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פסטיבל 2016 – 
תחרות הקבוצות 

המעורבות
רם סופר

פסטיבל  גם  לו,  שקדמו  הפסטיבלים  רוב  כמו 
רוב  היובל נפתח עם תחרות קבוצות מעורבות. 
השחקנים הזרים עתידים להגיע לקראת תחילת 
זו כל הקבוצות הבולטות היו  ובתחרות  השבוע, 

ישראליות.

במפגש  השישי  בסיבוב  לתחרות  מצטרפים  אנו 
הרטמן-שושנה  )אולגה  אופיר  גלעד  קבוצת  בין 
משה  לקבוצת  מיוחס(  אסולין-מושיקו  רום-עדי 
פילוסוף-אהוד  קרמר-סילבי  )הדסה  בנישטי 

פרידלנדר(.
Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
פילוסוף רום פרידלנדר מיוחס

Pass
Pass Pass 4♠ All Pass

הוא   .)♥5 עם  אותתה  )צפון   ♥A-ב הוביל  דרום 
אהוד פרידלנדר זכה  ניסה להחליף ל-♣, אולם 
את  לדרום  שהוציא   ♥T שיחק   ,♣A עם  בידו 

ה-K♥, חתך סיבוב שני של ♦, הוציא שליטים ב-4 
 ♣ להשליך  כדי   ♣Q עם  לשולחן  ועבר  סיבובים 
מפסיד על Q♥. התוצאה 620+ נראתה שגרתית, 

אבל בשולחן השני...

West North East South
אסולין קרמר אופיר בנישטי

Pass
Pass Pass 1♠ Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3♠ All Pass

 2NT הנושא של מה מחייב ומה לא מחייב לאחר
הדגול  הברידג'  ותאורטיקן  פשוט,  אינו  מזמין 
מספריו.  באחד  פרק  לכך  הקדיש  ברגן  מרטי 
אינו תחרותי, חזרה  כי כאשר המכרז  הוא קבע 
מחייבת  הינה  הפותח  סדרתו הראשונה של  על 
בתנאי שסדרה זו היא מייג'ור. הרעיון הוא שעם 
ההכרזה   ,♣ קלפי  ו-4   ♠ קלפי   6 של  חלשה  יד 
שחזרה  כך   ,2♣ ולא   2♠ להיות  צריכה  השנייה 
גם סדרת ה-♣  לאחר שהוזכרה  ה-♠  על סדרת 

מראה יד טובה יותר.

גלעד אופיר פעל לפי היגיון זה והניח כי ההכרזה 
מהשותפה  ומבקשת  ההזמנה  את  מקבלת   3♠
אסולין  עדי  המלאים.  המשחקים  בין  לבחור 
פירשה את ההכרזה אחרת, וכך הוחמץ משחק 

.IMP 10 מלא לא קשה לביצוע עם הפסד של

מחיר מיוחד לנרשמים הראשונים 2,980 $ (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
תוספת ליחיד בחדר 980 $

החבילה כוללת:
טיסות סדירות וישירות- אל על  1 לילה באתונה במלון 5 כוכבים  יום סיור באתונה - ארוחת ערב בטברנה יוונית

7 לילות הפלגה ROYAL PRINCESS בחדרים עם מרפסות לים על בסיס פנסיון מלא
כל הטיולים והסיורים במקומות העגינה השונים. יום טיול בברצלונה  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד

אוטובוס תיירים מפואר לטיולים. דמי כניסה לאתרים. משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל:  ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים השונים בחו"ל ובאוניה,

(15 אירו ליום). טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מספר המקומות מוגבל - ההרשמה בעיצומה!
ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

 טיול שייט מפנק לסוף הקיץ לחופי: 
   אתונה, סנטוריני, מונטנגרו, 

סיציליה, נאפולי וברצלונה
  ROYAL PRINCESS :על סיפון ספינת הפאר החדישה

25/8-4/9/2016
הלינה בחדרים עם מרפסות לים - כל הטיולים והסיורים כלולים-טיסות אל על,

מדריך ישראלי + לילה באתונה במלון 5 כוכבים

daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



מחיר מיוחד לנרשמים הראשונים 2,980 $ (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
תוספת ליחיד בחדר 980 $

החבילה כוללת:
טיסות סדירות וישירות- אל על  1 לילה באתונה במלון 5 כוכבים  יום סיור באתונה - ארוחת ערב בטברנה יוונית

7 לילות הפלגה ROYAL PRINCESS בחדרים עם מרפסות לים על בסיס פנסיון מלא
כל הטיולים והסיורים במקומות העגינה השונים. יום טיול בברצלונה  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד

אוטובוס תיירים מפואר לטיולים. דמי כניסה לאתרים. משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל:  ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים השונים בחו"ל ובאוניה,

