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שלום חברים,

נפתח בבשורה חגיגית לרגל השנה החדשה:
אנו שמחים וגאים לבשר לכם כי מספר חברי ההתאגדות 
 6000 קו  את  לחצות  עומד  לברידג‘  הישראלית 

החברים!
אנו כהתאגדות שואפים לתת את השירות הטוב ביותר 
לחברים החל מביטאון מגוון ומעניין, דרך שירותי משרד 
חדשים  ספורטיביים  אתגרים  וכמובן  שהוא  נושא  בכל 
במתקנים האיכותיים ביותר. נשמח להיענות לכל פנייה 

ובקשה.
ננצל את ההזדמנות ונברך את הזוכים באליפות הארץ 
לזוגות T.B. ברכות לסמו מוסקוביץ ואיתן אורנשטיין 
גלברד,  ומוטי  ידלין  לדורון  הראשון,  במקום  שזכו 
שאליו  והמכובד  השלישי  ולמקום  השני  במקום  שסיימו 
הגיעו אפרת אורן וזק יניב. נברך גם את הזוכים בגמר 

ב‘ של האליפות – ביאנקה גלז‘בסקי ואבי חיות. 

הברידג‘  ותוכנת  הטכנולוגית  ההתפתחות  באמצעות 
במשחקי  גם  בדרמה  לצפות  זכינו   BBO האינטרנטי 
שזכתה  גינוסר  אלדד  לקבוצת  ברכות  המדינה!  גביע 

קבוצת  זכתה  ההתאגדות  גביע  במשחקי  במשחקים. 
בהרכבי  לצפות  תוכלו  ההתאגדות  בדפי  פישר.  לוטן 

הקבוצות המלאים.
מלאה  תהיה  תשע“א,  לטובה  עלינו  הבאה  השנה 
ובינלאומיות  ארציות  ובאליפויות  ספורטיביים  באתגרים 
להביא  ימשיכו  הברידג‘  שחקני  כי  בטוחים  אנו  לרוב. 

הישגים רבים ולייצג אותנו בכבוד.
מהנה  שנה  הברידג‘  שחקני  למשפחת  מאחלים  אנו 

ומוצלחת במישור האישי כמו גם בספורטיבי.
אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן בפעילויות השוטפות 
והמוסדות  הספורטיביות  הוועדות  העמותה,  ועד  של 

השונים של ההתאגדות באתר האינטרנט שלנו: 
.www.bridge.co.il

מנת  על  והצעות  רעיונות  הערות,  מכם  לקבל  נשמח 
כאן  אנחנו  בישראל,  הברידג‘  את  לקדם  יחד  שנוכל 

למענכם בכל עת. 
ושוב בברכת שנה טובה,

ועד העמותה

התאגדות ישראלית לברידג'  
טל. 03-9794862

ibf@bridge.co.il  דוא“ל

דבר ועד העמותה

מודי קניגסברג, יו“ר ההתאגדות 
וחברי ועד העמותה
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מודי קניגסברג, יו“ר ההתאגדות 
וחברי ועד העמותה
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שפר את הכרזותיך 
הכרזתו השנייה של המשיב 

רם סופר

חלק ב': חזרה על אותה סדרה

במאמר זה אעסוק במצבים שלמשיב יש סדרה ארוכה 
של 5 או 6 קלפים ונלמד מתי עליו לחזור עליה בהכרזתו 
השנייה ומתי לא. אדון גם בגובה הנכון שבו יש להכריז 
כאשר  האחרות  ההכרזה  ובאפשרויות  השני  בסיבוב 

המשיב אינו חוזר על סדרתו.

אינה  זו  הכרזה  סדרתו  על  חוזר  המשיב  כאשר  ככלל, 
זה  קרובות  לעתים  הפותח.  של  מצדו  המשך  מחייבת 
יהיה החוזה הסופי גם כאשר לשותף אין תמיכה או עזרה 
כלשהי בסדרה זו. לפיכך העיקרון הוא שברוב המקרים 
המשיב חוזר על סדרתו רק כאשר יש לו 6 קלפים או 5 

קלפים באיכות גבוהה (עם מכובדים רבים).
מצד שני, כאשר למשיב 6 קלפים בסדרה בהחלט כדאי 
לו להתעקש עליה גם עם יד חלשה ולא לוותר על החוזה 

לשותפו.
(1)

♠
♥
♦
♣

942
QJT976
K4
52

West East
1♣ 1♥
1♠ 2♥

למזרח 6 נק' בלבד, אך אין זה נכון להכריז Pass לאחר 
♠1. ידו עלולה להיות חסרת ערך בחוזה זה בייחוד לאחר 
הובלה בשליט. לעומת זאת בחוזה ב-♥ יש בידו של מזרח 
ארבע לקיחות בטוחות בשליט ועוד K צדדי. סביר להניח 
כי בידו של מערב יימצא כוח מספיק כדי להשלים ביצוע 

של 8 לקיחות.
מדוגמה זו נובעים שני כללים חשובים:

(1) כאשר אין התאמה בין השותפים, לרוב עדיף לשחק 
בסדרה הארוכה של היד החלשה.

(2) כאשר המשיב חוזר על סדרתו בגובה 2, זוהי הכרזה 
חלשה המתארת בדרך כלל 9-6 נק'. 

(2)
♠
♥
♦
♣

J52
J8
KT8732
A4

West East
1♣ 1♦
1♥ 2♦

אבל  פחות,  חזקה  וסדרתו  מפוזר  מזרח  של  הכוח  כאן 
עדיפה  זו  הכרזה   .2♦ היא  הנכונה  ההכרזה  עדיין 
ב-♠.  עוצר  אין  שלמזרח  מהסיבה  ולו   ,1NT על בבירור 
מינימום לפותח  ואם  חלשה,  יד  מתארת   2♦ ההכרזה 

(14-12 נק'), אז ♦2 יהיה החוזה הסופי.
(3)

♠
♥
♦
♣

9752
AQ752
K3
64

West East
1♦ 1♥
2♣ 2♦

עליה  החזרה  בסדרתו,  בלבד  קלפים   5 למשיב  כאשר 
כדאית פחות. במקרה זה על מזרח לדעת שבידי שותפו 9 
קלפים (או יותר) בסדרות המינור. הסיכוי שלמערב בודד 
(או אפילו חוסר) ב-♥ גבוה יחסית. אם זה המצב, אז ♥2 
 7-8 לשותפות  יש  ב-♦  זאת  לעומת  אומלל.  חוזה  יהיה 
קלפים כאשר ה-K של מזרח מעניק חיזוק ניכר לסדרתו 
מאפשרת   2♦ הנכונה  ההכרזה  מערב.  של  הראשית 
לעצור בחוזה בטוח יחסית בגובה נמוך. (אם לשותף יד 
ועדיין  להכריז  ימשיך  כנראה  הוא   ♥ קלפי   3 עם  טובה 

אפשר להגיע לחוזה ♥4.)
(4)

♠
♥
♦
♣

QJ973
JT2
93
KT5

West East
1♣ 1♠

1NT 2♠
לעתים  סדרתו  על  יחזור  המשיב  שבו  היחיד  המקרה 
קרובות עם 5 קלפים ויד חלשה הוא כאשר הפותח הכריז 
בסיבוב השני 1NT. כאן הפותח מבטיח חלוקה מאוזנת, 
ולכן האפשרות שיש לו קלף בודד בסדרת המשיב יורדת 
מכריז  היה  מזרח   ,1NT פותח  מערב  היה  לו  מהפרק. 
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דאבלטון  לשותפו  כאשר  גם   2♠ לחוזה  ומוביל  טרנספר 
לפתיחה  מספיק  חזקה  אינה  מערב  של  ידו  כאן  ב-♠. 
עדיף  יהיה   1NT שחוזה  להניח  סיבה  אין  ועדיין   ,1NT
על ♠2. העובדה ש-♣ הוא ה-Better Minor של השותף 

רומזת כי בחוזה ב-NT תהיה בעיה בסדרת ה-♦.
נק').   11-10) בינונית  יד  למשיב  שבהם  למקרים  נעבור 
כאן הוא יכול לחזור על סדרתו בקפיצה. רצוי מאוד שיהיו 

לו 6 קלפים איכותיים בסדרה.
(5)

♠
♥
♦
♣

KQT852
AQ2
75
83

West East
1♣ 1♠
2♣ 3♠

מעבירה  היא  כאן.  הולמת  אינה  בלבד   2♠ של  הכרזה 
לשותף מסר מוטעה (9-6 נק') ועלולה לגרום להחמצת 
משחק מלא. מצד שני, ידו של מזרח אינה טובה מספיק 
להכרזה ישירה של ♠4. הפתרון הנכון הוא קפיצה ל-♠3. 
ללא  מינימלית  יד  לשותף  כאשר  מזמינה.  הכרזה  זוהי 
ולהשאיר   Pass להכריז  בהחלט  רשאי  הוא  ב-♠  עזרה 
את החוזה על ♠3. עם יד טובה יותר מערב יכריז ♠4 (או 

.(3NT לעתים
(6)

♠
♥
♦
♣

KQ963
AQ6
75
T82

West East
1♦ 1♠
2♣ 2NT

כאן למזרח 5 קלפי ♠ בלבד. אין לקפוץ ל-♠3 בשום אופן. 
הדרך הנכונה היא להכריז 2NT. הכרזה זו מתארת יד 
מאוזנת עם 11-10 נק' ועוצר בסדרת ה-♥ שלא הוכרזה. 
בשלב זה השותף אינו יודע על הקלף החמישי ב-♠, אולם 
עליו לקחת בחשבון אפשרות זו. אם מערב מחליט לקבל 
 3♠ להכריז  עליו  מלא  למשחק  ולהוסיף  ההזמנה  את 
כאשר יש לו 3 קלפי ♠, ואז מזרח יוכל לבחור בין ♠4 (עם 

5 קלפי ♠) לבין 3NT (עם 4 קלפי ♠ בלבד).
נסיים במקרה שבו למשיב יד חזקה (12+ נק'). כאן עליו 
מלא  למשחק  מיידית  קפיצה  אולם  מלא,  משחק  ליזום 
בסדרה שהשותף לא תמך בה אפשרית רק בשני מקרים:

קלפים   6 עם  מאוד  חזקה  סדרה  המשיב  בידי  (א) 
לפחות הכוללים 4 קלפים בכירים.

(7)
♠
♥
♦
♣

KQ5
AQJT93
2
942

West East
1♦ 1♥
2♣ 4♥

מוטרד  אינו  כי  עד  טובה  כה  מזרח  של  ה-♥  סדרת 
מהאפשרות שלשותפו קלף בודד או חוסר בסדרה זו. יד 
זו טובה מספיק למשחק מלא, אך אין לה יומרות לסלם, 

לכן הגיוני לסיים מיד את המכרז ב-♥4.
(ב) הפותח הכריז 1NT ולמשיב 6 קלפים בסדרה.

(8)
♠
♥
♦
♣

AJ9643
A2
87
KT9

West East
1♣ 1♠

1NT 4♠

כאן סדרת ה-♠ של מזרח מרשימה פחות, אבל הוא יכול 
להסתמך על כך ששותפו הבטיח 2 או 3 קלפים בסדרה 

ולהכריז מיד משחק מלא ♠4.
 6 בת  סדרה  שברשותו  החזק  המשיב  אחרים  במקרים 
קלפים לא יחזור על סדרתו, אלא יבחר בהכרזה מחייבת 

אחרת, לרוב "סדרה רביעית מחייבת":
(9)

♠
♥
♦
♣

A64
AQT752
9
K72

West East
1♣ 1♥
1♠ 2♦

בהיעדר  שגויה  ספק  ללא  תהא  ל-♥4  מיידית  קפיצה 
היא  הנכונה  ההכרזה  הפותח.  של  ידו  על  מספיק  מידע 
באחד  בו  שאדון  נושא   – מחייבת"  רביעית  "סדרה    2♦
המאמרים הבאים. ביד זו אפשריים חוזים סופיים רבים – 
♥3NT ,4, ♣5 ואפילו ♠4 או ♣6. מזרח מעוניין שיהיה לו 
מידע רב יותר על ידו של מערב בטרם יחליט על החוזה, 

ולכן על ההכרזה להתנהל בצורה איטית יותר.
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לומדים ברידג‘
8

שחק יחד עם מוטי
מוטי גלברד

זהירות היא מנהג טוב בברידג'

Dealer: W, Vul: None, Lead: ♥2
♠
♥
♦
♣

7652
AQT8
87
AK8

♠
♥
♦
♣

KQJT83
K3
K52
73

West North East South
Pass 1♣ Pass 1♠

2♦ 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

מערב שהכריז Overcall ♦2 הוביל ב-2♥. מהדומם שוחק 
קוראינו  מרבית  ב-4♥.  שירת  מזרח  בלקיחה.  שזכה   ♥8
לי  יש  מה,  השאלה:  באה  כזו  יד  מוצגת  שכאשר  יודעים 

יותר משלושה מפסידים – שניים ב-♦ ואחד ב-♠?!
כרוז חכם ישאל: מה בכל זאת עלול לקרות שיגרום לנפילת 

החוזה? אם יש לך תשובה לשאלה זו, קרוב לוודאי שתמצא 
את הדרך הנכונה לביצוע החוזה!

הוביל 2♠  המרוצה  הכרוז  בתחרות,  זו  יד  שוחקה  כאשר 
מערב   .♦J-ב והמשיך   ♠A לשחק  מיהר  מזרח  מהדומם. 
זכה בשני סיבובי ♦ והמשיך בשלישי. מזרח חתך עם 9♠ 

מעל הדומם והחוזה נפל. כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

7652
AQT8
87
AK8

 

♠
♥
♦
♣

4
J972
AQ9643
QT

♠
♥
♦
♣

A9
654
JT
J96542

 ♠
♥
♦
♣

KQJT83
K3
K52
73

 

בחרת  ודאי  הראשונה,  בלקיחה  כבר  בסכנה  הבחנת  אם 
בדרך הנכונה: לשחק T♥ אל ה-K בלקיחה השנייה, לחזור 
לדומם עם K♣ ולשחק A♥ שעליו מושלך 2♦. עכשיו כבר 

בטוח להוביל ♠.

היכונו�לחגיגת�סוף�השנה
עם�דניאלה�ורותי�באחוזת�יערות�הכרמל

�26בדצמבר��2�-�2010בינואר�2011

לפרטים�והרשמה:
דניאלה�03-6058355
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לחשוב נכון בהגנה
תכנון ההגנה מתחיל בלקיחה הראשונה!

