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דבר ועד העמותה

שלום חברים,
בחודש אפריל הסתיימה אליפות ישראל לנשים .ברכות לזוכות :במקום הראשון
– מתילדה פופלילוב ואילנה ברנר ,במקום השני – פז כץ וגיא ממן ובמקום
השלישי – רות לויט פורת ומריקה זינגר.
בזירה הבינלאומית ,שחקננו הצעירים :בר טרנובסקי ,אלירן ארגלזי ,עמיר עציון,
עמי זמיר ,אורן טולדנו וליאור אורמן יחד עם הקפטן מושיקו מיוחס השתתפו בתחרות הבית הלבן שהתקיימה
באמסטרדם ולמן ההתחלה התמקמו במקומות הראשונים את התחרות הם סיימו במקום השלישי המכובד.
בחודש מאי ,בנוסף לתחרויות ארציות בסניפים ,תתקיים אליפות ישראל הפתוחה ,התחרות הסימולטנית הרביעית
לשנה זו וכן אליפות ישראל לזוגות  .TBאנו מזמינים את השחקנים לקחת חלק באירועים אלו.
שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה

ĦĘēČĚ 'ĎďĕĤčĐ ěđČĔč ĦėĤĞĚ

!ēĚĥ ĦđČĚĢĞ Ďē
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שפר את הכרזתך
רם סופר
החודש נעסוק בתשובות להכרזת פתיחה של ♥ 1ללא
התאמה
בחודש שעבר הדגמנו מציאת התאמה בסדרת המייג'ור
– המשיב תומך בסדרתו של הפותח כאשר הוא מחזיק
בה  3קלפים או יותר.
כאשר אין למשיב התאמה בסדרת הפותח ,אבל יש לו 6
נקודות או יותר ,הוא יכריז את סדרתו הארוכה או יכריז
.NT
כל שנדרש כדי להכריז סדרה חדשה בגובה  1הוא 4
קלפים או יותר בסדרה וכמובן  6נקודות או יותר.
לעומת זאת ,הכרזת סדרה חדשה בגובה  2דורשת 11
נקודות או יותר .כמו-כן נדרשת )בדרך כלל( סדרה בת
 5קלפים או יותר.
ומה יעשה המשיב כאשר אין לו סדרה להכריז בגובה ,1
וקלפיו אינם עומדים בדרישות להכרזת סדרה בגובה ?2
הוא יכריז !NT
הכרזת  1NTמתארת  10-6נקודות; 12-11 = 2NT
נקודות;  15-13 = 3NTנקודות.
נסו להכריז בעצמכם עם שלוש הידיים הבאות:
South
?

East
Pass

North
♥1

West

אתם יושבים בדרום .לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל
יד ,השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)(1
South
Q43
62
K876
KQ92

♠
♥
♦
♣

)(2
South
♠ KQ53
♥ J6
♦ J42
♣ K874
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)(3
South
♠ K63
♥ 2
♦ AQ9762
♣ A52

תשובות
)(1
South
Q43
62
K876
KQ92

♠
♥
♦
♣

 .1NTיד זו מדגימה היטב מתי המשיב מכריז .NT
הסדרות הארוכות של דרום הן ♣ ו ,♦-שאינן ניתנות
להכרזה בגובה  .1מספר הנקודות הוא  10בלבד ,לכן אין
אפשרות להכריז סדרה בגובה  .2ההכרזה הנכונה היא
 .1NTכעת הפותח יודע שלמשיב  10-6נקודות בלבד
ושאין לו תמיכה של  3קלפים בהארט.
)(2
South
♠ KQ53
♥ J6
♦ J42
♣ K874
♠ .1מספר הנקודות זהה לדוגמה הקודמת ) (10וגם
חלוקת היד דומה ) ,(4432אלא שכאן אחת הרביעיות
היא במייג'ור .חשוב להראות רביעייה ב ♠-בשלב מוקדם
בהכרזה כדי למצוא התאמה אפשרית של  4-4עם
השותף .דרום מכריז ♠ – 1זוהי הכרזה מחייבת לסיבוב
אחד .צפון חייב כעת להמשיך את ההכרזה ,בעוד לאחר
תשובה של  1NTהיה מותר לו להכריז .Pass
)(3
♠ K63
♥ 2
♦ AQ9762
♣ A52
♦ .2לדרום אין תמיכה בהארט ,אבל יש לו סדרה מצוינת
משלו ו 13-נקודות גבוהות .דרום מכריז את סדרתו
בגובה  – 2הכרזה מחייבת .בהמשך ההכרזה דרום
ישאף למשחק מלא )פתיחה מול פתיחה( .הכרזתו
הבאה עשויה להיות .3NT
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Wexler - “ĤĘĝģđ

ĤĕĜĤđĔ”

In Memory of Ruth & Jack Wexler - ĤĘĝģđ ģ‘Ďđ ĦđĤ Ęĥ ęĤėĒĘ

!đĢĕĚēĦ ĘČ - ĦđĠĕĢĤč ĐĤĥĞ ĥĚē ĐĜĥ
10:00-14:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ,6.6.2014 ĕĥĕĥ ęđĕ
ęĕĕďĕ ĦđģđĘē 30 :ďēČ čĥđĚ
ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ
ďĤĠĜč ĦĚĝĤĠĦĚĐ ĐĚĕĥĤ ĕĠĘ

ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ

:ęēđĘĐ ĕĦč ĦĥđĘĥč ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ
03-6461646 :‘ĘĔ 49 ĕČģĤč ĘČđĚĥ ,ĐģĠČ - čĕčČ-ĘĦ
04-8590820 :‘ĘĔ 101 ĦĠĤĢ ĖĤď - ĐĠĕē
02-6750011 :‘ĘĔ (ĕė“ĜĦĐ ĦđĕēĐ ěĎ ďĕĘ) ĦēĜĚ - ęĕĘĥđĤĕ
18 ĘĕĎĘ ĦēĦĚ ęĕĠĦĦĥĚđ Ę“ĐĢ ĕĘĕĕē ,ęĎđĒ ĦđĜčđ Ę“ĐĢ ĕėĜ ěđĎĤČ ĕĤčēĘ ďēđĕĚ ĤĕēĚ

ĦđĤēĦĐ Ĥģđčč ęēđĘĐ ĕĦčč ęĕĝĕĔĤė ĦĤĕėĚ
ęĕĤčĝĐđ ēđĦĕĜ ,ęĕĕďĕĐ ĦđģđĘē+ĦĤďđĐĚ ĦĤčđē ěĦĜĕĦ
ĐďĥĐ Ęė ĘĞ čĥđēĚ ęđĔđč-ĠđĔ :čđĥĕē ĦĔĕĥ

ęĕčČėĘ ğđĝ
ďĜđČĝČĔĘđČ ęĞ
ĕĦĕč ĕĘđĠĕĔ

FDA ĤđĥĕČč
(Ĥ"ĚČ) ĕĘČĤĥĕĐ ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚđ
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ĕČđĠĤ ěđĥĘ
ě
čĢĕĕĚ
ĦđėĕĝĚ
ďčĚ BPAP-đ CPAP-Ę ĦđĤĕēĜĘ ğđĝ ĐĥđĞ
ęĘđĞč ĐēđĜ ĕėĐ
ĦĕĜđĜĕčđ ĐĘģ ĐĜĕĥč ĐĚĕĥĜ ęđďĘđ
FDA ĤđĥĕČč
(Ĥ"ĚČ) ĕĘČĤĥĕĐ ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚđ

FDA ĤđĥĕČč
(Ĥ"ĚČ) ĕĘČĤĥĕĐ ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚđ

ĕĦĕč ďĜđČĝČĤĔĘđČ ęĞ ęĕčČėĘ ğđĝ
ďĘĕĥĜĕĕĠ ĤĕĥėĚ ĦđĞĢĚČč
,ĦđĠđĤĦ ČĘĘ ĖĤď ġĤđĠ ĕČđĠĤ ĤĕĥėĚ
.ĕČđđĘ ĦđĞĠđĦ ČĘĘđ ęĕēđĦĕĜ ČĘĘ

ĐėĤĐ ďčĐ ĦėĝĚ
ĐČĢĚĐđ ĦĕĤđģĚ ĖĤď ĦĢĕĤĠ ČĕĐ
.CPAP ĕĥĚĦĥĚĘ ĦĕĜėĠĐĚ
ďđČĚ ĦđēđĜđ ĘģĥĚč ĦđĘģ ĦđėĕĝĚĐ
ĘĞ ĐĜĕĥ ĦđĤĥĠČĚđ ĦđĠĕĘď ĦđĞĜđĚ
.čĎĐ ĘĞ ęĎđ ďĢĐ

ĦĞĕĜĚĘ ĕČđĠĤ ěđģĕĘĕĝĚ ěđĥĘ čĢĕĕĚ
ČĘ ĤĢđĚ ,ĐĜĕĥč ĐĚĕĥĜ ęđďđ ĦđĤĕēĜ
Ĥģĕ ČĘ ,ĥĚĦĥĚĘ ĕĦđďĕďĕ ,ĕĜĥĘđĠ
ĐĚĕĥĜ ęđďĘđ ĦđĤĕēĜ ĦĞĕĜĚĘ ĘĕĞĕđ
ĕČđĠĤ ěđģĕĘĕĝĚ ěđĥĘĐ čĢĕĕĚ ,ĐĜĕĥč

ĦđĜĚĒĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
Ě"Ğč ĐĕďĠĕďĚ ĦĤčē
03-9794711 :'ĘĔ
www.PAINSHIELD.co.il :ĤĦČčđ

ĦđĜĚĒĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
Ě"Ğč ĐĕďĠĕďĚ ĦĤčē
03-9794711 :'ĘĔ
www.CPAPAONLINE.info :ĤĦČčđ

ĦđĜĚĒĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
Ě"Ğč ĐĕďĠĕďĚ ĦĤčē
03-9794711 :'ĘĔ
www.aveotsd.co.il :ĤĦČčđ
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הכרזות תשובה לTakeout Double-
)חלק שלישי(
רם סופר
מאמר זה מסיים את סקירת התשובות הבסיסיות
להכרזת  Takeout Doubleשל השותף.
החודש נדון בתשובות חזקות ל,Takeout Double-
כאשר המשיב ל Dbl-מחזיק כוח של פתיחה )או שווה
ערך( ושואף להגיע למשחק מלא.
כאשר אנו מחזיקים  +5קלפים בסדרת מייג'ור שלא
הוכרזה ושותפנו הכריז  ,Takeout Doubleאנו יודעים
בוודאות על התאמה של  +8קלפים בסדרה .במצב זה יש
לספור נקודות חלוקה עבור סדרות קצרות וגם עבור אורך
בסדרת השליט )החל מ 6-קלפים( ואין לחשוש מהכרזת
משחק מלא עם  12נקודות לפחות )כולל חלוקה(.
אפשרות אחרת להגיע למשחק מלא היא להכריז .3NT
לשם כך נדרשות  +13נקודות וכן עוצר אחד לפחות
בסדרת הפותח .הכרזה כזו עשויה להתבצע גם עם
סדרת מינור ארוכה.
כאשר המשיב ל Takeout Double-מחזיק פתיחה ויש
לו רביעייה במייג'ור ,מן הראוי לחקור אם גם לשותף יש
רביעייה באותה סדרה .זה מתבצע באמצעות הכרזת
סדרת המתנגד )קיוביד( .הכרזה זו מתארת יד חזקה
ומשמשת מעין סטיימן .מכריז ה Dbl-מתבקש להראות
רביעיות במייג'ור.
South
?

East
Pass

North
Dbl

West
♣1

אתם יושבים בדרום .מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד ,השוו את
תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)(1
South
♠ K3
♥ Q6
♦ AJ9843
♣ KJ4
)(2
South
♠ AJ63
♥ AQ85
♦ K72
♣ 74
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)(3
South
♠ AQT7642
♥ K5
♦ 3
♣ 853
תשובות
)(1
South
♠ K3
♥ Q6
♦ AJ9843
♣ KJ4
 .3NTשימו לב :אנו "מתעלמים" מהשישייה ב ,♦-משום
שהחוזה הסופי המועדף הוא  3NTולא ♦ .5אין ספק כי
סדרת הדיאמונד תסייע לנו להשיג  9לקיחות בחוזה ללא
שליט.
האם יש סיבה לחשוש מהיעדר עוצר בהארט? כנראה
שלא .השותף הבטיח  4-3קלפים בסדרה זו כולל
מכובדים.
)(2
South
♠ AJ63
♥ AQ85
♦ K72
♣ 74
♣ .2זכרו :השותף שהכריז  Dblהבטיח פתיחה .גם לנו
יש פתיחה ,לכן חובה להגיע למשחק מלא .כיצד נדע אם
להכריז ♥ 4או ♠ ?4נברר מה יש לשותף! סביר מאוד
להניח שתהיה לו לפחות רביעייה אחת במייג'ור .הכרזת
סדרת המתנגד ♣ 2ממלאת אותו תפקיד כמו סטיימן
ומבקשת מהשותף להראות רביעייה במייג'ור.
)(3
South
♠ AQT7642
♥ K5
♦ 3
♣ 853
♠ .4זה המינימום שצריך להכריז כאן! לדרום  9נקודות
בלבד ,אבל שותפו הבטיח פתיחה עם  3קלפים לפחות
בכל אחת מהסדרות שלא הוכרזו .בפרט יש לו התאמה
בספייד .יד זו מלאה בנקודות חלוקה – הכרזה של ♠1
או אפילו ♠ 2עלולה לגרום להחמצת משחק מלא .האם
שמתם לב כי אם לשותף  ♦A ,♥A ,♠Kוסינגלטון בקלאב
– ניתן אפילו לבצע סלם?
במאמר הבא נלמד כיצד להשיב לTakeout Double-
לאחר שגם שותפו של הפותח מתערב בהכרזה.
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תכנון המשחק
בהגנה
)חלק א'(
קובי שחר
סדרת המאמרים על משחק ההגנה מתקרבת לסיומה.
במשך למעלה משנה הצגתי את הכלים השונים העומדים
לרשותם של המגנים ,כגון :יד שלישית גבוה ,יד שנייה
נמוך ,כיסוי תמונה בתמונה ,איתותים לסוגיהם השונים
וספירת לקיחות.
כל אלה הינם ארגז הכלים העומד לרשותו של המגן.
במהלך המשחק עצמו המטרה היא לבחור בכל יד את
קו ההגנה המתאים ולזהות את הדרך הנכונה שעשויה
להוביל אותנו להכשלת החוזה.
לא תמיד תהיה להגנה תכנית ברורה ומוגדרת .תכנון
המשחק בהגנה כולל גם את האפשרות של הגנה פסיבית.
במקרה זה המגנים אינם נוקטים שום יוזמה ,אלא מחפשים
מהלכים זהירים שלא יגרמו נזק ונותנים לכרוז לנהל את
המשחק .הם מקווים שהאמצעים העומדים לרשות הכרוז
אינם מספיקים לבצע את החוזה ,והלקיחות המכשילות
יפלו בסופו של דבר בחיקה של ההגנה.
מתי לנקוט הגנה פסיבית? שאלה זו היא מעבר לרמתו של
מאמר זה .שחקנים מנוסים יודעים לזהות סימנים ממהלך
ההכרזה ,מהרכב הקלפים בדומם וממהלך המשחק
ולהחליט לפיהם אם ההגנה צריכה להיות אקטיבית או
פסיבית.
כעת נציג מספר דוגמאות שבהן נדרשת הגנה אקטיבית
כדי לסכל את תכניתו של הכרוז לבצע את החוזה.
המגנים יזהו את תכנית הכרוז ,בעיקר מתוך התבוננות
בדומם ויכינו תכנית נגדית שביצועה המוצלח יביא
להכשלת החוזה.
T652
8
AJ96
KQJT

♠
♥
♦
♣
843
AK76
Q87
874

7.5.2014 г. 13:09:12 ч.

♠
♥
♦
♣

South
♠1
♠4

East

North

West

Pass
Pass

*♥4
Pass

Pass
Pass

*  -ספלינטר :התאמה של  +4קלפים ב ♠-עם קלף בודד
ב♥-
מערב הוביל ב .♥A-מההכרזה היה ידוע שלא יהיו לקיחות
נוספות ב ,♥-אבל עדיין זו הובלה נכונה שאפשרה למערב
להתבונן בדומם בטרם יחליט כיצד לשחק בלקיחה השנייה.
התבוננות זו שכנעה את מערב כי אם ימשיך בצורה
פסיבית יהיו לכרוז  10לקיחות :חמש )כנראה( בשליט,
 3 ,♦Aלקיחות ב ♣-ועוד חיתוך ♥ אחד )לפחות(.
למעשה ,תכניתו של הכרוז היא השלכת מפסידים ב ♦-על
סדרת ה ♣-בדומם .התכנית הנגדית היחידה היא לתקוף
את סדרת ה ♦-בטרם יספיק הכרוז לבצע את זממו.
מערב קיווה ששותפו מחזיק את "הקלפים הנכונים"
בדיאמונד ושיחק בלקיחה השנייה את ה .♦7-זו הייתה
חלוקת הקלפים המלאה:
T652
8
AJ96
KQJT
9
95432
KT2
A653

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

843
AK76
Q87
874
AKQJ7
QJT
543
92

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

הכרוז שיחק לאחר מחשבה את ה ,♦9-אבל מזרח היטיב
לשחק את ה") ♦T-עקיפה נגד הדומם"( וזכה בלקיחה.
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הוא המשיך ב ♦-נוסף ,וגורלו של החוזה נחרץ .לכרוז לא המלאה:
הייתה אפשרות למנוע הפסד של שתי לקיחות ב♥A ,♦-
ו.♣A-
אז מתי כדאי לנקוט הגנה אקטיבית? כאשר בדומם סדרה
צדדית טובה שניתן לפתח בה לקיחות ולהשליך עליה
מפסידים מסדרה אחרת .במקרה זה הגנה פסיבית תגרום
לכך שלקיחות פוטנציאליות של ההגנה )במקרה שלנו
ב (♦-ייעלמו .המגנים צריכים לאמץ קו התקפי ולא לחשוש
להוביל מתחת לקלפים בכירים.
שיטה נוספת של הכרוז להיפטר ממפסידים ,פרט
להשלכתם ,היא חיתוך בדומם .על כן עליכם להיות ערניים
ביותר כאשר אתם מזהים פוטנציאל לחיתוך ביד הקצרה.
A854
J73
A987
QJ
73
A65
QJT3
9732

♠
♥
♦
♣

JT92
42
642
AKT6
KQ6
KQT98
K5
854

South
♥1
* ♣2
♥4

♠
♥
♦
♣

East
Pass
Pass
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
♦1
♠1
♥2
Pass

West
Pass
Pass
Pass

*  – 4th Suit Forcingמחייב למשחק מלא ומבקש תיאור
נוסף

A854
J73
A987
QJ
73
A65
QJT3
9732

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

JT92
42
642
AKT6
KQ6
KQT98
K5
854

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לאחר שמערב הוביל ב ♣A-והמשיך בשליט ,גורל החוזה
היה תלוי במשחקו של מזרח.
משחק אוטומטי של ה ♥A-היה מאפשר לבצע את החוזה,
אבל מזרח שאל את עצמו :מהי תכניתו של שותפי?
זכרו כי המגנים אינם רשאים לשוחח ביניהם כדי לתאם את
תכניתם .הדרך היחידה להשיג הגנה מתוכננת ומתואמת
היטב היא להפעיל מחשבה כדי לנתח את המצב ולהבין
את משמעות המהלכים של השותף.
במקרה שלנו מזרח הבין שמטרת שותפו היא למנוע
חיתוך קלאב בדומם .לשם כך חובה להוציא לדומם את
כל השליטים .מזרח ראה את הנולד ועיכב את ה♥A-
בלקיחה השנייה.
דרום המשיך בקלאב ,שנלקח על-ידי ה ♣K-במערב .זה
המשיך בשליט נוסף .כעת הגיע הזמן לזכות ב .♥A-מזרח
המשיך בשליט שלישי – והמטרה הושגה.
לכרוז נותר מפסיד שלישי בקלאב ולא הייתה שום דרך
להיפטר ממנו .התקווה האחרונה הייתה להשליכו על
הספיידים בדומם ,אולם מערב שמר כמובן על ההגנה
בסדרה זו ולא השליך ספייד בעת הוצאת השליטים.

