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שלום חברים,

בשעה טובה הסתיימו עבודות השיפוץ והשדרוג בבית ההתאגדות 
שברעננה. עשינו מאמצים רבים להעמיד לרשותכם מרכז פעילות מתקדם 

ובעל תנאים משופרים ומהנים. במסגרת עבודות אלו הועברו משרדי 
ההתאגדות משוהם לבית ההתאגדות. מעבר זה יוביל לחיסכון כספי משמעותי 

אשר יושקע בקידום פעילויות ברידג' שונות ומגוונות לטובת ציבור השחקנים 
והמועדונים.

אנצל במה זו להודות לויקי ולאה, עובדות המשרד וחלק בלתי נפרד ממשפחת 
הברידג', שלא יכלו להמשיך אתנו עקב המעבר לרעננה. ויקי ולאה מלוות אותנו 
שנים רבות ועשו את עבודתן במסירות, ביעילות וחשוב מכך באדיבות ובנועם. 

תודה רבה לכן בשם כל חברי ההתאגדות!

בהמשך למגמת ההתחדשות, אעדכן אתכם בנתונים על עלייה חדה בתנועת 
הגולשים באתר ההתאגדות ובאתר התוצאות החדש. פרויקט זה עלה לאוויר 

)לאחר חבלי לידה לא פשוטים( אך אנו מקבלים מכם פידבקים חיוביים מאוד! 
אנו ממשיכים לעבוד במרץ על פיתוחים וחידושים בתחום המחשוב ובכלל, 
פיתוחים ששמים את ההתאגדות הישראלית לברידג' בשורה המובילה של 

התאגדויות הברידג' בעולם.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי 

שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה

november.indd   2 30.10.2016 г.   11:58:39 ч.



שלום חברים,

בשעה טובה הסתיימו עבודות השיפוץ והשדרוג בבית ההתאגדות 
שברעננה. עשינו מאמצים רבים להעמיד לרשותכם מרכז פעילות מתקדם 

ובעל תנאים משופרים ומהנים. במסגרת עבודות אלו הועברו משרדי 
ההתאגדות משוהם לבית ההתאגדות. מעבר זה יוביל לחיסכון כספי משמעותי 

אשר יושקע בקידום פעילויות ברידג' שונות ומגוונות לטובת ציבור השחקנים 
והמועדונים.

אנצל במה זו להודות לויקי ולאה, עובדות המשרד וחלק בלתי נפרד ממשפחת 
הברידג', שלא יכלו להמשיך אתנו עקב המעבר לרעננה. ויקי ולאה מלוות אותנו 
שנים רבות ועשו את עבודתן במסירות, ביעילות וחשוב מכך באדיבות ובנועם. 

תודה רבה לכן בשם כל חברי ההתאגדות!

בהמשך למגמת ההתחדשות, אעדכן אתכם בנתונים על עלייה חדה בתנועת 
הגולשים באתר ההתאגדות ובאתר התוצאות החדש. פרויקט זה עלה לאוויר 

)לאחר חבלי לידה לא פשוטים( אך אנו מקבלים מכם פידבקים חיוביים מאוד! 
אנו ממשיכים לעבוד במרץ על פיתוחים וחידושים בתחום המחשוב ובכלל, 
פיתוחים ששמים את ההתאגדות הישראלית לברידג' בשורה המובילה של 

התאגדויות הברידג' בעולם.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי 

שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה

november.indd   3 30.10.2016 г.   11:58:41 ч.



לומדים ברידג’
4

"עדיפה אש קטנה שתחמם אותנו מאשר מדורה גדולה 
שתשרוף אותנו."

תומס פולר
Dealer: S, Vul: N/S, Lead: ♥Q

♠
♥
♦
♣

83
K5
KT986
9642

♠
♥
♦
♣

AK72
A643
AQ
AJ5

West North East South

2NT

Pass 3NT Pass Pass

Pass

היא  מטרתך   .♥Q-ב הוביל  ומערב   3NT לחוזה  הגעת 
לבצע את המשחק ואין חשיבות ללקיחות עודפות. תכנן 

את משחקך!

דרום ניסה לזכות במספר הלקיחות המרבי ונפל. לו היה 
היה   ,)Safety Play( החוזה  ביצוע  בהבטחת  מתרכז 
 ,♥A משיג 9 לקיחות. הכרוז זכה בלקיחה הראשונה עם
המשיך ב-AQ♦ וניצל את הכניסה היחידה שלו לדומם – 
K♥, אולם כאשר K♦ לא הפיל את ה-J♦ כבר לא הייתה 
הלקיחות  ל-8  מעבר  נוספת  לקיחה  לפתח  אפשרות  לו 

הבטוחות שלו.

בעוד דרום רטן על מר גורלו והתלונן על כך שה-J♦ לא 
נפל בסיבוב הראשון, השני או לפחות בשלישי, הוא לא 

שם לב לכך שארבע לקיחות ב-♦ היו מבטיחות את ביצוע 
החוזה.

מכן  ולאחר   ♦A לשחק  הייתה  והנכונה  הבטוחה  הדרך 
מהדומם   ♦K-ו מידו   ♦Q לשחק   –  Overtake לבצע 
ה-♦.  חלוקת  מהי  משנה  זה  אין  עתה   .♦T-ב ולהמשיך 

.♥K לכרוז 9 לקיחות בטוחות לאחר שייכנס לדומם עם

זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

83
K5
KT986
9642

 

♠
♥
♦
♣

J9
QJT8
J742
KT7

♠
♥
♦
♣

QT654
972
53
Q83

 ♠
♥
♦
♣

AK72
A643
AQ
AJ5

 

הוא שאמרנו, טוב יותר להתחמם מאשר להישרף.

 משחק היד - 
 המשחק הבטוח ללא שליט

מוטי גלברד

מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

פרטים והרשמה:
03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 

נובמבר באביבים

 

תחרויות נוספות
במועדון ברידג' אביבים:

IMP ימי שישי בוקר 10:00-13:00 תחרות
      מנהל תחרות יובל בן דוד

ימי חמישי ערב 20:30-23:30
                           תחרות גביע אמסלם,

                           מנהל תחרות יובל לובינסקי

קורס חדש 2/1
לפי שיטת ההכרזה הנפוצה והמתקדמת ביותר בעולם

בהנחיית שחקן נבחרת ישראל
אסף לנגי

תחילת הקורס 07.12.16 בימי רביעי,
10 מפגשים עלות 700 ₪.

פרטים והרשמה:
03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 

מומלץ להגיע עם שותף למשחק.

אסף לנגי מפגש ראשון ללא התחייבות!!!

קורסי ברידג' למתחילים
נובמבר 2016

06.11.2016 קורס ערב -19:30
22:00 בהנחיית אפרת אורן

08.11.2016 קורס בוקר -10:00
12:30 בהנחיית אפרת אורן

פרטים נוספים במועדון אביבים פרסים כספיים ע"ס 600 ₪

bridgeavivim@icomm.net.il
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חזרה  המשיב:  של  ידו  מחוזק  נגזר  ההכרזה  גובה 
לסדרה של השותף מראה בגובה 2 יד חלשה, בגובה 3 יד 
בינונית ובגובה 4 יד חזקה. נתחיל בגובה 2 שבו קיימים 

למעשה שני סוגי הכרזות כאלה – התאמה והעדפה.

)1(

♠
♥
♦
♣

T875
AJ62
K3
J42

West East

1♣ 1♥

1♠ 2♠

במייג'ור.   4-4 התאמה  גילוי  של  פשוט  נתחיל ממקרה 
למזרח 9 נק' – המקסימום של המשיב החלש. יש לו שתי 
רביעיות במייג'ור והוא שמח לגלות באחת מהן התאמה 
עם השותף. הוא מעלה לגובה 2 בלבד משום שאם לפותח 

14-12 נק', קרוב לוודאי שלא ניתן לבצע משחק מלא.

)2(

♠
♥
♦
♣

KJ72
85
QT964
93

West East

1♦ 1♠

1NT 2♦

למשיב התאמה טובה ב-♦, אולם הוא התחיל נכון ב-♠1 
נמצאה  לא  שזו  לאחר  במייג'ור.  התאמה  לחפש  כדי 
מזרח אינו מתלהב מחוזה של 1NT ומעדיף לתקן לחוזה 
בשליט. הכרזת התמיכה בשותף בגובה 2 מראה חולשה 

.Pass 9-6 נק'(, ולכן מערב אמור להכריז כעת(

)3(

♠
♥
♦
♣

JT73
Q6
J3
KT965

West East

1♥ 1♠

2♦ 2♥

 NT הכריז  שזה  לאחר  הפותח  לסדרת  המשיב  חזרת 
לסדרתו  המשיב  חזרת  אך  התאמה,  על  תמיד  מעידה 
על  מעידה  סדרות  שתי  שהכריז  הפותח  של  הראשונה 
טובה  אינה  המשיב  של  ידו  זה  במקרה  בלבד.  העדפה 

חוזר  המשיב  שבהם  במצבים  אטפל  זה  במאמר 
על-ידי  הוכרזה  שכבר  לסדרה  השנייה  בהכרזתו 
שותפו הפותח. הכרזה זו מעידה לרוב, אך לא תמיד, 

על התאמה של 8 קלפים לפחות באותה סדרה.

הכרזתו השנייה של המשיב - 
הכרזות התאמה והכרזות העדפה

רם סופר
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מספיק להכרזת 2NT והוא מעדיף התאמה של 5-2 ב-♥ 
ניתן  לא  כל הדרך  לאורך  כי  לב  ב-♦. שים   4-2 פני  על 

להכריז את סדרת ה-♣ הארוכה של מזרח.

)4(

♠
♥
♦
♣

A753 
3
QJ42
T985

West East

1♥ 1♠

2♦ Pass

של  השנייה  סדרתו  את  דווקא  מעדיף  המשיב  כאשר 
זו   .Pass להכריז  פשוט  יכול  הוא  חלשה,  וידו  הפותח 
הדרך הנכונה לסיים את ההכרזה במקרה הנוכחי. ישנם 
הסבורים בטעות שהכרזת סדרה חדשה על-ידי השותף 
מחייבת הכרזה נוספת תמיד. הנכון הוא שהכרזת סדרה 
חדשה על-ידי המשיב מחייבת כמעט תמיד, בעוד לאחר 
בדרך  ניתן  בקפיצה!(  הפותח )שלא  של  חדשה  סדרה 

.Pass כלל להכריז

)5( 

♠
♥
♦
♣

K5 
J93
AT97
J864

West East

1♠ 1NT

2♥ 2♠

לאחר  הוא   2 בגובה  העדפה  הכרזת  של  נפוץ  מקרה 
שהכרזתו הראשונה של המשיב הייתה 1NT. בדוגמה זו 
למשיב שלושה קלפים בסדרתו השנייה של הפותח, אך 
הוא אינו מעוניין להכריז Pass עם 9 נק' ולהחמיץ משחק 
הכרזת  הפותח.  של  אפשריות  נק'   17-16 מול  מלא 
ההעדפה ♠2 עם דאבלטון שומרת על מכרז פתוח. מובן 
רק  אפשרית  קלפים  שני  עם  העדפה  שהכרזת  מאליו 

בסדרה שהפותח הבטיח בה 5 קלפים לפחות.

)6(

♠
♥
♦
♣

76 
KQ53
84
AQ962

West East

1♣ 1♥

1♠ 3♣

עברנו להכרזה שנייה של המשיב בגובה 3. בגובה זה 
הזמנה  כוח של  ומתארת  ההכרזה מעידה על התאמה 
11-10 נק'. יש לשים לב כי גם  למשחק מלא, לרוב כ- 
כאשר המשיב קפץ בהכרזתו השנייה מגובה 1 לגובה 3 
זו אינה הכרזה מחייבת היות ולא הכריז סדרה חדשה. 
 Pass במקרה הנוכחי מערב רשאי בהחלט להכריז כעת

אם בידו 13-12 נק'. 
של  יותר  חזקה  יד  עם  גם   3♣ ומכריזים  טועים  רבים 
להשתמש  הוא  הנכון  זה  במקרה  נק'(.   +12( המשיב 
במוסכמת "סדרה רביעית מחייבת" כמו בדוגמה הבאה:

)7(

♠
♥
♦
♣

A6
KQ53
84
AQ962

West East

1♣ 1♥

1♠ 2♦

חזרה לסדרת ה-♣ של הפותח עלולה לסיים את המכרז 
)מוסכמת  מלאכותי   2♦ מכריז  המשיב  ולכן  עת,  בטרם 
"סדרה רביעית מחייבת" למשחק מלא( כדי להראות יד 

חזקה, ובתורו הבא יכריז )במידת האפשר( ♣3.
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)8(

♠
♥
♦
♣

J8743 
K7
AQ8
J52

West East

1♥ 1♠

2♥ 3♥

כאשר הפותח חזר על סדרתו והבטיח בה 6 קלפים לפחות, 
ניתן לתמוך בו לגובה 3 עם דאבלטון בלבד, ושוב הכרזה 

זו היא מזמינה ומתארת כ- 11-10 נק'. 

)9(

♠
♥
♦
♣

A
942
AKQ3
AT862

West East

1♠ 2♣

2♦ 4♦

נסיים בהכרזה שנייה של המשיב בגובה 4. כאשר הדבר 
נעשה בסדרת מייג'ור זוהי הכרזה סוגרת המעידה על כוח 
מספיק למשחק מלא ללא יומרות מעבר לכך. לעומת זאת, 
היא  מיינור של השותף  4 בסדרת  לגובה  קפיצה  הכרזת 
חזקה ומזמינה לסלם. אין להעלות על הדעת שההכרזה 
מזרח  מלא.  משחק  שאינו  במיינור   4 של  בחוזה  תיעצר 
מקווה לשמוע משותפו הכרזת קיו-ביד של ♥4 המתארת 

כוח כלשהו בסדרה כדי להמשיך במהלך לסלם.

)10(

♠
♥
♦
♣

A865
82
T5
AQ952

West East

1♥ 1♠

3♣ 4♣

הכרזת תמיכה במיינור לגובה 4 מעידה על חוזק גם ללא 
קפיצה. כאן הפותח תיאר יד חזקה עם 18+ נק' והשותפות 
נמצאת במצב מחייב למשחק מלא. למשיב התאמה נפלאה 
ב-♣ עם 10 נק' ומבחינתו סלם הוא אפשרות ממשית. חבל 
ולשלול  יותר(  חלשה  יד  המתארת  )הכרזה  ל-♣5  לקפוץ 
 .4NT מהשותף את האפשרות לשאול לאסים באמצעות

ההמשך הנכון הוא ♣4. זוהי הכרזת הזמנה לסלם.

 
'   

 

 
   

   
  '

 
 

 

ארגז הכלים של ההגנה בברידג'
קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
חדש!

gilado.books@gmail.com | 077-3330775 לפרטים נוספים והזמנות: דבורה

סדרת מאחורי ההיגיון
בין 

כם לה
רמו ל

שיג
רים 

הספ

כור
כם לז

עלי
קלו 

וי

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות

מחיר כל אחד מהמארזים הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה - להבין. להגן. להצליח.
הכל על ההגנה: הובלות, סימונים, הסקת מסקנות נכונה, תכנון ההגנה ועוד.

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני  - להבין. להכריז. להצליח.
בין נושאי הספר: כללי הזהב, הערכת יד מתקדמת, תכנון המכרז, קצב ההכרזה, בחירת הקפטן ועוד.

ספריו של גלעד אופיר, רב אמן בינלאומי 
ומרצה בכיר. כל מארז כולל מאות 

דוגמאות וספר תרגול נפרד.
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שותפכם  בדרום.  אתם  ההכרזה.  בשלב  כרגיל  נתחיל 
פתח ♣1, ולאחר תשובתכם המובנת מאליה ♠1, הפותח 

תמך בכם ל-♠2.

♠
♥
♦
♣

AQ9875
2
KJ2
943

West North East South

1♣ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass ?

מהי הכרזתכם הבאה?
ספייד.  תהיה  השליט  סדרת  כי  ספק  אין  כל,  ראשית 
השאלה היא: האם ידכם טובה מספיק להכרזת משחק 

מלא.

בידכם 10 נקודות גבוהות )משיב בינוני( ולכאורה עליכם 
תהיה  זו  אולם   –  3♠ באמצעות  מלא  למשחק  להזמין 

הכרזה שגויה. מדוע?

לקחת  חובה  מייג'ור  בסדרת  התאמה  מציאת  לאחר 
בחשבון גם נקודות חלוקה. כאן יש לכם לא רק סינגלטון 

בהארט )2 נקודות קוצר( אלא גם התאמה גדולה של 10 
קלפים בשליט )2 מעבר לנדרש(. מן הראוי להוסיף נקודת 
העשירי.  השליט  על  וגם  התשיעי  השליט  על  התאמה 
אחרות,  במלים  נקודות.  ל-14  מגיעים  אתם  הכול  בסך 

ברגע ששותפכם תמך ב-♠, ידכם שווה פתיחה ומעלה. 

 ,♣A-ב מוביל  מערב   .4♠ מלא  משחק  מכריזים  אתם 
והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

J432
AJ4
AQ5
JT6

♠
♥
♦
♣

AQ9875
2
KJ2
943

♣A :חוזה: ♠4; קלף ההובלה

West North East South

1♣ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

ואולי  הדומם.  שהכריז  בסדרה  במפתיע  הוביל  מערב 
זה לא כל כך מפתיע, משום שהכרזת הפתיחה ♣1 לא 

הבטיחה יותר מ-3 קלפים נמוכים בסדרה.

יפתח תמיד  הפותח  במייג'ור,  ללא חמישייה  עיקרון: 
♣1 עם 3-3 בסדרות המינור.

בעת תכנון המשחק ייתכן שיעמדו לרשותו של הכרוז 
שתי דרכי משחק שונות בניסיון לבצע את החוזה. אם 
זה המקרה, יש לבדוק בקפדנות את שתי האפשרויות 
המרבי  הסיכוי  את  המעניקה  הדרך  מהי  ולגלות 

להצלחה.

 משחק היד - 
שתי דרכים לבצע עקיפה

רם סופר
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3 לקיחות עם AKQ♣, ובלקיחה  מערב צובר עד מהרה 
אסור   ,4♠ לבצע  מנת  על   .♦T-ל מחליף  הוא  הרביעית 
לכם להפסיד אף לקיחה נוספת. קל לראות כי אין בעיות 
את  תשחקו  כיצד  היא:  השאלה  האדומות.  בסדרות 

סדרת השליט?

כאשר חסר K בשליט, מן הראוי לבצע עקיפה )אלא אם 
סדרת השליט בת 11 קלפים(, אך ישנן שתי דרכים לביצוע 

העקיפה בשליט:
הובלת ♠ נמוך מהדומם לכיוון ה-AQ.)א( 
הובלת J♠ בניסיון "ללכוד" את ה-K.)ב( 

מהי הדרך הנכונה?
ובכן, אם K♠ אצל מזרח וחלוקת השליטים היא 2-1, אין זה 
משנה כיצד תשחקו – תמיד תצליחו. החלוקה הבעייתית 
היחידה היא כאשר כל שלושת השליטים החסרים אצל 

מזרח.

אנא התבוננו בחלוקה המלאה ובדקו: מהי הדרך הנכונה 
לעקוף בשליט?

 ♠
♥
♦
♣

J432
AJ4
AQ5
JT6

 

♠
♥
♦
♣

-
97653
T9864
AKQ

♠
♥
♦
♣

KT6
KQT8
73
8752

 ♠
♥
♦
♣

AQ9875
2
KJ2
943

 

)במערך   ♠Q-ב ותזכו  נמוך מהדומם  בקלף  אם תתחילו 
הנתון אפשר לזכות גם ב-9♠, אבל בקלפים סגורים איש 
לא ישחק כך(, תיווצר עבור מזרח לקיחה בטוחה בשליט 

עם ה-KT♠, והחוזה ייכשל.

