  הגעת  הפירות.  כל  נמצאים 

נותרת צנוע וידיד של אמת.
לבי  שלהם.  הזקונים  בן  את  לקבור  הנאלצים  הקשישים,  הוריך  עם  לבי 
עם אלינה, ליאור וזיו: רעייתך ושני ילדיך הרכים, שאבדו בעל אוהב ואבא 
חרוץ,  תחרות  מנהל  שאבדו  לברידג',  בהתאגדות  חבריך  עם  לבי  נפלא. 

מוכשר, מקצועי ללא פשרות, יעיל, אדיב וקשוב לרחשי הזולת. 
שלום חבר יקר. תחסר לי מאוד.
אוהבת ומתגעגעת אליך כל כך.

אביבה בן ארויה

יריב נולד בישראל לזוג הורים ציוניים שעלו לארץ מארגנטינה והצטרפו 
כחברים לקיבוץ מפלסים בנגב של אז ועוטף עזה היום.

החל  זה  למעבר  במקביל  השרון  באזור  להתגורר  עבר  שנה  כ-14  לפני 
יריב את פעילותו בתחום השיפוט וניהול תחרויות ברידג' תחילה במועדון 

רעננה ואח"כ במועדון כפר סבא.
כבר משלב מוקדם התבלט כשופט ומנהל תחרויות מוכשר במיוחד ועד 

מהרה הפך ממנהל תחרויות זוטר למנהל תחרויות ושופט בכיר.
בינלאומי  תחרויות  ומנהל  שופט  של  לדרגה  קודם  הצעיר  גילו  למרות 
והוזמן לשפוט באליפויות אירופה השונות, ומונה ליו"ר ועדת החוקה של 

ההתאגדות הישראלית לברידג'.
שאותו  בפרט  סבא  כפר  הברידג'  ומועדון  בכלל  בארץ  הבדידג'  קהילת 

ניהל יריב ב-3 שנים האחרונות מבכים את לכתו מאיתנו בגיל כה צעיר.
יריב הותיר במותו אישה אלינה, בת ליאור בת 12 ובן זיו בן 8.

יהי זכרו ברוך.

אבי קלדרון 
יו"ר מועדון הברידג' , כפר סבא

לזכרו    יריב בראודה ז"ל
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אליפות ישראל 

הפתוחה לזוגות – 

גמר על

יובל לובינסקי

אליפות  של  על"  "גמר  שלב  נערך   2014 יולי  בתחילת 
שלבים  של  חודשיים  לאחר  לזוגות.  הפתוחה  ישראל 
"אלופי  הנכסף  התואר  על  זוגות   14 התחרו  מוקדמים 

ישראל" ב-13 מפגשים שכללו 8 חלוקות כל אחד.
צמוד  די  הכול  היה  שניים(  מתוך  )הראשון  שישי  ביום 
בשבת  למפגש.  ממפגש  מתחלפת  ההובלה  כאשר 
הזוגות  את  שכלל  בפסגה  חץ  ראש  נוצר  כבר  בצהרים 
פרידלנדר.  לירן-אהוד  וינון  לובינסקי  מרק-יובל  מיכה 
זוגות אלה ניצחו את כולם ופתחו פער גדול מכל השאר.

בסיבוב ה-12 )הלפני אחרון( התיישבו שני הזוגות המובילים 
למפגש ישיר ביניהם. ההפרש עמד על VP 4 לטובת מרק-
לובינסקי כאשר המקום השלישי רחוק. היה ברור שלמנצחים 

במפגש הישיר סיכוי מצוין להיות אלופי הארץ.
הזוגות  שני  כאשר   BBO-ב שודר  המותח  המפגש 
משחקים  עליהם.  המוטל  את  ועושים  טוב  מתחילים 
 5 רווחים של  עם  הכיוונים  בוצעו בשני  מלאים מתוחים 

IMP לכל זוג שאיזנו זה את זה.
ארבעה בורדים נוספים יצרו יתרון קטן של IMP 3 לזוג 
מרק-לובינסקי, ואז הגיעו שתי החלוקות שחרצו את גורל 

המפגש והאליפות כולה.

Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

A9732
-
93
AKT986

 

♠
♥
♦
♣

K54
JT984
QJ752
-

♠
♥
♦
♣

JT6
AK653
6
5432

 ♠
♥
♦
♣

Q8
Q72
AKT84
QJ7

 

West North East South
פרידלנדר לובינסקי לירן מרק

1♦
Pass 2♣ Pass 3♣
3♥ 4♥ 5♥ Pass

Pass 5♠ Pass 6♣
Pass Pass Pass

ויובל לו -ייכה מרק )משמאל( 
בינסקי נגד רון פכטמן-רוני בר.
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ינון לירן ישב במזרח, ולמרות מצב הפגיעות הנחות ניסה 
להפריע בהכרזה נועזת של ♥5. כפי שאתם מכירים אותו 
זה לקח כ-15 דקות מחשבה, אבל אני המשכתי להראות 
גדול אפשרי. מיכה הכריז ♣6,  קונטרולים בדרך לסלם 

וכאן זה נעצר.

נמוך  ו-♠   ♠A ושיחקתי  בידי  חתכתי   .♥A-ב הוביל  ינון 
אל ה-Q♠. אודי לקח ב-K♠ ושיחק הארט נוסף. חתכתי 
ביד, וספייד נמוך נחתך בדומם. בשלב זה נותר להוציא 

שליטים )בזהירות, בלי להיתקע בדומם( והחוזה בוצע.
מוביל  אני  "אם  ינון:  אלי  פנה  המשחק  בסיום  מיד 
נכון??". כשמישהו  בסינגלטון דיאמונד אתה גם עושה, 
לא  הוא  "נכון??",  במילה  אותה  ומסיים  שאלה  שואל 
רוצה לקבל תשובה אחרת. ראיתי את המתח והלחץ על 
"כמובן!!  מיד:  ועניתי  חברים,  אבל  יריבים  יריבים  פניו, 
ברור!! אני מריץ ספייד אל ה-9♠ כדי לא לתת לאודי את 
היד". אבל האמת... ינון... אחרי כל-כך הרבה שעות של 
משחק + 15 דקות מחשבה ואחרי 90 בורדים, לך תדע 
מה הייתי עושה. ביצוע החוזה הוסיף לנו IMP 3, ועברנו 

לבורד האחרון.
Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q2
QJ9
AK96
QT72

 

♠
♥
♦
♣

AKT3
A2
732
K943

♠
♥
♦
♣

954
T8653
Q4
AJ5

 ♠
♥
♦
♣

J876
K74
JT85
86

 

West North East South
פרידלנדר לובינסקי לירן מרק

Pass Pass
1♣ 1NT All Pass

לפי שיטתנו הכרזת 1NT יכולה להתבצע עם 14 נקודות. 
ינון הוביל ב-9♠ - הובלה קטלנית המפילה את החוזה. 
ואחת  בקלאב  שלוש  בספייד,  לקיחות  שלוש  להגנה 
 ♠Q-וה נמוך  אודי  שיחק  הראשונה  בלקיחה  בהארט. 
אינה  כך שנפילה אחת  נקודות,   19 לצפון-דרום  זכתה. 
ראיתי  לבצע.  עדיין  אפשר  אולי  חשבתי:  אבל  נוראית, 
ולמזער  לקיחות   4 לסדר  יכולה  בדיאמונד  שעקיפה 
נזקים, אבל צריך להגיע לשולחן. הכניסה הפוטנציאלית 
מערב  כי  במזרח,   A-שה בתנאי  וזה   ,♥K היא  היחידה 
כמעט בטוח ימנע ממני להגיע לשולחן, אבל בואו ננסה.

