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דבר ועד העמותה ספטמבר 2018

 מאחל לכולכם
 ברכת שנה טובה
גלעד אופיר, יו"ר

"ההצלחה היא לא המפתח לאושר, אושר הוא המפתח להצלחה
 אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה גם תהיה מוצלח" )אלברט שוויצר(

שלום חברים,
ההישגים הגדולים של הברידג' הישראלי, הן בצעירים והן בבוגרים, נובעים הרבה מיכולת מצוינת אך גם מהאהבה הגדולה 
גדול שלוש  וייצגו אותנו בכבוד  צעירות בסין  לנבחרות  של השחקנים למשחק. בחודש שעבר התקיימה אליפות העולם 

נבחרות אוהבות ואהובות.

על פי התחזיות והציפיות )הגבוהות יש לומר( הושגה מדלית כסף בינלאומית נוספת והפעם

בקטגוריית הגיל עד 21! הגמר בין נבחרת ישראל לנבחרת שוודיה היה צמוד מאוד וזאת לאחר שהנבחרת הישראלית 
גלתה בגרות רבה וחזרה מפיגור של למעלה מ-60 נקודות משחק! בסופו של דבר, התחרות הוכרעה ממש על קו הסיום 

אך עדיין גאווה גדולה למדינה ולנו כחברי ההתאגדות. 

כל הכבוד ל- אביב זייטק, תומר לונשטיין, עילי בנירי, ניר חוטורסקי, גל מתיתיהו וליונתן שליבוביץ, קפטן הנבחרת דני 
לונשטיין ומאמן הנבחרת בר טרנובסקי.

גם שתי הנבחרות האחרות )עד 16 ועד 26( הפגינו יכולת גבוהה כאשר העפילו לשלבי הנוק-אאוט והודחו בשלב המאתגר 
של רבע הגמר. היו גאים ונעשה טוב עוד יותר בפעם הבאה.

)שניה  נציגה   – למנצחת  מיוחד  בונוס  היה  כשהשנה  המדינה  גביע  של  היוקרתית  התחרות  בארץ  התקיימה  במקביל 
אילן ברקת, לנגי אסף,  במספר( בליגת האלופות שתתקיים במהלך הפסטיבל באילת בחודש נובמבר. ברכות לזוכים: 
הרבסט אופיר, הרבסט אילן, אמיר לוין ויוסי רול. במקום השני ולאחר מאבק צמוד זכו אפרת אורן, רון פכטמן, זק יניב, 

זק שחר, ליבסטר בני ובראונשטיין אריאל. 

לסיום אשתף אתכם כי לאחר צעדים רבים שנעשו בנושא הסימולטניות ביצענו שיפור נוסף והתוצאות להן היינו רגילים 
לחכות )לא מזמן( עד יום שלישי, מתפרסמות כבר כשעתיים לאחר מועד התחרות. לאור העניין הרב ומספר המשתתפים 
המרשים נוצר עומס גדול על האתר אך אנו מודעים גם לבעיה הזו ומשקיעים מאמצים ומשאבים בפתרונה. בסוף נגיע 

לשלמות �😊�

אשמח לשמוע מכם רעיונות נוספים בכל תחום – מחשובי, ברידגיסטי וכל דבר שהוא. הרגישו חופשי ליצור עימי קשר.

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'.
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כאשר המתנגד מצד ימין פותח, אנו משתמשים באוברקול 
של 2NT כדי לתאר יד עם שתי הסדרות הנמוכות שלא 

הוכרזו.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

7
2
KQJT43
AJT72

West North East South

1♥ 2NT

למזרח 11 נקודות גבוהות, 6 קלפי ♦ ו-5 קלפי ♣. מזרח 
.2NT מכריז

הכרזה זו מתארת יד עם שתי סדרות המיינור: ♦+♣. זוהי 
נמצאת  והיא   ,Unusual Notrump הנקראת  קונבנציה 

בשימוש נרחב של שחקני הברידג’ בכל הרמות.

לעומת זאת, במצב Balancing, היות שהמשיב לפותח 
יחסית  גבוהה  סבירות  יש  נקודות(,   0-5(  Pass קרא 

שתהיה לנו יד חזקה ומאוזנת.

טבעי.  הוא   Balancing במצב   2NT של  אוברקול 
חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   19-21 מתארת  זו  הכרזה 

מאוזנת ועוצר בסדרת המתנגדים.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AQ7
AQ7
KJ52
A97

West North East South

1♥ Pass Pass
2NT

מאוזנת  חלוקה  לו  יש   .Balancing במצב  נמצא  מערב 
)3-3-4-3(, 20 נקודות גבוהות ועוצרים בסדרת הפותח 

!2NT מערב מכריז .)AQ7( ♥

שים לב: התשובות להכרזת Balancing של 2NT זהות 
!2NT לתשובות לפתיחה של

דעים  תמימות  יש  המומחים  בין  המערכת:  הערכת 
שהכרזת Balancing של 2NT צריכה להראות יד חזקה 
ומאוזנת. טווח הנקודות המוצע במאמר זה )19-21( יכול 
להשתנות מזוג לזוג. הסיבה לבחירה בטווח 19-21 )ולא 
 Balancing 20-22(: מוטי גלברד מציע בספרו כי הכרזת
המתאימה  יד  ואילו  נקודות,   11-14 תתאר   1NT של 
 Takeout-ב תתחיל   )15-18(  1NT של  רגיל  לאוברקול 
Double במצב Balancing ולאחר מכן תכריז NT ללא 

קפיצה.

אוברקול של 2NT במצב 

Balancing
מוטי גלברד

מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה" )חלק 
 ,)2006( גלברד  מוטי  מאת  התחרותי(  המכרז   – ב' 

עמוד 143.



הבית בראשון לציון  •  הבית בהוד השרון  •  הבית בתל אביב  •  בקרוב - הבית במודיעין

www.ad-120.co.il  |  * 6120      עד 120 - רשת בתי מגורים לגיל השלישי

 המבצע למצטרפים חדשים בלבד, בתוקף עד לתאריך 31.12.2018 
המבצע בכפוף לתנאי ההתקשרות לחברה. ט.ל.ח. * 6120

להצטרף  מתמיד  יותר  קל  היום  חדשה.  להתחלה  נפלא  זמן  היא  חדשה  שנה 
לבית מאיר פנים, חם ומשפחתי , מלא עניין ותוכן, עם קהילה תוססת ויצירתית. 
החדשה.   השנה  לכבוד  מיוחד  ממבצע  ונהנים  עבורכם  נכון  במסלול  בוחרים 

נשמח לארח אתכם, להכיר ולספר לכם יותר. 

התמונות להמחשה בלבד

ראש השנה תשע״ט
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over 1 2 על רגל אחת )חלק א’(

קובי שחר

ספרים רבים שנכתבו בנושא שיטת ההכרזה המודרנית 
Over 1 2, מסבירים בצורה מקיפה את השיטה במלואה. 
בביטאון הברידג’ הישראלי פורסמה סדרת כתבות בנושא 
על-ידי אלדד גינוסר, שקובצה לאחר מכן לספרון המכסה 

את כלל המרכיבים של השיטה.

נבחרת  שחקן  של  הרצאה  בעקבות  שנערכה  זו,  כתבה 
עקרונות  את  ולחדד  להדגיש  מנסה  זק  יניב  ישראל 

השיטה.

העיקרון הבסיסי של השיטה הוא כי כל תשובה בגובה 
2 )ללא קפיצה( על הכרזת פתיחה בגובה 1 היא מחייבת 
למשחק מלא. מדובר על כל אחד מרצפי ההכרזות הבאים:

1♠-2♥ ,1♠-2♦ ,1♠-2♣

1♥-2♦ ,1♥-2♣

ויש הכוללים גם ♣2-♦1

מינימום של  בכל אחד מהמקרים הללו, המשיב מבטיח 
או  ב-♥  קלפים  חמישה  בת  סדרה  גבוהות,  נקודות   12
ב-♣. לאחר מכן השותפות  או  ב-♦  4 קלפים  סדרה בת 
העקרונות  את  להחיל  ניתן  ולכן  מלא,  למשחק  מחויבת 

הבאים:

עיקרון ההכרזה הזולה

מכיוון שאנו מחויבים למשחק מלא, אין צורך בקפיצה כדי 
יד חזקה. נכריז את הסדרות שלנו לפי הסדר,  להראות 
כאשר אנו משתמשים בהכרזה הנמוכה ביותר האפשרית.

NT-עיקרון ה

או   12-14 2NT מצדו של הפותח מראה  הכרזה שנייה 
18-19 נקודות גבוהות עם עוצר בכל סדרה שלא הוכרזה. 
גם מצדו של המשיב, כל הכרזת NT תבטיח עוצר בכל 

סדרה שהשותפות לא הכריזה.

עיקרון הקפיצה

קפיצה בצבע שהוכרז קובעת את סדרת השליט – למכריז 
self-( סדרה מצוינת שאינה דורשת תמיכה של השותף
 AKJT542 או AKQJ32 :משהו כמו .)supporting suit

.AQJT742 או

השותפים  כעת  המשיב.  של  מצדו  גם  תקף  זה  עיקרון 
יכריזו קונטרולים כדי לבדוק אפשרות של הכרזת סלם.

מראה  כלומר  ספלינטר,  הינה  חדשה  בסדרה  קפיצה 
סינגלטון בסדרה המוכרזת עם תמיכה בסדרה האחרונה 
כוח  מבטיח  גם  המכריז  זה  במקרה  הכריז.  שהשותף 

נוסף, כלומר 15+ נקודות.

♠
♥
♦
♣

KJ6
AKQJ4
7
Q832

♠
♥
♦
♣

Q73
85
KQJ
AJ654

West North East South

1♥ Pass 2♣ Pass
3♦* Pass 3NT All Pass

הכרזת ♦3 של מערב )קפיצה בסדרה חדשה( מראה תמיכה 
וסינגלטון  יד מעל המינימום  עם  ב-♣  של ארבעה קלפים 
ב-♦. למזרח כוח מבוזבז מול הסינגלטון של השותף, ולכן 
הוא מסתפק בהכרזת 3NT. שימו לב כי מזרח יודע כמעט 

בוודאות את חלוקת היד של מערב )3-5-1-4(.



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

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

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 תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

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

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף 

שחקן נבחרת ישראל וסגן אלוף אירופה

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

במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1  |  30 ידיים

יום שבת 29 בספטמבר 2018  |  בשעה: 10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור התחרות

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

קורסים למתחילים 
בואו ללמוד ברידג' בבית הספר לברידג' אביבים:

קורס מתחילים בוקר: ימי חמישי  10:00 בבוקר 
בהדרכת לוי פומרנץ יפתח בתאריך 11.10.2018

קורס מתחילים ערב: ימי שלישי 19:30 
בהדרכת מושיקו מיוחס יפתח בתאריך 09.10.2018 
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הנה דוגמא נוספת:

♠
♥
♦
♣

AK865
3
KQ74
K52

♠
♥
♦
♣

92
Q65
AJ8652
AJ

West North East South

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

הסבר ההכרזה:
♥3 – תמיכה של ארבעה קלפים ב-♦ וסינגלטון ב-♣.

♣4 – קונטרול )ראשון או שני( בסדרה.

 .)♦( המוסכמת  השליט  בסדרת   Q  + אסים  שני   –  5♠
מזרח יודע על 10 קלפים בסדרת השליט המוסכמת ולכן 

.♦Q-אין צורך ב

עיקרון הרוורס

אחד  בכל  מינימלית.  שאינה  יד  מבטיחה  רוורס  הכרזת 
ממהלכי ההכרזה הבאים הפותח מבטיח חלוקה של 5-4 

לפחות בסדרות שהוכרזו עם 15+ נקודות גבוהות:

West North East South

1♥ Pass 2♣ Pass
2♠

West North East South

1♥ Pass 2♦ Pass
3♣

עיקרון חזרה על המייג’ור

לפותח אין מידע חדש. הכרזה חוזרת של סדרת המייג'ור 
יד מינימלית  אינה מבטיחה שישה קלפים בסדרה, אלא 
להראות  שניתן  קלפים  ארבעה  של  שנייה  סדרה  ללא 

בגובה 2, וללא עוצר באחת הסדרות שלא הוכרזו.

♠
♥
♦
♣

762
AQ983
K64
A5

West North East South

1♥ Pass 2♦ Pass
2♥

מערב אינו יכול לתמוך בשותפו )אין לו 4 קלפים בסדרה( 
ואינו יכול להכריז 2NT ללא עוצר ב-♠, לכן הוא יחזור על 

סדרתו ויכריז ♥2 גם ללא שישייה בסדרה.

♠
♥
♦
♣

AK983
87
T4
KQ95

West North East South

1♠ Pass 2♦ Pass
2♠

מערב אינו יכול להציג סדרה חדשה בגובה 3 משום שידו 
מינימלית. הוא חוזר על סדרתו ומכריז ♠2 מבלי להבטיח 

שישה קלפים בסדרה.

המשך בחודש הבא

ארגז הכלים של הכרוז 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'
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של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

קובי שחר - מהנדס מחשבים במקצועו, חובב משחקים בכלל וברידג' בפרט.
מורה מוסמך לברידג' וכותב קבוע בביטאון הישראלי לברידג'.

לאחר התגובות האוהדות לספר הראשון "ארגז הכלים של הכרוז בברידג'", 

שעסק במשחק היד, יוצא לאור הספר השני המתמקד במשחק ההגנה.

ובו  התיאורטי  הצד  מוצג  פרק  כל  בתחילת  כאן,  גם  הראשון,  בספר  כמו 

הקורא  שבהן  ידיים  מוצגות  ובהמשך  ההגנה  שחקני  את  המנחים  יכול לתרגל את אשר הוא למד.הכללים 

"יד   - ההגנה  של  הזהב  כללי  שלושת  הספר:  עוסק  שבהם  הנושאים  בין 

יש  כן  כמו  תמונה".  עם  תמונה  ו-"לכסות  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית 

עוסק הספק  עוד  יש לחרוג מהכללים.  יוצאי הדופן שבהם  הסבר למקרים 

בהובלת הפתיחה, שיטות איתות ופרק מיוחד על הכללים כאשר מגן מבצע 

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 
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ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'



רב אמן בינלאומי ומנהל מיזם
ספריו של גלעד אופיר

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 המדריך המלא והמקיף למשחק ההגנה

 מיועד לשחקנים שמעוניינים לשחק 13 קלפים 
ולא רק את המכובדים

 הובלות, איתותים, המשחק הנכון ביד השניה 
והשלישית ועוד.

Gilad@gobridge.co.il | 077-3330775 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה

שוק  שובר  מבצע 
לרגל החגים 

ועד סוף השנה:

ספר אחד לבחירתכם 85 ₪

שני ספרים 160 ₪

שלושה ספרים 200 ₪
בתוקף עד 31/12/18 לא כולל דמי משלוח

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני
1,500 עותקים, אלפי שחקנים 

שעשו קפיצת מדרגה.
כללי הזהב וההיגיון של הברידג' המודרני, קביעת 

קצב ההכרזה הנכון, הקפטן של המכרז ועוד.

להבין יותר = לזכור פחות

לחידות, מאמרים והעשרה היכנסו:   לחשוב ברידג' עם גלעד אופיר

|   www.Gobridge.co.il  GoBridge Israel

ת
מ

של
המתנה המו

מחיר

קטלוגי 

₪ 100

ספר הלימוד 
המוביל למתחילים!

הספר שייקח אתכם, צעד אחר צעד,
אל תוך העולם המופלא של 

משחק הברידג'.
 מותאם לתכנית הלימוד 

במועדוני הברידג' 
 מיועד גם לתלמידים ללא ניסיון 

עם קלפים...

ספר חובה 

לתלמידים 

ושחקני 

תחרויות

https://www.facebook.com/groups/1855860754627327/
http://www.Gobridge.co.il
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
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שיטת  על  המבוססת  שיטה  פיתחתי  שנים  מספר  לפני 
עם  במייג'ור  התמיכה  הכרזות  את  ומשפרת   "1 על   2"
אני  סופורט"  מייג'ור  "נצר  גם  לה  לקרוא  וניתן  קלפים.   3-4
משתמש בשיטה זו כבר מספר שנים, ואני מכיר ארבעה 

זוגות שאימצו אותה ושבעי רצון ממנה.

לפותח  מיד  להודיע  הוא  השיטה  של  הבסיסי  העיקרון 
כאשר למשיב יש תמיכה של 3 קלפים עם פתיחה לפחות 
לו  יש  כאשר  הכוח של המשיב  לגבי  מדויק  מידע  ולתת 

תמיכה של 3 קלפים ופחות מפתיחה.

תשובות לפתיחה ♠1

6-11 נקודות ללא 3 קלפים בספייד   1NT

10-11 נקודות עם 3 ספיידים או 12+ נקודות עם   2♣ 
4+ קלפי ♣, ללא 3 ספיידים  

נקודות עם  +12 או  3 ספיידים  נקודות עם   8-9  2♦ 
4+ קלפי ♦, ללא 3 ספיידים  

נקודות עם  +12 או  3 ספיידים  נקודות עם   6-7  2♥ 
5+ קלפי ♥, ללא 3 ספיידים  

12+ נקודות עם 3 קלפי ♠!   2♠

12+ נקודות עם 4+ קלפי ♠ או 6-8 נקודות, 4+  2NT 
קלפי ♠, סינגלטון כלשהו  

או   ♣ סינגלטון   ,♠ קלפי   +4 עם  נקודות   9-11  3♣ 
סינגלטון ♥  

9-11 נקודות עם 4+ קלפי ♠, סינגלטון ♦ או ללא   3♦ 
סינגלטון  

6-8 נקודות, +4 קלפי ♠, ללא סינגלטון  3♥

פחות מ-6 נקודות, 4+ קלפי ♠  3♠

12-14 נקודות, 4+ קלפי ♠, סינגלטון ♣  4♣

12-14 נקודות, 4+ קלפי ♠, סינגלטון ♦  4♦

12-14 נקודות, 4+ קלפי ♠, סינגלטון ♥  4♥

אם למשיב פתיחה, 3 קלפי ♠ וחמישייה צדדית עם 2 מתוך 
ובהכרזה  קודם את הסדרה הצדדית,  יכריז  הוא   ,AKQ
השנייה ♠3. כעת אם לפותח 2-3 קלפים בסדרה הצדדית 
עם A/K/Q )המכובד החסר( ידוע כי סדרה זו היא מקור 

ללקיחות.

המשך לאחר ♥2/♦2/♣2-♠1

הפותח יכול לברר באמצעות הכרזת צעד אחד גבוה יותר.

עם  2♠ להכריז  מהשותף  מבקש   1♠-2♣-2♦  לדוגמא: 
10-11 נקודות ותמיכה בספייד או להמשיך בצורה טבעית 

עם 12+ נקודות וסדרת קלאב.

