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דבר ועד העמותה
שלום חברים,
בחודש מרץ הסתיימה אליפות הארץ לזוגות מעורבים .ברכות לזוכים :במקום
הראשון – ורד ויעקב מינץ ,במקום השני – שושנה רונן ובני ליבסטר ובמקום
השלישי – מיכל נוסצקי ודורון ידלין.
כמו כן ,התקיימה לראשונה אליפות הארץ לילדים עד גיל  ,15בה נטלו חלק  18זוגות .ברכות לזוכים )הראשונים אי
פעם בקטגוריה זו( :במקום הראשון  -שובל אדמס ושחר אוחנה ,במקום השני  -ליפשיץ גלעד ודנק שחר ,במקום
השלישי  -קניגסברג עדו ועזריהו יואב.
כדאי לשים לב שמעל  90%מהזוגות הינם תוצר ישיר של פרויקט "הדור הבא" במסגרתו לומדים ברידג' בבתי הספר
כשהמצטיינים שבהם ממשיכים להתקדם במסגרת פרויקט "פסגה" שם הם מוכשרים כעתודה לנבחרות ישראל
הצעירות .יישר כח לזך עומר ששלושה מתלמידיו )שחר אוחנה ,גלעד ליפשיץ ושחר דנק( ,תפסו את שני המקומות
הראשונים .נציין עוד כי שני הזוגות הראשונים הבטיחו את מקומם בנבחרת שתייצג אותנו באליפות העולם בטורקיה
בחודש אוגוסט ואליהם יצטרף בקרוב זוג שלישי ,על פי החלטת ועדת צעירים.
בזירה הבינלאומית ,משלחת של שחקנים צעירים )בר טרנובסקי ,אלירן ארגלזי ,עמיר עציון ,עמי זמיר ,אורן
טולדנו וליאור אורמן יחד עם הקפטן מושיקו מיוחס( ,יצאה לתחרות הבית הלבן המסורתית באמסטרדם ,אנו
עוקבים ומקווים להצלחתם בתחרות זו.
בחודש אפריל תיערך אליפות הארץ לנשים ואנו מאחלים הצלחה למשתתפות.
לאחרונה התחלנו לעדכן בדף הפייסבוק ובאתר ההתאגדות על שידורי  BBOמעניינים ,בהם נוטלים חלק שחקנים
ישראלים או נבחרות ישראליות .בואו לעודד וגם ללמוד איך השחקנים הבכירים שלנו עושים את זה בשטח ,מובטחת
הנאה ממשחקים מרתקים ומותחים.
אנו מאחלים לכולכם להמשיך וליהנות משפע של תחרויות ארציות במהלך חודש אפריל וכמובן מחופשת פסח מהנה.
שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה

ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĜē

180

čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ē“ĥ

ē“ĥ 240 ęđģĚč
ēđĘĥĚĘ ē“ĥ 35 ĦĠĝđĦ

ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė
ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ

ĐĕĜģĐ ĦĕđđēĚ ĦđĜĐĘ ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ đĜČ
đĜĘĥ ĥďēĐ ĤĦČč ěĕĕĘĜđČ ,ĦđĜĦĚđ ęĕģēĥĚ ,‘ĎďĕĤč ĕĤĢđĚ Ęĥ
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(ěđĘĕČ ěđĕĜģ ďĕĘ) ģĤč-ĕĜč 16 ěđĥĕģĐ

03-6186722
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?ĐģĜĚ đČ ...ēĤđĚ ĐĦČ ęČĐ

ĕĤčēĘ
ĦđďĎČĦĐĐ
čĕčČ ĞĢčĚ
ē"ĥ

1,668 ęđģĚč

12 x 132

ďĞ ğģđĦč ĞĢčĚĐ
6.5.2014 ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ

ģđđĥĚđ ĘČĤĥĕč ěďĕč ĤĢđĕĚ ĐĜĥ 30-Ě ĐĘĞĚĘ
.ęĘđĞčđ ġĤČč ĐēĘĢĐč
ğĔđĥ :ģĜĠĚđ ĕĦđėĕČ ĐďĕčĘ ĐĘĝČ Ęė ĖĠđĐ ěďĕč
ęđĕĝčđ ęďĐ ĤđĒēĚ ĦČ ġĕĤĚĚđ ĐĝĞĚ ,ęĕĚĕĚē ęĕĚč
!ĤđĦĠė ĦĢĕēĘč ĦČĒ Ęė – ĥčĕĕĚ
ĐēĠĥĚĐ ĦđČĕĤč ĘĞ ĐĤĕĚĥĘ ĕďđĝĕ ěđĕģĜ
ęĕďĕĞĚ ęĕĤģēĚ !ĦĕĦĕĚČ ĐĜĕĕĎĐ ĘĞ ĤĚđĥ ěďĕč
ĦđĚĤĎĜ ĤĥČ ĦđĘēĚ ęĕĞĜđĚ ĥđčĕĕđ ĐĠĕĔĥ ĕė
.ęĕĥĕĎĤĐ ęĕĤđĒČč ęĕģďĕĕē ĦđĤčĔĢĐĚ
ĦđĥĚĦĥĚĐ ęĘđĞĐ ĕčēĤč ĦđēĠĥĚ ĕĜđĕĘĕĚ čĤģč
ĔĞĚė ĐĘČ ęĕĤđĒČč ĐČđĘēĦĐ ĦĚĤ Đďĕč ĕĤĢđĚč
!ĦĕĝĠČ
ČĘĘ ĐĘĝČ čĥđĚ Ęė ĘĞ :ĦĕďĕĕĚđ ĐĔđĥĠ ĐĜģĦĐ •
.ĐĕĢĘĔĝĜĕČ ĕĕđĜĕĥč ĖĤđĢ
Ęėč ęĕĤčĎđ ęĕĥĜĘ ęĕČĦĚ :ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ •
.ęĕČĘĕĎĐ
ĥđĚĕĥĐ ĦČ ğĕĘēĚ ěďĕč :ĐčĕčĝĘ ĕĦđďĕďĕđ ĕĜđėĝē •
ĐČĢđĐĐ ĦČ ĦĕĦđĞĚĥĚ ěĕĔģĚ ěėĘđ ĔĘČđĔ ĤĕĕĜč
ĐĤĕĚĥč ĤĒđĞđ ĐēĠĥĚĐ Ęĥ ĦĞĢđĚĚĐ ĦĕĥďđēĐ
.ĐčĕčĝĐ ĦđėĕČ ĘĞ

:ĕĢĤČĐ ĦđĜĚĒĐĐ ĒėĤĚĘ ęđĕĐ ďđĞ đĤĥģĦĐ

03-6221333 đČ *9141
.ĕČĘĚĐ ĤĚĎ ęĞ ĞĢčĚĐ ĦČ ģĕĝĠĐĘ ĦĕČĥĤ ĐĤčēĐ * .ē.Ę.Ĕ .ďčĘč ĦđĜĚĒĐĐ ĒėĤĚĚ ĦđĤĕĥĕ đčĤđĔ ěďĕč ĦĥĕėĤč *
.ēđĘĥĚ/ĐĜģĦĐ ĘĘđė ČĘ ĤĕēĚĐ *

www.bidan.co.il ,ģĤč ĕĜč 16 ěđĥĕģĐ 'ēĤ .Ě"Ğč ĦđĕĥĞĦ ęđĦĝĘĠ ĦĕčĚ
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שפר את הכרזתך
רם סופר
החודש נעסוק בתשובות להכרזת פתיחה של ♥ 1או
♠1
כאשר הפותח מכריז סדרת מייג'ור הוא מבטיח  5קלפים
לפחות בסדרה .המטרה החשובה ביותר של הפותח
והמשיב במהלך המכרז היא למצוא ביניהם התאמה
בסדרת מייג'ור ,כלומר לגלות שיש להם  8קלפים או
יותר במשותף בסדרה זו.
לפיכך תפקידו של המשיב הוא לתמוך בסדרת המייג'ור
של הפותח כאשר יש לו  3קלפים או יותר בסדרת
הפותח.
גובה ההכרזה שאליו יעלה המשיב את סדרת הפותח
נקבע לפי הכוח שבידו ,המורכב הן מנקודות גבוהות ,והן
מנקודות חלוקה )קוצר בסדרות אחרות ,שייתן אפשרויות
של חיתוך במהלך המשחק(.
המשיב יעלה לגובה  2עם  9-6נקודות ,לגובה  3עם
 11-10נקודות ולגובה  4עם  +12נקודות )פתיחה מול
פתיחה = משחק מלא(.
כאשר למשיב  2קלפים או פחות בסדרת הפותח הוא
יבחר בהכרזה אחרת .הנפוצה מבין ההכרזות האלה
היא  1NTהמתארת  9-6נקודות ללא התאמה בסדרת
הפותח.
נסו להכריז בעצמכם עם שלוש הידיים הבאות:
South
?

East
Pass

North
♠1

West

אתם יושבים בדרום .לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל
יד ,השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)(1
South
♠ Q3
♥ 962
♦ AQ7
♣ 87542
)(2
South
K743
62
A52
K986

6.4.2014 г. 13:08:33 ч.

♠
♥
♦
♣

)(3
South
♠ QJ6
♥ Q542
♦ KT5
♣ J53

תשובות
)(1
South
Q3
962
AQ7
87542

♠
♥
♦
♣

 .1NTבידכם  8נקודות ללא התאמה בסדרת ה ♠-של
השותף .עליכם להשיב עם  6נקודות לפחות ,אך הכוח
אינו מספיק כדי להעלות את ההכרזה לגובה  .2הכרזה
של  1NTהיא הפתרון הנכון .השותף יחליט אם להשאיר
את החוזה הסופי ב 1NT-או להמשיך בהכרזה נוספת.
)(2
South
♠ K743
♥ 62
♦ A52
♣ K986
♠ .3ביד זו יש התאמה של  4קלפים ב ,♠-אחד יותר
מהנדרש .כמו-כן יש תוספת של נקודת חלוקה עבור
דאבלטון בהארט .עם  11נקודות ) 10גבוהות 1 +
חלוקה( המשיב פועל לפי הכללים ומעלה את סדרת
הפותח לגובה  ,3צעד אחד לפני משחק מלא .המסר
שהוא מעביר לפותח הוא שיש סיכוי טוב למשחק מלא
♠ ,4אולם הפותח הוא שיקבל את ההחלטה הסופית אם
להכריז משחק מלא.
)(3
South
♠ QJ6
♥ Q542
♦ KT5
♣ J53
♠ .2למשיב  9נקודות עם התאמה של  3קלפים בספייד.
יד זו טובה הרבה פחות מקודמתה ,וזאת משתי סיבות:
)א( יש פחות קלפים בסדרת השליט; )ב( אין קוצר באף
סדרה ,כלומר במשחק היד יהיו פחות אפשרויות חיתוך.
ההכרזה הנכונה היא ♠ 2בלבד.
שימו לב :החלוקה המאוזנת  4333אינה מהווה כאן
סיבה להכריז  .1NTתפקידו של המשיב הוא לתמוך
בסדרת המייג'ור של הפותח עם  3קלפים או יותר.
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הכרזות תשובה לTakeout Double-
)חלק שני(
רם סופר
במאמר זה נמשיך ללמוד את התשובה הנכונות
להכרזת  Takeout Doubleשל השותף.
הפעם נתמקד בתשובות ב .NT-שותפכם מבקש מכם
להכריז סדרה ,אבל לפעמים הסדרה הארוכה שלכם
תהיה סדרת הפותח .במקרים אלה הפתרון הטוב ביותר
עשוי להיות הכרזת  ,NTאבל יש לזכור שחוזים בNT-
קשים יחסית לביצוע ודורשים ניקוד מינימלי.
עם פחות מ 7-נקודות ,עדיף לא להכריז  .NTהכריזו את
סדרתכם הארוכה בגובה הנמוך ביותר .במקרי חירום
ניתן להכריז גם סדרת מייג'ור בת  3קלפים.
עם  10-7נקודות ועוצר בסדרת היריב ,הכריזו .1NT
הכרזה זו שוללת רביעיות בסדרות המייג'ור שטרם
הוכרזו.
עם  12-11נקודות ועוצר בסדרת היריב ,הכריזו .2NT
בהכרזה של  3NTנעסוק בחודש הבא ביחד עם יתר
התשובות החזקות ל.Takeout Double-
בינתיים נסו את הבעיות הבאות:
South
?

East
Pass

North
Dbl

West
♥1

אתם יושבים בדרום .מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד ,השוו את
תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)(1
South
♠ AJ2
♥ KT86
♦ J53
♣ 642
)(2
South
♠ 96
♥ AQJ
♦ QT42
♣ Q973
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)(3
South
♠ QT8
♥ T942
♦ K75
♣ 962

תשובות
)(1
South
♠ AJ2
♥ KT86
♦ J53
♣ 642
 .1NTיד טיפוסית להכרזה זו 9 :נקודות עם עוצר כפול
בהארט .קחו בחשבון שלשותף אמור להיות קוצר
בהארט ,לעתים סינגלטון 1NT .יהיה ככל הנראה החוזה
הטוב ביותר .אם לשותף יד חזקה ,הוא עשוי להעלות
ל 2NT-או .3NT
)(2
South
♠ 96
♥ AQJ
♦ QT42
♣ Q973
 .2NTזו הדרך הטובה ביותר לתאר יד מזמינה )11
נקודות( עם כוח בסדרת היריב .הכרזות של ♣ 2או
♦ 2יתארו יד חלשה יותר ) 8-0נקודות( ,ומי היה רוצה
להכריז ♣ 3או ♦ 3עם סדרות כה חלשות?!
)(3
South
♠ QT8
♥ T942
♦ K75
♣ 962
♠ .1יד קשה מאוד! ההכרזה המומלצת היא בבחינת
"הרע במיעוטו" .הכרזה של  1NTאינה מתאימה משתי
סיבות :ראשית ,יש מעט מדי נקודות; שנית ,אין עוצר
בהארט .עדיף להכריז את השלישייה במייג'ור ,להישאר
בגובה  1ולקוות להצליח בחוזה ♠ 1בהנחה )סבירה(
לשותף רביעייה בספייד .בנוסף ,יש תקווה שהיריבים
ימשיכו להכריז ולא ישאירו אותנו בחוזה עלוב של ♠...1
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הכרזה אופטימית
רם סופר
בברידג' קצת מזל אף פעם אינו מזיק .צפון-דרום הכריזו
באופטימיות למשחק מלא עם  21נקודות גבוהות בלבד.
הובלה טבעית ממערב העניקה להם הזדמנות לבצע את
החוזה.
Dealer South, Vul All
J752
J8
A64
A862

♠
♥
♦
♣

KQT943
KQ2
985
J

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♠ :הובלה♣K :
South
♠1
♠4

East

North

West

Pass
Pass

♠3
Pass

Pass
Pass

הכרזת הפתיחה בגובה  1של דרום נכונה עם  11נק'
גבוהות וסדרה בת  6קלפים.
צפון הכריז נכון ♠ - 3הזמנה למשחק מלא – עם  10נק'
ותמיכה של  4קלפים בספייד.
 Passכעת היא בחירה סבירה מצדו של דרום ,שפתח
עם יד מינימלית .אולם השחקן שישב בדרום התלהב
מהערכים החלוקתיים שלו – שישייה בספייד ובודד
בקלאב.
החוזה הסופי הוא ♠ ,4וקלף ההובלה ממערב הוא .♣K
האם אתם רואים דרך לבצע את החוזה לאחר הובלה זו?
ראשית כל ,עליכם להודות למערב שבחר להוביל ב♣-
ולא ב .♦-הובלה בדיאמונד הייתה קרוב לוודאי מפתחת
שתי לקיחות עבור ההגנה בסדרה זו המצטרפות ל♥A-
ול ,♠A-ומביאות לכישלון המשחק המלא.
מערב לא היה יכול לדעת זאת מראש ,אבל ההובלה
ב ♣K-אינה מפתחת לקיחות להגנה היות שלכרוז
קלף בודד בסדרה זו .הובלה זו נותנת לכרוז הזדמנות

6.4.2014 г. 13:08:35 ч.

להצליח ,אך רק אם ימצא את דרך המשחק הנכונה.
חייבים לעשות משהו כדי להיפטר ממפסיד בדיאמונד,
אבל אין סדרה טובה בדומם שאפשר להשליך עליה
מפסיד.
מה לגבי חיתוך בדומם? לכאורה אין שום אפשרות
לחתוך בסדרה שיש בה  3קלפים ביד וגם  3קלפים
בדומם ,אבל את סדרת הדיאמונד של הדומם ניתן לקצר
באמצעות השלכה...
המפתח להצלחת החוזה טמון בסדרת ההארט .אם
נצליח להשליך ♦ מהדומם על ♥ גבוה מהיד – הבעיה
בדיאמונד תיפתר ,אבל הכרוז חייב לפעול מידית .אם
ישחק אפילו סיבוב אחד של שליטים ,מזרח יזכה ב♠A-
והוא עלול בהחלט להוביל כעת דיאמונד שיסתום את
הגולל על סיכויי ההצלחה של הכרוז.
הגיע הזמן להתבונן בחלוקה המלאה:
J752
J8
A64
A862
A6
T65
KQJT
9543

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

8
A9743
732
KQT9
KQT943
KQ2
985
J

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מהלך המשחק הנכון :צפון זוכה בלקיחה הראשונה עם
ה .♣A-בלקיחה השנייה עלינו לבקש את ה ♥J-מהדומם.
מערב קרוב לודאי יזכה מיד ב) ♥A-החוזה יתבצע גם אם
יעכב( .נניח שמערב ממשיך ב .♦-אנו נזכה ב ♦A-ונמשיך
ב ♥KQ-עם השלכת דיאמונד מהדומם .רק כעת נוציא
שליטים .לבסוף ייחתך דיאמונד אחד בדומם והחוזה
יבוצע.
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סופרים לקיחות
)חלק ב'(
קובי שחר

המסקנה היא ששאר הקלפים הגבוהים מה(♥AJ8) ♥7-
הובלת הפתיחה בוצעה ,והדומם מתגלה .הכרוז בונה
נמצאים בידו של מערב .יתרה מזאת ,לפי המכרז אין
את תכנית המשחק שלו ומתחיל בספירת הלקיחות
לדרום רביעיות במייג'ור ,לכן למערב לפחות  5קלפים
הבטוחות .על המגנים לנצל את הזמן הזה כדי לעשות
בסדרה.
בדיוק אותו דבר.
הכרוז ממשיך ב ♣2-אל ה ♣A-ומבקש מהדומם דיאמונד
חלקו הראשון של המאמר התפרסם בחודש שעבר .בחלק נמוך .הגיע הזמן לספור לקיחות:
השני נתמקד בשותפו של המוביל .עליו לדמיין כיצד
 בדומם ניתן לראות  3לקיחות בקלאב.
הקלפים החסרים מחולקים בין הכרוז והמוביל .הובלה
 מההכרזה ברור כי לכרוז  ,♠AKלכן יש לו גם 4
של השותף במכובד רומזת על רצף ,וכך ניתן למקם את
הקלפים הגבוהים החסרים .גם הובלה בקלף נמוך – רביעי
לקיחות בספייד.
מלמעלה בסדרה ארוכה – מאפשרת למקם את הקלפים
 דרום זכה ב ♥K-בלקיחה הראשונה.
החסרים בתוך שימוש ב" -חוק ה."11-
בסך הכול יש לכרוז  8לקיחות בטוחות .מדוע הוא משחק
♠ QJ75
דיאמונד? כדי "לגנוב" את הלקיחה התשיעית.
♥ T5
כעת הכול ברור :מזרח חייב להימנע מציות אוטומטי לכלל
♦ 8765
"יד שנייה נמוך" )שיאפשר לכרוז לבצע את החוזה( .עליו
♣ AKQ
לזכות בלקיחה השלישית עם ה ♦A-ולחזור מיד בסדרת
♠ T64
שותפו עם ה .♥9-הנה החלוקה המלאה .ההגנה המומלצת
♥ Q92
היא היחידה שתכשיל את החוזה.
♦ A94
♣ J873
♠ QJ75
South
1NT
♦2

East

North

West

Pass
All Pass

♣2
3NT

Pass
Pass

♥ T5
♦ 8765
♣ AKQ
T64
Q92
A94
J873

♠
♥
♦
♣

9832
AJ873
J2
96

♠
♥
♦
♣

מערב מוביל ב ♥7-נגד החוזה  .3NTמהדומם משוחק ה-
 ,♥5ממערב  ,♥Qוהכרוז זוכה בלקיחה עם ה.♥K-
מהו המצב בסדרה זו? מזרח מניח שה ♥7-הוא קלף רביעי
מלמעלה .לפי "חוק ה ,"11-שלושת השחקנים האחרים
)פרט למוביל( מחזיקים  4קלפים ) (11-7בסדרת ההארט
הגבוהים מה.♥7-
לפעמים עבודתם של המגנים היא כפולה .לא זו בלבד
שעליהם לספור את לקיחותיו של הכרוז ,כדאי גם לספור
מזרח רואה את ה ♥9-בידו ואת ה ♥T-בדומם .בנוסף ,את הלקיחות שלהם.
ה ♥Q-וה ♥K-כבר שוחקו בלקיחה הראשונה.
AK
K64
KQT3
T542

6.4.2014 г. 13:08:38 ч.

