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שלום חברים,

שבו  המשפט  באותו  דבריי  את  לפתוח  בוחר  אני 
כי  לבשר  שמח  אני   - הקודם  בביטאון  השתמשתי 

שרשרת ההישגים במישור הבינלאומי נמשכת! 

העולם  באליפות  זכתה   15 גיל  עד  ישראל  נבחרת 
בחודש  באיטליה  שהתקיימה  בתחרות  לקבוצות 
 20 גיל  עד  ישראל  נבחרת  הגיעה  כן  כמו  אוגוסט! 
הצעירים  השחקנים  העולם!  אליפות  גמר  רבע  לשלב 
וכל המעורבים בעשייה הביאו לנו כבוד גדול וכמובן את 
הזכות לשמוע ולשיר את התקווה אל מול מאות שחקני 
באתרי  לפרגון  זכינו  כן  כמו  העולם.  מרחבי  ברידג' 
תקשורת גדולים, כתבות ובדובדבן שבקצפת – מכתב 
ברכה אישי מהנשיא רובי ריבלין. כתבה מפורטת על 

התחרות תוכלו למצוא בביטאון זה.

אליפות ישראל לזוגות נשים, 2016 הסתיימה ואני שמח 
לברך את הזוכות בתחרות:

מקום  אברמוב,  ורדה   – זינגר  מריקה  ראשון:  מקום 
שלישי:  מקום  אייזנשטיין,  טובי   – שפירו  לאה  שני: 
הינה  זו  מוצלחת  אליפות  רום.  מיכל   – אליהו  סיגל 
המשך ישיר להצלחות הבינלאומיות של נבחרת הנשים. 

יש סיבה לגאווה! 

אל תפספסו את ההזדמנות להירשם ולשחק במשחקי 
הליגות לקבוצות שיחלו בחודש ספטמבר. מדובר בתחרות 
מהנה מאוד, חברתית ומגבשת וכמובן עם פוטנציאל רב 

לזכות בנקודות אמן ארציות ובינלאומיות!

ועכשיו נעבור לפינתנו – חמישה דברים מעניינים על 
פעילות ההתאגדות והפעם – הועדות המקצועיות.

הועדות המקצועיות הן ועדות ממליצות לוועד העמותה 
של  השוטפת  הפעילות  לניהול  מאוד  ומסייעות 

דבר ועד העמותה

מורכבות  הוועדות  כלל  תחומים.  במגוון  ההתאגדות 
הברידג'.  בקידום  רבות  שעות  ומשקיעות  ממתנדבים 
בסעיפים הבאים אציג בקצרה את תפקידי הוועדות אך 

היו בטוחים שתחומי הפעילות רחבים בהרבה:

ועדת צעירים– ועדה זו אחראית על גיבוש נבחרות . 1
ישראל הצעירות, פיתוח לימודי הברידג' בבתי הספר 
(פרויקט "הדור הבא") וכמובן על חינוך להתנהגות 

נאותה של הדור הצעיר. 

ועדת סגל – ועדת סגל מטפלת בסגל השחקנים . 2
משחקים  קיום  ידי  על  אם  בין  ישראל  של  הבכיר 
נבחרות  בקביעת  אם  ובין  גבוהה  ברמה  שוטפים 
פתוחה,   – השונות  בקטגוריות  הבוגרות  ישראל 

נשים וסניורים.

ועדת חוקה – ועדת חוקה מתמקדת בתחום ניהול . 3
ימי  מקיימת  הוועדה  תפקידה  במסגרת  תחרויות. 
מקדמת  השונות,  בדרגות  תחרות  למנהלי  עיון 
השתלמויות בארץ ובחו"ל ומנהלת את סגל מנהלי 
בתנאי  עוסקת  הוועדה  כן  כמו  הקיים.  התחרויות 
המשחק בתחרויות, כרטיסי שיטות ותקנונים שונים.

הוועדה . 4 במסגרת  ומושבים –  אמן  נקודות  ועדת 
מתוחזקת ונבדקת שיטת התארים וחלוקת נקודות 
הקצאת  על  אחראית  הוועדה  לכך,  מעבר  האמן. 
פעילות  מסגרות  ויצירת  ותכנונם  ארציים  מושבים 

חדשות נושאות נ.א.

ועדת הוראה – ועדת הוראה הינה הגורם האחראי . 5
שותפה  הוועדה  הארץ.  ברחבי  המורים  להכשרות 
הנלמדים  הקורסים  נושאי  את  ומכווינה  מלאה 

ומפקחת על המורים הפעילים בהתאגדות. 

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

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר
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לומדים ברידג’
4

באמצעות  מתבצע  שליט  ללא  בחוזה  המשחק  תכנון 
ספירת לקיחות בטוחות. עלינו לדעת כמה לקיחות עלינו 
לאחר  מלכתחילה.  לנו  מובטחות  לקיחות  וכמה  להשיג 
מכן נחליט מאיזו סדרה )או מאילו סדרות ובאיזה סדר( 

נפתח את הלקיחות החסרות.

האם הסדרה שממנה נפתח את הלקיחות החסרות היא 
זה  לרשותנו?  העומדת  ביותר  הארוכה  הסדרה  תמיד 
יש  בכלל.  מדובר  אין  אך  מהידיים,  גדול  בחלק  המצב 
לגופו  ולקבל את ההחלטה  ספירת הלקיחות  לבצע את 
הלקיחות  במספר  גם  מתחשבים  אנו  כאשר  עניין  של 

הפוטנציאלי של היריבים.

על  להחליט  עליכם  בדרום.  יושבים  אתם  הבאה  ביד 
הכרזתכם הראשונה לאחר שיריבכם מימין )מזרח( פתח 

.1♠

♠
♥
♦
♣

KQ7
QJ4
AKQ
T876

West North East South

1♠ ?

בידכם 17 נקודות. כיצד תכריזו לאחר הכרזת הפתיחה 
של מזרח?

ברור כי עליכם להתערב במכרז. עם זאת, אין לכם סדרה 
בת 5 קלפים המתאימה להכרזת אוברקול. האם זה אומר 

שעליכם להכפיל?

לכאורה ידכם עומדת בכל הכללים של כפל מוציא )12+ 
נקודות, 3 קלפים לפחות בכל סדרה שלא הוכרזה(, ואף 
על פי כן כפל מוציא לא יהיה הכרזה נכונה, משום שיש 

לכם הכרזה מוצלחת ויעילה הרבה יותר.

עם 15-17 נקודות וחלוקה מאוזנת, באפשרותכם לתאר 
לאחר  גם  אחת  בהכרזה  ידכם  של  המדויק  הכוח  את 

.1NT פתיחת היריב באמצעות אוברקול של

להכרזת   1NT אוברקול  בין  היחיד  המהותי  ההבדל 
בסדרת  עוצר  להחזיק  מכם  שנדרש  הוא   1NT פתיחה 
היריב. מדובר בצירוף קלפים שימנע מהיריבים רצף של 
לקיחות בסדרה זו. צירוף קלפים כזה יכלול מכובד מוגן 
)לדוגמא: Qxx ,Kx ,A(. כאן בידכם יותר מהנדרש. צירוף 
KQ7 – עתיד כנראה לספק שני  הקלפים שלכם ב-♠ – 

עוצרים בסדרה.

אחרת,  סדרה  באף  עוצר  מכם  נדרש  שלא  לב  שימו 
והעובדה שאין ברשותכם עוצר ב-♣ אינה מונעת הכרזת 

.1NT אוברקול של

היתרון של 1NT על פני כפל מוציא הוא ששותפכם יודע 
יוכל לקבל בקלות  והוא  כעת את הניקוד המדויק שלכם 
)וכן  שלכם  הסופי  החוזה  לגבי  נכונות  החלטות  יחסית 
ימשיכו  שהיריבים  במידה  נכונות  תחרותיות  החלטות 

להכריז(.

ושותפכם   ,Pass קרא  יריבכם משמאל   .1NT הכרזתם 
העלה למשחק מלא 3NT – החוזה הסופי. מערב הוביל 

בסדרת שותפו 8♠, והדומם נפרש:

 

איזו סדרה לפתח?
רם סופר
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לומדים ברידג’
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♠
♥
♦
♣

643
K3
6542
AKJ9

♠
♥
♦
♣

KQ7
QJ4
AKQ
T876

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: 8♠
West North East South

1♠ 1NT

Pass 3NT All Pass

 ♠J-ב וממשיך   ♠A עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  מזרח 
)מערב משרת בלקיחה השנייה(. תכננו את המשחק!

שליט  ללא  המשחק  תכנון  המאמר,  בתחילת  כאמור 
הבטוחות. לאחר  הלקיחות  מספירת  תמיד  מתחיל 
בטוחות  לקיחות  שתי  לכם  יש  מהמשחק,  יצא   ♠A-ש
לקיחות   7 הכול  בסך  ב-♣:  ושתיים  ב-♦  שלוש  ב-♠, 

בטוחות.   

לקיחות   2 לפתח  עליכם   3NT החוזה  את  לבצע  כדי 
לקיחות  לפתח  וסיכויים  אפשרויות  לכם  יש  נוספות. 
לבצע  ניתן  ל-♠: בקלאב:  פרט  הסדרות  בכל  נוספות 
בסדרה  הלקיחות  מספר  את  ולהגדיל   ♣Q נגד  עקיפה 

ל-3 ואולי אפילו 4.

בדיאמונד: ניתן לשחק AKQ בתקווה שחלוקת הסדרה בין 
היריבים היא 3-3 ואז הקלף הרביעי בדומם יהפוך ללקיחה 
נוספת. בהארט: ניתן לשחק Q ,K או J במטרה להוציא 

ליריבים את ה-A, ואז נפתח 2 לקיחות נוספות בסדרה.

חשוב לשים לב כי הסדרה היחידה המבטיחה פיתוח 2 
הארט.  היא  נגד כל חלוקה אפשרית  נוספות  לקיחות 

על כן זו הסדרה שיש להתחיל בה.

את  מסכן  אחרת  סדרה  לפתח  ניסיון  כל  כי  מסתבר 
למזרח  כי  להסיק  ניתן  מהמכרז  מדוע?  החוזה.  ביצוע 
5 קלפי ♠ וכנראה כל הנקודות החסרות ברשותו. ברגע 
שמזרח יקבל את היד פעם נוספת, הוא ישחק ♠ נוסף 

כדי להוציא לכם את העוצר האחרון. פעולה זו תגביה 
עבורו 3 לקיחות ב-♠ בנוסף ל-A♥ שהינו לקיחה בטוחה 
של ההגנה. כל לקיחה נוספת שההגנה תשיג ב-♦ או ב-♣ 

עלולה להיות הלקיחה המפילה.

באיזה  השלישית.  בלקיחה  הארט  לשחק  יש  מסקנה: 
קלף להתחיל? הכלל הקובע בדרך כלל במקרים אלה 
לאחר  כלומר:  תחילה".  הקצרה  מהיד  "גבוהים  הוא: 
 ♥4 שחקו   )♠Q )או   ♠K עם  השנייה  בלקיחה  שזכיתם 
מזרח  השלישית. אם  בלקיחה  מהדומם   ♥K-ו מהיד 
זוכה מיד ב-A♥, הגבהתם 2 לקיחות ב-♥ )QJ( וביצוע 
החוזה מובטח. אם מזרח נותן ל-K♥ לזכות, המשיכו ב-♥ 
נמוך מהדומם. בכך אתם מבטיחים את ביצוע החוזה עם 

שתי לקיחות ב-♥.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

643
K3
6542
AKJ9

 

♠
♥
♦
♣

82
T9762
T873
43

♠
♥
♦
♣

AJT93
A85
J9
Q52

 ♠
♥
♦
♣

KQ7
QJ4
AKQ
T876

 

להתחיל  דווקא  הייתה  הנכונה  הדרך  זו  ביד  לב:  שימו 
בסדרה שבה יש לכם ולדומם את מספר הקלפים המשותף 
הנמוך ביותר )5(. לו הייתם מתחילים בעקיפה ב-♣, מזרח 
 5 לו  מובטחות  היו  כעת  ב-♠.  וממשיך   ♣Q-ב זוכה  היה 

לקיחות: שלוש ב-♠, אחת ב-♥ ואחת ב-♣.

במקרים  יותר  טוב  להתמצא  לכם  שיעזור  חשוב  עיקרון 
דומים הוא שעדיף לתת ליריבים את הלקיחות הבטוחות 
שלהם בשלב מוקדם של המשחק. כאן הלקיחה הבטוחה 
 ,♥A שבו כבר זכה( היא( ♠A-היחידה של מזרח פרט ל
והדרך הנכונה היא לתת לו את הלקיחה הזו מוקדם ככל 

האפשר ולא לפתח עבורו לקיחות בסדרות אחרות.

 2 נקודה נוספת שיש לעמוד עליה, היא שלאחר פיתוח 
לקיחות בהארט והגדלת מספר הלקיחות הבטוחות שלכם 
בסדרות  הבטוחות  הלקיחות  את  לגבות  עליכם  ל-9, 
ולהימנע מעקיפות לא נחוצות אשר  האחרות מלמעלה 

עלולות לסכן את ביצוע החוזה.
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)א( כאשר בידו של המשיב חמישייה )לפחות( במייג'ור 
ו- 0-7 נקודות.

דוגמא 1
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ7653
4
763
532

פותח משיב

1NT 2♥*

2♠ Pass

למשיב 4 נקודות בלבד, אבל הוא מעדיף לשחק ♠2 במקום 
.1NT

דוגמא 2
משיב

♠
♥
♦
♣

42
QJ732
654
T92

פותח משיב

1NT 2♦*

2♥ Pass

בחוזה 1NT אין למשיב אף לקיחה מפני שאין כניסות לידו, 
לכן חוזה של ♥2 עדיף על פני 1NT אפילו אם לפותח 2 

קלפי ♥ בלבד.

דוגמא 3
משיב

♠
♥
♦
♣

65432
4
963
9876

פותח משיב

1NT 2♥*

2♠ Pass

ככל שהיד חלשה יותר, חשוב יותר לשחק עם שליט. בחוזה 
1NT אין למשיב אף לקיחה, בעוד בחוזה ♠2 יוכל הכרוז 

לחתוך הארטים ולזכות ב-2 או 3 לקיחות בשליט.

)ב( כאשר ביד המשיב שישייה )לפחות( בסדרת מינור
יכריז טרנספר למיינור: ♠2 )לקלאב( או ♣3 )לדיאמונד(.

 2NT-ב משתמשים  רבים  מתקדמים  שחקנים  הערה: 
 2NT כטרנספר לדיאמונד, אך הכרזה זו באה על חשבון
טבעי ומצריכה מספר שינויים בשיטת ההכרזה. לא כאן 

המקום לדון בה.
דוגמא 4

משיב

♠
♥
♦
♣

432
J73
2
Q97632

פותח משיב

1NT 2♠*

3♣ Pass

הכרז ומשול

1NT המשיב החלש לאחר פתיחה
אילנה לונשטיין

נקודות  ל-8  זקוק  1NT, המשיב  כאשר שותפו פתח 
כאשר  מלא.  למשחק  להגיע  לנסות  מנת  על  לפחות 
ידו של המשיב חלשה יותר )0-7 נקודות(, ברור שאין 
סיכוי למשחק מלא, ולכן על המשיב לקרוא Pass או 
לעצור במשחק חלקי בשליט )ביחוד כאשר ידו אינה 

מאוזנת(.
השיטה הנפוצה ביותר כתשובה לפתיחה ב-NT היא 
הכרזת טרנספר על ידי המשיב. הכרזה בה המשיב 
מכריז את הסדרה מתחת לסדרת המייג'ור שבידו וכך 

מאפשר לפותח להכריז את הסדרה ולהפוך לכרוז.
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הוואי

כולל 7 לילות שיט באוניית תענוגות
17 ימים – 27.11
15 ימים – 21.11

האיים הקנריים 

גן עדן באוקיינוס האטלנטי
9 ימים - 13.11 

קונצ'רטו בנהר הדנובה

שיט נהרות בדגש מוסיקה 
קלאסית וקונצרטים 

8 ימים – 25.10

קרוז מאורגן אל 
איי האוקיינוס ההודי
17 ימים - מאוריציוס - 

סיישל - מדגסקר - ראוניון
17.2 ,3.2 ,20.1 ,6.1

שייט בנהר הריין 
בתקופת שוקי חג המולד

בספינת הנהר המפוארת 
Amadeus Silver

8 ימים – 9.12

אוסטרליה וניו זילנד

כולל שיט באוניית פאר
21 ימים - 22.11
24 ימים - 5.12

הודו והאיים 
המלדיביים 

כולל 7 לילות קרוז 
באוניית תענוגות 

15 ימים -  17.12, 15.1, 12.2, 12.3

דרום אמריקה
כולל קרוז

20 ימים - 25.11
22 ימים - 6.1, 30.1

23 ימים - 20.1 לגיל השלישי

אינדונזיה וסינגפור

כולל שיט באוניית פאר
16 ימים

28.1 ,17.12 ,7.11

שלכת בניו אינגלנד

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

13.10

חוגגים סילבסטר
 בנהר הריין 

מתחילים את השנה החדשה 
בשיט נהרות קסום 

8 ימים – 28.12

דרום איטליה 
לגיל השלישי

לינה במלון אחד וטיולים באזור 
8 ימים -  18.10 )סוכות(

דרום אמריקה 
ואנטארקטיקה

26 ימים - קרוז מאורגן 
 Seabourn Quest באוניית הפאר

ברמת 6 כוכבים - 26.11

ויטנאם וקמבודיה

כולל 8 ימי שיט בנהר המקונג 
18 ימים - 8.12, 19.12 )חנוכה(

חוגגים את החגים בשיט 
בנהר הדנובה ופראג

10 ימים - 26.9 )ראש השנה(
9 ימים - 17.10 )סוכות(

אגמי צפון איטליה וקרוז 
אל מערב הים התיכון
11 ימים - כולל קורסיקה, 

סרדיניה מלטה, רומא ומרסיי
16.9, 21.10 )חול המועד סוכות(

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

17 ימים - 30.9 )ראש השנה(
15 ימים - 16.10 )סוכות(

שייט בנהרות 
הריין המוזל

כולל שייט בספינה המפוארת 
 Amadeus Silver III

9 ימים – 19.9 

כולל סינגפור, תאילנד, 
ויטנאם, הונג קונג

16 ימים -  6.12, 31.12

שייט למזרח הרחוק

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי 

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

קרוז.  27.9 )ראה"ש(

שנסון וזמר בנהרות 
הריין והמוזל

8 ימים – שיט בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה 

27.10

אקוודור
וגלאפגוס

16 ימים - כולל 4 לילות 
שיט באיי גלאפגוס

31.12 ,10.11

שיט בנהר הסיין מפריז 
לנורמנדי בספינת נהר

8 ימים 
29.9 )ראה"ש(
20.10 )סוכות(

לפלנד והזוהר הצפוני 

קרוז מאורגן באוניית פאר
14 ימים 
5.3 ,21.2 

דרום אמריקה בתקופת 
הקרנבל הגדול בריו

כולל איי פוקלנד ו-14 לילות 
קרוז באוניית פאר 

22 ימים – 13.2
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ידו של המשיב שווה 3-4 לקיחות יותר בחוזה ב-♣ מאשר 
.1NT בחוזה

דוגמא 5

משיב

♠
♥
♦
♣

J765
-
KJT763
432

פותח משיב

1NT 3♣*

3♦ Pass

לא ניתן להשתמש בסטיימן ולשאול על רביעיות במייג'ור 
עם 4 נקודות בלבד, אבל טרנספר אפשר להכריז גם עם 

0 נקודות.

