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דבר ועד העמותה
שלום חברים,
בחודש ינואר התקיימה אליפות ישראל לצעירים .נברך את האלופים החדשים בקטגוריה
עד גיל  - 28מושיקו מיוחס וגל גרסטנר ובקטגוריה עד גיל  - 20יונתן שרו ורועי ארגלזי
אשר מדגימים את כישורי שחקני הדור החדש המתפתח בשנים האחרונות ,חלקם ילבשו
את מדי הנבחרת וייצגו אותנו באליפות אירופה לצעירים בקטגוריה עד גיל  ,15כבר
בשנה זו.
עוד בחודש ינואר ,הסתיימה הליגה הלאומית לשנת  2014בניצחונה של קבוצת ברקת:
אילן ברקת )קפטן( ,אסף לנגי ,ינון לירן ,אהוד פרידלנדר  ,יניב זק ,מיכאל בראל .ברכות!!
בגזרת מנהלי התחרויות ,שמחנו על השתתפותם של  4שופטים  -דרור שיפטן ,דירק פיטרס ,קובי שחר ,איל עזרי,
בסדנה בינלאומית שהתקיימה בספרד .סדנה אשר תרמה רבות לקידומם המקצועי ותאפשר להם לקבל דרגת שיפוט
גבוהה יותר ולהשתלב בניהול תחרויות ההתאגדות .נציין בגאווה כי האחראי על הסדנה ואחד המרצים בה היה לא
אחר מאשר נשיא ההתאגדות שלנו ,איתן לוי.
אנו שמחים לבשר כי ההתאגדות ממשיכה להתייעל ולהשתפר ולהציע שירות טוב יותר גם לשחקנים וגם לסניפים
באמצעות מערכת מקוונת המאפשרת לרשום חבר חדש ,לחדש חברות ולהירשם לתחרויות ההתאגדות השונות.
המערכת עדיין בשלב ההרצה ואם נתקלתם בתקלה כלשהיא ,נשמח אם תעדכנו אותנו ,על מנת שנוכל לתקן את
התקלה במהרה.
הנה עוד שנה חלפה ושוב הגיע חודש פברואר ועמו פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה 49-שיתקיים בין ה26-20-
בפברואר במרכז הירידים ,ביתן  ,10כבכל שנה .הפסטיבל הינו חגיגה לכל אוהבי הברידג' ואנו מזמינים אתכם להגיע
בהמוניכם ולהשתתף בתחרויות השונות .חוברת פסטיבל ובה כל המידע הדרוש למשתתפים ,צורפה לביטאון ינואר,
ניתן לעיין בה גם דרך אתר ההתאגדות )לחצו על באנר הפסטיבל בעמוד הראשי(.
שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

תמונת השער
אמנות אוריגאמי של האמנית אפרת לרון:
לאחר  16שנה של עשייה טלוויזיונית לילדים ולנוער ,כמגישה
וכעורכת תוכן ,חזרה אפרת אל אמנות האוריגאמי האהובה מילדותה
והחלה להדריך סדנאות אוריגאמי לילדים ,נוער ,מבוגרים וקשישים.
פעילה במועדון חובבי האוריגאמי של המרכז הישראלי לאמנות
האוריגאמי ובארגון אומני האוריגאמי בישראל ,השתתפה והדריכה
בכנסי אוריגאמי בינלאומיים שהתקיימו בארץ.
אל הברידג' הגיעה לפני כתשעה חודשים ונשבתה בקסמיו ,נהנית
ללמוד ומשתדלת לשרוד כשחקנית מתחילה ובעולם של מקצוענים.
ניתן לראות מיצירות האמנית במועדון "אביבים".
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הכרזות בסיסיות
רם סופר

בהמשך לכתבה בירחון ינואר  ,2015נציג הפעם את
שיטת הטרנספר בתשובה על הכרזת פתיחה של .1NT
כזכור ,לפי השיטה הטבעית ,המשיב המחזיק  5קלפים
)או יותר( בסדרת מייג'ור מכריז את סדרתו הארוכה,
כאשר גובה ההכרזה תלוי בחוזק היד של המשיב.
לשיטה זו מספר חסרונות .בראש ובראשונה ,היא גורמת
לכך שהיד החלשה תהפוך לכרוז ,בעוד היד החזקה יותר
שפתחה  1NTתיפרש על השולחן כדומם .מצב זה יסייע
בדרך כלל ליריבים למצוא את ההגנה הנכונה כדי להפיל
את החוזה.
שיטת הטרנספר שפותחה לפני כ 60-שנה על-ידי
 Oswald Jacobyמתגברת על חיסרון זה .הרוב המכריע
של שחקני הברידג' בעולם אימצו אותה בהתלהבות.
לפי שיטת הטרנספר – המשיב מכריז סדרה אחת
נמוכה יותר מהסדרה שהוא מחזיק ,ודורש מהפותח
להכריז את סדרתו האמיתית .כלומר :המשיב המחזיק 5
קלפי ♥ )או יותר(  -יכריז ♦ ;2המשיב המחזיק  5קלפי ♠
)או יותר( – יכריז ♥.2
שימו לב :הפותח חייב לפעול לפי דרישת המשיב ולהכריז
את הסדרה הארוכה של המשיב גם אם אינו "אוהב"
אותה במיוחד .בכתבה הבאה נלמד כיצד להמשיך את
ההכרזה לאחר הכרזת הטרנספר ותשובתו הכפויה של
הפותח.
נסו את התרגילים הבאים:
South
?

East
Pass

North
1NT

West

)(1
South
KJ9532
65
843
72

♠
♥
♦
♣

)(2
South
6
KQJT96
K5
9852

♠
♥
♦
♣

)(3
South
♠ 873
♥ KT964
♦ Q65
♣ K2
)(4
South
♠ AKT642
♥ J
♦ 972
♣ T85

אתם יושבים בדרום .לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל
יד ,השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות.
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תשובות
)(1
South
KJ9532
65
843
72

)(3
South
♠ 873
♥ KT964
♦ Q65
♣ K2

♠
♥
♦
♣

♥ .2לפי השיטה הטבעית הייתם מכריזים ♠) 2הכרזה
סוגרת( ,אולם אתם משחקים כעת לפי שיטת הטרנספר.
לכן תכריזו ♥ .2הפותח חייב להכריז ♠ ,2ואז תכריזו
.Pass
מה ההבדל? כעת היד החזקה תהפוך לכרוז ,וזה ישפר
את הסיכויים לבצע את החוזה.

♦ .2למשיב חמישייה בהארט .לפי שיטת הטרנספר
צריך להתחיל בהכרזת טרנספר של ♦ ,2אשר דורשת
מהפותח להכריז ♥ .2ומה הלאה? עם  8נקודות ברצונכם
להמשיך את ההכרזה .בחודש הבא נלמד כיצד להמשיך
את ההכרזה בסיבוב השני לאחר הכרזת טרנספר.

)(4
South
♠ AKT642
♥ J
♦ 972
♣ T85

)(2
South
6
KQJT96
K5
9852

♠
♥
♦
♣

♦ .2לפי השיטה הטבעית הייתם מכריזים ♥ .4כעת
תתחילו בהכרזת טרנספר ♦) 2סדרה אחת מתחת ל.(♥-
שותפכם יכריז ♥ ,2ואז תעלו ל .4♥-שוב ההבדל הוא
שהיד החזקה היא שתהפוך לכרוז.
כאשר שותפכם פותח  ,1NTעדיף שהוא יהיה הכרוז
ואתם הדומם.

♥ .2אין ספק כי סדרת השליט צריכה להיות ♠ .לכן
תתחילו בהכרזת טרנספר ♥ .2הפותח יכריז ♠ ,2והוא
יהיה הכרוז בחוזה ב.♠-
באיזה גובה? ידכם מזמינה למשחק מלא .לאחר הכרזת
♠ 2של הפותח תוכלו להכריז ♠ ,3והשותף יחליט אם
לעצור ב 3♠-או להכריז משחק מלא ♠.4

ęĕčĕčČ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚ
ĐĜĎĐ ĝĤđģ

ęĕčĕčČ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚč ęĕĕģĦĕ ĝĤđģĐ
Ĭ 560 ĤĕēĚč ęĕĥĎĠĚ 8 ĐĜĚĕ ĝĤđģĐ

ĘĎĜČ ĕĝđĕ ĦĕĕēĜĐč

ĕĤĕėčĚđ ĘČĤĥĕ ĦđĤēčĜ ěĔĠģ ,ęĕĤđĕĜĝĐ ĦĤēčĜ ěģēĥ
.ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥĐ 30-č ġĤČč ęĕĜģēĥĐ

ĝĤđģĐ ĦĕĜėđĦ
,ĦđĤďĝ ĦĚĕĝē | ĦđēĕģĘ čđėĕĞ
ğĦđĥĘ ĦđĦĕČ ĕėĤď | ęĕĠĢĤč ĘđĠĕĔ
ĦđēĕģĘ ęđďĕģ | ďđģĕĜđ ęĕĠĘģ ĦĤĕĠĝ
)ĐĝĕĜėĚ ĦđĞĜĚĕĐ | (PROMOTION
(END PLAY) ĕĠđĝ čĢĚĘ
.ďđĞđ ĐĘčđĐ ğĘģ

ĘĎĜČ ĕĝđĕ

10/3/15-ĐĚ ĘēĐ
20:15 ĐĞĥč ĕĥĕĘĥ ęđĕ

ĝĤđģĐ ĦĤĔĚ
Ęĥ ĦĕĥĕČĐ ĐĜĎĐĐ ĦĚĤ ĦČ ĤĠĥĘ
ęĕĘėĐđ ĞďĕĐ ĦČ ĤĠĥĘđ ğĦĦĥĚ Ęė
.ğĦđĥĐ ęĞ ĞďĕĚĐ ĦĤčĞĐĘ

ęĕĕďĕ đēĦđĜĕ ĝĤđģĐ ĦĤĎĝĚč
đģēĥĕ ğĝđĜčđ ēđĘĐ ĕčĎ ĘĞ
ĦđĜėđĚ ęĕĕďĕ ęĕĠĦĦĥĚĐ
.ģēĥĚĐ ęđĦč đēĦđĜĕĥ
• ĤđĞĕĥĘ ĞĕĎĐĘ ěĦĕĜ
ĦđčĕĕēĦĐ ČĘĘ ěđĥČĤĐ

03-6417469/70 .ĘĔ ,Č"Ħ ,ěď ěđėĕĥ ,7 ģĕ'ĢĜĝĕď 'ēĤč ĥďēĐ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
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גם  2הוא קלף
חשוב
רם סופר
Dealer South, Vul All
A64
J3
J8743
852

♠
♥
♦
♣

KQJT92
KQ
65
AQJ

♠
♥
♦
♣

חוזה .4♠ :קלף ההובלה♥T :
South
♠1
♠4

East

North

West

Pass
Pass

♠2
Pass

Pass
Pass

מהלך ההכרזה היה פשוט .פתחנו ♠ ,1והשותף ענה ♠2
) 9-6נקודות( .עם  18נקודות ושישייה יפה ב ♠-הכרזנו
משחק מלא ♠.4
מערב מוביל ב .♥T-מזרח זוכה ב ♥A-וממשיך בהארט.
מערב משרת ואנו זוכים ב .♥K-תכננו את המשחק!
כאשר החוזה הוא עם שליט ,נהוג לרוב לספור מפסידים
ולא לקיחות .במקרה הנוכחי כבר הפסדנו ♥ אחד ,וברור
כי יהיו לנו שני מפסידים ב .♦-החדשות הטובות הן
שבסדרת השליט אין מפסידים.
לפיכך ,ביצוע החוזה תלוי בכך שנימנע ממפסיד
בסדרת ה.♣-
כיצד נעשה זאת?
ברשותנו  ,♣AQJאולם ה ♣K-חסר .הטכניקה שבה
משתמשים במצב כזה היא עקיפה פשוטה .עלינו להיכנס
לדומם ,ולהוביל משם ♣ נמוך .אם מזרח ישרת בקלף

8.2.2015 г. 13:23:02 ч.

נמוך ,נשחק את ה ♣Q-בתקווה שה ♣K-אצל מזרח.
ומה אחר כך?
עקיפה בודדת אינה מספקת .כדי להשיג את מטרתנו
ולזכות בכל שלוש הלקיחות בקלאב ,עלינו להגיע לדומם
בשלב מאוחר יותר ולחזור על העקיפה ,הפעם לעבר
ה.♣J-
וכאן מתחילה הבעיה :כיצד נצליח להגיע לדומם
פעמיים כדי לחזור על העקיפה ב ?♣-לכאורה בדומם
רק קלף אחד בעל ערך ,♠A ,בעוד ה ♥J-וה ♦J-אינם
מסייעים לנו להיכנס לדומם.
לקוראים מומלץ כעת לעצור ולגלות בעצמם :היכן
הכניסה החבויה לדומם ,בטרם יוצג מהלך המשחק עם
חלוקת הקלפים המלאה.
♠ A64
♥ J3
♦ J8743
♣ 852
♠ 83
♠ 75
♥ A542
♥ T9876
♦ KT92
♦ AQ
♣ K73
♣ T964
♠ KQJT92
♥ KQ
♦ 65
♣ AQJ
התשובה היא שה) ♠6-או אפילו ה (♠4-עשוי לשמש
כניסה שנייה לדומם ,כל עוד חלוקת השליטים בין
היריבים היא .2-2
בלקיחה הראשונה מזרח זכה ב ♥A-ואנו שירתנו עם
 .♥Qבלקיחה השנייה זכינו ב .♥K-בלקיחה השלישית
נשחק  ♠Kמהיד )ו ♠4-מהדומם( .שני היריבים משרתים.
כעת הגיע רגע המפתח .בלקיחה הרביעית נוביל מהיד
) ♠Qאו  T ,Jאו  – 9רק לא ה (!2-ונזכה ב ♠A-בדומם,
בעוד אנו בוחנים בקפידה את קלפי היריבים .אם שניהם
שירתו גם הפעם – סימן שהסדרה התחלקה  ,2-2וכעת
לא נותרו ליריבים קלפי שליט ,וה ♠6-הוא קלף גבוה.
מדוע "בזבזנו" מהיד קלף בכיר? משום שה ♠2-הוא
קלף חשוב שאנו שומרים אותו לשלב מאוחר יותר!
לאחר הזכייה ב ♠A-הגיע הזמן לעקיפה הראשונה
בקלאב .אנו מובילים מהדומם  ,♣2מזרח משרת בקלף
נמוך ,ולשמחתנו ה ♣Q-זוכה.
רק כעת אנו משתמשים ב ♠2-שנשמר בקפדנות ,ועוברים
שוב לדומם בעזרת ה ♠6-הגבוה .עקיפה חוזרת בקלאב
אל ה ♣AJ-מבטיחה את ביצוע החוזה.
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הנחות

למקדימים להירשם!

פסח בנהר
הדנובה

מחיר
מיוחד!

שיט בספינת נהר
בהולנד ובלגיה

 9ימים  -שיט בספינת נהר
אל בירות הדנובה
יציאה מובטחת בתאריך1.4.15 :

 9ימים  -כולל תערוכת
פרחי הצבעוני בקוקנהוף
יציאה מובטחת בתאריך11.4.15 :

האיים הקנריים ומדירה

קרוז למערב הים התיכון
והאיים הבלאריים

 10ימים  -ברצלונה ,קאפרי ,רומא,
 14ימים  -הטיול המקיף ביותר,
הריביירה האיטלקית ,הריביירה
כולל  7לילות קרוז באוניית תענוגות
הצרפתית ,פלמה דה מיורקה
יציאות מובטחות בתאריכים:
יציאה מובטחת בתאריך25.5.15 :
) 25.3.15 ,10.3.15פסח(

קרואטיה ,סלובניה
ושיט בים האדריאטי

הרי הרוקיס ואלסקה

שיט בנהרות הרון והסון

מוסקבה
וסנט .פטרסבורג

 13ימים  -כולל מונטנגרו ,איי יוון,
צפון איטליה ו 7-לילות קרוז
יציאה מובטחת בתאריך26.5.15 :

 19ימים – כולל  7לילות שיט
באוניית פאר
יציאה בתאריך12.6.15 :

 8ימים  -בורגונדי ופרובנס
יציאה מובטחת בתאריך30.4.15 :

 11ימים  -כולל  6לילות שיט
בספינת נהר
יציאה בתאריך8.8.15 :

חוגגים פסח בנהר
הדואורו בפורטוגל

יפן

קרוז לאיים הבריטיים

שיט בספינת נהר אל
אוצרות הדנובה הכחולה

 9ימים  -שיט בספינת נהר בנופי
עמק הדואורו
יציאה מובטחת בתאריך1.4.15 :

 18ימים – כולל  9ימי שיט
באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך15.8.15 :

 14ימים  -אנגליה ,האי גרנזי,
אירלנד ,סקוטלנד וצרפת
יציאות מובטחות בתאריכים:
20.7.15 ,26.6.15

 16ימים  -אוסטריה ,הונגריה,
קרואטיה ,סרביה ,בולגריה ,רומניה
יציאה מובטחת בתאריך27.7.15 :

סין ,הונג קונג וטאיוואן

קרוז לפיורדים
הנורבגיים

חוגגים שבועות בשיט
קסום על נהר הדנובה

קרוז מאורגן אל בירות
התרבות של הים הבלטי

 18ימים  -כולל  4לילות
קרוז באוניית פאר
יציאה בתאריך) 28.9.15 :סוכות(

 10ימים
קרוז מאורגן באוניית תענוגות
יציאות מובטחות בתאריכים:
13.7.15 ,4.6.15

 8ימים
מנירנברג לבודפשט בספינת נהר
יציאה מובטחת בתאריך20.5.15 :

 14ימים  -בתקופת הלילות הלבנים
יציאה מובטחת בתאריך22.6.15 :

הגיל השלישי
לטיולי
מובטחות
יציאות
ˆ
ˆ

רופא ישראלי צמוד הסעה מן הבית לשדה התעופה ובחזרה מסלול מיוחד ומותאם למבוגרים
שיט בנהר הסיין

שיט בים הבלטי

הרי הרוקיס ואלסקה

שיט בנופי הפיורדים

 8ימים – מפריז לנורמנדי
יציאות מובטחות בתאריכים:
) 10.9.15 ,9.7.15ראש השנה(

 13ימים  -גרמניה ,סקנדינביה,
רוסיה ,אסטוניה
יציאה מובטחת בתאריך17.7.15 :

 21ימים
כולל  7לילות שיט באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך5.8.15 :

 10ימים
נורבגיה
יציאה מובטחת בתאריך22.8.15 :

מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר www.senior. co.il
לפרטים והרשמה 03-5651152
8.2.2015 г. 13:23:06 ч.
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שפר את הכרזתך
רם סופר

החודש נדון בהכרזת המשיב לאחר התערבות בגובה
.(Preempt) 3
הפעם נתמקד במהלך ההכרזה
South
?

East
♥3

North
♣1

West

הכרזות ה Preempt-צוברות תאוצה והופכות להיות
פופולריות מאוד בברידג' המודרני .הסיבה היא שהן
מציבות בפני היריבים קשיים עצומים ומונעות מהם
לתאר את ידיהם בצורה "נורמלית" .לא קל להיות משיב
שצריך להתמודד עם הכרזת  Preemptבגובה  .3הדבר
הראשון שצריך לדעת הוא שבמקרים רבים אין פתרון
מושלם .מספר האפשרויות העומד לרשות המשיב הוא
מוגבל ואנו שואפים לבחור בטוב ביותר או ברע במיעוטו.
השאלה החשובה ביותר היא מהי משמעותו של .Dbl
הרוב המכריע של מומחי הברידג' אינם משתמשים
כיום ב Dbl-מעניש במצב כזה בגובה  ,3אלא מעדיפים
.Negative Double
הכרזת  Negative Doubleבגובה  3מתארת  9נקודות
או יותר ,לרוב עם רביעייה בסדרת המייג'ור שלא הוכרזה.
כמו-כן ,הכרזה זו מזמינה את הפותח להכריז  3NTאם
יש לו עוצר בסדרת היריב.
הכרזת סדרה חדשה )למשל ♠ (3היא כרגיל טבעית )5
קלפים לפחות( ומחייבת את הפותח להמשיך להכריז.
הכרזה של  3NTמראה כמובן עוצר בסדרת היריב וניקוד
מספיק למשחק מלא .לפעמים "נמתח" ל 3NT-עם 11
נקודות ,ולפעמים נכריז  3NTעם  16נקודות משום שלא
מצאנו הכרזה טובה יותר .בדיוק בשביל זה היריבים
משתמשים ב – Preempt-כדי שלא נוכל לדייק בהכרזה.

)(1
South
93
A54
A42
KQJ65

♠
♥
♦
♣

)(2
South
AQ62
73
KT85
Q95

♠
♥
♦
♣

)(3
South
♠ 964
♥ KJ95
♦ A43
♣ J62

נסו את הבעיות הבאות:
South
?

East
♥3

North
♣1

West

המשך בעמוד 10

מה תכריזו בדרום עם כל אחת מהידיים הבאות?