♠
♥
♦
♣
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983
74
AQJT4
AJ5
A752
KQ3
K76
T64
South
♣1
1NT

זקוקים ל ♠Q-לפחות בידו של מערב.
ההגנה הנכונה :מזרח מוביל ספייד נמוך בלקיחה
השלישית.

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

החלוקה המלאה:

East

North

West

Pass
All Pass

♦1
3NT

Pass
Pass

983
74
AQJT4
AJ5
A752
KQ3
K76
T64

מערב מוביל ב ♥J-נגד החוזה  .3NTמזרח מכסה ב,♥Q-
זוכה בלקיחה וממשיך ב ♥K-שזוכה אף הוא .המשחק
האוטומטי הוא להמשיך בהארט – אבל...
נתחיל בספירת נקודות :למזרח ולצפון  12כל אחד ,וגם
דרום הבטיח  12לפחות ,לכן למערב לכל היותר  4נקודות.
מסקנה ראשונה :ה ♥A-אצל דרום ,והוא שיחק נכון כאשר
עיכב אותו פעמיים.
מסקנה שנייה :למערב אין כנראה כניסה מהירה כדי
להגיע ללקיחות בהארט שניתן לפתח עבורו .אמנם
תיאורטית יכול להיות לו  ,♠Kאבל במקרה זה החוזה ייפול
בכל מקרה לאחר שמזרח יזכה ב.♦K-
שימו לב שמזרח כבר זכה בשתי לקיחות ,ובידו עוד שתי
לקיחות בטוחות ♠A :ו) ♦K-בשלב מסוים הכרוז יצטרך
לפתח את הסדרה הארוכה( .מנין תבוא הלקיחה החמישית
להגנה? הסיכוי היחיד הוא למצוא אותה בספייד .אנו

”ĤĕĜĤđĔ

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Q64
JT965
985
98
KJT
A82
32
KQ732

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

שימו לב שלאחר המשך בהארט בלקיחה השלישית הכרוז
יעקוף בדיאמונד ויבצע את החוזה בתנאי שמאוחר יותר
ינחש את המצב בספייד .לעומת זאת ,אם מזרח ממשיך
בספייד נמוך ,גם משחק של  ♠Kלא יעזור .לכרוז  8לקיחות
בטוחות בלבד ,והוא חייב עקיפה בדיאמונד כדי לנסות
לבצע את החוזה .לאחר הזכיה ב ♦K-מזרח ישחק ♠ נמוך
נוסף ,וההגנה תגיע ל 6-לקיחות.
לסיכום ,ספירה היא הנשק החשוב ביותר של ההגנה.
תפקידם של המגנים הוא לספור את נקודותיו של הכרוז,
לחשב את חלוקתו וגם לספור לקיחות ,הן של הכרוז והן
של ההגנה .זו אינה מלאכה קלה ,אבל הכשלתם של חוזים
רבים מהווה תגמול לעבודה הקשה.

Wexler - “ĤĘĝģđ

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

!đĢĕĚēĦ ĘČ - ĦđĠĕĢĤč ĐĤĥĞ ĥĚē ĐĜĥ
10:00-14:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ,6.6.2014 ĕĥĕĥ ęđĕ
:ęēđĘĐ ĕĦč ĦĥđĘĥč ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ

03-6461646 :‘ĘĔ 49 ĕČģĤč ĘČđĚĥ ,ĐģĠČ - čĕčČ-ĘĦ
04-8590820 :‘ĘĔ 101 ĦĠĤĢ ĖĤď - ĐĠĕē
02-6750011 :‘ĘĔ (ĕė“ĜĦĐ ĦđĕēĐ ěĎ ďĕĘ) ĦēĜĚ - ęĕĘĥđĤĕ

6.4.2014 г. 13:08:43 ч.
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האם הזוגיות
שלכם טובה...
תשובות מחודש מרץ
אפרים בריפמן
להזכירכם ,בבעיות הבאות התבקשתם להגדיר את
משמעותה של ההכרזה האחרונה עם סימן השאלה.
ברוב המקרים קיימת יותר מתשובה אפשרית אחת
בעולם הברידג' .סימן ההיכר של שותפות טובה הוא
תמימות דעים בנוגע למשמעות של ההכרזות השונות.

1
South
)Dbl(b

North
Pass

East
)2♦(a

West
1NT
?♥2

a) Transfer; b) Lead Directing
הדעה המקובלת :תמיכה של  3קלפים בהארט .זה
יאפשר למזרח להתחרות עד ל 3♥-עם  7-5נקודות אם
צפון-דרום יכריזו ♦ .3לעומת זאת Pass ,מצדו של מערב
בסיבוב השני מתאר  2הארטים בלבד .לאחר מכן המשיב
יכול לבצע  Retransferבאמצעות  ,Rdblלהכריז סדרה
חדשה )הכרזה מחייבת( או )אם ימצא זאת לנכון( להכריז
♥ 2כ.Sign-off -

2

South
Pass

East
)3♣ (a
?♠3

South

North
Pass
Pass

West
♣1
♥3

הדעה המקובלת :חצי עוצר בספייד ) ♠Qxאו  (♠Jxxאו
.Cuebid
אפשרות נוספת 3♠ :מראה עוצר בדיאמונד ושולל עוצר
בספייד .הכרזת השותף ♥ 3שללה עוצר בדיאמונד ,לכן
הגיוני להציע למערב לשחק  3NTאם ברשותו עוצר
בספייד .לו החזיק מזרח עוצר בספייד בלי עוצר בדיאמונד,
היה מכריז ♣ 4משום שלזוג אין עוצר בדיאמונד בשביל
 .3NTלו היו לו עוצרים בשתי הסדרות ,היה מכריז .3NT

North
♦3

East
?Dbl

West
1NT

הדעה המקובלת .Negative Double :כאשר היריב
מתערב לאחר  1NTבקפיצה ,תשכחו מ Dbl-מעניש.
שחקן מנוסה יודע מהי המשמעות של הכרזת הפתיחה
 .1NTאין ספק כי התערבות בקפיצה מבוססת על סדרה
ארוכה ואיכותית.
לדוגמה ,אחרי ♦ 3אתם מחזיקים את הקלפים הבאים:
East
♠ AQ87
♥ KJ2
♦ 87
♣ J954
מה תכריזו?
אפשרות נוספת :אם בכל זאת נהגתם לשחק Dbl
כעונשין ,אמצו את הרעיון הבא :במצב הנתון  Dblיהא
 ,Negativeולאחר התערבות בגובה  Dbl 2יהא מעניש.

4

South

a) 10-11 HCP

6.4.2014 г. 13:08:44 ч.

3

North
Pass

East
?♠4

West
♥4

הדעה הרווחת.Cuebid :
אפשרות נוספת :אם אינכם משתמשים ב,Cuebid-
שחקו על פי העיקרון הבא – כל סדרה המוכרזת לאחר
 Preemptiveמרמזת על רצון לשחק בסדרה זו )כאן
מזרח רוצה לשחק ♠.(4

5

South
?Dbl

East
3NT

North
Pass

West
1NT

הדעה הרווחת :מבקש הובלה בספייד.
אפשרות נוספת :סדרת מייג'ור איכותית .מבקש מהשותף
להוביל במייג'ור הקצר יותר )או חלש יותר( שבידו.
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6
South
?Dbl

East
♠4

אחת .עליכם לבחור מה עדיף בעיניכם.
North
♥3

West
♠2

הדעה הרווחת :עונשין.
אפשרות נוספת :מראה כוח כללי ) +10נקודות( .נדיר
שתחזיקו ספיידים טובים כאשר למתנגדים כ 10-שליטים
במשותף על פי ההכרזה Dbl .המציין כוח כללי מאפשר
לשותף להכריז את הסדרה השנייה שלו ,או להכריז ♥5
עם הארטים ארוכים או להשאיר את ה Dbl-עם חלוקה
מאוזנת או מאוזנת למחצה .זה נקרא גם Optional
 .Doubleשימו לב כי אם בחרתם באפשרות זו ,לא ניתן
להגדיר את ה Dbl-כעונשין ולצפות שהשותף יכריז עליו
 Passבאופן אוטומטי .הבחירה בידיכם.

7

South
?Dbl

North
Dbl

East
♠4

8

South
?4NT

East
♠4

West
♠2

הדעה הרווחת Roman Keycard Blackwood :עם
♥ כשליט .אפשרות נוספת Takeout :לשתי הסדרות
האחרות )♦ (♣+או הזמנה לסלם בהארט )המשמעות
תתברר בסיבוב הבא(.

9

South
?4NT

North
Dbl

East
♠4

West
♠2

הדעה הרווחת Takeout :לשתי סדרות ,אלה אינן חייבות
להיות שתי סדרות המינור.
למשל :צפון מכריז ♣ 5לאחר  ,4NTודרום "מתקן" זאת
ל ,5♦-כאילו אמר :ברשותי שתי סדרות – דיאמונד והארט.

10

South
?4NT

East
Pass

North
Dbl

West
♥3

הדעה הרווחת :שתי סדרות המינור או Blackwood
)תחליטו( .אפשרות נוספת :יד חזקה עם עוצרים בהארט.
הזמנה לסלם.
אינכם יכולים להשתמש בשתי האפשרויות בעת ובעונה

6.4.2014 г. 13:08:45 ч.

West
♠ KQJ74
♥ 74
♦ AT65
♣ AQ
South
♥3

North
♥2

East
♠2

West
♠1
Dbl

ה Dbl-אינו מעניש .זוהי הזמנה למשחק מלא .המשיב
יבחר אם להכריז ♠ 3עם  7-6נקודות ,או להכריז ♠ 4עם
 9-8נקודות ,או להשאיר את ה Dbl-עם הארטים טובים.

12

West
♠2

הדעה הרווחת :מראה כוח כללי ) +10נקודות(.
הבהרה Dbl :אינו מציין כוח בספייד ,אלא דווקא בסדרות
האחרות .צפון יכול כעת להשאיר את ה Dbl-עם חלוקה
מאוזנת ,להכריז סדרה ארוכה בגובה  5או להוציא ל4NT-
כדי לציין אפשרות בחירה בין שתי סדרות.
North
♥3

11

West
♠ KQT754
♥ 74
♦ QT
♣ AQ6
South
♥3

East
♠2

North
♥2

West
♠1
♠3

כאשר הנקודות מחולקות שווה בשווה לערך ,הכרזת
הסדרה שהוסכם עליה בגובה  3אומרת" :אני מעוניין
להתחרות ,אבל בשום אופן איני מזמין אותך למשחק מלא".
תקציר הרעיון
South
♥3

East
♠2

North
♥2

West
♠1
)Pass (1
)3♠ (2
)Dbl (3

) 13-12 (1נקודות ,לרוב חלוקה מאוזנת .השותף רשאי
להמשיך במכרז.
) 15-14 (2נקודות )או שישייה בספייד( .מתחרה על
משחק חלקי .השותף צריך להכריז .Pass
) 17-16 (3נקודות ,הזמנה למשחק מלא .השותף יכול
להכריז ♠ 3עם מינימום 4♠ ,עם מקסימום או להפוך את
ה Dbl-למעניש עם רביעייה איכותית בסדרת היריבים.
מוסכמה זו נקראת בספרות  Game Try Doubleאו
.Maximal Overcall Double
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השתחררות מחסימה
חיים קלר ז"ל
ישנן ידיים שנראות קלות במבט ראשון ,אבל כשמתעמקים
בהן מתגלים מכשולים בלתי צפויים.
Dealer South, Vul All
J3
74
7642
AKQ43

♠
♥
♦
♣

A742
A83
AK
9865

♠
♥
♦
♣

לו היו הקלאבים של דרום שונים ,למשל  ,♣9862ניתן
היה להתגבר על הבעיה באמצעות השלכת ה 986-על
ה – AKQ-מהלך יפה של שחרור חסימה .אולם ביד
הנתונה גם צעד זה לא יעזור .אנו יכולים להתנחם בעובדה
שאם חלוקת הקלאב היא  2-2אז לא תהיה בעיה להריץ
חמש לקיחות :זוכים ב ♣AK-ואז אפשר לזכות בלקיחה
הבאה ביד עם ה.♣9-
האם נגזר עלינו ליפול בחוזה במקרה שחלוקת קלאב
היא ?3-1
מסתבר שלא ,אך הפתרון נאה למדי ולא כולם יבחינו בו.
למעשה ,כל הבעיה נובעת מהקלאב הרביעי שבידנו .לו
היו לנו רק שלושה קלאבים ,היינו זוכים בחמש לקיחות
בקלות .ניתן להיפטר מהקלאב הלא רצוי באמצעות
השלכה.
נעקוב אחרי הפתרון תוך כדי התבוננות בחלוקה המלאה:

חוזה .3NT :הובלה♦Q :
South
1NT

East

North

West

All Pass

3NT

Pass

הגעת ל 3NT-לאחר מהלך הכרזה פשוט .מערב מוביל
ב) ♦Q-מזרח משרת לסדרה( ,ואתה כרגיל עוצר כדי
לספור לקיחות ולתכנן .לכאורה הכול בסדר 7 .לקיחות
בטוחות מלמעלה .עליך לקוות שחלוקת הקלאב היא
 2-2או  3-1ואז יהיו לך  5לקיחות בסדרה ,וביחד עם
 4הלקיחות המידיות בסדרות האחרות תגיע ל .9-אם
חלוקת הקלאב היא  ,4-0אז כנראה לא נוכל לפתח לקיחה
תשיעית וניפול .אז איפה הבעיה?
זהו בדיוק העניין .שחקנים רבים מדי משחקים מהר מדי
בטרם זיהו את הבעיה .אם אינך יודע מה הבעיה ,ודאי
שלא תמצא את הפתרון.
אחד הדברים שצריך לשים לב אליהם בעת פיתוח סדרה
הוא האם ניתן להריץ את הסדרה ללא קושי ,או שיש
בעיות במעברים בין הידיים .כדי לענות על שאלה זו עליך
להתבונן היטב גם בקלפים הזוטרים.
הבעיה בסדרת הקלאב היא שאם נתחיל ב ,♣AKQ-אז
נישאר עם  ♣43בדומם ועם קלף אחד גבוה יותר ביד .אם
זה המצב ,ניאלץ לזכות בסיבוב הרביעי ביד ,ונישאר בלי
כניסה לדומם .הלקיחה התשיעית שלנו פשוט תיעלם.

6.4.2014 г. 13:08:45 ч.

J3
74
7642
AKQ43
KT95
KQT6
53
J72

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Q86
J952
QJT98
T
A742
A83
AK
9865

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לאחר הזכייה בלקיחה הראשונה עם ה ♦A-עלינו להמשיך
מיד ב .♦K-כן – להגביה את הסדרה בשביל מערב .עכשיו
משחקים  ,♣Aוהגענו למהלך המפתח – ♦ נמוך מהדומם
שעליו נשליך ...קלאב!
לכאורה זהו מהלך מסוכן ביותר ,אך למעשה ברגע שמזרח
שירת לסדרה בלקיחה הראשונה ידוע לנו שלמערב לכל
היותר  6קלפים בדיאמונד .במקרה הגרוע הוא ימשוך
כעת ארבע לקיחות – וזהו.
לאחר מכן נזכה בכל קלף שישוחק ונמשוך את סדרת
הקלאב לאחר שהשתחררנו מהחסימה הטורדנית .פשוט
ויפה!
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העיכוב במשחק
עם שליט
רם סופר
העיכוב הוא אחד הכללים הבסיסיים של הכרוז במשחק
ללא שליט .האם כדאי להשתמש בו גם במשחק עם
שליט?
נניח תחילה שההגנה הובילה ב K-בסדרה צדדית ,בידו
של הכרוז  ,Axxובדומם .xxx
העיכוב עשוי להועיל רבות כאשר חלוקת הסדרה היא
 .5-2אם המגן עם שני קלפים בסדרה זוכה בלקיחה
עתידית ,הוא אינו מסוגל להמשיך בסיבוב השלישי
בסדרה ,וכתוצאה מכך ההגנה עלולה לאבד לקיחה.
לעומת זאת ,כאשר חלוקת הסדרה בין המגנים היא 6-1
העיכוב עלול לגרום לכם נזק ,מאחר שה A-שלכם עלול
להיחתך .במקרה של חלוקה  ,4-3העיכוב לא ישנה דבר.
אז איך מגיעים להחלטה אם לעכב? לעתים ניתן להסיק
מהי חלוקת הסדרה לפי ההכרזה וקלף ההובלה.
ישנה גם סיבה אחרת מדוע מעכבים במשחק עם שליט.
נניח שההגנה הובילה ב K-בסדרה צדדית שבה לכרוז
 Axxולדומם  .xxאתם מתכננים לחתוך בדומם את
הסיבוב השלישי בסדרה זו.
כיצד יכול העיכוב לעזור? אם תזכו ב A-ותמשיכו בקלף
נמוך – כל אחד מהמגנים יוכל לזכות בלקיחה בסיבוב
השני; אם תעכבו – המוביל זוכה ב K-בעל כורחו ,ושותפו
לא יוכל לזכות בהובלה.
הגיע הזמן להתבונן ביד שלמה:

South
♠1
♠4

East

North

West

Pass
Pass

♠2
Pass

Pass
Pass

לאחר שהשותף תמך ל 2♠-הכרזתם מיד משחק מלא עם
 17נקודות .מערב הוביל ב) ♥Q-ראש רצף( .שיחקתם
נמוך מהדומם ,ומזרח שירת ב) ♥9-קלף מעודד( .מה
עכשיו?
האם זכיתם באופן אינסטינקטיבי ב ♥A-ורק אז התחלתם
לחשוב? אם כן ,כדאי לכם להתרגל לתכנן את המשחק
לפני שמשחקים ללקיחה הראשונה.
קל לראות שלקיחה אחת בהארט "מגיעה" לכם ולקיחה
אחת "מגיעה" להגנה .השאלה היא רק :מתי לזכות
ב?♥A-
מסתבר כי ההימנעות מהזכייה בלקיחה הראשונה מקנה
כאן יתרון לכרוז .בהמשך המשחק אין אפשרות למעבר
בין ידי המגנים באמצעות סדרת ההארט .הדבר חשוב
במיוחד ,מאחר שמזרח הוא "היד המסוכנת" .אינכם
רוצים שהוא יקבל את ההובלה ,משום שאז אתם עלולים
להפסיד שתי לקיחות בקלאב.
נניח שהחלטתם לעכב ולתת ל ♥Q-לזכות .סביר להניח
שמערב ימשיך בהארט ,ואז כמובן תזכו ב .♥A-הצעד
הבא הוא מעבר לדומם עם ה ♦J-כדי לבצע עקיפה
בספייד.
כיצד לעקוף? הדרך הנכונה ביותר היא להריץ את הT-
מהדומם ,כך שאם העקיפה תצליח ,נישאר בדומם ונוכל
לבצע מיד עקיפה נוספת נגד מזרח.

