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דבר ועד העמותה

שלום חברות וחברים,

שוב יש לנו נחת ואנחנו שמחים לבשר לכם על המשך ההצלחות של שחקני ישראל במישור הבינלאומי.

רון  הזוג  מדהים,  בהישג  הראשון,  במקום  זכו  במונקו,  השנה  שנערכה  היוקרתית  קוונדיש  באליפות 
שוורץ–לוטן פישר ואילו במקום השלישי לקבוצות זכו דרור פדון–אלון בירמן, רון שוורץ–לוטן פישר. אין 

ספק שהישגים אלה מעלים את קרנה של ישראל על מפת הברידג' בעולם ומלוא התשבחות לרון, לוטן, דרור ואלון על הישגיהם!

בל"ל  קבוצת  הקבוצות:  תחרות  למנצחי  ברכותי  אוקטובר.  באמצע  באילת  נערכה  ה-32  הספורטיאדה  תחרות   – המקומי  במישור 
בהשתתפות יוסי אנגל, איתן אורנשטיין, יובל ינר, דני עמל ולמנצחי תחרות הזוגות קובליו-פרלמוטר.

אליפות אירופה לקבוצות אלופות ה-11 תיערך השנה באילת בין התאריכים 15-18 בנובמבר, זו הפעם הראשונה שהתחרות תיערך 
בארץ. התחרות תתקיים במלון המלך שלמה בחסותם של עיריית אילת ומינהל התרבות והספורט. בתחרות ייטלו חלק נבחרות: בולגריה, 
אנגליה, שתי קבוצות מאיטליה, נבחרתה של מונקו, נורבגיה, פולין, רוסיה, שוודיה ושתי נבחרות מישראל. רמתם של השחקנים 
והקבוצות מבטיחה תחרות מעניינת ומרתקת. נאחל הצלחה לנבחרות, למארגנים ולעמיתינו ראשי התאגדות הברידג' העולמית. אני ממליץ 
לצפות במשחקים שישודרו ב-BBO. אליפות אירופה הינה הכנה לפסטיבל הברידג' הבינלאומי שיערך בפברואר 2013 וההכנות לקראתו 

הן בעיצומן.

ולסיום, ממתינים בקוצר רוח למפגש של כולנו ב"פסטיבל הים האדום" בעיר אילת. 
בהצלחה לכולם ולהתראות!

מודי קניגסברג
יו“ר ועד העמותה

ההתאגדות הישראלית לברידג‘

הישגיהם! על ואלון רור
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לומדים ברידג‘
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לחשוב נכון בהגנה

קיצור הכרוז 
בשליטים

מוטי גלברד

מגן שיודע מראש על חלוקת שליטים של 4-1 ינסה לשחק 
את הסדרה הארוכה שלו שוב ושוב כדי להכריח את הכרוז 

לחתוך ולהתקצר בשליטים.
Dealer North, N/S Vul

 ♠
♥
♦
♣

T832
9876
AJ7
KQ

♠
♥
♦
♣

KQJ94
A542
62
86

♠K :חוזה: ♥4. הובלה

West North East South
Pass Pass 1♦

1♠ Dbl Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

התערבת באוברקול של ♠1 עם 10 נקודות וסדרה טובה, 
אבל השותף לא ענה.

הכרזת ה-Dbl של צפון תיארה 4 קלפים בסדרת המייג‘ור 
 .Negative Double שלא הוכרזה, הווה אומר ♥. זה נקרא
דרום קפץ ל-♥3 כדי להראות 17-15 נקודות, וצפון העלה 

למשחק מלא ♥4.
הובלת כמובן ב-K♠ – ראש הרצף. שותפך זכה בלקיחה 
הראשונה עם ה-A♠ וחזר ב-7♠. דרום שירת פעמיים עם 

ה-65♠. תכנן את המשך ההגנה!

עליך  כעת   .♠J-ה עם  כמובן  זוכה  אתה  השנייה  בלקיחה 
לעצור ולתכנן.

משחק  הכריזו  שהמתנגדים  לב  לשים  עליך  כל,  ראשית 
מלא בסדרה שבה יש לך 4 קלפים.

דרום לא פתח ♥1, כלומר יש לו 4 הארטים בלבד. ניתן 
להסיק שלשותפך הארט בודד.

בסדרת ה-♠ שוחקו כבר שני סיבובים מלאים (8 קלפים), 
בדומם.  ושלושה  בידך  קלפים  שני  עדיין  רואה  ואתה 

מסקנה: למזרח ולדרום לא נותרו קלפי ♠.
החוזה  הפלת  את  להבטיח  יכול  אתה  הזה,  בידע  מצויד 
אם תמשיך בצורה מדויקת. שתי לקיחות להגנה כבר יש, 
וה-A♥ הוא לקיחה שלישית מובטחת. אין לצפות לנקודות 
ההגנה  של  הרביעית  הלקיחה  השותף.  אצל  נוספות 

תבוא מהאורך שלך בשליטים.
להכריח  כלומר  הכרוז,  את  לקצר  עליך  אותו  לנצל  כדי 

אותו לחתוך בכל פעם שזה אפשרי.
האם תמשיך ב-Q♠? זו דרך קלה מדי. אמנם הכרוז יהיה 
חייב לחתוך פעם אחת, אבל לאחר מכן ה-T♠ בדומם יהיה 

גבוה והוא לא יצטרך לחתוך יותר.
נצל את השליט שנותר בידו של השותף. המשך בלקיחה 
מזרח  להמשך.   ♠Q-ה את  ושמור  נמוך  ב-♠  השלישית 
כעת  מעליו.  חותך  ברירה  בלית  ודרום  ה-3♥,  עם  חותך 

הוא התקצר לשלושה שליטים.
זו.  בלקיחה  לזכות  תתפתה  אל   .♥K-ב ממשיך  דרום 
 ♠Q-ב תמשיך  הדומם.  את  גם  לקצר  היא  כעת  מטרתך 
רק כאשר לדרום כבר לא יישארו שליטים. אתה מעכב גם 

.♥Q-את ה
כעת נתבונן במערך הקלפים המלא:

 ♠
♥
♦
♣

T832
9876
AJ7
KQ

 

♠
♥
♦
♣

KQJ94
A542
62
86

♠
♥
♦
♣

A7
3
843
T975432

 ♠
♥
♦
♣

65
KQJT
KQT95
AJ
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לומדים ברידג‘
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ואלו הקלפים שנותרו לאחר 5 לקיחות:
♠
♥
♦
♣

T
98
AJ7
KQ

♠
♥
♦
♣

Q9
A5
62
86

♠
♥
♦
♣

-
-
843
T9754

♠
♥
♦
♣

-
J
KQT95
AJ

תזכה   ,♥J ישחק  אם  להמשיך.  טובה  דרך  אין  לכרוז 
ב-A♥, תמשיך ב-Q♠ ולאחר שהדומם יחתוך אתה נשאר 
עם השליט האחרון והחוזה נופל פעמיים. אם ינטוש את 

השליטים, תחתוך לבסוף ♦ והחוזה ייפול פעם אחת.

גייס את 
המתנגדים 

לעזרתך
רם סופר

שלנו  החלשה  הסדרה  את  תוקפים  המתנגדים  כאשר 
שנישאר  מהאפשרות  מאוד  חוששים  אנו   ,3NT בחוזה 
אבל  בסדרה,  הלקיחות  בכל  יזכו  והם  עוצרים  ללא 

לפעמים השד אינו נורא כל כך.
Dealer East, N/S Vul

♠
♥
♦
♣

863
A74
T84
9532

♠
♥
♦
♣

QT752
J963
K75
6

♠
♥
♦
♣

K9
T852
J96
T874

♠
♥
♦
♣

AJ4
KQ
AQ32
AKQJ

חוזה: 3NT. הובלה: 5♠

West North East South
Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

לא כל יום מקבלים 26 נקודות. פתחת ♣2 ולאחר תשובת 
חס   – 3NT-ל מיד  קפצת  ממתין)  או  (חלש   2♦ השותף 

.2NT על Pass וחלילה שהשותף יכריז
מערב הניח את ה-5♠ על השולחן, והדומם נפרש. החשש 
שלא יהיו לו נקודות התבדה – השותף מביא לך A♥. אם 
כך, זה אמור להיות קל. במחשבה שנייה, לאחר שספרת 
פשוט.  כל-כך  לא  שזה  הבנת  בקפדנות,  הלקיחות  את 

תכנן את המשחק!
הבעיה המרכזית של הכרוז היא החסימה בסדרת ה-♥ 
לעשות  אפשר  בדומם.   ♥A-ה את  לנצל  ממנו  המונעת 
בחסדי  תלויים  נהיה  אז  אבל  בהארט,   Overtake
 8 רק  יש  הרב,  הנקודות  מספר  למרות  ב-♦.  העקיפה 

לקיחות בטוחות.
במצב כזה, שבו הכרוז מתקשה להגיע אל ה-A♥ בכוחות 
”לגייס  היא  לרשותנו  העומדות  האפשרויות  אחת  עצמו, 
.♥A-את המתנגדים לעזרתנו“ כדי להגיע בכל זאת אל ה

למה הכוונה? אם נמסור את היד לאחד המגנים ויישארו 
לדומם  אותנו  להכניס  חייב  יהיה  הוא  בלבד,   ♥ קלפי  לו 

(בהנחה שנקפיד לשחק את ה-KQ♥ כבר בהתחלה).
אפשר לפתח את הרעיון הלאה בעזרת המזלג בדיאמונד. 
שלו  חזרה  כל  למערב,  היד  את  נמסור  אם  למעשה, 
הוא  לעשות  שעלינו  כל  לטובתנו.  תהיה  אדומה  בסדרה 

להוציא מידו את כל הקלפים בסדרות השחורות.
המתנגדים,  של  ה-♣  קלפי  את  למשוך  בעיה  שום  אין 
אבל איך נשכנע את מערב להיפטר מכל קלפי ה-♠ שלו? 
למזלנו מותר לנו להפסיד עד ארבע לקיחות בלי שניפול 
כדי  ביוזמתנו   ♠ לשחק  הרעיון  על  דעתכם  מה  בחוזה. 
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לומדים ברידג‘
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יצירת כניסה
רם סופר

משחק אוטומטי בלקיחות הראשונות, כאשר לכאורה אין 
על מה לחשוב, הוא אחד הפיתויים שהכרוז צריך להימנע 

ממנו.

Dealer North, None Vul

♠
♥
♦
♣

KJT75
AQ63
5
AKQ

♠
♥
♦
♣

83
JT95
974
J962

♦A :חוזה: ♥4. הובלה

West North East South
1♠ Pass Pass

1NT Dbl 2♦ 2♥
Pass 4♥ All Pass

נקודות   2 כשהרמת  שגרתי.  היה  לא  ההכרזה  מהלך 
בדרום לא ציפית להיות כרוז בחוזה של משחק מלא. על 
הכרזת הפתיחה של שותפך ענית כמובן ב-Pass. מערב 
התערב בהכרזה של 1NT. לשאלת צפון על פשר הכרזה 
זו ענה מזרח: ”במצב של Balancing זה מבטיח 14-11 

נקודות“.
 2♦ הכריז  ומזרח  חזקה,  יד  להראות  כדי  הכפיל  צפון 
(טבעי). החלטת להיות נועז ולנסות ♥2 כדי להתמודד על 
החוזה החלקי במצב לא פגיע, אבל שותפך לקח אותך 
פרישת  בעת  פניו  מהבעת  ל-♥4.  מיד  והעלה  ברצינות 
הדומם נראה כי הוא מצפה ממך לבצע את החוזה, אז 

כדאי לשחק טוב.
מערב הוביל ב-A♦ שזכה בלקיחה והמשיך ב-K♦. תכנן 

את המשחק!

בשולחן דרום חתך עם ה-3♥ (עבורו זה היה מובן מאליו) 
ב-♥  לעקוף  מאוד  רוצה  הכרוז  לחשוב.  התחיל  אז  ורק 
ערמומי  ניסיון  לידו?!  כניסה  ימצא  היכן  אבל  ב-♠,  ו/או 
מערב  הצליח –  לא  השנייה  בלקיחה   ♥Q-ה את  לשחק 

נתן לה לזכות!
לבסוף הכרוז נאלץ להוביל ספייד מהדומם ולהפסיד שתי 

שמערב יזכה בכל הלקיחות שלו בסדרה זו?

 ♠
♥
♦
♣

863
A74
T84
9532

 

♠
♥
♦
♣

QT752
J963
K75
6

♠
♥
♦
♣

K9
T852
J96
T874

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
KQ
AQ32
AKQJ

 

נשמע הזוי, אבל זו בדיוק הדרך להצליח ב-3NT. בלקיחה 
את  לנתק  (כדי  מזרח  של   ♠K-ה את  נעכב  הראשונה 
 .♠A-התקשורת בין המגנים), ובלקיחה השנייה נזכה עם ה
חשוב לשמור ♠ ביד כדי שבבוא העת תהיה לנו דרך למסור 

את ההובלה למתנגדים.
לאחר   .♥KQ נשחק  החסימה:  שחרור  הוא  הבא  השלב 
עכשיו  סיבובים.  בארבעה  ה-♣  סדרת  את  ”נחסל“  מכן 
הגיע הרגע הגדול – אנחנו מובילים מידנו J♠ אל תוך לוע 
וממשיך   ♠Q-ה עם  בלקיחה  זוכה  המופתע  מערב  הארי. 
לו  שייגמרו  לאחר  נוספים.  ספיידים  בשני  בהתלהבות 

הספיידים, הוא יהיה פחות נלהב.

 .♦AQ – וביד ,♦T-ו ♥A שני הקלפים האחרונים בדומם הם
שתי  מערב.  ימשיך  אדומה  סדרה  באיזו  משנה  זה  אין 

הלקיחות האחרונות והחוזה יהיו שלנו.

סיכום
לעזרת  לפעמים  זקוק  הכרוז  חוזים  יותר  לבצע  כדי 
טעויות  לעשות  אותם  לפתות  היא  אחת  דרך  המתנגדים. 
(זה יהיה הנושא של מאמר אחר). דרך שנייה וחשובה לא 
לאחד  ההובלה  את  למסור  הסופי –  המשחק  היא  פחות 

המתנגדים בעיתוי הנכון, כך שכל המשך שלו יעזור לנו. 
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לקיחות בסדרה. ביחד עם ה-A♦ וה-K♥ החוזה הוכשל. 
בשולחן התפתח ויכוח סוער מי אשם בהכרזה המוגזמת, 
 – בהכרזה  אשם  היה  לא  אחד  שאף  היא  האמת  אבל 

החוזה ניתן לביצוע!
דרום,  של  לידו  כניסה  מציאת  היא  העיקרית  הבעיה 
והפתרון הוא ליצור אותה. המשחק הנכון בלקיחה השנייה 
 .K-וה J-ואז להוביל ♥ נמוך אל ה ♥Q-היה לחתוך עם ה

מערב זוכה בלקיחה וממשיך ב-Q♦. כיצד תמשיך?
נכון, אתה חותך עם ה-A♥, משחק את ההארט הנמוך 
שנותר בשולחן אל ה-T♥ ומשלים את משיכת השליטים.
ב-♠.  העקיפה   – האמת  רגע  והגיע  ביד,  אתה  סוף-סוף 
?K-או את ה J-מערב משחק נמוך. האם תשחק את ה

את  רק  לא  לזכור  עליך  נכון  להחליט  כדי 
מזרח:  של  ההסבר  את  גם  אלא   ,1NT ההכרזה 
מערב:  אצל  נקודות   12 ראית  כה  עד  נקודות.   14-11
AKQ♦  ו-K♥. אם כך, כבר אין בידו מקום ל-A♠. אתה 

 .♠J במזרח ומשחק מהדומם A-יודע שה
מזרח זוכה ב-A♠ וממשיך ב-♦. אתה חותך עם השליט 
האחרון שנותר בידך, משליך ♠ מהדומם, עוקף שוב ב-♠  

והדומם גבוה.
שלושה  מושך  היית   ,♠A-ה את  מעכב  מזרח  היה  לו 

קלאבים גבוהים ומגיע לבסוף אל ה-J♣ שבידך.
אין ספק שזו לא יד קלה. כדאי לעקוב שוב אחרי מהלך 

את  רואה  כשאתה  והפעם  קלף,  אחר  קלף  המשחק, 
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJT75
AQ63
5
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

Q962
K74
AKQ
853

♠
♥
♦
♣

A4
82
JT8632
T74

 ♠
♥
♦
♣

83
JT95
974
J962

 

מוסר השכל

מותר ואף רצוי לשאול במהלך ההכרזה את המתנגדים 
שותפו  שלהם.   NT-ה הכרזות  מבטיחות  נקודות  כמה 
כפי  השיטה  את  ולשותפך  לך  לגלות  חייב  המכריז  של 
להשתמש  אולי  תוכל  יותר  מאוחר  ביניהם.  שהוסכמה 

במידע הזה כדי לשחק טוב יותר, הן ככרוז והן כמגן. 

“  ‘   - ‘
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‘
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שפר את הכרזתך

רם סופר

נסו את שלוש הבעיות הבאות. בכולן מהלך ההכרזה הוא:

North South
2♣ 2♦
2♥ ?

