april (2).indd 1

29/03/2015 13:21:38

תוכן
לומדים ברידג‘

לשחקן המתקדם
תחרויות

שונות

מדור נופשונים
English

3

דבר ועד העמותה  -מודי קניגסברג

4
6
8
9
12
14

הכרזות בסיסיות  -באיזו סדרה להשיב? -רם סופר
השלכת מפסיד  -רם סופר
שפר את הכרזתך  -רם סופר
משחק זהיר  -רם סופר
היוצא מן הכלל יד שלישית גבוה  -קובי שחר
מי שחותך ראשון – מפסיד - ...אפרים בריפמן

18

מבט לעומק  -טרנספר למייג'ור  -אלדד גינוסר

21

אימון צעירים  -דוד בירמן

22

פסטיבל הברידג' בים המלח  -יוסי אנגל

24

גביע סלאבה  - 2015רם סופר

31

חלוקות רעות  -יוסי אנגל

32

מידע אסור  -דרור שיפטן

36

שובר שוויון -חנן שר

38

בעיית הגנה

39

הצץ מעבר לכתפי  -הכרזה בניגוד להמלצה  -איתן גוליק

40

בעיית הגנה פתרון

41

ראיון עם יוזף הרשאני ) - (Josef Harsanyiגלעד אופיר

43
50

דפי ההתאגדות  -אוריה מאיר ,אילן שזיפי

55

The 49th Tel Aviv Festival – Joseph Engel

:ĦėĤĞĚ
Ě"Ğč ĦđģĠĐ ęĦđĤ ĦČĢđĐ :Ę"đĚ
03-5717007 :ĝģĠ | 077-3330775 :'ĘĔ
ĝĎĜĕĤč ĦĕđĤ :ĐĕďĚ ĦĘĐĜĚ
ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'ĘĔ
ěđĝĚđĦ ĐĚĘĦ :ĦđĞďđĚ ĥėĤ
talma@rotemltd.co.il | 052-6399710 :'ĘĔ
gadi@rotemltd.co.il | ěĕĤĚĒđĤ ďĎ :ĕĥČĤ ĖĤđĞ
čđĘĕĘĠđĠ ĐďĘĕĔĚ :ĦĕĜĥĚ ĦėĤđĞ
ĤĠđĝ ęĤ :ĕĜđĥĘ ĖĤđĞ
ĤĕĠđČ ďĞĘĎ :ēđģĕĠđ ĐėĕĤĞ
čđĘĕĘĠđĠ đĘĕĘ :ĦĕĠĤĎ ĐėĕĤĞ
ĕĠĕĒĥ ěĘĕČ :ęđĘĕĢ

29/03/2015 13:21:40

:ęĕĤđďĚ ĕėĤđĞ
ďĤčĘĎ ĕĔđĚ :'ĎďĕĤč ęĕďĚđĘ
ěĚĠĕĤč ęĕĤĠČ :ęďģĦĚĐ ěģēĥĘ
ĤĠđĝ ęĤ :ĦđĕđĤēĦ Ĥđģĕĝ
ĕĠĕĒĥ ěĘĕČ | ĤĕČĚ ĐĕĤđČ :ĦđďĎČĦĐĐ ĕĠď
'ĎďĕĤčĘ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦđďĎČĦĐĐ
03-9794862 :'ĘĔ
© Ę"đĚĘ ĦđĤđĚĥ ĦđĕđėĒĐ Ęė
ĦđĞďđĚĐ ěėđĦĘ ĦĕČĤēČ ĦėĤĞĚĐ ěĕČ

april (2).indd 2

דבר ועד העמותה
שלום חברים,
בחודש מרץ הסתיימה אליפות ישראל לזוגות מעורבים ,ברכות לזוכים במקומות הראשונים:
מקום ראשון – ספקטור מיכל – עדי כהן ,מקום שני – ריזנברג אורלי – ארנון גדי ,מקום שלישי
– לזר נעמי – ברקמן מאיר.
אני שמח להביא לידיעתכם כי החל משנה זו תתקיים תחרות ליגות לזוגות  T.Bשתחליף את
אליפות הארץ  T.Bמבנה התחרות דומה מאוד ותוכלו למצוא על כך פרטים בדפי ההתאגדות.
כמו כן ,התקיים לראשונה טקס מרכזי בו הוענקו גביעי ההתאגדות לזוכי אליפויות ישראל לשנת  ,2014בכלל זה אלופי הליגה
וגביע המדינה .במסגרת טקס זה שולב גם טקס הוקרה מיוחד לדוד בירמן ,מאמן הנבחרות הלאומי שלנו .הארוע היה מכובד
ומרגש ואנו שמחים על ההזדמנות לכבד את האלופים .פרטים נוספים ותמונות מהטקס מופיעים בגיליון זה.
אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם כי התחרות הסימולטנית של חודש מאי ,שאמורה היתה להתקיים ב 10-במאי,
הוקדמה ל 3-במאי .הנכם מוזמנים להגיע בהמוניכם למועדונים הפזורים ברחבי הארץ ולנצל את ההזדמנות לשחק במועדון
המקומי וליהנות מנקודות ארציות .התוצאות יחושבו ב 2-שיטות חישוב  -רגילה ו"הנדיקאפ" שמיטיבה עם השחקנים בדרגות
הנמוכות ,כאשר הניקוד יוענק לפי השיטה שבה צברתם יותר נקודות – כולם מרוויחים.
בחודש אפריל בין חג הפסח ויום העצמאות המוקדשים לרוב למשפחה וחברים ,לא נשכח לכבד את הנופלים במערכות ישראל
ואת אחינו שנספו בשואה.
אנו מאחלים ,חג אביב שמח למשפחת הברידג'.
שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

חדש!
קורס ”היגיון בהגנה“
בהדרכת יעקב מינץ
הקורס יפתח ב 4-במאי  ,2015כל יום שני בשעה 16:30
הקורס כולל התייחסות לכללים ולסימונים בהגנה
 8שיעורים | המחיר 480 :ש“ח | הרשמה מראש חובה!
הרשמה ופרטים במועדון :רחוב סוקולוב  ,52טלפון ,03-5403244 :יעקב מינץ052-2783263 :
ובאתר האינטרנט www.bridgerh.co.il :דרך ”צור קשר“.
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הכרזות בסיסיות

באיזו סדרה להשיב?
רם סופר

כתבה זו עוסקת בהכרזת המשיב לאחר פתיחה של
♣1

לאחר פתיחה של ♣ 1משימתו של המשיב קלה יחסית,
משום שהוא יכול להכריז את כל שלוש הסדרות האחרות
בגובה  .1המשיב שואף למצוא התאמה  4-4עם הפותח,
בעיקר בסדרות המייג'ור ,ולכן חשוב לא לדלג על
רביעיות.
הרעיון הוא שאם למשיב שתיים )או שלוש( סדרות בנות
 4קלפים )פרט ל (♣-עדיף להתחיל בסדרה הנמוכה כך
שהפותח יוכל לתמוך בה ,ואם אין לו תמיכה ,אולי יכריז
את הרביעייה הגבוהה יותר בגובה .1
דילוג על רביעייה בהכרזה הראשונה עלול לגרום לכך
שהפותח והמשיב לא יאתרו התאמה של  4-4באותה
סדרה.
כאשר הרביעייה היחידה של המשיב היא ב ,♣-הוא יכריז
 .NTגובה ההכרזה ב NT-תלוי בחוזק היד .תמיכה ל2♣-
או ♣ 3תתבצע רק כאשר למשיב  5קלפים )או יותר(
בקלאב ואין לו רביעייה במייג'ור.
כאשר למשיב שתי סדרות הניתנות להכרזה בגובה 1
שאורכן אינו שווה ,עדיף בדרך כלל להתחיל בסדרה
הארוכה .עם שתי חמישיות המשיב יתחיל דווקא
בגבוהה ,מתוך כוונה להכריז את החמישייה הנמוכה
יותר בסיבוב הבא.
South
?

East
Pass

North
♣1

West

)(1
South
♠ Q9652
♥ AKJ8
♦ 52
♣ A3

)(2
South
♠ 52
♥ KQ93
♦ 96
♣ AT765

)(3
South
♠ AT97
♥ J852
♦ Q5
♣ 642

)(4
South
♠ K942
♥ K875
♦ KT93
♣ 4

נסו להכריז את ארבע הידיים הבאות לאחר ששותפכם
פתח ♣.1
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)(3
South
♠ AT97
♥ J852
♦ Q5
♣ 642

תשובות
)(1
South
♠ Q9652
♥ AKJ8
♦ 52
♣ A3
♠ .1האורך קובע ולא איכות הסדרה .עליכם להראות
תחילה את החמישייה ב .♠-ייתכן כי בסיבוב הבא תכריזו
♥ .כך יידע השותף שסדרת ה ♠-שלכם ארוכה יותר.
)(2
South
♠ 52
♥ KQ93
♦ 96
♣ AT765
♥ .1לא תמיד מכריזים חמישייה לפני רביעייה – יד זו היא
היוצאת מן הכלל .הסיבה היא שחשוב לחפש התאמה
בסדרת מייג'ור ,ורק אם לא תמצאו התאמה ב ♥-תסכימו
שסדרת השליט תהיה ♣.

♥ .1נמוכה מבין רביעיות .ידכם מינימלית ) 7נקודות(.
לאחר ♥ 1יש סיכוי למצוא התאמה בכל אחת מסדרות
המייג'ור .אם תבחרו בהכרזה שגויה של ♠ ,1והשותף
יכריז  ,1NTאז תיאלצו להכריז  Passובהחלט ייתכן
שפספסתם התאמה  4-4ב.♥-
)(4
South
♠ K942
♥ K875
♦ KT93
♣ 4
♦) 1או ♥ .(1עקרונית כדאי להכריז את הנמוכה ביותר
בין הרביעיות כך שנוכל למצוא לא רק התאמה  4-4ב♥-
או ב ,♠-אלא גם ב .♦-עם זאת ,מומחים רבים מעדיפים
להתמקד בסדרות המייג'ור ומוכנים לדלג על רביעייה
בדיאמונד ,בייחוד עם יד מינימלית ) 9-6נקודות( ,כך
שגם ♥ 1היא הכרזה מתקבלת על הדעת – אך לא ♠.1

Hotel St. Peter Hotel
& De Luxe Seefeld, Austria

8 days - 30 August – 06 September 2015

bridge4fun@012.net.il

מחיר החבילה לאדם
€ 1,520

נטו לאדם בחדר זוגי
)תוספת ליחיד בחדר זוגי (€140

•

החבילה כוללת :טיסה סדירה של חברת אל על )ת“א-מינכן  .09:15|06:00מינכן-ת“א  (02:55|22:05הסעות משדה התעופה
לבית המלון ובחזרה  7לילות בבית המלון  ****St. Peter Hotel & De Luxeחצי פנסיון )כולל שעה מתוקה כל יום
אחה“צ(  5טיולים )(Munchen, Innsbruck, Brixen, Garmish Partenkirchen, Linderhof, Oberammergau
כניסה חופשית למרכז הבריאות )סאונה ,בריכה מקורה וחדר כושר מודרני( משחקי ברידג‘ מידי ערב כולל כיבוד.
המחירים אינם כוללים :ביטוח רפואי ,ביטוח נסיעות  -מטען וביטוח ביטול נסיעה ,הוצאות אישיות

•

•

•

•
•

לפרטים נוספים ולהרשמה :אורלי ריזנברג  ,054-4429724גדי ארנון 054-4671721
29/03/2015 13:21:43
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השלכת מפסיד
רם סופר
Dealer South, Vul All

אז ראשית כל מושכים שליטים .חשוב לספור כמה
שליטים יש לכל אחד מהיריבים ,ולהוציא כמה סיבובים
שצריך כדי "לנקות" אותם משליטים ,אך לא יותר מזה.
אתם זוכים בלקיחה השלישית ב ,♣K-משחקים ♥QJ
ומגלים כי מזרח התחיל עם שליט בודד ומערב עם
שלושה .סיבוב נוסף עם ה ♥K-מסיים את משיכת
השליטים.

7642
QJ52
Q8
AK3

♠
♥
♦
♣

כעת התגברתם על סכנת החיתוך ,ואתם יכולים להתמקד
בהשלכת מפסיד .הדרך להיפטר מהקלאב המפסיד היא
לפתח את סדרת הדיאמונד .בלקיחה השביעית אתם
מובילים מידכם ♦ נמוך אל ה Q-בדומם .מזרח זוכה
ב ♦A-וממשיך ב .♣J-אתם זוכים ב ♣A-ומשחקים ♦KJ
מהיד .על הסיבוב השלישי של ה ♦-אתם משליכים ♣
מהדומם.

QT
AK976
KJ4
872

♠
♥
♦
♣

כעת נותר רק לחתוך את הקלאב השלישי שבידכם
ולתבוע את כל הלקיחות הנותרות.
לסיום ,נתבונן בחלוקה המלאה ונשים לב לכמה עובדות
חשובות.

חוזה .4♥ :קלף ההובלה♠A :
South
♥1

East

North

West

All Pass

♥4

♠2

מהלך ההכרזה היה קצר .פתחתם ♥ ,1מערב התערב
ב 10-6) 2♠-נקודות עם שישייה טובה ב .(♠-שותפכם
סגר ל 4♥-עם פתיחה מול פתיחה.
מערב הוביל ב ♠A-וזכה בלקיחה הראשונה .בלקיחה
השנייה מערב זכה ב ♠K -ומזרח השליך ) ♣Qכדי
להראות לשותפו רצף( .בלקיחה השלישית מערב הוביל
 .♣5תכננו את המשחק!
ביד זו עליכם לשמור על כמה עקרונות בסיסיים במשחק
היד עם שליט:
ראשית כל ,חשוב להוציא שליטים כדי למנוע סכנה
שהזוכים שלכם ב ♣-ייחתכו .אחרי הכול ,ידוע כי מערב
ארוך ב ,♠-והוא עלול להיות קצר ב.♣-
שנית ,עליכם לספור מפסידים:
 ב ♠-כבר הפסדתם  2לקיחות;
 ב ♥-אין מפסידים;
 ב ♦-יש מפסיד ודאי אחד – ה;A-
 ב ♣-יש מפסיד פוטנציאלי בסיבוב השלישי .אם
תיפטרו ממנו ,תבצעו את החוזה!

29/03/2015 13:21:44

7642
QJ52
Q8
AK3
3
T
A9752
QJT984

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

AKJ985
843
T63
5
QT
AK976
KJ4
762

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חשוב להדגיש שמשיכת השליטים הייתה חיונית .לו
הייתם מתרשלים ומושכים רק שני סיבובי שליטים לפני
ששיחקתם  ,♦Qמזרח היה זוכה ב ♦A-ומעניק לשותפו
חיתוך ב ♣-שהיה מכשיל את החוזה.
כשעוסקים בהשלכת מפסידים ,בדרך כלל מדובר על
מפסיד מהיד שמושלך על סדרה ארוכה בדומם .במקרה
הנוכחי הושלך דווקא מפסיד מהדומם )ב (♣-על סדרת
ה ♦-שבידכם .מאוחר יותר יכולתם להיפטר מהמפסיד
ב ♣-בידכם באמצעות חיתוך.
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הנחות

למקדימים להירשם!
איסלנד והפיורדים
הנורבגים

פולין

יפן

קרוז למערב הים התיכון
והאיים הבלאריים

 14ימים  -קרוז מאורגן
באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך29.7.15 :

 10ימים  -תרבות ,נופים ומורשת
יציאות בתאריכים:
14.8.15 ,15.7.15 ,10.6.15

 15ימים  -כולל  7ימי שיט
באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך10.5.15 :

 10ימים  -ברצלונה ,קאפרי ,רומא,
הריביירה האיטלקית והצרפתית ,פלמה
יציאות בתאריכים,13.7.15 ,25.5.15 :
21.9.15 ,7.9.15 ,31.8.15

קרואטיה ,סלובניה
ושיט בים האדריאטי

סמינר שיט מוזיקלי
בנהר הדנובה

שיט בנהרות הרון והסון

שיט בנהרות
הריין והמיין

 13ימים  -כולל מונטנגרו ,איי יוון ,צפון
איטליה ו 7-לילות קרוז
יציאות29.9.15 ,1.9.15 ,21.7.15 ,26.5.15 :

 8ימים  -כולל הופעת סולני
האופרטה של בודפשט
יציאה מובטחת בתאריך21.8.15 :

 8ימים  -בורגונדי ופרובנס
יציאה מובטחת בתאריך30.4.15 :

 8ימים  -מנירנברג לאמסטרדם
בספינת נהר
יציאה מובטחת בתאריך2.8.15 :

נפלאות הריין והיער
השחור בחג השבועות

יפן  -כולל האי הצפוני

קרוז לאיים הבריטיים

הדנובה הכחולה

 10ימים  -מאמסטרדם לבאזל
בספינת נהר
יציאה מובטחת בתאריך21.5.15 :

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

 14ימים  -אנגליה ,האי גרנזי,
אירלנד ,סקוטלנד וצרפת
יציאות מובטחות בתאריכים:
13.8.15 ,20.7.15 ,26.6.15

 8ימים  -שיט בספינת נהר
בנופי הדנובה
יציאה מובטחת בתאריך5.6.15 :

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 :

בתקופת הלילות הלבנים
 14ימים יציאה מובטחת22.6.15 :
 15ימים יציאה מובטחת5.7.15 :

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 :

יפן  -כולל האי הצפוני

נפלאות הריין והמוזל

שיט באוניית פאר
לאיים הבריטיים

שיט נהרות  -בירות
הדנובה ופראג

 15ימים  -כולל  9לילות
שיט באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך15.8.15 :

 8ימים  -מבאזל לאמסטרדם
בספינת נהר
יציאה מובטחת בתאריך31.7.15 :

 14ימים  -אנגליה ,האי גרנזי,
אירלנד ,סקוטלנד וצרפת
יציאה בתאריך13.8.15 :

 11ימים  -שיט בנהר הדנובה
יציאה מובטחת בתאריך13.7.15 :

נפלאות הריין
והיער השחור

בורגונדי ופרובנס

פניני הדנובה

 11ימים  -מבאזל לאמסטרדם
בספינת נהר
יציאה מובטחת בתאריך8.6.15 :

 10ימים  -שיט בנהרות הרון והסון
יציאה מובטחת בתאריך23.6.15 :

סין ,יפן ,דרום קוריאה
והונג קונג

 15ימים  -כולל  6לילות
 9ימים  -שיט בנהר הדנובה
קרוז באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך13.8.15 :
יציאה מובטחת בתאריך) 23.9.15 :סוכות(

מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר www.senior. co.il
לקבלת חוברת חינם ולפרטים נוספים03-5651152 :
29/03/2015 13:21:46
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שפר את הכרזתך
רם סופר

הפעם נעסוק בהכרזה השנייה של המשיב לאחר
שהפותח הראה יד מאוזנת עם  14-12נקודות.
מהלך ההכרזה שבו נתמקד הוא:
South
♠1
?

East
Pass
Pass

North
♣1
1NT

West
Pass

בשלב זה ידוע כי לפותח  14-12נקודות עם חלוקה
מאוזנת ,ללא  4קלפים ב.♠-
על ידו של המשיב ידוע פחות – ההכרזה הראשונה
הראתה  4ספיידים לפחות .כוחו של המשיב יכול לנוע
מיד חלשה ) 6נקודות( שתמהר להכריז  Passועד יד
חזקה מאוד שתשאף לסלם.
ברור כי המשיב הוא זה שצריך לנהל את ההכרזה
ולהחליט אם הכיוון הוא משחק חלקי או משחק מלא .גם
הכרזת הזמנה היא בגדר האפשרי.
בנוסף ,המשיב צריך להחליט אם להישאר ב NT-או
להתעקש על סדרת ה ♠-שלו .ייתכן גם שהוא יתמוך ב♣-
של הפותח או יציג סדרה חדשה )♥ או ♦(.
אתם בדרום .נסו להכריז את ארבע הידיים הבאות:
South
♠1
?

East
Pass
Pass

North
♣1
1NT

)(1
South
AKQ5
Q64
J75
A74

♠
♥
♦
♣

)(2
South
QJ9642
7
KJ6
983

♠
♥
♦
♣

)(3
South
QT65
KJ2
J987
A2

♠
♥
♦
♣

)(4
South
AJT75
AKJ96
8
64

♠
♥
♦
♣

West
המשך בעמוד 10
Pass

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

29/03/2015 13:21:48

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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משחק זהיר

יתר על כן ,סדרת הקלאב אמורה לזכות אתכם ב5-
לקיחות אם תצליחו ללכוד את ה ♣Q-וב 4-לקיחות אם
לא תצליחו .אז היכן הבעיה? במבט ראשון נראה כי אין
ליריבים סיכוי להגיע ל 5-לקיחות כל עוד אתם מחזיקים
עוצר שני ב.♥-

רם סופר

דווקא כשהכול נראה ורוד ,חובה עליכם להתעמק בקלפים
ולזהות סכנות נסתרות .אכן סדרת ה ♥-לא תפיל את
החוזה ,אך מה בדבר סדרת ה ?♠-בסדרה זו לרשותכם
"עוצר" שביר למדי בדומם.

ב

יד הבאה הכרוז לא הסתמך בצורה עיוורת
על הכלל ") "8 Ever 9 Neverאם  8קלפים
מאותה סדרה רצוי לעשות עקיפה ואם ,9
לא לעקוף( .הוא לא התעצל ,בחן בקפדנות
היכן הסכנה ומצא קו משחק זהיר שלא השאיר להגנה
שום סיכוי להפיל את החוזה.

התבוננו בחלוקה המלאה:

Dealer South, Vul None
K3
853
A84
K9832

♠
♥
♦
♣

982
AK
KQT9
AJT4

♠
♥
♦
♣

אם מזרח מחזיק את קלפי ה ♠-הבכירים ,הובלה בודדת
של ♠ ממערב תספיק כדי למוטט את ההגנה שלכם
בסדרה זו ,וההגנה תזכה ב 4-או  5לקיחות מהירות.
אסור לתת למערב הזדמנות להוביל סדרה זו.