8.2.2015 г. 13:23:09 ч.
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איזו סדרה
לנסות קודם?
רם סופר
קיימות ידיים רבות שבהן הבעיה העיקרית בתכנון
המשחק היא לשחק את הסדרות בסדר הנכון על מנת
להשיג סיכויי הצלחה מרביים .הנה שתי דוגמאות
מעניינות:
Dealer South, Vul None
T8
9632
KJ7
AQ85

♠
♥
♦
♣

AK
K8
AQT92
7642

♠
♥
♦
♣

אינסטינקטיבי את סדרת ה ,♣-משום שאם נשחק ♥ אל
ה Kx-ונפסיד ל ♥A-אצל מערב ,הסדרה תהיה חשופה
לגמרי .תיאורטית יש אפילו אפשרות שנפסיד  5לקיחות
מהירות בהארט.
ובכל זאת ,הדרך הנכונה היא להתחיל ב ♥-ולקחת את
הסיכון הקטן הזה .מדוע?
היריבים תקפו את סדרת ה ♠-כבר בהובלת הפתיחה
והוציאו לנו אחד משני העוצרים .ברגע שיזכו שוב בהובלה
הם צפויים להוציא לנו גם את העוצר השני ,ואז כבר לא
יהיה טעם לשחק ♥ ,אולם כרגע ,עם עוצר בספייד ,אנחנו
עדיין יכולים להרשות לעצמנו לשחק הארט.
לעומת זאת ,עקיפה נגד ה ♣K-נוכל לבצע תמיד – כל
עוד לא נפלנו בחוזה .
במלים אחרות ,עלינו לזכות בלקיחה הראשונה בידנו,
לעבור לדומם ב ♦-ולשחק ♥ אל ה .♥K-אם מצאנו ♥A
במזרח – החוזה יבוצע .אם  ♥Aבמערב קיים סיכוי
קטן שלהגנה  5לקיחות בהארט .אחרת – החוזה תלוי
בעקיפה בקלאב .במלים אחרות ,המשחק המומלץ
משלב את הסיכויים בשתי הסדרות ומעניק לנו סיכויי
ביצוע מרביים.
Dealer South, Vul None

חוזה .3NT :קלף ההובלה♠Q :
South
♦1
♣2
3NT

East

North

West

Pass
Pass
Pass

♥1
♣3
Pass

Pass
Pass
Pass

הגעתם ל 3NT-לאחר מהלך הכרזה טבעי .מערב מוביל
ב .♠Q-תכננו את המשחק!
קל לספור  8לקיחות בטוחות :חמש ב ,♦-שתיים ב♠-
ואחת ב.♣-
את הלקיחה התשיעית אפשר לחפש ב ♥-או ב.♣-
רוב השחקנים נוטים במצבים כאלה להעדיף באופן

8.2.2015 г. 13:23:11 ч.

AJT4
75
63
AKJT9

♠
♥
♦
♣

Q92
KT
AKJT9
874

♠
♥
♦
♣

חוזה .3NT :קלף ההובלה♥3 :
South
♦1
3NT

East
Pass
Pass
Pass

North
♣1
♠1
Pass

West
Pass
Pass

שוב הגעתם ל .3NT-מערב מוביל ב .♥3-מזרח משחק
 .♥Qתכננו את המשחק!
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היריבים תקפו כצפוי בסדרה החלשה שלנו )לפחות
דאגנו לשחק  3NTמהצד הנכון כך שה ♥K-ישמש עוצר
בטוח( .כמובן שחובה לזכות ב ♥K-בלקיחה הראשונה.
כעת ליריבים לפחות  4לקיחות בטוחות ב ♥-ברגע
שיקבלו את ההובלה ,לכן אנו חייבים לזכות ב 9-לקיחות
ברצף כדי לבצע את החוזה.
יש  6לקיחות בטוחות ) 1בספייד 1 ,בהארט 2 ,בדיאמונד
ו 2-בקלאב( ואפשרויות עקיפה ב 3-סדרות .אם ישר
מההתחלה נהמר על עקיפה ,סיכויי ההצלחה שלנו יהיו
 50%לכל היותר.
הדרך החכמה ביותר תהיה שילוב הסיכויים בין הסדרות
השונות .בסדרות המינור חסרה לנו רק ה .Q-הסיכוי
להפיל אותה עם ה AK-אינו גבוה במיוחד ,אך גם אינו
זניח .היתרון בכך שננסה להפיל את ה Q-בסדרות אלה
ולא לעקוף הוא שאנו שומרים על ההובלה ,כך שאם אף
 Qלא תיפול ,עדיין תהיה לנו אפשרות לעשות עקיפה
בספייד נגד ה.♠K-

שפר את הכרזתך – תשובות מעמוד 8
)(1
South
93
A54
A42
KQJ65

♠
♥
♦
♣

 .3NTהכרזה לא אידיאלית ,אבל הטובה ביותר במצב
הנתון .עם פתיחה מול פתיחה צריך להכריז משחק מלא.
מול רוב הידיים של השותף חוזה של  3NTיהיה מוצלח
יותר מ .5♣-לאור הכרזת היריב ,השותף ככל הנראה קצר
בהארט .בנוסף סדרת ה ♣-שלו אינה חזקה ,ולכן סביר
להניח שיהיה לו עוצר ב.♠-
לאחר התערבות ,הדרישה להכרזת  3NTאינה עוצר בכל
הסדרות .נחוץ רק עוצר בסדרה שהוכרזה על ידי היריב.
)(2
South
AQ62
73
KT85
Q95

8.2.2015 г. 13:23:12 ч.

במלים אחרות – סדרת ה ♠-תשוחק אחרונה ,רק לאחר
מיצוי האפשרויות בסדרות האחרות.
מה לשחק קודם ♣ ,או ♦ ,והאם זה בכלל משנה?
התשובה היא שלאחר  AKבשתי סדרות המינור ,אם לא
נצליח להפיל אף  ,Qאנו צריכים להיות ביד כדי לעקוף
בספייד ,לכן צריך לשחק קודם ♣.
הפתרון הנכון :זכו ב ,♥K-שחקו  .♣AKאם  ♣Qנפלה –
יש  9לקיחות מלמעלה .אם לא – שחקו  .♦AKאם ♦Q
נפלה – החוזה מבוצע .אם לא – עקפו ב.♠-
העקיפה ב ♠-תבוצע באופן הבא :מובילים תחילה ♠9
מהיד ומשחקים  ♠4מהדומם )אם מערב לא משחק .(♠K
לאחר מכן מובילים  ♠Qמהיד ומשחקים  ♠Tמהדומם אם
מערב לא מכסה .לבסוף מבצעים עקיפה פשוטה לכיוון
ה.♠AJ-

 .Dblיד טיפוסית ל 11 – Negative Double-נקודות,
רביעייה ב ,♠-אין עוצר ב .♥-נשמח מאוד אם השותף
יכריז ♠ 3או ♠ .4אם יכריז  ,3NTאז יש לו עוצר ב,♥-
והנקודות שלנו עשויות לעזור לו לבצע את החוזה.

)(3
South
♠ 964
♥ KJ95
♦ A43
♣ J62
 .Passאנו משתוקקים להכפיל את היריבים ,אבל Dbl
מצדנו לא יהיה מעניש .עדיף להכריז  Passולתת להם
ליפול בשקט .אל תתפתו להכריז  – 3NTעם  9נקודות
בלבד רוב הסיכויים שתיכשלו .הדבר הטוב ביותר שיכול
לקרות הוא שאנחנו נכריז  Passוהשותף יפתח מחדש
את ההכרזה עם  .Takeout Doubleמדי פעם היריבים
אמורים לשלם ביוקר על הכרזות ההפרעה שלהם.

♠
♥
♦
♣
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היוצא מן הכלל
לכסות תמונה עם תמונה
קובי שחר
אחד מכללי הזהב של ההגנה הוא "לכסות תמונה עם עוזר לכרוז ומבצע עבורו הגבהה מידית של הסדרה.
תמונה" ,כלומר כאשר הכרוז מוביל קלף בכיר )כולל T
כדי להגביה קלפי ביניים המגנים צריכים אורך בסדרה,
ו (9-ובידי המגן קלף גבוה יותר ,עליו לשחק אותו.
קלפים לשרת לסדרה כאשר יוצאים הקלפים הגבוהים.
כאשר מדובר בסדרת השליט ,לפחות אחד המגנים קצר
♠ AJ5
בסדרה ,והסיכוי להגבהת קלפי ביניים הוא קטן.
♠ K74
♠ T932
♠ Q86

♠ J74

הכרוז )דרום( מוביל  .♠Qעל מערב לכסות עם ה.♠K-
אמנם בצפון נמצא "קלף מאיים" – ה ♠A-שיכול ללכוד את
ה ,♠K-אולם אם מערב ישחק קלף נמוך ,גם הדומם ישחק
נמוך וה ♠Q-תזכה בלקיחה .לאחר מכן הכרוז יחזור על
העקיפה ויזכה ב 3-לקיחות בסדרה.
לעומת זאת ,אם מערב מכסה את ה ♠Q-ב ♠K-וצפון זוכה
ב ,♠A-הכרוז ייאלץ לבזבז שני קלפים בכירים כדי לזכות
בלקיחה אחת .לאחר מכן גם ה ♠J-יזכה בלקיחה ,אולם
הלקיחה השלישית בסדרה תהיה שייכת ל ♠T-של מזרח.
מטרת "כיסוי תמונה בתמונה" היא לאלץ את הכרוז
להשתמש בשני קלפים בכירים באותה לקיחה ,ובכך
להגביה קלפי ביניים עבור ההגנה.
מכאן ניתן להסיק יוצא מן הכלל ראשון – כאשר אין להגנה
קלפי ביניים שעשויים להיות מוגבהים ,אין לכסות.
♥ AKT9
♥ Q87

♥ 6532

♠ 95

♠ Q63
♠ AKT82

דרום משחק בחוזה ♠ 4לאחר שפתח ♠ .1הוא מבקש
להוביל את ה ♠J-מהדומם .האם על מזרח לכסות?
התשובה היא לא .למערב שני קלפי ♠ לכל היותר .גם אם
יש לו קלפי ביניים ,הם ייפלו בשני הסיבובים הראשונים
של הסדרה )על ה (♠AK-ולא תתאפשר הגבהה.
במקרה לעיל הכרוז צפוי לזכות בכל  5הלקיחות בסדרה
אם ישחק לפי הכלל "שמונה תמיד תשע אף פעם" ,אבל
הוא יכול גם לשגות .אם מזרח מכסה ,כבר אין אפשרות
שהכרוז ישגה.
לו החזיק הכרוז סדרה בת שישה קלפים בראשות ,AKT
על אחת כמה וכמה אין טעם לכסות .הרי במצב זה הכלל
"שמונה תמיד תשע אף פעם" מורה לכרוז לא לעקוף.
אז מדוע הוא מוביל את ה ?♠J-כדי לבחון את מזרח .אם
מזרח מחזיק  ♠Qומכסה ללא מחשבה ,הכרוז מרוויח
לקיחה!

♥ J4
המצב עלול להיות גרוע אף יותר אם זהו מערך הקלפים:
הכרוז )דרום( מוביל  .♥Jמערב רואה בדומם  ,♥T9כלומר
הוא יודע שאין סיכוי להגבהת קלפי ביניים עבור ההגנה.
♠ J74
כאן אין לכסות! מערב צריך לשחק נמוך .סביר להניח
♠K
♠ Q63
שלהגנה לא יהיו לקיחות בסדרה ,אבל ייתכן שמסיבה
♠ AT9852
כלשהי הכרוז חושש לבצע עקיפה והוא הוביל  ♥Jרק כדי
לפתות את מערב לכסות .קיימת אפשרות שהכרוז )שאינו
יודע היכן ה (♥Q-יחליט לא לעקוף ולשחק  .♥AKבמקרה כאן "ברור" כי להגנה לקיחה אחת בטוחה בסדרה ,אבל
זה ה ♥Q-עשויה לזכות בלקיחה .אם מערב מכסה הוא רק אם הכרוז מוביל  ♠Jמהדומם ומזרח מתפתה לכסות עם
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לומדים ברידג‘
13
ה ,♠Q-הלקיחה הבטוחה תיעלם  ובסוף המשחק יהיה מקרה כיסוי תמונה בתמונה יעשה לכרוז חיים קלים.
הנה דוגמה נוספת לאותו רעיון:
למערב מה להעיר על ההגנה של שותפו.
הנה דוגמה נוספת שבה הכרוז מעמיד מגן למבחן – הפעם
♦ Q7
את מערב.
♦ 82
♦ K543
♥ K72
♦ AJT96
♥ Q54
♥ 83
♥ AJT96

למזרח ידוע מההכרזה כי לדרום אורך בסדרה זו ,ולכן
אין לכסות את ה ♦Q-עם ה .♦K-הכרוז יכול לחזור על
העקיפה פעמיים ,אך זה עדיין לא ילכוד את ה K-הצפוי
לזכות בסיבוב הרביעי בסדרה.
אם אין מידע על אורך הכרוז בסדרה ,יהיה זה נכון לכסות
את ה ♦Q-עם ה ♦K-על מנת שהכרוז לא ישיג  3לקיחות
במערך הקלפים הבא:
♦ Q7

הכרוז מקווה להוציא שליטים בלי למסור לקיחה להגנה.
הדרך המומלצת היא להוביל  ♥Jמהיד .אם מערב משחק
נמוך,הכרוז יעלה ב ♥K-ויעקוף נגד ה ♥Q-במזרח.
היתרון בקו המשחק המוצע הוא ששחקן לא מנוסה במערב
עשוי לכסות את ה ♥J-ב ♥Q-ולפתור לכרוז את הבעיה.
גם היסוס כלשהו של מערב עלול לחשוף את המצב .מערב
חייב להיות מוכן מראש למצב הזה וכאשר מובילים ♥J
♦ T862
♦ K543
מהיד הסגורה עליו לשרת עם קלף נמוך בקצב משחק
♦ AJ9
רגיל.
מקרה נוסף שבו אין לכסות תמונה עם תמונה הוא כאשר
הקלף הנכבד שלנו מוגן מפני עקיפות חוזרות.
במלים אחרות ,השימוש בכללים השונים כפוף לניתוח
המצב בסדרה ולמידע שהתקבל על החלוקה מתוך
♣ A6
ההכרזה והמשחק בסדרות האחרות.
♣ K84
♣ 7532
במאמר הבא נדון במצב שבו יש רצף של קלפים בכירים
♣ QJT9
בדומם .כאן המלצת המומחים ,שהיא מעין תת-כלל נוסף,
היא לכסות את הקלף האחרון ברצף .גם לכלל זה יוצאים
הכרוז )דרום( מוביל  .♣Qעל מערב להימנע מכיסוי מן הכלל ,ועל כך נרחיב בחודש הבא.
ולשרת בקלף נמוך .מדוע? בדומם רק  2קלפים .הכרוז
לתגובותtoolbox.bridge@gmail.com :
יוכל לעקוף רק פעם אחת .ה ♣K-נתמך על-ידי  2קלפים
נמוכים ויישאר מוגן.
אם החוזה עם שליט ,עדיין תעמוד לרשותו של דרום
אפשרות לעקיפת חיתוך בסיבוב השלישי ,אולם בכל

ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĜē

180

čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ē“ĥ

ē“ĥ 240 ęđģĚč
ēđĘĥĚĘ ē“ĥ 35 ĦĠĝđĦ

ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė
ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ

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

www.lioncard.co.il
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הערך את משחק
היד שלך
לוי שטרן
מאמר זה סוקר טכניקה מתקדמת של תכנון וביצוע
המשחק ,בתוך מתן אפשרות לקורא להערכה עצמית של
רמתו.
אתם יושבים בדרום .פתחתם ♣ 2עם  21נקודות .לאחר
הכרזתו החיובית של צפון ♣ 4לא היה טעם לשאול לקלפי
מפתח משום שכולם נמצאים בידכם .החלטתם להכריז
ישירות סלם 6♣ .הוא החוזה הסופי.
732
87432
KQ
952

♠
♥
♦
♣

A85
A
AJ6
AKJ874

♠
♥
♦
♣

South
♣2
♣3
♣6

North
Pass
♦2
♣4
Pass

מערב הוביל ב.♥K-
אתם משחקים נמוך מהדומם וזוכים ב) ♥A-מזרח שירת
עם .(♥5
בלקיחה השנייה אתם מורידים  .♣Aממערב  ,♣6ובמזרח
נופלת ה.♣Q-
נפילת המלכה מפשטת את המצב ,אולם עדיין צריך
להחליט כיצד להמשיך.
תכננו את משחק היד!
אני ממליץ שתנסו להשקיע כ 5-דקות בתכנון המשחק
כאילו זה משחק אמיתי וחשוב ,בטרם תציצו בדף עם
הפתרון.
המשך בעמוד 21

49-Đ
-Đ ĕĚđČĘĜĕčĐ ĘčĕĔĝĠĐ
2015 ĤČđĤčĠč 26 ďĞ 20

ęėĘ đėēĕ

120,000-ė Ęĥ ĘĘđė Ėĝč ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ

Ĭ

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862 ĦđďĎČĦĐĐ ďĤĥĚ :ęĕĔĤĠĘ
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רמזים מהלקיחה
הראשונה )חלק א'(
אפרים בריפמן

מאמר זה מבוסס על ספרו המצוין של Eddie
.Advanced Bridge Defense - Kantar

בדוגמה הבאה מהלך ההכרזות גילה כי לדרום אין ארבעה
ספיידים .החוזה נקבע ל.NT-

אתם מערב ,דרום המבצע .הובלתם  ♠Jנגד חוזה ב:NT-

♠ 54
♠ K93

♠ 432
♠5

השותף משרת ב 5♠-והמבצע בדרום לוקח את ה♠J-
ב .♠K-מה תוכלו להסיק מלקיחה זו?
למזרח תפקיד אחד :לאותת למערב אם ברשותו קלף
בכיר ,למשל ♠Q75 :או .♠Q765
במקרים אלה היה עליו לשחק את ה 7♠-ובשום אופן לא
את ה .5♠-כאן ,כאשר מזרח שירת ב 5♠-שהוא הקלף
הנמוך ביותר שנותר ,הגיוני להסיק כי ה ♠AKQ -אצל
המבצע ,ביד הסגורה.
במקרה של הובלה בקלף זוטר:
נגד  NTהובלתם ב .♠6-השותף שם את ה ,♠T-והמבצע
לקח ב. ♠A -

♠T

הובלתם ב .♠6-מזרח זכה ב.♠K-
הקלף שמזרח יחזיר בלקיחה השנייה יתאר לכם את מצב
הקלפים אצל המבצע ,ביד הסגורה.
מזרח צריך להמשיך ב - ♠9-קלף גבוה מהשניים שנותרו.
עתה ידוע לכם כי ביד הסגורה .♠QJ
מצב זה מאפשר לכם 'לתת' למבצע לקיחה אשר מגיעה
לו בכל מקרה ,וכך לשמור על קשר עם השותף .משחק זה
נכון כאשר אין בידכם כניסה בטוחה בסדרה צדדית.
לעיתים רחוקות לא ניתן לדעת באופן מוחלט כמה קלפים
אצל השותף וכמה ביד הסגורה .לפניכם שתי דוגמאות:
במערך הבא הובלתם  ♠6נגד .NTהשותף זכה ב♠K-
והמשיך ב .♠3-דרום משחק ללקיחה זו את ה.♠Q-
♠ 54
♠ K3

♠ 543
♠ Q8762
♠A
במקרה זה המוביל רואה את המצב ברור יותר משותפו.
כמה לקיחות בסדרה יש למבצע? – שתיים .מדוע?
ה ♠J-בידי מזרח .אילו היה אצל המבצע ,המבצע היה
זוכה ב ♠J-ולא ב.♠A-
כמו כן ה ♠K-איננו אצל השותף .אילו החזיק מזרח
ב ,♠KJT(x)-ללא ספק היה משחק את ה ,♠K-במקרה
שהובלתם מתחת ל .A-זאת ועוד ,משחק של ה ♠T-שולל
את ה .9♠-עתה אפשר להסיק כי אצל המבצע ♠AK9
ובידי השותף .Doubleton ♠JT
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♠ QJ8

♠ JT98
♠K

♠ AT762

♠ AT762
♠ QJ98

 ♠3מרמז כי מזרח התחיל עם שני ספיידים .אילו היו לו
שלושה ,היה משחק את ה ♠9-או את ה .♠8-לכן אם תקחו
את ה ♠Q-ב ♠A-ותמשיכו בסדרה ,המבצע יזכה בשתי
לקיחות.
כאן עליכם להניח ל ♠Q-לזכות בלקיחה ,או לזכות ב♠A-
ולא להמשיך בסדרה זו.
אך נניח כי מצב הקלפים היה כזה:
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♠ 54
♠ AT762

♠ K3
♠ Q8

הובלתם  .♠6מזרח זכה ב ♠K-והמשיך ב ,♠3-אל ה♠Q-
ו?...
הפעם עליכם לזכות מיד ב ♠A-ולהמשיך בספייד זוטר אל
ה ♠J-על מנת לזכות בכל הלקיחות.
אם לא תמשיכו בספייד ,אינני יודע מה תשמעו מהשותף,
אולם אין ספק שהיריבים יהיו מרוצים.
 Eddie Kantarטוען כי בתשעה מקרים מתוך עשרה
המכרז או הכוח של הדומם )או שניהם יחד( ,יגלו כמה
ספיידים יש לשותף וכמה ביד הסגורה.
לעתים המשחק של השותף בלקיחה הראשונה ,ובהמשך
 חשיפה של קלפים אחרים בסדרות האחרות  -הם כלשתזדקקו לו על מנת למצוא את הדרך הנכונה להגנה
יעילה .למשל:
♠ KQT
♥ 876
♦ 92
♣ KJT94
♠ 9
♥ KJ54
♦ QT843
♣ A62
דרום פתח  1NTוצפון הכריז  .3NTבחרתם להוביל ב.♦4-
מהדומם  ♦2וה ♦J-של מזרח נלקח ב .♦K-בלקיחה השניה
דרום משחק קלאב ל . ♣J-בלקיחה השלישית הוא ממשיך
מהדומם ב .♣T-מזרח זורק את ה .♠2 -תורכם.
רבים וטובים חושבים כך:
"אם אזכה ב , ♣A-אמשיך ב ♦T-ו'אמחץ' את ה.♦9-
אחר כך אשחק דיאמונד עד שהמבצע יזכה ב .♦A-ה♥K-
שלי יחכה בסבלנות עד שאזכה בו ,ואז אוריד מבול של
דיאמונדים על המבצע"...
זו דרך אחת לראות את התמונה – אך לא הדרך הנכונה!
לקחתם בחשבון רק את הלקיחות העתידיות שתזכו בהן.
לא לקחתם בחשבון את הלקיחות המידיות שבהן יזכה
המבצע אחרי שתזכו ב.♣A-
ראו מה יקרה אם אחרי ה ♣A-תמשיכו ב :♦T-המבצע
יזכה בארבעה קלאבים ,שני דיאמונדים ושלושה ספיידים.
מדוע שלושה ספיידים ,אתם שואלים? להזכירכם  -מה
שיחק השותף על הקלאב השני? את ה !♠2-אצל מי ה♠A-
? ברור שאצל המבצע ביד הסגורה.
מסתבר שלא די בכך שתספרו את הלקיחות שלכם .יש
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לספור גם את הלקיחות שבהן יזכה המבצע ברגע שתינתן
לו ההזדמנות לכך .רק אחרי ספירה זו תוכלו להחליט אם
להמשיך אקטיבי או פאסיבי .כאן ספירת הלקיחות של
המבצע מראה כי אין לשחק פאסיבי .עליכם לזכות מיד
ב ,♣A-להמשיך ב ♥4-ולקוות כי השותף מחזיק ב.♥A-
החלוקה במערך המלא לפניכם:
KQT
876
92
KJT94
J876542
A32
J5
8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

9
KJ54
QT843
A62
A3
QT9
AK76
Q753

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

אם ה ♥A-באמת אצל מזרח ,תזכו בחמש לקיחות.
אך מה יקרה אם מזרח יזכה ב ♥A-ויחזור בדיאמונד,
הסדרה שאותה ניסיתם לפתח תחילה? – "אסון"...
השאלה החשובה כאן היא :איך יכול השותף לדעת באיזו
סדרה לחזור ,הראשונה או השנייה?
הנה התשובה:
גובה הקלף בסדרה השנייה הוא התמרור המכוון
לסדרה שבה יש לחזור:
 קלף גבוה מכוון אתכם לחזור בסדרה הראשונה של
השותף.
 קלף נמוך מבקש לחזור בסדרה השנייה של השותף.