Dealer South, Vul All
T73
63
AQJ9
9754

♠
♥
♦
♣

AQJ962
A5
K64
K8

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♠ :הובלה♥Q :

6.4.2014 г. 13:08:46 ч.

שיחקתם את ה ♠T-מהדומם ,אבל מערב זכה ב.♠K-
שימו לב שמערב היה רוצה להגיע לידו של שותפו כדי
שזה יוביל קלאב ,אבל הדבר אינו אפשרי.
אם ינסה מערב להמשיך בדיאמונד נמוך ,תזכו ב♦K-
וההמשך פשוט :תמשכו את יתרת השליטים של
המתנגדים ,תשחקו דיאמונד נמוך אל ה ,Q-תשליכו
קלאב על ה ,♦A-והרי לכם  10לקיחות )חמש בספייד,
ארבע בדיאמונד ואחת בקלאב(.
כעת התבוננו בחלוקה המלאה ובדקו מה היה קורה ללא
העיכוב בלקיחה הראשונה:
המשך בעמוד 17

april.indd 15

לשחקן המתקדם
16

לעקוף או לא לעקוף
)חלק ג'(
דרור שיפטן

פעמים רבות נתקל שחקן הברידג' בצירופי קלפים שבהם
חשוב לדעת באיזה סדר כדאי לשחק על מנת למצות את
מלוא הסיכויים.
הנה דוגמה ראשונה:
♠ AT9873

♠ K64

אם נשחק  AKמלמעלה והחלוקה היא  ,2-2נזכה בשש
לקיחות .הסיכוי לכך הוא  .40%אבל קיים גם סיכוי של
 50%שהחלוקה היא  3-1וסיכוי של  10%שהחלוקה היא
.4-0
כיצד נשחק? על מנת לקבל החלטה נכונה נדרשים נתונים
נוספים כגון :האם החוזה הוא עם שליט או ללא שליט?
מהו מספר הלקיחות הנדרש בסדרה זו כדי לבצע את
החוזה? ואפילו :מהי שיטת החישוב בתחרות?
בחוזה ללא שליט שבו אין כניסות נוספות לדומם מלבד
ה ,♠A-ברור כי לא כדאי לשחק את ה A-בשלב מוקדם,
אחרת אנו עלולים להתנתק מהדומם ולאבד לקיחות
רבות.
המשחק הטוב ביותר הוא להתחיל ב ♠K-ולהמשיך ב♠-
נמוך לעבר ה .T-כך נזכה ב 5-לקיחות לפחות ב90%-
מהמקרים .בנוסף ,איננו מוותרים מראש על הלקיחה
השישית ,שבה נזכה אם לדרום תמונה בודדת )12.5%
מהמקרים( וגם כאשר ה QJ-נופלים שדודים מידו של
צפון )סיכוי של .(6.67%
ואם זוהי סדרת השליט ,ואין בעיות של כניסות?
ההתלבטות היא בין משחק של  AKלמעלה ובין משחק
של  ,Kואז עקיפה ל T-אם מופיעה תמונה מדרום.
מסתבר כי משחק של  AKמלמעלה מפסיד את הלקיחה
השישית כאשר לדרום תמונה בודדת )סיכוי של (12.5%
ומרוויח אותה רק כאשר לדרום  QJדאבלטון )סיכוי
של  .(6.67%המשחק המועדף הוא עדיין עקיפה ל!T-
זהו עקרון הבחירה המוגבלת )(Restricted Choice
– עיקרון סטטיסטי שלפיו כאשר שחקן משחק קלף,
ההסתברות שהוא מחזיק קלף שווה ערך קטנה יחסית.
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הסתברות של
בייס ,שלפיו הסת
עיקרון זה מבוסס על חוק בייס
התרחשות אירועים מתעדכנת על פי מידע שמצטבר.
דרך פשוטה יותר להסביר את העיקרון היא ,ששחקן
המחזיק  Jבודד חייב לשחק אותו ,אבל שחקן המחזיק QJ
דאבלטון צפוי לשחק  50% Qמהזמן ו 50% J-מהזמן.
במלים אחרות ,אם כבר ידוע שה J-שוחק ,רוב הסיכויים
הם שזה היה קלף בודד שלא הייתה ברירה אלא לשחקו.
נעבור לדוגמה נוספת .הפעם נניח שהחוזה הוא ללא
שליט ושאין כניסות צדדיות לידו של מזרח .כיצד תשחקו
את צירוף הקלפים הבא?
♠ AKJ73

♠ 64

מהן האפשרויות העומדות בפנינו ,ומהו סדר המשחק
הנכון שיגדיל את סיכויינו לזכות בכמה שיותר לקיחות?
אם ברצוננו לזכות בכל  5הלקיחות ,הדרך היחידה היא
לעקוף בסיבוב הראשון אל ה J-ולקוות למצוא ♠Qxx
בצפון )סיכוי של כ .(18%-אם נמצא  ♠Qxxדווקא בדרום
– נזכה ב 4-לקיחות ,אבל ב 64%-מהמקרים שבהם
הסדרה אינה מתחלקת  ,3-3נוכל לזכות לכל היותר ב3-
לקיחות בסדרה.
האם קיימת דרך משחק חלופית? מסתבר שכן .נסו
לשחק תחילה קלף נמוך משתי הידיים ,ולאחר מכן – AK
ללא עקיפה כלל!
אנו מוותרים מראש על הלקיחה החמישית ,אבל לעומת
זאת נזכה ב 4-לקיחות ב 52%-מהמקרים )בכל החלוקות
של  ,3-3וגם בחלוקות של  4-2שבהן לצפון או לדרום Q
דאבלטון.
איזו דרך משחק עדיפה?
זה כבר תלוי בסוג התחרות ובמצב היד בכללותה .אם
משחקים בשיטת חישוב  ,IMPומותר לנו למסור לקיחה
אחת בסדרה בלי לפגוע בהצלחת החוזה ,עלינו לבחור
בדרך הבטוחה יותר – לא לעקוף.
לעומת זאת ,בתחרות טופ-בוטום לא כדאי לוותר על
העקיפה ,משום שהיא תעניק לנו לקיחה נוספת בכל פעם
שלצפון  3קלפים לפחות בראשות ה ,Q-ותגרום להפסד
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לקיחה )או לקיחות( רק כאשר לדרום או לצפון  Qדאבלטון.
בתחרות טופ-בוטום איננו מחפשים את קו המשחק
שמעניק את הסיכוי הטוב ביותר לבצע את החוזה ,אלא
את קו המשחק שיביא לרווח בתדירות הגבוהה ביותר
לעומת קו המשחק החלופי.
בדוגמה הבאה נניח כי זוהי סדרת השליט ,ונדרשות בה
רק  4לקיחות מתוך  5כדי לבצע את החוזה.
♠ 8743

♠ AQ652

האם מישהו מכם שוקל לא לעקוף?
אם נעקוף ל ,Q-יש לנו סיכוי של כ Kx) 20%-בצפון(
לזכות בכל  5הלקיחות .הסיכוי לזכות ב 4-לקיחות לפחות
הוא ) 65%אנו מוסיפים את המקרים שבהם יש  Kxבדרום
או  Kxxבצפון(.
לעומת זאת ,אם נשחק תחילה את ה A-ואז נחזור ליד
ונשחק לכיוון ה ,Q-אנו מוותרים על הסיכוי ללקיחה
חמישית בסדרה ,אבל הסיכוי ל 4-לקיחות לפחות עולה
ל ,71.25%-משום שאנו מרוויחים כאשר דרום מחזיק K
בודד.
כיצד לשחק בתחרות? אם מדובר בחוזה של ♠ 6בתחרות
קבוצות  ,IMPכאשר אין מפסידים בסדרות האחרות,
חשוב להשתמש במשחק הבטוח ולהתחיל ב .A-לעומת
זאת ,אם משחקים חוזה של ♠ 4בתחרות טופ-בוטום,
אסור לוותר על העקיפה בסיבוב הראשון שמביאה לנו
רווח ב 20%-מהמקרים.
דוגמה אחרונה:
♠ J5

♠ AQ62

הפעם נניח שזוהי סדרה צדדית בחוזה של ♥.4
אם כבר מסרנו  3לקיחות ,ואסור לנו להפסיד לקיחה
בסדרה זו ,נעקוף כמובן באמצעות הובלת ה) J-שחקן טוב
בצפון המחזיק את ה ♠K-יכסה( או משחק של קלף נמוך
לעבר ה) Q-שירוויח אם לצפון  Kבודד( .עם זאת ,הסיכוי
לזכות ביותר מ 2-לקיחות בסדרה בדרך משחק זו הוא
קלוש.
כיצד נגדיל את הסיכוי לזכות ב 3-לקיחות בסדרה?
אם נסכים מראש לוותר על לקיחה ,נוכל לקוות לזכות ב3-
לקיחות בסדרה )ולהשליך עליה מפסידים בסדרה אחרת(.
כיצד? נוביל קלף נמוך ממזרח )כן – מתחת ל(...A-
לכיוון ה.J-
אנו מקווים שה ♠K-נמצא בדרום .אם דרום לא ישחק את
ה ,♠K-הוא מאבד את הלקיחה הבטוחה שלו בסדרה;
אם דרום עולה ב ,♠K-נוכל בהמשך לזכות ב ,♠J-לעבור
לדומם לאחר משיכת השליטים ולהשליך שני מפסידים על
ה.♠AQ-
כמובן שהצלחתו של קו משחק זה תלויה בגורמים נוספים,
כגון :האם תהיה לנו כניסה לדומם בשלב מאוחר? או :האם
יש לנו מפסידים מסדרות אחרות להשליך על ה?AQ-
ההחלטה כיצד לשחק תלויה בהרכב היד כולה ,אבל חשוב
שהשחקן יהיה מודע לכך שניתן לבצע את העקיפה גם
"בכיוון ההפוך".
אז מה המסקנה :לעקוף או לא לעקוף? מאמר זה הציג
בפניכם את העובדה כי העקיפה אינה הכלי היחיד העומד
לרשותכם ,והשאר כבר תלוי בכם .עליכם להתחשב בכל
יד במכלול הנתונים ולקבל החלטה לגופו של עניין.

המשך מעמוד 23
T73
63
AQJ9
9754
85
K9742
853
QJT

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

K4
QJT8
T72
A632
AQJ962
A5
K64
K8
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אם דרום זוכה מיד ב ♥A-וממשיך )כמו קודם( ב ♦-אל
ה J-ובעקיפה בספייד ,מערב יזכה ב ♠K-וישחק הארט
שני.

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מזרח יבחין בחולשת הדומם )קלאב( ,יעלה על ה♥-
השני של שותפו עם ה K-ויוביל מיד  ♣Qעם כישלון
החוזה :הכרוז יפסיד לקיחה אחת בספייד ,אחת בהארט
ושתיים בקלאב .מסתבר כי העיכוב היה חיוני כדי למנוע
מהיד המסוכנת )מזרח( את ההובלה.
לסיכום ,התפקיד העיקרי של העיכוב במשחק עם שליט
הוא לשלול מהמגן המהווה "יד מסוכנת" כניסה לידו
בשלב מאוחר יותר של המשחק.
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הולכת שולל –
משחק מותר

בלקיחה הרביעית המבצע המשיך ב ,♥K-תורכם .לזכות
או לא?
ובכן ,נראה כי המבצע מנסה נואשות לפלס לעצמו
דרך לדומם על מנת לזכות בשאר הקלאבים .המשחק
מרמז כי התחיל עם  ♣AKומערב עם ארבעה .טענה זו
מתחזקת בשל העובדה שמערב שיחק בסדרה זו גבוה-
נמוך המציין מספר זוגי של קלפים .אם תיקחו את ה♥K-
ב ,♥A-ה ♥Q-תהיה כניסה.
לכן על מנת למנוע זאת  -עכבתם ולא זכיתם.
אין צל של ספק כי החשיבה ועיבוד הנתונים שלכם היו
הגיוניים למדי.
עתה נחליף צד .שבו בדרום ,אתם המבצע:
♠72
♥Q76
♦953
♣QJT85

אפרים בריפמן
שחקנים טובים המוצאים עצמם בחוזה 'חסר סיכוי' לעולם
אינם אומרים נואש.
לעיתים קרובות הם מבצעים חוזים בלתי אפשריים שעה
שרבים וטובים נכשלים בהם.
כיצד הם עושים זאת?
הנה העיקרון :שחקן בכיר שם עצמו בנעליו של המגן.
הוא מתאר לעצמו את התמונה שתצטייר בעיני המגן אם
ינקוט במהלכים מסוימים .כיון שהמגן עוקב אחר משחקו
של המבצע ומגיב בהתאם ,המבצע מצליח להפיל אותו
בפח.
אין ספק כי מיומנות זו אינה נרכשת בקלות ,אך היא
זמינה לכולם.
לפניכם חלוקה שתתאר היטב את הרעיון ,תחילה מנקודת
מבטו של המגן.
אתם מזרח:
72
Q76
953
QJT85
Q94
A93
QT862
42
South
2NT

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East

North

West

All Pass

3NT

Pass

דרום פתח  NT2וצפון הכריז .3NT
מערב הוביל ♠ ,6את ה ♠Q-המבצע לקח ב.♠K-
בלקיחה השניה דרום המשיך ב ♣A-וב.♣K-
השותף שלכם במערב שירת בשתי הלקיחות האחרונות,
תחילה ♣ 6ו.3♣-
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♠KJ5
♥KT5
♦AK4
♣AK97
South
2NT

East

North

West

All Pass

3NT

Pass

נגד  NT3מערב הוביל ♠.6
את ה ♠Q-של מזרח המבצע לקח ב ♠K-ובעצם עתה
התחיל המשחק.
אופן החשיבה של השחקן הבכיר:
לרשותי  ♦AK ,♠Kוחמישה קלאבים ,סה"כ  8לקיחות.
הלקיחה התשיעית תתווסף אך ורק מסדרת מהארט.
אפשרות אחת :ה ♥A-בידי מערב.
אם זה המקרה החוזה אינו נתון בסכנה וכל הזוגות יבצעו
אותו.
אפשרות שניה :ה ♥A-בידי מזרח .אם אתחיל בקלאבים,
אכשל.
כל שחקן בכל רמה יידע לזכות בשלב מתקדם של
המשחק ב ♥A-ולחזור בספייד ,דרך ה ♠J5-אל הספיידים
של מערב.
לכן האפשרות היחידה שנותרה – לנסות לתעתע ו'לצייר'
תמונה שבמציאות אינה קיימת ,אך בעיני המגן – כן.
דרום ידע כי השחקן במזרח נחשב לשחקן טוב ,הרבה
מעל הממוצע.
לכן שיחק את ה) ♣AK-מערב שירת ב 6♣-ו - 3♣-מספר
זוגי של קלפים( ועבר אל ה.♥K-
זוכרים את הפתיח ,איך מנעתם מהמבצע להשתמש
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ב ♥Q-ככניסה אל הקלאבים?
לכאורה בצדק ,עיכבתם את ה ♥A-והמבצע זכה בתשע
לקיחות.
עכשיו לכו ותסבירו לכולם איך אפשר לבצע את החוזה
כאשר בכל השולחנות האחרים נכשלו בלקיחה? 
לא רק המבצע יכול לתעתע במגינים .נשק זה יעיל לא
פחות גם בהגנה.
הביטו בחלוקה כולה:

♠J94
♥A72
♦7
♣AQJ964

South
Dbl
♠2

East
♣1
Pass
All Pass

♠AQT3
♥98
♦KQ95
♣T72

♠K8762
♥J43
♦AJT
♣K8

♠5
♥KQT65
♦86432
♣53

K74
A987
A9743
Q

♠
♥
♦
♣
QJT3
4
JT6
T852

North

West

♥2
♠4

♥1
Pass

מערב הוביל .♥K
קשה להבין איך מבצע אחד נכשל ב .♠4-הרי להגנה שלוש
לקיחות בלבד ,שני הארטים ו.♣A-
החזיקו את הקלפים של מזרח .האם אתם מזהים כיצד
ניתן ליצור אשליה בעיני המבצע?
הבה נחזור אל המבצע:
♠AQT3
♥98
♦KQ95
♣T72

♠K8762
♥J43
♦AJT
♣K8
החוזה  ,♠4הובלת הפתיחה .♥K
אתם סופרים שלושה מפסידים :שני הארטים ו.♣A-
את ה ♥K-מזרח לוקח ב ♥A-וממשיך ב ,2♥-דרך ה♥J-
אל ה.♥Q-
בלקיחה השלישית מערב ממשיך ב.♥10-
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ובכן?...
רואים איזו מלכודת טמן מזרח למבצע?
המבצע חשב כי בידי מזרח  ♥A2דאבלטון .לא נותר,
אלא לחתוך את ההארט השלישי ב ♠Q-ולקוות לחלוקה
 2-2בשליט או  ♠Jסינגלטון.
כאשר מזרח שירת ללקיחה זו ב ,7♥-המבצע הבין כי
"עבדו עליו" ,אך היה זה כבר מאוחר מדי .השילוב של
 ♠J94אחרי ש ♠Q-כבר שוחקה ,הבטיחו עוד לקיחה
להגנה ,הלקיחה הרביעית.
באמת קשה להאשים את המבצע על שנכשל בחוזה.
ואחרון לקינוח :לפניכם חלוקה ששוחקה ע"י Tim Seres
) (1925-2007מאוסטרליה.

