
גיליון 4

כולם היו בני....
600 השחקנים הצעירים 

שמלאו את אולם הפסטיבל, 
מילאו גם את לבנו בגאווה

פרויקט   "דור העתיד  " 
בהדרכתה של
 אוריה מאיר

  עיצוב לילו פופלילוב
הפקה רותם הפקות בע"מ



ההעזה משתלמת
רם סופר

הראשון  בסיבוב  הצטיין  פרידלנדר  פילוסוף-אודי  סילביה  הזוג 
של תחרות הזוגות המעורבים IMP. בשתי החלוקות הבאות נבעה 

ההצלחה מהכרזות נועזות שבוצעו עם נקודות מעטות.

Board 7, Dealer South, Vul Both
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West North East South
אודי סילביה

1♣
Pass 1♥ Pass 4♣
Pass 4♥ All Pass

עם 4 נק' בלבד אודי החליט לא להכריז Pass על פתיחת 
♣1 של שותפתו. לאחר ♥1 דרום קפצה ל-♣4 המתאר יד 
מאוזנת עם 19-18 נק’ והתאמה ב-♥ )בעוד ♥4 היה מתאר 
משימה  מהווה   4♥ הסופי  החוזה  מאוזנת(.  לא  חלוקה 

נכבדה, אם כי הוא ניתן לביצוע כפי שישבו הקלפים. 
לאס(,  )מתחת   ♦2 של  מפולפלת  בהובלה  בחר  מזרח 
 Q-ה כאשר  מהדומם   ♦K ושיחק  בפח  נפל  לא  אודי  אבל 
לפתח את  יש   – רבה  עבודה  לו  יש  עדיין  נפלה ממערב. 
ה-♠ ולהשליך ♦, להוציא שליטים תוך כדי עקיפה ולהיפטר 

מהמפסידים ב-♣.
ההמשך היה AK♣, חיתוך ♣, עקיפה אל ה-A ,♥Q♥ )למרבה 
המזל השליטים התחלקו 3-2 והעקיפה הצליחה( וחיתוך ה-♣ 
האחרון. מזרח חסר אונים. הוא יכול לחתוך מעל הכרוז עם 

ולשחק ♦ אל ה-J של שותפתו, אבל אל ה-A♦ כבר   ♥K-ה
ישחק K♠. מערב  זו, הכרוז  ללקיחה  ישליך ♠  יגיע. אם  לא 
יחתוך  מזרח  ב-♠.  להמשיך  תיאלץ  אבל   ♦J-ב לזכות  תוכל 
בדיוק ברגע שבו הכרוז משליך מפסיד ב-♦ מהדומם על ה-♠ 
והביצוע המוצלחים  ושוב החוזה מבוצע. ההכרזה  השלישי, 

הניבו IMP 10 לצפון-דרום.

Board 16, Dealer West, Vul E/W
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West North East South
אודי סילביה

1♠ 2NT 4♠ 5♦
Dbl Pass Pass Pass

במרבית השולחנות הורשתה מערב לשחק בחוזה ♠4 שאין 
ניצלו את הפגיעות העדיפה  וסילביה  אודי  להכשילו, אבל 
 Unusual-כדי לשפר את התוצאה שלהם. אודי התערב ב
מערב  ל-♦5.  הקריבה  וסילביה  למדי  חלשה  יד  עם   NT
היטיבה להכפיל שכן הכרזה של ♠5 הייתה עולה לה ביוקר.
ההגנה הייתה קצת פחות מדויקת. ניתן להכשיל את החוזה 
המוכפל בשלוש לקיחות, וגם אז התוצאה של 500- טובה 
 ♣AK-יחסית לצפון-דרום, אבל במציאות מערב הובילה ב
והמשיכה ב-♣ שלישי שנחתך. סילביה שיחקה K♦, מסרה 
את ה-T♦ ל-Q של מזרח וחתכה את ההמשך ב-♠. כעת 
בדומם.  הנותרים  הקלאבים  את  וגבתה  שליטים  הוציאה 
 ♥Q-והיא הותירה את ה ♠A-למערב היה קשה להיפרד מה
גם בלקיחה  וזכתה   ♥AK-ב ללא הגנה. סילביה המשיכה 
בלבד.  אחת  פעם  הוכשל   5♦ המוכפל  החוזה  האחרונה. 
התוצאה הסופית 100- העניקה לצפון-דרום IMP 8 בדרך 

לתוצאה כוללת של IMP 64 ב-24 ידיים.

ועוד...

בפסטיבל הבינלאומיאל תפספס את גלויית ההגרלות

כל יום מתנה!
חופשות זוגיות

ארוחות זוגיות

קפה ומאפה

מנוי לעיתון

מנוי למועדון ספורט ועוד...