שיחקתי Q♥. מזרח ודרום שירתו בקלפים נמוכים, והנה 
הפתעה... מערב זוכה מיד ב-A♥ וחוזר ב-♥ נמוך.

בעיה  לו  אין  ומפתיע מבחינתי של מערב.  מוזר  משחק 
שאכנס לשולחן. למה??

ראשונה  מחשבה  בדומם.  הדיאמונדים  את  רואה  הוא 
שעוברת לי בראש: אין לו Q♦. אבל רגע, אולי הוא רוצה 
ממני  למנוע  יכול  ואינו  בהארט  קצר  הוא  כך.  שאחשוב 
אותי  להטעות  עלול  שלו  מוזר  ומשחק  לשולחן,  להגיע 
– הפוך על הפוך! לא סתם מכנים את הברידג' "מאבק 

מוחות".
עקיפה  של  המקורית  בתכנית  ממשיכים  עושים?  מה 
ב-♦ או משנים אותה? ברור שאם אצליח בדיאמונד יהיו 
לי 7 לקיחות והחוזה יבוצע. עצרתי לבדוק מה אני יודע 
על ידו של מערב. לפי ההובלה של מזרח יש לו כנראה 
לא  היריבים  ששני  ומאחר  אצלו,  ראינו  כבר   ♥A  .♠AK
כך,  אם  מפוצלים.   AK-שה להניח  סביר  בקלאב,  נגעו 
אצל מערב כבר ידועות 15-14 נקודות ונראה כי חלוקתו 

.1NT היה פותח ,♦Q מאוזנת. לו הייתה לו גם
ואין   ♦Q לו  אין  נכונה.  הייתה  המחשבה הראשונה שלי 
טעם בעקיפה. שיחקתי AK♦ – בינגו! ה-Q נפלה והחוזה 

-ננון לירן )משמאל( ואהוד פרידלנ
דר נגד יוליאן פרידריך-יוסי אנגל.
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במפגש  ניצחון משכנע  עם  לטובתנו   IMP  3 עוד  בוצע. 
הישיר נגד הזוג היחיד שסיכן את זכייתנו באליפות.

ואליפות הארץ  בלבד,  לפרוטוקול  היה  המפגש האחרון 
זו הפעם השלישית שאני זוכה בה, והאמינו  הסתיימה. 

לי – זה מתוק בדיוק כמו בפעם הראשונה.
התוצאות

מקום ראשון: מרק-לובינסקי 178
מקום שני: לירן-פרידלנדר 172

מקום שלישי: שחר-טמס 150
דיווח על משחק היד המעולה של שותפו ביד  לירן  ינון 

הבאה:
Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

JT42
84
A86
Q543

 

♠
♥
♦
♣

AK6
AQ6
KJ543
A6

♠
♥
♦
♣

Q98753
T32
-
K972

 ♠
♥
♦
♣

-
KJ975
QT972
JT8

 

יד  עם  המייג'ורים  באחד  )שישייה  ב-♦2  פתח  מזרח 
הוביל  ומערב  ב-♥2  התערב  דרום  אגרסיבי,  חלשה( 
היטיב  צפון  מערב.  מצד   6♠ היה  הסופי  החוזה  לסלם. 
פרידלנדר  אודי  אולם  בהארט,  והוביל  להכפיל  לא 
הצליח לבצע את החוזה בעזרת טכניקה מרהיבה. בכל 
הסתפקו  והרוב  בלבד,   4♠ הוכרז  האחרים  השולחנות 

ב-11 לקיחות.

התזמון של הכרוז היה מושלם. זכייה בלקיחה הראשונה, 
החלוקה  את  שגילה  היד  לכיוון  וספייד  דיאמונד  חיתוך 
 ♦ חיתוך   ,♣ חיתוך   ,♣K  ,♣A  ,♦ חיתוך  כעת  הרעה. 

 .♥Q-שלישי, חיתוך ♣ רביעי עם השליט האחרון בידו ו

לרוע מזלו, צפון נאלץ לשרת לכל הלקיחות הללו. בידו 
צפון  נמוך.   ♦ הוביל  אודי   .♠Q9 ובדומם   ,♠JT4 נותרו 
וצפון  הארט,  הושלך  מהדומם   .♠T-ה עם  לחתוך  נאלץ 

מצא את עצמו במשחק סופי.

מנצחי אליפות ישראל לזוגות 2014 – מימין: חיים טמס-
)מקום  לובינסקי  מרק-יובל  מיכה   ,)3 )מקום  שחר  יובל 

1(, ינון לירן-אהוד פרידלנדר )מקום 2(.
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סניורים 
באליפות אירופה

יוסי אנגל

תקוות  עם  אירופה  לאליפות  יצאה  הסניורים  נבחרת 
קליש- בירמן-בירמן,  את:  כלל  הנבחרת  הרכב  רבות. 

פודגור, פרידריך-אנגל עם הקפטן אילן שזיפי.
במשך  מפגשים   21 לסניורים  ייעדה  האליפות  תכנית 
שבוע, דהיינו 3 מפגשים ליום. כשבועיים לפני האליפות 
התברר שרשימת המשתתפות כוללת 26 מדינות והוחלט 
סיבובים ראשונים   12 שהאליפות תתקיים באופן הבא: 
10 הראשונות  בשיטה שוויצרית. לאחריהם תתמודדנה 

בשיטת ליגה בגמר א' והיתר בגמר ב'.
היינו  בתחילת התחרות  פנים.  לנו  האירה  לא  ההגרלה 
יריבות  וקיבלנו  הראשונה  לעשירייה  מתחת  ממוקמים 
ודנמרק.  בלגיה  גרמניה,  שוודיה,  צרפת,  כמו  חזקות 
בסיום השלב הראשון נפלנו לבית התחתון. בשלב השני 
סיימנו במקום השני בגמר ב', דהיינו מקום 12 בתחרות 

מתוך 26 נבחרות.
בכל הנבחרות הופיעו שחקנים שנמנו בעבר על הנבחרות 
הפתוחות של אותן מדינות, והרמה הייתה טובה. להלן 
היד הראשונה ששוחקה באליפות )לנוחותכם היד סובבה 

ב-180 מעלות(.
♠
♥
♦
♣

732
AKQJ7
T64
J5

♠
♥
♦
♣

AQ94
9632
AK5
Q6

דרום פותח 1NT, והחוזה הסופי הוא ♥4 לאחר טרנספר.
מערב מוביל ב-T♣. מזרח זוכה ב-AK♣ ומחליף ל-5♠. 

