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דבר ועד העמותה
שלום חברים,
חודש אוגוסט נפתח במשחקי גביע המדינה .השנה מספר הקבוצות שהשתתפו
בתחרות היה הגבוה מזה שנים רבות ומתוכן  26קבוצות עלו לשלבי הגמר
שהתקיימו בסוף החודש בו זכתה קבוצת טרנובסקי בה חברים :בר טרנובסקי,
רון פכטמן ,ינון לירן ,אהוד פירדלנדר וסיגל מליאנה.
מעול המלחמה
כמו כן ,התקיים ,כמיטב המסורת מחנה הקיץ לילדים ,אשר סייע לשחקנים הצעירים ללהשתחרר
ל
למספר ימים וליהנות משלל סדנאות ופעילויות מהנות כמו גם תחרויות ברידג'.
בחודש ספטמבר יחלו משחקי הליגות אשר יתפרסו עד לחודש דצמבר .נותרו מספר מקומות בודדים עבור ליגה
ב' בצפון ובמרכז ,כך שאנו מזמינים אתכם להירשם ולקחת חלק בתחרויות מרתקות אלו אשר הינם הדרך הקצרה
והטובה ביותר לצבירת נק' אמן ארציות ובינלאומיות בדרך לתארים חדשים.
החל מחודש ספטמבר ,תיושם שיטת תארים חדשה שעיקרה – יותר תארים ופחות זמן המתנה עד לתואר הבא.
פרטים על השינויים החדשים ועל השיטה ,בכתבה של מיכה עמית בביטאון זה .אני רוצה להודות לקפטן הארצי,
גלעד אופיר וליו"ר ועדת נק' אמן ומושבים ,משה מנור ,אשר יזמו את השינוי ,וכמובן לצוות המוכשר ,מיכה עמית
ואסף עמית ,אשר בדקו את הנושא באופן מעמיק והמליצו על השינויים הנדרשים.
חודש ספטמבר מסמל גם את סיומה של שנה שהיתה מלאה בהישגים של נבחרות ישראל בברידג' ולולא המלחמה,
אני בטוח כי היינו קוצרים עוד הישגים חשובים גם באליפות העולם לצעירים שהתקיימה בטורקיה ושלצערנו ,נבצר
מאתנו להשתתף בה ,עקב המצב .בשנה זו ההתאגדות המשיכה להתייעל ,להשתפר ולתת סיוע ומענה מהיר
לסניפים ולשחקנים.
לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה ,אני רוצה לאחל לכולנו ,בשמי ובשם ועד העמותה ,שנה שקטה ובטוחה,
שתאפשר לנו להוציא את כל התוכניות הספורטיביות והאדמיניסטרטיביות לפועל ,שנה שתהיה גם היא מלאת
הישגים כרימון ,שנה שבה מעגל המצטרפים למשפחת הברידג' ימשיך להתרחב.
שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

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

ĐēĠĥĚč ęĕĤČĥĜĥ ęĕĤĠĝ

ravit@rotemltd.co.il :Ĵ"Ĩĭī ,077-5401053 :'Ĵİ
www.rotemltd.co.il
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הכרזות בסיסיות
החודש נעסוק בבחירת הכרזת הפתיחה עם יד מאוזנת
וחזקה.

רם סופר
לאחר שמיינתם את  13קלפיכם גיליתם חלוקה מאוזנת
עם קלפים בכירים רבים .האם ידכם נשלחת אוטומטית
אל כרטיס ההכרזה  ?1NTעצרו! חשוב לספור את
הנקודות היטב ולבחור בהכרזת הפתיחה המדויקת.
מדוע? מספר הנקודות המדויק שלכם מהווה מידע חיוני
עבור השותף ,אשר החלטתו תקבע בסופו של דבר את
החוזה שבו תשחקו .לדוגמה :אם תשגו ותפתחו 1NT
עם  19נקודות ,השותף המחזיק  7נקודות יכריז Pass
לפי הכללים ,יפרוש דומם ,ואז תגלו שהחמצתם משחק
מלא עם  26נקודות במשותף.
הכרזות הפתיחה הנכונות עם הידיים המאוזנות החזקות
הן:
 17-15נקודות.1NT :
 19-18נקודות 1 :בסדרה .בשלב זה השותף אינו יודע
את מספר הנקודות המדויק ,אולם בסיבוב הבא תבצעו
הכרזת קפיצה ב NT-לתיאור  19-18נקודות.
 22-20נקודות.2NT :
 23נקודות ומעלה – 2♣ :הכרזת הפתיחה החזקה
מכולן.
South
?

East

North

West

אתם המחלק בדרום .עליכם לבחור את הכרזת
הפתיחה .לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד ,השוו
את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות.
)(1
South
♠AQ6
♥K9
♦Q743
♣AQ52
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)(2
South
♠AQ6
♥K9
♦Q743
♣AQJ2
)(3
South
♠AK73
♥KQ2
♦AKT6
♣Q5
)(4
South
♠AK753
♥KQ2
♦AKT6
♣Q

תשובות
)(1
South
♠AQ6
♥K9
♦Q743
♣AQ52
 17 .1NTנקודות עם חלוקה מאוזנת .3-2-4-4

תשובות בעמוד 11
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במצבים אלה יש להשתמש בטכניקת העקיפה כדי
להגדיל את סיכויינו למקסימום .כאן חסרים לנו שני
קלפים בכירים צמודים ) .(K+Qאין זו עקיפה רגילה,
אולם העיקרון דומה :מובילים מהיד עם הקלפים הנמוכים
לעבר הקלפים הבכירים ומנסים לזכות בלקיחה עם
קלפים שאינם זוכים בטוחים.
אז נזכה בלקיחה הראשונה עם ה ♥J-בדומם ,ונוביל את
ה.♦5-
 אם מזרח ישחק  Qאו  – Kמה טוב .נזכה ב♦A-
)אשר נועד בעצם למחוץ קלף בכיר של היריב(,
נמשיך בסדרה כדי להוציא להגנה את הקלף
הבכיר השני ,והרי לנו  12לקיחות.
 אם מזרח ישחק קלף נמוך – נשחק  .♦9רוב
הסיכויים שנפסיד לקיחה ל ♦Q-או  ♦Kבמערב.
אף על פי כן זהו הצעד הנכון כדי לבצע את
החוזה.
ההגנה ממשיכה בהארט )או בכל סדרה אחרת( .נזכה
בדומם ונוביל את ה .♦6-הפעם ,אם מזרח ישחק נמוך
ננסה את ה ♦T-ונתפלל...
העקיפה השנייה כבר מצליחה .אנו חוזרים לדומם
ועוקפים בפעם השלישית אל ה ♦J-בהצלחה .נותר לנו
רק למשוך את כל הלקיחות הבטוחות )בקלאב נקפיד על
”גבוהים תחילה מהצד הקצר“( ,והחוזה מבוצע.
הנה החלוקה המלאה:

עקיפה
כפולה
רם סופר

Dealer South, Vul N/S
♠ AK3
♥ KJ6
♦ 865
♣ AK85

J72
AQ4
AJT9
QJ3

♠
♥
♦
♣

חוזה .6NT :קלף ההובלה♥T :
South
1NT

East

North

West

All Pass

6NT

Pass

לאחר פתיחת דרום  17-15) 1NTנקודות( ,צפון הכריז
מיד  .6NTמדוע?
צפון מחזיק  18נקודות עם חלוקה מאוזנת  .3-3-3-4אין
לו סיבה להשתמש בסטיימן ללא רביעיות במייג'ור .צפון
סומך על שותפו שיש לו את מספר הנקודות שהבטיח.
הוא יודע שלשותפות בסך הכול  33עד  35נקודות .לפי
הכללים ,אם ידוע בוודאות שלשותפות  33נקודות או
יותר ,אפשר וצריך להכריז סלם קטן.
מערב הוביל ב ♥T-נגד  .6NTתכנן את המשחק!
בחוזה ללא שליט מתחילים בספירת הלקיחות הבטוחות:
 4בקלאב 3 ,בהארט 2 ,בספייד וכמה בדיאמונד?!
בינתיים יש לנו רק לקיחה אחת בטוחה עם ה ,♦A-אולם
קלפי הביניים המצוינים  JT9נותנים לנו תקווה לפתח
לקיחות נוספות.
עם זאת ,צריך לשחק נכון .אם נתחיל ב ,♦A-קרוב לוודאי
שההגנה תזכה לאחר מכן בשתי לקיחות עם ה ♦K-וה-
 ,♦Qוהחוזה יוכשל.
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AK3
KJ6
865
AK85
9654
753
Q742
T2

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

QT8
T982
K3
9764
J72
AQ4
AJT9
QJ3

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

האם העקיפה הכפולה הייתה משחק בטוח ב?100%-
לא .עם  ♦KQבמערב היינו נכשלים.
ומה הסיכוי שזה היה קורה?
 25%בלבד ,בדיוק כמו הסיכוי שבשתי הטלות מטבע
רצופות ייצא "עץ" .מכאן שהיה לנו סיכוי של  75%לבצע
את הסלם .קחו בחשבון שלא הייתה לנו שום תכנית
אחרת .זה היה הסיכוי היחיד להצליח.
שימו לב שה Q-במזרח מוגנת על-ידי  3קלפים זוטרים,
לכן נדרשנו לחזור על העקיפה שלוש פעמים כדי להשלים
את לכידת המלכה.
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 .1כאשר יודעים שלאחד המגנים אורך בסדרה אחרת,
הסיכויים משתנים.
♠ 872
♥ A943
♦ Q76
♣ QJ3
♠ Q3
♠ AKJT654
♥ Q72
♥ 5
♦ T843
♦ J95
♣ 9752
♣ T8
♠ 9
קובי שחר
♥ KJT86
♦ AK2
פעמים רבות ליד שולחן הברידג‘ אנו נתקלים במצב שבו
♣ AK64
חסרה לנו ה Q-בסדרה ,ואנו מתלבטים אם לנסות להפילה
באמצעות  AKאו לעקוף ל .J-עדיף לבחור בדרך בעלת
West
North
East
South
הסיכויים הגבוהים יותר ,אולם חישוב הסיכויים תוך כדי משחק
♥1
כרוך בטרחה רבה .כדי להקל עלינו נטבע הכלל ”שמונה
♠3
♥4
Pass
4NT
תמיד – תשע אף פעם“ ,המוכר יותר בגרסתו האנגלית
Pass
♦5
Pass
♥6
.Eight Ever – Nine Never
Pass
Pass
Pass

שמונה
תמיד –
תשע אף
פעם

דוגמה :1
♠ KJ743

♠ A92
בידי הכרוז והדומם  8קלפים במשותף – לעקוף! נתחיל
ב ♠A-ונוביל ♠ נמוך מהיד .אם כולם משרתים בקלפים
נמוכים ,נשחק מהדומם את ה.♠J-
דוגמה :2
♠ KJ743

♠ A952
בידי הכרוז והדומם  9קלפים במשותף – לא לעקוף! נשחק
 ♠Aולאחריו  ♠Kבתקווה שה ♠Q-תיפול בסיבוב הראשון
או השני.
לא כאן המקום לפרט את דרך החישוב הסטטיסטית .נציין
רק שהעדפת העקיפה עם שמונה קלפים משפרת את
סיכויי ההצלחה באופן משמעותי ,בעוד עם תשעה קלפים
משחק על נפילה מעניק סיכוי גבוה יותר מעקיפה ,אך
ההפרש קטן.
כעת אנו מגיעים ליוצא מהכלל הראשון:
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מזרח הכריז ♠ ,(Preempt) 3וצפון-דרום הגיעו ל.6♥-
מערב התחיל בשני סיבובי ספייד ,ודרום חתך בפעם
השנייה.
פרט ל ♠A-שכבר הפסדנו ,המפסיד הפוטנציאלי היחיד
הוא ה .♥Q-אם ניישם את הכלל היבש כלשונו נגיע
למסקנה שיש לשחק על נפילה ,אולם הכרזתו של מערב
שינתה את המצב .מערב גילה לנו כי הוא מחזיק  7קלפים
בספייד ,ומכאן שיש לו רק  6קלפים בכל הסדרות האחרות
ביחד ,לעומת  11קלפים בסדרות האחרות אצל מזרח.
מכאן ברור כי הסיכוי למצוא את ה ♥Q-אצל מזרח גדל
משמעותית ,והוא כ.65%-
על כן נשחק  ♥Aונבצע עקיפה נגד מזרח עם  9קלפים
בסדרה.
 .2ביצוע עקיפה כדי להימנע ממסירת ההובלה ליד
המסוכנת
♠ K43
♥ 97
♦ KQ54
♣ A872
♠ 98
♠ QJT72
♥ QJT2
♥ A843
♦ J962
♦ T87
♣9
♣ QT6
♠ A65
♥ K65
♦ A3
♣ KJ543
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East
Pass
Pass
Pass

South
♣2
3NT

North
♦1
♣3
Pass

West
Pass
Pass

מערב מוביל ב ♠Q-נגד  .3NTיש  7לקיחות מלמעלה ,ואם
נפתח עוד  2לקיחות )לפחות( בקלאב יהיו לנו  9לקיחות.
יש רק סכנה אחת :אם נמסור את ההובלה למזרח ,הוא
עלול לשחק הארט ,ואז אנו עלולים להפסיד  4לקיחות
בסדרה ולהיכשל.
לפיכך מזרח הינו עבורנו יד מסוכנת .עלינו לעשות כל
שביכולתנו כדי להימנע מלמסור לו לקיחה .שיקול זה
יכתיב את דרך המשחק שלנו ב ,♣-והוא חשוב יותר מהכלל
”שמונה תמיד – תשע אף פעם“ .נזכה בלקיחה הראשונה,
נשחק  ♣Aונעקוף לכיוון ה.♣J-
אם יזכה מערב בלקיחה זו ,הוא לא יוכל לתקוף בהצלחה
את סדרת ההארט ,ויש לנו  9לקיחות בטוחות.
במערך הקלפים הנתון העקיפה מצליחה ,ואנו מבצעים
אפילו  10לקיחות .
לו היינו משחקים  ,♣AKמזרח היה זוכה בסיבוב השלישי,
מחליף ל ♥Q-ומפיל את החוזה.
 .3אין לעקוף כאשר יש דרך בטוחה להשגת מספר
הלקיחות הנדרש.
הערת המערכת :זו דוגמה ברמה מתקדמת .כללנו אותה
למען העשרת הידע של תלמידי הברידג‘.
K97
98
A832
AQ75
3
7643
KQT54
T42

QT62
KQJT2
J7
98

♠
♥
♦
♣
AJ854
A5
96
KJ63

South
♠1
♣3

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East

North

West

Pass
All Pass

♣2
♠4

Pass
Pass

של מערב עם ה .♠9-הרעיון הוא להתגונן מהאפשרות
שלמערב רביעייה בספייד .אם מזרח יזכה בלקיחה השנייה
עם ה ,♠T-הרי הספיידים מחולקים  3-2וה ♠K-יפיל בסיבוב
הבא את ה .♠Q-דרך המשחק המוצעת עובדת גם כאשר
למזרח רביעייה בספייד – במקרה זה מערב אינו משרת
לספייד השני ,לכן עולים ב ♠K-ומובילים ♠ נמוך מהדומם
לכיוון ה.♠J-
 .4לעתים כדאי לשחק על נפילה עם  8קלפים כדי לשלב
סיכויים עם סדרה אחרת.
♠ 982
♥ KJ4
♦ AKJ5
♣ Q65
♠ T64
♠ KQJ53
♥ Q932
♥ T8
♦ Q4
♦ T96
♣ JT94
♣ 873
♠ A7
♥ A765
♦ 8732
♣ AK2
South
1NT

East

North

West

All Pass

3NT

Pass

מערב מוביל ב ♠K-נגד  .3NTבידנו רק עוצר אחד ,וחלוקת
הקלפים אינה מאפשרת עיכוב כפול כמתחייב מחוק השבע.
אנו זוכים ב ♠A-בסיבוב השני .ברור לנו כי ברגע שניכשל
בעקיפה המגנים עלולים להפיל את החוזה .מטרתנו היא
להשיג  9לקיחות ברצף .כרגע יש  8לקיחות בטוחות.
ניתן לבחור רק בעקיפה אחת מבין השתיים האפשריות
ב ♥-וב .♦-הדרך להגדיל את הסיכויים שלנו היא לשלב
משחק של שתי הסדרות .ראשית נשחק את הקלפים
הבכירים בסדרה הארוכה יותר )♦( ונקווה לנפילת ה.♦Q-
אם זה לא יקרה ,ננסה בהמשך את העקיפה בהארט.
במערך הקלפים הנתון אנו משחקים  ♦AKוה ♦Q-נופלת!
כעת יש לנו  10לקיחות בטוחות ,וכבר אין צורך לעקוף
בהארט .ניתן לחשב כי סיכויי ההצלחה בדרך המשחק
המוצעת הם כ .63%-אם היינו מתחילים בעקיפה ,הסיכוי
היה  50%בלבד.

סיכום

מערב מוביל ב ♥K-נגד ♠ .4יש מפסיד בטוח אחד בהארט כללים נועדו לעזור ולהקל עלינו בתכנון המשחק .מטרתם
ואחד בדיאמונד .בשליט מותר לנו להפסיד לקיחה אחת ,לחסוך לנו חישובים שחוזרים על עצמם ,אבל הם לא
פוטרים אותנו מהצורך לחשוב בעצמנו בזמן המשחק,
אך לא שתיים.
כרוז מומחה יפעיל כאן את טכניקת המשחק הבטוח :הוא לתכנן ולקחת בחשבון את מכלול הנתונים ולא רק את
יתחיל ב ,♠A-ימשיך בספייד נמוך מהיד ויכסה את ה ♠6-המצב בסדרה בודדת.
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העקיפה
הדו-צדדית
חיים קלר ז"ל
אחד מצירופי הקלפים המעניינים בברידג' הוא  ATxמול
 .KJxכאן ניתן לעקוף בשני הכיוונים – קלף נמוך אל הT-
וגם קלף נמוך אל ה.J-
אך מיהו החכם היודע מהו הכיוון הנכון? לפעמים אין מה
לעשות – צריכים לנחש היכן ה ,Q-ובניחוש גם טועים
לפעמים .בכל זאת ,עומדות לרשות הכרוז שתי דרכים
כדי ללכוד את ה Q-בוודאות של .100%
הדרך הראשונה – ספירת ידי המגנים
Dealer West, Vul None
QT76
J84
A42
KJ9

♠
♥
♦
♣

AJ932
93
KQ5
AT5

♠
♥
♦
♣

מערב זכה ב ♠K-והמשיך ב .♦J-מה כעת?
המפתח ביד הזאת הוא זכירת ההכרזה וספירת
הנקודות .חשוב לשים לב גם לפרטים קטנים כמו מי
היה יכול לפתוח ולא פתח .מערב היה זה שחילק והכריז
 .Passמאוחר יותר התגלו בידו הקלפים הבאים,♥AK :
 – ♦J ,♠Kבסך הכול  11נקודות .לא יתכן שבידו גם
ה ,♣Q-כי אז היה לבטח פותח את ההכרזה עם 13
נקודות.
על כן הכרוז יודע בוודאות כי ה ♣Q-נמצא במזרח .הוא
יוציא את יתרת השליטים ,ישחק את ה ♣K-ויוביל את
ה ♣J-לעקיפה נגד ה.Q-
הדרך השנייה – היריבים יעשו את העבודה בשבילנו
Dealer North, Vul N/S

חוזה .4♠ :קלף ההובלה♥A :
South
♠1
♠4

East
Pass
Pass
Pass

North
Pass
♠3
Pass

West
Pass
Pass
Pass

לאחר הכרזה קצרה הגיע דרום למשחק מלא ♠.4
מערב הוביל ב ♥A-והמשיך ב ♥K-שזכו בשתי הלקיחות
הראשונות .בלקיחה השלישית מערב הוביל את ה,♥7-
והכרוז חתך את ה ♥Q-של מזרח .כעת עבר הכרוז
לדומם עם ה ♦A-והוביל את ה ♠Q-לעקיפה בשליט ,אבל
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K54
KQ76
954
AT6

♠
♥
♦
♣

A97
AJT85
J8
KJ3

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♥ :קלף ההובלה♦A :
South
♥1
♥4

East
Pass
Pass
Pass

North
♣1
♥2
Pass

West
Pass
Pass
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דרום משחק בחוזה ♥ .4מערב מוביל ב ,♦AK-ודיאמונד
שלישי נחתך .לכרוז אין מפסידים בשליט ,אבל אין מנוס
מהפסד לקיחה בספייד ,כך שנראה שאנו תלויים בניחוש
בקלאב.

7
AT6

♠
♥
♦
♣

הפעם מערב לא היה המחלק ,וקשה להסיק מסקנות
מרחיקות לכת מה Pass-שלו.
J
KJ3

האם יש דרך לגלות היכן ה?♣Q-
לא ,אבל אין צורך כל עוד נוכל "לגייס" את המתנגדים
לעזרתנו.
הכרוז מוציא שליטים ב 2-או  3סיבובים )אנו מניחים
שהחלוקה אינה  .(4-0לאחר מכן הוא משחק ♠K ,♠A
וממשיך בסיבוב שלישי של ספייד .אחד המגנים זוכה
בעל כורחו ,ומה יוביל כעת?
זהו מצב הקלפים שנותרו לכרוז ולדומם:

♠
♥
♦
♣

למגנים לא כדאי כעת לשחק ♦ או ♠ ולאפשר לכרוז
חיתוך והשלכה .בלית ברירה יפתח אחד המגנים את
סדרת הקלאב ,והכרוז יקבל את העקיפה במתנה.
טכניקה מתקדמת זו נקראת משחק סופי ).(endplay
חשוב להתוודע אליה .יישומה הנכון פותר בעיות רבות
במשחק היד.

