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דבר ועד העמותה אפריל 2020
"ביחד נוכל להתמודד מול כל אתגר שהוא ,בין אם הוא עמוק
כמו האוקיינוס או גבוה כמו השמיים".
סוניה גנדי
איזו תקופה ...אני כותב לכם את הטור הזה בצל אירועי הקורונה וההנחיות המגבילות שכולנו פועלים על פיהן.
וירוס הקורונה השפיע קשות על רבים מאזרחי ישראל (וככל הנראה על כולם) הן מההיבט "התנועתי" ובוודאי
מההיבט הכלכלי .התפרצות הוירוס הובילה להנחיות והשלכות קשות שפגעו בקהילת הברידג' בפרט .הנהלת
ונשיאות ההתאגדות עקבה ועוקבת אחר הנושא מראשיתו ובחלק ניכר מהפעמים בחרנו לנקוט בפעולות,
אף טרם הגעת ההנחיות הרשמיות וזאת מתוך דאגה לבריאות השחקנים – בשבילנו ,אתם מעל הכל.
נכון לרגע זה נדחו כלל פעילויות מרץ וכמוהן צפויות להידחות פעילויות חודש אפריל .ההחלטות מתקבלות
באופן דינמי ועל פי המצב וההנחיות באותה נקודת זמן .שאיפתנו היא לעדכן את התוכנית הספורטיבית
ולקיים את הפעילויות שנדחו ,במידת האפשר ,וזאת על מנת שלא לפגוע בשחקנים שמחכים לתחרויות
ואליפויות אלו בכל שנה .ייתכן מאוד והמצב לא יאפשר זאת ,אך אנו עם היד על הדופק.
בנוסף ,נכון לרגע זה אין החלטה על דחיית פסטיבל הברידג' בחודש יולי ,אך גם סוגיה זו עומדת לפתחנו ,יחד
עם החלטות עתידיות של האיגוד האירופאי והאיגוד העולמי בדבר קיומן של אליפויות אירופה והעולם לשנה
זו.
בהקשר זה ארצה לפנות אליכם בצורה אישית .המועדונים ברחבי הארץ נאלצו לסגור את שעריהם בשל
המצב ובשל הרצון שלא לסכן אתכם ,חברי המועדונים .סגירה זו מובילה לפגיעה כלכלית כבדה במועדונים.
שוחחתי עם רבים מבעלי המועדונים ואין ספק שזהו רגע חשוב מאוד בו עלינו להוכיח את עצמנו ולתמוך
במועדונים המאפשרים לחלק גדול מאתנו לשחק וליהנות מהמשחק המופלא הזה.
הנהלת ההתאגדות הוציאה מכתב רשמי שיסייע למועדונים לפנות לגופים השונים על מנת להפחית או
לבטל את דמי השכירות שהמועדונים נאלצים לשלם מדי חודש בחודשו וזאת למרות אבדן ההכנסות שנגזר
עליהם משיתוק הפעילות .בנוסף ,בכוונתינו לקיים תחרויות לחיזוק הסניפים מיד כשהמצב יאפשר זאת.
מעבר לכך ,ההתאגדות החלה להפעיל תחרויות אונליין על גבי רשת ה .BBO-ממש בימים הקרובים נסיים
את ההתאמות ונוכל לחלק גם נקודות אמן בתחרויות אלו .אנו מתכוונים למנף את התחרויות האלו ולייעד
אותן כתחרויות תמיכה במועדונים וזאת על ידי חלוקת דמי ההשתתפות בין הסניפים.
מדובר בתקופה קשה מאוד שאנו נאלצים להתגייס במהלכה ונאלץ להתגייס גם אחריה ,ועלינו לעשות כל
שנוכל על מנת לסייע למועדונים וכמובן להתאגדות ,לצלוח את המשבר ,אסור לתת לאף מועדון להיסגר
וגם לא ניתן.
מילה אחרונה לסיום ,בקהילת הברידג' ישנם לא מעט אנשים שייתכן ונותרו בודדים בימים אלו ולצערנו גם
בחג הפסח שיגיע בעתיד הקרוב .אני קורא לכל אחת ואחד מאיתנו לשאול ,להתעניין ולהתגייס לטובת
חברינו ,בין אם בסיוע במשלוחים ובין אם בשיחת עידוד וחיזוק שתעשה לכולנו טוב על הלב.
אני מזמין אתכם לפנות אליי ישירות בטלפון או במייל בכל נושא ובכל שעה ,גם אם אתם פשוט זקוקים
לשיחה טובה .אני בטוח שגם בעלי המועדונים ובעלי התפקידים השונים ישמחו לשמוע מכם ולתמוך.
תרגישו חופשי –  GiladO.Bridge@Gmail.Comובטלפון .050-6000727
אין בי ספק שמשפחת הברידג' חזקה מהכל.
ביחד ננצח.
שלכם ואתכם,
גלעד וכל צוות ההתאגדות.

הכרזות

תרגול הכרזות בסיסיות
//

רם סופר
תרגיל 2

בסדרה זו נתמקד מדי חודש במהלך הכרזה אחד
ונכריז ידיים שונות.
הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל
ספר טוב על הכרזות .הקוראים מוזמנים להכריז
בעצמם את הידיים .יחד עם הפתרונות נפרט את
הכללים הרלוונטיים לכל יד .במידה שטעיתם ,תוכלו
להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

A5
QJ9632
743
T8

הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר פתיחה ♦ 1של
השותף והתערבות ♠.1

South

East

North

West

?

♠1

♦1

אפשרויות ההכרזה שנעסוק בהן במאמר זה:

תרגיל 3
973
K75
A5
AK942

סדרה חדשה בגובה  +5 :2קלפים בסדרה+10 ,
נקודות.
כפל שלילי +4 :קלפים בהארט +6 ,נקודות.
 7-10 :1NTנקודות;  11-12 :2NTנקודות+13 :3NT ,
נקודות.
כל הכרזות ה NT-מבטיחות עוצר ב ♠-ושוללות רביעייה
בהארט
♦ 6-10 :2נקודות +4 ,קלפי ♦ ,שולל רביעייה בהארט.

תרגיל 4
K7
AQ52
765
KJ43

תרגיל 1
תרגיל 5

K972
83
953
AJ97

4

863
K42
AT975
53
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות

South

פתרון 1
K972
83
953
AJ97

East

North

West

♣2

♠1

♦1

בידכם  14נקודות עם  5קלפים בקלאב .אתם מכריזים
♣ 2ומחייבים את השותף להמשיך להכריז .אם יכריז
 2NTויראה עוצר בספייד ,תעלו ל .3NT-אינכם יכולים
להכריז מיד  3NTללא עוצר בספייד.
פתרון 4

South

East

North

West

1NT

♠1

♦1

K7
AQ52
765
KJ43

בידכם  9נקודות 4 ,קלפים עם עוצר בסדרת היריב .יד
זו מתאימה להכרזת  1NTלאחר התערבות ♠ .1ללא
התערבות הייתם מכריזים ♠.1

South

פתרון 2
A5
QJ9632
743
T8

East

North

West

Dbl

♠1

♦1

בידכם  13נקודות עם  4קלפים בהארט .אין להכריז
♥ 2עם פחות מ 5-קלפים בסדרה ,ולכן תשתמשו בכפל
שלילי .אמנם בידכם עוצר בספייד ,אך לא תכריזו 3NT
לפני שתבדקו אם יש התאמה  4-4בהארט.
פתרון 5

South

East

North

West

Dbl

♠1

♦1

בידכם  7נקודות עם  6קלפים בהארט ,אך אינכם יכולים
להכריז סדרה חדשה בגובה  2עם פחות מ 10-נקודות.
במקום זה תכריזו  .Dblבשלב זה אתם מבטיחים +4
קלפי ♥ ,אם תכריזו בהמשך ♥ ,2תתארו יד עם 6-9
נקודות ו 6-קלפים בהארט.
פתרון 3
973
K75
A5
AK942

863
K42
AT975
53

South

East

North

West

♦2

♠1

♦1

בידכם  7נקודות עם התאמה של  5קלפים ב .♦-אין לכם
עוצר בספייד וגם לא רביעייה בהארט ,ולכן ההכרזה
היחידה האפשרית היא ♦.2
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הכרזות
תשובות ל Takeout Double-עם ידיים טובות

//

רם סופר
תרגיל 1

אתם במזרח .מהלך ההכרזה שנעסוק בו הוא:

South

East

North

West

♦1
?

Pass

Dbl

AQ9642
K75
974
3

שותפכם מתאר  +12נקודות עם  +3קלפים בכל סדרה
פרט לדיאמונד או  +18נקודות עם חלוקה כלשהי.
אתם חייבים להכריז את סדרתכם הטובה ביותר (מבין
הסדרות שלא הוכרזו) גם כאשר ידכם חלשה מאוד,
אך כאשר ידכם טובה ( +9נקודות) תרצו להראות זאת
לשותף על מנת שלא להחמיץ משחק מלא אפשרי .על
כן לא כדאי להשתמש בהכרזת סדרה בגובה מינימלי
שיכולה להתבצע גם עם  0נקודות ועלולה לגרום לשותף
לעצור את המכרז מחשש שידכם חלשה מאוד.

תרגיל 2
42
AQ97
KQ5
QT65

ההכרזות העומדות לרשותכם:
קפיצה בסדרה חדשה 9-11 :נקודות +4 ,קלפים
בסדרה .אם ברשותכם חמישייה במייג'ור וידכם מספיק
טובה לבצע משחק מלא מול יד מינימלית של השותף,
הכריזו את המייג'ור שלכם בגובה !4
הכרזות  :NTבגובה  7-10( 1נקודות) ,בגובה 11-( 2
 12נקודות) ,או בגובה  +13( 3נקודות) .כל ההכרזות
הללו מבטיחות עוצר אחד לפחות בסדרת היריב
ושוללות רביעייה במייג'ור.
הכרזת סדרת היריב תתבצע בשני מקרים:
(א) יד עם כוח של פתיחה ומעלה ,כלומר המשחק
המלא מובטח אך עדיין לא ברור מהו המשחק המלא
הטוב ביותר.
(ב) שתי רביעיות במייג'ור עם כוח מזמין ומעלה –
הכרזת סדרת היריב משמשת כסטיימן ועוזרת לגלות
את סדרת המייג'ור שבה יש התאמה .4-4
כעת נסו להכריז בעצמכם את הידיים הבאות של
מזרח לאחר מהלך ההכרזה שהוצג לעיל:

6
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תרגיל 3
94
63
QJ6
AKJ542

תרגיל 4
KQ43
AQ62
T97
65

פתרונות

פתרון 3

פתרון 1

94
63
QJ6
AKJ542

AQ9642
K75
974
3

South
South

East

North

West

♦1
3NT

♦1
Pass

♠4

East

North

West

Pass

Dbl

Dbl

אל תסתפקו בהכרזה של ♠ 2עם התאמה ידועה של 9
קלפים בספייד (השותף מבטיח  +3קלפים בכל סדרה
פרט ל .)♦-יד זו מכילה  3נקודות התאמה פרט ל9-
הנקודות הגבוהות ,ויש סיכוי טוב לחתוך ♦ בדומם
(השותף אמור להיות קצר ב .)♦-הכריזו ♠ – 4הסיכוי
לבצע משחק מלא גדול מאוד גם מול יד מינימלית של
השותף.

לכאורה יש להכריז ♣ 3עם  11נקודות ושישייה בקלאב,
אבל חבל להחמיץ משחק מלא .לשותף שהכריז  Dblעל
פתיחה ♦ 1אמור להיות כוח בסדרות המייג'ור ,ובנוסף
 +3קלפי קלאב .בחוזה  3NTידנו עשויה לספק  6לקיחות
בקלאב  +אחת בדיאמונד .היות שהסיכוי לבצע משחק
מלא גבוה מול יד כלשהי של השותף ,נכריז .3NT
פתרון 4
KQ43
AQ62
T97
65

פתרון 2
42
AQ97
KQ5
QT65

South

East

North

West

♦1

South

East

North

West

♦2

Pass

Dbl

♦1
♦2

Pass

Dbl

לכאורה אפשר להכריז  3NTעם  13נקודות ועוצר
טוב בדיאמונד ,אבל בידכם גם רביעייה בהארט.
בדרך כלל עדיף לשחק  4במייג'ור כשיש התאמה
 .4-4באפשרותכם לברר אם לשותף רביעייה בהארט
באמצעות הכרזת סדרת היריב ♦ 2המשמשת כסטיימן.

יד בעייתית – כוח מזמין למשחק מלא עם שתי רביעיות
במייג'ור .אם תבחרו להכריז ♠ 2♥/2אתם עלולים
להחמיץ את הסדרה שבה לשותף  4קלפים .הכרזת
קיו-ביד (סדרת היריב) ♦ 2פותרת את הבעיה באופן
אלגנטי .השותף ישיב כנראה ♥ 2עם רביעייה בהארט
או ♠ 2עם רביעייה בספייד ללא רביעייה בהארט .בשני
המקרים תתמכו בסדרתו לגובה  – 3מאשר התאמה
 4-4ומזמין למשחק מלא.

הכריזו ♦ .2אם כעת שותפכם יכריז ♥ ,2תעלו אותו
ל .4♥-אם שותפכם יכריז משהו אחר ,כנראה אין לו
רביעייה בהארט ,ואתם תכריזו .3NT

אם השותף ישיב  ,2NTיש לו כנראה יד מינימלית
ללא רביעיות במייג'ור .במקרה זה  Passמצדכם יהיה
המשך סביר .האופטימיים יכריזו .3NT
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הכרזות
מי מפחד מ?Ruff and Discard-

//

רם סופר

אחת הטעויות הנפוצות בהגנה של שחקנים מתחילים
באמצע המשחק (בחוזה עם שליט) היא לשחק קלף
בכיר בסדרה שבה לא נותרו קלפים לא לכרוז ולא
לדומם ,במצב שבו לכרוז די והותר שליטים .התוצאה
של מהלך כזה תהיה בדרך כלל חיתוך בדומם והשלכת
מפסיד מהיד – שלא היה ניתן לחתוך אותו בדרכים
רגילות – כלומר ,ההגנה מאבדת לקיחה.
רוב שחקני הברידג' המנוסים נרתעים מאוד מאפשרות
שיתנו לכרוז  Ruff and Discardונוטים לפסול
אוטומטית משחק של סדרות שבהן לא נותרו קלפים לא
ביד הכרוז ולא בדומם – לעתים שלא בצדק .במצבים
שבהם אין לכרוז שפע של שליטיםRuff and Discard ,
יכול לעזור להגנה .בחלק מהמקרים זה יגביה לקיחה
בשליט עבור אחד המגנים ,ובמקרים אחרים זה יפריע
לכרוז להגביה סדרה צדדית באמצעות חיתוך היות
שהוא צריך לבזבז את השליטים המעטים של הדומם
על חיתוך סדרה אחרת.
הדוגמה הבאה לקוחה יפה מהספר הידוע Reese on
 Playמאת .Terence Reese
2
Q42
A976432
A8
AJ95
975
Q5
KQT7

T8
T83
KJ8
96532
KQ7643
AKJ6
T
J4

8
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מהלך הכרזה משוער:

South

East

North

West

♠1
♥2

Pass

♦2

Pass

♠3

Pass

♦3

Pass

All Pass

♥4

Pass

מערב בוחר בהובלה טבעית של  .♣Kצפון זוכה ב♣A-
ומשחק ♠ נמוך מהדומם .מערב לוקח את  ♠Kשל הכרוז
עם  ♠Aומשחק  .♣Qמדרום נופל  .♣Jמה כעת?
שימו לב כי צפון-דרום היטיבו לבחור בחוזה ♥4
בהתאמה  4-3במקום בחוזה חסר סיכוי של ,3NT
וכעת הם מאיימים לבצע את החוזה באמצעות שימוש
בשליטים של הדומם להגבהת סדרת הספייד.
 Terence Reeseכתב בספרו" :בנקודה זו  99מתוך
 100שחקנים במערב ישחקו שליט ,עם רעיון למנוע
מהכרוז לחתוך ספיידים בדומם" .רעיון טוב – אך
הוא לא עובד .דרום זוכה בשליט בידו ,חותך ספייד
בדומם עם  ♥Qומשחק עוד שני שליטים גבוהים מידו.
סדרת השליט התחלקה  ,3-3ולדרום נותר עוד ♥
נמוך המאפשר לו לשמור על שליטה במשחק .כעת
הוא משחק  ♠Qומקווה שגם סדרה זו תתחלק ,3-3
אך החלוקה  4-2אינה מונעת את ביצוע החוזה :דרום
מוסר לקיחה שנייה בספייד למערב ,וכל יתר הלקיחות
הן שלו.
כעת ראו מה קורה אם מערב ממשיך בסיבוב שלישי
של קלאב (הרי הוא יודע שלכרוז אין שפע של שליטים
– הכרזת דרום מראה חלוקה של  6קלפים בספייד ו4-
בהארט) .הכרוז יבחר היכן לחתוך.
אפשרות ראשונה :דרום חותך בדומם .הוא חוזר לידו
בשליט וחותך ספייד עם  ,♥Qאך כעת הדרך היחידה
לחזור ליד היא באמצעות  ♦Aוחיתוך ♦ .דרום מאבד
את השליט הנמוך בידו וחייב לסמוך על חלוקה 3-3
גם בהארט וגם בספייד .אם הכול כשורה הוא ישיג 11