K3
853
A84
K9832
AQJ65
642
J765
6

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

T74
QJT97
32
Q75
982
AK
KQT9
AJT4

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מהלך הכרזה קצר ופשוט הוביל לחוזה  .3NTמערב
הניח על השולחן ללא היסוס את ה ,♥Q-והמשחק יצא
לדרך.
המצב נראה טוב .ישנם שחקנים שהיו כבר מתחילים
לספור את הלקיחות העודפות .עם זאת ,בראש ובראשונה
עלינו לוודא את ביצוע החוזה .תכננו את המשחק! האם
אתם רואים דרך להבטיח את ביצוע החוזה ב?100% -

אם תשחקו  ♣Aו ♣K-מלמעלה לפי הכלל ","9 Never
תמצאו את מערב עם  .♣Qxxהוא יזכה בסיבוב השלישי
בסדרה ,בעוד שותפו מאותת לו להמשיך בספייד .במצב
עניינים זה רוב הסיכויים שהחוזה  3NTייפול פעמיים.
אז מה הדרך לבצע את החוזה? למנוע ממערב את
ההובלה .זהו נושא "היד המסוכנת" החוזר על עצמו
בווריאציות רבות כשאנו משחקים ללא שליט )ולפעמים
גם עם שליט(.
הדרך ליישם את הרעיון היא לבצע עקיפה ב ♣-לכיוונו
של מזרח .זכו ב ,♥A-שחקו  ♣Aוהריצו  ♣Jלעקיפה.
אמצעי זהירות פשוט זה מבטיח את ביצוע החוזה –
ייתכן כי מזרח יזכה ב ,♣Q-אך אז המשך ב ♠-לא יסכן
את החוזה ,ואם ימשיך ב ♥-תזכו ב 9-לקיחות :שתיים
ב ,♥-שלוש ב ,♦-ארבע ב.♣-

השלב הראשון בתכנון הוא תמיד ספירת הלקיחות
הבטוחות .כאן עומדות לרשותכם  7לקיחות "מלמעלה"
– שלוש ב ,♦-שתיים ב ♥-ושתיים ב.♣-

במציאות העקיפה בקלאב מצליחה .אתם נהנים מחמש
לקיחות בסדרה ומבצעים את החוזה עם לקיחה עודפת
אחת לפחות.

חוזה .3NT :קלף ההובלה♥Q :
South
1NT

29/03/2015 13:21:48

East

North

West

All Pass

3NT

Pass
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תשובות מעמוד 8
)(1
South
AKQ5
Q64
J75
A74

♠
♥
♦
♣

 .3NTעל אף  16הנקודות אסור שתהיינה לכם אשליות
של סלם :לשותף  14-12נקודות בלבד .כאשר החלוקות
מאוזנות ואין התאמה ,לא כדאי להכריז סלם ב NT-עם
פחות מ 33-נקודות.
)(2
South
QJ9642
7
KJ6
983

)(3
South
QT65
KJ2
J987
A2

 .2NTזוהי יד טיפוסית להכרזת  2NTמזמינה עם 11
נקודות וחלוקה מאוזנת ללא חמישייה ב .♠-השותף יכריז
 3NTעם  14נקודות ויעצור ב 2NT-עם  12נקודות.
)(4
South
♠ AJT75
♥ AKJ96
♦ 8
♣ 64

♠
♥
♦
♣

♠ .2היד חלשה ,אך אין סיבה להשלים עם חוזה בNT-
ולהכריז  .Passאין ספק כי חוזה ב ♠-יהיה מוצלח יותר
)השותף הבטיח לפחות דאבלטון בסדרה( .חשוב לדעת
שחזרת המשיב על סדרתו בגובה  2מתארת יד חלשה
)לכל היותר  9נקודות( עם שישייה ומהווה למעשה
הכרזה סוגרת – כלומר השותף אמור להכריז על כך
.Pass

♠
♥
♦
♣

♥ .3אין ספק שיד זו שווה משחק מלא לפחות .עליכם
לקפוץ לגובה  3כדי להבהיר לשותף את המצב ולמנוע
אפשרות שיכריז  Passלפני משחק מלא .החוזה הסופי
יהיה כנראה ♥ 4או ♠ – 4תלוי באיזו סדרת מייג'ור יש
לשותף  3קלפים.
אם חשבתם להכריז ♥ ,2עליכם לדעת שלמרות הכלל
שסדרה חדשה מצד המשיב מחייבת תשובה ,רוב
המומחים משחקים כי ♥ 2היא הכרזה חלשה )9-6
נקודות( המתירה לפותח אפשרות של .Pass

? ĎđĦĕĚ / ĕĠĤĎ čđĢĕĞ ĖĕĤĢ
(: ĖĘ ĤđĒĞĘ ēĚĥĜ

.ęĕčĤ ęĕĚđēĦĚ ĦđēđģĘ ĤđčĞ ,ęĕčėĤđĚđ ęĕĕĔĤďĜĔĝ ,ĦđģĠĐđ ĎđĦĕĚ ,čđĢĕĞ ,ęđĝĤĠč ĦđčĤ ęĕĜĥ Ęĥ ěđĕĝĜ "ĦđģĠĐđ ęđĝĤĠ ęĦđĤ"Ę
! ěĚĒčđ ĤĢđĚĐ ĦĘčģ ďĞđ ĦđĤėĐĐ ĦĥĕĎĠĚ ,ĤđĝĚĐ ĦđĤĕĥčđ đĜĘĥ ĕĞđĢģĚĐ Ğďĕč ĥĕĎĤĦ

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :ĤĕēĚ ĦĞĢĐđ ęĕĔĤĠĘ
ęĕĎđĘĔģ ,ĦđĤčđē ,ęĕĜĕĒĎĚ ĦČĢđĐ | ĝđĠď ĦĤģč | ĝđĠď ĦđģĠĐ | ęđĝĤĠ ĕēĔĥ | ĎđĦĕĚ | ĘĔĕĎĕďđ ĔĜĕĤĠĘ ĕĠĤĎ čđĢĕĞ
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היוצא מן הכלל

יד שלישית גבוה
)חלק א'(

מערב מוביל ב .♥2-מזרח מחזיק  ♥KJאחרי ה♥Q-
שבדומם .זהו מצב של עקיפה .אם תשוחק ה ,♥Q-מזרח
יכסה עם ה ,♥K-אולם אם משוחק קלף נמוך מהדומם –
מספיק לשחק את ה .♥J-המצב ברור ,וייתכן כי הקורא
יתמה מדוע דוגמה זו בכלל מוצגת ,אבל חוסר תשומת לב
ליד השולחן גורם לחלק מהשחקנים לעקוב אחרי הכלל
"יד שלישית גבוה" באופן עיוור ולשחק  .♥Kמקרה זה נפוץ
במיוחד כאשר מעורב בו קלף ביניים כמו ה 9-בדוגמה
הבאה:
♥ T42
♥ A763

♥ J95
♥ KQ8

מערב מוביל ב ♥3 -ומהדומם משוחק  .♥2על מזרח לשים
לב שיש פה מצב של עקיפה .אם ישחק  ♥9כמו שצריך,
הכרוז מקבל לקיחה אחת; אם ישחק  ♥Jמחוסר תשומת
קובי שחר
לב ,הכרוז יזכה בשתי לקיחות.
הנוסח המלא של הכלל צריך להיות" :כאשר השותף יש לבצע עקיפה נגד הדומם גם כאשר איננו מחזיקים
מוביל בסדרה בקלף נמוך ,יד שלישית תשחק גבוה ,עד בקלפים הצמודים )מעל ומתחת( לקלף הבכיר בדומם.
כמה שצריך" .ברור שהנוסח המקוצר המופיע בכותרת
המאמר קליט יותר ,ולכן משתמשים בו ,אולם יש לזכור
♣ Q86
את התוספות שהן המקור ליוצאים מן הכלל.
♣ K952
♣ AJ74
המטרה של "יד שלישית גבוה" ברורה :כאשר השותף
♣ T3
מוביל בקלף קטן הוא מבטיח אורך בסדרה כמו-גם קלף
בכיר אחד לפחות .תפקידו של המגן השני הוא לעזור
בפיתוח הסדרה באמצעות משחק של קלף גבוה שיאלץ מערב מוביל ב .♣2-מהדומם משוחק  .♣6אנו מחזיקים
את הכרוז לשחק קלף גבוה מידו.
קלף גבוה יותר מה ♣Q-בדומם ) (♣Aוגם קלף נמוך יותר
) .(♣Jאף על פי שה ♣A-אינו צמוד ל ,♣Q-עדיין נכון לבצע
עקיפה ולשחק  .♣Jאם נשחק כך ,תזכה ההגנה ב4-
♠ 872
לקיחות בסדרה כאשר החוזה הוא ללא שליט.
♠ QT53
♠ K96
ומה יקרה כאשר המצב שונה ודרום מחזיק ב?♣K-
♠ AJ4
♣ Q86
♣ AJ74

♣ T952

מערב מוביל ב ,♠3-ומזרח חייב לשחק את ה ♠K-כדי
♣ K3
לאלץ את הכרוז להשתמש ב .♠A-משחק של קלף נמוך
יותר יאפשר לכרוז לקבל "לקיחה במתנה" עם ה.♠J-
את רשימת היוצאים מן הכלל נתחיל באלו הקשורים לסיפא כעת הכרוז ילכוד את ה ♣J-עם ה ,♣K-אולם מזרח עדיין
של הגרסה הארוכה של הכלל ..." :עד כמה שצריך".
מחזיק  ♣Aכדי ללכוד בהמשך את ה ♣Q-שבדומם .הכרוז
זוכה בלקיחה אחת בלבד בסדרה .לו היה מזרח קופץ עם
ה ♣A-בסיבוב הראשון ,הכרוז היה זוכה לשתי לקיחות
♥ Q87
בסדרה.
♥ A952
♥ KJ6
יש לבצע את העקיפה גם במקרה שאין לנו את הקלף הבא
♥ T43
ברצף מתחת לקלף הבכיר בדומם:
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 מובטחת לכרוז לקיחה,♥-ברגע שמערב בחר להוביל ב
 אם נשחק. ההבדל הוא רק בתזמון.אחת בדיוק בסדרה
♥ Q74
 אולם כאשר ההגנה,♥ הכרוז יזכה בלקיחה שלו מידT
♥ J963
♥ KT2
. לקיחות בסדרה3- היא תזכה ב,תקבל את ההובלה שוב
♥ A85
.♥ הכרוז יזכה בלקיחה שלו מאוחר יותרK אם נשחק
 במקרה המוצג בדיאגרמה האחרונה אין זה משנה,לסיכום
 אבל במקרה המוצג, איזה קלף נשחק בלקיחה הראשונה- אם נשחק על.♥4- מהדומם משוחק ה.♥3-מערב מוביל ב
 משחק של, שהסבירות שלו זהה,♥ בדיאגרמה הקודמתA-♥ שלנו יילכד עם הK- ה,"פי הכלל "יד שלישית גבוה
.♥ גרם להבדל של לקיחה אחת לטובת ההגנהT-♥ – הT  אם נעקוף ונשחק.ולכרוז יהיו שתי לקיחות בסדרה
.נגביל אותו ללקיחה בודדת
גם כאן נבדוק מה קורה כאשר מחליפים בין הקלפים סיכום
:הבכירים של מערב ודרום
"יד שלישית גבוה" הוא כלל מצוין העוזר להגנה לפתח
 אולם עלינו לבחון היטב את הקלפים הבכירים,לקיחות
 ולבצע עקיפות נגד,בדומם ואת הקלפים הבכירים שלנו
♥ Q74
 בחודש הבא נראה מצבים נוספים.הדומם במידת האפשר
♥ A963
♥ KT2
."שבהם יש לחרוג מהכלל "יד שלישית גבוה
♥ J85
toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות

ęĕĘėĐ ĒĎĤČ

'ĎďĕĤčč ĒđĤėĐ Ęĥ

Ęĥ

Ĥēĥ ĕčđģ

Ĥēĥ ĕčđģ

Ĥēĥ ĕčđģ

Đ Ęĥ

ęĕĘėĐ ĒĎĤČ

'ĎďĕĤčč ĒđĤėĐ

'ĎďĕĤčč
ĒđĤė
'ĎďĕĤčč ĒđĤėĐ Ęĥ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ

Ĥēĥ ĕčđģ

ěđĜėĦč ęĕĕĝĕĝčĐ ęĕĘėĐ ĦČ Ĥĕėĕ ěģēĥĐ ĤĠĝč ĐČĕĤģĐ ĤēČĘĥ ĐĜđđėĐ
ĤĦđĕ ĦđčđĔ ĦđČĢđĦ Ďĕĥĕ ęĐč ěđėĜĐ ĥđĚĕĥĐ ĕ"Ğđ 'ĎďĕĤčč ďĕĐ ģēĥĚ
.ğĦĦĥĕ ěĐč ĦđĕđĤēĦč

ğďč ČđĢĚĘ ěĦĕĜ ĤĠĝĐ ĘĞ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
đČ "'ĎďĕĤčč ěģēĥĐ Ęĥ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ" ģđčĝĕĕĠĐ
toolbox.bridge@gmail.com :Ę"ČđďĘ ĐĕĕĜĠč
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ĘĘėč ęĕģēĥĚ ččđē ,đĞđĢģĚč ęĕčĥēĚ ĝďĜĐĚ - Ĥēĥ ĕčđģ ĕ"Ğ Ĥčđē ĤĠĝĐ
,'ĎďĕĤčĘ ĕĘČĤĥĕĐ ěđČĔĕčč Ğđčģ čĦđėđ 'ĎďĕĤčĘ ĖĚĝđĚ ĐĤđĚ .ĔĤĠč 'ĎďĕĤčđ
ĞĠĥ ęĞ ĖĤďĐ ĦĘĕēĦč ďďđĚĦĚĥ 'ĎďĕĤč ďđĚĘĘ ĘĕēĦĚĐ ěģēĥĘ ďĞđĕĚ
ďĚđĘ ģēĥĚĐ ĕģđē ĦĤėĐ Ęĥ ,Ħĕĝēĕ ĤĢģĐ ,ěđĥČĤĐ čĘĥĐ ĤēČĘ .ĞďĕĚ Ęĥ
ĤđČĕĦĘ ĞďĕĚ ęĕĠĦđĥĐ ęĕĤĕčĞĚ Đčĥ ĖĤďĐ – ĐĒĤėĐĐ ĦĔĕĥ ĦČ ěģēĥĐ
ĦđģĕĜėĔ ĦČ ěģēĥĐ ďĚđĘ ĘĕčģĚč .ĕĘĚĕĔĠđČĐ ĐĒđēĘ ĞĕĎĐĘ ĕďė ęĐĘĥ ďĕĐ
Ęĥ ęĕĜđĥĐ ęĕĚđēĦč ĞďĕĚĐ Ęĥ ĐčĤĐ ĦđĚėĐ .ěĎĚė ěĐđ ĒđĤėė ěĐ ,ģēĥĚĐ
.ĘđčĘčĘ ęđĤĎĘ ĐĘđĘĞ ģēĥĚĐ
.ďĕĐ ģēĥĚ Ęĥ ęđēĦč Ĥďĝ ĦđĥĞĘ ĐĝĜĚ ĐĒ ĤĠĝ
ěđĤģĕĞ đĚė ĤĦđĕč ęĕĔđĥĠĐ ęĕĘėĐĚ ĘēĐ ,ģēĥĚĐ ĦđĜđĤģĞ ĦČ ĎĕĢĚ ĤĠĝĐ
ęĕĠĘģ ĕĠđĤĕĢč ĘđĠĕĔĘ ĤĦđĕ ęĕčėĤđĚ ęĕĘėĘ ďĞđ Ħďďđč ĐĤďĝč ĐĐčĎĐĐ
.ęĕĜđĥ
ĐĒđēč ěĐ ,ĦđēĕģĘ ĦĤĕĠĝ ĕ"Ğ ďĕĐ ģēĥĚ ěđĜėĦ Ęĥ ĐĔĕĥč Ĥēč Ĥēĥ ĕčđģ
ĦĤĕĠĝ ĕ"Ğ ,ĦĤēČ ĐĔĕĥĘ ĘĎĤđĐ ČĤđģĐĥ ěėĦĕ .ĔĕĘĥ ęĞ ĐĒđēč ěĐđ ĔĕĘĥ ČĘĘ
Ğďĕ ěģēĥĐ ĤĠĝĐ ĦČĕĤģ ĤēČĘĥ ĐđđģĚ ĕĜČ ęĘđČ ,ĔĕĘĥ ęĞ ĐĒđēč ęĕďĕĝĠĚ
ēđĜĒĘ ěĕČ ĐĤģĚ Ęėčĥ ěčđĚė ,ĦđĔĕĥĐĚ ĦēČ Ęėč ĥĚĦĥĐĘ ĕČďė ĕĦĚ ĤđēčĘ
.ĤĠĝč ěđĤēČĐ ģĤĠĐ ĥďģđĚ ğČ ĖėĘđ ,ęĕďĕĝĠĚĐ ĦĤĕĠĝ ĦČ
Ęĥ ĕĔĤđČĦĐ ďĢĐ ĎĢđĚ ģĤĠ Ęė ĦĘĕēĦč ĤĥČė ęĕģĤĠĘ ģĘđēĚ ĤĠĝĐ
ěĜėĦĘ ČĤđģĐ ĥĤďĜ ěĐčĥ ęĕĕďĕ ĦđĎĢđĚ ģĤĠĐ ĖĥĚĐč .ęĕĜđĥĐ ęĕĘėč ĥđĚĕĥĐ
ěđĜėĦ ĎĢđĕ ĦĕĥČĤ :ĦđĜđĥ ęĕėĤď ĕĦĥč ĎĢđĚ ěđĤĦĠĐ .ģēĥĚĐ ĦČ ģēĥĘ ďĢĕė
ĦČ ĦđģēĘ ĐĤĔĚč ĦČĒđ ĦđĞđčģ ĦđĘČĥĘ ĦđčđĥĦ ĕ"Ğ ,ĦĕĜđģĘ ĐĤđĢč ģēĥĚĐ
ĦĤđĢĘ ĘĎĤĦĐĘ ĐĜđđė ĖđĦĚ ,'ĎďĕĤčĐ ěēĘđĥ ďĕĘ ěģēĥĐ Ęĥ ĐčĥēĚĐ ĖĘĐĚ
.ģēĥĚĐ ĦĕĜėĦ ĦČ ēĝĜĘ ěĦĕĜ ĦđĘČĥĘ ĦđčđĥĦĐ ēđĝĕĜĚ ĐČĢđĦė .đĒ ěđĜėĦ
.ďĕč ĎĢđĚĐ ěđĤģĕĞĐ ĤđČĕĦđ ďĕ Ęėč ĐĕĞčĐ ĘĞ ĤčĝĐ ěĦĜĕĕ ěėĚ ĤēČĘ
ĦČ ČđĤģĘ ĕČďė ĐĜđĥČĤ ĐČĕĤģč .ģĤĠĐĚ ĕĘČĤĎĔĜĕČ ģĘē ěĐ ĦđČĚĎđďĐ
ĤĥĠČ ĐĕĕĜĥ ĐČĕĤģč .ČĤđģĘ ĦđĕĞčė ěĐĕĘČ ĝēĕĕĦĐĘ ČĘđ ĦđĤĕĥĕ ĦđĜđĤĦĠĐ
.ĞĢđĚĐ ěđĤĦĠĐ Ęĥ ĐČĕĤģĐ ĕĜĠĘ ĦđĕĞčĐ ĦČ ĤđĦĠĘđ ĦđĝĜĘ
ĦđĚďģĦĚ ęĕĦĕĞĘ đĕĐĕ ĦđĞĢđĚĐ ĦđĒĤėĐĐ .ďĕĐ ģēĥĚ ĘĞ ČđĐ ĐĒ ĤĠĝč ĥĎďĐ
ĦđĒĤėĐč ęĎ ĕĠđĝĐ ĐĒđēĘ ĞĕĎĐĘ ěĦĕĜ ęĘđČ ĘĕēĦĚĐ ěģēĥĐ ĤđčĞ ĤĦđĕ
ěđėĜ ěđĜėĦč ĒėĤĦĐĘ ČĘČ ĒĤėĚĐ ĦĜčĐ ĘĞ čėĞĦĐĘ ČĘ ġĘĚđĚ .ĤĦđĕ Ħđĕĝĕĝč
.ĤĠĝĐ Ęĥ ĦĕĤģĕĞĐ ĐĤĔĚĐ ČĕĐĥ ,ďĕĐ ģēĥĚ Ęĥ
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מי שחותך ראשון –
מפסיד...
אפרים בריפמן
בחודשים האחרונים התמקדתי בעיקר בהגנה .לכן אין
שום סיבה שלא אמשיך "להציק" לכם בנושא זה גם הפעם.
להיות שחקן טוב בהגנה ידרוש מכם מספר מטלות :קריאת
חומר מקצועי בנושא )לא רק בביטאון( ,ניתוח ענייני עם
השותף לפני ואחרי שקרתה תקלה ,קביעת הסכמים עם
השותף והכי חשוב :בעת המשחק ,לשער מהם הקלפים
הנמצאים אצל השותף וביד המבצע.
כל אלה יעזרו לכם לתכנן את ההגנה היעילה.
אחת השגיאות הנפוצות היא להעניק לשותף חיתוך מהיר,
מוקדם ככל האפשר .אמנם לחתוך זה כיף ,אבל זו אינה
מהות ההגנה .תזמון החיתוך – הוא העיקר .למשל:
KQJT
QJT
AKT53
7
A98654
A5
2
QT43
South
♥2

East
♠1
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
North
♦1
♥4

West

KQJT
QJT
AKT53
7
A98654
A5
2
QT43

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

2
62
QJ764
J9652
73
K98743
98
AK8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

בלקיחה השנייה שיחקתם  .♦2השותף ,כמובן ,יביע
חוסר שביעות רצון בולט )כולם יראו את הבעת פניו .(
בלקיחה השלישית ,כאשר המבצע ישחק שליט ,זכו מיד
ב ♥A-והמשיכו ב .♠9-מערב יחתוך ויחזור בדיאמונד.
מדוע דיאמונד? בגלל ה ♠9-שהיה סימן העדפה לסדרה
הגבוהה שנותרה ) .(Suit Preference Signalעכשיו
אתם חותכים ,וזו הלקיחה הרביעית.
אם תשאלו את השותף" :מדוע 'עשית פרצופים' כאשר
שיחקתי דיאמונד ולא ספייד כבקשתך" ?...מעניין איזה
תירוץ הוא ימצא .