מוטי גלברד

Dealer: S, Vul :None, Lead: ♥Q

♠
♥
♦
♣

Q2
653
KJT76
742

 

♠
♥
♦
♣

T876
92
AQ9
T965

West North East South
2NT

Pass 3NT Pass Pass
Pass

 ♥K-ב זכה  (הכרוז)  דרום   .3NT נגד   ♥Q הוביל  מערב 
ושיחק ♦3. מערב שירת ב-2♦ והדומם – T♦. מהי תכנית 

ההגנה של מזרח?

מזרח חשב שלא כדאי לאבד אפילו טמפו אחד. הוא זכה 
 J-ושיחק 8♦ אל ה A-והמשיך ב-2♥. דרום זכה ב ♦Q-ב
שבדומם. לאחר שמזרח זכה ב-A♦ היו לכרוז 10 לקיחות. 

היכן טעתה ההגנה?
השנייה  בלקיחה   ♦Q-ב הזכייה  לפני  עוצר  מזרח  היה  לו 
ונותן ל-T♦ לזכות בלקיחה, אזי הכרוז לא היה יכול לבצע 
את החוזה מכיוון שכבר אין לו אפשרות לפתח את סדרת 

ה-♦ בדומם ולהגיע אליה.
החלוקה המלאה נראית כך:

 ♠
♥
♦
♣

Q2
653
KJT76
742

 

♠
♥
♦
♣

J94
QJT8
542
QJ3

♠
♥
♦
♣

T876
92
AQ9
T965

 ♠
♥
♦
♣

AK53
AK74
83
AK8

 

חוסר  היוצר  בהגנה   (Holdup) לעיכוב  יפה  דוגמה  זוהי 
תקשורת בין הכרוז לדומם.

∞ ≥ ≠ ∂ ¥ ± ∑ ¥ ∂ π Ø ∑ ∞ † † Ì È · È · ‡ † ß ‚ „ È ¯ · † Ô Â „ Ú Â Ó
www.av iv im10 .co . i l † † Ì È · È · ‡ † ‰ Â Â  † ≥ ∏ † ¯ Â ‚ ‡ Ë † ß Á ¯

ÚÙ˘·†‰ÈÁ
°ÌÈÁ·Â

ÌÈ·È·‡†ß‚„È¯·†ÔÂ„ÚÂÓ
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"חוקי הכרזה" לעומת תכנון מהלכים

אפרים בריפמן

ידכם הקלפים הבאים:ב
.♠K963   ♥KT32   ♦J4   ♣T43

זה   -  1♥ תשיבו   ,1♣ יפתח  שותפכם  אם 
ברור. 

אך נניח שמהלך ההכרזה יהיה:

♠
♥
♦
♣

K963
KT32
J4
T43

West North East South
1♣ Dbl Pass ?

ובכן, מה תכריזו עם חלוקה זו?...
♥1? לכאורה הכרזתם "לפי הספר", אך ישנו כאן 'מוקש'.

תימצא  לרוב  השותף,  של   Dbl-ו המתנגד  של   1♣ לאחר 
התאמה באחת מסדרות המייג'ור. השאלה היחידה היא: 
באיזו סדרה? אם תכריזו "לפי הספר" תחילה ♥1, וההכרזה 
תגיע אליכם שנית בגובה 2, תיאלצו לבצע "רוורס" הכרוך 

בהכרזת ♠2.
האם אני שומע אתכם אומרים: "אבל אמרת שלאחר ♣1 
התאמה  תימצא  לרוב  השותף,  של   Dbl-ו המתנגד  של 
נכריז  מה  משנה  זה  מה  אז  המייג'ור,  מסדרות  באחת 

תחילה, ♥1 או  ♠1?"
שימו  אבל  אמרתי,  כך  אמנם   .☺ אותי  להתיש  החלטתם 

לב: 
במהלך  פעיל  באופן  משתתפים  היריבים  כאשר 

ההכרזות, עליכם להתחשב במהלכים העתידיים.
נניח שבחרתם להשיב ל-Dbl ב-♥1. מה יקרה אם מערב 
יתחרה ל-♣2, צפון (השותף) יכריז Pass וכך גם מזרח? 
ב-♠?  רביעייה  שלשותף  בתקווה   2♠ תכריזו  עכשיו  האם 
אם לצפון דווקא רביעייה ב-♥, הוא ייאלץ "'לתקן" ל-♥3, 

חוזה שיהיה לכל הדעות גבוה מדי ולא מוצלח.
מחושב  הכרזות  מהלך  עם  המלאה  החלוקה  לפניכם 

היטב:

 ♠
♥
♦
♣

AQT4
AQ7
Q865
72

 

♠
♥
♦
♣

J75
65
A9
AKJ985

♠
♥
♦
♣

82
J984
KT732
Q6

 ♠
♥
♦
♣

K963
KT32
J4
T43

 

West North East South
1♣ Dbl Pass 1♠
2♣ Pass Pass 2♥

Pass 2♠ All Pass

קצת על המשחק:
יזכו  צפון-דרום  הזדמנות,  בכל  שליט  תשחק  ההגנה  אם 
בשמונה לקיחות ב-♠2 וכך גם מזרח-מערב ב-♣2. במלים 
אחרות, כאשר הנקודות מחולקות בין הזוגות שווה בשווה 
ויש התאמה של שמונה קלפים, כל צד יכול לזכות בדרך 
כלל בשמונה לקיחות. אל תשאלו אותי איך זה קורה! אני 
רק ה'שליח' ☺. ישנם ספרים רבים המתמקדים ומתעמקים 

בנושא זה – סך השליטים מול סך הלקיחות.

לענייננו, נתבונן בחלוקה שלנו פעם נוספת:

♠
♥
♦
♣

K963
KT32
J4
T43

אל תחששו שהשותף לא יבין מה קורה רק מכיוון שהכרזתם 
שאתם  וכל  נק'  כ-7  שבידכם  לדעת  השותף  על  פעמיים. 
לא  החלקי,  המשחק  על  להתחרות  הוא  לעשות  מנסים 
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יותר  או  נק'   9 לכם  היו  שאילו  מאחר  מדוע?  מכך.  יותר 
עם שתי סדרות המייג'ור, הייתם בוחרים בסיבוב הראשון 

!(Cuebid) בהכרזת סדרת המתנגד
למשל, אילו הקלפים שבידכם היו

K963 ♥KT32 ♦AJ ♣T43♠, הייתם מכריזים מיד ♣2.
בבקשה, תגידו שכך הייתם נוהגים! ☺ 

לא  מדוע  אחד,  "רגע  אומרים:  אתכם  שומע  אני  האם 
יחשוב השותף שהכרזה ראשונה של ♠1 ואחריה ♥2 אינה 

מתארת חלוקה של 5-4? לכאורה עליו לחזור ל-♠2." 
נניח שקלפיו של צפון הם:

♠
♥
♦
♣

AQT
AQ74
Q865
72

West North East South
1♣ Dbl Pass 1♠
2♣ Pass Pass 2♥

Pass ?
של  התאמה  מצא  הוא   .Pass מכריז צפון  הבעיה?  היכן 

שמונה קלפים – זו עובדה!
מה לדעתכם נכון יותר, לשחק בחלוקה משוערת של 5-3 

או בחלוקה וודאית של 4-4?
מה עדיף, ציפור אחת ביד או דשא ירוק יותר אצל השכן? 

אוי התבלבלתי... ☺

סיכום
באופן  ישתתפו  שהמתנגדים  משערים  אתם  אם 
במהלכיהם  להתחשב  עליכם  ההכרזה,  במהלך  פעיל 
שתי  עם   Takeout Dbl-ל בתשובה  לכן  העתידיים, 
רביעיות במייג'ור ו- 8-6 נק', הכריזו את הסדרה הגבוהה 

מבין השתיים (♠) תחילה!

מועדון�ברידג'

‰·ÂË†‰˘Ï†Í¯·Ó†ÔÂ¯˘‰†˙Ó¯†ÔÂ„ÚÂÓ
ß‚„È¯·‰†È˜Á˘†˙‡
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°ÌÈÁ†ÌÈÏÈÁ˙Ó†Ò¯Â˜
ÌÈ¯ÂÚ˘†∏†¨¯·ÂË˜Â‡†ÚˆÓ‡Ó†ÏÁ‰

¯˙‡·Â†ÔÂ„ÚÂÓ·†ÌÈË¯Ù

∫·˜ÚÈ†Ïˆ‡Â†ÔÂ„ÚÂÓ·†‰Ó˘¯‰‰
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מאמר מס' 6: 

תשובת 1NT מחייבת לסיבוב אחד
(Forcing for 1 round)

שיטת "over 1 2" אינה יכולה להיות שלמה בלי תשובת 
1NT מיוחדת שמלווה אותה. לפי שיטה זו המשיב ל-♥1 
(חלשות  ידיים  של  רחב  מגוון  עם   1NT יכריז  ל-♠1  או 
או מזמינות) כמפורט להלן. התשובה 1NT מחייבת את 
 (Forcing for 1 round) נוספת פעם  להכריז  הפותח 
כדי לאפשר למשיב לתאר כהלכה את ידו. טווח הידיים 
של הכרזת 1NT כולל את כל הידיים הרגילות - חלשות 
(עד 9 נק') בלי התאמה - וכן עוד שלושה סוגים של ידיים 

מזמינות:

התמיכה  את  (מחליף  תמיכה  עם  מזמינה  יד  (א) 
הישירה בגובה 3)

South
♠
♥
♦
♣

AJ8
K8
QT76
J543

כדי   1♠ לפתיחה  בתשובה   3♠ מכריזים  היינו  בעבר 
רבים  שחקנים  כיום  נק"ג.   11-10 עם  תמיכה  להראות 
בשל  נק')   5-0) חלשה  תהיה  זו  שתשובה  מעדיפים 
יתרונותיה התחרותיים (הפרעה למתנגדים). לפי שיטת 
בשלב  תכריז  תמיכה  עם  המזמינה  היד   "1 על   2"

 .1NT ראשון

של   2NT ה-  את  (מחליף  מאוזנת  מזמינה  יד  (ב) 
"פעם")

South
♠
♥
♦
♣

Q3
KJ5
JT86
A976

להראות  כדי  ל-♠1  בתשובה   2NT מכריזים היינו  בעבר 
יד מזמינה ומאוזנת עם 11-10 נק' (או 12 גרועות). כיום 
 Jacoby שחקנים רבים מעדיפים להשתמש בקונבנציה

לפי  הסלמים.  בתחום  הרבים  יתרונותיה  בשל   2NT
שיטת "2 על 1" היד המזמינה המאוזנת תכריז בשלב 

.1NT ראשון

בגובה 2  תשובה  (מחליף  מאוזנת  לא  מזמינה  יד  (ג) 
של "פעם")

South
♠
♥
♦
♣

J6
KJ876
AJ43
J9

בתשובה ל-♠1 יד זו עונה ♥2 בשיטה הרגילה, אך לפי 
לחייב  כדי  מספיק  חזקה  אינה  היא   "1 על   2" שיטת 

.1NT למשחק מלא. לפיכך בשלב ראשון היא תענה

South
♠
♥
♦
♣

T76
Q5
KJT875
A3

הכרזת  על   2♦ עונה  הרגילה  השיטה  שלפי  זו  יד  גם 
 .1NT הפתיחה ♥1 תכריז בשלב ראשון

1NT עם זאת, יש לציין כמה הסתייגויות לגבי
או  שלישית   ביד  פתיחה  (מול   Pass הכרזת אחרי   (1)
רביעית) אין משתמשים בשיטת "2 על 1", ולכן גם הכרזת 
1NT אינה מחייבת במצב זה, והיא מקבלת בחזרה את 
משמעותה הרגילה. (מומלץ לשחק "חצי מחייב" - עד 11 

נקודות בלי התאמה, אך לא אדון באפשרות זו.)
(2) הכרזת 1NT היא מחייבת רק מול פתיחה ♥1 או ♠1. 
הכרזת 1NT היא רגילה ואינה מחייבת מול פתיחה של 

♣1 או ♦1!
אינה  המתנגדים  התערבות  לאחר   1NT הכרזת   (3)
מחייבת מאחר ששיטת "2 על 1" בטלה במצב תחרותי! 

לאלדד גינוסר
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שותפו  של  המייג'ור  בסדרת  תמיכה  למשיב  כאשר   (4)
ו- 9-6 נקודות הוא יתמוך, וכאשר למשיב רביעייה ב-♠ 
בתשובה ל-♥1 הוא יכריז אותה. בשני המקרים לא יוכרז 

!1NT

לסיכום, אלה הם שלושת המצבים שבהם הכרזת המשיב 
1NT אינה מחייבת ומשמעותה רגילה לגמרי:

West North East South
Pass Pass 1♥

Pass 1NT

West North East South
1♥

1♠ 1NT

West North East South
1♦

Pass 1NT

תשובת  לאחר  הפותח  של  השנייה  הכרזתו 
1NT מחייבת

העיקרון המרכזי הוא שעליו להמשיך את ההכרזה בכל 
מחיר. חשוב להדגיש כאן שמרבית ההכרזות של הפותח 
לשיטה "הטבעית",  זהה  משמעות  בעלות  הן  זה  בשלב 
כלומר פרט למספר מצומצם של ידיים הכרזות ההמשך 
נשארות כפי שהן. הטבלה הבאה מסכמת את האפשרויות 

השונות:

משמעותהכרזה

סדרה  אותה  על  חזרה 
בגובה 2

6 קלפים לפחות ו- 14-12 נק'

סדרה  אותה  על  חזרה 
בגובה 3

6 קלפים לפחות ו- 17-15 נק'

2NT 19-18 נק' וחלוקה מאוזנתהכרזת

22-18 הכרזת 3 במינור ו-  קלפים)   +4) טבעי 
נק', מחייב למשחק מלא

טבעי (4+ קלפים) ו- 17-12 הכרזת ♥2 לאחר ♠1
נק'

טבעי (4 קלפים) ו- 22-17 נק' הכרזת ♠2 לאחר ♥1

המקרים הכרזת 2 במינור ברוב  נק';   17-12
אך  קלפים),   +4) טבעית 
קלפים   3 ייתכנו  לעתים 

(במקרה נדיר 2 קלפים)

שים לב כי לרוב הכרזות ההמשך של הפותח משמעות 
בעלת  לרוב  היא  שאף  במינור,   2 מהכרזת  חוץ  רגילה, 
נובע  היחיד  השינוי  רגילים.  שאנו  כפי  טבעית  משמעות 
מהצורך להמשיך את ההכרזה בכל מחיר (Forcing). על 
כן לידיים מסוימות אין הכרזה טבעית מכיוון שידיים אלה 
מאוזנות  ידיים  על  מדובר   .Pass להכריז בעבר  נהגו 

עם 14-12 נק':
South

♠
♥
♦
♣

A65
KT832
J3
KQ3

פתחתם ♥1 והשותף השיב 1NT. הכרזת ההמשך שלכם 
היא ♣2!

