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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

חודש אוקטובר הסתיים לו, ועמו הספורטיאדה השנתית אותה מקיימים בשיתוף 
ההתאגדות הישראלית לברידג' ומרכז הפועל. בתחרות שהתקיימה באילת, נטלו 

חלק נבחרות של ארגונים שונים ביניהם נבחרת בנק לאומי, נבחרת רפא"ל, נבחרת 
משרד החינוך ועוד. ברכות לנבחרת הזוכה של חברת החשמל - ת"א.

בחודש אוקטובר החלו משחקי הליגות השונות שנמצאים כעת בעיצומם וימשכו 
עד סוף השנה. זה הזמן להזכיר שמשחקי הליגות הן הדרך הטובה ביותר להשתתף בחוויית ברידג' לכל הרמות 

ולזכות בנקודות אמן רבות. לחות הזמנים, תוצאות וכן שינויים ועדכונים , מתפרסמים באופן שוטף באתר 
 www.bridge.co.il ההתאגדות החדש בתפריט ארכיון תוצאות. הנכם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן

בחודש נובמבר יתקיים פסטיבל אילת המסורתי, בניהולו של דוד בירמן ואתם מוזמנים לקחת חלק וליהנות 
מאווירת הנופש הייחודית באילת ומהמשחקים המאתגרים.

החודש תתקיים גם התחרות הסימולטנית, בה ישתתפו מעל 2,000 שחקנים! אין ספק שמדובר בתחרות חשובה 
ואדירה בהיקפה, אשר מאפשרת הזדמנות נפלאה להשגת נק' אמן ארציות, במועדון הבית שלכם. 

כל הפרטים על שיטת החישוב נמצאים באתר ההתאגדות, תחת תפריט מידע שימושי / ארגון תחרויות.
אנו מבקשים לנצל במה זו ולהתריע בפניכם, על תופעה שנראה כי גוברת לאחרונה ואף מגיעות תלונות בנושא 

ממועדונים שונים - התנהגות לא נאותה של שחקנים במהלך תחרויות. הדבר בא לידי ביטוי בהתנהגות בוטה כלפי 
הפרטנר וכלפי מנהלי התחרות וגם בזלזול ואי שמירה על הסדר והניקיון במקום התחרות, בין אם זה במועדון או 
בבית ההתאגדות ברעננה. נבקש להבהיר כי התנהגות לא נאותה בכל הרמות אינה נסבלת, ואנו נפעל בכל הכוח 

כדי למגר תופעה זו. דרך ארץ והתנהגות נאותה בין אדם לחברו ובין אדם למקום בו הוא משחק, חשובים יותר מכל 
תוצאה בתחרות. אנא הקפידו לייצג את עצמכם ואת ענף הברידג' בכבוד, בכל מקום בו אתם נמצאים!

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

ה לכל ברידג' בחוויית

    
          

.        
.     

.      

052-2519355
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חבילות שייט באניות פאר לארה"ב והקריביים
כולל טיסות ומלונות

חברת קרניבל קרוז שומרת לעצמה הזכות מחדש את היטל הדלק לסכום של עד 9$ לנוסע ליום באם NYMEX מחירי הנפט יעלו מעל 70$ לחבית. 
המחירים כוללים את כל המיסים. המחירים אינם כוללים: העברות, טיפים וביטוחים. המחירים וזמינות המקומות כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה 

ship registry: The Bahamas & Panama .מוקדמת. ט.ל.ח

חורף חם בקריבייםחורף חם בקריביים

www.cruisecenter.co.il  03-5171080

13 לילות
מיאמי, לאס וגאס

ושייט לקריביים
מ- 1,999 $

יציאה: ינואר 2014

11 לילות בסילבסטר
3 לילות ניו יורק + 8 לילות 

שייט לקריביים
מ- 2599 $    יציאה: 26 בדצמבר

15 לילות
לאס וגאס, ניו אורלינס
מיאמי ושייט לקריביים

מ- 2599 $
יציאה: פברואר 2014

חדש בקרוז חדש בקרוז 
סנטר!!!סנטר!!!

שייט נהרות שייט נהרות 
באירופה ורוסיהבאירופה ורוסיה
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עבור ידיים אלה קיימים 4 סוגי הכרזות:
(א) תמיכה בסדרת המייג'ור של השותף לגובה 4 (משחק 
היחידה  הדרך  זוהי  המתחיל  התלמיד  עבור  מלא). 
להראות יד חזקה עם התאמה במייג'ור. בשלב מתקדם 

יותר של הלימוד יתווספו הכרזות ספלינטר ועוד.
יש לציין שעם כוח חלוקתי מתאים, ניתן לתמוך בשותף 
(כשיש  גבוהות  נקודות  מ-18  פחות  עם  גם   4 לגובה 

התאמה סופרים גם נקודות חלוקה).
חלוקה  נקודות,   19-18 עם   2NT-ל קפיצה  הכרזת  (ב) 
מאוזנת ופחות מ-4 קלפים במייג'ור של השותף (ייתכנו 

4 קלפים במייג'ור השני).
(ג) הכרזת קפיצה בסדרה חדשה, נמוכה יותר מסדרתו 
בגובה 3)  כלל  זו (בדרך  הכרזה  הפותח.  של  הראשונה 
ו-  הראשונה  בסדרה  קלפים   +5 נקודות,   +18 מתארת 

4+ קלפים בסדרה השנייה.
(ד) הכרזת רוורס – שבה נטפל בחודש הבא.

נסו את 3 הבעיות הבאות:

West North East South
1♦

Pass 1♠ Pass ?
אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

K92
AJ8
KQJT7
A2

(2)
South

♠
♥
♦
♣

9
AJ
KQJT73
AK62

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J873
A5
AKQ8
KQ2

תשובות
 (1)

South
♠
♥
♦
♣

K92
AJ8
KQJT7
A2

2NT. טוב עשינו שלא פתחנו 1NT עם 18 נקודות. כעת 
עלינו לתאר את כוחה של היד בסיבוב השני של ההכרזה. 
הכרזת קפיצה ל-2NT תעביר לשותף מסר ברור: 19-18 
נקודות ללא 4 קלפים בספייד. החוזה הסופי עשוי להיות 
3NT או אולי ♠4. אל תחשבו על הכרזה של ♦3, חזרת 
הפותח על סדרתו מתבצעת רק בידיים בלתי מאוזנות עם 
סדרה בת 6 קלפים או יותר. כמו-כן, אין לתמוך בספייד 

עם 3 קלפים כאשר השותף הבטיח 4 בלבד.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

9
AJ
KQJT73
AK62

♣3. אותן 18 נקודות, אבל בחלוקה שונה לגמרי. הפעם 
קפיצה  הכרזת  באמצעות  מאוזנת  לא  יד  לשותף  נתאר 
בסדרה חדשה. אנו מבטיחים לו לפחות 5 דיאמונדים ו-4 
קלאבים. אין חשיבות רבה לעובדה שלא הראינו לשותף 
את הדיאמונד השישי, היות שברוב המקרים נעדיף חוזה 
סופי של 3NT על פני ♦5. ואם ההכרזה שלנו תעודד את 

השותף להכריז סלם, מה טוב.
חזרה  טובה.  פחות   3♦ של  שנייה  שהכרזה  לב  שים 
ולא  בלבד  נקודות   17-15 מבטיחה  בקפיצה  סדרה  על 
מחייבת את השותף לענות. אם נכריז כאן ♦3, אנו עלולים 

להחמיץ משחק מלא.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J873
A5
AKQ8
KQ2

♠4. נא לא לשכוח לתמוך בשותף! אמנם אנו רחוקים רק 
נקודה אחת מפתיחה של 2NT והיינו שמחים לשחק את 
של  התאמה  מציאת  אבל  שלנו,  הנקודות  שפע  עם  היד 
תמיד  נמצאת  השותף  עם  במייג'ור  יותר)  (או  קלפים   8
בראש סולם העדיפויות. אגב, ♠4 אינה הכרזת "סגירה". 
שותפנו מודע לעובדה שבידנו 18+ נקודות (כולל חלוקה), 

ועם יד מתאימה הוא רשאי להמשיך הלאה לכיוון סלם.

שפר את הכרזתך
רם סופר

הפותח  של  השנייה  בהכרזה  לעסוק  ממשיכים  אנו 
לאחר שהמשיב הכריז סדרה חדשה בגובה 1, והפעם 

נטפל בידיים חזקות (18 נקודות ומעלה).
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שייט איכותי בין לאומי
קרניבל – רויאל קאריביאן – פרינסס – סלבריטי ועוד
הפלגות מרומא וברצלונה למערב אירופה, האיים הקנאריים ואיי יוון

 מקופנהגן לסקנדינביה והפיורדים הנורבגים
 ממיאמי וניו יורק לקאריבים וקנדה  מלוס אנג'לס לריביירה המקסיקנית

 מסיאטל וקנדה לאלסקה
 למזרח הרחוק ואוסטרליה  מסביב לעולם

ניתן להזמין חבילות בהתאמה אישית הכוללות טיסה, שייט, מלונות והעברות
בתיאום מראש ניתן לשריין חדרי משחק ברחבי האונייה

שירות אישי ונעים ממרכז ההזמנות של מחלקת השייט – קרוזינג
Cruising.co.il 03-5151715 או באתר

סלבריטי סילואט 
לקאריבים

חבילה כולל טיסות
4 לילות בוגאס
ולילה במיאמי

לאורך כל החורף
ממיאמי למיאמי

החל מ-2,356 $ לאדם

נורביג'יאן ספיריט 
לקנארים

חבילה כולל טיסות ולילה 
בברצלונה, יום במרוקו
מלגה, פונצ'אל, ארסיף

לאורך כל החורף
מברצלונה לברצלונה

החל מ-1,155 $ לאדם

נורביג'יאן סטאר
לים הבלטי

חבילה כולל טיסות ושני לילות 
בקופנהגן, כולל שהות יומיים 

בסט.פטרסבורג בהפלגה

23 במאי 2014 ולאורך כל הקיץ
מקופנהגן לקופנהגן

החל מ-1,880 $ לאדם

סלבריטי קונסטליישן 
לפיורדים הנורבגים

חבילה כוללת: לילה
באמסטרדם

ושמונה עצירות
בפיורדים

26 ביוני 2014 ולאורך הקיץ
מאמסטרדם לאמסטרדם
החל מ-2,539 $ לאדם

וויאג'ר של רויאל 
קריביאן למזרח הרחוק

חבילה כולל טיסות,
שני לילות בסינגפור,

שלושה לילות בטוקיו,
 עצירות בטייוואן, סין ויפן. 

10 באפריל 2014
מסינגפור לטוקיו

החל מ-3,440 $ לאדם

רובי פרינסס
לאיים הבריטיים

שייט בלבד כולל 9 עצירות, ביניהן:
קורק, סט.פיטר פורט,

גלזגו, אינוורגורדון, אדינבורו,
דאבלין וליברפול 

22 ביולי 2014
מסאות'המפטון לסאות'המפטון

החל מ-2,654 $ לאדם
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לעכב או לא לעכב
רם סופר

הזמנה  בהכרזת  משיב  ושותפכם   ,1NT פותחים  אתם 
קיבלתם  במייג'ור).  רביעיות  ללא  נקודות   9-8)  2NT
והמשחק  טובות),   16 (או  נקודות   17 עם  ההזמנה  את 
מתחיל. ברור כי מספר הנקודות של השותפות הוא גבולי 

למשחק מלא, וביצוע 3NT אינו הולך להיות פשוט.
אחת הטכניקות החשובות במשחק היד ללא שליט היא 
העיכוב. שתי הידיים הבאות יתנו לכם הזדמנות לתרגל 

אותה ולהבין מתי היא נחוצה ומתי לא.
(א)

♠
♥
♦
♣

A53
T64
QT73
QJ7

♠
♥
♦
♣

74
A87
AJ2
AK943

חוזה:3NT; מערב מוביל ב-2♠
(ב)

♠
♥
♦
♣

982
AQ5
K984
864

♠
♥
♦
♣

AK6
K2
AT3
QJT97

חוזה: 3NT; מערב מוביל ב-5♠; מזרח משחק את 
.♠J-ה

הידיים  משתי  אחת  בכל  לשחק  כיצד  להחליט  עליכם 
בטרם תתבוננו בתשובות!

פתרונות
(א) לא לעכב!

  ♠
♥
♦
♣

A53
T64
QT73
QJ7

 

♠
♥
♦
♣

KJ82
532
K94
865

♠
♥
♦
♣

QT96
KQJ9
865
T2

 ♠
♥
♦
♣

74
A87
AJ2
AK943

 

ייתכן שהמורה הסביר לכם שעם Axx מול xx צריך לעכב 
יוביל  זה  האלה  בקלפים  אבל  ה-7,  חוק  לפי  פעמיים 
 ♠Q-ה עם  הראשונה  בלקיחה  שיזכה  מזרח  לכישלון. 
ספק  ללא  ימשיך  הוא  מצוינת.  הארט  סדרת  בידו  רואה 
ב-K♥. אם תזכו ב-A♥, תעברו לדומם ותעקפו בדיאמונד, 
מערב יזכה ב-K♦ וימשיך בהארט אל שלוש לקיחות ביד 
שותפו. אם תעכבו הארט פעמיים, ההגנה תחזור לספייד 
הלקיחות  ב-8  רק  לזכות  תוכלו  אונים.  חסרי  תהיו  ושוב 

הבטוחות שהיו לכם מלכתחילה, וזה לא הישג גדול.
במקום כל ההסתבכות הזאת, מדוע לא להסיק מסקנה 
(רביעי  ה-2♠  מערב,  של  ההובלה  מקלף  פשוטה 
מלמעלה)?! למערב 4 קלפי ספייד בדיוק, לכן אם נזכה 
רק  לזכות  תוכל  ההגנה  בדיאמונד,  ונעקוף   ♠A-ב מיד 
 3NT והחוזה  בספייד,  ושלוש  בדיאמונד  אחת  בלקיחה 

יבוצע בקלות.

כדאי לדעת: העיכוב אינו יעיל כאשר יש לנו סדרה חלשה 
נוספת שיש חשש שהמגנים יתקפו גם אותה.

  ‘  “  
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(ב) לעכב!