ועוד...
טיפולי יופי

קק

בין הממלאים פרטים באופן ברור כל יום מתנה!
חופשות זוגיות, ארוחות זוגיות,בין המתנות:בכל יום במהלך הפסטיבל.ומלא, יוגרלו הפתעות ומתנות

מנוי למועדון ספורט ועוד...קפה ומאפה, מנוי לעיתון, טיפולי יופי,

שם פרטי+משפחה

כתובת מלאה ומיקוד

טלפון

דואר אלקטרוני
  אני מאשר/ת קבלת מבצעים ופרסומים מטעם מועדון הלקוחות.

     * ההגרלות תתקיימנה במהלך הפסטיבל.

גלויית השתתפות בהגרלה

השתתפות בהגרלה גלויית

הפסטיבל הבינלאומי ה-45 לברידג‘



ביצוע: clal finansim ו מס' בריף: 19203 ו שם קובץ: Strip Metzuyanut Nihul Tikim  ו גודל: 19*6.56 ו מדיה: - ו סוג:פרוצס ו גרפיקה: איל ביצוע יערה  ו 6/1/11

אין לראות באמור ייעוץ/שיווק השקעות ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך אשר עליהם להתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל אדם. אין לראות באמור הבטחה לתשואה.

* 5666
פגישת הכוונה פיננסית החל מ-200,000 ש”ח
w w w . c f b . c o . i l

אם עד היום הדבר היחידי שהרווחת זה... זמן, תן לכסף שלך סיכוי אמיתי להרוויח כסף.
כלל פיננסים בטוחה מציעה לך ליהנות מניהול אישי של השקעות, המותאמות בדיוק

לצרכים שלך ומשורה של יתרונות ייחודיים:

כלל פיננסים מצויינות בתיקי השקעות מאז 1977

למעלה מ-30 שנות ותק בתחום ההשקעות  •
מחלקות מחקר וניהול השקעות  עם ניסיון    •

מוכח וותק רב  
תשואות גבוהות לאורך זמן   •

ליווי צמוד של צוות מקצועי   •
נגישות מירבית - מרכזים פיננסיים   •

בפריסה ארצית  
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הסיפור של ה-9 קלאב
טופ- המעורבים  הזוגות  בתחרות  שיחק  מאירוביץ’  מיקי 
בוטום עם שותפתו חנה טולדנו. ביד הבאה הייתה לו בעיית 

הובלה מעניינת:
Board 4, Dealer West, Vul Both
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North South
1♦ 1♠

2NT 6NT
Pass

מן הסתם רצוי להוביל באחת הסדרות שלא הוכרזו. בדרך-
 6NT נגד  אבל  הארוכה,  מהסדרה  מובילים   NT נגד  כלל 
רוב המומחים ממליצים להוביל פסיבי. ה-Q♥ עשויה להיות 
 J-ל וניתן  נמוך  ב-♥  נוביל  לא  עוד  כל  הלקיחה המכשילה, 
כפי  ב-9♣.  ובחר  פסיבית  הובלה  על  החליט  מיקי  לזכות. 

שתראו מיד, זו לא הייתה בחירה מוצלחת.
Board 4, Dealer West, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AK9
975
AKJT5
KJ

 

♠
♥
♦
♣

52
AK4
9432
T432

♠
♥
♦
♣

T763
QT83
876
96

 ♠
♥
♦
♣

QJ84
J62
Q
AQ875

 

 19-18 מול  נק’   21 דרום לסלם עם  הקפיצה הפרועה של 
שהבטיח השותף הייתה עולה ביוקר )שלוש נפילות( לאחר 
רק  לצפון  נותר  ב-9♣  ההובלה  לאחר  אולם  ב-♥,  הובלה 

לפתוח את קלפיו ולתבוע 13 לקיחות. “בוטום” אכזרי!
בהמשך התחרות הופיעה היד הבאה:

Board 17, Dealer North, Vul None
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West North East South
חנה מיקי

Pass Pass 1♣
Pass 1♥ 2♦ Dbl
Pass 2♥ Pass Pass

3♦ Pass Pass Pass

על אף ”חוק ה-20” מיקי לא פתח ואפשר לדרום להתחיל 
החלטה  הייתה  שזו  התברר  )לבסוף  ב-♣1.  ההכרזה  את 
מוצלחת.( מזרח התערב בסיבוב השני ב-Overcall. צפון-
דרום הגיעו ל-♥2 בעזרת Support Double, ושותפתו של 
החוזה  את  לקבוע  כדי  השלישי  בסיבוב  “התעוררה”  מיקי 