 ♦A עם  הרביעית  בלקיחה  לזכות  הוא  הנכון  המשחק 
ולהוביל J♠ מהדומם.

על  ותחזרו  זו  בלקיחה  תזכו  נמוך,  משחק  מזרח  אם 
העקיפה מיד.

מצב  נוצר  וכעת   ♠A-ב תזכו   ,♠K עם  מכסה  מזרח  אם 
חדש של עקיפה נגד ה-T♠ לכיוון ה-Q9♠. מאחר שמערב 
לא שירת בסיבוב השליטים הראשון, ברור כי עקיפה זו 
תצליח. אתם חוזרים לדומם עם A♥ ועוקפים שנית ב-♠. 
את  לפרוש  רשאים  אתם  השליטים  משיכת  סיום  לאחר 

קלפיכם ולתבוע את כל הלקיחות.

היכונו נופשון פסח פאלמה דה מיורקה
11-18/4/2017

פרטים בגיליון הבא

לפרטים והזמנות: ג’קי דגן - daganbridge@hotmail.com 050-7470016 | יעקב מינץ: 052-2783263
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דוגמאות:
דוגמא 1

משיב
♠
♥
♦
♣

KJ763
765
A2
KQ3

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♦ 1♥ 1♠ Pass

2♣ Pass 2♥

לאחר  )הכרזתו,  בספייד  המשיב מחפש תחילה התאמה 
אינו  הפותח  אך  בספייד(  חמישייה  מבטיחה  התערבות, 
תומך. בסיבוב השני מכריז המשיב קיו-ביד על מנת להכריח 
את הפותח להמשיך בתיאור ידו. לפי הכרזתו החוזרת של 

הפותח יחליט המשיב איזה משחק להכריז בסיבוב הבא.

דוגמא 2
משיב

♠
♥
♦
♣

J73
A763
AKJ5
92

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♣ 1♠ Dbl Pass

2♣ Pass 2♠

Negative Dbl על מנת  בסיבוב הראשון, מכריז המשיב 
התאמה,  מצא  שלא  לאחר  בהארט.  רביעייה  להראות 
של  לחוזה  להגיע  במטרה  וזאת  קיו-ביד  מכריז  המשיב 

3NT במידה ולפותח יש עוצר בסדרת הספייד.

דוגמא 3
משיב

♠
♥
♦
♣

K84
864
AK
A9872

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♣ 1♥ 2♥

הפעם המשיב מכריז קיו-ביד כבר בסיבוב הראשון. המשיב 
חושש לתמוך ישירות בקלאב, כי אם יתמוך, יוכל הפותח 
 10-12 רק  תראה  מהמשיב   3♣ הכרזת   :Pass להכריז 
נקודות והכרזת ♣4 איננה רצויה הואיל וייתכן ש-3NT הוא 

החוזה המוצלח ביותר.

הכרז ומשול

 הכרזת סדרת היריב )קיו-ביד( 
על ידי המשיב

אילנה לונשטיין

שהפותח  ראינו   )2016 )אוקטובר,  הקודם  בביטאון 
כדי  )קיו-ביד(  היריב  סדרת  בהכרזת  משתמש 
וזאת  ידו  את  ולתאר  להמשיך  המשיב  את  להכריח 
זה  במאמר  הנכון.  המלא  למשחק  להכריז  במטרה 
נראה כי גם המשיב יכול להשתמש בהכרזת קיו-ביד 
על מנת להכריח את הפותח להמשיך ולתאר את ידו, 
בדיוק לאותה מטרה: הכרזה למשחק המלא הרצוי. 
לחפש  המשיב  תחילה  ינסה  הראשונה,  בהכרזתו 
קיו-ביד  בהכרזת  ישתמש  כלל,  בדרך  ולכן,  התאמה 

רק בסיבוב ההכרזה השני.
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דוגמא 4
משיב

♠
♥
♦
♣

AK65
KQ93
765
J3

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♣ 1♦ Dbl Pass

1NT Pass 3NT

על מנת   Negative Dbl בסיבוב הראשון מכריז המשיב 
לחפש התאמה באחת מסדרות המייג'ור. לאחר שהפותח 
שולל התאמה ומכריז 1NT, אין טעם להכריז קיו-ביד כיוון 
בדיאמונד  עוצר  הבטיח  כבר   ,1NT בהכריזו  שהפותח, 

ופתיחה מינימלית ועל כן 3NT היא ההכרזה הנכונה.

דוגמא 5
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ73
6542
Q2
K72

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♦ 1♥ Dbl Pass

3♣ Pass 3♥

בסיבוב   Negative Dbl המשיב  מכריז  זו  בדוגמא  גם 
בהכרזתו  בספייד.  ורביעייה  נקודות   +7 ומראה  הראשון 
נקודות   18-21 עם  חזקה  יד  הפותח  מראה  השנייה, 
והמשיב יכול להכריז קיו-ביד עם 9 נקודות  וזאת מאחר 
שביחד יש לשותפות ניקוד למשחק מלא. הואיל והשותפות 
לא מצאה התאמה, מטרתו של המשיב כעת היא לנסות 
עוצר  יש  שלפותח  בתנאי  וזאת   3NT של  לחוזה  להגיע 

בסדרת היריב.

דוגמא 6
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ4
K763
Q762
A3

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♥ 2♣ 3♣

אינו  הוא  הפותח  של  בסדרתו  תמיכה  שלמשיב  למרות 
 3-8( יד חלשה  יראה  הוא  ויכריז ♥4  במידה  מיד.  תומך 
יוכל   3♥ ויכריז  ובמידה  בהארט  חמישייה  עם  נקודות( 
הפותח להכריז Pass. הכרזה מידית של קיו-ביד מבטיחה 
בסדרת  התאמה  גם  מבטיחה  כלל  ובדרך  מלא  משחק 
הפותח, אחרת יכול היה המשיב להציע סדרה אחרת או 

 .Negative Dbl להכריז

דוגמא 7
משיב

♠
♥
♦
♣

A3
J32
KQ1096
432

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♠ 2♣ 2♦ Pass

2♥ Pass 2♠

יכול  המשיב  אין  נקודות   12 רק  מבטיח  הפותח  כאשר 
להכריז קיו-ביד עם 10 נקודות בלבד. בלית ברירה המשיב 

מתקן ל-♠2 בהכרזתו הבאה.

דוגמא 8

משיב
♠
♥
♦
♣

A3
42
AQJ864
A62

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♦ 1♠ 2♠

לפותח תמיכה נהדרת עם 16 נקודות וקיים סיכוי להגיע 
והתאמה  נקודות   +13 מראה  הקיו-ביד  הכרזת  לסלם. 
בסדרת הפותח וזאת מאחר שהקיו-ביד הוכרז מיד בסיבוב 

הראשון.

סיכום
שיש  לשותף  להודיע  נועדה  המשיב  של  קיו-ביד  הכרזת 
משחק מלא אך תחילה יש לחפש התאמה ולכן הקיו-ביד 
הקיו-ביד  כאשר  השני.  בסיבוב  רק  כלל,  בדרך  מוכרז, 
בסדרת  בסיבוב הראשון המשיב מבטיח התאמה  מוכרז 

הפותח. 
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לומדים ברידג’
14

כעת נסו לתרגל!

מהי הכרזתם הבאה?
מהלך ההכרזה הוא:)א( 

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♦ 2♣ ?

תרגיל 1
פותח

♠
♥
♦
♣

AQ62
K3
KQ73
1082

תרגיל 2
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ3
K3
KQ732
1082

תרגיל 3
משיב

♠
♥
♦
♣

AQJ62
73
Q62
AQ4

מהלך ההכרזה הוא:)ב( 

פותח מתערב משיב משיב למתערב

1♥ 2♣ Dbl Pass

2♦ Pass ?

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

K753
A2
AQ62
983

תרגיל 5
משיב

♠
♥
♦
♣

K753
A2
Q62
A432

תרגיל 6
משיב

♠
♥
♦
♣

AK53
A
AQJ62
J92

תשובות לתרגילים

Dbl )1(
 – יכריז ♠2  נחפש תחילה התאמה בספייד. אם השותף 
נעלה למשחק מלא בספייד. אם השותף יענה ♥2, נכריז 
למשחק  להגיע  מעוניינים  שאנו  לשותף  ונראה  קיו-ביד 
יכריז  והשותף  במקרה  מהו.  עדיין  יודעים  איננו  אך  מלא 
2NT הוא יבטיח עוצר בסדרת ההתערבות ונוכל להעלות 

.3NT-ל
 3♣ )2( 

 +13 לשותף  ונראה  הראשון  בסיבוב  מיד  קיו-ביד  נכריז 
נקודות עם תמיכה בסדרת הדיאמונד.

 2♠ )3( 
למרות שבידנו 19 נקודות אין צורך להכריז קיו-ביד בשלב 
זה. החלפת סדרה בגובה 2 מבטיחה חמישייה ו – 10+ 

נקודות. הפותח חייב לענות.

   3♣)4(
למרות התמיכה בדיאמונד אנו מעוניינים להגיע לחוזה של 
3NT ובתנאי שלפותח עוצר בקלאב. במידה והפותח לא 

יכריז NT – נתמוך בדיאמונד בסיבוב הבא.

 3NT )5( 
אין צורך להכריז קיו-ביד. בידנו 13 נקודות עם יד מאוזנת 

.3NT ועוצר בסדרת היריב. ההכרזה הנכונה היא

3♣ )6( 
יש  מאוד.  חזקה  ויד  בדיאמונד  נהדרת  התאמה  למשיב 
סיכוי גבוה לסלאם הגדול )תלוי בעיקר במספר הקלאבים 
שיש בידי השותף( ולכן אנו מעוניינים להכריח את השותף 

להכריז.
לפרטים והזמנות: מגי  054-4715949

www.jerusalembridge.com  | 96260 35, ירושלים  מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 

האירוח כולל: ארוחת צהריים  נוספת ביום הראשון, שימוש חופשי בספא ואת כל פעילויות הברידג’

הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,560 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
29 בינואר עד - 2 בפברואר 2017
11 ברציפות במלון לוט שנה 

שבת יום ה' יום ד' יום ג' יום  ב' יום א'

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

בוקר 10:00

תחרות
בשעה 17:00

תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

תחרות תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

אחר- הצהריים 
16:30

לוח פעילותלוח פעילות

ימי ג' החל מ- 22/11 בשעה 20:00
תחרות נושאת פרסים כספיים + חלוקות ידיים חדש! 
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האירוח כולל: ארוחת צהריים  נוספת ביום הראשון, שימוש חופשי בספא ואת כל פעילויות הברידג’

הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,560 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
29 בינואר עד - 2 בפברואר 2017
11 ברציפות במלון לוט שנה 

שבת יום ה' יום ד' יום ג' יום  ב' יום א'

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

בוקר 10:00

תחרות
בשעה 17:00

תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

תחרות תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

אחר- הצהריים 
16:30

לוח פעילותלוח פעילות

ימי ג' החל מ- 22/11 בשעה 20:00
תחרות נושאת פרסים כספיים + חלוקות ידיים חדש! 
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לשחקן המתקדם
16

Dealer: S, Vul: Both, Lead: ♠A

♠
♥
♦
♣

QT94 
QJ6 
642
A73

♠
♥
♦
♣

6
AKT9532
AQ8
52

West North East South

1♥

1♠ 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

לאחר   ♣Q ובלקיחה השנייה משחק  ♠A-ב זוכה  מערב 
שמזרח שיחק 2♠ בלקיחה הראשונה.

7 לקיחות בטוחות בשליט ושני אסים ב-♦ וב-♣.  לכרוז 
10 לקיחות  ישנן  K♦ נמצא אצל מזרח, אז  כמובן שאם 
בעזרת עקיפה, אבל ההכרזה רומזת על כך ש-K♦ יימצא 
דווקא במערב. האם ניתן למצוא דרך בטוחה יותר לבצע 

את החוזה?!

אלימינציה ומשחק סופי היא אחת הטכניקות המועילות 
במשחק היד, אך במקרה זה היא לא תעבוד עקב מצב 
9♦ אצל דרום במקום ה-8, היה  סדרת ה-♦. )אילו היה 

אולי ניתן לבצע אלימינציה מוצלחת.(

♦ 642  

♦ KJ5 ♦ T97

 ♦ AQ8  

כאשר ישוחק ♦ מהדומם, מזרח ישחק 9♦ )או T♦( ולאחר 
שמערב יזכה ב-K תפיל חזרה ב-♦ את החוזה.

על  "מפסיד   – אחרת  טכניקה  לנו  תעזור  זו  בחלוקה 
ומשחק   ♣A עם  השנייה  בלקיחה  זוכה  הכרוז  מפסיד". 
ב-♣.  המפסיד  את  זורק  הוא  לחתוך  במקום  אבל   ,♠Q
על-ידי  שנחתך  נוסף  ב-♣  וממשיך   ♠K-ב זוכה  מערב 
הוא  כאשר  סיבובים  בשני  שליטים  מוציא  הכרוז  דרום. 
מסיים בדומם עם J♥. עכשיו מגיע הרגע הקריטי. הכרוז 
 ♠J-מהדומם ומשליך מידו 8♦. מערב זוכה ב ♠T משחק
ואין לו מענה. הוא יכול לשחק ♦ אל ה-AQ של הכרוז או 
לאפשר השלכת Q♦ על ה-9♠ שנהיה גבוה )לכרוז עדיין 

כניסה לדומם בשליט(.

זוהי החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

QT94 
QJ6 
642
A73

 

♠
♥
♦
♣

AKJ85
7
KJ5
QJ86

♠
♥
♦
♣

732
84
T973
KT94

 ♠
♥
♦
♣

6
AKT9532
AQ8
52

 

יד מוזרה. הכרוז הפסיד 3 לקיחות ב-♠ ואף לא לקיחה 
אחת ב-♣ או ב-♦, אבל סדרת המתנגד היא זו שהביאה 

לו לבסוף את הלקיחה העשירית.

 משחק היד - 
 מפסיד על מפסיד

מוטי גלברד

Best Bridge - האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il

info@bestbridge.co.il  | www.bestbridge.co.il | 053-7517570 – לסיוע ופרטים נוספים – אוריה 052-3292290 | יוסי

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-400 תרגילי משחק יד

 150 תרגילי הגנה
 תרגול משחק היד ותרגול     

       הגנה לפי רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה
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לשחקן המתקדם
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נדון במצב השכיח בו לכל זוג יש התאמה בסדרה מסוימת 
ומטבע הדברים המכרז הופך תחרותי. כל אחד מהשחקנים 
מעריך את הכח והחלוקה ושואל את עצמו: "האם לתמוך 
לבצע  להם  להניח  או  נוספת  פעם  ולהכריז  בשותף  שוב 
לידי  מגיעים  בה  ביותר"  הנפוצה  "השיטה  החוזה?"  את 
החלטה היא בדרך כלל: "באתי? שילמתי? אז אני ממשיך 
להכריז..."  )אך זה לא תמיד עובד ככה J(. יש להחליט 
אם להמשיך בהכרזות על פי הקלפים והחלוקה. השאלה 
 J או Q ,K היא איך מחליטים. כעיקרון, קלפים בכירים כמו

בסדרת היריב אינם גורם חיובי. לדוגמא: 

♠
♥
♦
♣

Q842
K
8643
Q976

South West North East

1♥ 1♠ 2♥ 2♠

Pass Pass Pass

צפון-דרום מצאו התאמה בהארט, אתם במזרח ותמכתם 
זכה  שלכם   K-וה הארט  מוביל  צפון  בספייד.  בשותף 

בלקיחה. הסתבר כי ה-K♥ הפך לקלף מועיל. האמנם?

החלוקה לפניכם:

♠
♥
♦
♣

AJ965
A82
K97
J3

♠
♥
♦
♣

Q842
K
8643
Q976

יש סיכוי גבוה שתפסידו לקיחה בשליט, שתיים או שלוש 
לקיחות בדיאמונד ועוד שתי לקיחות בקלאב.

למרות ש-K♥ זכה, ביום רע יתכן שאפילו ♠2 יכשל בלקיחה 
אחת.

:K-עתה נשנה את מיקומו של ה

♠
♥
♦
♣

AJ965
A82
K97
J3

♠
♥
♦
♣

Q842
6
8643
KQ97

ה-6♣ עבר להארט ובתמורה קבלתם את ה-K♣. תפסידו 
)אולי( לקיחה בספייד, שתיים או שלוש לקיחות בדיאמונד 
ורק לקיחה אחת בקלאב. כאן, אחרי הובלה בהארט, אם 
תשחקו מיד את ה-J♣, עם קצת מזל יתכן שתזכו אפילו 
ב-10 לקיחות. אם נעביר את ה-A♥ אל סדרת הדיאמונד, 

עוד תצטערו שלא הכרזתם משחק מלא. הנה:

♠
♥
♦
♣

AJ965
982
AK7
J3

♠
♥
♦
♣

Q842
6
8643
KQ97

יצא   ♣A-יעלם על הקלאב, אחרי שה המפסיד בדיאמונד 
מן המערכה. ההגנה תזכה בלקיחה אחת בשליט )וייתכן 

שלא(, לקיחה אחת בהארט ולקיחה נוספת בקלאב. 

מסקנה עבור מבצע החוזה:

קלפים בכירים בסדרה של היריב כמו K ,Q או J אינם 
מועילים בהתקפה - יש להם ערך בהגנה.

ככל שערכו של הקלף הבכיר בסדרת היריב נמוך יותר 
– ערכו האמיתי קטן יותר.

)Invitational Bid( הכרזת הזמנה
K-Q-J-חלק 4: ערכו של ה

אפרים בריפמן

בנושא  וממשיך  בסדרה  הרביעי  הוא  זה  מאמר 
"תעתועי הכוח והחלוקה"
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לשחקן המתקדם
19

דוגמא נוספת:

♠
♥
♦
♣

K843
QJ
K975
J42

South West North East

1♥ Dbl 2♥ 2♠

Pass Pass Pass

אתם מזרח. בידכם 10 נק’ ולכאורה ההרגשה היא שהיה עליכם 
להכריז בקפיצה - ♠3. שימו לב כי בסדרה הארוכה של היריב 
 .J-ו Q ,אתם מחזיקים קלפים בכירים מדרגה שלישית ורביעית
יש סבירות גבוהה ש-Q ו-J לא יזכו בלקיחות. מדוע? כי קודם 

יזכו A ו-K. לכן למעשה בידכם 7 נק’ בלבד.

התבוננו במערך שתי הידיים:

♠
♥
♦
♣

AJ92
K84
Q83
A109

♠
♥
♦
♣

K843
QJ
K975
J42

במשותף יש 24 נק’. בסדרה הארוכה של היריב יש לכם 
KQJ - אתם עומדים לזכות בשתי לקיחות בטוחות. האם 
לא.  זכיה בלקיחות אלה תועיל בביצוע החוזה? – ממש 
שתי  בהארט,  לקיחה  בשליט,  לקיחה  שתמסרו  יתכן 
לקיחות בדיאמונד ולקיחה בקלאב. שימו לב שאם השליט 
יתכן שתיכשלו בלקיחה אחת אפילו בחוזה   ,4-1 מחולק 

של ♠2.

