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שלום חברים,

שנת 2015 הסתיימה וכללה שלל אירועים, פעילויות, הישגים, שינויים ושיפורים. 
נזכיר חלק מהם בקצרה:

בחודש פברואר התקיים פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-49. לקראת הפסטיבל, 
הרשמה  להתאגדות,  רישום  המאפשרת  מקוונת  תשלומים  מערכת  הושקה 
לתחרויות ההתאגדות וכן אפשרות רכישה של כרטיסים לפסטיבל מראש ובמחיר 

מוזל, כאשר את הכרטיסים ניתן לקבל בדלפק נפרד ולחסוך את העמידה בתורים. 

במרץ, נערך לראשונה טקס מכובד בו הוענקו גביעי ההתאגדות לזוכים באליפויות ישראל השונות. גם השנה נקיים 
טקס זה בבית ההתאגדות שברעננה. הזוכים יוזמנו לארוחת ערב חגיגית שבה נחלוק להם כבוד על הישגיהם וכמובן 

נחלק גביעים מהודרים.

במאי התקיימה לראשונה ליגה לזוגות במתכונת TB, שהוכחה כמוצלחת ביותר. ביולי, נבחרת ישראל עד גיל 21 
גלברד  מוטי  בהנחיית  מורים  קורס  הסתיים  באוגוסט  בטרומסו.  לצעירים  אירופה  באליפות  ארד  במדליית  זכתה 

ובניהולה של טליה לבל, תחת פיקוחה של ועדת הוראה, ובו הוכשרו כ-50 מורי ברידג' חדשים! 

פרויקט הדור הבא התרחב השנה גם למגזר הערבי - נצרת וטירה, שם יש לנו כבר למעלה מ-60 תלמידים ערביים 
אוסמה  ולמורה  מיוחס  מושיקו  הפרויקט  לרכז  גדולה  תודה  (גשר).  ברידג'  למילה  אמיתית  משמעות  המעניקים 

דניאל שמסייע לקרב את הלבבות באמצעות הברידג' .
קיום  ידי  על  וזאת  ההתאגדות  חברי  עם  מפגשים  של  במסורת  פתחנו  השנה,  של  האחרונים  החודשים  בשלושת 
ההתאגדות  את  להכיר  להם  ומאפשרים  עם השחקנים  נפגשים  הועד  הארץ. נציגי  רחבי  בכל  ביקורים במועדונים 
ולהשמיע את אשר על ליבם. אנו לומדים רבות ממפגשים אלו ומהפידבקים החיוביים שאנו מקבלים, ניכר כי זהו צעד 

חשוב ותורם. אנו נשתדל להגיע לכל הסניפים ולהכיר אתכם.

לצערנו לא הכול היה ורוד ונאלצנו להתמודד עם האשמות בינלאומיות ברמאות, האשמות שעדיין מתבררות בועדת 
האתיקה המיוחדת שהקימה ההתאגדות. (פרטים על ההליך מפורסמים באתר ההתאגדות וכן בדף הפייסבוק של 

ההתאגדות).

לשפר,  על כל אלה מנצח הועד החדש שנבחר ביוני 2015. חברי הועד משקיעים ימים כלילות בהתנדבות, כדי 
לקדם, לשנות ולהיטיב עם השחקנים והסניפים בכל דרך אפשרית. תודה גדולה גם לחברי הועדות השונות ויושבי 

הראש הנכבדים, לרכז פרויקט בתי הספר ולמשרד ההתאגדות שאמון על ביצוע ההחלטות ומימוש היעדים. 

מי שטרם נרשם כחבר בהתאגדות לשנת 2016 , עשו זאת בהקדם. חברי ההתאגדות נהנים מלוח שנה מהודר, 
צבירת נק' אמן, קורסים מסובסדים לברידג' וכמובן ביטאון חודשי צבעוני ומעניין. מעבר לכך, כל חבר בהתאגדות 
בעצם מחזק את משפחת הברידג' ואת הענף שכה יקר לליבנו. עלות החברות היא בסה"כ 10 ₪ בחודש (מחיר של 

.( כוס קפה – לא בקופיקס

לוחות השנה החדשים עם כל אירועי ותחרויות שנת 2016 יחכו לכם בסניפים בימים הקרובים. 

לדפי  כל ביטאון, תוכלו למצוא קישור  של  הקפידו להתעדכן במודעות ההתאגדות המופיעות בעמודים האחרונים 
ההתאגדות ומידע בנושאים שונים באתר ההתאגדות www.bridge.co.il ולהתעדכן בעמוד הפייסבוק של ההתאגדות.

ישיר  קשר  עמי  ליצור  תוכלו  הענף.  לקידום  ורעיונות  הצעות  לשמוע  ואשמח  ועניין  דבר  בכל  לרשותכם  עומד  אני 
Gilado.bridge@gmail.com באמצעות בתיבת המייל שלי

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר
וחברי ועד העמותה
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ארוכה סדרה  מחפשים  אנו  שליט  ללא  היד   במשחק 
 שממנה ניתן לפתח את כל הלקיחות החסרות או לפחות
בין הנכונה  הבחירה  את  לבצע  עלינו  לפעמים  רובן.   את 

שתי סדרות ארוכות.

Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A3
AQJ
A9875
J87

West North East South

?

מהי הכרזת הפתיחה שלכם?

איזו  זוכרים  אנו  עוד  כל  קלה,  שאלה  זו   .1NT :תשובה
הכרזת פתיחה ניצבת בעדיפות הראשונה. עליכם לבדוק 
 15-17 עם  מאוזנת  יד  מחזיקים  אתם  אם  כל  ראשית 
נקודות ולא למהר להכריז סדרה ארוכה. כאן יש לכם 16 
ההכרזה  ולכן   ,5332 מסוג  מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות 

הנכונה היא 1NT ולא ♦1.

שותפכם משיב 2NT. מהי המשמעות של הכרזתו, ומה 
תהיה הכרזתכם הבאה?

Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A3
AQJ
A9875
J87

West North East South

1NT

Pass 2NT Pass ?

3NT :תשובה

ללא  נקודות   8-9 המתארת  הזמנה  הכרזת  היא   2NT
ומבקשת  המייג'ור,  בסדרות  חמישיות  או  רביעיות 
מהפותח להמשיך הלאה למשחק מלא עם יד מקסימלית 

או להכריז Pass עם יד מינימלית.

מבחינת מספר הנקודות, היד שלנו נמצאת בדיוק באמצע 
הטווח 15-17, אז מה לעשות? לפי מה נחליט אם זו יד 

מקסימלית או מינימלית?

הוא  היד  של  ערכה  את  המעלה  ביותר  חשוב  גורם 
זה  (במקרה  קלפים   5 בת  ארוכה  סדרה  הימצאות 

דיאמונד) המהווה מקור טוב ללקיחות.

בסדרה  מרוכזות  יהיו  שהנקודות  גם  רצוי  זאת,  עם 
 ,♥Axx ♦AQJxx הארוכה. לו החזקנו בסדרות האדומות
 3NT מכריזים  והיינו  מקסימלית,  יד  שזו  ספק  אין  אז 
טובה,  פחות  במציאות  מחזיקים  שאנו  היד  בהתלהבות. 

והחלטתנו אינה מובנת מאליה. 

אז מדוע נכריז 3NT בכל זאת?

ב-500  מדובר  (כאן  מאוד  גבוה  מלא  למשחק  הבונוס 
נקודות במצב פגיע). לפיכך במקרים גבוליים שיש בהם 
גם  מלא.  משחק  להכריז  לנסות  זאת  בכל  עדיף  ספק 
את  לבצע  אפילו 45%)  (או  של 50%  סיכוי  לנו  יש  אם 

המשחק המלא, הכרזה זו תשתלם בטווח הארוך.

 .3NT לאחר התלבטות בחרנו לסיים את המכרז בהכרזת
מערב הוביל ב-5♠ (רביעי מלמעלה מסדרה ארוכה) וקלפי 

הדומם נפרשו:

איזו סדרה לפתח?

רם סופר
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♠
♥
♦
♣

Q7
K6
J643
QT962

♠
♥
♦
♣

A3
AQJ
A9875
J87

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 5♠

West North East South

1NT

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

איזה קלף תשחקו מהדומם בלקיחה הראשונה?

בטרם נענה לשאלה זו יש לספור את הלקיחות הבטוחות: 
 5 לנו  יש  הכול  בסך  ב-♦.  אחת  ב-♥,  שלוש  ב-♠,  אחת 
לקיחות ואנו צריכים לפתח 4 נוספות. לפנינו עבודה רבה 
לא "נארגן"  אם  היד ליריבים.  את  למסור  נצטרך  ובדרך 
 ♠Q-עוצר שני ב-♠, מצבנו יהיה נואש. חובה לנסות את ה
(הנחה   ♠K-ל מתחת  הוביל  שמערב  בתקווה  מהדומם 
לבצע  נוכל  לא   – במזרח   ♠K-שה יתברר  אם  סבירה). 

את החוזה.

בלקיחה  מהדומם  נמוך  תשחקו  שאם  לב  שימו 
לכם  יוציא  מזרח  סיכוי.  שום  לכם  יהיה  לא  הראשונה, 
את ה-A♠, ובהמשך ה-K♠ (לא משנה היכן הוא נמצא) 

.♠Q-יפיל לכם את ה

כיצד  הראשונה.  בלקיחה  וזכיתם   ♠Q שיחקתם 
תמשיכו?

או  דיאמונד  לפתח,  סדרה  איזו  לבחור  עליכם  כעת 
קלאב.

לפתח  תבחרו  אם  ב-♠.  בודד  עוצר  נותר  ברשותכם 
ליריבים  ההובלה  את  למסור  תצטרכו  ה-♣,  סדרת  את 
יוכלו  הנראה  וככל   ♠A-ה את  לכם  יוציאו  הם  פעמיים. 
לגבות 3 לקיחות (לפחות) ב-♠. כך לא תבצעו את החוזה.

ה-♦  בסדרת  תקוותיכם  את  לתלות  עליכם  כך,  אם 

שבה יש לכרוז ולדומם 9 קלפים במשותף. אתם מקווים 
בתוך  הסדרה  את  לפתח  לכם  שתאפשר  נוחה  לחלוקה 

מסירת היד ליריבים פעם אחת בלבד.

אם חלוקת ה-♦ היא 2-2, כל שעליכם לעשות הוא לשחק 
שני סיבובים בסדרה, ואין זה משנה אם תתחילו ב-A או 

בשני קלפים זוטרים.

סיכוי  לכם  שנותנת  ב-♦  נוספת  חלוקה  יש  האם 
להצליח?

 ♦Q בודד (או ♦K אכן יש מצב כזה – אם מזרח מחזיק
בודדת).

 ♦A-המשחק הנכון הוא להתחיל ב-♦ נמוך מהדומם אל ה
שבידכם. אם במזרח נופלת תמונה בודדת, תוכלו לשחק 
בסיבוב הבא דרך הקלף הבכיר של מערב ולהגביל את 

מספר המפסידים בסדרה לאחד בלבד.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q7
K6
J643
QT962

 

 ♠
♥
♦
♣

KT854
T92
KT2
54

♠
♥
♦
♣

J962
87543
Q
AK3

 ♠
♥
♦
♣

A3
AQJ
A9875
J87

 

מבקש  דרום  ב-5♠.  מוביל  מערב  הנכון:  המשחק 
 ♦Q ב-3♦,  ממשיך  הוא  בלקיחה.  וזוכה   ♠Q מהדומם 
 ♦KT-ה דרך  מהיד   ♦5 כעת  מדרום.   ♦A-ו ממזרח 
משחק  דרך  בדומם.   ♦J64-ה לעבר  למערב  שנותרו 
ו-4  ב-♥  לקיחות   3 ב-♠,  לקיחות   2 לכרוז  מבטיחה  זו 
וצפון/ מבוצע   3NT החוזה  מזל  קצת  עם  ב-♦.  לקיחות 

דרום זוכים ב-600 נקודות.

סיכום: כאשר בחרתם להכריז משחק מלא גבולי, ייתכן 
נוחה.  קלפים  לחלוקת  ותזדקקו  קל  יהיה  לא  שהביצוע 
כאשר אתם רואים לאיזו חלוקה אתם זקוקים כדי לבצע 
את החוזה, עליכם להיות אופטימיים ולהניח שחלוקה זו 
אכן מתרחשת בפועל. שחקנים טובים הם אלה היודעים 
טובים  פחות  שחקנים  בעוד  לטובתם,  המזל  את  לנצל 
את  חיפשו  שלא  מכיוון  פשוט  שלהם  בחוזה  נכשלים 

הסיכוי היחיד לבצע אותו. 
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(א) ידכם היא

♠
♥
♦
♣

32
AJ7642
Q63
Q2

(א1) מהלך ההכרזה הוא

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♣ 1♠ ? Pass

2♣ Pass ?

(א2) מהלך ההכרזה הוא

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♠ Pass ? Pass

2♣ Pass ?

(א3) מהלך ההכרזה הוא

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♣ 1♦ ? Pass

2♣ Pass ?

(ב) ידכם היא

♠
♥
♦
♣

4
K72
KQT7642
53

(ב1) מהלך ההכרזה הוא

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♣ Pass ? Pass

2♣ Pass ?

(ב2) מהלך ההכרזה הוא

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♠ Pass ? Pass

2♣ Pass ?

(ב3) מהלך ההכרזה הוא

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♣ 1♠ ? 2♠

Pass Pass ?

תרגול הכרזות
(ראה "הכרז ומשול" בירחון הקודם, דצמבר 2015)

אילנה לונשטיין

אתם המשיב לפותח, מה תכריזו בכל אחת מהידיים 
הבאות?

עליכם להשלים את ההכרזות החסרות בשני הסיבובים 
הראשונים (הניחו כי לשותף פתיחה מינימלית).
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תרגול הכרזות אילנה לונשטיין – פתרונות מעמוד 12

(א1) Dbl ואחר כך ♥2
בסיבוב הראשון נשתמש ב-Negative Double. לאחר שהפותח יכריז ♣2 נכריז ♥2, ובכך נראה שישייה ב-♥ 

ו- 9-7 נקודות.
(א2) 1NT ואחר כך ♥2

נכריז 1NT כדי להראות 9-6 נקודות, ולאחר שהפותח יכריז ♣2 נכריז ♥2, ובכך נראה שישייה בהארט.

(א3) ♥1 ואחר כך ♥2
במקרה זה נוכל להכריז את סדרתנו בגובה 1 בסיבוב הראשון, ובסיבוב הבא נחזור עליה בגובה הנמוך ביותר 

האפשרי כדי להראות שישייה עם 9-6 נקודות.

(ב1) ♦1 ואחר כך ♦2
ניתן להכריז את הסדרה בסיבוב הראשון בגובה 1. למרות השביעייה בידנו 8 נקודות בלבד, ולכן נסתפק בסיבוב 

השני בהכרזה של ♦2.

(ב2) 1NT ואחר כך ♦2
הואיל ובידנו אין מספיק נקודות להכרזת ♦2 בסיבוב הראשון, נכריז תחילה 1NT כדי להראות 9-6 נקודות. 

לאחר הכרזת ♣2 של הפותח נכריז ♦2 במטרה להישאר בגובה נמוך.

(ב3) Pass ואחר כך ♦3
בסיבוב הראשון נכריז Pass מאחר שאין אפשרות להכריז 1NT או Dbl לאחר ההתערבות. בסיבוב השני אנו 

מכריזים בגובה 3 כדי להילחם על החוזה החלקי, אולם לשותפנו ברור כי בידנו פחות מ-10 נקודות.

  ‘  “  
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לאחר סיום ההכרזה, כאשר השחקן שמשמאלנו הניח את 
קלף ההובלה, ידו של הדומם נפרשת על השולחן. הפכנו 
לכרוז ואנו אחראים על 26 קלפי השותפות. מטרתנו היא 
את  לתכנן  עלינו  במשימה  לעמוד  כדי  החוזה.  את  לבצע 

המשחק ולהתחיל בספירת הלקיחות הבטוחות.

♦ AK764

♦ 532

קל לראות כי בסדרה זו תהיינה לנו שתי לקיחות בטוחות, 
בסדרה.  נוספות  לקיחות  לפתח  היא  מטרתנו   .♦K-ו  ♦A
למגנים 5 קלפים בסדרה, אם הם מחולקים ביניהם 3-2 
(סיכוי גבוה של 68%), נוכל לשחק AK♦ בעוד אנו בוחנים 
ששניהם  ומוודאים  משחקים  שהיריבים  הקלפים  את 
שירתו לסדרה פעמיים. כעת נותר להם קלף בודד. נשחק 
לאחר  הלקיחה.  את  להם  ונמסור  בסדרה  נוסף  סיבוב 
ללקיחות  שהפכו  זוטרים  קלפים  שני  בדומם  יישארו  מכן 

בטוחות.

נוספים  בגורמים  להתחשב  עלינו  המשחק  תכנון  בעת 
ללקיחות  והמקור  הבטוחות  הלקיחות  מספר  מלבד 
הנוספות. אחת הבעיות האפשריות היא כניסות. נתבונן 

ביד הבאה:
♠
♥
♦
♣

863
765
AK764
92

♠
♥
♦
♣

AK4
AJ9
532
AK54

לנו 7 לקיחות  יש   .3NT החוזה נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
בטוחות ועלינו להשיג 2 לקיחות נוספות. סיכויינו טמונים 
אם  כאמור,  קלפים.  שמונה  לנו  יש  שבה  ה-♦,  בסדרת 
קלפי  את  להוציא  ניתן   3-2 מחולקים  החסרים  הקלפים 
שני  את  ולהפוך  סיבובים  בשלושה  בסדרה  המגנים 

הקלפים שיישארו בדומם לשתי לקיחות. 