בידו  ואין  ב-♣  קלפים(   0-1( קוצר  למשיב  כאשר  )ג( 
חמישייה במייג'ור

יכריז באופן יוצא מהכלל ♣2 סטיימן )אף על פי שאין בידו 
ועל כל תשובה של הפותח )♦2, ♥2 או ♠2(  8 נקודות(, 

.Pass יקרא

דוגמא 6
משיב

♠
♥
♦
♣

J42
J763
K5432
4

פותח משיב

1NT 2♣

2♦/2♥/2♠ Pass

ידו של המשיב חלשה וערכה רב יותר בחוזה עם שליט. 
המשיב מכריז ♣2, ועל כל תשובה של הפותח הוא מתכוון 
לקרוא Pass. החוזה הסופי יכול להיות ♠2 )עם 7 שליטים(, 
♥2 )עם 8 שליטים( או ♦2 )עם 7 שליטים לפחות, הואיל 

ולפותח חלוקה מאוזנת עם 2 קלפי ♦ לפחות(.

דוגמא 7
משיב

♠
♥
♦
♣

9863
T754
76543
-

פותח משיב

1NT 2♣

2♦/2♥/2♠ Pass

ככל שהמשיב חלש יותר, כך חשוב יותר לשחק עם שליט. 
ידו של המשיב תתרום לקיחות רק בחוזה עם שליט.

דוגמא 8
משיב

♠
♥
♦
♣

3
J63
QT863
9753

פותח משיב

1NT Pass

יענה  ניתן להכריז ♣2, מכיוון שאם הפותח  זו לא  יד  עם 
Pass ולהשאיר את החוזה ב-♠2.  ♠2 – לא נוכל לקרוא 
למשיב אין ברירה: הרע במיעוטו הוא להשאיר את הפותח 

.1NT בחוזה

סיכום
 0-7( חלשה  יד  למשיב   1NT פתיחה  הכרזת  לאחר  אם 
נקודות(, אין סיכוי למשחק מלא, אך כאשר ידו של המשיב 
כאשר  אפשרי  הדבר  בשליט.  לשחק  עדיף  מאוד  חלשה 
למשיב חמישייה במייג'ור, שישייה במינור או קוצר ממשי 

בקלאב ונכונות לשחק בכל אחת מ-3 הסדרות האחרות.

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

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

ספטמבר באביבים

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

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

תחרות
10:00-13:00
יובל בן דוד

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

IMP הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

בקרוב באביבים
ימי שישי בוקר

תחרות
מודרכת

השלב שבין משחק מודרך לתחרות
בהנחייתה של אילנה לונשטיין

פרטים במשרד
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ספטמבר באביבים

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

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

תחרות
10:00-13:00
יובל בן דוד

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

IMP הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

בקרוב באביבים
ימי שישי בוקר

תחרות
מודרכת

השלב שבין משחק מודרך לתחרות
בהנחייתה של אילנה לונשטיין

פרטים במשרד
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לומדים ברידג’
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כעת נסו לתרגל!

כיצד תשיבו להכרזת הפתיחה 1NT של שותפכם עם כל 
אחת מ-6 הידיים הבאות:

תרגיל 1
משיב

♠
♥
♦
♣

K42
76543
J62
T8

תרגיל 2
משיב

♠
♥
♦
♣

J653
T82
Q9642
3

תרגיל 3
משיב

♠
♥
♦
♣

J653
3
Q9652
T82

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ
J62
T765432
4

תרגיל 5
משיב

♠
♥
♦
♣

J7632
A762
432
5

תרגיל 6
משיב

♠
♥
♦
♣

J763
T762
K432
5

תשובות לתרגילים

2♦ )1(

טרנספר ל-♥. למרות היד המאוזנת והחמישייה החלשה 
.1NT-ב-♥, עדיף לשחק עם שליט מאשר להישאר ב

 2♣ )2(

בסיבוב   .2♠ או   2♥  ,2♦ בחוזה  שליט  עם  לשחק  עדיף 
הבא יקרא המשיב Pass לאחר כל תשובה אפשרית של 

הפותח.

 Pass )3(

 לא ניתן להכריז ♣2 עם יד כזו משום שאם הפותח יענה
♥2, המשיב ייקלע למבוי סתום. אין ברירה אלא להשאיר 

.1NT את השותף בחוזה

  3♣ )4(

.1NT טרנספר ל-♦. חוזה סופי ♦3 עדיף על פני

 2♥ )5(

טרנספר ל-♠. לפותח 2 קלפי ♠ לפחות, וחוזה ♠2 עדיף 
.1NT על פני

2♣ )6(

על כל תשובה של הפותח נקרא Pass. במקרה שלפותח 
אין רביעיות במייג'ור והוא יכריז ♦2, קיימת סבירות גבוהה 

שבידו 3, 4 או אפילו 5 קלפי ♦.

ו-2 קלפי ♦, אולם  5 קלפי ♣  קיימת גם אפשרות שבידו 
הסבירות לכך נמוכה. ברוב המקרים ♦2 יהיה חוזה עדיף.

ההרשמה במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט

קורס מתחילים
החל מה-8.9.2016 בשעה 17:30
בהדרכת רוני הרצקה | הרשמה במועדון ואצל יעקב

מועדון ברידג' - רמת השרון

לוח פעילות - מועדון רמת השרון 2016
יום א‘:

10:00 - משחק / תחרות מודרכת עם זיוה גרבר
ויעקב מינץ

16:45 - תחרות מודרכת עם ורד ויעקב מינץ
20:00 - תחרות עם חוברות ניתוחי ידיים

 
יום ב‘:

10:00 - תחרות סדרתית
16:45 - קורס לשחקני תחרויות

19:30 - הרצאה לשחקני תחרויות ולאחריה תחרות
סדרתית עם חוברת ניתוחי ידיים

 
יום ג‘:

16:30 - תחרות סדרתית עם חוברת ניתוחי ידיים
20:00 - קורס מתקדמים ב' עם סתיו קופר

יום ד‘:
10:00 - תחרות סדרתית

16:00 - משחק מודרך עם זיוה גרבר
20:00 - תחרות סדרתית

 
יום ה‘:

10:00 - תחרות סדרתית
17:30 - קורס מתחילים החל מה- 8.9

 
יום ו‘:

10:00 - תחרות סדרתית
 

יום שבת:
17:00 - הרצאה ותחרות סדרתית עם יובל בן דוד

T.B אליפות המועדון
החל מה-10.10.2016

ימי שני בערב
תחרות בת 6 סיבובים | נקודות ארציות

שלושת הזוגות במקומות הראשונים יהיו זכאים להשתתף באליפות המועדונים

תחרות ארצית "גביע ראש השנה"
8.10.2016 | יום שבת | החל מהשעה 10:00

30 ידיים | הרשמה מראש במועדון ואצל יעקב
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www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט

קורס מתחילים
החל מה-8.9.2016 בשעה 17:30
בהדרכת רוני הרצקה | הרשמה במועדון ואצל יעקב

מועדון ברידג' - רמת השרון

לוח פעילות - מועדון רמת השרון 2016
יום א‘:

10:00 - משחק / תחרות מודרכת עם זיוה גרבר
ויעקב מינץ

16:45 - תחרות מודרכת עם ורד ויעקב מינץ
20:00 - תחרות עם חוברות ניתוחי ידיים

 
יום ב‘:

10:00 - תחרות סדרתית
16:45 - קורס לשחקני תחרויות

19:30 - הרצאה לשחקני תחרויות ולאחריה תחרות
סדרתית עם חוברת ניתוחי ידיים

 
יום ג‘:

16:30 - תחרות סדרתית עם חוברת ניתוחי ידיים
20:00 - קורס מתקדמים ב' עם סתיו קופר

יום ד‘:
10:00 - תחרות סדרתית

16:00 - משחק מודרך עם זיוה גרבר
20:00 - תחרות סדרתית

 
יום ה‘:

10:00 - תחרות סדרתית
17:30 - קורס מתחילים החל מה- 8.9

 
יום ו‘:

10:00 - תחרות סדרתית
 

יום שבת:
17:00 - הרצאה ותחרות סדרתית עם יובל בן דוד

T.B אליפות המועדון
החל מה-10.10.2016

ימי שני בערב
תחרות בת 6 סיבובים | נקודות ארציות

שלושת הזוגות במקומות הראשונים יהיו זכאים להשתתף באליפות המועדונים

תחרות ארצית "גביע ראש השנה"
8.10.2016 | יום שבת | החל מהשעה 10:00

30 ידיים | הרשמה מראש במועדון ואצל יעקב
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לשחקן המתקדם
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כמו לכלל התאום "יד שלישית גבוה", כך גם ל"יד שנייה 
נמוך" יש מקרים יוצאים מהכלל לא מעטים. להלן סיכום 
שנייה  "יד  לשחק  צריך  שבהם  העיקריים  המקרים  של 

גבוה", מלווה כמובן בדוגמאות.

• כאשר ניתן להפיל את החוזה בוודאות באמצעות 	
זכייה בלקיחה.

• כאשר לכרוז חסרה בדיוק לקיחה אחת לביצוע 	
החוזה, ואם נשחק יד שנייה נמוך ניתן לו הזדמנות 

לזכות בלקיחה זו.

• כאשר אנו מעוניינים לזכות בלקיחה הנוכחית על 	
מנת לשמור כניסה מאוחרת יותר לידו של השותף.

• והקלף 	 וארוכה  חזקה  סדרה  משמאלנו  כאשר 
הבכיר שלנו עתיד ליפול או להילכד בעקיפה. 

• כאשר יש להגן על השותף מפני "משחק סופי" 	
)מקרה מתקדם זה יידון מאוחר יותר בתת-פרק 8.5 

העוסק בהתגוננות מפני משחק סופי(.

הידיים הבאות ממחישות את המקרים היוצאים מהכלל 
שבהם צריך לפעול בניגוד לעיקרון "יד שנייה נמוך", עם 
דגש על המקרים הנפוצים ביותר שבהם צריך לשחק 
"יד שנייה גבוה" על מנת להפיל את החוזה בוודאות או 

למנוע מהכרוז לבצע את החוזה בוודאות.

הכשלה מידית של החוזה

כאשר אנו רואים שזכייה בלקיחה תוביל להכשלה מידית 
של החוזה, יהא זה נכון לזכות בלקיחה.

דוגמא 1

♠
♥
♦
♣

93
T85
QJ62
KT94

 

♠
♥
♦
♣

KJ2
6432
975
A87

חוזה 3NT; קלף ההובלה 7♠

West North East South

1♦

1♠ 2♦ 2♠ 3NT

Pass Pass Pass

מתארת  מערב  של  האוברקול  הכרזת  המכרז:  ניתוח 
סדרה טובה בת 5+ קלפים ב-♠. הכרזת 3NT של דרום 

מתארת פותח חזק )18+ נקודות( עם עוצר בספייד.

נגד  ב-7♠  מוביל  במערב  שותפכם  במזרח.  אתם 
.3NT החוזה

ברור לכם שמערב הוביל בקלף הרביעי מלמעלה ובעצם 

משחק היד השנייה – 
יוצאים מהכלל

גלעד אופיר

3 בספר החדש "מאחורי  מאמר זה לקוח מתוך פרק 
ההיגיון – משחק ההגנה" שיצא לאור לאחרונה.

יד  ההגנה:  של  הבסיסיים  בעקרונות  עוסק  זה  פרק 
שלישית גבוה, יד שנייה נמוך וכיסוי תמונה בתמונה. 
הכלל  מן  היוצאים  המקרים  זה  בפרק  מוצגים  בנוסף 
שבהם יש לשחק נגד העקרונות הללו, ומוסבר ההיגיון 
שבעזרתו נוכל לדעת מתי מדובר במקרה יוצא מהכלל 

שבו אין לשחק לפי העיקרון הבסיסי.

ותואר  בירחון הקודם הוצג העיקרון "יד שנייה נמוך" 
היוצאים  במקרים  עוסקים  אנו  הפעם  הנכון.  יישומו 

מהכלל שבהם אין לשחק קלף נמוך ביד השנייה.
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הבטיח תמונה. על פי "חוק ה-11" )ראה תת-פרק 3.3( 
יש לכרוז בדיוק קלף אחד גבוה מה-7.

 ♠K ומשחקים  גבוה"  שלישית  "יד  לכלל  נאמנים  אתם 
של   ♠Qxx-ה ואז   ♠AT87x-מ הוביל  שמערב  בתקווה 
דרום יילכד בעקיפה, אבל דרום זוכה בלקיחה הראשונה 
עם A♠, נכנס לדומם עם Q♦ )בלקיחה זו מערב משליך 

 .♣T 9♥( ומוביל משם

תורו של מזרח. האם לשחק "יד שנייה נמוך"?

להסיק  ניתן  וממהלך המשחק  ולא. מקלף ההובלה  לא 
חד-משמעית שמערב התחיל עם 5-6 קלפי ♠ שבראשם 
Q♠. זה אומר שאפשר וצריך כעת לזכות ב-A♣ ולהמשיך 
מיד ב-J♠, אשר יעניק לשותף לפחות 4 לקיחות בספייד 

עם הכשלת החוזה.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

93
T85
QJ62
KT94

 

♠
♥
♦
♣

QT8765
KQJ9
-
J62

♠
♥
♦
♣

KJ2
6432
975
A87

 ♠
♥
♦
♣

A4
A7
AKT843
Q53

 

להכשיל  עלול  שהיה  מסוכן  במשחק  דרום  בחר  מדוע 
משום  בטוחות?  לקיחות   8 לו  שהיו  בעת  פעמיים  אותו 
לגיטימית  תקווה  שום  ראה  לא  הוא  הראשון  שמהרגע 
לביצוע החוזה. היות שמזרח תמך בסדרת ה-♠ של מערב 
והבטיח בה 3+ קלפים, לא היה טעם לעכב את הלקיחה 
ערני  לא  מגן  "לתפוס"  היה  היחיד  הסיכוי  הראשונה. 

ו"לגנוב" לו מתחת לאף לקיחה תשיעית בקלאב. 

המשחקים  באחד  תופיע  דומה  יד  שכאשר  מקווים  אנו 
שלכם תקפידו לעלות ב-A♣ ולחזור מיד בסדרת השותף, 
נמוך"  שנייה  "יד  לכלל  עיוורת  היצמדות  של  המחיר  כי 

יהיה יקר ביותר.

כעת נבחן דוגמא נוספת להכשלה מידית של החוזה.

דוגמא 2

 ♠
♥
♦
♣

AK5
Q92
A984
KJT

♠
♥
♦
♣

7432
7
KQJT
A832

♦K חוזה ♥6; קלף ההובלה

West North East South

4♥

Pass 4NT* Pass 5♥**

Pass 6♥ All Pass

ניתוח המכרז: 

♥4 = פתיחת מנע בגובה 4 המתארת 7-8 קלפי ♥ עם 
6-10 נקודות.

 )♥K )4 אסים +  4NT = שאלה למספר קלפי המפתח 
בידו של השותף.

.♥Q 5 = בידי 2 קלפי מפתח מתוך 5, ואין לי♥

♥6 = צפון, הקפטן של המכרז, מחליט על החוזה הסופי.

מערב מוביל כמובן ב-K♦ )ראש רצף( נגד החוזה ♥6. 

הובלה  לאחר  שלפיו  בהסכם  משתמשים  מזרח/מערב 
ספירה  לאותת  השותף  על  שליט,  עם  חוזה  נגד   K-ב
)למי שלא מכיר, הסבר של איתות ספירה מופיע בתת-

פרק 4.3(.

בלקיחה הראשונה צפון זוכה ב-A♦, ומזרח מאותת עם 
בסדרה(.  קלפים  אי-זוגי של  = מספר  נמוך  )קלף  ה-2♦ 
דרום משרת עם 3♦. כעת הכרוז מושך שליטים בסיבוב 
אחד, זוכה בידו עם A♥ ומוביל 5♣. לא ניתן לדעת בוודאות 
אם קלף זה הוא סינגלטון, אולם ניתן לדעת בוודאות כי 

.♣A-החוזה יוכשל בתנאי שמערב יעלה מיד עם ה

מדוע? 
מזרח אותת כי ברשותו מספר אי-זוגי של קלפי ♦. לפיכך 
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לא ייתכן שה-3♦ של דרום הוא סינגלטון )אחרת למזרח 
היו 4 קלפים ב-♦(. על כן חובה לשחק "יד שנייה גבוה" 
ודאית  אפשרות  רואה  מגן  כאשר   .♣A-ב מיד  ולזכות 

להכשיל חוזה של סלם, אסור לו להתגרות בגורל!

דגש:
• כאשר מחליטים אם ליישם את הכלל "יד שנייה 	

בסדרה  רק  ולא  כולה,  ביד  להתבונן  יש  נמוך" 
המשוחקת כעת. 

• שיטות 	 על  שותפכם  עם  שסיכמתם  לאחר 
הובלה ואיתות מסוימות, חשוב מאוד להקפיד על 
של  השני  מצדו  להתרשל.  ולא  מדויקים  איתותים 

השולחן חיוני לסמוך על איתותי השותף.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AK5
Q92
A984
KJT

 

♠
♥
♦
♣

7432
7
KQJT
A832

♠
♥
♦
♣

QJT9
T
762
Q9764

 ♠
♥
♦
♣

86
AKJ86543
53
5

 

מבין  הכרוז  ב-♦  מוביל  שמערב  ברגע  זו,  בחלוקה  גם 
שמצבו נואש. נותרה לו תקווה יחידה: להוביל 5♣ בשלב 
מוקדם של המשחק, לקוות כי מערב המחזיק ב-A♣ יפעל 
מתוך חוסר מחשבה לפי הכלל "יד שנייה נמוך" ויחשוב 
וה-Q♣. משחק   ♣A-ה מיקום  לנחש את  מנסה  שהכרוז 
של קלף נמוך יוביל לביצוע החוזה. הרחבה: אילו מזרח 
היה מאותת בלקיחה הראשונה על מספר זוגי של קלפי 
"יד שנייה  היה מחליט לשחק  ייתכן בהחלט שמערב   ,♦
נמוך" )ללא סטייה מקצב המשחק הרגיל( בתקווה לזכות 

ב-2 לקיחות בקלאב.