מערב הוביל ב) ♣A-ראש רצף( ולא המשיך אוטומטית דרום נאלץ להיכשל בחוזה שבוצע ברוב השולחנות,
ב ,♣K-כי אם עצר כדי להתבונן בדומם .הוא לא זיהה ובסיום המשחק לא נותר לו אלא לברך את יריביו על
סכנה מיוחדת מסדרות ה ♦-וה ,♠-אבל דווקא המצב הגנתם המעולה.
בסדרה שהוביל בה הדאיג אותו ,בייחוד לאחר ששותפו
אותת על מספר זוגי של קלפים.
מערב יצא מהנחה סבירה שלדרום  3קלפי קלאב .כל
המשך בחודש הבא
הקלפים הללו הם מפסידים ,שהרי ה ♣T-של מערב יהיה
הקלף הבכיר בסדרה לאחר שה AK-יפילו את ה .QJ-עם
זאת ,הגנה פסיבית תאפשר לכרוז לחתוך את הקלאב
השלישי שלו בדומם.
נדרשו צעדי מנע נמרצים .מערב לא השתהה והוביל
שליט בלקיחה השנייה .להמשך המשחק נתבונן בחלוקה

7.5.2014 г. 13:09:15 ч.
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כיצד לבצע את
העקיפה?
רם סופר
הגעתם לחוזה ♠ 4במהירות למרות הכרזת הפתיחה של
מזרח.
Dealer East, Vul None
AQJ75
J42
K3
T96

♠
♥
♦
♣

KT984
AQ3
AQ
J52

♠
♥
♦
♣

הפתיחה של מזרח הבטיחה  12נקודות לפחות .הסכום
הוא  .39בידו של מערב נקודה אחת לכל היותר .מכאן
אנו מסיקים שה ♥K-נמצא קרוב לוודאי אצל מזרח.
ספירת המפסידים פשוטה .ב ♣-כבר הפסדנו  3לקיחות.
אין ספק שב ♠-וב ♦-לא יהיו לנו מפסידים .הבעיה היא ,
אם כן ,להימנע ממפסידים בסדרת ה.♥-
מיקומו של ה ♥K-ידוע ,ולמזלנו הוא נמצא מימין ל.♥AQ-
ברור כי לאחר משיכת השליטים נבצע עקיפה ,אך כיצד?
את העקיפה יש לבצע לכוון הקלפים הבכירים ,כלומר
להוביל מידו של צפון )הדומם( לעבר ידו של דרום .עם
זאת ,ישנן שתי אפשרויות:
 להוביל ב J-ולהריץ אותו אם מזרח משרת בקלף
נמוך.
 להוביל בקלף נמוך לעבר ה.Q-
מהי הדרך הנכונה? התבוננות בחלוקה המלאה תספק
לנו את התשובה:
AQJ75
J42
K3
T96
63
K9
JT98
AKQ83

South
♠1

East
♣1
All Pass

North

West

♠4

Pass

אתם יושבים בדרום .התערבתם באוברקול ♠ 1עם 16
נקודות וחמישייה במייג'ור .שותפכם החזיק  11נקודות
עם תמיכה נפלאה בספייד ,והחליט להכריז מיד משחק
מלא ♠.4
כאשר נפרש הדומם הבחנתם בחלוקת ראי – מספר
הקלפים של דרום וצפון בכל אחת מהסדרות זהה.
חלוקת ראי אינה סימן טוב לכרוז ,משום שהיא מונעת
אפשרויות חיתוך.
מערב הוביל בסדרת שותפו ב) ♣7-גבוה מדאבלטון(.
מזרח זכה בשלוש הלקיחות הראשונות עם ה.♣AKQ-
בלקיחה הרביעית מזרח הוביל ב .♦J-כיצד תמשיכו?
ראשית כל ,אף פעם לא מזיק לספור נקודות מסביב
לשולחן .לכרוז  16נקודות ,לדומם  11נקודות ,והכרזת
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♠
♥
♦
♣

2
T8765
76542
74
KT984
AQ3
AQ
J52

חוזה .4♠ :הובלה♣7 :





♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

אם צפון מוביל ב ,♥J-שחקן טוב במזרח יכסה
תמונה בתמונה וישרת עם ה .♥K-ה♥AQ-
של דרום יזכו בשתי לקיחות ,אולם הלקיחה
השלישית בהארט תיפול בחלקו של ה♥T-
במערב ,והחוזה ייכשל!
אם צפון מוביל בהארט נמוך  -המשחק הנכון –
אין זה משנה אם מזרח משרת ב ♥9-או ב.♥K-
ה ♥AQ-של דרום יפילו לו את ה ,K-וה ♥J-של
צפון יזכה בלקיחה השלישית בסדרה .החוזה
יבוצע!

ומה היה קורה אילו ה ♥K-של מזרח היה מוגן על-ידי שני
קלפים זוטרים או יותר? התשובה היא שלא הייתה אז
שום אפשרות לבצע את החוזה .הסיכוי היחיד של הכרוז
להצליח הוא כאשר למזרח  Kבודד או דאבלטון ,ועליו
לשחק בהתאם.
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התקפה
או
הגנה?
אלדד גינוסר

שאלת השאלות במכרז התחרותי היא אם "להתקיף"
)כלומר להמשיך להכריז במטרה לזכות בחוזה( או
"להגן" )לוותר למתנגדים על החוזה( .אחת המעלות
של שחקן ברידג' מומחה היא היכולת להעריך את ידו
לאור מהלך המכרז ולהבין בשלב מוקדם ככל האפשר
האם עליו לשחק בהגנה או בהתקפה.
כאן חשוב להדגיש את הנקודה הבאה" :הגנה" אינה
בהכרח ויתור על נקודות מכיוון שניתן להכפיל את
היריבים עם זכייה אפשרית בנקודות רבות ,ו"התקפה"
אינה בהכרח ניסיון להגיע לתוצאה חיובית ,למשל במצב
של הכרזת הקרבה ).(Sacrifice Bid
שיטת הערכת היד המבוססת על ספירת הנקודות בלבד
אינה מספקת כשמדובר בהחלטה אם להתקיף או להגן.
יתרה מזאת ,מספר הנקודות לרוב אינו מהווה גורם
משמעותי במערך השיקולים.
כמובן שמצב הפגיעות משחק תפקיד בהחלטות מעין
אלה ,אך בטרם נתייחס לפגיעות עלינו קודם כל לשקול
ולהעריך היטב את הרכב הקלפים שבידנו.
במאמר זה נציג את השיקולים העיקריים המנחים את
שחקני הברידג' הבכירים בהחלטות אם להתקיף או להגן.
שיקול  :1התאמה
בלי התאמה עדיף להיות בהגנה! במצבים שבהם
ידוע שאין התאמה כלל ,נעדיף לרוב לוותר על החוזה
למתנגדים כבר בגובה .2
עם התאמה מינימלית של  8קלפים נתחרה בגובה ,2
אולם מעבר לכך הנטייה תהיה להתמקד בהגנה ולא
לשאוף לשחק בכל מחיר .לדוגמה ,נניח שהכרזנו ♠1♠-2
והיריב התערב ב .3♦-כל עוד ההתאמה שלנו היא 5-3
בלבד ,הסיכוי הטוב ביותר להשגת תוצאה חיובית יהיה
לרוב הכשלת היריבים בחוזה ♦.3
לעומת זאת התאמה של  10-9קלפים מצביעה על
צורך להתקיף .ככל שההתאמה "גדולה" יותר ,כך היד
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"התקפית" יותר .זאת משום שהכוח ההתקפי נובע בעיקר
מאפשרויות חיתוך .אם נלך להגנה ,נגלה כי ליריבים קוצר
בסדרה המרכזית שלנו ומספר הלקיחות שנוכל לזכות
בהן יהיה מועט.
התאמה כפולה )כלומר התאמה בשתי סדרות( מהווה
סימן מובהק להתקפה! עם זאת ,התאמה בשלוש סדרות
)מקרה נדיר( מראה דווקא על נטייה להגנה – זאת משום
שכאשר לשני השותפים קלף בודד באותה סדרה אין
אפשרויות חיתוך.
שיקול  :2חלוקת היד – מאוזן/לא מאוזן
ככל שחלוקת היד לא מאוזנת ,כך הנטייה ההתקפית
גוברת .ידיים מאוזנות נועדו להגנה.
שיקול  :3איכות סדרת השליט
סדרת שליט איכותית מראה על נטייה טובה יותר
להתקפה ,בעוד סדרת שליט רעועה מהווה סימן ליד
הגנתית .אם יש לנו מפסידים בסדרה המרכזית שלנו ,אין
להתלהב יתר על המידה מהאפשרות שנשחק את היד
בחוזה גבוה .מצד שני ,כאשר סדרת השליט שלנו חזקה
ביותר והיריבים קצרים בה ,הכוח שלנו ירד לטמיון אם
נשחק בהגנה.
שיקול  :4כוח בסדרת היריב מול כוח בסדרת השותף
כוח בסדרת היריב מהווה סימן מובהק להגנה ,וכוח
בסדרת השותף הינו סימן מובהק להתקפה.
איננו מדברים כאן רק על האסים ,אשר בדרך כלל זוכים
בלקיחות הן בהתקפה והן בהגנה .הכוונה היא לכוח "לא
ברור" כמו  Qאו  .Jמדוע?
קלף בכיר כמו  Qאו  Jבסדרת השותף עלול להיחתך
כשאנחנו בהגנה ,אולם בהתקפה הוא צפוי לייצר לקיחה.
כוח דומה בסדרת היריב עשוי להוות לקיחה בהגנה ,אך
לרוב לא יתרום למאמץ ההתקפי -הן בייצור לקיחות והן
בסיוע לפתח סדרות.
במקרים רבים השיקול המכריע "לרדת להגנה" הוא
לקיחה בטוחה )או לקיחות בטוחות( בסדרת השליט
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שלהם )ושוב – מדובר כאן לא על  Aכי אם על צירוף כמו
.(QJx
שיקול  :5קוצר בסדרת היריב מול קוצר בסדרת השותף
קוצר בסדרת היריב הוא התקפי באופיו ,בעוד קוצר
בסדרת השותף הוא דווקא הגנתי.
קל להסביר מדוע קוצר בסדרת היריב הוא יתרון בהתקפה
– נוכל לחתוך במהירות את הקלפים הבכירים של
המתנגדים .אך מדוע קוצר בסדרת השותף הוא הגנתי?
ראשית כל ,בהנחה שלשותף יש כוח בסדרתו ,הקוצר
מקשה עלינו לפתח סדרה זו כשאנחנו בהתקפה .שנית,
בהגנה מצבנו טוב יותר  -ניתן להוביל בסדרה הקצרה
שלנו ולקבל חיתוך.
שיקול  :6כוח מרוכז או כוח מפוזר
"כוח מרוכז" פירושו שרוב הנקודות שלנו הן בסדרה אחת
או שתיים" .כוח מפוזר" משמעותו שהנקודות מחולקות
פחות או יותר שווה בשווה בין הסדרות.
הכלל פשוט :כוח מרוכז הוא התקפי וכוח מפוזר הוא
הגנתי!
הגיע הזמן לסכם את מערכת השיקולים בטבלה הבאה:

האם זו יד התקפית או הגנתית? השותף הכריז ♥ .4לרוב
יהיו לו לפחות  6קלפים איכותיים בהארט עם יד טובה.
הסממנים ההתקפיים של היד הם :חולשה בסדרת היריב
)מול קוצר אפשרי אצל השותף( – ♥Q ,קלף ששווה לקיחה
בהתקפה אך לא בהגנה.
האם אלה סיבות טובות להתחרות בגובה  ?5עדיין לא,
משום ששאר הסממנים הם הגנתיים :התאמה מינימלית,
כוח מפוזר ,היעדר סינגלטון .נראה כי אם נלך להגנה,
היריבים יתקשו לזכות בלקיחות מעבר לסדרת הספייד.
מצד שני ,אם נלך להתקפה יהיה כנראה מפסיד אחד
בספייד ,וגם סדרות המינור אינן "סגורות" .תיתכן גם
חלוקה גרועה בשליט שתכשיל אותנו.
בקיצור ,יד זו עושה רושם הגנתי יותר מהתקפי .מומלץ
להכריז  Dblאו  ,Passאך לא ♥ .5זכרו כי אם השותף
מחזיק יד התקפית קיצונית )כגון שמינייה בהארט וחוסר
בספייד( ,הוא עדיין יכול להכריז ♥ 5בעצמו.

סוג השיקול

התקפה

הגנה

חלוקת היד
אופי ההתאמה
כוח צדדי
קוצר
איכות סדרת שליט
פיזור הכוח

לא מאוזנת
התאמה של  10-9קלפים ,התאמה כפולה
בסדרת השותף
בסדרת היריב
איכותית
מרוכז

מאוזנת
אין התאמה ,התאמה של  8קלפים בלבד.
בסדרת היריב
בסדרת השותף
לא איכותית
מפוזר

שימו לב שחלק מהשיקולים )כמו חלוקה ,פיזור כוח
ואיכות סדרה( קשורים להרכב הקלפים שבידנו ללא
תלות בהכרזות ,בעוד שיקולים כמו כוח בסדרה צדדית או
קוצר בסדרה צדדית מושפעים מאוד מזהותו של השחקן
שהכריז את הסדרה – שותף או מתנגד.
לסיום ,בואו נבחן מספר דוגמאות ליישום מערכת
השיקולים שלנו:
)(1
South
32
Q8
KJ876
KT53
South
?
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East
♠4

)(2
South
T865
2
963
KT854
South
?

♠
♥
♦
♣

North
♥4

West
♠3

East
♣3

♠
♥
♦
♣

North
♣2

West
♥1

הכרזת ♣ 3של מזרח מראה כוח ) +10נקודות( עם
התאמה בהארט .ידכם התקפית לגמרי :חלוקה לא
מאוזנת ,התאמה גדולה ,קוצר בסדרת היריבים וריכוז
הכוח בסדרה אחת בלבד ,שהיא גם סדרת השותף.
במלים אחרות ,זוהי יד שצפויה לזכות ב 0-לקיחות בהגנה
)ואף גרוע מזה ,כי ה ♣A-שהשותף סופר אותו כלקיחה
בהגנה עלול להיחתך( וב 3-או  4לקיחות בהתקפה.
ההכרזה הראויה עם יד כזו היא ♣ .5גם אם היריבים
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יכפילו ושותפנו ייכשל ,זו תהיה לרוב הקרבה משתלמת.
עדיף להכריז ♣ 5מיד ולהפעיל על מזרח-מערב לחץ כבד
שעלול לגרום להם לשגות .פחות טוב להמתין שהיריבים
יכריזו ♥ 4ורק אז להכריז ♣.5

South
♦3

)(3
North1
3
T8
KQJ876
AQ43

♠
♥
♦
♣

North2
Q2
AK4
AQ874
JT8

♠
♥
♦
♣

East
♠2

השאלה היא אם לעלות ל 4♦-או להכריז  Passולתת להם
לשחק ♠.3
יד  12) North1נקודות גבוהות( היא התקפית באופיה:
לא מאוזנת ,התאמה של  9קלפים לפחות ,סדרת שליט
איכותית ,קוצר בסדרת היריבים ,כוח מרוכז בשתי סדרות.
ההכרזה הנכונה היא ♦.4
יד  16) North2נקודות גבוהות( היא הגנתית באופיה:
מאוזנת ,התאמה מינימלית ,סדרת שליט גרועהQ ,
בסדרת היריבים וכוח מפוזר.
ההכרזה הנכונה היא  .Passאם נצליח להכשיל ♠ ,3זו
תהיה כנראה תוצאה טובה.

North
♦2
?

West
♠1
♠3

על אף ריבוי הנקודות ,כל פעולה מלבד  Passצפויה
לגרום נזק .סביר להניח כי שותפנו תמך בנו ל 3♦-עם
נקודות מעטות משיקולים תחרותיים .אנו מדגישים שוב
כי מערך השיקולים אם להתקיף או להגן אינו מייחס
משמעות למספר הנקודות הגבוהות.

ęĕĘĥđĤĕ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
¼º¿¸½µ³» ¶½È
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משחק בטוח
)(Safety Play
אפרים בריפמן
משחק בטוח ) (Safety Playהוא שם כללי לטיפול לא
שגרתי בסדרות.
המבצע נעזר בטכניקה שונה על מנת להתמודד עם
חלוקות קיצוניות שעלולות להימצא בידי המתנגדים.
לעתים המבצע בוחר בדרך זו על מנת להבטיח את
החוזה ,תוך ויתור על תוצאה גבוהה יותר )(Overtricks
שניתן אולי להשיג במחיר סיכון החוזה.
מספר דוגמאות )מצומצם( למשחק זה:
)א(
KT42

AQ985

)ב(
JT63
K742

AQ985

שחקו את ה K-ובלקיחה השניה המשיכו ב .2-צפון נאלץ
לפצל את הרצף שלו ולשחק  Tאו .J
זכו ועברו לצד מערב בסדרה חדשה .המשיכו ב 7-וצפון
במלכוד :אם ישחק קלף זוטר או ישחק את הקלף הבכיר
שנותר – כל הלקיחות שלכם.
)ג(

בסדרה זו נמצאים כל הקלפים הבכירים ,למעט ה .J-אם
החלוקה אצל היריבים היא  2-2או אפילו  ,3-1אין קושי
לזכות בכל הלקיחות .החלוקה היחידה שיכולה לעורר
בעיה היא  4-0אצל צפון או אצל דרום .כאן יש לשחק
קלף בכיר מהצד שבו נמצאים שני קלפים בכירים –
כלומר את ה Q-או את ה .A-אם אחד המגנים לא ישרת
בסדרה ,יש אפשרות לעקוף אל ה 9-או ה T-ובדרך זו
ללכוד  Jxxxאצל צפון או דרום.
)ב(
AQ985
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AT632

חלוקה זו מייצגת את עיקרון ה ,Safety Play-למרות זאת
היא אינה מיושמת דיה במשחק .חסרים חמישה קלפים.
בגלל היעדר ה – QJ-לקיחה אחת חייבת להימסר .אם
הקלפים מחולקים  ,3-2אין זה חשוב איך תטפלו בסדרה
זו .אך קיימת אפשרות שהחלוקה  .4-1אם ה QJxx-בידי
דרום – אין מה לעשות ,תמיד תמסרו שתי לקיחות .אך
אם ארבעתם בידי צפון...