אבל אם נתחיל בשני הקלפים הגבוהים ולאחר מכן נמסור 
את  ולגבות  הדומם  אל  לחזור  נצליח  לא  להגנה,  לקיחה 

שתי הלקיחות שיצרנו בשל היעדר כניסות לדומם.

כניסה הינה קלף בכיר המאפשר לנו להגיע לאחת הידיים 
של השותפות לצורך גביית לקיחות או פעולה אחרת.

רק  אלא  האחרות,  בסדרות  כניסות  אין  בדומם  כאשר 
להשתמש  ניתן  לפתח,  מנסים  אנו  שאותה  בסדרה 

 .(Duck) בטכניקת ההתחמקות

לאחר הזכייה בלקיחה הראשונה עם ה-K♠ עלינו להוביל 
2♦ מהיד ולבקש 4♦ מהדומם!

אף על פי שה-AK♦ ברשותנו, אנו מתחמקים מלזכות עמם 
בלקיחה הראשונה. ההגנה תמשיך ככל הנראה בספייד. 
כעת נזכה בלקיחה ונשחק AK♦. אם שני המגנים שירתו 
ה-76♦  את  לפתח  שהצלחנו  הרי  בסדרה,  השני  לסיבוב 
שבדומם, והחדשות הטובות הן שההובלה נמצאת כרגע 

בדומם, כך שנוכל לזכות בלקיחות שפיתחנו תיכף ומיד.

גם אם יש לנו רק שבעה קלפים בסדרה, עדיין ניתן לפתח 
בין  מחולקים  החסרים  הקלפים  אם  נוספות  לקיחות  בה 

המגנים 3-3 (סיכוי של 36%).

צירופי קלפים

 AK צירופים עם
(חלק א')

קובי שחר

jan.indd   10jan.indd   10 3.1.2016 г.   13:05:04 ч.3.1.2016 г.   13:05:04 ч.



לומדים ברידג‘
11

♠
♥
♦
♣

863
765
AK764
92

♠
♥
♦
♣

AK54
AJ9
53
AK54

שוב מערב מוביל ב-Q♠ נגד החוזה 3NT, ועלינו לזכות 
ב-9 לקיחות.

היא  זו  סדרה  עדיין  אך   ,♦ קלפי   7 רק  ברשותנו  הפעם 
נזכה  החסרות.  הלקיחות  ל-2  ביותר  הטוב  המקור 
נמוכים   ♦ קלפי  ונשחק   ♠K-ה עם  הראשונה  בלקיחה 
ונמשיך  ב-♠  בחזרה  נזכה  התחמקות.   – הידיים  משתי 
לסדרה  ישרתו  המגנים  שני  כי  מקווים  אנו   .♦AK-ב
ובזכות  לקיחות,  שתי  להגביה  נצליח  כך  פעמים.  שלוש 
ההתחמקות נהייה בזמן הנכון ובמקום הנכון כדי לזכות 

באותן לקיחות.

עדיין  בסדרה,  קלפים  שישה  רק  לנו  יש  כאשר  אפילו 
השתיים  מלבד  בסדרה,  נוספת  ללקיחה  פוטנציאל  יש 

.AK-הבטוחות עם ה
 ♠

♥
♦
♣

KT
Q72
AK764
A74

 

 ♠
♥
♦
♣

732
JT95
T82
JT6

♠
♥
♦
♣

64
K43
QJ95
Q932

 ♠
♥
♦
♣

AQJ985
A86
3
K85

 

.♥J-החוזה הוא ♠6, ומערב מוביל ב

 ♥Q-יש לנו 11 לקיחות בטוחות. ראשית כל אנו מקווים ש
בהובלה  בחר  מערב  אולי  החסרה.  ללקיחה  תהפוך 
 ♥Q מנסים  אנו  סלם.  נגד   ♥K-ל מתחת  אגרסיבית 
מכסה  מזרח  לצערנו  אך  הראשונה,  בלקיחה  מהדומם 

 .♥K-עם ה

סדרת ה-♦ הארוכה מהווה את הסיכוי האחרון שנותר לנו 
לפתח את הלקיחה ה-12, בתנאי שחלוקת קלפי ה-♦ בין 

המגנים 4-3 (סיכוי של 62%). 

את  היטב  לתכנן  עלינו  לדומם  הכניסות  שפע  למרות 
המשחק. אנו זקוקים לשלוש כניסות לדומם: שתיים כדי 
(ה-♦  שפיתחנו  ללקיחה  להגיע  כדי  ושלישית   ♦ לחתוך 
 ,♠K :החמישי). "נסמן" את שלוש הכניסות שלנו לדומם
בכל   ♦ חיתוך  לבצע  מתכוונים  שאנו  מכיוון   .♣A-ו  ♦A
הזדמנות שנהיה בדומם, עלינו לדחות במעט את הוצאת 

השליטים.

מהלך המשחק: 
.♥A-(1) נזכה ב

(2-3) נשחק 3♦ אל ה-A♦ ונחתוך ♦ בידנו.
מסיימים  אנו  כאשר  שליט  סיבובי  שני  נשחק   (4-5)

בדומם.
(6) נחתוך ♦ נוסף בידנו עם שליט גבוה. אם שני היריבים 

שירתו ללקיחה זו – החוזה יבוצע.
(7) נמשוך את השליט האחרון מידי המגנים (אם חלוקת 

השליטים הייתה 4-1, נמשוך עוד שני סיבובי שליט).
(8) נעבור לדומם עם הכניסה השלישית שסומנה מראש 

.♣A –
(9) ה-K♦ מושך ליריבים את הקלף האחרון שנותר להם 

ב-♦.
קלף  מידנו  ונשליך  שהוגבה  ה-7♦   את  נשחק   (10)
בידנו  כאשר  הראשונות  הלקיחות  ב-10  זכינו  מפסיד. 

עדיין J♠ ו-K♣. ביצוע החוזה מובטח.

סיכום
כאשר ברשותנו סדרה בת 5 קלפים בראשות AK עלינו 
לזכור כי מלבד שתי הלקיחות הבטוחות יש לנו סיכוי לא 

רע לפתח לקיחות נוספות. 

כאשר ביד עם הסדרה הארוכה אין כניסות צדדיות, ניתן 
ללקיחות  להגיע  כדי  ההתחמקות  בטכניקת  להשתמש 

שפיתחנו בעזרת הכניסות בסדרה עצמה. 

אפילו אם ברשותנו רק 6 קלפים בסדרה, המחולקים 5-1 
בין שתי הידיים, יש סיכוי לפתח לקיחה נוספת בסדרה זו, 
בייחוד כאשר מדובר בחוזה עם שליט (בתנאי שחלוקת 
הקלפים בין היריבים היא 4-3). על מנת לממש לקיחה 
בכניסות  ולהשתמש  היטב  המשחק  את  לתזמן  עלינו  זו 
בצורה נבונה כדי שנוכל להגיע לבסוף ללקיחה שעבדנו 

קשה כדי לפתח אותה.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות
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אחת השגיאות הנפוצות בהגנה היא "לחתוך אוויר". מהי 
החלוקה  באמצעות  לכם  אציג  התשובה  את  המשמעות? 

שלפניכם. תחילה, מנקודת מבטו של המגן:

♠
♥
♦
♣

T87
A9874
Q9
JT4

 

♠
♥
♦
♣

J95
KQ63
T
Q9765

South North

1♠ 2♠

4♠ Pass

אתם במזרח. החוזה הוא ♠4. מערב הוביל ב-K♣, המשיך 
 2♦ שיחק  חתך,  המבצע  אותה   ,♣Q-ה אל  וקלאב   ♣A-ב
אל ה-Q♦ והמשיך ב-9♦. אם תחתכו את ה-9♦ - חתכתם 
אוויר - אתם חותכים מפסיד עם קלף זוכה. איך אפשר 
גבוהים,  היו  המבצע  של  הדיאמונדים  אם  זאת?  לדעת 
הוא היה מושך שליטים ולא מטפל בדיאמונדים. החלוקה 

המלאה לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

T87
A9874
Q9
JT4

 

♠
♥
♦
♣

62
JT5
J8643
AK8

♠
♥
♦
♣

J95
KQ63
T
Q9765

 ♠
♥
♦
♣

AKQ43
2
AK752
32

 

על  ובכן,  זוכה?  קלף  הוא  שה-5♠  ייתכן  איך  זאת,  ובכל 
אחרי  הקלפים  במצב  התבוננו  זו,  לשאלה  להשיב  מנת 

שחתכתם (שלא בצדק) את ה-♦9 ב-5♠:

 ♠
♥
♦
♣

T87
A9874
-
-

 

♠
♥
♦
♣

62
JT5
J86
-

♠
♥
♦
♣

J9
KQ63
-
97

 ♠
♥
♦
♣

AKQ4
2
AK7
-

 

את ה-9♦ חתכתם ב-♠5. דרום שירת ב-♦5. בדומם נותרו 
המשכתם  בלבד.  שניים  נותרו  ובידכם  שליטים  שלושה 
ב-K♥. המבצע זכה ב-A♥, שיחק AK♠ ובכך השלים את 

משיכת השליטים. 

שמתם לב שבדומם נותר שליט? אמנם בידי המבצע עדיין 
שבדומם  האחרון  השליט  אך  (ה-7♦)  בדיאמונד  מפסיד 
נותרו  לא  עוד,  לחתוך  יכולים  אינכם  זה.  במפסיד  יטפל 

. בידכם שליטים

החוזה בוצע, דרום הפסיד AK♣ ואת ה-♠5, אתו חתכתם 
אוויר. 

עתה נבחן את התרחיש בו תסרבו לחתוך את ה-9♦ ב-5♠. 
המצב החדש לפניכם:

"לחתוך אוויר"

אפרים בריפמן
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 ♠
♥
♦
♣

T87
A9874
-
-

 

♠
♥
♦
♣

62
JT5
J86
-

♠
♥
♦
♣

J95
KQ6
-
97

 ♠
♥
♦
♣

AKQ4
2
K75
-

 

 .♦A-על ה-9♦ מהדומם זרקתם 3♥ והמבצע זכה בידו עם ה
דרום  שליטים.  שלושה  ובידכם  שליטים  שלושה  בדומם 
בדומם.  שלו  המפסידים  הדיאמונדים  את  לחתוך  ינסה 
הוא ישחק 5♦ ויחתוך ב-7♠ אך אתם תחתכו מעליו ב-9♠; 
אם בהמשך ינסה לחתוך את ה-7♦ עם T♠, שוב תחתכו 
מעליו, הפעם עם ה-J♠; ואם המבצע ימשוך שליטים בלי 
לנסות לחתוך דיאמונדים בדומם? – גם טוב. במקרה זה 
יפסיד  המבצע   .♦J8-ב ה-75♦  את  ייקח  שלכם  השותף 

שתי לקיחות נוספות, בנוסף ל-AK♣ שכבר מסר.

הצלחתם לחתוך פעמיים, מעל הדומם, פעם ב-9♠ ופעם 
חיתוך  ידי  על  שלכם  השליטים  את  קיצרתם  לא   .♠J-ב
באוויר. ומהן האפשרויות כאשר אין לכם שליטים גבוהים 
באוויר  חיתוך  האם  הדומם.  מעל  לחתוך  יכולים  ואינכם 

יביא לכם תועלת? נבחן זאת:

♠
♥
♦
♣

JT9
A4
AKJ6
8532

 

♠
♥
♦
♣

72
T
Q7532
Q9764

South North

1♦

1♠ 2♠

4♠ Pass

הטוענים  מומחים  יש  קלפים.  שלושה  עם  תמך  צפון  כן, 
לוויכוח  כאן  ניכנס  לא   .1NT-מ יותר  טובה  זו  הכרזה  כי 
מה עדיף על מה, אלא נתמקד ברעיון של החיתוך באוויר 
– משתלם או לא. מתחילים? מערב מוביל ב-J♣, דרום 

זכה ב-A♣ ביד הסגורה. בלקיחה השנייה שיחק 6♥ אל 
ה-A♥ והמשיך ב-4♥ - חתכו!

הביטו  אך  אוויר,  לחתוך  עומדים  אתם  אתכם,  הצדק 
יכולים  אינכם  שבדומם:  ובשליטים  שלכם  בשליטים 
וממשיכים  חותכים  עושים?  מה  הדומם.  מעל  לחתוך 
ולהמשיך  לזכות  יכול  שהשותף  לקוות  עליכם  בשליט. 
בשליט על מנת למנוע מהמבצע לחתוך מפסידים בדומם, 

ביד הקצרה. החלוקה המלאה לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

JT9
A4
AKJ6
8532

 

♠
♥
♦
♣

AQ3
Q97532
T8
JT

♠
♥
♦
♣

72
T
Q7532
Q9764

 ♠
♥
♦
♣

K8654
KJ86
94
AK

 

הפעם, אם לא "תחתכו אוויר", המבצע יזכה ב-K♥, יחתוך 
ההארט  את  לחתוך  ויצליח  קלאב  עם  ליד  יחזור  הארט, 
המפסיד האחרון שלו מבלי שתוכלו לחתוך מעליו. דרום 
יזכה ב-11 לקיחות. לעומת זאת, אם תחתכו את ה-4♥ 
בשליט  וימשיך   ♠AQ-ב יזכה  מערב  בשליט,  ותמשיכו 
השלישי. בדומם אין יותר שליטים ולמבצע הארט מפסיד 
נוסף. הוא ייאלץ למסור לקיחה רביעית בשלב זה או אחר 

של המשחק, ל-Q♥ של השותף או ל-Q♦ שלכם.

סיכום
מהשליטים . 1 יותר  גבוהים  שליטים  בידכם  אם 

שבדומם: אל תחתכו ביד שנייה קלף זוטר של 
המבצע. אם תעשו זאת – "חתכתם אוויר". 

אם בידכם שליטים שאינם יכולים לחתוך מעל . 2
הדומם, "חתכו אוויר" והמשיכו בשליט. 

כשמונה שנים ברצף אני כותב מאמרים על מנת להנעים 
בשנים  ידיעתכם.  את  להעשיר  ובתקווה  זמנכם  את 
האחרונות הקדשתי את זמני הפנוי לספרי השני "לקיחות 
ולקחים - 2" הדן בהכרזות המיועדות לשחקני תחרויות 
מתקדמים (יצא לאור בחודש נובמבר 2015). ובכן, הגיע 
הזמן לקחת פסק זמן, להאט את הקצב, לפחות למספר 

חודשים. להתראות בקרוב.
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נגיע  פסיבי?"  או  "אקטיבי  השאלה  את  בגוגל  נכתוב  אם 
לאתרים שעוסקים בבחירת טלוויזיה תלת-ממד או באתרים 
אבל  ברמיזא.  לחכימא  ודי  "אחרים",  בעניינים  העוסקים 
ענייננו הוא ברידג' ואנו נדרשים לשאלה זו במשחק ההגנה 
כאשר עלינו להחליט אם לבחור בקו הגנה אקטיבי או בקו 

הגנה פסיבי.

הגנה  ומהי  פסיבית  הגנה  מהי  להגדיר  עלינו  כל,  ראשית 
ההגנה,  עבור  לקיחות  לפתח  מנסים  אנו  כאשר  אקטיבית. 
"מתחת"  הובלה  ו/או  חדשות  סדרות  "פתיחת"  כדי  תוך 
הקלפים  את  מחזיק  שהשותף  בתקווה  בכירים  לקלפים 
הנכונים, הרי אנו בוחרים בהגנה אקטיבית. בהגנה פסיבית 
אנו נמנעים מפתיחת סדרות חדשות, ואם תורנו להוביל אנו 
עם  ביד  חותך  שהכרוז  בסדרה  השליט,  בסדרת  בוחרים 

השליטים הארוכים או בסדרה אחרת שאינה יכולה להזיק.

שפתיחת  הפשוט  מהטעם  פסיביים  להיות  נבחר  לרוב 
קרובות  לעתים  מעניקה  ההגנה  ידי  על  חדשה  סדרה 

לקיחה נוספת לכרוז.

♠ Q64

♠ K92♠ AT73

♠ J85

זו,  סדרה  פותח  מערב  או  מזרח  אם  הכרוז.  הוא  דרום 
מלשחק  יימנעו  המגנים  אם  בסדרה.  לקיחה  תהיה  לכרוז 
לא  הוא  בעצמו,  אותה  לשחק  ייאלץ  והכרוז  הסדרה  את 
אחר  עוקבים  המגנים  עוד  כל  בסדרה,  לקיחה  באף  יזכה 

הכללים "יד שנייה נמוך" ו"כסה תמונה בתמונה".

♥ AJ7

♥ K92♥ Q863

♥ T54

גם במערך קלפים זה, אם אחד המגנים פותח את הסדרה, 
"יוציא"  הוא   ♥ יוביל  מזרח  אם  לקיחות:  שתי  יהיו  לכרוז 
לשותפו את ה-Q♥, בעוד אם מערב יוביל ♥ הוא יחשוף את 

עצמו לעקיפה בסיבוב הבא.

הכרוז  עבור  זו  סדרה  להוביל  מסרבים  המגנים  אם  אבל 
ומקפידים על משחק נכון לאחר שהכרוז הוביל את הסדרה 
בעצמו, הם יצליחו להגביל את הכרוז ללקיחה אחת בלבד: 

.♥A-ה

גם לכלל כמו "לשחק דרך החוזק של הדומם" יש להתייחס 
בזהירות כאשר המצב מכתיב בהגנה פסיבית.