כיצד על הכרוז לשחק?
המשחק הנכון הוא 9♠. היות שלכרוז מפסיד בדיאמונד 

לזכות  חייב  הוא   ,)AK-ה על  ייפלו   QJ-ה אם  )אלא 
מצב  מפסיד.  דיאמונד  ולהשליך  בספייד  לקיחות  ב-3 
הסדרה  ובנוסף   ,♠JT ו/או   ♠K למזרח  אם  אפשרי  כזה 
מחולקת 3-3. כלומר, הכרוז נותן לעצמו סיכוי נוסף. אם 
ויעקוף  לדומם  יחזור  J♠, הכרוז  או   ♠T-ל ה-9♠ תפסיד 

.Kxx בתקווה שלמזרח Q-ל
רק במקרה אחד המשחק של ה-9 ייכשל כאשר החוזה 

.♠Kxxx ולמזרח ♠JT בר-ביצוע – זאת כאשר למערב
דוד בירמן לא התקשה בביצוע החוזה במפגש ישראל-
 10 וביצע   ♠K-ל ה-9♠ שהפסיד  את  שיחק  הוא  ספרד. 
 9 ביצע  ודרום   ,♠Q-ה שוחקה  השני  בשולחן  לקיחות. 

לקיחות בלבד עם IMP 10 לישראל.
היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

732
AKQJ7
T64
J5

 

♠
♥
♦
♣

K86
T54
J72
T943

♠
♥
♦
♣

JT5
8
Q983
AK872

 ♠
♥
♦
♣

AQ94
9632
AK5
Q6

 

 ,2013 העולם  אלופת  גרמניה,  נבחרת  כי  לציין  כדאי 
בעוון  שהושעו  הרופאים  זוג  ללא  לתחרות  שהופיעה 
במקום  וזכתה  היא בשלב הראשון  אף  נכשלה  רמאות, 

הראשון בגמר ב' לפני ישראל.
רחוק,  הלא  בעבר  אירופה  אלופת  צרפת,  נבחרת  גם 
גם  וכך  התחתון,  מהבית  ופרשה  במוקדמות  כשלה 

נבחרת הולנד שהצטיינה באליפות העולם.
אנגליה שזכתה בזהב,  היו  הנבחרות שהצליחו הפעם 

שוודיה – כסף ופולין – ארד.
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יצירתית  מהכרזה 
להגנה קטלנית

זך עומר

כמו בחיים, הרעיונות המקוריים בשותפות ברידג' של אב 
ובן באים בדרך כלל מהדור הצעיר, ואילו תפקיד ההורה 
אותה...  ולעודד  הילד  של  ליצירתיות  להתחבר  הוא 
ואני   )24( יותם  לאחרונה  שיחקנו  הבאה  החלוקה  את 

.BBO-כשותפים ב
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

A97432
AJ9
Q64
A

 

♠
♥
♦
♣

KT6
QT5
AK2
9875

♠
♥
♦
♣

Q85
843
9
KQJT42

 ♠
♥
♦
♣

J
K762
JT8753
63

 

West North East South
יותם

Pass
1♣ 1♠ 2♣ Pass

Pass 2♠ 3♣ Pass
Pass 3♦! Pass Pass
4♣ Dbl All Pass

אחרי שהכריז פעמיים ספייד, השותף )אני( שותק כמו דג, 
והיריבים מתעקשים על קלאב, העריך יותם שאני כנראה 
מחזיק את אחת הסדרות האדומות, והחליט לנסות את 

המינור אף שהחזיק רק 3 קלפים בסדרה – ♦3!
אחרי המשחק שאלתי אותו למה לא בחר בהארט, והוא 
השיב שבמייג'ור הוא לא "מרמה". הכרזת ♣4 של מערב 

נראתה לו מוגזמת, והוא הכפיל.
יותם  מאחר שלא תיקנתי את הכרזת ♦3 לספייד, הניח 
לאחר   .♠A-ב הוביל  הוא  אחד.  מ-♠  יותר  מחזיק  שאיני 
שראה את ה-J♠ שלי נופל המשיך ב-9♠ כדי לאותת על 

העדפת סדרה להארט.
ולמרות הכרזת הדיאמונד פעלתי לפי האיתות.  חתכתי, 
המשכתי בהארט נמוך. יותם זכה ב-9♥ והמשיך בספייד 
שליט   A-ו בהארט  נוספות  לקיחות  שתי  לחיתוך.  נוסף 

השלימו 7 לקיחות להגנה.
רעיון   .IMP  15 עבורנו  שווה  הייתה   +1100 התוצאה 
ושיתוף פעולה  נכונה  הכרזה מקורי התחבר עם הובלה 

הגנתי טוב שהניב תוצאת שיא.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 35 ש“ח למשלוח



שונות
31

הצץ מעבר לכתפי

פתיחות חלשות 

בטרנספר
איתן גוליק 

 Weak Transfer Call והפעם המחשה נוספת לשיטתנו
אחת,  לא  כך  על  כתבתי  בטרנספר.  חלשות  פתיחות   –

ובכל זאת תמיד יימצא מי שישאל – מה זה נותן לכם?
הוגרלנו  בנתניה  לאחרונה  שנערכה  ארצית  בתחרות 
לשבת בקו מזרח-מערב – אנוכי במזרח ולבי בקצה מערב 
)יהודה הלוי חשב ההיפך(. אני מקבל יד של 17 נקודות.

Board 7, Dealer South, Vul All

East
♠
♥
♦
♣

A96
T2
KQJ7
AK43

שותפי  אבל   ,1NT לפתוח  כדי  פאסים  לשני  מחכה  אני 
מוציא פתק Stop )ואני כבר מכין Alert(. הוא מכריז ♥2 
ולשאלת צפון אני מסביר שהכרזה זו אינה אומרת דבר על 
ההארט, אלא מבטיחה 11-6 נקודות עם שישייה בספייד.
אני מכריז 2NT – שאלה לחוזק. ייתכן שאף אגיע לסלם 
אם שותפי מחזיק KQ♠ וגם A♥. תשובתו של שותפי היא 

♣3 )8-6 נקודות(, ואני כמובן סוגר ל-♠4.
דרום מוביל ב-T♣ והדומם )היד החלשה( יורד:

West
♠
♥
♦
♣

KQT872
J96
64
65

זוכה  אני  קלאב.  בהמשך  רצונו  על  מאותת  צפון 
דיאמונד.  ומשחק  לשולחן  ספייד  מוביל   ,♣A-ב 
 ♠K-ה עם  לדומם  שוב  נכנס  ואני  בלקיחה,  זוכה   ♦Q-ה
)כולם משרתים(. דיאמונד נוסף נלקח עם ה-A♦ של צפון 
שממשיך ב-Q♣! הוא אינו יודע היכן ה-AQ♥ ואינו מודע 
יעשה   ♣Q-שה בטוח  היה  צפון  אצלי.   ♣K-שה לעובדה 
 ♣K-את העבודה, או לפחות לא ימכור, אבל אני זכיתי ב
זרקתי שני מפסידים  בידי  דיאמונדים שהוגבהו  ועל שני 