South
♠
♥
♦
♣

AQ543
Q76
A75
T2

פתחתם ♠1 והשותף השיב 1NT. הכרזת ההמשך שלכם 
היא ♦2!

טבעית  המשך  הכרזת  אין  לפותח  שכאשר  הוא  הכלל 
הוא מכריז את סדרת המינור הארוכה יותר שלו (כאשר 
האורך שווה בשתי סדרות המינור יש להעדיף ♣). הכרזה 
זו מראה 3 קלפים לפחות כמעט תמיד. מקרה הדאבלטון 

הוא נדיר ומיוחד ומתייחס לחלוקה אחת בלבד:  

South
♠
♥
♦
♣

KQ32
J9765
A3
Q3

פתחתם ♥1 והשותף השיב 1NT. הכרזת ההמשך שלכם 
היא ♣2!

מצב זה הוא נדיר ביותר ויוצא מהכלל. הכרזת 2 במינור 
תתבצע לרוב עם 3 או 4 קלפים.
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הדרך אל הארד
יוסי אנגל

(חלק 2 מתוך 3)

נבחרת ישראל הפתוחה 
באליפות אירופה ה-50, אוסטנד 2010

הייתה  לרוסיה  בו  שהפסדנו  העשירי  הסיבוב  לאחר 
הנבחרת במקום הרביעי בבית המוקדם. תשעה מפגשים 
נותרו לסיום השלב. הנבחרת נכנסה להילוך גבוה ולרצף 

של ניצחונות.

סיבוב 11 דנמרק (ניצחון 9:21)

Board 2, Dealer E, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

972
KJT8
73
KT74

♠
♥
♦
♣

JT4
Q53
KQ4
Q932

♠
♥
♦
♣

AK
4
AJT9652
A86

♠
♥
♦
♣

Q8653
A9762
8
J5

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West East
בראל זק

1♦
1NT 3♥
5♦ Pass

מיכאל  ב-♥.  קוצר  עם  חזקה  יד  תיארה   3♥ ההכרזה 
 ♥A-ב הוביל  דרום   .5♦ של  סופי  בחוזה  בחר  בראל 
והמשיך ב-♥. יניב זק חתך ושיחק AK♠, ♦ אל הדומם ו-♥ 
נוסף לחיתוך. הוא עבר לדומם שוב ב-♦ וחתך ♠. תהליך 
האלימינציה הושלם ויניב קיבל תמונה ברורה לגבי היד. 
מתערב  היה  הוא  דרום,  אצל   ♣K היה  שלו  הסיק  הוא 
זכה  צפון  בדומם.  ה-9  אל  נמוך   ♣ שיחק  לכן  בהכרזה, 

ב-T♣, אך היה עליו לשחק מתחת ל-K♣ או לתת "חיתוך 
והשלכה". החוזה בוצע.

מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
אופיר אילן

1♦ 1♠
2♦ 2♠ 5♦ All Pass

ב-♠.  להוביל  ובחר  בהכרזה  הרבסט  אילן  התערב  כאן 
האלימינציה.  את  לבצע  כדי  כניסה  חסרה  לכרוז  עתה 
הדני  בדרום.   ♣K-ש רומז  ההכרזה  מהלך  לכך,  נוסף 
שיחק ♣ נמוך לעבר ה-Q ומסר שתי לקיחות ב-♣ ואחת 

ב-♥. IMP 10 לישראל.
את  מקבל  אתה  מפגש.  מאותו  נוספת  מעניינת  יד  הנה 

היד הבאה:
Board 15, Dealer S, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

-
-
AJ7542
AQJT853

West North East South
1♠

?
בחרת להכריז Pass .4NT מצפון, ♦5 מהשותף ודרום 

מכריז ♥5. מה עכשיו?
שותפו   !5NT והכריז  גדול  סלם  חיפש  במערב  הדני 
שהחוזה  שהסיכוי  סבר  מערב  הכפיל.  ודרום   6♦ הכריז 
נראתה  כך   .Rdbl והכריז  נמוך,  רבות  בלקיחות  ייכשל 

היד המלאה:
Board 15, Dealer S, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

53
62
QT3
K97642

 

♠
♥
♦
♣

-
-
AJ7542
AQJT853

♠
♥
♦
♣

K98762
KJT974
6
-

 ♠
♥
♦
♣

AQJT4
AQ853
K98
-

 

 ‘  

  

 

  

!!!!  

  

!  
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West North East South
אופיר אילן

1♠
4NT Pass 5♦ 5♥
5NT Pass 6♦ Dbl
Rdbl Pass Pass Pass

בסלם,  עניין  להראות  כדי   5♥ להכפיל  מערב  בחר  אילו 
שותפו היה שמח להשאיר את הדבל לעונשין, והישראלים 
לקיחות  ב-7  הדני  זכה  בפועל  גבוה.  קנס  משלמים  היו 
בלבד בחוזה ♦6 עם Rdbl והאחים הרבסט צברו 2200 
זק-בראל  הכריזו  כאן  גם  השני?  בשולחן  ומה  נקודות. 
לחוזה ♦6 שהוכפל, אך לא העזו להחזיר Rdbl. תוצאה 

!!IMP 15 של מינוס 1100 הביאה רווח של

סיבוב 12 רומניה (ניצחון 10:20)
מר  זיכרון  לנבחרתנו  אך  בתחתית,  מדורגת  רומניה 
מאולימפיאדת בייג'ין 2008 שבה הודחנו על-ידי הרומנים 

בשלב הנוק-אאוט. הפעם הסתיים המפגש בניצחוננו.

סיבוב 13 סן-מרינו (ניצחון 6:24)
Board 20, Dealer W, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

JT63
T
KJ52
AQ73

 

♠
♥
♦
♣

Q4
KJ8743
A63
94

♠
♥
♦
♣

AK9852
5
874
K85

 ♠
♥
♦
♣

7
AQ962
QT9
JT62

 

West North East South
בראל זק

2♦ Pass 2♥ Pass
Pass Dbl Pass Pass
Pass

 Takeout-מערב פתח ב-♦2 מולטי. יניב זק הפך את ה
.♣J-של שותפו למעניש, והוביל ב Dbl

מזרח זכה בלקיחה הראשונה עם K♣ והמשיך ב-♥ אל 
אחת  ב-♦,  שתיים  לקיחות:  בשבע  זכתה  ההגנה   .J-ה

ב-♣ וארבע בשליט. 500+ לישראל.
החוזה  במזרח-מערב.  ואלדד  רון  ישבו  השני  בשולחן 

לקיחות  השיג 9  הכרוז  דרום.  של  מצדו   5♣ היה  הסופי 
.IMP 13 בלבד. 200+ לישראל ובסך-הכול

סיבוב 14 שוודיה (הפסד 17:13)
הברידג'  צמרת  על  מסורתי  באופן  הנמנית  שוודיה 
זה  מפגש  כאשר  הבית  טבלת  את  הובילה  האירופאי 

התקיים.
Board 8, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AJT6
KT7
AQ7
K94

 

♠
♥
♦
♣

KQ4
A83
J8
QJ832

♠
♥
♦
♣

93
964
T6432
765

 ♠
♥
♦
♣

8752
QJ52
K95
AT

 

בחדר הפתוח פתח מיכאל בראל ♣1 במערב. השוודים 
הגיעו לחוזה ♠4 וביצעו 11 לקיחות - 450+.

בחדר הסגור פתח השוודי פרדין 1NT (14-16). האחים 
שאליו   2♦ החוזה  את  וגם  זה,  חוזה  הכפילו  הרבסט 
ברחו השוודים. ההגנה זכתה בכל הלקיחות האפשריות: 
שתיים ב-♥, אחת ב-♠, שלוש ב-♣ (כולל חיתוך) ושלוש 
ב-♦. לכרוז נותרו 4 לקיחות. 800+ לישראל עם רווח של 

.IMP 8

סיבוב 15 אוסטריה (ניצחון 4:25)
Board 4, Dealer W, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

T3
842
K97
AK964

 

♠
♥
♦
♣

K52
AQ97
AQ2
Q85

♠
♥
♦
♣

A976
K653
J84
T3

 ♠
♥
♦
♣

QJ84
JT
T653
J72

 

למזרח-מערב 25 נק' ביחד (17+8). מרבית הזוגות 
בשדה הגיעו לחוזה ♥4 וביצעו 9 לקיחות בלבד. הזוגות 
שעצרו ב-1NT ביצעו 8 לקיחות. הזוג הישראלי הכריז 

כך:
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West East
אלדד רון
1NT 2♣
2♥ 3♥

3NT Pass

 NT-לאחר מציאת ההתאמה ב-♥ הציע אלדד משחק ב
לאור ידו המאוזנת, ורון קיבל זאת. צפון הוביל ב-♣ נמוך, 
ולכרוז 8 לקיחות לאחר שסדרת ה-♥ התחלקה 3-2. האם 
לעקוף ב-♦ או להכניס את צפון למשחק סופי כדי שישחק 
המתנגדים  השלכות  את  נכון  קרא  אלדד  בעצמו?   ♦
ומסר לצפון את היד ב-♣ כאשר נותרו לו קלפי ♦ בלבד. 
בסופו של דבר צפון נאלץ לשחק ♦ נמוך מתחת למלך. 
כל הכבוד (ו-IMP 12) לנבחרתנו! (בשולחן השני הוכשל 

♥4 בלקיחה אחת.)

סיבוב 16 הולנד (ניצחון 9:21)
בסמוך  בצמרת  ממוקמים  והם  חזקה,  נבחרת  להולנד 
שלפני  היות  מאוד,  ידידותיים  עמם  היחסים  אלינו. 
כחודשיים הם הזמינו את נבחרתנו למפגש אימון בהולנד 
שהתקיים באווירה מצוינת. השחקנים מעריכים מאוד זה 
הפעם היו שחקנינו מדויקים ביותר, וההולנדים  זה.  את 

.IMP התקשו לאסוף
Board 12, Dealer W, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

-
AJ9832
AKQ832
A

 

♠
♥
♦
♣

QT2
-
J764
J97653

♠
♥
♦
♣

AKJ9
QT65
-
KQT82

 ♠
♥
♦
♣

876543
K74
T95
4

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South

אופיר אילן
3♣ Dbl 5♣ Pass

Pass 5NT 6♣ Pass
Pass 6♦ 7♣ Dbl
Pass Pass Pass

מזרח ניסה "לקנות" את החוזה ב-♣6 (המבוצע בקלות), 
אך אופיר לא נפל בפח והכריז ♦6 (ולא Dbl). עתה ניסה 

ההולנדי ♣7 – חוזה שהוכפל והוכשל בלקיחה אחת.

מהלך ההכרזה בחדר הסגור:
West North East South
גינוסר פכטמן
Pass 1♥ 2♣ 2♥
5♣ 6♥ Dbl All Pass

אלדד אפשר להולנדי בצפון לפתוח בגובה 1. צפון-דרום 
הגיעו לחוזה ♥6 שהוכפל. רון הוביל ב-K♠ שנחתך על-
ידי צפון. הכרוז שיחק A♥ ו-♥ נמוך אל ה-T וה-K. חזרה 
ליד ב-♦ אל ה-A נחתכה על-ידי רון והחוזה נפל פעמיים 
(על הכרוז למסור עוד Q♥ ו-♦ למערב) – 500 לישראל 

.IMP 12 ובסך-הכול
בלקיחה   ♦A משחק  היה  לו  היד.  במשחק  טעה  הכרוז 
השלישית, רון היה חותך ומקבל בהמשך גם Q♥, אבל 
הכרוז היה מבחין בחלוקת ה-♦, ולאחר הכניסה לדומם 

עם K♥ היה עוקף נגד מערב ונופל פעם אחת בלבד. 

סיבוב 17 לוקסמבורג (ניצחון 0:25)
ניצחון מוחץ על נבחרת חלשה. ממש "לא כוחות".

סיבוב 18 אנגליה (ניצחון 5:25)
הנבחרת האנגלית הבטיחה את מקומה בבית הגמר, לכן 
ב-5  הושג  הניצחון  נגדה.  למפגש  רבה  חשיבות  הייתה 
 43 בהן  השיגה  ישראל  שנבחרת  האחרונות  החלוקות 

IMP ללא מענה!

Board 16, Dealer W, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

T64
J
QT9
KT8653

 

♠
♥
♦
♣

32
K987653
A8
AQ

♠
♥
♦
♣

AQ985
QT4
J65
42

 ♠
♥
♦
♣

KJ7
A2
K7432
J97

 

החוזה בשני השולחנות  היה ♥4 מצדו של מערב לאחר 
מהלך הכרזה שגרתי. מזרח הראה סדרת ♠ ולאחר מכן 
ב-6♣.  הוביל  סנדקוויסט  האנגלי  ב-♥.  בשותפו  תמך 
בעקבות הובלה זו נעלם המפסיד ב-♣ של מיכאל בראל, 
רון  הוביל  השני  בשולחן  בלבד.  לקיחות   3 מסר  והוא 
פכטמן ב-T♦, ההגנה הקפידה לשחק ♣ מדרום, והכרוז 

הפסיד לקיחה אחת בכל סדרה. IMP 12 לישראל.
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Board 18, Dealer E, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

KT2
KQ842
T872
5

♠
♥
♦
♣

AJ986
T
AJ4
AT83

♠
♥
♦
♣

43
75
9653
KJ742

♠
♥
♦
♣

Q75
AJ963
KQ
Q96

בחדר הסגור הכריזו פכטמן (צפון) וגינוסר (דרום) לחוזה 
הטוב ♥4. טאונסנד (מערב) הכפיל, הוביל ב-A♠ והמשיך 

ב-♠ נוסף. אלדד הוציא שליטים וביצע את החוזה. 
את  (מזרח-מערב)  בראל-זק  מצאו  הפתוח  בחדר 
ההקרבה הטובה ♣5. החוזה לא הוכפל. הכרוז לא ניחש 
סדרה.  בכל  אחת  לקיחה  והפסיד  השליטים  מצב  את 

100+ לאנגלים, אבל IMP 12 לישראל.

סיבוב 19 אוקראינה (ניצחון 10:20)
העפילה  בסיומו  המוקדם.  בבית  האחרון  הסיבוב  זהו 

נבחרת ישראל (לראשונה בתחרות) למקום הראשון.
Board 7, Dealer S, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

J743
KQJ87
76
T9

♠
♥
♦
♣

92
AT9532
T8
432

♠
♥
♦
♣

A865
-
AQ952
A765

 ♠
♥
♦
♣

KQT
64
KJ43
KQJ8

רבים  (ובשולחנות  השולחנות  בשני  ההכרזה  מהלך 
במפגשים האחרים) היה כדלקמן:

West North East South
1NT

Pass 2♦ Dbl Pass
Pass 2♥ Dbl All Pass

וה-  ,Lead Directing היה  מזרח  של  הראשון   Dbl-ה
Dbl השני Takeout ששותפו השאיר לעונשין. מקובל כי 

הכרזת ה-Pass של דרום מעידה על 2 קלפי ♥ בדיוק.

