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דבר ועד העמותה אוגוסט 2018

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

"קרנבל פה, כמו בסאו פאולו" )סטטיק ובן-אל(

שלום חברים,

לברידג'  הישראלית  להתאגדות  ביותר  המבורכים  החודשים  תמיד(  )כמעט  הם  אוגוסט  עד  יוני  חודשי 
בהיבט הבין-לאומי ומספקים בדרך קבע קרנבל של תארים. בחודשי הקיץ מתקיימים אליפויות אירופה 
מקום שני  לנו השנה?  היה  אז מה  ובצרורות.  כלל, ההישגים מגיעים  ובדרך  ולבוגרים  ועולם לצעירים 
מדהים ומדלית כסף לנבחרת ישראל הפתוחה באליפות אירופה לנבחרות. הישג ענק שעם מעט מזל 
היה נגמר גם במדליית הזהב ומיהם הגיבורים שלנו? אילן ברקת – אסף לנגי, יוסי רול – אמיר לוין, אלון 
בירמן – דרור פדון והקפטן אודי פרידלנדר. בביטאון זה תוכלו לקרוא וליהנות מההישג בהרחבה - שאפו 

שאפו שאפו.

כמובן שעם האוכל בא התיאבון ואכן הצעירים שלנו הצטרפו לעשייה – תומר לוינשטיין ואביב זייטק, 
רק בני 16, זכו במקום השלישי ובמדליית הארד באליפות אירופה הפתוחה לזוגות עד גיל 21! העתיד כבר 

כאן...

אליפות העולם לנבחרות צעירות בסין תתקיים ממש אוטוטו, בחודש אוגוסט, ואנו מיוצגים שם על ידי 
שלוש נבחרות )עד 26, עד 21, עד 16(. נעקוב, נעודד ונחזיק אצבעות. מאמינים בכם.

ובינתיים בארץ... הסתיים לו הפסטיבל הבינלאומי ומיד התקיימה אליפות ישראל לנשים. ברכות לזוכות 
המאושרות – ניימן עירית וספקטור מיכל במקום הראשון, זייטמן מגי ובורק לואיזה במקום השני ורדלר 
חיה – שונק שושנה במקום השלישי. אני רוצה לברך גם את הזוג במקום הרביעי בראונשטיין יעל ואגוזי 

נילי שהיו קרובות כפסע למקום השלישי. 

בימים אלו מתקיימים משחקי גביע המדינה שבסיומם תיקבע הנציגה השניה של ההתאגדות לתחרות 
ליגת האלופות שתתקיים בישראל זו הפעם השניה. התחרות מאורגנת על ידי ההתאגדות ופסטיבל הים 
האדום בניצוחם של דוד ואלון בירמן. אנו מתגאים בכך שבחרו בנו לארח את התחרות היוקרתית פעם 
נוספת ומקווים שתיהנו מהמשחקים שישודרו גם ב-BBO וגם ישוחקו "בזמן אמת" באילת, במקביל 

לפסטיבל הברידג' בחודש נובמבר השנה.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי 

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.



עושים כבוד לברידג’ הישראליעושים כבוד לברידג’ הישראלי
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       ה' בתמוז תשע"ח 
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5210-1002-2018-005157 
 

לכבוד 
אוריה מאיר 

מנכ"ל התאגדות הברידג' בישראל 
 

שלום רב, 
 
 

הנדון: ברכה להתאגדות הברידג' הישראלית   
 

התאגדות הברידג' הישראלית, מזל טוב לרגל הסלאם הגדול שהשגתם בהתאגדות הברידג' האירופית!  

הברידג' הוא ענף ספורט משמעותי וחשוב בספורט הישראלי והתאגדות הברידג' הישראלית, על שחקניה 

המסורים והמקצועיים, מביאה כבוד רב למדינתנו.  

למרות נסיונות ומאמצים רבים להדיר את רגליה של ישראל מהזירה הבין- לאומית, גם בתחום הברידג', 

הצלחתן והצלחתם, חברות וחברי התאגדות הברידג' הישראלית, להגיע להישגים מרשימים ביותר, 

ביניהם זכייתה של הנבחרת הפתוחה של ישראל במקום השני והמכובד באליפות אירופה בברידג' 

ובחירתם של ארבעה מחברי ההתאגדות הברידג' הישראלית לתפקידי מפתח בהתאגדות האירופית.  

יש חשיבות גדולה לנוכחות של נציגי ישראל בהנהלת האיגודים הבין- לאומיים השונים, זו אחת הדרכים 

לחזק את מעמדו של הספורט הישראלי ושל ישראל בכלל בזירה הבין- לאומית הספורטיבית.  

מכאן אני מברך את יאן קמרס, שנבחר להיות נשיא הEBL, את אוריה מאיר, המשמשת כחברת ועדת 

 .EBLואת גלעד אופיר, ואיתן לוי שנבחרו לשמש כחברי הנהלה ב EBLהשיווק ב

ייצוגה של מדינת ישראל על ידי מספר רב כל כך של נציגים בהתאגדות הברידג' האירופית היא הישג חסר 

תקדים. 

 
אני סמוך ובטוח שתמשיכו לייצג את מדינת ישראל בכבוד.  

 
עלו והצליחו!  

 
      בברכה, 

 
 

 
יוסי שרעבי 

המנהל הכללי 
 

העתק: 
חה"כ (תא"ל במיל') מירי רגב, שרת התרבות והספורט

עושים כבוד לברידג’ הישראליעושים כבוד לברידג’ הישראלי
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 2018יוני  19        לכבוד
 גלעד אופירמר 
 יו"ר

 התאגדות הברידג' הישראלית
 

 חמות ברכותהנדון: 
 

 התרגשנו ושמחנו לשמוע את הבשורות הנהדרות על בחירתם של
מחברי ההתאגדות הישראלית לתפקידים שונים ומשמעותיים  4

 .(EBLבהתאחדות הברידג' האירופאית )
 

לשמש כבעלי )ועוד בכמות כזו( בחירתם של נציגים ישראליים 
האמון והכבוד הן תפקידים בהתאחדויות בינלאומיות, מעידה על 

בקרב החברים בחו"ל והן על  תלהם זוכה ההתאגדות הישראלי
  ההערכה, באופן אישי, לכל חבר וחברה שנבחרו. 

 
אני משוכנע שכל הנבחרים הישראלים ימלאו תפקידם בצורה 

, אשר תכבד את הענף בישראל ה ביותרהמכובדת, המקצועית והראוי
 ואותם באופן אישי וכמובן יביאו כבוד רב למדינתנו. 

 
דובר בהישג גדול, שמאפשר להתאגדות הישראלית להיות שמאין ספק 
 ובעלת השפעה על התקדמות הענף והתפתחותו בארץ ובעולם. יותר מעורבת

 
גרים( ישראל הפתוחה )בובהזדמנות זו, הרשו לי לברך את נבחרת 

אשר הוסיפה עוד הישג לארון המדליות המפואר של הברידג' 
כתה במדליית כסף באליפות אירופה הישראלי וזאת לאחר שז

 . שהתקיימה באוסטנד
 י לאלופים. יאנא העבירו ברכות

 
 וברכותיי לכל הנבחרים:כמובן, אודה שתעבירו את איחוליי 

חברת ועדת כגב' אוריה מאיר ,  EBL-ה נשיאשנבחר למר יאן קמרס 
בהתאחדות  חברי הנהלהכ לך שנבחרתםאיתן לוי וכמובן ל ,השיווק

 .האירופאית
 
  הרבה בהצלחה!גאים בכם .  

 בברכת הספורט,
 
 

 אריק קפלן
 מנכ"ל נשיא

עושים כבוד לברידג’ הישראליעושים כבוד לברידג’ הישראלי
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לנבחרות:  אירופה  אליפות  מתקיימת  לשנתיים  אחת 
פתוחה, נשים וסניורים, המהווה גם שלב מוקדם לאליפות 
העולם )6 הראשונות בכל קטגוריה מעפילות לשלב הבא(. 
השנה התקיימה התחרות באוסטנד )בלגיה( בתחילת יוני 
וישראל שיגרה כמו תמיד שלוש נבחרות עם תקוות לזכות 

במדליה או לפחות להעפיל לאליפות העולם.

לפני שנתיים בבודפשט הצטיינו נבחרות הנשים )העפלה 
)שזכתה  הסניורים  נבחרת  וביחוד   )Venice Cup-ל
הנבחרת  של  תורה  זה  היה  הפעם  אירופה(.  באליפות 
חסר  מהרכב  סבלה  הנשים  נבחרת  בעוד  הפתוחה, 
ונבחרת הסניורים לא השכילה לשחזר את כושרה הטוב 

מהאליפות הקודמת.

הנבחרת הפתוחה שלנו בהרכב דרור פדון-אלון בירמן, 
אסף לנגי-אילן ברקת, יוסי רול-אמיר לוין, קפטן: אודי 
פרידלנדר לא נמנתה בתחילת התחרות עם המועמדות 
הסיבובים  למן  מעולה  כושר  הפגינה  אבל  לבכורה, 

הראשונים. נתחיל במפגש מול דנמרק בסיבוב השלישי:

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q76
K
A652
A9832

 

♠
♥
♦
♣

JT
Q942
QT97
QJT

♠
♥
♦
♣

K853
J87653
3
K7

 ♠
♥
♦
♣

A942
AT
KJ84
654

 

West North East South
קונוב ברקת אסקגארד לנגי

Pass 1♦
Pass 2♦* Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

* 10+ נקודות, התאמה ב-♦ ללא רביעיות במייג’ור

מהלך  לאחר   3NT המתבקש  לחוזה  הגיעו  לנגי-ברקת 
הכרזה פשוט שבו הראו התאמה בדיאמונד. מערב ידע 
בחר  הוא  ביותר.  הטובה  בסדרתו  להוביל  כדאי  שלא 
וכעת  עיכב,  לנגי   .♣Q-ב בטוחה  אך  נחותה  בהובלה 
קצר  מבט  אבל  החוזה,  את  מוכר  היה  בקלאב  המשך 
צריך  שהוא  להבין  כדי  הדני  את  למגן  הספיק  בדומם 
להחליף להארט. הכרוז הספיק לפתח 3 לקיחות בקלאב 
שהתווספו ל-5 לקיחות בטוחות בסדרות האחרות, אבל 
 3NT-1 התוצאה  תשיעית.  לקיחה  לפתח  הספיק  לא 

נראתה נורמלית.

West North East South
פדון בילדה בירמן בלקסט

Pass 1♣*
Pass 2♣** Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

* ראה הסבר ** טבעי ומחייב

בשנים האחרונות ניכר בברידג' העולמי שינוי גישה בנוגע 
הסטנדרטי  הרעיון  המינור:  בסדרות  הפתיחה  להכרזות 
של Better Minor מאבד גובה – יותר ויותר זוגות בכירים 
מעדיפים לפתוח ♣1 עם כל יד מאוזנת בטווחים 12-14 או 
18-19 שאין בה חמישייה במייג’ור ושומרים את הכרזת 

הפתיחה ♦1 לידיים בלתי מאוזנות בלבד. 

מובן מאליו כי צמצום האפשרויות בפתיחה ♦1 מקל על 
המשך ההכרזה לאחר פתיחה זו, בעוד ריבוי האפשרויות 
טרנספר  בהכרזות  שימוש  ידי  על  נפתר   1♣ בפתיחה 

למייג’ור בגובה 1. 

נבחרת ישראל הפתוחה 
סגנית אלופת אירופה!  

רם סופר
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בסדרות  התאמה  מציאת  על  מקשה  זו  שיטה  אמנם 
מאוד  נדירים  במיינור  מלאים  משחקים  אבל  המיינור, 
במידה  מאוזנות.  נקודות   12-14 עם  פותחים  כשאנו 
שהפותח נהיה כרוז בחוזה במייג’ור או ללא שליט, הכרזת 
מידע  להגנה  מנדבת  אינה   1♣ המעורפלת  הפתיחה 
באיזו סדרת מיינור כדאי להוביל. במקרה שלנו דרום לא 
חשף את הרביעייה בדיאמונד, ומבחינתו של דרור פדון 
הטובה  ברביעייה  להוביל  לא  סיבה  הייתה  לא  )מערב( 
שלו בדיאמונד. הובלה זו העניקה לקיחה זולה לכרוז וגם 
איבדה טמפו, ודרום ביצע 3NT באמצעות פיתוח סדרת 

הקלאב. IMP 10 לדנמרק.

יד זו הקנתה יתרון מוקדם לדנמרק, אך ישראל השיבה 
מלחמה עם רצף של IMP 29 ללא מענה.

Board 13. Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K732
A32
Q82
QJ8

 

♠
♥
♦
♣

JT6
KT86
AK6
A43

♠
♥
♦
♣

A95
J54
74
T9762

 ♠
♥
♦
♣

Q84
Q97
JT953
K5

 

West North East South
קונוב ברקת אסקגארד לנגי

1♣ Pass 1♠
Pass 1NT All Pass

West North East South
פדון בילדה בירמן בלקסט

Pass Pass Pass
1NT Pass Pass Pass

20-20 בין הזוגות, ונשאלת השאלה  הנקודות מחולקות 
לכאורה   .1NT נגד  להתגונן  או   1NT לשחק  עדיף:  מה 
לא  אבל  הפתיחה,  הובלת  לזכות  הודות  יתרון  להגנה 
תמיד המוביל ימצא הובלה יעילה. במקרה שלנו, השחקן 
נקודות   12 עם  פתיחה  מהכרזת  נמנע  בצפון  הדני 
 1NT בחוזה  שיחקה  וישראל   ,4-3-3-3 וחלוקה  גרועות 
בשני השולחנות. בניתוח דומם כפול שני החוזים ניתנים 
את  למצוא  להגנה  מאוד  קשה  במציאות  אך  להכשלה, 

הדרך.

ברקת  אילן  של  החוזה  נגד  טבעי  בקלאב  הוביל  מזרח 
בצפון. מערב זכה ב-A♣ וחזר מן הסתם בסדרת שותפו 
– טעות! רק החלפה לספייד הייתה מכשילה את החוזה. 
ולאחר  בדומם,  הדיאמונד  סדרת  את  פיתח  ברקת 
שום  הייתה  לא  השנייה  בפעם  בדיאמונד  מערב  זכיית 
אפשרות למנוע מ-Q♥ או Q♠ לזכות בלקיחה )גם מעבר 
 ,♥A לדיאמונדים שהוגבהו וגם לקיחה שביעית ביחד עם

שלושה דיאמונדים ושני קלאבים(.

בשולחן השני צפון היה צריך למצוא הובלה בלתי סבירה 
ב-♦ כדי להכשיל 1NT, אך הוא בחר להתחיל ב-♠ נמוך 
כפי שכולנו היינו עושים. דרום זכה ב-Q♠ וחזר בסדרה 
לכרוז  הוגבהו  כעת  לדיאמונד(.  להחליף  מדי  )מאוחר 
שתי לקיחות בספייד. דרור פדון ניגש מיד לפיתוח סדרת 
ההארט )ללא עקיפה נגד Q( והשלים 7 לקיחות – שתיים 
בספייד, שתיים בהארט, שתיים בדיאמונד ואחת בקלאב.  
ביצוע 1NT בשני השולחנות הקנה לישראל IMP 5 בדרך 

לניצחון 18:35.

את  ישראל  פגשה  של התחרות  היום השלישי  בתחילת 
נבחרת שוודיה בסיבוב השמיני. לאחר 7 חלוקות הובילה 

שוודיה 3:4, ואז...

Board 24. Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T96
765
A96
J652

 

♠
♥
♦
♣

Q754
AK
KJT85
QT

♠
♥
♦
♣

32
J842
Q732
984

 ♠
♥
♦
♣

AKJ8
QT93
4
AK73

 

West North East South
פדון אופמרק בירמן ניסטרום

1NT Pass Pass Dbl
Pass Pass RDbl Pass

2♦ Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

שכיום  הסיבות  אחת  את  מדגים  זה  הכרזה  מהלך 
נגד  מעניש  בכפל  להשתמש  אוהבים  אינם  רבים  מומחים 
ואז  ל-♦2,  בורחים  מזרח-מערב   .1NT פתיחה  הכרזת 
ניסטרום התכוון  מהי משמעותו של כפל מצד צפון-דרום? 

   ,03-5465582 03-6058355
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ל-Takeout Double, אך שותפו פעל לפי ההיגיון שלאחר 
כפל מעניש, כל כפל מאוחר יותר על ניסיון בריחה גם הוא 
היה  לא  שנים  כבר  ביחד  המשחק  השוודי  הזוג  מעניש. 
מתואם, ודרור פדון מצא את עצמו כרוז ב-♦2 מוכפל. על 
מנת לבצע את החוזה עליו לחתוך שני ספיידים בדומם. 
לו הייתה לצפון כניסה נוספת פרט ל-A♦ היה ניתן למנוע 
הוביל  צפון  אין להגנה מה לעשות.   זאת, אך במציאות 
המשיך  דרום  ספייד.  להגנה  ומסר  זכה  הכרוז  בהארט. 
 ♠Q-והמשיך ב ♥K ב-4♦ שבו זכה הכרוז. דרור פדון גבה
)חשוב כעת לא למסור את היד לצפון(. ניסטרום )דרום( 
 ,♣3 ושיחק  בקלאב  שותפו  ליד  להגיע  יחיד  סיכוי  ראה 
אבל הכרוז לא התבלבל ושם Q♣ שזכה בלקיחה. ניסיונו 
הנועז של דרום להכשיל את החוזה עלה בלקיחה עודפת: 

280+ לישראל. בשולחן השני:

West North East South
אולה רימשטדט לוין מיקאל רימשטדט רול

1NT Pass Pass 2♣*
2♦ Pass Pass Dbl

Pass 2♥ 3♦ All Pass

יוסי רול התערב ב-♣2 שהראה לפחות שתי רביעיות במייג’ור, 
כך שהכפל שלו בסיבוב הבא היה בבירור Takeout. אמיר 
לוין התחרה ל-♥2 ודחף את השוודים ל-♦3. בהמשך גבה 
הזוג הישראלי חמש לקיחות מלמעלה והכשיל את החוזה 

.IMP 8 פעם אחת. עוד 50+ לישראל עם רווח של

Board 27. Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

97
AJ86
K43
K963

 

♠
♥
♦
♣

A85
K4
AT62
AQJ4

♠
♥
♦
♣

KQJ42
Q97532
J9
-

 ♠
♥
♦
♣

T63
T
Q875
T8752

 

West North East South
פדון אופמרק בירמן ניסטרום

Pass
1♣ Pass 1♦ Pass
2♦ Pass 3♥ Pass

3NT Pass 4♠ All Pass

♦1 היה טרנספר להארט. המשך ההכרזה התבסס כנראה 
על הסכמים מיוחדים של הזוג. אלון בירמן )מזרח( ידע כי 
בהארט  קלפים   2 עם  מאוזנות  נקודות   18-19 לשותפו 
ובחר בחוזה ♠4 למרות הפיתוי לסלם – שיקול דעת נבון 

לאור איכותה הירודה של סדרתו הארוכה ביותר.

הזוג הישראלי ביצע 11 לקיחות עם תוצאה של 450+.

West North East South
אולה רימשטדט לוין מיקאל רימשטדט רול

Pass
2♦ Pass 3NT Pass
4♦ Pass 4♠ Pass

4NT Pass 5♣ Pass
5♦ Pass 6♠ All Pass

בהכרזות  להשתמש  מרבה  הצעיר  השוודי  הזוג 
מלאכותיות. ♦2 ממערב הראה 18-19 נקודות מאוזנות, 
ו-3NT ממזרח הראה לפחות 5-5 בסדרות המייג’ור. ♦4 
הראה העדפה לספייד, וכעת מזרח היה יכול לבחור בין 
הכרזת טרנספר ♥4 עם סגירה ל-♠4 או הכרזה טבעית 
באפשרות  בחר  הוא  לסלם!  הזמנה  המהווה   4♠ של 
השנייה. מערב העריך כי ידו טובה והתקדם הלאה. ♦5 

הייתה שאלה על ה-Q בסדרת בשליט.

לאחר  מיד  נכשל  החוזה  השוודים  האחים  של  לצערם 
חולשת  לנוכח  אבל  וחיתוך,   ♥T בסינגלטון  הובלה 
ההארטים של הכרוז כל הובלה שהיא מצד דרום הייתה 
מכשילה את החוזה. IMP 11 לישראל, ובבורד הבא שוב 

היו השוודים נועזים מדי בהכרזות הסלם:

Board 28. Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AQJ2
A4
AQ9852
A

 

♠
♥
♦
♣

6
983
KT76
98654

♠
♥
♦
♣

T5
K652
3
KQJ732

 ♠
♥
♦
♣

K98743
QJT7
J4
T
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West North East South
פדון אופמרק בירמן ניסטרום

Pass 1♣ 3♣ 3♥
5♣ 7♠ All Pass

♣1 היה חזק )16+( ו-♥3 היה טרנספר לספייד.

צפון החליט שתמיכה חזקה בספייד עם כל האסים ומקור 
ללקיחות בדיאמונד יספיקו לכל 13 הלקיחות ו”ירה” מיד 
סלם גדול! כשנפרש הדומם הוא גילה שני מלכים חסרים. 
אופמרק זכה בהובלה עם A♣, הוציא שני סיבובי שליטים 
לו  הגורלי:  כעת הרגע   .A-ו  K ידי  על  J♦ שכוסה  והריץ 
היה עובר שוב לדומם בספייד ועוקף אל 8♦, היה מבצע 
לעקיפה.  אינדיקציה  שום  הייתה  לא  אבל  החוזה,  את 
בסדרה.   3-2 לחלוקה  בתקווה   ♦Q להוריד החליט  צפון 
ברגע שזה לא קרה לא היו לו מספיק השלכות הארטים 
בעקיפה  תלוי  היה  החוזה  וגורל  הדיאמונד,  סדרת  על 
בהארט שנכשלה. תוצאה אכזרית לשוודיה, אבל זה לא 
בשולחן  בו.  להיות  רוצים  היינו  שבאמת  גדול  סלם  היה 
השני רול-לוין הסתפקו ב-♠6 עם רווח גדול מאוד לישראל 
שהובילה בנקודה זו 4:40. בסופו של דבר השוודים צימקו 
איטליה,  את  ישראל  פגשה  העשירי  בסיבוב  ל-23:41. 
מאריות הברידג’ של אירופה. באליפות זו האיטלקים חזרו 
 ,Lavazza להופיע בהרכב חזק שכלל את חברי קבוצת

אבל הישראלים לא נרתעו.

