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לעדכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל .אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

דבר ועד העמותה ינואר 2021
"האין זה נחמד לחשוב שמחר הוא יום חדש ,עדיין חף מטעויות?"
לוסי מוד מונטגומרי
שלום חברות וחברים,
נדמה שהכל כבר נאמר על שנת  2020ועל נגיף הקורונה .נדמה שאין אחד או אחת שלא הושפעו מנגיף הקורונה
בכל העולם .יש מי שחלו או נכנסו לבידוד ,יש מי שתכניותיהם השתבשו (שמחות שנדחו ,חופשות שבוטלו וכד'),
יש מי שנפגעה פרנסתם ויש גם אלו שלא יהיו עמנו עוד.
שניים מהבולטים הם דוד בירמן ז"ל ויעקב וקס ז"ל ,מהבולטים שבאושיות הברידג' בישראל במשך שנים רבות,
להם הקדשנו כתבות בביטאון זה.
שנת הקורונה אילצה אותנו לבצע התאמות ולהכיר צורת משחק חדשה שהתגנבה אלינו בלית ברירה" :תחרויות
אונליין" .אליפויות ישראל ,ליגה ,גביע ,פסטיבל ,כל אלה ועוד עברו לפלטפורמה החדשה והביאו עמם יתרונות רבים,
אך גם חסרונות עמם אנו מנסים להתמודד כל העת.
בדצמבר התקיימה אליפות ישראל הפתוחה אונליין ,תחרות ארוכה ומאתגרת ,שבסופה זכו הצמד רון פכטמן ואבי
קליש במקום הראשון ,אריאל בראונשטיין ושחר זק במקום השני ורוני הרצקה עם אמנון רוסלר במקום השלישי.
ברכות לזוכים וכל הכבוד!
לשמחת כולנו ,החיסונים כבר כאן ואוכלוסיית הברידג' כבר החלה להתחסן ,כך שיש אור בקצה המנהרה ונדמה כי
החזרה לשגרה המוכרת והטובה ממש מעבר לפינה.
בעמודי האמצע של ביטאון זה הוספנו את התכנית הספורטיבית לשנת  ,2021כאשר ההנחה היא שבמחצית
הראשונה של השנה עדיין רוב התחרויות יהיו אונליין ובמחצית השניה נעבור למשחק הפרונטלי המיוחל .כן ,אנחנו
אופטימיים ומקווים שאת פסטיבל הברידג' ביולי ,כבר נוכל לחגוג שוב בהיכל שלמה.
בינתיים ,ועד שנחזור לשגרה המלאה ,אנחנו מנסים להנות מיתרונות הזום .ההתאגדות פתחה בסדרת הרצאות
העשרה הניתנות ללא תשלום לחברי ההתאגדות .בחודש דצמבר חגגנו יחד את חג הניסים בהרצאה מעוררת
השראה ומרתקת "מהתהום וחזרה" .ב 13-בינואר הנכם מוזמנים להרצאה מעשירה על אחד הנושאים הטעונים
בהיסטוריה הישראלית – "משפט קסטנר" ,שבו יובאו חומרים שטרם נפתחו לציבור.
לסיום אזכיר כי יחד עם ביטאון ינואר ,תקבלו גם את לוח השנה המהודר של ההתאגדות ובו כל התכנית הספורטיבית
לשנת  2021ועוד הפתעה – ברוח התקופה ,תוכלו לקבל גישה ליד החודש באמצעות ברקוד.
אנצל הזדמנות זו להודות לכל חברי ההתאגדות שחידשו את חברותם והתגייסו יחד לשמור על המשחק האהוב שלנו
ועל משפחת הברידג' .תודה נוספת לכל בעלי המועדונים שמנעימים את זמנם של החברים בתקופה לא פשוטה זו
ותודה לכל פעילי ההתאגדות שעובדים יומם וליל ,רובם המכריע בהתנדבות ,למען מטרה חשובה זו.
אם טרם נרשמתם להתאגדות ,זה הזמן ,כי רק יחד ננצח!

מאחל לכולנו ש 2021-תביא עמה רק בשורות טובות והרבה בריאות.
עד כאן להפעם וזכרו כי אנחנו כאן בשבילכם לכל צורך ולכל פניה.
שימרו על עצמכם,
גלעד אופיר
תרגישו חופשי לפנות אליי ישירות –  GiladO.Bridge@Gmail.Comובטלפון 050-6000727

לאורו נלך :זוכרים את דוד בירמן ז''ל

ההתאגדות הישראלית לברידג' מרכינה ראש עם פטירתו של דוד בירמן ,מעמודי התווך של הברידג'
הישראלי ,שימש כמו"ל ביטאון הברידג' במשך כשני עשורים,
משחקני הברידג' הגדולים בתולדות הענף ומייסד הפסטיבל הבינלאומי באילת.
שותפיו לדרך ולשולחן מעניקים לו כבוד אחרון בכתבה מיוחדת לזכרו.
''איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא'' ,שר שלמה ארצי
במילים שהפכו למטבע לשון השגור בפיהם של רבים.
בהקבלה לברידג' הישראלי ,פטירתו של דוד בירמן ז''ל,
מאושיות הברידג' הגדולות בתולדות הענף ומי ששימש
כמו"ל ביטאון הברידג' במשך כשני עשורים ,היוותה פרידה
מאגדת ברידג' מהלכת אשר הצליח במהלך חייו השוקקים
לסחוף אחריו רבים ,הן כשחקן מחונן בעל אינספור תארים
בארץ ובעולם ,הן כמארגן אירועים למופת ומייסד פסטיבל
הברידג' הבינלאומי באילת מזה כחצי יובל ,ועד להיותו מורה
דרך עבור דורות שלמים של שחקנים ,אשר ראו בו מורם ורבם
במסגרת נבחרות ישראל השונות.
הוא התחנך בבית הספר הריאלי בחיפה ועם בגרותו שירת
בצה''ל כקצין (השתחרר בדרגת רס''ן) .לאחר שפשט את
המדים המשיך ללימודי הנדסה בטכניון וסיים תואר שני בחקר
ביצועים .דוד החל לראשונה לשחק ברידג' בתקופת הלימודים
די במקרה כשמצא ספר ברידג' בספריה של אחד מחבריו
של הוריו .כפי שציין לא מעט בעבר ,התאהב במשחק מהרגע
הראשון ובמרוצת השנים הקדיש לו חלק ניכר מחייו.
ההתלהבות מברידג' הובילה את דוד ,לימים ,להפוך לאחד
מהשחקנים הגדולים בישראל מאז ומעולם ,כשהוא מוליך את
הנבחרת הלאומית להישגים כבירים בזירה הבינלאומית .בין
הישגיו הבולטים במהלך השנים :מקום  - 2אליפות אירופה
לקבוצות (איטליה ,)1985 ,מקום  – 3אליפות עולם לקבוצות
(ברזיל ,)1985 ,אלוף אירופה לזוגות בצוותא עם אמיר לוין
(צרפת )2003 ,יחד עם עוד מאות תארים נוספים ברמה
הארצית .בנוסף ,הוביל דוד את טבלת דירוג נקודות אומן
הישראלית במשך עשרות שנים.
אחד מהפרטנרים הראשונים שזכו לשתף פעולה עם בירמן
היה שלום (סלק) זליגמן ,שגם היה חבר בנבחרת המיתולוגית
של  1985שעמדה פעמיים על הפודיום במסגרת אליפויות

אירופה והעולם'' .דוד ואני התחלנו לשחק ביחד לראשונה
ב .1972-זה היה במסגרת אליפות אירופה לצעירים בהולנד,
שם הגענו עד למקום ה .2-עם השנים צברנו אינספור שעות
ברידג' משותפות כזוג מוביל בנבחרת הפתוחה .אי אפשר היה
להתעלם מהיכולות המדהימות של דוד ,שחקן ברידג' לעילא
ולעילא וגם אישיות מיוחדת עם המון אמביציה להצלחה,
מבחינה אישית וקבוצתית .הקירבה במסגרת הברידג' הובילה
אותנו להפוך לחברים טובים מאוד ,הרבה בילויים משותפים
עם המשפחות וכבוד גדול ששרר בינינו .אני אקח ממנו את
הדרייב הבלתי מתפשר שלו להישגיות היכולת לחזור גם
ממצבים קשים ולעולם לא לוותר .הוא היה מאוד קפדן ודרש
הכי הרבה מעצמו ,ורק לאחר מכן מהפרטנר ומהקבוצה
שלצידו .יהי זכרו ברוך''.

מאמן בחסד עליון
בירמן ייזכר לנצח גם כאחד מגדולי המאמנים שצמחו כאן.
לאורך עשרות שנות אימון הוא טיפח דורות של שחקני ברידג'
מצטיינים אשר תחת הדרכתו הגיעו להישגים מרשימים,
לרבות במסגרת נבחרות ישראל השונות מטעם ההתאגדות
הישראלית לברידג'.
אחד מחניכיו שהפך גם לפרטנר של בירמן הוא עו''ד דוד
פורר ,ששופע מילים טובות על חברו המנוח'' .דוד ואני הכרנו
בהיותו המאמן שלי בנבחרת הצעירים של תחילת שנות
ה ,''90-הוא מספר'' .היינו חברים בלב ובנפש במשך  30שנה.
על אף פער הגילאים בינינו של  20שנים ,ראיתי בו חבר ומודל
לחיקוי .התמלאתי הערצה לנוכח המוטיבציה שהוא ידע
לעורר בקרב אנשים ,כמו גם היותו איש חכם וכריזמטי עם
ביטחון עצמי יוצא דופן''.
פורר שיתף פעולה עם בירמן במדי הנבחרת הפתוחה בעשור
הקודם ,עת שיחקו יחד באליפויות אירופה (פולין)

דוד בירמן ואמיר לוין על הפודיום  -טקס הענקת
המדליות במנטון  -צרפת 2003

4

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

ועולם (איטליה) .כמו כן זכה פורר לשחק במדי קבוצת בירמן
שעשתה שמות בליגה הלאומית ,עימה זכה פעמיים בתואר
האליפות'' .אני חושב שהדבר שייחד את דוד יותר מכל ,היה
העובדה שהצליח לסחוף אחריו אנשים .זו אולי גם הסיבה
שהפכה אותו למאמן ברידג' כל כך מוצלח ,וכזה שבמשך
למעלה מ 20-שנה אימן את נבחרות הצעירים שלנו בהצלחה
גדולה .כל השחקנים המובילים בארץ גדלו תחתיו ,וזה ראוי
להתפעלות .ברמה האישית ,דוד היה חבר טוב ,אדם איתו
יכולתי להתייעץ על כל נושא ובכל שעה .הוא מאוד חסר לי''.
פרטנר נוסף שהגיע עם בירמן לאחד ההישגים הגדולים
בהיסטוריה של הברידג' הישראלי הוא אמיר לוין .השניים זכו
יחד ב 2003-בתואר אלופי אירופה לזוגות בתחרות שנערכה
במנטון ,צרפת.
''ההיכרות הראשונית שלנו הייתה כשהייתי בן 17״ ,נזכר
לוין בקול נרגש'' .נתקלתי בדוד לראשונה כששימש מאמן
לנבחרות הצעירות .הייתי שייך אז לסגל המורחב ,ולימים
זכיתי לשחק תחת הדרכתו .במשך השנים הוא אימן אותי בכל
מסגרות הג'וניורס ונתן לי המון .הוא היה מאמן נפלא ,כריזמטי
בטירוף שלימד אותנו הרבה מעבר לברידג' נטו ,כמו גם איך
לשבת בשולחן ,לא לוותר ...היו לו תמיד אמירות שלימים
הדהימו אותי כמה שהיו נכונות .אחת שזכורה לי במיוחד,
ואותה גם מכירים דורות של שחקני ג׳וניורס ,היא 'לא למהר
בשני הבורדים הראשונים והאחרונים (כי שם נוטים לאבד המון
אימפים)' ,טיפ שאני מיישם עד היום בכל תחרות''.
כשנדרש לוין לתאר את איכויתיו הברידג'יסטיות של בירמן
הוא משיב'' :דוד הקנה יסודות איתנים לדורות של שחקנים
צעירים .הוא היה אנטי שיטות וקונבנציות מסובכות ,אלא
דגל בדברים הפשוטים לכאורה ,כמו לשים לב לקלפים של
השותף ,לספור חלוקות ,לזהות מצבים ועוד .כל אלו דברים
שנשארו טבועים בי עד היום כשחקן .לאורך השנים היו לי
הרבה מורים בברידג' ,אבל דוד ללא ספק היה הטוב מכולם.
הפשטות ,הבהירות והתכ'לס שלו הם הדברים שהפכו אותו
למאמן ענק''.
לוין מוסיף להעלות נשכחות מדרכם המשותפת שלו יחד עם
בירמן כשחקנים מן המניין בתחילת שנות ה'' .2000-כשעליתי

לבוגרים דוד הציע לי לשחק יחד .זה כמובן קסם לי מאוד,
והאמת שבהתחלה חשבתי שהוא צוחק .דוד לא היה שותף
קל ,והוא גם העיד זאת על עצמו .אבל אני הבנתי שזה נובע
ממקום של אהבה ואכפתיות .תמיד הייתי אומר שצריך לדאוג
ברגע שדוד מפסיק להעיר לך ,כי זה אומר שהוא התייאש.
שיחקנו יחד שנים במסגרת הקבוצה שלו בליגה הלאומית,
ושם נוצרה בינינו כימיה נהדרת שהלכה והשתפרה''.
כאמור ,הישג השיא של השניים הגיע ב 2003-במסגרת
אליפות אירופה לזוגות אותה סיימו בראש הפודיום'' :האמת
היא ,שהגעתי לאליפות הזו בהתחלה בתקווה שלא לעשות
בושות .העפלנו לשלב הגמר שכלל  52זוגות ועבורי זה היה
הישג מדהים .הייתי כל כך מאושר ,אבל דוד דאג להשאיר אותי
עם רגליים על הקרקע .שלב הגמר נמשך  3ימים מלאים .אני
זוכר שהיום הראשון היה קשה ומתוח מאוד .בסוף היום הייתה
לי שיחה עם דוד ואשתו ,דניאלה .ניסינו יחד להירגע ולהתכונן
להמשך התחרות .השיחה הזו עזרה בצורה מדהימה .בבוקר
שלמחרת הכל זרם ,שיחקנו נהדר והיה כיף בלתי רגיל .לא
אשכח את הבורדים האחרונים והמתח שהייתי שרוי בו .בסוף
כשהתפרסמו התוצאות ,תחושת הסיפוק הייתה עילאית''.
לוין סופד לבירמן וברגעים אלו מרשה לעצמו להתפרק ולהזיל
דמעה'' .אזכור אותו כמי שהאמין בי לאורך כל הדרך ,משהו
שלא אשכח לו לעולם .הווינריות שבו ,כמו גם היכולת להתרכז
בדברים החשובים ייזכרו לו לנצח .אני מתגעגע אליו מאוד''.
שחקן נוסף שמבקש להתרפק על זיכרונות נעימים מהקריירה
המופלאה של בירמן הוא גלעד אלטושלר'' .הכרנו בתחילת
שנות ה .80-זה היה במסגרת אליפות אירופה לצעירים
שנערכה בארץ .הייתי חלק מהסגל ודוד אימן אותנו .דרכו
קיבלתי את היסודות המוצקים בברידג' ,הוא היה מאמן
יסודי וסופר שיטתי שכל נושא היושרה וההתנהגות בשולחן
היו חשובים לו מאוד .מעבר לכך ,הוא מאוד התחבר לחבר'ה
הצעירים ,זה ממש הרגיש שהוא חבר שלנו וזה כנראה גם
הערך המוסף שגרם לו להישאר כל כך הרבה שנים כמאמן
נבחרות הג'וניורס .אין ספק שבזכותו זכו דורות של שחקנים
בארץ להתפתח בצורה בלתי רגילה''.
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אלטשולר מתייחס לשיתוף הפעולה עם בירמן בתחרויות:
''במשך השנים שיחקנו כפרטנרים והגענו להישגים נאים .כל מי
שהכיר את דוד במהלך המשחק ,אולי חשב שמדובר בטיפוס
עצבני שמאבד את העשתונות ,אבל האמת היא שההפך היה
הנכון .מי שהכיר אותו באמת יודע שהוא היה אדם רך מבפנים,
הישגי אמנם ואחד שלא מתפשר ,אבל מצד שני אדם אחר
לחלוטין כאשר מקלפים ממנו את הקליפה .אני אקח ממנו
את הרוח הספורטיבית ,היותו לוחם בשולחן הברידג' יחד עם
העובדה שלעולם לא ויתר עד הקלף האחרון''.

קול הים האדום
נקודות ציון בולטות נוספות אליהן אי אפשר שלא להתייחס
לאורך חייו של בירמן ,נעוצות בפסטיבל הברידג' בתל-אביב
אותו ניהל ביד רמה במשך עשרות שונים ,ובדגש על פסטיבל
הברידג' הבינלאומי באילת אותו ייסד וניהל במשך  25שנים
 אירוע הברידג' הגדול ביותר בישראל שזכה להצלחהמסחררת עם שחקני ברידג' מהטובים בעולם אשר פקדו אותו
מדי שנה (בשיא השתתפו בפסטיבל כ 500-זוגות בתחרות
הפתוחה).
מנהל התחרויות הראשי של הפסטיבל ואחד שליווה את דוד
מדי שנה והיה לחלק בלתי נפרד מכל הרגעים הבלתי נשכחים
במסגרתו הוא אילן שזיפי ,שמתאר את עבודתו מעוררת
ההערצה של חברו'' .עבדתי עם דוד במשך הרבה שנים.