Pass
כאשר בידכם אס בסדרת השליט ,אל תמהרו להעניק
מערב מוביל ב .♠2-שיחקתם  ♠Aודרום שירת ב .♠3-חיתוך .תחילה:
למזלכם קל לפענח את ה ♠2-כ .Singleton-האם להמשיך
ספרו את הלקיחות הבטוחות;
.1
בלקיחה השנייה ב ♠9-בתוך ציון העדפה לסדרת ה?♦-
 .2הוסיפו את הלקיחות שנותנים החיתוכים;
– ממש לא! אתם רואים את ה Singleton-בדיאמונד
 .3נסו להעריך כמה שליטים אצל השותף ,בהתאם
בידכם? רואים את ה ♥A-שברשותכם? אם תשחקו בסדר
למהלך ההכרזות;
הנכון ,תשיגו יתרון ניכר.
 .4בדקו אם גם אתם יכולים לחתוך ,בלי לסכל את
חשוב לדעת כי אס בשליט הוא הקלף הגמיש ביותר
החיתוך של השותף;
הקיים במערכת – השתמשו בו בתבונה .בלקיחה השנייה
 .5עתה עליכם לתזמן את סדר משחק ההגנה בדרך
המשיכו דווקא ב.♦2-
יעילה ומושכלת.
לפניכם מערך הקלפים:
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9754
A4
Q82
K874

בוחן פתע ,אתם במזרח:
9754
A4
Q82
K874
A6
853
74
A96532
South
♠1

East
Pass
All Pass

♠
♥
♦
♣

A6
853
74
A96532

♠
♥
♦
♣
North
Pass
♠3

West
Pass
*♠2

* חמישה הארטים עם חמישייה בMinor-
מערב מוביל  ♣4 .♣Jמהדומם ,שיחקתם את ה ♣A-ומהיד
הסגורה המבצע משחק את ה .♣Q-אצל מי ה?...♣T-
שאלו את עצמכם:
כמה ספיידים נמצאים אצל השותף? – ככל הנראה
.1
שניים .מדוע? יש סיכוי סביר שדרום היה מכריז
♠ 4אילו היו ברשותו שישה ספיידים.
 .2כמה קלאבים נמצאים אצל השותף? – אחד.
מדוע? כיוון שברור לגמרי ,על פי מספר הקלאבים
שבידכם ובדומם ,שבידי השותף חמישה הארטים
וחמישה דיאמונדים .אם יש לו שני ספיידים,
חייב להיות אצלו רק קלאב אחד .לכן  ♣QTביד
הסגורה ,והמבצע )בצדק( מנסה להטעות אתכם
באמצעות השלכת קלף גבוה.
 .3להמשיך בלקיחה השנייה בקלאב – ?...לא .זוכרים
את הכותרת? "מי שחותך ראשון – מפסיד".
ספרו את הלקיחות:
זכיתם ב ,♣A-ללא ספק תזכו ב ,♠A-חיתוך ♣ זו הלקיחה
השלישית ,וסיכוי סביר שתזכו בלקיחה נוספת ב ,♦-אך זה
בעצם הכול .אבל שימו לב :ברשותכם  – ♠Aהקלף הגמיש
ביותר במערכה .אם תשחקו בלקיחה השנייה  ,♦7האם
תספיקו להעניק לשותף חיתוך בקלאב? – כן.
השותף יספיק לחתוך מכיוון שברשותו שני ספיידים.
בחנו את החלוקה כולה:

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

J2
QJT76
KJT93
J
KQT83
K92
A65
QT

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

זכיתם ב ,♣A-ובלקיחה השנייה שיחקתם את ה.♦7-
מרגע זה המבצע מוצא את עצמו במצב בלתי אפשרי :אם
ישחק  ,♦5מערב יזכה ב ♦K-וימשיך בדיאמונד .אתם תזכו
בהזדמנות הראשונה ב ♠A-ותמשיכו ב .♣2-מערב יחתוך
וימשיך בדיאמונד .עכשיו אתם תחתכו .זכיתם בחמש
לקיחות.
גם את המבצע יזכה מיד ב ,♦A-זה לא יעזור לו .כאשר
ישחק שליט ,תזכו מיד ב ♠A-ותמשיכו ב .♦4-מערב יזכה
ב ,♦K-ישחק ♦ נוסף שאותו תחתכו ועתה תמשיכו ב♣2-
אותו חיתוך השותף .שוב זכיתם בחמש לקיחות.
זכרו :כאשר אתם מחזיקים באס השליט ,אתם יכולים
לנווט את המשחק בתזמון הנוח לכם.
טכניקה נוספת להגדלת מספר הלקיחות בהגנה מתבססת
על שיתוף פעולה ביניכם ובין השותף )איך לא?( .אם
השותף יוביל בסדרה החסרה גם אצל המבצע וגם אצלכם,
המבצע יהיה חייב לחתוך בשליט גבוה ,ואתם לא תחתכו
מעליו! כך תתווסף לכם לקיחה נוספת .נשמע קצת מוזר?
הנה ההסבר:
♠ 87
♥
♦
♣ 9753
♠ Q932
♥
♦
♣ J8
♠ AKJT64
♥
♦
♣
השליט – ספייד .נניח ששותפכם נמצא בהובלה ומשחק
את ה.♥Q-
אם המבצע יחתוך ב ♠6-או ב ,♠4-תחתכו מעליו ב♠9-
ועדיין תזכו ב.♠Q-
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לכן למבצע אין ברירה אלא לחתוך בשליט גבוה .נניח אך אתם ,למודי הניסיון ,כבר יודעים שמי שחותך ראשון
– מפסיד.
שיחתוך ב .♠J-אל תחתכו מעליו ב!♠Q-
שימו ♥:
אם תחתכו ב ,♠Q-זו בעצם תהיה הלקיחה האחרונה עתה התבוננו בחלוקה כולה:
שלכם .נותרתם עם  ♠932והמבצע עם  .♠AKTהוא יזכה
♠ 764
בלקיחה הבאה ,ימשוך שליטים והכול שלו.
♥ J54
עתה בחנו את המצב שבו אינכם חותכים מעל ה:♠J-
♦ AQ
♣ QJ965
♠ 87
♠ 8
♠ K953
♥
♥ AQT863
♥ K7
♦
♦ 9843
♦ J765
♣ 975
♠
Q932
♣ 42
♣ A73
♠ AQJT2
♥
♥ 92
♦
♦ KT2
♣J
♣ KT8
♠ AKT64
♥
עד כה זכיתם בשתי לקיחות ב .♥-לקיחה נוספת תוענק
♦
לכם בקלאב ,וכמובן שגם ה ♠K-יזכה בלקיחה.
♣
במקום לחתוך מעליו זרקתם את ה .♦8-המבצע ימשיך אם תתפתו לחתוך ,ונניח כי תחתכו מעל ה ♠Q-עם
)בלית ברירה( ב .♠AK-אתם משחקים את ה ♠2-וה .♠3-ה ,♠K-תזכו בארבע לקיחות בלבד.
רואים את המצב?
אתם עומדים לזכות בשתי לקיחות עם ה ,♠Q9-והמבצע אחרי החיתוך נותרתם עם  ,♠953והמבצע עם .♠AJT
אינו יכול למנוע זאת.
הוא לא יתקשה למשוך מכם את השליטים בהזדמנות
נבחן את התיאוריה במשחק אמיתי .הפעם אתם במערב :הראשונה שתינתן לו.
764
J54
AQ
QJ965

♠
♥
♦
♣

עתה בחנו את המצב אם תסרבו לקחת את ה ♠Q-ב.♠K-
מצב הספיידים לפניכם:
K953
K7
J765
A73

South
♠2

East
*♥2
All Pass

♠ 764

♠
♥
♦
♣

♠8
♠ AJT2

North

West

♠3

♥3

*  10-6נקודות עם שישה הארטים

♠ K953

בין אם המבצע יעקוף בספייד ובין אם ישחק את ה♠A-
וימשיך ב ,♠J-תזכו ב ♠K-וגם ב.♠9-
כלומר – כאשר ידוע כי אצל המבצע סדרת שליט ארוכה
ואיכותית ,אם לא תחתכו מעליו בשליט גבוה יותר ,תוכלו
לזכות בהמשך בשתי לקיחות במקום באחת.

הובלתם ב ♥K-וזכיתם .בלקיחה השנייה המשכתם צירופי הקלפים שאיתם לא מומלץ לחתוך מעל הם:
ב ,♥7-והשותף זכה ב .♥Q-הוא ממשיך ב ,♥A-והמבצע ).A8x(x) ;A9x(x) ;ATx ;K9x(x) ;KTx(x) ;Q9x(x
חותך בשליט גבוה – ) ♠Qזו הדרך הנכונה 'לפתות'
אתכם לחתוך מעליו(.
אז מה אתם אומרים ,לחתוך או לא לחתוך ?...להתראות
בחודש הבא .
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ęĕčĕčČč ęē čĕčČ
Ğđčĥ ğđĝ ĕďĕĚ
Ę"đēĘ ĦđĝĕĔđ ġĤČč ěđĘĚ ĕĦčč ĥ"Ġđĝ Ęĥ ģĜĞ ĦđĘĤĎĐ ,ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ
.ģĜĞ ĦđĘĤĎĐđ ęĕĝĤĠ ,ĦđĕđĤēĦ Ęĥ ęĕĚē Ğđčĥ ĕĠđĝĘ ęėĜĕĚĒĐĘ ēĚĥ ęĕčĕčČ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ 'ĎďĕĤčĐ ĕčĐđČ ĘėĘ

17:00-20:00 Ģ"ĐēČ ĕĥĕĚē ęđĕ
ĕĎĜĘ ğĝČ ĦđĤēĦĐ ĘĐĜĚ - ęĕģēĥĚĐ ēđĦĕĜđ ĤčĝĐ ĦđĤčđē ęĞ 'ĎďĕĤč ĦđĤēĦ

220:30-23:30 čĤĞč ĕĥĕĚē ęđĕ
“ĝĤđĔ ęĘĝĚČ” ĞĕčĎ – ĐĦđĚė ĐĦĕĕĐ ČĘĥ Ħĕďđēĕĕ ĦđĤēĦ
,ĕĥĕĘĥĐ ,ĕĜĥĐ ,ěđĥČĤĐ ęđģĚč ęĕėđĒĐ ĦđĎđĒĘ ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ Ğđčĥ ĕďĕĚ đģĜĞđĕ đĒ ĦđĤēĦč
.ē“ĥ 100-đ ē“ĥ 200 ,ē“ĥ 300 Ğđčĥ ĕďĕĚ ęĕĝĤĠĐ ĐčđĎ | (ďĕēĕ ēĢĜĚ) “ġĕđđĝđĤĕČ” ĦĞđĜĦč T.B ĦđĤēĦĐ
Ĥĥģ ČĘĘ ,ĥďđēĐ ĖđĦĚ ĦđēĠĘ ęĕĥĎĠĚ 3 ĖĥĚč ĦđĤēĦč ģĘē đēģĘĥ đĘČ Ęė ěĕč ġĤČč ěđĘĚč ĕĎđĒ Ğđčĥ ğđĝ ĘĤĎđĕ ĥďđē Ęėč ğĝđĜč
6-Đ ĖđĦĚ ęĕĥďđē 4 ĖĥĚč ęĕČėĒ đĕĐĥ ęĕĜģēĥĐ Ęė ěĕč ęĕĕģĦĦ ĐĜĥ ĕĢēĘ ĦēČ .“ĝĤđĔ ęĘĝĚČ” ĦĜĦĚ ĦđĕđĤēĦĐ ĦđČĢđĦ ęĞ
.*ĐĠđĤĕČč ĘĞ ĘČ ĕďĞĕĚ ďēČ ĘėĘ “ĝĤđĔ ęĘĝĚČ” ĦĜĦĚ Ę“đēĘ ďĕēĕ ĦĝĕĔ ĝĕĔĤė ĦĕĥďđēĐ ĐĘĤĎĐč ģĘē ĦēģĘ
.ěđĜģĦĐ ĕĠ ĘĞ*

10:00 Ĥģđčč ĕĥĕĥ
ěđďĞđĚĐ ĦđĠĕĘČ
ęĕĜđďĞđĚĘ ġĤČĐ ĦđĠĕĘČč ěđďĞđĚĐ ĎđĢĕĕ - ęĕēĢĜĚĘ ĝĤĠ .ęĕēĢĜĚĘ ĦđĕĢĤČ ěĚČ ĦđďđģĜ ,ĕČĚ ĥďđē Ęĥ ěđĥČĤĐ ĕĥĕĥ ęđĕĚ
.ġĤČĐ ĦđĠĕĘČĘ ĐĜėĐė ,ĕĎĜĘ ğĝČ ĕďĕ-ĘĞ ęĕĕĥĕČ ęĕĜđĚĕČ ĐĞčĤČđ

13:30-16:30 ęĕĕĤĐĢč ĕĥĕĥ
ďđď ěč Ęčđĕ ĦđĤēĦĐ ĘĐĜĚ (21 ĘĕĎ ďĞ) ďčĘč ęĕĤĕĞĢĘ ĦđĤēĦ
ďđď ěč Ęčđĕ Ęĥ đĘđĐĕĜč ĦđĤēĦ ęĕĕģĦĦ ĐĕĤēČđ 14:00 ďĞ ĐČĢĤĐ ĘĘđė ,ĦđĜđĥ ĦđĚĤč ďčĘč ęĕĤĕĞĢ ęĕĜģēĥ đĠĦĦĥĕ ĦđĤēĦč
.Đ/ĤĕĞĢĘ ē"ĥ 25 ĦđĠĦĦĥĐĐ ĦđĘĞ .16:30 ĐĞĥ ďĞ

16:30-19:30 Ģ"ĐēČ ĕĥĕĥ
ďđď ěč Ęčđĕ ĦđĤēĦĐ ĘĐĜĚ – ĕĠĝė ĝĤĠ ęĞ ĦđĤēĦ
"ġĕđđĝđĤĕČ" ĦĞđĜĦč ęđĔđč ĠđĔ ĦđĤēĦĐ ,ĕĜĥĐđ ěđĥČĤĐ ęđģĚč ęĕėđĒĐ ĦđĎđĒĘ ęĕĕĠĝė ęĕĝĤĠ Ğđčĥ ĕďĕĚ đģĜĞđĕ đĒ ĦđĤēĦč
.ĦĕĥĠđē ĐĚē ĐĕĕĦĥđ Ęģ ďđčĕė ĦđĤēĦĐ ěĚĒč .ĕĜĥ ęđģĚĘ ē"ĥ 200-đ ěđĥČĤ ęđģĚĘ ē"ĥ 200 ęĕĝĤĠĐ ĐčđĎ (ďĕēĕ ēĢĜĚ)

17:00-20:00 Ģ"ĐēČ Ħčĥ
ĤĝđĜĕĎ ĤĚĦĕČ ĦđĤēĦĐ ĘĐĜĚ – ĐČĢĤĐ ęĞ ĦđĤēĦ

!ĦđėĒĘ ĕđėĕĝ ęėĘ ĥĕđ ,ģēĥĘđ ČđčĘ ĐĒ ĦđĥĞĘ ęĕėĕĤĢ ęĦČĥ ĐĚ Ęė
.ĕĥďđēĐ ĤčĔĢĚč ęĕėđĒĘ ęĕĞĕčĎ ,ĔĕĕĚ 'ĎďĕĤčč ĥđĚĕĥ ,ĦđĜėđĚ ęĕĕďĕ ĦđģđĘē ęĞ ĦđĕđĤēĦĐ Ęė

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠ
.ĘĔ ,Č"Ħ
ěđėĕĥ
ģĕ'ĢĜĝĕď
03-6417469/70
03
303-6417469/70
6417469/70
7 /7 .ĘĔ
,,Č"Ħ
Č Ħ ,ěď
,ě,ěď ěđė
ěěđėĕĥ
ĥ ,7
,,77 ģ
ģĕ'ĢĜĝĕď
ĢĜĝ ď 'ēĤč
'ēĤč
ēĤčĥďēĐ
ĥďēĐęĕčĕčČ
ę
ęĕčĕčČ
č čČěđďĞđĚ
ěđďĞđĚ
ě Ğ
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מבט לעומק -
טרנספר למייג'ור
)חלק א'(
אלדד גינוסר
"טקסס טרנספר" והשלכותיו
שני המאמרים הבאים יעסקו באחת המוסכמות
הבסיסיות והשכיחות בברידג' – הכרזת העברה
למייג'ור בתגובה לפתיחה או אוברקול ב .NT-השם
הלועזי המקובל למוסכמה זו הוא .Jacoby Transfer
מרבית השחקנים אינם מממשים את הפוטנציאל הרב
הטמון "במערכת" זו ,בין היתר בשילוב עם סטיימן –
נושא שדנתי בו ארוכות בשלושה מאמרים שהתפרסמו
בשנה האחרונה .כמו-כן אציג את המוסכמה "טקסס
טרנספר" ).(Texas Transfer
South
*♦4

East
Pass

North
1NT

West

* טרנספר ל♥-
South
**♥4

East
Pass

North
1NT

West

** טרנספר ל♠-
"טקסס טרנספר" הינה מוסכמה פשוטה למדי ,המצטרפת
למערכת הכרזות ההעברה לסדרת מייג'ור מול פתיחה
או אוברקול ב) NT-כולל  .(2NTהרעיון המרכזי שלה
הוא העברה ישירה של המשיב למשחק מלא במייג'ור.
זו הדרך הפשוטה והמהירה ביותר להגיע למשחק מלא
במייג'ור.
דוגמאות
South
♠ KJT765
♥ A5
♦ K2
♣ 654
South
*♥4
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East
Pass
All Pass

North
1NT
♠4

West

המשיב מעוניין לשחק ♠ 4ומעדיף ששותפו יהיה הכרוז.
לפיכך יכריז ♥ – 4טקסס טרנספר .הפותח חייב להכריז
♠ ,4ואחר-כך המשיב יכריז .Pass
South
6
QT76543
Q32
J5

♠
♥
♦
♣
West

North
East
South
2NT
Pass
*♦4
Pass
♥4
All Pass
המוסכמה בתוקף גם כאשר הכרזת הפתיחה היא .2NT
כאן דרום מעוניין לשחק ♥ ,4לכן יכריז תחילה ♦ 4ולאחר
מכן  Passעל הכרזת הפותח ♥) 4שהינה אוטומטית(.
מיותר לציין כי על המשיב להחזיק בידו לפחות  6קלפים
בסדרת המייג'ור )התאמה בטוחה מול יד מאוזנת(
וניקוד מספיק למשחק מלא.
בכך מסתיים דיוננו הקצר במוסכמה "טקסס טרנספר",
הנראית במבט ראשון פשוטה למדי ואולי אף לא נחוצה.
עם זאת ,לשימוש ב"טקסס טרנספר" ישנן השלכות
מעניינות על הכרזות הטרנספר הרגילות שאותן נבחן
בהמשך המאמר.
"שתי דרכים" להגיע ל 4-במייג'ור
לכאורה יש לנו כפילות בהכרזות .הרי למשיב ישנן שתי
דרכים להגיע לחוזה של ♥) 4או ♠:(4
South
*♦2
♥4

East
Pass
Pass

North
1NT
♥2

West
Pass

* טרנספר רגיל

Pass
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South
*♦4

East
Pass

North
1NT
♥4

West
Pass

** טקסס טרנספר

דוגמאות

South
*♥3
♠4

East
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

North
2NT
♠3
?

