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דבר ועד העמותה
חברים יקרים,
באליפות אירופה האחרונה ,ייצגו אותנו והביאו לכולנו כבוד גדול הנבחרות שלנו:
נבחרת ישראל הפתוחה ,נבחרת הסניורים ונבחרת הנשים.
ברכות לנבחרת הפתוחה ולנבחרת הסניורים שכמעט והגיעו לשוקת .שתי הנבחרות
סיימו במקום השביעי ,כאשר רק הממוקמים בששת המקומות הראשונים זוכים
להשתתף באליפות העולם.
ברכות לנבחרת הנשים בהשתתפות מטילדה פופלילוב ,רותי לויט פורת ,דנה ונוגה טל ,מיכל נוסצקי
ונטלי סעדה )זוג שזו לו ההופעה הראשונה( ולמאמן  -הקפטן  -מיכאל בראל .הנשים סיימו במקום השישי
הנהדר והן תייצגנה אותנו בשנה הבאה בבאלי שבאינדונזיה!!!
בחודש הבא תיערך האולימפיאדה בעיר ליל בצרפת .באולימפיאדה תשתתפנה נבחרת הנשים והנבחרת
הפתוחה .כולנו מחזיקים אצבעות ומאחלים לשתי הנבחרות הצלחה רבה!
תחרויות גביע ההתאגדות וגביע המדינה יחלו בחודש אוגוסט .אני קורא לחברים להתארגן ולהירשם
לתחרויות אלה.
ברכות חמות לזוג קובליו-פרלמוטר על זכייתם באליפות הארץ ולסמו מוסקוביץ ואיתן אורנשטיין שהגיעו
למקום השני.
בשורות טובות וקיץ נעים,
מודי קניגסברג
יו"ר ועד עמותת ההתאגדות הישראלית לברידג'

ĐĜĕďĚĐ Ĥėĕė ‘ĎďĕĤčĘ ĝ“Đĕčđ ěđďĞđĚ

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦ
(ĕĜĥ čĥđĚ) 31.7-Đđ (ěđĥČĤ čĥđĚ) 24.7-Đ ĕĥĕĘĥ ĕĚĕč

20:30-23:30 ĦđĞĥĐ ěĕč
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĕĜĥĘ ęĕĞĕčĎ
ĦĤčĔĢĚ ĐČĢđĦč ĞĢđĚĚĐ ĦČ ęĕĤčđĞĘ ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐ
www.bridge-bakikar.com 03-6969830 :ěđĠĘĔ čĕčČ-ĘĦ ,53 ěĚĢĕđ ‘ēĤ ĐĜĕďĚĐ Ĥėĕė ěđďĞđĚ
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שייט איכותי בין לאומי
קרניבל – רויאל קאריביאן – פרינסס – סלבריטי ועוד
הפלגות מרומא וברצלונה למערב אירופה ,האיים הקנאריים ואיי יוון מקופנהגן לסקנדינביה והפיורדים הנורבגים
ממיאמי וניו יורק לקאריבים וקנדה מלוס אנג'לס לריביירה המקסיקנית מסיאטל וקנדה לאלסקה
למזרח הרחוק ואוסטרליה מסביב לעולם

ניתן להזמין חבילות בהתאמה אישית הכוללות טיסה ,שייט ,מלונות והעברות
בתיאום מראש ניתן לשריין חדרי משחק ברחבי האונייה
קרניבל בריז

קראון פרינסס

 NCLסאן

שייט  5כוכבים ליוון
חודש יולי
שייט  6לילות
מאיטליה ליוון
החל מ $ 679-לאדם

דוברובניק ,סיציליה ,מונקו
חודש אוגוסט
שייט  12לילות
מונציה לברצלונה
החל מ $ 938-לאדם

רוסיה ,שוודיה ואסטוניה
חודשים :יולי ,אוגוסט ,ספטמבר
שייט  9לילות
מקופנהגן
החל מ $ 966-לאדם

אדונצ'ור של רויאל קריביאן

סלבריטי אקליפס

 5כוכבים סופר דילאקס
איסלנד ונורבגיה
חודש אוגוסט
שייט 14לילות מאנגליה
החל מ $ 1,549-לאדם

בריליאנס של רויאל קריביאן
פיורדים הנורבגים
חודשים :יולי ,אוגוסט
שייט  7לילות
מקופנהגן
החל מ $ 869-לאדם

ליברטי של רויאל קריביאן

פרידום של רויאל קריביאן

סטאר פרינסס

ולנסיה ,רומא ,פירנצה וקורסיקה
חודשים :יולי ,אוגוסט
שייט  7לילות
ממלגה
החל מ $ 405-לאדם

מערב אירופה
חודשים :אוגוסט ,ספטמבר
שייט  7לילות
מברצלונה
החל מ $ 650-לאדם

מזרח ומערב הקאריבים
חודשים :יולי ,אוגוסט ,ספטמבר,
אוקטובר
שייט  7לילות מאורלנדו ,פלורידה
החל מ $ 699-לאדם

 5כוכבים ,דרום אמריקה
חודשים :ינואר ,פברואר ,מרץ 2013
שייט  13לילות
מבואנוס איירס לסנטיאגו
החל מ $ 1,599-לאדם

המחירים עבור שייט בלבד

שירות אישי ונעים ממרכז ההזמנות של מחלקת השייט – קרוזינג
 03-5151715או באתר Cruising.co.il
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לחשוב נכון בהגנה

העיכוב המנצח
מוטי גלברד
Dealer: N, Vul: None, Lead: ♦8
Q764
54
A93
KJT3

♠
♥
♦
♣
AJT5
K6
KQT4
A76

South
Pass
Pass

East
♥2
Pass

North
Pass
Pass

מה סביר יותר? אם לדרום קלף בודד ב ,♦-אז למזרח
חמישייה )ספור עד  .(!13עם זאת ,מזרח הכריז ♥2
המתאר שישייה ב .♥-הסבירות לחלוקה של  6-5נמוכה,
מה עוד שבכל מקרה אי אפשר להפיל את החוזה נגד
חלוקה כזו )כי לכרוז לא יהיה מפסיד ב.(♣-

♠
♥
♦
♣

המסקנה המתבקשת לאחר ניתוח קלף ההובלה היא
שדרום הוביל מדאבלטון.
West
♥4

מזרח-מערב הגיעו למשחק מלא לאחר פתיחה חלשה
בגובה  2של מזרח ,המתארת  10-6נקודות עם שישייה
טובה ב.♥-
שותפך )דרום( הוביל ב .♦8-מהדומם שוחק ה .♦K-תכנן
את משחק ההגנה!
בשולחן המשחק התפתח באופן הבא :צפון זכה בלקיחה
הראשונה עם ה ♦A-והמשיך בסדרה ששותפו הוביל בה.
ה ♦9-שלו נלקח על-ידי ה ♦T-בדומם .הכרוז ביקש את
ה .♥K-דרום זכה בלקיחה זו עם ה ♥A-והמשיך ב♣-
בניסיון להיכנס אל יד שותפו ,אבל הדומם זכה ב♣A-
והמשיך ב .♥6-הכרוז סיים את הוצאת השליטים .בסוף
המשחק ההגנה זכתה בעוד לקיחה אחת ב .♣-החוזה ♥4
בוצע בדיוק .האם המגנים החמיצו משהו?
ראשית כל ,לפני ששיחק ללקיחה הראשונה ,צפון היה
חייב לעצור ולתכנן את ההגנה.
המידע החשוב ביותר הוא קלף ההובלה של שותפו.
ה ♦8-אינו קלף רביעי מלמעלה .זהו כנראה הקלף הגבוה
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ביותר של דרום ב .♦-לפיכך ההובלה הייתה מסינגלטון
או מדאבלטון.

כעת הגיע הזמן להתבונן בחלוקה המלאה ,ולגלות כיצד
צפון היה יכול להכשיל את החוזה:
Q764
54
A93
KJT3
8
QJT987
J765
Q8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AJT5
K6
KQT4
A76
K932
A32
82
9542

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

צפון צריך לעכב את הלקיחה הראשונה ולא לזכות ב♦A-
על מנת לשמור על תקשורת עם שותפו .לאחר זכייתו
בלקיחה הראשונה עם ה ,♦K-הכרוז היה משחק ♥ .עכשיו
דרום זוכה ב ♥A-וממשיך ב ♦-השני שלו .צפון זוכה ב♦A-
בעיתוי הנכון ונותן לדרום חיתוך .עד עתה זכתה ההגנה
ב 3-לקיחות .דרום ממשיך ב ,♣-והכרוז חייב בסופו של
דבר למסור להגנה לקיחה רביעית.
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אל תהיה שאנן
רם סופר

בחודש הקודם ראינו ששאננות במשחק
היד עלולה להכשיל חוזה שנראה בטוח.
הכרוז חייב לזכור שהוא נמצא במאבק
מתמיד עם המתנגדים .בזמן שהוא מתכנן
איך להשיג את הלקיחות הנדרשות לביצוע
החוזה ,הם מתכננים כיצד להכשילו.

כיצד היית משחק את היד הבאה?
AT43
6
KQ98
K432

♠
♥
♦
♣

QJ9
KQJ2
JT7
A65

♠
♥
♦
♣

תכנן את המשחק! ראשית עליך למצוא אילו סדרות עליך
לפתח כדי להגיע ל 9-לקיחות ,אך אל תסתפק בכך .גלה
מה התכנית של המתנגדים להפילך ,ונסה לסכל אותה!
בשולחן הכרוז זכה בלקיחה הראשונה עם ה ♥J-והמשיך
ב.♦J-
מערב זכה מיד ב ♦A-והמשיך ב .♥T-מהדומם הושלך
קלאב .מזרח שירת עם ה ♥7-והכרוז זכה שוב עם ה.♥Q-
בשלב זה דרום ספר את לקיחותיו הבטוחות :שתיים ב,♥-
שלוש ב ,♦-שתיים ב .♣-הוא היה זקוק לשתי לקיחות
לפחות ב .♠-דרום הוביל את ה ♠Q-לעקיפה .הוא כבר
ראה בדמיונו את מערב מכסה עם ה ,♠K-ואמר לעצמו
" 11לקיחות ודאי יעניקו לי תוצאה מצוינת בתחרות".
המציאות הייתה שונה .מזרח זכה בלקיחה עם ה♠K-
והוביל את ה .♥4-דרום ידע שה A-אצל מערב ושיחק
נמוך ,אבל זה לא עזר .ה ♥8-של מערב זכה בלקיחה.
לאחר מכן ה ♥A-הפיל את ה ,K-וה ♥3-של מערב היה
הלקיחה החמישית והמפילה של ההגנה.
חוסר מזל או חוסר זהירות – מה דעתך? האם לאחר
התבוננות בחלוקה המלאה מצאת דרך להבטיח את
ביצוע החוזה?

חוזה .3NT :הובלה♥5 :
South
♥1
3NT

North
♦1
♠1
Pass

AT43
6
KQ98
K432
K82
974
653
QT87

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

765
AT853
A42
J9
QJ9
KQJ2
JT7
A65

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לאחר שלא מצאת התאמה ב ,♥-הכרזת משחק מלא 3NT
עם ידך המאוזנת ).(4333
הבה ננתח את היד .הזכייה בלקיחה הראשונה הייתה
אף על פי שהכרזת ♥ ,1מערב הוביל ב) ♥5-כנראה רביעי מהלך נכון .אחרת ,מעבר של ההגנה ל ♣-עלול לסכן את
מלמעלה( .מזרח שיחק .♥9
החוזה.
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לאחר שזכה עם ה ,♥J-יש לכרוז  4לקיחות בטוחות .ניתן
לפתח עוד שלוש ב ♦-ושתיים ב) ♠-בהנחה שהעקיפה
תיכשל( .אם כך ,יש לנו תכנית ברורה להגיע ל 9-לקיחות,
אבל עלינו למסור את ההובלה פעמיים .מהי התכנית של
ההגנה להגיע ל 5-לקיחות?
ההגנה תזכה לכל היותר בלקיחה אחת ב ♦-ואחת ב.♠-
לאחר שזכינו בלקיחה הראשונה כבר אין להם זמן לפתח
לקיחה ב .♣-התכנית של ההגנה להפיל את החוזה היא
לזכות ב 3-לקיחות ב .♥-הדבר אפשרי אם מערב הוביל
מסדרה בת  5קלפים.
האם היה עדיף לשחק ♠ לפני ♦?
לא .מערב המחזיק חמישייה ב ♥-הוא "יד מסוכנת".
כדאי להוציא קודם כל את ה ♦A-ולהשאיר אותו ללא
כניסות .אם נעקוף ב ♠-תחילה ,מזרח יזכה ב ♠K-ויחזור
ב ,♥-שאותו נצטרך לכסות עם מכובד .מערב יזכה ב♥A-
ויוציא לנו את המכובד האחרון .בידו נותר עדיין  ♦Aכדי
להגיע לשתי הלקיחות שאותן פיתח ב.♥-

אז היכן טעה הכרוז?
לאחר ששוחקה סדרת ה ♦-ומערב זכה ב ,♦A-הוא נותר
ללא כניסות ,אולם שותפו מזרח עדיין יכול לסכן את
החוזה כל עוד נותרו בידו קלפי ♥ .לכן בסיבוב השני של
ה ,♥-כאשר מערב הוביל את ה ,♥T-הכרוז היה צריך
לעכב את הלקיחה .עכשיו מערב יכול להמשיך ב♥A-
וב ♥-נמוך ולהוציא לנו את העוצר האחרון ,אבל ל♥-
החמישי שלו כבר לא יגיע.

המ

ויתור על לקיחה אחת בשלב מוקדם עשוי לחסוך שתי
לקיחות בשלב מאוחר יותר.
לסיכום ,ביד זו ראינו כיצד טכניקת העיכוב יכולה להיות
שימושית גם באמצע המשחק .במקרים רבים העיכוב
מתבצע כבר בלקיחה הראשונה ,אבל כאשר יש לנו שני
עוצרים מוטב לפעמים לזכות בלקיחה הראשונה ולעכב
בהמשך.

,đĜĤĕģĕ Ęĥ ĦĞ ęĤĔč đĦĤĕĔĠ ĘĞ ęĕĞĕďđĚ đĜČ čĤ ĤĞĢč
,ĤģĕĐ đĜĤčēđ ĕĠĦđĥ ,Ččĝ-ĤĠėč 'ĎďĕĤčĐ ěđďĞđĚč Ĥčē

ĤčĜĞ ęĕĕē
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.ęĕĕĔĤĠĐ đĕĕēčđ đĦďđčĞč ĦĕĤĥĠČ
.ēĝĠ ČĘ ęĐĕĘĞĥ ęĕč ĦđĎĘĠĐĘ ğĝđĜč čĐČ đĦđČĥ 'ĎďĕĤčĐ ģēĥĚĘ ĤďĐĜ ğĦđĥ ĐĕĐ ęĕĕē
.ĐĞģĥĐđ ĐčĐČ ĐčĤĐđ ęĕďėĜ ĕĜĥ ,ęĕďĘĕ ĐĥđĘĥ ,ĐĥĕČ đĕĤēČ ĤĕČĥĐ
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השלכות
)חלק שני(
רם סופר
זהו השני בסדרת המאמרים על השלכות בהגנה.
במאמר הקודם עסקנו בשאלות :מאילו סדרות
בטוח להשליך ומאילו סדרות אסור להשליך .כעת
נראה כיצד ההשלכות שלנו יכולות לעזור לשותף
להמשיך את ההגנה בצורה הטובה ביותר.

בתחילת המשחק הכרוז רואה את היד של שותפו הדומם,
ויודע בדיוק מהם "הנכסים" העומדים לרשותו .לעומת
זאת ,להגנה יש בעיה .כל אחד מהמגנים אינו יודע היכן
בדיוק הקלפים הבכירים של שותפו .האם משחק ההגנה
צריך להיות מבוסס על "ניסוי וטעייה" ועל "ניחושים",
או שמא יש דרך לגרום לכך שההגנה תפעל כמו מכונה
משומנת?!
דרך כזו קיימת בברידג' ,והיא נקראת איתותים .סביר
להניח כי מוכרים לכם האיתותים לאחר הובלת השותף
)כגון :קלף גבוה – מעודד ,קלף נמוך – לא מעודד( ,אך
יש הזדמנויות נוספות לאותת במהלך המשחק .אחד
הרגעים שחשוב ביותר לאותת בהם הוא ההשלכה
הראשונה.
ישנן כמה שיטות של איתותים בהשלכות .במאמר זה
נלמד את הבסיסית )וגם הפופולרית( בהן ,שיטת לווינטל
) (Lavinthalאו – העדפת סדרה.
כאשר אנו מאותתים בהשלכה לפי שיטת לווינטל ,לעולם
איננו מעוניינים בסדרה שממנה אנו משליכים.
שים לב ,שאם מובילים ללקיחה מסדרה א' ,ואנו משליכים
מסדרה ב' ,ישנן שתי סדרות שאינן מעורבות בלקיחה.
בחירת הקלף שאנו משליכים מראה על ההעדפה שלנו
בין הסדרות הללו.
השלכת קלף נמוך )כגון  2או  (3משמעותה העדפה
לסדרה הנמוכה )מבין הסדרות הנותרות(.
השלכת קלף גבוה )כגון  Tאו  (9מצביעה על העדפה
לסדרה הגבוהה.
ומה נעשה כאשר אין לנו שום העדפה לאף סדרה?
נשתדל להשליך קלף בינוני )כגון  (6כדי לא להטעות את
השותף.

7/8/2012 12:33:48 PM

לסיום הדיון התיאורטי יש לציין כי השלכת מכובד )כגון
 Qאו  (Jבאה בדרך כלל להראות ראש רצף של מכובדים,
והיא אינה בהכרח קשורה להעדפת סדרה זו או אחרת.
כעת נציג שתי דוגמאות שבהן איתותים בהשלכות
לפי שיטת לווינטל יעזרו לך ולשותפך לשפר את משחק
ההגנה.
♠ A5
♥ K2
♦ A83
♣ KQJT53
♠ J63
♥ AQJT
♦ J9652
♣2
South
♥1
3NT

North
♣1
♣3

דרום הוא הכרוז בחוזה  .3NTשותפך מערב הוביל ב♠4-
)רביעי מלמעלה( .ה ♠5-שוחק מהדומם ,וה ♠J-שלך
נלקח על-ידי ה.K-
בלקיחה השנייה דרום מוביל מידו ♣ ,וה K-של הדומם
זוכה בלקיחה .דרום ממשיך ב ♣Q-מהדומם .איזה קלף
תשליך ומדוע?
את ה ♣A-עדיין לא ראית .עליך להניח שקלף זה נמצא
אצל השותף ,אחרת לכרוז תשע לקיחות בטוחות
)מדוע?( ולהגנה אין מה לעשות.
בהנחה שה ♣A-אצל השותף ,האם ניתן להפיל את
החוזה ,ובמה זה תלוי?
למזלך יש לך הארטים מצוינים .אם מערב יזכה ב♣A-
וימשיך מיד ב ,♥-תזכה בארבע לקיחות בטוחות ב♥-
והחוזה ייכשל.
ואם מערב לא ימשיך ב?♥-
במקרה זה סביר להניח שהכרוז יגיע ל 9-לקיחות )או
יותר( בעזרת סדרות ה ♠-וה .♦-הרי הוא השיב להכרזת
הפתיחה והכריז משחק מלא לאחר הכרזת ההזמנה ♣.3
סביר להניח שהנקודות שלו הן ה ♠K-וה.♦KQ-
האם כרגע מערב יודע שיש לך הארטים טובים?
ממש לא  .ייתכן אפילו שהוא יחשוש להוביל ♥ משום
שדרום הכריז ♥ 1עם ) 4או  (5הארטים נמוכים.
איך תוכל לעזור לו?
תאותת .בלקיחה השלישית תשליך את ה .♦2-שתי
הסדרות שאינן מעורבות בלקיחה זו הן ♥ ו .♠-השלכת
ה 2-מצביעה על העדפה לסדרה הנמוכה מביניהן –
כלומר ♥.
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מהן ציפיותיך מהשותף?
אתה מקווה שהשותף ערני – כלומר שם לב לקלף
שהשלכת ,ושהוא סומך עליך ועל האיתותים שלך.