 2♠ השני  בסיבוב  ולהכריז  הבירור  על  לוותר  גם  ניתן 
שאומר לשותף לעצור ב-♠2 עם האפשרות החלשה יותר 

או להמשיך באופן טבעי עם האפשרות החזקה.

המשך לאחר ♠2-♠1

עם יד מינימלית ללא עניין בסלם הפותח יכריז ♠3 )משאיר 
יכריז  יותר  טובה  יד  עם  קיו-ביד(.  להכרזות  מקום  עדיין 
2NT ששואל לכוח של השותף )♣3 = מינימום(. מעבר 
לכך זה לא חלק מהשיטה, וכל שותפות יכולה לפתח את 

ההכרזות המתאימות לה.

ידי הפותח הינה  אני מעדיף שהכרזת סדרה חדשה על 
העזרה  מידת  את  לפותח  יראה  המשיב  וכעת  טבעית, 
בסדרה זו באמצעות צעדים: 0-1 נקודות בסדרה – צעד 

אחד, 2-3 נקודות בסדרה – שני צעדים וכו’.

מציע  אני  מינימום,  מעל  ולמשיב   2NT שואל  הפותח  אם 
במידה   .3 בגובה  הארוכה  הצדדית  סדרתו  את  שיכריז 
שנמצאה התאמה צדדית של 4-4 עדיף לשחק בה את הסלם.

וריאציה לשיטת 2/1

שלמה נצר
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1♠-2NT המשך לאחר

הפותח שואל עם ♣3. כעת ♥3/♦3 הוא סינגלטון בסדרה 
 6-8 עם  קלאב  סינגלטון   3♠ נקודות;   6-8 עם  המוכרזת 
נקודות; 3NT הוא 12+ נקודות ללא סינגלטון;  ♥4/♦4/♣4 

מתאר 15+ נקודות עם סינגלטון בסדרה המוכרזת.

המשך לאחר ♣3-♠1

יכול לברר עם ♦3 אם לשותף סינגלטון בהארט  הפותח 
)♥3( או בקלאב )♠3(. הוא גם יכול להכריז ♠3  - הכרזה 

סוגרת.

המשך לאחר ♦3-♠1

ללא   3♠ מכריז  ואז המשיב  עם ♥3,  לברר  יכול  הפותח 
סינגלטון או נותן קיו-ביד עם סינגלטון ♦. הפותח יכול גם 

להכריז ♠3  - הכרזה סוגרת.

יתרונות השיטה

1. כאשר למשיב פתיחה והתאמה של 3+ קלפי ♠, סדרת 
השליט מוסכמת בגובה 2 עם מחויבות למשחק מלא וניתן 

להתחיל בנחת ניסיונות סלם.

מפתיחה  פחות  עם  תמיכה  קלפי   3 למשיב  כאשר   .2
וניתן  המשיב,  של  המדויק  כוחו  את  לברר  יכול  הפותח 

לעצור בגובה 2 מבלי להסתכן בגובה 3.

3. סדר התשובות הגיוני למדי וניתן לזכירה.

לאחר פתיחה ♥1 מרחב התמרון צר יותר:

תשובות לפתיחה ♥1

טבעי  1♠

 4 וללא  בהארט  קלפים   3 ללא  נקודות   6-11   1NT
קלפים ב-♠

9-11 נקודות עם 3 הארטים או 12+ נקודות עם   2♣
4+ קלפי ♣, ללא 3 הארטים

12+ נקודות עם 3 הארטים או  6-8 נקודות עם   2♦ 
4+ קלפי ♦, ללא 3 הארטים  

12+ נקודות עם 3 קלפי ♥!   2♥

12+ נקודות עם 4+ קלפי ♥ או 6-8 נקודות, 4+   2♠ 
קלפי ♥, סינגלטון כלשהו  

או  ♦ סינגלטון   ,♥ קלפי   +4 עם  נקודות   9-11  2NT 
סינגלטון ♠  

9-11 נקודות עם 4+ קלפי ♥, סינגלטון ♣ או ללא  3♣ 
סינגלטון  

6-8 נקודות, +4 קלפי ♥, ללא סינגלטון  3♦

פחות מ-6 נקודות, 4+ קלפי ♥  3♥

12-14 נקודות, 4+ קלפי ♥, סינגלטון ♠  3♠

12-14 נקודות, 4+ קלפי ♥, סינגלטון ♣  4♣

12-14 נקודות, 4+ קלפי ♥, סינגלטון ♦  4♦

הכרזות המשך לאחר פתיחה ♥1

מתארת  המשיב  שהכרזת  המקרים  בכל  ל-♠1.  בדומה 
כפי  בירור  מהווה  הבא  הצעד  הכרזת  אפשרויות,  שתי 
הכרזת  מהווה   2♠  ,1♥-2♥ לאחר  כמו-כן  לעיל.  שתואר 
שאלה, כאשר הכרזתו השנייה של המשיב 2NT מתארת 

מינימום.

כמה טיפים כדי לעזור לזכור את השיטה

ללא   6-8 מראה   3 בגובה  הפותח  לסדרת  מתחת  אחד 
סינגלטון.

שניים מתחת לסדרת הפותח בגובה 3 מראה 9-11 עם 
סינגלטון בסדרה המוכרזת או ללא סינגלטון.

שלוש מתחת לסדרת הפותח בגובה 3 מראה 9-11 עם 
סינגלטון בסדרה המוכרזת או בסדרה האחרונה שנותרה.
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מצא את ההבדלים

קובי שחר
לפניכם שתי ידיים כמעט זהות. החוזה ♠6 )כרוז – דרום(; קלף ההובלה J♦ ממערב.

.IMP תכננו את המשחק בשני המקרים. הניחו כי מדובר בתחרות קבוצות בשיטת חישוב

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

… קורס מתחילים חדש יפתח בחודש אוקטובר. 
… חדש במועדון - ימי רביעי בערב עם ורד ויעקב, הרצאות ברמה הגבוהה ביותר 

על משחק היד וההגנה ופרס כספי בסוף התחרות.
… פעילויות לכל הרמות: קורסים למתחילים ומתקדמים, עם צוות המדריכים 

המעולה: ורד מינץ, זיוה גרבר, אמליה כרמלי ויעקב מינץ.
… חוברות ניתוחי ידיים לתחרויות בימים ראשון ושני בערב ובימי שלישי אחה"צ.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח

פתרון  בעמוד 14



*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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מצא את ההבדלים - פתרון
יד 1

♠
♥
♦
♣

A862
KQ3
876
AK7

♠
♥
♦
♣

KT974
J6
AKQ
QJ5

חוזה ♠6; קלף ההובלה J♦ ממערב

ודאי בהארט. לפיכך עלינו לשחק  לנו מפסיד  יש  זו  ביד 
את סדרת השליט במטרה לא להפסיד אף לקיחה. אנו 
את  נשחק  שאם  כך   ,2-2 מתחלקת  שהסדרה  מקווים 
מידי  השליטים  כל  את  למשוך  נצליח  הבכירים  הקלפים 

היריבים. הנה המצב שאנו מקווים לו:

 ♠
♥
♦
♣

A862
KQ3
876
AK7

 

♠
♥
♦
♣

Q5
T984
JT92
T83

♠
♥
♦
♣

J3
A752
543
9642

 ♠
♥
♦
♣

KT974
J6
AKQ
QJ5

 

שחקנים מתקדמים ודאי יזהו מצב נוסף שבו ניתן לזכות 
בכל הלקיחות בסדרה: אם נשחק K♠ ומזרח ישרת עם 
J♠ או Q♠, נוכל בסיבוב השני לעקוף נגד מערב בהתבסס 
על עיקרון הבחירה המוגבלת הקובע כי מרב הסיכויים 
ביתרת  אוחז  השני  והמגן  בודד,  בקלף  שמדובר  הם 

השליטים.

יד 2

♠
♥
♦
♣

A862
AK3
876
AK7

♠
♥
♦
♣

KT974
J6
AKQ
QJ5

חוזה ♠6; קלף ההובלה J♦ ממערב

הצדדיות.  בסדרות  מפסידים  אין   – שונה  המצב  כאן 
אינו  עודפות  לקיחות  ביצוע   IMP חישוב  בשיטת 
בראש סדר העדיפויות. מטרתנו היא להבטיח כי נפסיד 
בלקיחה  נזכה  לפיכך  בשליט.  אחת  לקיחה  היותר  לכל 
הראשונה ב-♦ ונוביל מהיד 4♠. אם מערב ישחק J♠ או 
 ♠A-ב נזכה  ישרת,  לא  מערב  אם  כמובן;  נכסה   –  ♠Q
ונוביל ♠ מהדומם דרך ה-QJ של מזרח; אם מערב ישרת 
משחק  דרך  מהדומם(.   ♠8 )או   ♠6 נשחק  נמוך,  בקלף 
זו מגנה עלינו מפני חלוקה של 4-0. אם נפסיד למכובד 
במזרח, עדיין נוכל למשוך בהמשך שליטים ולבצע בקלות 

  .6♠
הנה מערך הקלפים שאנו מתגוננים בפניו:

 ♠
♥
♦
♣

A862
AK3
876
AK7

 

♠
♥
♦
♣

QJ53
T98
JT92
T8

♠
♥
♦
♣

-
Q7542
543
96432

 ♠
♥
♦
♣

KT974
J6
AKQ
QJ5

 

 ,♠A שימו לב כי אם נזכה בסיבוב השליטים הראשון עם
מערב יזכה בהמשך בשתי לקיחות בסדרת השליט.

חדש! 
 SUPPORT DOUBLE קורס

כולל חוברת השיטה



האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

info@bestbridge.co.il | 053-7517570  | 052-3292290 – לסיוע ופרטים נוספים

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il

חדש! 
 SUPPORT DOUBLE קורס

כולל חוברת השיטה

  כדי לעבור לאתר לחצו כאן 

שאלו אותנו על 
המבצע המיוחד לחגים

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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דוגמא נוספת:

♠
♥
♦
♣

A862
AQ3
876
AK7

♠
♥
♦
♣

KT974
J6
AKQ
QJ5

חוזה: ♠6; קלף ההובלה J♦ ממערב

בלבד.  משניים  עודפת  לקיחה  של  השיקולים  כאן  גם 
בתחילת  החוזה.  לביצוע  הסיכוי  את  למקסם  ברצוננו 
ולכן  בהארט  מפסיד  לנו  יש  אם  יודעים  איננו  המשחק 
בשלב זה לא ניתן לדעת מהי הדרך הנכונה לטפל בסדרת 

השליט.
על כן, נברר את המצב בהארט בטרם ניגע בשליטים. 
תפסיד   ♥Q אם  לעקיפה.   ♥6 נוביל   ♦A-ב זכייה  לאחר 
לקיחה  אף  להפסיד  לעצמנו  להרשות  נוכל  לא   ,♥K-ל

בשליט, ונשחק בדומה ליד מס’ 1 בתקווה לחלוקה 2-2.
דומה  למצב  נגיע  בלקיחה,  Q♥ תזכה  אם  זאת,  לעומת 
נוביל מהדומם 2♠,  במשחק הבטוח.  ונבחר   2 ליד מס’ 

.♠T ואם מזרח ישרת בקלף נמוך, נשחק מידנו
אנו מתגוננים נגד מערך הקלפים הבא:

 ♠
♥
♦
♣

A862
AQ3
876
AK7

 

♠
♥
♦
♣

-
K982
JT932
T832

♠
♥
♦
♣

QJ53
T754
54
964

 ♠
♥
♦
♣

KT974
J6
AKQ
QJ5

 

לסיכום הדוגמא האחרונה, תכנית המשחק הנכונה כוללת 
המידע  כאשר  הסדרות,  את  נשחק  שבו  הסדר  את 
לשחק  שבחרנו  בסדרה  המשחק  ממהלך  שהתקבל 
השנייה  בסדרה  שלנו  המשחק  צורת  את  קובע  קודם 

.)Discovery Play(

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח



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

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

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

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

בגוגל: מרכז אלי שטרול
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הובלות נגד משחק עם שליט

אפרים בריפמן

במשחק עם שליט גם המבצע וגם המגן ינצלו כל הזדמנות 
עם  חוזה  נגד  היא:  המקובלת  הגישה  לחתוך.  מנת  על 
שליט הובילו בסדרה קצרה, מתוך תקווה כי השותף יזכה 
ואתם תקבלו  הובלתם  בה  יחזור בסדרה  הוא  בלקיחה. 
את החיתוך המיוחל. גישה מקובלת נוספת היא – הובלה 
הלוך  חיתוכים  מהמבצע  למנוע  מנת  על  זאת,  בשליט. 
ושוב. טעות שכיחה היא: להוביל ב-Singleton כאשר יש 
עם  במיוחד  השליט,  מסדרת  קלפים  ארבעה  יד  באותה 

ה-A או ה-K. נתוודע לשתי ההובלות השכיחות ביותר:

1. להוביל Singelton נגד חוזה עם שליט

2. להוביל בשליט נגד חוזה עם שליט

בכל הדוגמאות אתם מערב:

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

54
KT87
Q94
J763

West North East South

1♠
Pass 1NT Pass 2♠
Pass Pass Pass

שניים.  או  אחד  ספייד  יימצא  בדומם  כי  מרמז  המכרז 
במקרה  שליטים.  שלושה  יהיו  השותף  בידי  כלל  בדרך 
בידי  אם  שליטים.  ארבעה  אפילו  בודד,  ספייד  ובדומם 
השותף AJ2♠ או QT62♠ או למשל KJ9♠, לא יאהב את 

ההובלה “היצירתית”...

כלל: אם מתנגד צד ימין מכריז וחוזר על הסדרה ושותפו 
אינו תומך או רומז על תמיכה – אין להוביל סדרה זו.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

T43
965
KT874
QJ

West North East South

1♠
Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

ויחד עם זאת תהיה  לכאורה אין כל סיכון להוביל שליט 
וגם התאמה.  כח  גם  ציינו  צפון-דרום  מדוע?  שגיאה.  זו 
 ♣Q-במקרים אלה חייבים להיות אקטיביים. יש להוביל ב
הובלה פאסיבית, בשליט למשל,   .♦7 להוביל  פסול  ואין 
מאפשרת למבצע לפתח את סדרת ההארט, עליה עלולים 
להיעלם המפסידים בסדרות ה-Minor. מדוע Q♣ עדיפה 
על  מרמזת  בסדרה,  ארוכים  אתם  כי  העובדה   ?♦7 על 

קוצר בסדרה זו בידי המתנגדים.

סדרה  היריב,  בסדרת  שליטים  ארבעה  בידכם  כאשר 
ארוכה וגם Singleton, יש התלבטות במה להוביל. ובכן, 
פני  על  הארוכה  בסדרה  לבחור  תעדיפו  המקרים  ברוב 

ה-Singelton. לא מאמינים? הנה דוגמא:
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דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

762
AKQ2
QT843
5

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 3♣
Pass 4♥ All Pass

החוזה ♥4, דרום המבצע.

יימצאו  לא  מזרח  בידי  לכן  נק’,   11 )מערב(  בידכם 
קלפים בכירים. כמו כן ברשותכם ארבעה שליטים. למען 
העקשנים שביניכם ננסה תחילה הובלה ב-5♣. המבצע 
ב-4♦.  שהמשכתם  נניח  זכיתם.   – שליט  ומשחק  זוכה 
בשליט  זכיתם  בשליט.  וממשיך   ♦K-ב זוכה  המבצע 
השני ושוב שיחקתם דייאמונד. דרום זוכה ב-A♦ וממשיך 
בשליט השלישי. אתם  זכיתם  בפעם השלישית.  בשליט 
את  מידכם   מושך  חותך,  דרום  בדייאמונד.  ממשיכים 
הארטים,  שני  ספיידים,  שני  וברשותו:  האחרון  השליט 
לקיחות.  עשר  סה”כ  קלאבים  וארבעה  דייאמונדים  שני 
מזל שלא הכרזתם Dbl... �� רוצים להביט ולבחון את 

החלוקה המלאה? – בבקשה, החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AK
J87
7652
KJT9

 

♠
♥
♦
♣

762
AKQ2
QT843
5

♠
♥
♦
♣

QJT543
3
J9
7642

 ♠
♥
♦
♣

98
T9654
AK
AQ83

 

לנוחיותכם, שחזור מהלכים: הובלה ב-5♣. המבצע זוכה 
ומשחק שליט – זכיתם. נניח שהמשכתם ב-4♦. המבצע 
ושוב  השני  בשליט  זכיתם  בשליט.  וממשיך   ♦K-ב זוכה 
בשליט  וממשיך   ♦A-ב זוכה  דרום  דייאמונד.  שיחקתם 
בפעם השלישית. זכיתם בשליט השלישי. אתם ממשיכים 
בדייאמונד. דרום חותך, מושך מידכם את השליט האחרון 
דייאמונדים  שני  הארטים,  שני  ספיידים,  שני  וברשותו: 

וארבעה קלאבים סה”כ עשר לקיחות.

עתה נבחן את ההגנה בהובלה הנכונה: הובלת הפתיחה 
4♦ הסדרה הארוכה. המבצע זוכה ב-K♦ ומשחק שליט. 
אתם זוכים וממשיכים בדייאמונד. דרום זוכה בלקיחה זו 
וממשיך פעם נוספת בשליט. שוב אתם זוכים וממשיכים 
בדייאמונד גבוה. המבצע יאלץ לחתוך ומרגע זה משתווה 
מספר השליטים שלו לזה שלכם. כאשר המבצע ימשיך 
במשיכת השליטים בפעם השלישית, אחרי שתזכו, בידכם 

נותר שליט אחד ובידי דרום שליט אחד.

הנה מצב הקלפים לאחר הזכיה בשליט בפעם השלישית:

 ♠
♥
♦
♣

AK
-
7
KJT9

 

♠
♥
♦
♣

762
2
T4
5

♠
♥
♦
♣

QJT5
-
-
7642

 ♠
♥
♦
♣

98
9
-
AQ83

 

המשיכו בדייאמונד. המבצע נאלץ לחתוך את הדייאמונד 
הלקיחה  שליטים.  ללא  ונשאר  האחרון  השליט  עם 
דרום  ואם  ה-2♥.  היא  החוזה  את  והמכשילה  הרביעית 
יסרב לחתוך? מצוין, תזכו בלקיחה זו. חבל שלא הכרזתם 

😊 ...Dbl

 Singelton-אמרנו: "בשעת התלבטות – האם להוביל ב
בניסיון לחתוך בהמשך המשחק או להוביל ברצף איכותי 
)או בסדרה הארוכה( – העדיפות נוטה בעשרות אחוזים 
בהתאם  זאת,  עם  יחד  רצף”.  מתוך  ההובלה  לטובת 
גמיש  להיות  צריך  ההכרזות  ממהלך  הזורמים  לרמזים 

לשינויים. במה מדובר? הנה דוגמא:

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

86
A854
A94
QJT7

West North East South

1♠
Pass 2♥ Pass 3♥
Pass 4♠ All Pass

המשך  בעמוד 23
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כלב נחייה )1(
)תרגום מאנגלית: רם סופר(

Krzysztof Martens

העלאת השותף על המסלול הנכון

העלאת השותף על המסלול הנכון דורשת מאמץ אדיר. 
הניתוח השגרתי שאנו מבצעים חייב לקחת בחשבון גם 
את בעיותיו של השותף. זו משימה קשה במידה קיצונית. 
שייתכן  בחשבון  ולקחת  מאמצינו  את  להכפיל  עלינו 
אינם  מסקנותינו  את  עליהם  מבססים  שאנו  הרמזים  כי 
לי  שברור  מה  הברידג'.  שולחן  של  הנגדי  מצדו  זמינים 
אינו בהכרח מובן מאליו לשותף. כל עזרה מצדנו תהיה 
מוערכת מאוד, ולא פחות חשוב – תפחית במידה ניכרת 

את כמות השגיאות בהגנה של השותפות.