הכרזות בסיסיות
)(3
South
♠ AK73
♥ KQ2
♦ AKT6
♣ Q5

תשובות מעמוד 4
)(2
South
AQ6
K9
Q743
AQJ2

♠
♥
♦
♣

 21 .2NTנקודות עם חלוקה מאוזנת .4-3-4-2
)(4
South
♠ AK753
♥ KQ2
♦ AKT6
♣ Q

♣) 1או ♦ .(1לקחנו את יד מס‘  1והחלפנו את ה♣5-
ב .♣J-כעת יצאנו מהגבולות של פתיחה  1NTויש לנו
 18נקודות .דיוק בהכרזה הוא הרגל שכדאי לאמץ אם
ברצוננו להצליח בברידג‘ .הכרזת הפתיחה הנכונה היא
♣ .(Better Minor) 1לאחר תשובה של ♥ 1או ♠ 1נקפוץ
ל 2NT-ונתאר  19-18נקודות.

♠ .1לקחנו את יד מס‘  3והעברנו קלאב אחד לסדרת
הספייד .כעת החלוקה אינה מאוזנת ,לכן הכרזת הפתיחה
הנכונה היא  1בסדרה .לאחר כל תשובה של השותף נוביל
את ההכרזה למשחק מלא לפחות.

מערכת בטאון הברידג' מאחלת

שנה טובה!
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משחק אוטומטי
רם סופר
Dealer South, Vul N/S
932
865
J762
J75

♠
♥
♦
♣

AKQJT4
93
AQ
AK8

♠
♥
♦
♣

המלאה.
נתבונן בחלוקה ל
932
865
J762
J75
8
QJT4
T983
QT42

South
♣2
♠2

East

North

West

Pass
All Pass

♦2
♠4

Pass
Pass

ספרתם  23נקודות ו 9-לקיחות בטוחות ,ופתחתם
נכון ♣ .2לאחר תשובת השותף ♦ 2הצגתם את סדרת
הספייד .הכרזת צפון ♠ 4תיארה חולשה .צדקתם כאשר
הכרזתם  Passולא ניסיתם לשאול לאסים.
מערב הוביל ב ♥A-נגד ♠ .4תכנן את המשחק!
כך התפתחו העניינים בשולחן :מזרח אותת על ראש
רצף עם ה .♥Q-ההגנה המשיכה בהארט .דרום חתך את
הסיבוב השלישי עם ה ♠4-ומיד הוציא שליטים בשלושה
סיבובים .הוא קיווה להשיג לקיחה עשירית בקלאב או
בדיאמונד ,אולם לא היו לו מעברים לדומם.
דרום ניסה  ♣AKבתקווה שה Q-תיפול .לאחר שזה לא
קרה הוא מסר למזרח לקיחה עם ה .♣Q-מזרח המשיך
בהארט שנחתך ,ולבסוף הכרוז היה צריך לשחק דיאמונד
מידו ונפל בחוזה .לבסוף "הסביר" דרום לשותפו :ה♦K-
היה במערב ,כך שגם עקיפה בדיאמונד לא הייתה עוזרת.
ממילא לא היה לי סיכוי לבצע את החוזה.
האמנם?! תכנון נכון היה מבטיח את ביצוע החוזה כמעט
בוודאות .חבל ליפול לאחר שקיבלנו יד כל כך יפה.
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♠
♥
♦
♣

765
AK72
K54
963
AKQJT4
93
AQ
AK8

חוזה .4♠ :קלף ההובלה♥A :

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

השגיאה הראשונה הייתה משחק אוטומטי בלקיחה
השלישית .דרום היה צריך לחתוך הארט ,ולא חשב
להיפרד מאחד מחמשת המכובדים הנפלאים שלו.
אנו מתרגלים לזכות בלקיחה עם הקלף הנמוך ביותר
האפשרי ,אבל לא תמיד זה נכון.
ביד זו חשוב מאוד לארגן כניסה לדומם .קלף הכניסה
הפוטנציאלי הוא ה ,♠9-אך לשם כך חשוב מאוד לשמור
על ה .♠4-קמצנות אינה תכונה טובה בחיים וגם לא
בברידג' .המשחק הנכון הוא לחתוך גבוה בלקיחה
השלישית ,למשל עם ה.♠A-
לאחר מכן מוציאים שני סיבובים של שליטים עם ה.♠KQ-
כעת יש אפשרות לעבור לדומם עם ה ♠9-ולעקוף
בדיאמונד .אולם הסיכוי לבצע את החוזה בדרך זו הוא
 50%בלבד.
האם אתם רואים דרך טובה יותר?
מומחי הברידג' אינם אוהבים שהחוזה תלוי בעקיפה,
ותמיד מחפשים דרך של  .100%כאן הפתרון הוא )לאחר
שני סיבובי שליט( לשחק  ♦Aו .♦Q-מפסידים ל,♦K-
אולם לאחר מכן נכנסים לדומם עם ה ♠9-שנשמר לרגע
הנכון ומשליכים את המפסיד ב ♣-על ה 4♠ .♦J-מבוצע
בדיוק.
מתברר שלמרות מראהו העלוב של הדומם ,היו בו שני
קלפי מפתח :ה ♦J-וה .♠9-וגם ביד הסגורה היה קלף
מפתח שחובה לשמור :ה!♠4-
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שפר את הכרזתך

תשובות
1

החודש נעסוק בהכרזה השנייה של הפותח לאחר
פתיחה ♦ 1ותשובה♦. 3
תמיכת המשיב בסדרת הפותח בקפיצה מתארת 11-10
נקודות עם התאמה טובה במינור )רצוי  5קלפים לפחות,
שכן הכרזות הפתיחה ♣ 1ו 1♦-יכולות להתבצע עם
סדרה בת  3קלפים בלבד(.
זוהי הכרזה מזמינה ,כלומר :המשיב מראה כוח ומציע
לפותח להמשיך את ההכרזה למשחק מלא ,אבל
הפותח אינו חייב להמשיך .כוחו של המשיב מוגבל עד
 11נקודות ,ולכן עם יד מינימלית ) 12נקודות ללא כוח
חלוקתי( הדבר הטוב ביותר שהפותח יכול לעשות הוא
לעצור את ההכרזה ב.3♦-
אם הפותח חזק יותר ,הוא יכול להכריז משחק מלא:
 3NTאו ♦ .5הפותח יכול גם לבחור בהכרזת ביניים כמו
♥ 3או ♠ 3המתארת אורך ו/או כוח בסדרה.
נסו להכריז בעצמכם את שלוש הידיים הבאות:
North

East

South
♦1
Pass
♦3
Pass
?
אתם יושבים בדרום .לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל
יד ,השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות.

1
South
2
K6
KQJ64
KQJ93

♠
♥
♦
♣

2
South
AT96
QT97
KQ8
K2

♠
♥
♦
♣

3
South
♠ K93
♥ KT2
♦ Q863
♣ A74
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West

South
2
K6
KQJ64
KQJ93

♠
♥
♦
♣

♦ .5בידנו  15נקודות עם חלוקה יפה של  ,5-5הרבה
יותר מהנדרש לפתיחה .אין ספק שלא נכריז  Passעל
קפיצה ל .3♦-השאלה היא רק איזה משחק מלא יותר
מתאים .הכוח החלוקתי רומז על משחק מלא בשליט.
 3NTעלול ליפול בגלל חולשת ה .♠-נכריז ♦– 5כדי לבצע
את החוזה השותף צריך להביא  2אסים ,וזה סביר לאור
הכרזתו.

2
South
♠ AT96
♥ QT97
♦ KQ8
♣ K2
 .3NTפתחנו ♦ 1לפי שיטת  Better Minorעם 14
נקודות ושתי רביעיות במייג'ור .תשובת השותף ♦3
שללה אפשרות של התאמה במייג'ור .כאשר השותף
מזמין למשחק מלא ,ובידנו  2נקודות יותר ממה שהובטח,
וכן עשיריות ותשיעיות בספייד ובהארט ,צריך לקבל את
ההזמנה .עם חלוקה מאוזנת ועוצרים בכל הסדרות נכריז
.3NT

3
South
K93
KT2
Q863
A74

♠
♥
♦
♣

 .Passידנו עלובה למדי 12 :נקודות עם חלוקה ;4333
סדרת ה ♦-אינה מרשימה .ישנם מומחים שיעדיפו לא
לפתוח את היד הזאת ,אבל אנו מניחים שכבר פתחנו.
אז מה לעשות עכשיו? לשתוק! עדיין יש סיכוי לא רע
לבצע ♦ 3בעזרת  11-10הנקודות שהבטיח השותף ,ואז
נקבל תוצאה טובה יותר מהשחקנים שלא פתחו ♦.1
אם נמשיך להכריז ונעלה גבוה ,נרשום בסוף המשחק
תוצאה שלילית.
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משחקי אלימינציה
אפרים בריפמן
טכניקת המשחק הסופי )(Endplay
רבים וטובים נמנעים מלהתעמק ברזי טכניקות מתקדמות
בברידג' – כמו משחקי אלימינציה ,הגורמים למתנגד
להיכנס בעל כורחו למצב של ) Endplayבעברית זה
נשמע ממש רע.(...
אנסה להציג בפניכם את יסודות הטכניקה ולהוכיח כי
"השד אינו נורא כל כך".
ראשית ,מהי המטרה?
מטרת משחק אלימינציה היא לאלץ את המתנגד להוביל
קלף אשר בהכרח יעלה לו בלקיחה .על מנת לגרום לכך
יהיה עליכם לסלק מידו קלפים מסוימים .בהמשך ,כאשר
השחקן יזכה בלקיחה בתזמון המתאים לכם – הוא יימצא
במלכודת שאין ממנה מוצא.
לשם שינוי ,ההסברים יובאו דווקא מהסוף אל ההתחלה.
בכל הדוגמאות אתם דרום:
♥ 85

♥ J9

♥ AQ
אם מערב ייאלץ להוביל בסדרה זו ,הדבר יעלה לו בלקיחה
ותזכו בשתי הלקיחות.
כאן בוודאי תשאלו ..." :ואיך מביאים את המגן במערב
להוביל בסדרה זו"?
נחזור לקיחה אחת אחורה .עתה לכולם שלושה קלפים:
♥ 85
♦ 7

♥ K6
♦ Q

♥ AQ
♦ J
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 – Throw in .1אילצתם את המתנגד לזכות בלקיחה
בתזמון המתאים לכם וכתוצאה מכך - - -
 – Endplay .2אותו המתנגד נאלץ להוביל בסדרת
ההארט ולהפסיד לקיחה 'בטוחה'.

♥ K6

♥ J9
♦ 5

נניח כי כתוצאה מהובלת הפתיחה ברור לכם שה ♦Q-בידי
מערב.
כאשר נותרו שלושה קלפים לכל אחד ,במקום לעקוף
בהארט שחקו את ה.♦J-
בתזמון מושלם תעניקו למערב את הלקיחה אשר בכל
מקרה היה זוכה בה ,אולם כאשר מערב יזכה ב ♦Q-הוא
ייאלץ להוביל הארט אל ה.♥AQ-
בטכניקה זו ביצעתם שתי פעולות בעת ובעונה אחת:

עד כה בחנתם מצבים עם שניים או שלושה קלפים .אך
מתחילים את המשחק עם יותר ...איך מגיעים למצב
שהוצג בשתי הדוגמאות לעיל?
כדי להגיע למצב כזה עליכם לבצע אלימינציה של סדרות.
למרות המלים "הגדולות" הטכניקה פשוטה למדי .נחזור
עוד לקיחה אחת אחורה ,הפעם לכולם ארבעה קלפים:
A
85
7
8
J9
5
-

♠
♥
♦
♣
4
K6
Q
-

♠
♥
♦
♣
6
AQ
J
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

אמרנו כי כתוצאה מהובלת הפתיחה ידוע לכם שה♦Q-
בידי מערב.
רואים מה יקרה אם תשחקו עכשיו את ה ♦J-ותאפשרו
למערב לזכות ב?♦Q-
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מערב ימשיך ב 4♠-ויאלץ אתכם לזכות ב .♠A-עתה תהיו
תלויים במיקומו של ה .♥K-
לכן עליכם "לנקות" )או בלשון הברידג'  -לבצע אלימינציה(
את הסדרות העלולות להימצא בידי מערב.
שחקו את ה - ♠A-הגעתם לדוגמה הקודמת  -ורק עתה
המשיכו ב - ♦J-והגעתם לדוגמה הראשונה.
נכון שזה פשוט? 
זה הזמן למבחן עצמי:
♠ 65432
♥ 2
♦ A432
♣ AKQ

AQ
AKQJ
KQ65
432

♠
♥
♦
♣

אחרי שפתחתם  ,2NTאין פלא שצפון ניווט את החוזה
לסלם .6NT
מערב מוביל ב .♦J-בלקיחה השנייה המשכתם בדיאמונד
גבוה ומזרח לא שירת ,כלומר בידי מערב .♦J1098
ראשית ,כמה לקיחות בטוחות יש?
שלושה קלאבים ,שלושה דיאמונדים ,ארבעה הארטים
וספייד ,בסך הכול  11לקיחות .הלקיחה ה 12-עשויה לבוא
מעקיפה מוצלחת בספייד .כך היה נוהג שחקן לא מנוסה.
אתם כבר למדתם את הנושא ויודעים שיש דרך טובה
יותר .תכננו את המשחק מכאן!
עיקרון המשחק זהה בדיוק לדוגמאות הקודמות .עליכם
לנקות את הסדרות הנמצאות בידי מערב .משכו את כל
הזוכים .עקבו אחרי משחקו של השחקן בעל הלקיחה
הבטוחה בדיאמונד )מערב( .אחרי שתזכו בשלושה
קלאבים וארבעה הארטים ,זכו בדיאמונד נוסף והגעתם
למצב שלפניכם:
♠ 65
 ♥♦ 4
♣ -

זה הזמן המתאים להעניק למערב את הלקיחה שבה היה
זוכה בכל מקרה  -שחקו דיאמונד.
ידו של מערב לפניכם )קלפי מזרח אינם רלוונטיים(.
♠ 65
 ♥♦ 4
 ♣♠ K8
 ♥♦ T
♣♠ AQ
 ♥♦ 6
 ♣מערב יזכה ב ♦T-וייאלץ לשחק ספייד .זכיתם ב12-
לקיחות ובהערכה לא מבוטלת מצד השותף .
החלוקה המלאה:
♠ 65432
♥ 2
♦ A432
♣ AKQ
♠ JT97
♠ K8
♥ 8654
♥ T973
♦ 7
♦ JT98
♣ 9865
♣ JT7
♠ AQ
♥ AKQJ
♦ KQ65
♣ 432
שיחקתם את הסדרות בסדר הנכון ,ולמערב לא נותרה
ברירה אלא לשרת לכולן – ארבעה הארטים ,שלושה
דיאמונדים ושלושה קלאבים .כך נותרו לכל אחד שלושה
קלפים בלבד.
בתזמון מושלם נתתם למערב לקיחה בדיאמונד ,שהיה
זוכה בה בכל מקרה .בדרך זו אילצתם את מערב לזכות
בלקיחה ,להמשיך בסדרת הספייד "ולהיכנע".
קו משחק זה העניק לכם שתי לקיחות בספייד ללא קשר
למיקומו של ה ...♠K-וזה כל היופי.
התגוננות מEndplay-

AQ
6
-
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♠
♥
♦
♣

עתה החליפו צד – אתם במערב .עם חלוקה קצת שונה,
תוכלו לפעמים להתגונן מ Throw In-ולהיחלץ ממצב של
ה.Endplay-
אתם יושבים במערב ,ונניח כי החלוקה היא:
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65432
2
A432
AKQ

♠
♥
♦
♣
K8
T97
JT98
JT75

♠
♥
♦
♣

שימו לב להבדל מהדוגמה הקודמת :בידכם ארבעה
קלאבים ושלושה הארטים.
נגד  6NTהובלתם שוב ב .♦J-דרום זכה והמשיך ב♦Q-
 .השותף לא שירת .גיליתם כי ביד הסגורה ארבעה
דיאמונדים.
דרום שיחק דיאמונד גבוה נוסף והמשיך ב ,♥AKQJ-מה
תזרקו על ההארט הרביעי?
לפניכם מערך הקלפים כאשר עליכם לזרוק קלף על
ההארט הרביעי:
♠ 654
 ♥♦ 4
♣ AKQ
♠ K8
 ♥♦ T
♣ JT75
רואים מה יקרה אם תזרקו קלאב? – תישארו עם שלושה
קלאבים בלבד.
המבצע ימשיך ב ,♣AKQ-ימסור לכם לקיחה בדיאמונד
ו ...את הסוף כבר ראיתם.
מה עושים?
על ה ♥J-זורקים את ה ...8♠-ועושים זאת ללא היסוס.
לכאורה תחששו להישאר עם  ♠Kבודד ולא מוגן .אך זכרו,
רק אתם מודעים למצב שנוצר.
התמונה האמיתית נסתרת מעיניו של המבצע .על המבצע
לנחש את המצב האמיתי ,וזה לא קל.
הוא צריך לבחור מבין שלוש אפשרויות:
לעקוף בספייד בתקווה שה ♠K-נמצא אצל מזרח.
להמשיך ב ,4♦-לאלץ אתכם לזכות ב ♦T-וכתוצאה
מכך יהיה עליכם )כך הוא מקווה( להמשיך מתחת
ל.♠K-
לשחק את ה ♠A-בתקווה שהשארתם את ה♠K -
בודד.

המבצע צריך בעצם להחליט אם המצב הסופי הוא
♠ 65
 ♥♦ 4
 ♣♠ JT
♠ K8
 ♥ ♥ ♦♦ T
♣9
♣♠ AQ
 ♥♦ 6
 ♣או
65
4
JT
9

♠
♥
♦
♣
K
T
T

♠
♥
♦
♣
AQ
6
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

משימתו של המבצע אינה קלה ,בעיקר אם השלכתם את
ה 8♠-ללא היסוס ולא הסגרתם את המצב האמיתי.
מה יקרה אם תחששו להישאר עם  ♠Kבודד?
בלקיחה השנייה המבצע כבר יודע שאתם מחזיקים בזוכה
בטוח בדיאמונד .אם תזרקו קלאב )מתוך הרביעיה( ,דרום
ימשיך ב .♣AKQ-מבצע טוב שסופר את הקלפים ישים
לב שיצאו כל  13קלפי הקלאב .במלים אחרות ,הוא יודע
שלא נותרו לכם קלאבים או הארטים ,ויש לו דרך לבצע
את החוזה ב .100%-בתזמון מושלם עבורו הוא יעניק
לכם לקיחה שהייתם זוכים בה בכל מקרה – דיאמונד.
עתה ,בלית ברירה ,תהיו חייבים להמשיך בספייד ...
לעומת זאת ,אם על ההארט הרביעי תזרקו את ה8♠-
ללא היסוס ,אז לאחר שלושה סיבובי קלאב המבצע
יצטרך לנחש מי מחזיק בקלאב ה .13-רוב המבצעים
לא יאמינו שהשארתם  ♠Kבודד .הם יניחו שהקלאב
ה 13-אצל שותפכם .אם המבצע ישחק דיאמונד בתקווה
לתרחיש זה ,תזכו גם ב ♦T-וגם ב.♣T-
וואו ,איזו הגנה!
ומה למדנו כמבצעים? כאשר משחקים נגד מגן מומחה,
אין זה משנה מה נעשה ,עדיין לא נדע דבר ...
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איתות סמית'

♠ 84
♠ AT763

♠QJ2
♠ K95
או
♠ 84

♠ AT763

♠ J92
♠ KQ5

קובי שחר
המאמר מבוסס על הרצאתו של יניב זק במפגש אימון
של פרויקט אטלס.
המגנים רואים את קלפי הדומם ,אולם עליהם למקם את
הקלפים החסרים כדי להשיג הגנה יעילה .לפיכך הם
מאותתים זה לזה באמצעות הקלפים המשוחקים על
הכוח והחלוקה של הסדרות השונות.
מגן יכול להגיע למסקנה על מיקומו של קלף בכיר לפי
הקלפים הבכירים ששיחקו שותפו והכרוז ,לדוגמה:
♠ 84
♠ AT763

♠Q
♠К

מערב מוביל את ה ♠6-נגד  .3NTמזרח משחק את
ה ,♠Q-ודרום זוכה ב .♠K-מערב מסיק כי ה ♠J-בידו של
הכרוז ,אחרת עם  ♠QJהשותף היה משחק נמוך מרצף
)ביד שלישית(.
אבל לפעמים המצב אינו ברור:
♠ 84
♠ AT763