פסטיבל הברידג' הבינלאומי שייסד באילת היה גם הבייבי שלו
לאורך השנים ,והיווה את החותמת לעצם היותו מארגן על בכל
רמ''ח איבריו .בכל שנה הוא היה מנהל את העניינים בצורה
מדהימה ,רואה כל דבר ומטפל בתקלה הכי קטנה כאילו
הייתה הדחופה ביותר .כישורי האירגון שלו התגלו פעם אחר
פעם לצד הדומיננטיות שלו שהייתה מלווה בחן ויחסי אנוש
נהדרים .ללא ספק מדובר באחד מהאנשים שהטביעו יותר
מכל את חותמם על הברידג' הישראלי ועל הדורות הבאים''.
מנהל השיווק של פסטיבל הברידג' באילת ,יוסי פרנק ,מוסיף:
"אם היו שואלים אותי מה המילה הראשונה שעולה לי בראש
כשאומרים דוד בירמן הייתי אומר – פרפקציוניזם.
לא אשכח איך לפני שנים רבות כשמי שהיום הוא מנכ"ל
ישרוטל היה מנהל המלון ,דוד הצטרף אליו לסיור ברויאל ביץ'
יום לפני פתיחת הפסטיבל .הם עמדו בעמדת הקבלה והוא
הסתכל על ציור פרי מכחולו של אמן אילתי של מפרץ אילת
והברידג' .הציור היה נראה לו קצת דהוי ,אז הוא אמר למנכ"ל
– תקרא לצייר שיתקן אותו .המנכ"ל צחק במשך מספר שניות
עד שהבין שהוא לא צחק .זה היה דוד .זו מהות הפרפקציוניזם.
אני זכיתי לראות את זה בעבודה המשותפת .דורות רבים של
שחקני ברידג' צעירים חוו את זה על בשרם ,ואם ישראל על
המפה בכדורסל בזכות טל ברודי ,הרי שישראל על המפה
העולמית כמעצמת ברידג' בזכות דוד בירמן".

דוד שלי

דניאלה בירמן במניפסט מרגש לזכרו של בעלה המנוח
"אנחנו ,דוד ואני היינו שידוך משמיים .נולדנו באותו רחוב
בוורוצלאב ,פולין .עלינו באותה אונייה וכמעט באותה
שנה לארץ .דוד פנה לכיוון חיפה ,ביה"ס הריאלי והטכניון
ואני לעולם האומנות שלי בירושלים.
נפגשנו ליד שולחן הברידג' ומאז לא נפרדנו .חלקנו
אהבה גדולה אחד לשני ולמשחק הנפלא הזה.
גבר יפה תואר ,ברוך כישרונות עם מוח על.
אחד השחקנים הטובים בעולם .בשולחן בו הוא שיחק,
מוקף תמיד בצופים ,הייתה "פורצת אש"! ההצגה הכי
טובה בעיר .מהיר כמו ברק ,הוא מצא את נוסחת הפלא
– תעוזה משולבת בזהירות.
מנהיג ,אוהב אדם ,לוחם ללא חת ,אוהב ישראל .צעד
בנחישות לפאר את שם ישראל אותה אהב.
מקום מיוחד בלב היה לו לצעירים ,לדור ההמשך ,לעתיד.
היה יושב איתם סופי שבוע שלמים בבית עם ברידג'
ופיצות .להם היה לא רק מאמן ,אלא גם יועץ ,מורה דרך,
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מנטור .מצד אחד להחדיר בהם את האמביציה והידע
ומצד שני ערכים או כמו שכתוב בכניסה לביה"ס הריאלי
– "והצנע לכת".
וגם אותי אימן במסגרת נבחרת הנשים שנים ארוכות.
אני הייתי שואלת ומיד מתחילה להסביר ,הוא בתגובה
היה אומר "את רוצה ללמוד או ללמד" , "?...ללמד" הייתי
עונה .בשנים האחרונות שיחקנו הרבה יחד ,ואיזו חוויה זו
הייתה.
בעבודה ,בחיים ,בברידג' ,בפסטיבל אילת – תמיד היה
בשליטה ,בעל כוחות על ,חרוץ ,נמצא בכל מקום .שיחק,
בדק ,ארגן ,ייעץ והכל במקביל .התעייפתי רק מלהסתכל.
ובמקום הראשון מעל לכל הייתה האהבה למשפחה.
אני אסירת תודה על ההרפתקה המופלאה שעברנו ,על
הזכרונות.
תמיד אהיה גאה להגיד "אני דניאלה ,אשתו של דוד
בירמן".

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
הדרך הקלה והמהירה ללמוד ולתרגל

בבית שלך ,בזמן שלך ,בקצב שלך ,בכיף שלך
רק  ₪ 59לחודש
ברכישת מנוי שנתי

שיעורי וידאו

תרגול הכרזות

תרגול משחק היד

תרגול הגנה

מתאים לכל הרמות
 BEBמאחלת לכל שחקני הברידג' בישראל

שנה טובה ובריאה

www.bestbridge.co.il
לסיוע ופרטים נוספיםinfo@bestbridge.co.il | 053-7517570 | 052-3292290 :

מתחילים

תרגול הכרזות בסיסיות
//

רם סופר

בסדרה זו נתמקד מדי חודש במהלך הכרזה אחד
ונכריז ידיים שונות .הקוראים מוזמנים להכריז בעצמם
את הידיים .יחד עם הפתרונות נפרט את הכללים
הרלוונטיים לכל יד.
הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר פתיחה ♦ 1של
השותף והתערבות ♥.1

South

East

North

West

?

♥1

♦1

תרגיל 2
AKT3
A5
T76
Q653

תרגיל 3

זכרו :במצב זה הכרזת ♠ 1של המשיב מבטיחה לפחות
 5קלפים בספייד.
עם  4קלפים בספייד ,המשיב מכריז ( Dblשאיננו
מעניש)

KJ2
3
653
AQ9753

הכרזת  1NTמתארת  7-10נקודות עם עוצר בהארט
ושוללת רביעייה בספייד.
הכרזות אחרות
מההתערבות.

של

המשיב

תרגיל 1

מושפעות

תרגיל 4

פחות
J42
QT87
AQ4
JT6

963
84
KQ62
KT75

תרגיל 5
Q9653
73
T6
AJ92
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תרגול הכרזות בסיסיות

South

פתרון 1

פתרון 4

East

North

West

♦2

♥1

♦1

למשיב  8נקודות עם תמיכה בדיאמונד ,ללא עוצר
בהארט או רביעייה בספייד .אף על פי שתיאורטית
תיתכן פתיחה של ♦ 1עם  3קלפים ,זה בסדר לתמוך
לאחר התערבות בסדרת המיינור של הפותח לגובה 2
עם  4קלפים בסדרה.
פתרון 2

South

East

North

West

1NT

♥1

♦1

פתרון 5
Q9653
73
T6
AJ92

East

North

West

Dbl

♥1

♦1

כפל שלילי מיועד להראות ארבעה קלפים לפחות
בסדרת המייג'ור שטרם הוכרזה ,ואינו מוגבל במספר
הנקודות .מזרח מקווה שלשותפו ארבעה ספיידים .אם
זה המצב ,מערב יכריז ♠ 1ומזרח יוכל להעלות ל 4♠-עם
פתיחה מול פתיחה.
פתרון 3
KJ2
3
653
AQ9753

J42
QT87
AQ4
JT6

למשיב  10נקודות ללא רביעייה במייג'ור שלא הוכרז.
בנוסף יש לו עוצר טוב בהארט .יד זו ראויה בהחלט
להכרזה של  1NTלאחר התערבות ♥.1

AKT3
A5
T76
Q653

South

♣2

♥1

♦1

הדרישות להכרזת סדרה חדשה בגובה  2אינן משתנות
בהרבה +10 :נקודות עם חמישייה לפחות בסדרה
המוכרזת (קלאב).

963
84
KQ62
KT75

South

East

North

West

South

East

North

West

♠1

♥1

♦1

למשיב  7נקודות גבוהות עם חמישייה בספייד .הוא
מכריז ♠ 1ומראה חמישייה לפחות בסדרה .כעת
הפותח רשאי לתמוך בספייד עם שלושה קלפים .לו
היינו מעבירים קלף אחד של מזרח מסדרת הספייד
לסדרה אחרת ,הוא היה משתמש ב Dbl-כדי להראות
 4קלפים בדיוק בספייד.
הכרזת ♠ 1אינה מוגבלת במספר הנקודות .מזרח יכול
להיות משיב חלש (כמו בדוגמה זו) ,בינוני או חזק.
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מה לא בסדר בתמונה?
//

מאיה סוביק

רובנו לא אוהבים לשחק בהגנה .אולי זה האופי
הישראלי .למה שמישהו יקבע לי מה לשחק? מי הוא
שיגיד לי מה יהיה השליט? אני לא פראייר ,אני רוצה
לקבוע ,אני רוצה לשלוט .כאן נכנס נושא האוברקול
(התערבות) .כל זוג יודע להכריז טוב ללא הפרעה ,ולכן
להתערב זה חשוב .אולי נזכה בחוזה ,ואם לא – לפחות
נצליח לבלבל את היריבים .אך גם לאוברקול חוקים
משלו ואם נתערב בצורה לא נכונה זה יחזור אלינו
כבומרנג .במקום הפרעה ליריבים – נפריע לעצמנו.
לפניכם שלוש דוגמאות להתערבות לא נכונה .נסו
לזהות מה לא בסדר בכל אחת מהתמונות.
פתרון
( )1הטעות הנפוצה ביותר היא להתערב עם סדרה ללא
מכובדים .אם נזכה בחוזה ,לא יהיה קל לשחק כשרוב
השליטים הגבוהים בידי היריבים .אם לא נזכה בחוזה
והשותף יוביל בסדרה שהכרזנו ,אנו עלולים להפסיד
לקיחות מיותרות Pass .עדיף על פני התערבות עם
סדרה חלשה.
( )2הכרזת אוברקול (ללא קפיצה) בגובה  1או 2
מוגבלת עד  17נקודות .כיצד מכריזים ידיים עם 18
נקודות ומעלה (במקרה שלנו  20נקודות גבוהות)?
מתחילים ב .Dbl-דרום היה צריך להכפיל .זה היה
מכריח את צפון להשיב ♦ ,1וכעת מכריזים ♥1
( 18-20נקודות) .לאחר הכרזה חזרה כזו צפון היה
תומך ל 2♥-עם חמש הנקודות הגבוהות שלו ומאפשר
לדרום להכריז ♥.4
( )3דרום חשב שעליו לקפוץ לגובה  2כדי להראות
כוח של פתיחה ,הרי אוברקול בגובה  2מתאר
 12-17נקודות .צפון חשבה שהקפיצה של דרום מראה
יד חלשה ( 6-9נקודות) עם שישייה בהארט בדומה
להכרזת פתיחה  .Weak Twoמי צדק? צפון! הכרזת
♥ 2מתארת  12-17נקודות רק כשהיא מתבצעת ללא
קפיצה .הכרזת אוברקול בקפיצה הינה  .Preemptצפון
צדקה אפוא כשלא המשיכה להכריז עם  12נקודות
גבוהות.
לאתר בית הברידג' באר שבע
בית הברידג' בפייסבוק
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קבע!!

כעסק פרה-רפואי
אנו פתוחים גם בסגר
בהתאם לתו הסגול

משקפשים חנות המבצעים

מקום 1

במקצועיות!!

גזור ושמור

מבצע ענק!

בחנות האופטיקה המומלצת
לחברי התאגדות הברידג‘ הישראלית ובני משפחותיהם
לפרטים ושירות לקוחות052-3366499 :
 2זוגות משקפי ראיה/קריאה
מסגרת  +עדשות כולל כל הציפויים

₪ 299
כולל בדיקת ראייה

עדשות מולטיפוקל
חברה מובילה
במקום ₪ 2400

990

עדשות מולטיפוקל
חברה שוויצרית
במקום ₪ 3600

₪ 1590 ₪

הנחות של 40%

משקפי שמש איכותיים
בכל קניה!

מתנה!

ויותר על מותגי משקפי שמש ומסגרות ראייה

לתיאום בדיקת אופטומטריסט052-4701362 | 03-6292555 :
גבעתיים :כצנלסון  ,8פינת עליית הנוער/ערבי נחל דקה מאיילון .חניה חינם!
• עדשות  1.5כוללות כל הציפויים עד מספר  -+4וצילינדר עד 2
• ההנחה בהצגת שובר זה) .ניתן לצלם בנייד(

הכרזות

כפל מעניש ()Penalty Double
//

אילנה לונשטיין

מטרתו של הכפל המעניש להפוך את משחק ההגנה
למשתלם .הפלת חוזה מוכפל של היריבים שלוש
פעמים (לדוגמה) מעניקה לשותפות שלנו  500נקודות
כאשר היריבים לא פגיעים ו 800-נקודות כאשר הם
פגיעים.
למרות זאת ,בברידג' המודרני קיימים סוגים רבים של
 Dblשאינם מענישים .בכפל מעניש נשתמש כאשר אנו
רואים סיכוי גבוה מאוד להכשיל את היריבים ומאמינים
ששותפנו יבין שהכפל מעניש.
במאמר זה לא ניכנס להגדרה מדויקת של המקרים
שבהם כפל הוא מעניש (זה עניין שכל שותפות צריכה
להגיע להסכמה לגביו) ,אלא נדגים מקרים מובהקים
של שימוש בכפל מעניש.
(א) כפל מעניש על משחק מלא של היריבים
יש להשתמש בכפל מעניש על משחק מלא כאשר אנו
מצפים להפיל את היריבים יותר מפעם אחת .כאשר
היריבים נופלים פעם אחת בלבד ,הרווח שלנו מינימלי,
וייתכן אף שהכפל שלנו יעזור לכרוז לשחק טוב יותר
ולבצע את החוזה .אין לקחת סיכונים מיותרים – כפל
מעניש יסתמך על איכות השליטים שלנו ,על לקיחות
בטוחות וגם על לקיחות שאנו מצפים מהשותף להביא
על סמך הכרזתו.
דוגמה 1
32
AQT8
A63
QJT4
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

West

South

East

North

♠1

Pass

♥1

♥3

Pass

♥2

Pass

Dbl

♥4

Pass

למזרח פתיחה מלאה ,אך אחרי ♥ 1של צפון לא היה
לו מה להכריז .צפון-דרום הגיעו ל 4♥-לאחר הכרזת
הזמנה (כלומר אין להם הרבה יותר מ 25-נקודות) .על
פי ההכרזה לצפון שישייה בהארט ולדרום דאבלטון.
על כן מזרח מצפה לשלוש לקיחות בטוחות בשליט,
 ♦Aואולי גם לקיחה בקלאב .מזרח אינו זקוק לעזרה
משותפו ,שלא הבטיח דבר .יד זו מצדיקה כפל מעניש.
גם אם הכרוז יסיק מהכפל שלנו שכל השליטים החסרים
אצלנו ,זה כנראה לא יעזור לו לבצע את החוזה.
דוגמה 2
QJT9
K3
A52
5432

South

East

North

West

♠4

Pass

♠2

♥2

Dbl

Pass

Pas

בידנו שלוש לקיחות בטוחות – שתיים בספייד ו.♦A-
השותף פתח ♥ ,2ויש סיכוי גבוה שיביא לקיחה נוספת
(כנראה .)♥A

דוגמה 3

הכרזת השותף ♦ 4מחייבת למשחק לפחות ,אבל
היריבים הכריזו ♦ .5ידנו טובה להגנה (ככל הנראה 3
לקיחות בטוחות) ,אבל חלשה בהתקפה עם נקודות
מבוזבזות בדיאמונד .איננו מעוניינים שהשותף יכריז
♥ ,5ולכן נכפיל ♦ 5לעונשין.

KJ632
42
Q63
432

South

דוגמה 5

East

North

West

♠1
♠4

Pass

♠3

Pass

Pass

Pass

Pass

הפעם לא נכפיל ,ואת על אף חמישייה עם שתי תמונות
בשליט .ראשית כל ,גם אם נזכה בשתי לקיחות בשליט
אין ודאות שנפיל את החוזה .שנית ,היד עם הספיידים
הארוכים נמצאת משמאלנו ,כך שניתן לבצע נגדנו
עקיפות מוצלחות .שלישית ,השותף לא הבטיח דבר.
(ב) כפל מעניש על הכרזת הקרבה של היריבים.
כאשר השותפות שלנו מכריזה משחק מלא על מנת
לבצע ,והיריבים מכריזים מעלינו – זו לרוב הכרזת
הקרבה .אין לתת להם לשחק בלי כפל מעניש .עלינו
לבחור בין כפל מעניש לבין הכרזה גבוהה יותר .מותר
לנו להכריז  Passכאשר זהו אינו  Passסופי – בכך אנו
מעבירים את ההחלטה לשותף.
דוגמה 4
A3
AQ763
QJ9
432

South

East

♦2

♥1
Dbl

North
♦5

West
*♦4

3
AK642
Q963
KT2

South

East

North

West

♣3

♥2

♣2

♠1

Dbl

♣5

♥4

מזרח מעדיף כפל מעניש על החוזה ♣ 5על פני הכרזת
♥ 5שאולי תיכשל .ידו מתאימה להגנה – סינגלטון
בסדרת השותף ♥AK ,וכנראה גם לקיחה בשליט.
דוגמה 6
AQ63
KQ732
4
QT2

South

East

Pass

♥1

♦4

North

West

♠3

♦2

♠1

Pass

♦5

♠4

הפעם מזרח מחזיק יד התקפית עם סינגלטון בסדרת
היריבים ,אך אינו בטוח ששותפו יבצע חוזה של ♠.5
לאחר הכרזת ההקרבה ♦ 5מזרח קורא  Passומעביר
את ההחלטה לשותף .מערב יחליט אם להכריז ♠ 5או
להכפיל ♦ 5לעונשין.