עקיפה שעתידה להיכשל .ייתכן כי בקרוב יזכה שותפך
בלקיחה עם ה.♠K-
איזו סדרה הוא יוביל לאחר מכן?
זה כבר תלוי באיתות שלך .עליך לזכור שנטייתו של
השותף היא לחזור בסדרה שבה הובלת .אם אתה
מעדיף סדרה אחרת ,חובה עליך לאותת על כך בבירור!
איזו סדרה היית רוצה שישחק?
דיאמונד ,כמובן .אם מזרח יוביל ♦ ,תזכה בשתי לקיחות
בטוחות עם ה ,♦AQ-וביחד עם ה ♣A-וה) ♠K-שאתה
מקווה שהוא אצל השותף( ,תפיל את החוזה.
איך תגרום לו להוביל ♦?
תאותת .בלקיחה השנייה כדאי להשליך את ה♣2-
)המראה העדפה לסדרת הנמוכה מבין ♦ ו (♥-או את
ה) ♥9-שמסמן העדפה לסדרה הגבוהה מבין ♦ ו.(♣-
הדבר החשוב ביותר הוא להיות ערני בלקיחה השנייה
ולשים לב איזה קלף אתה משליך ומהן המסקנות
שהשותף יסיק מקלף זה.

במה תוביל?
בעבר למדת שלא כדאי להוביל בסדרות שבהן יש לך
 Aללא  .Kאולי גם קראת את המאמר "אל תחטוף את
האסים בהגנה" .הבחירה הטובה ביותר היא ה– ♥4-
רביעי מלמעלה.
הובלת ב ,♥4-השותף שיחק את ה ,K-והכרוז זכה
ב .A-מי מחזיק ב?♥Q-
הכרוז .לו היה לשותפך רצף של  ,KQהיה משחק )ביד
שלישית( את הנמוך מהרצף .מכאן שהכרוז מחזיק
ב .♥AQ-ככל הנראה אין להגנה לקיחות ב.♥-
בלקיחה השנייה דרום מוביל את ה .♠Q-איזה קלף
תשליך?
ראשית כל ,עליך להיות אופטימי .ייתכן כי ה Q-היא
ראש הרצף של הכרוז .אם זה המצב ,הכרוז מנסה כעת

אם עקבת בעיון אחר הדוגמאות לעיל וניסית לענות
בעצמך על השאלות ,ודאי גילית כי יש משמעות רבה
לבחירת הקלפים שאתה משליך .הקלפים הללו ,חסרי
החשיבות לכאורה ,עשויים בהחלט להשפיע על המשחק
העתידי של שותפך ולחרוץ את גורל ההגנה לטוב ולרע.
חשוב להתייחס בכובד ראש לקלף שאתה משליך
ולהעביר לשותף את המסר הנכון.
כאשר שותפך אינו משרת לסדרה במהלך המשחק ,עליך
להתבונן היטב איזה קלף הוא משליך ,ולפענח את
המסר שלו לפי השיטה.

A653
8732
84
KT5

♠
♥
♦
♣
J954
AQT3
A9862

South
♠1
♠4

♠
♥
♦
♣

East

North

West

Pass
Pass

♠2
Pass

Dbl
Pass

ייתכן כי גישה זו להגנה תדרוש ממך מאמץ רב יותר ממה
שהורגלת בעבר ,אבל היא תתגמל אותך ואת שותפך
ותאפשר לכם להפיל חוזים רבים יותר!
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רומניה

לאניני טעם!!!
ופשים בלבד!!!

מוגבל ל 35-נ

תוכנית הנופשון:
יום שלישי  2לאוקטובר  -ת"א  -בוקרשט – עמק הפרחובה
נצא בטיסה ישירה של אל-על מתל-אביב לשדה התעופה OTOPENI
שעל יד בוקרשט בירת רומניה .נתחיל בנסיעה צפונה דרך עמק
הפרחובה לעבר אזור הרי הקרפאטים המכונים "האלפים של מזרח
אירופה".
בדרך נעצור ביקב מדהים בעיירה  AZUGAלארוחת צהריים באווירה
כפרית .נמשיך לפויאנה בראשוב לבית המלון המפואר ****Hotel ALPIN
) 5לילות( ,קבלת פנים ,חלוקת חדרים וארוחת ערב.

יום רביעי  3לאוקטובר – פויאנה בראשוב – הרי הקרפאטים
בבוקר נצא לסיור בכל פניני הנוף והטבע שיש להרי הקרפאטים
להציע .נתחיל בסיור בבירת מחוז הקרפאטים הלא היא העיר
בראשוב .נתרשם מהכנסייה השחורה ,בית הכנסת של העיר ,פארק
יצחק רבין ,המדרחוב וכיכר הכפר .נמשיך ונבקר בחוות הדובים.
ארוחת ערב תחרות ברידג') ,סיבוב ראשון(.

יום חמישי  4לאוקטובר – בראן – מואצ'יו – דמבוביצ'וארה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בטירת  BRANהמכונה גם טירת
דרקולה .לאחר הביקור ארוחת צהריים כפרית טיפוסית בכפר
 .MOECIUאחריה נצא לסיור באזור  Dambovicioaraהמאופיין בנוף
פראי ייחודי של הרים ונהרות .לקראת ערב נחזור למלוננו לארוחת
ערב ולינה.

יום שישי  5לאוקטובר – סיגישוארה – בירטאן
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון העיירה  SIGISHOARAאשר שמרה
על צביונה מתקופת ימי הביניים .העיירה הרצופה בכנסיות ,מגדלים,
בתים וסמטאות שנשתמרו מאות שנים ללא שינוי .משם נמשיך

בנסיעה לעיירה בירטאן אשר נהנית מהתואר העיר העתיקה ביותר
בטראנסילבניה .נבקר בכנסיה המבוצרת במקום שנבנתה בשנת
 1486בסגנון גוטי .נחזור למלוננו לקבלת שבת ,ארוחת ערב ותחרות
ברידג' )סיבוב שני(.

יום שבת  6לאוקטובר – סינאיה
לאחר ארוחת הבקר נצא לכיוון עיירת הנופש  SINAIAהנקראת כך על
שם הר סיני .נבקר בארמון  PELESהמפואר ,הנחשב לאחד היפים
באירופה .הארמון בנוי בסגנון הרנסנס והיה מקום משכנם של רבים
ממלכי רומניה .בעיירה נקבל זמן חופשי לטיול ברחובות וקניית מזכרות.
בערב נחזור למלוננו לארוחת ערב ,ותחרות ברידג' )סיבוב שלישי(.

יום ראשון  7לאוקטובר – בוקרשט
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון עיר הבירה בוקרשט ,בדרך נבקר
במכרות המלח של  Slanic Prahovaהנחשבים בין הגדולים ביותר
באירופה.
בצהריים נגיע למלון  *****INTERCONTINENTALלמנוחה קצרה
ולקראת הערב נצא לסיור בעיר העתיקה.

יום שני  8לאוקטובר – בוקרשט – ת"א
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר ,נבקר בכיכר המהפכה בה
התחיל המרד הרומני ברודן צ'אושסקו בשנת  ,1989נראה את בנין
הסנאט והפארקים הגדולים של העיר .נקבל זמן חופשי להשלמת
טיולים וקניות.
בערב נצא למסעדת  PESCARUSלארוחת ערב ומופע פולקלור
אותנטי ומרשים שלאחריה העברה לשדה התעופה OTOPENI
הסמוך לבוקרשט לטיסתנו לארץ.

נופשון סוכות

ברומניה
הכל כלול:

 7ימים  6לילות
נופש ,טיולים ,פינוקים ,ותחרויות ברידג'

 2-8באוקטובר 2012
 1,035יורו בלבד!!!!!
לאדם בחדר זוגי

 285יורו תוספת לאדם בחדר יחיד
החבילה כוללת:
• טיסות אל-על סדירות:
תל אביב–בוקרשט–תל אביב.
• מיסי נמל והיטלים.
•  5לילות ב****Hotel ALPIN -
ולילה ב.*****Intercontinental-
•  7טיולים באוטובוס
תיירים ממוזג.
• כניסות לאתרים.
• העברה לשדה התעופה וממנו.
• מדריך ישראלי צמוד.
• סבלות בבתי המלון.
•  6ארוחות ערב מיוחדות.
•  2ארוחות צהריים טיפוסיות
)ראה תוכנית(.
• מופע פולקלור אותנטי ומרשים.
• תחרויות ברידג'.
• הפתעות.

להרשמה ולפרטים :גדי בן בסט 050-5364604
פקסbnbg@zahav.net.il 03-6040940 :
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מסדרה בודדת ליד שלמה
קובי שחר
עד כה הכרנו כלים שונים לטיפול בסדרה בודדת :עקיפה,
משחק בטוח ,מניעת חסימה ועוד .אם כך ,ודאי לא תהיה לנו
בעיה לטפל בסדרה הבאה:
♥ KJ7

בחלוקה הבאה אנו מגיעים לחוזה של ♠ 4ללא התערבות
המתנגדים .צירוף הקלפים הנדון מופיע הפעם בסדרת
השליט.
KJ7
A54
AQ7
T764

♥ A9863
האמנם?! עצם השאלה מכשילה .אנו מכירים את הכלים
השונים ,אך ההחלטה באיזה כלי להשתמש מושפעת מניתוח
היד כמכלול.
נתבונן בחלוקה הראשונה:
862
A64
KJ7
Q632
T54
QJ53
T2
KJ85

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KQJ73
T98
Q54
T7
A9
K72
A9863
A94

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מהלך ההכרזה 1NT-3NT :ללא התערבות .מערב מוביל
ב .♠K-כיצד נשחק?
אנו סופרים  6לקיחות בטוחות בלבד .ההגנה תקפה ב,♠-
ויש סכנה שנפסיד בסדרה זו  4לקיחות לפחות .לפיכך עלינו
לפתח שלוש לקיחות נוספות ולזכות ב 9-לקיחות בלי להפסיד
את ההובלה.
סדרת ה ♦-נראית מבטיחה ,ועלינו לשחק אותה במטרה
להשיג את המקסימום –  5לקיחות .הדרך שתבטיח לנו את
מרב הסיכויים היא עקיפה נגד ה.Q-
אנו מקווים שה ♦Q-נמצאת במערב ,ושחלוקת הסדרה היא
.3-2
לאחר הזכייה ב ,♠A-המשחק הנכון הוא להוביל מהיד ♦ נמוך
ולשחק מהדומם  ♦Jאם מערב משחק נמוך .לאחר מכן נשחק
את ה ♦K-ואת ה .♦A-אם הכול כשורה ,זכינו ב 9-הלקיחות
הראשונות.
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QT52
K96
632
Q95

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

4
QJT7
JT98
J832
A9863
832
K54
AK

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

כיצד נשחק לאחר שמערב מוביל ב?♥Q-
אין לנו מפסידים בסדרות המינור ,אבל יש לנו שני מפסידים
ב.♥-
כדי לבצע את החוזה עלינו להפסיד לכל היותר לקיחה
אחת ב.♠-
שים לב :ביד הקודמת שאפנו להשיג מאותו צירוף קלפים
 5לקיחות .הפעם אנו מסתפקים ב 4-לקיחות ,אך לא פחות
מזה .דרך המשחק תהיה שונה ,והיא נקראת "משחק
בטוח".
כדאי ללמוד כיצד לשחק "משחק בטוח" עם צירופי קלפים
נפוצים .במקרה הנוכחי נתחיל עם ה ♠K-מהדומם כדי
להתמודד עם  Qבודדת אצל אחד המתנגדים.
אם לא קרה שום דבר מעניין ,נחזור ליד ונשחק קלף נמוך
לעבר ה.J-
כאשר חלוקת השליטים  ,3-2נזכה תמיד בארבע לקיחות ,לא
משנה כיצד נשחק.
כאשר למזרח  4קלפים בסדרה בראשות  ,QTה J-שלנו
יפסיד למלכה ,אך לאחר מכן נעבור לדומם ונבצע עקיפה נגד
ה.T-
כאשר למערב  4קלפים בסדרה בראשות ה ,Q-הוא צריך
להחליט אם לזכות ב Q-מיד ולהגביה לנו את ה J-בדומם,
או לאפשר ל J-לזכות .כך או אחרת ה ♠Q-תהיה הלקיחה
היחידה שלו בשליט.
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אם היינו מתחילים כמו ביד הראשונה ב ♠-נמוך לעבור ה,J-
ולאחר מכן משחקים את ה ,♠K-היינו נכשלים בחוזה כאשר
למזרח  Qבודדת!
בשתי הידיים הקודמות דרך המשחק הייתה מושפעת ממספר
הלקיחות ששאפנו להשיג בסדרה הקריטית .במקרה הבא יש
בעיית תקשורת בין הכרוז לדומם ,ולכן עלינו לשחק אחרת.
753
T96
T8
A9863
86
J82
J9432
T42

♠
♥
♦
♣

KQJ9
Q753
Q76
Q5
AT42
AK4
AK5
KJ7

♠
♥
♦
♣

פתחנו בדרום  2NTעם  22נק' ,וצפון העלה ל 3NT-עם 4
נק' וחמישייה .מערב מוביל ב .♠K-מהי התכנית להשגת 9
לקיחות?
קודם כל נספור לקיחות בטוחות – ישנן  5כאלה בסדרות
"הצדדיות" ,עלינו להשיג  4לקיחות ב ♣-כדי לבצע את
החוזה.
האם כדאי להשתמש ב"משחק הבטוח" מהחלוקה
הקודמת?
לא .הפעם הוא לא יעבוד משום שאין לנו כניסות צדדיות
לדומם.
הכניסה היחידה לדומם היא ה .♣A-כדי שיהיה לנו סיכוי
להשיג  4לקיחות ,עלינו לא להשתמש בה בטרם עת.
לפיכך נזכה בלקיחה הראשונה עם ה) ♠A-אין צורך בעיכוב(,
נשחק את ה ♣K-ונמשיך ב.♣J-
מערב מכסה את ה ♣J-עם ה .♣Q-מה לעשות?
אל תתפתה לזכות בלקיחה זו! עליך לשמור מכל משמר על
הכניסה היחידה שלך לדומם .שחק קלף נמוך ותן ל♣Q-
לזכות בלקיחה!
פעולה זו נקראת התחמקות ) – (duckהכרוז רשאי לבחור
את התזמון המתאים לו לזכות בלקיחות .מערב זוכה ב♣Q-
ומזרח משרת לסדרה .ההגנה זוכה בהובלה ,אך אינה יכולה
להגיע ל 5-לקיחות.
בסופו של דבר ההובלה חוזרת לכרוז .הוא משחק סיבוב
שלישי של ♣ .ה A-של הדומם מפיל את ה T-של מערב .שני
הקלאבים האחרונים של הדומם הופכים למנצחים .הכרוז
גובה אותם ויש לו  9לקיחות .ההתחמקות אפשרה לו להיות
במקום הנכון בזמן הנכון.
לסיום ,דוגמה המראה כי דרך המשחק הנכונה עשויה להיות
מושפעת מהשיקול :לאיזה מגן עדיף להפסיד את ההובלה?
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נושא זה נקרא "היד המסוכנת".
7532
KJ7
AQ64
A5
QJT
Q52
J975
842

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Ę
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

A64
T4
T32
JT963
K98
A9863
K8
KQ7

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

שותפך צפון פתח ♦ ,1ובסופו של דבר הגעת לחוזה ♥ 4ללא
התערבות המתנגדים.
מערב מוביל ב .♣J-מהי תכנית המשחק שלך?
לכאורה יש לך  6לקיחות בטוחות בסדרות המינור ואתה זקוק
ל 4-לקיחות בשליט ,אך ניתוח זה אינו שלם .עליך לחשוב
כיצד המתנגדים ינסו להכשילך .אם תגיע ההובלה לידי
מזרח ,הוא עלול להוביל ♠ ,ואז תפסיד  3לקיחות בסדרה זו.
במקרה זה תספיק להגנה לקיחה בודדת בשליט כדי להפיל
את החוזה.
במלים אחרות ,מזרח הוא היד המסוכנת .עלינו לשחק את
סדרת השליט כך שאם נפסיד לקיחה ,זה יהיה למערב ולא
למזרח.
הדרך הנכונה היא לזכות בלקיחה הראשונה עם ה♣A-
ולהוביל את ה ♥7-מהדומם .כאשר מזרח משחק נמוך,
תשחק נמוך גם מידך.
מערב יזכה בלקיחה "זולה" עם ה ,♥T-אך הוא אינו יכול לסכן
את החוזה .אתה תמשוך את יתרת השליטים עם ה♥AK-
ותגיע בקלות ל 10-לקיחות.
אם חלוקת הקלפים שונה :למזרח  ,♥QTxוהוא מקפיד
לכסות את ה 7-עם ה ,T-אז הניסיון לא לתת את היד למזרח
לא יצלח .יש לך תכנית חלופית למקרה זה )שתצליח ברוב
המקרים( :לשחק שני סיבובים של שליט ושלושה סיבובים
של ♦ עם השלכת ♠ מהיד .בכל מקרה עליך להישמר מפני
הסכנה של הובלת ♠ מצדו של מזרח.

סיכום

לעתים קרובות תכנון המשחק מצטמצם לשאלה כיצד לשחק
סדרה בודדת .התשובה הנכונה תלויה לא רק בקלפים שיש
לנו באותה סדרה ,אלא בגורמים שונים כגון :כמה לקיחות
נדרשות לנו להשלמת החוזה? מהו מצב הכניסות? האם יש
"יריב מסוכן"?
עלינו להכיר את הכלים השונים להתמודדות עם כל מצב,
ולנתח את היד כולה כדי לבחור בכל פעם בכלי המתאים
למצב הנתון.
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ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ Č"Ħ ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

ĐĜĕČĤģđČč ĦđčĤĦđ ĐĚĤđĎ - 2012 Ħđėđĝ ěđĥĠđĜĘ

ĐĝďđČ+ čĕĕģ DLX ęĕčėđė 5 Ęĥ ĐĚĤč ĕĦđėĕČ ěđĥĠđĜ

30.9-7.10.2012

ĦđĕĜĤďđĚ ęĕĤĞ Ęĥ ģĦĤĚ ĝĠĕĝĠ ęĞ ĥĎĠĚ ĦĜĚĒĚ ČĕĐ ,ĐĠđĤĕČ ēĤĒĚ Ęĥ ĤđĚĥĐ ďđĝĐ ČĕĐ ĐĜĕČĤģđČ
čĕĕģ ĐĦĤĕč .ęĕĤĕĥĞ ĦđčĤĦ ĕĕēđ Ħđĕďđēĕĕ ĐĤđĔģĔĕėĤČ ĦđĜĕĜĠđ ĦđĕĝĜė ,ęĕĤČđĠĚ ĦđĜđĚĤČč ĦđĤĕĥĞ
ĦđČĤĔČĕĦ ĦđĜđĚĤČ ,ęĕĜđČĕĒđĚ Ęĥ ĞĠĥ ĤģčĚĘ ĐĞĕĢĚ čĕĕģ ĐĠđĤĕČ ēĤĒĚč ĦđģĕĦĞĐ ęĕĤĞĐ ĦēČ ČĕĐ
ĦĤĕĕĞ ĦĚģđĚĚ ĤđēĥĐ ęĕĐ ĘĞ ĐĚđĤďč .ĦđĚĕĥĤĚ ĦđĕĝĜėđ ĦĕĔĝĕĜĕĘČĔĝ ĦđĘėĕĤďČ ,ęĕĤčđ ĦđďĞĝĚ
.ĐĠđĤĕČ Ęĥ ĐĒ ģĘēč ĘĕčđĚ ĕĦđĤĕĕĦ ďĞĕ ČĕĐĥ ,ĐĝďđČ ĔĕģĐ
,ĐĤĠđČč ĕđĘĕčĘ ČĢĜđ đĒ ĐĜĕďĚč ęĕĤĕĥĞĐ ĦđčĤĦĐ ĕĕē ĘĞ ďēđĕĚ ĥĎď ęĕĥĜ ĐĒ ģĦĤĚ ěđĥĠđĜč
.ĦđĘĕčđĚ ĦđďĞĝĚč ĘđėČĘ čĤĞđ ęĕĤĐĢ ĕďĕĚ ČĢĜ ğĝđĜč .ĔĤĢĜđģđ ĔĘč
ĐĜĕČĤģđČč ĤĦđĕč ęĕčđĔĐđ ęĕĘĕčđĚĐ ěđĘĚĐ ĕĦčč ĐĕĐĕ ēđĤĕČĐ
***** DLX+ęĕčėđė ĐĥĕĚē - PREMIERE PALACE ěđĘĚ-čĕĕģ
***** DLX + ęĕčėđė ĐĥĕĚē – BRISTOL ěđĘĚ ĐĝďđČ
,Č"Ħ – ĐĝďđČ – čĕĕģ - Č"Ħ đģč ĦđĤĕďĝ ĦđĝĕĔ ,ĐĝďđČčđ ěĚđČ čĕĕģč ęĕČĘĚ ĖĤďđĚ ĘđĕĔ ĕĚĕ 7 :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
,ĔĤĢĜđģ/ĐĤĠđČ/ĔĘčĘ ęĕĝĕĔĤė ,ęđĕč ĦđēđĤČ 3 ,ĐĝďđČčđ čĕĕģč ĤČĠ ĦđĜđĘĚč ĦđĘĕĘ 7
.(ĦĕĘĎĜČ Ĥčđď) ęĕĘđĕĔč ĕĚđģĚ ĖĕĤďĚđ ďđĚĢ ĕĘČĤĥĕ ĐđđĘĚ ,ęĕĤĦČĘ ĦđĝĕĜėĐ Ęė
(đĤđĕ 280 - Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ) ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ đĤđĕ 1980
Ę"đēč ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ĠĕĔ ,ĦđēđĤČč ĐĕĦĥ ,ęĐĕĜĕĚĘ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
.ĘĘđė ĤĕēĚč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęđėđ (ęďČĘ đĤđĕ 80 ĘđĕĔĐ ĦĘēĦĐč ĒėđĤĚč ĐčĎĕ)

!ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ !!! čĘ đĚĕĥ
ĝĤđĔĕĜđĕ ĒđČĐĜĒĕď ĦđĤĕĦ ĕĦđĤĕĥ
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איך להימנע
מהובלות
גרועות נגד ?NT
אפרים בריפמן
לאחרונה פרסמתי מספר מאמרים בנושא הובלות
הפתיחה" :הובלות נגד " ,"NTהובלות נגד חוזה
עם שליט"" ,מספרי הקסם" .".M.U.D" ,אפילו
הכתבה "מה שרואים מכאן לא רואים משם"
עסקה בנושא ההובלות .חשבתי שהנושא 'סגור',
אך לאחר שעיינתי במאמרו המצוין של מייק לורנס
ב Bridge Today-משנת  1993נוכחתי לדעת כי
הוא עדיין 'פתוח'  .בכתבה הנוכחית אביא את
עיקרי הדברים שבהם עסק מייק לורנס.