אחת  כל  עם  הבאה  הכרזתכם  מהי  בדרום.  יושבים  אתם 
יד,  בכל  תכריזו  מה  שהחלטתם  לאחר  הבאות?  מהידיים 

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

QT873
94
K8
J652

(2)
South

♠
♥
♦
♣

T862
5
J865
JT72

(3)
South

♠
♥
♦
♣

97
Q875
AT97
T73

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

QT873
94
K8
J652

בסיבוב  במייג‘ור.  חמישייה  לשותף  להראות  חשוב   .2♠
הראשון הייתה ידנו חלשה מדי להכרזה של ♠2, אבל כעת 

הגיע הזמן.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

T862
5
J865
JT72

2NT. אולי הייתם רוצים להכריז Pass, אבל השותף הראה 
יד חזקה מאוד. ייתכן אפילו שיש לו משחק מלא בטוח בלי 
עזרתכם. חובה להמשיך את ההכרזה איכשהו. הכרזה של 
♠2 תבטיח 5 קלפים בסדרה, ולכן אינה מומלצת עם יד זו.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

97
Q875
AT97
T73

♥3. יד מצוינת! 6 נקודות, תמיכה של 4 קלפים, אס צדדי 
ודאבלטון. יותר מזה אי אפשר לבקש אחרי הכרזה שלילית 
של ♦2. הסיכויים לסלם טובים, ודווקא בשל כך אין לקפוץ! 
הכרזה של ♥4 תהיה מעין ”סגירה“ ותתאר יד חלשה מאוד 
עם התאמה ב-♥. עם יד טובה נשאיר את ההכרזה בגובה 

נמוך ונעודד את השותף ללכת לסלם.

מיוחד  הוא   2♣ של  חזקה  לפתיחה  משיב  של  המצב 
מובטח,  כבר  כלל)  (בדרך  המלא  המשחק  במינו. 
והשאלה היא אם אפשר להגיע לסלם. על אף הפער 
שיתוף  השחקנים  משני  נדרש  ידם,  בחוזק  העצום 

פעולה הדוק כדי להגיע להחלטות הנכונות.
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העקיפה – סיפור אהבה

חלק ראשון

חיים קלר

ללא ספק, טכניקת המשחק השכיחה ביותר בברידג‘ היא 
העקיפה. שחקני הברידג‘ ממש מאוהבים בה, בייחוד אלה 
גם  בה,  להשתמש  הזדמנות  כל  ינצלו  הם  באו.  שמקרוב 
כאשר אין צורך. אמנם העקיפה תופסת מקום חשוב בארגז 
ללא  עליה  להסתמך  אין  אבל  הברידג‘,  שחקן  של  הכלים 
לביצוע  דרך  לאתר  ניתן  שאם  אומרים,  המומחים  תנאי. 
משהו  אם  בה.  ללכת  כדאי  בעקיפה,  שימוש  ללא  החוזה 

משתבש בדרך, תמיד אפשר לחזור לעקיפה.
הסיכוי לעקיפה מוצלחת הוא 50% בדיוק. פעם כן, פעם לא.

לשמחת ”המכורים“ ולידיעת האחרים – ישנם סוגים רבים 
של עקיפות. בסדרה זו נסקור את כולם. נתחיל בעקיפה 

הפשוטה.
בתקווה  בכיר  קלף  ללכוד  מנסה  המבצע  היא.  כן  כשמה 

שהוא נמצא אצל מגן מסוים.
דוגמה 1
♥ AQ2

♥ 73
 .♥K-ה הוא  לעקוף  רוצים  שאותו  החסר  המכובד  כאן 
משחקים   – נמוך  שיחק  מערב  ואם  ה-3♥,  את  משחקים 

Q♥. אם ה-K משמאל לכרוז, העקיפה תצליח.
דוגמה 2
♠ KJ72

♠ A65
שני  בדומם  מחזיק  הכרוז   .♠Q-ה החסר?  המכובד  מהו 
קלפים עוטפים – KJ♠. זה נקרא ”מזלג“. הכרוז מקווה שה-
 ♠A יושבת לפני הדומם (במערב). המשחק הנכון הוא ♠Q

.KJ-וקלף נמוך לעבר ה (תיפול בודדת Q-אולי ה)
דוגמה 3
♦ A72

♦ QJT

שאין  כמובן  זה.  במקרה  כמו  מפוצל"  "מזלג  יש  לפעמים 
להתחיל עם ה-A, וגם לא עם קלף נמוך מהדומם שיאפשר 
בתקווה   ,♦Q-ב להתחיל  הוא  הנכון  המשחק  לנצח.   K-ל
שה-K♦ במערב. אם מערב ישחק נמוך, גם הדומם ישחק 
נמוך. אם יכסה עם ה-K – אתם בטח יודעים מה לעשות.

אותו משחק יעבוד גם כאשר צירוף הקלפים הוא, למשל, 
 T-ה חסר  כאשר  זאת,  עם  בצפון.   AJ7-ו בדרום   QT4
(למשל QJ3 מול A72) אין אפשרות לבצע עקיפה שתניב 

3 לקיחות.
דוגמה 4
♣ AQT3

♣ K5

ניתן לעקוף גם נגד קלפים זוטרים יחסית. כאן חסר לכרוז 
מלמעלה  לארבע לקיחות. ניתן לשחק  שואף  ה-J♣, והוא 
הגבוה  הסיכוי  אך  ייפול,   J-שה בתקווה   ♣Q-ו  ♣A  ,♣K
יותר טמון בעקיפה. הכרוז יתחיל עם ה-K♣ (כדי לתפוס 
J בודד) וימשיך עם ה-5♣ לכיוון ה-T♣ (אם מערב משחק 

נמוך).

לסיום, נתבונן ביד שלמה:

♠
♥
♦
♣

AKQ6
86
A873
K5

♠
♥
♦
♣

J72
AQ43
K652
T3

חוזה: 3NT. הובלה: 4♣

West East
1NT 2♣
2♠ 3NT

צפון מוביל ב-4♣. דרום משחק את ה-Q♣. הכרוז מערב 
חייב לזכות ב-K♣, והוא עוצר לספור לקיחות בטוחות. יש 
לו 8 לקיחות – ארבע ב-♠, אחת ב-♥, שתיים ב-♦ ואחת 

(שכבר זכה בה) ב-♣.

ההובלה  מסירת  לא.  ב-♦?  לקיחה  לפתח  זמן  יש  האם 
למתנגדים תביא להפלת החוזה באמצעות סדרת ה-♣.

הסיכוי היחיד לפתח לקיחה תשיעית הוא באמצעות עקיפה 
מוצלחת ב-♥. הכרוז יכול להתחיל עם ארבע לקיחות ב-♠, 
אם  בדומם.   Q-ה לעבר  נמוך   ♥ ישחק  מסוים  בשלב  אך 

ה-K♥ אצל צפון, החוזה יבוצע.
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 (1)
Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
AJT85
QT5
62

♠
♥
♦
♣

A62
Q9
AJ986
KQ5

North South
1NT

2♦ 2♥
3NT Pass

 .3NT מערב מוביל ב-4♣ נגד החוזה
את  תכנן   .♣J-ה את  משחק  מזרח 

המשחק!

 (2)
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

864
K42
AJT32
K8

♠
♥
♦
♣

KJ7
A986
Q96
AQ7

North South
1NT

3NT Pass

 .3NT מערב מוביל ב-3♠ נגד החוזה
את  תכנן   .♠Q-ה את  משחק  מזרח 

המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

KQ82
AT7
63
K854

♠
♥
♦
♣

AJ9654
63
K4
A97

North South
1♠

2♣ 2♠
4♠ Pass

 .4♠ החוזה  נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 14

בחן את עצמך – היד המסוכנת
בעריכת קובי שחר
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 (1)

♠
♥
♦
♣

KQ4
AJT85
QT5
62

♠
♥
♦
♣

T85
642
K7
AT843

♠
♥
♦
♣

J973
K73
432
J97

♠
♥
♦
♣

A62
Q9
AJ986
KQ5

מערב מוביל ב-4♣ נגד החוזה 3NT. מזרח משחק את 
ה-J♣. תכנן את המשחק!

הראשונה  והלקיחה  מלמעלה  בטוחות (5  לקיחות  יש 6 
שבה זכינו עם ה-K♣). ניתן לפתח לקיחות נוספות ב-♥ 

או ב-♦. באיזו סדרה נבחר?
דרום  של  בידו  ה-♣.  בסדרת  מהמצב  נובעת  התשובה 
נותרו Q5♣. סדרת הקלאב חשופה כעת להתקפה מצדו 
 ♣Q-של מזרח, אך אם יתקוף מערב את ה-♣, תשמש ה

עוצר שני.
לתת  ואסור  המסוכנת  היד  הוא  מזרח  אחרות,  במלים 
בה  נפסיד  שאם  סדרה  לשחק  עלינו  ההובלה.  את  לו 
המשחק  מסוכנת.  הלא  היד  למערב,  יהיה  זה  לקיחה, 
 ♠Q-ה עם  השנייה  בלקיחה  לדומם  לעבור  הוא  הנכון 
אם   .♦Q-ה את  מהדומם  להריץ  השלישית  ובלקיחה 
העקיפה תצליח, ניקח מיד 10 לקיחות בלי לעקוף ב-♥; 
ועדיין  בלקיחה  שיזכה  הוא  מערב  תיכשל,  העקיפה  אם 

יהיו לנו 9 לקיחות מובטחות.

עיקרון:
חשוב לשים לב אם יש מגן שהוא היד המסוכנת. במקרה 
זה ננסה לתכנן את המשחק כך שאותו מגן לא יוכל לקבל 

את ההובלה.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

864
K42
AJT32
K8

 

♠
♥
♦
♣

AT532
Q75
87
542

♠
♥
♦
♣

Q9
JT3
K54
JT963

 ♠
♥
♦
♣

KJ7
A986
Q96
AQ7

 

את  משחק  מזרח   .3NT החוזה נגד  ב-3♠  מערב מוביל 
ה-Q♠. תכנן את המשחק!

יש 7 לקיחות בטוחות (בהנחה שנזכה בלקיחה הראשונה 
לקיחות  לפתח  ניתן  שבו  היחיד  המקום   .(♠K-ה עם 
ואנו  עקיפה,  נדרשת  כך  לשם  אולם  ב-♦,  הוא  נוספות 
עלולים לתת את ההובלה למזרח. אם אכן נזכה בלקיחה 
הראשונה יהפוך מזרח ליד המסוכנת. כאשר נפסיד את 
העקיפה ב-♦, הוא יוביל ♠ שני ומערב יזכה ב-4 לקיחות 

להפלת החוזה.
מה  אז  למזרח,  היד  את  מלתת  להימנע  אפשרות  אין 
המסוכנת.  ליד  מערב  את  להפוך  הוא  הפתרון  עושים? 
את  נעכב  אם  מזרח  של  מידו  העוקץ  את  להוציא  ניתן 
ימשיך  מזרח  לזכות.   ♠Q-ל ונרשה  הראשונה  הלקיחה 
בסדרה (אין משהו טוב יותר) ומערב יזכה ב-A♠. סיבוב 
שלישי של ספייד יוציא לנו את העוצר, אך כעת לא נותרו 
קלפי ♠ בידו של מזרח, ולאחר שיזכה ב-K♦ לא תהיה לו 

שום דרך להפיל את החוזה.

עיקרון: 
היד  תהיה  מי  לקבוע  יכול  הכרוז  שבהם  מקרים  ישנם 
בטכניקת  אי-שימוש)  (או  שימוש  באמצעות  המסוכנת 
העיכוב. כאשר הכרוז יכול לראות איזה מגן עלול לקבל 
היד  יהיה  לא  מגן  שאותו  לדאוג  עליו  ההובלה,  את 

המסוכנת.

(1)(2)

היד המסוכנת
 – פתרונות מעמוד 13
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 (3)

♠
♥
♦
♣

KQ82
AT7
63
K854

♠
♥
♦
♣

7
KQJ42
A985
T62

♠
♥
♦
♣

T3
985
QJT72
QJ3

♠
♥
♦
♣

AJ9654
63
K4
A97

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!
אם  נוספת  לקיחה  לפתח  ניתן  בטוחות.  לקיחות   9 יש 
 .3-3 מחולקת  הקלאב  סדרת  אם  או  מזרח  אצל   ♦A-ה
ברצוננו לשלב את שתי האפשרויות כדי להשיג את הסיכוי 
המרבי. אם ננסה בהתחלה לשחק ♦ מהדומם וה-A יהיה 
את  שבדקנו  לפני  לקיחות   4 למסור  ניאלץ  מערב,  אצל 

חלוקת הקלאב.
אך גם כאן יש בעיה. אם   ,♣ לפיכך, עלינו לשחק קודם 

נפסיד לקיחה ב-♣ למזרח, הוא עלול להוביל ♦ ואז נפסיד 
על  מפסיד  להשליך  נספיק  בטרם  לקיחות  ארבע  מיד 

הקלאב הרביעי. 
היד  את  לתת  בלי  ה-♣  סדרת  את  לבחון  הוא  הפתרון 
למזרח. לשם כך נשתמש בטכניקה מפסיד על מפסיד 
מקווים  אנו  הראשונה.  בלקיחה  לזכות   ♥K-ל ונרשה 
 ♥A-ב נזכה  בהמשך   .♥KQJ של מרצף  הוביל  שמערב 
ונמשוך שליטים בשני סיבובים. כעת יבוא מהלך המפתח: 
ברירה)  בלית  נמוך  משחק  (מזרח  מהדומם   ♥T נוביל 

ונשליך עליו את ה-7♣!
כדאי  לא  אך  ההגנה,  של  השנייה  בלקיחה  זוכה  מערב 
בקלאב.  כנראה  יחזור  הוא  ה-♦.  סדרת  את  לתקוף  לו 
שלישי  סיבוב  ונחתוך   ♣K נשחק   ,♣A-ה עם  ביד  נזכה 
של ♣ ביד. לאחר שגילינו שהסדרה מחולקת 3-3, נעבור 
להשלמת  ה-8♣  על  מפסיד   ♦ ונשליך  שליט  עם  לדומם 

החוזה.
עיקרון: 

(א) כאשר יש מספר אפשרויות לנסות לבצע את החוזה, 
עלינו לשלב אותן כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה.

(ב) באמצעות טכניקת מפסיד על מפסיד ניתן לפעמים 
אחרת,  בסדרה  במפסיד  אחת  בסדרה  מפסיד  להחליף 

ולהימנע ממסירת ההובלה ליד המסוכנת.
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ליד  גם  אחד.  של  במחיר  שניים  מבצעים.  אוהבים  אנו 
מפסידים  שני  לשחק  לעתים  נשמח  הברידג‘  שולחן 
בסדרות שונות לאותה לקיחה. בידיים הבאות נראה כיצד 

זה עוזר להקטין את מספר הלקיחות של ההגנה.
אבל  בלקיחות,  בזכייה  בעיקר  מתרכז  המתחיל  השחקן 
לקיחות  להפסיד  כלל  בדרך  הוא  חוזים  לביצוע  המפתח 

בעיתוי הנכון. בכך נעסוק במאמר זה.
מטרות  לשרת  עשויה  מפסיד“  על  ”מפסיד  הטכניקה 
של  משחק  שבה  דוגמה  הופיעה  הקודם  במאמר  רבות. 

”מפסיד על מפסיד“ הכניס מגן למשחק סופי. 
על  ”מפסיד  בכלי  שימוש  של  ביותר  הפשוט  המקרה 

מפסיד“ הוא הגבהת סדרה.

♠
♥
♦
♣

A7
KJT864
K8742
-

♠
♥
♦
♣

853
AQ9
AT5
KQJT

♠K :חוזה: ♥6. הובלה

השותף   ,2♦ טרנספר  והכרזת   1NT של  פתיחה  לאחר 
הוביל אותנו לסלם ♥6.

מערב הוביל ב-K♠. לכאורה יש מפסיד אחד ב-♠ ואחד 
ב-♦.

הטכניקה ”מפסיד על מפסיד“ תעזור לנו להיפטר משניהם 
במחיר מפסיד אחד ב-♣.

שליטים  ומוציאים  ביד   ♠A-ה עם  זוכים  המשחק:  מהלך 
כאשר אנו מקפידים לסיים בידנו.

כעת נוביל את ה-K♣. מערב משחק נמוך ואנו משליכים 
לעשות.  מה  לו  אין  אבל   ,♣A-ב זוכה  מזרח  ה-7♠.  את 
שלושה  עוד  ונשליך   ♦A-ה עם  ליד  ניכנס  בהמשך 

מפסידים ב-♦ מהדומם על הקלאבים שהוגבהו.
ברור שה-K♣ היה מפסיד מועיל מאוד – הוא הגביה לנו 
שלוש לקיחות! היה שווה בהחלט ”להחליף“ את המפסיד 

ב-♠ במפסיד ב-♣.
להימנע  כדי  מפסיד  על  מפסיד  נשליך  הבאה  בחלוקה 

מחיתוך מעלינו.

♠
♥
♦
♣

8765
J4
AK87
AT6

♠
♥
♦
♣

AKQT9
T52
96
K93

♥A :חוזה: ♠4. הובלה

ל-♠4  הגענו  לבסוף  ב-♥2.  התערב  ומערב   1♠ פתחנו 
ומערב מוביל בשלושה הארטים גבוהים.

לב  שמים  אנו  לשרת.  עלינו  הראשונות  הלקיחות  בשתי 
שמזרח מאותת גבוה-נמוך. איזה קלף נשחק מהדומם 

בלקיחה השלישית?
מזרח  בדומם,  נחתוך  אם  ב-♥.  דאבלטון  למזרח  נכון, 
עלול לחתוך מעלינו עם ה-J♠. בהמשך נפסיד עוד לקיחה 

ב-♣ וניכשל. 
הדרך להצליח היא להשליך ♣ נמוך מהדומם על ה-♥ 

השלישי – מפסיד על מפסיד.
עם  ביד  לחתוך  נוכל  כי  להגנה  יעזור  לא  כבר  רביעי   ♥
אנו  מערב,  ימשיך  במה  משנה  זה  אין  גבוהים.  שליטים 
נזכה ונוציא שליטים. בהמשך נחתוך בבטחה את הסיבוב 

השלישי של ה-♣.
ה-♥  על  ה-♣  השלכת  באמצעות  עשינו?  בעצם  מה 
בכך  ב-♥.  שלישי  במפסיד  ב-♣  המפסיד  את  החלפנו 
לחיתוך  אפשרות  ויצרנו  מעלינו  חיתוך  של  סכנה  מנענו 

בטוח.