של  הארוכה  בסדרה   - שלפניכם  במערך  התבוננו  עתה 
היריב אין לכם אפילו נקודה אחת:

♠
♥
♦
♣

AQJ2
984
QJ3
A109

♠
♥
♦
♣

K843
62
K975
KJ4

גם כאן במשותף 24 נק’. לעומת דוגמא מס’ 20, 14 הנק’ 
של מערב ו-10 הנק’ של מזרח מרוכזות בשלוש הסדרות 
הנותרות. כאן תמסרו לקיחה ל-A♦ ושתי לקיחות בהארט. 
שסדרת  יתכן  ראשית   ?♣Q-ה של  מיקומה  לגבי  מה 
 Doubleton ש-10♦  יתכן  גם   .3-3 מחולקת  הדיאמונד 
אפשרות  יש  כן  כמו  זוכה.  לקלף  יהפך  ה-9♦  כך  ועקב 
תלכדו  וכך  הקלאב  את  ראשונים  ישחקו  דרום  או  שצפון 

מחיר הספר 90 ש"ח (לא כולל דמי משלוח).
רכישת הספר הראשון + השני 130 ש"ח בלבד.

bania1@zahav.net.il | 050-2012011 | 03-6969830 להזמנה: אפרים

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"
ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון 

מדויק הוא המפתח למשחק מתקדם.
הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים 
על המכשלות בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא 

מתנהל ללא תכנון מדויק.
הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם

לשחקן המתקדם.
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את ה-Q♣. אם כל אלה לא יתקיימו, קריאה של הקלפים 
וספירת הנקודות( תשפר את הסיכויים  )ספירת הסדרות 
כי  איתי  תסכימו  דרום.  או  צפון  אצל  אותה  למקם  שלכם 

ההבדל בין שתי הדוגמאות גדול.

קלפים בכירים בסדרה הקצרה )סדרת היריב(, לא ישפרו 
פעם  התבוננו  להיפך.  החוזה,  ביצוע  הצלחת  אחוזי  את 
מס’  בדוגמא  הידיים(  )בשתי  ההארט  בסדרת  נוספת 
אצל השותף,  נמצא במקרה   ♥K-בגלל העובדה שה  .20
שתי  יש  היריבים!(  ידי  על  הוכרזה  שהסדרה  )למרות 
הרע  בכך?  רע  מה   - לכאורה  בהארט.  בטוחות  לקיחות 
הוא ש-6 הנק’ המרוכזות בסדרה הקצרה, אינן מגביהות 
קלפים זוטרים לקלפים זוכים בסדרות הארוכות האחרות. 
ארוכה  בסדרה  הממוקמים  בכירים  קלפים  זאת,  לעומת 
יכולים להגביה קלפים זוטרים לקלפים זוכים. מהי סדרה 

ארוכה? - סדרה של ארבעה קלפים או יותר. 

על מנת לחדד עוד יותר את הנושא של ערך הקלפים, כגון 
K או Q בסדרת היריב, לפניכם עוד דוגמא:

♠
♥
♦
♣

K84
KQ94
975
J42

South West North East

1♥ 1♠ 2♥ 2♠

Pass )1( 3♦ Pass ?

 )1(  הזמנה ל-♠4.

? - להכריז ♠4 או להסתפק ב-♠3?

לכאורה  ה-♠2.  של  המקסימום  נק’,  ב-9  מחזיקים  אתם 
הקלפים  פי  על  להחליט  עליכם  אך   ,4♠ להכריז  עליכם 
סיכוי  קיים   ,1♥ פתח  שדרום  כיון  שברשותכם.  והחלוקה 

גבוה ש-A♥ אצלו. לכן תפסידו את 

אך  בטוח,  זוכה  לכם  יהיה  עדיין  נכון,   .♥Q-ה או   ♥K-ה
כיון שבסדרות  מדוע?  תועלת.  כל  יביא  לא  הוא  למעשה 
אחרות לשותף שלכם יש אורך. זריקה של מפסיד אחד על 
לא תעלים את שאר הקלפים המפסידים  הזוכה בהארט 

בסדרות אלה. התבוננו במערך שתי הידיים:

♠
♥
♦
♣

K762
AKQ
A87
Q95

♠
♥
♦
♣

AJ94
432
Q64
K76

 ♥A-ב  ♥Q-ה את  לקח  דרום  הארט.  הוביל  צפון  כי  נניח 
רע  ממוקמים  החשובים  הקלפים  אם  בקלאב.  והמשיך 
עבורכם, יש סיכוי שתמסרו חמש לקיחות. עצרתם ב-♠3? 
שיחק לכם מזלכם. הכרזתם ♠4? מרב הסיכויים שקיבלתם 
שלמרות  לב  שמתם   .Bottom-ל המתקרבת   תוצאה 

שה-K♥ הפך לקלף זוכה, הוא לא הביא לכם תועלת?

סדרת  אל  בהארט  הבכירים  הקלפים  את  נעביר  עתה 
הדיאמונד:

♠
♥
♦
♣

QJ1073
3
AJ83
AQ7

♠
♥
♦
♣

K84
9754
KQ9
J42

אחת  לקיחה  תמסרו  עצום!  הוא   – ההבדל?  את  רואים 
ל-A♠, לקיחה בהארט ויתכן שלקיחה בקלאב ותזכו ב-10 
לקיחות. לכן חשוב לזכור: אם תחזיקו ב-K ו/או Q בסדרת 
היריב - תועלתם פחותה, עדיף להתעלם מנקודות אלה. 
היריב  בסדרת  אורך  תחזיקו  אם  נוספת:  חשובה  נקודה 
וקלפים זוטרים באותה סדרה, ערכם של הקלפים הבכירים 
שלכם  בסדרות האחרות - גדל. מדוע? כיון שאורך בסדרת 
היריב מרמז על קוצר בסדרה זו אצל השותף. עם קלפים 
בשאר  מרוכז  יהיה  שלכם  הכח  היריב,  בסדרת  זוטרים 
שלוש הסדרות והוא ישתלב היטב עם הכח שבידי השותף, 
הממוקם גם הוא באותן שלוש סדרות. הם ישלימו אחד את 

השני ויניבו יותר לקיחות.

מדגישה  בהחלט  אך  קיצונית,  קצת  אולי  הבאה  הדוגמא 
את חוסר התועלת של קלפים בכירים בסדרה הארוכה של 

היריב:

♠
♥
♦
♣

K762
AKQ
A87
Q95

♠
♥
♦
♣

AJ94
432
Q64
K76

נניח כי אחרי שדרום פתח ♥1 הגעתם לחוזה של ♠4. מה 
28 נק’ וכל  הם הסיכוים לבצע את החוזה? במשותף יש 
היתר ממוקם אצל דרום. בסדרה של היריב יש לכם שלוש 
לקיחות בטוחות. אך האם עובדה זו משפרת את הסיכוי 
להשלמת החוזה? – ממש לא! בלי להיכנס לעומקם של 
בשליט,  לקיחה  שתפסידו  סביר  כך:  לומר  ניתן  דברים, 
לחילופין,  או  בקלאב.  לקיחות  ושתי  בדיאמונד  לקיחה 
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יש אפילו סכנה  ולקיחה בדיאמונד.  שתי לקיחות בקלאב 
 .Minor-שתפסידו שתי לקיחות בכל אחת מסדרות ה

מחזיקים  אתם  בה  ‘משופצת’,  בחלוקה  התבוננו  עתה 
בשלושה קלפים זוטרים בסדרת היריב:

♠
♥
♦
♣

KQ62
987
AK7
AQ5

♠
♥
♦
♣

AJ94
432
Q64
K76

אתם  למעשה  אך  פנים.  לכם  מאיר  לא  המצב  לכאורה 
עומדים לזכות ב-10 לקיחות, בקלי קלות.

דרום יזכה ב-AKQ♥, אך אתם תזכו בכל השאר.

בהערכת  טועים  וטובים  רבים  בה  דוגמא  הנה  ולקינוח, 
הכח והחלוקה:

♠
♥
♦
♣

Q6
AQJ52
KJ3
AJ8

South West North East

1♥ 2♦ Pass

Pass ?

פתחתם ♥1 עם 18 נק’ במחשבה להכריז בסיבוב השני 
2NT בקפיצה. לאחר שהמתנגד משמאל התערב ב-♦2, 
מנוסים  לא  18 הנקודות, שחקנים  על מנת להראות את 
בסדרת  עוצרים  יש  בקפיצה:   3NT להכריז  חושבים 
לפחות  מחזיק  צפון   :♥ שימו  אך  חזקה.  יד  ויש  היריב 
)למשל  בכירים,  בדיאמונד ששניים מהם  קלפים  חמישה 
AQ1087♦(. נראה טבעי להכריז 3NT אך להפתעתכם, 
בכל זאת ההכרזה הנכונה היא - Pass. מדוע? – מכמה 
סיבות: ראשית השותף הכריז Pass. אין לו אפילו 6 נק’. 
אילו היו לו, עם שלושה הארטים היה תומך. ללא נקודות 
לפתח  או  עקיפות  לבצע  כדי  לדומם  להיכנס  תוכלו  לא 
סדרות. כל קלף שתשחקו מידכם, צפון יכסה בקלף גבוה 

יותר, בהתאם.

אחרי  ממוקמת  היריב  של  הדיאמונד  סדרת  ועוד,  זאת 
ראשונים  לפתוח  תיאלצו  אתם  אם  שבידכם.   ♦KJ3-ה
מידכם  הפחיתו  לכן,  לקיחה.  באף  תזכו  לא   – זו  סדרה 
שאחרי  כיון  לא!   –  ?2NT להכריז  כדאי  אולי  אז  נק’.   4
ההתערבות של צפון ידכם שווה 14 נק’. האם באמת תרצו 

לשחק 2NT עם 14 נקודות בלבד?

היכונו נופשון פסח פאלמה דה מיורקה
11-18/4/2017

פרטים בגיליון הבא

לפרטים והזמנות: ג’קי דגן - daganbridge@hotmail.com 050-7470016 | יעקב מינץ: 052-2783263
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הספלינטר.  הוא  בהכרזה  שישנם  הטובים  מהכלים  אחד 
הכרזה זו מתארת קוצר בסדרה המוכרזת כאשר לזוג יש 

התאמה בסדרה אחרת.

האופטימאלי  לחוזה  להגיע  לנסות  היא  ההכרזה  מטרת 
)בדרך כלל סלם קטן ולפעמים סלם גדול( כאשר לזוג אין 

בזבוז בסדרה בה הוכרז הספלינטר.

כי  אם  המשיב,  הוא  הספלינטר  מכריז  המקרים  ברוב 
קיימים גם מקרים אחרים בהם הפותח משתמש בהכרזה 
הבאה  היד  את  נא  עצמי". ראו  "ספלינטר  הנקראת 

ששוחקה בתחרות T.B בכיכר המדינה:

יד מס' 30, מחלק מזרח, אין פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

 Q842 
 83 
 843
 Q862

 

♠
♥
♦
♣

 A973 
 1065 
 K1062 
 93

♠
♥
♦
♣

 6 
 AKQJ2 
 AQ9 
 AJ54

 ♠
♥
♦
♣

 KJ105 
 974 
 75J
 K107

 

North East South West

- 1♥ Pass 2♥

Pass 3♠* Pass 4♦*

Pass 4NT* Pass 5♦*

Pass 6♥ Pass Pass

בהיעדר הכרזה מתאימה בחר מזרח לפתוח בהכרזת ♥1 
 .2 בגובה  נקודות. מערב תמך   21 לו  על אף שיש  וזאת 
בשלב זה, לאחר שנמצאה התאמה, הכרזת ♠3 בקפיצה 

מתארת קוצר בספייד ורצון לשחק בסלם.

לאחר הכרזה זו, למערב יש יד נהדרת. ה- A♠ מכסה את 
 ♠KQJ הסינגלטון שהוצג וששת הנקודות הנוספות בסדרה
יחסי  וקוצר  רביעי   ♦K10 לו  יש  בנוסף,  "אינן משחקות". 
קונטרול  להציג  מערב  בוחר  כך,  בשל  הקלאב.  בסדרת 
ידי  וויד( וזאת  על  A או סינגלטון או  )K או  בסדרת ה-♦ 

הכרזת ♦4 והזוג מגיע לסלם קטן של ♥6.

ההובלה החזקה ביותר היא הובלה בסדרת השליט – ♥. 
ב-10♣  זוכה  דרום  קטן.  קלאב  ומשחק  בידו  זוכה  מזרח 
וממשיך בשליט. מזרח זוכה בשנית ורואה שסדרת השליט 
וחותך ספייד, ממשיך   ♠A-מחולקת. הוא משחק ספייד ל
ב-A♣ וחותך קלאב בדומם עם ה-10♥. ספייד נוסף נחתך 

ביד ומזרח מוציא את השליט האחרון.

זהו מצב הקלפים לפני משיכת שליט זה:

 ♠
♥
♦
♣

 Q 
 -
 843
 Q

 

♠
♥
♦
♣

 9 
 - 
 K1062 
 -

♠
♥
♦
♣

 -
 J 
 AQ9 
 J

 ♠
♥
♦
♣

 K 
 9 
 J75 
 -

 

משחק יד בקלפים פתוחים

יוסי אנגל
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מטרתו של מזרח היא ליצור מצב של לחץ על המתנגדים 
במידה וסדרת הדיאמנוד איננה מחולקת 3-3. ביד הנוכחית 
לא היה בכך צורך היות וסדרת הדיאמונד התחלקה "טוב" 

והכרוז זוכה ב-12 לקיחות.

קלפים  )חמישה   5-2-4-2 של  חלוקה  הייתה  לדרום  אם 
בספייד, ארבעה קלפים בדיאמונד(, משיכת השליט האחרון 

הייתה יוצרת עליו לחץ בין סדרת הספייד והדיאמונד ודרום 
היה נאלץ להשליך את ה-K♠ ולהגביה את ה-9♠ בדומם 
או לוותר על האחיזה בסדרת הדיאמונד )נסו להמשיך את 

המשחק בחלוקה זו(.

הכרזת הסלם וביצועו העניקו למבצע תוצאה של 90%. 

www.bridge-bakikar.comמועדון כיכר המדינה רח’ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

לוח פעילות המועדון

יום שלישי ה-6 בדצמבר 2016 - בין השעות 24:00-20:00 )שימו לב לשעת תחילת התחרות(
מחיר השתתפות 75 ש”ח למשתתף

 שחקנים שלא ירשמו בהרשמה מוקדמת - השתתפותם אינה מובטחת

תחרות ארצית
מושב אחד של 30 חלוקות

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום
שעה

בוקר
13:00 –10:00

תחרות 
T.B.

+ חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

תחרות 
T.B.

תחרות 
T.B.

עם חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

T.B תחרות
משחק 
מודרך

אחה”צ
19:30 –16:30

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

משחק 
מודרך

תחרות
T.B.

תחרות 
T.B.

+
פרס כספי

)17:00(
תחרות 

T.B.
+

פרס כספי

ערב
23:30 –20:30

תחרות
ברומטר

+
פרס כספי

תחרות 
מודרכת +

מזנון 
חופשי

תחרות 
T.B.
 +

 חוברת 
ידיים

+
פרס כספי

november.indd   23 30.10.2016 г.   11:58:59 ч.



לשחקן המתקדם
24

כאשר לכרוז יש סדרה ארוכה בדומם, ללא כניסות בסדרות 
התחמקות–  הנקרא  בכלי  להשתמש  יכול  הוא  האחרות, 
בסדרה  מוקדם  בסיבוב  בלקיחה  מלזכות  מתחמק  הוא 
למרות שבידו הקלפים הבכירים וזאת כדי לזכות בלקיחות 
בהמשך. בדרך זו הוא יזכה בלקיחות עם הקלפים הבכירים 
נמצא  הוא  וכעת  למגנים  הקלפים  את  הוציא  הוא  כאשר 
במקום הנכון ויכול להמשיך ולזכות בלקיחות עם הקלפים 

הקטנים בסדרה לאחר פיתוחם.

המגנים יכולים להשתמש בהתחמקות בצורה דומה בכדי 
לשמור על הקשר ביניהם.
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כנגד 3NT מערב הוביל את ה-6♠. מהדומם שוחק קלף 
נמוך ומזרח זכה בלקיחה עם ה-K♠ כאשר הכרוז משרת 
את  משחק  ודרום  ה-8♠  עם  ממשיך  מזרח  ה-5♠.  עם 
ה-Q♠. מערב צריך להתחמק מזכייה בלקיחה ולשרת עם 
יגיעו מסדרת ה-♠.  כי הלקיחות של ההגנה  ברור  ה-3♠. 
אם מערב יזכה בלקיחה וימשיך בסדרה הוא אמנם יפתח 
 ♣K-שתי לקיחות נוספות אולם אין בידו כניסות נוספות. ה
נראה מבטיח ככניסה פוטנציאלית בזמן הובלת הפתיחה 
אולם לאחר שרואים את ה-A♣ בדומם נראה כי אין למערב 

כניסות נוספות.

כדי להפיל את החוזה מערב חייב לקוות שיש בידי מזרח 
נוסף בסדרת ה-♠.  וכן קלף  חייב למסור  לקיחה שהכרוז 
התחמקות בסיבוב השני בסדרה, מערב מאפשר  על ידי 
לכרוז לזכות בלקיחה אולם שומר על הקשר בין המגנים. 
יזכה  מזרח  ב-♦,  לקיחות  להגביה  ינסה  הכרוז  כאשר 
בלקיחה עם ה-A♦ ויחזור עם ה-2♠ אל ה-A♠ של מערב. 
כעת מערב יכול לזכות בשתי לקיחת נוספות עם ה-♠10 
וה-♠7. ההגנה תזכה בארבע לקיחות ב-♠ ולקיחה נוספת 

עם ה-A♦ והחוזה יוכשל.

התחמקות )Duck( הוא כלי שימושי מאוד, הן עבור הכרוז 
והן עבור ההגנה.

 משחק ההגנה - 
שמירת הקשר בין המגנים

קובי שחר

מאמר זה נערך מתוך הספר החדש "ארגז הכלים של 
ההגנה בברידג'".

הפרקים הראשונים עוסקים בשלושת כללי הזהב של 
וגם  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית  "יד  ההגנה: 
"לכסות תמונה עם תמונה". כמובן שמובאות דוגמאות 

מתי יש לחרוג מכללים אלו.
איתותים  הפתיחה,  בהובלת  עוסקים  נוספים  פרקים 

בהגנה והנושא החשוב של השלכות. 
כולל  והוא  בהגנה"  תעשה  ואל  "עשה  פרק  9נקרא 
לזכות  "לא  למשל  מוצלחת,  להגנה  נוספים  כללים 

בלקיחות מוקדם מדי".

ינסה  הוא  לרוב  משחק,  תכנית  מתכנן  הכרוז  כאשר 
זוכה  שהוא  לפני  לו  החסרות  הלקיחות  את  לפתח 
בכל הלקיחות הבטוחות שלו. גם המגנים לא צריכים 
אין  אם  שלהם.  הבטוחות  בלקיחות  ולזכות  למהר 
להמתין  אפשר  החוזה  את  לבצע  יכול  שהכרוז  חשש 
במרבית  ההגנה.  של  הגבוהים  בקלפים  הזכייה  עם 
המקרים, במיוחד בחוזה ללא שליט, לקיחות אלו לא 

נעלמות.

הסיבות לכך הן רבות ומרביתן נגזרות מארגז הכלים 
כדי להיות מגן טוב  של הכרוז, כפי שנראה בהמשך. 
טוב  כרוז  גם  ובראשונה  בראש  להיות  צריך  השחקן 

ולהכיר את הכלים השונים לטיפול בסדרה בודדת. 
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דוגמא 2
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קלף  ה-9♠.  עם  שותפו  בסדרת  הוביל  מערב   3NT כנגד
קטן מהדומם וכעת תורו של מזרח.

יש שלושה  לכרוז  כי אם  ניתוח המצב מצד מזרח מראה 
לקיחות  חמש  לו  יהיו   ♦Q-ה את  הכוללים  ב-♦  קלפים 
ב-♥, לפחות   2 ב-♠,   1( בסה"כ  לקיחות  ותשע   בסדרה 

 1 ב-♣(.