שהדומם פסח על סטיימן ,סביר להניח כי אין לו יותר
משלושה .ביד הסגורה יהיו ארבעה ,אולי אפילו חמישה
הארטים.
שאלה נוספת :כמבצעים ,כאשר ברצונכם לפתח סדרה
שבורה בת  7קלפים ,האם תעדיפו לטפל בה בעצמכם ,או
עדיף שהמתנגדים יפתחו עבורם את הסדרה? התשובה
הברורה )למעט מקרים בודדים( :הייתם מעדיפים שהיריב
יפתח את הסדרה.
קחו את שלוש הדוגמאות הבאות:
)א(

 .1האם כדאי להוביל בקלף בודד?
כאשר השותף התערב במכרז ולנו קלף בודד בסדרתו,
מוסכם כי כדאי להוביל בו כאשר אין לנו סדרה חזקה
מאוד משלנו ,אך מה קורה כאשר רק המתנגדים הכריזו?
נניח שהיריבים מכריזים  1NT-3NTותורנו לבחור את
הובלת הפתיחה .האם יהיה זה הגיוני עם יד חלשה מאוד
להוביל בסינגלטון בתקווה "למצוא את השותף"?!
T763
3
J873
9853
East
Pass

North
3NT
Pass

West
Pass
Pass

♥ AKJ86

♥ 3

♥ Q972

♠
♥
♦
♣

)ב(

South
1NT
Pass

התשובה חד-משמעית :אין להוביל ב .♥3-ההובלה
המועדפת במקרה הנוכחי היא ה .♠7-מדוע? אם תובילו
בקלף הבודד ,אתם מקווים שלשותף הארטים איכותיים
וגם כניסות לידו .כניסות כנראה יש לו ,אך לקוות שגם
ההארטים איכותיים – זה כבר יותר מדי.
נניח שבידי השותף  .♥KJ974מה מחזיקים המתנגדים
בסדרה זו? יש להם שבעה הארטים כולל ה .AQT-היות
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♥ T54

♥ AT7

♥ KJ965

♥ 3

♥ Q842
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)ג(
♥ J85

♥ KT964

♥ 3

פעם .הייתי מעדיף להוביל בסדרה אחרת ,אם הדבר
אפשרי".
נניח כי החלטתם להוביל בסדרת מייג'ור .האם תעדיפו
להוביל ב ,♠-דרך הדומם ,או ב ,♥-אל הכרוז?
"יש סודות מקצועיים שהמומחים אינם מגלים ,אך לא
במקרה הנוכחי".
את זה לא אני אמרתי ,כך כותב מייק לורנס .
לרוב יהיה נכון להתחיל דווקא בסדרה שהוכרזה מצד
ימין שלכם .הבה נבדוק מדוע.

♥ AQ72

)א(

דמיינו תחילה כי עליכם לנסות לפתח את הסדרה .איך
ההרגשה? 
ועכשיו דמיינו שמערב מוביל בקלף הבודד שלו .במקרה
הגרוע יוענק לכם זמן לטפל בסדרות אחרות .במקרה
הטוב תזכו בלקיחות 'זולות'.
אפילו בדוגמה )א( כאשר למזרח  ,♥AKJ86ההובלה
ב ♥3-אינה עוזרת באופן מיוחד למזרח-מערב.
 .2מתי לא להוביל בסדרה הטובה שלך?
הדעה המקובלת היא :אין להוביל בסדרתך הטובה אם
אחד היריבים הכריז אותה ,ואין סיבה הגיונית לחשוב
שתוכל לפתח סדרה זו.
עם זאת ,קיימים מצבים שבהם המתנגדים מכריזים את
הסדרות הארוכות שלך ,ובכל זאת אתה נאלץ להוביל
באחת מהן .זה מוביל אותנו לשתי שאלות מסקרנות:
)א( אם החלטת להוביל בסדרה שהוכרזה על-ידי
המתנגדים ,האם תעדיף סדרה שהוכרזה על-ידי הדומם
או על-ידי הכרוז?
)ב( האם העובדה שבחרת להוביל בסדרה שהוכרזה על-
ידי המתנגדים תשפיע על קלף ההובלה?

♥ K7

♥ J53

♥ QT84

♥ A962
בדוגמה זו הובלתם ב ,♥-הסדרה שהוכרזה מימינכם.
ה J-של מזרח מוציא לכרוז את ה .A-לאחר מכן כל אחד
מהמגנים יכול להמשיך ב ♥-ולהוציא לדומם את ה.K-
ההגנה תזכה בשתי לקיחות בסדרה זו.
)ב(
♠ A962

♠ J53
QT84
QT84
Q75
J2
East
Pass
Pass
All Pass

North
♣1
♠1
2NT

♠
♥
♦
♣

West

South

Pass
Pass

♥1
1NT

מייק לורנס שואל" :האם תובילו בסדרת מייג'ור ,או תעדיפו
דווקא הובלה ב ,"♦-ועונה" :מנסיוני ,הובלה במינור קצר,
אפילו אם הסדרה לא הוכרזה ,אינה מתגמלת כמעט אף
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♠ QT84

♠ K7
עכשיו בחרתם להוביל ב ,♠-הסדרה שהוכרזה משמאלכם.
הרכב הקלפים זהה ,פרט לכך שצפון ודרום החליפו מקום.
האם גם הפעם תזכו בשתי לקיחות בסדרה? לא .הJ-
מוציא את ה ,K-ולאחר מכן ה A9-של הדומם יושב מעל
ה QT-שלכם .אם תתעקשו להמשיך לשחק את הסדרה,
צפון-דרום יזכו בשלוש לקיחות .
ההבדלים בין שני התרחישים נבעו מכך ,שבמקרה
הראשון האורך והכוח שלכם היו "מעל" לאורך של
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)א(

המתנגד ,ובמקרה השני – "מתחתיו" .הבדלים אלה
הקשורים לגורם המיקום ,שווים לפחות לקיחה אחת.
ישנם עוד גורמים שעליך להביא בחשבון לפני שתוביל
סדרה כזאת:
) (1אם הסדרה הוכרזה מימינך בצורה "חזקה" )לדוגמה:
הכרזת פתיחה של ♥ 1המבטיחה  5קלפים לפחות( ,אל
תוביל בה ,אלא אם סדרתך חזקה ואיכותית ביותר.
) (2כדי להוביל בסדרה שהוכרזה מימינך קלפי הביניים
שלך צריכים להיות חזקים .בסדרות כמו JT643 ,QT76
או אפילו  J9854יש פוטנציאל – לא צריך הרבה מהשותף
כדי שתוכל לפתח לקיחות .לעומת זאת ,הובלה מסדרה
חלשה כמו  Q643אינה מומלצת .השותף חייב להחזיק
קלפים מעולים כדי שתוכל להפיק משהו מסדרה כזו.
נעבור לשאלה השנייה ,הקשורה לבחירת קלף ההובלה
בסדרה שהוכרזה על-ידי אחד המתנגדים .האם ישנם
מקרים שבהם תעדיפו הובלה שונה מהמקובל?
אם ההובלה "הסטנדרטית" היא רביעי מלמעלה – אין
בעיה ,אכן תובילו ברביעי מלמעלה.
עם זאת ,מעניין להיווכח כי כאשר יש לכם רצף של קלפים
בכירים יהיה בכל זאת משתלם יותר לאורך זמן להוביל
ברביעי מלמעלה ולא בראש הרצף – כל זאת בתנאי
שסדרה זו הוכרזה מימינכם.

♠ Q

♠ K74

♠ JT932

♠ A865
לדומם  Qבודדת .הוא חייב לשחק אותה בכל מקרה.
אם תוביל ב ,J-הוא יכוסה על-ידי  K ,Qו .A-כתוצאה מכך
יהיה לכרוז עוצר שני בסדרה.
אם תוביל בקלף נמוך ,ההגנה תזכה ב 4-לקיחות בסדרה
)כל עוד יש לך כניסה צדדית( ,והכרוז לא יוכל למנוע זאת.
)ב(
♠ 73

♠ K8

♠ QJ954

דוגמה
מהלך ההכרזה הוא
East
Pass
Pass
Pass

North
♣1
♣2
Pass

West

South

Pass
Pass

♠1
2NT

נניח שבחרת להוביל בספייד )הסדרה שדרום הכריז(.
באיזה קלף תבחר מכל אחת מהסדרות הבאות:
)א( ♠JT932
)ב( ♠QJ954
)ג( ♠KJT63
כעת נתבונן במערכי קלפים אפשריים לשני המקרים
הראשונים ,שיבהירו לנו מדוע עדיף להוביל בקלף הרביעי
מלמעלה ולא בראש הרצף .יש לזכור כי הן הדומם והן
השותף יהיו תמיד קצרים ב.♠-
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♠ AT62
אם תוביל ב ,Q-שותפך ימצא את עצמו בדילמה ללא
מוצא.
אם ישחק את ה – ♠8-תיווצר חסימה בסדרה.
אם ישחק את ה – ♠K-הוא יעניק לכרוז עוצר שני) .בדוק
בעצמך!(
לעומת זאת ,הובלה בקלף הרביעי מלמעלה תהיה התחלה
מעולה בדרך לזכייה ב 4-לקיחות בסדרה )בהנחה שיש
לך כניסה צדדית(.
לסיכום ,נושא הובלת הפתיחה אינו משחק ילדים...
משחק הברידג' מאתגר תמיד את מי שמתעמק בו ,ולכן
אף פעם לא משעמם לנו .נכון?! 
מה שבטוח ,מייק לורנס אינו רק שחקן מבריק .אין ספק
שהוא גם תיאורטיקן בעל שם עולמי.

july.indd 20

ęĕčĕčČ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč - ĕĞđčĥ ĦđĕđĘĕĞĠ ēđĘ
Ħčĥ

ĦđĤēĦ
17:00
đĚĝ ęĞ

ĕĥĕĥ

ĕĥĕĚē
ĐČĢĤĐ + ĦđĤēĦ
ěĎĤĔ ĕčČ ęĞ
ĦėĤďđĚ ĦđĤēĦ
ĐĘĘ ęĞ
ĦđĤēĦ
ĦđĤēĦ
Ęģ ďđčĕė +
ęĕĕďĕ ĦĤčđē +
ĐĘĘ ęĞ 16:30 ĕĎĜĘ ğĝČ ęĞ
ęĕĚďģĦĚĘ ĖĤďđĚ
ĐĘĘ ęĞ

ĕĞĕčĤ
ĐČĢĤĐ + ĦđĤēĦ
ĕĎĜĘ ğĝČ ęĞ
ęĕĚďģĦĚĘ ĖĤďđĚ
ĐĕĘĚĞ ęĞ
ĦđĤēĦ
ĐČĢĤĐ +
ěĎĤĔ ĕčČ ęĞ

ĕĥĕĘĥ
ĦđĤēĦ
ěĎĤĔ ĕčČ ęĞ

ĕĜĥ
ĦđĤēĦ
ĕĎĜĘ ğĝČ ęĞ

ęĕĚďģĦĚĘ ĖĤďđĚ
ĐĕĘĚĞ ęĞ
ĦđĤēĦ
ĐČĢĤĐ +
ĕĎĜĘ ğĝČ ęĞ
ęĕĝđĜĚĘ ĖĤďđĚ
ĕģĝĜĕčđĘ Ęčđĕ ęĞ

ĦėĤďđĚ ĦđĤēĦ
ĐĘĘ ęĞ
ĦđĤēĦ
ĐČĢĤĐ +
đĚĝ ęĞ
ęĕĝđĜĚĘ ĖĤďđĚ
ĝĕĜď ęĞ
ĦėĤďđĚ ĦđĤēĦ
ĐĘĘ ęĞ
ĤĔĚđĤč ĦđĤēĦ
IMP
đĚĝ ęĞ

ĦđĤēĦ
ĐČĢĤĐ +
Ęģ ďđčĕė +
ĕģĝĜĕčđĘ Ęčđĕ ęĞ
ęĕĚďģĦĚĘ ĖĤďđĚ
ĖĤďđĚ
20:00
19:00 ęĕĚďģĦĚĘ
ĐďĞĝ ĕĔđĚ ęĞ
ĐĘĘ ęĞ

03-6417469/70 ęĕčĕčČ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
www.avivim10.co.il

ęĕčĕčČ ĐđđĜ 38 ĤđĎČĔ ‘ēĤ

ěđĥČĤ
ĐČĢĤĐ + ĦđĤēĦ
Ĥģđč
ĕĎĜĘ ğĝČ ęĞ 13:00-10:00
ęĕĝđĜĚĘ ĖĤďđĚ
ĐĕĘĚĞ ęĞ
ĦđĤēĦ
Ģ“ĐēČ
ĐČĢĤĐ +
20:00-17:00
ĕĎĜĘ ğĝČ ęĞ
ęĕĝđĜĚĘ ĖĤďđĚ
ĐĘĘ ęĞ
ĦđĤēĦ
ĐČĢĤĐ +
ĐĘĘ ęĞ

čĤĞ
23:15-20:30

/ęĕĘĕēĦĚĘ ĖĤďđĚ
20:00 ęĕĚďģĦĚ
ĐďĞĝ ĕĔđĚ ęĞ

03-5274021 ‘«¬²Áªµ ²·¬À©

©“Ã ,¬º· Ã·®À ,±½Â· Ã®·© Ã²ª ,8 ³µ· µ®©Â ‘°Á

‘ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ

ĐĕģčđĘĝč ČĠĝ ĦĥĠđē

ĦĤđĚĥ Ęĥ ďĞ ĦđĤĞĕč ğģđĚĐ ČĠĝ ěđĘĚč ĦģĜĠĚ ĐĥĠđē
“ęĕėđĚĜĐ ĐĤĔČĔĐ” ĐĕģčđĘĝč ĦđĠĕĐĚ ĞčĔĐ
(ĦđĘĕĘ 8) ČĘĚ ěđĕĝĜĠ č“Ğ ČĠĝ đĜĝđĤčč 4**** ěđĘĚč
(ěđĤēČ ĐĘĕĘ) Ĥģđč ĦēđĤČ č“Ğ ĐĜĕđč 4**** ěđĘĚčđ

2-11.9.2012 ĦđĘĕĘ 9
ģĒ čĕĜĕ - ĘČĤĥĕ ĦĤēčĜ ĕĜģēĥ ĕĜĥ ĕđđĕĘč ,‘ĎďĕĤč ĕģēĥĚ čĘĥĚĐ ěđĥĠđĜ
ĦĕĤčĞč ĐĝđĜĚ ĦđđĢ ĦėĤďĐč ęĕĘđĕĔ ,ĕĎĜĘ ğĝČđ

ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ đĤĕČ 1,490 ĤĕēĚĐ
ďĕēĕ Ĥďēč ęďČĘ ĐĘĕĘĘ đĤĕČ 30 ĦĠĝđĦ

20 Ęĥ ĦĕĜėđĦ ,ěđĘĚĘ ĦđĤčĞĐ ,Austrians airlines ĦĤčēč ĐĜĕđĘ ĐĤĕĥĕ ĐĝĕĔ :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ęĞ ęĕĘđĕĔ 4 ,‘ĎďĕĤč ĕģēĥĚđ ęĕĤđĞĕĥ ,ĦđČĢĤĐ ,ĦĕĥĕČ ĐĥĕĎĠč ČĠđĤ ĕ“Ğ ĦĞčģĜĐ ęĕĘđĠĕĔ
Ħĕďđēĕĕ ĐďĞĝĚč čĤĞ ĦēđĤČđ ĘĕĕĔģđģ ďđčĕė ,ĦĕĤčĞč ĕĞđĢģĚ ĖĕĤďĚ

!čđĤģč ĦĤĎĝĜ ĐĚĥĤĐĐ - ęĥĤĐĘ đĤĐĚ
:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

054-4871336 ĕĎĜĘ ğĝČ ,054-8083015 ģĒ čĕĜĕ ,054-7354239 ĐďĞĝ ĕĘĔĜ
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הובלה שמגלה
יותר מדי
אלדד גינוסר
קלף ההובלה הוא הקלף ה"אמיתי" ביותר ששחקנים
טובים משחקים .רוב השחקנים מבינים את הצורך לבחור
את קלף ההובלה על-פי כללים מוסכמים מראש שיסייעו
לשותף להבין מה יש למוביל ,ואינם מעוניינים להטעות
את השותף בשלב כמה מוקדם בהגנה.
על כן הכרוז צריך להתייחס למידע שהוא מפיק מקלף
ההובלה כאל מידע אמין ביותר המסייע לו לקרוא את
קלפי היריבים בצורה טובה יותר ,ואף לבסס על מידע זה
את מהלכיו העתידיים.
באחת התחרויות הארציות אני יושב במערב .היריבים
מוכרים לי ומשחקים ברידג' לא רע בכלל .במצב לא פגיע
נגד פגיע אני מקבל את היד הבאה:
Dealer West, Vul N/S
West
♠ AJ8763
♥ T84
♦ Q2
♣ AK
אני )המחלק( פותח ♠.1
שותפי מכריז  – 2NTקונבנציית  .Jacobyהכרזה זו
מראה תמיכה של  +4קלפים ב ♠-עם  12נקודות לפחות.
זוהי מוסכמה מומלצת ביותר ,בעיקר למשתמשים בשיטת
" 2על  1מחייב למשחק מלא".
אני מכריז  – 3NTלפי השיטה זה מראה יד בינונית
) 16-14נק'( ומאוזנת למחצה.
שותפי מכריז ♦ – 4מראה קונטרול ב ♦-עם רצון לשחק
סלם.
אני מכריז ♣ 5כדי להראות קונטרול ב ♣-ללא קונטרול
ב.♥-
שותפי מכריז ♥) 5קונטרול ב – (♥-ניסיון אחרון מצדו
לסלם.
אני מכריז ♠ – 6אולי בחוצפה מסוימת ,וכולם עוברים.
זהו מהלך ההכרזה:
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East
2NT
♦4
♥5
Pass