בהארט מהדומם.
ביצוע 11 לקיחות נתן לנו תוצאה של 99.74%. זו הייתה 

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

54
K875
AT53
QJ7

 

♠
♥
♦
♣

KQT872
J96
64
65

♠
♥
♦
♣

A96
T2
KQJ7
AK43

 ♠
♥
♦
♣

J3
AQ43
982
T982

 

יכול  עכשיו דמיינו ש-♠4 משוחק על-ידי מערב. כל אחד 
לראות את חוזק הדומם וגם את החולשה – שני המפסידים 
בהארט. מובן מאליו שההגנה תגבה את הלקיחות שלה 

בהארט בהזדמנות הראשונה.
במערב,  ולבי  במזרח  שאני  כתבתי  כבר  השכל:  מוסר 

אבל המשחק מנוהל דווקא על-ידי מזרח.
מוסבר  בסיסי  ספר  בכל  מובן?  הנושא  סוף-סוף  האם 
לא  למה  אז  הכרוז.  להיות  שצריכה  היא  החזקה  שהיד 
כמו  החזקה,  ליד  המשחק  את  המעבירה  שיטה  לנסות 
יהיה  1NT? כך  נוהגים לעשות לאחר פתיחה של  שאנו 

קשה יותר למגנים לגבות את הלקיחות המגיעות להם. 
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בואו ניפול בסטייל – 
פרק שני

עמי לפיד

ובסיבוב  צפון-דרום,  בכיוון  ישבנו   IMP בשיטת  בתחרות 
האחרון הופיעה היד הזאת:

Board 26, Dealer East, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

98542
86
64
QJ87

 

♠
♥
♦
♣

Q
J3
T87
AK65432

♠
♥
♦
♣

AK76
KQT754
J9
T

 ♠
♥
♦
♣

JT3
A92
AKQ532
9

 

מהלך הכרזה כזה היה בוודאי לא רק אצלנו:
West North East South

1♥ 2♦
3♣ Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יש  ולכרוז  שלי  ראה   ,♦AK-ב וזכה  הוביל  בדרום  שותפי 
הכרוז   ,♥A-מה חוץ   .♠J-ל לעבור  והחליט  דאבלטונים, 
שולי  היה  בצפון  רואים, תפקידי  כפי שהנכם  הכול.  לקח 
למדי. רשמנו 620-, והופתעתי לראות בדף התוצאות רק 
עוד אחת כזאת. בזווית העין ראיתי הרבה יותר תוצאות 
של 100+. לא התעכבנו עוד עם הדף הזה כי חיכתה לנו 

עוד יד אחת כדי לסיים את הערב.
בכל זאת, החלה איזו נורה להבהב בראשי. הוא רמזה לי 
לעיין שוב ביד הזאת. סיכום התוצאות באינטרנט החמיר 

!IMP 11 את המצב. בלוח הזה הפסדנו
אז מה בעצם קרה כאן? ובכן, זוג אחד במזרח-מערב הכריז 
רק חוזה חלקי בהארט ורשם 140-. תרומה גדולה קצת 
שהסתבך  במזרח-מערב  אחר  מזוג  באה  להפסדנו  יותר 

ועצר משום מה ב-♠4 שנפל פעמיים בלי דאבל.
לב  אל  ונביט  האלה  הפיקנטיות  לתוצאות  נניח  עכשיו 
הבעיה – ארבעת השולחנות שבהם מזרח-מערב הכריזו 
3 לקיחות מלמעלה. מהיכן  ונפלו פעם אחת. להגנה   4♥

הגיעה הלקיחה המפילה?
כל  את  לכאורה  המחזיק  זה  בדרום,  נתמקד  בואו 
המפתחות. אם לאחר AK♦ הוא ישחק את ה-9♣, הכרוז 
התוצאה  שליטים.  בהוצאת  יתחיל  וכנראה  בדומם  יזכה 

תהיה ♥4 מבוצע בדיוק כמו אצלנו.
בואו נאמר שדרום יוביל ב-9♣. האם זה יעזור לו?

התשובה שלי דו-משמעית: לא יעזור, אולי בעצם כן. מה 
יש – האורקל של דלפי נתן תשובות כאלה הרבה לפניי.

בספרי הלימוד לא חסרות דוגמאות שבהן לאחר הובלה 
בסינגלטון הכרוז זוכה בדומם, משחק שליט, המגן זוכה 
מיד ב-A ומשחק לעבר כניסת השותף כדי לקבל חיתוך. 
כבר  כזאת...  אין  כאן  אבל  אמרנו?  לצפון  כניסה  רגע... 
ראינו שחיתוך ♦ לא יועיל. אם כך, היד הזאת פשוט שייכת 

לספר לימוד אחר.
לכרוז רק 4 מפסידים, ותמיד יוכל להשליך אחד מהם על 
לו צורך להשקיע מאמצים כדי להגביה  ה-K♣. ממש אין 

קלאבים בדומם.
אם כך, כיצד ההובלה ב-♣ דווקא עוזרת להפיל את החוזה.
בפניו  פותחת  סכנות,  רוויית  למבצע מתנה  מעניקה  היא 
יזהה את הסכנה,  אופציה שמובילה לטעויות. כרוז זהיר 

יתחיל מיד במשיכת השליטים ויבוא על שכרו )620-(.
אך גיבורי הסיפור שלנו לא עמדו בפיתוי. למען לקיחת יתר 
)ועוד בתחרות IMP( העדיפו סיכון על סיכוי. על K♣ מיהרו 

לזרוק דיאמונד מפסיד, בלי לראות מה זה יביא בעתיד.
וחלום לקיחת היתר התנפץ לרסיסים, מכאן  דרום חתך, 
לקח A♦ והמשיך בשני סיבובי שליטים. למערב אף שליט 
לא נותר, לחתוך את הספייד הרביעי כבר אי אפשר. אחרי 
הכול הנה יש כניסה לידו של צפון, בלקיחה האחרונה זוכה 
נאה  דרך  מצאו  הם   – ספק  אין  בגאון.  ספייד  התשיעית 
ליפול בחוזה, ואני רק שואל – למה בשולחן שלי לא היה 

סצנריו כזה?

בשני  ממשיך  הכרוז   ♣A לאחר  אם  המערכת:  הערת 
סיבובי שליטים, דרום זוכה ב-A♥, ממשיך ב-♠ ומנתק את 
הכרוז מהדומם. כדי לבצע את החוזה הכרוז צריך לשחק 

Q♠ ולחתוך ספייד מפסיד בדומם.
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גדי בן בסט

גדי בן בסט לילו ומטילדה פופלילוב חברו יחד
על מנת להוציא את נופשון הברידג' בסופיה

8-13.10.2014
במלון BERLIN  המפואר

משחקים והרצאות בברידג' עם אלופי אירופה 

840 € בלבד לאדם בחדר זוגי
תוספת לחדר בודד 120 €

מלון ברלין המפואר נמצא בנות עצי היער של הרי ויטושה קרוב לכנסיית בויאנה, המוזיאון הלאומי להיסטוריה וכרבע שעה ממרכז סופיה. 
המלון מציע: מרכז ספא, בריכה מקורה ומועדון בריאות. גישה בחינם לאינטרנט מהיר אלחוטי וקווי, במלון מועדון לילה, מרפסת גג וכן אמבט 

ספא. החדרים הגדולים והממוזגים של Hotel Berlin Park Vitosha כוללים כספות, חלוקי רחצה, טלוויזיות LCD עם ערוצי לוויין.
חדרי הרחצה כוללים שילובי מקלחת/אמבטיה, מייבשי שיער ונעלי בית. 

