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דבר ועד העמותה
חברים יקרים,

חלק  נטלו  במסגרתו  מאד,  מוצלח  פסטיבל  זה  היה  ה-46.  הברידג'  פסטיבל  ונשלם  תם 
בתחרויות שחקנים ואורחים רבים.  נציגים מ-17 מדינות אשר השתתפו בפסטיבל, חלקו 

לנו מחמאות והביעו שביעות רצונם מהאירוח לו זכו.

אותנו  שליווה  סביר  בלתי  מרעש  נתעלם  לא  הפסטיבל,  מהצלחת  רצוננו  שביעות  למרות 
וננקוט  לסדר  כך  על  לעבור  מתכוונים  שאיננו  כמובן  התחרויות.  במהלך  הזמן  מן  בחלק 
בצעדים מתחייבים כנגד האחראים לכך. אנחנו תקווה כי למרות אי הנוחות שגרם הרעש 

מעת לעת, נהניתם מהפסטיבל. 

והתוספות  המשחק  אולמות  של  שכירתם  עלות  מחו"ל.  אורחים  של  רב  מספר  מארח  הבינלאומי  הפסטיבל  כאמור, 
הנובעות מהשכירות (ביטוח, חנייה וכד'), מהווה יותר   מ-65% מעלות הכרטיס שאנו משלמים. למרות זאת, בשל 
התנהלות יעילה ופעילותם של חברים טובים בהתאגדות, נמנענו מלהעלות גם הפעם את מחיר הכרטיס למשתתף, 

וזאת בהמשך לשנים קודמות בהן לא שונה המחיר. 

אירופה  אליפות  לקיום  הסכם  עימם  ונחתם  לברידג'  האירופית  ההתאגדות  ראשי  אותנו  ביקרו  הפסטיבל  בתקופת 
לקבוצות אלופות באילת בנובמבר 2012.

כאן המקום להודות לכל אותם רבים וטובים אשר עמלו ותרמו להצלחתו של הפסטיבל. תודה לאסף לנגי, לכל הצוות 
הלוגיסטי, למנהלי התחרויות ולכל העובדים על המסירות.

להתראות בפסטיבל ה-47 בשנה הבאה עלינו לטובה.

מודי קניגסברג
יו“ר ועד העמותה

ההתאגדות הישראלית לברידג‘ בישראל

  סוף סוף עושים סדר במשחק היד, בהכרזה ובהגנה.
  לומדים טכניקות הדרכה ומתודיקה ברמה הגבוהה ביותר.

  חוברת עם כל חומרי הקורס תחולק למשתתפים.
  תעודת הסמכה המוכרת ע"י התאגדות הברידג' הישראלית.
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לחשוב נכון בהגנה 

שיתוף פעולה מביא להצלחה
מוטי גלברד

Dealer: E, Vul: N/S, Lead: ♥A

♠
♥
♦
♣

Q92
86
AQT83
J72

 

♠
♥
♦
♣

843
QJ975
2
9864

West North East South
Pass 1♠

Dbl Rdbl 2♥ Pass
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

דרום פתח ♠1 ומערב הכריז Takeout Double, המתאר 
כוח של פתיחה לפחות עם קוצר ב-♠. ידו של צפון הייתה 
על  נוסף   –  2♠ של  רגילה  תמיכה  להכרזת  מדי  טובה 
9 הנקודות יש לו התאמה ב-♠ עם דאבלטון ב-♥ וסדרה 

צדדית מעולה ב-♦.
 +10 כלל  בדרך  (המתאר   Rdbl להכריז  בחר  צפון 
נקודות), ובהמשך תמך בשותפו ל-♠2. דרום הבין שלשותף 
התאמה ב-♠ עם יד טובה יחסית, והכריז משחק מלא ♠4.
שותפך (מערב) הוביל ב-A♥. תכנן את משחק ההגנה!

אינו  חלשה  יד  המחזיק  שמגן  לדעת  חשוב  כל,  ראשית 
שמזרח  הנקודות  שלוש  ההגנה.  משחק  מתכנון  פטור 

מחזיק עשויות להיות משמעותיות ביותר!
ארבעה  שלשותפו   Dbl-ה מהכרזת  מסיק  מזרח  שנית, 
מערב  ב-♥  קלפים   5 עם  שלושה).  אולי  (או  ב-♥  קלפים 
היה מכריז Overcall של ♥2. אם למערב ארבעה קלפים 

ב-♥, לכרוז דאבלטון בסדרה זו.
שלישית, קלף ההובלה A♥ מרמז על כך שגם ה-K♥ אצל 
מערב. שחקן טוב אינו נוהג להוביל נגד חוזה עם שליט 

.K ללא A בסדרה שבה יש לו
עכשיו מזרח שואל את עצמו: מנין יבואו ארבע הלקיחות 

הנדרשות להפלת החוזה? 
 ♦ סדרת  לדומם  ב-♥.  לקיחות  שתי  כנראה  יש  להגנה 
ה-♣  סדרת  אולם  ללקיחות,  מקור  המהווה  ביותר  חזקה 

שלו חלשה יחסית. לפני מספר חודשים כבר עסקנו בניצול 
ה-♣,  סדרת  את  בהקדם  לתקוף  כדאי  הדומם.  חולשת 

ורצוי שההובלה תבוא מצדו של מזרח.
מערב,  אצל   ♥K-ש בהנחה  כן.  כניסה?  יש  למזרח  האם 
QJ♥ הם קלפים זוכים. הבעיה האמיתית היא איך להראות 

לשותף שיש לנו כניסה.
הפתרון פשוט ויפה. בלקיחה הראשונה מזרח משחק את 

!♥Q-ה
 ,A-לאחר ששותפו הוביל ב Q הכלל הוא: מגן שמשחק

מבטיח תמיד את ה-J (או שיש לו Q בודדת).
כעת נתבונן בחלוקה המלאה ובמהלך הנכון של ההגנה:

 ♠
♥
♦
♣

Q92
86
AQT83
J72

 

♠
♥
♦
♣

75
AK42
964
AQT3

♠
♥
♦
♣

843
QJ975
2
9864

 ♠
♥
♦
♣

AKJT6
T3
KJ75
K5

 

מערב מוביל ב-A♥ ומזרח משרת עם ה-Q♥. מערב מבין 
מערב  האם   .♥J-ה את  לו  שיש  לאותת  רוצה  ששותפו 
מתכנן  מערב  בוודאי.  בלקיחה?  יזכה  ששותפו  מעוניין 
(כאן  ממזלג  להוביל  רצוי  שלא  ויודע  קדימה  אחד  צעד 
השנייה  בלקיחה  ב-♣.  יוביל  שמזרח  עדיף   .(♣AQ-ה

.♥J-מערב משחק 2♥ ומזרח זוכה עם ה
ספק  מותיר  אינו  החזקה  ה-♦  סדרת  עם  הדומם  מראה 
באשר להמשך ההגנה. מזרח חייב לשחק ♣ בטרם יהיה 
(שני   ♣8 השלישית  ללקיחה  מוביל  מזרח  מדי.  מאוחר 
אצל   ♣A-שה משער  הכרוז  גרועה).  מסדרה  מלמעלה 
עם  זוכה  מערב  מידו 5♣.  ומשחק   (Dbl (שהכריז  מערב 
הלקיחות  בארבע  זכתה  ההגנה   .♣A-ב וממשיך   ♣Q-ה

הראשונות והכשילה את החוזה.
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Dealer: W, Vul: Both, Lead: ♦4

♠
♥
♦
♣

754
AKT94
976
J2

♠
♥
♦
♣

AKJ
J7
KJ5
AKT98

West North East South
Pass Pass Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 3♥
Pass 3NT All Pass

מאוזנת.  וחלוקה  גבוהות  נקודות   20 עם   2NT פתחת 
כמבוקש  הכרזת  להארט!  טרנספר   –  3♦ השיב  השותף 

 .3NT 3, ועכשיו השותף הכריז♥
קלפים  עם 6  בלבד.   ♥ קלפי  לו 5  שיש  מראה  זו  הכרזה 
היה מכריז ♥4. מאחר שאין לך התאמה של 3 קלפים ב-♥, 

.3NT-אתה משאיר את החוזה ב
נמוך  שיחקת  מלמעלה)  (רביעי  ב-4♦  הוביל  מערב 
המשך  את  תכנן   .♦Q-ה את  שיחק  ומזרח  מהדומם, 

המשחק!

הכרוז רצה לנצל את סדרת ה-♥ היפה שבדומם. הוא זכה 
מיד ב-K♦ והמשיך מיד ללקיחה השנייה עם ה-J♥ מידו. 
מערב שיחק נמוך, והכרוז החליט לבצע עקיפה וביקש את 

ה-4♥ מהדומם.
בדומם  ה-♥  שסדרת  הבחין  דרום   .♥Q-ה עם  זכה  מזרח 
הוגבהה ולא היה מודאג, אבל לאחר שה-2♦ שוחק ממזרח 
ללקיחה הבאה, התברר לו כי הוא בצרות. לאחר מחשבה 
בלקיחה   .♦T-ב זכה  מערב  אבל  מידו,  נמוך  שיחק  הוא 
הבאה ה-A♦ של מערב הפיל את ה-J, כאשר מזרח אינו 

משרת. שתי לקיחות ♦ נוספות חרצו את כישלון החוזה.
האם הייתה דרך טובה יותר לשחק?

פעמים  הדגשנו  כבר  מדי.  מהר  שיחק  הכרוז  ראשית, 
רבות את חשיבותו של התכנון המוקדם בטרם שוחק קלף 

ללקיחה הראשונה.
"היד  הנקרא  למושג  מודע  היה  לא  הכרוז  שנית, 

המסוכנת".
זהו כינוי הניתן לשחקן, שאם יקבל את ההובלה, הוא עלול 

לגרום לכישלון החוזה.
במקרה שלנו הסדרה הבעייתית הייתה ♦. לאחר הלקיחה 
 Q-ה (כאשר   ♦J5 עוצר   דרום  של  בידו  נותר  הראשונה 
וה-K כבר יצאו מהמשחק). עם זאת, עוצר זה יחזיק מעמד 

רק אם הלקיחה הבאה ב-♦ תשוחק אל דרום ולא דרכו.
לפיכך מזרח הוא היד המסוכנת, בעוד ידו של מערב אינה 

מסוכנת.
לכרוז היו (לאחר הלקיחה הראשונה) 7 לקיחות בטוחות. 
 – הנותרות  הלקיחות  את  לפתח  אופציות  שתי  לו  היו 
סדרת ה-♥ שבדומם וסדרת ה-♣ שבידו. כל אחת מהן 

דרשה עקיפה.
הכרוז,  של  הנכון  ובמשחק  המלאה  בחלוקה  נתבונן  כעת 

המבוסס על סדרת ה-♣.

 ♠
♥
♦
♣

754
AKT94
976
J2

 

♠
♥
♦
♣

Q82
65
AT843
Q83

♠
♥
♦
♣

T963
Q832
Q2
654

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
J7
KJ5
AKT97

 

.♦Q-מערב מוביל ב-4♦ ומזרח משחק את ה
 ♦K-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  הכרוז  קודם,  כמו 
עם  לכסות  מערב  את  לפתות  (בניסיון   ♥J-ה את  ומוביל 
ה-Q♥). מערב משחק את ה-6♥. הכרוז יודע שמזרח הוא 
"היד המסוכנת" ואינו מוכן לאפשר לו בשום אופן לזכות 

.♣J-וממשיך מהדומם ב ♥A-בלקיחה. הוא זוכה עם ה
מזרח משרת עם ה-4♣. עכשיו העקיפה בטוחה, כי אין 

לחשוש מהובלת דיאמונד מצדו של מערב.
דרום משחק מידו 7♣ ומערב זוכה עם ה-Q♣. עכשיו אין 
הכרוז  ישחק ♥,  מערב  אם  החוזה.  את  להפיל  דרך  שום 
לא יעקוף אלא יזכה ב-K♥ וימשיך ב-♣, כאשר יש לו כבר 9 
לקיחות בטוחות. אם מערב יבחר להמשיך ב-A♦ (בתקווה 

להפיל את ה-J♦), הכרוז ישיג 10 לקיחות.