אתה הבנת את זה ,ברוך? 
עתה נסו לתכנן את ההגנה בדוגמה הבאה ,המתקדמת
יותר:
K432
KQJ
65
JT63

♠
♥
♦
♣
QJT97
92
AJ93
K5

♠
♥
♦
♣
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South
1NT
♦2

East

North

West

Pass
All Pass

♣2
3NT

Pass
Pass

הובלתם ב ,♠Q-המבצע זכה ב .♠K-בלקיחה השניה הוא
המשיך ב .♣J-מזרח שיחק את ה) ♣2-נותן ספירה(,
זכיתם ב .♣K-כמה לקיחות מידיות יש עתה למבצע?
דרום יכול לזכות בשני ספיידים ולא יותר משלושה
הארטים )אין לו רביעיות ב ,Major-זוכרים?(.
סיכום ראשוני :בסדרות ה Major-יש למבצע חמש
לקיחות .ומה לגבי סדרת הקלאב?
השותף שירת ב - ♣2-המאותת על מספר אי זוגי של
קלפים  -ללא ספק שלושה.
המבצע התחיל עם ארבעה קלאבים ויכול לזכות בשלוש
לקיחות בלבד .אז כמה לקיחות למבצע? – בסך הכול
שמונה לקיחות.
המשיכו בספייד .בשום אופן לא בדיאמונד קטן .כאן אין
צורך "להיכנס לפאניקה" ,עדיין יש זמן .המשך בספייד
יגביה עבורכם את הסדרה וה ♦A-מבטיח כי תכשילו את
החוזה.
החלוקה כולה לפניכם:

65
T7543
K842
94

♠
♥
♦
♣

QJT97
92
AJ93
K5
A8
A86
QT7
AQ872

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ה ♣2-עבר לדרום ובתמורה מזרח קיבל את ה .♠5-עתה
במזרח  ♣94ואצל דרום חמישה קלאבים .על ה ♣J-מזרח
היה משחק את ה ♣9-ומאותת על מספר זוגי של קלפים
)ללא ספק .(Doubleton
במקרה זה ספירת הלקיחות המידיות של המבצע תצביע
על תשע לקיחות :חמש לקיחות בסדרות הMajor-
והפעם ארבע לקיחות בסדרת הקלאב.
אלו השלכות יש למצב זה על קו ההגנה שלכם ,אחרי
שזכיתם ב?♣K-

K432
KQJ
65
JT63
6
T7543
Q842
942

K432
KQJ
65
JT63

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

כאן צריך לעבור להגנה אקטיבית ולהמשיך ב ♦3-בתקווה
כי ידו של השותף היא כמתואר במערך הקלפים לעיל.
QJT97
92
AJ93
K5

A85
A86
KT7
AQ87

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

במערך זה מזרח יזכה ב ♦K-וימשיך ב .♦2-כיצד יכול
מזרח לדעת כי עליו להמשיך בדיאמונד ולא בספייד?
על פי העיקרון :גובה הקלף של הסדרה השנייה ,הוא
התמרור המכוון לסדרה שבה צריך לחזור.
כאשר הובלתם את הקלף הנמוך ביותר האפשרי ),(♦3
ביקשתם מהשותף לחזור בדיאמונד .לו הייתם רוצים
שיחזור בספייד ,הייתם מובילים ללקיחה זו ♦ גבוה יותר.

למרות האמור לעיל ,לעתים משחק הברידג' יכול להיות
מאד מתעתע.
קחו למשל את האפשרות הבאה:
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מבט לעומק Drury -
אלדד גינוסר

"דרורי" ) (Druryהינה מוסכמה ותיקה בעולם הברידג'.
היא משלבת פשטות ויעילות בהתמודדות עם מצבים
שכיחים למדי של פתיחה של  1במייג'ור במושב השלישי
או הרביעי.
ידוע כי הכרזת פתיחה כזו יכולה להיות חלשה מהרגיל.
המטרה המרכזית של  Druryהיא לאפשר למשיב
)שהתחיל ב (Pass-לתאר יד מזמינה עם התאמה
במייג'ור של הפותח בלי להחליף סדרה והכי חשוב :בלי
לעלות לגובה .3
למוסכמה זו מספר גרסאות .במאמר זה התמקדתי
בגרסה הסטנדרטית והפשוטה ביותר )אשר בספרות
מכנים אותה .(Reverse Drury
הבעיה של המשיב
נתחיל בדוגמה:
North
K432
J73
AT7
K82
South
♥1

East
Pass

♠
♥
♦
♣
North
Pass
?

West
Pass

אתם צפון .לאחר שהתחלתם ב Pass-שותפכם פותח
♥ - 1כיצד תשיבו?
לכאורה עליכם להכריז ♥ 11-10) 3נק'( .הבעיה היא
שפתיחת השותף במושב השלישי )או הרביעי( עלולה
להיות חלשה מהרגיל – ואז אנו עלולים לעלות גבוה מדי
ולהיכשל בחוזה.
בבעיה גדולה יותר נתקלים זוגות שמשחקים שתמיכה
ישירה של ♥ 3היא הכרזת הפרעה ) 5-0נקודות( .אין
להם כלל הכרזה עבור היד הבנאלית הזו ,מכיוון שהחלפת
סדרה על-ידי המשיב )למשל ♠ 1בדוגמה( ,כמו-גם תשובה
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של ) 1NTאפילו בשיטת " ("2 over 1אינם מחייבים את
הפותח במושב השלישי או הרביעי להמשיך להכריז.
במלים אחרות ,אם תכריזו כעת ♠ ,1שותפכם עלול
להכריז  Passולא תינתן לכם כלל הזדמנות להראות את
ההתאמה ב.♥-
הפתרון :תשובה של ♣(Drury) 2
הרעיון המרכזי של המוסכמה  Druryהוא כי בתגובה
לפתיחה של ♥ 1או ♠ 1במושב השלישי או הרביעי,
התשובה ♣ 2הינה מלאכותית ומראה תמיכה של 3
קלפים לפחות בסדרת הפותח ויד מזמינה )11-10
נקודות(.
הכרזת ♣ 2מתאימה לידו של צפון בדוגמה הקודמת.
דוגמה נוספת:
North
♠ K872
♥ A7
♦ Q874
♣ J52
South
♠1

East
Pass

North
Pass
?

West
Pass
Pass

אתם צפון ,מערב מחלק .שותפכם פתח ♠ 1במושב רביעי
 כעת תכריזו ♣ .2בכך תראו תמיכה ב ♠-עם 10-11נקודות.
החיסרון הבולט במוסכמה זו הוא הוויתור על תשובה
טבעית של ♣ 2עם חמישייה בקלאב ו 11-10 -נקודות.
במקרה זה ייאלץ המשיב להכריז  .1NTזו אינה הכרזה
אידיאלית ,אבל היתרונות של  Druryוהשכיחות הגבוהה
יותר של היד המזמינה עם התאמה הפכו את Drury
למוסכמה אטרקטיבית ביותר בקרב הזוגות הבכירים.
כיצד הפותח ממשיך לאחר ♣?(Drury) 2
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כמובן שהפותח צריך להצהיר בפני היריבים שמדובר
בהכרזה מלאכותית )באמצעות כרטיס  .(ALERTלאחר
מכן יש לו )לפחות( שלוש אפשרויות המשך:
הפותח מכריז משחק מלא – יד טובה ) 15-14נקודות(
South
5
AQ862
AKT5
JT6

♠
♥
♦
♣

הפותח מכריז ♦ 2מלאכותי – פתיחה רגילה )14-12
נקודות(
South
♠ T54
♥ AQT87
♦ K3
♣ KJ7

עם  14נק' "טובות" הפותח יכול להכריז משחק מלא .הוא
יודע שלמשיב  11-10נקודות עם תמיכה.

West
North
East
South
Pass
Pass
Pass
♥1
Pass
♣2
Pass
♦2
הכרזת ♦ 2מאשרת כי הפתיחה ♥ 1הייתה "אמיתית".
זוהי הכרזה מלאכותית ללא קשר לסדרת הדיאמונד.
בדוגמה זו הפותח יודע שאין מספיק נקודות גבוהות
למשחק מלא ) 24לכל היותר( ,אבל ייתכן שלמשיב כוח
חלוקתי נוסף על הנקודות הגבוהות .ההכרזה ♦ 2מתארת
פתיחה רגילה ומאפשרת למשיב המחזיק יד מיוחדת
להכריז משחק מלא.

הפותח "סוגר" בגובה  – 2מראה "תת פתיחה" )עד
 12נקודות(
South
♠ 543
♥ AKJ94
♦ Q76
♣ 32

דוגמאות להמשכים מצד המשיב
נתבונן בשתי הידיים הבאות:
North-A
K85
AJ63
QJ92
64

South
♥1
♥4

South
♥1
♥2

East
Pass
Pass

East
Pass
Pass

North
Pass
♣2

North
Pass
♣2

West
Pass
Pass

North-B
♠ AJ42
♥ 3
♦ KJT64
♣ J83

West
Pass
Pass

יש לזכור כי במושב השלישי או הרביעי מותר לפתוח את
המכרז עם "תת פתיחה" ) 11-9נקודות( .לצעד מסוג זה
יכולות להיות כמה מטרות :להציע לשותף הובלה טובה,
להפריע ליריבים או להתחרות על החוזה החלקי .חזרת
הפותח על סדרתו בגובה  2לאחר ♣ 2מתארת מצב של
"תת פתיחה" )או פתיחה מינימלית לגמרי( ומזהירה את
המשיב מפני המשך  -אפילו לגובה .3
צפון יכריז כעת  ,Passאלא אם הוא מחזיק יד מיוחדת
הכוללת לא רק  11-10נקודות גבוהות ,אלא גם נקודות
חלוקה.

♠
♥
♦
♣

שתי הידיים מתאימות להכרזת ♣ (Drury) 2לאחר שדרום
פותח ♠ 1במושב השלישי.
נניח תחילה כי לאחר ♣ 2השותף מכריז ♠) 2תת-פתיחה(.
South
♠1
♠2

East
Pass
Pass

North
Pass
♣2
?

West
Pass
Pass
Pass

יד  Aתכריז  .Passצפון כבר הראה  11-10נקודות עם
התאמה ,ואין לו מה להוסיף.
יד  Bהיא יד מעניינת )הכוללת נקודות התאמה ואף סדרה
צדדית המהווה מקור ללקיחות( ,ולכן צפון המחזיק אותה
רשאי להמשיך את ההכרזה .אין חובה להכריז משחק
מלא .אפשר גם להזמין  -אולי אפילו להכריז ♦ 3ולהעביר
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מידע מדויק יותר.
כעת נניח כי במקום ♠ 2השותף הכריז ♦) 2פתיחה
רגילה(.
South
♠1
♦2

East
Pass
Pass

North
Pass
♣2
?

עם זאת ,לעתים יש סיבה טובה להשתמש בגובה .3
ברצוני להעלות מספר נקודות למחשבה:
.1

המשיב יכול להשתמש בגובה  3כדי להראות
ידיים מיוחדות )סדרה צדדית ארוכה ,קוצר או
עודף שליטים( ולהזמין את הפותח פעם נוספת
להכריז משחק מלא .הראיתי זאת באחת
מהדוגמאות.

.2

לעתים הפותח חזק מאוד ומחפש סלם .במקרים
אלה הכרזה שנייה בגובה  3עשויה לעזור
לשותפות להעריך אם הידיים מתאימות להכרזת
סלם .הכרזה כזו תתאר בדרך כלל את מבנה היד.

.3

גובה  3עשוי לעזור לשותפות להחליט אם חוזה
של  3NTיהיה עדיף על פני משחק מלא בסדרת
הפותח ,או שמא יש התאמה טובה יותר במייג'ור
השני.

West
Pass
Pass
Pass

יד  Aתכריז ♠ .2שוב אין לה מה להציע מעבר למה
שכבר הובטח בהכרזת ♣ .2אם לשותף  13-12נקודות
עם חלוקה מאוזנת ,אין גם טעם לעלות לגובה .3
יד  Bיכולה להכריז ♠ !4מול פתיחה רגילה יש סיכוי טוב
למשחק מלא.
השימוש בגובה  3לאחר הכרזת  - Druryנקודות
למחשבה
היתרון הבולט של  Druryהוא האפשרות להכריז משחק
מלא או לחילופין לעצור בגובה .2
הידיים שבהן ניתן לבצע  8לקיחות בלבד הינן מקור לרווח
עבור הזוגות המשתמשים ב Drury-לעומת מתחריהם
שנאלצים לשחק בגובה .3
לפיכך השימוש בגובה  3לאחר  Druryהינו נדיר ,ובחרתי
)כמעט( לא לעסוק בו במאמר זה.

עקרונית ,ההכרזות בגובה  3הן טבעיות ומזכירות את
ההמשכים אחרי תמיכה רגילה בגובה ) 2למשל "Trial
" .(Bidזוגות ברמה גבוהה צריכים לתאם ביניהם את
המשמעויות המדויקות של הכרזות אלה במצבים השונים.

ęĕčĕčČč ęē Ğđčĥ ğđĝĘ đĜđėĐ
Ģ“ĐēČ ĕĥĕĚē ęđĕĚ ĘēĐ ĦđĕđĤēĦ
,ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ ęĞ Ħčĥ ďĞđ
.ĖĤĞ ĦđĤģĕ ĦđĘĤĎĐđ ęĕĕďĕ ĦđĤčđē

čđĤģč đĚĝĤđĠĕ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
03-6417469/70 .ĘĔ ,Č"Ħ ,ěď ěđėĕĥ ,7 ģĕ'ĢĜĝĕď 'ēĤč ĥďēĐ ęĕčĕčČ ěđďĞđĚ
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הערך את משחק
היד שלך  -פתרון
לוי שטרן
732
87432
KQ
952

♠
♥
♦
♣

A85
A
AJ6
AKJ874

♠
♥
♦
♣

מערב הוביל ב ♥K-נגד החוזה ♣.6
זכיתם ב) ♥A-מזרח שירת עם  .(♥5בלקיחה השנייה אתם
מורידים  .♣Aממערב  ,♣6ובמזרח נופלת ה.♣Q-
תכננו את משחק היד!
השחקן המתחיל מושך שליטים בשלושה סיבובים ,נותר
עם שני מפסידים בלתי נמנעים בספייד ונכשל בחוזה.
השחקן המתקדם מושך סיבוב שליטים נוסף )"כדי לבדוק
שהמלכה הייתה בודדת ,פרטנר"( ואז משחק שלושה
סיבובי ♦ ומשליך ♠ נמוך מהדומם ,אולם בהמשך מערב
זוכה בלקיחה בספייד ומשחק את השליט האחרון שלו.
שוב הכרוז אינו יכול לחתוך בדומם ,והחוזה נועד לכישלון.
שחקן התחרויות המנוסה אינו נוגע יותר בשליט .הוא
משחק שלושה סיבובי ♦ ,משליך ♠ נמוך מהדומם וממשיך
ב ♠A-ובספייד נוסף.
סביר להניח כי בחלק מהשולחנות המגנים לא ידייקו
ויאפשרו לדרום לבצע את החוזה על אף שבחר בקו משחק

8.2.2015 г. 13:23:27 ч.

בלתי מושלם.
המומחה משחק בלקיחה השלישית ♠ נמוך משתי הידיים!!
עליו לתת ממילא לקיחה ב ,♠-ועדיף למסור אותה ליריבים
מוקדם ככל האפשר ,כאשר הם עדיין אינם יכולים לגרום
נזק.
כעת יזכה הכרוז בכל חזרה ,ישחק שלושה סיבובי ♦ ,ישליך
♠ ,ימשיך ב ♠A-ויחתוך את הספייד המפסיד בדומם .נותר
רק להוציא שליטים ולתבוע את כל שאר הלקיחות.
מדוע משחק המומחה כך? הוא בחן את היד בקפידה
וגילה כי בגישתו של שחקן התחרויות המנוסה טמונה
סכנה סמויה ובלתי הכרחית.
נניח שהכרוז שיחק שלושה סיבובי ♦ ♠A ,ו ♠-נמוך .כל
עוד למזרח חמישה קלפי ♦ ולמערב שלושה ,ניתן להפיל
את החוזה .מערב צריך לאפשר למזרח לזכות בלקיחה
בספייד ולהוביל סיבוב רביעי של דיאמונד ,ואז מתבצע
 Trump Promotionוה ♣T-של מערב הופך ללקיחה
ודאית.
קו המשחק של המומחה מנתק את המעברים בין המגנים
בשלב מוקדם של המשחק ואינו מאפשר להם לסכן את
החוזה בשום דרך.
מערך הקלפים המלא:
732
87432
KQ
952
QJ94
T65
T8432
Q

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KT6
KQJ9
975
T63
A85
A
AJ6
AKJ874

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
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גמר הליגה
הלאומית
רם סופר
ההצלחות הרבות של שחקנינו בחו"ל והפיכתה של
ישראל למעצמה בינלאומית בענף מעלות ללא ספק את
קרנה של הליגה הלאומית שלנו ,אשר הזכייה בה עדיין
נחשבת להישג יוקרתי.
שיטת המשחקים בליגה הלאומית בשנים האחרונות
היא :שלב ראשון הכולל  12קבוצות המתמודדות זו מול
זו בשני סופי שבוע .מהן עוברות  8הראשונות ל"בית
העליון" המתנהל במשך סוף שבוע נוסף ,שבסיומו
נקבעות ארבע הגדולות המתמודדות בשיטת נוק-אאוט
ב"פיינל פור".
השלב הראשון של הליגה שאמור להתנהל על מי מנוחות
כבר הביא להפתעה גדולה :הקבוצה שכללה שלושה
משחקני נבחרת ישראל ,אילן הרבסט לוטן פישר ורון
שוורץ ,סיימה במקום התשיעי ולא עלתה לבית העליון.
לעומתה יש לציין את הצלחתן של קבוצת ליבסטר עם
האחיות נגה ודנה טל )מקום ראשון בשלב זה בהפרש
גדול( וקבוצת צ'ורניי )מקום שלישי( .קבוצות ברקת
ובירמן התמקמו כצפוי בצמרת הטבלה.
זוגות מצטיינים בשלב זה )שצברו מעל  IMP 1לבורד
לפי דירוג הבטלר( היו אלופי אירופה דרור פדון-אלון
בירמן מקבוצת בירמן ואלופי העולם אהוד פרידלנדר-ינון
לירן מקבוצת ברקת.
במשחקי הבית העליון שלטה קבוצת ברקת שגברה על כל
יריבותיה .קבוצת ליבסטר הפסידה  5מתוך  7מפגשים,
אולם עדיין נהנתה מהמקדמה הגדולה שצברה בשלב
הראשון וסיימה במקום השני .קבוצת בירמן שמרה על
מקומה בצמרת ודורגה שלישית.
על המקום הרביעי התנהלו מאבקים קשים .קבוצת צ'ורניי
שנראתה במצב טוב התמוטטה בשלושת המפגשים
האחרונים .קבוצתו של אורי אסרף הביסה בסיבוב הלפני
האחרון  0:20את קבוצת גלברד והתמקמה די בבטחה
במקום השלישי ,אולם בסיבוב האחרון הפסידה בתוצאה
זהה לקבוצת ברקת! הקבוצה החזקה של אאידה מינזלי
)עם דורון וישראל ידלין ,רון פכטמן ,בר טרנובסקי וגלעד
אופיר( הצליחה לזכות בכרטיס האחרון לפיינל פור לאחר
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שני ניצחונות גבוהים בסיבובים האחרונים.
במשחקי הבית העליון הצטיין הזוג אסף לנגי-אילן ברקת
מקבוצת ברקת עם  IMP 1.54לבורד.
בשלב חצי הגמר בחרה קבוצת ברקת את קבוצת
ליבסטר והביסה אותה למרות פיגור ברבע הראשון.
בחצי הגמר השני לא הצליחה קבוצת בירמן לשמור על
יתרון מבטיח של  IMP 46במחצית ,והסיומת החזקה של
קבוצת מינזלי הביאה אותה עד לגמר.
בגמר נהנתה קבוצת ברקת ממקדמה די גדולה של 14
 IMPבזכות ניצחוון מכריע על יריבתה בבית העליון.
לאחר  28בורדים גדל היתרון ל – 41:89 -פער גדול,
אולם קבוצת מינזלי הצליחה למחוק פער דומה בחצי
הגמר ,והיא ניסתה שוב .שני הרבעים האחרונים שודרו
ישירות ב.BBO-
הרבע השלישי התחיל בסדרה של משחקים מלאים שלא
ניתן להכשילם .הבורד המעניין הראשון היה מס'  ,4שבו
שגו שתי הקבוצות בהגנה נגד משחק חלקי.
Board 4, Dealer West, Vul All
KQJ43
95
AJ7
KJ9
AT92
A84
5
QT543