North East South West

1♦ 1♠ 1NT Pass

3NT All Pass

מזרח  על  להכשיל את החוזה  להגנה  סיכוי  כדי להשאיר 
 ♥Q-להניח כי למערב יש לקיחה ב-♦. אם לכרוז יש את ה
לקיחה  ימסור  כך שהוא  ב-♦  לקיחות  ארבע  לו  מספיקות 
למערב ועל ידי כך הוא יפתח את הסדרה ולאחר מכן יהיו לו 
 ♠K-תשע לקיחות. אם מזרח יזכה בהובלת הפתיחה עם ה
יותר קלפים ב-♠ כאשר  יהיו  וימשיך בסדרה, למערב לא 
הוא יקבל את ההובלה אחרי הזכייה עם ה-Q♦. הפתרון 
הקשר  על  לשמור  כדי  הראשון  בסיבוב  התחמקות  הוא 
בין המגנים. בדרך זו כאשר מערב יקבל את ההובלה הוא 
ישחק את ה-2♠ וכעת מזרח יזכה עם ה-K♠. המשך עם 
ה-A♠ ימשוך את כל הקלפים בסדרה מידי הכרוז והדומם. 
בסדרה,  לקיחות  שתי  עוד  לקחת  יוכל  מזרח  זה  במצב 
ארבע בסה"כ ועם הלקיחה ב-♦ מספיק בכדי להכשיל את 

החוזה.

מסדרת  להוביל  צריך  היה  מזרח  לו  דומה?  הדבר  למה 
ה-♠ שבידו הוא היה מוביל בקלף הרביעי מלמעלה, ה-♠8, 
שותפו  עם  קשר  על  לשמור  כדי   – סיבה  מאותה  בדיוק 
להשתמש  בסדרה. ניתן  קלפים  שני  רק  לו  שיש  במקרה 

בהתחמקות גם כאשר המשחק הוא בחוזה עם שליט.
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מערב   .4♥ הוא  הסופי  והחוזה   1♥ בהכרזת  פתח  דרום 
הוביל את ה-9♠. מהדומם שוחק ה-K♠. למזרח יש לקיחה 
ההגנה  של  הלקיחות  שלוש  שאר  כי  ונראה  בלבד  אחת 
צריכות להגיע מצד מערב. על פי חישוב הנקודות, בהתאם 
לפתיחה של דרום, ניתן לצפות כי למערב יש 6-8 נק"ג כך 
שאולי יש לו שתי לקיחות בקלפים גבוהים אבל הלקיחה 
כנראה  ההובלה  קלף  מחיתוך.  להגיע  צריכה  הנוספת 

מראה דאבלטון בסדרה.

North East South West

- - 1♥ Pass

2♣ Pass 2NT Pass

4♥ All Pass

לזכות  חייבת  ההגנה  כי  מסיק  מזרח  המצב  מניתוח 
בלקיחה על ידי חיתוך ב-♠. לצורך כך יש להניח כי למערב 
יש לקיחה בשליט. בנוסף ההגנה תזדקק למעבר ממערב 
למזרח לאחר הזכייה בלקיחה זו. הכניסה היחידה לידו של 
מזרח היא בעזרת ה-A♠ ולכן מוקדם מדי לזכות בלקיחה 
כעת. מזרח צריך לשרת עם ה-8♠, איתות לשותף על עניין 
בסדרה, אך להתחמק מזכייה בלקיחה הראשונה. הכרוז 
יזכה בלקיחה, יעבור לסדרת השליט, אולם מערב יזכה מיד 
עם ה-A♥, ישחק את ה-5♠ אל ה-A♠ של שותפו. מזרח 
מצדו יחזור ב-♠ לחיתוך על ידי שותפו, הלקיחה השלישית 
של ההגנה. בהמשך ה-K♣ יזכה בלקיחה שתביא להפלת 

החוזה.

toolbox.bridge@gmail.com 

המכתיבים  השונים  הכללים  של  תיאורטי  ניתוח  כולל  הספר 
את משחק ההגנה ומלווה בדוגמאות רבות של חלוקות ידיים 

להדגמת הנושאים השונים.
את הידיים לדוגמא ניתן לתרגל ע"י משחק ברביעיית שחקנים 
פרטים  מיוחדים.  'וסליפים'  רגילה  קלפים  חפיסת  בעזרת 

נוספים ניתן לקבל בכתובת
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בבחירת החוזה הנכון, יש מרכיב נוסף אותו עליכם לקחת 
בחשבון: 

נניח כי נודע לכם ממהלך ההכרזות כי קיימת התאמה לא 
רק בסדרה אחת, אלא בשתי סדרות. 

למשל: בסדרת ההארט יש התאמה של 4 – 5,  ובסדרת 
הספייד התאמה של  4 - 4. 

בחרתי להציג את הדילמה דווקא תוך שימוש בדוגמא לא 
שגרתית, אך ממחישה את הרעיון נאמנה.

בידי צפון-דרום התאמה כפולה של שמונה ספיידים ותשעה 
הארטים.  

ובכן, באיזו סדרה עלינו לבחור לשחק?
 ♠

♥
♦
♣

 J864 
 KJ92 
 K94
 Q4

 

♠
♥
♦
♣

 Q10 
 65 
 Q765 
 J10873

♠
♥
♦
♣

 AK2 
 43 
 J32 
 K9652

 ♠
♥
♦
♣

 9753 
 AQ1087 
 A108  
 A

 

נבחר לשחק בחוזה של ♥4. הובלת  יקרה אם  נבחן מה 
נמסור  ועכשיו...  שליטים  הוצאנו  זכינו,   .♣J   – הפתיחה 

ארבע לקיחות, שלושה ספיידים ודייאמונד אחד.

בכמה לקיחות אפשר לזכות אם נבחר בחוזה של ♠4? 

ונמשיך בשליט. מערב  נניח כי מזרח מוביל קלאב. נזכה 
לוקח עם ה-Q♠ וממשיך קלאב. אנחנו נחתוך, 

ושוב נשחק שליט. מזרח יזכה בלקיחה ולרשותו שליט נוסף. 

:♠AK-מצב הקלפים אחרי שמזרח זכה ב
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שלושת   – בלבד  לקיחות  בשלוש  זכתה  הגנה  כה  עד 
השליטים. ומה באשר למפסיד בסדרת הדייאמונד?

הוא ייעלם כ"במטה קסם" על ההארט החמישי! 
כבדרך  הוסיפה,   ,4 – 4 המחולקת  שליט  סדרת  כלומר 

אגב, לקיחה אחת נוספת... איך?

על מנת לענות על השאלה, בחנו את הדוגמא שלפניכם:
♠ 5432

♠ AKQJ
 ?NT בכמה לקיחות תזכו בסדרת הספייד אם החוזה יהיה

מובן מאליו – בארבע לקיחות בלבד.
בכמה לקיחות תזכו בסדרת הספייד אם זו תיהפך לשליט? 

– לפחות בחמש לקיחות!
משכו שליטים כנדרש )שלוש פעמים(, ועדיין נשאר שליט 

אחד בכל צד. עם אחד מהם חתכו מפסיד – 

בחירת החוזה הנכון
התאמה כפולה

אפרים בריפמן
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החמישית.  הלקיחה  את  יהווה  והנותר  רביעית(,  )לקיחה 
אם תצליחו, לפני משיכת שליטים לחתוך 

פעמיים, תזכו אפילו בשש לקיחות!

כאשר יש התאמה כפולה, האחת 4 – 4  
והשנייה  4 – 5 או  3 – 5, יש להעדיף כסדרה 

שלטת את זו המחולקת 4 – 4. 

של  אחת   ,major-ה סדרות  בשתי  התאמה  נמצאה  אם 
את  להעדיף  עלינו  של  4 – 4,   והשנייה   ,)6( 5 – 4 
ומדובר  ובתנאי  השלטת  כסדרה  המחולקת  4 – 4   זו 

.slam במשחק מלא או

הנה דוגמא: ביד שלפניכם יש אפשרות לשחק slam, או 
בספייד או בהארט.

♠
♥
♦
♣

KQ76 
AJ10743 
Q5 
3

♠
♥
♦
♣

AJ93 
KQ86 
A7 
J52

 .♣A 1. החוזה – ♥6, ההובלה
תיחתך.  זו  לקיחה  כי  כמובן   .♣K-ב ימשיך  צפון  כי  נניח 

תמשכו שליטים ו...? 
  – לקיחה  עוד  להגנה  דרך תמשיכו,  באיזו  זה משנה  אין 

.♦K

2. החוזה – ♠6, ההובלה Q♣. המשך בקלאב נחתך ע"י 
מערב.

אחרי שתמשכו שליטים, בידי מזרח עדיין נותר שליט אחד. 
ואת  בדייאמונד  המפסיד  את  נזרוק  ההארט  סדרת  על 
חיתוך  )כולל  ספיידים  חמישה  לקחתם  בקלאב.  המפסיד 

קלאב(, שישה הארטים ו-A♦, סה"כ 12 לקיחות.  
 

ב קלפים  תשעה  או  שמונה  כפולה,  התאמה  יש  כאשר 
 minor-נבחר לשחק בסדרת ה ,minor-ו 4 – 4 ב major-

.Slam – רק במקרה שישנם סיכויים למשחק בכיר
♠
♥
♦
♣

7 
AKQ654 
AKJ2 
43
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Q65 
10932 
Q1054
AJ

חלוקה זו לקוחה מהפסטיבל הבינלאומי באילת, נובמבר 
.2004

רוב המשתתפים שיחקו בחוזה של ♥4 וכמובן השלימו 11 
אבל   ,slam הכריזו  אשר  זוגות  גם  היו  כי  מובן  לקיחות. 
את  נכון  שהעריכו  למרות  אלו,  זוגות  כשליט.  הארט  עם 

הפוטנציאל של שתי הידיים, הגיעו לחוזה נחות ) 'שליט לא 
נכון' ( והתוצאה הסופית הייתה בהתאם. 

זוגות בודדים הכריזו את החוזה הנכון – ♦6.
שימו לב כי אפילו לאחר הובלה ב-K♣, החוזה של ♦6 אינו 

ניתן להכשלה.

סדרת  ועל  כנדרש  שליטים  מושך   ,♣A-ב זוכה  המבצע 
העבודה – הארט, משליך מפסיד בקלאב ומפסיד בספייד. 
המבצע מוסר להגנה רק ספייד אחד, ומשלים 12 לקיחות.
פני  על   4-4 בהתאמה  למשחק  מנחים  קווים 

חלוקות 5-4 ;5-3 וכד':

4-4 כאשר במשותף  יש לשקול משחק בהתאמה של   .1
לפחות 25 נק'.

לחפש  רצוי   ,slam שוקלים את אפשרויות של כאשר   .2
התאמה 4-4 על פני חלוקה אחרת, אבל 

כדאי לדעת ש – אמנם לרוב נצליח במשימה, אך הרעיון 
אינו עובד תמיד... 

לעיתים בידי היריבים החלוקה בשליט 4-1. 
ובידי   4-4 בהתאמה  משחקים  כאשר  הדבר,  פירוש 
4-1, אנו עשויים לאבד שליטה  היריבים החלוקה בשליט 
בשליטים ולהיכשל במשימה. אמנם הסיכויים לחלוקה 4-1 
אצלנו  החלוקה  כאשר  אך   ,3-2 מחלוקה  בהרבה  קטנים 
לקחת  כדאי  וזאת  בידי המתנגדים,  גם  כך  שגרתית,  לא 

בחשבון.
רבים בהם  מקרים  יהיו   4-1 בשליט  בחלוקות  מובן שגם 
נתגבר על המכשולים, אך כדאי לדעת בפני איזה סיכונים 

עומדים.

יש    minor-ב וגם   ,major-ב גם  3. אם תימצא התאמה 
 .major-תמיד לבחור משחק בסדרת ה

יש לקחת בחשבון את השיקולים הטקטיים.  בכל משחק 
 minor-בהחלט לא תחפשו התאמה של 4 – 4  בסדרות ה
על מנת לשחק  ♣5 או ♦5. חוזים אלה נחותים בהרבה מ 

4♥ או 4♠ ולעיתים אפילו 
לקיחות   10 כלעומת   5♣ של  התוצאה  רישום   .3NT-מ

ב-4♥ למשל במהרה ישכנעו אתכם להניח לרעיון.

זכרו – יש לחפש התאמה 4 – 4  בסדרות ה-minor  אם 
.slam בכוונת השותפות לשחק

במשחקים  תקף  אינו   4-4 בהתאמה  המשחק  כלל   .4
חלקיים – הוא 'תופס' רק במשחקים מלאים. 

למשל, אם שותף יפתח 1♥ וכמשיב בידכם: 
J975   ♥Q86   ♦K2   ♣Q543♠ – הכריזו 2♥!
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ינואר 2018דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר 2017

ליגות לקבוצות:
פיינל פור

ופלייאוף תחתון

ליגות לזוגות
Top Bottom

מילוי מקום
)מחוזי(

אליפות ישראל 
הפתוחה
)מחוזי(

אליפות ישראל
לסניורים )מחוזי(

אליפות ישראל
לנשים

)חצי+גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-51

6.7 - 30.6

גביע המדינות 
)שמינית+רבע(

גביע המדינה 
)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לצעירים

)חצי+גמר(

ליגות לקבוצות:
פיינל פור

ופלייאוף תחתון
אליפות ישראל
עד אמן כסף

)מחוזי(

אליפות ישראל
עד אמן כסף

)מחוזי(
אליפות ישראל 

הפתוחה
)גמר על(

 6-74415-62-314-51-2741-25-6
פסטיבל הברידג’ 4 סימולטנית5 סימולטנית

הבינלאומי ה-51
6.7 - 30.6

8 סימולטנית 
בוקר

פסטיבל הים 
האדום 9-19

ליגות לקבוצות

אליפות
ישראל למעורבים

)מחוזי(
14111181310812914118-913

ליגות לזוגות15 סימולטנית
Top Bottom
כלל הליגות

אליפות ישראל 
לסניורים

)חצי+גמר(

ליגות ב'
צפון + מרכז

ספורטיאדה
17-21

12 סימולטנית 
פסטיבל הים 

האדום
9-19

20 סימולטנית
בוקר

2117-18181519-2017151915-1621181620

ליגות לזוגות
Top Bottom

)רק ליגה לאומית(

אליפות
ישראל למעורבים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
הפתוחה

)חצי+גמר( 

גביע המדינה 
)מוקדמות(

אליפות ישראלליגות לקבוצות
למועדונים

24 - שישי

21 סימולטניתליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
לצעירים )מוקדמות(

2522-2327 - שבת2824-2524-2521-22272422262327-28

23 סימולטנית

29293030

2017 תכנית ספורטיבית ארצית 

פעילות 
בינלאומית

אליפות הבית הלבן 
לצעירים
27-31

אליפות אירופה 
הפתוחה )איטליה(

10-24

אליפות אירופה 
לנבחרות צעירות 

)סלובקיה( 8-15

אליפות העולם 
לנבחרות )צרפת(

12-26

גביע אירופה 
לאלופות

9-12
אליפות העולם מכביה 4-18

הפתוחה לצעירים
)צרפת( 17-26

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!

פוריםחגים
11-13

פסח
10-17

יום השואה 24

יום הזיכרון 1
יום העצמאות 2

ל"ג בעומר 13-14
שבועות 30-31

ראש השנהתשעה באב 1
20-22

יום כיפור 29-30

סוכות
4-12

חנוכה
13-20

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

מגוון רחב של אליפויות ישראל
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נבחרות בוגרות + צעירות 2017: 18-21.1.2017 + 25-28.1.2017	 
נבחרות בוגרות לאליפות אירופה לקבוצות 2018: 17-20.1.2018 + 24-27.1.2018	 
נבחרות צעירות לאליפות העולם לקבוצות 2018: 13-16.12.2017 + 10-13.1.2018	 

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

november.indd   28 30.10.2016 г.   11:59:05 ч.



ינואר 2018דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר 2017

ליגות לקבוצות:
פיינל פור

ופלייאוף תחתון

ליגות לזוגות
Top Bottom

מילוי מקום
)מחוזי(

אליפות ישראל 
הפתוחה
)מחוזי(

אליפות ישראל
לסניורים )מחוזי(

אליפות ישראל
לנשים

)חצי+גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-51

6.7 - 30.6

גביע המדינות 
)שמינית+רבע(

גביע המדינה 
)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לצעירים

)חצי+גמר(

ליגות לקבוצות:
פיינל פור

ופלייאוף תחתון
אליפות ישראל
עד אמן כסף

)מחוזי(

אליפות ישראל
עד אמן כסף

)מחוזי(
אליפות ישראל 

הפתוחה
)גמר על(

 6-74415-62-314-51-2741-25-6
פסטיבל הברידג’ 4 סימולטנית5 סימולטנית

הבינלאומי ה-51
6.7 - 30.6

8 סימולטנית 
בוקר

פסטיבל הים 
האדום 9-19

ליגות לקבוצות

אליפות
ישראל למעורבים

)מחוזי(
14111181310812914118-913

ליגות לזוגות15 סימולטנית
Top Bottom
כלל הליגות

אליפות ישראל 
לסניורים

)חצי+גמר(

ליגות ב'
צפון + מרכז

ספורטיאדה
17-21

12 סימולטנית 
פסטיבל הים 

האדום
9-19

20 סימולטנית
בוקר

2117-18181519-2017151915-1621181620

ליגות לזוגות
Top Bottom

)רק ליגה לאומית(

אליפות
ישראל למעורבים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
הפתוחה

)חצי+גמר( 

גביע המדינה 
)מוקדמות(

אליפות ישראלליגות לקבוצות
למועדונים

24 - שישי

21 סימולטניתליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
לצעירים )מוקדמות(

2522-2327 - שבת2824-2524-2521-22272422262327-28

23 סימולטנית

29293030

2017 תכנית ספורטיבית ארצית 

פעילות 
בינלאומית

אליפות הבית הלבן 
לצעירים
27-31

אליפות אירופה 
הפתוחה )איטליה(

10-24

אליפות אירופה 
לנבחרות צעירות 

)סלובקיה( 8-15

אליפות העולם 
לנבחרות )צרפת(

12-26

גביע אירופה 
לאלופות

9-12
אליפות העולם מכביה 4-18

הפתוחה לצעירים
)צרפת( 17-26

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!

פוריםחגים
11-13

פסח
10-17

יום השואה 24

יום הזיכרון 1
יום העצמאות 2

ל"ג בעומר 13-14
שבועות 30-31

ראש השנהתשעה באב 1
20-22

יום כיפור 29-30

סוכות
4-12

חנוכה
13-20

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

מגוון רחב של אליפויות ישראל

כות
נמו

ות 
רג

ד
שים

נ

רים
צעי

רים
סניו

בים
עור

מ
נים

עדו
מו

חה
פתו

ת ה
יפו

אל
ה

נבחרות בוגרות + צעירות 2017: 18-21.1.2017 + 25-28.1.2017	 
נבחרות בוגרות לאליפות אירופה לקבוצות 2018: 17-20.1.2018 + 24-27.1.2018	 
נבחרות צעירות לאליפות העולם לקבוצות 2018: 13-16.12.2017 + 10-13.1.2018	 

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל
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בעוד  אולם  בברידג',  עולם  אליפות  נערכת  שנה  מדי 
האליפויות בשנים האי-זוגיות )"ברמודה בול", "גביע וניס" 
מוקדמים  משלבים  שהעפילו  לנבחרות  רק  מיועדות  וכו'( 
הזוגיות  בשנים  האליפויות  הרי  אירופה(,  אליפות  )כגון 

פתוחות לכל.