לקיחות ,אבל סדרת הספייד מתחלקת  4-2וכעת הכרוז
מאבד שליטה ונותר עם  9לקיחות בלבד ( 4הארטים
ביד 2 ,חיתוכים בדומם.)♠Q ,♣A ,♦A ,
אפשרות שנייה :דרום חותך בידו .כעת אם ינסה הכרוז
לשחק כמו קודם (חיתוך ספייד ומשיכת שליטים) ,הוא
יישאר ללא שליטים בידו ושוב יאבד שליטה (הפעם
ייפול בחוזה פעמיים) .אם ינסה לחתוך פעמיים ספייד
בדומם – יישאר ללא כניסה לידו לצורך משיכת שליטים.
הנה דוגמה מגמר אליפות העולם ()Bermuda Bowl
בשנת  Tor Helness .2007נותן חיתוך והשלכה
ומכשיל את  Zia Mahmoodהגדול בחוזה ♥ 4בדרך
לזכייתה הראשונה (והיחידה עד כה) של נורווגיה
בתחרות זו.
Q65
Q43
AQT4
742
K9
KT
K8732
KT65

JT42
652
J96
J93
A873
AJ987
5
AQ8
מהלך ההכרזה:

South

East

♥1

Pass

North

West

)2♣ (2

Pass

)1NT (1

Pass

)2♥ (4

Pass

)2♦ (3

Pass

♥4

Pass

)3♥ (5

Pass

Pass

Pass

Pass

הסבר ההכרזה:
( 5-11 )1נקודות (.)semiforcing
(Better Minor )2
( )3תמיכה חלשה בהארט ( 5-7נקודות) או יד טובה
כלשהי.
( )4רוצה לשחק ♥ 2מול האופציה החלשה.
( )5תמיכה של  3קלפי הארט עם  10-11נקודות ,יד
מתאימה ל.NT-

יש שחקנים שלא אוהבים להוביל מתחת ל K-נגד חוזה
עם שליט .שחקנים אלה לא היו רוצים לקבל את ידו
של מערב Helness .בחר בהובלה הטובה ביותר ♦3
בסדרת המיינור הארוכה שלו (והקצרה של דרום על פי
ההכרזה) Zia .ניחש נכון לעקוף ל ♦Q-והשליך מיד ♣8
על  .♦Aכעת עקף ל ♣Q-והפסיד ל ♣K-של מערב .לא
היה טעם לפתוח סדרה חדשה ,אז  Helnessהמשיך
בדיאמונד נמוך ל ♦J-של שותפו כדי לקצר את הכרוז.
דרום חתך ושיחק ♠ נמוך מידו לעבר ה Q-בדומם.
מערב זכה ב ♠K-ושיחק ♦ רביעי שנחתך גם הוא .כעת
שוחק ♠ אל ה ,Q-וזה היה המצב כאשר להגנה כבר
שתי לקיחות והדומם בהובלה:
6
Q43
74
KT
8
T65

JT
652
J
A8
AJ9
A

לדרום מפסידים פוטנציאליים בספייד ובהארטZia .
החליט להריץ מהדומם  ♥Qלעקיפה ,ו Helness-זכה
ב .♥K-כעת המשך פסיבי בקלאב (נניח) יוביל לכך
שהכרוז ימשוך שליט גבוה אחד מידו ,ולאחר נפילת ♥T
ממערב יבצע את החוזה באמצעות  ♠Aוחיתוך ♠ כאשר
מזרח חייב לשרת.
במקום זה Helness ,המשיך ב ♦-החמישי שלו! כעת
חיתוך בדרום מגביה למזרח את  ,)!(♥6ולכן  Ziaחתך
בדומם עם  ,♥3אבל מזרח חתך מעליו עם  .♥5דרום
זכה בלקיחה עם  ,♥Jאך כעת לא ניתן לבצע את החוזה:
אם ימשוך  ♥Aלא יישארו שליטים בדומם כדי לחתוך
ספייד ,ואם ינסה מיד  ,♠Aמערב יחתוך עם  .♥Tמה
בעצם קרה פה? דרום נאלץ לבזבז את אחד השליטים
הנמוכים בדומם כדי לחתוך ♦ בשעה שהקלף הזה היה
דרוש לצורך חיתוך ♠.
אגב ,במצב המתואר בדיאגרמה האחרונה  Ziaהיה
יכול לבצע את החוזה אילו היה מוביל ♥ נמוך אל ה,J-
חותך חזרה ב ♦-עם  ♥Qבדומם כשהוא משליך ♠ מידו,
ומנחש נכון להפיל  ♥Tבמערב (ולא לעקוף לעבר .)♥A9
לפעמים גם הגדולים טועים....
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הכרזות
Michaels Cuebid

//

אילנה לונשטיין

במאמר זה נעסוק במוסכמה המראה יד עם שתי
חמישיות (לפחות) .ניתן להשתמש בה לאחר פתיחה
של היריב בגובה  1בסדרה כלשהי.

לאחר פתיחת היריב במייג'ור ,הכרזת  2NTמתארת
שתי חמישיות לפחות בסדרות המיינור .ידו של מזרח
טובה מספיק כדי להתערב גם במצב פגיע.

המוסכמה מאפשרת להראות לשותף יד חלוקתית עם
שתי חמישיות (או  6-5וכו') .הכרזות אלה מפריעות מאוד
ליריבים ומצד שני מתארות היטב את היד ומאפשרות
לשותפות להגיע למשחקים מלאים מוצלחים עם פחות
מ 25-נקודות גבוהות.

דוגמה 2

הניקוד הדרוש להכרזת  Michaels Cuebidתלוי במצב
הפגיעות ו/או בסיכום עם השותף .במצב פגיע ,מומלץ
שיהיו שני קלפים בכירים לפחות בכל אחת מהסדרות
הארוכות .במצב בלתי פגיע נרצה גם להפריע ליריבים
עם ידיים חלשות יותר .ככל שהיד חלוקתית יותר,
נדרשות פחות נקודות להתערבות.
להלן פירוט ההכרזות השונות הכלולות במוסכמה עם
דוגמאות:
(א) ( 2NTלאחר פתיחת יריב בסדרה בגובה – )1
הכרזה זו מתארת  5-5לפחות בשתי הסדרות הנמוכות
ביותר שלא הוכרזו.

Q3
KJ962
AT8643

South

2NT

♦1

לאחר פתיחת היריב מימין ♦ ,1הכרזת  2NTמראה
לשותף לפחות  5-5בשתי הסדרות הנמוכות שלא
הוכרזו :קלאב והארט .שימו לב כי בסדרת הקלאב רק
קלף בכיר אחד ,אבל הקלף השישי בסדרה מפצה על
כך.

דוגמה 1

דוגמה 3

J
AJT864
QJ643
3

3
42
AK763
KJT52

South

10

East

North

West

East

North

2NT

♠1♥/1

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

West

South

East

North

2NT

♣1

West

לאחר פתיחת היריב ♣ ,1הכרזה של  2NTמתארת
אורך בשתי הסדרות האדומות .ביד זו שישייה במייג'ור,
ועדיין נעדיף להכריז  2NTעל פני ♥ ,1היות שהכרזה זו
מוסרת לשותף מידע חלוקתי על  10מתוך  13הקלפים
שלנו.
(ב) הכרזת סדרת היריב :קיו-ביד .כאשר היריב פתח
 1במיינור ,הכרזה זו מתארת חמישה קלפים לפחות
בכל אחת מסדרות המייג'ור.

החלוקה הטובה  6-5מעודדת אותנו להתערב גם עם יד
חלשה יחסית ( 8נקודות) ולהראות לשותף אורך בשתי
סדרות המייג'ור.
ג) הכרזת סדרת היריב :קיו-ביד .כאשר היריב פתח
 1במייג'ור ,הכרזה זו מתארת חמישייה (או יותר)
במייג'ור השני ובאחת מסדרות המיינור (שבשלב זה
אינה ידועה לשותף).
דוגמה 6

דוגמה 4
AQT63
KJT54
Q63

AQ963
KQT72
A2
3

South

East

North

♣2

♣1

West

הכרזה טבעית תצריך שלוש הכרזות כדי להראות
לשותף  5קלפים ב ♠-ו 5-קלפים ב .♥-בנוסף ,אם
נכריז ♠ 1אנו עלולים לשחק בחוזה זה ולמצוא בדומם
סינגלטון בספייד וחמישייה בהארט .הכרזת מייקלס
קיו-ביד מתארת לשותף את החלוקה שלנו במכה אחת
ומונעת מצב שנגיע לסדרה הלא נכונה.
זוהי יד חזקה יחסית עם  15נקודות גבוהות ,אך ניתן
להתערב ♣ 2גם עם ניקוד נמוך יותר.
דוגמה 5

KT762
AJ8632
3
2

South

East

North

♥2

♥1

West

אנו מראים לשותף חמישייה בספייד וחמישייה נוספת
בקלאב או בדיאמונד .אם השותף ירצה לדעת באיזו
סדרת מיינור – הוא יכול לברר זאת בהכרזתו הבאה.
דוגמה 7

J3
AKT62
K98542

South

East

North

♠2

♠1

West

אנו מראים לשותף חמישייה בהארט וחמישייה נוספת
(במקרה זה שישייה) בקלאב או בדיאמונד.

South

East

North

♦2

♦1

West
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דוגמה 8

 Michaels Cuebisכדי להראות אורך בשתי סדרות
בבת אחת.
כעת נסו לתרגל :מה תכריזו עם הידיים הבאות של
מזרח לאחר פתיחת צפון .בשלוש הידיים הראשונות
הכרזת הפתיחה היא ♦ ,1בשלוש האחרונות – ♥.1

AQJ65
K963
QT84

South
South

East

North

♠1

♥1

?

♦1

West
תרגיל 1

עם חלוקה של  5-4לא ניתן להשתמש במוסכמה
 .Michaels Cuebidנכריז אוברקול רגיל ♠ 1ונראה
לשותף חמישייה במייג'ור.
הבהרה :בעבר היה נהוג שהכרזת סדרת היריב מיד
לאחר הכרזת הפתיחה שלו מתארת יד חזקה מאוד .על
מנת לתאר ידיים כאלה במסגרת Michaels Cuebid
עלינו לבחור בסיבוב הראשון ב Dbl-ואז נוכל להכריז
קיו-ביד בסיבוב השני כדי להראות יד חזקה.
דוגמה 9

32
KJT54
2
AQT63

תרגיל 2

KQT642
AJ763
Q2

AQJ63
AKQ2
3
AQ3

תרגיל 3

South

East

North

Pass

Dbl

♦1

♦2

Pass

West
♣2

אתם במזרח .בידכם  22נקודות .צפון פתח לפניכם ♦,1
ולכן הכרזתם תחילה  Dblואילצתם את השותף לענות.
שותפכם הכריז ♣ 0-8( 2נקודות) .כעת הכרזתם ♦2
כדי להראות יד חזקה מאוד ולאלץ את השותף להכריז
שוב.
לסיכום ,בברידג' המודרני נהוג להתערב עם ידיים
חלוקתיות גם כשאין הרבה נקודות ולהשתמש במוסכמה

12

East

North

West

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

KJT92
32
2
AQ963

South

East

North

?

♥1

West

תשובות לתרגילים

תרגיל 4
(2NT )1
AJ763
KQJ62
432

כשהיריב פתח ♦ ,1הכרזה זו מראה חמישיות בקלאב
ובהארט.
(2♦ )2
תרגיל 5

הכרזת סדרת המיינור של היריב מראה לשותף
חמישיות בשתי סדרות המייג'ור.
(1♠ )3
במסגרת המוסכמה  Michaels Cuebidלא ניתן
להראות חמישיות בשתי הסדרות הקיצוניות לאחר
הכרזת פתיחה ♦ 1♣/1של היריב (קיימות מוסכמות
חלופיות המאפשרות זאת) .בלית ברירה נכריז אוברקול
רגיל ♠ 1ונקווה להראות את החמישייה בקלאב בסיבוב
הבא.

KT983
2
J2
AQ963

תרגיל 6

4
3
AT8752
KQ763

(2♥ )4
הכרזת קיו-ביד לאחר פתיחת היריב במייג'ור מראה
לשותף חמישייה במייג'ור השני (ספייד) וחמישייה
נוספת בדיאמונד או בקלאב.
(2♥ )5
בדיוק כמו ביד הקודמת :חמישייה בספייד וחמישייה
במיינור.
(2NT )6
הכרזה זו מראה לשותף את שתי הסדרות הנמוכות
ביותר שלא הוכרזו – במקרה זה קלאב ודיאמונד.
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משחק היד

תזמון של חיתוך בדומם
//

רם סופר

אתם מקבלים את היד הבאה בדרום .מה תפתחו
כמחלק?

J3
K743
K952
T97

A52
AQ8652
A7
J4

A52
AQ8652
A7
J4

כמובן ♥ 1עם שישייה בהארט ו 15-נקודות.
יריבכם משמאל מערב מכריז ♠ – 2הכרזת הפרעה
המתארת  6-9נקודות עם שישייה בספייד.
שותפכם בצפון תומך בכם ל .3♥-כמה נקודות צפויות
להיות לו?
תמיכה ללא התערבות מ 1♥-ל 3♥-מתארת 10-11
נקודות .לאחר התערבות ♠ 2השותף מכריז "תחת
לחץ" ,ולכן הערכה סבירה של מספר הנקודות שלו
תהיה .8-10
מה תכריזו כעת?
לאחר הכרזת השותף ניתן להוסיף "נקודות חלוקה
והתאמה" .ראשית כל ,יש התאמה ידועה של 9
קלפים לפחות בהארט וזה שווה נקודה נוספת .גם
על הדאבלטון בדיאמונד ניתן להוסיף נקודה .לעומת
זאת ,לא מומלץ לספור שתי נקודות עבור  Jדאבלטון:
הדאבלטון בעל ערך אבל ה J-הוא כנראה קלף זניח.
בסך הכול אתם משדרגים את ידכם מ 15-ל 17-נקודות.
ביחד עם  8-10של השותף יש בהחלט כוח מספיק
למשחק מלא .אתם מכריזים ♥ – 4החוזה הסופי.
מערב מוביל  .♠Kהדומם יורד ,ומסתבר שיש לכם
התאמה של  10קלפים בהארט .הנה שתי הידיים של
הכרוז והדומם עם מהלך ההכרזה המלא:
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South

East

North

West

♥1
♥4

Pass

♥3

♠2

Pass

Pass

Pass

חוזה ;4♥ :קלף ההובלה♠K :
כידוע ,תכנון המשחק מתחיל לפני שמשחקים קלף
מהדומם בלקיחה הראשונה.
ניתן לספור שש לקיחות בטוחות בהארט ,אחת בספייד
ושתיים בדיאמונד.
מאיפה תגיע הלקיחה העשירית שלכם?
הקוצר של הדומם בספייד מרמז על התשובה הנכונה:
חיתוך הקלף השלישי שלכם בספייד בדומם.
נותרה רק שאלה חשובה אחת :מתי לחתוך?
האם כדאי לנסות לבצע את החיתוך במהירות
האפשרית ,או עדיף קודם למשוך שליטים?

