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שלום חברים,

יוני התקיימו בחירות למוסדות ההתאגדות. ברכות ותודות, בשם כל  בחודש 
הברידג' בשנתיים  להוביל את התאגדות  לאנשים שנבחרו  חברי ההתאגדות 
ימים  עושים  אשר  השונות),  ובוועדות  בנשיאות  העמותה,  (בוועד  הקרובות 

כלילות, בהתנדבות, כדי לקדם את הברידג' בישראל.
אני מבקש להודות אישית על האמון שניתן בי ואני מתחייב לעשות ככל האפשר, על מנת להציב את 
הברידג' בתודעה הציבורית, להמשיך לפתח את הענף, כפי שעשה קודמי וחברי מודי קניגסברג, בהצלחה 

רבה ובסיוע של אנשים רבים ומדהימים שהברידג' בלבם.
אני מתכוון להמשיך את שיתוף הפעולה יוצא הדופן שאפיין את פעילות הועד הקודם בעבודתו מול הועדות 

השונות והגורמים השונים בהתאגדות, מה שאיפשר עשייה גדולה והשגיות רבה. 
וימשיך לייצג אותנו  תודה מיוחדת לאיתן לוי, ששימש במשך 6 השנים האחרונות כנשיא ההתאגדות 

נאמנה בהנהלת ה-EBL איתן הבטיח לסייע ממיטב ניסיונו ויכולותיו בכל נושא שנידרש לו. 
בחודש יוני הסתיימו מספר תחרויות חשובות וזה המקום לברך את דורון וישראל ידלין על זכייתם במקום 
הראשון בליגה לזוגות TB וכן את ניר גרינברג ודן ישראלי, על זכייתם במקום הראשון באליפות ישראל 

הפתוחה.
עוד בחודש יוני התקיימו שלבי המוקדמות של אליפות ישראל לסניורים שיסתיימו בחודש יולי, בהצלחה 

למשתתפים.
בנוסף, אנו בפתחם של תחרות גביע המדינה לקבוצות וכן משחקי הליגות שיחלו באוגוסט. הנכם מוזמנים 
ולהתקדם  ובינלאומיות  בנקודות אמן ארציות  לזכות  הזה, אשר מאפשר  לקחת חלק במפעל המצליח 

בסולם הדרגות.

 .            
Gilado.bridge@gmail.com תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

"�או באמצעות עמוד הפייסבוק:  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג

שלכם ובשבילכם, גלעד אופיר וחברי ועד העמותה

"התאגדות ירוקה"
עברנו לניהול ירוק, על מנת לצמצם את כמות השימוש

בנייר ולתרום לשמירה על הסביבה.
מכתבים, פניות הודעות לשחקנים ולקפטנים ישלחו מעתה רק בדואר אלקטרוני.

אנא וודאו כי הדואר האלקטרוני שלכם מוזן במאגרי ההתאגדות  כדי שתיכללו גם אתם בהודעות של 
ההתאגדות בדבר אירועים שונים, הרשמה לתחרויות ועוד.

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות לרשימת התפוצה",
 ibf@bridge.co.il אל תשכחו לרשום את שמכם המלא ואת מספר החבר שלכם
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חיזוק היסודות
הפותח (חלק ב')

רון שוורץ
נדגיש שוב את טווחי הנקודות של הפותח:

 פותח חלש- 12-14 נקודות
 פותח בינוני- 15-17 נקודות
 פותח חזק - 18+ נקודות

היא  הפותח  של  השנייה  בהכרזה  הראשונה  העדיפות 
אפשרי,  אינו  הדבר  אם  שותפו.  של  במייג'ור  לתמוך 
שטרם  במייג'ור  רביעייה  להראות  היא  השנייה  העדיפות 

הוכרז בגובה 1.
אם גם זה אינו אפשרי, הפותח ינסה להראות יד מאוזנת 
או לתאר את חלוקתו. עליו לתאר את חוזק ידו בו-זמנית 
מלא,  למשחק  להתחייב  כדאי  אם  תדע  שהשותפות  כדי 

ובדוגמאות הבאות נראה כיצד הדבר מתבצע:
(3)

North
♠
♥
♦
♣

AJ7
K832
J83
AJ2

West North East South
1♣ Pass 1♠

Pass ?
עם חלוקה של 3-3 בסדרות המינור עדיף לפתוח ♣1 ללא 
שעם  לזכור  ויש   ,1♠ ענה  המשיב  הסדרה.  לאיכות  קשר 
שתי רביעיות במייג'ור הוא היה מכריז את הנמוכה יותר 
על מנת לשמור מרחב הכרזה "ולתפוס" את שתי סדרות 

המייג'ור בגובה 1.
הפותח אינו יכול לתמוך במייג'ור של המשיב משום שאין 
לו 4 קלפים ב-♠. כמו-כן אין לו אפשרות להראות רביעייה 

אחרת בגובה 1, ולכן הוא ישאל את עצמו: 
האם החלוקה שלי מאוזנת?

אם כן – יש להכריז 1NT; אם לא – יש לתאר את החלוקה 
(ראה הדוגמה הבאה).

הכרזת 1NT בסיבוב השני מתארת חלוקה מאוזנת (בלי 
התאמה ב-♠) עם 14-12 נקודות – "פותח חלש".

עם  חלש;  פותח  מראה  ביותר  הנמוך  בגובה  ההכרזה 
17-15 נקודות היה עלינו לפתוח 1NT בסיבוב הראשון; 

של  השני  בסיבוב  נקפוץ  מאוזנת  ויד  נקודות  עם 19-18 
.2NT-ההכרזה ל

בסיבוב   2NT או   1NT מכריז  הפותח  כאשר  כלל: 
ההכרזה הראשון או השני הוא מבטיח חלוקה מאוזנת!

(4)
North

♠
♥
♦
♣

A7
Q32
KQJ832
K3

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass ?
בסיבוב ההכרזה השני נכריז ♦3. חזרת הפותח על סדרתו 
מתארת 6 קלפים עם חלוקה לא מאוזנת (ללא התאמה 

ב-♠). הקפיצה מראה 17-15 נקודות (פותח בינוני).
(5)

North
♠
♥
♦
♣

7
A83
KQJ54
QJ42

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass ?
בסיבוב ההכרזה השני נכריז ♣2. שוב יש לנו חלוקה לא 
מאוזנת. הפעם היא כוללת שתי סדרות ארוכות. הכרזת 
סדרה חדשה בגובה 2 מתארת 5 קלפים לפחות בסדרה 
הראשונה (כאן ♦) ו-4 קלפים לפחות בסדרה השנייה (♣). 
או  נקודות  עם 18  נקודות.  הוא 17-12  המתואר  הניקוד 
בהכרזת  או   Reverse בהכרזת  משתמשים  היינו  יותר 

סדרה חדשה בקפיצה.

כלל: הפותח הדו-סדרתי מתאר חלוקה של 5-4 לפחות.
טבלת סיכום: ההכרזה השנייה של הפותח לאחר 

במאמר הראשון בסדרה עמדנו על תפקידו של הפותח 
– תיאור היד הן מבחינת נקודות והן מבחינת חלוקה. 
והתחלנו לתת דוגמאות להכרזתו השנייה של הפותח.

המשך  בעמוד 7
מ
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טיולי הגיל השלישי
רופא ישראלי צמוד ˆ הסעה מן הבית לשדה התעופה ובחזרה ˆ מסלול מיוחד ומותאם למבוגרים

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לקבלת חוברת חינם ולפרטים נוספים: 03-5651152

באד הופגסטיין וזפלד

14 ימים - טיול ונופש
21.7.15 יציאה מובטחת בתאריך:
יציאות נוספות: 18.8.15, 28.8.15

פניני הדנובה

9 ימים - שיט בנהר הדנובה
יציאה מובטחת בתאריך: 13.8.15

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי

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

יציאה מובטחת בתאריך: 1.9.15

שיט בנהר הסיין

ימים – מפריז לנורמנדי 8
יציאה מובטחת בתאריך: 10.9.15

(ראש השנה)

שיט בים הבלטי

אירלנד

13 ימים - גרמניה, סקנדינביה,
רוסיה, אסטוניה

17.7.15 יציאה מובטחת בתאריך:

9 ימים - הטיול המקיף
13.8.15 ,5.8.15 יציאות:

שיט בנופי הפיורדים

ימים  10
 נורבגיה

22.8.15 יציאה מובטחת בתאריך:

באד הומבורג, באד 
הרצבורג וברלין
ימים - טיול ונופש 15

25.8.15 יציאות: 15.7.15, 4.8.15,

 סמינר מטייל בנהרות 
הריין והמוזל

בדגש  ימים - מבאזל לאמסטרדם 8
תרבות, אמנות וארכיטקטורה

7.8.15 יציאה מובטחת בתאריך:

אוסטרליה וניו זילנד

לילות שיט באוניית פאר 12 כולל
28.11.15 ימים - יציאה: 22
12.12.15 ימים - יציאה: 20

ויטנאם וקמבודיה

ימים - כולל 8 ימי שיט 18
בנהר המקונג

יציאות: 26.11.15 (חנוכה), 10.12.15

הוואי

ימי שיט  8 15 ימים - כולל
באוניית תענוגות
23.11.15 יציאה:

מוסקבה וסנט. פטרסבורג

ימים - כולל 7 לילות שיט 11
בספינת נהר

31.7.15 ,17.7.15 יציאות מובטחות:

 שיט בנהרות 
הריין והמיין

ימים - מנירנברג לאמסטרדם 8
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 2.8.15

חוגגים ראש השנה 
בנהרות הריין והמוזל

 גוואטמלה, מרכז אמריקה 
ושיט אל תעלת פנמה

ימים - מבאזל לאמסטרדם 9
בספינת נהר

12.9.15 יציאה:

20 ימים - מיאמי, גרנד קיימן,  קולומביה,  
קוסטה ריקה,  פנמה, מקסיקו

23.11.15 יציאה:

קרוז לאיים הבריטיים שלכת בניו אינגלנד

ימים - אנגליה, האי גרנזי,  14
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

יציאות מובטחות בתאריכים: 
13.8.15 ,20.7.15

ימים - "קיץ אינדיאני" 12
ימי שיט באוניית פאר 8 כולל

יציאה מובטחת בתאריך: 7.10.15

ימים - שיט בספינת נהר 8
הדנובה בנופי

27.9.15 יציאה מובטחת:

האיים הקנריים

10 ימים 
גן עדן באוקיינוס האטלנטי

יציאה: 26.10.15

חוגגים סוכות
בנהר הדנובה
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תרגול משחק היד עם שליט

מוטי גלברד

♦Q :חוזה: ♠4. קלף ההובלה

West North East South
Pass 1♣ Pass 1♠
Pass 1NT Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

ושניים  ב-♦  שניים  מפסידים:  בידנו 4   .4♠ לחוזה  הגענו 
ב-♥.

תכנון המשחק
לחתוך  ניתן  אולם  נמנעים,  בלתי  ב-♦  המפסידים  שני 

בדומם את אחד המפסידים ב-♥.
הבעיה

יישאר  לא  המתנגדים,  מידי  שליטים  נמשוך  קודם  אם 
בדומם שליט לחיתוך.

הפתרון 
נבצע קודם כל חיתוך ♥ ורק לאחר מכן נמשוך שליטים.

החלוקה המלאה

מהלך המשחק
.♦A-(1) נזכה ב

.♥AK-(2-3) נזכה ב
(4) נמסור לקיחה ב-♥.

.♦KJ-(5-6) המתנגדים זוכים ב
.♣A-(7) נזכה בכל הובלה – נניח ♣ עם ה

(8) נחזור ליד בשליט.
(9) נחתוך ♥ עם Q♠ בדומם.

(10-13) נזכה ב-4 לקיחות בשליט בידנו להשלמת ביצוע 
החוזה.

♣Q :חוזה: ♥2. קלף ההובלה

West North East South
Pass Pass 1♥

Pass 1NT Pass 2♥
Pass Pass Pass

הגענו לחוזה ♥2. בידנו 6 מפסידים: שניים ב-♣, שניים 
ב-♦, אחד ב-♥ ואחד ב-♠.

תכנון המשחק
המפסידים ב-♥ וב-♣ בלתי נמנעים. אפשר לנסות עקיפה 
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ב-♠ (סיכוי של 50%) אולם עדיף לנסות עקיפה כפולה 
ב-♦ שלה 75% אחוזי הצלחה.

כמובן שנתחיל במשיכת שליטים.
החלוקה המלאה

מהלך המשחק

(1) נשחק K♣, אבל מזרח זוכה.
(2) המשך ב-♣, מערב זוכה.

(3) ♣ שלישי ואנו חותכים.
(4) נשחק T♥, היריבים מאפשרים לנו לזכות.

.♥A-(5) עוד סיבוב ♥, מזרח זוכה ב
(6) המשך ב-♠ – נשחק Q♠. העקיפה נכשלת.

.♠A-(7) המשך ב-♠. אנו זוכים ב
(8) נמשוך את השליט האחרון.

(9) נשחק ♦ נמוך אל ה-T (העקיפה הראשונה נכשלת).
(10) נחתוך המשך ב-♠.

(11) נשחק ♦ נמוך אל ה-J (העקיפה הכפולה מצליחה).
.♦A-(12) נזכה ב

(13) נחתוך ♦ אחרון בידנו להשלמת ביצוע החוזה.

:    

Best Bridge 
 ,'      

   - '    
 www.bestbridge.co.il 

פתיחה 1 בסדרה

פותח חזק (18+)פותח בינוני (17-15)פותח חלש (14-12)סוג ההכרזה
עדיפות א': תמיכה 

במייג'ור (עם 4 קלפים)
תמיכה בגובה 4תמיכה בגובה 3תמיכה בגובה 2

עדיפות ב': להכריז 
סדרה חדשה בגובה 1 

(אם הדבר אפשרי)

(Forcing) הכרזה זו מתארת 4 קלפים בדיוק במייג'ור ומחייבת את השותף להמשיך

בלתי אפשרי: היינו 1NTעדיפות ג': יד מאוזנת
1NT צריכים לפתוח

2NT

עדיפות ד': תיאור 
החלוקה (חזרה על 
הסדרה או הכרזת 

סדרה שנייה בגובה 2)

חזרה על הסדרה 
בגובה 2 או הכרזת 
סדרה נמוכה יותר 

בגובה 2

חזרה על הסדרה 
בגובה 3 או הכרזת 
סדרה נמוכה יותר 

בגובה 2

הכרזת Reverse או הכרזת 
קפיצה בסדרה חדשה

המשך  מעמוד 4
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הכרזות בסיסיות

?NT הכרזת סדרה או

רם סופר

כאשר הפותח התחיל את ההכרזה בסדרת מייג'ור ♥1 או 
♠1, תמיכה במייג'ור של השותף תעמוד בראש סולם 

העדיפויות שלכם.
חשוב ליידע את השותף כמה שיותר מהר על התאמה. 
עם זאת, כאשר בידכם כוח למשחק מלא לפחות (משיב 
או   1 בגובה  סדרה  להחליף  תחילה  רשאים  אתם  חזק) 
השותף  של  במייג'ור  לתמוך  מכן  לאחר  ורק   ,2 בגובה 

(בגובה משחק מלא – כמובן!).
התאמה  לכם  אין  כאשר  הוא  יותר  הבעייתי  המקרה 
במייג'ור של השותף. בחירתכם תהיה בין הכרזת סדרה 

.NT חדשה להכרזת
נניח שהשותף פתח ♥1. אם אתם מחזיקים יד של משיב 
חלש (9-6 נקודות) ללא התאמה, באפשרותכם להכריז 
♠1 עם 4 קלפי ♠ (או יותר) ו-1NT כאשר אין לכם 4 קלפי 

.♠
זכאים  אתם  חזק)  או  בינוני  (משיב  יותר  טובה  יד  עם 
לפחות).  קלפים   5 (עם  בגובה 2  חדשה  סדרה  להכריז 
ללא סדרה הניתנת להכרזה תוכלו להשתמש בהכרזות 

.3NT-2 וNT התשובה

תרגילים

West North East South
1♥ Pass ?

לאחר  דרום  של  הבאות  הידיים  ארבע  את  להכריז  נסו 
ששותפכם (צפון) פתח ♥1.

(1)

South
♠
♥
♦
♣

K76
A5
QT72
KJ53

(2)

South
♠
♥
♦
♣

8652
64
AK972
J6

(3)

South
♠
♥
♦
♣

85
K2
Q654
QJT83

(4)

South
♠
♥
♦
♣

85
K2
T72
AQJT93

החודש נעסוק בהכרזת המשיב לאחר פתיחה של ♥1
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תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

K76
A5
QT72
KJ53

3NT. בידכם 13 נקודות (משיב חזק). שני קלפים ב-♥ 
שתי  התאמה.  מהווים  אינם  הבטיח  שהשותף   5 מול 
ואינן  בלבד  קלפים   4 בנות  שלכם  הארוכות  הסדרות 
ניתנות להכרזה בגובה 2. בלית ברירה תכריזו NT. גובה 
ההכרזה נקבע לפי חוזק ידכם, לכן ההכרזה הנכונה היא 

.3NT

(2)
South

♠
♥
♦
♣

8652
64
AK972
J6

ב-♥.  התאמה  ללא  חלש)  (משיב  נקודות   8 בידכם   .1♠
סדרתכם הארוכה ביותר ♦ אינה ניתנת להכרזה בגובה 
1, ואין לכם מספיק נקודות כדי להכריזה בגובה 2. על כן 

תעדיפו להכריז ♠1.