בשולחנם של האחים הרבסט היה על אופיר (צפון) לבצע 
נכנס  האוקראיני  המגן   .♠A-ב הוביל  מזרח  החוזה.  את 
הנוספים  האסים  שני  את  זה  אחר  בזה  משך  לפאניקה, 

והמשיך ב-♣.
אופיר זכה בדומם, שיחק ♥ אל ה-K וגילה את החלוקה 
האכזרית. הוא נכנס לדומם ב-♠ והמשיך בסיבוב שלישי 
קלאב  מידו.   ♠ משליך  והוא  משרת  מערב  כאשר   ♣ של 
גבוה נוסף נחתך על-ידי מערב. אופיר חתך מעליו, נכנס 
לדומם ב-K♦ והמשיך ב-♦. בסופו של התהליך זכה הכרוז 

בארבע לקיחות ♥ ובעוד ארבע בסדרות הצדדיות. 
הסיכוי  נמוך.  ב-♠  להוביל  פכטמן  רון  בחר  הסגור  בחדר 
שתיעלם לקיחה ב-♠ קלוש מאחר ששותפו לא הכריז סדרה 
זו. הכרוז זכה ב-K♠, שיחק ♥ אל ה-K (מזרח לא שירת) 
והמשיך ב-♣. רון זכה ב-A והמשיך מיד ב-A♠ וב-♠ שלישי 
שנחתך על-ידי שותפו. אלדד חזר אליו ב-♦ אל ה-A, ו-♠ 
רביעי נחתך מעל הדומם. כך זכתה ההגנה בארבעה אסים 
ובשני חיתוכי ♠ והשלימה את מכסת שש לקיחותיה. החוזה 

הוכשל בלקיחה אחת, וההבדל היה IMP 13 לישראל.
בחלקו השלישי והאחרון של המאמר נסקור את הידיים 

ששוחקו בבית הגמר, לרבות המפגש מול איטליה.

 (המשך בירחון אוקטובר)

Â È˙Ò †˙̇Èˆ¯‡†˙Â¯Á˙
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תחרות זוגות מסורתית זו נערכת מדי שנה בסוף חודש 
יולי בגני התערוכה. לאחר הסיבוב הראשון (30 חלוקות) 
ששימש מוקדמות חולקו הזוגות לשני בתי גמר ושיחקו 
מההתחלה  כל-אחד.  חלוקות  של 24  סיבובים  שני  עוד 
הסתמן מאבק עז בין שני זוגות בכירים שהשיגו תוצאות 
הנבחרת  חברי  הפתעה.  נפלה  לא  ולבסוף  גבוהות, 
הפתוחה רון פכטמן-אלדד גינוסר זכו לניצחון מרשים 
עם תוצאה כללית נפלאה: 66.34%. במקום השני סיימו 
קרב  שנתנו  לאחר  עם 63.93%  פורר  לוין-דוד  אמיר 
צמוד למנצחים והקדימו בהפרש ניכר את אבי ארואץ-

מנחם רביד שסיימו במקום השלישי עם 57.01%.

ביד הבאה השיג הזוג המנצח תוצאת שיא לאחר החלטה 
נועזת של אלדד גינוסר בהכרזה וביצוע מדויק של החוזה 

הבלתי שגרתי.
Board 22, Dealer E, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A9
AT632
AQ9
J52

♠
♥
♦
♣

T72
KQJ7
873
KQ3

♠
♥
♦
♣

Q43
984
T64
AT96

♠
♥
♦
♣

KJ865
5
KJ52
874

West North East South
פכטמן גינוסר

Pass Pass
Pass 1NT Pass 2♥
Dbl Rdbl Pass Pass!

Pass
חמישייה  עם   1NT לפתוח  החוששים  שחקנים  ישנם 
לרון  השתלם  בהחלט  הדבר  זו  בחלוקה  אולם  במייג'ור, 
ל-♠.  טרנספר   - 2♥ הכריז  גינוסר  אלדד  שותפו  פכטמן. 
(הכרזה  ב-♥  הובלה  משותפו  לבקש  כדי  הכפיל  מערב 
קובעת).  לקיחה  כל  שבה  טופ-בוטום  בתחרות  סבירה 
לרוע מזלו ♥ הייתה הסדרה הארוכה של צפון והוא הכריז 

Rdbl – הכרזה זו מתארת חמישייה טובה ומציעה לשחק 
בחוזה זה אם לשותף 2 קלפים לכל הפחות.

בשל  אולם  ב-♥,  בודד  קלף  בידו  החזיק  גינוסר  אלדד 
העובדה שהוא מחזיק 8 נקודות החליט שיש סיכוי טוב 
קלפים   6 רק  שלשותפות  פי  על  אף  לקיחות   8 לבצע 

.Pass בסדרת השליט, והכריז
קלף ההובלה היה K♣. ההגנה זכתה מיד בשלוש לקיחות 
 ♥ ושיחק   ♠K-ה עם  בידו  זכה  אלדד  ב-♠.  והמשיכה   ♣
 ♠A של צפון. עכשיו גבה הכרוז A-של מערב וה J-אל ה
ושיחק Q♦ אל ה-K♦ שבידו. J♠ נחתך בדומם בלקיחה 

הבאה. 
עד עכשיו זכה אלדד בחמש לקיחות. כעת שיחק A♦ ו-♦ 
נמוך אל ה-J שבידו. בידי מערב וצפון נותרו שליטים בלבד, 
החוזה.  לביצוע  אחת  לקיחה  לעוד  זקוק  הכרוז  כאשר 
בהובלה  דרום  היה  המשחק  של  הנכון  לתזמון  הודות 
בלקיחה ה-11 ושיחק ♠. מערב נאלץ לחתוך גבוה, וה-

של  השמינית  ללקיחה  והפכה  הוגבהה  שבדומם   ♥T
הכרוז. ביצוע החוזה עם Rdbl הניב 640 נקודות במצב 

לא פגיע, שהיו כמובן תוצאות שיא בקו צפון-דרום.
זו  בתחרות  ששוחקו  הרבות  המעניינות  הידיים  מבין 

בחרתי להציג ביצוע נאה של דן ישראלי.

Board 12, Dealer W, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

J53
KJ965
J863
K

 

♠
♥
♦
♣

A64
A82
AK952
AJ

♠
♥
♦
♣

KT92
Q743
Q
8653

 ♠
♥
♦
♣

Q87
T
T74
QT9742

 

חודש בסוף שנה מדי נערכת זו מסורתית זוגות תחרות

גביע הנפילים
רם סופר

sept copy.indd   22sept copy.indd   22 9/3/2010   1:56:56 PM9/3/2010   1:56:56 PM



סיקור תחרויות
23

West North East South
דן ישראלי

2NT Pass 3♣ Dbl
3NT Pass Pass Pass

 Lead Directing גם כאן לא הביאה הקונבנציה הפופולרית
חלשה  הייתה  דרום  של  ידו  למתנגדים.  תועלת   Double
מדי כדי לפתח את סדרת ה-♣ ולהגיע אליה, בעוד הכרוז 
קיבל מידע חיוני על חלוקת ידי המתנגדים שסייע לו להשיג 

את מספר הלקיחות המרבי.
זו  יד  החזקתי  (כאשר   .♣K-ב שותפו  כמצוות  הוביל  צפון 
 Dbl-בתחרות נראתה לי הובלה זו חסרת טעם למרות ה

של שותפי על ♣3, היות ששותפי מחזיק יד 
בסדרה.  להמשיך  אוכל  לא  וממילא  חלשה 
 ,♥ ולהוביל   ♣K-ה את  להסתיר  בחרתי 
דן  הוכשל.)  והחוזה  שגתה  מערב  ולבסוף 
ישראלי עיכב ונשם לרווחה לאחר שלצפון לא 
למראה  שני.  ב-♣  להמשיך  אפשרות  הייתה 
הבודדת   Q-וה נמוך  ב-♦  צפון  בחר  הדומם 
עיקרון  את  דן  יישם  הבאה  בלקיחה  זכתה. 
"היד הבלתי מסוכנת" והריץ T♠ אל ה-J של 
צפון, שלא מצא חזרה טובה יותר מ-♠ נוסף. 
שם  שיחק AK♦ (כשהוא   ,♠A-ב זכה  הכרוז 
 ♠K-לב ששני היריבים משרתים) והמשיך ב
הרביעי  וב-♠  דרום)  של   Q-ה את  (שהפיל 

בדומם שהוגבה (כשהוא משליך מידו ♥).
קלפי   6 שלדרום  ידוע  היה  כבר  זה  בשלב 
♣, 3 קלפי ♦ ו-3 קלפי ♠. סביר להניח שעם 

KJT965♥ צפון היה מנסה לשחק סדרה זו, לפיכך הסיק 
אצל  נמצא   ♦J-ושה  ♥ הוא  דרום  של  ה-13  שהקלף  דן 
צפון. הוא שיחק A♣ והמשיך ב-♦ נמוך למשחק סופי. צפון 
 ♥Q-ל ולאפשר   ♥K-ל מתחת  לשחק  ונאלץ  בלקיחה  זכה 
השלימו  הכרוז  של  החמישי  וה-♦   ♥A-ה לזכות.  שבדומם 

ביצוע נאה של 10 לקיחות עם תוצאה מעולה.
ב'  בגמר   – הצדדיות  בתחרויות  הזוכים  את  אציין  לסיום 
לירן- ינון  לפני  עם 60.56%  מינץ  ויעקב  ורד  הזוג  ניצח 

שושנה רום ושלומי לביא-זיו ברונשטיין, ואילו בתחרות עד 
מנדלאי  רבינוביץ'-אמי  דורון  הזוג  ניצח  ארד  אמן  דרגת 

עם תוצאה של 57.71%. 
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ראיון: רון שוורץ
רם סופר

נוסף  בינלאומי  הישג  על  התבשרנו  אוגוסט  בתחילת 
העולם  באליפות  שלישי  מקום   – הישראלי  לברידג' 
הבולטים  החברים  אחד  בטייוואן.  שנערכה  לסטודנטים 
בנבחרתנו הוא רון שוורץ (יליד 1986) שביחד עם שותפו 
ערן אסרף ייצג אותנו גם באליפות העולם היוקרתית יותר 
את  ניצלנו  באוקטובר.  בפילדלפיה  גיל 26  עד  לנבחרות 
ההזדמנות לראיון קצר עם רון שבו הוא סיפר לנו על דרכו 

לצמרת הברידג' ועל חוויותיו במזרח הרחוק.

ספר קצת על עצמך. איך התחלת לשחק ברידג'?
מורה  שהיא  סופה  אמי  ברידג':  של  ממשפחה  בא  אני 
בשנת  לנשים  ישראל  נבחרת  חברת  הייתה  לברידג' 
1989, ואבי גבי כתב במשך שנים רבות מאמרים עבור 

ירחון הברידג'.
ברידג'.  על  לשמוע  רציתי  לא  בהתחלה  כן,  פי  על  אף 
לא אהבתי את הויכוחים על המשחק, אבל כשהייתי בן 
14 אבי התחיל ללמד אותי בבית – ביחד עם חבר. אני 
נתפסתי למשחק, החבר שלי – לא. התחלתי לעיין בספרי 
במשחק  להתנסות  ובמקביל  בבית  שמצאתי  הברידג' 
נמוכה  הייתה  רמתי  אמנם   .MSN באתר  באינטרנט 
יותר  מאוחר  המשחק.  של  בקסמו  נשביתי  אבל  עדיין, 
באותה שנה (2001) השתתפתי במחנה אימון לצעירים 

בפרדס חנה. 
שניידר  רני  ששכני  כך  על  בעיתון  קראתי  זמן  באותו 
מדליית  עם  שחזרה  לצעירים  ישראל  בנבחרת  השתתף 

המדליה.  עם  רני  את  וראיתי  העולם,  מאליפות  כסף 
הדבר נתן לי השראה רבה, ורציתי לראות גם את עצמי 

זוכה במדליה כזו.
ספר על שותפיך הבולטים בברידג', ועל ההישגים שלך 

עם כל אחד מהם.
למזלי, התחלתי כמעט ביחד עם חבר טוב שלי שהכרתיו 
הפכנו  טבעי  באופן  בירמן.  אלון  הטניס –  ממשחק  עוד 
מכן  לאחר  משנה.  למעלה  ביחד  ושיחקנו  לשותפים 
כיום  הם  ובר  (אלון  טרנובסקי.  בר  עם  כשנה  שיחקתי 
בקרוב  שתתחרה  הצעירים  לנבחרת  רון  של  חבריו 

בפילדלפיה.)
ביחד  לשחק  התחלנו  פישר.  לוטן  היה  הבא  שותפי 
ערן  עם  שותפות  ב-2005  התחלתי  במקביל  ב-2004. 
בתי- בנבחרת  ישראל  את  ייצגנו  שנה  באותה  אסרף. 
הספר וזכינו במדליית כסף באליפות אירופה. עליי לציין 
שיטה  באותה  משתמשים  ואני  לוטן  ערן,  ששלושתנו, 
שותפויות  להחליף  קל  לי  היה  לכן  טובים,  חברים  וכולנו 

ביניהם.
הכסף  מדליית  בראשם  רבים,  להישגים  זכיתי  לוטן  עם 
 2008 בבייג'ין  המחשבה"  משחקי  ב"אולימפיאדת 
בתחרות לזוגות עד גיל 28. זו הייתה המדליה היחידה 
של ישראל באירוע חשוב זה. ב-2008 זכינו גם במקום 
הראשון  במקום  שנה  וכעבור  הלאומית,  בליגה  השני 
לנבחרות  בתחרות  הראשון  במקום  וגם  המדינה  בגביע 
הראשון  במקום  זכינו  בפסטיבל 2009  בהולנד.  צעירים 

בקבוצות ובמקום השני בזוגות.
בשנת  נוספת  אירופאית  כסף  במדליית  זכיתי  ערן  עם 
2009, הפעם בקטגוריית הצעירים. ב-2010 זכינו במקום 
באליפות  השלישי  במקום  גם  ועכשיו  בהולנד  השלישי 

האוניברסיטאות.
בריפמן  אפרים  היה  יותר  ומבוגר  אחר  חשוב  שותף 
שהכניס אותי לליגה הלאומית לפני כשבע שנים. אפרים 
הוא  רבות.  שנים  במשך  הלאומית  בליגה  שותפי  היה 
לימד אותי המון, דחף אותי קדימה ועזר לי לצבור ניסיון.