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

85
KJ62
K93
A872
76
QT73
QT8642
6

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
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South
פרידלנדר
♣2
♦3

East
ד .ידלין
Dbl
♣3
Pass

North
לירן
1NT
♦2
Pass

West
אופיר
♣1
Pass
Pass

גלעד אופיר שהחליף במפגש זה את ישראל ידלין )שותפו
הקבוע של דורון( בחר לפתוח ♣ 1עם  11נקודות )אולי
בהשפעת הפיגור הגדול( ,וינון לירן  -שחקן בעל סגנון
הכרזה מקורי – נמנע מההכרזה המתבקשת ♠ 1והעדיף
אוברקול של  .1NTלאחר שמזרח הכפיל ,דרום הכריז
♣ – 2טרנספר לדיאמונד .לאחר מכן החליט פרידלנדר
להתחרות לגובה  3בזכות החלוקה .6-4
לו הייתה ידו של צפון גלויה על השולחן ,ההגנה לא הייתה
מתקשה לראות את ההגנה הנכונה :לזכות ב 4-הלקיחות
הבטוחות שלה ולהכריח את הכרוז לחתוך הארט כדי
להגביה את ה .♦K-אבל שיטת הטרנספר גרמה לכך
שצפון יהיה הכרוז וערפלה את המצב.
דורון הוביל ב .♣4-גלעד זכה ב ♣A-וחזר ב .♠8-לאור
הכרזת  1NTשל צפון היה ברור שמערב לא יחתוך
ספייד .כמו-כן ה ♠8-הבהיר שה ♠K-אינו אצל מערב.
על כן קשה להבין מדוע דורון ידלין המשיך בספייד
לאחר ה ♠A-במקום לפתוח את סדרת ההארט .ינון נכנס
לדומם בחיתוך קלאב ,עקף בהצלחה בדיאמונד והשליך
שני מפסידים בהארט על הסדרות השחורות.
South
טרנובסקי
1NT
♠2

East
ברקת
Pass
Pass
Pass

North
פכטמן
♠1
♣2
Pass

West
לנגי
Pass
Pass
Pass

בשולחן השני התחיל אסף לנגי ב Pass-וצפון פתח ♠.1
איני יודע אם שיטתם של פכטמן-טרנובסקי אפשרה
הכרזה סוגרת של ♦ 2בדרום )זה היה יכול להיות חוזה
נפלא( .במקום זה הם הגיעו ל 2♠-בהתאמה  – 5-2חוזה
שאפשר להפיל  3פעמים בהגנה מושלמת.
אילן ברקת הוביל בדיאמונד הבודד .ה ♦Q-כוסה ב♦K-
וב .♦A-רון פכטמן המשיך ב.♠Q-
כעת אם מזרח עולה ב ,♠A-נכנס פעמיים לידו של שותפו
בהארט ,חותך שני דיאמונדים ויוצא מידו עם שליט.
הכרוז לא רק שאיבד שתי לקיחות בדיאמונד ,אלא הוא
גם מנותק מהדומם וחייב להפסיד  3לקיחות בקלאב.
הגנה זו אינה קלה ,אולם להפיל ♠ 2פעמיים זו משימה
אפשרית בהחלט .ברקת עיכב את ה ♠A-פעם אחת ,זכה
בו בסיבוב הבא ושיחק  ♥Aו ♥-אל ה J-של שותפו .אסף
לנגי חזר ב ♦3-לחיתוך  -איתות ברור כי הוא מחזיק
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ב !♣A-למרות זאת ברקת ניסה סיבוב שלישי של הארט.
הכרוז אמר תודה ,חתך ,הוציא את השליט האחרון
והשליך שלושה קלאבים על הדיאמונדים של הדומם –
.+140
כעבור שני בורדים החמיצה קבוצת ברקת הזדמנות
נוספת להגדיל את ההפרש:
Board 6, Dealer East, Vul E/W
♠ KT2
♥ T
♦ K754
♣ KQ983
♠ 976543
QJ8
♥ K86
A92
♦ 9
QJT6
♣ 654
AJ7
♠ A
♥ QJ7543
♦ A832
♣ T2
South
טרנובסקי
♥1
♥3

East
ברקת
Pass
♠2
Pass

♠
♥
♦
♣

North
פכטמן

West
לנגי

RDbl
Pass

Dbl
Pass

שימו לב שההכרזה השנייה של דרום לאחר  RDblשל
שותפו מעידה על חולשה – עם יד טובה דרום אמור
לאפשר לשותפו להעניש את היריבים.
בשולחן השני הגיעו פרידלנדר-לירן לחוזה טוב יותר של
♦ 3מצד דרום ,אשר למרות חלוקת השליטים לא הייתה
אפשרות להפילו – הדומם הוגבה לאחר פיתוח סדרת
הקלאב.
לעומת זאת ,חוזה של ♥ 3אמור ליפול לאחר הובלה
ב) ♦Q-שלנגי אכן בחר בה( .טרנובסקי זכה בדומם
והמשיך ב ♠A-וב .♣2-לנגי זכה ב ♣A-והמשיך ב.♦J-
כעת כל שעל מזרח לעשות הוא להשליך קלאב .הכרוז
יכול להשליך דיאמונד מפסיד אחד על  ,♠Kאבל בהמשך
מערב יזכה ב ♦T-והדיאמונד הרביעי יגרור Promotion
בסדרת השליט.
ברקת חשב אחרת ,חתך עם ה ,♥6-המשיך ב ♥8-ל♥A-
של שותפו וחתך דיאמונד נוסף עם ה .♥K-ההגנה נותרה
ללא לקיחות נוספות ,והחוזה בוצע.
בתחרויות קבוצות  IMPמקובל לרוב להכריז באגרסיביות
למשחקים מלאים גבוליים ,אולם לאלופי העולם
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פרידלנדר-לירן רעיונות משלהם .בשתי ידיים רצופות הם
נמנעו ממשחק מלא די מתבקש של  3NTוהעדיפו חוזה
חלקי בדיאמונד.
Board 10, Dealer East, Vul All
♠ K3
♥ QT9
♦ AK952
♣ K92
♠ 75
♠ AQT84
♥ KJ64
♥ 875
♦ T
♦ 743
♣ AQ8653
♣ T7
♠ J962
♥ A32
♦ QJ86
♣ J4
North
לירן

East
South
ד .ידלין
פרידלנדר
Pass
♣1
Dbl
♠1
1NT
♣2
Pass
♦2
All Pass
במקרה זה ההחלטה לעצור בגובה נמוך הייתה נכונה.
בשולחן השני העלה בר טרנובסקי )דרום(  1NTל,3NT-
ושותפו רון פכטמן היה חסר סיכוי לאחר הובלה בקלאב
נמוך ).(-200
הכרזת ה Dbl-של דרום על ♣ 2הייתה  Takeoutלפי
ההסכם בין השותפים .דרום היה שמח יותר לו החזיק
רביעייה בהארט ,אבל עם  9נקודות היה הכרחי לנקוט
פעולה כלשהי .בפועל נמצאה התאמה בדיאמונד
ופרידלנדר העריך נכון שחוזה של  3NTלא יהיה מציאה
גדולה 2♦ .בוצע כצפוי עם לקיחה עודפת ורווח של 7
.IMP
Board 11, Dealer South, Vul None
♠ 82
♥ AQ862
♦ KT4
♣ QT7
♠ Q65
♠ T43
♥ K543
♥ JT9
♦ J6
♦ 932
♣ 6542
♣ AKJ9
♠ AKJ97
♥ 7
♦ AQ875
♣ 83

8.2.2015 г. 13:23:31 ч.

West
אופיר

South
פרידלנדר
♠1
♦2
♦3

East
ד .ידלין

North
לירן

West
אופיר

Pass
Pass
Pass

1NT
2NT
Pass

Pass
Pass
Pass

כאשר משחקים שיטת  ,2/1בין שהכרזת  1NTהיא
מחייבת ובין שהיא "מחייבת למחצה" ,הכרזה שנייה של
 2NTמהמשיב מהווה הזמנה שיש לקבל אותה עם 14
נקודות טובות.
ייתכן שפרידלנדר ראה סיכון בחוזה  3NTורצה לבחון
אפשרות של משחק מלא בסדרה ,אבל שותפו פירש
את ♦ 3כהכרזה חלשה והכריז  .Passדומני שישנם
תיאורטיקנים המציעים להשתמש במצבים דומים
בהכרזות טרנספר בגובה ) 3אשר בהחלט היו עוזרות
לפתור כאן את הבעיה(.
כך או אחרת ,מצב הקלפים אפשר לבצע  11לקיחות
בחוזה  .3NTבשולחן השני בוצעו  9בדיוק לאחר שרון
פכטמן לא הסתכן בעקיפה בספייד ,עם רווח של IMP 6
לקבוצת מינזלי.
ביד האחרונה של הרבע השלישי הצטיין פרידלנדר
בביצוע חוזה של ) 1NTשהוכרז בשני השולחנות(.
Board 14, Dealer East, Vul None
♠ 9875
♥ J84
♦ K863
♣ K6
♠ QJT32
A
♥ T9
AQ65
♦ QJ95
742
♣ 83
QJ974
♠ K64
♥ K732
♦ AT
♣ AT52

♠
♥
♦
♣

מערב הוביל ב ♣Q-שנלקח בדומם .בשולחן השני בר
טרנובסקי שיחק כעת ♠ אל ה K-ונפל פעמיים ,אבל
פרידלנדר בחר להריץ את ה .♠9-מערב זכה ב ♠A-הבודד
והמשיך בדיאמונד .דרום זכה בידו ושיחק ♥ לכיוון ה.J-
מערב זכה ב) ♥Q-כאשר ממזרח נופל ה (♥T-והמשיך
בדיאמונד .פרידלנדר זכה בדומם והמשיך ב,9 – ♥8-
 .A ,Kכעת ה ♥7-של דרום הוגבה כאשר לכרוז עדיין
שתי כניסות לידו כדי להתגבר על החסימה בהארט .הוא
השלים  7לקיחות – אחת בספייד ושתיים בכל סדרה
אחרת.
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בסיכום הרבע ניצחה קבוצת מינזלי  ,14:20אך עדיין
הייתה צריכה להתגבר על פיגור של  IMP 42ברבע
האחרון .עם זאת ,חברי הקבוצה האמינו ביכולתם לאחר
שביום הקודם מחקו פיגור דומה ברבע הרביעי מול
קבוצת בירמן .בתוך  3חלוקות בלבד הם הצליחו למחוק
את רוב הפיגור ולהקטין את הפער ל IMP 17-בלבד.
Board 18, Dealer East, Vul N/S
♠ QJ7
♥ AK
♦ J863
♣ AQ84
♠ T92
8654
♥ QT93
875
♦ KT952
♣6
KJT932
♠ AK3
♥ J642
♦ AQ74
♣ 75

♠
♥
♦
♣

באחד השולחנות חייבה שיטתם של צפון-דרום הכרזת
פתיחה של ♣ 1מדרום .רון פכטמן בחר להשיב ,3NT
וזה היה החוזה הסופי שבוצע בקלות .בשולחן השני היה
מהלך ההכרזה מורכב יותר:
South
זק
♦1
♠4
♠5
Pass
All Pass

East
ד .ידלין
Pass
Pass
Pass
Dbl
Dbl

North
בראל

West
אופיר

♣4
4NT
♦6
6NT

♣3
Pass
Pass
Pass

לאחר פתיחה ♦ 1והתערבות ♣ ,3מיכאל בראל העריך
שידו טובה מדי להכרזת  .3NTהוא בחר ב 4♣-ויניב זק
שהחזיק יד טובה שיתף פעולה בהכרזת קיוביד ♠ .4עד
מהרה הם התגלגלו לחוזה ♦) 6שהיה עשוי להיות לא רע
אילו חלוקת השליטים הייתה .(3-2
דורון ידלין עט על השלל והכפיל .בראל הבין מדוע הוכפל
וברח ל ,6NT-אולם לצערו היו רק  10לקיחות בהישג
יד .גם חוזה זה הוכפל ונפל פעמיים –  IMP 15לקבוצת
מינזלי.
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Board 19, Dealer South, Vul E/W
♠ Q432
♥ J643
♦ 432
♣ 98
♠ J
AT865
♥ AK8
Q2
♦ Q876
J9
♣ KJT32
Q765
♠ K97
♥ T975
♦ AKT5
♣ A4

♠
♥
♦
♣

הזוג לנגי-ברקת )מזרח-מערב( הגיע לחוזה "הנורמלי"
♣ 3וביצע אותו עם לקיחה עודפת ,בעוד בשולחן השני
הוכרז משחק מלא מתוח לאחר הכרזת אוברקול חריפה
של מערב במצב פגיע.
South
זק
♦1
Pass
All Pass

East
ד .ידלין

North
בראל

West
אופיר

♣2
3NT

Pass
Pass

♠1
♣3

ניתן להכשיל את החוזה ,אבל נדרש דיוק בהגנה כדי
להשיג  5לקיחות לפני שהכרוז ישיג  .9יניב זק הוביל
ב ♦A-וקיבל איתות לא מעודד עם ה .♦2-על פי ההכרזה
לצפון יד חלשה מאוד ,אבל יש סיכוי שהוא מחזיק ב♠Q-
)מזרח לא תמך בסדרה( ,וקלף זה מספיק כדי להפיל
את החוזה.
דרום היה צריך להמשיך ב ♦K-ולהחליף לספייד .אם
הדומם עולה ב ,♠A-להגנה שתי לקיחות בספייד; אם
לא – צפון זוכה ב ,♠Q-חוזר ב ,♦-וה ♦T-של דרום הופך
ללקיחה המכשילה .אפילו אם למזרח  ♠Jxוסדרת הדומם
מוגבהת ,אין לכרוז  9לקיחות בטרם יפתח את הקלאבים.
במציאות זק החליף ל ♥T-והעניק לכרוז שהות מספקת
לפתח  4לקיחות בקלאב ואחת בדיאמונד להשלמת
החוזה – עוד  IMP 10לקבוצת מינזלי.
בשלב זה הזוג ידלין-אופיר ידע שבאמתחתו מנה יפה
של  .IMPsהשניים ניסו להכות בברזל בעודו חם ,אבל
הלהיטות להכפיל את יריביהם פעלה כבומרנג.
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Board 21, Dealer North, Vul N/S
♠ K
♥ KJ52
♦ 96542
♣ AK4
♠ 53
QJ98
♥ A963
T
♦ AKJ
Q873
♣ JT72
Q865
♠ AT7642
♥ Q874
♦ T
♣ 93
South
זק
♠1
♠2
All Pass

East
ד .ידלין
Pass
Pass
Dbl

North
בראל
♦1
1NT
Pass

Board 27, Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

West
אופיר
Pass
Pass

דורון לא היה יכול להכפיל בסיבוב הראשון עם קוצר
בספייד ,אבל אם בכלל להתערב – אפשר היה לעשות
זאת בסיבוב השני עם  Dblעל .1NT
ה Dbl-על ♠ 2היה הרסני .גלעד אופיר ראה בידו שתי
לקיחות בטוחות בשליט והחליט לחפש את מזלו בהגנה.
ההובלה בהארט הבודד הייתה חסרת ערך משום
שמערב חתך עם לקיחות "טבעיות" בשליט .עם זאת,
הובלה טובה יותר לא הייתה בנמצא .יניב זק הפסיד רק
שני אסים אדומים ושני חיתוכי הארט וביצע את החוזה
המוכפל עם לקיחה עודפת +870 :עם רווח של IMP 13
לקבוצת ברקת )בשולחן השני ביצע דרום בדיוק ♥.(2

Q952
A73
93
KJ63
KQT42
KJ865
T52

♠
♥
♦
♣

A8743
965
42
987
KJT6
J8
AQT7
AQ4

South
זק
1NT
♦3
♠4
Pass

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East
ד .ידלין

North
בראל

West
אופיר

Pass
Dbl
Pass

♣3
♥3
Pass

Pass
Pass
Dbl

מהלך ההכרזה של צפון-דרום הראה חוזק )♣ 3היה
 Puppet staymanמחייב למשחק מלא( .עקב הפיגור
הגדול של קבוצתו ,גלעד אופיר ניסה לקושש אימפים
והכפיל ♠ 4בתקווה שחמשת השליטים שלו יקשו על
הכרוז.
יניב זק היטיב לשחק לאחר ה .Dbl-הוא מסר את
הלקיחה הראשונה בהארט ולאחר מכן הוציא סיבוב אחד
בלבד של שליטים" ,ניקה" את מערב מהסדרות הצדדיות
וסיים בחיתוך צולב 4♠ .מוכפל עם לקיחה עודפת הביא
עוד  IMP 13לקבוצת ברקת בדרך לאליפות.
לסיום ,עוד יד שבה היטיבו בראל-זק להכריז וגם להגן.

מפגש הגמר בעיצומו :גלעד
אופיר )מימין(-דורון ידלין
מול ינון לירן )משמאל(-
אהוד פרידלנדר.

8.2.2015 г. 13:23:32 ч.
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ęĕĘĥđĤĕ 'ĎďĕĤč ĦĦđĚĞ
ęėĜĕĚĒĐĘ ĐēĚĥ
ĦĕĢĤČ ĦđĤēĦĘ
ĒđĞĚ ēĜđ ĦĕĤđĜ Ęĥ ęĤėĒĘ
Č"ė ęĕďĤđč 18 Ęĥ (ęĕĠđĢĤ) ęĕčĥđĚ 2

14:00 ďĞ 09:30 ĐĞĥĐĚ 20.3.15 ĕĥĕĥ ęđĕč

.(đ"Ģĕđč ČĘ) ęĕĘĥđĤĕč 4 ĕģĝčđĜĕ čđēĤč ,"ěđėĕĦĐ ęĕĐ ĕĘďĎĚ"č ęĕĕģĦĦ ĦđĤēĦĐ

.ĞĠĥč ĐĕĜē ĥĕđ ēđđĤĚ ęĘđČĐ

:ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠđ ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ 3-Ę ęĕĞĕčĎ
ē"ĥ 500 ĕĜĥĐ ęđģĚĘ ,ē"ĥ 800 ěđĥČĤĐ ęđģĚĘ
ğĝė ěĚČ ĦĎĤď ďĞ ĕĜĥĐđ ěđĥČĤĐ ęđģĚĘ ęĕĞĕčĎ ěėđ
ĐĚē ĐĕĦĥđ ďđčĕė ĘĘđė ğĦĦĥĚĘ ē"ĥ 70 ĦđĤēĦĐ ĤĕēĚ
ĝĔĕĕĚ'ĎďĕĤčč ĥđĚĕĥ | ĤĜčČ ĕĤč :ĦđĤēĦĐ ĘĐĜĚ

052-2670177 ĦĕĚđĘĥ | 050-5562459 ĐĤĠĞ :Đčđē ĐĚĥĤĐ

Č“Ħ ‘ĎďĕĤč ěđďĞđĚđ ĤĠĝ-Ħĕč

Ħĕč
‘ĎďĕĤ
čĐ
Č“Ħ

ĐďđĐĕ ĤĐĝđČĤģđ đĜČĕĝĘč ĕĘČ ĦĘĐĜĐč

µ·Ä Å´¬¯

ĦĚďđģĐ đĦĜđėĦĚč ęĕĠĕĐ đĕĚĕĘ ĤĒē ĥďđēĚĐ 'ĎďĕĤčĐ Ħĕč
:ĐĠđĤĕČĚ ęĕĤĕėč ęĕĜđďĞđĚ 5 ĦđĠĦĦĥĐč ĦĕĚđČĘĜĕč ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ
KATOVICE POLAND | KELN GERMANY | LIAZ BELGIUM | TURKO FINLAND | TEL-AVIV ISRAEL
20:30 ĐĞĥč 16.03.2015 ĕĜĥ ęđĕč čĕčČ-ĘĦ ěđďĞđĚč ĖĤĞĕĦ
Č“Ħ ěđďĞđĚĘ ęĕĜĚĒđĚ ‘ĎďĕĤčĐ ĕĜģēĥ Ęė
.ĐĔĚ ęĕĞĕĠđĚĐ ęĕĜđĠĘĔč đČ Ę“Čđďč ,ĤĦČč ĥČĤĚ đĚĥĤĐ ČĜ .ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ

ĦđĘĕĞĠĐ ēđĘ

Ħčĥ

ĦđĤēĦ
+
ĕĠĝė ĝĤĠ
ĘďĎđĚ
+
ďđčĕėđ ĐĚē ĐĕĦĥ
ęĜĕē

ĕĥĕĥ
ĦđĤēĦ
+
ĐĚē ĐĕĦĥ
ęĜĕē ďđčĕėđ

ĕĥĕĚē

ĦđĤēĦ
+
ĕĠĝė ĝĤĠ
ĘďĎđĚ

ĕĞĕčĤ
ĦđĤēĦ
+
ĐĚē ĐĕĦĥ
ęĜĕē ďđčĕėđ

ĕĥĕĘĥ

ĕĜĥ

ďđĝĕĐĚ ęĕĘĕēĦĚĘ ĝĤđģ
(18:00-20:30)
IMP ĤĔĚđĤč
+
ĕĠĝė ĝĤĠ
ĘďĎđĚ
I, II ęđģĚĘ

ěđĥČĤ
ĦđĤēĦ
+
ĐĚē ĐĕĦĥ
ęĜĕē ďđčĕėđ

Ĥģđč
10:00-13:00
ęĕĕĤĐĢ

ĖĤďđĚ ‘ĎďĕĤč 16:30-19:30
ĦđĤēĦ
+
ĕĠĝė ĝĤĠ
ĘďĎđĚ

čĤĞ
20:30-23:30

077-4146080 :ĝģĠ

077-4145060 :ěđďĞđĚč ěđĠĘĔ (ĦĕĘĞĚ ęĞ ‘Č ĐĚđģ) čĕčČ-ĘĦ ,91 ęĕČĜđĚĥēĐ ‘ēĤ
www.bridgeta.com yulek5@gmail.com 052-6763871 ĐďđĐĕ 052-2507933 ĕĘČ
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Board 23, Dealer South, Vul All
KQ7
K84
Q975
AQ2
52
953
82
KT8765

♠
♥
♦
♣

8643
AQJT2
AK4
3
AJT9
76
JT63
J94

South
זק
Pass
♠2
Pass

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East
ד .ידלין

North
בראל

West
אופיר

♥2
Pass

Dbl
Pass

♥1
♥3

עם  16נקודות הרוב מכריזים  ,1NTוכך עשה גם רון

פכטמן בשולחן השני .שותפו בר טרנובסקי החליט ש7-
נקודות עם קלפי ביניים טובים שוות הזמנה ,והוביל את
צפון לחוזה  2NTשנפל פעמיים לאחר הובלה בהארט.
בשולחן שלנו מיכאל בראל )צפון( לא התלהב מידו
והעדיף להכפיל בסיבוב הראשון .ההכרזה חזרה אליו
ב ,3♥-ושוב מיכאל לא התרשם מהנקודות ופעל לפי
הכלל שיד של  4-3-3-3הולכת להגנה.
הוא הוביל ב .♠K-לכרוז  6לקיחות בטוחות והשאלה היא
כמה חיתוכים ישיג בדומם .כמו-כן יש לו תקווה ללקיחה
עם ה.♣K-
יניב זק קרא את המצב היטב ועלה בלקיחה הראשונה
ב ♠A-על ה) ♠K-הגנה יחידה שמפילה את החוזה
פעמיים( .הוא המשיך כמובן בשליט .הכרוז עקף ללא
הצלחה ,ובראל חזר בשליט .כעת הכרוז יכול להשיג
חיתוך דיאמונד או לקיחה בקלאב ,אך לא את שניהם.
התוצאה הסופית הייתה  7לקיחות בלבד ב .3♥-עקב
נפילה כפולה של קבוצת מינזלי במצב פגיע בשני
השולחנות נרשמו לחובתה עוד  ,IMP 9ובסיום 94:149
לקבוצת ברקת.
ברכות לאלופי הליגה :אילן ברקת-אסף לנגי ,מיכאל
בראל-יניב זק ,אהוד פרידלנדר-ינון לירן.