Board 19. Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

-
J96542
QT943
A7

 

♠
♥
♦
♣

KQJT97
K
87
T985

♠
♥
♦
♣

83
AQT73
AK65
Q2

 ♠
♥
♦
♣

A6542
8
J2
KJ643

 

West North East South
פדון דובואה בירמן דונטי

Pass
2♠ Pass 4♠ Pass

Pass 4NT Pass 5♣
Dbl RDbl Pass 5♦

Pass Pass Dbl All Pass

ופשוט.  טבעי  הכרזה  במהלך  ל-♠4  הגיעו  פדון-בירמן 
ג’ורג’יו דובואה החליט להמר על הקרבה ומצא יד מאוד 
לא מתאימה אצל שותפו. האיטלקים נאלצו לשחק חוזה 
ואין פלא  5 בהתאמה של שבעה קלפים,  מוכפל בגובה 
שזה עלה להם יותר ממשחק מלא מבוצע )800-(. גרוע 
בכל  לא  כי  )אם   4♠ נכונה אפשר להכשיל  מכך, בהגנה 

השולחנות צפון-דרום הצליחו לעשות זאת(.

West North East South
מדאלה לוין ביאנקדי רול

2♠
Pass Pass 3♥ All Pass

בשולחן השני דרכם של מזרח-מערב לחוזה ♠4 הייתה 
דו-סדרתית  )יד   2♠ זה שפתח  היה  מכיוון שדרום  קשה 
במיינור(.  רביעייה  לפחות   + בספייד  חמישייה  חלשה 
לברוח  לנסות  ולא   Pass לקרוא  יפה  החליט  לוין  אמיר 
למיינור דרך ♣3. מזרח הכריז ♥3 טבעי ומערב החליט 
בצער רב להישאר בחוזה ♥3. פרט ל-K♥ הבודד, הדומם 
הייתה  לא   6-1 השליטים  חלוקת  וגם  ערך,  חסר  היה 
משמחת לכרוז. ביאנקדי סיים עם 7 לקיחות, עוד 200+ 

ו-IMP 14 לישראל.

אגב, במפגש אחר שבו דרום פתח גם-כן ♠2 דו-סדרתי 
)הכרז את המיינור שלך(, מזרח  וצפון בחר להשיב ♣3 
התערב ♥3 וכעת בויה ברוגלנד )נורווגיה( שישב במערב 
הכריז ♠4 למרות הכרזת הפתיחה של דרום, ואף ביצע 

את החוזה.

Board 20. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

-
Q7
AJT953
AJ843

 

♠
♥
♦
♣

AQ986
A853
K6
K2

♠
♥
♦
♣

KT753
KJ2
8742
7

 ♠
♥
♦
♣

J42
T964
Q
QT965

 

West North East South
פדון דובואה בירמן דונטי

1♠ 2NT 4♠ 5♣
Pass Pass Pass
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 16( ביותר  החזקה  היד  למערב  משעשעת.  חלוקה 
נקודות(. צפון התערב 2NT )מיינורים( ולדרום היה נדמה 
חזה  )מערב(  פדון  דרור  זאת,  עם  ל-♣5.  מקריב  שהוא 
בסדרות  שלו  המלכים  שני  של  המר  גורלם  את  מראש 
המיינור ולא הכפיל. אלון בירמן קיווה לתוצאה חיובית ולא 
הקריב ל-♠5. הובלת מערב ב-A♠ נחתכה, וכעבור שתי 
לקיחות נחתך גם ה-K♦ שלו. בהמשך K♣ נעקף והופל. 
כעת דרום השליך את כל ההארטים שלו על הדיאמונדים 
13 לקיחות – תוצאה שמערב ודאי  של הדומם והשלים 

לא ציפה לה כשהרים את הקלפים שלו.

West North East South
מדאלה לוין ביאנקדי רול

1♠ 2NT 4♠ 5♣
Dbl Pass Pass Pass

היד של מדאלה הייתה קלה מדי על ההדק – כפל מעניש 
מתבקש לכאורה עלה לו ביוקר רב, ביחוד לאחר שהוביל 
לקיחות  שתי  לצפון-דרום  היו  כאן  גם   .♠A-ב הוא  גם 
נקודות   200 הייתה שווה  עודפות, אלא שכל אחת מהן 
ולא 20 כמו בשולחן השני. החשבון הסתכם ב- 1150+ 

.IMP 11 לישראל, עוד רווח של

Board 27. Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

6
765
AKT953
A52

 

♠
♥
♦
♣

AK9743
K43
Q42
6

♠
♥
♦
♣

QJT8
T8
6
J98743

 ♠
♥
♦
♣

52
AQJ92
J87
KQT

 

West North East South
פדון דובואה בירמן דונטי

1♥
1♠ 2♣* 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

* טרנספר ל-♦

הכרזת ההפרעה היפה של אלון בירמן הלחיצה את צפון 
שהיה צריך לקבל החלטה קשה בין כפל ל-♥5 )או אולי 
4NT – בחירה בין הסדרות האדומות?!(. בסופו של דבר 

הוא הכפיל, אך גם את החוזה הזה לא היה ניתן להכשיל.

לכרוז 7 לקיחות גבוהות לאחר שימצא A♥ בדרום, והוא 
בשני  התחילה  ההגנה  בדומם.  חיתוכים  לשלושה  זקוק 
הכרוז  שליט.  הוביל  )דרום(  דונטי  וכעת  אדומים,  אסים 
דרור פדון מצא את המענה הנכון והוביל בלקיחה הרביעית 
קלאב בתקווה שסדרה זו מחולקת 3-3. דונטי, שידע את 
החלוקה, הבין שאם ימשיך בשליט, הכרוז ימשיך בחיתוך 
לשחק  החליט  הוא  הסדרה.  את  יגביה  ולבסוף  קלאב 
צולב  בחיתוך  להמשיך  פדון  התקשה  לא  כעת  אך   ,♥Q
ולהשלים 10 לקיחות, כשהוא מושך את השליט האחרון 

)הנמוך( של צפון-דרום רק בלקיחה האחרונה. 

West North East South
מדאלה לוין ביאנקדי רול

1NT*
2♦** 3♣*** Pass 3♦
Pass Pass Pass

* 12-14 ** שישייה ב-♥ או ב-♠ *** טרנספר ל-♦

בשולחן השני הייתה שיטתם של האיטלקים בעוכריהם. 
 ,1NT מערב התערב ב-♦2 )מולטי( על פתיחה חלשה של
ולאחר ♣3 מצפון מזרח לא ידע מהי סדרתו של מערב ולא 
היה יכול לתמוך. גם מערב לא ידע על תמיכת שותפו ולא 

המשיך להכריז.

אמיר לוין הסתפק בחוזה צנוע של ♦3 ולא המשיך להכריז. 
בדיעבד זו הייתה החלטה מוצלחת לאחר שהדיאמונדים 
בתחלקו 3-1 והעקיפה בהארט לא ישבה. יוסי רול ביצע 
ל-590  שהצטרפו  לישראל  נקודות   130 לקיחות.   10
מהשולחן השני עם רווח כולל של IMP 12 בדרך לניצחון 

מרשים 21:44 על אחת הקבוצות החזקות בתחרות.

מפגש מעניין התנהל בסיבוב ה-17 בין ישראל לאנגליה. 
בחרתי ממנו שתי ידיים שבהן כל קבוצה הצטיינה בתורה 

בהגנה.
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Board 5. Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K95
J76
QT654
95

 

♠
♥
♦
♣

T643
K98532
-
T72

♠
♥
♦
♣

AJ2
-
AKJ3
KQJ863

 ♠
♥
♦
♣

Q87
AQT4
9872
A4

 

West North East South
בקשי ברקת מלינובסקי לנגי

Pass 1♣ Dbl
1♦* 2♦ 3♣ 3♦
3♥ Pass 3NT Pass
5♣ Pass Pass Pass

* טרנספר להארט

מערב היה פעיל מאוד עם שלוש הנקודות שלו. על ההכרזה 
הראשונה )♦1 = טרנספר להארט( קשה להתלונן – הרי 
שיטת הטרנספר נועדה כדי שיהיה אפשר להשתמש בה 
עם ידיים חזקןות וחלשות כאחד. לאחר מכן הוא “התנדב” 
3NT ל-♣5 )החלטה לא  להתחרות ל-♥3, ולבסוף תיקן 

מוצלחת(.

המסקנות  את  הסיק  בהובלה  שהיה  )דרום(  לנגי  אסף 
 3NT המתקן  שחקן  מערב.  של  מהתנהלותו  הנכונות 
 ♣A-ב הוביל  אסף  חיתוכים.  על  בהכרח  מסתמך  ל-♣5 
והמשיך ב-♣ והשאיר רק שליט אחד בדומם. כעת כבר 
לא הייתה דרך להגיע ל-11 לקיחות בלי סיוע של ההגנה. 
עבור הכרוז את העקיפה  לבצע  לא  דאג  הזוג הישראלי 
בדיאמונד, והחוזה נכשל. חשוב לציין כי כל הובלה אחרת 
ההובלה  בסדרת  לקיחה  מוכרת  הייתה  לשליט  פרט 

ומאפשרת לכרוז לבצע ♣5 ללא קושי. 

בשולחן השני ביצע יוסי רול )מזרח( חוזה צנוע של ♣3 עם 
לקיחה עודפת – IMP 5 לישראל.

Board 16. Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J2
32
753
QT8643

 

♠
♥
♦
♣

AKT873
K6
A98
95

♠
♥
♦
♣

Q
QJ9875
T2
AKJ2

 ♠
♥
♦
♣

9654
AT4
KQJ64
7

 

West North East South
לוין פורסטר רול רובסון

1♠ Pass 2♥ 3♦
3♠ 4♣ 4♠ All Pass

האנגלי  הזוג  של  ביותר  אגרסיביות  התערבות  הכרזות 
הקשו על לוין-רול להגיע לחוזה הנכון ♥4 שאין להכשילו. 
בסיבוב השני מערב נאלץ להראות שישייה בספייד בגובה 
נותר  לא  כבר   4♣ צפון  של  הכרזתו החצופה  ולאחר   ,3

מרחב הכרזה להראות תמונה דאבלטון בהארט.

יש לציין כי האנגלים היו עלולים לשלם מחיר כבד במקרה 
של כפל מעניש, אך רוב הזוגות חוששים לוותר על הכרזת 
יריבים הנמצאים  ולהכפיל  טובות  ידיים  עם  משחק מלא 

במצב לא פגיע נגד פגיע.

אנגליה קצרה את פירות ההתערבות כבר בקלף ההובלה 
נגד ♠4 – דיאמונד. במבט ראשון מצבו של הכרוז נראה 
טוב, אך הגנה מדויקת תכשילו. ההגנה האנגלית הייתה 
מושלמת: רובסון זכה בלקיחה הראשונה עם J♦ והמשיך 
ב-K♦ שנלקח עם ה-A. כעת ביצע אמיר לוין מהלך יפה 
את  לוקח  היה  בדרום  ממוצע  מגן   .Q-ה אל  נמוך   ♥  –
כניסה  יצירת   – מטרתו  את  משיג  היה  הכרוז  ואז   A-ה
 ♥A את  עיכב  רובסון  אבל  שליטים,  משיכת  לצורך  ליד 
וזכה בו רק בסיבוב השני. כעת שוחק הסינגלטון בקלאב 
לתוך המזלג בדומם, והכרוז נותר חסר אונים. לוין ניסה 
להשליך את המפסיד בדיאמונד על הארט שהוגבה, אבל 

צפון חתך ומיד נתן לשותפו חיתוך קלאב.

לדעתי זו הייתה אחת ההגנות היפות באליפות אירופה. 
 IMP 12 נבחרת אנגליה הייתה בהחלט ראויה לרווח של
הוכרז  השני  בשולחן  כאשר  המפגש  של  האחרון  בלוח 
 26:42 הייתה  המפגש  של  הסופית  תוצאתו   .4♥ ובוצע 

לטובת אנגליה.
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הניצחונות:  למסלול  מהרה  עד  חזרה  ישראל  נבחרת 
להלן סיקור של ידיים טובות מתוך הניצחונות 11:37 על 
החזקה  נורווגיה  על   15:45 ו-  ה-20  בסיבוב  אוסטריה 

בסיבוב 23.

Board 21. Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T8
T962
K864
AQ9

 

♠
♥
♦
♣

KJ76
5
QT75
6542

♠
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♦
♣

AQ54
K87
32
KT87

 ♠
♥
♦
♣

932
AQJ43
AJ9
J3

 

West North East South
לוין סימון רול ק. טרנאו

Pass 1NT* All Pass
* 12-14

נגד  להגנה  יותר  מתאימה  המאוזנת  שידו  החליט  דרום 
1NT, ואולי שיטתו לא אפשרה לו להתערב עם 13 נקודות 
וחמישייה בהארט. זהו בדיוק היתרון הטקטי של פתיחת 
1NT עם 12-14 נקודות: לגרום ליריבים לא להתערב עם 

פתיחה ולהחמיץ משחקים מלאים פגיעים.

דרום הוביל ב-Q♥. הכרוז יוסי רול זכה ב-K♥ משך ארבע 
ולבסוף זכה גם ב-K♣ בלקיחה ה-13.  לקיחות בספייד, 

50+ לאוסטריה.

West North East South
פ. טרנאו ברקת בידר לנגי

Pass 1♠* 2♥
3♠ 4♣ Pass 4♥

Pass Pass Pass

Canape 4 עם-card major שיטת *

שעדיין  בעולם  היחידה  הנבחרת  כמעט  היא  אוסטריה 
משתמשת בשיטת ה- Blue Club המתבססת על פתיחות 
לפני  רביעייה  )הכרזת   Canape ועל  רביעיות  עם   1♥/1♠
הכרזת סדרה ארוכה יותר(. אסף לנגי )דרום( נאלץ “למתוח” 
את היד במקצת כדי להכריז אוברקול בגובה 2. כעת תמיכת 
למשחק  הישראלי  הזוג  את  דחפה  ל-♠3  בקפיצה  מערב 

מלא שככל הנראה לא היה מגיע אליו ללא פעילות היריבים 
בהכרזה. אילן ברקת )צפון( הכריז ♣4 כדי לבקש משותפו 

הובלה בקלאב במידה שהיריבים יקריבו ל-♠4.

נקודות  ללא  מאוד  כמוצלח  התברר  המתוח  החוזה 
מבוזבזות בספייד. ההגנה התחילה בשתי לקיחות בספייד. 
לאחר מכן מערב הוביל קלאב ומזרח זכה ב-K♣, אך זו 
הייתה הלקיחה האחרונה של הזוג האוסטרי. הכרוז חתך 
ספייד אחד בדומם, ביצע בהצלחה עקיפה חוזרת בסדרת 
השליט נגד הפותח ולבסוף השליך מפסיד בדיאמונד על 

.IMP 11 620+ לישראל עם רווח של .♣AQ

Board 11. Dealer South, Vul None
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♦
♣

Q5
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♠
♥
♦
♣

KT974
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-
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3
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KJ9542

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
AJ952
T8
QT6

 

West North East South
ברוגלנד ברקת לינדקוויסט לנגי

1♥
2♥* 3♥ 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

* חמישייה ב-♠ + חמישייה במיינור

נורווגיה הגיע למשחק מלא ♠4 לאחר  הזוג המוביל של 
בחר  מזרח  מערב.  של   Michaels Cuebid הכרזת 
בהכרזה “חופשית” של ♠3 ומערב העלה ל-♠4 מכיוון שידו 
מעל המינימום הנדרש ושותפו היה מוכן לשחק בגובה 3.

אסף לנגי )דרום( שהיה בהובלה הסיק כי “הערך המוסף” 
סדרת  הוא  מלא  למשחק  להוסיף  מערב  את  ששכנע 
דיאמונד טובה. ומצא הובלה כמעט יחידה המכשילה את 
החוזה – 6♣. ההובלה בקלאב מקצרת את השליטים של 
הכרוז החל מהלקיחה הראשונה ובסופו של דבר תמנע 
ממנו ליהנות מסדרת הדיאמונד. שימו לב כי לאור תמיכת 
ולכן  זו,  בסדרה  קצר  להיות  אמור  מזרח  בהארט,  צפון 
ולא  הקצרה  ביד  לחתוך  לכרוז  תאפשר  בהארט  הובלה 

תזיק לו.
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 K-ל דיאמונד  הכרוז( חתך, שיחק   – )מזרח  לינדקוויסט 
בידו והוביל הארט לעבר ה-K. לנגי עלה ב-A♥ והמשיך 
ב-T♣. הכרוז חתך שוב, עבר לידו בדיאמונד והוביל ספייד 

לעבר היד. זה היה מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

Q5
Q76
5
A8

 

♠
♥
♦
♣

KT9
KT
AQ9
-

♠
♥
♦
♣

832
-
6
KJ92

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
J952
-
Q

 

בלקיחה השישית מזרח הוביל 3♠. חוסר סבלנות בהגנה 
היה מוביל לאבדן שליטה ולביצוע החוזה אילו דרום היה 
זכה  נכון 6♠. הכרוז  משחק A♠ בטרם עת. אסף שיחק 
הארט.  והשליך  לחתוך  סירב  אסף   .♦A והוביל   ♠K-ב
הכרוז  יחתוך.  צפון  כי  טעם  חסר  כעת  היה  ב-♦  המשך 
 ♠8 הוביל  כעת   .♠2 עם  בידו  וחתך  T♥ מהדומם  הוביל 
המצב  את  קרא  לנגי  אסף  להגנה.  האחרון  המבחן   –
 Q-ולבלוע” את ה“  ♠A-ב לקפוץ  הזמן  הגיע  כעת  מצוין. 
ובכך סיים את משיכת   ♠J-של השותף. דרום המשיך ב
המפילה.  הלקיחה  היה   ♣A כעת  הכרוז.  של  השליטים 
הגנה נפלאה של הזוג הישראלי, ובעיקר של דרום )אסף 
לנגי( שהיה צריך לקבל את כל ההחלטות. בשולחן השני, 
שישב  הנורווגי  המגן  הוביל  דומה,  הכרזה  מהלך  לאחר 
אינה  ההגנה  שלאחריו  גורלי  טמפו  אבדן   –  ♥A בדרום 
יכולה להתאושש. יוסי רול )מזרח( ביצע את החוזה עם 

.IMP 10 רווח של

נבחרתה  מול  ישראל  התמודדה  האחרון  הלפני  בסיבוב 
החזקה של הולנד.

Board 20. Dealer West, Vul All 

 ♠
♥
♦
♣

A953
AKJ53
KQ6
K

 

♠
♥
♦
♣

KJ4
Q982
AJ97
43

♠
♥
♦
♣

QT72
4
T8
QJ9865

 ♠
♥
♦
♣

86
T76
5432
AT72

 

West North East South
דה וויס בירמן מולר פדון

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

להכריז  העדיף  דרום   Takeout Double-ל בתשובה 
סדרה בת שלושה קלפים )הארט( בגובה 1 מאשר לעלות 
ל-♣2. בהמשך הוא ניסה כמובן להתחמק מחוזה בהארט, 
אבל צפון עם “תמיכה” בת 5 קלפים ו-20 נקודות גבוהות 

סגר ל-♥4.

משם  והוביל  בדומם  בקלאב  בהובלה  זכה  פדון  דרור 
הכרוז  בסדרה.  והמשיך  זכה  מערב  נמוך.  ספייד  מיד 
 ♣A ומיד חתך ספייד בידו. כעת השליך ♦ על ♠A-זכה ב
והמשיך בסדר הנכון: ♥ אל ה-A כדי לטפל מיד בספייד 
הרביעי בדומם שנחתך עם T♥. חיתוך מעל עם Q♥ לא 
היה מועיל להגנה, ומערב החליט להשליך ♦. כעת חתך 
הכרוז ♣ על מנת להתקצר בשליטים ולהכין את המשחק 

הסופי, בעוד מערב משליך שוב ♦.

אלה היו חמשת הקלפים האחרונים:

 ♠
♥
♦
♣

-
KJ5
KQ
-

 

♠
♥
♦
♣

-
Q98
AJ
-

♠
♥
♦
♣

-
-
T8
QJ9

 ♠
♥
♦
♣

-
-
5432
T

 

צפון הוביל Q♦. מערב זכה ב-A♦ וחזר בדיאמונד. לאחר 
הזכייה ב-K♦ הכרוז קרא נכון את החלוקה, הוביל ♥ נמוך 
מהדומם והכניס את מערב למשחק סופי בשליט בלקיחה 

ה-12.

בשולחן השני אמיר לוין לא פתח במערב עם 11 נקודות 
מאוזנות. צפון פתח ♥1 והגיע לחוזה ♥4. יוסי רול )מזרח( 
הוביל ב-Q♣. מהלך המשחק בחמש הלקיחות הראשונות 
היה דומה, אך לאחר השלכת ♦ על A♣ הכרוז ההולנדי 
שני  לאחר  האחרון.  ה-♠  חיתוך  לפני   ♦ לשחק  החליט 
סיבובי ♦ ו-A♥ שוחק ♠ מהדומם. דרום חתך ב-T♥ ואמיר 
לוין חתך מעליו עם ה-Q♥. המשך ב-♦ הכניס את הכרוז 
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לניחוש היות שלמזרח כבר לא היו קלפי ♦. הכרוז קיווה 
וחתך  המגנים  בין  מחולקים  הנותרים  השליטים  ששני 
גבוה, ומערב קיבל לקיחה נוספת בשליט שהכשילה את 
טוב  המשחק  את  תזמן  פדון  דרור  כי  ספק  אין  החוזה. 
ניצחה במפגש  ישראל  ניחוש מיותר.  וחסך מעצמו  יותר 
נגד הונגריה כשהיא  והגיעה לסיבוב האחרון   17:34 זה 

במקום הראשון.