באופן כללי ,כדי לענות על שאלה כזאת כדאי לבדוק
את מצב השליטים ולשאול את עצמכם :האם לאחר
שנמשוך ליריבים את כל השליטים עדיין יישארו לנו
בדומם מספיק שליטים לכל החיתוכים הרצויים?

כעת נסו לשחק יד אחרת עם אותו מהלך הכרזה ואותה
הובלה:
J3
Q98
K95
Q7642

ביד זו עומדים לרשותנו עשרה שליטים .ליריבים
שלושה שליטים בדיוק ,ויידרשו לכל היותר שלושה
סיבובי שליטים כדי למשוך אותם .לאחר מכן עדיין
יישאר שליט בודד בדומם – וזה מספיק ,מכיוון שאתם
זקוקים לחיתוך אחד בלבד כדי לבצע את החוזה.
התבוננו בחלוקה המלאה:
J3
K743
K952
T97
KQT976
T64
Q853

84
JT9
QJ83
AK62

A52
KJT73
AQ6
A3

South

East

North

West

♥1
A52
AQ8652
A7
J4
המשחק הנכון :זכו ב ,♠A-המשיכו ב ♥-נמוך מידכם.
לאור העובדה שמערב אינו משרת ,זכו בדומם עם ♥K
והמשיכו עם  ♥AQמידכם .בכך תוציאו את כל השליטים
של מזרח .כעת תשחקו ♠ מידכם ובהמשך תחתכו את
הספייד השלישי ותבצעו את החוזה כשאתם מפסידים
רק שתי לקיחות בקלאב ואחת בספייד.
לעומת זאת ,אם תמשיכו בספייד שני לאחר הוצאת
שליטים ,מערב ימשיך בספייד שלישי ומזרח יוכל
לחתוך מעל הדומם ולהכשיל את החוזה .למעשה ,ידוע
מההכרזה שכך יקרה ,אבל גם ללא מידע מההכרזה ,אין
סיבה להתמהמה במשיכת שליטים ולסכן את החוזה.

♥4

Pass

♥3

♠2

Pass

Pass

Pass

חוזה ;4♥ :קלף ההובלה♠K :
הפעם בידכם  18נקודות גבוהות במקום  ,15אבל
לרשותכם שמונה שליטים בלבד.
זה אומר שאם תתחילו בהוצאת שליטים ,תצטרכו
לפחות שלושה סיבובים כדי להשלים את משיכת
השליטים מידי המתנגדים ,ואז לא יישאר לכם שליט
בדומם כדי לחתוך ספייד.
על כן ביד זו התכנית הנכונה היא חיתוך מהיר בדומם,
והמשחק הנכון הוא לזכות ב ♠A-ולהמשיך בספייד
בלקיחה השנייה.
שימו לב שהפעם איכות השליטים שלכם טובה יותר
ואינכם חוששים שמזרח יחתוך מעל הדומם .הוא יוכל
לעשות זאת רק עם  ,♥Aקלף שהוא ממילא לקיחה
בטוחה של ההגנה.

גיליון  200אפריל 2020
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הנה החלוקה המלאה:

לעומת זאת ,אם תשחקו אפילו סיבוב אחד של שליט
ומזרח יעכב את  ,♥Aבהמשך לאחר שתשחקו ♠ מערב
יוכל לזכות בלקיחה ולהמשיך בהארט .שני סיבובי שליט
נוספים ישאירו את הדומם ללא שליטים ואתכם ללא
חיתוך ♠ .במצב זה תוכלו לבצע  9לקיחות בלבד.

הכרזות
J3

K98
K95
Q7642

לסיכום:

84
A64
8732
KJT5

 .1כאשר יש די והותר שליטים כך שלאחר משיכת
כל השליטים עדיין יישארו בדומם מספיק שליטים
לחיתוכ(ים) הנדרש(ים) ,כדאי למשוך שליטים
בתחילת המשחק.

KQT976
52
JT4
98

 .2כאשר יש התאמה מינימלית  5-3בשליט ,לרוב
עדיף לבצע חיתוכ(ים) בדומם בתחילת המשחק ורק
לאחר מכן למשוך שליטים.

A52
QJT73
AQ6
A3
אם תשחקו כמומלץ ותמשיכו בספייד בלקיחה השנייה,
החוזה יבוצע בקלות :ארבע לקיחות בהארט ,חיתוך
ספייד בדומם ♣A ,♠A ,ושלוש לקיחות בדיאמונד –
בסך הכול  10לקיחות.
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קובי שחר

חובב משח
בים במקצועו,
מהנדס מחש
אלי לברידג'.
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משחק היד

הימנעות מעקיפה
//

רם סופר

שחקני הברידג' אוהבים לעקוף ,ובדרך כלל זה מגדיל
את סיכוייהם ללקיחות נוספות .עם זאת ,שחקנים
טובים יודעים כי הסיכוי של עקיפה להצליח הוא 50%
בלבד ,והם מעדיפים קו משחק עם  100%הצלחה ,אם
יש כזה בנמצא.
תארו לעצמכם שאתם (דרום) משחקים את היד הבאה
בחוזה  .6NTמערב מוביל .♦J
AQ
987
Q3
K87642

53
AQ2
AK4
AQJT7
יש  11לקיחות בטוחות 6 :בקלאב 3 ,בדיאמונד,♥A ,
 .♠Aעל מנת להגיע ללקיחות נוספות תנסו לעקוף
בספייד ובהארט.
אם שתי העקיפות יהיו מוצלחות (סיכוי של )25%
תבצעו  13לקיחות; אם עקיפה אחת לפחות תהיה
מוצלחת (סיכוי של  ,)75%תבצעו את החוזה בדיוק;
אם שתי העקיפות ייכשלו (סיכוי של  ,)25%החוזה לא
יבוצע.
כעת דמיינו שהחוזה הוא ♣ 6עם קלף הובלה זהה.♦J :
לכאורה אין שום הבדל .אפשר למשוך שליטים ולאחר
מכן לבצע את העקיפות כמו קודם עם אותם סיכויי
הצלחה (כאשר על הדיאמונד הגבוה השלישי מידכם
ייזרק הארט) .ובכל זאת ,העובדה שאתם משחקים
עם שליט מאפשרת לכם משחק בטוח ל 12-לקיחות
בעזרת הטכניקה של משחק סופי (.)endplay
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הערת אגב :במקרים רבים משחק עם שליט מגדיל
את סיכוייכם לבצע את החוזה ,וזו הסיבה שבתחרות
בשיטת חישוב  IMPהחוזה הטוב ביותר הוא ♣ 6בעוד
בתחרות טופ-בוטום עדיף להכריז ( 6NTמשום שב-
 75%של המקרים שבהם החוזה יבוצע ,תקבלו תוצאה
טובה יותר מ 6♣-מבוצע).
אז איך משחקים כדי להבטיח ביצוע ודאי של ♣?6
(לשם נוחות נציג שוב את מערך הקלפים):
AQ
987
Q3
K87642

53
AQ2
AK4
AQJT7
(א) זוכים בלקיחה הראשונה עם .♦Q
(ב) מושכים שליטים (שני סיבובים במידת הצורך).
(ג) משחקים ( ♠Aבלי עקיפה!).
(ד) גובים  ♦AKומשליכים מהדומם .♠Q
(ה) חותכים ♠ בדומם.
(ו) כעת לאחר שביצעתם אלימינציה של דיאמונד
וספייד ,זהו מצב הקלפים:

987
K87

אתם בדרום .פתחתם ♠ .1מערב מתערב ♦ ,2שותפכם
בצפון תומך ל 2♠-ואתם סוגרים ל.4♠-
מערב מוביל  ,♦AKוכולם משרתים .בלקיחה השלישית
מערב משחק  ,♦Qמזרח משליך קלאב ואתם חותכים.
לכאורה יש לכם  9לקיחות לאחר חיתוך ♣ בדומם,
והלקיחה העשירית תלויה בעקיפה בהארט .למעשה,
תקוותכם העיקרית היא חלוקה  2-2בשליט ,משום שאז
תוכלו לבצע את החוזה בוודאות ללא צורך בעקיפה.
כיצד? התבוננו בחלוקה המלאה:
QT93
872
6543
A7

AQ2
AT7
ליריבים כבר אין שליטים .אתם מובילים מהדומם .♥9
אם מזרח ישחק נמוך –  ♥2מהדומם; אם מזרח ישחק T
או  ♥Q – Jמהדומם .מערב ככל הנראה יזכה בלקיחה,
אך לאחר מכן ייאלץ לבצע עבורכם עקיפה בהארט או
לתת חיתוך והשלכה .כך או אחרת ,החוזה ♣ 6יבוצע
תמיד .בשביל זה ויתרתם על  25%סיכוי ללקיחה
עודפת ,שאין לה ערך רב בתחרות.
ביד הבאה הימנעות מעקיפה בשילוב שימוש בטכניקת
 endplayמבטיחה את ביצוע החוזה ב ,100%-בעוד
עקיפה הייתה מעניקה (לאור ההכרזה) סיכוי נמוך
בהרבה מ.50%-
QT93
762
6543
A7

84
KJ6
AKQT9
J64

75
T953
82
QT532
AKJ62
AQ4
J7
K98

לאחר שלושה סיבובי ♦ נותר בדומם  ,♦6וזהו קלף
המפתח! אתם מושכים שליטים בשני סיבובים,
ממשיכים  ♣K ,♣Aוחיתוך ♣ ,וכעת הגיע הזמן להשלים
את האלימינציה במשחק "מפסיד על מפסיד" .אתם
מובילים מהדומם  ♦6ומשחקים מהיד  ♥4במקום
לחתוך!
מערב מופתע לקבל לקיחה שלישית בדיאמונד ,אך הוא
מגלה עד מהרה שזה לא לטובתו :כעת הוא חייב לשחק
מתחת ל ♥K-אל המזלג  ,AQאו לחילופין לשחק ♦ נוסף
ולתת לכם חיתוך והשלכה .כך או אחרת ,החוזה מבוצע.

AKJ62
AQ4
J4
K98

מדוע הסיכוי של עקיפה בהארט הוא הרבה פחות
מ ?50%-זכרו את המכרז! מערב הכריז אוברקול בגובה
 2עם סדרה בת  5קלפים בלבד .על כן אמור להיות לו
גם "משהו בצד" ,ורוב הסיכויים שהקלף הבכיר ביותר
החסר מחוץ לסדרת הדיאמונד ( )♥Kיהיה אצלו.
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משחק ההגנה

ספור את לקיחות הכרוז
//

רם סופר

אתם בדרום:

השותף בחר להוביל בסדרה הגרועה ביותר שלכם.
מזרח (הדומם) זוכה בלקיחה הראשונה עם  ,♠8בעוד
מערב משרת עם .♠3

Dealer East, Vul N/S

בלקיחה השנייה הכרוז מבקש מהדומם .♥6
עצרו! בדיוק כפי שהכרוז חייב לתכנן את המשחק
לפני שהוא משחק קלף מהדומם ,כך גם למגנים אסור
להיחפז ולהיות פזיזים.
מה ידוע לכם?
52
AT75
KJT4
932

מערב הכריז  3NTוהתחייב לבצע  9לקיחות.
עד כה הוא זכה בלקיחה אחת בספייד ויש לו לקיחה
בטוחה נוספת בדומם .♦A

מזרח פותח ♣ .1אין לכם אפשרות להתערב ,והיריבים
מגיעים במהירות לחוזה  ,3NTמשוחק על ידי מערב.
שותפכם (צפון) מוביל ♠6

מגן מנוסה בדרום יודע כעת אצל מי .♣A
לו היה  ♣Aבצפון ,ברור כי מערב (הכרוז) היה עושה
כל מאמץ להוציא אותו מהמשחק במהירות האפשרית
ולהבטיח לעצמו חמש לקיחות בסדרה.

T98
63
AQ
KQJT86

היות שמערב אינו נוגע בקלאב ,המסקנה היא שהוא
מחזיק  .♣Aפתאום הכול מתברר :ברגע זה יש לכרוז
שמונה לקיחות בטוחות (שש בקלאב ♠8 ,♦A ,שכבר
זכה בו) .הוא מחפש את הלקיחה התשיעית בסדרת
ההארט.

52
AT75
KJT4
932

South

East

Pass

♣1

מה הסיכוי שלכם להכשיל את תכניתו?

North

West

Pass

♣2

Pass

♦1

Pass

Pass

Pass

3NT

חוזה ;3NT :קלף ההובלה♠6 :
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כעת הוא נמנע מלשחק את סדרת הקלאב החזקה של
הדומם ובוחר דווקא בהארט .מה זה אומר?

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

אם תפעלו ללא מחשבה על פי העיקרון שפעם למדתם
"יד שנייה נמוך" ולא תשחקו  ,♥Aקרוב לודאי שמערב
יזכה בלקיחה זו ,וזה יהיה סוף הסיפור :תשע לקיחות
לכרוז.
למרות זאת ,יש סיכוי להפיל את החוזה .העובדה
שצפון הוביל בקלף נמוך ( )♠6ונתן לדומם לזכות "בזול"
בלקיחה הראשונה ,אינה שוללת את האפשרות שלצפון
סדרת ספייד טובה.

בואו נהיה אופטימיים .אם לצפון  5קלפי ספייד בראשות
 AKאו ( AQתסריט שבהחלט תואם את ההתפתחויות
עד כה) ,אז אתם יכולים להפיל את החוזה מיד.
לכו על זה ,אחרת הכרוז ישיג מיד לקיחה תשיעית ולא
תהיה לכם הזדמנות נוספת.
ההגנה הנכונה :לשחק בלקיחה השנייה  ♥Aולהמשיך
בספייד הבודד שנותר בידכם.

כפי שאתם רואים ,הובלת ♠ מצדכם בלקיחה השלישית
תבצע עקיפה נגד  ♠KJשנותרו לכרוז .בשתי הלקיחות
הבאות יזכו  ♠AQשל השותף ,ולאחר מכן הוא יגבה
עוד שני קלפים קטנים בספייד ,כאשר לאחרים כבר לא
נותרו קלפי ספייד.
אם לא שיחקתם  ♥Aבלקיחה השנייה ,נתתם לכרוז
"לגנוב" לקיחה תשיעית.

החלוקה המלאה:
AQ764
9842
83
54
KJ3
KQJ
97652
A7

T98
63
AQ
KQJT86
52
AT75
KJT4
932

ברותם פרסום והפקות עורכים ,מעצבים ,מדפיסים ,כורכים

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה
איסר גרבר

סיפור חיי

ברידג'

ֲאנִ י יַ ְל ָּדה ֶׁשל ְּכ ָפר

ב 60 -שניות

יׁשי
חֹותם ִא ִ
ִׁש ָירה ִל ִירית ֶׁשּנִ ְכ ְּת ָבה ְּב ָ

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות ,כללים ומילון מונחים

איסר גרבר סיפור חיי

החיים
על פי שמוליק
ז-רֹוטנֶ ר
ג’ּודי ָּפ
ִ
ְ

שמואל לוי

אלדד גינוסר

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת
גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים
077-5401053

ravit@rotemltd.co.il

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
ספר מחזור
יומנים
אלבום תמונות
ועוד...
www.rotemltd.co.il
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משחק ההגנה

דמיין ()Imagine
באיזה קלף השותף חזר

//

קובי שחר

משחק ההגנה מאתגר ותובעני .צריך לבדוק כל הזמן מה
קורה בכל סדרה מסביב לשולחן .יש לשים לב לפרטים
הקטנים ,במלים אחרות לבדוק אילו קלפים קטנים
("ספוטים") נמצאים בדומם ואילו קלפים משוחקים על
ידי הכרוז והשותף.

