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שלום חברים,

גם  ההישגים  מסורת  את  המשיכו  הצעירות  הנבחרות  התעדכנתם  שכבר  כפי 
באליפות אירופה שהתקיימה בטרומסו שבנורבגיה!

העולם  לאליפות  והעפילה  ארד  במדליית  זכתה   (21 גיל  (עד  הספר  בתי  נבחרת 
שתתקיים בשנה הבאה באיטליה.

שמות השחקנים: אמיר עציון, עמי זמיר, ליאור אורמן, אורן טולדנו, שחף אביטל, אסף יקותיאלי והקפטן ערן 
אסרף.

נבחרת הילדים (עד גיל 16), אחת הנבחרות הצעירות באליפות (ממוצע גילאים 13) שיחקה לראשונה באליפות אירופה 
וסיימה במקום השישי המכובד אשר ייתכן ויקנה השתתפות באליפות העולם.

והקפטן  זייטק  אביב  מתתיהו,  גל  חוטורסקי,  ניר  לונשטיין,  תומר  שרו,  יונתן  ארגזי,  רועי   : השחקנים  שמות 
חורחה שרו.

נבחרת הצעירים (עד גיל 25) סיימה את התחרות במקום ה-10 בלבד אך אנו מבינים כי לא תמיד אפשר לנצח וגאים בכם 
על הספורטיביות וההשתתפות!

שמות השחקנים: מושיקו מיוחס - גל גרסטנר, עדי אסולין - הילה לוי, לי רוזנטל - אייל ארז והקפטן אורי אסרף.

תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה וביניהם דוד בירמן - המאמן המיתולוגי של הנבחרות הצעירות וניר גרינברג אשר 
סייע לאמן את נבחרת הילדים בהתנדבות מלאה.

תודה גם למאמני פסגה לדורותיהם - רון שוורץ ומושיקו מיוחס וכמובן ליו"ר ועדת צעירים מיכה מרק ולחברי הועדה 
. רמי בלס, רון שוורץ, מיכאל בריפמן ואני גם -

חייב להודות גם למודי קניגסברג שהכין את המשלחת בתפקידו כיו"ר ההתאגדות וכמובן גם לאיתן לוי, הנשיא היוצא 
שעשה ועושה כל כך המון עבור הצעירים שלנו בעולם.

כמובן שקיימים רבים וטובים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה וההתאגדות תמצא את הדרך להוקיר להם תודה על כך, 
גאים בכם!

למעלה מ-40 חברי התאגדות הצטרפו למעגל מורי הברידג' בישראל לאחר שהסתיים עוד קורס מורים מוצלח בחודש 
יולי, עליו ניצח "אבי המורים", מוטי גלברד. בסיועה של טליה לבל הופק עוד קורס מרשים ומאתגר בחסות ההתאגדות 
הישראלית לברידג'. ועדת הוראה בראשותה של רונית אופיר יחד עם שאר חברי הוועדה פיקחו על המלאכה והשקיעו 

זמן רב על מנת לאפשר ולקדם את המפעל המופלא הזה. מגיע לכולם שאפו ענק! כל הכבוד! 
חלק  לקחת  אתכם  מזמין  ואני  לקבוצות  הליגות  ומשחקי  לקבוצות  המדינה  גביע  תחרויות  יחלו  אוגוסט  בחודש 

במפעל המצליח הזה, המאפשר לצבור נקודות אמן ארציות ובינלאומיות ולהתקדם בסולם הדרגות. 
ומה מתבשל בתנור בימים אלו?

אתר התוצאות החדש שיחליף את אתר BridgeIL, נמצא בשלבי פיתוח אחרונים ולאחר שנצא בגרסת בטא לבדיקות 
אחרונות, תושק המערכת לטובת ציבור השחקנים. המערכת כוללת מספר שיפורים ואני בטוח שתיהנו מהם מאוד.

חגיגות היובל של פסטיבל הברידג' הבינלאומי – אמנם יש עוד זמן אולם כבר כעת אנו עמלים על הכנת אירוע 
מרשים ואני מבקש לעדכן אתכם כי בניגוד לשנים עברו, בהן התקיים הפסטיבל בפברואר, הרי שהפעם, פסטיבל ה-50 

יתקיים בתחילת יוני בין התאריכים 3-10/6/2016. 
רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם מהארץ ומהעולם לפסטיבל שלא ישכח!

אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות לקידום הענף. 

Gilado.bridge@gmail.com תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

או באמצעות עמוד הפייסבוק  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר וחברי ועד העמותה
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לומדים ברידג‘
4

לאחר  ההכרזה  את  להמשיך  הוא  המשיב  של  תפקידו 
את  מכוון  המשיב  כלל  בדרך  (הפותח).  שותפו  פתיחת 

המכרז אל החוזה הסופי, והוא עושה זאת בשלבים.

כללי המשיב

  הכלל הבסיסי: יש להשיב לפותח עם 6 נקודות
או יותר; עם 5 נקודות או פחות מכריזים בדרך 

.Pass כלל
  ,(Forcing) מחייבת  הינה  סדרה  החלפת 

כלומר לשותף אסור להכריז Pass בתורו הבא. 
זה מאפשר לנו להחליף סדרה בגובה 1 גם עם 
ידיים חזקות בלי לחשוש שהמכרז יסתיים בטרם 

עת.
  בכל גובה NT תמיכה בסדרת הפותח או הכרזת

 ,(Limit Bid) מוגבל  ניקוד  עם  הכרזות  הינן 
הפותח  ואז  ידו  כוח  את  מגדיר  המשיב  כלומר 
מספיק  שאינו  כוח  עם   Pass להכריז  רשאי 

למשחק מלא.
  המשיב יכריז קודם את הסדרה הארוכה ביותר

את  יכריז  רביעיות  שתי  עם  קלפים).  (לפחות 4 
הנמוכה קודם; עם שתי חמישיות/שישיות יכריז 

את הגבוהה קודם.

על המשיב לסווג את טווח הנקודות שלו, וכך יהיה לו קל 
יותר לכוון לחוזה הסופי הנכון:

טווחי הנקודות של המשיב

 משיב חלש 9-6 (10) נקודות
 משיב בינוני (10) 12-11 נקודות
 משיב חזק 13+ נקודות

תשובות לפתיחה במייג'ור ♠1/♥1 המבטיחה 5 קלפים 
לפחות בסדרה:

המשיב יתמוך בשותפו עם 3 קלפים ולא יחפש התאמה 
בסדרה אחרת.

גובה התמיכה יהיה בהתאם לכוח היד של המשיב.
סדרה  להכריז  יכול  המשיב  במייג'ור,  התאמה  אין  אם 

חדשה או NT בהתאם לכוח היד:

  10-6) חלש  משיב  מתארת   1NT הכרזת 
נקודות) ללא סדרה הניתנת להכרזה בגובה 1. 
זוהי הכרזת Limit. החלוקה אינה חייבת להיות 

מאוזנת.
  (12-11 נקודות) 2 מתארת כוח בינוניNT הכרזת

ויד מאוזנת ללא חמישייה וללא סדרה הניתנת 
הכרזת   .Limit הכרזת זוהי  להכרזה בגובה 1. 
3NT מתארת חלוקה דומה עם כוח חזק (13+ 

נקודות).
  +6 מתארת   1 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת 

המוכרזת.  בסדרה  קלפים   4 ולפחות  נקודות 
.(Forcing) זוהי הכרזה מחייבת

  +10 מתארת   2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת 
המוכרזת.  בסדרה  קלפים   5 ולפחות  נקודות 

.(Forcing) זוהי הכרזה מחייבת

תשובות לפתיחה במינור ♦1/♣1 המבטיחה 3 קלפים 
לפחות בסדרה:

אם   .1 בגובה  חדשה  סדרה  להכריז  ישתדל  המשיב 
הסדר  לפי  אותן  יכריז  הוא  יותר  או  רביעיות   2 בידו 
מחייבת,  הינה  חדשה  סדרה  הכרזת  למעלה.  מלמטה 
כך שהשותפות תוכל למצוא התאמה 4-4 במייג'ור (אם 
אם  יחליט  המשיב  הבא  ובסיבוב  כזו)  התאמה  קיימת 

להגיע למשחק מלא.
יעדיף  הוא  במייג'ור  (לפחות)  רביעייה  למשיב  כאשר 

להכריז אותה גם אם יש לו התאמה במינור.

וגם  חדשים  לשחקנים  מיועדת  זו  מאמרים  סדרת 
לשחקנים שסיימו קורסים ראשונים בברידג' ומעוניינים 

לחזק את היסודות ולתרגל את הידע שלהם.

חיזוק היסודות

תפקידו של המשיב לפותח
רון שוורץ

מ
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טיולי הגיל השלישי
רופא ישראלי צמוד ˆ הסעה מן הבית לשדה התעופה ובחזרה ˆ מסלול מיוחד ומותאם למבוגרים

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לקבלת חוברת חינם ולפרטים נוספים: 03-5651152

דרום איטליה

ימים - לינה במלון אחד וטיולים באזור 8
(ראש השנה),  יציאות: 2.9.15, 10.9.15

25.9.15 (סוכות)

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי

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

1.9.15 יציאה מובטחת בתאריך:
29.9.15 (סוכות)

היער השחור

8 ימים - לינה במלון אחד וטיולים באזור
(ראש השנה) 10.9.15 ,3.9.15 יציאות:

סין, יפן, דרום קוריאה 
והונג קונג

לילות קרוז באוניית פאר 6 ימים - כולל 15
23.9.15 (סוכות) יציאה בתאריך:

האיים האזוריים

13 ימים - סן מיגל, פאיאל, פיקו, 
טרסיירה, פלורש, קורבו

10.10.15 יציאה בתאריך:

אוסטרליה וניו זילנד

לילות שיט באוניית פאר  כולל 12
ימים - יציאה: 28.11.15 22
ימים - יציאה: 12.12.15 20
21 ימים - יציאה: 28.1.16

ויטנאם וקמבודיה

ימי שיט 8 18 ימים - כולל
בנהר המקונג

(חנוכה), 10.12.15 26.11.15 יציאות:

הוואי

ימי שיט 8 15 ימים - כולל
באוניית תענוגות
23.11.15 יציאה:

שנסון וזמר בנהרות 
הריין והמוזל

8 ימים - שיט נהרות בניחוח
נוסטלגי עם הזמרת רקליה

יציאה מובטחת בתאריך: 22.10.15

דרום אפריקה

ימים - כולל מפלי ויקטוריה 13
11.11.15 יציאות: 15.10.15,

קובה לעומק

קוסטה ריקה 
ושיט בקריביים

 גוואטמלה, מרכז אמריקה 
ושיט אל תעלת פנמה

קובה וקוסטה ריקה

ימים - כולל האי הקריבי  12
ג'אמייקה וקרוז סובב קובה
19.12.15 יציאה בתאריך:

5 לילות שיט ימים - כולל 16
באוניית פאר

5.12.15 יציאה בתאריך:

ימים - מיאמי, גרנד קיימן,  קולומביה,  20
קוסטה ריקה,  פנמה, מקסיקו

23.11.15 יציאה:

18 ימים - כולל 7 לילות קרוז 
סובב קובה וג'אמייקה

17.1.16 יציאה בתאריך:

סמינר מטייל 
בנהר הסיין

יפן בתקופת השלכת

שלכת בניו אינגלנד

דרום אמריקה

ימים - מפריז לנורמנדי 8
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 22.10.15

15 ימים - כולל מרכז יפן 
והאלפים היפניים

יציאה בתאריך: 7.11.15

12 ימים - "קיץ אינדיאני" 
8 ימי שיט באוניית פאר כולל

6.10.15 יציאה מובטחת בתאריך:

14 לילות ימים - כולל 23
שיט באוניית פאר

יציאות בתאריכים: 1.1.16, 26.2.16

8 ימים - מאמסטרדם לבאזל 
בספינת נהר

29.10.15 יציאה מובטחת בתאריך:

האיים הקנריים

10 ימים 
גן עדן באוקיינוס האטלנטי

26.10.15 יציאה:

 שיט מוסיקלי בנהרות 
הריין והמוזל
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כאשר למשיב אין סדרה הניתנת להכרזה בגובה 1, הוא 
אותם  פי  (על  ידו  לכוח  בהתאם   NT הכרזת  בין  יבחר 
כללים כמו לאחר פתיחה במייג'ור) ובין תמיכה בסדרת 
המינור של שותפו (עם 5 קלפים לפחות!). כל ההכרזות 

.Limit הללו הינן הכרזות

עד כאן התיאוריה. בשלב התרגול נבחן 8 דוגמאות וננתח 
את ההכרזות הנכונות.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

KJ98
974
AJ6
642

West North East South
1♣ Pass ?

לאחר ששותפכם פתח ♣1, הכריזו ♠1! בהכרזה זו אתם 
מראים לפחות 4 קלפים ב-♠ ולפחות 6 נקודות גבוהות.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AQ65
AQ65
32
642

West North East South
1♦ Pass ?

שותפכם פתח ♦1. הכריזו ♥1 – הסדרה הנמוכה מבין 
 4 בידו  (אם  ב-♥  לתמוך  יכול  השותף  רביעיות!  שתי 
קלפים) או להכריז ♠1 (אם בידו 4 קלפים). כך השארתם 
 4-4 של  התאמה  למציאת  פתוחות  האפשרויות  כל  את 

באחת מסדרות המייג'ור.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

3
QJ63
J32
KJ642

West North East South
1♣ Pass ?

לאחר ששותפכם פתח ♣1, הכריזו ♥1! מציאת התאמה 
במייג'ור חשובה יותר מ"תמיכה" בסדרת מינור. אם לא 
יותר  מאוחר  בשלב  לחזור  תוכלו  ב-♥,  התאמה  תמצאו 

לסדרת ה-♣.
 10-6) 1NT לו היה השותף פותח ♠1, הייתם מכריזים

נקודות ללא התאמה) אף על פי שידכם אינה מאוזנת.

(4)
South

♠
♥
♦
♣

32
KQ54
KJ65
642

West North East South
1♣ Pass ?

השותף פתח ♣1. הכריזו ♦1 – עם שתי רביעיות העדיפו 
את הנמוכה.

(סדרה   1♥ מכריזים  הייתם   ,1♦ פותח  השותף  היה  לו 
חדשה בגובה 1).

לו היה השותף פותח ♥1, הייתם תומכים בו ל-♥2 (משיב 
חלש, 9-6 נקודות).

 10-6)  1NT מכריזים הייתם   ,1♠ פותח  השותף  היה  לו 
נקודות, אין תמיכה ואין סדרה הניתנת להכרזה בגובה 1).

(5)
South

♠
♥
♦
♣

K3
QJ63
J32
KJ64

West North East South
1♥ Pass ?

הנקודות  טווח  ולפי  תמיכה  בידכם   .1♥ פתח  שותפכם 
אתם משיב בינוני, לכן תכריזו ♥3 – זו הזמנה למשחק 

מלא עם 12-10 נקודות והתאמה ב-♥.

(6)
South

♠
♥
♦
♣

K7
A87
KJT64
832

West North East South
1♠ Pass ?