דוגמא 1 

את  להראות  היא  נחייה  כלב  של  הבסיסית  המיומנות 
הדרך.

אתם יושבים בצפון.

West North East South

1♠ 2♦ 4♠ All Pass

 ♠
♥
♦
♣

AJ
76
AJT987
JT3

 

♠
♥
♦
♣

KQ963
9842
KQ5
K

♠
♥
♦
♣

T8742
A5
43
AQ75

 ♠
♥
♦
♣

5
KQJT3
62
98642

 

חוזה:♠4  כרוז: מערב  קלף ההובלה: 7♥

השותף משליך את ה-K♥ מתחת ל-A♥ של הדומם.

לאחר שנזכה בלקיחה עם A♠, עלינו לגבות A♦ ורק אז 
נשלול מהשותף  זו  בדרך  שני של הארט.  סיבוב  לשחק 
את האופציה הטבעית, אך הבלתי מוצלחת, של הובלת 

.♥Q-דיאמונד דרך הכרוז לאחר שיזכה ב

 promotion זה משאיר לו רק בחירה הגיונית אחת: ביצוע
בסדרת השליט באמצעות סיבוב שלישי של הארט.

דוגמא 2 
כלב הנחייה מקל על החיים.

אתם יושבים בדרום.

West North East South

1NT Pass 3NT All Pass

הקדמת המתרגם: Krzysztof Martens הוא אלוף 
עולם מפולין, כיום מאמן-שחקן בנבחרת מונקו הנחשב 
אחד ממאמני הברידג’ הבכירים בעולם. כתב ספרים 
תחומי  בכל  ביותר  הגבוהה  ברמה  העוסקים  רבים 
הברידג’: הכרזה, משחק היד והגנה. החל את דרכו 
)פתוחה,  ישראל  נבחרות  עם  כמאמן  הבינלאומית 

נשים וצעירים( בשנים 1992-1995.
פרטים נוספים באתר:

/http://www.martensuniversity.com 
שנועד  מאולף  כלב  הוא   )Guide Dog( נחייה  כלב 
הקשר  מה  ראייה.  לקוי  אדם  של  לניידותו  לסייע 
שלשותפנו  קרובות  לעתים  קורה  בהגנה  לברידג’? 
לו בדיוק כמו  ועלינו לסייע  לנו,  אין את המידע שיש 

כלב נחייה לאדם עיוור.
רחב  בברידג’  נחייה  כלב  של  הנושא  הנראה,  ככל 
ספרים  שני  עליו  כתב   Martens ולראייה  מאוד, 
הספר  מתחילת  לקוח  להלן  המובא  הקטע  מלאים. 

הראשון.

http://www.martensuniversity.com/
http://www.martensuniversity.com/
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 ♠
♥
♦
♣

753
AT852
62
Q54

 

♠
♥
♦
♣

KQ
K43
A4
KJT986

♠
♥
♦
♣

A8
976
JT753
A73

 ♠
♥
♦
♣

JT9642
QJ
KQ98
2

 

חוזה: 3NT  כרוז: מערב  קלף ההובלה: 5♥

 ,♥J צפון מוביל ב-5♥ )רביעי מלמעלה(. אתם שיחקתם
והכרוז זכה ב-K♥. לאחר מכן הוא שיחק A♣ והוביל קלאב 

מהדומם. מהי השלכתכם?

חוק ה-11 אומר לכם שלכרוז רק קלף אחד גבוה מה-5♥. 
עשו מאמץ לספור עד 11.

.♥Q-השליכו את ה

דוגמא 3 
הימנעות  היא  נחייה  כלב  של  נוספת  חשובה  מיומנות 

ממכשולים בדרך.

תחרות זוגות טופ-בוטום. אתם יושבים בדרום.

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

 ♠
♥
♦
♣

JT96
T865
QT9
32

 

♠
♥
♦
♣

A43
A42
KJ873
JT

♠
♥
♦
♣

Q8
Q7
A65
AQ8654

 ♠
♥
♦
♣

K752
KJ93
42
K97

 

♠J :3  כרוז: מערב  קלף ההובלהNT :חוזה

 ♠K-ואתם זוכים ב ,♠Q הדומם משחק .♠J-צפון מוביל ב
בעוד הכרוז משחק 3♠. 

אם תחזרו ב-2♠ – הקלף הנכון לפי שיטת איתות הספירה 
שלכם – מערב יעלה ב-A♠ ויבצע עקיפה בקלאב. תוצאה: 

9 לקיחות.

הייתם  כך   .♠7 הוא  השנייה  בלקיחה  היעיל  ההמשך 
הייתה  שלכם  המקורית  הספייד  סדרת  אילו  משחקים 
בספייד.   5-3 לחלוקה  מחשש  שוב  יעכב  הכרוז   .♠K7x
כעת, אם שותפכם ערני במידה מספקת, הוא יבין שהסיכוי 
הטוב ביותר שלו להפיל את החוזה הוא להחליף להארט.

דוגמא 4 
מיומנות חשובה נוספת של כלב נחייה היא לאתר ולהוביל 

את השותף בבטחה במעלה ובמורד המדרגות.

תחרות זוגות טופ-בוטום. אתם יושבים בצפון.

West North East South

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

* יותר מפתיחה מינימלית

 ♠
♥
♦
♣

6532
A63
J64
T52

 

♠
♥
♦
♣

QJT87
KQ
Q87
AJ6

♠
♥
♦
♣

K9
J92
A2
KQ9873

 ♠
♥
♦
♣

A4
T8754
KT953
4

 

חוזה: 3NT  כרוז: מערב  קלף ההובלה: 4♦

.♦T ומחזיר ♦K-אתם מובילים ב-4♦. השותף זוכה ב

יוביל  שבה  הבאה  בלקיחה  אמנם,   .♦J לשחק  עליכם 
 –  ♠A-ב זוכה  השותף  בעוד  ב-6♠  תשרתו   ♠K הכרוז 
החלפה  לשותף  להציע  העשוי  סדרה  העדפת  איתות 
להארט, אבל העובדה שלא הקרבתם את ה-J♦ מציינת 

בוודאות כי Q♦ בידכם.
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נוספת. המפתח  לזכות בלקיחה אחת  כל מבוקשנו הוא 
הוא להראות לשותף מהי הסדרה הנכונה.

דוגמא 5 
חלק מטבעו של כל כלב שירות, לרבות כלב נחייה, הוא 

להגן על בעליו מפני ביצוע צעד שגוי.

תחרות זוגות טופ-בוטום. אתם יושבים בצפון.

West North East South

3♥ All Pass

 ♠
♥
♦
♣

AT832
53
K86
QT9

 

♠
♥
♦
♣

5
QJT8742
Q4
A54

♠
♥
♦
♣

KJ964
96
J92
KJ7

 ♠
♥
♦
♣

Q7
AK
AT753
8632

 

♣T :חוזה: ♥3  כרוז: מערב  קלף ההובלה

ודרום אותת  ניסה J♣ מהדומם,  הובלתם ב-T♣. מערב 
מוביל  הכרוז  כאשר  בקלאב.  קלפים  של  זוגי  מספר  על 
שליט מהדומם, השותף עולה ב-K♥ ומחליף ל-5♦. מערב 

משרת עם 4♦.

אתם זוכים ב-K♦ ואז...

בסיבוב  להמשיך  לשותף  יגרום  בדיאמונד  פזיז  המשך 
שלישי בסדרה זו, והלקיחה שלכם בספייד תיעלם.

יחד עם זאת, גביית A♠ עלולה להתברר כאסון אם לכרוז 
משהו כמו:

♠
♥
♦
♣

-
QJT8742
T43
A54

המשחק הבטוח והנכון הוא להחליף לקלאב פסיבי )ומוטב 
לשחק Q♣ על מנת שהשותף לא יחשוב שאנו מחפשים 

חיתוך קלאב(.

דוגמא 6 
כאשר שני נתיבים אפשריים, חסימת אחד מהם מכוונת 

את השותף לנתיב הנכון.

אתם יושבים בצפון.

West North East South

1NT Pass 3NT All Pass

 ♠
♥
♦
♣

KJ9
K63
63
AT752

 

♠
♥
♦
♣

Q763
AT85
AJ
KQ6

♠
♥
♦
♣

T82
QJ7
KQT92
J4

 ♠
♥
♦
♣

A54
942
8754
983

 

חוזה: 3NT  כרוז: מערב  קלף ההובלה: 5♣

אתם מובילים ב-5♣. ה-J של הדומם זוכה בלקיחה, בעוד 
דרום משרת עם 9♣. הכרוז עוקף בהארט )9♥ מהשותף(. 
אתם זוכים ב-K♥ ו... גובים A♣! רק כעת תחליפו ל-9♠.

היות שהפכנו את החזרה בקלאב לחסרת טעם, לשותף 
לא תהיה אופציה אחרת והוא ימשיך בספייד.

דוגמא 7 
נדרש מאמץ מסוים כדי להראות לשותף את הדרך הנכונה 

כאשר קיימת חלופה הגיונית.
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תחרות זוגות טופ-בוטום. אתם יושבים בצפון.

West North East South

1NT Pass 3NT All Pass

 ♠
♥
♦
♣

Q852
K63
6
AQ752

 

♠
♥
♦
♣

KJ3
AQJ5
T87
KJ6

♠
♥
♦
♣

T96
T92
AKQJ2
T9

 ♠
♥
♦
♣

A74
874
9543
843

 

חוזה: 3NT  כרוז: מערב  קלף ההובלה: 5♣

)דרום  מחזיק  הדומם  של  ה-9♣  ב-5♣.  מובילים  אתם 
משרת עם 8♣(, והכרוז ממשיך ב-T♥. עכשיו דרום צריך 
לאותת העדפת סדרה. הוא משחק 8♥ ומכוון את תשומת 

הלב של שותפו לסדרת הספייד.

לאחר שנזכה ב-K♥ עלינו לשחק בזהירות את ה-8♠!!!

השותף יזכה ב-A♠ ויחזור כפי שצריך בקלאב דרך הכרוז.

לעומת זאת, אילו צפון היה מעוניין ששותפו ימשיך בספייד 
ולא יחליף לקלאב )לדוגמא: אם הוא מחזיק KJxx♠( הוא 
היה מוביל בלקיחה השלישית את הספייד הנמוך ביותר 

שלו.

צפון הבטיח ± 13 נק' עם חמישה הארטים. דרום תמך, 
הגיוני כי ברשותו שלושה הארטים. כיון שבידכם ארבעה 
הארטים, זה משאיר בידי השותף, במקרה הטוב – הארט 
להוביל  יש  בקלאב  האיכותי  הרצף  למרות  בלבד.  אחד 
השותף  כי  לקוות  רק  יש  ב-8♥.  ולהמשיך   ♥A-ב דווקא 
לא “יסתנוור” מההובלה היעילה שלכם וישים לב כי ה-8♥ 
בידי  דייאמונד. כאשר   – לחזור בסדרה הגבוהה  מבקש 
המתנגדים כח עבור משחק מלא והתאמה בסדרה נוספת 
ההובלה  הנה  בשליט  הובלה  הארט(,  סדרת  זו  )כאן 

הגרועה ביותר מכל האופציות הקיימות.

מסקנות:
קלף  בבחירת  נפרד  בלתי  חלק  הוא  ההכרזה  מהלך   .1

ההובלה.
  ?Singelton-ב להוביל  נכון  תמיד  זה  יהיה  האם   .2
התשובה חד משמעית – לא! במקרים שברשותכם +10 
נק’, והיריבים הגיעו לחוזה מלא )בידיהם כ-25 נק’( לא 
נראה שיש סיכוי שהשותף יוכל לזכות בלקיחה על מנת 
כזה  במקרה   Singelton-ב ההובלה  חיתוך.  להחזיר 
את  לפענח  ליריבים  עוזרת  היא  להזיק.  אפילו  עלולה 
ביצוע החוזה.  עליהם את  ומקלה  החלוקה של הסדרות 
יש להוביל ב-Singleton כאשר בידכם )בערך( מ-0 עד 

7 נקודות בלבד.
השליט,  בסדרת  קלפים  ארבעה  ברשותכם  כאשר   .3
פני  עליכם להעדיף התקפה בסדרה הארוכה שלכם על 

הובלה בסדרה קצרה.
4. אם היריב הכריז סדרות צדדיות בהן יש לכם גם אורך 

וגם קלפים בכירים – הובילו שליט.

המשך  מעמוד 19
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לפני שנה זכו שלוש נבחרות ישראליות להעפיל מאליפות 
שהתקיימה  העולם  לאליפות  צעירות  לנבחרות  אירופה 
בחודש שעבר בעיר הסינית Wujiang. לקראת התחרות 
מבחן  משחקי  שכללו  יסודיות  הכנות  נבחרותינו  ערכו 
ב-9  החלו  המשחקים  רבים.  ואימונים  הזוגות  לקביעת 
אחת  בכל  ליגה  בשיטת  ראשון  שלב  וכללו  באוגוסט 
מהקטגוריות שבסיומו העפילו שמונה הקבוצות הראשונות 

לשלבי הנוק-אאוט )רבע גמר, חצי גמר וגמר(. 

לסיים  קבוצה  כל  שואפת  התחרות  של  הראשון  בשלב 
בתחרות.  הלאה  להמשיך  כדי  הראשונות  שמונה  בין 
לשמחתנו, כל שלוש הנבחרות של ישראל עמדו במשימה 
שלנו  ההתאגדות  של  המתמדת  ההשקעה  כי  והוכיחו 
ישראל  את  והופכת  פרי  נושאת  הצעירים  בברידג’ 
כאחד:  והבוגרים  הצעירים  בגילאים  ברידג’  למעצמת 
שניים מתוך שלושת הזוגות שהובילו את נבחרת ישראל 
הפתוחה למקום השני באירופה השנה משתייכים לבוגרי 

הנבחרות הצעירות של שני העשורים האחרונים.

נבחרת ישראל עד גיל Kids( 16( איבדה את אחד הזוגות 
שהובילו אותה למדליית כסף באירופה לטובת הנבחרת 
עד גיל 21. ההרכב החדש )אופק סבח – דניאל מסיקה; 
שניר צור – נועם ברגר; לביא גרינברג – יואב פיקסל( 
התחיל את התחרות ללא הצלחה רבה. במחצית הדרך 
נבחרתנו דורגה בחלק התחתון, אבל שחקנינו לא ויתרו 
הקפטן-מאמן  בהשראת  נפלאה  בצורה  והתאוששו 

מושיקו מיוחס.  

ה-11,  דורגנו במקום  עדיין  לפני הסוף  סיבובים  ארבעה 
הפסד  הודו;  על   0:20 נפלאה:  סיומת  הגיעה  אז  אבל 
האחרון  ובסיבוב  טייוואן  על   0:20 עוד  לנורווגיה;  דחוק 
ניצחון גבוה נוסף על קבוצה סינית חזקה שהובילה רוב 
הזמן בתחרות. הישגים אלה הקפיצו את נבחרתנו למקום 

השישי והקנו לה כאמור מקום ברבע הגמר.

התבססה   )Youngsters(  21 גיל  עד  ישראל  נבחרת 
זהב  לפני שנתיים במדליית  לזה שזכה  דומה  על הרכב 
אירופית  כסף  במדליית  שנה  ולפני   16 גיל  עד  עולמית 
ניר   – בנירי  עילי  הזוגות:  כלל את  21. ההרכב  גיל  עד 
חוטורסקי; אביב זייטק – תומר לונשטיין; גל מתתיהו 
והמאמן  לונשטיין  דני  הקפטן  עם  שליבוביץ  יונתן   –
גילם הצעיר של שחקנינו יחסית  בר טרנובסקי. על אף 
המוקדם  בשלב  עוררין  ללא  שלטה  הנבחרת  ליריביהם, 

וסיימה בו ראשונה בהפרש ניכר.

 ,BBO-ב ששודרו  מפגשים  מתוך  חלוקות  מספר  הנה 
ותחילה ניצחון גבוה על צרפת בסיבוב השלישי:

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T42
JT9875
T2
K4

 

♠
♥
♦
♣

AJ763
-
KQ96
9753

♠
♥
♦
♣

K8
6
AJ7543
AQ86

 ♠
♥
♦
♣

Q95
AKQ432
8
JT2

 

הכרזות  עם  בהצלחה  שחקנינו  התמודדו  זו  בחלוקה 
הפרעה אגרסיביות וקיבלו החלטות נכונות מתי להמשיך 

להכריז ומתי להכפיל.

West North East South
תומר לונשטיין אביב זייטק

1♦ 1♥
1♠ 4♥ Dbl 5♥
6♦ Pass Pass 6♥

Pass Pass Dbl All Pass
הספייד  חמישיית  את  הראה  )מערב(  לונשטיין  תומר 
שלו בגובה 1... ומיד לאחר מכן היה צריך לקבל החלטה 

אליפות העולם לנבחרות 
צעירות, סין 2018

רם סופר
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להכרזת  מעבר  שותפו  יד  על  היחיד  המידע   .5 בגובה 
פתיחה ♦1 היה כפל )לא מעניש( על ♥4 שתיאר יד טובה 
יריביו,  על  להקשות  כדי   5♥ הכריז  דרום  מהמינימום. 
אבל תומר החליט נכון להכריז ♦6 – חוזה שהיה מתבצע 
במדויק לאחר הצלחת העקיפה בקלאב. הצרפתי בדרום 
הבין שאין לו לקיחות רבות בהגנה והיטיב להקריב ל-♥6, 
ולא  נכונה  החלטה  הישראלי  הזוג  קיבל  הפעם  גם  אך 

התפתה להכרזת ♦7 שהייתה מובילה לתוצאה איומה.

