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שפר את משחק היד עם שליט
העברת חיתוך לסדרה אחרת
מוטי גלברד
Dealer: S, N/S Vul, Lead: ♥K
♠ 7543
♥ 9432
♦ A72
♣ K7

♠ AKQ82
♥A
♦ K96
♣ A652
South
♠1
♣3
4NT
♠6

East

North

West

Pass
Pass
Pass
Pass

♠2
♦3
♦5
Pass

♥2
Pass
Pass
Pass

שליט בלבד.
לכן המשחק הנכון הוא להוציא שני סיבובי של
את השליט האחרון של המתנגדים משאירים בינתיים
בחוץ .הכרוז ממשיך  ,♣AKחותך ♣ שלישי בדומם ,חוזר
לידו עם חיתוך ♥ ומשחק ♣ רביעי .כאשר מערב מופיע
עם  ♣Qברור שאין טעם לחתוך בדומם ,כי מזרח יחתוך
גבוה יותר.
הפתרון הוא להשליך בשלב זה  ♦2מהדומם .מערב שזכה
בלקיחה אינו יכול להמשיך בשליט ,ובהמשך ישחק הכרוז
 ♦AKוחיתוך ה ♦-השלישי בדומם יעניק את הלקיחה
ה.12-
אז יש לנו טרנספר לא רק בהכרזות ,אלא גם במשחק
היד  -העברת החיתוך מסדרה אחת לסדרה אחרת היא
כאן המפתח לביצוע הסלם.
היד המלאה:

צפון-דרום הגיעו לסלם מתוח במקצת .כאשר הדומם
הופיע דרום היה די מרוצה .אם סדרת השליט מתחלקת
 2-2בין המתנגדים ,צפויות לו  12לקיחות לאחר שני
חיתוכי ♣ בדומם.
אבל אם ישחק שלושה סיבובי שליט והחלוקה תהיה ,3-1
הוא ייפול פעם אחת.

ø¯·Ó·Â†˙‡†ÌÈ¯ÎÂÊ

Dealer :S, N/S Vul, Lead :♥K
7543
9432
A72
K7
T96
T65
T843
984

♠
♥
♦
♣
J
KQJT7
QJ5
QJT3

♠
♥
♦
♣
AKQ82
A
K96
A652

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ß‚„È¯·‰† Ï·ÈËÒÙ
ÌÂ„‡‰†ÌÈ·†ÈÓÂ‡ÏÈ·‰

ÈÓÂ‡ÏÈ·‰†ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙ
ÌÂ„‡‰†ÌÈ·†±∂≠‰

∏≤∞±∞†¯·Ó·Â†≤∏≠±
6/8/2010 2:27:33 PM

june.indd 6

³½´²¯³ Çº¸º» - ³¿¸²½³ Çº¸º½
2010 É´º´À - ³°ÆÀ´½

:¼¸ÃÀ´¿ ¼¸·ÇÃ»

03-6969830 :¾´Ã»· ¯“É 53 ¾½Å¸´ ,³¿¸²½³ Çº¸º ¾´²Á´½
050-5364604 ¸²±
june.indd 7

6/8/2010 2:27:36 PM

לומדים ברידג‘
8

אפרים בריפמן

ר

מת המשחק של היד השלישית יכולה לעיתים
להכריע את גורל החוזה כבר בלקיחה
הראשונה.
שחקן במושב השלישי שישכיל לפענח את הובלת הפתיחה
של שותפו ולשחזר את מהלך המכרז ,מסוגל לבצע את
הצעדים הדרושים על מנת להכשיל את החוזה.
התבוננו ביד הבאה:
♠ J874
♥ AK
♦ 93
♣ KQT94
♠ 932
♥ 965432
♦ AK7
♣A
South

North

♠1
2NT
Pass

♣2
♠4

נגד החוזה ♠ 4הוביל מערב ב.♦Q-
מזרח )עם ה (♦AK-מרוצה מהובלת שותפו ,מניח לו
לזכות ומחכה להמשך ב.♦-
זוהי שגיאה המאפשרת לכרוז לבצע את החוזה .מדוע?
ובכן ,למזרח צריך להיות ברור כי אם השותף הוביל
ב ,♦Q-אז גם ה ♦J-נמצא ברשותו.
נוסף לכך ידוע לו שהכרוז הכריז  2NTבסיבוב השני של
המכרז .כלומר – בידו שני קלפים לפחות בכל סדרה .אם
מזרח יניח לשותפו לזכות ,כל שללה של ההגנה יהיה
שני ♦ ו ;♣A-אך אם מזרח ישכיל לכוון את שותפו לתת לו
חיתוך ב ,♣-הוא יצליח להכשיל את החוזה.
נתבונן בחלוקה המלאה:
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♠ J874
♥ AK
♦ 93
♣ KQ1094
♠ 932
♥ 965432
♦ AK7
♣A

♠6
♥ 108
♦ QJ1062
♣ 87652
♠ AKQ105
♥ QJ7
♦ 854
♣ J3

ובכן ,על מזרח לקחת את ה ♦Q-עם ה ,♦K-לשחק את
ה ♣A-ובלקיחה השלישית להוביל ♦ נמוך אל ה ♦J-של
השותף .שימו לב :אין לשחק את ה!♦A-
אם מזרח ישחק את ה ,♦A-מערב לעולם לא ייכנס לידו
על מנת לתת למזרח חיתוך ♣.
מערב שרואה את שותפו 'מוריד'  ♣Aומבחין בקלפי ה♣-
האיכותיים בדומם ,יבין כי ה ♣A-חייב להיות קלף בודד,
והוא שוחק מכיוון שהשותף רוצה לקבל חיתוך .כך תזכה
ההגנה בארבע לקיחות בטרם קיבל הכרוז את ההובלה:
ה ♦K-שלקח את ה ♦J ,♣A ,♦Q-וחיתוך קלאב .בכל דרך
אחרת אין סיכוי להכשיל את החוזה.
לאחר הובלת הפתיחה ,ניתנת לעיתים ליד השלישית
הזדמנות להעביר מידע חיוני לשותף:
QJ82

AK976

כאשר מערב מוביל ב ,A-מזרח משחק את ה Q-משום
שברשותו נמצא ה.J-
כלל :כאשר הובלת הפתיחה היא קלף בכיר מתוך רצף,
משחק של קלף גבוה ביד השלישית על-ידי השותף
מאותת כי בידו נמצא גם הקלף הבא אחריו.
בדוגמה הבאה נראה כיצד ניתן להפיק תועלת מאיתות
זה.
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♠KJ76
♥AKJ65
♦103
♣72

כאשר מערב מבחין ב ♦Q-של מזרח ,המאותתת כי בידו
גם ה ,♦J-עליו לא לשחק את ה ,♦K-אלא להמשיך ב♦-
נמוך.
נתבונן בחלוקה המלאה:

♠8
♥1097
♦AK842
♣AQ83
South
♠1
♠3
Pass

East

North

♠KJ76
♥AKJ65
♦103
♣72
♠43
♥432
♦QJ97
♣10954

West

♦2
)3♦ (1
Pass
Pass
♠4
Pass
Pass
) 10+ (1נק‘ עם התאמה ב♠-

הובלת הפתיחה הייתה  ,♦Aומזרח שיחק את ה.♦Q-
מערב ראה את סדרת ה ♥-הארוכה בדומם והבין שאם
ההגנה לא תתחיל מיד בהתקפה על סדרת ה ,♣-אין סיכוי
להכשיל את החוזה משום שכל המפסידים עלולים להיעלם
על סדרת ה .♥-ההתקפה על סדרת ה ♣-יכולה להתבצע
ביעילות רק כאשר מזרח )ולא מערב( יהיה המוביל .לפיכך

♠8
♥1097
♦AK842
♣AQ83
♠AQ10952
♥Q8
♦65
♣KJ6

מזרח מקבל את ההובלה על-ידי  .♦Jבראותו את חולשת
סדרת ה ♣-בדומם ,הוא לא יתקשה להבין מדוע שותפו
העביר אליו את ההובלה .הוא ישחק ♣ וההגנה תזכה
בשני דיאמונדים ובשני קלאבים בטרם הספיק הכרוז
לזכות אפילו בלקיחה אחת.

ראשהשנה במלון"קראוןפלזה"-חיפה
עםדניאלהורותי

12-8ספטמבר2010
המלוןהמקסיםעלהרהכרמל,המשקיףעלמפרץחיפה

חבילותאירוח3:לילות)4ימים(₪1,990
4לילות*)5ימים(₪2,490
*ארוחתצהרייםמסורתיתבשבתלמזמינים4לילות!

חדרליחיד15%הנחה,ילדבחדרהורים60%הנחה,מבוגרשלישי20%הנחה
המחיר לאדם בחדר זוגי ,על בסיס חצי פנסיון כולל מע"מ וכולל:
ארוחתחגחגיגית כיבודחופשיבזמןפעילותהברידג' 15%הנחהעל
הטיפולים הרצאותותחרויותמדייום ערכתקפהבחדר הסעהלמלון,חניה
חופשית טיוללזכרוןיעקבועיןהוד שימיוחדלכלמשפחה ערביבידור.

דניאלהבירמן,03-6058355רותיליברמן054-4556111
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חידת החודש

פתרונות חודש מאי
1) ♣Q = 10 ♥3 = 4
איכות עדיפה על כמות .נוסף לכך ,ייתכן כי בדומם סדרת
♦ ארוכה )ביד שלנו  ,(singletonלכן הובלה אקטיבית
) (♣Qנראית הגיונית ♥ .יכול להיות יעיל רק אם בידי
השותף קלף בכיר בסדרה וכניסה מהירה לידו כדי
להמשיך בסדרה.

3) ♥ = 10 ♠K = 4 ♣5 = 3
בידנו  13נק' ,לכן בידו של השותף כוח מינימלי .ייתכן
כי לצפון  5קלפי ♥ )היות שהכריז "סדרה רביעית"( אך
באותה מידה ייתכן כי לדרום סינגלטון ב .♥-על כן הובלת
♥ יכולה להיות יעילה על אף איכות הסדרה הירודה .היא
יכולה למשל לקטוע את הקשר בין שתי הידיים .לבסוף,
מבין כל הסדרות הובלה זו נראית הרע במיעוטו ,מעין
ברירת מחדל.
4) ♥ = 10 ♠ = 9 ♦A = 2

2) ♦8 = 10 ♣2 = 3
לאור המכרז נראה כי ההובלה הטבעית היא ♣ מכיוון
שברור שבידי צפון חוסר ב .♥-לפיכך ,אילו היה  ♣Aבידי
מזרח היה עליו להכריז  Passלאחר ♠ .7אם כךDbl ,
מבקש הובלה ב.♦-

דרום במשחק מלא ולנו  12נק' .ברור שלשותף אין ניקוד
גבוה .מדוע ♥ עדיף על ♠ או על ♦? ב ♥-חסרים  3קלפים
בכירים .בסדרות האחרות –  2בלבד .סטטיסטית הסיכוי
למצוא אצל השותף קלף בכיר )כלשהו( ב ♥-גבוה יותר
מאשר בכל סדרה אחרת.

ההתאגדות†הישראלית†לברידגß

פייסבוק
מגיעה†ל
הצטרפו†לקבוצה†ותוכלו†לקבל∫
עדכונים†שוטפים
מידע†על†תחרויות
היכרות†עם†חברים†חדשים
השתתפות†בקבוצות†הדיון

חפשו†אותנו†בפייסבוק†תחת†השם
¢התאגדות†הברידג†ßהישראלית¢
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¢ÌÂÏ‰È‰†˙Â¯Á˙¢
¢ÌÂÏ‰È‰†˙Â¯Á˙¢

ÏÂ„‚·Â†˙¯ÊÂÁ†‰‚È‚Á‰
ıÈ˜‰†Ï˘†‰ÓÁ‰†˙Â¯Á˙‰†≠†·È·‡≠Ï˙†˙ÂÙÈÏ‡
ÌÈ˘†˙·¯†˙È‡ÙÂ¯È‡†˙ÂÎ˙Ó†Ù¢Ú
ÌÈ˙·†ÈÙÏ†˜Á˘Ó†˙ËÈ˘

Á¢˘†≤μ¨∞∞∞†ÈÂÂ˘·†ÌÈÒ¯Ù

*

∫ß‡†˙È·

Á¢˘†±∞¨∞∞∞†ÈÂÂ˘·†ÌÈÓÂÏ‰È†È˘†≠†ÔÂ˘‡¯†ÌÂ˜Ó
Á¢˘†μ¨∞∞∞†≠†È˘†ÌÂ˜Ó
Á¢˘†≥¨∞∞∞†≠†È˘ÈÏ˘†ÌÂ˜Ó

∫ß·†˙È·
Á¢˘†≥¨∞∞∞†≠†ÔÂ˘‡¯†ÌÂ˜Ó

Á¢˘†≤¨∞∞∞†≠†È˘†ÌÂ˜Ó
Á¢˘†±¨∞∞∞†≠†·ÂË†ÈÎ‰†·¯ÂÚÓ†‚ÂÊ
Á¢˘†±¨∞∞∞†≠†·ÂË†ÈÎ‰†ÛÒÎ†ÔÓ‡†„Ú†‚ÂÊ
ÌÈÒ¯Ù†ÏÙÎ†ÔÈ‡

®ÌÈßˆËÓ©†ÌÈ˙·†Ï˘†‰¯Âˆ·†˙˜ÁÂ˘Ó‰†IMP†·Â˘ÈÁ†˙ËÈ˘
®‰·ÂÁ©†Ô˜Á˘Ï†Á¢˘†¥∞∞†ÌÂÏ˘˙†È¢Ú†˘‡¯Ó†‰Ó˘¯‰

ÌÈ·È·‡†ÔÂ„ÚÂÓ·†≤∞∫≥∞†‰Ú˘·†·¯Ú†ß„†ÈÓÈ·†ÌÈÈ˜˙˙†¢ÌÂÏ‰È‰†˙ÂÙÈÏ‡¢
ËÒÂ‚Â‡Ï†±∏†¨†±±†¨¥≠Â†ÈÏÂÈÏ†≤±†¨†±¥†¨∑†∫ÌÈÎÈ¯‡˙·
È‚Ï†ÛÒ‡Ï†˘‡¯Ó†˙ÂÙÏ†‰˘˜··†¨ÌÈ·˘ÂÓ‰Ó†˜ÏÁÏ†ÛÈÏÁÓÏ†˜Â˜Ê†‚ÂÊÂ†‰„ÈÓ·

∫ÌÈË¯ÙÏ

∞μ¥≠∑≥μ¥≤≥π†‰„ÚÒ†ÈÏË†¨∞μ¥≠¥∏∑±≥≥∂†È‚Ï†ÛÒ‡†¨∞≥≠∂¥±∑¥∂πØ∑∞†∫ßÏË†ÌÈ·È·‡†ß‚„È¯·‰†ÔÂ„ÚÂÓ
Æ˙Â‚ÂÊ†¥∞†Ï˘†˙Ó„˜ÂÓ†‰Ó˘¯‰·†ÈÂÏ˙†™
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אלדד גינוסר
ל