 ♠
♥
♦
♣

982
AQ5
K984
864

 

♠
♥
♦
♣

QT754
986
J52
A3

♠
♥
♦
♣

J3
JT743
Q76
K52

 ♠
♥
♦
♣

AK6
K2
AT3
QJT97

 

ולכאורה  פעמיים,  מוגנת  הספייד  סדרת  ראשון  במבט 
העיכוב מיותר, אולם ניתוח מעמיק יותר יגלה כי סדרת 
הספייד היא הסכנה היחידה. בסדרות האדומות אין לנו 

 2 לפתח  וצריך  בטוחות,  לקיחות   7 לנו  יש  חשש.  שום 
ההובלה  את  למסור  נצטרך  כך  לשם  בקלאב.  נוספות 
פעמיים, ולכן חשוב לעכב כדי להקשות על המעברים בין 

ידי מזרח ומערב.
אם נזכה מיד ב-K♠ (או ב-A♠) ונשחק קלאב, מערב ייתן 
האחרון  הספייד  את  יוביל  זה   .♣K-ה עם  לזכות  למזרח 
שנותר בידו, וכעת כבר לא ישנה אם נעכב או לא. מערב 
ימתין לנו בפינה עם ה-A♣ והלקיחות המכשילות בספייד.  
עוצרים  שני  לך  יש  כאשר  גם  להועיל  עשוי  עיכוב  זכור: 

בסדרה.

ממשיך  מזרח  לזכות!   ♠J-ל לתת  הוא  הנכון  המשחק 
בשלב  קלאב,  נשחק  כאשר  כעת  זוכים,  ואנחנו  בספייד 
ספייד  לו  יהיה  לא  וכבר   ♣K-ה עם  יזכה  מזרח  מסוים 
לחזור אל שותפו. סדרת הספייד לא תתפתח בזמן, ואנו 

נזכה ב-10 לקיחות ללא קושי.

!   
.       

           
.        ,

‘      -   !  
.  

.   ,  ,  :

nov.indd   10nov.indd   10 11/5/2013   9:24:42 PM11/5/2013   9:24:42 PM



"  '    

   , "        '      
.         ,  

 ,    ,   ,    ,    ,  '  
.   ,   

!         ,   

.       ,     

!   !   -        

.     

!   – 
    ,

IMP

nov.indd   11nov.indd   11 11/5/2013   9:25:01 PM11/5/2013   9:25:01 PM



לומדים ברידג‘
12

שליטים 
בשירות ההגנה

קובי שחר

המגנים  אחד  כאשר  הוא  ביותר  והמוכר  הפשוט  המצב 
תוקף בסדרה קצרה מתוך תקווה ששותפו ימשיך בסדרה 

זו והוא יקבל חיתוך, כלומר לקיחה בשליט.

 ♠
♥
♦
♣

KJ83
A5
QT84
QJ6

 

♠
♥
♦
♣

75
J7643
6
T7432

♠
♥
♦
♣

9
KQT2
A9532
A95

 ♠
♥
♦
♣

AQT642
98
KJ7
K8

 

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שימו לב ל-Pass של מזרח לאחר שצפון פתח ♦1. למזרח 
13 נקודות אבל ידו אינו מתאימה ל-Dbl וגם לא לאוברקול.
ב-6♦.  להוביל  בוחר  ביותר,  חלשה  יד  המחזיק  מערב, 
מזרח זוכה בלקיחה הראשונה עם ה-A♦ ומתבונן בדומם. 
גבוהה  (סינגלטון)  בודד  בקלף  הוביל  שהשותף  הסבירות 

ביותר. לכן חובה לחזור בדיאמונד, אבל באיזה קלף?
סדרה.  העדפת  על  מאותתים  לשותף  חיתוך  מתן  בעת 
מזרח מוביל ללקיחה השנייה את ה-2♦. מערב חותך ויודע 
הבאה,  בלקיחה  זוכה   ♣A-ה בקלאב.  מעוניין  ששותפו 

וחיתוך נוסף של דיאמונד משלים את הפלת החוזה.
של  ידו  כאשר  במיוחד  יעילה  קצרה  מסדרה  ההובלה 
ככל  דוגמה מצוינת.  מספקת  זו  ויד  מאוד,  חלשה  המוביל 
שהמוביל מחזיק יותר נקודות, כך פוחת הסיכוי שלשותפו 
יהיו הכניסות הנדרשות כדי להעניק לו חיתוך או חיתוכים. 

עם זאת, קיימת גם אפשרות שהכרוז ישגה, ימשיך לשחק 
בסדרה שהובלנו וייתן לנו לחתוך...

ההגנה  לטובת  בשליטים  שימוש  של  יותר  מתקדם  רעיון 
הוא קידום (Promotion). התבוננו היטב בידו של מערב 

בחלוקה הבאה:
 ♠

♥
♦
♣

8752
AQ
AKQ
QT53

 

♠
♥
♦
♣

J64
9432
T952
72

♠
♥
♦
♣

3
8765
7643
AKJ8

 ♠
♥
♦
♣

AKQT9
KJT
J8
964

 

West North East South
1♠

Pass 2♣* Pass 2♠
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass 4♠ All Pass

* יש המתפתים לשאול לאסים עם 17 נקודות והתאמה, 
אבל צפון ניהל את המכרז בשיקול דעת ובאחריות.

השליט,  בסדרת  נמצאת  היא  לפחות  בלבד.  אחת  נקודה 
אבל לצערו של מערב ה-J♠ שלו אינו מוגן, וברגע שההובלה 
.♠AKQ-תגיע אל דרום הוא יוכל להפיל אותו באמצעות ה

היה  הוא  המשחק  את  מתחיל  היה  דרום  אם  למעשה, 
זוכה בקלות ב-11 לקיחות. אבל חוקי הברידג' העניקו את 
מיד  קצרה  בסדרה  שהובלה  זכר  הוא  למערב.  ההובלה 

חלשה יעילה מאוד, והחליט לנסות את ה-7♣.
מזרח שמח מאוד שהשותף ביצע עבורו עקיפה ואפשר לו 
לזכות ב-3 הלקיחות הראשונות עם ה-AKJ♣. הוא הבחין 

שדרום שירת שלוש פעמים, ומזרח – פעמיים בלבד.
כעת גם דרום וגם מערב יכולים לחתוך ♣. מזרח המשיך 
בלקיחה הרביעית עם ה-8♣, ומה כעת? העובדה שמערב 
משחק אחרי דרום מפתחת לקיחה בשליט עבור ההגנה. 
אם דרום חותך נמוך (או לא חותך), מערב יחתוך מעליו. 

יתרון  להם  יש  שבה  שליט  סדרת  יבחרו  ושותפו  הכרוז 
מקרים  קיימים  עדיין  אולם  ההגנה,  על  משמעותי  כמותי 
את  להפיל  להגנה  דווקא  תעזור  השליט  סדרת  שבהם 

החוזה.
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אם דרום חותך גבוה, מערב לא חותך. התוצאה היא שאחד 
הקלפים הבכירים של דרום "נעלם", וה-J♠ של מערב הפך 

ללקיחה בטוחה בשליט!
בידי  גבוהות  נקודות   31 למרות  כאשר  נדהם  דרום 
לעצמו:  אמר  וצפון  מלא,  במשחק  נכשל  הוא  השותפות, 
לפחות החלטתי נכון כאשר לא המשכתי לכיוון סלם. לו היה 
ההתאמה  למרות   3NT של בחוזה  להישאר  מחליט  צפון 
אומר  וזה  בקלות,  לקיחות   11-10 מבוצעות  היו  בספייד, 

שביד הזאת סדרת השליט פעלה דווקא בשירות ההגנה!

 ♠
♥
♦
♣

987
KQJ
JT9
KQ73

 

♠
♥
♦
♣

AKQJ64
654
Q4
96

♠
♥
♦
♣

T2
T8732
82
JT85

 ♠
♥
♦
♣

53
A9
AK7653
A42

 

West North East South
1♠ Pass Pass 3♦ (1)

Pass 3♠ (2) Pass 4♦
Pass 5♦ All Pass

(1) חזק; (2) מבקש להכריז 3NT עם עוצר בספייד

הדורש   ,Promotion של  יותר  מורכב  לסוג  עוברים  אנו 
להפיל  שיצליח  זוג  המגנים.  שני  בין  הדוק  פעולה  שיתוף 

כאן חוזה של ♦5 רשאי בהחלט להיות גאה בעצמו.
 3♦ של  מיידית  הכרזה  בעוד  בהכרזה:  מעניינת  נקודה 
לאחר שהמתנגד פתח ♠1 מציינת יד חלשה עם שביעייה 
כבר  פאסים  שני  לאחר  שלנו  במקרה   ,(Preempt) ב-♦ 
אין צורך להפריע – הרי המתנגדים מסתפקים בחוזה של 
♠1. לכן הכרזת הקפיצה של דרום ל-♦3 מתארת יד טובה: 

פתיחה ומעלה עם שישייה בדיאמונד.
הנמוך  בקלף  והמשיך   ♠A הרצף  בראש  הוביל  מערב 
של  שלישי  שסיבוב  ידע  מערב  שירתו.  כולם   .(♠J) ברצף
ספייד ייחתך. לא היו לו תקוות רבות ששותפו יביא לקיחה 
שעומדת   ♦Q-ב בצער  התבונן  והוא  הצדדיות,  בסדרות 
לו  היה  רק  לו  הכרוז.  של   ♦AK-ה על-ידי  נרמסת  להיות 

קלף שלישי בדיאמונד...
בלקיחה  ב-4♠  המשיך  והוא  רעיון,  לו  הבריק  פתאום 
ממשיך  שותפי  מדוע  עצמו:  את  שאל  מזרח  השלישית. 
הבין  הוא  בידו?  עדיין   ♠KQ-ה כאשר  נמוך  כה  בקלף 
אלא  לחתוך,  סתם  ולא  לחתוך.  ממנו  מצפה  שמערב 
לקדם  לעזור  כדי  שבידו  ביותר  הגבוה  בשליט  להשתמש 

לקיחה בשליט עבור השותף.

הכרוז  דרמטי.  משהו  קרה  ה-8♦,  עם  חתך  מזרח  כאשר 
נאלץ לחתוך מעליו עם ה-K♦ כדי לא להפסיד את הלקיחה, 
בטוחה  ללקיחה  הפכה  היא  קודמה!  מערב  של   ♦Q-וה

בשליט שהכשילה את החוזה.
בסדרת  שימוש  של  זה,  למאמר  ואחרונה  שלישית,  דרך 
השליט לטובת ההגנה היא להכריח את הכרוז לחתוך שוב 
כאשר  שלו.  השליט  סדרת  את  ולקצר  הארוכה  ביד  ושוב 
של  בידו  נמוכים  שליטים  ארבעה  זאת,  לעשות  מצליחים 

אחד המגנים עשויים להפוך לכוח קטלני.

 ♠
♥
♦
♣

J832
Q97
A87
KQ5

 

♠
♥
♦
♣

K5
6432
T542
T94

♠
♥
♦
♣

AQT96
5
963
A732

 ♠
♥
♦
♣

74
AKJT8
KQJ
J86

 

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

מערב הקשיב להכרזה והוביל בסדרת שותפו ב-K♠ (גבוה 
מדאבלטון). מזרח עודד עם ה-T♠, ומערב המשיך בספייד 

שני שנלקח עם ה-9♠ של מזרח.
המשיך  זאת  ולמרות  ייחתך,  שלישי  שספייד  ידע  מזרח 
עשוי  ראשית,  סיבות:  משתי  נכון  מהלך  זהו   .♠A-ב
להתרחש Promotion כמו בדוגמאות הקודמות; שנית, גם 
 ,Promotion אם השליטים של מערב אינם איכותיים ואין
השליט  סדרת  הכרוז לחתוך ולקצר את  טוב להכריח את 

שלו. לפעמים גם הכמות קובעת.
דרום חתך עם ה-8♥, וכעת מספר השליטים שלו השתווה 
לזה של מערב. הכרוז גילה זאת לאחר שני סיבובים של 
השליטים  כל  את  למערב  להוציא  טעם  ראה  ולא  שליט, 
ביכולתו  שאין  משום  פעמיים  נופל  היה  הוא  זה  (במקרה 
.(♣A-לחתוך את הספיידים של מזרח לאחר שימסור את ה
אבל  שליטים,  שני  עדיין  בידו  כאשר  קלאב  שיחק  דרום 
מזרח זכה ב-A♣ והמשיך ב-Q♠. דרום חתך בלית ברירה, 
וכעת נותר לו שליט בודד מול שני השליטים הנמוכים של 
והחוזה  לקיחה,  ממערב  למנוע  דרך  הייתה  לא  מערב. 

נכשל.
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יד החודש: 

סלם גדול בבודפשט
יוסי אנגל

האליפות  נערכה  אוגוסט  של  האחרון  השבוע  בסוף 
הברידג'  צמרת  כל  בהשתתפות  בודפשט  של  הפתוחה 
זו  תחרות  מחו"ל.  אורחים  זוגות  ומספר  ההונגרית 
ואכן  זו,  מקסימה  בעיר  לבקר  מדרבן  גורם  לנו  שמשה 
לא התאכזבנו. מזג האוויר היה נפלא, המינון של שעות 
כרגיל,  ההונגרי,  והאוכל  מעולה,  היה  והסיורים  המשחק 

לא אכזב.
בתחרות השתתפו 80 זוגות באווירה אירופאית שקטה. 
יד  הופיעה  המוקדם  בשלב  גבוהה.  הייתה  הרמה 
הברידג'  התפתחות  על  סקירה  לתת  לנו  המאפשרת 

לאורך השנים.