שחק יחד עם מוטי

היזהר מהיד המסוכנת!
מוטי גלברד
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ארגז הכלים
קובי שחר

המתחיל  השחקן  מתוודע  המשחק  לימוד  במהלך 
לארגז  מתווספות  והן  עבורו,  חדשות  משחק  לטכניקות 

הכלים שלו.
פעולה.  תכנית  לגבש  הכרוז  צריך  הדומם  נפרש  כאשר 
להתחשב  שלו,  הבטוחות  הלקיחות  את  לספור  עליו 
בעיות  ביד  יש  אם  ולבדוק  לו  שיש  המהירים  במפסידים 
לשחקן  יסייע  מכיר  שהוא  בכלים  השימוש  מיוחדות. 

להצליח בביצוע החוזה.
קיים מגוון גדול של כלים. ניתן לחלק אותם לשניים: 

טכניקות לטיפול בסדרה בודדת;   §
טכניקות לניהול היד כולה.   §

על הכרוז להחליט אילו כלים לשלוף מהארגז בכל מקרה 
ואת  השונים  הכלים  את  להכיר  עליו  כל  ראשית  נתון. 

שמותיהם.

♥ 7654 ♥ AQJT9

השימוש בשמותיהם של הכלים השונים מקל על השחקן 
לנסח את תכניתו. קל יותר לחשוב בצורה הבאה: "אפשר 
לנסות להימנע ממפסיד ב-♥ באמצעות עקיפה", מאשר 
ב-♥  ממפסיד  להימנע  לנסות  "אפשר  כך:  זאת  לנסח 
ישים  צפון  ואם  מהיד  קטן  קלף  אשחק  אם  הבא:  באופן 
קלף קטן, אשים את המלכה, ואם הוא ישים את המלך, 

אשים את האס". 
המדויק  המצב  את  לזהות  השחקן  על  לכך,  נוסף 
ולהשתמש בכלי שלו בצורה נכונה. הכלי הבסיסי הנקרא 
עקיפה מופיע במגוון 'דגמים'. שניים מהם מוצגים להלן:

♠ 652 ♠ AQ3

זהו המצב הקלאסי של העקיפה. מערב ישחק קלף קטן 
לכיוון הדומם בתקווה שה-K נמצא אצל צפון. אם המהלך 
יצליח, ה-Q של מזרח יזכה בלקיחה לפני ה-K של צפון. 
(זו הסיבה לשם "עקיפה" – ה-Q "עוקף בתור" קלף בכיר 

ממנו (ה-K) וזוכה בלקיחה לפניו.)

♠ A65 ♠ Q32

מצב זה שונה במקצת ומכונה "אקספאס". כאן משחקים 
לכיוון  נמוך  קלף  מובילים  מכן  ולאחר   A-ה את  תחילה 
ה-Q. אם ה-K בצפון, ה-Q יזכה בסופו של דבר בלקיחה. 
נמצא   K-ה אם  שגם  הוא,  הקודמת  מהדוגמה  ההבדל 
לפני   K-ה עם  בלקיחה  לזכות  יוכל  המגן  נוח,  במיקום 

.Q-שאנו נזכה בלקיחה עם ה
שגם  בחשבון  לקחת  עלינו  "אקספאס"  מבצעים  כשאנו 
אנו  האם  ההובלה.  את  יתפוס  המגנים  אחד  נצליח,  אם 
נראה  כעת  המלאה.  ביד  תלוי  זאת?  להרשות  יכולים 
בודדת  בסדרה  לטיפול  המיועד  בכלי  השימוש  כיצד 

מושפע ממצב היד בכללותה.

 ♠
♥
♦
♣

Q32
943
AQJ6
653

 

♠
♥
♦
♣

K84
KQJT
952
T97

♠
♥
♦
♣

JT97
A52
T84
J84

 ♠
♥
♦
♣

A65
876
K73
AKQ2

 

North South
1NT

2NT 3NT
Pass

זוכה  וההגנה   ,♥K-ב מוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
בארבע הלקיחות הראשונות. 

הכרוז מתכנן את המשחק וסופר את הלקיחות הבטוחות 
שלו: ארבע ב-♦, שלוש ב-♣ ואחת ב-♠. הוא מבחין במצב 
של "אקספאס" בסדרת ה-♠. עם זאת, הוא כבר הפסיד 
ארבע לקיחות ואסור לו להפסיד לקיחה נוספת. לפיכך 
ישתמש  לא  והכרוז  הזאת,  ליד  מתאים  אינו  הזה  הכלי 
בו. במקום זה הוא יחפש את הלקיחה התשיעית במקום 

אחר.
 ,3-3 תתחלק  ה-♣  שסדרת  הוא  ביותר  הטוב  הסיכוי 

ואז ה-2♣ יהפוך ללקיחה התשיעית.*
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כעת נניח שה-2♠ וה-A♠ התחלפו במקומותיהם, ונתבונן 
ביד החדשה שהתקבלה:

♠
♥
♦
♣

AQ3
943
AQJ6
653

♠
♥
♦
♣

K84
KQJT
952
T97

♠
♥
♦
♣

JT97
A52
T84
J84

♠
♥
♦
♣

652
876
K73
AKQ2

North South
1♣

1♦ 1NT
3NT Pass

הלקיחות  בארבע  וזוכה  ב-♥  מובילה  ההגנה  כאן  גם 
הפעם  בטוחות.  לקיחות  שמונה  שוב  לכרוז  הראשונות. 

יש לנו ב-♠ מצב של עקיפה רגילה.

הפעם ניתן בהחלט לנסות את העקיפה כדי להשיג את 
במערב  ממוקם   ♠K-ה שאם  משום  התשיעית,  הלקיחה 
סיכויי  בלקיחה.  לזכות  יוכל  לא  מערב  עקיפה,  ונבצע 

ההצלחה של מהלך זה הם 50%.
עם זאת, עדיין קיים הסיכוי הנוסף לבצע את החוזה אם 
חלוקת ה-♣ היא 3-3. איזו סדרה כדאי לנסות קודם? 

אם   .♣AKQ-ה את  תחילה  נשחק   .♣ היא  התשובה 
כולם ישרתו שלוש פעמים, נדע בוודאות שה-2♣ מנצח 
והלקיחה התשיעית שלנו. אם לא, ננסה בהמשך עקיפה 

ב-♠.
יהיה  כבר  תפסיד,  והיא  ב-♠  עקיפה  קודם  ננסה  אם 
נרחיב  עתידיים  במאמרים  ה-♣.  את  לנסות  מדי  מאוחר 
על הנושא של בחירת העיתוי להשתמש בכלים השונים.

לסיכום, חשוב להכיר את הכלים השונים לטיפול בסדרה 
לדעת  פחות  לא  חשוב  כולה.  ביד  לטיפול  וגם  בודדת 
לעשות בהם שימוש נכון (ולפעמים לא להשתמש בהם 
קלפים  מערך  בכל  המתעוררות  לבעיות  בהתאם  כלל), 

נתון. 

* בשלב מתקדם הרבה יותר יתוודע התלמיד לכלי הנקרא 
משחק לחץ ויגלה שניתן לבצע את החוזה גם אם סדרת 
ה-♣ אינה מתחלקת 3-3, בתנאי שהמגן שיש לו 4 (או 

.♠K-יותר) קלאבים מחזיק גם ב

   ‘  
     ‘   ...  ,  ,

 ‘  
    -    

 3 -  4  “  2,360-      
“      , -    ,   ,    

04-4556111  ,03-6058355  :  

2 0 1 2   3  -    2 9
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חפש את ההתאמה 
4-4 במייג'ור

רם סופר

לא ה מודגש  במייג'ור  התאמות  מציאת  של  נושא 
שחקנים  זאת,  עם  הברידג'.  מורי  על-ידי  אחת 
רבים עדיין אינם מיישמים זאת הלכה למעשה. 
במאמר זה אסביר תחילה מדוע זה חשוב, ובהמשך אציג 

מספר טכניקות לגילוי התאמה של 4-4.
הבה נתבונן בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

AK5
QJ87
A73
963

♠
♥
♦
♣

962
KT96
K8
AK72

 .3NT לחוזה  בתחרות  הגעתם  ושותפך  שאתה  נניח 
ההגנה מובילה ב-♦. אתה עוצר לתכנן ומזהה את סדרת 
ולא  שלמדת  מה  את  היטב  מיישם  אתה   .♥  – העבודה 
מיד  מוציא  אלא  הבטוחות,  בלקיחות  להתחיל  מתפתה 

למגנים את ה-A♥ כדי לפתח שלוש לקיחות בסדרה.
המשחק מסתיים עם תשע לקיחות, ואתה פותח בגאווה את 

דף התוצאות כדי לרשום 600 נקודות לטובת השותפות. 
לצערך הרב אתה מגלה שהשגתם "בוטום" – כל הזוגות 
האחרים במזרח-מערב צברו 620 נקודות בחוזה של ♥4.

בחוזה ♥4 הכרוז משחק תחילה A ,♦K♦ וחותך ♦ בידו של 
מזרח. לאחר מכן הוא ממשיך כמוך ומוציא למתנגדים את 
ה-A♥. בסופו של דבר יש לו אותן תשע לקיחות שאתה 
השגת, ובנוסף עוד חיתוך אחד. מסתבר כי ההבדל הקטן 
בתוצאה – 20 נקודות – משמעותי מאוד בברידג' תחרותי.
את  לגלות  הקפדתם  לא  ושותפך  אתה  הטעות?  היכן 

ההתאמה 4-4 במייג'ור!
כעת נלמד להכריז נכון כדי להימנע ממצבים כאלה.

(1)
East

♠
♥
♦
♣

J53
QJ76
K52
QT8

West North East South
1♦ Pass ?

האם יד זו נראית לך מתאימה למשחק ב-NT? אולי, אבל 
בראש ובראשונה חשוב לגלות התאמה אפשרית של 4-4 

במייג'ור. הכרז ♥1.

03-6969830 :  -  ,53  ‘    www.bridge-bakikar.com

  ‘  “    ‘  “  

  
 (  ) 13.3-  (  ) 6.3-   

20:30-23:30  
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(2)
East

♠
♥
♦
♣

73
QJ76
KQ932
98

West North East South
1♦ Pass ?

הוא  המשחק  שם  בברידג'  אבל  ב-♦,  לתמוך  מפתה 
מייג'ור. הכרז ♥1. אם לשותף ארבעה קלפים ב-♥ ואתה 
תכריז ♦2, ההתאמה שלכם במייג'ור תרד כנראה לטמיון. 
לא זו בלבד ש-10 לקיחות ב-♥ קלות יותר לביצוע מאשר 
11 לקיחות ב-♦ – כאשר שני המשחקים המלאים ניתנים 
לביצוע, ♥4 מעניק יותר נקודות. גם כשאין משחק מלא, 

המייג'ור נותן תוצאה טובה יותר.
(3)

East
♠
♥
♦
♣

52
KQ64
JT93
K85

West North East South
1♦ 1♠ ?

הפריע  צפון  אבל   ,1♥ להכריז  שצריך  יודע  כבר  אתה 
לך בהכרזה של ♠1. מה לעשות? להכריז ♥2 אי אפשר 
למזלנו  לפחות.  נקודות  ו-11  בסדרה  קלפים   5 בלי 
 Negative הנקראת  כמוה  מאין  חשובה  הכרזה  קיימת 
Double. אל תחמיץ את ההזדמנות! הכרז Dbl והראה 

לשותף שיש לך 4 הארטים לפחות.
(4)

East
♠
♥
♦
♣

52
KQ64
JT983
A7

West North East South
1♦ 2♣ ?