 ♠
♥
♦
♣

J642
AK
J85
A963

 

♠
♥
♦
♣

A7
JT954
KT74
75

♠
♥
♦
♣

83
Q762
A93
JT82

 ♠
♥
♦
♣

KQT95
83
Q62
KQ4

 

מערב מוביל ב-J♥ נגד החוזה ♠4. הכרוז זוכה בדומם עם 
מכן  ולאחר   ♥7 עם  שירת  (מזרח    ♥K-ב וממשיך   ♥A-ה
בלקיחה  קלפים).  של  זוגי  מספר  על  לאותת  כדי   ♥2 עם 
מערב  על  כיצד  השליט.  לסדרת  עובר  הכרוז  השלישית 

להגן?

מכיוון שאין סדרה מאיימת בדומם שהכרוז יכול לפתח כדי 
להשליך עליה מפסידים, על ההגנה להימנע "מלחפש את 

מאמר זה נערך בעקבות הרצאתו של יניב זק במפגש 
אימון "אטלס".

אקטיבי או פסיבי?
קובי שחר
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פסיבי.  משחק  בקו  לבחור  צריך  זו  ביד  שלה".  הלקיחות 
ולהמשיך   ♠A-ב לזכות  היא  מערב  של  הנכונה  ההגנה 

בשליט נמוך.

במערך הנתון פתיחת סדרת ה-♦ תעזור לכרוז להשיג את 
בגלל  אסור  ב-♥  והמשך  זו,  בסדרה  לו  החסרה  הלקיחה 
חיתוך והשלכה. גם פתיחת סדרת ה-♣ עלולה לגרום נזק 

להגנה.

אז מתי להיות אקטיבי? כאשר יש סיבה טובה! עלינו לזכור 
אנחנו  אם  בדומם.  היטב  ולהתבונן  ההכרזה  מהלך  את 
להשלכת  בעתיד  להגיע  עלול  הכרוז  שבו  מצב  מזהים 
"להיעלם",  ההגנה  של  ללקיחות  תגרום  אשר  מפסידים 
עלינו לעבור לקו הגנה אקטיבי ולפתח את הלקיחות שלנו 

במהירות באמצעות "פתיחת" סדרות חדשות.

מצב נוסף הדורש הגנה אקטיבית הוא כאשר ברור שלכרוז 
זמן  לו  יינתן  רק  אם  החוזה,  לביצוע  לקיחות  מספיק  יש 
לפתח ולקחת אותן. במצב זה על ההגנה לפתח מיד את 
הלקיחות הדרושות להפלת החוזה ולקחת אותן מהר ככל 
האפשר. גם פעולות לשיבוש תכנית המשחק של הכרוז, 

כמו התקפה על כניסות, נחשבות כצעדים אקטיביים.

 ♠
♥
♦
♣

J7
KT96
KQJ3
763

 

 ♠
♥
♦
♣

AKT42
83
A62
K84

♠
♥
♦
♣

963
54
9754
Q952

 ♠
♥
♦
♣

Q85
AQJ72
T8
AJT

 

מהלך ההכרזה:

West North East South

Pass Pass 1♥

1♠ 2♠* Pass 4♥

Pass Pass Pass

* הזמנה למשחק מלא עם התאמה ב-♥

מערב מוביל ב-A♠ נגד החוזה ♥4, ושותפו מזרח מאותת 
ביותר).  הנמוך  (הקלף  ה-3♠  עם  בסדרה  עניין  חוסר  על 

מה  בלקיחה.  שזוכה   ♠K-ה עם  זאת  בכל  ממשיך  מערב 
עליו לשחק בלקיחה הבאה?

מכיוון שדרום פתח ♥1 וקיבל את הזמנת השותף, מערב 
את  סופר  הוא  כעת  בידו.  החסרים  האסים  שני  כי  מסיק 
הלקיחות של הכרוז: חמש ב-♥, אחת ב-♠ (על פי איתות 
השותף יש לו 3 קלפים נמוכים ב-♠ ולכרוז נותר Q♠ שהוא 
גבוה. גם אם לכרוז נותר ♠ נמוך ניתן לחתוך אותו בדומם), 

ואחת ב-♣.

בהינתן זמן, אם ביד הכרוז T♦ או שלושה קלפים קטנים 
ב-♦  נוספות  לקיחות  שלוש  להגביה  יכול  הוא  בסדרה, 
ולהגיע ל-10 לקיחות. לכן על ההגנה לפתח את הלקיחה 
יהיה  אחרת   ,♦A-ב מחזיק  מערב  עוד  כל  שלה  הנוספת 

מאוחר מדי.

זה הזמן להגנה אקטיבית! בלקיחה השלישית מערב צריך 
ששותפו  מקווה  הוא  שבידו.   ♣K-ל מתחת   ,♣4 להוביל 
ה-♣  סדרת  פתיחת  המצב,  זה  אם   .♣Q-ה את  מחזיק 

מגביהה לקיחה להגנה.

לאחר שה-Q♣ מוציאה את ה-A♣ והכרוז משחק ♦, מערב 
החוזה.  את  להכשיל  כדי   ♣K-ב מיד  וימשיך   ♦A-ב יזכה 
לו הייתה ההגנה מתמהמהת, הלקיחה המכשילה הייתה 

נעלמת.

כאילו  נראה  זה  במקרה  הכרוז?  של  בידו   ♣Q-ה ואם 
למעשה  אבל  לקיחה",  "מוכרת   ♣K-ל מתחת  ההובלה 
הגנה פסיבית לא הייתה עוזרת. אם מערב ממשיך בשליט 
בלקיחה השלישית, יש לכרוז זמן למשוך שליטים, להגביה 
את סדרת ה-♦ ולהשליך עליה את כל המפסידים שלו ב-♣.

ואין  מאוזנות  והדומם  הכרוז  של  ידיהם  כאשר  לסיכום, 
בצורה  להגן  כלל  בדרך  נבחר  בדומם,  מאיימת  סדרה 
לסדרה  העדפה  על  מאותת  השותף  כאשר  גם  פסיבית. 
אם  הסדרה  מפתיחת  ולהימנע  לחכות  אפשר  מסוימת, 
לכרוז אין אפשרויות להשלכה. משחק פסיבי הוא הימנעות 
מפתיחת סדרות חדשות. דוגמאות למשחק פסיבי: להוביל 
הארוכה,  ביד  לחתוך  לכרוז  לאפשר  השליט,  בסדרת 

להמשיך בסדרה שהכרוז כבר התחיל אותה.

 אם ההגנה חוששת שהלקיחות שלה "ייעלמו" יש לבחור 
להוביל  ואפילו  חדשות,  סדרות  לפתוח  אקטיבית:  בהגנה 
את  מחזיק  שהשותף  בתקווה  בכירים,  לקלפים  מתחת 

הקלפים הנכונים שיעזרו להגביה לקיחות בסדרה.
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מאמר זה עוסק בהובלה של מגן ללקיחה באמצע המשחק 
בסדרה  בהובלה  הן  מדובר  הפתיחה.  הובלת  לאחר   –

שכבר שוחקה והן בהובלת סדרה חדשה.

שכבר  (מסדרה  דאבלטון  בידך  נשאר  אם  ראשון:  כלל 
שוחקה), שחק גבוה-נמוך.

דוגמה

ההכרזה  את  פתחת  במזרח.  יושב  אתה   .♥ הוא  השליט 
שלך.   K-ה אל  ב-3♠  והמשיך   ♠A-ב הוביל  שותפך   .1♠
הכרוז שירת עם 8♠  בלקיחה הראשונה ועם Q♠ בלקיחה 

השנייה.

אלה הקלפים שכבר ראית:

♠ J65

♠ KT942♠ A3

♠ Q8

מי מחזיק ב-7♠? כיצד תמשיך?

תשובה: ה-7♠ אצל הכרוז! לו היה שותפך מחזיק בתחילה 
A73♠, הוא היה נשאר עם 73♠ לאחר הלקיחה הראשונה 
שלא  מהעובדה  מדאבלטון.  גבוה-נמוך  בהמשך  ומשחק 
המשך  אצלו.  אינו  זה  שקלף  מסיק  אתה  ב-7♠  המשיך 

ב-♠ שלישי כדי ששותפך יחתוך.

כלל שני: אם הובלת בקלף הרביעי מלמעלה, וסדרתך 
נמוך  קלף  האפשר  במידת  שחק  קלפים,  מ-4  ארוכה 
יותר מקלף ההובלה בלקיחה הבאה, כדי ששותפך יבין 

שסדרתך ארוכה יותר.

דוגמה

מוביל  שותפך  במזרח.  יושב  ואתה   3NT הוא  החוזה 
משוחק  מהדומם  ארוכה.  בסדרה  מלמעלה  רביעי  ב-3♠, 
7♠, וה-J שלך נלקח עם ה-Q♠ של הכרוז. אלה הקלפים 

שראית בלקיחה הראשונה:

♠ A7

♠ J65♠ 3

♠ Q

וממשיך  כלשהי  בלקיחה  זוכה  השותף  המשחק  בהמשך 
ב-2♠. 

מהי משמעותו של מהלך זה?

אתה  מכאן   .(♠3) השותף  של  ההובלה  מקלף  נמוך  ה-2♠ 
 K יכול להסיק שהשותף התחיל עם חמישייה ב-♠ בראשות

(Kxx32♠), והכרוז התחיל עם 3 קלפים בלבד.

לו הוביל השותף באמצע המשחק קלף גבוה מה-2♠, היית 
הנמוך  היה  שה-3♠  קלפים   4 עם  התחיל  הוא  כי  מסיק 

מביניהם, וגם הכרוז התחיל עם רביעייה ב-♠.

כיצד המידע הזה ישפיע על המשך המשחק שלך?

הסדרה,  של  השני  בסיבוב   ♠A-ב זכה  שהדומם  ברגע 
לקיחות  שלוש   –  ♠Kxx נשארו  שלשותף  יודע  אתה 
אלא  שלך,  הנותר  ה-♠  את  תשליך  שלא  כמובן  בטוחות. 
תנסה לזכות בלקיחה בהזדמנות ראשונה ולחזור מיד אל 

השותף ב-♠.

כלל שלישי: אם אתה מוביל קלף נמוך מסדרה חדשה, 
ברגע  זו  בסדרה  להמשיך  השותף  את  מעודד  אתה 
מוביל  אתה  אם  זאת,  לעומת  כלשהי.  בלקיחה  שיזכה 
המשמעות  חדשה,  מסדרה  יחסית  גבוה  זוטר  בקלף 

לראות מבעד לקלפים

הובלה ללקיחה באמצע המשחק

אורן לידור
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היא שאתה מעוניין ששותף ישחק סדרה אחרת ברגע 
שיזכה בלקיחה כלשהי.

תרגילים
של  זוגות  שני  באמצעות  יודגם  זה  בכלל  הנכון  השימוש 
מתבקש  אתה  שבכולן  בעיות  ארבע  הכול  בסך  ידיים, 

לתכנן את ההגנה.
ידיים 1א ו-1ב דומות מאוד, אך יש ביניהן הבדל משמעותי 

– כך גם לגבי 2א ו-2ב.

יד 1א
 ♠

♥
♦
♣

J96
K
T82
AKQT65

♠
♥
♦
♣

K83
AQ43
K973
87

West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

עם  זכה  והכרוז   ,♦J-ה עם  שירת  השותף  ב-3♦.  הובלת 
ה-Q♦ ושיחק ♥. תכנן את ההגנה.

יד 1ב
 ♠

♥
♦
♣

J9
K
T862
AKQT65

♠
♥
♦
♣

Q83
AQ43
A973
87

West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

עם  זכה  והכרוז   ,♦J-ה עם  שירת  השותף  ב-3♦.  הובלת 
ה-Q♦ ושיחק ♥. תכנן את ההגנה.

יד 2א
 ♠

♥
♦
♣

AKQJ6
765
J98
64

♠
♥
♦
♣

32
Q832
A4
AT532

West North East South

1♦

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass 2♣* Pass 2♦**

Pass 3NT All Pass
* צ'ק-בק סטיימן 

** 5 קלפי ♦, אין 3 קלפי ♠ ואין 4 קלפי ♥
הובלת ב-3♣. השותף שירת עם ה-J♣, והכרוז זכה עם 
ה-Q♣. כעת הוא משחק ♦ אל ה-J בדומם, זוכה בלקיחה 
וממשיך ב-♦ אל ה-Q בידו וה-A♦ שלך. תכנן את ההגנה.

יד 2ב
 ♠

♥
♦
♣

AKQJ6
765
J98
64

♠
♥
♦
♣

32
KJ32
A4
KT532

West North East South

1♦

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass 2♣* Pass 2♦**

Pass 3NT All Pass

* צ'ק-בק סטיימן 
** 5 קלפי ♦, אין 3 קלפי ♠ ואין 4 קלפי ♥

הובלת ב-3♣. השותף שירת עם ה-J♣, והכרוז זכה עם 
ה-Q♣. כעת הוא משחק ♦ אל ה-J בדומם, זוכה בלקיחה 
וממשיך ב-♦ אל ה-Q בידו וה-A♦ שלך. תכנן את ההגנה.
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פתרונות:

יד 1א
 ♠

♥
♦
♣

J96
K
T82
AKQT65

 

♠
♥
♦
♣

K83
AQ43
K973
87

♠
♥
♦
♣

AT74
986
J54
942

 ♠
♥
♦
♣

Q52
JT752
AQ6
J3

 

West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

עם  זכה  והכרוז   ,♦J-ה עם  שירת  השותף  ב-3♦.  הובלת 
ה-Q♦ ושיחק ♥.

משחקו של מזרח בלקיחה הראשונה שולל את הימצאות 
לפיכך  ב-♦.  וחוזר   ♦A-ב זוכה  היה  אחרת   – בידו   ♦A-ה
אתה יכול לספור 8 לקיחות לכרוז: AQ♦ ו-6 לקיחות ב-♣. 
כעת הוא מנסה להשיג את הלקיחה התשיעית ב-♥. עליך 
להניח כי לשותף A♠ (אחרת אין סיכוי להפיל את החוזה). 
זקוקה  והיא   ,♥AQ-ו  ♠AK לקיחות:   4 שלהגנה  מכאן 

ללקיחה נוספת.

ה-K♦ שלך אמור להיות הלקיחה המפילה, אבל אם תזכה 
ב-A♥ ותמשיך ב-♦, ה-T♦ של הדומם יזכה והחוזה יבוצע. 
אתה צריך שהשותף ישחק ♦ אליך, ולשם כך ניתן לעבור 

לידו ב-A♠ – אך יש לאותת לו להמשיך ב-♦!

ביותר),  הנמוך  (הקלף  ב-3♠  תמשיך  אם  ב-8♠.  המשך 
אולם   ;♠A-ב שיזכה  לאחר  ב-♠  לחזור  לשותף  יאותת  זה 
כי  לשותף  מודיע  יחסית)  גבוה  זוטר  (קלף  ב- 8♠  המשך 
אתה מעוניין שיחזור אליך בסדרה אחרת. השותף יפעיל 
היגיון ויבין כי הסדרה המבוקשת יכולה להיות רק ♦. לאחר 
כדי  לקיחות  מספיק  בידך  יש  ב-♦  ויחזור   ♠A-ב שיזכה 

להפיל את החוזה.

.♦K-ו ♠K ,♥Q ,♠A ,♥A :ההגנה תזכה ב-5 לקיחות

יד 1ב
 ♠

♥
♦
♣

J9
K
T862
AKQT65

 

♠
♥
♦
♣

Q83
AQ43
A973
87

♠
♥
♦
♣

AT764
986
J4
942

 ♠
♥
♦
♣

K52
JT752
KQ5
J3

 

West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

עם  זכה  והכרוז   ,♦J-ה עם  שירת  השותף  ב-3♦.  הובלת 
ה-Q♦ ושיחק ♥.

 4 להגנה  יש  ואז  השותף,  אצל   ♠A-שה מניח  אתה  שוב 
.♦A-ו ♥AQ ,♠A :לקיחות בטוחות

הלקיחה  ב-♦,  נוספת  לקיחה  לפתח  סיכוי  אין  הפעם 
.♠Q המפילה אמורה להיות

משותפך  מבקש  אתה  ב-3♠!  הפעם  תמשיך  לפיכך 
להמשיך ב-♠ לאחר שיזכה ב-A♠. אם יעשה כך, ההגנה 

.♦A -ו ♠Q ,♥Q ,♠A ,♥A :תזכה ב-5 לקיחות
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יד 2א
 ♠

♥
♦
♣

AKQJ6
765
J98
64

 

♠
♥
♦
♣

32
Q832
A4
AT532

♠
♥
♦
♣

T987
A94
765
J87

 ♠
♥
♦
♣

54
KJT
KQT32
KQ9

 

West North East South

1♦

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass 2♣* Pass 2♦**

Pass 3NT All Pass

* צ'ק-בק סטיימן 
** 5 קלפי ♦, אין 3 קלפי ♠ ואין 4 קלפי ♥

עם  זכה  והכרוז   ,♣J-ה עם  שירת  השותף  ב-3♣.  הובלת 
ה-Q♣. כעת הוא משחק ♦ אל ה-J בדומם, זוכה בלקיחה 

וממשיך ב-♦ אל ה-Q בידו וה-A♦ שלך.

אחרת  הכרוז,  אצל   ♣K-ש ברור  הראשונה  מהלקיחה 
השותף היה זוכה בו וממשיך בעוד ♣. אתה חייב לנסות 
כך  לשם  ב-♣.  ימשיך  שזה  כדי  לשותף  היד  את  להעביר 
אבל...(!!)  השותף,  אצל   ♥A למצוא  בתקווה   ♥ תשחק 

המשך ב-8♥! 

אם תמשיך ב-♥ נמוך, השותף עלול לזכות ב-A♥ ולהמשיך 
ב-♥, מאחר שהקלף הנמוך שהובלת עודד המשך בסדרה 
אליך  יחזור  כי  מעוניין  שאתה  לשותף  יודיע  ה-8♥  זו. 
בסדרה אחרת – מן הסתם הסדרה של הובלת הפתיחה 
 4 עוד  תצבור  ההגנה  ב-♣,  וימשיך   ♥A-ב יזכה  אם   .(♣)

לקיחות, והחוזה ייפול פעמיים!