South
♥1
4NT
♥6

East
Pass
Pass
Pass
Pass

North
♦1
♥2
♥5
Pass

♠
♥
♦
♣
West
Pass
Pass
Pass

נגד  ♥6מערב בחר להוביל בהובלה הטבעית ,ב.♠Q-
 Tim Seresביקש את ה 4♠-מהדומם ושיחק את ה2♠-
מהיד הסגורה .ה ♠Q-זכתה בלקיחה.
לא היה מאושר מהשחקן שישב במערב .בלקיחה
השנייה המשיך ב ♠J-ו ...זה כל שהמבצע ביקש.
הביטו בחלוקה כולה:
K74
A987
A9743
Q
9865
53
Q8
A9743

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

QJT3
4
JT6
T8652
A2
KQJT62
K52
KJ

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
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אליפות ישראל
לזוגות מעורבים
2014
רם סופר

אליפות ישראל לזוגות מעורבים נערכה גם השנה בשיטת
חישוב טופ-בוטום .התחרות כללה מוקדמות מחוזיות,
חצי גמר וגמר .ההרכב של גמר א' היה חזק כרגיל וכלל
שחקנים רבים בעלי הישגים ברמה הבינלאומית.
לאחר שהתפזר העשן ,התברר כי שלושה זוגות היו
ברמה אחת מעל כל השאר וזכו בשלושת המקומות
הראשונים בתוצאות צמודות יחסית ,בעוד הפער בין
המקום השלישי לרביעי עמד על כ.3% -
במקום הראשון – ורד ויעקב מינץ ,במקום השני –
שושנה רונן ובני ליבסטר ובמקום השלישי – מיכל
נוסצקי ודורון ידלין .ביד הבאה משלב חצי הגמר הצליחה
מיכל למצוא את ההגנה היחידה כדי להפיל חוזה של ♥4
שבוצע כמעט בכל השולחנות.
Dealer East, Vul N/S
♠ 65
♥ 752
♦ JT965
♣ J63
♠ JT7
♥ QJT983
♦ 8
♣ AQ8
♠ A832
♥ A
♦ AK32
♣ T974
South
נוסצקי
Dbl
♦3
Pass
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East
♥1
Pass
Pass

מיכל הובילה כמובן ב ♦A-ודורון אותת על מספר אי-
זוגי של קלפים עם ה .♦5-בכל מקרה היה ניתן להסיק
מההכרזה החופשית של דורון בלי נקודות לאחר Rdbl
שיש לו חמישייה בדיאמונד .ספירת הנקודות העלתה
כי ה ♦J-הוא כנראה הנקודה היחידה של צפון ) Jנוסף
באחת הסדרות השחורות אינו רלוונטי( .מיכל הגיעה
למסקנה שהסיכוי היחיד להפיל את החוזה יהיה לארגן
לשותפה חיתוך ספייד .היא הובילה ♠ נמוך ,קיבלה את
היד בחזרה עם ה ♥A-ושיחקה  ♠Aוספייד שלישי.
הם הצטיינו גם ביד הבאה לאחר שדורון ידע להכפיל
הכרזה מסוכנת של היריבים בגובה  3במצב פגיע ,והזוג
גבה את העונש המרבי בהגנה מדויקת.
Dealer West, Vul E/W
♠ T853
♥ K65
♦ KQT7
♣ 54
♠ A64
KQ972
♥ JT
A32
♦ J93
8654
♣ KJ876
3
♠ J
♥ Q9874
♦ A2
♣ AQT92
South
נוסצקי
♥1
♣3

KQ94
K64
Q74
K52

♠
♥
♦
♣

North
ידלין

West

♦2
Pass

Rdbl
♥4

East
Pass
♠2
All Pass

North
ידלין
Pass
♥2
Dbl

♠
♥
♦
♣

West
Pass
♠1
♠3

מערב אולי שכח לרגע מהו מצב הפגיעות ,או את
העובדה ששותפו לא פתח את ההכרזה .דורון החזיק
כוח רב בסדרת הדיאמונד הקצרה של שותפתו ,והוא לא
היה זקוק ללקיחות בטוחות בשליט כדי להכפיל.
ההובלה הייתה ב ♠-נמוך .ה ♠J-של מיכל נלקח על-ידי
מערב ,שניסה קלאב אל ה .J-דרום זכתה וחזרה בהארט
אל ה K-של צפון .זה שיחק קלאב נוסף שנחתך בידו של
הכרוז .מערב שיחק  ♥Aוחתך ♥ .הוא הוביל מהדומם
דיאמונד שנלקח על-ידי צפון .ספייד נוסף שוחק אל הA-
בדומם .דרום זכתה בדיאמונד הבא והובילה הארט.
מערב חתך ,ומזרח חתך מעליו והמשיך בדיאמונדים.
הכרוז איבד שליטה ,וגם השליט האחרון של צפון זכה
בלקיחה עם תוצאת שיא אבסולוטית – פלוס .800
במקום השני זכה הזוג שושנה רונן-בני ליבסטר.
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Dealer East, Vul All
♠ A86
♥ Q42
♦ AQT3
♣ J97
♠ 7532
♥ 875
♦ K65
♣ K43
♠ KJ9
♥ A96
♦ J974
♣ AT5
South
רונן
♦1

East
Pass
All Pass

North
ליבסטר
3NT

לאחר מכן היא שיחקה  ♦Aו ♦-נמוך לכיוון המלכה.
נפילתם של  ♦JTמדרום הייתה בשורה טובה.
מנצחי התחרות ואלופי ישראל לזוגות מעורבים לשנת
 2014הם יעקב וורד מינץ.
ביד הבאה הם היטיבו להכריז ולבצע משחק מלא.
QT4
KJT3
82
Q862

♠
♥
♦
♣

West

Pass

מזרח הוביל ב ♠5-נגד  ,3NTוה J-של דרום כוסה על-
ידי ה Q-וה .A-ההמשך היה ב ,♣J-וה ♣Q-של מערב
זכתה .מערב המשיכה בדיאמונד אל ה ♦K-של שותפה,
שהמשיך ב.♠7-
בני קרא היטב את המצב בספייד וקפץ עם ה ♠K-בתקווה
שה T-תיפול .לאחר מכן חזר לידו עם דיאמונד ועקף שוב
בקלאב .הוא משך את כל הזוכים בסדרות המינור והכניס
את מערב עם ה ♠T-למשחק סופי ,שאילץ אותה למסור
לקיחה ל.♥Q-
ביד הבאה מסיבוב הגמר השני היו שושנה ובני בין
המעטים שהגיעו למשחק מלא של ♠.4
Dealer North, Vul E/W
♠ J6
♥ AJ753
♦ K43
♣ K76
♠ Q432
AKT875
♥ 962
Q4
♦ A962
Q875
♣ A2
8
♠ 9
♥ KT8
♦ JT
♣ QJT9543

South
מליאנה סיגל
Pass
Pass
Pass
Pass

East
יעקב מינץ
Pass
Pass
1NT
Pass

♠
♥
♦
♣

North
ערן אסרף

West
ורד מינץ

♥1
Pass
Pass

♣1
Dbl
3NT

♠
♥
♦
♣

שושנה היטיבה לשחק כאשר משכה שני שליטים ועשתה
אלימינציה של קלאב והארט לפני שנגעה בדיאמונד.
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Dealer East, Vul N/S
♠ K92
♥ AQJ97
♦ 863
♣ 42
♠ 873
QJT5
♥ KT532
6
♦ QJ7
A4
♣ 93
AKQJT6
♠ A64
♥ 84
♦ KT952
♣ 875

אלופי ישראל יעקב )מימין( וורד מינץ מתמודדים מול
ערן אסרף )משמאל( ומליאנה סיגל.
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סיקור תחרויות
22
מזרח התלבט אם להשאיר ♥ 1מוכפל .זה נראה מפתה
כאשר היריבים פגיעים ,אולם איכותה של סדרת ההארט
שלו לא הייתה מספקת.
דרום הובילה ב ♥8-נגד  ,3NTוה ♥J-של צפון נלקח
על-ידי הכרוז .כעת יש לכרוז  8לקיחות בטוחות .מסוכן
להסתמך על עקיפה בדיאמונד .הדרך הנכונה הייתה
להמשיך בספייד מיד .צפון זכה ושיחק שני הארטים
גבוהים .על הראשון הושלך ספייד מהדומם ,ועל השני
הכרוז כבר היה יכול להרשות לעצמו להשליך מהדומם
דיאמונד ,היות ששמר כניסה )עם ה (♣9-ל ♥K-שהוגבה.
במספר שולחנות החוזה  3NTלא בוצע ,ככל הנראה משום
שהכרוזים גבו את סדרת הקלאב הארוכה מוקדם מדי.
יעקב ציין את היד הבאה כ"מעניינת מכולן":
Dealer North, Vul None
9
J63
Q863
K9754
J32
KT4
KJ74
J62

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AK874
AQ8
A9
AQT
QT65
9752
T52
83

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

יריביו הכריזו לסלם באופן הבא:
East

West

Pass
♦2
♠3
4NT
5NT
Pass

♣2
♠2
♣4
♥5
♠6

הכרזת קיוביד אחת של ♣ 4מצד שותפתו הספיקה
למזרח כדי להחליט ללכת לסלם.
צפון הוביל בהארט .מערב זכתה בידה והורידה .♠A
ה ♠9-שנפל מצפון נתן לה חומר למחשבה.
האם זהו סינגלטון?  T9דאבלטון?  Q9דאבלטון? כל
אחת מהאפשרויות דרשה קו משחק אחר .מערב החליטה
להאמין באפשרות השלישית ושיחקה את ה .♠K-כעת
לדרום היו שתי לקיחות בשליט ,והחוזה לא בוצע.
האם ניתן לבצע את החוזה מול החלוקה הלא ידידותית,
כאשר גם העקיפה בקלאב "לא יושבת"? מסתבר שכן.
יעקב מינץ תיאר את דרך המשחק הנכונה ♠ :נמוך לJ-
)לאחר ה .(♠A-דרום זוכה וממשיך בקלאב .הכרוז עולה
ב ,♣A-עובר לדומם בהארט ,עוקף נגד ה ♠T-ומושך את
כל הזוכים שלו בסדרות המייג'ור .לבסוף צפון נקלע ללחץ
בין קלאב לדיאמונד ,והחוזה מבוצע .משחק יפה מאוד,
אבל לא קל להחליט עליו בקלפים סגורים...

מצטייני אליפות ישראל לזוגות מעורבים ) 2014מימין( :דורון ידלין-מיכל נוסצקי,
יעקב מינץ-ורד מינץ ,בני ליבסטר-שושנה רונן

6.4.2014 г. 13:08:56 ч.
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"120-ďĞ"đ 'ĎďĕĤč
ġĤđđĥ ĐčĕčČ :ĦČĚ

ĦĕģĝĞ ĦėĤĞĚė ĘĐĜĦĐĘđ ĘđĞĠĘ ęđģĚ ĥĕ ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĐ ĦĤĎĝĚč
ęĘĥĘ đĤēč ęĕĥĜČĥ ĐĚĘ ĐĕđČĤ ĐĤđĚĦ ĦĦĘ đĜĕĘĞ ,ěĕĕĜĞđ Ĥčď ĘėĘ
ĤĢĕĕĘ ĤĎĦČ đĐĒ ĕĜĕĞč .ĐĘČ ęĕĤĎĦČč ďđĚĞĘ ęĕĘĞđĠđ ęĕĥđĞ đĜČđ ,đĕĘĞ
ęĕĤčēĘ ĦĚĤđĎĥ ,ďēĕč ĦđĕĐĘ ĦĕĜĐĜđ ĐĢđĤĥ ĦĕĦĤģđĕ ĦĕĦđėĕČ ĐĘĕĐģ
-ęĕĘĎĞĚ ĕĜĥ ĐĠ ĐČđĤ ĕĜČ ęĢĞč .ĐĠĘ ČđčĘ ĦđĢĤĘ ĐĘĥ ĐēĠĥĚĘđ
ĘĞ ĘėĦĝĚ ĕĜČ ěėđ) ęĕĕĘČĕĢĜĔđĠ ĦđēđģĘ Ęĥđ ĦđēđģĘ Ęĥ ĤđĤč ĘĎĞĚ
ĦđčĕĕēĦĐĐ ĦČ ęĕĕģĘ đďĕģĠĦĥ ęĕďčđĞ Ęĥ ĘĎĞĚđ (ĦđēđģĘė ęĕĤĕĕďĐ
,ĕĕĜĕĞč ģĦĤĚ ĕĜĥĐ ĦČ ďēČ ęĕĜĕĒĚĥ ĐĘČ ęĕĘĎĞĚ ĕĜĥ ěĕč ĤđčĕēĐ –
ĐĜđĥ ĦđčĕđēĚ ĦĤĢđĕ ĐĠ ęĕĦčč ęĕĤĎĐ ĦđēđģĘĘ ĦĕĒĕĠĐ ĐčĤģĐ
ĦČ ĥďēĚ ęđĕ Ęėč ģĕďĢĐĘ ĕďė .ęĕĜĚďĒĚ ĦđēđģĘ Ęĥ ęĕĘďđĚĚ
ČđĐđ ,ĐĠ ČĘ ĕĜČ ,ĤĚđĘ Ęđėĕ ĦĥĤč đĜĘĢČ ĐĢđĤĚ ČĘ ēđģĘ ,đĜč ęĦĤĕēč
ĞĎĤĚ ęĕĜēčĜ ęĢĞč đĜēĜČ ģđĕďč ěČėđ - ěđĦĜ ĞĎĤ Ęėč čđĒĞĘ ĕĥĠē
.(đĜĕĜĠĘ ĐčĤĐ ĐĒ ĦČ ęĕĥđĞ ęĐđ) ęĕĕĜĕĞĐ ĦČ ęĕēĦđĠ ęĕĤĕĕďĐĥ
ĦēĦ ĐĜĥĐ Ęėđ ĞđčĥĐ Ęė ,ęđĕĐ Ęė ĖĤđČĘ ęĕČĢĚĜ đĜēĜČ ĐĥĞĚĘ
- ģĥĚč ęĕĤĕėč ęčđĤč) ęĕĕĦđėĕČđ ęĕĤĎđč ęĕĥĜČ Ęĥ ĦĘďĎĚ ĦĕėđėĒ
ęĕĜĚđČ ,ĐĕĚďģČ ĕĥĜČ ,ěđēĔč ĕĥĜČ ,ěđčĥē ĕČđĤ ,ěĕď ĕėĤđĞ ,ęĕĘĐĜĚ
đĜČ – ĐģĢđĚ ĐĞď ĕĘĞč ęĕĥĜČ ,ęĐĕĕēč ęĕĤčď ĐčĤĐ đČĤ ĤĥČ ('ďėđ
.ĐĠ đĔđĚĐ ĐĒđ – ĖĠĕĐĘ ČĘđ ęĐĕĘČ đĜĚĢĞ ĦČ ęĕČĦĐĘ ęĕėĕĤĢ