K742

בדוגמה זו חסרים גם ה J-וגם ה .T-משחק של קלף
בכיר ממזרח )הצד עם שני הקלפים הבכירים( כבר איננו
מתאים .אם החלוקה בידי צפון-דרום היא  3-1או ,2-2
תמיד תזכו בכל הלקיחות .החלוקה היחידה שעלולה
לגרום להפסד לקיחה היא  .4-0חשוב להבין שאם בידי
דרום ארבעה קלפים מסדרה זו ,תמיד תפסידו לקיחה .אך
אם ה JTxx-בידי צפון ,ניתן לזכות בכל הלקיחות בתנאי
שתשחקו קודם את ה .K-משחק זה מאפשר ללכוד את ה
 JT-באמצעות עקיפה כפולה.

K74

)ג(
QJ95
K74

AT632
8

יש לשחק את ה K-ולהמשיך ב .7-אם צפון ישרת בקלף
זוטר ,שחקו את ה) T-זכרו ,לקיחה אחת חייבת להימסר
בכל מקרה( .באופן זה תתגוננו מפני החלוקה  4-1ותזכו
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בארבע לקיחות במקום שלוש בלבד )אילו שיחקתם את
ה ,A-במקום את ה .(T-אם סדרה זו היא סדרה צדדית
והחוזה עם שליט ,יש לקחת בחשבון שיקולים טקטיים
נוספים )למשוך או לא למשוך שליטים( ,אך זה אינו גורע
מהמשחק עצמו.
)ד(
A942

KJ53

חלוקה זו עלולה להטעות .אם תהיו זקוקים לכל הלקיחות,
עליכם לשחק בלקיחה הראשונה את ה A-ולהמשיך ב2-
אל ה J-בתקווה כי ה Q-בידי צפון והחלוקה  .3-2אך נניח
כי אתם בסלם קטן וזו סדרת השליט .בשאר הסדרות אין
מפסידים ,כל הלקיחות שלכם.
אם החלוקה  ,3-2אין זה משנה איך תשחקו ,ולכן חשוב
להתגונן מפני חלוקה של .4-1
זו החלוקה שמפניה יש להתגונן:
)ד(
8
A942

KJ53
QT76

שחקו  2אל ה K-והמשיכו ב – 3-אם דרום ישרת בקלף
זוטר שימו את ה !9-אם בידי דרום ארבעה קלפים ,ה9-
יזכה בלקיחה.
אך מה אם צפון מחזיק  – ?QT76שיחקתם  2אל הK-
והמשכתם ב...3-
)ד(

QT7
J53

A94

במקרה זה על ה 3-דרום לא היה משרת בסדרה .הפעם
תשחקו את ה) A-במקום ה ,(9-ובלקיחה השלישית את
ה 4-לעבר ה J5-דרך ה QT-של צפון.
כך תבטיחו לעצמכם שלוש לקיחות בלי שצפון יוכל לסכל
זאת.
)ה(
A9753

KT84

חלוקה זו מופיעה לעתים תכופות במשחק מלא או
בסלם .על מנת להתגונן מפני הפסד של שתי לקיחות,
יש להישמר מחלוקה  .4-0קיים חשש שאם תתחילו עם
ה K-וה QJ62-יתגלו בידי דרום ,תפסידו שתי לקיחות.
משחק של ה A-בלקיחה הראשונה אינו טוב יותר ,משום
שאם ה QJ62-בידי צפון – שוב תפסידו שתי לקיחות.
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כמובן שאם תהיו זקוקים לכל הלקיחות ,יש לקוות
לחלוקה .2 – 2
כיצד יש לטפל בסדרה זו?
אלה שתי החלוקות הקיצוניות שמפניהן יש להתגונן:
)ד(

KT84

A9753
QJ62
)ד(

QJ62
KT84

A9753

המשחק הנכון בשני המקרים הוא להתחיל בקלף קטן
מכל צד שתבחרו .אם צפון או דרום ישרתו ב ,2-אתם
תכסו קלף זה בקלף גבוה יותר .אם יתגלה שהחלוקה
 ,4-0הקלף הגבוה יותר יזכה.
עתה ,המשחק בלקיחה השניה והשלישית של  AוK-
יגביל את ההגנה ללקיחה אחת בלבד ואין באפשרותם
לסכל את התכנית.
 – Safety Playהלכה למעשה
לעתים הובלת הפתיחה היא זו שקובעת אם יש לנקוט
באמצעי זהירות או לשחק רגיל.
הנה דוגמה שכיחה:
KT83
AT87
K9
K75

QJ4
K532
Q8
AQ32

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

החוזה .4♥ :נניח כי במערב יושב מגן לא מנוסה שבחר
להוביל ב ,♦A-ובמשיכת כתף המשיך בדיאמונד .בנוסף
למפסיד בדיאמונד יש גם מפסיד בלתי נמנע בספייד
ומפסיד בסדרת השליט.
נראה כי אלה שלוש הלקיחות היחידות שבהן ההגנה
יכולה לזכות.
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האם יש מקום להשתמש כאן ב ? Safety Play-ואם כן,
באיזו סדרה?
בהחלט כן .הטיפול חייב להיעשות בסדרת השליט.
מדוע?
אם סדרה זו מחולקת  4-1וה QJxx-בידי מערב ,צריך
)וניתן( להתגונן מפני חלוקה זו.
זו החלוקה כולה:
♠ KT83
♥ AT87
♦ K9
♣ K75
♠ A752
♠ 96
♥ 9
♥ QJ64
♦ JT632
♦ A754
♣ JT6
♣ 984
♠ QJ4
♥ K532
♦ Q8
♣ AQ32
הביצוע הנכון:
לאחר שזכיתם בלקיחה השניה ,יש לשחק את ה♥K-
ולהמשיך ב .♥2-על ה ♥6-יש לשחק את ה .♥T-אם בידי
מערב  ,♥QJ64ה ♥T-זוכה.
אילו שיחקתם את ה ♥A-במקום את ה ,♥T-הייתם
מפסידים שתי לקיחות .אילו החלוקה בשליט הייתה 3-2
) (♥Q64 – ♥J9מזרח היה זוכה ב ,♥J-אך לא היה נגרם
כל נזק  -הרי לקיחה אחת יש להפסיד בכל מקרה.

אך מה במקרה שמערב היה מוביל ב) ♠9-במקום ב(♦A-
ומזרח היה זוכה ב ♠A-וממשיך ב?♠2-
המערך החדש לפניכם:
KT83
AT87
K9
K75
A752
J9
JT62
JT6

♠
♥
♦
♣
96
Q64
A7543
984

♠
♥
♦
♣
QJ4
K532
Q8
AQ32

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

שימו לב :עכשיו אינכם יכולים יותר להרשות לעצמכם
להתגונן מפני חלוקות קיצוניות.
אם תשחקו על פי עיקרון ה Safety Play-אחרי ההובלה
ב ,♠9-תפסידו חוזה שיכולתם לבצע!
מזרח יזכה ב ♥J-וימשיך בסדרת הספייד .מערב יחתוך
את הספייד השלישי ובכך יכשיל את החוזה.
מסקנה:
כאשר מובילים בסדרה שאצלכם היא ארוכה ויש חשש
סביר לחיתוכים – יש להניח לרעיון של Safety Play
ולקוות לחלוקה רגילה.

ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĜē

180

čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ē“ĥ

ē“ĥ 240 ęđģĚč
ēđĘĥĚĘ ē“ĥ 35 ĦĠĝđĦ

ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė
ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ

ĐĕĜģĐ ĦĕđđēĚ ĦđĜĐĘ ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ đĜČ
đĜĘĥ ĥďēĐ ĤĦČč ěĕĕĘĜđČ ,ĦđĜĦĚđ ęĕģēĥĚ ,‘ĎďĕĤč ĕĤĢđĚ Ęĥ

www.lioncard.co.il
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Ě“Ğč ęĕĠĘģĘ ĐĤčē ,ĐĕĤČ
(ěđĘĕČ ěđĕĜģ ďĕĘ) ģĤč-ĕĜč 16 ěđĥĕģĐ

03-6186722

08:00-17:00 Đ-Č ęĕĚĕ ēđĦĠ
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חיתוך ביד הארוכה
חיים קלר ז"ל

מורי הברידג' מרבים לדבר בשבחו של "החיתוך ביד
הקצרה" אשר מגדיל את מספר הלקיחות בעוד "חיתוך
ביד הארוכה" הינו לעתים קרובות בלתי מועיל.
עם זאת ,אין לגמד את ערכו של החיתוך ביד הארוכה.
קיימים סוגים רבים של ידיים שבהן חיתוך ביד הארוכה
הוא המפתח לביצוע החוזה ,ואיננו מדברים רק על
המקרים שבהם הכרוז חייב להתקצר בשליט כדי ליישם
משחק סופי או "התקפת שליטים" ולגזול מההגנה לקיחה
"בטוחה" בשליט.
מאמר זה מציג שתי טכניקות חשובות שבהן החיתוך ביד
הארוכה הוא חיוני.
הגבהת סדרה צדדית בדומם

South
♠1
♠4

AQ3
742
86543
A9

♠
♥
♦
♣

KJT864
A65
AQ
72

♠
♥
♦
♣

East

North

West

Pass
Pass

♠3
Pass

Pass
Pass

צפון-דרום הכריזו בשיטה פשוטה ל .4♠-מערב הוביל
ב ,♥Q-והכרוז החליט לא לעכב ולזכות ב .♥A-נסו להחליט
כיצד לשחק את היד לפני שתמשיכו לקרוא.
אפילו שחקן מתחיל יבצע כאן  9לקיחות .האם בחרתם
להיכנס לדומם באמצעות שליט גבוה ולעקוף בדיאמונד?
אם כן ,הסיכוי שלכם לבצע את החוזה עומד על 50%
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בדיוק ,וחבל – כי שיחקתם בצורה שגרתית ללא מחשבה
יתרה ,ויש דרך יעילה יותר.
טבעי לנסות להיפטר מהמפסיד בדיאמונד ,אולם מרב
הסיכויים טמונים דווקא בפיתוח סדרת הדיאמונד כדי
להשליך מפסיד בקלאב .רבים ירימו גבה ויטילו בכך ספק
לנוכח איכות הדיאמונדים בדומם ,אולם זו עובדה שיש
סיכוי של  84%שחלוקת הסדרה היא  3-3או  ,4-2ואם
נחתוך מספיק פעמים ,הקלף החמישי בדיאמונד יוגבה.
אם חלוקת הדיאמונד היא  ,3-3אנו זקוקים לשתי כניסות
לדומם :אחת כדי לחתוך דיאמונד והשנייה כדי להגיע
לדיאמונד שהוגבה .אם חלוקת הדיאמונד היא 4-2
)החלוקה הסבירה ביותר( אנו זקוקים לשלוש כניסות
לדומם.
שימו לב כי אם תיכנסו לדומם בשלב מוקדם כדי לנסות
עקיפה כושלת בדיאמונד והיריבים יחזרו בקלאב ,זה יגרום
לבזבוז  2מתוך  3הכניסות הפוטנציאליות לדומם בטרם
חתכתם אפילו דיאמונד אחד .על כן עקיפה בדיאמונד
פירושה לוותר כליל על הסיכוי הנוסף של הגבהת סדרת
הדיאמונד .אמנם העקיפה יוצרת סיכוי קטן לבצע 12
לקיחות )אם היא מצליחה וגם חלוקת הדיאמונד היא
 ,(3-3אבל המטרה העיקרית היא לבצע את החוזה .ברגע
שהעקיפה נכשלת – הכרוז חסר אונים.
המשחק הנכון :זוכים ב ♥A-ומורידים  ♠Kכדי לבדוק את
חלוקת השליטים.
 אם מתברר שהשליטים מחולקים  ,4-0לא ניתן
ליישם את התכנית להגבהת סדרת הדיאמונד
באמצעות חיתוך .נסיים את הוצאת השליטים
ונעקוף בדיאמונד בלית ברירה עם סיכוי של .50%
 אם שני היריבים שירתו ל ,♠K-סיכויי ההצלחה
שלנו הם  ,84%כל עוד נתעלם מהאפשרות לעקוף
בדיאמונד וננסה לפתח את הסדרה באמצעות
חיתוך.
ממשיכים ב .♦A-אם ייפול  ♦Kבודד – מה טוב ,מוציאים
שליטים והחוזה בוצע .אם לא – ממשיכים ב ♦Q-ומוסרים
לקיחה ל.♦K-
קרוב לוודאי שהיריבים יזכו כעת בשתי לקיחות בהארט
וימשיכו בקלאב ,אך אנו נזכה ב ♣A-ונחתוך ♦ – עם
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שליט גבוה כמובן! אם חלוקת הסדרה היא  ,3-3אנחנו
כבר בבית .אם החלוקה היא  ,4-2ניכנס לדומם בשליט,
נחתוך דיאמונד רביעי עם שליט גבוה וניכנס לדומם עם
השליט הגבוה שנותר .כעת אין ליריבים דיאמונדים וגם
לא שליטים ,ואנו יכולים להשליך את ה ♣-המפסיד על
ה ♦-החמישי של הדומם.
הנה דוגמה לחלוקה מלאה שבה רק קו המשחק המומלץ
יביא לביצוע החוזה:
AQ3
742
86543
A9
75
K983
T7
KJT43

♠
♥
♦
♣
92
QJT
KJ92
Q865

♠
♥
♦
♣
KJT864
A65
AQ
72

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

היפוך הדומם

South
♠1
♠3

KJT
AK6
A72
A863

♠
♥
♦
♣

AQ986
8543
T85
7

♠
♥
♦
♣

East
Pass
Pass
All Pass

North
Dbl
*1NT
♠4

תהיה להם רק בעיה אחת :אם ינסו להכין חיתוך הארט
ולשחק  ♥AKלפני משיכת השליטים ,מזרח יחתוך – הרי
מערב פתח ♥ 1והבטיח  5קלפים בסדרה.
אם נוציא שלושה סיבובי שליט לפני הטיפול בהארט,
כבר לא נוכל לחתוך ,וגם ניסיון להסתפק בשני סיבובים
של שליטים לא יועיל .האם פירושו של דבר שנגזר עלינו
ליפול בחוזה?
כאן באה לעזרתנו טכניקת היפוך הדומם שבה הכרוז
הופך באופן וירטואלי את "היד הקצרה" ל"יד הארוכה"
וסופר את המפסידים דווקא ממנה.
לצפון מפסיד אחד בהארט ,שניים בדיאמונד ושלושה
בקלאב .לא קשה לחתוך את המפסידים בקלאב בידו של
דרום ,שתהפוך בהמשך המשחק "ליד הקצרה" .ברגע
שמשתמשים בטכניקה זו מתברר כי הסיכוי לבצע את
החוזה עומד על  - 68%כל שנדרש הוא חלוקת שליטים
של  .3-2כמובן שחשוב לשחק בזהירות ולמנוע ממזרח
לחתוך הארט.
המשחק הנכון :זוכים ב ,♥A-משחקים מיד  ♣Aוחותכים
♣ עם ה .♠Q-עוברים לדומם עם ה ♠T-וחותכים ♣ נוסף
עם ה .♠A-עוברים שוב לדומם עם ה .♠J-אם עד כאן כולם
שירתו – החוזה יבוצע .חותכים קלאב אחרון עם ה,♠9-
נכנסים לדומם ב ♦A-ומוציאים להגנה את השליט האחרון
עם ה .♠K-כעת הגיע הזמן ליהנות מה – ♥K-הלקיחה
העשירית שלנו!
החלוקה המלאה:
KJT
AK6
A72
A863

West
♥1
Pass
Pass

*  20-19נקודות
כן 3NT ,הרבה יותר קל ,אבל עלינו לבצע חוזה של ♠4
לאחר הובלה ב) ♥Q-מזרח משרת ללקיחה הראשונה(.
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חובבי החיתוך ביד הקצרה יאמרו :יש לנו שני מפסידים
בדיאמונד ושניים בהארט .עלינו לחתוך מפסיד אחד
בהארט בטרם נמשוך את השליטים.

743
2
Q943
JT954

♠
♥
♦
♣
52
QJT97
KJ6
KQ2

♠
♥
♦
♣
AQ986
8543
T85
7

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
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הכרזת המשיב לאחר
התערבות של 1NT
רם סופר

במאמר זה נציג את הכללים הנכונים להכרזת המשיב
לאחר התערבות של  1NTוננסה לתקן כמה טעויות
נפוצות הקשורות למצב שכיח זה.

ליריב שמכריז  1NTיש נקודות רבות .לשיטתם
של רוב השחקנים ,התערבות זו מתארת
 18-15נקודות .אם כך ,קיים סיכוי קלוש שלפותח ולמשיב
מספיק נקודות למשחק מלא .בדרך כלל המשיב לא ישאף
למשחק מלא לאחר התערבות של ) 1NTפרט למקרים
נדירים של חלוקות קיצוניות(.
אז מה עושים כשהמשיב חזק יחסית ) 9נקודות או יותר(?
תשובתם של המומחים לשאלה זו היא חד-משמעית .אם
בידכם  +9נקודות ושותפכם פתח )והבטיח  +12נקודות(,
אז ברור כי ליריבים אין אפילו  20נקודות ביחד .גם אתם
אינכם מסוגלים לבצע חוזה של  1NTכאשר השותף פורש
דומם עם נקודה אחת .במקום להמר על משחק מלא
ולהיכשל או להסתפק בחוזה חלקי עם רווח זעום ,עדיף
להפיל אותם ב 1NT-ולהגדיל את הרווח של השותפות
שלנו באמצעות  Dblמעניש.
ייתכן שלמדתם בעבר על  Takeout Doubleאו על
 ,Negative Doubleאבל חשוב לדעת שבמצבים
תחרותיים ה Dbl-על הכרזת  1NTשל המתנגדים הוא
מעניש תמיד )אלא אם סוכם במפורש אחרת(.
בפרט ,לאחר הכרזת פתיחה שלנו ואוברקול  1NTשל
היריבים ,כל מומחי הברידג' תמימי דעים כי  Dblמצדו של
המשיב הוא  Dblעונשין טהור Dbl .זה דורש מהפותח
להכריז  ,Passושוב – פרט למקרים של חלוקות קיצוניות.
אם פתחתם עם  12נקודות עלובות ,זו אינה סיבה
מספקת להוציא  Dblמעניש של השותף על  ,1NTאבל
אם פתחתם עם שמינייה בספייד ,סביר להניח כי תכריזו
♠ 4לאחר ה Dbl-של השותף )המבטיח כמובן נקודות(.
הכלל הוא חד-משמעי Dbl :מצדו של המשיב הינה
ההכרזה היחידה "המתארת" ידיים של  +9נקודות.
למעשה ,אין כאן תיאור יד במובן של ניסיון לעזור לשותף
לקבל החלטה .המשיב כבר החליט שהחוזה הסופי הרצוי
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הוא  1NTמוכפל!
משתמע מכך כי כל הכרזה בגובה  ,2הן תמיכה בסדרת
הפותח והן הכרזת סדרה עצמאית של המשיב תתאר
יד חלשות יחסית ) 8-5נקודות( .הכרזות אלה אינן
מחייבות המשך של הפותח .מטרתן היא תחרותית
גרידא .כאשר למשיב יד חלשה עם סדרה בת  6קלפים
)או סדרה איכותית בת  5קלפים( לעתים קרובות הוא יכול
לבצע חוזה בגובה  2בסדרה זו ,בשעה שהמתנגד היה
יכול לבצע .1NT
עם  8נקודות או פחות ללא תמיכה בשותף או סדרה
עצמאית הניתנת להכרזה ,המשיב יכריז  Passוייתן
ליריב לשחק  1NTלא מוכפל )אלא אם הפותח מחליט
שבאפשרותו להכריז פעם נוספת(.
האם ניתן להשתמש בקונבנציות במצב זה? עקרונית,
כן .אם אתם משתמשים בקונבנציה כגון  Cappellettiנגד
הכרזת פתיחה של  ,1NTתוכלו לערוך בה שינויים קלים
כך שהיא תתאים גם נגד התערבות של  .1NTעם זאת,
קונבנציות המוותרות על ה Dbl-המעניש אינן רצויות.
חבל לוותר על הרווחים הגדולים שניתן להשיג מהכפלה
מוצלחת של הכרזות אוברקול של  1NTכאשר איתרע
מזלו של המתערב ולשותפו אין נקודות.
הגיע הזמן לתרגל .אתם יושבים בדרום ,ואף צד אינו פגיע.
מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים הבאות )בשיטה
טבעית ללא קונבנציות מיוחדות(?
South
?