בבעיית  רבות  פעמים  נתקלים  אנו  המשחק  תכנון  בעת 
היד המסוכנת – מגן מוגדר כיד מסוכנת כאשר רק הוא 
יכול להזיק לנו אם יקבל את ההובלה. הטכניקה ”מפסיד 
על מפסיד“ יכולה לעזור לנו לכוון את המשחק כך שהיד 

מבצע 1+1 – 
מפסיד על מפסיד

קובי שחר
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המסוכנת לא תזכה בלקיחה.
♠
♥
♦
♣

KJ63
Q6
95
AKJ74

♠
♥
♦
♣

42
AK532
A843
65

♠
♥
♦
♣

T
JT984
QJT7
QT3

♠
♥
♦
♣

AQ9875
7
K62
982

♥A :חוזה: ♠4. הובלה

”המובן  המשחק   .♥K-ב וממשיך   ♥A-ב מוביל  מערב 
מאליו“ הוא לחתוך. אם נעשה כך, נוציא שליטים ונעקוף 
ב-♣, ניפול ליד המסוכנת – מזרח. לאחר שמזרח יזכה 
כך  על  להתלונן  רק  לנו  יישאר   ♦Q-ב וימשיך   ♣Q-ב

שהעקיפות לא יושבות.
הדרך לניצחון היא להחליף את המפסיד ב-♣ במפסיד 

שני ב-♥.
מפסיד   – ♥K-ה על   ♣ משליכים  אנו  השנייה  בלקיחה 
מוציאים  המשך,  בכל  זוכים  אנו  מכן  לאחר  מפסיד.  על 
שהסדרה  ברגע   .♣ וחותכים   ♣AK משחקים  שליטים, 
האחרונים  הקלאבים  שני  בבית.  אנחנו   ,3-2 מתחלקת 
בדומם הוגבהו. אנו נכנסים לדומם בשליט גבוה ומשליכים 

עליהם שני מפסידים ב-♦.
מה קרה כאן? המגן שזכה בלקיחה השנייה של ההגנה 
סדרת  את  מועילה  בצורה  לתקוף  יכול  היה  לא  (מערב) 
מהמפסידים  נפטרים  אנו  כיצד  לצפות  נאלץ  והוא  ה-♦, 

שלנו בסדרה זו.
בדוגמה האחרונה נשלב ”מפסיד על מפסיד“ עם הכנסת 

מגן למשחק סופי.

♠
♥
♦
♣

852
A6
KT74
AKQ9

♠
♥
♦
♣

K93
QJT53
9
J852

♠
♥
♦
♣

JT7
8742
832
T63

♠
♥
♦
♣

AQ64
K9
AQJ65
74

♥Q :חוזה: ♦6. הובלה

 .♥Q-הכרזנו יפה ל-♦6 ונותר רק לבצע לאחר הובלה ב
 ♠K-הסכנה היחידה היא הפסד שתי לקיחות ב-♠. אם ה
במזרח, עקיפה תפתור את הבעיה, אבל מה קורה כאשר 
את  עלינו ”לשכנע“  בוודאות  להצליח  כדי  במערב?   K-ה
מערב לבצע עבורנו את העקיפה ולהוביל ♠ לתוך המזלג 

שלנו.
הטכניקה ”מפסיד על מפסיד“ שוב באה לעזרתנו. נזכה 
סיבובים  בשלושה  שליטים  נמשוך  הפתיחה,  בהובלת 

ונשחק סיבוב נוסף של ♥ כדי לחסל את הסדרה. 

השלישי  הסיבוב  על   .♣AKQ לשחק  הזמן  הגיע  כעת 
ב-9♣  ממשיכים  אנו  ה-4♠.  את  משליכים  אנו  ה-♣  של 
החוזה  שביצוע  אומר  וזה  משרת,  לא  מזרח  מהדומם. 

מובטח! כיצד?

נתבונן בקלפים שנותרו:

 ♠
♥
♦
♣

852
-
T
9

 

♠
♥
♦
♣

K93
J
-
J

♠
♥
♦
♣

JT7
87
-
-

 ♠
♥
♦
♣

AQ6
-
J6
-

 

על ה-9♣ אנו משליכים את ה-6♠ – מפסיד על מפסיד. 
בין  לבחור  צריך  והוא  כורחו  בעל  בלקיחה  זוכה  מערב 

שתי אפשרויות מפסידות:
(א) J♥ שייתן לנו חיתוך והשלכה.

(ב) ♠ מתחת ל-K – לתוך המזלג שלנו!

סיכום
זה עתה ראינו כיצד הטכניקה ”מפסיד על מפסיד“ יכולה 
לעזור לנו להצליח במגוון מצבים. בזמן המשחק לא כדאי 
להתרכז אך ורק בשאלה ”איך לזכות בלקיחות“. חשוב גם 
ללמוד איך להפסיד לקיחות כך שהדבר יהיה לטובתנו.
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נקודות  על-פי  ובראשונה  בראש  מוערכות  מאוזנות  ידיים 
גבוהות. שיטת הנקודות הגבוהות מתאימה עבורן במידה 
הנקודות  ששיטת  גבוליים  מצבים  ישנם  עדיין,  רבה. 
הגבוהות אינה מספקת עבורן פתרון הולם. כולנו מכירים 
מזמין  ששותפו   1NT פותח  של  הקלאסית  הבעיה  את 
אותו למשחק מלא. עם מינימום (15) מכריזים Pass; עם 
מקסימום (17) מכריזים משחק מלא; אך מה עם האמצע 
 16” או  טובות“   16” לנו  אומרים  כשהמומחים   ?(16)

רעות“, למה הם מתכוונים?

הערכת מכובדים

ישנה חפיפה מסוימת בין המאמר הזה לקודמו. השאלות 
שהעלינו בנושא של הערכת מכובדים תקפות גם למאמר 
הנוכחי: כוח מרוכז או מפוזר? מכובדים בסדרות הארוכות 
הנה  אסים?  של  מיעוט  או  ריבוי  הקצרות?  בסדרות  או 
 2NT השיב והשותף   1NT פתחנו בכולן  דוגמאות.  כמה 

?Pass 3 או תכריזוNT-(מזמין). האם תמשיכו ל
 (1)

♠
♥
♦
♣

KJ
J875
AKQ
Q852

 16 מתוך   13 מפוזר.  כוח  עם  ביותר  חלשה  יד   .Pass
הנקודות נמצאות בסדרות הקצרות!

(2)
♠
♥
♦
♣

AQ
K876
AQJ
T654

יד קצת יותר טובה (שני אסים ועשירית אחת), אבל עדיין 
.Pass .רוב הכוח בסדרות הקצרות

(3)
♠
♥
♦
♣

AT4
AKJ8
32
KJ86

יד מצוינת. עשירה באסים ומלכים. 12 מתוך 16 נקודות 
.3NT בסדרות הארוכות. נכריז
(4)

♠
♥
♦
♣

K876
K87
KQJ8
A3

בסדרות  כוח  מספיק  יש  עדיין  אבל  טובה,  פחות  קצת  יד 
.3NT הארוכות כדי להכריז

חלוקה
של  סוגים  שלושה  יש  כאן.  ”לשחק“  מה  עם  הרבה  אין 
הוא   5332 ו-  ביותר,  הנחות  הוא   4333 מאוזנות.  ידיים 
הטוב ביותר. אם פתחתם 1NT ויש לכם חמישייה, אז היד 

שלכם שווה נקודה יותר!
 (22-20)  2NT פתחתם  הבאות  הדוגמאות  בשתי 
הזמנה  אלא  לאסים,  שאלה  לא   – 4NT הכריז ושותפכם 

לסלם (מינימום/מקסימום). האם תיענו להזמנה?

 (5)
♠
♥
♦
♣

KT
AQ3
KQ865
AK4

ב-♦  החמישייה  אבל  באמצע),  (בדיוק  נקודות   21 יש 
מחזקת את היד. נראה כי ה-♦ החמישי יהיה לקיחה, וזה 

מה שמשכנע אותנו להכריז 6NT (או ♦6).

הערכת ידיים מאוזנות
אלדד גינוסר

זהו מאמר שלישי בסדרה החדשה של אלדד גינוסר 
על נושא הערכת היד.
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(6)
♠
♥
♦
♣

KQJ9
AQ8
AJ3
KJ5

פחות  יש  חלוקה 4333  עם  אבל  נקודות,  זו 21  ביד  גם 
אפשרויות לפיתוח סדרות ולהשגת לקיחות נוספות מעבר 

.Pass לנקודות הגבוהות. נכריז
עם   5332 חלוקה  יש  כאשר  ממליצים  רבים  מומחים 
חמישייה יפה, לפתוח 1NT עם 14 נקודות, 2NT עם 19 
מבוססת  זו  המלצה  בלבד.  נקודות  עם 22  ו-♣2  נקודות 
על יתרונה של היד המאוזנת עם החמישייה לעומת ידיים 

מאוזנות אחרות.

”ספוטים“
שאיננו  קלפים  אותם  הם  ביניים“)  ”קלפי  (או  הספוטים 
כוח  להם  יש  אך  הנקודות,  בספירת  אותם  מחשיבים 
גדול במשחק. העשיריות והתשיעיות שווים משהו! ישנם 
נקודה!  להוסיף  עשיריות  שתי  עם  הממליצים  מומחים 
מכל מקום, עם יד המשופעת בקלפים כאלה ניתן להוסיף 
נקודה, בעוד מיד ללא קלפים כאלה נפחית נקודה במצבים 

גבוליים.

בשתי הדוגמאות הבאות פתחתם ♦1 והשותף הכריז ♠1. 
האם  (מזמין).   2NT-ל העלה  והשותף   ,1NT הכרזתם 

תכריזו משחק מלא?

(7)
♠
♥
♦
♣

K8
A752
K862
QJ2

מקסימום  או   (12) מינימום  לכם  יש  אם  שואל  השותף 
שבו  השלב  זהו  באמצע.  בדיוק   –  13 לכם  יש   .(14)
תתבצע הערכת יד מעבר לנקודות הגבוהות. חסרונם של 

.Pass ה"ספוטים" מסייע לנו להחליט נכון ולהכריז

(8)
♠
♥
♦
♣

K8
AT92
KT96
QJ2

ותשיעיות  עשיריות  הוספנו  אבל  לקודמתה,  דומה  זו  יד 
(ועוד בסדרות הארוכות). אין ספק שפוטנציאל הלקיחות 

.3NT שלה גדול יותר, ולכן נכריז

בשתי הדוגמאות האחרונות עלינו להשיב לשותף שפתח 
.1NT

(9)
♠
♥
♦
♣

T93
K3
KT87
QJT3

.3NT 9 נקודות עשירות בספוטים. נכריז

(10)
♠
♥
♦
♣

874
K3
K876
QJ73

9 נקודות ללא ספוטים. מומלץ להסתפק בהכרזת הזמנה 
.2NT –

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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 – אוהבים  שכולנו  לנושא  ניגש  זו,  קצרה  סדרה  לסיום 
הכרזות סלם.

בדרך כלל קל להחליט על כך, לדוגמה: אם השותף תומך 
בסדרתנו ומבטיח 10 נקודות או יותר, והיד שלנו חזקה או 

”בעלת חלוקה“ – חושבים על סלם. הנה דוגמה:

West
♠
♥
♦
♣

AQJ43
T7
KQT6
A4

West East
1♠ 4♦
?

קלף   –  4♦ מכריז  השותף   .1♠ זו  בחלוקה  נפתח  כולנו 
בודד ב-♦ עם התאמה של ארבעה ספיידים לפחות. 

נניח (לצורך הדיון) כי שאלתם 4NT, והשותף גילה שבידו 
שני קלפי מפתח מתוך חמישה. נניח גם כי הכרזתם ♠6. 

צפון הוביל בשליט, והדומם התגלה:

 ♠
♥
♦
♣

AQJ43
T7
KQ76
A4

♠
♥
♦
♣

K986
AJ82
4
K952

מה דעתכם על הסיכויים לביצוע החוזה? ... צריך נס כדי 
 .למנוע מפסיד ב-♦ ומפסיד ב-♥. גם אני חושב כך

לכם  ועוזר   ♦A-ב מוביל  היה  צפון  אם  שאפילו  לב  שימו 

לקבל שתי השלכות, עדיין הייתם נאלצים למסור לקיחה 
ב-♥. שימו לב גם ל-5 הנקודות שלכם מול הקלף הבודד 
חיובי,  גורם  מהוות  אינן  אלה  נקודות  השותף.  של  ב-♦ 

לפחות לאור התוצאה.
נבחן עוד דוגמה אחת:

West
♠
♥
♦
♣

AQJ43
KQ76
T7
A4

West East
1♠ 4♦
?

שוב פתחתם ♠1, ושוב השותף הכריז ♦4. על-פי ניסיונכם 
נבדוק  הבה  ב-♠4.  להסתפק  נטיתם  הקודמת,  ביד  המר 
בשליט,  הוביל  צפון  התוצאה.  במבחן  ההחלטה  את 

והתגלה בדיוק אותו הדומם כמו בחלוקה הקודמת:

♠
♥
♦
♣

AQJ43
KQ76
T7
A4

♠
♥
♦
♣

K986
AJ82
4
K952

הפעם תזכו ב-12 לקיחות בקלי קלות. מה קרה?

משחק חלקי, משחק מלא, סלם 
– איך, מתי ולמה? 

חלק שלישי: הכרזות ספלינטר בדרך לסלם

אפרים בריפמן

nov.indd   20nov.indd   20 11/7/2012   2:55:50 PM11/7/2012   2:55:50 PM



לשחקן המתקדם
21

הסדרות  הקודמת.  הדוגמה  עם  והשוו  בחלוקה  הביטו 
לב  לשים  כדאי  מקומן.  את  החליפו  הכרוז  של  האדומות 

לשינוי התהומי שהתחולל בסדרות אלה.
מבוזבז.  אינו  הכוח   – נקודות  אין  הסינגלטון  מול  עכשיו 
לעומת זאת בסדרת ה-♥ הנקודות של הכרוז ושל הדומם 

משלימות אלו את אלו, וכך מתווספות לקיחות.

מסקנות:

כוח  היא  סינגלטון  מול  בכירים  קלפים  הימצאות   .1
מבוזבז – יש להפחית 3 נקודות.

2. הימצאות קלפים זוטרים בלבד מול סינגלטון מהווה 
יתרון משמעותי – יש להוסיף 3 נקודות.

3. מבין הקלפים הבכירים, ה-A הוא היחיד שהוא בעל 
ערך מול סינגלטון.

ועכשיו, בוחן פתע.  נחזור לנושא של משחק ללא שליט 
שבו עסקתי לפני חודשיים.

East1
♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
93
K752

East2
♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
K3
9752

West East
1♦ 1♠
2♦ ?

מתאר מערב  נקודות.   11 מזרח  של  הידיים  בשתי 
 14-12 נקודות עם שישה דיאמונדים לפחות. האם למרות 
בשתי  שונה  באופן  להכריז  צריך  הזהים  והחלוקה  הכוח 

הדוגמאות?
מלא  למשחק  להזמין  מזרח  על  האם  אחרות,  במלים 

.3NT 2, או להכריע בעצמו ולהכריזNT ולהכריז

 ;2NT נכריז   East1 היד  עם  הנכונה.  התשובה  ראשית, 
עם היד East2 נכריז 3NT. מדוע?

ערכם של קלפים בכירים רב יותר כאשר הם נמצאים מול 
סדרה ארוכה שהוכרזה על-ידי השותף. (זוכרים?)

הנה החלוקה המלאה:

♠
♥
♦
♣

A98
86
AQ8752
QT

♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
K3
9752

רוב הסיכויים לחלוקה של 3-2 ב-♦, ואם כך יקרה – ביצוע 
החוזה 3NT מובטח! יהיו לנו 6 לקיחות ב-♦, שתיים ב-♠ 
(על העקיפה נוותר) ואחת ב-♥. המגנים אולי יובילו ב-♣, 
יותר  זו  בסדרה  נפסיד  לא  ביותר  הגרוע  בתסריט  גם  אך 

מ-4 לקיחות.

ייענה  לא  מערב   ,2NT של  בהכרזה  בוחר  מזרח  אם 
החוזה  ”שבורה“.  וסדרה  בלבד  נקודות   12 עם  להזמנה 

הסופי יהיה 2NT – החמצה.

♠
♥
♦
♣

A98
86
AQ8752
QT

♠
♥
♦
♣

KJ3
A974
93
K752

מול   3NT לבצע  הסיכויים   East1 היד  עם  זאת,  לעומת 
הובלה ב-♥ והגנה טובה קלושים, וזאת אפילו אם העקיפה 
ב-♦ תצליח והסדרה תתחלק 3-2. מול חלוקה לא ידידותית 
ב-♦ ניכשל כנראה גם ב-2NT. במקרה זה עדיף להכריז 
יד  מול  מלא  למשחק  מתחת  ולעצור   2NT זהירה בצורה 

מינימלית של הפותח.
כך:  נראתה  שלנו  הקלאב  סדרת   .East2 ליד  נחזור 
9752♣. יש שיחששו להכריז 3NT בלי עוצר ב-♣. אחרי 
אותנו  ”הצילו“  מערב  של   ♣QT-ה לעיל  בדוגמה  הכול, 
מסכנה של הפסד 5 לקיחות ב-♣ כבר בהתחלת המשחק. 