Board 25, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

97
AKJT2
72
T932

 

♠
♥
♦
♣

AT2
Q9854
J54
K4

♠
♥
♦
♣

KQJ8653
-
AKQ93
A

 ♠
♥
♦
♣

4
763
T86
QJ8765

 

גדול  סלם  לבצע  יכולים  מזרח-מערב  לראות,  שניתן  כפי 
של  תוצאה  שווה  הייתה  הגדול  הסלם  הכרזת  בספייד. 
כ- 75%. לשותפות חסר ה-A♥, אולם בזכות החוסר של 

מזרח בסדרה זו ניתן לבצע את הסלם הגדול בלעדיו.
אני מניח שלפני כ-80 שנה ההכרזה הייתה מתנהלת כך:

West East
2♣

2♥ 2♠
3♠ 4NT
5♦ 6♠

Pass

אחד  שאס  נוכח  כשהוא  האסים.  כמות  את  מברר  מזרח 
נהוגה  הייתה  עת  באותה  ב-♠6.  מסתפק  הוא  חסר 
קונבנציית Josephine (על שם אשתו ושותפתו של אלי 

קלברטסון, השחקן המפורסם ביותר באותה תקופה).
 3 מתוך  אחד  המחזיק  השחקן  זו,  קונבנציה  פי  על 
 5NT להכריז  יכול  השליט  בסדרת  הבכירים  המכובדים 
ולבקש משותפו להכריז סלם גדול עם 2 מכובדים בכירים. 
באפשרותו  אין  המכובדים,   3 מתוך   2 שלמזרח  היות 
הקונבנציה.  שוכללה  יותר  מאוחר  זה.  בכלי  להשתמש 
הכרזת 5NT הפכה לשאלה למספר המכובדים הבכירים 
 ,6♣=0 הסדר:  לפי  תשובות  עם  בשליט   (AKQ (מתוך 
1=♦6 וכו'. שימוש בגרסה זו של הקונבנציה היה מאפשר 

לזוג להכריז את הסלם הגדול.
הצרפתי, שהם חריגים כמעט בכל תחום, נהגו להראות 
מיד אס לאחר פתיחה של ♣2 אם היה אחד כזה בידו של 
המשיב. לפי שיטה זו מערב ישיב על ♣2 ב-♠2 ("ברשותי 

אס ספייד"), ומהלך ההכרזה עשוי להיות קצר ביותר:

West East
2♣

2♠ 7♠!
Pass

עם זאת, גם בלי הקונבנציה הזאת זוג טוב במזרח-מערב 
השנים  במרוצת  קושי.  ללא  הגדול  לסלם  להגיע  אמור 
(בלקווד)  לאסים  בשאלה  להשתמש  נכון  זה  שאין  הבינו 
שימוש  תוך  יותר,  טוב  הכרזה  מהלך  בסדרה.  חוסר  עם 

בהכרזות קיוביד, הוא:

West East
2♣

2♥ 2♠
3♠ 4♣
4♠ 4NT
5♦ 7♠

Pass
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מה ההבדל ממהלך ההכרזה הראשון לעיל? מזרח הכריז 
הכריז  שותפו  קיוביד.  הכרזת  ממערב  וביקש   4♣ קיוביד 
♠4 – כלומר אין לו אפשרות להראות קונטרול בדיאמונד או 
בהארט. מכאן שה-A♥ אינו נמצא בידו. לכן לאחר תשובה 
סלם  ומכריז   ♠A-ה שזהו  יודע  מזרח   (5♦) אחד  אס  של 

גדול.

 Exclusion בשם  קונבנציה  נכנסה  האחרונות  בשנים 
הוא  הרעיון  הברידג'.  אלופי  אצל  לשימוש   Blackwood
מעוניין  הוא  חוסר.  לו  יש  שבה  בסדרה  נוקב  שהשואל 
בסדרות  שותפו  של  המפתח  קלפי  מספר  את  לדעת 
האחרות, כלומר: האס בסדרה שבה לשותף יש חוסר אינו 

נספר!

שליט  סדרת  יש  כאשר   Exclusion הכרזת  לזהות  ניתן 
באחת  מלא  למשחק  מעבר  אל  קופץ  והשואל  מוסכמת 
הסדרות הצדדיות (או לחילופין כאשר השואל קופץ לגובה 

5 בסדרה שהוכרזה על-ידי המתנגדים).

West East
2♣

2♥ 2♠
3♠ 5♥!

5NT 7♠
Pass

להביע  רצה  לו   ?3♠ לאחר   5♥ הפותח  הכרזת  פשר  מה 
תמיכה בסדרת ההארט של שותפו, היה עושה זאת בגובה 
3 או 4. אבל סדרת הספייד היא המוסכמת, ולכן הקפיצה 
ל-♥5 הינה שאלה למספר קלפי המפתח (כולל K♠) כאשר 

ה-A♥ אינו נספר.
התשובות הן בצעדים: צעד ראשון, כלומר ♠5 = 0 או 3; 

צעד שני (5NT) = 1 או 4 וכו'.
קלף  שלשותפו  יודע  מזרח   ,5NT מערב  תשובת  לאחר 
אחד מתוך A ,♦A , ♠AK♣. שלושה מהקלפים האלה בידו 
של השואל, לכן ה-A♠ נמצא אצל השותף ואפשר להכריז 

סלם גדול בבטחה.
18 זוגות העפילו לגמר א', כולל הזוג מולכו-אנגל שסיים 

במקום ה-13. ההשתתפות בתחרות זו מומלצת ביותר!

2014  16-9

                 
* "  1,155 / 1,455 -          

  ,    

 
    -   /   

   •   •    • '        •
  10% •      • "   4        •

.(    3 ,  4) .      "  ,   /         *

:  
birmand@inter.net.il    03-6058355 :  

054-8083015 ( )   ,050-7409089 :  

פסטיבל
הברידג' המסורתי
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מתי לא מובילים 
בסדרה הארוכה?

אלדד גינוסר

גישה כללית לנושא ההובלות
ההגנה,  של  "ההגשה"  הוא  ההובלה  שקלף  לכולם  ידוע 
תמיד  אינה  אך  חשובה,  היא  טובה  הגשה  בטניס  וכמו 

תנאי הכרחי להכשלת החוזה.
על השחקן שתורו להוביל לחשוב בשני מישורים:

ובה  הקשה,  ההחלטה  לרוב  זוהי  הסדרה –  בחירת  (א) 
בעיקר נעסוק. הבחירה תלויה כמובן ביד שלנו, אך היא 
נובעת במידה רבה גם מניתוח ההכרזות של השותף ושל 

היריבים.
בהסכמים  התלוי  טכני  עניין  –זהו  הקלף  בחירת  (ב) 
מקרים  קיימים  השותפות.  ידי  על  שאומצו  סטנדרטיים 
מיוחדים שבהם יש להוביל בקלף בלתי שגרתי, אך לרוב 
מומלץ לציית להסכמי השותפות. זה יעזור לשותף להבין 

טוב יותר מה יש לכם בסדרה שהובלתם בה.
נעלמים  יש  ההובלה  קלף  בחירת  בעת  כי  להבין  חשוב 
רבים. פעמים רבות גם המומחים לא יסכימו ביניהם על 

קלף ההובלה המומלץ. 
מומחים  של  ברורה  הסכמה  יש  אם  גם  מזאת,  יתרה 
הקלף  יהיה  שזה  לכך  ערובה  זו  אין  ההובלה,  קלף  על 
לגלות  אפשר  "המושלם"  ההובלה  קלף  את  המכשיל. 
קלף  לפעמים  בדיעבד.  המשחק  את  כשמשחזרים  רק 
הובלה  בעוד  החוזה  את  לבצע  מאפשר  הנכון  ההובלה 
בטווח  זאת,  עם  אותו.  מכשילה  הייתה  הגיונית  בלתי 
חוזים  יותר  להכשלת  יביאו  המומלצות  ההובלות  הארוך 

מהובלות אחרות.

הובלה נגד חוזה ללא שליט
מההובלות  פחות  מורכבות  נחשבות  שליט  ללא  הובלות 
עם שליט. לרוב יש להוביל בסדרה הארוכה ביותר שבידו 
של המוביל, שאותה די קל לאתר. האם זה כל מה שצריך 
לדעת על תהליך בחירת הסדרה? כתבה זו תעסוק דווקא 

בסדרה  להוביל  לא  מומלץ  שבהם  המקרים  באותם 

הארוכה. אז בואו נתחיל ברשימת היוצאים מהן הכלל 

– מתי אין להוביל בסדרה הארוכה?

מקרה 1: השותף הכריז סדרה אחרת
אבל  מהכלל,  ויוצאים  הסתייגויות  מספר  ישנם  כאן  גם 
לרוב הובלה בסדרה שהוכרזה על-ידי השותף עדיפה על 

הובלה בסדרה הארוכה שלנו.
יש להבדיל בין הכרזות שונות של השותף. אין דינה של 
הכרזת פתיחה ♣1 המבטיחה 3 קלפים בסדרה כהכרזת 

פתיחה ♥1 המבטיחה 5 קלפים בסדרה.
ארוכה  סדרה  לו  יש   ,1♠ או   1♥ פתח  השותף  כאשר 
כניסות  שמשמעותו  כללי  וכוח  ברורה)  אינה  (שאיכותה 

לידו לשם המשך פיתוח הסדרה.
בכפל  מתערב  או  אוברקול  מכריז  השותף  כאשר 
סטיימן  הכרזת  על   (Lead Directing Double) הובלה 
ארוכה  סדרה  מבטיח  הוא  המתנגדים  של  טרנספר  או 

ואיכותית.
"השילוש הקדוש" – אורך (5+) בסדרה, איכות הסדרה וכוח 
כללי – או לפחות שניים מהגורמים הללו, הם אלה שיאפשרו 

.3NT לשותף לפתח את סדרתו ולהכשיל חוזה של
הנה דוגמה:

West
♠
♥
♦
♣

J762
94
85
KT843

West North East South
1♥ 2♦ 2NT

Pass 3NT All Pass

ולא  השותף)  (סדרת  ב-8♦  כאן  להוביל  עדיף  הסתם  מן 
באחת הסדרות הארוכות שלנו – קלאב או ספייד. חשוב 
תלויה  השותף  בסדרת  ההובלה  קלף  בחירת  כי  לציין 
בהסכמים בין השותפים, אך ברצוני להדגיש שלוש נקודות 

ההובלות  בנושא  חדשה  בסדרה  ראשון  מאמר  זהו 
של  הפתוחה  הנבחרת  חבר  המתקדם.  השחקן  עבור 
ישראל אלדד גינוסר יעסוק בהיבטים שונים של נושא 
קלף  בחירת  את  לשפר  לכם  לעזור  מנת  על  ההובלות 
הבסיסיים  ההובלות  שכללי  מניחים  אנו  ההובלה. 

הנלמדים בקורסים לברידג' ידועים לקוראים.
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חשובות:
(א) ממכובד דאבלטון (Qx או Jx) חייבים להוביל גבוה כדי 

להימנע מחסימה.
להוביל  יש   (Jxxx  ,Kxx) רביעי  או  שלישי  ממכובד  (ב) 

בקלף נמוך ולשמור את המכובד לסיבוב הבא.
שני  של  רצף  שותפו  בסדרת  מחזיק  המוביל  כאשר  (ג) 
קלפים שאחד מהם מכובד, זהו רצף לכל דבר ועניין, ויש 

.T9x מתוך T ,JTx מתוך J :להוביל בראש הרצף

סימן  היא  הכריז  שהשותף  בסדרה  הובלה 

מובהק לשיתוף פעולה בברידג'.

מקרה 2: אחד היריבים הכריז את הסדרה שלנו
על-ידי  שהוכרזה  בסדרה  מהובלה  להימנע  יש  לרוב 
אם  יותר.  או  קלפים  הבטיח 5  הוא  כאשר  בייחוד  היריב, 
קצר  יהיה  שותפך  הסתם  מן  אז  בסדרה,  אורך  לך  גם 
להקשות  עלולים  הצפוי  המכובדים  ומיקום  החלוקה  בה. 
בה  לפתח  תוכל  לא  קרובות  לעתים  הסדרה.  פיתוח  על 
במקום  להפסד  תביא  זו  בסדרה  וההובלה  כלל,  לקיחות 

לרווח, לדוגמה:
West

♠
♥
♦
♣

763
QJ852
A6
K92

West North East South
1NT

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3NT All Pass

סדרת  מתחלקת  כיצד  בדיוק  לדעת  אפשר  מההכרזה 
ההארט. לצפון 5 קלפים, לדרום שניים, ולשותפך הארט 
בהארט  הובלה  הסדרה.  את  לפתח  סיכוי  שום  אין  בודד. 
כלל אינה חכמה, ולרוב תביא להפסד לקיחה אחת לפחות. 
עדיף להוביל במשהו אחר ולתת לכרוז לנסות לפתח את 

סדרת ההארט בעצמו בלי שהוא חושד בחלוקה 5-1.
נגיע  לכך  זו?  ביד  המומלצת  ההובלה  זאת  בכל  מהי 

בהמשך המאמר.
חשד  יש  ו/או  חזקה  סדרה  להדגיש, שאם בידנו  חשוב 
(לדוגמה:  שהכריז  בסדרה  קלפים  מ-4  פחות  שליריב 
הוא פתח ♣1) אז אפשר להפעיל היגיון בריא ובכל זאת 

להוביל בסדרת היריב.

מקרה 3: יד ללא "כניסות" (מספר נקודות נמוך ביותר)
לא  כוללים  שליט  ללא  בחוזה  סדרה  לפיתוח  התנאים 

רק אורך ואיכות של הסדרה, אלא גם מכובדים בסדרות 
אחרות שישמשו "כניסות צדדיות" כדי להמשיך את פיתוח 

הסדרה ולבסוף גם לקצור את הפירות, לדוגמה:

West
♠
♥
♦
♣

J83
732
T8543
96

West North East South
1NT

Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

ביד זו קיימת אפשרות שהובלה בדיאמונד תהיה מוצלחת 
אבל   ,(♦Jx ולצפון   ♦Qx לדרום   ,♦AKxx לשותף  (תן 
התעניינו  לא  היריבים  מאוד.  נמוכה  יקרה  שזה  הסבירות 
קצרים  ששניהם  האפשרות  ולכן  המייג'ור,  בסדרות 

בדיאמונד אינה מציאותית.
 ♦Qx לדרום   ,♦AKx לשותף  (למשל:  אחרים  במקרים 
ולצפון Jxx♦) נוכל לפתח שתי לקיחות בדיאמונד, אבל לא 

נגיע אליהן לעולם בשל היעדר כניסות צדדיות!
כל הניתוח הזה רומז שצריך לשקול הובלה בסדרה אחרת. 

אז מה כן להוביל? על כך בהמשך.

הובלות מסדרה לא ארוכה: טקטיקות וטיפים
שחקנים רבים ימצאו כי הדיון עד כה היה בסיסי למדי, ולכן 
הדוגמאות  בכל  ולהקשות.  להמשיך  מתכוון  אני  כי  אציין 
הבאות מדובר על מקרים שבהם לא נכון להוביל בסדרה 
הארוכה שלנו בשל אחת הסיבות שהוצגו לעיל, והשאלה 

היא במה כן להוביל.
נתחיל בשני טיפים מרכזיים למצבים שבהם לא ברור מה 

להוביל:

חזקים יחסית בנקודות – הובילו בסדרה חלשה!  •

סדרת  את  חפשו   – בנקודות  יחסית  חלשים   •
השותף!