♠J

כלומר ,מערב אינו יודע בוודאות היכן ה .♠Q-מידע זה
חשוב ,כי ברגע שמערב יזכה בלקיחה בסדרה אחרת הוא
יצטרך להחליט אם להמשיך ב.♠-
 במקרה הראשון המשך בספייד יפיל את החוזה
מיד.
 במקרה השני המשך בספייד ימכור לקיחה .עדיף
לחפש כניסה לידו של השותף כדי שיוביל בספייד
לעקיפה נגד ה.♠Q-
כדי להתגבר על הבעיה הציע השחקן האנגלי ג'פרי סמית'
את הפתרון הבא:
בחוזה ללא שליט ,כאשר הכרוז זוכה בלקיחה הראשונה
ועובר לסדרה חדשה ,שני המגנים יאותתו בלקיחה
השנייה על עניין/חוסר עניין בסדרה הראשונה ,זו
ששוחקה בהובלת הפתיחה.
במלים אחרות ,בלקיחה השנייה מזרח יאותת על עידוד
אם ה ♠Q-בידו ,וגם מערב יאותת אם הוא מעוניין בהמשך
בספייד.
מתי משתמשים באיתות סמית'?
כאשר יש אי-בהירות לגבי מיקומו של קלף בכיר .זה
קורה כשהכרוז זוכה בלקיחה בקלף שאינו צמוד למכובד
ששיחק השותף .בדוגמה לעיל מזרח שירת עם ה♠J-
ודרום זכה ב .♠K-כך נוצרה אי-בהירות לגבי מיקום ה.♠Q-
בדוגמאות הבאות נראה כיצד פועל איתות סמית' בהקשר
של יד שלמה .אנו נניח כי שיטת האיתות היא "גבוה רוצה".
אותו היגיון פועל גם כשמשתמשים באיתותים הפוכים.
המשך בעמוד 22

♠К
שוב מערב הוביל ב ♠6-נגד  ,3NTוזה מה שהוא רואה.
היכן ה ?♠Q-כרגע אין אפשרות לדעת ,משום שייתכנו
שני מצבים:
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ĦČ ēĤČĚ ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚč ęĕĕģĦĦ ĦđĠĕĘČĐ
20:30 ĐĞĥč ěđĥČĤ ĕĚĕč
! ęĕĘģĥ ĕĠĘČ Ęĥ ĐčđĎč ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ
BRIDGEMATES ęĞ Č"Ħč ĐĜđĥČĤĐ ĦđĤēĦĐ
.ęĕčđčĕĝ ĐĥĕĥĚ ĦčėĤđĚ ĐĕĐĦđ 30/11/14 -ĐĚ ĘēĐ ęĕĕģĦĦ ĦđĢđčģĐ ĦđĤēĦ
.ĘĘđė ęĕĦčĐ čĘĥ ďĞ Ĭ 800 :(ęĕĜģēĥ 4-6) ĐĢđčģĘ ĦđĠĦĦĥĐ ĤĕēĚ
Ĭ 200 ĤĚĎĐ ĕĢē čĘĥ
Ĭ 200 ĤĚĎĐ čĘĥ
24/11/14 :ĦđĢđčģĐ ĦđĤēĦĘ ĐĚĥĤĐĘ ěđĤēČ ĖĕĤČĦ

.ęĕčđčĕĝ ĐĥĕĚēĚ ĦčėĤđĚ ĐĕĐĦđ 28/12/14 -ĐĚ ĘēĐ ęĕĕģĦĦ ĦđĎđĒĐ ĦđĤēĦ
.ĦđĤēĦĐ Ęė ĤđčĞ Ĭ 500 ĎđĒĘ ĦđĠĦĦĥĐ ĤĕēĚ
25/12/14 :ĦđĎđĒĐ ĦđĤēĦĘ ĐĚĥĤĐĘ ěđĤēČ ĖĕĤČĦ
.ĥČĤĚ ęđČĕĦčđ ĤđĥĕČč ĦđĠĘēĐ đĜėĦĕ
03-6417470 ěđĠĘĔč đČ ğĕĜĝč ĥČĤĚ ęđĘĥĦ
:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-6417470 ęĕčĕčČ ďĤĥĚ ,054-2543611 čĎĥ ěđĤ ,0544871336 ĕĎĜĘ ğĝČ

ĦĕĘĞĚ

ĦđĥĕĎĜ
ęĕėĜĘ

ĐĕĜē
ĐčđĤĚ

(ĐĠĚč ĦĔĤđĠĚ)

ěđĜĒĚ
ĤĕĥĞ
ĐĚĤč
ĐĐđčĎ

03-6417469/70 .ĘĔ ,Č"Ħ ,ěď ěđėĕĥ ,7 ģĕ'ĢĜĝĕď 'ēĤč ĥďēĐ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
sept (4).indd 19
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952
A43
KQJT
732
QJ6
QJT9
962
854

♠
♥
♦
♣

לעתים יש למוביל מידע נוסף לאחר פרישת הדומם ,וייתכן
שהוא יעדיף מעבר לסדרה אחרת.
AT843
85
A54
JT9

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠ K7
♥ K762
♦ 873
♣ AKQ6
מהלך ההכרזה היה  ,1NT-3NTומערב הוביל ב.♠4-
ה ♠J-של מזרח נלקח עם ה .♠K-בלקיחה השנייה דרום
הוביל  ,♦3ומערב עלה מיד ב ,♦A-בעוד מזרח מאותת עם
ה.♦9-
כאמור ,איתות סמית' בלקיחה השנייה מתייחס לסדרת
ההובלה .המסר של מזרח הוא "אני רוצה ספייד" ,או
במלים אחרות "שותף יקר ,ה ♠Q-בידי" .לפיכך מערב
המשיך ב) ♠A-קלף שחובה לשחקו כאשר למזרח ♠QJ
דאבלטון( .מזרח מנע את החסימה ושיחק את ה♠Q-
מתחת ל .A-מערב זכה בעוד שלוש לקיחות בספייד
והחוזה הוכשל.
על מנת להדגיש את חשיבותו הרבה של איתות סמית',
נשנה במקצת את ידיהם של דרום ומזרח:
952
A43
KQJT
732
J6
T762
962
A854

♠
♥
♦
♣
AJ32
KQ7
AJ76
Q8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

שוב החוזה  ,3NTומערב מוביל ב .♥6-ה ♥J-נלקח על-ידי
ה .♥K-בלקיחה השנייה דרום מוביל את ה .♣Q-מערב
מעוניין בהמשך בהארט ללא קשר למיקום ה .♥Q-על כן
הוא יאותת בלקיחה השנייה עם ה – ♣9-קלף גבוה להבעת
עידוד להמשיך בסדרת ההובלה .מזרח יזכה ב ♣K-ויחזור
ב ♥5-להכשלת החוזה.
עם זאת ,החזרה בסדרת השותף אינה צריכה להיות
אוטומטית .הנה מערך קלפים קצת שונה שבו מערב
יאותת על חוסר עניין בסדרת ההובלה:

♠
♥
♦
♣

החוזה ,קלף ההובלה והמשחק ללקיחה הראשונה זהים
לדוגמה הקודמת.
הפעם בלקיחה השנייה על ה ♦A-אותת מזרח עם ה,♦2-
כלומר" :אין לי ."♠Q
כך ידע מערב להימנע מהמשך בספייד )שהיה מוכר את
החוזה עם לקיחה עודפת( ובמקום זה בחר ב .♣J-מזרח
זכה ב ♣A-וחזר ב ♠-דרך ה ♠Q-של הכרוז .החוזה נפל
פעמיים.
כאמור ,שני המגנים יאותתו בלקיחה השנייה על מצבם
בסדרת ההובלה .גם האיתות מצדו של המוביל חשוב.
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9875
J53
KT5
K76

T4
AT862
Q92
952

KQ6
94
843
AJT43
AT843
85
A54
JT9

KQ7
KQJ9
873
KQ6

KQ6
94
843
AJT43

♠
♥
♦
♣

9875
J53
KT5
K76

♠
♥
♦
♣
T4
QT862
AJ62
92

♠
♥
♦
♣
AJ32
AK7
Q97
Q85

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

החוזה והמשחק ללקיחה הראשונה זהים לדוגמה
הקודמת .מערב מסיק מהעובדה ששותפו שיחק  ,♥Jכי
ה ♥A-בדרום ,ואם גם ה ♠A-אצל הכרוז )שפתח ,(1NT
אז ניתן לספור תשע לקיחות בטוחות לכרוז ) 4בקלאב3 ,
בספייד 2 ,בהארט( ברגע שהוא מוציא למזרח את ה.♣K-
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לעקוף או לא לעקוף
)חלק חמישי ואחרון(
דרור שיפטן
בחלקים הקודמים הצגנו צירופי קלפים שונים וביססנו
את ההחלטה אם לעקוף או לא לעקוף על תורת
הסיכויים .כעת יובאו שתי דוגמאות שבהן "נוכחות
שולחן" גברה על תורת הסיכויים.
לפני מספר ימים קיבלתי במשחק במועדון את צירוף
הקלפים הבא בסדרת השליט:
♠ K2

♠ AJ9743
שיחקתי את ה ♠3-לכיוון ה ♠K-בדומם ,והעשירית הופיעה
ממערב .כעת הובלתי את ה ♠2-לכיוון היד .מזרח שירת
ללקיחה ,ואני זכיתי עם ה ♠A-ביד ,כאשר המלכה נופלת
משמאלי.
כיצד ידעת לא לעקוף? – שאל אותי המתנגד משמאל.
לא ידעתי ,אבל שיחקתי לפי ההיגיון – עניתי.
מה זאת אומרת? – שאל המתנגד.
ובכן ,ה ♠T-הופיעה בסיבוב הראשון .אם כך ,והיות שאני
מאמין שאתה לא מנסה להטעות אותי )אני מכיר אותך,
אתה לא עושה כאלה פויילשטיקים בברידג' ,(...הרי או
שה Q-בידך ואם היא נותרה בודדת היא תיפול.
ואם ה ♠T-בודדת בידי? – הקשה המתנגד .אם היא
בודדת – אני עונה – הרי שותפך התחיל עם  4קלפים
בשליט ובראשם ה .♠Q-אני יכול לבצע רק עקיפה אחת,
כך שה Q-תזכה בכל מקרה.
שימו לב שברגע שה T-נפלה ,וה J-וה 9-בידי הפכו
לקלפים שווי ערך ,כך שאם אני משחק  Aוה Q-אינה
נופלת ,אוכל להמשיך ב J-ולסיים את הוצאת השליטים
כשאני מפסיד רק לקיחה בודדת.
במצב הזה פשוט לא הגיוני לבצע עקיפה .חבל ,הוא עונה,
"הלך" לנו "טופ".
 – Sorryאני מתנצל.
זה היה מערך הקלפים:
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♠ K2
♠ QT

♠ 852
♠ AJ9743

יש להדגיש כי משחקו של הכרוז מבוסס על ההנחה
שמתנגד לא ינסה להטעותו ולשחק  Tמתוך צירוף של
 T5 ,T2או .T8
בסוף הערב הסברתי למתנגד מה היה צריך לעשות כדי
להשיג "טופ" – תחשוב מה היה קורה אם היית משחק
את ה ♠Q-בסיבוב הראשון.
מי מכם לא היה עוקף ל 9-בסיבוב השני של השליטים?
ביד הבאה ,נגד אותם יריבים ,שיחקתי בחוזה של ♠ ,4וזה
היה המצב בסדרת השליט:
♠ K872

♠ 6543
מה לעשות ,אנו לומדים לבחור בסדרת השליט שיש בה
התאמה  ,4-4ואין אפשרות לברר במהלך ההכרזה את
איכות הסדרה.
ההגנה זכתה ב ♥A-כבר בהובלת הפתיחה ,ולא היו
מפסידים נוספים בסדרות הצדדיות .גורל החוזה היה
תלוי בכך שאפסיד רק שתי לקיחות בשליט .כיצד אעשה
זאת?
ראשית ,אין שום חלוקה שבה יהיו לנו פחות משני
מפסידים בשליט .שנית ,ניתן גם להניח שהחלוקה היא
 3-2בין המתנגדים ,אחרת אין סיכוי לבצע את החוזה.
שלישית ,אסור להפסיד את ה K-ל .A-המלך חייב לזכות
בלקיחה .המהלך הטבעי לכאורה הוא לשחק קלף נמוך
לכיוון ה K-בדומם.
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ניתן לבצע מהלך זה כבר בסיבוב הראשון או לדחותו
לסיבוב השני ,לאחר שבסיבוב הראשון שיחקנו קלף נמוך
משתי הידיים .אפשרות אחרת היא לשחק נמוך משתי
הידיים בשני הסיבובים הראשונים.
האם יש הבדל סטטיסטי בין האפשרויות? מתברר כי
משחק של קלף נמוך אל ה K-בסיבוב הראשון וגם בסיבוב
השני ייתן סיכוי של כ 34%-לבצע את החוזה .אם נשחק
כל הזמן נמוך משתי הידיים הסיכוי יהיה כ .29% -המשחק
של קלף קטן משתי הידיים בסיבוב הראשון משפר את
המצב עם ה A-בודד מימין .עדיין ניפול ,אבל פחות.
תחילה החלטתי ללכת עם הסיכויים ושיחקתי נמוך משתי
הידיים .שום דבר מעניין לא קרה .מזרח שירת עם ה9-
ומערב זכה ב .J-לאחר שזכיתי שוב בלקיחה בידי הובלתי

איתות סמית'

ספייד נמוך נוסף.
משמאל הופיעה ה ,♠Q-ואני צריך להחליט – לכסות או
לא לכסות?
בעצם השאלה היא אם משמאלי  AQJאו  .QJTלפי
"עקרון הבחירה המוגבלת" האפשרות הראשונה סבירה
יותר .האמנם?
ליד השולחן חשבתי שאין זה סביר שהיריב משמאלי
ישחק  Qמתוך  .AQמצד שני ,ברור לי שרוב השדה ישחק
נמוך אל ה .K-אם אשחק כמוהם ,אזכה בתוצאה ממוצעת;
אבל אם אני חפץ ב"טופ" ומוכן להסתכן ב"בוטום" – שווה
לנסות קלף קטן מהדומם!
ראו זה פלא ,ה A-הופיע מימין וה K-שלי זכה בסיבוב
השלישי .רק שני זוגות מתוך  12ביצעו את החוזה עם
תוצאה של .91%
היריב משמאל היה מתוסכל – שוב לא הצלחתי "לעבוד"
עליך...

המשך מעמוד 18

חזרה בהארט לא תפיל את החוזה .יש לנסות למצוא מערב מוביל ב ♠6-נגד  ,3NTוה ♠J-נלקח עם ה.♠K-
ארבע לקיחות מהירות בדיאמונד .המפתח הוא איתות הכרוז עובר ל .♦-מטרתה העיקרית של ההגנה היא
סמית' :מערב משרת ללקיחה השנייה עם ה ♣2-ומציין לאפשר לכרוז מינימום לקיחות בסדרה זו .על כן האיתות
בכך חוסר עניין בסדרת ההובלה .מזרח יזכה ב ♣K-הנחוץ הוא ספירה.
ויעבור ל ♦-כדי להפיל את החוזה.
קיימים מקרים שבהם האיתות בסדרה החדשה מערב משרת עם ה ,♦2-ומזרח משחק את ה – ♦8-קלף
שמשוחקת בלקיחה השנייה חשוב יותר ממיקום הקלף גבוה לציון מספר זוגי של קלפים בסדרה .מערב מסיק
הבכיר בסדרת ההובלה ,למשל :כאשר אנו רואים דומם שלכרוז שלושה קלפי דיאמונד ומעכב את הזכיה ב♦A-
עם סדרה ארוכה ללא כניסה צדדית ,חשוב יותר לאותת לסיבוב השלישי .בשלב זה מזרח יכול לאותת באמצעות
לשותף ספירה כדי שיזכה ב A-שלו ברגע הנכון .במקרים השלכה שאינו מעוניין בספייד.
אלה יש לזנוח את איתות סמית'.
הגנה נכונה של מערב – עיכוב ה ♦A-לסיבוב השלישי
♠ 75
והימנעות מהמשך בספייד – תותיר את הכרוז עם שמונה
♥ 952
לקיחות בלבד ללא אפשרות לפתח לקיחה תשיעית.
♦ KQJ73
♣ 653
נגד חוזים ללא שליט מומלץ לאמץ את איתות סמית'
♠ J92
♠ AT864
ולצרפו למערכת האיתותים הכוללת רוצה/לא רוצה,
♥ QJT4
♥ 863
ספירה והעדפת סדרה על מנת להשיג יעילות מרבית
♦ 84
♦ A62
בהגנה.
♣ JT72
♣ 98
♠ KQ3
♥ AK7
♦ T95
♣ AKQ4
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קונבנציית סמולן
)(Smolen
חיים קלר ז"ל
שני חידושים שהופיעו לפני למעלה מ 50-שנה גרמו
בזמנם ל"רעידת אדמה" במשחק הברידג' .השימוש
בסטיימן ובהכרזות טרנספר לאחר פתיחה של  1NTגרמו
לכך שהמכרז כולו יהיה מכוון למטרה אחת – שהפותח
 1NTיהיה לבסוף גם הכרוז ,וכך היד החזקה תהא
מוסתרת וההובלה נעשית "אל הכוח" ולא "דרך הכוח".
כיום קשה למצוא שחקנים שאינם משתמשים בשיטות
אלה .במאמר זה נדון בקונבנציה נוספת המשלימה אותן
כדי למנוע מצבים יוצאים מהכלל שבהן היד החזקה לא
תהיה הכרוז.
המדובר במקרים שלמשיב חלוקה של  5-4או  6-4בשתי
סדרות המייג'ור .ישנם המעדיפים להתחיל במקרים
אלה בהכרזת טרנספר ,אולם המומחה האמריקני Mike
 Smolenהעדיף להתחיל בסטיימן.
ואם הפותח מכריז ♦) 2אין רביעייה במייג'ור(? הפתרון
המקורי של סמולן היה להכריז כעת את סדרת המייג'ור
הקצרה כדי להראות  5או  6קלפים בסדרת המייג'ור
השניה.
East
♣2
?

West
1NT
♦2

האפשרויות של מזרח בהכרזה השנייה הן כדלקמן:
♥ 5 = 2קלפי ♠ 4 ,קלפי ♥ )יד מזמינה לפחות(
♠ 5 = 2קלפי ♥ 4 ,קלפי ♠ )יד מזמינה לפחות(
♥ 6 = 3קלפי ♠ 4 ,קלפי ♥ )מחייב למשחק מלא(
♠ 6 = 3קלפי ♥ 4 ,קלפי ♠ )מחייב למשחק מלא(
ניתן להחיל את הקונבנציה גם במקרה של חלוקה 5-5
במייג'ור ,ואז בהכרזה השנייה של המשיב ♦ 3ו 4♦-יראו
חלוקה זו בדרגות כוח שונות.
כיום השימוש בקונבנציית סמולן בצורתה המקורית
המלאה אינו נפוץ ,משום שנהוג להכריז ♣ 2גם עם ידיים
חלשות מאוד עם אורך בשתי סדרות המייג'ור .הכרזות
ההמשך ♥ 2ו 2♠-מתארות ידיים אלה באופן טבעי והן
לרוב .Sign-Off
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רוב מומחי הברידג' כיום משתמשים בהכרזה שנייה
של ♥ 3או ♠) 3סמולן בקפיצה( כדי להראות  6-5קלפים
בסדרת המייג'ור השנייה ובכך לאפשר לפותח להיות
הכרוז.
נעבור לכמה דוגמאות שימחישו כיצד עובדת קונבנציית
"סמולן".
♠ AK8
♠ QJ932
♥ KQ3
♥ A874
♦ 86
♦ 97
♣ KQ942
♣ JT
East
♣2
*♥2
Pass

West
1NT
♦2
♠4

* חמישייה ב ,♠-רביעייה ב ,♥-יד מזמינה לפחות.
לפותח  17נקודות עם תמיכה טובה בספייד ,והוא מכריז
משחק מלא ♠ .4עם פחות נקודות הפותח פשוט מקבל
את הטרנספר ל ♠-וממתין להחלטת המשיב.
לו הייתה חלוקתו של הפותח שונה ) 2קלפים בספייד ו4-
בדיאמונד( הוא היה מכריז  2NTאו  3NTבהתאם לחוזק
ידו.
JT95
AJ863
Q5
T8

AK8
K5
K983
Q432

♠
♥
♦
♣
East
♣2
*♠2
Pass

♠
♥
♦
♣

West
1NT
♦2
2NT

* חמישייה ב ,♥-רביעייה ב ,♠-יד מזמינה לפחות.
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 מערב ידע שידו.מזרח תיאר יד טובה עם שישייה בספייד
בעלת ערך רב לאור ריכוז הנקודות בסדרות הארוכות של
 זה בדיוק. והראה את הקונטרול שלו בדיאמונד,השותף
2 = 5♥) מה שמזרח היה צריך כדי לשאול לקלפי מפתח
. החוזה הסופי מצוין.♠( ולהכריז סלםQ  ללא5 מתוך
♠
♥
♦
♣

AK2
75
KQ5
KJ54

♠
♥
♦
♣
West
1NT
2♦
4♥

 ותיאר יד2NT כאן הפותח הכריז בסיבוב השלישי
 נקודות במשותף23  עם.מינימלית ללא התאמה במייג'ור
.השותפות הצליחה לעצור לפני גובה משחק מלא
♠
♥
♦
♣

QT75
AQ8643
8
A7

AK
K53
K865
Q754

♠
♥
♦
♣

West
1NT
2♦
4♦**
5♥
Pass

East
2♣
3♠*
Pass

QT7542
AQJ6
A7
8

East
2♣
3♥*
4NT
6♠

 מחייב למשחק מלא,♠- רביעייה ב,♥-* שישייה ב
הפעם רוב הנקודות של הפותח בסדרות הקצרות של
 ההחלטה לעצור.השותף ואין לו מכובדים בסדרת השליט
. עלול ליפול5♥ במשחק מלא נכונה – אפילו חוזה של

