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שלום חברים,

העולם  מאליפות  חזרו  ישראל  של  הצעירות  הנבחרות 
בפילדלפיה עטורות הצלחה ותהילה, והביאו כבוד רב וגאווה 

עצומה לכולנו.  
הטלוויזיה  בערוצי  ההצלחות  סוקרו  שנים  מזה  לראשונה 
השונים, במהדורות החדשות, תוכניות הבוקר, תוכניות רדיו 

ובעיתונות הכתובה!
נבחרת הצעירים: אלון בירמן – אלירן ארלגזי, בר טרנובסקי 
– לוטן פישר ורון שוורץ, בניהולו של הקפטן גלעד אופיר, 
זהב!  ומדליית  העולם  אליפות  היסטורי:  להישג  זכתה 
ואחרי  המשחקים,  שלבי  בכל  עליונות  גילו  שלנו  השחקנים 
סיום מותח גברו בגמר על צרפת (שהקדימה אותנו באליפות 

אירופה). 
לא בכל יום זוכה נבחרת ישראלית בספורט כלשהו באליפות 

עולמית.  יש לנו כל הסיבות להיות גאים ומלאי סיפוק.
דרור  לזר,  אלון   – מיוחס  מושיקו  הספר:  בתי  נבחרת  גם 
פדון – אושרי דמתי, אור טושר – גל גרסטנר, בהובלתו של 
הקפטן זוהר ברג, הגיעה להישג נדיר ומכובד מאד: המקום 
הרביעי באליפות העולם.  (למעשה היינו המדינה היחידה עם 

נציגים בשלב חצי הגמר בשתי הקטגוריות האלה).
והכנות.  אימונים  של  משנה  יותר  אחרי  באו  הללו  ההישגים 
וסייע  הזה  בהישג  חלק  שנטל  מי  לכל  להודות  המקום  שוב 

לשחקנים, ומעל כולם נציין את המאמן דוד בירמן, את יו“ר 
ועדת הצעירים מיכה מרק ואת חברי הועדה.

מעבר לכך הושגו הישגים מדהימים נוספים כאשר הזוג הצעיר 
הרביעי   במקום  זכה  גינוסר  אלדד   – פכטמן  רון  והמצליח 
באליפות העולם הפתוחה לקבוצות  וחברינו סלק זליגמן זכה 

באליפות העולם הפתוחה לקבוצות סניורים!
הקיץ  פגרת  אחרי  החדשה,  העונה  למעשה  החלה  ובארץ 
בליגות  חלק  נוטלים  שחקנים  של  רבות  מאות  והחגים. 
על  שמנוהלת  ביותר  הגדולה  התחרות  אולי  זו  לקבוצות.  
אחת  ולבטח  הבינלאומי),  הפסטיבל  (מלבד  ההתאגדות  ידי 

המעולות מבחינה ספורטיבית.
נועדו  ככולם  רובם  פרויקטים.  מספר  עם  לדרך  יוצאים  אנו 
לפיתוח הברידג‘, לכניסה לקהלים חדשים, ולאיתור כשרונות 
בולטים. בין הפרויקטים ניתן למצוא את פרויקט ”הדור הבא“ 
ללימוד בבתי הספר, פרויקט ”מבט לעתיד“ ללימוד תלמידים 
התחרותי  הנשים  ברידג‘  לקידום  ”ונוס“  פרויקט  חדשים, 
ההתאגדות  תפעל  במסגרתו  אשר  האקדמיה  פרויקט  ואף 

הישראלית לברידג‘ בתוך המוסדות האקדמאים. 
 

שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 
התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם

טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 

דבר ועד העמותה

03-9794319 :  ,03-9794862 :  ‘  

www.bridge.co.il :  

  
‘   ‘   

45-   ‘     
 ,   

.    

          
!   

nov010.indd   4nov010.indd   4 11/4/2010   4:48:29 PM11/4/2010   4:48:29 PM



nov010.indd   5nov010.indd   5 11/4/2010   4:48:32 PM11/4/2010   4:48:32 PM



לומדים ברידג‘
6

לחשוב נכון בהגנה

מתחיל  נכון  הגנה  משחק 
במהלך הראשון!

Dealer :S, Vul :Both, Lead :♦5

♠
♥
♦
♣

AT97
754
43
AQJT

 

♠
♥
♦
♣

K4
J82
KJ98
9763

West North East South
1♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

אתה יושב במזרח, ודרום משחק בחוזה ♠4. שותפך מערב 
הוביל ב-5♦. מהי תכניתך בהגנה?

אם שיחקת K♦, אז דרום זוכה ב-A♦ ומשחק מידו Q♠ אל 
ה-K♠ שבידך. מה הלאה?

כאשר יד זו הופיעה על השולחן, מזרח שיחק K♦ בלקיחה 
בתקווה   ♦J-ב המשיך   ♠K-ב שזכה  ולאחר  הראשונה 
ששותפו הוביל מתחת ל-Q♦. לרוע מזלו זו הייתה החלוקה 

המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AT97
754
43
AQJT

 

♠
♥
♦
♣

82
AQT9
T7652
54

♠
♥
♦
♣

K4
J82
KJ98
9763

 ♠
♥
♦
♣

QJ653
K63
AQ
K82

 

על  ב-♥  מפסיד  השליך  יותר  ומאוחר   ♦Q-ב זכה  דרום 
סדרת ה-♣ הגבוהה.

אצל  ולא  דרום  אצל   ♦Q-ש לדעת  מזרח  יכול  היה  כיצד 
עם  חוזה  נגד   A-ל מתחת  מובילים  שאין  מאחר  שותפו? 
שליט, מן הראוי היה לשחק J♦ בלקיחה הראשונה ובכך 
 ♦Q-לאחר שדרום זוכה ב .♦Q-לגלות את מיקומה של ה
בלקיחה הראשונה, ברור למזרח שאין להגנה לקיחות ב-♦ 
טמון  החוזה  את  להפיל  היחיד  הסיכוי  ולכן  ב-♣,  לא  ואף 

בסדרת ה-♥.
לאחר שיזכה ב-K♠, מזרח חייב להוביל J♥ (ולא 2♥). רק 
עם  שביחד  ב-♥,  לקיחות  בשלוש  לזכות  אפשר  זו  בדרך 

K♠ יובילו להפלת החוזה.
!!A-טיפ חשוב: נגד חוזה בשליט אין להוביל מתחת ל

מוטי גלברד

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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Dealer :E, Vul: None, Lead: ♠Q
♠
♥
♦
♣

K843
QJT95
J6
Q4

♠
♥
♦
♣

A72
AK43
A832
J2

West North East South
Pass 1NT

Pass 2♦ Pass 3♥
Pass 4♥ Pass Pass
Pass

הטרנספר  הכרזת  לאחר  ל-♥3  דרום  של  הקפיצה  לולא 
♦2, צפון היה מכריז ♠2 ובכך מתאר את ידו היטב.

מערב הוביל ב-Q♠. האם יש לך רעיון כלשהו כיצד להוריד 
את מספר המפסידים מארבעה לשלושה? 

הסיכוי   .♣ ושני  אחד   ♦ אחד,   ♠ להפסיד  עליך  לכאורה 
הטוב ביותר הוא למצוא את סדרת ה-♠ מחולקת 3-3 בין 
המתנגדים, אבל הסכנה היא שהמתנגדים יעברו לסדרת 
ה-♣ ויזכו שם ב-A וב-K לפני שה-♠ הרביעי בדומם יהיה 

גבוה. במקרה זה לא תעזור לכרוז השלכת מפסיד על ♠.
 ♣ לשחק  מהמגנים  למנוע  אפוא  היא  הכרוז  של  מטרתו 
בשלב מוקדם. מאחר שמערב לא הוביל ב-♣ אין זה סביר 
הראשונה  בלקיחה  ל-♣.  המעבר  את  במהירות  שימצא 

שחק 3♠ מהדומם ו- 7♠ מהיד!
שים לב: עליך לשחק מידך 7♠ ולא 2♠, ואז ה-5♠ המשוחק 
על-ידי מזרח ייראה לשותפו כמו קלף מעודד מתוך צירוף 
 ♠A-מערב שאינו רואה את קלפיך יחשוב שה  .A52 של
אצל שותפו וככל הנראה ימשיך ב-J♠. אם יעשה זאת (או 

יחליף ל-♦), אתה בבית מכיוון שזוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K843
QJT95
J6
Q4

 

♠
♥
♦
♣

QJT
72
K975
AT86

♠
♥
♦
♣

965
86
QT4
K9763

 ♠
♥
♦
♣

A72
AK43
A832
J2

 

זהו  אך   ,36% הוא  ב-♠   3-3 של  לחלוקה  הסיכוי  אמנם 
הסיכוי היחיד כאן. 

טיפ: אם מספר המפסידים שלך גדול מדי, ואין דרך מיידית 
!(Deception) להיפטר מהם, נסה את משחק ההטעיה

שחק יחד עם מוטי 

זכור: המתנגדים אינם רואים את קלפיך!
מוטי גלברד

 ‘  

 ‘   ‘  

 
!www.avivim10.co.il    38  ‘  .03-6417469/70     ‘  

 
20:30  ,  14-  7-     

   ,   
.   :         .  
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המשיב  של  השנייה  הכרזתו 

חלק ד‘: הכרזות סדרה חדשה
 ו“סדרה רביעית מחייבת“

רם סופר

המקרים  נדונו  זו  בסדרה  הקודמים  שבמאמרים  לאחר 
או  סדרתו  על  חוזר   ,NT השני  בסיבוב  מכריז  שהמשיב 
במקרה  החודש  אטפל  הפותח,  מסדרות  באחת  תומך 

האחרון – המשיב מכריז סדרה חדשה.
אחד הדברים הראשונים שלומדים בברידג‘ הוא ש“החלפת 
סדרה“ על-ידי המשיב מחייבת הכרזה נוספת של הפותח. 
גם הכרזת סדרה חדשה בסיבוב השני מחייבת לרוב, אבל 
היא  זו  הכרזה  שבהם  מהכלל  יוצאים  מקרים  שני  ישנם 

חלשה ואינה מחייבת המשך מצדו של הפותח.

(1)
♠
♥
♦
♣

9
KQ9642
Q73
852

West East
1♠ 1NT
2♣ 2♥

המקרה הראשון הוא כאשר הכרזתו הראשונה של המשיב 
הייתה 1NT. הכרזה זו כבר הגבילה את כוחו של המשיב 
ל-10 נק‘ לכל היותר. הכרזת סדרה חדשה בסיבוב השני 
מספיק  לו  היו  לא  אך  ארוכה,  סדרה  למשיב  שיש  מראה 
נקודות להכריזה בסיבוב הראשון. זהו בדיוק המקרה כאן 
עם סדרת ה-♥. מובן מאליו כי הפותח אינו חייב להמשיך 
להכריז מול יד חלשה של המשיב, והוא ימשיך את ההכרזה 

רק עם ניקוד גבוה יחסית או עם התאמה טובה ב-♥.

(2)
♠
♥
♦
♣

K83
7
J4
QJT9742

West East
1♥ 1NT
2♦ 3♣

היא  השנייה  ההכרזה  כאשר  גם  חלים  כללים  אותם 
היה  לא  מזרח  כי  ברור  יותר.  נמוכה  בסדרה   3 בגובה 
רשאי להכריז ♣2 בתורו הראשון. הוא בחר בלית ברירה 
ב-1NT כדי לשמור על ”מכרז פתוח“ וניצל את ההזדמנות 
להכריז את ה-♣ בתורו השני. זוהי דוגמה מובהקת למה 
שנקרא signoff-bid. רק לעתים רחוקות ימשיך מערב את 

ההכרזה.

(3)
♠
♥
♦
♣

KJ864
JT853
J2
6

West East
1♣ 1♠

1NT 2♥

גם המקרה השני קשור להכרזה של 1NT. הפעם הפותח 
הכריז 1NT בסיבוב השני, והמשיב מכריז בגובה 2 סדרה 
מראה  זו  הכרזה  הראשונה.  מסדרתו  הנמוכה  חדשה 
חולשה (בדרך כלל 10-6 נק‘) ומבקשת מהפותח לבחור 
בין שתי הסדרות. בדוגמה זו למשיב יד מינימלית, אך חוזה 
של 1NT לא יתאים לו. הוא מבקש מהפותח לבחור בין ♥2 
שלישייה,  לפותח  תהיה  המייג‘ור  מסדרות  באחת  ל-♠2. 
ההכרזה  כי  להדגיש  יש  הסופי.  החוזה  להיות  צריך  ושם 
בהחלט  רשאי  והפותח  מלא,  למשחק  מזמינה  אינה   2♥

להכריז Pass כאשר יש לו העדפה ל-♥.
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(4)
♠
♥
♦
♣

AK743
KJ76
2
985

West East
1♦ 1♠

1NT 2♣!