הברידג'(  אולימפיאדת  בעבר  )שנקראו  העולם"  "משחקי 
מתקיימים אחת לארבע שנים. הם כוללים תחרויות קבוצות 
נוספה  שהשנה   – וסניורים  נשים  פתוחה,  )בקטגוריות 
מדינה  כל  שבהן  מעורבות(  לקבוצות  קטגוריה  גם  אליהן 
יכולה להיות מיוצגת על ידי קבוצה אחת ותחרויות זוגות 
הגמר בתחרות  חצי  לשלב  העפילו  לאלו שלא  המיועדות 
בעיר   2016 בספטמבר  התקיים  האירוע  הקבוצות. 
הפולנית וורוצלב, אשר בעבר נקראה ברסלאו והשתייכה 
לגרמניה. כותב שורות אלה שימש כתב בבולטין הרשמי 

.WBF של התחרות מטעם התאגדות הברידג' העולמית

סניורים  פתוחה,   – נבחרות  שלוש  ידי  על  יוצגה  ישראל 
ומעורבים. לצערנו לא התאפשרה השתתפותה של נבחרת 
הנשים שהצטיינה באליפות אירופה בבודפשט, אולם זכינו 
לפיצוי מלא על כך בתחרות הזוגות לנשים, שבה השתתפו 
3 זוגות מישראל. התחרות נמשכה כשבוע, ולשלב הגמר 
הגיעו 18 זוגות, ביניהן 2 מישראל: עדי אסולין-הילה לוי 
ומטילדה פופלילוב-דניאלה בירמן  כאשר הזוג אסולין-

לוי התברגו מתחילת שלב הגמר במקומות הראשונים וזכו 
בתואר אלופות העולם לזוגות נשים!

כל   – בורדים   102 וכללה  יומיים  נמשכה  הגמר  תחרות 
זוג שיחק 6 חלוקות נגד כל זוג אחר. שתי הידיים הבאות 
שוחקו בתחילת היום השני של התחרות מול הזוג הפולני 
החזק יוסטינה ז'מודה-קטז'ינה דופראט שכיכב בנבחרת 
פולין לנשים )שהודחה בשלב רבע הגמר(. ז'מודה היא גם 
25 שזכתה לא  גיל  חברת נבחרת הצעירים הפולנית עד 

מכבר באליפות העולם בסלסומג'ורה.

משחקי העולם בברידג', 
וורוצלב 2016

רם סופר
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Board 29, Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

652
J8
764
KJT95

 

♠
♥
♦
♣

AJT
K96
982
AQ63

♠
♥
♦
♣

98
Q753
AKQJT5
2

 ♠
♥
♦
♣

KQ743
AT42
3
874

 

West North East South
לוי דופראט אסולין ז'מודה

Pass 1♦ 1♠

3NT All Pass

 .1♠ באוברקול  התערבה  ודרום   ,1♦ פתחה  אסולין  עדי 
צפון  הסתיים.  והמכרז   ,3NT מיד  הכריזה  לוי  הילה 
התחבטה בשאלה הנצחית: האם להוביל בסדרת השותף 
למרות הכרזת מערב 3NT או לנסות להפתיע את הכרוז 
הייתה  בספייד  הובלה  שלה.  הטובה  הקלאב  סדרת  עם 
מגבילה את הכרוז ל-10 לקיחות, אבל דופראט החליטה 
ההובלה  לראות,  שניתן  כפי  השנייה.  באפשרות  לבחור 

ב-J♣ לתוך המזלג של מערב לא הייתה מוצלחת.

לה  שניתנה  ההזדמנות  את  תום  עד  ניצלה  לוי  הילה 
לקיחות:  ב-11  זכתה  המשחק  של  מדויק  תזמון  ובעזרת 
Q♣, ♦ אל הדומם, ♥ אל ה-K )קפיצה ב-A♥ לא הייתה 
 ♠K-עוזרת לדרום(, ♦ נוסף לדומם ו-♠ מהדומם כאשר ה
של דרום הורשה לזכות בלקיחה. ז'מודה המשיכה בקלאב, 
אבל הילה זכתה ב-A♣, משכה את יתרת סדרת הדיאמונד 

וסיימה בעקיפה ב-♠ – 11 לקיחות! 

מידע  ניצול  על  מבוססת  הייתה  זו  משחק  שדרך  כמובן 
שצפון  ברור  היה  הראשונה  הלקיחה  לאחר  מההכרזה, 
ו-KQ♠ כדי   ♥A ולכן דרום חייבת להחזיק   ♣KJ מחזיקה
הקנתה   +660 התוצאה  פגיע.  במצב  אוברקול  להצדיק 
לזוג הישראלי 15 מתוך 16 נקודות אפשריות בחלוקה זו 

)טופ משותף(.
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West North East South
לוי דופראט אסולין ז'מודה

Pass 1♣

1♦ Dbl Pass 2♦

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

צפון-דרום הכריזו לפי שיטת הקלאב הפולני, שבה פתיחה 
יד  היא  מהן  שאחת  שונות  אפשרויות   3 מייצגת   1♣ של 
חזקה )18+ נקודות( עם חלוקה כלשהי. ♦2  הייתה הכרזה 
 .1♣ הפתיחה  של  החזקה  האפשרות  לתיאור  מלאכותית 
לאחר מכן צפון חיפשה התאמה 5-3 בהארט, אבל ז'מודה 
יהיה  שליט  ללא  שחוזה  והחליטה  דעת  שיקול  הפעילה 
עדיף בהתחשב באוברקול ♦1 של מערב ובקלפי הדיאמונד 
שלה. היא צדקה, וה-T9♦ שהופיעו בדומם מאפשרים לה 
לקיחות בסדרה   2 )במקרה של הובלה בדיאמונד( לפתח 
 .+430 של  תוצאה  עם  לקיחות  ל-10  להגיע  הכול  ובסך 
9 שולחנות בתחרות בחרו הזוגות בצפון-דרום  ב-5 מתוך 
להכריז ♥4, חוזה שבו התוצאה המרבית היא 420+, כך 

שהזוג הישראלי "נידון" מראש לתוצאה גרועה.

יצירתית ב-5♣.  ובחרה בהובלה  לא התייאשה  לוי  הילה 
להערכתי, 9 מתוך 10 כרוזים היו מבקשים Q♣ מהדומם 
ב-♦  וחזרה   ♣K-ב זכייה  לאחר  ואז  הראשונה,  בלקיחה 
דרום מוגבל ל-9 לקיחות עם תוצאה טובה למזרח-מערב. 
בעולם,  הטובות  ז'מודה, אחת השחקניות  יוסטינה  אבל 
 10 זאת  בכל  ולהשיג  מהדומם  נמוך  לשחק  השכילה 
לקיחות. בדרך זו זכה הזוג הפולני ב-13 נקודות מתוך 16 

אפשריות בחלוקה זו, אבל לא בלי מאבק. 
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המפתח להצלחה בתחרות זוגות ארוכה ומתישה מסוג זה 
ידיים  כולל  יד,  הוא להמשיך להילחם על כל לקיחה בכל 
לתוצאה  גורמות  היריבות  של  מוצלחות  פעולות  שבהן 
השישי  הסיבוב  את  סיימה  לעיל  המוצגת  היד  גרועה. 
הובילו  זה  סיבוב  בתום  הזוגות.  גמר  של   )10 )מתוך 
נקודות  מספר  עם  וז'מודה-דופראט  אסולין-לוי  בצוותא 
זהה. בהמשך התחרות הצטרפו למאבק על המדליות עוד 

כמה זוגות, והזוג הפולני נחלש במקצת.

ההכרעה נפלה רק ביד האחרונה. לאחר סיכום התוצאות 
התברר כי עדי אסולין-הילה לוי זכו במקום הראשון כשהן 
)חברות  פיליפוביץ'-סוור  הקרואטי  הזוג  את  מקדימות 
השני  במקום  שזכה  קרואטיה!(  של  הפתוחה  הנבחרת 
אחת.  תחרות  נקודת   – האפשרי  ביותר  הקטן  בהפרש 
 – בלבד   54.17% היה  באחוזים  והילה  עדי  של  ההישג 
עדות לרמה הגבוהה והצמודה של התחרות.  וכך, לאחר 
הישראלית  המשלחת  חברי  התקשו  שבהם  שבועיים 
להתברג בצמרת העולמית הגבוהה, הצליח זוג הצעירות 
המוכשרות לשמח שוב את חובבי הברידג' בישראל ולדאוג 
לכך ש"התקווה" תנוגן בעת טקס הסיום – עניין שכבר הפך 
לשגרה באירועי הברידג' האירופיים והעולמיים של 2016.

תם ולא נשלם – כעבור ימים ספורים התברר שנפלה טעות 
בתוצאות. באחת הידיים ביום הראשון של הגמר נרשמה 
תוצאת  קיבלו  והילה  שעדי  כך  הפוכה,  בצורה  התוצאה 
נהגו  הישראליות  כי  מיד  ייאמר  להן.  "הגיעה"  שלא  שיא 
בצורה הוגנת ויידעו את מנהלי התחרות על כך בתחילת 
היום השני של הגמר, אך אלה סירבו לשנות את התוצאה 
תוצאות  תיקון  מאפשרים  אינם  התחרות  שכללי  בנימוק 
לאחר שחלפו 30 דקות מרגע פרסומן. יתר על כן, מקרה 
דומה אירע גם בתחרות הזוגות הפתוחה והשפיע גם שם 

על זהות הזוג המנצח.

הנושא זכה לפרסום רב באינטרנט, כאשר שחקנים רבים 
שבוע  כעבור  החובבני.  הניהול  על  נוקבת  ביקורת  הביעו 
התקבלה ב-WBF החלטה חסרת תקדים: אף על פי שלפי 
ראוי  אסולין-לוי  הזוג  היה  התחרות  של  היבשים  הכללים 
למקום הראשון, הוחלט לחלוק את מדלית הזהב בין שני 
בתחרות  והן  הפתוחה  בתחרות  הן  הראשונים,  הזוגות 
את  איבד  לא  הישראלי  הזוג  דבר  של  בסופו  הנשים. 
מדליית הזהב שלו, וזו זכייה רביעית )!( של קבוצה או זוג 

מישראל באליפות אירופה/עולם רשמית בשנת 2016.

כל הדברים הטובים הללו קורים לאחר שההתאגדות שלנו 
הודיעה שהיא מוותרת על שני תארים שבהם זכו נבחרות 
שכללו את הזוג פישר-שוורץ שהורשע ברמאות. ויתור זה 
מהווה תעודת כבוד לברידג' הישראלי – עד כה לא ידוע 

לי שמונקו או איטליה ויתרו על התארים הרבים שבהם זכו 
בעזרת הזוג המורשע האחר פנטוני-נונס.

הקבוצות  תחרות  היה  העולם  במשחקי  העיקרי  האירוע 
בתים.  ל-3  שחולקו  נבחרות   53 בהשתתפות  הפתוחה, 
נבחרת ישראל )אילן ואופיר הרבסט, מיכאל בראל-יניב 
זק, דרור פדון-אלון בירמן, קפטן – אלון לזר, מאמן – 
אלדד גינוסר( סיימה במקום השלישי בבית שלה )אחרי 
בשמינית  אנגליה  מול  למפגש  והעפילה  ואיטליה(  צרפת 

הגמר. להלן מבחר ידיים של שחקנינו:

Board 7, Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

QT732
4
QJ943
73

 

♠
♥
♦
♣

8654
Q9
AT
QT952

♠
♥
♦
♣

A
KJT87532
K8
86

 ♠
♥
♦
♣

KJ9
A6
7652
AKJ4

 

מול שווייץ בבית  הופיעה במפגש הצמרת  זו  יד מעניינת 
המוקדם.

West North East South
מגנוסון בירמן ניקולנקוב פדון

1NT

Pass 2♥ 3♥ 3♠

Pass 4♠ All Pass

למרות השמינייה בהארט, מזרח הרשה ליריביו לשחק ♠4. 
3 מפסידים בלבד, אך חלוקת השליט  יש לכרוז  לכאורה 
את  לבצע  ניתן  לא  מדויקת  הגנה  ומול  בעייתית,   4-1
ושיחק  זכה  דרור פדון  Q♥. הכרוז  הוביל  החוזה. מערב 
ושיחק  זכה  הכרוז  בקלאב.  וחזר   ♠A-ב זכה  מזרח   .♠9
דיאמונד. מערב זכה ב-A♦ ושיחק ♥ שנחתך בדומם. דרום 

המשיך בדיאמונד אל ה-K של מזרח.

כעת החמיץ מזרח את ההגנה המנצחת: סיבוב שלישי של 
הארט, המאפשר לכרוז "חיתוך והשלכה" אך מחליש את 
השליטים שלו באופן גורלי. לדוגמא, אם יחתוך הכרוז בידו 
וישחק K♠, אין לו דרך להגיע לדומם כדי לסיים את משיכת 
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השליטים, ומערב עתיד לזכות בלקיחה עם אחד השליטים 
הנמוכים שלו. לאחר החזרה המוטעית של מזרח בסיבוב 
ולתבוע  נותר לדרום רק להוציא שליטים  שני של קלאב, 

10 לקיחות.
  

בשולחן השני:
West North East South

אילן הרבסט איגלה אופיר הרבסט פיידרה
1NT

Pass 2♥ 3♥ 3♠

4♥ 4♠ 5♥ Dbl

Pass Pass Pass

החלטתו היצירתית של אילן הרבסט לתמוך מ-♥3 ל-♥4 
עם דאבלטון שכנעה את שותפו להקריב ל-♥5 וחסכה לזוג 
פעם  נפל   5♥ המוכפל  החוזה  בהגנה.  לדייק  הצורך  את 

אחת בלבד – IMP 9 לישראל.

להלן עוד יד מעניינת מהמפגש מול שוויץ:

Board 16, Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

QJT4
AJ
J94
AJ97

 

♠
♥
♦
♣

83
T765432
K
KT5

♠
♥
♦
♣

A965
KQ8
AQ8
864

 ♠
♥
♦
♣

K72
9
T76532
Q32

 

West North East South
מגנוסון בירמן ניקולנקוב פדון
Pass 1NT Pass 2NT

Pass 3♦ All Pass

מזרח- בעוד  לדיאמונד,  בטרנספר  השתמשו  צפון-דרום 
אלון  פגיע.  במצב  התערבו  ולא  זהירות  הפגינו  מערב 
בירמן משך שליטים ועקף בהצלחה בקלאב. הוא הפסיד 

רק 3 לקיחות בדיאמונד ו-A♠, והחוזה ♦3 בוצע בדיוק.

בשולחן השני:
West North East South

אילן הרבסט איגלה אופיר הרבסט פיידרה
2♦ Pass 2NT Pass

3♦ Pass 3♥ Pass

4♥ Pass Pass Pass

של  מזו  יותר  אגרסיבית  גישה  שוב  הפגין  הרבסט  אילן 
עמיתו השוויצרי במערב. למרות מצב הפגיעות הוא פתח 
♦2 )מולטי( עם 7 הארטים קטנים, ולאחר מכן קיבל את 
הזמנת שותפו ל-♥4. כעת הכול היה תלוי בקלף ההובלה. 
ניתן להכשיל את החוזה באמצעות הובלה ב-♣ והחלפה של 
צפון ל-♠, אולם דרום העדיף הובלה פאסיבית בדיאמונד, 
שנתנה לכרוז אופיר הרבסט הזדמנות להיפטר במהירות 
שסדרת  לאחר  השליטים.  הוצאת  לפני  מפסידים  משני 
וישראל  לקיחות,   10 לכרוז  היו  היטב,  התנהגה  ההארט 

זכתה ב-IMP 12 נוספים בדרך לניצחון משכנע 31:52.

היד המעניינת הבאה לקוחה מהמפגש מול אלופת אירופה 
צרפת. שתי הנבחרות שיחקו היטב, והצרפתים זכו לניצחון 
שהצילה   7 בגובה  הקרבה  הכרזת  בזכות   12:21 דחוק 

עבורם נקודות רבות:
Board 30, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KT8
T975
AQJ4
J8

 

♠
♥
♦
♣

9
KQ862
T3
AKT92

♠
♥
♦
♣

Q43
AJ43
9
Q6543

 ♠
♥
♦
♣

AJ7652
-
K87652
7

 

West North East South
לורנציני בראל קוונטין זק

Pass 1♠
2♠ 3♣ 4♥ 4♠
5♥ Pass Pass 6♦

Pass Pass 6♥ Pass
Pass 6♠ 7♣ Dbl
Pass Pass Pass
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ידו של דרום מיוחדת מאוד עם חלוקה 6-6. למרות מיעוט 
הנקודות הגבוהות, יד זו שווה זהב לאחר מציאת התאמה, 

שלא לדבר על התאמה כפולה.

יניב זק פתח ♠1. מערב התערב בהכרזת ♠2 שהראתה 
5-5 בהארט ובקלאב. צפון הכריז ♣3 – יד מזמינה לפחות 
הישראלי  הזוג  הסתפק  תחילה  בספייד.  התאמה  עם 
 .5♥ של  הרפתקנית  בהכרזה  בחר  מערב  אך  ב-♠4, 
זו הזמנה להמשיך  דרום  ומבחינתו של  לא הכפיל,  צפון 
להכריז. יניב זק החליט להציג את סדרת ה-♦ בגובה 6! 
מיכאל בראל שמח לשחק ב-♦6, והיה מוכן גם לשחק ♠6, 
אך הצרפתים הוכיחו שהם ראויים לתואר אלופי אירופה 

והקריבו ל-♣7.

כעת יכלו הישראלים רק להכפיל. בראל-זק היטיבו להגן, 
מצאו את החיתוך בהארט ורשמו 500+, אך לרוע מזלם 
 .4♠ הכפילו  כאשר  לקבוצה  חבריהם  שגו  השני  בשולחן 

.IMP 5 צרפת ביצעה 11 לקיחות )690+( עם רווח של

ההתמודדות מול אנגליה ברבע הגמר כללה 96 חלוקות. 
השני  ביום   32 ורק  הראשון,  ביום  שוחקו  מהן   64
לאולם  הגעה  אפשר  שלא  בוורוצלב  מרתון  מרוץ  )עקב 
הובילה  ישראל  הצהרים(.  אחר  שעות  לפני  המשחקים 
ב-32 החלוקות הראשונות, אבל זה לא הספיק – משחק 
מצוין של הנבחרת האנגלית בראשות הזוג טוני פורסטר-
אנדרו רובסון העביר אליהם את היתרון, שגדל בהדרגה.

להגיע לסלם  דרור פדון-אלון בירמן  ביד הבאה השכילו 
השני  בשולחן  שוכפלה  התוצאה  אבל  למדי,  קשה  גדול 

.swing ללא

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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K3
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Q
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AJT94

 

West North East South
בקשי בירמן גולד פדון

2♦ 2NT
Pass 4♠ Pass 5♦
Pass 5♠ Pass 5NT
Pass 6♣ Pass 7♦
Pass Pass Pass

בהכרזת  פגיע  לא  במצב  משתמש  גולד-בקשי  הזוג 
בסדרות   4-4 לפחות  חלשה,  יד  המתארת   2♦ פתיחה 
להגיע  רבות  לקבוצות  הפריעה  זו  מוסכמה  המייג'ור. 
לחוזים הנכונים, אבל לדרור פדון הייתה הכרזה קלה של 
2NT. אלון בירמן הראה אורך ב-♦ בהכרזת ♠4 והמשיך 
בהכרזת קיו-ביד ♠5. פדון קיבל את ההזמנה לסלם הגדול 
וסדרת  הראשון  בסיבוב  נפלה   ♦Q-ש לאחר  אותו  וביצע 

הקלאב הוגבהה באמצעות חיתוך.