עם זאת, החשש מסדרת ה-♣ אינו מוצדק:
(א) אצל מערב עשוי להימצא עוצר ב-♣.

את  שיהפוך  קלפים  צירוף  להימצא  עשוי  מערב  אצל  (ב) 
ה-9♣ שלנו לעוצר בסיבוב הרביעי.

(ג) ייתכן כי ההובלה הטבעית של המתנגדים אינה ב-♣.
(ד) אפילו אם אין עוצר והם יובילו ב-♣, ייתכן כי לאף אחד 
מהם אין חמישייה (או שיש להם בעיות מעברים), ותפסידו 

ארבע לקיחות בלבד.

הלקיחות  חמש  את  ותפסידו  מכל,  הגרוע  יקרה  אם  (ה) 
הראשונות ב-♣, סביר להניח שלא תהיו היחידים שייכשלו. 

עדיין התוצאה שלכם תהיה קרובה לממוצע.
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יד החודש: 

פסטיבל 
הברידג‘ בדוביל

יוסי אנגל

בדוביל  היוקרתי  הברידג‘  פסטיבל  נערך  האחרון  ביולי 
בפעם ה-52. בסיבוב השני של תחרות הזוגות המעורבים 
(שיטת חישוב טופ-בוטום) הופיעה היד המעניינת הבאה:

Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

853
64
Q432
KQT9

 

♠
♥
♦
♣

6
QJ973
KJ965
A4

♠
♥
♦
♣

AKJ97
AKT52
-
752

 ♠
♥
♦
♣

QT42
8
AT87
J863

 

West North East South
Pass 1♠ Pass

2♥ Pass 4♦ ?

הכרזת מזרח ♦4 היא ספלינטר. היא מתארת קוצר ב-♦ 
(לא בהכרח חוסר) עם התאמה ב-♥. למערב 11 נקודות 
גבוהות בלבד, 4 מהן ”מבוזבזות“ ב-♦. מה עליו להכריז?

בסך  ב-♠,  וקוצר   ♣A למערב היחסית,  החולשה  אף  על 
יש  שלשותף  מספיק  השחורות.  בסדרות  קלפים  הכול 3 
יהיה  שניתן  כדי   ♥AK-ה עם  ביחד  אחד  שחור   K-ו  ♠A

לבצע סלם, אפילו אם לשותף קלף בודד ב-♦.

לפיכך נכון מבחינתו של מערב להמשיך בהכרזה מעבר 

או   5♣ באמצעות  ב-♣  קונטרול  להראות  אפשר  ל-♥4. 
.4NT לשאול לקלפי מפתח באמצעות

אין זה משנה באיזה משתי האפשרויות יבחר מערב. הזוג 
יגיע לבסוף לחוזה של ♥6, ואולי אף ל-♥7.

נניח שמערב בוחר להכריז ♥4. האם ידו של מזרח שווה 
הכרזה נוספת? לדעתי כן. אמנם יש סיכון שההגנה תוכל 
פנטסטית  יד  למזרח  אבל  ב-♣,  לקיחות  שלוש  לגבות 
המצדיקה הכרזה של ♦5. הכרזה זו מתארת חוסר ב-♦ 

ורצון להכריז סלם למרות חוסר העניין של מערב.
היה  מהם  ב-35  שולחנות.  ב-75  זו  יד  שוחקה  בפועל 
ובשני   ,6♥ הוכרז  שולחנות  ב-38  בלבד.   4♥ החוזה 

שולחנות הגיעו מזרח-מערב לסלם גדול.

ומה לגבי הביצוע? צפון יוביל ככל הנראה ב-K♣. הכרוז 
מבחין בשלוש לקיחות בטוחות בסדרות השחורות. ניתן 
לבצע 10 לקיחות נוספות באמצעות חיתוך צולב. לאחר 
השלכת ♣ על ♠, ניתן לחתוך שני קלאבים בידו של מערב 
הדיאמונדים  שני  ייחתכו  במקביל  נמוכים.  שליטים  עם 
כל  מכן  לאחר  בדומם.  נמוכים  שליטים  עם  הראשונים 
חיתוך  של  סכנה  שום  ואין  גבוהים  הכרוז  של  השליטים 

מעליו.

רק  לכרוז  עכשיו   .7♥ של  חוזה  תכשיל  בשליט  הובלה 
12 לקיחות באמצעות חיתוך צולב, והוא לא יוכל להגביה 
ממנו  וליהנות  החמישי)  ה-♦  את  (או  החמישי  ה-♠  את 
בלי להוציא סיבוב שני של שליטים שיצמצם עוד יותר את 

מספר החיתוכים.

התוצאות: (1+♥6) 1010 = 85% למזרח-מערב;
(=♥6) 980 = 59% למזרח-מערב;

(3+♥4) 510 = 37% למזרח-מערב;
(2+♥4) 480 = 15% למזרח-מערב.
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בדבלין  אירופה  אליפות  של  הסיום  בטקס  כיצד  לי  זכור 
של  החיה  והרוח  הספונסר  ניגש  אישית),  נכחתי  (שבו 
אל  יהודי)  כמובן  (שהוא  צימרמן  פייר  מונקו  נבחרת 
שהוא  והודיע  ישראל  בנבחרת  צעירים  חברים  ארבעה 
כל  ולכיסוי  הקוונדיש  לתחרות  להזמנתם  אישית  ידאג 
מונקו  נסיך  של  תמיכתו  את  גייס  צימרמן  ההוצאות. 
את  להשיג  כדי  מכיסו  כסף  להוציא  נזקק  ולא  אלברט 
שנה  מדי  נערכה  שבעבר  המסורתית  התחרות  אירוח 
גבוהים  פרסים  סכומי  על  בתחרות  מדובר  בלס-וגאס. 

ביותר בהשתתפות כל המי ומי בברידג‘ העולמי.

אירופה  באליפות  הבריקה  לא  ישראל  נבחרת  אמנם 
אבל  ליותר),  התרגלנו  לעשות,  (מה  שביעי  מקום   –
המיליארדר השוויצרי (לשעבר) העריך נכון את כוחם של 

הזוגות הישראלים, שהתברר כבר בתחרות הקבוצות.
תחרות זו כללה תשעה סיבובים שוויצריים, כאשר שתי 
והשאר  בגמר  מתמודדות  סיבובים   7 לאחר  המובילות 
ממשיכות להתמודד על המקום השלישי. הקבוצה הצעירה 
מישראל הובילה לאחר 5 סיבובים, אבל הפסד לקבוצת 
צימרמן (נבחרת מונקו) דחק אותה למקום השלישי בתום 
שבעה סיבובים. קבוצות צימרמן וקרונייה העפילו לגמר, 
והקבוצה הישראלית שמרה בצורה משכנעת על המקום 

השלישי והתברגה לדוכן המנצחים.

להלן שתי ידיים של הזוג דרור פדון-אלון בירמן מהסיבוב 
האחרון בתחרות הקבוצות נגד הזוג הצרפתי המפורסם 

קוונטין-בומפי.

Board 6, Dealer East, E/W Vul

♠
♥
♦
♣

8
T94
A32
AQT765

♠
♥
♦
♣

AT9762
AKQ
8
984

West East
פדון בירמן

1♠
1NT 2♠
3♣ 3♥

3NT 5♣
Pass

הכרזה יפה. לסלם קשה להגיע עם 23 נקודות (וממילא 
זה לא סלם בטוח), אבל היה חשוב למצוא את המשחק 
המלא הנכון. אלון בירמן היטיב לתקן 3NT ל-♣5 מאחר 
שידו התאימה באופן מובהק למשחק עם שליט. לפני כן 

♥3 הראה כוח (לא בהכרח אורך) בהארט.
ביצוע  זאת  לעומת  חלוקה.  כל  נגד  בטוח  חוזה  הוא   5♣
המצב  ניחוש  את  מצריך  ב-♦  הובלה  לאחר   3NT של 

.(♣KJ3 דרום החזיק) בקלאב
Board 3, Dealer South, E/W Vul

 ♠
♥
♦
♣

QT
J32
AQJ7
QT63

 

♠
♥
♦
♣

J6
AKQT74
542
54

♠
♥
♦
♣

A98
9865
K3
A872

 ♠
♥
♦
♣

K75432
-
T986
KJ9

 

אבל  הזויה,  נראית  הייתה  זו  כותרת  עברו  בשנים 
החודש היא הפכה למציאות. הזוג עטור ההצלחות רון 
שוורץ-לוטן פישר ניצח גם בתחרות הזוגות היוקרתית 
מכולן, שעברה השנה מלס-וגאס למונקו, והוסיף מקום 

שלישי בקבוצות ביחד עם דרור פדון-אלון בירמן.

ניצחון ישראלי בתחרות הקוונדיש
רם סופר
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West North East South
פדון בומפי בירמן קוונטין

2♦
2♥ Dbl RDbl 4♠

Pass Pass 5♥ All Pass

 Dbl-דרום פתח ב-♦2 מולטי (2 חלש באחד המייג‘ורים) וה
ספייד.  זו  אם  סדרתו  את  להכריז  מדרום  ביקש  צפון  של 
נבחרת  שחקן  אבל   ,2♠ להכריז  אמנם  התבקש  דרום 
הפגיעות  את  וניצל  ידו  חלוקת  את  כהלכה  העריך  צרפת 
צריך  היה  בירמן  אלון   .4♠ של  מלחיצה  להכרזה  הנוחה 
להחליט מה לעשות, והוא העדיף להכריז הלאה ולשחק 
על תוצאה של 650. הכפלת ♠4 הייתה מעניקה למזרח-

מערב פלוס 100 במקרה הטוב.
המזל שיחק לזוג הישראלי בכך שצפון היה בהובלה, ולא 
השותף  בסדרת  הטבעית  בהובלה  בחר  הצרפתי  דרום. 
 ♠J ניסה  שליטים,  הוציא   ,A-ה עם  זכה  פדון  דרור   .♠Q
(הסיכוי היחיד) ולשמחתו ה-T♠ נפל והמפסיד ב-♣ הושלך 
על ה-9♠. מאוחר יותר התברר שגם ה-A♦ במקום הנכון, 
דרום,  של  מצדו  ה-♠  הובלת  באה  אילו  בוצע.  והחוזה 

החוזה היה נופל.
כללה  הקוונדיש,  של  המרכזי  החלק   – הזוגות  תחרות 
ששחקן  נציין  אם  די  ביותר.  הגבוהות  ברמות  זוגות   58
גדול כמו אלפרדו ורסאצ‘ה דורג אחרון (!) בשלב המוקדם 
הטריים  העולם  אלופי  גם  אנג‘ליני.  הספונסר  שותפו  עם 
אופמרק-ניסטרום משוודיה נפלו לגמר ג‘, וכך גם מולטון-

צימרמן מנבחרת מונקו ואפילו בניטו גארוצו האגדי.
ושניים  מוקדמות  של  סיבובים  ארבעה  כללה  התחרות 
ביותר  הטובים  הזוגות   12 התמודדו  א‘  בגמר  גמר.  של 

במוקדמות, כשכל זוג משחק נגד כל האחרים.
הראשון  מהסיבוב  בתחרות  שלטו  פישר  שוורץ-לוטן  רון 
והובילו כל הזמן בהפרש גדול. בסיום המוקדמות הם זכו 
ב-Carry Over נכבד לגמר א‘. בשני הסיבובים של הגמר 
התוצאות היו פחות מרעישות, אבל הזוג הישראלי שמר 
על ההובלה כשהוא מסיים מושב אחד במקום השני ואת 
המושב האחר במקום השלישי. יציבותם לאורך כל הדרך 
באה לידי ביטוי במקום ראשון עם 481.15 נקודות לפני 

קוונטין-קרונייה 417.60 ומדאלה-מחמוד 327.29.
הזוגות  ששני  לב  נשים  אם  יותר  עוד  מתעצם  ההישג 
הבכירים של נבחרת מונקו נדחקו לשולי גמר א‘: הלגמו-

הלנס במקום 5 ופנטוני-נונס במקום 11 (לפני אחרון).
בגמר ב‘ ניצח הזוג וולנד-אאוקן, וגם כאן הצלחה ישראלית 
– מקום חמישי ו-17 בדירוג הכללי לדרור פדון-אלון בירמן 

שהשאירו מאחוריהם כמה וכמה שמות גדולים.
וחסרת  האדירה  מההצלחה  טעימות  כמה  עם  נסיים 

התקדים של הזוג הישראלי.

Board 22, Dealer East, E/W Vul

♠
♥
♦
♣

Q5
A853
AKJ5
K82

♠
♥
♦
♣

AK62
J
QT742
QJ5

 (6-1 מחולק  אינו  ה-♣  עוד  (כל  לביצוע  קל  ב-♦  הסלם 
בבטחה  אותו  הכריזו  שוורץ-פישר  להכרזה.  קל  ופחות 

ובקלילות.

West East
פישר שוורץ

1♦
1♥ 1♠
2♦ 3♦
4♦ 4♠
6♦ Pass

היא  הטבעית  השיטה  לפי  מערב  של  השנייה  הכרזתו 
משתמשים  הקוונדיש  אלופי  אבל  רביעית),  (סדרה   2♣
כלשהן  הכרזות   3 לאחר  לפיה  הפופולרית  בקונבנציה 
בגובה 1 ללא התערבות, הכרזה של ♣2 מתארת יד של 
signoff ב-♦2 או יד מזמינה כלשהי, והכרזה של ♦2 היא 

מלאכותית ומחייבת למשחק מלא.
באחת  בודד  קלף  המחייבת  טבעית  הכרזה  הייתה   3♦
 .(2NT עם חלוקה 4-2-5-2 מזרח היה מעדיף) הסדרות
יספיקו  שלו  הנקודות  ש-17  העריך  פישר  לוטן  עכשיו 
למזרח  אם  קיוביד  וביקש  שליט  קבע   4♦ לסלם.  כנראה 
יד חיובית. ♠4 של מזרח הבטיח ”כיסוי“ לנקודת התורפה 

אלופי הקוונדיש בטקס הסיום
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של מערב, וזה לא ראה צורך לשאול לאסים לפני שהכריז 
את הסלם.

ביד הבאה הפגין לוטן פישר יכולת מעולה בהגנה.

Board 11, Dealer South, None Vul

♠
♥
♦
♣

J97
Q72
K64
Q962
 ♠

♥
♦
♣

QT62
KT9
QJ87
AT

West North East South
פישר וינקלר שוורץ לקטוש

1♦
Pass 1♥ 1♠ Dbl

2♠ 3♣ All Pass

היה  אפשר  בצפון-דרום  ההונגרי  הזוג  של  מהכרזתו 
להסיק מסקנות רבות. דרום הכריז Support Dbl לאחר 
קלפים  שלושה  של  ידועה  תמיכה  ולמרות  צפון,  של   1♥

ב-♥ צפון העדיף לשחק ב-♣, כלומר יש לו שישייה לפחות 
בסדרה זו. כמו-כן ברור שמספר הנקודות של צפון אינו 

עולה על 10, אחרת היה מכריז בהתחלה ♣2.
של   Q-וה  ,♣T שוחק  מהדומם  ב-3♣,  הוביל  מזרח 
ניתן  זה  בשלב  כבר  צפון.  של   K-ה על-ידי  נלקח  מערב 
היה לבצע קריאת קלפים מושלמת. ראשית, צפון מחזיק 
שישייה ב-♣ בראשות ה-KJ. שנית, לפי ההכרזה יש לו 
קלף בודד ב-♠, והוא חייב להיות K או A (אחרת מזרח 
היה לבטח מוביל מה-AK♠). כזכור, ידו של צפון חלשה 
יחסית לפי ההכרזה. המסקנה היא שמזרח חייב להחזיק 

בשני האסים האדומים.
הכרוז שיחק ♣ שני ל-A, הבחין בחלוקה הגרועה והוביל 
משחק  מערב  אם  האמת.  רגע   – מהדומם  נמוך   ♦
אוטומטית ”שני נמוך“, תהיה למזרח בעיה לאחר שיזכה 
ב-A. ייתכן שיבחר בהמשך ”בטוח“ ב-♠, ואז משחק של 

♦ אל ה-8 יאפשר השלכת שני מפסידים ב-♥.
”הגן“  החשובים,  הקלפים  מיקום  את  שידע  פישר  לוטן 
על שותפו מפני טעות אפשרית (כן, מגנים רבים שוכחים 
לעשות את זה ולאחר מכן מאשימים את שותפם). הוא 
אל  בסדרה)  חזרה  (המבקש   ♥2 והוביל    ♦K-ב זכה 
סיכוי  שום  נותר  לא  ולכרוז  ב-♥,  חזר  שוורץ  רון   .♥A-ה

.(♠A ♥8654 ♦T2 ♣KJ8754 ידו של צפון הייתה)
גם בדוגמה האחרונה הפגין הזוג המנצח שיתוף פעולה 

מושלם בהגנה:

הקבוצה הישראלית שזכתה במקום השלישי. מימין: רון שוורץ, דרור פדון, אלון בירמן, לוטן פישר.
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Board 10, Dealer East, Both Vul

♠
♥
♦
♣

K98
A6
9765
K652

♠
♥
♦
♣

T64
J54
KQJ
AQ84

♠
♥
♦
♣

A53
KT982
T3
T97

♠
♥
♦
♣

QJ72
Q73
A842
J3

West East
Pass

1♣ 1♦
1♥ 2♥

Pass

♦1 היה טרנספר להארט, ו-♥1 של מערב הראה שלושה 
קלפי ♥ בדיוק.