להסתפק  עלינו  האם   .2 בגובה  מפריעים  כבר  המתנגדים 
בהכרזה של ♦2? בהחלט לא! עדיין ניתן להציג את הרביעייה 

.Dbl הכרז .Negative Double בהארט באמצעות
 Negative המינור,  סדרות  שתי  הוכרזו  כאשר  ככלל, 
Double אינו מבטיח בהכרח את שתי סדרות המייג'ור, 
אלא רק אחת מהן. בשלב זה השותף אינו יודע אם יש 
לנו הארטים או ספיידים. ייתכן שיכריז כעת ♠2 בתקווה 
לגלות התאמה דווקא שם, אך לנו יש פתרון מוכן למצב 
התאמה  נגלה  לא  אם  אחרות,  במלים   .3♦ נכריז   – זה 

ב-♥, נתמוך בסדרת השותף.

‘  

!    -  
 – 054-7354239 ,03-6417470       – 054-5252656 ,03-5274021  :  

    ‘  
    8-   7-

     

‘  
 

12-19.4.2012

    1,330 
     380 

  ,   ,  -   :  
.‘    ,    ,  

    LEONARDO ROYAL ****     3
    CROWN PLAZA****     4

:   
 ,  ,(   ) 

   ,
    -  

:   
  ,  
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(5)
East

♠
♥
♦
♣

95
AJ53
KQ62
854

West North East South
1♣

1♠ 2♣ ?

בדוגמה זו השותף אינו הפותח. המתנגדים הגיעו ל-♣2, 
שלנו.  הנקודות   10 עם  משהו  לעשות  מעוניינים  ואנו 
בחודש שעבר דיברנו על "תמוך עם תמיכה", אבל הפעם 
רביעייה  שלשותף  היא  תקוותנו  ב-♠.  התאמה  לנו  אין 
ב-♥ (או אולי ב-♦). גם הפעם אין להכריז ♥2 עם ארבעה 

.Dbl קלפים בלבד. הכרז

 Responsive בספרות  נקרא   Double של  זה  סוג 
 Negative-אך למעשה הוא קרוב משפחה של ה ,Double
בסדרת  לפחות  קלפים   4 מבטיחים  שניהם   .Double

המייג'ור שטרם הוכרזה.

לסיום, דוגמה מורכבת מעט יותר:

(6)
East

♠
♥
♦
♣

KJ72
T97
8653
A2

West North East South
1♥

Dbl 2♥ ?
השותף הכריז Takeout Double. מה יש לו? ככל הנראה 
פתיחה עם קוצר ב-♥ ושלושה קלפים לפחות בכל סדרה 
אחרת. הסיכוי שיש לו רביעייה ב-♠ גבוה למדי. הכרז ♠2.
של  התאמה  תימצא  המקרים  ברוב  כי  מוכיח  הניסיון 
שצפון-דרום  ייתכן  בהצלחה.  ישוחק   2♠ והחוזה   ,4-4
לא יוותרו ויכריזו ♥3. במקרה זה תעדיף להיות בהגנה 

ולנסות להכשילם.
ומה אם יתברר שלשותף שלושה ספיידים בלבד, ותיאלץ 
לשחק ♠2 ב"התאמה" 3-4? חשוב להבין שגם במקרה 
את  תאבד  ואל  דעת  בשיקול  שחק  אבוד.  הכול  לא  זה 
העשתונות. ייתכן שתוכל לבצע את החוזה בכל זאת. גם 
אם תיפול פעם אחת, זו תהיה תוצאה טובה יותר מאשר 

♥2 מבוצע על-ידי דרום.
לסיכום, במהלך ההכרזה עליך להיות בשאיפה מתמדת 
למצוא יחד עם שותפך התאמה של 4-4 באחת מסדרות 

המייג'ור, ולדאוג שסדרה זו תהיה השליט. בהצלחה!

‘  
 

 EDEN **** 
2-9.5.2012  8 -   7

:   
Saint Tropez         
Port Grimaud  

Grasse 
Nice 

Musee Matisse     
Vence 

,Saint Paul de Vence       
Fondation Maeght   

.Cannes 

:    
.Valauris ,Biot ,Mougins

    1,480 
   

     300 
   ,   ,    :  

,‘    ,  
...    

     
.   ‘  ,    

,‘    
.     -    2 

.     

‘  

!    -  
 – 054-7354239 ,03-6417470       – 054-5252656 ,03-5274021  :  
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במלון חוף התמרים בעכו 24-27 למאי 2012
סוף שבוע ארוך - חמישי עד ראשון

פסטיבל ברידג' חגיגי

הלבן יבל  הלבןהפסט יבל  הפסט
בחג השבועות

ארבעה ימים של ברידג' וכיף

כולל שתי תחרויות ארציות דו מושביות:
 25.5.12 "גביע הפסטיבל הלבן"
26.5.12 "גביע שבועות עד 120"

נקודות אמן ארציות, פרסים וגביעים לזוכים.

מרכז ההדרכה

פרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604, טלפקס 03-6040940

חוויה שאסור לפספס:חוויה שאסור לפספס:
הרצאות והדרכות מהטובים ביותרהרצאות והדרכות מהטובים ביותר

אפרים בריפמן מוטי גלברדגלעד אופיר קרנאור גרינשטיין

אלדד גינוסר רויטל עסיסערן אסרףבהשתתפות נבחרת בתי הספר של ישראל



לשחקן המתקדם
14

באומץ...  הכריזו 
שחקו באומץ!

אלדד גינוסר

("הכריזו   "Bid Boldly, Play Safe" המעולה  בספרה 
(הנחשבת  מרקוס  ריקסי  פורשת  בטוח")  שחקו  באומץ, 
לאחת השחקניות הטובות בתולדות הברידג') את משנתה 
סיכונים  קחו  ברורה:  העיקרית  טענתה  למשחק.  באשר 
ביצוע  את  הבטיחו  כלומר:  בטוח –  שחקו  אך  בהכרזות, 
הראיתי  ביטוח")  סוכנות  ("לא  הקודם  במאמרי  החוזה. 
כיצד הכרוז מנסה להבטיח את ביצוע החוזה נגד חלוקות 

גרועות. הפעם אציג גישה שונה במקצת...
החישוב  (שיטת  מקומית  בתחרות  לשחק  יושבים  אתם 

IMP), ובמהלך הערב מתקבלת היד הבאה:

Dealer S, Vul None

West
♠
♥
♦
♣

AKQJT932
K5
AK8
-

היכן  וואו!  במערב.  תורכם   .Pass הכריז  דרום  המחלק 
המצלמה? – אתם בטח שואלים את עצמכם. איזו יד!

בטוח,  המלא  המשחק  לקיחות.  "וחצי"  עשר  בידכם 
 .2♣ רב  באושר  פותחים  אתם  גבוהה.  לסלם  והתקווה 
 .Pass מכריזים  המתנגדים  בעוד  ב-♦2  מגיב  שותפכם 
כעת אתם מכריזים באיפוק רב ♠3. הכרזה זו קובעת את 
מכריז  השותף  המשך.  מחייבת  וכמובן  השליט  סדרת 
♥4. לפי שיטתכם זה מראה קונטרול ראשון ב-♥ (סדרת 

 .♥A-השליט המוסכמת הוא ♠), ככל הנראה ה
ומחליטים  המיוחדת  היד  של  באופוריה  נסחפים  אתם 

לקצר את ההליכים – ♠7!

סדרות הקלאב, ההארט והספייד נראות סגורות. המפסיד 
היחיד שיש לחשוש ממנו הוא דיאמונד. ממפסיד זה ניתן 
 ,♦Q שלשותף  מקווים  אתם  רבות.  בדרכים  להיפטר 

דאבלטון דיאמונד או אולי AQ♥. כולם עוברים.
מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass

2♣ Pass 2♦ Pass
3♠ Pass 4♥ Pass
7♠! Pass Pass Pass

מה  לא  ממש  זה  נפרש.  והדומם   ♣A-ב מוביל  צפון 
שקיוויתם לראות:

♠
♥
♦
♣

AKQJT932
K5
AK8
-

♠
♥
♦
♣

86
AJ
T532
T7643

כך  על  מצטערים  אתם  אולי  לשותף.  מודים  אתם 
שהתלהבתם יותר מדי, אבל עכשיו צריך לשחק.

להיפטר  ברורה  דרך  אין  המעטה.  בלשון  עגום,  מצבכם 
מהמפסיד בדאימונד. "חלוקת הראי" ב-♥ היא חוסר מזל 
 ♦AK-ה את  לשחק  הוא  היחיד  הסיכוי  לכאורה  משווע. 
ולקוות שאחד המגנים מחזיק דאבלטון QJ♦. הסיכוי לכך 

נמוך למדי.
יש סיכוי טוב יותר (גם אם לא גבוה במיוחד) להגביה את 
הקלאב החמישי בדומם. אם נצליח לחתוך ארבע פעמים 
הקלאב  אזי  המגנים,  בין   4-4 מתחלקת  והסדרה   ,♣
את  להשליך  נרצה  ועליו  ללקיחה,  להפוך  עשוי  החמישי 

ה-8♦.
כדי שתכנית זו תצליח, פרט לחלוקת ♣ של 4-4 (שהסיכוי 
כניסות   (!) לארבע  זקוקים  אנו  מ-50%),  נמוך  שלה 
לדומם – זאת לאחר שהמגנים שיחקו סיבוב אחד עבורנו. 
קלאבים,  לחתוך  כדי  לדומם  פעמים  שלוש  להיכנס  יש 

ופעם רביעית כדי ליהנות מהקלף שהוגבה.
אכן  הן  וה-8♠   ♥A-ה   הזה?!  לדומם  כניסות  ארבע 

כניסות ודאיות, אך מנין יבואו שתי כניסות נוספות?
 Q נגד  עקיפה  נבצע  אם  כניסה,  לשמש  עשוי   ♥J-ה
ישנן  כן,  מפסיד?!  בה  שאין  בסדרה  עקיפה  בצפון. 
אני  לדומם.  נוספת  כניסה  להשיג  רק  שמטרתן  עקיפות 
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מוכן להסתכן בהפסד של לקיחה ב-♥ כדי לזכות בכניסה 
גדול  בסלם  כישלון  החוזה.  ביצוע  לצורך  לדומם  נוספת 
יהיה בכל מקרה תוצאה איומה. אם אפול פעמיים זה היינו 
הך. תכניתי היא לשחק 5♥ מהיד אל ה-J, בתקווה שה-

Q♥ בצפון.
אבל זה לא מספיק – מה עם כניסה רביעית?? 

תשומת לב לפרטים הקטנים היא עניין חשוב במשחק 
כניסות,  לשתי  פוטנציאל  מהווים  שבדומם  ה-86♠  היד – 
ה-7!!  נגד  עקיפה   – כן  (כן,  בצפון  ממוקם  ה-7♠  עוד  כל 
בודד   7 להפיל  מאשר  יותר  גבוה  בה  להצליח  הסיכוי   –
לחתוך  כל  ראשית  צריך  זאת  לבצע  מנת  על  בדרום). 
בידנו  לשמור  כלומר  גבוה,  שליט  עם  הראשונה  בלקיחה 
את ה-32♠ כדי לשחק מאוחר יותר לכיוון ה-86♠. מדובר 
בסיכון רציני – השותף והמתנגדים לא ישכחו את זה שהם 
 .AKQJT98-זכו נגדי ב-7♠ כאשר אני מחזיק את ה

עם זאת, עליי להסתכן. הסיכוי היחיד לבצע את החוזה 
נשען על ארבע כניסות לדומם. כניסות הן כל הסיפור.