הכריז  והפותח  נק‘)   +11) יותר  חזקה  יד  למשיב  כאשר 
תמיד  נותנת  אינה  הטבעית  השיטה   ,1NT השני  בתורו 
הקונבנציות  אחת  עם  אותה  לחזק  ומומלץ  נוח,  מענה 
 New Minor או   Checkback Stayman הפופולרית 
Forcing. זה איננו המקום לדון בהן באופן מעמיק. אתן 
היה  לו   .Checkback Stayman-ל פשוטה  דוגמה  רק 
המשיב מכריז בתורו השני ♥2, היה מתאר יד חלשה יותר 
כמו בדוגמה הקודמת, ואילו ♥3 היה מתאר יד חזקה יותר 
עם 12 נק‘ לפחות. ההכרזה ♣2 מבקשת מהפותח להכריז 
♠2 עם 3 קלפי ♠ או ♥2 עם 4 קלפי ♥. כך תתגלה התאמה 

במייג‘ור אם היא בכלל קיימת.
עד כאן רשימת היוצאים מהכלל שבהם המשיב יכול להכריז 
בתורו השני סדרה חדשה עם יד חלשה. בכל המקרים הנותרים 

הכרזה זו תבטיח לכל הפחות יד מזמינה (10+ נק‘).

(5) 
♠
♥
♦
♣

AK743
KJ76
2
985

West East
1♦ 1♠
2♦ 2♥

סדרה  הכרזת  הראשונה,  סדרתו  על  חזר  הפותח  כאשר 
היא  כאשר  תמיד.  מחייבת  המשיב  של  מצדו  חדשה 
הראשונה  מסדרתו  יותר  נמוכה  בסדרה  בגובה 2  נעשית 
אינה  עדיין  היא   ,(Reverse אין  (כלומר  המשיב  של 
מחייבת למשחק מלא. ידו של המשיב זהה ליד שבדוגמה 
להכריז  נכון  הפעם  השתנה.  ההכרזה  מהלך  אך   ,4 מס‘ 
כמובן   .♥ קלפי  ו- 4+   ♠ קלפי  נק‘, 5+  המתאר 10+   2♥
שהכרזה זו הייתה יכולה להתבצע גם עם יד חזקה הרבה 

יותר עם אותה חלוקה.

(6)
♠
♥
♦
♣

AKQ8
AQ9632
7
K2

West East
1♣ 1♥
2♣ 2♠

לעומת זאת, הכרזת סדרה חדשה על-ידי המשיב בגובה 
הראשונה  מסדרתו  יותר  גבוהה  בסדרה   2 בגובה  או   3
ומחייבת  לפחות  פתיחה  של  כוח  מתארת   (Reverse)
למשחק מלא. כאן המשיב חזק ביותר והחוזה הסופי עשוי 
להיות סלם ב-♣ (או ב-♥). עם ידיים חזקות כדאי לנהל את 
מהלך ההכרזה באופן הדרגתי ולא למהר לקפוץ. הכרזת 
מחד  מושלם.  באופן  זו  מטרה  משרתת   2♠  Reverse-ה
מרחב  המון  משאירה  היא  ומאידך  רב,  כוח  מראה  היא 

הכרזה פתוח להמשך.
(7) 
♠
♥
♦
♣

953
AK963
76
AQ2

West East
1♦ 1♥
2♦ 3♣

לעתים יכריז המשיב סדרה חדשה עם פחות מ-4 קלפים 
ודאי,  מלא  משחק  יש  כאן  אחרת.  ברירה  לו  שאין  משום 
והמשיב היה רוצה לדעת אם לפותח 3 קלפי ♥. כאשר אין 
לפותח 3 קלפי ♥, המשיב עדיין צריך שיהיה לפותח עוצר 
ב-♠ כדי לשחק 3NT. ההכרזה הבלתי שגרתית ♣3 עושה 
 3NT את העבודה. כעת יכריז הפותח ♥3 עם 3 קלפי ♥ או

עם עוצר ב-♠. 
(8) 
♠
♥
♦
♣

KQT63
A7
T53
AJ9

West East
1♥ 1♠
2♣ 2♦
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10
לקונבנציה  ישירות  אותנו  מובילה  הקודמת  הדוגמה 
להיכלל  שחייבת  מחייבת“  רביעית  ”סדרה  החשובה 
לאחר  הוא:  הכלל  מתקדם.  זוג  כל  של  ההכרזה  בשיטת 
שהוכרזו שלוש סדרות, הכרזת הסדרה הרביעית אינה 
מחייבת או שוללת אורך כלשהו בסדרה זו, אלא מתארת 
בפרט,  נוסף.  תיאור  ומבקשת  נק‘)   +12) חזק  משיב 
הפותח מתבקש להראות 3 קלפים בסדרתו הראשונה של 
המשיב (בדוגמה זו – ♠) או להכריז NT עם עוצר בסדרה 

הרביעית (כאן – ♦).
אין בכוונתי להעמיק כאן בנושא החשוב של ”סדרה רביעית 
מחייבת“ והמשכי ההכרזה אחריה. אסתפק בעוד דוגמה 
אחת הממחישה שניתן להשתמש בקונבנציה זו גם כשיש 

התאמה עם הפותח.
(9)
♠
♥
♦
♣

AK53
K96
AJ6
Q32

West East
1♥ 1♠
2♣ 2♦

שואף  הוא  ומלכתחילה  ב-♥  התאמה  עם  נק‘  למזרח 17 
תאפשר  ב-♥  מוקדמת  תמיכה  הכרזת  זאת,  עם  לסלם. 
מסביר  זה  עת.  בטרם  המכרז  את  שיסיים   Pass לפותח
את החלפת הסדרה בסיבוב הראשון, ואילו בסיבוב השני 
המשיב עדיין מעוניין להכריח את הפותח להמשיך להכריז, 
היא  שכאן  מחייבת“  רביעית  ב“סדרה  משתמש  הוא  ולכן 
(במקרה) ♦. בסיבוב הבא מזרח מתכנן להכריז ♥3 ובכך 
המזמינה  ב-♥  התאמה  עם  חזקה  יד  לשותפו  יראה 
לסלם. בסופו של דבר מערב יהיה זה שיחליט אם לקבל 

או לדחות הזמנה זו.

שחקנים רבים מדי נוטים להיחפז עם ידיים כאלה ולבחור 
בהכרזה פזיזה של 4NT. חשוב להבין שאין כאן אפשרויות 
חיתוך. מול יד מינימלית של הפותח (13-12 נק‘) הסיכויים 
עלול   5♥ של  חוזה  ואפילו  קלושים,  יהיו  סלם  לביצוע 

להיכשל ביום רע.

מזרח  היה  לו  אחרת:  בצורה  גם  זה  על  להתבונן  אפשר 
הפותח הוא היה מתחיל ב-1NT, ושותפו המחזיק 5 קלפי 

♥ לא היה מזמין אותו לסלם עם פחות מ-14 נק‘.

יד מס' 1
♠
♥
♦
♣

J7
874
AQ75
8643

♠
♥
♦
♣

86
AKQJT63
94
KJ

West North East South
Pass Pass Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥
Pass Pass Pass

מזרח   .4♥ החוזה  נגד   ♠K-ב מוביל  מערב 
זוכה   ,♠9 עם  הראשונה  ללקיחה  מאותת 
ללקיחה   ♣2 ומוביל   ♠A עם  בשנייה 

השלישית. איזה קלף תשחק מידך?

יד מס' 2
♠
♥
♦
♣

T642
QJ32
KJ
QJ6

♠
♥
♦
♣

AK9
A5
A62
T9843

West North East South
1♥ 1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

את  פתח  שמזרח  לאחר   3NT לחוזה הגעת 
תכנן  ב-7♥.  מוביל  מערב  ב-♥1.  ההכרזה 

את משחקך.

יד מס' 3
♠
♥
♦
♣

Q5
AQ3
A87432
AQ

♠
♥
♦
♣

AKJT9863
-
965
93

North South
4♠

4NT 5♥ (1)
6♠ Pass

( ♠AK) (1) שני קלפי מפתח
ניסית   .6♠ החוזה  נגד   ♥J-ב הוביל  מערב 
Q♥ מהדומם, אבל מזרח משחק K♥. המשך 

מכאן!

בעיות

 

!      
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לומדים ברידג‘
12

יד מס' 1
♠
♥
♦
♣

J7
874
AQ75
8643

♠
♥
♦
♣

KQT32
9
KT82
Q97

♠
♥
♦
♣

A954
52
J63
AT52

♠
♥
♦
♣

86
AKQJT63
94
KJ

West North East South
Pass Pass Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥
Pass Pass Pass

מאותת  מזרח   .4♥ החוזה  נגד   ♠K-ב מוביל  מערב 
ללקיחה הראשונה עם 9♠, זוכה בשנייה עם A♠ ומוביל 

2♣ ללקיחה השלישית. איזה קלף תשחק מידך?

הנושא הוא ספירת הנקודות וקריאת הקלפים. המידע 
של  ההתחלתי   Pass-ה הוא  שברשותך  ביותר  החשוב 
מערב. אתה יודע שיש לו פחות מ-12 נקודות. לפי קלף 
ההובלה יש בידו KQ♠. היכן ה-K♦? אינך יודע, אבל אם 
קלף זה נמצא במזרח אין סיכוי לבצע את החוזה גם אם 
תנחש נכון ב-♣. לכן חובה להניח ש-K♦ במערב. עכשיו 
הכול ברור. לו היה למערב גם A♣ הוא היה פותח ♠1. 

!♣K-שחק את ה

כדאי לדעת: אם קלף מסוים חייב להיות אצל מגן מסוים 
כדי שתוכל לבצע את החוזה, צא מההנחה שהוא אכן שם 

ותכנן את משחקך בהתאם!

יד מס' 2
 ♠

♥
♦
♣

T642
QJ32
KJ
QJ6

 

♠
♥
♦
♣

875
74
98543
K52

♠
♥
♦
♣

QJ3
KT986
QT7
A7

 ♠
♥
♦
♣

AK9
A5
A62
T9843

 

West North East South
1♥ 1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

ההכרזה  את  פתח  שמזרח  לאחר   3NT לחוזה  הגעת 
ב-♥1. מערב מוביל ב-7♥. תכנן את משחקך.

מלכתחילה ישנן 5 לקיחות בטוחות, וההובלה מעניקה לך 
לקיחה שישית בטוחה ב-♥. את שלוש הלקיחות החסרות 
ניתן לפתח ב-♣. מה הבעיה? בזמן שאתה מנסה לפתח 
ב-♥,  דבר  אותו  לעשות  מנסה  ההגנה  ב-♣,  לקיחות 
 ♥Q והשאלה היא: מי יקדים? לאחר ששיחקת מהדומם
מערב  ב-♣,  ותמשיך   A-ב תזכה  אם   ,K-ב כיסה  ומזרח 
יזכה וימשיך ב-♥ השני שלו. מזרח יוציא לך את העוצר 
 ♥ וכשיזכה בהובלה עם A♣ ישלים 3 לקיחות  האחרון, 

להגנה והחוזה ייכשל.
 ♥Q שחק עוצרים).  שני  (עם  המשחק הנכון הוא עיכוב 
הראשונה.  בלקיחה  לזכות   ♥K-ל תן  אבל  מהדומם, 
אתה יודע מההכרזה שלמערב שני הארטים בלבד, לכן 
 ♣AK לא יהיה לו ♥ להוביל. כמובן שאם ♣K-כשיזכה ב
שניהם במזרח, אז אין מה לעשות, אבל העיכוב נותן לך 

את הסיכוי הטוב ביותר לבצע את החוזה.

פתרונות

 
 •.     +     
 •.    
 •.  / /

03-5601214 :‘  ,    -  
naglerz@yahoo.com

www.zvinagler.co.il  -  2  ‘

  

nov010.indd   12nov010.indd   12 11/4/2010   4:48:49 PM11/4/2010   4:48:49 PM



לומדים ברידג‘
13

יד מס' 3
♠
♥
♦
♣

Q5
AQ3
A87432
AQ

♠
♥
♦
♣

-
JT987
KJT
T7542

♠
♥
♦
♣

742
K6542
Q
KJ86

♠
♥
♦
♣

AKJT9863
-
965
93

North South
4♠

4NT 5♥ (1)
6♠ Pass

( ♠AK) (1) שני קלפי מפתח

מערב הוביל ב-J♥ נגד החוזה ♠6. ניסית Q♥ מהדומם, 
אבל מזרח משחק K♥. המשך מכאן!