East
1NT

North
♥1

West

)(1
South
♠ KJ4
♥ 5
♦ QJT862
♣ 852
)(2
South
♠ KT7
♥ 52
♦ Q64
♣ AQT63
)(3
South
♠ 52
♥ KT7
♦ 964
♣ KJ963
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)(4
South
♠ Q9642
♥ 3
♦ A52
♣ J873
)(5
South
♠ AKJ63
♥ 73
♦ Q62
♣ T98
לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד ,השוו את תשובותיכם
עם ההמלצות.

תשובות
)(1
South
♠ KJ4
♥ 5
♦ QJT862
♣ 852
♦ .2ברוב המקרים לא ישתלם להגן נגד  .1NTספק אם
יהיו לכם מספיק כניסות כדי לפתח את סדרת הדיאמונד
וגם ליהנות ממנה .לעומת זאת ,בחוזה של ♦ 2ידכם שווה
 5-4לקיחות .יש סיכוי מצוין לבצע ♦ ,2או במקרה הגרוע
ליפול פעם אחת כאשר מזרח יכול לבצע .1NT
חשוב לזכור :הכלל שהכרזת סדרה חדשה מחייבת את
השותף להכרזה נוספת אינו חל לאחר התערבות של
.1NT
)(2
South
♠ KT7
♥ 52
♦ Q64
♣ AQT63
 .Dblאם תכריזו ♣ - 2החוזה צפוי להתבצע ,אבל התוצאה
תהיה גרועה .עדיף בהרבה להכפיל ) 1NTוכמובן להוביל
בקלאב הרביעי מלמעלה( .גם אם תתקשו לפתח את
סדרתכם ,כישלון החוזה מובטח .מדוע? ספרו את
הנקודות שלכם ואת מה שהאחרים הבטיחו ,חסרו מ40-
ותגלו שלדומם )מערב(  2נקודות לכל היותר.
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)(3
South
♠ 52
♥ KT7
♦ 964
♣ KJ963
♥ .2עכשיו אתם מכריזים בדיוק כפי שהייתם מכריזים ללא
התערבות" .תמוך עם תמיכה" הוא עיקרון בסיסי ביותר
במכרז התחרותי .יד זו מכילה גם כוח חיתוך )הדאבלטון
בספייד( .אפשרי בהחלט ששותפכם יבצע ♥ ,2בשעה
שמזרח היה מסוגל לבצע  .1NTקיימת עדיין אפשרות
שגם מערב יצטרף לחגיגה ויכריז – נניח  .2♠ -במקרה
זה תצטרכו )ביחד עם שותפכם( לקבל החלטה חדשה אם
לתת לו לשחק או להעלות ל.3♥-
)(4
South
♠ Q9642
♥ 3
♦ A52
♣ J873
 7 .Passנקודות בלבד אינן מספיקות ל ,Dbl-וגם אין
סדרה ראויה להכרזה .שחקנים בעלי נטייה להמר או כאלה
החפצים להיות הכרוז בכל מחיר יכריזו אולי ♠ ,2אולם
בטווח הארוך הכרזה זו עם סדרה לא איכותית תגרום
נזק .אם לשותפנו קלף בודד בספייד ,צפויה לנו מפלה
כבדה ב) 2♠-אולי עם  .(Dblואם לפותח התאמה בספייד?
במקרה זה יש סיכוי טוב להפיל  1NTלאחר הובלה ב♠-
ולזכות בתוצאה טובה גם אם נכריז .Pass
)(5
South
♠ AKJ63
♥ 73
♦ Q62
♣ T98
 .Dblרבים יכריזו כאן אוטומטית ♠ ,2אך זו אינה ההכרזה
הכדאית ביותר .למה לשחק בשביל תוצאה של +110
או  +140כשיש סיכוי סביר להשיג  +300או ?+500
ההתלבטות העיקרית שלנו צריכה להיות באיזה קלף
להוביל נגד  1NTמוכפל ♠A :או ♠ נמוך? )הובלה ב♥-
תגרום לכך שהשותף לא יידע על הכוח שלנו ב.(♠-
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לזכרה של אורה דן ז"ל
מאיר ברקמן

אורה דן נולדה ב 4-בנובמבר  1932בעיר פץ' )(Pecs
בהונגריה .כבת יחידה להורים בעלי אמצעים ,עברה
עליה ילדותה באושר ,עד אשר הוטלו ההגבלות והגזירות
על יהדות הונגריה .משפחתה של אורה נדדה לעיר
דברצן ) .(Debrecenמשם נלקח אביה לעבודות כפייה
באוקראינה ,שם מצא את מותו .אורה נדדה יחד עם
אימה גיטה שיבק ברחבי הונגריה .הן נאלצו להסתתר
כדי לשרוד .המראה ה"ארי" שלהן אפשר להן להסתתר
במנזר ,וכך שרדו את השואה.

בהיותה נערה בת  ,17הצטרפה אורה ל"עליית הנוער"
ועלתה ארצה .אורה אומצה על ידי משפחת פלמסר.
אימה עלתה ארצה לאחר מספר שנים .ברבות הימים
נישאה אורה לג'ורג' ועבדה כטכנאית רנטגן ברחובות.
אורה גילתה את עולם הברידג' המרתק והשקיעה בו את
כל מרצה וכישרונה .אורה ,שהייתה אישה נאה ומטופחת,
התפתחה והתקדמה במהירות והפכה לשחקנית נבחרת
ישראל בברידג' .במקביל תרמה אורה לתחום באזור

7.5.2014 г. 13:09:25 ч.

רחובות וסייעה לפיתוחו באמצעות לימוד ברידג' .מאות
מתלמידיה בעבר הם שחקני ברידג' בהווה ,אשר מוקירים
ומכבדים את זכרה האהוב.
מפעל חיים נוסף של אורה הוא הקמת מועדון רחובות.
אורה שימשה בהתנדבות שנים רבות כקפטן הספורטיבי,
בתוך טיפוח מתמיד ושוטף.
אורה הייתה אישה ענווה ומיוחדת במינה .בכל שנות
היכרותי עם אורה ,לא שמעתי מפיה מילה רעה על
שותפיה או על יריביה .תמיד נהגה בדרך ארץ ובכבוד
בכל אדם ובכל שחקן" ,מתחיל" או "מנוסה".
המורשת הרוחנית של אורה היא הצוואה שלה:
 תרומה לקהילה – לימדה בהתנדבות )או במחיר
סמלי( בקופות חולים ובבתי אבות.
 התייחסות מכובדת לזולת  -אורה לא הרימה מעולם
את קולה על הזולת.
 צניעות וענווה  -בשולחן הברידג' לא העירה
לשותפיה או ליריביה גם כאשר שגו.
 דרך ארץ  -כששאלו את דעתה ,ענתה בשלווה
ובכבוד.
 רוח ספורטיבית ותחרותית – שיחקה כל משחק
בנחישות של ספורטאי מצטיין.
לאחר מותם של אהוביה ,אימה גיטה שיבק ששיחקה
ברידג' בירושלים ,ובעלה ג'ורג' ששיחק ברחובות ,לא
שקעה אורה במרה שחורה ,אלא השקיעה את זמנה
ומרצה בתחום שכה אהבה – ברידג' .אורה השתתפה
במספר רב של תחרויות ונופשונים וזכתה בהישגים
בארץ ובחו"ל .כל זאת עם חיוך על שפתיה תמיד.
בשנים האחרונות חלתה אורה בסרטן הריאות ,נותחה
וטופלה אך התמידה בפעילות הברידג' .למרות מכאובי
גופה המשיכה להיות אופטימית ולהתנהל כרגיל .רק
חבריה הקרובים ידעו על קשייה ועל התמודדותה עם
ייסורי הגוף .נתמכת על ידי שותפתה ,המשיכה אורה
לשחק ברידג' במועדון רחובות עד לימיה האחרונים.
בסופו של דבר הכניעה המחלה את אורה והיא הלכה
לעולמה ב 9-באוגוסט  .2013שחקני ברידג' רבים,
ביניהם תלמידיה ושותפיה ,זוכרים את אורה באהבה
ובהערכה רבה.
יהי זכרה ברוך!
פינת הנצחה לאורה דן ז"ל הוקמה במועדון רחובות.
טקס לזכרה וגילוי פינת ההנצחה ייערך במועדון רחובות,
בתחרות שתוקדש לזכרה.
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אליפות ישראל
לנשים 2014
רם סופר
התחרות על אליפות ישראל לזוגות נשים לשנת 2014
לזכרה של אורה דן ז"ל נערכה ב 5-4 -באפריל בבית
ההתאגדות ברעננה בניהולה של אביבה בן-ארויה.
 36הזוגות שהתייצבו לתחרות כללו הן שחקניות נבחרת
בעבר ובהווה והן שחקניות צעירות בתחילת דרכן.
התחרות כללה  4סיבובים בני  27חלוקות כאשר כל זוג
מתמודד מול כל זוג אחר ב 3-חלוקות .שיטת החישוב
הייתה .IMP
ורדה רוזנפלד-הדסה אלון השיגו את התוצאה הטובה
ביותר בסיבוב הראשון ) ,(IMP 52אבל שני סיבובים
אחרונים קרובים לממוצע דחקו אותן למקום הרביעי
עם תוצאה של  .IMP 71הן הקדימו את אלופות ישראל
לשנת  ,2013אפרת אורן-דנה טל שהתאוששו מסיבוב
ראשון גרוע וצברו לבסוף  ,IMP 53בדיוק כמו לואיזה
בורק-מגי זייטמן .למקום השלישי עם תוצאה מצטברת
של  IMP 87הגיעו זוג הצעירות גיא ממן )אמן כסף(
– פז כץ )אמן ארד( .ביד הבאה הן הכריזו יפה לסלם
למרות הכרזת פתיחה של אחת היריבות:

ידה של צפון הייתה חזקה מדי לאוברקול של ♠ .1פז
התחילה ב Dbl-ותשובת דרום ♥ 2הראתה  11-9נקודות.
המשך ההכרזה היה טבעי .צפון הניחה בצדק שהכוח
של שותפתה מרוכז בסדרות האדומות והמשיכה לכיוון
סלם לאחר ♠ .4היא לא שאלה לאסים עם שני מפסידים
בדיאמונד ,אלא השתמשה בהכרזת קיוביד ♣ ,5ולאחר
התשובה שציפתה לשמוע ♦ 5הכריזה את הסלם הקטן.
הביצוע היה החלק הפשוט.
מתוך  16שולחנות 12 ,זוגות שיחקו בחוזה של ♠ 4ורק
שלושה זוגות הגיעו לסלם עם רווח של  :IMP 10-9שניים
ל 6♠-ואחד ל.6♦-
במקום השני סיימו מריקה זינגר-רותי לויט-פורת שהיו
יציבות לכל אורך הדרך עם תוצאה מצטברת של .IMP 95
רותי לויט-פורת ומטילדה פופלילוב משתפות פעולה
בשנים האחרונות בנבחרת ישראל לנשים ,אבל בתחרות
זו הן התמודדו זו מול זו על אליפות ישראל .אלופות
ישראל לשנת  2014הן אילנה ברנר-מטילדה פופלילוב
עם תוצאה מצטברת מצוינת של  IMP 126ב108-
חלוקות .הן לא נפלו ברוחן לאחר סיבוב ראשון מתחת
לממוצע .שני סיבובים אחרונים חזקים של  IMP 51ו54-
" IMPסגרו עניין".
לדברי מטילדה" ,היה לנו מזל בסיבוב האחרון" ,והיא
מביאה כדוגמה את היד הבאה:
Dealer South, Vul N/S
QT75
J
KQJ9
AK76

Dealer East, Vul E/W
AKQJT7
A95
QJT2
94
J432
96
JT984

♠
♥
♦
♣

852
K
875
AKQ762
63
QT876
AK43
53

South
גיא ממן
♥2
♦3
♠4
♦5
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♠
♥
♦
♣

East
Pass
Pass
Pass
Pass
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
פז כץ
Dbl
♠2
♠3
♣5
♠6

J832
432
A
QJ982

West
♣1
Pass
Pass
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

AK9
AKQ9
T8632
4
64
T8765
754
T53

South

♠
♥
♦
♣

East
אילנה ברנר

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North

West
מטילדה פופלילוב

Pass
♦1
!1NT
Dbl
!♥2
Dbl
♠2
Dbl
All Pass
צפון התקשתה להשלים עם הכרזת  Passכשבידה 16
נקודות וניסתה  1NTעם קלף בודד בהארט .כפי שאנו
רואים הכול פעל לרעתה :שותפתה החזיקה  0נקודות
עם אורך בהארט ,ונוסף לכל הצרות הפגיעות הייתה
נחותה.
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אילנה ברנר הכפילה יפה עם  8נקודות )אבל סדרה יפה
להובלה( ,והשאר היסטוריה .הרע במיעוטו היה להישאר
ב 1NT-מוכפל ,אבל דרום הכריזה )נכון( ♥ 2טבעי .האם
צפון חשבה ש 2♥-היה טרנספר או פשוט ניסתה לברוח?
אנו נותיר תעלומה זו לקוראים ונסתפק בציון העובדה
שהחוזה המוכפל ♠ 2נפל חמש פעמים עם תוצאה של
 +1400ו IMP 16 -למזרח-מערב.
ביד הבאה הפגינו המנצחות הגנה יפה:
Dealer North, Vul N/S
♠ 83
♥ J
♦ T5
♣ QJT87542
♠ KT64
♠ AQJ
♥ 862
♥ QT
♦ A832
♦ KQJ76
♣ AK
♣ 963
♠ 9752
♥ AK97543
♦ 94
♣-
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South
מטילדה פופלילוב
Pass
Pass

East
Dbl
Pass

North
אילנה ברנר
♣3
Pass

West

♦5

מטילדה לא התרגשה מה Dbl-של מזרח והעדיפה
 Passעל פני הכרזת ♥ .3החוזה הסופי היה ♦ .5לכאורה
היטיבו מזרח-מערב להימנע מסלם עם ידיהן החזקות,
אבל למעשה היה עדיף לשחק ♠ 4או אפילו ) 3NTבהנחה
סבירה שצפון לא תמצא את ההובלה בהארט(.
אילנה הובילה ב ♥J-ומטילדה הבינה שמדובר בסינגלטון
)אחרת איזו סיבה יש לא להוביל בקלאב?( .היא זכתה
ב ♥K-ולא המשיכה אוטומטית ב ,♥A-כי אם ב♥3-
)איתות לשותף להמשיך בקלאב( .החיתוך הצולב הכשיל
את החוזה וזיכה את האלופות החדשות ב.IMP 7-

הזוכות באליפות ישראל לזוגות נשים ) 2014מימין(:
גיא ממן-פז כץ )מקום  ;(3מטילדה פופלילוב-אילנה ברנר
)מקום  ;(1רותי פורת-לויט – מריקה זינגר )מקום .(2
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נבחרת ישראל
לקראת אליפות
אירופה
רם סופר

אליפות אירופה לנבחרות מתקיימת מדי שנתיים בשלוש
קטגוריות :פתוחה ,נשים וסניורים ומהווה שלב מוקדם
לאליפות העולם .השנה תתקיים התחרות בעיר אופטייה
בקרואטיה .הנבחרות הפתוחות הטובות ביותר באירופה
ייאבקו על שישה מקומות ב"ברמודה בול" .2015
ב 2012-זכתה הנבחרת הצעירה של ישראל במקום
השביעי ,והשנה היא תנסה לשפר את מיקומה בהרכב
זהה.
תחילה היה על חברי הנבחרת אילן ואופיר הרבסט,
דרור פדון-אלון בירמן ,רון שוורץ-לוטן פישר ,להוכיח
את כוחם במשחקי המבחן של ישראל .שלב הגמר של
משחקי המבחן היה אמור לכלול מפגש בן  112חלוקות
בין שתי הקבוצות הטובות ביותר ,אבל המציאות הייתה
שונה .חברי הקבוצה היריבה ישראל ודורון ידלין ,אהוד
פרידלנדר-ינון לירן ,אילן ברקת-אסף לנגי ,החליטו
להיכנע לאחר  48חלוקות בלבד ,שבהן הוכו שוק על ירך
ופיגרו .199:51
פרט למשחקי המבחן ,חברי הנבחרת הרבו לאחרונה
להשתתף בתחרויות יוקרתיות ברחבי העולם ,שבהן
התמודדו בהצלחה מול טובי השחקנים בעולם.
בפברואר ,מיד אחרי פסטיבל הברידג' שלנו ,השתתפה
נבחרת ישראל בתחרות היוקרתית "גביע סלאבה"
במוסקבה .בשלב המוקדם ,שבו התמודדו כל הקבוצות
זו מול זו בשיטת ליגה ,זכתה הנבחרת בהרכב הרבסט-
הרבסט ,פדון-בירמן לניצחון מרשים על אלופת אירופה
וסגנית אלופת העולם ,נבחרת מונקו בהרכבה החזק
ביותר פנטוני-נונס ,הלגמו-הלנס.
כבר ביד הראשונה היטיבו הרבסט-הרבסט להכריז,
בעוד הלגמו-הלנס החמיצו הזדמנות להצטיין בהגנה.
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Dealer South, Vul All
♠ Q97643
♥ KT8
♦ AQ
♣ 42
♠ J5
♠ T8
♥ AQ
♥ 765432
♦ 8642
♦ JT
♣ AKQJ7
♣ T83
♠ AK2
♥ J9
♦ K9753
♣ 965
South
אילן הרבסט
♦1
Dbl