הכרזה  זוהי   !2♦ הכריזו   ,1♠ פתח  ששותפכם  לאחר 
מחייבת המתארת חמישייה (לפחות) ב-♦ עם 10 נקודות 

(או יותר).
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משום   1♦ משיבים  הייתם   ,1♣ פותח  שותפכם  היה  לו 
שאם ניתן להכריז בסדרה בגובה 1, אין צורך להכריז 

אותה בגובה 2.
בו  תומכים  הייתם   ,1♥ או   1♦ פותח  שותפכם  היה  לו 

בגובה 3 (משיב בינוני).

(7)
South

♠
♥
♦
♣

A52
KJ8
KQ74
T83

West North East South
1♦ Pass ?

לאחר ששותפכם פתח ♦1, הכריזו 3NT! אין לכם סדרה 
חדשה להראות בגובה 1. ידכם מאוזנת ושייכת לתחום 

המשיב החזק, על כן תכריזו 3NT (Limit Bid) המראה 
15-13 נקודות.

לו היה השותף פותח במייג'ור (♠1/♥1), היינו תומכים בו 
עם התאמה של 3 קלפים לגובה משחק מלא (♠4/♥4).

(8)
South

♠
♥
♦
♣

Q542
J843
764
T3

West North East South
1♦ Pass ?

!Pass השותף פתח את ההכרזה ♦1. הכריזו
הכלל  לפי  להכרזה  הדרושות  נקודות   6 בידכם  אין 
הרביעיות  את  לשותף  להראות  תוכלו  לא  ולכן  הבסיסי, 

שלכם בסדרות המייג'ור.

       ,‘
     ‘   ...  ,  ,

 ‘  
    -    

(   )   !

 3 -  4  “  2,595-      
“      , -    ,   ,    

054-4556111  ,03-6058355  :  

2 0 1 5   2 7 - 2 3
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החוזה 1NT – "משחק חלקי". עלינו לזכות ב-7 לקיחות.

קלף ההובלה: A♣ – גבוה מרצף.

שלוש  ב-♥,  אחת  ב-♦,  שלוש  בטוחות:  לקיחות  בידנו 7 
ב-♠.

תכנון המשחק

לקיחות  ב-7  להסתפק  מדוע  אולם  מובטח!  החוזה 
כשאפשר לזכות ב-8 לקיחות וליהנות מנקודות נוספות?

כיצד נזכה בלקיחה נוספת?
יחד עם השותף בצפון יש לנו 7 מתוך 13 קלפי ה-♦. על 
הקלפים  ש-6  כ-36%  של  סיכוי  יש  הסיכויים,  תורת  פי 
החסרים מחולקים בצורה ידידותית (3-3) בין המתנגדים, 
כלומר: כל מתנגד מחזיק 3 קלפי ♦. אם אכן זה המצב, 

נוכל ליהנות מלקיחה רביעית ב-♦.

החלוקה המלאה

מהלך המשחק

.♣AKQ-(1-3) מערב זוכה ב

להשליך  לא  להקפיד  חשוב   .♣T-ב זוכה  מערב   (4)
לקיחות  ב-4  בהמשך  לזכות  שנוכל  כך   ,♦ מהדומם 

בסדרה.

(5) מערב ממשיך ב-♥ ואנו סוף-סוף זוכים בלקיחה עם 
.♥A

 3 לכל  שירתו  המתנגדים  שני   .♦AKQ-ב נזכה   (6-8)
סיבובי ה-♦, וכעת נוכל ליהנות מלקיחה נוספת בסדרה.

.♠AK-(10-9) נזכה ב

.♠Q-(11) ניכנס לדומם באמצעות זכייה ב

מבוא למשחק היד 
ללא שליט

מוטי גלברד

august1.indd   8august1.indd   8 27.7.2015 г.   19:54:08 ч.27.7.2015 г.   19:54:08 ч.



לומדים ברידג‘
9

עם  החוזה  את  ונבצע  בדומם  האחרון  ב-♦  נזכה   (12)
לקיחה עודפת.

החוזה 3NT – "משחק מלא". עלינו לזכות ב-9 לקיחות.

קלף ההובלה: 5♥ – רביעי מלמעלה.

בידנו רק 8 לקיחות בטוחות: אחת ב-♣, שלוש ב-♦, אחת 
ב-♥, שלוש ב-♠.

מנין נשיג עוד לקיחה?

יחד עם השותף בצפון יש לנו 8 מתוך 13 קלפי ה-♦.

ידידותית  בצורה  מחולקים  החסרים  הקלפים   5 אם 
יישארו  לא  מכן  ולאחר   ,♦AKQ לשחק נוכל  אזי   ,(3-2)

למתנגדים קלפי ♦, כך שנוכל לזכות בלקיחה נוספת.

את  בונים  קודם  שליטה,  לאבד  לא  כדי  חשוב!  טיפ 
הלקיחות החסרות ורק אז גובים את הלקיחות הבטוחות.

החלוקה המלאה

מהלך המשחק

.♥A-(1) נזכה ב

.♦AKQ-(2-4) נשחק שלושה סיבובי ♦ כשאנו זוכים ב

אכן  הסדרה  מזרח/מערב.  קלפי  אחרי  עוקבים  אנו 
מחולקת  3-2 וכעת למתנגדים אין עוד קלפים בסדרה.

(5) נשחק סיבוב רביעי של ♦ בידיעה מראש כי נזכה בו.

ואחר-כך   ♠K קודם  ב-♠,  לקיחות  בשלוש  נזכה   (6-8)
.♠AQ

יש  הידיים,  בין  מחולקים  בסדרה  המכובדים  כאשר 
לשחק קודם את המכובדים "מהיד הקצרה" – זו שיש 

בה פחות קלפים בסדרה.

(9) נזכה ב-A♣ ונשלים את ביצוע החוזה.

     
  30 ,1  

09:30  11.9.15  
.      .( "  )  4   ,"   "    

      "  65   |        ,    3-  
 '   |   :  

02-5334817 ,050-7201324  | 050-5562459  :  

     '     '  
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הוא  מוצלח  יד  משחק  של  החשובים  היסודות  אחד 
לפני  מקיף  תכנון  ולבצע  הראשונה  בלקיחה  לעצור 
מוטעה  קלף  של  משחק  מהדומם.  קלף  משחקים  שאנו 
בלתי  נזק  לנו  לגרום  עלול  הראשונה  בלקיחה  מהדומם 

הפיך. בקיצור: החיפזון מהשטן.

שנשחק  הראשון  הקלף  שבהן  דוגמאות  שתי  להלן 
מהדומם יקבע את תוצאת המשחק:

(1)
♠
♥
♦
♣

AK76
Q5
K53
J942

♠
♥
♦
♣

853
K32
A9
AQT75

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 6♥

West North East South
1♣

1♥ Dbl Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

צפון הכריז בסיבוב הראשון Negative Double אשר 
עם   1NT הכריז  דרום  בדיוק.   ♠ קלפי   4 עם  יד  מתאר 
חלוקה מאוזנת ועוצר ב-♥, וצפון העלה למשחק מלא עם 

פתיחה מול פתיחה.

מערב, שהכריז אוברקול ♥1, מוביל ב-6♥. תכננו את 
המשחק!

לקיחות   4 לנו  יש  וב-♠  ב-♦  לקיחות.  נספור  כל  ראשית 
בטוחות בסך הכול. ב-♥ תהיה לנו לקיחה אחת לפחות 

בתום הלקיחה הראשונה. אנו זקוקים ל-4 לקיחות ♣.

נעקוף  אנו  אך  בטוחה,  לקיחה  מהווה   ♣A-ה רק  כרגע 
במערב,   ♣K-ל נפסיד  אם  וגם  הראשונה,  בהזדמנות 

לאחר מכן הסדרה תוגבה ויהיו לנו 4 לקיחות.

שזו  בין  ב-♣,  עקיפה  שנבצע  לאחר  אחרות:  במלים 
תצליח ובין שלא, יהיה לנו 9 לקיחות.

אז איפה הבעיה?

גם  צריך  לקיחות;   9 בהגבהת  די  אין   3NT לבצע  כדי 
למנוע מההגנה להשיג 5 לקיחות.

מנין תנסה ההגנה להשיג 5 לקיחות?

בלקיחה  לזכות  היא  מזרח/מערב  של  היחידה  התקווה 
אחת ב-♣ ובארבע לקיחות ♥.

שני  לנו  שיהיו  לכך  לדאוג  עלינו  זה,  מצב  למנוע  כדי 
עוצרים ב-♥ ולא רק אחד.

שימו לב: אם תשחקו נמוך מהדומם בלקיחה הראשונה 
ותזכו ב-K♥, אז ברגע שההגנה תקבל את היד ישוחק 
♥, וה-A♥ יפיל את ה-Q♥. כעת מערב לא יתקשה לזכות 
ב-4 לקיחות בסדרה (או אפילו 5 לקיחות אם הוא מחזיק 

סדרה בת 6 קלפים).

לפיכך חובה עלינו לשחק Q♥ בלקיחה הראשונה. אסור 
כללי  כאל  נמוך"  שנייה  "יד  כמו  לסיסמאות  להתייחס 

החלטה בלקיחה 
הראשונה

רם סופר
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ברזל המחייבים אותנו בכל מצב – אין תחליף לחשיבה 
עצמאית.

 ♠
♥
♦
♣

AK76
Q5
K53
J942

 

 ♠
♥
♦
♣

T2
AJ964
QJ62
K6

♠
♥
♦
♣

QJ94
T87
T84
83

 ♠
♥
♦
♣

853
K32
A9
AQT75

 

ברור  (די   ♥Q-ב שזכיתם  לאחר  המשחק  ייראה  כיצד 
ממהלך ההכרזה וההובלה שה-A♥ אצל מערב)? הצעד 
מהדומם    ♣J מריצים  אתם  ב-♣.  עקיפה  הוא  הבא 

.♣K-ומפסידים ל

מערב זוכה, כעת הוא מחזיק AJ94♥, ואתם מחזיקים 
.♥K3

אם מערב ימשיך ב-♥ הוא מגביה עבורכם לקיחה נוספת 
(K♥), ואתם תזכו ב-10 לקיחות.

אם מערב מסרב להמשיך ב-♥ וממתין ששותפו יוביל את 
הסדרה (החלטה נבונה) תזכו בלקיחות שלכם מלמעלה 
ב-♦  שתיים  ב-♠,  שתיים   ,♣ לקיחות  ארבע  עם  ותסיימו 

ואחת ב-♥ – בסך הכול 9 לקיחות.

כעת נערוך כמה שינויים קלים ביד שהוצגה לעיל, והרי 
לנו תרגיל חדש:

(2)
♠
♥
♦
♣

AK76
Q75
K53
J94

♠
♥
♦
♣

853
K32
A9
KQT75

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 6♥

West North East South
1♣

1♥ Dbl Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

שוב החוזה 3NT, ומערב מוביל ב-6♥.

לשחק  ממהרים  אתם  הקודמת,  מהדוגמה  ניסיון  למודי 
מהשטן?!).  שהחיפזון  אמרנו  לא  (רגע,  מהדומם   ♥Q
לאחר שזכיתם בלקיחה אתם ניגשים מיד לפיתוח סדרת 
הקלאב (נכון מאוד, משיכת הלקיחות הבטוחות ב-♠ וב-♦ 

בטרם עת יכולה רק להזיק).

אבל   ,1♥ שהכריז  מערב  אצל   ♣A-שה מקווים  אתם 
 A-ה בלי  גם  לאוברקול  נקודות  מספיק  לו  שיש  מסתבר 
הזה. מזרח הוא הזוכה ב-A♣, והוא ממשיך ב-8♥ דרך 
ה-K3♥ שלכם. מערב אורב לכם עם AJ94♥. לא משנה 

מה תעשו – תפסידו 4 לקיחות בסדרה. נפלתם בחוזה.
 ♠

♥
♦
♣

AK76
Q75
K53
J94

 

♠
♥
♦
♣

Q2
AJ964
QJ62
86

♠
♥
♦
♣

JT94
T8
T84
A32

 ♠
♥
♦
♣

853
K32
A9
KQT75

 

הייתם  מערב  אצל  היה   ♣A-ה אם  תגידו.  מזל",  "חוסר 
מצליחים.

להבטיח  הזדמנות  לכם  הייתה  הראשונה  בלקיחה  אבל 
את ביצוע החוזה, על סמך הנחה כמעט ודאית שמערב 

.♥A-שהכריז ♥1 אכן מחזיק ב

 ♥Q-ה כעת  הראשונה.  מהדוגמה  להבדל  לב  שימו 
להרשות  שיכולתם  אומר  זה  פעמיים.  מוגנת  שבדומם 

לעצמכם לשחק יד שנייה נמוך בלקיחה הראשונה.

נסו לשחק בלקיחה הראשונה קלף נמוך מהדומם ולזכות 
אחרי  היושב   ♥Q7 לכם  נותר  בדומם   .♥K-ה עם  ביד 
לא  כעת  בטוח!  שני  עוצר  זהו   – מערב  של   ♥AJ94-ה

המשך  בעמוד 13
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נקודות   18) הפותח  של  חזקות  בידיים  נתמקד  הפעם 
לפחות,  נקודות   6 והבטיח  ענה  שותפכם  ומעלה). 
וברצונכם להכריז משחק מלא, או לכל הפחות לתאר יד 

.Pass חזקה מאוד ולדאוג ששותפכם לא יכריז
חזקות  הכרזות  של  בסיסיים  סוגים  שלושה  קיימים 

בתורו השני של הפותח:

  למשחק המשיב  של  המייג'ור  סדרת  העלאת 
מלא – בתנאי שהפותח מחזיק 4 קלפים בסדרה 

זו.
  כאשר תתבצע  אשר   ,2NT-ל קפיצה  הכרזת 

 19-18) וחזקה  מאוזנת  יד  מחזיק  הפותח 
של  המייג'ור  בסדרת  קלפים   4 לו  ואין  נקודות) 

המשיב.
  18 המתארת  חדשה,  בסדרה  קפיצה  הכרזת 

הראשונה  בסדרה  קלפים   +5 יותר,  או  נקודות 
שהוכרזה ו- 4+ קלפים בסדרה השנייה.

תרגילים

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass ?

את  לבחור  עליכם  שלמדנו.  מה  את  ליישם  הזמן  הגיע 
הכרזתו השנייה של דרום עם ארבע הידיים הבאות:

(1)
South

♠
♥
♦
♣

AQ95
7
AKQ632
K4

(2)
South

♠
♥
♦
♣

83
AKJ3
KQJ9
AJ5

(3)
South

♠
♥
♦
♣

A83
AKJ
KQ92
Q43

(4)
South

♠
♥
♦
♣

3
A9
KQJT7
AKJ62

לאחר  הפותח  של  השנייה  בהכרזתו  נעסוק  החודש 
פתיחה ♦1 ותשובה ♥1.