שני הטיפים דורשים הסבר. נתחיל בדוגמה הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

953
KJ3
AT6
KJ87
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West North East South
1♣

Pass 3♣ Pass 3NT
Pass Pass Pass

הבעיה הראשונה התעוררה לאחר פתיחת ♣1 של דרום. 
הבעיה  מגיעה  עכשיו   .Pass הכרזתם  כאשר  צדקתם 
 NT נגד  להוביל  אין  אופן  בשום  להוביל?  מה  הבאה: 
בקלאב  הובלה  בזה.  זה  תמכו  היריבים  שבה  בסדרה 
תמסור להם לקיחה כמעט בוודאות, ולא תתרום דבר. אז 

במה לבחור מהסדרות האחרות?
 3NT כאן יש לנו 12 נקודות. יש להניח כי הם לא יכריזו
היותר  לכל  לשותף  כן  על  נקודות.  מ- 25-24  פחות  עם 
4-3 נקודות. אולי יש לו סדרה ארוכה, אבל גם אם ננחש 

מהי יקשה עליו לפתח אותה בהיעדר כניסות צדדיות.
ההתקפית  הטקטיקה  על  לוותר  עלינו  זה  מסוג  במקרים 
נגד חוזה ב-NT ולעבור לגישה אחרת, פסיבית. היות שאין 
אפשרות לפתח סדרה משלנו, מטרתנו תהיה רק להימנע 
מתחת  הובלה  כל  מההובלה.  כתוצאה  לקיחה  מהפסד 
הנכונה  ההובלה  למבצע.  לקיחה  למסור  עשויה  למכובד 
היא הפסיבית ביותר – בספייד. היא אינה מרוויחה דבר, 

אך גם אינה מוסרת דבר!
הנה יד מלאה לדוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

K84
87
Q73
AQ532

 

♠
♥
♦
♣

953
KJ3
AT6
KJ87

♠
♥
♦
♣

QT72
T9642
J982
-

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
AQ5
K54
T964

 

הובלה בקלאב תגרום למערב לאבד את אחת משתי   ·
הלקיחות שהוא זכאי להן באופן טבעי.

בלקיחה  לזכות  למבצע  תאפשר  בדיאמונד  הובלה   ·
.♦Q-וגם עם ה ♦K-עם ה

הובלה בהארט תבצע עבור הכרוז עקיפה שהייתה   ·
אמורה להיכשל.

מזרח,  נגד  עקיפה  מבצעת  אמנם  בספייד  הובלה   ·
אך זו עקיפה שהכרוז היה מבצע בהצלחה ממילא. 
אינה  בספייד  הנכונה  ההובלה  אחרות,  במלים 
"מוכרת" דבר והיא נותנת להגנה סיכוי מצוין להפיל 

את החוזה.

בצורה  מומלצת  פסיבית  הובלה  של  הטקטיקה  אגב, 
גורפת למדי נגד חוזים של 6NT או 7NT. היתרון הגדול 
של הובלה כזו הוא שהמגן אינו חושף דבר ומשאיר לכרוז 

"כאב ראש" – כיצד להמשיך במשחק.
בנקודות?  חזקים  להוביל?  סדרה  לכם  אין 

הובילו מסדרה חלשה!
"חפשו את סדרת השותף!" – מה זה אומר?

דיון זה, שיסיים את המאמר הנוכחי, מלא בנעלמים. כיצד 
ניתן להבין מהי סדרתו של השותף אם לא הכריז אותה? 
בכל מקרה, אין כאן ודאות. יש שיכנו את החלק הזה של 
כל  היא  הספקולציה  לעתים  אך  "ספקולטיבי" –  המאמר 

מה שיש לנו. נתחיל בדוגמה פשוטה למדי:
West

♠
♥
♦
♣

QT94
T94
65
Q853

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 2♠
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

דרום הראה בהכרזה יד חזקה עם 5 קלאבים ו-4 ספיידים 
לפחות. על כן ברור שאין טעם להוביל בסדרות השחורות. 
לדרום  לעזור  מדוע   – עוצרים  מחזיקים  אנו  בשתיהן 
הובלה  בנוסף,  טבעיות?  לקיחות  על  ולוותר  אותן  לפתח 
בדיאמונד לא תייצר לקיחות להגנה. הרי צפון הכריז את 
עוצרים  יש  למזרח  אם  גם  פעמיים.  הדיאמונד  סדרת 
בדיאמונד, מערב אינו מעוניין לעזור למבצע להוציא אותם 

בשלב מוקדם.
הארט.  על  דיברו  לא  וצפון  דרום  השותף?  סדרת  היכן 
סביר להניח שלאף אחד מהם אין 4 קלפים בסדרה. אנו 
 –  ♥T-ב ומובילים  השותף  סדרת  היא  שהארט  מניחים 

ראש רצף קצר.
כאן חיפוש סדרת השותף היה קל, היות שהיריבים כבר 
לא  היריבים  שבה  דוגמה  נבחן  בואו  סדרות.   3 הכריזו 

הכריזו אף סדרה.
West

♠
♥
♦
♣

762
J63
865
Q842

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass
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 3 של  הסדרות  באחת  הובלה  לשקול  יש  חולשתנו  לאור 
השותף.  של  סדרתו  את  לחפש  לנסות  עלינו  אך  קלפים, 
ועלינו  בהכרזה,  רב  מידע  לנו  מסרו  לא  היריבים  לצערנו, 
הכריז  שצפון  העובדה  עצם   – אחד  רמז  רק  יש  לנחש. 
לנו  עוזרת  במייג'ור  התאמה  למצוא  ניסה  ולא  מיד   3NT
להבין שאין לו סדרות מייג'ור. לעומת זאת לאחר פתיחה 
במינור  התאמה  למצוא  מנסים  אינם  היריבים   1NT של 
גם אם יש להם. מכאן נובע שיש סבירות גבוהה (אך כפי 
שציינתי קודם, אין ודאות) שהסדרה הארוכה של השותף 
היא מייג'ור – ספייד או הארט. באיזה מייג'ור להוביל? זו 

כבר שאלה אחרת.
אסיים בדוגמה מיוחדת הלקוחה ממשחקי המבחן לקביעת 
המוביל  של  ידו  כשנתיים.  לפני  הפתוחה  ישראל  נבחרת 

במערב הייתה:
West

♠
♥
♦
♣

J7643
842
Q65
72

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 3NT All Pass

במה תובילו?
צפון,  בספייד.  הובלה  פוסל  היריבים  הכרזות  של  ניתוח 
שהשתמש בסטיימן ללא התאמה בהארט, חייב להחזיק 4 
ספיידים. כמובן שהכרזת דרום פוסלת הובלה בהארט. אם 

כך, נראה שיש להוביל בקלאב או בדיאמונד.
השחקן במערב בחר להוביל בדיאמונד, ומצא את ההובלה 
המכשילה. לשותפו הייתה סדרת דיאמונד טובה. מדוע יש 
שימו  בקלאב?  הובלה  פני  על  בדיאמונד  הובלה  להעדיף 
לב שהשותף לא הכריז Lead Directing Double על ♣2, 
ולכן יש להניח שאין לו קלאבים חזקים. בנוסף, בדיאמונד 
מערב תורם Q משלו, ולכן נדרש מהשותף פחות כדי לפתח 
המלמדת  יפה,  יד  אכן  החוזה.  את  ולהכשיל  הסדרה  את 
אותנו שניתוח נכון של הכרזות השותף כולל גם את מה 

שהוא היה יכול להכריז ובחר לא להכריז.

  
  

:      
.    ,  ,      ,    

      
      
      

“    “

   
      

.  30  

.  15 ‘  ,   10:00  ,29/11/13 ‘  
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בוחן פתע
אפרים בריפמן

לפניכם שבע חלוקות, ובכולן אתם יושבים בדרום. מהלך 
ההכרזה הנתון מראש הוא:

West North East South
1♦

Pass 2♦ 2♥ ?

 Inverted-ב משתמשים  לא  שיטה:  לגבי  הבהרה 
Minors. הכרזת השותף ♦2 היא טבעית: 9-6 נקודות עם 

4+ קלפי ♦, ללא רביעייה במייג'ור.

לאחר שתחליטו על הכרזותיכם בכל אחת מהידיים להלן, 
תוכלו למצוא את התשובות המומלצות ואת טבלת הניקוד 
נקודות.  לצבור 70  ניתן  מושלמת  בהכרזה  הבא.  בעמוד 
מאוד  מאוד,  להיות  תוכלו  ומעלה  נקודות  תשיגו 50  אם 

מרוצים מעצמכם.

בהצלחה, אך לא פחות חשוב: אני מקווה כי תיהנו ותפיקו 
לקחים.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

AJ
QJ3
JT85
K862

(2)
South

♠
♥
♦
♣

A8
82
AQT87
KT87

(3)
South

♠
♥
♦
♣

A8
T
AT954
AQ642

(4)
South

♠
♥
♦
♣

KJ87
4
AQ986
AK4

(5)
South

♠
♥
♦
♣

A8
87
AKT654
A75

(6)
South

♠
♥
♦
♣

AQ3
6
AKT654
AKJ

(7)
South

♠
♥
♦
♣

7
9
AQT7654
AT75
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פתרונות

(1) Pass = 10, 3♦ = 4, 2NT = 1
תכריזו Pass – ומהר...

האם באמת הייתם חייבים לפתוח במכרז? במשחק עם 
שליט ערכם של  Q ו-J בסדרת היריב שולי בלבד. קלפים 
אלה יכולים לזכות בלקיחות בהגנה, אבל כמעט אף פעם 
בהתקפה. קודם היריבים יזכו ב-A וב-K ורק אחר כך יבוא 

תורם של ה-Q וה-J. זכרו זאת!

(2) 3♦ = 10, 3♣ = 3, Pass = 1
ההכרזה ♦3 נושאת מסר תחרותי בלבד – זו אינה הזמנה 
למשחק מלא. יתכן כי ♦3 אינו בר-ביצוע, אך במקרה זה 
המתנגדים  כאשר   .2♥ של  בחוזה  לקיחות   8 למתנגדים 
מתערבים במכרז, העלאה לגובה הבא בסדרה המוסכמת 

מבקשת מהשותף לא להמשיך הלאה.

(3) 3♣ = 10, 3♦ = 5, Dbl = 1
♣3 מזוהה כהזמנה למשחק מלא בדיאמונד. אמנם בידנו 
רק 14 נקודות, אבל החלוקה 5-5, ריכוז הכוח בסדרות 
חיובים.  ערכים  כולם   – היריב  בסדרת  והקוצר  הארוכות 
אם בידו של השותף Kxxxx♦ וכן K♣, תזכו כנראה ב-11 

לקיחות בקלי קלות.

(4) 2♠ = 10, 3♣ = 6, 4♦=3, 3♥=1
החלוקה.  ואת  הכח  את  מוקדם  בשלב  כבר  לתאר  כדאי 
אם לשותף קלף בכיר בספייד, הוא יידע להמשיך למשחק 
מלא, אך לא פחות חשוב – אם השותף יסתפק בהכרזה 
שלילית של ♦3, הניחו לו והסתפקו במשחק החלקי. אינכם 

חזקים מספיק על מנת להכריע מה יהיה החוזה הסופי.
זכרו: השותף רוצה להגיע למשחק מלא לא פחות מכם...

 (5) 3♥ = 10, 3♣ = 6, 4♦ = 3, 5♦=1
אם לשותף עוצר בהארט, נראה כי יש סיכויים טובים לזכות 
ב-9 לקיחות. אם המכרז יתפוס תאוצה, והיריבים יקריבו 
ל-♥4, תיווצר בעיה. ככל הנראה יהיה נכון יותר להעניש 
מאשר לנסות לשחק ♦5. אין ערובה כי זהו המעשה הנכון, 
אין  ישתלם.  זה  סטטיסטית  ומבחינה  הארוך  בטווח  אבל 

 . מה לעשות, ברידג' אינו מדע מדויק

(6) 4♥ = 10, 2♠ = 6, 3♣ = 3, 3♥=1
בסדרת  קוצר  ברורה:  משמעות  הספלינטר  להכרזת 
בכירים  קלפים  שלשותף  בהנחה  לסלם,  והזמנה  היריב 
 A בכל הסדרות, למעט סדרת היריב (היוצא מן הכלל הוא

בסדרת היריב). 
דו-סדרתית,  יד  עם  ספלינטר  ליישם  מומלץ  לא  אגב, 
למשל חלוקה 5-5. במקרה זה עדיף להראות את הסדרה 
הזמן  הגיע  השאר.  את  למקם  יידע  השותף  השנייה. 