* ספלינטר +4 .קלפים בהארט עם קוצר בדיאמונד
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(ג) כפל מעניש על חוזה חלקי
כפל מעניש על חוזה חלקי כרוך בסיכון ,משום שביצוע
החוזה פירושו לרוב שהיריבים יקבלו בונוס על ביצוע
משחק מלא .מצד שני ,שחקנים רבים מכריזים בחריפות
ומתחרים באגרסיביות על חוזה חלקי עם ידיים חלשות
מתוך אמונה שהיריבים לא יעזו להכפיל .לרוב נכפיל
חוזה חלקי עם שליטים טובים כאשר ידוע לנו שרוב
הנקודות אצל השותפות שלנו .לפעמים נשאיר כפל
מוציא של השותף לעונשין.
דוגמה 7

Dbl

♣3

♥2

שותפנו פתח ♥ 2חלש ,ובידנו  15נקודות גבוהות עם
קוצר בהארט .הסיכוי להכריז ולבצע משחק מלא אינו
גדול .לעומת זאת ,יש סיכוי גבוה להכשיל ♣( 3או כל
חוזה אחר שהיריבים יכריזו) בזכות העובדה שהזוג
שלנו מחזיק ברוב הנקודות ללא התאמה .ככלל ,אין
כפל שלילי אחרי פתיחה חלשה בגובה  .2כאשר שותפו
של הפותח מכפיל – זהו כפל מעניש.
דוגמה 9

AJ763
KQ93
42
J3

QT63
A765
732
Q6

South

East

North

West

♥2

♠1

♥1

♣1

Dbl

♥3

♠2

כאשר השותפות שלנו מצאה התאמה והסכימה על
סדרת השליט ,כפל שבא לאחר מכן יהיה מעניש – אלא
אם סוכם אחרת.
מזרח יודע כי לשותפות שלו  +23נקודות .ביצוע משחק
מלא כלל אינו מובטח ,אך בזכות השליטים החזקים
שלו יש סיכוי טוב להכשיל ♥ 3ביותר מלקיחה אחת.
מזרח מחליט להכפיל ♥ 3לעונשין.
דוגמה 8
AT863
Q
K63
AQ92
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South

East

North

West

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

South

East

North

West

♠1

♥1

Pass

♣1

Pass

♠3

♥3

הפעם מזרח נמנע מכפל מעניש בשל גורם המיקום:
הוא "יושב" לפני הספיידים של צפון ,כך שעקיפות
בספייד יצליחו ליריבים .הכרזת הקפיצה של השותף
ל 3♥-מבוססת ,קרוב לוודאי ,על חלוקה .כפל מעניש על
♠ 3עלול לרמוז לדרום על החלוקה ולעזור לו לבצע את
החוזה .כפל מעניש גבולי עלול להביא לתוצאה גרועה
מאוד אם היריב יבצע את החוזה ,לכן מזרח מסתפק
ב.Pass-
לסיכום ,כפל מעניש מוכרז כאשר אנו רואים סבירות
גבוהה מאוד שהכרזת היריבים תיכשל ,וגם כאשר
היריבים מקריבים "וגונבים" לנו משחק מלא.
כעת נסו לתרגל :לכל אחת משתי הידיים הבאות יש
שלושה מהלכי הכרזה אפשריים.

תרגיל 4

מה תכריזו?
יד א'

South

East

North

West

?

♥3

♦3

KJ3
AQ62
A3
KQ32

תרגיל 5
תרגיל 1

South

East

North

West

Dbl

♥4

Pass

♥2

?

♠4

Pass

South

East

♥2

♠1

North
♥4

?

West
♠2

תרגיל 6
תרגיל 2

West

South

East

North

♠1

Dbl

♦1

Pass

Dbl

♦2

Pass

♠3

♥3

♠2

♥2

?

Pass

Pass

♣3

♠2

♣2

♦1

?

♣5

♦3

תשובות לתרגילים
( .Dbl )1היריבים הקריבו ל .4♠-לא בטוח ששותפנו
שפתח ♥ 2יבצע  11לקיחות.
( .Pass )2השותף לא הבטיח דבר (הכרחנו אותו
להכריז) .אין שום וודאות שנצליח להפיל ♠ 3למרות
שבידנו  19נקודות גבוהות.

תרגיל 3

North

South

East

Pass

♣1

♠4

♥4

♠1

?

Pass

יד ב'
AQ653
AJ32
4
KQ3

15

South

East

North

West

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

West

( .Dbl )3הפעם השותף הבטיח  +6נקודות והסיכוי
להפיל ♠ 4גבוה מאוד.

♥1
Pass

( .Dbl )4השותף פתח  Preemptבגובה  3ובידנו 16
נקודות גבוהות ללא התאמה .הסיכוי לבצע  3NTנמוך,
אך הסיכוי להפיל את היריבים גבוה מאוד .נכפיל ♥,3
או כל חוזה אחר שהיריבים יברחו אליו ,לעונשין.
( .4♠ )5הסיכוי לבצע משחק מלא גבוה (לשותף כנראה
הארט בודד לכל היותר) ,ולכן נעדיף להכריז ובשלב זה
לא להכפיל .אם היריבים יקריבו ל ,5♥-ייתכן שנכפיל
לעונשין.
( .Dbl )6בידנו  16נקודות מול שותף שפתח ,אך לא
מצאנו התאמה .נכפיל ♣ 5לעונשין בתקווה להפיל את
היריבים פעמים רבות.

הכרזות
Good-Bad 2NT
//

רם סופר

במאמר זה נדון במוסכמה שיש צורך להשתמש בה
כאשר הצד שלנו פתח את המכרז והיריבים התחרו
לגובה  2ומאלצים אותנו להמשיך להכריז בגובה .3

להתחרות לגובה  3באחת הסדרות .בתגובה ל2NT-
מערב יכריז ♦ 3♣/3בהתאם להעדפתו במקרה שלפותח
יד דו-סדרתית עם מיינורים.

נניח שמזרח מחזיק שישייה בדיאמונד .לאחר מהלך
הכרזה פשוט כמו:

כאשר לפותח שישייה בדיאמונד או רביעייה בהארט,
הוא יתקן את הכרזת המשיב במידת הצורך ,אך המשיב
יבין שמדובר ביד חלשה יחסית.

South

East

Pass

♦1
?

North
Pass

West

עם יד חזקה הפותח יכול להכריז  3NTאו ♠( 3קיו-ביד
בסדרת היריבים ,מחייב למשחק מלא).

♥1

כעת נסו להכריז בעצמכם את הידיים הבאות של
מזרח לאחר מהלך ההכרזה

מזרח יכול להכריז ♦ 2עם  12-14נקודות או לקפוץ
ל 3♦-עם  15-17נקודות ,ובכך להציג את כוחו המדויק
לשותף.

South

East

♠1

♦1
?

אך מה קורה במהלך ההכרזה הבא:

South

East

♠1

♦1
?

North
♠2

West

הפתרון הוא לוותר על הכרזה טבעית של ( 2NTבדומה
למוסכמת  Lebensohlלאחר הכרזת פתיחה )1NT
ולהכריז באופן הבא:
♣ = 3יד דו סדרתית עם מיינורים 15-17 ,נקודות (אולי
גם  14טובות).
♦ = 3שישייה בדיאמונד 15-17 ,נקודות.
♥ = 3רביעייה בהארט 15-17 ,נקודות.
 = 2NTיד מינימלית ( 12-14נקודות) המעוניינת

16

♠2

אנו נניח כי אף צד אינו פגיע.
תרגיל 1

Dbl

אם תחשבו על זה ,הכפל של מערב מראה (פחות או
יותר) אותו דבר כמו הכרזת תשובה ♥ ,1אך הפעם
מזרח בבעיה עם  15-17נקודות .אם יבחר בהכרזת
קפיצה ♦ ,4הוא מוותר על האפשרות (הסבירה) לשחק
בחוזה .3NT

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

North

95
AK53
KJT94
A3

תרגיל 2
7
62
KQJ65
AJT93

West
Dbl

תרגיל 3

פתחתם עם  11נקודות בלבד ,אבל בידכם שתי חמישיות
טובות במיינור ואתם מעוניינים להתחרות לגובה  ,3אולי
במטרה לדחוף את היריבים לגובה  .3בעזרת המוסכמה
 Good-Bad 2NTאתם יכולים לעשות זאת מבלי להטעות
את השותף .אתם מכריזים  2NTומתארים יד מינימלית
שמעוניינת להתחרות בגובה ( 3בשלב זה – מבלי להראות
את החלוקה) .עם יד מינימלית ,השותף צריך להכריז כעת
♣ 3עם העדפה לקלאב או ♦ 3עם העדפה לדיאמונד .עם
יד חזקה השותף יכול להכריז  3NTאו ♠( 3קיו-ביד).

AQ5
Q6
AJ9873
92
תרגיל 4

פתרון 3

T2
8
AQJ98
AKJ62

AQ5
Q6
AJ9873
92

פתרונות
פתרון 1
95
AK53
KJT94
A3

South

East

♠1

♦1

North

2NT

South

East

♠1

♦1

North
♠2

♥3

West
Dbl

שחקן במזרח שלא משתמש במוסכמה Good-Bad
 2NTהיה נמצא בהתלבטות קשה )underbid( 3♥ :או
♥ ,)overbid( 4אך בעזרת המוסכמה אתם יכולים כעת
לתאר את היד בצורה מדויקת באמצעות ♥ :3התאמה
של  4קלפים בהארט ,מזמין למשחק מלא.
פתרון 2
7
62
KQJ65
AJT93

South

East

♠1

♦1
2NT

North
♠2

Dbl

Dbl

ידכם ( 13נקודות) שייכת לטווח של פותח חלש .אתם
מעוניינים להתחרות ל ,3♦-ועושים זאת דרך  .2NTאם
השותף יכריז ♣ ,3תתקנו ל .3♦-אם היריבים ימשיכו
הלאה ל ,3♠-עשיתם כבר את שלכם ואתם מוכנים
"לרדת להגנה" בתקווה להכשיל חוזה של  9לקיחות.
אם לשותף יד חזקה ,הוא יכריז כנראה ♠ 3ואתם תכריזו
 3NTעם עוצר בספייד.
פתרון 4
T2
8
AQJ98
AKJ62

South

East

♠1

♦1
♣3

West

♠2

West

North
♠2

West
Dbl

הפעם אתם מחזיקים יד טובה ( 15נקודות) עם שתי
חמישיות במיינור ,וההכרזה הישירה ♣ 3מעבירה את
המסר הנכון לשותף ,שימשיך הלאה עם  9-10נקודות
אבל יעצור עם  6-7נקודות .במידה שהיריבים יכריזו
♠ ,3לשותף יהיה מידע מדויק על ידכם שיעזור לו לקבל
החלטה טובה.
גיליון  209ינואר 2021
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משחק היד

שימו לב לקלפים הקטנים
//

רם סופר

אתם המחלק בדרום .פתחתם ♥ ,1וזהו מהלך המכרז:

874
T95
AKQ42
Q3

K62
AKQJ3
9865
7

South

East

K62
AKQJ3
9865
7

North

West

♥1
?

Pass

♦2

♣2

מה מראה הכרזת השותף ,ומהי הכרזתכם הבאה?
תשובה :הכרזת ♦ 2בתשובה ל ,1♥-עם או בלי
התערבות ,מתארת  +10נקודות עם חמישייה לפחות
בדיאמונד .בסיבוב השני עלינו לתמוך בסדרת הדיאמונד
של השותף .אין לחזור על סדרת ההארט עם פחות
מ 6-קלפים בסדרה .אתם תומכים בשותף ל ,3♦-והוא
תומך בכם ל .3♥-כעת אתם מסתמכים על נקודות
חלוקה (סינגלטון בקלאב) ומעלים למשחק מלא ♥.4
מערב מוביל  ♣Aנגד החוזה ♥ ,4וכך נראה הדומם:

18
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חוזה ;4♥ :קלף ההובלה♣A :
בטרם תקראו את ההמשך ,תכננו את המשחק!
הנה טיפ חשוב שקשור לחלוקה זו :כאשר היד נראית
קלה והביצוע מובטח ,תחשבו מה יכול להשתבש.
מערב זוכה בלקיחה הראשונה עם  ♣Aוממשיך ב.♣K-
שחקנים רבים רואים כאן  5לקיחות בטוחות בהארט
ועוד  5לקיחות בדיאמונד .הם ימהרו לחתוך בלקיחה
השנייה ולמשוך שליטים.
מה הבעיה?

התבוננו היטב בחלוקה המלאה:

 ...סוף מעשה במחשבה תחילה .כרוז המקפיד לתכנן
את המשחק ולהתבונן היטב בקלפים הקטנים ,יבין
מראש את הבעיה הצפויה וכנראה ימצא את הדרך
למנוע אותה.

874
T95
AKQ42
Q3
J953
86
T73
T952

המהלך המנצח של הכרוז הוא לא לחתוך בלקיחה
השנייה .במקום זה עליו לזרוק דיאמונד.
AQT
742
J
AKJ864

K62
AKQJ3
9865
7
מערב מוביל  ♣Aוממשיך  .♣Kאם תחתכו בלקיחה
השנייה ותמשכו שליטים בשלושה סיבובים ,תישארו
ללא הארטים בדומם .כעת אם תשחקו  ♦AKQתהיה
לכם "הפתעה" לא נעימה :בדומם יישארו  ♦42וביד .♦5
כעת סדרת הדיאמונד חסומה ולא תהיה לכם אפשרות
לזכות בה בחמש לקיחות .בשלב זה ,כנראה ,תשנו כיוון
ותנסו לשחק ספייד נמוך עבר ה ,K-אך זה לא יעזור.
מערב ילכוד את  ♠Kעם ה ,A-ואתם תפסידו לקיחה
בקלאב ושלוש לקיחות בספייד.

כן ,צריך להשליך דווקא מהסדרה הצדדית החזקה על
מנת למנוע חסימה עתידית!
כעת ההגנה חסרת אונים .מערב יכול עדיין לזכות
ב ,♠A-וזה הכול .ברגע שדרום יקבל את ההובלה הוא
ימשוך שליטים בשלושה סיבובים ויריץ חמש לקיחות
בדיאמונד ללא הפרעה .על הסיבובים הרביעי והחמישי
בדיאמונד יושלכו שני מפסידים בספייד.
מוסר השכל :לא תמיד כדאי למהר לזכות בלקיחה.
במקרים לא מעטים עדיף לכרוז לוותר על לקיחה
מוקדמת אף על פי שבאפשרותו לזכות בה .הדבר
החשוב הוא להגיע בסוף למספר הלקיחות הנדרש.

"תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה"
מי ייתן ובשנת  2021נחזור לשולחן הברידג',
נחוש שוב את הקלפים בידנו,
ונחזור להנות מאווירת החג שמספק
הברידג׳ גם בעת שגרה.

גיליון  209ינואר 2021
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משחק היד

מצא את ההבדלים
//

קובי שחר

לפניכם מערך הקלפים הבא:
Dealer South, Vul N/S
62
AQ3
AQJT5
876

בשני המקרים דרום הוא הכרוז בחוזה  .3NTקלף
ההובלה במקרה הראשון (מערב הכריז ♠ )1הוא ,♠K
ובמקרה השני (מזרח הכריז ♠ )1הוא .♠7
תכננו את המשחק בשני המקרים!
הניחו כי אתם בתחרות קבוצות בשיטת חישוב .IMP
פתרון 1
ספירת הלקיחות הבטוחות מסתכמת בשש :שלוש
בהארט ואחת בכל סדרה אחרת.
כל אחת מסדרות המיינור בעלת פוטנציאל לפתוח עוד
 3-4לקיחות באמצעות עקיפה .גם אם העקיפה נכשלת
– יוגבהו שלוש לקיחות נוספות.

AT4
K65
76
AQJT4

לפני שנחליט באיזו סדרה לבצע עקיפה עלינו להבין
מהי הסכנה האורבת לנו.

במקרה הראשון מהלך ההכרזה היה:

South

East

North

West

♣1
2NT

Pass

♦2

♠1

All Pass

3NT

Pass

Lead: ♠K

South

East

West

♣1
1NT

♠1

♦1

Pass

All Pass

3NT

Pass

Lead: ♠7
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במקרה הראשון מערב הכריז ♠ .1הוא מוביל ,♠K
וכאמור נזכה ב ♠A-רק בלקיחה השלישית .בשלב זה
מזרח נותר ללא קלפי ספייד .בהמשך עלינו להימנע
ממסירת ההובלה למערב (היד המסוכנת) .לעומת
זאת ,מזרח אינו יכול לסכן אותנו.
על כן נבחר לפתח את סדרת הדיאמונד משום
שהעקיפה בה מתבצעת לכיוון מזרח.

ובמקרה השני מהלך ההכרזה היה:

North

על פי ההכרזה ,לאחד המגנים חמישה קלפים בספייד,
ולכן יש סכנה שלאחר שנפסיד עקיפה המגנים יזכו
בעוד ארבע לקיחות בספייד .הפתרון הוא לנתק את
התקשורת בין המגנים באמצעות עיכוב כפול בספייד,
כלומר לזכות ב ♠A-רק בלקיחה השלישית .בשלב הזה
שותפו של המגן שהכריז ♠ 1יישאר ללא קלפים בספייד.