הכרזות בסיסיות

הפותח החזק
רם סופר
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תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

AQ95
7
AKQ632
K4

גבוהות  נקודות  ו-18   ♠ קלפי   4  ,♦ קלפי   6 בידכם   .2♠
ה-♦  סדרת  בגלל  יותר  אפילו  שווה  ידכם  חזק).  (פותח 
(היכולה   1♠ בהכרזת  תסתפקו  אל  והטובה.  הארוכה 
להתבצע גם עם 12 נקודות בלבד). ברגע שתקפצו ל-♠2 
שותפכם יידע שידכם חזקה מאוד ואסור לו לעצור לפני 

משחק מלא.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

83
AKJ3
KQJ9
AJ5

המאוזנת?  ידכם  עם   2NT להכריז  רציתם  האם   .4♥
לפני שמכריזים NT חובה לחפש התאמה של 4 מול 4 
במייג'ור. ברגע ששותפכם מכריז ♥1 אתם יודעים שיש 
מיד.   4♥ להכריז  תהססו  אל  מלא.  משחק  ויש  התאמה 
וכך   Pass להכריז  עלול  שותפכם  ב-♥3,  תסתפקו  אם 

תאבדו משחק מלא.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

A83
AKJ
KQ92
Q43

2NT. קלפי ה-♥ שלכם יפים, אך יש לכם שלושה בלבד. 
זה  בשלב  לכם  אין  השותף,  שהבטיח  רביעייה  מול 
אפשרות לתמוך. ההכרזה הנכונה היא 2NT. כך תתארו 
לשותף יד מאוזנת עם 19-18 נקודות ללא רביעייה ב-♥.

(4)
South

♠
♥
♦
♣

3
A9
KQJT7
AKJ62

♣3. בידכם שתי חמישיות בסדרות המינור. יפה עשיתם 
כשפתחתם בחמישייה הגבוהה יותר. כעת הזמן להכריז 
איך  אחרת  לקפוץ,  תשכחו  ואל  השנייה,  החמישייה  את 

יידע השותף שיש לכם 18 נקודות?

אכפת לכם מי מחזיק את ה-A♣. בכל מקרה ההגנה לא 
תוכל לפתח 4 לקיחות ב-♥.

בלקיחה השנייה אתם משחקים ♣ נמוך אל ה-J ומפסידים 
ל-A♣. מזרח ממשיך ב-♥, ואתם יכולים כעת לפרוש את 
סדרה  בכל  ו-2  בקלאב   4 לקיחות:   10 ולתבוע  קלפיכם 

אחרת.

סיכום

(א) מסוכן מאוד לבסס את משחקכם על עקרונות כלליים 
או על ידיים דומות שנתקלתם בהן בעבר. אל תתעצלו – 
נסו לתכנן מספר צעדים קדימה בטרם תשחקו ללקיחה 

הראשונה.

(ב) "יד שנייה נמוך" הינו לרוב עיקרון מוצלח, אך כאשר 
מקרים  קיימים  דאבלטון,  מכובד  מחזיקה  השנייה  היד 

רבים בהם עדיף לשחק "יד שנייה גבוה".  

המשך  מעמוד 11
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מגוון  בשל  טובות  תוצאות  משיגים  מנוסים  שחקנים 
הפשוטים  במצבים  גם  לרשותם.  העומד  הרחב  הכלים 
מה  יודעים  שהם  בכך  יתרון  להם  יש  ביותר  והנפוצים 
לנתח  צריך  מנוסה  פחות  ששחקן  בעוד  לעשות  צריך 
את המצב ולחשוב כיצד לפעול. במהלך תחרות ברידג' 
מחשבתית  באנרגיה  חיסכון  של  אפשרות  כל  מתישה, 

תתקבל בברכה.

נחקור  אחר,  קלפים  צירוף  פעם  בכל  נציג  זו  בסדרה 
פחות  ונפוצים  יותר  נפוצים  מצבים  על  ביחד  ונחשוב 
לדעת  שיש  העקרונות  את  ונלמד  הצירוף  מופיע  שבהם 
צירופים  עם  נתחיל  המשחק.  שולחן  על  אותם  וליישם 

.Q-ו A המכילים

♠ AQ3

♠ 542

בודדת  בסדרה  קלפים  צירוף  לניתוח  ניגשים  אנו  כאשר 
אפשר  בטוחות  לקיחות  בכמה  עצמנו  את  לשאול  עלינו 
לזכות, ומהו הפוטנציאל ללקיחות נוספות. כבר בתחילת 
דרכו לומד שחקן הברידג' לזהות בצירוף זה תבנית של 
עקיפה. יש לנו לקיחה אחת בטוחה עם ה-A♠ ואפשרות 

.♠Q-ללקיחה נוספת עם ה

קלף  עם  בלקיחה  לזכות  ניסיון  זהו  עקיפה?  בעצם  מהי 
מסוים כאשר בידי המתנגדים נמצא קלף גבוה יותר תוך 

ניצול מיקום נוח של הקלף החסר.

למרות   ♠Q-ה עם  בלקיחה  לזכות  ננסה  זה  במקרה 

העובדה שה-K♠ עדיין נמצא בידי אחד היריבים. נשחק 
להפוך  מנסים  אנו  שאותו  הקלף  לכיוון  מדרום   ♠2
ללקיחה. אם מערב ישרת בקלף נמוך, נשחק Q♠ מצפון.

העקיפה  עבורנו),  הטוב  (המיקום  במערב   ♠K-ה אם 
תצליח ויהיו לנו 2 לקיחות בסדרה.

נשנה מעט את המצב:

♠ Q53

♠ A42

בצירוף זה עדיין יש לנו לקיחה בטוחה עם ה-A♠, ושוב 
אצל   ♠K-שה בתנאי   ♠Q-ה עם  בלקיחה  לזכות  נוכל 

מערב.

 .♠Q-בדומה לדוגמה הקודמת נשחק 2♠ מדרום לכיוון ה
אם מערב ישרת בקלף נמוך נשים Q♠ מצפון; אם מערב 
 ♠Q-וה נמוך,  קלף  עם  נשרת   ,♠K-ה את  לשחק  יעדיף 

תזכה בלקיחה בהמשך המשחק.

 ♠A-במערב. להימצאות ה ♠K-בשני המקרים קיווינו כי ה
בצפון או בדרום אין השפעה על הסיכוי לזכות בלקיחה 
עם ה-Q♠. מיקומו של ה-A♠ משפיע רק על האפשרות 

לזכות בעקיפה בלי לאבד את ההובלה.

כאשר ה-A♠ בצפון, הוא מהווה קלף מאיים ומערב יימנע 
 A-שה מנת  על  בידו)  אכן  הוא  (אם   ♠K-ה את  מלשחק 
לא ילכוד את ה-K. במקרה השני אין בצפון קלף מאיים, 
כך שמערב יכול לשחק את ה-K♠ ולזכות בלקיחה. עדיין 
נזכה ב-Q♠ בהמשך, אולם נאלצנו למסור את ההובלה 

למגנים.

יש המכנים את טכניקת העקיפה בשם "מלכודת", אולם 
אנו   .K-ה את  ללכוד  עניין  לנו  אין  מטעה.  מינוח  זהו 

צירופי קלפים

AQ צירופים עם
קובי שחר

אנו פותחים בסדרת מאמרים חדשה העוסקת ביסודות 
עם  להתמודד  לשחקנים  לסייע  במטרה  היד  משחק 
במשחק  תכופות  המופיעים  נפוצים  קלפים  צירופי 

המעשי. 

august1.indd   14august1.indd   14 27.7.2015 г.   19:54:12 ч.27.7.2015 г.   19:54:12 ч.



לומדים ברידג‘
15

 ♠Q-מעוניינים במידת האפשר לאיים עליו כדי לאפשר ל
לזכות בלקיחה.

ולשחק  לשגות  רבים  לשחקנים  גורם  המטעה  המינוח 
בדוגמה השנייה את ה-Q♠ לכיוון ה-A♠ כדי "ללכוד" את 
עם  בהמשך  נישאר  תצליח,  זו  "לכידה"  אם  גם   .♠K-ה
קלפים זוטרים בלבד ונפסיד לבטח שתי לקיחות בסדרה.

שני  בין  ההבדל  משמעות  על  יותר  טוב  לעמוד  כדי 
המצבים, נתבונן בשתי חלוקות מלאות:

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

AQ3
Q53
QJ54
AJ4

 

♠
♥
♦
♣

J86
K876
T987
63

♠
♥
♦
♣

KT97
JT9
632
752

 ♠
♥
♦
♣

542
A42
AK
KQT98

 

West North East South
1NT

Pass 4NT Pass 6NT
Pass Pass Pass

4NT הינה הכרזת הזמנה "כמותית" לסלם. דרום מקבל 
את ההזמנה עם 16 נקודות וחמישייה טובה.

ואת  בטוחות  לקיחות   11 לדרום   .♦T-ב מוביל  מערב 
הלקיחה החסרה ניתן להשיג באמצעות עקיפה מוצלחת 

באחת מסדרות המייג'ור. היכן נתחיל?

שתי  את  לנסות  שנוכל  כך  הסיכויים  את  לשלב  חשוב 
הסדרות בזו אחר זו, והצלחה באחת מהן תבטיח לנו את 

ביצוע החוזה.

לאחר הזכייה ב-A♦ ננסה מיד עקיפה ב-♥ – כן, נתחיל 
המאפשרת  בדומם  מאיים  קלף  ללא  בעקיפה  דווקא 

להגנה לזכות בהובלה. 

במערב,  התגלה   ♥K-וה מצליחה  ב-♥  העקיפה  אם 
עדיין  לא,  אם  נוותר;  ב-♠  העקיפה  ועל  מבוצע,  החוזה 

נוכל לנסות בהמשך עקיפה ב-♠. שילוב הסיכויים מגדיל 
את סיכויי ההצלחה שלנו ל-75%.

לעומת זאת, אילו היינו מתחילים בעקיפה ב-♠ ונכשלים, 
כבר לא היה טעם לנסות עקיפה ב-♥ המאפשרת ליריבים 

לזכות מיד ב-K♥ – הלקיחה השנייה שלהם.

הנה דוגמה נוספת:

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

732
Q53
AQ3
K732

 

♠
♥
♦
♣

QJ9
KJ7
K876
954

♠
♥
♦
♣

KT854
T986
JT9
T

 ♠
♥
♦
♣

A6
A42
542
AQJ86

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-Q♠ נגד 3NT. לכרוז 8 לקיחות בטוחות, 
וחסרה לו לקיחה אחת. שוב יש אפשרות לשתי עקיפות, 

הפעם בסדרות האדומות.

עם זאת, בחלוקה זו לא נספיק לנסות את שתי העקיפות. 
ברגע שנמסור את היד למזרח/מערב הם עלולים לגבות 
מידית.  החוזה  את  יכשילו  אשר  ב-♠  נוספות  לקיחות   4
עיכוב,  באמצעות  זו  סכנה  להדוף  ניתן  לא  גם  לצערנו, 
מאחר שניתן לעכב את ה-A♠ רק פעם אחת (ולא פעמיים 

כנדרש לפי "חוק ה-7").

חסרת  הינה  המאיים,  הקלף  ללא  ב-♥,  העקיפה  לפיכך 
מיד   ♥K-ב תזכה  ההגנה  "תצליח",  היא  אם  גם  טעם. 

ותמשיך ב-4 לקיחות ♠.

במקרה זה נסתמך אך ורק על סדרת ה-♦ ונבצע עקיפה 
לעבר ה-AQ♦. על מנת לבצע את החוזה יש לקוות שה-

K♦ במערב. הסיכוי לכך הוא 50%.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות
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אלדד גינוסר

המאמרים  סדרת  של  חוזר  בפרסום  ממשיכים  אנו 
של אלדד גינוסר על שיטת ההכרזה הפופולרית 2/1, 
בשנת  במקור  שפורסמו   4-3 מספר  מאמרים  והפעם 

.2010

מאמר מס' 3 : עיקרון "פח הזבל" והכרזות מיוחדות

עקרון "פח הזבל"
של  הראשונים  בצעדים  לדון  התחלנו  הקודם  במאמר 
שיטת "2 על 1". במסגרת זו בדקנו את הכרזתו השנייה 
בגובה  הפותח  מצד  ההכרזות  שרוב  ראינו  הפותח.  של 
דורשות  ו/או  המינימום  מעל  תוספות  עם  יד  מראות   3
סדרה טובה. כיצד נכריז עם ידיים שאינן יכולות להכריז 
כך מכיוון שאין בהן תוספות? עם ידיים שאין בהן עוצרים 
בסדרות שלא הוכרזו כדי להכריז 2NT? עם ידיים שבהן 

הסדרות אינן טובות? 
בכל המצבים שבהם אין לפותח הכרזה נכונה המתארת 
את ידו, הוא יחזור על סדרתו אפילו עם 5 קלפים. למשל:

North South
1♠ 2♦
2♠

North South
1♥ 2♣
2♥

אני מכנה הכרזה זו בשם "פח זבל". מדובר לרוב על יד 
יותר  או  אחת  עקב  אחרת  להכריז  יכולה  שאינה  חלשה 

מהסיבות הבאות:
(א) כוח בלתי מספיק (12-14 נקודות);

(ב) היעדר עוצר (או עוצרים) בסדרות שלא הוכרזו;
(ג) סדרה חלשה (או סדרות חלשות) ביותר (נדיר).

דוגמאות
1) North

♠
♥
♦
♣

KQ2
AJT86
53
Q32

North South
1♥ 2♣
2♥!

אינה  שידו  (מכיוון  במשיב  לתמוך  יכול  אינו  הפותח 
 2NT להכריז  או  והחלוקה)  הכוח  מבחינת  מתאימה 

(מכיוון שאין עוצר ב-♦), לכן הכרזתו השנייה היא ♥2.

2) North
♠
♥
♦
♣

AT876
A3
J
K5432

North South
1♠ 2♦
2♠!

מכיוון  ה-♣  סדרת  את  להראות  הפותח  של  ביכולתו  אין 
שאין בידו 15 נקודות, לכן הכרזתו השנייה היא ♠2.

3) North
♠
♥
♦
♣

AQ82
KJT83
Q2
JT

North South
1♥ 2♣
2♥!

זו  שהכרזה  מכיוון   2♠ להכריז  הפותח  של  ביכולתו  אין 
מתארת 15+ נקודות. ההכרזה השנייה הנכונה היא ♥2!
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4) North
♠
♥
♦
♣

K7
KQT632
A2
843

North South
1♥ 2♦
2♥!

בה 6  שיש  זו  יד  עם  גם   .2♦ הכריז  והשותף   ,1♥ פתחנו 
קלפי ♥ נכריז ♥2, אך בשלב זה עדיין לא הראינו 6 קלפים!

והכרזת "פח  מחדל  כברירת  בגובה 2  סדרתנו  על  חזרה 
זבל" מאפשרת לנו להישאר נמוך בלי לתת לשותף תיאור 
לא מדויק של ידנו. עם זאת, עדיין נותרה עבודה רבה כדי 

לתאר את ידנו, כפי שנראה בהמשך.

הכרזות מיוחדות של הפותח

תמיכה במינור לגובה 4 
הכרזה זו מתארת יד עם 5 קלפים בדיוק במייג'ור, קובעת 
את סדרת השליט ומבקשת מהשותף להראות קונטרולים. 

דוגמה
5) North

♠
♥
♦
♣

AQ875
Q2
AJT76
A

North South
1♠ 2♦
4♦!

יד זו מתאימה כדי להתחיל בירור לקראת סלם ב-♦ (ואולי 
אף יותר). אם לשותף קונטרול ב-♥, הוא יכריז 4♥. 

