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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

מנהלי  של  הנחייתם  תחת   ,1 דרגה  תחרויות  למנהלי  עיון  ימי  התקיימו  אוגוסט  בחודש 
התחרויות הבכירים שלנו – איתן לוי, אילן שזיפי, מיכה עמית, אסף עמית ויריב בראודה.
תודה גדולה לכם, על שהשקעתם ימים רבים בהכנת החומרים, הדוגמאות והסימולציות ועל 
ששיתפתם באופן רהוט ומקצועי את הידע עם יתר מנהלי התחרויות. הפידבקים שהתקבלו 

היו נפלאים, אין ספק כי נעשתה עבודה חשובה לשיפור רמת התחרויות בישראל ואת רמת מנהלי התחרויות.
בחודש אוגוסט נמשכו משחקי גביע המדינה, כאשר משחק הגמר יתקיים ב 31/8/13 וישודר ב BBO ע“י זוג שדרים 
צעירים, שהם גם אחים, שירה ויהונתן שרו, אשר החלו את דרכם בפרויקט הדור הבא ואשר  מפלסים את דרכם 

לצמרת הברידג‘ בנחישות ובהתמדה.
ואם בצעירים עסקינן, זה המקום לציין כי הסתיים בהצלחה עוד מחנה קיץ לילדים, במרכז הנופש הימי בקיסריה, בו 
נטלו חלק 45 שחקני ברידג‘ צעירים, שנהנו משלל פעילויות וסדנאות מגוונות, המשולבות בלימוד ותחרויות ברידג‘. 

תודה למושיקו מיוחס על העבודה הטובה שגם סוקרה בכתבה מצולמת ושודרה במהדורה הצעירה של ערוץ 1.
לפנינו חודש החגים שלאחריו יחלו משחקי הליגות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכולנו, ראשית, חתימה טובה 
וכמובן, שתהיה שנה נפלאה, מלאת הישגים כרימון, שנמשיך להוביל את הברידג‘ מעלה בתודעה הציבורית ושעוד 

ועוד שחקנים חדשים יצטרפו למשפחת הברידג‘ וייהנו מהמשחק המלהיב.
על פעילויות  מידע  של  בשפע  המאפשר להתעדכן  חדש ונפלא,  מזכיר לכם כי ההתאגדות השיקה אתר  לסיום, אני 
הברידג‘ השונות כמו גם פרסום מאמרים מקצועיים, חוברות ידיים של הסימולטניות, מידע למנהלי תחרויות, כתבות 

.www.bridge.co.il  – בתקשורת, פורום, אפשרות לחפש שותף, לחפש מועדון ועוד ועוד.  כתובת האתר

שלכם ובשבילכם,
מודי קניגסברג, יו“ר

ל

.2013       
.    3    16 :  

(  )   16:30      
054-4420406   :    

ilan@shezifi.com “  

2013/14   

!    -  !    -  
:  :  
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לומדים ברידג‘
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של  התאמה  לפותח  אין  שבהם  במקרים  נתמקד  הפעם 
החיפוש  עדיין  המשיב.  של  המייג‘ור  בסדרת  קלפים   4
אחרי התאמה 4-4 במייג‘ור נמצא בעדיפות ראשונה. אם 
הניתנת  קלפים   4 בת  אחרת  מייג‘ור  סדרת  יש  לפותח 

להכרזה בגובה 1, עליו להכריז אותה כעת.
על  חזרה  כוללות  הפותח  של  האפשרויות  אז  לא,  אם 
סדרתו והכרזת NT. כיצד נדע מתי להשתמש בכל אחת?
הכרזת NT בסיבוב השני מתבצעת עם חלוקה מאוזנת: 
4333, 4432 או 5332. הפותח חוזר על סדרתו עם יד 

לא מאוזנת הכוללת 6 קלפים לפחות בסדרה הארוכה.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♣ 

Pass 1♥ Pass ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 

 (1)
South

♠
♥
♦
♣

QJ6
53
KQ2
AQ765

”להראות“  צורך  אין   .5332 מאוזנת  חלוקה  זוהי   .1NT
חמישייה בקלאב. ההכרזה הנכונה 1NT מתארת היטב 
מעניק   NT-ב שחוזה  זכור  נקודות).   14-12) היד  את 
ניקוד גבוה הרבה יותר מחוזה במינור. במקרה הזה יש 
 NT הכרזת ולכן  הוכרזו  שלא  הסדרות  בכל  עוצרים  לנו 

היא אידיאלית.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

Q6
53
KQ2
AQJ765

על  לחזור  לפותח  עדיף  מאוזנת  לא  חלוקה  עם   .2♣ 
סדרתו. ההכרזה  ♣2 מתארת 14-12 נקודות עם שישייה 

(לפחות) בקלאב.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

KQ85
9
J3
AQJ765

בדוגמה  כמו  להכריז  ♣2  צריכים  היינו  לכאורה   .1♠
יש  בברידג‘  אבל  זהה),  הקלאב  סדרת  (הרי  הקודמת 
סדר עדיפויות: מייג‘ור קודם למינור! חובה לחפש קודם 
כל התאמה של 4-4 בספייד, ורק אם זו לא תימצא, נחזור 

בהמשך על סדרת הקלאב.

שפר את הכרזתך
רם סופר

של  השנייה  בהכרזה  לעסוק  נמשיך  החודש 
חדשה  סדרה  הכריז  שהמשיב  לאחר  הפותח 

בגובה 1.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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התערבות לאחר 
ששני המתנגדים 

הכריזו
רם סופר

עדיין  ניתן  סדרות,  שתי  הכריזו  כבר  המתנגדים  אם 
להכריז אוברקול (לפי הכללים הרגילים) בכל אחת משתי 
הן  לאוברקול  המינימום  דרישות  הוכרזו.  שלא  הסדרות 
9-8 נקודות וסדרה איכותית בת 5 קלפים ומעלה. בגובה 

2 רצוי כוח של פתיחה עם סדרה בת 6 קלפים לפחות.
להכרזת  בניגוד   .Dbl הכרזת  היא  אחרת  אפשרות 
לבחור  אמור  השותף  שבה  רגילה,   Takeout Double
מבין 3 סדרות שלא הוכרזו, כאן הבחירה שלו קטנה יותר, 
בין 2 סדרות בלבד. אי לכך למכריז ה-Dbl חייבים להיות 

4 קלפים לפחות בכל אחת מהסדרות שלא הוכרזו.
לפחות  פתיחה  של  כוח  מחייבת   Dbl הכרזת  בנוסף, 
(12+ נקודות). זכור כי שני המתנגדים כבר הראו נקודות. 
את  שתכריח  חלשה  יד  עם  מדי  אגרסיבית  התערבות 
השותף להכריז עלולה לעלות ביוקר. במצבים מסוג זה 

עדיף להכריז בצורה מאופקת.
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:
West North East South
1♦ Pass 1♥ ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

KQT3
A3
962
AKJ7

רק  לזכור  צריך  אבל   ,Dbl להכרזת  מעולה  יד  זו   .Dbl
דבר אחד. בידך 17 נקודות. אם תוסיף את מה שמזרח 
 5 לשותפך  כי  תגלה  מ-40,  ותחסר  הבטיחו  ומערב 
נקודות לכל היותר. ה-Dbl שלך כבר מאלץ אותו להכריז 
(בהנחה שמערב יכריז Pass), ולכן אל תמשיך הלאה. 

אם שותפך יכריז ♠1 או  ♣2, תן לו לשחק בחוזה הזה.
אגב, יד זו מתאימה לפתיחה של 1NT, אולם עדיין עדיף 
להתערב ב-Dbl. חוזה בספייד או בקלאב בהתאמה של 

.1NT 4-4 יעניק סיכוי רב יותר להצלחה מאשר
(2)

South
♠
♥
♦
♣

K5
632
T4
AKJT76

 ♣2. הכרזה שגרתית עם שישייה איכותית ו-11 נקודות, 
שרובן המכריע מרוכז בסדרה הארוכה.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J52
AQ93
QJ7
K65

Pass. אמנם בידך 13 נקודות, אבל אין לך אף הכרזה 
היריבים  ששני  לאחר  זה,  במצב  הכללים.  לפי  מתאימה 
הכריז  לא  שותפך  לשתוק.  עדיף  בהחלט  הכריזו,  כבר 
אוברקול, ולכן הסיכויים שתוכלו לבצע חוזה כלשהו הם 
קלושים. עליך להשלים עם העובדה שהחוזה יהיה שייך 

למתנגדים.
הנקודות)  (היכן  מיותר  מידע  להם  תנדב  תתערב,  אם 
להכפיל  עלולים  הם  כמו-כן  היד.  במשחק  להם  שיעזור 

אותך ו/או את שותפך עם תוצאות הרסניות.

של  הבסיסיים  בכללים  נעסוק  זה  במאמר 
התערבות לאחר ששני המתנגדים כבר הכריזו.
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Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

AQ72
A4
52
KJ983

♠
♥
♦
♣

83
K9
AK8643
Q65

חוזה: 3NT. הובלה: 5♥

West North East South
1♦

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

כמה מילים על מהלך ההכרזה. עם יד חלשה יותר שיש 
בה 4 ספיידים ו-5 קלאבים צפון היה משיב ♠1, אבל עם 
יד חזקה (14 נקודות מול פתיחת השותף) עדיף להתחיל 

בסדרה הארוכה ביותר –  ♣2.
בסיבוב השני צפון הכריז ♠2 בתקווה למצוא התאמה 4-4 
בסדרה זו. שים לב שכל הכרזת סדרה חדשה מצדו של 

המשיב מחייבת את הפותח להכריז פעם נוספת.
הכריז  כבר  הוא  השלישי?  בסיבוב  דרום  יכריז  מה 
פעמיים את הדיאמונדים שלו, ואין צורך להתעקש עליהם 
פעם שלישית עם 6 קלפים. היות שלדרום אין התאמה 
שטרם  בסדרה  עוצר  עם   2NT מכריז  הוא  בספייד, 

.3NT-הוכרזה (הארט) והופך להיות כרוז ב
מערב מוביל ב-5♥ (רביעי מלמעלה). הכרוז צריך לעצור 

ולתכנן בטרם יחליט היכן לזכות בלקיחה זו.
אחד החלקים החיוניים ביותר בתכנון המשחק ללא שליט 

השאלות  על  לענות  חייב  הכרוז  הלקיחות.  ספירת  הוא 
הבאות:

(א) כמה לקיחות עליי לבצע כדי לעמוד בחוזה?
(ב) כמה לקיחות בטוחות יש לי מלכתחילה?
(ג) היכן אוכל לפתח את הלקיחות החסרות?

ביד זו התשובות הן:
(א) 9 לקיחות.

 1 בהארט,   2 בדיאמונד,   2  – בטוחות  לקיחות   5 (ב) 
בספייד.

לקיחות  בהן  לפתח  שאפשר  סדרות  מספר  ישנן  (ג) 
נוספות. 
  אפשר  3-2 של  נוחה  חלוקה  עם  בדיאמונד, 

להגדיל את מספר הלקיחות מ-2 ל-5 (שים לב: 
בכל  להפסיד  חייבים  בדיאמונד  אחת  לקיחה 

מקרה).
  נוציא אם  לקיחות   4 לפתח  סיכוי  יש  בקלאב 

.A-למתנגדים את ה
  בעזרת נוספת  אחת  ללקיחה  סיכוי  יש  בספייד 

עקיפה מוצלחת.
כיצד נחליט מהי הסדרה הכדאית ביותר? מהתשובות 
לשאלות (א) ו- (ב) אנו שמים לב שחסרות לנו 4 לקיחות 
לפתח  הזדמנות  נותנת  הקלאב  סדרת  החוזה.  לביצוע 
אם  אפילו  בדיאמונד,  זאת  לעומת  נוספות.  לקיחות   4
ונצטרך  בלבד,  ל-8  מ-5  יעלה  הלקיחות  מספר  נצליח, 

לפתח לקיחה תשיעית בסדרה אחרת.
מדי סדרות. המתנגדים  זו אין לנו זמן לפתח יותר  ביד 
כבר החלו להתקיף בהארט, ומותר לנו למסור להם את 
היד פעם אחת בלבד לפני שיוציאו לנו את כל העוצרים 

ויזכו בלקיחות רבות בהארט.
סדרת  את  לפתח  הוא  ביותר  הכדאי  המהלך  כן  על 

הקלאב.
האם אין זה נכון שהסדרה הארוכה ביותר צריכה להיות 

”סדרת העבודה“?
זוהי הכללה. כדי להצליח במשחק היד עדיף לא להסתמך 

יותר מדי על קלישאות, אלא לנתח כל מקרה לגופו.
הדרך הטובה ביותר לשחק את סדרת הקלאב הזאת היא 
להתחיל בקלף נמוך מהיד אל ה-J בדומם, ולהמשיך 

ספור את 
הלקיחות!

רם סופר
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להתחיל  לא  עדיף   .Q-ה לעבר  מהדומם  נמוך  בקלף 
יש  ללקיחה  שני  לשחק  שצריך  למגן  אם  גבוה.  בקלף 

במקרה A בודד והתחלנו בקלף נמוך – הרווחנו.
כעת נעקוב אחרי מהלך המשחק הנכון בתוך התבוננות 

בחלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

AQ72
A4
52
KJ983

 

♠
♥
♦
♣

T6
QT853
97
AT42

♠
♥
♦
♣

KJ954
J762
QJT
5

 ♠
♥
♦
♣

83
K9
AK8643
Q65

 

מערב מוביל ב-5♥. דרום זוכה בידו עם ה-K♥ ומוביל את 
ה-5 ♣. מערב משחק ”יד שנייה נמוך“, וה-J ♣ שבדומם 
זוכה. צפון מוביל כעת את ה-3 ♣, והכרוז שם לב שמזרח 
ונלקחת  דרום  של  מידו  משוחקת   ♣ Q-ה משרת.  אינו 

.♣ A-על-ידי ה

עם  בלקיחה  זוכה  הכרוז  נוסף.  בהארט  ממשיך  מערב 
מוביל  הוא  כעת   .♦K-ה עם  לידו  ועובר  שבדומם   ♥A-ה
שלמזרח  זוכר  הכרוז  נמוך.  משחק  מערב  ה-6 ♣.  את 
 ♣ K-כבר אין קלפי  ♣ ועוקף בהצלחה עם ה-8 ♣. כעת ה

מפיל את ה-T ♣, וגם ה-9 ♣ זוכה בלקיחה הבאה.

ב-9  לזכות  (כשאפשר   ♠A-וב  ♦A-ב ממשיך  הכרוז 
לקיחות מלמעלה, אסור בשום אופן לבצע עקיפה שתסכן 
את החוזה) ומבצע את החוזה עם 4 לקיחות בקלאב, 2 

בדיאמונד, 2 בהארט ו-1 בספייד.

  ‘  
       

–   
 

  

 -   
 ‘  

 

‘   -
 -  , -

050-8553712   :

 ,
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סדר העדיפות 
באיתות

קובי שחר

כל קלף נושא עמו מסר באחת הקטגוריות הבאות:
 .כלומר רוצה/לא רוצה ,(Attitude) גישה
 .כמה קלפים יש לי בסדרה – (Count) ספירה
 .(Suit Preference) העדפת סדרה אחרת

סדר הקטגוריות אינו מקרי. זהו בדרך כלל סדר העדיפות 
על  לרוב  נאותת  הראשונה  בלקיחה  כך  האיתותים.  של 
גישה. עם זאת, כאשר אין משמעות לסוג זה של איתות, 
לעזור  כדי  ספירה  על  ונאותת  הבאה  לקטגוריה  נעבור 

לשותף למצוא את ההגנה הטובה ביותר.

 ♠
♥
♦
♣

AJ3
QJ3
T853
Q76

 

♠
♥
♦
♣

986
KT854
642
AK

♠
♥
♦
♣

T752
962
KQ9
842

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
A7
AJ7
JT953

 

 ♥Q-ב זוכה  צפון   .3NT החוזה  נגד  ב-5♥  מוביל  מערב 
.♣ Q-וממשיך ב

כשמסתכלים  להמשיך?  עליו  כיצד  בלקיחה.  זוכה  מערב 
בכל ארבע הידיים קל לראות שהמשך ב-2♥ יוציא לכרוז 
ליד  אבל  החוזה,  את  ויכשיל  בסדרה  האחרון  העוצר  את 
השולחן זה לא כל כך פשוט. מערב כבר נתן לקיחה ”זולה“ 
ל-Q♥. מי ערב לו שהמשך בהארט נמוך לא ”ימכור“ לקיחה 

?♥J-גם ל

התשובה: שותפו יכול לעזור באמצעות איתות מתאים! 
העובדה  עצם  לזכות.  יכול  אינו  מזרח  הראשונה  בלקיחה 
שה-Q♥ תזכה תבהיר למערב שלמזרח אין קלפים בכירים 
בהארט. לכן אין טעם ואין צורך לאותת ”רוצה/לא רוצה“. 
ה-2♥.  את  ישחק  הוא  ספירה.  יאותת  מזרח  זה  במקום 
מערב יסיק שלשותפו מספר אי-זוגי של קלפים. המסקנה 
הסבירה היא שמזרח התחיל עם 3 קלפים בהארט, ודרום 
להגנה  להגיע  קשה  לא  כבר  מכאן  בלבד!  שניים  עם   –

המנצחת.