העולם  באליפות  לישראל  הישגים  על  שמענו  לא  בעבר 
לנבחרות סטודנטים. האם זהו אירוע חדש?

במקביל  החמישית.  הפעם  זו  מתקיימת  התחרות 
לנבחרות  אירופה  אליפות  לשנתיים  אחת  מתקיימת 
זו,  במסגרת  רבות  ישראל  יוצגה  לא  בעבר  סטודנטים. 
השירות  לפני  עתודאי  הייתי  (כאשר  ב-2005  כבר  אך 
ברוטרדם.  כזו  לתחרות  ינר  יובל  עם  נסעתי  בצה"ל) 

חברינו לקבוצה לא היו מנוסים וסיימנו באמצע הטבלה.
חזקה  קבוצה  לבנות  כדי  אופיר  גלעד  אליי  פנה  הפעם 
נסענו  אסרף  האחים  עם  ביחד  ישראל.  את  שתייצג 
סטודנטים  אין  לצערי  בטייוואן.  העולם  לאליפות  שנינו 
לנו  יש  לשמחתי  אך  ברידג',  שמשחקים  בישראל  רבים 
ועדת צעירים חזקה שתנסה לדחוף קדימה את הברידג' 
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סיקור תחרויות
26

באוניברסיטאות. יפה לראות שיש סטודנטים רבים בחו"ל 
ממה  גבוהה  הייתה  בתחרות  הרמה  היטב.  שמשחקים 
מצוין  פיניש  בעזרת  הצלחנו  לשמחתנו  אך  שציפינו, 

להתברג בין זוכי המדליות.
התחרות נערכה בטייוואן. המתיחות בין טייוואן לסין היא 

עניין ידוע. האם השתתפה בתחרות נבחרת מסין?
בעיר  נערכה  התחרות  לפוליטיקה.  להיכנס  רוצה  איני 
ענקית,  עיר  זוהי  בטייוואן.  בגודלה  השנייה  קאישונג, 
מפותחת  מדינה  היא  טייוואן  אביב.  מתל  יותר  גדולה 
מאוד. על אף המתיחות ההיסטורית עם סין היא עצמאית 
לגמרי. בתחרות השתתפו שתי נבחרות מסין, והאווירה 
הייתה מעולה. המארחים קיבלו את כל הנבחרות בסבר 
מלווה.  סטודנטית  מהן  אחת  לכל  והצמידו  יפות,  פנים 
הימים  באחד  מושלם.  והסדר  למופת,  היה  הארגון 
התנפחה לי האצבע, והמארחים עזרו לי לטפל בזה בסיוע 
רופא התחרות הטורקי שאמר: בשביל השכנים שלי אני 
אינדונזיה  נגד  שלנו  האחרון  המפגש  גם  לעזור.  רוצה 
הצטלמנו  ובסיומו  טובה,  באווירה  התנהל  המוסלמית 

לתמונה משותפות והבטחנו ביקורים הדדיים.
ב-2008 שיחקת בבייג'ין. איך אתה משווה את סין לעומת 

טייוואן?
אז  הייתה  בייג'ין  האולימפיאדה.  לאחר  מיד  היינו  בסין 
זו  מעיר  ביותר  חיובי  באופן  התרשמתי  מאוד.  תוססת 
שהיא מעניינת מבחינת אתרי תיירות וזולה יותר לעומת 
בעצם  כולם   – דומים  די  האנשים  יקרה.  שהיא  טייוואן 
סינים. לוקח כמה ימים להתרגל ליופי האסיאתי ולתרבות 
לטייוואן  והן  לסין  הן  המשותפות  התכונה  האסיאתית. 
היא סדר וארגון למופת: עומדים במדויק בלוח הזמנים, 

חושבים מראש על כל פרט קטן.
מהם עיסוקיך כיום פרט למשחק הברידג'?

בשנה האחרונה עסקתי רבות בהוראת הברידג'. התחלתי 
ללמד במועדון השרון בכפר סבא ובמקביל בבי"ס לברידג' 
את  מאוד  אוהב  אני  אורן).  אפרת  (בהנהלת  בגבעתיים 
התלמידים  את  לראות  מאוד  ומרוצה  הברידג'  הוראת 
נהנים, אוהבים את המשחק ומתקדמים. תמיד חשוב לי 

שהם ישחקו ברידג' בצורה נכונה.
העולם  מאליפות  שובי  לאחר  הקרוב,  באוקטובר 
בר-אילן.  באוניברסיטת  ללמוד  אתחיל  בפילדלפיה, 
התחומים המעניינים אותי הם כימיה ומדעי החיים. ייתכן 
עיסוקי  את  בצד  קצת  אשאיר  האקדמיים  לימודיי  שעקב 
הברידג'. עם זאת, בשנה הבאה תהיה לי הזדמנות נוספת 
לייצג את ישראל בנבחרת הצעירים. מאחר ששותפי עובר 

את הגיל אצטרך למצוא שותף חדש.
ספר קצת על האימונים לקראת פילדלפיה.

למזלי זכינו באחד המאמנים הטובים שיש – דוד בירמן. 
הוא מכין אותנו בצורה הטובה ביותר לכל תחרות שבה 
אנו מייצגים את ישראל. אנו עובדים ביחד במשך שעות 
רבות באימונים כדי לשפר את הבנות השותפות ולטפל 
היכולות  את  לפתח  ובמקביל  רבים,  אפשריים  במצבים 
האישיות. דוד הוא גם שחקן ברידג' גדול שאפשר ללמוד 
ממנו הרבה. אני חייב לציין את התקדמותי האישית הרבה 

כתוצאה מהאימונים שעברתי אתו במהלך השנים.
נותר רק לאחל לנבחרת הצעירים שרון חבר בה ולנבחרת 
בתי-הספר שיחזרו מפילדלפיה עם מדליות (רצוי מזהב). 

בהצלחה!
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תרעה (ALERT) על הכרזת השותף, ולאחר ה
מכן מתן מידע שגוי עלול לא רק לגרום נזק 
בלתי  מידע  להעניק  גם  אלא  למתנגדים, 
על  התרעה  אי-מתן  גם  לשותף.  מורשה 

הכרזה שיש להתריע עליה עלול להוביל לבעיות.

Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KT92
Q2
AKQJ3
K6

 

♠
♥
♦
♣

A6
AK873
65
J532

♠
♥
♦
♣

QJ73
T65
8
AQT97

 ♠
♥
♦
♣

854
J94
T9742
84

 

יד החודש שוחקה בתחרות לקבוצות סניורים בלי מסכים. 
 –  2NT הכריז  ומזרח  הכפיל  צפון   ,1♥ פתח  מערב 
הכרזה מזמינה המתארת 11-9 נקודות עם התאמה ב-♥ 
משמעויות  ישנן  זוגות  כמה  אצל  טרסקוט).  (קונבנציית 
חזקה,  תמיכה  הכרזת  כגון   (2NT) זו  להכרזה  אחרות 
של   Dbl-ה לאחר  (אפילו  פתיחה  עם  מאוזנת  יד  או 

המתנגדים).

 11-9 היה  במזרח-מערב  הזוג  השתמש  שבו  ההסכם 
ריכוז  אבדן  של  רגע  לו  היה  שאולי  מערב  אבל  נקודות, 
האופייני לסניורים, או שמא שכח את הכרזת ה-Dbl של 
פתיחה,  עם  מאוזנת  יד  הראתה  שההכרזה  חשב  צפון, 
שבעיניו  היות  מלא.  למשחק  מחייבת  הייתה  ולפיכך 
ההכרזה הייתה טבעית הוא לא התריע. עם יד מינימלית 

הוא הכריז ♥3 וציפה ממזרח שימשיך להכריז.
בחוזה  לעצור  משותפו  ביקשה  מזרח  של   2NT הכרזת 
של ♥3 או להכריז ♥4 (או משהו אחר) אם ברצונו להגיע 
מזרח,  של  המבט  מנקודת  ליותר).  (או  מלא  למשחק 
סוגרת  (הכרזה   sign-off היא  מערב  של   3♥ הכרזת 
שחובה להכריז עליה Pass). עם זאת, מזרח היה מודע 
ושכח   2NT על   ALERT-ב השתמש  לא  שמערב  לכך 
להכרזת התכוון  לא  מערב  אולי  ביניהם.  ההסכם  את 

זו  באפשרות  להתחשב  מזרח  החליט  כן  על   ?sign-off
של  קל  ביצוע  אפשר  הנתון  הקלפים  מערך   .4♥ והכריז 

המשחק המלא עם 21 נקודות בלבד.

צפון-דרום קראו למנהל התחרות כדי להתלונן על הכרזת 
שכח  ששותפו  ידע  אכן  שהוא  טען  הלה  מזרח.  של   4♥
שהם משחקים את קונבנציית טרסקוט, אולם הוא ביצע 
לנפילה (אם  להביא  מידה  באותה  שיכלה  הימור  הכרזת 
למשל K♣ היה אצל דרום). אילו היה החוזה נופל, האם 

עדיין צפון-דרום היו קוראים למנהל התחרות?

מזרח קיבל מידע בלתי מורשה מאי-מתן ALERT על ידי 
שותפו. הוא אינו רשאי להשתמש במידע זה. ההכרזה שלו 
"לפי הספר" היא Pass, והסיבה היחידה שהוא הכריז ♥4 
פי  על  קיבל.  שהוא  מורשה  הבלתי  המידע  בשל  הייתה 
החוקה הוא אינו יכול להפיק מכך תועלת, ולכן התוצאה 
היו  מזרח-מערב  אילו  קורה  היה  מה  ל-1+♥3.  תוקנה 
נופלים בחוזה? קרוב לוודאי שצפון-דרום לא היו קוראים 
למנהל התחרות, אך גם אם היו עושים זאת, המנהל לא 

היה משנה את התוצאה שהושגה בשולחן (♥4 נופל).

מוסר השכל – כדאי לדעת את החוק ולא לבצע הכרזות 
המבוססות על מידע בלתי מורשה.

איתן לוי
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הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

הסיפור  ערב.  מאותו  שניהם   -  BBO סיפורי  שני  ושוב 
 world class עצמו  המגדיר  ממקאו  שחקן   – הראשון 

מקבל אותי כשותפו.
ביד הראשונה אני מקבל:

♠
♥
♦
♣

-
AQ94
T9852
AT95

למרות  בצבע.  חוסר  וכמובן  ותשיעיות  עשיריות  המון 
משמאלי   .1♦ כמובן   – לפתוח  החלטתי  הנקודות  מיעוט 
בא כמצופה Dbl ושותפי מכריז ♠1. איזה יופי של מצב! 
המתנגד מימיני מכריז ♥2 ואני עובר בשמחה. משמאלי 
שמיעה  לו  שיש  כנראה   .4♠  – ושותפי  ל-♥4,  מעלים 

חלשה, והוא לא הבין את שאמרתי.
ש"אכלתי  מרגיש  ואני  גלויה,  בשמחה  מכפילים  מימיני 
אותה" ובאשמתי. איני יכול להתאפק, ועל אף כל האזהרות 
 Pass ,Pass .5♣ שאין להוציא שותף מצרותיו אני מכריז
(?) (סימן השאלה יובהר) ושוב Dbl מימיני. אני את שלי 
האמור  שותפי  של  ידו  הייתה  זו  עוברים.  וכולם  אמרתי, 

.world class להיות

♠
♥
♦
♣

K97652
6
J743(!) 
KQ

לחשתי לעצמי (כדי שאף אחד לא ישמע): האידיוט. אם 
סדרת ה-♦ מחולקת 2-2 הייתי מבצע ♦5 (שכנראה היה 

מוכפל). 

מימין  המתנגד  והגיונית  אופטימלית  בהגנה  אגב:  הערת 
המשחק: (1)  מהלך  ב-♥4.   (!!) פעמים  ארבע  נופל  היה 
חיתוך של הובלה ב-♠ נמוך, (2) חזרה ל-K♣, (3) חיתוך 
 ♠ חיתוך   (6) שלישי,   ♣ חיתוך   (5)  ,♣A (4) ,♠ של  שני 
עם Q♥ וההגנה תזכה בהמשך ב-A♥. האם האיש שלנו 
במקאו אינו יכול להכריז Dbl ולתת לי להחליט? ומה כותב 
לי הבחור: "איך כ-expert העזת לפתוח?". בטרם יכולתי 
התחלקו  אכן  הדיאמונדים  אגב,  ונעלם.  קם  לו  להשיב 

.2-2
מוסר השכל: מפליא שהאיש לא העיף אותי מהשולחן - 
מחוזה  אותו  להוציא  העזתי  ואני  המארח,  היה  הוא  הרי 
יש  כן  על  הכריז.   (world  class  -ה) שהוא    (4♠)

להענישני.
הקלפים  ולפניכם  במערב  אני  בהגנה.  בעיה   - שנייה  יד 

הגלויים לי ומהלך ההכרזות.

♠
♥
♦
♣

85
K972
965
AKQ5
 ♠

♥
♦
♣

AT94
Q83
T85
842

West North East South
Pass

1♣ 1♠ 2♣ 2♠
3♣ 3♠ All Pass

 K-וממשיך בלקיחה השנייה 4♥ אל ה ♥A-מזרח מוביל ב
 .(♥J מצפון) שלי

מאמינים  הייתם  שכולכם  מניח  אני  ב-♥?  תמשיכו  האם 
אכן  הוא  חיתוך.  לו  ונותנים  מאיטליה)   expert) לשותף 
חתך את הלקיחה השלישית והמשיך ב-♣ שבו זכיתי עם 

.Q-ה
בלקיחה  מוביל  היית  מה  העיקרית:  השאלה  עכשיו 

החמישית?
ועוגיה  קפה  כוס   - נכונה  למשיבים  פרס  השכל:  מוסר 

במועדון הרצליה.

התשובה - בעמוד 30.    
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מכתבים למערכת

לגדי ולאיתן שלום רב,
במדור "שונות" תחת הכותרת "הצץ מעבר לכתפי", בחוברת חודש אוגוסט, מספר איתן על משחק ששיחק באתר 
BBO עם שחקנית ישראלית בשם ירקונה, אשר הגדירה את עצמה כ-EXPERT  אך לא הצטיינה בהכרזה (בלשון 

המעטה) וגם לא בנימוס כלפי הפרטנר.
אני כותבת לכם מייל זה משום ששמי הוא גם ירקונה (קלר), yarkona keller, ואני גם משחקת באתר אבל לא תחת 

.Advanced-שמי, ומוגדרת  כ
בנוסף לכך אני מדריכה ומלמדת ברידג'. זה מספר שנים (בין היתר בביה"ס לברידג' של אפרת אורן בגבעתיים) וכמו-

כן אני משחקת במועדונים השונים באזור ת"א.
כתוצאה מפרסום הכתבה אני סבורה, שעלול להיגרם לי (וכבר נגרם) נזק תדמיתי רב.