 3NT-קפיצה ל
בסדרת  סינגלטון  עם  נקודות   15-17 מתארת  זו  הכרזה 
השותף (5-4-3-1). הרביעייה תהיה לרוב לא טובה מאחר 

שבחרנו לא להכריזה. 

דוגמה
6) North

♠
♥
♦
♣

AJ6
AK873
Q
QT32

North South
1♥ 2♦

3NT!
קפיצה לגובה 4 בסדרה שלנו

הכרזה זו מתארת יד שהיא מינימלית ביותר, אך יש בה 
סדרת מייג'ור ארוכה וטובה בת 7-8 קלפים. 

דוגמה
7) North

♠
♥
♦
♣

AKJT8765
K3
3
54

North South
1♠ 2♣
4♠!

יד זו קרובה מאוד לפתיחה של ♠4, אך עקב נוכחותו של 
 ,1♠ לפתוח  היא  המומלצת  הדרך  מדי.  חזקה  היא   ♥K

ולאחר התשובה ♣2 להכריז ♠4.

קפיצה לגובה 4 בסדרה חדשה - ספלינטר
הכרזה זו מתארת קוצר (בודד או חוסר) בסדרה המוכרזת 
עם תמיכה של 4 קלפים לפחות בסדרת השותף. מספר 
הנקודות הוא 12 לפחות, אולם כאשר סדרת השותף היא 

מינור, הכרזה זו מראה קצת יותר (14+ נקודות).

דוגמאות
8) North

♠
♥
♦
♣

AJ875
KQ87
3
KT7

North South
1♠ 2♥
4♦!
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9) North
♠
♥
♦
♣

KJ872
AK3
AT72
2

North South
1♠ 2♦
4♣!

מאמר מס' 4 : הכרזתו השנייה של המשיב - 
תמיכה

הנוהג של המשיב להחליף סדרה עם יד חזקה ולתמוך 
עם  היטב  משתלב  השני  ההכרזה  בסיבוב  רק  בשותפו 
 6 מראה  אינו  הפותח  המקרים  ברוב   ."1 על   2" שיטת 
הראשונה  בסדרתו  יתמוך  המשיב  לכן  בסדרתו,  קלפים 
 4 עם  השנייה  בסדרתו  או  קלפים   3 עם  הפותח  של 

קלפים. 
חשוב מאוד שהמשיב לא ישהה את תמיכתו פעם נוספת! 
יותר  במייג'ור  תמיכה  להשהות  1" אין  על   2" בשיטת 
הזמן  היא  המשיב  של  השנייה  הכרזתו  אחת.  מפעם 

להראות תמיכה, אם היא ישנה.

המשיב תומך בסדרת הפותח בגובה 4 (כאשר אין לו 
אפשרות לעשות זאת בגובה 2)

North South
1♠ 2♦
2♠ 4♠

הכרזת המשיב מתארת יד חלשה יחסית (לרוב 12-14 
אם  בדיוק   3) לפחות  קלפים  של 3  תמיכה  עם  נקודות) 

 .(Jacoby 2NT משחקים

דוגמה
1) South

♠
♥
♦
♣

JT9
K3
AQ873
KT7

 - כאן  גם  חל   (fast arrival) המהירה  ההגעה  עקרון 
הכרזת המשחק המלא מצביעה על חולשה יחסית.

המשיב תומך בסדרת הפותח בגובה 3

North South
1♠ 2♦
2♠ 3♠

קלפים  מראה 3  המשיב  החזקה.  התמיכה  הכרזת  זוהי 
 Jacoby לפחות בסדרת הפותח (3 בדיוק אם משחקים
סדרת  את  קובעת  זו  הכרזה  נקודות.   +15 ו-   (2NT
בקשה  גם  זוהי  בסלם.  מסוים  עניין  ומראה  השליט 

מהשותף להראות קונטרולים.

דוגמה
2) South

♠
♥
♦
♣

QJ7
Q8
AKJT97
A2

המשיב תומך בסדרת הפותח בגובה 2

North South
1♥ 2♣
2♦ 2♥

הכרזה זו מחליפה במידת האפשר את הכרזת התמיכה 
כי  לציין  יש  נקודות.   12-14 מתארת  היא   !4 בגובה 
ההמשכים עד גובה 3♥ יהיו בסגנון טבעי - תיאור נוסף 
של החלוקה. הכרזות קונטרולים יתחילו אך ורק מגובה 

3♥ (או 3♠ כאשר הסדרה המוסכמת היא ♠).

תמיכה בסדרתו השנייה של הפותח
צריך  (המשיב  נשארים  הכללים  מייג'ור  של  במקרה 
תמיכה של 4 קלפים). עדיין תמיכה בגובה 4 חלשה יותר 

מתמיכה בגובה 3, אך במקרה של מינור...

North South
1♥ 2♣
2♦ 3♦

זוהי הכרזת תמיכה רגילה עם 4 קלפים ב-♦.

North South
1♥ 2♣
2♦ 4♦
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חזקה.  ויד  קלפים   4 עם  מיוחדת  תמיכה  הכרזת  זוהי 
המשיב קובע את סדרת השליט, מראה עניין בסלם ומבקש 

הכרזת קונטרולים.

דוגמה
3) South

♠
♥
♦
♣

A
75
A874
AK9853

כאשר הפותח הראה כוח עודף

North South
1♥ 2♦
3♣ 3♥

לפחות.  נקודות   13-14 כאן  מתארת  המשיב  הכרזת 
הפותח הראה כבר 15+, לכן אין צורך שגם המשיב יראה 

15+ נקודות.
 

North South
1♥ 2♦
3♣ 4♥

שאינן   13-14 או  נקודות   12 מתארת  המשיב  הכרזת 
מתאימות לסדרות של השותף. ידו של המשיב מינימלית 

בכל מקרה. 

דוגמה
4) South

♠
♥
♦
♣

AJ2
K82
KQ874
75

הכרזות תמיכה מיוחדות

North South
1♥ 2♣
2♦ 4♥

למשיב הייתה אפשרות לתמוך בגובה 2 כדי להראות יד 
חלשה. מדוע בחר בהכרזת ♥4 שההמשכים אחריה אינם 

גמישים? 
נהוג שהכרזה זו של המשיב (קפיצה לא הכרחית למשחק 
מלא) מתארת יד מינימלית (12-14 נקודות) שבה כל הכוח 
מרוכז בשתי הסדרות שהמשיב הכריז (במקרה זה ♥+♣).

דוגמה
5) South

♠
♥
♦
♣

J85
KQ7
73
AKT76

הנה מצב מיוחד נוסף:

North South
1♥ 2♣
3♥ 4♦

מומלץ לסכם שהכרזה זו של דרום מתארת תמיכה ב-♥ 
של שותפו ויד מזמינה לסלם. 

המשיב  שאפשרויות  היות  ב-♦  בקונטרול  מדובר  אין 
 4♣ או   3♠ להכריז  ביכולתו  אין   - למדי  מצומצמות 

שמשמעותן שונה מן הסתם. 

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  40 
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  ?Major-או הכרזת סדרה עם ארבעה קלפים ב Double

עתה נשוב למקרה בו הוכרזו שתי סדרות ה-Minor בגובה 
אחת.

הוא  ב-♦1  מתערב  והיריב   1♣ פותח  השותף  בו  המקרה 
מקרה יוצא דופן מבחינה זאת ש-

הכרזת Double על ידי המשיב מבטיחה רביעיות בשני 
ה-Majors - גם בהארט וגם בספייד. 

 West North East משמעות 
Double-ה

1♣ 1♦ Dbl
 +7(6) נק' עם
 שתי רביעיות

Major-ב

1)
♠
♥
♦
♣

JT92
Q983
A2
K85

2)
♠
♥
♦
♣

QT92
JT32
3
A542

3)
♠
♥
♦
♣

KJ92
AQT6
74
A54

בכל הדוגמאות הכריזו Double. הבטחתם רביעיות בשני 
 .Majors-ה

השאלה היא מדוע? 

 1♣ פתחו  בשתיהן  שלפניכם:  ההכרזות  שתי  את  בחנו 
ב-♥1  התערב  צפון  א'  בדוגמא  אולם   ,1♠ ענה  והמשיב 

ובדוגמא ב' צפון התערב ב-♦1.

(א)

 West North East South
1♣ 1♥ 1♠

ספורים  חודשים  בעוד  כי  ציינתי  יולי  מחודש  במאמר 
יצא לאור ספרי השני – "לקיחות ולקחים 2".

בעיקר  מהקודם,  להבדיל  דן,  הפרקים   20 בן  הספר 
בהכרזות. 

ספר זה, כקודמו, נכתב בצורה מובנית והגיונית, תוך 
לפרטים.  היורדים  והסברים  רבות  בדוגמאות  שימוש 
המתאימות,  ההכרזות  עם  הרבות  לדוגמאות  פרט 
כאשר  לקרות  עלול  מה  בהסברים  גם  מלווה  הספר 

המכרז מתנהל ללא תכנון מדויק. 
המאמר שלפניכם, הוא השני בסדרה העוסק בהכרזות 

Negative Double לשחקן המתקדם.
תקווה  תוך  מהחומר,  קטנה  טעימה  מעין  הקודם,  כמו 

שהוא יעורר בכם את התיאבון לדעת עוד.

לקיחות ולקחים - 2
(המשך מירחון יולי)

אפרים בריפמן
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(ב)

 West North East South
1♣ 1♦ 1♠

אותן  להבין  יש  למדי  דומות  הדוגמאות  ששתי  למרות 
באופן שונה:

 Negative להכריז  יכול  מזרח  ה-1♥  אחרי  א'  בדוגמא 
Double על מנת לציין ארבעה ספיידים (ה-Major היחיד 
הכרזתו   ,1♠ הכריז  אלא  זאת  עשה  שלא  כיון  שנותר). 

מראה על חמישה קלפים בסדרה.

אחת,  בגובה   Minors-ה שני  הכרזת  אחרי  ב'  בדוגמא 
עדיין יש למשיב אפשרות להכריז כל אחד 

מה-Majors. כדי לציין שיש לו את שניהם -  גם ארבעה 
 .Double הארטים וגם ארבעה ספיידים, המשיב מכריז
אם לא עשה זאת, אלא הכריז סדרת Major, יתכן שיש 

לו רק ארבעה קלפים בסדרה.

על מנת לחדד את הדברים, ראו מה עלול לקרות אם אין 
מיישמים שיטה זו:

למרות   Double שהכרזתם נניח  המשיב.   - מזרח  אתם 
.Major-שברשותכם רק רביעייה אחת ב

דרום, התערב ב-1NT ל-Overcall של השותף שלו. 

4)
♠
♥
♦
♣

KQ74
T2
J42
QJT4

 West North East
1♣ 1♦ Dbl 1NT
2♥ Pass ?

את  מכריז  שלכם,   Double-ל בתשובה  הפותח,  עתה 
הרביעיה שלו – 2♥.  

התערבות  בגלל  שתיים  בגובה  להכריז  נאלץ  הוא  אולם 
 .1NT -דרום ב

ההכרזה של הפותח – 2♥  אינה מתאימה לכם. למתנגדים 

יש יותר הארטים מאשר לכם יחד. 

בנוסף – הכרזה זו אינה שוללת רביעיה בספייד. 

אין  ברור.  לא   ?♣3 ?♠2  - עכשיו  להכריז  כדאי  מה  אז 
ספק שיש בעיה...

לסיכום: 

 - ב-♦1  התערב  והמתנגד   1♣ פתח  שהשותף  אחרי 
הכרזת Double מצד המשיב מעידה על  רביעיות בשני 
 –  Major-אם ברשותו רק רביעיה אחת ב  .Majors-ה
קלפים  ארבעה  שברשותו  למרות  זו  סדרה  להכריז  עליו 

בלבד. 

שימו ♥: הכרזה זו שמורה למהלך הכרזות זה בלבד.

אם בידי המשיב חלוקה 5-4 בסדרות ה-Majors, עדיף 
להתפתחות  בהתאם  ולהמשיך  החמישיה  את  להכריז 

ההכרזות.

לאחר שסיכמנו ש- Double מבטיח ארבעה קלפים בכל 
אחת מסדרות ה-Majors, הפותח יכול להמשיך בהכרזות 

ממש כאילו ראה את הקלפים של המשיב:

5)
♠
♥
♦
♣

J3
AJT6
KT
A9832

 West North East South
1♣ 1♦ Dbl 1NT
2♥

6)
♠
♥
♦
♣

QJ93
A6
AT9
QJ52

 West North East South
1♣ 1♦ Dbl 1NT
2♠
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Negative Double – דברים שכדאי לדעת   

בגובה  התערב  המתנגד  בהם  מצבים  בחנתם  כה  עד 
אחת או שתיים. 

אתכם  יחייבו  ההכרזה  גובה  ובעיקר  החלוקה  לפעמים 
או   Double להכריז  אם  ולהחליט  דעת  שיקול  להפעיל 

.Pass להכריז

 Double להכריז  ורצוי  כדאי  גובה  איזה  עד  לדעת  כדי 
צריך לקחת כמה גורמים בחשבון:

מספר הנקודות. 1

החלוקה. 2

אם הקלפים הבכירים מאפשרים לקיחות . 3
 (K-ו A עם) מידיות

(J-ו Q) או רק לקיחות יותר מאוחרות      

בדוגמא הבאה השותף פותח ♦1, והיריב מתערב ב-♣2. 

7)
♠
♥
♦
♣

AJ32
K7
T9542
84

רביעיה  עם  נק'   8+ ציינתם  ובכך   Double הכרזתם 
בהארט או רביעיה בספייד או שתיהן יחד. אם בתשובה 

ל-Double הפותח יכריז ♠2 - מצאתם התאמה. 

אם יכריז 2♥, עדיין יכולים להיות בידו ארבעה ספיידים. 

אחרי ה-2♥ עליכם להכריז - 3♦. 

חייבת  בהארט,  תמכתם  ולא   Pass הכרזתם  שלא  כיון 
להיות בידכם רביעייה בספייד.

כדאי לדעת:

ב להתערב  ניתן  הניקוד  לפי  בהן  חלוקות  ישנן 
לעשות  כדאי  לא  זאת  בכל  אך   Negative Double-

זאת -  בגלל המיקום של הנקודות.

שתי דוגמאות: 

8)
♠
♥
♦
♣

QJ86
7543
K
Q965

 West North East
1♦ 2♣ ?

9)
♠
♥
♦
♣

QJ
J6432
Q32
QJ4

 West North East
1♦ 2♣ ?

 .Negative Double-ל מתאימות  אינן  הדוגמאות  שתי 
 .Pass מומלץ להכריז עם שתיהן

מדוע?

אינן   9 במס'   ♣QJ-ו  8 מס'  בדוגמא   ♣Q-ה ראשית, 
נקודות בונות. 

 – כלומר   ,QJ-מ מורכבות  היד  של  הנקודות  שנית, 
לקיחות שאינן מידיות - קלפים מדרגה שלישית ורביעית. 

קודם כל תפסידו ל-A  ול-K  ורק אח"כ יגיע תורכם. 

שימו לב:  QJx; Qxx; Jxx, (במיוחד בסדרת היריב) 
טובים בהגנה, אבל רעים בהתקפה.