♠ K2
♥ AT94
♦ T874
♣ AJ5

♠ AQ63
♥ KJ763
♦ A3
♣ 42
יד זו הופיעה בגמר תחרות הזוגות הפתוחה בפסטיבל
הברידג' האחרון בגני התערוכה .ישבתי בדרום ושיחקתי
עם שותפי רון פכטמן .לאחר הכרזה סטנדרטית ללא
התערבות המתנגדים הגענו לחוזה ♥ .4מערב הוביל
ב .♦K-כיצד תתכנן את המשחק?
ישנם ארבעה מפסידים  -אחד בכל סדרה .המפסיד ב♠-
הוא אשליה מכיוון שבשלב זה או אחר הוא ייחתך בדומם.
המפסידים ב ♦-וב ♣-הם בטוחים ,וככל הנראה לא ניתן
להתחמק מהם .המפסיד המעניין ביד זו הוא בשליט -
 .♥Qהחוזה נראה בטוח ,אך סוג התחרות )(Top Bottom
מחייב לנסות להשיג )אם אפשר( לקיחה עודפת.
צירוף הקלפים ב ♥-הוא "עקיפה דו-כיוונית" )Two way
 ,(finesseכאשר הכלל " "8 ever, 9 neverמדריך
אותנו לרוב .על פי ההסתברות יש לשחק  AKולקוות
לנפילת המלכה .עם זאת ,כאשר בידינו  9קלפים
ההבדל הסטטיסטי בין משחק של עקיפה לבין משחק
"מלמעלה" ) (dropהוא מזערי ,ולכן כל סיבה לבצע
עקיפה על אחד מהצדדים תתקבל בברכה.
החלטתי להמתין לפי שעה עם ההחלטה הגורלית
בשליט כדי להשיג רמז על חלוקת קלפי ה ♥-ועל מיקומה
של המלכה .לפיכך ביצעתי את מהלך המפתח  -זכיתי
ב ♦A-והמשכתי .♦ ...כעת התמזל מזלי :מזרח לא שירת
לסיבוב השני של ה .♦-התברר כי חלוקת ה ♦-היא .6-1
חלוקה קיצונית כזו בסדרה צדדית משפיעה במידה
רבה על ההסתברות של חלוקת הקלפים בסדרת
השליט ,אותה סדרה שאני מתקשה להחליט כיצד לשחק
אותה .לאור העובדה שמזרח קצר ב ♦-סביר להניח כי
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הוא ארוך ב ♥-וכי חלוקת השליטים אינה  ,2-2אלא 3-1
או .4-0
לאחר שמערב חזר ב ♣-זכיתי ב ,A -שיחקתי ♥A
ועקפתי בבטחה נגד המלכה שהייתה אכן שלישית
במזרח .כך נראתה החלוקה המלאה:
♠ K2
♥ AT94
♦ T874
♣ AJ5
♠ T954
♥ Q85
♦5
♣ KQ973

♠ J87
♥2
♦ KQJ962
♣ T86
♠ AQ63
♥ KJ763
♦ A3
♣ 42

מדוע אני מכנה את מה שקרה ביד זו "מזל"?
כאשר בחרתי לשחק ♦ במטרה "לקבל כיוון" בטרם
אנחש את מצב ה ,♥-לא ייחלתי לרמז כה עבה! חלוקת
ה ♦-הקיצונית נתנה לי למעשה את הפתרון ,ולכן אני
מרגיש ממוזל .לו היה מזרח משרת ל ♦-השני ,איני יודע
כיצד הייתי משחק את השליטים .כנראה שהייתי מנסה
לשחק  AKונכשל.
מהם הלקחים שניתן להפיק מהיד?
) (1במצב של עקיפה דו-כיוונית עם  9קלפים נכון לעתים
קרובות לבצע דווקא עקיפה  -כל עוד יש רמז לכך.
) (2קוצר ידוע של שחקן בסדרה מגדיל את הסבירות
שהוא ארוך בסדרה אחרת ,ולפיכך מגדיל גם את
הסבירות שהוא מחזיק בה קלף בכיר.
) (3בהינתן ניחוש מרכזי בחלוקה מסוימת ,מומלץ לעתים
קרובות לדחות את המהלך )אם אין בכך סכנה( כדי לקבל
רמז.
) (4שחקן שמקווה למזל טוב יהיה ממוזל יותר מחברו.
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ידלין
דורון ל

עמי לפיד  -פעם שנייה ברציפות ראשון מבין עשרות
ששלחו תשובות .לא באותה מידה של הצלחה כמו
בחודש שעבר ,אבל ראשון.

יד מס' 1

שיטת חישוב ;IMP :פגיעות :אין
South
♠ KQ965
 ♥♦ T87632
♣ A9
North

East
South
♥2
♠2
Pass
2NT
Pass
?
3♦ = 10 Pass = 2
דורון :האם ♦ Forcing 3או לא? רוב המומחים
סברו שלא ,אבל המסר המרכזי הוא שבכל מקרה אין
משאירים את השותף בחוזה ב NT-בשלב זה ,גם אם
ישנה "סכנה" כלשהי שלאחר ♦ 3הוא יכריז .3NT
♦ 91%) 3מהמומחים(
אודי פרידלנדר :הכרזה זו אינה מחייבת .עם חלוקה 6-5
קשה להכריז .Pass
אופיר הרבסט :אם השותף יתקן ל 3♠-או ל ,3NT-אכריז
♦ 4והוא כבר יבין.
אורן לידור :טבעי ולא מחייב .איני אוהב את ♠ - 2אני
משחק שעל פתיחת  Weak 2קפיצה ל 4♣-או ל4♦-
מראה את הסדרה המוכרזת  +חמישייה במייג'ור השני,
אולם לאחר שאילצת אותי להכריז ♠ 2אנסה למצוא חוזה
חלקי עדיף .אני מקווה שהשותף יבין.
אילן הרבסט :אכריז את הסדרה השניה ואקווה לטוב.
עליי להחליט מראש מה אכריז על  3NTשל השותף) .זו
תהיה הכרזתו ברוב המקרים(.
אלדד גינוסר :הכרזה לא מחייבת ,אך אם לשותף התאמה
טובה ב ♦-הוא רשאי להמשיך להכריז .מכל מקום איני
חושב שיש לנו משחק מלא.
אמיר לוין :לא נראה לי שהחוזה  2NTיהיה הצלחה
גדולה.
יוסי רול :כנראה שאני מפספס פה משהו .איני רואה
סיבה להסתיר את הסדרה השנייה שלי.
ארז צדיק :לא ברור? או שאני מפספס משהו ? דורון:
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West

דון ויובל ינר חשבו בכל זאת א
אחרת.
יוסי וארז ,דרור פדון
בני ליבסטר 3♦ :מעביר מסר של חולשה ויד חלוקתית .לו
הייתי חזק ,יכולתי להכריז  3NTאחרי .2NT
יוסי אנגל :עם חלוקה כזאת איני יכול להישאר ב.NT-
מיכאל בראל :למה שלא אכריז את סדרתי השנייה? אם
השותף חלש ויכריז  ,Passלא הפסדנו כלום.
דורון :מיכאל ,אני מעריץ את הכרזותיך ואת הערותיך
הגאוניות בפשטותן – כנראה שזה הסוד למקומך
הראשון.
 9%) Passמהמומחים(
דורון :אפרים בריפמן ,שחקן ליגה לאומית ,ביקש
ממני להציג יד זו למומחים .אז בבקשה אפרים ,לבטח
תסיק מסקנות כשתראה את חזית התשובות האחידה
)כמעט( .אני מודה שגם אני מצדד במידה מסוימת
ב .Pass-הרי כמעט בטוח שלא יחלפו  20שניות ואני
"מקבל מתנה מהשותף" !Overboard .3NT -
דרור פדון 3♦ :אמור להיות  ,Forcingואף על פי שעדיין
יש סיכוי מסוים למשחק מלא מול תמיכה אידיאלית ב,♦-
אני מעדיף לא לקחת את הסיכון.
יובל ינר :אין לנו נקודות ,אין לנו התאמה בסדרה שבה
רוב נקודותיי ובמערב מחכה נבוט גדול 3♦ ...ספקולטיבי
)אם נשתמש לרגע במילים שינון אוהב  ,(ובדרך כלל
יגרום לשותף להתלהב יותר מדי .אגב ,למה בדיוק
הכרזתי  overcallעם היד הזו? דורון :בחייך יובל ,מה
נהיית לי עדין כזה פתאום ? 

יד מס' 2

שיטת חישוב  ;TBפגיעותN/S :
South
♠ 75
♥ AK8532
♦ AQ3
♣ K9
West
)2♦(1
Pass

North
East
South
Pass
)2♠(2
♥3
)3♠(3
Pass
?
) (1מולטי 6 :קלפים ב ♥-או ב .♠-יד חלשה.
)" (2השאר או תקן" ) - (P/Cמוכן לשחק ♠ 2או לפחות ♥.3
) (3ירחם השם.
4♥ = 10 4♣ = 7 4♦ = 5 5♥ = 2 3NT = 1
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דורון :הכרזת ♠ 2של מזרח מטרידה מעט ,היות שהיא
מראה קוצר ב ♠-והזמנה למשחק מלא ב) ♥-לא כל-
כך מסתדר עם הכרזתו האופטימית של צפון( .נראה
שמזרח "עושה רוח חזקה" עם ונטילטור קטן.
מה זה ♠ ?3שאלה לעוצר ב ♠-או  Cuebidעם התאמה
ב? ♥-
♥ 56%) 4מהמומחים(
אופיר הרבסט :בשלב זה השותף מחפש  ,3NTואין לי
עוצר.
אורן לידור :נראה שהשותף מחפש עוצר ב ♠-ואינו מכריז
 Cuebidבמחשבה על סלאם .נראה גם שהכרזתו אינה
טבעית מכיוון שהייתה לו הזדמנות להכריז ♠.2
אלדד גינוסר :איני מאמין ששותפי מתכוון להכרזה
טבעית או להזמנה לסלם )הרי הוא הכריז  Passקודם(.
הוא מראה שיש לו בעיה ב ♠-בחוזה  .3NTיש לי שישייה
ב ,♥-לכן אכריז ♥.4
דנה ונגה טל :למה "ירחם השם"? ♠ 3נשמע כמו בקשה
לעוצר .יש לי הארט שישי והכרזה נוחה.
דורון :דנוגה אתן צודקות .ל"ירחם השם" אין קשר
למקרה ,זו פשוט תפילת "כל נדרי" שבדיוק הצטלבה
בתזמון עם כתיבת תרגילי ההכרזה והשתרבבה שם .
יוסי אנגל :השם לא צריך לרחם ,היתה לי הכרזה "נקייה".
אם השותף יציג  Controlב ♠-אשאל על אסים מתוך כוונה
להכריז סלם.
ינון לירן :איני רואה אלטרנטיבה .כל הכרזה אחרת
ספקולטיבית ,בייחוד ב.TB-
ישראל ידלין ולילו פופלילוב :לשותף התאמה עם יד
טובה וקונטרול ב ,♠-או כ 10-נקודות ללא התאמה ויד
שמחפשת עוצר ל .3NT-בכל מקרה אני חושש שאם
אכריז ♣ 4זה עלול להיראות לשותף )בצדק מבחינתו(
כסדרה נוספת .לפיכך ,אף על פי שיש לי קצת יותר ממה
שהבטחתי ב ,3♥-אתאפק.
רון פכטמן :לשותף יד טובה ללא עוצר ב ♠-וכנראה
ללא  3קלפים ב .♥-ניתן גם להכריז ♦ 4ולאפשר לשותף
להכריז ♥ 4עם  2קלפים ,אבל לפעמים לשותף קלף בודד
ב ,♥-ועדיין נבצע ♥ .4ודאי שזה עדיף על פני חוזה ♦4
בהתאמה . 3-3
יוסי רול :השותף מראה ערכים ומבקש להכריז  3NTעם
עוצר .אין לי עוצר ,אז אני מכריז את מה שיש לי.
♣ 22%) 4מהמומחים(
אודי פרידלנדר :יד מקסימלית ל .Overcall-לכאורה יש
יותר מ 50-נקודות בחפיסה ,אם כי במציאות יש כנראה
.39
אילן ברקת :אני רואה את ♠ 3כמתארת יד עם ערכים
שמראה  Cue Bidעם הסכמה ל ,♥-ולכן אראה יד
מקסימלית באמצעות הכרזת ) .Cuebidזו אינה הכרזת
♣ טבעית ,מאחר שעם יד טובה וחלוקה  5-5הייתי מכריז
מלכתחילה ♣(.4
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אילן הרבסט :הכרזת רמז ♣ .4יש סלם כמעט ודאי אם
השותף מראה יד טובה בדרך ל.4♥-
יובל ינר :הבעיה אינה ברורה לי .דורון :אין שום בעיה,
חוץ מזה ש 78%-חשבו אחרת.
רון שוורץ :מה קורה פה? מחד נראה שאין חלוקות ,ומאידך
יש לי יותר ממינימום .אני מנסה צעד אחד קדימה.
♦ 12%) 4מהמומחים(
אמיר לוין .Cuebid :גם ♠ 3היה  .Cuebidדורון :אמיר,
גם אני הראיתי  ,Controlאבל נתתי כבוד ל♣K-
והכרזתי ♣ .4האם בשלב זה מכריזים  Controlראשון
בלבד? )כנראה שזהו עניין של הסכם עם השותף(.
דרור פדון :כפי שאני מבין ,השותף מבקש עוצר ב ♠-או
לחילופין מראה תמיכה טובה ב - ♥-מה שנראה הגיוני
הרבה פחות לאור הכרזת ה Pass-על ♦ 2והעובדה
שלמזרח אמורים להיות  3-4קלפי ♥.
דורון :דרור ,הבנתי את כל מה שכתבת ואתה אפילו
צודק ,אבל מסקנתך הסופית ♦ 4אינה מתחברת
לעובדות שאותן ציינת.
♥ 5%) 5מהמומחים(
יניב זק :הכרזת ♠ 3של השותף אמורה להפגין יד טובה
עם ♥ או יד מאוזנת ללא עוצר ב .♠-בהכרזת ♥ 5אני
מראה יד עם שני מפסידים ב ♠-ורצון לסלם) .אף כי ייתכן
מפסיד ב ,♥-עדיין הכרזה זו תביא אותנו לסלם נכון ברוב
המקרים (.דורון :יניב ,זוהי קונבנציה טובה ,אבל אולי
אפשר לטפל בחלוקה זו בטונים נמוכים יותר) .כך
לפחות הפאנל חושב(.
 5%) 3NTמהמומחים(
ארז צדיק :אולי אני הוזה ,אבל נראה לי שלשותף יש
מינורים והוא מחפש עוצר ל .3NT-לפי ההכרזה יש
למערב שישייה ב .♠-אני מקווה שזה ברור גם לשותף
שלי ,אבל לפי ההכרזה גם אמורים להיות לשותפי  4קלפי
♠ )כנראה שלמזרח יש סינגלטון( ,כך שלא ברור לי בדיוק
מה קורה .אני מהמר שהשותף מחזיק  4144עם Jxxx
ב .♠-אם יכפילו אותי אכריז ♦) .4גם כך התלבטתי אם
להכריז כך מלכתחילה(.
דורון :ארז ,תתקשר לעו"ד שלי .יכול להיות שנוכל
לסגור עניין מחוץ לכותלי בית המשפט .
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יד מס' 3