יש להדגיש כי איכותם (או חוסר איכותם) של קלפי ה-♠ 
מטרתכם  ההכרזה.  בבחירת  שיקול  מהווה  אינה  שלכם 
היא למצוא אצל השותף 4 קלפי ♠ גם כן ולשחק בהתאמה 

של 8 קלפים ב-♠.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

85
K2
Q654
QJT83

1NT. כמו בדוגמה הקודמת אינכם יכולים להכריז סדרת 
נקודות  מ-10  פחות  עם   2 בגובה  קלפים   5 בת  מינור 
גבוהות. משיב חלש ללא התאמה של 3 קלפים ב-♥ וללא 

!1NT רביעייה ב-♠ יכריז תמיד

(4)
South

♠
♥
♦
♣

85
K2
T72
AQJT93

♣2. סוף-סוף יש מספיק נקודות כדי להכריז את סדרת 
מצוינת  ושישייה  גבוהות  נקודות   10 בידכם  המינור. 
הצורך  במידת   .2♣ של  בהכרזה  אתם מתחילים  ב-♣2. 

תחזרו על סדרת ה-♣ בהמשך ההכרזה.

03-6417469/70 .  , "  ,   ,7 '  '   

20:30-23:30  
   
   

.        “  200 -      

!     ,        
.     ,  ‘   ,      
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חיתוכים בדומם
(2) 

רם סופר

את  לדחות  צריך  לבצעה  שכדי  יד  הצגנו  הקודם  במדור 
בחיתוך  המשחק  בתחילת  ולהתמקד  השליטים  הוצאת 
לאחרונה  (שהופיעה  הבאה  היד  בדומם.  המפסידים 

בתחרות ארצית) מבוססת על אותו עיקרון.

♠
♥
♦
♣

KJ2
Q754
AT964
8

♠
♥
♦
♣

T6
AKJ82
J
AKJ76

♦K :חוזה: ♥4. קלף ההובלה

West North East South
1♥

Pass 4♥ All Pass
תלמידי  עבור  המומלץ  הוא  לעיל  ההכרזה  מהלך 
הברידג'. לשחקנים מתקדמים יותר הבקיאים בקונבנציה 
"ספלינטר" מומלץ להכריז ♣4 עם ידו של צפון – הכרזה 
זו מראה 11-8 נקודות גבוהות, התאמה של 4+ קלפים 

ב-♥ ומעל לכל: קלף בודד ב-♣.
מדוע צפון מכריז ♥4 ולא ♥3?

חובה לספור 2 נקודות חלוקה עבור קלף בודד ב-♣ ועוד 
נקודת חלוקה נוספת עבור התאמה של 9 קלפים בשליט 
של  ידו   ,1♥ פתח  שדרום  לאחר  לנדרש).  מעבר  (אחד 

צפון שווה 13 נקודות ולא 10.
מערב מוביל ב-K♦. תכננו את ביצוע החוזה!

לדרום אין מפסידים בסדרות האדומות. ב-♠ יש מפסיד 
 ♠Q-ומפסיד שני תלוי במיקומה של ה (A-ה) אחד בטוח
שניהם   ♠AQ שאם להדגיש  חשוב  מוצלח).  בניחוש  (או 

במזרח, לא תוכלו להימנע מ-2 מפסידים בסדרה זו.
מה מצב המפסידים ב-♣?

מתוך 5 קלפי הקלאב של דרום, AK הם מנצחים בטוחים 
והיתר עלולים להיות מפסידים. הרבה תלוי בחלוקה קלפי 
מפסידים  חיתוך  כי  ספק  אין  אולם  המתנגדים,  בין  ה-♣ 

ב-♣ בדומם יסייע לכם להגדיל את מספר הלקיחות.

בין  ה-♣  קלפי  של  ביותר  הסבירה  החלוקה  מהי 
המתנגדים?

 (7 (כאן  קלפים  של  אי-זוגי  מספר  למתנגדים  כאשר 
החלוקה המאוזנת היא הסבירה ביותר. הסיכוי שלאחד 

מהם 4 קלפי ♣ ולשני 3 קלפי ♣ הוא כ-62%. 
לפיכך כדאי לכם קודם כל לתכנן כיצד לשחק נגד חלוקת 
♣ של 4-3. אם תגבו AK♣ ותחתכו שני קלאבים נמוכים 
קלפי  כל  את  למתנגדים  להוציא  עשויים  אתם  מידכם, 

ה-♣ ולזכות בכל הלקיחות בסדרה.
במה להתחיל, במשיכת שליטים או בחיתוכי ♣?

תמשכו  שאם  הוא  שעבר)  בחודש  גם  (שהוצג  העיקרון 
שליטים מוקדם מדי, עלולים לא להישאר מספיק שליטים 
בדומם, ואז לא תוכלו לבצע את כל החיתוכים הנדרשים 
בסדרה הצדדית. ביד זו עדיף לדחות במקצת את משיכת 

השליטים.
כעת נצפה בחלוקה המלאה ובמשחק הנכון:

 ♠
♥
♦
♣

KJ2
Q754
AT964
8

 

 ♠
♥
♦
♣

73
3
KQ8752
Q532

♠
♥
♦
♣

AQ9854
T96
3
T94

 ♠
♥
♦
♣

T6
AKJ82
J
AKJ76

 

הנכון  ההמשך   .♦A-ב זוכה  הדומם   .♦K-ב מוביל  מערב 
.A-הוא ב-♣ אל ה

(אין לחתוך ♦ ביד הארוכה – ניסיון לשחק את היד בחיתוך 
צולב יסבך אתכם משום שהיריבים עלולים בשלב מסוים 

לחתוך מעליכם).
עדיף  בדומם.  נמוך   ♣ תחתכו  השלישית  בלקיחה 
להשתמש ב-K♣ רק לאחר הוצאת השליטים – זאת על 

מנת למנוע סכנת חיתוך.
וחותכים   ♥J עם  ליד  חוזרים  אתם  הרביעית  בלקיחה 
עוד ♣ נמוך – ליתר ביטחון עם ה-Q♥ (קלף גבוה שאינו 
דרוש למשיכת שליטים). בשלב זה אתם מבחינים ששני 

היריבים שירתו ושחלוקת ה-♣ היא אכן 4-3.
 ♣K-ה אולם  בחוץ,  נותרה   ♣Q-ה רק  כי  יודעים  אתם 
את  לסיים  חובה  כן  לפני  העת.  בבוא  אותה  יפיל  שלכם 
משיכת השליטים עם AK♥. לאחר מכן תזכו ב-K♣ וגם 
עקיפה  זו)  בחלוקה  הצלחה  (ללא  תנסו  לבסוף   .♣J-ב

ב-♠.

באמצעות דרך המשחק הנכונה השגתם 11 לקיחות עם 
תוצאה מעולה. יש לציין כי חלק נכבד מהכרוזים בתחרות 

הארצית הסתפקו ב-10 לקיחות בלבד.
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היוצא מן הכלל
 

חזור בסדרת השותף

קובי שחר

כשחקני הגנה לרוב נשרת לסדרה. אם אנו זוכים בלקיחה, 
עלינו להחליט באיזו סדרה להמשיך. רצוי לקחת פסק זמן 
להערכת המצב. במקרים רבים זהו רגע מכריע הקובע אם 

החוזה יבוצע או ייכשל. 
אחד הכללים הבאים לעזרתנו הוא "חזור בסדרת השותף". 
כלל זה נכון במיוחד לגבי חוזים עם שליט שבהם מתקיים 
מרוץ בין ההגנה לכרוז איזה צד ישיג ראשון את הלקיחות 
הדרושות לו. במקרים אלה על ההגנה לעבוד כצוות. אם 
להמשיך  לרוב  כדאי  שלו,  הארוכה  בסדרה  הוביל  שחקן 
לתקוף באותה סדרה, אולם בדומה לכללים אחרים גם כאן 

ישנם יוצאים מן הכלל.

אין "עתיד" בסדרת השותף

 ♠
♥
♦
♣

Q72
Q83
95
AQJT5

 

♠
♥
♦
♣

A43
962
QT643
83

♠
♥
♦
♣

KJ86
T754
A2
764

 ♠
♥
♦
♣

T95
AKJ
KJ87
K92

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

בסדרתו  מלמעלה  הרביעי  בקלף   3NT נגד הוביל  מערב 
בלקיחה  זכה  ומזרח  שוחק 5♦,  מהדומם  הארוכה – 4♦. 

.♦A-עם ה
מגן שאינו עוצר לחשוב יחזור אוטומטית בסדרת השותף. 
לקיחות   9 לכרוז  יש   ♦K-ב זכייה  לאחר  כי  לראות  ניתן 

מלמעלה, והחוזה יבוצע.
ניתוח קלף ההובלה מגלה כי למערב לכל היותר 5 קלפי 
♦ (אחרת ה-4♦ אינו יכול להיות רביעי מלמעלה). לכרוז 4 
קלפים ב-♦ לפחות. כמו-כן לו היו למערב 3 קלפים מתוך 
KQJT♦, היה מוביל בקלף בכיר יותר (ראש רצף או ראש 
רצף פנימי). המסקנה היא שלכרוז לפחות 2 מכובדים ב-♦ 

עם עוצר מובטח.
הכרזת דרום הבטיחה 17-15 נקודות. מזרח יכול לחשב 
להפלת  היחיד  הסיכוי  היותר.  לכל  נקודות   6 לשותפו  כי 
במקרה   .♠A כוללות  מערב  של  שהנקודות  הוא  החוזה 
בסדרה,  מידיות  לקיחות   3 להגנה  יבטיח  ל-♠  מעבר  זה 
ואם לדרום 2 או 3 קלפי ♠ בלבד אזי מדובר ב-4 לקיחות 

מידיות עם הכשלת החוזה.

ניתן להגביה את סדרת השותף אולם אין כניסות לידו

 ♠
♥
♦
♣

Q83
A62
KJT96
92

 

♠
♥
♦
♣

7
QJT87
742
QT43

♠
♥
♦
♣

T9654
K5
A8
K876

 ♠
♥
♦
♣

AKJ2
943
Q53
AJ5

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב הוביל ב-Q♥ נגד 3NT. מהדומם מונח 2♥, ומזרח 
שלוש  יגביה  בסדרה  המשך   .♥K-ה עם  בלקיחה  זוכה 
לקיחות להגנה, אולם עיכוב ה-A♥ על ידי הכרוז ניתק את 

הקשר בין ידי המגנים.
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נקודות   2 ♥QJ מלבד לשותף  כי  מראה  הנקודות  ספירת 
גבוהות נוספות לכל היותר, כלומר אין בידו כניסה מהירה 
לסדרת ה-♥. ברור כי לאחר שהכרוז יגביה 4 לקיחות ב-♦ 

יעמדו לרשותו 9 לקיחות כנדרש.
"בכיס"  אחת  לקיחה  עם  להתייאש.  אסור  להגנה  אבל 
לקיחות   3 לפתח  צריכה  ההגנה   ♦A עם עתידית  ולקיחה 
נוספות. מזרח צריך לקוות כי מערב מחזיק QT♣. הובלת 
6♣ בלקיחה השנייה תאפשר לפתח 3 לקיחות ב-♣ ולהפיל 

את החוזה.
להפלת החוזה נדרשות לקיחות מסדרה נוספת

 ♠
♥
♦
♣

T74
K84
AKQ73
JT

 

♠
♥
♦
♣

KQJ5
6
854
K9872

♠
♥
♦
♣

8632
AQ2
96
6543

 ♠
♥
♦
♣

A9
JT9753
JT2
AQ

 

West North East South
1♥

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

חוזים  לגבי  בעיקר  תקף  השותף"  בסדרת  "חזור  הכלל 
ללא שליט, אם כי הוא מתאים במקרים רבים גם לחוזים 
לקיחות  וספירת  מצב  הערכת  נדרשת  כאן  גם  שליט.  עם 

ההגנה כדי לגלות את היוצא מן הכלל.
ושיחק 3♥   ♠A-ב זכה  דרום   .4♥ נגד   ♠K-ב הוביל  מערב 
אל ה-8♥ בדומם. מזרח זוכה ב-Q♥ ועוצר כדי לספור את 
הלקיחות של ההגנה. הוא מקווה ללקיחה אחת לפחות ב-♠ 
בנוסף ל-AQ♥, אולם סיבוב שלישי של ♠ עלול להיחתך. 
בכל מקרה את הלקיחה עם Q♠ אפשר לדחות עד לרגע 
שמזרח יזכה ב-A♥. כל עוד למזרח שליטה ב-♥ אין סכנה 

להשלכת ♠ מפסיד על סדרת ה-♦.
לעומת זאת, עם סדרת ה-♣ אי אפשר לחכות. כפי שאנו 
לתקוף  יכול  אינו  מערב  הנתון,  הקלפים  במערך  רואים 
סדרה זו בעצמו. מזרח חייב לעזור לו ולהוביל ♣ בלקיחה 
להגנה  הרביעית  הלקיחה  את  לפתח  כדי  השלישית 

שתכשיל את החוזה.

יש עדיפות לשיבוש קו המשחק של הכרוז

 ♠
♥
♦
♣

932
A5
KQJ93
J75

 

♠
♥
♦
♣

QJT65
JT6
T4
T83

♠
♥
♦
♣

K4
K984
A82
9642

 ♠
♥
♦
♣

A87
Q732
765
AKQ

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

במהלך המשחק חשוב לספור את הלקיחות הפוטנציאליות 
תכנית  את  לחזות  גם  במקביל  חשוב  אבל  ההגנה,  של 
המשחק של הכרוז ולפעול כדי לשבש את קו המשחק שלו.
וזוכה   ♠K-ב עולה  מזרח   .3NT נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
בלקיחה (הכרוז מעכב). בדיוק כמו בדוגמה הקודמת ברור 
טעם  אין  ולכן  שלו,  ה-♠  לסדרת  כניסות  למערב  אין  כי 

להמשיך בסדרה.
אז איך להכשיל את החוזה? התבוננות בדומם מראה כי 
ב-♦. יחד עם 3 לקיחות  הכרוז מקווה להגביה 4 לקיחות 

ב-♣ ושני אסים בסדרות המייג'ור יהיו לו 9 לקיחות.
תכניתו  את  לשבש  היא  מזרח  של  העליונה  העדיפות 
של הכרוז. דרך אחת לעשות זאת היא לעכב את הזכייה 
ב-A♦ לסיבוב השלישי, אבל העיכוב לא יעזור אם לדומם 
תהיה כניסה צדדית ב-♥. חובה לסלק את ה-A♥ מהדומם 

במהירות!
השנייה.  בלקיחה   ♥K להוביל היא  זאת  להבטיח  הדרך 
(שאגב   ♥Q-ה עם  נוספת  לקיחה  הכרוז  יקבל  כך  אמנם 
היה יכול להגביהו ממילא), אבל לאחר העיכוב ב-♦ ההגנה 
עם  יחד  בסדרה.  בלבד  לקיחות  ל-2  הכרוז  את  מגבילה 
ב-8  להסתפק  ייאלץ  הכרוז  האחרות  בסדרות  לקיחות   6

לקיחות מול הגנה נכונה.
סיכום

אין  השותף,  בסדרת  לחזור  נכון  זה  יהיה  לרוב  כי  אף 
לפתח  הסיכוי  מהו  לשקול  יש  אוטומטית.  זאת  לעשות 
לקיחות בסדרת השותף ולבדוק אם אנו זקוקים ללקיחות 
בהפרעה  להתרכז  פשוט  עלינו  לעתים  נוספות.  בסדרות 
לכרוז במקום לנסות לפתח את הסדרות שלנו. ניתוח נכון 
של המצב יעזור להחליט אם לפנינו מקרה יוצא מן הכלל 

המצדיק מעבר לסדרה אחרת.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות
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לקיחות ולקחים - 2

אפרים בריפמן

חידוש המכרז על ידי הכרזת סדרה ארוכה - בקפיצה

לפניכם אותה חלוקה בשני מצבים שונים: 
 - והשני   (1 (דוגמא  שניה  ביד   Overcall של    - האחד 

Balancing ביד רביעית (דוגמא 2). 
האם בשניהם מכריזים אותה הכרזה? ובכן – לא.

ביד שניה מכריזים ♠2, ההכרזה מציינת 9-6 (10) נקודות 
ושישה קלפים בספייד:  

1)
♠
♥
♦
♣

QJ9753
A72
Q93
3

 West North East South
1♣

2♠

ביד רביעית, עם אותה חלוקה בדיוק מכריזים ♠1:

2)
♠
♥
♦
♣

QJ9753
A72
Q93
3

 West North East South
1♣ Pass Pass

1♠

עם יד חזקה יותר – 16-14 נקודות – אם תחזיקו שישה 
קלפים ביד רביעית, יש להכריז אחרת:

3)
♠
♥
♦
♣

AKJ753
A7
Q932
3

 West North East South
1♣ Pass Pass

2♠*

 Pass הכרזת סדרה בקפיצה ביד רביעית אחרי שני *
תציין יד חזקה ושישה קלפים.

דוגמה נוספת:
4)

♠
♥
♦
♣

A53
KQJ875
A9
63

 West North East South
1♦ Pass Pass

2♥*

* יד חזקה!