בלקיחה הרביעית נשחק ♦ נמוך לעבר ה .Q-אם נזכה
בלקיחה זו ,נחזור ליד עם  ♥Kונעקוף שוב .בשלב
מסוים מזרח יזכה בלקיחה עם  ,♦Kהיות שאין בידו
קלפי ספייד ,ביצוע החוזה מובטח .אם מזרח ימשיך
בקלאב ,לא נעקוף אלא נזכה ב.♣A-
בסך הכול נשיג תשע לקיחות :אחת בספייד ,שלוש
בהארט ,ארבע בדיאמונד ואחת בקלאב.

סיכום

הנה החלוקה המלאה:

בשני המקרים עלינו לבצע עיכוב כפול בספייד כדי לנתק
תקשורת בין המגנים.

62
AQ3
AQJT5
876
KQJ95
JT4
843
K2

873
9872
K92
953

לאחר מכן נגלה באמצעות ההכרזה איזה מהמגנים הוא
יד מסוכנת ונתכנן את המשחק כך שיד זו לא תוכל
לקבל את ההובלה (כלומר נבצע עקיפה לעבר שותפו
– "היד הבטוחה").
אתם מוזמנים לעקוב אחר מהלך המשחק באתר
.BBO
חלוקה ראשונה:

AT4
K65
76
AQJT4
פתרון 2
ההבדל הוא שמזרח (ולא מערב) הכריז ♠ .1מערב
מוביל  .♠7עדיין עלינו לעכב פעמיים בספייד ולזכות
ב ♠A-רק בלקיחה השלישית .כעת היד המסוכנת היא
מזרח ,ולכן לא נעקוף בדיאמונד ,אלא בקלאב .בלקיחה
הרביעית נעבור לדומם בהארט ונשחק קלאב נמוך אל
ה .T-אם נזכה בלקיחה זו ,נחזור לדומם בהארט ונעקוף
שוב.

חלוקה שנייה:

לאחר זכיית מערב ב ♣K-לא יוכל לחזור בסדרת שותפו
(ספייד) ,ושוב ביצוע החוזה מובטח עם לקיחה אחת
בספייד ,שלוש בהארט ,אחת בדיאמונד וארבע בקלאב.
החלוקה המלאה:
62
AQ3
AQJT5
876
873
9872
982
K53

KQJ95
JT4
K43
92

לתגובותtoolbox.bridge@gmail.com :
אתם מוזמנים לבקר באתר toolbox-bridge.com
לעוד חידות "מצא את ההבדלים":

AT4
K65
76
AQJT4
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סיקור תחרויות

גמר אליפות ישראל לזוגות אונליין
/

רם סופר

בסוף השבוע  27-28בנובמבר נערך שלב הגמר של
אליפות ישראל הראשונה לזוגות אונליין .התחרו 20
זוגות ,כאשר כל זוג משחק  6חלוקות נגד כל זוג אחר.
שיטת החישוב הייתה  .)Butler( IMPsלאחר ששוחקו
 114בורדים התבררו המנצחים:
מקום  :1רון פכטמן – אבי קליש 163
מקום  :2אריאל בראונשטיין  -שחר זק 145
מקום  :3אמנון רוסלר – רוני הרצקה 119
ברכות לזוגות המנצחים .שלושתם השיגו תוצאה יפה
של יותר מ IMP 1-לבורד .שאר הזוגות דורגו הרחק
מאחור .להלן סקירה של כמה חלוקות מעניינות:
סיבוב ראשון
החלוקה הבאה גרמה למנצחי התחרות הפסד כבד:
Board 4. Dealer West, Vul All
AQ7652
62
986
T5
984
Q9
A2
KJ9742

K
KJ8754
KQ743
3
JT3
AT3
JT5
AQ86

22

כיום מקובל לפתוח ♣ 3עם שישייה ,אבל  10נקודות הן
קצת יותר מדי ל .Preempt-רון פכטמן (מזרח) לא ראה
סיכוי גבוה למשחק מלא והשאיר את החוזה ב.3♣-
הכרוז זכה בהובלת  ♥6עם ה Q-ושיחק מיד ארבעה
סיבובי דיאמונד שעליהם השליך הארט וספייד .צפון
חתך עם  ♣5והמשיך בשליט .לכרוז עדיין  3מפסידים
ודאיים בשליט ושניים בספייד .צפון-דרום  +200עם
רווח של .IMP 12

South

East

North

West

נוסצקי

גרייצר

סעדה

ו .אברמוב

Pass

♥1

Pass

Pass

Pass

♦2

Pass

1NT

Pass

♥3

Pass

♥2

Pass

Pass

Pass

♥4

במפגש בין שני זוגות נשים מהצמרת שלנו ,מערב
התחילה ב Pass-וכעת הסיפור שונה לגמרי .למרות
ההכרזה הצנועה של מערב בסיבוב השני ♥ ,2מזרח
הזמינה למשחק מלא עם חלוקה  6-5ומערב קיבלה
כמובן עם  10נקודות ומכובדים בסדרות השותפה.
דרום הובילה  .♠Jצפון זכתה והמשיכה בסדרה .מזרח
חתכה ,שיחקה שני סיבובי דיאמונד וחתכה דיאמונד
שלישי עם  ♥9בדומם בדרך ל 10-לקיחות קלות .הכרזה
וביצוע של ♥ 4הקנו רווח של  IMP 5למזרח-מערב.
חברות נבחרת ישראל לנשים הכריזו יפה לסלם ביד
הבאה (רווח של :)IMP 9

South

East

North

West

הרצקה

פכטמן

רוסלר

קליש

Pass

Pass

Pass

♣3
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Board 10. Dealer East, Vul All

Board 12. Dealer West, Vul N/S
Q965
3
T6
AKQ875

KJ873
7
KT9632
K
54
KT932
J54
AT4

962
QJ864
7
Q832

KJ84
T75
973
T64

AQT
A5
AQ8
J9765

72
AKQJ94
52
J92
AT3
862
AKQJ84
3

South

East

North

West

South

East

North

West

נוסצקי

שליבוביץ

סעדה

בנירי

הרבסט

וייס

בר

גלעדי

1NT

Pass

♦6

♥2

Dbl

♥1

Pass

Pass

Pass

♠2

Pass

♥2

Pass

♠3

Pass

♦3

Pass

♦4

Pass

3NT

Pass

4NT

Pass

♥4

Pass

♠6

Pass

♦5

Pass

Pass

Pass

Pass

בתשובה לפתיחה  1NTצפון הראתה יד מחייבת
למשחק מלא לפחות עם ספיידים ודיאמונדים .דרום
הכריזה ♠ – 3יד טובה עם התאמה בספייד .נטלי סעדה
(צפון) ראתה סיכוי לסלם בזכות החלוקה הטובה,
למרות מיעוט הנקודות 3NT .הייתה הכרזת הזמנה
לסלם .דרום הכריזה ♦ ,4ובכך שללה קונטרול בקלאב.
לפיכך ,הכרזת ♥ 4של צפון הראתה קונטרול בהארט
וגם בקלאב – אחרת צריך פשוט להכריז ♠ .4מיכל
נוסצקי (דרום) ידעה שאין שני מפסידים בקלאב ,שאלה
למספר קלפי המפתח והכריזה ♠( 6אולי אפשר לשכלל
את המכרז באמצעות הוספת ה K-בסדרה השנייה של
המשיב לרשימת קלפי המפתח כאשר השותף פתח
.)1NT

כפל של צפון עם חלוקה בלתי שגרתית מצא את דרום
עם שישייה סגורה בדיאמונד ,אס צדדי וסינגלטון קלאב.
הכרזות מזרח-מערב הבטיחו התאמה של  8קלפים
בהארט ,כך שלא הייתה שום ודאות שאין שני מפסידים
בהארט .אילן הרבסט הניח שאם כל שלושת האחרים
הכריזו עם ניקוד נמוך יחסית ,כנראה הידיים חלוקתיות
יותר מהרגיל .הוא החליט להמר על ♦ ,6ואכן בדומם
הופיע סינגלטון בהארט.
מערב הוביל  ♥Aוהחליף לספייד בעקבות איתות
משותפו .מזרח שירת עם  .♠Jאילן זכה ב ,♠A-חתך
הארט ומשך את כל ששת השליטים שלו .כעת הוא היה
זקוק לחלוקה  3-3בקלאב או ל ♠K-ביחד עם רביעייה
בקלאב בידו של מערב (ואז יתפתח משחק לחץ).
העניינים הסתדרו והחוזה בוצע עם רווח ענק של 13
.IMP
בחלוקה הבאה אפשר לבצע משחק מלא בשני הכיוונים:

אילן הרבסט – רוני בר היו הזוג היחיד שהכריז ♦ 6ביד
הבאה ,והם עשו זאת לאחר מהלך הכרזה קצר ביותר:
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מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ינואר 2021

2

פברואר

מרץ

אליפות ישראל
לזוגות מעורבים
חצי גמר

אליפות ישראל
 T.Bחצי גמר

5
ליגה לקבוצות
שלב מדורג

8
 15סימולטנית (ו')

16

תכנית ספורטיבית א

5

אפריל

3

3

אליפות ישראל
לסניורים
חצי גמר

12
13
אליפות ישראל
אליפות ישראל
 T.Bגמר
לזוגות מעורבים
גמר

10

19-20
 23סימולטנית (ג')

16

ליגה לקבוצות
שלב מדורג

יוני
אליפות ישראל
לנשים
חצי גמר  +גמר
אליפות ישראל
לגברים
חצי גמר  +גמר
4-5

2

 12סימולטנית (ו')

19-20

מאי

יול

תחרות יחידים

פסטיבל
הבינלאו
15.7

7
 9סימולטנית (א')

12
אליפות ישראל
עד אמן כסף

15
אליפות ישראל
לסניורים  -גמר

18

17
 25סימולט

ליגה לקבוצות
פלייאוף
26

22-23

26

30
 25-28פורים
 27.3-3.4פסח

חגים

24
 27סימולטנית (ג')

21-22

26
 27סימולטנית (א')

24

3

29

3

31

 7-8יום השואה
 13-14יום הזיכרון
 14-15יום העצמאות
 30ל"ג בעומר

 16-17שבועות

* ייתכנו שינויים במועדי ובמתכונת התחרויות .המועדים הקובעים והסופיים הם המועדים שיצוינו
בפרסומים בסמוך למועד התחרויות.
כל התחרויות עד יוני ( 2021כולל) יתקיימו במתכונת אונליין אלא אם המצב יאפשר אחרת.
כל התחרויות מחודש יולי ( 2021כולל) יתקיימו במתכונת פרונטלית ,אלא אם לא יתאפשר.
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

 17-18תש
 24ט"ו

גרסת
*12/2020

ארצית 2021
אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

לי

גביע המדינה
לקבוצות  -מוקדמות

משחקי דורות

אליפות ישראל
הפתוחה -
מוקדמות במחוזות

פסטיבל הים האדום
4-13

6-7

הברידג’
ומי ה54-
ה54-
8-1

2

3

דצמבר

4

גביע המדינה
לקבוצות
שמינית+רבע גמר

1
ליגות לקבוצות 3

 7סימולטנית (א')
13
גביע המדינה
לקבוצות
חצי גמר  +גמר

9
11
 12סימולטנית (א')  10סימולטנית (א')

13

ינואר 2022

10-11

ליגות לקבוצות
פלייאוף
אליפות ישראל עד
אמן כסף
(מחוזי-שבת)
7-8

אליפות ישראל
הפתוחה
חצי גמר  +גמר

20-21
טנית (א')  22סימולטנית (א')

28

18
תחרות יחידים

24

29

שעה באב
באב

15-16
אליפות ישראל
הפתוחה  -גמר על

22-23
ליגות לקבוצות 1

15
18
20
ליגות לקבוצות  19 2סימולטנית (א')  16סימולטנית (א')
ליגות לזוגות
על  +לאומית

26-27

29-30
 6-8ראש השנה
 15-16יום כיפור
 20-28סוכות

ליגה לזוגות
ליגות לקבוצות 4
מילוי מקום
(מחוזי -שבת)
21-22
24-25

30
 29.11-6.12חנוכה

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי ,שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון
הפעילויות המוצעות לכם ,המותאמות לכל רמה ולכל גיל .מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!
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Board 15. Dealer South, Vul N/S
7
AQ6432
J752
Q8

תמכה כמובן ל .4♠-רמי פורת (דרום) הכפיל ,אך החוזה
מבוצע בקלות לאחר משיכת שליטים והגבהת סדרת
הקלאב .שני זוגות בצפון-דרום התחרו ל 5♥-מעל ♠4
וזכו לתוצאה מעל הממוצע.
ביד הבאה מנצחי התחרות "תפסו" את יריביהם בכפל
מעניש בגובה  2עם רווח של .IMP 6

QT962
Q63
A7432

KJ843
JT85
T4
KT
A5
K97
AK98
J965

Board 23. Dealer South, Vul All
32
Q76432
AT96
K
A7
AJ985
K753
87

South

East

North

West

ו .אברמוב

וייס

גרייצר

גלעדי

QT98
KT
2
AT9654

1NT
♥4

Pass

♦4

Pass

Pass

Pass

Pass

במצב פגיעות עדיף ,מערב "שכח" להתערב עם חלוקה
 5-5וזה עלה לו ולשותפו ביוקר .המכרז הסתיים עד
מהרה ב 4♥-לאחר .Texas Transfer
למרות החלוקה הגרועה בשליט ,יש סיכויים לבצע את
החוזה .מערב הוביל בספייד .דרום זכתה ב ♠A-ושיחקה
 .♥AKQמערב טעה והשליך שני קלאבים .כעת דרום
יכולה תמיד לפתח שתי לקיחות בקלאב ולהשליך את
שני המפסידים של צפון בדיאמונד.
משחק מדויק יותר של הכרוז היה לחתוך ספייד
בלקיחה השנייה ,ובהמשך מערב ייאלץ להשליך את כל
הספיידים שלו על סדרת ההארט ולהיכנס ל.endplay-

South

East

North

West

פורת

כץ

קורצ'ין

בראל

1NT
Dbl

♠4

♦4

♠2

Pass

Pass

Pass

מיכאל בראל (מערב) התערב ♠( 2לפי השיטה – ספייד
ומיינור) .גם כאן בא  .Texas Transferפז כץ (מזרח)
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KJ654
QJ84
QJ32

South

East

North

West

עציון

פכטמן

וסרמן

קליש

Pass
Pass

Pass

♥2

Pass

Pass

Pass

Pass

Dbl

שחקנים רבים במערב פתחו ♠ 1או ♠ 2דו-סדרתי ,אבל
אבי קליש מצא את ההכרזה הזוכה –  ,Passולאחר
מכן להכפיל את הכרזת צפון ♥ 2במצב  .Balancingרון
פכטמן (מזרח) השאיר את הכפל בשמחה ,אך החמיץ
את ההובלה הקטלנית ב ♠A-שמפילה את החוזה שלוש
פעמים.
במקום זה הוא הוביל  .♣8גילדה וסרמן (צפון) זכתה
ב ,♣K-שיחקה  ,♦Aחתכה ♦ והשליכה ספייד על  .♣Aעד
כאן הכול טוב ויפה ,אבל כעת היא המשיכה בקלאב וחתכה
נמוך בחוסר זהירות (הובלת מזרח רמזה על דאבלטון)
במקום להשליך ספייד (מפסיד על מפסיד) .מזרח חתך
מעליה עם  ♥5מחץ את  ♥Kעם ה A-והמשיך  .♥Jכעת
מובטחות להגנה ארבע לקיחות בהארט ,שתיים בדיאמונד
ואחת בספייד עם תוצאה של .+500
מנצחי התחרות זכו לרווח נוסף של  IMP 12ביד הבאה,
המסיימת את סקירת הסיבוב הראשון:

Board 42. Dealer East, Vul All

Board 5. Dealer North, Vul N/S
2
QJT9743
75
T83

K63
A542
K974
74
A4
KT
QJ6
QJT863

QJT972
3
T2
AK95

KT864

QJ75
82
AT63
K62

-

Q2
AQJ975
A93
AK65
KJ984
4

85
QJ9876
A853
2

South

East

North

West

קליש

גולדפרב

פכטמן

ממן

♥3

♠1

Pass

Pass

♥4

3NT

Pass

Pass

Pass

Dbl

הכרזת התערבות טובה ♥ 3של דרום הקשתה על
מערב .האם נכון להמר על  3NTעם יד כזו? הרי הכרוז
יזדקק ל 9-לקיחות מידיות לאחר הובלה בהארט.
החלופה הייתה  ,Negative Doubleואז אין ספק
שמזרח היה מכריז ♠ .4אולי מזרח היה צריך להכריז
♠ 4מעל ♥ 4גם לאחר  3NTמשותפו ,אבל הוא קיווה
שלשותפתו הארטים טובים יותר והשאיר ♥ 4מוכפל.
האכזבה הייתה קשה ♥K :נלכד בעקיפה ,ולאחר מכן
גם " ♠Aישב" ,והכרוז אבי קליש הפסיד רק לקיחה אחת
בכל סדרה פרט לשליט ,+790 :כאשר התוצאה הנפוצה
בשדה הייתה .)4♠-1( +100
סיבוב שני:
התוצאה הטובה ביותר בסיבוב זה ( )IMP 74נרשמה
על ידי אמנון רוסלר – רוני הרצקה וסייעה להם להגיע
למקום השלישי בסיכום הכללי.
ביד הבאה היריבים הכפילו אותם ב 5♥-במקום
להתחרות ל .5♠-הכלל "גובה  5שייך ליריבים" לא
פעל הפעם :בחלוקה זו שני הזוגות מבצעים בקלות 11
לקיחות.