השם ירקונה הוא שם נדיר, ואין ספק שכל מי שמכיר אותי בטוח שמדובר בי.
לאור האמור לעיל, אני מאד מבקשת, שבגיליון חודש ספטמבר, איתן או מערכת העיתון, יפרסמו הבהרה מתאימה.

בכבוד רב ובתודה מראש,
ירקונה

תגובת איתן גוליק (כותב המאמר)
במאמרי שהתפרסם בגיליון 84 עמוד 42 נאמר "באחד הערבים ישבתי מול המחשב ושחקתי נגד שני שחקנים טורקים. 

".Expert ומגדירה את עצמה yarkona אחד מהם שניהל את השולחן הושיב מולי שחקנית ישראלית המכנה עצמה
זה הרי מובן מאליו שאין לי מושג מיהי "הירקונה" הזו והאם זה שמה האמיתי.

לאחרונה נודע לי, שיש שחקנית ומורה לברידג' ששמה האמיתי הוא ירקונה קלר, ולה אין כל קשר לאותה שחקנית 
. BBO-איתה שיחקתי ב

לבין  בינה  קישרו  קלר  ירקונה  את  שמכירים  מהקוראים  שחלק  להיות  יכול  נדיר,  השם המאוד  בגלל  כי  מבין  אני 
המאמר.

כך שאם מישהי בשם זהה מרגישה נפגעת מהאמור במאמרי, לא נותר לי אלא להתנצל ולהסביר שאין בידי אפשרות 
לדעת על פי הכינוי מי מסתתר מאחרי שם כלשהו.

הצץ מעבר לכתפי - תשובה

(ראה שאלה בעמוד 28)

אם תמשיך ב-♦, הכרוז יזכה ב-A, יוציא שליטים וישליך ♦ מהדומם על ה-T♥ המנצח שבידו. הוא יזכה גם 
ב-K♦, והשאר היסטוריה. אם תמשיך ב-♣, צפון יחתוך וההמשך כנ"ל.

בפועל המשכתי ב-♥. שותפי חשב המון זמן, ולבסוף נפל לו האסימון והוא חתך ב-Q♠. הכרוז אמנם חתך 
מעליו, אבל נאלץ בסופו של דבר למסור להגנה עוד ♦. היינו היחידים שהפילו ♠3.

מוסר השכל: גם מלכה בודדת היא מלכה.

Ï‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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מועדון הברידג' בית מכבי ראשל"צ

הוא  לציון  בראשון  מכבי  בית  הברידג'  מועדון 
הגשמת חלום.

חלום של שחקן ברידג' מן המניין - אליהו חליו.

אז איך הכל התחיל?
רויטל עסיס, מרכזת ההדרכה בבית מכבי: אלי ניהל במשך 
בראשל"צ  הספורט  במרכז  הברידג'  מועדון  את  שנים   3
היה  ולאלי  בתחרויות  התמקד  המקום  אך  בהתנדבות, 
חסר משהו. הוא חלם על מקום שישים דגש רב יותר על 
לכל  הברידג'  את  להביא  יהיה  ושייעודו  הברידג'  קידום 

דורש ולצרף אנשים חדשים לקהילה זו. 
את  אלי  של  עיניו  צדו  ביתו  מרפסת  על  ביושבו  אחד  יום 
האולם  את  מצא  במבנה  וכשביקר  החדש  מכבי"  "בית 
עם  ומרווח,  חדש  מקום   – חלם  עליהם  הלימוד  וכיתת 
חנייה וגישה נוחה, אולמות חדשים וממוזגים והכל ברמת 

היקיות שהוא דורש.
שהמועדון  ולאחר  חודשים  ל-9  ראשוני  חוזה  חתם  אלי 
הקטן צמח והצדיק את עצמו, חתם על חוזה ל- 4 שנים 

נוספות.
ב-04/04/2009 נערך טקס הפתיחה למועדון "בית מכבי" 
ונכחו בו כ-300 איש. לאחר טקס הפתיחה נערכה תחרות 

בניהולו של אילן שזיפי , ומשחק מודרך בניהולה של רויטל 
עסיס.

בשנה וחצי הספקתם המון

המועדון פועל שלושה ימים בשבוע: שני, חמישי ומוצ"ש, 
כלומר 9 פעילויות שבועיות אותן מעבירים מורים ומנהלי 
שהתחילו  תלמידים  כ-200  לנו  יש  מוסמכים.  תחרויות 
את דרכם במועדון בקורס מתחילים והיום... כמו גדולים. 
זהו בעצם הגרעין הראשון של שחקני התחרויות ואליהם 

הצטרפו שחקנים נוספים במהלך השנה. 
חדשים  חברים  ל-70  קרוב  רשם  המועדון  כן  כמו 

להתאגדות, רובם תלמידים חדשים.
על-ידי  עצמאי  כמועדון  הוכר  המועדון  זו  פעילות  בזכות 

התאגדות הברידג'.

הוראת ברידג' לכווולם

שונות.  ברמות  קורסים  התקיימו 23   המועדון  במסגרת 
כשלצידה  עסיס  רויטל  ידי  על  מנוהל  הלימודים  מערך 
מדריכים מיקי מאירוביץ ושרה בן חיים. בעבר עבדו איתם 
גם יעקב מיוחס, אריה רותם, משה ודלילה פרוז ויהודה 

קראוסהר. 
המסגרות שמשכו את תשומת ליבי היו כמובן המיוחדות:

חוג באנגלית: נפתח חוג לעולים חדשים/ישנים מאנגליה 
וארה"ב שהתקשו ללמוד בעברית אז רויטל מעבירה להם 
הבדיחות  את  גם  לתרגם  ומשתדלת  באנגלית  החוג  את 

שלה.
חוג לניצולי שואה: בינואר נפתח בראשל"צ מועדון לניצולי 
שואה. מנהלת המועדון פנתה לאלי וביקשה סיוע להפעלת 
חוג ברידג' לניצולי השואה ואלי הרים את הכפפה ולקח 
תחת חסותו את הפעלת החוג בהתנדבות. הוא סיפק את 
ועושה  שעובדת איתם בהתנדבות  למדריכה  ודאג  הציוד 

עבודה נהדרת – סבטלנה אפשטיין.
חוג לילדים בבית ספר התיכון מקיף ה':

חרמון  שרה  המנהל  סגנית  על-ידי  נעשתה  לאלי  הפנייה 
העשרה.  שיעורי  במסגרת  ברידג'  חוג  לארגן  שניסתה 

פאורשירי פאור שירי

פי , ומשחק מודרך בניהולה של
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רותם  ואריה  מחזורים  שני  הופעלו  אורייה  עם  בתיאום 
שלימד אותם מיני ברידג'. אלי תרם (כרגיל ☺) את הציוד 
אביב  בתל  הברידג'  פסטיבל  לקראת  החוג.  להפעלת 
תלמידים   4 של  קבוצה  לקדם  רויטל  עצמה  על  לקחה 
לרמת ברידג' מתחילים ובמשך חודש ימים הם למדו את 
והגיעו  אכזבו  לא  החבר'ה  הקצר  הזמן  למרות  המשחק. 

למקום החמישי הכללי באליפות בתי הספר.

מה הייחוד שלכם?
יש  ובכולן  ותחרותיות  מודרכות  מסגרות  הרבה  לנו  יש 
הקפדה על מקצועיות הצוות ואוירה ביתית לקהל הלקוחות, 

כשכל פעילות מלווה בכיבוד קל ושתייה חמה. 
המוטיב  מאד  לנו  חשוב  לברידג',  מעבר 
 : המועדון  חברי  של  ה"ביחד"  החברתי, 
בפעילות  מלוות  בחגים  ריקודים  מסיבות 
ברידג': מסיבת ראש השנה, מסיבת שבועות 
משחק  חברתי,  הווי  שכללו  פורים  וקרנבל 
נוסעים  אנחנו  ברידג'.  ותחרות  מודרך 
לפסטיבל הברידג' באילת ובת"א והכל ביחד 

.☺
רבים  השתתפו  באילת  הברידג'  בפסטיבל 
מקבוצת  תלמידים  לרבות  המועדון,  מחברי 
תלמידים,  שרובם  מכיוון  באנגלית.  הברידג' 
במסגרת  רויטל  של  פיקוחה  תחת  היו  הם 

המשחקים המודרכים.
 לא מזמן חזרו חברי המועדון מנופשון מדהים באגם בלד 

בסלובניה, נופשון שכלל טיולים ותחרויות ברידג‘ מדי יום.

ולסיכום:
מטרתו של אלי הייתה לראות את חברי המועדון נכנסים 
ויוצאים עם חיוך על השפתיים, ואת המטרה הזו הוא השיג 
ובקשרים  בחיוכים   ניכרת  החברים  רצון  שביעות  בגדול. 
שנוצרו, וכל זאת בזכות יכולתו המופלאה של אליהו חליו 
המועדון.  חברי  של  הארה  או  הערה  לכל  קשוב  להיות 
מרצו ויחסו לחברים ולצוות המורים שלו – כמו אבא טוב – 

מוכיחים את עצמם, והם שמביאים את ההישגים.
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חם ולוהט בגזרת הילדים 
מחנה הקיץ הראשון לילדים 

הסתיים בהצלחה 

אוריה מאיר

לקראת  ההכנות  שיא  את  מהווה  הגדול  החופש  תקופת 
אישרה  הברידג'  התאגדות  לכך,  נוסף  הבאה.  השנה 
פעילות  המהווה  הקיץ  מחנה  קיום  את  לראשונה  השנה 

המשך בתקופת החופש הגדול.
בין  בקיסריה  הימי  הנופש  במרכז  התקיים  המחנה 
לחוף  הנושק  הנופש  מרכז  באוגוסט.   21-19 התאריכים 
הים סיפק אווירה מדהימה, ובין הפעילויות השונות הילדים 

וגם אנחנו המבוגרים נהנינו מאווירת נופש אמיתית.
50 ילדים מכיתות ה' ועד ט‘ הגיעו מכל רחבי הארץ כדי 
לשחק ברידג'. זהו הישג לא מבוטל, ובהתחשב בכך  שזוהי 
רק יריית  הפתיחה, אין ספק שבשנה הבאה ההיקף יהיה 

גדול אף יותר.
לחלקם הייתה זו הפעם הראשונה מחוץ לבית בלי ההורים, 
ובכל זאת הוריהם סמכו עלינו שנדאג להם ונרתק אותם 
במהלך סוף השבוע. לפי תגובות הילדים וההורים בתום 

המחנה - ניכר כי הצלחנו במשימה. 
שידעו  הברידג'  מורי  בפני  הכובע  את  להסיר  חייבים 
את  לשווק  השנה,  במהלך  התלמידים   את  להלהיב 
המחנה ולעודד את התלמידים להמשיך ולהתקדם. כבוד 
והערכה במיוחד לזך עומר וליהודית דניאלי, מורי ברידג'  
שהגדילו לעשות והגיעו לבקר  את הילדים במחנה עצמו. 
כל הכבוד לכם על ההשקעה! אתם משמשים דוגמא חיה 

לסיסמה: מורה טוב -  מורה לחיים.
שחלק  פירוז  משה  אלי  הצטרפו  המחנה  ימי  לשלושת 
השתתפו  באשקלון  לאומנויות  הספר  מבית  מתלמידיו 
בנהריה  ההורים  הנהגת  יו"ר  זיו,  רחלה  וכן  במחנה, 
סייעו  שניהם  בנהריה.  הברידג'  לקידום  רבות  שעושה 

רבות בניהול ובארגון, ועל כך מחמאות ותודות רבות. 
עליו  דיברו  שכולם  השבוע  בסוף  דווקא  התקיים  המחנה 
כסוף השבוע החם ביותר שהיה מזה עשרות שנים . במזג 
למרות  אבל  חמס,  זעקו  המזגנים  אפילו  שכזה  חם  אוויר 
אולם  בתוך  הפעילויות  את  לקיים  הקפדנו  הנורא  החום 

ממוזג, והכול עבר בשלום.

גולת הכותרת היתה כמובן תחרות הברידג' שהתקיימה 
בשני מושבים (אחד בשישי ואחד בשבת). הילדים חולקו 
הראשון  המושב  ברידג'.  ומיני  ברידג'  קטגוריות:  לשתי 
נמשך זמן רב יותר ממה שהוקצה לו משום שהילדים לא 
היו מתורגלים מספיק בעמידה בזמנים, אולם למחרת היה 
כ-9  של  בקצב  לעמוד  הספיקו  כולם  וכמעט  ניכר,  שיפור 
דקות לבורד. ערב התחרויות נערך מפגש הכנה לתחרות, 
שכן יש לזכור כי חלק מהתלמידים לא שיחקו ברידג' מאז 
תום הלימודים, והיה צורך להזכיר להם נושאים לא מעטים 
לא רק בברידג‘, אלא גם בהיבט של כללי התחרות, למשל: 
רושמים  איך  התחרות?  למנהל  לקרוא  יש  מקרים  באילו 
תוצאות? מהן הזכויות והחובות של הדומם בשולחן? מהי 
טבלת ההחלטות (לתלמידי קטגוריית המיני ברידג‘) ואיך 
משתמשים בה? איך מכריזים עם פתקים? ועוד.  הילדים 
שמחו לשוב אל חיק הברידג' ומהר מאוד נכנסו לעניינים. 
שמטרתן  מגוונות  בפעילויות  עטפנו  הברידג'  תחרויות  את 
הייתה גיבוש, היכרות והוצאת אנרגיה. כבר ביום הראשון, 
עוד לפני התחרויות, היה חשוב לאפשר לילדים שבאו מכל 
קצוות הארץ להכיר זה את זה ולהתגבש. המטרה הושגה 
(חברת  בקבוצות.  מיוחדים  חשיבה  משחקי  באמצעות 

אימובילה ארגנה את הפעילות).  
שעשועי  הרצאת  הייתה  החשיבה  מתחום  פעילות  עוד 
הדרך  כל  שהגיע  טובי  יעקב  על-ידי  שניתנה  מתמטיקה 
משחקי  קסם,  ריבועי  עם  הילדים  את  וריתק  מהדרום 