הסופי ♦3.
והדומם  זה נראה משחק שגרתי למדי. דרום הובילה ב-♥ 
זכה ב-A. מיקי שיחק ♦ אל ה-Q, ודרום זכתה ב-A ושיחקה 
♥ נמוך אל ה-Q של שותפה. ♥ שלישי נחתך. הכרוז שיחק 
 K-והמשיכה ב-♠ שבו זכה ה ♠A-מידו ♠. דרום קפצה מיד ב
בדומם. K♦ ו- J♦ השלימו את הוצאת השליטים. הגענו לרגע 

המעניין של היד שבו הגיע הזמן לפתוח את סדרת ה-♣.
הכרזת הפתיחה ♣1 של דרום )שהבטיחה 3 קלפים לפחות( 
חשפה את המצב בסדרה. מיקי גם ספר את הנקודות והיה 
בטוח לגמרי שלדרום Q♣ מוגנת. הוא החליט להיות ערמומי 

והוביל 7♣ מידו.
דרום עצרה, חשבה וחשבה... “אם הכרוז משחק כך, לשותפי 
היא  רבים  היסוסים  לאחר  ב-♣...”  בכיר  קלף  להיות  חייב 
שיחקה את ה-2♣, וה-9♣ מהדומם זכה בלקיחה!! בהמשך 
הפילו AK♣ את ה-Q )דרום פתחה ♣1 עם 3 קלפים( ומיקי 

השיג 10 לקיחות – תוצאת שיא!
למען האמת לא הייתה לדרום סיבה הגיונית לא לשחק את 
ומיקי  אין ספק שנעשה צדק  אולם  ולזכות בלקיחה,   ♣T-ה
 )♣9( קלף  אותו  היצירתי.  משחקו  על  הולם  לתגמול  זכה 
שלפני כמה סיבובים היה אחראי לבוטום שלו, הביא לו כעת 

טופ...



Dbl לדעת לקבל
בתחרות הזוגות הפתוחה החלטתי לשם שינוי להשתתף כשחקן. 
בתחילת הסיבוב השני הופיעה החלוקה הבאה )אני יושב במערב(.

Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
4♥

4♠ Pass! Pass Pass

ההכרזה  את  ”פתחה”  שצפון  הוא  ביותר  החשוב  הפרט 
ב-Pass כאשר תור שותפה להכריז! מנהל התחרות נקרא 
לאלתר, ולאחר שמזרח לא קיבל את ה-Pass הובהר לכל 
הצדדים שצפון חייבת להכריז Pass בסיבוב הראשון. דרום 
ה-♠  סדרת  אף  על  לוותר  לא  החלטתי  ואני  ב-♥4,  פתח 
הבינונית. צפון כבר שלחה את ידה לכיוון כרטיס Dbl, ואז 

 .Pass הזכיר לה מנהל התחרות את חובתה להכריז
נחתך.  הסדרה  של  השני  והסיבוב   ♥5 היה  ההובלה  קלף 
אך  לצפון,  מאשר  שליטים  פחות  לכרוז  נותרו  זה  בשלב 
את  לבצע  אפשרה  האחרות  הסדרות  של  הנוחה  החלוקה 
החוזה די בקלות בלי להוציא שליטים – הכרוז מפסיד רק 
כי  התברר  היום  בסוף  ב-♥.  ואחת  בשליט  לקיחות  שתי 

תוצאה של 420 )שהושגה ב-15 שולחנות( הייתה שווה רק 
50.6% בשביל מזרח-מערב. זאת מכיוון שב-25 שולחנות 

הייתה התוצאה ♠4 מוכפל ומבוצע – 590!
אין מה לעשות – חשבתי - ידוע שברוב המקרים ה”עונש” 
בפעם  אולי  החריגה.  את  שביצע  הצד  לטובת  דווקא  פועל 

הבאה עדיף לקבל Pass שהוכרז מחוץ לתור...
כעבור מספר סיבובים הופיעה היד הבאה:

Board 1, Dealer North, Vul None
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וזה היה מהלך ההכרזה המוזר במקצת:
West North East South

Pass 1♦ Dbl
Pass! 2♠ 3♦ 3♠

4♦ 4♠ Pass Pass
5♦ Pass Pass Dbl!

Pass Pass Pass

מצד   –  1♦ של  לפתיחה  כמשיב  בעייתית  מערב  של  ידו 
אחד היא טובה מדי ל-♦3, ומצד שני הכרזת 3NT מסוכנת 
 Inverted בשל חולשת ה-♠. רק למי שמשתמש בקונבנציה
מצמרת  )שחקן  דרום  זאת,  עם  נוח.  פתרון  יש   Minors
להכריז  בחר  כאשר  הבעיה  את  לי  פתר  הלאומית(  הליגה 
אבל   ,Rdbl להכריז  שיכולתי  כמובן  בלבד.  נק’   9 עם   Dbl
בחרתי ב-Pass כדי לשמוע מהאחרים מידע נוסף על היד 

בטרם אחליט על החוזה הסופי.