השוו חלוקות אלה לחלוקה בדוגמא מס' 7. שם בסדרת 
היריב יש לכם קוצר ובסדרת השותף – אורך. 

 K-פה יש אורך בסדרת היריב. שם הנקודות מורכבות מ
 .Q ,J  -(לקיחות מידיות), פה מ A +

איזה הבדל!

Double – מה משמעו?

כיון שהמשמעות המקורית של Double היא עונש, כיצד 
ניתן לדעת עד איזה גובה ה-Double  הוא 
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 Penaltyל היא  הכוונה  וממתי   Negative Double
?Double-

קל להבין אחרי התערבות של המתנגד בגובה אחת או 
שתיים, כאן אין בעיה. 

אך מה משמעות ההכרזה בגובה שלוש?

להעניש  המוצהרת  שמטרתו   Double לידיעתכם, 
אחרי  למשל  בלבד.  יחודיים  במקרים  מופיע   (Penalty)
הכריז  אחד  כשזוג  או   ,3NT אחרי   ,1NT-ב התערבות 

משחק מלא עם +25 נק' והזוג השני הכריז מעליו. 

 Double קיימת דעה (מוטעית) בקרב שחקנים רבים כי
מעל  ההתערבות  ואם   3♠ גובה  עד   Negative-כ יזוהה 
ל-♠3 משמעות ההכרזה - עונש. חלק גדול מהשחקנים 

אימץ דעה זו. 

אולם אם כך, התבוננו בדוגמא הבאה:

10)
♠
♥
♦
♣

J6
94
AJ43
KQ965

 West North East South
1♠ 4♥ Dbl

ב-♥4.  התערב  צפון   ,1♠ פתח  השותף  מזרח.  אתם 
שברשותכם  לומר  התכוונתם  האם   .Double הכרזתם 
הארטים ואתם רוצים להעניש? – לפי אופי ההתערבות 
האם  שלא.  סביר  הארטים)  שמונה  או  שבעה  (כנראה 
להמשיך  מעוניינים  שאינכם  אומר   Double-ה כי  יתכן 

במכרז? - זה לא הגיוני.

וחלוקה  כח  ציינתם   Negative Double-שב כשם 
אותה לא יכולתם להראות ע"י הכרזה ישירה ומידית, 

כך גם כאן - 

ה-Double הזה אינו מרמז על כח בסדרת היריב או 
אורך בסדרה שלו, אלא מציין +10 נק'. 

אם סיכמתם ש-Double בגובה ארבע הוא תמיד עונש, 
לא נותר לפותח אלא להכריז Pass ואין לו שום שיקול 

דעת – לכל הדעות זהו מצב לא רצוי.

בסדרות  כללי  כח  על  מרמז   Double כי  תסכמו  אם 
האחרות, על הפותח יהיה להחליט על הצעד הבא:

עם חלוקה מאוזנת, ככל שההכרזה של היריב גבוהה 
 Double-ה את  ויהפוך   Pass שיכריז  סביר  יותר, 

לעונש. 

ההמשך,  על  יחליט  הוא  מאוזנת,  לא  חלוקה  עם  אך 
כי ה-Double מעיד על +10 נק' ושתי הסדרות שלא 

הוכרזו. 

דוגמא להכרזת Pass על ידי הפותח:

11)
♠
♥
♦
♣

KQ872
82
KT2
A43

♠
♥
♦
♣

J6
94
AJ43
KQ965

 West North East South
1♠ 4♥ Dbl Pass

Pass

פתחתם ♠1.

היריב  בסדרת  מפסידים  שני  יש  מאוזנת,  החלוקה 
ולמשיב +10 נק'. 

כך  בספייד,  התאמה  שאין  לעובדה  ערים  שתהיו  חשוב 
אורך  לכם  שאין  היות  יבוצע.   4♠ ש-  בטוח  לא  שכלל 
בסדרות האחרות, לא נותר אלא להכריז Pass ולהפוך 

את ה-Double לעונש. 

שצפון  להניח  סביר  נק',   23 לפחות  לכם  יש  שיחד  כיון 
.Double ייכשל לפחות בלקיחה אחת, עם

כללי  באופן  כוח  מראה   Double -ה הבאה  בדוגמא  גם 
ומבטיח +10 נק'.

12  
♠
♥
♦
♣

3
AJT6
Q975
AKQ2
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 West North East South
1♣ 4♠ Dbl Pass

Pass Pass

או  רביעיה  עם  נק'  מציין +10  המשיב  של   Double -ה
סדרה?  באיזו  לדעת  אפשר  האם  כלשהי.  בסדרה  יותר 
– ברור שלא. אם תכריזו 5♣, 5♦ או 5♥, יתכן שתשחקו 

בהתאמה של 4 קלפים מול 3. 

כי  הסיכויים  כל  יחד,  נקודות   26 השותפות  בידי  כאשר 
צפון יכשל ב-♠4. 

לכן במקום לנחש השאירו את ה-Double. בכמה לקיחות 
יכשל? "נחיה ונראה"... 

את  להמשיך  כיצד  יחליט  הפותח  אחרים  במקרים 
ההכרזות:

13)
♠
♥
♦
♣

KQ872
KT962
6
A4

♠
♥
♦
♣

J6
AJ43
94
KQ965

 West North East South
1♠ 4♦ Dbl Pass
4♥

פתחתם ♠1.
ה-Double של השותף אינו למטרת ענישה ורצוי שהקלף 
הבודד שלכם בדיאמונד לא יטעה אתכם לחשוב שיש לו 

לשתי  ומרמז  נק'  מבטיח +10  רק  השותף  דייאמונדים. 
הסדרות שלא הוכרזו. החלוקה שלכם אינה מאוזנת ולכן 
שלשותף  גבוה  סיכוי  יש  להכריז  4♥.  יש  הזה  במקרה 

שלושה הארטים לפחות.
.1NT-בדוגמא זו המתנגד מתערב ב

10)
♠
♥
♦
♣

AQ96
T3
A98
Q653

 West North East South
1♦ 1NT Dbl

אחרי שהמתנגד  התערב ב-Double ,1NT הוא עונש 
באופן חד משמעי. 

בידי מערב 13± נק' וברשותכם 12 נק'. צפון מבטיח 16± 
נק', אז כמה נשאר לדרום...? 

להתחיל  יאלץ  הוא  לדומם,  מעברים  אין  שלצפון  כיון 
לשחק את כל הקלפים מהיד שלו והוא יכשל.

יחפשו  צפון-דרום   Double-ה שאחרי  אפשרות  קיימת 
"דרך מילוט" לחוזה עם שליט. 

 .Double אם למשל יעברו ל- ♠2, הכריזו

מצד   Double כל  (המעניש)  הראשון   Double-ה אחרי 
מזרח או מערב ממשיך להיות מעניש.

03-6969830 :  -  ,53  ‘    www.bridge-bakikar.com

  ‘  “    ‘  “  

  
 30   ,25.8.15-   
20:00  

.   -     | "  60 -  

www.bestbridge.co.il
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 52 על  להימנות  הצליחו  לא  לנגי  ברקת-אסף  אילן 
אירופה  אליפות  בגמר  שהתמודדו  המאושרים  הזוגות 
 5 במקום  עצמו  את  פיצה  הישראלי  הזוג  אבל  לזוגות, 
 Marit Sveaas Pairs בתחרות  זוגות   118 מתוך 

שנערכה במקביל לגמר.

כבעיית  הגמר  חצי  מתוך  הבאה  היד  את  לנו  שלח  אילן 
ליד  הנכון  פתרונה  את  למצוא  הצליח  שהוא  הגנה, 

השולחן. אתם יושבים בצפון.

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

73
A63
KQ95
KJ74

 

♠
♥
♦
♣

AKQ42
Q87
843
A5

West North East South
Pass

1♦ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2♥* Pass

2NT Pass 3NT All Pass

* סדרה רביעית מחייבת

לאחר  בהכרזה  להתערב  אפשרות  מצאתם  שלא  לאחר 
.3NT פתיחה ♦1, אתם בהובלה נגד

בחרתם להוביל בסדרה שלא הוכרזה – 3♥.

 ♦J בדומם והוביל ♦. דרום שיחק ♥Q-הכרוז זכה עם ה
(צריך להיות בודד לפי ההכרזה – מערב הראה 5 קלפי 

♦) והורשה לזכות.

סדרה  העדפת  איתות   –  ♥T-ב חוזר  בדרום  שותפכם 
לספייד. הכרוז משחק J♥. אתם זוכים ב-A♥ וממשיכים 
בסיבוב שלישי של ♥. מערב זוכה ב-K♥. כעת הוא מוביל 
אינו  שותפכם  כצפוי,  ב-9♦.  זוכים  ואתם  מידו  נמוך   ♦

משרת.

כיצד  ההמשך,  את  שתקראו  לפני  כעת,  להחליט  נסו 
תמשיכו.

אלה הקלפים הנותרים:

♠
♥
♦
♣

73
-
KQ
KJ74

 

♠
♥
♦
♣

AKQ42
-
8
A5

פתרון

מחזיק  שותפכם  בודד.   ♠ לכרוז  והמשחק  ההכרזה  לפי 
כנראה J♠ מוגן.

אתם סופרים את לקיחות הכרוז: שלוש ב-♠, שתיים ב-♥, 
אחת ב-♣ ואחת ב-♦.

הוא זקוק לעוד שתיים כדי לבצע את החוזה. אחת עשויה 
לבוא מ-♦ ועוד אחת עשויה להיווצר ממשחק סופי שייאלץ 

אותי להוביל ♣.

החזרה ההגיונית (גם לפי איתות השותף) נראית ספייד 
כדי לא "למכור" לקיחה ב-♣.

בעיית הגנה מתוך חצי גמר 
אליפות אירופה לזוגות

אילן ברקת
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את  לבצע  לכרוז  יאפשר  בספייד  המשך  דווקא  אבל 
תזכו  אתם  נוסף.  ו-♦   ♦A  ,♠AKQ ישחק  הוא  החוזה. 
למסור  תיאלצו  בלבד.  קלאבים  יישארו  ובידכם   ♦K-ב
כניסה  שתשמש   ♣Q-ה לקיחות:  שתי  אחת  בבת  לכרוז 

ל-♦ החמישי שלו.

המהלך הנכון הוא לשחק ♣ עכשיו וליצור נתק בין היד 
לדומם.

אם מזרח יעלה ב-A♣, תקבלו מיד לקיחה חמישית עם 
ה-K♣ לפני שהכרוז יספיק לפתח לקיחה ב-♦.

אם ה-Q♣ של מערב תזכה, הוא עדיין לא יוכל להמשיך 
 ♦A כנראה ישחק  הוא  לקיחה.  לכם  יגביה  זה  כי   ♣A-ב
ועוד ♦. אתם תמשיכו ב-♣ ותתקעו אותו בדומם. לבסוף 

הכרוז ייאלץ למסור לדרום לקיחה ב-♠.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

73
A63
KQ95
KJ74

 

♠
♥
♦
♣

9
KJ4
AT762
QT82

♠
♥
♦
♣

AKQ42
Q87
843
A5

 ♠
♥
♦
♣

JT865
T952
J
963

 

  
2015  15-11

    ,     

   
(  4) "  2,690

"  4,390  

 20%   ,  60%   
.  "  150 '     

:  "       ,    
           

       15%  '   
                

.        

 - "  "   

054-4556111   ,03-6058355  
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דמיינו לעצמכם שאתם משחקים בגמר אליפות אירופה 
פיוטר גבריש-מיכל  לזוגות TB נגד הזוג הפולני החזק 

קלוקובסקי.

.Pass אתה במזרח, אין פגיעים והמחלק בצפון מכריז

Board 17, Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

865
KJ742
AJ3
52

גם אתה Pass, ומגש ההכרזות חוזר אליך בגובה 3.

West North East South
Pass Pass 1♦

2♣ 3♦*
* חלש

צפון מלחיץ אותך בהכרזה, אבל ברשותך 9 נקודות עם 
חמישייה טובה ב-♥, ולכן אתה מכריז ♥3. השותף מכריז 
סוגר  ואתה  וחוזק,  תמיכה  להראות  כדי   (cuebid)  4♦

ל-♥4. דרום מוביל ב-K♦. להלן ידי מערב ומזרח:

♠
♥
♦
♣

KT2
AQ9
T
AQJ643

♠
♥
♦
♣

865
KJ742
AJ3
52

West North East South
Pass Pass 1♦

2♣ 3♦* 3♥ Pass
4♦ Pass 4♥ All Pass

כאילו  נראה  שזכה.   ♣J-ה אל   ♣ ושיחקת   ♦A-ב זכית 
ו-♥   ♥Q  ,♥A שליטים,  מושך  אתה  קטן.  סלם  החמצנו 

קטן אל ה-K♥. צפון התגלה עם 3 הארטים, ודרום – עם 
2. עקיפה נוספת לכיוון ה-Q♣. דרום משרת ב-T♣, ו...

ב-♦.  חוזר  הוא   .♣K-ב שזוכה  מצפון,  מגיעה  ההפתעה 
ההגנה גובה שתי לקיחות ב-♦ ו-A♠ ומכשילה את החוזה 
בלקיחה אחת. קיבלת בוטום מוחלט, אך אין זו אשמתך!

היד המלאה:

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

J974
853
9654
K9

 

♠
♥
♦
♣

KT2
AQ9
T
AQJ643

♠
♥
♦
♣

865
KJ742
AJ3
52

 ♠
♥
♦
♣

AQ3
T6
KQ872
T87

 

השחקנים  אחד  הוא  גבריש)  (פיוטר  צפון  מזלך  לרוע 
יהיה  שחקנים  מאוד  למעט  בעולם.  והמבריקים  הטובים 

אומץ לעכב את הלקיחה ב-♣. 

נמצא   ♣K-שה מצפה  שאתה  העובדה  את  ניצל  גבריש 
אותך  השלה  הוא  להטעותך.  כדי  שפתח  שותפו  אצל 
בודד)  (שנותר   ♣K-ב וזכה  לקיחות   12 להשיג  שתוכל 
רק לאחר שאזלו בדומם השליטים. כך התאפשר להגנה 

לזכות בשתי לקיחות ב-♦.

יד מעניינת נוספת הופיעה בתחרות הקבוצות:

יד החודש  

מתוך אליפות אירופה הפתוחה
יוסי אנגל
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il  ,03-5465582 03-6058355, פקס:  מרכז ההזמנות, טל': 

www.bridgeredsea.com

7.2015

 2 1 5 , ר ב מ ב ו נ 2 ב 2 -1 2

2 1 ־ י ה מ ו א ל נ י ב ה
בים האדום, אילת

'פסטיבל הברידג

redsea bridge festival : 

)MIXED( זוגות מעורבים
I 12.11 יום ה’ 20:30 סיבוב
II 13.11 יום ו’ 16:00 סיבוב

)T.B.( זוגות
I 14.11 שבת 10:30 סיבוב
II 14.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
15.11 יום א’ 20:30 

)IMP( זוגות
I 16.11 יום ב’ 20:30 סיבוב
II 17.11 יום ג’ 16:00 סיבוב

זוגות פתוח )3 בתי גמר(
I 18.11 יום ד’ 21:00 סיבוב

II 19.11 יום ה’ 16:00 סיבוב
III 20.11 יום ו’ 15:00 סיבוב

)SWISS( תחרות קבוצות
I 21.11 שבת 10:00 סיבוב
II 21.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה 

בשעה 10:00.
פרסים מיוחדים

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30

לשחקנים 
בתחילת דרכם

נקודות אמן ארציות
ובינלאומיות מוגדלות

תוכנית התחרויות
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Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AKJ53
6
AQT74
T4

 

♠
♥
♦
♣

T6
AKQJ87
-
Q8762

♠
♥
♦
♣

92
5432
J962
953

 ♠
♥
♦
♣

Q874
T9
K853
AKJ

 

West North East South
1♦

2NT* 3♥** Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♣
Pass 5♦ Pass 6♣
Pass 6♠ All Pass

לאחר פתיחת דרום, מה צריך להכריז מערב?