 ,♦K-ב הוביל  מערב  מסובך.  היה  לא  ההגנה  משחק 
קיבל איתות ספירה, החליף לקלאב וההגנה זכתה בשש 
הלקיחות הראשונות )אחת ב-♦, שתיים ב-♣, שלוש ב-♠( 
עם תוצאה של 1100+ )עדיין הקרבה משתלמת מול סלם 
השני  בשולחן  הצדדים.  לשני  שהחמיאה  פגיע(  מבוצע 
 ,)+800(  5♥ להכפיל  בחרו  במזרח-מערב  הצרפתים 

וההבדל היה שווה IMP 7 לטובת ישראל.

Board 8. Dealer West, Vul None
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West North East South
לונשטיין פרגולה זייטק דופרן

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

בכל  כוח  עם  נקודות   20 ביחד  שהחזיק  הישראלי  הזוג 
הסדרות הצדדיות החליט להכפיל חוזה ♥4 שעשה רושם 

מתוח לאור מהלך ההכרזה של הצרפתים.

בחוזה  הכרוז  )צפון(  בנירי  עילי  היה  השני  בשולחן 
בלתי מוכפל של ♥4. הצרפתים הובילו בקלאב והחליפו 
קפץ  מערב  שליט.  ושיחק  בדומם  זכה  עילי  לדיאמונד. 
ב-A♥ וניסה ספייד בתקווה להגיע ליד שותפו ולקבל חיתוך 
♦, אבל עילי שיחק A♠, סיים משיכת שליטים ולבסוף מסר 

לקיחה אחת בלבד בספייד והשלים את ביצוע החוזה.

תומר לונשטיין  בשולחן שלנו אביב זייטק הוביל ב-6♣. 
זכה ב-J♣ ולמרות הסינגלטון בדיאמונד החליט להחליף 
מקסנס  הכרוז   .♠8 ולשחק  הכרוז  של  הצדדית  לסדרה 
פרגולה שלא עמד בפני סכנת חיתוך ניסה Q♠ והפסיד את 
הלקיחה ל-K♠. מזרח המשיך בקלאב שני שנחתך בצפון. 
ליעדו,  הכרוז  את  מובילה  הייתה  שליטים  משיכת  כעת 
אבל פרגולה לא היה יכול לדעת שהשליטים יתחלקו 2-2 
וש-J♠ ייפול בסיבוב השלישי )להיפך – הכפל של מזרח 

רמז על חלוקות גרועות(.

הכרוז החליט לעקוף ל-Q♦ ולהמשיך ב-A♠ ובחיתוך ♠. 
ידי  על  מיד  נלקח  אבוד: הארט מהדומם  היה  הוא  כעת 
ה-A♥ של מערב. תומר המשיך בספייד רביעי. אביב חתך 
עם J♥ מעל לדומם וחזר בדיאמונד שנחתך עם 2♥. עוד 

IMP 12 לישראל בדרך לניצחון 26:50.

לסיום סקירת משחקי הנבחרת עד גיל 21 – שתי ידיים 
מתוך המפגש המעניין עם בולגריה שסיימה שנייה בשלב 

המוקדם.

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

8764
-
K986
QJT53

 

♠
♥
♦
♣

AKJ9
T953
7
AK92

♠
♥
♦
♣

QT5
AKJ762
Q5
76

 ♠
♥
♦
♣

32
Q84
AJT432
84

 

West North East South
לונשטיין זייטק

3♦
Dbl 5♦ 6♥ Pass

Pass 7♦ Dbl All Pass

הזוג הבולגרי  כיאה לאחת הקבוצות החזקות בתחרות, 
הפריע באגרסיביות עם הכרזת פתיחה ♦3 של דרום עם 
שישה קלפים בלבד, שהועלתה לגובה 5 על ידי צפון. כל 
זייטק  אביב  אבל  ללחץ,  הישראלי  הזוג  את  הכניס  זה 
המפסידים  שני  למרות   6♥ והכריז  אומץ  הפגין  )מזרח( 
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בדיאמונד ושני המפסידים בקלאב. כעת הבולגרים נאלצו 
“לנחש אחרונים”.

 ♥Q-דרום נרתע מלהכפיל ♥6 עקב חשש מוצדק למדי ש
 ♥AK-ש לדעת  יכול  היה  לא  )הוא  בעקיפה  תילכד  שלו 
שניהם אצל מזרח(. הכדור עבר למגרש של צפון, ומנקודת 
 7♦ בהגנה.  לקיחה  שום  לראות  אפשר  אי  שלו  המבט 
ודאי לישראל,  1430+ כמעט  זולה מול  נראתה הקרבה 
 AK וזה מה שהכריז צפון. בפועל, לאחר שההגנה גבתה
לצפון-דרום  עלתה  ההקרבה  השחורות,  הסדרות  בשתי 

800- נגד סלם שהיה נופל.

חשוב לדעת שלהכרזות סלם במצבים תחרותיים חריפים 
מעין זה יש סיכוי כפול להרוויח: לעתים הסלם יבוצע עם 
רווח גדול, ולעתים היריבים יחששו שהסלם יבוצע ויקריבו 

ללא צורך.

בשולחן השני התפתח מהלך הכרזה שונה:

West North East South
בנירי חוטורסקי

3♦
Dbl 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Dbl Pass
4♠ 5♦ Dbl All Pass

קשה לומר מה מפריע יותר להכרזת היריבים – הכרזת 
 3♥ של   psyche הכרזת  או   5♦ של  “נורמלית”  הפרעה 
שבה בחר עילי בנירי )שימו לב שצפון יודע בוודאות שיש 
ליריבים לפחות משחק מלא של ♥4 ועל כן לא אכפת לו 

 – פגיע  בלתי  במצב   4♥ של  מוכפל  בלתי  חוזה  לשחק 
התענוג הזה יעלה לכל היותר מינוס 500, ואם היריבים 

יכפילו צפון יברח ל-♦5(.

את  קורא  היה  במזרח-מערב  יותר  מנוסה  זוג  לדעתי, 
המצב ומכריז חוזה גבוה בהארט על אף ניסיונו של צפון 
 psyche-לבלבל את האויב”. נגד הזוג הבולגרי הזה ה“
 +300 של  צנועה  בתוצאה  הסתפקו  מזרח-מערב  עבד. 
 IMP 11 .5♥-נגד ♦5 מוכפל כאשר יש להם 650+ קל ב

לישראל.

Board 13. Dealer North, Vul All
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בשני  שהכריזו  למזרח-מערב  כמובן  “שייכת”  זו  חלוקה 
השולחנות ללא התערבות:

נבחרת ישראל עד גיל 26 עם 
הקפטן יותם בר-יוסף )במרכז(
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West East
פבלוב יוטוב

1♠
2♦ 2♠
3♠ 4♣

4NT 5♥
6♠ Pass

West East
לונשטיין זייטק

1♠
2♦ 2♠
3♠ 4♠

Pass
בשני השולחנות מזרח פתח )בצדק( ♠1 עם 11 נקודות 
מאוזנות שכללו AK+A. מערב השיב ♦2 טבעי לפי שיטת 
6 קלפים(. כעת  )לא מחייב  ומזרח חזר על סדרתו   2/1
מראה   –  3♠ הכריז  גבוהות  נקודות   17 שהחזיק  מזרח 

התאמה של 3 קלפים ב-♠ ומזמין לסלם.

קיו-ביד בקלאב  השחקן הבולגרי במזרח הגיב בהכרזת 
מערב  היחידה.  התורפה  נקודת  את  לשותפו  שכיסתה 
דמיין שהכרזת הקיו-ביד מראה יד מעל המינימום, שאל 
ניתן  היה  לא  אבל  סלם,  והכריז  המפתח  קלפי  למספר 

למנוע מפסיד בשליט ומפסיד בדיאמונד.

והעדיף   4♣ להכריז  הפיתוי  על  התגבר  זייטק  אביב 
אותי!”  עזוב  מאוד,  חלש  “אני  המסר:  את  להעביר 
ב-♠4  עצר  הממושמע  שותפו   .4♠ הכרזת  באמצעות 
אעיר  מוסגר  )במאמר   IMP  12 עוד  הרוויחה  וישראל 
כגון  מקובלים  הסכמים  קיימים  אלה  מעין  במצבים  כי 
Serious 3NT או Unserious 3NT שמטרתם לאפשר 
הכרזות קיו-ביד גם עם ידיים מינימליות מבלי שהשותף 

יתלהב יתר על המידה(.

מילה אחרונה על תוצאות השלב המוקדם בקטגוריה עד 
שמונה קבוצות מאירופה  21: לרבע הגמר העפילו  גיל 
)ישראל, בולגריה, שוודיה, פולין, איטליה, גרמניה, הולנד 

וצרפת(. נציגות היבשות האחרות נותרו מאחור.

אירופה  אלופות  את  כללה   26 גיל  עד  ישראל  נבחרת 
שני  ואת  לוי  הילה   – אסולין  עדי  נשים  לזוגות  והעולם 
אסף  זמיר;  עמי   – טולדנו  אורן  השאפתנים  הזוגות 
הייתה  זו  בקטגוריה  התחרות  עציון.  אמיר   – יקותיאלי 
קשה במיוחד עם שתי קבוצות חזקות מארה"ב ועוד כמה 

יריבות חזקות מאירופה וגם מאסיה.

כבר בסיבוב השני נתקלה ישראל בנבחרתה החזקה של 
שוודיה, שחלק משחקניה מככבים בנבחרת הפתוחה של 

מדינה זו. ההתחלה הייתה דווקא טובה לישראל:

Board 1. Dealer North, Vul None
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West North East South
אסולין או. רימשטדט לוי מ. רימשטדט

2♠ Pass 4♠
Dbl Pass Pass Pass

צפון פתח ♠2 )חמישייה בספייד ורביעייה לפחות סדרה 
אחרת, פחות מפתיחה(. דרום האגרסיבי מיהר להקריב 
להכפיל  היה  )מערב(  אסולין  לעדי  שנותר  כל  ל-♠4. 
בהארט  מוצלחת(  )בלתי  הובלה  לאחר   +300 ולאסוף 

נמוך.

מסתבר כי הזוג השוודי ביצע הקרבת שווא כאשר מזרח-
מערב אינם יכולים לבצע אף משחק מלא. בשולחן השני 
הפותח  היה  ומערב   Pass-ב התחיל  )צפון(  זמיר  עמי 
אבל  להארט,  טרנספר  בהכרזת  הגיב  מזרח   .1NT-ב
והכפיל   2♥ לשחק  ליריביו  נתן  לא  )דרום(  טולדנו  אורן 
צפון-דרום  של  הסופית  התוצאה   .Balancing במצב 
הייתה נפילה אחת ב-♠3 בלתי מוכפל – IMP 6 ראשונים, 

ולצערנו גם אחרונים במפגש זה, לישראל. 

הגיבה  בזהב(  לזכות  עתידה  )שבסיום התחרות  שוודיה 
ב-IMP 40 ללא מענה ב-13 החלוקות הנותרות, ונבחרתנו 
הבינה כבר בתחילת התחרות שהמאבק על מקום ברבע 

הגמר לא יהיה קל.

לאחר סדרת ניצחונות פגשה נבחרתנו את סין המארחת 
בסיבוב התשיעי. החלוקה הבאה מוכיחה שגם ידיים של 

חוזה חלקי יכולות להיות מאוד מעניינות.
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Board 6. Dealer East, Vul E/W
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West North East South
מיאו זמיר גו טולדנו

Pass 1♣
Pass 1♦* Pass 2♥
Pass Pass Pass

שיטתם של טולדנו-זמיר )פתיחה 1NT עם 10-13 נקודות 
 1♣ לפתוח  עליהם  כפתה  פגיע(  נגד  פגיע  לא  במצב 
ואפשרה להם למצוא את ההתאמה בהארט לאחר הכרזת 
טרנספר ♦1 ולעצור בגובה 2. החוזה מבוצע בקלות תמיד, 
וההגנה הקלה את המלאכה עם הובלה בספייד שפיתחה 
עבור הכרוז 3 לקיחות בסדרה, ובהמשך החלפה לקלאב 
לתוך המזלג AQ לאחר הזכייה ב-A♥. אורן טולדנו )דרום( 
)כולל  בשליט  שלוש  בספייד,  שלוש  לקיחות:  בעשר  זכה 

חיתוכים(, שתיים בדיאמונד ושתיים בקלאב.

West North East South
אסולין וואנג לוי ג'ין

Pass 1NT
Pass Pass Pass

יכול  היה  לא  סטנדרטית  בשיטה  ששיחק  הסיני  הזוג 
נוח  פחות  לחוזה  והגיע  בהארט  ההתאמה  את  למצוא 
)מערב( היטיבה לבחור בהובלה  עדי אסולין   .1NT של 
פסיבית של 5♠, שכן הובלה “רגילה” מתחת ל-K♣ הייתה 

עושה לכרוז חיים קלים.

מהדומם שוחק 8♠. הילה לוי )מזרח( קראה נכון את קלף 
ההובלה )שני מלמעלה( הסיקה ש-K♠ אצל הכרוז וידעה 
שאין טעם לנסות T♠. היא שיחקה A♠. כעת דרום חשש 
שאם ישרת בקלף נמוך, ההגנה תחליף ל-♦, תוציא לו את 
 )♠QJ( ותגרום לכך ששתי לקיחות ♦A הכניסה לדומם עם

ירדו לטמיון.

הכרוז החליט לשחק מידו K♠ בעודו נתפס להנחה שגויה 
שמערב הובילה מסדרה ארוכה בראשות T♠. הוא בנה 
לקיחות  לו שלוש  מוצלחת אל ה-9♠ שתביא  על עקיפה 

בסדרה.

הילה המשיכה ב-J♣ ופיתחה עבור ההגנה שלוש לקיחות 
בסדרה זו. דרום זכה ב-A♣ בסיבוב השני ומסר לקיחה 
בקלאב,  שלה  הלקיחות  את  שמשכה  לאחר  בהארט. 
עדי הובילה שוב ספייד. זה היה רגע האמת של הכרוז. 
היה ניתן לבצע את החוזה עם שתי לקיחות בכל סדרה 
בדיאמונד  שהעקיפה  ידע  לא  הכרוז  אבל  לקלאב,  פרט 
מצליחה, והאמין שהעקיפה בספייד תצליח. הוא ניסה 9♠ 
מהדומם והפסיד ל-T♠ – הלקיחה השביעית של ההגנה.

לאחר שלושה ימי תחרות דורגה ישראל במקום החמישי. 
 1 ארה”ב  נבחרת  על  יוקרתי  ניצחון  כלל  הרביעי  היום 
החזקה במפגש צמוד, אך גם שני הפסדים גבוהים וכואבים 
למקום  ישראל  התדרדרה  בסיומו  וסינגפור.  לאינדונזיה 
העשירי. הפסד נוסף לצרפת בפתיחת היום החמישי לא 
בישר טובות, אבל מנקודה זו החל פיניש חזק מאוד של 
נבחרתנו. ניצחונות צפויים על צ’ילה וקולומביה החלשות 
הובילו את ישראל לקרב מפתח מול אוסטרליה בסיבוב 
ישראל במקום  כאשר בטרם המפגש   )21 )מתוך  ה-18 
 9 8 )האחרון שמעפיל לרבע הגמר( ואוסטרליה במקום 

בהפרש קטן יחסית.

Board 6. Dealer East, Vul E/W
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West North East South
סמית' זמיר תומפסון טולדנו

1♥ Pass
2♣ Pass 2♥ Pass

2NT Pass 3NT All Pass
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 – אגרסיביות  פתיחה  בהכרזות  מאמין  האוסטרלי  הזוג 
גם במצב פגיע. מזרח החליט לפתוח ♥1 עם 10 נקודות 
עלובות למדי. מערב שהחזיק 13 נקודות השיב ♣2 לפי 
שיטת 2/1, והזוג היה מחויב להגיע ל-3NT, אבל בקלפים 

לא היו תשע לקיחות, ואפילו לא שמונה.

לאחר הובלה של 5♠ מצפון והמשך של דרום ב-8♠ לאחר 
אף  על  תקווה.  חסר  היה  הכרוז  של  מצבו   ,A-ב שזכה 
 7 עם  סיים  הוא   ,♣T-וה  ♦Q-ה אל  העקיפות  הצלחת 

לקיחות בלבד.

West North East South
אסולין קופר לוי מקגראת'

2♦ Pass
2♥ Pass Pass Pass

 weak( לעניות דעתי, הכרזת הפתיחה ♦2 של הילה לוי
two בהארט או בספייד( עשתה צדק עם ידו של מזרח. 
וזה   ,)Pass/Correct( )מערב( השיבה ♥2  אסולין  עדי 
היה החוזה הסופי שבוצע ללא קושי – הכרוז מפסיד רק 
שלוש לקיחות בשליט ולקיחה בספייד. עדי השליכה את 

הספייד השלישי על Q♣ ועקפה בדיאמונד.

Board 10. Dealer East, Vul All
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West North East South
סמית' זמיר תומפסון טולדנו

1♠ Pass
1NT 3♦ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

במצב  נקודות   10 עם  אוסטרלית  פתיחה  הכרזת  עוד 
 Pass פגיע. אורן טולדנו )דרום( שמר על משמעת וקרא
במצב פגיע עם 11 נקודות וחמישייה טובה בקלאב. מערב 
השיב בלית ברירה 1NT, ועמי זמיר התערב בגובה 3 עם 
השביעייה שלו בדיאמונד. כעת מערב נותר ללא הכרזה 
כה מעניינת  יד  עם   Pass-ב סירב להסתפק  הוא  נוחה. 
ובחר להסתכן ב-Dbl. מזרח השאיר חוזה מוכפל של ♦3 

שאין להגנה דרך להכשילו.

 16 נבחרת ישראל עד גיל 
מושיקו  הקפטן-מאמן  עם 

מיוחס )שלישי משמאל(
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הובלה בקלאב נלקחה ב-A♣. עמי זמיר הכרוז הוביל 7♦ 
מהדומם ושיחק T♦ לאחר שמערב לא שירת. מזרח זכה 
ב-Q♦ והמשיך ב-♠. ההגנה זכתה בשתי לקיחות בסדרה 
זו, אבל מערב לא היה יכול לחתוך את הסיבוב השלישי. 
המוכפל  החוזה  את  וביצע  שליטים  משיכת  סיים  הכרוז 
עם שש לקיחות בשליט ולקיחה אחת בכל סדרה אחרת: 

670+ לישראל.

West North East South
אסולין קופר לוי מקגראת'

Pass 1♣
3♣ 3♦ Pass 3NT

Pass Pass Pass

הילה לוי הייתה ממושמעת עם ידו של מזרח והשאירה 
את הכרזת הפתיחה לדרום. עדי אסולין )מערב( בחרה 
ידה.  את  יפה  שתיארה   3♣ של   )!( טבעית  בהתערבות 
צפון הכריז ♦3 )הכרזה מחייבת(, והזוג האוסטרלי נדחף 

 .3NT-ל

כמו ביד שתיארנו קודם נגד סין, גם כעת עדי אסולין סירבה 
להוביל לתוך המזלג AQ♣ ובחרה ב-6♥ )שעשה הבדל 
 .♥A-ו ♥K מהדומם כוסתה על ידי ♥Q .)של שתי לקיחות
ה-Q♦. כעת  עיכבה את  לוי  הילה  J♦, אבל  הוביל  דרום 
הכרוז נותר ללא אפשרות להגיע לסדרת ה-♦ המוגבהת 
ואחת  בדיאמונד  שלוש  לקיחות:  בשש  להסתפק  ונאלץ 
300+ לישראל ובסך הכול רווח  בכל סדרה אחרת. עוד 

של IMP 14 בדרך לניצחון מכריע 1:36.