חלוקת  וגם  עידוד,  של  לאיתות  משמעות  אין  הבאה  ביד 
הסדרה אינה רלוונטית. לפיכך האיתות יודיע לשותף לאיזו 

סדרה אחרת כדאי לו לעבור.

 ♠
♥
♦
♣

J764
7
KJ76
KJ76

 

♠
♥
♦
♣

K3
AK962
952
952

♠
♥
♦
♣

9
T8543
AQ83
T83

 ♠
♥
♦
♣

AQT852
QJ
T4
AQ4

 

בדרך  הכריזו  ולא  התערבות  ללא  ל-♠4  הגיעו  צפון-דרום 
אף סדרה אחרת.

בהארט,  בודד  קלף  שבדומם  היות   .♥A-ב מוביל  מערב 
וגם  רוצה  רוצה/לא  של  לאיתות  משמעות  שום  כאן  אין 
המשך  יחתוך  שהכרוז  ברור  למערב  ספירה.  לאיתות  לא 
בהארט, לא משנה מה יש למזרח בהארט. לעומת זאת, 
מערב היה רוצה לדעת לאיזו סדרה אחרת כדאי לו לעבור.
סדרה  העדפת  על  זה  במצב  לאותת  מזרח  על  לפיכך 
ולשחק בלקיחה הראשונה את ה-T♥. קלף זה ממש דורש 

לאותת  יכולים  המגנים  כי  ראינו  הקודמים  במאמרים 
הם  שאיתם  הקטנים  הקלפים  גובה  באמצעות  לזה  זה 

משרתים לסדרה כאשר אינם מנסים לזכות בלקיחה.
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המשך בדיאמונד. אם למזרח לא הייתה העדפה ברורה בין 
סדרות המינור, הוא היה בוחר באחד הקלפים האמצעיים. 
ברגע שמערב ימשיך בדיאמונד על פי האיתות של שותפו, 
יתווספו שתי לקיחות מידיות להגנה, והחוזה ייכשל מאוחר 
יותר כאשר מערב יזכה גם ב-K♠. כל הגנה אחרת תיתן 

לכרוז סיכוי להשליך דיאמונד מפסיד על קלאב.

בה.  עניין  למגנים  אין  לרוב  סדרה,  מוביל  הכרוז  כאשר 
מקובל כי במקרה זה העדיפות הראשונה היא לאותת על 
חלוקה, אבל קיימים מקרים שבהם אין חשיבות לחלוקה, 

ואז יש לאותת על העדפת סדרה.

 ♠
♥
♦
♣

KJ6
JT32
Q98
Q98

 

♠
♥
♦
♣

AQ985
98
K74
K62

♠
♥
♦
♣

T732
6
632
AT543

 ♠
♥
♦
♣

4
AKQ754
AJT5
J7

 

שיטתם  לפי   – ל-♠3  בו  תמך  מזרח  ב-♠1.  פתח  מערב 
קלפים   4 של  תמיכה  עם  חלשה  יד  המתארת  הכרזה  זו 

בספייד – ודרום הכריז ♥4 שהפך לחוזה הסופי.

את  מיד  ושיחק  זכה  דרום  בשליט.  להוביל  בחר  מערב 
אך   ,♠A-ב מיד  וקפץ  בודד  קלף  שזהו  ידע  מערב  ה-4♠. 

כיצד עליו להמשיך?

התשובה שוב טמונה באיתות של מזרח. אמרנו כי כשהכרוז 
מוביל סדרה מאותתים על חלוקה, אבל כאן החלוקה כבר 
ידועה למערב לפי ההכרזה. מזרח לא צריך להודיע בפעם 
השנייה שיש לו 4 קלפים בספייד. במקום זה הוא יאותת 
מזרח  כאן  הקודמת,  לדוגמה  בניגוד  סדרה.  העדפת  על 
הנמוך  בקלף  ישרת  הוא  ולכן  הקלאב  סדרת  את  מעדיף 
כאן  שיש  להבין  חייב  מערב  ה-2♠.  בספייד,  שלו  ביותר 
איתות של העדפה לסדרה נמוכה ולהמשיך באומץ בקלאב 
נמוך מתחת ל-K ♣. כל המשך אחר יאפשר לכרוז להשליך 
מפסיד בקלאב על ה-K♠ ולבצע משחק מלא שהיה אמור 

להיכשל.

לסיום סדרת המאמרים על האיתותים, כמה מילות אזהרה. 
האיתות הוא כלי חשוב ביותר של ההגנה, אולם על המגנים 
מעבירים  שהם  במידע  להשתמש  יכול  הכרוז  שגם  לדעת 

זה לזה. הם חייבים להיות ערניים ולהימנע מהעברת מידע 
שיהיה חסר תועלת עבור השותף, אבל שימושי מאוד עבור 

הכרוז.

 ♠
♥
♦
♣

A84
K43
KQT6
632

 

♠
♥
♦
♣

KQJ2
JT
J972
QT5

♠
♥
♦
♣

T75
Q986
83
J974

 ♠
♥
♦
♣

963
A752
A54
AK8

 

לקיחות   8 לכרוז   .3NT החוזה  נגד   ♠K-ב הוביל  מערב 
בטוחות. סדרת הדיאמונד היא המקור העיקרי שלו ללקיחה 
תשיעית פוטנציאלית, אולם על הכרוז לקבל החלטה: האם 
לשחק מלמעלה AKQ♦ בתקווה להפיל את ה-J♦, או שמא 

לעקוף נגד J♦ במערב.

(ובמקרה  מלמעלה  לשחק  היא  הכרוזים  רוב  של  נטייתם 
הזה להיכשל), אבל אם מזרח ומערב ינדבו איתותי חלוקה 
בסדרה וישחקו גבוה-נמוך בשני הסיבובים הראשונים של 
הדיאמונד, כרוז פיקח יוכל להשתמש במידע הזה ולעקוף 
קצרה  התבוננות  מספיקה  מנוסים  למגנים   .♦J-ה נגד 

בדומם כדי להבין שבמצב הזה לא מאותתים על חלוקה.
לסיכום, כדי להיות מגנים טובים יותר עליכם:

  להכיר את הסוגים השונים של האיתותים ולהיות
מסוגלים ליישם אותם.

 .לתאם עם השותף את שיטת האיתות המוסכמת
  לדעת את סדר העדיפויות של האיתותים, אבל גם

להכיר את המקרים שבהם סדר העדיפות משתנה.
  להיות מרוכזים בקלפים המשוחקים, לנסות לפענח

ולא  לכם,  להעביר  מנסה  שהשותף  המסרים  את 
לשכוח שכל קלף שלכם יכול לשמש מסר לשותף.

  להיות מודעים לכך שיש מקרים שבהם עדיף לא
לאותת כלל.

נשמע מסובך? אכן נדרש ניסיון רב בשותפות כדי להגיע 
האיתותים  בנושא  חלקית  התקדמות  גם  אבל  לשלמות, 
נוהגים  שאינם  השחקנים  מעל  אחת  ברמה  אתכם  תציב 

לאותת.
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יד החודש: 

הגנה פשוטה

יוסי אנגל

היא  שההגנה  היא  בברידג‘  המקובלות  האמרות  אחת 
אבל  נכון,  זה  כלל  בדרך  במשחק.  ביותר  הקשה  החלק 
שהופיעה  הבאה  היד  את  לדוגמה  ראו  חריגים.  גם  יש 

:IMP בתחרות ברומטר

Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KQT
4
AKQJ972
98

 

♠
♥
♦
♣

J43
AT86
65
AK76

♠
♥
♦
♣

A62
J7532
8
J532

 ♠
♥
♦
♣

9875
KQ9
T43
QT4

 

West North East South
1♣ Dbl 1♥ Pass
2♥ 3♦ 3♥ 3NT

Pass Pass Pass

צפון מתאר יד חזקה (Big Double) עם דיאמונדים, ודרום 
המחזיק עוצרים בהארט ובקלאב מכריז משחק מלא.

הכרזת  של  בשיטה  להשתמש  נוהגים  בכירים  שחקנים 
סדרת היריב בקפיצה כפולה (למשל  ♣3 לאחר פתיחה 
של  ♣1) כדי לתאר יד עם סדרת מינור ארוכה וסגורה, 
לבצע  לנסות  הוא  הרעיון  הפותח.  בסדרת  עוצר  ללא 
3NT בתנאי שהשותף יכול לעצור את סדרת היריב. יש 
בהכרזה מעין זו הימור מסוים, כי המצב בסדרות האחרות 

אינו ברור. במקרה לעיל צפון לא היה יכול לנקוט צעד זה 
מכיוון שלפי שיטתו של הזוג, הכרזת  ♣3 לאחר פתיחה 
לו  ובספייד.  בדיאמונד  חמישיות  שתי  מתארת  של  ♣1 
היה צפון יכול להשתמש בקונבנציה זו, דרום היה מכריז 

3NT מיד.

נלקח  מזרח  של   ♥J-ה  .3NT נגד בהארט  הוביל  מערב 
על-ידי ה-K♥ של דרום (ולא ה-Q, כדי שהיריבים לא ידעו 
היכן ה-Q). הכרוז ראה 8 לקיחות בלבד והתחיל למשוך 

את הדיאמונדים.
כל אחד מהמגנים רואה 8 לקיחות בטוחות, ויודע שכדי 
שיהיה סיכוי להכשיל את החוזה שותפו חייב להחזיק את 

האסים החסרים.
הספיידים,  כל  את  להשליך  ולא  להיזהר  צריך  מערב 
אחרת ישחק הכרוז קלאב מהשולחן, ומערב ייתן לו את 
מערב  כמו-כן,  בקלאב.  או  בהארט  התשיעית  הלקיחה 
מעוניין שכאשר שותפו יזכה ב-A♠, הוא ישחק הארט, ולא 
קלאב. לפיכך עליו להשליך 2 ספיידים, 2 קלאבים והארט, 
 .♠J, ♥AT, ♣ AK :ולהישאר עם חמשת הקלפים הבאים
הוא יבצע את השלכותיו בסדר כזה שיבהיר למזרח את 

מבוקשו.

מזרח יאותת למערב שברשותו ה-A♠. עליו לשים לב איזו 
כמובן   .♠A-ב שיזכה  לאחר  לשחק  שותפו  מבקש  סדרה 
שעליו להשאיר קלף אחד לפחות הן בהארט והן בקלאב, 

כדי שיוכל להיענות לכל איתות אפשרי.
היה  לא  החוזה  מהם  ב-5  שולחנות.  ב-18  שוחקה  היד 
3NT. 13 פעמים שוחק חוזה של 3NT, ובארבעה מקרים 

הוא בוצע למרות פשטות ההגנה. לא ברור מדוע.

אגב, גם הובלה בקלאב גורמת להכשלת החוזה. במקרה 
זה ההגנה יכולה להשיג 3 לקיחות בקלאב ולקיחה אחת 
בהארט ובספייד לפני שהכרוז יספיק לזכות ב-9 לקיחות.

‘    ‘  
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סל מרקט - שיווק ישיר לצרכן

מבצעי החגים לחברי התאגדות הברידג'מבצעי החגים לחברי התאגדות הברידג'
שנה טובה!
שנה טובה!

תוקף המבצע 31.10.13 או עד גמר המלאי * אין כפל מבצעים* תשלום בכרטיס אשראי בלבד * אספקה עד 21 ימי עסקים
* ביטול הזמנה מחייב את הלקוח ב-5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם * התמונות להמחשה בלבד * דמי אריזה ומשלוח 39 ₪ * ט.ל.ח

www.sale-market.co.ilwww.sale-market.co.il
info@sale-market.co.il :לבירורים והזמנות במייל

08-6900430 פקס  אשדוד   18 ירושלים  שד' 

072-2409070072-2409070

טאבלט 7

₪ 239

צמיד מרוקאי גולדפילד ציפוי זהב 14 קראט

₪ 39

₪ 99
מחיר מיוחד 3 צמידים

ב-                   משלוח חינם!!!

זוג פמוטי 
קריסטל

₪ 49

עיצוב מרהיב
אפשרות הדלקה בשני מצבים

קולפן טיטניום+
קוצץ ירקות דיסר  

קולפן טיטניום אל חלד, מצויד 
במיקרו סכינים חדים במיוחד- 

אין ירק שיכול להתנגד לו!!! 
קוצץ ירקות דיסר - לחיתוך 

ירקות ופירות לקוביות קטנות 
שוות בגודלן במהירות ובקלות. 

אחריות לשנה.

₪ 39

סט חורף
שמיכה פוך הולופייבר+

סט מצעים מרהיב+
2 כריות בריאות

₪ 199

14 קראט
מגוון מודלים

אנדרויד 4
מעבד 1.5 גיגה, זכרון 4 גיגה

מגן מסך, נרתיק ואוזניות
שפות: עברית, אנגלית,

ערבית, רוסית ועוד
תמיכה טכנית מלאה

טבעת זהב

₪ 684 = 38x18
שואב רובוט

₪ 399

מבצע ביעילות את ניקוי 
הבית, בלחיצה על שלט 

אתה יכול לנוח.
מתאים לכל סוגי הרצפות, 

שטיחים, פרקט ועוד.

הכנה מהירה של מגוון סוגי תה,
מתאימה גם להכנת קפה פילטר

נוחה לתפעול, קלה לניקוי
עוצמה: 450 וואט, מיכל מים: 240 מ"ל
זוג כוסות קרמיקה לבנות במתנה!

ניתן לבחור צבע כחול/אדום

₪ 39

מכונה לחליטת צמחים, 
תה וקפה פילטר 
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משחק ההגנה – 
”לב השותפות“ 

(חלק ב‘)

אפרים בריפמן

אתם מחזיקים את הקלפים של מערב עם מהלך ההכרזה 
הנתון. הובלתם ב-K♠, והדומם התגלה. התבוננו בחלוקה 
ביד  וגם  השותף  אצל  הקלפים  מצב  את  לפענח  ונסו 

המבצע.
תשחקו  מה  הראשונה.  בלקיחה  לזכות  לכם  הניח  דרום 

בלקיחה השנייה?

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
K865
732
932

♠
♥
♦
♣

KQT63
32
JT6
K54

West North East South
1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥
Pass Pass Pass

אם  לכן  אצלכם,   ♠Q-שה יודע  המבצע  בטוח:  אחד  דבר 
 ♠A-ה ועל   ,♠J-ה את  ישחק  הוא  נמוך,  בספייד  תמשיכו 

ישליך מפסיד בקלאב או בדיאמונד.
עומד  אינו  שהמבצע  משום  דבר,  ייתן  לא  בשליט  המשך 
שיזכה  לאחר   .4333 של  חלוקה  בדומם  כאשר  לחתוך 
כבר  בספייד.  לעקוף  יוכל  עדיין  הוא  בשליט,  בלקיחה 

.♠KQxxx גיליתם לו שברשותכם
לו  אין  שגם  להניח  וסביר  בספייד,  נקודות  אין  לשותפכם 
מסדרות  באחת  להמשיך  הגיוני  נראה  בהארט.  נקודות 

המינור, אבל באיזו מהן? – זו השאלה הגדולה.

ובכן, המשך ב-J♦ – ראש רצף – נותן תחושה של ביטחון. 
.♦J נאמר כי בלקיחה השנייה הובלתם

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
K865
732
932

 

♠
♥
♦
♣

KQT63
32
JT6
K54

♠
♥
♦
♣

972
4
Q9854
AQ87

 ♠
♥
♦
♣

85
AQJT97
AK
JT6

 

 ♦J-ה את  ייקח  שהמבצע  לאחר  לקרות  עומד  מה  רואים 
על   .♠J-ה אל  ויעקוף  שליטים  ימשוך  הוא   ?♦K-ה עם 
ידעתם  רק  אילו  לקיחות.  לו 10  ויש  קלאב,  יזרוק   ♠A-ה

לשחק 4 ♣ בלקיחה השנייה...
אז מה אתם אומרים? נחזור צעד אחד אחורה ובלקיחה 
את  לשנות  שהחלטתם  מכיוון   ?♣ 4 נשחק  השנייה 
המשחק שלכם, אני החלטתי לשנות את הידיים של דרום 

 ...ומזרח. אם לכם מותר, גם לי מותר
השנייה  בלקיחה  ששיחקתם  לאחר  המלאה,  החלוקה  זו 

את ה-4 ♣:

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
K865
732
932

 

♠
♥
♦
♣

KQT63
32
JT6
K54

♠
♥
♦
♣

972
4
AK954
T876

 ♠
♥
♦
♣

85
AQJT97
Q8
AQJ

 

על   .♠J-ה אל  ויעקוף  שליטים  ימשוך   ,♣ J-ב יזכה  דרום 
הוא  לקיחות.   10 לו  יש  ושוב   ,♣ Q-ה את  יזרוק   ♠A-ה
ידעתם  רק  אילו  אחד.  וספייד  דיאמונדים  שני  רק  ימסור 

 ...בלקיחה השנייה ♦J-להמשיך ב
על  חיוך  להעלות  הצלחתי  זה  בשלב  כי  מאמין  אני 

 .שפתותיכם, או אולי הצלחתי "להרגיז" אתכם
היכן הפתרון?? בלקיחה הראשונה!!