בדוגמה לעיל הוא הכריז 2NT שמשמעותו שתי סדרות – 
קלאב והארט – עם כוח רב יחסית, לאור מצב הפגיעות.

אני סבור שהחוזק הרב ב-♥ (עם שישייה) מכתיב קפיצה 
אשר  בקלאב,  סלם  נפספס  אולי  כי  ברור  ל-♥4.  מידית 
שישית   Q-ב אוחז  מערב  היה  לו  אפסי.  לממשו  הסיכוי 
בהחלט  הייתי  המכובדים,  כל  עם  ב-♣  ובחמישייה  ב-♥ 

.2NT מקבל הכרזה של

למשחק  וכוח  חזקה   ♠ סדרת  המתאר   ,3♥ מכריז  צפון 
מלא לפחות. אילו היה מכריז ♠3 (טבעי) היה מתאר יד 
בינונית שאינה מחייבת למשחק מלא. לדרום תמיכה יפה 
של 4 קלפים ב-♠, ולכן הוא קופץ ל-♠4. לאחר בירור על 
קלפי מפתח שבמהלכו דרום הראה A אחד, Q בשליט 

ו-K♣, צפון מחליט להכריז ♠6.

החוזה  ל-♥4,  מיד  קפץ  מערב  שבהם  רבים  בשולחנות 
הסופי היה ♦6, משוחק על ידי דרום. כפי שניתן לראות, 
ב-♦6  לכישלון.  נידונו  הסלמים  שני   ♥A-ב הובלה  לאחר 
יש למזרח לקיחה בטוחה בשליט; ב-♠6 לא ניתן להעלים 

את המפסיד ב-♦ אלא אם...

בחרו   6♠ נגד  להוביל  שנדרשו  במערב  שחקנים  מספר 
 ♥T-ה עם  בלקיחה  יזכה  ששותפם  קיוו  הם   !!♥8 ב- 
אכזבתם  הייתה  רבה  מה  יחתכו.  שהם  כדי  ב-♦  ויחזור 
כאשר נוכחו לדעת שדרום הוא זה שזוכה בלקיחה ב-♥. 
בהמשך המשחק התברר להם שזה לא עניין של לקיחה 
עודפת, אלא שלשותפם הייתה לקיחה בטוחה ב-♦ , והם 
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אירופה  אליפות  שנתיים  מדי  מתקיימת   2003 מאז 
ולקבוצות  לזוגות  תחרויות  הכוללת  בברידג'  הפתוחה 
התחרות  וסניורים.  נשים  פתוחה,  מעורבים,  בקטגוריות 
להרכיב  אפשרות  עם  העולם  מכל  למשתתפים  פתוחה 
זוגות וקבוצות הכוללים שחקנים ממדינות שונות. בעשור 
מדליות  של  נאה  ליבול  ישראל  שחקני  זכו  האחרון 
באליפות אירופה הפתוחה, בעיקר בתחרויות הקבוצות.

השנה נערכה התחרות בעיר טרומסה שבקצה הצפוני של 
נורווגיה ליד החוג הארקטי בהשתתפות טובי השחקנים 
גם  מאוד  חזקים  אורחים  הצטרפו  שאליהם  באירופה, 

מיבשות אחרות.

הברידג'  התאגדות  ידי  על  מונה  אלה  שורות  כותב 
עבדתי  התחרות.  בולטין  של  לכתב   EBL האירופית 
ששודרו  מפגשים  על  כתבות  פרסמתי  יום  ומדי  מהבית 
התחרות  של  השבועיים  במהלך  נתקלתי  כך   .BBO-ב

בעשרות ידיים מעניינות ביותר, אשר ניסיתי לתמצת אותן 
בכתבה זו, תוך מתן דגש להישגי השחקנים הישראלים 

בטרומסה.

אחד  מעורבות.  קבוצות  בתחרות  התחילו  האירועים 
גרמניה  נבחרת  חברי  היו  הבולטים  המעורבים  הזוגות 
רוי וולנד (לשעבר ארה"ב)-סבינה אאוקן. ביד הבאה הם 

"גילו" חוזה מדהים.

אליפות אירופה הפתוחה, 
טרומסה 2015 (חלק ראשון)

רם סופר
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Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T84
QJ5
AKT73
T2

 

♠
♥
♦
♣

KJ9
AT2
QJ954
96

♠
♥
♦
♣

A6532
843
62
K43

 ♠
♥
♦
♣

Q7
K976
8
AQJ875

 

West North East South
Auken Welland

Pass 1♣
1♦ Pass 1♠ 2♣
2♠ Dbl Pass 3♥

Pass 3♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass

וקיוותה   ,1♦ על  מלכודת"   Pass" החזיקה  סבינה 
שהשותף יבין זאת לאחר ה-Dbl על ♠2. לאחר שדרום 
(יש  מלא  למשחק  דחפה  היא  בהארט  רביעייה  הראה 
בחוזה  צפון/דרום  שיחקו  השולחנות  בכל  שכמעט  לציין 
עוצר"  עם "חצי   3NT להכריז החליט  וולנד  ב-♣).  חלקי 

ב-♠.

שלא  גבוהות  נקודות   22 עם  מלא  משחק  התוצאה: 
ניתן להכשילו, למרות היעדר עוצר בסדרת המתנגדים. 
הקוראים מוזמנים לבדוק בעצמם שסדרת ה-♠ חסומה. 
 ♠AKJ-העקיפה ב-♣ יושבת, וההגנה יכולה לזכות רק ב

 .♥A-וב

 ♠T-ל ונתן  הראשונה  הלקיחה  את  עיכב  מזרח  בשולחן 
 ♣K-ה נגד  חוזרת  עקיפה  בהצלחה  ביצע  וולנד  לזכות. 

ומשך 9 לקיחות מהירות.

היד הבאה אתגרה את המגן בדרום. החוזה היה ♣2  עם 
רי-דאבל במצב פגיע. החלטה נכונה בהגנה הייתה יכולה 
להניב תוצאה של 400+ לעומת 760- במקרה של טעות.

Board 9, Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AK7
AKQ
J9
T8642

♠
♥
♦
♣

Q64
9863
A842
A7

 

West North East South
Stabell Hoyland Cameron Breivik

Pass 1NT Pass
2♣ Dbl Pass Pass

RDbl Pass Pass Pass
 2♣ הכפיל  שותפכם  אסים.  שני  מחזיקים  בדרום  אתם 
של   RDbl-ה את  משאיר  מזרח  ולהפתעתכם  להובלה, 

שותפו שביקש ממנו לענות לסטיימן.

שיטת ההובלות שלכם היא 3/5 מלמעלה. ההובלה ב-3♦ 
אינה מבטיחה בהכרח מכובד בסדרה. מהדומם משוחק 

J♦. תכננו את ההגנה!

להניח  עליכם  שותפכם,  על  סומכים  אתם  אם  פתרון: 
שהוא מחזיק KQJ♣ כדי להצדיק את ה-Dbl. עם זאת, 
יהיה זה מוגזם לצפות ממנו לנקודות נוספות. גם מערב 
אמור להחזיק אי-אלו נקודות כדי להצדיק הכרזה של ♣2 
במצב פגיע (עם יד של Garbage Stayman הוא היה 

אמור להוציא את ה-Dbl של צפון ל-♦2).

לקיחה   .♦A ו-   ♣AKQJ הן:  להגנה  הצפויות  הלקיחות 
שישית עשויה לבוא מה-Q♠, אולם לשם כך צריך ראשית 

כל למנוע השלכת ♠ מהדומם על ♦ מידו של הכרוז.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

982
T42
T53
KQJ5

 

♠
♥
♦
♣

JT53
J75
KQ76
93

♠
♥
♦
♣

AK7
AKQ
J9
T8642

 ♠
♥
♦
♣

Q64
9863
A842
A7
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הפתרון הנכון הוא לעכב את ה-A♦ בלקיחה הראשונה. 
לזכות ב-♦ הבא, לשחק A♣ ו-♣ נמוך ולהמתין ללקיחה 

.♠Q עם

בשולחן דרום זכה מיד ב-A♦ והמשיך ב-♦ בתקווה שה-
K♦ אצל שותפו. מערב שיחק KQ♦, השליך מהדומם ♠ 

והחוזה יקר הערך בוצע.

אחת הקבוצות המצטיינות בתחרות הקבוצות המעורבות, 
מהשתתפותה  לנו  מוכרת  מפולין,   AJ Diamonds
שבו  לגמר  עד  הגיעה  הקבוצה  אביב.  תל  בפסטיבל 

הפסידה בהפרש דחוק.

ביד הבאה משלב רבע הגמר הצטיינה בהגנה שחקנית 
נבחרת פולין אנה סרניאק.

Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KJT
KJ9
K92
J972

 

♠
♥
♦
♣

A652
732
AQ
K843

♠
♥
♦
♣

Q73
T86
T7543
Q5

 ♠
♥
♦
♣

984
AQ54
J86
AT6

 

West North East South
סרניאק סטנגהלה ווייצ'ישק הרדינג

Pass 1♦
Dbl 3NT All Pass

הזוג  הגיע  דרום  של  מאוד  אגרסיבית  פתיחה  לאחר 
הנורווגי בצפון/דרום ל-3NT – חוזה מוגזם, אבל ההגנה 

חייבת לעמוד על המשמר כדי להכשילו.

גרועה – הזוג  מסדרה  ממעלה  ב-7♦ (שני  מזרח הוביל 
בישראל  המקובלת  ההובלות  שיטת  את  מעדיף  הפולני 
 5 או   3 בקלף  הובלה  של  הפופולרית  השיטה  פני  על 
מלמעלה ללא קשר לאיכות הסדרה). סרניאק בחנה את 
את  תפיל  לא  ה-♦  שסדרת  והבינה  היטב  ההובלה  קלף 
החוזה, מה עוד שלשותפה חייבת להיות יד חלשה מאוד 
לפי ההכרזה. ובכל זאת, כמה פעמים אנו רואים שחקנים 
 ♦Q-וממשיכים ב ♦A-במערב במצבים מעין זה זוכים ב

ללא מחשבה?!

לסייע  שעשוי  שותפה  אצל  היחיד  שהקלף  הבינה  אנה 

בהפלת החוזה הוא Q♠. היא שיחקה 2♠ (לכיוון חולשת 
הדומם), והכרוז היה אבוד. אין זה משנה איזה ♠ יבחר 
ב-♦  אחת  ב-♠,  לקיחות  שלוש  מפסיד  הוא  מידו,  לשחק 

ואחת ב-♣.

הבאה  ביד   .White House קבוצת  ניצחה  בתחרות 
משלב חצי הגמר הצטיינה השחקנית הדנית כריסטינה 
לונד-מאדסן. שאר חברי הקבוצה היו ההולנדים מייקה 

וורטל, ז'קו הופ וטון באקרן.

Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

7632
K8
AQJ3
K84

 

♠
♥
♦
♣

KJ
JT652
K5
9532

♠
♥
♦
♣

AQT85
3
8742
J76

 ♠
♥
♦
♣

94
AQ974
T96
AQT

 

West North East South
באקרן קרונייה מאדסן ד'אובידיו

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

בשולחן השני השיבה מייקה וורטל ♣2 לפתיחת שותפה 
חוזה  ביצע  ההולנדי  הזוג  שלהם).  השיטה  לפי  זה  (כך 

3NT לאחר הובלה ב-5♥.

בשולחן שלנו שבו הכריז הזוג הצרפתי מקבוצת צימרמן 
החוזה  את  מאדסן  הכפילה   ,3NT-ל טבעית  בצורה 
להוביל  מהשותף  דורש  כזה  במצב  מעניש  כפל  הסופי. 
בסדרה הראשונה שהוכרזה על ידי הדומם. יש לציין כי 
ה-Dbl היה מסוכן: אם K♠ בצפון כלל אין ודאות שהחוזה 
הם  הנועזים  בברידג'  אבל  ספייד,  בהובלת  גם  ייכשל 

לרוב גם האלופים.

פיליפ קרונייה (צפון) שבהמשך השבוע פיצה את עצמו 
בזכייה בתחרות הזוגות המעורבים (עם שותפה אחרת) 
הניסיון  אבל   ,♠ בהובלת  לכרוז  מצפה  מה  היטב  הבין 
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לתקן ל-♥4 בהתאמה 5-2 לא עבד. טון באקרן (מערב) 
הכפיל עם חמישה שליטים, והחוזה נפל פעם אחת.

לצערי, בתחרות זו לא יכולתי לדווח על שחקנים מישראל 
שקבוצותיהם איימו על הצמרת. רוב הישראלים הבכירים 
העדיפו להתמקד בשבוע השני של האליפות שכלל את 

תחרות הקבוצות הפתוחה.

המצב השתפר מעט בתחרות הזוגות המעורבים כאשר 
קלרה חץ-רון פכטמן הצליחו להעפיל לגמר, שבו סיימו 
בגמר  הגבוהה  הרמה  על  זוגות.   52 מתוך   51 במקום 
ביותר  המפורסמים  מהשחקנים  ששניים  העובדה  תעיד 
למקום  הגיעו  לויטינה  לב-אירינה  שמואל  בארה"ב 
מצרפת  קרונייה-ווילארד  היו  המנצחים  בלבד.  ה-38 
וגרומוב-גרומובה  (מונקו/נורווגיה)  הלגמו-לנגלנד  לפני 

(רוסיה).
ביד הבאה היה הזוג הישראלי יכול לחוש מקופח במקצת.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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♦
♣

Q862
7
A9
KQT862
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♥
♦
♣

KJ
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K543
J753

♠
♥
♦
♣
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JT42
QJT872
-

 ♠
♥
♦
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AT94
A9863
6
A94

 

West North East South
חץ אבר פכטמן בלום

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

בספייד?  בחוזה  לבצע  לדעתכם  אפשר  לקיחות  כמה 
לכאורה אפשר להוציא שליטים על ידי A♠ ו-♠ נמוך ואז 
מערב  נגד  עקיפה  (מבצעים  ה-♣  סדרת  כל  את  להריץ 
לאחר שמזרח אינו משרת) ולהשיג 12 לקיחות. בדיקה 
הוא   ♠K-ב זוכה  שמערב  שברגע  מראה  יותר  מעמיקה 

עלול לתת לשותפו חיתוך ♣. הסכמנו על 11 לקיחות?!
מזרח הוביל ב-Q♦. צפון זכה ב-A♦ והבחין כי המשחק 
הוא  מזרח.  נגד  כפולה  עקיפה  הוא  הסיכויים  רוב  בעל 
הריץ 9♠ והפסיד ל-J♠. ההמשך היה ב-♥ (אפשר כעת 
להשיג 12 לקיחות, לא?) אבל הכרוז חיפש את העקיפה 
למרות  חתך.  מזרח  ב-♣.  לידו  לחזור  וניסה   ♠K-ה נגד 
 ♠K-ל עקיפה  והפסיד   ♥ בחיתוך  לידו  חזר  צפון  זאת 

שנשאר בודד.