West
Pass
Pass

המשיב לפתיחה  2NTמזמין את שותפו לסלם בספייד
)קביעת הסדרה בגובה  4מתארת  6קלפים לפחות(.
הפותח יעריך את ידו ויחליט אם להמשיך הלאה עם
מקסימום או להכריז  Passעם מינימום.
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♠
♥
♦
♣
West

עיקרון חשוב שנהוג להשתמש בו בשותפויות ברידג'
ברמה מתקדמת הוא שאין שני מהלכי הכרזה
שמשמעותם זהה לגמרי" .שתי דרכים" להגיע לאותו
חוזה צריכות לתאר שתי ידיים שונות ואף שתי מטרות
שונות.
למי שמורה "המילה האחרונה"?
ההבדל הבולט בין שני מהלכי ההכרזה שהוצגו לעיל הוא
למי מהשותפים )המשיב או הפותח( שמורה "המילה
האחרונה" במכרז.
כשמשתמשים בטקסס טרנספר ,המשיב הוא המחליט
אם לסיים ב) Pass-או להמשיך הלאה לקראת סלם(,
וכשמשתמשים בטרנספר רגיל הפותח הוא המחליט אם
לסיים ב.Pass-
בהבדל קטן זה נעוץ ההבדל הגדול בין המשמעויות
והמטרות של שני מהלכי ההכרזה.
משיב המשתמש בטקסס טרנספר נמצא בשליטה מלאה,
היות שתשובת הפותח אוטומטית .הוא המחליט אם
להכריז  .Passלפיכך זו הדרך הנכונה להגיע לחוזה של
 4במייג'ור כאשר המשיב משוכנע מלכתחילה שזהו
החוזה הסופי הנכון מול כל יד אפשרית של הפותח.
לעומת זאת ,כשמגיעים ל 4-במייג'ור דרך טרנספר רגיל
)בגובה  2לאחר פתיחה  1NTאו בגובה  3לאחר פתיחה
 ,(2NTזכות המילה האחרונה שמורה לפותח ,ולפיכך זו
הדרך של המשיב להזמין את הפותח לסלם בסדרת
מייג'ור.
South
AJ97652
K73
3
42

South
KT87532
3
75
643

North
East
South
2NT
Pass
*♥4
Pass
♠4
All Pass
בדוגמה זו דרום היה מעוניין לשחק ♠ 4בלבד ,ולכן הכריז
אחרת .תשובת צפון הייתה אוטומטית ,ודרום החליט לבדו
לסיים את ההכרזה ב.4♠-
לסיכום ,הכרזה דרך טקסס טרנספר היא לרוב במטרה
להגיע למשחק מלא בלבד .הכרזה לאותו חוזה דרך
"טרנספר רגיל" מהווה הזמנה לסלם!
שתי דרכים להגיע ל4NT-
אותה "כפילות" בדרך ל 4♥/4♠-שעמדנו עליה לעיל קיימת
גם בקשר להכרזה של  .4NTקיימות שתי דרכים של
המשיב "להגיע ל:"4NT-
South
*♦2
4NT

North
East
1NT
Pass
♥2
Pass
* טרנספר רגיל

South
*♦4
4NT

North
East
1NT
Pass
♥4
Pass
** טקסס טרנספר

West
Pass

West
Pass

גם כאן ניישם את העיקרון שאין שני מהלכי הכרזה
שמשמעותם זהה לגמרי .חייב להיות הבדל בין שני
מהלכי ההכרזה לעיל .אין היגיון שבשניהם  4NTתהיה
שאלה לקלפי מפתח .לפיכך אנו מקנים לכל מהלך הכרזה
משמעות משלו ,שתהיה דומה למה שכבר למדנו.
 4NTאחרי טקסס טרנספר – שאלה לקלפי מפתח
)(RKCB
South
♠ AQJ3
♥ AQJ7652
♦ 4
♣ 6
West

North
East
South
1NT
Pass
*♦4
Pass
♥4
Pass
**4NT
מטרתו של המשיב היא לקבוע את סדרת השליט ,להודיע
לפותח מהם קלפי המפתח ואז לשאול עליהם כאשר
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הוא נמצא בשליטה מלאה .היעד הוא הכרזת סלם קטן
או סלם גדול בהתאם למספר קלפי המפתח בידו של
השותף .הפותח אינו מעורב בקבלת ההחלטות .תשובתו
הראשונה ♥ 4היא אוטומטית ,והתשובה השנייה היא
טכנית )מספר קלפי המפתח(.
אם המשיב יודע שיש מספיק קלפי מפתח ,הוא יכול
להכריז ♥) 6או ♥ .(7יש לשים לב שה ♥K-חשוב כמעט
כמו .A
 4NTאחרי טרנספר רגיל – הזמנה לסלם )(Min/Max
South
♠ KQ976
♥ AQ3
♦ KJ9
♣ 32
West

North
East
South
1NT
Pass
*♥2
Pass
♠2
Pass
**4NT
מטרתו של המשיב עם  15נקודות היא להזמין את הפותח
לסלם ולהציג את סדרת הספייד "על הדרך" .האפשרויות
העומדות כעת בפני הפותח כוללות לא רק החלטה על
סלם או משחק מלא ,אלא גם החלטה אם לשחק בשליט
)ספייד במקרה זה( או ללא שליט .ניתן להשוות את מהלך
ההכרזה הזה למהלך ההכרזה שהוצג קודם:
South
*♥2
**♠4

East
Pass
Pass

North
1NT
♠2

West
Pass

המשותף לשני מהלכי ההכרזה הוא שהמשיב "מזמין" את
הפותח להכריז סלם .השונה הוא שבמקרה השני המשיב
קובע את סדרת השליט )♠( ,בעוד במקרה הראשון
המשיב רק "מציע" סדרת שליט.
לסיום ,כרגיל נבחן מספר דוגמאות שבהן מוצגות שתי
הידיים המלאות:
♠ J2
♥ AKQ4
♦ AK3
♣ KQJ9

KQ9543
985
Q4
T2

29/03/2015 13:21:54

♠
♥
♦
♣

North
South
♣2
♦2
2NT
♥3
♠3
♠4
Pass
אמנם הכרזת הפתיחה הייתה ♣ ,2אבל לאחר  2NTיש
להשתמש בשיטה הרגילה של תשובות לפתיחה 2NT
) .(system onבדרך זו הזמין דרום את צפון )שתיאר יד
מאוזנת עם  24-23נקודות( להכריז סלם .לו היה דרום
רוצה לשחק ♠ 4בלבד מול כל יד אפשרית של הפותח,
היה מגיע ל 4♠-דרך "טקסס טרנספר".
צפון נדרש להעריך את ידו ,והוא שם לב שהניקוד שלו
מינימלי ) (23כמו-גם מידת העזרה שלו בסדרת השליט.
צפון אינו מסתנוור מהמכובדים הרבים בסדרות האחרות
– הרי הם כבר תוארו בהכרזות הקודמות .לפיכך הוא אינו
מקבל את ההזמנה לסלם ומכריז .Pass
לצפון-דרום חסרים שני אסים .אם בנוסף אחד היריבים
מחזיק סינגלטון בסדרה כלשהי ,קיימת אפשרות שיבוצעו
 10לקיחות בלבד .במקרה זה העצירה בגובה  4תניב
רווח נאה.
♠ A3
♥ KQ8
♦ K92
♣ AT532

K87
AJ762
AQ4
Q9
South
♦2
4NT
Pass

♠
♥
♦
♣
North
1NT
♥2
♥6

דרום לא שאל על קלפי מפתח! לו היה מעוניין לעשות
זאת ,היה משתמש ב"טקסס טרנספר" .הכרזתו של דרום
תיארה יד מזמינה לסלם עם  5קלפים )בדיוק( בהארט.
לפותח  16נקודות .לכאורה ניקוד בינוני ,אך למעשה ידו
מקסימלית .ה) ♥KQ-בתוספת התאמה בסדרה( הם
"זהב" .בנוסף ,כל הנקודות שלו בסדרות האחרות מורכבות
מקונטרולים ) .(A+Kדרום שתיאר יד מזמינה לא היה
יכול לצפות ליד טובה יותר משותפו .לפיכך צפון קיבל את
ההזמנה והכריז ♥ .6יצוין כי ללא התאמה ב ♥-צפון היה יכול
לבחור בין  Passעם יד מינימלית ל 6NT-עם יד מקסימלית.
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אימוני צעירים
דוד בירמן

נבחרות ישראל לצעירים ) (Juniorsולבתי ספר
) (Youngstersישתתפו בסוף חודש מרץ בתחרות
היוקרתית של הבית הלבן באמסטרדם.
לקראת התחרות הם מתאמנים ברצינות ,והיד הבאה
הופיעה במפגש מול נבחרת פולין הצעירה ,שהסתיים
בניצחון של ישראל.
היד הייתה מרתקת והביאה  IMP 17לישראל ,בייחוד
בזכות הכרזה נבונה של איתמר גינוסר.

מהלך ההכרזה באחד השולחנות:
South
יובל בן-דוד
♥4
Pass
Pass
Pass

East

North
איתמר גינוסר

♠1
♠4
Pass
Pass

Pass
♥5
Pass

West

Pass
Pass
Dbl

החוזה בוצע עם לקיחת יתר +750 :לישראל.
Board 6, Dealer East, Vul E/W
מהלך ההכרזה בשולחן השני:
5
A
JT9852
AQ986
AJT8732
2
AQ43
J

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South
K94
J95
K76
T432

Q6
KQT87643
K75

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♥4
Pass

East
אמיר עציון
♠1
♠4
All Pass

North

Pass
Dbl

West
עמי זמיר
Pass
Pass

החוזה בוצע עם לקיחת יתר +990 :לישראל ,לאחר
שהמגנים לא מצאו את החיתוך בדיאמונד.
בהצלחה בתחרות בהולנד!

'ĎďĕĤčĐ ěđČĔĕč ĦėĤĞĚ
!ēĚĥ čĕčČ Ďē ęėĘ ĦĘēČĚ
29/03/2015 13:21:54
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פסטיבל הברידג'
בים המלח

Board 12, Dealer West, Vul N/S
♠ 32
♥ J8654
♦ J73
♣ QJ2
♠ T74
AKQJ6
♥ K73
T2
♦ 64
AKT2
♣ A9543
T7
♠ 985
♥ AQ9
♦ Q985
♣ K86
South

יוסי אנגל
פסטיבל הברידג' המסורתי בים המלח נערך במחצית
חודש מרץ .כ 200-שחקנים פקדו את ים המלח ונהנו
ממלון מעולה ,מארגון משובח ,מתנאי משחק טובים
ומתחרויות מעניינות.
גם השנה התקיים הפסטיבל במלון המפואר "ישרוטל
ים המלח" שהיווה אכסניה מעולה .חלק מהאורחים
התאכסנו במלון גנים המחודש.
האירוח המעולה כלל גם שעות מתוקות במרפסת המלון
המשקיפה על ים המלח ,קוקטייל גבינות ויין וערבי בידור
בלובי המרהיב של המלון .הארוחות ,הספא והשירות
היו ברמה גבוהה כמיטב המסורת של רשת ישרוטל.
צוות המארגנים בראשות דניאלה ודוד בירמן מוכר לנו
מפסטיבל הים האדום בחודש נובמבר.
בתחרויות השתתפו שחקנים מכל רחבי הארץ ,כולל
שחקנים בכירים ואף שחקנים בודדים מחו"ל .הפסטיבל כלל
גם תחרויות בוקר שלוו בהרצאות של טובי המורים בארץ.
ביום הראשון נערכה תחרות סימולטנית ארצית ,ובימי
שני ושלישי תחרות "גביע ים המלח".
בימי רביעי וחמישי נערכה התחרות היוקרתית "גביע
עד  "120לזוגות ) (IMPבחסות חברת עד  – 120מגורי
יוקרה לגיל השלישי .במקום הראשון בתחרות זכה הזוג
גדי רוזמרין-דניאלה בירמן .בימי שישי ושבת נערכה
תחרות זוגות )" (TBגביע אלטשולר-שחם" שהסתיימה
בניצחונו של הזוג החיפאי אריה ברקוביץ-אנדרי גלסר.
להלן שתי חלוקות מעניינות משתי התחרויות המרכזיות
של פסטיבל ים המלח .היד הראשונה לקוחה מתחרות
הזוגות  ,IMPובה הפגין העורך הראשי של הביטאון ,גדי
רוזמרין ,טכניקת משחק יד גבוהה:
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Pass
Pass

East
דניאלה בירמן
♠2
Pass

North

♠
♥
♦
♣

West

גדי רוזמרין
Pass
Pass

♠1
♠4

ההכרזה המהירה לא גילתה מידע רב למתנגדים .מערב
ידע שגם מול יד חלשה יחסית של שותפתו יש לו סיכוי
סביר לבצע משחק מלא.
צפון הוביל בשליט ,והכרוז זכה בידו .באפשרותו לפתח
את סדרת ה ♣-אם זו מחולקת  ,3-3או לחילופין לחתוך
דיאמונדים בדומם .ההובלה בשליט טרפדה את תכנית
חיתוכי הדיאמונד ,אבל...
גדי שיחק  ♦AKוחתך ♦ .הוא המשיך ב ♣A-ו ♣-נמוך מהדומם.
צפון זכה והמשיך ב .♠-הדומם זכה עם  .♠Tגדי חתך ♣ ומשך
את השליט האחרון .זה היה מצב הקלפים הסופי:
 ♠♥ J865
 ♦♣ ♠♠ Q
♥ K73
♥ T2
 ♦♦ T
♣9
♣ ♠♥ AQ9
♦ Q
♣עד כה מסר הכרוז ♣ אחד בלבד להגנה .גדי שיחק כעת
את ה !♦T-דרום זכה ב ♦Q-ונקלע למצב סופי שבו הוא
נאלץ למסור לכרוז לקיחה בהארט .בסך הכול זכה הכרוז
ב 5-לקיחות ♠ בידו 3 ,לקיחות ♦ )כולל חיתוך בדומם(,
לקיחה ב ♣-ולקיחה ב :♥-רווח של  IMP 6לעומת הפסד
של  IMP 6אילו היה נכשל.
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הדרך היחידה לסכל את המשחק הסופי ולהפיל את
החוזה הייתה המשך ב ♥-מצפון לאחר שזכה בלקיחה
ב .♣-דרום היה יכול לזכות ב ♥Q-ולהמשיך בשליט ,כאשר
הכרוז נותר ללא דרך להשיג את הלקיחה העשירית.
יד מעניינת נוספת הוצגה על-ידי השחקן הפולני הבכיר
קוטורוביץ' .יד זו לקוחה מהסיבוב הראשון של תחרות ה.TB-
Board 1, Dealer North, Vul None
♠ KJ85
♥ K6432
 ♦♣ KJ54
♠ 3
AQ762
♥ T
Q8
♦ AKJT973
Q842
♣ A832
T6
♠ T94
♥ AJ975
♦ 65
♣ Q87

♠
♥
♦
♣

הכרזת התמיכה של דרום לגובה  4הראתה הארטים
רבים וניקוד מועט יחסית .מערב שהחזיק תמיכה ב♦-
הציע את סדרת הספייד בגובה  .4ידו של קוטורוביץ'
)צפון( התחזקה כתוצאה מההכרזה ,והוא הכריז ♥.5
זוהי כמובן הכרזה משתלמת גם אם ייפול בחוזה ,משום
שמזרח-מערב יכולים לבצע בקלות ♦.5
מזרח )שאינו יכול לבצע ♦ (6הכפיל והוביל ב ♦A-שנחתך
על-ידי צפון .קוטורוביץ' משך שליטים ,עקף בספייד ומסר
רק את שני האסים השחורים 5♥ .מוכפל ומבוצע עם
 +650ו 100%-לצפון דרום.
ניתן היה להכשיל את החוזה רק באמצעות הובלת ספייד.
מערב היה זוכה ב ♠A-ומעניק לשותפו חיתוך .בהמשך
ההגנה הייתה זוכה ב .♣A-תוצאה של  +100למזרח-
מערב הייתה נותנת להם  47%מהנקודות על יד זו.

לצפון רק  11נקודות גבוהות ,אולם חלוקתו אטרקטיבית,
והוא פתח ♥ .1מהלך ההכרזה נמשך כך:
South
סטריקר
♥4
All Pass

East
♦2
Dbl

North
קוטורוביץ
♥1
♥5

West

♠4

Krzysztof Kotorowicz - Krzysztof Strykier
הזוכים בגביע ים המלח

טולי רוזנברג סמנכל מכירות רשתית מעניקה את גביע עד
 120לדניאלה בירמן ולגדי רוזמרין
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דניאלה בירמן מעניקה את גביע אלטשולר שחם לאריה
ברקוביץ ולאנדרי גלנסר
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גביע סלאבה 2015
רם סופר
אירוע הברידג' היוקרתי לזכר סלאבה גרינוק שהפך
למסורת ,נערך השנה בפעם ה 13-במלון "סאבוי"
במוסקבה בין  20-22בפברואר.
בתחרות הראשית השתתפו  10קבוצות ,מהן  6שייצגו
מדינות שונות באירופה )פולין ,שוודיה ,גרמניה ,בולגריה,
מונקו וישראל( ועוד  4קבוצות ששילבו שחקנים ממדינות
שונות.
ששת שחקני נבחרת ישראל שזכו באליפות אירופה
 2014השתתפו בתחרות :אילן הרבסט-אופיר הרבסט-
דרור פדון-אלון בירמן ייצגו את ישראל ,בעוד לוטן
פישר-רון שוורץ הצטרפו לקבוצת "ויטאס" )גירולסקי-
סקריפצ'ק-וייניקוניס-אולנסקי(.
בשלב הראשון של התחרות התמודדו  10הקבוצות
בשיטת ליגה כדי לקבוע את הארבע שיעלו לשלב חצי
הגמר .קבוצת ויטאס שלטה לכל אורך הדרך וסיימה עם
 VP 120.31מתוך  180אפשריות לפני זאלסקי ,104.85
מונקו  99.80ושוודיה .95.64
להלן כמה ידיים מעניינות ששוחקו על-ידי חברי קבוצת
ויטאס בשלב המוקדם:
Board 3, Dealer South, Vul E/W
♠ AK83
♥ T7
♦ 876
♣ AJ52
♠ T7542
QJ9
♥ J863
Q92
♦ A5
J2
♣ 87
QT963
♠ 6
♥ AK54
♦ KQT943
♣ K4
South
פישר
♦1
♥2
♥3
♣4
♠5
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♠
♥
♦
♣

East
טושינסקי

North
שוורץ

West
גבריש

Pass
Pass
Pass
Pass
All Pass

♠1
♦3
♠3
4NT
♦6

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

הכרזת המפתח הייתה ♥ Reverse – 2מוצדק עם 15
נקודות גבוהות בגלל החלוקה  6-4וריבוי הקונטרולים.
צפון עם פתיחה מלאה ,קונטרולים רבים והתאמה
בדיאמונד שאף כמובן ליותר ממשחק מלא .דרום שיתף
פעולה בשתי הכרזות  ,Cuebidורון שוורץ החליט ללכת
לסלם .את חסרונו של ה ♦J-לא היה ניתן לברר .למזלו
של הכרוז הופיע  ♦Axבמזרח והחוזה בוצע ללא צורך
בניחוש .לוטן פישר שיחק ♦ אל ה ,K-חתך הארט ,השליך
♥ על  ♠AKוהוביל דיאמונד נוסף מהדומם.
South
רוסיאן
♦1
♥2
3NT

East
וייניקוניס

North
קובלסקי

West
אולנסקי

Pass
Pass
Pass

♠1
♣3
Pass

Pass
Pass
Pass

ייתכן שלפי שיטתם של הפולנים הכרזות Reverse
מבטיחות פחות .צפון היה מוכן להסתפק ב,3NT-
וקבוצת ויטאס זכתה ב IMP 10-חשובים מול פולין.
בלוח האחרון של המפגש הצליחו הפולנים לצמק את
הפער ל 21:23 -בזכות סדרת החלטות מעולות של
פיוטר גבריש.
Board 8, Dealer West, Vul None
♠ J3
♥ K3
♦ K982
♣ KQ432
♠ QT742
A865
♥ AQ94
T8652
♦ QJT7
643
♣9
♠ K9
♥ J7
♦ A5
♣ AJT8765
South
פישר
RDbl
3NT
4NT
Pass

East
טושינסקי
Dbl
♠3
Pass
Pass

North
שוורץ
♣1
Pass
Pass
Pass

♠
♥
♦
♣

West
גבריש
Pass
♠1
♠4
Dbl

בשולחן השני בחר רוסיאן )דרום( בסיבוב הראשון לקפוץ
ל) 3NT-לטעמי הכרזה פרקטית יותר( ונפל פעמיים
לאחר הובלה בהארט.
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פישר העדיף ללכת לאט והכריז  .RDblגבריש )משיקולי
הובלה( הכריז דווקא את הרביעייה ב ♠-ולא את
החמישייה ב .♥-טושינסקי לא היסס לקפוץ לגובה  3עם
חלוקתו המצוינת .כעת דרום הכריז  .3NTרובנו לא היו
חושבים על הכרזה נוספת עם ידו של מערב ,אבל גבריש
מצא את ההכרזה המנצחת – ♠ ,4חוזה שאין להכשילו
על אף הנקודות הרבות של צפון-דרום.
דרום לא ויתר .היה ניתן לבחור בהקרבה זולה ב,5♣-
אבל פישר העדיף חוזה  ,4NTשהיה מתבצע בקלות אילו
רק החזיק צפון  ♥Aבמקום  .♥K
גבריש הצטיין בפעם השנייה כשהכפיל ובפעם השלישית
כאשר נמנע מהובלת ♠ שהייתה "מוכרת" את החוזה.
לאחר הובלה ב ♥-ההגנה זכתה כצפוי ב 6-לקיחות,
 +500עם רווח של  IMP 9לפולין.
בסיבוב הרביעי הביסה קבוצת ויטאס את נבחרת גרמניה
.7:28
Board 26, Dealer East, Vul All
♠ AQ2
♥ 73
♦ KJ63
♣ Q542
♠ 653
K
♥ KJ54
AQT962
♦ T92
Q874
♣ A98
T3
♠ JT9874
♥ 8
♦ A5
♣ KJ76

♠
♥
♦
♣

ידו של דרום רחוקה מלהיות פתיחה חלשה מושלמת
בגובה  2עם  8מתוך  9הנקודות שלו בסדרות הצדדיות,
אבל בשני השולחנות דרום בחר בהכרזת פתיחה ♦2
)מולטי(:
South
גירולסקי
♦2
♠2
♠4

East
אאוקן
Pass
Pass
♥4
Pass

North
סקריפצ'ק

West
וולנד

♥2
♠3
Pass

Pass
♥3
Pass

נראה כי שיטתם של מזרח-מערב לא אפשרה התערבות
ישירה של ♥ 2טבעי .וולנד נכנס למכרז רק בסיבוב השני
ואפשר לצפון לתמוך בשותפו מ 2♠-ל .3♠-אאוקן הכריזה
♥ – 4חוזה שהיה עלול ליפול פעמיים עם  – Dblאבל
דרום העריך את ידו נכון והעדיף להכריז ♠ 4שבוצע
בקלות עם לקיחה עודפת.
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South
פיקארק
♦2
Pass

East
שוורץ
Pass
♥3
All Pass

North
סמירנוב

West
פישר

Pass
♠3

♥2
Pass

ההתערבות הטבעית ♥ 2של מערב עבדה היטב .ייתכן
כי צפון היה צריך לעשות משהו בסיבוב הראשון כדי
להראות יד טובה .לאחר תמיכת מזרח ל 3♥-הוא נותר
בודד במערכה ,כאשר מנקודת מבטו כלל לא ברור שיש
לשותפות שלו משחק מלא .מול רוב הידיים הטיפוסיות
של דרום עם דאבלטון בהארט )היריבים לא הבטיחו
התאמה של  10קלפים( יהיו לכל היותר  9לקיחות בחוזה
ב .♠-החמצת המשחק המלא עלתה לגרמנים ב.IMP 10-
בסיבוב השביעי נח הזוג הישראלי וקבוצת ויטאס סיימה
בתיקו  17:17עם "ריאל" הרוסית-הולנדית .ביד הבאה
הביאה פתיחה של ♥ 1עם  11נקודות עלובות למדי
לאסון.
Board 24, Dealer West, Vul None
♠ 72
♥ KJ93
♦ 97642
♣ 76
♠ KQJ6
A53
♥ QT7
A8542
♦ K5
J8
♣ KT95
Q43
♠ T984
♥ 6
♦ AQT3
♣ AJ82

♠
♥
♦
♣

West
North
East
South
גירולסקי
דרייבר
סקריפצ'ק
ברינק
Pass
♠1
Dbl
♥1
Pass
♦2
♥4
Pass
Pass
Dbl
All Pass
מזרח תמך באופן טבעי ל 4♥-וצפון שמח להכפיל לאחר
ששותפו התערב ב Dbl-והראה כוח של פתיחה לערך.
שחקן נבחרת הולנד הוביל ב .♣7-דרום זכה ב♣A-
והמשיך בקלאב להכנת חיתוך .משחק זהיר )שמירת
 ♥Aבידו של הכרוז( היה מאפשר למערב ליפול פעמיים
בלבד ,אבל גירולסקי לא קרא את הכתובת על הקיר
ושיחק  ♥Aו ♥-נמוך לעבר הדומם .צפון זכה ב ,♥K-עבר
ליד שותפו באמצעות עקיפה נגד  ,♦Kקיבל חיתוך קלאב,
עבר שוב לידו של דרום בדיאמונד וקיבל חיתוך קלאב
שני מעל מערב .מינוס .500
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South
אולנסקי
Pass
Dbl
Pass
Pass