. שתסמכו עליו/עליה קצת

(7) 5♦ = 10, 3♦ = 6, 3♣ = 3, 4♥=1
ברור לחלוטין כי היריבים לא ירפו עד אשר יכריזו לגובה 4. 
אם תבחנו את הכוח ואת החלוקה שלכם, תגיעו למסקנה 
משלהם.  מעולה  והתאמה  בדיאמונד  קוצר  שליריבים 
להרפות  אם  להחליט  תיאלצו  ואז   ,4♥ יכריזו  היריבים 
או להתקדם. עדיף להכניס אותם למצב של ניחוש תחת 
לחץ – מה לעשות אחרי שתכריזו ♦5? להעניש או להכריז 

♥5? אז שהם ידאגו...
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משחקי 
המבחן לנשים

מיכל נוסצקי

ביוני 2012 התקיימה אליפות אירופה לנבחרות בדבלין, 
פורת- לויט  (רותי  ישראל  של  הנשים  נבחרת  אירלנד. 
סעדה-מיכל  נטלי  טל,  טל-נגה  דנה  פופלילוב,  מטילדה 
הזכות  את  לה  שהקנה  השישי  במקום  זכתה  נוסצקי) 
האליפות  ונציה).  (גביע  העולם  באליפות  להשתתף 
באלי  החלומי  באי   2013 בספטמבר  להתקיים  נועדה 

באינדונזיה, ואנו היינו מאושרות עד הגג.
אבל... לא הצלחנו להגיע לבאלי. ההתאגדות הישראלית 
מארגני  עם  להידברות  להגיע  הצליחה  לא  לברידג' 
התחרות על מנת לטפל בסידורים הביטחוניים הנדרשים. 
בכל  בנושא.  סייעה  לא   WBF העולמית ההתאגדות  גם 
עקב  מאושרת  הייתה  הנסיעה  אם  ברור  זה  אין  מקרה 
לתת  נאלצה  ישראל   2013 ביוני  ביטחוניות.  מגבלות 
ונבחרת  הנבחרת,  לנסיעת  בקשר  שלילית  תשובה 

שוודיה זומנה לאליפות במקומנו.
הדני  היהודי  וולד,  רולנד   – מופלא  דבר  קרה  אז  אך 
 ,BBO-שמגיע אלינו לעתים קרובות ומוכר כפרשן בכיר ב
הפוסט  שאירע.  מה  על  סיפר  ובו  בפייסבוק  פוסט  כתב 
בפייסבוק  הן  תגובות   (!!) אלף  מעל  להבה:  הצית  הזה 
והן באתרי ברידג' אחרים. קמה מחאה גדולה על חוסר 
שהעפילה  לקבוצה  מתאפשר  שלא  בכך  הספורטיביות 
בזכות לאליפות העולם להשתתף בה. הביקורת הופנתה 
בעיקר לכיוון ה-WBF שלא התערבו במגעים בין ישראל 

לאינדונזיה.
היו כמובן דעות שונות, אבל מרבית הכותבים תמכו בנו. 
למקום  התחרות  את  להעתיק  שונות:  תביעות  נשמעו 
האינדונזים  על  ללחוץ  התחרות,  את  להחרים  אחר, 
לנו  הציעו   WBF לבסוף,  ועוד.  זאת  בכל  אותנו  לקבל 
 SportAccord World Mind כפיצוי להשתתף בתחרות

Games המתקיימת בסין מדי שנתיים.
נבחרות  ארבע  מוזמנות  אליה  יוקרתית  תחרות  זוהי 
שתיים  סניורים).  נשים,  (פתוחה,  קטגוריה  בכל  בלבד 
שבוע  אורכת  התחרות  וארה"ב.  סין  נבחרות  הן  מהן 
התאגדות  ויחידים.  זוגות  קבוצות,  משחקי  וכוללת 
הברידג' העולמית החליטה להזמין לתחרות את ישראל 
ואת מנצחת אליפות העולם בבאלי. היות וארה"ב זכתה 
במקום  שזכתה  אנגליה  נבחרת  גם  הוזמנה  באליפות, 

השני.
בתחרות?  שישתתפו  הזוגות  מי   – השאלה  עלתה 
(שאלה זו עלתה כבר לגבי השתתפות באליפות העולם). 

אירופה  אליפות  לקראת  שנתיים,  מדי  יודע:  שלא  למי 
נבחרים  שבסופם  מבחן  משחקי  מתקיימים  לנבחרות, 
שלושה זוגות. הנבחרת אותה הזכרתי בתחילת הכתבה 
זכתה במשחקי המבחן לאליפות אירופה 2012. משחקי 
המבחן לאליפות אירופה 2014 מיועדים להתקיים בינואר 
2014. ההתאגדות החליטה לקיים משחקי מבחן מיוחדים 
לתחרות בסין בהשתתפות שישה זוגות: שלושת הזוגות 
גרייצר- נורית  וכן   2012 אירופה  באליפות  שהשתתפו 

אורית מורן, הילה לוי-עדי אסולין, רות פרקש-לאה שחר. 
הוחלט כמו כן להעניק בונוסים כלהלן:

בתחרות  להשתתף  הזכות  את  שהביאו  לזוגות   (1
הוחלט להעניק בונוס: לזוג טל-טל 20%, לזוג פופלילוב-

לויט 16%, לזוג סעדה-נוסצקי 12%. 
של  דעתה  שיקול  לפי  יוענק  בונוס  עוד  10%   (2
וועדת הסגל לפי קריטריונים שונים. ההחלטה על בונוס 

זה תינתן לאחר סיום התחרות.
לזכות  היא  שלנו  שהמטרה  החלטנו  ואני  נטלי  שותפתי 
במקום הראשון או השני במשחקי המבחן גם ללא הבונוס 
האחרים  הזוגות  שכל  גם  לנו  ברור  היה  כמובן,  הזה. 

רוצים, בדיוק כמונו, לזכות ולנסוע!!
זו  באוקטובר.   19-16 בתאריכים  התקיימה  התחרות 
שני  במשך  ידיים   180 שכללה  מתישה  תחרות  הייתה 
מעניינות  ידיים  מספר  להלן  מלאים.  ימים  ושני  ערבים 

מהתחרות:

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

7632
A952
64
QT2

 

♠
♥
♦
♣

A9
KJ874
T85
J96

♠
♥
♦
♣

KJT4
Q
K932
AK84

 ♠
♥
♦
♣

Q85
T63
AQJ7
753

 

West East
רותי פורת-לויט מטילדה פופלילוב

Pass 1♦
1♥ 1♠

1NT 2NT
3NT Pass

והרי  זכתה.  מערב  של  וה-9   7  ,4 ב-2♣,  הובילה  צפון 
ומהלך  שלה  החשיבה  תהליך  על  רותי  של  סיפורה 

המשחק:
"כעת נדרשתי לתכנן איך לזכות ב-9 לקיחות כשיש בעיית 
שההובלה  יודעת  הייתי  לו  הידיים.  בין  רצינית  מעברים 
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הייתה מ-QTx ושלדרום Qxx♠, המשחק היה קל, אבל 
הייתה  שההובלה  מההנחה  יצאתי  ראשית  ידעתי.  לא 
שמובילים  לי  (הוסבר   QT בראשות  בקלאב  מרביעייה 
 ♣J היה  הראשון  שהמהלך  כך  טובה),  מסדרה  נמוך 
 T-התכנית הייתה לעקוף שוב נגד ה .Q-שכוסה על-ידי ה
בפעם הבאה שבה אכנס ליד. כעת שיחקתי Q♥ מהדומם 

שזכתה, ומה לשחק כעת בהיעדר מעברים?"
"התכנון היה שאם לצפון תמונה אחת לפחות בדיאמונד, 
הלקיחה התשיעית תבוא מסדרה זו, מאחר שדרום לא 
תוכל להוביל דרך ההארטים שלי שלוש פעמים. במקרה 
הגרוע מיקום נוח של קלפי ההארט יבטיח אותי מהפסד 
שתי לקיחות בסדרה. המשכתי ב-2♦ מהדומם לעבר היד. 
דרום זכתה ב-J♦. בהגנה נכונה הייתי אמורה להיכשל, 
במקום   ♥6 והובילה  'קטנה'  טעות  עשתה  שדרום  אלא 
T♥. מרגע זה לא ניתן להפיל אותי. היריבות אינן יכולות 
לזכות ביותר מהארט אחד, ואין זה משנה אם צפון זוכה 

או מעכבת."
דרום  הדומם.  אל  קלאב  ושיחקה  זכתה  צפון  "בפועל 
שלישי  דיאמונד  הארט.  ושיחקה  הבא  בדיאמונד  זכתה 
נמסר לדרום והגביה את הלקיחה התשיעית עם ה-9♦. 

החוזה בוצע ללא צורך לנחש את המצב בספייד".
לאבד  לנו  גרמה  מורן  אורית  של  הכרזתה  הבאה   ביד 

נקודות רבות!
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

T53
976
954
T974

♠
♥
♦
♣

97
AK432
T
KJ653

♠
♥
♦
♣

AKQJ842
-
AKJ873
-

♠
♥
♦
♣

6
QJT85
Q62
AQ82

West North East South
נורית גרייצר נטלי סעדה אורית מורן מיכל נוסצקי

1♥
Pass Pass 2♥ Pass

2♠ Pass 7♠!! All Pass
מזרח  פאסים  שני  לאחר   .1♥ ופתחתי  בדרום  ישבתי 
התערבה ב-♥2 ומערב ענתה ב ♠2. כשחזר שוב המגש 
כל  בדיחה...  או  אמיתי  זה  אם  ידענו  לא   7♠ עם  אלינו 
השולחנות  בשני  המצוינת.  ההכרזה  על  לאורית  הכבוד 
ל-♠6  והגיעה  שונה  בצורה  התנהלה  ההכרזה  האחרים 
כדי  למערב  הספיק  דיאמונד  של  אחד  חיתוך  בלבד. 

להגביה את הסדרה ולבצע את החוזה.
הכרזותיה  בזכות  לכולם  מוכרת  נטלי  היקרה  שותפתי 

צריך  לא  שאצלנו  פרטית,  בדיחה  לנו  יש  האגרסיביות. 
הכרזות מזמינות... מיותר לחלוטין עם נטלי. עקב הסגנון 
הזה אנחנו לפעמים מפסידות, אבל בדרך כלל מרוויחות. 

ביד הבאה נטלי גרמה לי לאתגר מיוחד.
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AQJ75
42
T73
Q84

 

♠
♥
♦
♣

4
AQ875
J852
A53

♠
♥
♦
♣

KT83
3
KQ96
K976

 ♠
♥
♦
♣

962
KJT96
A4
JT2

 

West North East South
נטלי סעדה מיכל נוסצקי

Pass
1♥ 1♠ Dbl 2♠
3♦ Pass 3NT All Pass

עם  לקיחות   9 לבצע  עליי  והיה   ,♥J-ב הייתה  ההובלה 
אוכל  שלא  נראה  ההובלה  לאחר  גבוהות.  נקודות   22
להשיג שתי לקיחות בספייד, לכן אני צריכה שתי לקיחות 
בהארט, שלוש בדיאמונד, אחת בספייד ושלוש בקלאב. 
בסדרת  ולא  הדומם  בסדרת  הובילה  שדרום  מהעובדה 

השותף הסקתי שכנראה אין לה מכובדים בספייד. 
זכיתי בלקיחה הראשונה עם ה-Q♥ והמשכתי בדיאמונד 
אל ה-Q וה-A. דרום המשיכה בהארט והגביהה לעצמה 
שתי לקיחות, בעוד אני משליכה מידי דיאמונד. כעת עליי 
להגיע ל-9 לקיחות בלי לאפשר לה להיכנס ליד. שיחקתי 
שלושה סיבובי דיאמונד. צפון השליכה ספייד אחד, דרום 

– ספייד והארט, ואני ספייד.
הסדרות  בכל  ידועות  שהחלוקות  היו  הטובות  החדשות 
ושניתן להסיק שהקלאבים מחולקים 3-3. נותר רק לקוות 
אצל  היה   ♣J-ה האמת  למען  צפון.  אצל  הנקודות  שכל 
דרום, ובהגנה מושלמת ניתן להפיל את החוזה. שיחקתי 
של  והקשה  המבריק  המהלך  את  מצאה  לא  וצפון   ,♣A
השלכת ה-Q♣ שהיה יוצר כניסה בטוחה ליד שותפתה. 
אפשרתי  השני.  בסיבוב   ♣Q שיחקה  היא  זה  במקום 
הקלאב  ועל  בקלאב,  המשיכה  צפון  בלקיחה.  לזכות  לה 
היא   .♠AQJ7-מ להשליך  צריכה  הייתה  היא  הרביעי 
 ♠T-בתקווה שה ♠J-עשתה ניסיון אחרון והשליכה את ה
בדרום, אבל הקלף הזה הופיע מידי בלקיחה הבאה. צפון 

זכתה ב-Q♠ ונאלצה למסור לי את הלקיחה התשיעית.

הגרועה  החלוקה  בשל  מדויק  תזמון  נדרש  הבאה  ביד 
בשליט.
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Dealer North, Vul None
♠
♥
♦
♣

864
T983
KQJ2
K2

♠
♥
♦
♣
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AT4

♠
♥
♦
♣

-
Q764
T94
QJ9763

♠
♥
♦
♣

AKT93
AKJ
A87
85

West North East South
מיכל נוסצקי נטלי סעדה

Pass Pass 2NT
Pass 3♣ Dbl 3♠
Pass 4♠ All Pass

♣3 היה פאפט סטיימן. ♠3 (לאחר Dbl) הראה חמישייה 
ושלל עוצר בקלאב.

שיחקה  נטלי  בסדרה.  והמשיכה   ♣A-ב הובילה  מערב 
ספייד נמוך מהדומם וראתה את החדשות הרעות. דרך 
המשחק הנכונה היא למסור למערב את שתי הלקיחות 
בדומם  ספיידים  יש  עדיין  כאשר  מוקדם,  בשלב  בספייד 
ואין להגנה אפשרות לקצר את השליטים של הכרוז עם 

המשך בקלאב.
נטלי שיחקה מידה את ה-9♠. מערב זכתה ב-J♠ והמשיכה 
בדיאמונד. נטלי זכתה ב-A♦ ושיחקה ספייד נמוך לכיוון 

ה-8♠. מערב היטיבה לשחק נמוך ואפשרה ל-8♠ 
ועכשיו   ♠AK-ב המשיכה  נטלי  בלקיחה.  לזכות 
דיאמונד  חלוקת  על  לשחק  אם  לנחש  עליה  היה 
3-3 או לעקוף בהארט. למזלה שתי דרכי הפעולה 

מצליחות בחלוקה הנתונה.
לא רק אורית יודעת להכריז בפשטות את ההכרזה 

המנצחת. ביד הבאה עשתה זאת מטילדה:

Dealer South, Vul All
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♦
♣
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West North East South
רותי פורת-לויט מטילדה פופלילוב

Pass
1♦ Pass 5♦! All Pass

ידה של דרום לא התאימה לפתיחה חלשה של ♠2 בשל 
מתאימה  בהחלט  היא  אך  בהארט,  הטובה  הרביעייה 
להתערבות מאוחרת יותר, מה שקרה בשולחנות האחרים. 
לכן, לאחר הכרזה רגילהשל מזרח, התוצאה היא או ♠4   
לאחר  אך  דאבל – 800.  עם  או ♦5  דאבל)  עם  (כנראה 

הכרזתה של מטילדה ♦5, דרום הושתק. 
הובלה בספייד הייתה אפילו "מוכרת" את החוזה. בפועל 
צפון הובילה ב-AK♣. ההגנה זכתה בחיתוך קלאב וגם 
 300 מינוס  של  תוצאה  אבל  בהארט,  לקיחות  בשתי 

הייתה עדיין מצוינת למזרח-מערב.

בסופו של דבר הנבחרת נוסעת באותו הרכב שהצטיין 
באליפות אירופה. בסין צפוי להיות קשה, מעניין... וגם 
קדימה  נוספת.  להצלחה  שם  שנזכה  מקווה  אני  קר. 

סין!