בעוד חודשים ספורים ייצא לאור ספרי השני – "לקיחות 
ולקחים 2". הספר בן 20 הפרקים דן, להבדיל מקודמו, 
לשחקן  מיועד  אינו  זה  ספר  גם  בהכרזות.  בעיקר 

המתחיל, אם כי הוא ידידותי גם עבורו.
ספר זה, כקודמו, נכתב בצורה מובנית והגיונית, תוך 
לפרטים.  היורדים  והסברים  רבות  בדוגמאות  שימוש 
ההיגיון  על  בהסבר  ומלווה  מהבסיס  נלמד  נושא  כל 
פוחת  בשינון  הצורך  זה  באופן  ההכרזות.  שמאחורי 
'שפה'  רב  מאמץ  ללא  תרכשו  כך  ניכרת.  במידה 
ואפילו  גבוהה  ברמה  לשחקן  המתאימה  מתקדמת 
ההכרזות  עם  הרבות  לדוגמאות  פרט  מאד.  גבוהה 
עלול  מה  בהסברים  גם  מלווה  הספר  המתאימות, 

לקרות כאשר המכרז מתנהל ללא תכנון מדויק. 
העוסק  מהפרק  קטן  חלק  מהווה  שלפניכם  המאמר 
כ"מתאבן",  לכם  מוגש  הוא   .Balancing בהכרזות 
מעין טעימה קטנה מהחומר, מתוך תקווה שהוא יעורר 

בכם את התיאבון לדעת עוד.
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שימו ♥
הרביעית  ביד  בקפיצה  ההכרזה  במשמעות  טועים  רבים 

וחושבים שזו הכרזה חלשה.
והן  בפתיחה  הן  בברידג',  שקפיצה  מכך  נובעת  הטעות 
כאשר  חלשה.  יד  עם  כלל  בדרך  מזוהה  בהתערבות, 
כדי  למתנגדים  להפריע  היא  המטרה  בקפיצה,  מכריזים 
ביד  כאן,  אולם  נמוך.  בגובה  מידע  להעביר  יוכלו  שלא 
רביעית, המצב שונה לגמרי. הכרזה בקפיצה עם יד חלשה 
להכרזת  כתשובה   Pass הכריז  דרום  ליריב.  תפריע  לא 
הפתיחה של שותפו, וצפון כבר יודע שבידי המשיב פחות 
מנת  על  הדרושים  הנתונים  כל  צפון  בידי  נקודות.  מ-6 
להחליט אם להמשיך בהכרזות או לא. זו הסיבה ש"הפכו 

את היוצרות".

את  להפוך  מטרתה  רביעית   ביד  בקפיצה  הכרזה 
המכריז למבצע - במשחק חלקי או מלא.

בדוגמאות 3 ו-4 הסדרה שהכרזתם הייתה בכירה מסדרת 
זו  שתיים  בגובה  אותה  הכרזתם  כאשר  לכן  המתנגד. 

הייתה קפיצה.
אם הסדרה שלכם נמוכה מסדרת היריב - עליכם להכריז 

אותה בקפיצה לגובה שלוש.
ההכרזה תבטיח אותו דבר בדיוק: שישה קלפים או יותר 

בסדרה ו- 16-14 נקודות:
5)

♠
♥
♦
♣

K3
87
AQ9
AQJ873

 West North East
1♥ Pass Pass

?

? הכריזו ♣3

6)
♠
♥
♦
♣

973
KQ7
AKQ932
5

 West North East South
1♠ Pass Pass

?

? הכריזו ♦3

כאשר תחזיקו חמישה קלפים ולא שישה:
7)

♠
♥
♦
♣

QJ975
AK7
A93
83

 West North East South
1♣ Pass Pass

1♠*

* למרות 14 הנקודות, עם חמישה קלפים אין להכריז 
בקפיצה

חידוש המכרז על ידי הכרזת 1NT – ללא קפיצה

 .1NT לפניכם שני מהלכי הכרזות עם התערבות
מצב א' - Overcall ביד שנייה, ומצב ב'- Balancing ביד 

רביעית:
(א)

 West North East South
1♣

1NT

מיד לאחר הפתיחה של היריב, 1NT מתאר יד עם 18-15 
נקודות, חלוקה מאוזנת ועוצר בסדרתו.

(ב)
 West North East South

1♣ Pass Pass
1NT

פירושה  האם  הרביעית,  ביד  מתבצעת  ההכרזה  כאשר 
זהה? – לא.

 ,Balancing במצב   1NT-ש מסכימים  המומחים  רוב 
כלומר אחרי שני Pass, מציין 14-11 נקודות. מדוע? נניח 

שאתם מזרח וזו היד שלכם:
8)
♠
♥
♦
♣

Q4
QJ32
J87
AKT5

 West North East South
1♦ Pass*

* אתם מזרח, וצפון פתח ♦1. אינכם יכולים להכריז 
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Takeout Double ואין ברשותכם סדרה ארוכה כדי 
להתערב, וכך למרות 13 הנקודות שבידכם אתם 

.Pass נאלצים להכריז
עתה אתם מערב:

8)
♠
♥
♦
♣

AJ8
K7
K932
Q863

 West North East South
1♦ Pass Pass

?

 .Pass לאחר שצפון פתח ♦1, מזרח ודרום הכריזו ?
מה תכריזו?

(לכאורה)  זה   1NT להכרזה.  ארוכה  סדרה  לכם  אין 
 ,Dbl עם  המכרז  את  לחדש  אפשר  ואי  נקודות,   18-15
כלומר נוצר מצב שעל פי הכללים לאיש מכם אין אפשרות 

להתערב, שעה שיש לכם משחק מלא!
אלה שתי הידיים:

8)  
♠
♥
♦
♣

AJ8
K7
K932
Q863

♠
♥
♦
♣

Q4
QJ32
J87
AKT5

עם קלפים אלה ניתן לבצע 3NT, אך אם לא תמצאו את 
הדרך להשתלב במכרז לא תגיעו לחוזה הנכון, או גרוע 

מזה – צפון ישחק ♦1...
לכן ביד הרביעית יש להתערב 1NT גם עם פחות נקודות.

יחד עם זאת, חובה לקחת בחשבון במה היריב פתח: 
אחרי הכרזת פתיחה של  ♣1 או ♦1NT ,1 ביד רביעית 

(בהכרזה הראשונה) מבטיח 14-11 נקודות. 
 .Takeout Double אם תחזיקו ב-16-15 נקודות, תכריזו
יענה  חלשה  יד  עם  שותף  שלכם,   Double-ל בתשובה 
בהכרזה  (מצדכם   1NT הכרזת  עתה,  אחת.  בגובה 

השנייה) תציין 16-15 נקודות.
אחרי פתיחה של ♥1 או ♠1NT – 1 יכול להיות גם עם 

16-15 נקודות. מדוע?

כדי  עתה   .Double להכריז  יש  נק'  עם 16-15  לכאורה 
להכריז את אחת מסדרות ה-Minor, השותף יהיה חייב 
 16-15 את  להראות  תרצו  אם  שתיים.  בגובה  לענות 

 .2NT הנקודות שלכם תהיו חייבים להכריז

חוזה זה עלול להיות גבוה מדי כאשר למשיב יד חלשה.
 1NT - Major-לכן מומלץ להכריז אחרי פתיחת היריב ב

לא רק עם 14-11, אלא גם עם 16-15 נקודות.
מחייבת   1♠ או   1♥ הפתיחה  הכרזת  עצם  כי  לזכור  יש 
לפחות חמישה קלפים בסדרה וזו נקודת התחלה טובה 
שבידם  ביטחון  אין   1♦ או   1♣ פתיחה  אחרי  ליריבים. 

סדרה ארוכה.

דוגמאות להתערבות ב-1NT ביד רביעית לאחר פתיחה 
: Minor-ב

9)
♠
♥
♦
♣

K8
K74
QJ93
QJ63

10)
♠
♥
♦
♣

AJ87
K7
K93
QJ63

.1NT הכריזו Pass אם צפון יפתח ♣1 או ♦1, אחרי שני
: Major-לאחר פתיחה ב

11)
♠
♥
♦
♣

Q8
K974
AQ93
KJ3

הכריזו   .Pass פעמיים  הכריזו  ואחריו   1♥ פתח  צפון 
1NT. הכרזה זו יכולה להיות גם עם 16-15 נקודות.

12)
♠
♥
♦
♣

A8
T74
AQ93
AQ3

עוצר  לכם  אין   .Pass שני הכריזו  ואחריו   1♥ פתח  צפון 
יש  כי  מסכימים  המומחים  רוב  זאת  למרות  ב-♥. 

להתערב ב-1NT גם ללא עוצר!
אך שימו לב, על מנת להכריז 1NT ללא עוצר יש להחזיק 
הן כוח מקסימלי (16-15 נקודות) והן שלושה קלפים (או 

יותר) בסדרת היריב.
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חידוש המכרז על ידי הכרזת 2NT – בקפיצה

 - ארוכה  סדרה  הכרזת  ידי  על  המכרז  (חידוש  למדתם 
מציינת  רביעית  ביד  בקפיצה  סדרה  הכרזת  כי  בקפיצה) 
כוח. אותו העיקרון חל על הכרזה של 2NT בקפיצה ביד 

רביעית. 
הכרזת  אחרי  מיד  שנייה  ביד  בקפיצה,   2NT הכרזת 
כהכרזה מלאכותית  מזוהה  המתנגד מימין,  של  הפתיחה 
שני  אחרי   - רביעית  ביד  כך  לא  סדרות.  שתי  המציינת 
Pass, הכרזת 2NT תציין יד חזקה מאוד: חלוקה מאוזנת, 

עוצר בסדרת היריב ו- 21-19 נקודות.
זכרו כי ביד רביעית אינכם מפריעים עוד למתנגד שפתח. 
הוא כבר יודע כי בידי שותפו פחות מ-6 נקודות. לכן ביד 

רביעית, הכרזת 2NT תזוהה כהכרזה חזקה.
לדוגמה:

13)
♠
♥
♦
♣

KQ7
A4
AJT93
KQ8

 West North East South
1♠ Pass Pass

?

 ?הכריזו 2NT. חלוקה מאוזנת עם עוצר בסדרת היריב.
14)

♠
♥
♦
♣

KQ72
AQ
AJT
KQ85

 West North East South
1♦ Pass Pass

2NT*

* 21-19 נקודות, לרוב חלוקה מאוזנת ועוצר בסדרת 
היריב. 

.Transfer -ו Stayman המשיב רשאי ליישם

בדוגמה 15 החלוקה חצי מאוזנת, אך יש להעדיף 2NT על 
פני Double, כיוון שאינכם רוצים שהשותף יכריז הארט או 

ספייד:
15)

♠
♥
♦
♣

K7
AQ
KQJ93
KQT8

 West North East South
1♣ Pass Pass

2NT

עוצר  מחייבת  רביעית  ביד   2NT הכרזת  כי  לדעת  כדאי 
בסדרת היריב.

להזכירכם: הכרזת 1NT ביד רביעית עם 16-15 נקודות 
אינה מחייבת עוצר בסדרת היריב (דוגמה 12).

בחודשים הקרובים אביא 'טעימות' נוספות בנושאים 
אחרים.

03-6417469/70 .  , "  ,   ,7 '  '   

16:30-19:30 “  
     |    

           
(  ) “ ”    

.   “  200-    “  200  
.       

!     ,        
.     ,  ‘   ,      
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טכניקות מתקדמות במשחק הקלפים

מהלכים פרדוקסליים
רם סופר

חלק מהמהלכים האפשריים במשחק הם לפעמים בלתי 
הגיוניים בעליל, כמו למשל לשחק סדרה שברור כי אחד 
היריבים יחתוך, או לבצע עבור יריב עקיפה שאינה יושבת. 
הסף  על  הברידג'  שחקני  ידי  על  נפסלים  כאלה  מהלכים 

ולרוב כלל אינם מובאים בחשבון בתכנון המשחק.
עם זאת, ישנם מצבים שבהם על מנת למצוא את הדרך 
חובה  המתנגדים),  של  חוזה  להכשיל  (או  חוזה  לבצע 
עלינו להרחיב את טווח האפשרויות שאנו שוקלים ולכלול 

בו גם מהלכים בלתי הגיוניים לכאורה.
היד הבאה שוחקה לפני מספר שנים בחצי גמר אליפות 

העולם עד גיל 20.

Dealer East, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

AK973
AK97
A7
K9

♠
♥
♦
♣

84
QJ643
T8
A632

:(Precision לפי שיטת) מהלך ההכרזה בשולחן

West North East South
Pass Pass

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

חלוקה  עם  נקודות   +16 תיארה   1♣ הפתיחה  הכרזת 
כלשהי. לאחר התערבות מזרח (שיכולה להתבצע במצב 
הפגיעות הנתון גם עם יד חלשה מאוד) מצאו צפון-דרום 

התאמה ב-♥ והגיעו לסלם.
מערב הוביל ב-2♠ – לאור מהלך ההכרזה זהו בוודאות 

המשך   ,♠A-ב הזכייה  לאחר  כי  ברור  כן  על  בודד.  קלף 
ב-K♠ הוא מהלך בלתי הגיוני בעליל שכל שחקן מתקדם 

(ואפילו בינוני) פוסל על הסף.
ושני  בדיאמונד  מפסיד  לכרוז  לכאורה.  פשוט  היד  ניתוח 
מפסידים בקלאב. לאור ההכרזה אין אפשרות לפתח את 
יש  בדומם.  קלאבים  שני  לחתוך  חובה  לכן  ה-♠,  סדרת 
לעשות זאת לפני משיכת השליטים משום שיש אפשרות 

סבירה שהשליטים מחולקים 3-1. 
 ,♥A ,♠A :הבה ננסה לתכנן את המשחק על פי היגיון זה
A ,♣K♣, חיתוך ♣ בשליט נמוך, Q♥ (מזרח לא משרת) 

ועוד חיתוך ♣ בשליט גבוה.
לכאורה תכניתנו הוכתרה בהצלחה, אך למעשה נקלענו 
מחזיק  מערב  בעוד  בדומם  תקועים  אנו   – סתום  למבוי 
לשחק  ניסיון  לחיתוך.  וממתין  שלו  האחרון  בשליט  עדיין 
A♦ ועוד ♦ יאפשר למזרח לזכות ולתת לשותפו חיתוך ♠ 

– בדיוק כך הוכשל הסלם בשולחן השני בתחרות.
הכרוז האמריקני הצעיר אדם קפלן עשה את כל החישוב 
את  לבצע  כדי  יעזור  לא  "רגיל"  משחק  כי  והבין  הזה 
הסלם נגד חלוקת שליטים של 3-1. הוא המשיך לבדוק 

אפשרויות נוספות ומצא לבסוף רעיון נפלא.
זו החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AK973
AK97
A7
K9

 

♠
♥
♦
♣

2
852
KJ642
QT74

♠
♥
♦
♣

QJT65
T
Q953
J85

 ♠
♥
♦
♣

84
QJ643
T8
A632

 

 ♣K ,♥A-והמשיך ב ♠A אדם זכה בלקיחה הראשונה עם
.♣A-ו

כעת, כאשר כולם ציפו לחיתוך ♣, בא המהלך המדהים: 
דרום הוביל מידו ♠ כאשר זה היה מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

K973
K97
A7
-

 

♠
♥
♦
♣

-
85
KJ642
QT

♠
♥
♦
♣

QJT6
-
Q953
J

 ♠
♥
♦
♣

8
QJ64
T8
63
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דעתם.  על  מעלים  אינם  כלל  השחקנים  שרוב  מהלך  זהו 
הרי מערב הוביל ♠ כדי לחתוך, אז למה "לעבוד בשבילו?". 
אבל אם תחשבו רגע, תבינו כי חיתוך על ידי מערב בשלב 
אינו  כלל  מהדומם,   ♠K-ה ששוחק  לפני  המשחק,  של  זה 
מסוכן לכרוז. הוא ישחק נמוך מהדומם, וכל שנותר לו הוא 
למשוך את השליט האחרון של מערב, לחתוך שני קלאבים 
לומר  אפשר   .♠K-ה על  מפסיד   ♦ ולהשליך  שירצה  מתי 
כי החיתוך אפילו מקל על הכרוז משום שהוא מאפשר לו 

לסיים את משיכת השליטים לפני חיתוכי הקלאב.
ומה יקרה אם מערב יסרב לחתוך וה-K♠ יזכה בלקיחה?

כעת הצעד הבא הנכון הוא "מפסיד על מפסיד" – ♠ שלישי 
מהדומם שעליו יושלך ♦ מהיד.