שימו לב, שעלינו להיזהר מלחתוך את ה-A♣ עם ♠ נמוך. 
ככלל, אפילו כשסדרת השליט שלכם סגורה לגמרי, עדיין 
יש לתת את הדעת על ההתנהלות בסדרה זו כדי לשמור 
כמה שיותר אופציות. לעתים תשומת לב לקלף זוטר כמו 

7 או 6 עשויה להיות קריטית.
את  לבצע  כדי  אחד),  קלף  ששיחקתי  לפני  (עוד  לסיכום 
החוזה עליי לקוות לחלוקה של 4-4 ב-♣, לעקיפה מוצלחת 
בנוסף,  ה-7♠.  נגד  ומוצלחת  מוזרה  ולעקיפה   ♥Q-ה נגד 
 .נדרשת טעות קלה מצד ההגנה. קצת מזל לא יזיק

(דרום  ה-9♠  עם  בזהירות  חותך  אני  הראשונה  בלקיחה 
ייתכן  הכול  אחרי   – ♦A-ה את  ומנסה  ה-2♠)  את  משחק 
תישאר  שלי  הנועזת  והתכנית  ה-♦,  בסדרת  נס  שיקרה 
במגירה. שום דבר מעניין לא קורה – שני המגנים משרתים 

בקלפים נמוכים.
אין ברירה – אתחיל בביצוע התכנית שלי. בלקיחה השנייה 
מבקש  ואני  ה-2♥,  את  משחק  צפון  ב-5♥.  מוביל  אני 
בזהירות את ה-J♥. דרום משחק את ה-3♥ – מכשול אחד 

.♠T-עברנו. אני ממשיך ב-♣ הנחתך עם ה
כעת המכשול השני – אני מוביל ב-2♠, וצפון משחק את 

ה-4♠... 
הגיע הזמן לפעלול שלי – אם אצליח, יזכרו את זה מקסימום 
  לעולם...  לי  ישכח  לא  אחד  אף  אכשל,  אם  אך  שבוע, 
אני  בודד?!   ♠7 ולהפיל   ♠8 לשחק  אנסה  זאת  בכל  אולי 
מקבל החלטה אמיצה לשחק לפי תורת הסיכויים ומבקש 
את ה-6♠ מהדומם. הזמן שלוקח לדרום לשחק הוא אולי 
שנייה, אבל עבורי זו שעה ארוכה. ה-5♠ מונח על השולחן. 

  !אנחנו בכיוון הנכון
אני ממשיך ב-♣ וחותך אותו עם ה-J♠, משחק 3♠ אל ה-8 
בדומם (דרום משליך ♥ נמוך) וחותך את ה-♣ הרביעי. כל 
משאלותיי מתגשמות – שני המגנים משרתים לסיבוב זה! 
עכשיו אני פורש את הקלפים שלי ותובע 13 לקיחות: "על 

ה-T♣ אשליך ♦ נמוך מהיד".

יד  איזו  "תראה  היד:  את  לשותף  מראה  אני  זה  בשלב 
יפה"! שותפי לא נשאר חייב: "כן, יד יפה יש לך, אבל לא 
היית מסתדר בלעדיי - הבאתי לך חמש לקיחות!!" – והוא 

 ...אכן צודק
היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

74
QT762
64
AK95

 

♠
♥
♦
♣

AKQJT932
K5
AK8
-

♠
♥
♦
♣

86
AJ
T532
T7643

 ♠
♥
♦
♣

5
9843
QJ97
QJ82

 

לאחר מעשה

במאמר הקודם הדגשתי את חשיבותה של גישה   
פסימית כאשר המצב נראה טוב. המאמר הנוכחי 
המצב  כאשר  המטבע:  של  השני  הצד  את  מציג 
ולקחת  אופטימי  להיות  הכרוז  על  גרוע,  נראה 
סיכונים. קל "להרים ידיים" ולהיכנע כאשר החוזה 
מדמיין  מומחה  שחקן  אבל  אפשרי,  בלתי  נראה 
את מערך הקלפים שיאפשר לו לבצע את החוזה 
ומשחק כאילו זו המציאות. סיכוייו להצליח אינם 

גבוהים, אך הם קיימים!

המשחק.  את  לבצע  לי  ונתן  פעמיים  שגה  צפון   
ראשית, נגד סלם גדול צריך בדרך כלל להוביל 
בשליט! זו תמימות לחשוב שה-A♣  יזכה לאחר 
שהכרזתי ♠7 בלי לשאול על אסים. ללא ההובלה 
ב-♣ שאפשרה לי להשיג סיבוב נוסף של חיתוך, 

לא היה לי שום סיכוי לבצע את החוזה.

האם אתם רואים את שגיאתו השנייה של צפון?   
קשה לזהות זאת, אבל אם צפון היה משחק את 
לכיוון   ♥ הובלתי  כאשר  השנייה,  בלקיחה   ♥Q-ה
הנוספת  הכניסה  את  ממני  מונע  היה  הוא   ,J-ה

לדומם שייחלתי לה – הגנה יפה ולא קלה. 

ב-♠  מכן  לאחר  ורק  ב-♥  קודם  שעקפתי  הסיבה   
הייתי  אם   – מוכן  לא  צפון  את  "לתפוס"  הייתה 
שהיה  ייתכן  ב-♠,  המוזרה  בעקיפה  מתחיל 
כניסות  להשיג  היא  מטרתי  כי  חשד  מתעורר 
לדומם, ואז צפון היה "מתעורר" ומנסה לשבש לי 

את הכניסה ב-♥.
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יד החודש: 

3NT הובלה נגד
יוסי אנגל

שהיא  היות  הכרוז,  על  גדול  יתרון  להגנה  יש  בברידג' 
להגנה  כדאי  לרוב  כי  מלמד  הניסיון  במשחק.  המתחילה 
בטרם  לקיחות  לפתח  כדי  שלה  הארוכה  בסדרה  לתקוף 
לביצוע  לו  הדרושות  הלקיחות  את  לגבות  הכרוז  יצליח 

החוזה או להעלים את מפסידיו.
נגד חוזה של 3NT ההגנה נדרשת להשיג חמש לקיחות 

לפחות.
נניח שאני מחזיק את היד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

AJ743
J96
832
T4

אם המתנגדים הכריזו 3NT בלי להזכיר את סדרת ה-♠, 
את  להכשיל  ביותר  הטוב  הסיכוי  בעלת  שההובלה  ברור 
החוזה היא ♠ נמוך (3 או 4 בהתאם להסכם עם השותף), 
בתקווה לגבות חמש לקיחות מהירות, או לחילופין לזכות 

בלקיחה אחת בסדרה צדדית ובעוד ארבע ב-♠.
האם תמיד נכון להתקיף בסדרה הארוכה?

כמו בכל תחום אחר בחיים, התשובה לשאלה זו אינה "כן" 
במשחקי  שהופיעה  הבאה  היד  את  נא  ראו  חד-משמעי. 
המבחן לקביעת נבחרת ישראל לסניורים לקראת אליפות 

אירופה.
אתם מחזיקים:

South
♠
♥
♦
♣

865
876
QT2
AQ93

מהלך ההכרזה:
West North East South

1NT Pass
2♦ Pass 2♥ Pass

3NT Pass Pass Pass

כאשר  מלא. דרום בהובלה,  מזרח-מערב הגיעו למשחק 
כמעט  (או  מאוזנת  יד  עם  ב-♥  חמישייה  שלמערב  ידוע 

מאוזנת). במה להוביל?
שהיא  מאחר  מסוכנת,   ♣ הארוכה  בסדרה  ההובלה 
עלולה לתת לכרוז לקיחה "שאינה מגיעה לו". יתר על 
והסדרה  השותף  אצל   ♣K-ה (כאשר  הטוב  במקרה  כן, 
הפלנו  לא  ועדיין  לקיחות,  בארבע  נזכה  היטב)  מתנהגת 
מצליחה,  ב-♣  ההובלה  כאשר  גם  כלומר:   – החוזה  את 
להמשך  זאת  לדחות  לעצמה  להרשות  יכולה  ההגנה 

המשחק.

אחרת,  חלופה  לשקול  יש  זה  חריג  במקרה  כן  על 
פסיבית יותר.

ראו נא את מערך הקלפים המלא:

 ♠
♥
♦
♣

QT432
942
K76
T2

 

♠
♥
♦
♣

KJ7
AKJT3
543
74

♠
♥
♦
♣

A9
Q5
AJ98
KJ865

 ♠
♥
♦
♣

865
876
QT2
AQ93

 

למזרח-מערב 27 נקודות במשותף עם 8 לקיחות בטוחות. 
הובלה ב-♣ "מוכרת" לכרוז את הלקיחה התשיעית באופן 

מיידי.

להשיג  ינסה  הכרוז  פסיבית  הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 
לקיחה תשיעית באמצעות עקיפה ב-♠, ואם זה לא יצליח 
קיימת  ההגנה,  מצד  סיוע  ללא  ב-♣.  עקיפה  ינסה  הוא 
סבירות גבוהה ביותר שהכרוז לא ישיג יותר משמונה 

לקיחות.
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חלוקה זו שוחקה בשישה שולחנות. ארבעה כרוזים ביצעו 
תשע לקיחות לאחר הובלה ב-♣ וזכו ב-IMP 4 כל אחד.

שחקנית נבחרת הנשים דניאלה בירמן, המשתפת פעולה 
ב-♠,  להוביל  בחרה  הסניורים,  בתחרות  דוד  בעלה  עם 
והחוזה נכשל. גם הזוג אורי-וייס הכשיל את החוזה לאחר 

.IMP 8-הובלה ב-♥. כל אחד מהזוגות האלה זכה ב
הערה לגבי פתיחת 1NT של מזרח: יש לו 15 נקודות 
הכרזת   .2-2-4-5 למחצה:  מאוזנת  חלוקה  עם  גבוהות 

עדיפה  היא  אך  היד,  חלוקת  את  מעט  מעוותת   1NT
 1♣ של  פתיחה  לאחר  במינור.   1 של  החלופות  פני  על 
ותשובה של ♥1, לא תהיה למזרח הכרזה שנייה הולמת. 
יש המעדיפים במקרים אלה לפתוח ♦1 ולהמשיך בהכרזת 
בנוגע  השותף  את  להטעות  עלולה  כזו  הכרזה  אך   ,2♣
מחזיק  שחקן  כאשר  בנוסף,  המינור.  סדרות  של  לאורך 
"מזלגות" כמו A9 ,AJ ,KJ או Q5, כדאי לו להיות כרוז 

ולקבל את ההובלה "אליו" ולא "דרכו".

052-2783263 :   ,03-5403244 :  ,52   :   
www.bridgerh.co.il :   

  
      

17:00  ,  
“  25   

  

!
,  ‘   

‘   

!  -   

‘     “‘     “
Luhacovice   Augustiansky Dum * * * *S 

8-14.4.128-14.4.12 : :

    1,290
 180 :   

.    ‘   ,   ,  3 ,  6-   7 ,   :  

054-4429724   ,054-4671721   ,054-4426621   :   

...   7 ,  8 –    ,   ‘   

!  !  

bridge4fun@012.net.il
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בדבלין  תתקיים   2012 לשנת  בברידג'  אירופה  אליפות 
בירת אירלנד, ותהליך הבחירה של הקבוצה שתייצג את 

ישראל (באליפות הפתוחה) החל. 
במטרה  לזוגות  מבחן  משחקי  לקיים  נהוג  היה  בעבר 
לבחור את שלושת הזוגות הטובים ביותר. שיטה זו הייתה 
בעייתית. מהזוגות המועמדים נדרש להשתתף בחמישה 
מבחן  במשחקי  מכן  ולאחר  סגל  משחקי  של  שבוע  סופי 

ממושכים. זוגות בכירים רבים נהגו להיעדר. 
לקראת אליפות אירופה 2010 שונתה השיטה והתקיימו 
של קבוצות, כפי שמקובל ברוב המדינות  משחקי מבחן 
קבוצה  של  ליצירתה  תרמה  זו  שיטה  בעולם.  המובילות 
מגובשת – הרבסט-הרבסט, פכטמן-גינוסר, זק-בראל 
הישראלי  הברידג'  של  ביותר  הגדול  להישג  שזכתה   –
באירופה זה שנים: מקום שלישי וכרטיס ל"ברמודה בול" 

שבו העפילה עד רבע הגמר.
על אף ההישגים הללו, הקבוצה הייתה צריכה להוכיח את 
את עצמה מחדש במשחקי מבחן לקראת אליפות אירופה 
2012, כשבין מתחרותיה קבוצת הצעירים שזכתה במקום 
הראשון בתחרות הטרנס-לאומית הפתוחה בהולנד. אלון 
בירמן ורון שוורץ כבר עברו את גיל הצעירים. שותפיהם 
מקום  על  במקביל  מתחרים  פישר  ולוטן  פדון  דרור 

בנבחרת הצעירים הבאה עם שותפים אחרים.