לכרוז חסרה לקיחה אחת
ישנם מקרים רבים שבהם ספירת לקיחות פשוטה תוביל 
אתכם למסקנה שהכרוז מנסה לגנוב לקיחה שחסרה לו 
לעיל.   1 בדוגמא  כזה  מקרה  ראינו  כבר  החוזה.  לביצוע 
הנה דוגמא נוספת שבה חוזקו של הדומם מקל על ההגנה 
משום שלמגן קל לספור את הלקיחות הבטוחות של הכרוז.

דגש: בהכרזה תמיד עדיף להגיע למצב שבו היד החלשה 
היא הדומם. זה יקשה על המגנים לקבל החלטות נכונות.

דוגמא 3

♠
♥
♦
♣

A92
Q5
T4
AKQJ72

 

♠
♥
♦
♣

765
AJT62
Q763
9

♠Q 3; קלף ההובלהNT חוזה

West North East South

1♣ Pass 1NT

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

 1NT דרום  תשובת   .1♣ פותח  צפון  המכרז:  ניתוח 
רביעייה  ללא  מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות   6-10 מתארת 
הניתנת להכרזה בגובה 1. הכרזתו השנייה של צפון )חזרה 
על סדרה בקפיצה לגובה 3( מתארת 15-17 נקודות עם 
שישייה טובה בקלאב. זוהי הכרזה מזמינה. דרום מחליט 

.3NT לקבל את ההזמנה למשחק מלא ולהכריז

נגד  רצף(  )ראש   ♠Q-ב מוביל  מערב  במזרח.  אתם 
החוזה 3NT. הכרוז מבקש A♠ מהדומם וממשיך ב-5♥. 

תורכם במזרח. כיצד תשחקו?

מוזר, הכרוז משחק את סדרתכם החזקה. ככל הנראה 
ה-K♥ בידו. מי שמסתכל על סדרת ה-♥ לבדה ומתעלם 
מכל האחרות, יעדיף לשחק T♥ בלקיחה זו כדי להגביל 
את הכרוז ללקיחה אחת בסדרה, ואז כל שאר הלקיחות 

ב-♥ יהיה שלו.

אבל זו תהיה שגיאה חמורה. מדוע?
מקלף  הכרוז.  של  הלקיחות  בספירת  טמון  המפתח 
דרום  לפיכך  דרום.  אצל   ♠K-ש להסיק  קל   ♠Q ההובלה 
מתחיל את המשחק עם 8 לקיחות מלמעלה: 6 בקלאב ו-2 
בספייד. הוא מחפש בהארט את הלקיחה התשיעית אשר 
 ,♥K-תשלים את ביצוע החוזה. אם תתנו לדרום לזכות ב

אין ספק כי הוא יריץ את סדרת הקלאב ויגיע ל-9 לקיחות.
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הסיכוי היחיד להפיל את החוזה הוא באמצעות A♥ ו-4 
מידית.  לזכות בלקיחות אלה  חובה  לקיחות בדיאמונד. 
ולהמשיך   ♥A-ב לזכות  גבוה,  שניה  יד  לשחק  עליכם 
ב-Q♦ )הקלף הנכון, משום שאולי תזדקקו לעקיפה חוזרת 

נגד K♦ בידו של דרום(.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A92
Q5
T4
AKQJ72

 

♠
♥
♦
♣

QJT8
873
AJ92
43

♠
♥
♦
♣

765
AJT62
Q763
9

 ♠
♥
♦
♣

K43
K94
K85
T865

 

אבל  ההגנה,  את  לבלבל  לנסות  כדי  יפה  שיחק  הכרוז 
לאחר שמזרח זכה ב-A♥ והמשיך ב-Q♦, אין לו תשובה. 
נמוך  ישחק  דרום  נמוך,   ♦ מוביל  מזרח  שאם  לב  שימו 
גם הוא. במקרה זה ההגנה תוכל לזכות רק ב-2 לקיחות 

בדיאמונד והחוזה יבוצע עם לקיחה עודפת.

דגש: ישנן ידיים התובעות מההגנה דיוק לאורך כל הדרך. 
כאשר מזרח שיחק "יד שנייה גבוה" טרם נשלמה מלאכת 
ההגנה. על מזרח לנתח את המצבים האפשריים בסדרת 
הדיאמונד ולבחור בקלף הנכון )Q♦( על מנת להפיל את 
מחשבה  עבודה,  מצריכה  טובה  ברמה  הגנה  החוזה. 

וסבלנות – לא נכחיש זאת.

עד כאן המאמר לירחון זה. ניתוח מפורט של מקרים 
נוספים שבהם אין לציית לכלל "יד שנייה נמוך" ניתן 

למצוא בספר "מאחורי ההיגיון – משחק ההגנה".

קורס מורים לברידג' 2016/7
ייפתח ב-26/10/16
בהובלתם ובהדרכתם של 

מוטי גלברד
רב אמן בינלאומי והמורה הראשי לברידג' בישראל

גלעד אופיר
רב אמן בינלאומי, מחבר סדרת הספרים המצליחה "מאחורי ההיגיון"

קורס מורים זה, היחיד שהוכר ע"י משרד החינוך, מכיל תכנית לימודים מגוונת בדגש על 
העשרת הידע של התלמידים ולימוד טכניקות להוראת הברידג'

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה של ההתאגדות הישראלית לברידג'

הצטרפו למאות המורים שכבר נהנו מהחוויה!
 כ-30 מפגשים – 3 שעות כל מפגש  החל מ-26/10/16 ומדי יום רביעי מהשעה 16:00

 המפגשים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה (רח' יערה 27)  חומר כתוב יחולק למשתתפים

מספר המשתתפים מוגבל ולכן הזדרזו להירשם.
talialebel@gmail.com | 050-6550060 :ההרשמה מראש אצל רכזת הקורס - טליה לבל
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מתי לא לחתוך

מטרת החיתוך היא להגדיל את מספר הלקיחות של הצד 
שלנו. עלינו לזהות את המצבים שבהם החיתוך אינו משיג 

זאת ולהימנע מחיתוך מיותר.

 ♠
♥
♦
♣

A72
J932
A87
K75

 

♠
♥
♦
♣

Q83
5
QJ942
QJT4

♠
♥
♦
♣

JT94
QT8
5
A9632

 ♠
♥
♦
♣

K65
AK764
KT63
8

 

כאשר אנו מחזיקים את השליט הבכיר, למשל כאשר הכרוז 
שליט  ההגנה  בידי  והשאיר  השליטים  את  להוציא  ניסה 

אין טעם לחתוך,  ולכן  נזכה אתו בלקיחה  כי  ברור  גבוה, 
במיוחד אם אנו חותכים והכרוז משחק קלף מפסיד באותה 

הלקיחה.

קלף  נגד החוזה ♥4. מצפון משוחק   ♣Q-ב מוביל  מערב 
עם  ממשיך  מערב  בסדרה.  להמשך  מאותת  ומזרח  קטן 
ה-10♣ והכרוז חותך ביד. שני סיבובים של שליטים מגלים 

כי לכרוז יש מפסיד בסדרה.

הכרוז ממשיך עם 3♦ ל-A♦, ומהדומם משוחק 7♦:

 ♠
♥
♦
♣

A72
J9
87
K

 

♠
♥
♦
♣

Q83
-
QJ4
T4

♠
♥
♦
♣

JT94
Q
-
A63

 ♠
♥
♦
♣

K65
76
KT6
-

 

לחתוך!  טעם  אין  אולם  בסדרה  קלפים  יותר  אין  למזרח 
ברור כי Q♥ תזכה בלקיחה בהמשך, וחיתוך במצב זה הוא 

ויתור על לקיחה של ההגנה בסדרה זו.

של  ללקיחות  בסבלנות  ולחכות   ♣ להשליך  צריך  מזרח 
ההגנה ב-♦ וב-♠, נוסף ללקיחה בסדרת השליט.

את  שומרים  אנו  נמוך'.  שנייה  'יד  לכלל  שקול  זה  מצב 
הקלפים הגבוהים שלנו כדי לנסות וללכוד קלפים גבוהים 
של הכרוז. החיתוך במצב זה הוא בעצם של קלף נמוך בידו 
של הכרוז, קלף שממילא הכרוז היה מפסיד לקלף גבוה 
יותר הנמצא בידו של השותף. על המגן להימנע מחיתוך 
ביד שניה, לפני הקלפים הנכבדים של הכרוז, לא רק עם 
השליט הבכיר אלא גם במקרים שיש בידו שליטים נמוכים.

שליטים בשירות ההגנה

קובי שחר

מאמר זה נערך מתוך הספר החדש "ארגז הכלים של 
ההגנה בברידג'". 

פרק 8 עוסק בלקיחות עבור ההגנה בסדרת השליט. 
כאשר הכרוז ושותפו בחרו לשחק בחוזה עם שליט הם 
רוב מספרי של קלפים.  יש להם  העדיפו סדרה שבה 
יכולות  את  לנצל  יכולה  ההגנה  גם  לעיתים  זאת  בכל 
עבור  לקיחות  להשיג  כדי  השליט  סדרת  של  החיתוך 

הצד שלה.
לחתוך זה כיף, במיוחד בהגנה – אנחנו מנצחים אותם 
כמה  להשיג  היא  במשחק שלהם, אבל המטרה שלנו 
את  לממש  נכון  לא  זה  יהיה  לעתים  לקיחות.  שיותר 

האפשרות לחיתוך.
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 ♠
♥
♦
♣

J92
A3
A65
K9652

 

♠
♥
♦
♣

T73
J8642
K983
4

♠
♥
♦
♣

Q6
KQT
JT2
QJT73

 ♠
♥
♦
♣

AK854
975
Q74
A8

 

מערב מוביל ב-4♣ נגד החוזה ♠4 בציפייה לחיתוך, והוא 
מתאכזב כאשר הכרוז זוכה עם ה-A♣ מעל ה-T♣ שותפו. 

להפתעתו, בלקיחה שנייה הכרוז מוביל 8♣ מידו!

שניים   – ולשותפו  שליטים  חמישה  לכרוז  כי  יודע  מערב 
בלבד. חיתוך בלקיחה השנייה, לפני ה-K♣ בדומם, יאפשר 
 ♣K-לכרוז לשחק קלף קטן מהדומם ולזכות בלקיחה עם ה
בשני  שליטים  להוציא  יוכל  הכרוז  בהמשך  יותר.  מאוחר 
סיבובים וחיתוך ♥ בדומם יעניק לו את הלקיחה החסרה 
לביצוע החוזה. הימנעות מחיתוך בלקיחה השנייה ושמירה 
על  תקשה  השליט  בסדרת  קלפים  שלושה  של  אורך  על 
הפסד  ללא  שליטים  למשוך  וגם  בדומם  לחתוך  הכרוז 

לקיחה בסדרה.

הימנעות מחיתוך-מעל
מקרים נוספים בהם נימנע מחיתוך הם כאשר הכרוז חתך 
קלף  להשליך  נעדיף  מעליו  לחתוך  שביכולתנו  ולמרות 

בסדרה צדדית ובהמשך נזכה בלקיחה נוספת בשליט.

 ♠
♥
♦
♣

982  

♠
♥
♦
♣

AT3 ♠
♥
♦
♣

7

 ♠
♥
♦
♣

KQJ654  

זהו המצב בסדרת השליט. אנו רואים כי אם הכרוז יוציא 
שליטים הוא יפסיד לקיחה אחת בלבד בסדרה. אולם אם 

מזרח ישחק סדרה צדדית שבה גם לכרוז וגם למערב אין 
יותר קלפים, הכרוז יאלץ לחתוך עם קלף גבוה. במקרה זה 
על מערב להימנע מלחתוך מעל ועל ידי כך להבטיח שתי 

לקיחות בסדרה.

הנה המצב בחלוקה מלאה:

Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

982
JT7
AQ
AQJ53

 

♠
♥
♦
♣

AT3
96
876542
98

♠
♥
♦
♣

7
AKQ854
T93
T74

 ♠
♥
♦
♣

KQJ654
32
KJ
K62

 

West North East South

2♥ 2♠

Pass 4♠ All Pass

 ♠4 הוא  הסופי  והחוזה   ,2♥ ההכרזה  את  פתח  מזרח 
והמשיך   ♥Q-ב זכה  מזרח  ב-9♥.  הוביל  מערב  מדרום. 
 .♥K שוחק  השלישית  בלקיחה  בלקיחה.  שזכה   ♥A-ב
.♠K הכרוז יודע כי מערב עלול לחתוך, ולכן הוא חותך עם

אם מערב חותך מעליו עם A♠, זו תהייה הלקיחה האחרונה 
בה,  יחזור  שמערב  סדרה  בכל  יזכה  הכרוז  ההגנה.  של 
ב-10  הכול  ויזכה בסך  מידי המגנים  יוציא את השליטים 

לקיחות.

יכול  אם מערב ישליך ♦ במקום לחתוך מעל, הכרוז אינו 
למשוך שליטים בלי למסור למערב שתי לקיחות בסדרה.

כאשר הכרוז נאלץ לחתוך עם קלף גבוה הוא מחליש את 
סדרת השליטים שהוא מחזיק. אם המגן חותך מעליו הרי 
לא  המגן  אם  השליטים.  במשיכת  החל  הכרוז  כאילו  זה 
יחתוך מעל הכרוז, החלשת סדרת השליטים שבידי הכרוז 

תאלץ אותו להפסיד לקיחה נוספת בסדרה.

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות
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כל שחקן מכיר את הפעמים בהם החליט להכריז משחק 
מלא אשר בדיעבד לא היה לו כל סיכוי וכמובן  את המקרים 
כמשיב  מאד.  כך  על  והצטער  חלקי  במשחק  עצר  בהם 
מקובל לסרב עם 6-7 נק’ ולהיענות עם יותר. יחד עם זאת 
בברידג’ יש נקודות ש’שוות יותר’ ויש ש’שוות פחות’. על 
יש לבחון מחדש את ערך  יתמעטו,  מנת שפעמים כאלה 

הקלפים הבכירים והזוטרים כאחד. 

חשוב לשים לב היכן הנקודות ממוקמות, ממה הן מורכבות 
ואילו קלפים נמצאים לידן:

דוגמא 1

♠
♥
♦
♣

Q953
KQ3
J87
652

West East

1♣ 1♠

3♠ ?

שלכם  בסדרה  תמך  והפותח  נק’   8 בידכם  מזרח.  אתם 
לא  וחלוקה  נק’   15-17 הבטיח  שהפותח  כיון  בקפיצה. 

מאוזנת יש להיענות )לכאורה( להזמנה. הכרזתם ♠4.

נבחן את שתי הידיים:

♠
♥
♦
♣

KJ76
6
AQ3
AQ987

♠
♥
♦
♣

Q953
KQ3
J87
652

בסדרת  סדרה.  בכל  מפסיד  מפסידים,  ארבעה  לכם  יש 
הקלאב יתכנו אפילו שני מפסידים אם ה-K♣ בידי צפון.

נמוכים, אבל... במקרה שהובלת  הסיכויים להשלמת ♠4 
 ,♥KQ-יהיה לפני ה  ♥A-הפתיחה לא תהיה דייאמונד, ה
בסדרות  והחלוקה   AQ-ה לפני   ♣K-ה וכמובן   ♥K-ה
השחורות 3-2... אז יש סיכויים לבצע את החוזה ולזכות 
ב-10 לקיחות... הרבה תנאים צריכים להתקיים כדי לבצע 
)לא(  שלי  ש’האויבים’  מעדיף  הייתי  אישית,  החוזה.  את 

J ...יבצעו חוזים כאלה

דוגמא נוספת: 

דוגמא 2

♠
♥
♦
♣

A953
973
J87
K52

West East

1♣ 1♠

3♠ ?

מערב פותח ♣1 ואחרי שהכרזתם ♠1, מערב תומך ב-♠3. 
החלוקה  ובשתיהן  נק’   8 שוב  כאן?  להכריז  תחליטו  מה 
4-3-3-3. סביר להניח ש”למדתם את הלקח” והפעם אתם 

 .Pass מכריזים

)Invitational Bid( הכרזת הזמנה
חלק 2: ערכם של הקלפים הבכירים

אפרים בריפמן

שלום חברים, לאחר פסק זמן של מספר חודשים, אני 
חוזר אליכם )על פי בקשתכם( והאמינו לי, בשמחה. 
מאמרים שכתבתי עבורכם בעבר, התמקדו בטכניקה 
הפעם  המגן.  של  מבטו  מנקודת  בעיקר  משחק,  של 
אתעמק בנושא ההכרזות, ברמות של משחק תחרותי/
ספרי  מתוך  לקוחים  כאן,  שתקראו  הפרקים  ארצי. 
השני - “לקיחות ולקחים 2”. כל פרק יפוצל למספר 

מאמרים שיפורסמו מדי חודש. 
“תעתועי  בנושא  הדן  הראשון  הוא  הנוכחי  המאמר 

הכוח והחלוקה”.
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שתי הידיים:

♠
♥
♦
♣

KJ76
6
AQ3
AQ987

♠
♥
♦
♣

A953
973
J87
K52

כאן )אולי( תמסרו שליט, הארט ודייאמונד. בהשוואה ל-♠4 
ילדים’. ברוב  בחלוקה הקודמת, הפעם זה ממש ‘משחק 

המקרים תזכו ב-10 לקיחות וביום טוב אפילו ב-11.

אם  מחדש  פעם  כל  לנחש  שצריך  היא  המסקנה  האם 
הבדל  יש  שלא.  ודאי  לה?–  לסרב  או  להזמנה  להיענות 
הנקודות   6 בדוגמא  הדוגמאות:  שתי  בין  משמעותי 
זהו   .J-ו  Q היו  הן   5 בעוד שבדוגמא   K-ו  A-מ מורכבות 

גורם חשוב ביותר!

כלומר, לאחר התאמה בסדרה, הסיכוי להשלים משחק 
 .)A; K( מלא גבוה יותר אם ברשותכם לקיחות מידיות
עם Q ו-J וחלוקה מאוזנת חייבים 2 נק’ יותר על מנת 

להיענות להזמנה ולהכריז משחק מלא.

שימו ♥: עם +10 נק’ יש תמיד להיענות להזמנה ולהכריז 
משחק מלא

עם 6-7 נק’ – סרבו להזמנה. הסתפקו במשחק חלקי

בסדרת  הלקיחות  פוטנציאל  בין  בהבדל  הבחנתם  האם 
הקלאב בחלוקות 1 ו-2? 