שתי  בטוחות,  לקיחות   11 עם  מעולה  נראה  הסלם 
אפשרויות עקיפה ללקיחה ה-12 (אחת כבר לא הצליחה) 
ואפשרות לפתח את סדרת ה-♦ אם היא מחולקת 2-2, 
אבל שחקן טוב יחפש דרך לבצע את החוזה גם כאשר 

שתי העקיפות נכשלות וה-♦ מחולק 3-1.
באמצעות  ה-♦  סדרת  את  להגביה  והיא  כזו  דרך  יש 
חיתוכים. המפתח הוא להשליך ♦ נמוך מהיד בלקיחה 
יכול  אינו  והוא  ההובלה  את  מקבל  מזרח  הראשונה. 
שהוא  נניח  ה-♣.  בסדרת  החשובה  הכניסה  את  לתקוף 
ממשיך בשליט (החזק ביותר). אתה זוכה בידך, משחק 
לדומם  נכנס  גבוה,   ♦ חותך  שני),   ♦ (משליך   ♥A -ו  ♦A
הוגבהה.  ה-♦  סדרת  עכשיו  גבוה.   ♦ חותך  ושוב   ♠Q-ב
אתה משלים את הוצאת השליטים ויש לך כניסה לדומם 

.♣A עם
או  ב-♦  חלוקה 4-0  נגד  רק  ייכשל  המומלץ  המשחק  קו 
חלוקה קיצונית ובלתי סבירה ב-♥ או ב-♣, והוא מעניק 

את הסיכוי הטוב ביותר לביצוע הסלם.

1.1.11  
    

 
   ,   

1.1.11    
14:00  :      10:00  :  

03-6040940 050-5364604 :   
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לשחקן המתקדם
14

אפרים בריפמן

ממנו ל ומבקשים  שמונה  בין  ילד  מאתגרים  היינו  ו 
לחבר 5 ועוד 4 ועוד 3 ולהפחית את הסכום מ-13, 
כן,  אם  מדוע,  נכונה.  תשובה  משיב  היה  כי  ברור 
אנשים רבים ואינטליגנטים טועים לעיתים קרובות כל-כך 

במשחק הברידג‘?
 !“התשובה לכך חד משמעית: ”עצלנות מנטאלית

בהגנה  כי  יודע  ביותר,  למנוסה  ועד  ממתחיל  שחקן,  כל 
בלקיחה  משרת  אינו  השותף  כאשר  לספור.  חייבים 
השנייה בשליט, למבצע יש שליטים רבים – כמה שליטים 
בידי המבצע? – אמנם החשבון פשוט, אבל בהחלט נדרש  
יש  "באמת,  סדרה?  בעוד  מדובר  ואם  כלשהו.  מאמץ 

 "...גבול
אישית,  בהגנה.  לשחק  כיף  זה  שאין  הדעה  רווחת  כן  על 
יותר  מהנה  דבר  אין   - לחלוטין  זו  דעה  עם  מסכים  איני 

מלהקדיש מחשבה, להגיע למסקנה, לפעול ולהצליח!
לפניך דוגמה טיפוסית:

 ♠
♥
♦
♣

 AJ
 J75
 KJ62
 QJ94

♠
♥
♦
♣

 T763
 32
 A985
 K63

מהלך ההכרזות:
North South

1♣ 1♠
1NT 4♥
Pass

נניח שבחרת להוביל ב-A♦. שותפך משרת ב-7♦, ודרום - 
ב-3♦. מה לעשות ואיזה קלף לשחק?

את  ושחזר  השולחן  על  קלפיך  את  הנח  פשוט:  העיקרון 
מהלך ההכרזות!

מותר  השולחן,  על  הקלפים  את  להניח  חובה  לא  חשוב: 
. להחזיק אותם ביד

שותפו  את  ’הכריח‘  ובעצם  סדרות  שתי  הכריז  דרום 
דרום  בידי  המתבקשת:  המסקנה  שתיהן.  מבין  לבחור 

ממסקנה  ההשלכה  אך  המייג‘ור,  בסדרות  חמישיות  שתי 
זו חשובה עוד יותר – בידי דרום בסך הכול שלושה קלפים 
בסדרות המינור. כלומר, בידי דרום שני קלאבים ודיאמונד 

אחד או שני דיאמונדים וקלאב אחד.
שמת לב מה עשית? חיברת 5 ועוד 5 והפחתת את הסכום מ-13. 
לכאורה חשבון פשוט ש‘מעליב‘ לשאול אדם בוגר, אך שימו לב 

כמה מאמץ הושקע בתרגיל פשוט זה... 
כאשר  העובדות?  עם  עושים  מה   – לפעול  צריך  ועכשיו 
ורואים   ♣K מחזיקים ואנו  מלא  למשחק  מגיעים  היריבים 

בדומם QJxx♣, נרתעים מלשחק סדרה זו.
אז מה עושים? – ממשיכים לספור:

1. אם לדרום שני קלאבים (הכוללים את ה-A♣), הובלת 
את  להשליך  יכול  שהמבצע  מכיוון  לקיחה  תפסיד  לא   ♣

הקלאב המפסיד על ה-K♦ בכל מקרה – עובדה.
2. אם לדרום שני קלאבים זוטרים, אז ה-A♣ אצל השותף, 
ואם לא תזכו בשתי לקיחות ♣ עכשיו, אחת מהן תיעלם 

!♦K-על ה
זה  במקרה  אחד?  וקלאב  דיאמונדים  שני  לדרום  ואם   .3

תזכו בלקיחה אחת בכל סדרה – פשוט אין יותר.
ובכן, לאיזו מסקנה הגעת? 

להיפך,  להפסיד.  יכולה  אינה  השנייה  בלקיחה   ♣ הובלת 
היא מעניקה אפשרות להכשיל את החוזה כאשר זו בכלל 

קיימת.
זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 AJ
 J75
 KJ62
 QJ94

 

♠
♥
♦
♣

 T763
 32
 A985
 K63

♠
♥
♦
♣

 84
 QT9
 QT74
 A852

 ♠
♥
♦
♣

 KQ952
 AK864
 3
 T7

 

אל  מכוונת  הראשונה  בלקיחה  כבר  הסדרות  ספירת 
ההגנה הנכונה. שים לב שרק המשך ב-♣ בלקיחה השנייה 
וחשש  מיותרת  התלבטות  החוזה.  את  להכשיל  מאפשר 

nov010.indd   14nov010.indd   14 11/4/2010   4:48:52 PM11/4/2010   4:48:52 PM



לשחקן המתקדם
15

לשחק ♣ יעניקו למבצע 10 לקיחות – מאלף.
הנה תרגיל נוסף, מתקדם יותר. הפעם אתה מחזיק את 

קלפיו של מזרח:

♠
♥
♦
♣

Q94
A96
3
KQJ872

 

♠
♥
♦
♣

752
K8
Q965
A954

זהו מהלך ההכרזות:
South North

1♥ 2♣
2NT 3♥
4♥ Pass

שותפך מערב מוביל ב-3♣. המבצע משחק מהדומם את 
 ,♣T-הוא משרת מידו ב ♣A-ה-2♣ ולאחר ששיחקת את ה

 !תורך. האם שוב צריך לספור? כן
הנוהל זהה תמיד. תחילה יש לשחזר את מהלך ההכרזות. 
דרום הכריז 2NT, לכן הגיוני להסיק כי חלוקתו מאוזנת, 
לפיכך  סדרה.  באף  בודד  קלף  לו  אין  אחרות  במילים  או 
 .♣T-ברור כי המבצע מנסה לתעתע בך על-ידי השלכת ה
בודד.  קלף  להיות  חייב  השותף  של  ה-2♣  כי  יודע  אתה 

איש לא יעבוד עליך... 
על  לעיתים  גובר  מחיתוכים  ליהנות  החיפזון  היזהר:  אך 
ומאידך  יחתוך,  השותף  מחד  כי  לשכוח  לך  אל  ההיגיון. 
סדרת הקלאב תהפוך ל‘סדרת העבודה‘  עבור המבצע, 

ומפסידים יושלכו עליה.
תזכה  לקיחות  בכמה  נוספת:  ספירה  בחשבון  לקחת  יש 
ההגנה? A♣, חיתוך קלאב ו-K♥ – עד כאן שלוש לקיחות. 
לשותף  אם  והמכשילה?  הרביעית  הלקיחה  תבוא  מנין 
A♠ או A♦, אז התזמון אינו משנה, אבל מה קורה כאשר 

?♠K-לשותף אין אף אס, אלא דווקא ה
יעבדו  (”לא  השנייה  בלקיחה   ♣ תשחק  אם  זה,  במקרה 
עליי...“), שותפך יחתוך ויזכה בלקיחה, אך לא יוכל להזיק 
למבצע. אם ימשיך ב-♠, ה-Q♠ שבדומם תזכה בלקיחה, 
 ,♥K-ב תזכה  בהמשך   .♦A-ב יזכה  דרום   ,♦ ישחק  ואם 
אך איחרת את המועד. אין זה משנה איך ישחק המבצע 
(A♥ ועוד הארט או עקיפה) - מערב אינו יכול לחתוך עוד. 
המבצע יוכל להיכנס לדומם ועל הקלאבים הגבוהים ישליך 

את כל המפסידים שבידו. כך ישלים 10 לקיחות.

 ♣A-הבה נחזור אל הלקיחה הראשונה שזכינו בה עם ה
שלמערב  יודעים  אנו  המבצע.  של  התעתוע  את  ופענחנו 

קלאב בודד ולמבצע (היד הסגורה) שני קלאבים. אם נבחר 
לשחק ♠ בלקיחה השנייה, האם נאחר את מועד החיתוך? 
לא! מדוע? מאחר ששחזרנו את מהלך ההכרזות, ספרנו 
ואנו יודעים כי לשותף שלושה שליטים!! איך אפשר לדעת 
שלמערב שלושה שליטים? זה פשוט. לו היו לדרום שישה 
עכשיו   .2NT ולא   2♥ השני  בתורו  מכריז  היה  הארטים, 

אפשר להביט על החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q94
A96
3
KQJ872

 

♠
♥
♦
♣

KT63
542
JT874
3

♠
♥
♦
♣

752
K8
Q965
A954

 ♠
♥
♦
♣

AJ8
QJT73
AK2
T6

 

השנייה?  בלקיחה   ♣ תשחק  אם  לקרות  עלול  מה  רואה 
לעומת  המוגבהים.  הקלאבים  על  ייעלמו  ב-♠  המפסידים 
זאת, אם תשחק ספייד, אין למבצע שום סיכוי לזכות ב-10 
ינסה  אם  ובין   ♥ ועוד   ♥A לשחק  ינסה  אם  בין  לקיחות, 
לעקוף בשליט. אתה יודע שחיתוך ה-♣ אינו יכול להיעלם, 

 !מדוע? מפני שטרחת לספור

סיכום
והשחזור  והלקיחות  הסדרות  בספירת  הכרוך  החשבון 
של מהלך ההכרזות - כל אחד בפני עצמו הוא ברמה של  
כיתה ב‘, אך המאמץ לשזור את הגורמים יחדיו אינו עניין 

של מה בכך, וכאן טמון הקושי האמיתי.
מוצלחת,  לא  בהובלה  בחרת  האם  בשאלה  ’עסוק‘  המוח 
לשותף  האם  במלכודת.   K-שה ובעובדה  הדומם  בניתוח 
יכול להיות A? מה לעשות אם המבצע ישחק J - לכסות או 
לא לכסות? אתה בוחן היטב את הקלפים המשוחקים - הן 

של המבצע והן של השותף. (אולי תזכה ברמז...) 
נוסף לכל זאת לספור את הסדרות? לשחזר את ההכרזות? 
שתי    ליהנות???  או  לעבוד  באתי  זה,  מה  גבול...  יש 
הדוגמאות לעיל הובאו כדי לשכנע אותך שהמאמץ כדאי 
- ועוד איך. אם תתחיל לספור - מיידית, החל מהלקיחה 
בפסקה  אותן  שמניתי  הבעיות  שרוב  תגלה   - הראשונה 

הקודמת ייעלמו כבמטה קסם. 
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קרוז    החלומות
אדם בתא פנימי: 750