כלול במחיר הנופשון
טיסות אל על סדירות נוחות וישירות לסופיה * מיסי נמל והטילי דלק * 5 לילות * בית מלון מפואר Berlin Park * על בסיס: חצי פנסיון

העברות מ/אל שדה התעופה * משחקים והרצאות ברידג' * שני ימי טיול * כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר * מלווה דובר עברית לטיולים  
לא כלול במחיר הנופשון

כל שינוי מחוץ למסגרת הקבוצות * הוצאות אישיות * ביטוח בריאות * טיפים לנותני השירותים ולמדריך הטיולים הישראלי

לפרטים והרשמה:
bnbg.ben@gmail.com 050-5364604 – גדי בן בסט

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

סוכות 2014
נופשון בניחוח בולגרי
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כלול במחיר הנופשון
טיסות אל על סדירות נוחות וישירות לסופיה * מיסי נמל והטילי דלק * 5 לילות * בית מלון מפואר Berlin Park * על בסיס: חצי פנסיון

העברות מ/אל שדה התעופה * משחקים והרצאות ברידג' * שני ימי טיול * כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר * מלווה דובר עברית לטיולים  
לא כלול במחיר הנופשון

כל שינוי מחוץ למסגרת הקבוצות * הוצאות אישיות * ביטוח בריאות * טיפים לנותני השירותים ולמדריך הטיולים הישראלי
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תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:30.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות
מוגדלות.

(MIXED) זוגות מעורבים
I 13.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 14.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 15.11 שבת 10:30 סיבוב

II 15.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
16.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 17.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 18.11 יום ג' 16:00 סיבוב

( זוגות פתוח (3  
I 19.11 יום ד' 21:00 סיבוב

II 20.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 21.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 22.11 שבת 10:00 סיבוב

II 22.11 שבת 15:30 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
e-mail:birman@inter.net.il  www.bridgeredsea.com ,03-6058355 :מרכז הזמנות

2 14  ,  23-13
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נופשון ברידג‘ במדירה
האקדמיה לברידג‘ ומועדון אביבים מזמינים אתכם 

לבלות 8 ימים מדהימים באחד האיים הקסומים בעולם

Eira Serrado 1. חצי יום סיור לאירה סראדו ומונטה
:Monte 

בדרכנו לאירה דו סראדו נעצור בפיקו דה ברסלוס (Pico de Barcelos) ונהנה
מנוף עוצר הנשימה של מפרץ פונצ‘ל.

בדרכנו חזרה נעצור במונטה (Monte) בה נוכל למצוא את כנסיית עולי הרגל
המפורסמת, ואת מצבת מלך אוסטריה, המלך צ‘ארלס. תוספת עבור רכיבה
לאדם (אופציונלי). ה-Toboggan הינן מזחלות כביש ללא Toboggan- 17€-ב

גלגלים המובלות במורד ההר על  ידי שני מקומיים.
ארוחת ערב ומשחק ברידג‘. 

2. חצי יום סיור בפונצ‘ל, כולל הגנים הבוטניים:
נתחיל בסיור בוקר במרכז ההיסטורי של פונצ‘ל, משם נמשיך לביקור במפעל
רקמה בו נפגוש את הנשים המייצרות את הרקמות המפורסמות של מדירה.

לאחר מכן נבקר בקתדרלה מהמאה ה-15, ונסיים בביקור בגן הבוטני.
ארוחת ערב ומשחק ברידג‘. 

3. יום סיור לסנטנה- יום סיור לחלקו המזרחי של האי:
פריו ריבירו  והפארק  פויסו,   ,(Pico do Arieiro) אריארו  דו  פיקו  דרך  נעבור 
(Ribeiro Frio). נבקר בפאייאל (Faial) וסנטנה (Santana) בה נתרשם מבתי
.(Quinta do Furao) האזור האופיניים. ארוחת צהריים תוגש בקינטה דו פוראו
בדרכנו חזרה נעבור דרך הכפרים פורטו דה קרוז (Porto da Cruz), פורטלה

(Portela) ומחיקו (Machico). ארוחת ערב ומשחק ברידג‘. 

4. יום סיור לפורטו מוניץ - יום סיור לחלקו המערבי של האי:
לובוש  דה  קאמרה  הדייגים  בכפר  קצרה  עצירה  נבצע  מערבה  בדרכנו 
המצוק   (Cabo Girao) ג‘יראו  לקאבו  נמשיך  משם   .(Camara de Lobos)
 ,(Ribeira Brava) השני בגובהו בעולם. נבצע הפסקה קצרה בריברה בראווה
ולאחריה נחצה את האי מהחוף הדרומי לצפוני. בדרך נעבור דרך אנקומאדה 
 (Sao Vicente) בהגיענו לחוף הצפוני נעבור דרך סאו ויצ‘נטה .(Encumeada)
אחד הכפרים הותיקים ביותר באי. ארוחת הצהריים תוגש בכפר פורטו מוניץ 

(Porto Moniz), ולאחריה נבקר בבריכות השחייה הטבעיות.

את דרכנו חזרה לפונצ‘ל נעשה דרך פול דה סרה (Paul da Serra) ופונטה דו 
סול (Ponta do Sol). ארוחת ערב ומשחק ברידג‘.

במיקרופון,  ומצוידים  מרווחים,  מושבים   55 מכילים  האוטובוסים  *כל 
מערכות שמע ווידאו, ומזגן.

הארכיפלג מדירה (Madeira) ממוקם בצפון האוקיינוס האטלנטי, כ-700 ק“מ מערבית 
מחופה של צפון מערב אפריקה. האי הקטן בנוי על מסה של הרים וולקניים, עשיר

בצמחייה יפה ובעל מזג אוויר נוח בכל ימות השנה.
האי נתגלה לראשונה על ידי פורטוגלים והפך למושבה הפורטוגלית הראשונה.

היום מבקרים באי זה שאוכלוסייתו מונה כרבע מיליון תושבים, כ-800.000 תיירים בשנה.

תאריך יציאה: 9.12.2014  |  תאריך חזרה:  17.12.2014
                                      (המראה ב-16.12 , נחיתה ב-17.12)

המחיר כולל: • טיסות סדירות בחברות סוויס אייר ואדלוויס הלוך וחזור תל אביב- ציריך - 
פונצ‘ל- ציריך- תל אביב. • 7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון מליה מדירה (5 כוכבים) הממוקם 
באיזור טיילת לידו. • מלווה קבוצה ישראלי, וטיפים לנותני השירותים ( לא כולל מלווה הקבוצה) • 

אולם ברידג‘ מידי ערב כולל שתייה חמה וכיבודים. • 4 סיורי חוף (ראה פירוט) 
המחיר אינו כולל: ביטוחים אישיים (מטען ובריאות).