יד 2ב
 ♠

♥
♦
♣

AKQJ6
765
J98
64

 

♠
♥
♦
♣

32
KJ32
A4
KT532

♠
♥
♦
♣

T987
A94
765
J87

 ♠
♥
♦
♣

54
QT7
KQT32
AQ9

 

West North East South

1♦

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass 2♣* Pass 2♦**

Pass 3NT All Pass

* צ'ק-בק סטיימן 
** 5 קלפי ♦, אין 3 קלפי ♠ ואין 4 קלפי ♥

עם  זכה  והכרוז   ,♣J-ה עם  שירת  השותף  ב-3♣.  הובלת 
ה-Q♣. כעת הוא משחק ♦ אל ה-J בדומם, זוכה בלקיחה 

וממשיך ב-♦ אל ה-Q בידו וה-A♦ שלך.

הכרוז.  אצל   ♣A-שה הראשונה  מהלקיחה  ברור  הפעם 
כמו-כן ברור כי סדרת ה-♦ גבוהה, ולכן המשך ב-♣ מצדך 
או מצד השותף יאפשר לכרוז לקיחות ב-11 לקיחות: חמש 
ב-♠, ארבע ב-♦ ושתיים ב-♣. מסקנה: חובה על ההגנה 

לתקוף מיד ב-♥!

(באמצעות  לשותף  לאותת  ברצונך  הפעם  ב-2♥.  המשך 
 .♥A-ב שיזכה  לאחר  ב-♥  להמשיך  נמוך)  קלף  הובלת 
שיתוף פעולה נבון מצדו יוביל לזכייה מידית ב-4 לקיחות 

.♦A-ב-♥ אשר יפילו את החוזה ביחד עם ה
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 2♦ המוסכמה  של  יתרונותיה  על  הצבענו  הקודם  במאמר 
הפשוטה  בגרסתה  בה  להשתמש  איך  נלמד  כעת  מולטי. 

ביותר, עם אפשרויות חלשות בלבד.

תנאים לפתיחת ♦2

1) 5-10 נקודות גבוהות 

למצב  בהתאם  במקצת  להשתנות  יכול  הנקודות  תחום 
הפגיעות וסגנון השותפות.

2) סדרה איכותית בת 6 קלפים ב-♥ או ב-♠

מצב  לפי  להשתנות  יכולה  של "איכותית"  ההגדרה  ושוב, 
במצב  לפתוח  שיעדיפו  יש  השותפות.  וסגנון  הפגיעות 
פגיעות נוח גם עם סדרות חלשות מאוד על מנת להפריע 
ליריבים כמה שיותר, אך לא יעשו זאת במצב פגיע. אחרים 
יכריזו בצורה שמרנית יותר על מנת שהשותף יוכל לסמוך 

עליהם.

להשתנות.  יכול  בסדרה  המובטח  הקלפים  מספר  אפילו 
רבים מוכנים לפתוח בגובה 2 עם סדרות חלשות בנות 7 
קלפים שאינן עומדות בקריטריונים של פתיחה בגובה 3, 
אך ישנה גם גישה הפוכה המעודדת פתיחה חלשה בגובה 
2 עם חמישיות איכותיות, וזאת כדי להגביר את התדירות 

של פתיחת ♦2 מולטי המהווה הפרעה די קשה ליריבים.

3) אין רביעייה בסדרת המייג'ור השנייה

להתחיל  עדיף  המייג'ור  בסדרות   6-4 של  חלוקות  עם 
ב-Pass עם 8 נקודות או פחות, או לפתוח בגובה 1 עם 
בשתי  התאמה  מציאת  לאפשר  כדי  וזאת  נקודות,   9-10

סדרות המייג'ור.

להשתנות  יכולים   2♦ פתיחת  של  המדויקים  התנאים 
אורך  תמיד  תראה  זו  הכרזה  אבל  לשותפות,  משותפות 

ב-♥ או אורך ב-♠.

את העובדה שהפותח לא הכריז את סדרתו הארוכה ניתן 
לשותפות  מעניק  זה  היד.  את  ישחק  שהמשיב  כך  לנצל 
יתרונות דומים לשימוש במוסכמת טרנספר לאחר הכרזת 
עוד  רחב  האפשרויות  טווח  למעשה,  שליט.  ללא  פתיחה 
יותר – עם יד חזקה שמעוניינת במשחק מלא המשיב יכול 
שאינה  (אפשרות  היד  את  ישחק  מהשותפים  מי  להחליט 
מושכל  שימוש  באמצעות  הטרנספר)  בשיטת  קיימת 

בתשובות בגובה 4.

♦2 (בכל  פתיחה  להכרזת  המתאימות  לידיים  דוגמאות 
מושב או מצב פגיעות):

South
♠
♥
♦
♣

KQJ963
6
Q42
986

South
♠
♥
♦
♣

K5
AQT864
963
82

דוגמאות פחות שגרתיות לפתיחת ♦2 מולטי:

South
♠
♥
♦
♣

J976542
A3
Q7
92

איכות הסדרה אינה מתאימה לפתיחה בגובה 3 (פרט אולי 
למצב של פגיעות עדיפה), אבל פתיחה בגובה 2 עם סדרה 

כזו הינה די בטוחה. זו יד מתאימה להכרזת פתיחה ♦2.

הכול על מולטי ♦2

חלק ב': מולטי ♦2 עם אפשרויות 
חלשות בלבד ותשובות

רם סופר
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South
♠
♥
♦
♣

3
AKJT8
542
8653

בסדרה  הכוח  של  מוחלט  וריכוז  מצוינת  חמישייה  עם 
ביחוד  מוצלחת,  כנראה  תהיה   2♦ של  פתיחה  הארוכה 
במצב לא פגיע, אבל מומלץ להכריז כך רק אם סיכמתם 
כאשר  או  חמישייה  עם  לפתוח  אפשרות  על  השותף  עם 
 Pass אתם נמצאים במושב השלישי לאחר שתי קריאות
בצורה  המנע  פתיחות  בכל  להשתמש  מקובל  זה  (במצב 

יותר חופשית).

דוגמאות לידיים שאינן מתאימות:

South
♠
♥
♦
♣

KT65
A97653
8
42

אם נפתח ♦2, אין שום סיכוי שתימצא התאמה אפשרית 
של 4-4 ב-♠. מומלץ להתחיל ב-Pass ולהכריז את סדרות 

המייג'ור בהמשך.

South
♠
♥
♦
♣

Q86543
2
J54
976

אכן   2♦ של  פתיחה  גרועה.  שישייה  עם  בלבד  נקודות   3
שהשותף  לכך  לגרום  עלולה  היא  אבל  ליריבים,  תפריע 

יכריז משחק מלא שלא יוכל להתבצע.

 2♦ זאת  בכל  לפתוח  ממליץ  הייתי  שבו  היחיד  המקרה 
טווח  על  סיכום  לשותפות  שאין  (בהנחה  אלה  קלפים  עם 
שתי  לאחר  פגיע  לא  במצב  הוא  שגרתי)  בלתי  נקודות 
קריאות Pass. כעת ידוע שלשותף לכל היותר 11 נקודות 
וסביר להניח שהיריבים יכולים להכריז ולבצע משחק מלא, 
אז למה לא להפריע להם קצת? (אם זה יעלה לכם 800 

.( ומעלה, תתפללו שליריבים יש סלם

תשובות לפתיחה ♦2 (עם אפשרויות חלשות בלבד)

Pass (נדיר) - אפשרי רק כאשר אין ל-♦2 אופציות חזקות.

למשיב יכולים להיות שני סוגי ידיים:

(א) אורך ב-♦, קוצר בסדרות המייג'ור, ללא סיכוי למשחק 
מלא

דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

65
8
KQT9743
AJ8

ביותר  הטוב  החוזה  יהיה   2♦ כי  ברור  אלה  קלפים  עם 
כמעט מול כל יד אפשרית של השותף.

(ב) יד חלשה מאוד (פחות מ-6 נקודות) במצב לא פגיע 
בלבד (מומלץ רק לשחקנים מתקדמים).

להכריז  יריביו  של  ביכולתם  כי  מניח  המשיב  זה  במקרה 
רבות  פעמים  ליפול  לו  אכפת  ולא  מלא,  משחק  ולבצע 
בחוזה ♦2. ה-Pass שלו שולל מהיריבים מידע על חלוקת 

היד של הפותח ומקשה על הכרזתם. 

 ,Pass/Correct הכרזת  הינה  זו  נפוצה  תשובה   –  2♥
כלומר המשיב מודיע שהוא היה מכריז Pass על הכרזת 
לשותף  שאם  ייתכן  אך   ,2♥ של  וטבעית  חלשה  פתיחה 

סדרת ♠ יש למשיב עניין בחוזה גבוה יותר מ-♠2.

הפותח מתבקש להכריז Pass עם אורך ב-♥ ולתקן ל-♠2 
עם אורך ב-♠.

דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

Q7
J3
K982
AT652

תלות  ללא  מלא  במשחק  עניין  למשיב  אין  זה  במקרה 
בסדרת השותף. כל מבוקשו הוא לשחק בסדרה הארוכה 

של השותף בגובה 2.

להיות  חייבת  כאן  אך   ,Pass/Correct הכרזת  זו  גם   –  2♠
כי  בהחלט  ייתכן  לפחות.   ♥ קלפי   3 של  התאמה  למשיב 

בכוונתו להכריז משחק מלא אם יתברר שלפותח אורך ב-♥.
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באשר  ב-♠.  אורך  עם   Pass להכריז  מתבקש  הפותח 
להכרזה השנייה עם אורך ב-♥ ניתן כעת להראות מינימום/

מקסימום והדבר דורש סיכום בין השותפים.

הצעה: הפותח עם אורך ב-♥ יכריז 2NT עם יד מינימלית, 
ההכרזות  כל  מקסימלית.  יד  עם  ו-♦3  בינונית  יד  עם   3♣
הללו יאפשרו למשיב (בעל היד החזקה יותר) להיות הכרוז.

דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

8
AQ92
KT73
AJ52

14 הנקודות של המשיב אינן מספיקות למשחק מלא מול 
לשחק  מעוניין  צפון  זה  במקרה  ב-♠.  אורך  עם  חלשה  יד 
♠2, אך אם יתברר שלפותח אורך בהארט, החוזה הסופי 

יהיה כמובן ♥4.

לכל  שהינה  יד  המתארת  שאלה  הכרזת  זוהי   –  2NT
הפחות מזמינה למשחק מלא. 

הכרזתו הבאה של הפותח צריכה להראות הן את הסדרה 
הארוכה (♥ או ♠) והן את דרגת הכוח שלו – מקסימום (-8

10 נקודות) או מינימום (5-7 נקודות).

מינימלית;  ויד  ב-♥  אורך  עם   3♣ יכריז  הפותח  הצעה: 
ויד  ב-♠  אורך  עם   3♥ מינימלית;  ויד  ב-♠  אורך  עם   3♦

מקסימלית; ♠3 עם אורך ב-♥ ויד מקסימלית. 

שימוש בהכרזות אלה יבטיח שני דברים: (א) המשיב הוא 
זה שיהפוך לכרוז; (ב) תהיה אפשרות לעצור בגובה 3 אם 

לפותח יד מינימלית.

כל  הפותח,  של  השנייה  הכרזתו  לאחר  כי  להדגיש  יש 
אם  אלא  הסופי,  החוזה  את  קובעת  המשיב  של  הכרזה 

סוכם אחרת.

עם זאת, קפיצת המשיב ל-4NT לאחר שבסיבוב הראשון 
הכריז 2NT תתפרש כשאלה לקלפי מפתח (RKCB) עם 

הסכמה על הסדרה הארוכה של הפותח כסדרת השליט.

דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

QT92
K3
KT4
AQJ7

עם יד זו המשיב מכריז 2NT. הוא מעוניין להגיע למשחק 
מלא ♠4 מול כל יד עם אורך ב-♠, וכן להגיע למשחק מלא 

♥4 מול יד מקסימלית עם אורך ב-♥.

ב-♥),  אורך  עם  מינימלית  ♣3 (יד  כעת  יכריז  הפותח  אם 
המשיב יסתפק ב-♥3.

אפשריים  סיכומים  שני  לה  שיש  נדירה  הכרזה   –  3♣
(השותפות צריכה לבחור ביניהם): 

מדי (א)  חלשה  ויד  ב-♣  אורך  עם   Signoff הכרזת 
למשחק מלא.

הכרזה מחייבת עם 5 קלפי ♣ לפחות.(ב) 

קלפי   5 עם  מחייבת  שהינה  נוספת  נדירה  הכרזה   –  3♦
♦ לפחות (לו רצה המשיב signoff בדיאמונד היה מכריז 

.(Pass
♥Pass/Correct – 3. זו הכרזה חשובה שהשימוש הנכון 
בה מגביר מאד את היעילות של מולטי ♦2 ויוצר הפרעה 

קשה עבור היריבים.

לרוב תהיה למשיב התאמה של 3 קלפים הן ב-♠ והן ב-♥. 
בפתיחה  תומך  היה  שהוא  בעצם  אומרת   3♥ ההכרזה 
טבעית של ♥2 לגובה 3, וכך גם בפתיחה טבעית של ♠2.

דוגמה
North

♠
♥
♦
♣

K74
A97
J53
K965

עם  שותפו  של  הארוכה  בסדרה  לשחק  מעוניין  המשיב 
התאמה צפויה של 9 קלפים, בהתאם ל"חוק סך הלקיחות". 
ייתכן כי היריבים יכולים לבצע משחק מלא או חלקי בסדרת 
המייג'ור השנייה, אבל קשה להם מאוד להיכנס להכרזה 

לאחר ♥3.
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♠3 – עוד הכרזת Pass/Correct. הפעם המשיב מעוניין 
לשחק ♠3 בלבד מול אורך ב-♠ אבל ♥4 מול אורך ב-♥.

עם  ספציפי  סיכום  (דרוש  זו  להכרזה  חלופית  משמעות 
כאשר  ב-♠  אורך  עם  ומזמינה  טבעית  הכרזה  השותף): 
המשיב מעוניין לשחק ♠3 או ♠4 מול יד חלשה עם אורך ב-♥.

3NT – קובע את החוזה הסופי. זו הכרזה נדירה שתתבצע 
בדרך כלל עם מקור ללקיחות באחת מסדרות המינור.

♣4 – תשובה נפוצה וחשובה המבקשת מהשותף להכריז 
בגובה 4 סדרה אחת מתחת לסדרתו הארוכה על מנת 

שהמשיב יהיה הכרוז.
דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

K3
A42
AQ8
K8652

למשיב 16 נקודות והוא מעוניין להיות הכרוז ב-♥4 או ♠4. 
הכרזת ♣4 תשיג מטרה זו.

שימו לב שאם לפותח שישייה ב-♥, אז חשוב מאוד לשחק 
♥4 מהצד הנכון (של המשיב כמובן) מאחר שהובלה דרך 

ה-K♠ (למשל) עלולה לסכן את החוזה.
♦4 – הפעם הפותח מתבקש להכריז בגובה 4 את סדרתו 

הארוכה בלי טרנספר.
דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

KQ9
A82
AKJ4
974

הכרוז  יהיה  ששותפו  מעוניין  הוא  אך  חזקה,  יד  למשיב 
ב-♥4 או ♠4 - זאת משום שהפותח עשוי להחזיק K מוגן 
ב-♣, ואז חשוב מאוד שהוא יהיה האחרון שישחק ללקיחה 

הראשונה.

הסופי  החוזה  את  קובעות  אלה  הכרזות   –  4♥/4♠
ומתארות סדרה ארוכה מאוד כאשר המשיב אינו מעוניין 

לשחק בסדרתו של הפותח.

דוגמה

North
♠
♥
♦
♣

AKQT8653
-
A96
Q5

יודע  הוא  זאת  ובכל  ב-♥,  אורך  שלפותח  ברור  למשיב 
שהחוזה הנכון הוא ♠4. הכרזת התשובה ♠4 מחייבת את 

הפותח לשתוק גם אם יש לו חוסר ב-♠.

4NT – הכרזה זו תתפרש כשאלה לאסים כאשר המשיב 
אינו מעוניין לדעת מהי סדרתו של הפותח. המשיב ישתמש 
חזקה  יד  עם  לרוב  ביותר.  רחוקות  לעתים  כזו  בהכרזה 
המעוניינת בסלם הוא יברר על ידו של הפותח באמצעות 
 –  4NT יכריז  מכן  לאחר  ורק   4♦ או   4♣  ,2NT הכרזת 

שאלה לקלפי מפתח עם הסכמה על סדרתו של הפותח.

מולטי   2♦ לפתיחת  התשובות  את  נגדיר  הבא  במאמר 
הכוללת גם אפשרויות חזקות, וכן נעסוק בהכרזות המשיב 

לפתיחה ♦2 לאחר התערבות היריבים.

2016  30 – 22

    
        

       '       
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משחק  מתנאי  נהדר,  אויר  ממזג  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
בינלאומית.  ברמה  מרתקות  ומתחרויות  משובחים 
בארץ.  המורים  טובי  של  הרצאות  כללו  הבוקר  תחרויות 
ההשתתפות הייתה ערה, והשחקנים הישראלים הוכיחו 
במקומות  זכו  כאשר  המקומי  הברידג'  של  חוזקו  את 
האורחים  מצד  הקשה  התחרות  למרות  רבים  ראשונים 

מחו"ל.