אדם בתא עם חלון: 840
אדם בתא עם מרפסת: 1060

תוכנית השייט:
21.1.2011 - יציאה מנמל חיפה

23.1.2011 - קטקולון, יוון 
24.1.2011 - דוברובניק, קרואטיה

25.1.2011 - ראוונה, איטליה
26.1.2011 - וונציה, איטליה
27.1.2011 - בארי, איטליה

29.1.2011 - רודוס, יוון
30.1.2011 - אלכסנדריה, מצרים

31.1.2011 - לימסול, קפריסין
1.2.2011 - חזרה לחיפה, ישראל 

למהירי החלטה - מספר התאים מוגבל
אין צורך בטיסותאין צורך בטיסות

*****MSC Cruises – Magnifica



יציאה וחזרה מחיפה, 11 לילות  12 ימים

1.2.2011-21.1.2011

קרוז      החלומותהחלומות

המחיר אינו כולל:
מס נמל לנוסע 220$ (לתשלום מראש)• 
טיפים    • 
שתייה• 
מסעדות חיצוניות• 
טיולי חוף (יוצעו לחברי הקבוצה מחירי טיולים מיוחדים)• 
כל מה שאינו מצוין במחיר כולל• 
אשרת כניסה למעוניינים בסיור חוף באלכסנדריה• 

המחיר כולל:
חמש ארוחות ביום• 
שעה מתוקה אחה“צ• 
מזנון חצות• 
מדי יום הופעות בידור מגוונות בהשתתפות • 

זמרים, שחקנים ופעלולנים
בבארים ברחבי האוניה יתקיימו מופעי מוסיקה• 
חדר כושר• 
בריכות שחייה• 
תחרויות ברידג‘ - וגביעים למנצחים• 

03-604094003-6040940   050-5364604050-5364604 גדי בן בסט: גדי בן בסט: 



סיקור תחרויות
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 – וניצחה  ראתה  באה,   26 גיל  עד  ישראל  נבחרת 
כמעט. לאחר שזכתה במקום הראשון בשלב המוקדם 
והביסה ללא תנאי את הנבחרות הצעירות של רוסיה 
כאן  גם  צרפת.  נגד  הגמר  מפגש  הגיע  ארה“ב,  ושל 
הפגינה ישראל שליטה מלאה והובילה 78:134 לאחר 
בבוקרו  חלוקות   16 רק  לשחק  נותר  רבעים.  שלושה 
של ה-16 לאוקטובר, היום האחרון של התחרות (אחר 
עניין  נראתה  ההכתרה  ישראל).  שעון  לפי  הצהרים 
פורמלי בלבד, אבל הנבחרת הצרפתית בראשותו של 
לנסות  והחליטה  אחרת  חשבה  המצוין  בסיס  תומס 
לסגור את הפער. כתבה זו מציגה את הרבע האחרון 
מזווית הראיה של חובבי הברידג‘ הישראלים הרבים 
לב  לבעלי  מומלץ  לא   .BBO-ב הישיר  בשידור  שצפו 

חלש...

Board 17, Dealer N, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

Q95
T7
AT96432
T

 

♠
♥
♦
♣

T83
KJ94
K87
A72

♠
♥
♦
♣

J2
AQ652
J
KQ953

 ♠
♥
♦
♣

AK764
83
Q5
J864

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
לורנציני טרנובסקי גרוסט פישר

3♦ 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

נראית  טרנובסקי)  (בר  צפון  של   3♦ הפתיחה  הכרזת 
מיוחדת  סיבה  אין  פישר)  (לוטן  לדרום  סטנדרטית. 
מגיע  במזרח-מערב  הצרפתי  הזוג  בהכרזה.  להתערב 
ל-♥4 המבוצע בדיוק בעזרת הגבהת סדרת ה-♣. לכאורה 

תוצאה נורמלית, אבל זה מה שקרה בחדר הסגור:

West North East South
ארגלזי בסיס בירמן וולקר

Pass! 1♥ 1♠
2♠ 4♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

 swing של  מצבים  ליצור  היא  הצרפתית  הטקטיקה 
 Pass-באמצעות בחירת הכרזות פתיחה לא שגרתיות. ה
את  מהממת.  כהצלחה  מתברר  בסיס  של  ההתחלתי 
ה-Overcall של שותפו הוא מעלה ישירות למשחק מלא 
שותפו.  פתיחת  מול  נק‘   11 עם  מכפיל  במערב  ואלירן 
נראה  החוזה  בלבד  צפון-דרום  קלפי  על  כשמסתכלים 
עלוב, אבל כמה מזל יש לצרפתים בסדרת ה-♦ – אי אפשר 
 .♦Q להפיל את החוזה אם הכרוז מוציא שליטים ומריץ
לאחר הובלה ב-♥ וזכייה ב-A בחר אלון בירמן בהחלפה 
ל-J♦ בניסיון לקבל חיתוך. הגנה לא מוצלחת שמעניקה 
לצרפתים שתי לקיחות עודפות עם Dbl ובסך הכול 790 

נקודות לצפון דרום. IMP 15 לצרפת על ההתחלה!
Board 18, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QJ9
A2
Q8632
J83

 

♠
♥
♦
♣

AT852
98763
7
Q4

♠
♥
♦
♣

3
KQJ54
J95
T652

 ♠
♥
♦
♣

K764
T
AKT4
AK97

 

בחדר הפתוח:
West North East South
לורנציני טרנובסקי גרוסט פישר

2♦ Dbl
4♥ Dbl Pass 5♥

Pass 6♦ All Pass
אגרסיביות צרפתית (פתיחת ♦2 מולטי המתארת 2 חלש 
/Pass ב-♥ עם 5 קלפים בלבד. תשובת מערב ♥4 היא
Correct) מפעילה על הישראלים לחץ כבד עם הפרעה 
 Dbl-חריפה בגובה 4. לוטן פישר אינו מוותר, ולאחר ה
של שותפו המראה נקודות הוא מבקש ממנו לבחור סלם 

וניצחה ראתה באה 26 גיל עד ישראל נבחרת

אליפות העולם לצעירים – היום האחרון
רם סופר
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�26בדצמבר��2�-�2010בינואר�2011

ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ†ÌÈ¯Â‚Ó†ÈÊÎ¯Ó
˙¯‚Â·Ó‰† ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�03-6058355,�רותי�054-4556111

תחרויות�ברידג'�והרצאות
בהנחיית�שחקניות�נבחרת�ישראל�-�דניאלה�בירמן�ורותי�ליברמן

נופש,�חגיגת�סוף�השנה�וברידג'

עם�דניאלה�ורותי

באחוזת�יערות�הכרמל

להרגע,�להתפנק,�להתחדש...ולשחק�ברידג'
באחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל

£�החל�מ-�1,995ש"ח�ל-�4ימים�(�3לילות)�באמצע�שבוע.
המחיר�הינו�לאדם�בחדר�זוגי,�פנסיון�מלא,�בחדר�כרמל�דה–לקס,�כולל�מע"מ

£�הצעה�מיוחדת�לשבוע�(�7לילות):��4,730ש"ח�לאדם�בחדר�זוגי�(כרמל�דה-לקס),
פנסיון�מלא,�מסיבת�סוף�השנה,�טיפול�חינם�לבחירה.

חבילות�אירוח�במחירים�מיוחדים:
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 .6♦ לחוזה  בצפון  טרנובסקי  בר  מגיע  כך   .5♥ בהכרזת 
 A-לרוע מזלו מזרח בהובלה עם הקלף הבודד ב-♠ אל ה

של השותף, והוא מקבל מיד חיתוך. 100+ לצרפת.
בחדר הסגור:

West North East South
ארגלזי בסיס בירמן וולקר

Pass 1♦
Pass 2NT Pass 3♠
Pass 4♥ Dbl 6♣
Pass 6♦ All Pass

והצרפתים  שמרני   Pass-ב להתחיל  בוחר  בירמן  אלון 
מגיעים כמעט ללא הפרעה ל-♦6, הפעם מצדו של דרום. 
ובכך  ב-♥  הובלה  המבקש   Dbl מכריז  אלון  כן,  על  יתר 
מוביל  אלירן  ב-♠!  המפילה  ההובלה  את  משותפו  מונע 
ועוד  בר-ביצוע  הוא  הסלם  ועתה  שותפו,  כמצוות  ב-3♥ 
 ♣AK לשחק רק  צריך  באופק.  נראים  לצרפת   IMP 17

ולהפיל את ה-Q של מערב.
למזלה של ישראל יש אופציה נוספת לביצוע הסלם, והיא 
דבר  של  בסופו  מזרח.  אצל   CxQT נגד  כפולה  עקיפה 

.swing הכרוז וולקר נכשל בחוזה, ואין
Board 19, Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AT874
73
A
QJ875

 

♠
♥
♦
♣

J
8
86532
AKT932

♠
♥
♦
♣

K9632
A62
KJT97
-

 ♠
♥
♦
♣

Q5
KQJT954
Q4
64

 

בחדר הפתוח:
West North East South
לורנציני טרנובסקי גרוסט פישר

3♥
Pass Pass 3♠ Pass
4♣ Dbl 4♦ Pass
5♦ Dbl All Pass

לוטן בוחר בהכרזת הפתיחה הסטנדרטית ♥3. הצרפתים 
אינו  ובר  פגיע  במצב  השחורות  הסדרות  עם  מתערבים 
מאמין למראה עיניו. ה-Dbl על ♣4 ממש מתבקש, אבל 
עכשיו הזוג הצרפתי מוצא את ההתאמה ב-♦ ואף מכריז 
משחק מלא. בר עדיין אינו מאמין ומכפיל שוב, אבל את 
ידידותי  בשליט  המצב  להפיל.  אפשר  אי  הזה  החוזה 
העבודה.  שאר  את  עושות  המטורפות  לכרוז, והחלוקות 
♦5 מוכפל מתבצע בקלות בעזרת חיתוך צולב ו- 750+ 

לצרפת.
בחדר הסגור:

West North East South
ארגלזי בסיס בירמן וולקר

4♥!
Pass Pass 4♠!! Pass
Pass Dbl Pass Pass

Pass!!!
כדי  יותר”  “אחד  לפתוח  החליט  הצרפתי  לישראל!  אסון 
ליצור swing ואלון התערב בלית ברירה בגובה 4. תומס 
בסיס אינו מתאפק ומכפיל (Pass היה חכם הרבה יותר) 
להגיע  אף  ואולי  לברוח  הזדמנות  לישראל  יש  ועכשיו 
אמון  מפגין  אלירן  אבוי,  ב-♦!  המוצלח  המלא  למשחק 
לא  סדרותיו.  הצגת  על  ומוותר  בשותפו  הפעם)  (מוגזם 
אלאה את הקוראים בתיאור הניסיונות הנואשים לשחק 
לקיחות.   6 משיג  אלון   .5-1 של  ב”התאמה”  מוכפל   4♠
צומק   56 של  הפרש   !!IMP  18 ועוד  לצרפת   +1100
במהירות שיא ל-23. פתאום יש שתי תוצאות אפשריות 

למפגש כולו...
הזוגות  אבל  חריפות,  להיות  ממשיכות  החלוקות 
הישראלים מצליחים איכשהו לייצב את הספינה השוקעת. 
לצרפתים   14:16 הוא  המאזן  הבאות  החלוקות  ב-7 
וישראל עדיין מובילה ב-IMP 21 כשנותרו שש חלוקות 

בלבד.
Board 27, Dealer S, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

JT
A43
J964
QJ86

 

♠
♥
♦
♣

Q762
KJT8
KQ5
53

♠
♥
♦
♣

K9854
762
T
AK94

 ♠
♥
♦
♣

A3
Q95
A8732
T72

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
לורנציני טרנובסקי גרוסט פישר

Pass
1♦ Pass 1♠ Pass
2♠ Pass 2NT Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

צפויה.  בלתי  להצלחה  מביא  לורנציני  של  נואש  מהלך 
הכרזת הפתיחה ♦1 נראית עלובה למדי עם 11 נק‘ לא 
טובות במיוחד וסדרה בת 3 קלפים, אבל היא מביאה את 

 ‘  
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הזוג הצרפתי למשחק מלא ♠4 המבוצע בעזרת אלילת 
 (♦A וגם) ♥Q-המזל הדואגת שהשליט יהיה מחולק 2-2 ו
במערב  אלירן  יושב  השני  בשולחן  הנכונה.  ביד  תימצא 
ומתחיל ב-Pass שפוי יותר. התוצאה היא חוזה של ♠3 
הם  הבא  בלוח  הצרפתים.  לטובת   IMP  6 ועוד  בלבד, 

צוברים IMP 7 נוספים וההפרש עומד על 8 בלבד!