מצב הקלפים הנותרים:

 ♠
♥
♦
♣

97
K97
A7
-

 

♠
♥
♦
♣

-
85
KJ6
QT

♠
♥
♦
♣

QJ
-
Q953
J

 ♠
♥
♦
♣

-
QJ64
T
63

 

מהכרוז  למנוע  כעת  יכולה  אינה  ההגנה  כי  לראות  קל 
 ♦ ייחתך  תחילה   :♥K משיכת לאחר  מוצלח  צולב  חיתוך 
עם שליט נמוך, ולאחר מכן ייחתכו שני קלפי ה-♠ הנותרים 

עם שליטים גבוהים.
הגיע הזמן לראות דוגמה למהלך פרדוקסלי מוצלח ביותר 

בהגנה:
 ♠

♥
♦
♣

AQJT95
Q73
-
K743

 

♠
♥
♦
♣

83
96
T763
J9852

♠
♥
♦
♣

K762
KT5
AJ842
T

 ♠
♥
♦
♣

4
AJ842
KQ95
AQ6

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass 1♠ Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5NT* Pass 6♥
Pass Pass Pass
 * מספר אי-זוגי של קלפי מפתח (מתוך 5) עם חוסר

בסדרה כלשהי
מערב מוביל ב-6♦ שנחתך. מזרח מחזיק את כל הכוח של 
ההגנה והוא זה שצריך לתכנן כיצד להכשיל את החוזה. 
בדומם מופיעה סדרת ♠ חזקה ביותר, אולם מזרח מחזיק 
אחריה K♠. קו המחשבה הטבעי של רוב השחקנים במזרח 
הוא להמתין לביצוע עקיפה ב-♠, ולאחר שזו תיכשל לקוות 

שההגנה תשיג לקיחה נוספת בשליט או אולי ב-♦.
שחתך  לאחר  בשליט  ודאי  מפסיד  לדרום  היה  במציאות 
♦. הוא שיחק בלקיחה השנייה Q♥ ונתן ל-K♥ של מזרח 
בשלב  בשליט  הלקיחה  את  למסור  לו  חשוב  היה  לזכות. 
מוקדם כאשר נותר עדיין שליט בדומם לטפל בהמשך ב-♦. 
סדרת  על  ב-♦  המפסידים  משאר  להיפטר  קיווה  הכרוז 

ה-♠.
מהשחקנים   99% בשליט,  בלקיחה  זכו  שכבר  לאחר 
במזרח היו פשוט ממתינים ללקיחה עם ה-K♠, אך האם 

זה ריאלי לקוות שה-K♠  יזכה בלקיחה?
לפי ההכרזה אין לדרום 3 קלפי ♠. ככל הנראה יש לו קלף 
למערב  אז  דאבלטון,  לדרום  אם  אבל  דאבלטון,  או  בודד 
היה  החלשה  ידו  עם  שמערב  להניח  סביר  בודד.  קלף 

מוביל בקלף הבודד בתקווה לקבל חיתוך.
ברגע שמזרח מכיר במציאות שלדרום יש קלף בודד ב-♠, 
חיתוך.  בעקיפת  למוות"  "נידון  שלו   ♠K-שה להבין  עליו 
עתיד  הכרוז  ה-♠,  ופיתוח  השליטים  משיכת  סיום  לאחר 

להיפטר בהצלחה מכל המפסידים שלו.
האם יש דרך להכשיל את החוזה בכל זאת?

הפחות  שנראה  המהלך  את  לבצע  ועלינו  שכן,  מסתבר 
בשולחן,  כך  ישחקו  סגולה  יחידי  רק  אולי  מכולם.  סביר 
נמוך  ב-♠  להמשיך  היא  הסלם  את  להכשיל  הדרך  אבל 

בלקיחה השלישית.
בטרם  לדומם  היד  בין  התקשורת  את  מנתק  זה  מהלך 
הספיק הכרוז למשוך שליטים: אם ימשיך הכרוז בעקיפת 
בסיבוב  יחתוך  מערב  שליטים,  יוציא  בטרם  החיתוך 
הכניסה  תחילה,  שליטים  הכרוז  יוציא  אם  השלישי;  ה-♠ 
הבודדת לדומם (K♣) לא תספיק כדי לבצע עקיפת חיתוך 
שהכרוז  ביותר  הטוב  שהוגבהה.  מהסדרה  ליהנות  וגם 
יכול לעשות הוא לזכות ב-9♠, להמשיך ב-T♠ שיזכה אף 
הוא, למשוך שליטים ולזכות ב-A♠ מאוחר יותר, אך כל זה 

יסתכם ב-11 לקיחות בלבד.
שני   ♦ לחתוך  כדי  ב-♣  לידו  לחזור  הכרוז  ינסה  אם  גם 
נוסף   ♣ לשחק  חייב  שיהיה  משום  ייכשל  הוא  בדומם, 
כדי להגיע לידו לצורך סיום משיכת השליטים, ואז מזרח 

יחתוך.
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גמר העל לזוגות 2015

רם סופר

רשימת המשתתפים בגמר העל לשנה זו הייתה מכובדת 
שייצגו  הנבחרת  שחקני  את  כללה  לא  כי  אף  למדי, 
לשנת  ישראל  אלופי  בול".  ב"ברמודה  בקרוב  אותנו 
תוארם  על  להגן  ניסו  מרק  לובינסקי-מיכה  יובל   2014
כמו  בעבר  הפתוחה  הנבחרת  וחברי  מנוסים  זוגות  מול 
ישראל ידלין-דורון ידלין ואסף לנגי-אילן ברקת, חברי 
עציון- ואמיר  לוי  אסולין-הילה  עדי  הצעירות  הנבחרות 
ולזכות  להפתיע  ששאפו  וטובים  רבים  ועוד  זמיר,  עמי 

בתהילה.

המאבקים היו שקולים וצמודים ביותר. אף זוג לא "ברח" 
למתחריו באמצע הדרך, ועד הסיבוב האחרון ממש כלל 
הראשונים  המקומות  בשלושת  יסיים  מי  ברור  היה  לא 

ובאיזה סדר.

שודרו  האחרונים  הסיבובים  ארבעת  המסורת,  פי  על 
ודורון  ישראל  הובילו   10 סיבוב  לפני   .BBO-ב ישירות 
הזוג  ספג   BBO-ב ששודר  הראשון  במפגש  אך  ידלין, 
מהמקומות  אותו  שהרחיקה  כבדה  מפלה  הוותיק 

הראשונים.

Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ2
AJ2
K3
KJT

 

♠
♥
♦
♣

T94
QT9
QJ876
63

♠
♥
♦
♣

3
K843
AT542
942

 ♠
♥
♦
♣

8765
765
9
AQ875

 

West North East South

ישראל ידלין שחר זק דורון ידלין אריאל 
בראונשטיין

Pass Pass
Pass 2NT Pass 3♣
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 6♠ All Pass

לצפון  זק-בראונשטיין.  של  ויעיל  פשוט  הכרזה  מהלך 
שהיו  (יש   2NT פתיחת  עבור  לחלוטין  מקסימלית  יד 
 Puppet Stayman-ב השתמש  דרום   .(2♣ מעדיפים 
 6 כי  הבין   ,♠ קלפי   5 לשותפו  כי  לו  שנודע  ולאחר 
בודד  שליטים,   4 עם  יותר  הרבה  שוות  שלו  הנקודות 
ביצע  בראונשטיין  בקלאב.  ללקיחות  ומקור  בדיאמונד 
מהלך לקראת סלם (♣4). שחר זק העריך את ידו כטובה 
ביותר האפשרית והחליט להכריז סלם קטן ללא בירורים 
למתנגדים.  מיותר  מידע  מהעברת  להימנע  כדי  נוספים 
מפסידים   2 והשלכת  בדומם   ♦ חיתוך  קל:  היה  הביצוע 

ב-♥ על סדרת ה-♣.
והעניק  בתחרות  שולחנות   7 מתוך  ב-4  הוכרז  הסלם 

.IMP 5 לצפון-דרום רווח של

Board 7, Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

Q4
AJ432
K86
A76

 

♠
♥
♦
♣

A852
76
J943
J53

♠
♥
♦
♣

KJ9763
K8
A72
Q8

 ♠
♥
♦
♣

T
QT95
QT5
KT942

 

West North East South

ישראל ידלין שחר זק דורון ידלין אריאל 
בראונשטיין

Pass
Pass 1♥ 1♠ 4♥
Pass Pass Pass

שחר זק ניצל הובלה פתיחה לא מוצלחת של היריב והיה 
היחיד שביצע משחק מלא עם קלפים אלה. מזרח הוביל 
 ♠A-כדי לראות שולחן" והמשיך ב-♠. מערב זכה ב" ♦A-ב
וחזר ב-♦. שחר זכה בדומם וחשב מדוע יריב כה מנוסה 
למסקנה  הגיע  הוא   .♦Axx -מ מפוקפקת  בהובלה  בחר 
הנכונה שלמזרח לא הייתה הובלה בטוחה באף סדרה, 

כלומר הוא מחזיק Kx בשליט.

ישראל  אליפות  של  הסופי  השלב  הוא  העל"  "גמר 
שהעפילו  הזוגות   14 בהשתתפות  לזוגות  השנתית 
זוג  כל  מתמודד  זה  בשלב  המוקדמים.  מהשלבים 
מול כל אחד מהזוגות האחרים במפגש של 8 חלוקות 
זוכים  המנצחים   .(VP-ל (המומר   IMP חישוב בשיטת 

בתואר היוקרתי "אלופי ישראל לזוגות".

www.bestbridge.co.il
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שלישי  סיבוב   ,♠ חיתוך   ,(!)  ♥A :בהתאם שיחק  הכרוז 
של ♦ וכעת מסר לקיחה בשליט למזרח שנקלע למשחק 
להוביל  או  והשלכה  חיתוך  לתת  היו  האפשרויות  סופי. 
♣ ולוותר על הלקיחה "הטבעית" של ההגנה בסדרה זו. 

.IMP 11 ביצוע מבריק עם רווח ראוי של
קרב צמרת אחר באותו סיבוב הפגיש את חברות נבחרת 

הצעירים לוי-אסולין עם דן ישראלי-ניר גרינברג.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

7
KJ865
J98
A874

 

♠
♥
♦
♣

QJT9532
T2
-
KQ63

♠
♥
♦
♣

86
AQ74
A764
J95

 ♠
♥
♦
♣

AK4
93
KQT532
T2

 

West North East South
גרינברג אסולין ישראלי לוי

Pass 1♦
4♠ Dbl All Pass

מוכפל.   4♠ או   4♠ היה  השולחנות  בכל  הסופי  החוזה 
עמדו  והבנות  מדויקת,  הגנה  דורשת  החוזה  הפלת 

 .♠ ביקש  והכרוז  בדומם,  נלקחה  ב-♦  הובלה  במשימה: 
הילה לוי עלתה ב-K♠ והובילה T♣. עדי אסולין ביצעה 
עם  תקשורת  על  לשמור  כדי  בהגנה  "התחמקות" 
עם  הבא  ב-♠  זכתה  הילה  ה-7♣.  עם  ועודדה  שותפתה 

ה-A♠, הובילה קלאב שני וקיבלה חיתוך.
העובדה כי החוזה הוכשל ב-4 מתוך 7 שולחנות בגמר 

העל מעידה על רמתם הגבוהה של רוב המשתתפים.
גרינברג-ישראלי לא אמרו נואש והמשיכו להכריז בצורה 

אגרסיבית:

Board 5, Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

96
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T864
K7

 

♠
♥
♦
♣

AQJ52
J5
Q75
T52

♠
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♦
♣
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9
AQ98643

 ♠
♥
♦
♣

843
9843
AKJ32
J

 

West North East South
גרינברג אסולין ישראלי לוי

1♥ 3♣ 4♥
4♠ Dbl All Pass

דן ישראלי הכריז ♣3 טבעי וחלש בשעה שחלק ממתחריו 
פעלה  ההכרזה  קלפים.  אותם  עם   2♣ להכריז  העדיפו 
היטב: ניר גרינברג היה מוכן להקריב ל-♣5, אולם הכריז 
♠4 הן כהצעת חוזה חלופי והן כבקשת הובלה נגד ♥5. 
ב-♠4  החוזה  את  להשאיר  שמח  מזרח  כי  מאליו  מובן 
את  להפיל  דרך  הייתה  לא  הקלפים  שישבו  כפי  מוכפל. 
 ,♣7 עם  מזלה  את  אסולין  ניסתה   ♥AK לאחר  החוזה. 
החוזה  את  וביצע   ♣Q שיחק התבלבל,  לא  הכרוז  אולם 
 9 של  רווח  עם  למזרח-מערב   690) עודפת  לקיחה  עם 

.IMP

מבט על לוח התוצאות מורה כי ב-3 שולחנות בוצע ♠4 
הגרועה  התוצאה  אחת.  פעם   4♥ נפל  שולחנות  וב-3 
ביותר למזרח-מערב נרשמה בשולחן שבו בחרו להקריב 

ל-♣5 מוכפל שנפל פעם אחת.
המפגש הסתיים בניצחונן של לוי-אסולין לאחר אי-הבנה 

שעלתה ליריביהם ביוקר בלוח מס' 8.
בן-צבי-אבי  אייל  המפתיע  הזוג  עלה  זה  סיבוב  בתום 
על  לשמור  הצליחו  לא  הם  אולם  הראשון,  למקום  ממן 
ההובלה ונוצחו בשני המפגשים הבאים. ביד הבאה מול 
מוצלחת  לא  מהחלטה  קשות  סבלו  הם  ידלין  האחים 

בשלב מוקדם של ההכרזה: הילה  לוי  נגד  שני)  במקום  אייל (שזכו  צבי  ובן  אבי   ממן 
ואסולין עדי (שזכו במקום השלישי)

‘  -  

 '  
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Board 19, Dealer South, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

J873
K75
98
K875

♠
♥
♦
♣

T9542
8
AJ53
J42

♠
♥
♦
♣

AKQ6
JT963
K764
-

♠
♥
♦
♣

-
AQ42
QT2
AQT963

West North East South
אייל בן-צבי דורון ידלין אבי ממן ישראל ידלין

1♣
Pass 1♠ 2♥ All Pass

מובן  הסבר.  מצריכות  אינן  צפון/דרום  של  הכרזותיהם 
וחלוקה  פתיחה  עם  בהכרזה  יתערב  שמזרח  מאליו 
המייג'ור  בסדרת  להתמקד  החליט  ממן  אבי  מעניינת. 
היה  שותפו  בסדרת  חוסר  שהחזיק  דרום   .2♥ והכריז 
רב לא טרח  מרוצה ממצב שבו היריבים ישחקו, ובצדק 
להתחרות ל-♣3. החוזה האומלל ♥2 נפל שלוש פעמים 
לאחר משחק לא מוצלח של הכרוז. צפון/דרום זכו ב-300 

.IMP 10-נקודות וב

הלקח הוא שעדיף במצב כזה להתעלם מהקלף החמישי 
באמצעות  ב-♦  הרביעייה  את  גם  לשותף  ולהראות  ב-♥ 

Dbl. כך בדיוק הכריזה הילה לוי בשולחן אחר:

West North East South
אסולין לובינסקי לוי מרק

1♣
Pass 1♠ Dbl 2♣

2♦ 3♣ 3♥ Dbl
Pass Pass 4♦ Dbl
Pass Pass Pass

הילה  ב-♦,  רביעייה  בוודאות  הבטיח   Dbl-שה היות 
הייתה יכולה להרשות לעצמה להכריז ♥3 כדי להראות 

קלף חמישי בסדרה בדרך ל-♦4.
מיכה מרק הכפיל ללא הצלחה: צפון הוביל ב-♣ שנחתך 
סיבובי  שני  ולאחר  ב-♦,  עקיפה  ביצעה  אסולין  בדומם, 
שליט חתכה ♣ נוסף. כעת A♠ שנחתך על-ידי ה-Q♦ של 
 ♠J-ה על  מוצלחת  עקיפה  בוצעה  בהמשך  אולם  דרום, 
ועדי השלימה עשר לקיחות: 4 בשליט, 4 ב-♠ ושני חיתוכי 

.IMP 11 התוצאה: 710 למזרח/מערב עם רווח של .♣
את  והילה  עדי  תפסו  האחרון  הסיבוב  תחילת  טרם 
המקום השני, בהפרש מזערי מהזוג זק-בראונשטיין שזכו 
ההגנה  משחק  כי  המוכיחה  הבאה,  ביד  רבה  להצלחה 
הבכירים  הזוגות  עבור  גם  בברידג'  הקשה  החלק  הוא 

ביותר.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

AJ762
T954
4
QT3

 

♠
♥
♦
♣

Q94
QJ8
J97
AK42

♠
♥
♦
♣

K8
K3
AT3
J98765

 ♠
♥
♦
♣

T53
A762
KQ8652
-

 

West North East South
בראונשטיין ברקת זק לנגי

Pass 1♣ 3♦
Dbl Pass 3NT All Pass

שמזרח  ברגע   – בשדה  הפופולרי  החוזה  היה   3NT
מחליט לפתוח ♣1 עם 11 נקודות אי אפשר לעצור לפני 

משחק מלא.
הארוכים  מהדיאמונדים  התלהב  לא  (דרום)  לנגי  אסף 
שלו והתלבט בהובלה. "קלף המחץ" היה T♠ (ההובלה 
הבחירה  אבל  פעמיים),  החוזה  את  המפילה  היחידה 
נפלה על 2♥ (עדיין מאפשר להפיל את החוזה). זק זכה 
מסר  הוא  שירת  לא  דרום  כאשר  ב-8♣.  והמשיך   ♥K-ב

את הלקיחה ל-T♣ של צפון. הזוכים במקום הראשון - ישראלי דן וגרינברג ניר נגד 
פאר יוסף ומרקוס עמירם
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אילן ברקת שקע במחשבה. ♠ נמוך היה מפיל את החוזה, 
לכרוז  שנתן  ב-♥  בחר  הוא  לבסוף  אבל  ה-4♦,  גם  וכך 
משך  זק  שחר  לקיחות.   9 לביצוע  הדרוש  הטמפו  את 
נאלצה  ההגנה  ב-♠.  לקיחה  גם  והגביה  ב-♣  לקיחות   5
להסתפק ב-2 לקיחות ♥, A♠ ולקיחה ב-♣. כאמור, לפני 
קטן  בהפרש  זק-בראונשטיין  הובילו  האחרון  הסיבוב 