(15 אירו ליום). טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מספר המקומות מוגבל - ההרשמה בעיצומה!
ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

 טיול שייט מפנק לסוף הקיץ לחופי: 
   אתונה, סנטוריני, מונטנגרו, 

סיציליה, נאפולי וברצלונה
  ROYAL PRINCESS :על סיפון ספינת הפאר החדישה

25/8-4/9/2016
הלינה בחדרים עם מרפסות לים - כל הטיולים והסיורים כלולים-טיסות אל על,

מדריך ישראלי + לילה באתונה במלון 5 כוכבים

daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



Board 22, Dealer East, Vul E/W
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ביד זו שני השחקנים בדרום החליטו לשדרג כלפי 
 4333 18 נקודות עם חלוקה מסוג  מטה יד של 
החליטו  במזרח  יריביהם  אולם   ,1NT ולפתוח 
להם  לתת  לא  הנחות  הפגיעות  מצב  למרות 

.1NT לשחק בחוזה
West North East South
אסולין קרמר אופיר בנישטי

Pass 1NT
Pass Pass 2♣ All Pass

 2♣(  Landy בשיטת  השתמשו  אופיר-אסולין 
מראה שתי סדרות מייג'ור( שעזרה להם להגיע 
גלעד   .6-1 "בהתאמה"  ביותר  הבטוח  לחוזה 
ב-♦  אחת  בשליט,  לקיחות  שתי  הפסיד  אופיר 
פי  על   ♥Q של  מיקומה  את  וניחש  ב-♠  ושתיים 

הכרזת הפתיחה כדי לבצע 8 לקיחות )90+(.

West North East South
פילוסוף רום פרידלנדר מיוחס

Pass 1NT
Pass Pass 2♦ All Pass

 DONT בשיטת  השתמשו  פרידלנדר-פילוסוף 
וסדרת   ♦ עם  דו-סדרתית  יד  הראה  ומזרח 
בדרך  תהיה  ב-♦  כי  מקובל  זו  בשיטה  מייג'ור. 
כלל חמישייה, בעוד המייג'ור יכול להיות רביעייה. 
מערב לא הכריזה ♥2 מחשש שלשותפה 5 קלפי 
♦ ו-4 קלפי ♠, ואז הכרזה זו תוביל לחוזה של ♠2 
הוביל   Pass דווקא  מזלה  לרוע   .4-2 בהתאמה 
אותה להתאמה 4-2, אם כי ה-JT♦ סייעו לסתום 

חורים בסדרת השותף.

הדומם  ולמראה   ♠K-ב הוביל  מיוחס  מושיקו 
עם  כוסה   ♣J-ו  ♦A-ב זכה  מזרח   .♦K-ל החליף 
גבה   ♠A-ב זכה  דרום  ב-♠.  חזרה  צפון   .A-K-Q
שהחזיקה  צפון  רביעי.  ו-♠   ♠Q-ב והמשיך   ♦Q
בשלב זה לקיחה בטוחה בשליט לא חתכה, וה-
וזכה   ♦ לצפון  מסר  הכרוז  זכה.  מזרח  של   ♠9
בחזרה ב-♣ עם T♣. במהלך כל הלקיחות הללו 
דרום  של  נקודותיו  את  פרידלנדר  אהוד  ספר 
והגיע ל-16 נקודות שכבר נחשפו. היות שפתיחת 
הוא  נקודות,  ל-17  מוגבלת  להיות  אמורה   1NT
שהפסיד  ולאחר  צפון,  נגד  ב-♥   לעקוף  החליט 
ל-Q♥ בודדת, דרום זכה גם ב-9♣. כך נפל החוזה 
3 פעמים במצב פגיע )בעוד כרוז פחות מתוחכם 
הראה  שדרום  הנקודות  את  לספור  טורח  שאינו 
היה נופל פעם אחת בלבד(. קבוצת אופיר זכתה 
נסתיים  עדיין  המפגש  אולם  זו,  ביד   IMP ב-9 

בניצחון דחוק ליריבתה.

בסיבוב השביעי עקבתי אחר המפגש בין קבוצות 
הצטיינה  ביד הבאה  קופילביץ.  וחיה  לוי שטרן 
ידה  את  נכון  שהעריכה  אנגל  דינה  בהכרזה 

והובילה לסלם גדול.
Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
קופילביץ שטרן סגל ד. אנגל

1♣ Pass 1♦
Pass 1NT Pass 2♠
Pass 3♦ Pass 4NT
Pass 5♥ Pass 7♦
Pass Pass Pass



צפון הראה 12-14 נקודות עם חלוקה מאוזנת ללא 
רביעיות במייג'ור, ולאחר מכן התגלתה התאמה 
המפתח  קלפי  שני  כי  ביררה  דינה  ב-♦.   6-3
שזה  והחליטה  אצל השותף   ♦K-ו  ♣A החסרים 
 K-ל לשאול  עדיף  היה  אולי  גדול.  לסלם  יספיק 
ספציפי עם 5NT, להכריז ♦7 לאחר תשובה של 
♠6 ולהסתפק ב-6NT לאחר תשובה של ♥6. אם 
סלם  נקבל  צפון  של  וה-♠  ה-♥  קלפי  את  נחליף 
גדול גרוע, אבל מצד שני עם עוצר ב-♥ צפון היה 

אולי מכריז 2NT במקום ♦3.