לפרטים נוספים ומחירים: אורן לידור, האקדמיה לברידג‘ שאול המלך 8
טל: 03-5274021, 054-5252656 (אורן) 03-6417470 (אביבים-רינת)



נופשון ברידג‘ במדירה
האקדמיה לברידג‘ ומועדון אביבים מזמינים אתכם 

לבלות 8 ימים מדהימים באחד האיים הקסומים בעולם
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לאחר מכן נבקר בקתדרלה מהמאה ה-15, ונסיים בביקור בגן הבוטני.
ארוחת ערב ומשחק ברידג‘. 

3. יום סיור לסנטנה- יום סיור לחלקו המזרחי של האי:
פריו ריבירו  והפארק  פויסו,   ,(Pico do Arieiro) אריארו  דו  פיקו  דרך  נעבור 
(Ribeiro Frio). נבקר בפאייאל (Faial) וסנטנה (Santana) בה נתרשם מבתי
.(Quinta do Furao) האזור האופיניים. ארוחת צהריים תוגש בקינטה דו פוראו
בדרכנו חזרה נעבור דרך הכפרים פורטו דה קרוז (Porto da Cruz), פורטלה

(Portela) ומחיקו (Machico). ארוחת ערב ומשחק ברידג‘. 

4. יום סיור לפורטו מוניץ - יום סיור לחלקו המערבי של האי:
לובוש  דה  קאמרה  הדייגים  בכפר  קצרה  עצירה  נבצע  מערבה  בדרכנו 
המצוק   (Cabo Girao) ג‘יראו  לקאבו  נמשיך  משם   .(Camara de Lobos)
 ,(Ribeira Brava) השני בגובהו בעולם. נבצע הפסקה קצרה בריברה בראווה
ולאחריה נחצה את האי מהחוף הדרומי לצפוני. בדרך נעבור דרך אנקומאדה 
 (Sao Vicente) בהגיענו לחוף הצפוני נעבור דרך סאו ויצ‘נטה .(Encumeada)
אחד הכפרים הותיקים ביותר באי. ארוחת הצהריים תוגש בכפר פורטו מוניץ 

(Porto Moniz), ולאחריה נבקר בבריכות השחייה הטבעיות.

את דרכנו חזרה לפונצ‘ל נעשה דרך פול דה סרה (Paul da Serra) ופונטה דו 
סול (Ponta do Sol). ארוחת ערב ומשחק ברידג‘.

במיקרופון,  ומצוידים  מרווחים,  מושבים   55 מכילים  האוטובוסים  *כל 
מערכות שמע ווידאו, ומזגן.

הארכיפלג מדירה (Madeira) ממוקם בצפון האוקיינוס האטלנטי, כ-700 ק“מ מערבית 
מחופה של צפון מערב אפריקה. האי הקטן בנוי על מסה של הרים וולקניים, עשיר

בצמחייה יפה ובעל מזג אוויר נוח בכל ימות השנה.
האי נתגלה לראשונה על ידי פורטוגלים והפך למושבה הפורטוגלית הראשונה.

היום מבקרים באי זה שאוכלוסייתו מונה כרבע מיליון תושבים, כ-800.000 תיירים בשנה.

תאריך יציאה: 9.12.2014  |  תאריך חזרה:  17.12.2014
                                      (המראה ב-16.12 , נחיתה ב-17.12)

המחיר כולל: • טיסות סדירות בחברות סוויס אייר ואדלוויס הלוך וחזור תל אביב- ציריך - 
פונצ‘ל- ציריך- תל אביב. • 7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון מליה מדירה (5 כוכבים) הממוקם 
באיזור טיילת לידו. • מלווה קבוצה ישראלי, וטיפים לנותני השירותים ( לא כולל מלווה הקבוצה) • 

אולם ברידג‘ מידי ערב כולל שתייה חמה וכיבודים. • 4 סיורי חוף (ראה פירוט) 
המחיר אינו כולל: ביטוחים אישיים (מטען ובריאות).

לפרטים נוספים ומחירים: אורן לידור, האקדמיה לברידג‘ שאול המלך 8
טל: 03-5274021, 054-5252656 (אורן) 03-6417470 (אביבים-רינת)
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צבעים, ריחות, אנשים 
שייט בין נופים עוצרי נשימה, רכיבה על פילים, טיולי ריקשות, 

מקדשים ופגודות, שווקים צפים ועוד הרבה חוויות!!!
14 ימים

מחיר הטיול: 3975 $ לאדם בחדר זוגי 
תוספת ליחיד בחדר: 590 $

גדי בן בסט

לפרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604
bnbg.ben@gmail.com | 03-6040940 פקס

טיול עומק גיאוגרפי

לויאטנם וקמבודיה 
11-24.3.2015 {14 ימים}

המחיר כולל: 
טיסות אל על ישירות לבנגקוק• 
טיסות פנים עפ"י התוכנית• 
בתי מלון מעולים בדרגת 4 ו-5  כוכבים• 
כלכלה: ארוחות בוקר + 12 ארוחות נוספות• 
שייט בסירות בטאם קוק• 
שייט בספינה באלונג ביי • 
טיול ריקשות בהאנוי • 
רכיבה על פילים בסיאם ריפ• 
מדריכים מקומיים לאורך הטיול• 
מדריך ישראלי מומחה ליעד זה• 
תופק חוברת מהודרת של תכנית הטיולים• 
טיפים לכל נותני השירותים בחו"ל (לא כולל את המדריך הישראלי)• 
מיסי נמל והיטלי הדלק בטיסות נכון ליום ה- 1.6.2014• 

מה לא כלול במחיר הטיול? 
כל שינוי במיסי הנמל ו/או הדלק מעבר לתאריך ה-1.6.14• 
ויזות כניסה ויציאה מויאטנם וקמבודיה בעלות של 95 $• 
טיפ למדריך הישראלי• 
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 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

אוקטובר 2014ספטמבר 2014אוגוסט 2014
3

 8

 9

29

30

סימולטנית ארצית

גביע המדינה
מוקדמות

גביע המדינה
שמינית + רבע גמר

גביע המדינה
חצי גמר

גביע המדינה
גמר

6 - 5

7

19

20

ליגות ב' צפון + מרכז

סימולטנית ארצית

* ליגות לקבוצות

* ליגות לקבוצות

21-24

24

ספורטיאדה לקבוצות 

סימולטנית ארצית
* בוקר (בשעה 10:00)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט 2014 – אוקטובר 2014 

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

תחרות סימולטנית בוקר  
לאור בקשות רבות מציבור השחקנים, הוחלט לקיים לראשונה תחרות סימולטנית בוקר.