"ěĕĚČĚ ĕĜČĐ"đ" :ĐĠĘģ ĤĚđČ ,"ĦĕģđđĕĥĐ ĐĚĤč ĐĠ ĕĦĕĜčĥ ĐĝĕĠĦĐ"
ĦĕĦĤģđĕđ ĦĕĦĚČ ęĕĕē ĦđėĕČ ęĕĤėđĚđ ĦđĘĕĐģ ęĕĜđč đĜēĜČĥ ČđĐ ĕĘĥ
ęĎ đėđĦčĥ ęĘĥ ĤĢđĚ ČĘČ ĦđĤĕģ ČĘđ ĐĤĕď ęĕĤėđĚ ČĘ – ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĘ
,ĐĘĕĐģĐ ĦđėĕČ ČĕĐ ęĢĞč ěĕĕĜĞĐ ĦđĐĚ ,ěĕĕĜĞĐ ĦđĐĚ ĐĜĕČĥ Ĥđĕď Ħďĕēĕ
ěĚĒč ĐĕĞč Ęė ĤĦđĠĥ ĦđđĢĐ ,'ĎďĕĤčĐ ,ęĕĎđēĐ ,ĐĠ ĖĘ ĥĕĥ ęĕĤčēĐ
ĦĕčĘ ĞĎĤ Ęėč ĞĕĎĐĘ ęĕĘđėĕĥ ęĕĤčēĐđ ĐēĠĥĚĐ ,ĤĦđĕč ĤĢģ ĐčđĎĦ
."ĐĚĘĥĐ ĦĠĔĞĚĐ ČĕĐ đĒ ,ĐĕĦĠĚČđ ĐčĤģ ,ęđē ĦđĚĕĞĜ ĤďĥĚĥ
ĐĤđĚĦ ĐģĕĜĞĚĥ ĦĕĦđėĕČ ĦĕĦĤģđĕ ĦĥĤė ęđĕė ĦĝĠĦĜ 120-ďĞ ĦĥĤ
đĜēĜČ ,ęđĝĤĠč ĖĤđĢ ĥĕ ĐĚė ďĞ – ČđĐ ěēčĚĐđ ĐĘĥ ĦđēđģĘĘ ĐČĘĚ
- đĘĥ ęĕĤčēĐ ĦČ Čĕčĕĥđ ĐĢđĤĚ ĐĕĐĕ ĐĠ ČĢĚĜĥ ĕĚĥ ęĕĘďĦĥĚ
ğĤĢĚĥ ĕĚ .ęĕĕē ĦđėĕČđ ěėđĦ ČĘČ ĐĤĕď ęĕĤėđĚ ČĘ đĜČĥ ČđĐ ěđĕĞĤĐ
ĕėĐ ęĕĤĕĤĎĥĐ ęĐ – đĜĘĥ ęĕĤĕĕďĐ ęĢĞč ĐĘČ ĐĘĕĐģĘ ęĕĤčēĐ ĦČ
ĐĜĥč ĦđĤėĚĜĥ ĤđĕďĐ ĦđďĕēĕĚ 80% -Ě ĐĘĞĚĘ ,ĖėĘ ĐĕĕČĤĐđ .ęĕčđĔ
ĦĝĕĠĦĚ ĤĤēĦĥĐĘ ČđĐ ěĕĕĜĞĐ ."Ĥčē ČĕčĚ Ĥčē" Ęĥ ĐČĢđĦ ęĐ
ĤČĥĕĐĘ čĕđēĚ Ĥđĕď Ħďĕēĕ ĐĜģĥ ēđģĘ đčĥ ęĘđĞ đĦđČ – ĕđčĥĐ ēđģĘĐ
ĦđėĒ ĥĕ ęĕĤĕĕďĐĚ ďēČ ĘėĘ đĜĦĜĕēčĚ ,ęđĕė ĕĔĜđđĘĤ ČĘ - ęđģĚč
ęĕėĕĤĢ đĜēĜČ ěėĘ ,ęđģĚĐĚ ĦČĢĘ čĒđĞ ČđĐĥ ĞĕďđĐĘ ěđĦĜ ĞĎĤ Ęėč
ĦČ ęĕĠĤĢĚđ ĐĠ ĦđĕĐĘ ęĕčĐđČ đĜĘĥ ęĕĤĕďĐĚ ĐĚė ĘĞ ďďĚĕĐĘ
.đĜĕĘČ ęĐĘĥ ęĕĤčēĐ
ęĕĤčďĚ đĜČĥ ěđđĕė ,ĐĘĕĐģĐ Ęĥ ĤđčĕēĐ đĒ – 'ĎďĕĤčĘ đĜĦđČ ĤčēĚĥ ĐĚ
ĤĠĥĚĥ ĐĒėė Ğđďĕ 'ĎďĕĤčĐ ,ĦđėĕČ ěĚĒ ĘĞđ ęĕĤčē ĘĞ ,ĘĕĕĔĝ ĠĕĕĘ ĘĞ
ĐĤčē ĕĕēđ ĦĤđĥģĦ ĤĢđĕ ,ęĕĥĜČĐ ěĕč čĤģĚ ,ĦđĕčĕĔĕĜĎđģ ĦđĘđėĕ
,ĦĕģđđĕĥĐ ĐĜĕēčĐĚ ĞĕģĥĐĘ ěėĕĐ ěđēčĘ ęĕČč đĜČĥė ěėĘ .ęĕČĘĚ
ęĕĤčď ďđČĚ ĐčĤĐ Ęĥ ĦčđėĤĦ ČđĐĥ ĤĢđĚč ĐĞģĥĐ ěČė ęĕČđĤ đĜČ
ĐĒ ęĘĥ ďēČ ĎĤČĚĘ ęĕčĕėĤĐ Ęė ĦČ ĤčēĚĥ ĐĚ ČđĐ 'ĎďĕĤčĐ– ďēĕč
.ęĕēĕĘĢĚ đĜČ Ėėčđ – ĤđĠĕĝĐ
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đĜČ "120-ďĞ" ěĎđĚ Ĥđĕď ĦĕčĘ ĐĝĕĜėč Ĥčė
đĜĕĠĕĢĥ ĐĚ ČĘ – "ĦđčĤĦ ęĘĐ" ęĕĠĔđē
ěĜĎđĝĚđ ģĜĞ ĕčđĘ ,ěĎđĚ Ĥđĕď Ħĕčč ĦđČĤĘ
,ęĕČĠđĤĕČ ĦđĜđĚĤČ ĥĕĕčĚ ČĘ ĤĥČ čđĢĕĞč
ĐĝđėĚĐ ĐĠĢĤĐđ ĥĕĥĐ ĦđĎĤďĚ ,ęĕďđĚĞĐ
,ĐĚĕĞĜđ ĐĚē ĐĤĕđđČ ęĕĜģĚĥ ęĕēĕĔĥč
ĐĜĕĠ Ęėč ęĕčĢđĚ ęĕĞđďĕ ęĕĜĚČ ĕĘĝĠ
ĤĦĜĝĠĐĚ ĐĚĕĞĜ ĐģĕĝđĚ ĦĜĎĜĦĚ ĞģĤčđ
Ęėĥė ĦđēđĜĐ ĦđČĝĤđėĐ ĘĘĥ ěĕč ęģđĚĚĐ
,ĐĠĘģ ĕčČ
ĦđĤĚĘ ĐĚĕĞĜđ ĐĚē ĐĤĕđđČ ęĕĜģĚ ĐĘČ
.ĐĜčĚĐ Ęĥ ęđĢĞĐ ēĔĥĐđ ęĕĘĘēĐ "120 ďĞ" ĦĥĤ Ę"ėĜĚ
ĔĕĤĠĦ ĦĘĘđėĐ ĦĤČđĠĚ ĐďĞĝĚ đĜĕĜĠč ğĥē ęđģĚč ĤĢģ Ĥđĕĝ
ĦđĎĢĐ ĦđČĢĤĐ ęđĕ ĕďĚ ęĕėĤĞĜ đčĥ ĘđďĎ ęđĕĤđĔĕďđČ ,ĤĕĥĞđ ěđđĎĚ
ęĕĤĕĥėĚ ĘĘđėĐ Ĥĥđė Ĥďē ,ĤĦđĕ ĕĚĕĔĜĕČ ğĝđĜ ĦđČĢĤĐ ęĘđČ ,ęĕĞĠđĚđ
ęĕĘđĠĕĔ ĕĤďē ,Đĕĕēĥ ĦėĕĤč ,ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĘ ęĕĚČĦđĚĐ ęĕĘĘėđĥĚ
ęđģĚĐ Ęĥ ĦĤĦđėĐ ĦĘđĎ ĘČ đĜĞĎĐ ĒČđ .ďđĞđ ĕĠđĕ ĕĘđĠĕĔđ ęĕĕčĕĔĜĤĔĘČ
ĐĞģĥĐĐ ĐČĤĚĘ ĦđČĦĥĐĘ ČĘĥ đĜĘđėĕ ČĘ !!! 'ĎďĕĤčĐ ęĘđČ –
ĦđĤĕģĐ đĘĕĠČđ ĕĦĤģđĕĐ ďđĠĕĤĐ ĦđĜēĘđĥĐ ,ęĕĜģĦĚč ĐĘđďĎĐ
.ęĕĜģēĥĐ ĦđēđĜĘ ĐčĕĦė ĦđēđĘ ęĕĜģĦđĚ ęĐĕĘĞĥ ęĕĜĜĎđĝĚĐ
ěėđĦĐ ĦĚĤč ĕĦđĐĚ ěĎđĞ đĜĤđčĞ ĦđĕĐĘ ĖĕĥĚĕ ęĎđ ĐĕĐ ďĕĚĦ 'ĎďĕĤčĐ"
ĖĤď" ,120-ďĞ ĦĥĤ Ę"ėĜĚ ĐĠĘģ ĕčČ ĐđđČĎč ĤĕčĝĚ "ĐĘĕĐģĐ Ęĥ
ĦđĚĕĕģĦĚĐ ĦđĕđĘĕĞĠĐ Ęėč ęĕČĘĚ ęĕĠĦđĥ đĜĚĢĞ ęĕČđĤ đĜČ đĒ ĐĝĕĠĦ
.đĜĘĥ ĦĥĤĐ ĕĦčč ěĐđ đĘđė ğĜĞč Ħđĝē ĕĜĦđĜė ěĐ 'ĎďĕĤčĐ ęđēĦč ġĤČč
ęĜĕČĥ ĐĘČ ęĎ) ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĐ ĕĜč ęĕĤčēĘ ĐĜĞĚ ęĕĜĦđĜ đĜĘĥ ęĕĦčĐ
,ěĕĕĜĞđ ěėđĦ Ęĥ ČĘĚ ęĘđĞ 'ĎďĕĤčĐ ĖĤď ęĕČĢđĚ ĤĥČ (ĐĠ ęĕĤĤđĎĦĚ
ĦđĢđčģđ ęĕĤčē ěĕčđ ęĕĤĕĕďĐ ěĕč ĐČĘĠĜ ĐĕĎĤĜĕĝ ĦĤĢđĜ 'ĎďĕĤčĐ ĖĤď
."ęĕĝĝđĦđ ęĕĘĕĞĠ ĐĤčē ĕĕēĘ ĦĚĤđĦđ ĐĤĕĥĞĚ ĤĥČ ĦđĕĜđĢĕē
ĖĕĥĚĚ "ďēĕč"Đ ĦČ ęĕĤĢđĕĥ ďđĝĕĐ ĕĜčČĚ ďēČ đĜĘĢČ ČđĐ 'ĎďĕĤčĐ"
čĕĕēĚĐ ģēĥĚėđ Đčĕĥēđ ěđĤėĕĒ ĦđĘđėĕ ēĦĠĚė Ğđďĕ 'ĎďĕĤčĐ" ,ĐĠĘģ
ČđĐ 'ĎďĕĤč .ęĕģēĥĚĐ ĦđĎđĒĐ ěĕč ĐĐđčĎ ĐĚĤč ĐĜčĐđ ĦĤđĥģĦ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ 'ĎďĕĤč ĦđĕđĘĕĞĠ :ęĕĜčđĚĐ Ęėč ęĥ đĜēĜČđ ĐĘĕĐģ ĕĕĜĕĞč
ĎĦđĚ ĦđĕĐĘ ęĢĞč ĐėĠĐ 120-ďĞ ĦĥĤ Ėėđ ,ĦĥĤč đĜĘĢČ ĦđĚĕĕģĦĚ
ĐĠđģĦ ĖĤđČĘ ęĕĜĦđĜ đĜČ đĒ ĦĤĎĝĚč .'ĎďĕĤčĐ ČĥđĜč ĘČĤĥĕč ĘĕčđĚ
ĘĦčđ ēĘĚĐ ęĕč ,ĦĘĕČč – ęĕĕĚđČĘĜĕč 'ĎďĕĤč ĕĘčĕĔĝĠč Ħđĕđĝē ĐėđĤČ
ĕĜđďĞđĚč ęĕĠĦĦĥĚ đĜĘĥ ęĕĤĕĕďĐ .ĦđĕĤđĒČ ĦđĕđĤēĦč ęĎ đĚė čĕčČ
ęĕČĢđĕ ęĕĤčēĐ .ġĤČč ĦĥĤĐ ĦĚĕĕģ ęĐč ĦđĚđģĚĐ Ęėč 'ĎďĕĤčĐ
ĐĥĞĚĘđ 'ĎďĕĤčĐ ĦĕĕĤĔĚ ĦēĦ Ę"đēč ěĐđ ĘČĤĥĕč ěĐ ęĕĜđĥĠđĜĘ
ěđďĞđĚĐĥ ĤĚđĘ ĤĥĠČđ ĦĥĤč ĦđģĒēĐ ĦđĕđĘĕĞĠĐ ĦēČ ČđĐ 'ĎďĕĤčĐ
ęĕĤĕĕďĐĚ ĥĕĘĥĚ ĐĘĞĚĘ) ĤĦđĕč ęĕģĒēĐĚ ČđĐ ĘĕĕēĐ ĦĚĤč ĐĠ
.(ěđďĞđĚč ęĕĘĕĞĠ
,ĕĦĚČ ĎĕĐĜĚ Ęĥ ĐĚĒĕĤėđ Ħĥčđė ĦđĒē ĘĞč ĦĥĤĐ Ę"ėĜĚ ,ĐĠĘģ ĕčČ
ĐđđČĎč ĞĕčĢĚ ČđĐ – ęĕďĘĕ ĐĥĕĚē ďēĕč đĜĘ ĥĕđ ĦĞĠĕĘ (ĦĕĜĥč) ĕđĥĜ"
ĐĘĎĚ "ĕĘĥ ēđėĐ ĤđģĚ ĐĒ" - ĤĕģĐ ĘĞ ęĕĕđĘĦĥ ĐēĠĥĚĐ ĦđĜđĚĦ ĘĞ
ĐčĕĔēĐ Ę"ėĜĚĝė ěđĤēČĐ đďĕģĠĦč ĥĚĕĥ ĐĠĘģ .ĐđđČĎčđ Ėđĕēč
ĦđĤĕėĚĐđ ĦđēđģĘĐ ĦčĕĔē Ę"ėĜĚĝė ĥĚĕĥ ěė ĕĜĠĘ ,ĤĜĔĤĠč ĦĕģĝĞĐ
ęĕģĐ ĐĥĞĚĘ ĐĦđČĥ ĔĤđĠĝ ĐĎĚ ĦĥĤ Ę"ėĜĚėđ YES ĦĤčēč
ęĕģĝĞ ĘĐĜĚč ĕĜĥ ĤČđĦđ ęĕĔĠĥĚč ěđĥČĤ ĤČđĦ ĘĞč ĐĠĘģ .ďđĝĕĐĚ
ĐĚđ ęĕďĕģĠĦĐ ěĕč ĤĥģĐ ĦČ ĤĕčĝĐĘ ĐĝĜĚ .čĕčČ ĘĦ ĦĔĕĝĤčĕĜđČĚ
ĤĥģĚĥ ĐĚ ęĢĞč ĖČ ,Ĥĥģ ěĕČ đĕĜĠ ĘĞ" :ĕēėđĜĐ đďĕģĠĦĘ đĦđČ ČĕčĐ
.ĘĕčđĐĘ ěđĢĤĐđ ĦđĤĕĥĐ ĦĞďđĦđ ĐĝĕĠĦĐ ,ęĕĥĜČĐ - ęĕďĕģĠĦĐ ěĕč
ĤĒĎĚĐ ęđēĦĚ ĐĜđĥ ĐČĤĜĥ ęđēĦč ģđĝĞĘ ĕĦđČ đČĕčĐ ęĕĚĞĔ ĕĜĥ
ČĢđĚ ĕĜČ -ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎč ĕĘ ĥĕĥ ěĕĕĜĞĐ ,ďēČĐ ,ĕĦēĚĢ đčĥ ĕģĝĞĐ
ĦđėĕČ ģĕĜĞĐĘ .ĦĕĎđĘđČďĕČĐ ĐĚĤč ģĦĤĚ đĘĕĠČđ ěĕĕĜĞĚ ďĕģĠĦĐĥ
,ęĐĘĥ ęĕėĤĢĘ ĦĕĦĚČ ĐĕĦĠĚČđ ĐčĥģĐ ĖđĦ ęĕĤĎđčĚ ęĕĥĜČĘ ęĕĕē
ĦĘĞđĠĥ ĦėĤĞĚĘ ęĎĥ ĐĕĕČĤĐ đĒ ,ĕĜĥĐ ęĞĔĐđ .ĦđēĕĘĥ đĒ ĕĜĕĞč
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אליפות ישראל
עד גיל 15
אוריה מאיר

בשנים האחרונות משקיעה התאגדות הברידג' משאבים
רבים בפיתוח הברידג' בקרב הנוער במאמץ לשנות את
התדמית "הזקנה" שנדבקה למשחק הברידג' .אולם
ייתכן שתדמית זו קשורה גם בשמרנותם של הגופים
העולמיים ,שכן אליפות העולם "הצעירה" ביותר שאורגנה
עד כה הייתה עד גיל .20
כל זאת על אף הישגים בולטים בברידג' של שחקנים
צעירים מתחת לגיל  14בעשורים האחרונים .חלק
מהשחקנים האלה המשיכו להתקדם ומככבים כיום
בנבחרת ישראל הפתוחה.
השנה נפל דבר והוחלט לארגן באוגוסט אליפות עולם
עד גיל  15שתיערך בטורקיה .כך נערכה לראשונה גם
אליפות ישראל בברידג' עד גיל  .15התחרות התקיימה
בסוף השבוע האחרון של מרץ ,ויש לנו אלופים חדשים:

מקום  :1שובל אדמס-שחר אוחנה;
מקום  :2גלעד ליפשיץ-שחר דנק;
מקום  :3עידו קניגסברג-יואב עזריהו.
ברכות לשני הזוגות הראשונים שהבטיחו מקומם
בנבחרת לאליפות העולם .ועדת הצעירים תקבע מי יהיה
הזוג השלישי בנבחרת מתוך הזוגות שסיימו במקומות
.5-3
תודה גדולה לאנדה אנצ'יו ששפטה בתחרות ומסרה
שהשחקנים הצעירים התנהגו למופת .כולנו שמחים
מאוד שיש לנו דור המשך שכזה .שני הזוגות הראשונים
הם תוצר ישיר של פרויקט "הדור הבא" של ההתאגדות
לברידג' .ברכות גם למורים ,ובייחוד לזך עומר ששלושה
מתלמידיו – שחר אוחנה ,גלעד ליפשיץ ושחר דנק –
התברגו בצמרת והבטיחו מקומם בנבחרת.

במקום הראשון  -שובל אדמס ושחר אוחנה) ,במרכז( במקום השני  -ליפשיץ גלעד ודנק
שחר) ,צד ימין( במקום השלישי  -קניגסברג עדו ועזריהו יואב )צד שמאל(.
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פסטיבל הברידג'
בים המלח

אדריאן שוורץ

פסטיבל הברידג' בים המלח חגג את שנתו ה .19-מאות
שחקנים פקדו את ים המלח במחצית חודש מרץ ונהנו
ממלון מעולה ,מתנאי משחק טובים ,מארגון משובח
ומתחרויות מרתקות.
הפסטיבל התקיים גם השנה במלון המפואר "ישרוטל
ים המלח" שהיווה אכסניה מעולה .חלק מהאורחים
התאכסנו במלון גנים המחודש .האירוח המעולה כלל
גם שעות מתוקות במרפסת המלון המשקיפה על ים
המלח ,קוקטייל גבינות ויין וערבי בידור בלובי המרהיב
של המלון .הארוחות )כולל מסעדת ראנץ' המפורסמת(,
הספא והשירות היו ברמה גבוהה כמיטב המסורת של
רשת ישרוטל והמארגנים )דניאלה ודוד בירמן וכל הצוות(
המוכרים לנו מפסטיבל הים האדום בחודש נובמבר.
בתחרויות השתתפו שחקנים מכל רחבי הארץ ,כולל
שחקנים בכירים רבים ,וכן משתתפים בודדים מאנגליה,
פולין וצרפת .הפסטיבל כלל גם תחרויות בוקר שלוו
בהרצאותיהם של טובי המורים.
ביום ראשון נערכה תחרות סימולטנית ארצית ,ובימי שני-
שלישי – גביע ים המלח.
בימי רביעי חמישי נערכה התחרות היוקרתית "גביע עד
 "120לזוגות ) (IMPבחסות חברת עד  – 120מגורי
יוקרה לגיל השלישי .במקום הראשון בתחרות זו זכה
הזוג הפולני קוטורוביץ'-סטריקר; במקום השני זכו
אלברט איטח-קלוד אילוז ,ובמקום השלישי זכו חנה
שזיפי-ז'נט סננס )צרפת(.
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להלן שתי חלוקות מעניינות מהתחרויות המרכזיות
של פסטיבל ים המלח .ביד הראשונה הפגין קז'ישטוף
קוטורוביץ' מפולין ,אלוף אירופה לשעבר ,יכולת טכנית
גבוהה בביצוע המשחק.
Dealer East, Vul E/W
♠ 7
♥ QT5
♦ JT743
♣ J875
♠ A82
♠ JT9543
♥ 8763
♥ 2
♦ K2
♦ Q5
♣ 9432
♣ AKT6
♠ KQ6
♥ AKJ94
♦ A986
♣Q
South
קוטורוביץ'
♣1
♥3

East
Pass
Pass
All Pass

North
סטריקר
Pass
♥4

West

♠2
Pass

ההכרזה לפי שיטת הקלאב הפולני – פתיחה של ♣1
מתארת אחת משלוש אפשרויות :יד מאוזנת עם 14-12
נקודות ,יד טובה ) +15נקודות( עם אורך בקלאב או יד
חזקה ) +18נקודות( עם חלוקה כלשהי .ברגע שדרום
הכריז ♥ ,3צפון ידע שיש לו יד חזקה עם  +5קלפי הארט
והוסיף למשחק מלא ♥ 4לאור ההתאמה עם שותפו
והקלף הבודד בספייד.
מערב הוביל ב ♣K-והמשיך ב ♠-אל ה ♠A-של מזרח .זה
המשיך בקלאב שני שנחתך בידו של הכרוז .כעת נכנס
קוטורוביץ' למחשבה ארוכה וניסה למצוא דרך לבצע את
החוזה נגד חלוקה של  4-1בשליט )סביר מאוד לאור
הכרזתו של מערב( .לו היה ממהר למשוך שליטים ,היה
מאבד שליטה משום שסדרת הדיאמונד עדיין לא פותחה.
הכרוז שיחק  ,♠KQהשליך עליהם שני קלאבים מהדומם
והמשיך ב ♦A-ובדיאמונד נוסף .כעת המתנגדים לא יכלו
לקצר אותו ,כי המשך בספייד או בקלאב היה נחתך
בדומם .היה זה ביצוע שהפגין טכניקה וחשיבה ברמה
גבוהה.
בסוף השבוע )שישי-שבת( נערכה תחרות זוגות ,TB
גביע אלטשולר-שחם לזכרה של אסתר עצמוני ז"ל מבאר
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שבע .במקום הראשון זכו נח טימיאנקר-מאיר ברקמן
לפני דוד זיכרמן-אפרים טרגן וירון גלעדי-עדי אסולין .ביד
הבאה הוכרז הסלם על-ידי זוגות בודדים:
Dealer North, Vul All
♠ AJ
♥ J8652
♦ Q9
♣ A974
♠ QT64
♠ 9872
 ♥♥ Q4
♦ AJ7654
♦ KT832
♣ KJ5
♣ 62
♠ K53
♥ AKT973
 ♦♣ QT83

ההכרזה ולאחר משיכת השליטים לא ניסה לבצע עקיפה
כפולה נגד מערב ,אלא שיחק  ♣Aוקלאב שני לכיוון היד.
מזרח זכה רק ב.♣K-
להתראות בחגיגות ה 20-של פסטיבל הברידג' בים
המלח 15-8 :במרץ !2015

מהלך ההכרזה באחד השולחנות:
South
Rdbl
♠3
♥6

East
Dbl
♠2
Pass
Pass

North
♥1
♣2
3NT
Pass

West
♠1
Pass
Pass

אין זה מקובל להכריז  Rdblעם תמיכה בסדרת המייג'ור
של השותף ויד חלוקתית ,אבל דרום בחר בהכרזה זו
כדי לקבל מידע מההכרזות של השחקנים האחרים.
צפון הכריז ♣ 2והראה בכך יד מינימלית .דרום המשיך
בהכרזת קיוביד ♠) 3סדרת המתנגדים( .לאחר שצפון
הכריז  3NTהוא ידע שה ♠A-אצל שותפו.
כל שנדרש לביצוע ♥ 6היה למצוא אצל השותף  ♣Aאו
 .♣Kדרום הימר על כך לאור הכרזת ♣ 2של צפון והכריז
ישירות ♥ .6הביצוע היה פשוט יחסית :הכרוז זכר את

הזוג הפולני שניצח בתחרות מקבל את הגביעים מידי
סמנכ"ל עד  120הגב' טולי רוזנברג

ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĜē

180

čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ē“ĥ

ē“ĥ 240 ęđģĚč
ēđĘĥĚĘ ē“ĥ 35 ĦĠĝđĦ

ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė
ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ

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

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

03-6186722

08:00-17:00 Đ-Č ęĕĚĕ ēđĦĠ
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יד החודש

ברידג' בים המלח
יוסי אנגל
בשבוע שלפני פורים התקיים פסטיבל הברידג' בים
המלח .בתחרות הזוגות המרכזית הופיעה היד הבאה:
Dealer West, Vul E/W
♠ AKJ854
♥ AQ86
♦ A62
♣♠ Q9
♠ T3
♥ 43
♥ JT752
♦ QJ983
♦ T74
♣ JT83
♣ AQ7
♠ 762
♥ K9
♦ K5
♣ K96542
South
♠2

East
Pass

North
♠1
??