 ,♣K-דינה אנגל זכתה ב .♣Q-מערב הובילה ב
שיחקה  שליטים,  של  בלבד  אחד  סיבוב  משכה 
 ♣A חתכה ♠ שלישי בדומם, השליכה ♥ על ,♠AK
כדי לחתוך בדומם את ה-♠   ♥A ליד עם  וחזרה 

הרביעי שלה. כעת ידה הייתה גבוהה.

לירן  ינון  כאשר  גדל  שטרן  קבוצת  של  יתרונה 
מדי  אופטימית  הכרזה  להעניש  הזדמנות  ניצל 

של יריביו.

Board 30, Dealer East, Vul None
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West North East South
מ. כהן רשתי לירן קרפלק
1♦ 2♣ Pass 3♣

Pass 3NT Dbl All Pass
הסתפק  לא  אופטימית,  בצורה  הכריז  צפון 
ויד מאוזנת,  בינונית  באוברקול ♣2 עם חמישייה 
אלא גם המשיך ל-3NT. ינון לירן היטיב להכפיל 
ולהוביל ב-Q♠ )לא בסדרת השותף(. לאחר הובלה 
זו אין לבצע את החוזה גם במקרה של ניחוש נכון 

ב-♣. בסופו של דבר הכרוז נפל 3 פעמים.

לא  לחוזה  )צפון(  לוי שטרן  הגיע  בשולחן השני 
מוכפל של 3NT וההגנה התחילה ב-3 סיבובי ♦. 
לוי נכנס לידו עם A♥ והוביל J♣. לאחר שמזרח 
ולבסוף  במחשבה,  שקע  הוא  נמוך  קלף  שיחק 
את  לבצע  ההזדמנות  את  והחמיץ   ♣A שיחק 
את  לפתח  הספיקה  לא  שההגנה  היות  החוזה. 
סדרת ה-♠, הוא נפל פעם אחת בלבד עם רווח 

של IMP 10 לקבוצתו.

בפיגור  האחרון  לסיבוב  הגיעה  שטרן  קבוצת 
בריפמן  אפרים  קבוצת  מיריבתה  משמעותי  די 
)הניה בריפמן – גבי מרמלשטיין – נורית נווה(, 

אך התעלתה על עצמה ברגעי האמת.

Board 31, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
מ. כהן א. בריפמן לירן ה. בריפמן

Pass
Pass 1♥ 1♠ Pass
1NT Pass 3NT All Pass

ידו של מזרח הייתה טובה, אך לא טובה מספיק 
לאחר  במחשבה  שקע  ינון   .Big Double-ל
לאחר   .1♠ לאוברקול   1NT שותפתו  תשובת 
מעשה הוא אמר לי שמול שותף בכיר יותר היה 
מכריז קיו-ביד ♥2, אבל בשולחן הוא פשוט העלה 

.3NT למשחק מלא

ביצוע החוזה כלל אינו ודאי למרות 26 הנקודות 
עם  בהובלה  זכתה  כהן  מזל  מזרח-מערב.  של 
Q♥ וניחשה נכון לשחק ♣ נמוך אל ה-9. כעת היו 
לה 3 לקיחות מובטחות ב-♣ ועוד 3 ב-♦. הבעיה 
אפרים   .♥A-ל כניסה  היעדר  הייתה  היחידה 



בריפמן )צפון( הגן נכון ולא נגע ב-♥, אך לבסוף 
ב-♠,  התשיעית  הלקיחה  את  מערב  הגביהה 
ולהגנה לא הייתה תשובה. 400+ לקבוצת שטרן 
ביצעו  השני  שבשולחן  לאחר   IMP  7 של  ורווח 

מזרח-מערב ♠2 בדיוק.

