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דבר ועד העמותה ינואר 2022
שלום חברות יקרות וחברים יקרים,
שנת  2021מסתיימת במצב רוח אופטימי יותר לעומת זה שהיה בסוף שנת  .2020בסופו
של דבר למדנו להתמודד עם הקורונה תחת הגבלות התו הירוק .לצערנו מספר מועט של
סניפים נאלץ להפסיק את פעילותו בשלב זה ,אך אנו נעשה הכל כדי לסייע להם לחזור
לפעילות בהקדם ולמלא שוב את החלל שנוצר.
סוף  2021הסתיימה בתחרות נפלאה – אליפות המועדונים (שאת תוצאותיה איננו יודעים
בעת כתיבת שורות אלו) .התחרות מאפשרת לשחקנים ברחבי הארץ להתחרות באליפות
המועדון בסניף הבית שלהם ,לקבל נקודות ארציות וגם לייצג את המועדון בשלב הארצי
שבו הם נפגשים עם אלופים נוספים מרחבי הארץ .כיף של תחרות והזדמנות חברתית
וספורטיבית מיוחדת .ברכות לזוכים שיוזמנו להשתתף בטקס הגביעים השנתי (הטקס
בוטל בשנתיים האחרונות מפאת הקורונה ,אולם אנו נחושים לקיימו שוב).
אי אפשר לסגור שנה מבלי להודות לכל העוסקים במלאכת קידום הברידג'  -למנהלי
המועדונים שמפעילים פעילויות ותחרויות דרך קבע כל השנה ,למרות הקשיים .למורי
הברידג' ,למנהלי התחרויות ,ולכלל המתנדבים שמסייעים להתאגדות בכלל זה ליושבי
ראש וחברי ועדות ההתאגדות ,לנשיאות ובעיקר לוועד העמותה היוצא ובראשו היו"ר
גלעד אופיר ,שליווה אותנו במשך שש השנים האחרונות ועשה עבודה מופלאה.
אך מעל הכל ,תודה לכם ,השחקנים שמקפידים לחזק את ההתאגדות כל שנה ע"י חידוש
חברות והשתתפות בפעילויות השונות .אתם מאפשרים להתאגדות להמשיך לדאוג לכם
בחזרה ,לחזק את המועדונים בהם אתם משחקים ,לדאוג לנבחרות הייצוגיות ,לקיים אירועי
ברידג' ארציים ובינלאומיים (כדוגמת פסטיבל הברידג' הבינלאומי שצפוי להתקיים ביולי
 2022ועוד).
אני שמח לעדכן כי מספר המחדשים עד כה עבר את ה .4000-אנו שואפים להגיע אל השיא
שנכבש טרום קורונה (כ 8000-חברים רשומים).
כמובן שכפי שהובטח ,לוח השנה ישלח בדואר למי שהספיק לחדש את חברותו עד סוף
דצמבר .המשלוח הבא יבוצע בתחילת מרץ ולאחריו לא ניתן יהיה לקבל את לוח השנה
בדואר ,על כן אני קורא למי שטרם עשה זאת ,למהר ולהירשם לפני סוף פברואר ,2022
ובנוסף ,להנות מתעריפי ההרשמה המוזלים.

מאחל לכולנו ששנת  2022תביא לנו הרבה בריאות וחזרה לשגרה
לחייכם ולחיי הברידג' שמספק לנו כל כך הרבה רגעי אושר.

בכל שאלה ובעיה ,אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם,
ראובן בשביץ reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776

מתחילים
תרגול הכרזות בסיסיות

//

רם סופר
תרגיל 1

הפעם נעסוק במהלך המכרז הבא:

South

East

Pass

♦1
?

North
Pass

West
♣2

AKJ2
86
AQJ953
3
תרגיל 2

הכרזת התשובה של מערב ♣ 2מתארת  +10נקודות עם
 +5קלפים בקלאב ומחייבת את הפותח להמשיך להכריז.
המשך ההכרזה של הפותח טבעי ,עם מספר דגשים:
הכרזת  NTבסיבוב השני תתאר חלוקה מאוזנת2NT .
מתאר  12-14נקודות;  18-19 :3NTנקודות (עם
 15-17נקודות וחלוקה מאוזנת היה צריך לפתוח 1NT
במקום ♦.)1
ההכרזות ♠ 2♥/2הן הכרזות רוורס .הכרזות אלה
מתארות  +15נקודות עם חלוקה לא מאוזנת ,לרוב
 +5קלפים בדיאמונד ו 4-קלפים בהארט או בספייד.
עם  +5קלפים בדיאמונד 4 ,קלפים במייג’ור וניקוד
מינימלי ( .)12-14הפותח צריך להסתפק בהכרזה של
♦ 2ולהמתין ששותפו יכריז את סדרת המייג’ור (אם
בכלל) .לאחר הכרזת תשובה בסדרה חדשה בגובה
 ,2חזרת הפותח על סדרתו בגובה  2מראה חמישייה
לפחות (לא בהכרח שישייה) .חזרת הפותח על סדרתו
בקפיצה מראה כרגיל שישייה עם  +15נקודות.
עם  12-14נקודות וחלוקה מאוזנת המכילה רביעייה
במייג’ור יש להכריז  2NTולהמתין שהמשיב יראה אולי
רביעייה במייג’ור בגובה .3

KQ62
J4
AK753
T7
תרגיל 3
K53
AT98
QJ76
K2
תרגיל 4
K4
52
AKQT862
K3

נסו כעת להכריז את הידיים הבאות לאחר מהלך
ההכרזה:

South

East

Pass

♦1
?

4

North
Pass
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West
♣2

תרגיל 5
AQ7
KQ4
KJ943
K2

תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות
פתרון 1

South

East

Pass

♦1
2NT

AKJ2
86
AQJ953
3

South

East

Pass

♦1
♠2

North
Pass

West
♣2

ידו של הפותח מתאימה להכרזת רוורס לאחר תשובה
של ♣ 15 :2נקודות גבוהות 6 ,קלפים בדיאמונד,
 4קלפים בספייד .הכרזת הפותח ♠ 2מחייבת את
השותפות למשחק מלא לפחות ,כלומר לשני השותפים
אסור בהמשך המכרז לקרוא  Passעל הכרזה שהיא
מתחת למשחק מלא.
פתרון 2

פתרון 4
K4
52
AKQT862
K3

South

East

Pass

♦1

North
Pass

West
♣2

לפותח  7קלפים טובים בדיאמונד עם  15נקודות
גבוהות .ניתן לתאר יד זו היטב באמצעות חזרת הפותח
על סדרתו בקפיצה לגובה  .3המשיב יחליט מה יהיה
כיוון המכרז בהמשך :ייתכן שהוא יסגור ל ,3NT-ואולי
יעדיף לחפש סלם בדיאמונד.

South

East

Pass

♦1
♦2

North
Pass

פתרון 5

West
♣2

AQ7
KQ4
KJ943
K2

לפותח  13נקודות גבוהות בלבד ,ולכן יד זו אינה
מתאימה להכרזת רוורס ♠ .2ההכרזה הנכונה היא ♦2
(מבטיח לפחות  5קלפים בדיאמונד) .אם כעת המשיב
יכריז ♠ ,2הפותח ישמח לתמוך בו ל.3♠-

South

East

פתרון 3

Pass

♦1

K53
AT98
QJ76
K2

Pass

♣2

לפותח  13נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת.
ההכרזה השנייה הנכונה  2NTמתארת את ידו
( 12-14נקודות עם חלוקה מאוזנת) .אם למשיב
ארבעה קלפים בהארט ,הוא ימשיך בהכרזה שנייה של
♥ ,3ואז הפותח יוכל לתמוך בו ל.4♥-

♦3

KQ62
J4
AK753
T7

North

West

3NT

North
Pass

West
♣2

לפותח  18נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת
 .3-3-5-2הכרזתו השנייה  3NTמתארת 18-19
נקודות עם חלוקה מאוזנת .המשיב מקבל מידע מדויק
על ידו של הפותח ,והוא זה שיחליט אם לעצור ב3NT-
או לחפש חוזה גבוה יותר.
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מתחילים

תזמון נכון
//

רם סופר

אתם המחלק בדרום .מהי הכרזת הפתיחה שלכם?

AK4
AJ62
A62
KQ5
בידכם  21נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת .3-4-3-3
הכרזת הפתיחה הנכונה היא .2NT
פתחתם  ,2NTושותפכם השיב בהכרזה סוגרת
למשחק מלא  .3NTהיריבים כל הזמן  ,Passוהמכרז
מסתיים .קלף ההובלה של מערב נחשף( ♠Q :ראש
רצף) ,והדומם נפרש.

South

East

North

West

2NT
?

All Pass

3NT

Pass

82
974
KQT43
742

AK4
AJ62
A62
KQ5
חוזה ;3NT :קלף ההובלה♠Q :
שימו לב שהמשיב לפתיחה  2NTרשאי ואף חייב
להשיב עם  5נקודות גבוהות .הפותח הבטיח 20-22
נקודות ,והמשיב יודע כעת שיש משחק מלא!
כעת עליכם לתכנן את המשחק!
ניתן לספור שש לקיחות בטוחות מלמעלה :שתיים
בספייד ,אחת בהארט ושלוש בדיאמונד.
לקיחה שביעית יהיה ניתן לפתח בעזרת .♣KQ
הלקיחה השמינית והתשיעית אמורות להגיע בזכות
סדרת הדיאמונד הארוכה .בידכם שלושה קלפי דיאמונד,
ובדומם חמישה .בסך הכול  .8לשני המגנים ביחד 5
קלפים בדיאמונד .רוב הזמן ( )68%הם יהיו מחולקים
 3-2ביניהם ,ואז לאחר שלושה סיבובי דיאמונד יוגבהו
הקלף הרביעי והחמישי בדומם.
אבל יש גם אפשרות שחלוקת הדיאמונד היא .4-1
עליכם להיות מוכנים למצב שמערב מחזיק ארבעה
קלפי דיאמונד בראשות  .Jיהיה ניתן ללכוד את הJ-
שלו באמצעות עקיפה בסיבוב השלישי של הסדרה
(לאחר שראיתם ששותפו לא שירת) ,אבל דרוש תזמון
נכון ,כלומר לזכות בלקיחה השנייה בדיאמונד בידכם
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כדי שתהיו מוכנים לביצוע העקיפה.

המשך המשחק יהיה:

סדר המשחק הנכון:

 .4לשחק דיאמונד אחרון מהיד ולבצע עקיפה נגד ♦J9
שנותרו למערב.

 .1לזכות בלקיחה הראשונה עם .♠A
 .2לשחק דיאמונד נמוך מהיד ולזכות בדומם עם .♦K
 .3להוביל דיאמונד נמוך מהדומם ולזכות ביד עם .♦A
בלקיחה זו מזרח אינו משרת! זוהי החלוקה המלאה:
82
974
KQT43
742
7653
QT85
7
T983

 .5לזכות ב ♦K-ולהפיל את ה J-של מערב.
 .6לזכות בלקיחה עם הדיאמונד האחרון שנותר בדומם.
 .7להוביל קלאב מהדומם ולשחק  ♣Kמהיד – מערב
זוכה ב.♣A-
בשלב זה זכיתם כבר בשש לקיחות .מערב בהובלה ,אך
בידכם קלפים זוכים בכל הסדרות שהוא יכול להוביל:
 .♣Q ,♥A ,♠Kאלה יהיו שלוש הלקיחות הנוספות
שלכם .החוזה  3NTמבוצע.

QJT9
K3
J985
AJ6

שימו לב :בתחילת המשחק צריך להתרכז בסדרות
שבהן אתם מנסים לפתח לקיחות (דיאמונד וקלאב)
ולא למשוך בטרם עת לקיחות מידיות כמו  ♠Kאו .♥A
אם תשחקו קלפים אלה מוקדם מדי ,תגביהו ללא צורך
לקיחות ליריבים ותסכנו את החוזה.

AK4
AJ62
A62
KQ5

חנות הברידג’ היחידה בישראל

180

ש”ח סט קופסאות הכרזה קלאב

במקום  240ש”ח
תוספת  40ש”ח למשלוח

כולל קלפי הכרזה
מפלסטיק סימטריים

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג’ ,משחקים ומתנות ,אונליין באתר החדש שלנו

www.lioncard.co.il

עברנו!

אריה ,חברה לקלפים בע”מ
המפלסים  ,16קריית אריה פ"ת
(מול איצטדיון המושבה)

03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00
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מתחילים

מה לא להוביל נגד חוזה עם שליט?
//

K73
KQ854
Q2
Q84

רם סופר

אתם במערב (במצב לא פגיע נגד פגיע) ,ואלה הקלפים
שלכם:
A865
32
AT74
AT2
מהלך המכרז:

South

East

♥1

Pass

Pass

North

West

Pass

RDbl

Dbl

All Pass

♥4

♠1

ההתערבות שלכם בכפל מוציא לא השפיעה ,והיריבים
הגיעו למשחק מלא ♥ .4כעת עליכם לבחור את קלף
ההובלה .החליטו בעצמכם לפני שתקראו את ההסבר.
עבור שחקנים מומחים היד הזאת היא הובלה קלה,
משום שהם נוהגים להקפיד על מספר כללים בסיסיים
בהובלה נגד חוזה עם שליט.
צירוף הקלפים הכי פחות מתאים להובלה נגד חוזה
עם שליט (לפחות עד גובה  )4הוא סדרה בראשות A
ללא .K
הובלות מסדרות כאלה גורמות לרוב נזק משמעותי
להגנה .מדובר על הובלה גרועה ב“ A-ריק” וגם על
הובלה “מתחת ל( ”A-אשר נחשבת עוד יותר גרועה).
הפתרון הנכון הוא לחפש סדרה אחרת להוביל ממנה.
ובמקרה הזה יש רק ברירה טובה אחת ,להימנע מכל
הסדרות בראשות אסים "ריקים" ולבחור בהובלה
פסיבית בהארט נמוך.
נתבונן כעת בחלוקה המלאה ונדגים מדוע כל ההובלות
האחרות מזיקות.
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A865
32
AT74
AT2

JT92
7
J865
J953
Q4
AJT96
K93
K76

שימו לב שלדרום יש שלושה מפסידים בטוחים – שלושת
האסים ,אבל בנוסף יש לו עוד מפסיד בקלאב ,והוא זקוק
לעזרת ההגנה כדי להיפטר ממנו ולבצע את החוזה.
מקרה  :1מערב מוביל ב .♣A-כעת מוגבהים כל
הקלאבים הנותרים של דרום וצפון ,והחוזה יבוצע.
מקרה  :2מערב מוביל ב .♦A-אין זה משנה במה
ימשיך .הכרוז ימשוך שליטים בשני סיבובים ,ישחק ♦Q
מהדומם ובהמשך יזרוק קלאב מפסיד מהדומם על .♦K
המפסיד הרביעי שלו נעלם ,והחוזה יבוצע.
מקרה  :3מערב מוביל ב .♠A-בדומה למקרה  ,2לאחר
משיכת השליטים הכרוז ישחק  ♠Qמידו ובהמשך יזרוק
קלאב מפסיד מידו על  .♠Kושוב – המפסיד הרביעי שלו
ייעלם.
מקרה  :4מערב מוביל בהארט (ההובלה הנכונה) .זו
ההובלה היחידה שלא נותנת לכרוז "מתנות" .מערב
ממתין בסבלנות ללקיחות שלו על פי העיקרון שאסים
נועדו ללכוד קלפים בכירים אחרים ( Kאו  .)Qבהמשך
יש להקפיד על העיקרון “יד שנייה נמוך” ולא למהר
לזכות באסים לפני שדרום שיחק קלף בכיר מידו.
אם מערב יקפיד להגן על פי ההמלצות האלה ,דרום
יפסיד בסופו של דבר לקיחה שנייה בקלאב בנוסף
לשלושת האסים החסרים ,והחוזה לא יבוצע.
לסיכום ,כאשר היריבים משחקים חוזה ללא שליט עד
גובה  4ואתם מחזיקים סדרה בראשות  Aללא  ,Kחפשו
סדרה אחרת להוביל ממנה!

האתר המוביל 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

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

הכרזות
ידיים חזקות לאחר פתיחת היריב
//

אילנה לונשטיין

כאשר ידנו חזקה ( +18נקודות) והיריבים מכריזים ,יש
קושי להראות את כוחנו לשותף .מצד אחד איננו מוכנים
לוותר ולא להיכנס למכרז בצורה שתראה את כוחנו,
אבל מצד שני עלינו להיזהר ולא להגזים בהכרזה מכיוון
שהשותף עלול להחזיק יד חלשה מאוד.
(א) כאשר בידנו  +18נקודות וסדרה בת  +5קלפים
נתחיל ב Takeout Double-ואת הסדרה הארוכה
נכריז רק בסיבוב הבא .זה נקרא Super Overcall
(עם סדרה חזקה בת  6-7קלפים נדרשות פחות נקודות
להכרזה זו).