South

East

North

West

הרצקה

לירן

רוסלר

זינגר

♦1

Pass

Pass

♥2

♦2

Pass

♠1

All Pass

Dbl

♥5

♠4

איפוק מופלא של אמנון רוסלר (צפון) .לא זו בלבד שנמנע
מ Preempt-במצב פגיעות נחות ,הוא לא הראה את
סדרת הארט גם לאחר פתיחת השותף והתערבות ♠,1
אך למרבה ההפתעה השותף הכריז ♥ .2דרום הרשה
לעצמו הכרזת רוורס לנוכח העובדה שהיריבים כבר היו
מחויבים ל 2♠-לפחות ,אך גם בחלומותיו הוורודים ביותר
ספק אם פילל להתאמה אדירה כזו בדומם.
לאחר הכרזה כמו ♥ ,5פגיע נגד לא פגיע ,היריב צריך
לשאול את עצמו :האם צפון "מתאבד" או שהוא הסתיר
משהו בסיבובי ההכרזה הקודמים? ספק אם ינון לירן
(מזרח) היה צריך להכפיל בלי שום כוח בהארטPass .
היה מעביר את ההחלטה לשותפתו ,אשר ללא ספק
הייתה מכריזה ♠ .5הבעיה היחידה במשחק היא ניחוש
סדרת הדיאמונד .לאחר שני סיבובי הארט שבמהלכם
מערב אותתה בהשלכות על עידוד לקלאב ,הכרוז רוני
הרצקה הימר על  ♦Aבמזרח וצדק ,עם רווח של 15
.IMP
הזוג שחר זק – אריאל בראונשטיין היה יציב בשני
הסיבובים ,סיים את הסיבוב השני עם  IMP 60ותפס את
המקום השני בתחרות בהפרש לא גדול מהמנצחים .ביד
הבאה שיטת התשובות הייחודית שלהם על פתיחה 1NT
עזרה להם להיות היחידים בשדה שהכריזו וביצעו סלם
(יש להודות שהסלם הזה היה תלוי בעקיפה מוצלחת).
גיליון  209ינואר 2021
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Board 41. Dealer North, Vul E/W

Board 54. Dealer East, Vul E/W

JT97
KQ9
52
8653
Q3
AJ7
Q74
AQT94

J9864
75
KT954
K
AK42
42
AJ86
K72

K53
AK63
Q83
762

AQ
JT92
A6
AQJ54
T72
Q82
J72
T983

865
T8653
KT93
J

South

East

North

West

עציון

בראונשטיין

וסרמן

ש .זק

Pass

1NT

Pass

הרצקה

קליש

רוסלר

פכטמן

Pass

♣1

Pass

*♦2

Pass

*♣2

Pass

♣4

Pass

♥1

Pass

*♣3

Pass

*♥2

Pass

4NT

Pass

♦4

Pass

*3NT

Pass

*♦3

All Pass

♥6

Pass

♥5

Pass

*♣5

Pass

*♦4

Pass

Pass

Pass

♣6

בדרך כלל עם  15נקודות מאוזנות מול פתיחה ,1NT
וללא התאמה במייג'ור ,זוגות בכירים אינם מעזים
להכריז מעבר ל 3NT-ללא שיטות הכרזה מיוחדות.
לזוג זק – בראונשטיין הייתה שיטה כזו 2♣ .היה התחלה
של  ,relayכאשר בשלב ראשון התשובות כמו סטיימן.
♥ 2ו 3♦-היו הכרזות שאלה נוספות .מערב גילה את
החלוקה המדויקת של מזרח 2-3-3-5 :והחליט ששווה
להמשיך מעבר ל 4♦ .3NT-היה שאלה לקלפי מפתח
כאשר סדרת השליט היא קלאב .מזרח הראה את שני
האסים החסרים בתוספת  .♣Qמערב החליט להכריז
♣ .6הזוג זכה לבונוס נוסף על שיטת ההכרזה כאשר
מערב הפך לכרוז וצפון בחרה בהובלה טבעית של ♥K
שהקלה על המשחק בסדרת ההארט .הכרוז אריאל
בראונשטיין ,משך שליטים ,מסר לקיחה בהארט ,הגביה
את  ♥Jוהשליך דיאמונד אחד על סדרת הספייד .לבסוף
הכול היה תלוי בעקיפה בדיאמונד ,והמזל היה לצדו של
הזוג שהיטיב להכריז.
לסיום ,עוד סלם מוצלח שהוכרז על ידי אלופי הארץ
החדשים נגד הזוג שזכה במקום השלישי.
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South

East

North

West
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שחקני ברידג' מתחילים לומדים להעלות את תשובת
השותף ♥ 1ל 4♥-עם  18-19נקודות (ללא קוצר)
ורביעייה בהארט ,אבל כשמגיעים לרמה גבוהה יותר
מתברר שהסגירה המהירה למשחק מלא מקשה על
בירור לקראת סלם ,ולכן זוגות בכירים נוהגים להחליף
את ההכרזה ♥ 4בקפיצה לגובה  4בסדרת הפותח,
אשר משאירה מרחב הכרזה מסוים לפני גובה המשחק
המלא.
רון פכטמן (מערב) שהחזיק יד גבולית עם עניין בסלם,
ניצל את מרחב ההכרזה המצומצם שנותר להכרזה
מזמינה של ♦ .4מזרח שהחזיק סדרה צדדית חזקה
בקלאב שאל מיד למספר קלפי המפתח ,והתברר שרק
 ♥Qחסרה .אבי קליש הכריז ♥ – 6חוזה מצוין שתלוי
(פחות או יותר) בהצלחת אחת מתוך שתי עקיפות
(שימו לב שאת המפסיד של מזרח בדיאמונד אפשר
להשליך על סדרת הספייד).
רון פכטמן זכה בהובלה בספייד ,שיחק בזהירות ♥A
(למקרה שלצפון  Qבודדת) ,חזר לדומם בספייד,
עקף בהצלחה בהארט ,סיים משיכת שליטים והשליך
דיאמונד על  .♠Kכעת  ,♣2לאחר הופעת  Kבודד בצפון,
הוא משך  ,♣AQJחתך קלאב בידו להגבהת הסדרה
וזכה בכל  13הלקיחות.

סיקור תחרויות

אליפות סניורים באינטרנט
//

יוסי אנגל

בהמשך לסקירה שפורסמה בירחון דצמבר ,2020
להלן ידיים מעניינות נוספות מתוך אליפות הסניורים
אונליין שאורגנה על ידי ההתאגדות הפולנית.

AJ9
AKQ3
Q
KJ432

ביד הבאה "הפגין" הזוג האנגלי תצוגה המוכיחה כי גם
אלופים לפעמים מתבלבלים:
AKT82
KQT9
4
K62

64
653
AK92
AQJ3

South

East

Pass

♦1

(חלק ב')

North

K54
T542
AT54
AQ

West

Pass

1NT

Pass

♠1

Pass

**Pass

Pass

*♦2

* הכרזה מלאכותית למשחק מלא לפי שיטת
** שכח את השיטהTwo-Way Checkback
זוגות בכירים רבים אוהבים להשתמש בTwo-Way-
 Checkbackלאחר שלוש הכרזות בגובה  .1לפי שיטה
זו ,הכרזת המשיב ♦ 2בסיבוב השני הינה מלאכותית
מחייבת למשחק מלא ,בעוד הכרזת ♣ 2מאלצת את
הפותח להכריז ♦ 2ומתארת יד מזמינה למשחק מלא
או יד שמעוניינת לעצור ב.2♦-
הפותח שכח את השיטה וקרא בטעות  ,Passוכך
זכתה נבחרתנו ב .IMP 11-בכל השולחנות האחרים
בתחרות הוכרז ובוצע משחק מלא.
ביד הבאה צפון-דרום היו צריכים לבחור בין סלם קטן
לסלם גדול .הזוג קליש – אורנשטיין עמד במבחן.

West

South

East

North

♦1

Pass

♣1

♥3

Pass

♥2

Pass

♣4

Pass

♠3

Pass

4NT

Pass

♦4

Pass

♠5

Pass

♦5

Pass

♥7

Pass

♣6

Pass

Pass

Pass

Pass

הכרזת הקפיצה של צפון ל 2♥-תיארה יד חזקה (+18
נקודות) .דרום תמך לגובה  – 3הכרזה חזקה יותר
מ .4♥-כעת החלה סדרת הכרזות קיו-ביד.3♠-4♣-4♦ :
דרום (איתן אורנשטיין) נטל את הפיקוד ושאל למספר
קלפי המפתח  .4NTהתשובה ♦ 5הראתה ( 0בלתי
אפשרי) או  5♠ .3הייתה שאלה על  .♥Qבמקרה של
תשובה חיובית ,השותף יראה גם מלך צדדי .צפון הראה
 .♥Q+♣Kאיתן אורנשטיין הכריז סלם גדול ששותפו לא
התקשה לבצע וזיכה את נבחרתנו ב.IMP 11-
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איזה חוזה תרצו לשחק ביד הבאה? הזוג האוסטרי
השתמש בשיטה ישנה של Blue Club + Canape
והכריז רביעייה בהארט לפני חמישייה בקלאב.
KQT
AKT8
T
KT763

8432
97
KJ73
AJ4

South

East

Pass

Pass

North

מזרח שדרג את  14הנקודות הטובות שלו לפתיחה
 .)15-17( 1NTלאחר טרנספר למיינור ♦ 3הזוג החל
בהכרזות לקראת סלם .מערב חיפש סלם גדול ,אך
שותפו לא הראה קונטרול בקלאב ,והוא הסתפק בסלם
קטן שבוצע בקלות.
ביד הבאה נגד הקבוצה הפולנית הופיע אלמנט
פסיכולוגי:
Dealer West, Vul N/S
82
Q52
AKT7
KJ83

West

Pass

♠1

Pass

♥1

Pass

Pass

Pass

♣2

K
743
QJ9832
642

החוזה הסופי היה ♣ 2לאחר שהמשיב החליט לעצור
בסיבוב השני מול הפתיחה המוגבלת של שותפו .הזוג
דורון לימור – יעקב מינץ שהכריז בשיטה טבעית היה
אגרסיבי יותר והגיע ל 3NT-עם  24נקודות גבוהות.
מיקום הקלפים הידידותי סייע להם לבצע את החוזה
עם רווח של  IMP 11לנבחרתנו.
אחד הזוגות החזקים בתחרות היו הפולנים סטרקובסקי
– קוויצ'ין ,שני אלופי עולם לשעבר שהכריזו נגדנו את
הסלם הקטן הבא שזיכה את קבוצתם ב.IMP 11-
K73
A
QJ87642
A5

AT5
64
AKT
QJ432

South

East

Pass

1NT

North

Pass

♦3

Pass

*♣3

Pass

***♠3

Pass

**♥3

Pass

♦4

Pass

***♣4

Pass

♦5

Pass

4NT

Pass

5NT

Pass

♠5

Pass

Pass

Pass

♦6

* טרנספר לדיאמונד ** קוצר *** קיו-ביד
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QJT6
KJ98
64
A75
A97543
AT6
5
QT9

South

East

North

West

♠1

♦1

Pass

♣1

♠3

♦3

2NT

Pass

Pass

Pass

3NT

Pass

♠4

Pass

Pass

Dbl

Pass

Pass

Pass

Dbl

פתחתי במערב ♣ 1עם  11נקודות לאור מצב הפגיעות
הנוח.
לאחר  2NTשל צפון ,שותפי מתח את ידו והכריז ♦.3
דרום הראה שישייה בספייד ,וצפון ביקש לשחק .3NT
ידעתי שהחוזה הזה אולי בר-ביצוע ,אבל הכפלתי מתוך
ציפייה שדרום יחשוש מנפילה כבדה ב 3NT-ויברח
ל .4♠-זה מה שקרה ,והכפל המעניש על ♠ 4בא כבר
מתוך ציפייה להכשיל את היריבים .שותפי הביא קלף
מועיל בדמות  .♠Kהכרוז נאלץ להפסיד שלוש לקיחות
בשליט ונכשל פעם אחת עם .Dbl
בשולחן השני אורנשטיין – קליש שיחקו בחוזה 3NT
וניצלו שגיאה של ההגנה כדי לבצע את החוזה עם רווח
של .IMP 13

לסיום ,יד שבה היה צריך להימנע מסלם בהארט
ולהעדיף  6NTלמרות התאמה של שמונה קלפים
במייג'ור .רק שלושה זוגות מתוך  20הגיעו לחוזה
המנצח ,ביניהם יריבינו ההולנדים:
K
KT542
J864
KQ2
T96
QJ7
A97
J974

8542
83
T2
T8653
AQJ73
A96
KQ53
A

West

South

East

North

♠1

Pass

♥1

*♦2

Pass

1NT

Pass

♥3

Pass

2NT

Pass

♣4

Pass

3NT

Pass

6NT

Pass

♥4

Pass

Pass

Pass

Pass

* מחייב משחק מלא
צפון פתח ♥ ,1אבל לאחר מכן הכריז שלוש פעמים ,NT
ושלל קונטרול בדיאמונד לאחר הכרזת הקיו-ביד ♣.4
דרום הסיק את המסקנות הנכונות ובחר ב 6NT-עם
 20נקודות מול פתיחת השותף .בחוזה  6NTלכרוז
ארבע לקיחות ודאיות בספייד ,שתיים בהארט ,שתיים
בדיאמונד ושלוש בקלאב .חלוקה נוחה בדיאמונד ו/או
בספייד מספיקה לביצוע החוזה .לעומת זאת ,כל הזוגות
שהכריזו ♥ 6נאלצו למסור לקיחה בשליט וגם .♦A

יה
כֹות ְ
ּוב ְר ֶ
יה ָת ֵּחל ָשנָ ה ִ
לֹות ָ
ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה וְ ִק ְל ֶ
כתב :ד"ר מוטי רוזן
יה
לֹות ָ
ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה וְ ִק ְל ֶ
יה
כֹות ָ
וב ְר ֶ
ָת ֵּחל ָשנָ ה ִ

ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל ְס ִג ַירת ַקנְ יֹונִ ים
יחת ֲע ָס ִקים
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל ְּפ ִר ַ

ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל ָאסֹון ַבּּיְ קּום
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל ִחּזּוק וְ ִשּקּום

יה
רֹות ָ
ּוג ֵז ֶ
ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה ְ
יה
יסֹות ָ
ֶ
ָת ֵּחל ָשנָ ה וְ כָ ל ִט

יה
ִּתכְ ֶלה ָשנָ הַ ,ת ֲּח ִליף ָפּנֶ ָ
יה
ָת ֵּחל ָשנָ ה וְ ִחּסּונֶ ָ

גּורים
ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה ְשל ִּבּדּוד ְּב ָב ִתּים ְס ִ
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל ַת ְּרּבּות ְּבכָ ל ָה ֲא ָת ִרים

לּואה ְמ ַט ֶּפ ֶסת
ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל ַת ְּח ָ
קֹור ֶסת
ָת ֵּחל ָשנָ ה ְּב ֲע ֻק ָמּה ֶ

לּובים
ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה של ַל ְּק ָקנִ ים ָע ִ
יתנִ ים
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל ְמ ִדינָ ִאים ֵא ָ

ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה ָק ָשה ִמּנְ שֹֹוא
ָת ֵּחל ָשנָ ה ְּברּוכָ ה ָלבֹוא

ּוצ ִביעּות
ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה של ֲחנֻ ָפּה ְ
ָת ֵּחל ָשנָ ה של ַע ִשּיָ ה ַר ַבּת ּכֵ נּות

ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשּכֻ ָּלּה ַמ ֵּסכֹות
ָת ֵּחל ָשנָ ה ְּב ָפנִ ים ְמ ַחיְ ּכֹות

ּופרּוד
ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל ַה ָס ָּתה ֵ
ָת ֵּחל ָשנָ ה ְשל ַא ְחוָ ה וְ ֵרעּות

ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל נִ ּתּוק וְ ִרּתּוק
יקה וְ ִחּבּוק
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל נְ ִש ָ

ִתּכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל כִ ּּתֹוֹת ִֵריקֹוֹת
ּמּודים ּכִ ְב ָשנִ ים קֹו ְֹדמֹוֹת
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל ִל ִ

ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה ֶשל ִדּכָ ּאֹון וְ ִש ָמּמֹון,
ָת ֵּחל ָשנָ ה ֶשל ִת ְּקוָ ה וְ ָחזֹון

יה
לֹות ָ
ִּתכְ ֶלה ָשנָ ה וְ ִק ְל ֶ
יה
כֹות ָ
וב ְר ֶ
ָת ֵּחל ָשנָ ה ִ

גיליון  209ינואר 2021

31

זוכרים את יעקב וקס ז''ל
הוא ייסד והקים את מועדון הברידג' ברחובות,
היה חבר נמרץ ופעיל בהתאגדות ושחקן
עתיר הישגים בארץ ובעולם .דמותו הססגונית
תיזכר לעד בקרב קהילת הברידג' בישראל.
עם פטירתו של יעקב וקס ז''ל ,ההתאגדות
הישראלית לברידג' מוקירה את זכרו בכתבה
מיוחדת המאירה בזרקור את פועלו רב-השנים.
לפני שבועת אחדים התבשרנו בצער על פטירתו של יעקב
וקס ז''ל ,מקים ומייסד מועדון הברידג' ברחובות .במשך
קרוב לשנתיים נאבק עם גידול קשה בראשו ,אליו נכנע
בסופו של דבר .הוא הותיר אחריו  3בנים ו 10-נכדים.
יעקב היה פעיל מאוד במרוצת השנים במוסדות ההתאגדות,
ורעיונותיו יושמו לא פעם .וקס ( 70במותו) הגיע להישגים
בזירה המקומית והבינלאומית כאחד .הוא שימש חבר
מועצה פעיל בהתאגדות הישראלית לברידג' וייזכר כאדם
נמרץ ודעתן אשר לא היסס להביע את דעתו .חברי קהילת
הברידג' יעידו כי מדובר בדמות ססגונית במיוחד אשר לא
היה ניתן להישאר אדישים אליה.