אלופי הליגה הלאומית ) 2014/15מימין( :מיכאל בראל ,אהוד פרידלנדר ,יניב זק ,אסף לנגי ,אילן ברקת ,ינון לירן.

8.2.2015 г. 13:23:38 ч.
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đĚĥĤĕĐ
ęĜĕēč
đĘčģđ
ĐĚĕĞĔ
ěđđĎĚĚ
ĦđĕđĤĥĠČĐ
!ĤĦČč
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אימוני צעירים
דוד בירמן

מדי שבוע מתאמנים באתר  BBOשחקני נבחרות
ישראל הצעירות .האימונים כוללים משחקי קבוצות בשני
שולחנות .באימון האחרון שיחקו איתמר גינוסר-יובל בן-
דוד בקבוצה עם פז כץ-גיא ממן נגד לי רוזנטל-אייל ארז
שהיו בקבוצה עם עדי אסולין-הילה לוי.
בחלוקה האחרונה נתקלנו בחלוקת קלפים נדירה
שהביאה להכרזות מעניינות שחשפו את רמתם הגבוהה
של הצעירים.
Board 16, Dealer West, Vul E/W
♠ 964
♥ QJ987
♦ KJ94
♣6
♠ AKQJT7
8532
 ♥AKT65432
♦ 872
♣ 7532
4
 ♠ ♥♦ AQT653
♣ AKQJT98

♠
♥
♦
♣

כך התנהלו הדברים בשולחן הראשון:
South
הילה לוי
4NT
♦6

East
גיא ממן
Pass
Pass
Pass

North
עדי אסולין
Pass
♦5
Pass

West
פז כץ
♥4
Pass
Pass

כשמחזיקים את ידו של דרום והמחלק משמאלנו ,ניתן
לצפות שההכרזה תגיע אלינו די גבוה כבר בסיבוב
הראשון – וכך היה .הילה קיבלה את המכרז בגובה
של ♥ 4ובחרה להכריז ) 4NTמראה את שתי סדרות
המינור( .לאחר שעדי בחרה בדיאמונד הילה העלתה
לגובה .6

8.2.2015 г. 13:23:43 ч.

עדי ביצעה כמובן את הסלם עם לקיחת יתר – 940
נקודות.
וכך התנהל המכרז בשולחן השני:
South
יובל בן-דוד
4NT
RDbl
5NT
Pass
Dbl

East
אייל ארז
Pass
Dbl
♠5
Pass
♠7
Pass

North
איתמר גינוסר
Pass
♦5
Pass
♦7
Dbl
Pass

West
לי רוזנטל
♥4
Dbl
Pass
♠6
♥7
Pass

ניתן לראות שיובל התחיל באותה הכרזה של  ,4NTאך
זה היה רק צעד ראשון בדרך לסלם גדול .לי )מערב(
בחר ב Dbl-יצירתי המראה עניין בהקרבה )הכרזה זו
צריכה להראות עניין בספייד ,משום שהעניין ב 5♥-כבר
ברור( .איתמר בצפון הראה העדפה לדיאמונד.
לאחר  Dblשל אייל הכריז יובל ) RDblשהרי ♦ 5מוכפל
עם לקיחה עודפת שווה פחות מ .(6♦-אייל הבין את
המצב והכריז ♠ .5כעת הראה יובל רצון בסלם גדול
בהכריזו .5NT
לאחר ניסיון הקרבה ראשון של מערב ב 6♠-הבין איתמר
שהקלפים שהוא מחזיק בדיאמונד הם מעל ומעבר
לנדרש לסלם גדול .הוא העלה ל ,7♦-אבל לי הציל את
המצב עם הכרזת הקרבה נוספת שהובילה את מזרח-
מערב ל ,7♠-שכמובן הוכפל.
ההובלה הייתה ב ♣A-והחוזה נפל  3פעמים .צפון-דרום
קיבלו  800נקודות ,אבל תוצאה זו הייתה עדיפה למזרח-
מערב על פני  1440שהיה נרשם ב 7♦-ואפילו בהשוואה
ל 940-שנרשם בשולחן השני .לי ואייל הצליחו להשיג
רווח של  IMP 4עבור קבוצתם.
אין ספק כי חלוקה מדהימה זו הכניסה עניין רב במשחקון
האחרון של האימון.
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יד החודש

סלם פשוט ,ואולי לא...

AKJ54
AQT32
KT3

יוסי אנגל
היד הבאה שוחקה על-ידי אמיר לוין.
אמיר סומן בצעירותו ככישרון גדול ,ובחלוף השנים
הצדיק את התקוות שתלו בו – הוא זכה באליפות
אירופה הפתוחה לזוגות עם שותפו דוד בירמן וכיכב גם
בשורות הנבחרת.
AKJ54
AQT32
KT3

♠
♥
♦
♣

96
987654
K42
Q9

♠
♥
♦
♣

T832
QT9875
A84

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Q7
KJ
AJ63
J7652
96
987654
K42
Q9

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

למרבה ההפתעה ,מזרח היה זה שזכה ב!♣A-
בהנחה שלמזרח שהכריז ♦ 2מכובד בסדרה )אפילו J
בלבד( ,חייב מערב להחזיק את ה ,♥K-אחרת אין בידו
מספיק נקודות כדי לפתוח.
אמיר נכנס לידו עם ה ♣Q-ועקף ב ♥-בבטחה.

מהלך ההכרזה:
South
Pass
♥2

צפון ביכר  Dblעל ♣ 1ולא הכרזת התערבות שתראה
את שתי סדרות המייג'ור ,זאת בשל הפוטנציאל הרב
של ידו .אם דרום יכריז סדרת מייג'ור בעצמו )כפי שאכן
קרה( ,צפון מעוניין לשחק בחוזה גבוה.
מערב הוביל ב ♦A-שנחתך בדומם.
לכרוז מפסיד ודאי בקלאב ,ועליו להחליט כיצד לשחק את
סדרת השליט.
סטטיסטית ,עם  11שליטים המהלך הנכון הוא להוריד
את ה ,A-אבל במקרה דנן לכרוז מידע נוסף מההכרזה.
אמיר "לא התעצל" והוביל בלקיחה השנייה את ה♣K-
מהדומם!
הסיכון שההגנה תזכה ב ♣A-ותחתוך קלאב הוא אפסי.
להלן היד המלאה:

East

North

West

*♦2
All Pass

Dbl
♥6

♣1
♦3

אם ההגנה מעכבת את ה ,♣A-הכרוז יכול למשוך
את ה ♥A-ואת סדרת הספייד ולהשליך ♣ על ה.♠J-
לחילופין הוא יכול להמשיך בקלאב ואחר-כך להיכנס
לידו באמצעות חיתוך קלאב כדי לעקוף בהארט ,אולם קו
משחק זה מסוכן היות שמזרח עלול לחתוך את הקלאב
השלישי עם ה ♥J-אם חלוקת ידו היא  4-1-6-2ולא 4-0-
 6-3כפי שהיה במציאות.

* חלש
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(2)
W/Dealer South, Vul E
♠ A754
♥ 765
♦ A6
♣ AQ52

♠
♥
♦
♣

QJT96
AK3
84
K63

North

קובי שחר
South
1♠
2NT
Pass

2♣
4♠

 תכננו.♥8  מזרח משרת עם.4♠ ♥ נגד2-מערב מוביל ב
!את המשחק
(3)
Dealer South, Vul None
♠ A87
♥ A7
♦ 762
♣ QJT62

♠
♥
♦
♣

בחן את עצמך

KT953
3
K954
AK3

(1)
Dealer South, Vul None
♠
♥
♦
♣

98
KQ2
A942
K952

♠
♥
♦
♣

A65
A93
K65
AJT8

North
3NT

North
2♣
3♠
Pass

South
1♠
2♦
4♠

South
1NT
Pass

! תכננו את המשחק.3NT ♠ נגדK-מערב מוביל ב

! תכננו את המשחק.4♠ ♥ נגדQ-מערב מוביל ב

37 פתרונות בעמוד
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יותר מ 30 -שנים של עשייה באהבה

8.2.2015 г. 13:23:50 ч.
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פינת החוק

הובלה מחוץ לתור – מה לעשות?

הזדמנות חוקית ראשונה:
 (1לשרת בקלף זה כאשר הסדרה הזאת תשוחק.
 (2להוביל קלף זה אם המפר זוכה בלקיחה ועתה עליו
להוביל.
 (3לשרת בקלף זה אם אין לו קלפים לשרת בסדרה אותה
משחקים ללקיחה.
במה תבחר? – ישאל מנהל התחרות .מה באמת כדאי
לעשות? כיצד לבחור נכון מבין האפשרויות? על מנת
להחליט נכון יש להתחשב בחוזה המשוחק ,בהכרזות
השותף וביריבים.
ניתוח האפשרויות השונות

דרור שיפטן
הובלה מחוץ לתור היא אחד המקרים שבעקבותיהם
קוראים למנהל התחרות לשולחן מספר פעמים רב ,בין
שבהובלת פתיחה ובין שבמהלך המשחק .במאמר זה
נתרכז בהובלת פתיחה מחוץ לתור.
מנהל התחרות ,לאחר שיברר את העובדות ,ויגלה
שהמוביל מחוץ לתור )מימין לכרוז( לא הוטעה ע"י יריב
שאמר לו להוביל ,יציג בפני הכרוז את חמשת האפשרויות
הבאות ,שמתוכן עליו לבחור ,ללא התייעצות עם שותפו.
להלן האפשרויות:
)א( לקבל את ההובלה ,לבקש מהשותף לפרוש את
הדומם ,ולשחק מידו שלו )של הכרוז( קלף שני ללקיחה.
)ב( לקבל את ההובלה ,לפרוש את ידו על השולחן
בתור דומם ,ולתת לשותף לשחק ככרוז.
)ג( לא לקבל את ההובלה ולאסור על היריב משמאל
להוביל בסדרת ההובלה של שותפו )הקלף המפר
יחזור ליד המוביל מימין( ,האיסור תקף כל עוד הוא
בהובלה.
)ד( לא לקבל את ההובלה ולחייב את היריב משמאל
להוביל בסדרת ההובלה של שותפו )הקלף המפר
יחזור ליד המוביל מימין והוא ראשי יהיה לשרת מידו
כל קלף שירצה מסדרה זו( .החיוב הנ"ל הוא חד פעמי.
)ה( לא לקבל את ההובלה ולהנחות את היריב משמאל
להוביל כרצונו ,הקלף המפר יישאר קלף עונשין על
השולחן – למשחק בהזדמנות החוקית הראשונה .אם
המגן בוחר שלא להוביל בסדרה הנ"ל וקלף העונשין
נשאר חשוף ,כל פעם ששותפו של המפר בהובלה ,יש
להנחותו מחדש מה לעשות.
האיסורים וההגבלות תקפים כל עוד יש קלף עונשין על
השולחן .המידע מהקלף הגלוי שלא שוחק )במקרים ג-ה(
אסור על שותפו של המפר.
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מתי כדאי להשתמש באפשרות לקבל את ההובלה:
 כאשר ההובלה הנ"ל טובה לכרוז ,למשל אם יש לו
 KQxבסדרה שבה מוביל המפר ב.A-
 כאשר יש סכנה שהובלה אחרת תהיה מסוכנת
יותר.
 כאשר משחקים בשליט והמפר מוביל בסדרה
שהכריז בעצמו או כתמיכה בשותפו וביד יש
לפחות  3קלפים בסדרה ,סביר מאוד שלשותף
קלף בודד או חוסר ,וניתן יהיה לחתוך קלפים
מפסידים מסדרה זו בדומם.
מתי כדאי להשתמש באפשרות לקבל את ההובלה וגם
לתת לשותף לשחק?
 כאשר השותף הגדיר יד חזקה ועדיף שהיד
החלשה יותר תהיה גלויה על השולחן.
 כאשר השותף שחקן מיומן יותר ועדיף שהוא
ישחק.
 כאשר השלפוחית לוחצת ...
אם למרות הכול החלטנו לא לקבל את ההובלה מה
לעשות?
עלינו לבחור מבין האפשרויות הנותרות שהן:
 לאסור על היריב משמאל להוביל בסדרת
ההובלה של שותפו )הקלף המפר יחזור ליד
המוביל מימין(.
 לחייב את היריב משמאל להוביל בסדרת ההובלה
של שותפו )הקלף המפר יחזור ליד המוביל מימין
והוא ראשי יהיה לשרת מידו כל קלף שירצה
מסדרה זו(.
 להנחות את היריב משמאל להוביל כרצונו ,הקלף
המפר יישאר קלף עונשין על השולחן – למשחק
בהזדמנות החוקית הראשונה.
המשך בעמוד 37
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đĚĥĤĕĐ
ęĜĕēč
đĘčģđ
ĐĚĕĞĔ
ěđđĎĚĚ
ĦđĕđĤĥĠČĐ
!ĤĦČč
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36
ברידג' בבית הלבן )(13

שוד לאור יום

"זה ממש כיף" ,הוסיפה פטי" ,והייתי שמחה לראות כמה
חוזים של סלם ,הם המרגשים ביותר".
כעבור מספר ידיים פטי קיבלה את מבוקשה .הבעיה
הייתה שהקלפים היו שייכים לצד השני .היא פתחה
בהכרזת מנע של ♠ ,4אבל ברק ומישל מיהרו לסלם
בשאגה.
Dealer West

חנן שר
היתרון המוקדם שבנו ברק ומישל נמחק בהדרגה .עם
זאת ,בעל הבית במספר  1600העריך שהצד שלו עדיין
מוביל במקצת כאשר הוא הבחין בדיקי מקיש על שעון
היד שלו ,כאילו הדבר הזה אינו עובד.
"האם אתה מנסה לראות מה השעה?" ,ברק השתמש
בטון דיבור כאילו הוא חרד לשלומו של האורח" .אם כן,
עכשיו רק עשר וחצי .חוץ מזה ,אינך צריך לדאוג שתחמיץ
את כיבוי האורות במגורי הסניורים בסן-קלמנטה ,היות
ששמרנו עבורכם את הסוויטה הנשיאותית בהיי-אדמס
מעבר לכביש כאורחינו".
"נהדר" ,ענה דיקי והרים את עיניו .הוא לא היה יכול לספר
למארח שלו שהמכשיר על פרק ידו כלל לא היה שעון
יד ,אלא צג לתמונות שהועברו על ידי המצלמה הזעירה
שאנשיו החביאו בנברשת הבדולח עוד בתקופה שחי
בבית הזה .אבל החפץ הארור לא עבד" .צ'יפסקייטס",
הוא מלמל בלחש" ,בארקר לא היה יכול לשים במצלמה
הזאת סוללה בעלת חיים ארוכים שמחזיקה  40שנה כמו
אלה שמיוצרות ב?"NASA-
דיקי ניסה להיות פרגמטי" .אל תיתן לזה להטריד אותך",
הוא אמר לעצמו" .עליך למצוא דרך אחרת לנצח בתחרות
הזאת".
הוא פנה אל ברק" .בואו נמשיך לשחק .פטי ואני חיכינו
המון זמן להזדמנות לחזור לבית הזה .זה מעלה כל כך
הרבה זיכרונות מהעבר".
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South
ברק
♥6

7
Q5
AKT52
AQ763

♠
♥
♦
♣

Q4
AK987632
J7
K

♠
♥
♦
♣

East
דיקי
Pass
Pass

North
מישל
Dbl
Pass

West
פטי
♠4
Pass

פטי הובילה ב ♠A-ומישל הישירה עיניים כלפי בעלה
בעודה פורשת את קלפי הדומם" .איך יכולת להכריז כל
כך הרבה ,בייבי? לא סיפרתי לך שיש לי ספייד בודד".
"אני יודע ,מותק ,אבל לאחרונה ספגתי אש כבדה על
כך שאני משחק על בטוח ואיני אגרסיבי די הצורך" ,הוא
אמר בעודו משפשף את אזנו השמאלית מתוך עצבנות.
"הפעם החלטתי לקחת סיכון".
ברק סקר את הדומם והרגיש שהאגרסיביות הולכת
להשתלם ,אבל הביטחון שלו ירד כאשר ה ♠K-שוחק
מצדו של דיקי .כאשר ראה את הקלף הבא של פטי,
ה ,♠J-הוא פנה ליריבו מהאגף הימני" .אם אחתוך נמוך,
תחתוך מעליי .אז אני חייב לחתוך עם ה ."♥Q-הוא חייך.
גם דיקי חייך בזמן שתרם ללקיחה את ה.♠3-
ברק קימט את מצחו .מדוע שיחק דיקי את ה ?♠K-הוא
הניח שהייתה לכך רק סיבה אפשרית אחרת .דיקי החזיק
את כל שלושת השליטים החסרים ,אשר בנסיבות רגילות
היו נמשכים בשלושה סיבובים .אולם כעת הוא אילץ את
הכרוז לחתוך גבוה בדומם במטרה לקבל .promotion
ברק התבונן בקלפיו וניסה לספור .רק הבוקר הראתה
לו מישל משחק של מומחים מתוך אחד הספרים שלה,
משהו שנקרא "מתקפת שליטים" ) .(trump coupכדי
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ליישם את הרעיון עליו לקצר את סדרת השליט שלו
לאותו אורך כמו של היריב באגף הימני .יידרשו לכך חמש
הובלות מהדומם .אבוי ,לא הייתה שום דרך להגיע לדומם
כל-כך הרבה פעמים ,כולל החיתוך עם ה ♥Q-שכבר בוצע
בלקיחה השנייה.
הוא כבר ויתר על התקווה לבצע את החוזה כאשר ביקש
הארט נמוך מהדומם ,אך אז עצר לשנייה כאשר דיקי
שיחק שליט נמוך.

7
Q5
AKT52
AQ763
K3
J4
8643
T9842

עם חיוך רחב בכיוון של דיקי ברק שיחק את ה ♥2-מתחת
ל – ♥5-העקיפה העמוקה שתגרום לביצועו הבלתי צפוי
של החוזה .הוא עמד לתבוע את שאר הלקיחות כאשר
פטי שיחקה את הקלף שהוא הסיק שאין סיכוי שיהיה
אצלה – ה!♥T-

AJT98652
T
Q9
J5

♠
♥
♦
♣
Q4
AK987632
J7
K

"האיש ששיחק כל הלילה כאילו הוא רואה מעבר לגב
הקלפים ,ביצע עכשיו שגיאה!" ,חשב ברק" .לו היה מפצל
את ה ♥JT-שלו ,לא היה לי שום סיכוי למנוע את הנפילה".

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

התבוסה ביד שכל סבתא הייתה מבצעת הייתה כואבת,
אבל ברק ניסה להיות נדיב כלפי אורחו" .משחק הטעייה
נהדר .זה היה באמת שוד לאור יום ,דיקי" ,הוא אמר.
דיקי לא נראה מרוצה מהמחמאה" .כפי שהסברתי לפני
שנים לעורכים של הוושינגטון פוסט ,איני נוכל .לא גנבתי
שום דבר .רק יצרתי אשלייה שאפשרה לך לבצע שגיאה.
זה אינו פשע".