כאשר ההכרזה חזרה אליי ב-♠3 הכול היה ברור. לשותפי 
פתיחה מינימלית עם סדרת ♦ ארוכה. למתנגדים התאמה 
ידעתי  זו.  בסדרה  קצר  להיות  חייב  ושותפי  ב-♠,  טובה 
שהחוזה הנכון הוא ♦5. יכולתי להכריזו מיד, אבל “הרחתי” 
ליד  להתחזות  המשכתי  הרווח.  את  להגדיל  אפשרות 
יוותרו  לא  ♦4 מתוך הנחה שהמתנגדים  חלשה בהכרזת 
ואז  זו(,  בסדרה  קצרים  שניהם  הכול,  )אחרי   4♠ ויכריזו 

“הקרבתי” ל-♦5 בפגיעות עדיפה. 
למשחק  שהכריז  שזוג  לשחק  מקובל  המודרני  בברידג’ 
מלא במצב פגיע נגד לא פגיע נמצא לאחר מכן במצב של 
Forcing Pass – חובה להכפיל את הכרזת המתנגדים או 

להכריז הלאה. ייתכן שזו הסיבה שדרום הכפיל אף על פי 
שהקלפים שבידו רמזו שאין שום הגנה נגד ♦5.

התוצאה 550 למזרח-מערב הייתה שווה 98.19% והושגה 
בוצע  שבהם  שולחנות   36 לעומת  בלבד,  שולחנות  ב-4 
Dbl ו-15 שולחנות שבהם העדיף דרום להכריז  ♦5 ללא 

Pass, ומערב הכריז 3NT ונפל פעמיים בחוזה זה.

לעתים  בברידג’  המנצחת  ההכרזה  היא   Pass לסיכום, 
יותר ממה שאנחנו חושבים. ישנם אפילו מקרים  קרובות 
 Pass ועדיין  האחרים,  מכל  נקודות  יותר  מחזיק  שאתה 

היא ההכרזה הכדאית ביותר...

 |רצירי:צדצ בצרדצררצ:צצצררדצ:::רצר|ררצצצרדצ : :ררי ר|ררצצרדרדצציר|דב יד:רדצצירי:רדצ

גורדון טורס מכריזה:

"כפל כפליים!"

*המחיר  ההזמנה  אישור  בעת  מלא  *תשלום   $700 עד  של  *בעלות 
כולל: העברות מהשדה לספינה וחזרה, 100 דמי טיפול בהזמנה, 
ביטוחים, הוצאות אישיות *מספר חדרים מוגבל *החברה רשאית 

להפסיק את המבצע בכל עת *ט.ל.ח

לפרטים והזמנות: 03-7659000
www.gordon-tours.co.il

מבצעים בלעדיים לאנשי הברידג', 
על מגוון חבילות שייט נהרות ליעדים נבחרים באירופה.

מנירנברג לבודפשט
הדנובה האגדית

החל מ-

$2,732
לאדם בחדר זוגי

7 לילות / 8 ימים

מסע מענג ומלא השראה על רקע האלפים האוסטריים,
ערי נהר עתיקות, כרמים והרבה קסם אירופאי.

מבודפשט לפסאו

החל מ-

$3,111
 לאדם בחדר זוגי

7 לילות / 8 ימים

מסע מענג ומלא השראה על רקע האלפים האוסטריים,
ערי נהר עתיקות, כרמים והרבה קסם אירופאי.

מאמסטרדם לבזל

החל מ-

  $2,732
 לאדם בחדר זוגי

7 לילות / 8 ימים

שילוב כפרי יין וערים עתיקות עם נופי טבע מרהיבי-עין,
מתעלות אמסטרדם ועד בזל היפה שבשוויץ.

מטריר לנירנברג

החל מ-

$3,211
לאדם בחדר זוגי

7 לילות / 8 ימים

שיט רומנטי מלווה בין המקומי והטוב, דרך טירות הריין היפיפיות, 
והעיירות הטובלות בנוף פסטוראלי כפרי.

הדנובה הקסומה

קסם הרייןקסמי נהרות אירופה

 הטבה מיוחדת

 לאנשי הברידג':

• טיסה* ושדרוג 
 קטגוריה מתנה

+ 
$50 הנחה!

הוראות והנחיות למשתתפי תחרויות הפסטיבל

ISRAEL BRIDGE FEDERATION

ועדת הפסטיבל

שפה רשמית
השפה הרשמית בתחרויות הפסטיבל היא אנגלית. שחקנים 
ישראלים מתבקשים שלא לשוחח בעברית בעת ששחקנים 

מחו״ל משחקים נגדם.