Board 29, Dealer N, Vul Both
♠
♥
♦
♣

Q93
JT542
AK3
K6

♠
♥
♦
♣

A
KQ93
QT9642
A8

♠
♥
♦
♣

JT82
876
J
J9753

♠
♥
♦
♣

K7654
A
875
QT42

בחדר הפתוח:
West North East South
לורנציני טרנובסקי גרוסט פישר

1♥ Pass 1♠
2♦ Dbl Pass 2♠

Pass Pass Pass

סוף-סוף יד של משחק חלקי! ישראל הייתה צריכה הרבה 
בעזרת  מגיעים  טרנובסקי-פישר  בהתחלה...  כאלה 
לא  לכאורה  בדיוק.  המבוצע   2♠ לחוזה   Support Dbl
צפוי swing, אבל בשולחן השני אנו חוזים בעוד פעולה 

צרפתית:

West North East South
ארגלזי בסיס בירמן וולקר

1NT!! Pass 2♥
Dbl Rdbl Pass 3♥

Pass 3NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

תומס בסיס מחליט (אולי עקב הכישלון ב-♦6 בלוח 18) 
שלצרפת חסרות נקודות והוא מהמר על הכרזת פתיחה 
מזל.  אין  הפעם  במייג‘ור...  וחמישייה  נק‘  עם 13   1NT
וולקר מוביל כמובן למשחק מלא ♠4 וחלוקת השליט 4-1 
לישראל.   IMP ו-7   +200 סיכוי.  שום  לו  מותירה  אינה 
ההפרש צומח ל-15 כשנותרו עוד 3 חלוקות. אפשר כבר 

לנשום לרווחה?

Board 30, Dealer E, Vul None
North

♠
♥
♦
♣

Q7
AJT432
J8
A52

North South
טרנובסקי פישר
בסיס וולקר

1♠
2♥ 3♦
3♥ 3♠
4♣ 4♦
?

דרום הראה יד טובה עם 6 קלפי ♠ ו-4 קלפי ♦ לפחות, 
נק‘   12 לצפון  צפון.  של   Cuebid-ה עם  פעולה  ושיתף 
שני  עובדות:  כולן  אבל  הקודמות)  להכרזותיו  (מינימום 
אסים מול הסדרות הקצרות של דרום ו-Q♠ מול השישייה 
של השותף. תומס בסיס העריך נכון את היד וקפץ ל-♠5 
שהוביל לסלם קטן. בר טרנובסקי הסתפק בהכרזה של 

♠4 והסלם הוחמץ. כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q7
AJT432
J8
A52

 

♠
♥
♦
♣

53
K9765
K93
KJ9

♠
♥
♦
♣

642
Q8
T54
T8743

 ♠
♥
♦
♣

AKJT98
-
AQ762
Q6

 

 IMP 11 .12 לקיחות מבוצעות בקלות בשני השולחנות
כשנותרו   IMP 4-ל ההפרש  את  מצמקים  והם  לצרפת, 
הלפני  בחלוקה  בשיאו.  המתח  בלבד!  חלוקות  שתי  עוד 
ומכריזים  מצטיינים  בצפון-דרום  הזוגות  שני  אחרונה 
ל-♠4 למרות הכרזת הפתיחה 1NT של מערב. המשחק 
המלא מבוצע בדיוק, וגורל התחרות כולה יוכרע בחלוקה 
האחרונה. תקוות ישראל לחלוקה ”שקטה“ מתנפצות – 
♠6 ניתן לביצוע בקו מזרח-מערב והשאלה היא: מי יכריז 

אותו?

nov010.indd   22nov010.indd   22 11/4/2010   4:49:07 PM11/4/2010   4:49:07 PM



סיקור תחרויות
23

Board 32, Dealer W, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

63
62
Q9843
9832

♠
♥
♦
♣

J42
KT75
KT652
T

♠
♥
♦
♣

AKT985
Q9
A7
AQJ

♠
♥
♦
♣

Q7
AJ843
J
K7654

מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
ארגלזי בסיס בירמן וולקר
Pass Pass 1♠ 2♠

3♠ 5♣!!! Dbl All Pass

 .Happy End כמו בכל סרט מתח טוב, הבמאי מסדר לנו
האחרונה  החלוקה  שזו  מעיר   BBO-ב הפרשנים  אחד 
יזכור  הוא  כג‘וניור.  שלו  בקריירה  משחק  בסיס  שתומס 
את החלוקה הזאת עוד זמן רב, ולא מהסיבות הנכונות... 
מתעורר   5-5 חלוקה  ומתאר   2♠ מכריז  שדרום  לאחר 
החשש שהזוג הישראלי יכריז לסלם וייכשל בגלל ניסיון 
אבל  בצפון,  להיות  האמורה   ♠Q-ה נגד  בשליט  לעקוף 
למזלנו תומס נמצא בפגיעות עדיפה ומחליט שהגיע הזמן 

להשתולל קצת ולהכריז ♣5 עם שתי נקודות בלבד. 
העונש אינו מאחר לבוא. אלון בירמן אינו מתפתה להכריז 

♠5, אלא מחליט נכון להכפיל ולקחת כמה שאפשר. לאחר 
הובלה ב-A♠ והתבוננות בדומם הוא מחליף ל-Q♣. תומס 
בשני  ממשיך  אלון  נמוך.  ומשחק  המצב  את  קורא  אינו 
ניתן  עכשיו  חיתוכים.  למניעת  נוספים  שליטים  סיבובי 
לבצע 5 לקיחות בלבד. משמעותה של התוצאה הצפויה 
יעזור  לא  השני  בשולחן  מבוצע  סלם  שגם  היא   -1400
אחרון  נואש  ניסיון  ועושה  זאת  יודע  תומס  לצרפתים. 

לצמצם את הנפילה. שלושת הקלפים האחרונים הם:

 ♠
♥
♦
♣

-
-
984
-

 

♠
♥
♦
♣

-
KT5
-
-

♠
♥
♦
♣

85
Q
-
-

 ♠
♥
♦
♣

-
AJ8
-
-

 

 ♥A-דרום מוביל ללקיחה ה-11, ובמקום לזכות פשוט ב
 ,T-לו ה-♥ האחרון של מזרח היה ה !J-תומס מנסה את ה
זה היה עובד ומכניס את מערב למשחק סופי. במקום זה 
מזרח זוכה בכל הלקיחות וישראל משיגה תוצאה חלומית 
הפתוח  בחדר  ההתרחשויות  סיום!!  איזה   .+1700 של 
זוכה  וישראל  ב-♠5  עוצרת  צרפת  רלוונטיות.  אינן  כבר 
לישראל.   151:169 היא  הסופית  התוצאה   .IMP 14-ב

חגיגות האליפות התחילו.

קפטן נבחרת הצעירים גלעד אופיר עם
Panos Gerontopoulos

EBL ,חבר הנהלה

nov010.indd   23nov010.indd   23 11/4/2010   4:49:08 PM11/4/2010   4:49:08 PM



nov010.indd   24nov010.indd   24 11/4/2010   4:49:11 PM11/4/2010   4:49:11 PM



תודה למיכה עמית, לאיתן לוי, ל-Panos Gerontopoulos, לאילן שזיפי על איסוף וצילום 
התמונות באליפות העולם
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העולם  אליפות  על  הכתבה  של  השני  חלקה  זהו 
בסיבוב  הסתיים  הראשון  החלק  בטייוואן.  לסטודנטים 
משלושת  רחוקה  ישראל  נבחרת  עדיין  כאשר  השמיני, 

המקומות הראשונים.
סיבוב 9 צרפת (ניצחון 1:25)

אירופה  אלופת  נגד  גבוה  לניצחון  זקוקה  הנבחרת 
המכהנת. היריבות המסורתית בין ישראל לפולין הפכה 
משולשת לאחר שצרפת הפגינה יכולת מצוינת ואף זכתה 
הזוגות  שני  של  שיא  כושר  האחרונה.  אירופה  באליפות 
איבדה  שפשוט  היריבה  הקבוצה  על  מוחץ  ניצחון  הניב 

את העשתונות. חבל שזה לא הספיק למקום השני.
Board ,4 Dealer W, Vul Both

♠
♥
♦
♣

AT8
Q965
K
AK976

♠
♥
♦
♣

KJ9762
JT3
54
J8

♠
♥
♦
♣

4
742
QJT72
T543

♠
♥
♦
♣

Q53
AK8
A9863
Q2

West North East South
אורי גלעד

Pass 1♣ Pass 1♦
Pass 1♥ Pass 1♠
Dbl Rdbl 2♦! Dbl

Pass Pass Pass

בשולחנם של רון וערן שוחק 3NT שקט שבוצע עם לקיחה 
עודפת. בשולחן השני התפתחה דרמה סוערת: הכרזת 
 1♠ הכרזת  מאוזנת.  לא  יד  ומראה  טבעית  אורי  של   1♥

היא “סדרה רביעית מחייבת”. 
מערב שנזהר קודם לא להתערב הכריז Dbl כדי להראות 
יד  שמראה   Rdbl הכריז  אורי  הובלה.  ולבקש  ספיידים 
 Pass יכריז  בדרום  שגלעד  חשש  מזרח  מקסימלית. 

והחליט להכריז ♦2. גלעד מיהר להכפיל!

מאורי  וקיבל   ♣Q-ב הוביל  גלעד  קטלנית:  הייתה  ההגנה 
איתות שאינו מעודד. כעת המשיך ב-♦ ללא חשש. אורי זכה 
ב-K♦ והמשיך ב-♥ אל ה-K של דרום. גלעד המשיך ב-9♦ 
ושלל מהכרוז אפשרויות חיתוך. מזרח זכה בשלוש לקיחות 

בלבד (כולן בשליט) ונפל 5 פעמים. IMP 13 לישראל!
Board 5, Dealer N, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KJ52
Q92
976
976

 

♠
♥
♦
♣

T87643
KJ4
T532
-

♠
♥
♦
♣

-
75
K84
AQJ85432

 ♠
♥
♦
♣

AQ9
AT863
AQJ
KT

 

West North East South
ערן רון

Pass 1♣ Dbl
2♠ Pass 3♣ Dbl

Pass 3♠ Pass 4♥
Dbl Pass Pass Pass

♠2 של ערן במערב הראה שישיה ויד חלשה מאוד (5-0 
 ,3NT של צפון-דרום הוא החוזה הטוב ביותר  נקודות). 
אבל רון וערן דחפו את הצרפתים לחוזה ♥4. ערן הכפיל 
והוביל  השותף  בסדרת  וחוסר  בשליט  לקיחות  שתי  עם 

יפה ב-3♠  כדי לרמוז לשותפו שעליו לחזור ב-♣.
רון שוורץ חתך ושיחק A♣ שזכה ו-Q♣. ערן חתך ושלח 
חיתוך נוסף ב-♠. ♣ נוסף שוחק, וערן זכה בעוד לקיחה 
בשליט. בסך הכול חמש לקיחות להגנה. התוצאה 500+ 

.IMP 14 -למזרח-מערב זיכתה את קבוצתנו ב
סיבוב 10 גרמניה ב‘ (הפסד 18:12)

לצערנו לא השכלנו לנצל את המומנטום מול נבחרת בינונית 
ולסגור את הפער מהנבחרת הצרפתית. החלטות ממוזלות 

של הגרמנים לצד משחק לא מוצלח שלנו הובילו להפסד.
ביד הבאה היטיבו גלעד ואורי להכריז סלם גדול בהארט 

אליפות העולם לסטודנטים  
טייוואן 2010 (חלק ב‘)

גלעד אופיר

וקיבל ♣Q-ב הוביל  גלעד  טלנית: 

 
 

  

!!!!  
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הוכרז  השני  שבשולחן  לאחר   IMP 11 של רווח  שהניב 
סלם קטן בלבד.