West
♠1
3NT
♣5
♠6

צפון מוביל ב ,♥9-והדומם נפרש:
KT54
AK2
AT
J753

♠
♥
♦
♣

AJ8763
T84
Q2
AK

♠
♥
♦
♣

סלם רע – אולי הגזמתי בהכרזה .מפסיד ב ♥-ומפסיד ב.♦-
אפילו ב ♠-אין ודאות שכל הלקיחות שלי .במבט ראשון נראה
שסיכויי עגומים ,וביצוע הסלם תלוי בנפילת  ♣Qבסיבוב
השני או השלישי ובהשלכת אחד המפסידים האדומים על
ה .♣J-אנסה לבדוק אם יש אפשרויות נוספות.
אני זוכה ב ♥A-כאשר דרום משרת עם ה .♥5-הבעיה
הראשונה שלי היא הטיפול בסדרת השליט .יש לי 10
קלפים ,והמלכה חסרה .רוב הסיכויים הם שהחלוקה
היא  2-1וכל משחק ינצח .עם זאת ,יש סיכוי של כ22%-
לחלוקה  ,3-0ואז יש סכנה שנפסיד למלכה.
כדי להימנע מהפסד זה נרצה לשמור אפשרות לעקיפה
לאחר שנגלה את החלוקה הרעה .היות שהקלפים
הבכירים מחולקים בין שתי הידיים ,יש אפשרות ללכוד
 Qxxאצל אחד המתנגדים ,כל עוד נדע באיזה צד
להשאיר את המלכודת.
במלים אחרות :נגד  Qxxבדרום כדאי להתחיל בK-
ולהשאיר  AJבמערב ,אולם נגד  Qxxבצפון כדאי להתחיל
ב A-ולהשאיר  KTבמזרח.
סביר להניח שזה לא ישנה כלל ,אבל אני בוחר להתחיל
ב!♠A-
מדוע אני סבור שה Qxx-בצפון ולא בדרום?!
אני מנתח את קלף ההובלה – ה .♥9-המתנגדים נוהגים
להוביל רביעי מלמעלה מסדרה עם מכובד ) Jומעלה(
או שני מלמעלה מסדרה ללא מכובד )השיטה הנפוצה
ביותר בישראל(.
מובן מאליו כי ה ♥9-אינו קלף רביעי מלמעלה .האם הוא
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יכול להיות שני מלמעלה מסדרה כגון  ?T9xxלא .ה♥T-
בידי.
אם כך ,ה 9-הוא הקלף הגבוה ביותר של צפון ב .♥-אני
מניח שה ♥9-הוא "קלף אמיתי" ומסיק שלצפון דאבלטון
או סינגלטון ב.♥-
מה הסיכוי שלצפון ,בנוסף לכך ,גם חוסר ב ?♠-ההסתברות
שיש לו  12-11קלפים בסדרות המינור נמוכה מאוד ,מה
עוד שהייתה לו הזדמנות להתערב בהכרזה לאחר ♠,1
והוא לא הכריז.
לפיכך אני מניח שלצפון אין חוסר ב ,♠-אבל לדרום
)שהתחיל עם  6-5הארטים( בהחלט יכול להיות חוסר
ב.♠-
אני משחק את ה .♠A-לשמחתי דרום אכן לא משרת
)משליך ♥( .מזל שחשבתי על כך מראש!
עלי להמשיך לחשוב כעת על המפסידים בסדרות האדומות.
כאמור ,אם ה ♣Q-תיפול בתוך שלושה סיבובים ,אז
ה ♣J-יהיה הלקיחה ה ,12-ועליו אשליך ♥ או ♦ .ואם לא?
כיצד אמנע מהפסד שתי לקיחות?
לאור המידע שהסקתי על חלוקת סדרת ה ♥-קיימת
אפשרות נוספת :להכריח את דרום לשחק עבורי את
סדרת ה.♦-
אני יכול ,בנוסף להוצאת השליטים ,לעשות אלימינציה של
ה ♣-וה .♥-היות שצפון קצר ב ,♥-דרום יהיה חייב לזכות
בסיבוב השלישי של ה ♥-ולפתוח עבורי את סדרת ה♦-
)או לתת חיתוך והשלכה(.
קודם לכן עליי לבצע אלימינציה של הסדרות הצדדיות.
לאחר ה ♠A-אני משחק ) ♣AKלפני העקיפה ב – ♠-אחרת
לא יהיו לי מספיק כניסות כדי לחתוך קלאב פעמיים( .כולם
משרתים ,ואני משחק ♠ אל ה T-בדומם )דרום משליך ♥
נוסף( וממשיך ב) ♠K-דרום משליך ♦(.
כעת אני חותך ♣ )לצערי ,שום דבר מעניין אינו קורה(
וממשיך באלימינציה – משחק ♥ אל ה K-וחותך את ה♣J-
)דרום משליך ♦ בעוד צפון משרת עם ה.(♣Q-
עכשיו אני מוביל  ♥Tמידי .דרום זוכה ב) ♥Q-בעוד צפון
משליך כצפוי ♦( ולאחר מחשבה קצרה מוביל ♦ נמוך.
זהו המצב הסופי:
?xx
4
AT
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
9
Q2
-

♠
♥
♦
♣

 ♠ ♥♦ ?xx
♣סימני השאלה מייצגים את המכובדים החסרים ב.♦-
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עליי להחליט אם צפון מחזיק את ה ♦J-או את ה.♦K-
במקרה הראשון עליי לשחק מידי את ה .♦Q-במקרה השני
המשחק הנכון הוא ה .♦2-כיצד "אנחש" נכון?
איני בטוח בוודאות ,אבל נראה לי שה ♦K-בצפון .כיצד
הגעתי למסקנה זו? בעקבות ניתוח ההובלה המוזרה
בדאבלטון נגד סלם .צפון לא רצה להוביל מה ♠Qxx-וגם
לא מה .♣Qxxx-מדוע לא הוביל ♦? הובלה מ♦Jxxx-
הייתה בטוחה יחסית .אני מאמין שהוא חשש להוביל
מתחת ל.K-
לאחר מחשבה קצרה אני משחק את ה .♦2-צפון משחק
את ה – ♦K-הסלם בוצע!
החלוקה המלאה:
Q92
93
K865
Q964
KT54
AK2
AT
J753

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AJ8763
T84
Q2
AK
QJ765
J9743
T82

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לאחר מעשה
ישנם מספר אלמנטים שסייעו לי לבצע את החוזה הזה:
) (1כאשר יש לכם  10קלפים בסדרה וה Q-חסרה ,אל
תתעצלו! הכינו את עצמכם מראש לחלוקה  3-0ושאלו
את עצמכם היכן סביר יותר שיהיה החוסר .לדוגמה :אם
אחד המתנגדים הכריז  ,Preemptסביר יותר שהחוסר
יהיה אצלו מאשר אצל שותפו .חישבו על החלוקות של
המתנגדים המשתמעות מההכרזה ומקלף ההובלה.
) (2ניתוח קלף ההובלה הוא מרכיב חשוב במשחק היד.
התייחסו לקלף ההובלה כאל מידע אמין ובססו עליו את
המהלכים שלכם .המתנגדים אינם נוטים "לשקר" בקלף
ההובלה .גם העובדה שהמוביל בחר בסדרה מסוימת ולא
בסדרה אחרת היא מידע שניתן לבסס עליו מהלכים.
) (3סדרת ה ♦-בחלוקה שלעיל נקראת "סדרה קפואה"
– כל צד מעדיף שהיריב יפתח את הסדרה .כאשר אתם
מבחינים בסדרות קפואות ,נסו להכריח את המתנגדים
לפתוח אותן .כאשר בידכם "מלכודת" )כמו  ,(AQנסו
להכריח את המגן משמאלכם לפתוח את הסדרה.
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יד החודש:

נבחרת הסניורים
מול איטליה

יוסי אנגל

ויוואלדי )דרום( מצא את ההובלה הבעייתית היחידה
ב ♥A-והחליף לשליט בלקיחה השנייה.
כשרואים רק את ידי מזרח-מערב מתבקשת כאן עקיפה
ב ,♠-אך "בקלפים פתוחים" ניתן לראות כי העקיפה לא
תצליח.
האם יש לכרוז קו משחק חלופי הגיוני המוביל לביצוע
החוזה במערך הנתון?! יש לכרוז שתי השלכות של ♠
מפסידים על ה .♦AK-אם ישיג שלוש השלכות נוספות על
סדרת ה ,♥-יוכל לבצע את החוזה בלי להזדקק לעקיפה
ב.♠-
הכרוז מוציא שליטים ,משליך שני ספיידים על ה♦AK-
וממשיך ב ♥K-עם השלכת ספייד נוסף .בקלפים פתוחים
ניתן לראות כי המהלך המנצח כעת הוא להמשיך ב.♥J-
דרום מכסה עם ה ♥Q-שנחתכת ,וה ♥9-של צפון נופל.
עכשיו אפשר להשליך שני ספיידים נוספים על ה♥86-
והחוזה מבוצע.
עם זאת ,המהלך בעל הסיכויים הטובים ביותר הוא לא
להוציא שליטים ולחתוך ♥ נמוך לאחר ה ♥K-בתקווה
שה Q-נופלת .אם זה לא קרה ,עדיין אפשר לנסות את
העקיפה ב.♠-
כך ,לצערנו ,שיחק הכרוז הישראלי ונפל בחוזה .האיטלקים
בשולחן השני הסתפקו בהכרזת משחק מלא וזכו ב.IMP 13-
אף על פי כן גברנו על הנבחרת האיטלקית החזקה .14:16

בחודש יוני נערכה אליפות אירופה לנבחרות ברידג' בדבלין.
נבחרת הסניורים של ישראל בראשות הקפטן רון פכטמן
ובהרכב דוד בירמן-דניאלה בירמן ,סלק זליגמן-פנחס
רומיק ,יוליאן פרידריך-יוסי אנגל סיימה במקום השביעי.
אחת הידיים המעניינות בתחרות כולה הופיעה כבר
בסיבוב השלישי שבו נפגשנו עם איטליה.
Board 4, Dealer West, Vul Both
T8
932
Q975432
9
AJ
KJ864
AK8
KQ3

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Q97632
T
AJ8654
K54
AQ75
JT6
T72

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

למזרח  21נקודות ,ולמערב כוח חלוקתי עצום ) .(6-6אין
פלא שבשולחנות רבים הוכרז החוזה ♣ .6בחלק מהם
הכרוז היה מזרח ,ובחלק אחר – מערב.
במפגש שלנו הגענו לחוזה ♣ 6מצדו של מזרח .האיטלקי
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פנחס רומיק )מימין( עם שותפו סלק זליגמן
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יוליאן פרידריך )משמאל( היטיב לשחק באליפות למרות
פציעה בכתף.

ניתוח היד מעניין עוד יותר כאשר מערב הוא הכרוז .שוב,
רק הובלה ב ♥-עלולה למנוע ממנו את ביצוע החוזה .נניח
שצפון מוביל ב ♥-ודרום זוכה ב – ♥Q-הקלף הטבעי –
ומחליף לשליט.
סביר להניח שצפון לא הוביל מתחת לאס .לפיכך הכרוז
מוביל מהדומם את ה .♥K-דרום מכסה ב .A-הכרוז
חותך ,חוזר לדומם בשליט ומשחק את ה .♥J-היות שה-
 ♥9נופלת בצפון הוא כבר אינו זקוק לעקיפה ב !♠-הכרוז
מוציא את השליט האחרון ומשליך את כל המפסידים ב♠-
על הסדרות האדומות.
ובכן ,המשחק המתבקש של ה ♥Q-בלקיחה הראשונה אינו
מביא להפלת החוזה ,אבל דרום יכול להערים על הכרוז
ולזכות בלקיחה הראשונה עם ה .♥A-עכשיו מערב יתקשה
מאוד לקרוא את המצב בסדרה .סביר להניח שהוא יאמין
שה ♥Q-בצפון ,ולכן לא ינסה נגדה עקיפת חיתוך אלא יקווה
שהיא תיפול בסיבוב השלישי .כבר ראינו שקו משחק זה לא
יביא להצלחה – הכרוז לא מצליח להגביה שלוש לקיחות
ב ,♥-וגם העקיפה ב ♠-נכשלת.
ובכן ,גם משחק "מובן מאליו" כמו עקיפה על הדומם
בלקיחה הראשונה עלול להתברר בסופו של דבר כמהלך
המפסיד של ההגנה.

ראשהשנהבמלון"קראוןפלזה"-חיפה
עםדניאלהורותי

18-14ספטמבר2012
המלוןהמקסיםעלהרהכרמל,המשקיףעלמפרץחיפה

מחירהחבילה4₪2,590:לילות)5ימים(
חדרליחיד₪4,390

ילדבחדרהורים60%הנחה,מבוגרשלישי20%הנחה
דמיארגוןכוללפעילותהברידג'₪150לאדם.
המחיר לאדם בחדר זוגי ,על בסיס חצי פנסיון כולל מע"מ וכולל:
ארוחתחגחגיגית ארוחתצהריםמסורתיתבשבת כיבודחופשיבזמן
פעילותהברידג' 15%הנחהעלהטיפולים הרצאותותחרויותמדייום
ערכתקפהבחדר חניהחופשית טיולבצפון שימיוחדלכלמשפחה
ערביבידור הקרנתסרט.

דניאלהבירמן,03-6058355רותיליברמן054-4556111
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אליפות אירופה בדבלין

נפילתה ועלייתה
של נבחרת הנשים
מיכל נוסצקי

בתחילת השנה נערכו משחקי המבחן לנבחרת הנשים.
הזוגות שהגיעו לנבחרת הם :האחיות טל )הקרויות
דנוגה( ,מטילדה פופלילוב  -רותי לויט פורת )הקרויות
רוטילדה( ונטלי סעדה-מיכל נוסצקי )מיטלי??( .מיכאל
בראל נבחר להיות המאמן והקפטן שלנו.
כולנו לקחנו את המשימה להצליח באליפות אירופה
ברצינות רבה .בחודשים שלפני הנסיעה לדבלין קרענו

את מסך המחשב מרוב משחקים ב .BBO-שיחקנו נגד
נבחרות נשים אירופאיות ,נגד שחקנים מובילים בארץ
)ברצוני לציין במיוחד את קובליו-פרלמוטר ואת זק-
בראונשטיין ששיחקו נגדנו פעמים רבות( ,ואפילו נגד
אלופים כמו גרוצו ודה-פלקו .מיכאל היה מגיע לאימונים
הזוגיים שלנו עם תדפיסים של כל הידיים ששיחקנו ומעיר
לנו )איזו פדיחה ,כבר אי אפשר להסתיר את השגיאות
שלנו!!(.
שש הקבוצות הראשונות באליפות אירופה עולות
לאליפות העולם .כאשר נודע לנו שאליפות העולם היא
בבאלי ,וכן שתנאי לנסיעה לבאלי הוא השתתפותנו
באולימפיאדה שתיערך בליל באוגוסט ,האתגר לזכות
באחד מששת המקומות הראשונים היה עוד יותר מושך!!
הגענו לדבלין נחושות להצליח ומאמינות ביכולתנו,
אבל ...ההתחלה הייתה קשה במידה שלא תיאמן.
 19קבוצות השתתפו בתחרות .פתחנו את התחרות נגד
נבחרת דנמרק והפסדנו  .16:14לא נורא בכלל ,זה לא
השפיע על האופטימיות שלנו.
המשחק השני היה נגד נבחרת פולין ,שנחשבת קבוצה
עולה )ואכן ,היא סיימה במקום החמישי( .המשחק שודר
ב .BBO-התוצאה הייתה  0:25לטובת פולין.
הנה דוגמה קטנה ממפגש זה:

במלון ,כמה דקות לאחר סיום התחרות .רואים עלינו שאנחנו שמחות? 
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3
65
JT4
AKQJ653

South
סעדה
Pass
All Pass

Board 12, Dealer West, Vul N/S
♠ T972
♥ Q
♦ K9753
♣ T94
♠
♠ AQJ84
♥
♥ JT974
♦
♦ Q6
♣
♣7
♠ K65
♥ AK832
♦ A82
♣ 82

East
סקובסקה
♣2
3NT

North
נוסצקי
Pass
Pass

West
קזמוחה
♠1
♥2

מערב הראתה שתי סדרות מייג'ור .למזרח היו  7קלאבים
סגורים .שחקנית נבחרת פולין החליטה להמר על 3NT
עם  ♦JT4בתקווה שהשותפה תביא את החצי השני של
העוצר – והתקווה התגשמה.
כדי להגיע ל 5-לקיחות בהגנה דרום צריך להוביל ב♥-
נמוך ,או לחילופין צפון צריך להחליף ל ♥Q-הבודד לאחר
זכייה ב ...♦K-לא קל .החוזה  3NTבוצע ,כמו ברוב
השולחנות שבהם הוכרז.
בשולחן השני נוגה טל )מזרח( לא הייתה מוכנה להכריז
 3NTבלי עוצר ב .♦-היא הגיעה ל 5♣-וההגנה זכתה ב4-
לקיחות מהירות בסדרות האדומות.
היה ערב קשה ,אבל הזכרנו לעצמנו שוב שדבר כזה יכול
לקרות ,וזאת רק ההתחלה .הכול עוד פתוח ,ואם נשחק
טוב למחרת ,עדיין אנחנו יכולות לכפר על ההפסדים האלה.
למחרת ,המשחק הראשון היה סיבוב חופשי – תודה
לאל ,מקבלים  18נקודות .ואז ,המשחק השני נגד נבחרת
סקוטלנד .התוצאה –  5:25לסקוטלנד.
קשה לתאר את ההרגשה לאחר משחק זה .תחושת
הכישלון הייתה צורבת ביותר ,ושאלות מתחילות לעלות
בלב :אילו שחקניות אנחנו? כל כך הרבה תקוות תלו בנו,
ואנו תלינו בעצמנו .איך אנחנו מביאות כזאת תוצאה?
היינו צריכות לגייס את כל תעצומות הנפש שלנו כדי
להאמין בעצמנו וביכולת המשחק שלנו.
בשלב זה היינו במקום ה) 17-השלישי מהסוף( ,אבל
למחרת השמש )שבדרך כלל מסתתרת באירלנד מאחורי
ענני גשם כבדים ביותר( זרחה לנו.
משחק ראשון נגד אסטוניה – ניצחון  7:23ואנחנו עולות
למקום ה ;14-משחק שני נגד אוסטריה – ניצחון 8:22
ואנחנו עולות למקום ה ;12-משחק שלישי נגד בולגריה
– ניצחון ) 2.5:24.5לאחר קנס של חצי  VPלכל קבוצה
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בגין משחק איטי( ואנחנו עולות למקום ה.10-
ביום אחד חזרנו למרכז הטבלה ,ושוב הכול נראה
אפשרי .היו חגיגות גדולות בעקבות היום המדהים
הזה – היינו גאות בניצחונות ,אך בעיקר בכך שהתגברנו
על השפל הרגשי שבו היינו.
היום הבא התחיל בהפסד  18:12לגרמניה עם ירידה
למקום ה ,12-אבל מה זה הפסד כזה קטן לאחר
התוצאות נגד פולין וסקוטלנד?
ואז נכנסנו למה שנקרא בעגה המקומית "הפרוזדור" .כל
הנבחרות שיחקו בסדר קבוע נגד הנבחרות האחרות .בפרוזדור
היו ארבעה משחקים רצופים נגד ארבעת הפייבורטיות לניצחון
באליפות :הולנד ,שוודיה ,אנגליה וצרפת.
את ההולנדיות ניצחנו  !!2:25ניצחון זה הקפיץ אותנו
למקום השמיני .ניצחון כה משמעותי על קבוצה חזקה
מחק את שארית הספקות באשר ליכולתנו.
למחרת – ניצחון נגד שוודיה ) 12:17שוב קנס על משחק
איטי( ,ואנחנו במקום השישי ,בעוד שוודיה במקום
השביעי .כפי שיתברר מאוחר יותר ,זה היה משחק
קריטי .עד סוף התחרות נלחמנו עם שוודיה על המקומות
השישי והשביעי.זה היה "יום קצר" עם סיבוב בודד.
למחרת ניצחנו את אנגליה  .13:17אנגליה הובילה לכל
אורך התחרות ,וגם סיימה אותה במקום הראשון .אנחנו
היינו הקבוצה הראשונה שניצחה אותה .למרות זאת
ירדנו זמנית למקום השביעי.
ואז – ניצחון על צרפת  !!6:24צרפת היתה כמעט כל הזמן
במקום השני .בעקבות ניצחון זה עלינו למקום החמישי.
מתוך המפגש נגד צרפת יש לציין את החלוקה הבאה,
שבה דנוגה הכריזו ושיחקו בצורה מדהימה.
Board 9, Dealer North, Vul E/W
♠ KT5
♥ Q8432
♦ 83
♣ Q84
♠ 642
♠ A875
♥ K
♥ JT976
♦ JT92
♦ KQ4
♣ JT962
♣3
♠ QJ9
♥ A5
♦ A765
♣ AK75
South
דנה טל
♦1
Dbl
Pass