שתי קבוצות אלה זכו על סמך הישגיהם הקודמים לעלות 
הקבוצות  שלוש  התחרות.  של  השני  לשלב  ישירות 
ביניהן  התמודדו  המבחן  למשחקי  שנרשמו  האחרות 
בשלב הראשון כדי לסנן קבוצה אחת. הקבוצות ברקת-
עלו  ואופיר-טרנובסקי-ידלין-ידלין  לנגי-לירן-פרידלנדר 
לחצי הגמר, בעוד מרק-לובינסקי-חץ-לוינגר נותרו בחוץ.

קבוצת  כצפוי.  הסתיים  הגמר  בחצי  המפגשים  אחד 
בצורה  והעפילה  בנקל  יריבתה  על  גברה  הצעירים 

משכנעת לגמר. הנה יד מעניינת ממפגש זה:
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AT9
Q63
JT
K8654
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♣
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JT2
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J93
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KQJ8762
84
Q952
-
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♦
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4
AK975
A8
AQT72

 

West North East South
פדון י. ידלין א. בירמן ד. ידלין

1♥
Pass 1NT 3♠ 4♣
Pass 4♥ All Pass

אחד.  לסיבוב  מחייבת  הייתה  צפון  של   1NT הכרזת 
של  כוח  עם  גם  אותה  לבצע  ניתן  הזוג  של  שיטתו  לפי 
פתיחה ומעלה. מזרח הפריע כמובן בהכרזת ♠3, ודרום 
הוחמצה  כעת   .4♣ של  (וחזקה)  טבעית  בהכרזה  בחר 
של  בהכרזה  הסתפק  ידלין  ישראל  כאשר  פז  הזדמנות 
התאמה  המתאר  ♠4 (קיוביד  המתבקשת  ההכרזה   .4♥
קטן,  לסלם  השותפות  את  מובילה  לבטח  הייתה  ב-♣) 
ממשיך  דרום  אם  לביצוע  הניתן  גדול  לסלם  גם  ואולי 
בהכרזת קיוביד ♦5. דורון ידלין ביצע 12 לקיחות בחוזה 

.4♥

West North East South
אופיר שוורץ טרנובסקי פישר

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

גמישה  בהכרזה  בדרום  פישר  לוטן  בחר  השני  בשולחן 
או   3♠ להעניש  גם  אפשרות  שהשאירה   ,Dbl של  יותר 

הפתעה במשחקי 
המבחן לנבחרת 

הפתוחה

רם סופר

-
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המחיר כולל:
• טיסות בחברת תעופה סדירה • העברות משדה התעופה למלון וחזרה

• ארוח במלון 4 **** על בסיס חצי פנסיון • שני ימי טיול
• 3.2 יורו לאדם ליום – מס עיירות נופש • משחקי ברידג' בערבים

המחיר אינו כולל:
• ביטוח בריאות ומטען • טיולי בחירה • טיפים בסך 50 יורו לאדם ייאספו באוטובוס מיד עם ההגעה לגרמניה

המלון RADISSON BLU BADISCHERHOF בו נשהה, הוא אחד המלונות הטובים
והיפים בעיר BADEN-BADEN וממוקם כ-200 מטר ממרכז העיר.

מזנון עשיר בבוקר וארוחת "גורמה" בת חמש מנות בערב (לא כולל משקאות).

טיולים הכלולים במחיר:
STRASBOURG -יום טיול ל
HEIDELBERG -יום טיול ל

טיולי בחירה ייבחנו במקום על פי התעניינות וביקוש.

להרשמה יש להעביר 500 יורו לאדם. יתרת התשלום עד 21 יום לפני הנסיעה, ערך כל תשלום לפי שער היורו, מזומן ביום התשלום.

להרשמה וקבלת פרטים:
נח ורד 052-3230607, שמוליק זילברבוש 050-5302641

.       ,   

עיר המרחצאות ובירת היער השחור

'    
4-13.6.2012

מחיר לאדם בחדר זוגי 1480 יורו
תוספת חדר ליחיד 240 יורו
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נאלץ  שדרום  היה  החיסרון   .3NT של  לחוזה  להגיע 
כבר  ולצפון   ,6 בגובה  ה-♣  סדרת  את  להציג  בהמשך 
בחר  זה  בשולחן  גדול.  סלם  יש  אם  לברר  כלים  היו  לא 
שלא  פי  על  אף   ,4♠ של  המוצלחת  בהכרזה  שוורץ  רון 
ידע על ההתאמה ב-♣. עם זאת, הוא העריך שלשותפו 
צפון  את  מכריח  שהוא  (מכיוון  חזקה  יד  להיות  חייבת 
להכריז בגובה 4 לאחר שהבטיח רק 6 נקודות בהכרזתו 
מובטח.  כנראה   5 בגובה  חוזה  ביצוע  ולכן  הראשונה), 
 semi-forcing היא   1NT הכרזת  שיטתם  לפי  בנוסף, 
ומוגבלת ל-11 נק' לכל היותר. ידו של צפון (10 נק' עם 
נתנה   4♠ וההכרזה  מקסימלית,  הייתה  ב-♥)  התאמה 

תיאור מדויק שלה.
קושי,  ללא  לביצוע  ניתן  בקלאב  גדול  שסלם  אף-על-פי 
הצעירים  לקבוצת  גדול  רווח  העניקה   6♣ של  ההכרזה 

בדרך לניצחונה הגבוה 91:162.

ברקת-לנגי- קבוצת  השני.  במפגש  היה  יותר  רב  מתח 
הראשון,  בסיבוב  גבוה  בניצחון  זכתה  לירן-פרידלנדר 
הרבסט-הרבסט-פכטמן-גינוסר-בראל-זק  ויריבתה 
שמרה על מאבק צמוד, אך התקשתה לסגור את הפער. 
לפנינו שלוש ידיים חשובות שהופיעו לקראת סוף המפגש.

Board 70, Dealer E, Vul E/W
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♦
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7
QJ964
Q
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♥
♦
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KJ65
T8642
T
T63
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♥
♦
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-
AK953
AK72
K854

 

West North East South
גינוסר ברקת פכטמן לנגי

Pass 1♥
1♠ Pass 3♠ Dbl
4♠ 5♣ Pass 6♣

Pass Pass Pass

ידו של מזרח הייתה חלוקתית מספיק להכרזת הפרעה 
של ♠3 למרות מצב הפגיעות. לדרום הייתה הכרזה נוחה 
הכריז  מערב  ההפרעה.  למרות   Takeout Double של 
 Pass להכריז  שנאלץ  ברקת,  לאילן  ועכשיו   4♠ כמובן 
חופשית"  ל"הכרזה  הזדמנות  הייתה  הראשון,  בסיבוב 
של ♣5. אסף לנגי לא ראה מפסידים רבים והעלה ל-♣6. 

יכול  היה  הכרוז  בדומם.  שנחתך  ב-♠  הייתה  ההובלה 
לבצע 13 לקיחות לו היה חוזר לידו עם J♥ וחותך ♠ נוסף, 
לקחת  צורך  היה  ולא  בלבד  קטן  סלם  היה  החוזה  אך 
סיבובים  בשלושה  שליטים  מיד  הוציא  ברקת  סיכונים. 
ה-♥  שסדרת  מאחר  בלבד  לקיחות   12 צבר  ובהמשך 

התחלקה 5-1.

West North East South
פרידלנדר אופיר הרבסט לירן אילן הרבסט

Pass 1♥
2♥ Pass 3♠ Dbl
4♠ Pass Pass Dbl

Pass 5♣ All Pass

לאחר  דומה  בצורה  ההכרזה  התפתחה  השני  בשולחן 
שמערב בחר בהכרזת מייקלס קיוביד ♥2 (במקום ♠1), 
הוא  מוגזמת.  זהירות  הפגין  בצפון  הרבסט  אופיר  אולם 
לא חשב שידו טובה מספיק להכרזת ♣5 מיידית לאחר 
שדרום  לאחר   6♣ הכרזת  לשקול  מקום  היה  עדיין   .4♠
הכריז בפעם השלישית לבדו בגובה 4. אולי בגלל מצב 
הפגיעות אופיר לא היה בטוח שלאילן יד כה חזקה?! כך 
או כך, הסלם הוחמץ והקבוצה היריבה זכתה ברווח של 

.IMP 11

Board 76, Dealer W, Vul N/S
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West North East South
גינוסר ברקת פכטמן לנגי
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3NT All Pass

אילן ברקת היטיב להישאר מחוץ להכרזה, ומזרח-מערב 
הגיעו לחוזה שגרתי של 3NT. אסף לנגי בחר בהובלה 
הארוכה,  בסדרתו  מלמעלה  הרביעי  הקלף  של  פשוטה 
והמשיך   ♣A-ב זכה  צפון   .1♣ פתח  שמערב  אף-על-פי 
ב-Q♣. הכרוז נאלץ לזכות עם ה-K♣. בהמשך היה עליו 
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ב-♣  המשיך   ,♥Q-ה עם  זכה  צפון  ב-♥.  עקיפה  לנסות 
והחוזה נפל פעם אחת.

West North East South
פרידלנדר אופיר הרבסט לירן אילן הרבסט

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

Pass Pass Dbl All Pass

להתערב  צריך  נקודות   14 שעם  החליט  הרבסט  אופיר 
הכריז  לירן  ינון  המחיר.  מלוא  את  ושילם  פגיע,  במצב 
אפילו  המתנגדים,  של  חוזה  כל  להכפיל  במטרה   Rdbl
מוזר  בחוזה  נחתו  צפון-דרום  דבר  של  בסופו   .1 בגובה 
של ♠1 ב"התאמה" של 3-3. (הרע במיעוטו היה ♣2, אך 
גם במקרה זה היה צפוי להם כישלון חרוץ.) אילן הרבסט 
עשה כמיטב יכולתו – ארבע לקיחות היוו תוצאה מכובדת 
בקלפים האיומים האלה – אולם מזרח-מערב עדיין רשמו 

לזכותם 800 נקודות וקבוצתם צברה IMP 13 נוספים.

Board 77, Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

J
KQT532
-
A98732

 

♠
♥
♦
♣

7
A
AKQJT9876
K5

♠
♥
♦
♣

KT864
J986
532
J

 ♠
♥
♦
♣

AQ9532
74
4
QT64

 

West North East South
גינוסר ברקת פכטמן לנגי

1♥ Pass 1♠
5♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

להקל  סיבה  ראה  לא  גינוסר  אלדד  החזקה,  ידו  אף  על 
קלפים.   9 בת  סדרה  עם  "לאט"  ולהכריז  צפון-דרום  על 
או  להכפילו  אם  פרוע  באופן  לנחש  רק  נותר  למתנגדיו 
את  קיבלו  הם  דבר  של  בסופו  משלהם.  חוזה  להכריז 
האסים  לשני  רק  הפסיד  הכרוז  נכונה.  הלא  ההחלטה 

השחורים וביצע בדיוק ♦5 מוכפל.