שלוש חלוקות לסיום התחרות היה ברור שקבוצת 
פני  על  לחלוף  כדי  גדול  לסווינג  זקוקה  שטרן 

יריבתה, וההזדמנות הגיעה ביד הבאה:

Board 34, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
מ. כהן א. בריפמן לירן ה. בריפמן

1♦ Pass
2♦* Pass 2♠ Pass
3♣ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6♦ All Pass

ינון לירן פתח ♦1 עם 19 נקודות מאוזנות ושמע 
 ,Inverted Minors שיטת  לפי   2♦ משותפתו 
קלפי   +4 של  התאמה  עם  נקודות   +10 כלומר 
♦ ללא רביעיות במייג'ור. בשלב זה ברור כי היד 

נמצאת באזור הסלם. ינון בחר בהכרזה טקטית 
של ♠2 )במקום ההכרזה לפי הספר ♥2( משתי 
כי  לוודא  לו  עזרה  זו  הכרזה  ראשית,  סיבות. 
לשותפתו כוח ב-♣ בטרם ישאל על קלפי מפתח 
באמצעות 4NT. שנית, היא עודדה את היריבים 

להוביל ב-♥.

הניה בריפמן )דרום( הובילה 6♥. על אף ההובלה 
ב-♠  העקיפה  בחסדי  תלוי  הכרוז  עדיין  הנוחה 
כאשר גם ב-♣ יש בעיות. צפון, לאחר מחשבה, 
ינון שיחק  לזכות.  ל-T♥ שבדומם  החליט להניח 
4♣ אל ה-Q♣. הניה זכתה ב-K♣ ושגתה כאשר 
 ♠ שני  הושלכו  כעת   .♥ של  שני  סיבוב  הובילה 
סיבובי  שני  משך  לירן  ינון   .♥AQ על  מהדומם 
מבלי  צולב  בחיתוך  המשחק  את  וסיים  שליט 

.♣J או ♠K להזדקק לעקיפות )המצליחות( נגד

אולם  הגנה,  כל  נגד  לביצוע  ניתן   6♦ החוזה 
בשולחן השני לא הצליחו מזרח-מערב לבצעו.

כהן  מזל  הגיעה  התחרות  של  האחרון  בבורד 
1NT שהיה אמור ליפול פעם  לחוזה מוכפל של 
אחת במצב פגיע מול All Pass בשולחן השני, 
ועם  בהגנה,  יריביה  דייקו  לא  כאן  גם  אולם 
קבוצת  השלימה  בכך  בוצע.  החוזה  מזל  קצת 
ניצחון  כהן  לירן-מזל  אנגל-ינון  שטרן-דינה  לוי 
כמעט מקסימלי, תפסה את המקום הראשון ללא 
בבטחה  שהובילה  יריבתה,  את  והורידה  עוררין 

בתחרות, למקום הרביעי.

נטלי סעדה – אילן  במקום השני זכתה קבוצת 
ברקת – רות ערמי – רמי שיינמן, בעוד קבוצת 
אגוזי  יורם   – סוביק  ויקטור   – סוביק  מאיה 
במקום  זכתה  כאשר  הפתיעה  אגוזי  בתיה   –
שמות  עם  קבוצות  אחורה  ודחקה  השלישי 

מפורסמים יותר.

 ביטאון מספר 3
יעלה לאוויר ביום שישי ה-10/06/2016

ויהיה במהדורה דיגיטאלית
תוכלו לצפות בו דרך אתר ההתאגדות

www.bridge.co.il





תחרות זוגות 
IMP

רם סופר

חישוב  בשיטת  לזוגות  הדו-מושבית  התחרות 
IMP הסתיימה בניצחון מפתיע של הזוג יוסף גני-
יפה חוטר שצברו IMP 116 והקדימו את בתיה 
ויורם אגוזי עם IMP 108. בני הזוג אגוזי הצליחו 
להגיע בפעם השנייה בתוך יומיים ל-3 המקומות 
הראשונים לאחר שהצטיינו גם בתחרות הקבוצות 
המעורבות. במקום השלישי עם IMP 102 סיימו 
אירופה הקרובה  לאליפות  ישראל  נבחרת  חברי 

בבודפשט אסף לנגי-אילן ברקת.

במהלך הסיבוב השני הופיעו ידיים מעניינות רבות 
שבהן היה ניתן לחזות בהכרזות יפות ובביצועים 
חלק  שהינן  גורליות  בטעויות  וגם  מושלמים, 
בהכרזה  נתחיל  הברידג'.  ממשחק  נפרד  בלתי 
לפני  שהצטיין  זוג  יד  על  גדול  לסלם  משכנעת 

שבועות ספורים בגמר אליפות ישראל לזוגות.
Board 9, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
בראונשטיין פרלשטיין ש. זק ליבוביץ

Pass 1♠ Pass
2NT Pass 3♥ Pass
4♠ Pass 4NT Pass
5♣ Pass 5♥ Pass
6♦ Pass 6♥ Pass
7♠ Pass Pass Pass

 1♠ של  פתיחה  בהכרזת  הסתפק  זק  שחר 
אריאל בראונשטיין השתמש במוסכמה  ושותפו 
המשתמשים  לזוגות   .Jacoby 2NT המקובלת 
ההכרזות  במשמעויות  לדון  מומלץ  זו  במוסכמה 
להמשך  רבות  שיטות  שקיימות  משום  הבאות 
ההכרזה בקרב זוגות בכירים. ♥3 הייתה הכרזה 
הכרזת  בעוד  מינימום,  מעל  המראה  טבעית 
מערב ♠4 )סגירה מהירה למשחק מלא( הראתה 

מינימום מוחלט.