קלף מנצח
יעקב עלה ארצה בגיל  6מפולין הישר לרחובות .רבים אולי
לא יודעים ,אבל דרכו הספורטיבית החלה דווקא בענף טניס
השולחן .כבר בשנות ה 20-המוקדמות לחייו שיחק בצמרת
הליגה הלאומית במדי מכבי חיפה ,ובהמשך אף שימש
מאמן במסגרת המועדון העירוני ברחובות ,שם טיפח דור
של שחקנים צעירים ומוכשרים בשנות ה 70-וה.80-
הוא התפרנס למחייתו כטכנאי אלקטרוניקה ועבד כאיש
מכירות של טלפונים ומרכזיות .אהבתו הגדולה ביותר,
אשר גם הפכה למקצוע משנת  1996הייתה ונותרה משחק

יעקב וקס ,שעיה לויט ,דני
כהן ,ניר גרינברג מקבלים
את גביע אירופה – בון 1993
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הברידג' ,שאותו הכיר כבר
מהבית ,עת הוריו היו משחקים
ברידג' להנאתם .הוא החל ללמוד
ברידג' בעצמו בשנות ה20-
המוקדמות לחייו ,בזכות ספר
ברידג' אקראי שהתגלגל לידיו
ולמעשה שינה את חייו מן הקצה
אל הקצה.
כישרונו יוצא הדופן הוביל אותו
להישגים חיש מהר .כבר בשנת  ,1977בעודו בן  25בלבד,
זכה יעקב באליפות הליגה הלאומית בצוותא עם שותפו
המיתולוגי צביקה קידר .במרוצת השנים הספיק למלא את
ארון הגביעים בעוד ארבעה תארי אליפות יחד עם שותפים
נוספים ,כמו ניר גרינברג ובנו הבכור יניב וקס ,וכן בארבעה
גביעי מדינה .כמו-כן הוסיף לרזומה גם זכייה באליפות
ישראל טופ בוטום ( )2002יחד עם שותפו דרור מילצ'ן .לצד
כל אלה זכה עשרות פעמים בתחרויות ארציות ופסטיבלים.
לאורך השנים הוכיח את עצמו שוב ושוב גם בזירה
הבינלאומית ,כשהוא מגיע להישגים יוצאי דופן ,ביניהם:
זכייה פעמיים בגביע אירופה למחזיקות גביע ()1991,1987
והעפלה בלתי נשכחת עם בנו יניב למעמד הגמר היוקרתי
של אליפות אירופה לזוגות בפולין (.)1999
במקביל לפעילותו כשחקן ,יעקב ייסד והקים את מועדון
הברידג' ברחובות המנוהל כיום על ידי בנו גל וקס וחן שגב.
במהלך השנים גידל וטיפח תחתיו אלפי תלמידים שחלקם
הפכו בחלקם לשחקני ברידג' מן השורה הראשונה ,ובראשם
כאמור בנו הבכור ,יניב ,שלימים הפך לסגן אלוף העולם
לצעירים וכן בנו הצעיר ,גל ,שמנהל ביד רמה את מועדון
הברידג' ברחובות כיום ונחשב למורה ברידג' מוערך.

שותפים לדרך
ניר גרינברג ,שותפו של וקס בין השנים :1993-1988
''יעקב היה שחקן מהיר מאוד עם כישרון טבעי גדול למשחק.
שחקן שהיה נעים לשחק איתו ,כי הכול בוצע בקלילות.
תכונה בולטת שלו הייתה שמעולם לא חשש מאף יריב,
מפורסם ככל שיהיה .אני זוכר במיוחד מפגש נגד הפולנים
 Balicki-Zmudzinskiבתחרות הזמנה בינלאומית בבון,
גרמניה ב .1993-יעקב שיחק נגדם כאילו הוא משחק בבית,
דיבר איתם בפולנית שוטפת ונהנה מכל רגע (בסוף ניצחנו
.)14:16
לא אשכח גם רגע מכונן במסגרת הפסטיבל הבינלאומי בתל-
אביב  .1990שיחקנו בזוגות וסיימנו במקום השלישי .ביד
הראשונה קיבלנו תוצאה רעה .ביד השנייה לאחר הכרזה
סוערת הפולנים הגיעו ל .3NT-אני הכפלתי וMartens-
שרצה להבהיל את המקומיים הכריז  .Rdblיעקב ללא
התרגשות הודיע לו 'בן גוריון' .לבסוף  Romanskiנפל 1
 Downוזכינו בטופ מוחלט''.
ניר גרינברג מסר לנו את היד הבאה שבה הפגין יעקב וקס
ז"ל ראיית משחק מעולה בהגנה.
KT2
5
Q843
97652
J653
872
76
KQT4

A974
K3
AKJT2
A8
Q8
AQJT964
95
J3

South

East

ניר גרינברג

אלופי הארץ לטופ-בוטום לשנת  :2002דורון מילצ'ן
(מול) ויעקב וקס (משמאל) במפגש נגד רותי לויט-
פורת ונתן חץ (בגבו)
אילו יעקב היה מניח לשותפו לזכות ב ,♠Q-הכרוז היה
מספיק להשליך הארט מפסיד על סדרת הקלאב שבדומם
ולבצע את החוזה באמצעות חיתוך צולב.
מי שזכה לספוג מיעקב את אהבתו לברידג' היה לא אחר
מאשר בנו הבכור יניב וקס ,משחקני הברידג' המובילים
בישראל כיום'' .מאבא למדתי כמעט את כל מה שאני יודע
בברידג' " ,מספר הבן בגעגוע'' .הוא היה נוכח בשולחן עד
כדי הרגשה שהוא משחק בקלפים פתוחים .בנוסף ,הוא היה
ווינר ולא נכנע אף פעם עד לרגע האחרון .הוא אהב מאוד
ברידג' ולא ויתר על אף הזדמנות לשחק .אני חושב שאת
האהבה הזו הוא הצליח להעביר לתלמידיו הרבים .במרץ
 ,1999מיד לאחר שחרורי מהצבא ,החלטנו לנסוע לוורשה
להשתתף באליפות אירופה הפתוחה לזוגות טופ-בוטום.
הגענו לפולין ,ארץ הולדתו של אבא .לשמוע את אבא מדבר
פולנית ומספר סיפורים מהילדות הייתה עבורי חוויה בלתי
נשכחת.
התחרות עצמה הייתה מרתקת ,ומבחינתי היא גם ההישג
הכי גדול שלי בברידג' עד היום .את שלב המוקדמות סיימנו
במקום ה 159-ולא העפלנו לבית העליון של חצי הגמר.

North

West

יעקב וקס

♥3

♦1

Pass

♠3

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

♠4

ניר הוביל  ♣Jנגד החוזה ♠ .4מזרח זכה ב ,♣A-המשיך
 ♠Aוהוביל בלקיחה השלישית ספייד נמוך .ניר שירת עם
 .♠Qיעקב קרא את המצב במהירות ,ביצע  Overtakeעם
 ♠Kוהמשיך כמובן בהארט .ניר זכה בשתי לקיחות עם
 ♥AQוהמשיך בהארט שלישי שביצע  Promotionל– ♠T-
הלקיחה המפילה.

זוכי תחרות זוגות גברים בפסטיבל הבינלאומי - 2018
הזוג יעקב וקס – גל וקס
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בשלב הזה הסיכוי להיכנס לגמר היה קלוש (בבית התחתון
היו רק ארבעה כרטיסים לגמר) ,אבל כזכור למדתי מאבא
לא לוותר עד הסוף .הסתערנו על הבית התחתון של חצי
הגמר וסיימנו במקום השלישי שהעלה אותנו לגמר! כך
זכיתי לשחק בשדה החזק ביותר שבו שיחקתי אי פעם,
והדבר חייב ריכוז מתמיד של  .100%אני זוכר הרבה ידיים
וסיפורים מהגמר הזה .הנה היד היפה ביותר מול אחד
הזוגות החזקים בעולם דאז:
QT65
J94
J96
A98
A843
K876
K2
KQ2

K9
A32
AT8543
J7
J72
QT4
Q7
T6543

South

East

North

West

Duboin

יניב וקס

Bocchi

יעקב וקס

Pass

♣2

Pass

1NT

Pass

*♠2

Pass

♥2

Pass

*♣3

Pass

*2NT

All Pass

3NT

Pass

*♥3

כל ההכרזות החל מ 2♠-היו שאלות שמטרתן לאפשר למשיב
לברר את חלוקת ידו המדויקת של הפותח .יעקב תיאר 4
ספיידים 4 ,הארטים 2 ,דיאמונדים ו 3-קלאבים.
לאחר המכרז  Bocchiהמוביל התעניין מאוד בשיטה .היות
שהכרוז הראה דאבלטון בדיאמונד ,הוא בחר להוביל .♦6
יעקב הניח  ♦8מהדומם שאילץ את דרום לשחק  .♦Qכעת
הוא זכה ב ♦K-והמשיך בעקיפה לכיוון  ♦ATשסייעה לו
להשלים  12לקיחות – טופ מוחלט! לאחר הובלה רגילה
בספייד לא ניתן לבצע יותר מ 10-לקיחותNorberto .
 Bocchiמבכירי השחקנים בעולם התרגז מאוד ופלט משהו
באיטלקית...
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בדיעבד ,יד זו ״עלתה״ לזוג האיטלקי במקום הראשון
באירופה! הם סיימו את התחרות במקום השני ,בהפרש
זעום של פחות מ 0.1%-מהזוג הצרפתי המפורסם Chemla
 .– Levyאותנו היד הזאת העלתה למקום ה 17-המכובד
שהיה ההישג הישראלי הגבוה ביותר בתחרות מסוג זה עד
אז''.
דרור מילצ'ן'' :יעקב היה כל כולו מסור לברידג' ,וממנו
למעשה למדתי כיצד לשחק .שיחקנו כזוג בעיקר בתחרויות
ארציות ובאליפות הארץ וזכינו ללא מעט הישגים ,ביניהם
מקום ראשון באליפות הארץ טופ-בוטום לשנת ,2002
זאת לאחר שסיימנו במקום הראשון בכל שלבי התחרות
– מוקדמות ,חצי גמר וגמר .ליעקב הייתה ראיית משחק
מדהימה ומהירה .הוא זיהה מיד מצבים של לחץ והגן בצורה
נפלאה .בקיצור :שחקן משכמו ומעלה .אהבתי אותו כאדם
כי היה בו טוב לב ותום שלא רואים כל יום .הוא יחסר מאוד
למשפחתו ,אך גם לי באופן אישי .יהי זכרו ברוך!".
חן שגב'' :הכרתי את יעקב כבר מגיל  .12בהיותי ילד
נדהמתי תמיד מהחריפות שלו .כל חיי חשבתי לעצמי :איך
אדם עם כל כך הרבה ידע ויכולות נשאר רק סביב עולם
הברידג' ולא פורץ החוצה בכל התחומים.
כשנכנסתי לברידג' באופן רציני בגיל  23הבנתי מדוע בחר
להתעסק רק בברידג' ,שכן שם הוא הרגיש הכי בנוח .לא
אשכח שהסתובבנו בפסטיבל באילת יחד .ללכת לצדו
הרגיש כמו להסתובב עם כוכב רוק .כולם הכירו ,כיבדו
ואפילו העריצו אותו .אני רציתי להרגיש כמוהו ושאפתי תמיד
להיות שחקן ברמתו.
זכיתי לחיות לצדו שנים רבות .ראיתי אותו מגדל את הילדים,
מנהל את העסק שהקים בשתי ידיים ,בעל נפלא לאשתו
רחל וחבר לכל מי שהיה צריך .אני מלא הערכה ומנצל את
ההזדמנות לומר לו תודה מכל הלב על כל הזמן שהקדיש
למען הברידג' והחיים עצמם .השיחות המשותפות עמו והזמן
שבו שהיתי לצדו ,היו תמיד מלאי עניין ,ריגושים ותובנות.
רבים לא ראו וידעו ,אבל מתחת למעטפת הקשוחה ,יעקב
היה אדם רגיש מאוד ,וגם כשלא היה מבטא זאת במילים,
היה דואג ורגיש לכל בעיה.
אני נאלץ להיפרד ממך ,אבל מבטיח שלעולם לא אשכח
אותך''.

בואו להכיר אותנו
עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים הרואים בברידג’ דרך חיים

מיכאל ברגר

ליליאנה
מוסקוביץ’

דרגת
אמן ארד

קיבלה לאחרונה

קיבל לאחרונה

ברכות למיכאל ,ממועדון רחובות ,על קבלת הדרגה
החדשה .מיכאל הוא ד’’ר לפיזיקה אשר במשך
עשרות שנים עסק בתחום האלקטרו-אופטיקה
ומיקרואלקטרוניקה .כיום פנסיונר המתמיד
בפעילות גופנית על סוגיה השונים ,לרבות גלישת
גלים ,רכיבה על אופניים ,ריצה ויוגה ,המאפשרות
לו לשמור על שגרת חיים בריאה וספורטיבית.
אל הברידג’ נחשף לפני כ 4-שנים ,קצת אחרי שיצא
לפנסיה’‘ :בהמלצת אימי נרשמתי לקורס מתחילים
במועדון רחובות תחת הדרכתה של דורית לשם .זו
הייתה אהבה ממבט ראשון ,שכן נחשפתי למשחק
עם הרבה מאוד חשיבה ,אסטרטגיה ,שפת מכרז
מיוחדת ,וכן הפעלת הזיכרון שהיא חשובה בגילי.
כמו כן ,הקטע החברתי חשוב וטוב .רכשתי הרבה
חברים נחמדים עם תחום התעניינות משותף .אני
יכול להעיד על עצמי שנתפסתי לברידג’ חזק
מאוד .המשחק הזה מלהיב אותי מאד .החלק
התחרותי פחות חשוב לי ,לעומת הרצון לשחק
ולהכריז נכון’’ מספר מיכאל.
לפני הקורונה הקפיד מיכאל לשחק  2-3פעמים
בשבוע ,במועדון ולאחר פרוץ המשבר ,הוא
ממשיך לשחק במסגרת ה ,BBO-לצד לימוד
והקשבה להרצאות הזום המועברות על ידי מנהלי
המועדון הנוכחיים חן שגב וגל וקס ,שמנהלים
אותו למופת’‘ .אני מנסה להתמודד עם המציאות
הנוכחית בצורה המייטבית .יש תחרויות פנימיות
של המועדון ותחרויות סימולטניות של ההתאגדות
ב .BBO-לשמחתי אני מצליח לשמור על ‘כשירות’
ברידג’ ולהתקדם על אף התקופה הזו.
“חשוב להשקיע בילדים ובנוער” מציין מיכאל“ .יש
לי נכד שאני מאמין שיכול היה להצטיין בברידג’,
אבל מכיוון שהוא מתגורר באמירים שבצפון ,לא
נמצאה מסגרת ברידג’ שקרובה למקום מגוריו
וזה חבל .חשוב מאוד להתחיל להשקיע בצעירים
כבר בגיל בית ספר ,שכן ככל שילמדו מוקדם
יותר ,כך הסיכוי שלהם להתקדם ולהצליח
ייגבר .בעיניי יש להשקיע גם בהסברה של
הענף ,שכן לעיתים הוא עדיין נתפס כמשחק
של זקנים ,מה שלחלוטין אינו נכון’’.

דרגת
אמן בכיר
ברכות לליליאנה ,שחקנית מועדון ברידג’  4פאן
רמת-גן על קבלת הדרגה החדשה .ליליאנה (,)75
בעלת תואר שני בהנדסה כימית היא חובבת
ברידג’ מושבעת .הגיעה ארצה לבדה מרומניה
ב’‘ .1973-הגעתי שבועיים לפני מלחמת יום
הכיפורים’’ ,היא נזכרת בבעתה’‘ .המלחמה תפסה
אותי בעודי לומדת באולפן בגבעתיים .אני זוכרת
רגעים די מפחידים ,אבל שמחתי שעליתי לבד ,כך
שאף אחד אחר מהמשפחה לא היה צריך לחוות
את התקופה הזו’’ .במשך שנים ארוכות עבדה
במפעל ‘’עלית’’ ובהמשך הסבה את מקצועה
להוראה ,כשלימדה לבגרות  5יח’’ל בכימיה בשני
תיכונים בחולון והוד השרון.
כבר ברומניה שיחקו הוריה של ליליאנה ברידג’
בשיטת קלברסטון’‘ .אבא שלי התחנן שאלמד
ברידג’ ,אבל אני הייתי עסוקה בדברים אחרים.
‘בהמשך למדתי ברידג’ עם בעלי ז’’ל .היינו
משחקים בבית ואפילו למדנו קורס מתחילים
ברחוב הירקון בתל-אביב .הוא נפטר לפני יותר
מ 20-שנה ומאז לקחתי את הברידג’ צעד אחד
קדימה .אפשר לומר במובן מסוים שאפילו
התמכרתי אליו’’.
עם פרישתה לגמלאות החלה ליליאנה לשחק
לעיתים תכופות במועדון של גדי ארנון ואורלי
ריזנברג’‘ .לפני הקורונה הייתי משחקת 4-5
פעמים בשבוע .מאז מרץ אני מוצאת את עצמי
משחקת הרבה יותר – פעם ואפילו פעמיים ביום.
המשחק הזה פשוט משפר לי את הבריאות ואיכות
החיים ,כך שאין שום סיכוי שאוותר עליו ,גם אם
זה ב.’’BBO-
כשהיא נדרשת להסביר מהו הברידג’ עבורה,
משיבה ליליאנה’‘ :הברידג’ מפתח את ההיגיון
והמחשבה בצורה יוצאת דופן .יש לי הרגשה שאם
לא הייתי משחקת ברידג’ ,כבר מזמן הייתי שוכחת
מי אני .אני מאחלת לעצמי שאוכל להמשיך
לשחק בהנאה גדולה ,ולשמור על ראש
צלול ובריאות .מאחלת לכל קהילת הברידג’
שתמשיך לשגשג ולהתפתח ,לקלוט אנשים
חדשים .שהברידג’ יעשה להם טוב כמו
שהוא עושה לי’’.
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הברידג' מול השחמט
ראש בראש
מי יזכה בקרב על התואר "ענף הספורט של
השנה בקטגורית משחקי החשיבה"
בהתאחדות "אילת"?