תוצאה סופית בשולחן: 10 לקיחות. טופ למזרח/מערב? 
לא ממש. משחקו של הכרוז היה די הגיוני (לאחר שראה 
חוסר ב-♣ אצל מזרח די סביר שלמערב יהיה בודד ב-♠), 
בצורה  משחקים  הזוגות  רוב  אירופה  אליפות  ובגמר 
מסתבר   .62% רק  היד  על  קיבלו  פכטמן/חץ  דומה. 
שבגמר אליפות אירופה לא מקבלים סתם מתנות. צריך 

להרוויח כל טופ. 

הקבוצות  בתחרות  נפתח  התחרויות  של  השני  השבוע 
הפתוחה שהייתה חזקה ביותר. 102 קבוצות התמודדו 
הנוק- בשלב  מקומות   16 על  שוויצריים  מפגשים  ב-10 
אאוט. רשימת אלה שנשארו בחוץ כללה כמה מהשמות 
המפורסמים ביותר בברידג'. הסיפור המלא של תחרות 
של  השני  בחלקו  יופיע  הפתוחה  הזוגות  תחרות  ושל  זו 

המאמר, שיתפרסם בירחון ספטמבר. 

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

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

יום חמישי בערב 20:30-23:30
תחרות ייחודית שלא הייתה כמותה – גביע ”אמסלם טורס“ 

מנהל התחרות יובל לובינסקי
בתחרות זו יוענקו מידי שבוע פרסים כספיים לזוגות הזוכים במקום הראשון, השני, השלישי,

התחרות T.B בתנועת ”אירוסוויץ“ (מנצח יחיד) 
גובה הפרסים מידי שבוע 300 ש“ח, 200 ש“ח ו-100 ש“ח.

בנוסף בכל חודש יוגרל סוף שבוע זוגי במלון בארץ בין כל אלו שלקחו חלק בתחרות במשך 3 
מפגשים לפחות מתוך החודש, ללא קשר עם תוצאות התחרויות מתנת ”אמסלם טורס“.

אחת לחצי שנה תתקיים בין כל השחקנים שהיו זכאים במשך 4 חודשים
מתוך ה-6 לקחת חלק בהגרלה החודשית כרטיס טיסת יחיד לחו“ל

מתנת ”אמסלם טורס“ לכל אחד מיעדי אל על באירופה*.
*על פי התקנון.

ם  י ב י ב א  ' ג ד י ר ב  - י  ע ו ב ש ת  ו י ו ר ח ת ח  ו ל
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תחרות + הרצאה
עם אבי טרגן

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות + הרצאה
עם אבי טרגן

בוקר
 - 10:00

13:00

תחרות + הרצאה
עם איתמר גינוסר

תחרות
+ כיבוד קל + פרס 

כספי
16:30-19:30

עם יובל בן דוד

תחרות
+ חוברת ידיים
עם אסף לנגי 

תחרות + הרצאה
עם יובל לובינסקי

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי

תחרות + הרצאה
עם איתמר גינוסר

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי אחה“צ

 - 17:00
20:00

גביע "אמסלם"
פרס כספי

עם יובל לובינסקי

תחרות ברומטר
IMP

עם אבי טרגן

תחרות + הרצאה
עם ללה קושניר

ערב
 - 20:30

23:30

קיץ חם באביביםקיץ חם באביבים

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

היכונו לפתיחת קורס מתחילים
באוקטובר 2015
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הקולנוע  שחקן  לב  מהתקף   83 בגיל  נפטר  ביולי  ב-10 
הגדולה  אהבתו  אשר  שריף,  עומאר  המפורסם  המצרי 

הייתה משחק הברידג'.

 1932 באפריל  ב-10  מצרים  באלכסנדריה,  נולד  הוא 
ממוצא  נוצרית  למשפחה  שלהוב  דמיטרי  מישל  בשם 
בסרט  מצריים.  בסרטים  לשחק  החל  מ-1954  לבנוני. 
ומישל  שריף",  "עומאר  הפרטי  שמו  היה  שלו  הראשון 
החליט לאמץ שם זה כדי לקדם את הקריירה הקולנועית 
הגדולה  הכוכבת  חמאמה,  פאתן  עם  התחתן  הוא  שלו. 

של הקולנוע המצרי, והתאסלם למענה.

הסרט הראשון שלו בשפה האנגלית "לורנס איש ערב" 
זיכה אותו בפרס גלובוס הזהב לשחקן משנה. ב-1965 
תפקידו  על  ראשי  לשחקן  הזהב  גלובוס  בפרס  זכה 
את  גם  גילם  השנים  במהלך  ז'יוואגו".  ב"דוקטור 

תפקידיהם של ג'נגיס חאן וצ'ה גווארה.

משחק  את  לראשונה  שריף  גילה  ה-50  שנות  באמצע 
ה-60  בשנות  בקהיר.  במועדונים  לשחק  והחל  הברידג' 
החל לשחק בזירה הבינלאומית והיה הקפטן של נבחרת 
באולימפיאדת  המאוחדת"  הערבית  "הרפובליקה 

הברידג'. 

מקצוע,  עבורו  היה  קולנוע  כי  הצהיר  שריף  עומאר 
לאחד  שהפך  לאחר  הגדולה.  אהבתו  היה  ברידג'  אבל 
ההון  את  ניצל  הוא  בעולם  הנודעים  הקולנוע  משחקני 
והיוקרה שצבר כדי לקדם את משחק הברידג'. הוא שיפר 
את רמתו בברידג' וב-1967 הקים את "קרקס הברידג' 
גארוצו,  בניטו  את  השאר  בין  שכלל  שריף"  עומאר  של 
האיטלקית  מהנבחרת  פורקה  ופייטרו  בלדונה  ג'ורג'יו 
האגדית ששלטה באותה עת ללא עוררין בעולם הברידג'. 

על מנת שלא תחשבו בטעות שאלופי הברידג' שיחקו עם 
עומאר שריף רק משום שהיה כוכב קולנוע מפורסם ואיש 

מהלך  שריף  ביצע  שבה  הבאה  היד  את  הבאתי  עשיר, 
מבריק בהגנה בתחרות זוגות.

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AQ632
J4
Q98
T64

 

♠
♥
♦
♣

KT98
865
K542
KJ

♠
♥
♦
♣

75
QT973
AT76
32

 ♠
♥
♦
♣

J4
AK2
J3
AQ9875

 

West North East
1♣

Pass 1♠ Pass 2♣
Pass 3♣ Pass 3NT
Pass Pass Pass

מזרח  נמוך,  קלף  שוחק  מהדומם  ב-2♦,  הוביל  שריף 
בהצלחה  עקף  דרום   .♦J-ה עם  זכה  ודרום   ♦T שיחק 
ל-Q♠ והמשיך ב-4♣ אל ה-Q♣. המשך המשחק הצפוי: 
את  מחזיקה  ההגנה  ב-♦.  וממשיך   ♣K-ב זוכה  מערב 

הכרוז על 9 לקיחות בדיוק.

אבל עומאר שריף שיחק את ה-J♣ מתחת ל-Q♣. הכרוז 
לעצמו  להרשות  יכול  היה  ולא  בודד,  קלף  שזהו  הסיק 
 ♠A עם לדומם  חזר  הוא  העודפות.  הלקיחות  על  לוותר 

ועקף שנית ב-♣.

עומאר שריף 
(2015-1932)

רם סופר
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שריף  במערב!  פתאום  הופיע   ♣K-ה הרבה  להפתעתו 
גבה כעת שתי לקיחות ב-♠ לפני שהמשיך ב-♦, והחוזה 

נפל פעמיים.

שחקניו של עומאר שריף הסתובבו ברחבי אירופה וניהלו 
משחקי ראווה לעיני אלפי צופים, כאשר ההכרזות ומהלכי 
המשחק הוקרנו על מסכי טלוויזיה. שריף למד את שיטת 
ההכרזה האיטלקית ושיחק עם חברי "הנבחרת הכחולה". 
שם  אמריקה,  לצפון  גם  הקרקס  הגיע  יותר  מאוחר 
השתתפה בסיורים גם קבוצת Dallas Aces המקצוענית 

אלופת העולם.

של  דו-קרב  וניהל  בלונדון  הקרקס  ביקר  ב-1970 
פלינט  ג'רמי  האנגלים  האלופים  עם   Rubber Bridge
אפילו  עתק  סכומי  לנקודה,  ליש"ט  על 1  קנסינו  וג'ונתן 
להגיש  הייתה  האירוע  מטרת  ימינו.  של  בסטנדרטים 
למיליוני  אותו  ולהביא  מרתקת  כחוויה  המשחק  את 
צופי טלוויזיה. קבוצתו של שריף ניצחה בהפרש 5,470 

נקודות, אבל עדיין נגרם לו גרעון מההוצאות הרבות.

קרן  על  עולמית  יחידים  תחרות  שריף  ארגן  ב-1990 
בתולדות  ביותר  הגדולה   – דולר  אלף   200 של  פרסים 

הברידג' עד אז.

במהלך השנים כתב שריף טורי ברידג' רבים, פרסם ספרים 
והעניק את שמו לתוכנות ברידג'. בשנות ה-90 היה עדיין 
יותר  מאוחר  שמלה.  פול  כמו  ברידג'  כוכבי  עם  משחק 
הודה  הראיונות  באחד  מהמשחק.  כליל  לפרוש  החליט 
מגיע  והיה  למשחק  התמכר  מסוימת  שבתקופה  שריף 
שלא  בסרטים  להשתתף  מסרב  היה  הוא  תחרות.  לכל 
קלפים...  על  "חלמתי  הברידג'.  תחרויות  ללוח  התאימו 
הייתי טוב בזה ורציתי להיות מושלם... אבל בברידג' כמו 
בגולף אי אפשר להשיג שלמות... זהו משחק של שותפות 

ואתה צריך לבנות שיטה מושלמת עם שותפך...".

שכיכב  הראשון  הסלבריטי  בעצם  היה  שריף  עומאר 
של  הפופולריות  לקידום  רבות  ותרם  הברידג'  בעולם 
המשחק. הוא גם היה אחד הספונסרים הראשונים שסייעו 
בזכות  מהמשחק.  להתפרנס  מקצוענים  ברידג'  לשחקני 
הספונסרים הללו יכולים שחקני הברידג' הטובים ביותר 
להרשות לעצמם להתאמן ביחד שעות רבות ולשכלל את 

משחקם להנאת כלל הצופים במשחקיהם.

התמונה צולמה על-ידי 
לילו פופלילוב בפסטיבל 
דוביל 2003. בתמונה: 

עומר שריף, מליק 
אוזדיל, מטילדה פופלילוב 

ופייטרו פורקה
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16.12 ומגוון תאריכים מנובמבר ועד מרץ | 19 יום
קרחונים  לראות  זוכה  אתה  שבה  חוויה  והתרגשויות.  בחוויות  עשירה  פעמית,  חד  עוצמתית  חוויה  הינו  השייט 
חיות  את  ולפגוש  הטבע  פיסולי  את  לראות  אחר,  בכוכב  צולמו  כאילו  שנראות  תמונות  היוצרים  במים  צפים 
הקטבים המרתקות. רואלד אמונדסן, האדם הראשון שהגיע אל הקוטב הדרומי תיאר את הרגשתו בפגישה 

הראשונה עם אנטארקטיקה, "האדמה נראית כמו לקוחה מן האגדות". מה שהיה נכון אז, נכון גם היום.
רוצים להתרגש? היכנסו לאתר אקו: www.eco.co.il ותוכלו לצפות בסרטון מרהיב שהכנו על השייט לאנטארקטיקה

 עם דנדן בולוטין ובפרטים נוספים על השייט הזה, בדרך שלכם להגשים חלום

טיול לאנטארקטיקה, איי פוקלנד
והאי ג'ורג'יה הדרומית

מסע ימי בהדרכת דנדן בולוטין

דנדן בולטין
צילם ומדריך

דן
 וי

לי
 א

ם:
יל

צ

www.eco.co.il | mail@eco.co.il | 03-6879090
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האיים הקנריים, ספרד ומרוקו
שייט אביב 2016: גן עדן על המים, נופים, ריחות וטעמים

לפרטים והרשמה:

28 במרץ - 7 באפריל 2016
11 ימים

050-5364604 פקס: 03-6040940
bnbg.ben@gmail.com

גדי בן בסט

טיסות אל-על (ברצלונה)

Norwegian EPIC  10 ימי שייט באניית הפאר

בזמן השייט, אירוח על בסיס פנסיון מלא 

מלווה ישראלי צמוד

מיסים והעברות

מיסי נמל בשייט (288$)

משחקי ברידג'

טיולים אשר יוצעו במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ויזה למרוקו (למטיילים בטנגיר)

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:

ברצלונה

טנג'יר

 לאס פאלמאס

סנטה קרוז טנריף

 האי מדיירה

 גרנאדה ספרד

 ברצלונה

על ספינת הפאר

Norwegian EPIC 

ליחיד בחדר זוגי פנימי$

תוספת לחדר עם מרפסת 

580 אירו

1,760
����ט

€



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2015
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 2015ספטמבר 2015אוגוסט 2015
1

15

22 - 21

גביע המדינה לקבוצות
מוקדמות*

גביע המדינה לקבוצות
שמינית + רבע גמר

ליגות לקבוצות
ליגה א' וליגות ב' המשחקות 

ברעננה*

4

5 - 4

19 - 18

סימולטנית בוקר 

גביע המדינה לקבוצות
חצי גמר וגמר

ליגות לקבוצות*

17 - 16

31 - 27

30

ליגות לקבוצות 

ספורטיאדה

סימולטנית בוקר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט – אוקטובר 2015

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו ב: 

ימי עיון למנהלי תחרויות - רמה 1 (יש לבחור באחד הימים)
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
8.1.16 - יום שישי (רעננה)

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.
www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:  

שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!



ליגות לקבוצות 2015 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 באוגוסט 

תחרויות הליגות לקבוצות 2015 בפתח. בימים אלו ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות (לפי תוצאות הליגות 
2014) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה (קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו')

     ibf@bridge.co.il פנה מייד למשרד ההתאגדות טלפון 03-9794862, פקס 03-9794319 או בדוא"ל

שימו לב ! בחלק מהבתים יתקיימו המשחקים גם בימי שישי.
תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
הרשמת קבוצות חדשות לליגה ב'

ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2015 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2014, לקבוצות 
חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים עם זכויות 

(בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות,
www.bridge.co.il  כל הפרטים יפורסמו באתר ההתאגדות

ההרשמה עד ה-1/8/15,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.
חפשו את האייקון בתחתית הדף - 

ולחצו על:

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2015 !