ישראל התחילה גרוע כשהחמיצה בחלוקה הראשונה סלם 
הושוותה  הבא  בבורד  אך  אליו,  הגיעו  שההונגרים  טוב 

התוצאה:

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T976
T64
J
T8763

 

♠
♥
♦
♣

852
Q985
K962
K9

♠
♥
♦
♣

-
J732
AT8754
542

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ43
AK
Q3
AQJ

 

West North East South
פדון הגדוש בירמן סגדי

Pass 2♣
Pass 2♦ 3♦ 4♠

5♦ Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

אלון בירמן )מזרח( לא פתח, אך היטיב להתערב ♦3 מול 
פתיחתו החזקה של דרום. ההחלטה של מערב להקריב 

ל-♦5 מעל ♠4 בפגיעות עדיפה הייתה קלה.

ארבעה  של  ותמיכה  בדיאמונד  סינגלטון  החזיק  צפון 
של  הכרזה  עליה.  ידע  לא  ששותפו  בספייד  קלפים 
את  השאיר  ההונגרי  השחקן  אבל  הגיונית,  הייתה   5♠
ההחלטה לשותפו. דרום חשש משלושה מפסידים ב-♠5 
לקחת  כדי  להכפיל  והעדיף  ב-♣(  ואחד  ב-♦  )שניים 
תוצאה חיובית. לאחר הובלה בשליט התברר עד מהרה 
כי הלקיחות היחידות של ההגנה הן AK♥ ו-A♣. הונגריה 

.+100

West North East South
דומבוביץ' ברקת ווינקלר לנגי

3♦ Dbl
5♦ Pass Pass 5♠

Pass Pass Pass

הכרזות ה-Preempt האגרסיביות של ההונגרים הכניסו 
את אסף לנגי למצב שבגובה 5 הוא עדיין לא הראה את 
יד  עם   5♠ להכריז  אותו  אילצו  ולמעשה  הספייד  סדרת 
אחד  מפסיד  “כיסה”  הדומם  בטוחות.  לקיחות   10 של 

בדיאמונד, והחוזה בוצע בדיוק – ישראל 650+.

בבורד 4 החמיצו ברקת-לנגי משחק מלא פגיע שההונגרים 
הכריזו וביצעו בעזרת קצת מזל בחלוקת השליטים. מכאן 
ואילך הונגריה הובילה, וישראל רק צימקה ל- 34:38 לפני 

הבורד האחרון.

איטליה  בנבחרת  תקוות  תלו   BBO-ב ישראלים  צופים 
העיקרית  יריבתנו  מול   0:25 מוקדם  ליתרון  שעלתה 
 17 של  רצף  עם  לתמונה  חזרו  הנורווגים  אך  נורווגיה, 

IMP, וצימקו ל-22:28 לפני הבורד האחרון.

כעת הכול היה תלוי בביצוע 3NT על ידי הכרוז אסף לנגי 
בבורד האחרון.

Board 16. Dealer West, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

3
KQJ8
963
KT843

♠
♥
♦
♣

KQ7
T2
AJT87
AJ6

West North East South
דומבוביץ' ברקת ווינקלר לנגי

1♠ Pass Pass Dbl
Pass 2♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass



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

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

קיץ 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.

תחרויות במועדון ברידג’ אביבים
יום שבת יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

ימי א' בין השעות 15:00 16:45 
הרצאות ותרגול 

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף 

שחקן נבחרת ישראל וסגן אלוף אירופה

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות 
הרוצים להתקדם במשחק הברידג'.

במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות בתאריך 10.8.18 ייפתח
סמינר למורים 

בהנחיית אלדד גינוסר 
 שחקן נבחרות ישראל ,אלוף אירופה 

ומרצה בכיר למשחק  הברידג

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1  |  30 ידיים

יום שלישי 7 באוגוסט 2018  |  בשעה: 20:30
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור התחרות

לפרטים והרשמה: 
מועדון: 03-6417469 | 03-6417470

קורסים למתחילים
 בוקר וערב 

 אוקטובר 2018 
פרסום מועדים בקרוב
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מערב הוביל ב-9♠, ומזרח שירת עם 5♠. כיצד לשחק?

על הכרוז להניח שיצליח ללכוד Q♣ במערב ולזכות ב-5 
פעם  ההובלה  את  למסור  עליו  חובה  בסדרה.  לקיחות 
אחת עם A♥. במקרה ש-A♥ במזרח, המשחק הנכון הוא 
לעכב את הלקיחה הראשונה כדי להתגבר על חלוקה של 

7-2 בשליט ולהותיר את מערב ללא כניסה צדדית.

אך הסבירות ש-A♥ במזרח נמוכה מאוד לאור העובדה 
שמזרח לא השיב לפתיחת שותפו. יתר על כן, שחקנים 
גם   A עם  השותף  לפתיחת  תמיד  להשיב  נוהגים  רבים 
כאשר יש להם פחות מ- 6 נקודות. לפיכך אין פלא שאסף 
לנגי זכה בלקיחה הראשונה עם K♠ והמשיך ב-T♥. אם 

A♥ במערב, יש לו כעת עוצר שני בספייד.

אך לרוע המזל, זאת הייתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

3
KQJ8
963
KT843

 

♠
♥
♦
♣

AJ98642
65
KQ
Q7

♠
♥
♦
♣

T5
A9743
542
952

 ♠
♥
♦
♣

KQ7
T2
AJT87
AJ6

 

מזרח זכה בלקיחה השנייה עם A♥, המשיך ב-T♠ דרך 
בשולחן   :( והחוזה נכשל שלוש פעמים  ה-Q של הכרוז, 

השותף,  לפתיחת   1NT השיב  אכן  בירמן  אלון  השני 
“אין  לפעמים  שבוצע.  ב-♦3  עצרו  הזהירים  וההונגרים 
נכון,  ושיחק  הכריז  ברקת-לנגי  הזוג   – בברידג’  צדק” 
אבל בחלוקה ספציפית זו ספג מפלה שניפצה את תקוות 

ישראל לזכות במקום הראשון באירופה.

למרות זאת, גם המקום השני המכובד התקבל בשמחה 
רבה, ביחוד לאור העובדה שלפני התחרות אף אחד לא 
הכניס את נבחרת ישראל לרשימת המועמדות לבכורה. 
רמה  והפגינו  בתחרות  התעלו  שלנו  הזוגות  שלושת  כל 

גבוהה מאוד. 

יש לציין כי את אלופת אירופה החדשה  מנורווגיה הוביל 
הזוג המצוין לינדקוויסט – ברוגלנד, אותו בויה ברוגלנד 
שבזכותו  החשוב  בקמפיין  שנים  כשלוש  לפני  שהתחיל 
של  החשובות  מהאליפויות  לפחות  )או  מברידג'  הושעו 
חשדות  נגדם  שהתגלו  זוגות  ארבעה  והעולם(  אירופה 
)או  מידע  להעברת  אסורות  בשיטות  לשימוש  חמורים 
בשפה עממית יותר "רמאות"(. גם לחלק מחברי הנבחרת 
הנוכחית שלנו היה תפקיד חשוב בעבודת ועדת האתיקה 
המיוחדת שבעקבותיה הושעו לצמיתות מנבחרת ישראל 
באליפות  כשרות  בלתי  בשיטות  שהשתמש  זוג  חברי 
חוזים  אנו  הללו  האירועים  כל  בעקבות   .2014 אירופה 
עם  יותר  ומהנה  יותר  נקי  בברידג'  האחרונות  בשנים 

מאבקים צמודים ומתוחים בצמרת – כפי שצריך להיות.

 

בחודש הבא – סיקור נבחרות הנשים והסניורים.
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14 זוגות התייצבו לסוף שבוע מתיש בניסיון לזכות בתואר 
רוני  הזוג  זכה  ידיים   104 של  בסיומן  ישראל".  "אלוף 
הצעירים  הזוגות  המכובד.  בתואר  מיוחס  מושיקו   – בר 
עמי זמיר – אורן טולדנו וניר חוטורסקי – אסף יקותיאלי 
ידיים  והשלישי בהתאמה. להן כמה  זכו במקומות השני 
מעניינות. אריאל בראונשטיין )מערב( היטיב לשחק את 

היד הבאה:

Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

JT962
KT9
J7432
-

 

♠
♥
♦
♣

AKQ8
Q5
AT
AJ986

♠
♥
♦
♣

543
J8762
KQ5
53

 ♠
♥
♦
♣

7
A43
986
KQT742

 

West North East South

2NT Pass 3♦ Pass
3♥ Pass 3NT All Pass

 ,2NT פתח  הוא   .4-2-2-5 וחלוקה  נקודות   20 למערב 
.3NT-והזוג הגיע ל

צפון הוביל ב-J♠. מערב זכה ושיחק 9♣. כעת התגלתה 
והמשיך   ♣T-ב זכה  דרום  בסדרה.  המוזרה  החלוקה 
בדיאמונד. הכרוז זכה בידו ושיחק Q♥. צפון חייב לזכות 
להמשיך  בחר  והוא  בדומם,   ♥J יוגבה  אחרת   ,♥K-ב
בדיאמונד. הכרוז זכה בדומם ושיחק קלאב. דרום פיצל 
 K-אל ה ♣J-והמשיך ב A-את המכובדים. מערב זכה ב
של דרום. זה המשיך בדיאמונד  אל הדומם. כעת שוחק 

♠ אל היד והמצב היה כזה:

 ♠
♥
♦
♣

T
T9
J
-

 

♠
♥
♦
♣

K
5
-
86

♠
♥
♦
♣

5
J87
-
-

 ♠
♥
♦
♣

-
A4
-
74

 

כאשר שוחק K♠, דרום שאינו יכול להשליך קלאב נלחץ 
ולבסוף  הארט  שיחק  הכרוז  בודד.   ♥A להשאיר  ונאלץ 
דרום נאלץ לשחק מה-74♣ אל המזלג 86♣! הכרוז זכה 
בשלוש לקיחות בכל סדרה פרט ל-♥ וביצע את החוזה. 
היה  הכרוז,  של  המדויקת  חלוקתו  מהי  צפון  ידע  אילו 

ממשיך ב-T♥ לאחר הזכייה ב-K♥ ומכשיל את החוזה.

:IMP 11-ביד הבאה זכה הזוג המנצח ב

 ♠
♥
♦
♣

K87
QT42
A84
A92

 

♠
♥
♦
♣

AQJT
9763
93
J54

♠
♥
♦
♣

96
A
QT52
QT8763

 ♠
♥
♦
♣

5432
KJ85
KJ76
K

 

רק שלושה זוגות הגיעו לחוזה ♥4, ורק הזוג המנצח ביצע 
אותו.

יוסי אנגל

אליפות ישראל – 
גמר על
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זקוק  הוא  בהארט.  ואחד  בספייד  מפסידים  שני  לכרוז 
 ♠A למזל כדי לא להפסיד שלוש לקיחות בספייד, ולמזלו
במקום הנכון. כמו-כן, העקיפה בדיאמונד חייבת להצליח. 

הבעיה ביד זו היא החלוקה הלא נוחה בסדרת השליט.

ל-9♠.  והחליף   ♥A-ב זכה  מזרח  בשליט.  הוביל  מערב 
מערב זכה ב-A♠ והמשיך ב-Q♠. צפון זכה ב-K♠, עקף 
אל J♦ והמשיך ב-K♣. כעת ♥ אל ה-T וחיתוך קלאב ביד. 
השלימו   ♦K-ו  ♣A  ,♥Q משיכת  ,A-ה אל  ודיאמונד   ♥K

עשר לקיחות.

להובלה  לכוון את השותף  כפל בעת ההכרזה שמטרתו 
הנכונה מניב בדרך כלל תוצאה טובה להגנה, אך שימו 

לב ליד הבאה המדגימה תוצאה הפוכה:

 ♠
♥
♦
♣

Q73
QJ53
T73
742

 

♠
♥
♦
♣

AKJT
AK6
QJ6
AK8

♠
♥
♦
♣

98542
987
95
Q63

 ♠
♥
♦
♣

6
T42
AK842
JT95

 

West North East South

Pass Pass
2♣ Pass 2♦ Dbl

2NT Pass 3♥ Pass
4♠ Pass Pass Pass

מערב פתח ♣2 חזק, מזרח השיב ♦2 שלילי, ודרום ניצל 
זאת כדי לבקש משותפו הובלה בדיאמונד. מזרח-מערב 

הגיעו לחוזה ♠4 לאחר הכרזת טרנספר.

בקלות  להתבצע  לחוזה  אפשרה  בדיאמונד  צפון  הובלת 
היות שהכרוז מספיק להשליך הארט מפסיד מהדומם על 
הסיבוב השלישי של הדיאמונד ולאחר מכן חותך הארט 
בדומם. ללא כפל על ♦2, רוב הסיכויים שצפון היה בוחר 
להוביל Q♥. כעת המשך בהארט מדרום לאחר הזכייה 
ב-K♦ מגביה לקיחה להגנה בהארט ומכשיל את החוזה.

 IMPs-הניסיון מלמד שעודף יצירתיות עולה בדרך כלל ב
ליד  לב  שימו  רווח.  מכניס  גם  הוא  לפרקים  אך  רבים, 

הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

J76
QT9
J3
AT873

 

♠
♥
♦
♣

KQ3
J873
Q542
KQ

♠
♥
♦
♣

T54
AK62
AKT6
42

 ♠
♥
♦
♣

A982
54
987
J965

 

מזרח משחק בחוזה ♥4. משה לביא )דרום( בחר בהובלה 
.)A-לא שגרתית של 2♠ )רביעי מלמעלה, מתחת ל

בקלאב  בטוח  אחד  מפסיד  המשחק:  את  מתכנן  הכרוז 
ומפסיד אחד צפוי בהארט. בדיאמונד כנראה אין מפסיד. 
לפיכך, אסור להפסיד שתי לקיחות בספייד. אם “להאמין” 
להובלת דרום – A♠ אצל צפון. על כן הכרוז בחר לשחק 
♠ נמוך מהדומם בתקווה שדרום הוביל מתחת ל-J. מה 
רבה הייתה הפתעתו כשנוכח לדעת שהוא הכרוז היחיד 
שנפל בחוזה )בשולחנות האחרים דרום לא הוביל בספייד 
– או שמא צפון היה בהובלה – והכרוזים הובילו פעמיים 

.)KQ-לעבר ה ♠

:IMPs היד הבאה הניבה מחזור גדול של

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

J4
KQJ93
AT5
Q94

 

♠
♥
♦
♣

AQ93
T76
KQJ742
-

♠
♥
♦
♣

T8652
54
6
K8752

 ♠
♥
♦
♣

K7
A82
983
AJT63

 

המשך  בעמוד 54



*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

אם אתם אוהבים ליהנות ממשחק ברידג' טוב, ומשאר תענוגות החיים, הגיע הזמן 
שתכירו את בית הדיור המוגן האיכותי והיוקרתי ביותר בישראל, השוכן בלב ליבה 
השוקק של תל אביב, סמוך לכל מוקדי התרבות והבילוי. ב-PALACE תל-אביב תוכלו 

ליהנות מחיי חברה פעילים סביב השעון וממגוון אפשרויות דיור
בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

פריסה ארצית: תל אביב | מודיעין | ראשל״צ | להבים | רעננה

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב



סיקור תחרויות

22

הדים מהפסטיבל

ניצחון פולני בתחרות הזוגות הפתוחה

יוסי אנגל

ניצח  מפולין  ויאנקובסקי  פיוטר נברוצקי – פיוטר  הזוג 
לפני  הפסטיבל  את  הפתוחה שחתמה  הזוגות  בתחרות 
הזוגות הישראליים דן ישראלי – ארן ורשבסקי ונתן חץ 

– אסי לוינגר.

של  שילוב  דורשת  כזו  בתחרות  הראשון  במקום  זכייה 
הנכונים.  ברגעים  מזל  קצת  עם  גבוהה  רמה  הפגנת 
חמישה  )שכלל  א'  גמר  של  והאחרון  החמישי  בסיבוב 
הזוג  השיג  אחד(  כל  חלוקות   10 בני  קצרים  מושבים 
ולא  צפון-דרום  בקו  ישבו  הפולנים   .81.5% של  תוצאה 
שיחקו אף יד. בכל החלוקות הם "ירדו להגנה" בהצלחה 

רבה! ביד הבאה הם קיבלו 92%:

Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ84
JT85
AJ85
K

 

♠
♥
♦
♣

5
AK62
KT74
QJ62

♠
♥
♦
♣

K973
743
Q9
AT93

 ♠
♥
♦
♣

QT62
Q9
632
8754

 

היריבים הכריזו ♣2 שבוצע בדיוק. ניתן לראות כי הכרוז 
)שביצע 8 לקיחות( היה מסוגל לזכות ב-10 לקיחות )ואז 

היה מקבל 53%(.

דווקא  לשחק  מזרח-מערב  התעקשו  הבאה  בחלוקה 
בחוזה ♣2 עם התאמה ב-♠ וערכים של משחק מלא:

Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T43
K85
QT8
9432

 

♠
♥
♦
♣

AQ865
AJ3
A73
J6

♠
♥
♦
♣

KJ7
T6
KJ9
KQ875

 ♠
♥
♦
♣

92
Q9742
6542
AT

 

הפולנים בצפון-דרום זכו מן ההפקר ב-97%. תוצאה של 
460 למזרח-מערב הייתה קרובה לממוצע.

בחלוקה הבאה זכה הזוג ב-94% באופן הבא:

Board 20, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KJ75
4
J9854
Q52

 

♠
♥
♦
♣

T2
T975
T63
KJT8

♠
♥
♦
♣

AQ984
QJ
Q2
A763

 ♠
♥
♦
♣

63
AK8632
AK7
94

 

על אף העובדה שביטאון שלם הוקדש לפסטיבל, עדיין לא ניתן לסקר במסגרתו את כל הדברים המעניינים שקרו 
נוספת  וביד  יוסי אנגל על תחרות הזוגות הפתוחה  זה בכתבה מעניינת של  אנו ממשיכים בביטאון  בפסטיבל. 

שתרם אבי רוזנטל מתוך התחרות לזוגות גברים.
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לזכות בחמש לקיחות בלבד בחוזה של  “הצליח”  הכרוז 
לזכות  ניתן  היה  הנוח,  הקלפים  במערך  בהתחשב   .2♠
למזרח-  33% של  תוצאה  עם  לקיחות  ב-7  קושי  ללא 
מערב. לו היו מזרח-מערב מאפשרים לדרום לשחק ♥2, 

הם היו מקבלים 100+ )56%(.

הזוג הפולני הצטיין גם במושב הרביעי )הלפני אחרון( של 
בית הגמר שבו צבר כ-73%. בחלוקה הבאה הם השכילו 

להגיע לחוזה 6NT מהצד הנכון )מערב הכרוז(:

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q876543
973
KT
Q

 

♠
♥
♦
♣

AK
QJ65
AJ4
A542

♠
♥
♦
♣

-
K42
Q983
KT9876

 ♠
♥
♦
♣

JT92
AT8
7652
J3

 

הכרזה  מהלך  הוצג  שבו  יולי  בביטאון  סוקרה  זו  חלוקה 
תוצאה  להם  והעניק  ל-♣6  מזרח-מערב  את  שהוביל 
שווה   6NT של  חוזה  בטופ-בוטום  אבל   ,)69%( טובה 
במקרה  בר-ביצוע.  הוא  עוד  כל   –  )94%( יותר  כמובן 
שלנו מערב מוגן מפני הובלה בדיאמונד. לאחר שסדרת 
הקלאב מתנהגת יפה יש לכרוז 11 לקיחות בטוחות: שש 
בקלאב, שתיים בספייד, שתיים בהארט ואחת בדיאמונד. 
חלוקת ההארט 3-3 הביאה לפולנים את הלקיחה ה-12 
)במקרה של חלוקת הארט פחות טובה עדיין יש סיכויים 

לבצע 6NT באמצעות עקיפה או משחק לחץ(.

הסיומת של הזוג הפולני הייתה מדהימה: ב-20 החלוקות 
האחרונות הם צברו מעל 77% וזאת מבלי לקבל אפילו 
תוצאה אחת מתחת לממוצע. הוא שאמרנו – המזל הולך 

עם הטובים.

מי ינצח במלחמה?

פעם  מדי  הכרוז.  להיות  הזכות  על  במלחמה  מדובר 
לשחק  כדי  נלחמים  הצדדים  שני  שבהן  ידיים  מופיעות 
לרוב להכשיל את הצד  ניתן  דבר,  בסופו של  להגן.  ולא 

המבצע.

11 מהסיבוב השני של תחרות  מס'  חלוקה  נא את  ראו 
הזוגות המרכזית:

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

JT
Q865
T63
QJ84

 

♠
♥
♦
♣

97543
KT92
84
K9

♠
♥
♦
♣

K862
AJ74
K95
A5

 ♠
♥
♦
♣

AQ
3
AQJ72
T7632

 

West North East South

1♦
Pass 1♥ 1NT 2♣

2♠ 3♣ 3♠ ?

לא  )אחרת  קלאב  קלפי  ארבעה  לשותפו  כי  יודע  דרום 
היה תומך בו עם ניקוד נמוך כפי שניתן להסיק מהכרזת 
היריבים(. הוא מניח ש-K♦ אצל מזרח שהכריז 1NT, ולכן 

הוא מכריז ♣4. 

 .Pass לקרוא  אמור  הוא  ולכן  חלשים,  ספיידים  למערב 
גם למזרח אין מה להוסיף. אפשרות אחרת היא שמערב 
תוצאתו.  את  לשפר  במטרה  הסופי  החוזה  את  יכפיל 
שימו לב כי חוזה ♠4 מצב מערב ניתן להכשלה רק לאחר 
הובלה בדיאמונד, בעוד חוזה ♠4 המשוחק על-ידי מזרח 
אינו ניתן להכשלה כלל )בתנאי שהכרוז יבצע אלימינציה 
לפני  הארט  אחד של  סיבוב  ולפחות  הקלאב  סדרת  של 
שימסור לדרום את ההובלה בסדרת השליט – ואז דרום 
ייכנס למשחק סופי וייאלץ לוותר על הלקיחה השנייה שלו 

בדיאמונד(.

מה אמור מערב להוביל נגד חוזה של ♣4?
הקלפים  במערך  אך  בספייד,  היא  "הפשוטה"  ההובלה 
הנתון הובלה זו תאפשר לכרוז לבצע את החוזה. במידה 
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בסדרות  חמישיות  שתי  לדרום  כי  "מנחש"  שמערב 
המיינור, ייתכן שהוא ימצא את ההובלה המצליחה בהארט 

שמטרתה לקצר את השליטים של הכרוז.