ממתחריהם העיקריים לוי-אסולין וישראלי-גרינברג.
הריכוז  על  לשמור  היכולת  הוא  שקובע  מה  כזה  במצב 
ברגע המכריע ולא לבצע שגיאות מיותרות. שני הזוגות 
לזוג  הבכורה  את  והותירו  במתח  עמדו  לא  המובילים 

שניצב במקום השלישי בתחילת הסיבוב האחרון.
Board 27, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AKJ4
AKQT32
5
JT

 

♠
♥
♦
♣

82
9865
KQT74
Q9

♠
♥
♦
♣

QT95
J4
J93
AK87

 ♠
♥
♦
♣

763
7
A862
65432

 

מיכה   – (צפון)  לובינסקי  יובל  היוצאים  ישראל  אלופי 
מרק (דרום) הגיעו לחוזה של ♥4. שחר זק הוביל כצפוי 
בלקיחה  לאותת.  אפשרות  הייתה  לא  למערב   .♣AK-ב
השלישית בחר זק לשחק ♠ ו"מכר" את החוזה מיד עם 

.IMP 9 הפסד כבד של
אציין כי החוזה ניתן לביצוע (בקלפים פתוחים) גם לאחר 
החלפה ל-♥: צפון מושך חמישה שליטים גבוהים. למזרח 
אסור להשליך אף ספייד, והוא חייב לשמור קלאב אחד 
 ♦A כעת וקלאב.  דיאמונדים   3 ישליך  הוא  כן  על  גבוה. 
(שעליו ישליך מזרח ♠) ו-♣ הנמסר למזרח שחייב לשחק 
♠ לתוך המזלג. ספק רב אם לובינסקי היה בוחר לשחק 
כך במקום לעקוף ב-♠. מכל מקום, החלפה ל-♦ בלקיחה 

השלישית לא הייתה נותנת לו אפילו את הסיכוי הזה.
Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
AK862
Q86
J2

 

♠
♥
♦
♣

T94
J75
AKT
AT98

♠
♥
♦
♣

863
94
J975
K653

 ♠
♥
♦
♣

K752
QT3
432
Q74

 

West North East South
אסולין בן-צבי לוי ממן

Pass Pass
1♣ Dbl Pass 1♠

Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

צפון/דרום הפגינו אופטימיות קלה בדרך ל-♥4. יש להם 
 .Q/J 17+7 נקודות מאוזנות לגמרי עם ריבוי קלפי

 – ב-6♣  להוביל  דווקא  בחרה  לוי  הילה  מדוע  ברור  לא 
קלף שני מלמעלה מתחת ל-K♣. דבר אחד כן ברור: היא 
 ♦AK-וב ♣A-הצליחה לבלבל את שותפתה. עדי זכתה ב
ולא המשיכה ב-♣. הכרוז אייל בן-צבי עט על ההזדמנות 
וניצל את החלוקות הנוחות כדי להוציא שליטים ולהשליך 
 10) יום  לאור  שוד  בדומם.  הרביעי  ה-♠  על  מפסיד   ♣

IMP לצפון/דרום).
זוג הצעירות ששיחקו מצוין ויציב עד לאותו רגע המשיכו 
על  לחלוף  ליריביהן  ואפשרו  הבאה  ביד  גם  "להתפרק" 

פניהם ולזכות בסגנות.
Board 28, Dealer West Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J92
AKJ2
QJ42
98

 

♠
♥
♦
♣

AK6
T64
AK9753
2

♠
♥
♦
♣

T75
873
T86
AQJ7

 ♠
♥
♦
♣

Q843
Q95
-
KT6543

 

West North East South
אסולין בן-צבי לוי ממן
1♦ 1♥ Pass 4♥
5♦ Dbl All Pass

צפון/דרום הכריזו במהירות ל-♥4 עם "התאמה" 4-3. עדי 
בטוחה  והייתה  נמוכים  הארטים   3 בידה  ראתה  אסולין 
ששותפתה קצרה מאוד בסדרה עם תמיכה כלשהי ב-♦. 
היא לא פיללה לקבל בדומם 3 הארטים נמוכים. נוסף לכך 
היא "קיבלה" חלוקה 4-0 בשליט ונכשלה בחוזה המוכפל 

4 פעמים, בשעה שהיה ניתן להכשיל בקלות ♥4.
עם זאת, הייתי זוקף את התוצאה האכזרית לא לחובת 
לזכות  אלא   ,4 בגובה  לחץ  תחת  מערב  של  ההחלטה 
אשר  בן-צבי בצפון,  אייל  של  הקלפים  עם 4  האוברקול 

יצר את כל המצב הזה והטעה לגמרי את היריבות.
וחריפה  מרתקת  הייתה  התחרות  של  האחרונה  היד 

ביותר עם מגוון של תוצאות. הנה שתיים מהן:

המשך  בעמוד 31
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משחקי הסגל 
2015
יוסי אנגל

משחקי הסגל נערכו גם השנה, כאשר הזוכים במקומות 
הראשונים מקבלים פרסים כספיים לצורך מימון נסיעתם 
(סמוך  נורווגיה  בטרומסו,  הפתוחה  אירופה  לאליפות 

לקוטב הצפוני).

במקום  רול.  לוין-יוסי  אמיר  הזוג  זכה  הראשון  במקום 
שחקני  ידלין.  ידלין-דורון  ישראל  האחים  זכו  השני 
הנבחרת שזכו במקום הראשון באליפות אירופה 2014 

בחרו לא להשתתף הפעם.

שנערך  המשחקים  ממחזור  מעניינות  ידיים  שתי  להלן 
ב-23 במאי.

Board 12, Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

AKQ9632
AKJ8
5
5

West North East South
Pass Pass ?

כיצד על מזרח לפתוח את ההכרזה?

אינה   4♠ של  פתיחה  אבל  מהיד,  מלא  משחק  לו  יש 
מתארת יד כה חזקה. יש זוגות המשחקים כי פתיחה ♦2 
מתארת יד חזקה עם סדרה ארוכה, אבל לדעתי לא ניתן 

לתאר יד כה חזקה בהמשך.

הכרזת הפתיחה הנכונה לדעתי היא ♣2 – מחייב משחק 
מלא, בין היתר משיקולים טקטיים כדי שהיריבים יימנעו 

מלהכריז, אף על פי שלמזרח אין כוח רב בהגנה.

הבעיה של מזרח ביד זו הייתה שדרום החזיק יד חלוקתית 
מאוד וחזקה כדלקמן:

Board 12, Dealer North, Vul None
♠
♥
♦
♣

AKQ9632
AKJ8
5
5

♠
♥
♦
♣

-
9
AQJ87
KJT8763

 

יכריז  דרום  מזרח,  של   2♣ הפתיחה  הכרזת  למרות 
העשוי  ההכרזה  למהלך  דוגמה  הנה   .4♣ אפילו  או   3♣

להתפתח:

West North East South
Pass Pass 2♣ 3♣
Pass Pass 4♠ 4NT
Pass 5♣ 5♠ 6♣
Dbl Pass Pass Pass

ההכרזה 4NT של דרום מתארת אורך בסדרה נוספת (♦ 
או ♥). אם לפי ההסכם של השותפים אלו סדרות המינור, 

לצפון קל לשנות את החוזה ולהכריז ♦6.

אם  אבל  הפגיעות,  מצב  לנוכח  אגרסיבית   6♣ ההכרזה 
הוא יקבל בדומם A♣ עם T♦ הוא עשוי לבצע את הסלם. 
גם אם ייכשל בחוזה פעם או אפילו פעמיים מול משחק 

מלא ב-♠, הוא לא יינזק במיוחד.

מערב מכפיל חוזה של ♣6 היות שברשותו Qxx♣. האם 
מזרח צריך להוציא את הכפל?

אולם  בלקיחה,  יזכה  לא  כנראה   ♠A-שה מבין  מזרח 
ברשותו A♥ והשותף הכפיל. הובלה ב-♠ תיחתך על ידי 
דרום. אם דרום יריץ בהמשך J♣ – הוא עשוי לבצע את 

החוזה!!
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Board 15, Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

32
843
KJ964
Q32

♠
♥
♦
♣

K7
KT9
Q82
AK986

♠
♥
♦
♣

AT9865
AQJ62
-
J7

♠
♥
♦
♣

QJ4
75
AT753
T54

West North East South
Pass

1NT Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 3♥ Pass
?

הגיב  מזרח  מדרום.   Pass לאחר   1NT פתח  מערב 
בטרנספר ל-♠ ובהכרזה טבעית של ♥3.

תמיכה  לו  אין  השלישי.  בסיבוב  בעייתית  הכרזה  למערב 
ב-♠ או ב-♥, אולם הכרזת 3NT בעייתית לאור חולשת ה-♦.

יש  אז  אולם   ,3♠ להכריז  הוא  הנכון  הפתרון  כי  נראה 
למזרח בעיה כיצד להמשיך. הדרך הנכונה היא להכריז 
את  ושואלת  ב-♦  חוסר  על  המעידה  הכרזה   –  5♦
כולל  לא  שברשותו,  המפתח  קלפי  מספר  על  השותף 
לסלם,  השותפות  תגיע  כך   .(Exclusion Keycard)  ♦

ועדיף כמובן בהארט.
למעט  בתחרות  השולחנות  בכל  הסלם  הוכרז  בפועל 

אחד.

Board 32, Dealer West, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AJT
Q
T975432
Q7

♠
♥
♦
♣

-
K9873
AKQ8
KJ43

♠
♥
♦
♣

Q982
T6542
6
A98

♠
♥
♦
♣

K76543
AJ
J
T652

West North East South
בראונשטיין לובינסקי זק מרק

1♥ 2♦ 4♥  4♠
5♣ 5♠ Dbl All Pass

למערב (אריאל בראונשטיין) לא היו שום מפסידים בשתי 
בחר בסיבוב  על ידי המתנגדים, ולכן  שהוכרזו  הסדרות 

השני בהכרזת ♣5 המהווה הזמנה לסלם.
יובל לובינסקי (צפון) המשיך באגרסיביות ל-♠5 ושחר זק 

(מזרח) בחר להכפיל.
קלפים  נותרו  לא  לדרום  כי  וידע   ♦A-ב הוביל  מערב 
בסדרה. בראונשטיין היה משוכנע שה-A♥ אצל שותפו, 
והוא בחר בלקיחה השנייה בקלף הגרוע ביותר האפשרי 
– K♥. זה אפשר לכרוז מיכה מרק (דרום) השלכה מידית 

עם  בלבד  פעמיים  ליפול  לו  שאפשרה  מהדומם   ♣ של 
.IMP 12 תוצאה מצוינת לצפון/דרום של 300- ורווח של

West North East South
אסולין בן-צבי לוי ממן
1♥ 2♦ 4♥ 4♠
5♣ Pass 5♥ Dbl

Pass Pass Pass

שהתערב  צפון  ללוי-אסולין.  טובה  תוצאה  שינוי  לשם 
♦2 חלש מהרגיל החליט לשתוק בגובה 5  בהכרזה עם 
והשאיר את ה-Dbl של שותפו על ♥5. עדי ביצעה בקלות 
 IMP 4 לקיחה עודפת עם תוצאה של 1050+ ורווח של

למזרח/מערב.
האפשרית.  ביותר  הטובה  התוצאה  הייתה  לא  זו  אבל 
למזרח 6 נקודות בלבד, אבל קונטרולים מצוינים כאשר 
גרינברג- הזוג  ב-♠.  קצר  שמערב   5♣ מההכרזה  ברור 

והיה  יותר,  רבה  אופטימיות  בהכרזה  הפגין  ישראלי 
רווח  עם   (+1430)  6♥ וביצע  שהכריז  בתחרות  היחיד 

.IMP 11 של
רקורד  בעלי  שחקנים  שני  הם  החדשים  ישראל  אלופי 
על  לגבור  והצליחו  לאחרונה  ביחד  שחברו  מצוין  אישי 
הכבוד  כל  ביחד.  רבות  שנים  המשחקים  בכירים  זוגות 
לניר גרינברג-דן ישראלי שסיימו ראשונים עם 164.34 
והילה   152.80 ממן  בן-צבי-אבי  אייל  לפני  נקודות 
בראונשטיין  זק-אריאל  שחר   .152.41 אסולין  לוי-עדי 
את  למצוא  התאכזבו  האחרון  הסיבוב  לפני  שהובילו 
עצמם מחוץ לשלישייה הראשונה עם 151.96, וגם אסף 
מדוכן  רחוקים  היו  לא  שצברו 150.48  ברקת  לנגי-אילן 
הגמר  מתחרויות  אחת  הייתה  זו  כי  ספק  אין  המנצחים. 

הצמודות והמרתקות ביותר.

המשך  מעמוד 26

july (3).indd   31july (3).indd   31 1.7.2015 г.   10:43:35 ч.1.7.2015 г.   10:43:35 ч.



32

דירקטור ר ר ר ר ר ר ר ר  !!!

אילן שזיפי – מנהל תחרות ראשי

מאמר זה כבר פורסם בעבר, אולם בגלל הצטרפותם של 
בחרתי  העצומה  חשיבותו  ובגלל  רבים  חדשים  שחקנים 

לחזור עליו פעם נוספת, והפעם עם תוספות אחדות.

שחקן, גזור ושמור מאמר זה לעיון חוזר

מהדהדת  זו  קריאה  ר!!!".  ר  ר  ר  ר  ר  ר  ר  דירקטור   "
בתחילת  רבים  שחקנים  ושוב.  שוב  הברידג'  במועדוני 
לשמור על זכויותיהם, ולכן  דרכם (ולא רק) אינם יודעים 
לא  שגרוע  מה  או,  התחרות   למנהל  מלקרוא  נמנעים 
פחות, כאשר המתנגדים בשולחנם מבקשים להזמין את 
ומוכנים  לו  לקרוא  שלא  מבקשים  הם  התחרות,  מנהל 
לקבל כל הגבלה או ענישה מהמתנגדים, ובלבד שהמנהל 

לא ייקרא אל השולחן.
נכתב  רק),  (ולא  מנוסים  הפחות  השחקנים  למענכם,  

מאמר זה.

עליכם לזכור:
ביותר)  החשוב  לא  (אם  העיקריים  התפקידים  אחד 
של מנהל התחרות הוא להיות מגינם של השחקנים 

החלשים, אלו אשר אינם יודעים להגן על עצמם!!
האפשר,  ככל  והוגנים  שווים  תנאים  להשיג  במטרה 
משחק הברידג' במועדונים מתנהל לפי מערכת חוקים 
שהיא, בעיקרה, זהה בכל מקום בעולם. לחוקי הברידג' 
ממקום  שונים  להיות  יכולים  אשר  תקנונים  מתלווים 

משחק אחד למשנהו.
הבה נראה אפוא מה מצפים משחקן ברידג' המשתתף 

בתחרות של ברידג' השואתי במועדון:
לוודא  כדי  מטה  כלפי  כשפניהם  קלפיך  את  ספור 
תביט  אל  פחות?  יותר?  קיבלת  קלפים.   13 שקיבלת 

בקלפים וקרא מיד למנהל התחרות.
עצה: כדאי לספור את הקלפים כשהם מתחת למשטח 
השולחן, כך שאם השחקן שלפניך הכניס קלף או קלפים 
כשפניהם כלפי מעלה, אלו לא ייראו על ידי השחקנים 

האחרים בשולחן.
ספור  קלפיך,  את  שאספת  ולאחר  המשחק,  סיום  עם 
אותם שוב לפני הכנסתם אל הבורד. צריכים להיות 13 
קלפים, ולאחרונה נוספה גם חובה לטרוף את הקלפים, 
יוכל  לא  אחריך  הבורד  את  שישחק  שמי  מנת  על  זאת 

לראות את הסדר שבו שוחקו הקלפים.
עליך להחליט מה ברצונך לקרוא (להכריז) לפני שאתה 
שולח את ידך אל תיבת ההכרזה, כך שלא תסגיר מידע 
כדאי)  לא  (זה  למתנגדים  והיסוסיך  מחשבותיך  על 
בכרטיס  שוב  הבט  החוק).  לפי  אסור  (זה  ולשותף 
ההכרזה לפני שאתה מניח אותו על השולחן כדי לוודא 

שמה שאתה מחזיק ביד זה מה שהתכוונת להניח.
שגוי  הכרזה  כרטיס  והנחת  מכנית  טעות  ביצעת  אם 
לתקן  תוכל   ,(1NT ויצא  1♠ להוציא  התכוונת  (למשל, 
מה  לו  ותסביר  התחרות  למנהל  שתקרא  לאחר  זאת 
קריאות  על  רק  מדובר  כי  לזכור  עליך  זאת,  עם  קרה. 
שלא במתכוון. קריאה שלא במתכוון מוגדרת רק כטעות 
מכנית בהוצאת הכרטיס, לא שינוי דעה. אם לא תצליח 
אלא  השולחן,  ליד  לא  כלל  (בדרך  המנהל  את  לשכנע 
במרחק מה כדי שלא להסגיר מידע לשחקנים האחרים) 
כי זו רק טעות מכנית, ייתכן שיוטלו עליך או על שותפך 

הגבלות לפי החוק.
מתן אתרעות: הנוהל השלם של מתן אתרעות פורסם 
בירחונים קודמים מהשנה הנוכחית, אולם חשוב להדגיש 
כי על מי שנותן אתרעה, הודעה או אתרעה מוקדמת/
האתרעה.  את  ראו  המתנגדים  ששני  לוודא  מאוחרת 

כמובן שאין מסבירים כלום בטרם נשאלת.
הכרזה  מכריז  ששחקן  פעם  בכל   :STOP כרטיס 
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או  ב-2  פתיחה  (למשל  במכרז  שלב(ים)  על  הפוסחת 
להציג  חייבים   (NT3-ל השותף  של   NT1-מ קפיצה 

.STOP כרטיס
עליכם להניח תחילה כרטיס STOP על השולחן (רצוי 
ליד השחקן שמשמאלכם). לאחר מכן מוציאים ומניחים 
מסירים  ואז  שניות  כ-10  מחכים  ההכרזה,  כרטיס  את 
את כרטיס ה-STOP. השחקן הבא בתור צריך להמתין 
התהליך  מטרת  להכריז.  אז  ורק  הכרטיס,  להסרת  עד 
מידע  העברת  ולמנוע  הזוגות  שני  על  להגן  היא  הזה 

מהכרזה אחרי היסוס.
אחת הבעיות הנפוצות היא ששחקנים רבים (מדי) לא 
כפי  פאסים  (בשלושה  המכרז  תהליך  לסיום  מחכים 
שקבוע בחוק) ובמקום להניח כרטיס Pass הם מקישים 
על השולחן או פשוט אוספים את הכרטיסים הקודמים 
שלהם ומכניסים אותם לתיבת ההכרזה. נוהג פסול זה 

צריך להיפסק משום שהוא מנוגד לחוק ויוצר בעיות.
כרטיסי שיטות 

בתחרויות רשמיות כמו אליפויות ישראל, משחקי הליגה 
והגביע לקבוצות וכן בכל תחרות שמוענקות בה נקודות 
אמן ארציות, חייב כל זוג להיות מצויד בכרטיס שיטות. 
תחרות  בכל  זוג  כל  ידי  על  שיטות  כרטיס  לכתיבת 
יתרונות רבים. החשוב שבהם הוא שכתיבה משותפת 
עם בן-הזוג של כרטיס השיטות גורמת לתיאום מערכת 
ההכרזה והמשחק של הזוג. יתרה מזאת, במקרה של 
אי הבנה במהלך המכרז יוכל מנהל התחרות לקבוע אם 

הטעות הייתה בהכרזה או בהסבר.
בארצות רבות אין זוג המעלה על דעתו להופיע לתחרות 
ברידג' ללא כרטיס שיטות. אני ממליץ לכם בחום לאמץ 
תקנה זו ולהצטייד בכרטיס שיטות. טופס ריק של כרטיס 

מידע  (בנתיב:  ההתאגדות  באתר  להוריד  ניתן  שיטות 
שימושי, הורדות, טפסים, כרטיסי שיטות).  