שימו לב:

ההודעות נשלחות 

בדוא"ל בלבד, ניתן 

לקבל את כל המידע גם 

באתר ההתאגדות

"התאגדות ירוקה"
עברנו לניהול ירוק, על מנת לצמצם את כמות השימוש

בנייר ולתרום לשמירה על הסביבה.
מכתבים, פניות הודעות לשחקנים ולקפטנים ישלחו מעתה רק בדואר אלקטרוני.

אנא וודאו כי הדואר האלקטרוני שלכם מוזן במאגרי ההתאגדות  כדי שתיכללו גם אתם בהודעות של 
ההתאגדות בדבר אירועים שונים, הרשמה לתחרויות ועוד.

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות לרשימת התפוצה",
 ibf@bridge.co.il אל תשכחו לרשום את שמכם המלא ואת מספר החבר שלכם



הכונו לתחרות 
סימולטנית בוקר! 

לאור הצלחת
תחרות הבוקר הקודמת,

הנכם מוזמנים להשתתף בשתי 
תחרויות סימולטניות בוקר 

אשר יתקיימו בימי שישי
4/9/15  ו-30/10/15

החל מהשעה 10:00 בבוקר
בסניפים שברחבי הארץ

התחרות תתנהל במתכונת התחרויות 
הסימולטניות הרגילות. חוברת ניתוחי ידיים 
תחולק למשתתפים ונקודות אמן מקומיות 
וארציות יוענקו לשחקנים. הנקודות יחושבו 
 .HANDICAP-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

גביעים לזוכים בשלושת 
המקומות הראשונים!

מזמינה אתכם לקחת חלק בתחרות 
הברידג' במסגרת אירוע הספורט 

הגדול בישראל לגיל הזהב.

ספורטק תל-אביב,

היכון, הכן,

צא!

כל הנרשמים יקבלו ארוחת צהריים, כיבוד קל, 
ושתיה לאורך כל היום.

seniorolympics.org.il 
לרישום קבוצות גדולות וארגונים

אנא צרו קשר טלפונית: *2750

ביום שלישי,  8.9.15 משעות הבוקר יתקיימו  תחרויות 
אולימפיות וחוץ אולימפיות, הרצאות ומגוון פעילויות פנאי!

בין המקצים: ברידג', ריצה, הליכה מהירה, שחייה, קפיצה לרוחק, הדיפת כדור, 
טניס שולחן, הרמת משקולות, טריאתלון רב דורי עם כל המשפחה, שחמט מהיר, 

ריקודים סלוניים, כדורת דשא ועוד.

עלות ההרשמה לכל משתתף/ת הינה 50 ₪

תחרות הברידג' תתקיים בין השעות 10:00 עד 13:00 .
ההרשמה לתחרות בזוגות.

צרו איתנו קשר 
גם בפייסבוק:

"ההתאגדות הישראלית 
לברידג�"

 
"גלעד אופיר - יו�ר 

ההתאגדות הישראלית 
לברידג�"



הודעות מועדונים

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית     
2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג'  ה 4/8/15 בשעה 20:30
מושב 2 ביום ג' ה 11/8/15 בשעה 20:30 

במועדון הברידג' אביבים
רח' דיסנצי'ק 7 תל אביב 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
משרד מועדון אביבים  – 03-6417470

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש רוני שחם ז"ל     

מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-8 באוגוסט 2015

רח' השייטת 13 נס ציונה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
מיוחס יעקב – 08-9153355

054-6892939

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 

מושב 1, 30 ידיים

ביום שלישי ה-25 באוגוסט 2015
בשעה 20:00

ברח' ויצמן 53 קומה 3 ת"א

מנהל התחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪. 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה

משרד המועדון – 03-6969830

מועדון אבן יהודה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית       

מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-28 באוגוסט 2015
בשעה 10:00

בבית ההתאגדות (כדורת), רחוב יערה 27 ברעננה

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

אורית מורן – 052-5673392

מועדון  אשדוד  מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית   

מושב 1, 30 ידיים

שתתקיים ביום שבת 29 באוגוסט 2015, בשעה 10:00

במועדון הברידג' אשדוד רח' הרב שאולי 4 
במתחם בית הספר ארזים 

מנהלת התחרות: אביבה בן ארויה
מחיר למשתתף 65 ₪. 

גביעים + פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

התחרות עם מכשירי ברידג'מיטס 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
משה פירוז: 052-6002364 | חיים כהן:  052-3733609

מועדון השרון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית   

2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג'  ה 1/9/15 בשעה 20:00 
מושב 2 ביום ג' ה 8/9/15 בשעה 20:00 

ברחוב ששת הימים 42 קומה 2, כפר סבא

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 130 ₪

גביעים + פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

רותי – 054-4556111 | משרד המועדון – 077-5253001



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
74.77קריגל רמי - בלום דוד1
73.11שגיב שלמה - שטראוס-תבורי מיכל2
72.57כהן עדי - ספקטור מיכל3
70.43לובינסקי יובל - בן נון אביבה4
69.97ענבר דן - שרעבי יורם5
69.75רשתי שאול - קרפלק מרים6
69.43בן צבי אייל - ממן אבי7
69.39צייטין דוד - קופר משה8
68.90ורם מנחם - גולן רחל9

68.754מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן10

סימולטנית ארצית "יולי" 2015 - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/07/15

מועדון ירושלים (41) מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש משה יפה ז"ל    

מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-11 בספטמבר 2015 בשעה 9:30

באולם מגדלי הים התיכון (מאחורי הולנדיה)
רחוב ינובסקי 4 תלפיות ירושלים 

מנהל התחרות -  ברי אבנר
מחיר למשתתף 65 ₪. 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים וכן,
למקום הראשון והשני עד דרגת אמן כסף.

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
מירי: 050-7201324, 02-5334817

או עופרה: 050-5562459

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

ע"ש שמוליק כץ   
מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-12 בספטמבר 2015
בשעה 10:00 

רח' בקמן 2, פינת שמואל הנציב 15, נתניה

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
מיקי קליין – 050-5401475

מצטברשמותדרוג
73.40שגיב שלמה - שטראוס-תבורי מיכל1
70.44קריגל רמי - בלום דוד2
69.90ענבר דן - שרעבי יורם3
69.58אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד4
67.76כהן יוסי - אליהו סיגל5
66.98זבולון נינט - עוזיאל רחל6
66.84מאור דני - הררי נתנאל7
66.77פרנד טל - ברט יורם8
66.50מורג שי - פלדבוי גיל9

66.20לובינסקי יובל - בן נון אביבה10

Handicap - 2015 "סימולטנית ארצית "יולי
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/07/15

מצטברשמותדרוג
104.9קרביץ אריה - קרביץ אירית1
98.0וקס יעקב - מילצ'ן דרור2
90.0אורנשטיין איתן - שגיב יהודה3
84.0ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי4
75.3סולניק אריה - חלמיש משה5
75.0קופמן שרה - אלג'ם יוסף ד"ר6
71.0פרי יהודית - פרי שלום7
56.9סוכמן צבי - שזר ארנון8
51.0ירדני יעל - צנטלר נילי9

48.0גרייצר נורית - הורוביץ שמשון10
48.0בלס יעקב - פוקס קנט10

IMP's |  אליפות סניורים במחוזות בחישוב ארצי 2015 | מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 20/06/15 | תוצאות כלליות



 רב אמן כסף 
 לוי הילה, נס ציונה 

 אמן בכיר כסף 
 נוה גל, רמת השרון 

 אמן בכיר ארד 
 כהנא ישראל, ספורט + חולון 

 כץ פז, השרון 
 לוי משה, ירושלים 
 פרוז איתי, אשדוד 

 אמן בכיר 
 פטרושקה רועי, חיפה/כרמל 

 שושני חנה, חיפה/כרמל 
 שכטר דב, חיפה/כרמל 

 אמן זהב 
 גוטפריד שי, אבן יהודה 
 שיינר אליעזר, ירושלים 

 רוזנפלד דוד, בית בלגיה ירושלים 

 אמן כסף 
 דקטר בלהה, באר שבע 

 שטאובר אריה, נס ציונה 

 אמן ארד 
 אוחנה שחר, טבעון 
 גל שמוליק, השרון 

 קרביאן מרדכי, אביבים 

 אמן 
 חוטורסקי ניר, טבעון 
 שפירא עטי, אביבים 

 סגן אמן זהב 
 גכטמן ג'קלין, גבעתיים 
 ינובסקי טובה, גבעתיים 

 דנק שחר, טבעון 
 נויברגר גיל, השרון 

 בן שמחון אמליה, אביבים 
 אלי אביב, ויצו פתח תקוה 

 בקר אלן, ערד 
 פורת אריה, ערד 

 סגן אמן כסף 
 נוי לאודין, לב הצפון 

 מולדובנו מריה, חיפה/כרמל 
 שליט יעל, רמת גן 

 רז אורי, סביון-קרית אונו 
 וילדר סילביה, בית מכבי ראשל"צ 

 שרון רונית, אשדוד 
 אשר אשר, מועדון לידור 

 סגן אמן ארד 
 אליעז רות, חיפה/כרמל 

 יערי אריה, נהריה 
 קרומבי אלי, "הרץ" חיפה 

 טל ג'ו, השרון 
 רוטנברג יוסף, השרון 

 בראל ורדה, רמת גן 
 דולב ורדה, מושבות-שמריהו 

 רגב נחום, מרכז הברידג' ירושלים 

 סגן אמן 
 גינזבורג זאב, גל - ראש העין 

 גרינמן בנימין, חיפה/כרמל 
 יצחקי יצחק, טבעון 

 סטולוביץ פנינה, רקפת קרית טבעון 
 פוגל בנימין, רקפת קרית טבעון 

 שושן גלוריה, רקפת קרית טבעון 
 וייס לאה, השרון 

 בראל עוזי, רמת גן 
 מנטל איה, רמת גן 

 קוטן גיורא, מרגנית רמת גן 
 בבס סופיה, מושבות-שמריהו 

 ברטפלד חביבה, מושבות-שמריהו 
 מזרחי מרגלית, מושבות-שמריהו 
 פינדק יששכר, מושבות-שמריהו 

 פרג רחל, מושבות-שמריהו 
 בורבסקי אברהם, ירושלים 

 אביבי פיני, מרכז הברידג' ירושלים 
 ברזק רונדה, מרכז הברידג' ירושלים 

 שניידמן מיכאלמרכז הברידג' 
ירושלים 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 הזנפרץ אתי, מרכז ספורט רשלצ 

 קלמוביץ נילי, מרכז ספורט 
ראשל"צ 

 זיו יואל, ערד 
 מסלם נילי, באר שבע 

 גונן יוסף, רחובות 
 אבירי עדי, כפר מרדכי 

 קרני סמדר, כפר מרדכי 

 שחקן מתקדם 
 קנור מרים, לב הצפון 

 בן יעקב גבריאלה, כרמיאל 
 בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

 לוין איטה, חיפה/כרמל 
 שגיא אילנה, חיפה/כרמל 

 איוב ראיד, טבעון 
 אקוע יחיאל, טבעון 
 חיים אברום, טבעון 

 סגל שולה, טבעון 
 פיטקובסקי רון, טבעון 

 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 מינצקר אורלי, השרון 
 בר שמאי ערן, רמת גן 
 איינציגר לילי, אביבים 
 ורניה כרמל, אביבים 

 יפת אלון, אביבים 
 מירנדה איתמר, אביבים 
 פשיביש סילבן, אביבים 

 קופמן לאה, אביבים 
 קרפ עליזה, אביבים 

 שפריר תמר, אביבים 
 תמרי משה, אביבים 

 הלר יוסף, מושבות-שמריהו 
 הרפז בועז, מושבות-שמריהו 

 זם זאב, מושבות-שמריהו 
 לופו חוה, מושבות-שמריהו 

 בוחניק הלנה, ירושלים 
 קסירר תמר, ירושלים 

 רוקח יוסי, אבא חושי חיפה 
 גולדקורן צבי, מרכז הברידג' ירושלים 

 מוסק אסתר, נתניה 
 רייטן חיה, חדרה 

 שמיס שמיל, חדרה 
 ארץ אילנה, סביון-קרית אונו 

 עדאקי שושי, סביון-קרית אונו 
 בורשטיין עומר, ראשל"צ 

 בן בהירי שהרבני איתר, ראשל"צ 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 בר נחמה, רחובות 
 כהן אינה, רחובות 

 שליטין נעמי, רחובות 
 נתנזון סילביו, וקס - רחובות 

 מיוחס עליזה, נס ציונה 
 שטרן אריה, נס ציונה 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות בתאריך 14-07-2015
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West North East South
4♥

Pass Pass 4♠ 5♣
6♠ 7♥ Dbl Pass
7♠ Pass Pass Pass

It is interesting to see that 7♥ would only go 
down 2 or 3, so it was a good sacrifice over a 
cold 6♠ for -500 or -800 instead of -1430.

The swings were enormous, ranging from 6♠ 
(-1430) made by E/W for 13 IMPs to 4♥ doubled 
(+990) made by N/S for 17 IMPs. We gained a 
surprising 11 IMPs for 7♠-1.

Can we have the hands screened and censored 
next time for the Seniors, in order to avoid 
potential heart attacks?

40 ,30 ,20

  20 -   
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A Potential 
Heart Attack 

Brian Zietman

This hand should not have been given to the 
Seniors in the preliminary round played in the 
Regionals (IMP scoring).

It may well have caused a heart attack to one of 
our more delicate senior citizens.

It was the first hand that I played. I picked up 
my usual 5 points balanced and waited until the 
opponents got to their inevitable game or slam. 
Here was my hand:

North
♠
♥
♦
♣

9854
AJ8
T65
754

Things did not work out as I expected. My partner 
opened 4♥ and after a Pass (maybe double 
would have been better), I Passed as well. 
Things were looking good because my AJx in 
Hearts guaranteed that we would get eight tricks, 
and just an additional ace plus a well-placed King 
would bring us up to making our contract. 

My LHO (East) was having nothing of this and 
bid 4♠ (with a 4 card suit, as I learned later!). 
Now my partner gave me a big surprise with 5♣. 
Wow! A 5-card club suit to go with her 8-card 
heart suit. I began to wonder if she was maybe a 
little short in spades and diamonds.  

Undeterred, my RHO bid 6♠! Hey everyone, what 
is going on here? I have 5 points, an Ace, and a 
flat hand.  

I now went into a trance. The opponents seem to 
have an easy 6♠ and we have no defense at all. 
I bid 7♥. The problem I faced was, am I pushing 
them to 7♠? LHO doubled and my partner 
Passed.  

It was the turn of my RHO to go in a trance. She 
eventually pulled the double and bid 7♠. All Pass!

We were lucky that the hearts split 1-1 and 
not 2-0. Partner led a heart to my ace and the 
contract went down one. 

This was the full hand:

Board 7, Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

9854
AJ8
T65
754

 

♠
♥
♦
♣

K7632
2
AQ872
A2

♠
♥
♦
♣

AQJT
Q
KJ943
QJ8

 ♠
♥
♦
♣

-
KT976543
-
KT963
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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.
•  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

 •  פרסים בסך 110,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

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

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

7.2015

 ≤ ± μ  ¨ ר ב מ ב ו נ ≥  ב ≤ ≠± ≤

≤± ה� הבינלאומי 
בים האדום¨ אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה
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