East
גרומוב
1NT
♥2
♥3
Pass

North
וייניקוניס
Pass
Pass
♦3
Pass

West
קרסנוסלסקי
Pass
♦2
RDbl
3NT

מיכאיל קרסנוסלסקי )מערב( פעל היטב כשלא פתח.
לאחר מכן הראה שותפו התאמה ב ♥-בדרך למשחק
מלא ,אבל מערב הסיק נכון מה Takeout Double-של
דרום על ♥ 2שצפויה לו חלוקה גרועה ב .4♥-הוא הציע
לשותפו חוזה פחות גרוע של .3NT
אולנסקי בחר להוביל ב ♦A-והמשיך ב ♦Q-שמחץ את
ה .♦J-אנדריי גרומוב זכה והוביל מידו ♣ נמוך .דרום לא
היה יכול לדעת מה המצב בהארט .מבחינתו הכרוז עלול
"לגנוב" לקיחה תשיעית אם לא יעלה מיד ב ♣A-וימשיך
ב .♦-כך נפל החוזה פעם אחת בלבד )מינוס  (50עם רווח
של  IMP 10ל"ריאל".
בסיבוב התשיעי והאחרון של השלב המוקדם זכתה
"ויטאס" לניצחון גבוה  2:27על שוודיה.
Board 7, Dealer South, Vul All
♠ 8
♥ KQ8
♦ AQJT
♣ T9872
♠ KQ7532
T964
♥ AT4
J972
♦ 642
873
♣3
KQ
♠ AJ
♥ 653
♦ K95
♣ AJ654
South
אופמרק
♣1
Pass
Pass
3NT

♠
♥
♦
♣

East
שוורץ

North
ניסטרום

West
פישר

Dbl
♠3
Pass
Pass

♠1
Dbl
Dbl
Pass

Pass
♠2
Pass
Pass

הכרזת הפתיחה ♣ 1לא הבטיחה בהכרח אורך בסדרה,
והתשובה ♠ 1שללה רביעיות במייג'ור .רון שוורץ )מזרח(
הכפיל כדי להראות ♠ ,והזוג הישראלי הגיע במהירות
ל .3♠-צפון הכפיל פעמיים כדי להראות כוח מספיק
למשחק מלא ,ולדרום הייתה החלטה קשה מאוד.
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הכרזה של ♣ 4לא הייתה אטרקטיבית עם חלוקה
מאוזנת .ניתן היה להשאיר ♠ 3מוכפל ) ,(+500אבל
אופמרק בחר להכריז  3NTעם עוצר חלש ב ♠-בתקווה
ששותפו יביא עזרה )כגון  ♠Qאו  .(♠Txxבמציאות זה לא
קרה ,והחוזה היה חסר סיכוי לאחר הובלה ב .♠-אופמרק
שיחק ♥ בלקיחה השנייה כדי לצמצם את הנזק וליפול
פעמיים בלבד.
South
סרקיפצ'ק
♣1
Pass
♣4

East
פטרסון

North
גירולסקי

West
אהלסבד

♠1
♠3
All Pass

♦1
Dbl
♣5

Pass
♠2
Pass

בשולחן השני מהלך ההכרזה היה דומה ,למעט תשובתו
הטבעית של צפון ♦ .1ייז'י סקריפצ'ק החליט נכון להכריז
♣ 4והגיע למשחק מלא שאין להכשילו .אפילו הובלה ב♥-
לא הייתה עוזרת להגנה – הכרוז היה משחק  ♣Aומספיק
להשליך ♥ מפסיד על ה ♦-הרביעי בעזרת החלוקה .3-3
אחרי ניצחון משכנע כזה נראה טבעי "לבחור" את השוודים
בחצי הגמר ,אבל הפעם המאבק היה שקול .לאחר 23
מתוך  24בורדים הובילה דווקא שוודיה בהפרש IMP
אחד –  .44:45הכול היה תלוי בחלוקה האחרונה.
Board 24, Dealer West, Vul None
♠ J42
♥ JT2
♦ KQ76
♣ 862
♠ A87
T3
♥ KQ5
A7643
♦ A42
83
♣ KQ73
AJT9
♠ KQ965
♥ 98
♦ JT95
♣ 54

♠
♥
♦
♣

מבט חטוף בארבע הידיים מראה שיש כאן חוזה "תפור"
של ♣ 6עם  27נקודות במשותף ,אבל אם מגיעים
ל 4♥-או  ,3NTיתבצעו תמיד  11לקיחות ,כך שאין שום
אפשרות להשוות את התוצאה באמצעות לקיחה עודפת
שלא הושגה בשולחן השני .הדרך היחידה לעלות לגמר
היא להכריז לסלם עם קלפי מזרח-מערב ,והמלאכה
הופקדה בידיו של הזוג הישראלי.
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East
שוורץ
1NT
2NT
♣4
4NT
Pass

South
אהלסבד
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

North
פטרסון
Pass
Pass
Pass
Dbl
Pass

West
פישר
Pass
♦2
♣3
♦4
♣6

רק חלק מהזוגות משתמשים בהסכם שהכרזת 2NT
בתשובה לטרנספר ♦ 2מתארת יד מקסימלית עם 3
הארטים בראשות שני מכובדים .אגב ,שוורץ-פישר
נוהגים להפחית נקודה עבור חלוקות של  ,4333וכך
פתח מזרח  1NTעם  18נקודות.
לאור החדשות הטובות משותפו החליט פישר להימנע
מהכרזה שגרתית של ♥ 4ולעשות מהלך קטן לקראת
סלם – ♣ .3בשלב זה כבר היה ברור לרון שוורץ שכל
קלף בידו שווה זהב ,והוא תמך ל 4♦ .4♣-היה Last
) Train Cuebidניסיון אחרון להגיע לסלם בלי לעבור
♥ 4NT .(4קיבל את ההזמנה ,ולוטן פישר בחר בסלם
הנכון – ♣.6
חלוקה זו מדגימה יפה מדוע לפעמים התאמה של 4-4
מניבה לקיחה אחת יותר מהתאמה של  .5-3כמובן
שצריך חלוקות נוחות בסדרות המרכזיות .אכזרי מדי
לראות הכרזה כל-כך יפה נכשלת בגלל חלוקה גרועה.
באותו יום הכול הסתדר .השוודים בשולחן השני עצרו
כצפוי ב 3NT-וקבוצת ויטאס הגיעה לגמר עם ניצחון
דרמטי .45:54
נותר רק לנצח בגמר את נבחרת מונקו שממנה נעדרו
הפעם הלגמו-הלנס .במקומם הופיעו שני שחקנים
"מקוריים" ממונקו ששיתפו פעולה לסירוגין עם פרנק
מולטון .דווקא בהרכב החסר מונקו היטיבה לשחק
והובילה לכל אורך הדרך בהפרש לא גדול ,אך מספיק
לניצחון.
Board 17, Dealer North, Vul None
43
K93
AKJ2
Q753
AK72
J64
Q874
KT

♠
♥
♦
♣

Q965
AQT85
5
J86
JT8
72
T963
A942
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South
נונס
Pass
Pass
All Pass

East
גירולסקי
Pass
♦2
♠3

North
פנטוני
1NT
Pass
Pass

West
סקריפצ'ק
♣2
♥2

יד מוצלחת ל 1NT-החלש ) (14-12של פנטוני-נונס.
מזרח אינו יכול להתערב מאחר שהדרישה הסטנדרטית
ל Dbl-היא  +14נקודות .מערב אמנם התערב ב) 2♣-שני
מייג'ורים( במצב של  ,Balancingאבל הכרזה זו יכולה
להתבצע גם עם יד חלשה מאוד .מזרח העדיף להסתפק
בהזמנה למשחק מלא ,שלא נתקבלה .גירולסקי ביצע
 10לקיחות לאחר ניחוש מוצלח בקלאב.
South
פישר
♦2
Pass

East
מולטון
Dbl
Pass

North
שוורץ
♦1
Pass

West
אלאוונה
♥4

לאחר פתיחה של ♦ 1קל יותר להתערב ב .Dbl-מולטון
לא התחשב בקוצר ב ♣-ובא על שכרו כאשר השותף
הכריז מיד משחק מלא.
רון שוורץ הוביל ב ,♦A-החליף ל ,♣5-והרגע הגורלי
הגיע .לכאורה רוב הסיכויים שה ♣A-אצל הפותח ,אבל
במקרה זה כבר ידוע כמעט בוודאות שהוא התחיל עם
 .♦AKבנוסף ,אם  ♥Kאצל דרום החוזה יבוצע בכל מקרה,
לכן יש להניח שקלף זה נמצא אצל צפון .כעת דרום חייב
שיהיה לו  ♣Aכדי להצדיק את הכרזת התשובה הטבעית
♦ .2ז'אן-שרל אלאוונה החליט נכון לשחק  ,♣Tומכאן
הדרך לביצוע המשחק המלא סלולה .הכרוז חתך ♦ בידו,
שיחק  ,♣Kעבר לידו עם  ,♥Aחתך ♣ והוביל מהדומם
 .♥Jה ♥K-היה הלקיחה האחרונה של ההגנה.
המקום השני התקבל אולי באכזבה קלה לאחר סדרת
ההישגים המדהימים של שוורץ-פישר בשנה האחרונה,
אבל גם זה הישג נכבד .במקביל היטיבו חבריהם לנבחרת
ישראל לשחק בבית הניחומים לאחר הופעה חלשה
בשלב המוקדם ,והם זכו בו במקום הראשון )והחמישי
בתחרות( לפני גרמניה ,ריאל ופולין.
דירוג הבטלר הבליט את הישגם הגדול של פנטוני-נונס
שהובילו את מונקו כמעט לבדם למקום הראשון עם
תוצאה פנטסטית של  IMP 1.167לבורד בשדה חזק
מאוד .שוורץ-פישר הסתפקו הפעם ב ,0.396 -וגם שני
הזוגות הישראלים האחרים דורגו מעל הממוצע.
במקביל נערכה תחרות זוגות בהשתתפות  42זוגות,
רובם מרוסיה .ברשימת המשתתפים בלטו אלופי העולם
אהוד פרידלנדר-ינון לירן מישראל .ינון לירן דיווח דווקא
על יד שבה נפל כתוצאה מהגנה מעולה של יריב רוסי.
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ĦđďĎČĦĐĐ ĕĞĕčĎ ĦģđĘē ĝģĔ
ĦđďĎČĦĐĐ ĦđĕđĤēĦ ĕėđĒĘ
2014 ĦĜĥĘ

ęĥč ĐĤ

ģđĐĐ ěĎĚ

ĦČ ęĕĘč
ģĚ
ěĚĤĕč ďđ ěĚĤĕč ěđĘČđ ĐĘČ
ď
ĕĜď

Ĥēĥ ġġĤđĥ - ĕčđģģ Ĥēĥ - ęĕĜđďĞđĚĐ ĦđĠĕĘČ

– ďēđĕĚĐ ĕĚđČĘĐ ěĚČĚ

Ę ĦĕėđėĒĚ ďēđĕĚ ĐĤģđ
Đ ěĎĚ
ěĚĤĕč ďđď
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ĕėđĒĘ ęĕĞĕčĎĐ ĦČ ģĘēĘ ĐĕĐ ĎđĐĜ ,đĤčĞ ęĕĜĥč
ĐĜĥĐ Ęĥ ĦđďĎČĦĐĐ ĦđĕđĤēĦđ ĘČĤĥĕ ĦđĕđĠĕĘČ
ĘĕčđĐ ĐĒ Ĥčď .'ĎďĕĤčĐ ĘčĕĔĝĠ ĖĘĐĚč ĦĚďđģĐ
ĦĘĕēĦč ęĕčđėĕĞ čđĤĘ đĤĤĎĥ ęĕėđĤČ ęĕĝģĔĘ
.ęĕĜģēĥĐ ďĢĚ ĦđĜĘčĝ Ĥĝđēđ ĦđĤēĦĐ
đĜĕĥĞĥ ęĕčĤ ęĕĤđĠĕĥđ ęĕĕđĜĕĥ ĦĤĎĝĚč , ĐĜĥĐ
ĕĞĕčĎ ĦģđĘē ĝģĔ ĦČ ďĕĤĠĐĘ ĔĘēđĐ ,ĘčĕĔĝĠč
ĞĕĎĚĐ ďđčėĐ ĦČ ęĕĠđĘČĘ ĦĦĘ Ėėčđ ĦđďĎČĦĐĐ
.ęĐĘ
đĜĚĒđĐ ,ĐĜĜĞĤč ĦđďĎČĦĐĐ Ħĕčč ęĕĕģĦĐĥ ,ĝģĔĘ
Ħĕč .2014 ĦĜĥĘ ĦđĜđĥĐ ĦđĕĤđĎĔģč ġĤČĐ ĕĠđĘČ
ĥēĜĘ ĐĕĐ Đĥģđ "ĦđĕĎĕĎē ęĕĜĠ" ĥčĘ ĦđďĎČĦĐĐ
ęďđģ ĦđďēČ ĦđĞĥ ģĤ ,ĐĕĐ "ęĕĞđĤĕČ ęĘđČ" đĦđČĥ
.Ĥčď ĘėĘ 'ĎďĕĤč ěđďĞđĚ ěėĘ
ğĥĐ ,đĐĕĘČ ĕĠČĘđ ĝĜĘĝģČ-ĐĘ ĎĜĕĤĔĕĕģĘ ęĕďđĚ đĜČ
ĐĚĕĞĔ ĦĕĤĜĕĘđģ Đĕđđē đĜĘ ģĕĜĞĐ ĤĥČ ,ęĕĘĞčĐđ
.čĘĐ ĘėĚ ĦĕĔĦĝČđ
,ěĚĤĕč ďđďĘ ĐĤģđĐ ĝģĔ ęĕĕģĦĐ ĐďđĞĝĐ ĤēČĘ
ĦđčĤ ęđĤĦĘ ĖĕĥĚĚđ ęĤĦ ĤĥČ ,đĜĘĥ ĕĚđČĘĐ ěĚČĚĐ
'ĎďĕĤč ĦĚĢĞĚė ĘČĤĥĕ čđĢĕĚĘđ ęĕĠđĘČĐ ēđĠĕĔĘ
ĦČ ĐĜĚ ĎĤčĝĎĕĜģ ĕďđĚ ĦđďĎČĦĐĐ Ĥ"đĕ .ĦĕĚĘđĞ
.ěĚČĚė ěĐđ ěģēĥė ěĐ ,ďđď Ęĥ ęĕĚĕĥĤĚĐ đĕĎĥĕĐ
ďĞĘĎ ,ĕĢĤČĐ ĕčĕĔĤđĠĝĐ ěĔĠģĐ ,ěėĚ ĤēČĘ ďĕĚ
ĕėđĒĘ ĦđďĎČĦĐĐ ĕĞĕčĎ ĦģđĘē ĝģĔ ĦČ ĐēĜĐ ,ĤĕĠđČ
ďĞđ ĕĎĕĢĜ ĕďĕ-ĘĞ đģĜĞđĐ ĤĥČ ,ĦđĜđĥĐ ĦđĕđĤēĦĐ
.ěĚĤĕč ĦēĠĥĚđ ĦđČĕĥĜĐ ,ĐĦđĚĞĐ
.ĞđĤĕČĐ
.ĞđĤ ČĐ ĦČ ĐĜĎĤČĥ ,ĤĕČĚ
,Ĥ ČĚ ĐĕĤđČĘ
Đ ĤđČĘ ĦďēđĕĚ
Ħďēđ Ě ĐďđĦ
.čĤĞĐĚ ĦđĜđĚĦĐĚ ģĘē ěĘĐĘ

,ĕĜč ĤĔĝ

čĕĘ ,ĕđĘ
ěĤĔĥ ěđĤ ġĤđĥ 2 ęđģĚ ,ĐĜĕď
ĚĐ Ğĕč
,ěĔđĘ Ĥĥ
Ď
ĕĠ
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ĘČ
ĥĕ ĦđĠĕ đĕđ
Ĥ
Č
Ę
Đ
Ęč
đĦĠ
đģĚ ,Đē đģĚ ,ĕģĝĜĕčđĘ
ę
1
–
ę
ĕĚ
ģĤĚ Đė đĐČđ ěĤĕĘ ěđĜĕ ,2
ď
Ġ
ĤďĜĘďĕĤ

,ğĝČ ĕĎĜ
Ę ,ĘČ
ďđĐČ Ĥď ėĕĚ ĘČĤč – 1 ę
ĜĘďĕĤĠ ,ě
đ
đĜĕ ěĤĕĘ ,č ģĚ ,ĦĕĚđČĘ ĐĎĕĘ
ĕĜĕ ģĒ ,ěĘ
ĕČ ĦģĤč

ĕĘ
Ě ,ĦĕĚđČĘ ĐĎ
đģ
ę
2
–
ĕĚ
Ĝ
Ē
đČ
ĕ – ĐďĕČČ ĕĘ
ĕ - ďĞĘĎ ĤĕĠ
ď
Ę
ěĕ
đď
– ĘČĤĥĕ ěĕĘď
đĤ
,ě
Ġ
,ěđĤ ěĚĔė
Ĥč ĕģĝčđĜĤĔ
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đģĕĥđĚ ĝ
ēđĕ
,ě, ĚĤđČ ĤđČ Ě 1 ęđģĚ ,28 ĘĕĎ
ĕĘ – ěĤđČ
ďĞ ĘČĤĥ
đĜďĘđĔ ĕ ĦđĠĕĘ
.Ęčđĕ ďđď
ěč – ĤĚĦ 2 ęđģĚ ,ĘĎ ĤĜĔĝ Č
ĕČ ĤĝđĜĕĎ
Ĥ
- 3 ęđģĚ Ď –
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סיקור תחרויות
30
Board 32, Dealer West, Vul E/W
♠ AQ65
♥ AJ3
♦ Q53
♣ K97
♠ T94
K3
♥ KQ9875
T642
♦ J
A82
♣ A62
T853
♠ J872
 ♥♦ KT9764
♣ QJ4
South
פרידלנדר
♣2
♠3
All Pass

East
גולביץ'
Pass
Pass
All Pass

North
לירן
1NT
♠2
♠4

מזרח הוביל ב ♦J-הבודד .ההמשך הטבעי של ההגנה
  ♦Aומתן חיתוך – לא היה מותיר לכרוז ברירה אלאלעקוף בספייד בתקווה למצוא  Kדאבלטון במערב,
והחוזה היה מתבצע.
♠
♥
♦
♣

West
אורלוב
Pass
Pass
Pass

אבל סרגיי אורלוב )מערב( זכה ב ♦A-והחליף ל.♣8-
שותפו זכה ב ♣A-והמשיך בסדרה .ההגנה עשתה רושם
שהסכנה לביצוע החוזה היא דווקא חיתוך קלאב .לירן
החליט שאינו זקוק לעקיפה בספייד .הוא שיחק  ♠Aו♠-
נמוך .עקרונית קו משחק מסוג זה מנסה למנוע מההגנה
חיתוך ,אבל בפועל הוא דווקא אפשר למערב לתת
לשותפו חיתוך ♦ לאחר שזכה ב .♠K-נפילה אכזרית
זו לא מנעה מהזוג הישראלי להצדיק את המוניטין שלו
ולזכות במקום הראשון בתחרות.