התחרות תתקיים ב 24 באוקטובר 2014 החל מהשעה 10:00 בסניפים. 
אמן  ונקודות  למשתתפים  תחולק  ידיים  ניתוחי  חוברת  הרגילות.  הסימולטניות  התחרויות  במתכונת  תתנהל  התחרות 

 .HANDICAP-מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים. הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו

השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.
נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרות 

יריב בראודה ז"ל
הנהלת ההתאגדות וחבריה, מרכינים ראשם בכאב עצום, עם היוודע דבר מותו הפתאומי. 

יריב היה מנהל תחרויות בכיר בארץ ובאירופה ובשנה האחרונה שימש כיו"ר ועדת חוקה, במסגרת זו קידם 
נושאים רבים לטובת ציבור השחקנים וענף הברידג'. 

יריב היה כוכב עולה בשמי ענף הברידג', אדם שכל עתידו לפניו. אבידה גדולה לכולנו, אנו מחבקים את 
המשפחה ואת שני ילדיו הרכים, יהי זכרו ברוך!
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יריב היה כוכב עולה בשמי ענף הברידג', אדם שכל עתידו לפניו. אבידה גדולה לכולנו, אנו מחבקים את 
המשפחה ואת שני ילדיו הרכים, יהי זכרו ברוך!

דרוש
מנהל מועדון  

למועדון כפר סבא, דרוש מנהל מועדון
תחרויות  של  ספורטיבי  ניהול  כולל  התפקיד 
המועדון, קביעת סוגן, אופיין ואורכן, עזרה לחברים 
במציאת שותפים, ניהול אדמיניסטרטיבי, כספי, 

קשר שוטף עם גורמי חוץ ועוד.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים 
מתבקשים למלא טופס מועמד

ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני לכתובת 
 hadash-sharon@bezeqint.net

פרטים נוספים על המשרה וקבלת גישה 
לטופס פרטי מועמד,

ניתן למצוא בהודעה תחת "פורום כללי" 
שבאתר ההתאגדות, 

או בדף הפייסבוק של ההתאגדות.

ליגות לקבוצות 2014
נותרו מס' מקומות פנויים עבור קבוצות חדשות

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

להרשמה יש לפנות למשרדי ההתאגדות:
ibf@bridge.co.il בטלפון: 03-9794862, בפקס: 03-9794319 או בדוא"ל

www.bridge.co.il 

שימו לב !
גם השנה ייתקיימו משחקי ליגות בחלק מהבתים גם בימי ששי.
תכנית מפורטת תישלח לקפטנים ותפורסם באתר ההתאגדות.

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2014 ! 
ליגה לקבוצות - התחרות המעניינת ביותר !

באתר ההתאגדות
נוספה רשימת קורסים לברידג' 
הנפתחים במועדוני ההתאגדות

ברחבי הארץ.
הרשימה כוללת את פרטי הקורס, פרטי המועדון 

ודרכי הרשמה.

את הרשימה ניתן למצוא תחת תפריט למד 
והתקדם / קורסים לברידג'.

www.bridge.co.il



הודעות מועדונים

מועדון הברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש מנחם חפץ ז"ל,
בת 2 מושבים של 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג' - 12 באוגוסט 2014
מושב 2  ביום ג'  - 19 באוגוסט 2014

התחרות תתקיים מועדון אביבים,
רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

מחיר למשתתף 65 ₪ למושב

מנהל התחרות – אילן שזיפי

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
רינת 03-6417470

מועדון הברידג' גל בראש-העין מתכבד 
להזמינכם ל:

תחרות ארצית לזכרו של חזי וסרשטרום ז"ל 
2 מושבים של 18 ידיים כל מושב

ביום שישי 22 באוגוסט 2014
משעה 10:00 עד לשעה 14:30 לערך

ב"היכל פיס לספורט" בקריית החינוך ע"ש יצחק רבין ברח' 
נחל רבא פינת דרך מנחם בגין בראש העין

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
(כולל שתיה חמה וקרה)

פרסים כספיים ל- 3 המקומות הראשונים
500 ₪  לזוג במקום הראשון, 300 ₪ - לזוג במקום השני
200 ₪ - לזוג במקום השלישי, כמו כן פרס מיוחד לזוג 

במקום הראשון עד דרגת אמן  - ארוחת בוקר זוגית !

לפרטים נוספים והרשמה : שולה ויוסי גל
טלפונים : 03-9384989   0544955576

seven_nt@bezeqint.net : דוא"ל

מועדון הברידג' נס ציונה
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית  

  
מושב אחד 30 ידיים

ביום שבת ה 23 באוגוסט 2014 
החל מהשעה 10:00

התחרות תתקיים ברח' השילת 13 בנס ציונה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 60 ₪ 
כולל כיבוד ושתיה חמה / קרה 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
יעקב: 08-9153355

054-6892939

מרכז הברידג' ירושלים מזמינכם ל:
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 12 בספטמבר 2014 
 משעה 10:00 עד 14:00

התחרות תתקיים בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

פרסים כספיים: 600 ₪ לזוג במקום הראשון, 400 ₪ לזוג 
במקום השני, 200 ₪ לזוג במקום השלישי

מחיר למשתתף 60 ₪

שתייה חמה וכיבוד חופשי
תחרות עם "ברידג'מייטס"

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

בריאן 0544-715950  
או מגי 0544-715949

בשל המצב, מומלץ להתעדכן מול מנהלי המועדון לפני ההגעה לתחרות.

בשל המצב, התחרות של מועדון אשדוד,
שאמורה היתה להתקיים ב 15 באוגוסט 2014 תידחה למועד מאוחר יותר,

הודעה תפורסם בהמשך.
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גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
רינת 03-6417470
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500 ₪  לזוג במקום הראשון, 300 ₪ - לזוג במקום השני
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במקום הראשון עד דרגת אמן  - ארוחת בוקר זוגית !

לפרטים נוספים והרשמה : שולה ויוסי גל
טלפונים : 03-9384989   0544955576

seven_nt@bezeqint.net : דוא"ל

מועדון הברידג' נס ציונה
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית  

  
מושב אחד 30 ידיים

ביום שבת ה 23 באוגוסט 2014 
החל מהשעה 10:00

התחרות תתקיים ברח' השילת 13 בנס ציונה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 60 ₪ 
כולל כיבוד ושתיה חמה / קרה 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
יעקב: 08-9153355

054-6892939

מרכז הברידג' ירושלים מזמינכם ל:
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 12 בספטמבר 2014 
 משעה 10:00 עד 14:00

התחרות תתקיים בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

פרסים כספיים: 600 ₪ לזוג במקום הראשון, 400 ₪ לזוג 
במקום השני, 200 ₪ לזוג במקום השלישי

מחיר למשתתף 60 ₪

שתייה חמה וכיבוד חופשי
תחרות עם "ברידג'מייטס"

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

בריאן 0544-715950  
או מגי 0544-715949

בשל המצב, מומלץ להתעדכן מול מנהלי המועדון לפני ההגעה לתחרות.

בשל המצב, התחרות של מועדון אשדוד,
שאמורה היתה להתקיים ב 15 באוגוסט 2014 תידחה למועד מאוחר יותר,

הודעה תפורסם בהמשך.