חלוקה 1:

♠
♥
♦
♣ AQ987

♠
♥
♦
♣ 652

חלוקה 2:

♠
♥
♦
♣ AQ987

♠
♥
♦
♣ K52

יש במזרח   - מול הסדרה הארוכה של מערב   1 בדוגמא 
שלושה קלפים זוטרים, בעוד שבדוגמא 2 נמצא קלף בכיר. 

זהו גורם חשוב גם במשחק עם שליט וגם ללא שליט. 

דוגמא נוספת:

דוגמא 3

♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
93
K752

West East

1♦ 1♥

2♦ ?

דוגמא 4

♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
K3
9752

נניח כי צפון-דרום אינם משתתפים במכרז ומערב פותח 
מערב  השניה  בהכרזה   .1♥ תשיבו  המקרים  בשני   .1♦
חוזר על הסדרה שלו ומכריז ♦2. בשתי הדוגמאות יש לכם 
12-14 נק’ עם שישה דייאמונדים.  11 נק’ ומערב מראה 
הסיכוי למשחק מלא )ככל הנראה NT( גבוה. למרות אותו 
אחת  בכל  שונה  באופן  להכריז  יש  חלוקה  ואותה  הכח 
מהדוגמאות: בדוגמא 3 ההכרזה הנכונה היא 2NT )הזמנה 

ל-3NT( בדוגמא 4 ההכרזה הנכונה - 3NT. מדוע?

נניח כי זו סדרת הדייאמונד אצל מערב: 

חלוקה 3:

♠
♥
♦
♣ AQ8752

♠
♥
♦
♣ 93

חלוקה 4:

♠
♥
♦
♣ AQ8752

♠
♥
♦
♣ K3

שני  אפילו  ויתכנו  בטוח  אחד  מפסיד  יש   :3 בדוגמא 
מפסידים.
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בדוגמא 4: קיים פוטנציאל גבוה לזכות בשש לקיחות. 

מסקנה: 

רק  או  מלא  משחק  להכריז  אם  התלבטות  של  במצב 
להזמין, יש להתחשב במיקום הקלפים הבכירים. 

חשוב לדעת: 

ערך הקלפים הבכירים עולה אם הם נמצאים מול סדרה 
ארוכה של השותף. הם משלימים את הסדרה שלו ולרוב 
 ,A מניבים יותר לקיחות. יש להוסיף נקודה נוספת עבור

K או Q מול סדרה של שישה קלפים.

לפניכם החלוקות של מזרח-מערב:

דוגמא 3:

♠
♥
♦
♣

A98
J6
AQ8752
QT

♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
93
K752

West East

1♦ 1♥

2♦ 2NT

דוגמא 4:

♠
♥
♦
♣

A98
J6
AQ8752
QT

♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
K3
9752

West East

1♦ 1♥

2♦ 3NT

יותר”.  “שוות   4 בדוגמא  הנקודות   11 כי  להבחין  ניתן 
 .2NT בדוגמא 7 אין חשש להזמין למשחק מלא ע”י

אם בידי מערב 14 נק’ וסדרת דייאמונד טובה הוא ייענה 
להזמנה ויכריז 3NT. הערה: בדוגמא 4 אין מקום לטענה 
שבסדרת הקלאב אין עוצר וניתן להפסיד 3NT עוד לפני 

ש- “המשחק התחיל”. מדוע?

ראשית, יתכן שלמוביל אין הובלה טבעית בקלאב. שנית, 
במקרה  גם  הקלאב.  בסדרת  עוצר  השותף  שבידי  יתכן 
להיות  יכול  עדיין  עוצר,  ללא  בקלאב  תהיה  שההובלה 

שהסדרה מחולקת 4-3.

שתי חלוקות נוספות, הפעם מזווית הראייה של הפותח. 
מספר הנקודות זהה אך הן ממוקמות אחרת:

דוגמא 5

♠
♥
♦
♣

QT2
A5
98
AQJ987

West East

1♣ 1♦

2♣ 2NT

?

דוגמא 6

♠
♥
♦
♣

KT2
AJ
98
AJ8753

הכרזת  ידי  על  מלא  למשחק  אתכם  מזמין  השותף  עתה 
.2NT

?3NT 3 או♣ ,Pass - מה תכריזו

אתם מערב.

לפני שתחליטו מה להכריז יש לנתח את מהות ההכרזה 
של השותף. השותף מראה כ-11 נק’ עם חלוקה מאוזנת. 
תחזיקו  מלא,  משחק  תכריזו  שאם  הוא  שברור  מה 
לוותר  כדאי  חלוקה  איזו  עם  נק’.  מ-25  פחות  במשותף 
אתם   9 בדוגמא  מלא?  משחק  ולהכריז  לנסות  איזו  ועם 
את  אין  לשותף  אם  ואיכותית.  ארוכה  בסדרה  מחזיקים 
ה♣K- והעקיפה תצליח, תזכו ב-6 לקיחות בסדרה זו. לכן, 

.Pass 3 ועם חלוקה 6 הכריזוNT עם חלוקה 5 הכריזו
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לפניכם שתי הידיים של מזרח ומערב:

דוגמא 5:

♠
♥
♦
♣

QT2
A5
98
AQJ987

♠
♥
♦
♣

AJ3
Q97
AT532
64

West East

1♣ 1♦

2♣ 2NT

3NT Pass

 ♣K-האם יש ביטחון שתזכו ב-9 לקיחות? - לא. אך אם ה
בדרום תבצעו את החוזה. אם העקיפה תיכשל, הלקיחה 

התשיעית תתווסף מסדרת הספייד או ההארט.

דוגמא 6:

♠
♥
♦
♣

KT2
AJ
98
AJ8753

♠
♥
♦
♣

AJ3
Q97
AT532
64

West East

1♣ 1♦

2♣ 2NT

Pass

‘לתקן’  אלא  סופי  כחוזה   2NT להשאיר  לא  תחליטו  אם 
ל-♣3 – זו לא שגיאה. שגיאה תיעשה אם השותף “יתקן” 
את ה-♣3 ל-3NT כיון שהשחקן המוזמן קובע את החוזה!

 A-בחודש הבא: ערכו של ה

מחיר הספר 90 ש"ח (לא כולל דמי משלוח).
רכישת הספר הראשון + השני 130 ש"ח בלבד.

bania1@zahav.net.il | 050-2012011 | 03-6969830 להזמנה: אפרים

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"
ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון 

מדויק הוא המפתח למשחק מתקדם.
הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים 
על המכשלות בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא 

מתנהל ללא תכנון מדויק.
הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם

לשחקן המתקדם.
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אליפות  של  היומי  בבולטין  הופיעה  להלן  המוצגת  היד 
אירופה כחידה לקוראים.

של  הובלה  לאחר  דרום  ידי  על  משוחק   ,4♥ הוא  החוזה 
מערב ב-5♠.

♠
♥
♦
♣

7642
QT73
T6
A62

♠
♥
♦
♣

AT
K9862
AK4
QJ5

העקיפה  אם  )גם  ב-♣  לקיחה  ב-♠,  לקיחה  יפסיד  הכרוז 
יושבת( ולקיחה אחת או שתיים בשליט. כיצד עליו לשחק?

שליטים.  וישחקו  ב-♠  יזכו  הקוראים  שמרבית  מניח  אני 
ייכשל בהתאם לקו המשחק שיבחרו בו  יבוצע או  החוזה 

בסדרת השליט.

שימו לב לפתרון המוצע:

הכרוז זוכה ב-A♠ ומחזיר ♠. מזרח שברשותו KQ♠ זוכה 
מכסה  מערב   .♣Q ומשחק   ♦A-ב זוכה  דרום   .♦ ומחזיר 
משיכת  ביד,   ♠ חיתוך  כעת  בדומם.  זוכה   ♣A-וה  ♣K-ב
K♦ וחיתוך ♦ בדומם. ♠ אחרון מהדומם נחתך. כעת הכרוז 
זוכה ב-J♣ ומוסר להגנה ♣. מזרח זוכה ב-T♣, וזה המצב 

שנוצר:

♠
♥
♦
♣

-
QT7
-
-

♠
♥
♦
♣

-
K98
-
-

ההגנה צריכה להוביל, וביצוע החוזה מובטח מכיוון שהכרוז 
יזכה תמיד ב-2 מתוך 3 הלקיחות שנותרו. היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

7642
QT73
T6
A62

 

♠
♥
♦
♣

J9853
AJ5
J82
K8

♠
♥
♦
♣

KQ
4
Q9753
T9743

 ♠
♥
♦
♣

AT
K9862
AK4
QJ5

 

בעיה אחת נוספת, הפעם בהגנה. אתה יושב במזרח:

בחן את משחקך
יוסי אנגל
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♠
♥
♦
♣

AQ
AKJT6
T7
8542

 

♠
♥
♦
♣

643
72
J642
KT97

West North East South

1NT )1(

2♦ )2( 3♦ )3( Pass 4♥

Pass 5♥ Pass 6♥

Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
14-16 = 1NT

♦2 = ספייד וסדרה נוספת
♦3 = הארטים, מזמין או יותר מכך

סיבובי   2 ומושך   ♦A-ב זוכה  דרום   .♦K-ב מוביל  השותף 
 ♠Q  ,♠A משחק  הוא  מכן  לאחר  משרת(.  )מערב  שליט 

ל-K♠ ומשליך ♦ על J♠. אחר-כך הוא חותך ♦ ומשחק ♣ 
מהדומם. איזה קלף תשחק?

אתה יודע ש-A♣ בדרום. אם תשחק נמוך, יאפשר הכרוז 
למערב לזכות בלקיחה עם הקלף הבודד שלו ב-♣ ויאלץ 
אותו לתת לו חיתוך והשלכה. לכן הקלף הנכון שעל מזרח 
לשחק הוא ה-K♣! מזרח מקווה ש-Q♣ או J♣ אצל שותפו.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AQ
AKJT4
T7
8542

 

♠
♥
♦
♣

T9752
63
KQ985
Q

♠
♥
♦
♣

643
72
J642
KT97

 ♠
♥
♦
♣

KJ8
Q985
A3
AJ63

 

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה

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

לוח פעילות המועדון
שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום

שעה

בוקר
13:00 –10:00

תחרות 
T.B.

הרצאה 
+ חוברת 

ידיים

משחק 
מודרך

תחרות 
T.B.

תחרות 
T.B.

עם חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

T.B תחרות

משחק 
מודרך

אחה“צ
19:30 –16:30

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

משחק 
מודרך

תחרות
T.B.

T.B תחרות
+ פרס כספי

תחרות 
T.B.

ערב
23:30 –20:30

תחרות
ברומטר

IMP
+ פרס כספי

תחרות 
מודרכת +

מזנון 
חופשי

תחרות 
T.B.
 +

 חוברת 
ידיים

+
פרס כספי
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סיקור תחרויות

נערכה  בברידג'  צעירות  לנבחרות  ה-16  העולם  אליפות 
של  הכנסים  בארמון  אוגוסט  של  הראשונה  במחצית 
סלסומג'ורה-טרמה, עיר המארחת דרך קבע את אליפויות 
ועולמיות.  אירופיות  תחרויות  וכן  איטליה  של  הברידג' 
התחרות  בולטין  של  עורך-משנה  שימש  הכתבה  מחבר 

.WBF מטעם התאגדות הברידג' הבינלאומית

התחרות חולקה לארבע קטגוריות: Juniors )עד גיל 25(, 
 Girls-ו  )16 גיל  )עד   Kids  ,)20 גיל  )עד   Youngsters
לנבחרות  אירופה  אליפות  משחקי   .)25 גיל  עד  )צעירות 
צעירות בטרומסו 2015 שימשו שלב מוקדם לתחרות זו, 
ושתי נבחרות ישראליות הצליחו להעפיל לאליפות העולם: 

עד גיל 20 ועד גיל 16.

בטרומסו  ארד  במדליית  שזכתה   20 גיל  עד  הנבחרת 
ליאור  הבכיר  שחקנה  ללא  אך  דומה,  בהרכב  הופיעה 
אורמן שעבר את הגיל )אורן טולדנו-אסף יקותיאלי, עמי 
זמיר-אמיר עציון, שחף אביטל-עילי בנירי, קפטן: אלון 
היטיבו  בירמן  דוד  בהדרכת  המתאמנים  שחקנינו  לזר(. 

לשחק בשלב המוקדם ודורגו כל הזמן בחבורת הצמרת. 
לבסוף סיימה הקבוצה במקום הרביעי מתוך 18 ושובצה 
לשחק מול הולנד החזקה בשלב רבע הגמר. הקרב היה 
והתאוששות  הזמן,  רוב  הובילו  ההולנדים  וצמוד.  שקול 
ישראל  הספיקה.  לא  הסיום  לקראת  חזקה  ישראלית 
מפגשים  )לעומת   IMP  1.5 של  זעום  בהפרש  הפסידה 
עשרות  של  בהפרשים  שהסתיימו  שלב  באותו  אחרים 
IMP( והודחה מהתחרות. בסך הכול הופעת הנבחרת עד 
גיל 20 הייתה מכובדת, פחות או יותר בהתאם לציפיות. 

בירחון הבא נביא מבחר ידיים של שחקנינו.

ההפתעה הנעימה במשלחת הישראלית הייתה הופעתה 
של הנבחרת עד גיל 16 )תומר לונשטיין-אביב זייטק, גל 
מתתיהו-ניר חוטורסקי, שחר דנק-גלעד ליפשיץ. קפטן: 
בקושי  ואך  פחות  הצטיינה  שנה  שלפני  אופיר(   גלעד 
העפילה לאליפות העולם. שלושת הזוגות התאמנו באופן 
אינטנסיבי בחודשים האחרונים בהדרכתם של גלעד אופיר 
ומושיקו מיוחס, נסעו לתחרויות אימון בחו"ל ושיפרו את 

רמת משחקם ללא הכר.

 נבחרת ישראל 
אלופת העולם עד גיל 16

רם סופר

תמונה קבוצתית של נבחרות 
ישראל לאליפות העולם. 
ברקע: מקום המשחקים.
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השלב המוקדם החל במפגש קשה נגד פולין ובסדרת ידיים 
גרועות שהותירו את נבחרתנו בפיגור עצום, אך שחקנינו 
זכרו שמדובר בתחרות של כ-200 ידיים ועד מהרה חזרו 
לעצמם, הפסידו לפולנים בהפרש קטן יחסית ולאחר מכן 
שממנו  למקום  אותם  שהביאו  ניצחונות  בסדרת  פתחו 

מעפילים לחצי הגמר.

שעד  צרפת  מול  לשחק  שובצנו  הסוף  לפני  סיבובים  שני 
עצומים  בהפרשים  המפגשים  בכל  ניצחה  רגע  לאותו 
)ממוצע למפגש של כמעט VP 17(. הפסד גבוה היה עלול 
לגרום הדחה מהתחרות, אולם שחקנינו התמודדו יפה עם 
הנבחרת  קטן.  בהפרש  שהפסידו  פי  על  אף  הצרפתים, 
סיימה את התחרות בשני ניצחונות גבוהים שהבטיחו לה 
מקום רביעי במרחק רב מהקבוצות הבאות בדירוג. להלן 

מבחר ידיים של הקבוצה הישראלית מהשלב המוקדם:

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

42
AJ2
9653
QT96

 

♠
♥
♦
♣

T963
KQT3
JT4
K5

♠
♥
♦
♣

KJ
98754
KQ8
AJ7

 ♠
♥
♦
♣

AQ875
6
A72
8432

 

West North East South
זייטק לונשטיין
Pass Pass 1♥ 1♠

2♠ Pass 3♥ All Pass

לב  שימו  אבל  בהכרזה,  מיוחד  דבר  שום  אין  לכאורה 
שמזרח מחזיק 14 נקודות גבוהות ואף על פי כן הוא דחה 
הכרזת הזמנה של שותפו: הכרזת סדרת היריב ♠2 תיארה 
)לאחר Pass התחלתי( 10-11 נקודות עם התאמה ב-♥.

לונשטיין  תומר  נכונה של  יד  נבעה מהערכת  זו  החלטה 
הקצרות  בסדרות  מרוכזות  שלו  הנקודות  כל  כי  שהבחין 
ובנוסף סדרת ה-♠ הוכרזה משמאלו ולכן ה-KJ דאבלטון 
אף  ועל  ב-♣,  הוביל  דרום  ערך.  חסר  הנראה  ככל  שלו 
ניתן  היה  לא  הראשונה  בלקיחה  "החופשית"  העקיפה 

לבצע אפילו ♥3 בשל חלוקת השליטים הגרועה. בשולחן 
השני הכריזו הצרפתים ♥4 שנכשל פעמיים, וישראל זכתה 

.IMP 3 ברווח של

Board 13, Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

-
AJ852
KQ97
KQ72

 

♠
♥
♦
♣

Q63
QT43
J
T8643

♠
♥
♦
♣

K9742
-
T543
AJ95

 ♠
♥
♦
♣

AJT85
K976
A862
-

 

West North East South
מתתיהו חוטורסקי

1♥ Dbl 4♣

Pass 4♥ Pass 4♠

Pass 6♥ All Pass

שחקני נבחרת ישראל עד גיל 16 משויים תוצאות בסוף המפגש.
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ניר חוטורסקי העריך את ידו כמתאימה להזמנת סלם לאחר 
פתיחת השותף ♥1. תחילה צפון דחה את ההזמנה בגלל 
המשיך  שדרום  לאחר  אבל  בקלאב,  מבוזבזות"  "נקודות 
בקיו-ביד ♠4, צפון לא היה יכול לסרב שנית עם יד המכילה 

חוסר. גל מתתיהו סגר ל-♥6, ומזרח הוביל ב-♦.

והסיק  כי מזרח הכפיל את הכרזת הפתיחה ♥1  זכר  גל 
נכון כי הוא מחזיק ב-A♣. הוא זכה ב-K♦, הריץ K♣ שלא 
ה-♣  את  וחתך   ♠ חתך   ,♠A על   ♣ זרק   ,♣ חתך  כוסה, 
האחרון. כאשר שיחק K♥ התגלתה חלוקה של 4-0, אבל 
 ♥A גבה   ,♥J-ל עקף  גל  הסלם.  ביצוע  את  מנע  לא  זה 
כי אם  וכעת ברור  Q♥ גבוהה בודדת(  )מערב נשאר עם 
חלוקת ה-♦ היא 4-1, הקוצר אצל מערב. Q♦ ועקיפה אל 
ה-A8♦ השלימו את ביצוע החוזה. גם בשולחן השני הגיעו 
צפון-דרום ל-♥6, אך תומר לונשטיין )מזרח( לא התערב 
נמנע   ,♦K עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  הכרוז  בהכרזה. 
מעקיפת חיתוך, חתך שני קלאבים נמוכים בדומם, שיחק 
K♥ והמשיך ב-9♥ שלא כוסה. כעת ניסה לעבור לידו ב-♦ 
אולם אביב זייטק חתך, נכנס ליד שותפו עם A♣ )בדומם 
ועוד   +200 נוסף.   ♦ חיתוך  וקיבל  שליטים(  היו  לא  כבר 

1430+ היו שווים IMP 17 לישראל.