הזוג כהן ב"אקשן דיל" בברידג'
שמעון סנה
הזוג כהן המפורסם אשר קבלו טיפים בהתחלה
הם משתמשים בהצעות בהתאמה ללא בטלה
בודקים היטב מהי יד מאוזנת והדרך סלולה
אם צריך הכרזה מלאכותית ל NT-לבצע ללא בהלה
אם יש סיכוי למשחק מלא  -חובה הפעלה
אין צורך בריבית ועמלה.
הזוג כהן ,מכיר היטב את הכללים באופן מהיר
נותן תשובות לכל פתיחה  -הכול שפיר
בודקים את הקלפים מה חכם ,יפה ועשיר
התשובה הנכונה בכל מקום בכפר ובעיר
המטרה לזכות בשותפות בחוזה אדיר.
הזוג כהן ,הם דאבלטון רציני משתמש בעוצר כהגנה
בודק את הקלפים אם קיבלו נקודות במתנה
סופר לקיחות וקולט את הכוונה
אם קיבלו יד טובה הניצחון בדרך כהזמנה
מיד האחד תומך בסדרת השותף בפעם הראשונה.
הזוג כהן ,משתמש ב overcallולא מרים קול
פועל בזהירות לפי חוקי הפרוטוקול
הצלחה בדיל אינה קשורה לכמות האלכוהול
ובוודאי ניצחון או הפסד לא קשור לכולסטרול
המטרה לתפוס במשחק את המונופול.
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סיקור תחרויות
31
AT83
K876
J9
A65

יד החודש

חלוקות רעות
יוסי אנגל

KQ752
Q753
KT98

♠
♥
♦
♣

AQ543
AKT862
Q4
South
♦2
♥6

East
♠1
♠3
Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

לאחר שמערב חתך ♦ ,נוצר המצב הבא:
T83
K87
A65
KQ7
Q7
KT98

♠
♥
♦
♣

North

West

Dbl
Pass

♠2
Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

J96
JT
J732
A543
T862
Q

ה Dbl-של צפון הבטיח רביעייה בהארט )בסבירות
גבוהה מאוד( ולפחות  10נקודות.
דרום מכריז סלם בתקווה שהשותף "ימלא לו את החורים"
בכל הסדרות פרט ל ,♠-כפי שאכן קורה.
מערב מוביל ב ,♠-ודרום מצטער שלא הכריז סלם גדול.
הוא משליך ♣ על ה ♠A-וחושב :כיצד להמשיך?
ברוב המקרים ,כאשר החלוקות רגילות ואנו רואים
שהכרוז חושב זמן רב ,הדבר נראה מגוחך .נו ...שיוריד
כבר שני שליטים ,יחתוך דיאמונד בדומם ויזכה בכל
הלקיחות .פשוט ,לא?!
אבל לעתים נדירות החלוקות אינן רגילות ,וצריך להתכונן
למצב שבחלוקה זו זה יקרה .הכרוז שיחק ♥ לכיוון ידו,
ומזרח השליך ♠ .למערב לקיחה בטוחה היות ש"נולד"
עם  JT92בשליט.
דרום מושך  ,♦AKומערב חותך את ה ♦-השני .להלן היד
המלאה:
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J964
JT92
4
J732
AQ543
AKT862
Q4

נסו את עצמכם בביצוע חוזה של ♥ 6לאחר מהלך
ההכרזה הפראי הבא:
Dealer East, Vul N/S
♠ AT83
♥ K876
♦ J9
♣ A65

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מערב משחק ♣ ל A-בדומם .הכרוז צריך להגיע לידו
פעמיים כדי לחתוך פעמיים ♦ ,ואז לחזור פעם שלישית
כדי לגבות את הסדרה .מערב נמנע מחיתוך דיאמונד,
ולבסוף יזכה בלקיחה נוספת בשליט.
אם הכרוז יבחר לחזור לידו בשליט ,הוא יצטרך לחתוך ♦
עם ה ♥K-ויגביה לקיחה בשליט למערב.
אם כן ,כיצד יכול הכרוז לבצע את החוזה? אם הוא בחר
למשוך שליט בלקיחה השנייה ,הוא חייב לעקוף ב!!♦-
זכרו כי מזרח פתח את ההכרזה ,ורוב הסיכויים שה♦Q-
אצלו.
דרך בטוחה יותר היא להימנע ממשיכת שליטים.
הכרוז משחק בלקיחה השנייה ♦ מהדומם ליד וממשיך
בדיאמונד גבוה .אם מערב חותך ,יש לכרוז מעבר נוסף
לידו בסדרת השליט )לאחר שנמנע ממשיכת שליטים
בלקיחה השנייה( – כדי לחתוך דיאמונדים וגם כדי
למשוך למערב שליטים.
אם החלוקה שונה ,ומזרח אוחז בהארטים וקצר בדיאמונד,
הוא יחתוך את ה ♦-השני ,אבל הכרוז יוכל למשוך שליטים
ולבצע עקיפת חיתוך נגד ה ♦Q-של מערב.
היד קשה מאוד לביצוע ,ואני מניח שרוב הקוראים היו נכשלים,
כפי שאכן אירע בשולחן לשחקן הבכיר שהיה הכרוז.
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32
פינת החוק

מידע אסור

דרור שיפטן

כשחקנים ,אנו נתקלים פעמים רבות במידע לא מורשה
המועבר במהלך המשחק .לעתים אנו משתמשים בו ללא
תשומת לב .אם נדמה לכם שאחד היריבים ,אפילו לא
בכוונה ,מסר מידע אסור ,עליכם לקרוא למנהל התחרות
על מנת לשמור על זכויותיכם ולקבל פיצוי אם אכן נעשה
שימוש במידע אסור לרעתכם.
סעיף  16בספר החוקים מפרט מהו מידע מורשה ומהו
מידע אסור.
מידע אסור עלול להגיע מהשותף או ממקור חיצוני .מידע
אסור מהשותף עלול לנבוע מהיסוס ,העוויית פנים ואף
מפעולות תמימות לכאורה כגון התרעות ,הסברים או
אפילו היעדר התרעה.
במאמר זה נביא דוגמאות למידע אסור הנובע מהתרעות
והסברים של השותף ,או מהיעדרם .נדגיש כי השימוש
במידע האסור נראה תמים.
 (1שותפכם צפון פתח  .(17-15) 1NTבידכם:
South
♠ 432
♥ 432
♦ A632
♣ AJ2
הכרזתם  ,2NTוהשותף נותן התרעה ) (Alertומסביר
ליריבים כי זהו טרנספר ל .♦-צפון מכריז בתורו ♦ .3מה
תכריזו?
ובכן ,ברור שמשהו אינו כשורה ,או שהשותף שגה
בהסבר ,או שאתם טעיתם בהכרזה...
נניח כי השותף הסביר נכון ,ואתם שכחתם את ההסכם
) 2NTטרנספר לדיאמונד( .מה עליכם לעשות כעת? אם
תכריזו  ,3NTכפי שאירע במשחק במועדון .הדומם ייפרש
לאחר ההובלה.
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)הערה :חוק  20ו' מפרט מתי צריך לתקן הסבר שגוי(.
היריבים התמהים יקראו למנהל התחרות ויבקשו
הבהרות .אמנם הסבר השיטה היה נכון ,אך ידכם אינה
תואמת את השיטה .האם לדעתכם הועבר מידע אסור?
ואם כן ,מי השתמש בו?
המידע האסור הוא שאתם שכחתם את השיטה ,ומי
שהשתמש בו הוא – אתם...
אמנם מותר לטעות ולשכוח את השיטה ,וגם מותר להיזכר
ששכחתם ,אבל אין זה מותר להיזכר בעקבות פעולה
של השותף .הרי מה הזכיר לכם את השיטה הנכונה?
התרעת השותף וההסבר ליריבים...
ניתן להסביר את המצב אחרת .נניח שהשותף לא היה
מתריע על הכרזתכם ,או לחילופין היה מודיע שזוהי
הכרזת הזמנה ,ואז מכריז ♦ .3האם הייתם מכריזים כעת
.3NT
אני משוכנע שלא .אם השותף יודע בדיוק את ידכם ומכריז
♦ ,3אז הוא פשוט מעוניין לשחק חוזה של ♦ 3מול היד
שתיארתם .אולי הוא פתח  1NTעם שישייה בדיאמונד
ויד חלשה יחסית .אולי אין לו עוצר טוב ב ♥-או ב .♠-ניתן
אולי לשקול הכרזות של ♦ 4ואפילו ♦ 5מצדכם במקום
 ,Passאבל הכרזה של  3NTאינה סבירה.
בסיום המשחק ,אם הצד החף )היריבים( נפגע מהעובדה
ששיחקתם  ,3NTמנהל התחרות ישאל את השאלות
הבאות:
האם הועבר מידע אסור?
)א(
האם לבעל המידע האסור היו חלופות הגיוניות
)ב(
) (logical alternativesלזו שנבחרה .לצורך
זה נוהגים מנהלי תחרויות להתייעץ עם שחקנים
נוספים )רצוי ברמת השחקן המפר( כדי לקבוע
אם אכן הייתה קיימת חלופה הגיונית.
)ג( האם המידע האסור עודד בחירה בדרך
המצליחה?
אם התשובה לכל השאלות לעיל היא כן ,והצד החף נפגע
מפעולתו של השחקן שהשתמש במידע אסור ,מנהל
התחרות רשאי לתקן את התוצאה.
במקרה שלפנינו הוא יכול להתייעץ עם שחקנים אחרים
ולשאול אותם כיצד היו מכריזים עם ידכם )ללא המידע
האסור( .ברור גם כי התרעת השותף עודדה אתכם
להכריז  ,3NTמאחר שהבנתם שהוא מסתמך על סדרת
ה ♦-שאמורה להיות אצלכם ולא על סדרת ♦ עצמאית
משלו.
אם לדוגמה החוזה  3NTבוצע ,מנהל התחרות רשאי
לתקן את החוזה הסופי ל) 3♦-או אפילו ♦ (5ולפסוק
תוצאה בחוזה זה ,לרבות נפילה במספר לקיחות ,לפי
מיטב שיקול דעתו.
אם מנהל התחרות מגיע למסקנה שהמידע האסור לא
היווה שיקול בהכרזתכם ,הוא יאשר את ההכרזה 3NT

april (2).indd 32

đĚĥĤĕĐ
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ěđđĎĚĚ
ĦđĕđĤĥĠČĐ
!ĤĦČč

april (2).indd 33

29/03/2015 13:22:08

34
ואת התוצאה שהושגה בחוזה זה.
 (2היריב מימין )מזרח( פתח ♦ 1ובידכם:
South
♠ Jx
♥ AJxxx
♦ X
♣ KQxxx

הייתם בחורים להכריז ♥) 3או אפילו יותר (...רק על סמך
היד שלכם .אתם זקוקים מהשותף רק ל ♥Q-על מנת
לבצע משחק מלא.
במקרה זה ברור כי הכרזת  Passמצדכם על ♦ 3אינה
חלופה הגיונית ,ולכן לא יוטל עליכם עונש על שימוש
במידע אסור ,גם אם ברור שהיה מידע אסור.

הכרזתם  2NTכדי להראות  5-5בסדרות הנמוכות לפי
שיטת .Ghestem
שותפכם לא התריע ,וכנשאל לפירוש הכרזת  ,2NTענה
שאינו זוכר.
מערב מכריז ♦ .3צפון מכריז  ,Passוכך גם מזרח .מה
תעשו כעת?
אם תכריזו ♥ ,3והשותף יעלה ל ,4♥-אל תתפלאו אם
היריבים יקראו למנהל התחרות .המנהל ייתן לכם לשחק
בשלב ראשון ,אבל אם התוצאה תהיה לרעת היריבים
)הם ייפגעו( ,אל תתפלאו אם מנהל התחרות ישנה אותה.
היכן המידע האסור ,ומי השתמש בו?
המידע האסור – אתם יודעים שהשותף אינו זוכר את
ההסכמים .המשתמש – אתם...
מה הייתם מכריזים ללא המידע האסור שהשותף לא
התריע על  2NTואינו זוכר את משמעות ההכרזה?
נניח שצפון היה מתריע על  2NTונותן הסבר נכון ,ולאחר
מכן מכריז  Passעל ♦ .3הייתם ודאי מסיקים שהוא
אינו מעוניין לשחק ♥ 3משום שידו חלשה מדי ו/או אין
לו התאמה ב .♥-האם הייתם פועלים נגדו ומכריזים ♥3
בעצמכם? ברור שלא...
גם במקרה זה התשובה לכל שלוש השאלות )ראה
הדוגמה הקודמת( היא חיובית .מנהל התחרות יוודא זאת
בעזרת התייעצות עם שחקנים נוספים .אם ביצעתם ♥,4
קרוב לוודאי שהמנהל יתקן את החוזה הסופי ל ,3♦-יעריך
כמה לקיחות היו מתבצעות בחוזה זה ויתקן את התוצאה
בהתאם.
אפילו אם נפלתם פעם אחת ב ,4♥-ומצב הקלפים הוא
כזה שהיריבים מסוגלים לבצע ♦ .3עלול מנהל התחרות
לשנות את התוצאה ל 3♦-מבוצע.
מתי מנהל התחרות יאשר בכל זאת הכרזה של ♥?3
כאשר הכרזתכם לא הושפעה מהמידע האסור .נניח
שהייתם מחזיקים
South
♠ J
♥ AKJxxx
♦ x
♣ AQJxx

 (3במצב לא פגיע פתחתם  1NTכמחלק ,ובידכם:
South
♠ AJx
♥ Jx
♦ AKxx
♣ Qxxx

זוהי ללא ספק יד חזקה שההכרזה  2NTלא תיארה את
מלוא הפוטנציאל שלה .ברור כי אם השותף היה מתריע
ומסביר נכון ולאחר מכן בוחר להכריז  Passעל ♦ ,3עדיין
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שותפכם )צפון( מודיע .14-12 :אתם פתאום נזכרים
שלפי השיטה אתם משחקים  1NTחלש ) (14-12במצב
לא פגיע ו 1NT-חזק ) (17-15במצב פגיע.
השותף מכריז ) 2NTהזמנה( .בחרתם להכריז ,3NT
וביצעתם  9לקיחות .האם ביצעתם עבירה כלשהי?
ברור שכן ,השותף הזמין למשחק מלא כשהוא סבור
שבידכם  14-12נקודות .מכאן שהוא מחזיק 12-10
נקודות .עם  15נקודות ברור לכם שכדאי להכריז משחק
מלא.
המידע האסור הוא שלא זכרתם את השיטה והמסקנות
הנובעות מכך הקשורות לניקוד של השותף .ברגע
ש"התעוררתם" בגלל ההודעה של השותף ,השתמשתם
במידע אסור.
חשבו על כך בצורה הבאה :נניח שהשותף היה מודיע:
 ,17-15או שלא היה מתריע ולא מסביר כלל כאשר
הכרזתם  .1NTכעת לאחר שהיה מכריז  2NTהייתם
סבורים שבידו  9-8נקודות .האם הייתם מכריזים ?3NT
קרוב לוודאי שלא )ברור כי לפי השיטה אינכם אמורים
לעשות זאת( .על כן התשובה לכל שלוש השאלות היא
חיובית .הייתה לכם חלופה הגיונית של  ,Passוהכרזתכם
 3NTהושפעה משימוש במידע אסור.
מנהל התחרות רשאי לשנות את התוצאה שלכם מ3NT-
מבוצע ) (+400ל 2NT-מבוצע עם לקיחה עודפת ),(+150
גם אם כל השדה הכריז  1NT-3NTוביצע .+400
מתי מנהל התחרות היה מאשר הכרזת  3NTלמרות
המידע האסור? כאשר בידכם  17נקודות ולא  .15במקרה
זה הייתם מכריזים  3NTגם כאשר ידוע לכם שלשותף
 9-8נקודות.
אני מקווה שמאמר זה יעזור לכם מעתה לזהות מקרים
שבהם הועבר מידע אסור ,לשמור על זכויותיכם באמצעות
קריאה למנהל התחרות )אולי תקבלו פיצוי (...וגם להבין
שכאשר אתם בצד "החוטא" ,התוצאה עלולה להשתנות
לרעתכם.
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ברידג' בבית הלבן )(14

שובר שוויון

קנדי נהייתה חסר סבלנות" :בואו נחתוך" ,היא אמרה.
"קלף גבוה – כרוז".
"אתה ראשון" ,אמר ברק – תמיד מארח מושלם ,אולם
הוא צפה בקפידה בעוד אורחו חותך .דיקי שלף קלף
מאמצע החבילה .הוא הציג את ה ♥K-עם חיוך רחב
בעודו מסמן  Vבכיוון פטי.
אבל ברק שלף את ה" – ♠A-חוששני שאני אהיה הכרוז".
"רק רגע" ,אמרה פטי שהייתה בהובלה" ,אני חייבת
לדעת את מהלך ההכרזה עם כל ההסברים הדרושים".
Dealer North, Vul None
AK743
AJT7
63
A4

חנן שר
שעת חצות התקרבה ,הרבה מעבר לזמן השינה של פטי
ודיקי .שני הצדדים רצו לסכם תוצאות ולראות מי ניצח
בערב תחרותי ,אך עדיין נעים ,של ברידג'.
"התוצאות שוות בדיוק" ,אמרה קנדי קראולי ,שקראו
לה מאטלנטה כדי לרשום תוצאות ,מאחר ואף זוג לא
הסכים שמישהו מהצד השני ירשום תוצאות) .דיקי לא
בטח באוהבי חמורים מאז ספירת הקולות המפוקפקת
ב ,1960-וגם המארחים חששו מהיריב(" .אבל יש לי
הצעה :במקום לחלק עוד יד בואו ניקח יד מגביע באפט
שהסתיים לאחרונה ונראה אם אחד הצדדים יכול לגבור
על התוצאה שהושגה על ידי המומחים .זו הייתה תחרות
 ,BAMכך שההפרש שבו הושג הניצחון אינו משמעותי".
דיקי היה שבע רצון" :המנצח לוקח הכול זהו רעיון טוב".
גם מישל חשבה שזהו רעיון מוצלח" :צפיתי בחלק
מהתחרות ההיא ב .BBO-מעניין אם אחד הפרשנים היה
הברנש הזה מאיטקה ,הנק משהו".
"הרקורד של היד אינו מזהה את הפרשן" ,אמרה קנדי.
"חוץ מזה סיפרו לי שהם היו צריכים לגייס פרשנים
מתנדבים ,אולי מכיוון שהספונסור היה לחוץ כספית
באותו שבוע".
דיקי נראה מופתע" :באפט? השם הזה מוכר לי .אותו
בחור מאומהה שאמר שמעולם לא יעזוב את הבית שקנה
ב ?1958-הוא לעולם לא יעשה מספיק כסף כדי להיות
ספונסור של תחרות ברידג' ".
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985
82
K54
QJ852

♠
♥
♦
♣

QT6
954
Q972
K93
J2
KQ63
AJT8
T76

South
ברק
1NT
♥2

♠
♥
♦
♣

East
דיקי
Pass
Pass
All Pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North
מישל
♠1
♦2
♥4

West
פטי
Pass
Pass

"זה נראה סביר למדי .צפון פתח ♠ 1והמשיך ♦ 2לאחר
תשובה של  .1NTדרום הכריז ♥ ,2וצפון העלה למשחק
מלא" ,אמרה קנדי" .לצערי איני יכולה להסביר מדוע זוג
כוכבי העל בצפון-דרום משתמש בסוג זה של טרנספרים.
גם פרשני הווגראף לא ידעו להסביר את זה".
פטי הובילה ב .♥4-ברק זכה בדומם .הוא שיחק ,♠AK
חתך ספייד עם ה ,♥K-חזר לדומם עם ♥ גבוה ,הוציא את
השליט האחרון והוביל דיאמונד נמוך .ללקיחה זו שיחק
דיקי .♦K
קלף זה הפתיע את ברק ,אך הוא לא איבד את עשתונותיו.
לאחר מחשבה הוא הרשה ל ♦K-לזכות בלקיחה והביט
לדיקי ישר בעיניים" .יפה שיחקת כשפיצלת את המכובדים
בדיאמונד ,אבל ללא הועיל .אני אוותר על הלקיחה ,אזכה
בחזרה בקלאב ואעקוף שוב בדיאמונד .זה יאפשר לי
להשליך קלאב מפסיד מהדומם ולבצע  12לקיחות".
"לא בדיוק ,אדוני הנשיא" ,כחכחה פטי בגרונה" .ה♦Q-
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אצלי ואני אזכה בה ביחד עם לקיחה בקלאב .ביצעת רק
 10לקיחות"!
ברק היה נבוך ,ומישל התעצבנה עוד יותר" :ביצעת
שגיאה אלמנטרית ,בייבי ,בכך שמשכת את כל השליטים
מוקדם מדי .לו היית שומר על כניסה ליד עם ה ♥Q-היית
יכול תמיד להגביה דיאמונד ולהשליך קלאב ,כל עוד אחד
המכובדים לפחות בידו של מזרח.
ברק הנהן" .כזה משחק פשוט ,בייחוד עבור כוכבי העל
ששיחקו בגביע באפט .בטוחני שהם ביצעו  12לקיחות
שהן למעשה בטוחות אם לא מובילים בקלאב".
קנדי חייכה" .זה לא בדיוק מה שקרה .דרום ,שותפו של
הכוכב הוותיק ,שיחק בדיוק כמו ברק בשש הלקיחות
הראשונות וניתק עצמו מהדומם בכך שהוציא את כל
השליטים .זה מפתיע מאוד ,אבל הדבר המדהים הוא
שמזרח – אחד מ 10-שחקנים שזכו בTriple Crown-
בברידג' – שיחק נמוך בסיבוב הראשון של ה ♦-והעניק
לדרום  12לקיחות על אף שגיאתו".

דיקי חייך ,הרים את ידיו ושוב עשה סימן  Vידוע לשמצה.
"וואו" ,אמר "שיחקתי טוב יותר מהאלוף .אולי הייתי צריך
לבחור בברידג' כמקצוע במקום בפוליטיקה".
פטי הסתובבה לכיוון מישל ולחשה באוזנה" :זה היה
עדיף בשביל כולנו".
הערת המחבר :היד סובבה לנוחות הקוראים .לצערי אני
מנוע מלגלות את שמות הכוכבים ששיחקו את היד הזו,
שהייתי עד לה בעת צפייה בשידור ישיר ב .BBO-עדיין
איני מבין את ההכרזה .ההשערה המיוחסת לקנדי היא
שלי.
כתבתי מייל לאחד השחקנים המעורבים ,והוא אישר שזה
היה מהלך המשחק" .חוששני ששותפי הפגין רשלנות".
לא דיווחתי על המשגה הכפול כדי לעשות מהשחקנים
צחוק או להטיל ספק ביכולתם .עם זאת ,בני תמותה
רגילים כמוני יכולים להתעודד במקצת מהעובדה שגם
טובי השחקנים בעולם מועדים לפעמים בדיוק כמונו.

בעיית הגנה
AQJ94
863
Q7
QT3

♠
♥
♦
♣
T72
KT52
JT98
A4

South
1NT
♠2

צפון-דרום הגיעו ל 3NT-לאחר פתיחה  1NTמדרום
והכרזת טרנספר.
אתם במערב .בחרתם להוביל  .♦Jהדומם זכה ב♦Q-
בעוד מזרח משרת עם .♦2
כעת משוחק  ♣3מהדומם .מזרח משרת עם  ,♣5ודרום
משחק .♣K
תכננו את המשך ההגנה!