שהשחקנים  כך  אחיד  בקצב  ולשחק  להכריז  השתדל 
האחרים ליד השולחן לא יוכלו לקבל מידע על בעיותיך 
לעשות  בוחר  אתה  שבו  מהקצב  הנוכחית   בחלוקה 

פעולות.
רק  המתנגדים  הכרזות  על  שאלות  לשאול  לך  מותר 
למקרה  (פרט  לשחק  או  להכריז  תורך  הגיע  כאשר 
את  להפנות  יש  מסכים  ללא  במשחק  הדומם).  שאתה 

השאלות לשותפו של מי שחוקרים את פעולותיו.
כלפי  (שפניו  הפוך  קלף  עם  הפתיחה  הובלת  את  בצע 
למטה)! זה מונע נזק וקריאות מיותרות למנהל התחרות 

הנגרמות מהובלות שלא לפי התור.
כאשר  התחרות  למנהל  מיד  קרא  ביותר!  חשוב 

מתעוררת בעיה כלשהי!
דוגמאות נפוצות: הכרזה או משחק שלא בתור, הכרזה 

.(Revoke)  בלתי מספקת, מחדל
שמנהל  לפני  שביצעת  טעות  לתקן  תנסה  אל  לעולם 
מהן  האחרים  ולשחקנים  לך  ויסביר  יגיע  התחרות 

האפשרויות העומדות בפניכם.       
גם  (ולפעמים  אותך  לסבך  עלול  מוקדם  לתיקון  ניסיון 
את מנהל התחרות) במצבים שהרבה יותר קשה לצאת 

מהם בנזק מזערי.
זכור, תפקידו של מנהל התחרות הוא לעזור. גם כאשר 

המנהל ישפוט נגדך, יהיה זה בדרך כלל העונש הנכון.
מנהל  של  שיפוטו  את  ספורטיבית  וברוח  ברצון  קבל 
התחרות, אך זכור כי גם מנהל התחרות עלול לשגות. 
אם נראה לך כי המנהל שגה, בקש ממנו בנימוס ובאורך 

רוח לבחון מחדש את שיפוטו.
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ברידג' בבית הלבן (17)

הניצחון הכפול 
Anny של

חנן שר

ספק  היה  לא  כמוצלחים.  נישואיה  את  ראתה   Anny
לבן  אימה  של  העיקריים  הקריטריונים  על  ענה   Mitty-ש

זוג: הוא מביא הרבה, אפילו המון כסף.
אבל למרות הררי המזומנים באיי קיימן וכל מה שזה יכול 
לברק  שהיה  משהו  חסר,  שמשהו  הרגישה  היא  לקנות, 
בשדרות  הגדול  בבית  הבית  בעל  היה  לא  הוא  ולמישל. 
הראשון  היה  הוא  שלהם  היחסים  במערכת  פנסילבניה. 
מבין שווים, או אולי הראשון במשותף. היא אהבה מאד 
באותו  המשני.  בתפקיד  שיחקה  תמיד  אבל   ,Mitty את 
עוברים  לא  שהם  התברר  שבו  בנובמבר  גורלי  לילה 
היה  הוא  שלצדי".  "האישה  לה  קרא  הוא  למספר 1600 

יכול גם לומר "האישה הקטנה".
מאז אותו לילה חיפשה Anny דרכים לבטא את עצמה. 
אחת מהן הייתה Rafalca, אבל רכיבה אמנותית הייתה 
פחות יוקרתית מאותו סוס מירוצים בסרט. מה היה שמו? 

?Dogbiscuit ?Seacookie ?Fishcake
חשבה  היא  ההזדמנות,  את  יספק  הברידג'  משחק  אולי 
כשהתיישבה מול בן זוגה. האם אפשרי הדבר שזה עתה 

חולקה יד שתשנה הכול?

♠
♥
♦
♣

A97
AKQ
8765
K32

♠
♥
♦
♣

K643
T9876
AK
JT

 1♥ פתחה  שאני  לאחר  למדי.  פשוטה  הייתה  ההכרזה 
(לפי עצת ידידו Mitty ,Rush פסל את Flannery ביחד 
עם התחממות גלובלית, אנרגיה אלטרנטיבית ואבולוציה 
אותו  העלה  בעלה  רדיקלית),  שמאלנית  כתעמולה 
למשחק מלא לאחר הכרזת ביניים של ♦2 והכרזה שנייה 

(לא Reverse על פי ההגדרה) של ♠2.

West North East South
Mitty Anny

1♥
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 4♥ All Pass

הובלת הפתיחה הייתה ♣ נמוך. Anny הסיקה כי ביצוע 
אחד   ♣ תפסיד  היא  השחורות.  בסדרות  תלוי  החוזה 
הסדרה  אם  תלוי  ספיידים,  של  מספר  ואותו  שניים,  או 

מתחלקת 3-3 או 4-2.
שמזרח  לאחר  הקלה  וחשה  מהדומם  נמוך  שיחקה  היא 
חשבה.  היא  בבית",  כמעט  "אני   .♣Q-ב ולא   ♣A-ב זכה 
אבל  ב-♠",  מפסידים  שני  לעצמי  להרשות  אוכל  "כעת 
משהו  בדומם,  הגבוהים  השליטים  אחד  משיכת  לאחר 

גרם לה לעצור.
להוציא  ממשיך  היה  בעלה  הרהרה,  היא  כך  זו,  בנקודה 
שליטים בדיוק כפי שלימדו אותו לעשות. אבל המחשבה 
דרך  יש  האם  מוקשים.  אחר  בחיפוש  קדימה  רצה  שלה 

להגן נגד חלוקה גרועה בשתי סדרות המייג'ור?
חלוקות  נגד  להגן  עליה  הפתרון.  את  הבינה  היא  לפתע 
גרועות באמצעות חיתוך ה-♠ הרביעי עם אחד השליטים 
אם  עודפת  לקיחה  אפילו  לה  ייתן  זה  בדומם.  הגבוהים 
ה-J♥ דאבלטון. זה היה "המנצח לוקח הכול", בדיוק כמו 
בפלורידה ב-2000. הניצחון היה החשוב, לא הדרך שבה 

הושג.
ושמחה   ♠AK משכה  Anny .במהירות התנהל  המשחק 
לראות Q♠ נופל ממערב – אות כי הסדרה אינה מתחלקת 
השלישי.  ה-♠  על   ♣ מערב  השליך  הבאה  בלקיחה   .3-3
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בהמשך Anny חתכה את ה-♠ הרביעי עם ה-Q♥ – שליט 
גבוה, ולא יכלה להסתיר את חיוכה כאשר מזרח לא שירת 

ל-K♥ בלקיחה הבאה. השליטים אכן התחלקו 4-1.
השאר היה פשוט.  Anny חזרה ליד עם ♦ גבוה ותבעה 

.♥J 10 לקיחות, כשהיא מוסרת להגנה רק
היא פנתה אל בעלה בתחושת ניצחון: "John Bolton לא 
היה מציע קו משחק כזה לעולם. נכון מותק? אני מניחה 
שזה מוכיח אחת ולתמיד שאני יותר מאשר פרצוף יפה".

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A97
AKQ
8765
K32

 

♠
♥
♦
♣

Q3
J543
J94
Q864

♠
♥
♦
♣

JT85
2
QT32
A975

 ♠
♥
♦
♣

K643
T9876
AK
JT

 

בחן את עצמך 
בעריכת קובי שחר

 (1)
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

J542
976
QJT
Q52

♠
♥
♦
♣

AKQ876
T8
A73
AJ

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שני  בעוד  ממשיכה  ההגנה   .4♠ נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
סיבובים בסדרה. תכננו את המשחק!

 (2)
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

7432
876
8752
AJ

♠
♥
♦
♣

AKQ985
54
KQ3
KQ

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שני  בעוד  ממשיכה  ההגנה   .4♠ נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
סיבובים בסדרה. תכננו את המשחק!

פתרונות  בעמוד 36
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 (1)

  ♠
♥
♦
♣

J542
976
QJT
Q52

 

♠
♥
♦
♣

T
KQJ53
K65
9863

♠
♥
♦
♣

93
A42
9842
KT74

 ♠
♥
♦
♣

AKQ876
T8
A73
AJ

 

שני  בעוד  ממשיכה  ההגנה   .4♠ נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
סיבובים בסדרה. תכננו את המשחק!

נחפש  החסרות  הלקיחות  ואת  בטוחות,  לקיחות   8 יש 
שתי  להשיג  ניתן  אז  במזרח,   ♦K אם  המינור.  בסדרות 
אם  ב-♦.  חוזרת  עקיפה  באמצעות  נוספות  לקיחות 
העקיפה תיכשל (K♦ במערב) תוגבה לקיחה ב-♦ וננסה 

להשיג את הלקיחה הנוספת באמצעות עקיפה ב-♣.
בה  נשתמש   .(♠J) בדומם  בלבד  אחת  כניסה  יש  כעת 
לצורך עקיפה ב-♦, ואם זו תיכשל תוגבה לקיחה בדומם 

שתשמש כניסה לצורך ביצוע העקיפה ב-♣.
המשחק הנכון: נחתוך ♥ שלישי ביד ונשחק שני סיבובי 
מערב  ב-♦.  נעקוף  כעת  בדומם.  מסיימים  כשאנו  שליט 
עקיפה  ומבצעים   ♦J עם לדומם  נכנסים  ואנו   ♦K-ב זוכה 

מוצלחת ב-♣.
עיקרון: בתכנון המשחק מנסים לשלב את כל האפשרויות 
לביצוע החוזה. לעתים בחירת סדר מוצלח שבו נשחק את 

הסדרות מייצרת עבורנו כניסות נוספות לדומם.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

7432
876
8752
AJ

 

♠
♥
♦
♣

-
KQJT3
JT6
98543

♠
♥
♦
♣

JT6
A92
A94
T762

 ♠
♥
♦
♣

AKQ985
54
KQ3
KQ

 

שני  בעוד  ממשיכה  ההגנה   .4♠ נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
סיבובים בסדרה. תכננו את המשחק!

יש 8 לקיחות בטוחות ואנו מקווים להשיג את שתי הלקיחות 
החסרות ב-♦ אם ה-A♦ ממוקם לטובתנו (במזרח). לשם 
רואים  אנו  אולם  מהדומם,   ♦ פעמיים  להוביל  צריך  כך 

בדומם רק כניסה מהירה אחת.
ניתן  כי  מלמדת  השליט  קלפי  של  מדוקדקת  בחינה 
להשיג כניסה נוספת לדומם באמצעות 7♠ לאחר משיכת 

השליטים מידי היריבים.
לחתוך  חובה  ה-♥  של  השלישי  בסיבוב  הנכון:  המשחק 
סיבובים.  ב-3  שליטים  מושכים  כעת   .(♠9 (או   ♠8 עם 
 ♦K-ב הזכייה  לאחר   .♦ ומובילים  בדומם   ♣A-ל עוברים 

.♦Q-נעבור לדומם שוב עם ה-7♠ ונוביל ♦ נוסף לעבר ה
סדרה  כל  לשחק  יש  כיצד  קובע  המשחק  תכנון  עיקרון: 
ולכמה כניסות אנו זקוקים. בחינה מדוקדקת של הקלפים 
הזוטרים תגלה פה ושם כניסות נסתרות, בייחוד בסדרת 

השליט.

בחן את עצמך – 

פתרונות מעמוד 35

077-5401053 :'
ravit@rotemltd.co.il | www.rotemltd.co.il

:   ,       
     ,  ,  ,  
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ראיון עם יו“ר ההתאגדות היוצא 

מודי קניגסברג

רם סופר

מודי קניגסברג, יו“ר ועד העמותה שסיים החודש 
את כהונתו בתפקיד, מסכם את ההישגים הרבים 
ופריצות הדרך שהושגו בשש השנים של כהונתו.

 כשאתה מסתכל אחורה על שש שנים בתפקיד, 
ומהם  שינוי,  להשיג  הצלחת  תחומים  באילו 

הדברים החשובים שקרו בעקבות פעילותך? 
כל  יחיד.  של  פעילות  הייתה  לא  זו  כל,  ראשית 
כל  לפעילות  קשורים  להלן  שאפרט  ההישגים 
רבים  שותפים  עם  ביחד  העמותה  ועד  חברי 
הוועדות,  ראשי  הנשיאות,  חברי  לעשייה: 
מאמני  המשרד,  צוות  המחוזיים,  הקפטנים 

הנבחרות, היועץ המשפטי ועוד פעילים רבים.
קידום  היו:  שלנו  העיקריים  הפעילות  תחומי 
ספורטיבית  פעילות  בישראל;  הברידג‘  והפצת 
ארצית; הכשרת מורים ומנהלי תחרויות; טיפוח 

נבחרות והישגיות; פעילות ספורטיבית בינלאומית וקידום קשרים 
במוסדות בינלאומיים.

היו  האחרונות  השנים  שש  הבינלאומית.  מהזירה  נתחיל 
תוכל  האם  הישראלי.  לברידג‘  דופן  יוצאי  בהישגים  מלאות 

לסכם אותם במרוכז עבור קוראינו?
  25 גיל ועד  גיל 20  עד  הצעירים  נבחרת  זכו  ב-2009 

במדליית הכסף באליפות אירופה.

  הזהב במדליית   25 גיל  עד  הצעירים  זכו  ב-2010 
ישראל  נבחרת  זכתה  שנה  באותה  העולם.  באליפות 

הפתוחה במקום השלישי באליפות אירופה באוסטנד.

  במדליית  25 גיל  עד  הצעירים  נבחרת  זכתה  ב-2011 
במדליית   20 גיל  עד  הצעירים  ונבחרת  באירופה,  זהב 
כסף. באליפות אירופה הפתוחה השיג הזוג רון פכטמן-

אלדד גינוסר מדליית כסף.

  במדליית  25 גיל  עד  הצעירים  נבחרת  זכתה  ב-2012 
כסף באליפות העולם, ונבחרת הנשים הצטיינה באליפות 

אירופה והעפילה לאליפות העולם באינדונזיה (שנבצר 
ממנה להשתתף בה מסיבות פוליטיות).

  ב-2013 זכתה קבוצה שכללה 4 משחקני נבחרת ישראל
נבחרות  הפתוחה;  אירופה  באליפות  ארד  במדליית 
גיל 25)  ובארד (עד  גיל 20)  בכסף (עד  זכו  הצעירים 
בסין  החשיבה“  משחקי  ב“אליפות  אירופה;  באליפות 

זכינו במדליית כסף לזוגות נשים.

  שלנו החזקות  הצעירים  מנבחרות  נבצר  ב-2014 
להשתתף באליפות העולם בטורקיה מסיבות פוליטיות. 
אף על פי כן זכינו בשנה זו להישגים הגדולים ביותר אי 
אירופה  באליפות  הפתוחה  לנבחרת  זהב  מדליית  פעם: 
לאהוד  לזוגות  העולם  באליפות  זהב  מדליית  לבוגרים; 
אירופה  באליפות  כסף  מדליית  לירן;  פרידלנדר-ינון 
מיוחס-עדי  למושיקו  צעירים  מעורבים  לזוגות 
וכסף  וזוגות  לקבוצות  זהב  מדליות  אסולין; 

ליחידים ב“אליפות משחקי המחשבה“ בסין.