Board 11, Dealer S, Vul None
♠
♥
♦
♣

3
AQJ3
AKQ8
KT52

♠
♥
♦
♣

KQJ95
6
J952
Q64

♠
♥
♦
♣

8642
T95
T643
97

♠
♥
♦
♣

AT7
K8742
7
AJ83

West North East South
אורי גלעד

1♥
1♠ 2NT Pass 4♥

Pass 4NT Pass 5♣
Pass 5♥ Pass 6♦
Pass 7♥ All Pass

קלפים   4 של  התאמה  הראתה  אורי  של   2NT הכרזת 
לפחות ויד מזמינה או חזקה יותר. גלעד קיבל את ההזמנה 
והכריז ♥4. כעת שאל אורי לקלפי מפתח וקיבל תשובה 
של 0 או 3 מתוך 5. מול 0 קלפי מפתח צפון מעוניין לשחק 
♥5, אבל גלעד המשיך כמובן עם שלושת קלפי המפתח 
והכריז ♦6 כדי להראות עניין רב בסלם גדול. אורי קיבל את 
ההזמנה, והביצוע היה החלק הקל: השלכת 2 קלאבים על 

סדרת ה-♦ וחיתוך 2 ספיידים בדומם.
סיבוב 11 טייוואן ב‘ (ניצחון 0:25)

מפגש נוסף נגד קבוצת צמרת המשודר באינטרנט. מפגש 
זה מציג את נבחרת ישראל במיטבה עם ניצחון מוחץ על 

הקבוצה המארחת!
Board 7, Dealer S, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AJ42
AQJ8
AQ73
J

 

♠
♥
♦
♣

T953
543
KJ8
AQ3

♠
♥
♦
♣

Q7
T76
94
K97654

 ♠
♥
♦
♣

K86
K92
T652
T82

 

North South
רון ערן

Pass
1♦ 1NT

3NT Pass

(טבעי,   ♠T-ב מערב  הוביל   3NT של  נורמלי  חוזה  נגד 
ייתכן מכובד מעל ה-T). ערן הכרוז זכה בידו ב-K♠. מצבו 
של הכרוז עדין. הוא ניצל מהובלת ♣ המפילה מיד, אבל 
ברגע שימסור את ההובלה למגנים ייחרץ גורלו. ערן עקף 
בהצלחה ב-♦ ושיחק A♦. כעת המשיך בשלושה סיבובי 

♥ וסיים בידו. הקלף הבא היה ♠, וערן עצר כדי לספור.
התגלה כבר שלמזרח שני קלפי ♦ ושלושה ב-♥. אילו היו 
לו 7 קלפי ♣, היה מכריז ♣3. לפיכך בידו דאבלטון ב-♠ 
ושישייה ב-♣. האם הדאבלטון כולל את ה-Q♠?! לאחר 
 9 וביצע   ♠A-ב לעלות  נכון  ערן  החליט  קצרה  מחשבה 
לקיחות – רווח של IMP 13 לאחר שבשולחן השני הכרוז 

נפל (גלעד הוביל ספיד נמוך).
סיבוב 12 גרמניה א‘ (ניצחון 5:25)

”מפגש על 6 נקודות“ נגד מועמדת בכירה למדליה. היינו 
לפזול  כדי  צרפת  נגד  למחרת  גרמניה  לעזרת  זקוקה 

למדלית הכסף, אך עלינו ללא רחמים.

Board 8, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K
K987432
A42
A4

 

♠
♥
♦
♣

QT8762
5
QT653
2

♠
♥
♦
♣

A93
AT6
J
KJT875

 ♠
♥
♦
♣

J54
QJ
K987
Q963

 

West North East South
רון ערן

2♠ 3♥ 3♠ 4♥
Pass Pass Dbl All Pass

 ♠2של מערב הראה חמישייה ב-♠ ועוד חמישייה באחת 
שמזרח  ולאחר  ב-♥3,  התערב  רון  המינור.  מסדרות 
הכריז ♠3 החליט ערן יפה בדרום להכריז ♥4 משום שה-
QJ בסדרה זו שווים זהב. מזרח לא ידע שחלוקת שותפו 

היא 6-5 ובחר להכפיל.
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סיקור תחרויות
30

קלף ההובלה היה 6♥. רון שוורץ זכה בדומם ושיחק ♥ 
סיים  בידו,  זכה  הכרוז   .♦J-ב והמשיך  זכה  מזרח  נוסף. 
קפץ  מזרח  נוסף.  ו-♣   ♣A ושיחק השליטים  הוצאת  את 
ב-K, אך זו הייתה הלקיחה האחרונה של ההגנה מאחר 
שרון השליך את המפסיד ב-♦ על Q♣ שהוגבהה. 590+ 
לצפון דרום ו-IMP 14 לישראל בדרך לניצחון מקסימלי 

במפגש המפתח בהתמודדות על מדליית הארד!
סיבוב 13 אינדונזיה (ניצחון 12:18)

הגענו למפגש זה בפיגור קל לעומת צרפת שהתמודדה 
עם גרמניה א‘. כעת היינו זקוקים לעזרתם של הגרמנים. 
לרוע מזלנו 10 מתוך 16 בורדים היו ”מאוזנים“ ולא הניבו 
רווח משמעותי לאף צד. לאחר “שהוצאנו מים מהסלע” 
השלישי  במקום  וסיימנו  בלבד  קטן  בהפרש  ניצחנו 

המכובד.
Board 11, Dealer S, Vul None

♠
♥
♦
♣

A7
AKQ9742
Q65
J7

♠
♥
♦
♣

KQ32
-
AKJ7
KQT86

♠
♥
♦
♣

JT964
T62
2
A943

♠
♥
♦
♣

85
J853
T9843
52

West North East South
גלעד אורי

Pass
1♣ Dbl 1♠ Pass
3♥ Dbl 4♣ Pass
5♥ Pass 5NT Pass
6♠ Pass Pass Pass

גלעד פתח ב-♣1 וצפון התכוון להראות יד חזקה עם ♥, 
לכן התחיל ב-Dbl. אורי הכריז ♠1 וגלעד המשיך בהכרזת 
ספלינטר ♥3 המתארת יד חזקה עם התאמה ב-♠ וקוצר 
ב-♥. צפון הכריז Dbl כדי להראות ♥ והעניק לנו מרחב 

הכרזה. 
חמישי,   ♠ ידו –  את  להעריך  היטיב  במזרח  אסרף  אורי 
 Cuebid והכריז   - ב-♦  בודד  וקלף  הפותח  בסדרת   A
גלעד  כעת  השותף).  (סדרת  ב-♣   A או  K שהראה  4♣
הכרזת    .Exclusion KCB בקונבנציית  השתמש 
המפתח  קלפי  למספר  השותף  את  שאלה   5♥ הקפיצה 
פרט ל-A♥. אורי השיב 5NT (1 או 4), וגלעד סגר לחוזה 

♠6 שבוצע.

סיכום
זו הייתה נסיעה חווייתית, מהנה ומוצלחת במיוחד. שוב 

תודה לכולם!
שתייצג  הסטודנטים  לנבחרת  הצלחה  באיחולי  אסיים 
את ישראל באליפות אירופה שתתקיים בגרמניה בשנת 

.2011

אורי, ערן, גלעד ורון עם מדליות הארד
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”קפה עם קלו” 

ה-AFCE(R) מכה שנית

אלברט קלו

יש האומרים שג׳ורג׳ בוש קיצר את המלחמה בגלל עונת 
הפוטבול באמריקה שעמדה בפתח. לי אמרו חוגים יודעי 
דבר, שמישראל  פנו לבוש טלפונית בקריאה נואשת להציל 
את פסטיבל הברידג' של שנת 91', כדי שלא יתמזג עם זה 
של שנת 92'. בוש, כידוע לך, לא מבין עניין, והשמועה היא 
שהפנייה, במזל, תפסה את בוש רץ לו בגופייה במדיסון 
מזל  באמת  זה  בוש.  גב'  על  נחתה  שהשיחה  כך  אבניו, 
עת  הברידג', וכל  למשחק  מכורה  לך,  כידוע  שהיא,  מפני 
שהוא (מר בוש) מפגין נעורים בפני אמריקה, היא טורפת 
שכשחזר  מניח  אני  לב.  ושמואל  מחמוד  זיא  עם  קלפים 
חצי מת מהריצה היא שאלה אותו, אם הוא רוצה כוס מים 
וגם לסיים כבר את משחקי המלחמה שלו - ככה, באותה 

נשימה -  הוא אמר לה "כן", והיא תפסה אותו במלה. 
 !too late ,גב' בוש ,too late

הפרטנרית שלי, פרידה פורם, לא תחכה לחסדיך. התעופפה 
לה פרידה פורם לאירופה האביבית בעיצומו של הפסטיבל, 

ואני, כידוע לך, לא משחק עם כל בן-תמותה מזדמן.
כולם נוהרים להם לאולם המשחקים - זוגות זוגות כמו אל 
תיבת נוח, ואני נוהר לי לבדי כמו נחל ערירי! אני מתיישב 
ליד שולחן ומחכה ל-fights. שום דבר, הכול יבש. פתאום 

- בום! יד השנה. 
תראה מה זה יד:

♠
♥
♦
♣

A
AT3
KQJT4
J964

♠
♥
♦
♣

9763
KJ972
A2
AK

♥6  - איזה חוזה חלומי! ההובלה היא Q♠ - שחק אותה! 
נורמלי, נכון? קח את ה-A♠ ותוביל את ה-T♥ דרך מזרח. 

כולם משרתים, והעשירית מחזיקה. מוסיקה! 

ומבקש  דרום  שואל  להכריז 7?"  יודע  לא  אתה  "פרטנר, 
את ה-A♥, ואתה, כמובן, חושב כמוהו. אבל אם שיחקת 

כמוהו, אין גם ♥6, מה אתה אומר! 
לפני שאספר לך מה קרה בשולחן זה, אספר לך מה קרה 

בשולחן המקביל לשתי הקבוצות.
בשקט  מתיישב  השני,  לשולחן  הלוח  עם  רץ  כמובן,  אני, 
ובומס!  שמשמאלי,  השחקן  לכיוון  מבט  זורק  בפינה, 
הזה  הטיפוס  לי  שעשה  מה   .AFCE(R)-ה קלאודיוס 
באליפות תל־אביב! מתהלך הטיפוס בלי שיניים קדמיות, 
 ACE זה אם  יודע  לא  שאתה  כזה,   AFCE(R) לך אומר 
או עשר, ובגלל זה אכלנו אותה. זקן, מעוך כמו קלאודיוס 
זה,  בלוח  ב-♥6  נוחת  הוא  גם  הטלוויזיונית.  מהסדרה 
את  עוזב  הבטן,  את  תופס  שלו  הפרטנר  זה,  ברגע  אבל 
ההובלה:  לשירותים.  לו  ורץ  השולחן  על  סגורים  הקלפים 

Q♠ וקלאודיוס מבקש ממני לעזור לו בדומם.
אליי,  הגבוהים  הקלפים  כמקובל:  הקלפים  את  פורש  אני 

הקטנים - כלפי מרכז השולחן.
יכול  לא  ואני  קלאודיוס,  אומר   ,"AFCE(R) את  "שים   -

לטעות, ברוך השם, יש רק אלוף מהסדרה.
והנה לך הפתעה:

משרת,  שמזרח  ואחרי  קלאודיוס,  אומר  נמוך",  "הארט   -
את  שם  אתה  ״למה  התשיעית.  את  בביטחון  מניח  הוא 
האפסרים אליך ואת הרביעיות אליי? זה מביא מזל רע״, 

הוא מוסיף.
התשיעית מחזיקה, וקלאודיוס משחק כעת 2♥ מהיד. ברגע 
זה, המשקפיים שלו, 20 דיאופטריות בערך, נשמטים להם 

ונוחתים על הרצפה.
״שים AFCE(R)״, הוא אומר לי, בתוך התכופפות מתחת 
לשולחן. אני, כמובן, לא יודע, לאיזה משניהם (A,T) הוא 
בכפוף  הקלפים  את  מסדר  אני  המתנה,  ובתוך  מתכוון, 

למזלו - ״האפסרים״ אליו והרביעיות אליי.
הבימאי המצרי אל-כרים, כשביים סצנה באנגליה, ראה את 
עצמו מוצף מים בגלל פיצוץ צינור. התקשר למזכירה ואמר 

לה: תשלחי לי מהר בומבה, כאן מלא מים. שאלה אותו:
- פומפה או בומבה - כי ידעה על הקושי של הערבים לבטא 

״P׳׳.
- כן, בומבה - אמר לה.

- אתה מוכן לאיית!
- B, אמר לה, כמו בומביי.

כמו בומביי בהודו, או כמו פומפיי באיטליה!
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34
משקפיים.  לו  אין  מתיישב.  וקלאודיוס  הסיפור,  עם  אני 
בלעדיהם הוא כמו סוס של מכרות פחם. אני רואה, שהוא 
הוא  מעט  ועוד   ,CLAIM  של בסימן  הקלפים  את  מנופף 

יוריד אותם.
- "שמת את AFCE(R)?" - הוא שואל.

- "איזה מהם?" - אני שואל.
דממה. הוא מביט אליי בכעס, מביט גם אל הדומם, ואני 

יודע, שהוא לא מבדיל בין הקלפים לבין השולחן.
- "העליון!" הוא אומר לי.

- אני הפכתי ...
  - "העליון!" (וזה כמובן העשירית). 