סה“כמקדם%מס vpהזוג
36410016%116רותי פורת –מטילדה פופלילוב1
33291.2012%103נטלי סעדה- מיכל נוסצקי2
2847820%98דנה טל –נגה טל3
3178787עדי אסולין –הילה לוי4
24166.2066נורית גרייצר –אורית מורן5
21659.3459לאה שחר –רותי פרקש6

נבחרת הנשים של ישראל לקראת הנסיעה לסין
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הברידג'  בצמרת  חזק  נמצאת  איטליה  ה-50  שנות  מאז 
עם  וה-70  ה-60  שנות  של  האגדית  הנבחרת  העולמי. 
גארוצו, פורקה ובלדונה זכתה באינספור תארים עולמיים 
פחות  היה  וה-90  ה-80  שנות  של  הדור  ואירופאיים. 
מוצלח, אבל בתחילת שנות ה-2000 התגבשה נבחרת 
איטלקית חזקה מאוד עם הזוגות ורסאצ'ה-לוריה, בוקי-
דובואה ופנטוני-נונס שניהלה מאבק צמוד על כל התארים 
עם קבוצת ניקל האגדית מארה"ב שכללה את בוב המן 
הטוב  לזוג  אז  שנחשבו  רודוול-מקסטרוט  ואת  האגדי 

בעולם.
אירעה  באיטליה  גם  אבל  הזדקנו,  האמריקנים  בינתיים 
להצטרף  החליט  פנטוני-נונס  המצליח  הזוג  טלטלה. 
ועברו  במונקו  התאזרחו  השניים  צימרמן.  לספונסר 
לייצג מדינה זו. איטליה צירפה לשורותיה את ילד הפלא 
מארגנטינה אגוסטין מדאלה שהפך לשותפו של נורברטו 
בוקי אבל עדיין היה חסר ניסיון ברמות הגבוהות ביותר. 
עם  חדשה  בשותפות  דובואה  ג'ורג'יו  התחיל  במקביל 

אנטוניו סמנטה.
התארים  כל  את  איטליה  איבדה   2012-2011 בשנים 
בול 2011  מהברמודה  הודחה  היא  החשובים לקבוצות. 
שניה  סיימה  הצעירה,  ההולנדית  הנבחרת  על-ידי 
מאליפות  והודחה  מונקו  אחרי   2012 אירופה  באליפות 

העולם 2012 על-ידי פולין.
להספיד  מוקדם  כי  התברר   ,2012 נובמבר  באילת, 
גביע  לגמר  הגיעו  איטלקיות  קבוצות  שתי  איטליה.  את 
נבחרת  הדחת  את  גם  כלל  וזה  אירופה,  של  האלופות 
מונקו. עם זאת, איטליה הייתה צריכה תואר עולמי כדי 
לשמור על יוקרתה כמעצמת הברידג' מס' 1, וזה לא היה 
קל – לורנצו לוריה הוותיק אפילו שקל לפרוש מאליפות 
לבסוף  אבל  התחייבויות.  עומס  עקב  בבאלי  העולם 

איטליה הגיעה לבאלי בהרכבה החזק ביותר.
בחלק הראשון של המאמר נציג ידיים נבחרות ששוחקו 
על-ידי האיטלקים במוקדמות (22 קבוצות בשיטת ליגה, 
ומתמיד  מאז  הגמר.  וברבע  הבא)  לשלב  ממשיכות   8
נשאלת השאלה מה "עושה" את אלופי הברידג': הכרזות 
טובות יותר או רמה גבוהה יותר במשחק היד ובהגנה? 
ברמות  הברידג'  שחקני  שכל  לחשוב  מקובל  היה  בעבר 
הגבוהות משחקים היטב את היד, ומה שקובע זה בעיקר 
פיתחו  המובילות  הנבחרות  כל  כיום  אבל  ההכרזות. 
להפריע,  יודעים  גם  כולם  מתקדמות.  הכרזה  שיטות 
גם  היד  משחק  ברמת  הבדלים  ישנם  עדיין  כי  ומסתבר 

 IMP של  גורלם  את  שחורצים  הבכירים  השחקנים  בין 
שיחקו  פשוט  האיטלקים  הבאות  הידיים  בארבע  רבים. 
אותם  שהחזיקו  היריבות  הנבחרות  משחקני  יותר  טוב 

קלפים באותם חוזים.
המוקדם  בשלב  גרמניה  נגד  מהמפגש  יפה  ביד  נתחיל 

(שבו סיימה איטליה שנייה אחרי ארה"ב).

♠
♥
♦
♣

AJ95
853
AK32
J5

♠
♥
♦
♣

K87
A76
JT4
KQ87

הגיעו  מגרמניה  וגרומלר  מאיטליה  בוקי  הכרוזים:  שני 
החל  השולחנות  בשני  התערבות.  ללא   3NT לחוזה 
עיכב  הכרוז   ,♥T-ב הוביל  מערב  זהה:  בצורה  המשחק 
פעמיים ולבסוף זכה ב-A♥ כאשר כולם שירתו לשלושה 
על-ידי  שנלקח   J-ה אל  עכשיו 7♣  הארט.  של  סיבובים 

ה-A♣ של מזרח, שמשך את ה-K♥ והמשיך בקלאב.
הספייד  סדרות  מלמעלה.  לקיחות   7 לכרוז  זה  ברגע 
לקיחות  שתי  לו  להעניק  אחת  כל  עשויות  והדיאמונד 

נוספות עם קצת מזל: Q במקום הנכון וחלוקה 3-3.
מזרח  של  הרביעי  ההארט  על  דיאמונד  השליך  גרומלר 
(מערב השליך קלאב) וניסה מיד עקיפה בספייד שנכשלה.

ספייד.  השליך  מערב  שגם  והבחין  ספייד  השליך  בוקי 
הכרוז  בספייד.  עקיפה  של  אפשרות  פסלה  זו  עובדה 
 ♦J-ה את  והריץ  מהדומם  גם  ספייד  השליך  האיטלקי 
לקיחות  שתי  כעבור   .♦Q987 החזיק  מערב  לעקיפה. 
 ♦K-דיאמונד נאלץ מזרח להשליך במצב הבא לאחר שה

שוחק מהדומם:
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ברמודה בול, באלי 2013

איטליה שוב שולטת
(חלק א')

רם סופר
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בין  בלחץ  נמצא  מזרח  כי  רואים  אנו  פתוחים  בקלפים 
סדרות הספייד והקלאב. מנקודת מבטו של הכרוז המצב 
למעשה   .♠Q-ה היכן  ודאות  שאין  היות  יותר  מורכב 
הגנה  על  לשמור  חייב  מערב  כפול:  לחץ  כאן  מתקיים 
דבר  של  ובסופו  בקלאב,  הגנה  על   – מזרח  בדיאמונד, 

איש מהם לא יוכל להגן על הספייד.
ו-Q♣ (שני   K-ה אל   ♠ שיחק  ספייד. בוקי  השליך  מזרח 
המגנים שירתו). בלקיחה ה-12 כבר לא הייתה התלבטות 
דיאמונד,  שמר  שמערב  ידע  הכרוז  בספייד.  לעקוף  אם 
ולכן ברגע ששוחק ה-4♠ היה ברור שה-Q♠ אצל מזרח. 

ה-A♠ הפיל את ה-Q♠, והחוזה בוצע.
במפגש עם דרום אפריקה הופיעו שתי ידיים שהמחישו 

את עליונות האיטלקים, הן בביצוע והן בהגנה:

♠
♥
♦
♣

A84
A93
Q65
Q843

♠
♥
♦
♣

5
KQ642
AT742
KT

בשני השולחנות הגיעו צפון-דרום לחוזה הצפוי ♥4 ומערב 
קלאב  ושיחק  בדומם   ♠A-ב זכה  הכרוז  בספייד.  הוביל 
אל ה-K שנלקח על-ידי ה-A. מערב המשיך בספייד שני 
כדי לקצר את הכרוז. כיצד היית ממשיך לאחר שחתכת 

ספייד בלקיחה השלישית?
ללקיחה  נמוך  הארט  הוביל  אפריקה  מדרום  אפטקר 
התנהל  הכול  בהתחלה  המפסיד!  המהלך   – הרביעית 
משיכת  סיים  הכרוז   .3-3 התחלקו  ההארטים  כשורה: 
שליטים בידו והוביל דיאמונד נמוך אל ה-Q שזכתה. אבל 
בסיבוב הדיאמונד הבא מזרח לא שירת. דרום נשאר עם 
כך  בלבד  אחד  שליט  ועם  בידו  בדיאמונד  מפסידים  שני 
שכבר לא הייתה לו שליטה על המשחק כדי לפתח את 

הדיאמונד החמישי, והוא נכשל בחוזה.
בסדרה  כל  קודם  לטפל  שצריך  הבין  מדאלה  אגוסטין 
הסיכון  למרות  מידו   ♦2 והוביל  הבעייתית,  הצדדית 
 ♦K-ב לזכות  יכול  היה  מערב  ואכן,  תחתוך.  שההגנה 
להגנה.  מועיל  היה  לא  זה  אבל  חיתוך,  לשותפו  ולתת 
לזכות.   ♦Q-ל נתן  כאשר  הכרוז  על  יותר  הקשה  מערב 
בסיבוב הבא שוחק ה-5♦ מהדומם. שוב אין להגנה טעם 
של  שלישי  סיבוב  ושיחק   ♦A-ב זכה  מדאלה  לחתוך. 
מדאלה  בספייד.  לתקוף  והמשיך  זכה  מערב  דיאמונד. 
מעליו,  חתך  מזרח  בדומם.  ודיאמונד  בידו  ספייד  חתך 

אבל זו הייתה הלקיחה האחרונה של ההגנה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

A42
J964
T2
KJ64

 

♠
♥
♦
♣

J863
T72
K854
Q9

♠
♥
♦
♣

Q5
AKQ853
J6
T32

 ♠
♥
♦
♣

KT97
-
AQ973
A875

 

West North East South
בוסנברג בוקי אבר מדאלה

1♥ Dbl
2♥ Dbl 3♥ Dbl

Pass 4♣ Pass 4♥
Pass 4♠ Pass 5♣
Pass Pass Pass

 ,5♣ לחוזה  האיטלקי  הזוג  הגיע  מדויקת  הכרזה  לאחר 
למציאת  פרט  בדומם.  שנחתך   ♥K-ב הוביל  ומזרח 
סדרת  פיתוח  היא  הכרוז  של  העיקרית  הבעיה   ,♣Q-ה
הפתיע  בוקי  לדומם.  מעברים  מדי  יותר  ואין  הדיאמונד, 
בלקיחה השנייה כאשר הוביל את ה-3♦ מידו של דרום. 
דרכו  ומכאן   ,♦K-ב עלה  בודד,   ♦J שלצפון חשש  מערב 
של הכרוז הייתה קלה ל-12 לקיחות: חיתוך הארט שני, 
היה  מערב  הדיאמונד.  סדרת  והרצת  שליטים  הוצאת 
מיטיב לשחק דיאמונד נמוך במקום ה-K, אך גם במקרה 
שהמשחק  מסתבר  לקיחות.  ל-11  מגיע  היה  הכרוז  זה 
הטעיה  משחק  רק  לא  היה  מהדומם  נמוך  דיאמונד  של 
משחק  גם  אלא   K-ב לקפוץ  היריב  את  לפתות  כדי  טוב 

טכני נכון.
חוזה  נגד   ♥A-ב (מזרח)  לוריה  הוביל  השני  בשולחן 
הוא  בידו.   ♣J-ה לכיוון  בקלאב  ועקף  חתך  הכרוז  זהה. 
ורסאצ'ה  וכעת  שהפסידה,  בדיאמונד  בעקיפה  המשיך 
מצא את הקלף היחיד המפיל את החוזה: Q♣! כעת אין 
שליטים  יוציא  אם  לקיחות.  ל-11  להגיע  אפשרות  לכרוז 
הארט  לו  יישאר  עדיין  הדיאמונדים,  את  לפתח  וימשיך 
מפסיד אחד שאין להשליכו. בפועל הכרוז אפשר למזרח 
לחתוך דיאמונד עם השליט האחרון שלו וחתך עוד הארט 

בדומם, אבל התוצאה הסופית הייתה זהה.
העלתה  הנוק-אאוט  שלבי  ותחילת  המוקדמות  סיום  עם 
ברבע  סין  הייתה  הראשונה  היריבה  הילוך.  איטליה 
הגמר. לפנינו יד מרשימה שבוצעה על-ידי נורברטו בוקי 
בטכניקה הנקראת Strip-Squeeze שבה הכרוז תחילה 
קלף  להשליך  אותו  ומכריח  המתנגדים  אחד  את  מלחיץ 
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של יציאה בטוחה מידו, ובשלב השני מכניס אותו למשחק 
סופי.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

Q87
AT6
T743
865

♠
♥
♦
♣

K96542
84
52
943

♠
♥
♦
♣

T3
KJ532
KQJ96
A

♠
♥
♦
♣

AJ
Q97
A8
KQJT72

West North East South
ליאן בוקי שי מדאלה

Pass 1♥ Dbl
1♠ Pass 2♦ 3♣

Pass 3NT All Pass

אבל  סדרות,  מ-3  פחות  לא  להכריז  הספיקו  הסינים 
מדאלה תיאר יד חזקה עם קלאבים ארוכים, ובוקי החליט 

.3NT-שמה שיש לו יספיק ל
שיחק  הכרוז   .A-ה על-ידי  שנלקח   ♦K-ב הוביל  מזרח 
מיד K♣ שנלקח על-ידי ה-A. המגן הסיני הבין מאיתות 
הספירה של שותפו שלצפון 4 קלפים בדיאמונד ואין טעם 
לנסות למשוך את הלקיחות מלמעלה. הוא בחר להמשיך 
דיאמונד  וישחק   ♠K-ב יזכה  ששותפו  בתקווה  בספייד 
לעקיפה על ה-T♦. אבל בוקי זכה ב-A♠ ופשוט משך את 

כל הקלאבים.
להשליך  עליו  היה  ועדיין   ♠T ♥KJ ♦QJ96 שמר מזרח 
על  אבל  לוותר,  היה  אפשר  אחד  דיאמונד  על  פעמיים. 