Board 28, Dealer West, Vul N/S
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♦
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Q5
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♠
♥
♦
♣

AQ8
T9
AQT974
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♠
♥
♦
♣

JT5
AKJ642
-
QT75

 ♠
♥
♦
♣

973
873
J862
J84

 

West North East South
חוטורסקי מתתיהו

1♦ 1NT Dbl Pass

Pass 2♣ Dbl All Pass

 1NT שחקן נבחרת שוודיה שישב בצפון הכריז בתמימות
היה  יותר  מנוסה  יריב  מאוזנת.  וחלוקה  נקודות   15 עם 
עוצר  היעדר  עם  ביחד  הפגיעות  מצב  את  בחשבון  לוקח 

ב-♥ והיעדר קלפי ביניים טובים, ואולי היה נזהר יותר.

גל מתתיהו החזיק פתיחה מול פתיחה עם חוסר בסדרת 
לא  נגד  פגיע  במצב  היריב  להתערבות  לב  ושם  השותף 
פגיע. בתנאים אלה כפל מעניש הוא הפעולה המשתלמת 
ביותר. גל לא התפתה להכריז את סדרת ה-♥ שלו והכפיל 
גם את ניסיון הבריחה ל-♣2. לאחר הובלה ב-A♥ יש לכרוז 
7 מפסידים בטוחים ובנוסף אין לו שליטה בסדרת השליט. 
החוזה המוכפל ♣2 נכשל 3 פעמים )800-( עם רווח של 

IMP 12 לישראל.

האחרון  הסיבוב  תום  עם  מיד  החל  הנוק-אאוט  שלב 
במוקדמות. צרפת שסיימה במקום הראשון באופן משכנע 
נראה  הגמר. השיבוץ  בחצי  ישראל  עם  להתמודד  בחרה 
נגד  המפגש  ממהלך  השתכנעו  שחקנינו  אבל  אכזרי, 
לנצח  ניתן  שלא  קבוצה  אינה  שזו  במוקדמות,  הצרפתים 
אותה. הם עלו לחצי הגמר חדורי מוטיבציה בעידודו של 
הקפטן המסור גלעד אופיר. לאחר המושב הראשון עדיין 
המושבים  בשני  אולם   ,IMP  7 בהפרש  צרפת  הובילה 
הפרשנים  כל  את  שהותיר  מוחלט  מהפך  אירע  הנותרים 
המומים. ישראל הנחילה לצרפת תבוסה מוחלטת וניצחה 

!IMP 72 בסיכום הכולל בהפרש גדול של

סין-2 שגברה בחצי הגמר  נבחרת  מול  למחרת התמודדנו 
 VP  11 של  מקדמה  עם  התחילה  ישראל  פולין.  על  השני 
לא  אך  המוקדם,  בשלב  הסינים  על  משכנע  ניצחון  בזכות 
הסתפקה בכך והתחילה את מפגש הגמר בדיוק במקום שבו 
סיימה את חצי הגמר – "בליץ" של 0:48 שפתח פער אדיר. 

עשתונותיהם,  את  איבדו  שהסינים  היה  נראה  זה  בשלב 
אך עד מהרה הם חזרו לעצמם והתברר שזו קבוצה טובה 
על  לשמור  כדי  ובטוח  זהיר  שיחקו  שלנו  הזוגות  מאוד. 
היתרון ונמנעו מטעויות גסות, אך הסינים החלו ללחוץ על 

הדוושה ולצמצם את הפער.

 ,IMP 17-באמצע המושב השלישי והאחרון ירד הפער ל
סלם  בזכות  יקרים   IMP ב-12  ישראל  זכתה  אז  ובדיוק 
עד  להילחם  המשיכו  הסינים  השני.  בשולחן  הוכרז  שלא 
הפער.  את  להדביק  יכלו  לא  אולם  האחרונה,  החלוקה 
לאחר ששוחק הקלף האחרון הראה לוח התוצאות 79:92 
לישראל והחגיגות החלו. כעבור שעה כבר עלתה נבחרתנו 

על הפודיום לצלילי "התקווה".

זוהי הפעם השלישית שישראל זוכה באליפות עולם לנבחרות 
צעירות אחרי 2006 )עד גיל 20( ו- 2010 )עד גיל 25(. בכך 
השלמנו זכייה בכל אחת מהקטגוריות הפתוחות ונותר לנו 
רק לזכות באליפות העולם לנערות. J אני בטוח שהצוות 
בהתאגדות  לצעירים  הברידג'  נושא  על  האחראי  הנמרץ 

שלנו ידאג שגם זה יקרה ביום מן הימים.
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להלן מבחר ידיים ממפגש הגמר ישראל-סין:

Board 2, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

9854
K964
-
JT865

 

♠
♥
♦
♣

K6
AJT85
87642
3

♠
♥
♦
♣

QJ73
3
AKQT53
K9

 ♠
♥
♦
♣

AT2
Q72
J9
AQ742

 

West North East South
לונשטיין זייטק

Pass 1♦ 2♣

Dbl 3♣ 4♠ Pass

5♦ Pass Pass Pass

הייתה  ידו  כי  אם  שלילי,  בכפל  בחר  לונשטיין  תומר 
מחייבת של ♥2 בשל ההתאמה  להכרזה  טובה מספיק 
זייטק הייתה הרבה מעל למינימום,  אביב  ידו של  ב-♦. 
ובסיבוב השני הוא קפץ ל-♠4. כאשר מכריזים כפל שלילי 
אחרי פתיחה ♦1 והתערבות ♣2 עם סדרת מייג'ור אחת 
בלבד, תמיד צריכים להיות מוכנים למצב שהשותף יכריז 
את סדרת המייג'ור השנייה. כאן הייתה למערב תמיכה 
טובה בסדרה הראשונה של שותפו והוא סגר ל-♦5. שני 
השותפים כבר הראו את כוחם ולא הייתה סיבה לעלות 
בשני  רק  זוכה  ההגנה  כאשר  בוצע  החוזה  יותר.  גבוה 

האסים השחורים.

West North East South
חוטורסקי מתתיהו
Pass 1♦ 2♣

2♥ 5♣ 5♦ Pass

6♦ Pass Pass Pass

בניגוד להכרזה "הצמחונית" ♣3 של הסיני שישב בצפון, 
בת  התאמה  של  כוחם  את  נכון  העריך  חוטורסקי  ניר 
את  מיד  להעלות  חשש  ולא  ב-♦,  וחוסר  ב-♣  קלפים   5
יריביו. הכפלת ♣5  ולהפעיל לחץ כבד על  שותפו ל-♣5 

הייתה מעניקה למזרח-מערב 300+ בלבד, פחות מ-♦5 
לא  שעדיין  ומערב   ,5♦ הכריז  מזרח  במציאות  מבוצע. 
העלאה  שווה  שידו  החליט  ב-♦  התמיכה  את  הראה 
תחת  הכריז  ששותפו  בעובדה  להתחשב  מבלי  לסלם, 
הפיל מיד את הסלם עם שני האסים  גל מתתיהו  לחץ. 

.IMP 10-שלו, וישראל זכתה ב

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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♦
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742
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♦
♣

T4
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JT7
AQ954

♠
♥
♦
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942
K2

 ♠
♥
♦
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AQJ6
T
KQ65
T863

 

West North East South
לונשטיין זייטק

Pass 1♥ Dbl

RDbl 1♠ Pass Pass

2♥ Pass 3♦ Pass

3♥ Pass Pass Pass

 Pass הכריז  מזרח  לונשטיין-זייטק.  של  יפה  הכרזה 
יצר מצב של  בתורו השני מאחר שה-RDbl של שותפו 
 2♥ של  מידית  הכרזה  אלה  ובנסיבות  מחייב"  "פאס 
הכרזת  גבוהות(.  נקודות  מ-12  )פחות  חולשה  מראה 
♥2 של מערב תיארה 10-11 נקודות עם התאמה של 3 
קלפים ב-♥. מזרח ראה עדיין סיכוי למשחק מלא בזכות 
אשר   3♦ של   Trial Bid-ב ובחר  ב-♥  הטובה  השישייה 
ביקש משותפו עזרה ב-♦. על אף ידו היפה, מערב דחה 
את ההזמנה מאחר שצירוף הקלפים שלו ב-♦ היה הגרוע 
ב-♥3  ליפול  אמור  היה  זייטק  האפשרי. אביב  ביותר 
לידו של  פעם אחת לאחר הובלה טבעית ב-K♦, מעבר 
צפון באמצעות A♦ והובלת ♠ דרך ה-K, אולם דרום בחר 
אביב  בטוחות.  לקיחות   9 לכרוז  היו  כעת  ב-♣.  להוביל 
ששיחק  לפני  חיתוך  באמצעות  ה-♣  סדרת  את  הגביה 
את סיבוב השליטים השלישי, וכך זכה בלקיחה עודפת: 

ישראל 170+.
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קפטן הקבוצה גלעד אופיר )מימין( בתדרוך לפני מפגש חשוב.

West North East South
חוטורסקי מתתיהו
Pass 1♥ Dbl

RDbl 1♠ 2♥ Pass

4♥ Pass Pass Pass

והעלה  חולשה  מראה  ש-♥2  חשב  לא  במערב  הסיני 
הוביל  כאשר  שגה  מתתיהו  גל  מלא.  למשחק  ישירות 
ב-8♣ ולא בראש הרצף K♦. הכרוז שיחק KQ ,♣K♥ ו-♣ 
אל ה-A. עד כאן הכול נכון, אולם במקום לחתוך ♣ נמוך 
צפון  ידי  על  שנחתך   ♣Q ניסה הוא  החמישית  בלקיחה 
ובשל כך איבד שתי לקיחות. החוזה ♥4 נכשל פעמיים, 

וישראל זכתה ב-IMP 7 ממוזלות.

Board 7, Dealer South, Vul All
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West North East South
חוטורסקי מתתיהו

2♥

Pass 3NT 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

ו-2  קלפים   8 עם  במקצת  מוזרה   2♥ הפתיחה  הכרזת 
נקודות גבוהות, אך מהלך ההכרזה מייצג פחות או יותר 
זו.  יד  הופיעה  שבהם  השולחנות  ברוב  שקרה  מה  את 
לכאורה למזרח יד גדולה ואין חשש להתערב ב-♠4, אך 

במציאות חוזה זה מוכפל וניתן להכשילו פעמיים.

שותפו.  של   ♦A-ה אל  הבודד  ב-♦  הוביל  מתתיהו  גל 
ניר חוטורסקי התלבט בוודאי כיצד לאותת לו בעת מתן 
ב-♣  ההמשך  אולם  ל-♣,  נטייה  הראה  ה-8♦  החיתוך. 
בלקיחה  להגנה  עלה  מזרח  של  הצדדית  הסדרה  לתוך 

והחוזה נפל פעם אחת בלבד.

 )♠Q או( ♠J ידי צפון עם דווקא המשך ב-♥ הנחתך על 
ממשיך  צפון  קלאב,  משליך  מזרח  אם  יותר.  יעיל  היה 
בשליט ולבסוף יקבל 2 לקיחות ב-♣. גם אם מזרח חותך 
מעל צפון, עדיין אינו יכול להימנע מ-3 מפסידים נוספים.

West North East South
לונשטיין זייטק

3♥

Pass 3NT Dbl 4♥

Dbl 5♦ Dbl All Pass

3NT מבוססת על  הבין כנראה שההכרזה  זייטק  אביב 
סדרת ♦ ארוכה ללא התאמה ב-♥ והעריך שהוא מסוגל 
ובכך  הכפיל,  הוא  רבות.  בלקיחות  זה  חוזה  להפיל 
נמנע מההכרזה המפסידה ♠4. דרום ברח כמובן ל-♥4, 
לשמחתו של מערב שהכפיל גם הוא. צפון נכנס לפאניקה 

ונפל מהפח אל הפחת כאשר הכריז ♦5.

ידי  על  שנחתך  שלישי  וב-♠   ♠AK-ב התחילה  ההגנה 
לקיחות   3 תמיד  מובטחות  להגנה  הדומם.  מעל  מערב 
נוספות )אחת ב-♦ ושתיים ב-♣(. החוזה נפל 4 פעמים, 

.IMP 16 1100+ לישראל עם רווח עצום של
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Board 19, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J832
KT6
Q98
953

 

♠
♥
♦
♣

QT
9743
T72
AT72

♠
♥
♦
♣

A65
Q8
AKJ6
KQJ8

 ♠
♥
♦
♣

K974
AJ52
543
64

 

West North East South
לונשטיין זייטק

Pass

Pass Pass 2NT Pass

3♣ Pass 3NT All Pass

 .3NT נגד  ב-♠  להוביל  מתתיהו  גל  בחר  השני  בשולחן 
וביצע  הראשונה  בלקיחה   ♠Q לשחק  נכון  ניחש  הכרוז 

בקלות 10 לקיחות.

צפון  ב-2♥.  יותר  מאתגרת  הובלה  קיבל  זייטק  אביב 
שהפיל  ב-6♥  דווקא  והמשיך   ♥K-ב זכה  כאשר  הצטיין 
 ♥T עם  הבאה  בלקיחה  זכה  הוא  הכרוז.  של   Q-ה את 
והמשיך ב-♠. הסינים התחילו מצוין וכעת החוזה בסכנה. 
אביב עצר לחשוב והגיע למסקנות הנכונות: אסור לאפשר 
החוזה  לביצוע  היחיד  והסיכוי  זו,  בלקיחה  לזכות  לדרום 
הוא למצוא בצפון Q♦ אשר מוגנת לכל היותר עם 2 קלפים 

נמוכים. 

והמשיך   ♣KQ שיחק   ,♦A גבה   ,♠A-ב זכה  הוא  לפיכך 
כניסה  משאיר  כשהוא  ב-♦,  עקף  כעת   .♣A-ה אל  ב-8♣ 
דאבלטון.  היא   ♦Q-ש במקרה  לטפל  כדי   ♣J עם  לידו 
החלוקה האירה פנים לכרוז והחוזה בוצע עם הפסד של 1 
IMP בלבד לישראל שמנע מהסינים לצמצם את ההפרש 

באופן משמעותי.

Board 26, Dealer East, Vul All
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West North East South
לונשטיין זייטק

2♣ Pass

2♦ Pass 3♦ Pass

3♠ Pass 4NT Pass

5♣ Pass 5NT Pass

6♠ Pass Pass Pass
האופטימלי.  לחוזה  לונשטיין-זייטק  של  יפה  הכרזה 
בחירתו של מערב ב-♦3 בסיבוב השני הייתה טובה יותר 
משום  במזרח(  שישיב  הסיני  ידי  על  )שהוכרז   3NT-מ
למערב  שאפשר   3 בגובה  הכרזה  מרחב  הותירה  שהיא 
להראות חמישייה במייג'ור. כעת מזרח העריך נכון ש-26 
הנקודות שלו טובות מספיק לסלם קטן, אך לא לסלם גדול 
מול יד חלשה מאוד של השותף. החוזה ♠6 בוצע ללא קושי 
עם רווח של IMP 2 לאחר שבשולחן השני הסינים הכריזו 

וביצעו ♣6.

היד המכרעת של התחרות שוחקה במושב האחרון, לאחר 
הפער  את  לצמצם  לסינים  שאפשרו  גרועות  ידיים  סדרת 
באופן משמעותי. אין ספק ששני הזוגות שלנו יכלו לשחק 
טוב יותר בחלוקה זו, אולם המתח העצום השפיע על שתי 

הנבחרות .
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Board 7, Dealer South, Vul All
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West North East South
חוטורסקי מתתיהו

Pass

1♦ 1♥ Dbl Pass

1NT 2♥ 3♣ Pass

3♦ Pass 3♥ Pass

3NT Pass Pass Pass

החמיצו  שהם  בלבד  זו  לא  הסינים.  של  איומה  הכרזה 
סלם )ואפילו סלם גדול(, הם הגיעו למשחק מלא שאמור 

גל  שותפו  אבל   ,♥T-ב הוביל  חוטורסקי  ניר  להיכשל. 
 Jxxx עם NT מתתיהו לא האמין שהיריב הכריז פעמיים
 L ."בסדרת היריב והחליט לא לשחק "יד שלישית גבוה

כעת זכה הכרוז הסיני בכל 13 הלקיחות.

West North East South
לונשטיין זייטק

1♦ 1♥ 2♣ Pass

2NT Pass 4♣ Pass

4♦ Pass 4♥ Pass

4♠ Pass 6♣ All Pass

 2NT  – השני  בסיבוב  מערב  של  מוצלחת  לא  הכרזה 
"נקודות  שלשותפו  להעריך  למזרח  גרמה   –  2♦ במקום 
מבוזבזות" ב-♥, וכך הוחמץ הסלם הגדול. עם זאת אביב 
ידע שידו שווה סלם מול פתיחת השותף, כל עוד  זייטק 
לשותפו קונטרול ב-♠. הקונטרול התגלה בעקבות סדרת 
הכרזות קיו-ביד בגובה 4, ואביב הכריז מיד ♣6. החוזה 
יצר   IMP  12 של  רווח  עודפת.  לקיחה  עם  בקלות  בוצע 

פער בלתי ניתן לסגירה וחרץ את גורל אליפות העולם.

העולם  אליפות  של  התחרות  וסיקור  המאמר  המשך 
לנבחרות צעירות עד גיל 20 יופיע בביטאון הבא

אלופי העולם עד גיל 16 על דוכן המנצחים. מימין: שחר דנק, דני לונשטיין )מלווה(, תומר לונשטיין, גלעד אופיר )קפטן ומאמן(, גל 
מתתיהו, גלעד ליפשיץ, ניר חוטורסקי, אביב זייטק.

Best Bridge - האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il
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 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-400 תרגילי משחק יד

 150 תרגילי הגנה
 תרגול משחק היד לפי

רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה
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לקביעת  המבחן  משחקי  התקיימו  ינואר,  חודש  בשלהי 
העולם  אליפות  לתחרות   ,16 גיל  עד  ישראל  נבחרת 

בסלסומג'ורה טרמה )איטליה( בחודש אוגוסט.

לאחר קביעת שחקני הנבחרת והזוג הרביעי שיעזור להם 
תחת  רב,  במרץ  להתאמן  הנבחרת  החלה  באימונים, 
גלעד   – שרביטם של שני מאמנים שחלקו את העבודה 

אופיר מחד ומושיקו מיוחס מאידך.

לאחר אימונים רבים הגיע הרגע המיוחל והנבחרת יצאה 
לדרכה לאיטליה.