תשאלו את עצמכם: איזה ספייד שיחק השותף בלקיחה 
הראשונה?

סדרת מאמרים זו מציגה דוגמאות הקשורות למשחק 
מה  בשאלה:  ודנה  השותפים,  לשני  ונוגעות  ההגנה 

הופך את הזוג לשותפות מוצלחת ומניבה הישגים?
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והן  ההכרזה  מהלך  הן  נמוכים.  ספיידים  שלושה  לשותף 
משחקו של המבצע בלקיחה הראשונה מצביעים על כך. 
חסר  רוצה“  ”רוצה/לא  וגם  חשיבות  חסרת  ”ספירה“  כאן 
השותף  בהחלט!   – סדרה“  העדפת  ”איתות  אבל  היגיון, 
הוא זה שחייב לכוון אתכם אל הפתרון הנכון, והדרך היא:

 .2♠ מרמז על העדפה לסדרה הנמוכה – קלאב
 .9♠ מרמז על העדפה לסדרה הגבוהה – דיאמונד
 .7♠ מרמז על פיזור הנקודות בשתי הסדרות

בלקיחה  לעשות  מה  תדעו  השותף,  של  בעזרתו  וכך, 
השנייה – האם להמשיך ב-J♦ או ב-4 ♣. מובן מאליו, כי 
אבל  בדוגמאות,  כמו  אידיאלי  כה  המצב  יהיה  תמיד  לא 
וכדאי  שכיח,  הרעיון  פעולה.  שיתוף  הוא  החשוב  הדבר 
לשוחח על כך עם השותף. אני מקווה שתפיקו ממנו את 

.( רק בבקשה לא נגדי) המרב
וזו  בתחרות,  חלוקה  "טומן"  אני  חודשים  בכמה  פעם 
מנת  על  לא  כך  נוהג  אני  מהן.  אחת  הייתה  שלפניכם 
להכשיל אתכם, אלא על מנת לדעת על איזה נושא לשים 

דגש.
כבר  "הנכונה"  הסדרה  אל  השותף  את  לכוון  למדתם 
הסדרה  על  רמז  הקלף  גובה  הראשונה.  בלקיחה 
המועדפת. אישית, אני מקטלג פעולה זו כ"איתות פסיבי" 

. או שלא , או שהשותף יבין –
לעתים האיתות הפסיבי לא יביא תועלת. במצבים מסוימים 
יהיה עליכם לקחת יוזמה ולהגיש לשותף את הפתרון על 

מגש של כסף. הנה דוגמה:

♠
♥
♦
♣

J9
KJ73
QJ5
KT95

 

♠
♥
♦
♣

A753
A42
T8643
3

דרום פתח ב-♥1, צפון הזמין למשחק מלא (♥3), ודרום 
.♠K-נענה להזמנה. החוזה ♥4, ומערב מוביל ב

רבים וטובים אותתו עם ה-7♠ או ה-5♠ – מעודד. השותף 
המאושר המשיך ב-Q♠... וכאן בעצם הסתיימה ההגנה. 

. וכולם יצאו מאושרים ,♥A-מזרח זכה בהמשך רק ב
בארבעה שולחנות החוזה נכשל בלקיחה אחת. המאפיין 
המרכזי בשולחנות שבהם המבצע זכה ב-10 לקיחות היה: 
"איך אפשר ליפול כאן" או "איזה שחקנים חלשים...", והיו 
עוד אמרות שלא אחזור עליהן . איך אני יודע? ניהלתי 

את התחרות והסתובבתי בין השולחנות.

אך כעת, "בתנאי מעבדה", האם תוכלו לזהות את ההגנה 
 ?4♥ לבצע  סיכוי  שום  למבצע  נותנת  שאינה  הנכונה 

לקחת  אלא  ”לאותת“,  דווקא  לאו  הוא  הנכון  המשחק 
אחריות, ליטול יוזמה ולהגיש לשותף את הפתרון באופן 

כזה שגם אם ירצה, לא יוכל לטעות. הנה הפתרון:

 ♠
♥
♦
♣

J9
KJ73
QJ5
KT95

 

♠
♥
♦
♣

KQT84
6
972
8642

♠
♥
♦
♣

A753
A42
T8643
3

 ♠
♥
♦
♣

62
QT985
AK
AQJ7

 

בשאלה.  תזלזלו  אל   ?♠Q-ה היכן   .♠K-ב מוביל  מערב 
כאן, כאשר רואים את ה-Q♠ וגם כאשר אתם יודעים כי 
בוחנים אתכם, רואים כל פרט. אבל במשחק, אף על פי 
וכתוצאה  אותה  רואים  אינכם  לקיומה,  מודעים  שאתם 
היא   ♠Q-ה שנייה.  מחשבה  לכך  מקדישים  אינכם  מכך 

המפתח להגנה.
לקיחות  שתי  להגנה  יש  כלומר   – ספיידים  שני  בדומם 
 ?♠A-עם ה ♠K-בלבד בסדרה זו. מה דעתכם לעלות על ה

אבל רגע, אני רץ קדימה ומהר מדי.
ה-A בסדרת השליט מעניק לכם שליטה מוחלטת – אתם 

יכולים לזכות בו בתזמון הנוח לכם, לכן:
  .אינכם מבזבזים קלף בכיר .♠A-קחו ב ♠K-את ה

זכרו: ב-♥4 יש להגנה רק שתי לקיחות בספייד.
 .♣ 3-בלקיחה השנייה תמשיכו ב
  כדי  ♦AK וישחק  בקלאב  יזכה  שדרום  נאמר 

שהכניסה  לב  שימו  שבדומם.   ♦Q-מה ליהנות 
ל-Q♦ אפשרית רק בסדרת השליט.

  והמשיכו ♥A-המבצע ממשיך בשליט ... זכו מיד ב
ב-3♠.

 ...ו ,♠Q-מערב יזכה ב
 . אפילו אני הייתי ממשיך בקלאב

 – החיתוך  וכמובן   ♠Q ,♥A ,♠A ?זכיתם לקיחות  בכמה 
ארבע לקיחות.

כבר  הקלפים  מצב  את  לראות  קלה  משימה  אינה  זו 
אז  דעות.  חילוקי  בינינו  אין  בזאת  הראשונה.  בלקיחה 
היכן יש בינינו אי הסכמה? – בגישה. אילו רק הקדשתם 

 ...בלקיחה הראשונה 30 שניות לתכנון
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עקיפות רבותי, 
עקיפות

חיים קלר

הספרים.  שוק  על  החיוור“  ”הגשש  של  במערכון  נזכרתי 
המערכון נפתח בקריאה – של גברי בנאי – ”ספרים רבותי, 

ספרים“... מערכון זה שימש לי השראה לכותרת.
ידיים רבות בברידג‘ מכילות אפשרויות לעקיפות. לפעמים 
צריך  ולפעמים  לעקוף,  לא  או  לעקוף  אם  להחליט  צריך 
לבחור איזו עקיפה לעשות קודם. נסו לפתור בעצמכם את 

ארבע הבעיות הבאות. בכולן אתם הכרוז במערב.

♠
♥
♦
♣

AKQ6
964
A7
A965

♠
♥
♦
♣

J32
AQ72
95
K743

.♠T :3, קלף ההובלהNT :חוזה

♠
♥
♦
♣

KQ
A8765
AQ
K432

♠
♥
♦
♣

432
QJT9
32
AQJT

.♠J :תחרות קבוצות. חוזה: ♥4, קלף ההובלה
דרום זוכה ב-A♠ וממשיך ב-5 ♣.

♠
♥
♦
♣

AQJT65
7
53
AQJ9

♠
♥
♦
♣

K973
AQJT9
AQ
T2

.♦J :חוזה: ♠6, קלף ההובלה

♠
♥
♦
♣

KQJT
A2
QJT9
Q32

♠
♥
♦
♣

432
43
A2
AJT987

.♥Q :3, קלף ההובלהNT :חוזה

מהידיים  אחת  בכל  שלכם  המשחק  תכנית  מה  החלטתם 
האלה? בואו נבדוק ביחד את הפתרונות הנכונים.

 ♠
♥
♦
♣

T9875
J5
JT64
QJ

 

♠
♥
♦
♣

AKQ6
964
A7
A965

♠
♥
♦
♣

J32
AQ72
95
K743

 ♠
♥
♦
♣

4
KT83
KQ832
T82

 

West North East South
1NT Pass 2♣ Pass
2♠ Pass 3NT All Pass

רביעייה  שהראיתם  מהעובדה  התעלם  צפון  למזלכם, 
בספייד ובחר להוביל ב-T♠. לו היה מוביל בדיאמונד, לא 
יש  עכשיו  אבל  בהארט.  לעקוף  אלא  ברירה  לכם  הייתה 
 - של 68%  סיכוי  וזה  החוזה,  את  לבצע  נוסף  סיכוי  לכם 

גבוה יותר מעקיפה.

שחקו פשוט AK ♣. אם שני היריבים משרתים, אז חלוקת 
הסדרה היא 3-2. המשיכו בקלאב שלישי ותנו לאחד מהם 
התשיעית  הלקיחה  וזו  מוגבה,  הרביעי  הקלאב  לזכות. 

החסרה לכם.

ימשיך  דרום  ותפסידו,  תחילה  בהארט  תעקפו  אם 
בקלאב.  לקיחה  לפתח  זמן  יהיה  לא  כבר  ואז  בדיאמונד, 
אינה  שהסדרה  ותראו   ♣ AK תשחקו  אם  זאת,  לעומת 

מתחלקת, עדיין אפשר בהמשך לנסות עקיפה בהארט.

ו 
ת 
ם 
ם 
ב 
ף 
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 ♠
♥
♦
♣

JT98
K4
KJT
9876

 

♠
♥
♦
♣

KQ
A8765
AQ
K432

♠
♥
♦
♣

432
QJT9
32
AQJT

 ♠
♥
♦
♣

A765
32
987654
5

 

West North East South
1♥ Pass 3♦* Pass
4♥ Pass Pass Pass

* תמיכה של 4 קלפים בהארט עם 11-10 נקודות (שיטת 
ברגן)

ב-5 ♣.  והמשיך   ♠A-ה עם  עלה  דרום   .♠J-ב הוביל  צפון 
חובה  קל,  נראה  והביצוע  רבות  הנקודות  כאשר  דווקא 
להיזהר, בייחוד בתחרות קבוצות שבה אין חשיבות רבה 
ביצוע  את  להבטיח  כל  קודם  וצריך  עודפות  ללקיחות 

החוזה.

לא  או  לעקוף  ובדאימונד.  בהארט  עקיפות  לרשותכם 
לעקוף? התשובה לשאלה זו היא לא באלף רבתי. מדוע?

ספירת מפסידים מראה על שלושה לכל היותר: 1 בספייד, 
 – ”עשוי“  כבר  החוזה  לכאורה  בדיאמונד.  ו-1  בהארט   1
ועוברים  להם  המגיעות  הלקיחות  את  למתנגדים  נותנים 

למשחקון הבא, אבל מה עלול להשתבש?

הכרוז חובב העקיפות צריך לשאול את עצמו מהי משמעות 
כה  סדרה  ”לתוך“  משחק  הוא  מדוע  דרום.  של  המשחק 
אחת:  הגיונית  תשובה  רק  זו  לשאלה  בדומם?  חזקה 
ה-5 ♣ הוא קלף בודד! עכשיו אתם מבינים – אם תעקפו 
ששותפו  בקלאב  להמשיך  עלול  צפון  ותפסידו,  בהארט 

יחתוך, ובהמשך אולי תפסידו גם עקיפה בדיאמונד.

נמוך.  בהארט  ולהמשיך   ♥A לשחק  היא  הנכונה  הדרך 
יישארו  לא  כבר  לשותפו  אבל   ,♥K-ב יזכה  המגנים  אחד 
דרום  אם  אגב,  נעלמה.  בקלאב  החיתוך  וסכנת  שליטים, 
יזכה ב-K♥ כאשר שותפו אינו משרת וימשיך ב-♦, כמובן 
שלא תעקפו, אלא תזכו ב-A♦ ותדאגו להוציא את השליט 

האחרון.
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West North East South
1♥ Pass

1♠ Pass 3♠ Pass
4♣  (1) Pass 4♦ (1) Pass

4NT Pass 5♣  (2) Pass
5NT Pass 6♠ (3) All Pass

(1) קיוביד – מראה קונטרול
(2) 0 או 3 קלפי מפתח מתוך 5

(3) אין מלכים צדדיים

לאחר שגיליתם שה-K ♣ חסר, עצרתם ב-♠6. צפון הוביל 
בלקיחה  כבר  עקיפה  לבצע  הזדמנות  לכם  ונתן   ♦J-ב

הראשונה.

לעקוף  הזאת:  היד  את  לשחק  דרכים  מספר  קיימות 
בדיאמונד, לזכות ב-A♦ ולעקוף בקלאב, או לנסות לחתוך 
ביצוע  את  יבטיח  אחד  משחק  קו  רק  אבל   ,♥K-ה את 

החוזה בוודאות.

זכו ב-A♦ בלקיחה הראשונה. הוציאו שליטים בשני סיבובים. 
לאחר מכן תשחקו A♥ ותריצו את ה-Q♥ לעקיפת חיתוך. 
אם דרום יכסה, תחתכו, תחזרו לדומם ותשליכו מפסידים 
על ה-JT9♥. אם דרום ישחק נמוך, תשליכו דיאמונד. צפון 
יזכה ב-K♥, אבל בהמשך הקלאבים המפסידים ייעלמו על 

ההארטים שהוגבהו, ולא תזדקקו לעקיפה בקלאב.
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West North East South
1NT Pass 3NT All Pass

לצערכם  פשוט.  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגעתם 
צפון מוביל ב-Q♥. אתם מעכבים פעם אחת, אבל אינכם 
משמעות  ההארט.  סדרת  הגבהת  את  למנוע  מסוגלים 

הספייד.  סדרת  את  להגביה  זמן  לכם  אין  שכבר  הדבר 
תצטרכו להסתמך על העקיפה בקלאב.

לכם  יש  תצליח,  בקלאב  העקיפה  אם  אפילו  רגע...  אבל 
אדומים.  אסים  ושני  בקלאב  בטוחות – 6  לקיחות  רק 8 
אי  הוסבר,  שכבר  כפי  התשיעית?  הלקיחה  תבוא  מנין 
המגנים  שאחד  ברגע  הספייד.  סדרת  על  לסמוך  אפשר 

יזכה ב-A♠ יהיו להם עוד 4 לקיחות לפחות בהארט.
מוצלחת  לעקיפה  גם  זקוקים  שאתם  היא  המסקנה 
בדיאמונד, וזו חייבת להתבצע עוד לפני העקיפה בקלאב, 

אחרת כבר לא תהיה כניסה לידכם.
השנייה  בלקיחה   ♥A-ב לזכות  הוא  הנכון  המשחק  ובכן, 

.♦Q-ולהריץ את ה
עוקפים  ובהמשך   ♦J-ה עם  ליד  חוזרים  מכסה,  צפון  אם 

גם בקלאב.

מיד  עוברים  ואתם  זוכה,   ♦Q-ה נמוך,  משחק  צפון  אם 
העקיפה  על  לחזור  תרצו  הרי   – נמוך  קלאב  (לא   ♣Q-ל
בקלאב ואין כניסה צדדית לידכם). לאחר שה-Q ♣ זוכה 
אתם ממשיכים בקלאב נמוך אל ה-J ♣, מפילים את ה-♣ 

K עם ה-A ♣, והחוזה מבוצע – 9 לקיחות.
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מקומות פנויים

חיים קלר

והוא  נוסף  חשוב  פן  אפרים  של  למאמרו  להוסיף  ברצוני 
”מקומות פנויים“. נתבונן בדוגמה הבאה:

♠
♥
♦
♣

AT9542
K54
K5
QJ

♠
♥
♦
♣

KJ7
A863
A74
962

מהלך ההכרזה:

West North East South
3♣ Pass Pass

3♠ Pass 4♠ All Pass

מזרח אינו מספיק חזק להתערב לאחר ה-Preempt של 
העלה  ומזרח   Balancing במצב  התערב  מערב  צפון. 

למשחק מלא.

של  שלישי  סיבוב   .♣ AK-ב מוביל  צפון  המשחק:  מהלך 
קלאב נחתך על-ידי מערב בעוד דרום משליך דיאמונדים. 