הדומם נפרש:
KJ7
94
KJ7
QJT65

אתם במערב .לאחר מהלך הכרזה פשוט 1NT-3NT
עליכם להוביל:

83
QJ863
T96
A92

Dealer South, Vul E/W
83
QJ863
T96
A92

South

East

North

West

1NT
All Pass

3NT

Pass

עד כאן החלק הקל .אתם בוחרים את הקלף הרביעי
מלמעלה בסדרתכם הארוכה .♥6 :הסיכוי הטוב ביותר
של ההגנה הוא לפתח לקיחות בסדרה ארוכה.
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

בלקיחה הראשונה צפון משחק  ,♥4מזרח  ,♥Aדרום
.♥5
מצוין! לשותף קלף גבוה בסדרה שהובלנו ( .)♥Aנראה
שאנחנו בדרך הנכונה.
איפה נמצא " ?♥Kיד שלישית" משחקת את הקלף
הנמוך מתוך רצף ,ולכן המשחק של  ♥Aשולל את
הימצאות  ♥Kבידו של מזרח – כלומר דרום מחזיק
בקלף זה.
בלקיחה השנייה מזרח ממשיך את קו ההגנה של פיתוח
סדרת ההארט ומוביל  .♥Tדרום משחק .♥7
מה עכשיו?
עלינו לעצור ולנסות לדמיין את המצב בסדרה מסביב
לשולחן .שמתם לב לפרטים הקטנים? אילו קלפים
בסדרה עדיין לא ראינו? ודאי שמתם לב ש ♥K-עדיין
לא שוחק ,וכאמור לעיל ידוע כי קלף זה בידו של הכרוז.
איזה קלף נוסף חסר? זהו .♥2

אם כך ,מסתמן כי מצב סדרת ההארט מסביב לשולחן
הוא:

זה עלינו לעלות על  ♥Tעם  )overtake( ♥Jולהמשיך
בסיבוב נוסף בסדרה עם .♥Q
דרום יזכה ב ,♥K-אבל כאשר ינסה להגביה לקיחות
בקלאב ,נזכה ב ♣A-וניקח עוד שתי לקיחות בהארט.

94

הנה החלוקה המלאה:

AT2

KJ7
94
KJ7
QJT65

QJ863
T9652
AT
Q542
87

K75

מצב זה מתאים לכלל שכאשר השותף חוזר בסדרה
שהובלנו ונותרו לו שני קלפים ,הוא מוביל את הגבוה
מביניהם .הכרוז מעכב את הזכיה ב ♥K-כדי לנתק את
הקשר בין המגנים .אם כך ,כל שנותר הוא לשרת עם
קלף נמוך מידנו ולהניח לשותף לזכות בלקיחה מתוך
ציפייה שימשיך בסדרה.
האם זו האפשרות היחידה? עלינו להמשיך לדמיין
מצבים אפשריים נוספים .אולי זהו המצב בסדרה:
94

83
QJ863
T96
A92
AQ4
K752
A83
K43

לו היינו מניחים לשותפנו לזכות בלקיחה השנייה עם
 ,♥Tדרום היה מבצע עשר לקיחות!
מגן טוב נדרש לדמיין את מערך הקלפים בסדרה מסביב
לשולחן על פי התפתחות המשחק ,ולא רק זאת ,אלא
לדמיין מספר מערכים אפשריים ולנסות למצוא את
המשחק הנכון שיתאים לכולם (או את המשחק הטוב
ביותר שיתאים לרובם).
כתבה זו נערכה מתוך פרק  2בספר ארגז הכלים
של ההגנה בברידג'
לתגובותtoolbox.bridge@gmail.com :

QJ863

AT

כתבות נוספות ואתגרי ברידג' ניתן למצוא באתר
www.toolbox-bridge.com

K752

כרוז ערמומי עלול להסתיר את  .♥2אם זה המצב ,ואנו
נשאיר את ההובלה ביד שותפנו ,הוא לא יוכל להמשיך
בסדרה ולפתח את הלקיחות הנדרשות להכשלת
החוזה.
קלף חשוב במערך זה הוא  ♥9הנמצא בדומם .קלף זה
עומד "לצאת מהמשחק" בלקיחה זו ,כל שה 8-בידנו
מצטרף לרצף  .QJכדי להתמודד עם מערך קלפים
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סיקור תחרויות
משחקי המבחן לקבוצות מעורבות 2020
//

רם סופר

לשלב הגמר של משחקי המבחן לקבוצות מעורבות
הגיעו הקבוצות הבאות :בני ליבסטר-שרה ברוידא-
חנה שזיפי-ניר רוזנטל-אורי עמי-נדיה ליבסטר
נגד מיכה מרק-סוניה מרק-נורית גרייצר-שמשון
הורוביץ-יצחק עזרא-ורדה אברמוב .הנה מספר
חלוקות מעניינות מתוך מפגש הגמר שנערך
בשבת 15 ,בפברואר.

בתחרות ההובלה הייתה  ♣Aבשני השולחנות ,אך רק
הזוג שרה ברוידא – בני ליבסטר ביצע ♠IMP 11 ,5
לקבוצת ליבסטר.
Dealer West. Vul All
KT87
T8753
8
AK3

Dealer East. Vul E/W
743
A73
Q72
KQ82
QT86
Q52
86
J765

AQJ6
AQ64
T62
J6
J
KT984
T54
A943

AK952
J6
AKJ93
T
דרום פותח ♠ 1וצפון מראה  10-11נקודות עם שלושה
קלפים ב .♠-לאור שתי החמישיות החזקות דרום
מעריך שיש סיכוי טוב לבצע סלם ועובר את גובה .4
בסופו של דבר שני הזוגות בצפון-דרום נעצרו ב5♠-
לאחר שהתברר שחסר  Aאחד  Q +בשליט .לו היה
דרום יודע על הנקודות המבוזבזות של צפון בקלאב ,לא
היה נכנס לכל ההרפתקה.
כעת ,הכול תלוי בהובלת הפתיחה .הובלה אקטיבית ב♥-
מפתחת לקיחה שלישית להגנה ומכשילה את החוזה,
בעוד כל הובלה אחרת מאפשרת לבצע ♠ 5במשחק זהיר:
דרום מוריד  ,♠Aשם לב לנפילת  ,Jמשחק ♣ אל הדומם
ולאחר השלכת ♥ על קלאב מוביל ♠ מהדומם ומשחק את
התשיעית מידו אם מזרח משחק נמוך .אם מזרח מפצל
את הקלפים הבכירים ( ,)QTיש כניסה נוספת לדומם עם
 ♦Qכדי לשחק שוב קלף נמוך לעבר ה.9-
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954
KJ2
J53
9854
32
9
AKQ974
QT72

למערב וצפון אין פתיחה .מזרח פותח ♦( 1אם משחקים
בשיטת  .)Better Minorידו של דרום היא Pass
מלכודת מובהק .קשה לראות הכרזה כלשהי של מערב
חוץ מ .Pass-כעת עדיף לצפון להכפיל מאשר להכריז
חמישייה חלשה בהארט.
לכאורה אין למזרח זכות להכריז שוב ,אבל  Passחושף
אותו לסכנה שישחק בחוזה ♦ 1מוכפל ,ולכן לדעתי,
ההכרזה הפרקטית היא ♥.1
באחד השולחנות נתפס מזרח ב 1♦-מוכפל .קלף
ההובלה היה דווקא  ♦A( ♥9נראה הגיוני) ,אך בהמשך
המגנים לא התקשו למשוך שש לקיחות בדיאמונד
וארבע בקלאב .החוזה המוכפל נפל ארבע פעמים
במצב פגיע ( )-1100עם רווח של  IMP 14לקבוצת
מרק.
ביד הבאה שוחק בשני השולחנות אותה חוזה ,3NT
אך זהות הכרוז הייתה שונה .ההבדל הזה היה שווה
עוד  IMP 10לקבוצת מרק.

Dealer South. Vul None

Dealer East. Vul E/W

K9862
K86
73
652
Q5
T9432
AK
QT98

K986
T432
543
96
A4
QJ
QT9652
A43

JT73
A75
J84
KJ7
למזרח-מערב כוח מספיק למשחק מלא ללא התאמה
במייג'ור .עד מהרה מתברר שהבעיה היחידה היא
בסדרת הספייד .בדרך כלל מי שמחזיק עוצר אמור
להכריז  ,NTאך יש הגורסים כי כדאי להכריז  NTעם Q
דאבלטון בסדרה הבעייתית ,כי אז עשוי להיווצר עוצר
שני אם לשותף  Axxאו .Kxx
הזוג ניר רוזנטל – חנה שזיפי שיחק  3NTמצדו של
מזרח ונכשל לאחר הובלה ב .♠-לעומתם ,נורית גרייצר
– שמשון הורוביץ שיחקו  3NTמצב מערב שבוצע לאחר
הובלה טבעית של צפון בספייד (הובלה בהארט וחזרה
בספייד מפילים את החוזה ,אך זה לא יקרה בשולחן).
לפני הרבע האחרון הובילה קבוצת מרק בהפרש קטן
של  .IMP 7קבוצת ליבסטר הגיבה ברצף של IMP 18
בתחילת הרבע האחרון.

4
AQJ965
J98
K74

QJ753
K8
7
QJT52
AT2
7
AKQT62
A83

מזרח פותח ♠( 2חמישייה בספייד  +חמישייה במיינור,
פחות מפתיחה) .מה על דרום להכריז?
ההכרזה הסטנדרטית היא ♦ ,3אך נראה שהיד חזקה
מדי לאוברקול פשוט בגובה ( 3אחרי הכול ,יש בה
כ 7-לקיחות בטוחות) .רעיון אחר הוא להתערב 3NT
– הכרזה המבוססת על סדרת מיינור ארוכה  +עוצר
בספייד.
בשולחנם של מיכה וסוניה מרק החוזה הסופי היה ♦3
מדרום (מערב בחר לא להסתבך עם ♥ )3שבוצע בדיוק.
בשולחן השני שוחק  3NTמצד דרום .כמובן שמערב
לא מצא את ההובלה הזוכה ב ♥-נמוך .לאחר הובלה
ב ♥Q-הסדרה חסומה ואין להכשיל  !3NTכך זכתה
קבוצת ליבסטר ב.IMP 7-
חמישה בורדים לפני הסוף הובילה קבוצת ליבסטר
בהפרש  ,IMP 14אך קבוצת מרק צחקה אחרונה עם
רצף של  IMP 27בחמש החלוקות האחרונות .ביד
הבאה הזוג מיכה וסוניה מרק הכריז סלם שגורלו תלוי
בלכידת  ,♠Qוחלוקת הקלפים האירה להם פנים:
המשך בעמוד 39

נקבעה נבחרת ישראל לאליפות אירופה  2020בקטגוריית קבוצת מעורבות
מימין :יצחק עזרא ,ורדה אברמוב ,שמשון הורוביץ ,נורית גרייצר,
סוניה ומיכה מרק
גיליון  200אפריל 2020
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סיקור תחרויות

ברידג' בצל משבר הקורונה
//

יוסי אנגל

במחצית הראשונה של מרץ נרשמה ירידה משמעותית
בכמות המשתתפים שפגעה במועדונים ,אך לא חסרו
ידיים מעניינות שעליהם אדווח להלן.
ביד הבאה הכרוז היה זקוק לנס כדי לבצע את החוזה:
Dealer East, Vul None
Q98
A9
T42
AJ985

שלומי לביא – דוד יוגב ניצחו בתחרות הברומטר
באביבים ,בין השאר בזכות ביצוע חוזה ♠ 4ביד הבאה:

653
82
AJ86
Q643

4
AJ982
KQ85
KJ4

T74
KQT654
Q3
K7
KJT9876
Q6
T2
Q3

AKJ2
J73
K975
T2

South

East

♦1

Pass

2NT

North

West

Pass

♣2

♥1

Pass

Pass

Pass

הכרזתו של דרום עם חצי עוצר בהארט ()Jxx
סבירה .במקום זה ,הכרזה של ♠ 2הייתה מתפרשת
כ Reverse-ומטעה את השותף .הזוג נעצר במשחק
חלקי  ,2NTומערב הוביל  .♥Kכדי לבצע את החוזה
הכרוז זקוק לנס.
יש לו ארבע לקיחות בספייד ,אחת בהארט ואחת
בקלאב .הסדרה שעשויה להביא את הלקיחות החסרות
היא קלאב .עליו לעכב  ♥Aולזכות בו רק בלקיחה
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השנייה .כעת ספייד אל היד ועשירית קלאב :מערב
מכסה ב .K-הדומם זוכה ב ♣A-וממשיך  .♣Jמזרח
זוכה ב ♣Q-ומשחק דיאמונד .לכרוז אין ברירה ,עליו
לקוות ש ♦A-במזרח ולשחק  .Kלהפתעתו ,הוא זוכה
בלקיחה וכעת עלה המאזן שלו ל 10-לקיחות והחוזה
מבוצע עם שתי לקיחות עודפות .אכן מזל גדול – כדי
לבצע את החוזה היה צורך להסתכן בנפילה ב3-4-
לקיחות אם  ♦Aבמערב.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

AQ2
K
J976
AT986
53
T7543
A43
752

שני הצדדים נלחמו על החוזה .לביא – יוגב (מזרח-
מערב) זכו בו ב.4♠-
דרום הוביל  ,♥7וצפון זכה ב .♥A-להגנה שתי לקיחות
בדיאמונד ,אחת בהארט ואחת בקלאב ,אך אסור
לה להיות פעילה מדי מחשש שתגביה לכרוז לקיחה
בדיאמונד בדומם .אם הכרוז מוביל בעצמו דיאמונד
מהדומם ,צפון צריך לשחק נמוך ולאפשר לשותפו
לזכות ב ♦A-כדי לפתח עבור ההגנה לקיחה בקלאב.
אם יטעה צפון ,הכרוז יספיק להגביה לקיחה בדיאמונד
לצורך השלכת קלאב.
מנצחי התחרות הצליחו לבצע את החוזה ♠ 4וזכו
ב IMP-רבים.

שחקן הנבחרת הפתוחה בעבר יניב זק שיתף פעולה
עם שרה קופמן והשניים הגיעו למקום הראשון
בתחרות הארצית של מועדון רמת גן .ביד הבאה הם
זכו בתוצאת שיא מוחלטת לאחר שהכריזו ♠ 4עם
 21נקודות גבוהות יחדיו והוכפלו על ידי מערב לאחר
שמזרח הראה בהכרזתו סדרת ♦ ארוכה.
K6
AT976
T842
Q8
Q985
QJ83
3
AT32

K42
KQJ9765
J65
AJT7432
5
A
K974

מערב הוביל בטבעיות  .♦3דרום זכה בידו ,שיחק ♣ אל
ה Q-והמשיך עם  ♣8אל העשירית של מערב .מערב
החליף להארט .הכרוז זכה ב ,♥A-חתך הארט בידו
ושיחק ( ♣Kניחוש נכון שמערב אחז בארבעה קלפים
בסדרה) .מערב כיסה ב ♣A-והדומם חתך .כעת ♠K
וחיתוך הארט שני.
בידו של דרום נותרו  .♠AJT7 ♣9במערב – ♠Q98 ♥9
.♣3
דרום מסר למערב ספייד אחד וזכה ב 11-לקיחות.
מערב יכול למנוע מהכרוז לזכות ב 11-לקיחות רק
אם יוביל ב ♠9-או  .♠8כעת דרום חייב לזכות ב♠K-
ובהמשך יבוא ♠ נוסף ממערב שיבטיח להגנה לקיחה
אחת בספייד ושתיים בקלאב.

Dealer East, Vul None
7
AQJ93
AQJ92
K5

AKT3
K42
3
AQJ87

South

East

Pass

♣1

North

West

Pass

♠2

Pass

♥1

Pass

♥3

Pass

♦3

Pass

♣5

Pass

4NT

Pass

♦6

Pass

5NT

Pass

Pass

Pass

7NT

מזרח הכריז בקפיצה ♠ 2עם  17נקודות גבוהות היות
שיש לו גם  3קלפים בסדרת השותף (הארט) 3♦ .היה
"צבע רביעי" ו 3♥-הראה את התמיכה בהארט.
מערב בירר על אסים ואחר-כך על מלכים .הוא ידע
ש ♣K-הינו קלף חשוב ביותר והחליט להמר על כל
הקופה 7NT :במקום ♥ 7כשהוא מסתמך על סדרת
הקלאב הטובה של מזרח – הכרזת הרוורס ♠ 2הבטיחה
לפחות  5קלפים בסדרה זו.
הביצוע היה פשוט לאחר שסדרות ההארט והקלאב רצו
ולכרוז היו  13לקיחות מלמעלה.

אבי טרגן – דוד צייטין זכו במקום הראשון בתחרות
הארצית שארגן מועדון רעננה ההגנה.
ביד הבאה הזוג המנצח הכריז וביצע  7NTוזכה
בתוצאת שיא משותפת עם שני זוגות אחרים בדרך
לניצחון בתחרות.