West North East South
פרידלנדר אופיר הרבסט לירן אילן הרבסט

1♥ Pass 1♠
5♦ Pass Pass Dbl

Pass 6♣ 6♦ Dbl
Pass Pass Pass

גם כאן מערב (אודי פרידלנדר) קפץ ישירות ל-♦5, אולם 
עדיף  של 6-6  חלוקה  שעם  החליט  הרבסט)  צפון (אופיר 
הכרוז  אם  לביצוע  ניתן  הזה  הסלם   .6♣ והכריז  לשחק 
החלטתו  מהדומם.   ♣Q ומוביל בשליט  המצב  את  מנחש 
לצפות  (קשה  סבירה  הייתה  ל-♦6  להקריב  לירן  ינון  של 
שלשותף K♣). עם זאת, חלוקה זו עלתה לקבוצתו ב-14 

.IMP
לנבחרת  הספיק  לא  זה  רווח  כי  התברר  דבר  של  בסופו 
ישראל היוצאת כדי למנוע את הדחתה בשלב חצי הגמר. 
 127:140 ניצחה  ברקת-לנגי-לירן-פרידלנדר  קבוצת 
פישר-שוורץ-בירמן- עם  המבחן  משחקי  בגמר  ותתמודד 
באחד  עליו  ונדווח  מרץ  בתחילת  יתקיים  זה  מפגש  פדון. 
אותנו  תייצג  המנצחת  הקבוצה  הקרובים.  הירחונים 

באליפות אירופה בדבלין.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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 רשמים אישיים מפסטיבל הים האדום
אפרים בריפמן

גלברד.  מוטי  עם  שיחקתי  המרכזית  הזוגות  בתחרות 
אגלה לכם סוד – "זו חוויה" . לפניכם חלוקה מהסיבוב 
השני הממחישה היטב כי אין "קלפים לא חשובים", יהיו 

זוטרים ככל שיהיו.
Board 28, Dealer West, N/S vul.
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אני ישבתי בצפון, ומוטי בדרום. מערב פתח ♦1, מזרח 
השיב ♠1 והם הגיעו במהרה לחוזה הסופי ♠4.

מוטי לא התפתה להוביל ב-9♣, אלא בחר בהובלה מעולה 
בשליט. מזרח זכה והמשיך בשליט. השלכתי את ה-3♦. 
המבצע המשיך בשני שליטים נוספים. מה הייתם משליכים 
מהיד שלי? אני בחרתי להמשיך ולזרוק דיאמונדים, ובשום 
אם  בדומם.  גלויים   ♥KT9-ה מדוע?  הארטים.  לא  אופן 
תשליכו הארטים זניחים לכאורה, אתם עלולים לכוון את 
מזרח  החמישית  בלקיחה  נכון.  זו  סדרה  לשחק  המבצע 
♦K-ב זכיתי  ואני  ה-2♦,  את  שיחק  מוטי   ,♦J-ב המשיך 
המשכתי  אלא   ,♥ לשחק  התפתיתי  לא  אמשיך?  במה   .
ב-♦ אל ה-A של מוטי. המבצע זכה בסיבוב ה-♦ השלישי, 

.♥A-וה ♥Q-השליך 2♥ מידו והמשיך ב-9♥ אל ה
מוטי המשיך ב-6♥. העובדה שלפני כן נמנעתי מהשלכת 
♥ גרמה למבצע להירתע מהעקיפה נגד ה-J♥, שמא הוא 
 J-וניסה את מזלו ב-♣. את ה ♥K-נמצא אצלי. הוא זכה ב
במערכה,  החשוב  לקלף  הפך  ה-8♣  וכך   ,Q-ב כיסיתי 

. קלף שהכריע את גורל המשחק
אז למה מוטי אומר שאני תמיד נגדו...? החדשות הטובות 
היו: העפלנו לגמר א'. החדשות הפחות טובות: בגמר לא 
הצטיינו. בנימה רצינית יותר, סיימנו לא טוב בעיקר עקב 
משחק חלש שלי . כואב לי הלב להודות (זורם בי דם 

פולני) – מוטי שיחק היטב.
הנה  וקס.  יעקב  עם  פעולה  שיתפתי  הקבוצות  בתחרות 

דוגמה מעניינת:
♠
♥
♦
♣

 82
 K43
 AJ43
 AQ87

תכריזו  מה   ,Pass הכרזות שלוש  לאחר  שלכם.  היד  זו 
ביד הרביעית?

 !Pass ...האם התלבטתם בין ♣1 ל-♦1?! אני בחרתי ב
שהשווינו  עד  לפחות  ההחלטה,  עם  הסכים  לא  שותפי 
ועד   ,1♣ לפתוח  יריבינו  בחרו  השני  בשולחן  תוצאות. 
המשחק  את   .4♥ נגד  בהגנה  עצמם  את  מצאו  מהרה 
 IMP 10 המלא לא היה ניתן להכשיל, וקבוצתי הרוויחה

היות שבשולחני היו ארבעה פאסים.
באופן  מחולקות  שהנקודות  ברור  פתחתי?  לא  מדוע 
קלפים  חמישה  הכול  בסך  היו  שברשותי  מאחר  שוויוני. 
מבשרים  שאינם  נמוכים  ספיידים  שני  (כולל  במייג‘ור 
גדול.  היה  במייג‘ור  התאמה  שליריבים  הסיכוי  טובות), 
במלחמה על החוזה היה סביר שהם ינצחו אותנו, אבל 

. את התענוג הזה לא הענקתי להם
רצה הגורל, ובחלוקה הבאה יעקב קיבל יד דומה. הוא הכריז 
ביד הרביעית Pass והוסיף: ”אם זה עובד בשביל אפרים, 

.IMP 5 זה יעבוד גם בשבילי“... וזה עבד! הרווחנו עוד
במפגש הלפני האחרון קיבלתי את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

  A82
  K943
  Q76
  T87

West North East South
יעקב אפרים
1♦ 1♠ Dbl Pass
3♣ Pass 3♦(1) Pass

4♣(2) Pass 4♥(3) Pass
4NT(4) Pass 5♥(5) Pass

6♦ Pass Pass(6) Pass
הסבר ההכרזה:
1) תמיכה טובה.

2) אם הכרזת ♦3 עם שני קלפים, אולי יש לך שלושה ב-♣.
3) אני לעומת זאת עונה לאסים – אחד!

4) הממ... כמה אסים יש לך?
.♥K-5) אם אתה שואל על מלכים, ברשותי ה
 .6) זה ממש תענוג לשחק בשותפות חדשה

  

2012  8-18

$ 3,650    
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מכיוון שזו הייתה הפעם הראשונה שבה שיחקנו ביחד, 
ביקש  יעקב  התחרות  לפני  אי-הבנות.  ושם  פה  לנו  היו 
אני  תמיד.  אסים  על  שאלה  תהיה  ש-♣4  להסכים  ממני 

גמיש, אז הסכמתי.
כברירת   3♦ שהכרזתי  חשב  יעקב  הנוכחית  בחלוקה 
הוא   ,4♣ הכריז  כאשר  לכן  דאבלטון.  עם  אולי  מחדל, 
חשב שהוא מראה את החלוקה שלו. אני כמובן פעלתי 
לפי ההסכם ועניתי לאסים. התשובה ♥4 אמרה: ברשותי 
אס אחד. יעקב פענח זאת כקיוביד. במקרה היה לי גם 
של  "קומדיה  היה  ההכרזה  המשך    ב-♥.  קונטרול 
טעויות", אך אין צל של ספק שהיינו מגיעים לסלם בכל 

מקרה.

אלה שתי הידיים:

 ♠
♥
♦
♣

 2
 A
 AKJ1092
 AJ954

♠
♥
♦
♣

 A82
 K943
 Q76
 1087

היות  כפולה,  עקיפה  בעזרת  בנקל  בוצע   6♦ החוזה 
ודרום.  צפון  בין  מפוצלים  היו  ב-♣  הבכירים  שהקלפים 
בשולחן השני הסתפקו יריבינו במשחק מלא, וכך הרווחנו 
השישי  במקום  סיימנו  כולה  התחרות  את  נאה.  מנה 

המכובד. שיתוף הפעולה היה מהנה ולעתים משעשע.
גם  יותר,  גבוה  עצמי  את  למקם  אשתדל  הבאה  בשנה 
בתחרות הזוגות הפתוחה וגם בקבוצות. השאלה היא אם 
  הבאה...?  בשנה  גם  אתי  לשחק  יסכימו  ויעקב  מוטי 
מהאווירה  והן  מהתחרויות  הן  רגע –  מכל  נהניתי  אישית, 

הכללית.
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ראיון עם 
מוטי גלברד

רם סופר

המרואיין הראשון לשנת 2012 הוא מוטי גלברד, שחקן נבחרת 
ישראל לסניורים כיום ומורה מוביל לברידג‘ במשך שנים רבות. 
ללימוד  אתר  לפיתוח  זמנו  עיקר  את  מקדיש  מוטי  לאחרונה 
כיום  רבות.  הרצאות  בוידיאו  הקליט  והוא  באינטרנט  ברידג‘ 
כולל האתר גם תוכנת תרגול. בראיון מוטי מדבר על הפרויקט 

הזה ומסכם את הקריירה העשירה שלו בברידג‘ ובהוראה.

איך הגעת למשחק הברידג‘?
ב-1976 הכירו לי חברים את משחק הברידג‘, שמאותו יום הפך 
לאלקטרוניקה,  מורה  הייתי  כן  לפני  ביותר.  הגדולה  לאהבתי 
אמן.  בדרגת  ושחמטאי  באוניברסיטה  לחינוך  בחוג  מרצה 
בתקופה זו בניתי את מערך הוראת השחמט בישראל והייתי 
 6 במשך  ההדרכה  ועדת  ויו“ר  השחמט  איגוד  הנהלת  חבר 
שנים. בין היתר עבדתי יחד עם השחמטאי הבין-לאומי הנודע 

משה צ‘רניאק על תכניות שחמט בטלוויזיה החינוכית.
הראשונה  שותפתי  הקריות.  במועדון  התחלתי  ברידג‘  לשחק 

הייתה אורה מינץ.
מהם הישגיך הבולטים בברידג‘?

בין- אמן  בתואר  וב-1992  רב-אמן,  בתואר  זכיתי  ב-1981 
לאומי. כיום עדיין חסרות לי נקודות אמן מעטות (שאני מקווה 
לצבור בקרוב) כדי לקבל את התואר הבכיר ביותר בישראל – 

רב-אמן בין-לאומי.
במרוצת השנים זכיתי במקום הראשון בכל הקטגוריות של 
זוגות  המדינה,  גביע  טופ-בוטום,  פתוחה,  ישראל:  אליפות 
מעורבים (פעמים רבות) וקבוצות מעורבות. בפסטיבל הברידג‘ 
בתחרויות  הראשון  במקום  פעם  כ-40  זכיתי  אביב  תל  של 
שונות. בסך הכול צברתי מעל 65 אלף נקודות אמן מצטברות 

(לא משוקללות).
זכית גם בליגה הלאומית?

במשך שנים רבות זה היה התואר החסר. פעמים רבות הגעתי 
רון  הקפטן  עם  קבוצתי  הצליחה  ב-2005  אבל  השני,  למקום 
שגב להגיע למקום הראשון. באותה שנה זה נחשב להפתעה.

מה באשר להישגיך מחוץ לגבולות ישראל?
פעמיים (1990, 1994) העפלתי לגמר אליפות העולם לזוגות. 
לאחרונה  לזוגות.  אירופה  באליפות  זאת  עשיתי  פעמים   7

באליפות   7 מקום   – לסניורים  ישראל  בנבחרת  השתתפתי 
הוא  בעיני  הבולט  ההישג  זאת,  עם   .2010 לשנת  אירופה 
הזכייה באליפות אנגליה הפתוחה בשנת 1986. שיחקתי עם 
ב-1991  ובקבוצות.  בזוגות  הראשון  במקום  וזכינו  כץ  משה 

חזרתי על הישג זה עם יוסי אנגל.
תוכל לציין כמה משותפיך הבולטים?

השותף הבולט הראשון היה מיכה עמית, שעמו שיחקתי בשנות 
שותפים   8 לפחות  לי  היו  הכול  בסך  הלאומית.  בליגה  ה-80 
קבועים ועוד קרוב ל-150 שותפים מזדמנים, אני חושב שיותר 
מ-100  בלמעלה  שזכיתי  לציין  עליי  בישראל.  שחקן  מכל 
תחרויות ארציות במקום הראשון עם כ-50 שותפים שונים!