שיטת חישוב  ;TBפגיעות :כולם
South
76
A
AKQ5
AQ9843

♠
♥
♦
♣
West
♥3

North
East
South
Pass
Pass
?
Dbl = 10 3NT = 7 4♥ = 2
דורון :האם  ?3NTאולי יש סלאם? אולי ♣ 5יבוצע
ו 3NT-ייכשל?
אז יכול להיות ש Dbl-טוב יותר? אם אכריז  ,Dblאז
 3NTכבר לא נשחק ביד זו.
איך אמר פעם גלעד אופיר" :קשים הם חייו של שחקן
הברידג" .
 69%) Dblמהמומחים(
אודי פרידלנדר :יד זו טובה מדי להכרזת ♣ .4השותף
אולי יכריז ♦ ,4ואז אזום מהלך ל 6♦-ולא ל .6♣-אין לחשוש
מהכרזת ♠ 4אפשרית של השותף.
אורן לידור ,Dbl :ואחר-כך נשבור את הראש.
אילן ברקת :איני רואה הכרזה אחרת ,אפילו לא בטופ-
בוטום.
אילן הרבסט :ב TB-יש פיתוי להכריז  .3NTאם השותף
יכריז ♠ ,3אכריז  .3NTאם יכריז ♠ ,4אתקן ל 5♣-ואקווה
לטוב )שלשותף יש התאמה והוא יידע להוסיף ל ♣.(6
אמיר לוין :אני שונא  Dblעם  2ספיידים ,אבל איני רואה
אופציה אחרת 3NT .יכול להצליח ,אבל זאת באמת הכרזה
סתם כדי לספר לילדים או לנכדים ,ולא מעבר לכך .דורון:
כמובן שנספר רק אם ה  3NTייצא מוצלח .
בני ליבסטר :אף על פי שאני מצפה ש 3NT-תהיה
ההכרזה השכיחה ,אני בוחר ב.Dbl-
יובל ינר :אשמח מאוד אם שותפי ישאיר את ה.Dbl-
ינון לירן :הגמיש ביותר .איני רוצה להתחייב ל 5-במינור
בטופ-בוטום .על ♠ 3אכריז  ,3NTוזה אמור להראות יד
מעניינת עם מינור או מינורים Pass .של השותף יתקבל
ברגשות מעורבים ,ועל ♠ - 4אלוהים יודע.
 26%) 3NTמהמומחים(
אופיר הרבסט :ההכרזה הפרקטית של היד .מספיק לי
 Kxxב ♣-לתוצאה טובה )בפרט ב ,(TB-ואפילו אם אין,
אז  ♥Jxxעשוי להספיק כעוצר שני.
ארז צדיק :הימור .אם לשותף יש  ,♣Kאז כנראה שלא
תהיה בעיה לבצע את החוזה ,אם כי מצד שני יכול להיות
גם ♣ .6נראה לי שב TB-יש יותר סיכוי ל 3NT-מאשר לכל
הכרזה אחרת.
דרור פדון :חוק האמן :אם אחת מהאפשרויות במצב גבולי
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של הכרזה היא  ,3NTאז יש לבחור בה.
דורון :קוראים יקרים ,בוב האמן הוא שחקן אמריקני
בשנות השבעים לחייו עם ארון הגביעים הגדול בעולם
)ואיני מדבר על גביעים מאליפות פתח-תקווה או
אילינוי(...
ישראל ידלין :הכול יתכן ,אבל אם לא אכריז  3NTעכשיו,
נשחק כל דבר חוץ מ ,3NT-ועל זה קשה לי לוותר בייחוד
ב.TB-
לילו פופלילוב 4♣ :ישים את כל הביצים בסל אחד ,וזה
לא יהיה מוצלח ביותר ב.TB-
רון פכטמן :בפעם האחרונה שבדקתי  3NTנתן בונוס.
משהו השתנה? 
♥ 5%) 4מהמומחים(
יוסי אנגל :יש לי יד עצומה ,ואין לי כל כוונה לעצור לפני
משחק מלא .על ♠ 4של השותף אכריז ♣ .5כך אני מראה
חוזק עם סדרות המינור ועדיפות ל .♣-לו הייתה לי יד
חזקה עם ♣ בלבד ,הייתי מכריז בהתחלה  .Dblדורון:
יוסי איבדת ביד זו את ה touch-הטבעי שלך וגם את
האפשרות לענישה.

יד מס' 4

שיטת חישוב ;IMP :פגיעות :אין
South
♠ AK2
♥ KT4
♦♣ AT97543
South
?

East
♦4

North

West

Dbl = 10 5♣ = 3
 87%) Dblמהמומחים(
אודי פרידלנדר :יד טובה .כל האופציות פתוחות ,וגם פאס
של השותף יתקבל בברכה .נראה לי שמדובר בתרנגול
גדול...
אורן לידור :אמנם אנו עלולים ליפול ב 4♥-או ב 4♠-כשיש
סלאם ב ,♣-אבל זוהי ההכרזה המוצלחת ביותר בטווח
הארוך.
אילן ברקת :נראה לי שזו ההכרזה שמשאירה הכי הרבה
אופציות ,אף כי מוזר להכריז דאבל עם שביעייה.
אילן הרבסט :אני מקווה שלשותף חמישייה במיג'ור ,או
שירצה להפוך את ה Dbl-לעונשין.
אלדד גינוסר :ממש לא קלאסי ,אבל מקווה לטוב .בעיניי
♣ 5זה לשים את כל הביצים בסל אחד  -אמנם זהו סל
לא רע ,אך זה אינו הסגנון שלי .דורון :אלדד )זה אינו
המקום ,אבל מה איכפת לי  ,(תמסור לאחותך רוני
גינוסר שהיא מרגשת מאוד בקולה הזך.
אמיר לוין ,Dbl :מה עוד אפשר? דורון :אמיר ,שים לב
לשלושה משחקני נבחרת ישראל הפתוחה שהכריזו
אחרת.
ארז צדיק :אני מכפיל ומקבל כל הכרזה של השותף )אלא
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אם יקרה הבלתי ייאמן  .(5♣ -בגבהים האלה קשה לברר
בדיוק מה קורה.
בני ליבסטר :היד טובה מדי מכדי להעלים אותה .סדרת
ה ♣-אינה טובה מספיק להכרזה עצמאית בגובה .5
דרור פדון :הגמיש ביותר Dbl .יכול לעבוד ויכול גם לא
לעבוד .בכל מקרה איני מודאג אם השותף משאיר .יש לי
די והותר הגנה.
יובל ינר .Dbl :זו פשוט נראית לי ההכרזה הגמישה מכולן.
אמנם חוזה של  4במייג'ור בהתאמה  4-3לא יהיה נוח,
♣ 5יהיה עדיף בכמה וכמה מקרים ואנו משחקים ,IMP
אבל אני מאמין שנמצא אצל השותף חמישייה במייג'ור
ואולי יותר ...אני אדם מאמין .
יוסי אנגל :יד זו קשה למדי ,כאשר ההתלבטות היא בין
 Dblלבין ♣ .5אני בעד  - Dblהכרזה זו גמישה ביותר.
בכוונתי להישאר בחוזה של  4במייג'ור ,אם כך יכריז
השותף.
ישראל ידלין :אחיה בשלום עם כל הכרזה של השותף
)כולל .(Pass
מיכאל בראל :זהו במידה רבה ניחוש 5♣ .יכול בהחלט
להצליח יותר.
יוסי רול :הפעם ללא בעיה .אם השותף ישאיר  -סבבה.
אם יכריז מייג'ור  -אני יכול לחיות עם זה .אם יכריז קלאב

 אני עובר לחיות איתו .מוטי גלברד :איזה סט של שאלות! צריך להיות מזוכיסט
כדי לענות עליהן...
דורון :מוטי ,שכחת שצריך גם סדיסט בסביבה?  
♣ 13%) 5מהמומחים(
אופיר הרבסט :איני אוהב  Dblמכיוון שהשותף ישאיר עם
 Qxx xxx Qxx Kxxxולא ברור אם אנחנו אפילו מפילים
♦ 4לעומת ♣ 5שעושה בקלות .נוסף לכך ,אפילו אם אני
מכפיל והשותף מוציא ל 4-במייג'ור ,כנראה שעדיף לשחק
ב.♣-
יניב זק :ב TB-הייתי מכריז  .Dblאין לי ביטחון שלשותף
חמישייה במיג'ור )ואפילו אם יש לו בהמון ידיים יהיה נכון
לשחק ב .(♣-ברור שייתכן ש 5♣-אינו החוזה הנכון ,אבל
זה מה שקורה שמפריעים לנו בגבהים האלה.
רון פכטמן :איני משתגע על ההכרזה הזו ,אבל
הכרזת  Dblעלולה גם היא להיות לא מוצלחת ביותר.
בכל מקרה 5♣ ,נותן בונוס – לא? )ראה השאלה הקודמת(.

דורון :רון ,אתה אוהב משחקים מלאים -חבל על הזמן!


מצטבר
יוני
4
3
2
1
שם
230
40
Dbl
Dbl
♥4
♦3
מיכאל בראל
224
Dbl
♥4
♦3
בני ליבסטר
40
Dbl
222
40
Dbl
Dbl
♥4
♦3
מוטי גלברד
218
37
Dbl
3NT
♥4
♦3
לילו פופלילוב
217
37
Dbl
Dbl
♣4
♦3
אילן הרבסט
214
37
Dbl
Dbl
♣4
♦3
רון שוורץ
214
37
Dbl
3NT
♥4
♦3
ישראל ידלין
Dbl
♥4
♦3
אורן לידור
214
40
Dbl
214
40
Dbl
Dbl
♥4
♦3
ינון לירן
211
30
♣5
3NT
♥4
♦3
רון פכטמן
211
29
Dbl
3NT
3NT
♦3
ארז צדיק
211
40
Dbl
Dbl
♥4
♦3
דנה ונוגה טל
211
37
Dbl
Dbl
♣4
♦3
אילן ברקת
209
37
Dbl
Dbl
♣4
♦3
אהוד פרידלנדר
207
25
♣5
Dbl
♥5
♦3
יניב זק
206
40
Dbl
Dbl
♥4
♦3
יוסי רול
205
31
Dbl
♥4
♥4
♦3
יוסי אנגל
204
40
Dbl
Dbl
♥4
♦3
אלדד גינוסר
204
29
Dbl
Dbl
♣4
Pass
יובל ינר
203
35
Dbl
Dbl
♦4
♦3
אסף לנגי
202
30
♣5
3NT
♥4
♦3
אופיר הרבסט
196
35
Dbl
Dbl
♦4
♦3
אמיר לוין
192
24
Dbl
3NT
♦4
Pass
דרור פדון
אורח
32
Dbl
♥4
♥4
♦3
עמי לפיד
ברכות לאלו שהשיגו תוצאה מרבית  -מיכאל בראל ,בני ליבסטר ,מוטי גלברד ,אורן לידור ,ינון
לירן ,דנה ונגה טל ,יוסי רול ואלדד גינוסר  -ולמיכאל בראל המוביל המיתולוגי.
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Æ˙È¯„ÂÓ‰Â ‰˜È˙Ú‰ ¨˙È·¯ÚÓ‰
‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ¨˙Â·¯˙Ï ˙ÈÁÓÂÓ ≠ ¯ÈÚ‰ ˙·˘Â˙ ≠ ÛÒÂÈ Ô· ˙È¯È
Æ¯ÈÚ‰ Ï˘ È„Â‰È‰ ‰¯·ÚÏÂ ˙È‡ÈÏ¯·‰
Ï‡¯˘È ˙Â¯È¯‚˘· ¯·Ú˘Ï ˙Â·¯˙‰ ˙ÁÙÒ ≠ ÛÏ‰ËÂ‚ ˙È¯Â
Æ˙ÈÂÂ˘ÎÚ‰ ÔÈÏ¯·Â ˙ÂÏÎÈ¯„‡ ¨˙ÂÓ‡ ≠ ‰ÈÓ¯‚·
Æ‰˜ÈËÈÏÂÙÂ‡È‚ ¨‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ≠ ¯ÙÂÒ ÔÂ¯‡ ‘ÙÂ¯Ù
≠ ÌÈÏ˘Â¯È ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ≠ ÔÓ¯ÓÈˆ ‰˘Ó ‘ÙÂ¯Ù
ÆÈˆ‡ ÚÂÏÂ˜Â ‰È¯ÂËÒÈ‰

∫ÌÈÎÈ¯„Ó
ÈÓÈ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ≠ ¯ÈÈË˘ Ì‰˘ ÈÙ‡ ¯“„
¨˙È„Â‰È ˙È˙¯·Á ¨˙È‡ÙÂ¯È‡ ‰È¯ÂËÒÈ‰ ¨ÌÈÈÈ·‰
Æ·‚· ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
Æ˙Â¯ˆÏ ˙ÈÁÓÂÓ ≠ È¯‰ ‰ÎÒÈ
˙Â„ÏÂ˙ÏÂ ‰ÈÓ¯‚Ï ˙ÈÁÓÂÓ ≠ ÛÏ‰ËÂ‚ ˙È¯Â
Æ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡‰Â ˙ÂÓ‡‰

¨ÌÂÏ˘Â ‰ÓÁÏÓ ¨ÔÂ¯ÎÈÊ‰Â ¯·Ú‰ ¨ÏÓÒ‰Â ¯ÈÚ‰ ≠ ÔÈÏ¯·
‰ÁÈ¯Ù‰Â È·¯Â‡‰ ÍÙ‰Ó‰ ¨‰˙ÏÈÙÂ ‰ÓÂÁ‰ ¨·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ
Æ˙È˙Â·¯˙‰
ÂÏÚÙÂ ÂÁÓˆ ‰·˘ ‰ÈÓ¯‚· ˙ÂÙÈ‰ ÌÈ¯Ú‰ ˙Á‡ ≠ Ô„Ê¯„
Ò¯‰ ‰·ÈÏ˘ ¯ÈÚ‰ Æ˙ÂÓ‡‰Â ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ·¯ ÌÈ˘È‡
Æ˘„ÁÓ ‰Ó˜Â˘Â ‰ÓÁÏÓ· ÔÈËÂÏÁÏ

Â·˘ ˙ÂÏ¯„˙˜‰ Ï˘ ·‚˘‰ ÈÙÂÈ‰ Ï˘ ÂÏÈˆ·
˙ÂÓÂÒ˜‰ ˙Â¯ÈË‰Â ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ‰ÈÓ¯‚ È¯Ú·
Ï˘ Ì˙Â˘Á¯˙‰ ˙¯ÈÊ ‰˙È‰ ¨ÔÈÈ¯‰ Í¯Â‡Ï˘
Â·‚˘ ÂÏ‡ ≠ ˙ÂÈÂ·¯˙ È˙˘ ÔÈ· ÌÈ˘˜‰ ÌÈ˙ÂÓÈÚ‰
È˙˘ ˙Ú„Â˙· Â·¯ˆÂ ÌÈ„Â‰È‰ ÔÓ „·Î ¯ÈÁÓ
Æ˙Â¯Â„Ï ˙Â˙„‰

ıÈ·Â˜˘¯‰ È·‡ ∫‚ÈËÈÈ¯ÈÙÂ˜

ÌÈ˘¯Ó ‚Â˘‚˘Ï ËÏÁÂÓ Ò¯‰Ó
∞≥≠±≥Æ∞∏Æ±∞ ≠ ÌÈÎÈ¯‡˙‰ ÔÈ·

www.k-tarbut.co.il
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לשחקן המתקדם
20
 כולם:; פגיעותIMP :שיטת חישוב
South
♠ AT3
♥ QT7
♦ JT96
♣ AJ5

:3 'יד מס

North
East
South
1♥
Pass
1NT (1)
Pass
3♦
Pass
?
.(2/1 ( הכרזה מחייבת לסיבוב אחד )לפי שיטת1)

2010 בעיות הכרזה לירחון יולי
 כולם:; פגיעותIMP :שיטת חישוב
South
♠ Q54
♥ AQ92
♦ QT
♣ QJT8

West

E/W :; פגיעותIMP :שיטת חישוב
South
♠ ♥ QT92
♦ AKJ54
♣ KQ63
West

North
1♥

East
Pass

:4 'יד מס

South
?

:העבר לדורון ידלין את הכרזותיך באחת הדרכים הבאות
:; נייד03-9223593 :; פקסnetfar@012.net.il :דוא"ל
;03-9245323 :; בית052-3933453
 מסירה:; הדפסה49001  פתח תקווה10039 .ד. ת:דואר
.ידנית

:1 'יד מס

West

North
East
South
1♣
Pass
1♥
1♠
Dbl (1)
2♠
?
.♥- קלפים ב3 ( מבטיח1)
N/S :; פגיעותIMP :שיטת חישוב
South
♠ KQ65
♥ A
♦ KJ72
♣ J952

West
Pass
Pass
Pass
Pass

North

East

1♥
Pass
2♣ (1)
Pass
4♣
Pass
4♥ (2)
Pass
.( סדרה רביעית מחייבת1)
.שיח של קונטרולים-( דו2)

:2 'יד מס

South
1♦
1♠
3♣
4♦ (2)
?