ęđĦĝ ğČĘ ğđĝ
!ĦđĤĕēĜĘđ
- ĝģĚĤĕĕČ
FDA ĤđĥĕČč

**  מחייב למשחק מלא,♥- רביעייה ב,♠-* שישייה ב
קיוביד לקראת סלם

ĦđėĕĝĚ
ďčĚ BPAP-đ CPAP-Ę
ęĘđĞč ĐēđĜ ĕėĐ
FDA ĤđĥĕČč

!ĦđĤĕēĜĘ ğđĝ
ĦĕĜđĜĕčđ ĐĘģ ĐĜĕĥč ĐĚĕĥĜ ęđďĘđ

ĦđĞĢĚČč

ěđģĕĘĕĝĚ ĕČđĠĤ ěđĥĘ čĢĕĕĚ
FDA ĤđĥĕČč
(Ĥ"ĚČ) ĕĘČĤĥĕĐ ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚđ

(CE) ĕČĠđĤĕČĐ ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚđ

(Ĥ"ĚČ) ĕĘČĤĥĕĐ ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚđ

ĤđĠĕĥč ęĎ ĤĦđĕč ĘĕĞĕ ČĢĚĜ ĝģĚĤĕĕČ
ĤĥĠČĚ ČđĐđ ĦđĕĐ ęĕČĔĤđĠĝ ĕĞđĢĕč
ĦČ ĞĜđĚđ ğČĐ ĖĤď ĤĦđĕ čđĔ ĐĚĕĥĜ
.ĐĠĐ ĖĤď ĐĚĕĥĜĘ ĤčĞĚč ĖĤđĢĐ

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.CPAPAONLINE.info :ĤĦČčđ

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

ĝģĚĤĕĕČ ĕĘč

ĝģĚĤĕĕČ ęĞ

ĦđĜĚĒĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
Ě"Ğč ĐĕďĠĕďĚ ĦĤčē
03-9794711 :'ĘĔ
www.MEDSHOP.co.il :ĤĦČčđ
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אליפות אירופה –
"בית האימה"

יריבים קשים מאוד ותבינו .שתי הידיים הבאות הופיעו
זו אחר זו בסיבוב השלישי של שלב הגמר ,ששוחק
בסופו של יום ארוך כאשר השחקנים כבר עייפים .שני
זוגות מפורסמים ביותר הגיעו בשני בורדים שונים לחוזה
מגוחך של  6NTללא כל הצדקה.
בדוגמה הראשונה זה היה הזוג הפולני המפורסם ועתיר
הניסיון בליצקי-זמודז'ינסקי.
Board 25, Dealer North, Vul E/W

רם סופר

אליפות אירופה באופטייה הייתה השנייה שבה הוזמנתי
לשמש כתב מטעם הבולטין הרשמי של התאגדות
הברידג' האירופית .EBL
בשנים עברו נהגו עיתונאי הברידג' לצפות במשחקים
שעליהם דיווחו ישירות ליד השולחן ,אולם הקדמה
הטכנולוגית מאפשרת כיום לצפות סימולטנית במפגשים
רבים מאותו סיבוב דרך ) BBOוכמובן לצפות באותו מפגש
בו-זמנית בשני השולחנות( .בדבלין  2012כבר העדיפו
מנהלי התחרות לא להרשות לכתבים לשבת בשולחנות
ששודרו ב .BBO-כתוצאה מכך גיליתי שהמקום המועדף
לצפות במשחקים ולהכין את המאמרים הוא החדר במלון.
כעבור שנתיים הוסקו מסקנות ורוב כתבי הבולטין עבדו
מהבית ,עם חיסכון ל EBL-שלא הייתה צריכה לכסות
את הוצאות הנסיעה והשהייה שלהם .עם זאת לא נראה
כי רמת הבולטין נפלה משנים קודמות.
עבודה זו הייתה כמובן חוויה עבורי .צפיתי יום יום
במשחקים ,בעיקר של הקבוצות החזקות ,ונהניתי מאוד.
תפקידי ככתב היה לסקר בצורה אובייקטיבית משחקים
של מגוון קבוצות מכל הארצות ,אולם בסתר לבי קיוויתי
מאוד להצלחה רבה של נבחרת ישראל שתגרום לכך
שתהיה הצדקה לסקר את משחקיה בשלב הגמר ,וכך
היה .למהדורה האחרונה של הבולטין הכנסתי כתבה
שסיקרה את משחקה המוצלח של ישראל נגד מונקו.
בזמן המשחק עדיין אי אפשר היה לדעת שזהו המפגש
הגורלי בין האלופה לסגניתה .לצערי ,את משחקי היום
האחרון ואת המתח האדיר שהביא לזכיית ישראל
באליפות כבר לא הייתה אפשרות לסקר.
כאמור ,בצמרת אליפות אירופה מדובר בברידג' מהרמה
הגבוהה ביותר שקיימת ,אבל זה לא אומר שלשחקני
הצמרת אין כישלונות ופספוסים .לרוב מדובר פשוט באי-
ניחוש או בהכרזה טובה שנופלת קורבן לחלוקה אכזרית.
עם זאת ,ישנם גם מקרים מעטים שבהם אפילו הגדולים
ביותר מכריזים ממש "לא לעניין".
נסו אתם לשחק במשך שבוע  48חלוקות מדי יום נגד
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2
QT94
JT653
KT4
AKJ6
KQ72
QJ982

♠
♥
♦
♣

AKT54
852
A9
765
QJ98763
73
84
A3

South
וולנד
♠4
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

East
בליצקי
♣1
4NT
Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
אאוקן
Pass
Pass
Pass

West
זמודז'ינסקי
Dbl
!!6NT

הזוג הגרמני בצפון-דרום מהווה סיפור בפני עצמו .סבינה
אאוקן כבר זכתה באליפות העולם לנבחרות נשים ,ונראה
כי תחרויות הנשים כבר אינן מאתגרות אותה .היא בנתה
שותפות עם האמריקני רוי וולנד שהתאזרח בגרמניה כדי
שהם יוכלו לשחק בנבחרת הגרמנית.
וולנד דוגל בסגנון הכרזה חריף ,כפי שאנו רואים
מהעובדה שהכריז ♠ 4ביד שנראית כמו הכרזה קלאסית
של ♠ .3כיצד על מערב להגיב להכרזת הסדרה החזקה
שלו בגובה  4מול פתיחת שותפו?
לפי שיטת הקלאב הפולני פתיחה של ♣ 1יכולה להיות:
)א( יד עם חלוקה מאוזנת כלשהי ללא חמישיות במייג'ור,
 14-12נקודות; )ב( הכרזה טבעית עם  +5קלפי קלאב
ו +16 -נקודות; )ג( יד חזקה עם חלוקה כלשהי+19 ,
נקודות.
אדם זמודז'ינסקי )מערב( חשש ששותפו מחזיק את
האופציה החלשה ,ואם יכריז  Passיישאר החוזה הסופי
♠ 4לא מוכפל .היה רק פגם אחד בהיגיון הזה :למערב
חמישייה בספייד ,ודרום אמור להחזיק לפחות  7קלפים
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כדי להצדיק את ההכרזה .אז למזרח לכל היותר ספייד
בודד .איך יכולה להיות לו חלוקה מאוזנת?
אי לכך מערב היה צריך לשתוק ,להמתין לReopening-
 Dblמשותפו ולהשאיר לעונשין בשמחה רבה .אבל
זמודז'ינסקי לא התאפק והכפיל .בברידג' ברמה הזאת
 Dblעל ♠ 4אינו נחשב ל Dbl-מעניש טהור .השותף
רשאי וצריך להוציא אותו עם יד חלוקתית .מזרח הכריז
בצדק  4NTהמבקש משותפו לבחור סדרה.
כאן הגיע רגע האמת של מערב .השותף הבטיח בוודאות
רק  16נקודות – כמובן עם קוצר בספייד .ייתכן כי חוזה
 4NTהוא בר-ביצוע ,אז למה לא להכריז  ?Passמשחק
מוצלח היה עשוי להביא לביצוע  – (+630) 4NTתוצאה
טובה יותר ממה שהשיגו הגרמנים בשולחן השני3♠ ,
מוכפל נופל שלוש פעמים ).(+500
קשה לדעת מה עבר לזמודז'ינסקי בראש כשהכריז
 .6NTהגרמנים אפילו לא טרחו להכפיל ,והחוזה נפל
שלוש פעמים.
ביד הבאה "כיכב" גייר הלגמו ,מי שנחשב על ידי רבים
לשחקן הטוב בעולם ,עם הכרזה שערורייתית.
Board 26, Dealer East, Vul All
86
AQJ63
62
7642
7
4
KJ9743
AQJT8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AKJ2
982
AQ85
K3
QT9543
KT75
T
95

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

יד זו לא גרמה קשיים לרוב המתחרים באליפות אירופה.
מזרח פתח ותיאר יד עם אורך בשתי סדרות המינור,
ומערב עם  17הנקודות שלו הוביל לחוזה הנכון ♦ 6לאחר
ששמע משותפו קיוביד בהארט או הבין בדרך אחרת
שהשותף קצר בסדרה זו.
"תאונה" אירעה רק בשולחנם של בליצקי-זמודז'ינסקי,
שאולי היו עדיין עסוקים בהרהורים על הבורד הקודם
ועצרו ב.5♦-
הזוג הלגמו-הלנס הגיע כמו כולם ל) 6♦-לאחר
שהשחקנית ההולנדית בדרום התערבה ב .(1♠-אז איפה
הסיפור? להלגמו )מערב( באה פתאום "הברקה" ,והוא
תיקן ♦ 6ל .6NT-בשביל רווח אפשרי של  70נקודות
הוא היה מוכן לסכן  1770או אפילו  2470נקודות .מה
שבטוח ,הוא לא עשה זאת כדי לשחק "מהצד הנכון" –
מזרח היה הכרוז הן ב 6♦-והן ב.6NT-
צפון החליט להכפיל כדי לבקש משותפתו לא להוביל
בסדרה שהכריזה .דרום הבינה שהשותף רוצה הובלה
לא שגרתית ,והחליטה לנסות  ...דיאמונד .ממש לא
הגיוני – הרי זו הסדרה הארוכה של המתנגדים ,ואם
לצפון שתי לקיחות דיאמונד הן לא יברחו.
שימו לב שלאחר הובלה בהארט הייתה נרשמת תוצאה
של  1100נקודות לצפון-דרום! אבל לאחר הובלה
בדיאמונד אפילו אתם הייתם זוכים ב 13-לקיחות
ובתוצאה של  +1880עם רווח של  IMP 11לעומת
 +1370בשולחן השני.
אז ההברקה של הלגמו עבדה – אבל על כך כבר נאמר
"עוד ניצחון כזה ואבדנו" .אם נראה לכם שרווח של 11
 IMPעל הכרזה כזאת הוא אי-צדק משווע ,הרי שבסיום
התחרות נעשה צדק כאשר מונקו איבדה את אליפות
אירופה...
לסיום ,הבהרה חד-משמעית :הידיים האלה רחוקות
מלהיות מדגם מייצג של אליפות אירופה .ברוב המכריע
של המשחקים שצפיתי בהם הוצג ברידג' משובח ואיכותי.

בבית הדיור המוגן עד  120בהוד השרון מתגוררים אמנים רבים היוצרים בתחומים
שונים .בימים אלה מוצגות ברחבי הבית  3תערוכות יחיד ,שהן חלק מסידרת תערוכות
המציגות במהלך כל השנה את היצירות המרשימות וברמה גבוהה ,של הדיירים האמנים.

120 ďĞ ęĕĤĢđĕ

אסתר מרקוביץ

מרק ליבוביץ

אסתר מרקוביץ  -פסלת .פסליה המרהיבים עשירים בנושאים ותכנים ,ומבוצעים
בטכניקות שונות של שריפה ,ללא צבע אפרים רביד
וגלזורה.
אפרים רביד  -ציורי אקוורל של נופים
ופורטרטים .ציוריו מושפעים במידה רבה
מזיכרונות ונופי ילדותו.
מרק ליבוביץ  -מצייר נופים אבל מתמקד
בציור אבסטרקטי.
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אליפות הקיץ
של צפון
אמריקה מזווית
אישית
ד"ר גבי שוורץ*
מה עוד אפשר להוסיף להישג הנפלא של הנבחרת
הפתוחה שלנו בתחרות שהתקיימה בקרואטיה?
אנחנו אלופי אירופה! עם סיום האליפות היו הרשתות
החברתיות )פייסבוק ,וואטסאפ ועוד( מלאות ברכות
ופרגון מחממי לב.
למען הסטטיטיקה ,ההישג הבולט הקודם של ישראל
היה לפני  40שנה! בברייטון ,אנגליה ,זכינו במקום השני
המכובד אחרי "הנבחרת הכחולה" האיטלקית בהרכב
שכלל את לב ,רומיק ,לויט ופרידריך )כולם פעילים עד
היום( וגם שניים שכבר אינם עמנו – הוכצייט ושאופל ז"ל
)הקפטן היה ראובן קינן ז"ל(.
והנה ,אחרי ארבעה עשורים הגיע גם הזהב הנכסף
באליפות אירופה לקבוצות שהיא אחת התחרויות
החזקות ביותר בעולם עם חברי הנבחרת :דרור פדון,
אלון בירמן ,לוטן פישר ,רון שוורץ והאחים אופיר ואילן
הרבסט עם הקפטן רון פכטמן.
אותו הרכב השתתף כבר באליפות הקודמת )דבלין
 (2012וזכה במקום השביעי .בהתחשב בגילם הצעיר
של השחקנים )דרור ולוטן –  ,25אלון ורון –  (28נדמה
לי שזו אחת הנבחרות הצעירות ביותר שזכתה בתואר
האירופי )אם לא הצעירה ביותר מאז ומתמיד.(...
הסיום היה מרתק ומסמר שיער ,ההכרעה הייתה ממש
בחלוקות האחרונות ,והשמחה הייתה כמובן רבה .בטקס
הסיום המכובד הצטרפו לקבוצה יו"ר ההתאגדות מודי
קניגסברג והקפטן הספורטיבי גלעד אופיר ,וכולם שרו
את "התקווה" בהתרגשות גדולה.
גם קבלת הפנים בשדה התעופה בחצות הליל הייתה
מרגשת ,ואורגנה למופת על-ידי אוריה מאיר מטעם
ההתאגדות בעזרתה של אפרת אורן .השלט היפה שהוכן
בטוב טעם על-ידי גדי רוזמרין עשה רושם רב על הקהל
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בשדה התעופה שאף הצטרף למחיאות הכפיים שלנו.
ברצוני להודות גם לידידנו האיטלקי מאוריציו די-סקו
שדיווח בצורה אוהדת על הישגינו בעמוד הבית של
אתר הפדרציה האיטלקית  .FIGBבסרטון שהוכן על-ידי
 WBFראינו את הנשיקות של מאוריציו ושל ג'יאנאריגו
רונה )נשיא  (WBFלכל אחד מחברי הקבוצה עם עלייתם
לפודיום .נתראה באליפות העולם בספטמבר 2015
בהודו.
ברכות לאיתן לוי על בחירתו לוועד המנהל של  , LBEזהו
כבוד גדול לברידג' הישראלי.
מאחר שלא יכולתי להצטרף לקבוצה באליפות אירופה,
תכננתי את חופשת הקיץ שלי לאליפות צפון אמריקה
שהתקיימה בלס-וגאס .הנציגות הישראלית הייתה קטנה
אך מכובדת .שני זוגות מהנבחרת :שוורץ-פישר ובירמן-
פדון ששיחקו כמקצוענים עבור שתי קבוצות אמריקניות
שונות ורון פכטמן ששיחק עם השחקן ההולנדי הבכיר
יאנסמה ועם גב' רוני בר במספר תחרויות.
את רוב הזמן ביליתי ליד שולחנם של רון ולוטן .מטרתם
הייתה להגיע לפחות לשלב רבע הגמר של גביע ספינגולד.
זו נחשבת לאחת התחרויות היוקרתיות בעולם.
משתתפים בה טובי השחקנים האמריקנים וכן קבוצות
צמרת מאירופה ,מהמזרח הרחוק ,מדרום אמריקה ועוד,
בהרכבים לאומיים או רב-לאומיים.
ערכתי סקר קצר בין שחקנים מובילים איזו תחרות קשה
יותר ,הספינגולד או הברמודה בול? הדעות היו חלוקות,
כך שניתן לראות בגביע ספינגולד אליפות עולם לכל דבר
ועניין.
היו הפתעות רבות בתחרות .קבוצות צמרת רבות נשרו
בשלב מוקדם .התחרות החלה עם  98קבוצות ,ולאחר
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סינון מוקדם יצאו  64קבוצות לדרך בשיטת נוק-אאוט .כל
מפגש כלל  4חלקים של  16חלוקות.
דרכם של רון ולוטן לא הייתה תמיד קלה ,אך הייתה
נחושה והחלטית .בדרך לצמרת הם הדיחו את קבוצות
מלצר )מוהאן ,בויד ,רובינסון( ,לוין )ברשי ,אקבלד(,
האריס )וילדבסקי ,מורגן( ואסאל )סמנטה ,סמירנוב,
פיקארק(.
מתח מסוים היה בשמינית הגמר כאשר הקבוצה פיגרה
במחצית והקפטן האמריקני ריצ'י שוורץ קיבל עונש של
 IMP 12בגלל טלפון שצלצל באמצע משחק .המהפך
הגיע שוב ברבע האחרון עם משחק מצוין של לוטן ורון
בסיוע הזוג הנורווגי .כך הם עלו לרבע הגמר והמשיכו
עד לגמר.
היריבה בגמר הייתה מונקו – סגנית אלופת אירופה.
רק שלושה שבועות קודם לכן "לקחו" מהם רון ולוטן
את התואר האירופי .האם יהיו מסוגלים להביס שוב את
היריב האימתני?
הרבע הראשון נגמר בהפסד  ,41:7אך בהמשך עשה
הזוג שלנו בתמיכת הנורווגים מהפך אדיר .התוצאה
הסופית הייתה  115:142לטובת קבוצת שוורץ .עוד
זכייה היסטורית – ניצחון יפה ומשכנע .תואר נוסף שבו
זכה הזוג שלנו בצוותא עם הנורווגים הוא Fishbein
 Trophyהמוענק לשחקנים שהשיגו את מרב נקודות
האמן בתחרות כולה שנמשכה  10ימים .אין ספק שזהו
הישג אדיר לברידג' הישראלי.
הברכות לא איחרו לבוא ,והפרגון היה מקיר לקיר .היום
הארוך הסתיים בארוחת ערב חגיגית באחת המסעדות
הטובות מבין  15המסעדות במלון.
עלי לציין שקבוצת מונקו כבר זכתה פעמיים בתחרות זו,
ורצתה מאוד לזכות בפעם השלישית ,אך היא נתקלה
בקבוצה עיקשת ולוחמת ששיחקה מצוין.
פרט מעניין – בחצי הגמר השתתף רק שחקן אחד
יליד ארה"ב .האחרים היו בעלי אזרחויות שונות :קנדי,
צרפתי ,שוויצרי ,טורקי ,גרמנים ,ארגנטינאים ,נורווגים,
איטלקים וישראלים.
לסיום נבחן האם למזל יש השפעה בברידג'?
רוב שחקני הברידג' ,אם לא כולם ,יציינו שזהו "ספורט
המוח" ,משחק של מיומנות ,כישרון ,זיכרון ,ריכוז ועוד.
אך קרוב לודאי שאותם שחקנים לא יכחישו שאלמנט
המזל קיים ,כפי שהוא קיים בכל ענף ספורט ובחיים
בכלל ,אם כי קשה מאוד לכמת אותו סטטיסטית.
מסתבר שהאמרה העממית נכונה" :המזל הולך עם
הטובים" .

הערת המערכת :המאמר המקורי של גבי שוורץ כלל
שתי ידיים משלב הגמר שכבר פורסמו בירחון אוגוסט.
החלפנו אותן ביד מרתקת לא פחות משלב חצי הגמר.
Board 28, Dealer West, Vul N/S
♠ A
♥ Q98762
♦ 7
♣ AK642
♠ T532
QJ9874
♥ KJT4
5
♦ 8643
AKJT9
♣T
7
♠ K6
♥ A3
♦ Q52
♣ QJ9853
South
סמירנוב
3NT
♦5
♣6
All Pass

East
לינדקוויסט
♠3
Pass
Dbl
Dbl

North
פיקארק
♠2
Dbl
♥5
Pass

♠
♥
♦
♣

West
ברוגלנד
♠1
♠4
Dbl
Pass

צפון התערב ♠ 2לפי שיטת .Michaels Cuebid
ההכרזה מתארת חמישייה בהארט ובסדרת מינור לא
ידועה .במצב פגיעות זה ידו של צפון אמורה להיות חזקה
למדי .סמירנוב לא הסתפק בהכפלת ♠ .4הוא היה מוכן
לשחק ♦ 5אם סדרת המינור של השותף היא דיאמונד,
אבל רצה להיות בסלם אם הסדרה היא קלאב .הוא השיג
את מבוקשו ,אבל מזרח-מערב הכפילו לעונשין .
מערב הוביל ב ♦K-והמשיך בהארט .הפסד לקיחה
בהארט היה בלתי נמנע :צפון-דרום .-200
South
פישר
♥4
♣5

East
טוקאי
♠3
Pass
All Pass

North
שוורץ
♠2
4NT
Dbl

West
סמנטה
♠1
♠4
♠5

רון ולוטן הסתפקו בהכרזת משחק מלא והכפילו את
ההקרבה של מערב בגובה  .5סמנטה מסר להגנה ,♣A
 ♥Aו .♠AK-הוא ניחש את המצב בדיאמונד ונפל פעמיים
בלבד .צפון-דרום  +300עם רווח של  IMP 11לקבוצתם.
* הכותב הוא אביו של שחקן נבחרת ישראל רון שוורץ
ושחקן ברידג' בזכות עצמו.