כיצד להמשיך?
נוסף על שתי לקיחות שכבר הפסדנו, אין להימנע ממפסיד 
בסדרת  המצב  בקריאת  תלוי  החוזה  ביצוע  בהארט. 
כי  מדוע?   .8 EVER 9 NEVER לנו:  אומרים  השליט. 
 Q בהיעדר מידע כלשהו על ידי המתנגדים הסיכוי להפיל
עם ה-AK הוא 53%, בעוד הסיכוי להצלחתה של עקיפה 

הוא 50%.
אך כאן יש לנו מידע רב על ידי המתנגדים: צפון פתח ♣3  
עם 7 קלפים בסדרה, בעוד לדרום היה קלף בודד בסדרה 
זו. מה הקשר לסדרת הספייד? לדרום 12 ”מקומות פנויים“ 

בסדרות האחרות, ולצפון – 6 בלבד.
מכאן נובע כי הסיכוי שנמצא Q♠ בדרום כפול (או כמעט 
כפול) מהסיכוי שנמצא אותה בצפון. גם אם ניקח בחשבון 
 10 לו  נותרו  עדיין  השליך,  שדרום  הדיאמונדים  שני  את 
של  להצלחתה  הסיכוי  זה,  חשבון  לפי  פנויים.  מקומות 
עקיפה בספייד נגד דרום הוא 62.5%. אבל לא צריך לבוא 
אחד  כאשר  כי  יודע  מנוסה  שחקן  לתחרות.  מחשבון  עם 
המתנגדים פתח ב-Preempt, סיכויי ההצלחה של עקיפה 

בסדרה אחרת על שותפו עולים בהרבה על 53%.
את  ולהריץ   ♠K-ב להתחיל  הוא  הנכון  המשחק  לכך,  אי 
הטכניקה  יישום  מכסה).  דרום  אם  (אלא  לעקיפה   ♠J-ה

”מקומות פנויים“ הוא עוד כלי במערכת ההסתברויות.

אזהרה: ההסבר לעיל נכון והגיוני, אבל אל תבואו בטענות 
היופי  זה  אי-הצלחה.  של  במקרה  אלו  שורות  לכותב 
ונפלת,  ההיגיון  לפי  שיחקת  כי  ייתכן  הברידג‘:  במשחק 
”פתגם“  על  הסתמך  או  הרגש  לפי  ששיחק  האחר  בעוד 
משתלם  הרציונלי  המשחק  הארוך  בטווח  אולם  הצליח, 

והצלחתו מובטחת.

אפרים  של  מצוין  מאמר  התפרסם   2013 יולי  בירחון 
זה  בנושא  התמצאות  הסתברויות.  בנושא  בריפמן 
תעניק למבצע יתרון לטווח הארוך מול שחקנים הנוטים 
להסתמך על קלישאות ופתגמים, יהיו נכונים ככל שיהיו.

  “  “120120 “    “   
בר  חגג  השלישי,  לגיל  מגורים  בתי   “120 ”עד  מרשת  השרון  בהוד  הבית 
מצווה באירוע מרגש ומרשים בהשתתפות ראש העיר חי אדיב, אבי קלפה 
הצוות  משפחה,  בני  הדיירים,  הבית,  מנכ“ל  ישראלי  חיים  הרשת,  מנכ“ל 

ואורחים רבים.
”3 אלמנטים מרכיבים את הצלחת הבית – אמר אבי קלפה בדברי הברכה 
חשובים,  תחבורה  ולעורקי  קניות  למרכזי  נגישות  עם  מעולה  מיקום   –
עבודה נפלאה של צוות מגובש, יציב ומסור, תמהיל הדיירים – מלח הארץ 
להתפאר“. חי אדיב ראש העיר עמד על הקשר החם ושיתוף הפעולה הפורה 
לטובת דיירי הבית. ”קיבלתם אותי בחיבוק חם – אמר חיים ישראלי מנכ“ל 

הבית - ואני מודה לכם על כך. בזכותכם אני מרגיש בבית“.

האורחים התקבלו לצלילי מוסיקה קלאסית ובכיבוד עשיר. חוג הדרמה הציג 
את ”האשה והכובע“, צוות הבית בניצוחו של חיים ישראלי המנכ“ל הפתיע 
את כולם במערכון הומוריסטי. את האירוע חתמו זמר האופרה הישראלית 

גבי שדה והזמרת ג‘ודי בכר במופע ”מ-לה סקאלה לשאנז אליזה“.
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הזהב  במדליית  ישראל  נבחרת  זכתה   2011 באלבנה 
האירופית עד גיל 25 עם הרכב נפלא שכלל את הזוגות רון 
שוורץ-לוטן פישר ואלון בירמן-דרור פדון, שזכו מאז לשלל 
הישגים ברמות הגבוהות ביותר. שניים מתוך הרביעייה 
הנבחרת  התייצבה   2013 ביולי  הגיל.  את  עברו  הזאת 
פדון-משה  דרור  בהרכב  בוורוצלאב  שנערכה  לאליפות 
גינוסר-אדם  איתמר  גרסטנר,  פישר-גל  לוטן  מיוחס, 
רייטר עם הקפטן החדש אורי אסרף בניצוחו של המאמן 

עתיר ההישגים דוד בירמן.
בסיבובים  הפסדים  סדרת  קשה.  הייתה  ההתחלה 
הראשונים הורידה את הנבחרת לתחתית הטבלה. בשלב 
מדליה  התואר,  על  שמירה  על  לדבר  מה  היה  לא  זה 
הראשונים  המקומות  ל-6  הגעה  ואפילו  רחוקה,  נראתה 

המבטיחים מקום באליפות העולם לא נראתה קלה.
עם זאת, הנבחרת חזרה לעצמה והתאוששה בסיבובים 

הבאים עם סדרה יפה של ניצחונות.
ביד הבאה מהמפגש בין ישראל לצרפת בסיבוב השישי, 
שתי הנבחרות לא הצליחו למצוא את ההגנה המכשילה 

את החוזה.
Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
קודר פדון לורנציני מיוחס

Pass Pass 1♦ 1♥
Dbl 3♥ Pass 4♣ 

Pass 4♥ All Pass

הקפיצה של צפון ל-♥3 הראתה יד חלשה, אבל מושיקו 
ובדרך  מלא,  למשחק  מספיק  טובה  שידו  העריך  מיוחס 
הכריז  ♣4 – בקשת הובלה מהשותף במקרה שהיריבים 

יכריזו ♠4.
ובנוסף  מידיים,  מפסידים   3 לכרוז   .♠K-ב הוביל  מערב 
הוא תלוי בניחוש בסדרת השליט. האם יש להגנה דרך 
להפיל את החוזה ב-100%? כן, באמצעות טכניקה של 
 ,A-ה עם   ♠K-ה על  לעלות  צריך  מזרח   .Promotion
להמשיך ב-A♦, לשחק ספייד נמוך אל מערב ולחתוך את 
הספייד הבא עם ה-J♥. דרום יחתוך מעליו, אבל עכשיו 
ובהמשך   ,Q-ה עם  דרום  של   ♥T-ה את  יכסה  מערב 
ה-86♥ שלו יושבים אחרי ה-7♥ של דרום כדי להבטיח 

לקיחה בשליט.
ה-2♠  את  כששיחק  שגה  המנוסה  הצרפתי  השחקן 
אבל  בכרוז,  תלוי  היה  הכול  עכשיו  הראשונה.  בלקיחה 
מיוחס העריך לפי ההכרזה שדווקא מערב קצר בהארט, 

שיחק הארט נמוך אל ה-A ונפל פעם אחת.
שתי  להראות  כדי   2NT-ב התערב  דרום  השני  בשולחן 
הכריז  וצפון  הוכרזו,  שלא  הנמוכות  בסדרות  חמישיות 
רייטר  ואדם  באסים,  להוביל  לא  אותנו  מלמדים   .4♥
בחר להוביל ב-J♥ שעזר לכרוז לנחש את המצב בשליט 
הבאה  (בפעם  גינוסר.  איתמר  של   Q-ה נגד  ולעקוף 
את  להוביל  נסו  בשליט,  דאבלטון   QJ מחזיקים  שאתם 

ה-J, ואולי תזכו בלקיחה בלתי צפויה).

הובלת פתיחה נפלאה של גל גרסטנר העניקה לישראל 
רווח גדול נגד גרמניה.

Board 8, Dealer West, Vul None
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אליפות 
אירופה 

לנבחרות עד 
גיל 25

רם סופר
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West North East South
גרסטנר אגלינג פישר ברינק
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 2♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

הכרזת דרום 1NT הייתה מחייבת לסיבוב אחד, והחוזה 
ברביעי  אוטומטית  להוביל  במקום   .3NT היה  הסופי 
מלמעלה בסדרה הארוכה, גל עצר כדי לנתח את המצב 
סדרה  לפתח  לנסות  טעם  אין  חלשה  כה  יד  שעם  והבין 
ארוכה ללא קלפי ביניים טובים, מה עוד שהכרוז הבטיח 

עוצר אחד לפחות בסדרה זו.

במקום זה הוא בחר בסדרה השנייה שלא הוכרזה והוביל 
ב-6♥. לוטן פישר (מזרח) זכה ב-K♥ וחזר בהארט נמוך. 
ההגנה זכתה במהירות ב-A♦ ובשלוש לקיחות בהארט, 
ובהמשך מערב הגן על הקלאב, מזרח הגן על הספייד, 

ולכרוז היו רק 8 לקיחות.

חוזה.  אותו  נגד  ב-4 ♣  הגרמני  הוביל  השני  בשולחן 
מיוחס  ומושיקו   ,A-ה על-ידי  נלקח  מזרח  של   ♣Q-ה
המשיך בדיאמונד. מזרח המשיך בקלאב לאחר הזכייה 
בהארט  המשך  גם  קלים.  חיים  לכרוז  ועשה   ♦A-ב
סדרת  הרצת  מספיק:  היה  לא  השלישית  בלקיחה 
הדיאמונד מכניסה את מזרח ללחץ: הוא חייב לשמור את 
הקלאב  השלכת  ספיידים.   4 לשמור  וגם  ההארטים  כל 
 ,♠K הכפויה מנתקת אותו ממערב, ועכשיו אפשר למשוך

להמשיך בהארט ולהכניס את מזרח למשחק סופי.
 Underbid ביד הבאה לוטן פישר הערים על יריבו בעזרת

ופיתה אותו להכפיל חוזה שבוצע עם לקיחה עודפת.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

Q83
97
JT8632
Q5
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♥
♦
♣

972
K8542
AQ75
8

♠
♥
♦
♣

-
AQJT
K4
T976432

♠
♥
♦
♣

AKJT654
63
9
AKJ

West North East South
גרסטנר פישר

Pass 1♣ 1♠
2♣ 2♠ 3♥! 4♠

Pass Pass 5♥ Dbl
Pass Pass Pass

לאחר  ב-♠4  להתערב  יותר  פרקטי   1♠ במקום  כי  ייתכן 
מיוחס  מושיקו  עשה  (כך   Pass הכריז  כבר  שהשותף 
בשולחן השני). הכרזת  ♣2 של מערב הראתה הארטים. 
מובן מאליו שכל שחקן במזרח ירצה לשחק ♥4 לפחות, 
ב-♥3.  תסתיים  לא  שההכרזה  ברור  היה  ללוטן  אבל 
למעשה, כאן צפון-דרום לא פגיעים ומשתלם להם להכריז 

ספייד כמעט בכל גובה.

ה-Underbid ♥3 בלבל את דרום. הוא לא ציפה לחלוקה 
ש-♠5  נכון  העריך  הגרמני  מזרח.  של  בידו  קיצונית  כה 
ייפול פעם אחת וניסה לקבל תוצאה חיובית ב-♥5 מוכפל, 
אבל לוטן חתך את ההובלה בספייד והתחיל מיד לפתח 
את סדרת הקלאב באמצעות חיתוכים. ההגנה זכתה רק 

בלקיחה אחת – פלוס 1050 ו-IMP 14 לישראל.

גרסטנר-פישר הכריזו וביצעו בצורה יפה סלם שיריביהם 
השוודים לא הגיעו אליו.

Board 13, Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

Q7
QJ962
74
QT93

 

♠
♥
♦
♣

KT862
T
AKT9
J87

♠
♥
♦
♣

AJ4
AK5
J8653
A6

 ♠
♥
♦
♣

953
8743
Q2
K542

 

West North East South
גרסטנר פישר

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

3NT Pass 4♣ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 6♦ All Pass
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מקרה  (בכל   3♦ כשהכריז  סלם  על  חשב  גל  אם  ספק 
בודד  קלף  עם   3NT-ל למהר  מאשר  כך  להכריז  עדיף 
עם  מושלמת  התאמה  בידו  החזיק  לוטן  אבל  בהארט), 
 3♠ שיטתם,  לפי  קונטרולים.  של  ושפע  מקסימלי  ניקוד 
התאמה  על  (ו-♦4  בדיאמונד  התאמה  על  דווקא  מראה 
ברגע  לקיובידים.  הכרזה  מרחב  יותר  יש  כך  בספייד!). 
מעצור  היה  לא  כבר   (4♥) אחד  קיוביד  הכריז  שמערב 

בדרך לסלם.

באשר לביצוע, יד זו יכלה להופיע בכל ספר לימוד בנושא 
”משחק סופי“, וברמה הזאת היא אמורה להיות קלה. גל 
זכה בהובלה בקלאב עם ה-A, משך שליטים (שהתנהגו 
יפה) עם ה-AK♦, שיחק AK♥ עם השלכת קלאב מידו, 
זו  בלקיחה  שזכה  המגן  בקלאב.  מידו  ויצא  הארט  חתך 
הכרוז  עבור  לבצע  או  והשלכה  חיתוך  לתת  חייב  היה 

עקיפה בספייד.

במקצת.  שונה  בצורה  המכרז  התנהל  השני  בשולחן 
דרור פדון (צפון) החליט להכפיל את הכרזת הטרנספר 
של  התאמה  מראה  זה  שבמצב   ,2♠ הכריז  מזרח   .2♥
3 ספיידים, ומערב קפץ מיד ל-♠4 שסיים את ההכרזה. 

סדרת הדיאמונד כלל לא הוזכרה!
ביד הבאה הגיעו פדון-מיוחס לחוזה מצוין של ♠4 עם 16 
נקודות גבוהות בלבד. היריב הטורקי שהחזיק 20 נקודות 

הכפיל, אך ללא הועיל.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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AJT6
83
AQ8752
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West North East South
פדון מיוחס

Pass 1♦
Dbl 1♠ 2♣ 2♠
3♣ 3♠ Pass 4♠
Dbl Pass Pass Pass

במקום  ♣3 היינו מצפים ממערב להכרזה שאפתנית יותר 
של 3NT (כפי שעשה גל גרסטנר בשולחן השני) לאחר 
דרור  חופשית“.  ב“הכרזה  שלו   Dbl-ל הגיב  ששותפו 
הכריז ♠3 על סמך השישייה שלו לפי ”חוק סך הלקיחות“, 
הכפיל,  מערב  החלוקה.  סמך  על  ל-♠4  העלה  ומושיקו 
אבל עד מהרה התברר מה רב כוחן של שתי ידיים עם 
חלוקה 6-4, זו מול זו עם התאמה ביניהן במייג‘ור. הכרוז 
 ♥A-ה של  ההכרזה)  לפי  (וצפוי  נוח  למיקום  רק  נזקק 
ולחלוקת שליטים של 2-1 כדי לבצע את החוזה המוכפל 

.♠A-בקלות, בעזרת חיתוך צולב לאחר שהוריד את ה

בשולחן השני הטורקים נרתעו מהכרזה של ♠4 ואפשרו 
ללוטן פישר (מזרח) לשחק בחוזה ♥4 שנפל פעם אחת 

במצב לא פגיע.

ביד הבאה מאותו מפגש ביצע דרור פדון ♠4 בצורה יפה 
על אף ניסיונות המגנים להקשות עליו.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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QT953
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AT3
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West North East South
פדון מיוחס
1♠ Pass 2♦

Pass 2♠ Pass 4♣ 
Pass 4♠ All Pass

הטורקי במזרח היה זהיר מדי. עם אותה יד לוטן פישר 
 ,5-5 חלוקה  להראות  כדי  השני  בשולחן  ב-♠2  התערב 
ונפל  שהוכפל  ל-♥5,  לבסוף  הקריב  גרסטנר  גל  ושותפו 

פעמיים בלבד במצב לא פגיע.

התערבות.  ללא  ל-♠4  הגיעו  צפון-דרום  שלנו  בשולחן 
מזרח הוביל בהארט. מערב זכה ב-AK♥ והחליף לקלאב. 
לכרוז היה ברור כי ניסיון לחתוך קלאב בדומם לא יועיל. 
דרור היה חייב לפתח את סדרת הדיאמונד הארוכה בעודו 
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שומר על שליטים בדומם כדי לטפל בהמשך בקלאב.

הוא מצא את המשחק הנכון – דיאמונד נמוך משתי הידיים. 
מערב זכה, הבין את תכנית הכרוז להוציא שליטים ולאחר 
כדי  בדיאמונד  והמשיך  הדיאמונד,  מסדרת  ליהנות  מכן 
לנתק את הכרוז מהדומם. ארבעת השליטים של מערב 
בדומם,  ולסיים  שליטים  להוציא  לכרוז  מאפשרים  אינם 
 J-מהיד (שעליו נפל ה ♠K :אבל דרור מצא פתרון אלגנטי
של מזרח), ספייד אל ה-T ודיאמונדים מהדומם. מערב 
ועכשיו  מעליו  חותך  צפון  אבל  שירצה,  מתי  לחתוך  יכול 
הכרוז  את  מכניס  וגם  האחרון  השליט  את  מוציא   ♠A-ה
הזו  הטכניקה  את  להכיר  כדאי  הגבוהים.  לדיאמונדים 
לחתוך  חייב  שהמגן  בדומם  ארוכה  בסדרה  שימוש  של 

כתחליף להוצאת שליטים.