מתמטיקה ולהטוטי מספרים.
מדריכים  אחראים  היו  האנרגיה  הוצאת  תחום  על 
שהתאגדות  איל"ת  התאחדות  על-ידי  שהובאו  מקצועיים 
הברידג‘ חברה בה. שיתוף הפעולה המבורך עם איל“ת 
מוכרים  היו  שלא  ספורט  מתחומי  לטעום  לילדים  אפשר 
וכדורעף  כדורסל  טורניר  העביר  יאריק  למשל  כך  להם. 
ואף שיעור ברייקדנס שבתחילתו הילדים חשבו שמדובר 
בשיעור ג'אז, אבל בסופו קבוצה לא מבוטלת כבר עסקה 

בתרגילים שנראים די מסובכים. 
שנון מדריכת הקיקבוקס עשתה עבודה נהדרת עם הילדים 

שמצדם נהנו לבעוט ולהניף אגרופים לכיוונה.
קריאוקי  מסיבת  נערכה  שהתגבשו,  לאחר  השני,  בערב 
טובה  מוסיקה  שסיפק  נדב   DJ-ה ועם  כיבוד  הרבה  עם 
ההנאה  למרות  לא,  או  תאמינו  לשיר.  הילדים  את  ועודד 
מהשירים והריקודים הדבר שעניין את הילדים יותר מכל 
הוא מתי יקבלו את תוצאות הביניים של המושב הראשון 
או  ברידג'  (מחנה  יום.  באותו  יותר  מוקדם  שהתקיים 

לא?)
בטקס הסיום חולקו מדליות לזוכים במקומות הראשונים 

בשתי הקטגוריות, וההתרגשות היתה רבה. 
הלום)  עד  שהביאום  (ולמוריהם  לזוכים  ברכות 

בקטגוריית הברידג':

ÔÂ¯˘‰†ÔÂ„ÚÂÓ·†ÌÈÏÈÁ˙Ó†Ò¯Â˜

ÌÈÈ„È†≥∞†˙Èˆ¯‡†˙Â¯Á˙

ÔÂ¯˘‰†ÔÂ„ÚÂÓÏ†≥†˙„ÏÂ‰≠ÌÂÈ†˙Â¯Á˙

˙Â¯Á˙†˙ÏÈÁ˙†ÈÙÏ†‰ÁÓÂÓ†˙‡ˆ¯‰
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˙Â¯Á˙
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï
˜Á˘Ó
Í¯„ÂÓ

Í¯„ÂÓ
È˙Â¯Á˙

ÔÂ¯˘‰†ÔÂ„ÚÂÓ·†ÌÈÏÈÁ˙Ó†Ò¯Â˜
¯·ÂË˜Â‡·†≥≠‰Ó†ÏÁ‰†±∑∫∞∞†‰Ú˘·†ß‡†ÈÓÈ

¯·ÂË˜Â‡·†∑≠‰Ó†ÏÁ‰†≤∞∫≥∞†‰Ú˘·†ß‰†ÈÓÈ
°‰·ÂÁ†˘‡¯Ó†‰Ó˘¯‰

ÌÈÈ„È†≥∞†˙Èˆ¯‡†˙Â¯Á˙
¯˜Â··†±∞∫∞∞†‰Ú˘·†¨¯·ÂË˜Â‡·†±≠‰†È˘È˘†ÌÂÈ

‰·ÂÁ†˘‡¯Ó†‰Ó˘¯‰

ÔÂ¯˘‰†ÔÂ„ÚÂÓÏ†≥†˙„ÏÂ‰≠ÌÂÈ†˙Â¯Á˙
¯·ÂË˜Â‡·†∂≠‰Ó†ÏÁ‰†≤∞∫∞∞†‰Ú˘·†ß„†ÈÓÈ

˙Â¯Á˙†˙ÏÈÁ˙†ÈÙÏ†‰ÁÓÂÓ†˙‡ˆ¯‰
ÌÈÎÂÊÏ†ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÒ¯ÙÂ†ÌÈÚÈ·‚†¨ÔÓ‡†˙Â„Â˜

°„·Ï·†Á¢˘†±μ≠·
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 61.67%  – נהריה   גיא,   אדרי   – דוד  חיים   -  1 מקום 

(המורה אודי פרידלנדר).
מקום 2 – דור סופר – גבריאל ימין, אשדוד – 57.22% 

(המורה דפנה סלע).
מקום 3 – דוריאל ישראל – אורפז ישראל, פרדס חנה  – 

57% (המורה  יהודית דניאלי).
הלום)  עד  שהביאום  (ולמוריהם  לזוכים  ברכות 

בקטגוריית המיני ברידג':
מקום 1 – יותם דרורי – רון אביטל , אשקלון – 68.19% 

(המורה משה פירוז).
אשקלון – 58.22%   , מאמן  מתן  שירי –  רם  מקום 2 – 

(המורה משה פירוז).
מקום 3 – טל ילין – עומר רינת, פתח תקווה  – 57.95% 

(המורה שמוליק פרץ).

כבר  החברים  תלמידים  למספר  אפשרה  התחרות 
בהתאגדות לצבור נקודות אמן . בהזדמנות זו אני קוראת 
למורים לברידג' לעודד את הילדים שכבר יודעים ברידג' 
ויכולים להשתלב במועדונים, להפוך לחברים בהתאגדות 
לצבור  ואף  הברידג'  מביטאון  ליהנות  לשנה),  ש"ח   40)
נקודות ולעלות בסולם הדרגות – גורם מעורר מוטיבציה 

מהמעלה הראשונה.  

בארגון  שסייעו  שזיפי  ולאילן  לחנה  להודות  רוצה  אני 
קניסברג,  למודי  גם  וכמובן  לבקר  באו  ואף  המחנה 
לגלעד אופיר ולרמי בלס, שהרוח הגבית שהם מעניקים 
את  ולקדם  פעולות  ליזום  ומאפשרת  ביותר  חשובה  לי 

הברידג' לילדים.

במהלך השנה הקרובה מתוכננות ארבע פעילויות מרכזיות 
איל“ת,  משחקי  פסטיבל  הספר,  בתי  אליפות  לילדים: 
ליגה לילדים ומחנה קיץ. חשוב לשלב כמה שיותר ילדים 
בפעילויות אלו למען יצירת המשכיות, העלאת המוטיבציה 
וכמובן איתור כישרונות. כבר במחנה הנוכחי סומנו מספר 

ילדים כמי שיכולים להתאים בעתיד לפרויקט פיסגה.

אני שמחה כי לאחר שנה בתפקיד, פרויקט "הדור הבא" 
התרחב, קיבל כיוון ונוצרה מסגרת למורים, בתוך יצירת 
נוהלי עבודה ושיטת לימוד עם יעדים ומטרות. אני רוצה 
חדשה:  עשייה  שנת  לקראת  המורים  כל  את  לברך 
אתם  החנית,  חוד  אתם   – קודש  מלאכת  העושים  אתם 

ההתאגדות במיטבה.
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לא חייבים לראות כדי 
לשחק ברידג'

אוריה מאיר

פעילויות  את  ומסדירה  שמארגנת  הברידג'  התאגדות 
הברידג' ברחבי הארץ במהלך כל השנה, פועלת גם כדי 
לתרום לקהילה. ירון גולדמן מארגון הליונס שמאמץ את 
מועדון כבדי הראיה בכפר סבא, פנה להתאגדות הברידג' 
כדי לפתוח קורס ברידג' מיוחד לאוכלוסיית לקויי הראיה 
והעיוורים בעיר.  גלעד אופיר סגן יו"ר התאגדות הברידג' 
הרים את הכפפה, ובשיתוף פעולה מרשים בין התאגדות 
הברידג', ארגון הליונס ואגף הרווחה של העירייה נפתח 
בחודש אפריל 2010  קורס ברידג' לעיוורים ולקויי ראייה 

בהדרכתה של אוריה מאיר.
כל שחקן ברידג' יודע עד כמה חשוב הזיכרון להצלחה 
חוש  הוא  לזכור  לנו  שעוזרים  הגורמים  אחד  במשחק. 
הראייה שבעזרתו אנו לא רק רואים מה קורה בשולחן, 
(באמצעות  מהלכים  לשחזר  בהמשך  מצליחים  אלא 
באמת  האם  הראייה).  על  הנשען  הצילומי  הזיכרון 
החוש  בהיעדר  ברידג'  לשחק  עיוורים  ללמד  אפשר 

החשוב הזה?
אפשרית,  לעיוורים  הברידג‘  שהוראת  רק  "לא  אוריה: 
כי  אם  הרגילה,  הברידג'  להוראת  דומה  היא  למעשה 
מאי-היכולת  הנובע  הקושי  מסויימות.  התאמות  נדרשות 
לראות את הקלפים בא על פתרונו בשתי דרכים עיקריות:  
(הקראת  השמיעה  בחוש  ושימוש  ברייל  בקלפי  שימוש 
קלפי הדומם והקלפים המשוחקים). אגב, בקורס לומדים 
גם כבדי ראייה ולאלו ישנם קלפים שעליהם כיתוב מוגדל.
נכון, השחקן העיוור אינו יכול להיעזר בזיכרון הצילומי, ולכן 
עליו לפתח למן ההתחלה דרכים אחרות לזכור את הקלפים, 
את המהלכים וכן את הנושאים השונים שנלמדים.  מורי 
הברידג' מכירים את התסכול שחווים שחקנים מתחילים 
מן  ששוחקו.  הקלפים  את  לזכור  מצליחים  אינם  כאשר 
ולכן  יותר,  אף  גדול  העיוורים  אצל  הזה  התסכול  הסתם 
בהוראת  ההצלחה  סוד  את  להגדיר  צריכה  הייתי  אם 
הברידג‘ לעיוורים הייתי אומרת שהמצרך החשוב ביותר 

הוא סבלנות גם מצד המורה וגם מצד השחקנים." 
השחקן  איך  למשל:  נוספות,  בעיות  ישנן  זאת  בכל 
לו  יש  האם  הקלפים?  סידור  עם  מסתדר  העיוור 
לקיחות  ולסמן  הסדרות  את  לסדר  מיוחדים  אמצעים 

זוכות ומפסידות?
השחקנים  בעיה.  הייתה  הדרך  בתחילת   , "אכן  אוריה: 

וסדרו  בידם  מניפה  בצורת  הסדרות  את  לסדר  התקשו 
שהקלפים  הייתה  הבעיה  השולחן.  על  בקבוצות  אותם 
מהסדרות השונות נטו להתערבב זה בזה עם כל נגיעה, 
ורוב הזמן הוקדש לסדר מחדש את הקלפים, דבר שהפריע 

למהלך המשחק.
הבעיה הנוספת היתה אכן בסימון הלקיחות. לא מספיק 
שעל השולחן יש קבוצות של סדרות, הם היו צריכים למצוא 
דרך לסמן את הקלפים הזוכים והמפסידים. הפתרון הקל 
הוא ליצור שתי קבוצות נפרדות של קלפים זוכים וקלפים 
מפסידים, אולם אם זוכרים שעל השולחן יש כבר ארבע 
וגם  שתיים  עוד  שלהוסיף  מבינים  סדרות,  של  קבוצות 

לדעת לזהות אותן אינו מבצע קל. 
אחד  בכיס  כיסים,  עם  חולצה  ללבוש  לשחקנים  הצעתי 
זה  המפסידים.  את   – ובשני  הזוכים  הקלפים  את  לשים 
על  רב  זמן  בוזבז  עדיין  אולם  הבעיה,  את  חלקית  פתר 

ארגון מחדש של הסדרות על השולחן.
למרבה המזל, אחד השחקנים בקבוצה, מהנדס לשעבר 
ובחור מבריק שאיבד את מאור עיניו בתאונה, הגה רעיון 
שהכין  מתקן  עם  הופיע  הוא  השני  בשיעור  כבר  אדיר. 
בעצמו מקרטון ביצוע. המתקן היה מחולק לארבעה כיסים 
בצדדים,  כיסים  שני  ועוד  הסדרות  לארבעת  המיועדים 

אחד לקלפים הזוכים ואחד למפסידים.  
מה יש להגיד, המתקן נוסה והוגדר כהצלחה מסחררת. 
לשיעורים הבאים הוכנו עוד מתקנים, משופרים אף יותר, 
ומאותו רגע יכולנו שוב לחזור ולהתמקד באמת בברידג' 

עצמו ופחות בבעיות הטכניות. 
כמות  בהתנדבות  לייצר  שיוכל  גוף  למצוא  שמחה  הייתי 
עיוורים  שחקנים  שבעתיד  כך  כאלו,  מתקנים  של  גדולה 

נוספים יוכלו ליהנות מהרעיון הפשוט והגאוני הזה."
האם נדרשות יכולות מיוחדות ממורה ברידג' המלמד 

עיוורים? האם עליו ללמוד למשל כתב ברייל?
אוריה מאיר: "אין צורך שהמורה ידע לקרוא ברייל. קלפי 
הרואה.  האדם  עבור  למראה  רגילים  קלפים  הם  הברייל 
ההבדל הוא שבקצוותיהם ישנם גם סימני ברייל המיועדים  

לשחקן העיוור. 
מבחינת יכולות הוראה מיוחדות שנדרשות, הרי שמעבר 
החשוב  המתכון  באמת  שהיא  קודם  שהזכרתי  לסבלנות 
ביותר להצלחה,  חשוב שהמורה יהיה בעל יכולות מילוליות 
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להסביר  המאפשרים  בקול  וגיוון  אינטונציה  וכן  טובות 
באופן מוחשי וחי את הנושאים השונים. כל אלה חשובים 
לזכור  שצריך  משום  כאן  במיוחד  אבל  תמיד,  מורה  לכל 
שהמורה אינו יכול להשתמש בלוח לצורכי המחשה, והוא 

עצמו הופך להיות לכלי החשוב ביותר להסבר המשחק.
נכים  של  כלשהי  אוכלוסייה  שללמד  עוד,  מוסיפה  הייתי 
(חרשים, עיוורים וכדומה) דורש יכולת ליצור יחסים בין-
אישיים חמים. מהר מאוד הרגשתי בת משפחה בחבורה 
מיוחדים ומעניינים,  הכל-כך  האנשים  של  הזו  המקסימה 
וההיזון החוזר שקיבלתי מהם הבהיר לי שגם הם מרגישים 

כך.

ברידג'  הוראת  בנושא  עתידיות  תוכניות  ישנן  האם 
לעיוורים ולנכים בכלל?