הקלאב האחרון הוא כבר השליך ספייד. 
ה-8♦!  את  מהדומם  והוביל  המצב  מה  בדיוק  ידע  בוקי 
בלקיחה  להוביל  נאלץ  אבל  לקיחות,  בשלוש  זכה  מזרח 

.♥KJ-ה-12 מה
בשולחן השני הכריז דרום ♣2 במקום Dbl. למערב לא 
ניתנה הזדמנות להציג את סדרת הספייד. החוזה הסופי 
היה שוב 3NT. ההובלה הייתה זהה, וגם המשחק בשתי 
ה-3♠  את  הוביל  (מזרח)  סמנטה  הראשונות.  הלקיחות 
בלקיחה השלישית. הכרוז הסיני החליט לעקוף. דובואה 

זכה ב-K♠ וחזר בדיאמונד, והחוזה הוכשל פעמיים.

כמובן, לא כל הרווחים האיטלקיים היו קשורים למשחק 
היד. בחלוקה הבאה נגד הסינים זכתה איטליה לרווח נאה 
מסוגל  אינו  צד  שאף  העובדה  אף  על   IMP 9 של מאוד 
החלטות  של  עניין  היה  זה  הפעם  מלא.  משחק  לבצע 

נכונות בהכרזה והגנה מדויקת בשני השולחנות.

Board 10, Dealer East, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

3
T9765
K872
T65

 

♠
♥
♦
♣

T62
K8
AT43
J987

♠
♥
♦
♣

J975
AJ42
J95
KQ

 ♠
♥
♦
♣

AKQ84
Q3
Q6
A432

 

West North East South
ליאן בוקי שי מדאלה

1♦ 1♠
2♦ Pass Pass Pass

אומרים שלא צריך לתת ליריבים לשחק ♦2 עם התאמה, 
אבל אגוסטין מדאלה (דרום) לא נתן ל-17 הנקודות שלו 
להטעות אותו. מדובר ביד הגנתית מובהקת עם לקיחות 
פוטנציאל  בעלות   Q ושני  הארוכות  בסדרות  מהירות 

הגנתי מובהק בסדרות הקצרות.
מדאלה התחיל ב-3 ספיידים גבוהים, בעוד שותפו משליך 
(צפון),  בוקי  על-ידי  נחתך  רביעי  ספייד  קלאבים.  שני 
שהמשיך בקלאב האחרון שנותר לו וקיבל חיתוך. בשלב 
בשליט  לקיחה  ועוד  אחת,  פעם  הופל  כבר  החוזה  זה 

המתינה להגנה – פלוס 200 לאיטליה.

West North East South
דובואה ג'ו סמנטה שי

1♣ Dbl
Pass 1♥ Pass 1♠
Dbl Pass 1NT Pass

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass Pass Pass

איני רואה היגיון רב בהכרזת ה-Dbl של דרום. הוא רצה 
להראות 17+ נקודות עם חמישייה בספייד, אבל הכרזה 
זו עודדה את שותפו להתחרות בסדרות האדומות עם 3 
נקודות בלבד. לבסוף הם הגיעו לחוזה של ♥2 בהתאמה 
גם  בשליט.  הובלה  לאחר  סיכוי  כל  חסר  שהיה   5-2
בשולחן הזה נרשמה תוצאה של פלוס 200 לאיטלקים. 
בשלב זה של המפגש הם כבר הובילו בהפרש של כ-100 

IMP, ודרכם לחצי הגמר הייתה בטוחה.

הגמר.  וברבע  במוקדמות  האיטלקים  הישגי  על  כאן  עד 
בחלקו השני של המאמר (בחודש הבא) נתרכז בניצחונות 
המוחצים שהשיגה איטליה בחצי הגמר על פולין ובגמר 

על מונקו.
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תכנון ותזמון
יוסי אורן

הברומטר  מתחרויות  באחת  התקבלה  הבאה  החלוקה 
במועדון "אביבים".

Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q63
862
AT3
9752

♠
♥
♦
♣

AJT87
AQ73
K64
J

West North East South
Pass Pass Pass 1♠
2♣ Pass 3♣ 3♥

Pass 4♠ Dbl All Pass

דרום הכריז ♥3 במצב לחוץ. צפון ציפה ליד טובה יותר 
כשהוסיף ל-♥4. מזרח הביע את דעתו על ההכרזה שלנו 
את  לבצע  סיכוי  יש  הכול  למרות  האם   .Dbl באמצעות 

החוזה?
 ,♣T-ממערב. מזרח משרת עם ה ♣K קלף ההובלה הוא

ומערב ממשיך בלקיחה השנייה עם ה-9♦.
מה ניתן להסיק מההכרזות ומהמשחק עד כה? למזרח 
כנראה AT דאבלטון בקלאב, QJ♦ ואחד ה-K במייג'ור. 
עם K♥ וגם K♠ הוא היה פותח את ההכרזה. בלי שניהם 
קלאבים   6 עם  פותח  היה  (ומערב  מכפיל  היה  לא  הוא 

ו-11 נקודות).
נראה  לא.  והשנייה  יושבת  במייג'ורים  אחת  עקיפה  אז 
כאילו הסיכוי היחיד לבצע את החוזה הוא לקוות שלמערב 
K♠ בודד ושלושה הארטים קטנים ולשחק בהתאם, אך יש 
פתרון טוב יותר: להניח שלמזרח Kxx♠ שיושב בעקיפה 
זו  הנחה  לאחר  סינגלטון).  (או  דאבלטון   ♥K ולמערב 
נדרש תזמון מדויק של המשחק כדי לנצל את ההזדמנות 

ולזכות ב-10 לקיחות. כבר בלקיחה השנייה צריך לדייק 
ולזכות בדיאמונד ביד הנכונה.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q63
862
AT3
9752

 

♠
♥
♦
♣

54
K5
987
KQ8643

♠
♥
♦
♣

K92
JT94
QJ52
AT

 ♠
♥
♦
♣

AJT87
AQ73
K64
J

 

עם  השנייה  בלקיחה  זוכים  המנצח:  המשחק  מהלך 
מזרח  הידיים!  משתי  נמוך  הארט  ומשחקים  ביד   ♦K-ה
משהו  אין  (להגנה  בדיאמונד  ממשיך  שהוא  ונניח  זוכה, 
 ♠Q-ה את  ומריצים  בדומם   ♦A-ב זוכים  יותר).  טוב 
עוזבים  ואז  בספייד,  נוספת  בעקיפה  ממשיכים  שזוכה. 
זמנית  מזרח  של   ♠K-ה את  ומשאירים  השליטים  את 
בחוץ. למערב כבר אין שליטים, לכן אפשר לעבור בבטחה 
לא  מערב   ♥Q-ה את   ,♥K-ה את  מפיל   ♥A-ה להארט. 
יכול לחתוך, וההארט הרביעי נחתך בדומם בעוד מזרח 

משרת לסדרה.
ולא  בהתחלה  הידיים  משתי  נמוך  הארט  לשחק  חשוב 
למסור למגנים לקיחה בהארט כאשר נותר ספייד בודד 
את  ולסכל  שליט  לשחק  ימהרו  המגנים  הרי  בדומם. 

החיתוך אם רק נאפשר זאת להם.
לאחר המשחק הנכון יש לנו 10 לקיחות, ואפשר לשאול 

את השחקן במזרח אם אכן התכוון ל-Dbl מעניש.

במציאות החוזה ♠4 מוכפל נפל פעם אחת. נראה שמזרח 
אכן התכוון ל-Dbl מעניש.
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ב-3 באוגוסט השתתפתי בתחרות ארצית לזכר רוני שחם 
במועדון נס ציונה, וישבתי בדרום.

Board 16, Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

2
KJ87542
A9
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

7
T96
86432
7653

♠
♥
♦
♣

KQ9853
A
KQ
JT42

 ♠
♥
♦
♣

AJT64
Q3
JT75
98

 

West North East South
Pass 1♥ 1♠ Pass
Pass 3♥ 3♠ Dbl
Pass Pass Pass

המתבקש  לחוזה  להגיע  עמדו  צפון-דרום  כאן?  קרה  מה 
♥4, אבל מזרח ”שכח“ את מצב הפגיעות והכריז ♠3.

 1NT בין  התלבטתי  ההכרזה  של  הראשון  בסיבוב 
 Pass ובין  השחקנים)  רוב  של  הבחירה  (להערכתי, 
שהייתי  אומר  זה  השנייה.  באפשרות  ובחרתי  מלכודת, 
כשהיריב  לחשוב  יש  מה  על  אז  מוכפל.   1♠ לשחק  מוכן 
לאחר  כי  ספק  של  צל  אין  להכפיל.  מיהרתי   ?3♠ הכריז 

מהלך ההכרזה הזה, Dbl הוא מעניש. 
חשב  הכרוז,  תפקיד  על  לוותר  במיוחד  שמח  לא  שותפי 
השחקן  קרא  רגע  באותו   .Pass והכריז  ארוכה  מחשבה 
 Dbl-ה לטענתו,  התחרות.  למנהל  במזרח  שישב  הבכיר 

שלי היה מהיר מדי והעביר מידע בלתי מורשה לשותפי.
לא פעם קרה לי, שהיריבים קראו למנהל התחרות בטענה 
שחשבתי יותר מדי, אך זו הייתה הפעם הראשונה שיריב 

קרא לשופט בטענה שחשבתי פחות מדי!
את  לבטל  והחליט  העובדות  את  בירר  התחרות  מנהל 
ולהעניק  לטובתנו)   800) השולחן  על  שהושגה  התוצאה 
שלא  בכך  החלטתו  את  הסביר  הוא  מתוקנת.  תוצאה 
התאמתי את קצב הכרזתי בסיבוב השני לקצב של ההכרזה 

הקודמת, ובכך העברתי מידע בלתי מורשה, כלומר רמזתי 
להעניש.  במיוחד  מעוניין  שאני  חוקי  בלתי  באופן  לשותף 
נימוק נוסף הייתה המחשבה הארוכה של שותפי שרמזה 
גם  הושפעה  המנהל  של  החלטתו   .4♥ להכריז  רצונו  על 

מהעובדה שברוב השולחנות החוזה הסופי היה ♥4.
ערערנו. הנימוקים היו שה-Dbl היה מעניש בבירור ובאופן 
מוחלט ללא קשר לקצב ההכרזה, ושלשותף שלי אין חלופה 
מידע  העברת  החוקים  ספר  פי  (על   .4♥ להכריז  הגיונית 
בלתי מורשה היא עבירה העלולה להביא לתיקון התוצאה 
רק כאשר לשותף יש בחירה בין מספר חלופות הגיוניות).

הבה נבדוק הכרזה אפשרית של ♥4 מצדו של צפון. הוא 
אינו יודע שיש לי Qx בהארט. על פי מהלך ההכרזה צפוי 
להיות  יכולים  ואז  בהארט,  בודד  או  חוסר  לי  שיש  דווקא 
לו מפסידים רבים בסדרה זו. בנוסף, לא הובטח לו שה-
A♠ בידי. להיפך, דווקא מזרח צפוי להחזיק קלף זה, וזהו 

מפסיד נוסף.
לבצע  הסיכויים  צפון  של  מבטו  שמנקודת  אומר,  זה  כל 
ספיידים  לו  ויש  לעונשין,   3♠ הכפיל  השותף  קלושים.   4♥
המינור,  בסדרות  בטוחות  לקיחות  מחזיק  צפון  טובים. 
של  נפילה  יבוצע,   4♥ אם  אפילו  בוודאות.  ייפול   3♠ ולכן 
מצב  בשל  יותר  טובה  תוצאה  תעניק  לקיחות  בשתי   3♠

הפגיעות.
 Pass-ל הגיונית  חלופה  לכם  נראית   4♥ של  הכרזה  אז 
על ♠3 מוכפל? ועדת הערעורים קיבלה את הערעור שלנו 
ופסקה כי התוצאה תהיה מה שהושג בשולחן – ♠3 מוכפל 

מינוס 3, 800 לצפון-דרום.
איך הגיעו במרבית השולחנות לחוזה ♥4? מי שהכריז ♥4 
היה דרום, ולא צפון לבדו. גם אני הייתי מכריז ♥4 לולא 

שגה מזרח והכריז ♠3.
הערת המערכת: אבי אכן העביר מידע בלתי מורשה כאשר 
מדי,  מהיר   Dbl והכריז  שלו  הרגיל  ההכרזה  מקצב  חרג 
אבל העברת מידע כזה עדיין אינה גוררת תיקון התוצאה 

כאשר לשותף אין בחירה בין כמה חלופות הגיוניות.
את  לבצע  מומלץ  אי-נעימויות  למנוע  החפצים  לשחקנים 
כל הקריאות וההכרזות בקצב אחיד תמיד. עם זאת, אנו 
כמה  עוד  ולהמתין  להתאפק  מאוד  שקשה  לכך  מודעים 
שניות כאשר ההכרזה מובנת מאליה. יש לציין גם שהנוהג 
של אי-אלו שחקנים להניח את כרטיס ה-Dbl בחוזקה על 
השולחן כאשר יש להם רצון עז להעניש את המתנגדים, 

הוא כמובן פסול.

ברידג‘ משחק משונה: אסור לחשוב ואסור לא לחשוב
אבי רוזנטל
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אז מה עושים עכשיו?

דרור שיפטן

במשחק במועדון אני המחלק בדרום, ואף צד אינו פגיע. 
אני מרים את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

J4
AQ8
AKQ
AKJT4

מה עושים? סופרים נקודות? יש כל כך הרבה, אולי נוציא 
את הסלולרי בשביל המחשבון... טוב נספור, יש 24, לא 

רע.
אני מכריז  ♣2 שמראה 23+ נקודות עם חלוקה כלשהי. 

השותף מכריז ...  ♣3!
יש לו 8 נקודות לפחות עם חמישייה בסדרה (באמת?! לי 
יש חמישייה בקלאב). זה הולך להיות פשוט – סלם בפתח 

ואני במתח. לפחות אני יודע באיזו סדרה לשחק.
לאחר  מחזיק.  השותף  בכירים  קלפים  אילו  לברר  כדאי 
Pass מימין אני מכריז 4NT. השותף עונה ♦5 – נהדר, 

.♠A יש לו
  6♣ נשחק  מלכים,  לו  אין  אם  למלכים?  גם  לשאול  האם 
סלם  יש  מלכים  שני  עם  מוצלחת.  לעקיפה  אולי  ונזדקק 
גדול בקלות, אבל מה אם יש לו רק מלך אחד? במחשבה 
לבצע  תקווה  יש  זה  שבמקרה  למסקנה  מגיע  אני  שנייה 

.6NT
אז אני עוצם עיניים ומכריז 5NT – על החיים ועל המוות. 
השותף מכריז ♦6 – מלך אחד – וכולו חיוכים. אני מכריז 

לפי התכנית 6NT, וזה החוזה הסופי.
♠
♥
♦
♣

AK7
T9
763
Q9732

♠
♥
♦
♣

J4
AQ8
AKQ
AKJT4

כל כך אופייני, תמיד השותף מביא את המלך הלא נכון. 
לפחות אין לי בעיה עם ה-Q ♣. ספירת הלקיחות הבטוחות 
הסלם  כאשר  בטוחות   12 יש  (בקלאב   11 מראה   NT-ב

הגדול תלוי בעקיפה).