♠
♥
♦
♣

East

North

West

Pass
All Pass

♥2
3NT

Pass
Pass

פתרון בעמוד 40

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
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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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הצץ מעבר לכתפי

הכרזה בניגוד להמלצה
איתן גוליק

הזדמנו השבוע לתחרות שבועית רגילה בסניף הרצליה.
לדעתי היו שתי ידיים ראויות לציון מיוחד .אחת הוכרזה
ושוחקה על ידי אחי ,והשנייה הוכרזה על ידי.
ישבנו בקו צפון-דרום ,אני בדרום .ביד הבאה פעלתי
בניגוד לעצה שיעצתי לעצמי כבר לפני שני רבות ,והחלטתי
להמר ולפתוח אותה ב.1♠-
South
AQT72
J85
QJT93

♠
♥
♦
♣

South

מערב עברה ,ואחרי הכריז ♦ .2לא היו לי מספיק נקודות
להכרזת ♣ ,3לכן הכרזתי ♠.2
שותפי ♥ ,My god – 3איך הסתבכתי!
תיקנתי בלית ברירה ל ,4♦-ושותפי ללא היסוס – ♦.6
עצמתי את עיניי בחרדה ועברתי.
על אף ההמלצה להוביל בשליט במקרים כאלה ,מזרח
בחרה להוביל ♣ )הסדרה שלא הוכרזה(.
זו הייתה החלוקה כולה:
A8765
AQ7643
A8
J654
KT3
T9
K654

K983
QJ942
K2
72
AQT72
J85
QJT93
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

הביצוע די קל )עם המון מחשבה לסידור מהלך החיתוכים(:
 ♣Qמחזיקה) ♠A ,זריקת הארט מהיד( ,חיתוך ♠ ,חיתוך
♥ ,חיתוך ♠ ,חיתוך ♥ ♣ ,ל ,A-חיתוך ♥ אחרון ,חיתוך ♣,
 ♦ ,♦Aנמוך ונגמר.
כך בוצע ♦ 6עם  24נקודות משותפות.
אפילו לאחר הובלה בדיאמונד החוזה היה מתבצע
באמצעות עקיפה בדיאמונד והגבהת סדרת הקלאב
בדומם.
ביד השנייה )לוח  (12היה המחלק מערב שהתחיל
ב .Pass-שותפי פתח ♥ ,1ואלו הקלפים שהחזקתי:

♠
♥
♦
♣

K9762
6
AJT9832

♠
♥
♦
♣

להכריז  Passאינני יכול )וגם אינני רוצה( 2♣ .היא הכרזה
חזקה מדי עם  8נקודות )אף על פי שהחלוקה מצדיקה
אותה( .הסתפקתי ב ,1♠-ושותפי הכריז ♥.2
המלצת ניתוח הידיים היא בשלב זה להכריז .Pass
שכחתי לספר כי מזרח נכנס למחשבה עמוקה לאחר
שאחי פתח ♥.1
למרות המחשבה הנ"ל )ובדיעבד ההמלצה( הכרזתי ♣.3
שותפי ♥ 3האומר לי – פרטנר ,תפסיק לבלבל את המוח.
או! עכשיו מזרח מתערב עם ) Dblמעניש כמובן(.
בייאושו הוצאתי את הכפל ללא פחות מ .5♣-לדעתי
הכרזה של ♣ 4לא הייתה במקרה כזה שאלה לאסים,
אולם אני קיוויתי שחוזה של ♣ 5יהיה ניתן לביצוע.
מזרח התעצבן על שללו שנלקח ממנו )♥ 3נופל פעם
אחת( והכפיל שוב.
זו הייתה החלוקה כולה:
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J3
AKJ962
94
K64
AQT5
QT83
AK52
5

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

 20נקודות משותפות בשתי הידיים )כאשר  3הנסיכים
אינם תורמים דבר( ,ובכל זאת לא ניתן להפיל חוזה של
♣.5
84
754
QJT873
Q7

K9762
6
AJT9832

♠
♥
♦
♣

מוסר השכל :בפרפראזה מעולמות הכלכלה
והפסיכולוגיה – "כסף לא קונה אושר" – מספר
הנקודות אינו בהכרח מדד לאושרם של שחקני
הברידג'.

♠
♥
♦
♣

בעיית הגנה – פתרון מעמוד 38
AQJ94
863
Q7
QT3
653
AJ9
432
J975

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

T72
KT52
JT98
A4
K8
Q74
AK65
K862

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

צפון-דרום הגיעו ל 3NT-לאחר פתיחה  1NTמדרום
והכרזת טרנספר .אתם במערב .בחרתם להוביל .♦J
הדומם זכה ב ♦Q-בעוד מזרח משרת עם  .♦2כעת
משוחק  ♣3מהדומם .מזרח משרת עם  ,♣5ודרום משחק
.♣K

תכננו את המשך ההגנה!
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הקורא חד העין יבחין כי מזרח-מערב יכולים להקריב ל5♦-
מוכפל הנופל פעמיים בלבד.

פתרון :חובתכם לגלות ערנות ולהסיק את מלוא המסקנות
מהמתרחש ליד השולחן.
בלקיחה הראשונה מזרח לא כיסה את ה ;♦Q-מסקנה:
דרום מחזיק ב.♦AK-
בלקיחה השנייה דרום לא עשה ניסיון לפתח את הסדרה
הארוכה בדומם )♠( ושיחק דווקא ♣.
לו היה חסר לו ה ,♠K-היה ודאי מנסה לפתח את סדרת
הספייד בהקדם.
המסקנה המתבקשת ממשחקו של הכרוז :דרום מחזיק
גם ב.♠K-
אם תחברו יחד את שתי המסקנות האחרונות ,תגלו כי
לכרוז  8לקיחות מלמעלה ב ♠-וב.♦-
מדוע הוא שיחק ♣ אל ה ?K-כדי "לגנוב" את הלקיחה
התשיעית בסדרה זו.
עד עתה ידוע כי לדרום לפחות  13נקודות בסדרות ה,♠-
ה ♦-וה .♣-ב ♥-יש לו לכל היותר  4נקודות .אם  ♥Aאצל
דרום ,אין אפשרות להפיל את החוזה ,ואין זה משנה כיצד
תשחקו.
אם  ♥AJאצל מזרח ,יש לכם הזדמנות להפיל את
החוזה ,אבל חובה לפעול במהירות.
עליכם לזכות ב ♣A-מיד ולהוביל  .♥2לשמחתכם מזרח
יזכה ב ♥A-ויחזור ב .♥J-כעת דרום אבוד ,בין שירשה
ל ♥J-לזכות ובין שיכסה עם ה.♥Q-
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ראיון עם יוזף הרשאני
)(Josef Harsanyi
גלעד אופיר

 ,Josef Harsanyiיליד הונגריה ) ,(1952הוא מראשי
איגוד הברידג' הגרמני וגזבר European) EBL
 – (Bridge Leagueהגוף המאגד את כל ארגוני
הברידג' באירופה ואחראי לארגון אליפויות אירופה
השונות.

כיצד התפתחה קריירת הברידג' שלך? אילו תפקידים
מילאת בדרך להנהלת ?EBL
בגיל  36עברתי לגרמניה ביחד עם משפחתי ואז התחלתי
ללמוד ניהול תחרויות וסיימתי כמה קורסים של מנהלי
תחרויות .במשך שמונה שנים הייתי חבר ועדת המשמעת
של איגוד הברידג' הגרמני ,וב 2008-נבחרתי להנהלה.
תפקידי כלל ארגון תחרויות ברמה לאומית ובינלאומית,
טיפול ביחסים הבינלאומיים של האיגוד שלנו ופתרון
סכסוכים רבים בתוך האיגוד.
מהם היעדים העיקריים של  EBLכיום?
המהפכה של טכנולוגיית המידע שינתה את עולם
הברידג' ופתחה עידן חדש .בעתיד יהיו לבטח יותר
אפשרויות טכנולוגיות לשחק את המשחק הנפלא שלנו
בצורה טובה יותר .ברידג' הוא כיום משחק גלובליEBL .
אחראית לניהול ולארגון של אליפויות אירופה – אירוע
הספורט האזורי החזק והחשוב ביותר בעולם הברידג'.
באמצעות תקשורת אינטנסיבית עם איגודי הברידג'
בארצות השונות אנו שואפים לקבל החלטות ספורטיביות
ופוליטיות שישרתו את פיתוח ספורט הברידג' ב47-
מדינות אירופה.

יוזף הוא ידיד יקר של ההתאגדות הישראלית לברידג'
והשתתף בעבר בפסטיבל תל אביב .אנו גאים לראיין
אותו לירחון הברידג' שלנו.
מתי התחלת לשחק ברידג'?
התחלתי בגיל מאוחר ) (26בבודפשט עם קבוצה של
צעירים .היו לנו מורים מומחים בלתי נשכחים שהביאו
אותנו לרמה גבוהה .למדנו הכרזה בסגנון אמריקני מטובי
השחקנים בהונגריה ,אבל את משחק היד כולל הלוגיקה,
המתמטיקה ונושא ההטעיה גילינו באופן עצמאי.
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האם אליפויות אירופה העתידיות ישמרו על המתכונת
הקיימת?
אני בטוח ש 12-חברי ההנהלה נמצאים בתקשורת
מתמדת עם כל המדינות החברות .השיטה והמתכונת
של האליפות משתנות כל הזמן בהתאם לשינויים בתנאים
הטכניים ,במטרה להשיג רמה ספורטיבית גבוהה יותר.
הנשיא איב אוברי וחברי ההנהלה איתן לוי )ישראל( ויאן
קמראס )שוודיה( אוספים דעות והצעות בכל נושא חשוב
הקשור לארגון האליפויות בעתיד .אם נבחין בהזדמנות
לשיפור ,לבטח נאמץ אותה.
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אלופת אירופה הנוכחית ,ישראל ,עשתה זאת עם
נבחרת צעירה שרוב חבריה השתתפו עד לא מזמן
באליפויות צעירים .האם נעשים מאמצים להצעיר את
ספורט הברידג' באירופה?
ישראל הראתה לעולם כולו איך צריך להמשיך חינוך
טוב בברידג' עם תמיכה בשחקנים מוכשרים .קטפתם
את הפירות של עבודה מתמדת וחכמה .בסמינרים
שארגנתי בבודפשט  2012וברלין  2014הובעה הערכה
רבה לשיטות הלימוד והאימון של התאגדות הברידג'
הישראלית בכיכובם של אוריה מאיר וגלעד אופיר
שהעבירו סדנאות והרצאות לעשרות הנוכחים.
כיום גם צרפת ,הולנד ואיטליה משקיעות עבודה רבה
כדי ליצור דור חדש של שחקנים חזקים .אנו בEBL-
מעוניינים שהידע שנצבר על ידי התאגדויות שונות יהיה
נגיש יותר וניתן יהיה להעבירו לכל המדינות.
שחקני הברידג' הטובים ביותר כיום זוכים בדרך
כלל למשכורות נאות באמצעות ספונסרים ,אבל חלק
מאיגודי הברידג' בארצות השונות אינם מסוגלים
להעניק להם פיצוי כספי דומה .כבר באליפות אירופה
האחרונה איטליה לא הופיעה עם נבחרתה החזקה
ביותר .מה אפשר לעשות כדי שהשחקנים ברמה
הגבוהה ביותר ימשיכו להשתתף באליפויות אירופה
הרשמיות.
אין מה לדאוג לאיטליה – הנבחרת שלה תמשיך להיות
ברמה גבוהה .אולי חלק מהכוכבים מועסקים על ידי
ספונסרים זרים ,אבל הדור הבא של איטליה לא פחות
חזק ממה שהכוכבים הנוכחיים היו בגילם .מצד שני,
לפעמים קבוצות "אול-סטאר" כמו מונקו גורמות להעלאת
רמת הברידג' באליפות אירופה ,וזו החלטה טובה לשתף
פעולה עם הספונסרים.
בכל מקרה ,איגודי הברידג' בארצות השונות חייבים
לשמור על השחקנים הטובים ביותר שלהם ולא להרשות
הפרדה בין מקצוענים לחובבים .אי אפשר לשמור על רמה
גבוהה בלי שיתוף פעולה בין ספונסרים לארגוני ברידג'.
יחד עם הכסף שהשחקנים מרוויחים חובה להעלות את
הרמה האתית של התחרויות ושל השחקנים המקצוענים
ולהפריד בין הכבשים השחורות לשחקנים ההוגנים.
האם תוכל לתאר את פעילות איגוד הברידג' הגרמני
ואת התחומים העיקריים שאתם משקיעים בהם
בפיתוח הברידג'?
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פעילותנו היא טיפוסית לאיגודים הכוללים בין  20ל30-
אלף חברים .אליפויות לאומיות בקטגוריות השונות הן
עניין של שגרה .מילת המפתח היא לתת לשחקנים כל
הזמן מוטיבציה חדשה – תנאים טובים ,יותר נקודות אמן
ושיתוף זרים הם דברים שיכולים לעניין שחקנים להצטרף
למעגל התחרויות.
נחלנו הצלחה גדולה בסדרת תחרויות לרמה נמוכה יותר
 :Challenger Cupהמודל ההולנדי לשחקני מועדונים
יושם בהצלחה על ידי גב' בטי קייפרס והניע אלפי
שחקנים ברמת מועדון להשתתף בתחרויות בין-אזוריות.
מערכת ההוראה שלנו  Forum Dיובאה מצרפת לפני 14
שנים .זו הייתה השקעה טובה ,אבל האינטרנט והרשתות
החברתיות מביאות עמן דרכים חדשות לשרת את קהילת
שחקני הברידג'.
האם אתה רואה הזדמנויות לשיתוף פעולה ישראלי-
גרמני בברידג'?
ראשית אציין שהברידג' בגרמניה נהרס במהלך התקופה
הנאצית .לנזקים שנגרמו מהמשטר הרצחני הזה יש
השלכות עד עצם היום הזה .בהתאגדות הברידג' הגרמנית
אנו מייחסים חשיבות רבה לקיום יחסים טובים עם ישראל.
מספר נבחרות לאומיות של ישראל נענו בעבר להזמנתנו
להשתתף ב"גביע האומות" שלנו ,ובמקביל נענו שחקנים
גרמנים להזמנות מישראל והשתתפו בפסטיבל תל אביב.
גם פסטיבלי אילת מהווים חוויות נעימות בלתי נשכחות
עבור שחקנינו .לעתים קרובות ניתן לראות באינטרנט
שחקנים מגרמניה ומישראל על אותו שולחן ,ולפעמים
הם גם שותפים .אנו תומכים במשחקי מכבי האירופיים
שייערכו בברלין ביולי-אוגוסט .2015
כעת אנו שואפים להגביר את שיתוף הפעולה בתחומים
של חינוך ,לימוד ואימון ברידג' .הייתי שמח עם עמיתיי
בהנהלת איגוד הברידג' הגרמני יבקרו בישראל כדי
ללמוד דרך חדשה ללמד ולקדם מתחילים ולאמן שחקנים
מתקדמים תוך שימוש במדיה האינטרנטית .ואם לא ניתן
לארגן ביקור ,אולי ניתן לעשות זאת באמצעות ועידה
אינטרנטית.
אנו מאחלים לגרמניה שגשוג והצלחה בניסיונה לגדל
דור צעיר וחזק של שחקני ברידג' .טוב שיש ידיד ישראל
מובהק כמו  Josef Harsanyiבצמרת הברידג' הגרמני
והאירופי .כולנו תקווה לשיתופי פעולה עתידיים אשר
יהיו פוריים עבור שני הצדדים.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 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:
אפריל – יוני 2015

אפריל 2015
ליגות לזוגות TB

18

מאי 2015
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 13

2

מוקדמות מחוזי*

17 - 16
30 - 29

יוני 2015
ליגות לזוגות TB

שלב מחוזי*

ליגה לאומית

20 - 19
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 20

אליפות ישראל הפתוחה

שלבי גמר

גמר על

ליגה לזוגות – TB

אליפות ישראל לסניורים

ארצית  +לאומית

שלב מחוזי*

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

ליגות לזוגות T.B
• מתכונת דומה לאליפות הארץ  T.Bששוחקה בשנים האחרונות.
• נ.א ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאוד.
• מוקדמות במחוזות יתקיימו בתאריך  18/4בשיטת שני מושבים של  2x18בורדים
)פרטים במודעה נפרדת בביטאון זה(

ęėĦđĠĦĦĥĐ ĦČ đēĕĔčĐ
®»¬µ«º Ã

נבחרת ישראל הפתוחה

ועדת הסגל החלה בתהליך של איתור זוג שלישי לנבחרת הפתוחה.
משחקי המבחן יתקיימו באחד מהחודשים הקרובים.
זוג המעוניין להתמודד מתבקש להגיש את מועמדותו כולל עמוד המפרט את
הישגיו עד תאריך .15.4
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אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2015
שלב מוקדמות מחוזיות
שני מושבים בני  18חלוקות ,חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
שיטת חישוב IMP
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.
דרום
מועדון "רחובות"
רח' המנוף 1

צפון
במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים ,חיפה

ש
ימו לב
הכתובת לתיקון
באזו
ר דרום

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
מועדון03-5403244 :
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

שבת  2במאי  ,2015שעה 09:30
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף )ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(
ככלל לא מאושרים מחליפים

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות:
המשך התחרות במתכונת  :שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(,
שלב גמר :בית א' בשיטת בתים )מצ'ים(  ,גמר על בהשתתפות  14זוגות 12 ,מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות  :חצי גמר וגמר –  16 - 15במאי ,גמר על  20 - 19 :ביוני
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת  .2015מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

הודעה חשובה  -תחרות סימולטנית חודש מאי

שימו לב :התחרות הסימולטנית של חודש מאי,
הוקדמה בשבוע ותתקיים בתאריך 3/5/15 -
התחרות תתנהל במתכונת התחרויות הסימולטניות הרגילות.
חוברת ניתוחי ידיים תחולק למשתתפים ונקודות אמן מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים.
הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו.HANDICAP-
השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג
ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.

ĦđĕđĤēĦč đĠĦĦĥĐđ ĦđĜĚďĒĐĐ ĦČ đĘĢĜ

פסטיבל הברידג' העולמי )און-ליין( לנשים 2015
המאורגן ע"י התאגדות הברידג' העולמית ) (WBFבשיתוף עם אתר BRIDGE BASE ONLINE

יוצא לדרך בין התאריכים 13-19/4/15
מדובר בשבוע ברידג' בינלאומי המיועד לנשים בלבד ,ובו מגוון תחרויות שונות הן לזוגות והן ליחידים.
פרטים נוספים על הפסטיבל ומתכונתו ניתן למצוא בקישור הבא:
www.wbfwomensbridgeclub.org
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שחקן!
ודא שקיבלת את נקודות האמן שלך.
ניתן לבדוק זאת באתרwww.bridgeil.com :
במידה וישנה בעיה ,פנה אל מנהל המועדון בו שיחקת.
אם הבעיה לא נפתרה ,אנא פנה בכתב אל משרדי ההתאגדות:
בדוא"ל ibf@bridge.co.il

®»¬À®° Ã

מבחנים עיוניים למנהלי תחרויות )דרגות (1-3
בתאריך  31/5/15יום ה' משעה  18:00עד 21:00
יתקיימו מבחנים עיוניים למנהלי תחרויות.
המבחנים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה ,ברח' יערה 27
מבחנים לדרגה  1מיועדים למנהלי תחרויות בלתי מוסמכים המעוניינים לקבל הסמכה.
מבחנים לדרגה  2מיועדים למנהלי תחרויות המעוניינים להתקדם בדרגה.
מבחנים לדרגה  3הנם חלק מדרישות ההסכמה ומיועדים למנהלי תחרויות בעלי דרגה .2

יש להירשם עד  1/5/15דרך משרד ההתאגדות:
טל | 03-9794862 .פקס | 03-9794319 .דוא"לibf@bridge.co.il :

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 ולבית ארצי ,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.
 .5שימו לב לעדכון הפורמט  -שיטת המוקדמות  -שני מושבים בני  18חלוקות .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
דרום
מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

צפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים  ,9חיפה

מרכז
מועדון אביבים
דיסנצ'יק  ,7תל אביב

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 בתחרות זו.
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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הודעות מועדונים
מועדון הברידג' בית בלגיה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

מועדון ברידג' קלאב רחובות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

ביום שישי  24באפריל2015 ,
בשעה 10:00
באחוזת בית הכרם בירושלים רח' אביזוהר 8

ביום שבת  25באפריל2015 ,
בשעה 10:00
במועדון הברידג' שרחוב המנוף  ,1ברחובות

מושב  30 1ידיים

מושב  30 1ידיים

מנהל תחרות – דרור שיפטן
מחיר למשתתף ₪ 65
גביעים ל 3-המקומות הראשונים.

מנהל תחרות  -אילן שזיפי
מחיר למשתתף ₪ 65
גביעים ל 3המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה
אמנון077-4201047 | 050-7201047 :
amnon_raz1@walla.com

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה
דורית  | 050-9427818נעמי 0508844494
מאיר 050-7353303

מועדון קנטרי רעננה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב  30 1ידיים

ביום חמישי  30באפריל 2015
בשעה20:00 :
במועדון הברידג' השרון,
רח' ששת הימים  ,42קומה ב' – כפר סבא

מנהל תחרות  -אילן שזיפי
מחיר למשתתף ₪ 65
גביעים ל 3המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל  -הרשמה מוקדמת חובה
רותי ליברמן – 077-5253001
054-4556111
מועדון קנטרי חולון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש אריה תדמור ז"ל

סניף הקריות מתכבד להזמינך
לתחרות ארצית

מושב  1ביום ג' –  5במאי 2015
מושב  2ביום ג' –  12במאי 2015
בשעה 20:00
במועדון הקנטרי חולון ,ליד משרד הרישוי,
רח' הלוחמים  12חולון.