South
נונס
Pass
♠3

East
הלנס

North
אופיר הרבסט

West
הלגמו

♣2
All Pass

♠1
♠4

Pass
Pass

East
בירמן

North
פנטוני

West
פדון

♣3
Pass

♠2
Pass

Pass
Pass

הזוג פנטוני-נונס העדיף סגנון פתיחה סולידי :דרום לא
פתח וצפון פתח ♠ 2שתיאר  +5קלפי ספייד עם 13-10
נקודות .לעומתם פתח אילן הרבסט עם  11נקודות יפות
והראה לאחר מכן תמיכה של  3קלפים בספייד באמצעות
 .Support Doubleאופיר לא היסס להכריז משחק מלא.
כדי להפיל את החוזה מזרח צריך להיכנס ליד שותפו
באמצעות ה ♣T-כדי שזה יוביל הארט דרך ה ♥K-של
צפון .ייתכן כי הובלה ב ♣J-הייתה עוזרת במקרה זה.
ליד השולחן הלנס הוביל ב ,♣A-בעוד הלגמו משליך את
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ה ,♣T-כנראה כדי לאותת על מספר אי-זוגי של קלפים.
ההזדמנות להפיל את החוזה אבדה IMP 10 :לישראל.
גם ביד הבאה היטיב הזוג הישראלי להכריז:
Dealer West, Vul None
♠ 753
♥ 42
♦ T6
♣ KJT752
♠ 9
KQJT
♥ A7653
KJT
♦ AKQ8
J97432
♣ A96
♠ A8642
♥ Q98
♦ 5
♣ Q843
South
אילן הרבסט
♠1
Pass
Pass

East
הלנס
♥1
♠3
Pass

North
אופיר הרבסט
Pass
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

West
הלגמו
♦1
Dbl
♥4

ה Pass-הסופי של הלנס )מזרח( היה מאכזב .אמנם
מערב הפגין חוסר עניין לאחר הספלינטר בספייד ,אבל
כפי שניתן לראות לא נדרש יותר מדי מהשותף כדי לבצע
סלם בדיאמונד.
South
נונס
♠1
♣5
All Pass

East
בירמן
♥1
♠3
♦6

North
פנטוני
Pass
♣2
Pass

West
פדון
♦1
Dbl
Dbl

השוני במהלך ההכרזה היה החלטתו של פנטוני )צפון(
להציג את סדרת הקלאב בסיבוב ההכרזה השני ,וכפי
שקורה לעתים קרובות ,כניסת צפון להכרזה עם יד
חלשה מאוד רק סייעה ליריביו להגיע לחוזה הנכון .נונס
תמך בשותפו בהתלהבות ל ,5♣-ועכשיו אלון בירמן ידע
ששותפו קצר בקלאב .אלון פשוט לא ראה מפסידים,
והגיע להחלטה הנכונה להכריז ♦ 6למרות ה Dbl-הלא
מעודד של שותפו על ♣ .5שימו לב כי ב 6♦-אין צורך
לנחש את מיקומה של ה – ♥Q-פדון השליך מהדומם
שלושה הארטים על הספיידים הטובים שבידו.
ביד הבאה החמיצו האחים הרבסט סלם לא קל:
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Dealer South, Vul None
♠ 92
♥ J9864
♦ A42
♣ Q92
♠ 4
♠ K853
♥ AKQT
♥ 7532
♦ J98653
♦ 7
♣ J8
♣ 7543
♠ AQJT76
 ♥♦ KQT
♣ AKT6
South
אילן הרבסט
♣2
♠2
♠3

East
הלנס

North
אופיר הרבסט

West
הלגמו

Pass
Pass
All Pass

♦2
♥3
♠4

Pass
Pass
Pass

צפון הציג בסיבוב השני את סדרת ההארט ,ולאחר מכן
תמך בספייד כאשר דרום חזר על סדרתו .אילן הרבסט
)דרום( שיער כי רוב הכוח של שותפו מבוזבז בהארט.
היה קשה לדמיין מצב שבו צפון מביא  6נקודות בסדרות
המינור המסייעות לדרום לבצע ♠ 6ללא קושי.
למזלם של האחים הרבסט ,בשולחן השני השיגו פנטוני-
נונס תוצאה גרועה עוד יותר עם אותם קלפים.
South
נונס
♠1
RDbl
Dbl

East
בירמן

North
פנטוני

West
פדון

Dbl
♦2
All Pass

1NT
Dbl
Dbl

Pass
♣2
♥2

לפי שיטת פנטוני-נונס פתיחה של ♠ 1אינה מוגבלת
במספר הנקודות והיא מחייבת לסיבוב אחד .לאחר
התערבותו של מזרח ב Dbl-הכריז דרום  RDblושיתף
פעולה עם ניסיונות צפון להעניש את מזרח-מערב,
החלטה מפוקפקת בהתחשב בכוח החלוקתי האדיר של
ידו.
גם ההגנה הייתה רחוקה מלהיות מדויקת .היו מספר
דרכים להפיל את החוזה פעמיים ,אבל פנטוני הוביל
ב .♠9-דרום זכה ב ♠A-והמשיך ב ♣A-ובקלאב נמוך
אל ה .♣Q-כעת פנטוני היה צריך להכריח את הכרוז
לחתוך בדומם ,אבל הוא המשיך בשליט .דרור פדון
הספיק לחתוך שני דיאמונדים בידו .ביחד עם ארבעה
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שליטים בדומם ו ♠K-הוא נפל פעם אחת בלבד – IMP 9
לישראל.
בדוגמה האחרונה שנביא ממפגש זה ,דייק דרור פדון
בהגנה והכשיל הכרזה אופטימית של הזוג ממונקו.
Dealer South, Vul N/S
♠ KT6
♥ Q98
♦ KQ7
♣ 8543
♠ 8432
QJ7
♥ 52
A76
♦ T8654
J32
♣ Q2
AKT9
♠ A95
♥ KJT43
♦ A9
♣ J76
South
אילן הרבסט
♥1
Pass

♠
♥
♦
♣

East
הלנס

North
אופיר הרבסט

West
הלגמו

♠1
All Pass

RDbl
♥2

Dbl
Pass

הכרזת צפון הראתה  11-10נקודות עם התאמה של 3
קלפי הארט בדיוק .לדרום לא הייתה סיבה להמשיך לכיוון
משחק מלא .הלגמו הפגין יצירתיות יתר בהובלה .בחירתו
ב ♠Q-במקום ב ♣A-הטבעי אפשרה לאילן הרבסט לבצע
 10לקיחות ) 9לקיחות היו מובטחות תמיד(.
South
נונס
1NT
Pass
♥2
3NT

East
בירמן

North
פנטוני

West
פדון

♦2
Pass
Pass
Pass

Pass
Dbl
2NT
Pass

Dbl
Pass
Pass
Pass

פנטוני-נונס השתמשו ב 1NT-חלש ) ,(14-12והDbl-
של מערב הראה נקודות .בשולחן זה ההכרזה הייתה
פחות מדויקת ,וצפון-דרום "התגלגלו" ל.3NT-
הכשלת החוזה תבעה משחק זהיר בהגנה .מערב הוביל
ב) ♣A-הובלה חלשה – ראה מאמרו של אלדד גינוסר
בביטאון הקודם( .מזרח שירת עם ה ,♣2-ופדון היטיב
להמשיך ב ♣-נמוך .ה Q-הבודדת של בירמן זכתה
בלקיחה זו ,ובהמשך מערב זכה ב ,♥A-גבה שתי לקיחות
נוספות בקלאב והכשיל את החוזה.
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ישראל ניצחה  ,27:51והפער היה יכול להיות גדול עוד
יותר אלמלא הכריזו פדון-בירמן בבורד הלפני אחרון ♥6
מהצד הלא נכון )עקב שיטת הכרזה שחייבה תשובה
בטרנספר על הכרזת פתיחה של ♣ ,(1ופנטוני מצא את
ההובלה הקטלנית היחידה.
כחודש לאחר מכן נערכה בדאלאס תחרות הקבוצות
היוקרתית גביע ונדרבילט במסגרת הSpring -
 ,Nationalsבהשתתפות כל המי ומי בברידג' העולמי
בשיטת נוק-אאוט.
כאן שיחקו הזוגות פדון-בירמן ופישר-שוורץ בשתי
קבוצות נפרדות .רצה הגורל ששתי הקבוצות ייפגשו
בסיבוב השני על הזכות לשחק נגד קבוצת ניקל החזקה
בשמינית הגמר .קבוצתם של פישר-שוורץ ,עם הזוג
הנורווגי ברוגלנד-סלנסמינדה והזוג האמריקני גרייבס-
שוורץ )אין קשר משפחתי( זכתה בכבוד הזה.
הנה כמה ידיים ממפגש זה ששודרו ישירות ב.BBO-
Dealer South, Vul E/W
♠ KT
♥ J843
♦ Q2
♣ T9732
♠ J82
Q97
♥ KQT65
2
♦ T4
K98763
♣ AK8
QJ4
♠ A6543
♥ A97
♦ AJ5
♣ 65
South
פישר
♠1

♠
♥
♦
♣

East
מקסטרוט

North
שוורץ

West
רודוול

All Pass

1NT

Pass

מהלך ההכרזה הפשוט הזה אינו מתאפשר אצל רוב
הזוגות המשחקים שיטת  2/1עם תשובה מחייבת של
 .1NTביד זו צפון-דרום יכולים לבצע  7לקיחות בדיוק ,הן
בספייד והן ב .NT-הזוג פישר-שוורץ מבכר להשתמש ב-
 semi-forcing 1NTשמשמעותו :לדרום מותר להכריז
 Passעל  1NTעם יד מינימלית .כך הם הצליחו לעצור
ב ,1NT-חוזה שאין להכשילו לאחר הובלה טבעית
בהארט ,בעוד בשולחן השני שיחקו ניקל-כץ ♠ 2שנפל
פעם אחת.
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Dealer East, Vul All
♠ KT97
♥ 5
♦ A7543
♣ AT3
♠ J652
♥ 64
♦ T2
♣ KJ987
♠ A4
♥ QJT932
♦ KJ9
♣ Q5
South
פישר
♥1
♥2
3NT

South
פישר
Pass
Q83
AK87
Q86
642

♠
♥
♦
♣

East
מקסטרוט

North
שוורץ

West
רודוול

Pass
Pass
Pass

♠1
2NT
Pass

Pass
Pass
Pass

רון שוורץ שיחק בחוזה  3NTלאחר מהלך הכרזה
סטנדרטי .מקסטרוט הוביל ב ♣8-שנלקח בידו של הכרוז
עם ה .♣T-לכרוז  6לקיחות בטוחות ,ונותר לו עוצר
בודד בקלאב .כאן היה צריך לקבל החלטה קשה :האם
להגביה את סדרת ההארט או לנסות עקיפה בדיאמונד.
בשולחן השני עקף ניקל בדיאמונד ללא הצלחה ונכשל
בחוזה .שוורץ בחר לשחק הארט ,וגם הוא היה נכשל
אילו מזרח היה מחזיק  ♥Aאו  .♥Kאבל במציאות מערב
החזיק את שניהם ולא היה יכול לחזור לשותפו בקלאב
לאחר שהכרוז עיכב את ה ♣A-פעם אחת.
מזל או יכולת? נראה לי שרון העריך שעם יד הכוללת
 ♦Q ,♣KJ98xוקלף בכיר בהארט ,ובהתחשב בסגנון
ההכרזה החריף של מקסטרוט-רודוול ,מזרח היה עשוי
לפתוח את ההכרזה או להכריז אוברקול.
Dealer North, Vul All
A7
QT876
T842
J8
J6
K
KQ3
K976432

♠
♥
♦
♣

KQ543
J54
J97
AT
T982
A932
A65
Q5
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East
מקסטרוט
♣2

North
שוורץ
Pass
All Pass

West
רודוול
♠2

שיטת  Precisionאפשרה לזוג האמריקני לעצור בגובה
 2עם  23נקודות .החוזה ♠ 2בוצע בדיוק .ניתן לסלוח
לזוג הנורווגי במזרח-מערב על שהגיעו ל .3NT-ההגנה
זכתה ב 7-הלקיחות הראשונות לאחר הובלה בהארט.
לסיום ,עוד יד מוצלחת של מקסטרוט-רודוול:
Dealer South, Vul N/S
♠ 86
♥ 873
♦ JT
♣ KQJ865
♠ KQJ973
♠ A2
♥ 6
♥ KQJ5
♦ K642
♦ A753
♣ 42
♣ T97
♠ T54
♥ AT942
♦ Q98
♣ A3
South
פישר
Pass
Dbl
Pass

East
מקסטרוט

North
שוורץ

West
רודוול

♥4
Pass

Pass
Pass

1NT
♠4

"מקוול" לא בזבזו זמן בדרך ל .4♠-הזוג הישראלי ניסה
כמיטב יכולתו להכשיל את החוזה .רון שוורץ הוביל
ב .♣K-לוטן פישר עלה עליו ב ♣A-הקפיד לגבות את
ה ♥A-בטרם המשיך בקלאב נמוך בתקווה לקבל חיתוך,
אבל רודוול חתך בדומם עם ה ,♠J-והחוזה בוצע .בשולחן
השני היה מהלך המשחק זהה ,אבל הכרוז הנורווגי חתך
עם ה ♠9-ואפשר לדרום לחתוך מעליו.
קבוצתם של לוטן ורון הצליחה להוביל בהפרש קטן עד
למחצית ,אבל סיפור הסינדרלה נגמר לאחר שבשליש
השלישי רשמה קבוצת ניקל  IMP 58ללא מענה .הזוג
הישראלי לא הצליח לשחזר את הישגו מקיץ  ,2013עת
העפילה קבוצתו לחצי הגמר בגביע ספינגולד .עם זאת,
כולנו תקווה שהניסיון שנצבר ייתן את אותותיו באליפות
אירופה ונבחרתנו תצליח להעפיל ל"ברמודה בול" ,שם
אולי יצפה לה מפגש חוזר עם מקסטרוט-רודוול ועוד
זוגות בכירים רבים בעולם.
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יד החודש

ברידג' באינטרנט
יוסי אנגל

האינטרנט גרם למהפך בחיינו בכל התחומים – כך גם
בברידג' .אתה נכנס ל BBO-ובתוך שניות ספורות יש לך
אפשרות לשחק עם אנשים מכל העולם.
עם זאת ,לעתים אין לך מושג מיהו השותף ומהי רמתו
האמיתית .יד החודש שאציג שוחקה על-ידי שותפי בנבחרת
ישראל לסניורים יוליאן "יולק" פרידריך .בשנות ה 70-וה-
 80יולק שיחק באופן קבוע בנבחרת ישראל הפתוחה,
ורמת משחקו הגבוהה ידועה לכל .את היד הבאה הוא
שיחק באינטרנט עם שותף עלום שם .הזוג הגיע לחוזה
שאפתני של ♠ 6שדרושים הרבה ניסים כדי לבצעו.
QJ5
J84
QT72
KJ4
98
97532
K
97652

♠
♥
♦
♣
KT4
KQT6
9853
Q3

♠
♥
♦
♣
A7632
A
AJ64
AT8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב הוביל ב ♥K-ויולק זכה ב ♥A-הבודד שלו .היה עליו
לקבל החלטות כיצד לשחק את שלוש הסדרות האחרות.
בספייד ,לאור המחסור בקלפי ביניים ,המשחק הנכון
הוא קלף נמוך לעבר הדומם .אין שום סיכוי לזכות בכל
 5הלקיחות .המשחק המומלץ מתגונן מפני חלוקה
אפשרית של  ♠Kxxxבמערב במטרה לצמצם את מספר
המפסידים בשליט לאחד.
יולק אכן שיחק בלקיחה השנייה ♠ נמוך מידו ,מערב
שיחק נמוך וה ♠Q-זכתה.
כעת הגיע הזמן לעקוף בדיאמונד .האם להתחיל ב♦Q-
או בקלף נמוך? מערך הדיאמונד המוצג הוא היחיד
שמשתלם בו להתחיל בקלף נמוך .לעומת זאת התחלה
ב ♦Q-חיונית כדי להשיג  4לקיחות בדיאמונד אם למערב
 ♦8או  ♦9בודד )סיכוי כפול(.
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יולק שיחק לפי תורת הסיכויים והוביל  ♦Qמהדומם
שכוסה על-ידי ה ♦K-וה .♦A-לרוע מזלו היה לו כעת
מפסיד בדיאמונד.
הוא המשיך בעוד ♠ נמוך מידו .מערב זכה ב .♠K-לא היה
כדאי לו להמשיך ♥ שיגביה את ה .♥J-המשך בשליט
היה מאלץ את הכרוז לנחש את המצב בקלאב ,אבל
מערב שגה ושיחק את ה .♣3-יולק זכה ב ,♣T-משך את
ה ♠A-והגיע למצב הבא:
J8
T72
KJ
975
9765

♠
♥
♦
♣
QT6
985
Q

♠
♥
♦
♣
76
J64
A8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לכאורה לכרוז רק  6לקיחות מתוך ה 7-שנותרו ,אולם
מערב עתיד להילחץ בסדרות האדומות .יולק משך את
שני השליטים הנותרים והשליך מהדומם ♥ ו .♦-מערב
השליך שני הארטים ,אולם כששוחקו שני סיבובים
של קלאב הוא נאלץ להיכנע .את ה ♥Q-לא היה ניתן
להשליך .מערב נאלץ לוותר על העוצר שלו בדיאמונד.
החוזה האופטימי בוצע ,וצפון-דרום זכו בנקודות רבות.
יש לציין כי לאחר סיבוב אחד של דיאמונד יולק היה יכול
לשחק  ♠Aו ♠-נמוך ,ולהכניס את מערב למשחק סופי בלי
לתת לו את האופציה לצאת מהיד בשליט ,אבל לאחר
מעשה אנו תמיד חכמים יותר .יולק בחר להתגונן מפני
חלוקת שליטים של  ,4-1ולכן נמנע מלשחק את ה♠A-
מוקדם מדי.
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עשרה כושים קטנים
חיים קלר ז"ל

שחקן ברידג' טוב חייב להיות מודע לנושא ההסתברויות
ולדעת לפחות בקירוב מהו הסיכוי שקלפים חסרים
בסדרה מסוימת יהיו מחולקים כך או אחרת )ראה מאמר
מצוין של אפרים בריפמן בנושא זה בגיליון יולי .(2013
נסו לשחק את היד הבאה:
Dealer South, Vul None
QJT43
A72
K4
A76

♠
♥
♦
♣

A9876
K3
A75
KJT

♠
♥
♦
♣

חוזה .6♠ :הובלה♥Q :
South
1NT
♠3
♦4
4NT
♠6

East

North

West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♥2
♣4
♥4
♠5
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