שיטות משחק מותרות ואסורות בתחרויות 
הפסטיבל

מותר להשתמש אך ורק בשיטות, אשר התפרסמו בשפה 
האנגלית (במקרה של ספק, פנה למנהל התחרות). שיטות 
(לפי  לשימוש  אסורים  חומה“  ”תווית  והסכמי   HUM

.(WBF מדיניות
לסיבוב  המחייבות   ,“Psyche” בפתיחות  השימוש  אסור 
או   ”טבעיות“,  בשיטות   2CL לדוגמא:   ,(Forcing) אחד 

1CL בשיטת פרסיז‘ן.

תיבות הכרזה
הוא  הפסטיבל  תחרויות  בכל  הכרזה  בתיבות  השימוש 
ציבור  הכרזה.  בתיבות  לשימוש  לתקנון  בהתאם  חובה, 
תיבות  ותקינות  שלמות  על  לשמור  מתבקש  השחקנים 
ההכרזה. בסיום חלק מהתחרויות יתבקשו השחקנים לסגור 

את תיבות ההכרזה.

ידי מחשב מוכנות מראש
בדרך כלל, מקבלים לוחות משחק מחולקים מראש, ואולם 
תהיינה מספר תחרויות בהן מכינים השחקנים בעצמם את 

חלוקות הידיים על פי פתקי ידיים או בחלוקה אקראית.

אחריות לסדר הקלפים
בסיום המשחק אחראי כל שחקן להכניס את קלפיו בחזרה 
מהלוח.  הקלפים  את  להוציא  אין  מכן  לאחר  הנכון.  לכיס 
שחקן שקלף או קלפיו ימצאו בכיס הלא נכון, ייקנס בשיעור 

של רבע טופ או 6 אימפים.

סיכום התוצאות
דפי  איסוף  בסיבוב  או  מושב,  בכל  האחרון  הסיבוב  בסוף 
טור׳  שני  את  לסכם  השחקנים  מתבקשים  התוצאות, 
התוצאות. האחריות לסיכומים חלה על ארבעת השחקנים 

בכל שולחן.

ערעור על פסיקת מנהל התחרות
הקפטן)  (בהסכמת  קבוצה  או  זוגו)  בן  (בהסכמת  שחקן 

מנהל  שפסק  פסיקה  של  מחדש  בחינה  לדרוש  רשאים 
 30 עד  הוא  ערעור  להגשת  הזמן  שולחנם.  ליד  תחרות 
דקות מתום המושב מלבד תחרויות הקבוצות השוויצריות 
דרך  יוגשו  ערעורים  מיידי.  באופן  ערעור  להגיש  יש  שבהן 
מנהל התחרות שנתן את הפסיקה, באמצעות טופס מיוחד 
פיקדון  לצרף  יש  לערעור  התחרות.  ממנהל  לקבלו  שניתן 
בסך 100 ₪ אשר יופקע במידה וועדת הערעורים תחליט 

שהערעור טורדני.
בדיקת תוצאות 

בסיום כל תחרות יפורסמו התוצאות במספר ערוצים:
- על לוחות המודעות באתר הפסטיבל.

- באתר התחרות באינטרנט:
www.ibf-festival.org

- באתר התוצאות:
www.bridgeil.com

איש׳,  פירוט  דף  ולקבל  להזמין  ניתן  הזוגות  בתחרויות 
בדלפק המזכירות בלבד.

התוצאות ייחשבו כ“לא-סופיות“, עד לתום זמן הערעורים, 
כמפורט להלן.

ערעור על תוצאות
כדלקמן:  המזכירות  דרך  יוגשו  תוצאות  על  ערעורים 
היום  של  לסיומו  עד  שניים,  או  אחד  מושב  בנות  תחרויות 
למחרת (שוטף + 24 שעות). תחרות הזוגות המרכזית בת 
עד  והשני  הראשון  הסיבוב  תוצאות  על  סיבובים:  שלושה 
המושב  תוצאות  על   ,13.00 בשעה  הגמר)  (יום  למחרת 
היום  של  לסיומו  עד   - המצטברת  התוצאה  ועל  השלישי 
שלאחר התחרות (כנ״ל). לערעור יצורף פיקדון בסך 100 
טעות  שיש  או  טעות,  למעשה  אין  באם  יופקע  אשר  ש“ח 
אך  הטעות  תתוקן  זה  במקרה  המערער,  באשמת  והיא 

הפיקדון יופקע.

חובת השתתפות ומילוי מקום
זוג או קבוצה שהחלה בתחרות חייבים להופיע לכל מושב 
באותו הרכב. במקרה של כורח ניתן לפנות למנהל תחרות 
ראשי לקבלת אישור למילוי מקום. אישור יינתן לפי תקנוני 

ההתאגדות הישראלית לברידג‘.