המשך מעמוד 34
מתי נאסור על הובלה בסדרת המפר?
 כאשר יש סכנה שהובלה בסדרה זו תפיל את החוזה באופן מידי.
 כאשר ברור שהובלה בסדרה זו לטובת המתנגדים ,לדוגמה כאשר הם מובילים נגד חוזה ללא שליט בסדרה
הארוכה שלהם.
 כאשר זו הובלה בשליט ואנו מעריכים שאולי נזדקק לחיתוך צולב.
מתי נחייב הובלה בסדרת המפר?
 כאשר הובלה בסדרה זו מפתחת עבורנו לקיחות או מבצעת עבורנו עקיפות )לדוגמה :כאשר בידנו .(AQ
 כאשר הובלה זו מאפשרת לנו חיתוך צולב.
 כאשר הובלה בסדרה אחרת עלולה להיות גרועה ,אולם יש לנו כוח בסדרה שהמפר הוביל ואנו מעדיפים
שההובלה תבוא משמאלנו ולא מימיננו.
מתי נרשה למגן מימין להוביל כרצונו?
 כאשר אין מידע חד-משמעי המחייב החלטה אחרת .העובדה שיש קלף עונשין על השולחן תקנה לנו יתרון.
 כאשר אנו מעוניינים להטעות את היריבים ולגרום להם להוביל שוב ושוב בסדרת המפר שבה אנו חזקים.
 כאשר אנו מקווים שהמוביל ישגה בבחירת הסדרה.
מידע אסור מקלף ההובלה
כאשר יש מידע אסור מקלף הובלה של מגן ,על הכרוז להיות מודע שעל שותפו של המפר חל איסור להשתמש במידע
זה.
לדוגמה ,אם המגן מימין הוביל מחוץ לתור ב ,♠A-ואנו ביקשנו משותפו להוביל בסדרה זו ,אסור לו להשתמש במידע
שלשותפו ה A-כדי להוביל בקלף נמוך כאשר יש לו רצף של מכובדים .אם אנו מגלים שדבר כזה קרה ,נקרא למנהל
התחרות כדי להגן על זכויותינו.
אז בהצלחה בפעם הבאה שמנהל התחרות מבקש מכם להחליט...
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לעצור את היד
המושטת לכרטיס
הStop-
אבי רוזנטל
בוודאי כבר קרה לכם שקיבלתם יד עם  8קלפים ב.♠-
אתם מחכים בקוצר רוח לתורכם להכריז .כשהוא מגיע
אתם שולפים מיד את כרטיס ה ,Stop-מניחים אותו על
השולחן ,מחכים מעט ושולפים ♠.4
האם קרה לכם שקיבלתם  8קלפים ב ♠-בראשות AT
והכרזתם !?Pass
לי זה קרה בתחרות ברומטר .המכרז הגיע לגובה 2
)שותפי הכריז  .(Passנלחמתי בדחף למשוך מיד כרטיס
 Stopועצרתי לחשוב.
לא תתפלאו אם אספר לכם שהייתי היחיד שהכריז .Pass
היד שהחזקתי:
South
AT865432
65
J62

♠
♥
♦
♣

מה קרה לאחר שהכרזתי ?Pass

מהלך המכרז עד שהגיע תורי:
South
?

East
*♦2

North
Pass

 .2היד החזקה ביותר בשולחן נמצאת אצל מערב
אם שותפו התכוון להזמינו למשחק מלא ,רוב הנקודות
אצלם .שימו לב שחסרים לי  .♠KQJכולם עלולים להיות
אצל מערב שפתח  .1NTיש סיכוי סביר שאפול יותר
פעמיים ב 4♠-מוכפל.
 .3יכול להיות שהתערבות שלי תדחוף אותם לסלם
שלא היו מגיעים אליו בכוחות עצמם ,ותסייע להם
לבצעו.
תסריט אפשרי אחד הוא שמערב מחזיק  ♠KQxולמזרח
חוסר בספייד .אם שותפי יוביל בספייד ,הכרוז יוכל
להשליך בלקיחה הראשונה מפסיד מהדומם ,ובהמשך
ישליך עוד שני מפסידים על ה .♠KQ-חיתוך בדיאמונד
כבר לא אקבל .לעומת זאת ,אם צפון יוביל ב ♦-שייחתך,
קשה להאמין שהם יוכלו לבצע סלם.

West
1NT

מערב היה הכרוז בחוזה ♥ .4שותפי הוביל ב !♦-חתכתי
והמשכתי ב) ♠A-ראיתי בדומם  (♠J9שעליו השליך
שותפי ♣ .את ה ♠-הבא הוא חתך ,והמשיך ב ♦-נוסף
שאני חתכתי.
הכרוז הפסיד את  4הלקיחות הראשונות ) 3מהן חיתוכים(.
מיד לאחר מכן פרש את קלפיו ותבע את יתר הלקיחות.

* טרנספר ל♥-

מה גיליתי כשעצרתי לחשוב?
 .1אנחנו פגיעים ,והיריבים לא פגיעים.
 אם ליריבים משחק חלקי בלבד ,נפילה אחת עם
) Dblאו שתיים ללא  (Dblתהיה יקרה מאוד עבורי
) -200ייתן להם יותר נקודות מאשר ביצוע חוזה
חלקי בהארט ,אפילו אם באפשרותם להשיג 10
לקיחות(.
 אם ליריבים משחק מלא )למשל ,(4♥+2 = 480
ואני אפול פעמיים עם  ,Dblהם יקבלו 500
נקודות.
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מה קרה ביתר השולחנות?
לא רק אני עצרתי לחשוב ,אלא גם השחקנים במערב
עם ה ♠KQ7-עצרו לחשוב לאחר הכרזת ♠ 4של דרום.
כמעט כולם הוציאו כרטיס אדום שכתוב עליו  .Dblבדרך
כלל הכרוז נפל ארבע פעמים –  1100נקודות ליריבים.
שחקנים ברי-מזל בדרום הפסידו  800נקודות בלבד.
מכאן ,שגם אם הכרוז בשולחן שלנו היה מבצע ♥ – 4היינו
מקבלים תוצאה מצוינת.
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בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 32
)(1
98
KQ2
A942
K952
T72
JT64
QJT3
74

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

KQJ43
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87
Q63
A65
A93
K65
AJT8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב מוביל ב ♠K-נגד  .3NTתכננו את המשחק!
יש  8לקיחות בטוחות .ניתן לפתח בקלות את הלקיחה החסרה
בקלאב ,אולם עלינו למנוע מהמגנים לקחת  4לקיחות ב♠-
בנוסף ל) ♣Q-בהנחה שלא נצליח לנחש את מיקום המלכה(.
המשחק הנכון :תחילה מנתקים את התקשורת בין המגנים
באמצעות עיכוב הזכייה ב ♠A-פעמיים )חוק ה .(7-כעת אנו
משערים כי מערב הוא המחזיק את האורך בסדרה שבה
הוביל .אנו מגדירים אותו יד מסוכנת ומשחקים בהתאם.
נתחיל ב ♣A-מהיד )אולי נפיל  ♣Qבודדת( ולאחר מכן נריץ
את ה ♣J-לעקיפה .גם אם נפסיד ל ,♣Q-אין למזרח אפשרות
לחזור בסדרתו של מערב )ואם יש לו – חלוקת הספייד בין
המגנים היא  ,4-4והחוזה יבוצע בכל מקרה(.
עיקרון :יריב המחזיק לקיחות שעלולות להכשיל את החוזה,
אשר יוכל לגבות אותן רק כשההובלה תגיע אליו מוגדר כ -יד
מסוכנת .את העקיפות הדו-כיווניות נבצע נגדו ,כך שגם אם
נפסיד ,ההובלה תגיע ליד שאינה מסוכנת.
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מערב מוביל ב ♥2-נגד ♠ .4מזרח משרת עם  .♥8תכננו את
המשחק!
לכאורה יש רק  3מפסידים פוטנציאליים – אחד בכל סדרה פרט
ל .♣-משמעות הדבר היא שביצוע החוזה מובטח כל עוד נהיה
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זהירים ונמנע אפשרות שהיריבים יחתכו לקיחות בטוחות שלנו.
לאור המשחק ללקיחה הראשונה אנו חושדים שמערב הוביל
מקלף בודד .לפיכך ,אם מזרח יקבל את ההובלה הוא עלול
לחזור ב ♥-ולבצע נגדנו "עקיפת חיתוך" .אנו מגדירים את
מזרח יד מסוכנת .אי לכך נימנע מביצוע עקיפה שעלולה
להעניק למזרח את ההובלה.
המשחק הנכון :זוכים ב ♥A-ומובילים  ♠Qבתקווה שמערב
יתפתה לכסות .אם מערב משחק נמוך ,עולים ב ♠A-וממשיכים
בשליט .הסיבה שמשחק זה יצליח היא שאם מזרח זוכה
בסיבוב השני ב ,♠K-הרי שותפו התחיל עם  2קלפי ספייד לכל
היותר ,וכעת כבר לא יוכל לחתוך את ה .♥K-אם מערב מחזיק
ב ♠K-ולא התפתה לכסות ,אז איבדנו לקיחה עודפת ,אבל
ביצוע החוזה הובטח.
עיקרון :שחקן המסוגל להוביל סדרה ששותפו יחתוך מוגדר
כ -יד מסוכנת .קביעה זו בתוקף כל עוד יש לשותפו קלפים
בסדרת השליט .במקרה זה נשאף להוציא את השליטים בלי
למסור ליד המסוכנת את ההובלה ,לרבות ויתור על עקיפות
העלולות לסכן את החוזה.
)(3
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מערב מוביל ב ♥Q-נגד ♠ .4תכננו את המשחק!
אם סדרת השליט מחולקת  3-2אז נוכל לזכות בה ב 4-לקיחות.
ביחד עם  5לקיחות ♣ ו ♥A-אנו אמורים לבצע את החוזה .היכן
הסכנה? אם ההובלה תגיע למזרח והוא ישחק  ♦Qאנו עלולים
להפסיד  3לקיחות מידיות בסדרה זו ,אשר יכשילו את החוזה
יחד עם לקיחה אחת בשליט.
המשחק הנכון :נשתמש בטכניקה הנקראת הימנעות
) (Avoidance playונשחק את סדרת השליט בצורה כזו
שנפסיד לקיחה למערב ולא למזרח .זוכים ב ,♥A-ממשיכים
ב) ♠A-אולי נפיל מכובד בודד( ,וכעת מובילים ♠ נמוך מהדומם.
אם מזרח משחק נמוך ,נשחק מידנו את ה ;♠9-אם מזרח משחק
 ♠Qאו  ,♠Jנכסה ב .♠K-כך נצליח למנוע את ההובלה ממזרח
)פרט למקרה שהוא מחזיק  ♠Qוגם .(♠J
הובלת ♦ ממערב אינה מסוכנת ,שכן אז ה ♦K-שלנו יצליח
לעצור את המתקפה בסדרה.
עיקרון :שחקן שעלול להוביל סדרה דרך המכובדים שלנו ולגרום
לנו נזק מוגדר כ -יד מסוכנת .לאחר זיהוי היד המסוכנת נגבש
תכנית משחק שמטרתה להימנע ממסירת לקיחות ליד זו.
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טיפים לזוג כהן במשחק הברידג'
שמעון סנה

שלום לכולם
רציתי לשתפכם בחוויה הנהדרת שעברתי בסדנת שיפוט
ברידג‘ שהתקיימה השנה באליקנטה בספרד
) .(Alicante, Spainהסדנה יועדה לשופטי ברידג
שמעוניינים לשפר את כישוריהם.
מדובר על סדנה מרוכזת בת ארבעה ימים ,שבמסגרתה
חווינו מבחנים ,הרצאות ,סימולציות ,אבל בעיקר ,אווירה
טובה ,חברה טובה ,ופריון בנושאי שיפוט ברידג‘.
יצרנו )כל המשתתפים מישראל( קשרי חברות עם
קולגות מכל רחבי אירופה )אני למשל התחברתי מאד
עם משתתפים משוויץ ,בלגיה ,הונגריה ,גרמניה,
טורקיה ,פינדלנד ,סקוטלד ,אירלנד  ...ועוד...
ההדרכה ברשותו של נשיא ההתאגדות בישראל מר
איתן לוי ,שהוא גם חבר בועד המנהל של ההתאגדות
האירופאית לברידג‘ ובהשתתפות Ton Kooijman
ו) Maurizio Di Sacco -המשתתף שנה אחרי שנה
כמנהל תחרויות בכיר בפסטיבל בתל אביב( ורבים
אחרים ,הייתה מצד אחד מקצועית מדרגה ראשונה,
ומצד שני באווירה נעימה ומפרה.
במהלך הסדנה עברנו סימולציות רבות המדמות מצבי
אמת במהלך ההכרזות או המשחק ,ודנו רבות בדרכים
לפתרון יעיל ומוצלח של סיטואציות שקורות רבות ליד
השולחן בתחרויות ,ורכשנו כלים שיעזרו לנו להתמודד
עם מבחר בעיות רבות בעתיד.
אני מרגיש שהסדנה תרמה לי רבות וכולי תקווה
שאהייה שופט יותר טוב בזכותה ,ואני ממליץ לכל שופטי
הברידג‘ בישראל להשתתף בסדנה כזאת ,למען שיפור
עצמי כשופטים בתחרויות.
תודות גם להתאחדות הישראלית לברידג‘ על האימון,
התמיכה והעידוד לאורך הדרך.
בברכה,
דרור שיפטן
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את הזוג כהן ,זוכרים במהדורה הראשונה
למד היטב מהות הכרזה נכונה
שיש התאמה בין שניים וצריך גם תבונה
כיצד לשמור על מתקפת מנע ועל הגנה
וגם מה לזרוק קודם ומשמעות התמונה
ומעל הכול לבדוק טיב ההסכם החוזה והאמנה
וגם לבדוק היטב את היריב ומהי הכוונה.
לזוג כהן ,המושג " "splinter bidזו קונבנציה בהתאמה
הגורמת לקפיצה מבטיחה ללא חסימה
זו הכרזה מבטיחה והמשיב הולך קדימה
ואילו " "cue bidבדרך כלל מותאם בין השותפים-ללא
מזימה
האם יש התנגדות למשימה?
לזוג כהן קצת הקרבה חובה
פתיחה חזקה עם יד טובה ,חובה
לא חשוב מהי איכות הסביבה
סבלנות והרבה אהבה
הבנה ושיתוף בין השניים חשובה
לזכות במשחק צריך לגלות חיוך וגם חיבה.
לזוג כהן ,יש לפתוח בהכרזה אדירה ולגרום ליריב Pass
במהרה
אל תוביל מתחת לאס כנגד הסדרה
קלפים  4-4או ""magic eightהסכום בבחירה
להוביל בראש רצף ולא בסדרה קצרה
קבע את היד הארוכה ללא פשרה
טיפ זה או אחר זו הדרך הישרה.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2015
עורכים :אילן שזיפי ואוריה מאיר ,כתובת משרד ההתאגדות :ת.ד 1264 .שוהם 6085000
טל ,03-9794862 .פקס03-9794319 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר – אפריל 2015

פברואר 2015
פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה49-

26-20

מרץ 2015
אליפות ישראל לזוגות
מעורבים

7

מרכז הירידים תל אביב

אפריל 2015
ליגות לזוגות TB

18

מוקדמות מחוזי*

שלב מחוזי*

8

סימולטנית ארצית

28-27

אליפות ישראל לזוגות
מעורבים
שלבי גמר

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות
אליפות ישראל לזוגות מעורבים  - 2015שלב מוקדמות מחוזיות
שני מושבים קצרים בני  18חלוקות .שיטת חישוב TB
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מועד התחרות :יום שבת ה 7/3/15-שעה 09:30
צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים  ,9חיפה

דרום
במועדון "רחובות"
רח' המנוף 1

מרכז
מועדון "רמת השרון"
סוקולוב  ,52רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

אביבה בן ארויה

יעקב מינץ

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

052-3859335

052-2783263
03-6969830 ,03-5403244
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( | זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר :שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע  27-28במרץ
המשך התחרות במתכונת החדשה ,סוף שבוע אחד בלבד
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת  .2015מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.
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כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע !!!

ליגות לזוגות  TB 2015שלב מוקדמות מחוזיות  -חדש !!!
 .1התחרות תתקיים אחת לשנה במתכונת בתים עם עליות וירידות.
 .2הזוגות שישתתפו יחולקו לבית עליון ומספר בתים איזוריים על פי מספר הזוגות שישתתפו.
 .3על פי התוצאות בסיום מחזור המשחקים יעלו וירדו הזוגות בין הבתים ויוכתרו אלופי הארץ לליגות זוגות .TB
 .4השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות בכדי לדרג ולחלק את הזוגות בין הבתים .בשנים העוקבות תתקיימנה
תחרויות השלמה למקומות פנויים בבתים האיזוריים.
 .5שיטת המוקדמות  -שני מושבים בני  24חלוקות .שיטת חישוב .TB
 .6שלב הבתים האיזוריים יייערך במהלך סופ"ש אחד ואילו שלב הבית העליון ייערך במהלך סופ"ש ועוד שבת.

שבת  18באפריל ,שעה  ,09:30סיום משוער 17:00
צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים  ,9חיפה

מרכז
מועדון אביבים
דיסנצ'יק  ,7תל אביב

דרום
מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

פרטים והרשמה
משה מנור

אביבה בן ארויה

יעקב מינץ

054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  180ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

052-3859335

052-2783263
03-5403244
מחיר  180ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מחיר  180ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף | )ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם
של קפטן המחוז המארח( | ככלל ,לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל
מחזור הליגה הראשון )שנתי( יתקיים בסופ"ש 29-30/05/2015
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2015
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אליפות העולם לצעירים

תתקיים בקרואטיה בין התאריכים 20-29/8/15
בתחרות  3קטגוריות – זוגות ,קבוצות ) ,(Swissקבוצות .BAM
התחרות פתוחה לכל השחקנים שנולדו לאחר 1/1/90
בקטגוריות  - Youngstersפתוח למי שנולד אחרי 1/1/95
בקטגוריות  – Kidsפתוח למי שנולד אחרי 1/1/00
לקבלת פרטים נוספים לגבי התחרות ,הרשמה ועלויות ,יש לפנות למשרדי ההתאגדות .ההרשמה
לתחרות עד ה 1/7/15-ובאישור ועדת צעירים .ניתן לפנות בדוא"לibf@bridge.co.il :

EUROPEAN BRIDGE LEAGUE

אליפות אירופה הפתוחה
בין התאריכים  27ביוני עד  11ביולי 2015 ,בטרומסו שבנורבגיה

התחרות פתוחה לזוגות ולקבוצות בקטגוריות סניורים ,נשים ,מעורבים ופתוח.
שחקנים שירשמו לפני ה 1/3/15-יזכו להנות מהנחה של  10%בדמי הרישום.
לשחקנים שנולדו ב 1/1/1990-או אחרי ,תינתן הנחה של  25%בדמי הרישום.
לקבלת מסמך עם פרטים נוספים ,כפי שפורסמו ע"י ה ,EBL-אנא פנו למשרדי ההתאגדות.
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הודעות מועדונים
מועדון תל אביב מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב  30 1ידיים
ביום שישי  13בפברואר  ,2015החל מ  10:00בבוקר.
בבית ההתאגדות )מתחם הכדורת( רח' יערה  27רעננה.
מנהל תחרות – אילן שזיפי
המחיר ₪ 65 :לשחקן
פרסים למקום  2 + 1וכן ,למקום אחד מעל הממוצע.

לפרטים והרשמה :יהודה – 052-6763871

מועדון ק .אונו-סביון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב  30 1ידיים
ביום שבת  14בפברואר 2014
החל מ  10:00בבוקר
מנהל תחרות – אילן שזיפי
המחיר ₪ 65 :לשחקן

מספר המקומות מוגבל ,הרשמה מראש חובה!
לפרטים והרשמה:
שירי  | 054-7999781שורה 052-8802656

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה
מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב  30 1ידיים
ביום שישי  13במרץ 2015
בשעה 10:00
במועדון גרניט )כדורת( ברעננה
מנהל תחרות – אילן שזיפי
המחיר ₪ 65 :לשחקן

מספר המקומות מוגבל ,הרשמה מראש חובה!
מוטי פז  | 052-3976602טלי וולף 052-8087337
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קפטנים לנבחרת הצעירים של ישראל

נבחרות הצעירים ,בתי הספר ונבחרת עד גיל ,15
ייצגו השנה את ישראל באליפות העולם שתתקיים בנורבגיה בין התאריכים 27
ליוני עד ה 11-ביולי .2015
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן ,מתבקשים להגיש בקשה
למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.15
ניתן להגיש את הבקשה בדוא"לibf@bridge.co.il :

בואו לשדר את משחקי העל של ההתאגדות
משחקים ב ?BBO-אז אתם מתאימים לנו.

בימים אלו מוקם מאגר שדרי  BBOעבור תחרויות העל של ההתאגדות הישראלית לברידג'.
תוכלו לצפות בברידג' איכותי ,ללמוד מהאלופים ולסייע לנו להעביר את המשחק באמצעות המחשב ,לקהל שחקני הברידג' בארץ
ובעולם .זה קל ופשוט  -כל אחד יכול ואנו גם נתגמל אתכם בהתאם.
המעוניינים להשתלב במאגר הקבוע של שדרי ה BBO-של התאגדות הברידג',
פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים  -משרדי ההתאגדות ,טל ,03-9794862 :פקסibf@bridge.co.il 03-9794319 :
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עדכון
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סגל זוגות ארצי 2015

משחקי מבחן הסגל הארצי לשנת  ,2015ייערכו כמשחקי הזמנה במתכונת דומה לשנת .2013

בשל טעות ,שובצו שני מחזורים בימי שני במקום בימי שלישי ,להלן המועדים המעודכנים:
משחקי הסגל  2 -שבתות 1 ,שישי  +פעמיים אמצע שבוע שייחשב למחזור אחד
 – 24.3 + 17.3יום ג'  - 21.3 | 2 Xשבת |  - 24.4יום שישי |  - 9.5יום שבת
פרסים :תמיכה בנסיעה לאליפות אירופה הפתוחה בנורבגיה בחודש יוני  .2015זוגות מתאימים מכל הקטגוריות )פתוחה ,נשים ,סניורים,
צעירים( ,שיש להם הישגים מוכחים ברמה גבוהה מאד ,צריכים לפנות בדוא"ל אל ועדת הסגל ולנמק את בקשתם עד יום 17/2/15
בפקס 03-9794319 :או בדוא"לuri@gilboa-law.co.il :
*תקנון למשחקי הסגל ,מועדים ורשימת הפרסים ישלחו בדוא"ל למשתתפים* .ההחלטה הסופית על ההשתתפות במסגרת זו תהיה על פי שיקולה הבלעדי של ועדת הסגל.