שחקנים  כ-150  של  השתתפותם  בלטה  זה  בפסטיבל 
הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות  כ-20  שייצגו  מחו"ל 
היו מצרפת, אנגליה, פולין, הולנד, ורוסיה. מנהל התחרות 
מנהלי  בכיר  (איטליה),  די-סקו  מאוריציו  הבינלאומי 
התחרות  ומנהל   EBL האירופאי  האיגוד  של  התחרות 
הבינלאומית  לאווירה  הוסיפו  (פולין)  קספרז'ק  קובה 

הנינוחה. 

ברזיל  אלוף  היה  מחו"ל  הבולטים  האורחים  אחד 
ואיטליה.  מוונצואלה  שחקנים  לצדו  כאשר  ברנר  דייגו 
משתתפים בולטים נוספים היו בכיר שחקני פינלנד קאוקו 
קויסטינן, אלברט ביטרן מצרפת והזוג המצליח אריקס 
וייניקוניס–ארלוביץ (ליטא) יחד עם מילשבסקי (פולין). 
הונגריה,  מרוסיה,  בכירים  שחקנים  השתתפו  כמו-כן 
וצרפת.המשלחת  בלארוס  רומניה,  פולין,  ארה"ב, 
הצבעונית מאלסקה גנבה את ההצגה והוכיחה שלמרחק 

אין משמעות כשמדובר באירוע ברידג' בינלאומי איכותי.

עשיר)  בכיבוד  מיוחד (מלווה  נפתח בקוקטייל  הפסטיבל 
גורמה  ואוכל  נגן  מיצגים,  המפורסם.  מאנקיס  בפאב 
קיבלו את פני האורחים. לאחריו התקיימה תחרות לזוגות 
ואלון  דניאלה  הבינלאומי  הזוג  זכה  בתחרות  מעורבים. 
(צרפת)- וקסמן  סופי  הזוג  זכה  השני  במקום  בירמן. 
מירק מילשבסקי (פולין) ובמקום השלישי אנה בחארינה 

(רוסיה)-מיכאל צ'ורניי. 

סוף השבוע הראשון של הפסטיבל נחתם בתחרות זוגות 
הזוג  זכה  הראשון  במקום  סיבובים.  שני  בת  טופ-בוטום 
הישראלי רון פכטמן-שושנה רונן לפני הזוג הרוסי פיליפ 
– מדבדב  אולג  המצליח  והזוג  סטפנובה  סולודר-אנה 

מיכאל צ'ורניי.

ביום ראשון התקיימה באופן מסורתי תחרות סימולטנית 
והתוצאה  זוגות,   156 השתתפו  בלבד  באילת  ארצית. 
הטובה ביותר הושגה על-ידי הזוג האמריקני לינדה ורוב 
הישראלי  והזוג  ניקיטינה-גוסב  הרוסי  הזוג  לפני  גורדון 

מדבדב –צ'ורניי. 

למחרת נפתחה תחרות ה-IMP הדו-מושבית בהשתתפות 
200 זוגות, כרבע מהם אורחים מחו"ל. המאבק על המקום 
הראשון הוכרע לטובת הזוג הליטאי אריקס וייניקוניס–
אנדריי ארלוביץ (IMP 150) לפני אהוד פרידלנדר-אבי 
חן שצברו IMP 143 והזוג המעורב הדסה קרמר-משה 
אלברט  הצרפתי  הזוג  סיימו  הרביעי  במקום  בנישטי. 
ואליזבט ביטרן. קוקטיל חצות פינק את האורחים לאחר 

התחרות במרפסת המרהיבה של מלון רויאל ביץ'.

ביום שלישי בערב, לאחר התחרות התקיים ערב מיוחד 
בפאב המאנקיס במתכונת חדשנית וצעירה בהשתתפות 

מאות משתתפים. 

טקס פתיחת התחרות המרכזית שנערך ביום רביעי על 
של  הכותרת  גולת  את  היווה  ביץ'  רויאל  בריכת  שפת 
הפסטיבל. קוקטייל עשיר, מצגים, זמרת אופרה והופעת 

קרקס ציפו לאורחים. 

המרכזית  הזוגות  תחרות  נפתחה  מכן  לאחר  מיד 
בהשתתפות 340 זוגות מרחבי הארץ והעולם. התחרות 
התקיימה בחסות חברת "עד 120" – רשת דיור מוגן לגיל 
הפרסים  ייחודיים.  גביעים  לזוכים  שהעניקה   – השלישי 

 .         '    
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ומנהלת  הרשת  מנכ"ל  על-ידי  המרכזי  בטקס  חולקו 
של  סיבובים  בשני  החלה  המרכזית  התחרות  המכירות. 
מוקדמות, שלאחריהם חולקו המשתתפים לשלושה בתי 

גמר.

ואלה הזוכים:
גמר א':

1. דייגו ברנר (ברזיל)-נינה בן-זקן (ונצואלה) 64.1%
2. אילן ברקת-יוסי רול  63.4%

3. הניה ואפרים בריפמן 63.0%. 
גמר ב': מריקה זינגר–אודי פרידלנדר 59.3%.

גמר ג': סמי פקר–עמוס פלך 58.7%.
ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית 
בכירים  זוגות  בהשתתפות 20  ז"ל  רנד  ניסן  ד"ר  לזכר 
גבוהה,  ברמה  הייתה  התחרות  ומהעולם.  מהארץ 
סביב  שהתקהלו  צופים  מאות  הגיעו  המשחקים  ולאולם 
השולחנות. התחרות שודרה במקביל גם ב-BBO לעיני 

כאלף צופים מרחבי העולם.
בסיבוב  רק  הוכרע  הראשונים  המקומות  על  המאבק 
שגיב-איתן  יהודה  סיימו  הראשון  במקום  האחרון. 
אורנשטיין לפני הזוג התל-אביבי אסף לנגי-אילן ברקת. 
רוזנטל  ארגלזי-לי  אלירן  הצעיר  הזוג  השלישי  במקום 

לפני אלברט ביטרן (צרפת)-איתמר גינוסר.

להלן אחת הידיים המרתקות מתחרות ההזמנה:

Board 21, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

JT876
74
62
9876

 

♠
♥
♦
♣

Q93
Q32
AT983
K5

♠
♥
♦
♣

K4
A5
KQJ74
AJ42

 ♠
♥
♦
♣

A52
KJT986
5
QT3

 

מהלך ההכרזה באחד השולחנות:

West North East South

Pass 1♦ 1♥

2♥ Pass 3♣ Pass

3NT Pass 6♦ All Pass

נקודות   11 לתאר  כדי   2NT להכריז  יכול  היה  מערב 
את  להכריז  העדיף  הוא  אבל  ב-♥,  עוצר  עם  מאוזנות 
סדרת המתנגד ♥2 כדי להראות התאמה טובה ב-♦ עם 

10+ נקודות.

שלו  הקונטרולים  מרובות  הנקודות  ש-18  החליט  מערב 
צריכות להספיק לביצוע סלם והכריז ♦6.

דרום בבעיית הובלה קשה – קל לראות כי הובלה באחת 
הובלה  וגם  החוזה,  את  מיד  המייג'ור "מוכרת"  מסדרות 

בקלאב "מוכרת" לקיחה.

היות שהשותף חייב להיות חלש מאוד, נראה כי הובלה 
בשליט אינה יכולה להזיק. האם ניתן לבצע את החוזה 

לאחר הובלה ב-5♦?

התשובה חיובית. לאור הכרזתו הפגיעה של דרום, הכרוז 
ומבצע  החסרים  הבכירים  הקלפים  כל  את  אצלו  ממקם 
סיבובים  בשני  שליטים  הוצאת  הבא:  באופן  החוזה  את 

והובלת ♠ נמוך מהיד. 

.♠Q-מיד, יושלך ה-♥ המפסיד על ה ♠A-אם דרום זוכה ב

 ♣A ,♣K-ב ממשיך  הכרוז  לזכות,   ♠Q-ל נותן  דרום  אם 
 ♠K כעת .♣J-וחותך ♣, חוזר לידו בשליט ומשליך ♠ על ה
אל ה-A♠ של דרום. הכרוז הצליח לבצע אלימינציה של 
סדרת ה-♠ והשאיר את דרום ללא מוצא – חיתוך והשלכה 

יו"ר ההתאגדות גלעד אופיר מעניק את הפרסים לזוכים 
בתחרות זוגות מעורבים דניאלה ואלון בירמן
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ב-♠ או ♥ מתחת ל-K שיאפשר ל-Q♥ של הדומם לזכות 
בלקיחה.

חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
נותנות  החברות  נציגי  לרבות  איש,  כאלף  בנוכחות 
הכספיים  לפרסים  נוסף  ביץ'.  רויאל  מלון  ומנהל  החסות 
והגביעים חולקו מאות פרסים למצטיינים ופרסי ניחומים. 
לאחר מכן נערכה מסיבת ריקודים מלווה בקוקטייל. מסך 
בתמונות  הטקס  את  וליווה  הכותרת  גולת  היה  ענק  לד 
נוסטלגיות מכל שנות הפסטיבל. אירועי הפסטיבל נחתמו 
חברת  בחסות  חזקה  קבוצות  בתחרות  המסורת  פי  על 
קבוצות,   65 השתתפו  אלטשולר-שחם.  ההשקעות 

והזוכים היו:
קאקו קויסטינן (פינלנד)-אלברט ביטרן (צרפת)-. 1

;VP 120 יוסי פרנק-אורי אסרף-ארז צדיק
בראל-. 2 זק-מיכאל  לנגי-יניב  ברקת-אסף  אילן 

.VP 108 יוסי רול-אורן אפרת
איציק . 3 ידלין-  ידלין-דורון  מורן-ישראל  אורית 

VP 106 שדה

של  החמישי  בסיבוב  שוחקה  הבאה  המעניינת  היד 
הפייבוריטית  ברקת  לקבוצת  וגרמה  קבוצות  תחרות 
לאבד נקודות יקרות שחסרו לה בסוף התחרות כדי לזכות 

במקום הראשון:

Board 14, Dealer East, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

Q762
JT965
AKQ
6

 

♠
♥
♦
♣

8543
32
8763
AJ7

♠
♥
♦
♣

AKJT9
Q87
942
K3

 ♠
♥
♦
♣

-
AK4
JT5
QT98542

 

West North East South
גוסב רול ניקיטינה לנגי

1♠ 2♣

3♠ Dbl Pass 5♣

Pass Pass Pass

לנגי  אסף  מובהקת.  חד-סדרתית  נראתה  דרום  של  ידו 
הכריז ♣2, וה-Dbl (מראה נקודות) של יוסי רול על ♠3 
שליט  בדומם  מצא  הוא  לצערו   .5♣ להכריז  אותו  שכנע 
בשליט (צפון/ לקיחות  להגנה 3  למסור  חייב  והיה  בודד 

דרום 50-).
בשולחן השני:

West North East South
בראל מילשטיין זק סטפנובה

1♠ 2♣

3♠ Pass Pass 4♣

Pass 4♥ All Pass

על אף שהחזיק פתיחה, מילשטיין (צפון) העדיף לשתוק 
בסיבוב הראשון עם חוסר התאמה בסדרת השותף ואורך 
בסדרת היריבים. דרום התחרה ל-♣4. צפון ידע שלשותפו 

חוסר ב-♠ וקיווה שיהיו לו כמה קלפי ♥.
נמוך  בשליט  הובלה  לאחר  נכשל  היה   4♥ הנועז  החוזה 
או אפילו ב-♦, אבל ההובלה הטבעית ב-K♠ נתנה לכרוז 
הזדמנות שנוצלה עד תום. מילשטיין חתך בדומם ונכנס 
פעמיים לידו ב-♦ כדי לחתוך 2 ספיידים נוספים. לבסוף 
הוא מסר להגנה רק לקיחה אחת ב-♣, אחת ב-♠ ואחת 

.IMP 10 בשליט. צפון/דרום 420+ עם רווח של

יוסי רול ואילן ברקת מקום שני בתחרות הפתוחה 
מקבלים את הפרסים ממנכ"ל עד 120 אבי קלפה
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בסיבוב האחרון פגשה קבוצת אסרף את קבוצת שזיפי, 
ודווקא היד "הקטנה" הבאה הכריעה את גורל התחרות.

Board 31, Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

74
KQT8
K3
AJ983

 

♠
♥
♦
♣

Q9632
J52
T974
2

♠
♥
♦
♣

AT
A743
AQ52
764

 ♠
♥
♦
♣

KJ85
96
J86
KQT5

 

באחד השולחנות שיחק קאוקו קויסטינן (מערב) ♦3 וביצע 
את החוזה לאחר שהגביה את סדרת הספייד בתזמון נכון 

ומסר לקיחה אחת בכל סדרה.
בשולחן השני התנהל מהלך ההכרזה באופן הבא:

West North East South
רויסר אורי אסרף וקסמן פרנק

Pass

Pass 1♣ Pass 1♠

Pass 1NT Dbl Pass

2♦ Pass Pass Pass

מערב  בסדרה.  והמשיך   ♣A-ב הוביל  (צפון)  אסרף  אורי 
 ♠K-ב זכה  פרנק  יוסי  נוסף.  וב-♠   ♠A-ב והמשיך  חתך 
צפון  ב-♥.  והמשיך  שוב  חתך  הכרוז  נוסף.  ב-♣  והמשיך 

שירת עם T♥, והכרוז הניח לו לזכות בלקיחה.

ב-♥  והמשיך   ♥A-ב זכה  הכרוז   .♥K-ב המשיך  אסרף 
שלישי שבו זכה צפון. הוא המשיך ב-♥ רביעי גבוה שאותו 
חתך דרום עם ה-J♦ וחזר ב-♠ שלישי. הכרוז נאלץ לחתוך 
בחוזה  ונכשל   ♦K-ל לקיחה  עוד  מסר  ובהמשך  בדומם 
בדרך   IMP  4 בעוד  אסרף  קבוצת  זכתה  כך   .2 בגובה 

לניצחון במפגש האחרון ובתחרות כולה.

ובטקס  חגיגי  בקוקטייל  שבת  במוצאי  ננעל  הפסטיבל 
חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות.

ומהנים  למופת  מאורגנים  ימים  עשרה  להם  הסתיימו  כך 
שהיו מלאים בברידג' ברמה בינלאומית גבוהה ובאירועים 
הארגון  את  לשבח  לציין  יש  יום.  מדי  מגוונים  חברתיים 
רבות  שהסתייעו  בירמן  ואלון  דוד  של  בניצוחם  המעולה 
והתפעול  התחרויות  במנהל  פרנק,  יוסי  השיווק  במנהל 
בישראל,  הבכירים  התחרויות  במנהלי  שזיפי,  אילן 
רגב,  רוני  בגזבר  בירמן,  דניאלה  הציבור  יחסי  במנהלת 
וגל  לזר  אלון  של  בהנהגתם  הצעיר  הלוגיסטי  בצוות 
גרסטנר ובצוות עובדים מקצועי רחב. תודה לכל האנשים 

שדאגו שהפסטיבל יהיה מוצלח כל-כך.

אין ספק כי נשוב ונתראה באילת גם בשנה הבאה, רשמו 
הבטיחו  המארגנים   .(2016 בנובמבר   10-20) ביומנים 

פסטיבל מהנה נוסף.

הזוכים בתחרות IMP, אריקס וייניקוניס ואנדרי ארלוביץ  הזוכים בתחרות הקבוצות
מקבלים (ליטה) את הפרס ממאוריציו די-סקו (איטליה)
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מיכאל  זק,  יניב  לנגי,  אסף  ברקת,  (אילן  ברקת  קבוצות 
בראל, אמיר לוין, יוסי רול) ומינזלי (אאידה מינזלי, דורון 
ידלין, ישראל ידלין, גלעד אופיר, בר טרנובסקי) עברו את 
הלאומית  הליגה  לגמר  והעפילו  המוקדמים  השלבים  כל 
הקבוצות  שתי   .2015 לשנת  לקבוצות)  ישראל  (אליפות 
התמודדו ב-12 בדצמבר במפגש של 64 חלוקות, כאשר 

.BBO-שני הרבעים האחרונים מועברים בשידור ישיר ב

הגדילה  והיא  במחצית,  קל  מיתרון  נהנתה  ברקת  קבוצת 
אותו בתחילת הרבע השלישי:

Board 1, Dealer North, Vul None 
 ♠

♥
♦
♣

QJ43
AT9
QJ85
KQ

 

♠
♥
♦
♣

T5
KJ8732
K9
763

♠
♥
♦
♣

AK8762
-
62
AJ842

 ♠
♥
♦
♣

9
Q654
AT743
T95

 

West North East South
לנגי אופיר זק טרנובסקי

1NT 2♦ Pass

2♠ Pass 3♠ Dbl

Pass Pass Pass

(מולטי)  ארוכה  מייג'ור  סדרת  תיארה   2♦ מזרח  הכרזת 
ומערב הביע רצון ליצור ב-♠2 אם זו סדרתו של השותף. 
 .3♠ באמצעות  מלא  למשחק  הזמין  זק  יניב  זאת  למרות 
כעת לא ברור מדוע מצא דרום לנכון להכפיל לאחר ששתק 

על ♠2. זה הכריח את שותפו לקבל החלטה קשה.

גלעד אופיר החליט להשאיר ♠3 מוכפל ולקוות לטוב אף 
על פי שידע שהקלפים הבכירים שלו ב-♠ ממוקמים טוב 
בשביל הכרוז. החלופות היו להכריז 3NT וליפול 3 פעמים 

או לנסות ♦4 וליפול פחות.

לאחר ההובלה ב-K♣ ההגנה קיבלה לקיחה ב-♣, לקיחה 
בשליט.  שנייה  לקיחה  חשבון  על  שהיה   ,♣ וחיתוך  ב-♦ 

החוזה המוכפל ♠3 בוצע בדיוק: 530+ לקבוצת ברקת.