ÌÈ·È·‡ †ß‚„È¯·†ÔÂ„ÚÂÓ

ıÈ˜‰†˙ÁÈ˙Ù
† ˙ Èˆ¯‡†˙Â¯Á˙
≤∞∫≥∞†‰Ú˘·†ÈÏÂÈÏ†≤∞≠·Â†±≥≠·†È˘ÈÏ˘†ÈÓÈ·†ÌÈÈ˜˙˙
ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜ÓÏ†ÌÈÚÈ·‚†˙ÂÈˆ¯‡†ÔÓÂ‡†˙Â„Â˜
Æ‰·ÂÁ≠‰Ó˘¯‰‰

∞≥≠∂¥±∑¥∂πØ∑∞††ÌÈ·È·‡†ß‚„È¯·†ÔÂ„ÚÂÓ
w w w. a v i v i m 1 0 . c o . i l † † Ì È · È · ‡ † ‰ Â Â  † ≥ ∏ † ¯ Â ‚ ‡ Ë † ß Á ¯
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סיקור תחרויות
22

אליפות ישראל לזוגות
רם סופר
בעבר הייתה אליפות ישראל לזוגות תחרות ארוכה
ומתישה שאילצה את המשתתפים שהתמידו בה
להקדיש לעניין לא פחות מחמישה סופי שבוע .בשנתיים
האחרונות אומצה מתכונת קצרה יותר במטרה להגדיל
את מספר המשתתפים ולפנות זמן לארגון תחרויות
נוספות .המתכונת של כל אליפויות הארץ כוללת יום אחד
של מוקדמות ,ולאחר מכן סוף שבוע ארוך הכולל חצי
גמר וגמר .עם זאת נראה כי ב 54-חלוקות אין די צדק
ספורטיבי כדי לקבוע את אלופי הארץ ,ולכן נוסף למרות
הכול שלב של "גמר על" ובו מתמודדים  12הזוגות
הראשונים בגמר במפגשים בני  10חלוקות כל אחד.
בסוף השבוע של  22-21במאי  2010התקיימו שלבי
חצי הגמר והגמר ונקבעו  12הזוגות שהעפילו לגמר העל
שיתקיים ב 5-4 -ביוני .כתבה זו עוסקת בתחרות גמר א'
שבה השתתפו  28זוגות .כל זוג שיחק  2חלוקות נגד כל
אחד מ 27-הזוגות האחרים.
הזוג הראשון שמשך את תשומת לבי היה אילן ברקת-
אמיר לוין ,אלופי ישראל לשנת  .2009בשתי החלוקות
הבאות הם לא אכזבו.
Dealer S, Vul N/S
♠ QT97
♥ A972
♦8
♣ JT74
♠ K542
♠ AJ6
♥ 863
♥ KQ5
♦ 74
♦ AT6532
♣ A632
♣K
♠ 83
♥ JT4
♦ KQJ9
♣ Q985

South

East

North

ברקת
Pass
Pass
Pass

6/8/2010 2:28:10 PM

♥1
Pass

♠ K3
♥ 632
♦ Q52
♣ AJ932
West
לוין

Pass
Pass

ההכרזה פשוטה ,אם כי יש לשים לב לבעייתיות שבקפיצה
ל 3♦-עם סדרה כה חלשה .אמיר לוין לא ראה שום אפשרות
אחרת עם  17נק' גבוהות ,ו 3♦-הפך לחוזה הסופי שאין
קושי לבצעו כאשר סדרת השליט מתחלקת  .3-2עם זאת,
החלוקה הייתה  4-1ואמיר הפגין טכניקה טובה כאשר
שילב את הקו "הלגיטימי" לביצוע החוזה על-ידי עקיפה
ב ♠-עם סיכוי נוסף הנובע מטעויות המתנגדים .צפון הוביל
ב .♣-הכרוז זכה ב K-ושיחק  ♦Aו ♦-נוסף .דרום זכה ונותר
עם שני שליטים זוכים ,אך מסיבות השמורות עמו העדיף
לשמור אותם "לאחר-כך" ושיחק בלקיחה הרביעית ♣.
אמיר זכה ב ,A-השליך מידו ♥ ,חתך ♣ ושיחק  .♥Kצפון
זכה ב A-והמשיך ב ♣-רביעי תמים )המשגה המכריע(.
עכשיו כבר אין צורך בעקיפה ב – ♠-אמיר חתך ,המשיך
ב ♠A-וב ♠K-ושיחק ♥ שלישי מהדומם שאותו חתך.
הלקיחה של צפון ב" ♠-התנגשה" עם שתי הלקיחות
בשליט של שותפו.
Dealer W, Vul E/W
♠2
♥ AQT9
♦ AK94
♣ T765
♠ AJ954
♠ QT876
♥ K7
♥ J854
♦ J863
♦ T7
♣ K4
♣ Q3

♦1
♦3

South
Dbl
Pass

East
ברקת
♠1
Pass

North
♦1
♥4

West
לוין
Pass
♠3
Pass
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24
הכרזת ♠ 3של מערב הייתה כמובן חלשה .החלטה
שנויה במחלוקת של דרום להעדיף  Negative Dblעם
 3קלפי ♥ על פני הכרזה טבעית של ♣ 2הביאה את
צפון-דרום למשחק המלא היחיד הניתן לביצוע 4♥ -
בהתאמה של  ,4-3אבל אילן ברקת עמד על המשמר
בהגנה .לאחר הובלה ב ♠A-הוא הסיק ממראה הדומם
שלשותפו  4קלפי ♥ והבין שהסיכוי היחיד להפלת החוזה
טמון בהחלשת השליטים של הכרוז והדומם ,אפילו
במחיר "חיתוך והשלכה" .ההמשך היה ♠ נמוך אל הK-
בדומם )הכרוז משליך ♦( ו ♥-אל ה 9-וה .K-עתה שוחק
♠ שלישי .הכרוז חתך בדומם ,השליך ♣ מידו והמשיך
בעקיפה נוספת ב ♥-אל ה .T-עכשיו הוא היה זקוק
לחלוקת שליטים  3-3כדי לבצע את החוזה ,אך משחק
של  ♥Aלא הביא לתוצאה המקווה .הכרוז איבד שליטה,
נאלץ למסור ♣ אחד להגנה שהמשיכה ב ♠-רביעי ונפל
פעמיים.
בקלפים פתוחים היה ניתן לבצע את החוזה אם לאחר
"החיתוך וההשלכה" הכרוז לא ממשיך בשליט אלא מוסר
♣ למתנגדים ולאחר "חיתוך והשלכה" נוסף הוא חוזר
לידו ב ,♦-משחק  ♥Aומגיע לדומם בזמן כדי לסיים את
המשחק עם  .Trump Coupכדי להצליח בקו משחק זה
נדרש מידע מדויק על חלוקות המתנגדים שלא היה זמין
לכרוז ,ולכן ניתן לומר שברקת מצא את ההגנה היחידה
המכשילה את החוזה .ברקת-לוין סיימו את התחרות
במקום התשיעי שהספיק להם כדי להעפיל לגמר העל.
מועמד טבעי אחר לתואר אלופי ישראל הוא הזוג רון
פכטמן-אלדד גינוסר ,שזכה באליפות בשנים 2007
ו 2008-ומככב כיום בנבחרת ישראל )ראה מאמר אחר
בגליון זה(.
Dealer N, Vul Both
♠ K85
♥ A43
♦ AQJ6
♣ 543

♠ QJT74
♥ 987
♦ K84
♣ A8

6/8/2010 2:28:16 PM

North
פכטמן
♦1
1NT
♦2
♠4

South
גינוסר
♠1
♣2
♠2
Pass

אלדד גינוסר העריך נכון ש 10-הנקודות שלו טובות
מספיק להזמנה למשחק מלא .הזוג משתמש בקונבנציה
המודרנית  2-way-Checkbackשלפיה הכרזת ♣ 2של
המשיב דורשת מהפותח להכריז ♦ .2הכרזה זו יכולה
להתבצע עם יד המעוניינת לשחק חוזה סופי ♦ 2או עם יד
מזמינה כלשהי שתתואר בהכרזתו השלישית של המשיב.
אלדד תיאר יד מזמינה עם  5קלפי ♠ ,ורון נענה להזמנה
עם  14נק' וקלף בכיר בסדרת שותפו 10 .לקיחות בוצעו
ללא קושי.
Dealer W, Vul None
♠ K8732
♥ 9843
♦A
♣ T87
♠ Q954
♥ KJT52
♦5
♣ Q96

♠♥ Q6
♦ KJ874
♣ AKJ532
♠ AJT6
♥ A7
♦ QT9632
♣4

South
גינוסר
♠4
Dbl

East
י .ידלין
Dbl
♥5
Pass

North
פכטמן
♠1
Pass
Pass

West
מורן
♣1
4NT
Pass

סגנון ההכרזה האגרסיבי של צפון-דרום היה המפתח
להצלחה .הכרזת ♠ 1של צפון אולי אינה מתיישבת
עם הקריטריונים שבספרי הלימוד ,אבל כיום אי אפשר
להצליח ברמה העולמית הגבוהה בסגנון "בונקר".
הכרזת ♠ 4של דרום הייתה חשובה לא פחות .אין ספק כי
ידו של דרום טובה מספיק להכרזת ספלינטר ♣ ,4אולם
זה היה מאפשר למערב לתאר היטב את ידה באמצעות
♦ ,4ובכך היו מזרח-מערב מגיעים לחוזה הנכון ♣ 5שאין
להכשילו .אלדד ויתר בצדק על חלומות הסלם למען
הפרעה מרבית למתנגדים ,וכך הכריזה אורית מורן 4NT
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כדי ששותפה יבחר בין ♣ 5ל ,5♦-אולם שותפה ישראל
ידלין פירש זאת כבחירה בין שלוש אפשרויות והכריז ♥5
מתוך הנחה שלשותפתו  3קלפים בסדרה.
יורשה לי לחלוק על החלטתו 4NT .יכול להיות בחירה
בין  2או  3אפשרויות ,אבל דבר אחד ודאי  -ידה של
מערב אינה מאוזנת ויש לה לפחות  5קלפי ♣ .בתחרות
 IMPאין הבדל בין מייג'ור למינור כל עוד המשחק המלא
מבוצע ,ולכן אני מעדיף את ההכרזה הבטוחה יותר ♣.5
עם זאת ,כל הבעיה לא הייתה מתעוררת לולא הגיעו
צפון-דרום במהירות ל .4♠-החוזה המוכפל ♥ 5הופל
לאחר שאלדד הוביל בסינגלטון ♣ ,זכה ב ♥A-ונכנס לידו
של שותפו ב ♦-לקבלת חיתוך.
בסיבוב הראשון של הגמר שבו שוחקה יד זו ,הצטיינו
פכטמן-גינוסר והובילו בהפרש גדול עם תוצאה של 63
 .IMPבשני הסיבובים הבאים הם האטו את הקצב וסיימו
את התחרות עם  ,IMP 72כשהם מאפשרים לזוג הצעיר
גל גרסטנר – אור טושר להדביקם ממש על קו הסיום.
חברי נבחרת בתי הספר של ישראל זכו בתחרות עם 74
 .IMPביד הבאה הם הצליחו לגבור על מאמנם.
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ההכרזה ♣ 2של דרום מתארת  12-13נק' לכל היותר,
ואז ניתן לעצור ב 2♣-המבוצע בקלות.
במציאות הגיעו דוד ודניאלה בירמן לחוזה אופטימי של
 .3NTכדי לבצעו היה על דוד לנחש את מיקום קלפי ה♠-
ולהוביל מידו  ♠Jל"עקיפה הפוכה" .זו הייתה דרישה
מוגזמת ביותר כאשר מערב הוא שפתח את ההכרזה.
גל גרסטנר הוביל ב ♦2-אל ה K-וה ♣T .A-שוחק אל
ה Q-ואור טושר חזר ב ♦-נוסף אל ה Q-של הכרוז .דוד
הריץ את סדרת ה ♣-וזכה ב .♠K-בשלב זה היו לו 8
לקיחות בטוחות .הוא ניסה ללא הצלחה להגיע ללקיחה
תשיעית על-ידי עקיפה ב .♠-גרסטנר זכה ב ♠Q-ושיחק
 .♦Tשותפו אפשר לו לזכות ולאחר המשך ב ♥-נפל הכרוז
פעמיים.
שני הזוגות האלה ישתתפו בגמר העל ,שתוצאותיו כבר
יהיה ידועות כאשר תפורסם כתבה זו .לסיום אביא שתי
חלוקות של סלמים ,שראיתי ליד השולחן כיצד זוגות
שהעפילו לגמר העל נכשלו להכריזם .אין ספק כי ליטוש
הכרזות הסלם ושכלול הסכמי השותפות חיוני לזוגות
המתמודדים ברמות הגבוהות.
Dealer N, Vul N/S

Dealer W, Vul N/S
♠ KQJ97632
♥♦ J9
♣ AKJ

♠ AJ932
♥ T75
♦ AQ7
♣ T8
♠ Q85
♥ J932
♦ T42
♣ 743

♠ T74
♥ AQ6
♦ KJ83
♣ QJ6
♠ K6
♥ K84
♦ 965
♣ AK952

East
South
דניאלה בירמן גל גרסטנר
Pass
♣2
Pass
3NT
Pass

North
דוד בירמן
♠1
2NT
Pass

West
אור טושר
♦1
Pass
Pass

בין מומחי הברידג' ישנה מחלוקת אם תשובה בסדרה
חדשה בגובה  2על הכרזת  Overcallצריכה להיות
 Forcingאו לא .לדעתי יעיל יותר לשחק זאת Non-
 Forcingובכך להקל על השותף להיכנס להכרזה
ב Overcall-אגרסיבי בלי להסתבך .אם משחקים כך
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East
♠1
♠3
♣4
4NT

♠♥ AJT975
♦ AK74
♣ 653
West
♥2
3NT
♦4
!Pass

הסכם חשוב ומועיל הוא שחזרת הפותח על סדרתו
בקפיצה לאחר תשובה בגובה  2קובעת את סדרת
השליט ומבקשת  .Cuebidאילו נהגו כך מזרח-מערב
היה מערב מכריז בתורו השני ♦ ,4ואז הדרך לסלם קלה.
במציאות בחר מערב ב 3NT-ולאחר שתי הכרזות Cuebid
החליט משום מה שההכרזה  4NTהיא "מזמינה" ולא
שאלה לאסים .לדעתי הכרזת  4NTיכולה להיות מזמינה
רק כשההכרזה הקודמת הייתה ב) .NT-אין מדובר כאן
על  4NTבמכרז תחרותי המבקש מהשותף לבחור בין
מספר סדרות (.בכל מקרה אחר השותף חייב להודיע
כמה אסים )או קלפי מפתח( יש לו.
החוזה ♠ 6קל לביצוע ,אך הוא הוכרז רק ב 3-מתוך 14
השולחנות של גמר א'.
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Dealer E, Vul Both
♠ AJ974
♥ AJT8
♦6
♣ AJ7

♠ KQ83
♥ 754
♦ AT5
♣ KQ9

South
♣1
♠2
!♠4

North

צפון הזמין לסלם עם  15נק' באמצעות הכרזת הספלינטר
♦ .4לדרום חלוקה גרועה  ,4-3-3-3אך יש לו  14נק'
)כלומר מקסימום( שכולן עובדות ,ולכן דחיית ההזמנה
על-ידי ♠ 4אינה מוצלחת .אמנם לדרום אין אפשרות
להראות קונטרול ב ,♥-אבל מומחי ההכרזות פתרו בעיה
זו כאשר קבעו שהכרזת ה Cuebid-האחרונה לפני
המשחק המלא )כאן ♥ (4אינה חייבת בהכרח להציג
קונטרול בסדרה המוכרזת ,והיא מראה רק על עניין כללי
בסלם.
הסכם חשוב זה נקרא  .Last Train Cuebidביצוע
הסלם ודאי כל עוד לאף מתנגד אין חוסר בשום סדרה.
צפון מוציא שליטים ובתוך כך חותך שני ♦ בידו .לאחר מכן
הוא עושה אלימינציה של ♣ ומסיים בדומם כדי להוביל
♥ אל ה) T-אלא אם מערב ישחק  Qאו  (Kולהכניס את
מזרח למשחק סופי .החוזה ♠ 6הוכרז ב 5-שולחנות
בלבד בגמר א'.