למרות חולשת שותפו, מזרח המשיך כמובן להכריז 
כבר  הוא   2NT לאחר  )למעשה  נקודות   21 עם 
החליט להיות בסלם, והשאלה היחידה היא: סלם 
1 אצל  גילתה אס   4NT גדול?(. השאלה  קטן או 
ספציפיים.  למלכים  שאלה  הייתה  ו-♥5  השותף, 
אפשרות  )עם   ♦K שלשותפו  ידע  שחר  כעת 
להשלכת ♣(, אבל K♣ חסר. הוא החליט לעשות 

מאמץ אחרון לסלם גדול ולהכריז ♥6. 

עקרונית, הכרזה זו מבקשת קונטרול שלישי ב-♥, 
 ."Extras אם כי בשולחן היא הוסברה כ"מבקשת
 ♥Q המפתח  קלף  את  בידו  החזיק  בראונשטיין 
את  סיפקה   ♦Q-ה הגדול.  הסלם  את  והכריז 
הלקיחה ה-13 )השלכת קלאב שני(, אולם היא 
הייתה קלף פחות חיוני משום שגם בלעדיה ניתן 
לבצע 13 לקיחות באמצעות השלכת ♣ מהדומם 

על ה-♥ הרביעי.

הכרוז תבע 13 לקיחות מיד לאחר קלף ההובלה, 
עדות להכרזה המדויקת.

נבחרת  חבר  היה  הבאה  ביד  שהצטיין  השחקן 
אולם   ,1991 בשנת  אירופה  לאליפות  ישראל 
ליד  נראה  ולא  כמעט  האחרונות  השנים  ב-20 
פעולה  שיתף  פרידמן  שמואל  הברידג'.  שולחן 
שיטות  אף  על  הבאה,  והיד  מינץ,  יעקב  עם 
ההכרזה המיושנות, מוכיחה כי ההפוגה הארוכה 

לא פגמה ביכולתו.



Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
דסקלוב פרידמן אילת מינץ
Pass 2♥ Pass 3♥
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 5♦
Pass 5♥ Pass 6♥
Pass Pass Pass

 8 של  יד  הראתה   2♥ של  חזקה  פתיחה  פעם 
שמואל  החזיק.  שצפון  מה  בדיוק  וזה  לקיחות, 
פרידמן היה מוכן להסתפק בחוזה ♥4 )ששוחק 
אבל  בתחרות(,  השולחנות  של  המכריע  ברוב 
שותפו יעקב מינץ ציפה ליד חזקה יותר והחליט 

להוביל לסלם למרות ניסיונות צפון לעצור.

מאוד,  גרוע  סלם  התגלה  הדומם  נפרש  כאשר 
את  מצא  לא  מזרח  נואש.  אמר  לא  הכרוז  אבל 
זו  הובלה   .♦A-ב ובחר  ב-♠  הקטלנית  ההובלה 
יכלו  אלה  קלפים  אולם  בדומם,   ♦KQ הגביהה 
הכרוז  של  המפסידים   3 מתוך  ב-2  רק  לטפל 
היחיד  שהסיכוי  ומצא  חישב  פרידמן  וב-♣.  ב-♠ 
לבצע את החוזה הוא למצוא אצל מזרח 5 קלפי 

.♣K בדיוק )!( ביחד עם ♦

מזרח המשיך ב-♦ בלקיחה השנייה. פרידמן היטיב 
)אחרת  השלישית  בלקיחה  מיד   ♦Q-ב להמשיך 
יישאר ללא מעברים לביצוע משחק הלחץ(, ונפילת 
J♦ ממערב אותתה לו שהוא בדרך הנכונה. על שני 
הזוכים ב-♦ השליך הכרוז ♠ ו-♣. כעת הוא משך 
משיכת  בעת   .♠A-ה ואת  שלו  השליטים  כל  את 

השליט האחרון נוצר המצב הבא:
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5♦ בדומם  T♦, אחרת  יכול להשליך  אינו  מזרח 
ללא   ♣K את  להשאיר  נאלץ  והוא  גבוה,  יהיה 
הגנה. פרידמן השליך מהדומם ♦ וזכה בלקיחה 

.♣Q ה-13 עם
כאשר שוחקה יד זו הזוג היה במצב טוב בתחרות. 
היה נחמד לראות אותם ברשימת זוגי הפרסים, 
שתי  מזל.  גם  צריך  זה  מסוג  בתחרויות  אולם 
הידיים הבאות "תרמו" תוצאות שליליות שהורידו 