גיליון  200אפריל 2020
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משחקי המבחן לנשים
//

רם סופר

במשחקי המבחן לנשים השתתפו  4זוגות בכירים כדי
לקבוע הרכב של  3זוגות .התוצאות :עדי אסולין – הילה
לוי הגיעו למקום הראשון .במקום השני :נגה ודנה טל
ובמקום השלישי :מיכל נוסצקי – נטלי סעדה.
להלן כמה ידיים מעניינות מתחרות זו:
Dealer South. Vul None

במציאות נגה ודנה טל שהכריזו ♦ 6זכו לרווח גדול,
בעוד נורית גרייצר – ורדה אברמוב נכשלו ב6NT-
והעניקו רווח גדול ליריבותיהן הילה לוי – עדי אסולין.
היד הבאה מדגימה כי כאשר החלוקות פרועות מסביב
לשולחן ,קשה מאוד לדעת מי מכריז כדי לבצע ומי
מקריב.
Dealer North. Vul N/S

KQ65
KQJ
74
7432
98
854
JT96
QJ65

KT72
AK8742
Q
32
J43
AT97632
T98

AT72
AKQ8532
AK
לדרום פתיחה ♣ .2מערב תתערב קרוב לוודאי ♥,3
ולצפון קשה להראות את הרביעייה בספייד (לא נהוג
להשתמש בכפל שלילי לאחר פתיחה ♣ .)2ברגע שצפון
מראה כוח כלשהו ,לדרום יד מספיק טובה להכריז לבדו
♦ .6לנוכח החוסר ב ♦-והעוצר הכפול בהארט ,מפתה
לתקן ♦ 6ל 6NT-עם ידו של צפון ,אך הכרזה זו תעלה
ביוקר.
לאור חלוקת ה ♦-הגרועה ,אפשר לבצע רק  11לקיחות
ללא שליט – דרום חייב לתת דיאמונד אחד ו .♥A-לעומת
זאת ,בחוזה בדיאמונד אין מפסיד בהארט ואפשר לבצע
 12לקיחות.
החוזה האופטימלי הוא ♠ ,7בתנאי שדרום הוא הכרוז
(כך שאין להגנה אפשרות חיתוך).
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Q986
AJ87542
T4

A
63
KT93
KQJ985
J543
QJT95
6
A76

צפון פותחת ♥ 1ומזרח מתערבת ♣ .2דרום אמורה
להכריז ♥ 4או אולי ♦( 4ספלינטר) .האם מערב
תראה את הדיאמונדים הארוכים שלה בגובה  5לאחר
ששותפתה הכריזה ♣ ?2בכל מקרה ,מצב הפגיעות
מעודד את מזרח-מערב להמשיך להתחרות בגובה 5
ואפילו בגובה  .6צפון ,עם חלוקתה הקיצונית ,צפויה
להכריז ♥ 5על כל הקרבה בגובה .5
וכך ,אין פלא שבשני השולחנות "התגלגלו" הזוגות
במזרח-מערב לחוזה בגובה  .6הזוג גרייצר – אברמוב
הגיע לחוזה בלתי ניתן להכשלה של ♦ 6מצד מערב.
היריבות נוסצקי – סעדה צדקו כשלא הכפילו.
בשולחן השני הגיעו הילה לוי – עדי אסולין לחוזה
מוכפל של ♣ .6זהו חוזה פחות טוב מ ,6♦-וגורלו תלוי
בקלף ההובלה .הדרך היחידה להכשילו היא להוביל

בשליט נמוך .הובלה ב ♣A-מחסלת את כל השליטים
בדומם ,אבל מאבדת שליטה ומאפשרת להשליך את
כל המפסידים על סדרת הדיאמונד .לאחר הובלה
בשליט נמוך מזרח יכולה לחתוך בדיוק הארט אחד
בדומם ונשארת עם שני מפסידים .בשולחן דרום בחרה
בהובלה "אוטומטית" של  ,♥Qוהסלם המוכפל בוצע ,אך
קשה להאשים אותה משום שהייתה אפשרות ריאלית
שלהגנה לקיחה אחת בהארט שתיעלם אם לא תזכה
בה מיד.

אפשר להראות התאמה בסדרה השנייה של השותפה
באמצעות ♦ ,4אך נראה לי שההכרזה ההולמת ביותר
היא ♣ – 4ברור כי זו לא יכולה להיות הכרזה טבעית,
ולכן הכרזה זו מראה קונטרול בקלאב ביחד עם התאמה
ב( ♦-הסדרה האחרונה שהשותפה הכריזה) .כעת
מערב תיארה את כל מה שיש לה ומזרח תחליט מה
הלאה.
החלוקה המלאה:
Dealer West. Vul All

מה תכריזו עם היד הבאה של מערב בסיבוב השלישי?
J74
T95
J
KQ6532

Dealer West. Vul All
T2
AQJ762
6532
A

South

East

North

West

Pass

♠1

Pass

♥1

Pass

♦3

Pass

♥2
?

הכרזת השותפה מחייבת למשחק מלא לפחות ומתארת
לפחות  5קלפים בספייד ו 4-קלפים בדיאמונד (ייתכן גם
שמזרח מחפשת חוזה  3NTאם למערב עוצר בקלאב).

T2
AQJ762
6532
A

AK985
84
AKQT
JT
Q63
K3
9874
9764

למזרח יד של  17נקודות עם שתי סדרות טובות השואפת
לסלם .הבעיה היחידה היא בקלאב ,כך שהכרזת ♣4
של השותפה נותנת לה את הדחיפה האחרונה לשאול
לאסים ולהגיע לחוזה מנצח של ♦ 6או ♥.6
במציאות הילה לוי – עדי אסולין הגיעו ל 6♥-בעוד נגה
ודנה טל הסתפקו ב .4♥-בשני השולחנות בוצעו 13
לקיחות הודות לחלוקת הקלפים הידידותית.

נבחרת הנשים מימין :נגה טל ,דנה טל ,עדי
אסולין ,הילה לוי ,נטלי סעדה ,מיכל נוסצקי
גיליון  200אפריל 2020
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המערב הפרוע הגיע לליגה הלאומית
//

עמי אורי

לאחר עלייה רצופה מליגה ב' לליגה א' ,ומשם – לליגה
הלאומית בתוך שנתיים ,רוני הרצקה ואני הגענו לסוף
השבוע  10-11בינואר נחושים לבצע את הדילוג האחרון
לליגת העל לזוגות ,אבל מה לעשות וכבר המפגש
הראשון זימן לנו את נטלי סעדה-מיכל נוסצקי ,זוג
נשים בכיר שכיאה לרמתן האכילו אותנו לקרדות בשני
הבורדים הראשונים .ביד השלישית הרמתי במערב את
האוסף המאתגר הבא:
KJ863
AKJ983
J6
אמנם שמתי לב שאין לי הכרזה שנייה נוחה ,אבל
בחרתי לפתוח ♥ 1רק כדי לשמוע את ההכרזה מגיעה
אלי בגובה  4לאחר שהשותף הכריז באופן חופשי ♠.2

South

East

North

West

Pass
♦4

♠2

♦2

♥1
?

יריתי ♠ !6מספיק שלשותף  ♣Kבנוסף ל ♠A-כדי שלא
נפסיד שתי לקיחות מהירות ויהיה לנו מספיק זמן
להגביה את סדרת ההארט ולהשליך את המפסידים
בקלאב (אם יהיו).
לחרדתי ,נטלי (צפון) הכפילה בחכמה רבה (מבקשת
מהשותפה לא להוביל בסדרה שלהן) ,אבל החרדה
הפכה עד מהרה לאושר רב כאשר  ♥Qהונחה על
השולחן.
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היד המלאה:
T
T643
AT532
AKT
KJ863
AKJ983
J6

AQ952
7
QJ8
Q985
74
Q5
K9764
7432

סדרת הספייד כיכבה גם בחלוקה הבאה ,והפעם
נגד יו"ר ההתאגדות גלעד אופיר ,שחקן מבריק בפני
עצמו ,ושותפו גדי רוזמרין ,עורך הירחון שמקריאתו
אתם נהנים עתה .הפעם היו לי "רק"  7קלפים בסדרה
 ,♠AQT8543וההכרזה הגיעה אלי לאחר:

South

East

3NT

♥3

North
?

West
Pass

לאחר מחשבה שלפתי שנית את הכרטיס המוכר ♠.6
ייתכן שמערב היה יכול להקל על שותפו ולהכריז (לא
פגיע מול פגיע) ♦ ,4אבל מצד שני – אם לשותף במקרה
 ,♦Kאז ניתן להכשיל  ...3NTלהלן היד המלאה:

לאחר מהלך הכרזה שגרתי:

AQT8543
T
63
K97
7
K986532
K4
QJ2

South
62
7
AQT9875
864

KJ9
AQJ4
J2
AT53
למזרח בעיית הובלה :הובלה בהארט לא נראית טוב –
לדומם עוצרים ,והכרוז קרוב לוודאי קצר בסדרה זו♣Q .
עשויה להיות הובלה סבירה ,אבל גלעד שחקן מספיק
מנוסה כדי לדעת שהסיכוי למצוא את השותף עם מכובד
בכיר בסדרה זו הוא אפסי ,והסיכוי למצוא אצלו  ♣Tהוא
כ .1/3-ואכן ,ההובלה ב ♣Q-הייתה מסייעת לכרוז לבצע
 13לקיחות .הובלה בדיאמונד מתוך  Kדאבלטון מסוכנת
מאוד ,ומה שנותר זה להוביל בשליט.
החוזה התבצע בעזרת הטכניקה "מפסיד על מפסיד".
לאחר משיכת שני סיבובי שליטים הרצתי  ♥Tלעקיפה
(גלעד כמובן לא כיסה) .עברתי לדומם עם הספייד
שנותר שם ,ועל  ♥AQהשלכתי שני מפסידים בדיאמונד.
מזרח זכה ב ,♥K-אבל  ♥Jשהוגבה שימש להשלכת
המפסיד הנותר בקלאב.

East

North

All Pass

1NT

West

הוביל אמיר עציון ,מבכירי הצעירים שלנו .♦5 ,מערב
שזכה ב ♦K-וראה  ♦Tמשוחק מידי ,בחר בכל זאת לא
לחזור בסדרת שותפו אלא לשחק  .♥7ייתכן שרצה
לספק לי יד לעיתון...
הרצתי ל ♥9-בדומם ומיהרתי לחזור על העקיפה
העמוקה המסומנת .עתה שיחקתי  ♣5כדי לנסות לחזור
לדומם במטרה לבצע עקיפה נוספת בהארט .כאשר
אמיר קפץ עם  ,♣Aרשמתי לעצמי כי קרוב לוודאי שגם
 ♣Qברשותו .את החזרה המצופה ב ♦-עיכבתי .זכיתי
ב ♦A-בלקיחה הבאה ,חזרתי על העקיפה בהארט
ומשכתי את כל הלקיחות בסדרה זו .כשאמיר השליך
קלפי ♦ זוכים כבר ראיתי את משחק הלחץ המתהווה.
לאחר  ♥3משכתי  ♠AKוהשארתי את מזרח ללא
השלכה טובה ,אם ישליך  ,♠Qאזכה ב ♠J-בדומם; אם
ייפטר מקלאב ,אזכה ב ♣K-וגם ב.♣J-
שימו לב ל Pass-הסולידי של רוני עם  8נקודות לאחר
שפתחתי  .1NTהוא העריך נכון כי ידו מאוזנת לחלוטין
ללא מקור ללקיחות .רק זוג אחד נוסף נשאר בחוזה
 – 1NTהשאר נפלו בחוזים .2NT/3NT
אז עלינו! ואפילו מהמקום הראשון .להתראות בשנה
הבאה עם ידיים לא פחות מעניינות!

מלבדנו היה רק זוג אחד נוסף בחוזה זה ,אבל משום
מה הוא לא הצליח לבצעו.
יד מעניינת נוספת הופיעה בסיבוב השלישי של
התחרות:
AK4
AQT53
JT
J75
8762
KJ87
K6
7642

QT3
4
Q97532
AQT
J95
962
A84
K863
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סיקור תחרויות
משחקי המבחן לצעירים עד גיל  16ו21-
//

רם סופר

במשחקי המבחן לצעירים לקראת אליפות העולם
 2020השתתפו  7זוגות בקטגוריה עד גיל  21ו6-
זוגות בקטגוריה עד גיל  ,16כאשר כולם שיחקו אותן
חלוקות .התחרות כללה  21סיבובים בני  6בורדים כל
אחד .בסיומה זכו במקומות הראשונים עד גיל  :21אור
מנצור – שניר צור ,תומר לונשטיין – גל מתתיהו ,ניר
חוטורסקי – אביב זייטק ,ועד גיל  :16עידו מושקוביץ
– עמית קורנט ,זיו רויטמן – אדל פטלקו ,ליה פטלקו
– קורן רטר.
להלן כמה ידיים מעניינות מתוך התחרות:
Dealer North. Vul None
Q853
T7632
Q732
AJ974
J5
A5
AQT8

KT62
Q9
J
K97643
AK84
KT9864
J52

דרום פותח במושב השלישי ♦ .1מערב מתערב ♠ .1מה
על צפון לעשות?
לצפון  4נקודות גבוהות בלבד ,אבל התאמה של 4
קלפים עם שותפו וחוסר בקלאב .כמו-כן בידו חמישייה
בהארט .במצב הפגיעות הנתון נראה כי  Passיהיה
זהיר מדי .כפל שלילי יגרום לשותף לחשוב שידנו חזקה
מדי .הכרזת הפרעה של ♦ 3המתארת יד חלשה עם
התאמה טובה ב ♦-נראית הגיונית.
ברור כי מזרח-מערב יגיעו ל ,4♠-אבל שחקן בדרום
ששותפו תמך בו יקריב ל ,5♦-ואם יוכפל – יבצע את
החוזה עם לקיחה עודפת!
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ב 4-מתוך  6שולחנות בתחרות שוחק ♠ 4מצדו של
מערב ,וצפון הוביל בדיאמונד .הכרוז זוכה בידו עם ,♦A
משחק  ,♠Aמבחין בחלוקה ומבצע עקיפה חוזרת נגד
 ♠Qעד לסיום משיכת השליטים ,לאחר מכן הוא מושך
את סדרת הקלאב –  12לקיחות .באחד המקרים שוחק
♠ 4עם רי-דאבל ,ומזרח-מערב קיבלו תוצאה אדירה
של .+1280
באחד השולחנות שוחק ♠ 4דווקא מצדו של מזרח .דרום
הוביל  ♥Aובעזרת איתות משותפו מצא את ההחלפה
לקלאב שהכשילה את החוזה :חיתוך ♣ ,♥K ,חיתוך ♣.
אגב ,הובלה בקלאב מכשילה ♠ 4פעמיים.
בשולחן השישי (עד גיל  )21צפון-דרום היו פעילים
יותר בהכרזה ו"הקריבו" ל 6♦-שהוכפל .הובלה ב♣A-
נחתכת ,והכרוז ממשיך בחיתוך צולב של ♠ ו .♣-לאחר
חיתוך הקלאב האחרון תבוא משיכת השליטים .בהמשך
סדרת ההארט מתחלקת  ,2-2והסלם המוכפל מבוצע
עם  +1090לצפון-דרום.
Dealer West. Vul N/S
K963
3
T762
J763
AQ
AQ642
Q
KQ982

7
K9
KJ9853
AT54
JT8542
JT875
A4
-

מערב פותח ♥ 1ומזרח משיב ♦ .2דרום שוקל התערבות
♠ 2עם חלוקתו המיוחדת ,אך נראה שעדיף לוותר על
כך לנוכח מצב הפגיעות .הכרזתו הבאה של מערב ♣3
מתארת יד חזקה ,ומכאן הדרך סלולה לסלם הקטן ♣.6

בתחרות בחר הזוג חוטורסקי-זייטק לשחק בחוזה 6NT
מצד מערב ,ככל הנראה לאחר התערבות היריבים
בספייד .החוזה בוצע לאחר הובלה בספייד (שמכרה
לקיחה) ומשחק זהיר :לכרוז שתי לקיחות בספייד,
שלוש בלבד בהארט (בגלל החלוקה הגרועה) ,שתיים
בדיאמונד וחמש בקלאב בתנאי שיקפיד להתחיל בקלף
גבוה מידו שיאפשר לו עקיפה בשני הכיוונים נגד הJ-
אם הסדרה מחולקת .4-0