גלעד אופיר
ברידג' חד-משמעית! גשר לחיי
חברה משודרגים ומלאי הנאה.

מושיקו מיוחס
ברידג׳ עושה שח-מט לשח-מט.

רחל טובים
ברידג' כמובן ,זה משחק מעניין עם
אסטרטגיה חשיבה וזיכרון של כל
קלף ,מומלץ מאדדדד.

מיכל נוסצקי
ברידג' לוקח בגדול!! שיחקתי שחמט
בילדותי ,ומהרגע שגיליתי את
הברידג' לא נגעתי בשחמט!

זך עומר
ברידג' בגדול! כל  7דקות נברא עולם
חדש שלא דומה לקודמיו.

יוסי רהב
כאחד שמשחק שח וגם ברידג׳
מעדיף את הברידג׳.

אבישי רוזנר
ברידג' ללא ספק!
רוב שחקניו עוסקים בו יום יום והוא
מאמן את שיכלם ומרגיע את נפשם.

יפה חוטר
אין לנצח את מלך המשחקים –
הברידג' ולא יעזור להם
״גמביט המלכה״.

ישראל ידלין
לא מעט שחקני צמרת בשחמט
עברו לברידג' .לא מכיר תנועה בכיוון
ההפוך...

שעיה יק
שחמט הוא משחק חד-ממדי וחסר
זיכרון .ברידג׳ דורש מגוון רחב יותר
של יכולות.

דינה קרפ
ללא ספק -ברידג' !! כל משחק הוא
חוויה חדשה .משפר כל הזמן את
היכולת הקוגנטיבית ,בכל גיל.

גיא ממן
ברידג' ללא ספק ,כל משחק שנמשך
כ 7-דקות הוא חידה חדשה ומעניינת.
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קראנו לכם לדגל ,ואתם לא
אכזבתם ,התייצבתם והשפעתם.
הנה מבחר מהציטוטים שלכם
שצדו את עינינו ,לא חשוב מה
תהיה התוצאה -
בשבילנו אתם הקהילה המנצחת.

אוריה מאיר
ברידג'  -כי טובים השניים מן האחד.

אבי רוזנטל
כשחמטאי עבר וכשחקן ברידג'
בהווה אני חושב שברידג'.

צביה דהאן
ברידג כמובן !!! כי זה משחק של
שותפים ושל סמוך.

נטע שחר
ברידג' כמובן .נדרש שיתוף פעולה
וזה הופך את המשחק להרבה יותר
מגוון ומעניין.

יורם אלדר
הודות לברידג' העברנו בשנה האחרונה
שעות רבות בעניין ומתיחת המוח.

גדי תמרי
ברידג הרבה יותר מתאים למצב היום
גם בלי .Queen’s Gambit

אברהם יעקב
המשחק היחידי הדורש הרבה חשיבה
לצד הנאה במפגש חברתי גדול.

חיים אשכנזי
משחק הברידג' ללא ספק מעניין
יותר ,לא משחק חשיבה אישי.

מיכה עמית
עם כל הכבוד לשחמט  -זה "לא
כוחות" .ברידג' לוקח בגדול!

אתי רובינשטיין
ברידג' כמובן!!!!! יוצר קשר בין
אנשים ללא שייכות לגילם להשכלתם
ולמקום מגוריהם.

קובי שחר
כמובן שברידג' ,בזמן אמיתי ,צוות של
שניים יש רק סביב השולחן הירוק.

אמנון הראל
אין על הקהילה והסביבה של שחמט
אבל כמשחק ,זאת בכלל לא תחרות.

גיליון  209ינואר 2021

37

יהיה טוב

על רקע מועד החיסונים שהחל ממש עכשיו ,מציגים כמה מבעלי מועדוני הברידג' ברחבי הארץ אופטימיות זהירה
ומקווים כי יוכלו בקרוב לחזור לשחק לצד השולחן וחבריהם פנים מול פנים .כולנו מחזיקים אצבעות
שנת  2020הסתיימה .הייתה זו שנה קשה מנשוא ,שנה
מטלטלת שאילצה את כולנו לשנות דפוסי חיים והרגלים
בצורה חסרת תקדים .גם ענף הברידג' עודנו מתמודד עם
משבר חריף ועשרות מועדונים שמושבתים מזה למעלה מ9-
חודשים .מנגד ,הייתה זו גם תקופה במהלכה למדו כל חובבי
הברידג' את חשיבות העידן הדיגיטלי ,אשר גוייס לטובת קיום
תחרויות ולימוד ברידג'.
פנינו לכמה מבעלי מועדוני הברידג' בישראל ,במטרה לשמוע
על הלך הרוח בקרבם ,כיצד הסתגלו למציאות הנוכחית של
ימי הקורונה ועד כמה הם מתגעגעים לחזור לשגרה.

הרצליה פיתוח :מחבקים את המעבר לאון-ליין
המועדון שבבעלות ברק ליברמן ,שפעל בתחומי בית הדיור
המוגן '' 7כוכבים'' ,הפסיק לאלתר כל פעילות פרונטלית
מאז החל הסגר הראשון בראשית חודש מרץ השנה .קודם
לכן התקיימו בו לאורך כל השבוע תחרויות ,קורסים מודרכים
ושיעורי העשרה עבור למעלה מ 60-חברים הרשומים
בהתאגדות.

הזו בצורה מרשימה מאוד .ברמה האישית ,אני אהיה כנה
ואומר שעבורי זו אופציה עדיפה בהרבה מאשר הלימוד
הפרונטלי ,ומאפשרת ללמד בצורה יעילה הרבה יותר .בהיבט
הזה ,אפשר בהחלט לומר שלקורונה גם היה צד חיובי עם
שינוי סדרי העדיפויות שהיינו רגילים אליהם''.

בית הלוחם אפקה :ממתינים להתפתחויות חיוביות
בניגוד גמור למועדון הרצליה פיתוח ,המועדון התל-אביבי
מספר על חלק מועט של חברים שעברו לפעילות ברידג'
מקוונת .לדברי מנהל המועדון ,יעקב מינץ'' :אנחנו שומרים
קצת על קשרים בווטסאפ לצורך המשחק המודרך ,אבל
זה נעשה במשורה .לפני כחודש הגעתי למועדון ודיברתי עם
מנהל הבית ,אבל כרגע כל עוד הנגיף עדיין מתפשט אנחנו
ניאלץ להמתין''.
בתקופה שקדמה לנגיף התקיימה פעילות ברידג'יסטית ענפה
במועדון ,שכללה  2תחרויות שבועיות ,כמו גם  2קבוצות לימוד
למתחילים ומתקדמים וקבוצה נוספת של משחק מודרך
ברמה גבוהה .הקבוצות נוהלו מקצועית על ידי רוני הרצקה
ויעקב מינץ ,כאשר גולת הכותרת כללה הגעה של אורחים
מבחוץ ,כשבתקופות שיא קיים המועדון תחרויות עם כ20-
שולחנות'' .כולנו תקווה כי החיסון ייתן אותותיו ושנוכל לחזור
לשגרה בהקדם האפשרי .זה חסר לכולנו'' ,מסכם מינץ.

בית הלוחם אפקה
ברק ליברמן

בית הלוחם חיפה :ירדו למחתרת

''ממש עם פרוץ הקורונה נאלצנו להפסיק את כל הפעילויות'',
אומר ליברמן'' .הצלחנו להסתגל מהר למציאות החדשה ,על
ידי העברה של עיקר הפעילויות הלימודיות ,כגון הדרכות
וקורסים לגרסת און-ליין תחת פעילות אינטרנטית הנקראת
''ברידג' אונליין אקדמי'' .לשמחתי ,המעבר לגרסה המקוונת
נוחל הצלחה אדירה עם למעלה מ 200-חברים שנהנים
משיעורי העשרה וקורסים מודרכים בכל הרמות .חלק ניכר
מחברי המועדון גם משחק באינטרנט והסתגל לפלטפורמה

מועדון ותיק נוסף שמתקשה אף הוא עם המעבר לגרסה
המקוונת הוא בית הלוחם חיפה ,הפעיל מאז שנות ה70-
המוקדמות .בתקופות השיא זכה המועדון לקיים פעילות עבור
כ 40-שחקנים ,לרבות תחרויות רשמיות במסגרת ההתאגדות.
''ברגע שהקורונה החלה ירדנו למחתרת והפסקנו לאלתר
את כל הפעילות'' ,מספר מנהל המועדון ,נח ורד'' .לאחר
הסגר הראשון ובתקופת הביניים עד הסגר השני ,ניסינו לחזור
לפעילות .הקמנו מחיצות ,אבל בפועל אנשים פחדו לבוא .רוב
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החברים במועדון משתייכים לאוכלוסייה בוגרת מאוד .כך יצא
מצב שבתקופת הביניים הזו קיימנו פעילות מצומצמת של
 4-3שולחנות בלבד ,לא מעבר .מאז הסגר השני המועדון נותר
סגור ומסוגר''.

חליו אליהו ,בעל המועדון מספר כי'' :מחודש מרץ המועדון
מושבת לחלוטין .אף אחד מאיתנו לא האמין שדבר כזה יוכל
לקרות אי פעם ,אבל נראה שהמציאות חזקה יותר מכל דמיון.
בתקופה האחרונה אין סוף לטלפונים שאני מקבל .כחלק
מברכות חג החנוכה ,החברים סיפרו עד כמה הגעגועים
שלהם לשחק במועדון הם אדירים .רק מעט מהחברים עברו
לשחק באינטרנט והמשמעות היא שאין תחליף למפגש
החברתי .המועדון שלנו הוא מאוד ייחודי ,ובו הדגש מושם על
חברות ואחווה משותפת ,ופחות על דגלים מקצועיים .היינו
נוהגים לצאת בכל שנה לפחות לשני טיולים בחו''ל .השגרה
הזו כל כך חסרה''.

אשקלון :אין תחליף למפגש החברתי

נח ורד

ומה באשר לעתיד לבוא? ''החברים מצלצלים אליי כל הזמן
ושואלים מה קורה .לצערי ,אינני איש בשורות כרגע'' ,מכריז
ורד'' .החבר'ה מאוד מתגעגעים .אני אישית משחק ב,BBO-
אבל רוב החברים לא מתחברים לפלטפורמה הזו .זה גם לא
פשוט עבור חלק מהחברים שאינם בקיאים במחשבים בלשון
המעטה .אני מאחל בהזדמנות זו לכל קהילת הברידג' בריאות
ושנחזור לפעילות כמה שיותר מהר''.

גם במועדון הדרומי שבבעלותו של יוסי פיברט אין חדש תחת
השמש .יוסי ,המשמש במקצועו כמורה למתמטיקה ,מחשבים
וכמובן מורה לברידג' ,מציין כי רק  3זוגות מתוך כ 40-חברים
במועדון המשיכו לשחק בתקופת הקורונה בגרסה מקוונת.
''התקופה הזו קשה לכולנו מבחינת ברידג' ,שכן אין בכלל
פעילות .רוב החברים אצלנו מעדיפים לשחק פיזית האחד
עם השני .האנשים מתגעגעים לשחק בצורה בלתי רגילה.
המפגש עם האנשים ,כמו גם הלך הרוח המדהים ששרר
במועדון ,הם דברים שאי אפשר ליישם מול המסך .אנחנו רק
יכולים להתפלל שהתקופה הזו פשוט תחלוף ותיהפך לחלק
מההיסטוריה''.

בית מכבי ראשל''צ :אין תחליף למפגש החברתי
אחד מהמועדונים שוקקי פעילות ברידג'יסטית בימים
שקדמו למשבר הוא בית מכבי ראשל''צ ,עם כ 150-חברים,
בו התקיימה פעילות דו-שבועית עם תחרויות שזיכו בנקודות
אמן ,כמו גם  150קורסים לאורך השנים בכל הרמות תחת
הדרכתם המקצועית של רויטל עסיס ,יפה צמח ומשה פרוז.

חברי מועדון אשקלון בהרצאה

בית מכבי ראשון בימים אחרים

גיליון  209ינואר 2021
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עורכים :אוריה מאיר ואסף עמית
כתובת משרד ההתאגדות :יערה  ,27רעננה מיקוד 4320458
טל ,09-7774031 .פקס09-7774033 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים
פברואר 2021

ינואר 2021
8

ליגות לקבוצות – שלב בתים מדורג i

5

אליפות ישראל לזוגות מעורבים – חצי גמר i

15

סימולטנית ארצית  -יום ו' 10:30

12

סימולטנית ארצית  -יום ו' 10:30

22

ליגות לקבוצות – שלב בתים מדורג i

19

אליפות ישראל לזוגות מעורבים – גמר א'  +ב'

)*( 23

ליגות לקבוצות – שלב הפלייאוף i

20

אליפות ישראל לזוגות מעורבים – גמר א'

i

i

 iראו מודעה מפורטת

המשתתפים בתחרויות אונליין של ההתאגדות ושל הסניפים ,מתבקשים לרשום את שמם המלא בתיבת הפרופיל האישי

הודעות חשובות
שימו לב:
לא ניתן לשחק באליפויות השונות ללא חידוש חברות לשנת  ,2021לכן
הקפידו לחדש חברותכם בזמן.
כמו כן ,לוחות שנה ישלחו בדואר לחברים שחידשו חברות עד .31/12/20
המועד הבא למשלוח לוחות שנה יהיה במרץ .הלוחות ישלחו למי שחידש
חברות עד ה .28/2/21
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל לוחות שנה.

הודעות חשובות

ההרשמה לשנת  2021ממשיכה!

מחזקים את ההתאגדות
בתקופה קשה זו
הרשמה  /חידוש

2021

יחיד

₪ 120

* זוג

₪ 180

חייל חובה

₪ 60

שחקן עד גיל 18

₪ 60

לחידוש החברות לחצו כאן
הירשמו עכשיו והמשיכו לצבור נק' אמן ,לקבל גישה לארכיון ביטאוני ההתאגדות,
ליהנות מביטאון מודפס אחת לחודשיים וביטאון דיגיטלי כל חודש וכן לוח שנה
מהודר הכולל את כל התכנית הספורטיבית של ההתאגדות לשנת 2021
* הגדרת זוג:
1.זוג נשוי או ידועים בציבור בעלי כתובת מגורים משותפת.
2.שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.
יחד ננצח!
הקפידו להירשם לפני  28/2/21על מנת שנוכל לשלוח אליכם את לוח השנה,
יחד עם בטאון מרץ  -מועד אחרון למשלוח לוח השנה
אם אינכם מקבלים הודעות מאיתנו ,שילחו לנו הודעה ל ibf@bridge.co.il

הודעות חשובות
השלב המדורג פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת  .2021מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

ליגות לקבוצות אונליין 2020-2021

שלב הבתים המדורגים:
א .זכאים לשחק בשלב זה רק שחקנים אשר שיחקו לפחות  3מפגשים בשלב המוקדם ואשר חידשו חברותם לשנת .2021
ב .הקבוצות יחולקו ל 4-דרגים ,בהתאם לתוצאות השלב המוקדם שהסתיים בדצמבר .בכל דרג יהיו שני בתים של
 10קבוצות .בכל בית ישחקו ליגה מלאה.
ג .שתי הקבוצות הראשונות בכל בית יעלו לשלב הפלייאוף של אותו דרג.
ד .קבוצות שלא שיחקו בשלב המוקדם יוכלו להצטרף לליגה על בסיס מקום פנוי בדרג ד' ועל פי שיקולי ארגון
התחרות.
שלב הפלייאוף:
א .שלב חצי הגמר בכל דרג ייערך בין הזוג שבמקום  1בבית ובין מקום  2בבית המקביל.
ב .שתי המנצחות יעלו לשלב הגמר

שלב הבתים המדורגים יערך בתאריכים
שישי  | 09:00-14:30 – 8/1/21שישי 09:00-16:00 – 22/1/21
ת על
הודעוה וקישור
ההרשמ ם נשלחו
שלו
לת קפטנים
ל

ההרשמה לשלב הבתים המדורגים תיסגר בתאריך 1/1/21
מחיר לקבוצה של  4-6שחקנים₪ 450 :
נקודות אמן ארציות יחולקו לכל מפגש

שלב הפלייאוף יערך בתאריך
שבת 09:00-19:00 – 23/1/21

אנו שמחים להזמינכם להרצאת זום מעניינת ומעשירה במיוחד במסגרת סדרת הרצאות
"משפטים שעשו היסטוריה" העוסקת בפרשיות שונות שהסעירו וטלטלו את המדינה.
בהרצאה הקרובה נשמע על "משפט קסטנר" – הרצח הפוליטי הראשון
במדינת ישראל שהחל בפרסום על כך שקסטנר ,שיתף פעולה עם הנאצים
והביא למותם והשמדתם של מאות אלפי יהודי הונגריה.