מיכה  בולטים:  ושותפות  שותפים  של  חלקית  רשימה  להלן 
עמית, משה כץ, אילן הרבסט, גדי ליבוביץ, ישראל ידלין, דורון 
לילו  אנגל,  צבי  פרידריך,  יוליאן  פכטמן,  רון  אנגל,  יוסי  ידלין, 
פופלילוב, איתן אורנשטיין, אפרים בריפמן, רותי ליברמן, מיגרי 

צור-קמפנילה ואילנה גנס-לונשטיין. ישנם עוד רבים וטובים.
אחרי הישגים כה רבים, מנין המוטיבציה להמשיך לשחק?

לשמחתי הרבה, כיום המשחק עצמו הוא הדבר החשוב ביותר 
להתרגשות,  ולגרום  אותי  לעניין  מפסיק  לא  הוא  בשבילי. 
להישגים  בציפייה  הקשורים  המתחים  כל  ולכיף.  לשמחה 
פחתו, וההנאה מהמשחק חשובה לי יותר. כמו-כן, מבחינה 
הן  זאת  עושה  ואני  יום-יום,  לשחק  להקפיד  חשוב  בריאותית 
במועדונים והן באינטרנט. מעל לכול, עלי להדגיש שלמרות כל 
את  רואה  אני  לעיל,  שפירטתי  התחרותיים  ההישגים  רשימת 

ההישג הגדול ביותר שלי בברידג‘ בתחום ההוראה.
איך זה התחיל?

עד  הברידג‘  הוראת  הפכה  ברידג‘,  לשחק  שהתחלתי  לאחר 
לא  עדיין  (ואז  השנייה  בשנה  כבר  הראשי.  לעיסוקי  מהרה 
בשנות  הגעתי  מאוד  ומהר  ללמד,  התחלתי  הרבה)  ידעתי 
ה-80 לכתיבת ספרי ברידג‘. זהו בעצם המקום שבו גיליתי את 
השליחות שלי בחיים: לתת לכל אדם באשר הוא את האפשרות 
לשחק את המשחק הזה. באותה תקופה גמלה בליבי ההחלטה 
לעזוב את האקדמיה ואת מקצוע האלקטרוניקה, ולהתמקד אך 

ורק בהוראת הברידג‘. 
מה היה מצב הוראת הברידג‘ בישראל באמצע שנות ה-80?

היחידה  הדרך  אז.  בנמצא  הייתה  ולא  כמעט  ברידג‘  הוראת 
להתקדם הייתה לשחק. ב-1986 זכיתי להקים בבית הברידג‘ 
איש   18 של  מקבוצה  בישראל.  לברידג‘  ראשון  ספר  בית 
בשבוע.  תלמידים  ל-500  עד 1988  גדלנו  הראשון  בשיעור 
זה הפך למוקד עלייה לרגל של שחקני ברידג‘. בזכות זה נפתח 
מועדון חדש בבית אמריקה, כי בית הברידג‘ לא היה יכול להכיל 

משתתפים כה רבים. בבית אמריקה היו מעל 100 שולחנות.
ברצוני לציין את תרומת חברי הועד של בית הברידג‘ דאז, דוד 
ברדך, מיכה שקד, רינה שוחר ואחרים. הם תמכו בי לכל אורך 

הדרך ועזרו לי לפתח את בית הספר.
מקידום שחקני הברידג‘ עברת להכשרת מורים.
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טובי  בהשתתפות  הראשון  המורים  קורס  נפתח  ב-1987 
ההתאגדות  הנהלת  של  יוזמה  הייתה  זו  בישראל.  השחקנים 
שפנתה אליי שאנהל את הקורס. באותה עת הקורס הוכר על-
ידי משרד החינוך, במידה רבה בזכות העובדה שהייתי בעבר 

מורה ראשי בישראל לשחמט.
עד היום ארגנתי 12 קורסים למורים, ולפי הרמה של תכנית 

הלימודים הקורס נחשב לטוב מסוגו בעולם.
היכן לימדת בשנים מאוחרות יותר?

בשנת 1993 פתחתי יחד עם אילנה גנס וורד ריינס מועדון ובית 
ספר לברידג‘ בקאנטרי רמת אביב ג‘. זה הפך למועדון לדוגמה 
השחקנים.  נוחות  ושדרוג  האולם  עיצוב  מבחינת  בישראל 
ב-1996 עברנו לנווה אביבים והפכנו למועדון ”אביבים“. מאז 
עליי  בישראל.  ביותר  והמצליח  הגדול  המועדון  זהו  היום  ועד 
מאז  במועדון  רבות  לי  שעזר  ז“ל  מיכאל  שלמה  את  להזכיר 
עד  שממשיך  לנגי,  אסף  לידי  הלפיד  הועבר  ב-2006   .1995

היום לנהל ולפתח את המועדון בהצלחה גדולה.
בד בבד פנו אליי מועדוני ברידג‘ מכל רחבי הארץ, והעברתי 
באר-שבע,  ירושלים,  בחיפה,  לברידג‘  והרצאות  קורסים 
נהרייה, רעננה, ראשון-לציון, חולון, נס-ציונה ואילת. עד היום 
קיבלתי עשרות תעודות הוקרה וגביעים מטעם ההתאגדות על 
הוקרה  תעודת  קיבלתי  ב-2004  הברידג‘.  בהוראת  פעילותי 

מנשיא המדינה.
בסך הכול כמה תלמידים לימדת וכמה מורים הכשרת?

עד היום היו לי מעל 3,000 תלמידים – ממתחילים ועד לשחקני 

בקורסים  הוכשרו  מורים  מ-700  למעלה  מנוסים.  תחרויות 
היא  החשובה  הנקודה  העיקר.  אינו  המספר  אך  שארגנתי. 
שבוגרי הקורסים נדבקו בהתלהבות שלי להוראת הברידג‘, 
ממטולה  הארץ,  רחבי  בכל  בהצלחה  מלמדים  מהם  ומאות 
ועד אילת. בזכות הקורסים הללו משחקים כיום בישראל ברידג‘ 
בכל מתנ“ס או קאנטרי ואפילו בבתי ספר. רבים מתלמידיי, גם 
כאלה שבמהלך קורס המורים עשו רושם ממוצע, הפכו ברבות 
חדשים. ברידג‘  מועדוני  כ-15  והקימו  מובילים  למורים  השנים 

באחד הקורסים האלה זכיתי להכיר את שותפתי הנוכחית לחיים 
טליה לבל, שהיא עצמה מהמורות הטובות בישראל לברידג‘.

מה הופך מורה ברידג‘ למורה מצליח?
הוראה היא שליחות ואמונה. רק מי שלמד בקורס מתחילים 
בהכרזות  בייחוד  וקשה,  מורכב  הברידג‘  לימוד  כמה  עד  יודע 
משחק  הכרזות,  מרכיבים:  ארבעה  מכיל  המשחק  ובהגנה. 
יד, הגנה וזוגיות, והוא בעצם המשחק המורכב ביותר ללמוד 
וללמד. רק אהבה גדולה של המורה לתלמידיו יכולה לאפשר 

להם לצעוד בדרך הנכונה ולשחק בעצמם. 
במשך השנים הבנתי, שהחשוב ביותר בהוראה הוא שבסופו של 
דבר התלמיד ישחק. פחות חשוב כמה יידע או יתקדם במשחק, 
ובלבד שישחק בכיף ובהנאה. על זה אחראי המורה. אני יכול 
לומר בסיפוק, שמעל 90% מהמורים שהכשרתי הלכו לאחר 
מכן ללמד בדרך שאני התוויתי: עידוד, אהבה ושליחות. למותר 
מכולם.  יותר  מעריץ  שאני  האנשים  הם  הברידג‘  שמורי  לציין 
הייתי יו“ר הוועד הראשון של מורי הברידג‘ בישראל, ועד היום 

אני מרגיש מחויב לעזור לכל מורה באשר הוא.
בין קורס לקורס לא הפסקת לפרסם ספרים.

שלושת  בעברית.  ברידג‘  ספרי   10 מעל  כתבתי  היום  עד 
ורם  פופלילוב  לילו  עם  פעולה  בשיתוף  שנכתבו  האחרונים, 
מדובר  בעולם.  ביותר  היפים  הברידג‘  ספרי  נחשבים  סופר, 
כמו- הנכונה“.  בדרך  ”הכרז  הכרכים  שלושת  בת  בסדרה 
דידקטיים  קלפים  של  מערכות  שש  טופז  דוד  עם  יצרתי  כן 

למתחילים ולמתקדמים.
מה נשאר לעשות אחרי כל הספרים האלה?

לפני כשלוש שנים יזמו אוריה מאיר ויוסי פיברט בנייה של אתר 
ברידג‘ לימודי באינטרנט. בשמחה הצטרפתי לקבוצה זו יחד 
התחלנו   2009 מיוני  הטכנולוגי.  הצד  על  האחראי  יניב,  עם 
עבודה  של  שנתיים  לאחר  בווידיאו.  ברידג‘  שיעורי  להקליט 
בני  למתקדמים  וידיאו  שיעורי  עם 120  עלה  האתר  מאומצת 

7 דקות כל אחד.
שעלתה  הכרזות  לתרגול  תוכנה  על  עבדנו   2011 מתחילת 
לאוויר בדצמבר האחרון. האתר הפך לאתר של מנויים ללימוד 
לתרגול  תוכנה  גם  האתר  יכיל   2012 ממרץ  החל  ברידג‘. 

משחק יד.
לפי  בעולם.  הגדול  הלימודי  הברידג‘  אתר  זהו  כי  לציין  יש 
ויושק  לאנגלית  יתורגם  כולו  האתר   2012 סוף  עד  התכנית, 
בעולם. אני רואה בפרויקט זה את השיא של פעילותי בתחום 

הוראת הברידג'.
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האישה  את  מיוחד  באופן  לציין  ברצוני 
ומופת  דוגמה  מאיר,  אוריה  שבצוות, 
אחד.  באדם  שיש  ולכישרון  ליכולת 
החלום  את  מגשימים  אנו  בזכותה 
הגדול ביותר של כל תלמיד: להקשיב, 

לתרגל ולשחק.
קורסים  יותר  יצטרכו  לא  אנשים  אז 

לברידג‘?
אינו  האתר  ואופן.  פנים  בשום  לא, 
מיועד להחליף את הקורסים. אי אפשר 

לשחק דרך האתר בלבד.
אנשים  להכיר  לשחק,  שמעוניין  מי 
להשתתף  חייב  מהמשחק  וליהנות 
האתר  של  מטרתו  לברידג‘.  בקורס 
היא תרגול החומר הנלמד בקורסים. 
הברידג‘  מורה  לעיל,  שציינתי  כפי 
כל  ישחקו.  שהתלמידים  לכך  אחראי 

השאר – ספרים, קלפים דידקטיים, אתרים וכדומה – מהווים 
רק אמצעי עזר להשלמה ולחיזוק של הידע שנרכש בקורס.

האתר יקל על המורה לברידג‘ למצוא חומרים לימודיים וחומרי 
תרגול. אם תלמידיו מחסירים שיעור או לא זוכרים את החומר, 
חייב  לא  כבר  המורה  האתר.  באמצעות  זאת  להשלים  ניתן 
לחזור על החומר מספר אינסופי של פעמים. בנוסף, אני סבור 
שמן הראוי שתלמידי הקורסים ישתמשו בספרים ולא בחומר 

מודפס שנכתב בדרך אגב.
עם כל הפעילויות הללו אתה עדיין משחק ברידג‘ באופן פעיל. 
אני אדם תחרותי מאוד (וזה הזמן לבקש סליחה מכל השותפים 
והמתנגדים שלי שעד היום נפגעו ממני לעתים בלהט המשחק) 
להפסיק  בין  לבחור  חייב  הייתי  לו  אבל  לשחק,  מאוד  ואוהב 
שני  למזלי,  לשחק.  מפסיק  הייתי  ללמד,  להפסיק  או  לשחק 
הדברים משלימים זה את זה ואני מוצא זמן לשניהם. סיכומו 
ההזדמנות  לו  שניתנה  מאוד  מאושר  אדם  אני   – דבר  של 

לעסוק בתחביבו וגם להיות מורה.