כעבור 4 חלוקות התברר שוב כי ההעזה משתלמת. הזוג 
 ...  1NT-ב עצר  בזהירות,  הכריז  במזרח-מערב  האנגלי 
ונכשל בחוזה, בעוד האחים הרבסט הכריזו משחק מלא 

עם 23 נקודות בלבד... והצליחו!

Board 22, Dealer East, Vul E/W
 ♠

♥
♦
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♦
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♥
♦
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K8643
K
8532

West North East South
בקשי בירמן גולד פדון

Pass Pass
1♣ Pass 1♠ Pass

1NT Pass Pass Pass

K, וה-A של מערב זכה.  צפון הוביל ב-T♥. דרום שיחק 
הכרוז שיחק ♠ אל ה-K, המשיך בדיאמונד, ושגה כאשר 
אפשר ל-K♦ של דרום לזכות. פדון חזר בהארט. בירמן 
 ♣Q זכה בדיאמונד הבא והגביה את ההארטים. כעת בא
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 ♣J אלון בירמן זכה בלקיחה הבאה עם .A-K שכוסה עם
והוביל ♠. הכרוז טעה בניחוש והפסיד 2 לקיחות בספייד, 

2 בהארט, 2 בדיאמונד ו-1 בקלאב.

West North East South
אילן הרבסט הינדן אופיר הרבסט אוסבורן

Pass Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3NT All Pass

2 הלקיחות הראשונות היו זהות, אבל אילן הרבסט לקח 
לאחר   .Q-ה אל  שני  ספייד  ושיחק   A-ה עם   ♦K-ה את 
לצפון, שהמשיך בהארט.  נמסרה לקיחה בדיאמונד  מכן 
אילן מצא את המשחק המנצח – הוא משך את כל סדרת 
רק  נותרו  ובידו   ♠A-ב זכה  צפון  ב-♠.  והמשיך  ההארט 
קלפים בסדרות המינור. כעת כל המשך מעניק לכרוז את 

הלקיחה התשיעית.

לצערנו, המחצית השנייה של המפגש התנהלה בשליטה 
מהתחרות  להיפרד  נאלצה  ונבחרתנו  ברורה,  אנגלית 
שבה  הבאה  ביד  החלו  הצרות  הגמר.  שמינית  בשלב 
הוכפל יניב זק בגובה 1. החוזה היה ניתן לביצוע לאחר 
שגיאה לא אופיינית של רובסון-פורסטר, אבל החלטה לא 

נכונה של הכרוז עלתה לו ביוקר רב:

Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
בראל פורסטר זק רובסון
Pass 1♣ Pass 1♦
Pass 1♥ Pass Pass
Dbl RDbl 1♠ Dbl

Pass Pass Pass

האנגלים עצרו בגובה 1. הכרזת דרום ♦1 הייתה טרנספר 
להארט, והכרזת צפון ♥1 הראתה 3 קלפים בסדרה עם יד 
מינימלית )12-14 נקודות(. הכרזת Balancing ממערב 
מקסימום  עם   RDbl הכריז  צפון  אבל  הגיונית,  נראתה 
להכרזתו הקודמת והשאיר כמובן את הכפל על ♠1 לעונשין. 
רובסון הוביל נכון בשליט. הגנה פשוטה )AKQ♠( הייתה 
מותירה את הכרוז חסר אונים, אבל פורסטר זכה בלקיחה 
הראשונה והחליט להחליף להארט.  לאחר חיתוך הארט 
בלקיחה השלישית, ניתן היה לבצע את החוזה המוכפל: 
ויציאה  A♦, עקיפה בקלאב, חיתוך קלאב, חיתוך הארט 
מהיד בשליט המכניסה את צפון למשחק סופי. J במקום 
המופתע  דרום  מהדומם.   ♣Q להוביל החליט  הכרוז  זה 
זכה, המשיך כמובן בשליט, והחוזה נפל 3 פעמים – מינוס 

 L .800

ל-  התוצאה  את  השוותה   ,IMP ב-14  זכתה  אנגליה 
51:51 ומכאן ואילך הובילה לכל אורך הדרך. גם נבחרות 
הסניורים והמעורבים של ישראל נפלו בשלב רבע הגמר, כך 
שבשבוע השני של התחרות התמקדו שחקנינו בתחרויות 
אלופי  העפילו  סניורים  לזוגות  בתחרות  כי  נציין  הזוגות. 
אירופה אדריאן שוורץ-שלום זליגמן לגמר, אך לא סיימו 
זכו  שגיב  אורנשטיין-יהודה  איתן  בעוד  בצמרת,  שם 
במקום הראשון בגמר הניחומים.  בינתיים הגיעו תחרויות 
ובסיומן התברר כי ארבע  הקבוצות לשלבים המכריעים, 
מדליות הזהב נפלו בחלקן של שתי מדינות בלבד: הולנד 
זכתה להצלחה יוצאת מהכלל בתחרות הפתוחה. לאחר 
ההולנדים  הביסו  הגמר  ברבע  אנגליה  על  גבוה  ניצחון 
ללא עוררין את הנבחרת הפולנית המארחת בחצי הגמר. 
הפולנים קיוו לשחזר את הישגם הגדול מצ'נאי 2015, אך 
הסתפקו בארד. בגמר גברה הולנד על מונקו לאחר מאבק 
צמוד למדי, ולקינוח הוסיפה הקבוצה המעורבת של הולנד 

מדליית זהב לאחר שחזרה מפיגור בגמר נגד רוסיה.

ארה"ב זכתה במדליות הזהב לקבוצות נשים וסניורים לאחר 
ניצחון כפול בגמר על צרפת. בוב האמן מנבחרת הסניורים 
של ארה"ב השלים בכך זכייה ב-30 )!( מדליות באליפויות 
עולם לאורך חמישה עשורים. יש לציין כי האמן שיחק עם 
לפרוש  נאלץ  הקודם  ששותפו  לאחר  לגמרי  חדש  שותף 
מהקבוצה בשל עבירה משמעתית בתחרות מקומית, אולם 
לשחקן עם רקורד כה עשיר של אליפויות עולם זה כנראה 
לא מפריע. הקבוצה האמריקנית )שכללה גם את הזוג ג'ף 
והיה  מקסטרוט-זיא מחמוד( שלטה בתחרות ללא עוררין, 

אולי מעניין יותר לראות אותה בתחרות הפתוחה.

בעיות  עם  ביחד  הגמר,  משלבי  המכריעות  הידיים  את 
משחק יד והגנה מעניינות מהשלבים המוקדמים יותר, אני 
מקווה לפרסם במאמר עתידי באחד הירחונים הקרובים.
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תחרות  מתקיימת  ספטמבר,  חודש  בסביבות  שנה,  מדי 
יוקרתית בשם גביע וילניוס בוילנה בירת ליטא. התחרות 
מושכת אליה שחקני ברידג' רבים מאיזור מזרח אירופה 

ובמסגרת מתקיימות תחרויות לקבוצות ולזוגות.

השנה אני )16( ושותפי ניר חוטורסקי )15( החלטנו לנסוע 
הצעירים  תחרויות  לקראת  להתאמן  כדי  וילניוס  לגביע 

בשנה הבאה ואלינו התלווה אביו של ניר.

ויטק- הפולני  הזוג  את  את  אלינו  ציוותו  המארגנים 
קיאלצ'בסקי איתו שיתפנו פעולה בתחרות הקבוצות. ביום 
בפורמט  הקבוצות  תחרות  מוקדמות  התקיימו  הראשון 
חלוקות.  שמונה  של  מאצ'ים  שבעה  שוחקו  בו  שוויצרי 
בתחרות השתתפו 16 קבוצות בהן שיחקו שחקנים בכירים 
כמו קלוקובסקי-זטורסקי, סקריפצ'אק-גירלוסקי וקבוצתנו, 

על הנייר, באה כאנדרדוג מוחלט.

התחלנו את התחרות בניצחון גדול של 18.97 כנגד קבוצה 
פולנית חזקה שכללה סניורים וצעירים. במסגרת המפגש 

שוחקה היד הבאה:

דרום מחלק, כולם פגיעים

ישבתי בצפון עם היד הבאה  וזהו מהלך ההכרזה:

♠
♥
♦
♣

A9762
J103
A6
KQ9

North East South West

- - Pass Pass

1♠ 2♠* 3♠ Pass

Pass Dbl Pass 4♥

Pass Pass Pass

הכרזתו של מזרח מציגה יד עם שתי סדרות )הארט וסדרת 
מיינור לא ידוע(.

קלף ההובלה היה A♠ שלאחריו נפרש הדומם הבא:

♠
♥
♦
♣

Q
AKQ94
Q109542
2

ניר שיחק את  ה-10♠ שמסמן על העדפת סדרה לאור 
טעם  אין  כי  וברור  בדומם  בודד  קלף  שיש  העובדה 
להמשיך בסדרה זו. כאשר חשבתי מהי הסדרה הנכונה 
לשחק, ניתחתי כי במידה ולשותף K♦ שלישי אוכל לקבל 
לי  נראתה  זו  ונכשיל את החוזה. הגנה  חיתוך בסדרה 
 ♦A-כסיכוי הטוב ביותר להפיל את הבורד. המשכתי ב
בדיאמונד  חזר  שותפי  ניר.  של   ♦K-ל נוסף  ודיאמונד 
מצאו  לא  בשולחן השני  פעם אחת.  נפל  והבורד  לחיתוך 
גדול. לניצחון  בדרך  אימפים   12 והרווחנו  ההגנה   את 

זו הייתה היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A9762
J103
A6
KQ9

 

♠
♥
♦
♣

J54
876
J7
AJ543

♠
♥
♦
♣

Q
AKQ94
Q109542
2

 ♠
♥
♦
♣

K1084
52
K83
10876

 

את התחרות המשכנו עם חמישה ניצחנות ושני הפסדים 
הפתעה  השלישי,  במקום  המוקדם  השלב  את  וסיימנו 
בשבילי.  נפלאה  הולדת  יום  ומתנת  בשבילנו  גדולה 
ההפתעה הגדולה עוד יותר הייתה שקבוצה ERA שכללה 
החמישי  במקום  סיימה  קלוקובסקי-זטורסקי  הזוג  את 
אחד. וי.פי  של  בהפרש  התחרות  מהמשך   והודחה 

גביע וילניוס 2016  - יומן מסע

עילי בנירי
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מוצלחת  פחות  שהייתה  הזוגות,  בתחרות  המשכנו 
מבחינתנו, אותה סיימנו עם 49% במצטבר. ביום למחרת 

המשכנו לשלבי הגמר של תחרות הקבוצות.

שכללה  החזקה  אפוליט  קבוצת  את  קיבלנו  הגמר  בחצי 
באנו  וקובלסקי-רוסיין.  סקריפצ'אק-גירלוסקי  הזוגות  את 
 בנחיתות מבחינת הרמה אך עם הרבה תקווה ואופטימיות.
את המפגש התחלנו בצורה רעה מאוד כאשר כבר בבורד 
 5♥ של  לחוזה  הגענו  אך  לסלאם  להכריז  ניסינו  הראשון 
שנכשל. בשלב זה ידענו שמול שחקנים ברמה כל כך גבוהה 

עלינו לנקוט במהלכים לא שגרתיים שיאפשרו לנו לנצח. 

הנה אחת הידיים שסייעו לנו לנצח את המפגש:

 ♠
♥
♦
♣

K9
1074
AK7
J9763

 

♠
♥
♦
♣

Q10
K85
Q10984
Q105

♠
♥
♦
♣

AJ65432
AQ3
632

 ♠
♥
♦
♣

87
J962
J5
AK842

 

 1NT מדרום הכרזתי  Pass ניר פתח במזרח ♠1 ולאחר
)הכרזה חצי מחייבת(. ניר הכריז ♠2 ואני החלטתי להזמין 
על אף פיזור הנקודות ביד – ♠3. ניר קיבל את ההזמנה, 

J כל העקיפות ישבו והחוזה בוצע

הטקטיות  וההכרזות  איתנו  היה  המזל  המפגש,  בהמשך 
הסיכויים  כל  כנגד  עלתה  קבוצתנו  ולבסוף  עבדו 
לקבוצה  אימפים  ב9  הפסדנו  בגמר  הגמר.  לשלב 
ועולם  אירופה  )אלוף  נובאק  קמיל  את  שכללה  פולנית 
והסתפקנו  פולנים  חזקים  שחקנים  ועוד  לצעירים( 
והיכולת. מהתוצאה  מאוד  מרוצים  השני,   במקום 

אנחנו עם חברי הקבוצה בטקס הענקת הפרסים.
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חידת נובמבר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

2
54
AK5
AK65432

 

♠
♥
♦
♣

KT8
9
Q875
QJT98

♠
♥
♦
♣

76543
Q876
JT9
7

 ♠
♥
♦
♣

AQJ9
AKJT32
432
-

 

שימו לב!! זוהי אינה אותה חידה כמו בחודש 
שעבר!! 

 .♣K-והמשכתם ב A♣-זכיתם ב .♣Q-כנגד ♥7 הוביל מערב ב
מזרח השליך ספייד. עליכם לבצע את החוזה כנגד כל הגנה. 

בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

2
54
AK5
AK65432

 

♠
♥
♦
♣

KT8
9
Q875
QJT98

♠
♥
♦
♣

76543
Q876
JT9
7

 ♠
♥
♦
♣

AQJ9
AKJT32
432
-

 

והמשכתם   ♣A-ב זכיתם   .♣Q-7♥ הוביל מערב ב כנגד 
השלכתם   ♣A-ה על  דאימונד.  השליך  מזרח   .♣K-ב
הארט  כעת  שחקו  ספייד.  השליכו   ♣K-ה על  דאימונד. 

 ,♥J-הארט אל ה ,♦K-לעקיפה אל ה-10♥, דאימונד אל ה
AK♥ ועוד הארט. זה המצב כעת: 

 ♠
♥
♦
♣

2
-
A5
65

 

♠
♥
♦
♣

KT
-
Q8
J

♠
♥
♦
♣

7654
-
J
-

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
2
4
-

 

אם  בלחץ:  יהיה  מערב  האחרון  הקלאב  את  כשתשחקו 
מהדומם,  דאימונד  תזרקו  אתם   – הארט  ישליך  הוא 
מערב  אם  בהארט.  לקיחות   4 ותבצעו   ♥T-ב תמשיכו 
ישליך דאימונד כדי לשמור על האורך בהארט – השליכו 
הארט מהדומם, שחקו הארט לעקיפה אל ה-J♥, חיזרו 
בהארט  שוב  ועיקפו  ה-3♦  ה-2♦ לעבר  באמצעות  ליד 

.♥Q -לעבר ה

פתרון חידת 
אוקטובר

אורן לידור
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לאחרונה שוב שיחקנו ברומטר במועדון אביבים – כרגיל, 
התחרות מאורגנת היטב.

)הוסבר   2♥ פתחה  דרום  נוראות.  טעיתי  הראשונה  ביד 
כחלש עם ♥ ומינור(, ובידי היה )על פי זכרוני(

West

♠
♥
♦
♣

Axxxx
AQ
6
AKxxx

הכפלתי. צפון קפצה ל-♥4, ושותפי )לאחר מחשבה ארוכה( 
.Pass-7, השתפנתי ובחרתי בNT 6. במקום להכריז♦ –

בצפון היו 5 קלפי ♦, ורשמנו 200- במקום 1720. הפסדנו 
.IMPs 500-כ

4 המחלק  מס'  ביד  צפון/דרום.  בקו  ישבנו  בשולחן השני 
היה מערב שפתח ♠2 – הוסבר כיד חלשה. שותפי הכריז 

♦3, ולאחר Pass ממזרח הגיע תורי:

South

♠
♥
♦
♣

9
K72
QT
AKJT974

את  להזכיר  )מבלי  השליט  סדרת  תישאר  ש-♦  החלטתי 
סדרת ה-♣( והכרזתי ♣4 )למי שזוכר, זו שאלה לאסים(. 
התשובה הייתה ♦4 )0 או 3(. שאלתי 4NT על המכובדים 
על  בהסתמך   .)Q או   AK(  5♦ ונעניתי  השליט  בסדרת 

האפשרויות ב-♣ הכרזתי ♦7.

בביצוע לא היו שום בעיות )זוהי החלוקה המלאה(:

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AT3
A95
AK8632
5

 

♠
♥
♦
♣

KQJ874
Q86
75
82

♠
♥
♦
♣

652
JT43
J94
Q63

 ♠
♥
♦
♣

9
K72
QT
AKJT974

 

West North East South

2♠ 3♦ Pass 4♣

Pass 4♦ Pass 4NT

Pass 5♦ Pass 7♦

Pass Pass Pass

למה אני מספר כל זאת? מתוך 23 זוגות בקו צפון/דרום 
היינו היחידים בחוזה זה )רשמנו 2140 נקודות(. 3 זוגות 
נוספים הגיעו לחוזה ♣6 או ♦6, והיתר – 19 זוגות – כלל 

לא הגיעו לסלם. חלקם אפילו לא הגיעו למשחק מלא.

מאכזבים  לפעמים  היהלומים  השכל:  מוסר 
ולפעמים מנצחים – האם זה כך גם בחיים?

הצץ מעבר לכתפי

הפסדים ורווחים

איתן גוליק
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לזכרו של בריאן זיטמן
מתוך פוסט שהעלה אבי רוזנטל לפייסבוק

ב-16 בספטמבר נפטר בריאן זיטמן לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

אין צורך לספר על בריאן לשחקני הברידג’ בארץ בכלל ובירושלים בפרט.

כולם הכירו אותו כמייסד וכמנהל מועדון מרכז הברידג’ בירושלים ביחד עם אשתו מגי ועם משה בן אוזיליו ז”ל
כולם הכירו אותו ככותב מוכשר בירחון הברידג’ הישראלי במדור מעניין שכתב בשפת האם שלו, אנגלית.

כולם גם הכירו אותו כשחקן ברידג’ מוכשר ויצירתי ברמה גבוהה וכאדם טוב ונעים הליכות.

על  התגובות  של  ומהתוכן  הדופן  יוצא  מהמספר  ללמוד  אפשר  הברידג’ הישראלי  בעולם  אותו  והעריכו  אותו  אהבו  כמה  עד 
הפוסט שפרסם בנו אורן, שחקן ברידג’ בעצמו, בקבוצת הפייסבוק של ההתאגדות הישראלית לברידג’ בו הודיע על פטירת 

אביו. בפוסט זה אציג את ההיכרות שלי עם בריאן, שמציגה גם כמה דברים פחות ידועים עליו.

בפעם הראשונה שפגשתי את בריאן במועדון ברידג’
עד גיל 54 לא שיחקתי ברידג’. לפחות לא ברידג’ תחרותי ולא ברידג’ שמבדילים בו בין סדרת מיינור לסדרת מייג’ור. בין שאר 
המשחקים ששיחקתי עם שלושת ילדיי, היה גם ברידג’ או אולי משהו דמוי ברידג’. יום אחד הופיעה בביתי אחותי וסיפרה 

שהתחילה לשחק ברידג’ במועדון של משה בן-אוזיליו. בני ניר, אז בן 12, ביקש שנלך שנינו לשחק פעם בתחרות ברידג’.
באופן טבעי, בחרתי במועדון מרכז הברידג’ בו שיחקה אחותי ואותו ניהל משה בן-אוזיליו ביחד עם מגי זיטמן. 

בפעם האחת שהסכמתי לשחק עם ניר, סיימנו במקום השני בתחרות. התחלנו לשחק ברידג’.
במועדון פגשתי את משה ואת מגי. לא ידעתי על קיומו של בריאן.
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לאחר כמה פעמים הופיע במועדון אדם בשם בריאן, שאמרו לי שהוא מבעלי המועדון. הוא נעמד ליד השולחן שלי והסתכל עלי 
במבט ממושך. לבסוף אמר: “אני מכיר אותך. אתה שיחקת שחמט.”