אגב, המשך בקלאב שני לאחר הזכיה ב-Q♦ היה מאתגר 
ייכשל  החוזה  בדומם,  נמוך  יחתוך  אם  הכרוז.  את  יותר 
היא  להצליח  היחידה  הדרך  בספייד.  החסימה  בגלל 
לחתוך עם ה-T♠, לשחק A♠ ולאחר נפילת ה-J לעקוף 

נגד ה-9.

דוגמה  סיפק  פולין  של  החזקה  נבחרתה  עם  המפגש 
טובה מתי לא להוביל בסדרה שהוכרזה על-ידי השותף.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
יאסם פדון ווייצ'ישק מיוחס

Pass 1♦ 1♠
2♠ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה האגרסיבית ♦1 הובילה את הזוג הפולני 
גבוה מדי. בשולחן השני הסתפקו פישר-גרסטנר בחוזה 

של ♦3 שבוצע בדיוק.

ידו של דרור הייתה טובה מספיק בשביל הכרזה של ♣3  
לאחר אוברקול של השותף, אבל לאחר שמערב הראה 
כוח בהכרזת ♠2, הוא העדיף לשמור את הקלאבים שלו 

.3NT-כהפתעה בלתי נעימה עבור הכרוז ב
לאחר ההובלה ב-K ♣ הכרוז היה חסר אונים. הוא זכה 
דיאמונד  עם  ועקף   ♥K-ה עם  לידו  עבר  בדומם,   ♣ A-ב
בדיאמונד  לקיחה  קיבל  דרור  בהמשך   .Q-ה אל  נמוך 
ונכנס ליד שותפו עם ה-T♠ (שנשמר לרגע הזה). מושיקו 
המשיך בקלאב שזיכה את שותפו בחמש לקיחות נוספות, 

והחוזה נפל 3 פעמים.

 ♦J גם אם הכרוז היה מנחש את המצב בדיאמונד (מוביל
 ,(♦Q9-ה לכיוון  ועוקף  בהארט  לידו  חוזר  מכסה,  שצפון 
הייתה  זו  הנראה  ככל  בלבד.  לקיחות   8 לו  היו  עדיין 

הסיבה שהוא לא בחר בקו משחק זה.

בסיבוב האחרון היינו זקוקים לתוצאה סבירה עם נורווגיה 
נותן  היה  גבוה  ניצחון  כאשר  ארד,  מדלית  להבטיח  כדי 
 IMP 44 בהפרש  ניצחה  הנבחרת  כסף.  למדלית  סיכוי 
וזכתה ב-VP 18.01 מתוך 20 אפשריות, אבל הפולנים 

זכו לניצחון גבוה אף יותר על רומניה.

פולין   ;302.04 צרפת  היה:  בצמרת  הסופי  הדירוג 
 VP  16.35 של  בהפרש   286.89 ישראל   ;294.86
מדנמרק שבמקום הרביעי. אגב, אלופת העולם לצעירים 
וכנראה  בלבד  שביעית  סיימה  הולנד,  נבחרת   ,2012

שלא תוכל להגן על תוארה באליפות הבאה.

לסיכום, כל הכבוד בפעם המי-יודע-כמה לנבחרת הצעירה 
פדון  דרור  שלה,  הבכירים  השחקנים  שני  עבור  שלנו. 
ולוטן פישר, זו הייתה הופעה אחרונה באליפות אירופה 
לנבחרות צעירות לאחר תקופה של למעלה מ-10 שנים 
 20 גיל  עד  הן  רבות,  מדליות  השניים  צברו  שבמהלכה 
אותנו  לייצג  ימשיכו  שהם  לוודאי  קרוב   .25 גיל  עד  והן 

בנבחרת הבוגרת – נקווה שבאותה מידה של הצלחה.
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אליפות אירופה 
לנבחרות עד גיל 20

רם סופר

ישראל הגיעה לאליפות אירופה עד גיל 20 בוורוצלאב עם 
נבחרת שכללה קפטן חדש (רמי בלס) וארבעה שחקנים 
הראשונה.  בפעם  רשמית  במסגרת  המדינה  את  שייצגו 
לוי-עדי  הילה  יותר  המנוסה  הזוג  את  הרכיב  הקפטן 
אסולין באופן קבוע, כאשר בשולחן השני הייתה רוטציה 
בין ליאור אורמן-אורן טולדנו ובין אמיר עציון-עמי זמיר.
אבל  לצפות,  למה  ברור  היה  לא  החדש  ההרכב  עקב 
הנבחרת  של  שפניה  הבהירו  הראשונים  הסיבובים 
לצמרת. במפגש הראשון מול נורווגיה זכינו לניצחון גבוה 
הכריזו  שלנו  הזוגות  שני  הבאות  בידיים   .IMP  23:66

היטב לסלמים שהזוגות הנורווגיים לא הגיעו אליהם.

Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West East
לוי אסולין
1♥ 1♠
2♠ 3♣ 
4♠ 4NT
5♥ 6♠

Pass

למזרח החלטה גבולית לגבי סלם עם 19 נקודות מאוזנות 
מול פתיחת השותף.עדי השתמשה ב-Trial Bid של ♣3  
כדי לברר לא רק מהו מספר הנקודות של שותפתה, אלא 

גם אם יש לה עזרה בקלאב. הילה שהחזיקה Kx בסדרת 
הספיקה  זו  חיובית  והכרזה  ל-♠4,  קפצה   Trial Bid-ה
לעדי כדי ללכת לסלם לאחר בירור מספר קלפי המפתח. 

הביצוע קל כל עוד השליטים מתחלקים 3-2.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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North South
אורמן טולדנו

1♦
1♠ 2♣ 
2♥ 3♥
4♦ 4♠

4NT 5♥
7♦ Pass

לתאר  לאורן  אפשרה  מחייבת"  רביעית  "סדרה  הכרזת 
באופן מלא את חלוקתו. לאחר מכן ♦4 קבע את השליט 
ליאור   .4♠ בהכרזת  שלו  הבודד   K-ה את  הראה  ודרום 
הכריז בביטחון סלם גדול לאחר שוידא ששותפו מחזיק 

.♦K-וה ♣ A-את ה

על  הקלה  ההגנה  אבל  מקרה,  בכל  לביצוע  ניתן  החוזה 
נמוך,  קלף  שוחק  מהדומם  ב-5♠,  הוביל  מערב  הכרוז: 
ברור  די  היה  כאשר   ♠Q-ה את  ושיחק  שגה  ומזרח 
 .K-ה כנראה  בסדרה,  בודד  קלף  שלדרום  מההכרזה 
כעת הכרוז נזקק רק לחיתוך ספייד אחד כדי להגביה את 

.♠J-הסדרה לאחר נפילת ה

בהפרש  סקוטלנד  את  ישראל  הביסה  השביעי  בסיבוב 
של  שגיאה  לנצל  עציון  אמיר  הצליח  הבאה  ביד  גבוה. 

המגן הסקוטי כדי לבצע משחק מלא.
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Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
זמיר עציון

1♦ Dbl
RDbl Pass Pass 1♥
Pass Pass 1NT Pass
3NT Pass Pass Pass

הכרוז   .♥J-ה את  שיחק  וצפון  נמוך  בהארט  הוביל  דרום 
עיכב פעמיים וגילה שדרום התחיל עם חמישייה בהארט. 

היה די ברור שגם ה-K♦ אצלו.
הרביעית  בלקיחה  מסר  אמיר  אבל  נואש,  נראה  המצב 
שההגנה  בלי  שמינית  לקיחה  להגביה  כדי  לצפון  קלאב 
תוכל להפיל אותו מיידית. צפון המשיך בדיאמונד שנלקח 

.♦A-על-ידי ה
הכרוז המשיך בשלושה קלאבים שאילצו את דרום להשליך 
בספייד,  הגנה  על  לשמור  כדי  מנצחים  הארטים  שני 
בלקיחה  בודד.  שנותר  דרום  של   ♦K-ה אל  ובדיאמונד 
הטעות  את  ביצע  וצפון  ה-2♠,  את  הוביל  דרום  העשירית 
שלישית  ”יד   –  ♠T-ה את  אוטומטית  כששיחק  הגורלית 
הסדרה  את  חוסם  היה  נמוך  ספייד  של  משחק  גבוה“. 

ומותיר את הכרוז חסר אונים.
אמיר לקח את ה-T♠ עם ה-K♠, הסיק נכון מההכרזה שה-
J♠ אצל דרום, עקף בלקיחה ה-11 לעבר ה-9♠ וביצע את 

החוזה.
בסיבוב  אנגליה  נגד  במפגש  בהגנה  הצטיינו  והילה  עדי 

העשירי.

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K984
93
QJ986
Q6

 

♠
♥
♦
♣

J5
AT5
KT532
T85

♠
♥
♦
♣

Q32
KQJ862
-
A942

 ♠
♥
♦
♣

AT76
74
A74
KJ73

 

מהלך ההכרזה בשני השולחנות היה:

West North East South
Pass 1♥ Dbl

2♥ 2♠ 4♥ All Pass

הובלה  עם  מהירות  לקיחות  להשיג  ניסה  בדרום  האנגלי 
המסקנות  את  הסיק  לא  הוא  הדומם  למראה   .♠A-ב
והמשיך   ♠K-ב זכה  צפון  בספייד.  והמשיך  הנדרשות 
בקלאב, אבל הכרוז עמי זמיר זכה ב-A ♣, השליך קלאב 
והספיק  הידיים  משתי  נמוך  בקלאב  המשיך   ,♠Q-ה על 
לחתוך את שני הקלאבים המפסידים שנותרו לו כדי לבצע 

את החוזה.
בשליט.  להוביל  (דרום)  לוי  הילה  בחרה  השני  בשולחן 
אסולין  עדי   .J-ה אל  ספייד  ושיחק  דיאמונד  חתך  הכרוז 
(צפון) זכתה ב-K♠ והמשיכה בשליט שני שסתם את הגולל 
על תקוות הכרוז. הוא הספיק לחתוך ספייד אחד בדומם 
 3 עם  נותר  בספייד),  לקיחה  עבורו  הגביהה  לא  (ההגנה 

מפסידים בקלאב ולבסוף נפל בחוזה פעמיים.
על  להילחם  הנבחרת  קיוותה  התחרות  של  זה  בשלב 
מדליית הזהב, אבל לאחר תבוסה קשה לפולין המארחת 
להתעלות  תצטרך  הנבחרת  כי  התברר  ה-12  בסיבוב 
בסיבובים האחרונים כדי להשיג מדליה כלשהי. ביד הבאה 
לא היה לזוגות שלנו הרבה מה לעשות. הזוג הפולני הכריז 

”בניגוד לכללים“ וזכה בכל הקופה.
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Board 13, Dealer North, Vul All

♠
♥
♦
♣

J32
AQ3
JT82
763

♠
♥
♦
♣

AQ8
852
KQ54
KQJ

♠
♥
♦
♣

654
KT96
A3
T952

♠
♥
♦
♣

KT97
J74
976
A84

עדי (מערב) פתחה כאן 1NT והילה (מזרח) השיבה 
כמצופה Pass עם 7 נקודות מאוזנות, אבל בשולחן 

השני הכריזו הפולנים אחרת:

West North East South
קזמירצ'אק טולדנו מייכר אורמן

Pass Pass Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

היה  גבוהות  נקודות   24 עם  שהוכרז  המלא  המשחק 
הכרוז  בספייד.  הוביל  (צפון)  אורן  להפלה.  ניתן  בלתי 
זכה  הראשונה.  בלקיחה  לזכות  דרום  של   ♠K-ל הרשה 
וזכה   ♣ A-ה את  להגנה  הוציא  השנייה,  בלקיחה   ♠A-ב

.♠Q-בספייד הבא עם ה

החוזה  ביצוע  וכעת  בקלאב,  החסימה  את  שחרר  הוא 
בהצלחה  שיחק  הכרוז   .♥A-ה של  במיקומו  תלוי  היה 
 ♣ T-לאחר מכן צפון השליך דיאמונד על ה .K-אל ה ♥
ואפשר לקיחה עודפת, אבל עיקר הרווח (IMP 10) הושג 
כתוצאה מהחלטתו השנויה במחלוקת של מזרח להשיב 

 ♣2 עם 7 נקודות בלבד.

הנבחרות  את  לנצח  חשוב  היה  התחרות  סוף  לקראת 
החזקות של סלובקיה וצרפת. נבחרתנו עמדה במשימה 
והילה  עדי  הגיעו  סלובקיה  נגד  הבאה  ביד  בהצלחה. 
למשחק המלא בעל הסיכוי הרב יותר וביצעו אותו בעזרת 

שגיאה של ההגנה.

Board 10, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

8654
2
KJ965
KJ5

 

♠
♥
♦
♣

AQ7
QJ764
AT
AQ8

♠
♥
♦
♣

JT3
A83
8743
743

 ♠
♥
♦
♣

K92
KT95
Q2
T962

 

West East
אסולין לוי

Pass
2NT 3NT
Pass

המשחק  בהארט,   5-3 ההתאמה  למרות  הזה,  במקרה 
המלא ללא שליט עדיף. החוזה היה אמור להיכשל לנוכח 
ב-8♠.  להוביל  בחר  צפון  אבל  הגרועה,  ההארט  חלוקת 

מהדומם שוחק ה-J♠ ודרום לא כיסה. 

לעקיפה  זמן  (יש  ה-3♥  את  מהדומם  הובילה  עדי  כעת 
לגלות  צריך  היה  דרום  בהמשך).  גם  בספייד  נוספת 
איפוק ולשחק את ה-9♥. לאחר זכיית הכרוז ב-J♥ וחזרה 
לעקוף  כדי  כניסות  מספיק  לכרוז  אין   ,♥A-ה עם  לדומם 

ב-♠ וגם ב-♥, והחוזה אינו ניתן לביצוע.

הכול  ועכשיו   ,♥K-ה עם  מיד  קפץ  הסלובקי  המגן  אבל 
נהיה פשוט: לכרוז 4 לקיחות בהארט כולל מעבר לדומם 

לביצוע עקיפה נוספת בספייד – 9 לקיחות.

בשולחן השני מערב פתח  ♣1 (חזק) והכריז ♥1 לאחר 
ל-♥2,  תמך  מזרח  שותפו.  של   1♦ השלילית  התשובה 
והחוזה הסופי היה ♥4. גם כאן ההובלה הייתה בספייד, 
ודרום כיסה את ה-J♠ עם ה-K. הכרוז החליט לשמור את 
הכניסה לדומם עם ה-T♠ בשביל עקיפה בקלאב, והתחיל 
את הוצאת השליטים עם ה-Q♥ מידו. עכשיו היו לו שני 
בדיאמונד  מפסיד  עם  וביחד  בשליט,  ודאיים  מפסידים 

ושני מפסידים בקלאב הוא נפל פעמיים.

היד הבאה תרמה באופן משמעותי לניצחון הגדול 35:76 
IMP על צרפת.
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Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KQJT832
5
QT
QT5

 

♠
♥
♦
♣

4
QJ3
J6
KJ98432

♠
♥
♦
♣

A7
KT42
AK9742
6

 ♠
♥
♦
♣

965
A9876
853
A7

 

West North East South
זמיר עציון

1♠ 2♦ 2♠
3♣ 4♠ 5♦ Dbl

Pass Pass Pass

אמיר עציון (מזרח) החליט להמר על הכרזת משחק מלא 
פגיע ולא להסתפק בהפלת ♠4 מוכפל פעם אחת במצב 
לא פגיע. דרום הכפיל עם שני אסים. הדומם שנפרש היה 
מאכזב במקצת, אבל לכל הפחות היו בו QJ♥ שהשלימו 

את הסדרה הצדדית של מזרח.

את  מפילה  הייתה  חיתוכים  ובעקבותיה   ♥A-ב הובלה 
החוזה פעמיים, אבל דרום בחר להוביל בסדרת שותפו. 
פתוחים  (בקלפים  קלאב  מידו  והוביל   ♠A-ב זכה  אמיר 
חיתוך ספייד היה עדיף). דרום זכה ב-A ♣ והחמיץ את 

ההזדמנות האחרונה להפיל כאשר הוביל ♥ נמוך ללקיחה 
 ♣ K-השלישית. אמיר זכה בדומם, השליך ספייד על ה
 QT להפתעתו הנעימה צפון התגלה עם .♦J-והמשיך ב

דאלבטון בשליט, והמשחק המלא המוכפל בוצע.
של  ידו  עם   3♠ לפתוח  בחרה  אסולין  עדי  השני  בשולחן 

צפון, וסדרת הדיאמונד כלל לא הוזכרה.