West
Pass
Pass

צפון פתח ♠ ,1ושותפו תמך בו .כיצד להמשיך? ברור כי
צפון יגיע לפחות למשחק מלא ,אולם יש סיכוי טוב להגיע
לסלם קטן ולבצעו בהצלחה.
אחת האפשרויות היא להכריז סדרה חדשה ,למשל
♥ 3כדי לבקש סיוע מהשותף בסדר זו במטרה להכריז
סלם .חלופה טובה יותר היא להכריז "ספלינטר עצמי",
דהיינו ♣ .4הכרזה זו מתארת יד מעולה עם קוצר בקלאב
ומבקשת מהשותף להעריך את ידו לאור מידע זה.
לדרום  ♣Kמבוזבז ושליטים גרועים ,אבל קלפיו בסדרות
האדומות שווים זהב :שני  Kעם קוצר .ברור לו שקלפים
אלה "סוגרים" לשותף את הסדרות האדומות ,לכן הוא
יבחר בהכרזה חיובית כמו ♦ .4המשך ההכרזה יהיה
כדלקמן:
South
♠2
♦4
♥5
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East
Pass
Pass
Pass
All Pass

North
♠1
♣4
♥4
♠6

West
Pass
Pass
Pass
Pass

צפון מכריז קונטרול נוסף – ♥ .4ידו של דרום טובה מדי
בשביל להכריז ♠ .4ההכרזה ♥ 5מבטאת את העובדה
שהתרומה החיובית היחידה של דרום היא בסדרת
ההארט .אם שני המלכים האדומים מספיקים לצפון ,הוא
יכריז סלם בעצמו.
משחק היד הוא בעל עניין רב בתחרות טופ-בוטום .קלף
ההובלה הוא ה .♦Q-אם לכרוז מפסיד בשליט ,אסור לו
למסור לקיחה בסדרה צדדית.
תכנית א'
לחתוך שני מפסידים אדומים .חיתוך הדיאמונד עובר בלי
בעיות .הסיבוב השלישי של ההארט נחתך על-ידי מזרח,
אבל החוזה עדיין מבוצע בקלות .הסכנה היחידה בקו
משחק זה היא שמערב יחתוך הארט מעל הדומם ולאחר
מכן יגביה לשותפו את ה ♠Q-באמצעות promotion
בדיאמונד .הסיכויים לכך קלושים.
תכנית ב'
לזכות ב ,♦K-למשוך שני שליטים ולחתוך את הדיאמונד
השלישי .חוזרים ליד בחיתוך ♣ ומושכים את כל השליטים.
המצב הסופי שנוצר הוא:
Dealer West, Vul E/W
♠ 4
♥ AQ86
 ♦♣ ♠♥ 43
♦ Q
♣ JT
 ♠♥ K9
 ♦♣ K96

JT75
A

♠
♥
♦
♣

בחלוקה הנתונה מערב נמצא כעת בלחץ בין סדרות
הקלאב וההארט ,והכרוז זוכה בכל  13הלקיחות! אם
נחליף את ידי המגנים ,מתברר כי אותו לחץ עשוי לפעול
גם נגד מזרח.
אם הכרוז יודע שהשליטים מחולקים  ,2-2אזי חיתוך
ההארט השלישי יצליח בכ 62%-מהמקרים שבהם יזכה
בכל הלקיחות .בפועל קו משחק זה מעניק לו  12לקיחות
בלבד .משחק הלחץ מצליח בכ 50%-מהמקרים שבהם
אותו מגן מחזיק  ♣Aוגם אורך בהארט ,וכן כאשר אחד
המגנים מחזיק  ♥JTאו  .♥JTxהסיכוי הכולל עדיין נמוך
מ ,62%-ולכן עדיפה תכנית א'.
יד זו שוחקה  23פעמים בתחרות .רק  3זוגות הכריזו
וביצעו את הסלם ,ביניהם גם מנצחי התחרות נח
טימיאנקר-מאיר ברקמן .ברכות!
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 12טיפים לשיפור משחק
ההגנה

יכולנו להביא דוגמאות רבות לכל סעיף וסעיף ,אבל
נסתפק ביד הבאה:
Dealer South, Vul None
AQJ8
A97
543
QT6

חיים קלר ז"ל
כל שחקן מתקדם מבין את חשיבותו הרבה של משחק
ההגנה .מן הראוי ששני המגנים לא יחסכו במאמצים
ויעשו כל שניתן כדי להכשיל את החוזה .מצד שני ,משחק
ההגנה נחשב מורכב יותר ממשחק הכרוז.
להלן כמה טיפים האמורים לסייע לך למלא באופן מוצלח
את משימות ההגנה .הם נכתבו בלשון זכר ,אולם הם
בהחלט מיועדים גם לשחקניות שבינינו.
) (1האזן למכרז .הרכב היד של הכרוז מעניין גם אותך,
ולא רק את שותפו.
) (2ספור .הסק מההכרזה את מספר הנקודות של
המבצע וחשב את חלוקת היד שלו .לרוב תוכל גם לקבל
מידע על מספר הלקיחות הפוטנציאלי של הכרוז.
) (3הכר את שיטת ההכרזה של מתנגדיך .יש להסיק
מסקנות גם ממה שלא הוכרז .זכותך לבקש מהמתנגדים
הסברים לגבי המשמעות של הכרזותיהם.
) (4נתח את קלף ההובלה של שותפך והסק את
המסקנות הנובעות ממנו.
) (5הוסף את הנקודות בדומם לנקודות שלך .עשה
זאת מיד כשהדומם נפרש .מידע חשוב עשוי להתקבל
בנוגע לחלוקת הנקודות החסרות.
) (6שים לב לאיתותי הספירה של שותפך .אלה אמורים
לעזור לך לחשב את חלוקת הסדרות השונות.
) (7שים לב לקלפים ששותפך משחק וביחוד להשלכות.
ניתן להסיק מהם מסקנות חשובות לגבי מיקום הקלפים
הבכירים.
) (8שים לב כאשר מישהו אינו משרת לסדרה ,או כאשר
קלף בכיר נופל מידו של שותפך.
) (9הסק מסקנות ממשחקו של הכרוז ,לדוגמה :אם
אתה רואה בדומם  KQJT7והכרוז אינו נוגע בסדרה זו,
אתה יכול להיות בטוח שה A-אצלו – אחרת היה מנסה
להגביה את הסדרה.
) (10ספור כל מה שאתה יכול .זה נאמר כבר בטיפ מס'
 ,2אבל יש להדגיש זאת שוב ושוב .הספירה אינה קלה,
אבל היא כורח המציאות.
) (11היה אמיץ – אל תיתן למבצע להפחידך ,ואל תחשוש
מהמהלכים המתחייבים מהניתוח שלך.
) (12היה רגוע ולא לחוץ .ביצועיך ישתפרו והנאתך תגבר.
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K72
532
876
KJ83

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♥ :הובלה♦Q :
South
♥1
♥2

East

North

West

Pass
All Pass

♠1
♥4

Pass
Pass

שותפכם מערב הוביל ב ♦Q-נגד החוזה ♥.4
ראשית כל תיישמו את טיפ מס'  1ותסיקו שלכרוז 14-12
נקודות עם שישייה )לפחות( בהארט.
מיד לאחר מכן תפעילו את טיפ מס' ) 4ניתוח קלף
ההובלה( ותגיעו למסקנה המתבקשת שה ♦AK-בידו של
הכרוז.
דרום זוכה ב ,♦A-משחק ♥ אל ה A-בדומם וממשיך
בסיבוב שני של הארט .מערב מאשר את אשר ידעתם
)לכרוז סדרה בת  6קלפים( ואינו משרת בסיבוב השני.
הכרוז מושך שליטים בשלושה סיבובים ועובר מיד לעקיפה
בספייד .אתם זוכים ב ♠K-ותורכם להוביל ללקיחה הבאה.
מה עכשיו? צריך ליישם את טיפ מס'  – 10לספור כל
מה שאתם יכולים .כמה לקיחות יש לכרוז 6 :בהארט2 ,
בדיאמונד 2 ,בספייד ...כבר יש לו כל מה שנדרש לביצוע
מוצלח של החוזה .הסיכוי היחיד של ההגנה הוא לזכות
ב 4-לקיחות לפני שהכרוז יזכה ב 10-הלקיחות שלו.
אפשר גם לספור את הנקודות של הכרוז :כבר ידוע שיש
לו  ♥KQJו – ♦AK -בסך הכול  13נקודות .האם יכול
להיות לו גם  ?♣Aבשום אופן! עם  17נקודות הוא היה
מכריז בסיבוב השני ♥ 3ולא ♥.2
עכשיו הכול ברור :ה ♣A-אצל מערב ,וצריך למהר לקחת
 3לקיחות בקלאב לפני שיהיה מאוחר מדי.
עדיין צריך להפעיל את טיפ מס'  – 11היה אמיץ .הניתוח
שלכם מראה שצריך להוביל קלאב נמוך .אל תירתעו
ברגע האחרון בגלל חשש להפסיד לקיחה ל ♣Q-בדומם.
היד המלאה:
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AQJ8
A97
543
QT6
K72
532
876
KJ83

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

T654
6
QJT92
A72
93
KQJT84
AK
954

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

...ĐďđđĒĚ ĘĞ ęĕčĥđĕ
”“120 ďĞ

כשמסתכלים בארבע הידיים ,הכול נהיה פשוט .ברור כי
ההגנה חייבת לזכות בלקיחות שלה בקלאב מיד לאחר
שמזרח זוכה ב ,♠K-אחרת יושלך קלאב מפסיד על
הסיבוב השלישי של הספייד .החוכמה היא לראות כל זאת
"בקלפים סגורים" ,להישאר רגוע ולפעול כמתחייב על פי
הניתוח שהתבסס על ספירה והסקת מסקנות.
מומלץ ללמוד את  12הטיפים שהוצגו כאן ולהשתדל
ליישם כמה שיותר מהם בכל משחק ובכל תחרות .אתם
תראו כיצד משחק ההגנה שלכם ישתפר.

קבוצת התיאטרון של הבית בהוד השרון מרשת הדיור המוגן ”עד  “120הציגה בהופעת
בכורה מחזה מקורי ,בהשתתפות ראש העיר הוד השרון מר חי אדיב ,מנכ“ל הבית מר חיים
ישראלי ,בני משפחה ,חברים וקהל רב .המחזה מורכב ממונולוגים העוסקים בעולמם של
אוכלוסיית הגיל השלישי :זוגיות ,בדידות ,כסף ועוד .חלק מהקטעים נכתבו תוך כדי
ביצוע תרגילי אימפרוביזציה ובמהלך המפגשים עם הקבוצה .חלק נוסף עובד על ידי
הבימאי ,דוד שלזינגר ,במיוחד עבור חברות הקבוצה ,מתוך מחזות ישראליים ידועים כמו:
”מלאכת החיים“ מאת חנוך לוין .החוט המקשר בין כל הקטעים היא ”מזוודה“ ,שבכל
קטע באה לידי ביטוי בצורה שונה.
במשך כ 80 -דקות ,ללא הפסקה ,השחקניות הצחיקו ,ריגשו ,שימחו והפתיעו את הקהל
שהודה להם במחיאות כפיים סוערות ,במהלך ובסיום ההצגה .שמות השחקנים :ארבוס
מרים ,בלדר רחל ,בן אמוץ יהודית ,ברק חוה ,גולדמן נעמי ,גיגי רינה ,גינוסר שולמית,
גלעדי לאה ,גרוס סוניה ,דנצר תמר ,כהן אתי ,פרנבוך מרים ,רביב מרים ,שוורץ חנה.

REDLION ĎĦđĚĐ ĦĕčĚ Bulles De Couleur ĦĕĕĢģĘđģ
.ęĕĜčĘ ęĕĚđĘĐĕ čĕčĝ ĦđĢčđĥĚ ěē ĕĜčČ čđĘĕĥč ,ĔČĤģ 18 ěčĘ đČ ęđďČ čĐĒĚ ĐĕđĥĞ ,ĦĕĜđĞčĢđ ĐĤĕĞĢ ĐĕĢģĘđģ
ĤĢĕĕĚĐ ęĕĔĕĥėĦĘ čđĢĕĞ Ħĕč ěĕčĘ ,ĘČĤĥĕč ROLEX ĦĎĕĢĜ ,ĐĕĝČ-đĤČ ĦĤčē ěĕč ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥ Ęĥ ĕĤĠ đĜĕĐ REDLION ęĕĔĕĥėĦĐ ĎĦđĚ
.ęĕĕĚđČĘĜĕč ęĕĎĦđĚ ĤđčĞ ęĕĕĦĤģđĕ ęĕĔĕĥėĦ ĐĜĥ 20-Ě ĐĘĞĚĘ ĐĒĚ
.ďēđĕĚč ĐĤĕĚēĚ ĦđėĕČ ĦĤģč ĦĤčđĞĐ ,ĦĕĦđėĕČ ďĕ ĦďđčĞ ęĕĕđĥĞ ęĕĔĕĥėĦĐ Ęė
.$500,000-Ę $1,000 ěĕč ĞĜ ęĕĔĕĥėĦĐ ĘĘė Ęĥ ęĕĤĕēĚĐ ēđđĔ

ĦĞčĔ
.ē"ĥ 9,900
ĦĤĥĤĥ
.ē"ĥ 9,800

.ĝĕĕĤ ęēĜĚ :ęđĘĕĢ

ęĕĘĕĎĞ
.ē"ĥ 13,800

.ĦĘĕČčđ ęĕĘĥđĤĕč ,čĕčČ ĘĦč ROLEX SHOW ģĕĔđčč REDLION ĎĦđĚĐ ĕĔĕĥėĦ ĦČ ĎĕĥĐĘ ěĦĕĜ
www.euro-asia.co.il :ĐĤčēĐ ĤĦČč ČđĢĚĘ ěĦĕĜ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
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ברידג' בבית הלבן )(7

מישל נופלת בפח
חנן שר

הילי שהייתה בעיקר בנסיעות במשך השבועות האחרונים,
התקשתה להסוות את עייפותה .במהלך הפסקה במשחק
היא כיסתה את פיה בשביל פיהוק נשי.
מישל ,חדת עין כמו תמיד ,הבחינה בסימני העייפות.
ברק נראה בדיוק כך לאחר לילה קשה בחדר המצב שבו
טיפל במשבר בחלק שכוח אל של העולם" .נראה שבזמן
האחרון את צוברת קילומטרים רבים של נוסע מתמיד",
היא שאלה" .הטיסות הארוכות הללו כל-כך משעממות".
"זה לא גרוע עד כדי כך ,מישל" ,אמרה הילי" .אני יכולה
להתעדכן בניירות המצב האינסופיים הזורמים אלי ברצף
מחברי הצוות .לפעמים אני תופסת סרט טוב ,ובפעמים
אחרות אני מתחברת ל BBO-ומשחקת כמה ידיים".
"אז זהו המקום שבו ליטשת את הטכניקה שלך .אני
דמיינתי שיעורי ברידג'."...
הילי נראתה נבוכה במקצת" .אין זמן לזה" ,היא אמרה.
"בואו נשחק קלפים".
ביד הבאה מישל הייתה הכרוז בחוזה של ♥ 4לאחר
שהילי השתמשה בעוד אחת מהקונבנציות המשונות
שלמדה במסעותיה בחו"ל – ♠ .2ווילי התריע על הכרזה
זו ותיאר אותה כ" -יד דו-סדרתית חלשה ,ספייד ומינור,
קרוב לוודאי ."5-5
Dealer East, Vul None
♠ AKT
♥ J95
♦ KJ94
♣ Q42
♠ 98743
6
♥ KT
732
♦ 6
QT8752
T65
♣ AKJ93
♠ QJ52
♥ AQ864
♦ A3
♣ 87
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♠
♥
♦
♣

South
מישל
♥3

East
הילי
♠2
All Pass

North
ברק

West
ווילי

♥4

Pass

הובלת הפתיחה  ♠6נלקחה בדומם .מישל ביקשה הארט
נמוך והתכוונה לעקוף עם ה .♥Q-תכנית זו השתנתה מן
הקצה אל הקצה כאשר הילי שמה על השולחן את ה♥K-
במהירות רבה יותר מזו שבה ניתן לומר "מישל רובינסון".
לאחר הזכייה ב ♥A-מישל עצרה כדי להעריך את המצב
מחדש .הכול נראה ברור :הילי התחילה עם  5ספיידים
וסינגלטון הארט ,לכן היו לה  5קלפים באחת מסדרות
המינור )כנראה קלאב( ו 2-קלפים בסדרת המינור
השנייה .כל שהיה עליה לעשות הוא לעקוף נגד ה♥T-
שנמצא כמובן בידו של ווילי ולזכות ב 5-לקיחות בהארט,
 4בספייד ולפחות  2בדיאמונד.
אבל למישל קרה משהו מצחיק בדרך ל 11-לקיחות
בטוחות .כאשר ביצעה עקיפה מובנת מאליה אל ה,♥9-
הופיע פתאום ה ♥T-בידה של הילי .ווילי חתך את ההמשך
בספייד עם השליט האחרון שלו והמשיך בקלאב .החוזה
נפל פעם אחת.
כהרגלה ,מישל הייתה מוכנה לפרגן למשחק הטוב של
יריבתה ,"Yes you can!" .היא אמרה בחיוך רחב" .אני
יכולה לראות שלמדת יותר מאשר שיטות הכרזה משונות
באותם סשנים של ברידג' באינטרנט .את התרגיל הזה
בטח למדת משחקן ברמה בינלאומית".
להילי היו כל הסיבות בעולם להיות מרוצה ממשחק
ההטעיה הנאה שלה ,אבל היא השכילה לשמור על פני
פוקר" .איני יכולה להגיב על כך" ,היא אמרה" ,אבל אני
יכולה לומר שלמרות השמועות ,לא שיחקתי ברידג' מקוון
עם  .Henry Betheעם זאת ,אני מקשיבה לפרשנות
המקוונת שלו ב BBO-כל אימת שהדבר אפשרי".
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פרפראות ברידג'
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)(2
Dealer South, Vul None

בחן את עצמך

A72
863
AJ76
Q76

בעריכת קובי שחר

)(1
Dealer East, Vul E/W

South
♠2

95
732
AKQ5
AK82

♠
♥
♦
♣

KQJ874
J
842
763

♠
♥
♦
♣

East
♥1
All Pass

K43
AJ4
K3
KJ985
South
1NT
Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
North
3NT

מערב מוביל ב ♠Q-נגד החוזה  .3NTתכנן את המשחק!
)(3
Dealer South, Vul None

North

West

♠4

Pass

975
Q986
A6
KQJ2

♠
♥
♦
♣

מערב הוביל ב ♥4-נגד החוזה ♠ .4מזרח זכה ב♥K-
והמשיך ב .♥A-תכנן את המשחק!
T3
K754
KQ5
AT95
South
♣1
♥3