היום הראשון לתחרות לא האיר לנו פנים והנבחרת ספגה 
שני הפסדים )לפולין ולסין 1( וניצחון בודד )על הולנד(.

גלעד הרגיע את הילדים שהיו מעט לחוצים ופשוט הסביר 
להם שיש עוד מספיק זמן לתקן ושהכל כשורה ושפשוט 

ימשיכו לשחק כפי שהם יודעים.

הילדים הפנימו היטב את הדברים ולראיה ניצחו בשבעה 
מפגשים רצופים קנדה, צ'כיה, אינדונזיה, סין 2, איטליה, 

ארה"ב ושוודיה(.

לצרפת  הפעם  הנבחרת,  הפסידה  שוב  ה-11,  במפגש 
)שסיימה את השלב המוקדם ללא הפסד(, אולם קינחה 
)אנגליה  יפים  ניצחונות  שני  עם  המוקדם  השלב  את 

והונגריה(. 

הנבחרת  העפילה  המוקדם,  המשחקים  שלב  בסיום 
מהמקום הרביעי לשלב חצי הגמר.

נבחרת צרפת, שסיימה במקום הראשון, החליטה לבחור 
בישראל כיריבתה לשלב זה. בחצי הגמר השני התמודדו 

פולין נגד סין 2.

גלעד, כקפטן מנוסה עם המון ניסיון, הרגיע את הילדים 
המטרה  את  השגנו  שאמנם  להם  והסביר  הנרגשים 

כעת  אולם  הגמר,  חצי  לשלב  והיא ההעפלה  הראשונית 
דווקא  שבחרו  בזה  שגו  שהם  לצרפתים  להוכיח  עליהם 

אותנו.

כל  חלוקות   14 של  מקטעים  לשלושה  שחולק  למפגש 
מקדמה  אימפים   5 של  יתרון  עם  עלו  הצרפתים  מפגש, 

כתוצאה מניצחונם עלינו בשלב המוקדם.

המקטע הראשון, הסתיים ביתרון קל לצרפתים וההפרש 
עלה ל-7 אימפים.

תגיע  שהנה  הייתה  אצלנו  התחושה  זאת,  עם  יחד 
ההתפוצצות.

תותח  של  מלוע  נורו  כאילו  עלו  הילדים  השני,  למקטע 
והביסו את הצרפתים 5-44.

במקטע השלישי הילדים לא הורידו את הרגל מהגז ודרסו 
.47–7

בסיום המפגש, כשלוח התוצאות הראה 61–133 לטובת 
ישראל, החלה החגיגה. נבחרת בתי הספר, שסיימה את 
משחקיה באותו יום כשעתיים מוקדם יותר, חזרה לאולם 

המשחקים והחגיגה בכחול החלה.

חצי הגמר השני הסתיים בהפתעה כאשר סין 2 גברה על 
פולין 71–110 ועלתה למשחק הגמר מולנו.

כעת, העבודה קשה כפליים. מצד אחד צריך להוריד את 
על  הניצחון  בזכות  שלהם  מהאופוריה  לקרקע  הילדים 
צרפת, מצד שני חשש מסוים שלאחר הניצחון הגדול על 

הסינים בשלב המוקדם יבוא רפיון מסוים.

הילדים מצד  להרגיע את  הנינוחה  גלעד, המשיך בדרכו 
אחד ומצד שני לשמור אותם דרוכים למפגש. הגענו ליום 

הגמר, כאשר המתח ניכר על כל אחד ואחד מאתנו.

רשמים מאליפות העולם לצעירים 
סלסומג'ורה טרמה – אוגוסט 2016

דני לונשטיין
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למשחק הגמר הגענו עם יתרון של 11 אימפים, כתוצאה 
מהניצחון הגדול בשלב המוקדמות.

משחק הגמר בדיוק כמו משחק חצי הגמר, חולק לשלושה 
המפגש  את  החלו  הילדים  חלוקות.   14 של  מקטעים 
הראשון בגמר, באותה צורה שבה סיימו את המפגש מול 

צרפת ועלו ליתרון של 18–66 בסוף השלב הראשון.

המקטע השני היה רגוע והסתיים בניצחון קטן של הסינים 
והתוצאה עמדה על 33 – 76 לטובתנו.

מעט  הילדים  כי  ידענו  השלישי,  למקטע  העלייה  לפני 
במשימה.  יעמדו  שהם  האמנו  אבל  ונרגשים  לחוצים 
במהלך המקטע קרה הדבר שחששנו ממנו, ואכן ההפרש 
המפגש  של  לסיומו  חלוקות  ששתי  עד  והצטמצם  הלך 

ההפרש עמד על 14 אימפים בלבד.

כי  וראינו  השולחנות  מאחד  התוצאות  הגיעו  כאשר 
שחקנינו היקרים ביצעו שני משחקים מלאים, ידענו ששום 

דבר כבר לא יקח מאיתנו את הניצחון.

ואכן, כשסיים הזוג השני את שתי חלוקות הידיים האלה 
אצלו, והרמנו מבט אל התוצאה הסופית, מה שראינו היה 
הדבר הבא: סין 79, ישראל 92 – הילדים עשו זאת - הם 

זכו כרגע באליפות העולם.

רצנו  מיד  אולם  עצמו,  באולם  החלו  ספונטניות  חגיגות 
)תרתי משמע( להחליף בגדים לטקס חלוקת המדליות.

בטקס עצמו היו נוכחות הנבחרות השונות מכל המדינות 
וכשהכריזו על ישראל כמנצחת, מחיאות הכפיים באולם 

היו מחרישות אוזניים.

לעמוד על הפודיום, מדלית זהב על הצוואר, דגל ישראל 
 מתנוסס מאחורינו, כל האולם עומד על הרגלים  ו"התקווה"
ביותר  המרגשים  האירועים  אחד  זהו  ברקע,  מתנגנת 

שעברתי בחיי.

הבלתי  את  עשו   13-15 בגילאים  נפלאים  ילדים  חבורת 
לאחר  השמחה שהתפרצה  העולם.  באליפות  וזכו  ייאמן 
שחקני  מצד  וברכות  עידוד  בקריאות  לוותה  הטקס, 

נבחרות שונות מכל רחבי העולם.

אחד  רחובותי  משמשית,  ילדים   2 חיפאים,  ילדים   2
הגדולים של  הזוכים  הינם  אביב,  והבן האישי שלי מתל 

האליפות.

גל מתתיהו - ניר חוטורסקי, שחר דנק - גלעד ליפשיץ, 
אביב זייטק - תומר לונשטיין, אלה הם ששת המופלאים 
מגיעות  הברכות  וכל  הכבוד  כל  העולם.  באליפות  שזכו 

להם.

גלעד אופיר – קפטן הנבחרת  חובה עלי לציין שוב את 
ומאמנה.

מושיקו מיוחס – מאמן "פסגה" ורכז צעירים בהתאגדות, 
שישב אתם שעות אין ספור.

אוריה מאיר – מנכ"ל ההתאגדות שעזרה בכל מה שרק 
ניתן, על מנת לאפשר את ההכנה הטובה ביותר לתחרות.

אסיים במה שהפך להיות הסימן המסחרי של הנבחרת 
לפני כל מפגש, קריאה שלא תשכח במהרה בסלסומג'ורה 

– אל אל ישראל.

ביום ו', 16 בספטמבר, 10:00
גביעים ל-3 הזוגות הראשונים + פרסים כספיים מוגדלים לזוכים:

מקום 1 – 1500 ש"ח, מקום 2 – 1000 ש"ח, מקום 3 – 300 ש"ח, אחד מתחת לממוצע – 200 ש"ח

הרשמה בווטסאפ 052-5688781 גל וקס או בטלפון: 08-9492829 | מועדון וקס, ארלוזרוב 28, רחובות

מועדון וקס רחובות מזמין
לתחרות ארצית לזכרה של לילי באום ז"ל

מחיר למשתתף – 70 ש"ח 
כולל כיבוד

הרשמה מראש חובה!

מושב 1, 30 ידיים
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אירופה  באליפות  ישראל  נבחרת  "זכתה"  שנתיים  לפני 
הפתוחה בקרואטיה, אולם בינתיים הועלו האשמות אתיות 
חמורות כלפי משחקם של בני הזוג לוטן פישר-רון שוורץ. 
כעת זה רשמי: ועדת האתיקה המיוחדת שהוקמה על ידי 
ברמאות.  את השניים אשמים  מצאה  הברידג'  התאגדות 
 EBL בנוסף, ועדת המשמעת של ההתאחדות האירופית
 .ACBL הרשיעה אותם, כמו-גם ההתאגדות האמריקנית
כי  שלנו  הברידג'  התאגדות  הכריזה  זאת  כל  בעקבות 
בדרכים  הושג  שלא  האירופי  "התואר"  על  מוותרת  היא 
כשרות. כזכור, עוד בטרם הרשעת הזוג ויתרה נבחרתנו 
על השתתפותה באליפות העולם בהודו אליה "העפילה" 

בעקבות תוצאות אליפות אירופה 2014.

כבר  בבודפשט   2016 לשנת  הפתוחה  אירופה  לאליפות 
מיכאל  הזוגות  את  שכללה  לגמרי  שונה  נבחרת  נשלחה 
לוין-יוסי  אמיר  לנגי,  ברקת-אסף  אילן  זק,  בראל-יניב 
הנבחרות  כל  עם  שקול  באופן  התמודדה  נבחרתנו  רול. 
החזקות באירופה ואף גברה על חלק מהן בצורה משכנעת, 
אולם לבסוף כשלה בניסיון להגיע לאחד מששת המקומות 
לשנת   Bermuda Bowl לתחרות  ולהעפיל  הראשונים 

.2017

ביד הבאה מהמפגש נגד נורווגיה, בחירת ההובלה הייתה 
אחראית ל-Swing לטובת ישראל.

Board 32, Dealer West, Vul E/W
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6
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2

 

West North East South
ברוגלנד רול לינדקוויסט לוין
Pass Pass 1♥ 3♣

3♦ 4♠ 5♥ 5♠

Dbl Pass Pass Pass

להראות  כדי  "גסטם"  שיטת  לפי   3♣ הכריז  לוין  אמיר 
אורך בשתי הסדרות הגבוהות ביותר שלא הוכרזו )♦+♠(. 
ההכרזה הטבעית של מערב היא ♥3. בויה ברוגלנד בחר 
לפחות  הזמנה  מראה  ביותר  "הזול"  )הקיו-ביד  ב-♦3 
יוסי רול לא ראה הגנה  למשחק מלא עם התאמה ב-♥(. 
נגד ♥4 והקריב מראש ל-♠4. לינדקוויסט הכריז ♥5 – חוזה 
חסר סיכוי במצב פגיע, אבל אמיר לוין החליט שהחלוקה 
6-5 מצדיקה הכרזה נוספת. החוזה הסופי היה ♠5 מוכפל.

והוביל  לו  שהייתה  ממה  טובה  ליד  משותפו  ציפה  מזרח 
המצב  את  נכון  קרא  רול  יוסי  חיתוך.  לקבל  בתקווה   ♦8
והחליט להימנע מעקיפה ב-♦. הוא שיחק A♦ ועבר ליד עם 

נבחרת ישראל הפתוחה 
באליפות אירופה 2016

רם סופר

נבחרת ישראל הפתוחה 2016

sept2.indd   34 22.8.2016 г.   12:18:51 ч.



סיקור תחרויות
35

A♥. כעת אין אפשרות לעקיפה חוזרת ב-♠. הסיכוי היחיד 
הוא לעקוף פעם אחת ולמצוא את מזרח עם K♠ בודד או 
דאבלטון – וזה מה שקרה. החוזה בוצע - 650+ לישראל.

West North East South
בראל הופטניסקה זק קרלסן
Pass Pass 1♥ 2♥

3♥ 4♠ 5♥ 5♠

Pass Pass Pass

)נורווגיה  דומה  היה  השני  בשולחן  ההכרזה  מהלך 
השתמשה ב"מייקלס קיו-ביד" במקום גסטם(, אבל בראל 
הכריז ♥3 פשוט ולא הכפיל ♠5. יניב זק )מזרח( העריך 
K♥. הכרוז היה  שאין לצפות ל-A♦ אצל השותף והוביל 
צריך להחליט איזו עקיפה לבצע בעזרת הכניסה היחידה 
לחזור  ניתן  שהיה  משום  ב-♦  בעקיפה  בחר  והוא  לידו, 
עליה במקרה של הצלחה. החוזה נכשל פעם אחת – עוד 

50+ לישראל.

על  ישראל  של  גבוה  ניצחון  מתוך  לקוחה  השנייה  היד 
פינלנד, שהובילה את התחרות בתחילת הדרך.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
נייברג בראל לסקלה זק

1♦ Pass

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

מערב החליט לא לענות לפתיחת שותפו עם 4 נקודות, 
וצפון )מיכאל בראל( בחר בהכרזת Balancing בקפיצה 
אלא  חלשה,  אינה  כזו  הכרזה   Balancing במצב   .3♣

להיפך – היא מראה יד טובה יותר מאשר ♣2. כך אפשר 
 8 עם   3NT להכריז  זק  יניב  של  החלטתו  את  להבין 

נקודות.

מערב החליט לסמוך על הכרזת שותפו והוביל ב-4♦. זק 
ניצל טעות של ההגנה  ואף  לקיחות  ב-9  זכה במהירות 

כדי להשיג לקיחה עודפת: 630+.

West North East South
לנגי קויסטינן ברקת פגרלונד

1♦ Pass

1♥ 2♣ 2♥ Pass

Pass 3♣ Pass Pass

3♥ Pass Pass Pass

ב-♥.  ומצא התאמה  לפתיחת השותף  לנגי השיב  אסף 
מיודענו קאוקו קויסטינן )צפון( נותר לבד במערכה. הוא 
הכריז לבדו ל-♣3 ולבסוף ויתר ל-♥3 שנפל פעם אחת: 

50- ו-IMP 11 לישראל.

ניצחון  היד האחרונה במאמר זה עזרה לישראל להשיג 
יוקרתי על אלופת העולם פולין בהרכבה החזק ביותר.

Board 20, Dealer West, Vul All
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West North East South
בראל נובוסדצקי זק קאליטה
1♣ Pass 1♦ Dbl

1NT 2♠ Pass 3♠

Pass Pass Pass

יריביהם,  של   23 לעומת  בלבד  נקודות   17 לצפון-דרום 
אך כוח החלוקה וההתאמה פועל לטובתם. דרום הכפיל 
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לאחר פתיחת מערב ותשובת מזרח. השחקן הפולני בצפון 
נענה  לא  1NT, אך  על  "בהכרזה חופשית" של ♠2  בחר 
להזמנת שותפו למשחק מלא וביצע את חוזהו בדיוק: פולין 

.+140

West North East South
קלוקובסקי רול גבריש לוין

1♣ Pass 1NT Dbl

Pass 2♠ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

בשולחן זה מהלך ההכרזה היה שונה במקצת, היות שלפי 
של  ידו  עם  ל-♣1  התשובה  היא   1NT הפולנית  השיטה 
מזרח )♦1 הינה תשובה שלילית, לרוב 0-6 נקודות(. אמיר 
לוין הכפיל עם חלוקה מושלמת, והעריך את ידו כמצדיקה 
הזמנה למשחק מלא מול שותף שלא הבטיח דבר )הכריז 
 ,♠ קלפי   5 בידו  ראה  רול  יוסי  ביותר(!  הנמוך  בגובה 
סינגלטון ו-3 נקודות בסדרות השותף – כל זה הספיק כדי 

לקבל את ההזמנה.

 .♦ והוביל  בדומם  זכה  רול  בשליט.  הוביל  גבריש  פיוטר 
מיכל קלוקובסקי זכה בלקיחה והוביל שליט נוסף. רול זכה 
בדומם, חתך ♦, שיחק ♥ ל-A ולא ניחש כאשר T♥ הפסיד 
ל-J. כעת גבריש היה יכול להכשיל את החוזה עם ♣ נמוך, 
כאשר   ♥ עוד  להגנה  ומסר  רול חתך   .♦ שיחק  הוא  אבל 
הוא מגביה את ה-7 בדומם. ♣ נחתך ביד, ♦ נחתך בדומם 

וכעת הדומם היה גבוה. 

נציין כי פרט לניצחונות במפגשים שהוזכרו לעיל, נבחרת 
מונקו,  כמו  נוספות  חזקות  קבוצות  על  גם  גברה  ישראל 
למעלה  זה  לראשונה  זכתה,  בתחרות  ואנגליה.  בולגריה 
מ-30 שנה, נבחרת צרפת לפני שוודיה והולנד שזכו בכסף 
ובארד. אל שלוש אלה יצטרפו ב-Bermuda bowl מונקו, 
גרמניה, איטליה וכנראה גם בולגריה. המשימה הבאה של 
בברידג'"  העולם  "משחקי  היא  הפתוחה  ישראל  נבחרת 
זו  בתחרות  בספטמבר.  הראשונה  במחצית  בוורוצלאב 
לפי החלטת  ישראל בהרכב הבא שנקבע  נבחרת  תופיע 
ועדת הסגל: בראל-זק, הרבסט-הרבסט, פדון-א. בירמן.

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח (+דמי משלוח)

03-6417470 
לתרגול (ועוד) היכנסו לאתר והירשמו - בחינם

www.60secbridge.co.il

לומדים ברידג'?
"הולכים לאיבוד" בהכרזות?

מחפשים לעשות סדר?

עכשיו יש פתרון!

ברידג' ב- 60 שניות
 מפת דרכים למשחק

 מיועד לתמצות וארגון מכלול החוקים, הכללים והטקטיקות

 ספרון כיס שהוא קומפקטי, נוח וידידותי למשתמש

אלדד גינוסר
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חידת החודש
אורן לידור
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כנגד 6NT הוביל מערב ב-Q♦. עליך לבצע את החוזה כנגד כל 
הגנה. בהצלחה!!! 
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 .♣Q-והמשך ב ♠K-קח ב .♠Q-כנגד 7♦ הוביל מערב ב
מזרח חייב לשרת בנמוך וה-Q♣ זוכה בלקיחה. המשך 
וחתוך   ♣J-ה את  שחק   !♣A-ה את  עליו  והשלך   ♠A-ב
יזכה   ♣J-ה יכסה,  לא  )אם מזרח  ה-K♣ של מזרח  את 
בלקיחה ואתה תמשיך ב-10♣(. שחק את ה-AK♦ ושים 
עליהם את ה-98♦ מהדומם. המשך ב-3♦ לעבר ה-7♦, 
משוך את ה-109♣ )השלך 2 הארטים מידך( ושחק את 

ה-5♦ לעבר ה-6♦ ביד כדי להגיע למצב הבא: 

פתרון חידת אוגוסט

אורן לידור
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לפי חוקי הברידג' זכאי שחקן להבין את הקריאות שבוצעו 
על ידי הצד )שותפות( של היריבים, באותו האופן מוקנית 

זכות זו גם ליריבים.