מזרח זורק קלאב נמוך, והעשירית זוכה. 
זהו מערך הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

A
AT3
KQJT4
J964

 

♠
♥
♦
♣

QJT42
Q863
65
T7

♠
♥
♦
♣

K85
5
9873
Q8532

 ♠
♥
♦
♣

9763
KJ972
A2
AK

 

והוא  הדיאופטריות,   20 את  לו  מושיט  מישהו  זה  ברגע 
מרכיב אותם. אני מחזיק בקצה האצבעות את ״האפסירית״ 
הזוכה, וקלאודיוס מתחיל לאט, אבל ממש לאט להבין מה 

קרה. 
- ״כנראה״, הוא אומר, ״שאם העקיפה על מזרח הצליחה, 

צריך לחזור ולעקוף, הפעם על מערב״.
לקיחות   13 המעטה.  בלשון  וזה  המום,  ממערב  השחקן 

ולא פחות. 
- ״מה שלא יכולת לעשות במשקפיים, עשית בלעדיהם״, 

הוא אומר. 
- ״כן״, מודה קלאודיוס, ״חבל רק שלא ראיתי את זה עם 

משקפיי״. 
את  גם  משחק  אתה   ♥T אחרי  שאם  עכשיו,  מבין  אתה 
המשחק  לקיחות.  מעשר  יותר  לבצע  תוכל  לא   ,♥A-ה
המושיע, לאחר ש-T♥ החזיקה, הוא ♥ נמוך לכיוון היד. בין 
אם מזרח משרת ובין אם לאו, שחק את ה-9. אני, אישית, 

.AFCE(R)-מעדיף את ״הבומבה״ של ה

₪±≥μ∞†≠†לילות†על†בסיס†חצי†פנסיון†מחיר†לאדם†בחדר†זוגי†¥ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ†˙‚¯Â‡Ó†‰ÚÒ‰
Æ¯ÂÊÁ†ÍÂÏ‰†Ì„‡Ï†Á¢˘†∏∞

בריאן†∞μ¥≠¥∑±μπμ∞לפרטים†והזמנות∫ ∞μ¥≠¥∑±μπ¥π†מגי

∑≥≠≤≥†בינואר†±±∞≥†במלון†לוט
שנה†חמישית†ברציפות

ÌÈÏ˘Â¯È†ß‚„È¯·‰†ÊÎ¯Ó

www. je rusa lembr idge .com
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15 דקות לפני כל תחרות הרצאה מפי שחקן בכיר  * כל התחרויות נושאות גביעים ונקודות אמן! * עזרה במציאת שותף.

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

בוקר
10:00-13:00

מודרךתחרותתחרות
תחרותי

כולל נ. לימודיות

משחק
מודרך

משחק
מודרך

_תחרות

צהריים
16:30-19:30_

קורס 
מורים

(מרץ 2011)

תחרותתחרותתחרות
_

תחרות
(החל 

מ-17:00)

ערב
20:30-23:30

משחק
מודרך

תחרות
מקוצרת

+
הרצאה
(20:00)

תחרות
ברומטר
פרסים
כספיים

תחרות
+

הרצאה
15 ש“ח בלבד!
(20:00)

___

לוח פעילויות שבועי

מועדון השרון - סניף רעננה

קורס מתחילים בחינם - 8 שיעורים
החל מיום חמישי, 25.11, בין השעות 17:00-19:00
למשתתפים יחולקו חוברות עם תקצירי השיעורים

ברק ליברמן

היכונו לקורס המורים
בחודש מרץ, ימי שני 17:00, יועבר ע״י טובי המרצים ובשיתוף מועדון קרית אונו.

חזרה ליסודות 
קורס ייחודי ומתקדם שנועד לשחקני תחרויות המעוניינים לחזק ולסדר

את יסודות המשחק בתחומים שונים. בקורס יינתן דגש רב על דוגמאות ותרגולים.
קורס ערב - החל מה-28 בנובמבר, יום א‘ 20:30 

קורס אחה“צ - החל מה-29 בנובמבר יום שני 17:00 

יום שני ערב
20:00

+תחרות מקוצרת
בתהרצאה

יום רביעי ערב
20:00

תחרות + הרצאה

15 ש“ח בלבד!

אלדד גינוסר

קורסים חדשים ואטרקטיבייםקורסים חדשים ואטרקטיביים
מרצה ראשי: אלדד גינוסר - שחקן נבחרת ישראל

קורס 2/1
בואו ללמוד את עיקרי השיטה המצליחה ב-10 מפגשים בלבד!

החל מה-2 בדצמבר, יום ה‘ 10:00
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מועדון הברידג‘ קיסריה

אז איך הכול התחיל?
אנשים  קבוצת  על-ידי  שנים  כעשר  לפני  הוקם  המועדון 
שחשו מחסור בברידג‘ תחרותי בקיסריה. (מועדון ברידג‘ 
לחברים,  שייך  המועדון  פועל.)   ועדיין  אז,  היה  חברתי 
דוד  ד“ר  אותו  מנהל  כיום  בהתנדבות.  בו  פועלים  וכולם 
משמעת  וועדת  ביקורת  ועדת  נבחרות  שנה  מדי  אורון. 
אליה.  מוזמנים  המועדון  חברי  שכל  הכללית  באסיפה 
הוועדות מתכנסות על-פי הצורך, וביקורת כספים נעשית 

מדי חמישי בערב (הערב של התחרות).  

מועדון קטן אבל גדול
הסביבה.  מכל  שחקנים  אליו  מושך  קיסריה  מועדון 
בשבוע)  פעם  שולחנות   16-13) יחסית  קטן  מועדון  זהו 
כניסתו  מאז  החברתי.  הצד  על  גם  דגש  ששם  ואינטימי, 
של דוד לניהול הפעילות קיבלה תנופה, ויש גידול מתמיד 
מרוחקים  ממקומות  אפילו  מגיעים  שחקנים  בנוכחות. 

יחסית כמו נתניה.

ניהול נכון ונתינה ענקית 
היחס  מחד  הם  קיסריה  מועדון  את  שמייחדים  הדברים 
גביעים  התחרות,  בסוף  מיד  (תוצאות  למשחקים  הרציני 
הזמנים  על  החוקים,  על  הקפדה  הראשונים,  למקומות 
ועל ציוד תקין במצב טוב), ומאידך יחס אישי, חם ובעיקר 

נותן: 
המדריך  גלאי,  שמוליק  עם  (בשיתוף  אורון  דוד  (א) 
המעדכן  עשיר  שבועי  עלון  מפיץ  המועדון)  של  המקצועי 
את השחקנים בנעשה במועדון שלהם ובהתאגדות, סוקר 
ידיים מעניינות מהתחרויות, מעלה נקודות למחשבה ואף 
מכיל קצת הומור. יש בו גם פינה קבועה בנושא חוק (מאת 
איתן לוי).  העלון מופץ בדוא“ל ויש לו מנויים רבים בכל 
המנויים  לרשימת  (חינם)  להצטרף  שמעוניין  מי  הארץ.  

מוזמן לפנות לדוד.   
(ב) לפני כל תחרות שמוליק נותן הרצאה שבועית קצרה 

- בדרך כלל דיון על יד מהשבוע שחלף. 
(ג) כיבוד עשיר מחולק חינם במשך כל הערב, והחברה 
שוש מנור מסדרת אותו כך שהוא לא רק טעים, אלא גם 
אסתטי. שימו לב שמדובר כאן על כיבוד אמיתי - ירקות 
נשנושים  מיני  כמה  לפחות,  גבינות  סוגי  שני  חתוכים, 
וכמובן פינה לשתייה חמה וקרה. היות שיש גם חקלאים 
מתוצרתם  ”ביכורים“  לפעמים  מביאים  הם  במועדון, 
יין  ואפילו  פיטנגו  סיניים,  תפוזים  גויאבות,  פומלות,   -

(מתוצרתם של משה גרנס או עמרם גשייט). 
(ד) מחיר נמוך יחסית: מי שלא רוכש כרטיסיה (150 ₪ 
השתתפות  עבור   ₪  20 משלם  השתתפויות)   10 עבור 
אחת. נוער וחיילים משלמים מחיר ”סמלי“. המטרה היא 

להפוך את הברידג‘ לתחביב עממי, זמין ומהנה.  
מתנדבים  דוד)  (כולל  במלאכה  העוסקים  כל  כאמור, 
חשובות  החלטות  הפרטי.  ומזמנם  ממרצם  ומשקיעים 
מתקבלות על-ידי צוות של פעילים (רמי שמעוני, אלן ברזג, 
ויליטובסקי,  רובי  גלאי,  שמוליק  ברגר,  משה  רייטר,  אלן 
החלטות  לקבל  ניתן  כך  ועוד).  מנור  שוש  הקר,  אלינוער 

מאוזנות יותר ולהתחשב בדעות ובגישות אחרות. 
 

לימוד ויצירת דור המשך 
הברידג‘,  מפת  על  אור-עקיבא  את  להציב  דוד: ”החלטנו 
אלינו  לבוא  פנחסוב  מר  העיר  ראש  את  הזמנו  ולכן 
נפתח  התוצאה:  מאד.  והתלהב  הגיע  הוא  להתרשמות. 
מטעם  שם  המוצב  דמתי  אושרי  בהדרכת  לנוער  קורס 
כספית  הן  זו  בפעילות  תומך  שלנו  הצבא. המועדון 
למבוגרים,  קורס  בקרוב  לפתוח  בציוד. בכוונתנו  והן 

פאורשירי פאור שירי
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ופרסומים מופצים כעת בעיר. את הפעילות מצידנו מרכז 
כמו  הנושא  את  ודוחף  לדבר“  ”משוגע  שהוא  ברזג  אלן 
המועדון  מנהל  שהיה  שמעוני  רמי  של  בסיועו  בולדוזר 
לפניי. הקורסים נערכים במתנ“ס המפואר של אור עקיבא 
( מתקן יפהפה!). בהזדמנות זו  עליי להודות להתאגדות 

על תמיכתה הכספית וגם לעיריית אור-עקיבא.“  
יש גם כוונה לפתוח חוג ברידג‘ לילדים ולנוער במסגרת 

המתנ“ס של קיסריה.

מעבר לברידג‘
בו  חוגגים  ותומכת.  חברית  אינטימית,  במועדון  האווירה 
אירועים פרטיים עם עוגות ויין. מציינים ימי הולדת בעלון 
הגינות  מפרי  מביאים  גינות  ובעלי  חקלאים  בכיבוד.  ו/או 
שלהם. כל הישג (כולל הישג ארצי) מדווח הן בכתב בעלון 
חברים  לזכר  תחרויות  נערכות  לכך  נוסף  בעל-פה.  והן 
לחלוקת  מוזמנת  המשפחה  כלל  ובדרך  לעולמם,  שהלכו 
הגביעים ודואגת לכיבוד. בהזדמנות זו נתבקשתי להזכיר 
את עמוס חוזה, שהיה שחקן ליגה לאומית, זכה להישגים 
התווך  מעמודי  היה  עמוס  בעורקיו.  זרם  והברידג‘  רבים 
של המועדון ולצערנו הלך לעולמו לפני כשנה לאחר מחלה 

קשה.

ומה לגבי העתיד? 
להמשיך  החברים,  כלל  של  טיול  לסבסד  ”בתכנית  דוד: 
לבסס את המועדון מבחינה כלכלית ולנסות למשוך אליו 
מאמץ  גם  ישנו  במקביל  צעירים.  ושחקנים  חדש  קהל 

מתמשך להעלאת הרמה במועדון.“
של  המרכזי  האירועים  באולם  מתקיימים  המשחקים 
משעה  החל  חמישי  בימי  בקיסריה  הקאנטרי-קלאב 

20:15. כולם מוזמנים להתרשם ולהצטרף! 
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איתן לוי

מחדל שעלה בשתי לקיחות

חקנים רבים ואף כמה מנהלי תחרויות סבורים ש
הוגנים“.  ”אינם  במחדל  העוסקים  החוקים  כי 
אחת  לקיחה  של  אוטומטי  עונש  גורר  מחדל 
בין אם עלה לצד החף בלקיחה ובין אם לאו. (אם השחקן 
המבצע מחדל זוכה בלקיחה שהמחדל בוצע בה, אז העונש 
הוא שתי לקיחות.) משמעות הדבר היא שכאשר המחדל 
”עודפת“  לקיחה  יקבל  החף  הצד  עדיין  דבר“,  שינה  ”לא 
שלא היה יכול להשיגה בתנאים רגילים. עם זאת, לעתים 
קרובות העונש של הלקיחה האחת פשוט משיב את המצב 
היה  לולא  מתקבלת  שהייתה  לתוצאה  ומביא  לקדמותו 

מחדל – במילים אחרות, אין כאן למעשה שום עונש.
צעירים  לזוגות  אירופה  באליפות  שוחקה  החודש  יד 
שנערכה בפולין. זהו מקרה יוצא דופן מבחינה זו שהמחדל 
אף עזר לכרוז לשחק את היד ולהשיג לקיחה עודפת נוסף 

לעונש על המחדל.
Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

K72
84
KT92
T864

 

♠
♥
♦
♣

AJ83
J93
AQ85
Q7

♠
♥
♦
♣

Q954
QT62
J4
J52

 ♠
♥
♦
♣

T6
AK75
763
AK93

 

 דרום היה הכרוז בחוזה ♣2, וקלף ההובלה היה ה-3♥. 
היינו מצפים מדרום לבצע תשע לקיחות במשחק נורמלי: 
שלוש לקיחות ♣ מידו, שתי לקיחות ♥, שני חיתוכי ♥, ♦ 
אחד ו-♠ אחד. עם זאת, מערב החזיק 12 קלפים בלבד. 
על  מונח  היה  ה-7♣   – ”בודדת“   ♣Q שבידו  סבר  הוא 

הרצפה ואיש לא הבחין בו.