 IMP בתחרות  מאמץ  פחות  המשקיעים  זוגות  ישנם 
כה  בתחרות  לנצח  כדי  אבל  חלקיים,  חוזים  נגד  בהגנה 
מה  וזה  אפשרי,  מקור  מכל  נקודות  לצבור  צריך  חזקה 

שעשו רון שוורץ (צפון) ולוטן פישר (דרום).
ולנטרל  שולחן“  ”לראות  כדי   ♥A-ב להוביל  בחר  רון 
הבין   ♦A-ה את  שהחזיק  לוטן  אפשריים.  חיתוכים 
שמהמשך בסדרה זו לא תצמח תועלת, אבל דווקא ב-♠ 
אפשר לפתח לקיחות. הוא שיחק בלקיחה הראשונה את 

ה-7♥ – איתות העדפת סדרה!
מחזיק  ששותפו   (1♥ מערב  הכרזת  (לפי  העריך  רון 
קלף נמוך מה-7, והחליט לסמוך על האיתות של שותפו 
ולהוביל ♠ מתחת ל-K. זה היה המהלך המנצח היחיד. 
על  מפסיד   ♠ של  השלכה  מאפשרת  אחרת  הגנה  כל 

הדיאמונדים של מערב עם ביצוע החוזה.
ובכן, רצף ההישגים המדהימים שהחל באליפות אירופה 
הטרנס-לאומית  הקבוצות  ובתחרות  לצעירים  והעולם 
אמרו  טרם  שלנו  שהצעירים  מאמין  ואני  נמשך,  בהולנד 
גם  נעימות  הפתעות  לנו  וצפויות  האחרונה  המילה  את 

בעתיד.

054-4715950      054-4715949   :  
www.jerusalembridge.com

‘        ,     :  

  
.    “  80“  1,450 -          4

  ‘  
2 0 1 3   3 - 7

   ,   
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ישראל מנצחת 
בפסטיבל 

סטארה-זגורה
רם סופר

מוזמנים  האחרונות  בשנים  המעולים  הישגיהם  בעקבות 
ויותר  ליותר  ישראל  נבחרת  של  הצעירים  הכוכבים 
פסטיבלים בין-לאומיים. אחד מהם נערך בתחילת אוקטובר 
בתחרות  המדובר  סטארה-זגורה.  הבולגרית  בעיר 
הקבוצות Balkan Intercity Cup שבה יוצגה ישראל על-
ידי קבוצה שכללה שחקנים משתי הנבחרות שלנו בדבלין 
ובליל: רון שוורץ, לוטן פישר, דרור פדון, ינון לירן ואהוד 

פרידלנדר.
התחרות כללה שני בתים מוקדמים בני 8 קבוצות ומשחקי 
הצלבה. הקבוצה הישראלית דורגה ראשונה בבית המוקדם 

והתמודדה בחצי הגמר עם קבוצה רומנית.

Board 3, Dealer South, E/W Vul
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♥
♦
♣

KQ6
QT98
5
KT654

 

♠
♥
♦
♣

854
AKJ32
K863
J

♠
♥
♦
♣

A3
7654
A72
AQ93
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♥
♦
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JT972
-
QJT94
872

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
פדון לירן

2♠
Pass Pass Dbl Pass
4♥ Pass Pass Pass

שתי  עם  חלשה  יד  תיארה  דרום  של  הפתיחה  הכרזת 
סדרות: ♠ ומינור. צפון הוביל ב-K♠ נגד החוזה ♥4. הכרוז 
דרור פדון זכה ב-A ושיחק ♥ מהדומם. דרום לא שירת. 
את  תזמן  הוא  אבל  מפסידים,   4 לכרוז  יש  ראשון  במבט 
שיחק  הוא  עודפת.  לקיחה  ביצע  ולבסוף  מצוין  המשחק 
בלקיחה השלישית ♠ נמוך משתי הידיים. צפון זכה והחליף 
ל-♦  שנלקח ביד על-ידי ה-K♦. כעת באו J♣ שכוסה על-ידי 

K ו-Q ,A♣, חיתוך ♣, חיתוך ♠ ועוד חיתוך ♣. 
הכרוז התקצר בשליטים – בדיוק מה שנדרש מול חלוקה 
עוינת! בלקיחה העשירית מערב הוביל ♦. צפון היה צריך 
הוא  אבל  לקיחות,  שתי  עוד  להגנה  להבטיח  כדי  לחתוך 
צפון  את  הכניס  נוסף  ו-♦   ♦A-ב זכה  הכרוז   .♣ השליך 

למשחק סופי והבטיח לקיחה עודפת.

ארבע  והפסיד  פחות  הצטיין  הרומני  הכרוז  השני  בשולחן 
לקיחות.

Board 4, Dealer West, Both Vul
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♦
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West North East South
פדון לירן
1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

הזוג הישראלי הכריז בפשטות לחוזה ♥4 שבוצע בקלות 
השני  בשולחן  אבל  מוקדם,  בשלב   ♣K מסירת  לאחר 

הרומנים הסתבכו:

West North East South
שוורץ פישר

1NT Pass 2♠ Dbl
3♣ 3♠ 4♣ Pass
5♣ Pass Pass Pass
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מזרח בחר להראות קודם כל את השישייה ב-♣, אבל לוטן 
שוורץ  ורון  להובלה  הטרנספר  הכרזת  את  הכפיל  פישר 
הכריז באומץ ♠3. עכשיו היה קשה להראות את הרביעייה 
היה  שזה  ייתכן   ,  4♥ מכריז  היה  מזרח  אם  אפילו  ב-♥. 
 5♣ היה  הסופי  החוזה  כקיוביד.  שותפו  על-ידי  מתפרש 
שנכשל כמובן לאחר הובלה ב-♠. זו דוגמה מאלפת מדוע 
לפני  במייג‘ור  רביעייה  להראות  עדיף  רבים  במקרים 

שישייה במיינור.

Board 6, Dealer East, E/W Vul
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-
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West North East South
פדון לירן

1♣ 3♣
Dbl Pass Pass Pass

ינון לירן פתח ♣1 (Better Minor), וההתערבות ♣3 של 
מעניש,  היה  לא  מערב  של  הדאבל  טבעית!  הייתה  דרום 
הגנתית.  ויד  טובים  קלאבים  עם  אותו  השאיר  ינון  אבל 
ההגנה לא אפשרה לכרוז לחתוך ♥ בדומם, ואף לא ניסתה 
לגבות בטרם עת את ה-A♠. דרור פדון הוביל ב-♦, והכרוז 
פלוס  ב-♥.  ושלוש  ב-♣  לקיחות  שתי  להפסיד  חייב  היה 

100 לישראל.

West North East South
שוורץ פישר

Pass 3♣
Dbl Pass 4♥ All Pass

בשולחן השני מזרח לא פתח, אבל לאחר ה-Dbl של שותפו 
והכריז  פגיע  מלא  משחק  של  מהאפשרות  הסתנוור  הוא 
היה  ביותר  הטוב  ההמשך   .♣A-ב הוביל  פישר  לוטן   .4♥
יחתוך  ששותפו  בתקווה   ♣T-ה את  ניסה  הוא  אבל  ב-♦, 
מעל הדומם. הכרוז היה יכול לצמצם את הפסדיו לו היה 

חותך ב-A♥ ומוציא שליטים, אבל הוא החליט להשליך ♠ 
בתקווה להיפטר ממפסיד בסדרה זו. 

על- שנחתך  ב-♠  וחזר  חתך  צפון  התמוטט.  הכול  עכשיו 
בשש  מהרה  עד  זכתה  ההגנה  ב-♦.  שהמשיך  דרום,  ידי 
לישראל   IMP 9 ועוד   300 פלוס   – הראשונות  הלקיחות 

בדרך לניצחון משכנע 12:56.
מול   – קשה  יותר  קצת  להיות  אמור  היה  הגמר  מפגש 
קבוצת Vito שכללה מספר  שחקנים של נבחרת בולגריה, 
אבל הצעירים שלנו התגברו גם עליהם 14:43. בסך הכול 
זו הייתה הופעה מרשימה מאוד של הקבוצה הישראלית 
שהפגינה רמה גבוהה בכל תחומי המשחק: הכרזה, הגנה 

וביצוע.
Board 15, Dealer South, N/S Vul

 ♠
♥
♦
♣

T976
K97
KT73
94

 

♠
♥
♦
♣

A85
854
AQJ42
73

♠
♥
♦
♣

K32
JT6
965
KJ62

 ♠
♥
♦
♣

QJ4
AQ32
8
AQT85

 

West North East South
קראיבנוב שוורץ ארונוב פישר

1♣
1♦ 1♠ 2♦ Dbl

Pass Pass Pass

ב-♠,  שלו  העלובה  הרביעייה  את  מיד  הראה  שוורץ  רון 
לאחר  עליה  לחזור  סיבה  ראה  לא  הוא  השני  ובסיבוב 
Support Dbl של השותף. ההגנה הייתה פשוטה: הובלה 
 .♥K-ב הזכייה  לאחר  מצפון  נוסף  ו-♣  ב-♥  המשך  ב-♣, 
הכרוז הפסיד שני קלאבים, שלושה הארטים, שני שליטים 
וספייד (מינוס 500), ומזרח הצטער שתמך בשותפו עם 8 

נקודות שרק 3 מהן ”עבדו“.

West North East South
פדון נאנב לירן גונב

2♣
2♦ Pass Pass Dbl

Pass 2♠ All Pass
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הבולגרים השתמשו בשיטת Presicion, וההכרזה החלה 
מיד בגובה 2. כאשר בא Takeout Dbl מדרום על ♦2, צפון 
עדיין לא הראה את הרביעייה ב-♠, והוא חש מחויב לעשות 
לא   2♣ של  מוגבלת  פתיחה  מול   – טעות  זו  לדעתי  זאת. 
הייתה אפשרות למשחק מלא, בעוד ב-♦2 מוכפל היה סיכוי 
ריאלי לרווח של 300 או יותר. החוזה ♠2 בוצע עם לקיחה 

.IMP 8 עודפת, אבל הבולגרים הפסידו
Board 18, Dealer East, N/S Vul
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West North East South
פדון נאנב לירן גונב

1NT Pass
3♣ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

לגלות  במטרה   Puppet Stayman  3♣ הכריז  פדון 
התאמה אפשרית של 5-3 בהארט. נגד 3NT דרום הוביל 
ב-7♣ והכרוז ינון לירן נאלץ לזכות ב-A כבר בסיבוב השני.

הכרוז הבולגרי בשולחן השני שהגיע לאותו מצב ניסה מיד 
עקיפה ב-♦ ונכשל, אבל ינון תכנן טוב יותר. קודם כל הוא 
הסיק מהקלפים ששיחקו המתנגדים שדרום הוביל מסדרה 
של 5 קלפים. לאחר מכן הוא הבין שבכל מקרה אי אפשר 
לבצע את החוזה בלי עקיפה מוצלחות ב-♥, לכן זה חייב 

להיות הצעד הראשון.

 .♥AK-שני המגנים שירתו ל .♥J-ועקף אל ה ♠A הוא שיחק
עכשיו היו 8 לקיחות ולכאורה נותר לבחור בין עקיפה ב-♦ 
ועקיפה ב-♠, אבל ינון מצא דרך טובה יותר בסיוע קל של 

המתנגדים. 

שירת  מכן  ולאחר   ,♦T השליך  דרום  שהוגבה  ה-5♥  על 
כך  משחק  היה  לא  שדרום  ספק  היה  לא  לכרוז   .♦J-ב
מ-KJT♦. המסקנה המתבקשת הייתה שהוא התחיל עם 
את  להכניס  כדי   ♣ ושיחק   ♦A-ב זכה  ינון  ב-♦.  דאבלטון 
דרום למשחק סופי. שני הקלפים האחרונים שנותרו לדרום 
היו ספיידים. ינון היה מבצע את החוזה גם אילו העקיפה 

ב-♠ לא הייתה יושבת!

   ,
.   ,    ,  .     

'   ,      
.   - '   

.     ,   ,  .   
         .    
     .    ,    

           ,  
.   
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היו  האחרונות  בשנתיים  איטליה  נבחרת  של  תוצאותיה 
ה“ברמודה  גמר  בחצי  להולנד  הפסידה  היא  מאכזבות: 
והודחה  למונקו  אירופה  אליפות  את  איבדה  בול“, 
מאליפות העולם בליל ברבע הגמר, לאחר הפסד לפולין 

.IMP על חודו של
יותר  נכון  מגדולתו.  ירד  האיטלקי  הברידג‘  אם  ספק 
לומר שהמתחרים התחזקו, ובעיקר הכסף מדבר – הזוג 
באליפות  מונקו.  את  כיום  מייצג  ביותר  הבכיר  האיטלקי 

איטליה לקבוצות הוצגה כרגיל רמה גבוהה ביותר. 
איטליה  את  שתייצג  טורינו,  ”אלגרה“  הזוכה,  הקבוצה 
בין ה-18-15 בנובמבר בגביע אירופה לאלופות במסגרת 
”פסטיבל הים האדום“ באילת, כוללת שני זוגות מנבחרת 
הבאה  היד  וסמנטה-דובואה.  מדאלה-בוקי  איטליה: 
מציגה את מומחיותם של חברי נבחרת איטליה בהגנה. 

מצפייה במשחקיהם של הזוגות המובילים בעולם מתקבל 
לעתים הרושם כי הם נהנים ממזל רב – היריבים ”רועדים 
מפחד“ ונופלים בחוזים שהיה ניתן לבצעם. למען האמת, 
בהסוואת  האלופים  של  מומחיותם  כך.  בדיוק  זה  אין 
יהיו  שליריביהם  לכך  גורמת  הכרוז  ובהטעיית  קלפיהם 
ביותר  סבירות  שייראו  היד  במשחק  מפסידות  אופציות 

ואף הגיוניות.
את היד הבאה אציג תחילה כבעיית ביצוע:

Board 26, Dealer East, Both Vul
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מהלך ההכרזה:

West North East South
מאנו בוקי לנזרוטי מדאלה

Pass Pass
1NT* Pass 3NT Dbl
Pass Pass Pass

* 14-12 נק‘
במזרח ישב מאסימו לנזרוטי, בעבר חלק מהזוג הידוע 
שנים  במשך  חשודים  היו  הם  בוראטי-לנזרוטי.  לשמצה 
במשחק ”לא כשר“ עד שנתפסו ”על חם“ מול זוג ישראלי 

באחת האליפויות כאשר הדומם הציץ בקלפי המגן וסימן 
לשותפו איך לשחק.

כתוצאה מכך נאסר על בוראטי ולנזרוטי להיות שותפים 
לזירת  לחזור  להם  הותר  מה  זמן  לאחר  אך  לצמיתות, 

הברידג‘ עם שותפים אחרים.
במקרה שלנו לנזרוטי החליט שהסיכוי הטוב ביותר לנצח 
קבוצה עדיפה הוא להמר בהכרזה. הוא ידע שלשותפות 
24-22 נקודות, ואף על פי כן קפץ ל-3NT. למזרח יד עם 
פוטנציאל ללקיחות רבות אם יהיה ניתן לפתח את סדרת 

ה-♦.
חזקה,  מייג‘ור  סדרת  מראה  דרום  של   Dbl-ה הכרזת 

ומבקשת מהשותף להוביל במייג‘ור הקצר שלו.
הכרוז.  מערב  של  במקומו  יושב  שאתה  לעצמך  תאר 
צפון הוביל ב-7♥ ודרום שיחק את ה-J♥. עיכבת. דרום 
המשיך ב-A♥ בעוד צפון משרת עם ה-3♥ וב-♥ שלישי 
שבו זכית ב-K♥. ללקיחה זו השליך צפון את ה-4♣ (קלף 
זוגי=לא מעודד). כיצד תמשיך? נסה לענות על השאלה 

לפני שתקרא את ההמשך.
דרום מחזיק כעת בשני הארטים גבוהים. כמובן שאסור 
ואם  בטוחות,  לקיחות   5 יש  ההובלה.  את  לו  למסור 
נראה  שישית.  לקיחה  תהיה   3-3 יתחלקו  הספיידים 
את  לבצע  כדי  ב-♦  לפחות  לקיחות  ל-3  זקוק  הכרוז  כי 
החוזה. עליו לקוות כי לדרום Jxx♦ ולצפון Axx♦, וגם אם 

זה המצב, יש בעיה של כניסות!
נניח שנשחק ♠ אל ה-A ו-♦ אל ה-T. מגן טוב בצפון יעכב, 
וימשיך לעכב כאשר נוביל את ה-K♦. עכשיו נצטרך שתי 
כניסות נוספות לדומם כדי לפתח את הדיאמונדים ולגבות 
אותם, והסיכוי היחיד לבצע את החוזה יהיה כאשר לאחד 

המגנים J♠ בודד או דאבלטון.
נוספת  כניסה  צריך  שהוא  הבין  מאנו  אנדראה  הכרוז 
ולשחק  צפון  אצל   ♣KQ למצוא היו  האפשרויות  לדומם. 
 .T-ה אל   ♠ ולשחק  צפון  אצל   ♠J למצוא או   ,T-ה אל   ♣

אליפות איטליה לקבוצות
רם סופר
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עקיפה  הוא  והנכון  המתבקש  המשחק  יותר?  סביר  מה 
ב-♠, אך לרוע מזלו של הכרוז, זו הייתה חלוקת הקלפים 

במציאות:
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עוד  משך   .♠J-ה עם  הרביעית  בלקיחה  זכה  מדאלה 
פעמים:  שלוש  נפל  והחוזה  ב-♣  המשיך  הארטים,  שני 
מינוס 800. בשולחן השני הסתפקו חברי נבחרת איטליה 

ב-1NT שבוצע עם לקיחות עודפות. 
מול  זאת,  עם  בגדול.  נכשלה  לנזרוטי  של  ההרפתקה 
יריבים קצת פחות טובים הוא היה עשוי בהחלט להרוויח. 