יוסי  אולם  דומה,  הכרזה  מהלך  התפתח  השני  בשולחן 
דורון   .3♠ על  לטעמי)  (שגרתי   Pass הכריז  (דרום)  רול 
ידלין (מערב) הוסיף למשחק מלא ♠4 אבל נפל פעם אחת 
הכניסה  את  לנצל  והחליט  המצב  את  ניחש  שלא  לאחר 
הבודדת לידו ב-K♦ לעקיפה ב-♣ במקום לעקיפה כפולה 

.♠QJ-נגד ה

ביד הבאה הייתה לצפון בעיית הכרזה מעניינת. אמיר לוין 
פתר אותה בצורה נבונה.

גמר הליגה 
הלאומית 2015

רם סופר

אסף לנגי (ימין) - אילן ברקת מול גלעד אופיר (שמאל) - 
בר טרנובסקי
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Board 9, Dealer North, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

3
AQT9
T72
QJ976

West North East South

Pass 1♣ Dbl

Pass ?

פגיעים,  יריבים  מול  מוכפל   1♣ להשאיר  הן  האפשרויות 
להכריז ♥1 או לקפוץ ל-♥2 (9-11 נקודות).

מפתה להכפיל את היריבים, אבל הקלף הבודד ב-♠ צריך 
להדליק תמרור אזהרה. קרוב לוודאי שעם חמישייה ב-♠ 
השותף היה מכריז ♠1  במקום להכפיל. ליריבים כנראה 
התאמה של 8 קלפים ב-♠, ושחקנים ברמה גבוהה ישכילו 
של  המבטחים  לחוף  ולהגיע  מוכפל  ב-♣1  לברוח  כנראה 

.1♠

אמיר הגיע למסקנה שאם ישאיר ♣1 מוכפל זה רק יעזור 
במקום  שלהם.  האמיתית  ההתאמה  את  למצוא  ליריבים 
גם  אלא  נקודות,  מראה  רק  לא  זה  ל-♥2.  קפץ  הוא  זה 
מפריע ליריבים להכריז את סדרת ה-♠.במציאות השותף 
החזיק 17 נקודות והזוג לא התקשה להגיע ל-3NT ולבצע 

את המשחק המלא.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

3
AQT9
T72
QJ976

 

♠
♥
♦
♣

T852
7532
J93
85

♠
♥
♦
♣

AJ64
K8
Q85
KT43

 ♠
♥
♦
♣

KQ97
J64
AK64
A2

 

West North East South
ד. ידלין לוין י. ידלין רול

Pass 1♣ Dbl

Pass 2♥ Pass 3♣

Pass 3NT All Pass
בשולחן השני הכפילו צפון/דרום ♣1 לעונשין, מזרח/מערב 
להראות  ניסה  ודרום   SOS Redouble באמצעות  ברחו 
היו  צפון/דרום  אבל   .1NT באמצעות  שלו  הניקוד  את 
בבעיה: ה-Pass המעניש של צפון לא מתאר טווח ניקוד 
מוגדר, וגם לגבי ההכרזה 1NT אין שום סיכום סטנדרטי. 
יש  נקודות  כמה  לנחש  רק  יכול  היה  הזוג  מבני  אחד  כל 

לשותפו, והם עצרו בחוזה חלקי עם 26 נקודות גבוהות.

West North East South
לנגי אופיר זק טרנובסקי

Pass 1♣ Dbl

Pass Pass RDbl Pass

1♦ Pass Pass 1NT

Pass 2♥ Pass 3♣

Pass 3♥ All Pass

בשני השולחנות בוצעו 9 לקיחות בדיוק, וההכרזה למשחק 
.IMP 6 מלא זיכתה את קבוצת ברקת ברווח של

 ,IMP 27 קבוצת ברקת הגיעה לרבע האחרון עם יתרון של
אך כבר היד הראשונה ברבע הזה בישרה על מאבק חריף 

מול יריבים שטרם אמרו נואש.

דורון ידלין (ימין) - ישראל ידלין מול מיכאל בראל 
(שמאל) - יניב זק
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Board 17, Dealer North, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

AJ4
32
AJT3
AKT8

 

♠
♥
♦
♣

T852
7532
J93
85

♠
♥
♦
♣

QT97
KQT984
62
6

 ♠
♥
♦
♣

K53
AJ6
K94
QJ73

 

צפון פותח 1NT. ♣6 הוא חוזה של כ-50%, אך נראה כי 
אבל  התערבות.  ללא   3NT-ל סוגר  היה  דרום  במציאות 
דרום  השולחנות  בשני  ברורה.  די  התערבות  יש  למזרח 

פעל נכון והעניש.

West North East South
ד. ידלין בראל י. ידלין זק

1NT 2♦ Dbl

2♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

West North East South
לנגי אופיר ברקת טרנובסקי

1NT 2♦ Dbl

RDbl Pass 2♥ Dbl

Pass Pass Pass

השוני בשיטות של מזרח/מערב הביא לכך שבשולחן אחד 
דורון ידלין שיחק במערב ♥2 מוכפל מול הובלה בשליט, 
מזרח  מצד   2♥ ברקת  אילן  שיחק  השני  בשולחן  בעוד 

.♣Q-וקיבל הובלה ב

 8 לכרוז  בתוצאה.  ההבדל  את  שעשה  מה  לא  זה  אבל 
כדי  לדומם  להגיע  אפשרות  שום  (אין  בטוחים  מפסידים 
בטוחות  לקיחות   4 לו  יש  שני  ומצד   ,(♠J-ה נגד  לעקוף 
היא  חמישית  ללקיחה  להגיע  היחידה  הדרך  בשליט. 
להוביל ספייד בכל הזדמנות כדי לפתח את הקלף הרביעי 
בסדרה. דורון ידלין עשה זאת ונפל 3 פעמים בלבד, בעוד 
אילן ברקת המשיך ב-♦  לאחר שחתך ♣ ונאלץ ליפול 4 

פעמים – IMP 7 לקבוצת מינזלי.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

K65
A4
AT2
AJ932

 

♠
♥
♦
♣

QJ
93
QJ93
KT654

♠
♥
♦
♣

T8432
Q752
K876
-

 ♠
♥
♦
♣

A97
KJT86
54
Q87

 

כדי לסגור פער גדול ברבע אחד מול קבוצה חזקה נדרשת 
תעוזה, ודורון ידלין ללא ספק הפגין אותה ביד זו.

West North East South
ד. ידלין בראל י. ידלין זק

Pass Pass

3♣! All Pass!

להראות  אפשרות  (אין   3 בגובה  להפריע  החליט  דורון 
סדרת קלאב בגובה נמוך יותר עם יד חלשה) עם חלוקה 
של 5422. בחלוקה שונה זה היה אולי עולה ביוקר, אבל 
נוחה.  הכרזה  בלי  בראל  מיכאל  את  זה "תקע"  במציאות 
בראל החליט שידו חלשה מדי בשביל 3NT ושעדיף לקחת 

.Pass פלוס בטוח" באמצעות"
גם  אבל  פעמים,  שבע   3♣ להפיל  ניתן  מושלמת  בהגנה 
מלא  משחק  אבדן  על  צפון/דרום  את  מפצה  היה  לא  זה 
שגרתי שהוכרז בשולחן השני לאחר פתיחה 1NT מצפון 
והכרזת טרנספר של דרום. בראל/זק הפילו ♣3 לא פגיע 

ולא מוכפל 6 פעמים, וקבוצתם איבדה IMP 7 נוספים.
ביד הבאה נוצר רושם כאילו יניב זק עדיין המום מהפעולה 

של דורון ביד הקודמת.
Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
ד. ידלין בראל י. ידלין זק

Pass

1♦ 2♦ 3♣ 4♠

5♣ 5♦ Dbl 5♠

Pass Pass Pass

אין ספק כי מזרח/מערב הכריזו בצורה חצופה במצב פגיע 
(ייתכן שהייתה כאן אי הבנה ודורון חשב ש-♣3 של ישראל 
הכרזה טבעית). צפון/דרום יכלו לקחת 800 נקודות קלות 
את  והביע  סלם  רצה  בראל  מיכאל  אבל  מוכפל,   5♦ נגד 

שאיפתו בהכרזת קיוביד ♦5.

ניתן  הפגיעות,  מצב  לאור  ידו.  את  להעריך  צריך  דרום  כעת 
לפרש את ♠4 כהכרזת הפרעה בלבד והיא לא מבטיחה שום 
כוח. כאשר השותף מחפש סלם ללא ה-AK בסדרת השליט 
את  בחיוב  לשקול  לדעתי  רצוי  אלה,  בקלפים  מחזיקים  ואנו 
קבלת ההזמנה. בקלפים אלה ניתן לבצע ללא קושי ♠7 מול 

חלוקות רגילות (2-1 בשליט ו- 3-3 או 4-2 בהארט). 

התוצאה 510+ נראתה מאכזבת מאוד לצפון/דרום... עד 
שהגיעה התוצאה מהשולחן השני והתברר כי אירעה שם 

טרגדיה לקבוצת מינזלי.

West North East South
לנגי אופיר ברקת טרנובסקי

2♠

Pass 2NT Pass 3♦

Pass 5♦! All Pass!!

בר טרנובסקי (דרום) החליט לפתוח ♠2 עם חמישייה טובה 
במצב פגיעות עדיף, ושותפו גלעד אופיר (צפון) חשב מיד 
על סלם. הוא השתמש ב-2NT (Ogust) ובירר כי לשותפו 
 2NT יד מינימלית עם סדרה טובה. צפון האמין כי הכרזת
הקפיצה  כן  ועל  השליט,  כסדרת   ♠ על  הסכמה  מהווה 
בסיבוב הבא ל-♦5 הייתה Exclusion Keycard, כלומר 
שאלה למספר קלפי המפתח של השותף כאשר A♦ אינו 

נכלל בספירה.

לאחר תשובה של 2 קלפי מפתח ייתכן כי היה מוכרז סלם 
לא  לדעתו  אחרת.  ההכרזה  את  פירש  דרום  אבל  גדול, 
הכרזת  ולאחר  כלשהי,  שליט  סדרת  על  הסכמה  הייתה 
בר  הסופי.  החוזה  את  לקבוע  אמור  צפון   3♦ התשובה 
 .פירש את הכרזת שותפו ♦5 כרצון לשחק בחוזה זה

לעתים  שמתרחשים  הכרזה  מהלכי  מאותם  אחד  זהו 
כה נדירות עד כי אף פעם לא מגיעים לדון בהם, לפחות 

כשמדובר בשותפות ללא ותק של שנים רבות. אי-ההבנה 
עלתה ביוקר רב, הפסד של IMP 13 במקום רווח אפשרי 

של IMP 14 ומהפך בהובלה...

קבוצת מינזלי עדיין לא ויתרה והשיגה רווח נראה בחלוקה 
הבאה:

Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
ד. ידלין בראל י. ידלין זק

Pass Pass 1♣

1♥ 2♣ 3♣ 4♣

4♥ Pass Pass Pass

צורך  אין  כי  והעריכו  הנקודות  ברוב  החזיקו  זק/בראל 
אבל   ,4♥ להכשיל  כנראה  שניתן  מאחר  ל-♣5  בהקרבה 
רמז  שום  בלי   ♠ חיתוך  למצוא  חייבים  היו  הם  כך  לשם 
שיעזור לגלות את ההגנה הנכונה. לאחר הובלה בקלאב 

אל ה-A וחזרה של דרום בדיאמונד, החוזה בוצע.

West North East South
לנגי אופיר ברקת טרנובסקי

Pass Pass 1♣

1♥ 2♣ 3♥ 4♣

4♥ Pass Pass 5♣

Pass Pass Dbl All Pass

בשולחן השני החליט בר טרנובסקי "לבטח" את השותפות 
הקרבה  באמצעות  אפשרי  מבוצע  מלא  משחק  נגד  שלו 
שום  אין  (להגנה  אחת  פעם  שנכשל  מוכפל  ל-♣5  זולה 
אפשרות להגיע לחיתוך ♦). הרווח היה IMP 11, והפער 

הצטמק ל-IMP 13 כאשר נותרו עוד 5 בורדים לשחק.
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הסלם,  באזור  יד  הגיעה  נוספות  חלוקות  שתי  כעבור 
את  לסגור  בתקווה  נועזת  בצורה  הכריזו  ידלין  והאחים 

הפער.
Board 27, Dealer South, Vul None
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West North East South
ד. ידלין בראל י. ידלין זק

Pass

1♥ Pass 2NT Pass

4♥ Pass 4♠ Dbl

Pass Pass 5♦ Pass

6♥ Pass Pass Pass

מה  יודע  איני   .Jacoby 2NT-ב השתמשו  מזרח/מערב 
מדובר  אם  ממערב.   4♥ של  המדויקת  המשמעות  הייתה 
ב"תת מינימום" וההכרזה מתארת 11-12 נקודות גרועות 
סיבה  שום  למזרח  הייתה  לא  אז  מאוזנת,  חלוקה  עם 

להמשיך הלאה עם 17 נקודות מאוזנות.

של  בטווח  כלשהי  מאוזנת  יד  תיארה   4♥ הכרזת  אם 
מאחר   , השיטה  את  לשנות  כדאי  אז  נקודות,   12-14
שהכרזה זו מכניסה שותף עם כ-18 נקודות למלכוד. מצד 
אחד סלם עדיין אפשרי, ומצד שני הכרזה בגובה 5 אינה 
קיוביד...  הכרזות  בשתי  המשיך  ידלין  ישראל   . בטוחה 
הוסיף  עליה  דובר  שלא  בסדרה  קונטרול  שהחזיק  ודורון 

לסלם על אף ידו העלובה.

קלף  לאחר  כבר  מוגמרת  עובדה  היה  החוזה  כישלון 
ההובלה K♣ – הכרוז היה זקוק לניחוש נכון ב-♠ כדי ליפול 

פעם אחת בלבד.

West North East South
לנגי אופיר ברקת טרנובסקי

Pass

1♥ Pass 2NT Pass

3♣ Pass 3♥ Pass

4♥ Pass Pass Pass

מהלך ההכרזה של לנגי/ברקת היה פשוט ויעיל. ♣3 תיאר 
טווח ניקוד מינימלי (14-12) והכרזת השותף ♥3 הראתה 
יד טובה ללא קוצר עם סיכוי לסלם. כעת ♥4 ממערב הראה 
"מינימום של המינימום" עם רמז עבה לשותף לעצור את 
   IMP 11 ההכרזה. ברקת פעל בהתאם וסיפק לקבוצתו עוד
שחרצו את גורל אליפות הליגה הלאומית. הניצחון הסופי 
היה בשיעור 97:113 – תוצאה צמודה למדי המעידה על 
האחרונות.  החלוקות  עד  בו  נשמר  שהמתח  שקול  קרב 
ברכות לאלופי ישראל לקבוצות לשנת 2015 אילן ברקת-

אסף לנגי-יניב זק-מיכאל בראל-אמיר לוין-יוסי רול.
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זה  שילוב  נחמד.  אדם  גם  הוא  מעולה.  שחקן  הוא  משה 
עושה אותו לשחקן פופולרי במועדון. אבל למשה יש בעיות 
נמצאים,  בשבוע  יום  באיזה  שוכח  הוא  לפעמים  זיכרון. 
של  שמות  שוכח  הוא  במזנון,  הזמין  ומה  אם  שוכח  הוא 
שחקנים אחרים והכי גרוע... הוא שוכח עם מי קבע לשחק 
ואם בכלל קבע לשחק. (אבל את הקלפים הוא לא שוכח 

אף פעם...) 
לבד למועדון, שאלתי אותה:  כשנכנסה אחת השחקניות 
"היי דוריס, האם את סינגלטון? (= האם באת לבד ללא 
שותף?)". " לא אורן, אני משחקת היום עם משה", ענתה. 
את  רוזי?  קורה,  "מה  למועדון:  נכנסה  נוספת  שחקנית 
סינגלטון?". "אני דאבלטון (=יש לי פרטנר). קבעתי היום 
עם משה", אמרה בקול. דוריס אשר שמעה את הנאמר 
קמה ואמרה :"מה פתאום , אני עם משה היום. שיחקנו 
לפני יומיים וקבענו להיום". רוזי לא ויתרה ואמרה:" ואני 
שיחקתי איתו אתמול וקבענו להיום". ולפני שאספר לכם 
את סוף הסיפור, הנה יד ששיחק משה עם אחת הגברות, 
אשר זיכתה אותו בטופ (ואז אולי תבינו למה אף אחת לא 

רצתה לוותר עליו): 

Dealer North, Vul All
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West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 1NT Pass 4♥

Pass Pass Pass

ניסו  הכרוזים  רוב   .♦J-ב מערב  הוביל  השולחנות  בכל 
עקיפה בדיאמונד אשר נכשלה ולאחר שמזרח החליף ל 
קלאב  דאימונד,  של  מהפסד  להימנע  לא יכלו  הם   ♠Q –

ושני ספיידים. 
וכדי  במזרח,   ♦K-שה מההובלה  הניחו  אחרים  כרוזים 
להימנע מהמשך בספייד הם זכו ב-A♦ בלקיחה הראשונה 
לדומם  להיכנס  תכננו  הם  שני.  ובקלאב   ♣A-ב והמשיכו 
 ♥Q-לחתוך קלאב שלישי ושוב להיכנס לדומם עם ה ,♥J-ב
כדי להגיע ליתרת הקלאבים. דרך זו הייתה מביאה לכרוז 
11 לקיחות אם הקלאבים היו 3-3, אבל כיוון שהקלאבים 

4-2, כרוזים אלה נפלו כי חסרה להם כניסה לדומם. 
לספייד  בהחלפה  הטמונה  הסכנה  את  ראה  משה  גם 
ממזרח, וגם הוא זכה ב-A♦, אבל בניגוד ליתר הכרוזים 
משחק  באמצעות  לדומם  כניסה  עוד  הוא הצליח "לייצר" 

של קלאב נמוך משתי הידיים בלקיחה השנייה. 
לספייד.  והחליפו   ♦K-ה את  משכו  בקלאב,  זכו  המגנים 
משה זכה עם ה-A♠, שיחק A♥, קלאב ל-A♣, חיתוך ♣ 

.♥K-וחיתוך קלאב עם ה ♥J-הארט ל ,♥T-עם ה
של  האחרון  השליט  משיכת  (תוך   ♥Q-ל הארט  כעת 
אחד  את  השליך  שהוגבה  החמישי  הקלאב  ועל  מערב) 
המפסידים בספייד. בסך הכול מסר משה להגנה ספייד, 

קלאב ודאימונד. 
והחליטו  משה  על  זעמו  הגברות  הסיפור:  ולהמשך 
יהיה  לא  ולמשה  יחד  היום  נשחק  "בואי  בו:  להתנקם 
אמרה דוריס. "רעיון נפלא, אבל בואי נשב ליד  פרטנר", 
הדלת כדי לראות איך הוא יגיב כשיראה שקבענו זו עם 
זו", אמרה רוזי ברשעות. משה הגיע, אמר בנימוס שלום 
לגברות, וללא שאלות או דיבורים המשיך ישר אליי :"שלום 

אורן, היום אני סינגלטון. אנא סדר לי פרטנר...".