הובלה בהארט הייתה נותנת לי מיד את הלקיחה החסרה, 
לא   6NT נגד ב-3♠.  ומוביל  בי  מתחשב  אינו  מערב  אבל 
וה-  ♥K-שה אומר  זה  למכובדים.  מתחת  להוביל  נהוג 
Q♠ אינם ממוקמים היטב ככל הנראה. ניסיון להריץ את 
 AKxx בידי נראה חסר טעם (אם בדומם היה J -הספייד ל

– זה היה המשחק הנכון).
אז הכול תלוי בעקיפה בהארט? אם זה המצב, אני מתחיל 
להתחרט שוויתרתי על  ♣6 כל-כך קל, אבל במבט נוסף 
עם  שמתחברים   ♥T9-ב מבחין  אני  הפרוש  הדומם  על 
ה-AQ8♥ שלי ונותנים לי תקווה חדשה – עקיפה כפולה 
בסדרה  החסרים  המכובדים  אחד  לפחות  אם  בהארט. 

נמצא אצל מזרח – אצליח.
זכיתי עם ה-A♠, בעוד מזרח עודד עם ה-T♠ (טוב, היה די 
ברור שה-Q אצלו). אני מושך חמישה סיבובי קלאב כדי 
לראות מה הם זורקים, ומסיים בדומם. ההשלכות שלהם 
ומבקש  הגורלי  למהלך  ניגש  אני  אז  לי,  עזרו  ממש  לא 
מהדומם את ה-T♥. מזרח ודרום משחקים נמוך, ומערב... 
זוכה עם ה-K♥. וואו – הצלחתי! אני יכול לנשום שנית. אני 

פותח את הקלפים ותובע את שאר הלקיחות.
עם פתיחת דף התוצאות אני מגלה שזכינו בטופ משותף 
(93%). רק זוג אחד נוסף הגיע ל-6NT. שלושה הכריזו 
לקיחה  בוצעה  אפילו  אחד  בשולחן  בוצע.  שכמובן   6♣ 
הגיעו  לא  זוגות  שלושה  בהארט.  הובלה  לאחר  עודפת 
בכלל לסלם. ”Well Done, Partner“ מהשותף, ועוברים 

ליד הבאה.
החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

AK7
T9
763
Q9732

 

♠
♥
♦
♣

9653
K653
T9
865

♠
♥
♦
♣

QT82
J742
J8542
-

 ♠
♥
♦
♣

J4
AQ8
AKQ
AKJT4
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן נובמבר 2013
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

ינואר 2014דצמבר 2013נובמבר 2013
9 - 8

17

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית

14 - 13

21 - 20

28 - 27

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
למועדונים

ליגות – פליי-אוף 
ופיינל-פור

4

11 -  10

19

25 - 23

אליפות ישראל
עד דרגת אמן

(במחוזות)

מוקדמות אליפות 
ישראל לצעירים

סימולטנית ארצית

גמר אליפות ישראל 
לצעירים

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2013 – ינואר 2014

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות עד אמן ארד 2013
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות
משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 4 בינואר שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9

חיפה

במועדון הברידג' רחובות
רח' המנוף 1, 

רחובות

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, 

שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

ההרשמה מראש – חובה

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

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי
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עבירת משמעת – עזיבה במהלך התחרות
הרינו לעדכנכם כי בתחרות ארצית שנערכה במועדון קרית אונו בחודש אוקטובר, נטש שחקן במהלך תחרות בת 2 סיבובים 

טרם סיומה וזאת בשל חילוקי דעות וויכוח עם השותף.
מובהר בזאת כי עזיבת שחקן במהלכה של תחרות, הינה עבירה חמורה מאוד, שלא ניתן לעבור עליה לסדר היום. 
עזיבת התחרות פוגעת בשותף, בשחקנים המשחקים בתחרות, במנהל התחרות וכמובן בכללי האתיקה וההתנהגות של 

ההתאגדות הישראלית לברידג'.
בשלב ראשון, יממה לאחר המקרה, הושעה השחקן מכל פעילות ארצית לתקופה של חודש ימים כאשר המשך הטיפול 

במקרה ידון בתוך 14 יום בועדת משמעת ארצית. 
אנו קוראים לשחקנים לכבד את חברי ההתאגדות ואת המשחק הנפלא הזה ולהתנהג באיפוק, סבלנות ואורך רוח. אחרי 

הכול באנו ליהנות.
שלכם, ועד העמותה.

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 20 באוקטובר 2013

רב אמן ארד 
טובביס אלכס - אביבים 

אמן זהב 
טולדנו אורן - בית בלגיה י"ם 

אמן כסף 
בייצר מוטי - קריות/חיפה 

עזרא רימונה - ראשון לציון 
מזרחי אסתר - מרכז ספורט ראשל"צ 
מזרחי שמואל - מרכז ספורט ראשל"צ  

אטיאס מיכאל - אשדוד 

אמן ארד 
בן דוד רבקה - כיכר המדינה ת"א 

סבאג דינה - כרמיאל 
אלון ליאורה - חיפה/כרמל 

חן ליאת - טבעון 
שי אלדה - כפר סבא 

בן אבו שרה - ירושלים 
ענתבי יגאל - זכרון יעקב 
ענתבי רחל - זכרון יעקב 

קרני בלהה - סביון-קרית אונו 
גולדמן רחל - מרכז ספורט ראשל"צ 

אפשטיין סבטלנה - בית מכבי ראשל"צ 

הרשקוביץ יפה - רחובות 
פז סיבוש יוספה - גליל תחתון 

אמן 
עובד אורי - טבעון 

גרנות חני - אבן יהודה 
כליף יערה - רמת גן 

אביטל שחף - אביבים 
שטוייסל נתן - מושבות-שמריהו 
קרמן יוחנן - מרכז הברידג'-י"ם 

יסמין חמדה - נתניה 
ונדרמן  מלכה - חדרה 

ממן יהודה - ערד 
ולט חבני מתנה - וקס-רחובות 

צברי רות - וקס-רחובות 

סגן אמן כסף 
זיגלמן שרה - לב הצפון 

רוזנצוויג אדלה - חיפה/כרמל 
סגל מרים - נהריה 

פורגס עמוס - "הרץ" חיפה 
הולנדר עידן - השרון 

כץ פז - השרון 
הררי רוזלין - רעננה 

ויסר דוד - אביבים 
פרייזר שולמית - אביבים 

וולפגור אתי - ברידג' טיים 
אורון רות - קיסריה 

טוינה עשירה - מרכז ספורט ראשל"צ 
סילנר דינה - בית מכבי ראשל"צ 

רובינשטיין משה - ערד 
גן-אל נעמי - רחובות 

סגן אמן 
קרסנופולסקי רומן - קריות/חיפה 

מסייס טרי - נהריה 
צפריר יהודה - רקפת קרית טבעון 

לוי מאיר - השרון 
פיס יהודית - מושבות-שמריהו 

אנין עידו - ברידג' טיים 
גור עידית - ברידג' טיים 

שליט דורון - ברידג' טיים 
חסיד נוריאל - ירושלים 

רבינוביץ סתיו - ויצו פתח תקוה 
אלבז יוסף - אשדוד 
עירד שרה - אשדוד 

קורשיה דניאל - אשדוד 
בן-סיני דב - כפר מרדכי 
ברושי אריה - כפר מרדכי 
לוי יהושע - וקס-רחובות 

פרונינה איבגניה - וקס-רחובות 

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' הדר כפר סבא
מזמין אתכם לתחרות ארצית, מושב אחד 30 חלוקות
התחרות תתקיים ביום שישי 29/11/13 בשעה 10:00

אולם גרניט בבית ההתאגדות (כדורת רעננה), רח' יערה 6, רעננה
דמי השתתפות 60 ש"ח לשחקן. מנהל תחרות: אילן שזיפי.

מספר מקומות מוגבל— הרישום מראש חובה
אצל יהודה 054-4967383 או גדעון 052-3567663

מועדון  הברידג' כיכר המדינה
מזמין אתכם לתחרות ארצית, מושב אחד 30 חלוקות
התחרות תתקיים ביום שבת  7/12/13 בשעה 10:00

במועדון כיכר המדינה, ויצמן 53 ת"א
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מספר מקומות מוגבל— הרישום מראש חובה
במועדון – 03-6969830
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ספורטיאדה 2013 - שלבי גמר קבוצות ברידג'

נא"אמצטברשמותדרוג
59.5713טושר אור - בלו אבי1
59.4810אברון אנית - וירג כרמן2
58.888חן אברהם - ארנון גדי3
57.976פלאי רענן - פיוטרו קלוד4
57.9645פלדמן משה - בן יהודה יהודית5
57.9624וייס פנינה - וייס רמי6
57.883גרינברג ניר - שניידר יגאל7
56.803טל לביאה - טל חיים8
56.192קניגסברג דרורה - קניגסברג מודי9
56.182דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי10
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   "2  
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שמות הזוכים:
סרג'יו קובליו

אריק פרלמוטר
פאול וויינשטוק

אבי ארבאץ

תוצאות כלליות תחרות זוגות, בה השתתפו 62 זוגות
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and no damage has been done. 
However, if you see partner detaching a card 
from his hand when he should be leading from 
the dummy, then you are perfectly entitled to 
warn the declarer that he is in dummy and not 
in hand. (No need to break the table – a tap or a 
quiet remark should be sufficient).
6. You may draw attention to any irregularity, but 
only after (my emphasis) the play of the hand is 
concluded. Just note that the other players can 
point out and call the director when an irregularity 
occurs during the play. This 'after' for dummy is 
critical.
Look what happens when you are the dummy 
and you see a defender making a revoke at trick 
4. Let's say your partner has overlooked it. You 
should only call the director at the end of the play 
of the hand. If you call the Director immediately 
after the play to the subsequent trick, then you 
have violated Law 42/1a and b. My reaction in 
the past was to tell the players that since both 
sides had violated the laws, then the situation is 
such that it is as if the revoke had not occurred, 
and play should simply continue as if no revoke 
had been made. I checked this ruling with some 
of my colleagues and their interpretation was 
different. They told me that the revoke stands 
(unless dummy has lost his rights – see below) 
and the player who made the revoke should lose 
a trick or two (depending on whether he won the 
trick or not). But since dummy called the director 
while the hand was being played (and not at the 
end of play) he is also subject to a procedural 
penalty. In other words, both sides lose. Have 

patience, wait until the play of the hand has been 
completed, and only then call the Tournament 
Director while making sure that all players keep 
their cards on the table indicating the order of the 
cards played. The director is going to investigate 
the play, find out the revoke and give your side 
an extra trick or two.

What shouldn't you do as dummy? (see 
above)
1. You must not participate in the play or make 
any comment to your partner about the way he 
is going down in an ice-cold contract (Gnashing 
your teeth, looking up towards the ceiling, or just 
looking aghast are included here).
2. You may not exchange hands with declarer. 
3. You may not leave your seat to watch declarer’s 
play of the hand. 
4. You may not, on your own initiative, look at the 
face of a card in either defender’s hand.

If you violate any of these rules, you are liable 
to a penalty from the Tournament Director (2%-
4%). In addition, you lose your rights like warning 
declarer about leading from the wrong hand or 
enquiring whether partner is about to make a 
revoke. In fact, in this case the revoke that the 
opponent's made is cancelled, so you really lose 
out (see above - Law 43/3b).

So in conclusion, my advice to you: When, as 
dummy, you see a revoke or another irregularity 
in the play, please have patience and wait till the 
end of the hand before calling the director.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il
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Brian Zietman

There are so many articles on bidding, the play 
of the hand and on defense but one topic that 
is almost never mentioned is how to play the 
dummy . 25% of the time that we are playing, 
we are dummy (even more if partner is a hand 
hog).
Most players think that being dummy is the 
appropriate time to have a cup of coffee, take 
a call of nature or breathe a few gasps of fresh 
air courtesy of Philip Morris. In fact, this is not 
recommended at all (certainly not the smoking!), 
as you will be losing your rights. You are best 
off staying put, glued to your chair and keeping 
your eyes wide open. There is a very important 
contribution that you can make to the success of 
your partner's play.
Maybe you did not know it, but in fact there are 
two complete Laws in the book (#42 and #43) 
which specifically deal with dummy's right's and 
dummy's limitations. If you are interested (which 
you obviously already are – otherwise you would 
have not read this article as far as this point) you 
can download them in Hebrew or English from 
the new Israel Bridge Federation website – the 
link is: 
http://main.bridge.co.il/innerpagestatic/schoolLaws
To make life easier for you, dear reader, here is a 
list of what you can (and should) do: 

1. As dummy, you are entitled to give information, 
in the Director’s presence, as to fact or law. In my 
opinion, too many directors walk around without 
the Law Book in their hand (ouch! I just shot 
myself in the foot) when they should be giving 
their decision with reference to the Law Book. 
2. You may (and in fact should) keep count of 
tricks won and lost and make sure that all players 
arrange their cards properly to the trick played 
(vertical for tricks won and horizontal for tricks 
lost). So many arguments can be avoided later if 
you follow this procedure. 
3. You play the cards of the dummy as declarer’s 
agent as directed (but you must not suggest 
a play). It is best to keep your hands under the 
table and not hovering over the cards to avoid 
any thought that you may be suggesting a card 
to the declarer. If partner says "ruff" when you 
know that he is going to ruff a winner, don't say: 
ruff?!?!?. Simply play what he says.
4. You may ask declarer (but not a defender) 
when he has failed to follow suit to a trick whether 
he has a card of the suit led, such as "No spades, 
partner?"
5. You may try to prevent any irregularity by 
declarer. This usually occurs when declarer is in 
hand and tries to lead from the dummy or vice 
versa. We shall examine these cases separately:
Let's say declarer is in hand and announces 
"small spade". Since the small spade has 
effectively been led from the dummy, your LHO 
may accept the lead of the designated card. If it 
is not accepted, then the lead returns to declarer 

Don't 
Be a 

Dummy!
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