East
Pass
Pass
RDbl
All Pass

North
נוגה טל
Pass
Pass
Pass
Dbl

West

♥1
Pass
♠1
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בשולחן של רוטילדה שיחקו הצרפתיות בצפון-דרום 3NT
לאחר האוברקול ♥ 1של רותי במערב ,ונפלו פעם אחת.
נוגה טל )צפון( הייתה אכזרית הרבה יותר ,והחליטה
♣1
1NT
להעניש בגובה  1את מזרח-מערב ,שהיו במצב פגיע נגד
Pass
♣2
Dbl
לא פגיע .מזרח ניסתה לברוח מ 1♥-מוכפל באמצעות
Pass
♥2
Pass
 ,RDblאך הצרפתיות נפלו מהפח אל הפחת.
נוגה הובילה ב ,♠5-והכרוזה עיכבה את הלקיחה בשולחן השני מזרח הכריזה  Dblעל ♣ ,1ומערב הגיעה
הראשונה .מערב זכתה בסיבוב השני של ה ♠-והחליטה לחוזה ♠ 2שנפל פעמיים.
לנסות את סדרת ה .♦-דנה עיכבה את הסיבוב הראשון מטילדה התחילה באוברקול ♥ 1והגיעה לחוזה טוב יותר
של ה ,♦-זכתה ב A-בסיבוב השני ונתנה לנוגה חיתוך.
– ♥.2
נוגה שיחקה ♥ .דנה זכתה בלקיחה ,משכה את ה ♠-דרום הוביל ב .♣J-מטילדה חתכה את ה ♣-השני ושיחקה
השלישי שלה והמשיכה ב ♣A-וב ♣-נמוך שנחתך .זה  ♠Tשעוכב .היא המשיכה ב ♠A-וב ♠-שלישי .דרום זכתה
היה המצב ארבע לקיחות לסיום המשחק:
והמשיכה ב ♦-נמוך )המשך ב ♥-נראה מסוכן(.
צפון זכתה ב A-והמשיכה בדיאמונד .עכשיו מטילדה
 ♠שיחקה  ♥Aועוד הארט.
♥ Q84
מסתבר שלא משנה מי זוכה בלקיחה זו .אם צפון זוכה –
 ♦היא אינה יכולה למשוך את השליט האחרון על מנת למנוע
♣Q
חיתוך ♦; אם דרום זוכה – היא יכולה למשוך את השליט
 ♠ ♠האחרון ,אבל עכשיו היא במשחק סופי :חייבת לשחק ♦
 ♥♥ JT97
לתוך המלכודת.
♦ J
 ♦♣ JT9
♣עברנו את הפרוזדור עם ארבעה נצחונות!! באותו יום
♠
ניצחנו גם את ספרד  12:18ושמרנו על המקום החמישי.
♥ 5
למחרת היה לנו יום מאכזב .תיקו נגד איטליה הבינונית
♦ 7
מוריד אותנו למקום השביעי .המשחק הבא היה נגד
♣ K7
נבחרת טורקיה – הפתעת התחרות .הפסדנו 19:11
לטורקיות שזכו לבסוף במדליית הארד.
מערב שיחקה ♥ .נוגה עיכבה את ה !Q-הדומם השליך בשלב זה שוודיה ממוקמת במקום השישי ,ואנחנו במקום
♣ .כאשר נוגה זכתה ב ♥Q-בלקיחה ה ,11-הדומם נלחץ השביעי .הקבוצות שאחרינו נראות רחוקות למדי .נותרו
בסדרות ה ♦-וה ,♣-מאחר שהיה עליו להשליך לפני דרום .עוד ארבעה משחקים ,אבל מצבנו נראה מצויין .למה?
דנוגה זכו בשלוש הלקיחות האחרונות עם תוצאה נפלאה ארבעת המשחקים האחרונים שלנו היו נגד קבוצות
של  800ו IMP 13-לישראל.
תחתית או מרכז טבלה .לשוודיות המתינו משחקי
הנה יד אחרת שבה מטילדה הצטיינה נגד צרפת:
הפרוזדור – הולנד אנגליה וצרפת )וסיבוב חופשי(.
 Board 1, Dealer North, Vul Noneבשלב זה של התחרות היה גם יום חופשי .הקבוצה
יוצאת לטייל ,והמזל ממשיך להאיר לנו פנים – זה היה יום
♠ 964
השמש היחיד בכל תקופת התחרות.
♥ Q8
אנו חוזרות לתחרות :ניצחון  6:24נגד יוון ,אבל שוודיה
♦ A5
מנצחת את הולנד .עכשיו שוודיה מקום חמישי ,אנחנו
♣ AQ8743
שישי ,הולנד שביעי .הפרשים של חצי נקודה!
♠ AT3
♠ QJ82
ואז ניצחון  13:17על נורווגיה .הולנד מקום חמישי ,שוודיה
♥ AT973
♥ 652
שישי ,אנחנו שביעי .בשלב זה גם אוסטריה מתקרבת
♦ KQ97
♦ T3
במקום השמיני ,במרחק של  10נקודות אחרינו.
♣T
♣ K952
מגיע היום האחרון .המתח בעיצומו .במשחק הראשון
♠
K75
אנחנו משחקות נגד בלגיה ומקוות לניצחון גבוה שיקפיץ
♥ KJ4
אותנו מעל לשוודיה ,אבל זה לא קורה .שוודיה אמנם
♦ J8642
מפסידה  20:10לצרפת ,אבל אנחנו מפסידות לבלגיה
♣ J6
 19:11ונמצאות עדיין במקום השביעי) .צמוד צמוד(...
South
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East
מטילדה
♥1
♦2
Pass

North

West
רותי
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אז הגענו למצב שהכול תלוי במשחק האחרון .שוודיה
משחקת נגד אנגליה )מקום ראשון( .אנחנו משחקות נגד
אירלנד )מקום אחרון(.
שוודיה מנצחת  .14:16אנחנו מנצחות  10:20וזוכות
במקום השישי!!!!
הנה אחת הידיים שעזרו לנו נגד אירלנד:
Board 11, Dealer South, Vul None
K94
T
AJT6
AQ875
J53
643
Q97
KT94

♠
♥
♦
♣

AQT76
QJ
K8
J632
82
AK98752
5432
-

South
♥3
Pass

♠
♥
♦
♣

East
דנה טל
Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North

Pass

West
נוגה טל
♠3

דנוגה עצרו ב .3♠-החוזה נופל פעם אחת +50 .לאירלנד.
South
סעדה
♥3
Pass
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East

North
נוסצקי

West

♠4
All Pass

Pass
Dbl

♠3
Pass

החזקתי את היד של צפון .ראיתי אצלי  4וחצי לקיחות
והערכתי ש 4♠-ייפול גם בלי שום לקיחה של נטלי.
הכפלתי והובלתי ב.♥-
זכינו ב 7-הלקיחות הראשונות ,♥A ,♥K :חיתוך ♥ )עם
 ,♣A ,(♠Kחיתוך ♣ ,♦A ,חיתוך ♣ .לא האמנתי שנטלי
תזכה בארבע לקיחות.
הלקח החשוב ביותר שלמדתי מהתחרות הזאת הוא :לא
לתת לתוצאות לא טובות לשבור אותי .להאמין בעצמי גם
כשלא הולך .התחלה נוראית לא אומרת מה יהיה הסוף!!
אז – באוגוסט באולימפיאדה בליל )צרפת( ,ואם ירצו
השם והשב"כ – בשנה הבאה בבאלי )אינדונזיה(!!
כמה מילים על ההישג של הבנות:
קשה לתאר את ההרגשה של קבוצה אחרי
היומיים הראשונים ,כאשר מתחילים רק עם
הפסדים ,וממוקמים במקום השלישי מהסוף.
כבר הייתי קפטן במעמדים פחות גרועים ,ואני
יודע שהייאוש אוכל בכל פה ,והתקווה צונחת
 מה שפוגע במוטיבציה ובמשחק.לא קל לצאת ממצב כזה ,ואני חייב לציין
לשבח את הקבוצה הזאת ,ואת הקפטן מיכאל
בראל  -שאני בטוח שעשה עבודה עצומה
 על כך ש"אספו את עצמן" ,חזרו למגרשוהתחילו "לתת בראש".
על כן ההישג הזה הוא כפול ומכופל ,ואנחנו
גאים במטילדה ,רותי ,נגה ,דנה ,מיכל ונטלי,
ובקפטן מיכאל.
כל הכבוד!
מיכה עמית

בדרך לטקס הסיום .החיוך עדיין מרוח על הפנים 
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אליפות אירופה בדבלין
נבחרת ישראל הפתוחה
חלק ראשון
רם סופר

הנבחרת הפתוחה של ישראל הגיעה לאליפות אירופה
בדבלין בהרכב שכלל את שני הזוגות אלון בירמן-
דרור פדון ורון שוורץ-לוטן פישר שזכו בתחרות
ה Transnational-בהולנד ואת הזוג הבכיר והמנוסה
אילן ואופיר הרבסט .מטרתה של הנבחרת הייתה
לשחזר את המדליה שהושגה באליפות הקודמת או לכל
הפחות לסיים בין  6הראשונות ולהעפיל ל"ברמודה בול".
המשימה הפעם הייתה קשה יותר משום שלתחרות
הצטרפה נבחרת מונקו החדשה בהרכב אימתני הכולל
את הזוגות הלגמו-הלנס ופנטוני-נונס ,שלא השתתפו
באליפות הקודמת .גם הולנד אלופת העולם ואיטליה
אלופת אירופה היו מועמדות למדליות.
 34הקבוצות המשתתפות חולקות לשני בתים של 17
קבוצות .בסיום השלב הראשון  9הראשונות מכל בית
העפילו לגמר ,ואז נמחקו התוצאות שהושגו נגד הקבוצות
שנשרו מהתחרות.
הבית של ישראל כלל את אלופת אירופה איטליה ועוד
כמה נבחרות חזקות כמו שוודיה ,בולגריה ,גרמניה
ונורווגיה .ישראל ניצחה בכל משחקיה ביום הראשון,
כולל ניצחון יוקרתי על גרמניה ,והתמודדה בתחילת היום
השני עם שוודיה.
Board 4, Dealer West, Vul Both
♠ AJT53
♥ J9
♦ Q7
♣ K987
♠ Q4
♠ K6
♥ A765
♥ T3
♦ K62
♦ AJT5
♣ JT64
♣ AQ532
♠ 9872
♥ KQ842
♦ 9843
♣-
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South
אילן הרבסט
Pass
All Pass

East
אופמרק
♣2
3NT

North
אופיר הרבסט
Pass
Pass

West
ניסטרום
1NT
♦2

השוודים הגיעו ללא התערבות ל .3NT-אופיר הרבסט
הוביל בספייד שנלקח על-ידי ה Q-בדומם .לכאורה
נפילת החוזה מובטחת לאחר כישלון העקיפה ב ,♣-אבל
לצפון יש בעיה – הוא לא יודע שה K-של מערב כבר לא
מוגן .אופיר הרבסט החליט לא להוריד את ה ♠A-אלא
לחפש כניסה ליד של שותפו ב.♥-
עכשיו ניסטרום היה יכול לבצע את החוזה ,אבל לשם
כך הוא היה צריך לנחש את מיקומה של ה .♦Q-הוא
ידע שדרום קצר ב ,♣-ולכן המשחק הטבעי היה להתחיל
ב ♦K-ולעקוף אל ה .J-המזל לא שיחק לכרוז השוודי
וישראל רשמה .+200
South
פאלניוס
♥3
♠4
All Pass

East
בירמן
Dbl
Pass
Dbl

North
פרדין
♦2
♠3
Pass

West
פדון
1NT
Pass
Pass

פטר פרדין ידוע כשחקן אגרסיבי .הוא החליט להתערב
עם קלפיו של צפון בהכרזת ♦ 2שהראתה אורך באחת
מסדרות המייג'ור .מהר מאוד הגיעו השוודים ל 3♠-ואלון
בירמן היה בבעיה .מצד אחד יש לו  10נקודות שצריכות
להספיק למשחק מלא ,ומצד שני ה Q-דאלבטון בספייד
לא טוב.
אלון לא התפתה להכפיל את השוודים ולהעניק להם
משחק מלא או להמר על  3NTכושל .הכרזת הPass-
שלו סללה את הדרך לרווח גדול .פאלניוס בדרום ציפה
ליד טובה יותר משותפו והעלה ל .4♠-רק עכשיו אלון
הכפיל .לכרוז היו  4מפסידים בטוחים .עוד  +200ו9-
 IMPלישראל.
Board 8, Dealer West, Vul None
♠ T7
♥ T9542
♦ J9
♣ QT74
♠ J5
♠ AKQ943
♥ A83
♥ 76
♦ 86
♦ AKQ4
♣ KJ9863
♣A
♠ 862
♥ KQJ
♦ T7532
♣ 52
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KT4
KT98
K74
A64

ה Pass-של אלון בירמן סלל את הדרך לרווח גדול.
South
פאלניוס
Pass
Dbl
Pass
Pass
Pass
Pass

East
בירמן
♣3
♥4
RDbl
♣5
♣6
Pass

North
פרדין
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

West
פדון
♣2
♠3
Pass
4NT
5NT
♠7

הכרזה טבעית ויפה של פדון-בירמן לסלם גדול .הכרזת
המפתח היא ♥ 4של מזרח בסיבוב השני .היות שבגובה
 4כבר אין טעם להראות סדרות חדשות במצב זה,
ההסכם בין השותפים היה שהכרזה כזו תהיה קיוביד עם
הסכמה לסדרת הפותח – ♠.
דרום הכפיל ♥ 4כדי לבקש הובלה בסדרה ,אבל העניק
למתנגדיו מרחב הכרזה חשוב .פדון הכריז Pass
)שמשמעותו יד טובה( ובירמן הכריז  – RDblיש לי
קונטרול ראשון ב.♥-
עכשיו פדון לא חשש מסדרת ה ♥-והתחיל בהכרזות
השאלה לקראת סלם .הוא גילה אצל שותפו קלף מפתח
אחד )מתוך חמישה( ו 5NT) ♣K-שאל על מלך ספציפי(.
עכשיו הוא ידע שיוכל להיפטר מה ♥-השני שלו והכריז
סלם גדול.
צפון הוביל בשליט .הכרוז זכה בידו ,שיחק  ,♦AKחתך
♦ נמוך עם ה ,♠J-חזר ליד עם ה ,♣A-סיים את הוצאת
השליטים ולבסוף השליך ♥ מפסיד על ה.♣K-
 – No swingגם השוודים הכריזו סלם גדול וביצעו
אותו באותה צורה .בסיום המפגש ניצחה ישראל 10:20
והתבססה במקום הראשון.
לאחר  6סיבובים עדיין שמרה ישראל על מאזן מושלם
של ניצחונות בלבד ,ואז התמודדה עם נבחרתה החזקה
של בולגריה.
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South
קראקולב
Pass
All Pass
South
פישר
Pass
Pass
Pass
All Pass

Board 3, Dealer South, Vul E/W
♠ A9
♥ AQJ2
♦ T85
♣ KT95
♠
♠ QJ87
♥
♥ 53
♦
♦ AQJ32
♣
♣ Q7
♠ 6532
♥ 764
♦ 96
♣ J832

East
אופיר הרבסט

North
מיחוב

West
אילן הרבסט

3NT

♥1

♦1

East
סטפנוב

North
שוורץ

West
ארונוב

♥1
♣2
3NT

Pass
Pass
Pass

♦1
♠1
♦2

מזרח-מערב מגיעים ל 3NT-בכל מקרה ,אבל הכרזת
המפתח היא של צפון .יש לו  14נקודות ,אבל אין להכריז
 Dblעם קוצר בספייד .הבולגרי מיחוב ניסה אוברקול של
♥ 1עם  4קלפים בלבד .אופיר הרבסט הכריז  3NTמיד.
דרום הממושמע הוביל ב ♥-והכרוז לא התקשה להשיג
 10לקיחות .ברגע שההובלה עברה לצפון כבר אין שום
סכנה בסדרת ה ,♣-ויש זמן לפתח לקיחות ב.♠-
בשולחן השני רון שוורץ הוכיח ש Pass-יכולה להיות
הכרזה משתלמת מאוד .הבולגרים הגיעו ל 3NT-ללא
התערבות .בהיעדר מידע מטעה משותפו ,לוטן פישר בחר
בהובלה הטבעית ב" – ♣-הסדרה הרביעית" שהייתה גם
הסדרה הטובה ביותר שלו .כך בוצעה עקיפה נגד ה♣Q-
כבר בלקיחה הראשונה .הכרוז לא היה יכול למנוע הפסד
של  3לקיחות ב ♣-ועוד שני אסים.
בדיעבד שתי הקבוצות שיחקו  3NTמהצד הלא נכון,
אך קשה מאוד להגיע ל 3NT-מצדו של מערב באמצעי
הכרזה שגרתיים .הכרזתו של צפון היא שעשתה את
ההבדל –  IMP 12לישראל.
בהמשך הבולגרים הישוו ,אבל בחלוקה האחרונה הצליח
אילן הרבסט "לגנוב" משחק מלא ולהבטיח עוד ניצחון
לישראל.
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Board 19, Dealer South, Vul E/W

Board 20, Dealer West, Vul Both
T852
A764
Q
QJT5
Q763
Q53
A4
A982

AKJ
JT
T7532
K74
94
K982
KJ986
63

South
קראקולב
Pass
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KQ972
J4
KJ54
64

East
אופיר הרבסט
♠1
3NT

♠
♥
♦
♣
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
מיחוב
Pass
Pass

A865
AKQ83
AQT
9
T
T9
9863
AJ8532

West
אילן הרבסט
♦1
1NT

כאשר לכל אחד מהשותפים  12נק' מאוזנות לא קל לבצע
 .3NTאילן הרבסט יצא לדרך עם  7לקיחות בטוחות.
ההובלה ב" ♣Q-סידרה" לו לקיחה שמינית – הכרוז זכה
ב ,♣K-הוביל ♣ מידו והניח לצפון לזכות בלקיחה עם ה.T-
המגן הבולגרי מצא את ההמשך החזק ביותר –  .♦Qאילן
הבין שמצבו חמור וניסה "טריק" אחרון – הוא זכה ב♦A-
והוביל ♥ נמוך מהדומם .דרום שיחק נמוך כי לא ידע היכן
ה .♥A-מערב שיחק את ה .♥J-צפון חשב שגם ה K-אצל
הכרוז והחליט לשחק נמוך.
עכשיו נותר רק לשחרר את החסימה ב ♠-ולעקוף ב♣-
לכיוון הדומם –  9לקיחות .בשולחן השני הסתפקה בולגריה
ב 2NT-שבוצע בדיוק .ישראל ניצחה במפגש כולו .13:17
מאוחר יותר באותו יום גברה ישראל גם על ליטא:

לוטן פישר מתכנן את המשחק הסופי.