גם אם חשבתם שאתם יודעים הכל על משפט קסטנר,
אל תפספסו את הרצאתו של עו"ד ואל"מ במילואים דוד יהב.

ההרצאה מלווה בניתוח הרקע ההיסטורי ,הביטחוני ,החברתי והמדיני וכן
תיעוד מקורי ,תמונות ,קטעי טלוויזיה ותקשורת ,עדויות ומסמכים רבים שלא
היו פתוחים בפני הציבור עד כה.
עו"ד דוד יהב שימש בשורת תפקידים בכירים בפרקליטות הצבאית כשופט
בבית משפט הצבאי לערעורים ולאחר שחרורו שימש כסמנכ"ל ויועץ משפטי
של חברת החשמל.
מייל עם קישור להרשמה ישלח לחברים וניתן גם להירשם ישירות בטופס
ההרשמה דרך הדף הראשי של אתר ההתאגדות בתיבת המודעות.
אם אינכם מקבלים מההתאגדות מיילים ועדכונים על אירועים שונים ,שלחו אלינו מייל
ל  ibf@bridge.co.ilובקשו להצטרף לרשימת התפוצה

13/1/2021
יום רביעי | 20:30
הרצאת זום

לחברי ההתאגדות בתוקף
לשנת 2021

ללא תשלום

במסגרת סדרת הרצאות שמביאה
ההתאגדות לחבריה ,הספקנו לשמוע
עד כה את הרצאתה של
עדי מוהל בנושא "מעבירות את
המקל" – הנשים שפרצו את הדרך
לכולנו בספורט וכן את הרצאתו
המרגשת של שי רלר – "מהתהום
וחזרה" על מסעו מהתהום בנפאל ,אל
הפסגות הגבוהות של החיים.

הודעות חשובות
 .2021מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם
פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת .2021

אליפות ישראל לזוגות מעורבים  2021אונליין
בחודש פברואר נקיים את אליפות הארץ לזוגות מעורבים – שיטת החישוב טופ-בוטום.
השלב הראשון (שלב חצי הגמר) יכלול  2מושבים בני  24חלוקות.
בתום שלב חצי הגמר יחולקו הזוגות לגמר א' וגמר ב'.
גמר א' יתקיים בשישי – שבת ב 19-20/2/21-ויכלול  4מושבים של כ 20-חלוקות.
גמר ב' יתקיים ביום שישי 19/2/2 1ויכלול  36חלוקות.
נקודות אמן ארציות יוענקו בכל אחד מהשלבים

שלב חצי הגמר יערך בתאריך 5/2/21

שישי  5בפברואר  :2021מושב  24( 09:00-12:00 – 1לוחות)
שישי  5בפברואר  :2021מושב  24( 13:00-16:00 – 2לוחות)
לתשומת לבכם :תוצאות זוגות שאינם מעורבים ימחקו
מחיר מושב למשתתף11$ :
ההרשמה לשלב חצי הגמר דרך ה BBO

שלבי הגמר יערכו בסוף השבוע 19-20/2/21
גמר א'  4 -מושבים וגמר ב'  2 -מושבים

שישי  19בפברואר  :2021גמר א'+ב'  -מושב 09:30-11:30 – 1
שישי  19בפברואר  :2021גמר א'+ב'  -מושב 12:30-14:30 – 2
שבת  20בפברואר  :2021גמר א'  -מושב 09:30-11:30 – 3
שבת  20בפברואר  :2021גמר א'  -מושב 12:30-14:30 – 4
ארכיון ביטאון ההתאגדות פתוח לציבור השחקנים
שחקנים יקרים ,ההתאגדות לברידג' עושה כל שביכולתה כדי לאפשר לכם לעבור את ימי
הקורונה בצורה מיטבית.
שקדנו בתקופה האחרונה להמיר את ביטאוני הברידג' החל משנת  2010לפורמט דיגיטלי
וכעת ,אנו שמחים לפתוח בפניכם את הארכיון לצפייה.

לצפיה בארכיון ההתאגדות

לחצו כאן

ניתן לצפות בפורמט דיגיטלי או בקובץ  PDFלפי נוחיותכם.
ביטאוני ההתאגדות עשירים מאוד במאמרי ברידג' מקצועיים (לכל הרמות) ,בסיקור תחרויות היסטוריות ,בחידות ובשפע
של תכנים נוספים שכל חובבי הברידג' ייהנו לקרוא בהם ולהיזכר מדוע הם כל כך אוהבים את המשחק.
לצפייה היכנסו לאתר ההתאגדות וביחרו בתפריט תקשורת/ארכיון ביטאון ההתאגדות

טיפ :לחצו על כפתור תוכן העניינים כדי לפתוח את תוכן העניינים האינטראקטיבי
ולהגיע לכתבה הרלוונטית בקלות ובמהירות

הודעות חשובות
טיפול בבעיות אתיקה אונליין

בהתאם לנוהל טיפול בנושא ,ההתאגדות פועלת למניעת בעיות אתיקה בתחרויות אונליין:
 .1מבוצע תיעוד שוטף של ידיים החשודות בעבירות אתיקה ,דרך מערכת פיירפליי גם אם
מיכה מרק
לא הייתה פניה רשמית לזוג החשוד ,וכאשר מתקבלת תלונה ,המערכת שולפת גם תלונות
הקפטן הספורטיבי הארצי
קודמות של אותו שחקן כך שיש לזה משקל בקבלת החלטות.
 .2הגשת תלונות  -לחיצה על כפתור " "FAIR PLAYבדף הראשי של האתר ,מאפשרת להגיש  2סוגי תלונות:
 .1תלונה בתחרות פרונטלית
 .2דיווח על יד חשודה בתחרות אונליין
 .3קיימות  2ערכאות לטיפול :ערכאה ראשונה  -ועדת אתיקה אונליין .ערכאה שנייה  -ועדת ערעורים בענייני אתיקה אונליין .בנוסף
הוועדות נעזרות בסוקרים אשר מגישים דוח מפורט במידת הצורך על כל אחד מהזוגות לצורך קבלת מידע תומך החלטה.

לנוהל טיפול בבעיות אתיקה לחצו כאן

דגשים למשחק אונליין ב BBO

ועדת חוקה

 .1נדרש לתת  self-alertעל כל קריאה אשר עלולה להיות לא מובנת למתנגדים והוסכמה
בין השותפות .בשום שלב אין לתאר מה יש למכריז ביד ואין לדרוש מהמכריז לתאר את ידו.
 .2במידה והמתנגד לא מסופק מההסבר שניתן או סבור כי נדרש הסבר במקום שכזה לא סופק  -עליו לקרוא למנהל
התחרות או לבקש הסבר בצ'אט פרטי .אסור לשאול את שותפו של שחקן שהכריז למשמעות ההכרזה .במידה ונשאלת על
משמעות הכרזת שותפך ,עליך לסרב בנימוס לענות ולהפנות את השואל לשותף.
 .3במידה ושחקן התבקש לספק הסבר על קריאה אשר אינה מסוכמת בין השותפות עליו לציין זאת בפני המתנגדים
באמצעות הרישום " "no agreementבאמצעות תיבת .self alert
 .4מנהל התחרות רשאי לקבוע כי השחקנים חייבים להיות מסוכמים על פוזיציה מסוימת (למשל תשובה של ♣ 3על פתיחה
של  )1ובמקרה כזה יחייב את השחקן המכריז להסביר את כוונתו בהכרזה (גם אם זו אינה מסוכמת באופן מפורש).
 .5באם מנהל התחרות קבע כי אין שיטה  /אין מתן הסבר נוסף על קריאה כלשהי  -השחקן לא רשאי להמשיך ולדרוש
הסבר מהמתנגד .פעולה שכזו בהחלט יכולה להיחשב לרעתו בהמשך.
לנוהל המלא של משחק ב  BBOלחצו כאן

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
ההתאגדות הישראלית לברידג׳

תוצאות תחרויות
גמר אליפות ישראל לזוגות אונליין 2020
תוצאות כלליות ( 20זוגות)

דרוג

סה"כ

שמות

1

163.0

פכטמן רון  -קליש אבי

2

145.0

בראונשטיין אריאל  -זק שחר

3

119.0

רוסלר אמנון  -הרצקה רוני

4

33.0

וסרמן גילדה  -עציון אמיר

5

27.0

זומר אילן דר  -בלאט לובומיר

אבי קליש
רון פכטמן

סימולטנית אונליין  - 11.12.20חישוב רגיל

סימולטנית אונליין  - 11.12.20חישוב HANDICAP

תוצאות כלליות ( 356זוגות)

תוצאות כלליות ( 356זוגות)

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

69.01

גבאי רפי  -זנו מרים

1

69.13

גבאי רפי  -זנו מרים

2

63.65

זמש משה  -סגיב מירה

2

66.25

מזרחי יפה  -רום מיכל

3

63.15

לירן ינון  -בינט ג'ורג' שמעון

3

66.01

חן ליאת  -הרבסט אילן

4

63.13

מזרחי יפה  -רום מיכל

4

65.27

לירן ינון  -בינט ג'ורג' שמעון

5

62.89

חן ליאת  -הרבסט אילן

5

64.27

זמש משה  -סגיב מירה

ברכות למקבלי תארים חדשים

(נכון לנובמבר )2020

אמן בכיר זהב
שכטר קרין ,כיכר המדינה ת"א

אמן ארד
ברגר מיכאל ,רחובות
פלקסברג מאיר ,ברידג' פוינט פולג
רון תמר ,בית הברידג' ב"ש

אמן בכיר ארד
מנצור אור ,מושבות-שמריהו

אמן
שהרבני דולי ,רמת גן

אמן בכיר
מוסקוביץ ליליאנה ,רמת גן
קרסו חמדה ,כפר סבא
תורגמן ארי ,אשדוד

סגן אמן זהב
ולרשטיין בתיה ,ברידג' פוינט פולג
סבירסקי אהוד ,רעננה ההגנה
קושיצקי דבורה ,מ .הברידג' רחובות
קרפ דינה ,רחובות

אמן בכיר כסף
זמש משה ,סביון-קרית אונו

אמן כסף
אולסבורג ברנרד ,רעננה ההגנה
בן משה גיורא ,קריות/חיפה
גלנטי עמית ,אביבים
הראל אתי ,רמת השרון

סגן אמן כסף
הלמר יהושע ,קריות/חיפה
צ'רניחובסקי זיו ,מ .הברידג' רחובות
סגן אמן ארד
אפל מאיר ,סביון-קרית אונו
בליזובסקי אלינה ,מועדון מודיעין
מן שמשון ,ברידג' פוינט פולג

פרג אורית ,באר שבע
רום מרים ,סביון-קרית אונו
שחר יצחק ,רחובות
סגן אמן
אבירם אפרת ,רקפת קרית טבעון
בלושבסקי מיכאל ,בית הברידג' ב"ש
סליגסון יואל ,קריות/חיפה
פלד תמר ,מ .הברידג' רחובות
שחקן מתקדם
אורנשטיין טינה ,קריות/חיפה
גרוחובסקי מירי ,רחובות
דרוז חגית ,חדרה
וואל שולה ,עמק יזרעאל
זוסמן הדסה ,מושבות-שמריהו
כנעני מרים ,מ .הברידג' רחובות
לובל לוק ,גל  -ראש העין
ססלר דפנה ,סביון-קרית אונו

Dealer West, Vul All
AQ94
QT
KT95
T73
J73
K62
AQ72
A62

K862
AJ98
864
K4
T5
7543
J3
QJ985

West

North

East

South

Versace

Birman

Lauria

Fohrer

1♦

Pass

1♥

Pass

1NT

Pass

2NT

Pass

3NT

Pass

Pass

Natural bidding led to the expected 3NT
contract, which turned out to be a duel
between David Birman (North) and Alfredo
Versace (West).
A spade lead would have allowed declarer to
win two spade tricks and made it easy for him,
but Birman cleverly led the club seven (second
best from a weak suit).
Fohrer (South) won the first trick with the
club jack, and he realized that setting up the

club suit would be useless without a side
entry. Therefore he switched to the diamond
three. However, this move tipped his hand
and allowed the Italian world champion to
conclude that South had a very weak hand
with five clubs. Versace played low at trick two,
and Birman won the trick with the diamond
nine before switching back to clubs. Declarer
won with dummy's king perforce and led the
diamond eight: jack-queen-king.
Please note that Versace created a tenace
(♦A7( preventing a diamond continuation. What
to do now with the North cards? Birman found
the best solution, a deceptive heart queen –
forcing declarer to guess the whereabouts of
the heart ten.
However, Versace was up to the challenge.
He won the heart ace and continued a heart
to the king. He knew that North held the spade
ace as well as the remaining diamonds, and
proceeded to make nine tricks by a stripsqueeze!
Next came the club ace (a very bold move
justified by the defenders' failure to continue
clubs) and a small spade, won by dummy's
king. Two high hearts from dummy completed
the squeeze. Had North discarded down to
♠A ♦T5, he would have been endplayed by a
small spade.
However, Birman had not given up! He
discarded his spade ace and queen. This
would have beaten the contract in case South
held the spade jack, but it was not to be. A great
defense was met with outstanding declarer
play by a world champion. Ultimately, only one
of them could prevail - a pity, because both of
them deserved to win that board.

'ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג
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English

Master of Defense
// Ram Soffer
David Birman, one of Israel's greatest bridge
personalities, has passed away. As he was
active in so many areas within the field
of bridge: administrator, organizer, editor
and coach, one tends to underestimate his
greatness as a player.

Despite East's strong hand, only NorthSouth have the potential to bid and make
a game. Birman's disruptive jump to 3NT
made it difficult for them, and they eventually
reached 4♠, while 5♦ could have been a more
successful contract.

David was a bold and imaginative bidder and
an excellent declarer, but in this small article
the spotlight is upon his defensive abilities.

West knew that his partner's bid was based
on a long minor suit and he led a club, ruffed
in dummy. However, in this case ruffing in the
"short" hand was problematic. After trick one
dummy already had less trumps than West,
so the future of the long diamond suit was not
so bright.

Our first exhibit comes from the National Team
Selection Trials of 1999. His partner was Amir
Levin.
Dealer North, Vul All

However, there was still a side entry in hearts.
Declarer Zohar Tur correctly placed ♦A in the
East hand in view of the bidding, and he made
a surprise move at trick two – a small diamond
from dummy!

A92
A65
KT76543
T53
J984
QJ
7654

84
Q3
A2
AKQJT32
KQJ76
KT72
98
98

West
Levin

47

North

East

Grinberg Birman

South
Tur

1♦

3NT

Pass

Pass

4♦

Pass

4♠

Pass

Pass

Pass

2021  ינואר209 גיליון

Some defenders might have concluded that
South is trying to steal a trick with a singleton
♦Q and accordingly jumped with the ace, but
David Birman was not to be denied. He played
small, allowing his partner to win with the
diamond jack. Amir Levin (West) continued
the strong defense by attacking dummy's entry
with the heart four. Declarer took East's queen
with the heart king and led another diamond.
Of course, East won and led a second round
of hearts, which forced out the ♥A. Now there
was no way to win any diamond trick after
drawing trumps. South still had to ruff a club,
so there was no way to dispose of two heart
losers.
The next deal appeared in the European Team
Championships 2006. Birman's partner was
David Fohrer, and they were playing against a
great Italian team.

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
ספר מחזור
יומנים
אלבום תמונות
ועוד...
ברותם פרסום והפקות עורכים ,מעצבים ,מדפיסים ,כורכים

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה
איסר גרבר

סיפור חיי

רפאל שמיר

ברידג'

ֲאנִ י יַ ְל ָּדה ֶׁשל ְּכ ָפר

זכרונות

ב 60 -שניות

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

איסר גרבר סיפור חיי

רפאל שמיר //זכרונות

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות ,כללים ומילון מונחים

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

שמואל לוי

אלדד גינוסר
הציור שעל העטיפה:
רינה סיטון " -הבית באוהל משה“

להתרשמות מספרים שהפקנו ופרטים על התהליך לחצו כאן
077-5401053

ravit@rotemltd.co.il

www.rotemltd.co.il

רפאל )רפי(
בירושלים כבן ח
ילדים שנולדו למ
אחיו שמואל והו
שם משפחתם מ
נסיבות
בגלל
במלחמת העצמא
השם לא הסיט א
שורשי המשפחה
בירושלים מגירוש
כל הדורות ועד ה
החקי
תוצאות
מובאות בספר ,י
זיכרונות
מאוד
משפחתיים ,חינוכ
ופוליטיים.
תחילת הסיפור
רפי על "אמבולנס
החולים של ד"ר
מה
בזיכרונות
מההגנה ,המפגש
ורדה ,רעייתו וח
שנות
שבעים
מאושרים ,והמש
כעורך דין בוגר המ
של הפקולטה למ
הזיכרונות מתא
אישית ומשפחתי
היסטוריים בארץ
המדינה ,השלטו
מלחמת העולם
הכיבוש הבריטי,
והשתלבותם באר
הספר נועד מל
המשפחה אך
קוראים אחרים ימ