04/09/2014 10:52:40

sept (4).indd 29

סיקור תחרויות
30
צפון הראה קלף מפתח אחד מחוץ לדיאמונד .לדרום
ברור שזהו  ♥Aוהוא החליט לסגור לסלם קטן בהארט.
הביצוע היה קל יחסית לאור החלוקה הנוחה בשליט
והמצב בספייד .סדרת הקלאב הוגבהה באמצעות שני
חיתוכים בדומם .הזוגות שהכריזו ♥ 6וזכו בכל 13
הלקיחות קיבלו ביד זו תוצאה של .86%

יד החודש

לזכרו של
אורי יריב
יוסי אנגל
בתקופת מבצע "צוק איתן" בוטלו תחרויות ארציות
בדרום הארץ .רעננה נהנתה משקט יחסי ,והתאפשר
לקיים בה את התחרות לזכרו של אורי יריב ז"ל .התחרות
התקיימה בצמוד למועדון הכדורת באולם שאורי הקים
ופיתח במשך שנים רבות.
להלן שתי ידיים מעניינות מהתחרות:
Board 8, Dealer West, Vul None
♠ K842
♥ AQ82
♦ K83
♣ J9
♠ Q9
T763
♥ J6
73
♦ A7652
QJT94
♣ Q642
T3
♠ AJ5
♥ KT954
 ♦♣ AK875
South
♥1
♦5
♥6

East
Pass
Pass
Pass
Pass

North
♦1
♥2
♠5
Pass

♠
♥
♦
♣

West
Pass
Pass
Pass
Pass

הסבר ההכרזה :צפון פתח ♦ 1לפי שיטת .Better Minor
דרום הכריז ♥ וצפון תמך בו.
כעת אין שום סיבה שהכרזה של ♦ 5תהיה טבעית –
הרי מצאנו כבר התאמה בהארט .אז מהי משמעותה של
קפיצה ל?5♦-
כאשר יש סדרת שליט מוסכמת ,משמעותה של קפיצה
לגובה  5בסדרה אחרת היא שאלה לקלפי מפתח
פרט ל .♦A-באנגלית זה נקרא Exclusion Keycard
.Blackwood
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Board 9, Dealer North, Vul E/W
♠ J6
♥ T52
♦ KQT2
♣ 9643
♠ AQ75
K42
♥ A8
KQJ9
♦ 3
A754
♣ AKQT75
J2
♠ T983
♥ 7643
♦ J986
♣8
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

East
♣1
♠2
♣4
♦5
♣7
Pass

North
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

West
♦1
♥3
4NT
♥5
7NT

על הכרזת הרוורס ♠ 2של מזרח ענה מערב ב– 3♥-
סדרה רביעית מחייבת .כעת לא הכריז מזרח  3NTאלא
הציג את האורך שלו בקלאב )שישייה( באמצעות ♣.4
מערב שאל לקלפי מפתח )כולל ה K-בסדרה האחרונה
שהוכרזה ,הנחשבת כסדרת השליט( וקיבל תשובה של
ארבעה – .♣AK ,♥A ,♠A
לאחר תשובה לקלפי מפתח ,הכרזת הסדרה הנמוכה
ביותר האפשרית מצדו של השואל בגובה  5היא שאלה
ל Q-בסדרת השליט.
במקרה זה השאלה ל Q-מתבצעת מעל  5בסדרת
השליט ,וזה אומר שמערב מעוניין לשחק סלם גדול אם
ה ♣Q-אצל שותפו .לכן מזרח ענה ♣ ,7אבל מערב ספר
 6לקיחות בקלאב ,ארבע בהארט ,שתיים בספייד ואחת
בדיאמונד והכריז בצדק  – 7NTהחלטה חשובה בתחרות
טופ-בוטום על מנת לזכות במרב הנקודות האפשריות.
רק שלושה זוגות בתחרות כולה הגיעו לחוזה זה וזכו כל
אחד בתוצאה של  .96%ביניהם היה גם הזוג המנצח
חיים גבע-אשר עופר.
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32

הצץ מעבר לכתפי

סלמים בתחרות
ארצית
QJ43
AKT82
AQ96
-

איתן גוליק

קורה לנו בזמן האחרון שאנו מתמכרים שוב למשחק
הברידג' ,והפעם עשינו זאת בתחרות ארצית במועדון
ויצ"ו בפתח תקווה .שיחקנו  26לוחות בקו מזרח-מערב
ו 4-לוחות אחרונים בקו צפון-דרום.
ביד ה) 27-לוח מס'  (3קיבלתי כמחלק בדרום את היד
הבאה:
South
AKT8752
QJ
3
Q83

♠
♥
♦
♣

כמובן שפתחתי ♠ .1מעבר עבר ושותפי נכנס למחשבה.
זה טוב ,אך גם מבהיל .לבסוף הוא שולף פתק של ♣.4
אסור להתריע מעבר ל ,3NT-אבל לכם אגלה שלשיטתנו
זו שאלה לאסים )גרבר פשוט(.
אני כמובן די מבוהל – אבל כבר למדתי שבברידג'
כששותף שואל חייבים לענות .הכרזתי ♥ 1 – 4או 4
אסים .שוב מחשבה ארוכה ו 4NT-מצד שותפי .כזכור זו
המצאה שלנו :שאלה על מכובדים בשליט .אני עונה ♦,5
שזה  A+Kאו .Q
לתדהמתי שותפי מכריז ♠ .7אני בהלם ,אבל אף אחד
אינו מכפיל .מערב מוביל בהארט והשולחן יורד:
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AKT8752
QJ
3
Q83
South
♠1
♥4
♦5

East

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North

West

Pass
♣4
Pass
Pass
4NT
Pass
Pass
♠7
All Pass
למראה השולחן אני אומר למזרח :אני מקווה שאת לא
חותכת .משהיא עונה לצבע אני זוכה ביד ומודיע שאני
מוציא שליטים ותובע את כל הלקיחות.
אולי תגידו ,Big Deal :מה הבעיה?
עובדה היא שמתוך  29זוגות ששיחקו יד זו בתחרות5 ,
שיחקו בחוזה ♠) 7אחד מהם היה בר-מזל לקבל דאבל(
ועוד  19עצרו ב .6♠-האחרים הסתפקו במשחק מלא או
הכפילו את המתנגדים בחוזה כלשהו.
ועכשיו לפואנטה ,למה בכלל כתבתי על היד?
אם שאלה לאסים מתחילה ב ,4NT-אז לפי כל השיטות
מראים אס אחד ומלך אחד ,והשאלה היא :איזה אס?
לעומת זאת ,לשיטתנו שותפי ידע בדיוק שבידי ה,♠AK-
ולא הייתה לו שום בעיה לקבוע את החוזה הסופי.
ועכשיו בקצרה לעוד יד )מס' .(35
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אנחנו במזרח-מערב ,פגיעים נגד לא פגיעים .דרום
מחלקת ואינה פותחת .שותפי פותח ♣(Better Minor) 1
וצפון מודיעה ♥.1
♣1
♥1
♠2
אני מסתכל על הקלפים הבאים:
2NT
Pass
♣4
East
♠4
Pass
♠6
♠
AKJT9642
6NT
Pass
Pass
♥ 9
♦ J9
ביד זו רק שלושה מתוך  29זוגות שיחקו בחוזה .6NT
♣ 62
כולם ביצעו את החוזה ,כמו-גם שלושת הזוגות שהכריזו
לדעתי זוהי יד חזקה .אני מכריז ♠) 2זוכרים ממאמר קודם ל .6♠-השאר היו במשחק מלא .רובם רשמו  .680בארבעה
על המשחקים בנסיעה לקפריסין?( .דרום מתעניינת ,שולחנות מצא כנראה מערב את ההובלה בדיאמונד
ושותפי מבהיר שלשיטתנו אם אין התערבות אז זו יד והתוצאה הייתה  650בלבד .אכן ,לאחר הובלת דיאמונד
חזקה ,ואחרי התערבות הוא אינו בטוח .על כל פנים הוא לא ניתן לבצע אף סלם.
מכריז .2NT
אני עובר לגרבר היקר ,מברר שלשותפי שני אסים וסוגר
ל.6♠-
מוסר השכל
שיטת החישוב היא טופ-בוטום ,ושותפי מתקן ל.6NT-
צפון מובילה בספייד .שותפי זוכה ב ,♠AK-מפיל את ה Q-גם ההמצאות שאינן נראות לקהל כהמצאה )כמו כפל
של דרום ומבצע את החוזה.
שאלות ביד הראשונה או הצגת יד חזקה באופן מידי(
אלו הן שתי הידיים שלנו:
יכולות להביא לתוצאות הנכונות.
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

AKJT9642
9
J9
62

♠
♥
♦
♣

8
AQ32
A87
KQJ85

♠
♥
♦
♣

East

לסיום ,ברצוני לשבח את הנהלת הסניף שארגנה לכבוד
המשחק כיבוד נאה עם גבינות ,ירקות ,חומוס ועוד.
למרות ריבוי המשתתפים ) 79זוגות( ,המשחק התנהל
בסדר מופתי.

בעיה בקלפים פתוחים
הפעם עליכם לבצע בדרום חוזה של ♥ 6לאחר הובלה
ב.♦J-
חוזה ;6♥ :כרוז :דרום; קלף ההובלה ♦J :ממערב.

North

West

AK432
T2
A43
K32
Q987
5
KQ852
QT6

♠
♥
♦
♣
JT
9876
JT9
J987

♠
♥
♦
♣
65
AKQJ43
76
A54

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
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34
ברידג' בבית הלבן )(10

יד גדולה
חנן שר

מאמי ומישל התקרבו זו לזו למרות פער הדורות והיותן
בשני צדדים מנוגדים של המפה הפוליטית .אף על פי
שהן הכירו זו את זו רק שעות ספורות ,האישה המבוגרת
התייעצה עם הדיירת החדשה ביותר של הבית הגדול
בשדרות פנסילבניה.
"אייק עדיין בעל נפלא אחרי כל השנים האלה ,אבל יש לו
מין עקשנות כזו" ,היא אמרה" .הוא עדיין דבק בתיאוריית
הדומינו הישנה על התפשטות הקומוניזם ,אפילו שהיום
בקושי אפשר לראות קומוניסטים .כמו-כן הוא רגיש מאוד
לגבי נושאים אחרים ,והדבר משפיע לפעמים על גישתו
בשולחן הברידג' .אחד מהם הוא מדע הטילים".
האישה הצעירה הייתה מסוקרנת" :מה את אומרת? יש
קשר בין טילים לברידג'?"
"לא בדיוק ,אבל הוא חושב שיש" ,הסבירה מאמי" .הוא
מסרב בתוקף להשתמש בקונבנציה החדשה שניסית
ללמד אותי ,הדאבל השלישי ) .(Sputnik Doubleהוא
עדיין זוכר את הביקורת שספג בעניין  NASAואת אותו
קומיקאי שאמר :בגללו נותרנו מחוץ לחלל".
"בסדר ,הוא ממש מיושן" ,אמרה מישל" ,אבל אייק הוא
זקן נחמד ,והוא מאוד מעניין ,הדרך שהוא מקשר כמעט
כל תכסיס ברידג'יסטי עם תמרון צבאי קלאסי כלשהו .זה
ממש שיעור בהיסטוריה".
ברק קיווה מאוד שתהיה דוגמה היסטורית בחלוקה
הבאה ,שבה הוא הרים את אחת הידיים החזקות ביותר
שהוא ראה אי-פעם.

6
AKJT82
AQT875

04/09/2014 10:52:41

♠
♥
♦
♣

הוא עדיין חכך בדעתו כיצד להכריז את היד הדו-סדרתית
האדירה הזאת ,כאשר למרבה ההפתעה מאמי מימינו
סיבכה את העניינים בכך שפתחה ♣.1
ברק היה מבולבל ,ובצדק .הוא היה שמח לדון בעניין עם
יועציו הקרובים כדי שהם יעזרו לו להבין את האפשרויות
השונות .אבל הוא היה לגמרי לבד ,ולא היה זמן לשום
התייעצות .לבסוף הוא החליט להכריז את מה שהוא היה
בטוח שיבצע – ♥ ,4בתקווה לסגור עניין תיכף ומיד.
חלומו נופץ כאשר שועל הקרבות אייק שיגר מתקפה
משלו .לאחר הכרזת הגנרל ♦ 5באו שני פאסים.
ברק נאלץ להתפשר פעמים רבות בארבע השנים
האחרונות ,אבל הפעם הוא לא היה מוכן לוותר על החוזה
למתנגדים ,"5♥" .הוא אמר וניסה להישמע החלטי ככל
האפשר.
אייק היה לא פחות החלטי" .דאבל" ,הוא אמר עם
ביטחון של גנרל למוד קרבות ,לא אחד מאותם ברנשים
שהשתמשו בחריגים לאקדמאים כדי להתחמק מהגיוס.

South
ברק
♥4
♥5
Pass

J9543
Q5
J743
63

♠
♥
♦
♣

6
AKJT82
AQT875

♠
♥
♦
♣

East
מאמי
♣1
Pass
Pass

North
מישל

West
אייק

Pass
Pass

♦5
Dbl
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J9543
Q5
J743
63

הובלת הפתיחה הייתה ה ,♣4-וברק סקר את המצב.
הקלאבים ישבו טוב בשביל לחזור על העקיפה ,אבל
ה ♥Q-שלמזלו מצא בדומם הייתה הכניסה היחידה.
ה ♣K-של מזרח נלקח על-ידי ה .♣A-משחק של ♣Q
בלקיחה השנייה לא היה צפוי לעבוד – קרוב לוודאי שאייק
הוביל מסינגלטון.
אז מה לעשות? ברק שקע במחשבה עמוקה וחיפש
פתרון ,אבל אשתו נעשתה חסרת סבלנות" .מותק ,אתה
צריך לשחק .זוהי רק יד בברידג' ,לא משבר במזרח
התיכון או דו"ח גרוע על מצב האבטלה" ,היא אמרה.
ברק שבר את הראש והמשיך לחשוב עוד קצת" .אני בטוח
שאורחינו מבינים שהדברים האלה לוקחים זמן ,יקירתי",
הוא אמר" ,ולבסוף מצאתי את התשובה".
"התשובה" הייתה קלאב נמוך מהיד בלקיחה השנייה.
באותו רגע הוא פרש את קלפיו וביצע תביעה" :אזכה
ב 11-לקיחות .אתם יכולים לזכות בקלאב הזה וב,♠A-
אבל אני אגביה את סדרת הקלאב באמצעות חיתוך קלאב
נמוך אחד עם ה."♥Q-

AQ82
43
A86
KJ92

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KT7
976
KQT952
4
6
AKJT82
AQT875

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

כהרגלו ,היה אייק מלא הערכה לתמרון הערמומי של
יריבו" .מעניין .הקרבת כוח קטן וחלש כדי לפנות דרך
לגדוד העיקרי להגיע ליעדו .מזכיר לי משהו שקלאוזביץ
אמר פעם על קרב"...
"ששש אייק" ,אמרה מאמי וחתכה את דברי בעלה בטרם
יתחיל בהרצאה ארוכה ומלומדת שתעניין רק היסטוריונים
צבאיים וגנרלי כורסה" .מספיק עם ההיסטוריה הזאת,
הגיע הזמן להפסקת קפה".

הזוג כהן במשחק ברידג'
שמעון סנה

מעשה בשלמה כהן ואשתו הנאווה //המשחקים ברידג' בכיף ובגאווה
תמיד היו מלאי שמחה וחדווה //ולעיתים מאבדים את השלווה.
שלמה מקבל מנורית אשתו קריצה //ובעלה מיד מבין מה היא רוצה
בני הזוג מגלים סימני אהבה //לאחר טעות יתעורר ויכוח כתגובה
אם יש ניצחון בברידג' ,בלילה  -יש חיבוקים //וגם חלומות מתוקים
אם הזוג מפסיד ,הפנים זועפים //האשמות בשולחן מתעופפים
הזוג מביע צער לא לעניין //ומחמיץ משחק עם חוזה מצוין
נורית אשתו  :מתי תלמד? פלטה ברשעות //אתה תמיד עושה אותה טעות
וממשיכה אוי ואבוי כבר ה board-החמישי //אומרת בקול חרישי
אחרי המשחק אצלו החיוך נמחק //הלכו הביתה ואיבדו את חדוות המשחק
במשחק הבא שתיקה רועמת בין שניהם //וחומת בטון חוצה ביניהם
העוינות זה לזו ,אינה בשליטה //ומתחת לשולחן היא נותנת בעיטה
חוזרים הביתה תוך ויכוח וקטטה //וכך גב אל גב הם שכבו במיטה
הם רצו לעשות אחלה אהבה //וההפסד והערה -גרמה לאכזבה
מוסר השכל :יש להחזיק את הקלפים קרוב לחזה //לחשוב היטב ודי לדרמה ולמחזה.
למען האושר ,יש ללמוד את השיטות //ולא להכניס את הברידג' למיטות.
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בעיה בקלפים
פתוחים

חוזה ;6♥ :כרוז :דרום; קלף ההובלה ♦J :ממערב.
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לקיחה  :1זוכים ב.♦A-
לקיחות .♠AK :3-2
לקיחה  :4מהלך המפתח ♠ :קטן מהדומם שעליו משליכים
דיאמונד מפסיד .מזרח זוכה.
לקיחה  :5ההמשך החזק ביותר של מזרח הוא בקלאב.
זוכים ב.♣A-
לקיחה  ♥A :6מהיד.
לקיחה  :7עוברים לדומם עם ה.♥T-
לקיחה  ♠ :8נחתך עם שליט גבוה ).(♥K
לקיחות  :10-9מסיימים את הוצאת השליטים.
לקיחה  :11עוברים לדומם עם ) ♣Kבלקיחה ה 5-היה
עלינו לשמור על הכניסה הזו(.
לקיחה  :12השלכת ♣ מפסיד על ה ♠-החמישי שהוגבה.
החוזה מבוצע.

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה
לוח פעילות המועדון
יום
שעה
בוקר
13:00 –10:00

ראשון

תחרות
T.B.
הרצאה
 +חוברת
ידיים
תחרות
אחה“צ
T.B.
19:30 –16:30
ברומטר
ערב
T.B.
23:30 –20:30
פרסים
כספיים

שני

תחרות
T.B.

שלישי

רביעי

חמישי

תחרות
T.B.
עם
תדפיס
ידיים
תחרות
T.B.

תחרות
T.B.
עם
חוברת
ידיים
תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

שישי

שבת

תחרות
T.B

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.
+
חוברת
ידיים
+
פרס
כספי

מועדון כיכר המדינה רח‘ ויצמן  ,53תל-אביב טלפון | 03-6969830 :אפרים בריפמן050-2012011 :
www.bridge-bakikar.com
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ראיון עם דוד בירמן
רם סופר

לפי התכנית המקורית היינו אמורים לדווח בחוברת זו על
הישגיהן של הנבחרות הצעירות של ישראל באליפות העולם
בטורקיה .זה שנים רבות שהצעירים שלנו חוזרים כמעט
מכל תחרות עם מדליות ,חלקן מזהב .לצערנו ,מסיבות
פוליטיות שאינן קשורות לברידג' נבצר מישראל להשתתף
בתחרות ,ונותרנו עם חלל ריק.
החלטנו למלא את החסר בראיון עם האיש העומד מאחורי
ההצלחה האדירה של צעירינו ,ולמעשה גם מאחורי
הנבחרת שזכתה לפני זמן קצר באליפות אירופה – המאמן
דוד בירמן.