האם ישנם הישגים משמעותיים נוספים 
הקשורים לפעילות הבינלאומית שלנו?

במוסדות  כיום  מכהנים  ישראלים  נציגים  שלושה 
איתן  האירופאית):  הברידג‘  (התאגדות   EBL
לוי חבר הוועד המנהל ויו“ר ועדת החוקה, גלעד 
בוועדת  מאיר  ואוריה  הצעירים  בוועדת  אופיר 

השיווק.
האליפויות  בכל  השתתפנו  השנים  במרוצת 
מעטים  למקרים  פרט  הקטגוריות  בכל  והעולמיות  האירופיות 
הפסטיבל  פוליטיות-ביטחוניות.  מסיבות  נמנע  הדבר  שבהם 
מתכנן  וכעת  שנה,  מדי  אורגן  אביב  תל  של  השנתי  הבינלאומי 
הוועד החדש פסטיבל גדול במיוחד ביוני 2016 לרגל יובל ה-50 

לפסטיבל הברידג‘.
ב-2012 אירחנו באילת את גביע האלופות של EBL ובכך שמנו 
את ישראל על מפת אירועי הברידג‘ באירופה. השתתפנו פעמיים 
את  משגרים  אנו  והשנה  בסין,  החשיבה“  משחקי  ב“אליפות 

נבחרת הסניורים לתחרות המכביה בברלין.

בעצם  מה  הארצית?  ברמה  הספורטיבית  לפעילות  נעבור 
לפני  לעומת  כיום  בישראל  ברידג‘  שחקן  להיות  בין  ההבדל 

שש שנים?
הוטמעה   BridgeMates מערכת  השתפרו.  המשחק  תנאי 
את  להשיג  יותר  קל  נהיה  השחקנים.  לרווחת  רבים  במועדונים 
הידע הדרוש כדי להתקדם בברידג‘. יש יותר קורסי ברידג‘ בכל 
הרמות, חלקם כתוצאה ישירה של פרויקטים ביוזמת ההתאגדות. 
עמודים   15 חודש  מדי  וכולל  פלאים  השתפר  הברידג‘  ירחון 

ללימוד ברידג‘ בכל הרמות החל מהשלבים הראשונים.
מספר התחרויות הסימולטניות גדל ל-7 בשנה, כולל שתי תחרויות 
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בוקר לטובת ציבור שחקני הבוקר. הפסטיבל הבינלאומי השנתי  
קוצר ביוזמת ההתאגדות ל-7 ימים עם חיסכון כספי ניכר בתוך 

עצירת המגמה של ירידה בהשתתפות.
עדכני  מידע  המספק  להתאגדות  יותר  טוב  אתר  כיום  יש  בנוסף, 
דמי  לשלם  האתר  דרך  ניתן  הישראלי.  בברידג‘  המתרחש  על 
כרטיסים  מראש  ולרכוש  לתחרויות  להירשם  להתאגדות,  חבר 
ועד  של  ההתייעלות  מתהליכי  כחלק  מוזל.  במחיר  לפסטיבל 

העמותה, נקודות האמן מתעדכנות כיום אחת לחודש. 

מהן הפעולות של ועד העמותה שתרמו לשיפורים אלה?
ושיפור  העמותה  התייעלות  של  בכוון  רבות  פעולות  על  מדובר 
חוויית המשחק של השחקנים. שיפצנו את אולם הכדורת ברעננה 
בעלות של כרבע מיליון ₪. סייענו למועדונים לרכוש ציוד חדש 

של BridgeMates ומכונות חלוקה במחיר מוזל.
דאגנו שהקדמה הטכנולוגית תבוא לידי ביטוי בעולם הברידג‘ עם 
אתר חדש ומושקע, אפשרויות הרשמה ותשלום מקוונות וטיפול 
מקוון גם בתשלומי הסניפים להתאגדות. אתר ההתאגדות הנוכחי 
כולל מידע עדכני, תוצאות, ארכיון, מאמרים ופרוטוקולים. לצדו 

פועל גם עמוד Facebook של ההתאגדות.
בנוסף, על מנת לקדם את שחקני הברידג‘ דרושים מורים ומנהלי 
תחרויות ברמה גבוהה. האחריות על הוראת הברידג‘ עברה בשש 
מנוהל  מורים  קורס  כאשר  גם  להתאגדות.  האחרונות  השנים 
ובוחנים  הלימודים  תכנית  את  קובעים  אנו  פרטי,  יזם  ידי  על 
תחרויות  מנהלי  להכשיר  ממשיכים  אנו  במקביל  המסיימים.  את 

באמצעות קורסים וימי עיון.

ייחודיים  פרויקטים  ההתאגדות  יזמה  כהונתך  שנות  במהלך 
רבים. תוכל לעשות סדר ולמנות את כל הפרויקטים הללו?

ילדים  כ-25  הכולל  צעירים  לקידום  ”פסגה“  בפרויקט  נתחיל 
שאותרו על ידי מורי הברידג‘. זהו הסגל העתידי שלנו. מצטייני 
הפרויקט מגיעים לנבחרות הצעירים, שם הם ממשיכים להתאמן 

בהדרכתו של דוד בירמן.
פרויקט ”הדור הבא“ פועל להפצת הברידג‘ בקרב ילדים ברמה 
כהונתי  בתחילת  לילדים.  קיץ  מחנות  גם  וכולל  יותר  בסיסית 
הייתה זו אוריה מאיר שנבחרה לרכז את הפרויקט ולהקים את 
התשתיות להצלחת הפרויקט, ובשנתיים האחרונות החליף אותה 
בהצלחה מושיקו מיוחס שנבחר לתפקיד על ידי ועדת הצעירים.
המבוגרים  הברידג‘  שחקני  בקידום  משקיעים  אנו  במקביל 
החל מהצעד הראשון וכלה ברמת ליגה לאומית: פרויקט ”מבט 
המועברים  למתחילים  בקורסים  מורה  עלות  מסבסד  לעתיד“ 
לבוגרי  מאפשר  כיתה“  ”עולים  פרויקט  הסניפים;  ידי  על 
סמלי;  במחיר  ולהתקדם  עוד  ללמוד  למתחילים  הקורסים 
רב-אמן  בדרגת  מנוסים  לשחקנים  מאפשר  ”אטלס“  פרויקט 
השחקנים  טובי  מפי  הרצאות  לשמוע  ובמרכז  בצפון  ומעלה 
הנשי  הברידג‘  לקידום  ”ונוס“  פרויקט  ולהתקדם;  בישראל 
ביותר  החדש  מעולות;  תוצאות  כבר  השיג  ב-2011  שהתחיל 
הליגה  ברמת  בכירים  שחקנים  לקידום  ”זאוס“  פרויקט  הוא 

הלאומית.
אנו שמים דגש על קידום הברידג‘ במגזרי אוכלוסייה שלא הגענו 
אליהם בעבר. בשנה וחצי האחרונות קידמנו בהצלחה גדולה את 
שהקים  דניאל  אוסאמה  של  ביוזמתו  הערבי  במגזר  הברידג‘ 
סניף בנצרת עם תחרויות לילדים. התקיימה כבר אליפות המגזר 
הערבי. במקביל, אולי תופתע לשמוע, מתפתח הברידג‘ גם במגזר 
החרדי שבו פתחנו קורסים לילדים, ועשרות ילדים חרדים הגיעו 

להשתתף בתחרות הילדים בפסטיבל האחרון. 

טרם  הברידג‘  ענף  כי  נדמה  האדירים,  ההישגים  כל  אף  על 
זכה להכרה הממלכתית שהוא ראוי לה. מה נעשה בכיוון זה 

בשש השנים האחרונות?
לשום  זכה  ולא  כספורט  הברידג‘  הוכר  לא   2009 לפני 
לחלוטין  השתנה  זה  מצב  לשמחתנו  מהמדינה.  הקצבה 
וזכינו  המדינה  מוסדות  מול  רבות  פעלנו  כהונתי.  בתקופת 
להכרה רשמית כספורט ממועצת ההימורים. השגנו לראשונה 
לאחרונה  הספורט.  וממנהל  ההימורים  ממועצת  הקצבות 
פורסמו המלצות ועדת לובצקי שיצרו מסגרת הקצבות קבועה 
לענף הברידג‘. הקצבות אלה מהוות תוספת תקציבית מבורכת 
השחקנים  לרווחת  הפעילות  את  להרחיב  לנו  המאפשרת 

ולהשקיע יותר בנבחרות שלנו.
לא  לספורט  הגג  ארגון  אילת,  מהתאחדות  גם  רב  לסיוע  זכינו 
מצטיינים  ולמאמנים  לספורטאים  פרסים  שהעניקה  אולימפי, 
השגת  וכן  לילדים  קיץ  מחנות  נבחרות,  אימוני  במימון  וסייעה 

סיוע מקרן המתקנים ברכישת ציוד.

מודי קניגסברג בטקס פרסי ההתאגדות
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להישגים אלה הגענו בעזרת סרטון תדמית מושקע המשמש אותנו 
כל הזמן בפנייה לגופים בישראל ובעולם, ולצדו חוברת תדמית 

בעברית ובאנגלית. 

שענף  עדיין  נראה  הממלכתיות,  ההקצבות  קבלת  לאחר  גם 
הברידג‘ סובל בקרב הציבור הרחב מתדמית לא חיובית בלתי 
הענף  ולקידום  המצב  לתיקון  משהו  נעשה  האם  מוצדקת. 

באמצעי התקשורת.
בכלי  ראיונות  ולארגן  ידיעות  לשלוח  הזמן  כל  דואגים  אנו 
לנו  היו  האחרונות  בשנים  אולם  נדחים,  אנו  לעתים  התקשורת. 
אירופה  באליפות  הענק  ההישג  לאחר  מעטות.  לא  הצלחות  גם 
לכלי  אייטמים  שני  רק  להכניס  הצלחנו  ביולי 2014  באופטייה 
אייטמים   8 להכניס  הצלחנו   2014 בדצמבר  אבל  התקשורת, 
היה  כי  אף  בסין,  המחשבה“  משחקי  ב“אליפות  ההצלחה  לאחר 
מדובר בתחרות הזמנה של 4 נבחרות ולא באליפות כלל-עולמית.
אנו נמשיך כמובן בפעילות אישית שלי וגם של אחרים כדי 
התקשורת.  בכלי  ברידג‘  על  ידיעות  שיותר  כמה  להפיץ 
הוועד החדש שם לו למטרה ליצור קשר עם משרד התרבות 
והספורט על מנת להאדיר את שם הברידג‘. הדבר קשה אבל 

אפשרי.

האם למרות כל השיפורים והפרויקטים המושקעים שמר ועד 
ההתאגדות על איזון תקציבי?

אנו מחויבים לשמור על איזון תקציבי לפי החוק. כל הפעילויות 
שנקבעה  התקציב  מסגרת  על  שמירה  תוך  נעשו  לעיל  שפורטו 
שהיה  מכפי  טוב  פחות  אינו  ב-2015  הכספי  ומצבנו  במועצה, 

ב-2009.
הקצבות  קבלת  על  נוסף  להצלחתנו,  הראשיים  הגורמים  אחד 
אוריה  המנכ“לית  בהובלת  המשרד  התייעלות  היה  מהמדינה, 
ההכנסות  כמו-כן  דופן.  יוצא  תפעולי  לחיסכון  שגרמה  מאיר 
העצמיות שלנו במגמת גידול: מספר החברים המשלמים חצה את 
קו ה-6,000. מספר התחרויות המאורגנות על ידי ההתאגדות כגון 
ההכנסות  גם  ועמו  גדל,  לסוגיהן  ארציות  ואליפויות  סימולטניות 

מתחרויות אלה.

איך אתה מסביר כל-כך הרבה הישגים ושיפורים בתוך 6 
שנים בלבד? מה גרם לזה?

האחרונות  השנים  בשש  והנשיאות  הוועד  שפעילות  סבור  אני 
הכול  ההתאגדות.  לטובת  נרתמו  החברים  שכל  בכך  התאפיינה 
מאבקים  מריבות,  בלי  מנוחות,  מי  על  נועם,  בדרכי  התנהל 
אחת  במטרה  הייתה  הפעילות  וכל  תרמו  כולם  ואינטריגות. 
את  במיוחד  לציין  ברצוני  ההתאגדות.  חברי  לטובת  משותפת: 
כיועץ  ההתאגדות  את  בהתנדבות  המלווה  אקסלרוד  אשר  עו“ד 
משפטי במשך שנים רבות, את אב בית הדין עו“ד דוד פורר ואת 

יו“ר ועדת משמעת עו“ד נח טימיאנקר. 
זכיתי לשיתוף פעולה נפלא מכל ממלאי התפקידים וחברי הוועד, 

ניתן  לא  ההתאגדות  תקנון  שלפי  היות  מהתפקיד.  מאוד  ונהניתי 
אופיר.  גלעד  במקומי  נבחר  שנים,  משש  למעלה  בתפקיד  לכהן 
בישראל,  הספורט  התאגדויות  בכל  מבורך  תקדים  בהחלט  זהו 
שצעיר בן 31, לשעבר שחקן בכיר בנבחרות ישראל, מונה ליושב 
ראש הוועד. גלעד עתיר ניסיון ומילא תפקידים רבים בהתאגדות 
העמותה  ועד  חבר  ספורטיביות,  ועדות  (חבר  גדולה  בהצלחה 
בתקופה  ההתאגדות  גזבר  היה  ואף  ספורטיבי  קפטן  שנים,   6
גלעד  כי  ספק  לי  ואין  במיוחד,  מוכשר  באדם  מדובר  מסוימת). 
ימשיך לקדם ולפתח את הברידג‘ ולהוביל אותו למחוזות חדשים 
את  ואייצג  ההתאגדות  כנשיא  לפעול  אמשיך  אני  הבחינות.  מכל 

הסניפים והחברים במועצה ובהנהלה.

איך זה היה בשבילך באופן אישי להיות יו“ר העמותה?
נהניתי מהתפקיד בצורה בלתי רגילה. הרגשתי שאני תורם ימים 
כלילות לטובת תחום המהווה מרכיב עיקרי בחיי ובחיי משפחתי: 
אני, אשתי דרורה, בני אייל ונכדי עידו (שאפילו זכה באליפות 
הארץ לילדים) כולנו שחקני ברידג‘. המשחק מהווה עבורי דרך 
אמשיך  כעת  מכך.  מונעים  לעזור  והרצון  תרומתי  עצם  חיים. 
את  לקדם  ברצונך  אם  כי  ההתאגדות,  נשיא  בתפקיד  לתרום 
זמן  להקדיש  חייב  אתה  שלך,  התרבות  בחיי  המשמעותי  הדבר 
בשביל זה. כך עשיתי ואעשה. אני מאחל לוועד העמותה החדש 
בראשות היו“ר החדש גלעד אופיר והקפטן הארצי החדש מיכה 
מרק הצלחה רבה. האתגרים העומדים בפניכם רבים, ואני בטוח 

שתצליחו. בכל דבר ועניין אעמוד לצדכם.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יולי 2015
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל
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אליפות ישראל לנשים
נדחתה לינואר 2016

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים
שלבי גמר
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22 - 21

גביע המדינה לקבוצות
מוקדמות*

גביע המדינה לקבוצות
שמינית + רבע גמר

ליגות לקבוצות
ליגה א' וליגות ב' המשחקות 

ברעננה*

4

5 - 4

19 - 18

סימולטנית בוקר 

גביע המדינה לקבוצות
חצי גמר וגמר

ליגות לקבוצות*

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יוני – אוגוסט 2015

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו ב: 

ימי עיון למנהלי תחרויות - רמה 1 (יש לבחור באחד הימים)
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
8.1.16 - יום שישי (רעננה)

יום עיון - רמה 2 ומעלה
31.7 - יום שישי (רעננה)

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.
www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:  

שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

   

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!
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ליגות לקבוצות 2015 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 באוגוסט 

תחרויות הליגות לקבוצות 2015 בפתח. בימים אלו ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות (לפי תוצאות הליגות 
2014) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

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

     ibf@bridge.co.il פנה מייד למשרד ההתאגדות טלפון 03-9794862, פקס 03-9794319 או בדוא"ל

שימו לב ! בחלק מהבתים יתקיימו המשחקים גם בימי שישי.
תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2015 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2014, לקבוצות 
חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים עם זכויות 

(בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).

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

ההרשמה עד ה-1/8/15,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.
חפשו את האייקון בתחתית הדף - 

ולחצו על:

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

! 2015    

שימו לב:

ההודעות נשלחות 

בדוא"ל בלבד, ניתן 

לקבל את כל המידע גם 

באתר ההתאגדות

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

"�  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג
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גביע המדינה לקבוצות גביע המדינה לקבוצות 20152015   
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות 

התחרות תיערך בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2015 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 30-50 
קבוצות, וייתכנו שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית):

כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי השתייכותם 
לליגה בשנת 2015.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 

ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 1 באוגוסט: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. התחרות 
בשיטה השוויצרית, 4 מפגשים של 12 חלוקות. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן 

מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.

המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:

שלב 32 – יום שישי 14 באוגוסט: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות.