בלקיחה  יזכה  זה  קלף   .♥T-ב מוביל  שמערב  נניח 
הראשונה, והמשך בהארט יחייב את דרום לחתוך. מערב 
שיחייב  בהארט  וימשיך  בקלאב  הבאה  בלקיחה  יזכה 
את דרום לחתוך שוב. כעת מזרח זוכה בלקיחה בקלאב 
וממשיך בהארט האחרון שלו. לאחר כל זאת נשאר דרום 
ללא קלפי קלאב. הוא תקוע בידו עם AQ ♦AQJ72♠ ואינו 
טמפו  מאבדת  בספייד  הובלה  בדיאמונד.  לעקוף  מסוגל 
לדומם  דבר  של  בסופו  להיכנס  לכרוז  ומאפשרת  חשוב 
בהצלחה  לעקוף  מנת  על  הקלאב  של  השלישי  בסיבוב 

בדיאמונד ולהבטיח את ביצוע החוזה.

להלן מספר תוצאות אפשריות בבורד זה והאחוזים שהן 
היו שוות בתחרות:

♣4 מוכפל ומבוצע – 97.5% לצפון-דרום.
♣4 מבוצע ללא כפל – 79.3% לצפון-דרום.

♠3 מבוצע על ידי מזרח-מערב – 31.7% לצפון-דרום.

האם J שלישי הוא עוצר?

אבי רוזנטל

לאחר שמתברר כי לשותפות שלכם 25 נקודות או יותר, 
אתם שואפים להגיע לחוזה 3NT. שלוש סדרות הוכרזו, 
אם  ידוע  לא  המכרז  ממהלך   .Jxx לכם  יש  וברביעית 
לשותפכם כוח בסדרה זו. אתם שואלים את עצמכם: האם 
תהיה  המומחים  רוב  של  תשובתם  עוצר?  ייחשב   Jxx
לא  היריבים  עוד  כל  כעוצר   Jxx להחשיב  ניתן  חיובית: 

התערבו במכרז בסדרה זו.

העניין הוא שגם אם לשותף דאבלטון נמוך, וכל הקלפים 
זו מחולקת  ייתכן שסדרה  הבכירים בידי היריבים, עדיין 
לא  לבדה  הבעייתית  הסדרה  עוצר  ללא  גם  ואז   ,4-4

תכשיל את החוזה.

גברים/נשים  לזוגות  בתחרות  הופיעה  הבאה  היד 
בפסטיבל )אני ישבתי בדרום(:

Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

93
632
KQ9875
J4

 

♠
♥
♦
♣

T85
KJ
JT2
AKT62

♠
♥
♦
♣

J62
AQT75
A
Q975

 ♠
♥
♦
♣

AKQ74
984
643
83

 

West North East South

Pass
1♣ 1♦ 1♥ 1♠
2♣ Pass 3NT All Pass

בסיבוב השני מזרח החליט להכריז 3NT בהסתמך על: 
5-6 קלפי קלאב(,  13 נקודות בידו, פתיחת שותפו )עם 
A♦ )עוצר בסדרתו של צפון( ו-Jxx♠ )חצי-עוצר בסדרתו 
שגיאה  זו  ועדיין  היריבים התערבו,  שני  כאן  דרום(.  של 

להחשיב Jxx כעוצר בסדרה שהוכרזה על-ידי היריב. 

במצב זה, שבו שתי סדרות הוכרזו על ידי היריבים, על 
מראה  מהן  באחת  קיו-ביד  הכרזת  אם  לסכם  הזוג  בני 
רוב  של  שיטתם  לפי  מהשותף.  עוצר  מבקשת  או  עוצר 
המומחים – הכרזת סדרה "שלישית" מראה עוצר והכרזת 
סדרה "רביעית" מבקשת עוצר. לפי היגיון זה מזרח יכול 
 2NT להכריז  יכול  מערב  ואז   2♦ השני  בסיבוב  להכריז 
עם עוצר בספייד. במערך הקלפים הנתון מערב אינו יכול 
2NT, והוא היה מכריז ♥2 עם תמונה דאבלטון  להכריז 
בסדרת שותפו )אי-השימוש ב-Support double בסיבוב 
קלפים בהארט(. מכאן קצרה  כבר שלל שלושה  הקודם 
הדרך לחוזה הנכון ♥4. שימו לב כי הכרזת קפיצה מ-♣2 
ל-♠3 אשר לכאורה מבקשת מהשותף עוצר בספייד, אינה 
מתאימה כאן היות שהיא תתפרש על ידי השותף כהכרזת 

ספלינטר עם שאיפות לסלם.

 ♠K-3 ובחרתי להתחיל בNT בשולחן הייתי בהובלה נגד
מספר  על  לאותת  מהשותף  מבקש  שיטתנו  לפי  אשר 
לזרוק קלף בכיר במידה שיש  )או  הקלפים שלו בספייד 
לו(. השותף שיחק 9♠. המשכתי כמובן ב-Q♠ ומשכתי את 
חמש הלקיחות הראשונות להכשלת החוזה. מזרח-מערב 
היו יכולים לבצע בקלות חוזה של ♥4 שבו ההגנה נאלצת 

להסתפק בשלוש לקיחות בספייד.



מקומות אחרונים 

אל תחמיצו!!!

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול יוקרתי ושייט אקזוטי

להודו, האיים המלדיביים וסרילנקה
DLX שילוב מנצח של טיול יבשתי במלונות יוקרה
ושיט אקזוטי לאיים המלדיבים בספינת התענוגות

Costa NeoRiviera
27/12/2018-17/1/2019  |  בהדרכת-רוני ינובסקי

מרתקת, מלהיבה, עוצרת נשימה תת היבשת ההודית, חבל ראג׳אסטן, דרום הודו ואיי האוקיאנוס ההודי, הם אוצר של תרבות, נופים 
אקזוטיים והיסטוריה מרתקת של הכובשים הקולוניאלים שהותירו באיים ובתת היבשת את חותמם. הנכם מוזמנים להתרגש מהבירה, ניו דלהי 
תוך סיור ריקשות בעיר העתיקה וסמטאותיה, שווקי התבלינים והמסגד הגדול. נצא אל ספו של מדבר הטאר, נרכב על גבי פילים ונשוט באגם 
פיצ׳ולה הרומנטי. באגרה נוכל להתפעם ממכלול הטאג׳ מאהל, מלאכת מחשבת אדריכלית  שבצדק נחשב אחד מפלאי עולם. נבקר במומביי, 
ונצא לשייט בדרומה של הודו, ונמשיך אל האיים המלדיביים, גן העדן של האוקיאנוס ההודי. לסיום נקדיש את הימים האחרונים לטיולנו 

בסרילנקה - ה"דמעה של הודו״ נעקוב אחרי התרבות הסינהלית, ונקנח בעיר הבירה קולומבו.
הטיול ברמה הגבוהה ביותר ומותאם במיוחד לקהל אנין טעם ללא הליכות מרובות/קשות.  כולל ערב סילבסטר במקום 

המרגש והיפה בעולם - הטאג' מאהאל חוויה שאסור להפסיד !!!

החבילה כוללת: טיסות סדירות ונוחות להודו בחברת אייר אינדיה  טיסות פנימיות  13 לילות במלונות יוקרה DLX לפי המסלול 
על בסיס חצי פנסיון )8 בהודו+5 בסרילנקה(  7 לילות שייט בחדרים עם חלון ונוף לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים 
למעט מקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים, ארוחות וטעימות קולינריות  אוטובוס תיירים נח וממוזג. מדריך ישראלי 

עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול.  משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 6,450 $  )במקום 6,950( בחדר בתפוסה זוגית
*תוספת ליחיד בחדר 1800 דולר - תוספת לשידרוג לחדר עם מרפסת באוניה 850 דולר לאדם

המחיר אינו כולל: ויזה להודו וסרילנקה, ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 דולר ליום(. 
סיורים בעגינות השיט )360$( תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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38 זוגות נשים השתתפו באליפות ישראל שנערכה בסוף 
השבוע 6-7 ביולי וכללה ארבעה מושבים בשיטת חישוב 
IMP. במקום הראשון זכו עירית ניימן – מיכל ספקטור 
עם תוצאה של IMP 101 על פני 96 חלוקות. למקום השני 
הגיעו מגי זייטמן – לואיזה בורק עם IMP 88. שני זוגות 
ולאחר הפעלת שובר שוויון לפי התקנון   ,IMP 71 צברו 
)מנצחות התחרות  חיה רדלר – שושנה שונק  נקבע כי 
לזוגות נשים בפסטיבל( זוכות במקום השלישי בעוד יעל 

בראונשטיין – נילי אגוזי מסתפקות במקום הרביעי.

מתי  אמה  עם  ביחד  העשירי  למקום  שהגיעה  ממן  גיא 
בוברוב-ממן דיווחה על היד הבאה:

Board 8. Dealer West, Vul none.
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West North East South

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

מזרח-מערב לא השתמשו ב«צבע רביעי מחייב« לאחר 
שמערב כבר הייתה Passed Hand. מערב הראתה את 

שתי הסדרות שלה, ומזרח בחרה בהארט בגובה 3.

מנת  על  בשליט  להוביל  והחלטתי  בצפון  ישבתי  אני 
בספייד  הטובה  האחזקה  בדומם.  ספייד  חיתוכי  למנוע 
כשאני יושבת אחרי המבצעת חיזקה את החלטתי. מערב 
זכתה  שותפתי  נמוך.  ספייד  מיד  ושיחקה  בדומם  זכתה 
והמשיכה בהארט. מערב זכתה בידה וחתכה ספייד עם 
A♦, דיאמונד  השליט האחרון שנותר. כעת היא שיחקה 
ומשכה את השליט  נמוך מהדומם שאותה חתכה בידה 

האחרון.

כאשר  נמוך,  ספייד  מידה  שיחקה  היא   )8 )לקיחה  כעת 
מערב  כי  והבנתי   ♠J-ב זכיתי  שליטים.  אין  כבר  בדומם 
נותר  מנסה להגביה את סדרת הספייד שלה, אך בידה 
 ♣A-ה עם  שנלקח   ♣J-ב המשכתי  בלבד.  אחד  שליט 
בדומם. כעת נחתך ♣ עם השליט האחרון של הכרוז, אך 
בידה של מערב נותרו ספיידים בלבד ללא שליטים. שלוש 
הלקיחות האחרונות היו שלנו עם K ,♠K♣ ו-K♦. מערב 
זכתה רק ב-8 לקיחות )שש בהארט כולל חיתוך ספייד, 

A♣ ו-A♦(, והחוזה ♥3 נכשל בלקיחה אחת.

גיא ממן

אליפות ישראל 
לזוגות נשים

מימין לשמאל: מיכל ספקטור, עירית ניימן, מגי זייטמן, 
לואיזה בורק, אגוזי נילי
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דני לונשטיין 

מדליית ארד לישראל באליפות 

אירופה לזוגות צעירים

באופטיה  התקיימה  ביולי   13-15 התאריכים  בין 
במספר  צעירים  לזוגות  אירופה  אליפות  שבקרואטיה 
 .)26 יד  נשים   ,16 עד   ,21 עד   ,26 )עד  גיל  קטגוריות 
בכתבה זו נציג שתי ידיים ששוחקו והוכרזו על ידי הזוג 

תומר לונשטיין – אביב זייטק.

תומר ואביב, בני 16, שחקני נבחרת ישראל עד גיל 21, 
כבר זכו במספר תארים קבוצתיים בזירה הבינלאומית – 
אלופי עולם עד גיל 16 )2016(, סגני אלופי אירופה עד גיל 
21 )2017( וכעת הוסיפו לעצמם תואר אישי – מדליית 
ארד באליפות הצעירים עד גיל 21 ) 2018(. בחודש הבא 
ישתתפו תומר ואביב באליפות העולם לנבחרות צעירות 

בסין במדי נבחרת ישראל עד גיל 21.
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West North East South
זייטק לונשטיין

1♥
1♠ 2♠)1( Pass 3♣)2(

Pass 3♦)3( Pass 3♥
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
)1( התאמה ב-♥, 10+ נקודות;

)2( מזמין למשחק מלא ומבקש עזרה.
)3( מתלבט, ממשיך להתייעץ.

נקודות   10 עם   1♥ בהכרזת  המכרז  את  פתח  תומר 
גבוהות וחלוקה מעניינת. אביב תמך ב-♥ ולאחר שהביע 

היסוס לגבי משחק מלא, תומר הסתפק במשחק חלקי.

ב-6♥  היה  ההמשך  ממערב.   ♠A היה  ההובלה  קלף 
שנלקחה ע”י K♥ במזרח. זה המשיך בהארט נוסף. תומר 
זכה בידו וחתך קלאב בדומם. כעת שוחקה Q♠ מצפון ו-♣ 
הושלך מידו של תומר בדרום. מערב זכה ב-K♠ והמשיך 
ב-K♦ על מנת לנתק את תומר מהדומם. לאחר הזכייה 
ב-A♦ נמשך השליט האחרון. מערב נכנס לבעיה – בידו 
היו שלושה קלאבים ושני דיאמונדים, והיה עליו להחליט 

מה לזרוק.

 ♣J-יוצא מידו ב ,♦Q לו היה משליך ♦, תומר היה גובה
בפועל  בקלאב.  האחרונות  הלקיחות  שתי  את  ומקבל 
ושאר  לקיחה בקלאב,  מערב השליך קלאב. תומר מסר 
הלקיחות היו שלו. רוב הזוגות נכשלו בחוזה ♥4 מספר 
פעמים, ואחרים נפלו ב-♥3, כך שהרווח על היד היה גדול.

תומר לונשטיין ואביב זייטק מקבלים חיזוקים 
וברכות מגלעד אופיר, יו"ר ההתאגדות וחבר הועד

EBL המנהל של



סיקור תחרויות

28

 ♠
♥
♦
♣

5 
Q74
AQ853
A974

 

♠
♥
♦
♣

KQJ98 
62 
T62 
T62

♠
♥
♦
♣

 T7632 
 KJT85 
 -
 KJ3

 ♠
♥
♦
♣

A4 
A93 
KJ974 
Q85

 

West North East South
זייטק לונשטיין

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

הסבר ההכרזה:
)Inverted Minors )1: התאמה ב-♦, 10+ נקודות, שולל 

רביעיות במייג’ור.
)2( כוח בסדרה – מחייב למשחק מלא.

10+ נקודות.  תומר פתח ♦1. אביב הראה התאמה עם 
יהיה   3NT-ש תומר  החליט  מזרח  של  הכרזותיו  לאור 

חוזה עדיף על פני ♦5 והכריז בהתאם.

קלף ההובלה היה K♠ ממערב. תומר זכה ב-A♠ ומשך מיד 
חמש לקיחות ב-♦. הוא הסיק מהמכרז שחלוקת הספייד 
בין היריבים היא 5-5, היות שעם שישה קלפים ב-♠ מזרח 
למערב  היו  לו  שני,  מצד   .♥ לפני  זו  סדרה  מכריז  היה 

שישה קלפים בספייד היה מתערב בהכרזה בעצמו.

מזרח השליך על סדרת הדיאמונד שלושה קלפי ♠ ושני 
קלפי ♥. מערב זרק קלאב אחד והארט אחד.

בעוד  מערב.  של  לידו  ב-4♠  והמשיך  בידו  סיים  תומר 
מערב מושך את סדרתו, נכנס שותפו במזרח ללחץ ונאלץ 
להותיר את אחד ה-K שבידו ללא הגנה. תומר קרא נכון 
את המצב, שמר את הקלפים הנכונים בשלוש הלקיחות 
גם  כי  התברר  לאכזבתו  החוזה.  את  וביצע  האחרונות 
רוב  אבל  זהה,  תוצאה  עם  לביצוע  ניתן   5♦ של  חוזה 

הזוגות ששיחקו ב-♦ עשו זאת בגובה 6 ונכשלו!

איתן לוי, חבר הועד המנהל של EBL עם תומר ואביב על במת המנצחים



תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

החל מגיל 60 תוכל למשוך את הכספים כקצבה 
חודשית פטורה ממס או במשיכה חד פעמית 

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

מגוון מסלולי השקעה מניבים המאפשרים פיזור 
רחב, קצבה פטורה ממס, שקיפות בתשואות, 

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

רני שניידר, רב אמן בינלאומי בברידג�,
הינו אחד השחקנים הבכירים בארץ וחבר לשעבר בנבחרת ישראל.

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי, תאגידים וחברות בישראל. 
, גישה להשקעות בארץ ובעולם ושירות ברמה גבוהה. וי אובייקטיבי ומקצועי ו אצלנו תהנו מלי
ם י נ ו כ י ס ל  ו ה י נ     | ן     " ל ד נ ו ט  י ר ת  ו נ ר ק     | ר     ו ד י ג ת  ו נ ר ק     | ם     י ס נ נ י פ

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

 www.karn i .b i z  | ן  ג ת  מ ר ,1 ל  א ל צ ב  |  0 3 - 5 5 5 6 6 4 6       |  0 3 - 5 5 5 6 6 3 6  

לדעת לבחור נכון את הקלפים 
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סדרה  מכריז  המשיב   .1♥ או   1♦  ,1♣ מכריז  הפותח 
חדשה בגובה 1. סדרה זו גבוהה מסדרת השותף תמיד. 

הכרזת המשיב מבטיחה:

)א( לפחות 4 קלפים בסדרה המוכרזת;

)ב( לפחות 6 נקודות גבוהות.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

85
KQ762
A82
Q73

West North East South

1♦ Pass 1♥

למשיב 5 קלפי ♥, 11 נקודות גבוהות. המשיב מכריז ♥1.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

QJ62
954
T42
K98

West North East South

1♣ Pass 1♠

למשיב 4 קלפי ♥, 6 נקודות גבוהות. המשיב מכריז ♠1.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

QT62
954
T42
Q98

West North East South

1♣ Pass Pass

למשיב 4 נקודות גבוהות. הוא אינו יכול לענות ♠1 כי זה 
.Pass מבטיח 6 נקודות גבוהות או יותר. המשיב קורא

דוגמא 4
בקפיצה!  להכריז  צורך  אין  חזקה,  יד  למשיב  כאשר 
להמשיך  הפותח  את  מחייבת   1 בגובה  סדרה  החלפת 

להכריז.

♠
♥
♦
♣

AQJ62
AQ4
J63
K2

West North East South

1♦ Pass 1♠

למשיב 5 קלפי ♠,17 נקודות גבוהות. המשיב מכריז ♠1.

להכריז  חייב  הפותח  סדרה,  החליף  שהמשיב  לאחר 
פעם נוספת. אסור לו לקרוא Pass בתורו הבא.

כאשר אתה המשיב, ויש לך יותר מסדרה אחת הניתנת 
להכרזה בגובה 1, פעל באופן הבא:

שהיא  )בתנאי  ביותר  הארוכה  הסדרה  את  הכרז  )א( 
ניתנת להכרזה בגובה 1(.

הכרזה ראשונה של המשיב: 

סדרה חדשה בגובה 1
מוטי גלברד

הנכונה" בדרך  "הכרז  מהספר  לקוח  זה   מאמר 
 )חלק א'( מאת מוטי גלברד )2005(, עמ' 40-41.
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דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

7532
A8
QJ654
K4

West North East South

1♣ Pass 1♦

למשיב 5 קלפי ♦, 4 קלפי ♠, 10 נקודות גבוהות. 
סדרת ה-♦ ארוכה יותר, לכן תכריז אותה לפני ה-♠.

המשיב מכריז ♦1.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

Q7532
A8
KJ65
74

West North East South

1♣ Pass 1♠

למשיב 5 קלפי ♠, 4 קלפי ♦, 10 נקודות גבוהות. 

סדרת ה-♠ ארוכה יותר, לכן תכריז אותה לפני ה-♦.

המשיב מכריז ♠1.
את  קודם  הכרז  רביעיות  שלוש(  )או  מבין שתיים  )ב( 

הנמוכה )בתנאי שהיא ניתנת להכרזה בגובה 1(.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

KJT4
KJT4
753
86

West North East South

1♣ Pass 1♥

למשיב 4 קלפי ♠, 4 קלפי ♥, 8 נקודות גבוהות. 
סדרת ה-♥ נמוכה יותר, והיא תוכרז ראשונה. 

המשיב מכריז ♥1.

)ג( מבין שתי חמישיות הכרז קודם את הגבוהה.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

AQ854
AQT63
2
A8

West North East South

1♣ Pass 1♠

למשיב 5 קלפי ♠, 5 קלפי ♥, 16 נקודות גבוהות. 

סדרת ה-♠ גבוהה יותר, והיא תוכרז ראשונה.
המשיב מכריז ♠1.

ברידג’, חגיגת סוף הקיץ ונופש באחוזת יערות הכרמל
להרגע, להתפנק, להתחדש... ולשחק ברידג’ באחוזת הבריאות והספא המובילה בישראל

תחרויות ברידג’ והרצאות
בהנחיית שחקניות נבחרת ישראל - דניאלה בירמן ורותי ליברמן

חדש! סדנת קוקטיילים בבר היין )ללא תוספת מחיר(
חבילות אירוח במחירים מיוחדים החל מ-2,655 ש”ח  4 ימים - 3 לילות

המחיר לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול לבחירה וכולל מע”מ

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

2 0 1 8 ט  ס ו ג ו א ב  3 0 - 2 6

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
סאונות רטובות ויבשות, חמאם טורקי, בריכת שחייה חיצונית, בריכת שחייה מקורה ומחוממת.	 
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כ"פותח"  כה  עד  אליה  שהתייחסנו  היד  רבים,  במקרים 
 Takeout( מוציא"  "כפל  או  "אוברקול"  להיות  תהפוך 

.)Double

התנאים הבסיסיים לכפל מוציא לאחר שהיריב הכריז 1 
בסדרה הם:

אפשרות א': 12-17 נקודות, יד שאינה מתאימה להכרזת 
אוברקול בסדרה או להכרזת 1NT, לפחות 3 קלפים בכל 

אחת משלוש הסדרות שלא הוכרזו.

אפשרות ב': 18+ נקודות, חלוקה כלשהי.