J43
7652
72
KQT7

South
פישר
♣3
Pass

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East
וייניקוניס

North
שוורץ

West
אולנסקי

Pass

Pass

Dbl

לוטן פישר ניצל פגיעות עדיפה כדי לפתוח ♣ 3עם שישייה
– והוכפל לעונשין .כאשר ירד הדומם הוא הבין שמתנגדיו
החמיצו משחק מלא פגיע של ♥ ,4ובחר במשחק בטוח
כדי ליפול פעמיים בלבד .מערב התחיל בארבע לקיחות
מלמעלה בסדרות הצדדיות והמשיך בסיבוב שלישי של ♥
שנתן לכרוז חיתוך והשלכה.
הכרוז לא ידע היכן ה ,♦Q-והחליט לקצר את השליטים
בידו כדי להכניס את ההגנה למשחק סופי .הוא חתך
בדומם עם ה ♣4-וחתך נמוך יותר בידו עם ה .♣2-לאחר
מכן שיחק  ♠KQוהשליך שני דיאמונדים ♦K ,וחתך ♦ בידו
)מזרח לא חתך( .בשלב זה היו לכרוז  5לקיחות ובידו נותרו
רק  .♣AJ85למזרח נותרו  .♣KQT7פישר הוביל ♣ נמוך
מידו ,עיכב את ה ♣K-וזכה בשתי הלקיחות האחרונות
בעזרת משחק סופי –  300למזרח-מערב.
בשולחן השני הוכרז ובוצע ♥ 620) 4למזרח-מערב(
וישראל זכתה ב.IMP 8-
כך זכתה ישראל ל 10-ניצחונות רצופים בפתיחת התחרות
והובילה בראש הבית ,אולם בסיבוב ה 11-ספגנו מכה קשה
מהנבחרת המארחת –  .25:1הפסד זה היה עצוב במיוחד,
משום שעד אז השתרכה הקבוצה האירית בתחתית
הטבלה ,אבל הניצחון הזה נתן להם מומנטום להגיע לגמר,
וישראל נאלצה לגרור את התבוסה הכבדה לשלב הבא.
סיכויי ישראל לזכות במדליה פחתו ,אבל הקבוצה לא נפלה
ברוחה וזכתה מיד בשני ניצחונות גבוהים ,שהובילו לקרב
המכריע על ראשות הבית מול אלופת אירופה היוצאת.
במחצית הראשונה של המפגש בין איטליה לישראל
התנהל קרב שקול ומותח ברמה גבוהה.
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Board 12, Dealer West, Vul N/S

Board 8, Dealer West, Vul None
K863
4
2
QJT7643
J952
T
K8643
K98

A
AK98653
QJT97
QT74
QJ72
A5
A52

South
מדאלה
Pass
Pass
Pass
South
פדון
Pass
Dbl

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East
אופיר הרבסט
Pass
♠4
Pass
East
סמנטה
Pass
Pass
Pass

KQ874
AKQ93
Q
62
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
בוקי
♣3
Pass
Pass
North
בירמן
♣4
Pass
Pass

JT2
J5
AQJ98543
A653
86
AKJ974
7

West
אילן הרבסט
♥1
♣4
♦5
West
דובואה
♥1
♥4
Pass

יד בעייתית מבחינת מזרח-מערב .מצד אחד לא ניתן
להפיל ♦ ,6מצד שני ♥ 4לא בטוח .אם צפון יושב בשקט,
יהיה למתנגדיו זמן ומרחב הכרזה כדי למצוא את החוזה
הנכון.
במציאות שני השחקנים בצפון התערבו בהכרזת
 Preemptאף על פי שהייתה להם רביעייה במייג'ור
שלא הוכרז .נורברטו בוקי הסתפק ב 3♣-סטנדרטי
שאפשר לאילן הרבסט להכריז קיוביד ♣ 4ולהגיע ל.5♦-
אופיר הרבסט חשש להוסיף ל 6♦-בגלל המחסור באסים
–  420לישראל.
אלון בירמן החליט להפריע עוד יותר ובחר בהכרזה
המנצחת – ♣ .4לג'ורג'יו דובואה במערב הייתה בעיה
– עם  7קלפים ב ♥-הוא חשש להכריז ♦ 4ולאבד את
המשחק המלא במייג'ור .כך טואטאה מתחת לשטיח
ההתאמה הנפלאה במינור .דרור פדון )דרום( הכפיל,
ולמזלו האיטלקים לא ברחו ואלון מצא את ההובלה
הקטלנית ב .♦2-דרום זכה ב ♦A-ונתן לשותפו חיתוך.
הכרוז נשאר בלי כניסה לדומם ולא היה יכול לעקוף נגד
ה .♥QJ-עוד  100לישראל ו.IMP 11-
המאבק השקול נמשך ,ואז הגיעה חלוקה גורלית
ששינתה לגמרי את התמונה:
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9
T742
T86532
KT

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South
מדאלה
5NT
♦6
♠6

East
אופיר הרבסט
Pass
Pass
Pass
Pass

North
בוקי
Dbl
♣6
♥6
Pass

West
אילן הרבסט
♣5
Pass
Pass
Pass

South
פדון
♦6

East
סמנטה
Pass
Pass

North
בירמן
Dbl
Pass

West
דובואה
♣5
Pass

גם כאן הבינו שתי הקבוצות את החשיבות של Preempt
אגרסיבי .בשולחנות אחרים אפשר היה אולי למצוא
הכרזות פתיחה של ♣ 3או ♣ .4בקרב על ראשות הבית
פתחו שני השחקנים במערב בגובה  5והעמידו את צפון-
דרום במבחן קשה .שני השחקנים בצפון הכריזו .Dbl
אגוסטין מדאלה )דרום( התלבט בין סלם ב ♦-לסלם ב♠-
ובחר בהכרזה של  .5NTבוקי ענה לו בהכרזת המתנה
של ♣ ,6וכאן הגיע הרגע הקריטי .אופיר הרבסט היה יכול
להכפיל ♣ 6כדי להראות לשותף שיש לו ) ♣Kושום דבר
חוץ מזה( ,אבל ברמות האלה  Dblהיא הכרזה מסוכנת
– היריבים מקבלים עוד מרחב הכרזה בגובה  .6אופיר
הסתכל על היד שלו וחשש שהמתנגדים עלולים להגיע
לסלם גדול .הוא החליט להכריז  ,Passוהאיטלקים נחתו
לבסוף ב.6♠-
עכשיו לאילן הרבסט הייתה התלבטות בהובלה :האם
להוביל  ♣Aולקוות ששותפו יספק לקיחה צדדית ,או
להוביל ♣ נמוך נועז בתקווה שמזרח יזכה עם ה♣K-
וייתן לו חיתוך ♦?!
אילן זכר שצפון הכריז ♣ 6ומזרח לא הכפיל .הסיכוי
למצוא אצל השותף  ♣Kנראה קלוש ...מערב הוביל
ב 1430 .♣A-לאיטליה.

july.indd 33

סיקור תחרויות
34
בשולחן השני ההכרזה הייתה קצרה .דרור פדון החליט
שהדיאמונדים שלו עדיפים בבירור על הספיידים והכריז
מיד ♦ .6סמנטה )מזרח( מיהר להכריז  Passעם שישייה
ב .♦-דאבל היה מבריח את הישראלים לחוזה הנכון.
הדומם נפרש ,והחוזה נראה בסדר עד לרגע שבו דרום
חתך את ה ♣-השני ,הוביל ♦ ומערב לא שירת .בהמשך
פדון החמיץ משחק סופי שהיה מאפשר לו ליפול פעם
אחת בלבד ,אבל זה לא שינה כולם 200 .לאיטליה
והפסד אכזרי של .IMP 17
בסופו של דבר איטליה ניצחה  7:23וכבשה את ראשות
הבית .ישראל הצליחה להגיע למקום השני בזכות סיומת
חזקה שכללה ניצחונות על נורווגיה ,אוקראינה וטורקיה.
ביד הבאה פדון-בירמן הכריזו וביצעו סלם נועז ,בעוד
נרווגיה הסתפקה ב 3NT-עם אותם קלפים.
Board 10, Dealer East, Vul Both
54
J32
J876
AQJ5
Q2
KT865
52
K962

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

A93
AQ9
AKQT43
7
KJT876
74
9
T843

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South
ניבו
♦2
♠2
Pass
Pass
Pass
All Pass

East
בירמן
Pass
Pass
♥3
3NT
4NT
♥6

North
ברוגלנד

West
פדון

♥2
Pass
Pass
Pass
Pass

Dbl
♦3
♠3
♥4
♦5

דרום ניסה להקשות על מתנגדיו כשפתח ♦ 2מולטי עם
 4נק' גבוהות .הישראלים האזינו תחילה לנורווגים כדי
לדעת מהי סדרת המייג'ור שלהם .לאחר מכן התחילו
דרור ואלון להראות את סדרותיהם .לאחר שמערב הכריז
♥ ,4מזרח ידע שלשותפו יד חזקה ) +18נק'( עם ♦ ארוך
ותמיכה ב .♥-אלון בירמן החליט להמשיך הלאה לסלם.
שימו לב שה ♠Q-של מזרח הייתה קלף חשוב שמנע
מדרום להוביל ♠ ולהוציא כניסה לדומם שהכרוז יזדקק
לה מאוחר יותר .ניבו הוביל בדיאמונד הבודד שלו .הכרוז
זכה ב ,♦A-הוציא שליטים בשלושה סיבובים והמשיך
ב.♦K-
אם שני המגנים היו משרתים ,אפשר היה כבר לתבוע 12
לקיחות .במציאות דרום לא שירת .הכרוז המשיך ב♦Q-
שעליה השליך ♠ מפסיד וחתך ♦ .הוא חזר לדומם עם
ה ,♠A-גבה את שני הדיאמונדים שהוגבהו ושיחק ♣ אל
ה .K-ה ♣A-ישב במקום הנכון ,וישראל רשמה +1430
ו IMP 13-בדרך לניצחון .7:23
ישראל סיימה את הבית המוקדם במקום השני לאחר
איטליה .נבחרתנו זכתה בשלב זה ב 14-ניצחונות לעומת
 2הפסדים והוכיחה כי היא נמנית עם העילית של אירופה.
המשך בחודש הבא

דרור פדון – קשה להתגבר על חלוקת שליטים  6-0בסלם.
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ĐĘđďĎĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦĎĕĎēĘ đĜđėĕĐ
14-18.9.2012 ĐĜĥĐ ĥČĤč

ĐĜĥĐ ĥČĤ ĦČ ĦđĘčĘ ęėĕĦđēĠĥĚđ ęėĦČ ěĕĚĒĐĘ ĐēĚĥ ěď ĦđĜđĘĚ ĦĥĤ
(Hayatt Regency ĤčĞĥĘ)

***** ĥďēĐ,ęĕĘĥđĤĕč
ęĕĘĥđĤĕ
ěď
ěđĘĚč
ěď ĦđĜđĘĚ ĦĥĤ Ęĥ ĥďēĐ ĥĠđĜĐ ěđĘĚ

ĒėĤĚĐđ ĦĕĤčĞĐ ĐĔĕĝĤčĕĜđČĘ ĦđėĕĚĝč ęĕĠđĢĐ ĤĐ ĦđĜđĤďĚ ĘĞ ěėđĥ
ěđĘĚč .ęĕĕĤđčĕĢĐ ęĕēĔĥĐđ ęĕĤďēĐ Ęĥ ĎđĤďĕĥ ĤčĞ ěđĘĚĐ .ĐďđĐĕ ĕĤĐđ ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞĐ Ęĥ ĐĚĕĥĜ ĤĢđĞ ğđĜ ęĞ ,ĐĝďĐ ĕČđĠĤĐ
ĦĕģĜĞ ĐėĕĤč ,ĝĕĜĔ ĕĥĤĎĚ ;ęĕģĜĠĚđ ęĕčēĤĜ ęĕĕĤđčĕĢ ęĕēĔĥ ěđĘĚĘ .ęĕĞĕĎĤĚđ ęĕĕĞčĔ ęĕĞčĢč ęĕčĢđĞĚĐ ĦđĔĕđđĝđ ęĕĤďē 505
,ĕĒđģ‘Ďđ ĐĜđČĝ ĦđėĕĤč ,ĦĚĚđēĚđ ĐĤđģĚ Đĕēĥ ĦėĕĤč ,ĘĘėđĥĚ Ĥĥđė Ĥďē ĞĕĢĚ *ČĠĝĐ .ęĕĘĥđĤĕ ĤđĒČč ĤČđĠĚĐđ ĘđďĎĐ ČĠĝĐđ
.ĥĕďē “ďĜĘĕĜď” ęĕďĘĕ ěđďĞđĚ ěđĘĚĘ .ğđĎ ĕĘđĠĕĔ ĤēčĚ ,ĕģĤđĔ ęČĚē ,ĔĤđĠĝ ĕĤđĞĕĥđ đĕďđĔĝ

,ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĦđĘĕĘ 4 đČ 2-Ę ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč ĤďēĘ) ęďČĘ ĦđĘĕĘ 4-Ę ē“ĥ 2490-đ ĦđĘĕĘ 2-Ę ē“ĥ 1380 Ęĥ ďēđĕĚ ĤĕēĚč
:ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ

.ěđĕĝĜĠ ĕĢē č“Ğ ĦđĘĕĘ 2/4-Ę ēđĤĕČ
.ĦĤČđĠĚ Ďē ĦēđĤČ
16.9 ěđĥČĤ ęđĕč ďđčĕėđ ęĕĜĠ ĦĘčģ
.16.00 ĐĞĥč
.ĦđĕĚđģĚ ‘ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ

•
•
•
•

.ĦđďĎČĦĐĐ ěđĜģĦĘ ęČĦĐč ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ

ĦđĕĢĤČ ĦđĕđĤēĦ
(ęďČĘ ē“ĥ 65 čĥđĚ ĤĕēĚ) TB ęĕĘĥđĤĕ ěď ĞĕčĎ

2 čĥđĚ - 15.30 ,1 čĥđĚ - 10.30

‘Ď ęđĕ 18.9.12
ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĤēĦ
1 čĥđĚ TB ĦđĤēĦ - 16.30
‘đ ęđĕ 14.9.12
2 čĥđĚ TB ĦđĤēĦ - 16.30 Ħčĥ ęđĕ 15.9.12
ĕĚĞĠ-ďē TB ĦđĤēĦ - 16.30 ‘Č ęđĕ 16.9.12
ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ IMP ĦđĤēĦ - 16.30 ,10.30 ‘č ęđĕ 17.9.12

ěđĘĚč ĤďēĘ ĐĘĕĘĘ ē“ĥ 220 ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞĘ ğđĜ ęĞ DLX ĕĤďēĘ ĦĠĝđĦ ďēđĕĚ ĤĕēĚč 16.9 ‘Č ęđĕč Ďē ĦēđĤČĘ ĐēĠĥĚ ĕĜč ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ
ďĕēĕ ĤĕēĚ ęĕĜĎĤČĚĐ ĘĢČ ĤĤčĘ ěĦĕĜ ĦđĔĕđđĝĘđ ęĕďĘĕĘ ęĕĤĕēĚ ęĕĘĐĜĚ ĕĤďēđ ĦđĤČđĠĚ ĦđĔĕđđĝ ,ĐēĠĥĚ ĕĤďē ĥĕ ěđĘĚč ĦĝĜė Ħĕč ĥĕ
(ďĤĠĜ ęđĘĥĦč) ĕĥĕĘĥ ęđĕč ĐĤĒēđ ěđĥČĤ ęđĕč Č“ĦĚ ĦđďēđĕĚ ĦđĞĝĐ ĤďēĘ ē“ĥ 50 - ěđĎĤČđ ęđĥĕĤ ĕĚď ĕĎđĒ Ĥďē ĤĕēĚĚ ĦđēĠ 15% Ĥďēč
.ęđĘĥĦč ČĠĝĘ ĐĝĕĜė ĎēĐ ĕĚĕč ēđĦĠ ĐĕĐĕ ĘČĤĥĕ ěđČĕĒđĚ

daganbridge@hotmail.com
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36
פינת השיפוט

מחדל )(Revoke
חלק שני

מוטי פז

במאמר הקודם עסקנו במחדל ,ובעיקר בכללים
הקשורים לתיקון מחדל בטרם קיבל תוקף .הפעם
נעסוק בפעולות הנדרשות לאחר שהמחדל קיבל
תוקף.
אני עדיין חייב תשובה לשאלה מהמאמר הקודם :האם זה
נבון לברר על אודות מחדל של היריבים?
התשובה טמונה באופיים של השחקנים ובסוג התחרות.
אם אתה בעל אופי מתחשב וסלחני ,ויצר התחרותיות
אינו זורם בעורקיך – ברר על אודות מחדל של היריבים.
התנהגות זו תיצור אווירה נעימה יותר ,בפרט כאשר
מדובר בשחקנים בראשית דרכם.
אם אתה בעל אופי תחרותי ,והתוצאה חשובה לך יותר
מהאווירה – המתן שהמחדל יקבל תוקף ולאחר מכן
"קצור" את הפירות.
למען הסר ספק ,שתי דרכי הפעולה הן חוקיות .הנך רשאי
להשתמש בהן כראות עיניך.
מה קורה לאחר שמחדל קיבל תוקף ,דהיינו :המפר או
שותפו שיחקו ללקיחה הבאה?
מודגש בזאת ,שכל הטיפול במחדל עוסק אך ורק בלקיחות
שלאחר המחדל )כולל הלקיחה שבה קרה המחדל(.
כל הלקיחות שלפני המחדל תקפות ,ואין לגעת בהן.
כלומר :אם המבצע נפל בחוזה בטרם התבצע מחדל,
שום דבר לא יוכל לשנות את העובדה שהחוזה נפל.
המטרה של חוק המחדל אינה להעניש את המפר ,אלא
למנוע את קיפוחו של הצד החף .אף על פי כן ,קיים בחוק
מרכיב מסוים של ענישה.
חוק המחדל הוא מורכב ומסועף .בעיני השחקן הוא אינו
תמיד "צודק" ,אבל תמיד הוא החוק ,וידיו של מנהל
התחרות כבולות.
"התעריף" של המחדל משתנה בהתאם לנסיבות המחדל.
בטרם ניגש לפירוט החוק ,נגדיר מונחים:
השחקן המפר הוא השחקן שלא שירת לסדרה שהיה
יכול לשרת לה.
הצד המפר הוא השחקן המפר ושותפו.
הצד החף הוא המתנגדים של הצד המפר.
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)א( כאשר הצד המפר לא זכה בלקיחת המחדל וגם לא
בלקיחה כלשהי לאחר המחדל – אין שום פיצוי ,מאחר
שלצד החף לא נגרם שום נזק.
)ב( כאשר השחקן המפר חתך וזכה בלקיחת המחדל,
ולאחר מכן הצד המפר לא זכה באף לקיחה נוספת –
תועבר בתום המשחק לקיחה אחת מהצד המפר לצד
החף.
)ג( כאשר השחקן המפר זכה בלקיחת המחדל ,ולאחר
מכן הצד המפר זכה בלקיחה כלשהי – תועברנה בתום
המשחק שתי לקיחות מהצד המפר לצד החף.
)ד( כאשר השחקן המפר לא זכה בלקיחת המחדל,
ולאחר מכן הצד המפר זכה בלקיחה כלשהי – תועבר
בתום המשחק לקיחה אחת מהצד המפר לצד החף.
הדוגמאות הבאות מוכיחות שלא תמיד הנזק שנגרם
מהמחדל שווה ערך לפיצוי על-פי החוק.
) (1דוגמה "מעצבנת" :מובילים ב .♣-לשחקן המפר יש
 ,♣Aאולם במקום לזכות בו הוא חותך .מאוחר יותר הוא
זוכה בלקיחה עם ה .♣A-בתום המשחק תועברנה שתי
לקיחות לצד החף .שאלה :למה שתיים ולא אחת? הרי
ה ♣A-היה לקיחה "טבעית"! תשובה :אין מה לעשות ,זה
החוק.
) (2נניח שסדרת ה ♦-מחולקת באופן הבא:
♦ KQJ642
♦ T7

♦ A3
♦ 985

דרום הוא הכרוז ,והחוזה הוא ב .NT-לדומם אין כניסה
צדדית .דרום מוביל את ה ♦5-אל ה .K-מזרח מעכב.
בלקיחה הבאה דרום מוביל  ♦Qמהדומם ,ומזרח אינו
משרת! מזרח זוכה ב A-בסיבוב השלישי של הדיאמונד.
על פי החוק תועבר לקיחה אחת מהצד המפר )שלא זכה
בלקיחת המחדל( לצד החף.
עם זאת ,לכרוז נגרם נזק של שלוש לקיחות )לפחות( היות
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שנמנע ממנו באופן בלתי חוקי להגיע לקלפים הזוכים שלו
בסדרת ה!♦-
האם המחדל של מזרח ישתלם לו?!
חוק  64קובע" :מנהל התחרות אחראי לצדק" .במקרה
לעיל מנהל התחרות יפצה את הכרוז באופן מלא על כל
הלקיחות שנמנעו ממנו כתוצאה מהמחדל.
במלים אחרות ,מנהל התחרות רשאי לפסוק פיצוי גדול
יותר לצד החף ,אם הנזק שנגרם לו היה גדול יותר
מהפיצוי הקבוע בחוק.

9.12ĐĚ Ęē

Đ

ĕĚĕ 5.

,ĕĞĕčĤ

לסיום ,עליי להדגיש כי חוק המחדל מורכב הרבה יותר
מהתמצית שניתנה במאמר זה .יקצר המקום מלהרחיב
את ההסברים על כל הסעיפים ותתי הסעיפים.
בכל זאת אדגיש כמה דברים:
)א( מחדל בלקיחה ה 12-אינו תקף.
)ב( הדומם אינו רשאי להסב תשומת לב למחדל לפני
תום המשחק.
והחשוב ביותר :לקרוא למנהל התחרות כאשר מתרחש
מחדל.