דוד ,ספר לנו קצת על הרקע שלך .מתי התחלת לשחק ברידג'?
נולדתי בפולין ועליתי לישראל בגיל  .9התחלתי לשחק ברידג'
בתיכון הריאלי בחיפה בכיתה י"ב עם חבר בשם אריק אמיר,
שהיה השותף הראשון שלי בנבחרת הצעירים .אביו של אריק
היה שחקן ברידג' ברמה טובה .מצאנו ספר ברידג' בספרייה
והתחלנו לקרוא .כך התחיל הסיפור.
מהיכן רכשת את הידע העצום שלך בברידג'?
את רוב הידע רכשתי מהתנסות .מעולם לא נרשמתי לקורס.
התחלתי לשחק בחיפה במועדון "בית הגפן" ועקבתי אחרי
משחקיהם של טובי השחקנים בחיפה דאז :נויפלד ,בליילה ולו
רוזיאנו )סבם של האחים הרבסט(.
אבל רציתי ללמוד יותר ונסעתי פעם בשבוע לתל אביב כדי לפגוש
את טובי השחקנים שהיו אז בארץ :מורי שטמפף ,אדריאן שוורץ,
שעיה לויט .בקיצור ,אם רצינו לדעת משהו או לשאול משהו
היינו "מטפסים על הקירות" .חוץ מזה קראתי ספרי ברידג' ,המון
ספרים .הדור של היום ,לדעתי ,לא קורא מספיק.
יכול להיות ,אני זוכר שאחד השחקנים הצעירים אמר לי פעם
שהוא לא זקוק לספרים כי יש לו "אנציקלופדיית ברידג'
מהלכת בשם דוד בירמן"!
אני שמח לשמוע את זה  .עם כל הצניעות אני יכול לומר שהרוב
המכריע של האנשים שעברו דרך האימונים שלי רואים בי בר-
סמכא .כשיש בעיה הם פונים אלי ,מטלפנים חופשי .לדוגמה ,עם
השישייה שזכתה עכשיו באליפות אירופה קיימתי כמות עצומה
של שעות אימון .עברנו על המון מצבים וידיים בברידג'.
ברשותך נחזור לתקופה שאתה היית בנבחרת הצעירים.
ב 1970-שיחקתי בנבחרת הצעירים בפעם הראשונה .נסענו
לדבלין ,אירלנד ,וסיימנו במקום החמישי באירופה .כעבור
שנתיים הצטרפתי ל"קליקה" של הטכניון )שבו סיימתי תואר
ראשון ושני בחקר ביצועים( שכללה זוגות חזקים ביותר שהגיעו
לנבחרת ישראל :שמואל לב-פנחס רומיק ,סאלק זליגמן-אדק
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לבנאור ,פיליפ גינזבורג-אני .כולם שיחקו אז בשיטות Roman
 Clubו ,Blue Club-וגם אני למדתי את השיטות האלה .זכינו
במקום שני באירופה.
האם היו לך מאמנים שלמדת מהם?
הידע שלי בברידג' הוא בעצם שילוב של ניסיון ,ספרים שקראתי,
מעקב אחרי תחרויות ומאמנים שהיו לי .למזלי ,בתקופה
ששיחקתי בנבחרת הבוגרת הגיעו לארץ במהלך השנים כמה
מאמנים מצוינים מחו"ל שהייתה לי הזכות לעבוד איתם .הגדול
שבהם מבחינתי ששימש מודל עבורי היה בילי אייזנברג מקבוצת
ה Aces-האמריקנית .אהבתי את הפילוסופיה שלו שהתבססה על
ברידג' טבעי ,היגיון והתמצאות פנטסטית בשולחן .אגב ,באותה
תקופה עזבנו את ה Blue Club-לטובת שיטות טבעיות.
המאמנים הגדולים האחרים שהיו לי הם פ.או .סונדלין השוודי,
אריק קוקיש הקנדי וקז'ישטוף מרטנס הפולני .סונדלין ומרטנס היו
אלופי אירופה והעולם .לקוקיש היו קצת פחות הישגים כשחקן,
אבל הוא טכנוקרט מצוין .יש לו חומרי אימון מצוינים כמו סטים
של הכרזות ושאלונים לבניית שותפות שהשתמשתי בהם אחר
כך עם הזוגות הצעירים שאימנתי .לגבי מרטנס ,ניתן למצוא את
חומרי האימון שלו בספרים שהוא פרסם בשנים האחרונות .עד
היום אני משתמש בבעיות משחק היד שלו כדי לאמן גם את חברי
הנבחרת הבוגרת.
אז איך אתה רואה כיום את תפקידך כמאמן ברידג' .מה צריך
מאמן להיות ,ומה עליו לעשות?

אלופי אירופה לזוגות  2003אמיר לוין-דוד בירמן
לפני הצרפתים שמלה-קרוניה והשבדים מורט-גוסטבסון
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ראשית כל אני מאמין שהוא צריך להיות מישהו שהיה שם,
ששיחק בעצמו בצמרת העולמית.
הייתי אלוף אירופה לזוגות ) ,(2003מקום שני באירופה ושלישי
בעולם ) ,(1985מקום שני בגביע האלופות ) (2002לצד תארים
רבים בארץ והישגים בעולם .השניים האהודים עליי ביותר הם
זכייה בתחרות הזמנה בזוגות בדוביל עם אלון בירמן )(2008
וזכייה באליפות ישראל לסניורים עם דניאלה בירמן ).(2012
בנוסף צריך אישיות מתאימה ,אמביציה ,להיות מישהו שרוצה
להעביר דברים ולהטמיע אותם אצל אחרים .חשוב להיות קשוח,
ללמד את הצעירים ללמוד מהשגיאות בלי "לטאטא גרגר מתחת
לשטיח" ,זאת ביחד עם השאיפה למצוינות.
כיצד מתנהל אימון טיפוסי שלך?
האימון מתחיל לרוב במשחק )חי או אינטרנט( ,ולאחר מכן אני
עובר יחד איתם על החלוקות ו"קורע להם את הצורה" .מנתחים
את הידיים ומסתכלים על כל פרט קטן :למה עשו מה שעשו?
האם יש לזה סיבה הגיונית? יש גם אימוני זוגות של תיאום בין
השותפים והכרזות.
מה שאני דורש מכולם כבר בתחילת הדרך הוא שכל אחד יהיה
מסוגל לתת לעצמו תשובה :למה הוא עושה את מה שהוא עושה?
לכל מהלך במשחק צריכה להיות סיבה.
זה לא נראה קל.
אתה צודק .באחד האימונים שנערך במועדון "אביבים" אמרתי
להם :לא רוצים לחשוב על כל מהלך – אז תעלו למעלה ובמקום
האימון שלי תשחקו בתחרות מקומית .אם רוצים להיות באימוני
נבחרת ,אז אלה הדרישות.
אין לי שום דבר נגד לשחק בכיף .גם אני נהניתי מאוד לשחק
טניס .הייתי שחקן מאוד בינוני ,בלי שום יומרות .אבל ברמה של
נבחרת יש לי דרישות.
תוכל לתמצת את הנושאים העיקריים שעליהם אתה עובד עם
נבחרות הצעירים.
בראש ובראשונה אני מלמד אותם לחשוב כל הזמן ,לעדכן את
המצב ,לספור נקודות וחלוקות ולהתמצא ליד
השולחן .במשחק קורים דברים כל הזמן – אתה
מתחיל עם  12נקודות ואחרי כמה הכרזות הן
יכולות להיות שוות  ,8או אולי  .15אחת השגיאות
הנפוצות בברידג' היא להיצמד לספירת הנקודות
בלי להבין שערכה של היד מתעדכן כל הזמן
במהלך ההכרזה.
בברידג' יש ארבעה מצבי פגיעות שונים ,ובכל מצב
ההתייחסות שונה ,ההסכמים שונים ,ואצל חלק
מהזוגות גם השיטות שונות .המוטו הוא לחשוב
מה קורה ולהתמצא בשולחן .אני רוצה לומר
שהשישייה שזכתה עכשיו באליפות אירופה ממש
מצטיינת בזה.
הנושא החשוב הבא הוא בניית השותפות .תיאום

בין בני הזוג.
אפשר להרחיב על זה?
הדבר החשוב הוא שאתה שולט בשיטה ולא היא שולטת בך.
הראש צריך להיות פנוי לחשוב על כל מה שקורה בשולחן ,כולל
היסוסים ושפת גוף של המתנגדים.
כדי להגיע לרמה זו הצעירים שלנו עושים מאות תרגילים כגון
סטים של הכרזות ,הן במסגרת האימונים והן בעצמם .אנחנו
עובדים על השגת תיאום במצבים רבים ככל האפשר בעיקר
במכרז התחרותי ,לדוגמה :הזוגות שלנו מילאו עשרות עמודים
של שאלונים על מצבים של ) Forcing Passפאס מחייב(.
חשוב לצמצם אי-הבנות למינימום .בנבחרות שבהן הייתי הקפטן
היה מקובל שזוג שהייתה לו אי-הבנה בהכרזה או הפרה של
השיטה מתוך שכחה או רשלנות היה "תורם" סכום כסף מסוים
לקופה שהייתה משמשת את הקבוצה לארוחות .תראה מה קרה
לפנטוני-נונס בבורד המכריע של אליפות אירופה – התבלבלו
בשיטה ולא הבינו זה את זה .צריך לשאוף כל הזמן שזה לא יקרה.
מה בדבר שיטות הכרזה מתקדמות?
אני מאמין ששיטות הופכות למשמעותיות רק כשאתה בעשירון
העליון ,אולי באלפיון העליון .חברי הנבחרת הפתוחה אלון-דרור
ורון-לוטן אימצו לעצמם )בייחוד בשנתיים האחרונות( ולמדו
באופן עצמי שיטות והסכמים ברמה יוצאת מן הכלל ,וזה לאו
דווקא בא ממני.
בעיניי הדבר הגדול הוא לטעת בשחקנים משמעת ברידג'יסטית.
זה אומר שהשחקן יכול לתת סיבה הגיונית למה שעשה .זה לא
פוגם ביכולת להיות יצירתי .היום הברידג' אגרסיבי מאוד ,אבל
צריך לשחק עם היגיון והבנה .יש מסגרת שאסור לצאת ממנה.
דבר אחרון שרציתי לציין הוא בניית השותפות במשחק ההגנה,
נושא שלרוב עובדים עליו מעט מאוד .עבודה סיזיפית עם
הקלפים הזוטרים .תיאום בין בני הזוג והבנה מהי משמעותו של
כל קלף .אני נותן להם באימונים את תחילת הדרך – לאחר מכן
הזוג מתקדם עם זה בעצמו ,ממשחק למשחק ומיום ליום .אבל זה

דוד עם חברי נבחרת בתי הספר ,סגני אלופי אירופה  2013בזמן
פסטיבל אילת.
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הכיוון של הצעירים שלנו .אני יכול לשאול במהלך האימון משהו
כמו :למה זרקת  6ולא  7כדי לסמן לשותף הארט ולא דיאמונד?
מתי התחילה המסגרת של אימוני הצעירים בהדרכתך?
המסגרת פועלת משנות השמונים ,מאז שהייתי לראשונה קפטן
נבחרת הצעירים באליפות אירופה שנערכה בכפר המכבייה
) .(1980אני זוכר שג'יאנאריגו רונה )כיום נשיא  (WBFהיה
קפטן הנבחרת האיטלקית ששיחקו בה ורסאצ'ה ועוד אי אלו
שחקנים בכירים.
הדבר המדהים שאני גאה בו )כחלק מפעולות ההתאגדות וועדת
הצעירים( הוא ההמשכיות של נבחרות הצעירים שלנו .כל פעם
כאשר כמה שחקנים חזקים עוברים את הגיל ,אנשים אומרים:
אולי לא יהיה דור חדש ,ולרוב יש דור חדש לא פחות טוב.
מדהים איך אנחנו במזרח התיכון מצליחים לייצר נבחרות כל-
כך מוכשרות .ארבעה אלופי אירופה בשנות העשרים שלהם
עם ניסיון בינלאומי דל יחסית .תחשוב על הצעירים ההולנדים,
הצרפתים והפולנים שיש להם שפע של תחרויות בינלאומיות
במרחק של שעת נסיעה.
יש לך הסבר למה זה קורה? אולי בזכות המאמן?
אני מאמין שיש לחבר'ה שלנו אמביציה מיוחדת מעל לזו של
עמיתיהם באירופה .יחד עם כישרון ,משמעת והתרומה הצנועה
שלי זהו מרקם טוב.
כמה שחקנים וזוגות משתתפים באימוני הצעירים בכל זמן
נתון?
זה התחיל ממסגרת של ארבעה זוגות ,שמונה שחקנים שמהם
נבחרו ששת חברי הנבחרת .בהמשך זה התפתח לשתי רמות – עד
גיל  25ועד גיל  ,20בכל קטגוריה  5-4זוגות .בסך הכול מדובר
ב 20-16-שחקנים .איני יכול לומר שכל אחד ואחד מהם הגיע
לפסגות עולמיות ,אבל למעשה רוב נבחרות ישראל הבוגרות
מורכבות משחקנים שעברו במסגרת הזאת.
איך מגיע שחקן צעיר למסגרת הזאת? האם אתה מחליט את
מי לקבל?
בדרך כלל זה לפי תוצאות ספורטיביות .יש תחרויות ומשחקי
מבחן והטובים מגיעים לאימוני הנבחרת .בשנים האחרונות
יש גם מסגרת של פרויקט "פסגה" מטעם ההתאגדות הכוללת
 30-20ילדים .הטובים ביניהם מקבלים המלצות ומצטרפים
לאימונים שלי.
יש לך עוזרים ,או שאתה מארגן הכול בעצמך?
לאחרונה החלו חלק משחקני הנבחרת כמו אלון בירמן ,מושיקו
מיוחס ודרור פדון לעזור באימונים ,ורון שוורץ עובד עם פרויקט
"פסגה" .עדיין רוב העבודה נעשית )בכיף רב( על ידי.
האם אתה מסוגל להבחין מראש בכישרונות הגדולים כבר
בתחילת הדרך?
זו שאלה מורכבת ביותר .ההצלחה העתידית של שחקן אינה רק
שאלה של כישרון .הוא צריך גם יכולת לפתח זוגיות ,אמביציה,
שאיפה למצוינות והשקעה .הגעה לצמרת העולמית כרוכה בכל
מיני דברים קטנים שעובדים עליהם ומפתחים אותם.
אני רוצה לומר שהשישייה הנוכחית שזכתה באליפות אירופה
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הפתיעה אותי לטובה .מעבר לכישרון יש להם המון אנרגיה
ואמביציה .הם בנו שותפויות מצוינות ,ולדעתי הם יותר מדויקים
ופרפקציוניסטיים מרוב הזוגות הבכירים בעולם.
מה לגבי הנבחרות הצעירות שהיו אמורות לנסוע החודש
לטורקיה .איזה עתיד אתה צופה להן?
אני בטוח שהיו לנו סיכויים למדליות בטורקיה .לגבי הנבחרת
הצעירה יותר עד גיל  ,20אם היית שואל אותי לפני שנה הייתי
פחות אופטימי ,אבל עקומת הלמידה שלהם היא טובה מאד .הם
מתקדמים מהר .לפני שנה הם התאמנו נגד הסניורים והפסידו
ב .IMP 50-בעוד שנה הם אולי ינצחו אותם בהפרש כזה.
בוא ניקח שחקן צעיר עם כמה הצלחות ראשוניות בברידג'
ששואף להגיע לצמרת .מה היית ממליץ לו לעשות?
קודם כל חשוב להיאזר בסבלנות – לא למהר! שנית ,צריך לקבל
יסודות ברידג'יסטיים חזקים ונכונים .צריך לשאוף ללמוד כל
הזמן מכל דבר .ללמוד משחקנים צעירים בוגרים ומנוסים ממך,
לצפות בתחרויות ברמה טובה ,ולקרוא ספרים טובים על ברידג'.
יש לך רשימה של ספרים מומלצים לשחקני הברידג' החפצים
להתקדם?

אלופי העולם לצעירים  -פילדלפיה  2010עם הקפטן
גלעד אופיר והמאמן דוד בירמן.
את כל נושא משחק היד אפשר ללמוד לבד מספרים .אני ממליץ
מאוד על כל הספרים בנושא משחק היד וההגנה מאת אדי קנטר.
ספרים חשובים נוספים הם Killing Defense in Bridge
מאת יו קלסי וביחוד Play These Hands with Meמאת
טרנס ריס ,ספר שקראתיו שוב ושוב עשרות פעמים .אחרון
חביב ,אני ממליץ על הספר  Partnership Defenseמאת קיט
וולסי ככלי עזר לבניית השותפות במשחק ההגנה.
תודה רבה ,דוד ,אני בטוח שקריאת הראיון הזה תועיל במשהו
להרבה שחקנים שאפתנים ,ושוב כל הכבוד לך ולצעירים
שלנו על ההישגים הנפלאים.
תודה לך.
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שינויים במערכת נקודות האמן
והתארים בישראל

מיכה עמית

שיטת נקודות האמן והתארים ,הנהוגה בארץ מזה כחמישים שנה ,עובדת יפה אך סובלת מכמה פגמים .נעשו
בעבר כמה שינויים במטרה לשפר את השיטה אולם השינוי המשמעותי האחרון היה לפני כ 15-שנים.
הקפטן הארצי גלעד אופיר וועדת נקודות אמן ומושבים בראשות משה מנור מינו צוות מקצועי ובעל ניסיון רב
וידע מעמיק מאד בנושא הענקת נקודות האמן ומבנה התארים .בצוות השתתפתי גם אני יחד עם אסף עמית
ונתבקשנו לתת לוועדה המלצות לתיקונים בשיטת נקודות האמן ולהציע טבלת תארים משופרת ,שתתאים יותר
לתנאים ולאוכלוסיית השחקנים הקיימת היום.
ועדת נקודות אמן ומושבים דנה בממצאים של הצוות ואישרה שורה של המלצות.
להלן השינויים העיקריים ,אשר ייכנסו לתוקף בספטמבר  ,2014לאחר השלמת ההיערכות המיכונית )ההחלטות
בנוגע לשינויים בתחרויות אזוריות ייכנסו לתוקף בתחילת שנת הפעילות .(2015

הוספת דרגות חדשות ותארים חדשים
א .לשחקנים בראשית דרכם :הדרגה הראשונה "שחקן רשום" תחולק לשניים ,על ידי הוספת דרגה של "שחקן
מתקדם" לאלה שצברו  10נק' אמן מקומיות .מטרת השינוי היא לאפשר התקדמות כבר במרוצת השנה או
השנתיים הראשונות.
ב .לשחקני תחרות בשנים הראשונות :כיום יש רק "סגן אמן" ו"סגן אמן כסף" .לאלה יתוספו גם "סגן אמן ארד"
ו"סגן אמן זהב" .הדרישות לתארים יותאמו לקצב הממוצע של צבירת נקודות אמן.
ג .הוספת תואר חדש לשחקנים מנוסים" :אמן בכיר" ) (Senior Masterעם  4דרגות משנה.
זה יאפשר לשחקן המוכשרים להתקדם בדרגה כל שנתיים שלוש .תוך כדי כך יוגדרו גם שינויים בהגדרות של
התחום שבין "אמן" ועד "אמן זהב" ,והטווח הכולל שלהם יחולק בין  8דרגות.

שינוי בהענקת נק' אמן ארציות לתחרויות מחוזיות ואזוריות
התחרויות האזוריות )תחרויות עם נק' אמן ארציות שמארגנים הסניפים( ,והתחרויות המחוזיות )השלב הראשון
בדרך לאליפויות הארץ(  -נמצאו מקופחות מבחינת חלוקת נק' אמן ארציות .אושרה המלצת הצוות להוסיף כ50%-
למספר הנק' הארציות שמקבל המקום הראשון ,ובנוסף לכך למתן את הירידה בנקודות בהמשך הדירוג.

המרת ארציות למקומיות
השתנה יחס ההמרה לצורך חישוב זכאות לתואר ,על מנת לשקף את הערך "האמיתי" של נקודות אמן אלה:
כל נקודת אמן ארצית עודפת =  10נקודות אמן מקומיות )במקום היחס הקודם 5 :נקודות אמן מקומיות לכל נקודה
ארצית עודפת(.

עדכון מקדם הרמה
בעקבות הוספת התארים החדשים נעשו גם שינויים באופן חישוב מקדם הרמה של התחרויות .לנושא יש השפעה
על כמות נקודות האמן שמחולקות וכן יש לו השפעה בנושא התוצאה המשוקללת של התחרות הסימולטנית
ובחלוקת המקומות בין המחוזות באליפויות הארץ.

04/09/2014 10:52:45
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טבלת תארים חדשה
15.9.2014 בתוקף מיום

דרוש לתואר זה
בינ"ל

TITLE

מקומיות ארציות

שם התואר

Registered Player

שחקן רשום

0

0

10

Advanced Player

מתקדם

0

0

100

Vice Master

סגן אמן

0

1

150

Bronze Vice Master

סגן אמן ארד

0

2

200

Silver Vice Master

סגן אמן כסף

0

5

300

Gold Vice Master

סגן אמן זהב

0

10

400

Master

0

20

600

Bronze Master

אמן ארד

0

40

800

Silver Master

אמן כסף

0

80

1200

Gold Master

אמן זהב

0

150

1500

Senior Master

אמן בכיר

0

250

2000

Bronze Senior Master

אמן בכיר ארד

1

350

2500

Silver Senior Master

אמן בכיר כסף

4

500

3000

Gold Senior Master

אמן בכיר זהב

10

750

4000

Life Master

40

1250

6000

Bronze Life Master

רב אמן ארד

100

2000

8000

Silver Life Master

רב אמן כסף

300

3000

10000

Gold Life Master

רב אמן זהב

1000

4000

12500

Grand Life Master

3000

5000

17500

Silver Grand Life Master

אמן

רב אמן

רב אמן בינלאומי
רב אמן בינלאומי כסף
באדום = תארים חדשים
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מדור נופשונים
ĐģĕĤĚČ ęđĤďĘ ğĕģĚĐ ĘđĕĔĘ đĜđėĕĐ
23/2-20/3.2015
ęđĕ 14 Ĕĕĕĥ ĘĘđė

052-2783263 :ġĜĕĚ čģĞĕ | daganbridge@hotmail.com 050-7470016 - ěĎď ĕģ‘Ď :ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

24-27.9.2014 ĐĜĥĐ ĥČĤč ĦĕĦĤđĝĚĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦĎĕĎē

ĐĜĥĐ ĥČĤ ĦČ ĦđĘčĘ ęėĕĦđēĠĥĚđ ęėĦČ ěĕĚĒĐĘ ĐēĚĥ ěď ĦđĜđĘĚ ĦĥĤ

***** ĥďēĐ ęĕĘĥđĤĕ ěď ěđĘĚč
ĦđĘĕĘ 3-Ę ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ

ďēđĕĚ ĤĕēĚč
ęďČĘ ē“ĥ 1,940
(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč ĤďēĘ)

ĦĥđĘĥĘ ęĕĞĕčĎđ ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ - ĦđĕĢĤČ ĦđĕđĤēĦ
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ
ęďČĘ ē“ĥ 65 čĥđĚ ĤĕēĚ - (ĦđĕĢĤČ .Č.Ĝ) TB ęĕĘĥđĤĕ ěď ĞĕčĎ

2 čĥđĚ - 14.30 ,1 čĥđĚ - 10.30 ĕĥĕĥ ęđĕ 26.9.14
(ęđĘĥĦ ČĘĘ) ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĤēĦ

ĕĚĞĠ-ďē TB ĦđĤēĦ - 16.30
‘ď ęđĕ 24.9.14
1 čĥđĚ TB ĦđĤēĦ - 16.30
‘Đ ęđĕ 25.9.14
2 čĥđĚ TB ĦđĤēĦ - 10.30 Ħčĥ ęđĕ 27.9.14
ęĕĤģčč ęĕģēĥĚđ ĦđČĢĤĐ

.ĦđďĎČĦĐĐ ěđĜģĦĘ ęČĦĐč ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ

daganbridge@hotmail.com
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20
2 14 ,ĤčĚčđĜč 23-13

תוכ נ י ת ה ת ח ר ו י ו ת
זוגות מעורבים )(MIXEDʞ
תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה .10:30
פרסים מיוחדים.