אותם למקום ה-13 בדירוג הסופי.
Board 23, Dealer South, Vul All
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West North East South
דסקלוב פרידמן אילת מינץ

1♦
2♠ Dbl Pass 3♥

Pass 4♥ All Pass



יד קלה לכאורה זו הכשילה בתחרות כרוזים לא 
קושי  ואין  מלמעלה,  לקיחות   8 לדרום  מעטים. 
לבצע את החוזה אם חלוקת השליטים היא 3-2. 
על כן הכרוז צריך להיערך לחלוקת שליטים 4-1 
כי  הרומזת   2♠ מערב  בהכרזת  תוך התחשבות 
מזרח הוא בעל האורך בשליט. במקרה זה הוא 
של  )סיכוי   3-3 או   4-2 של   ♦ לחלוקת  יזדקק 

.)84%

והחליף   ♠A-ב עלה  מזרח   .♠K-ב הוביל  מערב 
ל-♦ בלקיחה השנייה. דרך אחת לבצע את החוזה 
כאשר  ל-♦,  ולעבור  מהדומם   ♥AJ לשחק  היא 
הסיבוב השלישי בסדרה ייחתך עם 9♥. החיסרון 
המחזיק  הוא  מזרח  שאם  הוא  זה  משחק  בקו 

בדאבלטון ♦, הוא עלול לחתוך מעל הדומם. 

לפיכך, קו משחק מתוחכם וחזק יותר הוא לזכות 
כי  מתגלה  אם   .♥K-ה אל   ♥9 ולהוביל   ♥A-ב
שלישי  סיבוב  יחתוך  הכרוז  הארטים,   4 למזרח 
של ♦ עם ה-J♥ ויעקוף לכיוון Q8♥. כעת יש לו 10 
אכן הדיאמונדים התחלקו  )אם  לקיחות בטוחות 

4-4 או 3-2( ללא צורך בעקיפה ב-♣.

 ♦Q-הכרוז יעקב מינץ שיחק מהר מדי: הוא זכה ב
וב-A♥ והמשיך ב-2♥ אל ה-K♥. כעת אם יחתוך 
סיבוב שלישי של ♦ עם J♥, ה-9♥ שנשאר בדומם 
משיכת  את  לסיים  אפשרות  ואין  חסימה,  יוצר 
ב-♣  עקיפה  ניסה  מינץ  זה  במקום  השליטים. 

שנכשלה, ובסוף המשחק היו לו רק 9 לקיחות.
Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
פרידמן מינץ
Pass 1♦ Pass

1♠ Pass 1NT Pass
2♠ Pass 3NT All Pass

השחקנים  שמות  את  לפרסם  לא  החלטתי 
במזרח-מערב משום שלא אהבתי את ההכרזה 
שלהם. מערב הראה 6-9 נקודות עם 5-6 קלפי 
♠. היד שלו הייתה מקסימום מוחלט להכרזה זו 
)אני הייתי שוקל ♠3 או משתמש בשיטת הכרזה 
מתקדמת כדי להראות יד מזמינה(. למזרח אכן 
איך  אבל  נקודות,   14 עם  מקסימלית  יד  הייתה 
מול שותף שלא הבטיח   3NT להכריז  יכול  הוא 
את  להשאיר  החליט  מערב  נקודות?  מ-6  יותר 
החוזה ב-3NT ולא לתקן ל-♠4, אף על פי שלפי 

ההכרזה לשותף לא אמור להיות סינגלטון ב-♠.

"פגעה   3NT המוזרה  ההכרזה  דבר  של  בסופו 
 9 לכרוז  יש  ב-♠  מוצלחת  עקיפה  לאחר  בול". 
חוזה  לקיחות.   10 בוצעו  ולבסוף  לקיחות קלות, 
של ♠4 ניתן אף הוא לביצוע, אולם דורש משחק 
כמו-גם  במשימה,  עמדו  לא  רבים  וזוגות  מדויק 
חלקי.  במשחק  זו  בחלוקה  שעצרו  רבים  זוגות 
 9 של  אכזרי  הפסד  הייתה  התחתונה  השורה 

IMP לזוג פרידמן-מינץ.

הזוג יותם ליפשיץ-משה לביא הצטיין בסיבוב השני 
של התחרות עם תוצאה של IMP 55 )מקום 6 בקו 
הובילו  האגרסיביות  הכרזותיהם  מזרח-מערב(. 
למצבים מעניינים רבים, עם תוצאות בשני הכיוונים.

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
שניידר ליפשיץ לידור לביא

Pass 1♦ 1♠
Dbl 2♦ Pass 2♠
3♥ 4♠ 5♥ All Pass

דרום היה שמח אילו היה לו אוברקול איכותי יותר, 
אבל בימינו כולם מראים חמישייה במייג'ור בגובה 1 
עם 10 נקודות. במקום להכריז Dbl ולהמשיך ב-♥3 
היה  אשר  במערב,   2♥ מיד  להכריז  מעדיף  הייתי 

מאפשר לשותף לתמוך בסדרה בגובה נמוך יותר.