פתחתם  1NTעם חמישייה במייג'ור ,ושותפכם הפתיע
בטרנספר לסדרה הארוכה שלכם .כמובן שעניתם בקפיצה
ל ,3♠-ומכאן החלה סדרה של הכרזות קיוביד שהובילה
לסלם קטן לאחר שהתברר שקלף מפתח אחד חסר.
אנו רואים מיד שאין מפסידים בסדרות האדומות .בקלאב
אנו מקווים "לדוג" את ה Q-החסרה ,ומה עלינו לעשות
בסדרת השליט? יש לנו  10קלפים וחסר ה .K-מהי דרך
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המשחק בעלת הסיכוי הגבוה ביותר להשיג  5לקיחות
בשליט? להפיל או לעקוף?
ובכן ,הסיכוי להפיל  ♠Kבודד עומד על  26%בלבד מול
סיכוי הצלחת העקיפה שהוא כידוע  .50%אז זוכים
בהובלה בדומם ומריצים  ♠Qלעקיפה?
רגע ,עדיין לא תכננו את היד כולה! אין זה מספיק
לבודד את סדרת השליט ולקבוע עבורה תכנית משחק
מנותקת מהסדרות האחרות .ייתכן שמה שנעשה בשליט
ישפיע גם על שאר הסדרות.
התבוננו במכלול היד! האם אתם רואים דרך משחק
טובה יותר מהעקיפה בשליט?
כאשר יש לנו מצב של עקיפה דו-צדדית בסדרת ה,♣-
וניתן לבצע אלימינציה של הסדרות האדומות ,בא בחשבון
הרעיון של משחק סופי.
אבל בשביל משחק סופי צריך למסור למתנגדים את
ההובלה מתישהו .הקלף שבעזרתו נמסור לאחד
המגנים את ההובלה יכול להיות ה.♠K-
התכנית היא כזו :נתחיל דווקא ב – ♠A-כן ,נגד
"ההסתברות" .אם ה ♠K-נפל – כבר הצלחנו .אם שני
המגנים שירתו בקלפים נמוכים ,אחד מהם )ולא משנה מי(
נותר עם  ♠Kבודד .השלב הבא הוא לבצע אלימינציה של
הסדרות האדומות בעזרת חיתוך ,ואם שני המגנים ישרתו
לכל אורך הדרך – אנחנו בבית! לאחר שננקה את הסדרות
האדומות נמסור את היד באמצעות ספייד נמוך.
מי שיזכה ב ♠K-ייאלץ לתת לנו את החוזה – אם ישחק
סדרה אדומה ייתן לנו חיתוך והשלכה ,ואם ישחק קלאב
יבצע עבורנו עקיפה.
המקרים היחידים שאנו עלולים להיכשל בהם הם כאשר
חלוקת השליט היא  ,3-0או כאשר המגן המחזיק ב♠K-
יחתוך הארט או דיאמונד בטרם נספיק להשלים את
האלימינציה .גם אז עדיין לא אפסו תקוותינו – פשוט
נצטרך למצוא את ה.♣Q-
הסיכוי להצלחה ודאית )ללא ניחוש קלאב( הוא כ- 75%-
שיפור גדול לעומת העקיפה!
אגב ,לו היינו מחליפים את ה ♣JT-בשני קלפים זוטרים,
תכנית המשחק הסופי לא הייתה עובדת ,ובמקרה זה
מומלץ פשוט לעקוף בשליט.
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הנה חלוקה לדוגמה ,שבה ביצוע החוזה מובטח רק אם
נשחק בדרך המומלצת ,♠A :אלימינציה ומשחק סופי.
QJT43
A72
K4
A76
5
8654
QJT9
?832

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

K2
QJT9
8632
?54
A9876
K3
A75
KJT

♠
♥
♦
♣

אם נזכה ב ♥A-ונעקוף מיד בשליט ,למערב יהיה קלף
בטוח להמשיך בו לאחר הזכייה ב ,♠K-והצלחת הסלם
תהיה תלויה בניחוש.
אז מה למדנו מהיד הזאת? למדנו שהסתברויות/עקיפות/
קלישאות – כבודן במקומן מונח .אבל השחקן המנצח הוא
זה שמפעיל היגיון ומחשבה ומתכנן את המשחק בתוך
שימוש מושכל בכלי העזר השונים ,ולא זה שמתעצל לתכנן,
סומך על אמירות וקלישאות ונותן להן לתכנן בשבילו.

♠
♥
♦
♣

בעיה בקלפים פתוחים
חיים קלר ז"ל

מהלך ההכרזה שהוביל לחוזה סופי של  3NTבחלוקת "גולש" זו נותר בגדר תעלומה .מערב מוביל ב .♠J-הבעיה
היא כיצד יבצע דרום חוזה של  3NTנגד הגנה כלשהי?
K3
AQT9876543

Q
Q
J
AQJT9876543

-

♠
♥
♦
♣
JT987654
K2
AT9

♠
♥
♦
♣
A2
K2
KJ8765432

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה ;3NT :כרוז :דרום; קלף ההובלה ♠J :ממערב.
פתרון בעמוד 34

7.5.2014 г. 13:09:33 ч.
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ברידג' בבית הלבן )(8

אייק מבצע סלם
חנן שר

מישל החליקה פנימה כדי לראות מדוע ברק נשאר
במשרדו בשעה מאוחרת באגף המערבי של בניין .1600
"משהו מטריד אותך ,בייבי?" ,היא שאלה.
"כן ,מותק" ,הוא אמר" ,אני מודאג לגבי העתיד של תכנית
הבריאות שלי".
"אין צורך" ,היא ניסתה להרגיע אותו" ,יש לנו את הביטוח
הטוב ביותר מהמשרד שלך".
"אני יודע ,מה שמדאיג אותי היא תכנית הבריאות שלנו
לסניורים ,לכמה מהם אין מושג איך להשתמש בשוברים
האלה".
מישל התבוננה בשעונה" ,אם כבר מדברים על סניורים,
אתה זוכר מי צריך להגיע לכאן הלילה לארוחת ערב
וברידג'? ".
"כן יקירתי ,אני זוכר" ,אמר ברק בחוסר סבלנות" .אייק
ומאמי .אל תדאגי ,אהיה למטה בזמן .ארוחת ערב ב,8-
כן?".
"רוג'ר ,זה מה שאייק ביקש ממני לומר במקום 'כן' או
'נכון' " ,אמרה מישל" .והוא רצה שאשתמש ב20:00-
במקום ב 8-בערב כדי לתת כבוד לבחורים שלנו במדים,
כך הוא אומר".
ברק חייך" .לפחות הוא לא ביקש שנגיש מנות  Cאו שנקרא
לחדר האוכל הדרומי ."the commander's mess
אייק ומאמי הגיעו בדיוק בשמונה .מישל שקיבלה את
פניהם לא יכלה להסתיר את התרגשותה" .זה כל כך יפה
שאתם כאן" ,היא אמרה" .שמענו כל-כך הרבה עליכם ,זה
כמעט כמו דף מספרי ההיסטוריה".
אייק משך בכתפו" .אנחנו היסטוריה .עזבנו את הבית הזה
ב ,1960-ארבע שנים לפני שנולדת .אלה היו זמנים".
"כן ,הם היו .מלחמת העולם השנייה ,הפלישה
לנורמנדי ,"...מישל התכוונה להמשיך ,אבל אייק קטע
אותה.
"היום גם אירועים אחרים ,יקירתי" ,הוא אמר" .כשאני
יחד עם אל גרונטר ביצענו סלם עם רי-דאבל נגד הזוג
הבריטי מונטי ואלכסנדר .שניהם היו פילדמרשלים ויכלו
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לתכנן תנועת צבת ,אבל איש מהם לא היה מסוגל לזהות
משחק לחץ כפול .וכשאני יחד עם עומר ברדלי הפלנו את
ג'ורג' פאטון  3פעמים ב 3NT-עם דאבל".
מאמי קמה והריעה לבעלה ,בעוד אייק הרים את האצבע
השנייה והשלישית שלו ועשה סימן  .Vלאחר מכן הוא
פנה אל המארחים" .אתם אולי חושבים שמאמי ואני,
שהתחלנו לשחק ברידג' לפי שיטת קלברטסון ,מכריזים
בצורה מיושנת .תופתעו לדעת שאנו בקיאים בכל
החידושים האחרונים .אנחנו משחקים גורן עם נו-טרמפ
 18-16ופתיחות  2חזקות בכל הסדרות .אפילו עשינו
ניסיונות עם רעיונות חדשניים כמו ."five-card major
מישל וברק החליפו חיוכים .אייק ומאמי היו מחסידי גורן,
לא בארי כי אם צ'רלי .הם הפסיקו לצחוק כאשר התברר
שגם אם אבד הכלח על ההכרזות שלהם ,משחק היד של
אייק היה שייך למאה ה.21-
אייק עשה כל מאמץ להסתיר את הנאתו כשהרים יד
אדירה .הוא עמד לשאול מה הבונוס על הכרזה וביצוע
של סלם כאשר מישל פתחה משמאלו דווקא ב.1♥-
South
♠ AKQJ52
♥ A97632
 ♦♣ 6
נראה לאייק שמישל הייתה אישה ישרה ,משהו שהוא
היה מהסס לומר על בעלה .שום דבר אישי כמובן ,אבל
הוא למד להיות זהיר לאחר כל אותן שנים בפוליטיקה.
הוא עדיין שקל מה יהיה הצעד הראשון שלו – האם יעדיף
לשחק או להגן? – כשהוא שמע את שותפתו מצטרפת
לחגיגה עם ♣.2
שחקנים אחרים היו מודאגים מאי-התאמה ,אבל אייק
הכיר את מאמי כאישה מסורה ,ובמקום לדהור לזירה עם
קפיצה כלשהי ,הוא בחר ללכת לאט ולהכריז ♠ 2בלבד.
הכרזת ♥ 3של מאמי אישרה את הקוצר שהוא כבר הניח
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שיש לה ,יחד עם התאמה בספייד .הוא לא היה צריך יותר
מזה – אם כי הוא הספיק לשאול לאסים לפני שסגר את
המכרז ל.6♠-
Dealer East, Vul None
♠ 943
 ♥♦ A962
♣ AQT932
♠ T876
♥ 4
KQJT85
♦ QT875
KJ43
♣ J87
K54
♠ AKQJ52
♥ A97632
 ♦♣6
South
אייק
♠2
4NT
♠6

East
ברק
Pass
Pass
Pass
Pass

North
מאמי
♣2
♥3
♥5
Pass

♠
♥
♦
♣

West
מישל
♥1
Pass
Pass
Pass

אם אייק היה זקוק לאישור על יושרה של מישל ,הוא קיבל
אותו כשהובילה ב .♥K-הגנרל בדימוס ניצל את הסיכוי
היחיד לחתוך בדומם וחש הקלה כאשר ברק שירת
ללקיחה.
הוא המשיך בספייד ל ,A-ולא הופתע לגלות שחלוקת
השליטים הייתה  .4-0חיתוכי הארט נוספים לא באו
בחשבון ,אז מאיפה הוא ימצא  12לקיחות?
עם קצת מזל אפשר יהיה לבסס את סדרת הקלאב
בעזרת חלוקה של  3-3עם  Kבמערב ,אבל איך זה יעזור

'ABHW@K YHK?WXH YDBA?YC

LHHYQ@A RHOP

לו כשאין כניסה לדומם כדי להגיע לקלאבים?
אייק התבונן בהארטים שלו" .אולי מתחבא שם דיאמונד",
הוא חשב" ,ואז אוכל להגביה את הקלאבים ,להוציא
שליטים ולחזור לדומם בדיאמונד".
הוא משך את ההארטים שלו בזה אחר זה ,ולאחר מכן
ניסה את הספיידים ואת הקלאבים ,אבל אף דיאמונד לא
התחבא שם...
ברק החל לאבד את סבלנותו ,אז אייק ניסה למהר,
אבל הוא היה חייב למצוא מהלך מיוחד ,כמו התכנית
 Operation Fortitudeבמהלך הפלישה לנורמנדי.
הוא היה חייב למצוא משהו ,אחרת מישהו עלול לומר
שעדלאי ,או גרוע מזה מונטי ,היו שחקנים טובים יותר.
אפשרות אחת הייתה שמישל מחזיקה  KJדאבלטון
בקלאב ,ואז אפשר לבסס את הסדרה תיכף ומיד.
אבל חלוקה  3-3הייתה סבירה יותר ,לכן אייק הניח קלאב
על השולחן ,עקף ל ,Q-שיחק את ה A-והוביל קלאב
לחיתוך .בינגו! הקלף השלישי של מזרח היה ה.♣J-
עכשיו היה צריך רק לחתוך כדי להגביה את הסדרה.
"אולי אריץ את כל הספיידים ומישל תשליך הארטים ,ואז
אוכל 'לתפור' אותה בהארט כדי שתוביל דיאמונד שיכניס
אותי לדומם".
הוא עמד לחתוך עם ה ,♠2-ואז עצר בפתאומיות והחליף
את ה ♠2-ב.♠J-
הכול נגמר בתוך שניות .הקלף הבא היה ה ,♠Q-ולאחריו
שוחק ה .♥A-ברק היסס ללקיחה זו וקימט את מצחו .הוא
עשה ניסיון אחרון" :אוקיי אייק ,עכשיו אתה חייב לתת
לשותפתי את הלקיחות שלה בהארט .כמה אתה נופל?".
"ניסיון יפה!" ,השיב הגנרל בדימוס" .הייתי מציע
שתשתמש בטריק הזה בעימות הבא שלך עם האיש
העשיר ההוא ,מה שמו? אבל אני הולך לשחק את ה♠2-
בלקיחה הבאה ,ואם אין לך שליט נמוך מה ,2-תצטרך
לזכות בלקיחה ולחזור בדיאמונד .מפסיד אחד בהארט
יושלך על ה ,♦A-ושלושה – על הקלאבים."Making six .

@YDHUW? YDHOGKDMHPD YDHMDVM YDHDWFY YDMHHVYM RHOP
YDBA?YCC NDOVY HSK NM? YDBDVO YDOVMC

@16:30 CQX@ HXHMFD HXHKX ,HOX LHMH

"(YHKKJ LHKDF YSDV KDM) LHHYQ@A ,(?20 NBWHC WMXM) Y
@Y"MQO YGMP ,Y"MQO YH

052-3316221 CHMFO ,054-4651504 CD? :LHGWSK
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פרפראות ברידג'
34

בעיה בקלפים פתוחים
פתרון מעמוד 31

K3
AQT9876543

Q
Q
J
AQJT9876543

-

♠
♥
♦
♣

זהו המצב אחרי  6לקיחות ,כאשר מערב צריך להוביל:

JT987654
K2
AT9

♠
♥
♦
♣
A2
K2
KJ8765432

נניח שמזרח משחק  ♦Aבלקיחה השנייה וממשיך ב♦-
נמוך.
דרום זוכה ב ♦K-ומשחק ♣ נמוך לעבר ה .♣Q-אם מזרח
זוכה ב ,♣A-הוא אבוד .לכן מערב מעכב וה ♣Q-זוכה.
כעת יבקש הכרוז מהדומם  ♥Aו ♥-נמוך וישליך עליהם
מידו ♣ נמוך ו!!♠A ...

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה ;3NT :כרוז :דרום; קלף ההובלה ♠J :ממערב.

♠ K
♥ QT9876
 ♦♣
QJT9876
-

T9876
AT

♠
♥
♦
♣
KJ87654

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

עד עתה זכה כל צד בשלוש לקיחות .המשך בספייד יעניק
ההברקה באה כבר בלקיחה הראשונה .משחקים ספייד לדומם את יתרת הלקיחות .מערב זוכה ב ,♣A-ועתה
נמוך משתי הידיים! מזרח זוכה ב ,♠Q-וכבר הוא במשחק נותר לו רק לבחור למי להעניק את  6הלקיחות האחרונות
סופי .אם ימשיך בהארט ,יעניק לצפון  10לקיחות .לכן – לצפון או לדרום .פשוט ,לא?!
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פרפראות ברידג'
35
ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 2014
עורכים :אילן שזיפי ואוריה מאיר ,כתובת משרד ההתאגדות :ת.ד 1264 .שוהם 6085000
טל ,03-9794862 .פקס03-9794319 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי  – 2014יולי 2014

מאי 2014
3

יוני 2014

אליפות ישראל
הפתוחה

14 - 13

אליפות ישראל TB

יולי 2014
אליפות ישראל
הפתוחה

5-4

חצי גמר  +גמר

מוקדמות )במחוזות(

17 - 16

גמר על

5

אליפות ישראל
הפתוחה

אליפות ישראל
לסניורים
* מוקדמות )במחוזות(

חצי גמר  +גמר

18

סימולטנית ארצית

31

אליפות ישראל TB

19 - 18

אליפות ישראל
לסניורים
חצי גמר  +גמר

* )במחוזות(
* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות 2014 - Top Bottom
שלב מוקדמות מחוזיות
שני מושבים קצרים בני  18חלוקות .שיטת חישוב TB

יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת  31מאי ,שעה 09:30

צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים ,חיפה

דרום
מועדון רחובות
המנוף  ,1רחובות

מרכז
מועדון "רמת השרון"
סוקולוב  ,52רמת השרון

פרטים והרשמה

שבת  3במאי  ,2014שעה 09:30
פרטים והרשמה

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה
052-3859335
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244
מחיר  140ש"ח לזוג
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(
ככלל ,לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע  14-13ביוני .המשך התחרות במתכונת החדשה ,סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014
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אליפות ישראל לזוגות סניורים
שלב מוקדמות מחוזיות

2014

ישוחקו  36חלוקות ) .(18X2שיטת חישוב IMP

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

שבת  5ביולי 2014
שעה  09:30עד  14:40לערך
צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים ,חיפה

דרום
במועדון בצומת ראם )מסמיה(
פרטים נוספים  -יש לבדוק
בזמן ההרשמה

מרכז
מועדון "אביבים"
רח' דיסנצ'יק  ,7ת"א

פרטים והרשמה

פרטים והרשמה

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה
052-3859335

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב 31.12-1954 :או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף
ככלל ,לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל
שלבי הגמר ב 19 18- :ביולי .2014
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי ההתאגדות בתוקף בשנת 2014

®»¬µ«º Ã
אליפות העולם לסטודנטים
תתקיים השנה בקרואטיה ,בין התאריכים 1-7/11/14
סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות ,מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל ,באמצעות משרדי ההתאגדות.
יש לצרף לבקשה תעודת סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.
ניתן להגיש את הבקשה במייל ibf@bridge.co.il :או בפקס03-9794319 :

תחרות סימולטנית ארצית
התחרות הקרובה תתקיים ב 18-במאי 2014
נקודות אמן ארציות ומקומיות מחושבות בשני אופנים:
 .1שיטת חישוב רגילה
 .2שיטת חישוב  – HANDICAPשקלול תוצאה לפי דרגה) .ככל שדרגת הזוג נמוכה יותר
בהשוואה למקום המשחק ,כך תוצאתו תקבל "בונוס" גדול יותר(.
נקודות האמן ניתנות בכל מסלול בנפרד )הגבוה מביניהם( ,כך שיותר שחקנים נהנים וזוכים בנקודות אמן.
נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרות.
חוברת ניתוחי ידיים תחולק למשתתפים .החוברת נכתבה ע"י עדי אסולין שחקנית נבחרת ישראל
מאז היותה בת  !14סגנית אלופת אירופה עד גיל  21ב 6-השנים האחרונות ומורה לברידג'.
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רשימת מורים מוסמכים

באתר ההתאגדות ,במדור "שחק ברידג'" פורסמה רשימה של מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות
במהלך השנים .הרשימה תסייע לציבור לומדי הברידג' ,המורים עצמם וכן סניפים וגופים המעוניינים
להעסיק מורים לברידג'.
אם הנכם מורים מוסמכים ואינכם מופיעים ברשימה ,אנא שלחו למשרד צילום של תעודת ההוראה
שקיבלתם ,בצירוף שם מלא ,מס' חבר ,שם המורה בקורס המורים ורקע בהוראה במידה וקיים.
אם הנכם מופיעים ברשימה אך אינכם פעילים ,עדכנו אותנו על מנת שנסיר את שמכם מהרשימה.