דוגמה 2
AK3
62
KQJ543
AJ

South

East

North

♥1

Dbl

♣1

♦3

♥2

דוגמה 1
AQJ63
Q92
KQT3
A

South

East

North

Pass

Dbl

♥1

♠2

Pass

West
♣2

למזרח  18נקודות עם  5קלפים בספייד .הוא מתחיל
ב .Takeout Double-תשובת השותף ♣ 2מראה 0-8
נקודות ושוללת רביעייה בספייד (אחרת היה מכריז
♠ .)1הכרזתו השנייה של מזרח ♠ 2מתארת  +5קלפים
בסדרה עם  18-20נקודות .תיתכן גם סדרת ספייד
ארוכה יותר עם  16-17נקודות גבוהות .מזרח מתאר
יד שהיא חזקה מדי להכרזת אוברקול רגיל ♠.1

West
Pass

מזרח לבדו במכרז מול שני יריבים שמכריזים .בידו 18
נקודות גבוהות עם שישייה טובה בדיאמונד .הוא מתחיל
ב Dbl-ולאחר מכן מכריז ♦ .3ברור למזרח שהשותף
חלש ,אבל ♦ 3אינה הכרזה מוגזמת משום שבידו של
מזרח לקיחות רבות .בשלב זה קשה לראות סיכוי רב
למשחק מלא ,אבל מזרח מתחרה על החוזה החלקי.
כדי לזכות בחוזה היריבים יצטרכו להכריז לפחות ♥.3
דוגמה 3
AQT63
A
KQJ3
KQ4

South

East

North

Pass

Dbl

♣1

♠2

Pass

West
♥1

למזרח  21נקודות גבוהות עם חמישייה בספייד ,ולכן
בסיבוב השני הוא מכריז את סדרתו הארוכה בקפיצה.
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זה מראה יד עוד יותר חזקה מSuper Overcall-
( 21-22נקודות) .עדיין ייתכן שלשותף אפס נקודות ואז
הזוג יעצור לפני משחק מלא.
(ב) כאשר בידנו  +19נקודות עם חלוקה מאוזנת
ועוצר בסדרת היריב
נתחיל ב Takeout Double-ובסיבוב השני נכריז .NT
עם  19-20נקודות נכריז בסיבוב השני ( 1NTאם הדבר
אפשרי); עם  21-22נקודות נכריז בסיבוב השני 2NT
בקפיצה.
דוגמה 4
A3
KJ4
KJ62
AK63

South

East

North

Pass

Dbl

♣1

1NT

Pass

West
♠1

יש הסבורים בטעות שמהלך הכרזה זה מבטיח 12-14
נקודות .זה לא נכון – עם  12-14נקודות מזרח היה
בוחר ב Pass-לאחר תשובה מינימלית של ♠0-8( 1
נקודות) .הכרזתו השנייה של מזרח מבטיחה 19-20
נקודות מאוזנות עם עוצר בקלאב (ושוללת תמיכה של
 4קלפים בספייד) .זכרו כי עם  15-18נקודות מזרח
היה מכריז  1NTבסיבוב הראשון.
דוגמה 5
AQJ3
J4
AKQ5
KJ2

South

East

North

Pass

Dbl

♣1

2NT

Pass

West
♥1

למזרח  21נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת ועוצר
בקלאב .אם יכריז ♠ 1בסיבוב השני ,השותף יפרש
זאת כחמישייה בספייד (עם יד חזקה כמובן) .ההכרזה
השנייה הנכונה של מזרח היא  .2NTהכרזה זו מתארת
 21-22נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת ועוצר בקלאב.

(ג) כאשר ידנו חזקה ( +18נקודות) ללא חמישייה
ושני היריבים מכריזים
נתחיל ב .Dbl-הכרזה שנייה של  2NTלא תהיה חכמה
כאשר ברור שהשותף חלש מאוד .במקום זה נשאף
להכפיל בסיבוב השני על מנת שהשותף יבחר בין
הסדרות שלא הוכרזו .לעתים אף נוותר על ההכרזה
השנייה ,ביחוד כאשר היריבים הכריזו סדרה שבה יש
לנו אורך.
דוגמה 6
AQ62
K63
AK94
A2

South

East

North

♥1

Dbl

♣1

Dbl

♥2

West
Pass

למזרח  20נקודות גבוהות ,אבל לא מומלץ להכריז
 2NTבסיבוב השני .במקום זה מזרח מכפיל שוב
ומאלץ את שותפו לבחור בין סדרות הדיאמונד והספייד.
ברור שלשותף נקודות מעטות מאוד ,אך עדיין כדאי
להתחרות על החוזה החלקי בסדרה שבה השותף
מחזיק  4קלפים (כך אנחנו מקווים).
דוגמה 7
A
KQ63
K72
AQJ93

South

East

North

♠1

Dbl

♦1

Dbl

♦2

West
Pass

למזרח  19נקודות עם חמישייה בקלאב ורביעייה
בהארט .בסיבוב השני לא כדאי להכריז ♣ – 3זה יראה
 +6קלפים בקלאב .במקום זה Takeout Double ,שני
מאפשר לשותף לבחור בין ♥ 2ל .3♣-המטרה היא
להתחרות על החוזה החלקי.

גיליון  221ינואר 2022

11

דוגמה 8

דוגמה 10
AKQ3
AJ4
KQ85
42

3
AKJ4
KQ93
KQ93

South

East

North

♥1

Dbl

♦1

Pass

♥2

West

Pass

Dbl

♣1

♣2

Pass

Pass

למזרח  18נקודות עם קוצר בספייד .כבר הDbl-
הראשון בעייתי (מה לעשות אם השותף יכריז ספייד?),
אך כעת לאחר שהיריבים הכריזו ♥ 2ונכנסו לסדרה
הטובה ביותר של מזרח ,ודאי שמזרח לא יכפיל שנית.
מדובר ב( Takeout Double-לא עונשין) שיגרום
לשותף להכריז ספייד .עדיף להכשיל את דרום בחוזה
♥ 2מאשר להכשיל את השותף המחזיק יד חלשה
מאוד.
(ד) כאשר שותפנו השיב ל Dbl-בגובה הנמוך ביותר
ואנו מעוניינים במידע נוסף על ידו
נשתמש בסיבוב השני בהכרזת קיו-ביד (סדרת היריבים)
כדי לברר אם לשותף מקסימום ( )6-8או מינימום ()0-5
ובנוסף נקבל מידע על החלוקה של השותף.
דוגמה 9

♥1

למזרח  19נקודות מאוזנות ,אבל בסיבוב השני אינו
יכול להכריז  1NTללא עוצר בקלאב ,אינו יכול לתמוך
בהארט עם פחות מ 4-קלפים ואינו יכול להכריז ♠1
משום שזה יראה חמישייה בספייד .האפשרות היחידה
שנותרה היא הכרזת סדרת הפותח ♣ 2המבקשת
מהשותף תיאור נוסף של ידו.
לסיכום ,כאשר פותחים לפנינו וידנו חזקה ,נתחיל כמעט
תמיד עם  .Takeout Doubleבסיבוב השני ננסה לתאר
את ידנו או לבקש מהשותף לתאר את ידו.
כעת נסו לתרגל
מה תכריזו עם הידיים הבאות של מזרח לאחר מהלכי
ההכרזה הנתונים?
מהלך הכרזה א'

J3
KQJ
AQJ4
AK73

South

East

North

Pass

Dbl

♠1

♠2

Pass

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

South

East

North

Pass

Dbl

♦1

?

Pass

West
♥2

למזרח  21נקודות עם שלושה קלפים טובים בהארט.
בתשובה ל Takeout Double-השותף הכריז ♥( 2ללא
קפיצה) .לא ניתן להכריז  2NTללא עוצר בספייד.
במקום זה מזרח מכריז קיו-ביד (סדרת היריב) כדי
לקבל מידע נוסף על ידו של מערב .המטרה היא לברר
אם אפשר להגיע למשחק מלא ואם יש התאמה של 5-3
בהארט ,או אולי לשותף עוצר בספייד.
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South

East

North

West

תרגיל 1
AK3
KQJ4
AQ73
J4

West
♠1

פתרונות לתרגילים

תרגיל 2
AK3
KQJ4
J4
AQ73

פתרון 1
 .1NTהשותף הבטיח  0-8נקודות עם רביעייה בספייד.
הכרזת  1NTמתארת  19-20נקודות עם חלוקה
מאוזנת ועוצר בדיאמונד.
תרגיל 3

פתרון 2
♦ .2לא ניתן להכריז  1NTללא עוצר בדיאמונד .הכרזת
♥ 2תראה חמישייה .אין ברירה אלא להכריז קיו-ביד
(סדרת היריב) ולבקש מהשותף תיאור נוסף של ידו.

AQ
KQT953
AKQ
J2
מהלך הכרזה ב'

South

East

North

♥1

Dbl

♦1

?

♥2

תרגיל 4
AJ73
A4
KQ5
AT83
תרגיל 5
A3
AJ74
KQ5
AT83

West
Pass

פתרון 3
♥ .3למזרח  21נקודות עם שישייה טובה בהארט .זוהי
יד חזקה יותר מ Super Overcall-ולכן מזרח מכריז
את סדרתו בקפיצה לגובה  .3נדרש די מעט מהשותף
כדי לבצע משחק מלא ♥.4
פתרון 4
 .Dblלמזרח  18נקודות עם רביעיות בסדרות שלא
הוכרזו והוא בוחר בסיבוב השני בTakeout Double-
נוסף על מנת להתחרות על החוזה החלקי.
פתרון 5
 .Passלמזרח דאבלטון בספייד והוא אינו מעוניין
לעודד את שותפו להכריז ♠ .2מזרח מוכן שהיריבים
ישחקו בסדרה שבה הוא מחזיק  4קלפים וישאף לקבל
תוצאה חיובית על ידי הכשלת החוזה ♥.2
פתרון 6
♠ .2למזרח  21נקודות ,אבל האורך והאיכות של סדרתו
הארוכה אינם מצדיקים הכרזה גבוהה יותר .מזרח יודע
ששותפו חלש מאוד ,והוא מעריך שהסיכוי לבצע משחק
מלא קטן.

תרגיל 6
AK542
A2
A83
KQJ
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הכרזות
הכרזות תשובה לאוברקול במכרז תחרותי

//

רם סופר

במאמר זה נעסוק במהלך ההכרזה:

South

East

North

West

♦1
?

♦2

♥1

במאמר הקודם הזכרנו שתי מוסכמות המקובלות
בברידג' המודרני:
מוסכמה  :1הכרזת  2NTבתשובה לאוברקול ♠1♥/1
מתארת יד מזמינה לפחות עם  +4קלפים בסדרת
השותף.
מוסכמה  :2הכרזת קפיצה לגובה  3בסדרה הראשונה
של היריבים מתארת  ,Mixed Raiseכלומר 7-9
נקודות עם  +4קלפים בסדרת השותף.

♥ .Preempt :3עד  6נקודות +4 ,קלפים בהארט.
♦ :3♠/4♣/4ספלינטר (או  fit jumpשמראה התאמה
וכוח בסדרה המוכרזת – לפי הסכם השותפות).
♥ :3NT/4לשחק.
נסו להכריז בעצמכם את הידיים הבאות של מזרח
לאחר מהלך ההכרזה

South

?

♦2

הניחו כי אף זוג אינו פגיע.
תרגיל 1

במהלך ההכרזה הנתון לא נוכל להשתמש במוסכמה
השנייה משום שהכרזת ♦ 3לא תהיה בקפיצה .זה
אומר שאין אפשרות להראות  7-9נקודות עם התאמה
של  4קלפים בהארט .עם הידיים האלה נוכל לבחור בין
תמיכה רגילה ל 2♥-לבין  Overbidקטן ל 2NT-עם 8-9
נקודות טובות .ההכרזה ♦ 3תהיה שמורה לטובת ידיים
עם  +10נקודות ו 3-קלפים בהארט.
ואלו ההגדרות של ההכרזות השונות:

J2
KJT3
875
AQ94

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

East

North

West

♦1

KJT3
J2
875
A964

 .Responsive :Dblאמור להבטיח רביעיות בשתי
הסדרות שלא הוכרזו .רביעייה בספייד חובה .מספר
הנקודות המינימלי הוא .8
♥ :2תמיכה בהארט 6-9 ,נקודות .ייתכנו  4קלפים
בהארט.
♠ :2טבעי ולא מחייב 6-10 ,נקודות +5 ,קלפים בספייד.
 :2NTיד טובה ( +10נקודות או שווה ערך חלוקתי) עם
 +4קלפים בהארט.
♣ :3לא מחייב אבל קונסטרוקטיבי עם  8-12נקודות
וסדרה טובה בקלאב.
♦ :3קיו-ביד +10 .נקודות עם  3קלפים בדיוק בהארט
(או  4קלפים בהארט ללא כוח חיתוך).
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()2

תרגיל 2

תרגיל 3
AK64
KT6
87
QT96

♥1

תרגיל 4

( 4קלפים) .מידע זה עשוי לעזור לשותף להחליט על
הכרזת משחק מלא במקרים גבוליים וכמו-כן יעזור לו
להחליט עד איזה גובה להתחרות במידה שהיריבים
ימשיכו להכריז דיאמונד.

J97
5
KQJT
A7642

פתרון 3
AK64
KT6
87
QT96

פתרונים
פתרון 1
KJT3
J2
875
A964

South

East

North

West

♦1
♦3

South

East

North

West

♦1
♦2

Dbl

♥1

יד טיפוסית ל 9 .Responsive Double-נקודות גבוהות.
שתי רביעיות בסדרות השחורות (שלא הוכרזו) .כמו-כן
למזרח דאבלטון בהארט והוא יכול לסבול הכרזה של
♥ 2מצד שותפו .זו ממש הזדמנות אידיאלית למזרח
לתאר את כל מה שיש לו “במכה אחת”.
פתרון 2
J2
KJT3
875
AQ94

♦2

למזרח כוח של פתיחה עם תמיכה בהארט ויד מאוזנת.
הוא מזמין את השותף למשחק מלא באמצעות הכרזת
קיו-ביד ♦ 3ומתאר את המספר המדויק של קלפי הארט
בידו – שלושה (עם ארבעה היה מכריז .)2NT
פתרון 4
J97
5
KQJT
A7642

South

East

North

West

♦1
Pass

South

♥1

East

North

West

♦1
2NT

♦2

♥1

למזרח  11נקודות עם התאמה של  4קלפים בהארט,
והוא רואה סיכוי טוב למשחק מלא ♥ 4אם למערב
אוברקול מעל המינימום או יד חלוקתית .ההכרזה 2NT
מוסרת לשותף מידע על האורך המדויק שלו בהארט

♦2

♥1

מזרח היה רוצה להכפיל לעונשין עם  4לקיחות בטוחות
נגד ♦ 2וסינגלטון בסדרת השותף ,אבל  Dblיהיה כאן
 .Takeoutעל אף ידו הטובה של מזרח ,מוטב כאן
לקרוא  Passולהמתין ל Dbl-אפשרי מהשותף .יש גם
אפשרות שהיריבים ימשיכו להתחרות ל .J 3♦-ברגע
שמזרח קרא  Passלאחר ♦ ,2כפל עתידי על ♦ 3כבר
יהיה מעניש.

גיליון  221ינואר 2022
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הכרזות

ידיים בעייתיות להכרזה
//

יוסי אנגל

מדי פעם נתקלים שחקני הברידג' במצבים בעייתיים
שאין להם "פתרון בית ספר".
במאמר זה נסקור שני מקרים שאירעו לאחרונה:
אתם (דרום) ביד רביעית פגיע נגד לא פגיע ,ומהלך
ההכרזה הוא:

South

East

North

West

?

♣5

Pass

Pass

Dealer West, Vul N/S

 Dblנראה בעייתי בגלל סדרת ההארט .מצבכם לא
יהיה אידיאלי אם השותף יכריז ♥ .5ככל הנראה לא
תהיה לכם ברירה אלא לקרוא  .Passמצד שני ,השותף
קצר בקלאב והוא לא השתמש בפתיחה חלשה המראה
שישייה לפחות באחת הסדרות האחרות.
אם נכפיל ,יש סיכוי גבוה שהשותף ישאיר זאת לעונשין,
והחוזה יוכשל ב 2-או  3לקיחות .השותפות תקבל
תוצאה סבירה +300 :או אולי .+500
האפשרות השלישית ,וכנראה הטובה ביותר ,היא
להכריז ♦ .5השותף צפוי להביא סיוע בשליטים ובקלפים
בכירים בסדרות המייג’ור .חלופה זו הייתה אופטימלית
במערך הקלפים בפועל .למעשה ,לאור מיקומו הנוח
של  ♥Aהיה ניתן לבצע סלם קטן בדיאמונד.
החלוקה המלאה:

KQ54
T9
AKQT2
A8
מזרח מכריז בגובה  ,5ועליכם להחליט מה לעשות.
בידכם  18נקודות ,אבל השותף כבר קרא  .Passבמצב
הפגיעות הנוכחי בהחלט אפשרי שלמזרח נקודות
מעטות בלבד .סביר להניח שיש לו משהו סביב 10
נקודות.
לשני השחקנים שפתחו ב Pass-כ 12-נקודות ביחד.
ניתן להניח כי לשותף  5-7נקודות.
יש שלוש אפשרויות הכרזה.5♦ ,Dbl ,Pass :
 Passהינה האופציה הגרועה מכולן .אתם מבטיחים
לעצמכם תוצאה חיובית ,אבל היא תהיה נמוכה (+100
או אולי .)+150

16

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

AJ92
K763
9543
3
T763
A8542
J86
9

8
QJ
7
KQJT76542
KQ54
T9
AKQT2
A8

אתם המחלק במזרח בפגיעות נוחה (לא פגיע נגד
פגיע).
פתחתם ♦ 1והשותף השיב ♠ .1מה תכריזו בסיבוב
השני?

South

East

Pass

♦1
?

North
Pass

West
♠1

Dealer East, Vul N/S
A
Q752
KQ632
AT5

(ב) ♦ 2יראה  11-14נקודות עם שישייה בדיאמונד.
(ג) ♦ 3יראה  15-17נקודות עם שישייה טובה בדיאמונד.
(ד) ♥ 2היא הכרזת  Reverseשתבטיח  +17נקודות או
אולי  15-16נקודות עם חלוקה טובה וסדרות איכותיות.
אם נחליף את שני האסים השחורים באסים אדומים ,זו
תהיה הכרזה סבירה.
(ה) אולי ♣ ?2פתרון של מומחים למצבים כאלה במטרה
לצמצם נזקים .עדיין ,הכרזת סדרה בת  3קלפים בלבד
בעייתית ,וייתכן בהחלט שהשותף יתמוך בה.
לאחר שסקרנו את כל האפשרויות עדיין לא הגענו
להכרזה נוחה .לאור כל הבעייתיות הזאת ,יש לי הצעה
(שאני יודע שקוראים רבים לא יסכימו אתה).