בתגובה  )קיו-ביד(   2♦ הכריז  ליפשיץ  יותם 
לאוברקול ושמע משותפו ♠2 )מינימום(. אף על פי 
כן הוא החליט להכריז ביוזמתו משחק מלא ♠4, 
חוזה שהיה עלול להיות מוכפל וליפול 3 פעמים 
במצב פגיע לאחר שההגנה משיגה 2 חיתוכי ♣.

ב-♠4 בטרם  לידור  לאורן  אבל ההכרזה הגיעה 
של  ה-♥  בסדרת  לתמוך  הזדמנות  לו  הייתה 
שותפו. לאורן היה קשה להעריך את גורל החוזה 
וסינגלטון  רבים  קונטרולים  בידו  ראה  והוא   4♠
אשר יתנו לשותפו סיכוי סביר לבצע 11 לקיחות.

בשני   ♥Q בנפילת  תלוי  היה   5♥ החוזה  גורל 
סיבובים. לאחר שזה לא קרה, גם הגבהת ה-♣ 
שניידר  יגאל  לכרוז  סייעה  לא  בדומם  החמישי 
 10 להיפטר מכל המפסידים שלו והוא סיים עם 
של  בסופו   .)IMP 6 של  )הפסד  בלבד.  לקיחות 
דבר הכרזתו התקיפה של יותם ליפשיץ הכריעה 
את הכף, משום שאם היה מסתפק ב-♠3 )במקום 
♠4(, מזרח-מערב היו מגיעים ל-♥4 ומבצעים את 

.IMP 10 החוזה עם רווח של

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
ברקמן ליפשיץ טימיאנקר לביא

1♥
3♣ 4♥ 5♣ Pass

Pass Dbl All Pass
יותם פעל בשיטה דומה גם בחלוקה זו כאשר קפץ 
פיתה  ובכך  ב-♥3,  להסתפק  במקום  ל-♥4  מיד 
הגיונית  )החלטה   5 בגובה  להקריב  מזרח  את 
ביותר, אם כי הייתי מעדיף הכרזה של ♠4 במקום 
עם  זה  בחוזה  לשחק  לשותף  מציעה  ♣5, אשר 

אופציה ל-♣5(.

אולם  לקיחות,  ב-2  לכישלון  נידון   4♥ החוזה 
הפעלת הלחץ על היריבים הובילה אותם לחוזה 
בשתי  להיכשל  צריך  היה  אשר   5♣ של  מוכפל 
כעת   .♥AK-וב  ♦A-ב התחילה  ההגנה  לקיחות. 
אצל   ♠K-ש בתקווה   ♠ שיחק  כאשר  שגה  דרום 
השנייה  הלקיחה  את  איבדה  וההגנה  שותפו, 
שלה ב-♦. התוצאה הסופית: 100+ עם רווח של 

IMP 5 לצפון-דרום.



תחרות בוקר - 04/06/16
מספרי חברשמותתוצאהדרוג

17274822אפרת יעקב - הפטקה מיכאל165.86
164342790פורת הילה - גרין דורון263.61
1212016044גינוסר אלדד - אלספל חנן362.56
170011945נחמיאס סימה - נחמיאס יצחק460.62
2055320704גלעדי ירון - עציון אמיר559.59
1826819705יקותיאלי אסף - זמיר עמי659.32
1192214791וישניצקי מירי - כץ שרה759.30
6373612שניידר רני - גלברד מרדכי859.23
1504816231שמיון דגן ג'ודי - גולדרינג אהובה958.98

536612046חיות אבי - ורדי נינה1058.62

04-06-16 - IMP זוגות
מספרי חברשמותתוצאהדרוג

132685687גני יוסף - חוטר יפה1116.0
92419242אגוזי בתיה - אגוזי יורם2108.0
129409312לנגי אסף - ברקת אילן3102.0
1503115296מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל499.0
598.0Jan Verbeek Theodorus - Van Engelen BasNEDNED
1478018839טרנובסקי בר - סעדה פטריק697.0
994373הרצקה רוני - רוסלר אמנון796.0
15168745פוקס קנט - בלס יעקב892.0
114627954טושר אור - בלו אבי991.0