♠1
♦4
Pass

מועדוןברידג'

מועדון†רמת†השרון†≠†נותן†לשחקן†יותר°
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חגיגתסוףהקיץ,נופשוברידג'
עםדניאלהורותי
באחוזתיערותהכרמל
להרגע,להתפנק,להתחדש...ולשחקברידג'
באחוזתהבריאותוהספאהמובילהבישראל

תחרויותברידג'והרצאות

בהנחייתשחקניותנבחרתישראל-דניאלהבירמןורותיליברמן.
תוכניותבידורמגוונות.

חבילותאירוחבמחיריםמיוחדים:

4£ימים)3לילות(1,975ש"ח
5£ימים)4לילות(2,630ש"ח
£המחיריםהינםלאדםבחדרזוגי,פנסיוןמלא,בחדרכרמלדה-לקס,כוללמע"מ
£ניתןלקבלתפריטדיאטה)ללאתוספתתשלום(
£הנחה10%לכלהטיפולים,למשתתפיתכניתברידג'ובריאות)למזמיניםמראש(
£מגווןפעילויותכגון:טאיצ'י,יוגה,מדיטציהועוד)ללאתשלום(
£סאונותרטובותויבשות,חמאםטורקי,בריכתשחייהמקורהומחוממת,
בריכתשחייהחיצוניתוחדרכושרמשוכלל.
£דמיארגון,כוללכלפעילותהברידג')תחרותוהרצאות(150-ש"חלאדם

ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ†ÌÈ¯Â‚Ó†ÈÊÎ¯Ó
˙¯‚Â·Ó‰† ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï

לפרטיםוהרשמה:דניאלה,03-6058355רותי054-4556111
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גביע ונדרבילט 2010
רם סופר
חוץ מאליפויות העולם ,אירועי הברידג' החזקים ביותר
בעולם הם שלוש האליפויות השנתיות )(Nationals
של  .ACBLאף כי במקורן אלה אליפויות לאומיות של
ארה"ב ,הן כבר מזמן מושכות את טובי הזוגות בעולם
בחסותם של ספונסרים נדיבים.
אליפות האביב  2010נערכה בעיר רינו )נוודה( ובמרכזה
עמדה תחרות הקבוצות המסורתית "גביע ונדרבילט".
כמובן שכל טובי השחקנים האמריקנים היו שם ,וגם
חברי הנבחרות הלאומיות של איטליה ,נורווגיה ,שוודיה
ועוד היו מפוזרים בין הקבוצות השונות.
אלופת ה"ברמודה בול"  2009קבוצת ניקל )עם רלף כץ,
זיא מחמוד-בוב המן ,רודוול-מקסטרוט( הייתה המדורגת
מס'  ,1אך נפלה כבר בשלב שמינית הגמר לאחר מאבק
צמוד ביותר עם קבוצת צימרמן )מולטון ,הלגמו-הלנס,
תומאס ומישל בסיס( .הזוג האחרון ,אב ובן מצרפת,
זכור לנו כמובן בזכות שיתוף פעולה מוצלח ביותר עם רון
פכטמן-אלדד גינוסר באליפות אירופה הפתוחה .2007
קבוצת צימרמן עברה בשלום גם את קבוצתו של הזוג
האיטלקי פנטוני-נונס בשלב חצי הגמר ,והגיעה לגמר
נגד קבוצת פליישר )קמיל ,סטנסבי-מרטל ,ויינשטיין-
לוין( .זוהי קבוצה אמריקאית טהורה .סטנסבי-מרטל
הם זוג ותיק מאוד שברקורד שלו אליפויות עולם .סטיב
ויינשטיין–בובי לוין הצעירים יותר נחשבים לאחד הזוגות
המובילים בעולם כיום .מתוך שלב הגמר צדה את עיני
החלוקה הבאה שבה הם התמודדו מול זוג גדול אחר,
הלגמו-הלנס מנורווגיה.

♠ AJ4
♥ Q532
♦ AQ5
♣ 873

Dealer S, Vul None
♠ T8532
♥9
♦ T864
♣ KJT
♠ KQ6
♥ AKT4
♦ KJ
♣ AQ62
♠ 97
♥ J876
♦ 9732
♣ 943
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South
הלגמו
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

East
לוין

North
הלנס

West
ויינשטיין

♦2
♣3
♠3
4NT
5NT
♥6

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♣2
2NT
♦3
♥4
♦5
♦6
Pass

 22נקודות נחשבות בעיני מזרח-מערב טובות מספיק
לפתיחה ♣ .2מזרח החזיק  13נקודות ולאחר מהלך
הכרזה ארוך שהחל ב Puppet Stayman-ויתר על
הסלם הגדול והסתפק ב.6♥-
עם זאת ,עקב חלוקת הראי נראה כי ביצוע החוזה תלוי
בעקיפה ב ♣-שנידונה לכישלון ,האמנם!?
ראשית נראה כיצד שוחקה היד באותו חוזה בשולחן
השני על ידי פייר צימרמן )הספונסר השוויצרי של
הקבוצה המתחרה( .צפון הוביל ב .♠-הכרוז שיחק ♥A
ו ,♥Q-הבחין בחלוקה ,עקף מיד נגד  ♥Jוסיים את הוצאת
השליטים )עקב החלוקה  4-1המשחק הופך למעשה
ל .(NT-בינתיים השליך צפון שלושה קלפי ♠ .הכרוז משך
 ♦Jועוד סיבוב של ♠ ,והתקבל המצב הבא:
♠♥♦ T86
♣ KJT
♠A
♥♦ AQ
♣ 873

♠K
♥♦K
♣ AQ62
♠♥♦ 973
♣ 943

עכשיו צפון חסר אונים אם ישוחק מהדומם  .♠Aאם ישליך
♣ ,ניתן להגביה את הסדרה .לאחר השלכת ♦ ישוחקו גם
 ,♦AQואז כשנותרו בידי צפון רק קלפי ♣ ישוחק ♣ נמוך
משתי הידיים ,וצפון יהיה חייב למסור לכרוז את שתי
הלקיחות האחרונות .טכניקה מתקדמת זו של שילוב בין
לחץ למשחק סופי ידועה בשם ) .Strip Squeezeראה
דוגמה נוספת ב“יד הפסטיבל“ של רון שוורץ בירחון
אפריל( .עם זאת ,צימרמן שגה ובמערך לעיל שיחק ♣
נמוך משתי הידיים .עכשיו כבר לא הייתה דרך לבצע את
החוזה.
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בשולחן השני היה הכרוז סטיב ויינשטיין ,מקצוען ברידג'
שהטכניקה ללא ספק מוכרת לו ,אבל לרוע מזלו ישב
בצפון טור הלנס ,מגדולי השחקנים בעולם ,שהבין כבר
בהתחלת המשחק מה מצפה לו בסוף וסירב להשלים עם
גורלו .בלקיחה השלישית השליך הלנס  (!!) ♣Jכדי ליצור
על הכרוז רושם שיש לו  .♣KJT9כמובן שאילו קרא הכרוז
את המצב היה מבצע את החוזה ,אבל הוא ניסה ליצור
את המשחק הסופי והשאיר ב 3-הקלפים האחרונים רק
קלאבים בידו ובדומם ,כשהוא סבור שבידי הלנס .♣KT9
לצערו החזיק הנורווגי  ♣KTו ♦-נמוך ולכרוז לא נותר
אלא להיכנע.
למרות זאת הובילה קבוצת פליישר  54:78לאחר שלושה
רבעים ) 48בורדים( .כמות ה IMP-הנמוכה של הקבוצה
היריבה מעידה על רמת משחק כמעט מושלמת של
האמריקאים ,אבל ברבע האחרון הכול התהפך פתאום
לאחר ריצה  5:35של צימרמן בתוך ארבעה בורדים
בלבד .התוצאה הסופית הייתה  94:104לטובת הכוח
הרב-לאומי )שוויץ ,צרפת ,נורווגיה( ,וקבוצת צימרמן היא
זו שחגגה בסופו של שבוע מתיש.
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·¯∞μ¥¥≠¥∞∑∏∏¥†‰˘Ó††††∞μ¥¥≠∑±μπ¥π†È‚Ó††††∞μ¥¥≠∑±μπμ∞†Ô‡È

∞∏¶±

Ï ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
·¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó
˙ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ
‡¯∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤ ®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È
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מקום ראשון בבון
אלדד גינוסר
נבחרת ישראל הפתוחה נסעה בחודש שעבר לגרמניה
כדי להשתתף בשתי תחרויות במסגרת פסטיבל הברידג'
בבון וזכתה להצלחה רבה .בתחרות ההזמנה "גביע
האומות של בון" ) 13-12במאי( זכתה ישראל במקום
הראשון בצורה משכנעת .גם בתחרות הפתוחה "גביע
גרמניה לקבוצות" ) 16-14במאי( הייתה קרובה נבחרתנו
למקום הראשון ,אך חלוקה אחרונה לא מוצלחת הורידה
אותה למקום השני בהפרש  VP 2מהקבוצה ההונגרית
הזוכה .חבר הנבחרת אלדד גינוסר מדווח על שתי ידיים
משובחות מתוך מפגש הגמר של "גביע האומות" נגד
טורקיה.
במסגרת תכנית האימונים של נבחרת ישראל הפתוחה
נשלחנו לייצג את ישראל בתחרות הזמנה יוקרתית
שהתקיימה בבון )גרמניה( .חברי הנבחרת הם האחים
אילן ואופיר הרבסט ,יניב זק–מיכאל בראל ורון פכטמן-
אלדד גינוסר .מטרתנו הייתה להתכונן בצורה הטובה
ביותר לקראת אליפות אירופה הקרובה שתתקיים
באוסטנד )בלגיה( ביוני.
זו הייתה תחרות הזמנה לקבוצות .השתתפו בה קבוצות
צמרת אירופאיות כגון רוסיה ,גרמניה ,שוודיה וטורקיה.
התחרות כללה שני שלבים .בשלב הראשון חולקו 16
הקבוצות המשתתפות לשני בתים של  8קבוצות בשיטת
ליגה .הראשונה בלבד מכל בית עלתה לאחר  7מפגשים
לשלב הגמר שבו התמודדו שתי מנצחות הבתים על
המקום הראשון.
בשלב המוקדם הובלנו את הבית שלנו בבטחה ועלינו
לגמר שבו התמודדנו עם הנבחרת הטורקית בשתי
מחציות בנות  12חלוקות כל אחת .במחצית הראשונה
הופיעה היד הבאה:

♠♥ AKJ
♦ KJT7
♣ AK9754

Dealer E ,Vul None
♠ 32
♥ 6543
♦ Q32
♣ T862
♠ AJT
♥ QT97
♦ A9854
♣3
♠ KQ987654
♥ 82
♦6
♣ QJ
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הזוג הישראלי זק-בראל ישב במזרח-מערב .ניתן
לראות כי החוזה הנכון הוא ) ♦6ואף ניתן לבצע ♦ .(7עם
זאת ,הכרזת הפרעה ב ♠-מצדו של דרום הקשתה על
ההכרזות והובילה את הזוג הישראלי לחוזה הנחות ♣.6
אפילו בקלפים פתוחים קשה להבין איך ניתן לבצע את
החוזה .הרי ישנם כביכול שני מפסידים בסדרת השליט.
יניב זק )מזרח( ראה את הדרך היחידה לביצוע! לאחר
הובלה בסינגלטון ♦ צפון שיחק  Qוזק זכה בידו עם ה.K-
כעת שיחק  .♣AKלאחר נפילת ה Q-וה J-בדרום הניח
זק כי חלוקת השליט אינה  !3-3כעת יש לבצע את החוזה
בדרך לא סטנדרטית :כדי להפסיד לקיחה אחת בלבד יש
לבצע  - Trump Coupתמרון המאפשר ביצוע עקיפה
בשליט גם ללא שליטים בדומם .זק חתך פעמיים בידו כדי
להשוות את מספר השליטים שלו לזה של צפון .מטרתו
הייתה להגיע למצב הסופי הבא:
6
T8
J
97

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

QT
9
Q98
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

כעת שיחק  ♥Jאל ה Q-של מערב )צפון חייב לשרת( .זק
המשיך ב ,♥-וצפון שנותרו לו שני שליטים היה בבעיה
מכיוון שהוא חייב לחתוך ,והכרוז עלול לחתוך מעליו.
ביצוע ♣ 6העניק לקבוצתנו  IMP 9יקרות מאחר שהאחים
הרבסט בצד השני שיחקו בחוזה ♠ 4מוכפל ונכשלו 3
פעמים .הלקח שניתן להפיק מיד זו הוא שאין להתייאש
מחוזה בעייתי שהכרזנו ,אלא יש לנסות לבצעו בכל
מחיר .כל הכבוד ליניב!
הנה יד נוספת מהגמר ,שבה היטבנו להכריז את קלפי
מזרח-מערב אחרי הכרזת הפרעה.
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∫˙ÂÈÂ¯Á˙†˘ÂÏ˘Ó†˙·Î¯ÂÓ†˙Â¯Á˙‰
I.M.P. ACROSS THE FIELD†·Â˘ÈÁ·†≠†˙Â‚ÂÊ
M.P. MATCH POINT†·Â˘ÈÁ·†≠†ÌÈ„ÈÁÈ
B.A.M. BOARD A MATCH†·Â˘ÈÁ·†≠†˙ÂˆÂ·˜
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ÆÌÈÙÂˆÏÂ†ÌÈ˜Á˘Ï†˙ÂÈÂ¯Á˙‰†ÍÏ‰Ó·†Ï˜†„Â·ÈÎÂ†‰ÓÁ†‰È˙˘
ÆSWAN≠Â†BBO≠·†¯„Â˘˙†‰ÏÂÎ†˙Â¯Á˙‰
ÏÚ†˙¯ÎÊÓÎ†ÌÈ˜Á˘Ï†˜ÚÂ˙˘†˙¯„Â‰Ó†˙¯·ÂÁ·†Â„ÚÂ˙È†ÌÈÓÂÏÈˆÂ†È‡Â˙ÈÚ†¯Â˜ÈÒ
®Ó¢Ú·†˙Â˜Ù‰†Ì˙Â¯†˙‡ˆÂ‰©†Æ‰Â˘‡¯‰†ÏÂ„‚‰†Ò¯Ù‰†˙Â¯Á˙·†Ì˙ÂÙ˙˙˘‰
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www.israbridge.com†ÈÙÈÊ˘†ÔÏÈ‡†Ï˘†¯˙‡·†˙Â‡¯Ï†Ô˙È†¨ÂÓ˘¯†¯·Î˘†ÌÈ˜Á˘†Ï˘†‰ÓÈ˘¯Â†ÈÒÈÒ·†ÔÂ˜˙
°Ï·‚ÂÓ†˙ÂÓÂ˜Ó‰†¯ÙÒÓ††≠†‰ÓÊ‰†˙Â¯Á˙Î†˙Â¯Á˙‰†˙Ó¯Â†ÈÙÂ‡†ÏÏ‚·†Æ‰ˆÂ·˜Î†‡ÏÂ†„ÈÁÈÎ†‡Ï†¨‚ÂÊÎ†‰˘Ú˙†ÚÂ¯‡Ï†‰Ó˘¯‰
¨ÂÈ‚˘È‰Â†Ô˜Á˘‰†˙Ó¯Ó†˙¯Ê‚†‰˙ËÏÁ‰†¯˘‡Î†¨˙Â¯Á˙‰†˙„ÚÂ†È„È†ÏÚ†Ú·˜È†˙ÂÙ˙˙˘‰Ï†ÈÙÂÒ†¯Â˘È‡
Æ®Ì˘¯‰Ï†ÌÈÓÈ„˜ÓÏ†ÔÂ¯˙È©†ÆÌÂ˘È¯‰†ÈÂ˙ÈÚÓÂ†ÌÈÓ˘¯‰†¯ÙÒÓÓ
ÆÌÈ˜Á˘†∂∏†˙ÂÙ˙˙˘‰†ÒÈÒ·†ÏÚ†·˘ÂÁÓ†™
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Q7
5
AKQT965
A32