מסתבר שגם בריאן היה בעבר שחקן שחמט. הוא קישר בין הבחור הצעיר עם הבלורית הפרועה שפגש בתחרויות שחמט 
בירושלים )אני בשנות העשרה ושנות העשרים המוקדמות של חיי( לבין האיש הקרח והממושקף )אני במועדון הברידג‘( אחרי 
שהוא אמר את מה שאמר, נזכרתי גם אני בבריאן שחקן השחמט. גם בתקופה ששיחקתי במועדון הברידג’ שלו הוא עדיין 
שיחק שחמט. הוא שיחק שחמט בהתכתבות באמצעות האינטרנט. בשחמט כזה, יש לך יום או יומיים לחשוב על כל מסע ואז 

לשלוח אותו מאתר האינטרנט השחמטי ליריב .

לפעמים נהג לקרוא לי להיכנס לחדרו במועדון לפני תחרויות או אחרי תחרויות וביקש את עזרתי בבחירת המסע הבא במשחק 
שחמט בהתכתבות שהציג על המסך. דננו ביחד באפשרויות משחק שונות.

כמה דברים ייחודיים שאני זוכר מבריאן
בריאן אהב ברידג’. הוא שהה שעות רבות ביום במועדון שלו בו מתקיימת פעילות כמעט בכל יום בבוקר ואחה”צ.  

הראשונה  בפעם  מזה.  ולהתפרנס  ברידג’(  )לשחק  אוהב  שהוא  מה  את  לעשות  יכול  שהוא  לו  טוב  כמה  לי  אמר  פעם 
ששיחקתי את קונבנציית Splinter זה היה בתחרות מקומית במועדון. בריאן היה השותף שלי. בעלי המועדון היו משחקים 

בתחרויות מקומיות עם שחקנים מתחילים.

לאחר שבריאן הכריז ♠1 אני הכרזתי בגובה 4 את הסדרה הקצרה שלי. לא ממש הכרתי את הקונבנציה. היו לי אמנם 6 קלפים 
ב- ♠ אבל בקושי היו לי נקודות. בריאן שיחק בחוזה כמעט בלתי אפשרי לביצוע של  ♠6 הוא ביצע אותו באופן מבריק תוך 

שימוש בעקיפות חיתוך שהצליחו.

במועדון הייתה ספריה שבה מספר רב של ספרים. כמעט כולם באנגלית. אני מניח שרובם היו ספרים שרכשו בעלי המועדון 
במהלך השנים הרבות בהן שיחקו ברידג’. אני מניח שאת רובם רכש וקרא בריאן.

מכל  יותר  גבוהה  בתדירות  ספרים  שלקח  זה  הייתי  ספק  ללא  אבל  בספריה,  היחיד  הקורא  שהייתי  להגיד  מוגזם  קצת 
מהספרייה. לקחת  כדאי  ספר  איזה  בריאן  של  עצתו  את  שואל  ספר, הייתי  ששאלתי  פעם  בכל  כמעט  במועדון.  אחר   שחקן 

הכתבות המעניינות של בריאן הצטיינו גם בצניעות. הוא כתב שהוא כותב אותן כשחקן מהשורה ולא כמומחה. באחת מהכתבות 
טעה בריאן בניתוח שלו. הסיבה לטעות הייתה שהוא לא הכיר את קונבנציית Smolen. כשעליתי על הטעות, כתבתי לו באופן 

פרטי שהוא טעה וצרפתי קישור לדף אינטרנט על קונבנציית Smolen. הוא הודה לי וכתב שהוא לא הכיר את הקונבנציה.

מאד הופתעתי לקרוא את הכתבה הבאה של בריאן בירחון. הוא עשה מה שלא רבים היו עושים. הוא כתב שטעה בכתבה הקודמת 
משום שלא הכיר את קונבנציית Smolen והודה בפומבי לי ולשחקן נוסף על זה שהסבנו את תשומת ליבו.

נגד  שלו  פסיקה  על  כתב  בו  הברידג’,  בירחון  שלו  המאמרים  מאחד  התרשמתי  מאד  ברידג’.  בתחרויות  טוב  שופט  גם  היה  בריאן 
אחד מטובי השחקנים בארץ. השחקן הרגיש נפגע מהפסיקה. במאמר תיאר את היד הספציפית והסביר שהחלטה שיפוטית עשויה 

להיות תלויה גם ברמת השחקנים.

השחקן ברמה הגבוהה, חשב שהיריבים היו צריכים להכריז כמו שחקן ברמתו. בריאן חשב ששחקנים ברמה נמוכה בהרבה, כמו 
יריביו באותה מחלוקת, מכריזים אחרת ולכן פסק לרעתו. לו היה מדובר ביריבים ברמה גבוהה יותר היה פוסק לטובת אותו שחקן.

צר לי על לכתו בטרם עת ואני משתתף בצערה העמוק של משפחתו.
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הורסט פייזר 
נולד ב-1930 בגרמניה. בשנת 1939 הגיע לבוליביה  יחד עם כ-20,000 יהודים 

שעזבו את גרמניה ברגע האחרון.
בבוליביה למד את מקצוע השענות וסחר בשעונים. את משחק הברידג' למד 
בגיל 20 ומאז ועד היום לא הפסיק לשחק וליהנות מתחביב שכל כך אהוב עליו.
1971 עלה לישראל יחד עם אשתו ושלושת ילדיו. בישראל הקים את  בשנת 
חברת אוירסיה שהיא עד היום יבואנית של שעוני רולקס. דני הבן הבכור מנהל 

את החברה לאחר פרישתו של אבא לגמלאות.
ב-10 השנים האחרונות הוא מתנדב כמדריך ברידג' בשני מועדוני גמלאים: בנוף 
ים ובהרצליה. הוא ממשיך לשחק באופן שוטף ברמת השרון וזכה בתחרויות 

רבות.
היום מתגורר עם אשתו מרגריט בהרצליה, מטופל בדיאליזה 3 פעמים בשבוע 
אך הראש עדיין עובד נפלא. אולי תודות ל"מסג' של המוח" שמקנה לו משחק 

הברידג'. מוקף ב-12 נכדים ו-8 נינים.

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן נובמבר 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

ינואר 2017דצמבר 2016נובמבר 2016
4-1

4

13

20-10

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

סימולטנית ארצית בוקר

סימולטנית ארצית
ערב

פסטיבל הים האדום

3 - 2

17-16

23

24

31-30

ליגות לקבוצות

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל למועדונים

אליפות ישראל לצעירים  
מוקדמות

אליפות ישראל לצעירים
חצי גמר וגמר

7  -  6

14

15

ליגות לקבוצות פיינל-
פור ופליי-אוף תחתון

אליפות ישראל עד אמן 
כסף, במחוזות

סימולטנית ארצית

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2016 - ינואר 2017

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים
אנו שמחים לבשר כי בית ההתאגדות ברעננה )כדורת רעננה( עבר 

שיפוץ נרחב והוא מוכן לפעילות תחרותית.
נבקשכם לשמור על המקום על מנת שישמש את כולנו לזמן רב.

במסגרת שינוי ארגוני שמבצעת ההתאגדות, משרדי ההתאגדות יעברו משוהם לרעננה 
החל מ 1/11/16 וכן יעשה שינוי בכח האדם.

נאחל לויקי ולאה ששרתו אותנו נאמנה שנים רבות,
הצלחה בהמשך וכן לצוות החדש הצלחה בתפקיד.
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טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
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ינואר 2017דצמבר 2016נובמבר 2016
4-1

4

13

20-10

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

סימולטנית ארצית בוקר

סימולטנית ארצית
ערב

פסטיבל הים האדום

3 - 2

17-16

23

24

31-30

ליגות לקבוצות

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל למועדונים

אליפות ישראל לצעירים  
מוקדמות

אליפות ישראל לצעירים
חצי גמר וגמר

7  -  6

14

15

ליגות לקבוצות פיינל-
פור ופליי-אוף תחתון

אליפות ישראל עד אמן 
כסף, במחוזות

סימולטנית ארצית

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2016 - ינואר 2017

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים
אנו שמחים לבשר כי בית ההתאגדות ברעננה )כדורת רעננה( עבר 

שיפוץ נרחב והוא מוכן לפעילות תחרותית.
נבקשכם לשמור על המקום על מנת שישמש את כולנו לזמן רב.

במסגרת שינוי ארגוני שמבצעת ההתאגדות, משרדי ההתאגדות יעברו משוהם לרעננה 
החל מ 1/11/16 וכן יעשה שינוי בכח האדם.

נאחל לויקי ולאה ששרתו אותנו נאמנה שנים רבות,
הצלחה בהמשך וכן לצוות החדש הצלחה בתפקיד.

november.indd   43 30.10.2016 г.   11:59:29 ч.



ההרשמה לשנה הבאה החל מ-1 בנובמבר,
דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר
ותהנו מחודשיים מתנה !
)חברות ל-14 חודשים(.

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדותקבלת מידע ועדכונים
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

ועדת חוקהועדת חוקה

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת סגלועדת סגל

הנחיות ועדת חוקה בתחרויות
בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות . 1

הנדרש בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות בסעיף מידע שימוש / הורדות / טפסים וניתן 
להורדה ולהדפסה. מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים

בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 2
STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה )ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות(. א.   

ב.  ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה  מהמובן לו יכולים     
היריבים לצפות. הנוהל השלם והמפורט נמצא באתר ההתאגדות בסעיף       

"מידע שימושי / חוקים ונהלים.   
ANNOUNCEMENTS: לפי ההנחיות באתר תחת סעיף "מידע שימוש / חוקים ונהלים" ג.   

את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.. 3
מנהלי תחרויות – אנא וודאו כי הנחיות אלו מתקיימות בתחרויות אותן אתם מנהלים. 4

משחקי מבחן לקביעת נבחרת נשים לאליפות העולם 2017
ומשחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה 2017

יתקיימו בתאריכים:
 18-21.1.2017 וב- 25-28.1.2017. 

שחקנים המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח בקשה מנומקת במייל למשרדי ההתאגדות
 ibf@bridge.co.il 30/11/16 עד ל

הודעות מועדונים

מועדון מ.הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  8  בנובמבר 2016 | שעה -  19:30
במועדון מרכז הברידג'' ירושלים שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד
מנהל התחרות – ברי אבנר  |   מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

 מגי זייטמן – 054-4715949 / / אילנה כליף – 050-3059588
גביעים ופרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים

november.indd   44 30.10.2016 г.   11:59:30 ч.



ההרשמה לשנה הבאה החל מ-1 בנובמבר,
דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר
ותהנו מחודשיים מתנה !
)חברות ל-14 חודשים(.

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדותקבלת מידע ועדכונים
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

ועדת חוקהועדת חוקה

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת סגלועדת סגל

הנחיות ועדת חוקה בתחרויות
בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות . 1

הנדרש בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות בסעיף מידע שימוש / הורדות / טפסים וניתן 
להורדה ולהדפסה. מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים

בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 2
STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה )ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות(. א.   

ב.  ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה  מהמובן לו יכולים     
היריבים לצפות. הנוהל השלם והמפורט נמצא באתר ההתאגדות בסעיף       

"מידע שימושי / חוקים ונהלים.   
ANNOUNCEMENTS: לפי ההנחיות באתר תחת סעיף "מידע שימוש / חוקים ונהלים" ג.   

את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.. 3
מנהלי תחרויות – אנא וודאו כי הנחיות אלו מתקיימות בתחרויות אותן אתם מנהלים. 4

משחקי מבחן לקביעת נבחרת נשים לאליפות העולם 2017
ומשחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה 2017

יתקיימו בתאריכים:
 18-21.1.2017 וב- 25-28.1.2017. 

שחקנים המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח בקשה מנומקת במייל למשרדי ההתאגדות
 ibf@bridge.co.il 30/11/16 עד ל

הודעות מועדונים

מועדון מ.הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  8  בנובמבר 2016 | שעה -  19:30
במועדון מרכז הברידג'' ירושלים שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד
מנהל התחרות – ברי אבנר  |   מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

 מגי זייטמן – 054-4715949 / / אילנה כליף – 050-3059588
גביעים ופרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
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מועדון אשקלון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  25  בנובמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' בית וקס קרית גת

שדרות העצמאות 68 קרית גת

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהלת תחרות אביבה בן ארויה

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
ניסים קורן – 050-5511767
יוסי פיברט – 053-7517570

מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  26  בנובמבר 2016
שעה -  10:00

בקיבוץ  גניגר – חדר אוכל

עמק יזרעאל

מחיר למשתתף 70 ₪ - כולל כיבוד קל

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
דיויד ארבל –  054-7799755

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  6 בדצמבר 2016
שעה -  20:00

במועדון ככר המדינה

רחוב ויצמן 53 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מועדון – 03-6969830

מועדון אילת מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  10  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' רחובות 

רחוב המנוף 1 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
דורית לשם– 050-9427818 
נעמי לזר– 050-8844494 

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש כץ שמואל )שמיל( ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שבת  24  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' נתניה

רחוב ד"ר בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מיקי קליין – 050-5401475

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

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  9  בדצמבר 2016

שעה -  10:00

במועדון בית ההתאגדות ברעננה

רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
יוסי רייכמן – 054-5485475

דרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 25 באוקטובר 2016

רב אמן כסף  
 לייבו אדי, קריות/חיפה 

 ניימן יוסף, ירושלים 
 טוביאס חיים, באר שבע 

רב אמן ארד  
 בריפמן הניה, כיכר המדינה ת"א 

 חלמיש משה, אביבים 
רב אמן 

 אליהו סיגל, אביבים 
אמן בכיר זהב 

קותיאלי אסף, אביבים 
אמן בכיר 

 בן עמי ז'קי, ירושלים 
אמן בכיר כסף 

 דה פריס גבי, אביבים 
אמן בכיר ארד  

פרל בריאן, לב הצפון 
 כהן שמואל, סביון-קרית אונו 

 ססרקו לאה, מועדון מודיעין 
אמן בכיר 

כהן קוטי, לב הצפון 
 גל ים יוסי, אביבים 

 גליקסמן דודו, אילת 
 אפלבוים שלום, וקס - רחובות 

אמן זהב 
כהן שלמה, כיכר המדינה ת"א 

 לחמן נעמי, טבעון 
 צווייג יחזקאל, אביבים 

 אורבך חנה, ויצו - נוה יוסף 
 לנצמן סופיה, גליל תחתון 

אמן כסף  
קרבצ'וק ברנרד, ספורט + חולון 

 בלוזר קובי, קריות/חיפה 
 ורדי נינה, אביבים 

 אלישר נועם, ירושלים 
 גרינשפן אורי, ירושלים 
 קמיניץ רחל, ירושלים 

 מרום אילה, מרכז ספורט רשלצ 
 וילר אווי, וקס - רחובות 

 ישראלי אשר, קבוצי דרום 
אמן ארד 

 בן יוסף יצחק, ספורט + חולון 
 אופר מרים, חיפה/כרמל 

 בלוך ברוך, נהריה 
 איוב ראיד, עמק יזרעאל 

 מרקו ויקטור, ברידג' פוינט פולג 
 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 
 קרונקופ דליה, מושבות-שמריהו 

 גרין יעקב, מת"ב הרצליה 
 דנן אלן ארי, מרכז הברידג' ים 

 כהן רות, זכרון יעקב 
 בוגנים אתי ,סביון-קרית אונו 
 לוי יצחק, מרכז ספורט רשלצ 

 נבון אביבה, ערד 
 טרביטש מרים, רחובות 

 ליכטנפלד צביה, רחובות 

 פוסטר עופרה, רחובות 
 שגב זאב ד"ר, אילת 

 נוי אמיר, כפר מרדכי 
 ויזנטל מרים, וקס - רחובות 
 סלמון ראסל, וקס - רחובות 

 פלד עליזה, נס ציונה 
אמן

מילר אלכסיי, לב הצפון 
 ברקוביץ אליעזר, חיפה/כרמל 

 קוטלרו אלי, קריות/חיפה 
 בן צור דינה, נהריה 
 זיסו אסתי, נהריה 

 כהן מרגלית, נהריה 
 יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 

 בירמן אלה, כפר סבא 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 ברש אהרון, רמת גן 
 נאמן אריה, אביבים 

 שטיינברגר חנה, אביבים 
 שוורץ חווה, מושבות-שמריהו 

 קנטור הלית, מת"ב הרצליה 
 שרו שירה, חדרה 

 מרום שלום, מרכז ספורט רשלצ 
סגן אמן  זהב 

שוובה דני, קנטרי רעננה 
 רוטנברג יוסף, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 ברק רות, רמת גן 

 לביא משה, רמת גן 
 ורניה כרמל, אביבים 

 מור שולה, אביבים 
 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 

 ברעם מוטי, ירושלים 
 קרמנשהי איריס, מרכז הברידג' ים 

 גבריאל כרמלה, בית מכבי ראשל"צ 
 קפלן ניצה, בית מכבי ראשל"צ 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 ברושי אריה, כפר מרדכי 

 בלאושטיין אוהד, וקס - רחובות 
 שגיא הדס, קבוצי דרום 

סגן אמן כסף 
זומר אילן ד"ר, כיכר המדינה ת"א 

 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
 בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

 איוב ראווי, עמק יזרעאל 
 דוד אל-עד, עמק יזרעאל 

 בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 
 בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 
 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 בשביץ אסתר, ראשון לציון 
 וינקנפלד עובדיה, בית מכבי ראשל"צ 

 קגן יעקב, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 ישראלי רות, אשדוד 
 בר-שביט אלי, וקס - רחובות 

 גרומר מיכאל, נס ציונה
סגן אמן ארד 

הובר נורית, חיפה/כרמל 

 נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
 בן אלי מיכל, אביבים 
 חלוזין נורית, אביבים 

 סגל מקסימה, אביבים 
 הומל אסתר, מושבות-שמריהו 

 דלל אילנה, מרום נווה 
 לוי גבריאל, ירושלים 

 בצלאל יחזקאל, לב חולון 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 מיוחס עליזה, נס ציונה 
סגן אמן

אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 
 זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 

 אשכנזי אברהם, כפר סבא 
 גולדברג אבי, רמת גן 

 קידר לינה, הדר כפר סבא 
 פדלון אורה, מרום נווה 
 דרגוצקי חנה, ירושלים 

 קרטנשטיין יהודית, לב חולון 
 בר אילן חגי, חדרה 

 בר שדה ברוריה, חדרה 
 כהן דורית, סביון-קרית אונו 

 ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 
 סלומון אברהם, בית מכבי ראשל"צ 

 ימין דוד, רעננה ההגנה 
 שחר יצחק, רחובות 

 בורוביצקי פסח, נס ציונה 
 קוסטו דורית, נס ציונה 

שחקן מתקדם
שאנני עודד, נהריה 

 כהן ליאב, מושבות-שמריהו 
 סהר ליאני, מושבות-שמריהו 

 פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
 רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

 פאר מאיר, מרום נווה 
 אריאל חגית, ירושלים 

 אריאל רון, ירושלים 
 שקד שושנה, ירושלים 

 תומר ניצה, ירושלים 
 אלון צבי, לב חולון 

 שלו ורדה, חדרה 
 חלפון יהודה, זכרון יעקב 

 יצחקי רביב, ויצו פתח תקוה 
 יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

 רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 
 ליפשיץ אמיר, ראשון לציון 

 ברעד אופיר, באר שבע 
 שובל אורנה, רחובות 

 רגונס פאני, וקס - רחובות 
 ויסבורד מיה, נס ציונה 

 לוי איה, נס ציונה 
 פרצלן עמית, נס ציונה 

 כרמוש יצחק, מועדון מודיעין 
שחקן רשום 

מושקוביץ עידו, רמת השרון 
 צוויג איציק, מושבות-שמריהו 
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מועדון אשקלון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  25  בנובמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' בית וקס קרית גת