ידיים עם כוח של פותח חלש או  כי קיימות  יש להדגיש 
הכרזה  לשום  מתאימות  שאינן  נקודות(   12-17( בינוני 
וההחלטה  מסוימת,  בסדרה  היריב  פתיחת  לאחר 
הנכונה בהן תהיה לקרוא Pass. קיימות גם ידיים שבהן 
המומחים יתלבטו בין מספר אפשרויות, אך לרוב התנאים 
הבסיסיים לעיל הם שיכתיבו לנו מתי להשתמש בקריאת 

כפל מוציא.

הבסיסי  הכלל  המוציא,  לכפל  השותף  לתשובת  בנוגע 
ביותר הוא שהשותף מחויב להכריז את סדרתו הארוכה 
המוציא.  לכפל  במשיב  נדון  כאשר  יותר  נפרט  ביותר. 
ידיים  מספר  נסקור  אחריו  הבאים  ובשני  זה  במאמר 
וננסה  בכפל המוציא  לשימוש  טיפוסיים  המהוות מקרים 
מוציא  בכפל  כעת  מתמקדים  אנו  ביחד.  אותן  להכריז 

חלש )12-14 נקודות(.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

94
AK65
QT2
KJ98

בידכם 13 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 2-4-3-4. 
היריב מימין פותח את ההכרזה ♠1.

מהי הכרזתם הנכונה?

זו  הכרזה  כעת   .1♣ מכריזים  הייתם  הפותח,  הייתם  לו 
אינה אפשרית, ולא ניתן להכריז אף סדרה במצב כזה עם 
היחידה שלכם  באותה סדרה. הדרך  קלפים  מ-5  פחות 
 Takeout( מוציא  כפל  היא  למכרז  זאת  בכל  להיכנס 

.)Double

האם ידכם עומדת בתנאים הבסיסיים? כן. מספר הנקודות 
נמצא בטווח 12-17, ויש לכם 3 או 4 קלפים בכל סדרה 
פרט לספייד )סדרת היריב(. הכפל שלכם מבקש מהשותף 
להכריז את סדרתו הארוכה ביותר. אין זה משנה באיזו 

סדרה יבחר – לכם תהיה תמיכה של 3-4 קלפים.

 ,Pass קורא  משמאל  היריב   .Dbl קוראים  אתם 
ושותפכם מכריז ♥2. מה ידוע על היד שלו?

המשיב  בכללי  ידע  קצת  מצריכה  זו  לשאלה  התשובה 
לכפל מוציא. עקרונית, השותף חייב להכריז את סדרתו 
הארוכה ביותר )פרט לסדרת היריב( גם אם יש לו אפס 
סדרתו  את  יכריז  השותף  נקודות   0-8 עם  נקודות. 
בגובה הנמוך ביותר. עם מספר נקודות רב יותר השותף 

יבחר בהכרזת קפיצה או באופציה אחרת. 

לפיכך, ניתן להסיק כי לשותף 0-8 נקודות עם 4 קלפי 
הארט לפחות )קיימים מקרי קיצון נדירים שבהם השותף 
ארוך בסדרת היריב ונאלץ להכריז סדרה בת 3 קלפים, 

אך לא נעסוק בהם(.

הכרזות – צעד אחר צעד  )7(
כפל מוציא חלש

לאחר שסקרנו את הפותח והמשיב על כל דרגות הכוח 
שלהם, אנו ממשיכים בסדרה "צעד אחר צעד" ועוברים 
לדון במצבים שבהם תורנו להכריז מגיע לאחר שאחד 

היריבים פתח את המכרז.

רם סופר
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מימין(  )היריב  שהפותח  לאחר  הבאה  הכרזתכם  מהי 
קרא Pass בתורו השני?

שאלה זו בוחנת אם הבנתם לעומק את מהותו של הכפל 
את  להמשיך  שחובה  סבורים  שחלקכם  ייתכן  המוציא. 
ההכרזה לאחר שהשותף "החליף סדרה", ותמיכה ל-♥3 

נראית לכם “טבעית”, אך זה לא המצב.

 Dbl-מה כתוצאה  עליו  נכפתה   2♥ השותף  הכרזת 
נקודה  אפילו  לכם  הבטיח  לא  הוא  למעשה,  שלכם. 
 8 נקודות.   8 הוא  בידו  האפשרי  והמקסימום  בודדת, 
אינן  שלכם   13 ועוד  השותף  של  פוטנציאליות  נקודות 

מתקרבות אפילו למשחק מלא!

 2 מגובה  ההכרזה  את  להעלות  טעם  שום  אין  לפיכך, 
לגובה 3. זה לא יכול להביא שום תועלת ורק עלול להמיר 
שלילית  בתוצאה   2♥ חוזה  ביצוע  של  חיובית  תוצאה 

)כישלון בחוזה ♥3(.

אתם   .Pass היא  השני  בסיבוב  הנכונה  קריאתכם 
שמחים לשחק בחוזה ♥2. עם זאת, המכרז טרם הסתיים 
– שותפו של הפותח, על אף שקרא Pass בסיבוב הקודם, 

רשאי עדיין להתחרות.

לאחר שהוא קורא Pass שנית – המכרז מסתיים.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Dbl Pass
2♥ Pass Pass Pass

ממהלך הכרזה קצר זה ניתן ללמוד שני עקרונות חשובים:

הינה  חדשה  בסדרה  מוציא  לכפל  השותף  תשובת   .1
הכרזה מאולצת. זו אינה הכרזה מחייבת.

12-( חלש  מוציא  כפל  מחזיקים  אנו  כאשר   .2
מינימלית  בהכרזה  בחר  והשותף  נקודות(,   14 
בסיבוב   Pass לקרוא  תהיה  נטייתנו  נקודות(,   0-8(
)במידה  סופי  לחוזה  השותף  הכרזת  את  ולהפוך  השני 

שהיריבים יתירו לנו לשחק בחוזה נמוך זה(.

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

Q752
QJT4
98
QT6

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KQ82
T4
AT63
QJ9

בידכם 12 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-2-4-3. 
היריב מימין פותח את ההכרזה ♥1.

מהי הכרזתם?

סדרה  להכריז  יכולים  אינכם  הקודמת,  לדוגמא  בדומה 
כלשהי עם פחות מ-5 קלפים. לעומת זאת, באפשרותכם 
לקרוא Dbl היות שידכם עומדת בכל התנאים לכפל מוציא 
)12-17 נקודות, לפחות 3 קלפים בכל סדרה פרט ל-♥(.

אתם קוראים Dbl. היריב משמאלכם )המשיב לפותח( 
קורא Pass. השותף מכריז ♠1. מה יש לו?

לאור הדיון שנלווה לדוגמא הקודמת, ידוע לכם כי בידו 4+ 
קלפי ♠ ו- 0-8 נקודות בלבד )הוא לא הכריז בקפיצה(.

הפותח מכריז בסיבוב השני ♥2. כיצד זה משפיע על 
הכרזתכם הבאה?

על פי הנאמר לעיל, נטייתכם היא לקרוא Pass על ♠1, 
וזה היה נכון כל עוד היריבים אינם ממשיכים להכריז – 
אבל היריבים התחרו ל-♥2 )לפותח קרוב לוודאי יד טובה 
עם 6 קלפים בהארט(, וכעת קריאת Pass תהיה זהירה 

מדי. 

היות שבידכם התאמה טובה )4 קלפים( לסדרת הספייד 
של השותף, מוצדק להכריז ♠2 גם כאשר אין לכם שאיפות 
למשחק מלא. הניסיון מוכיח כי כאשר לשותפות שלכם 
כמעט תמיד  קלפים בסדרה, משתלם   8 של  התאמה 
להתחרות לגובה 2 כאשר הנקודות מחולקות )פחות או 

יותר( שווה בשווה בין שני הזוגות.

במספר  להרוויח  יכולה  זו  הכרזה   .2♠ מכריזים  אתם 
דרכים:
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לבצע  מסוגלים  היריבים  כי  יקרה  קרובות  לעתים  )א( 
 ,2♠ להכריז  ♠2. אם תחששו  לבצע  ואתם מסוגלים   2♥

ההפסד יהיה כולו שלכם.

 3 לגובה  היריבים  את  “תדחוף”  זו  הכרזה  לעתים  )ב( 
ותגרום להם להיכשל בחוזה שלהם.

מצא  )שלא  לפותח  המשיב  "נדחפים".  אכן  היריבים 
 .3♥ ומכריז  בשותפו  תומך  הראשון(  בסיבוב  הכרזה 
 Pass אך גם שותפכם אינו מוותר ומכריז ♠3. לאחר 
של הפותח מגיע תורכם בפעם השלישית. מה עליכם 

לעשות?

אין ספק כי המכרז התפתח בצורה חריפה מאוד. קל מדי 
להיסחף ולהכריז ♠4, אך זו אינה החלטה נכונה בעליל. 
זוכרים שהשותף הראה 0-8 נקודות כאשר הכריז ♠1? 
לאור הכרזת ♠3 הוא כנראה קרוב יותר ל-8 מאשר ל-0, 
אבל גם זה לא יספיק למשחק מלא – הרי בידכם מינימום 

של 12 נקודות עם חלוקה מאוזנת.

נדגיש: כאשר הכרזתם ♠2 בסיבוב השני עם 12 נקודות 
בלבד כבר עשיתם מעל ומעבר כדי לתמוך בשותף. כל 

פעולה נוספת מצדכם רק תזיק. 

אתם קוראים Pass ומסתפקים בחוזה ♠3.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Dbl Pass
1♠ 2♥ 2♠ 3♥
3♠ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AJ965
843
75
K42

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

K983
AJ62
5
KQJ2

בידכם 14 נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת 4-4-1-4. 
היריב מימין פותח את ההכרזה ♦1.

מהי הכרזתכם?

סדרה  בכל  מוציא.  לכפל  האידיאלית  החלוקה  בידכם 
קלפים.   4 בת  לכם התאמה  יש  להכריז  עשוי  שהשותף 
מספר הנקודות הוא 14, 2 יותר מהמינימום הנדרש, אבל 
גם עם 12 נקודות )ואפילו עם 11, לדעת רוב המומחים( 

הייתם שמחים להתערב בהכרזה עם כפל.

קרא  הפותח  של  שותפו  שלכם,  המוציא  הכפל  לאחר 
Pass, ושותפכם הכריז ♥2. מה זה אומר?

כאשר   2♥ קפיצה  בהכרזת  בחר  שהשותף  לב  שימו 
היה יכול להכריז ♥1. משמעותה של הכרזת קפיצה היא 
ההכרזה  נקודות(.   0-8( מהמינימום  יותר   – עודף  כוח 
לפחות  הארט  קלפי   4 עם  נקודות   9-11 מתארת   2♥
)בדוגמא הבאה נראה מה המשיב מכריז עם יותר מ-11 

נקודות(.

של  מצדו   Pass לאחר  שלכם  הבאה  הפעולה  מהי 
הפותח בסיבוב השני?

עליכם להעריך מחדש את ידכם על סמך המידע שלשותף 
4 קלפי הארט ) או יותר( ולספור נקודות חלוקה עבור 
של  התאמה  מתגלה  כאשר  בדיאמונד.  הבודד  הקלף 
ערך  סינגלטון.  כל  עבור  נקודות   2 לספור  יש   ,4 מול   4
 9 עם  וביחד  נקודות,  ל-16  מ-14  משתדרג  שלכם  היד 

)לפחות( שהבטיח השותף אתם מגיעים ל-25.

כאשר לשותפות התאמה של 8 קלפים בסדרת מייג'ור 
עם 25 נקודות לפחות )כולל חלוקה( – מכריזים משחק 
מלא! לא תומכים בעדינות ולא מזמינים. ההכרזה הנכונה 
♥4. אתם מוזמנים  וההכרחית שלכם בסיבוב השני היא 
להלן  המוצגת  השותף  של  הטיפוסית  היד  שמול  לבדוק 

ניתן קרוב לוודאי לבצע 11 לקיחות.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♦ Dbl Pass
2♥ Pass 4♥ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

A6
KQT73
T82
T64
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דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

KJ42
KJ87
953
A7

בידכם 12 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-4-3-2. 

יריבכם מימין פותח את ההכרזה ♣1.

מהי ההכרזה הנכונה שלכם?

זוהי יד טיפוסית המהווה מינימום לכפל מוציא: 12 נקודות 
)סדרת  ל-♣  פרט  סדרה  בכל  לפחות  קלפים   3 בדיוק, 
הפותח(. נקודה חיובית מאוד ביד זו הינה הימצאותן של 
למכרז  נכנסים  אתם  המייג’ור.  בסדרות  רביעיות  שתי 
עם סבירות גבוהה יחסית למצוא התאמה 4-4 במייג’ור 
עם השותף )למרות זאת, אם השותף יכריז ♦ – תעדיפו 

לשחק ב-♦(.

קרא  משמאל(  )היריב  הפותח  של  שותפו  הכפלתם. 
Pass, ואז שותפכם הפתיע אתכם בהכרזת ♣2. מה 

קורה כאן?

לכאורה, השותף אינו מכריז לפי הכללים. הוא התבקש 
היריב.  לסדרת  פרט  שלו  הארוכה  הסדרה  את  להכריז 
)הידועה בשם  היריב  להכרזת סדרת  גם  זאת,  למרות 

קיו-ביד( יש משמעות. 

כללי:  עיקרון  להכיר  כדאי  הפרטים,  לכל  שניכנס  לפני 
בדרך  מתארת  תחרותי  במכרז  היריב  סדרת  הכרזת 
כלל יד חזקה יחסית ואינה קשורה להרכב הקלפים של 
הכרזה  זוהי  רבים  מכרז  בסוגי  היריב.  בסדרת  המכריז 

מחייבת למשחק מלא.

במקרה הספציפי הזה )תשובה לכפל מוציא על פתיחה 
♣1(, ההכרזה ♣2 מתארת יד מחייבת למשחק מלא או 

יד מזמינה למשחק מלא עם שתי רביעיות במייג'ור.

כיצד עונים להכרזה זו?

ענה  והשותף   1♣/1♦ פתיחה  הכרזת  שהכפלתם  לאחר 
להכרזת  כמו  בדיוק  עונים  אתם  קיו-ביד,  בהכרזת 
במייג'ור  שלכם  הרביעייה  את  מראים  כלומר  סטיימן, 
השתמשתם  אם  אחת  רביעייה  לפחות  תהיה  )לרוב 

.)Takeout Double-ב

ביד זו יש לכם שתי רביעיות, וכמו בתשובה לסטיימן אתם 
מראים את הרביעייה הנמוכה תחילה. ההכרזה הנכונה 

היא ♥2.

הכרזתם ♥2, והשותף מעלה ל-♥4 )שני היריבים קוראים 
.)Pass

הוא  שהכפלתם  ברגע  סוגרת.  בהכרזה  בחר  שותפכם 
“תפס פיקוד”, שאל אתכם על רביעיות במייג’ור, ולאחר 
סיים את המכרז במשחק  הרצויה  שקיבל את התשובה 
מלא. אתם עשיתם את המוטל עליכם, וכעת הגיע הזמן 

למשחק היד.

מלא  במשחק  לכרוז  הופכים  אתם  כאשר  חשוב:  טיפ 
לאחר שאחד היריבים פתח את המכרז, זכרו כי כמעט 
כל הנקודות החסרות אצל היריב שפתח. בהתאם לכך 
תתכננו את המשחק. קרוב לוודאי שעקיפות נגד הפותח 

יצליחו, אבל עקיפות נגד שותפו ייכשלו.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Dbl Pass
2♣ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AQ9
AT32
T6
K843
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 פינת הקונבנציה –

Inverted Minors )חלק א’(
רם סופר

המוסכמה שאדון בה במאמר זה פשוטה יחסית לכאורה, 
שנוכל  אפשרויות  של  שלם  עולם  פותחת  למעשה  אבל 

לטפל בו רק באופן חלקי במסגרת המאמר.

מדובר בהכרזות התמיכה בסדרות המיינור של המשיב 
לפותח בסיבוב הראשון, ללא התערבות.

♣2-♣1 או ♦2-♦1  – לפי השיטה הטבעית המשיב מתאר 
6-9 נקודות, שולל אפשרות של רביעייה במייג'ור ומבטיח 
5+ קלפים בסדרת השותף )יש המסתפקים ב-4 קלפים 

בסדרת הדיאמונד(.

המשיב  הטבעית  השיטה  לפי   –  1♦-3♦ או   1♣-3♣ 
מתאר 10-11 נקודות )יד מזמינה(, ללא רביעיות במייג'ור 
ומבטיח 5+ קלפים בסדרת השותף )ושוב ניתן להסתפק 

ב-4 קלפים במידה שהשותף פתח ♦1.

Inverted Minor “הופכת” את משמעותן  המוסכמה 
להלן  מדויק.  תיאור  אינו  זהו  אך  הללו,  ההכרזות  של 
אם  במיינור  התמיכה  הכרזות  של  החדשה  המשמעות 

:Inverted Minors החלטנו לשחק

♣2-♣1 או ♦2-♦1  
 +10 לסיבוב אחד. המשיב מתאר  זוהי הכרזה מחייבת 
ללא  מלא(  למשחק  מחייבת  יד  או  מזמינה  )יד  נקודות 
השותף  בסדרת  קלפים   +4 ומבטיח  במייג’ור  רביעיות 
ההתאמה  אז  כי  רצויה,  לפחות  קלפים   5 של  )תמיכה 
להשתמש  כדאי  שבהם  ידיים  קיימות  אבל  מובטחת, 

בהכרזה זו גם עם תמיכה של 4 קלפים בלבד(.

♣3-♣1 או ♦3-♦1  
במצב  תלוי  שלה  הניקוד  טווח  אשר  מנע  הכרזת  זוהי 
הפגיעות. הטווח הקלאסי של 6-9 נקודות מתאים למצב 
לרדת  יכול  הנקודות  מספר  פגיע  לא  במצב  אבל  פגיע, 
משמעותית )ועוד נרחיב על כך בהמשך(. המשיב שולל 
אפשרות של רביעייה במייג’ור ומבטיח 5+ קלפים בסדרת 

השותף, ללא יוצא מהכלל.

כמו בכל מוסכמה, נשאלות שלוש שאלות:
)א( מה ההיגיון מאחורי המוסכמה ומדוע כדאי להשתמש בה?

)ב( מהן הידיים המתאימות להכרזות אלה?
)ג( מהם הכללים להכרזות ההמשך של הפותח והמשיב?

במאמר זה אשיב על שאלות אלה בזו אחר זו.

?Inverted Minors-מדוע להשתמש ב
היטב  הוסברה  זו  במוסכמה  לשימוש  העיקרית  הסיבה 
בספרו "מאחורי ההיגיון – הברידג'  גלעד אופיר  ידי  על 
המודרני" )2015(, בתחילת פרק 6, עמודים 204-205. 

להלן כמה ציטוטים מרכזיים מעמודים אלה:

ההכרזות  התנהלו  הברידג'  משחק  של  דרכו  "בתחילת 
יותר,  מהר  האולימפיים  המשחקים  סיסמת  בהשפעת 
גבוה יותר, חזק יותר. שחקן שהחזיק נקודות רבות )חזק 
יותר( היה מדלג על שלבים בהכרזה )גבוה יותר( והופך 

את המכרז למהיר יותר...

"שחקני הברידג' הבינו עד מהרה ששיטה זו לא מביאה 
לתוצאות טובות לאור העובדה שהכרזות הקפיצה גוזלות 

מרחב הכרזה חקר ויוצרות בעיה בתיאור היד...

"בברידג' המודרני עדיין יש שרידים לשיטה הישנה... אבל 
הנטייה היא כל הזמן לעבור לשיטה שבה הידיים החזקות 

יכריזו לאט ודווקא הידיים החלשות יכריזו מהר...

סיבה  אין  מלא  למשחק  מספיק  ניקוד  בידנו  אם   ..."
איטית  הכרזה  ביותר.  הטוב  המלא  למשחק  נכריז  שלא 
הנקודות  נמצאות  היכן  עם השותף  לברר  לנו  מאפשרת 
נובל לברר אם  כן,  כמו  ולקבל החלטה מושכלת.  שבידו 
קיימים עוצרים בסדרות בעייתיות בדרך להכרזת משחק 

.”3NT מלא של

אכן, סוגיית בירור העוצרים בדרך להכרזת משחק מלא של 
.Inverted Minors 3 הינה מרכיב מרכזי במוסכמהNT

בעולם,  ביותר  המוערכים  הברידג'  מסופרי  ברגן,  מרטי 
 Better Bidding with בספרו  פרק  למוסכמה  מקדיש 
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Bergen – volume 1 )1985(, והוא מסביר את ההיגיון כך:

ההכרזה  את  לשמור  לנסות  עליכם  טובות  ידיים  “עם 
בגובה נמוך כדי לתת לפותח ולמשיב יותר מרחב לתאר 
המיינור  בסדרת  התאמה  לכם  יש  כאשר  ידיהם.  את 
ויד גרועה, לא אכפת לכם לגזול משותפכם  של השותף 
מרחב הכרזה משום שככל הנראה אין לצד שלכם עתיד 
במכרז. אתם גוזלים מרחב הכרזה מהיריבים שעדיין לא 
נכנסו למכרז, אך יש סבירות גבוהה שמאזן הכוח נוטה 

לטובתם”.

זכרו – כאשר לשותפות שלכם יש התאמה במיינור, קיים 
 5-6 סיכוי גבוה שליריבים התאמה במייג’ור. אם בידכם 
רוב  במיינור,  עם התאמה  לפותח  כמשיב  בלבד  נקודות 
חלקי  משחק  לפחות  לבצע  יכולים  שהיריבים  הסיכויים 
מלא  משחק  לבצע  מסוגלים  שהם  והסבירות  במייג’ור, 
בטרם   3 לגובה  ההכרזה  העלאת  כל-כך.  נמוכה  אינה 
מאוד  עליהם  תקשה  למכרז  להיכנס  הספיקו  היריבים 
להכריז בצורה מדויקת: לעתים הם לא ייכנסו למכרז כלל 
מהם  אחד  ולעתים  מלא,  משחק  לבצע  ביכולתם  כאשר 
יעלה  שותפו  ואז   ,3 בגובה  יחסית  חלשה  יד  עם  ייכנס 
חוזה  לבצע  יכולים  שהיו  בשעה  שייכשל  מלא  למשחק 

חלקי )וגם להכריז אותו אם לא היינו מפריעים להם(.