תוצאות תחרויות
ליגה לאומית לקבוצות  - 2014פיינל  -פור
גמר
1

2

3

4

c/o

TOTAL

35

40

14

46

14

149

 2מינזלי אאידה 27

14

20

33

דרוג

שמות

1

ברקת אילן

94

אלופי ישראל לקבוצות ,מימין לשמאל :מיכאל בראל ,אהוד
פרידלנדר ,זק יניב ,אסף לנגי ,אילן ברקת )קפטן( וינון לירן
חצי גמר
דרוג

שם הקפטן

1

2

3

4

c/o

TOTAL

1

ברקת אילן

11

57

18

35

8.5

129.5

2

ליבסטר בני

33

9

21

10

דרוג

שם הקפטן

דרוג

73

1

2

3

4

 1מינזלי אאידה 15

18

29

73

54

32

19

17

2

שם הקפטן
בירמן דוד

c/o

TOTAL

7

142
122

ליגה לאומית לקבוצות  - 2014פליי-אוף תחתון
1

2

3

1

הרבסט אילן 39

41

46

2

וייס יוסי

25

21

9

דרוג

שם הקפטן

1

2

3

4

c/o

TOTAL

דרוג

שם הקפטן

1

2

3

126

1

וקס יעקב

48

56

21

2

הרצקה רון

51

4

36

58.66 3.66

4

c/o

TOTAL

131.7 6.66
91

ליגה ארצית  -משחקי הצלבה
4

c/o

TOTAL

דרוג

שם הקפטן

1

טרגן אפרים 42

31

28

101

1

לזר אלון

2

גרייצר נורית 39

26

22

87

2

1

2

3

35

4

c/o

1

2

3

67

50

21

138

עמית מיכה 34

32

34

100

TOTAL

גמר
דרוג

שם הקפטן

1

לזר אלון

2

הרבסט אילן 26

4

c/o

שם הקפטן

TOTAL

דרוג

73

39

147

1

טרגן אפרים 61

8

56

90

2

24

וקס יעקב

4

c/o

1

2

3

49

36

146

16

48

88

TOTAL

שתי הקבוצות שנצחו בגמר  -תשחקנה בליגה לאומית 2015
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תחרות :גמר אליפות ישראל לצעירים 2015
סבוב 9 :מתוך  9תאריך24-01-15 :
זוגות עד גיל 20

זוגות עד גיל 28
דרוג

שמות

מצטבר

דרוג

שמות

מצטבר

1

מיוחס מושיקו  -גרסטנר גל

109.70

1

שרו יונתן  -ארגלזי רועי

120.18

2

טולדנו אורן  -אורמן ליאור

103.09

2

אוחנה שחר  -אדמס שובל

118.08

3

גינוסר איתמר  -בן דוד יובל

93.37

3

חוטורסקי ניר  -מתתיהו גל

114.62

4

ממן גיא  -כץ פז

91.82

4

זייטק אביב  -לונשטיין תומר

97.13

5

אביטל שחף  -יקותיאלי אסף

90.18

5

אלי אביב  -אקשטיין יהלי

93.80

6

ליפשיץ יותם  -צינגיסר אור

90.00

6

סווירסקי רפאל  -נתן אביב

89.20

7

אסולין עדי  -לוי הילה

88.18

7

נרקיס איתי  -בנירי עילי

89.05

8

עציון אמיר  -זמיר עמי

85.65

8

זייטמן ליאה  -דוידי יובל

83.93

9

סגל מתן  -טטנבוים תומר

76.01

9

בן זגמי הראל  -שטקלר גלעד

63.14

10

לב בניו  -ולד אלמוג

26.87

סימולטנית ארצית ינואר  - 2015משוקלל

סימולטנית ארצית ינואר  - 2015הנדיקאפ

השתתפו  1059זוגות ב 45-סקציות
מקדם רמה ארצי ממוצע 11.38

מושב  1מתוך  1תאריך11/01/15 :

מושב  1מתוך  1תאריך11/01/15 :

מושב  1מתוך  1תאריך11/01/15 :

דרוג

שמות

מצטבר

דרוג

שמות

מצטבר

1

טולדנו אורן  -רז צילה

73.28

1

טולדנו אורן  -רז צילה

70.52

2

אקסלרוד חדוה  -אקסלרוד אשר

72.59

2

גבאי אסתר  -קינן תמר

70.03

3

גרייצר נורית  -הורוביץ שמשון

71.84

3

כהן אילן  -נוה גל

68.73

4

נוסצקי מיכל  -סעדה נטלי

71.41

4

אקסלרוד חדוה  -אקסלרוד אשר

68.46

5

וייס יוסי  -אלון יהודה

70.58

5

בר גלעד  -אוסאמה דניאל

68.39

6

שנפ שולמית  -שטרית אבי

69.95

6

וייס יוסי  -אלון יהודה

67.82

7

חיות אבי  -גלזיבסקי ביאנקה

69.38

7

מזרחי אלי  -קרן מיקי

67.13

8

רמון צביה  -זק יניב

69.37

8

ליפין גנאדי  -ברודובסקי רומן

66.85

9

כהן דוד  -בירנבך דוד

68.91

9

ברנדס יניב  -ברעם אלי

66.76

10

כהן אילן  -נוה גל

68.84

10

שנפ שולמית  -שטרית אבי

66.58

דרגות
ד
מקבלי דרגות ביום  13בינואר 2015
רב אמן בינלאומי

וורך יגאל ,קבוצי דרום

ברנדס יניב ,קבוצי דרום
ברעם אלי ,קבוצי דרום

קלדרון אבי ,כפר סבא
שזר עמוס ,קבוצי דרום

אמן בכיר כסף

בראונשטיין אריאל ,קריות/חיפה

רב אמן
רב אמן זהב
עממי צבי ,קריות/חיפה

רב אמן כסף

אמן בכיר זהב

מינזלי אאידה ,מושבות-שמריהו
זייטמן בריאן  ,מרכז הברידג' י-ם
לזר אלון  ,רחובות

כהן יוסי ,הלוחם אפקה
פולני באטריס ,חיפה/כרמל
שפיר ערן ,אבן יהודה
זמיר עמי ,אביבים
מרמר רוני ,בית בלגיה י"ם
פלדבוי גיל ,סביון-קרית אונו
מילשטיין דמיטרי ,וקס  -רחובות

רב אמן ארד
גינוסר איתמר ,אביבים
שקולניק זינובי ,ירושלים
מלאך יעקב ,נס ציונה
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ביקוביצקי ורדה ,אביבים
בן יהודה רן ,אביבים
בן נון אביבה ,אביבים
ון דר ואודן פרד ,סביון-קרית אונו
רם ראובן ,גליל תחתון
מאיר דניאל ,רמת השרון

אמן בכיר ארד
סדן יעל ,כיכר המדינה ת"א
פינקוביץ רבקה ,כיכר המדינה ת"א
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בילגוראי שרה ,לב הצפון
גולדשמיד דין ,אבן יהודה
יקותיאלי אסף ,אביבים
גודמן ברנרד ,ירושלים
ברזג אלן ,קיסריה
אופמן טובה ,ויצו פתח תקוה
בשביץ ראובן ,ראשון לציון
פלד נתן ,אשדוד
שפינר ירדן ,אשדוד
בר אדם ,נס ציונה
ישי יוסי ,קבוצי דרום
טלפיר רנה ,רמת השרון

אמן בכיר
הררי נתנאל ,גבעתיים
פרנד טל ,כיכר המדינה ת"א
ליבר מוניקה ,קריות/חיפה
שניידר טובה ,קריות/חיפה
כץ פז ,השרון
ובר זאב ,אבן יהודה
שפירא אורה ,אבן יהודה
אלון אדל ,אביבים
יודסין שלומית ,ירושלים
ירדני יעל ,ירושלים
מצליח סוזן ,אשדוד
סקפה רעיה ,אשדוד
קופליוביץ חיה ,נס ציונה
שורצמן שלמה ,ספורט  +חולון
זיו אבישי ,קבוצי דרום

מרקוביץ רחל ,קריות/חיפה
רומנו שפרה ,קריות/חיפה
ישכיל אודי ,טבעון
רקובר איל ,בית בלגיה י-ם
פרוינד גדעון ,מת"ב הרצליה
אדמס שובל ,מרכז הברידג' י-ם
שניידר בלה ,מרכז הברידג' י-ם
אהרוני סודי ,חדרה
שרו יונתן ,חדרה
פאר דליה ,גליל תחתון

אמן
בר-און חגית ,לב הצפון
בליקוף אידה ,כרמיאל
קרנבסקי מרק ,חיפה/כרמל
טישלר לאה ,קריות/חיפה
בר יוסף גדי ,רקפת קרית טבעון
נתן אביב ,השרון
גת ירון ,רמת גן
אמסלם אלברט ,ירושלים
אמסלם קלודין ,ירושלים
ויינברג ליאורה ,ירושלים
רום מאירה ,ירושלים
רום שמעון ,ירושלים
מרקו ויקטור ,נתניה
בנירי עילי ,ויצו פתח תקוה
רובין דורית ,סביון-קרית אונו
רוזנברג שלמה ,גל  -ראש העין

סגן אמן זהב
אמן זהב
וודינסקי אלי ,מועדון תל אביב
כספי יואב ,מועדון תל אביב
לוי אבי ,מועדון תל אביב
רובינוב אילנה ,הלוחם אפקה
מאור נורית ,גבעתיים
כהן וולטר ,כרמיאל
פטרושקה רועי ,חיפה/כרמל
גונן אוה ,קריות/חיפה
כוכבי אלי ,קריות/חיפה
לביא יקיר ,השרון
מורג שי ,אביבים
דביר רבקה ,מרכז הברידג' ים
גלור חיותה ,סביון-קרית אונו
שרון כרמל ,רחובות
גרינברג דב ,נס ציונה
רוס דור ,קבוצי צפון
עצמון נורית ,רמת השרון

אמן כסף
מילשטיין טוביה ,לב הצפון
לוי שלמה ,רקפת קרית טבעון
פרולינגר איל ,השרון
פוקס סטפן ,מושבות-שמריהו
שילה ראובן ,י-ם
אגטשטיין אביבה ,מרכז הברידג' י-ם
שניידר ישי ,מרכז הברידג' י-ם
מחלב חנה ,רחובות
קרן אריק ,יואב
ברוצקי יצחק ,וקס  -רחובות
מאיירס דניאלה ,וקס  -רחובות
פורמן בארי ,וקס  -רחובות

אורן יפתח ,טבעון
בנימין שוקי ,טבעון
דיין דליה ,רקפת קרית טבעון
גורביץ תמר ,השרון
לאומי נילי ,השרון
לוי אורי ,השרון
טקסיר מירטה ,מושבות-שמריהו
פיס יהודית ,מושבות-שמריהו
לוי אילן ,ירושלים
לוי שרה ,ירושלים
אוצ'ניק ברוך ,מרכז הברידג' י-ם
אייזן גנריך ,מרכז הברידג' י-ם
הולסייד ג'ודי ,מרכז הברידג' י-ם
זייטמן ליאה ,מרכז הברידג' י-ם

סגן אמן כסף
ביגר כרמלה ,חיפה/כרמל
גטניו אבישי ,טבעון
דנק שחר ,טבעון
ליפשיץ גלעד ,טבעון
שמש אורי ,השרון
גנץ אמירה ,מרכז הברידג' י-ם
דוידי יובל ,מרכז הברידג' י-ם
דוקטורס גפרי ,נתניה
שרו שירה ,חדרה
אלי אביב ,ויצו פתח תקוה
פנו אבי ,ראשון לציון
ברושי אריה ,כפר מרדכי
לוי ביני ,כפר מרדכי
מושינסקי מירי ,כפר מרדכי
שמואלי שרת ,וקס  -רחובות

סגן אמן ארד
אמן ארד
קורן אשר ,לב הצפון
ברנר מרים ,חיפה/כרמל
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שליט נחמן ,רמת גן
סבירסקי מיקי ,אביבים
ליימן וייס ענת ,מושבות-שמריהו

ארגוב אילנה ,חדרה
גרינהוט משה ,באר שבע
אלוני יעקב ,כפר מרדכי
ארדיטי רון ,כפר מרדכי
אומן רבקה ,וקס  -רחובות
ארגלזי רועי ,נס ציונה

ה

סגן אמן
רשינסקי רפאל ,גבעתיים
המבורגר יעקב ,חיפה/כרמל
ינקוביץ ציפי ,חיפה/כרמל
נויימן יהודית ,חיפה/כרמל
פרץ מקסים ,רקפת קרית טבעון
זלצר בתיה ,השרון
מילון יעל ,השרון
בנקירר תמר ,מרגנית ר"ג
בן שמחון אמליה ,אביבים
זבולונוב אברהם ,מושבות-שמריהו
ברנע יהודית ,מרכז הברידג' י-ם
כץ יוסי ,מרכז הברידג' י-ם
קלוס בנימין ,חדרה
זומר אהרון ,ויצו פתח תקוה
פיפנו עידן ,ויצו פתח תקוה
מינצר שמואל ,מרכז ספורט ראשל"צ
קספרסקי סילביה ,ערד
שחף מלי ,רחובות
כהן עליזה ,אשדוד
שפירא שוש ,אשדוד
קפנר פנינה ,כפר מרדכי
לוי אבישי ,וקס  -רחובות

שחקן מתקדם
אטיאס סימון ,כיכר המדינה ת"א
ברויטמן ולרי ,טבעון
שביט קרן ,טבעון
זולנץ יהודית ,נהריה
ברין שרה ,רקפת קרית טבעון
משיח אולגה ,השרון
רוטשטיין דפנה ,רמת גן
אסף עדנה ,מושבות-שמריהו
גורלנד אלכס ,מושבות-שמריהו
פרג אלי ,מושבות-שמריהו
פרג רחל ,מושבות-שמריהו
קמחי עליזה ,מושבות-שמריהו
שקד גדעון ,מושבות-שמריהו
און עמוס ,מרכז הברידג' י-ם
ברזק רונדה ,מרכז הברידג' י-ם
יבדייב אסיה ,מרכז הברידג' י-ם
שניידרמן מיכאל ,מרכז הברידג' י-ם
ממלוק ברברה ,חדרה
שקד מלכה ,מרכז ספורט ראשל"צ
ריזל חיה ,בית מכבי ראשל"צ
בן יהודה איאן ,גל  -ראש העין
קמינר שמואל ,גל  -ראש העין
שמשטיין חנה ,גל  -ראש העין
שפיצר ארוין ,גל  -ראש העין
אמקייס איידה ,אשקלון
לביא אברהם ,רחובות
שבתאי אילנה ,אשדוד
אלדר אסתר ,וקס  -רחובות
נבון יערי מירה ,וקס  -רחובות
וולדר פניה ,נס ציונה
ולדמן צילה ,נס ציונה
מואטי סמדר ,נס ציונה
שכנאי זהבה ,רמת השרון
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פסטיבל

הברידג' המסורתי

ēĘĚĐ ęĕč
2015 ġĤĚč 15-8

ĦđĕđĤēĦĐ ĦĕĜėĦ
20:30 8.3 'Č ęđĕ

ĦĕĢĤČ ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĎđĒ ĦđĤēĦ
16:30 10.3 'Ď ęđĕ ,16:30 9.3 'č ęđĕ

ēĘĚĐ ęĕ ĞĕčĎ ĦđĤēĦ
16:30 12.3 'Đ ęđĕ ,20:30 11.3 'ď ęđĕ

"120 ďĞ" IMP ĦđĎđĒ ĦđĤēĦ
ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
10:30 14.3 Ħčĥ ,16:30 13.3 'đ ęđĕ

"ęēĥ ĤĘđĥĔĘČ" ĞĕčĎ TB ĦđĎđĒ ĦđĤēĦ
ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ
ĦđĎđĒ ĦđĤēĦ - 10:30 ĐČĢĤĐ - 10:00 :('đ-'č) ęđĕ Ęėč

ČĠĝđ ĥĠđĜ ĦđĜđĘĚ - ęĕĜĎ ěđĘĚ / ēĘĚĐ ęĕ ĘĔđĤĥĕ
ęđĕ ĕďĚ ęĕĕĦĤčē ęĕĞđĤĕČ •
ęđĕ ĕďĚ ĦđĕđĤēĦ ĕĦĥ •
ęĕĞĕčĎđ ęĕĝĤĠ •
ęĕĤđĚĐ ĕčđĔ Ęĥ ĦđČĢĤĐ •
ĕĔĤĠ ęĕ ğđē •
ĦđďēđĕĚ ĥĠđĜ ĦđĘĕčē •
*ē"ĥ 1,175 / 1,485 -Ě ĘēĐ
ĦđģđĦĚ ĦđĞĥ • ĦĕĎĕĎē čĤĞ ĦēđĤČ • 'ĎďĕĤčĐ ĦđĕđĤēĦ ĖĘĐĚč ĕĥĠđē ďđčĕėđ ĐĚē ĐĕĦĥ •
ĥ"Ġđĝč ĦđĘĕĘ 4 ęĕĐđĥĘđ ĞđčĥĐ ĞĢĚČč ĦđČĕĤčĐ ěđďĞđĚĘ ĦĕĥĠđē ĐĝĕĜė • ěĕĕđ ĦđĜĕčĎ ĘĕĔģđģ •
ęĕĘđĠĕĔč ĐēĜĐ 10% • ēĘĚĐ ęĕ ĕĚ ęĞ ĦđėĕĤč •
.ęĕĞđĤĕČč ĦđĠĦĦĥĐ ęĕĘĘđėđ ěđĕĝĜĠ ĕĢē č"Ğ ,ęĕĜĎ ěđĘĚ / ēĘĚĐ ęĕ ĘĔđĤĥĕ ěđĘĚč ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ĤĕēĚĐ *
(ĞđčĥĐ ĞĢĚČč ĦđĘĕĘ 3 ,ęĕĚĕ 4)

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠ
birmand@inter.net.il 03-6058355 :ĦđĜĚĒĐ ĒėĤĚ
054-8083015 (ěđĠĢ) ģĒ čĕĜĕ ,050-7409089 :ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď
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ęėĜĕĚĒĐĘ ęĕēĚĥ ěĎď ĕģ'Ďđ ěđĘđē ,ěđĤĥĐ ĦĚĤ 'ĎďĕĤčĐ ĕĜđďĞđĚ

2015 ēĝĠ

Ęđĝ Ęď ĐĔĝđģč ĕĝđĘďĜČ čėđė
4-12/4/2015

ĝČēĕĚ / ĤĔĘĤčĕĎ ĕĤĢĕĚ / ĐďĜĤĎ / ĐčđďĤđģ / ĐĕĘčĕĝ / ĐĎĘČĚ ĝđĜĕĘđĚĤĔ

ěđĚĤČ :ĤĦđĕč ęĕĚĕĐďĚĐ ĘčĦ ĕČĘĠĚ ĐĚė ęĕĒėđĤĚ ĘđďĎ ČĘ ĤđĒČ ĕĜĠ ĘĞ .ďĤĠĝč ĤĦđĕč ĕĔđĒģČĘđ ģĦĤĚĘ čĥēĜ ĕĝđĘďĜČĐ ġĤČĐ Ęčē
.ĕĔĕĤčĐ ĤĔĘĤčĕĎ ĤĢĕĚđ Ęđĝ Ęď ĐĔĝđģ ,ĐĕĘĕčĝč ĤČĒČģĘČ ĤĢčĚ ,ĐčđďĤđģ Ęĥ (ĐĔĕģĒĚĐ) ĘđďĎĐ ďĎĝĚĐ ,ĐďĜĤĎč ĐĤčĚĐĘČ
đĜĕĜđĘĚ ĐČĜĐđ ęĕĕđĘĕč Ęĥ ĞĠĥ ĐĞĕĢĚđ ĐĎČĘĚ Ęĥ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĚ Ě"ģ 16 -ė ĦČĢĚĜ ĐĕĕĠĕĠĕĐđ ĦĚĝĤđĠĚĐ ĥĠđĜĐ ĦĤĕĕĞ - ĝđĜĕĘđĚĤĔ
.đĜĕĒģđ ĦđďĞĝĚ ęĕčČĠ ,ĦđĕđĜē Ęĥ ĞĠĥ ěđĘĚĐ ĦčĤģč .ęĕĤČđĠĚ ęĕĤďēč ĐĜĕĘ .ĐĜĕĤĚĘ ďđĚĢ ęĕĐ ğđē đģ ĘĞ ČĢĚĜ

1,590 ďēđĕĚ ĤĕēĚč

(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ęďČĘ) €
€ 240 Ĥďēč ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

:ĦĘĘđė ĐĘĕčēĐ
(Ĥģđč ĦđĜĠĘ 12/4-č ġĤČĘ ĐĤĒē -ĤďĝĐ ĘĕĘ ĤēČĘĥ Ĥģđčč ĐČĕĢĕ) ĐĎČĘĚĘ ĐĤĕĥĕ Ĥėĥ ĦĝĕĔ
(DLX ĦĎĤďč) SOL ALOHA PUERTO TORREMOLINOS ĤČĠĐ ěđĘĚč ěđĕĝĜĠ ĕĢē ĝĕĝč ĘĞ ĦđĘĕĘ 7
ĤĔĘĤčĕĎ ĕĤĢĕĚĘ ĘđĕĔ ęđĕ ĝČēĕĚđ ĐďĜđĤĘ ĘđĕĔ ęđĕ ĐĕĘčĕĝĘ ĘđĕĔ ęđĕ ĐĎČĘĚč Ĥđĕĝ
'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ ďđĚĢ ĕĘČĤĥĕ ĖĕĤďĚ ęĞ ĤČđĠĚ ęĕĤĕĦ ĝđčđĔđČ
,(ĞĝđĜĘ € 50) Ę"đēč ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ ĠĕĔ ,ĐčđďĤđģđ ĐďĜĤĎĘ ĐĤĕēč ĕĘđĕĔ ,ĦđēđĤČč ĐĕĕĦĥ ,ęĐĕĜĕĚĘ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ
.ĦĘĘđė ĐĘĕčēč ĘĘėĜ ČĘĥ ĐĚ Ęėđ ĕĘČĤĥĕĐ ĖĕĤďĚĘ ĠĕĔ

!ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ
.Ę"ČđďĘ/ĝģĠĘ ĦĔĤđĠĚ ĦĕĜėđĦ ĘčģĘ ěĦĕĜ

050-9033355 ĤĥđĔ ĕĞđĤ | 052-2783263 ġĜĕĚ čģĞĕ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 ěĎď ĕģ'Ď
ĝĤđĔĕĜđĕ ĒđČĐĜĒĕď ĦđĤĕĦ ĕĦđĤĕĥ
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ĐĠĕē "ĐĒĘĠ ěđČĤģ"č ēĝĠ

ĐĠĕē ġĤĠĚ ĘĞ ğĕģĥĚĐ ĘĚĤėĐ ĤĐ ĘĞ ęĕĝģĚĐ ěđĘĚĐ

2015 ĘĕĤĠČč 12 – 3

ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚč (ęĕĚĕ ĐĞčĤČ) ĦđĘĕĘ ĐĥđĘĥĚ ĘēĐ – ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
,ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ (Ě"ĞĚ ĘĘđė) ē"ĥ 2,590-Ě ĘēĐ
.ęĕĞđĤĕČđ ĐčĕĝĚ ,ĘđĕĔ ,ĤďĝĐ ĘĕĘ ĦēđĤČ ĘĘđė ěđĕĝĜĠ ĕĢē
ğĕėđ ęĕĕđĘĕč Ĥđďĕč ĕčĤĞ ĦđČĢĤĐ 'ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ
ęĕĘđĕĔ Ĥĥđė Ĥďēđ ĦđČĕĤč ěđďĞđĚ ĦĚĚđēĚđ ĐĤđģĚ ĐėĕĤč

054-4556111 ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤ | 03-6058355 ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď

...ĦĤĒđē ĐēĘĢĐĐ
ČĠĤĚĐđ ĥĠđĜĐ ĦĤĕĕĞč ‘ĎďĕĤčđ ČĠĝ ĦĥĠđē
Đĕė‘Ģč Marianske Lazne
ĐčĘĝĕĔĤčč ęĕĕĚđĕđ (ĐĕĤĔĝđČ) ĐĜĕđč ęĕĚĕ ĐĥđĘĥ ĘĘđė

2015 ĕČĚč 8 - ĘĕĤĠČč 27
(ĕĎđĒ Ĥďēč)

ęďČĘ đĤĕČ 1,970

Danubios ěđĘĚč ĦđĘĕĘ 6 • (ęĕĜđĥ ęĕĘĔĕĐđ ĘĚĜ ĕĝĕĚ ĘĘđė) ĐĜĕđĘ ĝĜĕĕĘĤĕČ ěĕĕĤĔĝđČ ĦĤčēč ĐĤĕďĝ ĐĝĕĔ • :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
Ĥđďĕč ĕčĤĞ • ĐďđĚĢ ĐėĕĤďĚ ęĞ ęĕĘđĕĔ • (B&B) ĐčĘĝĕĔĤčč ĦđĘĕĘ 2 + ĐĜĕđč ĦđĘĕĘ 3 • (ěđĕĝĜĠ ĕĢē) Butterfly
‘ĎďĕĤč ĕģēĥĚ • ęĕĜđĥĐ ĤĦČĐ ĕĜģĦĚč ĕĥĠđē ĥđĚĕĥ • ČĠđĤ ĦĢĘĚĐ ĕĠĘ ęĕĘđĠĕĔ 8 •

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
0507-409089 :ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď ,0544-556111 :ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤ | info@hasharon.org :Ę“Čđď ,077-5253001
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.(ęđĘĥĦ ĦĠĝđĦč ĕĘĜđĕĢĠđČ ęđĕ) ęĎČč Ĕĕĕĥ – ěđĔĘč ęĎČ – 9/4/15
ĔĕĕĥĘ ČĢĜ ęđĕĝĘđ ĤđĒČĐ ĕĤĠėč ĤģčĜ .ĐĕĤĎĜđĐ Ęĥ ęĕĐ -ěđĔĘč ęĎČ ĘČ ĞĝĕĜ
.čĤĞč ‘ĎďĕĤč .ęĕĚđĝģ ęĕĠđĜ ěĕč ěđĔĘč ęĎČ ĘĞ

ĐĜĕđ - 10/4/15

ĦđĕĜđĔģĔĕėĤČĐ đĕĦđĤĕĢĕ ĦČ ęĎ ĤĕėĜ .ĐĜĕđ ,ĐĕĤĔĝđČ ĦĤĕč ĘČ ĞĝĕĜ ĤģđčĐ
ĦĕĕĝĜė ĦđĘĎĤĚĘ ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞč ĦĕĘĎĤ ĘĕĕĔĜđ ĤĝđđĔĤďĜđĐ Ęĥ ĦđČĘĠđĚĐ
ĐĒĤĦ ĐĕĤĚ ĐĘďĕĎ đč ěđĤčĜĕĕĥ ěđĚĤČ Ęĥ ęĕĜĎč ĤģčĜ ěėĚ ĤēČĘ .ĥđďģĐ ěĠĔĝ
.čĤĞč ‘ĎďĕĤč .ĐĕďĘĕ 16 ĦČ
ĤĕĞĐ ĦđčđēĤč ęĕĕČĚĢĞ ęĕĤđĕĝĘđ ĦđĕĜģĘ ĕĥĠđē Ĥģđč – 11/4/15
Вorkatakomba Restaurant ĦďĞĝĚ ĤđĘģĘđĠ čĤĞ – ĥĘđĎ čĤĞĘ ČĢĜ čĤĞč
.(ĤĕēĚč ĘđĘė) čĤĞ ĦēđĤČ čđĘĕĥč ĞĠđĚ

čĕčČ ĘĦ – ĔĥĠďđč - ĐčđĜďĐ ĖĤč - 12/4/15

,“ĐčđĜďĐ ĖĤč“Ę ČĢĜ ęĕĕĤĐĢč .ĕĚđģĚĐ ěđĕĜģč ĦđĜđĤēČ ĦđĕĜģĘ ĕĥĠđē ěĚĒ Ĥģđč
ĤčĞ ĘČ ĐĠĢĜđ ęđĎĤĔĥČč ĐĘđďĎĐ ĐĘĤďĦģč ĤģčĜ ĤĐĜĐ ĘģĞĦĚ đč ĤđĒČĐ
.ĔĜĝ ęĕĜĚđČĐ ĦĤĕĕĞč ĤđĕĝĘ ęĥĚđ ĐďđĢĚč ĤđģĕčĘ ďĤĎĕĥĕđ ĘČ ĖĕĥĚĜ ,ĤĐĜĐ
ČĢĜđ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĘ ĞĝĕĜ čĤĞ ĦČĤģĘ .ěĠĕĢĤĚĐ ěđČĕĒđĚč ĤģčĜ Đč ,ĐĤďĜČ
.ĦđĚďģđĚĐ ĤģđčĐ ĦđĞĥč ĐĞĎĐ .čĕčČ ĘĦĘ ĐĤĒēč ĐĝĕĔč

ĘđĕĔĐ ĘđĘĝĚ

ĔĥĠďđč– čĕčČ ĘĦ – 6/4/15

.ĐčđĜďĐ ĦđďĎ ĕĦĥ ĘĞ ĦčĥđĕĐ ĐĕĤĎĜđĐ ĦĤĕč – ĔĥĠďđč ĘČ ĝđĔĜ
ĦĕĘĎĤ ĐČĕĢĕĘ ĦđĤĥĠČ ĐĕĐĦ ĐĢĤĕĥ ĕĚĘ .ĐēđĜĚđ ĦđĜĎĤČĦĐĘ ěđĘĚĘ ĞĝĕĜ
ČĕĐ ęđģĚĘ ĐĞĎĐĐ .ĤđĕĝĐ ĘĞ ęđĘĥĦ ĦĠĝđĦ ČĘĘ ,ĖĕĤďĚ ęĞ ,ĐĢđČ ĕĢČđĘ
.ĦĕČĚĢĞ ęĘĥĕ ĞĝđĜ Ęė ,đĤĔĚĐ ĦđĞĢĚČč

ĔĥĠ – 7/4/15

ĤģčĜ ,ĔĜĚĘĤĠĐ ěĕĕĜč ĦČ ĐČĤĜ ,ĐčđĜďĐ ĕĤĥĎ ĦČ ĤĕėĜ-ĔĥĠĘ ĥďģđĕ ĐĒ ęđĕ
.ĤČđĠĚĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč Ĥđģĕč ĘĘđė ĤčĞĥĘ ĕďđĐĕĐ ĞčđĤč ,“ęĕĤđčĕĎĐ” Ĥėĕėč
ēĝĠĜ ČĘđ ĦĥĎĤĚĐ “ĐĕĕėđčĐ ĐčĤĞ“Đ ĦĔĤďĜČč ,ĕďđĐĕĐ ěđČĕĒđĚč ĤģčĜ ěė đĚė
ĦČĢĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ đĘėđĕ ,čĤĞĐ ĦēđĤČ ĤēČĘ .ĎĤčĜĘđ ĘđČĤ Ęĥ ĐĔĤďĜČĐ ĘĞ
.(ďĤĠĜ ęđĘĥĦč) ĐčđĜďĐ ĘĞ ĕĘĕĘ ĔĕĕĥĘ

Đďđč - 8/4/15

ěđĚĤČ ĦČ ĐČĤĜ ,ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ ĦĠđģĦĚ ĦđčđēĤč ĘĕĕĔĜ .ĐďđčĘ ĥďģđĕ ĐĒ ęđĕ
ĤģčĜ .ĐĚĕĥĤĚĐ ĥČĕĦĚ ĦĕĕĝĜėč ĤģčĜđ ĐĘđė ĤĕĞĐ ĘĞ ĐĠĢĜ ,ĐĕĤĎĜđĐ ĕėĘĚ
ĔĕĎĤĚ ĕČĐ ĘČ ĐďđčĚ ĖĕĥĚĜđ ęĕĐďĚ ğđĜ ĘĞ ĦĥĘđēĐ “ęĕĎĕĕďĐ ĦďđĢĚ“č
.čĤĞč ‘ĎďĕĤč .ĕČĐ Ęĥ đĤđĠĕĝ ĦČ ĞĚĥĜđ ĘĕĕĔĜ đĕĘĞ ,ģđĤĕĐ
.ĦĕĜėđĦč ęĕĘģ ęĕĕđĜĕĥ đĜėĦĕ •

ĞĠĥ ,čđĤĘ ĦđĕđĜē ģĜĞĐ ěđĕĜģč .ĐĠđĤĕČč ęĕĘđďĎĐ ďēČ – ĕģĜĞĐ WESTEND ěđĕĜģĘ ĦĝĜėĜ ĐĕĕĜĥ ĦĘďđ ĕĥČĤĐ čđēĤĘ ĦČĢđĕ ěđĘĚĐ Ęĥ ĦēČ ĦĘď
,ĦĠĝė :ĘėĐ ĥĕ ęĕēđđĤĚĐ ęĕĤďēč .ĤĕĞč ĤĦđĕč ęĕĤČđĠĚĐ ĦđĜđĘĚĐ ďēČ đĐĒ ĐĘđĞĚĐ đĚđģĕĚĘ ğĝđĜč .đĜĕĒČģ ĕĦč 2-đ ęĕčČĠ ,ĐĠģ ĕĦč ,ĦđďĞĝĚ
.ĐĜđČĝđ ĕĒđģ‘Ď ,Ĥĥđė Ĥďē ěđĘĚč .ďđĞđ ĤďđĐĚ ĔđĐĕĤ ,ĤčĕĜĕĚ ,ĦďĤĠĜ ĦēĘģĚ + ĐĕĔčĚČ ,ĤĞĕĥĘ ěĠ ,ęĕĢđĤĞ ĦčĤ ĐĕĒĕđđĘĔ ,ĐĠģ ĦėĤĞ
ĤĕĞĐ ĒėĤĚč ęģđĚĚĐ ęĕčėđė 5 HILTON WESTEND ĐĘđĞĚĐ ěđĘĚč ĐĕĕĐĥ * Č“Ħ – ĔĥĠďđč – Č“Ħ ĦđĤĕďĝđ ĦđĤĕĥĕ ĦđĝĕĔ * :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ęĕĠĕĔ * ĦĕĤčĞ Ĥčđď ďđĚĢ ęĕĘđĕĔ ĖĕĤďĚ * ĐčđĜďĐ ĖĤč – ĘđĕĔ ęđĕ ,ĐĜĕđĘ ĘđĕĔ ęđĕ ,ĤĕĞč ęĕĤđĕĝ 2 :ĤĕēĚč ęĕĘĘđėĐ ęĕĘđĕĔ* BB ĝĕĝč ĘĞ ĐĕĕĐĥĐ
.čĤĞ ĦēđĤČ ĘĘđė ĤđĘģĘđĠ čĤĞ * (ĐĤĕēč ĦđĕĜėĦ ěĕČĥ) ęĕčĤĞč ‘ĎďĕĤč * ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĜĦđĜĘ
.ĐĤĕēč ĕĘđĕĔ 2 ,ĖĕĤďĚĘ ĠĕĔ ,ęĕĕĥĕČ ęĕēđĔĕč :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ

:ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
,(ĐĕĚďģČĐ) 03-5274021
,(ěĤđČ) 054-5252656
(ęĕčĕčČ ĦĜĕĤ) 03-6417470
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14-Đ
14
-Đ čĕčČĐ ĘčĕĔĝĠ

3-9.5.2015 ĦĘĕČč ěď ĦđĜđĘĚ

2015 ĕđĘĕčĐđ ‘ĎďĕĤčĐ ĘčĕĔĝĠ ĦČ ĎđĎēĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ ěď ĦđĜđĘĚ ĦĥĤ
***** ĦĘĕČ ĐĚĤđĜĠ ěďđ DLX ĦĘĕČ ěď ĦđĜđĘĚč ęĕģđĜĕĠđ ĖĘĚĐ ďĕė ĦđēđĤČ ĦđčĕĝĚ ‘ĎďĕĤč

ĘēĐ ĦđĘĕĘ 3-Ę ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
ĞĢčĚ !ďčĘč ē“ĥ 1,290-Ě
(ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ ĤĕēĚĐ)

ĕĥĕĥ čĤĞ ĦēđĤČ

ĐĜĦĚč

ĘčĕĔĝĠĐ ĕĠĦĦĥĚĘ ĦđďēđĕĚ ĦđčĔĐ

ęĕĤĒđē ęĕēĤđČĘ
15/4 ďĞ ęĕĚĥĤĜĘđ

ĞĕģĤČ ĦđĝĕĔč ĘčĕĔĝĠĐ ĕĠĦĦĥĚĘ ďēđĕĚ ĤĕēĚ
E.DAN CLUB-Ę ęĕĚĥĤĜĘ ĦđďēđĕĚ ĦđčĔĐ
(ěď ĦĥĤ Ęĥ ĦđčĔĐĐ ěđďĞđĚ)
ĦĜĜĎđĝĚ ĐģđĦĚ ĐĞĥ
ĘđĘė ĘėĐ ĞĢčĚ
ĐĎđĞđ ĐĠģ
3-6.5 ĦĘĕČ ěďč
(ĦĕĜėđĦĘ ğđĠė) čĤĞ ĦđēđĤČ
č“Ğ ēđĤĕČ (ĦđĘĕĘ 3) ‘ď-‘Č ęĕĚĕ
ĕĞĕčĤ ęđĕč ĤĕĥĞ ďđčĕė ęĞ ĤČđĠĚ ĘĕĔģđģ
!ĕĥĠđē ęĕģēĥĚđ ěđĕĝĜĠ ĕĢē
ęĕďđģĕĤđ ĦđĞĠđĐ ,ĦďēđĕĚ ĐĘČĎ ĦēđĤČ

!ďčĘč ē“ĥ 1,790

(ĦđĕĚđģĚ .Č.Ĝ) ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ - ĦđďēđĕĚ ĦđĕđĤēĦ
TB ĤĔĚđĤč ĦđĤēĦ 20:30 ‘ď ęđĕ - 6/5
IMP ĦĕĚĞĠ-ďē ĦđĤēĦ 10:30 ‘ĥ ęđĕ - 9/5

ē“ĥ 50 - ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď

(ĦđĕĢĤČ .Č .Ĝ) ěđĥČĤ čđčĕĝ 20:30 ‘Đ ęđĕ - 7/5
(ĦđĕĢĤČ .Č .Ĝ) ĕĜĥ čđčĕĝ 16:30 ‘đ ęđĕ - 8/5

ē
+ĦđČĢĤĐ
ď
ĥ
!
ĖĤďđĚ ‘ĎďĕĤč

ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ ,ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĐ 3-Ę ęĕĞĕčĎ
.ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ ,ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĚđģĚĘ
čĥđĚĘ ē“ĥ 65 - ĦđĕĢĤČĐ ĦđĕđĤēĦĘ ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď
ĘčĘ ĐĕĘĔ

daganbridge@hotmail.com
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•
•
•
•
•

ē“ĥ 40 - ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĤēĦ ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď
(ĘčĕĔĝĠĐ ĦĤĎĝĚč ěď ĦđĜđĘĚ ĕēĤđČĘ ęĜĕē)

T.B ĦđĎđĒ - ĦĘĕČ ěď ĞĕčĎ

.(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ęďČĘ)

ęđĘĥĦ ČĘĘ ,ĘčĘ ĐĕĘĔđ ďĤčĘĎ ĕĔđĚ ĕĠĚ
ĘčĕĔĝĠĐ ĦĤĎĝĚč ěď ĦđĜđĘĚ ĕēĤđČĘ
(‘ĥ-‘ď ĕĚĕ)

•
•

ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĤēĦ

ěđĥČĤ čđčĕĝ IMP ĦđĤēĦ 20:30 ‘č ęđĕ- 4/5
ĕĜĥ čđčĕĝ IMP ĦđĤēĦ 16:30 ‘Ď ęđĕ - 5/5

ďĤčďĘĎ ĕĔđĚ

,054-4365231 ĕĠĕĒĥ ĐĜē ,050-7470016 ěĎď ĕģ‘Ď :ĦđĜĚĒĐ
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critical for defeating slam contracts. If the leader
could be given some help, this could make the
difference between defeating it or letting it make.
He defined the double as requiring an "unusual"
lead. Later experts wished to avoid confusion
so they defined the double as a demand to lead
the first side suit bid by dummy. Here is an
example:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A8
Q765
T986543
♠
♥
♦
♣

KT65
A2
KJ96543
♠
♥
♦
♣

QJ743
K3
A72
AT8

92
JT984
KQJ
Q72

After a 1♠ opening and a 2♣ response, East
becomes declarer in 6♠. North doubles, asking
South to lead the first side suit bid by dummy –
in this case clubs. If instead South chooses the
"natural" ♦K lead, the contract makes as soon
as declarer guesses the location of the club void
(easy after the double).

However, if South obeys his partner and leads a
club, North ruffs and wins the ♠A as well – down
one. Would it occur to anyone to lead away from
♣Qxx without the double?
If E/W try to escape to 6NT, that contract would
be defeated by the ♦K lead.
An interesting corollary is that when partner fails
to double the opponents' slam, you should lead
anything but the first suit bid by dummy.
By the way, being declarer and having a void
in partner's first bid suit, you may consider a
redouble which will sometimes bring in an extra
bonus.
Now consider these scores:
6♠ making (vul) = 1430
6♠ making with a double = 1660 (so the cost of a
failed Lightner double is only 230).
6♠ down one = 100
6♠ down one doubled = 200
Thus the potential gain of the Lightner double
is 1630 total points. When there is a chance of
beating the slam, it is worth paying the price of
230 total points from time to time.
Hopefully, my partner will not forget the Lightner
double in the future, especially after this article.


ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĜē
čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ē“ĥ
Ě“Ğč ęĕĠĘģĘ ĐĤčē ,ĐĕĤČ
(ěđĘĕČ ěđĕĜģ ďĕĘ) ģĤč-ĕĜč 16 ěđĥĕģĐ

03-6186722

08:00-17:00 Đ-Č ęĕĚĕ ēđĦĠ
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ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė
ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ

180

ē“ĥ 240 ęđģĚč
ēđĘĥĚĘ ē“ĥ 35 ĦĠĝđĦ

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

www.lioncard.co.il
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The Lightner
Double in
the Club
Championship
Brian Zietman

Board 4, Dealer West, Vul All
♠
♥
♦
♣

The club championship final (Alifut Hamoadonim)
is a relatively new feature of the bridge calendar,
introduced by Gilad Ofir three years ago.
Each club runs its own championship during
the year. Then, based on the strength of the
tournament and the number of sessions played,
each club is entitled to send one, two or even
three pairs to represent the club in the national
club championship. This generates more
participation in regular club tournaments. Prize
money is very generous.
In 2014 the club championship was held for
the third time. The winners were Koby Shahar
and Shachar Schwartz, representing Rehovot.
Runners up were Moshe Mosesohn and Yaacov
Levit, representing Holon. Well done!
One hand in particular struck me, where my
partner forgot about the Lightner double.
However, the opponents who were missing two
aces got too high and went down two doubled
anyway.
Below is the full hand:
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♠
♥
♦
♣

862
9765
JT5
AJ7
♠
♥
♦
♣

AKT5
QJT
QT9653
♠
♥
♦
♣
West
1♣
3♠
Pass

QJ743
K3
A72
K84

9
A842
KQ98643
2

North
Pass
Pass
Dbl

East
1♠
6♠
All Pass

South
Pass
Pass

My double was about the worst exhibit of a
Lightner double, because I had only one trick in
my hand, but after my partner led the ♥A, she
quickly switched to her singleton club. I won
my ♣A and gave her a ruff, so it was down two
doubled. That one worked out pretty well. 
Anyway, what is the Lightner doubled, and why
is it a good convention?
It was devised by Theodore Lightner whose
premise was: "A double of a slam by the hand
NOT ON LEAD is conventional".
He figured that the opening lead was often
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