שמינית גמר - שבת 15 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 15 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 
הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 4 בספטמבר: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 5 בספטמבר: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 
.BBO-הפרדה, שלב הגמר משודר ב

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 

תכנית המשחקים וסדרי ההרשמה יתפרסמו באתר ההתאגדות וישלחו לקפטני קבוצות הליגה בדוא"ל. 

ההרשמה עד לתאריך 25 ביולי 2015 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר
חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

     
דרך מצויינת לזכות בנקודות אמן בינלאומיות וארציות
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הודעות מועדונים

מועדון רמה"ש מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית גביע הקיץ תשע"ה    

2 מושבים 18 ידיים כל אחד

שתתקיים ביום שבת ה–4 ביולי 2015
החל מ 09:30 

במועדון שברח' סוקולוב 52 ברמת השרון 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪ 

גביעים כספיים ל-3 המקומות הראשונים.

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ 03-5403244

052-2783263

מרכז הברידג' ירושלים שמח להזמינכם:
לתחרות ארצית  ע"ש אמיל ויזנר ז"ל      

2 מושבים 18 ידיים כל אחד

שתתקיים ביום שישי ה-10 ביולי 2015 
החל מהשעה 10:00

בבית בלב, שד' בן צבי 35,  ירושלים

מנהל תחרות: זייטמן בריאן | מחיר למשתתף  75 ₪

גביעים ופרסים ל-3 המקומות הראשונים 
כיבוד עשיר, התחרות עם ברידג'מטס 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
בריאן 0544-715950 | מגי 0544-715949     

אילנה 0503-059588

מועדון בית מכבי ראשון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית     

מושב 1, 30 ידיים

שתתקיים ביום שבת ה–11 ביולי 2015
בין השעות: 10:00 – 14:00

ברח' גולדה מאיר 21 קריית ראשון 
(ליד התחנה המרכזית החדשה)

מנהל התחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 60 ₪. 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
חליו אליהו 052-8677854

מועדון בית מכבי ראשון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית       

2 מושבים 18 ידיים כל אחד

שתתקיים ביום שבת ה-27 ביולי 2015 
החל מהשעה 10:00

בבית ההתאגדות (כדורת), רחוב יערה 27 ברעננה

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

אליהו חליו 052-8677854
chalio.br@walla.com

מועדון בית בלגיה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית     

מושב 1, 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי ה-31 ביולי 2015 
החל מהשעה 09:30

במגדלי הים התיכון, רחוב ינובסקי 4 ירושלים 

מחיר למשתתף 65 ₪. 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים ולזוג הראשון
עד דרגת אמן

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
אמנון רז 050-7201041, 077-4201047

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית      
2 מושבים 18 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום שלישי 4 באוגוסט 2015,
החל מ 20:30 בערב

מושב 2 ביום שלישי 11 באוגוסט 2015,
החל מ 20:30 בערב

התחרות תערך במועדון ברחוב דיסנצ'יק 7, תל-אביב

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 130 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

אביבים – 03-6417470/69

גביע המדינה לקבוצות 2015 
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תוצאות תחרויות

ליגה לאומית לזוגות טופ-בוטום 2015
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 15/05/30 | תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
62.72מינזלי אאידה - פישר לוטן1
57.34פודגור לאוניד - וילנסקי סטפן2
56.45עציון אמיר - זמיר עמי3
56.19גבע מרים - טל עופר4
54.35עממי צבי - אופק טל5
54.27ליבסטר בני - שטרן לוי6
53.85אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר7
53.32ברשוע רן - פרידלנדר דודי8
52.57חכימי אהרן - חץ נתן9

52.27ברקוביץ אריה - אפרת יעקב10

ליגת העל לזוגות טופ-בוטום 2015
מושב: 6 מתוך 6 תאריך: 13/06/15 | תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
58.84ידלין דורון - ידלין ישראל1
58.18מרק מיכה - לובינסקי יובל2
57.14כהן דוד - אלישר שלמה3
55.37מורג שי - כץ פז4
54.50גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי5
54.48זק יניב - כהן אילן6
54.24אסרף דניאל - שפינר שמואל7
54.07חץ קלרה - פכטמן רון8
53.57קובאליו סרג'יו - גרינברג ניר9

52.82זיכרמן דוד - טרגן אפרים10

ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום | מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 13/06/15 | תוצאות כלליות
מצטברשמותדרוג
59.60רום שושנה - מיוחס מושיקו1
57.51גלעדי ירון - אסולין עדי2
57.37קרביץ אריה - קרביץ אירית3
57.21הירש עמליה - שגב רון4
55.78איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי5
53.95בלס יהודית - בלס רמי6
53.14לוסטיג אהוד - קרביאן מרדכי7
52.57כהנא ישראל - בקיש רמי8
52.31ברוידא שרה - קופמן שרה9

50.57מאירוביץ מיקי - גרינברג שושנה10

אליפות ישראל לזוגות 2015 - גמר על | מושב: 13 מתוך 13 תאריך: 20-06-15
מצטברשמותדרוג
164.34גרינברג ניר - ישראלי דן1
152.80בן צבי אייל - ממן אבי2
152.41לוי הילה - אסולין עדי3
151.96זק שחר - בראונשטיין אריאל4
150.48ברקת אילן - לנגי אסף5
141.95ידלין דורון - ידלין ישראל6
135.43לובינסקי יובל - מרק מיכה7
131.58ברקמן מאיר - טימיאנקר נח8
123.28רשתי שאול - לביא שלומי9

114.49ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש10
114.24עציון אמיר - זמיר עמי11
114.07ספייר אלברט - ליבסטר שעיה12
109.39פאר יוסף - מרקוס עמירם13
100.58צינגיסר אור - צינגיסר אריה14

(2) בן צבי - אבי ממן  אייל  לזוגות 2015, מימין:  ישראל  אלופי 
דן ישראלי - ניר גרינברג (1), הילה לוי - עדי אסולין (3)
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 רב אמן 
 בראונשטיין יעל, כיכר המדינה ת"א 

 קרפלק מרים, כפר סבא 
 ברודובסקי רומן, רמת גן 

 עציון אמיר, אשקלון 
 ויסר חיים, אילת  

 אמן בכיר זהב 
 אלספל חנן, מועדון תל אביב 

 אברבך ישראל, טבעון 

 אמן בכיר כסף 
 שמואלי רן, רמת השרון 

 לוי אבי, קריות/חיפה 
 ברוידא שרה, סביון-קרית אונו 

 סגל מתן, נס ציונה  

 אמן בכיר ארד 
 וילנסקי סטפן, חיפה/כרמל 

 בכיר אשר, נהריה 
 ליפין גנאדי, רמת גן 

 אמן בכיר 
טאו טל, השרון 

 נובינסקי אדם, השרון 
 פרי יצחק, אבן יהודה 

 מרדלר קרביץ ענת, רמת גן 
 חסון דוד/קונטור, הדר כפר סבא 

 וינשטוק אפרים, זכרון יעקב 
 לוי עופר, זכרון יעקב 

 שירזי קלרט, ויצו פתח תקוה 

 אמן זהב 
ארד יאיר, קריות/חיפה 

 הרץ רוג'ר ד"ר, אבן יהודה 
 חסין נטשה, ירושלים 

 זיידנר חנה, מרכז הברידג' י-ם 
 פרנקל עוזי, מרכז הברידג' י-ם 

 קמעו שי, זכרון יעקב 
 כץ אוה, בית מכבי ראשל"צ 

 בנבנישתי משה, אשדוד 
 בנימין ג'וזפין, אשדוד 

 
 אמן כסף 

 עלימה מאיר, ספורט + חולון 
 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 

 וולנר מלמד אסתר, כרמיאל 

 צינגיסר אור, חיפה/כרמל 
 בר גלעד, טבעון 

 ברנדשטין בתיה, טבעון 
 קרטר בובי, אבן יהודה 
 אריאלי דנה, כפר סבא 

 טננבוים אורלי, הדר כפר סבא 
 וילנסקי אריה, מושבות-שמריהו 

 מרקוס אסתר, מושבות-שמריהו 
 מרקוס דינו, מושבות-שמריהו 

 ליאור רות, ירושלים 
 קרמן יוחנן, מרכז הברידג' י-ם 

 גוטמן חיים, ראשון לציון 
 בורטניק אלון, ערד 

 שגל יפה, באר שבע 
 לוגסי דוד, אשדוד 

 פרי מוטי, וקס - רחובות  

 אמן ארד
 רוזנפלד סטלה, ספורט + חולון 

 גילאור שילה, הלוחם אפקה 
 שרמן מרטה, לב הצפון 

 בנבניסטי רונן, השרון 
 הולנדר עידן, השרון 

 ניר צבי עו"ד, רמת גן 
 שרון זמירה, מושבות-שמריהו 

 קרמר נעמי, ירושלים 
 כנעני משה, מת"ב הרצליה 

 ספיבק מיכאל, ערד 

 אמן 
  ניב איתנה, רמת השרון 
 נחום ארז, הלוחם אפקה 
 זהבי יוסף, קריות/חיפה 

 לובצקי חנה, רמת גן 
 בסקין בן, מרכז הברידג' י-ם 

 לוי-קרסו רבקה, מרכז ספורט 
ראשל"צ 

 כהן אבינעם, בית מכבי ראשל"צ 
 גלרנטר אילנה, באר שבע 

 זמיר מירנדה, אשדוד 
 פרטי שרל, גליל תחתון  

 סגן אמן זהב 
 בר נוי צילה, ספורט + חולון 

 ויאלגוס פרלה, הלוחם אפקה 
 עמיעז רום, כיכר המדינה ת"א 

 ליפשיץ גלעד, טבעון 

 לוי אירית, השרון 
 הורוביץ חנה, אביבים 

 דינוביץ חני, מושבות-שמריהו 
 רמר אסתר, מושבות-שמריהו 

 כץ שושנה, "גת" ירושלים 
 שינדלר דן, מרכז הברידג' י-ם 
 סברלו עבר, סביון-קרית אונו 

 אזולאי יחזקאל, ראשון לציון 
 בקר פנינה, ערד 

 רובינשטיין משה, ערד 
 שיוביץ משה, ערד 

 רוזנמן זהבה, רחובות 

 סגן אמן כסף 
 בן יהודה איאן, גל - ראש העין 

 סטרן דוד, גל - ראש העין 
 מץ ריקי, רמת השרון 

 אינגברמן חנה, מושבות-שמריהו 
 שפר אילנה, מושבות-שמריהו 

 אולסבורג ברנרד, נתניה 
 לברון בני, בית מכבי ראשל"צ 

 רטנר עמירם, בית מכבי ראשל"צ 
 גרינהוט משה, באר שבע 

 מלכי-אור דורית, באר שבע 
 מלכי-אור מיכאל, באר שבע 

 דוד נגר בילי, אשדוד 
 פירוז אסתר, אשדוד 

 סגן אמן ארד
 בירגר מרטין, גבעתיים 

 ברקוביץ אליעזר, חיפה/כרמל 
 קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 

 עזרן רפאל, רקפת קרית טבעון 
 בירמן אלה, כפר סבא 

 בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
 הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 

 זבולונוב אברהם, מושבות-שמריהו 
 סידי בתיה, מושבות-שמריהו 

 חסקלסון סידני, מרכז הברידג' י-ם 
 מור אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 קציר שבח, מרכז הברידג' י-ם 
 שרון זאב, מרכז הברידג' י-ם 

 פרנק עירא, חדרה 
 רבינוביץ שלי, ויצו פתח תקוה 

 מרום שלום, מרכז ספורט ראשל"צ 
 פדה יהודה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אלוני דליה ועזרא, אשקלון 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות בתאריך 12-05-2015
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 סגן אמן 
 אליאש יוסף, רמת השרון 

 טל דליה, חיפה/כרמל 
 בן משה גיורא, קריות/חיפה 

 אבנת צח, טבעון 
 אל-עד נורית, טבעון 

 גל אילן, טבעון 
 קידר עלינא, רקפת קרית טבעון 

 שלו חגי, רקפת קרית טבעון 
 אהרוני אורית, השרון 
 המבורגר חנה, השרון 

 טלמור חוה, השרון 
 מרידך תקוה, השרון 

 סולקוביץ אלכס, השרון 
 כהן עידית, אביבים 

 גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 
 וילפוביץ מילה, מושבות-שמריהו 

 פרג אלי, מושבות-שמריהו 
 זגורי לבנה, י-ם 

 אימרל שרה, מרכז הברידג' י-ם 
 חייט חווה, מרכז הברידג' י-ם 

 פיירברג שושנה, מרכז הברידג' י-ם 
 קנתנר אליזיה, חדרה 

 כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 
 מצליח אברהם, ראשל"צ 

 אליהו עובדיה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 לוי משה, ערד 

 ארד בני, נס ציונה 
 

שחקן מתקדם
 אלגרט שמעון, גל - ראש העין 

 לוי משה, גל - ראש העין 
 לרון אפרת, רמת השרון 

 סננס ג'נט, מועדון תל אביב 
 רם גלילה, מועדון תל אביב 

 מסר אלי, לב הצפון 
 דבי אהרון טובה, חיפה/כרמל 

 ליבנה מיכל, חיפה/כרמל 
 דהולנסה יוחנן, טבעון 

 רייס נדב, רקפת קרית טבעון 
 אלדר יורם, השרון 

 בריגס הנרי, השרון 

 אפלבאום מרק, אביבים 
 בנארדטה מריאן, אביבים 

 חלוזין נורית, אביבים 
 אקרשטיין סטפני, מושבות-שמריהו 

 הרפז אירית, מושבות-שמריהו 
 פקטור ברברה, מושבות-שמריהו 

 רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
 רון אסתר, מושבות-שמריהו 

 טסטה סימונה, י-ם 
 כהן פור יעל, בית בלגיה י-ם 

 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 
 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 

 מקסים דונדה, נתניה 
 ביטון נועם, חדרה 

 פינס ביאטריס, ערד 
 אבישי יהודית, רחובות 

 עפר מיכאל, רחובות 
 וינשטיין איגור, וקס - רחובות 

 אבן הר אורנה, גליל תחתון 

 “  –   ,    –   ,   –   ,   –   :  
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז הזמנות: טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com  /  redsea bridge festival  : 

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

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

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

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

•  ארועים ססגוניים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.

6.2015

 ≤ ±μ ¨בנובמבר ≤≤≠±≤

אירוע השנה

הברידג' פסטיבל
      ≤± הבינלאומי   ה�

בים האדום¨ אילת
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Nice play!
Had declarer started with the ♣K, he would have 
to give East two club tricks and lose his contract.
Here is the complete deal:

Board 17, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QT764
KQ82
-
AJ54

 

♠
♥
♦
♣

3
AJT753
T8543
T

♠
♥
♦
♣

K985
964
76
Q973

 ♠
♥
♦
♣

AJ2
-
AKQJ92
K862

 

In some tables West interfered with a weak 2♥ 
call. After North's bid of 2♠ it is harder for N/S 
to reach the club slam. A spade slam would be 
problematic after a heart lead, in view of the 
unfavorable diamond break.

I hope that something was bothering you while 
reading the above analysis! East had a chance 
to set the contract by playing the ♣9 instead of 
the ♣7. 
If declarer ducks, East continued hearts, forcing 
a ruff which would make a later club finesse 
impossible.
If declarer wins the ♣K and ruffs a diamond, East 
will play a heart after winning the ♣Q, promoting 
the ♣7.
The above fact does not diminish South's play. 
He still deserves full credit for his handling of the 
trump suit.

?  /   
(:   

,   ,      "   "
.     ,  

  ,      
  !    
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Israel is well-known in the bridge world due to its 
almost inexhaustible pool of talented youngsters. 
Those players who are discovered early enter 
David Birman's "hotbed" which takes care of 
their bridge development.
One such youngster is 18-year-old Ami Zamir 
who is going to play for the Israel Youngster 
(formerly Schools) team in the coming European 
Championship in Norway. His partner is Amir 
Etzion. The following hand was played by Ami 
in a barometer competition partnering his father 
Zachi. The hand was rotated for convenience.

Board 17, Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

QT764
KQ82
-
AJ54

♠
♥
♦
♣

AJ2
-
AKQJ92
K862

Which contract would you like to have played? 
The best one is a club slam, easily making when 
trumps are distributed 3-2.
The bidding was as follows:

North South
1♦

1♠ 3♣
4NT 5NT
6♣ Pass

It was a bit problematic as North (Ami's father) 
asked for keycards with a diamond void. 
Afterwards it would impossible to know whether 
South holds the ♦A.
South's 5NT response showed three keycards 
plus an unspecified void.
West led the ♠3. The ♠Q was played and East 
sank in thought. Obviously he is marked with ♠K. 
Eventually he played low.
Declarer had to start trumps. If we replace 
declarer's ♣8 with the ♣9, we get a typical safety-
play position enabling him to handle any 4-1 
trump break by playing ♣A followed by a low club 
from dummy, covered by the ♣9 when East plays 
small.
This wasn't the situation, yet Ami decided to lead 
♣A from dummy followed by a small club towards 
the ♣8. This is the winning line of play when any 
defender holds a singleton ♣Q, ♣T or ♣9!
West did have a stiff ten! After it was fetched by 
the ace, the ♣4 was led and The ♣7 was covered 
by the ♣8. When West discarded, declarer was 
home. He ruffed a diamond and finessed spades 
once again. Next he cashed the ♣K followed by 
all his winning diamonds. East took only the ♣Q. 

A Promising 
Youngster

Joseph Engel
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