הנבחרת עד גיל 26 המשיכה לדהור קדימה ביום האחרון 
ניצחונות מוחצים על קנדה  של השלב המוקדם עם שני 
ומצרים והגיעה למקום החמישי. בסיבוב האחרון נפגשנו 
עם הולנד שדורגה שלישית. לשתי הנבחרות כבר הובטח 
להגיע  כדי  נלחמה  נבחרתנו  אך  הגמר,  ברבע  מקום 
עם  ממפגש  ולהימנע  הראשונים  המקומות  לארבעת 

נבחרת בכירה ברבע הגמר.

 ,11:14 שלושה בורדים לפני הסוף עדיין הובילה הולנד 
אבל סיומת חזקה הובילה לניצחון ישראלי 14:30 ולכיבוש 

המקום הרביעי בשלב המוקדם.

Board 13. Dealer North, Vul All
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West North East South
טייסן זמיר קיליאן טולדנו

Pass 1♣ 1♦
Dbl 1♠ 2♥ All Pass

עמי זמיר )צפון( הפגין איפוק מדהים עם חלוקה של 7-5 
ולא נכנס לצרות. זהו כלל ברזל שבמצבים של אי-התאמה 
אוברקול(  השותף  הכריז  שבה  בסדרה  חוסר  )לדוגמא, 

צריך לעצור נמוך ו/או לתת ליריבים לשחק.

החוזה הסופי היה ♥2 מצד מזרח. על אף חלוקת השליטים 
הגרועה, לא ניתן להכשיל את החוזה היות שמצב הקלפים 
נוח לכרוז. החוזה בוצע בדיוק לאחר  בסדרות הצדדיות 

הובלה ב-J♠: 110+ להולנד.

West North East South
אסולין ווסטרבק לוי סכולס

2♠ Dbl Pass
2NT 3♣ Dbl 3♠
Dbl Pass Pass Pass

שתיארה   2♠ פתיחה  בהכרזת  בחר  בצפון  ההולנדי 
החליט  ובהמשך  במיינור,  וחמישייה  בספייד  חמישייה 
שהובטחה  החמישייה  )במקום  בקלאב  ששביעייה 
הכריז  הוא  נוספת.  הכרזה  מצדיקה  הפתיחה(  בהכרזת 
♣3 שהוכפל וכעת דרום שגה כאשר תיקן ל-♠3 במקום 

להשאיר ♣3 מוכפל.

זכה  הדומם  מוכפל.   3♠ נגד  ב-8♥  הובילה  לוי  הילה 
של   ♣J-ה עם  שנלקח  בקלאב  המשיך  והכרוז   ,♥A-ב
הילה, שהיטיבה להחליף ל-K♠ לצורך מניעת חיתוך. צפון 
זכה ב-A♠ והמשיך בקלאב. הילה זכתה ב-Q♣ והמשיכה 

ב-3♠ שהוציא לדומם את השליט האחרון. 
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בשלב זה הכרוז איבד שליטה על היד ועמד ליפול בחוזה 
כאשר  שגתה  )מערב(  אסולין  עדי  אבל  פעמים,  שלוש 
כך  גם  מפסיד.   ♥ להשליך  במקום   ♣Q על   ♦ השליכה 
 .IMP 9 החוזה נפל פעמיים )500+ לישראל( עם רווח של

השלב  את  סיימו  הישראליות  הנבחרות  כל  לסיכום, 
לרבע  ההעפלה  במשימת  ועמדו  בהצלחה  המוקדם 
בנבחרת  זה  בשלב  פגשה   16 גיל  עד  הנבחרת  הגמר. 
לאורך  הצרפתים  הובילו  באיטליה  שנתיים  לפני  צרפת. 
כל השלב המוקדם, אבל נבחרתנו )בהרכב שרובו שיחק 
הגמר  בחצי  במפתיע  אותם  הדיחה   )21 גיל  עד  השנה 

וזכתה באליפות העולם. 

הם  אך  מבוקשם,  את  להשיג  הצרפתים  הצליחו  הפעם 
של  פיגור  ישראל שמחקה  מנבחרת  אדיר  “פייט”  קיבלו 
 7 כשנותרו   50:53 בשיעור  ההובלה  את  ונטלה   46:14
חלוקות בלבד. לצערנו הנדנדה נמשכה, ובתוך 6 חלוקות 
צרפת  נבחרת  מענה.  ללא   IMP  35 רשמו  הצרפתים 
במדליות  זכתה  דבר  של  ובסופו  הגמר  לחצי  התקדמה 
הכסף, בעוד נבחרת ישראל המשיכה הלאה למשחקי דירוג 
5-8 וזכתה לשני ניצחונות יוקרתיים על סין 1 )בתחרות 
השתתפו שלוש קבוצות מסין, ודווקא זו שכונתה “סין 3” 
מכובד  חמישי  למקום  בדרך  קנדה  ועל  בבכורה(  זכתה 
מקווים  ואנו   ,BBO-ב שודרו  לא  אלה  משחקים  ביותר. 

להציג מספר ידיים מתחרות זו בביטאון עתידי.

ברבע  דרכה  את  סיימה   26 גיל  עד  ישראל  נבחרת  גם 
רביעי  מקום  של  משמעותו  במדליה.  זכתה  ולא  הגמר 
בדירוג  הקבוצות  אחת  עם  מפגש  היא  המוקדם  בשלב 
הראשונות.  משלוש  אחת  אף  ידי  על  נבחרה  שלא   5-8
ההולנדים  הולנד.  עם  חוזר  מפגש  לנו  שצפוי  התברר 
הפיקו בתוך פחות מ-24 שעות לקחים מהפסדם בסיום 
השלב המוקדם ומוטטו את ישראל בהפרש גבוה 91:185 

לאחר 56 חלוקות.

הרבע השני, והיחיד שבו ניצחה ישראל, היה זה ששודר 
ב-BBO, ומתוכו בחרתי את היד הבאה:

Board 5. Dealer North, Vul N/S
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West North East South
טייסן אסולין קיליאן לוי

Pass 1♥ Pass
1NT Pass Pass Dbl
2♦ Pass Pass Pass

לדרום 17 נקודות, אך אין הכרח להתערב לאחר פתיחה 
♥1 עם חלוקה שאינה מתאימה ל-Dbl. הילה לוי התחילה 
ב-Pass מצוין, ולאחר שהיריבים עצרו ב-1NT התערבה 
זה:  הכרזות  ברצף  ב-Balancing Double שמשמעותו 

.1NT יד חזקה עם אורך וכוח בהארט, מציע להעניש

ונמנעת  במבחן  עומדת  הייתה  )צפון(  אסולין  עדי  האם 
מההכרזה המפתה ♠2? זאת לא נדע, מכיוון שההולנדי 
)החלטה  נשאר  זה  ושם  ל-♦2,  לברוח  מיהר  במערב 
בכפל  המכרז  את  לעורר  לא  דרום  של  טובה  פרקטית 
נוסף(. על אף “ההתאמה” האיומה 5-1 ב-♦, ניתן להפיל 
את החוזה רק פעם אחת. עדי הובילה ב-6♣ והבטיחה 
לעצמה חיתוך קלאב בנוסף לחמש הלקיחות “המגיעות” 
ספייד  )חיתוכי  אסים  ושני  בשליט  שלוש   – לשותפתה 
הלקיחות(:  מאזן  את  משנים  אינם  אך  אפשריים  בדרום 

50+ לישראל.

West North East South
טולדנו מנדס זמיר ספרינקהויז

1♥ Dbl
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 2♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

ושמע  הראשון  בסיבוב  להכפיל  בחר  בדרום  ההולנדי 
לתמיכה  )המצפה  משותפו  ספייד  הכרזות  שתי  כצפוי 
וכאן באה  ב-♠2  עצרו  3 קלפים לפחות(. ההולנדים  של 
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הברקה של אורן טולדנו )מערב( שהכפיל לאחר שקודם 
לכן לא באו שש הנקודות שלו לידי ביטוי במכרז. אמנם 
זהו איננו כפל עונשין מוחלט, אבל עמי זמיר )מערב( היה 

כמובן שמח להשאיר.

ב-9♥.  והמשיך   ♦A-ב זכה  מערב   ;♦Q-ב הוביל  מזרח 
ב-7 הלקיחות  וזכתה  צולב  כעת פתחה ההגנה בחיתוך 
ניתוח  אבל  יפה,  תוצאה  לישראל.   +500 הראשונות: 
היות  בקלאב  לקיחה  שהוחמצה  מגלה  יותר  מעמיק 

 .♦J שלאחר החיתוך הצולב הושלך קלאב מפסיד על

הגנה חזקה יותר הייתה להחליף לקלאב באחת הלקיחות 
הראשונות ולגבות לקיחה בסדרה זו לפני השלמת החיתוך 
הצולב. ה-A♠ הבודד בדומם מונע מהכרוז לשחק סיבוב 

שני בשליט ולצמצם את מספר החיתוכים.

יד זו הייתה אחת מנקודות האור הבודדות ביום לא מוצלח 
לישראל. הולנד היא זו שעלתה על חשבוננו לחצי הגמר 

בדרך לזכייה במדליית הארד.

ובכל זאת, אחד משחקני הנבחרת חזר ארצה עם מדליה. 
בתחרות   Cazok לקבוצת  הצטרף  יקותיאלי  אסף 
הניחומים לקבוצות בשיטת BAM )שבה היה מותר לערב 
מספר מדינות בקבוצה אחת(. הקבוצה שהורכבה בעיקר 
משחקני נבחרת ארה”ב 1 )שהתאכזבה קשות מהדחתה 
של  יומיים  לאחר  הראשון  במקום  זכתה  הגמר(  ברבע 

תחרות.

במוקד תשומת הלב של חובבי הברידג’ בישראל עמדה 
שהפליאה   )Youngsters(  21 גיל  עד  נבחרתנו  כמובן 
העובדה  חרף  גדול  בהפרש  המוקדם  בשלב  לנצח 
שהמבוגר בשחקניה טרם הגיע לגיל 18. התנופה נמשכה 
בהפרש  הובילה  ישראל  גרמניה.  נגד  הגמר  ברבע  גם 
IMP 50 לאחר הרבע הראשון, ניצחה גם בכל הרבעים 
האחרים והביסה את יריבתה 86:158. הנה יד לדוגמא, 

אשר תחילה אציג אותה כבעיית הובלה:

Board 9. Dealer North, Vul E/W
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AJT9
AQJ
87
T652

West North East South

1♣ 1♦ 1♥
1♠ 2♥ 4♠ Pass

Pass ?
)א( לאחר שכולם הכריזו בסיבוב הראשון, היריבים קפצו 
האם  ביותר.  החזקה  בסדרתכם  מלא  למשחק  במפתיע 

תכפילו לעונשין?

)ב( איזה קלף תבחרו להוביל נגד ♠4?

לאחר שעניתם על שתי השאלות, אני מזמין אתכם לצפות 
בחלוקה המלאה ובהתפתחות המשחק בשני השולחנות:
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West North East South
פבשט בנירי ון אוסטן חוטורסקי

1NT 2NT 3♥
Pass 4♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

הזוג הישראלי משחק 1NT חלש )10-13( במצב פגיעות 
זה. 2NT ממזרח הראה את סדרות המיינור. איני יודע אם 
♥3 הייתה הכרזה מחייבת לפי השיטה. ההכרזה הגיעה 
למערב בגובה 3, והוא החליט לא להציג כלל את סדרת 
לעונשין  הכפיל  הוא  ל-♥4  העלה  שצפון  לאחר  הספייד. 
והוביל ב-3♦. מזרח הגן מצוין – הוא זכה ב-K♦, החליף 
לבסוף  קלאב.  חיתוכי  שני  לשותפו  לתת  והספיק   ♣A-ל
שלישי,  לחיתוך  מזרח  של  לידו  כניסה  הייתה  לא  כבר 
 +300 בלבד:  פעמיים  נפל  והחוזה  בעקיפה,  נלכד   ♥K

לגרמניה.
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West North East South
לונשטיין דרמר זייטק לפר

1♣ 1♦ 1♥
1♠ 2♥ 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

בשולחן השני צפון פתח ב-♣1 סטנדרטי, ומהלך ההכרזה 
פוטנציאל  בידו  ראה  )מזרח(  זייטק  אביב  טבעי.  היה 
לקיחות עצום והחליט להכריז מיד משחק מלא פגיע. צפון 
הביע את דעתו על חוזה זה בכפל מעניש, ולאחר מכן היה 

צריך לבחור בקלף ההובלה.

הובלות טובות נובעות בדרך כלל מניתוח נכון של הכרזות 
היריבים. ברור לצפון כי הכרזת מזרח ♠4 לא התבססה 
על שפע של נקודות גבוהות וגם לא על התאמה של 10 
מזרח  אפשרויות:  שתי  נותרו  בספייד.  ומעלה  קלפים 
על  מבוססת  שהכרזתו  או  פראי  באופן  בהכרזה  הגזים 
חלוקה מיוחדת עם אפשרויות חיתוך רבות. את האפשרות 
לונשטיין- כמו  סולידי  זוג  אצל  לפסול  אפשר  הראשונה 

זייטק ��. אם כן, מזרח מקווה לחיתוכים. 

הדרך היחידה להכשיל ♠4 הייתה להוביל ב-A♠ ולהמשיך 
בסיבוב נוסף של שליטים. מערב נותר עם שני מפסידים 
ודאיים בהארט, והוויתור על לקיחה אחת בשליט משתלם 

לצפון.

ההובלה בשולחן – A♥ – הייתה אולי הגרועה מכולן, אבל 
דבר:  משנה  הייתה  לא  מיינור  בסדרת  פסיבית  הובלה 
הכרוז היה מתחיל ב-A♣ ו-AK♦ ובשש הלקיחות הבאות 
יקבל לקיחה  ו-♥. לבסוף הוא  צולב של ♣  מבצע חיתוך 

עשירית בזכות KQ♠ שנותרו בידו.

ביצוע ♠4 מוכפל הקנה לנבחרת ישראל 790+ עם רווח 
של IMP 10. הכשלה אפשרית של החוזה הייתה מעניקה 
לגרמנים רווח של IMP 11. קוראים שבחרו בהובלה של 
.IMP 21 מבלי להציץ בקלפים יכולים לזקוף לזכותם ♠A

בשלב חצי הגמר חזר פחות או יותר אותו סיפור מרבע 
הגמר. ישראל ניצחה בכל אחד מארבעת הרבעים והביסה 
את נבחרת צרפת בתוצאה 87:151. רק הרבע הראשון 
שודר ב-BBO, ובו הובילה ישראל 29:39 “בלבד”, וזאת 
בעיקר בגלל בורד מס’ 5 שבו הכריזו הצרפתים ♣6 פגיע 
שביצועו דורש שתי עקיפות מוצלחות. ישראל הסתפקה 
“ישבו”.  העקיפות  שתי  אבל   ,5♣ של  יותר  נבון  בחוזה 
צרפת זכתה ב-IMP 13 ממוזלים, אבל הזוגות הישראלים 
לא התרגשו והמשיכו לשחק את הברידג’ הטוב שלהם. 

לאורך זמן הצטברו IMPs רבים יותר בצד שלנו. ��

Board 12. Dealer West, Vul N/S
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West North East South
לונשטיין בולין זייטק גיימין

1♣ 1♠ 2♥ 2♠
2NT Pass Pass Pass

הסיבוב הראשון של המכרז היה סטנדרטי. תומר לונשטיין 
)מערב( היה רשאי לקרוא Pass בסיבוב השני, אך בחר 
להכריז 2NT עם עוצר בספייד ודאבלטון בהארט. אביב 
זייטק, עם ערכים מינימליים להכרזת ♥2 בחר לסמוך על 
ולהימנע מחזרה על סדרתו. על פי קלפי מזרח- שותפו 
מערב בלבד עדיף לשחק ♥3. חלוקת הקלאבים האירה 
שגם  )מותר  לישראל   +120 בוצע:  והחוזה  לכרוז,  פניה 
לנו יהיה מזל(, אבל הסיבה שבחרתי לסקר יד זו הייתה 

ההגנה היפה של הזוג הישראלי בשולחן השני:

West North East South
בסלר בנירי בליקו חוטורסקי

1♣ 1♠ 2♥ 2♠
Pass Pass Dbl Pass
2NT Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

מחייבת  כהכרזה   3♥ מזרח  הכרזת  את  פירש  מערב 
מידי  ב-♥3  בחר  ולא  תחילה   Dbl קרא  מדוע  )אחרת, 
בסיבוב השני( והעלה ל-♥4 – חוזה שהיה עלול להתבצע 

מול זוגות רבים.

לבחור  התפתה  לא  )דרום(  חוטורסקי  ניר  כל,  ראשית 
להוביל  בחר  הוא  שותפו.  לסדרת  אמונים  ושמר   ♦K-ב
ב-Q♠ על מנת לשמור על ההובלה אצלו במידת הצורך. 
כרוז חזק לא היה מכסה ב-K♠ בתקווה למשחק אוטומטי 

של קלף נמוך מצפון שהיה “מוכר” את החוזה.
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עילי  של  משימתו  על  והקל   ♠K-ב כיסה  הדומם  בפועל 
בנירי. לאחר הזכייה ב-A♠ לא היה מה לשחק פרט ל-♦. 
בסכנה  הבחין  ניר   .Q-ו  J עם  שכוסה   ♦T-ב הוביל  עילי 
הגדולה מסדרת הקלאב וידע שעליו למהר עם K♦ ולסמוך 

על כך ש-9♦ אצל השותף.

♦ על J♠, אך כעת  והשליך   ♥A גבה   ,♦A-ב זכה  הכרוז 
הוא חסר אונים: אם ימשיך בשליט, צפון יכשיל מיד את 
ינסה שלושה סיבובי קלאב גבוהים  9♦, ואם  החוזה עם 
)עם השלכת ♦ מידו(, צפון יחתוך עם K♥ ולדרום תהיה 

.♥J לקיחה נוספת עם

לפני  זוכר,  שלא  למי  שוודיה.  מול  הגמר  למפגש  הגענו 
כשהיא  בזהב  זכתה  שוודיה  אירופה  באליפות  שנה 
מקדימה את ישראל בהפרש זעיר של VP 0.15! המפגש 
בסך   – אחד  כל  חלוקות   14 בני  מקטעים  שישה  כלל 
הכול 84 חלוקות על פני יום וחצי. המקטע הראשון היה 
שקול מאוד עם תוצאה נמוכה. בחלוקה הבאה הוחמצה 

הזדמנות גדולה ל- swing לטובת ישראל.