באופן לא מפתיע השותף מכריז את הסדרה שבה יש
לכם סינגלטון .מה כעת?
בידכם  15נקודות (לא מספיק להכרזת  )Reverseעם
 5קלפי דיאמונד ו 4-קלפי הארט.
לאחר ♠ 1אתם “תקועים” ללא חלופה נוחה להכרזה:

לדעתי ,מזרח צריך לפתוח ( 1NTבמקום ♦.)1
המשך המכרז יהיה חלק לאחר כל תשובה של השותף,
אפילו הכרזת טרנספר לספייד .מול ידיים רבות של
השותף שיכריזו טרנספר ויעצרו ב ,2♠-זה יהיה חוזה
סביר.

(א)  1NTבסיבוב השני יראה  12-14נקודות ,לרוב עם
 2-3קלפים בספייד.

ד"ר יורם עוזר

מומחה בניתוחי כף יד וגפה עליונה

TLV MEDICAL

הברזל  15תל אביב

055-5636755
גיליון  221ינואר 2022
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משחק היד

מפסיד על מפסיד
//

אילנה לונשטיין

זוהי טכניקת משחק שבה הכרוז מעדיף לזרוק מפסיד
על מפסיד אחר במקום לחתוך.
ישנן שתי סיבות אפשריות לצעד כזה:
(א) הכרוז חושש שהמגנים יחתכו מעליו.
(ב) הכרוז חושש שאם יחתוך בשליט גבוה תיווצר
ליריבים לקיחה בשליט בשלב מאוחר יותר.
דוגמה 1
AKQT653
942
AK2
-

872
Q5
763
KJ542

אתם (מערב) הכרוז בחוזה ♠ 4לאחר שצפון פתח ♥.1
צפון מוביל ב ♥A-וממשיך ב .♥K-שותפו בדרום מאותת
גבוה-נמוך ♥7 :ולאחר מכן  .♥3צפון ממשיך בהארט
שלישי .אם תחתכו בדומם ,דרום יחתוך מעליכם ,ולכן
במקום לחתוך עליכם לזרוק מהדומם דיאמונד מפסיד.
כעת לאחר שתמשכו שני סיבובי שליטים תשחקו ♦AK
ותחתכו דיאמונד בדומם (אם צפון ימשיך בהארט רביעי,
תוכלו לחתוך אותו בידכם).
החלוקה המלאה:

AKQT653
942
AK2
J4
73
Q984
Q9763
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K872
J73
K852
42

AQ653
T2
A63
AKQ

אתם (מערב) הכרוז בחוזה ♠ 4לאחר שדרום פתח
♥ .2צפון מוביל בסדרת השותף  ,♥Qזוכה בלקיחה
הראשונה וממשיך בהארט .דרום זוכה ב ♥K-וממשיך
ב.♥A-
אם תחתכו בשליט נמוך ,צפון יחתוך מעליכם.
אם תחתכו בשליט גבוה ,אתם עלולים בהמשך להפסיד
לקיחה בשליט אם חלוקת השליטים היא  ,3-1ובנוסף
תפסידו לקיחה בדיאמונד ,לכן במקום לחתוך עליכם
להשליך דיאמונד מפסיד ולאפשר לדרום לזכות בלקיחה.
בדרך זו תמסרו ליריבים את שלוש הלקיחות הראשונות,
אך תזכו בכל השאר כל עוד חלוקת השליטים אינה .4-0
החלוקה המלאה:

9
AKJT86
JT5
AT8
872
Q5
763
KJ542

שימו לב שאם תחתכו את ההארט השלישי בדומם,
דרום יחתוך מעליכם ועדיין תיאלצו בהמשך למסור
לקיחה בדיאמונד.
דוגמה 2

J97
Q5
QT9
JT987
AQ653
T2
A63
AKQ

K872
J73
K852
42
T
AK9864
J73
653

שימו לב שחיתוך הארט שלישי עם  ♠Qיגביה לצפון
לקיחה עם  .♠Jלפיכך ,נאפשר ליריבים זכייה בשלוש
הלקיחות הראשונות .המשך בהארט רביעי ייחתך
במערב עם שליט נמוך ,ואם צפון יחתוך מעלינו ,נחתוך
גבוה יותר במזרח .בהמשך  ♠AQיוציאו לצפון את יתרת
השליטים שלו .לסיכום ,טכניקת "מפסיד על מפסיד"
חשובה ביותר .יש להיות ערניים ולשים לב להכרזות
היריבים ולאיתותים שלהם בהגנה.
כעת נסו לתרגל:

ברור שלא כדאי לחתוך בדומם עם קלף נמוך – דרום
יחתוך מעליכם ,אבל גם חיתוך עם  ♠Kמסוכן :במקרה
של חלוקה  4-0בשליט תגביהו לקיחה בשליט להגנה.
המשחק הנכון :לזרוק בלקיחה השלישית  ♣4מהדומם
(מפסיד על מפסיד) .בהמשך יתאפשר לכם לחתוך
בבטחה קלאב מפסיד בדומם וגם למשוך את כל
השליטים של דרום.
פתרון 2

תרגיל 1
AQJ65
765
96
K53

K432
93
AK42
AT4

אתם (מערב) בחוזה ♠ 4לאחר שצפון פתח ♥ .3צפון
מוביל ב ♥A-וממשיך ב .♥K-דרום משרת עם ♥Q
ולאחר מכן משליך קלאב .צפון ממשיך בהארט שלישי.
איזה קלף תשחקו מהדומם?
תרגיל 2
A62
AT642
J7
Q83

KT7
QJ53
AK86
65

אתם (מערב) הכרוז בחוזה ♥ .4צפון (ששותפו התערב
באוברקול ♣ )2מוביל  ♣Kוזוכה בלקיחה .צפון ממשיך
בקלאב נמוך אל ה ♣A-של דרום .דרום ממשיך בקלאב
שלישי .צפון חותך את ה ♣Q-שלכם עם  .♥7איזה קלף
תשחקו מהדומם?

J9854
7
T9432
K2
A62
AT642
J7
Q83

KT7
QJ53
AK86
65
Q3
K98
Q5
AJT974

צפון חותך סיבוב שלישי של קלאב עם  .♥7אם תחתכו
בדומם מעליו עם  ,♥Jאתם מגביהים לקיחה בשליט
לדרום ,וזאת למרות הצלחת העקיפה בהארט ,ובנוסף
תפסידו גם לקיחה בספייד.
המשחק הנכון :לא לחתוך מעל צפון ,אלא להשליך
בלקיחה השלישית ספייד מפסיד מהדומם .בהמשך
תעקפו בהארט בהצלחה נגד דרום ולבסוף תחתכו
ספייד מפסיד בדומם.

פתרון 1
AKJT842
J873
96
AQJ65
765
96
K53

K432
93
AK42
AT4
T987
Q
QT5
QJ872
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משחק היד

 IMPמול טופ-בוטום
//

רם סופר

רוב תחרויות הברידג’ הן תחרויות זוגות בשיטת חישוב
טופ-בוטום ,אבל ישנן גם תחרויות קבוצות רבות
בשיטת חישוב  .IMPשחקני ברידג’ מצליחים מודעים
תמיד לשיטת החישוב ועשויים לשחק חוזים בתחרות
טופ-בוטום בצורה שונה ממה שהיו משחקים בתחרות
 .IMPשלוש הידיים הבאות מבוססות על הפרק “משחק
היד” בספר המצוין  Matchpointsמאת Kit Woolsey
(מהדורה שנייה.)2015 ,
דוגמה 1
Dealer South, Vul N/S
983
93
32
AKQ654

חוזה 3NT :קלף ההובלה♥Q :

South

North

West

1NT
All Pass

3NT

Pass

לדרום שבע לקיחות בטוחות ,והוא ינסה לפתח לקיחות
נוספות בסדרת הקלאב.

20

המשחק הבטוח הוא למסור את הלקיחה הראשונה
בקלאב .זה יבטיח את גם החוזה נגד חלוקה  ,4-1אבל
מפסיד את האפשרות ללקיחה עודפת .נניח שבתחרות
קבוצות אנחנו משחקים  AKQמלמעלה ובשולחן השני
הכרוז מוסר את הלקיחה הראשונה בקלאב .אנחנו
נרוויח  68% IMP 1מהזמן אבל נפסיד ( IMP 12כישלון
במשחק מלא פגיע)  28%מהזמן .ברור כי התוחלת שלנו
לטווח ארוך תהיה שלילית ,ולכן לא מומלץ לשחק כך,
אלא להשתמש במשחק הבטוח .כדאי להכיר “משחקים
בטוחים” מסוג זה וליישם אותם בתחרויות .IMP
כעת נניח שאנו נמצאים בתחרות זוגות טופ-בוטום.
רוב השחקנים מודעים לכך שבנסיבות אלה לא כדאי
להשתמש במשחק הבטוח .נניח שכל השדה משחק
 AKQמלמעלה ,ואנחנו מוסרים לקיחה ראשונה בקלאב.
 68%מהזמן נקבל בוטום ,ו 28% -מהזמן נקבל טופ.
אין משמעות לעובדה שהבוטום הוא בהפרש  30נקודות
בלבד משאר השולחנות לעומת הפרש של  700נקודות
במקרה של הצלחה ב 3NT-שכולם נכשלו בו .בקיצור,
בטופ-בוטום קו המשחק הנכון הוא זה שיוביל רוב הזמן
לתוצאה הטובה ביותר ,ולא אכפת לנו כמה נקודות
נפסיד במקרים הנדירים יחסית שקו המשחק שלנו
ייכשל.

AK4
AK4
QJ854
73

East

נניח תחילה שאנו בתחרות קבוצות  .IMPאם נשחק
 ♣AKQמלמעלה ,נבצע  10לקיחות אם חלוקת הקלאב
בין המגנים היא ( 3-2סיכוי של  )68%אבל ניכשל אם
החלוקה היא ( 4-1סיכוי של .)28%
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דוגמה 2
Dealer South, Vul All
AQ64
AJT9
874
Q2

המשחק הבטוח הוא לשחק  ♥Aולהוביל  ♥Tלעקיפת
חיתוך נגד מזרח .אם מזרח ישחק נמוך ,תזרקו דיאמונד
מהיד וכך תבצעו את החוזה תמיד ותזכו בלקיחה עודפת
אם מזרח התחיל עם  .♥KQנראה טוב ,אבל זהו המשחק
המפסיד בטופ-בוטום! מדוע? כי על פי “עקרון הבחירה
המוגבלת” הסיכוי שהתמונות בהארט מחולקות גדול פי
 2מהסיכוי ששתיהן במזרח .במלים אחרות ,אם אתם
תמשיכו בעקיפה הכפולה ותשחקו הארט נמוך אל ה,T-
והמתחרים שלכם יבצעו עקיפת חיתוך ,אתם תרוויחו
 67%מהזמן ותפסידו  33%מהזמן .הרווח שלכם יהיה
“רק”  30נקודות ,אבל בטופ-בוטום דין פרוטה כדין מאה.
במלים האחרות ,כדי לשחק נכון בטופ-בוטום עליכם
לקחת סיכון של  25%שהחוזה ייכשל בשעה שמדובר
בחוזה בטוח לגמרי “מלמעלה”.

KJT82
43
AK5
K98
חוזה 4♠ :קלף ההובלה♦Q :

South

East

North

West

♠1
**♣3

הסיכוי שלכם להימנע ממפסיד בדיאמונד הוא לבצע
עקיפה כפולה מוצלחת בהארט – סיכוי של  .75%אתם
זוכים ב ,♦A-מושכים שליטים בשני סיבובים (החלוקה היא
 )2-2ומשחקים הארט נמוך מהיד אל ה .J-מזרח זוכה
ב ♥K-וחוזר בדיאמונד .אתם זוכים ב .♦K-מה כעת?

Pass

*2NT

Pass

All Pass

♠4

Pass

* Jacoby 2NT
**  12-14נקודות ,אין קשר לקלאב
אחת השאלות שחשוב לכרוז לשאול את עצמו בתחרות
טופ-בוטום היא :האם הגעתי לחוזה שרוב השדה יגיע
אליו? במקרה זה מהלכי ההכרזה יכולים להשתנות,
אבל אין שום סיבה שבשולחנות אחרים יגיעו לחוזה
שונה מ .4♠-הרי יש  27נקודות במשותף והתאמה
של  9קלפים בספייד .לפיכך ,המטרה הראשית שלכם
היא למקסם את הסיכוי לבצע יותר לקיחות משולחנות
אחרים ,וכמו בדוגמה הקודמת מותר לכם לקחת סיכון
שמול חלוקות נדירות יחסית תיכשלו בחוזה.
שאלה נוספת קשורה להובלת הפתיחה – האם
היא נייטרלית ,ידידותית או עויינת .במקרה זה
נראה שלמערב יש הובלה סטנדרטית של ראש רצף
בדיאמונד .ההובלה אינה נוחה עבורכם מכיוון שההגנה
מאיימת לפתח לקיחה איטית בדיאמונד ,אבל יש להניח
שההובלה תהיה זהה ברוב המכריע של השולחנות.
כמובן ,אפשר לוותר מראש על לקיחה אחת בדיאמונד
ועדיין לבצע ♠ 4בדיוק עם מפסיד אחד בכל סדרה פרט
לשליט ,אבל בתחרות טופ-בוטום המאבק האמיתי
הוא על הלקיחה ה ,11-ואם תוותרו עליה מראש ,רוב
הסיכויים שתזכו בתוצאה נמוכה.

יש להדגיש כי דברים אלה תקפים רק כאשר מדובר
בחוזה שכולם יכריזו אותו ובהובלת פתיחה סטנדרטית.
אם עשיתם  overbidוהגעתם למשחק מלא עם 23
נקודות ללא ערכים חלוקתיים מיוחדים ,ברור כי רוב
השדה לא יהיה אתכם במשחק מלא .במקרה זה יש
לשחק כמה שיותר בטוח ,כאילו אתם משחקים .IMP
עצם ביצוע החוזה ייתן לכם  ,topולקיחות עודפות אינן
מדאיגות אתכם.
הדוגמה השלישית והאחרונה מדגימה את השיקולים
בתחרות טופ-בוטום כאשר איתרע מזלכם והיריב מצא
דווקא נגדכם הובלת פתיחה קטלנית שרוב השדה לא ימצא
אותה .מתברר כי בחלק מהמקרים יש עדיין תקווה לסגור
את הפיגור שאתם נמצאים בו לעומת השולחנות האחרים.
דוגמה 3
KQ82
A86
KJ9
JT9

AJT94
K3
A54
Q53
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חוזה 4♠ :קלף ההובלה♣K :

South

East

North

West

♠1
**♣3

Pass

*2NT

Pass

All Pass

♠4

Pass

* Jacoby 2NT
**  12-14נקודות ,אין קשר לקלאב
נגד החוזה ♠ 4מערב מוביל  ,♣Kזוכה בלקיחה וממשיך
בקלאב נמוך .מזרח זוכה ב ♣A-ומשחק סיבוב שלישי
של קלאב שמערב חותך .כעת מערב מוביל שליט
ועליכם לתכנן את המשך המשחק.
מה קרה כאן? מערב החליט להוביל מ K-דאבלטון
בסדרה שלא הוכרזה נגד יריבים שהראו נקודות רבות.
אף מומחה לא ימליץ על הובלה כזאת ,אבל היריב שלכם
הימר ,וההימור הצליח לו .ניתן לחזות די במדויק מה
יקרה ברוב השולחנות האחרים :מערב יבחר בהובלה
שאינה בקלאב .הכרוז יזכה בלקיחה הראשונה וימשוך
שליטים .כעת יהיו לו רק שני מפסידים בקלאב .הוא
ישחק  ♦Aויעקוף בדיאמונד נגד  .♦Jאם  ♦Qבמערב יהיו
לו  11לקיחות; אם לא –  10לקיחות.

ברור שאם תשחקו בדיאמונד כמו בכל השולחנות
האחרים ,תסיימו עם לקיחה אחת פחות ולא יהיה לכם
שום סיכוי לתוצאה טובה גם אם תבצעו ♠.4
הסיכוי היחיד שלכם להוציא משהו מהבורד הזה הוא
לבחור בקו משחק שונה בדיאמונד שייתן לכם אפשרות
"להחזיר" את מה שמערב "לקח" מכם בהובלה .ההמלצה
היא להתחיל עם  ♦Jמהדומם ,ואם מזרח יכסה ,לזכות
ב ♦A-ולעקוף נגד ה T-של מערב לכיוון  K9בדומם.
הסיכוי למצוא  ♦Qבמזרח ו ♦T-במערב הוא  ,25%וגם
אז רק תשתוו לתוצאה של האחרים ,אבל תוצאה של
 12.5%טובה יותר מ bottom-מוחלט של !0%
תחשבו על זה ,אם  ♦Qנמצאת במערב ,רוב השולחנות
האחרים יבצעו  11לקיחות ,בשעה שאתם כבר הפסדתם
את שלוש הלקיחות הראשונות ,במלים אחרות :אם זה
המצב ,ה bottom-שלכם מובטח ,ולא משנה מה תעשו.
עדיף לבחור בקו משחק “נגד הסיכויים” שיעזור לכם
חלק מהזמן ,מאשר לוותר לגמרי.
כמובן ,יכול להיות גם מקרה הפוך שהובלת הפתיחה
ידידותית מאוד ומוכרת לכם לקיחה שלא תימכר
בשולחנות אחרים .כעת אתם ביתרון על פני רוב השדה.
ההמלצה היא בדרך כלל להמשיך את המשחק בצורה
שמרנית ולא לקחת סיכונים – זאת על מנת לשמור על
היתרון שלכם.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

180

ש”ח סט קופסאות הכרזה קלאב

במקום  240ש”ח
תוספת  40ש”ח למשלוח

כולל קלפי הכרזה
מפלסטיק סימטריים

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג’ ,משחקים ומתנות ,אונליין באתר החדש שלנו

www.lioncard.co.il
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עברנו!