Inverted Minors חסרונות של
החיסרון הבולט ביותר מנקודת מבטו של השחקן הממוצע 
הוא היעדר האפשרות לסיים את המכרז בגובה 2 כאשר 
אבל  הפותח,  של  במיינור  והתאמה  נקודות   6-9 לנו  יש 
מנקודת מבט של מומחה זהו אינו חיסרון מהותי, משום 
הכרזה  מהלך  לאחר  להתערב  נוטים  טובים  שיריבים 
)טבעי( כמו Pass-♣2-♣1 וממילא אנו נדחפים בסופו של 

דבר לגובה 3.

 Inverted במוסכמה  יותר  עדינות  בעיות  גם  קיימות 
Minors, אך הדיון בהן, כמו גם הצגת מוסכמות חלופיות 
שבהן משתמשים חלק מהמומחים, הינו מעבר לגבולותיו 

של מאמר זה.

 Inverted-ב נשתמש  המשיב  של  ידיים  אילו  עם 
?Minors

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

A32
T4
AK9
QJ765

West North East South

1♣ Pass 2♣

– הכרזת ♣3 תהא  בעייתית מאוד בשיטה הטבעית  יד 
מזמינה ולא מחייבת. “לפי הספר” נכריז בשיטה טבעית 
ההארט  שסדרת  משום  מאוד  בעייתית  הכרזה   –  3NT
שחקנים  סלם(.  שנחמיץ  סכנה  על  לדבר  )שלא  חשופה 
לאחר  להסתבך  ועלולים   –  1♦ אולי  יכריזו  יצירתיים 

שהשותף יתמוך ב”סדרתם”.

שיטת Inverted Minors פותרת את כל הבעיות. נתחיל 
בהכרזה מחייבת של ♣2 שאחריה השותף כבר יודע על 
התאמה בקלאב. בהמשך נברר אם יש לו עוצר בהארט, 
ואם כן – נשתדל שהשותף יהיה הכרוז ב-3NT. ייתכן 

גם שנגיע לסלם בקלאב מול יד חזקה של הפותח.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AQ2
K65
KQ83
QJ4

West North East South

1♦ Pass 2♦

 3NT להכרזת  מדי  חזקה  גבוהות(  נקודות   17( זו  יד 
מספקת  אינה  הטבעית  השיטה   .)13-15 )המתארת 
כשאינכם  בתחרות  אותה  תקבלו  ואם  הולם,  מענה  לה 

משחקים Inverted Minors תצטרכו להתחיל לאלתר.

נוח יחסית.  Inverted Minor מספקת פתרון  המוסכמה 
דרגת  את  לברר  המאפשרת   2 בגובה  מחייבת  הכרזה 
הכוח ואופי היד של הפותח ולהחליט בהמשך אם להסתפק 
ב-3NT או ללכת לסלם. העובדה שבידנו 4 קלפי דיאמונד 
לנו  נותנת  ההכרזה  קצב  האטת  אך  חיסרון,  היא  בלבד 
ההחלטות  את  לקבל  ניאלץ  בטרם  נתונים  לאסוף  זמן 

החשובות.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

97
843
Q53
AKJ72

West North East South

1♣ Pass 2♣

יד  עם  גם  להתבצע  יכולה   2 לגובה  התמיכה  הכרזת 
להיות  אמורים  זה  במקרה  נקודות(.   10-11( מזמינה 
 2♣ ההכרזה  הפותח.  בסדרת  קלפים   5 לפחות  למשיב 
מחייבת לסיבוב אחד, אך כל עוד המכרז טרם עבר את 
המשך  הכרזת  בפרט,  חלקי.  בחוזה  לעצור  מותר   ,3♣
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הכרזה  אינה  המשיב  או  הפותח  מצד   2NT של  כלשהי 
מחייבת. יד זו הייתה מכריזה בשיטה הטבעית ♣3, ומול 
עוצרים תמיד ב-♣3.  היינו  נקודות   )12-13( פותח חלש 
יותר  רבה  גמישות  מעניקה   Inverted Minors שיטת 
ומאפשרת לעצור ב-2NT )משוחק על ידי מערב( כאשר 

לפותח יד מינימלית עם עוצרים בשתי סדרות המייג’ור.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

A6
T4
KT653
9832

West North East South

1♦ Pass 3♦

יד זו הייתה מכריזה ♦2 בשיטה הטבעית, והכול טוב ויפה 
אם היריבים נותנים לנו לשחק ♦2, אבל בפועל אנו נותנים 
בשיטת   .2♠ או   2♥ להתערב  נוחה  הזדמנות  לדרום 
הכרזת   –  3♦ בקפיצה  מכריזים  אנו   Inverted Minor

הפרעה – ודרום בבעיה.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

86
94
Q86432
T73

West North East South

1♦ Pass ?

לעיל  Marty Bergen שהוזכר  לקוחה מספרו של  זו  יד 
על הכרזה של  10(. המחבר ממליץ בהתלהבות  )עמוד 
♦3 לפי שיטת Inverted Minors ומנמק: “אתם שמחים 
נקודות  והיעדר  מעולה  תמיכה  לשותף  להראות  מאוד 

גבוהות וברצונכם להקשות את החיים על היריבים”.

יוכל  כיצד  היא:  הבעיה  דעים.  תמימי  המומחים  כל  לא 
 2 עם  או  נקודות   9 עם   3♦ הכרזנו  עם  לדעת  השותף 

נקודות?

לדעתי, במצבים כאלה המשיב
)א( צריך להתייחס למצב הפגיעות. הייתי שמח להכריז 
♦3 עם הקלפים האלה במצב לא פגיע נגד פגיע, אך לא 

במצב פגיע נגד לא פגיע.

עם   3NT יכריז  השותף  שבו  למצב  להתכונן  צריך  )ב( 
סיכוי  יש  אם  עצמו  את  ולשאול  מאוזנות  נקודות   19
שהחוזה יבוצע. במקרה שלנו יש הצדקה להכרזה בגלל 
הקלף השישי בדיאמונד, אבל אילו היו לנו רק 5 קלפים 
הפותח  נכשל.  היה   3NT של  אפשרי  חוזה  בדיאמונד, 

עשוי להחזיק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

K73
AJ2
AK95
A52

מול היד של המשיב שהוצגה לעיל, חוזה של 3NT יבוצע 
תמיד לאחר ההובלה הסבירה ביותר בספייד. עדיין, היינו 
מרגישים רגועים יותר עם הכרזה של ♦3 אילו Q♦ היה 

.♦K-מוחלף ב

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

Q43
J72
QJT43
K5

West North East South

1♦ Pass 1NT

וחמישייה  גבוהות עם חלוקה מאוזנת  נקודות   9 למשיב 
זו  יד   .Inverted Minors שמשחקים  נניח  בדיאמונד. 
מתאימה לפי הכללים היבשים להכרזה של ♦3, אך לאור 
השותף  על  תקשה  זו  שהכרזה  ברור  הקודמת  הדוגמא 
יותר  הרבה  להיות  יכולה   3♦ המכריז  משיב  של  ידו   –
רב  הגנתי  כוח  שלמשיב  לב  לשים  יש  כמו-כן  חלשה. 
אינו  ליריבים  להפריע  והצורך  המייג’ור  בסדרות  יחסית 
מהותי. על כן הכרזה חכמה יותר תהיה 1NT. ההכרזה 
המומלצת מתארת במדויק את כוחו של המשיב ושוללת 

רביעיות במייג’ור.

מותר   Inverted Minors בשיטת  כי  לומר  אפוא  ניתן 
להשיב 1NT עם ידיים המכילות תמיכה במיינור, אך אינן 

הולמות הכרזת קפיצה לגובה 3.



האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
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הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן
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דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

9832
T4
KT653
A6

West North East South

1♦ Pass 1♠

מהווה  המאמר  של  הראשון  בחלקו  האחרונה  הדוגמא 
בשיטת  התקף  ביותר,  חשוב  בסיסי  לכלל  תזכורת 
Inverted Minors באותה מידה כמו בשיטה הטבעית: אין 

לתמוך בסדרת מיינור של השותף עם רביעייה במייג’ור! 
תמיד החיפוש אחרי התאמה 4-4 במייג’ור קודם לכול. 

)נניח  בספייד  התאמה  אין  אם   .1♠ מכריז  המשיב 
שהפותח מכריז 1NT בסיבוב השני( הוא יכריז ♦2 )אלא 
אם הכרזת ♦2 היא קונבנציה לפי שיטתם של בני הזוג(. 
 Inverted שימו לב שבסיבוב השני של ההכרזה כבר אין
Minors: מכריזים ♦2 עם 6-9 נקודות או ♦3 עם 10-11 

נקודות.

שהוצגו  השאלות  שלוש  מתוך  שתיים  על  ענינו  כה  עד 
בתחילת המאמר. בחודש הבא נעסוק בכללים של המשך 
.Inverted Minors-ההכרזה לאחר שהמשיב השתמש ב

בחירות להנהלת האיגוד האירופאי
ההנהלה  מחברי  ושניים  האירופאי,  האיגוד  להנהלת  בחירות  התקיימו  אירופה  אליפות  במהלך 

הנכנסת הם משלנו.
בבחירות השתתפו 46 מדינות ולהנהלה התמודדו 20 מועמדים )שיא של כל הזמנים(.

גלעד אופיר זכה לתמיכה גדולה ונבחר במקום הראשון עם 95 מתוך 123 קולות. גלעד הצטרף 
לאיתן לוי שממשיך לקדנציה שניה וזכה אף הוא בתמיכה גורפת של 87 קולות ובמקום השלישי 

מתוך כלל המועמדים.
מבחינתנו מדובר בהבעת אמון מרשימה מצד מדינות אירופה המעריכות את פועלם הרב של איתן 

וגלעד ואת תרומתם לקידום הברידג’.
ברכות לגלעד ואיתן! ההתאגדות הישראלית לברידג' גאה בכם – הבאתם הרבה כבוד לישראל 

ואנו בטוחים שתמשיכו לעשות זאת גם בעתיד. 



הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות בהתאמה אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר, קרוב ל- 30 שנות נסיון

בגוגל: מרכז אלי שטרול
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דוגמא 1 
♠
♥
♦
♣

KT
976
T832
7652

♠
♥
♦
♣

AQJ974
A53
AQ
AQ

♥K :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

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

 .1♠ של  פתיחה  בשביל  מדי  יותר  נקודות,   23 בידכם 
פתחתם ♣2 והגעתם לחוזה המתבקש ♠4. מערב מוביל 

ב-K♥. כיצד עליכם לשחק?

לא  וגם  בדומם  לחיתוכים  אפשרות  שום  אין  זו  ביד 
להשלכת מפסידים על סדרות צדדיות בדומם, לכן אולי 
שליטים  במשיכת  להתחיל  צריך  שהמשחק  לכם  נדמה 

בשלושה  אם תתחילו  קשה.  תהיה שגיאה  זו  מוקדמת. 
שאין  למצב  תגיעו   ,♥A-ב הזכייה  לאחר  שליטים  סיבוב 
הטוב  הסיכוי  עקיפות.  ביצוע  לצורך  לדומם  כניסה  שום 
ביותר שלכם יהיה למסור את ההובלה ליריבים בהארט 
“יבצעו בשבילכם” את העקיפות, אבל מול  ולקוות שהם 

יריבים טובים שיסרבו לשתף אתכם פעולה לא תצליחו.

בסיבוב  ולזכות   ♠A-ב להתחיל  יהיה  גרוע  פחות  משחק 
ויחידה,  אחת  פעם  בדומם  אתם  כעת   .♠K-ב הבא 
אם  בדיאמונד.  או  בקלאב  לעקוף  אם  לנחש  ותצטרכו 
השנייה  שהעקיפה  בשעה  נכונה  הלא  בעקיפה  תבחרו 

הייתה מצליחה, תיכשלו בחוזה שהיה יכול להתבצע.

המשחק הנכון הוא כמובן להיכנס בלקיחה שנייה לדומם 
עם T♠, לעקוף באחת מסדרות המיינור, בהמשך להיכנס 
לדומם עם K♠ ולעקוף בסדרת המיינור השנייה. רק לאחר 

ביצוע שתי העקיפות תסיימו את משיכת השליטים.

 .75% בדרך זו הסיכוי שלכם להצליח ב-♠4 הוא כמעט 
תיכשלו רק אם שתי העקיפות לא מצליחות או אם תיתקלו 
6-1 באחת הסדרות והיריבים ישיגו  בחלוקה נדירה של 

חיתוך.

דוגמא 2 
במקרים רבים נחוץ לשמור מעבר לדומם לצורך השלכת 

מפסיד.

♠
♥
♦
♣

Q742
T9
A85
T953

♠
♥
♦
♣

K
KQJ863
972
AK4

טכניקה בסיסית במשחק היד
דחיית משיכת שליטים – שמירת מעברים לדומם

במאמר זה נציג מקרה שלישי וחשוב מאוד שבו יש 
לדחות, באופן מלא או חלקי, את משיכת השליטים. 
וקלפי  יחסית,  חלש  הדומם  שבהן  בידיים  מדובר 
חיוניות.  כניסות  מהווים  בדומם  הבכירים  השליט 
המשחק  את  מתחיל  הכרוז  אם  אלה,  במצבים 
הוא  ותכנון,  מחשבה  ללא  מהירה  שליטים  במשיכת 
ייאלץ  ובהמשך  לדומם  מעברים  ללא  להישאר  עלול 
ולהפסיד לקיחות שלא  לשחק את כל הסדרות מידו 

היה צורך להפסידן.

רם סופר
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♦Q :חוזה: ♥3 קלף ההובלה
West North East South

1♥
Pass 1NT Pass 3♥
Pass Pass Pass

ולא  ב-♥3  אתכם  השאיר  כאשר  בחכמה  פעל  שותפכם 
עדיין   ♦Q-ב הובלה  לאחר  אבל  מלא,  למשחק  העלה 

תצטרכו לשחק היטב כדי לבצע את החוזה.

 ,♦A-ב שתזכו  לאחר  שליטים  במשיכת  תתחילו  אם 
תישארו עד מהרה ללא מעבר לדומם, והגנה טובה תוכל 
למנוע מכם לזכות בלקיחה בספייד. בסופו של דבר תזכו 
בטוחות  לקיחות  ובשלוש  בשליט  לקיחות  בחמש  רק 

בסדרות המיינור, והחוזה לא יבוצע.

הדרך הנכונה היא קודם להגביה את ה-Q♠ שבדומם, ואז 
 Q-כדי להגיע ל )T9( להשתמש בקלפי הביניים בהארט
 ♦A-שהוגבהה ולנצל אותה להשלכת מפסיד בקלאב. זכו ב
ושחקו ♠ נמוך אל ה-K. לעתים )ביחוד כאשר A♠ במזרח( 
היריבים ירשו לכם לזכות ב-K♠, ואז כל בעיותיכם ייפתרו, 
כעת  ה-A♠ של מערב.  ידי  על  נלקח   ♠K-נניח שה אבל 
לתקוף  ועוברים  בדיאמונד  לקיחות  שתי  גובים  המגנים 
נמוך  שליט  ומשחקים   ♣A-ב זוכים  אתם  אבל  בקלאב, 
לעבר ה-9♥ בדומם. אם 9♥ יזכה בלקיחה, תשליכו מיד 
♣ על Q♠; אם היריבים יזכו ב-A♥ וימשיכו בקלאב, תזכו 
קלאב  להשליך  ותספיקו   ♥T עם  לדומם  תעברו   ,♣K-ב
משימת  ביצוע  לאחר  רק  בזמן.  בדיוק   ♠Q על  מפסיד 

ההשלכה תתפנו לסיים את משיכת השליטים.

השליטים  משיכת  את  לסיים  מנסים  שאינכם  לב  שימו 
השיקול  אותה.  שהתחלתם  לאחר  האפשרית  במהירות 

הראשי ביד זו הוא שמירת מעבר לדומם. 

דוגמא 3 
לפעמים גם סיבוב אחד בלתי-מזיק לכאורה של שליטים 

עלול להיות פטאלי.

♠
♥
♦
♣

A2
J74
JT42
8653

♠
♥
♦
♣

KQJT94
KQ
73
AK2

♣Q :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 1NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

שני  בידכם   .4♠ שלכם  החוזה  נגד   ♣Q-ב מוביל  מערב 
ביצוע  ואחד בהארט.  מפסידים בדיאמונד, אחד בקלאב 
החוזה תלוי בכך שתצליחו להשליך את אחד המפסידים 

על ה-J♥ שבדומם.

סיבובים  בשלושה  שליטים  תוציאו  שאם  לגמרי  ברור 
את  לבצע  תוכלו  ולא  לדומם  מעבר  שום  ללא  תישארו 

החוזה מול הגנה ראויה לשמה. 

עלולים  לדומם, אתם  היחידה  הכניסה  הוא   ♠A-היות ש
להתפתות לשחק K♠ לאחר הזכייה בלקיחה הראשונה, 
ורק אז לעבור להארט, אבל הגנה ערנית תכשיל אתכם. 
ויוציא  המגן המחזיק ב-A♥ יזכה בו מיד, ימשיך בשליט 
סדרה  עם  תישארו  כעת  עת.  בטרם   ♠A את  מהדומם 

חסומה בהארט ומפח נפש בסיום המשחק.

 .♥K ולשחק מיד ♣A-המשחק הנכון הוא פשוט לזכות ב
לשליט,  ויחליף   ♥A-ב יזכה  היריבים  אחד  אם  גם  כעת 
 ♠A עם  לדומם  תעברו   ,♥Q תגבו   ,♠K עם  ביד  תזכו 
ותשליכו קלאב )או דיאמונד( מפסיד על J♥. ביד זו ניתן 
לבצע ♠4 תמיד כל עוד חלוקת ההארט בין היריבים היא 
5-3 או 4-4 וחלוקת הקלאב היא 4-2 או 3-3. אם איתרע 
והיריבים הכשילו אתכם באמצעות חיתוך, עדיין  מזלכם 

תעברו ליד הבאה בידיעה ששיחקתם נכון.
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דוגמא 4 
קיימות ידיים שבהן אתם זקוקים לכניסות רבות לדומם. 
המקרה המובהק ביותר הוא כאשר צריך להגביה סדרה 

בדומם באמצעות חיתוך.

♠
♥
♦
♣

A73
JT9
A5432
93

♠
♥
♦
♣

862
AKQ8765
6
62

♠J :חוזה: ♥4 קלף ההובלה
West North East South

3♥
Pass 4♥ All Pass

טיפ: כאשר יש לכם תמיכה של 3 קלפים בסדרת המייג'ור 
שהשותף פתח בה בגובה 3, כדאי להעלות אותו לגובה 4 
)למשחק מלא(. הסיבה: יש לכם התאמה של 10 קלפים, 
אחרת.  בסדרה  גדולה  התאמה  להיות  חייבת  וליריבים 
יש  אחת,  בלקיחה  המלא  במשחק  ייכשל  שותפכם  אם 
סיכוי גבוה שהיריבים מסוגלים לבצע משחק מלא בסדרה 
שלהם. במקרה שלנו ההכרזה ♥4 חשובה כדי לחסום את 

כניסתם של מזרח-מערב למכרז. 

עם  להשלים  אין   ,4♥ לחוזה  שהגעתם  ברגע  זאת,  עם 
לבצע  הדרך  את  לחפש  עליכם  אחת.  בלקיחה  כישלון 
את החוזה. ביד זו לכרוז 9 לקיחות מלמעלה, אבל קשה 
אפשרויות  אין  העשירית.  הלקיחה  תבוא  מנין  לראות 
לקוות שחלוקת  של חיתוך בדומם, והדרך היחידה היא 
הקלף  את  ולהגביה   4-3 היא  המגנים  בין  הדיאמונד 

החמישי בסדרה זו באמצעות חיתוכים.

תכנית משחק זו דורשת בהכרח ארבעה מעברים לדומם 
– שלושה כדי לחתוך דיאמונד ועוד אחד כדי להגיע לקלף 
החמישי שהוגבה וליהנות ממנו. בדומם חמישה מעברים 
פוטנציאליים, אבל ההובלה ב-J♠ מוציאה לכם בטרם עת 
את ה-A♠. משמעות הדבר שיש לנצל עד תום את שלושת 
השליטים בדומם לצורך מעברים. מדובר לא רק בדחיית 
משיכת השליטים, אלא גם בשימוש בשליטים הבכירים 
לצורך חיתוכי דיאמונד על מנת שיישארו לכם   )AKQ(

ביד שליטים נמוכים שעמם תוכלו להיכנס לדומם.

A♥, ♥ נמוך אל  A♦, חיתוך ♦ עם   ,♠A המשחק הנכון: 
ה-9, חיתוך ♦ עם K♥, ♥ נמוך אל ה-T, חיתוך ♦ שלישי 

.J-ו-♥ נמוך אל ה ♥Q עם

זוכה  ונותר לכם עדיין שליט  עד כה זכיתם ב-8 לקיחות 
ביד. אם אכן חלוקת הדיאמונד 4-3 כפי שקיוויתם )אחרת 
להשליך  כעת  תוכלו  החוזה(,  לביצוע  סיכוי  אין  ממילא 
ולבצע את  מפסיד על הדיאמונד האחרון שנותר בדומם 

החוזה.

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח )+דמי משלוח(

03-6417470 
   e.ginossar@gmail.com

ברידג' ב- 60 שניות
ספרון כיס המאגד את כל הכללים והחוקים של המשחק,

כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!

אלדד גינוסר
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משחק בשליט בהתאמה 4 מול 4
"הבלוג של גינו"

*פוסט זה מבוסס על הבלוג של אלדד גינוסר, 12.12.2017
ניתן לצפות בפוסטים נוספים בקישור: 

https://www.60secbridge.co.il/blog

פוסט זה מיועד לשחקן הברידג’ המתקדם ועוסק במלאכת 
הכרוז בחוזה עם שליט בהתאמה 4-4. סוג זה של משחק 
ריבוי  בשל  בעיקר   – הכרוז  עבור  ביותר  מורכב  נחשב 
פיתוח  שליטים,  משיכת  )חיתוכים,  הדרושים  המהלכים 
סדרות צדדיות( ותזמונם המתאים, כמו-גם בשל הקושי 
לבחור את “היד המרכזית” )the master hand( מאחר 
שהשליטים אינם מתחלקים באופן שווה בין השחקנים. 
כללית, בשל המיעוט היחסי של לקיחות בסדרת השליט, 
חוזים אלה משוחקים בקווים דומים לחוזים ללא שליט, 

כאשר השליטים מהווים ערך נוסף.