דדרגות

מקבלי דרגות ביום 15-07-2014
 אמן זהב 

 לוי יצחק, מרכז הברידג'-י"ם 

 אמן כסף 
 כץ פז, השרון 

 אמן ארד 
 וולנר מלמד אסתר, כרמיאל 

 אמן 
 נירי עליזה, רמת השרון 

 רומנו שפרה, קריות/חיפה 
 עין הבר ליאת, אבן יהודה 

 דוד אלנה, אביבים 

 קוניק אפרת, אביבים 
 שחר אילנה, מרכז הברידג'-י"ם 

 שטאובר אריה, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 וינברג שושי, ראש העין 

 בר-און חגית, נהריה 
 עפרוני רבקה, מרכז הברידג'-י"ם 

 שמיר עומר, ויצו פתח תקוה 
 פורת אריה, ערד 

 שוקרון שלום, כפר מרדכי 
 בן חיים כרמלה, נס ציונה 

 קרוגר שלמה, נס ציונה 

 סגן אמן 
 זיגלמן יוסי, לב הצפון 

 גל מרדכי, חיפה/כרמל 
 קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 

 שי אסתר, רקפת קרית טבעון 
 סטרן דוד, אבן יהודה 

 קניגסברג עדו, רמת גן 
 דונאל סוזי, אביבים 

 אינגברמן חנה, מושבות-שמריהו 
 לוי רותי, בית בלגיה י"ם 

 היינריך אנדרי חנוך, ויצו-נוה יוסף 
 רז תרצה, ערד 

 שלום לאה, ערד 
 וינברג דסי, נס ציונה 

תוצאות תחרויות

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2014  - גמר על
סבוב:13 מתוך 13 תאריך: 05-07-14

מצטברשמותדרוג
178.26מרק מיכה - לובינסקי יובל1
172.26פרידלנדר אהוד - לירן ינון2
150.49שחר יובל - טמס חיים3
147.69פכטמן רון - בנין בר רוני4
145.21אנגל יוסי - פרידריך יוליאן5
144.54חץ נתן - לוינגר אסא6
134.01ידלין דורון - ישראלי דן7
133.40ברקת אילן - לנגי אסף8
121.57אופק טל - עממי צבי9

121.55שטרן לוי - אורי עמי10

אליפות ישראל לסניורים 2014
מושב:5 מתוך 5 תאריך: 19/07/14
תוצאות כלליות, השתתפו 45 זוגות

מצטברשמותדרוג
153.2דב אלכס - נוסבאום יצחק1
133.3מילצ'ן דרור - וקס יעקב2
124.1אנגל יוסי - פרידריך יוליאן3
116.4שלייפר ישראל - אורנשטיין איתן4
100.0תור רוני - לויט ישעיהו5
69.3קלזון יצחק - לביא עמיקם6
67.0אורן אפרת - זליגמן שלמה7
58.8מרק סוניה - מרק מיכה8
49.4זייטמן בריאן - זייטמן מגי9

46.9מרמלשטיין גבי - נוה נורית10
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This was the bid:

West North East South
2NT* Pass**

Pass 3♦ Pass Pass
Dbl Pass 3♠ Dbl

Pass Pass Pass

*no stop   ** long pause for thought

Down Two.

After North's 3♦ bid I was called to the table by the 
East/West pair who claimed that South thought 
for a long time before his bid. Unlike a football 
referee who can see whether an infraction 
occurred or not, a bridge Tournament Director 
has first of all to be a detective to determine the 
facts. My first question was to North, whether 
his partner did in fact take a long time before 
Passing or not. The answer was affirmative. 
Then I asked the East/West pair "Was the Stop 
card used?" and the answer was negative. 
Hmm. I told the players that the absence of the 
Stop card seriously reduced their rights, but play 
should continue and if East-West were damaged 
then they should call again.
As you can see, 3♦ would have probably gone 
down one or two )North must lose a spade, two 
trumps and 2-3 hearts(, while 3♠ doubled went 
down two.

Here are the important points to consider:

1. East did not use the Stop card and South 
was faced with a difficult decision with his 
13 HCP and 5-2-0-6. 

2. North/South were vulnerable and East/
West were non-vulnerable.

3. North has only 3 HCP points, but a 1-4-7-
1 distribution. In addition, after 2NT )max 
22 HCP( and West's Pass )max 3 HCP(, 
he knows that his partner has at least an 
opening. So, was his bid of 3♦ justified? 
Was there a logical alternative?

4. Was North's bid affected by his partner's 
long pause for thought? What would have 
happened if East would have used the 
Stop card and South would have paused 
as he was supposed to do and then 
Passed?

If you were the Tournament Director what would 
your ruling be? 

Please e-mail me at bzietman@gmail.com with your 
decision and comments and I will publish them in 
a future article.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 35 ש“ח למשלוח
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In July, the Jerusalem Bridge Center held the 
annual tournament in memory of Emile Vizner. 
Prizes and refreshments were generously 
donated by Ilana Khalif, Emile's longtime partner. 
Many strong players participated including new 
European champion and Spingold winner Ron 
Schwartz and 2014 Israeli Champion Micha 
Mark.
Participants marveled at the use of Bridgemates 
for the two sections, reducing the mistakes to 
an absolute minimum and providing immediate 
online results.
One hand was of particular interest from a 
Tournament Director's perspective and involved 
many different views on the correct ruling.
Firstly a few words about the "Stop" card. Here is 
what the EBU has to say about it:
Before making a jump bid 1i.e. a bid at a higher 
level than the minimum required( a player must 
place the Stop card in front of him, then place 
his call as usual, and eventually remove the 
Stop card. His left-hand opponent should not 
call until the Stop card has been removed. The 
Stop card should be left on the table for about 
ten seconds, to give the next player time to 
reflect. It should not be removed prematurely. 
After a jump bid; the next player must pause for 
about ten seconds before calling. It is an offense 
either not to pause or to show indifference when 
pausing. If the Stop card has been removed 
prematurely or has not been used, an opponent 
should pause as though the Stop card had been 
used correctly.

Now consider this section of Law 16:
After a player makes available to his partner 
extraneous information 
that may suggest a call or play, as for example 
by a remark, a question, a reply to a question, 
an unexpected alert or failure to alert, or by 
unmistakable hesitation*, unwonted speed, 
special emphasis, tone, gesture, movement, 
or mannerism, the partner may not choose 
from among logical alternatives one that could 
demonstrably have been suggested over another 
by the extraneous information. )*my underline(.
 A logical alternative action is one that, among 
the class of players in question and using the 
methods of the partnership, would be given 
serious consideration by a significant proportion 
of such players, of whom it is judged some might 
select it. 
Below is the full hand. Both pairs were competent 
players. 

Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

7
J843
QJT8765
6

 

♠
♥
♦
♣

T83
T976
K93
T72

♠
♥
♦
♣

AK54
AQ5
A42
K43

 ♠
♥
♦
♣

QJ962
K2
-
AQJ985

 

Stop Think – 

Bid!
Brian Zietman
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אירוע העשור

בים האדום¨ אילת

לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, 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 חגיגיים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.

7.2014

 פסטיבל
הברידג'
הבינלאומי   ה�∞≥      