ĐĞĥč
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"...ĐĐđčĎ ĕė
Đ
סוף סוף עושים סדר במשחק היד ,בהכרזה ובהגנה.
ĎđĜĞĦ đĘđė
לומדים טכניקות הדרכה ומתודיקה ברמה הגבוהה ביותרĥ ĝĤđģ" .
Ęĥ Đĕđđē , ğ
חוברת עם כל חומרי הקורס תחולק למשתתפים.
đĤ
תעודת הסמכה המוכרת ע"י התאגדות הברידג' הישראלית"...ęĕĕēč ęĞ Ģ .
Ġ

 :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠמוטי גלברד  ,050-6550050טליה לבל 050-6550060
למידע אודות המרצה  ďĤčĘĎ ĕĔđĚניתן להיכנס לאתרwww.bestbridge.co.il :
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.ďĤčĘĎ ĕĔđĚ Ęĥ

!ęėĘĥ ğĕėč !ęėĘĥ čĢģč !ęėĘĥ ěĚĒč !ęėĘĥ Ħĕčč

www.bestbridge.co.il
-č đĜĦđČ đĥĠē

:ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠđ ĞđĕĝĘ

,052-3292290 ĐĕĤđČ
057-7517570 ĕĝđĕ
info@bestbridge.co.il
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ĘđĎĤĦĐ ĦĜėđĦ Ęĥ ĦĕčĐ ğď.

ĖĕĥĚČ .ģĕĒĚ ČĘĥ ĤđĚđĐ ęĥđ ĐĠđ ěĒđČĘđ ěĕĞĘ ĤđĤč ,ĔđĐĤ ,ĕĞđĢģĚ Ėė Ęė..."
(ęĕĕĦĞčĎ ,'ĎďĕĤčĘ ĐĤđĚ ,ěĤđČ ĦĤĠČ) "...ĕďĕĚĘĦĘ ġĕĘĚĐĘ
ĐĘēČ ...ęĕĤđėĚ ęĕĕđĜĚ Ĥčė ĕďĕĚĘĦ !ĐēĘĢĐ ĥĚĚ ,ĦĚČĐ..."
"!ĤđĞĕĥĘ ĤđĞĕĥ ěĕč ęĕĜĕĕĜĞč ďĕĚĘĦĐ ĦČ ĤĕČĥĐĘ ĖĤď
('ĎďĕĤčĘ ĐĤđĚ ,ĤĎĜĕĒĘĥ ĐĕĘď)

"Great stuff, I especially enjoyed the section on slams, this is a great series.
Outstanding material. I learnt a lot". Brian Zietman.

ěĕčĐĘđ ęďģĦĐĘ ĐĢđĤĐ ěģēĥđ ďĕĚĘĦ ĘėĘ ĐĚĕĘĥĚ Đčĕčĝ ģĠĝĚ BEB ĤĦČ ,ģĠĝ ěĕČ"
ĕĔđĚ ,đČĕďĕđč 'ĎďĕĤčĐ ĕĤđĞĕĥč .ĕĜĥďēđ ĕčĕĔģČĤĔĜĕČ ěĠđČč ,đĕĜđđĎ Ęė ĘĞ 'ĎďĕĤčĐ ęĘđĞ ĦČ
đĘĕČđ ĦĕĔĝĕĤđĚđĐđ Ħĕďđĝĕ ĐĤđĢč ,ďĞĢ ĤēČ ďĞĢ ďĕĚĘĦĐ ĦČ ēģđĘ ,ęĕĤđĚĐ ĕčČ ,ďĤčĘĎ
Ęė .ęĕĜđĥĐ ęĕČĥđĜĐ Ęĥ ğĕģĚ ĘđĎĤĦĘ ĦĕĦđďĕďĕđ ĐĘģ ĐĚĤđĠĔĘĠ ĐđđĐĚ ĘđĎĤĦĐ ĦĜėĦ
ĐĢĤĚė ĕĔđĚ ,ĐĜđĥČĤ ĐĜĚė ĦđČĚĎđďđ ęĕĤčĝĐ ęĞ ĦēčđĥĚ 'ĎďĕĤč ĦēđĤČ ęĕđđĐĚ đĘČ
(ĤĕĠđČ ďĞĘĎ) ."ęđēč ġĘĚđĚ .ēđĜĕģĘ čĔĕĐ ĦđďģđĚĚ ĦđĜģĝĚ đĘĕĠČđ ĦĕĤģĕĞ ĐĜĚĘ

:ęĕĜĐĜđ ęĕĚĥĤĜ ,ęĕĝĜėĜ

www.bestbridge.co.il
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נופש,חגיגתסוףהקיץוברידג'
באחוזתיערותהכרמל
להרגע,להתפנק,להתחדש...ולשחקברידג'
ביערותהכרמל,אחוזתהבריאותוהספאהמובילהבישראל

תחרויותברידג'והרצאות

בהנחייתשחקניותנבחרתישראלדניאלהבירמןורותיליברמן

חבילותאירוחבמחיריםמיוחדים:
אדםבחדרזוגי

אדםבחדריחיד

מחירל 3
לילות

מחירל 4לילות אדםבחדרזוגי
א'ה'
3,065ש"ח

אדםבחדריחיד

2,360ש"ח

3,845ש"ח
5,045ש"ח

המחיריםהינםלאדםבחדרזוגי,פנסיוןמלא,בחדר
כרמלדהלקס,כוללטיפולוכוללמע"מ
מחיריםמיוחדיםלחדריצמרת,גןוסוויטות
ניתןלקבלתפריטדיאטה)ללאתוספתתשלום(
הנחהבת10%לכלהטיפולים)למזמיניםמראש(

†£מגווןפעילויותכגון:טאיצ'י,יוגה,מדיטציה,חדרכושרמשוכלל)ללאתשלום(
†£סאונותרטובותויבשות,חמאםטורקי,בריכתשחייהמקורהומחוממת,בריכתשחיהחיצונית
†£תוכניותבידורמגוונות
דמיארגון,כוללכלפעילויותהברידג')תחרויותוהרצאות(₪150לאדם.
ביטולעד48שעותלפניהמועד,₪150ביטוללאחרהמועדחיובלילהאחד.

לפרטיםוהרשמה:דניאלה,03 6058355רותי054 4556111

7/8/2012 12:35:37 PM
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'ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג
2012 יולי
60850  שוהם1264 .ד. ת: כתובת משרד התאגדות, חנה שזיפי:עורכת דפי ההתאגדות
03-9794319 : פקס,03-9794862 ‘טל
www.bridge.co.il : כתובת אתר ההתאגדות באינטרנטibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני

:¯È´¿° ¼¸Ç´½» ¾´¸Á ¼´¸

“ĦđĜĔģ ĦđĕđĤēĦ ĘđĐĕĜ”

24.8.12-³ ‘´ ¼´¸° 25 ³ÇÁ¸ ‘¶Ç ,³¿¿ÁÇ° ÉÇ´²º³ ¾´²Á´½° ¼¸¸ÆÉ¸È
³Ç¸º° É¸½´¯»¿¸° É·Ã´È ,´¸Å¿¯ ³²¿¯ :¼¸ÅÇ½
¼¸²»¸» ‘±²¸Ç° É¯Ç´³° ³¶½´½ ,À¶´¸½ °ÆÁ¸
?É¸¿º´É° ³½

:¾´¸Á³ ¼´¸ ÉÇ·½

²´°¸º´ É´À¿ºÉ³ 09:00-09:15
¼¸Ç´½» É´¿¸¸·Å³´ ³ºÇÁ³ É´²´ÁÉ ÉÆ´»¶ 09:15-09:45
¯“ÁÈÉ »“³¿È Ç´°Á ,“¯°³ Ç´²³” ·Æ¸¸´ÇÃ°
»´±ÇÉ + É´Å´°Æ» ³¿·Æ É´Ç¶É ¾´±Ç¯ 09:45-11:00
»´±ÇÉ + É´±´µ» ³¿·Æ É´Ç¶É ¾´±Ç¯ 11:00-13:00
É´¶¸ºÈ É´¸·´Ã¸È É´¸Á°° »´Ã¸· 13:00-14:00
³ÆÀÃ³ 14:00-14:30
,¼¸²»¸» ‘±²¸Ç° É¯Ç´³° ¼¸¿´È¯Ç ¼¸²ÁÅ 14:30-16:30
¾¸¸¿Á ÉÇ¸Å¸» ¼¸ºÇ²´ ¼¸Ã¸·

É´¸´Ç¶É ¼¸¸Æ» ³Ç´½» ´ÇÈÃ¯¸È ¼¸»º Æ¸¿Á³»
,(¼Å½´Å½ ²´¯½ É´¿¶»´È³ ÇÃÀ½ ÇÈ¯º ¼±) É´¿·Æ
¾¸¯Èº) ³Ç¸³½´ ³·´ÈÃ ³Ç´Å° É´¯Å´É °È¶» ÉÁ²»
¼Á ²²´½É³» »±´À½ É´¸³»´ (¼¸°´È¸¶ É¿º´É ¯Å½¿°
.É´¶¸ºÈ É´¸·´Ã¸È É´¸Á°
É´¸·ÇÃ É´Ç±À½° ¼¸»¸ÁÃ³ ¼¸Ç´½» ²¶´¸½° ÉÅ»½´½ ³¿²À³
.ÇÃÀ³ ¸É°° ¼¸²»¸» ‘±²¸Ç° ¸Ç´½ °´»¸È» ¸¶Çº³ ¸¯¿É ³¿¸³´
.Ï 100 - ÂÉÉÈ½» É´»Á
.²´½¸»³ ¸Ç½´¶ ¼Á ³¸Æ¸É »°Æ¸ ÂÉÉÈ½ »º

oryah@bezeqint.net , 052-3292290 :Ç¸¯½ ³¸Ç´¯» É´¿Ã» ¯¿ ,³°´¶ È¯Ç½ ³½ÈÇ³³
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,2012 ĤĘĝģđ ĞĕčĎ
ĦđĎđĒ 196 đĠĦĦĥĐ ,2012 ĕĜđĕč 22
ĐĠĕēđ čĕčČ ĘĦ ,ęĕĘĥđĤĕ ,ęēđĘ ĕĦč ĐĥđĘĥč ĘĕčģĚč ĐėĤĞĜ ĦđĤēĦĐ
Č"ČĜ 1 čđčĕĝ
14
11
9
7
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

64.35
63.70
62.86
62.05
61.81
61.65
61.39
60.29
60.29
60.22
59.82
59.81
59.72
59.68
59.57
59.36
59.34
59.32
59.16
58.96
58.88
58.66
58.57
58.53
58.33
58.25
58.22
58.20
58.07
58.04

ĦđĚĥ ĎđĤď
ĐďđĐĕ čĕĎĥ - ěČĕĤďČ ġĤđđĥ
ěĤĕĘČ ĕĒĘĎĤČ - Ĥč ĕģĝčđĜĤĔ
ĝėĘČ ĝĕččđĔ - ĞĔĜ ěđĝģĝ
ěď ĤčĜĞ - ĘĞĕ ĕĜďĤĕ
ĐĝďĐ ĤĚĤģ - ĐĥĚ ĕĔĥĕĜč
ęĤĕĚĞ ĝđģĤĚ - ĕĘĕĘ ĕĤĕČĚ-ĕĜĘđĎ
čģĞĕ ĕčđĔ - ĞĔĜ Ĥēĥ
ěđĜĚČ ĒĤ - ĤđĤď ěĔĠĕĥ
ĐĚĘĥ ĤĥĕĘČ - ďđď ěĐė
čģĞĕ ĥđĤĠ - ĐĜĤ ĝĐ
ĐĜĠď ěĔđĘ - ĐĕĤČ ěĕģĥĕĚ
čģĞĕ đĜČđč - ĕĤđČ ĤĘĎ
ĕčĎ ěĕĕĔĥĘĚĤĚ – ĦĕĤđĜ ĐđĜ
ĐĜē čđĘĎĝ - ĐĘĕĎ ĕĜĥ
ĘđČĥ ĕĦĥĤ - ĝĕĤđč ĘĔĕĢđČ
ĐĜđĕ ĐĤĒĚ - ĕĝđĕ ĤĕĚČ
ęĤđĕ ĕĒđĎČ - ĐĕĦč ĕĒđĎČ
ěĦĜ ġē - ČĝČ ĤĎĜĕđĘ
ĕėďĤĚ ĒĠ - ďđď ěĕĔĜČ
Ęčđĕ ďđď ěč - ĤĘģ ĕĜđĤĐČ
ĐďĤđ ďĘĠĜĒđĤ - ĐĝďĐ ěđĘČ
ďđĐČ ĤďĜĘďĕĤĠ - ĐģĕĤĚ ĤĎĜĕĒ
ĐĎĘđČ ěĚĔĤĐ - ďĞĘĎ ĤĕĠđČ
ĕĜč ěĜđĤ - čģĞĕ ěĎď
ĦĤĠČ ěĤđČ - čĕĜĕ ģĒ
ďđď čĎđĕ - ĝđĚĞ ĤĎĤčĔĘČ
ğĝđĕ ěĚĕĕĜ - ĦĕĤĕĞ ěĚĕĕĜ
ĕĝđĕ ěđĜ ěč - ĐĎĜ ěđĜ-ěč
ěđĜĚČ ĒđĘ - ģēĢĕ ĤđĎĞ
ěđĤ ĐģĢĤĐ - ĐďĜĘđĕ ĤĜđĕĝĕĚđģ

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

:ęĕĥďđēĘ ĦĕĢĤČ ĦĕčĕĔĤđĠĝ ĦđĘĕĞĠ ĦĕĜėđĦ
2012 ĤčĚĔĠĝ – ĕĘđĕ
2012 ĤčĚĔĠĝ
ĕčĘĥ – ĦđďĎČĦĐĐ / ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ
ĤĚĎĐ

1

ĦĕĢĤČ ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ

2

ĒėĤĚđ (ĦđĕĤģč) ěđĠĢ 'č ĐĎĕĘ
(ĐĜĜĞĤč)
(ĐĜĜĞĤč) 2 Ħĕč 'Č ĐĎĕĘ
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2012 ĔĝđĎđČ

2012 ĕĘđĕ

'č ĐĎĕĘĘ ĐĕĘĞĘ ěēčĚ ĕģēĥĚ
(ĦĔĤđĠĚ ĐĞďđĚ ĐČĤ)

4

čĘĥ – TB ĘČĤĥĕ ĦđĠĕĘČ
.ĕĒđēĚ ĦđĚďģđĚ

7

čĘĥĐ – ĦđďĎČĦĐĐ ĞĕčĎ
(ĦĔĤđĠĚ ĐĞďđĚ ĐČĤ) ęďģđĚĐ
8-7
ĦđďĎČĦĐĐ / ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ

11

ĦĕĢĤČ ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ

8

18 - 17

ĕčĘĥ – TB ĘČĤĥĕ ĦđĠĕĘČ
ĤĚĎ

21 - 20

– ĦđďĎČĦĐĐ / ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ
ĤĚĎĐ ĕčĘĥ

31
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ĦđĕđĤēĦĘ đĜđėĐ

2012 ĦđĢđčģĘ ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ
2012 ĦđĢđčģĘ ĦđďĎČĦĐĐ ĞĕčĎ
ĐĎĕĘĐĚ ęĕĜģēĥ 3 ĦđēĠĘ ěčėĤĐčĥ ,ĦđĢđčģĘ ďĞđĕĚĐ ĘđĘĝĚ :ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ
ĦđĢđčģĘ ęĎ ēđĦĠ ĘđĘĝĚĐ .ěĚČ-čĤ ĦđēĠĘ Ęĥ ĤČđĦč ęĐĥ đČ *ĦĕĢĤČĐđ ĦĕĚđČĘĐ
.(ĕĢĤČĐ ěĔĠģĐ ĤđĥĕČč) đĒ ĦĤĎĝĚĘ ĦđĚĕČĦĚ ěĚĢĞ ĦđČđĤĐ ĦđĤēČ
ĘĞ *ęĕĜĚĜĐ ęĕĜģēĥ 2 ĤĦđĕĐ ĘėĘ ěčėĤĐčĥ ,ĦđĢđčģĘ ĘđĘĝĚ :ĦđďĎČĦĐĐ ĞĕčĎ
.ěĚČ-ĕčĤ ĤČđĦč ęĐĥ đČ ĦđĤĕėčĐ ĦđĎĕĘĐ ĕĦĥ
."ĐĤđĥĐĚ" ĦđĢđčģĘ ęĎ ěĚČ ĦđďđģĜčđ ęĕĞĕčĎč ĐĕĕėĒ ĤĥĠČĘ ďĞđĕĚ ĐĒ ĘđĘĝĚ
[ .2012 ĦĜđĞĘ ĦĕĢĤČĐ ĐĎĕĘĘ đĘĞ đČ ,2011 ĦĜĥč ĐĘČ ĦđĎĕĘč đģēĕĥĥ ęĕĜģēĥĘ ĐĜđđėĐ * ]

.ĘđĘĝĚ Ęėč ĐėđĒĐ ĐĢđčģĘ ęĕĤČđĠĚ ęĕĞĕčĎ ĕĝĤĠ
.ęĕčĘĥĐ Ęėč ęĕĘđĘĝĚĐ ĕĜĥč ĦđĕĚđģĚđ ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
.ęĕĘđĘĝĚĐ ĕĜĥč ĤĚĎĘđ ĤĚĎĐ ĕĢēĘ ĐĜĞĎĦĥ ĦđĢđčģĘ ĦđĕĚđČĘĜĕč ěĚČ ĦđďđģĜ
.ęĕĘđĘĝĚĐ ĕĜĥč ĤĚĎĘ ĐĜĞĎĦĥ ĦđĢđčģĘ Ĭ 15,000 Ęĥ ĘĘđė Ėĝč ęĕĝĤĠ
:ĔĝđĎđČ ĥďđēč ęĕĕģĦĦ ĦđĤēĦĐ
ĞđčĥĐ ğđĝč ĦđďĎČĦĐĐ ĞĕčĎ ĤđčĞ ,ĦĕĦĜĥĐ ĦĕĜėĦĘ ęČĦĐč ,ęďģđĚĐ čĘĥĐ
2012 ĔĝđĎđČč 18 - 17 ĞđčĥĐ ğđĝč ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ ĤđčĞđ ,2012 ĔĝđĎđČč 11
,2012 ĔĝđĎđČč 18 - 17 ĞđčĥĐ ğđĝč ,ĦđďĎČĦĐĐ ĞĕčĎč ĖĥĚĐĐ
.2012 ĤčĚĔĠĝč 1 -đ ĔĝđĎđČč 31 ĞđčĥĐ ğđĝč ĤĚĎĐđ ĤĚĎĐ ĕĢē ĕčĘĥ
.ĐĎĕĘĐ ĦđĢđčģ ĕĜĔĠģĘ đēĘĥĜ ęđĥĕĤ ĕĝĠĔđ ęĕģēĥĚĐ ĦĕĜėĦ ĘĞ ĔĤđĠĚ ĤĒđē
ĦđďĎČĦĐĐ ĤĦČč đĘČ ęĕĝĠĔđ ĤĒđē ďĕĤđĐĘ ěĦĕĜ
www.bridge.co.il
! 2012 ĔĝđĎđČč 01 ĖĕĤČĦ ďĞ ĞĕĎĐĘ čĕĕē ęđĥĕĤĐ ĝĠđĔ
.ĦđďĎČĦĐĐ ďĤĥĚĘ ĦđĜĠĘ đĝĝĐĦ ĘČ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

ĦđĕđĤēĦč ģēĥĘ đČđč
2012 ĦđďĎČĦĐĐ / ĐĜĕďĚĐ ĞĕčĎ
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2012 ĕĜđĕč 11 ęđĕč Ħđĥďē ĦđĎĤď ĕĘčģĚ
ěđĕĢĘ ěđĥČĤ - ĘČģĒēĕ ĕČĘđĒČ
Ğčĥ ĤČč - ĐĥĚ ĕĜĚēĜ
ěđĘģĥČ - ĐĜĕĤ ğČđĥ
ĦđčđēĤ - ČčĕģĞ ĒđČĤģ
čČđĕ ĦĢĞđĚ - ĐčĘĝ ĤĢĘĒ
ĤđďĕĘ ěđďĞđĚ - ĐČĘ ĎĕďĜĕČ
ĤđďĕĘ ěđďĞđĚ - ĦĕĘĎĤĚ ęĤ
ĤĠĝ ĕĦč - ğĝČ ČĜĠđĎ

ęďģĦĚ
ęĕĘĥđĤĕ - ĐĜĘĐ ěđĤĐČ
ęĕĘĥđĤĕ - ĐčđĔ ĎĤčĜĕĕđ
ęĕĘĥđĤĕ - ĐĤđčď ģĤđĔ
ęĕĘĥđĤĕ - ĐďĕČ ďĘĠĜĒđĤ
ĐĕĜĦĜ - ĐĜČ ĕĜđĥĤĎ

čĐĒ ěĚČ čĤ

ğĝė ěĚČ ěĎĝ

ĐĜĜĞĤ ĕĤĔĜđČģ - đ'Ď ĤĚĞ
ĐĕĤĐĜ - ĕĤđČ ġĤĠ
ěđĤĥĐ - ĘēĤ ĤĘđĠđĜĝĤģ
ĐĕĘĢĤĐ č"ĦĚ - ĦĕďđĐĕ ĐĢĜĕĐ
ĦđčđēĤ-ĝģđ - ĦđĤ ĕĤčĢ