כמו ללא שליט
מוטב לכרוז לספור לקיחות ולחפש לקיחות פוטנציאליות 
המשחקים  רוב  בנוסף(.  או  מפסידים  ספירת  )במקום 
יתחילו, כמו במשחק ללא שליט, בפיתוח מידי של סדרות 
אלמנט  בניצול  וישתמשו  הגבהה  ידי  על  אטרקטיביות 
המיקום )עקיפה או משחק אל מכובד( או בביסוס סדרה 
ארוכה. ברוב המקרים על הכרוז להתחיל בפיתוח סדרה 

צדדית לפני משיכת השליטים!

ניהול שליטים
ניהול  לצורך  בין שתי הידיים חשובה  ראשית, האבחנה 
 )the master hand( היד המרכזית השליטים. בחירת 
שלה  השליט  וסדרת  מפסידים  לספור  גם  ניתן  שבה 
משיכת  או   )control( שליטה  לצרכי  אותנו  תשמש 
שליטים בלבד. החיתוכים, אם בכלל, יבוצעו ביד השנייה. 
את היד המרכזית אנו בוחרים להגביה והיא לרוב מכילה 

את הסדרה הצדדית שאותה מפתחים )לא תמיד(.

נכון  לשימוש  דרכים  מספר  ישנן  לעיל,  לאמור  פרט 
בשליטים:

ברוב  המרכזית(.  )לא  יד  באותה  פעמיים  לחתוך   .1
ולאחר  היריבים,  בין   3-2 המקרים השליטים מתחלקים 
יישאר לנו חיתוך אחד בכל יד  משיכת שלושה סיבובים 
)מקסימום 5 לקיחות בשליט(. אם הכרוז מעוניין להגדיל 
לחתוך  לתכנן  חייב  הוא  בשליט  הלקיחות  מספר  את 
יד בטרם ימשוך שליטים. לא תמיד זה  פעמיים באותה 

יתאפשר, אבל אם כן – זהו קו משחק אטרקטיבי ביותר 
לצורך מקסום מספר הלקיחות.

2. שימוש בחיתוך )לא ביד המרכזית( לשם ביסוסה של 
סדרה צדדית ארוכה. יש לאתר סדרה צדדית ארוכה ביד 
המרכזית עם מפסידים שניתן לחתוך ביד השנייה, ובכך 

לפתח את הסדרה.
זה   – הידיים  בין  מעברים  לצורך  בשליטים  שימוש   .3
נחשב למעבר הבטוח ביותר לשם פיתוח סדרה צדדית 

מהכיוון הנכון )עקיפה, משחק אל מכובד או חיתוך(.
רוב  לעיל,  כאמור  שליטה.  לצורך  בשליטים  שימוש   .4
החוזים האלה ישוחקו בדומה לחוזים ללא שליט, כאשר 
שהיריבים  הלקיחות  כנגד  “עוצרים”  מהווים  השליטים 
שליטים  ימשוך  לא  הכרוז  לרוב  כן,  על  לפתח.  פועלים 
על  לשמור  תמיד  וישאף  הצדדית  הסדרה  פיתוח  לפני 
זה,  בהקשר  בשלמותה.  המרכזית  ביד  השליט  סדרת 
טקטיקה הגנתית ידועה הינה להכריח את הכרוז לחתוך 

מוקדם, ובכך לגרום לו “לאבד שליטה”.

משיכת שליטים
למעט מקרים נדירים )טקטיקת חיתוך צולב(, על הכרוז 
לאחר  רק  אבל  יחסית,  מוקדם  שליטים  למשוך  לתכנן 
שטיפל בבעיות השונות של היד )ופיתח מספיק לקיחות(. 
אחרת הוא מסתכן בכך שלקיחות בטוחות שלו או כאלה 
ידי ההגנה. לפיכך הוא  ייחתכו על  שפותחו "בעמל רב" 
יתכנן מראש שליד המרכזית תישאר סדרת שליט שלמה 
או  לשם משיכת שליטים )בשלושה סיבובים בדרך כלל 

בארבעה סיבובים במקרים נדירים יותר(.

ניהול מעברים
על הכרוז לשאוף לנהל בצורה נכונה את המעברים בין 
הידיים. הרעיון העיקרי הוא שאם יש בחירה, עדיף לשמור 
מעברים ליד המרכזית )זו שמפתחים בה סדרה( לשלבים 
מאוחרים יותר של המשחק ולהשתמש בהם כדי למשוך 
את שליטי היריבים וליהנות מלקיחות שפותחו. על הכרוז 
)במקרה  הנכון  מהצד  סדרות  לשחק  להתחיל  לשאוף 
של עקיפה או משחק אל מכובד( או להשתמש בכניסות 
בשביל חיתוך כפול באותה יד. מכל מקום, השליטים הם 
הדרך הטובה ביותר לעבור מיד ליד בשלבים המוקדמים 

אלדד גינוסר
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מאפשרת  השליט  סדרת  איכות  עוד  )כל  המשחק  של 
זאת(.

התזמון הכי חשוב
ארוכה,  סדרה  פיתוח  הפעולות:  כל  של  מושלם  תזמון 
או  בטוחות  לקיחות  וגביית  שליטים  משיכת  חיתוכים, 
לקיחות שפותחו יניב את מרב הלקיחות בחוזים בהתאמה 
4-4 ומצריך משחק טוב של הכרוז. ההמלצה שלי מבחינת 
לפני  נוספות  לקיחות  לפתח  יש  המקרים  ברוב  עיתוי: 

משיכת השליטים.
דוגמא 1

♠
♥
♦
♣

AJ42
A7
AQ4
KJ82

♠
♥
♦
♣

KQ93
T84
KJ63
T4

נראה   .♥Q-ב מוביל  מערב   .4♠ בחוזה  משחק  דרום 
המטרה   – בטוח  החוזה  ביצוע  רעות  חלוקות  שללא 
היא כמובן להתמודד עם חלוקות רעות, ובתחרות טופ-
שליט  ללא  בחוזה  חשובות.  עודפות  לקיחות  גם  בוטום 
שבכל  )משום  הקלאב  סדרת  בפיתוח  מתחילים  היינו 
שאר הסדרות יש רק לקיחות בטוחות(. על כן על הכרוז 
לזכות ב-A♥ ולעבור לידו בסדרת השליט כדי להתחיל את 
סדרת הקלאב מהכיוון הנכון. על הכרוז לנחש אם לעקוף 
נגד Q♣ או לשחק ♣ נמוך לעבר ה-K )עדיפה עקיפה נגד 
ה-Q(. לאחר הגבהת קלפי הקלאב שלו על הכרוז למשוך 

שליטים ולגבות את הלקיחות שלו.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

A83
KJ92
QJ53
42

♠
♥
♦
♣

J
AQT4
AT4
AQ953

דרום משחק בחוזה ♥4. מערב מוביל ב-K♠. החוזה אינו 
בסכנה, אך אנו מעוניינים להשיג את מקסימום הלקיחות 
האפשרי בחלוקות נורמליות )זו לרוב שאיפתו של הכרוז 
לפתח דיאמונד או  כיצד לשחק?  בתחרות טופ-בוטום(. 

לפתח קלאב? לחתוך ספיידים? למשוך שליטים.

עקיפה,  באמצעות  הקלאב  פיתוח  היא  אחת  אפשרות 
ולאחר מכן לבסס את הסדרה בעזרת חיתוך בצפון, אך 

רעיון זה אינו טוב מכמה סיבות:

1. ההצלחה תלויה בחלוקה ידידותית של 3-3.

יותר לפיתוח – נדרשת רק עקיפה  נוחה  2. סדרת ה-♦ 
.♦K-ואפשר גם למסור לקיחה ל

3. חיתוך קלאבים בצפון משמעו שדרום הוא היד המרכזית 
שבה סדרת השליט צריכה להישאר שלמה – אך הקורא 
הערני יבחין כי היריבים שהתחילו בספייד יכולים להמשיך 

בסדרה זו ולאלץ את דרום לחתוך.

התכנית הטובה ביותר היא לבחור בצפון כיד המרכזית, 
כוללת טקטיקה של חיתוך כפול של ספייד בדרום  והיא 
והגבהת סדרת הדיאמונד. כרגיל, התזמון המדויק חשוב:

.♠A-לקיחה ראשונה: זכייה ב

לקיחה שנייה: חיתוך ♠ עם A♥ )להשאיר מעברים בשליט 
ליד המרכזית – צפון(.

לקיחה שלישית: הארט נמוך מדרום, צפון זוכה.

)בכך הוגדל  נוסף בדרום  לקיחה רביעית: חיתוך ספייד 
מספר הלקיחות בסדרת השליט ל-6(.

לקיחה חמישית: הארט נוסף לעבור ידו של צפון לצורך 
משיכת שליטים.

 ♦T-ו ♦A בהמשך כדאי לוותר על עקיפה בדיאמונד ולשחק
)אחרת תיווצר בעיה של חסימה(. העקיפה בקלאב תהיה 
המהלך האחרון של המשחק )בשני הקלפים האחרונים( 

במטרה למקסם את מספר הלקיחות העודפות.



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

הודעות חשובות

אוקטובר 2018ספטמבר 2018אוגוסט 2018

17 - 18

24

חצי  לקבוצות  המדינה  גביע 
גמר וגמר

סימולטנית ארצית 
שישי בוקר 

שנה טובה וחגים שמחים 
לשחקני הברידג' ולכל עם 

ישראל !

6 - 5

12

20 - 19

ליגה א' ו-ב' מרכז )רעננה(

ליגות ב' צפון )קריות(*

סימולטנית ארצית 
שישי בוקר

)לפי  לקבוצות  ליגות 
שתשלח  מפורטת  תכנית 

לקבוצות(*

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט  2018 – אוקטובר 2018  

* ראו מודעה מפורטת

ימי עיון למנהלי תחרויות בדרגות 1-2 יתקיימו בתאריכים הבאים
)יש להשתתף באחד מימי העיון(:

רעננה  27 יערה  רח'  ההתאגדות,  בבית   10:00 מהשעה  החל   –  3/8/18
22/9/18 יום שבת - החל מהשעה 10:00 בבית ההתאגדות, רח' יערה 27 רעננה

המחיר למשתתף 50 ₪ ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות. 
מנהל תחרות שלא ישתתף באחד מימי העיון  יחויב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו.

 יום עיון למנהלי תחרויותועדת חוקהועדת חוקה

להרשמה לחץ כאן

התאריך שונה - שימו לב

http://www.bridge.co.il
https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
יום שישי בבוקר 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 התקיים 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 התקיים  8/7/18

חדש

חדש

חדש

שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 בספטמבר
תחרויות הליגות לקבוצות 2018 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות 

הזכאיות )לפי תוצאות הליגות 2017( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.
ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

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

ibf@bridge.co.il :טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2018 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2017, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות )בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים(.

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2017.

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

ההרשמה עד ה 1/9/17,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2018 !

ליגות לקבוצות 2018

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' סביון -קריית אונו 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 - 30 ידיים
יום שבת 4 באוגוסט 2018 | בשעה: 10:00 

בבית התרבות החדש סביון
סמטת היובל 1 , סביון

מחיר למשתתף: 70 ₪
חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש:

 שירי 054-7999781  שורה 052-8802656

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 7 באוגוסט 2018 | בשעה: 20:30 

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : ברי אבנר
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
מועדון: 03-6417469, 03-6417470

מועדון ברידג' ויצו פ"ת 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים
ביום שישי 10 באוגוסט 2018 | בשעה: 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון קאנטרי ראשל"צ
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 11 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00

שד' בן גוריון 55 ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪
חנייה וכיבוד בשפע

להרשמה: 
זאב גורדון 054-4210618 | דורית ריטר 052-2933622                         

מועדון רקפת טבעון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של מירי קרצק
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 באוגוסט 2018 | בשעה 9:30
בית מרים, רח' הארז 48, רמת ישי

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 50 ₪
הרשמה מראש חובה:
שרה סרנצקי 052-8422618

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש בריאן זיטמן ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:
  מגי 054-4715949



לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
יום שישי בבוקר 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 התקיים 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 התקיים  8/7/18

חדש

חדש

חדש

שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 בספטמבר
תחרויות הליגות לקבוצות 2018 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות 

הזכאיות )לפי תוצאות הליגות 2017( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.
ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

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

ibf@bridge.co.il :טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2018 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2017, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות )בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים(.

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2017.

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

ההרשמה עד ה 1/9/17,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2018 !

ליגות לקבוצות 2018

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' סביון -קריית אונו 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 - 30 ידיים
יום שבת 4 באוגוסט 2018 | בשעה: 10:00 

בבית התרבות החדש סביון
סמטת היובל 1 , סביון

מחיר למשתתף: 70 ₪
חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש:

 שירי 054-7999781  שורה 052-8802656

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 7 באוגוסט 2018 | בשעה: 20:30 

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : ברי אבנר
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
מועדון: 03-6417469, 03-6417470

מועדון ברידג' ויצו פ"ת 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים
ביום שישי 10 באוגוסט 2018 | בשעה: 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון קאנטרי ראשל"צ
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 11 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00

שד' בן גוריון 55 ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪
חנייה וכיבוד בשפע

להרשמה: 
זאב גורדון 054-4210618 | דורית ריטר 052-2933622                         

מועדון רקפת טבעון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של מירי קרצק
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 באוגוסט 2018 | בשעה 9:30
בית מרים, רח' הארז 48, רמת ישי

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 50 ₪
הרשמה מראש חובה:
שרה סרנצקי 052-8422618

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש בריאן זיטמן ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:
  מגי 054-4715949



הודעות מועדונים

מועדון וקס רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 
יום שישי 17 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00 

בי"ס ויצו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ש"ח 

כולל כיבוד עשיר ושתייה חמה
גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
יעקב וקס 08-9492829 , 054-6344830

ב- SMS לחן שגב 050-7712396

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 18 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

ישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד.
לפרטים והרשמה:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470

מועדון ברידג' פוינט פולג
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של חנה מאירי ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 31 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

שתיה חמה
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

אורית מורן 052-5673392 | ישראל ידלין 054-2262642

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר אמיל ויזנר ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 7 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:
  מגי 054-4715949

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים 18 ידיים 
יום שבת 8 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00 

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
לפרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים
יום שישי 14 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪

לפרטים והרשמה מראש 
מאיר ברקמן 050-7353303 | דורית לשם 050-9427818 

נעמי לזר 050-8844494 

הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שישי 14 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11 ביולי 2018(

רב אמן בינלאומי כסף 
ברקת אילן, אביבים 

רול יוסף, אביבים 
רב אמן זהב 

חץ קלרה, אביבים 
רב אמן כסף 

גולן אודי, קריות/חיפה 
קיש תמר, כפר סבא 

תור רוני, אביבים 
עציון אמיר, אשקלון 

רב אמן ארד 
רוזמרין גד, כיכר המדינה ת"א 

יקים נוגה, חיפה/כרמל 
גרינשפן שוש, כפר סבא 

וידבסקי מיכה, כפר סבא 
מאירוביץ מיקי, רמת גן 

וקסלבאום חנה, אביבים 
בן צבי אייל, קבוצי דרום 

רב אמן 
דוד אליהו, רמת השרון 

אגוזי נילי, הלוחם אפקה 
בנקר בנימין, כיכר המדינה ת"א 

סמיר סייג, כפר סבא 
גולן שמעון, הדר כפר סבא 

ידדוב רמי, קיסריה 

ברוידא שרה, סביון-קרית אונו 
לונשטיין תומר, מועדון לידור 

אמן בכיר זהב 
נוה גל, רמת השרון 

בר-און דליה, לב הצפון 
לוי אבי, קריות/חיפה 

שקד יצחק, קריות/חיפה 
תמיר טובה, קריות/חיפה 

כץ אפרים, טבעון 
שידלובסקי אורן, טבעון 

מורג שי, אביבים 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 
פקר רותי, סביון-קרית אונו 

שחר קובי, רחובות 
אמן בכיר כסף 

נחמיאס יצחק, כיכר המדינה ת"א 
שכטר דב, כיכר המדינה ת"א 

אדלשטיין פרידה, חיפה/כרמל 
שור חנן, חיפה/כרמל 

שרן מיכאל, חיפה/כרמל 
בר רבקה, קריות/חיפה 
הנר ארז, קריות/חיפה 

פרקש דניאל, נהריה 
נימן מירי, ברידג' פוינט פולג 

סף יעל, אביבים 

רוטברט רינה, ירושלים 
רייטר אלן, רעננה ההגנה 

הנדלר חיה, אשדוד 
כוכב קובי, נס ציונה 

אמן בכיר ארד 
רסין רות, רמת השרון 

בנבניסטי רונן, ברידג' פוינט פולג 
שרעבי יורם, ירושלים 

ארבל אליאס, סביון-קרית אונו 
אפלבוים שלום, ראשון לציון 

שבירו גדי, מועדון מודיעין 
אמן בכיר 

שפלר עפרה, רמת השרון 
בלאט לובומיר, כיכר המדינה ת"א 

ניצן רינה, כיכר המדינה ת"א 
הולצר אשר, קנטרי רעננה 

רז עופר, כרמיאל 
טננבוים אורלי, הדר כפר סבא 

עוזיאל אסתר, אביבים 
ברגר נועם, מושבות-שמריהו 

מרקוס עידו, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 
רקובר איל, מרכז הברידג' ים 

אמן זהב 
בינט ג'ורג' שמעון, רמת גן 



הודעות מועדונים

מועדון וקס רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 
יום שישי 17 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00 

בי"ס ויצו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ש"ח 

כולל כיבוד עשיר ושתייה חמה
גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
יעקב וקס 08-9492829 , 054-6344830

ב- SMS לחן שגב 050-7712396

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 18 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

ישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד.
לפרטים והרשמה:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470

מועדון ברידג' פוינט פולג
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של חנה מאירי ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 31 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

שתיה חמה
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

אורית מורן 052-5673392 | ישראל ידלין 054-2262642

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר אמיל ויזנר ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 7 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:
  מגי 054-4715949

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים 18 ידיים 
יום שבת 8 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00 

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
לפרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים
יום שישי 14 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪

לפרטים והרשמה מראש 
מאיר ברקמן 050-7353303 | דורית לשם 050-9427818 

נעמי לזר 050-8844494 

הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שישי 14 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11 ביולי 2018(

רב אמן בינלאומי כסף 
ברקת אילן, אביבים 

רול יוסף, אביבים 
רב אמן זהב 

חץ קלרה, אביבים 
רב אמן כסף 

גולן אודי, קריות/חיפה 
קיש תמר, כפר סבא 

תור רוני, אביבים 
עציון אמיר, אשקלון 

רב אמן ארד 
רוזמרין גד, כיכר המדינה ת"א 

יקים נוגה, חיפה/כרמל 
גרינשפן שוש, כפר סבא 

וידבסקי מיכה, כפר סבא 
מאירוביץ מיקי, רמת גן 

וקסלבאום חנה, אביבים 
בן צבי אייל, קבוצי דרום 

רב אמן 
דוד אליהו, רמת השרון 

אגוזי נילי, הלוחם אפקה 
בנקר בנימין, כיכר המדינה ת"א 

סמיר סייג, כפר סבא 
גולן שמעון, הדר כפר סבא 

ידדוב רמי, קיסריה 

ברוידא שרה, סביון-קרית אונו 
לונשטיין תומר, מועדון לידור 

אמן בכיר זהב 
נוה גל, רמת השרון 

בר-און דליה, לב הצפון 
לוי אבי, קריות/חיפה 

שקד יצחק, קריות/חיפה 
תמיר טובה, קריות/חיפה 

כץ אפרים, טבעון 
שידלובסקי אורן, טבעון 

מורג שי, אביבים 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 
פקר רותי, סביון-קרית אונו 

שחר קובי, רחובות 
אמן בכיר כסף 

נחמיאס יצחק, כיכר המדינה ת"א 
שכטר דב, כיכר המדינה ת"א 

אדלשטיין פרידה, חיפה/כרמל 
שור חנן, חיפה/כרמל 

שרן מיכאל, חיפה/כרמל 
בר רבקה, קריות/חיפה 
הנר ארז, קריות/חיפה 

פרקש דניאל, נהריה 
נימן מירי, ברידג' פוינט פולג 

סף יעל, אביבים 

רוטברט רינה, ירושלים 
רייטר אלן, רעננה ההגנה 

הנדלר חיה, אשדוד 
כוכב קובי, נס ציונה 

אמן בכיר ארד 
רסין רות, רמת השרון 

בנבניסטי רונן, ברידג' פוינט פולג 
שרעבי יורם, ירושלים 

ארבל אליאס, סביון-קרית אונו 
אפלבוים שלום, ראשון לציון 

שבירו גדי, מועדון מודיעין 
אמן בכיר 

שפלר עפרה, רמת השרון 
בלאט לובומיר, כיכר המדינה ת"א 

ניצן רינה, כיכר המדינה ת"א 
הולצר אשר, קנטרי רעננה 

רז עופר, כרמיאל 
טננבוים אורלי, הדר כפר סבא 

עוזיאל אסתר, אביבים 
ברגר נועם, מושבות-שמריהו 

מרקוס עידו, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 
רקובר איל, מרכז הברידג' ים 

אמן זהב 
בינט ג'ורג' שמעון, רמת גן 
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שוורץ ברברה, הדר כפר סבא 
באלינט מיכאלה, אביבים 

צור שניר, מושבות-שמריהו 
זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 

אדלונד אטי, נס ציונה 
גל-אור אלכס, נס ציונה 

עוזר מיכל, מועדון מודיעין 
רביב דוד, מועדון מודיעין 

שמואלי שרת, מועדון מודיעין 
אמן כסף 

מנחם אמנון, ספורט + חולון 
טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
קצמן חנה, כיכר המדינה ת"א 