 13.11יום ה'  20:30סיבוב I
 14.11יום ו'  16:00סיבוב II

זוגות )(T.B
 15.11שבת  10:30סיבוב I
 15.11שבת  15:00סיבוב II

תחרות סימולטנית ארצית
משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת
דרכם.

 16.11יום א' 20:30

זוגות )(IMP
 17.11יום ב'  20:30סיבוב I
 18.11יום ג'  16:00סיבוב II

זוגות פתוח )(ʸʮʢ ʩʺʡ 3
נקודות אמן
ארציות
ובינלאומיות
מוגדלות.

 19.11יום ד'  21:00סיבוב I
 20.11יום ה'  16:00סיבוב II
 21.11יום ו'  15:00סיבוב III

תחרות קבוצות )(SWISS
 22.11שבת  10:00סיבוב I
 22.11שבת  15:30סיבוב II

לפרטים והרשמה:
מרכז הזמנותe-mail:birmand@inter.net.il www.bridgeredsea.com ,03-6058355 :
04/09/2014 10:52:50
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ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

Ħđėđĝč ĦĕĎĤđČĕĎĐ ĐĕđđēĐ
(ęĕĚĕ 8) 7-14/10/14

!!!ęĘđĞč ĦđĜĕĜĞĚĐđ ĦđĠĕĐ ĦđĢĤČĐĚ ĦēČĘ ĤĦđĕč ĕĦđėĕČđ ĕďđēĕ ĘđĕĔ
ĐĕĎĤđČĎč ęĕĘđĕĔĘ 1 ĝĚ ĐėĕĤďĚ ĤĒģ ĐĚĤĕČ ĦĕĠĥĐ ĦėĤďĐč

!ĐĔĘēĐ ĕĤĕĐĚĘ ęĕĜđĤēČ ęĕĤďē đĤČĥĜ
ĦēĦĠĦĚĐ ĐĤĕčĐ ĕĝĕĘĕčĔ .ęĕēĤđČ ĕĝĕĜėĚđ ęĕĚē ęĕčĥđĦđ Ğđďĕ ĘėđČ ,ĦģĦĤĚ ĐĕĤđĔĝĕĐ ,ęĕĚđĝģ ęĕĠđĜ Ęĥ ġĤČ ,ĐĕĎĤđČĕĎ
.ĐĕĎĤđČĕĎč ĦďēđĕĚ Đĕđđē đĜĘ ęĕēĕĔčĚ ĞčĔĐ Ęĥ đĦĚĢđĞ ĘđĚ ęĕĐĦĥĚ ęĘđĚ ďđĚĞĜ ĤĥČ ęĕĐđčĎĐđ ęĕėđĚĜĐ ĒģđđģĐ ĕĤĐđ
.ĐĕĎĤđČĕĎĘ ĦđĕďđēĕĐ ĦđĠĝđĜ ĦđĕĚđĜđĤĔĝĎ Ħđĕđēđ ,ĤČĠ ĦđďĞĝĚč ĦđďđĞĝč ĦđďēđĕĚ ĦđĕĚđĜđĤđĔĝĎ Ħđĕđđēč čĘđĥĕ ĘđĕĔĐ
ĕĘđĕĔĘ 1 ĝĚ ĐėĤĕďĚė ĦčĥēĜ ĤĥČ ĐĞđĢģĚč ĦĕĤđĔĕďĜđģ ĦĕĠĥ ĐĕĎĤđČĎ ĦďĕĘĕ – ĤĒģ ĐĚĤĕČ 'čĎĐ Ęĥ ĐĦėĤďĐč ĘđĕĔĐ
.ĤđģĕčĐ ĤđĒĕČč ęĕčđĔĘ ęĕčĥēĜđ ĤđĕĤĠđĝ ęĕčėđė 4 ĦĚĤč ęĐ (ĤĠĝĚč 3) đĜĘđĕĔč ĦđĜđĘĚĐ Ęė .ĐĕĎĤđČĕĎĘ ĦđėĕČ

30.9.14-Đ ďĞ ęĕĚĥĤĜĘ ĤďēĘ ĐēĜĐ € 100 (ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ęďČĘ) € 1,680 ďēđĕĚ ĤĕēĚč
€ 250 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

:ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ

(ĦđĘĕčđĚ ĤČĠ ĦđďĞĝĚč čĤĞĐ ĦđēđĤČĚ ģĘē) ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĤđĕĤĠđĝ ęĕčėđė 4 ěđĘĚ ĕĦčč ĐĜĕĘ ĦđĘĕĘ 7 ĤĕĕČĤĥĕ ĦĤčēč ĦđĤĕĥĕ ĦđĝĕĔ
ĖĕĤďĚ+) ĦĕĤčĞč ĐČĘĚ ĐėĤďĐ ĘđĕĔĐ ĘđĘĝĚĘ ďđĚĢ ęĕĤĕĕĦ ĝđčđĔđČ ĦđĞĦĠĐ ďđĞđ ĤđĘģĤđĠ ĕčĤĞ ĐĕĢĠđČ ĕĤđĕĝ ČĘĘ ęĕČĘĚ ĘđĕĔ ĕĚĕ
.(ĦĕĘĎĜČ Ĥčđď ĕĚđģĚ
:ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ

.ĘĘđė ĤĕēĚč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęėđ ĕĘČĤĥĕĐ ĖĕĤďĚĘ ĠĕĔ (€ 100) Ę"đēč ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĦđĜĘ ęĕĠĕĔ ĦđēđĤČč ĐĕĕĦĥ ęĐĕĜĕĚĘ ęĕēđĔĕč

.ĝģĠ/ĘĕĕĚĘ ĘčģĘ ěĦĕĜ ĦĔĤđĠĚđ ĐČĘĚ ĦĕĜėđĦ

ĝĤđĔĕĜđĕ ĒđČĐĜĒĕď ĦđĤĕĦ ĕĦđĤĕĥ
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:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď ,052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ
04/09/2014 10:52:50

(ĐĕĐĥ ĕĚ ĦČ ĘČĥ) ĐĤčĞĥ ĐĜĥč ĘđĕĔĐ Ęĥ ĐĘđďĎĐ ĐēĘĢĐĐđ ĥđģĕčĐ ĤđČĘ

ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

ęĘđĞĐ Ęĥ ěďĞĐ ěĎĘ ęĘĥđĚĐ ĘđĕĔĐ
ĦĕĔđĒģČĐ ĘđČĕĝđ ĐĕĘĤĔĝđČ ďĜĘĕĒ đĕĜ
ĕģĝčđĜĕ ĕĜđĤ ĦėĤďĐč (ęĕĚĕ 22) 4-25/12/2014

ĤČĠĐ ĦĕĕĜđČ ĘĞ ĐĕĘĤĔĝđČĘ ďĜĘĕĒ đĕĜĚ ĦđĘĕĘ 12 Ęĥ Ĕĕĕĥ ĘĘđė
.DLX ęĕčėđė 5 ęĕĚĐ ĘĞ ĐĤĕĢĕĐ ĤČĠ Celebrity Solstice

!ĐĔĘēĐ ĕĤĕĐĚĘ ęĕĜđĤēČ ęĕĤďē đĤČĥĜ

ĦĚďģĦĚĐ ĤĕĞė ĐĞđďĕĐ ĦĕĚđĤďĐ ĐČĕĤđģ ĦĤĕč ĘđČĕĝč ĘĕēĦĜ .ęĘđĞč ĐĠĕĐ ĤđĒĕČč ĦĕĤčĞč ĐČĘĚ ĐėĤďĐč ĕďđēĕ ĘđĕĔ
ęĥĎ ĦđĤĞĕ ,ĥĞĎ ĕĤĐ ĦđĞđĘđ ęĕĤĒĕĕĎ Ęĥ ġĤČ ďĜĘĕĒ đĕĜ - ďĜĘģđČĘ ĤĥĕĐ ęĥĚđ ęĘđĞč ĦčĢđĞĚĐ ĤĕĞė ęĎ ĐĤēčĜđ ęĘđĞč
ĕĜďĕĝĘ ďĞ đĜĦĐĜĐĘ ĔđĥĜ .ęĕĤĞđĕĚ ęĕĕČč ęĕĞđĤĒ ĒĕģĤđĔ ĕĢĤĠĚđ ęĕĘđĘĢ ęĕĚĎČ ,ęĕďĤđĕĠđ ęĕĜđēĤģ ,ĦđĤĒđĚ ęĕĤđĠĕĢ ĘĘĥđ
.ĦĚĚĐĚĐ ĘđČĕĝč ĎĜĕĠđĥč ēĜģĜđ ęĘđĞč ĐĠĕĐ ĤĕĞĐ ĐĕĘĤĔĝđČ
.2012 ĦĜĥĘ ęĘđĞč ĐčđĔĐ ęĕĒđĤģĐ ĦĕĕĜđČ Ęĥ ğĝėĜĐ ĤČđĦč ĐĦėĒđ ĤĦđĕč ĦģĜĠĚđ Đĥĕďē Celebrity Solstice ĐĕĜđČĐ
.ĐģĝĠĐ ČĘĘ ęĕģđĜĕĠđ Ĥđďĕč ,ĦđďĞĝĚ 12 ,ĦđĤđģĚ 2 ĘĘđė Đĕēĥ ĦđėĕĤč 6 ĐĕĜđČč
!ĤĕēĚ ĦĠĝđĦ ČĘĘ ĦĝĠĤĚ ęĞ ĤďēĘ ĎđĤďĥ ęĕčđĤģĐ ęĕĚĥĤĜĐ 5-Ę .(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ďĕēĕĘ) $ 7390 ďēđĕĚ ĤĕēĚč
:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ęĕČĦč ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ Ĕĕĥ ĦđĘĕĘ 12 | ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ ĘĘđė ďĜĘģđČč ĐĘĕĘ 1 | ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ ĘĘđė ĘđČĕĝč ĦđĘĕĘ 3 | ĝĜĕĕĘĤĕČ ěČĕĤđģ ĦĤčēč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ
– (ĐĕĜĚĒĔ) ĔĤčđĐ - (ďĜĘĕĒđĕĜ) - ďĜĘďĤđĕĠ ĕĚđČĘĐ ģĤČĠĐ - ěĕďĕĕĜď - ĐČđĤģČ – ěđĔĎĜĕĘđđ - ĐĎĜĤđČĔ - ęĕĕČĐ ġĤĠĚ – ďĜĘģđČ – ĘđĘĝĚč ęĕĘ ěđĘē ęĞ ęĕĕĜđĢĕē
ĕĚď ĦđčĤĘ ĘđĘĝĚč ĔĤđĠĚė ęĕĤđĕĝ | ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ęĕĕĒėĤĚ ĤđĕĤĠđĝ ęĕčėđė 4 ĦđĜđĘĚč ēđĤĕČ | ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ ĘĘđė ĕĜďĕĝč ĦđĘĕĘ 3 | ĐĕĘĤĔĝđČ ĕĜďĕĝ
.Ĕĕĕĥč 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ | ĘđĕĔĐ ĖĤđČ ĘėĘ ďđĚĢ ěđĕĝĕĜ ĤĕĦĞ ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ | ĎĒđĚĚđ ēĜ ęĕĤĕĕĦ ĝđčđĔđČ | (Ĕĕĕĥč ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚ ĔĞĚĘ) ęĕĜđĥĐ ęĕĤĦČĘ ĐĝĕĜė
:ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
$ 13-ė Ę"đēč ęĐĕĜĕĚĘ ęĕĦđĤĥĐ ĕĜĦđĜĘđ ĦđĜđĘĚč ,ĐĕĜđČč ęĕĠĕĔ ,(ĘĒđĚ ĤĕēĚč ĐČĕĢĕĘ ĖđĚĝ ĞĢđĦ ęĕĤđĕĝ ĦĘĕčē) ĐĜĕĎĞĐ ĦđĚđģĚč ęĕĘđĕĔ ,ęĐĕĜĕĚĘ ęĕēđĔĕč
.ĘĘđė ĤĕēĚč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęėđ ĕĘČĤĥĕĐ ĖĕĤďĚĘ ĠĕĔ ,ĐĕĘĤĔĝđČĘ ĐĒĕđ ,ęđĕĘ

.ĤďēĘ $ 400 ĐĕĜđČč ĦĝĠĤĚ ęĞ ĤďēĘ ĦĠĝđĦ .$ 2,500 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ
.ĘĕĕĚ/ĝģĠĘ ĘčģĘ ěĦĕĜ ĦĔĤđĠĚđ ĐČĘĚ ĦĕĜėđĦ

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

ĝĤđĔĕĜđĕ ĒđČĐĜĒĕď ĦđĤĕĦ ĕĦđĤĕĥ
sept (4).indd 45

050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď ,052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ

daganbridge@hotmail.com ,

04/09/2014 10:52:50

ĐĤĕďĚč 'ĎďĕĤč ěđĥĠđĜ
17.12.14 ĐĤĒē ĖĕĤČĦ | 9.12.14 ĐČĕĢĕ ĖĕĤČĦ
(17.12 -č ĐĦĕēĜ 16.12 -č ĐČĤĚĐ)

ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚđ 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ
ęĘđĞč ęĕĚđĝģĐ ęĕĕČĐ ďēČč ęĕĚĕĐďĚ ęĕĚĕ 8 ĦđĘčĘ
ěđĠĢ Ęĥ ĐĠđēĚ ĦĕčĤĞĚ Ě"ģ 700-ė ,ĕĔĜĘĔČĐ ĝđĜĕĕģđČĐ ěđĠĢč ęģđĚĚ (Madeira) ĐĤĕďĚ ĎĘĠĕėĤČĐ
ĦđĚĕ Ęėč ēđĜ ĤĕđđČ ĎĒĚ ĘĞčđ ĐĠĕ ĐĕĕēĚĢč ĤĕĥĞ ,ęĕĕĜģĘđđ ęĕĤĐ Ęĥ ĐĝĚ ĘĞ ĕđĜč ěĔģĐ ĕČĐ .ĐģĕĤĠČ čĤĞĚ
ĐĒ ĕČč ęĕĤģčĚ ęđĕĐ.ĐĜđĥČĤĐ ĦĕĘĎđĔĤđĠĐ ĐčĥđĚĘ ĖĠĐđ ęĕĘĎđĔĤđĠ ĕďĕ ĘĞ ĐĜđĥČĤĘ ĐĘĎĦĜ ĕČĐ.ĐĜĥĐ
.ĐĜĥč ęĕĤĕĕĦ 800.000-ė ,ęĕčĥđĦ ěđĕĘĕĚ ĞčĤė ĐĜđĚ đĦĕĕĝđĘėđČĥ

ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ đĤĕČ 1,490 ĤĕēĚĐ
ĕĎđĒ Ĥďēč ďĕēĕĘ đĤĕČ 300 ĦĠĝđĦ
:ĘĘđė ĤĕēĚĐ

,čĕčČ ĘĦ-ĖĕĤĕĢ-Ę'ĢĜđĠ-ĖĕĤĕĢ-čĕčČ ĘĦ ĤđĒē ĖđĘĐ ĝĕđđĘďČđ ĤĕĕČ ĝĕđđĝ ĦđĤčēč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ
,ĦđĤčĞĐ ,đďĕĘ ĦĘĕĕĔ ĤđĒČč ęģđĚĚĐ (ęĕčėđė 5) MELIA MADEIRA MARE ěđĘĚč ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĦđĘĕĘ 7
.ğđē ĕĤđĕĝ 3 ,čĤĞ ĕďĕĚ 'ĎďĕĤč ęĘđČ ,(ĐėĕĤďĚ ĘĘđė ČĘ) ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ęĕĠĕĔđ ĐėĕĤďĚ ,ĕĘČĤĥĕ ĐĢđčģ ĐđđĘĚ
.ĐĤĕēč Ĥđĕĝ ,(ĦđČĕĤčđ ěĞĔĚ) ęĕĕĥĕČ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ęĥĤĕĐĘ đĤĐĚ
ġĕĜđĚ đĔĤđĠ | ĐĜĔĜĝ | Ę'ĢĜđĠ | ĐĔĜđĚđ đďČĤĝ ĐĤĕČ :ĤģčĜ ęĐč ĦđĚđģĚĐ

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-5274021/054-5252656 ('ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ) ĤđďĕĘ ěĤđČ
055-8826162 / 03-6417470 (ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ) ĦĜĕĤ
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Louis Cristal ĐĕĜđČĐ
ęĕčėđė 4 ĎđĤĕď ĦĘĞč
ĦĕĦĤģđĕ ĐĔėČĕ čđĢĕĞ ĦĘĞč
,ĦđďĞĝĚ ĐĞĕĢĚđ ĦģĜĠĚ
,ĤČđĠĚ đĜĕĒģ ,ęĕĤč
ĦđĕĜėĦ ,Đĕēĥ ĦėĕĤč
.ďđĞđ čĤĞ ĕďĕĚ Ĥđďĕč

ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

ĦĕĜčđģĐ ĐĕđđēĐ

Đčđģč ĦĚĘĥđĚĐ ĐĕđđēĘ ĕďđēĕĕ ĘđĕĔ

(ęđĕ 13) - 16-28/1/2015

ĕģĝčđĜĕ ĕĜđĤ ĦėĤďĐč ,ĐģĕĕĚ'Ďđ Đčđģ ĕĠđēĘ ģĜĠĚ Ĕĕĕĥ ĦđĘĕĘ 7 ĘĘđė
ęėĘđė .ĝđčđĘĎĐ ĕĜĠ ĘĞ ęĕĥđēĐ ĕĤėĥĚđ ęĕĕĜđĞčĢĐ ,ęĕĕĔđĒģČĐ ęĕďĞĕĐ ďēČĘ ĕĦĕđđē ĘđĕĔĘ ęĘĥđĚĐ čđĘĕĥĐ
.ĦđĘđģđ ęĕĘĕĘĢ ,ĦđēđēĕĜ ,ęĕĚĞĔ Ęĥ ĦĕĔĜĦđČđ ĦĕĎĕĎē ĐčĕĝĚĘ ęĕĜĚĒđĚ
ĘĘđė ĐģĕĕĚ'Ďđ Đčđģ čĕčĝ ęĕĚđĝģ Ĕĕĕĥ ĕĚĕ 7 + ĦđĘĕĘč ĐĎĕĎēđ ęĕĚĕč ęĕĘđĕĔ ĘĘđė ĦĤėĥĚĐ ĐĜČđđĐč ĦđĘĕĘ 4
ĐĔĜđĠ ,ďďĕĜĕĤĔ ĝđĎČĠĜĕĝ ,ĐģĕĕĚ'Ď ,Đčđģ Đď đĎĕĔĜČĝ ,ěĕĎĘđĐ ,ĐĜČđđĐ :ĘđĘĝĚč ęĘđĞ ĦĥĤđĚ ĕĤĦČč ĦđĤĕĢĞ
.ĐĚđĝģĐ ďĕĤďĚč ĐĘĕĘ ēđĜĕģĘđ .ĐĜČđđĐ ,ĝĕĕĝĜĤĠ
.(3-4 ěđĠĕĝ) ĘđďĎ ĕĚĤđĜĠ ěđĘē ęĞ ęĕĕĜđĢĕē ęĕČĦč ĐĜĕĘĐ
(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč) ęďČĘ đĤĕČ 2,980 Ęĥ ďēđĕĚ ĤĕēĚč

(ĐčĔĐ đĤĕČ 500) 7 ěđĠĕĝč ĕĜđĢĕē DLX ĤďēĘ ęĜĕē ĎđĤďĕĥ ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĚĥĤĜĐ 15-Ę
đĤĕČ 1,200 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ
ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ģĜĠĚ ěđĘĚč ĐĜČđđĐč ĦđĘĕĘ 4 ĒĕĤĠ ĖĤď ĐĜČđđĐĘ ĝĜČĤĠ ĤĕĕČč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ :ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ
ĘđĕĔ ĕĚĕ 4 ČĘĚ ěđĕĝĜĠ ĝĕĝč ĘĞ ęĕĕĜđĢĕē ęĕČĦč ģĜĠĚ Ĕĕĕĥ ĦđĘĕĘ 7 čĕĐĤĚ ĞĠđĚ+čĤĞ ĦđēđĤČĘ ĐČĕĢĕ ĘĘđė
.ģĘďđ ĘĚĜ ĕĝĕĚ .ĤđĒĕČĘ ĐēĚđĚ ďđĚĢ ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ – ĤČđĠĚ ęĕĤĕĕĦ ĝđčđĔđČ ĐĦčĕčĝđ ĐĜČđđĐč ĦĕĤčĞč ęĕėĤďđĚ
ĞĢđĦ) ĐĕĜđČĐ ĦĜĕĎĞ ĦđĚđģĚč ęĕĤđĕĝ ,(ęđĕĘ đĤĕČ 10) ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ęĕĠĕĔ ,ĦđēđĤČč ĐĕĕĦĥ ,ęĐĕĜĕĚĘ ęĕĥĕČ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
.ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ ğĕĞĝč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęėđ ,(đĤĕČ 220-ė ĐČĕĢĕĘ ĖđĚĝ ĦĘĒđĚ ĐĘĕčē

.ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ ,ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ – čĘ đĚĕĥ
daganbridge@hotmail.com :ĘĕĕĚ / ĝģĠĘ ĘčģĘ ěĦĕĜ ĐČĘĚ ĦĕĜėđĦ

050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď 052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ - ęĕĔĤĠĘ
ĝĤđĔĕĜđĕ ĒđČĐĜĒĕď ĦđĤĕĦ ĕĦđĤĕĥ
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ĕĠĤĎđČĕĎ ģĚđĞ ĘđĕĔ

ęĜĔČĕđĘ
ĐĕďđčĚģđ
{ęĕĚĕ 14}

11-24.3.2015

ęĕĥĜČ ,ĦđēĕĤ ,ęĕĞčĢ
,Ħ
,ĦđĥģĕĤ
ĕĘđĕĔ ,ęĕĘĕĠ ĘĞ ĐčĕėĤ ,ĐĚĕĥĜ ĕĤĢđĞ ęĕĠđĜ ěĕč Ĕĕĕĥ
!!!Ħđĕđđē ĐčĤĐ ďđĞđ ęĕĠĢ ęĕģđđĥ ,ĦđďđĎĠđ ęĕĥďģĚ
ęĕĚĕ 14
ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ

$ 3975 :ĘđĕĔĐ ĤĕēĚ

$ 590 :Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

:ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ģđģĎĜčĘ ĦđĤĕĥĕ ĘĞ ĘČ ĦđĝĕĔ
ĦĕĜėđĦĐ ĕ"ĠĞ ęĕĜĠ ĦđĝĕĔ
ęĕčėđė 5-đ 4 ĦĎĤďč ęĕĘđĞĚ ěđĘĚ ĕĦč
ĦđĠĝđĜ ĦđēđĤČ 12 + Ĥģđč ĦđēđĤČ :ĐĘėĘė
ģđģ ęČĔč ĦđĤĕĝč Ĕĕĕĥ
ĕĕč ĎĜđĘČč ĐĜĕĠĝč Ĕĕĕĥ
ĕđĜČĐč ĦđĥģĕĤ ĘđĕĔ
ĠĕĤ ęČĕĝč ęĕĘĕĠ ĘĞ ĐčĕėĤ
ĘđĕĔĐ ĖĤđČĘ ęĕĕĚđģĚ ęĕėĕĤďĚ
ĐĒ ďĞĕĘ ĐēĚđĚ ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ
ęĕĘđĕĔĐ ĦĕĜėĦ Ęĥ ĦĤďđĐĚ ĦĤčđē ģĠđĦ
(ĕĘČĤĥĕĐ ĖĕĤďĚĐ ĦČ ĘĘđė ČĘ) Ę"đēč ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜ ĘėĘ ęĕĠĕĔ
1.6.2014 -Đ ęđĕĘ ěđėĜ ĦđĝĕĔč ģĘďĐ ĕĘĔĕĐđ ĘĚĜ ĕĝĕĚ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

?ĘđĕĔĐ ĤĕēĚč ĘđĘė ČĘ ĐĚ
1.6.14-Đ ĖĕĤČĦĘ ĤčĞĚ ģĘďĐ đČ/đ ĘĚĜĐ ĕĝĕĚč ĕđĜĕĥ Ęė •
$ 95 Ęĥ ĦđĘĞč ĐĕďđčĚģđ ęĜĔČĕđĚ ĐČĕĢĕđ ĐĝĕĜė ĦđĒĕđ •
ĕĘČĤĥĕĐ ĖĕĤďĚĘ ĠĕĔ •

ĔĔĝč ěč ĕďĎ
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ספטמבר 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:
ספטמבר  – 2014נובמבר 2014
ספטמבר 2014

נובמבר 2014

אוקטובר 2014

6-5

ליגות ב' צפון  +מרכז

21-24

ספורטיאדה לקבוצות

7-8

ליגות לקבוצות

7

סימולטנית ארצית

24

סימולטנית ארצית

13-22

פסטיבל הים האדום

19

ליגות לקבוצות

16

סימולטנית ארצית*

20

ליגות לקבוצות

בוקר )בשעה *(10:00

הודעות חשובות
ĤĕĠđČ ďĞĘĎ
ĕĢĤČĐ ĕčĕĔĤđĠĝĐ ěĔĠģĐ

®»¬¶²ªÂ®·® ¸·© Ã®¬®À¹ Ã

תחרויות סימולטניות

לאור בקשות רבות מציבור השחקנים ,הוחלט לקיים לראשונה תחרות סימולטנית בוקר.
התחרות תתקיים ב 24/10/14-החל מהשעה  10:00בסניפים.
התחרות הסימולטנית האחרונה לשנת  2014תתקיים ב 16/11/14-בערב ,ברחבי הארץ במועדונים.
התחרויות יתנהלו במתכונת התחרויות הסימולטניות הרגילות .חוברת ניתוחי ידיים תחולק למשתתפים ונקודות אמן
מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים .הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו.HANDICAP-
השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.

ĦđĕđĤēĦč đĠĦĦĥĐđ ĦđĜĚďĒĐĐ ĦČ đĘĢĜ

ĤĕĠđČ ďĞĘĎ
ĕĢĤČĐ ĕčĕĔĤđĠĝĐ ěĔĠģĐ

®»¬¶²ªÂ®·® ¸·© Ã®¬®À¹ Ã

רפורמה בשיטת התארים ונק' האמן יצאה לדרך ותיושם החל מספטמבר 2014
פירוט נוסף בכתבתו של מיכה עמית בעמ' 40-41

באתר ההתאגדות נוספה רשימת קורסים לברידג'
הנפתחים במועדוני ההתאגדות ברחבי הארץ
הרשימה כוללת את פרטי הקורס ,פרטי המועדון ודרכי הרשמה.
את הרשימה ניתן למצוא תחת תפריט למד והתקדם  /קורסים לברידג'.

www.bridge.co.il
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הודעות מועדונים
מרכז הברידג' ירושלים מזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד  30ידיים
ביום שישי  12בספטמבר  ,2014משעה  10:00עד 14:00
התחרות תתקיים בבית בלב ,שד' בן צבי  ,35ירושלים
מחיר למשתתף ₪ 60

מועדון הברידג' אשקלון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית על שם אפרים רוזנפלד
מושב אחד  30ידיים
ביום שבת ה  13לספטמבר  ,2014בשעה  10:00עד 14:00
באולם ההתאגדות )הכדורת( רח' יערה  ,27רעננה

שתייה חמה וכיבוד חופשי ,תחרות עם "ברידג'מייטס"
גביעים ל  3המקומות הראשונים

מנהלת תחרות :אביבה בן ארויה

פרסים כספיים ₪ 600 :לזוג במקום הראשון₪ 400 ,
לזוג במקום השני ₪ 200 ,לזוג במקום השלישי

מחיר למשתתף ₪ 65

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

מועדון הברידג' אביבים מתכבד להזמינכם ל:
תחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ' ז"ל
סיבוב  – 1יום ג'  9בספטמבר 2014
סיבוב  – 2יום ג'  16בספטמבר 2014
התחרויות יחלו בשעה  ,20:30במועדון שברח' דיסנצ'יק  7ת"א
מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף  | ₪ 120גביעים ל  3המקומות הראשונים
פרסים כספיים ₪ 1,000 :לזוג במקום הראשון,
 ₪ 750לזוג במקום השני ₪ 500 ,לזוג במקום השלישי
בנוסף במהלך התחרות יוגרלו  5פנקסים
בסך כולל של  ,₪ 2000מתנת המועדון

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

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יריב בראודה ז"ל

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
יוסי פיברט | 057-7517570 :ניסים קורן050-5511767 :

מועדון השרון
שמח להזמינכם לתחרות ארצית:
מושב אחד  30ידיים
ביום ג' 7 ,באוקטובר .2014
החל מהשעה 20:00
במועדון ברידג' השרון,
רח' ששת הימים  42כפר סבא
מחיר למשתתף ₪ 65

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
077-525-3001

מועדון הברידג' רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד  30ידיים

מושב אחד  30ידיים
ביום שישי ה 10-לאוקטובר  ,2014בשעה 10:00
בבית ההתאגדות ,רח' יערה  ,27רעננה
מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף ₪ 65

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
אבי קלדרון  | 052-3504354יוסי רייכמן 054-5485475

ביום שישי  17באוקטובר 2014
משעה  10:00עד  ,14:00ברח' המנוף  ,1רחובות
מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף ₪ 65

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
מאיר  | 050-7353303נעמי 050-8844494
דורית 050-9427818

מועדון הברידג מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם :לתחרות ארצית
בת  2מושבים של  18ידיים בכל מושב
התחרות תתקיים ביום שבת ה 18-באוקטובר  ,2014החל משעה  10:00בבית ההתאגדות ברעננה
מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף  | ₪ 70גביעים ל 3-מקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
ידלין דורון – 052-3933453
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תוצאות תחרויות
2014 גביע המדינה לקבוצות
ʸʮʢʺʩʰʩʮʹ
ʬʡʥʩʩʷʱʰʩʡʥʬ 1

ʸʮʢʲʡʸ
ʬʡʥʩ ʩʷʱʰʩʡʥʬ 1

ʸʮʢʩʶʧ

ʯʬʩʠʨʱʡʸʤ 16

ʬʡʥʩ ʩʷʱʰʩʡʥʬ 1
ʤʹʮʦʥʸʴ 8
ʤʹʮʦʥʸʴ 8
ʤʸʹʯʮʴʥʷ 9

ʸʮʢ
ʩʥʬʯʸʨʹ 4

ʩʥʬʯʸʨʹ 4
ʩʥʬʯʸʨʹ 4
.ʠʥʰʠʨʰʥʮ 20
ʩʥʬʯʸʨʹ 4
ʸʩʮʠʯʥʩʶʲ 28
ʬʩʢʩʥʡʣʪʴ 21
ʬʩʢʩʥʡʣʪʴ 21
ʸʡʩʷʱʡʥʰʸʨ 3
ʸʧʹʷʦ 2
ʸʧʹʷʦ 2
.ʮʢʸʡʱʢʩʰʷ 15
ʸʧʹʷʦ 2
ʯʥʸʹʠʩʢ 7
.ʣʯʩʩʨʹʬʩʮ 10
.ʣʯʩʩʨʹʬʩʮ 10
ʸʡʩʷʱʡʥʰʸʨ 3
ʸʡʩʷʱʡʥʰʸʨ 3
ʸʡʩʷʱʡʥʰʸʨ 3
ʠʩʢʯʮʮ 19
ʸʡʩʷʱʡʥʰʸʨ 3
ʸʩʠʮʯʮʷʸʡ 6
ʸʩʠʮʯʮʷʸʡ 6
ʡʷʲʩʱʷʥ 11

 סיגל מליאנה, אהוד פרידלנדר, ינון לירן, רון פכטמן, בר טרנובסקי- 1 מקום
 רון, לוטן פישר, בני ליבסטר, שטרן לוי- 2 מקום
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סימולטנית ארצית – אוגוסט 2014
 3באוגוסט  ,2014השתתפו  994זוגות ,מקדם רמה 11.14
חישוב HANDICAP
חישוב משוקלל
דרוג

שמות

מצטבר

דרוג

שמות

מצטבר

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שמיון דגן ג'ודי  -כהן נילי
ידלין ישראל  -שדה איציק
חן ליאת  -הרבסט אילן
וורך יגאל  -בן צבי אייל
תמרי אבא  -גולדשמידט נחמן
אופמן טובה  -בנישטי שלמה
גולני לילי  -צויק אילנה
לידור דניאלה  -כהן-טל ישי
שחר אשר  -אריאלי עופר
טורזינסקי ברטה  -אורנשטיין איתן

72.72
69.96
69.40
68.50
68.32
67.96
67.15
66.84
66.83
66.72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שמיון דגן ג'ודי  -כהן נילי
אופמן טובה  -בנישטי שלמה
תמרי אבא  -גולדשמידט נחמן
לידור דניאלה  -כהן-טל ישי
לויט יעקב  -מוזסון משה
עופר יעל  -רייך ריקרדו
קוסטו יצחק  -גריזים יורם
אליאס ארבל  -רם משה
גליקסמן דודו  -פשה רוני
גורן עודד  -פרחי לינה

73.97
68.85
68.44
66.49
65.83
65.66
65.60
65.48
65.45
65.39

דרגות
ד
מקבלי תארים ביום  12אוגוסט 2014
רב אמן כסף
כהן עדי  -נס ציונה

רב אמן
מיטל כפיר  -מושבות-שמריהו

אמן זהב
וקסלר מיכל  -מועדון תל אביב
ברוידא שרה  -סביון-קרית אונו

אמן כסף
זלצמן בנימין  -ירושלים
איבשיץ ישראל  -ויצו פתח תקוה
בורנשטיין ריצרד ד"ר  -רחובות
גזית צבי  -קבוצי צפון

אמן ארד
פורטיאנסקי ג'אנה  -ראש העין
הורניק אירוינג  -מועדון תל אביב
צבעוני פנחס  -קריות/חיפה
לב רבקה  -נהריה
מוסקוביץ ליליאנה  -רמת גן
גולדמן שירי  -ירושלים
מרין רחל  -ירושלים

אביב שלמה  -מרכז הברידג'-י"ם
קולניק יעקב  -מרכז הברידג'-י"ם
אורלב ציפי  -וקס-רחובות
פורמן בארי  -וקס-רחובות

אמן
מילר נינה  -ספורט  +חולון
רוב חיים  -ספורט  +חולון
שרמן מרטה  -לב הצפון
צידון רבקה  -חיפה/כרמל
ישכיל אודי  -טבעון
קרידי אילנה  -מושבות-שמריהו
אדמס שובל  -מרכז הברידג'-י"ם
פביאן אבירם  -זכרון יעקב
גלבוע זוהרה  -מרכז ספורט ראשל"צ
לויזון ירון  -ערד
ספיבק מיכאל  -ערד
למפרט איטה  -רחובות

סגן אמן כסף
בר נוי צילה  -ספורט  +חולון
ויאלגוס פרלה  -הלוחם אפקה
ינובסקי טובה  -גבעתיים
סרבן דניאלה  -חיפה/כרמל

ויסמן צבי  -קריות/חיפה
טישלר לאה  -קריות/חיפה
מילגרם רחל  -נהריה
גינזבורג אלברט " -הרץ" חיפה
דיין דליה  -רקפת קרית טבעון
אבני אבי  -השרון
סצ'י קלר  -אביבים
ניצן מרים  -מושבות-שמריהו
צוויג חיה  -מושבות-שמריהו
כהן פרידה  -מרכז הברידג'-י"ם
לוין דוד  -מרכז הברידג'-י"ם
פנסקי יעקב  -מרכז הברידג'-י"ם
שניידרמן לב  -חדרה
הרצוג זהבה  -זכרון יעקב
נרקיס איתי  -ויצו פתח תקוה
בלקירש חנה  -בית מכבי ראשל"צ
אזאצי נורית  -רחובות
סקורקה שוש  -וקס-רחובות
פולק חנה  -וקס-רחובות
אריאלי משה  -נס ציונה
וייצמן יוסף  -גליל תחתון

סגן אמן
ג'וסטר מריון  -כרמיאל

ועד העמותה ,הנשיאות וצוות המשרד מאחלים שנה טובה ,שקטה
ובטוחה לחברי ההתאגדות .מנהלי המועדונים ונושאי התפקידים
השונים ,התורמים מזמנם וממרצם על בסיס יומיומי ,במטרה
לקדם את הברידג' בישראל.

מרתין ג'רלד  -כרמיאל
פרלמן אמנון  -חיפה/כרמל
קוטלרו אלי  -קריות/חיפה
שמחון מיכל  -נהריה
יעקבי ברוריה  -רקפת קרית טבעון
יליסבטסקי גנאדי  -השרון
שקד זיוה  -השרון
שליט יעל  -רמת גן
קצב לילית  -ירושלים
הרשקוביץ שמעון  -מת"ב הרצליה
אבלזון אלכס  -מרכז הברידג'-י"ם
נאון דניס  -מרכז הברידג'-י"ם
שוחט עזרא  -מרכז הברידג'-י"ם
גרשוני אנה  -נתניה
דוקטורס גפרי  -נתניה
עזריהו יואב  -סביון-קרית אונו
נתיב דוד  -מרכז ספורט ראשל"צ
ביבר תקוה  -באר שבע
מדהלה ג'יזל  -רחובות
פז צביה  -אשדוד
אלוני יעקב  -כפר מרדכי
ארדיטי רון  -כפר מרדכי
לוי ביני  -כפר מרדכי
מושינסקי מירי  -כפר מרדכי

!¢ ª³

שתהא לכולנו שנה מהנה עם הרבה הישגים בינלאומיים לברידג'
הישראלי ,שענף הברידג' יוסיף לגדול ,להתפתח ולהפוך חלק
חשוב בחייהם של יותר ויותר ישראלים בכל הגילאים.

משרדי ההתאגדות יהיו סגורים לחופשה מרוכזת בין התאריכים 8/10-16/10
04/09/2014 10:53:07
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English
54
After West's 4♠ bid He looked at his 8 HCP and
rightfully decided that he had bid enough. He
Passed and when it came around to me, I failed
to take into account the fact that my partner had
made a free bid. I assumed that a double would
be appropriate as there was no guarantee that
we could succeed in a five-level contract. In fact,
I should have taken the reins and continued to a
successful heart slam.

helpful, but even if my partner had held a small
doubleton in diamonds, for example, it would
have been possible to make the slam with the
help of a diamond ruff in dummy.
4♠ went down three doubled for 500 which was a
better score than all those pairs who just played
in game for 3NT, 4♥ or 5♦, but worse than those
who bid 6♥.

The moral is: When you have a powerhouse
After I doubled 4♠, there was no way for my consisting of a solid two-suiter with controls, you
partner to figure out that my 4♦ bid was intended do not necessarily need 32+ HCP for slam. In this
to show great strength. He thought that I had just case 6♥ and 6♦ were both cold with a combined
indicated a good lead against a sacrifice of 4♠.
total of just 29 HCP! Note that the slam would
Holding all the aces, we should have reached have made just as easily without the ♣Q, so 27
6♥. Of course the double fit in the red suits is HCP might have been sufficient.

Ruotte, Louis-Charles - A Card Juggler
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English
55

A Free
Bid at the
Northampton
Bridge Club.
Brian Zietman

evening. One hand struck me as interesting as it
highlighted the effect of a free bid and the power
of distribution.
A trip to England for me is not really the trip of I was the dealer, with none vulnerable.
the usual tourist. True, I did go to see a show
South
in the West End but on the whole my short trip
involved visiting family and friends. One of my
♠ 3
friends from my schooldays is Ollie Killingback,
♥ AKJ87
a superior chess player who played some bridge
♦ AKQ82
in his college days and only took it up again after
♣ A2
visiting me in Israel a couple of years ago. He is
a very keen bridge player and he kindly invited
me to play with him in his local bridge club in Following what I believe is the modern concept,
Northampton.
I opened 1♥. Considering the number of spades
The bridge club is situated in the heart of rural held by the other three players, the chances of
England and creates a fine atmosphere with 1♥ getting Passed out was negligible.
comfortable surroundings and friendly players. The bidding continued as follows:
They certainly made me feel very welcome.
Play starts at 7:30 p.m. so the tradition is to have
West
North
East
South
a delicious meal at Chel's Dawe's house (Chel
1♥
is Ollie's regular bridge partner) and then to go
2♠
3♥
3♠
4♦
back to her house when the tournament finishes
4♠
Pass
Pass
Dbl*??
and discuss the hands over a large selection of
Pass
Pass
Pass
wines and cheese. Most enjoyable!
The tournament was scored with Bridgepads
* I should have bid 4NT and gone on to slam
which is a similar to Bridgemates, but not as
aesthetically attractive. The scorer updates on a My partner held:
continuous basis without the need for intervention
North
by the tournament director so that the scores are
♠ A7
permanently updated online on the screen in the
♥ QT9
room.
♦ T964
The standard of play was quite strong.
♣ QT75
Unfortunately, we did not have a very successful
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אירוע העשור

פסטיבל

הברידג'
הבינלאומי ה∞≤

בים האדום¨ אילת

≥ ≤≥≠±בנובמבר¨ ≤ ±¥
• תחרויות מידי יום לכל הרמות.
• הרצאות של בכירי המורים.
• נקודות אמן ארציות ובינלאומיות )מוגדלות(.
• שחקנים מחו"ל ,אלופי אירופה ,נבחרות ישראל.
• פרסים בסך  ,₪ 100,000עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.
• חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל,
הכוללות שני סופי שבוע.
• ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.

לפרטים והרשמה:
מרכז ההזמנות ,טל' ,03-6058355 :פקסe-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :
www.bridgeredsea.com
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7.2014

• טיסות במחירים מועדפים.
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