ęĕčĕčČ - đĚĝ ġĕčđģĝđĚ

ěĚČ ěĎĝ

ĐĠĕē "ġĤĐ" - ĕčČ ĤĎĜĕĘđĐ

ĐĠĕē/ĦđĕĤģ - ĐĥĚ ěĘĒđĎ
ěđĞčĔ - ďĞĘĎ Ĥč
ěđĤĥĐ - ĐĕĜĎ ġĕčđĢģ
ęĕčĕčČ - ĐĜĘČ ďđď
đĐĕĤĚĥ-ĦđčĥđĚ - ĐĘĚĤė ĐďčĒ
ęĕĘĥđĤĕ - ĘČĕĤčĎ ĕđĘ
ę"ĕ ĐĕĎĘč Ħĕč - ĘĕĎ ĕčĢ
ę"ĕ-'ĎďĕĤčĐ ĒėĤĚ - ěĘĕČ ĕđĘ
ĐĕĜĦĜ ĦĕďđĐĕ ĖĕĕĤĜĠđĐ

ďĤČ ěĚČ

ďĤČ ěĚČ čĤ

ęđĤď ĕĢđčģ - ĕčČ ěĚĚ

ğĝė ěĚČ

ěđĤĥĐ ĦĚĤ - ĕĎē ěđĜĕ
Č"Ħ ĐĜĕďĚĐ Ĥėĕė - ĘĔ ďĜĤĠ

ěĚČ
ĐďđĐĕ ěčČ - ĘĤĠ ěĕĕĔĥĠČ
ę"ĕ ĐĕĎĘč Ħĕč - ĐĚĕĝ ęđĤĕĚ

ēĚĥ ęĕĘĥđĤĕ 'ĎďĕĤčĐ ĒėĤĚ
:Ę ęėĜĕĚĒĐĘ

ěĕĚĒĚ ĦđčđēĤ ĝģđ ěđďĞđĚ

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦ

14:00 - 10:00 ,ĕĘđĕč 14 ,Ħčĥ ęđĕ
ĦđčđēĤ ,28 čđĤĒđĘĤČ

(ęĕĕďĕ 30)
(ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ)
15:00 ďĞ 10:00 ĐĞĥĚ 13/07/12 ĕĥĕĥ ęđĕč
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĦĥĘĥč ęĕėđĒĘ ęĕĞĕčĎ
,(čĐĒĐ ĘďĎĚ ĤčĞĥĘ) čĘč Ħĕčč ęĕĕģĦĦ ĦđĤēĦĐ
ęĕĘĥđĤĕ
(ĦĠĢ 'ēĤđ ěĕģĥĕĝđČ 'ēĤ ĖĤď ĐĝĕĜėĐ ,"ģĒč" ĘđĚ)
ĕĥĠđē ĐĚē ĐĕĦĥ
ěģēĥĘ Ĭ 60 ĦđĠĦĦĥĐ
: ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
0544-715949 ĕĎĚ 0544-715950 ěČĕĤč

ďđďĥČ 'ĎďĕĤčĐ ěđďĞđĚ

ęĕĕďĕ 30 ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦ

(ęĕĘčĎđĚ ĦđĚđģĚ) Đčđē – ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐ
08-9492829 : ĝģđ

čĕčČ ĘĦ ĐĜĕďĚĐ Ĥėė ěđďĞđĚ
ěĕĚĒĚ

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦ
20:30 ĐĞĥ ,2012 ĕĘđĕč 31-đ 24 ,ĕĥĕĘĥ ĕĚĕ
čĕčČ ĘĦ ,53 ěĚĢĕđ
Đčđē ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐĐ
03-6969830

ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦĘ ęėĦČ ěĕĚĒĚ

ęĕĕďĕ 30 ďēČ čĥđĚ

10:00 ĐĞĥč ,2012 ĕĘđĕč 27 ,ĕĥĕĥ ęđĕ
4 ĕĘđČĥ čĤĐ 'ēĤ ,ďđďĥČ ěđďĞđĚ
(ęĕĒĤČ ĤĠĝ Ħĕč ęēĦĚ)
ĐĕđĤČ ěč ĐčĕčČ : ĦđĤēĦĐ ĦĘĐĜĚ
ęĕēĢĜĚĐ ĦđĎđĒĐ ĦĥđĘĥĘ ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠđ ęĕĞĕčĎ
Ĭ 200 ,400 ,600:

ěĕĚĒĚ Ččĝ ĤĠė ĤďĐ ěđďĞđĚ
ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦĘ ęėĦČ

ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ ĦČĥđĜ
Ę"Ē čĕĤĕ ĕĤđČ ĥ"Ğ
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĦĥđĘĥĘ ęĕĞĕčĎ
.ęĕĕďĕ 30 ďēČ čĥđĚ
ěĚĠ'Ģ ,ĦĤđďė ěđďĞđĚč 10:00 ĐĞĥ ,24/08/12 'đ ęđĕ
.ĐĜĜĞĤ 15
,054 4967383 ĐďđĐĕ :ĥČĤĚ ęĥĤĐĘ ĥĕ
052 3567663 ěđĞďĎ
ĘėĘ 'ĎďĕĤč ĕĝĤđģ ęĕĕģĚĐ ĤĠĝ Ħĕč ęĎ ěđďĞđĚč
.ĦđĚĤĐ
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ĦđĤēĦĘ ěĕĚĒĚ ęĕĕĦĞčĎ ěđďĞđĚ
ĦĕĢĤČ

ęĕĕďĕ 30 ,ďēČ čđčĝ
10:00 : ĐĞĥ ,2012 ĕĘđĕč 28 ,Ħčĥ
(ĐĜĜĞĤ ĦĤđďė) ĦđďĎČĦĐĐ Ħĕčč ĔĕĜĤĎ ęĘđČ
ĦĤđďėĐ ěđĕĜēč ĐĕĜē ,6 ĐĤĞĕ 'ēĤ
Đčđē - ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐĐ
054-4651504 : ĐđČ
ĐĚĥĤĐĐ ĘđĔĕč ĘĞ ĥČĤĚ ĞĕďđĐĘ Đčđē

ĦđĤēĦĘ ěĕĚĒĚ ĦđĕĤģĐ ğĕĜĝ
ĦĕĢĤČ

ĦđģđĘē 30 ,ďēČ čđčĝ

10:00 ĐĞĥ ,2012 ĔĝđĎđČč 3 ĕĥĕĥ ęđĕ
ěĕģĢđĚ ĦĕĕĤģ ,62 ěĥđĎ ĐĥĚ 'ďĥ ,ěĥđĎ ĝ"ĜĦĚ
ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĦĥđĘĥĘ ęĕĞĕčĎ
ĤĦČč ĐĚĥĤĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
www.micha-amit.com
bridge.krayot@gmail.com Ę ĘĕĕĚč

đČ
052-3646447 :ďđď 04-8712764 :ğĝČ ěđĠĘĔč đČ
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2012 ĦđĢđčģĘ ĦđĎĕĘ

(ĐėĤČĐ) ĕĘđĕč 25-č ĐĚĥĤĐĐ ęđĕĝ : čĘ đĚĕĥ
(2011 ĦđĎĕĘĐ ĦđČĢđĦ ĕĠĘ) ĦđĕČėĒĐ ĦđĢđčģĐ ĕĜĔĠģĘ đēĘĥĜ đĘČ ęĕĚĕč .ēĦĠč 2012 ĦđĢđčģĘ ĦđĎĕĘĐ ĦđĕđĤēĦ
.ęđĥĕĤ ĕĝĠđĔđ ĐĚĥĤĐĐ ĕĤďĝ ěĐčđ ĦđĔĤđĠĚ ĦđĞďđĐ
.ęđĥĕĤĐ ĕĝĠđĔ ĦČđ čĦėĚĐ ĦČ Ęčĕģ ĖĘĥ ĐĢđčģĐ ěĔĠģ ęČ ģđďč ČĜČ ,Ĥģĕ ěģēĥ
ĦđďĎČĦĐĐ ďĤĥĚĘ ďĕĕĚ ĐĜĠ ,'đėđ ĐĢđčģĐĚ ĥĤĠ / Ę"đēč / ĐĥĠđēč ČĢĚĜ ěĔĠģĐ đČ ,ĞĕĎĐ ČĘ čĦėĚĐđ ĐďĕĚč
.ĐĚĥĤĐ ĕĝĠđĔđ ęĕĔĤĠ ĦĕďĕĕĚ ēĘĥĜ đĜČđ 03-9794862
ibf@bridge.co.il :Ę"Čđďč đČ 03-9794319 : ĝģĠč ęĎ ĦđĜĠĘ ĤĥĠČ
! čĘ đĚĕĥ
.ĕĥĥ ĕĚĕč ęĎ ĦđĎĕĘ ĕģēĥĚ đĚĕĕģĦĕĕ ĐĜĥĐ ęĎ
: 'čđ 'Č ĐĎĕĘč ęĕėĕĤČĦđ ĦđĚđģĚ ĕđĜĕĥ
ęĕėĕĤČĦč ĐĜĜĞĤč đėĤĞĕ ěĎ ĦĚĤčđ ĐĕĜĦĜč ĘĢđĠĚč đėĤĞĜĥ 2 Ħĕč 'Č ĐĎĕĘ ĕģēĥĚ
.ĤčĚčđĜč 2 -đ ĤčĚĔĠĝč 8 ,ĤčĚĔĠĝč 7
.ĤčĚĢďč 1 -đ ĤčĚčđĜč 3 ,ĤčđĔģđČč 13 ęĕėĕĤČĦč čĕčČ ĘĦč đėĤĞĕ ĐĜĜĞĤč đėĤĞĜĥ 6 Ħĕč 'č ĐĎĕĘ ĕģēĥĚ
.ĥĤďĜė đĚĥĤĕĥ ĦđĢđčģĐ ĘėĘ ďĞđĚ ďđĞč ēĘĥĕĦ ĦĔĤđĠĚ ĦĕĜėĦ
2012 ĔĝđĎđČč 4 ĖĕĤČĦč ęĕĕģĦĦ ,'č ĐĎĕĘĘ ĦđĢđčģ 32-Ě ĤĦđĕ đĚĥĤĕĕ ęČ

'č ĐĎĕĘĘ ĐĕĘĞĘ ĦďēđĕĚ ĦđĤēĦ
Ħđĥďē ĦđĢđčģĘ ,2011 'č ĐĎĕĘĚ đďĤĕĥ ĦđĢđčģĘ ĦďĞđĕĚđ 2012 'č ĐĎĕĘč ęĕĕđĜĠ ĦđĚđģĚ ĕđĘĕĚĘ ĦďĞđĜ ĦđĤēĦĐ
ĘĘė ĖĤďč) ĦđĕđėĒ ęĞ ęĕĜģēĥ Ęĥ ģĕĠĝĚ ĤĠĝĚ ěĐč ěĕČĥ ĦđĢđčģ ĤđčĞđ ĦđĎĕĘĐ ĕģēĥĚč čĘĦĥĐĘ ĦđĜĕĜđĞĚĐ
.(ęĕĜģēĥ ĦčĕĒĞ čģĞ
ĦđĢđčģ Ęĥ ęĕĜĔĠģĘđ ęĕĠĕĜĝĘ đĘČ ęĕĚĕč đēĘĥĕ ĐĚĥĤĐ ĕĝĠĔđ đĒ ĦđĤēĦĘ ĐĚĥĤĐĐ ĕĤďĝ ĘĞ ĦĔĤđĠĚ ĐĞďđĐ
.ĦđďĎČĦĐĐ ĤĦČĚ ďĤđĐ đČ ĦđďĎČĦĐĐ ĕĜđďĞđĚč ęđĥĕĤ ĝĠđĔ ĥģč ,2011 ĦĜđĞč 'č ĐĎĕĘĚ đďĤĕĥ
.'č ĐĎĕĘĘ ďĞđĚč đĚĥĤĜĥ ĦđĢđčģĐ Ęė đĘĞĕ ,Ħđĥďē ĦđĢđčģ 32-Ě ĦđēĠ đĚĥĤĕ ĐďĕĚč
.15:00 ďĞ 10:00 ĦđĞĥč 'Đ ďĞ 'Č ęĕĚĕ ,ĦđďĎČĦĐĐ ďĤĥĚĘ ĦđĜĠĘ đĝĝĐĦ ĘČ ,ĐĤĐčĐ ĦđĘČĥđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
ĐČĤ) Ę"Čđď đČ ĝģĠč ęĎ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ .ęėĕĘČ ĤĥģĦĜ đĜČđ ĐĚĚĕč ĦđĞĥ 24 ĦĔĘģđĚ ĐĞďđĐ ĤĕČĥĐĘ ęĎ đĘėđĦ
ĦđďĎČĦĐĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĐĚĥĤĐ ĕĝĠđĔ ďĕĤđĐĘ ęĎ ěĦĕĜ .(ěđČĔĕčč ĦđďĎČĦĐĐ ĕĠď ĥČĤč ĦđčđĦė
www.bridge.co.il
ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ ĦĤĕčĢĘ ĤĦđĕč ĐĤĢģĐđ ĐčđĔĐ ĖĤďĐ ęĎ ęĜĕĐ ,ęĕģĦĤĚ ęĦđĕĐ ďčĘĚ , ĦđĎĕĘĐ ĕģēĥĚ
.(ěčđĚė ,ęĕēĕĘĢĚđ ĐďĕĚč) !ęĕĥďē ęĕĤČĦđ

! 2012 ´£¦ ´£²¡´ ´´³¦ 
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ěđďĞđĚ
đĜđČ ĦĕĤģ

2012 ‘ĎďĕĤčĐ ĦČĤđĐĘ ĝĤđģ
ĦĕĜĤďđĚĐ ĐĔĕĥč

‘ĎďĕĤčĘ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦđďĎČĦĐĐ Ħđĝēč
ěđďĞđĚđ ěđĤĥĐ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚ ,ěđĥČĤĐ ĝĤđģĐ ĦēĘĢĐ ĦđčģĞč
2012 ‘ĎďĕĤčĐ ĦČĤđĐĘ ĝĤđģĘ ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕďčėĦĚ đĜđČ ĦĕĤģ

ĘČĤĥĕ ĦđĤēčĜ ĕĜģēĥđ ęĕĤĕėč ęĕĤđĚ Ęĥ ęĦĘčđĐč

ĤđČĠ ĕĤĕĥ ,ĤĝđĜĕĎ ďďĘČ

ĤĝđĜĕĎ ďďĘČ

ęĕĚĕĕĝĚĐ đĘč
ģĕ ĝĤđģĐ ęđĦ
ĐėĚĝĐ Ħď
č
đĞĦ
‘ĎďĕĤčĘ ĦĕĘČĤ
ĥĕĐ ĦđďĎČĦĐĐ
ęĞĔĚ

:ĝ Ĥ đģ Đ ěė đĦ ĕĥ ĕėĤĞĚ
đĞ
Ħ ĘĞ ęĕĝĝđčĚĐ ęĕĤ

ĦĕĜė
Ęĥ ęĕďđĚĕĘĐ
đĚ
Ğ
ď
ěđ
Đ
ĥ
đĤ
,ě
Đ
Ě
ĐĚĕČĦ
ĤďĜĔĝĘ
Ĕ
ĕĐ
ĥ
Ĥ
Č
ĕĘ
Đ
đĚ
ď
Ĥ
ĕĜ
đĒĕē
ĘĐģ ĘđĚ ĐďĕĚĞĐ ģ
đĘđėĕ ďđďĕē
Ħ
Ĥ
đĔ
Ĥ
đĕ
Ħ
đ
ĕď
ď
ģ
Ĕ
đĕ
Ħ
đģĕĜėĔ
Ħ
đ
ĕĔ
ĕĠ
ę
ĕĘ
ĕĢ
Ĥ
Ħ
ģ
Ĥĥ
ęĕďĕĚĘĦĐ ēđĠĕĔđ
ĐČĤđĐ ĦđĕĢĘđĚĕĝ
đČĢĤĐ
Ħ
đČ
Ĥ
ē
ĥ
Ę
đĔ
ĕč
Đ
ġĤČč ęĕĤđĚ
Đ ĦĜĕēč
ĝ
Ě
ė
Đ
Ě
Ĕ
Ğ
ę
Đ
Đ
Ħ
Č
ĦđďĎ
‘ĎďĕĤčĘ ĦĕĘČĤĥĕĐ

ĤđČĠ ĕĤĕĥ

:ę ĕĘ Ę ė ę ĕĔ Ĥ Ġ

:ĝĤđģĐ ĦēĕĦĔĠĠĝďčĞđĚ
3
.2012 ĤčĚ

:ĝĤđģĐ ĖĥĚ
,ęĕĥĎĠĚ 26 ĕ
.17:00-19:30 ,ĕĜĥ ĕĚ
:ĝĤđģĐ ĤĕēĚ
.ē“ĥ 1,800
ěđĥČĤ ĤđĞĕĥ
ĦđčĕĕēĦĐ ČĘĘ ěđĕĝĕĜ
‘ĎďĕĤč ĕĤđĚĘ ĐēĜĐ
ĦďđĞĦ ęĞ
ďđĎĕČĐ Ęĥ ĐėĚĝĐ

.ĘčĎđĚ
ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚ ĤĠĝĚ ,Đčđē
Đčđē ĦĚďģđĚ ĐĚĥĤĐ
077-5253001 :ěđĠĘĔ

info@hasharon.org www.hasharon.org
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Gambling 3NT
Brian Zietman
You can count yourself really lucky when a
lesson you learned just a few days earlier comes
up in the play. This is what happened to me in
the National Tournament at Wizo, Petah Tikva.
First the lesson by Moti Gelbard – No. 37 on
Preemptive Bids – from the wonderful and
informative website www.bestbridge.co.il.
(reproduced with permission) ©
Preemptive Bids: Lesson No. 37
The bid:
You are East and your partner opens 3NT. What
do you bid?
♠ AKQ2
♥ KJ765
♦ 84
♣ T8
Correct answer: 4♣

Explanation:

Partner, West, opened 3NT.
How do we interpret his bid?
3NT shows a long 7-8 card minor headed by
the AKQ, without an outside ace or king and
without a 4 card major.
We have stoppers in the majors but not in
the minors.
Therefore we will bid 4♣ and not Pass.
Partner will Pass if his suit is clubs, else he
will correct to 4♦. ©
Now let's see Board No. 9 at Petah Tikva:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Q54
764
82
AQJ63
♠
♥
♦
♣
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93
32
AKQT954
75

KJ86
KJT8
J63
94

AT72
AQ95
7
KT82

My partner (North) opened 3NT. The idea
behind the bid is that you have a 7-trick hand,
and all you need is 2 tricks from partner to make
your contract. In addition, it has an excellent
preemptive value, as the opponents are forced to
the four-level if they want to compete. If partner
is strong, we may reach game or slam in our
minor suit.
East doubled, and I had a decision to make. I
knew my partner had a 7-card suit headed by
the AKQ in one of the minors. As far as I was
concerned, it could be either of them. Before the
lesson, I would have taken a chance on passing
and hoping that partner had a 7-card club suit
and maybe a doubleton queen in diamonds.
However, I remembered the lesson and realized
that because I have one suit (either clubs or
diamonds) unstopped, I must take it out. I bid 4♣
and partner corrected to 4♦ – down one.
Can you see what a disaster 3NT doubled would
have been? East would have led one of his aces
(the recommended defense against gambling
3NT, giving him a chance to see the dummy).
Even before seeing the dummy he would know
that declarer's long minor suit was diamonds
(since he holds ♣KT82), but after seeing the
dummy he would also know where his side was
going to collect their tricks. The defense would
win two major aces and five clubs. 3NT doubled
would have been down three.
Thank you Moti for an average rather than a
bottom!
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אירוע השנה

הברידג'
בים האדום¨ אילת

 ≤μ≠±μבנובמבר¨ ≤≤ ±
• תחרויות מידי יום לכל הרמות.
• הרצאות של בכירי המורים.
• נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.
• שחקנים מחו"ל ,אלופי אירופה ,נבחרות ישראל.
• פרסים בסך  ,₪ 100,000עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.
• חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל,
הכוללות שני סופי שבוע.
• ארועים מיוחדים וחוויות כל יום.
• טיסות במחירים מועדפים.

לפרטים והרשמה:
טל' ,036058355 :פקס035465582 :
www.bridgeredsea.com
g
e-mail: birmand@inter.net.il
בסמןØטננבאום 7.12
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