החטא ועונשו
רם סופר

 Overbidding תופעה ידועה בתחרויות )בעיקר טופ-בוטום( היא
יותר ממה שיש  יד חזקה  יציג  בלהט המשחק. לעתים השחקן 
לו גם כדי להרתיע את היריבים מלהכריז לחוזה שלהם. שתי 
שלא  מוכיחות  המעורבים  הזוגות  מתחרות  הבאות  הדוגמאות 

תמיד התרגיל הזה עובד.
Board 22, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
רון שורץ א. בראונשטיין שושנה רונן

Pass 2♣
Pass 2♦ 2♥ 4♠
5♥ Dbl All Pass

ידו של דרום נראית כמו פתיחה נורמלית של ♠4. בשולחנות 
רבים הורשה דרום לשחק בחוזה זה, ולעתים אף טעתה 

ההגנה ואפשרה לו לבצעו.
מצדיקות  בטוחות  לקיחות  ש-8  החליטה  רונן  שושנה 
נורא,  לא  לקיחות?!   9 שצריך  למדתם   .2♣ של  פתיחה 
השותף ישלים את החסר. חוץ מזה היריבים פגיעים, והם 

עלולים לחשוש להכריז מול היד החזקה שדרום מציג...
ואכן, מערב החליטה לתת כבוד ל-♣2 והכריזה Pass עם 
ויד נאה. הבעיה הייתה שבמזרח ישב  חמישייה במייג'ור 
שלא  בראונשטיין  אריאל   – מנוסה  לאומית  ליגה  שחקן 
"קנה" את הבלוף של דרום והחליט להתערב בהכרזה עם 
שתי חמישיות טובות. עכשיו מערב כבר לא יכלה להתאפק 

והכריזה ♥5 על ♠4 של דרום.
רון שוורץ בצפון חגג ב-Dbl מעניש: יריבים פגיעים הכריזו 
בגובה 5, השותף פתח ♣2 ובידו אס! לאחר כמה לקיחות 
התברר שהחגיגה הייתה מוקדמת מדי. ההגנה זכתה רק 
בקלילות  בוצע  המוכפל  והחוזה  השחורים,  האסים  בשני 



♠ ♥ ♦ ♣

נא“אנא“בדירוג
120-
216-
313-
410-
58-
67-

7-86-
9-105-

11-154-
-3עד 50%

-2עד 100%

נא“אנא“בדירוג

14-

23-

33-

42-

52-

62-

RVR 1עד-

נא“אנא“בדירוג
118
215
313
4-6
5-5

6-8-4
3-עד 10%
2-עד 25%

RVR 1-עד

נא“אנא“בדירוג

13-

22-

32-

-1עד 5%

3-עד 10%

2-עד 25%

RVR 1-עד

נא“אנא“בדירוג

16

25

34

3עד 20%

2עד 30%

1עד 40%

RVR 2-עד

נא“אנא“בדירוג
16-
25-
34-
43-
52-
62-
72-
82-

-1עד 5%
5-עד 8%

4-עד 15%
3-עד 20%
2-עד 35%

RVR 1-עד

זוגות תארים נמוכיםזוגות פתוח - גמר ב‘זוגות פתוח - גמר א‘

HANDICAP קבוצותBAM קבוצות

סימולטנית במחוזות

אריה חברה לקלפים מברכת את
באי פסטיבל הברידג‘ 2011 

אנו מזמינים אתכם ראשונים להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘ אונליין באתר החדש שלנו  

 www.lioncard.co.il
עמדת מכירת מוצרי ברידג‘ לשרותכם באולם הפסטיבל  

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

עם תוצאת שיא )850-( לטובת מזרח-מערב.
בין שני שחקנים  בהמשך התחרותי צפיתי בעימות מסקרן 
בימים  טרוד  שהיה  לנגי  אסף  הפסטיבל  רכז  בכירים. 
הזוגות  לשחק בתחרות  זמן  מצא  ניהול  בענייני  הראשונים 
ראשון  סיבוב  היה  לשניים  סעדה.  נטלי  עם  המעורבים 
פנטסטי. הם קיוו להמשיך באותה מגמה בסיבוב השני, ואז 
הגיעו לשולחן "מסוכן". יוסי אנגל הידוע במשחקו היצירתי 
רז'אן  הנאמנה  שותפתו  עם  )ביחד  הנועזות  ובהחלטותיו 
מולכו( מסוגל לעשות "טופ" נגד כל יריב. אסף קיווה לעבור 
את השולחן הזה בשלום. הלוח הראשון הסתיים בתוצאה 
החלוקה  הגיעה  ואז  בסדר,  נראה  והכול  לממוצע  קרובה 

הבאה: 