West North East South
אסולין לוי
3♠ Dbl 4♠

5♣ Pass Pass 5♠
Pass Pass 6♣ Dbl
Pass Pass

הילה (דרום) לא יכלה לדעת אם  ♣5 מתבצע או לא, והיא 
של  החלטתו  פגיע.  לא  במצב  ”זולות“  נפילות  העדיפה 
מזרח להכריז  ♣6 במקום להכפיל ♠5 הייתה ללא ספק 
קרובות  לעתים  קורים  כאלה  דברים  אבל  שערורייתית, 
הילה  עכשיו  המתנגדים.  של   Preempt הכרזות לאחר 
הכפילה כמובן. עם קלאבים טובים עדי לא ראתה צורך 
בלבד,  פעמיים  החוזה  נפל  וכך  הבודד,  בהארט  להוביל 

עדיין עם רווח של IMP 15 לישראל.

באליפות  שוודיה  זכתה  מרתקים  סיבובים   19 לאחר 
אירופה לנבחרות עד גיל 20 בהפרש ניכר עם 272.21 
סיומת  צמודים.  די  היו  הבאים  המקומות  ארבעת   .VP
 252.06 עם  הכסף  מדלית  את  לישראל  הביאה  חזקה 
VP לפני הולנד 246.83, פולין 244.09 וצרפת 242.11. 
לעוזרו  בירמן,  דוד  למאמן  בלס,  רמי  לקפטן  הכבוד  כל 
תהיה  שלהם  הבאה  המשימה  ולשחקנים!  פדון  דרור 

אליפות העולם בשנה הבאה.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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מקוול
אדריאן שוורץ

והמפורסם  המצליח  הזוג  על-ידי  הוכרזה  הבאה  היד 
”מקוול“  (המכונים  רודוול  מקסטרוט-אריק  ג‘ף  בארה“ב 
אירופה  באליפות  הבינלאומית)  הברידג‘  בקהילת 
שמואל  על-ידי  אליי  נשלחה  זו  יד  באוסטנד.  הפתוחה 
לב, לשעבר חבר נבחרת ישראל וכיום שותפו של אלוף 

העולם פעמים רבות בוב המן.

Dealer South, Vul None
♠
♥
♦
♣

AQT
A987
AK862
T

♠
♥
♦
♣

J52
KQT6
T753
84

♠
♥
♦
♣

76
J432
Q9
J7652

♠
♥
♦
♣

K9843
5
J4
AKQ93

North South
1♠

2♦ 3♣ 
3♠ 3NT

4NT 5♥
5NT 6♣ 
6♦ 7♠

Pass

 1♠ הפתיחה  אמריקני.  בסגנון  טבעית  הייתה  ההכרזה 
מוגבלת ל-15 נקודות לפי שיטת Precision.  ♣3 הראה 
 3♠ השליט  קביעת  ולאחר  טובה,  יד  עם  בסדרה  אורך 

.3NT דרום הראה עניין מסוים בסלם באמצעות
ו-♥5  המפתח,  קלפי  מספר  על  לשאול  ישר  ניגש  צפון 
ספציפי  מלך  על  שאל   5NT בהמשך מתוך 5.  הראה 2 
שכל  ברור  היה  לדרום  בדיאמונד.  עזרה  ביקש  ו-♦6 

האסים החסרים וגם ה-Q♠ אצל צפון, והוא הכריז סלם 
גדול עם סדרת קלאב טובה ודאבלטון דיאמונד.

הכרוז   .♥A-ה עם  בדומם  שנלקח   ♥K-ב הוביל  מערב 
קלאב   ,♣ A כעת  בידו.  הארט  וחתך   ♠AQ-ב המשיך 
הושלך  שעליו   ♦A המפתח:  ומהלך  בדומם  שנחתך 

!♦J-ה
הכרוז חתך בידו הארט נוסף, ואלה היו הקלפים שנותרו:

 ♠
♥
♦
♣

-
9
K862
-

 

♠
♥
♦
♣

J
Q
T75
-

♠
♥
♦
♣

-
J
Q
J76

 ♠
♥
♦
♣

K
-
4
KQ9

 

הכרוז המשיך ב-K♠, שיצר משחק לחץ נגד שני המגנים 
ב-3 סדרות!

להשליך  לו  שאסור  כמובן  מזרח.  היה  להילחץ  הראשון 
קלאב, אולם אם ישליך את ה-Q♦ ייצור מצב של עקיפה 

.♣ KQ-נגד שותפו לאחר שהכרוז יזכה ב
מזרח בחר להשליך את ה-J♥, אולם הכרוז המשיך ב-♣ 
KQ, וכעת מערב נלחץ: עליו להשליך דיאמונד או הארט 

כאשר הכרוז משליך אחריו מהדומם.
הכרוז  של  ביותר  החשוב  המהלך  בוצע.  הגדול  הסלם 
היה השלכת ה-J♦ על ה-A כדי לשחרר חסימה אפשרית 
של  שלב  שבאותו  ה-8,  אל  עקיפה  ולאפשר  בסדרה 

המשחק עדיין נראתה דמיונית.
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מועדוני הברידג‘מועדוני הברידג‘ אביבים והאקדמיה לברידג‘ אביבים והאקדמיה לברידג‘

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0 ם     י ב י ב ‘ א ג ד י ר ן ב ו ד ע ו מ
www.avivim10.co.il     רח‘ טאגור 38 נווה אביבים

האקדמיה לברידג‘    03-5274021
רח‘ שאול המלך 8, בית אמות משפט, קומת מסד, ת“א

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

תחרות +
הרצאה

עם אבי טרגן

תחרות +
הרצאה

עם אסף לנגי

תחרות
עם אבי טרגן

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי

בוקר
13:00-10:00

תחרות מודרכת
עם ללה
12:00

מודרך
עם מוטי סעדה

תחרות מודרכת
עם ללה

מודרך למנוסים
עם עמליה

10:00

תחרות
עם סמו
17:00

תחרות
+ כיבוד קל

16:30 עם ללה

תחרות
+ חוברת ידיים
עם אסף לנגי 

תחרות
+ הרצאה
עם יובל

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי

תחרות
+ הרצאה
עם סמו

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי
אחה“צ

20:00-17:00

מודרך למתקדמים
עם ללה

מודרך למנוסים
עם יובל 

מודרך למנוסים
עם דניס

מודרך למנוסים
עם ללה
מודרך16:30

עם יובל 18:00
תחרות ברומטר

IMP
עם סמו

תחרות
+ הרצאה
עם ללה

ערב
23:15-20:30

תחרות מודרכת
עם מוטי סעדה

20:00

מודרך
למתקדמים

עם ללה
19:00

מודרך
למתחילים/
מתקדמים

עם מוטי סעדה
20:00

לוח פעילויות - בסניף האקדמיה לברידג' 
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 תחרות
 מ-9:30
עד

 12:30

הרצאה
+

תחרות

תחרות   קורס מתחילים
09:00

הרצאה
+

תחרות

בוקר
13:00-10:00

  קורס מתקדמים
10:00

משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך

תחרות 
(אביבים)

חדש!
תחרות

עם חוברות 
ידיים

וניתוחים

קורס 
מתקדמים

1+2

הרצאה
+

תחרות

הרצאה
+

תחרות

הרצאה
+

תחרות

אחה“צ
20:00-17:00

משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך

קורס 
מתחילים
מ-18:00

הרצאה
+

 תחרות
מודרכת

ערב
23:00-20:00
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ווילי מכחיש
ברידג‘ בבית הלבן (4)

חנן שר

ברידג‘  של  לערב  והילי  ווילי  את  להביא  קל  היה  לא 
ממנה  דרשה  הילי  של  הנוכחית  המשרה   .1600 במס‘ 
שונים  ליעדים  מתמיד  נוסע  של  רבים  קילומטרים  לצבור 
בין  במעבר  עסוק  היה  ווילי  בינתיים  העולם.  רחבי  בכל 
פעם  מדי  גיחות  עם  ובהארלם,  במנהטן  שלו  המשרדים 

לתיאטרון אפולו (מועדון ג‘ז מפורסם בהארלם).

לקבוע  לבסוף  הצליחה  מישל  מסוים  מאמץ  לאחר  אבל 
בכניסה  המאבטח  פני  על  חלפה  היא  למשחק.  תאריך 
לו  וסיפרה  שלו  הבוקר  תדרוך  לאחר  ברק  של  למשרד 
בערב“,  שלישי  ביום  באים  ”הם  הטובות.  החדשות  את 
היא אמרה, ”לארוחת ערב וברידג‘. יש לך רעיונות לגבי 

התפריט?“.
טבעוני  נהיה  שהוא  שמעתי  זהירים.  להיות  ”עלינו 

(Vegan)“, אמר ברק.
מישל הזעיפה פנים. ”לא אכפת לי מתי הוא הולך ללס-

וגאס, מותק. אני רוצה לדעת מה הוא אוכל“.

”טבעונים הם הסוג המחמיר ביותר של צמחונים“, השיב 
ברק, ”ולאון פאנטה שעבד עמו כאשר הוא גר כאן אומר 

שהוא נשבע לא לאכול יותר בשר ומוצרי חלב“.

נהיה  לא  הוא  הפחות  אמרה. ”לכל  היא  טבעוני“,  ”אהה, 
רפובליקני“.

ליד  התיישבו  והילי  ווילי  הולמת,  בריאות  ארוחת  לאחר 
שולחן הברידג‘. רגע לפני שחילקה את הקלפים (הפעם 
היו  המשתתפים  כל  כי  אדומות  בחפיסות  צורך  היה  לא 

כחולים), מישל פנתה לווילי.

”שמעתי שיש לך מספיק זמן פנוי כדי לשפר את הברידג‘ 
שלך“, היא אמרה. ”השמועות מסביב לעיר אומרות שראו 
אמת?  בהן  יש  האם  צמרת,  שחקנית  עם  בשולחן  אותך 

האם זו הייתה באמת קיטי מונסון קופר?“
ווילי התפתל קמעא בכסאו. ”המושבים האלה אינם נוחים 
ריפדתם  ”האם  אמר,  הוא  כאן“,  גרנו  כאשר  שהיו  כפי 

אותם מחדש?“.

לעתים  שרק  ברק  אמר  זאת“,  עשינו  האמת,  ”למען 
רחוקות הקדיש תשומת לב לענייני משק הבית. ”הדיירים 
הקודמים כיסו אותם בעור של חיה, אולי של אוכף. מישל 
שבו  המקום  לכבוד  מהוואי,  יפה  הדפס  על  החלטנו  ואני 

נולדתי“.
אכן  היה  מאינדונזיה  או  מאפריקה  ”הדפס  חייך.  ווילי 
מהלך גרוע, אבל תן לי להעמיד דברים על דיוקם. מעולם 
הילי  אמר.  הוא  הזאת“,  האישה  עם  ברידג‘  שיחקתי  לא 
 “Stand by Your) עשתה פרצוף של הזמרת תמי ווינט

.(Man”
במשחקו  שחל  השיפור  את  הכחיש  לא  איש  זאת,  עם 
באחת  ככרוז  שהפגין  ביכולת  ביטוי  לידי  שבא  ווילי,  של 

החלוקות הראשונות.
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ווילי, המחלק בדרום, פתח ♥2. הילי התריעה מיד: ”זהו 
חלק משיטת המולטי שלמדתי במהלך הפסקה בפגישות 
 5-5 כנראה  דו-סדרתית,  יד  מציין   2♥ בבריסל.  שלי 

בהארט ובמינור, עם כוח של פחות מפתיחה.
”זו   .2NT הכריזה אשתו  כאשר  ווילי  הודיע   ,“!ALERT”

הכרזה מחייבת ששואלת אותי מה יש לי“.
כעת המכרז תפס תאוצה: מישל (מזרח) הכריזה ♠3, ווילי 
הכריז ♦4 כדי להראות את סדרתו השנייה, והילי העלתה 

ל-♦5.
”אני  עודפות.  לקיחות  יהיו  לא  שלכרוז  בטוח  היה  ברק 
השאר  שכל  לאחר  אמר.  הוא  זה“,  את  שאכפיל  סבור 
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הכריזו Pass, הוא הניח את ה-A♦ על השולחן והמשיך 

ב-K♦ ובדיאמונד שלישי.

אף על פי ששמר על חיוך רגוע, ווילי הבין שמצבו נואש. 
לעצמו,  חשב  הוא  בעבר“,  גרועים  במצבים  הייתי  ”כבר 
קן  שהתובע  ממה  יותר  גרוע  אינו  מוכפל  ב-♦5  ”וליפול 
סטאר הכין עבורי. אני יכול להשליך הארט על ה-A♠ ואולי 
להגביה עוד ספייד בשביל השלכה, אבל זה לא יעזור לי, 
או  הרביעי  לא  השלישי,  ההארט  עם  היא  שלי  הבעיה  כי 

החמישי“.

והוביל  בידו  השלישי  בדיאמונד  זכה  בכתפיו,  משך  ווילי 
לעין  נראית  הקלה  הפגין  הוא   .♣ T-ה אל  נמוך  קלאב 
 ♠Q-ו  ♠A שיחק  הוא  עכשיו  החזיק.  הזה  הקלף  כאשר 
שכוסה ונחתך, בעוד ה-9♠ נופל מידו של ברק. כעת הוביל 
 ♠J-שכוסה עם ה ♠T-ושיחק את ה ♣ K-קלאב נמוך אל ה

ונחתך עם השליט האחרון שלו.

את  סתמו  שהוגבה  וה-8♠  הדומם  לעבר  נוסף  קלאב 
הקלפים  ארבעת  היו  אלה  מערב.  של  תקוותיו  על  הגולל 

האחרונים:
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ווילי השליך הארט, וברק קיפל את קלפיו. "מבריק, ווילי. 
באמת הלחצת אותי ביד הזאת", הוא אמר. "אבל זה לא 
בטוח  אתה  המקומי.  במועדון  לומד  שאתה  המשחק  סוג 

שלא..."

ווילי קטע את דברי המארח. "כבר אמרתי זאת פעם אחת, 
ואני חוזר שוב: לא שיחקתי ברידג' עם האישה הזאת. לא 

שיחקתי ברידג' עם קיטי מונסון קופר.

איך למדתי ברידג‘ מדרום 
לאיסמעיליה - 40 שנה 

למלחמת יום כיפור
יצחק ארגז

בשמונה עשר בינואר 1974 נפל דבר. הוכרזה הפסקת 
אש בין ישראל למצרים. לפתע השתנתה השגרה. אני, 
בחטיבה  גדוד 161  של  המסייעת  בפלוגה  חבלה  סמל 
הירושלמית, עם כל חבריי יצאנו מהשוחות, לא מאמינים 
בחזה  שהצטברו  והמועקה  הלחץ  כל  אזנינו.  למשמע 

החלו להתפוגג.
או  כדור  לשריקת  כרויה  אוזן  עוד  לא  הפגזות,  עוד  לא 
התייתר.  העבודה  סידור  כל  אחת  בבת  מרגמה.  פגז 
הוטל עלינו לשלוח כל בוקר חייל אחד ללוות את מיכלית 

המים בדרך לפלוגות וזהו.
מיד התארגן סבב חופשות מזורז ממצרים לארץ.

הנסיעות  סוכנות  מבעלי  פיטר,  הלוחמים,  אחד 
עם  מהחופשה  חזר  המובטחת“,  ”הארץ  הירושלמית 

ספרו של גורן משחק הברידג‘.

למחרת בשש בבוקר התכנסנו באוהל שהוקם בחופזה 
פיטר, ישראל, רמי ואנוכי. בקלפים פתוחים הוסברו לנו 

עקרונות המשחק, והתחלנו לשחק.
הספר עבר מיד ליד, והתקציר הפך להיט. עד שש בערב 
שחקנו עם הפוגה קצרה לארוחת הצהרים. כך במשך 5 

שבועות, בוקר בוקר לעבודת הבורא.
החטיבה הירושלמית הייתה האחרונה לעזוב את מצרים 
ב-26 בפברואר 1974 – יום הולדתי – ובגלל הברידג‘ 

לא חשנו בזמן החולף עד לפינוי. 
האחרונה  בפעם  סואץ  תעלת  את  חצו  כשהאוטובוסים 
בדרך ארצה – מהלך שבע שעות – המשכנו כל הדרך 
עד  כך  במעבר.  שנערמו  הקיטבגים  על  ברידג‘  לשחק 

המחנה  הצבאי בעין כרם שבירושלים.
היה ברור שאת המשחק הזה אסור להפסיק, וכך נדברנו 
להמשיך ולהיפגש בארץ אחת לחודש, כל פעם בביתו 
של חבר אחר למשחק. בשלב מסוים החלטנו להתחרות 
בפינת  האגדי  כהן  אדון  אצל  ערב  ארוחת  על  בזה  זה 
הפסדנו.  ואני  רמי  זכו.  ופיטר  ישראל  אדיסון.  קולנוע 
הנשים של ארבעתנו זכו לארוחה חלומית, ובזה נפסק 

הברידג‘ ל-27 שנים עד שיצאתי לפנסיה.