מדוע?
ראשית, הכרזת ה-Dbl של אגוסטין מדאלה (דרום) כלל לא 
מובנת מאליה. אמנם הוא רוצה הובלה ב-♥, אבל לא בטוח 
 Lead-שזה יפיל את החוזה. האלופים מוכנים להשתמש ב
Directing Double רק כדי להגדיל את הסיכוי להפיל את 
החוזה, בלי לחשוש מהפסד נקודות כתוצאה מביצוע החוזה 
את  שיעצור  מה  אין  הזה   Dbl-ה שבלי  לב  שימו  המוכפל. 
הכניסה  את  מיד  לדומם  שיעניק  נמוך  ב-♣  מלהוביל  צפון 

המבוקשת ויאפשר ביצוע קל של 11-10 לקיחות.
משהו  להשליך  צריך  היה  (צפון)  בוקי  נורברטו  שנית, 
את  ”מוכרת“   ♦ השלכת  כי  ברור  השלישית.  בלקיחה 
המשחק, כי צפון יוכל לעכב את ה-A רק פעם אחת. אך 
מה בדבר השלכת ♠. מה כבר אפשר להפסיד כשמשליכים 

מסדרה של 3 קלפים שהגבוה ביניהם הוא 6?
גורמת  הייתה  מצפון   ♠ השלכת  הרבה!  די  הזאת,  ביד 
כנראה לכרוז לוותר על הרעיון המפסיד של עקיפה נגד 
כי  לראות  קל  ה-♣.  סדרת  את  זה  במקום  ולנסות   ♠J-ה
משחק של ♣ בלקיחה הרביעית היה מותיר את צפון חסר 

אונים, ואין זה משנה אם יבחר לשחק נמוך או גבוה.
ה-4♣ –  את  ועוד   ,♣ והשליך  נכון  המצב  את  קרא  בוקי 
מנקודת  מושלמת.  הסוואה  הייתה  זו  מעודד.  לא  קלף 
את  כעת  למצוא  אפשרי  בלתי  כמעט  הכרוז,  של  מבטו 

הקו המנצח.
בהפרש  אמיליה  רג‘יו  על  טורינו  ”אלגרה“  גברה  בגמר 
גדול 162:257. הנה יד אחד לדוגמה ממפגש זה. אנטוניו 
סמנטה שיחק עם גידו פרארו במקום עם שותפו הקבוע 

האלופה  הקבוצה  חברי  זאת  למרות  דובואה.  ג‘ורג‘יו 
הבינו זה את זה מצוין בהכרזה לסלם גדול:

Board 10, Dealer East, Both Vul

♠
♥
♦
♣

AQJ4
KQT864
-
A87

♠
♥
♦
♣

K73
A732
AT65
Q9

מהלך ההכרזה:

West East
סמנטה פרארו

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

Pass
החוכמה  סלם.  על  חשב  מערב  פתח,  שמזרח  מהרגע 
גדול.  סלם  להכריז  כדאי  אם  ולגלות  ביחד  להכריז  היא 
 (14-12) מינימום  הראה   3♥ היד.  של  תיאור  ביקש   2♠
הכרזות  של  סדרה  החלה  מכן  לאחר  ב-♥.  רביעייה  עם 
קיוביד. מערב גילה שלשותפו אין קונטרול בקלאב. שחקן 
פחות טוב היה מתייאש ומסתפק בסלם קטן, אבל סמנטה 
ידע שלשותפו שמונה קלפים לפחות בסדרות האדומות, 
כלומר מספיק לו K♠ אצל השותף כדי שלא יהיו מפסידים 
בסדרות השחורות. למעשה, מול החלוקה של מזרח לא 

צריך יותר מ-A+♠K♥ כדי לבצע סלם גדול!
כיצד הוא גילה שלשותפו קלפים אלה? ♠5 הבטיח קונטרול 
 5NT ,ראשון ב-♣  – הרי  זו הזמנה לסלם גדול! בתגובה
בודד.♣6  קלף  או   K להיות  שיכול  ב-♠  קונטרול  הראה 
שאל אם לשותף יש עוד משהו שלא הראה, ו-♦6 השיב 
אבל  גדול,  סלם  של  הכרזה  צפויה  זה  כל  אחרי  בחיוב. 
גדול  לסלם  ללכת  משותפו  מבקש   – 6♥ הכריז  סמנטה 

רק עם K♠ ולא עם סינגלטון נמוך.
כזו  לרמה  להגיע  כדי  רבים  אימונים  שנדרשים  ספק  אין 
השתלמה  המצוינת  ההכרזה  הסלם.  בהכרזות  דיוק  של 

לאלופים: בשולחן השני עצרו יריביהם ב-♥6.

האלופים  של  להופעתם  רוח  בקוצר  להמתין  נותר 
מהשורה  אחרים  רבים  שחקנים  עם  ביחד  האיטלקים, 

הראשונה באירופה, בפסטיבל אילת. 
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סלם גדול 
בפילדלפיה

חיים קלר

ניחוש,  ידע,  של  עניין  הן  האם  בברידג‘,  טובות  הובלות 
אינטואיציה או אולי מזל?

ארצות  של  הקיץ  אליפות  בפילדלפיה  התקיימה  ביולי 
השחקנים  טובי  את  אליו  המושך  ענק  אירוע  הברית, 
מכל העולם. יד אחת תפסה את הכותרות והפכה לא רק 

לשיחת היום, אלא לשיחת השבוע.
 Grand-ה תחרות  בגמר  ששוחקו  האחרונה  היד  זו 
הקבוצות  שתי   .Morehead על-שם  National Teams
שהגיעו לגמר היו משופעות בשחקנים מהשורה הראשונה. 
הקבוצה מניו-יורק עם שמואל לב ובריאן גלובוק הובילה 
בהפרש של IMP 4, אך בקבוצה מפלורידה כיכבו רודוול-
מקסטרוט ביחד עם דויד ברקוביץ‘, מייק בקר וגרי קוהלר.

 ♠
♥
♦
♣

K65
KJ9
KQ973
K2

♠
♥
♦
♣

98
T4
AJ54
AQJT3

♠
♥
♦
♣

QT4
3
T862
98654

 ♠
♥
♦
♣

AJ732
AQ87652
-
7

מהלך ההכרזה:

West North East South
1♥

2♣ 3♣ 4♣ 4♦ (1)
Pass 4♠ (2) Dbl (3) RDbl 
Pass 5♣ (2) Pass 5♦ (2)
Pass 5♥ (4) Pass 5♠ (5)
Pass 5NT (6) Pass 7♥
Pass Pass Pass

(1) ניסיון לסלם
(2) קיוביד

(3) מבקש הובלה ב-♠
(4) אין יותר מה להראות
(5) עדיין מחפש סלם גדול

(6) אתה תחליט...

גרי קוהלר שישב בדרום, סיפר שאי שם במהלך המכרז 
איבד את הכיוון. הוא האמין שהקיוביד של שותפו בגובה 

5 הראה קונטרול ראשון בקלאב. 

אחד  רק  אבל  אסים,  שני  בלי  גדול  סלם  הוכרז  לבסוף 
השאלות  שאלת  מלהכפיל.  נמנע  מערב  מושך.  מהם 
שלצפון-דרום  ברור  היה  למערב  להוביל.  במה  הייתה 
אחד  בכל  הובלה  אחד.  חוסר  לפחות  או  חוסרים,  יש 
האם  לכרוז.   K ולהגביה  להזיק  עלולה  הייתה  מהאסים 
להוביל בספייד (הסדרה שהשותף הכפיל להובלה)? נסו 

להחליט בעצמכם במה הייתם מובילים.

ב-♥  קטן  סלם  של  נורמלי“  ”חוזה  הוכרז  השני  בשולחן 
שבוצע. גורל התחרות כולה היה תלוי בקלף ההובלה של 
ריבוי  אף  על  לבסוף,  עצבים.  מורט  היה  המצב  מערב. 
המסורתית  בהובלה  לבחור  החליט  מערב  האפשרויות, 

של שליט נגד סלם גדול.

לצערו, הכרוז הוציא שליטים, עקף נגד ה-Q♠ (לא הייתה 
 .3-2 התחלקו  שהספיידים  מאוד  ושמח  אחרת)  ברירה 
ותבע  הספיידים  על  מהדומם  קלאבים  שני  השליך  הוא 

13 לקיחות.

 .IMP 7 הפך ביד האחרונה ליתרון של IMP 4 פיגור של
רודוול-מקסטרוט זכו בתחרות בפעם השנייה ברציפות. 

שווה  הייתה   ♣A-ב הובלה   – למערב  נפש  מפח  איזה 
זכייה בתחרות. 
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ספורטיאדה באילת
יוסי אנגל

חודש  באמצע  באילת  נערכה  ה-32  הספורטיאדה 
הייתה  האווירה  אך  חם,  היה  האוויר  מזג  אוקטובר. 

נינוחה.
להלן  קבוצות,   35 השנה  השתתפו  הקבוצות  בתחרות 
יד מעניינת שהופיעה בשלב חצי הגמר במפגש בין בנק 

לאומי ובין חברת חשמל צפון.

 ♠
♥
♦
♣

QT3
T872
K95
K75

♠
♥
♦
♣

8742
QJ
AJ642
A4

♠
♥
♦
♣

AK965
4
T73
JT82

 ♠
♥
♦
♣

J
AK9653
Q8
Q963

וארבעה  גבוהות  נקודות   12 למערב   .1♥ פתח  דרום 
בשלב  להתערבות  מתאימה  אינה  ידו  אך  ב-♠,  קלפים 
בשיטת  השתמש  שהוא  פי  על  אף   ,2♥ הכריז  צפון  זה. 

"ברגן". 
בסדרת  לתמוך  הציע  ברגן  מרטי  האמריקני  השחקן 

המייג'ור של השותף באופן הבא:
עם תמיכה של 4 קלפים בסדרה ו-9-6 נק' (כולל חלוקה), 

להכריז ♣3;
עם תמיכה של 4 קלפים בסדרה ו-11-10 

נק' (כולל חלוקה), להכריז ♦3.
אמור  היה  צפון  השיטה  פי  על  לכאורה 
מאוזנת  שידו  מאחר  אבל   ,3♣ להכריז 
לחלוטין ואין לו נקודות חלוקה, הוא העדיף 

לשדרג אותה כלפי מטה ולהכריז ♥2.
להלן מהלך ההכרזה המלא בשולחנם של 
איתן אורנשטיין (דרום) ויובל ינר (צפון) 

מקבוצת בנק לאומי:

West North East South
1♥

Pass 2♥ Pass Pass
Dbl RDbl 2♠ 3♣

Pass 4♥ Pass Pass
Pass

התערב  מערב  ועתה  חלקי,  במשחק  עצרו  צפון-דרום 
בהכרזה. מהלך זה, הגיוני לכשעצמו, אפשר לצפון-דרום 

להכריז משחק מלא.
מערב הוביל ב-♠. מזרח זכה ושיחק הארט. הכרוז זכה 
 K-וה עיכב,  מערב  מידו.  נמוך  דיאמונד  ושיחק   ♥AK-ב
בדומם זכה. הכרוז הוביל Q♠ מהדומם. אם מזרח מכסה, 
הכרוז חותך, נכנס לדומם ומשליך את ה-Q♦ על הספייד 

המוגבה.
אם מזרח לא מכסה, מושלכת עתה ה-Q♦. בשני המקרים 

הכרוז מבצע את החוזה. 
של  הראשון  בסיבוב   ♦A-ב לזכות  בוחר  מערב  היה  לו 
הסדרה, הכרוז היה משליך שני קלאבים מפסידים מידו, 

אחד על ♦ ואחד על ♠. 
במדליית  לזכות  לאומי  בנק  לקבוצת  סייע  החוזה  ביצוע 

הזהב.

התוצאות הסופיות של תחרות הקבוצות:
בנק לאומי  .1

שרותי בריאות כללי  .2
משרד החינוך  .3

מנצחי תחרות הזוגות:
1. קובליו-פרלמוטר
2. אלטברגר-צדיק

3. חיות-קלר 

איתן  עמל,  דני  לימין:  משמל  לאומי  בנק  נבחרת 
אשר  אנגל,  יוסי  וורך,  יגאל  ינר,  יובל  אורנשטיין, 
שמיר, גידי אלטמן י''ור ועדת הספורט וחבר הנה־
לת לאומי), דורון מליס (מנהל מדור הספורט), ניל 

קוטס, רוני טיטו.
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סיפורי האלופים

אלופה כפולה

אבי רוזנטל

השחמטאית  על  שמעתי  צעיר,  שחמטאי  כשהייתי  עוד 
שהייתה  לוויטינה  אירינה  המועצות  מברית  היהודייה 
נבחרת  וחברת  העולם  אלופת  סגנית  ארצה,  אלופת 
העולם  (אליפות  באולימפיאדה  שזכתה  המועצות  ברית 
היחידה  השחמטאית  הייתה  לא  לוויטינה  לקבוצות). 
שעברה לברידג‘ (לאחר שהיגרה לארצות הברית), אבל 
בשונה ממקרים אחרים היא הגיעה גם בברידג‘ לצמרת 

העולמית.
בברידג‘:  עולם  באליפויות  פעמים  חמש  זכתה  לוויטינה 
קבוצות נשים (3 פעמים), זוגות נשים וקבוצות מעורבות. 
לזכייתה בשנת 2000 היו שותפים גם הישראלים לשעבר 

שמואל לב ומיגרי צור-קמפנילה.
בין  בעולם   14 מדורגת  לוויטינה   2012 לספטמבר  נכון 

.WBF הנשים בצבירת נקודות אמן של

הסיפור שמאחורי הקלעים

פעם,  של  המועצות  בברית  מכובד  מקצוע  היה  שחמט 
של  החברתית  העולם  תפיסת  את  שנגד  לברידג‘  בניגוד 
הברידג‘  שחקני  מספר  זו  באווירה  הקומוניסטי.  השלטון 

היה קטן והישגיהם היו צנועים. 
חובב  היה  פורמן,  סמיון  בשחמט,  לוויטינה  של  מאמנה 
אימוני  לאחר  מעטות  לא  שעות  לשחק  שנהג  ברידג‘ 
לאלוף  הפך  קרפוב,  אנטולי  שלו,  אחר  תלמיד  השחמט. 

העולם בשחמט ולחובב ברידג‘ מושבע. 
לוויטינה הרחיקה לכת ונכנסה לעולם הברידג‘ התחרותי. 
המועצות  מברית  הראשונה  הייתה  היא   1986 בשנת 
דופן  יוצא  ביצוע  עבור  בברידג‘  בין-לאומי  בפרס  שזכתה 
ברית  את  שעזבה  לאחר   .(Alpwater Award) יד  של 
ארצות  באליפות  פעמים  שלוש  זכתה  היא  המועצות 
הברית בשחמט, אולם עד מהרה הפכה לשחקנית ברידג‘ 

מקצוענית.

סערה פוליטית

וניס“  ב“גביע  ב-2007  זכו  לנבחרת  וחברותיה  לוויטינה 
שהתקיים בשנחאי, סין. בטקס הענקת הפרסים הרשמי 
והן  במסעדה,  התקיים  הטקס  פוליטית.  סערה  חוללו  הן 
הצטלמו עם הצד האחורי של התפריט שעליו כתבו: אנחנו 

לא הצבענו עבור הנשיא בוש.
חסויות  מאיבוד  חששה  האמריקנית  הברידג‘  התאגדות 
כספיות וגינתה את השחקניות. חלקן התנצלו, אך לוויטינה 

סירבה להתנצל ועמדה על שלה.

שחמט או ברידג‘?

כיום לוויטינה מעדיפה ברידג‘. לטענתה הניתוחים בסיוע 
הגבוהות  ברמות  השחמט  את  הופכות  מחשב  תוכנות 
כל  נתקלים  השחקנים  בברידג‘  בעוד  מדי,  טכני  למשחק 

הזמן במצבים חדשים שאינם מוכרים להם.
המדויקת  ההכרזה  בהכרזות.  במיוחד  מצטיינת  לוויטינה 
 Machlin Women Swiss Teams ביד הבאה בתחרות
חלוקה  בגלל  גרועה  בתוצאה  הסתיימה   2012 בשנת 
אכזרית בסדרות הדיאמונד והספייד. למרות זאת זכתה 

קבוצתה של לוויטינה במקום הראשון בתחרות.

Dealer North, None Vul

 ♠
♥
♦
♣

A
A965
KQJ5
AKT7

 

♠
♥
♦
♣

QJ964
KQT7
-
8543

♠
♥
♦
♣

8
J42
7643
QJ962

 ♠
♥
♦
♣

KT7532
83
AT982
-
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מהלך ההכרזה:

West North East South
סנבורן לוויטינה
2♣ Pass 2♦

Pass 2NT Pass 3♥ (1)
Dbl Pass (2) Pass RDbl (3)

Pass 3♠ Pass 4♦ (4)
Pass 4♥ (5) Pass 5♣ (6)
Pass 5♥ (7) Pass 7♦
Pass Pass Pass

(1) טרנספר לספייד
(2) פחות מ-3 קלפים ב-♠

(3) טרנספר חוזר
(4) טבעי, הזמנה לסלם

Kickback Roman Keycard (5) עם 6 קלפי מפתח
♦Q-(6) שני קלפי מפתח ללא ה

(7) כל קלפי המפתח בידינו

החוזה המצוין לא היה ניתן לביצוע מול החלוקה האכזרית 
4-0 ב-♦ ו- 5-1 ב-♠.