Board 13. Dealer North, Vul All
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West North East South
סנדין בנירי קלמנטסון חוטורסקי

Pass 2♠ 3♥
4♠ Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה ♠2 תיארה שישייה עם 10-13 נקודות. 
השוודים הגיעו לחוזה ♠4.

בשולחן השני ישראל הגיעה ל-♠4 לאחר הכרזת פתיחה 
ונפל פעמיים:  ודרום הקריב ל-♥5 – חוזה שהוכפל   ,1♠

500+ לישראל.

ניר חוטורסקי )דרום( פעל לפי הכלל שאין מובילים נגד 
ובחר ב-4♣   K A ללא  4 מסדרה בראשות  חוזה בגובה 
)שלישי או חמישי מלמעלה(. זו הייתה ההובלה הטובה 
ביותר שכן היד מהווה מרוץ בין ניסיונות ההגנה לפתח את 
סדרת הקלאב וניסיונות הכרוז להגביה לקיחה בדיאמונד 

לצורך השלכת קלאב מפסיד.

סיבובים  בשני  שליטים  משך   ,♣K עם  בידו  זכה  הכרוז 
דרום.  של  האמת  רגע  היה  זה  מטעה.   ♦8 מידו  והוביל 
בקלאב  שתיים  בספייד,  לקיחות  שש  לכרוז  כי  לו  ברור 
 .K-ואחת בהארט. ברור גם שמזרח לא יוביל 8♦ מתחת ל
 ♣Q צפון  אצל  למצוא  צריך  החוזה  את  להפיל  מנת  על 
ו-K♦, וההגנה הנכונה ברורה: A♦ והמשך בקלאב שני – 
חלק חשוב בטכניקה של ההגנה הוא ליטול פיקוד כאשר 
ולא להעמיד את השותף במבחן  ההגנה הנכונה ברורה 

כשהוא עלול לטעות.

ניר ציפה ששותפו ימצא את החזרה הנכונה בקלאב לאחר 
שיזכה ב-K♦, אבל עילי לא ידע בוודאות היכן T♣. הוא 
הוחמצה  כך   .☹ בוצע  והחוזה  ב-2♦,  חזר   ,♦K-ב זכה 
הזדמנות פז להרוויח IMP 12, ובמקום זה שוודיה קיבלה 

IMP 3 והובילה בסיום המושב 15:17.

והסתיים  ישראל,  של  ביותר  הגרוע  היה  השני  המקטע 
בתוצאה 6:44 לטובת שוודיה. 

פגיעות  במצב  לונשטיין-זייטק  התערבו   5 מספר  בבורד 
נוח נגד הכרזת פתיחה ♣2 שתיארה יד חזקה או 18-19 
שישה  עם   3♦ בחוזה  הוכפלו  ולבסוף  מאוזנות,  נקודות 
שמינייה  המחזיק  מערב  בעוד  במשותף,  שליט  קלפי 
בריחה  מהכרזת  ברורה  בלתי  מסיבה  נמנע  בהארט 
  +1700 פעמים:   7 נפל   3♦ המוכפל  החוזה    .3♥ של 
רק  לשוודים  מעניק  היה  מוכפל  ש-♥3  בשעה  לשוודיה 
זה  חוזה  מכפילים  היו  לא  שהם  להניח  )וסביר   +300
אלא ממשיכים להכריז(. בשולחן השני הגיעו הישראלים 
בצפון-דרום לחוזה 6NT מוכפל שהיה תלוי בעקיפה שלא 
ישבה. השילוב של שגיאה בלתי מחויבת המציאות וביש 

מזל עלה לישראל IMP 18 בבורד אחד! 

הקפטן   .IMP  40 בהפרש  שוודיה  הובילה  בהפסקה 
ירד  ולא  )שכמעט  לונשטיין-זייטק  לזוג  לתת  החליט 
אחד,  מקטע  של  מנוחה  התחרות(  במשך  מהשולחן 
ולמערכה הוטל הזוג השלישי של ישראל גל מתתיהו – 
יונתן שליבוביץ. שוודיה המשיכה לשלוט ורשמה בתשע 
החלוקות הראשונות עוד IMP 18 ללא מענה. הפער צמח 

ל-IMP 58, וישראל הייתה זקוקה לנס, שאכן התרחש:
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Board 10. Dealer East, Vul All
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במזרח- השוודים  חלקי.  חוזה  של  לכאורה  תמימה  יד 
מערב השיגו תוצאה נורמלית של 8 לקיחות בחוזה ♥1. 
בשולחן השני סבל הזוג השלישי של ישראל מאי-הבנה 
בהכרזה והגיע למשחק מלא חסר סיכוי לכאורה עם 21 

נקודות גבוהות.

West North East South
מתתיהו הנסון שליבוביץ מאן

Pass Pass
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3NT All Pass
רביעי  “צבע  אין  התחלתי   Pass שאחרי  חשב  מזרח 
 .5-5 חלוקה  עם  וחלש  טבעי   2♦ להכריז  וניסה  מחייב” 
מערב חשב שמזרח מתאר יד מקסימלית ל-Pass והכריז 
 2NT-2 כדי להראות עוצר בדיאמונד. מזרח חשב שNT

.3NT-מראה יד חזקה )17-18 נקודות( והעלה ל

גם   – להתייאש  אסור  אבל  טעויות,  של  קומדיה  אכן 
חוזים אבסורדיים ניתנים לעתים לביצוע )עם קצת עזרה 

מהיריבים( עם רווחים גדולים.

צפון שהחזיק את סדרותיו של מערב בחר להוביל ב-9♥ 
חדי   .♦T והריץ  בדומם  זכה  הכרוז  גל מתתיהו  הבודד. 
העין ביניכם יבחינו כי משחק של Q♦ מהיד מצמצם את 
חייב  היה  הוא  הכרוז  של  מבטו  מנקודת  אבל  הנפילה, 
את  לכסות  “שוכח”  ולקוות שהמגן  בדרום   ♦KJx למצוא 

.♦T-ה

צפון זכה ב-K♦, וסדרת ה-T♦ נחסמה. כעת המשך חזק 
ב-K♠ היה “הורג” את הדומם, מביא לנפילה כואבת של 
3 לקיחות וכנראה גם סותם את הגולל על סיכויי נבחרתנו 

בגמר.

וחזר   ♣A-במקום זה, צפון החליף לקלאב. דרום זכה ב
 ♣T-ל שהפסיד   ♣9 מידו  שיחק  מתתיהו  נוסף.  בקלאב 
החליט  זה  אך  שלישי,  בקלאב  ימשיך  שצפון  בתקווה 
משום מה לשחק ♦ )המשך ב-K♠ היה עדיין חזק באותה 

מידה כמו קודם(.

לאחר המתנה הבלתי צפויה, גל משך AQ♦, נכנס לדומם 
עם A♠ ומשך את יתרת הדיאמונד. זה היה מצב הקלפים 

לאחר תשע לקיחות )שמתוכן מזרח-מערב זכו בשש(:
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צריך  היה  צפון   .♥K-ב וזכה  מהדומם   ♥ שיחק  הכרוז 
 ♠K להחליט מה להשליך, כאשר הפתרון הנכון היה לזרוק
ולסמוך על ה-Q♠ של השותף, אבל המגן השוודי נתפס 
למשחק  עצמו  את  וחשף   ♠J השליך  חולשה,  של  לרגע 
סופי. גל מתתיהו מיהר לשחק T♠ מידו וקיבל את שתי 
 IMP 10-ו מבוצע   3NT .♣KJ עם  הלקיחות האחרונות 

“נגד הזרם” לישראל!

והשוודים  צד  לכל   IMP 5 עוד  נרשמו  סיום המקטע  עד 
הובילו במחצית הדרך בהפרש לא קטן של 36:84, אבל 
)היחיד  הרביעי  במקטע  הישראלי.  לצד  עבר  המומנטום 
 IMP-הכפילה ישראל את כמות ה )BBO-שלא שודר ב
למחרת  יום.  של  בסופו   72:97 ל-  צומצם  והפער  שלה 
בבוקר המשיכה ישראל להשיב מלחמה. שוודיה הורשתה 
לרשום רק IMP בודד במקטע החמישי. ישראל לא רשמה 
אף swing דו-ספרתי, אבל סדרה של רווחים “בינוניים” 

)5 עד IMP 7 בבורד( מחקה את הפיגור.
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Board 8. Dealer West, Vul None
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West North East South
מאן בנירי הנסון חוטורסקי

1♥ Pass 2♠ 3NT
Pass Pass Pass

ניר חוטורסקי )דרום( ידע כי לאחר הכרזת הפרעה של 
השותף,  עם  להתייעץ  אפשרות  אין   2 בגובה  היריבים 
הדומם  למרות  גבוהות.  נקודות   22 עם   3NT והכריז 
החלש, הביצוע לא היה קשה: הובלה ב-K♥ נלקחה עם 
לקיחות  שתי  לפתח  כדי  בהארט  המשיך  והכרוז   ,♥A
לא  ההגנה  זה  בשלב  צדדית.  ככניסה   ♣Q עם  בדומם 

יכלה למנוע תוצאה סופית של 430+ לישראל.

של  הראשון  בסיבוב  קטן  הבדל  היה  השני  בשולחן 
ההכרזה: מזרח לא טרח להשיב להכרזת הפתיחה של 

שותפו.

West North East South
לונשטיין קלמנטסון זייטק סנדין

1♥ Pass Pass Dbl
Pass 2♣ 2♠ 2NT
Pass Pass Pass

דרום  של  ההכרזות  רצף  לדעתכם  מתאר  נקודות  כמה 
שאם  מניח  אני   ?)Balancing במצב   Dbl-ב )שהחל 
יבוצע משאל בקרב מומחים, התשובות לא יהיו אחידות. 
מכל מקום, צפון לא הבין ששותפו מנסה לתאר יד של 22 
נקודות ועצר ב-2NT. שוודיה ביצעה בדיוק אותו מספר 

.IMP 6 לקיחות כמו ישראל עם הפסד של

Board 12. Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J8
J976
T8
J7643

 

♠
♥
♦
♣

T432
KT
AQ6543
K

♠
♥
♦
♣

7
A432
J97
Q9852

 ♠
♥
♦
♣

AKQ965
Q85
K2
AT

 

West North East South
מאן בנירי הנסון חוטורסקי

1♦ Pass 1♥ Dbl
1♠ 2♣ Pass 2NT

Pass Pass Pass

בשולחן זה מערב בחר בהכרזה שנייה ♠1 עם רביעייה 
מבטיח  דרום  של  שהכפל  העובדה  למרות   T בראשות 
לחזור  חשש  מערב  מכן  לאחר  בספייד.  רביעייה  לרוב 
על סדרת ה-♦ בגובה 3 ונתן לדרום לשחק 2NT. כצפוי, 
ב-♦  הוביל  נמצאה. מערב  לא   ♥T-ב ההובלה הקטלנית 

טבעי, והכרוז גבה 8 לקיחות מהירות.

West North East South
לונשטיין קלמנטסון זייטק סנדין

1♦ Pass 1♥ Dbl
2♦ Pass Pass 2♠

Pass Pass 3♦ All Pass

תומר לונשטיין בחר בהכרזה שנייה נבונה יותר של ♦2. 
בהמשך שותפו התחרה ל-♦3 נגד ♠2 של דרום, והשוודים 
בדרום(   ♦Kx( הנוחה  החוזה. החלוקה  על  לוותר  נאלצו 
ולהימנע  בדומם  ספייד  פעמיים  לחתוך  לכרוז  אפשרה 
ממפסיד בשליט בעזרת עקיפה בודדת. הספייד האחרון 
לקיחות:150+    11 להשלמת   ♣Q על הושלך  מערב  של 
לישראל הצטרפו ל-120+ מהשולחן השני ויצרו רווח של 

 .IMP 7

מישהו   .97:103 ליתרון  ישראל  עלתה  זה  בורד  לאחר 
עדיין זוכר שהיינו בפיגור של IMP 58?! המקטע הסתיים 
ביתרון 98:106 לישראל, ולאחר הפסקה קצרה התייצבו 
ל-14  מוטיבציה,  מלאות  אבל  עייפות  הנבחרות,  שתי 

בורדים אחרונים ומכריעים.
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המקטע האחרון עמד בסימן תוצאה נמוכה. שתי הנבחרות 
המצוינות מיעטו לשגות. שתיהן היו ראויות לנצח בתחרות, 
אלופת  לזכות בתואר  יכולה  הייתה  רק אחת מהם  אבל 
העולם. הפער המזערי לטובת ישראל נשמר במשך זמן 
או  לכאן  בודד  משמעותי   swing-ש ברור  היה  אבל  רב, 

לכאן יכריע את גורל המפגש כולו.

בחלוקה הבאה הייתה לישראל הזדמנות גדולה:

Board 9. Dealer North, Vul E/W
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♥
♦
♣

T6
QT2
QT842
KJT
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♥
♦
♣

J87
J6543
965
43
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♦
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AK3
AK
AK3
A7652

 ♠
♥
♦
♣

Q9542
987
J7
Q98

 

West North East South
בנירי קלמנטסון חוטורסקי סנדין

Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 3♣ Pass
3♥ Pass 3NT All Pass

 0-3( מאוד  חלשה  יד  הראתה   2♥ התשובה  הכרזת 
הסיבוב  מלא.  במשחק  הסתפק  שמזרח  כך  נקודות(, 
השני של המכרז כבר היה טבעי. הובלה בדיאמונד הייתה 
מכשילה את החוזה, אבל דרום בחר כצפוי בספייד. הכרוז 
ניר חוטורסקי קיבל לקיחה זולה עם J♠ והספיק לפתח 
2 לקיחות נוספות בקלאב. כל אלה הצטרפו ל-7 לקיחות 

מלמעלה: 630+ לישראל.

West North East South
מאן לונשטיין הנסון זייטק

Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 4♥ All Pass

הכרזת  שונה:  שיטה  שיחקו  במזרח-מערב  השוודים 
חזקה  יד  אפשרויות:  שתי  כללה  שלהם   2♣ הפתיחה 
רגילה של ♣2 או יד מאוזנת עם 18-19 נקודות. משמעות 
התשובה ♥2 – מעוניין לשחק ♥2 מול האופציה החלשה 
יותר )18-19 נקודות(. מזרח העלה ל-♥4 מתוך הערכה 

יוכל להגיע לסדרת ההארט של  שבחוזה ללא שליט לא 
הדומם.

לכאורה החוזה הסופי גרוע: צפוי מפסיד אחד בכל סדרה 
החלוקות  אבל  בהארט,  )לפחות(  אחד  ומפסיד  צדדית 
הנוחות פועלות לטובת הכרוז והחוזה ניתן לביצוע תמיד 

בתנאי שהכרוז יקבל החלטות מוצלחות.

פחות  לא  נפרשו  ובדומם   ,♠T-ב הוביל  לונשטיין  תומר 
בשיטות  כשמשתמשים  שקורה  מה  )זה  נקודות  מ-25 
ומסר   ♣A  ,♥AK  ,♠A שיחק  הכרוז  מודרניות(.  הכרזה 
כדי  נוסף  בספייד  והמשיך  זכה  צפון  בקלאב.  לקיחה 
להגביה את Q♠ של שותפו. הדומם זכה ב-K♠ והמשיך 

בקלאב שנחתך עם J♥, בעוד צפון ודרום משרתים.

זהו מצב הקלפים שנוצר לאחר שבע לקיחות:

 ♠
♥
♦
♣

-
Q
QT842
-

 

♠
♥
♦
♣

J
64
965
-

♠
♥
♦
♣

3
-
AK3
65

 ♠
♥
♦
♣

Q54
9
J7
-

 

הסיפור  את  מסיים  כמובן  היה  ממערב  בהארט  המשך 
יכול לדעת  11 לקיחות, אבל הכרוז השוודי לא היה  עם 

בוודאות שהשליטים מחולקים 3-3. 

הוא האמין שיש לו תשובה גם לחלוקת שליטים 4-2, חזר 
לידו עם A♦ ושיחק 6♣ שעליו הושלך J♠. מה צריך דרום 

לעשות כעת?

לאחר שהכרוז חתך עם J♥, ה-9♥ של דרום גבוה. צפון 
בנפרד,  שלהם  השליטים  בשני  לזכות  הולכים  ודרום 
 ♦ הכרוז  ישליך  בטרם  נוספת  ללקיחה  זקוקים  הם  אך 
לראות  קשה  לא  פתוחים  בקלפים  האחרון.  הקלאב  על 
את הפתרון: דרום משליך J♦ על 6♣. מהדומם מושלך 
 ♦Q מוביל  צפון  כעת   .♥Q עם  חותך  וצפון   ♠J כאמור 
 25 )על  והדומם  נחתך,   ♦K מזרח!  נגד  חיתוך  לעקיפת 
הנקודות ההתחלתיות שלו( נותר ללא כניסה ל-5♣. צפון 

.♦T יזכה בלקיחה המכשילה עם

כך הייתה ישראל )שהובילה בשלב זה 107:111( יכולה 
התחרות.  גורל  את  ולהכריע  נוספים   IMP ב-10  לזכות 
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במקום זה דרום חתך את ה-6♣ עם 9♥, וכעת כבר לא ניתן 
להפיל את החוזה. התוצאה נותרה בעינה, וכשמחמיצים 

הזדמנויות – סופגים.

Board 12. Dealer West, Vul N/S
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KQT
8742

 

West North East South
בנירי קלמנטסון חוטורסקי סנדין

1♣ 1♦ 1♥
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

ללא  מאוזנת  יד  כל  עם   1♣ פותחים  שלפיה  השיטה 
 1♦ פתיחה  בעוד   ,12-14 בטווח  במייג’ור  חמישייה 
מבטיחה חלוקה לא מאוזנת, צוברת לאחרונה פופולריות, 
וגם הזוג השוודי משתמש בה – אבל ההחלטה לפתוח עם 
11 נקודות במצב פגיע אינה חלק מהשיטה. ככל הנראה 
את  להטות  כדי  קטנה  “פעולה”  שנחוצה  הרגיש  צפון 
טרנספר  הייתה  דרום ♥1  הכרזת  קבוצתו.  לטובת  הכף 

4+ קלפים בספייד. מכאן  והבטיחה 
ידי  על  המשוחק   4♠ לחוזה  הדרך 

צפון הייתה קצרה.

חיתוכי  שני  מצריך  החוזה  ביצוע 
הארט  חיתוכי  שני  או  ביד  קלאב 
את  לסכל  היחידה  הדרך  בדומם. 
בשליט,  להוביל  היא  הכרוז  תכנית 
לנו  חילקו  שאם  לומדים  כולנו  אבל 
צירוף של AK בסדרה צדדית, כנראה 

שאלוהים רוצה שנוביל בסדרה זו. 