Board 20, Dealer West, Vul Both
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West North East South
נטלי סעדה יוסי אנגל אסף לנגי רז'אן מולכו

Pass Pass 1♠! Dbl
Rdbl Pass 2♣ Pass
3♣ 4♥!!! All Pass

לו  השלישי.  במושב  חלש  לפתוח  בפיתוי  עמד  לא  אסף 

העדיף Pass, היו צפון-דרום עוצרים ב-♥2 במהלך הכרזה 
 Dbl-ב התערבה  רז'אן  סיפור.  שום  לנו  היה  ולא  שגרתי, 
עם 14 נקודות יפות על אף חלוקה שאינה אידיאלית. נטלי 
סיבוב  להמתין  החליט  ויוסי   ,Rdbl עם  נק'   11-9 הראתה 
אחד )שהרי ההכרזה לא תסתיים ב-♠1 עם Rdbl( ולשמוע 

מה יש למתנגדים לומר.
אסף ניסה להפגין חולשה בהכרזה של ♣2. סדרה זו מצאה 
את  הטיל  יוסי  ועכשיו   ,3 לגובה  שתמכה  נטלי  בעיני  חן 
"הפצצה". כל מי שסופר נקודות ומאמין ל-Dbl ול-Rdbl מבין 
טבעית  נראתה   3♥ של  הכרזה  חלש.  קצת  פתח  שמזרח 
לגמרי, אבל יוסי החליט שהוא יעניש את אסף על "תעלוליו" 
בעת  להכפיל.  העז  לא  איש   .4♥  – הקופה  כל  על  והימר 
פרישת הדומם יוסי הרגיע את שותפתו המודאגת והודיע לה 

שמזרח פתח עם 8 נקודות. )איך הוא ידע?!(
ההובלה הייתה 4♣ אל ה-A של מערב. נטלי שגתה כאשר 
 Q-ואפשר ל K-שיחק ♥ אל ה ,K-המשיכה ב-♣. יוסי זכה ב
שלישי   ♣ השליטים.  של  השני  בסיבוב  לזכות  מערב  של 
נחתך. יוסי הוציא את השליט האחרון. הוא כבר ראה אצל 
8 נק', וברור מאי-ההובלה ב-♠ שיש לה מכובד ב-♠.  נטלי 
לכן Q♦ חייב להיות אצל אסף, ולפי ההכרזה הוא סינגלטון 
 ,♦QT-שהפילו את ה ♦AK או דאבלטון. הקלפים הבאים היו
 ,♦J  – מזרח-מערב  עבור  משעשע  היה  לא  כבר  וההמשך 
מעבר לדומם ב-A♠ והשלכת ♠ על ה-8♦. החוזה שאיש לא 
הכריז אותו בוצע עם "בוטום" אבסולוטי לזוג השואף לנצח 

בתחרות.
למען האמת הייתה דרך להפיל את החוזה אם נטלי הייתה 
לעכב  יכול  הכרוז  אמנם  השנייה.  בלקיחה   ♠Q ממשיכה 
כאשר  ה-♥  של  השני  הסיבוב  את  לה  ולמסור  אחת  פעם 
אין לה ♠ לחזור לשותפה, אבל הבעיה היא שה-A♠ נעלם 
מהדומם ואין כניסה ל-♦ הרביעי - זאת כמובן בתנאי שמערב 
ושומרת  שלה,  הקטנים  הדיימונדים  ל-4  בכבוד  מתייחסת 

הגנה על ה-6♦ המונע את הרצת הסדרה...
מוסר ההשכל מהסיפור הזה הוא מה שבעצם כולנו יודעים 
מהניסיון שלנו: ברידג' אינו פוקר, ולהכריז מה שיש בקלפים 

משתלם יותר מלנסות "לבלף" את המתנגדים.



Board 23, Dealer South, Vul Both
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West North East South
Yaniv Zack

1♥
1♠ Pass 4♠ All Pass

East-West quickly reached 4♠. The most 
threatening lead is the ♣9 )looking for a ruff(, but 
top players usually stay away from adventurous 
leads )that's why they are so successful( and Yaniv 
Zack preferred his partner's suit. The contract 
looked safe, but imperfect declarer play gave the 
defense a chance. Declarer decided to start with 
three rounds of hearts )which were not necessary( 
and ruff in dummy. When South won her ♠A she 
continued with a 4th heart. Paradoxically, this "ruff 
and discard" proved to be the best defense, as 
declarer discarded the ♣Q, North also discarded 
a club, and dummy ruffed. Now declarer should 
have secured the contract by three rounds of 
diamonds, discarding another club from her hand, 
but she continued with another trump.
Yaniv won the trick with the ♠K and continued 
with his sole remaining club. He was happy when 
partner produced the ace, but to his dismay she 

continued with her 5th heart )instead of a club ruff( 
and the contract made after all. Life is not easy for 
experts playing with inexperienced partners…
Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
Friedlander Zinger