בעיה בקלפים 
פתוחים

חיים קלר

כך  על  רבות  כבר  דובר  ומבדרת.  קלה  בעיה  הפעם 
לא  או  אותן  ששוכחים  עד  יפה,  דבר  הן  שקונבנציות 

מפרשים אותן נכון.

ביד הבאה הסתבכו צפון-דרום בקיובידים שונים ומשונים 
 7NT או   6NT של  המתבקשים  לחוזים  להגיע  ובמקום 
החוזה  דפוס,  טעות  אינה  זו   .6♣ של  בחוזה  נחתו  הם 

הוא ♣6! 

מערב הוביל ב-J♠. האם יש בכלל סיכוי לבצע את החוזה 
עם שליטים כה רבים אצל המתנגדים?

החוזה: ♣6; הכרוז: דרום; קלף ההובלה: J♠ ממערב.

 ♠
♥
♦
♣

76
9832
AKQJ2
KQ

 

♠
♥
♦
♣

JT2
T54
875
5432

♠
♥
♦
♣

543
QJ
T96
T9876

 ♠
♥
♦
♣

AKQ98
AK76
43
AJ

 

פתרון בעמוד 46

תיקון טעות

במאמרו של מוטי פז על השימוש בכרטיס STOP בירחון ספטמבר נפלה טעות. 
זה עלול  בכרטיס  בכרטיס STOP בתחרויות הוא חובה. אי-שימוש  שהשימוש  מזמן  כבר  קבעה  החוקה  ועדת 

להעביר מידע בלתי מורשה על חוזק היד של המכריז.

איתן לוי
נשיא ההתאגדות
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הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק

שאורגנה  העין  בראש  מתחרות  לקוחות  הבאות  הידיים 
על-ידי יוסי גל.

West
♠
♥
♦
♣

A75
KQJ964
K7
KQ

חילקה  דרום   .23 מס‘  בבורד  במערב  שקיבלתי  היד  זו 
והכריזה Pass, ואני הכרזתי 1NT. לפי שיטתנו זה מראה 

18-16 נקודות ללא קלף בודד או חוסר כלשהו.
שהוסבר   3♥ הכרזתי  ואני  סטיימן,   –  2♣ השיב  שותפי 
 .3NT כ-18-17 נקודות עם חמישייה ב-♥. שותפי הכריז

כעת חשבתי ארוכות והוצאתי ל-♥4 (חבל).
קלף ההובלה היה ב-♥, והדומם נפרש:

East
♠
♥
♦
♣

KQ84
AT
632
JT73

אני סופר 9 לקיחות מלמעלה בסדרות המייג'ור, וחושב 
 ♣A-משמאלי וה ♦AQ-מה יקרה כשאשחק ♣. אם ה

מימיני, אפסיד שלוש לקיחות.
שיחקתי שלושה סיבובי שליט. על השלישי דרום השליכה 
עכשיו  לי.  רווח  בסדרה.  מעוניין  אי-זוגי  שיטתם  לפי   .♦5

חשבתי על אפשרות להטעות את צפון.
בעוד  ה-9♣  עם  אותת  הוא  ואכן  נוסף,  שליט  שיחקתי 
 ,♣Q-שותפתו משליכה קלף זוגי בסדרה זו. המשכתי עם ה
ולאחר מחשבה צפון נתן לה לעבור. כמובן שעברתי ל-♠. 
את  השלכתי  הרביעי  ה-♠  על   .3-3 התחלקה  זו  סדרה 

.K-ושיחקתי ♦ אל ה ♣K-ה
דרום שיחקה את ה-A♦, ואני תבעתי את יתר הלקיחות. 

מובן מאליו שפלוס 680 זו תוצאה נפלאה עם שני אסים 
חסרים, ואכן ביד זו זכינו בתוצאה של 95.35%.

החלוקה המלאה הייתה:
 ♠

♥
♦
♣

963
853
JT98
A96

 

♠
♥
♦
♣

A75
KQJ964
K7
KQ

♠
♥
♦
♣

KQ84
AT
632
JT73

 ♠
♥
♦
♣

JT2
72
AQ54
8542

 

 660 לפחות  משיגים  תמיד  שליט  ללא  במשחק  אגב, 
לעומת התוצאה הפופולרית בשדה שהיא 650, וזו הסיבה 

שכתבתי "חבל" על ההכרזה של ♥4.
היד הבאה (בורד מס‘ 25) הייתה בסיבוב הלפני האחרון 
שבו סובב לוח המשחק ואנו היינו בקו צפון-דרום. הרמתי 

את היד הבאה (מזרח-מערב פגיעים):
North

♠
♥
♦
♣

K94
AT4
AJT8
K32

הספוטים  בזכות  נקודות  ל-16  שלי  היד  את  שדרגתי 
טרנספר   –  2♠ השיב  שותפי   .1NT ופתחתי  הטובים 
תמיכה  המתאר   2NT להכריז אם  חושב  בעודי  לקלאב. 
שמערב  לב  שמתי  מינימום,  המתאר   3♣ או  ב-♣  טובה 

הניח על השולחן כרטיס הכרזה של ♦3. 
הפתק  לעבר  מתותח,  פגז  כמו  מחשבה,  ללא  נעה  ידי 
ולהכריז   Dbl-ה את  להוציא  החליט  שותפי  אבל  האדום, 
♦4. אני בהלם. למה? עכשיו עברנו את 3NT ואנו עלולים 

להגיע לבוטום.
לכל המעוניין, שותפי מראה חוסר או בודד ב-♦, אבל אני 
הכפלתי?!).  (לא  ב-♦  כוחי  שעיקר  יודע  הוא  הרי  כועס. 
שקעתי במחשבות. מה אעשה? האם אכריז 4NT? כעת 

זו תהיה שאלה לאסים ולא הכרזת סגירה.
החלטתי שבוטום הוא בוטום. גם אם ניפול בסלם זה יהיה 
אותו בוטום כמו ♣5 מבוצע. הכרזתי ♣6. לשמחתי כולם 

עברו, ומזרח הובילה את ה-6♦ כמצוות שותפה.
זו הייתה היד שהתגלתה על השולחן:

South
♠
♥
♦
♣

AT8
J65
2
AQ9765
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הארט  כנראה  למסור  שעליי  ורואה  המצב  את  בוחן  אני 
וספייד (אלא אם ה-QJ♠ נופלים על ה-AK♠). לעזאזל, מה 
לעשות? לו הייתה בידי גם ה-9♦ הייתי משתמש בטכניקה 
על  במייג‘ור  המפסידים  מכל  ונפטר  מפסיד“  על  ”מפסיד 
אין  לא,   ?♦JT-ה על  תיפול  ה-9♦  אולי  שלי.  ה-♦  סדרת 
סיכוי. ההובלה הייתה גבוה מדאבלטון, וה-9♦ לא יימצא 

בידה של מזרח.
 K-לאחר שה A-ביקשתי מהדומם את ה-♦ הבודד וזכיתי ב

.(Q-יעני, נחש היכן ה) הונח מימיני
משכתי שני קלאבים. כולם שירתו כשה-J נופל משמאלי. 
הנחתי שאין למזרח אף נקודה נוספת – הרי מערב (שחקן 
פגיע.  לא  נגד  פגיע  במצב   3♦ הכריז  הלאומית)  מהליגה 
שיחקתי את ה-J♥ מהשולחן ה-Q של מערב נלקח על-ידי 
ה-A. עכשיו חתכתי את ה-8♦ והובלתי ♥ נוסף מהדומם. 

!♠J-והוביל את ה ♥K-מערב זכה ב
כבר  לעיל  כאמור   ?Q-ה היכן  מהכסא.  נפלתי  כמעט 
 A-החלטתי שהיא חייבת להיות אצלו. זכיתי בדומם עם ה
תבעתי  זכתה,  משזו  התשיעית.  אל  נמוך  ב-♠  והמשכתי 
 ♥ שיחק  לא  למה  מערב  את  כששאלתי  היתר.  כל  את 
שלישי הוא הסתכל עליי במבט תוהה ואמר: ”אתה מאמין 
את  לך  ומוכר   ♠ משחק  הייתי  הארט  עוד  לי  היה  שאם 

החוזה?“. 
היד המלאה הייתה:

 ♠
♥
♦
♣

K94
AT4
AJT8
K32

 

♠
♥
♦
♣

QJ3
KQ
KQ9754
T4

♠
♥
♦
♣

7652
98732
63
J8

 ♠
♥
♦
♣

AT8
J65
2
AQ9765

 

משחק  בעזרת  החוזה  את  לבצע  יפה  דרך  מצאתי  אכן 
וזכינו   920 פלוס  שרשמנו  בסקציה  היחידים  היינו  סופי. 
בתוצאה של 96.51%. חדי העין יבחינו ש-♦3 מוכפל היה 
נופל ארבע פעמים עם 1100 לטובתנו. תוצאה זו הושגה 
באחת הסקציות האחרות, וזו הסיבה שלא קיבלנו 100%.
למעשה, כאשר נתגלו אצל מערב שישה דיאמונדים ושני 
קלאבים, ברור שיש לו KQ דאבלטון ב-♥ או QJ דאלבטון 
ב-♠. ההחלטה לנסות קודם את ההארטים הייתה נכונה. 
אם מערב היה מוצא בידו הארט שלישי, אז כנראה הייתי 

.♠QJ-מצליח להפיל את ה
מוסר השכל: אף פעם אל תגיד ”אבדתי“.

עוד יד אחת ודי, הפעם קיבלנו על היד 99.97%.
בבורד מס‘ 28 קיבלתי את היד הנחמדה הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

AQT2
A952
Q
AQ84

18 נקודות, אבל אין לפתוח 1NT עם סינגלטון. פתחתי 
♣1, וצפון הכריזה ♦2, שהוסבר כיד חלשה. שותפי הכריז 
♥3 לאחר מחשבה ארוכה (וואו). דרום עובר, ואני מתחיל 
 4♥ לאסים.  שאלה   –  (gerber)  4♣ עם  לשותפי  להציק 
הראה אס אחד (נחשו איזה). עכשיו 4NT – המצאה שלנו 
לשאלה על מכובדים בסדרת השליט. תשובתו ♦5 מראה 

 .Q או AK
מאחר שה-A בידי, ידעתי שה-K♥ חסר והסתפקתי ב-♥6. 
לתדהמתי, דרום התעורר והכפיל, ואני כפל-כפליים אפילו 

בלי לחשוב.
ב-K♦ שהפיל את ה-Q הבודד בדומם  אותו דרום הוביל 
 ,♥Q-בידו של שותפי. מזרח הריץ את ה A-ונלקח על-ידי ה
 .♦ לחתוך  יכול  שאינו  ידע  שותפי  שירת.  לא  כמובן  וצפון 
הוא שיחק ♣ אל ה-A, חתך ♣ בידו, ♠ אל ה-T, חתך עוד 
♣ (ה-K♣ נפל), עקף עוד פעמיים ב-♥ ותבע את כל 13 

הלקיחות.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

8
-
JT76543
T9753

 

♠
♥
♦
♣

AQT2
A952
Q
AQ84

♠
♥
♦
♣

KJ9
QJT76
A982
2

 ♠
♥
♦
♣

76543
K843
K
KJ6

 

מוסר השכל: אל תכפיל ללא צורך. מוטב פלוס 50 מאשר 
מינוס 1620.

אגב, מתוך 45 זוגות רק 11 שיחקו בגובה 6. 
בהזדמנות זו – הערה לגבי ההתנהגות ליד השולחן. צפון 
 Dbl-ה אמנם  שלו.  ההכפלה  עקב  שותפה  על  התנפלה 
של דרום לא היה מהמזהירים, אבל לפני כן צפון בחרה 
להכריז עם נקודה אחת בלבד, ומוטב היה שתשב בשקט 

בסיום המשחק.

לסיום, כמה מילים טובות על התחרות והמארגן – אף על 
פי שהשתתפו בתחרות 89 זוגות, כלל לא הורגש דוחק או 

רעש כלשהו. פשוט ארגון למופת!

nov.indd   45nov.indd   45 11/7/2012   2:57:48 PM11/7/2012   2:57:48 PM



46

גם זה קרה (אך לא בארצנו)
חיים קלר

הייאמן   – בו  קורה  הכול  הברידג‘!  משחק  נהדר  כמה 
והבלתי ייאמן. שום דבר לא בטוח – גם מה שנראה כבטוח 
במאת האחוזים. זה מה שעושה את המשחק נפלא כל-
הוא  דמיוני.  פרי  ולא  אמיתי,  סיפור  היא  הבאה  היד  כך. 

לקוח מתחרות שהתקיימה בארצות הברית.
Dealer South, Both Vul

  ♠
♥
♦
♣

T54
K3
Q9
QJ8643

 

♠
♥
♦
♣

KJ762
J9752
J4
2

♠
♥
♦
♣

Q983
T9
T86532
9

 ♠
♥
♦
♣

A
AQ64
AK7
AKT75

 

West North East South
2♣

3♣ Pass Pass Dbl
RDbl Pass Pass Pass

צפון   .(ALERT) התרעה  כל  ניתנה  לא  המכרז  במהלך 
 .♥Q-ה על-ידי  נלקח  אשר  ב-3♥  והמשיך   ♥K-ב הוביל 
לא  מערב  מדוע  התפלא  וצפון   ,♣K עכשיו  שיחק  דרום 
זוכה ב-A♣. את התשובה הוא קיבל כאשר דרום שיחק 

את ה-A♣ בלקיחה הרביעית.
רישום  בטופס  לקיחות.   13 צפון-דרום  גבו  מהר  חיש 
 0 הלקיחות:  מספר   ;3♣ xx החוזה  נרשם:  התוצאות 

 .(9 מינוס)
בשולחנות אחדים הגיעו צפון-דרום ל-7NT וזכו ב-2220 

נקודות. אחרים שיחקו ♣7 וזכו ב-2140 נקודות.
מערב,  הסביר  המשחק  בתום  שנערך  ב“פוסט-מורטם“ 
שבהכרזתו הוא התכוון להראות את שני המייג‘ורים על-
 RDbl-ואילו ה ,Michaels Cuebid ידי שימוש בקונבנציה
היה ניסיון נואש ”להוציא“ משהו (מייג‘ור כמובן) ממזרח...
עז  כרצון  שותפו  הכרזת  את  הבין  מזרח  בעוד  זאת,  כל 

 .♣-במיוחד לשחק בסדרת ה
אה כן, שכחתי... ביד זו רשמו צפון-דרום תוצאת שיא של 

5200 נקודות והיו לגיבורי הערב!

בעיה מס‘ 3 

בעיה בקלפים פתוחים 
חיים קלר

פתרון מעמוד 43

החוזה: ♣6; הכרוז: דרום; קלף ההובלה: J♠ ממערב.

 ♠
♥
♦
♣

76
9832
AKQJ2
KQ

 

♠
♥
♦
♣

JT2
T54
875
5432

♠
♥
♦
♣

543
QJ
T96
T9876

 ♠
♥
♦
♣

AKQ98
AK76
43
AJ

 

הפתרון קל ופשוט – רק לא להתייאש. מתחילים בשלושה 
סיבובים של AKQ♠ (♥ אחד מושלך מהדומם), ממשיכים 
גם  אפשר  מהיד).  מושלך  אחד   ♥)  ♦AKQ-וב  ♥AK-ב
להחליף את הסדר. לאחר 8 לקיחות מגיעים למצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

-
9
J2
KQ

 

♠
♥
♦
♣

-
T
-
5432

♠
♥
♦
♣

-
-
-
T9876

 ♠
♥
♦
♣

98
7
-
AJ

 

עכשיו מבצעים חיתוך צולב: דיאמונד ביד וספייד בדומם. 
מזרח חסר אונים עם החמישייה שלו ב-♣ ונאלץ כל הזמן 

לחתוך מתחתינו. 

הסלם מבוצע עם 4 שליטים בלבד! הוא שאמרנו: בברידג‘ 
אין דבר בלתי אפשרי.

הברידג' המסורתי
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פינת החוק

אילן שזיפי

שכחת את שיטת ההכרזה שלך 
- מתי מותר לך להיזכר?

זהו מאמר ראשון במסגרת המדור החדש שיעסוק בנושאי 
חוקה ושיפוט. 

הקוראים  לשאלות  לענות  אשמח  הבאים  במאמרים 
בנושאים אלה, אך מספר בקשות לי אל השואלים: צרפו 
אבל  הידיים,  הרכב  כולל  האפשר,  ככל  רבים  פרטים 
מי היו השחקנים  מנהל התחרות או  היה  מי  תכתבו  אל 

המעורבים.
שאלות למדור זה ניתן להפנות לדוא“ל

 ilan@shezifi.com  או לדואר של משרד ההתאגדות 
(לציין: עבור אילן שזיפי).