לאחר הובלה והמשך בשליט הכרוז עדיין מסוגל לחתוך 
אבל  ככניסה,   ♦A-ב שימוש  תוך  בדומם  הארטים  שני 
כדי להשלים משיכת  לידו  מידי  לו מעבר  אין  מכן  לאחר 
שליטים, והוא עתיד לספוג חיתוך דיאמונד בטרם יספיק 

לחתוך קלאב )נסו לשחק את היד בעצמכם(.

 ♣A-ב הובלה  לאחר  לשליט  החלפה  זאת,  לעומת 
מאוחרת מדי – הכרוז יספיק לחתוך שני קלאבים בידו ויש 
לו מספיק כניסות לדומם כדי להגיע ל-K♠. ניר חוטורסקי  
ל-  כך שהדרך של שוודיה  ב-4♥,  והמשיך   ♣A-הוביל ב

620+ לא הייתה קשה.

West North East South
מאן לונשטיין הנסון זייטק

Pass 1♦ Pass
1♥ 1♠ Dbl 2NT

Pass 3♠ All Pass

תומר לונשטיין לא פתח, אבל התערב יפה ♠1 עם 4 קלפים 
בסיבוב השני. מזרח הכפיל כדי להראות שלושה קלפים 
בדיוק בהארט. דרום הכריז 2NT – הזמנה למשחק מלא 
לו  יש  צפון לקבל? מצד אחד  על  ♠. האם  4+ קלפי  עם 
ניקוד מקסימלי ל-Pass התחלתי; מצד שני, חסר לו קלף 
חמישי בספייד שהובטח. החלטה גבולית שגורל התחרות 
כולה תלוי בה. גורם נוסף שאולי לא נלקח בחשבון הוא 
 Support( הקוצר של דרום בהארט המשתמע מההכרזה
מול  מבוזבזות  נקודות  היעדר  מזרח(.  של   Double

הסדרה הקצרה של השותף מעלה את ערך היד.

 10 וביצעה  ב-♠3  עצרה  ישראל  התחתונה:  השורה 
לקיחות; IMP 10 לשוודיה שעלתה ליתרון 112:117 שני 

בורדים לפני הסוף.

נבחרת ישראל זוכת מדליית הכסף עד גיל 
חוטורסקי,  גל  בנירי,  עילי  )מימין(:   21
יונתן שליבוביץ,  גל מתתיהו,  זייטק,  אביב 

תומר לונשטיין, דני לונשטיין )קפטן(
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מועדון מרכז הברידג' ירושלים מזמין אותך 
לשיעורים למתקדמים שיועברו אחת לחודש על ידי 
שחקן נבחרת ישראל, רב אמן בינלאומי כסף יניב זק.
השיעורים יתקיימו במועדון בימי רביעי בשעות 17:00-19:30

מפגש ראשון בתאריך 24.10.18
בשיעורים נלמד מגוון נושאים: משחק יד, משחק הגנה, הגיון בברידג', קונבנציות הכרחיות, 

קונבנציות מתקדמות, אימון זוגי - הבנת השותף.
עלות לשיעור 50 ש"ח, עלות למנויי המועדון 25 ש"ח

אין צורך בתשלום מראש לכמות שיעורים - פשוט להגיע להנות ולהתקדם...

הצטרפו אלינו לחוויה לימודית ומהנה
לפרטים נוספים והרשמה מראש )מספר המקומות מוגבל( מגי  0544-715949

www.jerusalembridge.com | 96260 מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

החלוקה הלפני אחרונה הייתה flat. הבורד האחרון היה 
מחוזה  להימנע  צריכים  צפון-דרום  מעניין:  יותר  קצת 
3. שני הזוגות  ולעצור בגובה  מפתה אבל כושל של ♠4 
בצפון-דרום העריכו נכון את קלפיהם ועצרו בחוזה חלקי. 
שוודיה זכתה ב-IMP 1 עבור לקיחה עודפת וסיימה גמר 
שקול ודרמטי בניצחון דחוק 112:118. החגיגה השוודית 
שוודיה  נבחרת  השלימה  עת  באותה  מושלמת:  הייתה 
עד גיל 26 ניצחון דחוק עוד יותר 201:206 על סינגפור 

וזכתה גם היא בזהב! 

ישראל לא חגגה זכייה בזהב, אך הופעתה המזהירה של 
בנירי-חוטורסקי  הזוגות  במהרה.  תישכח  לא  נבחרתנו 
 )18 לגיל  מתחת  עדיין  כולם  )כאמור,  וזייטק-לונשטיין 
הפגינו רמה גבוהה מאוד. שחקנים אלה משמשים כעת 
דוגמה והשראה לצעירים בתחילת דרכם. אני בטוח שהם 
יפיקו לקחים מהשגיאות )המעטות יחסית( במפגש הגמר 
ויהיו עוד יותר טובים בשנים הבאות. לסיום, חובה לציין 
את תרומתם הרבה של הקפטן דני לונשטיין והמאמן בר 
חוזרות  שלנו  הקבוצות  כל  לתחרות.  בהכנות  טרנובסקי 

מסין בגאווה לאחר שתקעו יתד על המפה העולמית.

פורסם בידיעות אחרונות 19.8.2018
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רם סופר

גמר גביע המדינה 2018

חודשי  במהלך  המדינה  גביע  על  המסורתית  התחרות 
שלקבוצה  היות  מהרגיל  מאתגרת  השנה  הייתה  הקיץ 
למועדונים  אירופה  גביע  בתחרות  מקום  הובטח  הזוכה 
השנה  מתקיימת  )התחרות  ישראל  של  השנייה  כנציגה 

כחלק מפסטיבל הים האדום באילת(.

משמעותיות.  הפתעות  נפלו  לא  המוקדמים  בשלבים 
שתי הקבוצות החזקות ביותר "על הנייר" הן אלו שהגיעו 
יריבותיהן. מעמד  לגמר לאחר שגברו באופן משכנע על 
הגמר הפגיש את קבוצת אפרת אורן שכללה את מנצחי 
ביחד  בראונשטיין  אריאל   – זק  שחר  הלאומית  הליגה 
עם זוג שהורכב משני שחקנים עתירי הישגים בינלאומיים 
פכטמן  רון   – זק  יניב  ביחד:  בעבר  לשחק  הרבו  שלא 
מול קבוצת אילן ברקת שכללה ארבעה משחקני נבחרת 
 – רול  יוסי   – לנגי  אסף   – ברקת  )אילן  בהווה  ישראל 
אמיר לוין( ביחד עם האחים אופיר ואילן הרבסט שייצגו 

את נבחרתנו פעמים רבות בעבר.

הציפיות לקרב שקול עם הכרעה דרמטית התבדו. קבוצת 
ברקת שלטה במפגש והובילה לכל אורכו בהפרש משכנע. 

התוצאה הסופית הייתה 91:114. עם זאת, במפגש קצר 
יחסית בן 42 חלוקות בלבד הפרש כזה אינו נובע בהכרח 
מהבדלי רמה. לפעמים בורד ממוזל אחד "מכניס" כמות 
מה  זה  לכאן.  או  לכאן  הכף  את  ומטה   IMP של  גדולה 

שקרה ביד המרתקת הבאה מהסיבוב השני:

Board 4. Dealer West, Vul All
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QT52
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K73
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KJ952

 

גמר גביע המדינה, מימין: אריאל 
בראונשטיין, יוסי רול, שחר זק, אסף לנגי
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שני הזוגות במזרח-מערב השתמשו במוסכמה ♦2 מולטי.

West North East South
אילן הרבסט פכטמן אופיר הרבסט יניב זק

2♦ Pass 3♥ Pass
3♠ Pass Pass Pass

עם   Pass לקרוא  ממערב  מבקשת   3♥ מזרח  הכרזת 
שישייה בהארט או לתקן ל-♠3 עם שישייה בספייד. ביסודו 
ההפרעה  את  להגביר  היא  ההכרזה  מטרת  דבר,  של 
צפון- כאשר  הושגה  המטרה  צפון-דרום.  על  ולהקשות 
דרום בחרו שלא להתערב בשעה שהם מחזיקים ערכים 

מספיקים לביצוע משחק מלא )לפחות(.

ההגנה דייקה: לאחר הובלה ב-♦ דרום זכה ב-K♦ והמשיך 
הארט,  חיתוך  ממנו  למנוע  ניתן  היה  לא  בהמשך  ב-♥. 

והחוזה נכשל שלוש פעמים.

West North East South
בראונשטיין לנגי שחר זק רול

2♦ Pass 3♥ Dbl
3♠ 5NT Pass 6♣

Pass 6♦ All Pass

בניגוד ליניב זק, יוסי רול בחר להתערב ב-Dbl עם קלפי 
 5NT-דרום, וההבדל היה דרמטי: אסף לנגי קפץ מיד ל

)Pick a Slam( והזוג הגיע לחוזה סופי של ♦6.

אני משוכנע שלנגי-רול היו מעדיפים לשחק ♦5 עם קלפי 
צפון-דרום. ב-♦6 לכרוז מפסיד בטוח בהארט ומפסידים 
הידידותית  החלוקה  אבל  ובקלאב,  בדיאמונד  אפשריים 
במקום  יושב  חסר  קלף  כל   – הבעיות  כל  את  פותרת 
 14 הרצוי. החוזה ♦6 בוצע ללא קושי עם רווח ענק של 
IMP. במקרה של כישלון בסלם, הקבוצה היריבה הייתה 

.IMP 9 מרוויחה

בדיוק  היה  וזה  ממוזלת,  בחלוקה  תלויים  היו   IMP  23
הפער בין שתי הקבוצות בסיום המפגש.

יד מעניינת נוספת הופיעה בשליש האחרון:

Board 20. Dealer West, Vul All
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גמר הגביע בעיצומו )מימין(: אילן 
הרבסט, יניב זק, אופיר הרבסט, רון 

פכטמן.



סיקור תחרויות

42

West North East South
אילן הרבסט פכטמן אופיר הרבסט יניב זק

Pass Pass 1NT 2♦
3♦ Pass 4♥ Pass

Pass 4♠ Pass Pass
5♥ Pass Pass Pass

West North East South
בראונשטיין לנגי שחר זק רול

Pass Pass 1NT 2♦
3♥ Pass 4♥ Pass

Pass 4♠ Pass Pass
Dbl Pass 5♥ All Pass

1NT ודרום התערב ב-♦2  בשני השולחנות מזרח פתח 
בהמשך  המייג’ור.  מסדרות  באחת  שישייה  שמתאר 
כי  שהבין  צפון  אבל  ההארט,  סדרת  את  הציג  מערב 
מזרח- את  ודחף  ל-♠4  הקריב  בספייד  שישייה  לשותפו 

מערב לגובה 5.

שהזוג  הוא  ההכרזות  שתי  בין  היחיד  המהותי  ההבדל 
לאחר   3♦ טרנספר  בהכרזת  השתמש  הרבסט-הרבסט 

לכרוז,  מזרח  את  הפכה  זו  הכרזה  היריבים.  התערבות 
בעוד בשולחן השני מערב הכריז ♥3 טבעי וכתוצאה מכך 

ידו של מזרח הייתה חשופה על השולחן.

אסף לנגי )צפון( הוביל ב-J♠. הכרוז אריאל בראונשטיין 
 .♣ מידו  ושיחק  סיבובים  בשני  שליטים  משך  חתך, 
ה-QJ♣ שבדומם הסגירו את תכנית הכרוז. אסף מיהר 
 ♦K-ולהוביל ♦ שהגביה בעוד מועד את ה  ♣A-לקפוץ ב
של שותפו. לכרוז לא הייתה תשובה – דרום זכה בשני 

מלכים בסדרות המיינור והחוזה הוכשל בלקיחה אחת.

בשולחן השני הכרוז היה אופיר הרבסט )מזרח(. יניב זק 
)דרום( הוביל ב-K♠. המשחק נמשך בצורה דומה, אבל 
פחות נקודות היו פרושות על השולחן, ולהגנה היה קשה 
רון  התקשה  מהדומם,  קלאב  הוביל  מזרח  כאשר  יותר. 
פכטמן לראות שהוא חייב לקפוץ עם A♣ )ישנן חלוקות 
אפשריות שבהן משחק של קלאב נמוך מהווה הגנה טובה 
יותר(. ברגע שצפון משחק קלאב נמוך – זה סוף ההגנה. 
יכול להוביל ♦, ולכרוז יש זמן לשחק ♣ נוסף  דרום אינו 
ולהפוך את T9♣ ללקיחות מוגבהות שעליהן ישליך שני 
♦ מפסידים מידו. ביצוע החוזה העניק לקבוצת ברקת 13 

IMP נוספים בדרך לזכייה בגביע.

מקומות אחרונים 

אל תחמיצו!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

מחזיקי גביע המדינה לשנת 2018 )מימין(: אופיר הרבסט, יוסי רול, אילן הרבסט, אסף לנגי



מקומות אחרונים 

אל תחמיצו!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



שונות

44

חידת ספטמבר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

Q1087
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כנגד ♠6 הוביל מערב ב-2♦. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה.בהצלחה!!!
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נגד ♦5 הוביל מערב ב-10♠. מזרח זכה ב-A♠ והמשיך 
 Q )♦J-דאימונד ל ,Q-שחק קלאב ל ,♠K-זכה ב .♠Q-ב
קלאב  ה-10,  אל  דאימונד   ,K-ל קלאב  ממערב(,  נופל 
 ♥AK-וחיתוך הספייד השלישי ביד. המשך כעת ב A-ל
ומסור את ההארט השלישי ל-Q♥ של מערב. זהו המצב 

שנוצר אחרי הלקיחה ה-11:  

 ♠
♥
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♣

-
-
98
-
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-
-
J
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-
-
К7
-
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♥
♦
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-
6
А
-

 

מערב מוביל קלף כלשהו ללקיחה ה-12 והדומם חותך 
עם 8♦.

אם  גבוה;   ♦A-ו הארט  תשליך   ,♦7 ישחק  מזרח  אם 
מזרח יחתוך מעל עם K♦, תחתוך מעליו עם A♦ ו-♦9 

גבוה.

פתרון חידת יוני

אורן לידור



הטיול הייחודי שלנו יתחיל בדרום אפריקה, בקייפטאון, היפה שבערי תבל, בה נערוך ביקורים בהר השולחן , באי רובן בו ישב 
בכלא נלסון מנדלה, הגנים הבוטנאים של כריסטנבוש, דרכי היין והעיירות הציוריות סטלנבוש ופארל. מושבות הפינגווינים 

וכלבי הים בשמורת כף התקווה הטובה. נשוט אל קבוצת איי סיישל, מדינת איים, נצא לשייט ייחודי אל שמורות הטבע הימיות 
ונהנה משפעת האלמוגים הדגה והמים הצלולים כמו גם מיערות הגשם ועיר הבירה, ויקטוריה. נמשיך ונעגון ב 3 נמלים שונים 

באי הרביעי בגודלו בעולם, מדגסקר, מדגסקר היא בעלת מגוון ביולוגי עשיר ביותר; מעל 90% מחיות הבר במדגסקר לא 
Diego Suarez ב Nisy Be נמצאות בשום מקום אחר על פני כדור הארץ. בשלושת הימים בהם תעגון הספינה במדגסקר ב

ו Tamatave , נגלה את נופיו האנושיים והטבעיים של האי, נצא לשייט לאיים, נחזה בתצורות נוף וטבע מרשימות ובעיר הבירה 
אנטננריבו, נמשיך בשייט אל ראוניון, שמבחינה מנהלית שייך לצרפת. נבקר בסן דני, העיר הגדולה ביותר באי ראוניון. נחזה בהר 

הגעש הפעיל ביותר בעולם ביערות גשם, בחופים המדהימים, בעלי חיים ייחודיים וצמחייה מגוונת ועשירה, עוד גן עדן שיקשה 
עלינו לעזוב. נקנח באי מאוריציוס " המפתח בין מזרח למערב". נבקר בעיר הבירה פורט לואיס, ב"ארץ 7 האדמות", במפרציו 
הקסומים של האי ובשרידי יערות הגשם שלו ולא נשכח לטעום מהרום המשובח אותו מפיקים המקומיים בקנה הסוכר. מרק 

טווין הסופר הידוע תיאר אותו...." "תחילה ברא אלוהים את מאוריציוס ואחר כך השתמש בה כדגם לבריאת גן עדן"...

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
טיול ושייט מרתק וייחודי אל "גני העדן" במימיו של האוקיאנוס ההודי

דרום אפריקה, קייפטאון, מדגסקר, מאוריציוס, ראוניון, איי סיישל
5 ימים טיול יבשתי ו-14 ימי שייט מפנק על סיפונה של 

Costa Victoria אניית הפאר
10/2-3/3/2019

שימו לב מספר המקומות מוגבל !!! 
מהרו להרשם לחוויה אמיתית זו...

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

במחיר מיוחד ל 10 הנירשמים הראשונים של 5980 אירו לאדם בחדר זוגי )במקום 6500(
המחיר כולל:

טיסה ישירה לדרום אפריקה אל על … טיסות פנימיות לפי התוכנית … 5 ימי טיול בקיפטאון דרום אפריקה והאיזור
4 לילות במלון DLX בקייפטאון על בסיס חצי פנסיון … 14 ימי שייט מפנק בתאים עם חלון ונוף לים )פנסיון מלא בשייט(

כל הסיורים והטיולים במקומות העגינה … כל דמי הכניסות לאתרים השונים … אוטובוס תיירים נח וממוזג
מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול … משחקי ברידג' בשייט

המחיר אינו כולל: ביטוחים למניהם, שתיה בארוחות, 
תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה)17 אירו ליום(, 

ארוחות בזמן הסיורים, תשר למדריך הישראלי.
… תוספת ליחיד בחדר 2300 אירו

… תוספת לחדר עם מרפסת באוניה 750 אירו לאדם.