הודעות מועדונים
מרכז הברידג' י"ם מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש משה בן אוזיליו ז"ל
 2מושבים  24ידיים )ימי ג' אחה"צ(.
מושב  1ביום ג' –  20במאי 2014
מושב  2ביום ג' – 27במאי 2014
בין השעות 20:00 – 17:00

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
בבית בלב ,ירושלים
)מול "בזק" ,הכניסה דרך רח' אוסישקין ורח' צפת(
מחיר למשתתף ,₪ 110 :ל  2המושבים
כולל שתיה חמה וכיבוד קל – חופשי.

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
בריאן 0544-715950
מגי 0544-715949

מועדון הברידג' נתניה,
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
ע"ש שמואל )שמיל( כץ ז"ל
מושב אחד  ,30ידיים

שתתקיים ביום שבת ה  24במאי 2014
בשעה  10:00במועדון הברידג',
רח' שמואל הנציב  ,15כניסה מרח' בקמן .2
מחיר למשתתף ,₪ 70
גביעים יינתנו ל 3-המקומות הראשונים.

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
מיקי050-5401475 :
טל09-8337063 ,077-5567475 :
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מועדון הברידג' רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
"גביע האביב"
מושב אחד 30 ,ידיים

שתתקיים ביום שישי  23במאי 2014
בין השעות  10:00עד 14:00
במועדון רמת השרון ,סוקולוב  52רמה"ש.

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
אצל יעקב מינץ052-2783263 :
03-5403244
ודרך צור קשר באתר המועדון www.bridgerh.co.il

מועדון הברידג' רחובות ,מתכבד להזמינכם
לתחרות מקומית ע"ש אורה דן
מושב אחד 24 ,ידיים

שתתקיים ביום שישי 30 ,במאי 2014
בין השעות  10:00עד 14:00
במועדון ,רח' המנוף  1רחובות

בתחילת התחרות יתקיים טקס קצר לזכרה.
פרסים כספיים:
 ₪ 500למקום ראשון,
 ₪ 200למקום שני,
גביע לזוג המדורג ראשון ,בדרגות עד אמן.
עלות למשתתף ₪ 40
מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
מאיר ברקמן,050-7353303 :
נעמי לזר ,050-8844494 :דורית כהן050-9427818 :

may.indd 37

בתי הלוחם מתכבדים להזמינכם
ל"טורניר וקסלר"
לזכרם של רות וג'ק וקסלר

מועדון ברידג' גבעתיים,
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית"גביע גבעתיים"

שיתקיים ביום ו' ה  6ביוני 2014
בין השעות  10:00עד 14:00
בשלושת בתי הלוחם – ת"א ,י"ם ,חיפה.

שתתקיים ביום שבת 7 ,ביוני 2014

מושב  1ביום ג' –  17ביוני 2014
מושב  2ביום ג' – 24ביוני 2014
החל מהשעה .20:00

רח' יערה  ,27רעננה.

מס' מקומות מוגבל,
ההרשמה מראש חובה!
אצל יעקב מינץ052-2783263 :
03-5403244
ודרך צור קשר באתר המועדון
www.bridgerh.co.il

מס' מקומות מוגבל,
ההרשמה מראש חובה!
ת"א – שמואל ברקאי 49
03-6461646
חיפה – דרך צרפת 101
04-8590820
ירושלים – מנחת ,ליד גן החיות התנכי
08-6750011

מושב אחד  ,30ידיים

בין השעות  10:00עד 14:00
באולם "גרניט" ,בבית ההתאגדות,

מס' מקומות מוגבל,
ההרשמה מראש חובה!
אוה ליבוביץ' 054-4651504

מועדון הברידג' רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות
ארצית "קיץ תשע"ד"
 2מושבים  24ידיים )ימי ג' אחה"צ(

דרגות
ד
רשימת מקבלי דרגות ביום  9באפריל 2014
רב אמן כסף

מזרחי יפה ,רמת השרון

אמן זהב

אורלוביץ עמוס ,ספורט  +חולון
שבש אווה ,רמת השרון
שקד יצחק ,קריות/חיפה
בן נון אביבה ,אביבים
גורן בן-שלום עמית ,ראשל"צ

אמן כסף

ברק אלעד ,כיכר המדינה ת"א
הפטקה מיכאל ,טבעון
תלם מלכה ,רקפת קרית טבעון
קניגסברג אייל ,רמת גן
לובינסקי אורנה ,אביבים
ישראל לאה ,ירושלים
בוברוב ממן מתי ,אשקלון
לוי קלרה ,אשדוד
וייס רענן ,קבוצי צפון

אמן ארד

פדהצור פועה ,רקפת קרית טבעון
וילנסקי אריה ,מושבות-שמריהו
שניידר ישי ,מרכז הברידג'-י"ם
שובל אפרים ,נס ציונה
דורון יהודה ,קבוצי דרום
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אמן

עמירון חנה ,רמת השרון
קורן אשר ,לב הצפון
אביטוב טובה ,נהריה
הולינגר עירית" ,הרץ" חיפה
בלום טל ,השרון
נקאש חוה ,אביבים
אביצור מנשה ,מושבות-שמריהו
שרון נאוה ,פרדס חנה-חדרה
קליפר דב ,חדרה
אדמון יהודית ,ויצו פתח תקוה
גורדון זאב ,מרכז ספורט ראשל"צ
שטיף יעקב ,רחובות
תמאם חיים ,וקס-רחובות
הנינה אלון ,קבוצי צפון

סגן אמן כסף

הופמן ניצה ,רמת השרון
גני רותי ,חיפה/כרמל
אוחנה שחר ,טבעון
ברוש מרגלית ,רקפת קרית טבעון
גורביץ תמר ,השרון
לנדה חוה ,מושבות-שמריהו
אשבל לאה ,ירושלים
נועם גבריאל ,ירושלים
אייזן גנריך ,מרכז הברידג'-י"ם
פביאן אבירם ,זכרון יעקב
בנירי עילי ,ויצו פתח תקוה
שניטמן נגה ,ויצו פתח תקוה

גז חנה ,מרכז ספורט ראשל"צ
עזרן רחל ,מרכז ספורט ראשל"צ
שקד נינט ,מרכז ספורט ראשל"צ
רבסקי גילה ,בית מכבי ראשל"צ
קריב מיכאל ,רחובות
דניאל שלום ,אשדוד
אלקלעי אורנה ,נס ציונה
דומברבה לוסיאן ,נס ציונה
שטיינברג רותי ,נס ציונה
סבירסקי רפי ,קבוצי דרום

סגן אמן

מרקוביץ אטליה ,חיפה/כרמל
כהן עדנה ,השרון
פורת מאיר ,השרון
בר זיו חנה ,כפר סבא
קרטיס מירה ,מושבות-שמריהו
נחום פרידה ,ירושלים
דה-פריס אברהם ,מת"ב הרצליה
אליתים יהודה ,מרכז הברידג'-י"ם
ברוך איציק ,מרכז הברידג'-י"ם
יושע אמנון ,מרכז הברידג'-י"ם
יושע לילי ,מרכז הברידג'-י"ם
בלודז יונתן ,ויצו פתח תקוה
אליעזר אברהם ,ערד
ארבל אליאס ,באר שבע
חיון לילי ,באר שבע
חנונה דוד ,אשדוד
פלג ורד ,כפר מרדכי
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תוצאות תחרויות
 ע"ש אורה דן2014 אליפות נשים
 תוצאות כלליות,05/04/14 : תאריך4  מתוך4:מושב
 זוגות36 השתתפו
מצטבר

שמות

דרוג

126.0
95.0
87.0
71.0
53.0
53.0
48.0
46.0
43.0
42.0

 פופלילוב מתילדה- ברנר אילנה
פורת רות- לויט- זינגר מריקה
 כץ פז- ממן גיא
 אלון הדסה- רוזנפלד ורדה
 טל דנה- אורן אפרת
 זייטמן מגי- בורק לואיזה
 מזרחי יפה- קיש תמר
 דורי צביה- יהל נילי
 ברוידא שרה- שלום עמית-גורן בן
 נחמיאס יהודית- ניימן עירית

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

:łĩĭłĳĬ ĭĸįĸĨ ,ıŁıĨĭ ıīĭįıı ŀļĹ ĿıļĬĴ ĵıĩŁĭį ĵłĨ ĵĨ
,łıĩĬ īĺ ĲıĴĨ ĵıįĴĭŁĭ ĵıĳŀĭĳ ,ĵıĹıļīĶ ,ĵıĩľĺĶ ,ĵıĳŀĭĺ ĭĸłŀĩįĩ

ĐēĠĥĚč ęĕĤČĥĜĥ ęĕĤĠĝ
łıłįļŁĶ ĬıļŀĪĭıĩ
,łĭĸĭĶł ,Ĭĩ łĭŁļĸĬ ııįĭ ĬįļŁĶĬ ŀĭļıĹ
īĭĺĭ ĩľĭĺĶ ķıĹįĭı ķĴıĨ

ķĭŀĳıĮ ŀļĹ
ıĸĩ ĵĺ ĵııŁıĨ łĭĸĭıĨŀ ,ĵĳŀıĿı ııį īĭĺıł
īĭĺĭ ĵıŀıŁ ,łĭĸĭĶł ,ĵıĩŀĭĿĶĬĭ ĬįļŁĶĬ

ıłįļŁĶ ĵıĸĭĳłĶ ŀļĹ
ıĸĩ ĴĳĴĭ ĨĶĨ ,ĨłĩĹĴ ĬĿĭłĶ ĬĸłĶ
ĵıŀĩĭĺĬ ĵıĸĭĳłĶĬ łĳıŀĺ ,ĬįļŁĶĬ
...īĭĺĭ łĭĸĭĶłĩ ,ĵıŀĭļıĹĩ ĬĭĭĴĶ ,ĬįļŁĶĩ

ĵĳłĺī Ĵĺ ĬĴĺıŁ ķĭıĺŀ Ĵĳĭ

ravit@rotemltd.co.il :Ĵ"Ĩĭī ,077-5401053 :'Ĵİ
www.rotemltd.co.il

may.indd 39

7.5.2014 г. 13:09:37 ч.

ęĕĜđĥĠđĜ ĤđďĚ

≤∞±¥ ÈÂÈ· ±±≠∏

≤¨∑π∞
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2014 ĕĘđĕ 28-14

'ĎďĕĤčĐ ĦĥĠđē

ĐĠđĤĕČč ĤĦđĕč ĦĕĦĤģđĕĐ
ĦĠĤĢ Ęĕčđď ,ĕĦđėĘĚĐ ĘČĕđĤ ěđĘĚ

:ęĕĘĘđė ęĕĤĕēĚĐ
ĘĞ-ĘČ ĦĤčēč ĐĝĕĔ
ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ B&B ĝĕĝč ĘĞ ěđĘĚč ēđĤĕČ
ěđĘĚĘ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĚ ĦđĤčĞĐ
ĕďĜĚĤđĜ Ęčēč ĘđĕĔ
ęĕĜĠ ĦĘčģ ĘĕĕĔģđģ

•
•
•
•
•

09:00 ĕĘđĕč 14 ĖđĘĐ ĐĝĕĔ
22:30 ĐĞĥč đČ 14:30 ĐĞĥč ĤđĒē ĐĝĕĔ
.ĞĠđĚĘ ęĕĝĕĔĤė ,ĐĚĤđĎ ĦďĞĝĚč ĐēđĤČ – ĦđĘĕĘ 12 ęĕĐđĥĘ ĦđďēđĕĚ ĦđčĔĐ
.ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ēđĤĕČĘ (ęĕďēđĕĚ) ęĕĤĕēĚĘ ĦđĤĥĠČ

ĦđĘĕčēĐ ĕĤĕēĚ
€ 1,590 (ęĕĚĕ 7) ĦđĘĕĘ 6
€ 540 ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ
€ 2,190 (ęĕĚĕ 13) ĦđĘĕĘ 12
€ 1090 ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

.ĦđĕđĤēĦč ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚďđ ęĕĠĝđĜ ęĕĘđĕĔ ,ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĘ ěđĘĚĐĚ ĐĤčĞĐ ,ĘĚĜ ĕĝĕĚ :ĘĘđė ČĘ
.ęďČĘ € 250 – ĐĜĚĒĐ ĦēĔčĐĘ :ĐĚĕďģ ĕĚď
.ęďČĘ € 125 – ĕĘđĕč 1-Ě :ĘđĔĕč ĕĚď

ĦĜđđĎĚ ĦđĕđĤēĦ ĦĕĜėđĦ
€ 80,000 ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ
!ęĕďēđĕĚ ĦđĚđģĚč ĦđėđĚĜ ĦđĎĤď ĕĘĞčĘ ĦđĕđĤēĦĐ Ęėč ĦđĜĦĚđ ęĕĝĤĠ
054-4556111 ,ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤ 03-6058355 ,ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
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ęĕĎđđĤđĜĐ ęĕďĤđĕĠĘ 'ĎďĕĤč Ĕĕĕĥ
ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚđ 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ
ęĕĎđđĤđĜĐ ęĕďĤđĕĠč ęĕĕĚđĘē Ĕĕĕĥ ĕĚĕ 8 ĦđĘčĘ
ROYAL CARIBBEAN Ęĥ LEGEND OF THE SEAS
(Ĥģđč ĦĝĕĔ) 10/8/14 ĐČĕĢĕ ĖĕĤČĦ
(03:00 ĐĞĥč 18/8/14 -č ĐĦĕēĜ 17/8/14 -č ĐČĤĚĐ) 18/8/14 ĐĤĒē ĖĕĤČĦ

đĤđĕ 1,775 ĕĎđĒ ĕĚĕĜĠ ČĦč ęďČĘ ĤĕēĚ
đĤđĕ 824 - ĕĚĕĜĠ ďďđč ČĦ ĤđčĞ ĦĠĝđĦ

:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
,ĐĕĜđČč ęĕĠĕĔ ,ČĘĚ ěđĕĝĜĠ č"Ğ ĦđĘĕĘ 7 ,ĦđĤčĞĐ ,ęĕĘĔĕĐđ ęĕĝĕĚ ĘĘđė Č"Ħ-ěĕĘĤč-Č"Ħ ĘĞ-ĘČč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ
.ěĕĕĔĥĜđĘ ĐĜĘĕČ ĦĕĕēĜĐč 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ
.ğđē ĕĤđĕĝđ (ĦđČĕĤčđ ěĞĔĚ) ęĕĕĥĕČ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ !!!čĘ đĚĕĥ
,(ĦĜĕĤ-ęĕčĕčČ) 055-8826162 , 03-6417470 :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
(ĕĘĔĜ) 054-7354239 ,(ěĕĕĔĥĜđĘ ĐĜĘĕČ) 050-6345848 ,(ĐĕĚďģČ) 03-5274021

may.indd 42

7.5.2014 г. 13:09:39 ч.

ĤĥčĘ ęĕēĚĥ 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ ğđĦĕĥč ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
:ĥďē ĤđĒēĚ ēĦĠĜ ,čĤĐ ĥđģĕčĐ ĤđČĘ ĕė

đĤĎĜĔĜđĚč 'ĎďĕĤč ěđĥĠđĜ

MONTENEGRO, AVALA RESORT HOTEL

4-11.9.2014
ĦđĘĕĘ 6-đ ęĕĚĕ 7

,'ĎďĕĤč ĕģēĥĚđ ęĕĘđĕĔ čĘĥĚĐ ěđĥĠđĜ
,đĤĎĜĔĜđĚč ĤĦđĕč ĐĠĕĐ ęđģĕĚč
.ĦĕĤčĞč ęĕĘđĕĔ ĦėĤďĐ

đĤĕČ 1,260 ĤĕēĚĐ

ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ
ĕĎđĒ Ĥďēč ďĕēĕĘ đĤĕČ 200 ĦĠĝđĦ

:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
,ĐĐđčĎ ĐĚĤč ęĕėĤďđĚ ęĕĘđĕĔ 3.5 ,ěđĘĚč đĜĕĒģ ,ěđĘĚĘ ĦđĤčĞĐ ,ěđĕĝĜĠ ĕĢē č"Ğ ĦđĘĕĘ 6
...ĦđĞĦĠĐ ďđĞđ ĤđďĕĘ ěĤđČ ĕ"Ğ ĦđČĢĤĐđ ęĕĤđĞĕĥ ,ĐĘČĎ čĤĞ ,ęĕĝĤĠ ĘĘđė 'ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ
.ĐĤĕēč ĘđĕĔđ ĕĥĕČ ĕĠđČ ĘĞč ĦđČĢđĐ ,ęĕĠĕĔ :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ęĥĤĕĐĘ đĤĐĚ
:ĤģčĜ ęĐč ĦđĚđģĚĐ

Skadar lake, Canyon on the tara river (national park of durmitor)
Bay of Kotor, Perast, Dubrovnik (Croatia)

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-5274021 (ěĤđČ) ĐĕĚďģČĐ ,054-7354239 ĐďĞĝ ĕĘĔĜ
054-6151414 ,077-2025602 ĘĔĕĘ ,055-8826162 ,03-6417470 (ĦĜĕĤ) ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
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ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

ĘĞ ĐĤģđĕ Ĕĕĕĥđ ĕĤĢĕđđĥ ĦđĎĝĠ ĤĕđČ
ęďĤĔĝĚČĘ ĘĒčĚ :ĘĒđĚĐđ ěĕĕĤĐ ĦđĤĐĜ
Ĕĕĕĥđ ĐĚĕĥĜ ĤĢđĞ ĤđĒĕČč ęĕĤđĕĝđ (Villars) ĤČĘĕđ ĦĕĜĕĠĘČĐ ĥĠđĜĐ ĦĤĕĕĞč ĥĠđĜ
DLX ĦĎĤďč ĐĠđĤĕČ ĦđĤĐĜ ĘĞ ĐĤĕĢĕĐ ĤČĠ ,A-ROSA FLORA :ĐĤģđĕĐ ĦĜĕĠĝč