♠
♥
♦
♣

Dealer N, Vul Both
♠ KJ865
♥ J3
♦ 32
♣ K874
♠ T432
♥ AT976
♦ 4
♣ JT9
A9
KQ842
J87
Q65

South

♠
♥
♦
♣

East

North

פכטמן
♠3
Rdbl
Pass

♠2
Pass
Pass

West
גינוסר

Dbl
Pass
Pass
3NT
Pass
הסבר ההכרזה:
)א( ♠ - 2חלש עם  5קלפים ב ♠-ולפחות  4באחת מסדרות
המינור;
)ב( ♠ - 3מבקש מהשותף להכריז  3NTעם עוצר ב;♠-
)ג(  - Dblמבקש מהשותף להוביל ב;♠-
)ד(  - Rdblמראה "חצי עוצר" ב!♠-

המשחק המלא היחיד הניתן לביצוע הוא  ,3NTאך יש
קושי להכריזו לאחר פתיחת המתנגד ♠ - 2אמנם ביחד
יש לנו עוצר בסדרה ,אבל לכל אחד לחוד יש רק "חצי
עוצר"!
ראשית החליט רון )מזרח( שאם יש לי עוצר ב ,♠-אז
החוזה בעל הסיכויים הטובים ביותר הוא  3NTהיות
שבידו  8לקיחות המתבססות על סדרת ה ♦-הארוכה.
לפיכך הכריז ♠ .3דרום הכפיל כדי לדרוש משותפו הובלת
♠ .אנחנו ניצלנו את הכרזת ה Dbl-של המתנגד כדי
לברר באופן "מדעי" יותר את מצבנו ב .♠-לאחר Pass
ממתין מצדי הכריז רון  Rdblשמראה לפי שיטתנו "חצי
עוצר" ב ♠-ביחד עם ה Txxx-שלי היה לנו עוצר שלם!
הכרזתי  3NTוהשאר היסטוריה.
לאחר משחק מצוין ניצחנו את הקבוצה הטורקית בהפרש
ניכר .מאוחר יותר ,בטקס חלוקת הפרסים ,היה לנו
הכבוד והעונג לשיר את המנון "התקווה" על דוכן
המנצחים! עם זאת ,פנינו מועדות כרגע למבחן האמיתי
 -אליפות אירופה באוסטנד.

28-14ביולי2010
חבילותנופש14-6לילות
דניאלהבירמן03-6058355,רותיליברמן054-4556111,
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Ï‡¯˘È·†ß‚„È¯·‰†˙‡¯Â‰Ï†‰ÏÏÎÓ‰
ß‚„È¯·†˙‡¯Â‰Ï†Ò¯Â˜†˙ÁÈ˙Ù†ÏÚ†‰ÚÈ„ÂÓ
ß‚„È¯·Ï†˙ÈÏ‡¯˘È‰†˙Â„‚‡˙‰‰†˙ÂÒÁ·

°°°ÌÈÈÁ·†ÌÚÙ†Ï˘†‰ÈÂÂÁ†‡Â‰˘†Ò¯Â˜
„¯·Ï‚†ÈËÂÓ†ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·†ÔÓ‡†‰ˆ¯ÓÂ†Ï‰Ó
˙Â¯‚ÒÓ‰†ÏÎÏÂ†˙ÂÓ¯‰†ÏÎ·†ß‚„È¯·†˙‡¯Â‰†˙ÂËÈ˘†„ÂÓÈÏ
¨¯ÙÒ†È˙·†˙¯‚ÒÓ·†ÌÈÒÂÓ†Â‡†ÌÈÓ„˜˙Ó†¨ÌÈÏÈÁ˙Ó†„ÓÏÏ†ÌÈÈÈÂÚÓÏ
Æ˙ÈË¯Ù†‰ˆÂ·˜†Â‡†ÌÈÒ¢˙Ó†¨ÌÈÂ„ÚÂÓ
‰˜ÓÂ†˜Á˘Ó·†˙È˘È‡‰†Â˙Ó¯†˙‡†¯Ù˘Ï†ÔÈÈÂÚÓ‰†Ô˜Á˘Ï†ÌÈ‡˙Ó†Ò¯Â˜‰
Æß‚„È¯·‰†˙‡¯Â‰Ï†ÌÈÏÎ‰†˙‡†ÂÏ

ÆÒ¯Â˜‰†ÍÏ‰Ó·†˜ÏÂÁÓ†·Â˙Î†¯ÓÂÁ
ÆÌÈ˘„ÂÁ†∏≠Î†Ò¯Â˜‰†Í˘Ó

ÈÚÈ·¯†ÈÓÈ·†ÌÈÈ˜˙È†Ò¯Â˜‰
¨¯·ÓËÙÒ·†±μ≠‰Ó†ÏÁ‰†±∂∫≥∞≠±π∫¥μ†˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†ˆ¢‰Á‡
ÌÈ·È·‡†‰ÂÂ†≥∏†¯Â‚‡Ë†ßÁ¯†¨ÌÈ·È·‡†ß‚„È¯·‰†ÔÂ„ÚÂÓ·

∞μ∞≠∂μμ∞∞μ∞†∫„¯·Ï‚†ÈËÂÓ†Ïˆ‡†‰Ó˘¯‰
∞μ∞≠∂μμ∞∞∂∞†∫Ï·Ï†‰ÈÏË†Â‡
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תוצאה מפוצלת
היד שאותה אציג החודש שוחקה לפני כ 10-שנים
בתחרות ניחומים במסגרת פסטיבל באנגליה .מערב,
שחקן בינלאומי מפורסם )שכתב ספרים על ברידג'(,
שיחק עם תלמיד .אני נמנע מפרשנות על מהלך ההכרזה
או המשחק ,ומדווח על האירועים כפי שקרו.

♠6
♥ A9642
♦2
♣ KQ9653

Board 6, Dealer West, Vul N/S
♠ KT2
♥ T8
♦ KQJ98
♣ T87
♠ J2
♥ KQJ7
♦ A763
♣ J43
♠ AQ98754
♥ 85
♦ T52
♣A

South
♠3
♠4
Pass

East
♥1
Pass
Pass

North
Pass
!Pass
Pass

West
♣1
♥4
♥5

מערב פתח ♣ ,1צפון הכריז  ,Passמזרח הכריז ♥1
ודרום ביצע הכרזת מנע ♠ .3מערב הכריז ♥ ,4ועכשיו
צפון שקע במחשבה ולבסוף הכריז  .Passדרום הכריז
♠ 4ומזרח קרא למנהל התחרות כדי להתלונן על כך
שדרום הכריז לאחר היסוסו של צפון .צפון ודרום הסכימו
ללא ויכוח שהיה היסוס ארוך ,ואני אמרתי להם להמשיך
לשחק ובמידת הצורך לקרוא לי לאחר סיום המשחק.
מערב הכריז ♥ ,5וזה היה החוזה הסופי.
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איתן לוי

מסיבה
כעבור מספר דקות
קות נקראתי שוב לשולחן ,אך מ
שונה .מזרח ביצע מחדל .ההובלה הייתה ♦ שנלקח על-
ידי ה A-שבדומם ,שעליו השליך מזרח ♠! הוא הוציא
שליטים בשני סיבובים ושיחק ♣ גבוה אל ה A-של דרום.
דרום שיחק ♦ נוסף שעליו זרק מזרח בשלווה את ה.♦2-
!DIRECTOR
כמובן שבוצעו  11לקיחות ,אבל משמעותו של המחדל
הייתה שלקיחה אחת הועברה למגנים ,ולכן החוזה ♥5
נפל פעם אחת .מזרח ניסה לשכנע אותי שהמחדל לא
הרוויח לקיחה – הסברתי לו שזה נכון ,אולם אף על פי כן
העונש של לקיחה אחת הוא אוטומטי .עכשיו טען מערב
שלדרום לא הייתה הכרזה של ♠ 4במצב פגיע נגד לא
פגיע לאחר היסוסו של צפון ,ולאחר שהוא כבר תיאר את
ידו.
אין זה משנה אם לדרום יש או אין הכרזה של ♠.4
השאלה היא :האם  Passמצדו של דרום הוא חלופה
הגיונית? בהחלט סברתי כך ,אולם כעת הייתה לי בעיה
אחרת .אם ההכרזה ♠ 4אינה מאושרת ,אז מזרח משחק
בחוזה ♥ 4והוא יבצע אותו עם או בלי מחדל .עם זאת,
הנזק למזרח לא נגרם מהכרזתו של דרום – הוא נגרם
במלואו מהמחדל .הרי הוא אמור לבצע ♥ 5בקלות ,ולכן
התוצאה הגרועה מגיעה לו .ומה באשר לדרום? הוא אינו
אמור להפיק תועלת מהכרזתו שהתבססה של ההיסוס
של שותפו .על כן הענקתי תוצאה מפוצלת :מזרח-מערב
הפסידו  50נקודות ) (5♥-1וצפון-דרום הפסידו 450
נקודות ).(4♥+1
כפי שהעיר מאוחר יותר אחד ממנהלי התחרות האחרים:
"אם שני הצדדים לא יצאו מרוצים ,אז קרוב לוודאי
שהפסיקה שלך הייתה נכונה".
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שירי פאור

מועדון חברי הנגב
הגיע הזמן לעזוב את איזור המרכז ולבדוק מה קורה
כשמתרחקים קצת מתל אביב .במועדון חברי הנגב )שהוא
בעצם מועדון באר שבע( מצאתי את מאיר אורן ,היו"ר
המכהן של ועד המועדון .הוא חיפש ואסף מידע )מתברר
כי זהו אינו עניין פשוט( וחזר אלי עם תשובות.
ספר לי על המועדון שלכם.
זהו מועדון חברים שלא למטרת רווח ,והוא מנוהל על-ידי
ועד נבחר מתוך השחקנים .הועד מונה יו"ר ,חבר הממונה
על התוכנית הספורטיבית השנתית ,שני חברים נלווים
וגזבר .המועדון פועל בימי שני וחמישי החל משעה 20:30
במקום מושכר .בחודש מרץ האחרון עברנו למשכננו
החדש בבית ויצ"ו שברחוב וייצמן .החברים משלמים מנוי
שנתי או תשלום חד-פעמי לבודד או לאורח.
הבנתי שלא היה לך קל לברר מתי הוקם המועדון ועל-
ידי מי.
המועדון הוקם כנראה בסוף שנת  1961על-ידי שמונה
אנשים ,שמהם נשאר רק אחד שזוכר ארבעה שמות .זהו
משה קופר שעדיין מופיע כל יום שני עם שותפו הקבוע זה
 20שנה .החברים שהוא זוכר בשמם הם ד"ר אלי מאיר
ז"ל ,קובה אלט ז"ל ,טיבי אילת ז"ל ורנקו מירקוש.
שני חברים אחרים הוא אינו זוכר ,אך היה גם חבר שמיני,
מומחה צרפתי )מתוך אותם צרפתים שעזרו בהקמת הכור
הגרעיני בדימונה( .לאחר מכן התווספו עוד ארבעה :ד"ר
יריב פרידמן שמת מהתקף לב בתוך המועדון ,משולם
ארדלי ג'ק ששיחק בנבחרת הונגריה ,והזוג שושנה וחיים
רונן שהצטרפו מאוחר יותר.
במרוצת הזמן גדל המועדון עד ל 26-שולחנות ,ובשנת
הלימודים  1976/77נפתח קורס לברידג' בבית הספר
התיכון מקיף ג' באישורו של המנהל משה זילברמן
ובהדרכתה של המורה לכימיה שושנה רונן .נערים אלה
הגיעו לנבחרת בתי הספר של ישראל כשהיו בני 15-16
וזכו במקום הרביעי באליפות אירופה .חלקם  -זהר טור,
יוסי נייגט ,גיא גכט שירד מהארץ ויורם אבירם  -המשיכו
לשחק והגיעו לנבחרת הצעירים ואף לנבחרת הפתוחה.
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רבים של
חשוב לציין שגב' שושנה רונן העמידה דורות רב
שחקני ברידג' ועשתה זאת מתוך תחושת שליחות ואהבת
המשחק .בבית ספרה השתתפו בחוג בהדרכתה למעלה
ממאה תלמידים.
מהי רמת השחקנים?
במועדון יש שחקנים ברמה גבוהה .בעבר שיחקו אצלנו
חנה ואילן שזיפי עד שעזבו את באר שבע ,ובשנת 2001
נכנסו לנבחרת הסניורים של ישראל לאה שחר )שותפתה
של חנה( ושלום פרי .נוסף לכך יש למועדון כמעט בכל
שנה קבוצה בליגה הלאומית.
לצערנו ,כיום המועדון כבר אינו גדל אלא להיפך ,כנראה
עקב חוסר מודעות של הסביבה .הוא מונה כ 80-חברים
כאשר הערב הפעיל יותר הוא יום שני .ביום זה יש בממוצע
 14שולחנות ,וביום חמישי  8 -שולחנות.
מרוב תשבחות על הגב' שושנה רונן החלטתי לבדוק
מה יש לה לספר על הברידג' בבאר שבע ,וקיבלתי
שיעור בהיסטוריה של התפתחות הברידג' התחרותי
בארץ.
הברידג' התחרותי בישראל נהיה מאסיבי יותר לאחר
 .1956שחקני ברידג' מפולין שעלו ארצה במה שמכונה
"עליית גומולקה" פיתחו את הברידג' בארץ .היו שני
מוקדים :האחד בחיפה )נויפלד( והשני בבאר שבע .בחיפה
שיחקו בשיטת ) Polish Clubחיפה קלאב( ,ובבאר
שבע  -בשיטת קלברטסון ) .(Culbertsonהתחרויות
הארציות והתחרויות הסימולטניות הן בעצם המצאות של
באר שבע .עוזי עצמוני ,פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת
בן-גוריון שהקים את מועדון הברידג' בעומר ,כתב את
התוכנה לתחרות הסימולטנית ,ארגן את החלוקות ואסף
את התוצאות מכל רחבי הארץ .הוא היה גם הראשון
שתרגם את חוקת הברידג' מאנגלית לעברית.
הצטרפתי למועדון הברידג' בבאר שבע בשנת ,1963
תחילה כשחקנית ולאחר מכן כפעילה במועדון יחד עם
בעלי .במסגרת פעילותי שימשתי בהתנדבות שופטת,
מארגנת ומורה .בעלי ,חיים רונן ז"ל ,היה גזבר המועדון
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ויו"ר הועד .בהתחלה לימדתי במסגרת מרכז הספורט,
ורוב שחקני באר שבע היו תלמידיי.
ואיך קרה שהצלחת להכניס ברידג' לבית הספר
התיכון?
לימודי הברידג' בבית הספר התיכון מקיף ג' בבאר שבע
החלו בדרך מיוחדת ואף מצחיקה למדיי .הייתי מורה
לכימיה באותו תיכון ,תלמידיי נבחנו והייתי צריכה לבדוק את
המבחנים ולהחזירם בזמן סביר .לאחר הבטחות מרובות
התחייבתי להחזירם באחד מימי ראשון ,אך בשבת שלפניו
התקיימה תחרות ברידג' שבה בעלי ואני זכינו בגביע .את
המבחנים לא הספקתי לבדוק ,ולכן החלטתי להביא את
הגביע לכיתה ולומר שזהו התחליף למבחנים .התלמידים
החלו להתעניין בגביע ...ובברידג' .שיעור כימיה כבר לא
התקיים ,וזה היה בעצם שיעור הברידג' הראשון בבית
ספר תיכון כלשהו בישראל .בעקבות שיעור זה הכיתה
”נדלקה“ ,ומנהל התיכון משה זילברמן שהיה בעצמו שחקן
ברידג' הסכים לשלב את שיעורי הברידג' במערכת השעות
הרגילה.
בשנות ה 80-הברידג' הפך ל"מגפה" בתיכון מקיף ג'.
לשחק ברידג' היה  .INשיחקו תלמידי כיתות ט' עד י"ב,
טובים וחלשים .בבית ספר זה לא שיחקו פוקר .בהפסקות,
בטיולים ובשיעורים החופשיים שיחקו ברידג'.
תחילה לא ידעו שחקני הברידג' הותיקים כיצד להתייחס
לחבריהם הצעירים .הם חששו )ובצדק( שהצעירים
יגיעו להישגים טובים יותר מההישגים שלהם ,אך לאחר
שארבעה שחקנים מבאר-שבע הגיעו לנבחרת הלאומית
הצעירה היחס כבר היה שונה.
לא רק התלמידים "נדלקו" על המשחק .רוב המורים ואף
הורי התלמידים השתתפו בלימודי הברידג' ובמשחקים.
בסוף השנה נערכו מספר פעמים אליפויות ברידג' במקיף
ג' .בכל אליפות השתתפו כ 100-תלמידים.
בשנת  1982התקיימה אליפות הצעירים הארצית
בבאר שבע .אירחנו את כל המשתתפים בכבוד רב ,וגם
התלמידים שלנו התקבלו בסבר פנים יפות כשנסעו לתל
אביב .רותי ליברמן הזמינה את כולם לביתה ,וכל אנשי תל
אביב צחקו למראה התלמידים שנשלחו עם שקי שינה.
עבודתי זכתה להערכה רבה מההתאגדות וממועדון באר
שבע עצמו ,ובשנת  2000קיבלתי בטקס מפואר מכתב
הערכה מהם.
לשושנה רונן הצלחות רבות כשחקנית .הלוואי שהייתי
יכולה לציין את כולן ,אך הצלחתה הגדולה ביותר -
להכניס קבוצה גדולה כל-כך של ילדים ומבוגרים לעולם
הברידג'  -תפסה הפעם את רוב המקום שלנו ,ועל כך
נאמר לה כולנו כל הכבוד ותודה!
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שושנה רונן