השולחנות עד גיל  .21הגדיל לעשות הזוג ליה פטלקו
– קורן רטר שהכריז וביצע ♣ ,6מצדו של מזרח דווקא,
עם רווח גדול.
בשני שולחנות אחרים הצליחו מזרח-מערב לבצע בדיוק
חוזה שברירי של ♥ 4בהתאמה ( 4-3יותר בטוח ♠4
בהתאמה .)5-2
Dealer East. Vul N/S

בשולחן אחר בוצע ♣ 6לאחר הובלה בספייד בצורה
דומה.
לעומת זאת ,בשולחנות שבהם מערב לא התערב וצפון
הוביל בסינגלטון הארט ,נתקל הכרוז בקשיים בלתי
פתירים בביצוע החוזה ,מכיוון שאינו יכול לשחק ♦
לפני משיכת השליטים ,אחרת דרום יזכה ב ♦A-וייתן
לשותפו חיתוך ♥ .לאחר סיום משיכת השליטים כבר יש
בעיה של כניסות לדומם כדי לנצל את סדרת הדיאמונד.
בשני שולחנות נפל הכרוז בחוזה ♣ .6בשני שולחנות
אחרים עצרו מזרח-מערב ב 3NT-וביצעו את החוזה עם
לקיחות עודפות.
Dealer East. Vul All
K87
A653
T632
97
T3
T982
A
KJT865

AQ954
KQJ
8
AQ43
J62
74
KQJ9754
2

מזרח פותח ♠ 1ודרום מתערב ♦ .3מה לעשות עם ידו
של מערב?
לא נראה שאפשר להכריז ♣ .4אפשר להכפיל עם 8
נקודות ,אך מה יעשה מזרח לאחר שצפון יתמוך ל4♦-
(או אפילו ♦?)5
אם היריבים מתחרים ל ,5♦-נראה כי ♦ 5מוכפל צריך
להיות החוזה הסופי .להגנה שתי לקיחות בספייד ואחת
בכל סדרה אחרת .לרוע מזלה אפשר לחתוך ♠ רק עם
לקיחה טבעית בשליט .התוצאה  +800למזרח-מערב
הושגה בשולחן אחד בתחרות עד גיל .16
לעומת זאת ,אם היריבים מתחרים ל 4♦-בלבד ומזרח
מכפיל ,נראה כי מערב יכריז ♣ .5זה היה החוזה באחד

JT54
AQ96542
93
KQJT9863
8
73
K2

75
A9732
8
QJ654
A42
KQ6
KJT
AT87

דרום פותח  .1NTמערב יכריז ללא ספק ♠ 4במצב
פגיעות עדיף .צפון מן הסתם יכריז ♦ ,5אך גם זה לא
יהיה סוף פסוק – מזרח-מערב עשויים להכריז ♠.5
בשלב זה צפון-דרום צריכים להחליט אם לקחת תוצאה
חיובית קטנה יחסית ב 5♠-או להמר על כל הקופה עם
♦.6
בשני שולחנות הגיעו צפון-דרום ל .6♦-באחד מהם
הוביל מזרח ב ♥A-אך לא המשיך בסדרה (!) והחוזה
בוצע .בשולחן השני היה משום מה דרום הכרוז ב.6♦-
מערב הוביל  ♥8ושותפו החזיר לו חיתוך.
בשולחנות האחרים שיחק מערב בחוזים בספייד מגובה
 4עד  ,6רובם מוכפלים.
שימו לב כי המשחק וההגנה בחוזה ♠ 4עדינים מאוד.
הובלה (כמעט בלתי אפשרית) בדיאמונד נמוך מכשילה
את החוזה בוודאות לאחר שדרום ימשיך ב ♠A-וספייד
נוסף.
בשני השולחנות שבהם שוחק בפועל חוזה ♠ 4הייתה
ההובלה  .♥Jלאחר הזכייה ב ,♥A-אם מערב מבקש
מהדומם ♦ ,דרום יזכה בלקיחה וימשיך בשני סיבובי
ספייד.
לעומת זאת ,לאחר הובלת ♣ נמוך מהשולחן נראה
שאין להגנה דרך לנצח .אם דרום משחק  ,♣Aהכרוז
יזרוק מידו  ♣Kובהמשך ישליך ♦ על קלאב .אם דרום
משחק נמוך ,מערב זוכה ב ♣K-וממשיך בסדרה .לאחר
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מכן דרום יכול לשחק שני סיבובי שליטים ,אבל הסיבוב
השני מכניס את מערב לדומם ומאפשר לו לבצע השלכה
בעוד צפון אינו יכול לחתוך.

חלוקה שגרתית לכאורה – מערב פותח  ,1NTמזרח
משיב בטרנספר לדיאמונד ,והזוג אמור לעצור בחוזה
הבטוח ♦.3

הזוג לביא בציה גרינברג – עמית כץ ביצע ♠ 4מוכפל
עם תוצאה של .-590

אך הדברים אינם כל-כך פשוטים .לאחר תשובה 2NT
(טרנספר לדיאמונד) מערב מכריז ♣,)pre-accept( 3
הכרזה המתארת  3קלפים לפחות ב ♦-עם מכובד
בכיר .נהוג להשתמש בהכרזה זו גם עם ניקוד מינימלי
לפתיחת  1NTכמו במקרה שלפנינו.

Dealer West. Vul N/S

כעת מזרח יודע שבידו לקיחות פוטנציאליות רבות מאוד
ויש מקום להמר על הכרזת  3NTלמרות שברשותו
חמש נקודות גבוהות בלבד.

לסיום ,יד המדגימה כי בברידג' המרחק בין הצלחה
גדולה לכישלון גדול הוא קטן.

K87
T642
A3
K643
J653
A73
KJ42
AQ

T94
K5
QT98765
7

הזוגות האמיצים תומר לונשטיין – גל מתתיהו וגל
פיברט – שירה שרו היו אלה שהגיעו לחוזה  3NTמצד
מערב .לו היו יריביהם בצפון מובילים ב ,♠-החוזה היה
מתמוטט ונופל חמש פעמים לאחר זכיית דרום ב♠A-
וחזרה ב .♣J-במציאות שניהם קיבלו הובלה בהארט
(גם הובלה בקלאב לא עוזרת) ,הספיקו להגביה את
סדרת הדיאמונד בזמן וביצעו את החוזה.

AQ2
QJ98
JT9852

נבחרת הצעירים עד גיל  21מימין :תומר לונשטיין,
גל מתתיהו ,אור מנצור ,שניר צור ,אביב זייטק וניר חוטורסקי
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נבחרת הצעירים עד גיל  16מימין :זיו רויטמן ,אדל פטלקו,
עמית קורנט ,עידו מושקוביץ ,ליה פטלקו וקורן רטר

שונות
ביקור כפול במועדון הלבבות השבורים
//

עמי לפיד

התחרות הייתה בשיטת חישוב טופ-בוטום ,ואני במערב
בשותפות של פעם ראשונה כי שותפי הקבוע הודיע
שלא יוכל לבוא .כבר בשולחן הראשון ,ללא מאמץ
מצדנו ,כמה לבבות נשברו...
Dealer East. Vul None
64
K86
A95
AK764

 .2מדוע דרום הכריזה קודם רביעייה בהארט ורק
לאחר מכן נזכרה בחמישייה בדיאמונד? על כך אין לי
תשובה ...אך נדמה שכל הבלגן התחיל בדיוק מכאן.
 .3האם נכון להכפיל  ?3NTכנראה לא ,אך במבחן
התוצאה התשובה היא כן ,כי הכפל גרם לצפון-דרום
לברוח לחוזה טוב יותר ...בשבילנו .J
 .4איך הסיפור נגמר? הובלתי בספייד נמוך ,והחוזה
המוכפל נפל ארבע פעמים .אם תרצו – ארבעה לבבות
שבורים.
אך המעגל נסגר איכשהו בשולחן האחרון...

Q875
AJT542
72
Q

AT93
QT3
JT9852
KJ2
Q973
KJ864
3

South

East

Pass

Pass

T854
KJT5
KQJ97
AKJ63
Q86
AK982

ההכרזה המוזרה הייתה משהו כזה:

North

Dealer West. Vul E/W

West

♥1

Pass

♣1

Pass

♦2

Pass

♣2

Pass

♦3

♠2

♥2

Dbl

3NT

Pass

Pass

♠3

Pass

Pass

♥4

Dbl

Pass

Pass

Pass

Dbl

ברוח הזמן נתחיל לשאול כמה קושיות:
 .1מדוע לא פתחתי ♥ ?2בגלל הרביעייה בספייד,
כמובן.

92
A9742
A8
Q654
Q7
3
T65432
JT73

כאן התפתחה ,ולא במקרה ,הכרזה בנוסח שמזכיר
קזינו:

South

East

North

West

♦5

♥4

♦3

♥1

Pass

Pass

RDbl

Dbl

All Pass

Dbl

♥5

המשך בעמוד 37
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שונות

הצץ מעבר לכתפי
//

איתן גוליק

בשנתיים האחרונות אני חש ירידה משמעותית באיכות
משחקי .מה לעשות – הגיל עושה את שלו.
למרות זאת ,באחת התחרויות הסימולטניות ב2019-
הזדמן לי לבצע חוזה בלתי אפשרי על ידי הפעלת לחץ
דמיוני על היריב.
None Vul .West Dealer .8 Board
QT853
2
AKQ9
982

Pass

♠1

Pass

♥1

Pass

3NT

Pass

♣2

Pass

♥4

Pass

♣4

Pass

Pass

Pass

6NT

אני המום .כיצד אוכל לבצע את החוזה?
קיוויתי שההובלה הייתה מתחת ל ,JT-אבל לא כך
הדבר .צפון כיסה את ה 7-עם  Tוזכיתי ב.♦K-

זו הייתה ידי במזרח .שותפי במערב מחלק ומכריז
♥( 1כמובן ,הרי אני קצרצר) .צפון עובר ב ,Pass-ואני
מכריז ♠.1
בניגוד להמלצתו של ינון לירן בחוברת ,שותפי מכריז
♣ – 2לפי שיטתנו הכרזה מחייבת (אנו משתמשים
ב 3♣-כהכרזת ספלינטר).
על פי הכללים עליי להכריז כעת  ,2NTאבל הרגשתי
שאיכות הנקודות בדיאמונד נותנת לי הכשר להכריז
 ,3NTוכך עשיתי.
כעת שותפי מכריז ♣( 4שאלה לאסים) ולאחר תשובתי
♥( 4אס אחד) מסיים את המכרז ב.6NT-
דרום מוביל  ♦2לאחר מחשבה ,והדומם יורד לשולחן:
QT853
2
AKQ9
982

36

South

East

North

West

K7
AQ853
7
AKQ64
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כעת שיחקתי  ♠3אל ה .K-צפון זכה ב ♠A-והמשיך
ב .♦-זכיתי ב ♦A-תוך הסתרת ה.Q-
כעת שיחקתי חמישה סיבובי קלאב ,ודרום חש שהוא
נלחץ .בידו  ♦J ,♠Jו ♥K-ועליו להישאר עם חמישה
קלפים בלבד ,כלומר להשאיר את אחת התמונות ללא
הגנה.
חשיפת ה ♥K-לא הייתה עולה בלקיחה ,אבל יריבי
לא היה בטוח בזה והחליט להשאיר את ה ♦J-בודד
(שגיאה חמורה :העובדה ששותפו שיחק  ♦Tבלקיחה
הראשונה שוללת את האפשרות שהוא מחזיק ♦Q
ו/או .)♦9
עברתי לידי עם  ,♠Qהפלתי את ה ♦J-עם ה ,♦Q-זכיתי
ב ♦9-ועקפתי בהארט 12 :לקיחות (אחת בספייד,
שתיים בהארט ,ארבע בדיאמונד וחמש בקלאב).
רק עוד שלושה זוגות מלבדנו ביצעו ( 6NTאחד מהם
שיחק במערב וקיבל הובלה ידידותית מאוד של .)♠A
מובן מאליו שאם צפון מחזיר ♠ לאחר הזכייה ב♠A-
ומנתק אותי מהדומם ,נגזר עליי ליפול בחוזה.

זו הייתה החלוקה המלאה:

אגב ,לו הייתה בידי עוד נקודה ( ♠Jאו  )♦Jהייתי מבצע
 6NTללא קושי .נראה כי שותפי לא הגזים בהכרזה,
ומבחינתי עדיף היה להכריז " 2NTלפי הספר" במקום
.3NT

A96
JT94
T543
J5
K7
AQ853
7
AKQ64

QT853
2
AKQ9
982

מוסר השכל:
Never Say Never

J42
K76
J862
T73
המשך מעמוד 35
הפעם לא בטוח שיספיקו לנו ארבע קושיות:
 .1מדוע פתחתי בכלל את המכרז עם  10נקודות במצב
פגיע? פעולה זו אינה לפי "חוק ה "20-וגם לא לפי "חוק
ה ."15-עם הארטים כאלה זו ללא ספק הייתה הגזמה!
 .2מדוע צפון קפץ ולא הסתפק באוברקול ♦ ?2כנראה
עניין של סגנון ,אמרנו כבר קזינו?
 .3האם הכפל על ♦ 5מוצדק? מנקודת המבט של
מערב – כן .לא יכולתי לדעת עד כמה ידה של שותפתי
"התקפית".

 .4האם ה RDbl-של צפון הגיוני? ובכן ,על קזינו כבר
דיברנו.
 .5האם היה איזשהו היגיון לברוח מ RDbl-ל?5♥-
לאור התשובה לשאלה  ,3ברור שלא היה .L
 .6שאלה אחרונה בהחלט – איך הסיפור נגמר? אולי
בקלפים פתוחים ♥ 5היה מתבצע ,אך באווירת הקזינו
נפלתי פעמיים .אם תרצו :במקום לנפץ כמה יהלומים
נותרנו עם שני לבבות שבורים.

פתרון חידת הגנה פברואר 2020

פתחתם ♥ ,1מזרח הכפיל ושותפכם העלה ל3♥-
(חלש).

K32
AKQ762
753
A
QJT8
4
AKQJ9
K64

מערב הכריז ♠ 3ומזרח הוסיף ל.4♠-

A97654
T3
8
Q532
J985
T642
JT987

חוזה ♠ ;4כרוז מערב; קלף ההובלה  .♣Aדרום משרת
עם .♣J
ה ♣J-של דרום בלקיחה הראשונה הוא ראש רצף.
מערב חייב להחזיק לפחות  5קלפי ♠ בראשות  Aעל
מנת להצדיק את הכרזתו .לשותף יד חלשה מאוד ,ורק
קלף אחד יכול להועיל –  .♥Jאתם חייבים להניח שקלף
זה אצל השותף ,אחרת לא ניתן להכשיל את החוזה.
שחקו בלקיחה השנייה  !♥2לאחר ששותפכם יזכה
בלקיחה במפתיע עם  ,♥Jהוא יבין מדוע הובלתם
מתחת ל AKQ-וייתן לכם חיתוך ♣ .הלקיחה הרביעית
של ההגנה תהיה .♠K
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שונות
מדור חדש

הכו את המומחים

מגיליון זה אנו מתחילים לפרסם בביטאון הברידג'
בעיות הכרזה מעניינות שיוצגו לפאנל של מומחים
(רובם חברי נבחרות ישראל השונות).
להלן
המוצגות
לבעיות
המומחים
תשובות
יתפרסמו בעוד חודש ,ובינתיים אנו מזמינים את
הקוראים לשלוח את תשובותיהם ונימוקיהם למייל
.ram@ramsoffer.com
אנא נמקו את תשובותיכם .אנו נשתדל בכל בעיה
להציג לצד תשובות המומחים ונימוקיהם גם תשובה
אחת ,המעניינת ביותר ,של אחד הקוראים.

South

East

North

♦3

♠2

♣1
?

Dealer North. Vul N/S
AJ94
AQJ83
T5
Q4

כל הידיים לקוחות מתוך תחרויות אמיתיות שהתקיימו
לאחרונה ושודרו ב .BBO-מדובר בתחרויות קבוצות
בשיטת חישוב ( .IMPאם החלטתכם בתחרות טופ-
בוטום הייתה שונה ,אפשר לציין זאת בתשובתכם
ולנמק מדוע).