157911491פרוז איתי - פרוז משה1089.0
2751844לבנאור אדמונד - הראל אורן1089.0

תחרות קבוצות מעורבות 03/06/2016
קבוצה                             שמותתוצאהדרוג

שטרן לוי - אנגל דינה - לירן ינון - כהן מזלשטרן לוי1120.54
סעדה נטלי - ברקת אילן - ערמי רות - שיינמן רמיברקת אילן2116.44
סוביק מאיה - סוביק ויקטור - אגוזי בתיה - אגוזי יורםאגוזי בתיה3115.17
בריפמן אפרים - בריפמן הניה - נוה נורית - מרמלשטיין גביבריפמן4107.29
ממן אבי - שונק שושנה - סרוסי אמי - סרוסי דודממן אבי5106.52
אופיר גלעד - הרטמן אולגה - רום שושנה - מיוחס מושיקו - אסולין עדיאופיר גלעד6105.53
ידלין דורון - נוסצקי מיכל - ידלין ישראל - מורן אוריתמורן אורית7104.61
בנישטי משה - קרמר הדסה - פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביהבנישטי משה8101.46
בריפמן מיכאל - ארד נויה - מנחם אבינועם - פורם פרידהאבינועם999.83

רונן שושנה - ליבסטר בני - ליבסטר נדיה - אורי עמליבסטר בני1099.62



זוגות נשים - 04-06-16
מספרי חברשמותתוצאהדרוג

140110251גולני לילי - צויק אילנה170.72
161622307בורק לואיזה - זייטמן מגי263.45
147912218כץ שרה - בן יהודה יהודית363.07
79813927ליבסטר נדיה - כהן מזל462.91
43033983קלופמן שלי - פילוסוף סילביה562.62
116584507יהל נילי - דורי צביה661.80
52316096שפט מירי - פורת גילה761.01
1225812564טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר860.96
138569163סלע דפנה - שחר נטע960.62

148312253סדיס ג'ובינה - כהן שולה1059.944

זוגות גברים - 04/06/16
מספרי חברשמותתוצאהדרוג

1854014239אורמן ליאור - אסרף אורי164.89
78018449רונן אלי - לביא עמיקם264.12
190621945פרימן סטיבן - נחמיאס יצחק363.57
107892543לזר שוקי - אינגל גיל461.90
8016534אורנשטיין איתן - ארבל דייויד561.25
1435823593ברט יורם - מורג שי661.23
931213301ברקת אילן - רשף אופיר760.93
94136214מאירוביץ מיקי - לונשטיין דני860.57
1465910642פכטמן רון - חץ נתן960.31

45926516ארנון גדי - קונפינו יוסי1059.45

זוגות מעורבים - 05/06/16
מספרי חברשמותתוצאהדרוג

1240514443וקסלבאום חנה - מלאך יעקב164.53
46577923ממן אבי - שונק שושנה261.59
14961491פרוז דלילה - פרוז משה361.41
461.12Macura Milan - Mandysova MichaelaCZECZE
39124537חכמי מיכל - כהן דוד560.61
115299687שפיגל צחי - גרינברג שושנה660.60
148313525סדיס ג'ובינה - גלעדי יהודה760.22
3619061אס אילנה - גינוסר איתמר859.81
536416246פרנק יוסף - זיידנר חנה959.70

19471715לובינסקי אורנה - לובינסקי יובל1059.67



w w w . G o l d e n T o u r s . c o . i l  C r u i s e @ G o l d e n T o u r s . c o . i l  

 ∞ ¥ ≠ ∂ ≥ ≤ ≥ ≥ ≥ ¥  ∫ ן ו פ צ  ˇ  ∞ ≥ ≠ ∑ ∂ ≤ µ ∞ ∞ ∞  ∫ א ¢ ת
∞∑≤≠≤≤≤≤≠µµµ דרום∫   ˇ  ∞∑∑≠≥≥≠≤≤≤≠∞∞ ושפלה∫  מרכז 

™≥µ±¥  ∫ ו ג י חי והזמנות  ם  לפרטי

חבילות שיט - הדור הבא של החופשות!
גולדן טורס מובילה את שוק הקרוזים והפלגות היוקרה בישראל

מענה מלא ותנאים מיוחדים לקבוצות מועדוני ברידג‘ 
קבוצה הגונה, איכותית ועוצמתית, שדואגת להקנות ללקוחותיה שקט נפשי, תוך מתן שירות ויחס אישי באמצעות ההון 

האנושי הייחודי שלה. לגולדן טורס מחלקת קבוצות מיומנת בהוצאת קבוצות שייט לנוסעים פרטיים ו/או ארגונים כולל סיורי 
חוף עם הדרכה בעברית ומיצוי מקסימאלי של חופשת השייט

בלטי ים   | פיורדים   | קנדה  אלסקה   | זילנד  ניו  אוסטרליה   | הרחוק  המזרח   | ומקסיקו  קובה 
העולם ברחבי  גיאוגרפיים  יעדים  מגוון  ועוד   | האדריאטי  הים   | אמריקה  דרום   | קריביים   | הבריטיים  האיים 

עובדים עם כל חברות השייט!

 תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי
ה-50
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