1♦ Pass Pass
2♣ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass
It often happens in matchpoint events that the 
charm of the extra 10 points lures players into 
losing NT contract when the hand should have 
been played in a suit contract. In this case it's hard 
to complain about East's 2NT bid, but West should 
have known better with her 7-4 distribution. In my 
opinion a 3♠ bid was called for. East could still 
have 4 spades. And in the actual deal 3♠ would 
have helped him to realize the heart weakness 
and settle for the winning 5♣ contract.
Marica Zinger made a nice lead  - ♥6 - preferring 
her own suit to partner's better minor )a diamond 
lead may also set if North finds the switch( and the 
defense quickly collected five heart tricks plus the 
ace of diamonds for down two.

מתכבדים להזמינכם למסיבת הסיום החגיגית של
פסטיבל הברידג, הבינלאומי ה-45

יום שישי 18.2.2011, בשעה 18:30
בתכנית:

הופעה של רוני גינוסר
גבינות ויין

חלוקת גביעים, הפתעות ומתנות

ת י ג ו ז ה  נ מ ז ה

THE MIXED PAIRS
Ram Soffer

Sunday saw the arrival of several strong foreign 
players who are going to participate in the main 
events of the festival. Until Saturday we had only 
Israeli winners, but on Sunday the French-Polish 
combination of Sophie Waksman and Wojciech 
Uszynski won the mixed pairs by a huge margin 
of 4.16% from 2nd place, and on Monday it was 
the turn of the Serbian team )Radisic-Aliman-
Parezanin-Duricic( to with the BAM teams with the 
Israel open team a close second.

During the mixed pairs I was kibitzing some well 
known players. The following four hands caught 
my attention.
Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AK86
AK6
J86
K93

 

♠
♥
♦
♣

QT42
Q953
K543
Q

♠
♥
♦
♣

J75
T82
AQ9
J742

 ♠
♥
♦
♣

93
J74
T72
AT865

 

West North East South
Ilan Herbst

1NT All Pass

The modest 1NT contract was an opportunity for 
Ilan Herbst to show his exceptional declarer skills. 
East led the ♣2 )4th best(, West played his singleton 
Q and North's K won. There were nine sure tricks 

following the club finesse, but Ilan wanted more. 
He watched the opponent's discards carefully. On 
the long clubs West discarded 2 diamonds and 2 
spades. Ilan decided that it was not dangerous 
to lead diamonds. East took the J with the Q and 
thoughtlessly cashed his A, crushing his partner's 
K. Now Ilan had 10 tricks, and when the ♦T was 
played West was unsure which suit to keep. She 
left her ♥Q unguarded and Ilan finished with 11 
tricks – a top.

Board 13, Dealer North, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

83
T92
KJ6
Q9873

 

♠
♥
♦
♣

QT6
AKQJ83
952
T

♠
♥
♦
♣

K752
754
A73
652

 ♠
♥
♦
♣

AJ94
6
QT84
AKJ4

 

West North East South
Greenstein Engel Brifman Molcho

Pass Pass 1♣
1♥ 3♣ Pass Pass

Pass

Weak jumps in competition are very efficient, 
and this hand provides a good example. North's 
"book" bid may be 2♣, but his jump to the three 
level silenced the opposition. Both East and West 
felt they were lacking a little to bid 3♥ vulnerable. 
Had West known East's hand, it would of course 
be different. South had no trouble collecting 10 
tricks for a very good score, while East-West could 
make 9 tricks in a heart contract.

חוץ לארץ לאט אבל בטוח...
הזהב לגיל  מאורגנים  טיולים  בריזהב: 

www.breeza.co.il, info@breeza.co.il  03-9625020 :מידע מפורט והסברים www.breeza.co.il, info@breeza.co.il  03-9625020 :מידע מפורט והסברים

יוון ההררית  -  טיול עומק 
קטלוניה וברצלונה  - טיול כוכב 

טיול כוכב לפרובנס  -  טיול כוכב (שני בתי מלון) 
רומא ודרומה -  טיול כוכב 

מרוקו - טיול עומק בקצב נינוח
סיציליה  -  טיול כוכב (שני בתי מלון) 

גאורגיה וארמניה -  טיול עומק  
אלזס  והיער השחור -  טיול כוכב 

12-20.5
12-18.5
15-22.5
17-24.5
24.5-4.6
15-21.6
26.5-5.6
26.5-2.6

• עשר שנות נסיון
• מסלולים מרתקים

   בקצב נינוח

• טיולי ”כוכב“
   וטיולי עומק 

• לווי רופא ישראלי