בעיה 1
מהי הכרזתו הבאה של צפון (♠ 2חלש)

♠3

בעיה 2
מהי הכרזתו הבאה של מערב

סט הבעיות הראשון כולל  6בעיות הכרזה ובעיה אחת
של משחק יד.

הבהרה :ניסוח השאלה הוא "מהי הכרזתו הבאה,"...
אך התשובה יכולה להיות גם  Dbl ,Passאו .RDbl

West

South

East

North

3NT

♣3

1NT

West
?

Dealer North. Vul None
8
KJ
AJ53
AJ8543

בעיה 3
אתם במזרח
	)א(האם אתם מסכימים עם ה Pass-בסיבוב
הקודם?
	)ב(מהי הכרזתכם כעת?
Dealer North, Vul All
J8762
A9
A7
T642
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South

East

North

♥1

Pass

♦1

?

♥2

West

בעיה 5
מהי הכרזתו הבאה של דרום?
Dealer West, Vul E/W

1NT

בעיה 4
מהי הכרזתו הבאה של מערב
(♥ 2חלש +5 ,קלפים בהארט)

AK983
9
JT
KJ932

Dealer South, Vul E/W
A75
3
KJ962
QJ97

South

East

North

South

East

North

West

♠4

♥4

♠1

♣1

?

♥6

♠5

♥5

West

*♥2
?

המשך מעמוד 25
Dealer South. Vul None
A93
AK
KJ98
KQ62
QT
QT753
T5
A983

לדעתי לדרום פתיחה סטנדרטית של ♠ ,1וכעת עם 20
נקודות והתאמה בספייד צפון לא אמור להיעצר .למרות
זאת ,אם צפון ישאל לקלפי מפתח הוא יגלה שלשותפות
רק  4מתוך  5וכמו-כן חסרה .♠Q
642
J9862
643
T7

KJ875
4
AQ72
J54

אם דרום לא פותח ,צפון יפתח  2NTוהזוג עלול לא יגיע
לסלם.

מיכה וסוניה מרק הגיעו ל 6NT-וביצעו את החוזה לאחר
שסדרת הספייד "התנהגה יפה" .בשולחן השני הגיעו
צפון-דרום דווקא לחוזה ♦ 5שבוצע עם לקיחה עודפת.
ההבדל היה שווה  IMP 11לקבוצת מרק אשר ניצחה
במצטבר  .82:95אם סדרת הספייד הייתה מתחלקת
גרוע ,זהות הקבוצה המנצחת הייתה משתנה.
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הטקס השנתי לחלוקת גביעים
לזוכי התחרויות המרכזיות של
ההתאגדות לשנת 2019
התקיים ב  8/3/20בבית ההתאגדות ברעננה

מאת :אוריה מאיר
עוד בטרם פורסמו ההנחיות האחרונות של משרד
הבריאות והספורט ,התקיים טקס הגביעים השנתי
המסורתי (זו השנה ה )6-שבו חלקנו כבוד לזוכי
התחרויות המרכזיות של ההתאגדות (אליפויות
ישראל ,ליגות ,משחקי גביע) ולזוכי התחרויות
המרכזיות בפסטיבל הברידג' לשנת .2019
אנו שמחים שהטקס התקיים ושרוב המוזמנים הגיעו,
שכן לחלקנו היה זה התואר ה"בילוי" האחרון למשך
התקופה הקרובה (שאין לדעת את סופה).
כמיטב המסורת ,גם השנה בית ההתאגדות התקשט
לקראת האירוע והזוכים פונקו בארוחת ערב טעימה
בסגנון דרוזי.
בטקס נכחו חברי הנשיאות וההנהלה .מודי קניגסברג
– נשיא ההתאגדות ,פתח את הטקס בדברי ברכה
למשתתפים ,אשר מקפידים להשתתף בתחרויות
השונות ומגיעים להישגים שאותם אנו מוקירים בערב
מיוחד זה.

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות ,הקדיש את הערב
להוקרת מורי הברידג' לילדים אשר עושים עבודה
מדהימה בתנאים לא פשוטים ומגדלים עבור כולנו
את הדור הבא של האלופים .כל מורה קיבל תעודת
הוקרה וסווצ'ר איכותי מפליז עם לוגו ההתאגדות.
כשמגיע מגיע!
כמו כן ,גלעד הודה לעובדי המשרד על העבודה
הקשה והתוצר המצוין שהביא אושר לעשרות
הזוכים.
לאחר חלוקת הגביעים התקיימה תחרות יחידים
מהנה וכיפית של  18בורדים ,בה זכו במקום הראשון
יוסי אנגל ,במקום השני שושנה קוטב ובמקום
השלישי נורית גרייצר ,כל הכבוד!
ניפגש בשנה הבאה (עם קורונה – הבירה ,רק בלי
הוירוס בבקשה).

תחרות היחידים החגיגית

הוקרה למורי הברידג' לילדים

גיליון  200אפריל 2020

41

בואו להכיר אותנו
עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים ,שהביאו ארצה את
תשוקתם לברידג’ וממשיכים לשמור על בעירת המשחק בקרבם,
גם כשהם במחוזותינו .כל הכבוד !

דניאלה
איליין-חזיזה
קיבלה לאחרונה

דרגת אמן ארד
דניאלה ( ,)64ילידת יוהנסבורג ,דרום אפריקה ,עלתה
ארצה בשנת  1997מטעמי ציונות.
היא מתגוררת בשכונת גבעת אולגה שבחדרה,
ועובדת למחייתה כעוזרת אדמינסטרטיבית מזה
 20שנים בבית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן
יהודה .במקביל ,היא מתמידה במשחק הברידג’,
(חברת מועדון קדימה חדרה) אותו החלה לשחק
בצוותא עם אחיה בדרום אפריקה.
‘’התחלתי לשחק בערך בגיל  .20אחי הגדול לימד
אותי את רזי המשחק ויחד התחלנו לשחק להנאתנו’’,
היא מספרת במבט לאחור’‘ .כאשר הגעתי לישראל
חיפשתי היכן אוכל לשחק ,וכך מצאתי את מועדון
פרדס-חנה .בהמשך נאלצתי לקחת הפסקה ארוכה
מהמשחק בעקבות עומס בעבודה ועם הילדים.
ב 4-השנים האחרונות חזרתי לשחק במועדונים
הקרובים אליי בחדרה ,קיסריה וזיכרון יעקב,
במתכונת של פעמיים בשבוע .אני מאוד נהנית
ומקווה שבעתיד אוכל להגדיל את התדירות ברגע
שאצא לגמלאות’’.
דניאלה מספרת כי היא משתפת פעולה עם
הפרטנרית ,ציפורה וינטר .יחד משחקות השתיים
בתחרויות ומגיעות להישגים’‘ .ברידג’ הוא משחק
מרתק בעיניי ,ולי הוא מספק באופן אישי גם תמריץ
אינטלקטואלי’’ ,היא אומרת.
‘’בנוסף ,זהו משחק מסקרן מבחינה שכלית ,שממש
לא קל להתמצא בו .כל בורד הוא שונה ,כך שתמיד
יש אתגר ועניין .בכלל ,ברידג’ הוא תחביב מצוין
שמעכב את הזיקנה ומשאיר את החיים תוססים.
בעיניי ,גם מבחינה חברתית הברידג’ מהווה יתרון
משמעותי ,שכן זו הזדמנות נהדרת לצאת,
לראות אנשים ולהתחבר עימם’’.
בצל הקורונה :דניאלה משחקת און ליין ומקווה
שהתקופה הזו לא תהיה ארוכה ונוכל כולנו
לחזור לשחק בהנאה במועדונים.
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ג’יי אפשטיין
קיבל לאחרונה

דרגת
סגן אמן כסף
ג’יי ואשתו שרי ,החליטו בסוף השנה האזרחית
החולפת לחבור לבתם ,חמשת נכדיהם ונין נוסף,
הנמצאים בישראל .השניים ,ילידי שיקאגו ,שהתגוררו
בעשורים האחרונים במדינת אלבמה שבארה’’ב,
החליטו לעשות את הצעד על אף גילם והשתקעו
בירושלים.
ג’יי עסק במשך שנים רבות בענף המזון והיה מחלוצי
חברות הבייגל והמאפים בארה’’ב .בתחילת שנות
ה ,2000-עם הגדלת המודעות לבריאות ,העבודה
פחתה והוא עבר לענף הרהיטים .ב 2012-פרש
סופית“ .כאדם מאמין ,עבורי להתגורר כאן במדינת
היהודים – זה חלום שהתגשם” ,אומר ג’יי.
סיפור האהבה של ג’יי עם משחק הברידג’ החל אי
שם בשנות ה 60-בשיקאגו’‘ .התחלתי לשחק בקולג’.
לא הייתי מגיע לשיעורי ברידג’ ,אלא פשוט משחק
עם חברים בשביל הכיף .מהר מאוד התמכרתי
למשחק המרתק והיחיד למעשה שבו מחשב לא
מסוגל לנצח בן אדם .עם הגעתי לישראל התחברתי
למועדון בירושלים בהנהלת מגי זיטמן .אני משחק
שם ברידג’ משוכפל שבו כולם משחקים עם אותן
הידיים ,כך שהמזל פחות משחק פקטור ,והכישרון
של השחקן הוא הרבה יותר חשוב’’.
‘’אני מאוהב במדינת ישראל ,ובירושלים במיוחד.
ההזדמנות לחיות כאן בירושלים בחיק משפחתי היא
בגדר זכות ענקית שניתנה לי .גם הברידג’ מעניק
לי הרבה אושר ופעילות מעשירה ,יחד עם חברים
חדשים שאני זוכה להכיר’’.
בצל הקורונה :ג’יי מבהיר “ -לא לשחק ברידג’
במועדון זו הקרבה קטנה ,לעומת המשבר הכלכלי
שחווים כל בעלי העסקים ולמעשה המשק
כולו שנמצא בסיטואציה קשה ביותר .בינתיים
אני קורא ספרות ברידג’ ומייחל לזמנים טובים
יותר”.

אליפות ישראל הפתוחה – גמר על

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' | אפריל 2020
עורכים :אוריה מאיר ואסף עמית
כתובת משרד ההתאגדות :יערה  ,27רעננה מיקוד 4320458
טל ,09-7774031 .פקס09-7774033 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים הקרובים
אפריל 2020

מאי 2020

מאי 2020

22

סימולטנית ארצית
יום ד'  -בערב

8-9

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות
חצי גמר  +גמר

5-6

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות
חצי גמר  +גמר

25

אליפות ישראל הפתוחה
(שלב מחוזי) i

15-16

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

23

סימולטנית ארצית
יום ג'  -בערב

16

אליפות ישראל לסניורים
(שלב מחוזי) i

17

סימולטנית ארצית
יום א'  -בערב

 iראו מודעה מפורטת

הפעילויות המצוינות בטבלה יתקיימו בתנאי שהנחיות משרד הבריאות והספורט יאפשרו זאת

הודעות חשובות
תחרויות ברידג' און ליין
משבר הקורונה הפוקד את כולנו מחייב חשיבה יצירתית.
ב 24/3/20-וב 27/3/20-התקיימו תחרויות ניסיוניות על גבי פלטפורמת ה  BBOשעברו בהצלחה בהשתתפות עשרות
משתתפים.
ההתאגדות תמשיך לארגן תחרויות און ליין לחברי ההתאגדות בתוקף ,הרשומים ב BBO-ומכירים את צורת המשחק
בפלטפורמה זו .התחרויות יפורסמו באתר ההתאגדות ובדפי הפייסבוק של ההתאגדות ,אנא עקבו.
שימו לב :כדי להשתתף בתחרויות האון ליין של ההתאגדות אנא פעלו בהתאם להנחיות הבאות:
 .1שלחו אלינו את שם המשתמש שלכם ב  BBOבאמצעות מילוי טופס קצר( .הדבר יסייע לנו לחלק לכם נקודות אמן בהמשך).
 .2סמנו "עוקב" לשם המשתמש של ההתאגדות לברידג' .IBF FED -
 .3שלחו הודעה קצרה למשתמש  ,IBF FEDכדי שנוכל להחזיר עוקב
(כך נוכל ליצור את קהילת ה BBO-של חברי ההתאגדות ולאפשר לכם להשתתף
בעתיד בתחרויות ההתאגדות).

לחצו כאן
לטופס
חוקה
ועדת

תחרויות אונליין מתקיימות גם על ידי המועדונים השונים ברחבי הארץ ,אנא פנו לבעל המועדון לפרטים נוספים
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הודעות חשובות

הכרזות

קורס מנהלי תחרויות דרגה 1
קורס להכשרת מנהלי תחרויות לדרגה  1צפוי להיפתח במחוז צפון
(מותנה במינימום  12משתתפים)

הקורס יתקיים בימי ד'
בין השעות ( 16:00-19:00מפגש ראשון מתוכנן ל)23.9.20-
משך הקורס  16שבועות
הקורס יתקיים במועדון חיפה כרמל (רח' מחניים  ,9חיפה)
ובהדרכתו של אילן שזיפי.
המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים להירשם דרך המערכת המקוונת
(בשלב זה ההרשמה לצורך אומדן כמות המשתתפים ,בהמשך ייגבה גם התשלום).

לטופס לחצו כאן

להתאגדות הישראלית לברידג'

דרוש/ה רכז/ת צעירים
מושיקו מיוחס היקר ,ששימש כרכז פרוייקט "הדור הבא" בשנים האחרונות ,פורש מתפקידו ואנו מודים לו על
פעילותו החשובה והמסורה ומאחלים לו הצלחה רבה גם בהמשך דרכו .ההתאגדות נערכת למציאת רכז/ת
מתאימים ולביצוע חפיפה מסודרת.
עיקרי התפקיד כוללים :הפצה ושיווק הברידג' לצעירים (ילדים ,נוער וסטודנטים) בבתי הספר ובמסגרות השונות ,איתור
והכשרת מורים ,ארגון המסגרת התחרותית השנתית לצעירים ,סיוע להתאגדות בנושאים הקשורים לצעירים.

התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים ,לוגיסטיים וביצועיים כאחד.
דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.
היקף המשרה הצפוי  -חצי משרה .תחילת חפיפה  -מיידית.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים ,מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים
עד לתאריך  31/3/20לכתובת הדוא"ל ibf@bridge.co.il

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
ההתאגדות הישראלית לברידג׳
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i

מידע על תחרויות

הפעילויות המצוינות בטבלה יתקיימו בתנאי שהנחיות משרד הבריאות והספורט יאפשרו זאת
פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת  .2020מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2020
שלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים בני  18חלוקות ,חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
שיטת חישוב  IMPיוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

 ,2020שעה  09:30עד  14:40לערך
שבת  25באפריל ,2020
צפון

דרום

מרכז

מועדון רחובות
המנוף  ,1רחובות
אביבה בן ארויה
052-3859335

מועדון הברידג' "אביבים"
דיסנצ'יק  ,7תל אביב
יעקב מינץ
052-2783263

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים  ,9חיפה
משה מנור
054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)
זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד ,ככלל לא מאושרים מחליפים
לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות:
המשך התחרות במתכונת :שלב חצי גמר משותף (ללא בתים),
שלב גמר :בית א' בשיטת בתים (מצ'ים) ,גמר על בהשתתפות  14זוגות 12 ,מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות :חצי גמר וגמר  8-9 :במאי ,גמר על  15-16 :במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת  .2020מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2020
שלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים בני  18חלוקות ,חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים ,שיטת חישוב .IMP
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

 ,2020שעה  09:30עד  14:30לערך
שבת  16במאי ,2020
צפון

דרום

מרכז

ירושלים מרכז הברידג'
רח' בן צבי  ,35ירושלים
אביבה בן ארויה
052-3859335

מועדון ככר המדינה
ויצמן  ,53תל אביב
יעקב מינץ
052-2783263

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים  ,9חיפה
משה מנור
054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)
זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד ,ככלל לא מאושרים מחליפים
זוג סניורים = שני בני הזוג נולדו בשנת  1958או מוקדם יותר
לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות מעורבים :שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע  5-6ביוני
המשך התחרות במתכונת החדשה ,סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד
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תוצאות תחרויות

הכרזות

גמר משחקי המבחן לקבוצות מעורבות
תוצאות כלליות

דרוג

סה"כ

שמות

1

95.3

מרק מיכה-מרק סוניה-גרייצר נורית-הורוביץ שמשון-עזרא יצחק-אברמוב ורדה

2

82.0

ליבסטר בני-שזיפי חנה-ברוידא שרה-אורי עמי-ליבסטר נדיה-רוזנטל ניר

אליפות בתי ספר  - 2020מיני ברידג ללא שליט
תוצאות כלליות

מזרח  -מערב

צפון  -דרום
דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

65.44

אוריאל  -אור כהן

1

71.39

עדן מרקין  -עידו פרנקל

2

64.19

נעמן יובל  -אנה מורד

2

67.35

עלמה עמיעד  -ליזה ריכטרמן

3

62.80

כרמל צונטונוב  -עדו קרן

3

61.90

דן ברסנקי  -עידו בן נפתלי

4

60.20

אריאל גולדבליט  -איתן זלצר

4

61.83

מקסים צוזמר  -שליו צליק

5

58.92

תמר קלפון  -מורן נהרי

5

61.82

כרמל בן עמרם  -גאיה הופמן

אליפות בתי ספר  - 2020מיני ברידג עם שליט
תוצאות כלליות

מזרח  -מערב

צפון  -דרום
דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

79.86

לופינסקי אורי  -שיראזי עפרי

1

69.79

בכרך נדב  -בק ריף

2

74.49

יעל ירושלמי  -ברסטנו תומר

2

61.26

זהר שי  -אסף תמרי

3

69.79

אביב מונטבליסקי  -גאיה ליפשיץ

3

60.43

פיטרס רון  -ויימן ליאור

4

67.46

עמרמי נועם  -גבע וקסלר

4

60.2

יהל זילבר  -רגב יצחקי

5

59.95

בר גנדל ניב  -עידן קטן

5

56.94

דוידסון יונתן  -הלל אופק

אליפות בתי ספר  - 2020ברידג' מתחילים
תוצאות כלליות

מזרח  -מערב

צפון  -דרום
דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

73.86

גבריאל בר  -מיה זוהן

1

61.36

יהלי רן  -מעיין דרל

2

65.91

זיידנברג גת סופי  -זיידנברג גת אלה מארי

2

61.08

נדב דיאמנט  -אורי ברדוגו

3

62.50

רחל קוזלובסקי  -עמוס שולונקיה

3

60.23

אדם ורדי  -יובל הלפן

4

61.65

עילי קליין  -עידן ערד

4

59.66

ינאי לוי  -בראל ענת

5

61.36

נועה עטר  -יעל בן צבי

5

57.95

מעיין כפרי חן  -מעיין אסטרכר
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תוצאות תחרויות
אליפות בתי ספר  - 2020ברידג' מתקדמים
תוצאות כלליות

מזרח  -מערב

צפון  -דרום
דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

73.00

שור יואב  -דורון דור

1

80.33

דוידוביץ נטע  -אשכנזי איתי

2

64.17

חסון תדהר  -בוליס גל

2

70.33

ידגר נעמה  -פרידמן אביגיל

3

61.17

משיח אור  -ויינשטיין בן

3

63.00

בן שמואל איתמר  -רון גלי

4

60.50

שישון תמר  -שקד יפעתי

4

56.17

טבת רועי  -נודלר תומר

5

49.17

טופז דניאל  -לב-רם עידו

5

50.33

איתמר מטיוס  -ורדי אלון

ליגת העל לזוגות טופבוטום  28( 2020זוגות)
תוצאות כלליות מתאריך01/02/20 :

סימולטנית ארצית פברואר  2020משוקלל ( 977זוגות)
תוצאות כלליות מתאריך01/02/20 :

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

56.75

ידלין דורון  -גלברד מרדכי

1

73.65

קפיטנוב בוריס  -וורך יגאל

2

55.76

קמעו שי  -בר יוסף יותם

2

73.46

הורוביץ שמשון  -גרייצר נורית

3

55.54

חץ קלרה  -פכטמן רון

3

73.31

גלעדי יהודה  -וייס יוסי

4

54.36

פייקין יותם  -גולדפרב איליה

4

72.92

אליהו סיגל  -סדן נגה

5

53.28

אורנשטיין איתן  -שגיב יהודה

5

72.30

זק שחר  -ליבר מוניקה

6

53.25

זק יניב  -כהן אילן

6

71.64

טרגן אפרים  -זיכרמן דוד

7

52.24

ליבסטר נדיה  -שזיפי חנה

7

71.31

שחר עינן  -בר גילי

8

52.15

אנגל יוסי  -מולכו רז'אן

8

71.27

ממן אבי  -בן צבי אייל

9

51.96

אדטו אבי  -אלון אלכס

9

70.26

גרוסמן אורנית  -כספי ירון

10

51.55

רשתי שאול  -הרפז דורון

10

69.83

פורת רמי  -פינטל צילה

סימולטנית ארצית פברואר  977( Handicap 2020זוגות)
תוצאות כלליות מתאריך02/02/20 :

דרוג

סה"כ

שמות

1

72.73

קסבי ניסים  -קסבי אירית

2

72.19

גרוסמן אורנית  -כספי ירון

3

70.97

אליהו סיגל  -סדן נגה

4

69.64

אלון ליאורה  -גל מרדכי

5

68.94

גלעדי יהודה  -וייס יוסי

6

68.82

אלקבץ אהרן  -בן שמחון אבי

7

68.69

קפיטנוב בוריס  -וורך יגאל

8

68.09

הורוביץ שמשון  -גרייצר נורית

9

67.53

וייסבלום כלנית  -רייכמן יוסי

10

67.33

שחר עינן  -בר גילי
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ברכות למקבלי תארים חדשים

הכרזות

רב אמן ארד
וקס גל ,מועדון מודיעין
אמן בכיר כסף
בייצר מוטי ,חיפה/כרמל
אמן בכיר ארד
הילזנרד אנני ,חיפה/כרמל
הלל דן ,אביבים
טיקוצינסקי מלכה ,אביבים
רוזן מיכאל ,כיכר המדינה ת"א
אמן בכיר
וייסבלום כלנית ,כפר סבא
ירוס מיכאל ,חיפה/כרמל
ישכיל אודי ,עמק יזרעאל
לויט רפאל ,כיכר המדינה ת"א
מושקוביץ עידו ,נס ציונה
מרקוס שאול ,באר שבע
אמן זהב
הרוש רחל ,ספורט  +חולון
למפרט איטה ,רחובות
קופלביץ דולי ,מושבות-שמריהו
קפלן דביר ,קבוצי דרום
אמן כסף
גל מרדכי ,חיפה/כרמל
הרבסט אפרת ,ברידג' פוינט פולג
לבנה רחל ,רמת גן
לוי ביני ,כפר מרדכי
לוי מלכה ,כפר מרדכי
ציפין שמואל ,חיפה/כרמל
קדם משה ,כיכר המדינה ת"א
קריצמן רוני ,קבוצי דרום
שלום שלום ,ערד
אמן ארד
אברמסקי מוטי ,ירושלים
ברעם מוטי ,ירושלים
גולני נעמי ,רמת גן
גיגי שלמה ,באר שבע
וולינסקי הנריקה ,קבוצי דרום
חזיזה איליין ,חדרה
מור אריה ,מרכז הברידג' ים
מיכאילוביץ דניאלה ,קריות/חיפה
משאלה נורמה ,באר שבע
נחמיאס יוסף ,חיפה/כרמל
פביאן אבירם ,זכרון יעקב
פלדמן יהודה ,סביון-קרית אונו
קסבי אירית ,כפר סבא
קסבי ניסים ,כפר סבא
אמן
אדליץ מיכאל ,רחובות
גוברין אבי-ברטי ,אביבים
לאו קרול ,אביבים
סגן אמן זהב
אבס דן ,נס ציונה
אינשטיין אבי ,סביון-קרית אונו
אמבר אסתי ,בית הברידג' ב"ש
אנג'ל ליאור ,השרון
בלייך שאול ,ירושלים
בן ארצי עליזה ,נהריה
בסקין עמית ,ירושלים
בר חנן ,מרכז הברידג' ים
גרוסמן אורנית ,רחובות
דובין עמליה ,מושבות-שמריהו
זופניק שושי ,אביבים
זלצמן דליה ,קבוצי דרום
חבוט דליה ,נס ציונה
חייאר כוכי ,באר שבע
טורק דבורה ,ירושלים
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טנבוש יהודית ,נס ציונה
כהן מנחם ,ברידג' פוינט פולג
סיטי אלי ,להבים
קריינדלר מיכאל ד"ר ,כרמיאל
שטיין נורית ,מועדון מודיעין
שנבל יגאל ,ברידג' פוינט פולג
שפילמן מרים ,אשקלון
סגן אמן כסף
אביב נועה ,השרון
אלישיב רלי ,קיסריה
אפשטיין גיי ,מרכז הברידג' ים
ארקין ריטה ,חיפה/כרמל
ברקאי אליה ,רמת גן
גורביץ פנינה ,חיפה/כרמל
דורי ניסים ,מועדון מודיעין
המר מיקי ,אשקלון
זינגר אברהם ,לב הצפון
יעקבי שרה ,קיסריה
כרמלי מיכל ,מבואות חרמון
פז תמר ,טבעון
קליר איתן ד"ר ,אשקלון
רונן עמוס ,קריות/חיפה
שדל גרג ,חיפה/כרמל
שושני רזיאל ,רקפת קרית טבעון
סגן אמן ארד
אורן דב ,בית מכבי ראשל"צ
אילת יוסי ,רקפת קרית טבעון
בונה אתי ,מועדון מודיעין
בן אברהם זמירה ,מושבות-שמריהו
בן זקן ויויאן ,מרכז הברידג' ים
וינרבה יוחנן ,מושבות-שמריהו
סגל הילדה ,השרון
סרור שמעון ,מבואות חרמון
עופר מוטי ,מושבות-שמריהו
פאר צופיה ,לב הצפון
פרל סלביק ,רמת גן
קרפ חיים ,רחובות
שפיץ אד ,באר שבע
שפירא מירצ'ה ,אשדוד
סגן אמן
אבידן יצחק ,סביון-קרית אונו
אביחן נדיה ,מועדון מודיעין
אבן טוב תנחום ,אביבים
אופיר קלמן ,מבואות חרמון
אופנר רבקה ,בית מכבי ראשל"צ
אורון יוחנן ,חדרה
אלקיים דניאל ,ירושלים
אפלבאום יוסף ,מועדון הברידג' רחובות
אפלבאום ריאה ,מועדון הברידג' רחובות
בוכמן פנינה ,בית הברידג' ב"ש
גאות אדוה ,רמת אלון
גולדברג לאומית ,כפר סבא
גולדהמר יעקב ,ספורט  +חולון
גרנות דפנה ,ירושלים
דדיה יעקב ,מבואות חרמון
היימס מטי ,חדרה
ואן-קרימפן-לאוקס סיל ,נהריה
וכטנברג חנה ,ויצו פתח תקוה
זיידנברג גת סופי ,מרכז ספורט ראשל"צ
זליקוביץ יעקב ,אביבים
זלצמן אילן ,ירושלים
חממי דליה ,מרום נווה  -ר"ג
חסד אסתר ,מבואות חרמון
יעקובוביץ עדינה ,מועדון הברידג' רחובות
מאיר אלי ,אביבים
מאיר נעמי ,כפר סבא
סו כרמל ,קיסריה

סול אליעזר ,מועדון מודיעין
סחר יונה ,הלוחם אפקה
פדידיה מוניק ,מרכז הברידג' ים
פינקוביץ רלי ,מועדון הברידג' רחובות
פרידברג ג'ק ,קריות/חיפה
פרל איתן ,רקפת קרית טבעון
צ'רניצקי ולדימיר ,רקפת קרית טבעון
קלאוס יהודית ,רעננה ההגנה
רוטר מריו ,רחובות
שביט ויקטור ,אילת
שור דבורה ,רקפת קרית טבעון
שינדלר ליאורה ,מבואות חרמון
שמואלי רות ,אביבים
שניידר זיוה ,הדר כפר סבא
שפייר טובי ,אביבים
שחקן מתקדם
אבולוף תמרה ,מושבות-שמריהו
אברון חיותה ,הדר כפר סבא
אופנהיים נגה ,מועדון הברידג' הרצליה פיתוח
אלמרו ריבה ,כיכר המדינה ת"א
אסטרוטי אלגרה ,אביבים
אסף חווה ,מבואות חרמון
ארדיטי מוריס ,רמת גן
בוסנק איתן ,מועדון הברידג' רחובות
בטאט יוסף ,ירושלים
בלך מריו ,רעננה ההגנה
בר אור מרים ,בית בלגיה י"ם
גיורא גנוד ,רעננה ההגנה
דויטש דפנה ,רקפת קרית טבעון
דורון אלי ,סביון-קרית אונו
דורון אמיר ,סביון-קרית אונו
הרבסט איתמר ,הרצליה  -איילה
חדד עמית ,ברידג' פוינט פולג
חוזמן לאוניד ,בית הברידג' ב"ש
טל דינה ,לב הצפון
יוסיפון צביה ,הדר כפר סבא
ינקו תמר ,בית הברידג' ב"ש
כהן אורי ,סביון-קרית אונו
כהן יעקוב ,מרכז הברידג' ים
לופטיג גיורא ,מושבות-שמריהו
לורברט מרלן ,השרון
למפל ברטה ,רעננה ההגנה
למפל מיכאל ,רעננה ההגנה
לסקין ריטה ,בית מכבי ראשל"צ
מוסטובוי דמיטרי ,ירושלים
מזרחי שושנה ,מועדון מודיעין
מחנובצקי אלבינה ,מרכז הברידג' ים
מלקביץ אלה ,הרץ חיפה
מלקביץ פבל ,הרץ חיפה
מרקוס רינה ,אביבים
מרקל שאול ,באר שבע
סידס גיא ,הרצליה  -איילה
ענתבי פליס ,מרום נווה  -ר"ג
פוקס אורה ,לב הצפון
פמיני איבון ,רמת אלון
פרנקו ג'ני ,אביבים
פרץ בקי ,השרון
צנטנר בת-שבע ,ירושלים
קורן אלי ,חיפה/כרמל
קיגל בלה ,רחובות
קרפנקופ שולה ,חדרה
רבינוביץ ליאונרדו ,השרון
רוזנטל טטיאנה ,בית הברידג' ב"ש
רשף עמליה ,רמת אלון
שוורצברג בת שבע ,מועדון הברידג' רחובות
שורץ דליה ,מרום נווה  -ר"ג
שטיין דוד ,מועדון מודיעין

ENGLISH

A Killing Defense
// Joseph Engel
Roni Tor is a very talented player, who remains
unknown to the bridge playing public, as he
has never represented Israel in international
competition.

Here is the full deal:
QJ8
J7
K3
QT7542

In the following hand from a barometer
tournament, he found the killing defense.
Roni was sitting West, holding the following
cards:
Dealer South. Vul E/W

The auction:

North

East

South
1NT

Pass

3♣

Pass

Pass

3NT

All Pass

3♥

Three clubs was Puppet Stayman, and three
hearts showed five cards.
What would you lead from West's hand?
Roni concluded from the bidding that North
had no four-card majors. He should have been
holding three spades and two hearts.
West's diamond holding is not an attractive
one to lead from. Therefore, Roni picked the
spade six!
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AKT4
Q62
86542
3
952
AKT43
J9
AK8

763
985
AQT7
J96

West

763
985
AQT7
J96

Please note that declarer can make eleven
tricks in clubs and hearts when he gains the
lead. He tried the spade queen from dummy.
East won the trick with the king and correctly
returned a diamond. Roni took his diamond
ace and continued with the spade seven.
The defense took four spade tricks and one
diamond, setting the contract.
This was worth 125 IMPs across the field
(instead of losing 45 by allowing 3NT to make).
The spade lead would also have worked if
East had the spade ace plus Jxx in diamonds,
and South had Kxx in diamonds. In this case,
winning the spade ace and switching to the
diamond jack ensures five defensive tricks.
Why was it correct to switch to a diamond?
Because if West has the heart ace or the club
ace, it would be impossible for declarer to
cash nine immediate tricks, while without the
diamond ace he is still able to make a lot of
tricks with his five-card heart suit.
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