לקרא  תורו  מגיע  כאשר  שאלות  לשאול  זכות  יש  לשחקן 
 7NT ולפני שהוא קורא )קריאה = כל ההכרזות מ-♣1 ועד
וגם פאס, כפל וכפל כפליים(, כאשר שחקן שואל, שותפו 
אינו יכול לשאול שאלות נוספות ועליו לחכות לתורו, החוק 
שמטרתה  שאלה  לשאול  יאה  לא  "זה  )ציטוט(  כי  קובע 

להועיל לשותף".

אסור  מידע  להעביר  שלא  להזהר  תמיד  צריך  שחקן 
לשותפו על ידי השאלות שהוא שואל, ולכן זה רצוי, אולי 
אפילו הכרחי, כאשר שואלים שאלות לשאול על כל מהלך 
המכרז ולא להתמקד בקריאות בודדות שהתעניינות בהן 

יכולה להעביר מידע אסור לשותף.

ועכשיו לנושא של מאמר זה: מה צריך שחקן ששותפו נתן 
הסבר שגוי לעשות?

ראשית ראוי להזכיר כי כל מה שהשותף מסביר הוא מידע 
אסור, מידע ששחקן אינו רשאי להשתמש בו.

לדוגמה:

מימינך  היריב  בקלאב,  קלפים   6 עם  חלשה  יד  קיבלת 
מבחינתך,   ,3♣ הכרזת  ואתה  ב-♦1  המכרז  את  פתח 
שותפך  בקלאב,   )Pre-emptive( מניעה  הכרזת  עשית 
השולחן  על  אותו  ומניח   ALERT-ה כרטיס  את  מוציא 
מראה  הכרזתך  כי  מסביר  שלשמאלך  המתנגד  ולשאלת 
שותפך  הזה של  )גסטם(, ההסבר  ובספייד  בהארט   5-5
יכריז  שותפך  אם  בו,  להשתמש  יכול  שאינך  מידע  הוא 
עכשיו ♥3 או ♠3 אתה יודע שיכול להיות שיש לו רק 2 או 
שלושה קלפים בסדרה זו, אבל זהו מידע אסור, מבחינתך 
הראית 6 קלאבים ולכן עליך להניח שאין לשותף התאמה 
בקלאב ויש לו סידרת הארט או ספייד ארוכה, זה נכון גם 
אם עכשיו אתה נזכר שבדרך לתחרות קבעתם להשתמש 

בהסכם גסטם, נזכרת מאוחר מדי ומנהל התחרות נדרש 
להניח כי נזכרת עקב הסברו של שותפך.

המשתמשים  שחקנים  תקנון,  לפי  כי  לציין  גם  כדאי 
בהסכמים המראים שתי חמישיות, כמו גסטם או מייקלס 
חייבים להיות עם כרטיס שיטות המפרט את כל ההכרזות 

של השיטה, לא מספיק לכתוב רק את שם ההסכם.

דוגמה נוספת:

במהלך ההכרזה הכריז שותפך 4NT בשיטתכם זו שאלה 
לך  יש  אסים  כמה  שאלה  שזו   "RKCB" בשיטת  לאסים 
ואם  חמישי(,  לאס  נחשב  שליט  )המלך  חמישה  מתוך 
התשובה היא 2 אסים, ניתן לציין גם המצאות של המלכה 
השותף  מסביר  יריב  ולשאלת  שענית  מה  ענית  בשליט, 
שיש לך אס אחד, עכשיו אתה מבחין שטעית בתשובתך, 
כי יש לך 2 אסים וגם המלכה בשליט, אם שותפך הכריז 
עכשיו 5 בסדרתכם המוסכמת, לא תוכל להוסיף, כי המידע 
שהשותף לא הבין אותך, או כי טעית בתשובתך הוא מידע 

לא מוסמך, מידע שאסור לך להשתמש בו.

פינת החוק.

תיקון הסברי השותף לקריאות של שחקן

אילן שזיפי
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או  בהסבר  היתה  הטעות  אם  התחרות  מנהל  ידע  ואיך 
בהכרזה?

משום שאם ההסבר נכון והטעות היא בהכרזה, לא מגיע 
נגרם, לעומת זאת  נזק  למתנגדים פיצוי, לא חשוב איזה 
אם הטעות היא בהסבר מגיע ליריבים תיקון אם ההסבר 

השגוי גרם לנזק.

מנהל  חייב  ברורות  הוכחות  בהעדר  כי  קובע   75 חוק 
התחרות להניח שהטעות היא בהסבר, מה נחשב כהוכחות 
השיטה  מה  ברור  באופן  המציין  שיטות  כרטיס  ברורות? 

אותה אתם משחקים ובאילו הסכמים אתם משתמשים.

ועכשיו לתיקון ההסבר השגוי שנתן שותפך.

המבצע  לצד  המכרז  בסיום  הפכה  שלך  השותפות  אם 
ואתה תהפוך לכרוז או לדומם, עליך לעצור מלהוביל את 
ולהסביר  התחרות  למנהל  לקרא  להוביל,  שצריך  היריב 
ששותפך שגה בהסברו. מה יכול מנהל התחרות לעשות? 
קודם כל הוא צריך להציע לשחקן היריב שקרא את הפאס 
האחרון )אך לא לשותפו( לשנות את הפאס שלו למה שהוא 
אחר שיבחר, אם יריב בחר לעשות כך, ההסבר המתוקן 
לפיו  )החוק  לשותפך  אסור  מידע  הוא  ליריבים  שסיפקת 

ניתן לפתוח את המכרז הוא חוק 21(.

אם היריב שקרא פאס אחרון בוחר שלא לשנות את קריאתו, 
יכולים לשנות  עדיין קיימת אפשרות שהוא או שותפו היו 
ההסבר  את  מקבלים  היו  לו  הקודמות  קריאותיהם  את 
הנכון, אך את זה לא ניתן כבר לעשות לפי החוק ולכן, יכול 
המשחק  בסיום  מתוקנת  תוצאה  להעניק  התחרות  מנהל 

לפי חוק 40 ב. 4. הקובע כי "צד שניזוק משום שיריביו לא 
גילו משמעות של קריאה או משחק, בהתאם לחוקים אלה, 

זכאי לתיקון באמצעות הענקת תוצאה מתוקנת".

קביעת התוצאה המתוקנת נעשית לפי חוק 12 שאומר בין 
היתר: 

"עבור צד חף, התוצאה שנקבעת במקום התוצאה שהושגה 
בפועל היא התוצאה הטובה ביותר שהייתה ככל הנראה 

מתקבלת אילולא החריגה.

 עבור צד מפר התוצאה הנקבעת היא התוצאה הסבירה 
הגרועה ביותר.

התוצאות המוענקות לשני הצדדים אינן חייבות להתאזן."

ומה אם הפכת למגן ?

עליך  שגוי,  הסבר  נתן  ששותפך  אחרי  למגן  הפכת  אם 
התחרות  למנהל  לקרא  אז  ורק  המשחק  לסיום  להמתין 
ולספק הסבר מתוקן, וכמו קודם, אם ההסבר השגוי גרם 
לנזק יצטרך מנהל התחרות לפעול לפי חוק 40.ב.4 וחוק 

12 שצוטטו בפסקה הקודמת.

שחקנים רבים שהפכו למגנים לאחר ששותפם נתן הסבר 
שגוי אינם יודעים מה לעשות, לכן הם קמים, עוזבים את 
השולחן וניגשים אל מנהל התחרות להתייעצות. טועה מי 
משולחן  הרחק  נעשית  הזו  אם ההתייעצות  שגם  שסבור 
המשחק אין מידע אסור לשותף – השותף וגם המתנגדים 

מבינים גם מבינים.

 
'   

 

 
   

   
  '

 
 

 

ארגז הכלים של ההגנה בברידג'
קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
חדש!
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 הסלם הגדול - 
משחק של לקיחות

שלמה אלישר

תחרות  ירושלים  מועדון  יקיים  בספטמבר  ה-9  בתאריך 
ארצית לזכרו של עמי דינאי, מבכירי השחקנים הירושלמים 

כ-25  שנים חלפו מיום פטירתו של חברנו עמי דינאי.

בחור עניו ושקט שהחיוך תמיד היה נסוך על פניו. שחקן 
ברידג' בחסד עם חשיבה אנאליטית וסדורה ולמרות זאת 

עם מחשבה יצירתית מאוד.

בתור שותפו וחברו הקרוב במשך שנים רבות עמי דינאי 
היה עמי דינאי היה הפרטנר האולטימטיבי שלי בברידג'. 
הייתה בנינו ידידות עמוקה מעבר לשותפות בברידג', הוא 
נשים  שבהן  ובתכונות  בכריזמה  ניחן  עמי  לי.  היה  כאח 
וגברים מתאהבים. גבוה, יפה תואר, רגיש ואמפאטי. הוא 
היה ספורטאי בעל אינטיליגנציה בלתי רגילה. פרט להיותו 
דרגת  בעל  שחמטאי  גם  היה  הוא  מעולה.  ברידג'  שחקן 

'מועמד לאמן בכיר'.

עמי הירבה לקרוא ספרים והיה בקיא בכל ספרות הברידג', 
עמי היה איש משפחה למופת רעייתו ניצה ושלושת ילדיו, 
אוריה, צליל ושיר שתי הבנות הקטנות היו צעירות מכדי 
להכירו, אך דמותו ליוותה אותן לאורך כל השנים. עמי היה 

בן 42 במותו. אהבתיו, זכרו מלווה אותי בכל עת.

להלן יד הלקוחה ממשחק במלון סיני. אני ישבתי בדרום 
ופתחתי הכרזת הקרבה ♣3  מערב הכפיל עמי בצפון הכריז 

Pass מכאן החלו היריבים בסדרת הכרזות שבסופם נחתו 
בחוזה ♥6.

עמי בצפון שהיה עד כה דומם התעורר לפתע וקרא ♣7 
מוכפל   7♣ מדהים:  היה  הסיום  מיד.  הוכפל  כמובן  אשר 

בוצע.

שהסלם  לשמוע  נדהם  שולחננו  ליד  שעבר  לב  שמואל 
הגדול בהגנה בוצע.

להלן הידיים:
צפון

♠
♥
♦
♣

AQxxxx
------
xxx
Kxxx

♠
♥
♦
♣

xxx
xxx
------
AQxxxxx
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ספורטיאדה למקומות 
עבודה

סימולטנית ארצית
בוקר

סימולטנית ארצית

פסטיבל הים האדום 

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר – נובמבר 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

הנחיות וועדת החוקה
הודעה לציבור השחקנים ולמנהלי התחרויות 

בעת ביצוע הכרזה – יש להניח את כרטיס ההכרזה עם כל הכרטיסים . 1
שמתחתיו )לא לשים כרטיס בודד(.

במהלך משחק עם מסכים – הכרוז המיועד יהיה אחראי לניהול הלוח והמגש . 2
)לפני ההובלה(.

ועדת חוקהועדת חוקה

צריך עיצוב גרפי / מיתוג ?
נשמח לעזור לך :)

ל"רותם פרסום והפקות" נסיון של שנים רבות בפרסום, עיצוב, מיתוג והפקות, סטנדרטיים ומורכבים, עבור לקוחות מתחומים רבים.
תרגיש בידע המקצועי שלנו ובשירות המסור, מפגישת ההכרות ועד קבלת המוצר ובזמן !  

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :לפרטים והצעת מחיר
קטלוגים חוברות,  מגזינים,  הוצאת   | דפוס  בקרת   | דפוס  הפקות   | פרסום  שטחי   | מיתוג   | ודיגיטל  לפרינט  גרפי  עיצוב 
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מחוזי*
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אליפות ישראל לזוגות סניורים
שלבי גמר

ליגות ב' צפון וליגות א'+ב' רעננה
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ליגות לקבוצות28 – 29 
(לפי תכנית)

4 - 1
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 19 - 13

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

סימולטנית ארצית
בוקר

סימולטנית ארצית

פסטיבל הים האדום 

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר – נובמבר 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

הנחיות וועדת החוקההנחיות וועדת החוקה
הודעות לציבור השחקנים ולמנהלי התחרויות הודעות לציבור השחקנים ולמנהלי התחרויות 

בעת ביצוע הכרזה – יש להניח את כרטיס ההכרזה עם כל הכרטיסים שמתחתיו (לא לשים . 1
כרטיס בודד).

במהלך משחק עם מסכים – הכרוז המיועד יהיה אחראי לניהול הלוח והמגש (לפני ההובלה).. 2

תחרויות המנוהלות ע"י אנשים שלא הוסמכו לא תוכרנה! במצב חירום בלבד, ניתן לבקש . 3
אישור מיוחד וחד פעמי מרמ"ד תחרויות. מועדונים המשתמשים דרך קבע במנהלי תחרויות 

בלתי מוסמכים, נדרשים להפסיק את פעילותם ולהורות להם להתכונן למבחני הסמכה. 

ועדת החוקה החליטה לבטל את דרגת "מנהל תחרות במועדון". מכל המחזיקים בתואר זה . 4
נדרש לעבור מבחני הסמכה עד לתאריך 1 באוגוסט 2017.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה



הודעות מועדונים

מועדון ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש דינאי עמי

2 מושבים של 18 ידיים  

יום שישי 9 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במגדלי הים התיכון תלפיות
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מחיר למשתתף 75 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – ברי אבנר
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עפרה קידר – 050-5562459
ניימן עירית – 050-6202682

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 10 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' ככר המדינה
רח' ויצמן 53, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון- 03-6969830

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 16 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב וקס – 054-6344830

גל וקס – 052-5688781

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד 
להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1, 30 ידיים  

יום שישי 30 בספטמבר 2016, שעה - 10:00

במועדון מרכז הברידג' ירושלים,
שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – מגי זייטמן
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות 

הראשונים | מספר המקומות מוגבל—ההרשמה 
מראש חובה

בריאן זייטמן – 054-4715950
מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 7 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 70 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
דורון ידלין – 052-3933453

מועדון חולון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש אריה תדמור ז"ל

2 מושבים, 18 ידיים 

יום שבת 1 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' קנטרי חולון
רח' הלוחמים 30 )ליד משרד הרישוי(

מחיר למשתתף 70 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טושר רועי - 050-9033355

מועדון השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים, 18 ידיים 

יום שישי 14 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' השרון
רח' ששת הימים 42 קומה ב' כפר סבא

מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון - 077-5253001

רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים, 18 ידיים 

יום שבת 15 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' נס ציונה
רח' השייטת 13 נס ציונה

מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב מיוחס – 054-6892939 

מועדון הדר כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ ז"ל

מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 21 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
גדעון וגנר – 052-3567663

יהודה צראף – 054-4967383

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 22 באוקטובר 2016 | שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים, רחוב דיסנצ'יק 7 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ | פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה: מועדון – 03-6417470

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית- גביע ראש השנה

מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 8 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג'' רמת השרון
רחוב סוקולוב 52 רמת השרון

מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-5403244

יעקב מינץ – 052-2783263

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

מועדון ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש דינאי עמי

2 מושבים של 18 ידיים  

יום שישי 9 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במגדלי הים התיכון תלפיות
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מחיר למשתתף 75 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – ברי אבנר
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עפרה קידר – 050-5562459
ניימן עירית – 050-6202682

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 10 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' ככר המדינה
רח' ויצמן 53, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון- 03-6969830

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 16 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב וקס – 054-6344830

גל וקס – 052-5688781

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד 
להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1, 30 ידיים  

יום שישי 30 בספטמבר 2016, שעה - 10:00

במועדון מרכז הברידג' ירושלים,
שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – מגי זייטמן
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות 

הראשונים | מספר המקומות מוגבל—ההרשמה 
מראש חובה

בריאן זייטמן – 054-4715950
מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 7 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 70 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
דורון ידלין – 052-3933453

מועדון חולון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש אריה תדמור ז"ל

2 מושבים, 18 ידיים 

יום שבת 1 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' קנטרי חולון
רח' הלוחמים 30 )ליד משרד הרישוי(

מחיר למשתתף 70 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טושר רועי - 050-9033355

מועדון השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים, 18 ידיים 

יום שישי 14 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' השרון
רח' ששת הימים 42 קומה ב' כפר סבא

מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון - 077-5253001

רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים, 18 ידיים 

יום שבת 15 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' נס ציונה
רח' השייטת 13 נס ציונה

מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב מיוחס – 054-6892939 

מועדון הדר כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ ז"ל

מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 21 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
גדעון וגנר – 052-3567663

יהודה צראף – 054-4967383

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 22 באוקטובר 2016 | שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים, רחוב דיסנצ'יק 7 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ | פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה: מועדון – 03-6417470

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית- גביע ראש השנה

מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 8 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג'' רמת השרון
רחוב סוקולוב 52 רמת השרון

מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-5403244

יעקב מינץ – 052-2783263

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

תחרות: גביע המדינה 2016

 2016 מדינהגביע ה
 שמינית גמר                                                                              

 רבע גמר                                   
     
 

 חצי גמר                                                          
 

 
 
 

 
 גמר                               

 

 מרק מיכה 1

 כטר קריןש 16
 

 מרק מיכה 1
 

 מרק מיכה

 סגל מתן 8 

 טרגן אברהם 9
 סגל מתן 8
 

 בר גילי 5

 זק יניב 2
 

 טמס חיים 12

 זק יניב 2

 קופמן שרה 15

 זק יניב

 גלעדי ירון

מינץ  10
 יעקב

 

 גלעדי ירון 4

סגלוביץ  13 
 דוד

 גלעדי ירון 4
 

 בר גילי 5
 

 זייטק אביב 7

 מינץ יעקב 10

 עמר אבי 3

 טל ג'ו 14
 טל ג'ו 14

 