שדרות העצמאות 68 קרית גת

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהלת תחרות אביבה בן ארויה

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
ניסים קורן – 050-5511767
יוסי פיברט – 053-7517570

מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  26  בנובמבר 2016
שעה -  10:00

בקיבוץ  גניגר – חדר אוכל

עמק יזרעאל

מחיר למשתתף 70 ₪ - כולל כיבוד קל

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
דיויד ארבל –  054-7799755

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  6 בדצמבר 2016
שעה -  20:00

במועדון ככר המדינה

רחוב ויצמן 53 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מועדון – 03-6969830

מועדון אילת מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  10  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' רחובות 

רחוב המנוף 1 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
דורית לשם– 050-9427818 
נעמי לזר– 050-8844494 

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש כץ שמואל )שמיל( ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שבת  24  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' נתניה

רחוב ד"ר בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מיקי קליין – 050-5401475

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

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  9  בדצמבר 2016

שעה -  10:00

במועדון בית ההתאגדות ברעננה

רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
יוסי רייכמן – 054-5485475

דרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 25 באוקטובר 2016

רב אמן כסף  
 לייבו אדי, קריות/חיפה 

 ניימן יוסף, ירושלים 
 טוביאס חיים, באר שבע 

רב אמן ארד  
 בריפמן הניה, כיכר המדינה ת"א 

 חלמיש משה, אביבים 
רב אמן 

 אליהו סיגל, אביבים 
אמן בכיר זהב 

קותיאלי אסף, אביבים 
אמן בכיר 

 בן עמי ז'קי, ירושלים 
אמן בכיר כסף 

 דה פריס גבי, אביבים 
אמן בכיר ארד  

פרל בריאן, לב הצפון 
 כהן שמואל, סביון-קרית אונו 

 ססרקו לאה, מועדון מודיעין 
אמן בכיר 

כהן קוטי, לב הצפון 
 גל ים יוסי, אביבים 

 גליקסמן דודו, אילת 
 אפלבוים שלום, וקס - רחובות 

אמן זהב 
כהן שלמה, כיכר המדינה ת"א 

 לחמן נעמי, טבעון 
 צווייג יחזקאל, אביבים 

 אורבך חנה, ויצו - נוה יוסף 
 לנצמן סופיה, גליל תחתון 

אמן כסף  
קרבצ'וק ברנרד, ספורט + חולון 

 בלוזר קובי, קריות/חיפה 
 ורדי נינה, אביבים 

 אלישר נועם, ירושלים 
 גרינשפן אורי, ירושלים 
 קמיניץ רחל, ירושלים 

 מרום אילה, מרכז ספורט רשלצ 
 וילר אווי, וקס - רחובות 

 ישראלי אשר, קבוצי דרום 
אמן ארד 

 בן יוסף יצחק, ספורט + חולון 
 אופר מרים, חיפה/כרמל 

 בלוך ברוך, נהריה 
 איוב ראיד, עמק יזרעאל 

 מרקו ויקטור, ברידג' פוינט פולג 
 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 
 קרונקופ דליה, מושבות-שמריהו 

 גרין יעקב, מת"ב הרצליה 
 דנן אלן ארי, מרכז הברידג' ים 

 כהן רות, זכרון יעקב 
 בוגנים אתי ,סביון-קרית אונו 
 לוי יצחק, מרכז ספורט רשלצ 

 נבון אביבה, ערד 
 טרביטש מרים, רחובות 

 ליכטנפלד צביה, רחובות 

 פוסטר עופרה, רחובות 
 שגב זאב ד"ר, אילת 

 נוי אמיר, כפר מרדכי 
 ויזנטל מרים, וקס - רחובות 
 סלמון ראסל, וקס - רחובות 

 פלד עליזה, נס ציונה 
אמן

מילר אלכסיי, לב הצפון 
 ברקוביץ אליעזר, חיפה/כרמל 

 קוטלרו אלי, קריות/חיפה 
 בן צור דינה, נהריה 
 זיסו אסתי, נהריה 

 כהן מרגלית, נהריה 
 יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 

 בירמן אלה, כפר סבא 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 ברש אהרון, רמת גן 
 נאמן אריה, אביבים 

 שטיינברגר חנה, אביבים 
 שוורץ חווה, מושבות-שמריהו 

 קנטור הלית, מת"ב הרצליה 
 שרו שירה, חדרה 

 מרום שלום, מרכז ספורט רשלצ 
סגן אמן  זהב 

שוובה דני, קנטרי רעננה 
 רוטנברג יוסף, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 ברק רות, רמת גן 

 לביא משה, רמת גן 
 ורניה כרמל, אביבים 

 מור שולה, אביבים 
 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 

 ברעם מוטי, ירושלים 
 קרמנשהי איריס, מרכז הברידג' ים 

 גבריאל כרמלה, בית מכבי ראשל"צ 
 קפלן ניצה, בית מכבי ראשל"צ 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 ברושי אריה, כפר מרדכי 

 בלאושטיין אוהד, וקס - רחובות 
 שגיא הדס, קבוצי דרום 

סגן אמן כסף 
זומר אילן ד"ר, כיכר המדינה ת"א 

 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
 בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

 איוב ראווי, עמק יזרעאל 
 דוד אל-עד, עמק יזרעאל 

 בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 
 בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 
 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 בשביץ אסתר, ראשון לציון 
 וינקנפלד עובדיה, בית מכבי ראשל"צ 

 קגן יעקב, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 ישראלי רות, אשדוד 
 בר-שביט אלי, וקס - רחובות 

 גרומר מיכאל, נס ציונה
סגן אמן ארד 

הובר נורית, חיפה/כרמל 

 נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
 בן אלי מיכל, אביבים 
 חלוזין נורית, אביבים 

 סגל מקסימה, אביבים 
 הומל אסתר, מושבות-שמריהו 

 דלל אילנה, מרום נווה 
 לוי גבריאל, ירושלים 

 בצלאל יחזקאל, לב חולון 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 מיוחס עליזה, נס ציונה 
סגן אמן

אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 
 זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 

 אשכנזי אברהם, כפר סבא 
 גולדברג אבי, רמת גן 

 קידר לינה, הדר כפר סבא 
 פדלון אורה, מרום נווה 
 דרגוצקי חנה, ירושלים 

 קרטנשטיין יהודית, לב חולון 
 בר אילן חגי, חדרה 

 בר שדה ברוריה, חדרה 
 כהן דורית, סביון-קרית אונו 

 ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 
 סלומון אברהם, בית מכבי ראשל"צ 

 ימין דוד, רעננה ההגנה 
 שחר יצחק, רחובות 

 בורוביצקי פסח, נס ציונה 
 קוסטו דורית, נס ציונה 

שחקן מתקדם
שאנני עודד, נהריה 

 כהן ליאב, מושבות-שמריהו 
 סהר ליאני, מושבות-שמריהו 

 פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
 רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

 פאר מאיר, מרום נווה 
 אריאל חגית, ירושלים 

 אריאל רון, ירושלים 
 שקד שושנה, ירושלים 

 תומר ניצה, ירושלים 
 אלון צבי, לב חולון 

 שלו ורדה, חדרה 
 חלפון יהודה, זכרון יעקב 

 יצחקי רביב, ויצו פתח תקוה 
 יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

 רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 
 ליפשיץ אמיר, ראשון לציון 

 ברעד אופיר, באר שבע 
 שובל אורנה, רחובות 

 רגונס פאני, וקס - רחובות 
 ויסבורד מיה, נס ציונה 

 לוי איה, נס ציונה 
 פרצלן עמית, נס ציונה 

 כרמוש יצחק, מועדון מודיעין 
שחקן רשום 

מושקוביץ עידו, רמת השרון 
 צוויג איציק, מושבות-שמריהו 
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לפרטים והרשמה:
 | birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 03-5465582:טל':03-6058355 | פקס

2 20-10 בנובמבר, 16

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:00.

פרסים מיוחדים.

הרצאות הבוקר
יועברו ע"י:

יניב זק
רון פכטמן
גלעד אופיר

דניאלה בירמן
מאוריציו דיסקו
אפרים בריפמן

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות

)MIXED(ׂ זוגות מעורבים
I 10.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 11.11 יום ו' 16:00 סיבוב

)T.B( זוגות
I 12.11 שבת 10:30 סיבוב

II 12.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
13.11 יום א' 20:30

)IMP( זוגות
I 14.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 15.11 יום ג' 16:00 סיבוב

זוגות פתוח )3 בתי גמר(
I 16.11 יום ד' 20:30 סיבוב

II 17.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 18.11 יום ו' 15:00 סיבוב

)SWISS( תחרות קבוצות
I 19.11 שבת 10:00 סיבוב

II 19.11 שבת 15:15 סיבוב

תוכנית התחרויות

22♣ 8 7 ♦ ♥
♥ ♠ Mediterranean Beach

6  ♣ 5  ♦

2016-17
3 27

 € 965

1000
49180 8039

0544-526893 03 9337269
350 200

30  ♠ € 25 ♣ 5 ♦ ♥ 

050-7409089 03-6058355
birmand@inter.net.il 054-8083015

2017 19-12

11-18/4/2017

052-2783263  | daganbridge@hotmail.com 050-7470016
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running their tricks - they may try to collect 
a heart trick, first thing.

2-3. Play a club to dummy's honor and 
lead a spade. If South follows with 9♠, 
then duck the trick into the safe North 
hand. This maneuver will gain when 
South holds three spades such as the 
Q-10-9 and would otherwise have gained 
the lead to play a diamond through 
the king. Additionally, South must hold 
maximum club doubleton )or you could 
have discarded a diamond on the fourth 
club(. North must also hold the diamond 
ace.

South holding in spades:

All these reservations make us to look 
for security at the level of 2-3%, often 
losing an overtrick. Also, following the 
recommended line will occasionally result 
in going down in a cold game. Suppose 
the North hand is as follows:

♠
♥
♦
♣

J10 
J93 
A109 
107642

South will ruff the second round of clubs 
play through the king of diamonds, beating 
the contract by two tricks. We may argue to 
what extent safety play makes any sense. 
In my opinion, wasting your energy and 
causing fatigue by long analyses is more 
harmful than the possible losses resulting 
from faulty assessment of risk.

So, this is my advice - do not concentrate 
on looking for ultra safe solutions, that 
may result in lost overtricks or additional 
under tricks. In the long run it does not pay. 
Focus your attention on the atmosphere 
at the table, make your judgment of the 
situation and analyze opening leads.

I have divided the problems on declarer 
play into four categories.

•	 Clubs ♣.
The problems do not require long 
analysis. It is enough to know the 
main theme.

•	 Diamonds ♦.
You have to have an idea of the 
required technique. Once you find 
your way, you will not encounter 
any problems.

•	 hearts ♥.
Knowledge of the required technique 
and good analytical skill are needed to 
handle these problems.

•	 Spades ♠.
Problems marked as spades are 
difficult, complicated and multi-
variant. Solving such a problem will 
give you a lot of satisfaction.

We will see in next articles hands 
composed by me and you face your 
opponents in the Open Room and then 
compare your results with those achieved 
in the Closed Room. On each hand you 
may win or lose a lot of MPs.

The defenders will play natural leads 
against you:

a( fourth best,
b( high from the doubleton,
c( second best from three and 
more cards.

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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DYNAMIC 
DECLARER PLAY
Krzysztof Martens

Declarer play is one of the most attractive 
and favored elements of bridge training.  
A player who has ambition to be on par with 
the best must have extensive knowledge 
in this area. The time available at a bridge 
table is limited. A player who wastes too 
much time on technical analysis of the 
hand will not be able to concentrate fully 
on these aspects:

1. Analyzing the opening lead.

2. Operating skillfully with small cards   
to obstruct the defenders' signals.

3. Making psychological plays.

4. Demonstrating table presence.

5. Camouflaging his intentions.

Spending more time on analysis also gives 
the defenders more time for their own 
analysis. If declarer plays efficiently and 
promptly, this can provoke the defenders 
into routine moves. Finally, prolonged 
analysis over many deals can cause a 
deterioration in the player's condition, 
unnoticeable during the beginning of the 
championship but more apparent at a 
further stage.

How can we handle this? An outstanding 
bridge player should be aware of all the 
technical problems he may encounter in a 
given deal after a few seconds. He should 

not have to spend some time trying to 
spot them and analyses. The situation is 
similar to mathematical classes at school. 
After solving fifteenth mathematical 
problems of the same kind, students can 
do it automatically. Once all the standard 
techniques are known, the only thing to be 
done is to input different data. Not knowing 
the techniques, they have to be calculated 
afresh each time. How much effort does 
this waste? Practicing declarer play can 
be compared with learning mathematics 
at school. First we learn formulae and 
techniques and then we acquire the skill 
of analytical thinking, it is essential that 
the bridge problems we solve serve the 
supreme objective of teaming declarer's 
play - developing the skill of creative and 
critical thinking and precise analysis.

Let's look at a typical safety play. It is a 
problem on declarer play composed by 
Paul Lukacs.

♠
♥
♦
♣

AK8653 
A 
K84 
853

♠
♥
♦
♣

742 
Q65 
732 
AKQJ

Contract 4♠ by W. Lead ♥3

This is solution suggested by the author:

1. Play the queen of hearts from 
dummy. If this is covered with the king, 
the opponents will have more problems in 
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an entry to dummy declarer was bound to loose 
a spade trick otherwise."

"Right!" he promptly replies. “My only concern 
was that partner might be 3-0-5-5 with the King 
of Spades but people usually use 2NT overcall 
for minors with such hands. A take-out double of 
1 Heart is also possible. And if he is something 
like 4-1-3-5 there is no hope, but such hands call 
for take-out double, not 2♣ overcall."

“I was little surprised at the end“ he continues. 

"He did not cash the ace of spades before playing 
the third club. Obviously there is no way to beat 
4♥ unless I ruff the third club. Therefore I was 
pretty sure he has the King of Spades not the 
Ace. People sometimes go to bed with an Ace if 
playing with a partner who does not blindly follow 
suite preference."

You realized it was time for a second glass of the 
famous Cabernet Sauvignon.

אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי, אנחנו הכתובת:
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה
ביוגרפיה משפחתית

סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 

מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם

בעומק הג'ונגל
ישראלי ביערות העד של פפואה ניו-גינאה

על פי סיפור אמיתירומן מאת הרצל זלמן

רומן  הינו  הג'ונגל'  'בעומק 
בחיי.  שונות  תקופות  המשלב 

כמסע  בספר  המתואר  המסע 
רבות  שנים  בחובו  טומן  עצמאי 

ברחבי  ומסעות  טיולים  של 
מדינות  בה  בתקופה  העולם 

למטייל  שואבת  לאבן  הפכו  טרם  השלישי  העולם 

שלל  מייצגות  בספר  המתוארות  הדמויות  הישראלי. 

החוויה  הקשת.  צבעי  בכל  הטיול  את  שצבעו  טיפוסים 

שעברתי אי שם בפפואה ניו-גינאה היא זו שדחפה אותי 

מבוגר  בגיל  יצאתי  המסופר  לטיול  הרומן.   לכתיבת 

אזורים  הבנתי,  למיטב  שנה,   20 מאז  שחלפו  ולמרות 

נדחים אלו נשארו אותנטיים עד ליום הזה. 

ההבדלים בין העולם המערבי למקבילו, העולם השלישי, 

תמיד משכו אותי ואת חושיי. שעות ארוכות הייתי מבלה 

מזמנת  שהמציאות  השוני  בפלאי  בהתבוננות  בטיוליי 

לנו, אם בשל פראיותו של הטבע ואם בשל פראיותה של 

התרבות, אותה ספגתי בעיקר משיחותיי עם המקומיים, 

המעטים שידעו את השפה האנגלית.
על המחבר:

בשנת  תל-אביב.  בעיר   1932 בשנת  נולד  זלמן  הרצל 

1947 הצטרף להגנה. עם הקמת צה''ל התגייס למחזור 

א' של העתודה האקדמאית. בימיו הראשונים כסטודנט 

צעיר, ללימודי ההיסטוריה, בעוד תותחי המלחמה רעמו, 

הבין שרוצה להקדיש את חייו לתחומי החינוך וההוראה. 

תחילה  אלו,  בתחומים  עסק  הבאות  השנים  ב50  ואכן, 

מודיעים  אורה  תיכון  בית-ספר  כמנהל  ובהמשך  כמורה 
ברמת-גן.

רומן זה הוא ספרו הראשון של זלמן, והוא בן 83.
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סיפור חיי
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English
55

You clearly remember this board you watched 
in your favorite club last weekend. All three 
players at the table were the most competent 
Hogs in the club, the fourth was a newcomer 
with unknown skill from a distant country. You 

were in the South-West position seeing this:

♠
♥
♦
♣

Q8 
974 
AKJ54 
Q82
 ♠

♥
♦
♣

A109 
3 
Q1082 
AK1093

East Hog No.1 is the dealer and opens 1♥ – 
five card majors. South Hog No.2 bids cautious  
2♣ avoiding take-out double. You approve such 
a forethought knowing quite well that these days 
everybody in the North seat jumps in spades 
after any take-out double from partner.

West Hog No.3 bids 2♦, Pass  from the 
newcomer in the North seat, 2♥ from East – 
a waiting bid as explained. Pass from South, 
West produces an invitational raise to 3♥, Pass 
from North and East closes the bidding with 4♥.

South cashes two high clubs, North produces 
encouraging cards, East drops the Jack on 
the second trick and South continues with the 
Club 10 – a clear suite preference for spades. 
North ruffs and immediately exits with the ♦7. 
Everybody around the table raised eyebrows 
but the contract was doomed the full board 
being:

 ♠
♥
♦
♣

J652 
10852 
763 
75

 

♠
♥
♦
♣

Q8 
974 
AKJ54 
Q82

♠
♥
♦
♣

K743 
AKQJ6 
9 
J64

 ♠
♥
♦
♣

A109 
3 
Q1082 
AK1093

 

 Later in the evening you met the newcomer
 in the bar and invited him for a glass of Peter
Michael‘s Au Paradis vintage 2012.

"You probably use reverse suit preference 
signals in you country“ you started a friendly 
chat remembering the diamond switch after he 
ruffed the club. "Not at all!" he replied and added: 
“We do not use signals. We use our heads.“ And 
presents his views of the board: “After the bidding 
and the first three tricks it was an open book, a 
double dummy problemless. Declarer has solid 
hearts and one high card in spades. What else 
could he have for his opening bid? Then, if I attack 
spades, he should rise with ace, knowing quite 
well from the bidding where the spade king is 
lurking. And after cashing all his trumps South will 
be squeezed in diamonds and spades. Therefore, 
you see, it was vital to cut communications with 
dummy in diamonds right now."

"But what about East having six hearts and 
diamond void?“ you object cautiously. "Without 

Going to Bed 
with an Ace

Time to Remember Victor Mollo

Nikola Tcholakov
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במלון חוף התמרים, עכו

האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון • קבלת פנים עם כיבוד קל . 
סמינר ברידג' מפי אפרים בריפמן • דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות • 

משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה במהלך הסמינר • ערבי בידור • כניסה 
חופשית לספא

יוצע יום טיול באיזור (בתשלום נוסף)
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

1,420 ש“ח

גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940

bnbg.ben@gmail.com

אפרים בריפמן: 050-2012011 

מועדון כיכר המדינה. ויצמן 53 תל-אביב

ליחיד בחדר זוגי
על בסיס חצי פנסיון

נופשון ינואר  ה-5
חוף התמרים
29 בינואר - 1 בפברואר 2017

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט 
ממשיכים במסורת זו השנה החמישית

www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות
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