(ęĕĚĕ 11) 27/8-6/9

ĦĕĤĢĕđđĥĐ ĐĤĕĕĞĐ :ĤČĘĕđ ĦĕĦĤģđĕĐ ĥĠđĜĐ ĦĤĕĞč ĥĠđĜđ ĘđĕĔč ĘēĜ .ĐĠđĤĕČčđ ġĕđđĥč ĤĦđĕč ęĕĕĔĜĚđĤĐđ ęĕĕĤđĕĢĐ ęĕĘđĘĝĚĐ ďēČ ČđĐ ĐĒ ĘđĕĔ
ęĕĘđčĔ ęĕĘčėĤđ ęĕĚĎČ ,ęĕĘĠĚ ,ĐėĕĘĐ ĕĘđĘĝĚ Ęĥ ĞĠĥ ĐĞĕĢĚ ČĕĐ .'Ě 1,300 ĐčđĎčđ -Glacier 3000Đ ěđēĤģ ĦđĘĎĤĚĘ ĦĚģđĚĚ ĐĕĠĐĠĕĐ
ĤĐĜĐ ĦđďĎ ĦČ ęĕĝėĚĥ ěĕĕ ĕĚĤėč ĦđĘčđĔ ,ĦđģĕĦĞ ĦđĤĕĔ 40-Ě ĐĘĞĚĘč ĤđĔĞĐ ,ěđėĕĦĐ ěĕĕĤĐ ĞĔģč ģĜĠĚ Ĕĕĕĥč ĖĕĥĚĜđ ,ĐĚĕĥĜ ĤĢđĞ ğđĜč
ĦĥĤđĚ ĤĦČ ĒĤėđĐđ ĝĚĐĤčđ ĔĤčđĥ ,ěčđĐĔč ,ĤĜĤĔ ,ĐĜĕĕĐ ,ěđĤĕĕčĘ ĐČĤĥĐ ĐĒ ĤđĒĕČ ģĕĜĞĐ ĐĤģĚč ČĘ .ĐďĎČ Ęĥ ęđĝģ ĖĠđĜ đĕĠđĜĘ ĦđģĕĜĞĚđ
... ďđĞđ ęďĤĔĝĚČ ġĜĘčđģ ,ěĘģ ,ĎĤđčĝĤĔĥ ,ĘĒč :ěĕĕĤĐ ĕĤĞčĥ ĦđĠĕč ęĕĤđĕĝđ ēčđĥĚ ěĕĕ ĦđĚĕĞĔč ĐđđĘĕ đėĤđČĘ ĔĕĥĐ .UNESCO Ęĥ ĦĕĚĘđĞ
ĦĤČđĠĚđ (2014) Đĥĕďē A-ROSA FLORA :ĐĜĕĠĝĐ .ĤĦđĕč ĐĐđčĎĐ ēđĤĕČĐ ĦĚĤ ĦČ ĦđĞĕĢĚ A-ROSA ĦĤčē Ęĥ ĦđĤĐĜĐ ĦđĜĕĠĝ
,ēđĦĠ ěđĜĒĚč ĐĚĤđĎ ĦđēđĤČ ęĞ ĦĕĚĤđĜĠ ĐďĞĝĚ ,ĕĒđģ'Ď ,ěđĕĘĞĐ ěđĠĕĝč Đĕēĥ ĦėĕĤč ,ģĜĠĚ ČĠĝ ĐĞĕĢĚĐ ęĕčėđė ĐĥĕĚē ĎđĤĕďč ĤĦđĕč
ęĞ 2 ĐĚđģč ęĕĤČđĠĚđ ęĕĎĒđĚĚ ęĕĕĜđĢĕē ęĕČĦč ēđĤĕČĐ .ĔĜĤĔĜĕČĘ ĐĥĕĎđ ęĕčĤĞč Ĥđďĕč ĦđĕĜėđĦ .ĦĕĘĞĚđ ĦđĜē ,Ĥĥđė Ĥďē ,ĕĚĤđĜĠ Ĥč
.ęđĕĐ Ęėč ĕĥĠđē ĐĠģ ĦĜĕĠđ ĦđēđĤČč ĕĥĠđē ěĕĕ ,ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ ,ĦĕĦĠĤĢ ĦĝĠĤĚ

(2,890 ęđģĚč) 31/5/14 ďĞ ęĕĚĥĤĕĜĘ ČĦč ęďČĘ €

2,480 Ęĥ ďēđĕĚ ĐĘĕčē ĤĕēĚč

ĦĝĠĤĚ ęĞ ęĕĕĜđĢē ęĕČĦč ĐĜĕĠĝč ĐĜĕĘ ĦđĘĕĘ 7-đ ěđĕĝĜĠ ĕĢē č"Ğ ĤČĘĕđ ĐĤĕĕĞč ęĕčėđė 4 ģĜĠĚ ěđĘĚč ĦđĘĕĘ 3 SWISS ĦĤčēč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ (ĐĕĢĠđČ ĕĤđĕĝ ČĘĘ ĐČĘĚ ĦĕĜėđĦ) ĦĕĤčĞč ĐėĤďĐč ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚčđ ġĕđđĥč ęĕĘđĕĔĐđ ęĕĤđĕĝĐ Ęėđ ĦđĤčĞĐ ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ ĦĕĦĠĤĢ
.'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ ĤđĒĕČĘ ĐēĚđĚ
ČĘĥ ĐĚ Ęėđ ĕĘČĤĥĕĐ ĖĕĤďĚĘ ĠĕĔ (ęďČĘ € 100) ĐĜĕĠĝčđ ěđĘĚč ,Ę"đēč ęĕĦđĤĥĐ ĕĜĦđĜĘ ĦđĤĕĥ ĕĚďđ ęĕĠĕĔ ĦđēđĤČč ĐĕĕĦĥ ęĐĕĜĚĘ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
.ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ ğĕĞĝč ĘĘėĜ
€ 980 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ .ĤďēĘ € 400 ,ĐĜĕĠĝč ĦĕĥĕĘĥ ĐĚđģč ČĦĘ ĦĠĝđĦ

ĘĕĕĚ/ĝģĠĘ ĘčģĘ ěĦĕĜ ĦĔĤđĠĚđ ĐČĘĚ ĦĕĜėđĦ .ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĝĚ

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

,054-7690305 ěĕĕĔĥĜĔĤđĎ ďđď ,052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ
daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď
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ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

ĕĚĝģ ,ěĠĕ ĘČ ĦđĎđĜĞĦ ĞĝĚ
ĕĚđĤďĐ ěĕĝ ęĕđ ģĕĠĕĝĠĐ
đČģĚđ ĎĜđģ ĎĜđĐ ĕČēĎĜĥ ,ěđđĕČĔ ,ěĠĕ
(ĦėĘĥĐ ĦĠđģĦč ęđĕ 21) 21/10-10/11/2014
ĕģĝčđĜĕ ĕĜđĤ ĦėĤďĐč

:ĤČĠĐ ĦĕĜđČč Ĕĕĕĥ ĦđĘĕĘ 14-đ ĕĦĥčĕ ĘđĕĔ čĘĥĚĐ ģĕĠĕĝĠĐ ĕĚĝģđ ěĠĕĘ ĕďđēĕ ĘđĕĔ
(DLX) Celebrity Millennium*****
ĐČĚč ęĥ ĕČ ĦēĜđĚ ĦĤēČĐ ĐĘĎĤđ ĐĕĤđĔĝĕĐč ģđĚĞ ĐĞđģĥ ĦēČĐ ĐĘĎĤĥ ęĕĕČ ĦĜĕďĚ ,ĖĤėĐ ĦđĕđĤĒđĚđ đĔĜĕĥĐ ġĤČ ,ĐĘđĞĐ ĥĚĥĐ ġĤČ
ĘĞ ĐĚđďģĐ ĐĤĕčĐ đĔđĕģ ,ĦđĕđčēĐ ĐĕĦđČĔĚĝđ đģ'ĎĜĕĥ ,ĤďđĐĚĐ ĐĒĜĕĎ ĞčđĤ ,đĔĜĕĥĐ ĕĥďģĚđ ĐďĕĚđĝĐ ĤĐĜ ,ĝĝđĦĐ ĖĤėĐ đĕģđĔ .21-Đ
ĐĕĎđĘđĜėĔđ ęđėēĦ ,ĐĕĤđĔĝĕĐč ęĕĠď ęĕĤČĠĚĐ ęĕĜđĎđĥđ ęĕČĤđĚĝ ,ĐčĕĐĤĚ ĦėĘĥđ ěčďčđď ĦēĕĤĠ ,ĐĦ ĕĦčđ ĦđĥĕĕĎ ,ěĒĐ ĕĥďģĚđ ęĕĜĎĐ ĘĘĥ
ĘĞ ěČđđĕĔ .ģĕĠĕĝĠĐđ ĐĕĝČ ĦđĜĕďĚ ěĕčĚ ěĠđď ČĢđĕ ĐėĐ ĕĜĠĕĐ ęĞĐ ęĞ ģĦĤĚ ĥĎĠĚč ęĕčĕĐĘĚ ęĕďđĎĕĜ ęĐ ,ęĕĕĦĤđĝĚ ĕčđČđ đĜđĚĕģ ĘđĚ
ĦČ đĚĕĘĥĕ đČģĚđ ĎĜđģ ĎĜđĐ ĐčĥđĚĐ ,đĠ ěČđēĐ ĤĐĜ ĦđďĎ ĘĞ ĞĎĤĘ ĤĢđĞ đĜĕČĥ ĝĝđĦĐ ĕĚĜĕďĐ ĖĤėĐ ,ĕČēĎĜĥ ,ęĕčĕĐĤĚĐ ĐĕĠđēđ ĐĕĦđĤĢđČ
***** Celebrity Millennium***** - ĤČĠĐ ĦĜĕĠĝ ĘĞ ģĦĤĚĐ ĔĕĥĐđ ĘđĕĔĐ ĖĘĐĚč ĥđĎĠĜ đĦđČ čĕĐĤĚĐ ĦđĤĕĕĦĐ ĝĠĕĝĠĐ
(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ęďČĘ)

$ 6,980 ďēđĕĚ ĤĕēĚč

ĐĕĜđČč ĦĝĠĤĚ ęĞ ĤďēĘ ęĜĕē ĎđĤďĕĥ – 29/5/14 ďĞ ęĕĚĥĤĕĜĘ
:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ĘĘđė - ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĕĒėĤĚ ĤđĕĤĠđĝ ęĕčėđė 4 ěđĘĚč đĕģđĔč ĦđĘĕĘ 4 (đĕģđĔĘ ĤĦđĕč ĦđčđĔĐđ ĦđēđĜĐ ĦđĝĕĔĐ) ěĕĕĘĤĕĕČ ĥĕģĤđĔ ĦĤčēč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ
,Đčđģ ,đĔđĕģ ,ĐĜđģĐ– ĕ'ĎđĠ ĤĐ ,đĕģđĔ ĐĚđĐđģđĕ :ĘđĘĝĚč ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ –ęĕĘ ěđĘē ęĞ ęĕĕĜđĢĕē ęĕČĦč ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ Ĕĕĥ ĦđĘĕĘ 14 ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ
.ĎĜđģ ĎĜđĐč Ĥđĕĝ ęđĕ - đČģĚč Ĥđĕĝ ęđĕ ĎĜđģ ĎĜđĐ ,ĕĕĠĕĕĔ ,ĕČēĜĥ ,ĕģČĝČĎĜ ,ĐĚĕĥđĎģ
ěđĕĝĕĜ ĤĕĦĞ ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ .ĎĒđĚĚđ ēĜ ęĕĤĕĕĦ ĝđčđĔđČ (Ĕĕĕĥč ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚ ĔĞĚĘ) ęĕĜđĥĐ ęĕĤĦČĘ ĐĝĕĜė ĕĚď ĦđčĤĘ ĘđĘĝĚč ĔĤđĠĚė ęĕĤđĕĝđ ĦđĤčĞĐ
.Ĕĕĕĥč 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ ĘđĕĔĐ ĖĤđČ ĘėĘ ďđĚĢ
:ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘđ ĐĕĜđČč ,ěđĘĚč ęĕĠĕĔ (ĘĒđĚ ĤĕēĚč ĐČĕĢĕĘ ĖđĚĝ ĞĢđĦ ęĕĤđĕĝ ĦĘĕčē) ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚč ęĕĘđĕĔ ĦđēđĤČč ĐĕĕĦĥ ęĐĕĜĚĘ ęĕēđĔĕč
.$ 2900 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ ĤďēĘ $ 850 ĐĕĜđČč ĦĝĠĤĚ ęĞ ĤďēĘ ĦĠĝđĦ ĘĘđė ĤĕēĚč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęėđ (ęđĕĘ $ 13-ė) Ę"đēč ęĕĜđĥĐ

ĘĕĕĚ/ĝģĠĘ ĘčģĘ ěĦĕĜ ĦĔĤđĠĚđ ĐČĘĚ ĦĕĜėđĦ .ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĝĚ

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

,054-7690305 ěĕĕĔĥĜĔĤđĎ ďđď ,052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ
daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď
may.indd 45
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the ♠K and gave up a diamond trick – noting that
West was out and East was the sole retainer of
the diamond suit. He returned the ♥K to dummy's
ace, so I could assume that he had the ♥Q as
well. This was the ending:

Board 7, Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

Dealer North, Vul None
♠ A96
♥ AJ5
♦ 64
♣ JT832
♠ 72
QT8543
♥ KQ3
T8642
♦ KJT975
2
♣ A5
4
♠ KJ
♥ 97
♦ AQ83
♣ KQ976

♠
♥
♦
♣

The contract was 3NT (a slightly offbeat 1NT–
3NT), and West led a friendly ♠5. When I saw
dummy, I was relieved that the opening lead was
not a Heart. I let the spade lead run around to
my jack. I could see nine obvious tricks – three
spades, a heart, a diamond and four clubs, but
as always in a matchpoint event I was on the
lookout for overtricks, and the diamond finesse,
if successful, would give me one.
Anyway, first things first. I had to knock out the
♣A. I played the ♣K which won and continued
with the ♣Q, dropping the ♣J from dummy and
losing to East's ace. He continued with the ♦J,
not wishing to open the hearts from his side.
The ♦Q was finessed successfully, and I had my
overtrick. Was another overtrick possible? Here
was my chance for a memory squeeze. I played

Dealer North, Vul None
♠ ♥ J5
♦ ♣ T83
♠ ♥ Q3
♦ KJT
♣♠ ♥ ♦ A8
♣ 976

I led the ♣3 to the ♣7, ♦A discarding the ♥5,
followed by the ♣6 to the ♣T. The critical position
was reached when I led the ♣8 from dummy.
East was down to the ♥Q and ♦K. Was the ♣8
high, so that the ♦K should be jettisoned, or was
the club in declarer's hand higher, necessitating
a ♥Q discard?
The pressure was too much for East, as he could
not remember all the club spots which were
previously played. He discarded the ♦K and my
♣8 was overtaken in hand with the ♣9 to play my
now established ♦8.
Thanks Gino!

ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĜē
čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ē“ĥ
Ě“Ğč ęĕĠĘģĘ ĐĤčē ,ĐĕĤČ
(ěđĘĕČ ěđĕĜģ ďĕĘ) ģĤč-ĕĜč 16 ěđĥĕģĐ

03-6186722

08:00-17:00 Đ-Č ęĕĚĕ ēđĦĠ
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ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė
ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ

180

ē“ĥ 240 ęđģĚč
ēđĘĥĚĘ ē“ĥ 35 ĦĠĝđĦ

ĐĕĜģĐ ĦĕđđēĚ ĦđĜĐĘ ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ đĜČ
đĜĘĥ ĥďēĐ ĤĦČč ěĕĕĘĜđČ ,ĦđĜĦĚđ ęĕģēĥĚ ,‘ĎďĕĤč ĕĤĢđĚ Ęĥ

www.lioncard.co.il
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A Memory
Squeeze
Brian Zietman

A few years ago I played in a tournament against
Eldad Ginnosar (Gino), and he told me that he
played a memory squeeze against me. I was not
aware of such a maneuver and he explained that
it was a pseudo-squeeze, testing the memory of
a defender. I listened carefully and managed to
retain the concept in my own memory.
Talking about memory, I must say that Gino is
phenomenal. Here is an incident that happened
at the Festival a few years ago. I was one of the
tournament directors and he called me to the
table during the first round. He said, "I played
this hand last year and this time I will finesse
against the ♠Q with East and the ♥Q with West.
Last year it did not work as I guessed wrongly
but this time I don't need to guess." I checked the
East – West cards and both two-way finesses
really worked the way he said. I talked with Ilan
Shezifi, the Chief Tournament Director, and told
him that unbelievable as it may sound, Gino
remembers the cards from last year! Could
there possibly be a mistake in the duplication
of the hands? Ilan checked and saw that the
15 random digits were in fact copied by pure
chance! Since then, all duplications are based
on the date so that there is no chance that they
will come out the same. You have to take into
account that in the whole year that had elapsed,
Gino had played thousands of hands and here
he was remembering the opponent's cards from
the previous year!
Anyway, back to the memory squeeze. The
basic idea is that you have two cards in hand

may.indd 55

and dummy. One is a winning card and the other
a loser. This is the basic position:
Dealer North, Vul None
♠
♥
♦
♣

K
8
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A
A
-

K
?

Declarer plays the ♣8 from dummy, and East
has a problem. If he thinks that the ♣8 will win
the trick, then he has to retain his high heart and
discard his high diamond. On the other hand, if
he thinks that the declarer's remaining club is
higher than the 8, then he has to discard the ♥A
and retain his ♦A. Not an easy task to watch all
spots!
The basic idea of the memory squeeze is that if
East guesses correctly he will win the 13th trick,
but if he guesses incorrectly then declarer will
take the last two tricks.
I had a rare chance to play it when I partnered
Avraham Amid in one of our weekly tournaments
at the Jerusalem Bridge Center.
Here is the hand:
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Ĕĝč ěč ĕďĎ

2014 ġĕģ ěđĥĠđĜ

ěĎĜĕĝĕģ ďČč ĐĕĜĚĤĎ
ĔĝđĎđČč 11 ďĞ ĕĘđĕč 29
ęĕĚĕ 14 ĦđĘĕĘ 13

ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ďčĘč € 2,170
€ 310 ďĕēĕ Ĥďēč ęďČĘ ĦĠĝđĦ

:ěđĥĠđĜĐ ĤĕēĚč ĘđĘė
čĤĞĐ ĦđĞĥč ĐĤĒē ,ęĕĕĤĐĢĐ ĦđĞĥč ĐĝĕĔ :ĐČĕĢĕ | Č"Ħ - ĔĤđĠģĜĤĠ - Č"Ħ ĐĒĜĔĠđĘč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ
ěđĕĝĜĠ ĕĢē :ĐĘėĘė | HOTEL FRANKENLAND *4 ěđĘĚ Ħĕč | ęĕĚĕ 14 ĦđĘĕĘ 13 | ĦđĝĕĔč ģĘďĐ ĕĘĔĕĐđ ĘĚĜ ĕĝĕĚ
'ĎďĕĤčĐ ĕĤďēč ęđĕ Ęėč ĐĦ ,ĐĠģ ĦĜĕĠ | 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ | ĐĠđĞĦĐ Đďĥ ĘČđ/Ě ĦđĤčĞĐ
ęĕĤďēĐ Ęėč ĤĤģĚ | ęĕĤďēĐ Ęėč ĤĤđđČĚ | (ĐĤĕēčĘ ĘđĕĔ ĕĚĕ ďđĞ đĞĢđĕ) ĘđĕĔ ĕĚĕ ĐĥđĘĥ
ďđĚĢ ĕĘČĤĥĕ ĐđđĘĚ | ěđĘĚĐ Ħĕčč ČĠĝĐ ĕĘđĠĕĔĘ ĐēĜĐ | ěđĘĚč ČĠĝĘ ĦĕĥĠđē ĐĝĕĜė
ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ęĕĠĕĔ
:ěđĥĠđĜĐ ĤĕēĚč ĘđĘė ČĘ
ĕĘČĤĥĕĐ ĐđđĘĚĘ ĠĕĔ | ĞĝđĜ ĘėĘ ĦđČĕĤč ēđĔĕč | ĦđĕĥĕČ ĦđČĢđĐ | ĦĕĦĢđčģĐ ĦĤĎĝĚĘ ġđēĚ ČđĐĥ ĕđĜĕĥ Ęė
€ 35 Ęĥ ĦĠĝđĦ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤėč ęĕĚĘĥĚĘ | ĐĤĕēč ĕĘđĕĔ

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
,050-5364604 Ĕĝč ěč ĕďĎ
bnbg.ben@gmail.com ,03-6040940 :ĝģĠ
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