נבחרת הנוער
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רוח נעורים בתל אביב
ד"ר מירצ'ה נגל
אוריה מאיר

מ

י לא מכיר את מירצ'ה  -האיש עם הזקן הנצחי
והעיניים הטובות שתחת ידיו עברו ועוד יעברו
מאות תלמידים צעירים בבתי הספר באזור תל
אביב-יפו?
ד"ר מירצ'ה נגל )תואר שני בחינוך גופני וד"ר לחינוך(
אינו סתם מורה לברידג' .הוא אחד המומחים בתחום עם
המון ניסיון ,ותק והצלחות מוכחות .האחרונה שבהם היא
הזוג אסף יקותיאלי-אורן דר ,שניים מתלמידיו המצטיינים
המוגדרים כצעירים העולים בענף הברידג'.
מירצ'ה נולד בבוקרשט ,רומניה .מהרגע הראשון היה
ברור שמדובר בספורטאי בנשמה .כשהיה בן  16בלבד
כבר שיחק בליגה הלאומית של רומניה ברוגבי ,ובגיל 20
כבר היה אלוף אירופה ברוגבי .אל הברידג' התוודע בין
אימון רוגבי אחד למשנהו ,אולם המשחק נותר אז תחביב
מעניין בלבד.
בגיל  20מירצ'ה חי את החיים הטובים  -סטודנט שגר
בדירה במרכז העיר עם מילגת לימודים ,משכורות נאות
שאותן הרוויח כשחקן נבחרת מצטיין ,רכב צמוד ודרגות
קצונה ייצוגיות שניתנו לו על הישגיו כספורטאי מצטיין
)הגיע לדרגת סא"ל(.
אבל הקומוניזם המתפשט ,הפיקוח המתהדק של
הסקוריטטה והמאסרים הפוליטיים הרבים של אנשים
בסביבתו הביאו אותו למסקנה שכל הטוב הזה לא שווה,

קטי ווי ,מירצ‘ה דוד בירמן והקטן עם המדליה הלא הוא  -גלעד אופיר
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עלות לישראל  -ויפה שעה אחת קודם.
ועליו לעלות
לאחר סירובים חוזרים ונשנים שכללו ניסיון בריחה כושל
שגרר עונשים כבדים ,ולאחר שנאלץ להיפרד מאשתו
הטרייה שהיא דווקא קיבלה אישור עלייה ולהמתין שמונה
שנים ארוכות ,סוף-סוף הגיע האישור המיוחל ובשנת
 1970הגיע מירצ'ה לישראל.
בארץ השתלב מיד בתחום הספורט ואת דרכו החל במכון
וינגייט כמורה לכדוריד ,כמאמן כושר גופני וכמורה בבי"ס
למאמנים .בהמשך לימד גם בבתי ספר .בכל מקום שבו
היה הגיע עם תלמידיו להישגים יוצאי דופן.
כבר ב 1971-זכתה קבוצת הכדוריד שאותה אימן
במדליית ארד באליפות אירופה לבתי ספר .זו הייתה
המדליה הראשונה שישראל זכתה בה אי פעם במסגרת
נבחרות בתי ספר בענף כלשהו .הוא גם היה חתום על
הזכייה באליפות ישראל בכדוריד לנשים .בהמשך עבר
לענף הכדורסל ואף שימש כמאמן כושר במכבי תל אביב
בתקופה שבה זכתה בגביע אירופה הראשון ב.1977-
בסופו של דבר הגיע לעיריית תל אביב בתפקיד רכז
אליפויות במחלקת הספורט.
אל תחום הברידג' חזר במקרה" .בקאנטרי שבו הייתי
מנוי שיחקה קבוצת אנשים ברידג' להנאתה .הצטרפתי
למשחקים ומצאתי שותף שאיתו התחלתי לשחק במסגרות
תחרותיות .זכינו דווקא בתוצאות טובות למדיי ומפתיעות,
אבל אחד החברים ששיחקו ברידג' בקאנטרי היה מנהל
בי"ס צבי שפירא בת"א .שמו היה אבירי פקר .הוא הבין
עד כמה משחק הברידג' תורם לאוכלוסיה הצעירה והעלה
את הרעיון ללמד ברידג' בבית-הספר שאותו הוא מנהל.
נרתמתי למשימה ,וכך הפך בית הספר צבי שפירא לבית
הספר הראשון בארץ שלימד ברידג'.
בזמנו החלטנו אבירי ואני לערוך מיני-מחקר בנושא
השפעת הברידג' על כישורי הלמידה של תלמידים .בדקנו
שתי כיתות במקביל  -אחת שלמדה ברידג' ואחת שלא
למדה .מצאנו שהתלמידים החלשים והבינוניים שיפרו את
ציוניהם בדרגה אחת עד שתיים בממוצע ,שלא לדבר על
שיפור דרסטי בהתנהגות .המחנכות היו בהלם .הן לא
האמינו שתלמידיהן יכולים לשבת בשקט בתחרות ולהיות
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כל-כך מרוכזים".
ב 1989-עבר קורס מורים לברידג' אצל מוטי גלברד,
אך מירצ'ה לא הסתפק בכך .הוא הרחיק עד פריז שבה
קיימת אוניברסיטת ברידג' למורים )כן ,יש כזה דבר והיא
היחידה בעולם!( ,כדי להמשיך ולהשתפר כמורה.
בשנים שבהן שימש כעוזר רכז אליפויות בעירייה המשיך
מירצ'ה לפתח את ענף הברידג' הן בבתי הספר והן
במתנס"ים .ההצלחה הגיעה להיקפים עצומים כאשר
באזור תל אביב-יפו למדו ברידג' ב 16-בתי ספר יסודיים
וב 8-תיכונים .בין לבין הצליח מירצ'ה אפילו ללמד
בהתנדבות שתי קבוצות של תלמידים לקויי שמיעה ,ואף
הביא אותם לתחרות בתי הספר" .הם היו מאושרים שנתנו
להם להתחרות עם ילדים רגילים ".יוזמותיו של מירצ'ה
הרחיקו לכת עד לאירועי עיר הנוער בגני התערוכה ,שבה
ארגן תחרות ברידג' להורים ולילדים" .אלדד גינוסר קיבל
אז את הגביע הראשון בחייו כששיחק עם אביו" ,הוא
נזכר.
עם זאת ,במרוצת השנים קוצצו התקציבים ,ולאחר
פרישתו מהעירייה כבר לא היה מי שידחוף את הנושא.
בסופו של דבר נותר רק בית ספר אחד כשריד אחרון
לעבר המפואר ,בי"ס גרץ בהנהלתה של ציפי אברהמי.
למרבה המזל ,לפני שנתיים התבקש מירצ'ה לחזור
לתפקיד רכז הברידג' .מאז המגמה שוב התהפכה,
ומורגש שינוי חיובי שעיקרו שיתוף פעולה מרשים עם
מחלקת הספורט של עיריית תל אביב המנוהלת על-ידי
מוטי אמברם בסיועו של עופר רגב ,מנהל מדור בתי
הספר .השניים מכירים בחשיבותו של המשחק המפתח
אסטרטגיות חשיבה לתלמידים ,מקדם הישגיות ,משפר
התנהגות ומקדם שיוויון בין המינים ובין המגזרים )יהודים-
ערבים ,אוכלוסיות חלשות וחזקות ועוד( .אין ספק כי הודות
לדחיפה של העירייה ולפעילות של מירצ'ה ,תל אביב
תופסת בחזרה את מקומה כמעצמת ברידג' .בית הספר
גרץ הפך בינתיים להיות המרכזי והבולט ביותר בזכות
המנהלת ציפי אברהמי ,שלא הפסיקה להאמין בתחום
גם בתקופת השפל ועודדה פתיחת קבוצות ברידג' .בית
הספר גרץ מוביל הן במספר התלמידים הלומדים ברידג'
)כ 80-תלמידים( והן בהישגי התלמידים) .כבר הזכרנו
בתחילת הכתבה את הזוג העולה אסף יקותיאלי-אורן
דר .הם מבית ספר גרץ!( אגב ,ציפי אברהמי אף הגדילה
לעשות וייחדה חדר לברידג' המצויד בשולחנות ברידג'
מקצועיים למען קידום התלמידים והכשרתם.
בעבור מירצ'ה מדובר בשליחות והוא מקפיד לאתר
כשרונות ולקדמם .מתוך כלל תלמידיו הוא יוצר קבוצות
אימון מתקדמות המתאמנות בשעות אחר הצהריים )בין
היתר במועדון אביבים שמסייע ותורם רבות בנושא(.
"הוראת ברידג' בבתי הספר מפתחת מאגר שממנו ניתן
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מירצ'ה נגל צופה בחניכיו משחקים נגד פייטרו פורקה וקטי וויי.
לשלוף את המוכשרים .מעט מאוד תלמידים ,אם בכלל,
היו מגיעים לשחק ברידג' בדרך אחרת .מרבית שחקני
נבחרות הצעירים בשנים האחרונות החלו את לימודיהם
דרך החשיפה לברידג' בבתי הספר .אלה שלא הגיעו דרך
בתי הספר הם בודדים" ,אומר מירצ'ה.
משימה נוספת שמירצ'ה נטל על עצמו היא קידום בנות
בברידג' .לטענתו חסרות בנות בתחום" .נראה כי הבנים
תחרותיים הרבה יותר ולכן הישגיים יותר ,בעוד הבנות
נרתעות לרוב מתחרותיות אגרסיבית כזו ,ורק מעטות
עוברות את המחסום".
מירצ'ה לא רק מדבר ,אלא גם עושה .הוא מביא ומחזיר
את התלמידים בעצמו במידת הצורך ,מקפיד לעניין אותם
ולהביא להם מרצים חיצוניים ואפילו משיג להם מלגות
מהעירייה כדי שימשיכו להתקדם ולהתפתח בתחום.
על תחרויות הילדים בפסטיבל הברידג' הבינלאומי אי
אפשר לדבר בלי להזכיר את מירצ'ה שהיה אחראי עליהן
מאז ראשיתן ,ואף זכה במגן הוקרה על פעילותו זו.
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מירצ‘ה נגל – אנחנו נותנים לתלמידים כישורים לחיים
"ספורט שאין בו תחרות אינו ספורט ,ולכן חשיבותה
של תחרות הילדים בפסטיבל רבה .אני זוכר שבשנת
 1993הבאתי את התלמידים מבית הספר צבי שפירא
לתחרות .לא היו עוד בתי ספר  -הם היו היחידים .הם
נכנסו כולם יד ביד וקהל השחקנים הבוגרים מחא להם
כפיים בהתרגשות .זאת הייתה הפעם הראשונה שראו
תלמידים בפסטיבל".
הנה קוריוז קטן שמירצ'ה זוכר מפסטיבל  1996שאליו
הגיע מאיטליה אלוף העולם פייטרו פורקה .שותפתו
הייתה האמריקנית קטי וויי .השניים ראו את הילדים
משחקים וכל-כך התרשמו עד כי ביקשו לשחק מול שני
תלמידים שהתבלטו .מעשה שהיה כך היה:
♠ KQ
♥ AJ865
♦ KQT
♣ AQ2
♠ 6543
♥ QT
♦ 98763
♣ 65
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מירצ'ה נגל בטקס חלוקת גביעים
♠ 987
♥ 972
♦ 54
♣ T9873

♠ AJT2
♥ K43
♦ AJ2
♣ KJ4

פורקה-וויי שיחקו בצפון-דרום והגיעו לחוזה ♥ 7מול שני
תלמידי בית ספר .קלף ההובלה היה  ♦9ממזרח .פורקה
זכה ב J-בדרום ושיחק  .♥Kהתלמיד שישב במזרח זרק
 ,♥Qופורקה הסיק שהחלוקה היא  ,4-1ויש לבצע עקיפה
כפולה נגד  .♥T9הוא שיחק ללא היסוס  ♥4אל ה,8-
וכמובן שה T-של מזרח זכה.
פורקה היה המום .הסלם הגדול נפל ,והוא היה בטוח
שהוא משחק נגד תלמידים גאונים .אלופי עולם אינם
משחקים כך .מירצ'ה ניגש אל התלמיד בצד ,וכששאל
אותו מדוע שיחק את ה ♥Q-ענה התלמיד הנבוך" :זה
היה בטעות".
לסיום ,מהו המסר שלך למורים המעוניינים להשתלב
בהוראת הברידג' בבתי הספר?
"הרבה אהבה לילדים וסבלנות .חשוב לטפח את הברידג'
בקרב הדור הצעיר .זה נותן להם כלים להתמודד עם
החיים .כל מה שקיים בחיים קיים גם בברידג' :תחרותיות,
כדאיות ,התנהגות ,כיבוד הזולת ,הוגנות ,לדעת להפסיד
בכבוד ,משא ומתן ,קבלת החלטות ,שיתוף פעולה ועוד
ועוד .להיות מורה לברידג' זה לא רק ללמד ברידג'.
התרומה היא הרבה מעבר למשחק .אנחנו נותנים
לתלמידים כישורים לחיים".
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הצץ מעבר לכתפי

ע

איתן גוליק
רב אחד התיישבתי לשחק ברידג' באינטרנט,
ואחד מהשחקנים המומחים )(Expert
מטורקיה הצטרף להיות בן זוגי .ביד הראשונה
אני )דרום( מקבל
♠ 9
♥ QJ
♦ AQ87643
♣ J83

 10נקודות .לאחר התלבטות פתחתי ♦) 1לא פגיע(.
המתנגד משמאלי הכפיל ,ושותפי הכריז כצפוי ♠ .1לאחר
 Passמימיני הכרזתי ♦ .2עוד  Dblמשמאל .שותפי הכריז
♣ ,3ספק היסוס מימין ,ואני ♦) 3מקווה שהמסר נקלט(.
משמאל  ,Passאבל שותפי לא קלט את הענין והכריז
עכשיו לא פחות ולא יותר מ .6♦-נו ,אכלתי אותה ,אבל
לפחות אף אחד לא הכפיל.
מערב מוביל ב) ♥A-כנראה מ ,(AK -והשולחן נגלה
♠ AKT8653
 ♥♦ JT
♣ AQ65
 14נק' וחוסר בסדרה .מצד שני  3מתוך ה 10 -שבידי
מבוזבזות ) .(♥QJאני צריך לתכנן את משחק היד כך
שאחתוך פעמיים ♥ בשולחן ,אגבה את סדרת ה♠-
ואמשוך שליטים .עליי לחתוך בשולחן ,לשחק ♠ גבוה,
לחתוך ♠ לחתוך ♠ ומה הלאה? יהיה עלי לתת דיאמונד
או שניים )חסרים  Kו 9-וה J10-שימשו לחיתוך( ,ויש רק
כניסה בטוחה אחת לשולחן .לא טוב.