 הרפז דורון 6 
 

 מנחם אבינועם 11

 הרפז דורון 6
 

 מרק מיכה
 

 זק יניב
 

 הרפז דורון

 זק יניב
 

מצטברשמותדרוג
זק יניב - אורן אפרת - בראל מיכאל 1

לוין אמיר - ברקת אילן - לנגי אסף
92

מרק מיכה - לובינסקי יובל - ידלין ישראל  2
ידלין דורון

72

הרפז דורון - רשתי שאול - קונפינו יוסי  3
לונשטיין דני

78

גלעדי ירון - רייטר אדם - עציון אמיר4
זמיר עמי - אלספל חנן

55

דרגות
מקבלי דרגות ביום 10 באוגוסט 2016

אמן בכיר זהב 
 פרוש יעקב , מרכז הברידג' ים 

 אמן בכיר כסף 
 בילגוראי שרה, לב הצפון 

 נוימן יוכבד, ויצו פתח תקוה 

 אמן בכיר ארד 
 קידר שושנה, ספורט + חולון 

 אדלשטיין פרידה, חיפה/כרמל 
 גונן שרה, קריות/חיפה 

 גנוט ישראל, הדר כפר סבא 
 קורן ניסים, אשקלון 

 אמן בכיר 
 קניגסברג דרורה, רמת גן 
 יריב רות, הדר כפר סבא 

 ריטר אהרן, מרכז ספורט ראשל"צ 
 אקוני ארלט, אשקלון 

 אשל רן, וקס - רחובות 
 זייטק אביב, נס ציונה 

 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

 אמן זהב 
 כהן רבקה, "הרץ" חיפה 

 אורלב ציפי, וקס - רחובות 

 אמן כסף 
 דותן נעמי, חיפה/כרמל 

 רומנו שפרה, קריות/חיפה 
 אשר יעל, מרכז הברידג' ים 

 אשר נחמיה, מרכז הברידג' ים 
 ויינר שפרה, וקס - רחובות 

 אמן ארד 
 אורן בעז, עמק יזרעאל 
 עקיבא אביבה, רמת גן 

 בן שמחון אמליה, אביבים 
 פולק רותי, מושבות-שמריהו 

 מימון מרים, נתניה 
 סבאג דניאל, זכרון יעקב 

 קילשטיין לרה, ראשון לציון 
 אליוביץ עליזה, מועדון לידור 

 אמן 
 ינובסקי טובה, גבעתיים 

 נוי לאודין, לב הצפון 
 זולקוב גנריאטה, חיפה/כרמל 

 לנקביץ' זופיה, חיפה/כרמל 
 קולדן יהודית, אביבים 

 כץ עמית, מושבות-שמריהו 
 אלה סו, בית בלגיה י"ם 

 אלה רמי, בית בלגיה י"ם 
 צפניה רינה, חדרה 

 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 
 אמיר לאה, סביון-קרית אונו 

 גן-אל נעמי, רחובות 

 שלום דניאל, אשדוד 
 שטיינברג רותי, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 אהרוני אבי, חיפה/כרמל 

 גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
 בוימל דבורה, קריות/חיפה 

 ארז נעמי, "הרץ" חיפה 
 נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

 נדל מרגלית, השרון 
 בומש חוי, רמת גן 

 פישר מרים, רמת גן 
 ברייטמן קלוד, אביבים 

 קוטלצקי טובה, אביבים 
 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 פיזנטי ליאורה, מושבות-שמריהו 
 אדלר דינר פרידה, מרום נווה 

 לויט אסתר, מרום נווה 
 קסירר תמר, ירושלים 

 כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
 קרמנשהי אריה, מרכז הברידג' ים 

 בן דיין מריאן, קיסריה 
 ליבל סמדר, קיסריה 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 
 אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 

 כפיר דובי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 אליעזר אברהם, ערד 

 סיבוני עמוס, ערד 
 שלום לאה, ערד 

 סגן אמן כסף 
 רשינסקי רפאל, גבעתיים 

 טייג יוסי, חיפה/כרמל 
 אורון הרצל, קריות/חיפה 

 אורן איתן, רקפת קרית טבעון 
 זנד אליעזר, השרון 
 לרנר ורדה, השרון 

 קרפ דוד, כפר סבא 
 אביטבול מרדכי, רמת גן 

 ברק רות, רמת גן 
 גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

 עזוז גילדה, אביבים 
 ברנהולץ כרמלה, מושבות-שמריהו 

 רודניק שמואל שחר, מושבות-
שמריהו 

 טלמור חוה, מרום נווה 
 סולקוביץ אלכס, מרום נווה 

 אגם יעקב, ירושלים 
 שפיגלמן אהובה, מרכז הברידג' ים 

 איטח מאיר, חדרה 
 גרינמן אריה, סביון-קרית אונו 

 לבון מרים, סביון-קרית אונו 
 לוי משה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 
 ולדמן צילה, נס ציונה 
 שטרן אריה, נס ציונה 

 נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 

 סגן אמן ארד 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 פוגלמן יעל, רמת השרון 
 ד"ר זומר אילן, כיכר המדינה ת"א

זילברשטיין יהודית, נהריה 
 אליאס אליהו, אביבים 

 גלט אהרון, אביבים 
 בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 

 סגל אילנה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 ריטר דורית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 קריספין סוזן, ערד 
 ארד בני, נס ציונה 

 צור עדנה, נס ציונה 

 סגן אמן 
 בן דוד חיה, רמת השרון 

 שכנאי זהבה, רמת השרון 
 ג'ונס אדם, כיכר המדינה ת"א 

 קרוליצקי אלכס, נהריה 
 איוב ראווי, עמק יזרעאל 

 שדות עמק, עמק יזרעאל 
 חלוזין נורית, אביבים 

 שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
 איתן מיכאל, מרום נווה 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 חזיזה איליין, חדרה 

 מוספיר אלברט, ערד 
 גולן שלומית, רעננה ההגנה 

 עפר מיכאל, רחובות 
 מיוחס עליזה, נס ציונה 
 רגב טל, מועדון מודיעין 

 שחקן מתקדם 
 יעקב אריה, קריות/חיפה 
 בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

 לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 
 לבנהר הגר, עמק יזרעאל 
 פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
 הלפרן רונית, "הרץ" חיפה 

 גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 
 הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון 

 גרנט מירי, ברידג' פוינט פולג 
 גולדמן שי, אביבים 
 פורת ירון, אביבים 
 קינן עודד, אביבים 

 שליט נטע, אביבים 
 חקון מוריס, בית בלגיה י"ם 

 הלוי עופר, חדרה 
 רבינר עמי, חדרה 

 מן זלדה, ויצו פתח תקוה 
 ורדי חיה, רעננה ההגנה 
 קידר אלי, רעננה ההגנה 

 שפירא דוד, רעננה ההגנה 
 אילוז אדמונד, באר שבע 

 גיגי שלמה, באר שבע 
 ארבל עמוס, וקס - רחובות
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 מרק מיכה 1

 כטר קריןש 16
 

 מרק מיכה 1
 

 מרק מיכה

 סגל מתן 8 

 טרגן אברהם 9
 סגל מתן 8
 

 בר גילי 5

 זק יניב 2
 

 טמס חיים 12

 זק יניב 2

 קופמן שרה 15

 זק יניב

 גלעדי ירון

מינץ  10
 יעקב

 

 גלעדי ירון 4

סגלוביץ  13 
 דוד

 גלעדי ירון 4
 

 בר גילי 5
 

 זייטק אביב 7

 מינץ יעקב 10

 עמר אבי 3

 טל ג'ו 14
 טל ג'ו 14

 

 הרפז דורון 6 
 

 מנחם אבינועם 11

 הרפז דורון 6
 

 מרק מיכה
 

 זק יניב
 

 הרפז דורון

 זק יניב
 

מצטברשמותדרוג
זק יניב - אורן אפרת - בראל מיכאל 1

לוין אמיר - ברקת אילן - לנגי אסף
92

מרק מיכה - לובינסקי יובל - ידלין ישראל  2
ידלין דורון

72

הרפז דורון - רשתי שאול - קונפינו יוסי  3
לונשטיין דני

78

גלעדי ירון - רייטר אדם - עציון אמיר4
זמיר עמי - אלספל חנן

55

דרגות
מקבלי דרגות ביום 10 באוגוסט 2016

אמן בכיר זהב 
 פרוש יעקב , מרכז הברידג' ים 

 אמן בכיר כסף 
 בילגוראי שרה, לב הצפון 

 נוימן יוכבד, ויצו פתח תקוה 

 אמן בכיר ארד 
 קידר שושנה, ספורט + חולון 

 אדלשטיין פרידה, חיפה/כרמל 
 גונן שרה, קריות/חיפה 

 גנוט ישראל, הדר כפר סבא 
 קורן ניסים, אשקלון 

 אמן בכיר 
 קניגסברג דרורה, רמת גן 
 יריב רות, הדר כפר סבא 

 ריטר אהרן, מרכז ספורט ראשל"צ 
 אקוני ארלט, אשקלון 

 אשל רן, וקס - רחובות 
 זייטק אביב, נס ציונה 

 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

 אמן זהב 
 כהן רבקה, "הרץ" חיפה 

 אורלב ציפי, וקס - רחובות 

 אמן כסף 
 דותן נעמי, חיפה/כרמל 

 רומנו שפרה, קריות/חיפה 
 אשר יעל, מרכז הברידג' ים 

 אשר נחמיה, מרכז הברידג' ים 
 ויינר שפרה, וקס - רחובות 

 אמן ארד 
 אורן בעז, עמק יזרעאל 
 עקיבא אביבה, רמת גן 

 בן שמחון אמליה, אביבים 
 פולק רותי, מושבות-שמריהו 

 מימון מרים, נתניה 
 סבאג דניאל, זכרון יעקב 

 קילשטיין לרה, ראשון לציון 
 אליוביץ עליזה, מועדון לידור 

 אמן 
 ינובסקי טובה, גבעתיים 

 נוי לאודין, לב הצפון 
 זולקוב גנריאטה, חיפה/כרמל 

 לנקביץ' זופיה, חיפה/כרמל 
 קולדן יהודית, אביבים 

 כץ עמית, מושבות-שמריהו 
 אלה סו, בית בלגיה י"ם 

 אלה רמי, בית בלגיה י"ם 
 צפניה רינה, חדרה 

 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 
 אמיר לאה, סביון-קרית אונו 

 גן-אל נעמי, רחובות 

 שלום דניאל, אשדוד 
 שטיינברג רותי, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 אהרוני אבי, חיפה/כרמל 

 גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
 בוימל דבורה, קריות/חיפה 

 ארז נעמי, "הרץ" חיפה 
 נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

 נדל מרגלית, השרון 
 בומש חוי, רמת גן 

 פישר מרים, רמת גן 
 ברייטמן קלוד, אביבים 

 קוטלצקי טובה, אביבים 
 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 פיזנטי ליאורה, מושבות-שמריהו 
 אדלר דינר פרידה, מרום נווה 

 לויט אסתר, מרום נווה 
 קסירר תמר, ירושלים 

 כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
 קרמנשהי אריה, מרכז הברידג' ים 

 בן דיין מריאן, קיסריה 
 ליבל סמדר, קיסריה 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 
 אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 

 כפיר דובי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 אליעזר אברהם, ערד 

 סיבוני עמוס, ערד 
 שלום לאה, ערד 

 סגן אמן כסף 
 רשינסקי רפאל, גבעתיים 

 טייג יוסי, חיפה/כרמל 
 אורון הרצל, קריות/חיפה 

 אורן איתן, רקפת קרית טבעון 
 זנד אליעזר, השרון 
 לרנר ורדה, השרון 

 קרפ דוד, כפר סבא 
 אביטבול מרדכי, רמת גן 

 ברק רות, רמת גן 
 גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

 עזוז גילדה, אביבים 
 ברנהולץ כרמלה, מושבות-שמריהו 

 רודניק שמואל שחר, מושבות-
שמריהו 

 טלמור חוה, מרום נווה 
 סולקוביץ אלכס, מרום נווה 

 אגם יעקב, ירושלים 
 שפיגלמן אהובה, מרכז הברידג' ים 

 איטח מאיר, חדרה 
 גרינמן אריה, סביון-קרית אונו 

 לבון מרים, סביון-קרית אונו 
 לוי משה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 
 ולדמן צילה, נס ציונה 
 שטרן אריה, נס ציונה 

 נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 

 סגן אמן ארד 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 פוגלמן יעל, רמת השרון 
 ד"ר זומר אילן, כיכר המדינה ת"א

זילברשטיין יהודית, נהריה 
 אליאס אליהו, אביבים 

 גלט אהרון, אביבים 
 בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 

 סגל אילנה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 ריטר דורית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 קריספין סוזן, ערד 
 ארד בני, נס ציונה 

 צור עדנה, נס ציונה 

 סגן אמן 
 בן דוד חיה, רמת השרון 

 שכנאי זהבה, רמת השרון 
 ג'ונס אדם, כיכר המדינה ת"א 

 קרוליצקי אלכס, נהריה 
 איוב ראווי, עמק יזרעאל 

 שדות עמק, עמק יזרעאל 
 חלוזין נורית, אביבים 

 שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
 איתן מיכאל, מרום נווה 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 חזיזה איליין, חדרה 

 מוספיר אלברט, ערד 
 גולן שלומית, רעננה ההגנה 

 עפר מיכאל, רחובות 
 מיוחס עליזה, נס ציונה 
 רגב טל, מועדון מודיעין 

 שחקן מתקדם 
 יעקב אריה, קריות/חיפה 
 בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

 לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 
 לבנהר הגר, עמק יזרעאל 
 פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
 הלפרן רונית, "הרץ" חיפה 

 גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 
 הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון 

 גרנט מירי, ברידג' פוינט פולג 
 גולדמן שי, אביבים 
 פורת ירון, אביבים 
 קינן עודד, אביבים 

 שליט נטע, אביבים 
 חקון מוריס, בית בלגיה י"ם 

 הלוי עופר, חדרה 
 רבינר עמי, חדרה 

 מן זלדה, ויצו פתח תקוה 
 ורדי חיה, רעננה ההגנה 
 קידר אלי, רעננה ההגנה 

 שפירא דוד, רעננה ההגנה 
 אילוז אדמונד, באר שבע 

 גיגי שלמה, באר שבע 
 ארבל עמוס, וקס - רחובות
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2 16 ,  20-10

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:00.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות

(MIXED) זוגות מעורבים
I 10.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 11.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 12.11 שבת 10:30 סיבוב

II 12.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
13.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 14.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 15.11 יום ג' 16:00 סיבוב

( זוגות פתוח (3  
I 16.11 יום ד' 20:30 סיבוב

II 17.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 18.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 19.11 שבת 10:00 סיבוב

II 19.11 שבת 15:15 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
 | birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 03-5465582:טל':03-6058355 | פקס
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Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T764
K9
A83
AQ43

 

♠
♥
♦
♣

J
J3
972
KJT8752

♠
♥
♦
♣

Q52
AQT87
KQJ5
6

 ♠
♥
♦
♣

AK983
6542
T64
9

 

West North East South
Lubinsky Bareket Mark Lengy

1♥ 1♠

Pass 2♥ Dbl 2♠

3♣ 3♠ All Pass

South's light overcall )7 HCP( is quite normal 
at this level with a good suit and favorable 
vulnerability. West started with a Pass, then 
showed his clubs. North cue-bid opener's suit, 
inviting a game in spades, but eventually settled 
for a part-score.

The defense started well with the ♥J. East took 
North's king with his ace and switched to the 
♦K. Declarer took dummy's ♦A and played ♠A. 
After the fall of West ♠J he took the correct view 
according to the Principle of Restricted Choice, 
finessing against East's ♠Q to make the contract.

West North East South
Barel D. Yadlin Zack I. Yadlin

1♥ 1♠

3♣ 3NT All Pass

At the other table Barel's system allowed him 
to bid 3♣ directly as a preempt, putting North 
under some pressure. Doron Yadlin could invite 
a spade game by bidding 3♥, but after upgrading 
his well-placed ♣AQ he thought he could do 
better by bidding 3NT, thereby guarding his ♥K. It 

was possible to infer from the bidding that West 
was unlikely to ever gain the lead.

Indeed, this was the case. Yaniv Zack led the ♦K. 
Doron held up his ace for one round only. He 
continued by finessing clubs and taking the right 
view in spades. The rest was not difficult: after 
cashing eight tricks declarer endplayed East 
in diamonds, forcing him to lead away from his 
♥AQ at trick 12.

The following deal, played midway through the 
match, was crucial:

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T8
K43
JT95
AQT7

 

♠
♥
♦
♣

K9743
JT9
82
632

♠
♥
♦
♣

Q62
A82
Q7643
K8

 ♠
♥
♦
♣

AJ5
Q765
AK
J954

 

West North East South
Lubinsky Bareket Mark Lengy

Pass Pass 1♦ Dbl

1♠ 1NT Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

Yuval Lubinsky decided to respond lightly to his 
partner's opening after South's takeout double, 
prompting a small spade lead against 3NT )An 
unusual lead of the ♠Q was much better, but it 
required a lot of foresight(.

West won his ♠K at trick one, but there was no 
point in continuing the suit, so the net effect of 
the lead was to develop an early spade trick for 
declarer. Eventually Ilan Bareket was able to 
collect nine tricks.    (to be continued)
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The final of the Israel Team Cup took place 
on July 30, 2016. The two top seeded teams, 
captained by Yaniv Zack and Micha Mark, had 
qualified by eliminated all their rivals in this 
knock-out event. They played three sessions of 
14 boards each to determine the cup winner. 

Yaniv Zack's team, which included five 
members of the Israel Open Team to Budapest 
2016, started as favorites, but midway through 
the match Micha Mark's team was in the lead.

In the following deal South had to ask himself a 
tough question: To open or not to open?

Board 3, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

QJ3
A8
AKQ72
KT8

 

♠
♥
♦
♣

8542
KJ4
4
QJ976

♠
♥
♦
♣

KT9
732
T853
543

 ♠
♥
♦
♣

A76
QT965
J96
A2

 

West North East South
Lubinsky Bareket Mark Lengy

1♥

Pass 2♦ Pass 2NT

Pass 6NT All Pass

Assaf Lengy saw some positive features in his 
11-HCP hand such as good spots in hearts 
and two aces. In addition, the vulnerability was 
favorable. After his 1♥ opening, the bidding 
was short. Ilan Bareket upgraded his hand to 
20 HCP due to his strong diamond suit and 
immediately raised his partner's 2NT rebid to 
the six-level.

West led the ♠8. The contract was makeable 
by running the ♥Q through West, but this was 
an anti-percentage play. Instead, Assaf cashed 
five diamond tricks before laying down the ♥A 
– down one.

West North East South
Barel D. Yadlin Zack I. Yadlin

Pass

Pass 2NT Pass 3♦

Pass 3♥ Pass 4NT

Pass Pass Pass

Israel Yadlin followed the point-count 
requirements strictly. He Passed as dealer and 
his partner also upgraded his hand to 20 points, 
opening 2NT. South was able to show his exact 
values by using a transfer to hearts followed 
by a quantitative 4NT )showing a balanced 
hand(. North declined the slam invitation with a 
minimum. Thus South's initial Pass was worth 
11 IMP for his team.

In the following deal, which was played shortly 
afterwards, Doron Yadlin had a "moment of 
inspiration" during the bidding.

Israel Team 
Cup Final (Part 1)

Ram Soffer
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  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

•  תחרויות מידי יום לכל הרמות.
•  הרצאות של בכירי המורים.

•  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.
•  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

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

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

•  ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.
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redsea bridge festival : 

אירוע השנה
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