והמשיך  בדומם   ♥ חתך   ,♥A שיחק   ,♥K-ב זכה  דרום 
 ♣Q-שבידו. ללקיחה זו שירת מערב עם ה A-ב-♣ אל ה
אל   ♠ שיחק  בודד,  כקלף  זאת  ”קרא“  דרום  ”הבודדת“. 
בהצלחה  הריץ   ♣Jxx מחזיק  שמזרח  סבור  ובעודו   K-ה

את ה-8♣ לעקיפה.

על-פי חוקת הברידג‘, כאשר שחקן מחזיק רק 12 מתוך 
כאילו  ייחשב  החסר  הקלף  בהתאם,  ומשחק  קלפיו   13
הוחזק בידו כל הזמן. לפיכך כאשר מערב השליך ♠ נמוך 

על ה-♣ השני, הוא ביצע מחדל.

לקיחה  להשיג  ההזדמנות  את  לדרום  העניק  זה  מחדל 
נוספת ב-♣ ולהגיע לארבע לקיחות ♣ מידו נוסף על שש 
קיבל  הוא  אולם  ממילא,  מבצע  שהיה  האחרות  הלקיחות 
ובסך  המחדל,  על  כעונש  נוספת  ”אוטומטית“  לקיחה  גם 
לדרום  העניק  המחדל  לקיחות.   11 לזכותו  נרשמו  הכול 
הלקיחה  אירוני  באופן  עודפות.  לקיחות  שתי  למעשה 
העודפת השנייה לא שינתה דבר באשר לתוצאה הסופית. 
בשולחנות האחרים שוחק חוזה ב-NT עם תוצאה של 90+ 
עשר לקיחות  או חוזה ב-♣ עם תוצאה של 110+. ביצוע 

ב-♣ עם תוצאה של 130+ היה ממילא תוצאת שיא.

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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מספר 280 נובמבר 2010
עורכת: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל‘ 03-9794862, פקס: 03-9794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני

40

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: נובמבר 2010 – ינואר 2011

ינואר  2011דצמבר 2010נובמבר 2010
5

6

13

21
18 - 27

ליגה לאומית

ליגות לקבוצות 
(ללא ב‘ מרכז וצפון)
ליגות ב‘ מרכז וצפון

סימולטנית ארצית
פסטיבל הים האדום

10

11

18
18

24 - 25

ליגה לאומית - שלב שני

ליגות לקבוצות (ללא ב‘ מרכז וצפון)

אליפות צעירים - מוקדמות 
סניורים - שלב מחוזי

פיינל-פור ופליי-אוף ליגה לאומית

7-8

13-15

16

21 - 22

אליפות סניורים – שלבי גמר

אליפות צעירים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית 
עד אמן ארד

סגל זוגות ארצי
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43  רשימת מקבלי דרגות ביום: 24-10-2010
 

אמן כסף 
 בן דוד אבישי  -  רמת השרון 

 ברונשטיין זיו  - מועדון תל אביב 
 בן נחום גילי - חיפה/כרמל 

 רפפורט לאה - קריות/חיפה 
 יריב יצחק - הלוחם/חיפה 

 סדן נגה - אביבים 
 פרץ שמואל - ויצו פתח תקוה 

 צלר גיל - נס ציונה 

 אמן ארד 
 מלכה דוד - מועדון תל אביב 

 לנגר תמר -  כפר סבא 
 פנחסי אהוד - ירושלים 
 שרעבי יורם - ירושלים 

 אמן 
 כספי יואב - מועדון תל אביב 

 בן נון אביבה - אביבים 
 הררי נתנאל - אביבים 

 ברימר ראובן  - ראשון לציון 

 סגן אמן כסף 
 אראל יונתן - מושבות-שמריהו 

 תמיר רבקה - נאות חולון 
 מוסאי יעקב  - וקס-רחובות 

 שפרן אגי - נס ציונה 

 סגן אמן 
 זיו דן - נהריה 

 קרסנופולר רחל - השרון 
 פיאדה אריאלה -  מרגנית 

 אטלסוביץ שושנה - אביבים 
 ובמן מלכיאל - מושבות-שמריהו 

 ובמן שושנה - מושבות-שמריהו 
 זאבי רות - נאות חולון 

 שטרית רחל - בית בלגיה י“ם 
 עין הבר ליאת  - נתניה 

 אלטר סילביה - ויצו פתח תקוה 
 לשבסקי סופי  - סביון-קרית אונו 
 פדה יהודה - מרכז ספורט רשלצ 

 הרניק אהובה  - נס ציונה 
 לויתן אירנה - נס ציונה 

 מתקדם 
 אדלשטיין יהודית - חיפה/כרמל 
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גביע גביע 1.1.11
במסגרת נופשון מעלה החמישה תתקיים

תחרות ארצית
באולם סקוויה המפואר, במלון מעלה החמישה

התחרות תיערך ביום שבת 1.1.11
מושב ראשון: בשעה 10:00    מושב שני: בשעה 14:00

גדי בן בסט: 050-5364604 03-6040940
ההרשמה חובה. חנייה בשפע ובחינם.

ע ע ן

מבצע!מבצע!
שישי שבת על בסיס חצי פנסיון

+
השתתפות בתחרות הארצית

רק 700 ש“ח!
לאדם בחדר זוגי

נקודות אמן ארציות, גביעים לשלושת המקומות הראשונים
מנהל התחרות: אילן שזיפי

לפסטיבל הבינלאומי
ה-ה-4545 לברידג‘ לברידג‘

1010 עד  עד 1919 בפברואר  בפברואר 20112011
במרכז הקונגרסים - גני התערוכה, תל-אביב

www.ibf-festival.org ,03-9794862 לפרטים: משרד ההתאגדות
אסף לנגי מארגן הפסטיבל 054-4871336

םנקודות אמן ארציות ובינלאומיות י י פ ס כ ם  י ס ר פ

היכונוהיכונו



English
45

Automatic
What could I have done here? Answer: produce a more 
careful analysis.

Here opener was not blessed with discipline, and he 
misjudged the position. A 3NT contract would have been 
easy to make.

Both Vulnerable, Teams

West North East South
1♠ Pass 2♥ Pass
 2♠ Pass 3NT Pass
 4♠ Pass Pass Pass

♠
♥
♦
♣

J754
4
A1063
J983

♠
♥
♦
♣

6
KQ1082
KQ9 
А52

Lead ♥4. South wins the queen with the ace and 
returns ♣10. Declarer wins the trick in the dummy, 
then plays a spade to the queen and cashes the 
spade ace, partner following with the king. On the 
third round of spades I take the ♠10 with the jack, 
South discarding the ♥5. What should I do next? 
Cash the ace of diamonds? I play a club and…

Here comes the full hand:

 ♠
♥
♦
♣

J754
4
A1063
J983

 

♠
♥
♦
♣

AQ10983 
3 
J8
KQ64

♠
♥
♦
♣

6
KQ1082
KQ9 
A52

 ♠
♥
♦
♣

K2
AJ9765
7542
10

 

Is there anything to be done?
I could have produced an accurate analysis instead of 
getting angry with my partner for not returning a heart 
for the ruff. Maybe there was no heart ruff available? 
Perhaps South saw another defensive possibility, like 
ruffing a club? That would mean declarer’s shape was 
6-1-2-4. True, partner could have helped me work 
this out by giving me a count signal in diamonds. But 
he had so many hearts he did not need…

I had only one good defensive option: cut the 
communication with the dummy, while I still had a 
trump left to prevent declarer from discarding a club 
loser on a heart honour. The return of a small diamond 
would have been the killing defence. I could win the 
♦A on the next round to exit with a club: down one. 

Krzysztof Martens

 
‘  45-

2011  19  10

 

nov010.indd   45nov010.indd   45 11/4/2010   4:51:14 PM11/4/2010   4:51:14 PM



English
46

East bids 3♠ showing 2 aces of the same rank 
– majors or minors. West bids 6♠, knowing that 
only the trump ace is missing. A small slam with 
23 points.
Note: partner may be a little anxious before he 
sees the dummy. If he takes it out to 6NT, then 
try playing with a different partner. 

5. 
♠
♥
♦
♣

KQJT876542
AK
-
Q

♠
♥
♦
♣

A
4
987653
A7654

West East
2♣ 3♥
7♠!

3♥ shows 2 aces of the same color. West has a 
red ace and he knows that East must have the two 
BLACK aces. Grand slam is on with 23 points.

6.
♠
♥
♦
♣

AKQJT9
AK
KQJ9
2

♠
♥
♦
♣

32
42
A32
987654

West East
2♣ 3♦
6♠

3♦ shows the ♦A – no other aces! All that is 
missing is the ♣A. The partnership reaches a 
small slam with 27 points.

2.
♠
♥
♦
♣

AKQ
KQ2
AJ98
KQ3

♠
♥
♦
♣

J98
JT65
KQ3
J82

West East
2♣ 2NT

3NT Pass

2NT shows no aces, therefore no slam despite 
having 32 points. Two aces are missing.

3.
♠
♥
♦
♣

KQJT87654
AK
Q
2

♠
♥
♦
♣

A
T9873
A32
AT83

West East
2♣ 4♥

7NT!

East bids 4♥ showing 3 aces (not including 
♥A). West counts 13 tricks and the partnership 
reaches 7NT with 27 points.

4.
♠
♥
♦
♣

KQJT87654
AK
Q
2

♠
♥
♦
♣

3
4
A98765
A7654

West East
2♣ 3♠
6♠

 ‘  

   ‘    ‘   
  
   

    
   

:    

“  ‘  ”     
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Brian Zietman

How many times do you hear across 
the room someone angry with 
his partner and stating forcefully 
“We have 6!”? Someone else will 
inevitably ask what board number 

exactly are they playing. Up to now nobody has 
bid the slam, but from this point on everyone 
inevitably gets to 6. 
By the way, I once played in a Bridge Festival 
in Portugal and the East-West pairs jumped 
around the room like knights on a chess board 
to avoid being close to other tables from which 
they may hear comments. The feisty, late Eric 
Ben-Ze’ev, with his dry sense of humor, used to 
announce loudly “3NT goes down and so does 
4 Hearts” when slam was on, and then “The six 
works because the finesse is on” when a part 
score was all that was makeable. 
I was always amazed when good players got to 
unthinkable slams because their hearing was 
better than their bidding. So why is it only when 
there is unauthorized information, that many 
pairs reach a slam with less than the regulation 
number of points?
Well, this is not an article about some kind of 
transportation system. CAB stands for Control 
Asking Bids. It may help you reach a slam when 
other pairs don’t.
I have used it with my wife Maggy for quite some 

time with some success. It basically solves many 
problems in bidding slams. It all begins with a 
strong 2♣ opening and it works like this:
Partner opens 2♣ which shows either 23+ points 
or 8.5+ playing tricks.
You immediately show your aces in the following 
way:
2♦ = no aces, no 2 kings, 0-7 points.
2♥ = ♥A (no other ace) and another 12 cards.
2♠ = ♠A (no other ace) and another 12 cards.
2NT = no aces, 8+ points or 2 kings 
3♣ = ♣A (no other ace) and another 12 cards.
3♦ = ♦A (no other ace) and another 12 cards. 
3♥ = 2 aces – both black or red.
3♠ = 2 aces – minors or majors.
3NT = 2 aces – other (either ♠+♦ or ♥+♣).
4♣ = 3 aces, no ♣A.
4♦ = 3 aces, no ♦A.
4♥ = 3 aces, no ♥A.
4♠ = 3 aces, no ♠A.

Apparently it’s impossible to remember this list, 
but if you understand the logic you will not go 
wrong - well, most of the time anyway. 
After bidding aces, Opener and Responder 
describe their hands by bidding their suits or 
show a balanced hand by bidding NT.
Here are some examples:

1. 
♠
♥
♦
♣

AKQ7652
KQJ
-
AK2

♠
♥
♦
♣

J3
A432
A432
763

West East
2♣ 3♥

7NT!

3♥ shows 2 aces of the same color. Now West’s 
♣ loser can be discarded on the ♦A and he 
counts 13 top tricks. Grand slam with 31 points.
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