♠
♥
♦
♣

East

North

West

♠2
All Pass

Dbl
♥4

♠1
Pass

מערב הוביל ב ♠K-נגד החוזה ♥ .4מזרח זכה ב♠A-
והמשיך ב ♠4-אל ה ♠J-של שותפו .בלקיחה השלישית
מערב המשיך ב .♠Q-תכנן את המשחק!
פתרונות בעמוד 34
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אלופי עולם הושעו ל 10-שנים בגלל רמאות
סערה בעולם הברידג‘ .אנטשו ולאדוב ומיכאל אלינסקו,
חברי נבחרת הסניורים של גרמניה שזכתה באליפות
העולם בבאלי  ,2013הושעו כל אחד ל 10-שנים מתחרויות
בינלאומיות )ונאסר עליהם לשחק כזוג לצמיתות( לאחר
שועדת המשמעת של איגוד הברידג‘ העולמי  WBFמצאה
אותם אשמים בהעברת מידע על קלפיהם באמצעות
שיעולים במהלך משחק הגמר נגד ארה“ב.
ולאדוב ואלינסקו ,שניהם רופאים במקצועם ,כבר היו
מעורבים באירוע שנוי במחלוקת ב 2008-עת שיחקו
בנבחרת הפתוחה של גרמניה בחצי גמר אליפות העולם
ונטשו את השולחן באמצע מושב )לטענת הגרמנים:
בהסכמת מנהל התחרות( לאחר סדרה של תוצאות
גרועות.
ב 2013-היו הרופאים הגרמנים חברי נבחרת הסניורים
שהפתיעה בגמר אליפות העולם את הפייבוריטית
ארה“ב .במהלך אותו מפגש חשד אדי וולד ,חבר
הנבחרת האמריקאית שיריביו מעבירים מידע באמצעות
שיעולים וניגש לשופט הראשי מקס בווין מאנגליה .וולד
ערך רישום מדויק של השיעולים שלהם במהלך המשחק
ובדק אותו מול הקלפים שהחזיקו .השופט הראשי הורה
להפעיל מצלמת וידיאו נסתרת בהמשך המפגש .תצלומי
הוידיאו הוגשו ל .WBF-סעיף 73ב‘ בחוקת הברידג‘ קובע
כי” :העבירה החמורה ביותר האפשרית היא כששותפים
מחליפים מידע בשיטות תקשורת שנקבעו מראש והשונות
מאלה שאושרו בחוקים אלה“.
במהלך משחקי ה Nationals-האמריקניים בדאלאס
נערכה ישיבה ארוכה של ועדת המשמעת ,שבסיומה
הורשע הזוג הגרמני בעבירה חמורה זו ,אשר בלשון העם
קוראים לה ”רמאות“ .ועדת המשמעת של  WBFהגיעה
למסקנה ,ודאית לטענתה ,כי הזוג הגרמני ניהל תקשורת
שיטתית באמצעות שיעולים כדי להעביר מידע על קוצר
בסדרה וגם כדי להציע לשותף הובלה מועדפת.
הפרוטוקול המלא של ישיבת ועדת המשמעת )באנגלית(
ניתן לצפייה בקישור הבא:
http://neapolitanclub.altervista.org/wp-content/
uploads/2014/03/Hearing21-22March2014.pdf
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הפרוטוקול קבע בין היתר כי” :בכל פעם שאחד מהם
החזיק קוצר )פחות מ 2-קלפים( בסדרה ,הדבר תוקשר
באמצעות השתעלות ,וזה קרה כאשר היה תורו של אותו
שחקן להכריז .אם לא היה קוצר באף סדרה – השחקן
לא השתעל “.הודגש כי שני הזוגות האחרים מנבחרת
גרמניה היו חפים מפשע.
הזוג הגרמני סירב להיות נוכח בישיבה שנערך בדאלאס.
לטענתם ההליך לא היה הוגן ,היות ומדובר במפגש נגד
ארה“ב ,ויו“ר ועדת המשמעת והתובע של  WBFהיו
שניהם אמריקנים .נשיא איגוד הברידג‘ הגרמני אולריך
וונינג ,בעצמו חבר נבחרת הסניורים של גרמניה ,טען כי
מועדי השימוע לא תואמו עמו .עוד טוענים הגרמנים כי
עקב מיזוג אוויר באיכות ירודה שחקנים רבים השתעלו
בבאלי באולם התחרות וכי השחקן אנטשו ולאדוב סובל
משיעול אסתמטי .ייתכן כי איגוד הברידג‘ הגרמני יערער
על החלטת ועדת המשמעת של .WBF
רבים בעולם הברידג‘ סבורים כי על עבירה מסוג זה
עונש השעייה ל 10-שנים הוא אפילו קל מדי .הסיבה
היא ,שמשמעותה של עבירה זו אינה רק זכייה בתחרות
ברידג‘ )במקרה שלנו – אליפות העולם( באמצעים בלתי
כשרים ,אלא גם פגיעה חמורה בשם הטוב ובתדמית של
משחק הברידג‘ .ברגע שכל שחקן ברידג‘ יתחיל לחשוש
שכל מאמציו יהיו לשווא משום שיריביו עלולים להשתמש
בשיטות אסורות להעברת מידע ,אף אחד כבר לא ירצה
לשחק ברידג‘ .על כן נהוג להטיל עונשים חמורים ביותר
על עבירות כאלה .המסר שחשוב להעביר הוא שסופם
של רמאים להיתפס ולהיות מנודים מקהילת הברידג‘.
עם זאת ,על שחקנים החושדים כי יריביהם משתמשים
באמצעים בלתי כשרים לדעת ,כי אין להאשים באופן
פומבי שחקני ברידג‘ אחרים ברמאות בטרם הוכחה
אשמתם .יש לפנות בנושא באופן דיסקרטי להתאגדות
הברידג‘ .במקרה שלנו החליטו ראשי איגוד הברידג‘
העולמי לנהל מעקב סמוי אחרי החשודים והשיגו ראיות
שהוכיחו את אשמתם ,לפי קביעת ועדת המשמעת ,מעבר
לכל ספק סביר.
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בחן את עצמך
פתרונות מעמוד 32
)(1
95
732
AKQ5
AK82
A
AKT965
JT63
95

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

T632
Q84
97
QJT4
KQJ874
J
842
763

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב הוביל ב ♥4-נגד החוזה ♠ .4מזרח זכה ב♥K-
והמשיך ב .♥A-תכנן את המשחק!
יש  5לקיחות בטוחות בסדרות המינור 5 .לקיחות נוספות
בספייד יספיקו לביצוע החוזה .אם חלוקת השליטים היא
 ,3-2לא תהיה שום בעיה ,אך מה לעשות במקרה של
חלוקה ?4-1
לפי מהלך ההכרזה נראה כי ה ♠A-במזרח .המקרה
הקריטי הוא כאשר למזרח  ♠Aבודד .אם נוביל מהיד ♠K
– ניאלץ להפסיד שתי לקיחות בשליט.
המשחק הנכון :נכנסים לדומם בלקיחה השלישית עם
ה ♣A-ומובילים את ה ♠5-לכיוון היד הסגורה .מזרח נאלץ
לשרת עם ה ,♠A-ובהמשך נוציא את כל השליטים של
מערב בעזרת ה.♠KQJ-
עיקרון :במקום להוביל קלפים בכירים ,עדיף להוביל
מקלפים זוטרים לעבר קלפים בכירים .יד זו מדגימה היטב
את היתרון שבדרך משחק זו.
)(2
♠ A72
♥ 863
♦ AJ76
♣ Q76
♠ 865
♠ QJT9
♥ QT92
♥ K75
♦ QT842
♦ 95
♣A
♣ T432
♠ K43
♥ AJ4
♦ K3
♣ KJ985

בקלאב .כמו ביד הקודמת ,עלינו לבדוק האם ניתן להתגבר
על חלוקה של .4-1
 אם למזרח רביעייה ,נוכל תמיד ללכוד את ה♣T-
באמצעות עקיפה.
 אם למערב רביעייה בראשות  ,♣ATניאלץ
להפסיד שתי לקיחות )אלא אם נציץ בקלפיו(...
 המצב היחיד שבו נוכל להתגבר על רביעייה
בידי מערב הוא כאשר למזרח  ♣Tאו  ♣Aבודד.
לשם כך עלינו להתחיל את הסדרה בקלף נמוך
מהדומם.
המשחק הנכון :זוכים בלקיחה הראשונה בדומם ומובילים
.♣6
עיקרון :ישנן ידיים הניתנות לביצוע בקלות נגד החלוקות
הסבירות ביותר .במקרים אלה עלינו לבדוק דווקא את
החלוקות הפחות סבירות ולמצוא את דרך המשחק
המדויקת ביותר שתאפשר לנו להתגבר עליהן.
)(3
975
Q986
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KQJ2
A42
JT2
T742
764

♠
♥
♦
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KQJ86
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♠
♥
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♥
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מערב )שהתערב באוברקול ♠ (1הוביל ב ♠K-נגד החוזה
♥ .4מזרח זכה ב ♠A-והמשיך ב ♠4-אל ה ♠J-של שותפו.
בלקיחה השלישית מערב המשיך ב .♠Q-תכנן את
המשחק!
לאחר שחתכנו את הלקיחה השלישית ,ברור כי אין לנו
מפסידים בסדרות המינור .הבעיה היא להגביל את מספר
המפסידים בשליט לאחד בלבד .חסרים לנו שלושה קלפים
בכירים  .T ,J ,A -הסיכוי היחיד הוא למצוא  Axאצל אחד
המגנים )או לחילופין  JTדאלבטון( .ממהלך ההכרזה אנו
מסיקים שה ♥A-נמצא קרוב לוודאי במערב.
המשחק הנכון :חותכים את הלקיחה השלישית ,ממשיכים
ב ♥5-לעבר ה ♥Q-שזוכה ולאחר מכן משחקים ♥ נמוך
משתי הידיים .מערב נאלץ לשחק את ה ,♥A-והחוזה
מבוצע.
עיקרון :בצירוף הקלפים הזה ) Qxxxמול  (Kxxxעלינו
להסיק מההכרזה )או לנחש( מי מחזיק את ה A-ולשחק
"דרכו" בסיבוב הראשון של הסדרה .ההמשך הוא בקלף
מערב מוביל ב ♠Q-נגד החוזה  .3NTתכנן את המשחק! נמוך משתי הידיים .על מנת שנצליח ה A-חייב להיות
לכרוז  5לקיחות בטוחות .את  4הנותרות יש לפתח דאבלטון.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 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:
אפריל  – 2014יוני 2014

אפריל 2014
5-4

מאי 2014

אליפות ישראל לנשים

אליפות ישראל
הפתוחה

3

* חצי גמר  +גמר

יוני 2014
אליפות ישראל TB

14-13

* חצי גמר  +גמר

* מוקדמות )במחוזות(

17 - 16

אליפות ישראל
הפתוחה
חצי גמר  +גמר

18

סימולטנית ארצית

31

אליפות ישראל TB
* )במחוזות(
* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים בני  18חלוקות ,חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים ,שיטת חישוב IMP

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

שבת  3במאי  ,2014שעה 09:30

צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים ,חיפה

דרום
מועדון רחובות
המנוף  ,1רחובות

מרכז
מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן  ,53ת"א

פרטים והרשמה

פרטים והרשמה

פרטים והרשמה

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

אביבה בן ארויה
052-3859335

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

מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף )ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז
המארח( ככלל לא מאושרים מחליפים
לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות:
המשך התחרות במתכונת :שלב חצי גמר משותף )ללא בתים( ,שלב גמר :בית א' בשיטת בתים )מצ'ים( ,גמר על בהשתתפות 14
זוגות 12 ,מבית א' ושני הראשונים מגמר ב' .תאריכי המשך האליפות :חצי גמר וגמר –  17 - 16במאי ,גמר על 5 - 4 :ביולי.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014
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אליפות ישראל לזוגות 2014 - Top Bottom
שלב מוקדמות מחוזיות
שני מושבים קצרים בני  18חלוקות .שיטת חישוב TB

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

שבת  31מאי ,שעה 09:30

צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים ,חיפה

דרום
מועדון רחובות
המנוף  ,1רחובות

מרכז
מועדון "רמת השרון"
סוקולוב  ,52רמת השרון

פרטים והרשמה

שבת  3במאי  ,2014שעה 09:30
פרטים והרשמה

פרטים והרשמה

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

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

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

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(
ככלל ,לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע  14-13ביוני
המשך התחרות במתכונת החדשה ,סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014

חופשה מרוכזת בפסח

משרדי ההתאגדות יהיו סגורים לחופשה מרוכזת בפסח
מתאריך  14-04-2014עד 22-04-2014

¶! ¶½È ±

תיקון טעות מגיליון מרץ 2014
בתוצאות תחרות הילדים )ברידג' מתקדמים( שהתקיימה במהלך הפסטיבל ,נפלה טעות.
אנו מפרסמים שנית את התוצאות הנכונות:
דרוג
1
2
3

שמות
יואב עזריהו  -עדו קניגסברג
אבישי עידן  -ורדי איתי
דנק שחר  -ליפשיץ גלעד

מצטבר
68.69
63.01
60.78
עמכם הסליחה.

®»¬µ«º Ã
אליפות העולם לסטודנטים
תתקיים השנה בקרואטיה ,בין התאריכים 1-7/11/14
סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות ,מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל ,באמצעות משרדי ההתאגדות.
יש לצרף לבקשה תעודת סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.
ניתן להגיש את הבקשה במייל ibf@bridge.co.il :או בפקס03-9794319 :
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הודעות מועדונים
מועדון מת"ב הרצליה ,מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכר דב הילר ז"ל

מועדון הברידג' ויצו פ"ת ,מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

שתתקיים ביום ו' 25 ,באפריל 2014
בשעה  ,10:00בבית ההתאגדות,
רח' יערה  ,27רעננה.

שתתקיים ביום שבת  10במאי 2014
בשעה  10:00בבית ההתאגדות,
רח' יערה  ,27רעננה.

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר ליחיד ₪ 65

מושב  30 ,1ידיים

מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
איילה 052-2435048
09-9574815

מושב  30 ,1ידיים

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
מוטי פז  ,0523976602טלי וולף 0528087337

מועדון הברידג' י"ם מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש משה בן אוזיליו ז"ל
 2מושבים  24ידיים )ימי ג' אחה"צ(

מושב  1ביום ג' –  20במאי 2014
מושב  2ביום ג' – 27במאי 2014
בין השעות 20:00 – 17:00
בבית בלב ,ירושלים )מול "בזק",
הכניסה דרך רח' אוסישקין ורח' צפת(.
מחיר למשתתף ,₪ 110 :ל  2המושבים
כולל שתיה חמה וכיבוד קל – חופשי

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

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

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
מיקי050-5401475 :
טל09-8337063 , 077-5567475 :

גביעים יינתנו ל 3-המקומות הראשונים
מס' מקומות מוגבל ,ההרשמה מראש חובה!
בריאן  ,0544-715950מגי 0544-715949

תוצאות תחרויות
סימולטנית ארצית מרץ  - 2014משוקלל

סימולטנית ארצית מרץ Handicap - 2014

מושב  1מתוך  1תאריך ,09/03/14 :השתתפו  1030זוגות ב 45-סקציות

מושב  1מתוך  1תאריך09/03/14 :

דרוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.4.2014 г. 13:09:15 ч.

שמות
רמון צביה  -פרידלנדר אהוד
אקסלרוד אשר  -אקסלרוד דרור
בלו אבי  -טושר אור
אסרף אורי  -צדיק ארז
הרצקה רון  -רוסלר אמנון
אידלמן עזרא  -פלור יהודה
פומרנץ ישראל  -בן יהודה יהודית
פישר לוטן  -מינזלי אאידה
אמיר יוסי  -שטרית אבי
אגוזי בתיה  -אגוזי יורם

מצטבר
74.37
73.55
73.48
72.09
71.03
70.82
70.68
70.33
70.29
69.95

דרוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שמות
רמון צביה  -פרידלנדר אהוד
ארנון זאב  -ספינקה פיני
שקד יצחק  -לוי אבי
בלו אבי  -טושר אור
אקסלרוד אשר  -אקסלרוד דרור
כהן שולה  -ליקין עמיהוד
חכימי תמר  -באסל מרים
שרעבי יורם  -שיינר אליעזר
עומר זך  -עומר יותם
שפינר ירדן  -שטאובר אריה

מצטבר
72.68
71.85
70.38
70.33
70.17
68.69
68.29
68.22
68.19
68.02
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אליפות ישראל לזוגות מעורבים  -גמר א

אליפות ישראל לזוגות מעורבים  -גמר ב

מושב 3:מתוך  3תאריך ,22/03/14 :תוצאות כלליות

מושב 3:מתוך  3תאריך ,22/03/14 :תוצאות כלליות

דרוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שמות
מינץ ורד  -מינץ יעקב
רונן שושנה  -ליבסטר בני
נוסצקי מיכל  -ידלין דורון
סקסון נטע  -טובביס אלכס
שונק שושנה  -ממן אבי
אורן אפרת  -רול יוסף
חץ קלרה  -פופלילוב לילו
הירש עמליה  -שגב רון
גרייצר נורית  -הורוביץ שמשון
ערמי רות  -ברקת אילן

דרוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מצטבר
59.88
58.95
58.49
55.43
55.21
54.95
54.36
53.27
52.10
52.04

שמות
פחימה ציפי  -כהן עדי
מרק סוניה  -מרק מיכה
אנגל דינה  -הרמתי עפר
כהן מזל  -ישראלי דן
ברנר אילנה  -זק יניב
מורן אורית  -גלבוע אורי
לובינסקי אורנה  -לובינסקי יובל
אס אילנה  -גינוסר איתמר
חכימי תמר  -בן דוד אבישי
גיא חנה  -גיא שרון

מצטבר
55.96
55.63
54.60
54.42
54.13
53.68
53.281
53.277
52.18
51.71

דרגות
ד
מקבלי תארים חדשים ביום 16-03-2014
רב אמן כסף

ניימן עירית ,ירושלים

רב אמן ארד

לביא שלומי ,ספורט  +חולון
אנטין דוד ,הלוחם אפקה
מונטאנו אאורליה ,קריות/חיפה
שניידר יגאל ,אבן יהודה
פומרנץ לוי ,חדרה
קפיטנוב בוריס ,קבוצי דרום

רב אמן

בקיש רמי ,ספורט  +חולון
אלון אלכס ,כרמיאל
דרזנר תרצה ,אביבים
מיכאלי יורם ,מרכז הברידג'-י"ם
שחר נטע ,אשדוד

אמן זהב

נוה גל ,רמת השרון
פלאי רענן ,רמת השרון
שמואלי רן ,רמת השרון
סגלוב חנה ,חיפה/כרמל
לוי אבי ,קריות/חיפה
שידלובסקי אורן ,טבעון
ליפמן עדה ,אשדוד
יזהר רפי ,כפר מרדכי

אמן כסף

כהן שירה ,הלוחם אפקה
פרנד טל ,כיכר המדינה ת"א
קוטב שושנה ,רקפת קרית טבעון
גולדברג חנה ,רמת גן

6.4.2014 г. 13:09:16 ч.