אריה ,חברה לקלפים בע”מ
המפלסים  ,16קריית אריה פ"ת
(מול איצטדיון המושבה)

03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

קבע!!

מקום 1

משקפשים חנות המבצעים

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.
• עדשות  1.5כוללות כל הציפויים עד מספר  -+4וצילינדר עד 2
• ההנחה בהצגת שובר זה) .ניתן לצלם בנייד(

משחק ההגנה

יצירת נתק בין הכרוז לדומם
//

רם סופר

מהלכים רבים של הכרוז במשחק היד מבוססים
על הרעיון של ניתוק התקשורת בין שתי הידיים של
המגנים ,אבל לפעמים זה קורה בכיוון ההפוך .בשתי
הדוגמאות הבאות ההגנה פעלה נכון כדי לנתק את
התקשורת בין הידיים של הכרוז והדומם .כתוצאה מכך
נוצר קושי לסיים את משיכת השליטים והכרוז נאלץ
למסור לקיחה בשליט ו/או חיתוך.
דוגמה 1
Dealer South, Vul None
J965
42
Q875
T32

שימשיך לשחק .ראשית כל ,קלף ההובלה לא היה שני
מלמעלה מסדרה חלשה וגם לא רביעי מלמעלה ,כלומר
 ♦9הוא סינגלטון או גבוה מדאבלטון .בנוסף ,מזרח
התבונן ב ♠K-שלו והיה ברור לו שדרום זקוק לכניסה
לדומם כדי לבצע נגדו עקיפה .כניסה זו תושג בסופו של
דבר ככל הנראה מחיתוך הארט ,אבל אם מערב מחזיק
 ,♥Kזה ייקח זמן .בינתיים חשוב שההגנה תאיים
בחיתוך דיאמונד ,אבל יש להקפיד על קלף החזרה
הנכון .חזרה שגויה ב ♦2-הייתה מאפשרת כניסה
בלתי צפויה לדומם .מזרח שיחק בלקיחה השנייה ,♦T
והשאיר את דרום חסר אונים.
דרום זכה בידו עם  ♦Kוהיה מנותק מהדומם .אם ישחק
הארט נמוך מידו ,מערב ייתן לשותפו לזכות עם ♥Q
ומזרח ייתן לו חיתוך דיאמונד שיכשיל את החוזה ביחד
עם .♣A

43
KT873
93
A654

K2
Q65
AT2
QJ987

הכרוז בחר באפשרות השנייה ושיחק  ♠Aבתקווה
ש ♠K-ייפול .זה לא קרה – .one down
דוגמה 2
Dealer East, Vul E/W

AQT87
AJ9
KJ64
K

South

East

AK
Q2
QT
QJT9874

North

West

♠1
♠4

Pass

*♠3

Pass

Pass

Pass

Pass

* חלש ,עד  6נקודות (שיטת )Bergen
מערב בחר להוביל  ♦9נגד החוזה ♠ .4צפון שיחק ♦Q
ומזרח זכה ב .♦A-חזרה ב ♣Q-הייתה מפתה מאוד
אבל מזרח החליט לנתח את היד בצורה יסודית לפני

24

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

42
9643
J742
652

953
AKJ87
K953
A
QJT876
T5
A86
K3

South

East

♠1

♥1

♠3

North

West

Pass

♣3

Pass

All Pass

♠4

Pass

אם בדוגמה הקודמת הבעיה של הכרוז הייתה שהדומם
חלש מדי ,הרי הפעם הדומם היה חזק מדי  .Lמערב
הוביל בסדרה ששותפו הכריז ,ומזרח זכה בשתי
הלקיחות הראשונות עם הארטים גבוהים .מההכרזה
היה די ברור שדרום מחזיק  ♦Aו ♣K-כדי להצדיק את
הכרזת האוברקול בגובה  .1לכאורה להגנה שלוש
לקיחות בלבד – מזרח אינו יכול לתקוף בהצלחה
בדיאמונד ,ובסופו של דבר יושלכו המפסידים על סדרת

הקלאב .האם תיתכן לקיחה רביעית באמצעות חיתוך
קלאב? לכאורה בדמיון בלבד – הרי אין כניסה לידו
של מערב – אבל מזרח חשב ומצא את הדרך .לא
תמיד השותף חייב להיות בהובלה כדי שנקבל חיתוך.
לפעמים מספיק לתקוע את הכרוז בדומם כדי שייאלץ
להוביל את סדרתו הארוכהJ .
מזרח זכה בלקיחה השלישית עם ( ♣Aדרום זרק
כמובן  )♣Kוהמשיך ב .♦K-דרום זכה ב ♦A-בעל כורחו
(מוקדם מדי) ומה נשאר בדומם? .♠AK ♦Q ♣QJT987
יד הדומם “גבוהה” ,אבל לרוע מזלו  ♠AKלא הספיקו
כדי למשוך את כל השליטים של מזרח .בסופו של דבר
דרום נאלץ להוביל קלאב מהדומם בטרם הגיע לידו כדי
למשוך את השליט האחרון .מזרח חתך – .one down

איירה :אתי בשביץ
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סיקור תחרויות

אליפות ישראל לזוגות
/

רם סופר

אלופי ישראל החדשים לזוגות הם אילן ברקת – אסף
לנגי שניצחו באופן משכנע בתחרות גמר-על אליפות
ישראל לזוגות  2021שהתקיימה פנים אל פנים.
המנצחים צברו  VP 161.53והקדימו את אילן ואופיר
הרבסט  VP 149.94ואת מיכאל צ'ורניי – לאוניד
גרינבאום  .VP 144.04בתחרות השתתפו  14זוגות
שהעפילו מהשלבים המוקדמים ,רבים מהם חברי
נבחרות ישראל השונות בעבר ובהווה .להלן מספר
ידיים מעניינות מהתחרות:
Dealer West, Vul All
643
AJT42
QJ95
3
JT2
K65
842
K854

Dealer East, Vul N/S

AKQ9
97
K
AQT972
875
Q83
AT763
J6

K5
K98
AJT95
A97
976
3
862
KQT854

South

East

North

West

♥2

1NT

♥1

♣1

?

Pass

♠2

אם צפון לא מתערב ♥ ,1ייתכן שמזרח-מערב יגלו
את הבעיה בסדרת הדיאמונד ,יימנעו מהחוזה הבלתי
מוצלח  3NTויעדיפו משחק מלא באחת הסדרות
השחורות .ביצוע ♣ 5תלוי במיקומו של  ,♥Aבעוד
ביצוע ♠ 4דורש חלוקה  3-3בספייד משום שהכרוז

26

ייאלץ לחתוך דיאמונד ביד הארוכה .לפיכך ,החוזה
האופטימלי הוא כנראה ♣( 5במערך הקלפים הנתון
שני המשחקים המלאים האלה מצליחים) .במציאות,
לאחר התערבות צפון ♥ 1החוזה הסופי היה 3NT
ב 6-מתוך  7שולחנות (בשולחן השביעי מזרח-מערב
הגזימו בהכרזה ל 6♣-בלי שני אסים) .זאת מכיוון
שכאשר יריב התערב בסדרה מסוימת (הארט) כבר לא
מחפשים עוצרים בסדרות שלא הוכרזו (דיאמונד) .ב5-
מתוך השולחנות האלה דרום הוביל בסדרת השותף
 .♥3ארבעה שחקנים מתוך חמישה בצפון הגנו נכון
והחליפו לדיאמונד לאחר זכייתם ב( ♥A-הם פשוט
התבוננו בדומם והבינו שלאחר זכיית מזרח בלקיחה
בהארט עם העוצר שהבטיח ,ביצוע החוזה מובטח).
ביצוע  3NTלאחר הגנה שגויה הניב  IMP 12למזרח-
מערב .הכשלת  3NTבשתי לקיחות כתוצאה מהגנה
נכונה הייתה שווה  IMP 6לצפון-דרום.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

JT432
JT5
K43
J2
AQ3
AQ7642
Q7
63

South

East

♥3

♣3

North
?

West
Pass

הכרזת  Preemptשל ♣ 3עם יד כזו במצב לא פגיע
נגד פגיע היא כבר דבר סטנדרטי .דרום מתערב ♥3
וצפון צריך להחליט אם פניו למשחק מלא או לסלם.
אם צפון מהסס ומכריז קיו-ביד ♣ 4כדי שהשותף
יחליט ,דרום יעריך את ידו כנראה כמינימום ויכריז ♥.4
כעת יהיה קשה לצפון להמשיך הלאה .לדעתי מותר
לצפון לגלות אופטימיות זהירה היות שרוב הסיכויים
שעקיפות פוטנציאליות בספייד ו/או בדיאמונד יצליחו.
אם צפון מכריז מיד  ,NT4הוא יגלה ששותפו מחזיק
את שני האסים החסרים וגם את  .♥Qכעת ניתן לשקול
אפילו סלם גדול.
במציאות ,החוזה הסופי היה ♥ 6בארבעה שולחנות
ו 4♥-בשלושת השולחנות האחרים .כל השחקנים
במערב הובילו  .♣Jלאחר הובלה בקלאב זו למעשה
יד של  11או  13לקיחות בהתאם למיקומו של .♦K
עם זאת ,לאור הכרזת ה Preempt-של מזרח ,הסיכוי
שהעקיפה בדיאמונד תצליח הוא הרבה מעל .50%
רווח מוצדק של  IMP 7לארבעת הזוגות שהכריזו סלם,
ביניהם גם מנצחי התחרות ברקת – לנגי.
Dealer East, Vul E/W
JT42
QT854
T7
97
976
97
Q63
JT854

AJ62
AKJ84
AK63

South

East

♠1

♦1

♠4

North

West

Dbl

*♠3

Pass

?

Pass

Pass

* הכרזת הפרעה עם תמיכה טובה בשותף
למזרח יד מצוינת –  20נקודות שאינן רחוקות מפתיחה
של ♣ .2צפון-דרום מפריעים במרץ ומכניסים את מזרח
למצב לחוץ .לאחר שכבר הכפיל ♠ 3והראה יד חזקה
עם קוצר בספייד ,עליו להחליט מה לעשות לאחר ♠.4
אם יכפיל שוב ,ספק אם מערב יתלהב להכריז בגובה
 .5חוזה סופי של ♠ 4מוכפל יעניק למזרח-מערב תוצאה
צנועה מאוד +300 :בלבד .הכרזה יעילה יותר תהיה
 – NT4מזרח נותן לשותף לבחור בין שלוש סדרות
(כאשר ידוע שהסדרה הארוכה ביותר היא דיאמונד.
מערב יכריז כעת ♣ .5היות שמזרח כבר הראה יד
חזקה מאוד והשותף לא הבטיח אפילו נקודה אחת,
לא מומלץ להעלות ל .6♣-החלוקות הנוחות מאפשרות
למזרח-מערב לבצע ♣ ,7אבל במציאות חוזה של ♣5
(עם ביצוע  13לקיחות) הוביל לרווח של  IMP 5בעוד
הכפלת ♠ 4הובילה להפסד של  .IMP 4היו גם כמה
תוצאות קיצוניות :באחד השולחנות צפון-דרום הקריבו
ל 6♠-נגד ♣ 6ומזרח-מערב רשמו  .+800ההקרבה
“המוצלחת” הובילה להפסד של  IMP 8משום
שבשולחנות האחרים מזרח-מערב לא הכריזו סלם.
מנגד ,באחד השולחנות איבדו מזרח-מערב IMP 14
לאחר שמזרח הכריז קיו-ביד ♠ 4ומערב השאיר אותו
משום מה “בהתאמה” של .3-0

AKQ853
K3
952
Q2
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אבי בלו
הקפטן הספורטיבי הארצי

ינואר 2022

2

תכנית ספורטיבית א

פברואר

מרץ

ליגות לזוגות T.B
על+ארצית

אליפות ישראל
לזוגות מעורבים
חצי גמר+גמר

4-5

4-5

אליפות ישראל עד
אמן כסף
(מחוזי-שבת)
12
7-8
 13סימולטנית (א')

אפריל

12
 13סימולטנית (א')

יוני

אליפות
הפת
גמר

2
 8סימולטנית (ו')

ליגות לקבוצות
פלייאוף

מאי

יול

9

7
 8סימולטנית (א')

1-2

4
אליפות ישראל
הפתוחה
מוקדמות מחוזי

אליפות ישראל
לסניורים מוקדמות
מחוזי
11
14

פסטיבל
הבינלאו
היכל ש
14/7

אליפות ישראל
לזוגות מעורבים
מוקדמות מחוזי
15
 16סימולטנית (א')

19

16

19

ליגות לזוגות T.B
על  +לאומית
ליגה לזוגות
מילוי מקום
(מחוזי -שבת)
21-22

26

23

26

29

21
אליפות ישראל
לסניורים
חצי גמר+גמר

27-28

18
 19סימולטנית (א')

אליפות ישראל
הפתוחה
חצי גמר+גמר
24-25

30
חגים

 16-18פורים

פעילות
בינלאומית

27.3-9.4
אליפות העולם
לנבחרות בוגרות
(איטליה)

 15-23פסח
 27-28יום השואה

23
 24סימולט
30

 3-4יום הזיכרון
 5יום העצמאות
 19ל"ג בעומר

 4-5שבועות
12-22
אליפות אירופה
לנבחרות בוגרים
(פורטוגל)

* ייתכנו שינויים במועדי ובמתכונת התחרויות .המועדים הקובעים והסופיים הם המועדים שיצוינו
בפרסומים בסמוך למועד התחרויות.

-26
אליפות
לנבחרות
(הול

גרסת
*12/2021

ארצית 2022

לי

ת ישראל
תוחה
ר על

אוגוסט

ספטמבר

גביע המדינה
לקבוצות  -מוקדמות
שמינית+רבע גמר

 2משחקי דורות

5-6

הברידג’
ומי ה54-
שלמה
7-1

13
גביע המדינה
לקבוצות
חצי גמר  +גמר

3

אוקטובר

2-3
4-5
פסטיבל הים האדום  4סימולטנית (א')
10-19

8

פסטיבל הים האדום
10-19

19-20
 26סימולטנית (ו')

16-17

15

27

24

22
 23סימולטנית (א')

 7תשעה באב
 12ט"ו באב

19אירופה
ת צעירים
לנד)

ליגות לקבוצות
פלייאוף

אליפות ישראל
לצעירים מוקדמות

16-17
19
אליפות ישראל
ליגות לקבוצות 2
לצעירים  -גמר

25-26

29
 25-27ראש השנה

7

ליגה לקבוצות  3אליפות ישראל עד
אמן כסף
(מחוזי-שבת)
13-14
9-10
10
 13סימולטנית (א')  16אליפות ישראל
למועדונים

אליפות ישראל
לנשים/גברים
חצי גמר+גמר

טנית (א')

דצמבר

ליגה לקבוצות 1

1

10
 11סימולטנית (א')

נובמבר

ינואר 2023

23-24
ליגה לקבוצות 4

21
 22סימולטנית (א')

28

30-31
 18-25חנוכה

 4-5יום כיפור
 9-17סוכות
10-12
ליגת האלופות
(פינלנד)

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!