לימד  כן,  גם  צבאיות  בנסיבות  לשחקן  שהפך  ירון,  בני 
אותי את רזי הברידג‘ התחרותי ושם אני נמצא עד עצם 

היום הזה.
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האם היד הבאה נראית לכם מּוּכרת מאיזה מקום?

South
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♦
♣

AT9843
KQ732
K
K

שאלה די קלה – זו היד של דרום בלוח מס‘ 30 בסימולטנית 
של אפריל. אז מה יש לספר כאן – איך  ביצעתי 6NT שלא 
ממני.  תשמעו  לא  כאלה  קסמים  מעשי  נברא?  ולא  היה 
היה  זה  אצלנו   – משפיע  וגם  חשוב  פרט  הנה  כל,  קודם 

בשולחן האחרון, יד אחרונה בתחרות כולה.
רגע, פעם קראתי על אחד המומחים (מצטער, לו זכרתי 
מועדון  באיזה  שעבר  הקרדיט.)  את  לו  נותן  הייתי  מיהו 
בכרוז  מהצד  צפה  מומחה  אותו  תחרות.  של  בעיצומה 
שעה  עוד  בילה  הוא   .3NT של  חוזה  בהצלחה  שביצע 
שהיה  מישהו  להחליף  התבקש  פתאום  ואז  כקיביצר, 
את  מצא  ובדיוק  הגורל  רצה  דקות.  לכמה  לצאת  מוכרח 
עצמו מכריז אותה יד של 3NT שקודם לכן ראה כצופה. 
אלא מה? המומחה שלנו ידע כבר שאפילו בתור כרוז הוא 
למעשה דומם סמוי ביד הזאת, כי גורל החוזה תלוי כולו 
באחד המִגנים. המגן הצליח, אמנם בלי כוונה, לנתק את 

הכרוז מהסדרה הארוכה בדומם, והחוזה נפל.
סיפור יפה, אבל איך הוא מתחבר עם לוח 30 בסימולטנית? 

מתחבר, אבל כמעט הפוך...
ובכן, סמוך לתחילת הערב כאשר עברנו שולחן והתיישבנו, 
התנהל מסביבנו משהו חריג. מישהו הגיע מקצה האולם 
עם איזה בורד ושלף מתוכו דף תוצאות. אז הושיט אותו 
למנהל התחרות שבא מולו בליווי הסבר, שעוד לא נרשמה 
לרשום,  צריכים  מה  שאל  התחרות  מנהל  התוצאה.  שם 
באוזניי  נקלטו  לנאמר  מיוחדת  לב  תשומת  להקדיש  ובלי 

שני מספרים: בורד 30 וגם 230.
בדרום.  ישבתי  האחרון  ובשולחן  וחצי,  כשעתיים  חלפו 
ממש בסוף הופיעה לי היד שבראש המאמר. פתחתי ♠1, 
ומערב התערב ב-♦2. עד כאן כמו בחוברת של נגה טל, 

ולא עוד. שותפתי החזיקה 
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הנורה:  לי  נדלקה  בדיוק  הזה  בשלב   .Pass אמרה  אבל 
באיזה  אבל  מלא,  משחק  פה  יש   .  30 בורד  זה  ”וואלה, 
פי  על  רק  לבד  אותו  להכריז  לי  אסור  מזה,  חוץ  מייג‘ור? 

השמועה מלפני שעתיים וחצי.“
ההכרזה.  בשלב  עוד  סמוי  לדומם  אני  גם  הפכתי  כך 
החלטתי לשחק אותה פסיבי והכרזתי רק ♥2 בלי להדליף 
מידע. לשווא קיוויתי לאיזושהי תמיכה מצפון – השותפה 
רק  באו   2♥ אחרי  כן,  לישון.  ללכת  רצתה  כבר  כנראה 
נגה   !+230 בטופס  רשמנו  אנחנו  גם  ירוקים.  כרטיסים 

 .♣ A-צדקה – גם אצלנו מערב לא משך מיד את ה
בכל  כמונו   – אחוזים   29 בקושי  לנו  תרמה  הזאת  היד 
הארץ היו רק 20. כמעט כל האומה הגיעה ל-♥4 בטיול. 
תוצאה של 450+ כבר הביאה להם אחוז כפול. נגה שוב 
 ♣ A צדקה: אפילו מול המשחק המלא, יותר מ-60 מחזיקי
לא העזו לעשות שימוש בקלף הזה. לכרוזים המאושרים 
הרווח היה כמעט משולש – הם קיבלו 85 אחוזים על מגש.

להפוך לדומם סמוי כל אחד יכול,
שחקן מן השורה או מומחה יודע כל.

מתי זה יקרה? לא בידך הבחירה.
אתה ממשיך לשחק כאילו כלום לא קרה.

אל תהיה יצירתי, אל תעשה שום מהלך דרמטי,
רק את המובן מאליו, כמו טייס אוטומטי.

לרשום טופ על היד כנראה לא תוכל,
ועדיין מותר לקוות למעט מזל.
אם תגיע לממוצע תאמר אמן,

ובדרך הביתה תזכור שהיית שחקן הוגן.

הדומם הסמוי
עמי לפיד
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הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק 

והפעם שתי ידיים מול שחקנים חיים – שוב סניף הרצליה, 
תחרות יום ב‘.

אחי ואני בקו מזרח-מערב מגיעים ללוח 17. אין פגיעים, 
צפון מחלק וקורא Pass. אני בוחן את ידי 

East
♠
♥
♦
♣

K543
AQT2
4
JT95

היד  כזה  במצב  כלל  בדרך  דרום.  גם  וכך   ,Pass וקורא 
הרביעית חזקה, ואכן שותפי פותח 1NT (18-16). לפתע 
על  ומודיע   (ALERT) מתריע  אני  אדיר.  כוח  בעלת  ידי 
חלוקה  כל  לו  להיות  יכולה  בנוסף,  שותפי.  של  הניקוד 

שהיא שאין בה קלף בודד או חוסר.
צפון עובר שוב. כעת איני מכריז  ♣2, אלא ♦3! משמעות 
סימטרית  וחלוקה  בדיאמונד  חוסר  או  בודד  זו:  הכרזה 
בשאר הסדרות. את הרעיון הזה למדתי מאדריאן שוורץ. 
דרום עובר ואחי נכנס לטרנס של מחשבה. אחרי נצח הוא 
מניח את הכרטיס  ♣6 על השולחן, והמכרז מסתיים. זו 

הייתה החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

T9862
K
K9763
83

 

♠
♥
♦
♣

AQJ
764
AJ5
AQ72

♠
♥
♦
♣

K543
AQT2
4
JT95

 ♠
♥
♦
♣

7
J9853
QT82
K64

 

כמובן, הביצוע לא היווה בעיה. לאחר שכל העקיפות ישבו 
בדומם  דיאמונד  שחתך  לאחר  לקיחות  ב-13  זכה  אחי 

פעמיים.

לאלה שמשחקים 1NT עם 17-15 נקודות יש בעיה ביד 
זו: הם פותחים  ♣1, ולאחר ♥1 מצד מזרח יבוא 2NT. מה 
עכשיו? מזרח אינו בטוח אם למערב יותר מ-3 קלאבים, 

וההכרזה הצפויה היא 3NT. רק מעטים יגיעו לסלם.
פגיעים  אין  שוב   .24 ללוח  מגיעים  אנחנו  הבא  בשולחן 

והמחלק הוא מערב (אחי) הפותח ♥1. אני מחזיק:

East
♠
♥
♦
♣

T742
A2
AKT8
AK9

זה לא רק 18 נקודות – בידי 5 לקיחות מהירות. בסדר, 
מתחילים בחקירה. אני משיב ♠1, ושותפי ממשיך ב-♦2. 
זה כבר נשמע מרנין. אין לי זמן. אני מניח שידו של שותפי 
לאסים).  שאלה   – שיטתנו  (לפי  ומכריז  ♣4  מינימלית 
התשובה ♥4 מראה 1 או 4 (מתוך 4 אסים). 4NT מצדי 
האחרונה  (הסדרה  בדיאמונד  למכובדים  שאלה  היא 

שהוכרזה) – זה כבר פיתוח שלנו.
תשובת שותפי ♦5 מראה AK או Q בלבד (נחשו מה?). 
עכשיו אני יודע שאין מפסידים בדיאמונד ושואל למלכים 
לנו  חסר  אחד.   K מראה   6♦ התשובה   .5NT באמצעות
 .Pass אחד, לכן אני מחליט לעצור בסלם קטן ומכריז K

הנה שוב מהלך ההכרזה כולו:

West East
1♥ 1♠
2♦ 4♣ 
4♥ 4NT
5♦ 5NT
6♦ Pass

זו הייתה החלוקה המלאה:
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 ♠

♥
♦
♣

983
93
954
QT764

 

♠
♥
♦
♣

AQ6
KT764
QJ63
5

♠
♥
♦
♣

T742
A2
AKT8
AK9

 ♠
♥
♦
♣

KJ5
QJ85
72
J832

 

התחלקו  השליטים  בעיה.  שום  הייתה  לא  בביצוע  ושוב, 
3-2, ההארטים הוגבהו באמצעות שני חיתוכים, העקיפה 
 13 קלאב.  על  הושלך  האחרון  והספייד  ישבה  בספייד 

לקיחות – יופי!

מוסר השכל משתי הידיים:
בלוח 24 היו לנו 30 נקודות גבוהות; בלוח 17 – רק 28. 
למרות זאת לא הייתה בעיה לבצע סלם, ולמעשה בשני 

הלוחות האלה היה אפשר להכריז ולבצע סלם גדול!
שחקן ברידג‘ צריך גם חוש ריח מפותח. במלים אחרות, 
ומתי  לבלום  מתי  לדעת  צריך  הוא  הכביש  על  נהג  כמו 

להאיץ.

‘  ‘  

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘

03-5274021  ‘  
“  ,   ,    ,8   ‘ ‘  

    
‘    

10:00    2/10/13 :  
20:30    2/10/13                              

09:00    1/10/13 :  
18:00    2/10/13                                 

!   
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פינת החוק

שינויים חוקיים 
ובלתי חוקיים 

בקריאות (חוק 25)
אילן שזיפי

טועים  הם  שכאשר  לכך,  מודעים  אינם  רבים  שחקנים 
טעות מכנית בהנחת כרטיס הכרזה מותר להם (בתנאים 
לשאת  שייאלצו  בלי  קריאתם  את  להחליף  מסוימים) 

בעונש כלשהו.
ראשית, קצת הגדרות:

קריאה : כל הכרזה, דאבל, רי-דאבל או פאס.
הכרזה : התחייבות לזכות במספר נקוב של לקיחות יתר 

בכינוי (סדרה או ללא שליט) מוגדר.

כרטיס  מניח  מכנית,  טעות  מתוך  ששחקן,  קורה  לעתים 
בכך,  מבחין  השחקן  כאשר  ההכרזה.  תיבת  מתוך  שגוי 
ולפני ששותפו קרא בתורו הבא, עליו להחליף (או לנסות 
להחליף) את קריאתו ולהניח על השולחן את מה שהתכוון 
זה  אין  למחשבה.  שהות  ללא  זאת  לעשות  ועליו  להניח, 

משנה אם השחקן שמשמאלו כבר קרא.
למנהל  מידית  לקרוא  יש  כזו  חריגה  יש  שכאשר  כמובן 
הפעילות  כל  את  מפסיקה  למנהל  כזו  קריאה  התחרות. 
כלשהי  פעולה  לבצע  מורשה  אינו  שחקן  אף  בשולחן. 

בטרם יבוא המנהל וייתן את הוראותיו.

ולהרחיקו  השחקן  את  לקחת  אמור  התחרות  מנהל 
מידע  ישמש  לא  אומר  שהשחקן  שמה  כדי  מהשולחן 
כי  משתכנע  התחרות  מנהל  אם  האחרים.  לשחקנים 
הטעות היא טעות מכנית בהוצאת הכרטיס, עליו להרשות 

את החלפת הקריאה לקריאה שאליה התכוון השחקן.

אם מנהל התחרות הרשה להחליף את הקריאה השגויה 
והשחקן הבא בתור כבר הספיק לקרוא, מותר גם לשחקן 
הנובע  המידע  אך  קריאתו,  את  להחליף  בתור  הבא 
(הצד  לשותפו  רק  מותר  מידע  הוא  המקורית  מקריאתו 

החף) ומידע אסור לזוג השני (שהחליף קריאה).

מתי מנהל התחרות לא ירשה החלפה?
אם מנהל התחרות לא ישתכנע כי הקריאה השגויה הינה 
למשל  דעתו,  את  שינה  השחקן  כי  יסבור  אלא  ”מכנית“, 
כאשר השחקן פתח עם שתי חמישיות בסדרות הבכירות 
ספייד  כי  התחרות  למנהל  יספר  והוא   (1♠ (במקום   1♥
שהשחקן  מה  הוא  שקובע  מה  הקלאבים.  בין  היה  אחד 
התכוון לקרוא בעת שהניח את הקריאה השגויה. המנהל 
המונחים  ההכרזה  כרטיסי  בין  החלפה  ירשה  לא  גם 
ועוד...)  רי-דאבלים  (פאסים,דאבלים,  הקדמית  בתיבה 
ובין כרטיסים המונחים בתא האחורי (♣1 עד 7NT), שכן 

אי אפשר מכנית לטעות טעות שכזו.

לשחקן  נודע  איך  משנה  לא  לציין:  שחשוב  נוסף  דבר 
שעשה טעות. יכול להיות ששם לב בעצמו, או שנודע לו 
כי שותפו נתן ALERT או כי מתנגד שאל שאלה, למשל: 
רצית להניח ♦1, ויצא לך בטעות ♦2. מבחינתך מונח על 
 ALERT השולחן ♦1. לפתע אתה שם לב ששותפך נתן
עכשיו  ”מולטי“.  זה  ש-♦2  מסביר  מתנגד  ולשאלת 
שהות  ”ללא  הזמן,  זה  ששמת.  מה  על  שוב  מביט  אתה 
למחשבה“, להחליף את קריאתך ולקרוא למנהל התחרות 

אשר אמור להרשות את ההחלפה.

החוקים  ספר  את  לכתוב  עלי  הוטל  אילו  אישית:  דעה 
הבא, הייתי מבטל לחלוטין את האפשרות להחליף כרטיס 
הכרזה שהונח על השולחן, יש פער בין החוקים העוסקים 
בקלף ששוחק (חוק 45), שבהם אין כל אפשרות להחליף 
אפילו  מחדל)  מתיקון  (חוץ  השולחן  על  שהונח  קלף 
אליו  התכוון  שלא  קלף  הניח  ששחקן  לחלוטין  ברור  אם 
כרטיס  המצבים,  שני  זה.  המאמר  שנדונו  החוקים  לבין 
למה  ברור  לא  לי  דומים.  הינם  שגוי,  וקלף  שגוי  הכרזה 
החוק מאפשר במקרה אחד להחליף ובמקרה השני איננו 

מאפשר זאת.

מתיבת  שגוי  כרטיס  שהנחת  הבחנת  אם  לסיכום: 
ההכרזה, לא הכרטיס שהתכוונת אליו, החלף מיידית את 

הכרטיס בכרטיס שאותו התכוונת להניח.
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2 13 ,  24-14

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:30.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות.

(MIXED) זוגות מעורבים
I 14.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 15.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 16.11 שבת 10:30 סיבוב

II 16.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
17.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 18.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 19.11 יום ג' 16:00 סיבוב

( זוגות פתוח (3  
I 20.11 יום ד' 21:00 סיבוב

II 21.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 22.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 23.11 שבת 10:00 סיבוב

II 23.11 שבת 15:30 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
e-mail:birman@inter.net.il  www.bridgeredsea.com פקס:03-5465582  טל':03-6058355, 

19
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bnbg.ben@gmail.com ,050-5364604 לפרטים והרשמה: גדי בן בסט
מועדון אביבים: נטלי 054-7354239, רינת 03-6417470

לאור ההצלחה - הזדמנות נוספת

שאלו את מי שכבר היה...

2014
פברואר 2014

פברואר 

 

על החיים ועל הסלסה 
קובה האקזוטית

קצב, מוסיקה ותרבות - 7 לילות / 9 ימים 
הטיול כולל טיולים מדהימים: הוואנה: פינאר דל ריו, שייט אל מערות האינדיאניים, עמק ויניאלס, סיאנפואגוס 

ופארק חוזה מרטי, ארוחת ערב מיוחדת בליווי מוזיקה קובנית. טרינידד: מוזיאון הרומנטיקה, סנטה קלרה: 
מוזיאון צ’ה גווארה. וארדרו: טיול ג’יפים בנהיגה עצמית, שייט שקיעה בקטאמארן ועוד הפתעות...  

ימי
2014
מרץ מרץ 2014



!!!

...     