קרמרמן רותי, השרון 
אליוביץ עליזה, אביבים 
קרוב שמואל, אביבים 

קלפקה חזי, מושבות-שמריהו 
גילאון אריה, מרום נווה 

סולקוביץ אלכס, מרום נווה 
קרמנשהי אריה, ירושלים 

רגב נחום, ירושלים 
ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
גלרנטר אילנה, באר שבע 

לשם יוספה, אילת 
אמן ארד 

גונן נחום, כיכר המדינה ת"א 
סטרן דוד, קנטרי רעננה 

קרסנופולסקי רומן, לב הצפון 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 

מור אהוד, חיפה/כרמל 
רוטנברג יוסף, השרון 

ויסר דוד, אביבים 
וכולדר איתן, אביבים 

קינן עודד, אביבים 
שלם איריס, אביבים 

קוסטיס ג'וש, מושבות-שמריהו 
כהן שולמית, מרכז ספורט רשלצ 

שקד נינט, מרכז ספורט רשלצ 
אגמון יצחק, וקס - רחובות 

דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
הוכברג אילה, וקס - רחובות 

אמן 
גטניו ניצה, גל - ראש העין 

פוקט יצחק, ספורט + חולון 
אטוויל אלן, כיכר המדינה ת"א 

סמואלוב טל, כיכר המדינה ת"א 
ורניה כרמל, אביבים 

עדי נורית, אביבים 

פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 
ארבל עמוס, וקס - רחובות 

מושקוביץ עידו, נס ציונה 
קורנט עמית, נס ציונה 

נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 
סגן אמן זהב 

נאצר ננסי, כיכר המדינה ת"א 
ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

וגנר-אביטל יעל, קריות/חיפה 
ברקן הלנה, השרון 

שניר אלנתן, כפר סבא 
כהן הרצל, אביבים 

עינת אוה, מושבות-שמריהו 
סולם ורדה, אשקלון 
אזריאל מאור, אילת 
שרון רונית, אשדוד 

חייפץ רון, יואב 
גרומר מיכאל, נס ציונה 

סקומורובסקי מרה, נס ציונה 
בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן כסף 
משה קדם, כיכר המדינה ת"א 
שיף סמדר, כיכר המדינה ת"א 

הרבסט אפרת, חיפה/כרמל 
לב פאול, רמת גן 

דואדי רבקה, אביבים 
מרן מרגלית, אביבים 

פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 

ויסלר עדה, ירושלים 
פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 

רחמים אסתר, מת"ב הרצליה 
גזית דב, סביון-קרית אונו 
ינאי זאב, סביון-קרית אונו 

פישר אהובה, סביון-קרית אונו 
הדר אופיר, וקס - רחובות 

קורן יעל, נס ציונה 
רוזנטל שי, נס ציונה 

בינוביץ מישל, מועדון מודיעין 
סגן אמן ארד 

כהן גילנה, רמת השרון 
ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 

רייזמן אירינה, כיכר המדינה ת"א 
רחמים יעקב, לב הצפון 

גלבוע אורה, כרמיאל 
גלבוע רוני, כרמיאל 

אבן חיים שמעון, עמק יזרעאל 
בר סנה טלי, רקפת קרית טבעון 

וינברגר גורג, השרון 
אבן-צור זהר, אביבים 

גולדמן שי, אביבים 
סימון מירי, אביבים 

חומרי אבנר, מרכז ספורט רשלצ 
שפילמן מרים, אשקלון 

אלדר אסתר, וקס - רחובות 
בורי סילביה, וקס - רחובות 

וקס טובה, וקס - רחובות 
סגן אמן 

ישי עדה, ספורט + חולון 
קורן גדי, ספורט + חולון 
קורן מרי, ספורט + חולון 

ריינהנד מימי, קנטרי רעננה 
שפירא משה, כרמיאל 
בן ארצי עליזה, נהריה 

וייסמן בר, עמק יזרעאל 
לטיאק דניס, השרון 

רוזן ארווין, השרון 
קמיר זוהר, ברידג' פוינט פולג 
אינדורסקי שמעון, כפר סבא 

הלר ישראלה, כפר סבא 
דורון דליה, רמת גן 
אסלן זיוה, אביבים 

מרגלית נילי, אביבים 
נאזאן אנט, אביבים 
צור נאוה, מרום נווה 

רוה אליעזר, מרום נווה 
ברטשניידר מרסל, ירושלים 

צבירן יוסף, לב חולון 
יהב תמיר, מרכז הברידג' ים 

טמיר יואלה, זכרון יעקב 
אבני צבי, סביון-קרית אונו 

אינשטיין אבי, סביון-קרית אונו 
ראובן אמיר, באר שבע 

רון תמר, באר שבע 
אמקייס איידה, אשקלון 

זקרדזה מארק, אשקלון 
להט חוה, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
צדוק אביטל, גל - ראש העין 

אברמוב כרמלה, ספורט + חולון 
בורשן שושנה, ספורט + חולון 
ברקאי אביבה, ספורט + חולון 
גולדפלד רות, ספורט + חולון 

יניב רינת, ספורט + חולון 
סמיון ליאורה, רמת השרון 

ראובן רחל, כיכר המדינה ת"א 



דרגות
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שוורץ ברברה, הדר כפר סבא 
באלינט מיכאלה, אביבים 

צור שניר, מושבות-שמריהו 
זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 

אדלונד אטי, נס ציונה 
גל-אור אלכס, נס ציונה 

עוזר מיכל, מועדון מודיעין 
רביב דוד, מועדון מודיעין 

שמואלי שרת, מועדון מודיעין 
אמן כסף 

מנחם אמנון, ספורט + חולון 
טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
קצמן חנה, כיכר המדינה ת"א 

קרמרמן רותי, השרון 
אליוביץ עליזה, אביבים 
קרוב שמואל, אביבים 

קלפקה חזי, מושבות-שמריהו 
גילאון אריה, מרום נווה 

סולקוביץ אלכס, מרום נווה 
קרמנשהי אריה, ירושלים 

רגב נחום, ירושלים 
ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
גלרנטר אילנה, באר שבע 

לשם יוספה, אילת 
אמן ארד 

גונן נחום, כיכר המדינה ת"א 
סטרן דוד, קנטרי רעננה 

קרסנופולסקי רומן, לב הצפון 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 

מור אהוד, חיפה/כרמל 
רוטנברג יוסף, השרון 

ויסר דוד, אביבים 
וכולדר איתן, אביבים 

קינן עודד, אביבים 
שלם איריס, אביבים 

קוסטיס ג'וש, מושבות-שמריהו 
כהן שולמית, מרכז ספורט רשלצ 

שקד נינט, מרכז ספורט רשלצ 
אגמון יצחק, וקס - רחובות 

דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
הוכברג אילה, וקס - רחובות 

אמן 
גטניו ניצה, גל - ראש העין 

פוקט יצחק, ספורט + חולון 
אטוויל אלן, כיכר המדינה ת"א 

סמואלוב טל, כיכר המדינה ת"א 
ורניה כרמל, אביבים 

עדי נורית, אביבים 

פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 
ארבל עמוס, וקס - רחובות 

מושקוביץ עידו, נס ציונה 
קורנט עמית, נס ציונה 

נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 
סגן אמן זהב 

נאצר ננסי, כיכר המדינה ת"א 
ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

וגנר-אביטל יעל, קריות/חיפה 
ברקן הלנה, השרון 

שניר אלנתן, כפר סבא 
כהן הרצל, אביבים 

עינת אוה, מושבות-שמריהו 
סולם ורדה, אשקלון 
אזריאל מאור, אילת 
שרון רונית, אשדוד 

חייפץ רון, יואב 
גרומר מיכאל, נס ציונה 

סקומורובסקי מרה, נס ציונה 
בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן כסף 
משה קדם, כיכר המדינה ת"א 
שיף סמדר, כיכר המדינה ת"א 

הרבסט אפרת, חיפה/כרמל 
לב פאול, רמת גן 

דואדי רבקה, אביבים 
מרן מרגלית, אביבים 

פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 

ויסלר עדה, ירושלים 
פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 

רחמים אסתר, מת"ב הרצליה 
גזית דב, סביון-קרית אונו 
ינאי זאב, סביון-קרית אונו 

פישר אהובה, סביון-קרית אונו 
הדר אופיר, וקס - רחובות 

קורן יעל, נס ציונה 
רוזנטל שי, נס ציונה 

בינוביץ מישל, מועדון מודיעין 
סגן אמן ארד 

כהן גילנה, רמת השרון 
ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 

רייזמן אירינה, כיכר המדינה ת"א 
רחמים יעקב, לב הצפון 

גלבוע אורה, כרמיאל 
גלבוע רוני, כרמיאל 

אבן חיים שמעון, עמק יזרעאל 
בר סנה טלי, רקפת קרית טבעון 

וינברגר גורג, השרון 
אבן-צור זהר, אביבים 

גולדמן שי, אביבים 
סימון מירי, אביבים 

חומרי אבנר, מרכז ספורט רשלצ 
שפילמן מרים, אשקלון 

אלדר אסתר, וקס - רחובות 
בורי סילביה, וקס - רחובות 

וקס טובה, וקס - רחובות 
סגן אמן 

ישי עדה, ספורט + חולון 
קורן גדי, ספורט + חולון 
קורן מרי, ספורט + חולון 

ריינהנד מימי, קנטרי רעננה 
שפירא משה, כרמיאל 
בן ארצי עליזה, נהריה 

וייסמן בר, עמק יזרעאל 
לטיאק דניס, השרון 

רוזן ארווין, השרון 
קמיר זוהר, ברידג' פוינט פולג 
אינדורסקי שמעון, כפר סבא 

הלר ישראלה, כפר סבא 
דורון דליה, רמת גן 
אסלן זיוה, אביבים 

מרגלית נילי, אביבים 
נאזאן אנט, אביבים 
צור נאוה, מרום נווה 

רוה אליעזר, מרום נווה 
ברטשניידר מרסל, ירושלים 

צבירן יוסף, לב חולון 
יהב תמיר, מרכז הברידג' ים 

טמיר יואלה, זכרון יעקב 
אבני צבי, סביון-קרית אונו 

אינשטיין אבי, סביון-קרית אונו 
ראובן אמיר, באר שבע 

רון תמר, באר שבע 
אמקייס איידה, אשקלון 

זקרדזה מארק, אשקלון 
להט חוה, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
צדוק אביטל, גל - ראש העין 

אברמוב כרמלה, ספורט + חולון 
בורשן שושנה, ספורט + חולון 
ברקאי אביבה, ספורט + חולון 
גולדפלד רות, ספורט + חולון 

יניב רינת, ספורט + חולון 
סמיון ליאורה, רמת השרון 

ראובן רחל, כיכר המדינה ת"א 

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

רשף רחל, כיכר המדינה ת"א 
פומרנץ צפורה, קנטרי רעננה 

פאר מרקו, לב הצפון 
פאר צופיה, לב הצפון 

מלכה יפה, כרמיאל 
אופיר אהרן, חיפה/כרמל 

אלפר פיליפ, קריות/חיפה 
לילינג נעמי, קריות/חיפה 

בר יוסף מירי, טבעון 
לוי אלברט, טבעון 

בשאראת אמיר, עמק יזרעאל 
מזאווי מרואן, עמק יזרעאל 

מרג'יה פראס, עמק יזרעאל 
סוידאן רנים, עמק יזרעאל 

דיין ישראל עדי, רקפת קרית טבעון 
סנה רות, רקפת קרית טבעון 

שקד שחר, רקפת קרית טבעון 
ברגמן צילה, השרון 

כהן משה, השרון 
לאה בר-נתן, השרון 

שרון דוריאן, ברידג' פוינט פולג 
הרמלין ולנטיין, כפר סבא 

טולי אדריאן, כפר סבא 
אגייב מרים, רמת גן 

פולנסקי לילי, רמת גן 
שניידר זיוה, הדר כפר סבא 

בר גנדל אורי, רעננה 
חסון תדהר, רעננה 

צידון יאיר, רעננה 
צרפתי דרי, רעננה 
אבידן יולה, אביבים 

אלגרנטי סוני, אביבים 
גלנטי עמית, אביבים 
געש מרים, אביבים 

ויסמן ברוריה, אביבים 

פרימור דניאל, אביבים 
ציון אליאס, אביבים 
שיבא דוד, אביבים 

שמואל חוה, אביבים 
פיין ניקי, מושבות-שמריהו 

גרייבסקי יעל, מרום נווה 
גרין מרים, מרום נווה 

שקד אילנה, מרום נווה 
אביד לידי, ירושלים 

אביטל חיים, ירושלים 
למדן יצחק, ירושלים 

סיקרון ציונה, ירושלים 
סמואל זאב, ירושלים 
פלומין ארי, ירושלים 

קורי טבי, ירושלים 
בן-חורין שושנה, אבא חושי חיפה 

שריד ענת, אבא חושי חיפה 
דגמל אסתר, ויצו - נוה יוסף 

טוביה שושנה, ויצו - נוה יוסף 
לוטן גליה, ויצו - נוה יוסף 
רוט מרים, ויצו - נוה יוסף 

שוורץ שרה, ויצו - נוה יוסף 
שלומקוביץ רחל, ויצו - נוה יוסף 
סול אליעזר, מרכז הברידג' ים 

חבלין אלעזרה, נתניה 
אורון יוחנן, קיסריה 

יעקובי פנינה, קיסריה 
פארן חוה, קיסריה 

בוסל נילי, זכרון יעקב 
מאיר חמדה, זכרון יעקב 

שאול הניה, זכרון יעקב 
אינהורן זרזקי רועי, ויצו פתח תקוה 

אלרום עומר, ויצו פתח תקוה 
גרינזייד איתן, ויצו פתח תקוה 

מורג גילה, ויצו פתח תקוה 

עבדי מעיין, ויצו פתח תקוה 
שמר חוה, ויצו פתח תקוה 
בן נתן אוריה, מייזנר פ"ת 

כרמון יעל, סביון-קרית אונו 
מנטל איריס, סביון-קרית אונו 
שושן איתמר, סביון-קרית אונו 

גת זיוה, מרכז ספורט רשלצ 
אנג'ל רונה )אהרונה(, בית מכבי ראשל"צ 

לובוצקי יואל, בית מכבי ראשל"צ 
עץ הדר נילי, בית מכבי ראשל"צ 

קפלן שמואל, ערד 
הריס ג'ודית, רעננה ההגנה 
ליברמן עדה, רעננה ההגנה 
צ'חנובר דב, רעננה ההגנה 
שבט ריטה, רעננה ההגנה 
קוטלר קרלוס, באר שבע 

בן שלום תלמה, וקס - רחובות 
גיטלר בקי, וקס - רחובות 
הינדי שרה, וקס - רחובות 

וייל מיקי, וקס - רחובות 
חממי מזל, וקס - רחובות 

פינקוביץ רלי, וקס - רחובות 
רבל קלייר, וקס - רחובות 

שלהבת שילה, וקס - רחובות 
שפינרד חגית, וקס - רחובות 
שפיצר טובה, וקס - רחובות 

דפנה אביגיל, נס ציונה 
שלמן סבטלנה, נס ציונה 
גיסין איתן, מועדון מודיעין 

גיסין ליאור, מועדון מודיעין 
לומס זהבה, מועדון מודיעין 

פאר מיכאל, קבוצי צפון 
גן יהודית, מועדון לידור 

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11 ביולי 2018(

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
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The full deal:

 ♠
♥
♦
♣

7643
J932
KQJ
JT

 

♠
♥
♦
♣

AKQ8
KT765
7
AK6

♠
♥
♦
♣

J5
AQ84
T85
8542

 ♠
♥
♦
♣

T92
-
A96432
Q973

 

Every North led the diamond king, and all 
declarers ruffied the second round. Now everyone 
played a thoughtless small trump toward the ace 

and went down. The right line of play was: heart 
king, ten of hearts )covered by jack and queen(, 
second diamond ruff and a successful finesse 
towards dummy’s ♥A8. The last trump is cashed, 
discarding a club, and declarer’s hand is high.

This hand was reported to me by a former Israeli 
international who was somewhat embarrassed 
over his failure to spend enough time and 
perform the necessary analysis before playing 
out the hand.

Indeed, as long as both opponents follow suit 
to one round of trump, the whole analysis is 
redundant, but in order to win consistently at 
bridge one has to take everything into account.

West North East South

1♣
1♦ 1♥* Pass 2♥
2♠ 4♥ 4♠ Pass

Pass 5♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

 * 5+ קלפים בסדרה

כי  הבין  צפון   ,4♥ מעל  ל-♠4  התחרה  שמזרח  לאחר 
לשותפות שלו התאמה כפולה בהארט ובקלאב והחליט 

להמשיך להכריז בגובה 5 על אף חלוקתו המאוזנת.

החוזה ♥5 הוכפל והוכשל בלקיחה אחת )200-(. לאחר 
משיכת שליטים הכרוז עקף בקלאב, אך חלוקת הסדרה 
5-0 מנעה ממנו להשליך את המפסיד האחרון בדיאמונד.

עם זאת, לצפון-דרום סיבות טובות להיות מרוצים מתוצאה 
זו, היות שהחוזה ♠4 היה מבוצע בקלות הודות לחלוקה 
הידידותית בסדרות הספייד והדיאמונד. אפילו אם ההגנה 
תוקפת בקלאב ומכריחה את מערב לחתוך פעמיים, הוא 
עדיין יספיק להיכנס לידו של מזרח בחיתוך ♦ )או חיתוך 
 ♠K תלוי במהלך המשחק( לעקוף בספייד, להפיל את – ♥

ולגבות את יתרת הדיאמונדים.

המשך  מעמוד 20
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The 52nd International 
Tel Aviv Festival (1)

Ram Soffer

 Our English section for this month and the next
 two will feature some interesting deals from the
 52nd Tel Aviv Bridge Festival, held between Jun
 22-29, 2018. This month’s exhibit is taken from
 the Mixed Teams tournament )Round 6(, which
began the festival.

 The reader is invited to find the best line of play
 in six hearts )by West(, with only the East-West
hands visible.

Board 23. Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

AKQ8
KT765
7
AK6

♠
♥
♦
♣

J5
AQ84
T85
8542

Contract: Six Hearts by West; Lead: ♦K

West has a big hand. He opens 1♥ and after, 
say, a Bergen 3♣ response )4-card support, 
7-9 HCP( he decides to ask for keycards. After 
finding out that his partner has one keycard plus 
the queen of hearts, he bids a small slam. North 
leads the diamond king.

In case of a normal trump break, the play would 
be easy: Draw trumps in two or three rounds, 
ruff two diamonds in hand and discard two of 
dummy’s clubs on declarer’s spades. The only 
case where anything can go wrong is when 
trumps are 4-0.

If South has all the missing trumps, one should 
start with A or Q from dummy and them finesse 

towards the KT. In case North has them, it is 
possible to start off with K and then lead a small 
trump twice towards dummy, catching the Jack-
Nine in a double finesse. Is it possible to know 
which line is better? Try to answer this question 
yourself before reading on.

As a matter of fact, none of the five declarers 
who played six hearts in the Mixed Teams made 
his contract, and none of them played correctly! 
Upon deeper analysis, it turns out that we have 
a ”textbook“ hand. 

At first sight, the two alternative lines )start 
trumps with the king or with a high card from 
dummy( appear equivalent, but in fact one 
of them is better by far. That’s because the 
contract cannot be made when South has 
all the missing trumps, unless South’s 
distribution is exactly 4-4-2-3. If one starts by 
ruffing two diamonds )using up the spade jack 
as an entry( and finessing towards declarer’s 
king-ten, there would be no entry to dummy in 
order to draw the last trump! So one has to start 
by three rounds of trumps )ace, queen and small 
to the ten( after ruffing a diamond, but the club 
loser must be ruffed in dummy before the fourth 
round of trump, which means one has to play 
four rounds of spades and three rounds of clubs 
while South still holds the trump jack. Playing 
like this, one needs South to have exactly four 
spades and three clubs to make the contract.

However, in case North has four trumps, there 
are no problems whatsoever, provided the king 
of hearts is laid down at trick two.



אלבניה שימרה עולם נעלם ומרתק, מראות של נופים הרריים, אגמים ואתרים היסטוריים שרידים לתרבות עתיקת יומין, 
והשפעות שונות. שמחת החיים טבועה עמוק באופי של אנשי הבלקן. הטיול שלנו מוביל אותנו לאזורים לא מוכרים, 

להרפתקאות מרתקות ולבילויים טעימים ונעימים, בטיול זה תכירו את המדינה המיוחדת הידועה בקשרים החמים עם העם 
היהודי. מסע בזמן מלא בחווית, מראות, טעמים ונופים עוצרי נשימה.

בטיול הייחודי שלנו באלבניה נתרשם מהיופי המרהיב הנשקף מכל פינה, מהחופים המפורצים של הים האדריאטי אל שמורת 
הטבע המרהיבות.

אנו נשהה במלון היוקרה והפאר  Mak Albania Hotel ***** אשר ממוקם במרכז עיר הבירה טירנה – במלון חדרים 
מפוארים בריכות שחיה, מרכז ספא מפואר, מסעדות, ברים ועוד.

במחיר מיוחד של 1,690 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת ליחיד בחדר 450 אירו

המחיר כולל: 
טיסה ישירה תא טירנה תא.	 
 	.Mak Albania Hotel 7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון היוקרה
טיולים יומים לפי התוכנית.	 
מדריך ישראלי מומחה לאיזור.	 
טעימות קולינריות וארוחות לפי התכנית	 
כל הכניסות לאתרים השונים.	 
אוטובוס נוח לביצוע התוכנית.	 
משחקי ברידג' בערבים.	 

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם,שתיה בארוחות, תשר לנותני השרותים ובמלון )80 אירו לאדם(, תשר למדריך הישראלי 
וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם

סוד הקסם האלבני
טיול כוכב עומק באלבניה המדהימה

סוכות  24/9 - 1/10/2018

לפרטים והרשמה:
daganbridge@hotmail.com ,052-2783263 ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ

שימו לב - עקב עומס בטיסות בחגים יש להרשם במהרה
 אל תחמיצו חוויה אמיתית ויחודית זו.