שתתקיים ביום שישי  8במאי 2015
בשעה 10:00
במועדון מתנ"ס גושן בקריית מוצקין )מופיע ב (waze

בת  2מושבים של  24ידיים כל אחד

מנהל תחרות – דרור שיפטן
מחיר למשתתף ₪ 65
פרס כספי לזוכים ב  3המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה
רועי – 050-9033355
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מושב  30 1ידיים

מנהל התחרות  -אסף עמית
מחיר למשתתף  60 -ש"ח
גביעים לשלושת המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה
לפרטים נוספים והרשמה באמצעות כפתור הרישום
באתר www.micha-amit.com
או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764
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תוצאות תחרויות
אליפות זוגות מעורבים  - 2015מחוזי בחישוב ארצי
מוקדמות במחוזות

סגל זוגות  - 2015מחזור 1

תאריך 21/03/15 :תוצאות כלליות
השתתפו  22זוגות

תאריך 07/03/15 :תוצאות כלליות | השתתפו  105זוגות

דרוג

שמות

מצטבר

דרוג

שמות

מצטבר

1

רול יוסף  -לוין אמיר

89.5

1

עמר אבי  -שחר לאה

62.295

2

שגיב יהודה  -אורנשטיין איתן

85.5

2

סטרניק דוד  -סלמי עליזה

62.288

3

כהן דוד  -אלישר שלמה

72.5

3

שמיון דגן ג'ודי  -רוזנטל אבי

60.61

4

ידלין ישראל  -ידלין דורון

65.5

4

פופלילוב מתילדה  -חץ נתן

60.52

5

גרינבאום ליאוניד  -מילשטיין דמיטרי

38.5

5

זייטמן בריאן  -זייטמן מגי

60.40

6

לובינסקי יובל  -מרק מיכה

38.0

6

כהן עדי  -ספקטור מיכל

59.47

7

צ'ורניי מיכאל  -מדבדב אולג

25.5

7

לובינסקי אורנה  -לובינסקי יובל

57.91

8

לויט ישעיהו  -תור רוני

24.0

8

לוי שלמה  -דביר רבקה

57.37

9

ברקת אילן  -לנגי אסף

16.5

9

עמיר אריה  -עמיר מירה

57.24

10

קובאליו סרג'יו  -פרלמוטר אריק

6.5

10

גרינברג צדוק  -סגלוב חנה

57.04

סימולטנית ארצית מרץ 2015

תאריך ,08/03/15 :השתתפו  1077זוגות ב 46-סקציות ,מקדם רמה ארצי 11.08
תוצאות  -משוקללות
דרוג

שמות

מצטבר

1

כהן ירדנה  -קוטנר מנחם

73.55

2

אנגלשטיין אפרים  -רחמני סתיו

71.71

3

הרפז דורון  -קונפינו יוסי

70.12

4

גרסטנר גל  -אלספל חנן

69.41

5

רוס רני  -רוס דור

68.97

6

פרלמוטר אריה  -מילגרם אבי

68.38

7

פכטמן רון  -רונן שושנה

68.35

8

רייטר אדם  -לאומי נילי

68.34

9

קונר מאיר  -ירקוני אברהם

68.02

10

ברקוביץ אריה  -גלסר אנדרי

67.95

תוצאות HANDICAP -
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דרוג

שמות

מצטבר

1

כהן ירדנה  -קוטנר מנחם

73.25

2

אנגלשטיין אפרים  -רחמני סתיו

69.01

3

רוס רני  -רוס דור

68.43

4

קונר מאיר  -ירקוני אברהם

68.15

5

ידגר רפי  -ז'נסקר מאיה

67.84

6

נדל דונלד  -גלסברג נדל לזלי

67.60

7

פז אלי  -שביט מיכאל

67.09

8

דשא גיל  -רייכמן יוסי

66.86

9

פרלמוטר אריה  -מילגרם אבי

66.64

10

רייטר אדם  -לאומי נילי

66.56
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דרגות
ד
מקבלי תארים ביום 15-03-2015
רב אמן ארד

אמן בכיר

סרוסי דוד ,קבוצי דרום

אבן אדיר ,כיכר המדינה ת"א
רוזן מיכאל ,כיכר המדינה ת"א
שדה מרגלית ,כיכר המדינה ת"א
אלרן ישראל ,חיפה/כרמל
גנוט ישראל ,הדר כפר סבא
זלצמן בנימין ,ירושלים
מילר בני ,ויצו פתח תקוה
הופפלד אריה ,רחובות
גלילי נתן ,וקס  -רחובות
שעובי אביהוא ,וקס  -רחובות

רב אמן
ויליטובסקי ראובן ,הלוחם אפקה
שוחט תמר ,אביבים
שפירו לאה ,אביבים
פיברט יוסף ,יואב

אמן בכיר זהב
בן בסט גדי ,כיכר המדינה ת"א
הובר אלימלך ,קריות/חיפה
סוחר יצחק ,קריות/חיפה
בן דרור אריאל ,טבעון
הראל אורן ,השרון
גבע חיים ,הדר כפר סבא
שבת דניס ,אביבים
שופט דוד ,אביבים
רוזנטל אבי ,ירושלים
כהן נילי ,ספורט  +חולון

אמן בכיר כסף
בן עמי יעקב ,מועדון תל אביב
מרקוביץ אוה ,קריות/חיפה
כץ אפרים ,טבעון
שידלובסקי אורן ,טבעון
הבר שמעון" ,הרץ" חיפה
זילבר ריטה ,רמת גן
אנגל שאלי ד"ר ,אביבים
וקסלר מיכל ,אביבים
נסלרוט אברהם ,סביון-קרית אונו
סלע דפנה ,אשדוד

אמן בכיר ארד
פרנקל גיורא ,קנטרי רעננה
רפפורט לאה ,קריות/חיפה
חסין-ברומשטין יהודית השרון
גרינברג שלווה ,כפר סבא
פוקס קנט ,כפר סבא
ברונשטיין יעל ,ירושלים
סוקול מתי ,ויצו פתח תקוה
יהונתן יעקב ,נס ציונה
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אמן זהב
ליפשיץ יותם ,טבעון
דשא אברהם ,אבן יהודה
שופמן דנה ,אבן יהודה
אביטל שחף ,אביבים
יקיר דני ,מושבות-שמריהו
אלמרו נועה ,סביון-קרית אונו
לנג שורה ,סביון-קרית אונו
שמיר ערן ,כפר מרדכי
היימן אטלקה ,מועדון לידור
ינון חגי ,רמת השרון

אמן כסף
לויתן שרה ,הלוחם אפקה
רז עופר ,כרמיאל
אנג'ל אביאלה ,חיפה/כרמל
אנג'ל דוד ,חיפה/כרמל
דוקטורס מרים ,השרון
אלקלעי משה ,רמת גן
פלץ ברברה ,אביבים
מילנר חיה ,מושבות-שמריהו
גרימברג יעקב ,מת"ב הרצליה
קופר ענבר ,מת"ב הרצליה
נתן מיכה ,ויצו פתח תקוה
מימון שרית ,סביון-קרית אונו
ארבל אליאס ,באר שבע
רוזן דב ,ספורט  +חולון

אמן ארד
פולק ג'ו ,הלוחם אפקה
הולצמן זאב ,חיפה/כרמל
וולך רחל ,חיפה/כרמל

שטרן בן ,חיפה/כרמל
קונר מאיר ,רמת גן
ביברשטיין פיטר ,אביבים
הלל דן ,אביבים
עזורי איוון ,אביבים
אלישר נועם ,ירושלים
שידלוב מרים ,מרכז הברידג' ים
שראל צביקה ,ראשון לציון
לשם יוספה ,אילת
בנבנשתי אלברט ,אשדוד
ארגלזי רועי ,נס ציונה
וסרמן גילדה ,נס ציונה
שטאובר אריה ,נס ציונה
רינות מישל ,רמת השרון

אמן
ברקן יואל ,קנטרי רעננה
יליסבטסקי גנאדי ,קנטרי רעננה
גורביץ תמר ,השרון
לוי אורי ,השרון
בלר אהרון ,אביבים
ברופמן אידה ,אביבים
טילר כספית מרים ,אביבים
רחימי רחמים ,אביבים
אפלבאום ערן ,וקס  -רחובות
ליכטנפלד צביה ,וקס  -רחובות

סגן אמן זהב
באן דוד ,כיכר המדינה ת"א
בבניק אנגלמן פרלה ,כיכר
המדינה ת"א
ברדוגו חיים ,קנטרי רעננה
ביגר כרמלה ,חיפה/כרמל
גרינברגר שלמה ,חיפה/כרמל
לירון נולי ,חיפה/כרמל
ברון נורמן ,השרון
קימלמן תמר ,השרון
טל עצמונה ,אבן יהודה
צ'רקהם אסתר ,אביבים
אשכנזי אורי ,מרכז הברידג' י-ם
שקד נינט ,מרכז ספורט ראשל"צ
שחר אתי ,רחובות
פרנקס דוד ,וקס  -רחובות
שמואלי שרת ,וקס  -רחובות
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אגמון יצחק ,נס ציונה
זייטק אביב ,נס ציונה
לדרמן גילה ,ספורט  +חולון
לונשטיין תומר ,מועדון לידור

סגן אמן כסף
ברקן הלנה ,קנטרי רעננה
בילינסקי סוניה ,השרון
בן שמחון אמליה ,אביבים
אלטר אורה ,באר שבע
אלדן אמיר ,וקס  -רחובות

סגן אמן ארד
שוורץ אתי ,טבעון
שוורץ עופר ,טבעון
אלקבץ שלי ,אביבים
שפירא אניטה ,אביבים
אנטלר אהרון ,מושבות-שמריהו
קוסטייס ג'וש ,מושבות-שמריהו
הרשקוביץ שמעון ,מת"ב הרצליה
ז'נסקר מאיה ,ערד
וינברג דסי ,נס ציונה

סגן אמן
יעקובי יורם ,גבעתיים
מילר אלכסיי ,לב הצפון
ספיר צביה ,כרמיאל
דיכטוולד אורה ,חיפה/כרמל
דוד אל-עד ,טבעון
דלל אילנה ,השרון
בכר פנחס ,מושבות-שמריהו
דולב ורדה ,מושבות-שמריהו
הינדי רחל ,מושבות-שמריהו
שברצמן אילנה ,מושבות-שמריהו
בקל אירית ,מרכז הברידג' י-ם
רגב נחום ,מרכז הברידג' י-ם
גל רבקה ,חדרה
לבון מרים ,סביון-קרית אונו
לנדאו גדי ,סביון-קרית אונו
בן יהודה איאן ,גל  -ראש העין
פלום רחל ,גל  -ראש העין

שחקן מתקדם
הופמן יוחנן ,מועדון תל אביב
יופה לרי ,כיכר המדינה ת"א
קיויתי חנה ,לב הצפון

זלצר אביבה ,חיפה/כרמל
טל דליה ,חיפה/כרמל
ציפין שמואל ,חיפה/כרמל
גלמן חנוך ,רקפת קרית טבעון
גולני נעמי ,רמת גן
סטין ריטה ,אביבים
פרוק קמיליה ,אביבים
שמואלי ניבה ,אביבים
שרבני ציפי ,אביבים
נוי יצחק ,מושבות-שמריהו
פלץ משה ,מושבות-שמריהו
בורבסקי אברהם ,ירושלים
שביב זאב ,לב חולון
קרמושה אריה ,מרכז הברידג' י-ם
ברנד ליאור ,חדרה
רובינגר בתיה ,ויצו פתח תקוה
רזי ציפי ,גל  -ראש העין
עמיר גילה ,באר שבע
גיזל זאב ,רחובות
רוזנר אבישי ,רחובות
גולדבלט קרן ,וקס  -רחובות
חסין אידה ,נס ציונה
טל אריה ,נס ציונה

חופשת פסח מרוכזת

משרדי ההתאגדות יהיו סגורים
לחופשת פסח מרוכזת
בין התאריכים  4.4עד ה2015 9.4-

חג שמח!

29/03/2015 13:22:20
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ĐĠĕē "ĐĒĘĠ ěđČĤģ"č ēĝĠ Ě"Đđē
ĐĠĕē ġĤĠĚ ĘĞ ğĕģĥĚĐ ĘĚĤėĐ ĤĐ ĘĞ ęĕĝģĚĐ ěđĘĚĐ

2015 ĘĕĤĠČč 12 – 5
ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚč (ęĕĚĕ ĐĞčĤČ) ĦđĘĕĘ ĐĥđĘĥĚ ĘēĐ – ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
.ęĕĞđĤĕČđ ĐčĕĝĚ ,ĎēĘ ĕĥ ,ĘđĕĔ ,ěđĕĝĜĠ ĕĢē ,ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ (Ě"ĞĚ ĘĘđė) ē"ĥ 2,190-Ě ĘēĐ
ęĕĘđĕĔ

Ĥĥđė Ĥďēđ ĦđČĕĤč ěđďĞđĚ

ĦĚĚđēĚđ ĐĤđģĚ ĐėĕĤč

Ĥđďĕč ĕčĤĞ

ĦđČĢĤĐ

ĕĥĠđē ďđčĕė ĘĘđė 'ĎďĕĤč ĕģēĥĚ

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

ĐĠđĤĕČč ĦĕĦĤģđĕĐ 'ĎďĕĤčĐ ĦĥĠđē
ĦĠĤĢ Ęĕčđď ,ĕĦđėĘĚĐ ĘČĕđĤ ěđĘĚ
2015 ĕĘđĕč 29-15
,ęĕĠĕĤĔĚĐ ĕďĜĚĤđĜ ĕĠđē ĘĞ ĐĎđĝĚ Đďĕēĕ ĦĕĦđĤĕĕĦ Đĕđđē
!ĦđĚĤĐ Ęėč 'ĎďĕĤč ĕččđēĘ
ĦđĘĕĘ 14-6 ĥĠđĜ ĦđĘĕčē

!đĢĕĚēĦ ĘČ
054-4556111 ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤ 03-6058355 ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď
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2015 ĕČĚč 21-17

ĘĚĤėĐ ĦđĤĞĕ ĦĒđēČč ‘ĎďĕĤčđ čĕčČ ĦĥĠđē
ĘČĤĥĕč ĐĘĕčđĚĐ ČĠĝĐđ ĦđČĕĤčĐ ĦĒđēČ ,ĘĚĤėĐ ĦđĤĞĕč ‘ĎďĕĤč ģēĥĘđ ...ĥďēĦĐĘ ,ģĜĠĦĐĘ ,ĞĎĤĐĘ

ĦđČĢĤĐđ ‘ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ

ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤđ ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď - ĘČĤĥĕ ĦĤēčĜ ĦđĕĜģēĥ ĦĕĕēĜĐč

:ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚč ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
אדם בחדר יחיד

מחיר ל≠ ≥ לילות אדם בחדר זוגי
ח¢¨≤ שμπμ ß ≠ הß בØ ß ≠ דßא

אדם בחדר יחיד

 לילות אדם בחדר זוגי¥ ≠מחיר ל
ß ≠ הßא
ח¢≥¨≥ שπμ

ח¢ ש¥¨≤μ∞
ח¢ שμ¨μπ∞

054-4556111 ĕĦđĤ ,03-6058355 ĐĘČĕĜď :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

2015 ĕĜđĕč 18-15
ěđĚĤ ĥĦėĚ ĦĠĥ ĘĞ ,ĦĕĥČĤč ěđĘĚ
ĘĔđĤĥĕ Ęĥ ĐĤģđĕĐ ĦđĜđĘĚ ĦĢđčģĚ
!ěĠđďĐ ĦČĢđĕđ ĐĚĕĞĠĚĐ ĦĕĤčďĚĐ ĐĥĠđēĐ Ħĕđđē
ĦđČĢĤĐđ ‘ĎďĕĤč ĦđĕđĤēĦ
ěĚĤčĕĘ ĕĦđĤđ ěĚĤĕč ĐĘČĕĜď - ĘČĤĥĕ ĦĤēčĜ ĦđĕĜģēĥ ĦĕĕēĜĐč

ē“ĥ 2,790-Ě ĘēĐ ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚč ēđĤĕČ ĦđĘĕčē
.ĤđĒē-ĖđĘĐ ĐĞĝĐ ĘĘđė ,(ěđĕĝĜĠ ĕĢē) ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ
.Ĥďēč ďĕēĕĘ ē“ĥ 3,990

.ęďČĘ ē“ĥ 150 - (ĦđČĢĤĐđ ĦđĕđĤēĦ) ‘ĎďĕĤčĐ ĦđĘĕĞĠ Ęė ĘĘđė ěđĎĤČ ĕĚď

054-4556111 ĕĦđĤ ,03-6058355 ĐĘČĕĜď :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
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ĘĎđĔĤđĠč ĕĦđėĕČ ĦđĤĐĜ Ĕĕĕĥ
08.08.15 ĖĕĤČĦč ĤĒđēđ 29.07.15 ĖĕĤČĦč ČĢđĕ ĔĕĕĥĐ
!ĦĕĦĠĤĢ ĦĝĠĤĚ ęĕĘĘđėĐ ďčĘč ęĕĎĤďđĥĚ Deluxe ĕĤďē
đĔĤđĠč ĦđĘĕĘ 2 ,ďĕĤďĚč ĐĘĕĘ ĘĘđė | ĦđĘĕĘ 11 ,ęĕĚĕ 12 | ĐĕĤčĕČ ĦĤčē ĦđĝĕĔ

:ĘđĕĔĐ ĦĕĜėĦ
.ěđĘĚĘ ĐďĥĐĚ ĐĤčĞĐ ,ďĕĤďĚĘ čĤĞ ĦĝĕĔ – 29/7 ĕĞĕčĤ ęđĕ
.đĔĤđĠč ĐĜĕĘđ čĤĞ ĦĝĕĔ ,ďĕĤďĚč ĘđĕĔ ęđĕ ĕĢē – 30/7 ĕĥĕĚē ęđĕ
.đĔĤđĠč ĐĜĕĘđ ĘđĕĔ – 31/7 ĕĥĕĥ ęđĕ
.ĘĕĕĔģđģđ ĦĕĎĕĎē ĐēđĤČ čĤĞč ,ĔĕĕĥĘ ĐČĕĢĕ – 1/8 Ħčĥ ęđĕ
.REGUA ěđđĕėĘ Ĕĕĕĥč ĐČĕĢĕ – 2/8 ěđĥČĤ ęđĕ
.VEGA TERRON – 3/8 ĕĜĥ ęđĕ
.ĐģĜĚĘĝč ęĘĥ ęđĕ – 4/8 ĕĥĕĘĥ ęđĕ
.PINHAO – 5/8 ĕĞĕčĤ ęđĕ
.LAMEGO – 6/8 ĕĥĕĚē ęđĕ
.đĔĤđĠ – 7/8 ĕĥĕĥ ęđĕ
...ĐĦĕčĐđ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĘ ĐĞĝĐ .đĔĤđĠč ĐĜĕĠĝĐĚ ĐďĕĤĕ – 8/8 Ħčĥ ęđĕ

đĤĕČ 2,610 :ĤĕēĚĐ
ĕĎđĒ Ĥďēč ęďČĘ
đĤĕČ 600 ďĕēĕĘ ĦĠĝđĦ

!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ęĥĤĕĐĘ đĤĐĚ

03-6417470 ęĕčĕčČ ďĤĥĚ ,03-5274021 'ĎďĕĤčĘ ĐĕĚďģČĐ :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
055-8826162 ĦĜĕĤ ,054-7354239 ĕĘĔĜ ,054-5252656 ĤđďĕĘ ěĤđČ
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English
54
a diamond, which would have presented declarer
his 12th trick on the spot.
In case North returns a passive heart after
winning the ♥A, declarer cashes 3 top tricks in
spades and diamonds, reaching the following
position:
♠ J
♥ ♦ ♣ Q9
♠ ♠ 6
♥ ♥ ♦ ♦ 5
♣ AK7
♣J
♠ ♥ ♦ J
♣ T8

Board 14, Dealer East, Vul None
♠ K3
♥ Q43
♦ 643
♣ AT862
♠ AQ86
♠ 74
♥ AJ5
♥ KT97
♦ Q72
♦ AJ985
♣ KQ9
♣ J3
♠ JT952
♥ 862
♦ KT
♣ 754

Here it doesn't matter who holds the ♣Q, since
the double squeeze operates automatically.
North must guard spades, while South must
guard diamonds. Neither defender can keep
three clubs, thus the ♣7 becomes declarer's 12th
trick, fulfilling the contract.

E/W reached 3NT after a routine auction.
South led the ♠J, denying (according to N/S
agreements) a higher honor. Declarer won the
♠Q, while North kept the ♠K. He continued with
a small diamond towards dummy. South (Yossi
Roll) played the ♦K!
Declarer made the likely assumption that the ♦K
was a singleton. In that case, playing the ♦Q next
would cost a trick to North's ♦Txxx. Therefore he
continued diamonds, finessing the ♦7 from his
hand.
Declarer was in for a cold shower when South
won the ♦T and continued spades. Eventually he
managed to collect only 10 tricks.
At most tables South played his diamonds up
the line. Declarer finessed the ♦J, dropped the
♦K with dummy's ace, unblocked his ♦Q and
continued clubs. At this point he has 11 sure
tricks, and guessing the location of the ♥Q would
increase his tally to 12.
Yossi Roll's brilliant play cost declarer a diamond
trick, as well as delaying the development
of the clubs. Roll-Levin received 92% of the
matchpoints on the way to the title.

However, after the brilliant ♣Q return (a small
club return may be ducked to the ♣J) there is no
longer any squeeze. Declarer tries three rounds
of spades and then his last chance is to play a
small diamond towards the ♦T. Unfortunately,
South produces the ♦J and 6NT is going down,
giving N/S 91% of the matchpoints. In case of
6NT made, N/S would receive only 13% of the
matchpoints.
Let's move on to the second preliminary round,
where Board 14 gave the eventual winners Amir
Levin-Yossi Roll an opportunity to shine.
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West

North

1♦
3♥

Pass
Pass

East
1♣
2NT
3NT

South
Pass
Pass
All Pass
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The 49th
Tel Aviv
Festival –
Main Pairs
Event

South leads the ♠8, covered by North's ♠T, and
declarer (East) wins the ♠K. He continues hearts.
The ♥K wins. Another heart is won by declarer's
♥J while South drops the ♥T. You (North) finally
Joseph Engel
win the ♥A on the third round, while partner
discards a small diamond. How do you continue?
North holds 7 HCP. He sees 18 HCP in dummy,
th
The main pairs event of the 49 Israel Bridge and declarer promised 14-16. Partner may have
Festival was dedicated to the memory of Dr. Paul at best 1 HCP, namely the ♦J.
Lukacs, one of the greatest bridge theoreticians Counting tricks shows that declarer has three
ever, who was active in the second half of the spade tricks, three heart tricks, at least three
20th century.
diamond tricks and two club tricks – a total of 11.
In both preliminary sessions, Board #14 provided In case he holds the ♦J, he has 12 sure tricks.
great interest.
So North has to assume partner has the ♦J, but
Here is the deal which appeared in the first even then he is about to be squeezed in the
session.
black suits… unless South holds the ♣T as well.
Board 14, Dealer East, Vul None
North must play the ♣Q immediately, hoping for
the best. Partner did hold the ♣T, so the play of
♠ JT72
the ♣Q broke the impending squeeze by killing
♥ A853
declarer's communication in clubs.
♦ 97
Let's have a look at the complete deal:
♣ Q93
♠ AQ63
♠ JT72
♥ KQ94
♥ A853
♦ AQ52
♦ 97
♣J
♣ Q93
♠ K95
♠ AQ63
♥ J62
♥ KQ94
West
North
East
South
♦ KT
♦ AQ52
1NT*
Pass
♣ AK762
♣J
2♣
Pass
2♦
Pass
♠ 84
3♦**
Pass
3NT
Pass
♥ T7
6NT
Pass
Pass
Pass
♦ J8643
♣ T854
* 14-16
** Forcing, natural
First of all South deserves praise for not leading
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Č
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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
.(ĦĕĎđĒ ĐĝđĠĦč Ĥďēč ęďČĘ)

ĦđĕĢĤČ ĦđĤēĦ

ĦĕĢĤČ ĦĕĜĔĘđĚĕĝ ĦđĤēĦ 20:30 ‘Č ęđĕ - 3/5

(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

T.B ĦđĎđĒ - ĦĘĕČ ěď ĞĕčĎ

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

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

ē“ĥ 50 - ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď

ē
+ĦđČĢĤĐ
ď
ĥ
!
ĖĤďđĚ ‘ĎďĕĤč

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

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