סיקור תחרויות

הפסטיבל הבינלאומי ה 26-באילת
ע”ש דוד בירמן
/

יוסי אנגל

המהדורה ה 26-של פסטיבל הברידג' בים האדום
הייתה מיוחדת .לאחר שנה של הפסקה האירוע חזר
להתקיים במלוא הדרו ונקרא על שם דוד בירמן ז"ל,
הוגה הרעיון ,מייסד הפסטיבל ומי שהביא אותו להצלחה
עולמית.
הפסטיבל נערך תחת הכותרת "ממשיכים את המסורת",
וכך היה .האירוע היה מוצלח מגדר הרגיל עם אירוח
וארגון מעולים כתמיד בשיתוף עם רשת מלונות ישרוטל.
אורחי הפסטיבל נהנו משפע של אירועים ,קוקטיילים,
שעות ים תיכוניות ,שעות מתוקות ,פינוקים בסיום
המשחקים ועוד .כל אלה העניקו למשתתפים עשרה
ימים של חגיגה גדולה המשלבת ברידג' בכל הרמות,
נופש ואירועים חברתיים וקולינריים ברמה הגבוהה
ביותר.
היה יפה ומרגש לראות את האורחים הרבים וביחוד את
המשתתפים הרבים מחו"ל שהגיעו לפסטיבל למרות
הכול! קרוב למאה אורחים מחו"ל השתתפו בפסטיבל
על אף מגבלות הכניסה לארץ .האורחים שהתגעגעו
לפסטיבל המיוחד והמהנה היו מלאי שבחים .לטענתם,
זהו אחד הפסטיבלים הטובים והיפים בעולם.
רוב התחרויות התקיימו במרכז הכנסים המפואר של
מלון רויאל ביץ' תוך שמירה על ההנחיות .כמה כיף היה
לחזור לשחק יחד באולם מלא אנשים!
בנוסף לתחרויות המרכזיות שהתקיימו על פי המתכונת
הרגילה ,תחרויות הבוקר משכו שחקנים רבים וכללו גם
הרצאות מקצועיות של בכירי המורים בישראל.
סוף השבוע הראשון החל בתחרות זוגות מעורבים.
היה נפלא לראות בתקופה כזאת אורחים רבים מחו"ל
במקומות הראשונים .במקום הראשון זכה הזוג עופר
הרמתי – אולגה סימיץ' (סרביה) ,במקום השני קאוקו
קוסטינן (פינלנד) – דניאלה בירמן ובמקום השלישי
סופי וקסמן (צרפת) – ווייצ'ך אושינסקי (פולין).
היד הבאה של הזוג הזוכה מוכיחה כי גם בלי נקודות
שווה להיות פעיל.
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

Dealer South, Vul N/S
AQJ73
T42
KJ9
98
T2
A987
AQ65
A32

K65
T87432
JT54
K98654
QJ3
KQ76

South

East

North

הרמתי

West
סימיץ’

♠1
♠5

♦5

♠4

Dbl

Pass

Pass

Pass

Dbl

יד חלוקתית מאוד .למזרח וגם לדרום חוסרים בסדרה
של היריבים .דרום פתחה ♠ ,1מערב הכפילה וצפון
הכריז ♠ 4פרקטי .עופר הרמתי (מזרח) החזיק ארבע
נקודות גבוהות בלבד ,אבל עם חלוקה מעניינת ופגיעות
נוחה החליט להכריז באומץ ♦ 5מתוך הנחה שהיריבים
יבצעו ♠( 4לפחות  )+620בעוד החוזה המוכפל ♦ 5ייפול
לכל היותר שלוש פעמים (מינוס .)500
קשה להאשים את דרום על שהכריזה לגובה  5עם
ידה המיוחדת ,חוסר בסדרת היריבים ושישייה בספייד.
אולגה סימיץ' (מערב) הכפילה ♠ 5לעונשין .אמנם ♦A
נחתך ,אבל השותף סיפק את הלקיחה השלישית של
ההגנה עם  .♥Kהתוצאה  +200למזרח-מערב הייתה
שווה  96%בשביל הזוג הזוכה .גם אם צפון-דרום היו

מכפילים ♦ ,5מזרח-מערב היו זוכים בתוצאה מעל
הממוצע .זוגות רבים בכיוון צפון-דרום הרשו ליריביהם
לשחק ♠.4

קוקטייל פתיחת התחרות המרכזית
 -בריכת מלון רויאל ביץ’

למחרת נערכה תחרות זוגות דו-מושבית ,והזוכים היו
עופר הרמתי – אנה ברזוביץ' (סרביה).
לאחר תחרות סימולטנית ארצית ביום הרביעי של
הפסטיבל ,התקיימה תחרות זוגות  IMPבחסות עיריית
אילת .הזוכים היו דוד בירנבך – ניסים קריספי שצברו
 IMP 143בשני המושבים והקדימו את אורי אסרף
– ארז צדיק במקום השני ואת ישראל כהנא – אריה
סולניק במקום השלישי.
הגענו לתחרות הזוגות המרכזית בשיטת חישוב
טופ-בוטום שנמשכה שלושה ימים וכללה שני סיבובי
מוקדמות וסיבוב גמר שמשקלו כפול .בתחרות זו זכה
בהפרש ניכר הזוג גלעד אלטשולר – רון פכטמן.
במקום השני סיימו לי רוזנטל – אלירן ארגלזי ובמקום
השלישי אילן ברקת – אסף לנגי.
היד הבאה שוחקה בסיבוב הגמר על ידי המנצחים:
Dealer North, Vul None
K4
AK642
J876
53
AT2
J8
KQ52
T642

Q8
753
A43
AQJ97

South

East

North

אלטשולר

West
פכטמן

♥2

♣2

♥1

Pass

Pass

Pass

♣3

מהלך הכרזה סטנדרטי הוביל לחוזה של ♣ 3ששוחק
על ידי הכרוז גלעד אלטשולר (מזרח) .דרום הוביל
בסדרת שותפו  .♥Tצפון זכה ב ♥AK-והמשיך בלקיחה
השלישית בקלאב .הכרוז שיחק נמוך מידו .דרום זכה
ב ♣K-והמשיך בקלאב .לכרוז  9לקיחות קלות ,אבל
גלעד שאף לזכות ב top-והפגין טכניקה טובה .הוא זכה
בידו ,חתך הארט אחרון בדומם ושיחק את כל השליטים
שלו עד שנותרו לכל שחקן חמישה קלפים אחרונים.
הוא השאיר בדומם  ♠Aבודד וארבעה קלפי דיאמונד.
ביד הכרוז נותרו  .♠Q8 ♦A43צפון היה חסר אונים –
הוא נאלץ להשליך דיאמונד או להישאר עם  ♠Kבודד.
הכרוז משחק כעת  ♠Aכדי לבדוק אם ה K-נופל .אם
לא ,הכרוז ממשיך בדיאמונד וזוכה בכל שאר הלקיחות
אם צפון החליט להגן על  ♠Kולזרוק דיאמונד .התוצאה
הסופית  +130הייתה שווה  80%בשביל הזוג המנצח
בתחרות.

J97653
QT9
T9
K8
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Dealer West, Vul All
KQ87643
Q765
9
7
AJ8
AKQJ86
T532

J
KT94
7543
KQJ9
AT952
32
T2
A864

South

East

North

West

אלטשולר

פכטמן
♠4

Dbl

♠3

♦1

Pass

Pass

Pass

♦5

רון פכטמן (דרום) היה צריך להחליט אם לוותר ל5♦-
או להתחרות ל .5♠-מצד אחד ,נפילה אחת או שתיים
ב 5♠-מוכפל תהיה תוצאה עדיפה על פני ♦ 5מבוצע.
מצד שני ,הכרזה של ♠ 5עלולה לדחוף את היריבים
ל 6♦-מבוצע ,ואז אולי ייאלצו צפון-דרום להקריב ל6♠-
ולרשום מינוס  .800לאחר התלבטות החליט רון פכטמן
לוותר ולקרוא .Pass
ההגנה עשתה את המקסימום :גלעד אלטשולר (צפון)
הוביל בסינגלטון קלאב .דרום זכה ב ♣A-והחזיר קלאב
לחיתוך .לכרוז נותר לנחש את מיקומה של  ♥Qכדי
לבצע את החוזה ,והמזל הלך עם הטובים .מערב החליט
לא לחפש את ה Q-אצל מכריז ה Preempt-ונפל פעם
אחת עם תוצאה של  78%לצפון-דרום.
ביום חמישי בלילה התקיימה תחרות ההזמנה
היוקרתית לזכר ד”ר ניסן רנד בהשתתפות זוגות בכירים
מהארץ ומהעולם .צופים רבים ישבו באולם המשחקים,
ובמקביל התחרות שודרה גם ב BBO-לעיניהם של
מאות צופים אונליין .במקום הראשון זכה הזוג ז'אן פול
אטוויל – יוסי אנגל ,במקום השני רון פכטמן – עמי
זמיר ובמקום השלישי דורון ידלין – אלן אטוויל.
כדי לזכות בתחרות ההזמנה באילת נחוץ לשחק היטב,
אבל מזל אף פעם לא מזיק .שימו לב ליד הבאה שבה
הגנו המנצחים ז'אן פול אטוויל – יוסי אנגל נגד חוזה
של ♠ 4ששוחק על ידי הצעיר המוכשר אסף יקותיאלי.

אלון בירמן (יו”ר הפסטיבל) וקלמן שחם (מבעלי אלטשולר-שחם) מעניקים את הפרסים למנצחי תחרות הזוגות המרכזית :רון פכטמן
וגלעד אלטשולר
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AJ72
T62
KT5432
AQ5
KT9543
87
QJ

במיקומה של ( ♦Qמה עוד שקלף ההובלה של צפון
היה  ♦2שרומז על כך שהוא עשוי להחזיק קלף בכיר
בסדרה) .למזלו הרע של הכרוז שתי העקיפות נכשלו
והחוזה נפל ,בעוד עקיפה בדיאמונד הייתה מובילה
להצלחה.
JT98642
6
KJ9
A6

K73
Q8
AQ543
987
צפון הוביל ב .♦2-דרום זכה ב ♦A-וחזר ב .♣7-זו
ההגנה הבעייתית ביותר מבחינת הכרוז .לו חזר דרום
בדיאמונד ,מערב היה יכול לעקוף ל ♦J-או לשחק הארט
לכיוון ה K-בדומם ,ובשני המקרים הוא היה מצליח
להיפטר מהמפסיד בקלאב .לעומת זאת ,לאחר החזרה
בקלאב נדרשת ממערב החלטה מידית :לעקוף בקלאב
או להיכנס לדומם עם  ♠Aולעקוף נגד  .♦Qהכרוז אסף
יקותיאלי בחר לעקוף בקלאב ולאחר מכן בספייד.
אם אחת העקיפות תצליח – החוזה מבוצע .לכאורה
קו משחק זה עדיף על פני קו המשחק החלופי שתלוי

ביום שישי בערב התנהל טקס חלוקת פרסים חגיגי
שבו הוקרן סרטון מיוחד על דוד בירמן ז”ל בנוכחותם
של מאות אורחים .יחד עם משתתפי הפסטיבל נכחו
גם נותני החסות ומנהל מלון רויאל ביץ’ .הטקס כלל
חלוקת עשרות פרסים למצטיינים וגם פרסים למקומות
מיוחדים .לאחריו התקיימו קוקטייל ומסיבת ריקודים.
אירועי פסטיבל אילת הסתיימו במיטב המסורת עם
תחרות הקבוצות "גביע אלטשולר – שחם" .בתחרות
זו זכתה במקום הראשון קבוצתם של אהוד פרידלנדר
– עילי בנירי – עמי זמיר – אסף יקותיאלי – אפרת
אורן-טננבאום .המקום השני נכבש על ידי מיכאל
בראל – פז כץ – יובל לובינסקי – מיכה מרק ,ובמקום
השלישי זכתה קבוצת הצעירים אופק סבח – דניאל
מסיקה – עידו מוסקוביץ – יונתן שליבוביץ.
ביד הבאה זכתה הקבוצה המנצחת ברווח גדול לאחר
שהגנה מדויקת של עילי בנירי הובילה להפלת חוזה
מוכפל.

חלוקת פרסים למנצחי תחרות הקבוצות (מימין) :גלעד אלטשולר (מחלק את הפרס) ,אסף יקותיאלי ,עילי בנירי ,אפרת אורן ,אהוד
פרידלנדר ,עמי זמיר ,אלון בירמן (מארגן הפסטיבל)
גיליון  221ינואר 2022
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Dealer West, Vul All
T97632
96
A52
97
KJ85
K542
T983
4

יקותיאלי

AQ4
QT7
KQ7
QT63
AJ83
J64
AKJ852

South

East

North

זמיר

West
בנירי

♣3

♣2

Pass

1NT

All Pass

Dbl

Pass

Pass

מרכז הקונגרסים במלון רויאל ביץ' בעת המשחקים
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South

East

North

West

טננבאום

♣3

♣2

Pass

1NT

All Pass

Dbl

Pass

Pass

מהלך המכרז היה זהה בשני השולחנות .מזרח התחיל
בהכרזת סטיימן והמשיך ב Takeout Double-על ♣.3
מערב שמח להשאיר את הכפל לעונשין.
אסף יקותיאלי (דרום) קיבל הובלה של  .♥7הוא לקח
את ה ♥K-של מזרח עם ה A-והמשיך  .♥3מערב זכה
ב ♥T-והמשיך  .♠Aדרום חתך בידו ,חתך הארט בדומם
וחתך ספייד נוסף בידו .כעת שוחק  ♥Jמידו של הכרוז.
מערב חתך עם  ,♣Tומהדומם הושלך  .♦2בהמשך
התאפשר לכרוז לחתוך דיאמונד מפסיד בדומם .בסופו
של דבר הוא הפסיד רק לקיחות אחת בהארט ,לקיחה
אחת בדיאמונד ושתי לקיחות בשליט.
החוזה המוכפל ♣ 3בוצע +670 :לצפון-דרום.
חברו של אסף לקבוצה ,עילי בנירי (מערב) בחר להוביל
ב .♦K-דרום עיכב את הלקיחה ,בעוד עמי זמיר (מזרח)
משרת עם ( ♦Tלא מעודד לפי שיטתם) .בלקיחה
השנייה עילי החליף לקלאב – ההגנה המנצחת היחידה!

הכרוז זכה בדומם ,חתך ספייד בידו והוביל  .♥3עילי
בנירי היה שוב ערני :הוא זינק עם  ♥Tוהמשיך בקלאב
נוסף .שימו לב :מערב ויתר על שתי הלקיחות שהיה
יכול לזכות בהן בסדרת השליט! בשולחן השני מערב
זכה בלקיחות אלה ,אבל החוזה בוצע .בשולחנו של עילי
לא היה לדרום מפסידים בשליט ,אבל בהיעדר אפשרות
לחתוך בדומם הוא נאלץ למסור שתי לקיחות בדיאמונד
ושלוש לקיחות בהארט .ההגנה הטובה זיכתה את
מזרח-מערב בתוצאה של  +200עם רווח של IMP 13
לקבוצה המנצחת.

אירועי הפסטיבל ננעלו עם קוקטייל לכל המשתתפים
וטקס חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות .תם ונשלם
פסטיבל הברידג’ ה 26-בים האדום ,ואנו צפויים להיפגש
שוב באילת בנובמבר הבא בפעם ה.27-

טקס חלוקת הפרסים
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אליפות הסתיו של צפון אמריקה

()Nationals
//

רון פכטמן

תחרויות ה Nationals-מתקיימות שלוש פעמים בשנה
במקומות שונים בארה”ב בהשתתפות טובי השחקנים
בעולם .לאחר הפסקה של כמעט שנתיים בגלל הקורונה,
התקיימה בנובמבר  2021תחרות ה Nationals-בעיר
אוסטין במדינת טקסס.
האירוע נמשך עשרה ימים בהשתתפות שחקנים מכל
רחבי העולם .הוא כלל שלוש תחרויות קבוצות מרכזיות
( Solowayבשיטת נוקאאוט Reisinger ,בשיטת BAM
ו )Swiss-ותחרות זוגות מרכזית (.)Blue Ribbon
השחקנים הישראלים זכו להצלחות רבות בתחרויות אלה,
אבל בכתבה זו אתמקד בקבוצה ששיחקתי בה שכללה
שני איטלקים ושחקנים מארה”ב ,קנדה ,פולין וישראל.
השתתפנו בתחרות  Solowayוהגענו עד ל 16-האחרונות.
בתחרות ה Swiss-הצלחנו לזכות במקום הראשון .תחרות
זו נמשכה שלושה ימים .התחילו אותה  60קבוצות ,כאשר
לאחר כל יום משחקים קטנה כמות הקבוצות 16 .קבוצות
הגיעו לשלב הגמר שנערך ביום האחרון.
המפגש האחרון היה מותח במיוחד .לפני מפגש זה
קבוצתנו דורגה במקום השני עם נקודה אחת פחות
מהקבוצה המובילה ונקודה אחת יותר מהמקום
השלישי .תוצאת המפגש הזה קבעה הכול.
להלן שתי ידיים מעניינות מהתחרות:

South

East

Pachtmann
Dbl

Zatorski
Pass

Pass

♠4

Pass

Pass

Pass

למרות העובדה ששני הצדדים פגיעים ,הכוכב הנורווגי
 Helgemoהחליט לפתוח במושב ראשון בגובה .4
שותפי  Zatorskiקרא ( Passכפל מצדו לא היה
מעניש) ,ואני זה שהכפלתי בדרום .שותפי כמובן הפך
את הכפל המוציא שלי לכפל מעניש .לאחר הובלה
בהארט לא התקשינו לזכות בשבע לקיחות והחוזה נפל
ארבע פעמים ,פלוס .1100
בשולחן השני חברנו לקבוצה האיטלקי היה שמרני יותר
ופתח ♠ .3המשך המכרז היה זהה ,מערב הוכפל בחוזה
♠ 3וההגנה זכתה באותן  7לקיחות ,אבל התוצאה הייתה
 800בלבד – רווח של  IMP 7לקבוצתנו.
ניתן לראות כי כיום בברידג’ המודרני ,כפל על פתיחת
היריבים אינו משמש כפל מעניש גם בגבהים האלה .מטרתו
היא להראות נקודות ,לרוב לא בסדרת הפותח .כמובן
שהשותף רשאי להפוך את הכפל למעניש עם יד מתאימה.
Dealer East, Vul N/S

Dealer West, Vul All

Q965
Q8765
3
QJ3

KT832
972
Q2
AJ2
A4
JT98765
T987

AQJ9765
J865
43
4
KQT3
AK
KQ6543
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North

West

AJ87
A872
76542

KT3
JT32
654
T98
42
AK94
KQJT9
AK

ישבתי במזרח ,והייתי צריך לבחור בקלף ההובלה.
מה ידעתי מהמכרז? הדומם חזק עם  +18נקודות,
 3הארטים לפחות ו 5-דיאמונדים לפחות .לצפון
 5הארטים לפחות ,שכן דרום הבטיח רק שלושה.
ההתלבטות הייתה בין הובלה בטוחה בראש רצף ♣T
ובין הובלה אקטיבית יותר מתחת ל .♠K-לרוב הבחירה
הטבעית היא הובלה בקלאב ,היות שהובלה בספייד
עלולה לעזור לכרוז לבצע עקיפה שיהיה לו קשה לבצע
לבד .למרות זאת ,המידע שלדומם לפחות חמישייה
בדיאמונד וחולשת הדיאמונדים שלי רמזו לי כי הובלה
פסיבית בקלאב תיתן לכרוז זמן להיפטר ממפסידים על
סדרת הדיאמונד.
החלטתי לבחור בהובלה אקטיבית בספייד נמוך .שותפי
זכה ב ♠A-וחזר בספייד .זכיתי ב ♠T-והמשכתי בספייד
שלישי כדי לקצר את הדומם ולהבטיח לעצמי לקיחה
בשליט .לקיחה זו ,ביחד עם שתי לקיחות בספייד ו,♦A-
הבטיחה את הכשלת החוזה.
רון פכטמן בזמן משחק
היד השנייה לקוחה ממפגש נגד הזוג השוודי הצעיר
.Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt
דרום פתח ♦ 1ולאחר תשובת השותף ♥ 1הכריז בצורה
מלאכותית שהראתה לפחות  3הארטים ויד חזקה .צפון
עם יד חלשה קפץ ל 4♥-וסיים את ההכרזה.