 הנכם מוזמנים לטייל עמנו ולחוות את גני העדן של האוקיאנוס ההודי.
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אורן לידור

תשברידג חודש ספטמבר
הגדרות ומילים: אורן לידור, שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין
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מאוזן:
1( טכניקה מתקדמת לכרוז )3,4( 8( מזג אויר 12( דף למילוי ההכרזות המיוחדות והסימונים בהגנה )5,5( 14( 
אחת הסדרות 15( תפקיד דתי 16( נוי 17( אף הפיל 18( רב 19( תא דם 21( נכרי 23( מדבר 25( נגד 27( השגחה 
29( מאכלים מבושלים 32( קול עבה 34( ארץ מזרחית 35( קוסם 36( עונג עילאי 38( מצוד 39( פר 40( לדוגמא 
42( משוב אויר 44( עלה בספר 45( בקשה מאלוהים 47( עורך 49( בירה אירופאית 50( מסולם התווים 51( ירביץ 

ברגל 53( משחק קלפים ידוע 54( מתנות לזוכים 56( גנב כספים 58( לכד 59( נוזל חשוב 60( קול רועם ועמוק

מאונך:
1( נותן BID למרות שמישהו אחר צריך לפתוח )5,3,5( 2( חמסין 3( שן הפיל 4( משקיף מהצד על המשחק 
5( אדמת הנגב 6( עלטה 7( מצרכים, אביזרים 8( האטמוספירה שלנו 9( ידית 10( בן 11( תייר 13( ההחלטה 
איך לשחק צבע )5,5( 17( יונק ביתי 20( אחד הצדדים 22( גבוה 24( משא 26( הקנית ידע 28( ...משחקת 
גבוה )6,2( 30( מקלות לנעיצת בשר 31( מכלי הגנן 33( דרגה בצה”ל 37( מערי הארץ 41( טלה 43( מוכרח 
46( התיר 47( מכון, גוף 48( שיער האריה 50( גר 52( אחד החושים 54( הכרזה נפוצה 55( מקווה מים גדול 

57( אחד התווים



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

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

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

הודעות חשובות

נובמבר 2018אוקטובר 2018ספטמבר 2018

שנה טובה וחגים שמחים 
לשחקני הברידג' ולכל עם 

ישראל !

6 - 5

12

20 - 19

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
מפורטת שתשלח לקבוצות(

סימולטנית ארצית בוקר

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
מפורטת שתשלח לקבוצות(

3 -  2

17 - 9

23

24

30

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
שתפורסם ושונה מקבוצה לקבוצה(

פסטיבל הים האדום

אליפות ישראל למועדונים

 - לצעירים  ישראל  אליפות 
מוקדמות

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
שתפורסם ושונה מקבוצה לקבוצה(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר  2018 – נובמבר 2018  

* ראו מודעה מפורטת

יום העיון השלישי למנהלי תחרויות בדרגות 1-2 יתקיים בתאריך

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

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

 יום עיון למנהלי תחרויותועדת חוקהועדת חוקה

להרשמה לחץ כאן

במהלך סוכות משרדי ההתאגדות יהיו סגורים

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


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

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

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

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

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

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 התקיים  8/7/18

חדש

חדש

חדש

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

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

ליגה למקומות עבודה - ענף הברידג'

ליגה למקומות עבודה מתקיימת בכל שנה.
 במחוז תל אביב מתחילה הליגה בכל שנה בחודש דצמבר ואורכת כ- 4 חודשים, מפגש 

אחד לשבוע, השנה תתקיים הליגה בימי שני בערב, ותערך במועדון ככר המדינה.

הליגה מיועדת לקבוצות של 4 עד 6 שחקנים ממקום עבודה אחד.
ארוע השיא בכל שנה הוא הספורטיאדה  השנתית )השנה בפעם ה-36( למקומות 

עבודה שנערכת באילת במשך שלושה ימי תחרות, )השנה 9 עד 13 באוקטובר(.

לפרטים נוספים פנו בהקדם לאילן שזיפי 
בדוא"ל ilan@shezifi.com   או בטלפון : 054-4420406

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


הודעות מועדונים

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

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

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

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

מועדון רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

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

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪

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

נעמי לזר 050-8844494 

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר אמיל ויזנר ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

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

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:
  מגי 054-4715949

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

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

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855

מועדון ברידג' השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש שעיה ליבסטר ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 21 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00
אולם ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

כיבוד עשיר וגביעים מהודרים
לפרטים והרשמה מראש 

מועדון: 077-5253001
רותי 054-4556111 | בני 050-3139173

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש רוני שחם ז"ל
מושב 1  30 ידיים

יום שבת 22 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00
ב"מרכז ספורט 360", נחלת יהודה

רח' העצמאות 37, נחלת יהודה ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
Dicko1@walla.com | 054-6892939 יעקב מיוחס



הודעות מועדונים

מועדון אביבים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים
יום שבת 29 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
bridge@bav.co.il | 03-6417470 מועדון

מועדון אם המושבות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אראל יוני ז"ל
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 28 בספטמבר 2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
netfar@012.net.il | 052-3933453 דורון ידלין

מועדון חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש תדמור אריה ז"ל
2 מושבים  24 ידיים

יום שלישי 23 באוקטובר 2018 | בשעה 20:00

יום שלישי 30 באוקטובר 2018 | בשעה 20:00
הקאנטרי חולון רח' הלוחמים 12, חולון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 130 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
רועי טושר 050-9033355

מועדון כפר סבא
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש יריב בראודה ז"ל
  מושב 1 30 ידיים

יום שישי 26 באוקטובר 2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 27 באוקטובר 2018 | בשעה 10:00

ב"מרכז ספורט 360", נחלת יהודה
רח' העצמאות 37, נחלת יהודה ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
Dicko1@walla.com | 054-6892939 יעקב מיוחס



תוצאות תחרויות
גמר גביע המדינה לקבוצות 2018

תאריך: 18/08/18

נאאדירוגשמות השחקניםשם הקבוצה

1114ברקת אילן - לנגי אסף - הרבסט אופיר - הרבסט אילן – לוין אמיר - רול יוסףברקת אילן

291אורן אפרת - פכטמן רון - ליבסטר בני - בראונשטיין אריאל - זק שחר - זק יניבאורן אפרת

396פרנק יוסף - אסרף אורי -  בר יוסף יותם -  גרסטנר גל - לזר אלון - ארגלזי אלירןפרנק יוסף

442ידלין דורון - גלברד מרדכי - מורן אורית - ידלין ישראלידלין דורון

ברקת אילן

ברקת אילן

ברקת אילן

ברקת אילן
1 ברקת אילן

8 רשתי שאול

4 ידלין דורון
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דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 13 באוגוסט 2018(

רב אמן 
מוסקוביץ הקטור, כיכר המדינה ת"א 

דשא גיל, כפר סבא 
רובינשטיין ססיליה, כפר סבא 

אמן בכיר זהב 
דולברג אבי, ברידג' פוינט פולג 

מושקוביץ יורם, קבוצי דרום 

אמן בכיר כסף 
שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 

קורן ניסים, אשקלון 

אמן בכיר ארד 
שורצמן שלמה, ספורט + חולון 

מאר ריבי, קריות/חיפה 
קרמר ליאורה, "הרץ" חיפה 

מור מוטי, כפר סבא 

אמן בכיר 
לוי אשר, אשדוד 

אמן זהב 
שטיין איטה, מרכז הברידג' ים 
קופילוב אלי, סביון-קרית אונו 

קמינסקי חנה, גליל תחתון 

אמן כסף 
דישון דורית, רקפת קרית טבעון 

רבין עידן, רמת גן 
הנדלר יהודה, חדרה 

קילשטיין לרה, ראשון לציון 
דר יאיר, רחובות 
כהן ליאור, אילת 

אמן ארד 
דונציס דוד, כרמיאל 

מלק נעמי, נהריה 
כורם שלומית, עמק יזרעאל 

יעקבי ברוריה, רקפת קרית טבעון 
לביא אריה, רקפת קרית טבעון 

אולסבורג ברנרד, ברידג' פוינט פולג 
וייסבלום כלנית, כפר סבא 

בן-יוסף אברהם, רמת גן 

קריי דניאלה, רמת גן 
סצ'י קלר, אביבים 

קפלן אילנה, אביבים 
בורבסקי אברהם, ירושלים 

גורן עוזי, ירושלים 
דוד דבי, מרכז הברידג' ים 

גבעולי שושנה, חדרה 
סידון יוסי, מרכז ספורט רשלצ 

פרקש עליזה, רעננה ההגנה 
כהן דוד, רחובות 

פלג ורד, כפר מרדכי 
פיברט גל, יואב 

מיוחס עליזה, נס ציונה 

אמן 
רז יוסף, ספורט + חולון 

טרומר נדב, כיכר המדינה ת"א 
מרתין ג'רלד, כרמיאל 

פורגס שרי, "הרץ" חיפה 
ישר דוד, רמת גן 
ישר רות, רמת גן 

לוי דורית, אביבים 
נגר דני, מושבות-שמריהו 

רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
פינטו תמר, מרום נווה 
אשבל לאה, ירושלים 

וינקנפלד עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 
גרינהוט משה, באר שבע 

קגן יעקב, באר שבע 
ישראלי רות, אשדוד 

סגן אמן זהב 
ג'ונס אדם, כיכר המדינה ת"א 

פרטר יעקב, טבעון 
לקס נתנס, נהריה 

ספירה אבנר, עמק יזרעאל 
רגב אלה, עמק יזרעאל 

שפי אבי, רמת גן 
קזדן ולרי, מרכז הברידג' ים 

אורון צילה, חדרה 
עזרי אתי, בית מכבי ראשל"צ 

זעירי נעמי, רחובות 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

סגן אמן כסף 
אטוויל סילבי, כיכר המדינה ת"א 

שורץ מלכה, חיפה/כרמל 
שחר אמיר, חיפה/כרמל 
פיאנקביץ שולה, נהריה 

ירוקר מתן, עמק יזרעאל 
עצמון דוד, הדר כפר סבא 

רוזנפלד אידה, ירושלים 
בצלאל סמי, לב חולון 

ברדיצבסקי ולדימיר, מרכז הברידג' ים 
חייט חווה, מרכז הברידג' ים 

ציפורי חיה, נתניה 
דובדבני רות, זכרון יעקב 

ארליך יהודה, סביון-קרית אונו 
ורנר אברהם, סביון-קרית אונו 
פלדמן יהודה, סביון-קרית אונו 

דדון ברוך, אשדוד 
חבוט דליה, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
בלומנפלד אני, רמת השרון 

סחר גדעון, רמת השרון 
גרוס רצארד, חיפה/כרמל 

אופנהיימר שושנה, עמק יזרעאל 
לבנהר הגר, עמק יזרעאל 

אינדורסקי שמעון, כפר סבא 
גרינברג לורט, כפר סבא 

נאזאן אנט, אביבים 
ליפמן יעקב, מרום נווה 

אילוז קלוד, ירושלים 
לפיד אסתר, סביון-קרית אונו 

פוטרמן נורית, סביון-קרית אונו 
שוהם יורם, סביון-קרית אונו 

תדמור מרי, רחובות 
בלומשטיין נחמה, וקס - רחובות 

פרס אילן, וקס - רחובות 
דרורי בנימין, קבוצי צפון 

סגן אמן 
שגיא נעמי, רמת השרון 

גוראל נעמי, כיכר המדינה ת"א 
ליפקין חנה, כיכר המדינה ת"א 

סטיינגולד פרידה, כיכר המדינה ת"א 
האס לילית, קנטרי רעננה 
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דרגות

מזרחי מרגוריט, קנטרי רעננה 
איבנשיץ דני, מבואות חרמון 

פרנס גיא, מבואות חרמון 
נסומה חיים, לב הצפון 

גורביץ פנינה, חיפה/כרמל 
סגל שולה, טבעון 

שושני רזיאל, רקפת קרית טבעון 
ברנר ויויאן, השרון 

דרומר רונית, השרון 
זינרייך דורית, השרון 

זהבי צבי, רמת גן 
קוגמן שאול, רמת גן 
איתן פרננד, אביבים 

דנילוביץ יונתן, אביבים 
טוויג יהודית, אביבים 
מטלון תמר, אביבים 
ניומן איליין, אביבים 

ריינהולד יהודית, אביבים 
צוויג איציק, מושבות-שמריהו 

ברסלר חוה, מרום נווה 
יונה נחמה, ירושלים 
לילינטל גון, ירושלים 

רזניקוב ראיסה, ויצו - נוה יוסף 
שוחט רון, קיסריה 

כהן-שלו שלומית, ויצו פתח תקוה 
פרידמן ג'ולי, ויצו פתח תקוה 

רוזנר חנה לאה, ויצו פתח תקוה 
דון-יחייא רחל, סביון-קרית אונו 

דיקטרו רנה, סביון-קרית אונו 
חומרי נחמה, מרכז ספורט רשלצ 

חסון לאה, בית מכבי ראשל"צ 
מגנס ורדה, בית מכבי ראשל"צ 

אהרוני פרידה, רעננה ההגנה 
ביסמוט סוזן, רעננה ההגנה 

תשובה גאולה, רעננה ההגנה 
רוזנפלד גלעד, אשקלון 

אינדיג אופיר, רחובות 
לויזון שרון, רחובות 

סוסינסקי אתי, אשדוד 
נבון רם, וקס - רחובות 

קושיצקי דבורה, וקס - רחובות 
יורמן ירדנה, נס ציונה 

כספי ירון, נס ציונה 
רגונס פאני, נס ציונה 

ווקס זיגי, מועדון מודיעין 
ווקס חיה, מועדון מודיעין 

ילון עמנואל, מועדון מודיעין 

שחקן מתקדם 
נדל אילנה, רמת השרון 

סובוצקי נינה, רמת השרון 
אופיר קלמן, מבואות חרמון 
חסד אסתר, מבואות חרמון 

זינגר אברהם, לב הצפון 
זינגר טובה, לב הצפון 

ביצצו שרה, חיפה/כרמל 
גרינברג פרלה-פנינה, חיפה/כרמל 

כהן אברהם, חיפה/כרמל 
מנור עדית, חיפה/כרמל 

עוז נעם, חיפה/כרמל 
אוחנה דוד, נהריה 

שבתאי מוטי, רקפת קרית טבעון 
שורץ שלמה, רקפת קרית טבעון 

פרידמן צביה, השרון 
יגל אבי, ברידג' פוינט פולג 

יצקן רמי, ברידג' פוינט פולג 
חלפון סימה, רמת גן 

נויפלד שולמית, רמת גן 
אלאלוף עליזה, אביבים 

ברדמן גוון, אביבים 
דותן גבי, אביבים 

זהבי ליאת, אביבים 
יעקובוביץ ינק, אביבים 

ערב יעל, אביבים 
פיש אביבה, אביבים 
פרומן צבי, אביבים 

קוברסקי ורדה, אביבים 
קויפמן בלהה, מרום נווה 
אלקיים דניאל, ירושלים 
טימסיט יהודה, ירושלים 

לבקוביץ אהרון, ירושלים 
סוורי עוזי, ירושלים 

ליפה אדם, לב חולון 
נחמנסון זהרה, לב חולון 

נמליך צבי, מרכז הברידג' ים 
היימס מטי, חדרה 

לאוני רוברטו, קיסריה 
מורד אסתר, קיסריה 

פרידמן טליה, קיסריה 
לוסטיג לידיה, זכרון יעקב 

שני מנשה, זכרון יעקב 
צדוק שולה, ויצו פתח תקוה 
קרופר אטי, ויצו פתח תקוה 

מטרני עליזה, סביון-קרית אונו 
סטיב רוזאן, סביון-קרית אונו 
קרייזמן אלן, סביון-קרית אונו 
ריקלין רות, סביון-קרית אונו 

אלדר פנינה, בית מכבי ראשל"צ 
לוי ברוך, בית מכבי ראשל"צ 
אשר ברברה, רעננה ההגנה 

הרצברג מאיר, רעננה ההגנה 
חלמיש נורית, רעננה ההגנה 

לייכטר יעקב, בית הברידג' ב"ש 
קמנצקי אירינה, בית הברידג' ב"ש 

עמית נעמי, באר שבע 
וינברג עידו, רחובות 

זיו אודט, וקס - רחובות 
לבל אביגדור, וקס - רחובות 
לשבר מרים, וקס - רחובות 
נודל עדנה, וקס - רחובות 
דרובלס דבורה, נס ציונה 

אביחן נדיה, מועדון מודיעין 
ישפה אייל, מועדון מודיעין 

מן מירון, מועדון מודיעין 
אפל ליוי, מועדון לידור 

אפל מאיר, מועדון לידור 
רונן דן, מועדון לידור 

שילוני רונן אתי, מועדון לידור 
           

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 13 באוגוסט 2018(



West North East South
Ezion Yekutieli

Pass
1♠ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3♣ Pass
4♣ Pass 4♦ )1( Pass

4♥ )1( Pass 4♠ )1( Pass
4NT Pass 5♦ )2( Pass

5NT )3( Pass 7♣ All Pass

)1( Cue-bid )clubs agreed(
)2( Zero or three keycards
)3( Grand slam invitation

A slow, typical, Two-over-One auction paved the 
way to an excellent grand slam. East made his 
contract easily by ruffing a diamond in dummy. In 
fact, dummy’s spade ace was redundant, even 
though its presence made the bidding easier.

Even though reaching that grand slam does not 
appear particularly difficult, only three pairs in the 
Men event, as well as three pairs in the Women 
event, reached seven clubs. Anyone still thinking 
that men are better than women at bridge?!

פתרון התשברידג’ מירחון יוני 2018
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The 52nd International 
Tel Aviv Festival (2)

Ram Soffer

During the single-session Men Pairs event 
)there was a concurrent event for Women 
Pairs, using the same deals( I was following the 
strong Israeli junior pair Asaf Yekutieli – Amir 
Ezion. In the following deal they faced tough 
opposition:

Board 24. Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A7
AJ763
AK92
K4

 

♠
♥
♦
♣

Q86532
952
J8
92

♠
♥
♦
♣

K
T4
T643
QJT873

 ♠
♥
♦
♣

JT94
KQ8
Q75
A65

 

West North East South
Ezion Pachtmann Yekutieli N. Hetz

Pass 2NT Pass 3♣ )1(
Pass 3♥ )2( Pass 4♣ )3(
Pass 4♦ )3( Pass 4NT
Pass 5♦ )4( Pass 5NT
Pass 6♣ )5( Pass 6NT

)1( Puppet stayman
)2( Five hearts
)3( Cue-bid )hearts agreed(
)4( Zero or three keycards
)5( King of clubs

North’s two no-trump opening bid was already 
an unusual move. Those who opened one hearts 
played either in four or six hearts. Nathan Hetz 
)South( investigated deeply about his partner’s 
hand, eventually choosing a contract of six 
no-trumps due to matchpoints considerations, 
despite the known five-three heart fit.

Yekutieli )East( led a passive ♥4. Declarer Ron 
Pachtmann found a very good line. He cashed 
three hearts, finishing in dummy and then led 
the spade jack which lost the trick to the king. He 
won the clubs continuation in hand, and cashed 
♥A, ♣A and ♠A before continuing with his last 
heart. At this point, a simple minor-suit squeeze 
operated against East, who could no longer 
guard both clubs and diamonds.The chosen 
line would have succeeded also in case West 
holds both spade honors )or a doubleton honor(, 
as well as several other potential squeeze 
positions. North-South clearly deserved their 
shared top )86.63%(. 

Moving to another table, Ezion – Yekutieli 
immediately struck back in the following deal:

 Board 3. Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

986
T985
Q42
982

 

♠
♥
♦
♣

AT752
K4
65
KQJ4

♠
♥
♦
♣

-
AQJ
AKT83
AT753

 ♠
♥
♦
♣

KQJ43
7632
J97
6
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