סיפורים מההמועדוןן

זיכרון סלקטיבי
אורן לידור
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"חשבתי על זה – רעיון טוב שלא מימשנו את הפוטנציאל 
(אשר   Anny עם  המפגש  בעוד  ברק  הרהר  שלו", 
ולבעלה  לה  שיתייחסו  כך  על  לעמוד  החלה  לאחרונה 
בסדר אלפביתי) ו- Mitty  התחדש לאחר פסק זמן של 
כמו  אחרים  בוערים  עניינים  היו  בינתיים  מחודש.  יותר 
בלומברג,  מייקל  של  ההולדת  יום   ,Super Bowl-ה

המעבר של חנן שר מירושלים לתל אביב ועוד.

מתכוון  שאתה  מניח  "אני  רצון.  שבע  היה  לא   Mitty
אמר,  הוא  העוני",  לקו  מעל  לאנשים  מיסים  להעלאת 

ובפעם הראשונה היה רמז של עוינות בטון הדיבור שלו.

"זה לא העניין", אמר ברק. "לא, אני מדבר על שינוי שם 
של קונבנציות בברידג' על מנת להתאים אותן לדמוגרפיה 

של ימינו".

טובים  היו  מהרעיונות  "חלק  בהסכמה.  הנהנה   Anny
מאוד, אבל אחרים פספסו את המטרה".

ברק: "גם אני סבור כך. הנרי בת' – זוכרת אותו, מישל? 
הוא האיש שלא קיבלת ממנו שיעורי ברידג' – הציע כמה 

דברים מעניינים".

מישל: "ספר לי".

העץ  שזה  אומר  הוא  בלקווד.  את  יחליף  "מהוגני  ברק: 
השחור ביותר שהוא מכיר".

אותו  שיקבלו  אפילו  ייתכן  פיקח,  רעיון  "זה   :Mitty
במיסיסיפי. עוד משהו?"

ברק: "אפולו במקום ספוטניק, כי זהו רכב חלל אמריקני. 
משום  בסוקרטס,  סטיימן  את  להחליף  חשב  והוא 
גילה  הוא  בדיקה  לאחר  אבל  שאלות.  שאל  שסוקרטס 
היוונית  מהפילוסופיה  לגמרי  מתעלם  המודרני  שהחינוך 

העתיקה".

Mitty התחמם: "אפולו זה יפה, אבל אולי אמריקני מדי. 
 – ISS אחרי הכול ברידג' הוא משחק בינלאומי. מה לגבי

תחנת החלל הבינלאומית?"

Anny ומישל דיברו בבת אחת. 

Anny: "אלה רעיונות טובים..."

מישל: "אבל אפשר לעדן אותם, אולי..."

Anny: "יש שם מישהו עם הצעות אחרות. שמעתי..."

."Bridgewinners-מישל: "יש אנשים חכמים ב

Anny: "נראה מה יש להם לומר בנושא, אבל קודם כל 
נשחק קצת ברידג' ".

:Anny תוך זמן קצר החזיקה

♠
♥
♦
♣

A32
AJT974
T6
93

היא  שלה  העכשווי  העצמי  הדימוי  על  לשמור  מנת  על 
שקלה פתיחה של מולטי ♦2, קונבנציה אולטרא-מודרנית 
טרנס  של  המצאה  הייתה  שזו  לדעת  (מבלי  דעתה  לפי 
ריס בשנות השישים). במקום זה היא בחרה ב-♥2 חלש, 
 Preempt תוך התעלמות מהעצה הקלאסית לא להכריז

עם שני אסים – עוד סימן למרדנות שלה.

הוא  מצחו.  את  קימט   Mitty-ו  ,2♠ אוברקול  הכריז  ברק 
החזיק:

♠
♥
♦
♣

QJ86
8643
Q8
AKQ

ברידג' בבית הלבן

חנן שר
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נראה כאילו יש להגנה לפחות 5 לקיחות, אבל אולי ניתן 
התבוסה  ואז   ,3 לגובה  ימין  מצד  היריבה  את  לדחוף 

תהיה בטוחה לגמרי.

(או  למישל  והמתין  תקיף  בקול  הודיע  הוא  הארט",   3"
ברק) שייקחו את הפיתיון, יכריזו אחד יותר וייקלעו למה 
את  להסתיר  ניסה  הוא  סתום.  מבוי  שיהיה  ידע  שהוא 
עוד  לו  קשה  והיה  מישל,  של    Pass-ה לאחר  אכזבתו 
יותר כאשר אשתו הפגינה התלהבות שהוא אף פעם לא 
ציפה ממנה מאז שנפגשו לראשונה לפני שנים והמשיכה 

הלאה למשחק מלא.

 ♠
♥
♦
♣

QJ86
8643
Q8
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

KT954
Q
AK43
JT8

♠
♥
♦
♣

7
K2
J9752
76542

 ♠
♥
♦
♣

A32
AJT974
T6
93

 

West North East South
ברק Mitty מישל Anny

2♥

2♠ 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

הובלת הפתיחה הייתה A♦ ובעקבותיה K♦. לאחר מכן 
מחולקים  שהשליטים  בהנחה  בטוח.  ל-♣  ברק  החליף 
ב-♠.ניתן  בעקיפה  לכאורה  תלוי  היה  החוזה  גורל   ,2-1
ובכניסה  ב-♥  לעקוף  כדי  ב-♣  אחת  בכניסה  להשתמש 
השנייה כדי לבצע עקיפה בספייד שסיכוייה היו קלושים 

עד אפסיים.

לאחר שזכתה ב-A♣ הבינה Anny פתאום שיש לה סיכוי 
נוסף – ואולי אפילו שניים. ברק היה מסומן עם חמישייה 
מחולקים  ההארטים  אם  הכריז.  שהוא  הסדרה  ב-♠, 
2-1 עם תמונה בכל יד, ניתן להכניס את אחד היריבים 

למשחק סופי.

הגבוהים  הקלאבים  את  לגבות  היה  הראשון  הצעד 
ולהשליך ♠ מהיד. לאחר מכן ♥ אל ה-A♥ (ברק תרם את 
ה-Q♥). אם הוא נותר כעת עם K♥ בודד, אפשר למסור 
לתת  או    ♠K-ל מתחת  להוביל  אותו  שתאלץ  לקיחה  לו 
צריך  מישל,  אצל  הבכיר  השליט  אם  והשלכה;  חיתוך 
להוציא לה את ה-♠ הבודד לפני מסירת ההובלה בשליט.

Anny התבוננה מסביבה וניסתה "לקרוא" את היריבים. 
הראשונה.  הגברת  כמו  רוח  קרת  מישל,  ישבה  מימינה 
משמאלה ישב ברק עם תנוחה שהזכירה לה נמר המוכן 
בקניה.  בספארי  פעם  שראתה  כפי  הטרף,  על  להתנפל 
של  היועצים  הנמר?  את  או  הגברת  את  לבחור  האם 
בעלה, עד כמה שהם שווים, לא היו בסביבה. היה עליה 

להחליט בעצמה.

נאנחה  היא  ואז  להחליט,  מלאות  שניות   90 לה  לקח 
כאשר  הבאה  בלקיחה  שוב  נאנחה  היא   .♠A ושיחקה 
לך  לתת  צריכה  אני  כאילו  "נראה   .♥K-ב זכתה  מישל 
חיתוך והשלכה", אמרה מישל, "אבל מדוע שיחקת כך?".

יכולה  "את   ,Anny אמרה  בנמר",  ולא  בגברת  "בחרתי 
לומר שזו עדות לפמיניזם שגיליתי אותו לאחרונה".

 30  1  |      '  
10:00   ,2016  12-   

"  70   |     | '     ,42    
!    ;   '

0544-556111 :  | 077-5253001 :

"    "   
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חידת החודש, ינואר 2016
אורן לידור
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מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠6.
עליכם לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!
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מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה ♣7.
זכה ב-A♠ והשלך ♦ מהדומם. שחק ♣ ועקוף לקלף הכי 
זול (נניח ל-6♣ כאשר מערב שירת עם ה-5♣). חתוך ♥ 
כאשר  ה-8♣  לעבר  נמוך  קלאב  שוב  ושחק   ,♣Q-ה עם 
 ♣J-ה באמצעות   ♥ עוד  חתוך  ה-7♣.  עם  משרת  מערב 

ושחק עוד ♣ לעבר ה-T♣ שבדומם. זה המצב שנוצר:
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את  עליהם  והשלך   ,♥AK-ה ואת   ♣A-ה את  שחק  כעת 
ה-AKQ♦ מהיד!

הדיאמונדים בדומם גבוהים כעת, ותוכל להשליך עליהם 
את כל הספיידים מהיד.

פתרון חידת החודש, דצמבר פתרון חידת החודש, דצמבר 20152015

אורן לידור
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

מרץ 2016פברואר 2016ינואר 2016
2

9 - 8

10

16-15

23 - 22

אליפות ישראל עד אמן כסף
מחוזי

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לצעירים
שלבי גמר

אליפות ישראל לזוגות נשים
שלבי גמר

13

27

ליגות לזוגות T.B מוקדמות
מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים 

מוקדמות מחוזי*

12 - 11

13

26 - 25

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים, שלבי גמר

סימולטנית ארצית 

TB ליגות לזוגות

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2016 – מרץ 2016

הודעות חשובות
* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב TB | יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מועד התחרות 27/2/2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, מתחם בי"ס ארזים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"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) | זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 12-11 במרץ | המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2016  | מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 



כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע !!!
TB 2016 ליגות לזוגות

שלב מוקדמות מחוזיות | השלמת זוגות לליגה
חדש!!!

1. תחרות זו הינה למילוי מקומות פנויים עבור תחרות הליגות לטופ-בוטום שהחלה בשנה שעברה.
2. הזוגות שיסיימו במקומות הראשונים במחוזות יוכלו להשתתף בשלב הבתים שיתקיים על פי התוכנית הספורטיבית.

3. זוגות אלו יצטרפו אל הזוגות אשר שיחקו בליגות בשנה שעברה (ולא ירדו ליגה).
4. שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. 

שבת 13 בפברואר 2016 | שעה 09:30, סיום משוער 17:00
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה השני יתקיים בסופ"ש 25-26.03.2016
ובסוף השבוע 8-9.04.2016

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות נוער ומחנה קיץ
לצעירים בנורבגיה 

בין התאריכים 23-27 במרץ 2016 , תתקיים אליפות ברידג' לנוער וכן, מחנה ברידג' לנוער בשבדיה
כל הפרטים באתר ההתאגדות  www.bridge.co.il  בתפריט "שחק ברידג'" / "אירועי ברידג' בעולם"

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות העולם החמישית
לקבוצות סטודנטים  - און ליין 

האליפות תתקיים ב-1 במרץ 2016 באמצעות אתר BBO. האליפות מאורגנת ע"י התאגדות 
האוניברסיטאות הבינלאומית בשיתוף עם התאגדות הברידג' העולמית.

כל הפרטים באתר ההתאגדות  www.bridge.co.il  בתפריט "שחק ברידג'" / "אירועי ברידג' בעולם"



צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
"� "ההתאגדות הישראלית לברידג

"�  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג

מהרו לחדש / להירשם להתאגדות על מנת שתוכלו:
לקבל ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים. 1
לצבור נקודות אמן. 2
ליהנות מקורסים מסובסדים במועדונים. 3
לקבל לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים. 4
להשתתף באירועי ההתאגדות. 5
לחזק את משפחת הברידג' . 6
לקבל מידע ועדכונים. 7
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ההרשמה דרך המועדונים או דרך המערכת 
המקוונת שבאתר ההתאגדות . 

החלה ההרשמה להתאגדות לשנת 2016
לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם בחודש ינואר.

קפטנים לנבחרת הצעירים של ישראל 
נבחרות הצעירים ובתי הספר של ישראל, ייצגו השנה את ישראל 

באליפות העולם שתתקיים באיטליה בין התאריכים 3-13 באוגוסט 2016.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.16
יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

קפטנים לנבחרות ישראל 
נבחרות הסניורים, הנשים והפתוחה ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לקבוצות, שתתקיים בהונגריה בין 16-25 ליוני 2016.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.16
יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת סגלועדת סגלועדת סגל



הודעות מועדונים

מועדון טבעון מתכבד להזמינכם: 
לתחרות ארצית "גביע סבתא"

מושב אחד 30 ידיים 

ביום שישי ה-22 בינואר 2016, בשעה 10:00

באולם צוותא, רח' כצנלסון 35 ק. טבעון

מנהל התחרות – אסף עמית
מחיר כולל למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יורם שניידר 04-9832888

אריאל בן דרור 050-8565064

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם: לתחרות ארצית | מושב אחד 30 ידיים 
ביום שישי 29 בינואר 2016 בשעה 10:00, במועדון אביבים, רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

מנהל התחרות – אילן שזיפי | מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 
מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה: טל 03-6417470 

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש חנה מאירי

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 5 בפברואר 2016 
בשעה 10:00

במועדון ברידג' פוינט פולג 
רח' בני גאון 16 נתניה (ליד איקאה)

מנהל התחרות – ישראל ידלין
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
אורית מורן – 052-5673392 
ישראל ידלין – 054-2262642

מועדון ברידג' השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יוסי פלג ז"ל

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 12 בפברואר 2016 
בשעה 10:00

במועדון ברידג' השרון 
רח' ששת הימים 42 כפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 077-5253001 

רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון ברידג' גת ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש חנה פיילכנפלד ז"ל

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 19  בפברואר 2016  
בשעה 10:00

במועדון ברידג' גת ירושלים 
באולם "בית החברה – נעמת"
רח' שלום עליכם 10 ירושלים

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עירית גראפי – 052-3949074

מועדון ברידג' כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום שבת 20 בפברואר 2016  
בשעה 10:00

במועדון כיכר המדינה
רחוב ויצמן 53 תל-אביב 

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 75 ₪  לשני מושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
משרד המועדון - 03-6969830

מועדון קנטרי חולון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

שתתקיים ביום ג' ה 26/1/16 החל מהשעה 20:00

במועדון קנטרי חולון,
הלוחמים בצמוד למשרד הרישוי

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
רועי  – 050-9033355 



תוצאות תחרויות

מצטברשמות הקבוצותדרוג
151.0ברקת אילן1
46.0אסרף אורי2

חצי גמר פיינל-פור ליגה לאומית
תאריך: 11-12-15

מצטברשמות הקבוצותדרוג
113ברקת אילן1
97מינזלי אאידה2

גמר פיינל-פור
תאריך: 12-12-15

אלופי ישראל 2016: קבוצת ברקת 
בהרכב: אילן ברקת, אסף לנגי, זק יניב, מיכאל בראל,

יוסי רול ואמיר לוין

מצטברשמות הקבוצותדרוג
78שזר ארנון1
69וייס יוסי2

פליי-אוף עליה לליגה לאומית
תאריך: 12-12-15

עלו לליגה הלאומית הקבוצות:
ארנון שזר 

צ'ורניי מיכאל
המצטרפות לקבוצות עמית מיכה והרצקה רון שעלו בזכות המקום הראשון בבית

מצטברשמות הקבוצותדרוג
91.0וייס יוסי1
59.0מגדל אילן2

משחקי הצלבה ליגה ארצית
תאריך: 11-12-15

מצטברשמות הקבוצותדרוג
97.0קניגסברג מודי1
69.0אורן אפרת2

מצטברשמות הקבוצותדרוג
99צ'ורניי מיכאל1
39קניגסברג מודי2

מצטברשמות הקבוצותדרוג
95.5מינזלי אאידה1
86.0בירמן דוד1

שמות השחקניםשמות הקבוצות
ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - רול יוסף - לוין אמירברקת אילן

אופיר גלעד - טרנובסקי בר - ידלין ישראל - ידלין דורון - (מינזלי אאידה)מינזלי אאידה
שזר ארנון - קפיטנוב בוריס - וורך יגאל - שזר עמוסשזר ארנון
וייס יוסי - אלטברגר עמוס - (אלטברגר נמרוד) - ערמי רות - שרויט שמעוןוייס יוסי

צ'ורניי מיכאל - מילשטיין דמיטרי - גרינבאום ליאוניד - מדבדב אולגצ'ורניי מיכאל
שניידר רני - שגב רון - מוזס דני - תור רוניקניגסברג מודי