הובלה בקלאב הייתה מאפשרת לכרוז להשליך ספייד
מפסיד מהדומם על  ♣Qולבצע  10לקיחות.
לסיכום ,לפני בחירת קלף ההובלה חשוב מאוד לזכור
את המכרז כולל ההסברים ולנתח אותו .לפעמים
הניתוח הזה מוביל אותנו להובלה מוצלחת יותר
מההובלה השגרתית.

איירה :אתי בשביץ
גיליון  221ינואר 2022
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גביע אירופה לקבוצות אלופות
/

רם סופר

לוח האירועים של ( EBLהתאגדות הברידג’ האירופאית)
חוזר למסלול .לאחר מוקדמות אליפות העולם אונליין
בקיץ ,התקיים בנובמבר אירוע ראשון פנים אל פנים:
גביע אירופה לקבוצות אלופות בסלובקיה .השתתפו
אלופת  2019מהולנד ,נציגת המארחים מסלובקיה
ונציגות המדינות שדורגו ב 10-המקומות הראשונים
במוקדמות אונליין ל .Bermuda Bowl-ישראל יוצגה
על ידי שניים משלושת הזוגות בנבחרת שהעפילה
לאליפות העולם :אילן הרבסט – אופיר הרבסט ,אמיר
לוין – יוסי רול.
רמת התחרות הייתה גבוהה וההופעה הישראלית לא
הייתה מוצלחת ,אבל זו הייתה הכנה ראויה לאליפות
העולם שבה ישתתף בנבחרתנו גם הזוג אלון בירמן
– דרור פדון .להלן מספר ידיים מוצלחות של הקבוצה
הישראלית מתוך המפגשים ששודרו ב:BBO-
Dealer North, Vul All
KT985
AQJ743
86
J764
T873
95
KQ2
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לוין

Gawrys

רול

Klukowski

♣2

Pass

♦1

2NT

Pass

♠2

Pass

♥3

Pass

♦3

Pass

♦4

Pass

3NT

Pass

♠4

Pass

♥4

Pass

All Pass

♦5

Pass

במפגש מול הקבוצה השוויצרית החזקה של פייר
צימרמן ,אמיר לוין (דרום) כיוון לסלם לאחר ששותפו
ביצע הכרזת  Reverseוהראה לפחות שישייה
בדיאמונד .עם זאת ,בהיעדר קונטרול בקלאב הזוג
הישראלי עצר יפה ב.5♦-
הזוג הפולני המפורסם במזרח-מערב התחיל בשתי
לקיחות בקלאב ולאחר מכן החליף לספייד .זה אפשר
לכרוז יוסי רול לחתוך פעמיים ספייד בדומם ולבצע את
החוזה מבלי להזדקק לעקיפת חיתוך בהארט.

Q32
AJ962
862
A9
A
KQ54
KT
JT7543

South

East

North

West

למעשה ,ניתן לבצע ♦ 5נגד כל הגנה :אם בלקיחה
השלישית ההגנה מחליפה לשליט ,הכרוז יחתוך קלאב
להגבהת הסדרה ,ימשוך שליטים ויגיע לדומם עם ;♠A
אם ההגנה מובילה בשליט ,יש זמן לעקיפת חיתוך
מוצלחת בהארט כדי להיפטר ממפסיד אחד בקלאב
וגם לחיתוך ספייד אחד בדומם שיצמצם את מספר
המפסידים בסדרה זו לאחד.

בשולחן השני:

East South

North

West

 Piedraאופיר ה Zimmermann .אילן ה.
♣2

Pass

♠1

2NT

Pass

♦2

Pass

3NT

Pass

*♣3

Pass

Pass

Pass

Pass

צפון בחר לפתוח ♠ ,1והמשך ההכרזה היה טבעי,
כאשר הזוג השוויצרי משתמש בסיבוב השלישי (לאחר
 )2NTבהכרזות טרנספר לפי שיטתו של קז’ישטוף
מרטנס (המשמש כיום מאמן קבוצת צימרמן שהיא
נבחרת שוויץ) .ההכרזה ♣ 3הראתה  5-5בספייד
ובדיאמונד .היות שלא הייתה כאן הכרזת רוורס ,דרום
הסתפק ב.3NT-
לדרום שמונה לקיחות בטוחות .אילן הרבסט (מערב)
בחר בהובלה טבעית בסדרה שלא הוכרזה ()♥2
שזיכתה את הכרוז מיד בלקיחה התשיעית .לו היה
בוחר להוביל דווקא בדיאמונד (הובלה בלתי אפשרית
ביד זו) ,היה משבש את התקשורת בין הכרוז לדומם
וגורם לכישלון החוזה.
לבסוף ,אף קבוצה לא זכתה לנקודות ביד זו .המפגש
הסתיים בניצחון השוויצרים בהפרש זעום .8:11

South

East

North

West

♥4

3NT

Pass

1NT

All Pass

Dbl

Pass

Pass

לרוב מהלך הכרזה של  1NT-3NTגורר שלוש קריאות
 Passאוטומטיות ,אבל זה לא מה שקרה בחלוקה
הזאת .ידו של דרום מבטיחה מאוד ,ובהחלט ייתכן מצב
שמערב יבצע  3NTבעזרת סדרת קלאב ארוכה ומנגד
דרום יבצע ♥ 4או ייפול בחוזה פעם אחת בלבד.
השחקן הנורווגי הוביל  ♣Aנגד ♥ 4מוכפל ,והכרוז
אמיר לוין חתך .כעת הוא משך שליטים .מערב זכה
בסיבוב השני ב ♥A-והחליט על הגנה פסיבית – המשך
בקלאב .במקום זה ,החלפה ל ♦J-הייתה מקנה לו
חיתוך דיאמונד ומכשילה את החוזה בלקיחה אחת.
הכרוז ניצל את ההזדמנות שניתנה לו ,סיים משיכת
שליטים ,שיחק  ♠AKשהפילו  Qדאבלטון וזרק שני
מפסידים בדיאמונד על סדרת הספייד בדומם .ידו
העלובה של הדומם זכתה ב 4-לקיחות ( ♥Tושלושה
ספיידים) מתוך ה 10-של צפון-דרום.
לצערנו ,גם בשולחן השני דרום הגיע ל 4♥-מוכפל
לאחר מהלך הכרזה דומה ,ומהלך המשחק היה זהה.
אילן הרבסט (מערב) לא פענח את החלוקה והמשיך
בקלאב לאחר זכייתו ב.♥A-
Dealer South, Vul All

בסיבוב השלישי התמודדה קבוצתנו עם אלופת נורווגיה
וסיימה בתיקו  22:22לאחר מאבק מרתק:

A96
94
J942
J532

Dealer West, Vul None
J9862
T7
973
942
Q3
A83
J4
AKT653

T54
42
AK65
QJ87
AK7
KQJ965
QT82
-

KJT3
T875
QT8
AK

87542
AK3
K63
T7
Q
QJ62
A75
Q9864
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South
Bakke

East

North

אופיר הCharlsen .

West

South

אילן ה.

Bakke

Pass

East

North

אופיר הCharlsen .

Pass

♥1

אילן ה.

Pass

♠1

Pass

♦1

Pass

1NT

Pass

♠1

All Pass

♠4

Pass

♠2

Pass

♠2

Pass

*♦2

Pass

Pass

Pass

♠4

אופיר הרבסט (מזרח) "מתח" את ידו במקצת והכריז
משחק מלא פגיע .דרום הוביל בראש הרצף  .♥Qאופיר
זכה בידו ושיחק מיד ספייד שלכד את ה Q-הבודדת
של דרום .צפון חזר בהארט לאחר שזכה ב .♠A-הכרוז
זכה בלקיחה ,סיים משיכת שליטים ושיחק  ♥Tמהדומם
שהגביה את  ♥8לצורך השלכת דיאמונד מפסיד+620 .
לישראל.
בשולחן השני מזרח-מערב הגיעו לחוזה זהה לאחר
הכרזה מזמינה של מזרח ,אבל אמיר לוין (דרום) הוביל
בקלאב .הכרוז עבר לידו עם  ♥Aכדי לשחק שליטים.
היות שדרום לא פיצל את ה ♥QJ-שלו ,לא הייתה
למזרח אפשרות של השלכת דיאמונד על הארט והוא
השליך את יהבו על עקיפה עמוקה בדיאמונד אל הT-
שנכשלה +100 .לישראל עם רווח של .IMP 12
הדרך היחידה להצלחה (בקלפים פתוחים) הייתה
להתחיל את משיכת השליטים (לאחר  )♣AKעם ,♠K
ולאחר מכן למשוך את כל השליטים ולהכניס את דרום
ללחץ כאשר בידו של הכרוז עדיין קלף בכיר בהארט.
Dealer East, Vul None
94
J87
T963
AJ62
AT2
Q5432
KQ5
95

KQJ83
K6
J84
KQ8
765
AT9
A72
T743

לפי המוסכמה  ,Two-Way-Checkbackהכרזת
המשיב ♦ 2בסיבוב השני מחייבת למשחק מלא ללא
קשר לסדרת הדיאמונד ,בעוד הכרזת ♣ 2תראה יד
מזמינה כלשהי או יד שמעוניינת לעצור בחוזה ♦.2
בתגובה ,על הפותח לתאר את ידו .אופיר הראה
שלושה קלפים בספייד ,ואילן סיים את המכרז ב.4♠-
במשחק לא היו אירועים מיוחדים – ההגנה זכתה
בשלושת האסים שלה ,והכרוז בכל השאר+420 :
לישראל.
בשולחן השני הזוג הנורווגי התעלם מההתאמה 5-3
בספייד והעדיף לשחק  .3NTיוסי רול (צפון) הוביל
ב .♣2-דרום שיחק  ♣Tוהוציא לכרוז את ה .♣K-מאוחר
יותר דרום קיבל את היד וחזר בקלאב לעקיפה נגד
ה .Q-ההגנה זכתה בשלוש לקיחות בקלאב ובשני
אסים אדומים +50 :ועוד  IMP 10לישראל.
רצה הגורל ששתי היריבות של הקבוצה הישראלית
במפגשים אלה (שהיו שקולים ביותר) הן אלו שהגיעו
למפגש הגמר .הפייבוריטית לניצחון הייתה קבוצת
צימרמן השוויצרית ,אבל הנורווגים סיימו במקום גבוה
יותר בשלב המוקדם שזיכה אותם בשובר השוויון
במקרה של תיקו.
לאחר  30מתוך  32חלוקות הובילו השוויצרים בבטחה
 ,35:52ואז קרה הבלתי ייאמן בגלל שתי החלטות
לא מוצלחות של  ,Michal Klukowskiהפולני הצעיר
שכבש בסערה את צמרת הברידג’ העולמית בזכות
השותפות שלו עם .Piotr Gawrys
בבורד מספר  31הוא החזיק במערב (לא פגיע נגד
פגיע):
AT84
8
AQ75
KQT2
מהלך ההכרזה( :ללא התערבות)
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North

West

אמנם יד זו קרובה לפתיחה ,אבל איכות הסדרה גרועה
ומצב הפגיעות לרעתכם.

♠1

♦1

*3NT

♠3

 Klukowskiהחליט בכל זאת להתערב ♥ ,2וזו הייתה
החלוקה המלאה:

♣5

*♥4

Dealer West, Vul E/W

♥5

♦5

QT97
6
K87532
82

?
* שאלה לסינגלטון
השותף הכריז פעמיים קיו-ביד בגובה  – 5הוא
כנראה מעוניין מאוד בסלם אבל זקוק ליד טובה יותר
מהמינימום .לאחר מחשבה ארוכה החליט Klukowski
שידו מינימלית והסתפק בהכרזה של ♠ .5אלה היו
ידיהם של מזרח ומערב:
AT84
8
AQ75
KQT2

KQ95
A93
984
A53

♠ 6הוא חוזה מצוין .במציאות העקיפה בדיאמונד ישבה
והקלאבים התחלקו  .3-3מזרח ביצע שתי לקיחות
עודפות ב ,5♠-בעוד בשולחן השני הנורווגים ביצעו ♠6
עם לקיחה עודפת וצמצמו את הפער ל.46:52-
מי אשם? לדעתי ,מזרח המחזיק  3קלפי מפתח +
 ♠Qהיה יכול להכריז סלם מיד לאחר קיו-ביד של ♦5
במקום להעביר את ההחלטה לשותפו על ידי הכרזת
♥ .5לאחר שמערב הכריז ♠ 5לאחר מחשבה ארוכה,
מזרח כבר אינו יכול להכריז ♠ 6מטעמים אתיים.
והגענו ליד האחרונה בתחרות .אתם המחלק במערב,
פגיע נגד לא פגיע:

South

East

North

West

1NT

Pass

Pass

Pass
?

AJ4
K98754
Q
943

K52
32
JT94
AQ65
863
AQJT
A6
KJT5

בעת שהיד שוחקה ,הצופים ב BBO-כבר ידעו את
התוצאה מהשולחן השני +50 :למזרח-מערב לאחר
שצפון נכשל בלקיחה אחת בחוזה ♦ .3לפיכך ,הנורווגים
בצפון-דרום היו זקוקים לתוצאה של  +200כדי להשוות
את מאזן ה IMP-ולזכות במפגש על פי שובר השוויון.
מיותר לציין כי במקרה של  Passעל  ,1NTצפון-דרום
היו עוצרים בחוזה חלקי והקבוצה השוויצרית הייתה
זוכה בתחרות.
 Klukowskiהכריז ♥ ,2והזוג הנורווגי שיחק Negative
 Doubleבמצבים מעין זה (הסכם פופולרי מאוד בשנים
האחרונות במקום הכפל המעניש המסורתי) .צפון בחר
להכפיל עם  5נקודות בלבד ,ודרום היה כמובן מרוצה
מאוד מהתפתחות זו.
התקווה האחרונה של השוויצרים הייתה הובלה בספייד
שתמכור את החוזה המוכפל ,אבל צפון מצא הובלה
מצוינת ב ♣8-שמכשילה את החוזה פעמיים כל עוד
ההגנה לא תשגה .ואכן זה מה שקרה – הנורווגים הפילו
♥ 2מוכפל פעמיים עם תוצאה מעבר לנדרש,+500 :
והם אלה שניצחו בגמר  52:57והניפו את הגביע.

AJ4
K98754
Q
943
האם יד זו שווה אוברקול ♥( 2טבעי) לאחר שאתם (וגם
שותפכם) כבר קראתם ?Pass
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סיקור תחרויות

אליפות ישראל לצעירים
/

רם סופר

אליפות ישראל לצעירים התקיימה פנים אל פנים
בתחילת דצמבר  2021בבית ההתאגדות ברעננה,
זאת לאחר הפסקה של שנה בגלל הקורונה (ב2020-
התחרות התקיימה אונליין) .טובי השחקנים הצעירים
הגיעו מכל רחבי הארץ והתחרו בארבעה מושבים
בשיטת חישוב  .IMPשפטו :יוסי רייכמן ואלברט ספייר.
לאחר שהתפזר העשן דורגו במקום הראשון עילי
בנירי – ליה פטלקו עם  IMP 37.5והם אלופי ישראל
החדשים לצעירים .למקום השני הגיעו תומר לונשטיין
– גל מתתיהו עם  .IMP 35.5במקום השלישי סיימו
אור מנצור – שניר צור עם .IMP 18.5
היד המעניינת הבאה מהמושב השלישי עזרה מאוד
לזוג בנירי –פטלקו לזכות בתחרות.
Dealer South, Vul E/W
AKQ87642
T5
T32
Q54
J53
J43
J874

AKT98632
T9
K7
A
J7
AQ9862
KQ965

South
♣5

42

בסופו של דבר בנירי – פטלקו ביצעו ♥ 6עם רווח
של  IMP 12.5בעוד מתתיהו – לונשטיין נכשלו עם
הפסד של  .IMP 12.5לכאורה לצפון רק מפסיד אחד:
 .♣Aאז איך אפשר ליפול בסלם? התשובה היא שאם
צפון חותך ספייד בלקיחה הראשונה ,מושך שליטים
בשלושה סיבובים ומחליף לקלאב ,מזרח חייב לזכות
עם  .♣Aנניח כעת שמזרח ממשיך ב .♦7-צפון חייב
לקבל החלטה :לעקוף בדיאמונד (ואז אם  ♦Kבמערב
הוא ייכשל) או להתבסס על חלוקת קלאב ( 3-2ואז
אם  ♣Aהיה בודד הוא ייכשל) .צפון היה מעדיף לנסות
תחילה את סדרת הקלאב ולאחר מכן לעקוף בדיאמונד
במידת הצורך ,אבל ההגנה המצוינת של מזרח מכריחה
אותו להחליט בטרם יש לו מידע מלא על החלוקה.
יד זו הביא לרווח של  IMP 25בשביל הזוג הזוכה
לעומת הזוג במקום השני .בסוף התחרות ההבדל בין
שני הזוגות האלה היה  IMP 2בלבד.
בתחרות המקבילה עד גיל  16שוחקו שני סיבובים
בשיטת חישוב  ,IMPוהמנצחים היו:
 .2איתן גיסין – יואב שור IMP 58.79

North

West

♦1
♠4

שני הזוגות הראשונים בתחרות בנירי – פטלקו
ומתתיהו – לונשטיין הכריזו ♥ .6מושקוביץ – מסיקה
הסתפקו בחוזה ♥ 5וביצעו אותו בדיוק .בכל השולחנות
קלף ההובלה היה  ♠Kשנחתך.