∞∏¶±

לבסוף החלטתי לזנוח את רעיון החיתוך השני ושיחקתי
 ♦Jאל ה A-שבידי .ברעש גדול נפל ה K-משמאל ,והשחקן
שמימין עזב את השולחן .למה? בטח חשב שהצצתי
לשותפו ,או שרעש הנפילה של ה K-הפריע לו.
כשהגיע השחקן הבא הוא ביקש  .redealסירבתי –
הרחתי הצלחה – אבל זיכרו ,עדיין  ♦95מימיני .הסברתי
לו מה הייתה הלקיחה הראשונה )את השניה הוא היה
יכול לראות עדיין(.
שיחקתי  ,♠9מערב כיסה ב ,J-מהשולחן  Aומזרח ענה.
עכשיו שיחקתי את ה K-וזרקתי  .♥Qשניהם ענו .כעת
חתכתי ♠ והסדרה הוגבהה .המשכתי ב ♣-ל A-שבשולחן
וב ♠-גבוה .מזרח חתך נמוך .חתכתי מעליו ,משכתי את
ה ♦-האחרון )ה 9 -נפלה( ולהפתעתי נתתי ♣ דווקא
למזרח.
הרוב הגדול נפל ב .5♦-הייתי היחיד שהכריז )הוכרז
בשבילי( ♦ ,6וגם בצעתי .זו הייתה החלוקה כולה:
♠ AKT8653
♥♦ JT
♣ AQ65
♠ 72
♠ QJ4
♥ T8654
♥ AK9732
♦ 952
♦K
♣ K72
♣ T94
♠9
♥ QJ
♦ AQ87643
♣ J83
למעשה תכנית המשחק שגיבשתי מנעה ממני לעשות ולו
אחת משתי העקיפות )ב ♦-וב.(♣-
כוונתי הייתה  -אם העקיפה ב ♦-עובדת ,אז יש להניח
)על פי הכרזות ה Dbl-ממערב( שגם העקיפה ב ♣-תשב
או שסדרת ה ♠-תוגבה ועליה יושלכו שני ♣.
תכנית אחרת שעובדת במקרה זה היא חיתוך הארט
בהובלה ♠A ,ואחריו  ♠Kוההארט השני מושלך עליו
עכשיו - ♦J .לאן? ל A -או לעקיפה? ואולי כדאי לשחק
♠ להגבהה? נדמה לי שקו המשחק שבו נקטתי נכון גם
מההיבט של סיכויי ההצלחה הסטטיסטיים.
מוסר השכל – לא כל דאלים גבר – זה שאתה מאיים
בכוחך )פעמיים  (Dblלא נותן לך שום יתרון.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר  274מאי 2010
עורכת :חנה שזיפי ,כתובת משרד התאגדות :ת.ד 1264 .שוהם 60850
טל‘  ,03-9794862פקס03-0794319 :
דואר אלקטרוני ibf@bridge.co.il - :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנטwww.bridge.co.il :
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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים :מאי  -יולי 2010
אוגוסט
יולי
זוגות פתוחה – גמר על
זוגות  T.Bמחוזי
)ראה מודעה נפרדת(
אליפות זוגות מחוזי
עד אמן ארד
)ראה מודעה נפרדת(

4

סימולטנית ארצית

7

סימולטנית ארצית

10 – 9

אליפות  TBשלבי גמר

21 – 20

אליפות  TBשלבי גמר

31 - 30

גביע הנפילים
)ראה מודעה נפרדת(

28 - 27

גביע הנפילים
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מוקדמות אליפות פתוחה מרכז
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8.5.10

מחוז מרכז
משתתפים  57זוגות ,מקדם רמה 19.37

¨¬© -©£« '£²

 ª ´£²±
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ª ´£²± ,2 ²£¨  ¡²
¨£®£ ³ ©¦£ :´²¡´ ¦ª

דרוג

שם

IMP

1

פדון דרור – דמתי אושרי

75.4

2

דן אורה – פרקש אורה

58.0

3

רום שושנה – לירן ינון

50.0

¨¬© ©£¨ ¨ « ²®¥ ²

4

קרביץ אירית – קרביץ אריה

46.8

¦" "£²£ £²" ¬£

5

מולכו רזיאן – אנגל יוסי

43.0

6

חיות אבי – גלזיבסקי ביאנקה

37.8

7

טושר אור – גרסטנר גל

37.1

8

רוסלר אמנון – הרצקה רון

37.0

9

לוין יובל – לוין יואב

37.0

´¡´±¦¡ 30 ¡ ³¨ – ´£°² ´²
´¡ªª¬² ´²¥ ©¬¨ §££±´´ ´²
.ªª¬² (72 .«¨ £"¬) ² ¬¦  '¡²
10:00 ¬³ ,2010 £ª£ 18 ,£³£³ §£
¨£®£ ³ ©¦£ :´²¡´ ¦ª
:(¡) ´¨±¨ ¨³²
¬©052-3567663 :
054-4967383 :£

10

פרידלנדר טוביה – פומרנץ לוי

32.9

מחוז צפון
משתתפים  ,38מקדם רמה 18.42

¨¬©  ©£¨ ¨ ±´-¡´® °£
´¡´£°² "ª – ´±¦¡ 30 ´£°² ´²
10:00 ¬³ ,2010 £¦£ 2 ,£³£³ §£
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(¡) ³²¨ ¨³²
¨052-3976602 : ® £¢
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דרוג

שם

IMP

1

זק יניב – אורן אפרת

136.0

2

גרינברג צדוק – לייבו אדי

68.0

3

טל עופר – טנדטר עלי

65.0

4

הרבסט מיכאלה – הרבסט יעקב

62.0

5

אופק טל – עממי צבי

56.0

6

גלברט חנה – בן יהודה יהודית

49.0

7

ידלין דורון – פרידלנדר אהוד

48.0

¨¬© ©£¨ ¨ ©²³ ´¨²

8

דרמר שלמה – וייס ישראל

41.0

9

ברון יוליאן – מנור משה

37.0

10

סילברמן זאב – אורן אייל

31.0

´¡¬"³´ ¨´ – ´£°² ´²
´£°² ´±ª
20:00 ¬³ ,2010 £ª£ 29- £ª£ 22 ,' £¨£
«.©²³ ´¨² ,52 ¦±
,052-2783263 ±¬£
¨¬© 03-5403244


מחוז דרום
משתתפים  ,56מקדם רמה 16.46
דרוג

שם

IMP

1

וקס גל – גרינברג גל

70.0

2

גליצנשטין מרדכי – איטח אלברט

64.0

3

לוי הילה – אסולין עדי

64.0

4

כהן עדי – שפי רון

57.0

5

שזר ארנון – שזר עמוס

48.0

6

גילת רוני – רפופורט דני

44.0

7

שונק שושנה – ממן אבי

41.0

8

כנען תומר – צדיק ארז

39.0

9

זיו אורי – שמעוני יחיאל

37.0

10

קונסון בוריס – רם דוד

37.0
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התחרות המסורתית "גביע ווקסלר "2010
נערכה בתאריך  28במאי 2010
בשלושה מרכזים  :ירושלים ,תל אביב וחיפה
השתתפו  217 :זוגות ,מקדם רמה 15.06 :

מנצחי התחרות :

דרוג שמות
טמס חיים  -שחר יובל
1
פרידלנדר טוביה  -פומרנץ לוי
2
חץ קלרה  -זק יניב
3
לוין אמיר  -גלזיבסקי ביאנקה
4
הרדון וילי  -הרדון עפרה
5
פרנק יוסף  -גרסטנר גל
6
פכטמן רון  -אורן אפרת
7
חיות אבי  -קלר יצחק
8

תוצאה
68.19
65.37
64.02
63.62
62.89
62.11
61.32
61.29
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רשימת מקבלי דרגות ביום
 6במאי 2010
רב אמן זהב

ארואץ אבי ,גבעתיים
גרודצקי שולה ,אביבים
פישר לוטן ,נס ציונה

רב אמן

פוקסמן ירחמיאל ,צמרת פתח תקוה

אמן זהב

צפריר דב ,קאונטרי רעננה
קומיסיונר יולנדה ,כפר סבא
ליבוביץ חיים ,רמת גן
מיכלס קלרה ,נאות חולון
קופר סתיו ,מת“ב הרצליה

אמן כסף

אגוזי אילן ,הלוחם אפקה
חסין-ברומשטין יהודית השרון
רוזנברג מירי ,אביבים
נוה ראובן ,ירושלים
וסרמן סורין ,ראשון לציון
לבני רמי ,ראשון לציון
ויסנגרין תמר ,כפר מרדכי
לוי מיכאל ,מועצת יואב

אמן ארד

שם טוב יוסף ,ספורט  +חולון
גלזרמן יפית ,כיכר המדינה ת“א
ריטן דן ,חיפה/כרמל
ריטן ריקה ,חיפה/כרמל
בעדני אילנה ,רמת גן
הרוש רחל ,נאות חולון
לוטן דפנה ,ירושלים
ליבוביץ אביבה ,ירושלים
ליבוביץ ג‘ורג‘ ,ירושלים
הראל דני ,מרכז הברידג‘-י“ם
טוביאן אבי ,מרכז הברידג‘-י“ם
עורבי גרטה ,קיסריה
דר יוסף ,באר שבע

אמן

לוקץ עליזה ,תל אביב
הרפז קטי ,נהריה
ויזנגרין חוה ,נהריה
לייבוביץ נלי ,נהריה
דרייפוס מרים” ,הרץ“ חיפה
מינץ עמרי ,השרון
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רוזנברג אנט ,ירושלים
שמריה אלי ,בית בלגיה י“ם
מייסטר קטלינה ,ויצו פתח תקוה
גלור חיותה ,סביון-קרית אונו
אברמוביץ טובה ,ראשון לציון
גלילי נתן ,ראשון לציון
חגבקו יפה ,מרכז ספורט רשלצ
בן צבי שולמית ,צמרת פתח תקוה
דואניס אנט ,צמרת פתח תקוה
אריה אברהם ,מועצת יואב
פרינס יוסי ,נס ציונה
דננברג שלמה ,קבוצי צפון
ברמן זאב ,גליל תחתון

45

סגן אמן כסף

לוי דן ,חיפה/כרמל
לוי סולנג‘ ,חיפה/כרמל
וקסלר גלעד ,טבעון
צור שרה ,נהריה
חיינה מרדכי” ,הרץ“ חיפה
סגר תקוה” ,הרץ“ חיפה
ארד יהודית ,רקפת קרית טבעון
ברנר מרים ,רקפת קרית טבעון
טורבוביץ ציפי ,רקפת קרית טבעון
יניב יהודה ,רקפת קרית טבעון
סלעי נורית ,רקפת קרית טבעון
בן דיין שרה ,אבן יהודה
כהן תמר ,אבן יהודה
הררי נתנאל ,אביבים
שרייבמן ויקטור ,אביבים
שטרק יצחק ,מת“ב הרצליה
אמיר יוסי ,מרכז הברידג‘-י“ם
פרנק נאוה ,חדרה
כהן רות ,קיסריה
אלקבץ אהרן ,סביון-קרית אונו
קסבי ניסים ,ראשון לציון

סגן אמן

כרמלי רות ,טבעון
מעוז דפנה” ,הרץ“ חיפה
בר יוסף גדי ,רקפת קרית טבעון
צור מתוקה ,רקפת קרית טבעון
נאמן אריה ,אביבים
מלכן אבנר ,ירושלים
מלכן איתי ,ירושלים
מוטיל יוני ,מרכז הברידג‘-י“ם
פרל חיים ,מרכז הברידג‘-י“ם
שגיא אניטה ,מרכז הברידג‘-י“ם
שגיא משה ,מרכז הברידג‘-י“ם
בלפור אסתר ,חדרה
לידג‘י איזי ,מרכז ספורט רשלצ
פייס אלה ,מועדון לידור
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English
46
DLR: South VUL: E/W
♠ A976
♥ KQ953
♦ 86
♣ T6
♠ J84
♥♦ QT754
♣ K9752

♠T
♥ 87
♦ AJ932
♣ AQ843
♠ KQ532
♥ AJT642
♦K
♣J
West

North

East

2NT
?

3♠

4NT

South opens 1♠ (too weak to open 1♥ and
reverse because the ♦K is not necessarily worth
anything). West makes an unusual 2NT overcall
and North supports spades. East wishes to play
5 of either minor, but South bids 5♠ (or 5♥). Now
E/W, with an eye on the vulnerability, either bid a
small slam or not.
The N/S pairs who were left to play 5♥ made it
and gained 7 IMPs or even 10 IMP's if doubled.
By the way, 5♥ is impregnable but 5♠ can go
down after a heart lead (or continuation) which
is ruffed.
The courageous E/W pairs (only 3 out of 18)
who bid the minor suit slam gained a whopping
17 IMPs! What a swing!

South
1♠
5♠

≤∞±∞ ÌÈÏÈÙ‰ ÚÈ·‚ ˙Â¯Á˙
תתקיים במרכז הקונגרסים בגני התערוכה ת“א
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West
Brian

North
Ilan

East
Maggy

Pass
Pass
Pass
Pass

3♦
4NT
6♠

Pass
Pass
Pass

South
Aviv
2♦
3♠
5♦
Pass

Brian Zietman

On the weekend of May 21-22 my wife Maggy
and I played in the Israeli championship. The level
was very tough even in section B. IMPs scoring
can be very cruel because you can lose so much
on just a single board, especially after working
arduously to scrape some solitary IMPs on part
scores and overtricks. Then a slam comes along
and you lose 12 IMPs in one shot.
Aviv Dvir partnered by Ilan Heller scored such a
hand against us. He made an excellent recovery
after his partner put him in an ambitious slam.
Here is the hand (rotated for convenience):
DLR: South VUL: Both
♠ Q73
♥ QT4
♦ J9764
♣ K6
♠ 54
♥ K98
♦ K32
♣ JT432

♠ J86
♥ J7532
♦ T8
♣ Q95
♠ AKT92
♥ A6
♦ AQ5
♣ A87
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2♦ was strong. It was a very ambitious slam
indeed with 21 points opposite 8 points and
balanced distributions, especially since they
were missing two kings.
I was faced with an unpalatable lead round to
the strength of declarer and remembering the
advice of my late friend Yvonne Simhon "when
you don't know what to lead, then you should
lead your longest suit". I duly led a small heart
and that was declarer's first dilemma: to play the
T or the Q? He wrongly guessed the Q which
was duly covered by the K, leaving my J high.
Aviv was now facing a heart loser and a possible
diamond loser, and he had to ruff a club as well.
First things first: ♣K, ♣A and a club ruff. Now he
played a small spade to the Q and small diamond
to the Q. The successful line is to run the ♦J, as
the ♦T and ♦8 drop doubleton. Anyway, having
negotiated this hurdle it was time to draw trumps.
He was fortunate that the trumps were 3-2 and
now he played the ♦A hoping to drop the K. Again
no such luck and it appeared that he still had to
lose a heart and a diamond. He led a heart. I had
to go up with the J, and all I had left was hearts.
So I was forced to allow him to discard his losing
diamond on the ♥T which was now high. Good
recovery, Aviv!
Here is another cruel hand which could make or
break your score.
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