אוריה מאיר: "לאור הצלחת הקורס הנוכחי וההתלהבות 
הליונס  ארגון  של  כוונה  יש  הקורס  חברי  של  וההתמדה 
של  במסורת  להמשיך  הברידג‘  התאגדות  עם  בשיתוף 
כבדי  אוכלוסיית  בקרב  הברידג'  ממשחק  והנאה  לימוד 
הראיה והעיוורים, לא רק בכפר סבא, אלא גם במקומות 
שלומדת  נוספת  קבוצה  קיימת  כיום  בארץ.  נוספים 
יהל,  נילי  של  בהדרכתה  בירושלים  כשנתיים  כבר 
ראייה. וללקויי  לעיוורים  מיוחדת  ליגה  ליצור  הוא  והחזון 

אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לאבי רוזנבלום, שחקן 
בשבועות  בהתנדבות  שסייע  בעצמו  לברידג'  ומורה 
שדאגו  הליונס  מתנדבי  לכל  וכן  הקורס,  של  הראשונים 
השבועי  למפגש  פעם  בכל  המשתתפים  את  להסיע 
מתמלא  הלב  כזו  התנדבות  כשפוגשים  לביתם.  ובחזרה 

השראה.  
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: ספטמבר - נובמבר 2010
נובמבראוקטוברספטמבר

חגי ישראל

שנה טובה לחברי 
ההתאגדות, בני משפחותיהם 

ולכל עם ישראל.

 7 – 5

16

23

30

ספורטיאדה 

ליגות ב‘ מרכז וצפון

ליגות לקבוצות 
(יתר הליגות)

ליגות ב‘ מרכז וצפון

5

6

13

27 - 18

ליגה לאומית

ליגות לקבוצות
(ללא ב‘ מרכז וצפון)

ליגות ב‘ מרכז וצפון

פסטיבל הים האדום

גביע ההתאגדות :
מקום 1.

פישר לוטן
טרנובסקי בר
מלאך יעקב

הרשפנג דביר
אזנקוט פנינה
וקסלבאום חנה

מקום 2.
פרידמן איבן ז“ל*

רוזנטל ניר
רפאלי דוד
שטרית אבי
רוזנטל אבי

* ההתאגדות הישראלית לברידג‘ משתתפת בצער 
המשפחה על מותו של פרידמן איבן ז“ל

גביע המדינה :
מקום 1.

גינוסר אלדד
פכטמן רון

זק יניב
בראל מיכאל
אפרת אורן

סיגל מליאנה

מקום 2.
פרידלנדר אהוד
אורנשטיין איתן

ידלין דורון
ברקת אילן
לוין אמיר
לנגי אסף

הרכבי הקבוצות שזכו במקומות הראשונים
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 רב אמן זהב 
 יניר זיוה - מועדון ככר המדינה 

 
רב אמן ארד 
 רונן בני - רמת גן 

 לזר אלון - רחובות 
 

רב אמן 
 לביא שלומי - מועדון תל אביב 
 מאירוביץ מיקי - ברידג' טיים 

 
אמן זהב 

 גורטנשטיין ניראל - מועדון תל אביב 
 גרינשטיין קרנאור - נהריה 

 אריאלי אמנון - כפר סבא 
 

אמן כסף 
 שמש נעמי - קאונטרי רעננה 

 זיידמן הנריך - כרמיאל 
 טובול דניאל - נהריה 

 גינוסר איתמר - השרון 
 שיפטן דרור - בית בלגיה י"ם 

 יגודה טומס - סביון-קרית אונו 
 

אמן ארד 
 שורצמן שלמה - ספורט + חולון 

 אדטו משה - כרמיאל 
 וקסלר יגאל - טבעון 

 הלוי דב - נהריה 
 רול דב - רמת גן 

 כהנא ישראל - נאות חולון 
 ברייאר שושנה - בית בלגיה י"ם 
 פרנקל עוזי - מרכז הברידג'-י"ם 

 אורן ריטה - פרדס חנה-חדרה 
 דורון שרה - ויצו פתח תקוה 
 זוהר נאוה - סביון-קרית אונו 

 בוגוסלבסקי אלכסיי - ראשון לציון 
 קורנפלד מרים - מרכז ספורט רשלצ 

 חליו אליהו - בית מכבי ראשל"צ 
 בנישטי שלמה - צמרת פתח תקוה 

 אמן 
 ענבר דוד - כיכר המדינה ת"א 

 חוטר דני - כרמיאל 
 טודרס דב - חיפה/כרמל 

 רטר קלרה - קריות/חיפה 
 גולדשמידט גדעון - רקפת קרית טבעון 

 לביא אריה - רקפת קרית טבעון 
 מינץ משה - השרון 

 מירקין לודמילה - הלוחם/חיפה 
 וינריב עבריה - אביבים 

 ורגון דליה - אביבים 
 שטיין איטה - ירושלים 

 דביר רבקה - מרכז הברידג'-י"ם 
 ויצמן מיכאל - מרכז הברידג'-י"ם 

 אטיא שמואל - ויצו פתח תקוה 
 ענבר סמדר - ויצו פתח תקוה 

 אלגרבלי אנט - מרכז ספורט רשלצ 
 סוקול מרים - צמרת פתח תקוה 

 רואי ליליאנה - מועצת יואב 
 סגן אמן כסף 

 ברק אלעד - ספורט + חולון 
 רייך ריקרדו - לב הצפון 

 גולן מלכה - כרמיאל 
 זטלר שולה - כרמיאל 

 פלדמן ברברה - כרמיאל 
 רוזנברג דב - כרמיאל 

 רן שמחה - כרמיאל 
 שפירא פאינה - כרמיאל 
 זהבי רות - חיפה/כרמל 

 באבד יצחק - "הרץ" חיפה 
 עזרא אודט - השרון 

 רוט אילן - השרון 
 שי אלדה - כפר סבא 

 שנר צחי - רמת גן 
 יקיר דני - מושבות-שמריהו 

 מדסון אביטל - ירושלים 
 קופר מרטין - מת"ב הרצליה 
 שכטר דב - אבא חושי-חיפה 

 שכטר קרין - אבא חושי-חיפה 
 שגיא אניטה - מרכז הברידג'-י"ם 

 שגיא משה - מרכז הברידג'-י"ם 
 גורדון ג'מס - ראשון לציון 
 עוזר מיכל - ראשון לציון 
 דקטר בלהה - באר שבע 

 פריד (כהן) אסנת - אשקלון 
 שפינר ירדן - אשדוד 

 אורלב ציפי - וקס-רחובות 
 זיגמן ברכה - וקס-רחובות 

 
סגן אמן 

 אלנביגן רודיקה - רמת השרון 
 גורן נעמי - רמת השרון 

 ספיבק אינגריד - הלוחם אפקה 
 מאור דני - גבעתיים 

 מאור נורית - גבעתיים 
 בלוך ברוך - כרמיאל 
 גאון הילה - כרמיאל 
 ירחי מיקי - כרמיאל 

 בן דב פיזנטי עדנה - חיפה/כרמל 
 אופן מרדכי - קריות/חיפה 

 פנחס הרצוג - "הרץ" חיפה 
 כספי יהושע - רקפת קרית טבעון 

 רודוי תמר - רקפת קרית טבעון 
 כפרי בתיה - השרון 
 לרנר ורדה - השרון 

 רייכנשטיין שרה - השרון 
 בייט דני - מושבות-שמריהו 

 לוי כוכבה - מושבות-שמריהו 
 ברק רוני - נאות חולון 

 שגב סימה - מרכז הברידג'-י"ם 
 שלום שולמית - ויצו פתח תקוה 

 אצבעוני זהבה - סביון-קרית אונו 
 לב לייה - בית מכבי ראשל"צ 

 פרלשטיין מריאנה - בית מכבי ראשל"צ 
 גיבור צבי - שבעה כוכבים 

 מסרי גאולה - נס ציונה 

 מתקדם 
 בניש שרה - חיפה/כרמל 

 חורש שושנה - חיפה/כרמל 

רשימת מקבלי דרגה ביום 24 באוגוסט 2010

       
  22 – 30  2010  
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מחנה קיץ ילדים-מיני ברידג‘

סה"כשמות השחקניםדרוג
68.19יותם דרורי-רון אביטל1
58.22רם שירי-מתן ממן2
57.95טל ילין-עומר רינת3

סה"כשמות השחקניםדרוג

61.67חיים דוד-אדרי גיא1

57.22דוד סופר-גבריאל ימי2

57.00דוריאל-אורפז3

תחרות מחנה קיץ ילדים-ברידג‘
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Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com

 ♠
♥
♦
♣

87 
K643
973 
KQ63

 

♠
♥
♦
♣

AKQ2 
A87
84
A1098

♠
♥
♦
♣

965
Q95
KQJ102
52

 ♠
♥
♦
♣

J1043
J102
A65
J74

 

Lead ♥3. Declarer plays the five, and I automatically 
play the ten. I know that it would have been better to 
play the jack. I would have increased the chances 
of putting declarer off track in guessing the heart 
honours.
Still, these type of manoeuvres are rarely successful. 
Why? The key is that partner is also misled. Let us 
follow the course of events if I play jack of hearts at 

the first trick. West wins with the ace and plays a 
diamond back. We win the second round and return 
a club. On the second round of clubs, declarer wins 
the club ace and plays a heart. North can't see why 
he should duck. More than that, he needs to duck 
without giving it a second thought.
So how, as South, can we persuade partner to find 
this smooth duck? Maybe by playing a Smith Echo or 
using ♦6 as heart suit preference? North should be 
able to reason out that I cannot have a spade honor: 
after all, there are only 40 points in a deck of cards.

I strongly approve of thinking about these issues in 
advance and agreeing an approach with your partner. 
I think that bridge analysis will gradually evolve in this 
direction, to address questions of this sort.

   ‘  
“  “      ‘    “  “      ‘    
   ‘    ,       ‘    ,    

.      .      

          
    ,28  17   ,     
.      ,      

.   4-6     

03-9794319 :  ,03-9794862 :  ‘  
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A simple problem runs into routine defence 
and thus an inferior sequence of defensive 
plays

E/W Vulnerable, Teams

West North East South
1NT Pass 2NT Pass
 3NT Pass Pass Pass

♠
♥
♦
♣

965
Q95
KQJ102
52

♠
♥
♦
♣

J1043
K102
A65
J74

 

Lead: ♥3. Declarer plays the five and I automatically 
follow with the ten. Even before West wins the ace I 
know I have played like a calf.
Here is the deal:

 
♠
♥
♦
♣

87 
J643
973 
KQ96

 

♠
♥
♦
♣

AKQ2 
A87
84
A1083

♠
♥
♦
♣

965
Q95
KQJ102
52

 
♠
♥
♦
♣

J1043
K102
A65
J74

 

I have created an entry to the dummy. Declarer will 
have to guess the heart layout, but had I played the 
deuce on the first trick West would not have had 
any chance. If after following with the ♥2 I duck the 
diamond only once (which should not be difficult after 
partner signals count) I can beat the contract by two 
tricks. At the table declarer won the ten of hearts 
with the ace and gave up a diamond trick. I ducked 
once as partner signaled count, won the diamond 
continuation and, following partner's signals (♦3 on 
the second round of diamonds, low suit preference), 
returned the jack of clubs. West ducked clubs twice, 
won the third round and played a heart to the nine. 
How did he uncover the heart distribution?

He knew that the fourth club was with North. After my 
poor play of the heart ten, all was still not yet lost. I 
should have concealed the club distribution.

Let's assume that after winning the ace of diamonds 
I return the ♣4 and my partner cooperates beautifully 
by winning with the nine and playing the queen, then 
the six. This way North simulates a sifferent club 
layout:

N: ♣Q96   S: ♣KJ74

Therefore declarer would place the club king with 
South, leading to a misguess in hearts. This excellent 
defence would have beaten the contract three tricks.

Let's imagine a different layout, in which I have 
switched the hearts and clubs.

ave created an entry to the

Krzysztof Martens

Automatic
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Brian Zietman

TTakke MMMe TToo YYourr LLeaader

Ask any tournament director what is the reason he is most 
often called to a table, and you will inevitably get the reply 
"opening lead out of turn". The reason is quite clear. You 
are busy thinking about what lousy cards you have been 
receiving all session, thinking about how can you do well 
when you have such lousy cards, and are disturbed by 
the noise coming from an adjacent table and you hear the 
auction 1 diamond, 1 heart,  2 hearts,  3 hearts,  4 hearts. 
You lead your obvious singleton 9 of spades and the roof 
crashes in. TOURNAMENT DIRECTOR !!!  Oops ! The first 
heart bid came from your left not your right and you have 
made an opening lead out of turn.  
The correct procedure should have been that you lead your 
card faced down to give your partner the chance to ask 
questions regarding the meaning of the opponent's bids. 
Had you done this, someone should be telling you that you 
can put the card back as it is not your lead. 
Anyway, the tournament director arrives and really doesn't 
have to receive any explanations. He has seen this situation 
so many times that he wishes he had NIS 1 for each time it 
has happened – he would be pretty rich by now.
Now let's go back to the player who was originally supposed 
to be declarer. The 9 of spades will be on your right and 
the director will now explain your choices. There are five 
choices: 

Accept1.  the lead and be dummy.
Accept2.  the lead, see the dummy and then you play 
the hand.
Do3.  not accept the lead and insist on a spade lead 
from your left. (The 9 of spades returns to the hand 
of the defender who led out of turn).
Do4.  not accept the lead and insist that a spade is not 
lead from your left. (Again, the 9 of spades returns 
to the hand of the defender who led out of turn).
Allow5.  your left hand opponent to lead whatever he 
wants, but then the 9 of spades remains on the 
table as a penalty card. 

(Aside recommendation to my fellow directors – In my 
experience if I tell a player that he has five choices by 
the time I get to number 4, number one is ancient history, 
number two is medieval history and number 3 is fading 
fast – I find it is more effective and easier to understand 
by telling a player that he has two choices – to accept the 

lead or not accept the lead – and then to break it down to 
choices between these two alternatives.)
Since it is difficult to make a good choice on the spur of the 
moment, I strongly recommend that you acquaint yourself 
with these five choices, so that when the situation arises, 
you will be in a much better position to make the best 
decision.
What should you be taking into account? Here are some 
points for consideration:
If you are playing with a weaker partner maybe you will feel 
more confident if you play the hand  (the Hideous Hog) or if 
you feel that your partner is better than you, then it may be 
better if he plays the hand (not too many of these around). 
Which hand is going down on the table? Usually it is better 
that the weak hand is on the table.
Is the lead a singleton? Maybe you do not want that suit 
played as you may run into the opponents ruffing your high 
cards early on.
If you have AQ in the suit led maybe you are getting a free 
finesse and it would be advantageous to not accept the 
lead yet insist on a spade lead from your left. If you have a 
singleton in the suit lead, maybe your partner should play 
the hand as the lead will be coming round (hopefully) to his 
AQ.
Also take into account that if you insist that a spade not be 
led from your left, that opponent cannot switch to spades 
as long as he retains the lead. This could be to your 
advantage.
It is perfectly legitimate to take full advantage of the 
opponent's mistaken lead, and I strongly recommend 
that you consider your choices now rather than having to 
make a hasty decision, on the spur of the moment, with the 
tournament director breathing down your back.
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