 .1מתן ירוקר – יונתן רבינוביץ IMP 105.50

מה הייתם מכריזים עם ידו של צפון לאחר מהלך
ההכרזה:

East

עם שמינייה סגורה בהארט וחוסר בספייד נראה סביר
לנסות סלם.

♥1

Pass

?

Pass

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

 .3עפרי שיראזי – אביב לאו זיידנברג-גת 32.24
IMP
הזוג המנצח יצר פער אדיר כבר בסיבוב הראשון שבו
צבר  IMP 91.50ב 21-בורדים .הנה אחת הידיים
המוצלחות.

Dealer West, Vul N/S
A4
5
AJT9754
932
JT6
AKJ864
Q
K65

Q98753
72
K6
JT7
K2
QT93
832
AQ84

מערב פתחה ♥ .1צפון התערב באוברקול ♦ 2עם 9
נקודות גבוהות ושביעייה טובה .דרום החזיק  11נקודות
עם עוצרים טובים בהארט .הוא החליט לסמוך על
האוברקול הפגיע של שותפו ולהכריז  .3NTגורל החוזה
תלוי בהובלת הפתיחה של מערב .לאחר הובלה ב♥A-
לא ניתן לפתח את הסדרה והחוזה מבוצע .בשולחן
מערב הובילה טוב יותר ב( ♥8-רביעי מלמעלה) .צפון
זכה ב ♥9-והוביל מידו דיאמונד .מערב שיחקה ,♦Q
ומהדומם שוחק קלף נמוך .כעת מזרח צריכה לעלות על
ה Q-של השותפה עם ה K-ולחזור בהארט כדי להפיל
את החוזה פעמיים ,אבל לאחר שמזרח נתנה ל♦Q-
לזכות בלקיחה ,ביצוע החוזה מובטח מכיוון שדרום מוגן
מפני הובלה של מערב בהארט .צפון-דרום זכו ברווח
של  13IMPבחלוקה זו לאחר שבשולחנות האחרים
כלל לא הוכרז משחק מלא.

מנצחי אליפות ישראל לזוגות
צעירים (מימין) :מתתיהו-
לונשטיין ,פטלקו-בנירי ,צור-
מנצור

מנצחי אליפות ישראל לזוגות
עד גיל ( 16מימין) :גיסין-שור,
ירוקר-רבינוביץ ,שיראזי-
זיידנברג-גת
גיליון  221ינואר 2022
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אחוזת בית הכרם:
פנינה ירושלמית של דיור מוגן איכותי
אחוזת בית הכרם היא בית דיור מוגן בשכונת רמת בית הכרם היפהפייה והאיכותית בירושלים.
האחוזה בנויה במיטב המסורת הירושלמית ,בסטנדרט גבוה במיוחד ,עם מתקנים מודרניים,
דירות מרווחות ומעוצבות בנות שניים ושלושה חדרים ודירות גג מתוכננות בקפידה
הנה כמה מהמרכיבים המרכזיים שהופכים את אחוזת בית
הכרם לבית דיור מוגן איכותי ומוביל:

ירושלמים בלב ובנפש
דיירי ועובדי אחוזת בית הכרם מרכיבים יחדיו קהילה אחת
גדולה ,בעלת ערכים משותפים .ערכי הקהילה מתבססים על
אחווה ,תמיכה ,מסירות ,פרגון ושותפות.
רוב דיירי האחוזה הם ירושלמיים ותיקים המשתייכים לדור
המייסדים של המדינה ואשר השפיעו רבות ,בתחומים מגוונים,
על ענפים שונים במשק הישראלי .אחד המאפיינים הבולטים
של דיירי האחוזה הוא רוח ההתנדבות והתרומה לקהילה
הממשיכה לפעפע בהם לאורך כל השנים ובאה לידי ביטוי הן
בפעילויות ובמסגרות בתוך האחוזה והן במוסדות ובארגונים
שונים ברחבי ירושלים והארץ כולה.

מיקום אסטרטגי
האחוזה ממוקמת בלב שכונת בית הכרם – שכונה ירושלמית
ותיקה ,איכותית ויפהפייה ,בעלת רחובות פסטורליים מעוטרים
בצמחייה ירוקה .האחוזה צמודה למרכז קניות עשיר ומגוון,
הנותן מענה אופטימלי לצורכי הדיירים ,והיא סמוכה לבית
החולים שערי צדק ,המספק מענה מידי במקרים דחופים ,וכן
מאפשר להיות קרובים מאוד אם יש צורך בטיפול או אשפוז
רפואי.

השתייכות לרשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל
אחוזת בית הכרם היא הצעירה מבין ארבע האחוזות של רשת
אחוזות רובינשטיין הוותיקה והאיכותית ,המפעילה למעלה
מ 25-שנה בתי דיור מוגן ברמה הגבוהה ביותר ברחבי הארץ.
הניסיון ,הידע והחוסן הכלכלי של החברה מבטיחים לדיירי
האחוזה שקט נפשי ,ביטחון ,המשכיות ויציבות.

מקצוענות ומחויבות
באחוזת בית הכרם צוות מקצועי ,ותיק ,מסור ומחויב .רוב
עובדי ועובדות האחוזה נמצאים בה מיום הקמתה ולכן הם
מכירים היטב את האחוזה ואת דייריה .כל אנשי הצוות מחויבים
לתקשורת בין אישית קרובה ומכבדת עם דיירי האחוזה ,וכולם
שמחים לסייע בכל אשר ביכולתם .צוות הנהלת האחוזה פועל
כל הזמן למען הבטחת איכות החיים של הדיירים באחוזה.
אנשי הצוות באחוזה מכירים גם את משפחות הדיירים וזוכים
להערכה רבה מצדם ומצד הדיירים עצמם.

הדירות באחוזת בית הכרם
באחוזה דירות מעוצבות ואיכותיות בנות  2חדרים מורחבים,
 3חדרים 4 ,חדרים או פנטהאוזים ,עם מרפסות שמש ופינות
עבודה.
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דיירת אחוזת בית הכרם ,בפטיו האחוזה

יוקרה ואיכות
אחוזת בית הכרם היא אחוזה יפה ומטופחת ,המשלבת עיצוב
קלאסי ואלגנטי עם אווירה ביתית וחמה ,תוך כדי הקפדה על
רמת תחזוקה גבוהה וגינון מקצועי ומושקע .שטחי האחוזה
מטופחים באופן שוטף על ידי צוות מסור ומתקני האחוזה
עוברים שיפוצים ושדרוגים ככל הנדרש.

עושר של פעילויות תרבות
דיירי אחוזת בית הכרם נהנים מדי יום מחוויות תרבותיות,
איכותיות ,מגוונות ומתחדשות.
התוכנית התרבותית משלבת אומנות ,חוגים אינטלקטואלים,
חוגי יצירה ,חוגי העשרה ,סדנאות ,הרצאות ,מופעי בידור,
קונצרטים ,טקסים ,טיולים ועוד .באחוזה פועל מועדון אקטואליה
המארח אנשי רוח ומשפט ,שרים ,חברי כנסת ואישים בכירים
נוספים .פעילויות התרבות מועשרות על ידי חוגים ,אירועים,
הרצאות וקורסים המועברים גם על ידי דיירי האחוזה עצמם,
אנשי מקצוע ואקדמיה ,השמחים לתרום את זמנם ומרצם
למען העברת הידע הנרחב שלהם לחבריהם הדיירים.

ספורט ואורח חיים בריא
אחוזת בית הכרם מעודדת את דייריה לשמור על אורח
חיים בריא ופעיל באמצעות היצע רחב מאוד של פעילויות
ספורט ברחבי האחוזה .באחוזה מתקיימים באופן יום יומי
חוגי ספורט מגוונים המועברים על ידי מדריכים מקצועיים;
חדר כושר מאובזר ומתקדם עומד לרשות הדיירים ובריכת
שחייה מחוממת פתוחה לשימוש הדיירים ומשפחותיהם ,וכן
מתקיימים בה שיעורי שחייה וטיפולים במים (הידרותרפיה).
דיירי האחוזה משתתפים בקביעות בפעילויות הספורט
המוצעות מתוך הכרה בחשיבות של פעילות גופנית לשמירה
על הבריאות.

בואו להכיר אותנו
זרקור על שני מקבלי הדרגות החדשים ,המוכיחים אהבה למשחק הברידג’ מהי

יוסי אבנת
קיבל לאחרונה

דרגת
סגן אמן ארד
ברכות ליוסי ( ,)66תושב קיבוץ סמר שבערבה
הדרומית ,על קבלת הדרגה החדשה .יוסי (אב
ל 4-וסבא ל 3-נכדים) מצוי בימים אלו בהליכי
פרישה לגמלאות מתפקידו כמהנדס בקרה
המתמחה במערכות מחקר חקלאיות.
הוא משחק ברידג’ מאז היה בן ’‘ .12האמת
היא שהכרחתי את אבא שלי ללמד אותי את
המשחק’’ ,הוא משחזר בערגה’‘ .נולדנו בקיבוץ
מזרע בצפון (של השומר הצעיר) ,שם משחקי
קלפים לא היו רלוונטיים .למרות הכל אנחנו,
שלושת האחים ,התעקשנו וכך במשך מספר
שנים שיחקנו בבית’’.
לאחר הפסקה של כארבעה עשורים ,שב יוסי
לשחק ברידג’ לפני כעשור .תחילה במועדון
הברידג’ באילת ,ומאז הקורונה בעיקר דרך
ה BBO-שם הוא חובר לאחיו הקטן ,צח ,במסגרת
משחק מקוון ביוזמת מועדון הברידג’ קריית
טבעון.
‘’לפני כמה שנים עברתי אירוע מוחי ,ממנו אני
משתקם גם היום’’ ,מספר יוסי’‘ .אפשר לומר
שהמעבר למשחק ב BBO-הגיע לי בזמן ,מה
גם שאני עדיין מתקשה להחזיק את הקלפים.
האפשרות לשחק מול המחשב ללא קלפים
פיזיים היא מבחינתי יתרון ,שמקל על ההיבט
הפיזי’’.
לדבריו ,הברידג’ הוא משחק בעל ערך מוסף’‘ .זה
משחק שמכריח אותך לחשוב טוב טוב על כל
מהלך ,ולא לפעול באופן ספונטני .הוא למעשה
בדיוק הפוך לאופי שלי ,כך שאני נאלץ להילחם
בהרגלים הישנים שלי בכל פעם מחדש’’.
יוסי מסכם כי הוא אינו קופא על השמרים,
ומתעתד להמשיך ולהתקדם במעלה הדרגות,
בתקווה לכבוש גם את דרגת האמן.
‘’אמשיך להשקיע בברידג’ במטרה להגשים
את המטרה הזו’’ ,הוא מצהיר.

חמדה מאיר
קיבלה לאחרונה

דרגת
סגן אמן
ברכות לחמדה ( ,)68תושבת זיכרון יעקב על
קבלת הדרגה החדשה .חמדה ,אם ל 3-וסבתא
ל 2-נכדים ,גמלאית (עבדה בעבר כמזכירה
באוניברסיטת חיפה וכמבשלת למשפחות
ואירועים פרטיים) מקדישה כיום את זמנה
בעיקר למשפחה ,מעגל החברים הקרוב ,וכמובן
גם למשחק הברידג’ המהווה חלק בלתי נפרד
מחייה.
את המשחק הכירה לראשונה רק לפני כעשור.
‘’שמעתי רבות על ברידג’ לפני כן ,אבל לא באמת
היה לי זמן ללכת ללמוד אותו כמו שצריך’’ ,היא
מספרת בגילוי לב’‘ .לקראת גיל  60החלטתי
להרים את הכפפה ולהתחיל ללמוד .תרמה לכך
העובדה שגם בעלי משחק ברידג’ ,יחד עם
האהבה שלי למשחקי חברה ואנשים ככלל’’.
לדבריה ,מי שפילסה את קריירת המשחק שלה
הייתה המורה מרים שפירא’‘ .אצלה למדתי את
כל יסודות הברידג’ ,ומשם יצאתי לדרך למשחק
במועדונים .התחלתי לשחק במועדון ויצו
בזיכרון ובהמשך גם במתנ’’ס המקומי ובמועדון
הברידג’ בקיסריה .אני משתדלת להגיע 3-4
פעמים בשבוע למשחק .גם במהלך הקורונה
לא הפסקנו לשחק .אנחנו כמה חברות במושבה
שמשחקות בבתים ,יחד עם ה BBO-שאפשר לנו
לעבור את התקופה המאתגרת הזו ,ולשמור על
כושר משחק’’ ,כך לדבריה.
כשהיא נשאלת ביחס לסוד הקסם של משחק
הברידג’ ,משיבה חמדה בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים’‘ :ברידג’ הוא משחק מיוחד במינו .כל
משחק שונה בתכלית ,ומצריך מחשבה מחדש.
הוא מחדד את הזיכרון ,כשגם מבחינה חברתית
הכרתי בזכותו הרבה מאוד אנשים’’.
ומה לגבי העתיד? ‘’אני מאחלת לעצמי
להמשיך ליהנות מהחוויה והחברותא
שהברידג’ טומן בחובו .יש קסם יוצא
דופן למשחק הזה .אני מטבעי לא אדם
תחרותי ,כך שהדרך היא החשובה .אם יש
גם תוצאות טובות ,זה בונוס מבחינתי’’.

גיליון  221ינואר 2022
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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 פרונטליות לחודשים הקרובים
ינואר 2022

מרץ 2022

פברואר 2022

1

סימולטנית ארצית – אונליין
שבת 20:00

4-5

ליגות לזוגות TB

4-5

אליפות מעורבים – חצי גמר  +גמר

7-8

ליגות לקבוצות – Final 4

13

סימולטנית ארצית  -יום א' 20:00

13

סימולטנית ארצית  -יום א' 20:00

8

אליפות עד אמן כסף i

19

אליפות מעורבים – מוקדמות
במחוזות i

17

אליפות פורים (ילדים)

16

סימולטנית ארצית  -יום א' 20:00

 24-26משחקי אילת (ילדים)

ליגות לזוגות – TB

 21-22מוקדמות  +לאומית  +על i
 iראו מודעה מפורטת

29

אליפות החורף (ילדים)

הודעות חשובות
פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת  .2022מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2022
שיטת חישוב IMP

גם השנה :התחרות סימולטנית בין המחוזות .משחקים אותן חלוקות ,חישוב משותף ,רשימת דירוג ארצית

שבת  8בינואר  | 2022שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני  18חלוקות ,יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

צפון

דרום

מרכז

מועדון חיפה כרמל ,רח' מחניים  ,9חיפה

סניף אשדוד ,הרב שאולי 4

מועדון "אביבים" ,רח' קהילת סלוניקי 11

פרטים והרשמה
משה מנור
054-6908800 ,04-8101030
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

יעקב מינץ
03-5403244 ,052-2783263
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)

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

הודעות חשובות
פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת  .2022מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

ליגה לזוגות TB 2022

שלב מוקדמות מחוזיות השלמת זוגות לליגה

שבת  22בינואר  | 2022שעה ( 09:30סיום משוער )14:30
 .1תחרות מיוחדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה (הליגה הארצית)
 .2שיטת המוקדמות – שני מושבים בני  18חלוקות ,שיטת חישוב .TB
צפון

דרום

מרכז

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים  ,9חיפה

קיבוץ גלאון
(חדר האוכל)

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב  ,52רמת השרון

פרטים והרשמה
יעקב מינץ
אביבה בן ארויה
משה מנור
052-2783263
052-3859335
04-8101030
03-5403244
054-6908800
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של
קפטן המחוז המארח) ככלל ,לא מאושרים מחליפים בתחרות המוקדמות לליגה

הזוגות העולים לליגה הארצית ישחקו בסוף השבוע .4-5/2/22
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת  .2022מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2022
שלב מוקדמות מחוזיות

שבת  19בפברואר  2022שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני  18חלוקות ,שיטת חישוב .TB
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.
צפון

דרום

מרכז

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים  ,9חיפה

סניף רחובות
המנוף  1רחובות

מועדון "אביבים"
רח' קהילת סלוניקי 11

פרטים והרשמה
יעקב מינץ
אביבה בן ארויה
משה מנור
052-2783263
052-3859335
04-8101030
03-5403244
054-6908800
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף (ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של
קפטן המחוז המארח) זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד ,ככלל לא מאושרים מחליפים.

שלבי הגמר:
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע  4-5במרץ.
המשך התחרות במתכונת החדשה ,סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

הודעות חשובות

קורסי ברידג' לילדים
הברידג' מפתח כישורים חברתיים ולימודיים ,למה לחכות לפנסיה?
יש לכם ילדים/נכדים שיהיו מעוניינים ללמוד את המשחק המרתק שאתם כל כך אוהבים?
אז לנו יש את מורי הברידג' לילדים הטובים ביותר בישראל ,שהוסמכו ע"י ההתאגדות ללמד
ילדים ,וצברו ניסיון רב במסגרת פרוייקט "הדור הבא" של ההתאגדות לברידג':
מעוניינים בפרטים נוספים לגבי חוגים שיפתחו בקרוב?
מוזמנים ליצור קשר:
באזור פתח תקווה והסביבה :אדוארד ויטנברג
054-4749782
edwardv@013.net

הפעילות תתקיים בימי שלישי בשעה  .16:30כתובת :רח' מייזנר , 11
פתח תקווה

באזור חיפה והסביבה :זך עומר – בשיתוף עם מועדון כרמל חיפה:
050-7271967
zacho@smile.net.il
הפעילות תתקיים במועדון הברידג חיפה כרמל בשילוב עם תחרויות במועדון
והכוונה לברידג' מקצועי והשתלבות בנבחרת ישראל הצעירה.