ליפין גנאדי ,רמת גן
קניגסברג דרורה ,רמת גן
גנוט ישראל ,הדר כפר סבא
קרמניצר רודיקה ,אביבים
שעובי אביהוא ,וקס-רחובות
ארבל דוד ,גליל תחתון
וקסמן סופי ,מרכז ההתאגדות

אמן ארד

ולדמן אסנת ,כיכר המדינה ת"א
ליפשיץ יותם ,טבעון
עומר יותם ,טבעון
כץ פז ,השרון
אורטל ורוניק ,אבן יהודה
זבולון מיקי ,אבן יהודה
בירון הנרי ,כפר סבא
אביטל שחף ,אביבים
קופר ענבר ,מת"ב הרצליה
ראובני אפרים ,ויצו פתח תקוה
רטנר אליהו ,ראשון לציון
מחלב חנה ,רחובות
מאיירס דניאלה ,וקס-רחובות
פרי מוטי ,וקס-רחובות

אמן

בר גלעד ,טבעון
דנציגר גליה ,השרון
הולנדר עידן ,השרון
קרמרמן רותי ,השרון
שרגא פסח ,רמת גן
אלישר נועם ,ירושלים
רקובר איל ,בית בלגיה י"ם
גלגור אורי ,סביון-קרית אונו

סגן אמן כסף

אפשטין שולה ,כיכר המדינה ת"א
פיפר רותי ,כיכר המדינה ת"א
בן-גל שולמית ,מרגנית
חסון מיכה ,אביבים
פרידמן רונית ,אביבים
שפירו יהודית ,אביבים
זילברפלד אברהם ,מושבות-שמריהו
גולדפלם מיכאל ,ברידג' טיים
לסטר מאיר ,ברידג' טיים
אדמס שובל ,ירושלים
קצב חיים ,ירושלים
אביגד גד ,בית מכבי ראשל"צ
טויטו דרור ,וקס-רחובות
לוי יהושע ,וקס-רחובות
לידור יונתן ,מועדון לידור

סגן אמן

רבינוביץ נתן ,ספורט  +חולון
אבירם צבי ,קאונטרי רעננה
שווה דני ,קאונטרי רעננה
בנטור אסתר ,חיפה/כרמל
בר יוסף עקיבא ,חיפה/כרמל
שמאי אילנה ,חיפה/כרמל
שש דוד ,קריות/חיפה
בנימין שוקי ,טבעון
ברון נורמן ,השרון
שמש אורי ,השרון
יבין אביבי ,אביבים
ציון חנה ,מושבות-שמריהו
ז'רמונסקי חיים ,ברידג' טיים
פנו אבי ,ראשון לציון
רומח דליה ,רחובות
אדלונד אטי ,נס ציונה
זלצמן דליה ,קבוצי דרום
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ĦĕĚđĘē ĐĥĠđē
ęĞ

ěĚĤčĕĘ ĘČđĚĥđ ĐĤđČĕĘ

!ěĕĝĕĤĠģč ĦđĞđčĥ ĦĥĠđē
!ęĕĞĎĥĚ ęĕĠđēđ ęĕďđģĕĤ ,'ĎďĕĤč ,ĦđČĢĤĐ ,ęĕĘđĕĔ ęĞ ĕĜđđĕ ģđĜĕĠ Ęĥ ęĕĥđďĎđ ęĕČĘĚ ęĕĚĕ 7 đČ 5

!ĝđĠČĠč ELYSIUM :čĕĐĤĚĐ ěđĘĚč
(ęĕĤČđĠĚđ ęĕĘđďĎ ęĕĤďē ,ęĘĥđĚ ČĠĝ ,ĦđĕĚĕĜĠđ ĦđĕĜđĢĕē ĦđėĕĤč , ģĜĞ ĕĔĤĠ ğđē – ĝģĘ-Đď ęĕčėđė 5)

đĤĕČ 990 = ęĕĚĕ 7 đĤĕČ 880=ęĕĚĕ 6
(1.6 – 7.6)

(1.6 - 6.6)

đĤĕČ 760=ęĕĚĕ 5
(1.6 – 5.6)

(21/3/2014 :ęđĕĘ ěđėĜ)

ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĦđĘĕĘ 6 đČ 4
ĝđčđĔđČč ĦđĤčĞĐ

(ĝĕĕđĤĕĕČ ĝđĤĠĕĕĝ đČ/đ ĘĞ-ĘČ) ġĤČĘ čĤĞ ĦĝĕĔđ - ěĕĝĕĤĠģĘ Ĥģđč ĐĝĕĔ :ĘĘđė

ěđĘĚč ĔĤđĠĝĐđ ČĠĝĐ ĕĜģĦĚ Ęėč ĕĥĠđē ĥđĚĕĥđ ĐĝĕĜė

ĦĕĜđđĕ ĐģĕĝđĚđ ĤđĘģĘđĠ ęĞ ĐĜĤčĔĘ ĐČĕĢĕ

'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ

!ĕĔĝĔĜĠĐ ELYSIUM ěđĘĚč ěđĕĝĜĠ

(!ęĕĘĕēĦĚĘ ęĎ) 'ĎďĕĤč ĦĜďĝ

ďđĞđ ĦĤđĚĒĦ , ĐēđĤČ ,ěĕĕ ,ęĕďđģĕĤ

ĎĒđĚĚđ ĤČđĠĚ

"ěĚĒĐ ĘĞ Ęčē"

.ĦđĔĕđđĝ đČ (ĐėĕĤč/ęĕĘ ęĕĜđĠ) ęĕĎĤďđĥĚ ęĕĤďēĘ ĦđĠĝđĦ ,ďĕēĕĘ Ĥďē ,€30= ęđĥĕĤ ĕĚď ,ęđĕĘ €5=ęĕĠĕĔ :ĘđĘė ČĘ

…Đĕģđđĥč ĦđĔĔđĥđ ĐĕĤĦČ ,ĐĕĝđģĕĜĘ ĘđĕĔ .Ď ĐģĜĤĘĘ ĘđĕĔ .č ĘđĝĚĕĘĘ ĘđĕĔ .Č :ĦđĠĝđĜ ĦđĕĢĠđČ
.ĝđďđĤĔĐ ĕĤĐĘ ĤďĐĜ ĘđĕĔ .ď
! ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ !ěđĥĠđĜč ęđģĚ đēĕĔčĕ - ēĤđČĘ ē"ĥ 1000 Ęĥ ĐĚĕďģ ĕĚď
49180 ĐđģĦ-ēĦĠ 8039 .ď.Ħ :Ę ēđĘĥĘ ĥĕ "ěĚĤčĕĘ ĘČđĚĥ" :ęĥ ĘĞ ĐČēĚĐ

054-4406834 - ĐĤđČĕĘ 03-9337269-ĘČđĚĥ :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
đĤĕČ 250 =15.5 ďĞ
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đĤĕČ 150 = 15.4 ďĞ :ĘđĔĕč ĕĚď

6.4.2014 г. 13:09:17 ч.
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13-Đ
13
-Đ čĕčČĐ ĘčĕĔĝĠ

18-24.5.2014 ĦĘĕČč ěď ĦđĜđĘĚ

2014 ĕđĘĕčĐđ ‘ĎďĕĤčĐ ĘčĕĔĝĠ ĦČ ĎđĎēĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ ěď ĦđĜđĘĚ ĦĥĤ
***** ĦĘĕČ ĐĚĤđĜĠ ěďđ DLX ĦĘĕČ ěď ĦđĜđĘĚč ęĕģđĜĕĠđ ĖĘĚĐ ďĕė ĦđēđĤČ ĦđčĕĝĚ ‘ĎďĕĤč

ĞĢčĚ

ĕĥĕĥ čĤĞ ĦēđĤČ

ĐĜĦĚč

!ďčĘč ē“ĥ 1,190-Ě ĘēĐ ĦđĘĕĘ 3-Ę ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
(ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ĤĕēĚĐ)

ĘčĕĔĝĠĐ ĕĠĦĦĥĚĘ ĦđďēđĕĚ ĦđčĔĐ

ĞĕģĤČ ĦđĝĕĔč ĘčĕĔĝĠĐ ĕĠĦĦĥĚĘ ďēđĕĚ ĤĕēĚ
E.DAN CLUB-Ę ęĕĚĥĤĜĘ ĦđďēđĕĚ ĦđčĔĐ
(ěď ĦĥĤ Ęĥ ĦđčĔĐĐ ěđďĞđĚ)
ĦĜĜĎđĝĚ ĐģđĦĚ ĐĞĥ
ĐĎđĞđ ĐĠģ
ē
!ĥď
(ĦĕĜėđĦĘ ğđĠė) čĤĞ ĦđēđĤČ
ĕĞĕčĤ ęđĕč ĤĕĥĞ ďđčĕė ęĞ ĤČđĠĚ ĘĕĔģđģ
(ĥ“Ġđĝ) ęĕĤģčč
,ęĕĚďģĦĚđ ęĕďĕĚĘĦĘ
ęĕďđģĕĤđ ĦđĞĠđĐ ,ĦďēđĕĚ ĐĘČĎ ĦēđĤČ
,ďĤčĘĎ ĕĔđĚ ĕĠĚ
ĘčĘ ĐĕĘĔđ ĤďĕĕĜĥ ĕčČ

ęĕĤĒđē ęĕēĤđČĘ
15/4 ďĞ ęĕĚĥĤĜĘđ

ĦđČĢĤĐ

ĘđĘė ĘėĐ ĞĢčĚ
18-21.5 ĦĘĕČ ěďč

č“Ğ ēđĤĕČ (ĦđĘĕĘ ĐĥđĘĥ) ‘ď-‘Č ęĕĚĕ
!ĕĥĠđē ęĕģēĥĚđ ěđĕĝĜĠ ĕĢē

!ďčĘč ē“ĥ 1,690
.(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ęďČĘ)

•
•
•
•
•
•
•

ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĤēĦ

ěđĥČĤ čđčĕĝ IMP ĦđĤēĦ 20:30 ‘č ęđĕ- 19/5
ĕĜĥ čđčĕĝ IMP ĦđĤēĦ 16:30 ‘Ď ęđĕ - 20/5
ē“ĥ 35 - ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĤēĦ ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď
(ĘčĕĔĝĠĐ ĦĤĎĝĚč ěď ĦđĜđĘĚ ĕēĤđČĘ ęĜĕē)

ĦđĕĢĤČ ĦđĕđĤēĦ

ĦĕĢĤČ ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ 20:30 ‘Č ęđĕ - 18/5
T.B ĦđĎđĒ - ĦĘĕČ ěď ĞĕčĎ

(ĦđĕĢĤČ .Č .Ĝ) ěđĥČĤ čđčĕĝ 20:30 ‘ď ęđĕ - 21/5
(ĦđĕĢĤČ .Č .Ĝ) ĕĜĥ čđčĕĝ 16:30 ‘Đ ęđĕ - 22/5

IMP ĦđĎđĒ - ĦĘĕČ čĕčČĐ ĞĕčĎ

(ĦđĕĢĤČ Č.Ĝ) ěđĥČĤ čđčĕĝ 16.30 ‘đ ęđĕ 23/5
(ĦđĕĢĤČ Č.Ĝ) ĕĜĥ čđčĕĝ 10.30 ‘ĥ ęđĕ 24/5
Ħčĥ-‘ď – ĦđĕĒėĤĚĐ ĦđĕđĤēĦč ěď ĦĥĤ Ħđĝēč ęĕĠĝė ęĕĝĤĠ
ĦđĚđģĚĘ ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ ,ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ 3-Ę ęĕĞĕčĎ
.ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ ,ęĕĜđĥČĤĐ
čĥđĚĘ ē“ĥ 65 ĦđĕĢĤČĐ ĦđĕđĤēĦĘ ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď

054-4426621 ĤďĕĕĜĥ ĕčČ ,daganbridge@hotmail.com 050-7470016 - ěĎď ĕģ‘Ď : ĦđĜĚĒĐ
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ĦĕĚđĘē ĐĥĠđē
ęĞ

ěĚĤčĕĘ ĘČđĚĥđ ĐĤđČĕĘ
2014 ġĕģ
ĦđĞđčĥ 11 ďĞđ ĞđčĥĚ ĦđĘĕčē ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ
ĐĕĜĚĤĎđ ĐĕĤĔĝđČ - ĕĘđĕ

BAD WOERISHOFEN 19.7 - 12.7 ěĠđĐĝĕĤđđ-ďČč - ĐĕĤđđČč
SEEFELD – TYROL 2.8 - 19.7 ďĘĠĕĕĒ - ęĕĕĤĔĝđČĐ ęĕĠĘČ
ĐĕĤĔĝđČ - ĔĝđĎđČ

LAA a.d. THAYA
BAD HOFGASTEIN

9.8 - 2.8

ĐĐĘ ČĠĝĐ ĦĤĕĕĞ

23.8 - 9.8

ěĕĕĔĝĎĠđĐ-ďČč

VELDEN by WOERTHERSEE 30.8 - 23.8 ĤĦĤđđ ęĎČ - ěďĘĠ
Ĕĕĕĥčđ ĐĕĘĔĕČč - ĤčĚĔĠĝ

ABANO TERME

13.9 - 30.8

ĐĚĤĔ đĜČčČ

ADRIATIC CRUISE 20.9 - 13.9 ĕĔČĕĤďČĐ ęĕč ĕĚđĘē Ĕĕĕĥ

...ęĕĘđĕĔđ 'ĎďĕĤč ęĞ ČĘĠĜ ĔĕĕĥĘ ęĕČĢđĕ đĜČ ĦĕĥĕĚēĐ ęĞĠč
,ĕĜĕĤđĔĜĝ ,(ĐĕģĤđĔ) ĕĝďČĥđģ (ĐĕĔČđĤģ) ģĕĜčđĤčđďč ĤģčĜ
!ĐĠĕĐ ĐĕĢĜđđ – ěčđĚėđ (ěđđĕ) ĐĕĠĚĕĘđČ/ěđĘđģĔģ

!!ĔĤđĠĚ Ĕĕĕĥ ĔģĠĝđĤĠ đĥģč

:ĔĤđĠĚ ĔģĠĝđĤĠ ĦĘčģĘđ ĐĚĥĤĐĘ
E-mail: bridgeholidays@gmail.com

03-9074738 :ĝģĠ ,,03-9337269
03-9337269 :ďĤĥĚ
0544-526893 :ĘČđĚĥ ,,0544-406834
0544-406834 :ĐĤđČĕĘ
(ĕĦđĤ – 405 đģ 03-5250708 - Ě"Ğč ĝĤđĔĜĞĜėĘ ĦđĜĠĘ :ĕĘđĕ ĥďđēĚ)
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ĤĥčĘ ęĕēĚĥ 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ ğđĦĕĥč ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
:ĥďē ĤđĒēĚ ēĦĠĜ ,čĤĐ ĥđģĕčĐ ĤđČĘ ĕė

đĤĎĜĔĜđĚč 'ĎďĕĤč ěđĥĠđĜ

MONTENEGRO, AVALA RESORT HOTEL

4-11.9.2014
ĦđĘĕĘ 6-đ ęĕĚĕ 7

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

đĤĕČ 1,260 ĤĕēĚĐ

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

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

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ęĥĤĕĐĘ đĤĐĚ
:ĤģčĜ ęĐč ĦđĚđģĚĐ

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

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-5274021 (ěĤđČ) ĐĕĚďģČĐ ,054-7354239 ĐďĞĝ ĕĘĔĜ
054-6151414 ,077-2025602 ĘĔĕĘ ,055-8826162 ,03-6417470 (ĦĜĕĤ) ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
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ęĕĎđđĤđĜĐ ęĕďĤđĕĠĘ 'ĎďĕĤč Ĕĕĕĥ
ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚđ 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ
ęĕĎđđĤđĜĐ ęĕďĤđĕĠč ęĕĕĚđĘē Ĕĕĕĥ ĕĚĕ 8 ĦđĘčĘ
ROYAL CARIBBEAN Ęĥ LEGEND OF THE SEAS
(Ĥģđč ĦĝĕĔ) 10/8/14 ĐČĕĢĕ ĖĕĤČĦ
(03:00 ĐĞĥč 18/8/14 -č ĐĦĕēĜ 17/8/14 -č ĐČĤĚĐ) 18/8/14 ĐĤĒē ĖĕĤČĦ

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

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

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ !!!čĘ đĚĕĥ
,(ĦĜĕĤ-ęĕčĕčČ) 055-8826162 , 03-6417470 :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
(ĕĘĔĜ) 054-7354239 ,(ěĕĕĔĥĜđĘ ĐĜĘĕČ) 050-6345848 ,(ĐĕĚďģČ) 03-5274021
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ĤĥčĘ ęĕēĚĥ 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ ğđĦĕĥč ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
:ĥďē ĤđĒēĚ ēĦĠĜ ,čĤĐ ĥđģĕčĐ ĤđČĘ ĕė

đĤĎĜĔĜđĚč 'ĎďĕĤč ěđĥĠđĜ

MONTENEGRO, AVALA RESORT HOTEL

4-11.9.2014
ĦđĘĕĘ 6-đ ęĕĚĕ 7

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

đĤĕČ 1,260 ĤĕēĚĐ

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

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

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ęĥĤĕĐĘ đĤĐĚ
:ĤģčĜ ęĐč ĦđĚđģĚĐ

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

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-5274021 (ěĤđČ) ĐĕĚďģČĐ ,054-7354239 ĐďĞĝ ĕĘĔĜ
054-6151414 ,077-2025602 ĘĔĕĘ ,055-8826162 ,03-6417470 (ĦĜĕĤ) ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
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the ♦T. Eventually he threw me in with the ♦K,
forcing me to lead into his club tenace.
Had I kept all my spades, I would have been able
to escape this endplay.
Of course, Lilo could have made life much easier
by running the ♠7 at trick 3, but in order to do that
he would have to peek into my partner's hand.
His chosen line took full advantage of my mistake.
He received an absolute top and got an article
!written about his brilliant play. Much better

Lilo Poplilov

הולכת שולל – משחק מותר
המשך מעמוד 54

 Seresראה מיד כי במשחק רגיל אין לו שום סיכוי
לבצע את החוזה .אם יזכה ב ,♠K-יגלה כי ה ♠A-ביד
הסגורה .אם יזכה ב ♠A-כולם רואים את ה ♠K-שבדומם.
אם ינסה לפתח את הדיאמונדים ,מגן שיזכה בדיאמונד
ישחק באופן אוטומטי קלאב כיון שאין שום סדרה אחרת
הגיונית.
מהו הפתרון? לשכנע את מערב כי ה ♠A-בידי שותפו
במזרח .וכך היה .בלקיחה השנייה זכה ב ,♠A-משך ♥K
והמשיך בשליט גבוה אל ה .♥A-על ה ♠K-זרק את ה2♦-
וההמשך היה פשוט :המשיך ב ♦K-וב 5♦-דיאמונד אל
ה ♦A-וחתך דיאמונד בשליט גבוה.
זה מצב הקלפים אחרי שחתך את הדיאמונד:

98
97
Q
9
A974

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

T
T865
K62
KJ

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

שני הדיאמונדים שבדומם הוגבהו לקלפים זוכים.
עתה עבר בשליט זוטר אל ה 8♥-ועל ה ♦97-זרק את
ה ♣KJ-מהיד.
תמרון זה ידוע היום לרבים ואחדים ביצעו אותו לא אחת
בהצלחה .אך  Tim Seresשיחק יד זו בשנות ה50-
המוקדמות ,לפני למעלה משישים שנה .אז ,בתקופה
ההיא  -הוא היה החלוץ.
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Ups and
Downs in the
Mixed Pairs
Brian Zietman
Unfortunately we had more downs than ups in
the Mixed Pairs finals. It really is a pretty tough
event. Firstly, one has to play in the regional
preliminaries to qualify. This is a one-day event.
Two weeks later one has the semifinals on Friday
and the finals the very next day.
28 pairs qualified for final A. Seeing the level of
players in final B is quite daunting, because it
was filled with top quality players, so one could
imagine what it is like in final A.
We faced Lilo Poplilov in top form in the hand
shown below:
Dealer North, Vul None
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

K
QT98763
Q98
32
♠
♥
♦
♣

AQ982
2
6543
K98
♠
♥
♦
♣
West
Clara
3♠

75
KJ4
AJ7
AJ754

JT643
A5
KT2
QT6

North
Maggy
3♥
Pass

East
Lilo
Pass
3NT

South
Brian
Pass
All Pass

My partner opened 3♥ in the North seat. Lilo had
to pass with 14 HCP, but Clara Hetz balanced
aggressively and the notrump game was
reached.
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I chose the natural ♥A lead and continued the
suit. Lilo took the ♥Q with the ♥K, discarding
a diamond from dummy. Now he led a spade
to the queen, losing to the bare king. A heart
was returned and Lilo knew that he couldn't
let Maggy in. This trick put me under some
pressure. Eventually I discarded a spade, a
mistake. I should have kept parity with dummy
and discarded a diamond instead. Generally,
when one holds length in dummy's long suit, one
has to hang on to every one of those cards.
Anyway, next came a spade to the ♠T and ♠Q,
and the next spade was won by my ♠J. Now I
played a small diamond to the Q and A. Leading
my ♦K wouldn't have worked as well, since
declarer can duck.
This was the position at trick 7:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

98
98
32
♠
♥
♦
♣

82
6
K98
♠
♥
♦
♣

J7
AJ75

6
KT
QT6

Lilo led a club to the king and cashed two spades,
discarding a diamond and a club. I had to discard
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