Rank Names Total
1 Birman Alon - Birman Daniela 73.28
2 Milashewski Mirek - Vaxsman Sophie 72.89

3 Bachurina P - Chorney Michael 70.36

 Mixed Pairs
תוצאות כלליות : תאריך : 13-11-2015 | השתתפו 84 זוגות 

Rank Names Total
1 Pachtmann Ron - Ronen Shoshana 65.07
2 Stefanova Anna - Solodar Philip 64.66

3 Medvedev - Chorney Michael 63.95

 Top Bottom Pairs
תוצאות כלליות : תאריך 14-11-215 | השתתפו 74 זוגות

Rank Names Total
1 Vainikonis Erikas - Arlovich Andrei 150.0
2 Chen Avi - Friedlander Ehud 143.0

3 Kremer Hadasa - Benishty Moshe 139.0

IMP Pairs
תוצאות כלליות : תאריך 17-11-2015 | השתתפו 183 זוגות

Rank Names Total
1 Brenner Diego - Benzaqaen Nina 64.14
2 Bareket Ilan - Roll Yossi 63.45
3 Brifman Efraim - Brifman Henya 63.01
4 Tarnovski Bar - Saada Patrick 62.30

5 Milstein Dimitry - Stefanova Anna 61.64

6 Zack Yaniv - Oren Efrat 60.90

7 Assaraf Ori - Zadik Erez 60.87

8 Shezifi Hana - Guttmann Henry 60.78

9 Lubinsky Yuval - Mark Micha 60.57

10 Rosenthal Lee - Green Marcia 60.28

 Open Pairs - Final A
תוצאות כלליות : תאריך 20-11-2015 | השתתפו 78 זוגות

Rank Names Total
1 Zinger Marica - Friedlander Ehud 59.33
2 Yogev David - Cohen David 58.88

3 Cohen Dani - Ravid Menachem 57.99

Open Pairs - Final B
תוצאות כלליות : תאריך 20-11-2015 | השתתפו 88 זוגות

Rank Names Total
1 Pelech Amos - Pecker Sami 58.74
2 Tchenio Maurice - Bismuth Judith 57.04

3 Munteanu Alex - Munteanu Aura 56.76

Open Pairs - Final C 
תוצאות כלליות : תאריך 20-11-2015 | השתתפו 153 זוגות

Rank Names Total
1 Sagiv Yehuda - Orenstien Eitan 345
2 Lengy Assaf - Bareket Ilan 337

3 Rosenthal Lee - Argelazi Eliran 309

Invitational Rand Cup
19-11-2015 | השתתפו 18 זוגות

Rank Names Total
1 Frank Josseph - Assaraf Ori - Zadik Erez - Bitran Albert - Koistinen Kauko 119.78
2 Bareket Ilan - Lengy Assaf - Roll Yossi - Barel Michael - Zack Yaniv - Oren Efrat 108.11

3 Sade Itzhak - Yadlin Israel - Yadlin Doron - Moran Orit 106.29

Altshuler - Shaham Cup 
תחרות קבוצות | השתתפו 65 קבוצות : תאריך 21-11-2015

תוצאות פסטיבל הים האדום נובמבר 2015

2 22-12 בנובמבר, 15
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 רב אמן בינלאומי 
 אופיר גלעד, אביבים 

 רב אמן זהב 
 כהן אילן, קריות/חיפה 

 רביד מנחם, אביבים 

 רב אמן כסף 
 רוטשטיין אדלה, הלוחם אפקה 

 רב אמן 
 בנישטי משה, לב הצפון 
 גני יוסף, הדר כפר סבא 

 שבתיאלי תקוה, אביבים 
 חן אברהם, ירושלים 

 מילשטיין דמיטרי, וקס - רחובות
 

 אמן בכיר זהב 
 סבן אאידה, ספורט + חולון 

 מאירי ליאת, גבעתיים 

 אמן בכיר כסף 
 כהן חיים, אשדוד 

 אמן בכיר ארד 
 גולדמן מרצל, אביבים 

 אמן בכיר 
 ליפשיץ יותם, טבעון 

 שרעבי יורם, ירושלים 
 פריגל דוד, וקס - רחובות 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 16-12-2015

טבלת פרסים בתחרויות ההתאגדות לשנת 2016
פרסמקוםשם התחרות

6,000 ₪ 1אליפות ישראל הפתוחה
2 ₪ 3,000
3 ₪ 2,000

אליפות ישראל לנשים
אליפות ישראל לזוגות מעורבים

.T.B אליפות / ליגה לזוגות
אליפות ישראל לסניורים

1 ₪ 2,500

2 ₪ 1,500
3 ₪ 1,000

אליפות ישראל למועדונים
1 ₪ 1,500
2 ₪ 1,000
3 ₪ 500

12,000 ₪ 1ליגה לאומית לקבוצות
2 ₪ 6,000

גביע המדינה
1 ₪ 6,000
2 ₪ 3,000

מצטברשמות הקבוצותדרוג
73.28פתאל וייצמן - קראוסהר יהודה1
72.89מיוחס מושיקו - רום שושנה2
70.36רוזנשיין אלכסנדר - ברסלבסקי יעקב3
69.47ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה4
69.46גילרמן ג'נס - נחום אריה5
69.38צדיק ארז - סלטי חיים6
68.98חן אברהם - ארנון גדי7
68.87בר גילי - לירן ינון8
68.63וילנסקי סטפן - זק יניב9

68.358בר-און דליה - בר-און אנטה10

סימולטנית ארצית - אוקטובר 2015 - משוקלל 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 30/10/15

מצטברשמות הקבוצותדרוג
73.99רוזנטל אבי - רוזנטל ניר1
73.77ארנון גדי - פלדבוי גיל2
72.57בנישטי משה - קרמר הדסה3
71.28אופיר רונית - וידבסקי חנה4
71.25דותן גבי - מרמלשטיין גבי5
69.29צמח יפה - נונה רות6
7 -69.05
68.96גסנר סידני פרופ - כהן מוירה8
68.36סמלסון זאב - דר יוסף9

68.08גולן רחל - ורם מנחם10

סימולטנית ארצית "נובמבר 2015" בחישוב ארצי - משוקלל 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/11/16



 אמן זהב 
 אוסאמה דניאל, טבעון 

 גוטמן בטי, אביבים 
 הורניק אירוינג, אביבים 

 גלבאום גד, ויצו פתח תקוה 
 גלבאום דורה, ויצו פתח תקוה 

 אמן כסף 
 קמחי מרים, ספורט + חולון 
 וינר שמואל, הלוחם אפקה 

 ניצן רינה, גבעתיים 
 שוורץ ברברה, הדר כפר סבא 

 שניידר בלה, מרכז הברידג' ים 
 רוזנפלד אלכס,ראשון לציון 

 וילנר אמנון, נס ציונה 
 פז סיבוש יוספה, גליל תחתון

 אמן ארד 
 בנימין שוקי, טבעון 

 דנק שחר, טבעון 
 ליפשיץ גלעד, טבעון 

 הולינגר עירית, "הרץ" חיפה 
 לוי סיגלית, הלוחם חיפה 
 אלדד רפי, הדר כפר סבא 

 קצמן חנה, אביבים 
 חרלפ ברברה, בית בלגיה י"ם 

 אלימלך דוריס, קיסריה 
 לוי יהושע, וקס - רחובות 

 קפלן דביר, קבוצי דרום 
 סימוני שלמה, גליל תחתון 

 אמן 
 אינגביר מירב, כיכר המדינה ת"א 
 רווח אברהם, כיכר המדינה ת"א 

 זיגלמן שרה, לב הצפון 
 לוי יהודה, רמת גן 

 גבע עדנה, הדר כפר סבא 
 לוי אירית, אביבים 

 גרינברג שמעון, לב חולון 
 מעוז בני, ויצו - נוה יוסף 

 גל ענת, מרכז הברידג' ים 
 ניב תורית, מרכז הברידג' ים 

 פיירמן משה, מרכז הברידג' ים 
 וינטר צפורה, חדרה 
 שניידרמן לב, חדרה 

 יעקבי זהר, זכרון יעקב 
 קולקר אריה, ויצו פתח תקוה 

 גולדשטיין סימה, מרכז ספורט 
ראשל"צ 

 ענבר יעל, בית מכבי ראשל"צ 
 רגב עודד, אשקלון 

 סגן אמן זהב 
 ברקוביץ אליעזר, חיפה/כרמל 

 ויצמן פאני, קריות/חיפה 
 שוורץ אתי, טבעון 

 בינט ג'ורג' שמעון, השרון 

 בירמן אלה, כפר סבא 
 אדמתי שושנה, רמת גן 

 לקס רוזט, חדרה 
 גרנס ליאורה, זכרון יעקב 

 וינטראוב נאוה, ויצו פתח תקוה 
 מרום יוסף, מרכז ספורט ראשל"צ 
 רטנר עמירם, בית מכבי ראשל"צ 

 אולסבורג ברנרד, רעננה ההגנה 

 סגן אמן כסף 
 ישראל דניאלה, גל - ראש העין 

 סננס ג'נט, מועדון תל אביב 
 מילר אלכסיי, לב הצפון 

 איוב ראיד, טבעון 
 יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 
 פוגל בנימין, רקפת קרית טבעון 

 לויט אסתר, השרון 
 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 שברצמן אילנה, מושבות-שמריהו 
 אילסר בני, מרכז הברידג' ים 
 קיסר רועי, מרכז הברידג' ים 

 הנדלר יהודה, חדרה 
 רואסו דניאל, חדרה 

 לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 
 וייסמן ויויאן, רחובות 

 קפנר משה, כפר מרדכי 
 קפנר פנינה, כפר מרדכי 

 יעקבי ברוריה, גליל תחתון 

 סגן אמן ארד 
 דוד אילן, חיפה/כרמל 

 דהן יצחק, נהריה 
 לקס נתנס, נהריה 

 אבישי עידית, רקפת קרית טבעון 
 פורת מאיר, השרון 

 הירש הלן, ברידג' פוינט פולג 
 בראל עוזי, רמת גן 
 עזוז גילדה, אביבים 

 כהן שוש, מושבות-שמריהו 
 מור לאה, מושבות-שמריהו 

 זק אורה, ירושלים 
 בראון משה, בית בלגיה י"ם 

 שטרית רחל, בית בלגיה י"ם 
 אלון רפי, מרכז הברידג' ים 

 ברזק רונדה, מרכז הברידג' ים 
 קסירר ויויאן, מרכז הברידג' ים 

 קרמנשהי אריה, מרכז הברידג' ים 
 שוחט עזרא, מרכז הברידג' ים 

 יעקובוביץ אורית, חדרה 
 קספרסקי סילביה, ערד 

 וינשטיין איגור, וקס - רחובות 
 ולדמן צילה, נס ציונה 

 שגיא הדס, קבוצי דרום 

 סגן אמן 
 רם גלילה, מועדון תל אביב 

 קיויתי חנה, לב הצפון 
 צינמן מיכל, חיפה/כרמל 

 אבן חיים שמעון, טבעון 
 שורוש נבייה, טבעון 

 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 אורבך ציפי, השרון 

 בוברוב טובה, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 סימון מלקולם, כפר סבא 
 רבין עידן, רמת גן 

 אפלבאום מרק, אביבים 
 אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 

 מזרחי מרים, "גת" ירושלים 
 רייטן חיה, חדרה 

 ריטר דורית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 בכר מאיר, רעננה ההגנה 

 לוין ליאורה, רעננה ההגנה 
 רוטמן מרים, רחובות

 שחקן מתקדם 
 אברהם זיו, גל - ראש העין 
 בלומנפלד אני, רמת השרון 

 וידר חנה, רמת השרון 
 פוגלמן יעל, רמת השרון 

 אוזנה קרין, כרמיאל 
 אסנהיים דני, טבעון 

 סגל מקס, טבעון 
 סלומי מלי, טבעון 

 זילברשטיין יהודית, נהריה 
 גרשגורן אילנה, רקפת קרית טבעון 

 פרימט רותי, רקפת קרית טבעון 
 בדש שולמית, השרון 

 רוזן ארווין, השרון 
 בנימיני עדנה, מושבות-שמריהו 

 דרגוצקי חנה, ירושלים 
 בינה גיל, מרכז הברידג' ים 

 בלייך שאול, מרכז הברידג' ים 
 בסקין עמית, מרכז הברידג' ים 
 פורשיאן אנה, מרכז הברידג' ים 

 פופ יטה, נתניה 
 פופ יצחק, נתניה 

 כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
 ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 

 מוספיר אלברט, ערד 
 גולן שלומית, רעננה ההגנה 
 פליק שמשון, רעננה ההגנה 
 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 אייזלר משה, וקס - רחובות 

 בז'ה קולט, וקס - רחובות 
 לוי שושנה, וקס - רחובות 
 בורוביצקי פסח, נס ציונה 

 ברייר אמנון, נס ציונה 
 פישר אהובה, נס ציונה 
 אהרוני תמר, מרום נוה 
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Following this analysis, it was easier to see the 
winning defense. Forquet ruffed the ♦K with 
the ♥A and continued with the ♥2. Garozzo won 
his ♥K and ♦Q before declarer had time to get rid 
of his diamond loser.

Morton's Fork

After this timeless brilliancy, let us move on to a 
fresh hand from the recently concluded Nationals 
in Denver, Colorado. In the following hand, taken 
from the match between the teams of Gupta and 
Meltzer, declarer had to use the technique called 
Morton's Fork.

 ♠
♥
♦
♣

QT9654
T4
AJ65
9

 

♠
♥
♦
♣

3
A52
K2
AKQJ732

♠
♥
♦
♣

AK72
Q7
Q843
T54

 ♠
♥
♦
♣

J8
KJ9863
T97
86

 

West North East South

Pass 2♥

3NT Pass 4♣ Pass

4♦ Pass 4NT Pass

6♣ Pass Pass Pass

Bidding the club slam after South's aggressive 
weak two opening was not easy. First of all 
West made a practical bid of 2NT, without much 
expectations from partner who was a Passed 
hand.

However, East had a maximum for his initial 
Pass and he was willing to raise his partner to 
the four-level, inviting a slam. 4♣ was an enquiry 
about partner's hand type. 4♦ showed a one-
suited hand. Then 4NT was a slam invitation, 
and West accepted.

East's 4♣ bid turned out to be a brilliant move, 
as East became the declarer. 6♣ played by West 
would have been hopeless after a heart lead 
from North.

On the other hand, a heart lead from South 
would have made it very easy for declarer, but at 
our table South led a trump.

Declarer can count 10 top tricks. The eleventh 
trick will come from diamonds, but where is the 
twelfth?!

Note that declarer may discard a loser on the 
♠AK. However, if he hurries to do this, he will go 
down.

In order to make the contract declarer must 
guess which defender holds the ♦A and play a 
diamond through him early in the hand.

Actually, South could have his values for the 
weak two opening with the ♦A and also without 
it. Perhaps West knew his style, as he guessed 
correctly that North holds the ♦A.

Declarer won the ♣A in dummy and led a small 
diamond from dummy towards his ♦Q.

North had no winning option: Had he won the 
♦A, declarer would have pitched a losing heart 
on the ♠AK and then re-entered his hand with 
the ♣T in order to pitch another heart on the ♦Q.

Therefore North allowed the ♦Q to score. Now 
declarer played ♠AK, discarding dummy's 
♦K. Later he conceded a heart trick and ruffed 
the third round of hearts in his hand, making six.

Please note that a wrong diamond guess, i.e. 
leading a small diamond from hand towards 
dummy's ♦K, would have led to down one.

The East/West pair was Steve Garner-Ron 
Smith who bid and played 6♣ as described 
above.
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In order to succeed in bridge one has to make 
as fewer mistakes as possible, know and apply 
techniques in all areas of the game (bidding, 
play and defense), reach optimal coordination 
with partner, and so on.

Brilliancies happen very rarely, so their 
contribution to the pair's success is not very 
significant. However, sometimes a brilliancy 
does happen – a player finds a very difficult 
move worth a lot of IMPs.

The following hand was played decades ago 
between USA and the great Italian blue team. 
The defenders (East/West) were Benito 
Garozzo-Pietro Forquet.

Let us view the hand from the West seat: 
 ♠

♥
♦
♣

KQ3
T9765
752
AK

♠
♥
♦
♣

98765
A2
3
87542

West North East South

1♦ 1♥

Pass 4♥ All Pass

You lead your singleton ♦3 against 4♥. Partner 
plays the ♦8, and declarer wins the trick with the 
ace. Next he plays the ♣AK (partner follows suit 
with ♣J and ♣9) and leads the ♠K. Partner wins 
with the ♠A and continues with the ♦9. Declarer 

plays the ♦K and you ruff with the ♥2. How do 
you continue?

Maybe you find this problem too hard. It is 
because I have pulled a trick on you. Ruffing 
the ♦K with the ♥2 looks extremely natural, but 
if you played like this you sold the contract.

Here is the complete deal:
 ♠

♥
♦
♣

KQ3
T9765
752
AK

 

♠
♥
♦
♣

98765
A2
3
87542

♠
♥
♦
♣

AJT
K
QJT986
JT9

 ♠
♥
♦
♣

42
QJ843
AK4
Q83

 

The American West did ruff with the ♥2. Now 
there was no way to reach partner's winning ♦Q. 
Declarer discarded dummy's diamond loser on 
the ♣Q, and then the defenders' top hearts fell 
together, ensuring him 10 tricks.

However, Pietro Forquet (West) analyzed the 
deal carefully, reaching the conclusion that his 
partner had only six HCP in the black suits. 
In order to justify his first seat 1♦ opening, 
Garozzo had to have the ♦Q and the ♥K (which 
was necessarily a singleton in view of South's 
1♥ overcall).

Italian 
Brilliancy

Joseph Engel
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