תכנית ספורטיבית פרויקט

“הדור הבא”
30.11.21
תחרות פתיחה שנה

אליפות
חנוכה

19.5.22

אולימפיאדת
הילדים

24-26.2.22

29.1.22

משחקי
אילת

אליפות
החורף

17.3.22

אליפות
פורים

23.6.22

אליפות
בתי הספר
שלבי הגמר

מדליות וגביעים לזוכים

הודעות חשובות

ההרשמה לשנת  2022נפתחה!
המקדימים להירשם יהנו מתעריף מוזל
נרשמים עד
31.1.22

נרשמים החל
מ1.2.22-

יחיד

₪ 120

₪ 180

* זוג

₪ 180

₪ 240

חייל חובה

₪ 60

₪ 60

שחקן עד גיל 18

₪ 60

₪ 60

סטטוס

* הגדרת זוג:
1.זוג נשוי או ידועים בציבור בעלי כתובת מגורים משותפת.
2.שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.
לחידוש החברות לחצו כאן
הירשמו עכשיו והמשיכו לצבור נק' אמן ,לקבל גישה לארכיון ביטאוני ההתאגדות,
לאתר ההתאגדות ,ליהנות מביטאון מודפס אחת לחודשיים וביטאון דיגיטלי כל חודש
וכן לוח שנה מהודר הכולל את כל התכנית הספורטיבית לשנת 2022

מהרו להירשם כדי לקבל את לוח השנה בדואר יחד עם ביטאון ינואר
תעריפי ההרשמה המוזלים הינם בתוקף עד ה31.1.22-
אם אינכם מקבלים הודעות מאיתנו ,שילחו לנו הודעה ל ibf@bridge.co.il

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
ההתאגדות הישראלית לברידג׳

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
לא הייתה פניה רשמית לזוג החשוד ,וכאשר מתקבלת תלונה ,המערכת שולפת גם תלונות 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
ענישה אוטומטית  3חודשי הרחקה
החל מהעבירה הראשונה
 .2דיווח על יד חשודה בתחרות אונליין

לנוהל טיפול בבעיות אתיקה לחצו כאן

דגשים למשחק אונליין בBBO-
 .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.

ועדת חוקה

לנוהל המלא של משחק ב  BBOלחצו כאן

ארכיון ביטאון ההתאגדות פתוח לחברי ההתאגדות
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.

מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה על הצפיה בארכיון הדיגיטלי בקישור זה

הודעות חשובות
נוהל גילוי נאות – עיקרי דברים

ועדת חוקה

החל מה 1-בספטמבר  2019יכנס לתוקף "נוהל גילוי נאות" אשר יחליף את נוהל התרעות והודעות .הנוהל המלא
יפורסם באתר ההתאגדות ומפרט את האופן בוא יש ליידע את המתנגדים אודות הסכמים מיוחדים של השותפות.
להלן עיקרי הדברים:
הודעה ( :)announcementהודעה מתייחסת לתגובה של שחקן לאחר קריאת שותפו בסיבוב ההכרזות הראשון
(סיבוב ההכרזות הראשון מתחיל בהכרזה הראשונה (שאיננה פאס) ומסתיים לאחר  3קריאות נוספות ).ובמקרים
המפורטים להלן .השותף מודיע ליריבים באופן מיידי את פירוש הקריאה  -בטרם קרא המתנגד מימין (ההודעה תינתן
כאילו שנשאל על פירוש קריאת השותף):
א .על כל קריאה הדורשת גילוי נאות (מלאכותית או שעלולה להיות לא מובנת למתנגדים).
ב .על פתיחה של ♣.1NT/1♦ /1
ג .על כל פתיחה בגובה  2ומעלה.
תיקון הסבר שגוי (חוק  :)20תיקון הסבר שגוי יעשה בנוכחות מנהל תחרות .כל שחקן נדרש לתקן הסבר שגוי שהוא
נתן ברגע בו גילה זאת .תיקון הסבר שגוי של שותף:
א .עבור הצד המבצע  -לאחר הפאס האחרון ולפני חשיפת הובלת הפתיחה (כאשר כלל ההכרזות גלויות על השולחן).
ב .עבור הצד המגן  -אך ורק בתום המשחק.
הובלת הפתיחה :בתחילת תקופת המשחק הצד המגן יתריע על הובלות מיוחדת ,אשר מוסכמות על השותפות
ועלולות להיות לא מובנות לכרוז .המגן מימין לכרוז יניח את כרטיס ה ALERT-על השולחן מיד לאחר הובלת
הפתיחה  -נותן ההתרעה אחראי לוודא כי זו נקלטה ע"י הכרוז.
חובת השחקנים להגן על עצמם :כל שחקן צריך לעשות כל מה שנחוץ כדי להגן על עצמו ,ולשאול להסבר אם מי
מהמתנגדים קרא קריאה חריגה או שאיננה ברורה ,או שהקריאה אינה "נורמלית"  -לרבות הכרזת סדרה שצויינה על
ידי המתנגדים או הכרזות עם קפיצה .כמו כן ,על הכרוז לתשאל את המתנגדים על שיטת ההגנה שלהם :הובלות ,חזרות
וסימונים .אי מיצוי חובה זו ,גם כאשר לא ניתנה התרעה (או הודעה) לפי הוראות הנוהל ,עלול לפגוע בזכויותיו של השחקן.
יובל בן דוד ,יו"ר ועדת חוקה

מועדונים מזמינים
מועדון ברידג' רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
ע"ש מיקי קראוס ז"ל
 2מושבים  18ידיים

יום שבת  15בינואר  | 2022בשעה 09:30
רח' סוקולוב  ,52רמת השרון
מנהל תחרות :אילן שזיפי
מחיר למשתתף₪ 80 :

לפרטים והרשמה מראש חובה:
יעקב מינץ  ,052-2783263מועדון 03-5403244
בדוא"ל ymintz19@gmail.com

מועדון ברידג'  4פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
 2מושבים  18ידיים

יום שישי  28בינואר  | 2022בשעה 10:00
באולם ההתאגדות רח' יערה  ,27רעננה
מנהל תחרות :אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 :ש"ח
כיבוד ופרסים כספיים לזוכים

הרשמה מראש חובה:
אורלי ריזנברג  ,054-4429724גדי ארנון 054-4671721

תוצאות תחרויות
סימולטנית דצמבר 2021
חישוב משוקלל ( 666זוגות – )19.12.21

סימולטנית דצמבר 2021
חישוב משוקלל ( 666זוגות – )19.12.21
דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

74.89

נמט שלמה  -גרייצר יאיר

1

73.22

נמט שלמה  -גרייצר יאיר

2

74.23

זמיר עמי  -אלספל חנן

2

69.26

זמיר עמי  -אלספל חנן

3

73.91

כץ פז  -בראל מיכאל

3

67.91

ברקאי מירב  -בר יצחק

4

73.03

אינגל גיל  -מלאך יעקב

4

67.85

רייכמן ברכה  -ג'ונס אדם

5

72.54

ארואץ אבי  -אברנוק חוה

5

67.77

טובי יעקב  -ויכמן קרול

אליפות ישראל לצעירים 2021
( 7זוגות – )3-4.12.21

אליפות ישראל לצעירים  - 2021עד גיל 16
( 7זוגות –)4.12.21

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

37.5

פטלקו ליה  -בנירי עילי

1

105.5

ירוקר מתן  -רבינוביץ יונתן

2

35.5

לונשטיין תומר  -מתתיהו גל

2

58.79

גיסין איתן  -שור יואב

3

18.5

מנצור אור  -צור שניר

3

32.24

שיראזי עפרי  -זיידנברג-גת אביב לאו

4

1.5

זייטק אביב  -חוטורסקי ניר

4

18.32

שקד יפעתי  -שישון תמר

5

5-

סבח אופק  -שליבוביץ יונתן

5

68.69-

שלזינגר יפה ניקו  -אופק הלל

ברכות למקבלי תארים חדשים

(נכון לנובמבר )2021

סגן אמן זהב
רב אמן
בוכמן נמרוד ,גבעתיים  -ברידג'  4פאן
ברעם אלי ,קיבוצי דרום
בלוך עידן ,רמת השרון
ליבוביץ חיים ,גבעתיים  -ברידג'  4פאן
וינרבה יוחנן ,פ"ת  -אם המושבות
אמן בכיר ארד
צוויג איציק ,פ"ת  -אם המושבות
בן עמי זאקי ,ירושלים
שלמן סבטלנה ,פתח תקווה  -ברידג'
חביב משה ,קיסריה
קורס
כהן ליאור ,אילת
סגן אמן כסף
מושקוביץ עידו ,נס ציונה
בן-אלוז יצחק ,נהריה  -לב הצפון
רקובר איל ,י"ם  -מרכז הברידג'
גולדמן חוה ,ב"ש  -בית הברידג'
אמן זהב
גפני סרגו ,רחובות
אשר נחמיה ,י"ם  -מרכז הברידג'
בן בסט מלאכי ,ת"א  -בית הלוחם אפקה טופלברג יצחק ,רמת השרון
לנדאו שמחה ,קיסריה
ברנשטיין איתן ,כפר מרדכי
מזרחי שושנה ,מודיעין
המר אילנה ,ת"א  -אביבים
נאמן-ברזם יעל ,חיפה כרמל
פורטונה ארנון ,חיפה כרמל
נוסבאום עפר ,רחובות
ציפין שמואל ,חיפה כרמל
סטון אולה ,רעננה  -הקנטרי
שגל יפה ,ב"ש  -חברי הנגב
ערמון עלי ,גבעתיים  -ברידג'  4פאן
אמן כסף
קליר מרים ,אשקלון
אולגה סימיכ ,ת"א  -אביבים
סגן אמן ארד
ברדיצבסקי ולדימיר ,ירושלים
אבנת יוסי ,אילת
דוד אלנה ,ת"א  -אביבים
אברון רונן ,פארק המים ראשון לציון
קופנס שושנה ,נהריה  -לב הצפון
אהרוני חנה ,ראשל"צ  -מרכז ספורט
אמן ארד
אוחנה דוד ,נהריה
דנק עומר ,עמק יזרעאל
אופיר קלמן ,מבואות חרמון
זורנה ברזוביץ אנה ,ת"א  -אביבים
בירנבוים חנה ,ת"א  -אביבים
לובוציקוב אלכסנדר ,פתח תקווה -
בנטמן שוש ,ראשל"צ  -מרכז ספורט
ברידג' קורס
גבע צבי ,ראשל"צ  -מרכז ספורט
עמיר גילה ,ב"ש  -חברי הנגב
גולדפלד אריה ,ב"ש  -בית הברידג'
רגב ציון ,י"ם  -מרכז הברידג'
גורביץ לאוניד ,פתח תקווה  -ברידג' קורס
שורץ תמר ,כרמיאל
גפני מריאנה ,רחובות
שלום לאה ,ערד
הרמן אורנה ,ר"ג  -מרום נווה
שפירא מיכה ,נס ציונה
ואן הרדין פיונה ,ירושלים
אמן
זינגר ברטהולד ,נס ציונה
אברבך אלכס ,רחובות
זינגר היידי ,נס ציונה
אלישוב דליה ,פ"ת  -ויצו
כהן אלברט ,ירושלים
אנגל ליאור ,השרון
שחם חוה ,חדרה  -קדימה
בר סנה טלי ,רמת ישי
סגן אמן
גלילי רוחי ,מודיעין
איטח עליזה ,חדרה  -קדימה
הלפרין גבעונה ,ת"א  -אביבים
בוגומולוב נטליה ,פ"ת  -אם המושבות
פורטנוי שלה ,טבעון
בן שלום תלמה ,מועדון הברידג' רחובות
פרל סלביק ,גבעתיים  -ברידג'  4פאן
בנימין אהרון ,ראשל"צ  -בית מכבי
שור יואב ,עמק יזרעאל
בסין אידה ,רחובות
שרון רוזליה ,נהריה  -לב הצפון
בסין מארק ,רחובות

גולדברג איירין ,ירושלים
גולדווסר ג'וסמן ,ירושלים
הלפרן רונית ,חיפה  -הרץ
חוזמן איזבלה ,ב"ש  -בית הברידג'
חוזמן לאוניד ,ב"ש  -בית הברידג'
ליבר דבורה ,תת סניף מועדון יבנה
מאיר חמדה ,זכרון יעקב  -עמיחי
סמת פיונה ,אילת
פרידברג ג'ניס ,קריות
שליו גל ,ת"א  -אביבים
שחקן מתקדם
ארד יגאל ,פולג -ברידג' פוינט
בלוך פבל ,פתח תקווה  -ברידג' קורס
בן נתן יואל ,הרצליה  -פיתוח
ברוך מרים ,טבעון
גוזנר מאשה ,ת"א  -אביבים
גמזו יעקב ,ת"א  -אביבים
דרור שאול ,פולג -ברידג' פוינט
כהן-פדני ענת ,רמת השרון
מכבי תמר ,ראשל"צ  -בית מכבי
מסרי גלוריה ,רמת השרון
סגל תמי ,הרצליה  -פיתוח
סוקול עמוס ,מועדון הברידג' רחובות
פינקלשטיין איליין ,רמת השרון
קידרון ליאורה ,הרצליה  -אילה
שטאון מרסל ,י"ם  -מרכז הברידג'
שמעוני יורם ,מודיעין
שפיר יעל ,מועדון הברידג' רחובות

Another interesting deal was played during
the sixth session:
Dealer East, Vul E/W
A
T
AKJT9653
854
QT62
AJ953
74
T2

987
Q64
Q8
854
KJ543
K872
2
AJ3

The bidding might go (assuming North/South
play Two over One):

West

North

East

South

Pass

1♠

Pass

2♦

Pass

2♥

Pass

3♦

Pass

3NT

Pass

?

North has to make a difficult decision in the
third round of bidding. Certainly his hand has
slam potential with eight diamonds headed by
AK and the spade ace opposite his partner's
one spade opening. However, partner was
not too excited, so Passing 3NT is also an
option. However, the no-trump game might
run into communication problems – perhaps
five diamonds might be better?!
The five pairs playing 3NT had an easy time
as diamonds split 2-2. Those who received a
friendly heart lead managed to make twelve
tricks. Three pairs stopped in five diamonds
and made it easily after the ♣K lead. Declarer
was unable to enjoy dummy's spade king, but
the club jack guaranteed the eleventh trick.
Four pairs overbid to six diamonds, and only
one of them was successful. Even after the
diamonds break 2-2, there seem to be two
inescapable losers. So how can six diamonds
be made after the ♣K Lead? Declarer should
win in dummy and play out all of his diamonds.
West might be afraid of ♠Ax in the North hand
and keep ♠QT6 ♥A. Of course, East can help
his partner by discarding all his spades, but if
West fails to count the suit and keeps three
spades among his last four cards, North is
going to cash the spade ace and play a heart
(the only chance to make the slam). Suddenly
West is endplayed, being forced to lead a
spade into dummy’s tenace.

'ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג
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English

Israeli Team Championship
// Ram Soffer
The Israeli Team Championship (also known
as National League) started on October
29, 2021. After 7 out of 11 matches in the
preliminary stage, the interim leaders were
the team composed of Asaf Yekutieli – Aviv
Zeitak – Ehud Friedlander – Ilay Baniri – Nir
Khutorsky, followed by the teams captained
by Alon Birman and Gilad Ofir. However,
the VP differences are very small with four
matches to go, and the round-robin stage will
be followed by a knock-out stage.
The following exciting deal appeared during
the third session:
Dealer North, Vul E/W
KT52
64
T95432
6
876
AKQT97
8
AT2

QJ4
J8532
KQJ95
A93
AKQJ76
8743
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A possible auction:

West

North

East

South

Pass

1♥

2♦

4♦

5♦

5♥

6♦

6♥

7♦

Dbl

All Pass

I assume an initial Pass by North. However
some players did preempt in diamonds (South
must have been checking if he took his cards
from the right board). East may open 2♥
instead of 1♥ if that shows 5-5 in hearts and a
minor according to the system. South is always
going to overcall two or three diamonds. Both
West and North have ample support for their
partners, and the bidding may well go all the
way up to the 7-level.
The only positive score for North-South was
five diamonds doubled and made by Gilad
Ofir – Eran Assaraf. Evidently East-West
should bid at least five hearts. Three pairs
were allowed to play five hearts for a good
score of plus 680 after the automatic diamond
lead. Three other East-West pairs doubled six
diamonds for a meagre plus 100. Two more
courageous pairs bid six hearts and were
allowed to play there. The slam might have
gone down, but nobody found a spade lead.
Finally, three North-South pairs made the right
decision and took a save in seven diamonds.
The penalty was minus 300. This was one of
the cases where a save at the 7-level costs
less than a game. True, it sometimes pushes
the opposition to a making grand slam, but not
this time. Even after a diamond lead, EastWest can make only twelve tricks.

הכרם
בית
אחוזת
דיור מוגן באוירה ירושלמית איכותית
באחוזה אני
מרגיש מאושר.
תודה לצוות
שדואג ,מפנק
ושומר עלינו.
פרופ׳ שילוני בן עמי

דייר אחוזת בית הכרם בירושלים

הצעה מיוחדת

החל מ663,000 -

עיצוב:

דירת  2חדרים מורחבת
במסלול פיקדון מופחת
₪

* דמי אחזקה מותאמים.

לפרטים נוספים התקשרו:
 1-800-222-999או *3616
אחוזת בית הכרם
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