מזרח מחלק, צפון-דרום פגיעים

קיבלת את היד הבאה:
South

♠
♥
♦
♣

9
753
AKT9852
96

מהלך ההכרזה:

West North East South
1NT 2♦

Pass 2♥ Pass 3♦
Pass Pass Pass

 .2♦ הכרזת  בתורך  ואתה   ,1NT המחלק  פתח  מימינך 
משמאלך  היריב  ולשאלת  התריע,  השותף  להפתעתך 

הסביר כי זו הכרזת העברה להארט. 
עכשיו אתה באמת נזכר שבדרך לתחרות השותף סיפר 
לך שקרא בספר ברידג‘ על קונבנציה חדישה: המתנגדים 
פותחים 1NT ואנחנו מכריזים בהעברה (טרנספר). הוא 

ביקש לשחק את הקונבנציה הזו כבר היום.
הפותח   .2♥ מכריז  ושותפך  מעביר,  משמאלך  היריב 
”אולי  בצרות:  מרגיש  אתה  ואתה?!  מעביר,  מימינך 
לשותף אין הארטים ותיכף יובילו, אפרוש את ידי והשותף 
ומקווה   3♦ מכריז  אתה  לכן  נוסף“.  בוטום  על  עליי  יכעס 
שהשותף יבין סוף-סוף שטעית. אמנם בלבך אתה חושש 
שעכשיו הוא יפרש את הכרזתך הראשונה כטרנספר ואת 
שותפך  לטוב.  מקווה  אתה  אבל  כקיו-ביד,   3♦ הכרזת 
מעביר. אתה נושם לרווחה, אבל אז היריב מימינך מרים 

!Tournament Director :את ידו וקורא
סיפור  את  מהיריב  שומע  לשולחן,  מגיע  התחרות  מנהל 
אין  ש:  כמובן  שיטות.  כרטיס  לראות  ומבקש  המעשה 
לכם כרטיס שיטות / יש כרטיס אבל הוא לא מעודכן עם 
המוסכמה החדשה / יש כרטיס והשותף אפילו טרח לעדכן 

אותו (מחק את המיותר). מה עכשיו?
מנהל התחרות מחליט לשנות את תוצאת המשחק לחוזה 
של ♥4 מוכפל משוחק על ידי צפון ונופל 6 פעמים. כמובן 
התחרות,  מנהל  לטענת  בשבילכם.  מוחלט  בוטום  שזהו 

השתמשת במידע אסור שנבע מההסבר של השותף.
וכי אם שותפך בצפון היה עונה כי הכרזת ♦2 מראה את 
סדרת הדיאמונד, יכולת להסיק כי הכרזת ♥2 של השותף 
 4♥ הכרזת  כזה  במקרה  הארטים,  עם  יד  מראה  בצפון 

שלך בדרום הנה חלופה הגיונית.
ואתה   1♦ פתחו  מימינך  מאוד):  (ונפוצה  נוספת  דוגמה 
נותן  השותף   .3♣ מכריז  חלשה  ויד  בקלאב  שביעיה  עם 
שני   = גסטם  שזה  אומר  היריבים  ולשאלת  התרעה, 

המייג‘ורים. ההמשך דומה לסיפור הקודם.....
כעת ננתח את ההיבטים החוקיים של המקרה.

חוק 16 קובע כי אם קיבלת מידע מדברים ששותפך עושה 
כמו (רשימה חלקית): שאלות שהוא שואל, תשובות שהוא 
נותן לשאלות היריבים, התרעות במצבים שבהם אין צורך 
שהשותף  התרעות  טבעיות),  הכרזות  על  (למשל  לתת 
חיפזון  היסוסים,  לתת),  צריך  שבהם  נותן (במצבים  אינו 
לבחור  יכול  ואינך  מורשה“,  בלתי  ”מידע  זהו  אזי  יתר, 
להראות  שניתן  פעולה,  חליפיות  הגיוניות  פעולות  מבין 
חוקי  הבלתי  מהמידע  מושפעת  להיות  עלולה  הייתה  כי 

שקיבלת משותפך.
התחרות  מנהל  לעתים  שיטות?  כרטיס  נחוץ  למה  אז 
שהטעות  או  בהכרזה  הייתה  הטעות  אם  לקבוע  צריך 
הייתה בהסבר. כאשר הטעות הייתה בהכרזה, לא מגיע 

ל
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ייתכן  בהסבר,  הייתה  הטעות  כאשר  פיצוי;  למתנגדים 
שמגיע למתנגדים לקבל פיצוי אם נגרם להם נזק כתוצאה 

מההסבר השגוי.
יתרה מזאת, התקנון של ההתאגדות הישראלית לברידג‘ 
”מייקלס  או  ”גסטם“  כמו  שיטות  שמשחק  למי  כי  קובע 
זה  במקרה  מפורט.  שיטות  כרטיס  להיות  חייב  קיוביד“ 
לא מספיק לרשום את שם הקונבנציה - צריך לפרט מה 

המובן של כל הכרזה.
ועכשיו לשאלה שבכותרת המאמר: לאחר שקיבלת מידע 
”להיזכר“  לך  אסור  לעיל)  שפורט  (כפי  מהשותף  אסור 
בשיטה שלכם. במקרה כמו שתואר אני נוהג לשאול את 
מסביר  היה  שותפו  אם  גם   3♦ מכריז  היה  אם  השחקן 
ש-♦2 זה דיאמונדים ועכשיו מכריז ♥2? התשובה שאני 

מקבל היא ”כמובן שלא“.

לתת  צריך  הסברים  אילו  הוא:  נוסף  קשור  נושא 
למתנגדים בתשובה לשאלותיהם?

מדויק  תיאור  לתת  צריכים  שהם  סבורים  רבים  שחקנים 
הם  יודעים,  אינם  הם  כאשר  תמיד.  השותף  של  ידו  של 
את  לדעת  זכות  יש  למתנגדים  החוק,  לפי  מנחשים. 

השיטה שלנו, אך לא את הרכב היד.

שאין  ההכרזה  במהלך  משהו  ”המציא“  שותפך  כאשר 
עליך  מתכוון,  הוא  למה  מושג  לך  ואין  לגביו,  הסכם  לכם 
לענות בפשטות: אין לנו הסכם. כמובן שאין צורך לספר 
למתנגדים את השערותיך לגבי ידו של השותף. הניחוש 

שלהם טוב כמו הניחוש שלך. 

 
  

 
   

   
“  88   “  50
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:
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוקטובר 2012
עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

ינואר 2013דצמבר 2012נובמבר 2012
 3 – 2

10

24 - 15

18

30

ליגות לקבוצות
(לפי תכנית)

בוטלה אליפות ישראל 
לקבוצות באינטרנט 

פסטיבל הים האדום

סימולטנית ארצית

ליגות לקבוצות
(לפי תכנית)

1

15

22 - 21

29

ליגות לקבוצות
(לפי תכנית)

גמר אליפות ישראל 
למועדונים

פיינל-פור ליגה 
לאומית,

פלייאוף עליה לליגה 
לאומית

אליפות מחוזית 
לסניורים

5 - 4

12 - 11

20

26 - 25

מוקדמות אליפות 
ישראל לצעירים

אליפות ישראל 
לסניורים – שלבי גמר 

(ראה מודעה מפורטת)

סימולטנית ארצית 
"הנדיקאפ"

(פרטים לגבי שיטת החישוב 
יפורסמו בהמשך) 

אליפות ישראל 
לצעירים – שלבי גמר 

(ראה מודעה מפורטת)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2012 – ינואר 2013

תחרויות

אליפות ישראל לזוגות צעירים 2013
תתקיים בתאריכים 

4, 5 בינואר  2013 - חצי גמר
24, 25, 26 בינואר 2013 – שלבי גמר
(השעות תתפרסמנה בהמשך. יתכן שינוי קל במתכונת הגמר)

זוגות צעירים המעוניינים להשתתף באליפות , חייבים להרשם מראש עד לתאריך 27.12.12
ibf@bridge.co.il בטלפון: 03-9794862, פקס': 09-9794319 או דוא"ל

לתשומת לבכם: תוצאות התחרות ישמשו כחלק מהשיקולים לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 2013.
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אמן זהב 
גולדשמידט נחמן - קריות/חיפה 

רובינשטין שמיל - אשקלון 
שילמן בוריס - נס ציונה 

אמן כסף 
בורלא יוסף - רמת השרון 

שמוקלר גבריאלה - "הרץ" חיפה 
צראף יהודה - הדר כפר סבא 
גרינהוט ארוין - אליעזר נתניה 

ברטל יחזקאל - זכרון יעקב 
שחר חסידה - זכרון יעקב 

בעדני מזל - ויצו פתח תקוה 
בוגוסלבסקי אלכסיי - ראשון לציון 

עציון אמיר - אשקלון 
אטיאס משה - אשדוד 
כרמי בלהה - אשדוד 

רונה ביאנה - גליל תחתון 

אמן ארד 
וודינסקי אלי - מועדון תל אביב 

סבאג מאיר - כרמיאל 
לזר פאני - רקפת קרית טבעון 

גוטמן אורלי - אביבים 
זמיר דיצה - אביבים 

חגבקו יפה - מרכז ספורט רשלצ 
ממן מתי - אשקלון 
יבגי יוסף - אשדוד 

שגב חן - וקס-רחובות 
רוס דור - קבוצי צפון 

אמן 
מאיר דבורה - ראש העין 
מנור ענת - חיפה/כרמל 
רמן נחום - חיפה/כרמל 

וקסלר גלעד - טבעון 
ירקוני אברהם - ברידג' טיים 

רוזנפלד נחמה - ויצו פתח תקוה 
ענבר נעמי - מרכז ספורט ראשל"צ 

בר ג'נין - ערד 

סגן אמן כסף 
פלדמן טלי - ראש העין 
מילר עידו - רמת השרון 
הוד ענת - "הרץ" חיפה 

וקסלר אסתר - רקפת קרית טבעון 
ניצני רבקה - רקפת קרית טבעון 

גבע אבלין - אביבים 
לוי איתן - בית בלגיה י"ם 

פסטרנק אסתר - מת"ב הרצליה 
ענבר יעל - לב חולון 

וייס מיכאל - מרכז הברידג'-י"ם 
שחר אילנה - מרכז הברידג'-י"ם 

עובדיה אסתר - מרכז ספורט ראשל"צ 
שמר טובה - מרכז ספורט ראשל"צ 

מיכאל גינצל - ערד 
לויתן אירנה - רחובות 

מור אלי - רחובות 

סגן אמן 
גילאור שילה - הלוחם אפקה 

ינובסקי טובה - גבעתיים 
אלמולי רוני - כיכר המדינה ת"א 
מילר פנינה - כיכר המדינה ת"א 

סרבן דניאלה - חיפה/כרמל 
קלוג-יהלום שרה - רקפת קרית טבעון 

קופל גאולה - השרון 
סומך יפית - רמת גן 

ויסר דוד - אביבים 
שני חוה - ברידג' טיים 

בקר רות - לב חולון 
נייגר עמליה - לב חולון 

בן ברוך אביטל - מרכז הברידג'-י"ם 
זמיר חדווה - סביון-קרית אונו 

זמיר ישראל - סביון-קרית אונו 
דז'מן שמואל - ראשון לציון 

נבון משה - ערד 
ריצ'קר נשמה - באר שבע 

קינן יוסי - רחובות 
וייצמן יוסף - גליל תחתון 

סיני רחל - מועדון לידור 
ערד רונית -  מועדון לידור 
קסלר חנה - מועדון לידור 

מתקדם כסף 
אנגלברג אסטלה - בית מכבי ראשל"צ 

מקבלי דרגות ביום 15-10-2012

דדרגות

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2013 - שלב מוקדמות מחוזיות
IMP שיטת חישוב .(2X18),ישוחקו 36 חלוקות

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון
במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים, חיפה

במועדון מרכז הברידג' י"ם
מגדל הזהב – שדר' בן צבי 35 י-ם

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

פרטים והרשמה
שבת 29 בדצמבר

שעה 09:30
שבת 29 בדצמבר

שעה 09:30
שבת 29 בדצמבר

שעה 09:30

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027

אביבה בן ארויה 
052-3859335

יעקב מינץ
052-2783263

03-6969830 ,03-5403244
מחיר 120 ש"ח לזוג. ההרשמה מראש – חובה!

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1953 או לפני כן לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו 
הוא משתתף (ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)

חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף
שלבי הגמר ב-11-12 בינואר 2013.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

מועדון ברידג' הקאנטרי 
חולון מזמין

לתחרות ארצית,
נ.א. ארציות

שני מושבים

ימי חמישי 27 בדצמבר 2012
ו-3 בינואר 2013

שעת ההתחלה: 20:00
הלוחמים 12, חולון, ליד משרד הרישוי

 מנהל התחרות: אילן שזיפי. דמי 

השתתפות  50 ₪ לשחקן למושב. חניה 

חופשית, קפיטריה עשירה. 

הרשמה מראש חובה:
רועי 050-9033355,

משרד הקאנטרי 03-5041486
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ספורטיאדה 2012 שלבי גמר קבוצות

מנצחי תחרות הקבוצות בספורטיאדה 2012

מקום 1
קבוצת בל"ל צפון: 

יוסי אנגל, איתן אורנשטיין, יובל ינר, דני עמל

מקום 2
קבוצת שרותי בריאות כללית:

ד"ר יוליאן ברון, ד"ר לריסה אנטונוב,
ד"ר אביגדור שרון, יגאל שניידר

תחרות : זוגות ספורטיאדה 2012
התחרות נערכה באילת בתאריך: 18-10-2012. השתתפו: 70 זוגות.

נא"אסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
68.4073.2863.5214קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק1
63.1966.5859.7911אלטברגר עמוס - צדיק מרדכי2
63.0660.7865.349חיות אבי - קלר יצחק3
60.6861.5059.867ארואץ אבי – וויינשטוק פאול4
60.2765.3155.236רז בן-ציון - וינגולד עזרא5
59.9856.3463.615שוורץ אדריאן - יערי עוזי6
59.8465.9453.754שפט ברכה - כספי יואב7
58.3062.0554.553גרינשטיין מני - טושר אור8
58.1662.0554.273פלופסקי לאון - נאור אורי9
56.9757.2556.692טל לביאה - טל חיים10

תוצאות
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English
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Contract: 3NT; Lead: ♦2 (partner’s suit)
We can count 6 sure tricks: one in ♣, two in ♦ and 
three in ♠. 

Solution
The plan:  If the ♣ finesse fails, the opponents 
will be able to develop the ♦ suit. Therefore, the 
timing and correct order of the play of the cards 
is very important. We will start by developing the 
♥ suit, since it is better to give up a trick when we 
still have a stopper. If the ♥Q is with West, we 
will make our contract. If not, we can still try the 
♣ finesse.
The play: We win East’s ♦K with the ♦A and run 
the ♥9 for a successful finesse. We continue with 
the ♥J. East wins with the ♥A, which reveals that 
the ♥Q is held by West. East continues with the 
♦J. We win with the ♦Q and run the ♥T which 
holds. All that is left is to take our tricks from the 
top and make our contract. 
Below is the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
KT85
73
AQT8

 

♠
♥
♦
♣

T75
Q643
96
642

♠
♥
♦
♣

9432
A2
KJT84
K5

 ♠
♥
♦
♣

KQ8
J97
AQ5
J973

 

This is an excellent exercise in declarer play. 
When analyzing the hand, a thought occurred to 
me and gave me the idea that exercises should 
be developed in defensive play.
My thought was what if the East holds the 
following hand (simply swapping the ♣K for the 
♥Q):

♠
♥
♦
♣

9432
AQ2
KJT84
5

On the run of the ♥9, East would have the 
opportunity to make a brilliant play. He could 
win with the ♥A (instead of the ♥Q)! This would 
encourage the unsuspecting declarer to repeat 
the ♥ finesse, and when the ♥J would surprisingly 
lose to the ♥Q, the ♦ suit would be run to defeat 
the contract. 

If East makes the mundane play of the ♥Q on the 
♥9, it leaves declarer no option but trying the ♣ 
finesse, which works!

When I talked to the BeB team about defense 
exercises, I was pleased to hear that this is 
part of their business plan, and that in future 
subscribers will also be able to enjoy a unique 
defense software which doesn’t exist anywhere 
else in the world! 

I look forward to translating it and trying it out.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 

nov.indd   54nov.indd   54 11/7/2012   2:58:15 PM11/7/2012   2:58:15 PM



English
55

Brian Zietman

On average, we are 25% of the time declarer, 
25% of the time dummy and 50% of the time on 
defense. Nevertheless, when it comes to bridge 
books, for every 10 on declarer play there is only 
1 on defense. Most bridge teachers concentrate 
on bidding and then follow up with declarer play. 
Teaching defense is only made as a last resort 
and is usually confined to opening leads and a 
little on signaling.
Many players come and say to me: “I did not 
play at all today” (what they mean is that they 
were declarer less than the average 25% 
and on defense more than the average 50%). 
Sometimes I receive complaints like “How come 
I did so well today? I didn’t get any good cards at 
all!” or “I had no chance of doing well today, I had 
such lousy cards”.
They do not seem to understand that defense is 
the key to improving results. 

I have recently been translating a new section 
of Best e Bridge’s (BeB) (www.bestbridge.co.il) 
latest innovation – exercises in declarer play 
– and as expected this comes as a welcome 
addition to the series of lectures, articles and 
exercises in bidding that have been featured so 
far on the website. This is a wonderful website, 
and the Israeli players can be very proud that 
finally there’s a first Israeli website, which is 
dedicated to teaching bridge at all levels, with 
such high standards – excellent bridge exercises 
and explanations, user friendly, and above all a 
dedicated and talented team which also provides 
excellent service to its users.
So far 225 declarer play exercises have been 
published online and 75 more are in the pipeline 
– in addition to the previously existing bidding 
exercises (over 1000).  The play exercises are 
divided into 4 levels:
Level 1 for beginners, Level 2 for advanced, 
Level 3 for experienced tournament players and 
Level 4 for real experts.
I was talking to Moti Gelbard about one hand 
which fascinated me from Level 3:
Below is the exercise – reproduced with 
permission. ©
Level 3B Exercise #5

Bidding:

West North East South
1♣ 1♦ 3NT

Pass Pass Pass

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
KT85
73
AQT8

♠
♥
♦
♣

KQ8
J97
AQ5
J973

The Case 
for the 
Defense
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