2014 

2014            .        
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.             .  
 .2012             Celebrity Solstice 
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        12   

.DLX  5     Celebrity Solstice

:  
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daganbridge@hotmail.com ,050-7470016  '   

!   -  

  1313 –  – 21/2-5/3/201421/2-5/3/2014      
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ספטמבר 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

נומבר 2013אוקטובר 2013ספטמבר 2013
5-1 סימולטנית ארצית8

12-11

26-25

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

ליגה א' (רעננה) וליגה 
ב' רעננה וצפון

ההשתתפות לפי תכנית 
פרטנית שתשלח לקפטני 

הקבוצות

ליגות לקבוצות 
ההשתתפות לפי תכנית 

פרטנית שתשלח לקפטני 
הקבוצות

8-9

17

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר 2013 – נובמבר 2013

משרדי ההתאגדות יהיו סגורים לחופשה מרוכזת בין התאריכים 18/10-26/10

הודעות חשובות

ועד העמותה, הנשיאות וצוות המשרד מאחלים שנה טובה לחברי ההתאגדות, 
מנהלי המועדונים ונושאי התפקידים השונים, התורמים מזמנם וממרצם

על בסיס יומיומי, במטרה לקדם את הברידג' בישראל.
שתהיה לכולנו שנה מהנה עם הרבה הישגים בינלאומיים לברידג' הישראלי, שענף 

הברידג' יוסיף לגדול, להתפתח ולהפוך חלק חשוב בחייהם
של יותר ויותר ישראלים בכל הגילאים.

!   
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הצגת מועמדות לועדת משמעת
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש כחברי ועדת משמעת,

מתבקשים לפנות למשרדי ההתאגדות ולהגיש מועמדותם עד אמצע ספטמבר 2013.
 ibf@bridge.co.il יש לפנות לויקי בטלפון: 03-9794862 או במייל

   

סיום ההרשמה לליגות
בליגה ב' נותרו מקומות ספורים אחרונים, בעיקר במחוז הצפון.
במידה וטרם נרשמתם, אנא פנו בהקדם למשרד ההתאגדות: 

ibf@bridge.co.il :טלפון: 03-9794862, פקס: 03-9794319, דוא"ל
!   

קורסים למתחילים במסגרת פרויקט "מבט לעתיד"
של ההתאגדות הישראלית לברידג' יתקיימו ב:

מועדון הברידג' בירושלים 
בימי ד', החל מ- 2.10.13 בין השעות 17:00 – 19:00,
בימי ב', החל מ- 7.10.13 בין השעות 17:00 – 19:00.

הקורס יתקיים ברח' החלוץ 47, בית הכרם (ויצו).
עלות הקורס - 150 ₪ ל-8 שיעורים, כל מפגש שעתיים. 

לפרטים והרשמה:
  fyod14@gmail.com :איזבלה פוקס - 050-7395944 מייל
avi.rosenthal@gmail.com :אבי רוזנטל - 054-4480616 מייל

מועדון הברידג' רחובות 
בוקר:  יום ב' 7/10  בשעה 9:30
ערב:   יום ג' 8/10  בשעה 20:00

הקורס יתקיים ב- רח' המנוף 1, רחובות, 8 מפגשים (שניים חינם)  180 ₪ .

לפרטים והרשמה:
מאיר ברקמן 050-7353303  נעמי לזר 050-8844494  דורית כהן 050-9427818

 bridge.rehovot@gmail.com

Sport Accord Mind Games-תחרות הזמנה לייצוג נבחרת ישראל ב
התחרות היוקרתית תתקיים בחודש דצמבר בסין

שחקניות בכירות, בעלות ניסיון בתחרויות בינלאומיות או השיגים בולטים בתחרויות ארציות, 
מוזמנות להירשם למשחקי מבחן שיתקיימו באוקטובר.

התחרות מוגבלת ל-8 זוגות. בחירת הזוגות שישתתפו במשחקי המבחן תיערך ע"י ועדת סגל.

ההרשמה למשחקי המבחן עד ה-10.9.13
   ibf@bridge.co.il ,03-9794862 – במשרדי ההתאגדות
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הודעות מועדונים

מועדון קנטרי רעננה
מזמין לתחרות ארצית
מושב אחד 30  ידיים

התחרות תתקיים  ביום שבת 7 בספטמבר 2013, 
בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, ברח' יערה 27 רעננה.
הרשמה מוקדמת חובה:

רות ליברמן – 054-4556111

התחרות שהיתה אמורה להתקיים בסניף כפר סבא
ב-20/9/13 בוטלה. מועד חדש יפורסם בהמשך

מכללת הברידג' רחובות
מזמינה  אתכם לתחרות ארצית

בת מושב אחד, 30  ידיים
התחרות תתקיים ביום שבת 21/09/2013

בשעה 10:00
ברח' גד פיינשטין 1, רחובות.

נקודות אמן ארציות
מספר מקומות מוגבל - הרישום מראש חובה

אצל יעקב 054-6344830 
www.bridgerh.co.il ובאתר המועדון דרך צור קשר

"גביע החגים תשע"ד"
מועדון  הברידג'  רמת השרון
מזמין  אתכם לתחרות ארצית

בת מושב אחד, 30  ידיים
התחרות תתקיים ביום  שבת 28/09/2013 בשעה 10:00

ברח' סוקולוב 52 רמה"ש
נקודות אמן ארציות

מספר מקומות מוגבל— הרישום מראש חובה
הרשמה במועדון 03-5403244

אצל יעקב 052-2783263 
www.bridgerh.co.il ובאתר המועדון דרך צור קשר

מועדון חיפה כרמל
מזמין  אתכם לתחרות ארצית

ע"ש יעקב הרבסט
מושב אחד 30 חלוקות ידיים

מועד: יום  שישי 4 באוקטובר 2013, שעה 10:00
 מקום התחרות:

רח' מחניים 9, חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מספר מקומות מוגבל — הרשמה מראש חובה
אריה ברקוביץ: 052-8757855

משה מנור: 054-6908800

מועדון הברידג' "הקאנטרי חולון"
מזמין לתחרות

בת 2 מושבים, 18 חלוקות ידיים בכל מושב
התחרות תתקיים ביום שבת 5 באוקטובר 2013

בשעה 16:00 ברח' הלוחמים 12 חולון (ליד משרד הרישוי).
מנהל התחרות: יריב בראודה

***גביעים מהודרים , חניה בשפע , קפיטריה עשירה.***
דמי השתתפות 80 ₪ (ביום התחרות) לשחקן

לנרשמים עד ה- 28.9.13 , דמי השתתפות 70 ₪ בלבד.
רועי טושר 050-9033355

משרדי הקאנטרי 03-5041486

מועדון הברידג' מושבות שמריהו
מזמין אתכם לתחרות ארצית

בת 2 מושבים , 18 חלוקות ידיים בכל מושב.
התחרות תתקיים ביום שישי  18/10/13 בשעה 10:00

בבית וייל - רחוב הנוטע כפר שמריהו.
דמי השתתפות 75 ש"ח לשחקן

גביעים יחולקו למנצחים.
מנהל תחרות: אילן שזיפי

כיבוד קל ושתיה חמה חופשיים
מספר מקומות מוגבל— הרישום מראש חובה

אצל ידלין דורון - 052-3933453
רועי טושר 050-9033355

מועדון ירושלים
מזמין לתחרות ארצית,

2 מושבים 24 חלוקות ידיים בכל אחד
התחרות תתקיים  ביום שישי 6 בספטמבר 2013, החל מהשעה 10:30, במלון דן ירושלים החדש 

מחיר למושב 65 ₪ 
הרשמה מוקדמת חובה

 ג'קי דגן: 050-7470016
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דדרגות

רשימת מקבלי דרגות חדשות ביום 15 באוגוסט 2013 

אמן בינלאומי 
פדון דרור - ברידג' טיים 

רב אמן כסף 
אסולין עדי - נס ציונה 
גרסטנר גל - נס ציונה 

רב אמן 
מרמלשטיין חיה - מועדון תל אביב 

רייטר אדם - השרון 
ג'נג'חשווילי רבז - נס ציונה 

אמן זהב 
לנג יפה - רקפת קרית טבעון 

עציון אמיר - אשקלון 

אמן כסף 
גינוסר שעיה - השרון 
בן עמי ז'קי - ירושלים 

קופליוביץ חיה - וקס-רחובות 

אמן ארד 
מילר עידו - רמת השרון 

בנדטסון סילביה - מועדון תל אביב 
אלחנתי דבורה - רקפת קרית טבעון 

פלץ ברברה - אביבים 
גולן אלעד - מושבות-שמריהו 

סיבוני חיים - ירושלים 
אגטשטיין אביבה - מרכז הברידג'-י"ם 

בר-שלמה מרים - ויצו פתח תקוה 
יוסיפון משה - ויצו פתח תקוה 

אלמרו נועה - סביון-קרית אונו 
אמיר עופר - מועצת יואב 

אמן 
סקלקה אביבה - גבעתיים 
סקלקה מוטי - גבעתיים 

ברנשטיין דליה - קאונטרי רעננה 
בנדק מרים - חיפה/כרמל 
צינגיסר אור - חיפה/כרמל 

ויזל אירית - השרון 
ברכה ישראל - מושבות-שמריהו 
חיבה ראובן - מושבות-שמריהו 

צימרמן מרקוס - מושבות-שמריהו 
שרון זמירה - מושבות-שמריהו 

נחמיאס דוד - ירושלים 
מעוז דפנה - ויצו-נוה יוסף 

כהן רות - קיסריה 
נבון אביבה - ערד 

מיקנברג אירנה - וקס-רחובות 
מיטלמן אפרים - גליל תחתון 

סגן אמן כסף 
בן דוד דוד - כיכר המדינה ת"א 

בליקוף אידה - כרמיאל 
אגמון יצחק - השרון 

גולן רחל - רמת גן 
נאור יהודה - ברידג' טיים 

שני חוה - ברידג' טיים 
תמאם חיים - ראשון לציון 

נקר בני - מרכז ספורט ראשל"צ 
עזרא אליה - מרכז ספורט ראשל"צ 

שואף רינה - אשקלון 

מחלב צ'רלי - רחובות 
קינן יוסי - רחובות 

סגן אמן 
זוק לובה - כיכר המדינה ת"א 

ענב אן - כיכר המדינה ת"א 
גני רותי - חיפה/כרמל 

אורן איתן - רקפת קרית טבעון 
המבורגר אבישי - השרון 

וייזר פול - כפר סבא 
ברש אהרון - רמת גן 
ליבגורן איה - רמת גן 

דייויס קרן - אביבים 
לזר אריה - אביבים 

קופמן דרור - אביבים 
אמיר אילנה - מושבות-שמריהו 

טקסיר מירטה - מושבות-שמריהו 
לסטר מאיר - ברידג' טיים 

בוז מזרחי שרה - מרכז הברידג'-י"ם 
פרי סוזנה - מרכז הברידג'-י"ם 

קופרמן ריקה - מרכז הברידג'-י"ם 
שביט גל - ויצו פתח תקוה 

בלקירש חנה - בית מכבי ראשל"צ 
גבריאל כרמלה - בית מכבי ראשל"צ 

רטנר עמירם - בית מכבי ראשל"צ 
אור מאיר ציפי - באר שבע 
גלרנטר אילנה - באר שבע 

עופר ענת - רחובות 
זוהר זאב - אשדוד 

סרגני משה - אשדוד 
לוי שוש - וקס-רחובות 

!

 '   
,    

    ,'   
  

!   

sept2.indd   45sept2.indd   45 8/28/2013   2:40:37 AM8/28/2013   2:40:37 AM



English
46

7-10 times. This means that the hands are more 4-3-
3-3 or 4-4-3-2 shape as they retain the distribution 
from the hand played previously. This is also why 
you will find Queen – Nine doubleton combinations 
too. Duplimates completely randomize the cards and 
I find that the boards are more exciting.
      Bridgemate is a computerized scoring devise 
which is the size of a mobile phone and is placed 
on each table of the tournament. It records the 
names of the players and scores the results by 
simply typing in the contract and recording the 
result. No need any more for traveler score sheets 
to record the results. In addition to the score, 
players are given, after a couple of rounds, their 
percentage score for the board which gets more 

accurate as more pairs play each board.
Bridgemates eliminate mistakes in transferring 
scores from the traveler to the computer, saves paper 
(environmentally friendly) and significantly speeds 
up the publishing of the results.
All these innovations have brought us technologically 
on par with the larger bridge clubs in Europe and the 
USA (and about time too!) and made our tournaments 
much more pleasant. It was a huge expenditure for 
us at the Jerusalem Bridge Center, but in my opinion 
it was a worthwhile investment for the future. It is 
certainly the right way to run a modern bridge club. 
I am sure that many more clubs in Israel will follow 
our lead and make your visit to your local club an 
even more enjoyable experience.

הברידג‘ -“ אחלה שפיל“
 

חוג למשחק ברידג‘ לקהל הנכבד ”אחלה שפיל“// מתאים לכל אחד, לא חשוב הגיל// 
משחק מעניין, חשיבה בכל תרגיל// היעד למצוא פרטנר מתאים לדיל// העיקר שיהיה 

סבלני, פעיל ויעיל.

 .6heart  ואם אין פאס, זו תקופת הרנסנס// מגיעים ל //pass 2 - אין להשיבclub אחרי
יש לזוג צ‘אנס// תראו עוד יתפתח ביניהם, רומאנס// double בין הזוג, יכול להביא ל“טנגו 

דאנס“.

כל אחד יכול לבוא ומסוגל ללמוד// עם הזמן נוצר מצב-טעם של עוד// רק לשבת בנוח, ולא 
לקפץ ולרקוד// רק חלוקת קלפים, מיקוח ומצוד// עריכת תנאי חוזה, עם סימן וקוד.

אם יושבת ”חתיכה“ נאה, בצפון// וממול ה“דילר“, ג‘נטלמן ואדון // עם קלפים נכבדים וגם 
מלא און// הסיום ברור, נקודות ללא חשבון// ושהות בין הזוג-מצב ”בון טון“.

משחק ברידג‘, שגרתי ולא בנלי// דורש יידע ורקע אינטלקטואלי// הכרזות נכונות גם קשב 
מינימאלי// כמובן הבנה בין בני הזוג-ריאלי// ולעשות 7 ”ספייד“ הוא מצב אידיאלי.

לסיום, שנה טובה / משחק באווירה נעימה חובה// בסביבה הרחוקה והקרובה.

יישר כוח, בריאות, שנה טובה ומבורכת. 

שמעון סנה 
קרית טבעון
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Brian Zietman

“O, wonder! How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is! O brave new world, that 
has such people in’t!”
William Shakespeare. (The Tempest)
Or to paraphrase the Bard– “O brave new world, that 
has such gadgets in’t!”

Bridge in Israel has at last entered the 21st Century 
with the new AR Win scoring program devised by 
Assaf Amit. This program replaces the old DOS based 
AR scoring program, a relic of the 20th century. The 
main features of the new program are the Windows 
based concept and large number of features to create 
more accurate results as well as different types of 
tournaments like Teams and Barometer tournaments. 
In addition, the new program is compatible with 
Bridgemates but more on that later.
As I mentioned in an earlier article, I was a participant 
in the European Championships in Ostend this 
summer and was again enchanted with the Duplimates 
and Bridgemates technology. This was not new, as 
I had already seen it in action in Turkey in 2007. I 
was in contact with the Bridgemates representative in 
England, the late Maurice Cahm and tried to bring 
them to Israel. Maurice later made aliyah but was 
unable to introduce Bridgemates, mainly because of 
the AR incompatibility.
So back to the present and the AR Win program 
which was launched in July to the bridge clubs of 
Israel after a training session in the Ganei Hataarucha 

convention center. Knowing that AR Win was about 
to be introduced, I bought a Duplimate machine in 
Belgium and then went on to The Netherlands to buy 
Bridgemates. 
What are these 2 devises?
Well, Duplimates is a card shuffling and card dealing 
machine. Instead of manually shuffling the cards, 
dealing and only then playing, boards are distributed 
for immediate play. For the players this saves a lot of 
time and reduces the duration of the tournament by 
10-15 minutes. Anyone who has played in the Festival 
or any national tournament would be acquainted 
with this system. Another advantage is that hands 
played can be printed out for study at the end of the 
tournament and the hands can also be published on 
the internet. If hands are prepared by the players, 
like in the simultaneous tournaments, again a lot of 
time can be saved by Duplimate and it eliminates 
mistakes in distribution of the cards (so long as the 
players put the cards back in the boards correctly!).  
I requested permission to receive the distribution of 
the last simultaneous tournament a couple of hours in 
advance, and spent 15 minutes preparing the hands on 
the Duplimate machine. As a result, the tournament 
lasted for just 3 hours to play 24 hands. Duplimates are 
a great help for Barometer tournaments and eliminate 
the need to manually prepare the cards (a very boring 
job indeed!). When we started to install the machine 
it kept jamming, but fortunately “Dr” Ilan Shezifi was 
a great help and managed to get it running smoothly.
Some players think that Duplimates distributes more 
distributional hands. This is correct. When you simply 
shuffle and deal you probably do not shuffle the cards 

Brave 
New 
World
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אירוע השנה

הברידג'
לאלא

בים האדום¨ אילת

לפרטים והרשמה:
03-5465582 03-6058355, פקס:   : טל'

www.bridgeredsea.com
e-mail: birmand@inter.net.il

gg

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

100,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

הכוללות שני סופי שבוע.
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