ברצוני לציין תופעה ייחודית שנוצרה בישראל בשנים האחרונות 
– שחקנים (וגם שחקניות) מצטיינים רבים (כולל שחקני נבחרות) 
נהיו מורים נהדרים והפכו זאת למקצועם. כך ישראל מתברכת 
כתוצאה  ביותר.  הטובים  השחקנים  גם  שהם  נפלאים  במורים 
מכך גם רמת השחקן הממוצע בישראל השתפרה לבלי הכר. 

אנו מתקרבים לסיום הראיון. האם ישנם כמה דברים נוספים 
שרצית לומר?

ברצוני לציין אנשים שעזרו בשנים האחרונות בתחום ההוראה: 
שעזר  ז“ל  גרניט  שלום  קניגסברג;  מודי  ההתאגדות  ועד  יו“ר 
דני  ואת  ציקלג  מאיר  את  גם  אציין  האחרון.  המורים  בקורס 
הועד  יו“ר  ואת  הראשון  המורים  קורס  את  שיזמו  ז“ל  זינגר 

בעבר משה יפה, שתמך רבות בפעילות זו.
כמו-כן הנני גאה מאוד בהישגי הנבחרות הצעירות והבוגרות 
שלנו בשנים האחרונות. הן מביאות כבוד גדול לישראל. כיום מי 
ששם דגל ישראל באינטרנט מקבל כבוד רב משחקני הברידג‘ 

בכל העולם.

הברידג' המסורתי

054-5452263   ,052-5125550   –  

     10
 MSC POESIA   11.5-20.5

!  
$ 2500 –   

$ 890 –  

 , '  ,        :
.  ,  ,  ,  ,  

.  ,  ,  ,  ,  :    
.    .   ,

   2 +      7
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BBO ואני 

בוורלי הילס
קובי שחר

נגד  לשחק  שזכו  בארץ  הטניס  שחקני  הם  מעטים 
לשחקן  אין  השונים  הכדור  במשחקי  גם  פאר.  שחר 
זאת,  לעומת  האלופים.  עם  לשחק  הזדמנות  החובב 
אף  (ולעתים  בארץ  השחקנים  בכירי  משחקים  בברידג‘ 
ארציות  בתחרויות  בעולם)  הראשונה  מהשורה  שחקנים 
ובפסטיבלים שונים, ושחקן המועדון הממוצע יכול לשחק 
נגד האריות שבחבורה. גם ב-BBO ניתן למצוא שחקנים 

.World class-או כ Expert-טובים המגדירים עצמם כ
עצמה  המגדירה  בוורלי  מול  ’התיישבתי‘  הערבים  באחד 
Expert. למען האמת, במצבים אלה אני דרוך יותר, כי יש 

סיכוי רב יותר שישימו לב לשגיאות שלי.
נגד  מגנים  עצמנו  את  מצאנו  ביחד  שלנו  הראשונה  ביד 

חוזה של ♠4.
Dealer E, None Vul.

 ♠
♥
♦
♣

 J94
 KQJT4
 A8
 762

 

♠
♥
♦
♣

T82
A76
QT732
AT

♠
♥
♦
♣

76
93
K9654
Q843

 ♠
♥
♦
♣

AKQ53
852
J
KJ95

 

North South
1♠

2♥ 3♣
4♠ Pass

ומשך   A-ב זכה  הכרוז  ב-3♦.  והובלתי  במערב  ישבתי 
שלושה סיבובי שליטים. בסיבוב השלישי השליכה שותפתי 
היד.  תמונת  עבורי  התבהרה  ומיד  ה-9♥,  את  המומחית 

גבוה-נמוך,  איתות  של  התחלה  ספק  ללא  היה  זה  קלף 
כנראה מתוך דאבלטון, לכן לכרוז 3 קלפים בסדרת ה-♥. 
הסדרה,  של  השני  או  הראשון  בסיבוב   ♥A-ב אזכה  אם 
הכרוז יוכל לבצע את החוזה באמצעות חמש לקיחות ב-♠, 
ארבע לקיחות ב-♥ ולקיחה אחת ב-♦. לפיכך עיכבתי את 
ה-A♥ פעמיים, וזכיתי בו רק בסיבוב השלישי. כך הגבלתי 
את מספר הלקיחות של הכרוז ב-♥ לשתיים בלבד, והוא 

נכשל בביצוע החוזה.
והיא  והברור,  המוקדם  האיתות  על  לבוורלי  החמאתי 
שעשיתי  כך  ועל  האיתות  הבנת  על  מחמאה  לי  החזירה 

את הדבר הנכון. זו הייתה תחילתה של ידידות נפלאה.
מרובה,  בהצלחה  יחד  ששיחקנו  מפגשים  מספר  לאחר 
הגיעה היד הבאה שהביאה עמה את הבקיעים הראשונים 

בשותפות:
Dealer N, None Vul.

 ♠
♥
♦
♣

 T9852
 AQ75
 942
 9

 

♠
♥
♦
♣

J63
62
T3
KQJ865

♠
♥
♦
♣

Q74
T98
AKJ65
T2

 ♠
♥
♦
♣

AK
KJ43
Q87
A743

 

החלטתי   1NT פתחה  שבוורלי  ואחרי  בצפון,  ישבתי 
ענתה  בוורלי   ,2♥ הכרזתי  לספייד.  טרנספר  לעשות 

בצייתנות ♠2, ואני השארתי זאת כחוזה הסופי. 
לאחר הובלה ב-K♣ בוורלי משכה שליטים, עברה לדומם 
 ,3-3 התחלקו  השליטים  נוסף.  בשליט  והמשיכה   ♥ עם 
ידה  את  חשפה  בוורלי   .♦AK-ה את  מיד  משך  ומזרח 

ותבעה עשר לקיחות.
”היית צריך להשתמש בסטיימן“, פסקה בוורלי והוסיפה: 
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”ב-♥ היינו מבצעים לקיחה אחת יותר“. ניסיתי להסביר: 
”אני מבין שיש לנו משחק מלא, אבל היו לי רק 6 נקודות“. 
תשובתה,  הייתה  בסטיימן“  להשתמש  צריך  היית  ”עדיין 
להמשך  האפשרויות  כל  את  לתאר  המשיכה  והיא 
הייתי  כיצד  לי  מסביר  שחקן  במועדון  כאשר  ההכרזה. 
צריך להכריז או לשחק, תמיד אני חושש שבסוף הוא גם 
יוציא חשבונית ויבקש תשלום על השיעור. במקרה הזה 

עניתי ב-OK לקוני והמשכנו הלאה.
כעבור עוד כמה ידיים הופיעה החלוקה הבאה:

Dealer N, None Vul.
 ♠

♥
♦
♣

 QT2
 KJ8
 A985
 K72

 

♠
♥
♦
♣

94
6543
KQT4
AJ8

♠
♥
♦
♣

765
Q972
73
Q963

 ♠
♥
♦
♣

AKJ83
AT
J62
T54

 

West North East South
אני בוורלי

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

ישבתי במערב ומצאתי את עצמי בהובלה נגד ♠4.
הובלתי ב-K♦. לאחר ששוחק קלף קטן מהדומם, בוורלי 
את  ראיתי  שלא  מכיוון  ה-6.  את  והכרוז  ה-3  את  שמה 
מעודד,  איתות  של  התחלה  הוא  שה-3  הנחתי  ה-2, 
מנסה  שהכרוז  ייתכן  שני,  מצד  אצלה.   J-שה המבטיח 
לנו  יהיו  לא  שכנראה  החלטתי  ולבסוף  אותי,  להטעות 
קלפים,  שותפתי 3  בידי  אם  כי  בסדרה,  נוספות  לקיחות 

אז לכרוז שניים בלבד. 

החלטתי לנסות לפתח שתי לקיחות להגנה ב-♣. הובלתי 
שלושה  משך   ,K-ה עם  בדומם  קפץ  הכרוז   .♣J-ה את 
עם  לעקיפה  נמוך  ובהארט   ♥A-ב והמשיך  שליט  סיבובי 
ה-J. בוורלי זכתה והמשיכה ב-♥ נוסף – הגנה פסיבית, 
עבור  לקיחות  עוד  ולייצר  לנסות  צורך  היה  לא  ואמנם 
ההגנה. הכרוז השליך ♣ על ההארט הגבוה בדומם, אבל 
ה-A♦ לא הפיל את ה-Q. הכרוז נאלץ לתת לקיחה נוספת 

ב-♦ ונפל פעם אחת.

במהלך המשחק, לאחר שבוורלי זכתה ב-Q♥, הופתעתי 
מילה.  אמרתי  לא  אבל  ב-♦,  או  ב-♣  חזרה  לא  שהיא 
 never” ואמרה:  החלטית  הייתה  בוורלי  לעומתי, 
underlead aces p“ (לעולם אל תוביל מתחת לאסים, 
שותף). ניסיתי להצטדק: ” ניסיתי משהו, זה כמעט עבד“, 

.“u should not” :אבל היא בשלה

היד הבאה חולקה, ובוורלי ציינה שזו תהייה היד האחרונה 
עבורה. נדמה שהיא כועסת עליי. מזל שלא צריך לנסוע 

יחד במכונית הביתה.
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סיפורי האלופים

פייטרו פורקה 
מודל לזוגיות בברידג‘

אבי רוזנטל

– כ הכחולה  שהקבוצה  יודעים  כולם  מעט 
אליפויות  ב-16  שזכתה  איטליה  נבחרת 
הייתה   1975-1957 השנים  בין  עולם 
רבים  בהיסטוריה.  הטובה  הברידג‘  קבוצת 
ששיחק  בלדונה-גארוצו  הזוג  על  גם  שמעו 
בקבוצה זו והיה אולי הזוג החזק ביותר בתולדות הברידג‘. 
לא  ביותר?  החזק  הזוג  באמת  היו  בלדונה-גארוצו  האם 
כך חשבו כתבי Time Magazine שבחרו בשנת 1997 
דווקא בזוג פורקה-גארוצו כזוג החזק ביותר בהיסטוריה. 

אגב, גארוצו ממשיך לשחק ברידג‘ תחרותי עד היום.

נפוליטני  בנקאי  היה   (Pietro Forquet) פורקה  פייטרו 
משחקנים  הורכבה  זו  קבוצה  הכחולה.  בקבוצה  ששיחק 
בין  ומנאפולי.  מהם)  אחד  היה  (שבלדונה  מרומא 
ההכרזה  שיטות  וגארוצו.  פורקה  היו  מנאפולי  השחקנים 
שחקני  כלל  ובדרך  שונות,  היו  הערים  בשתי  שפותחו 
בשנים  רק  עיר.  מאותה  שותפים  עם  שיחקו  הנבחרת 
הרומאי  בלדונה  שיחקו  הכחולה  הקבוצה  של  האחרונות 
וגארוצו הנפוליטני ביחד. לפני כן גארוצו שיחק עם פורקה 

ועם שותפים אחרים מנאפולי. 
פורקה היה ידוע באופיו השקט. רבים חושבים שבזכותו 
כאשר  אירופה,  באליפות   1956 בשנת  איטליה  זכתה 
ניצחה בגמר את נבחרת צרפת. באחת הידיים הראשונות 
בגמר הגיע פורקה לחוזה של ♠7 הניתן לביצוע בגלל חוסר 
הצרפתי   .7NT-ל תיקן  סינישלקו  גוליילמו  שותפו  ב-♥. 

הוביל ב-♥, וההגנה זכתה בשש לקיחות בסדרה.
השותף  את  מאשימים  היה  מכיר  שאני  השחקנים  רוב 
במקרה הטוב בטון שקט ובמקרה הפחות טוב – בצעקות 
או בעלבונות. פורקה לא עשה זאת. כשנשאל מה קרה, 

אמר בשקט ליד שותפו: כל אחד טועה לפעמים.
מה קורה כאשר מאשימים את השותף בטעות חמורה 

שהוא יודע שהוא עשה?
בדרך כלל השותף עשוי להגיב באחד משלושה דפוסים:

המתחשבן
מוטו: לא רק אני טועה, גם אתה טועה. 

לו  להחזיר  מנת  על  שותפו  של  לטעות  יחכה  המתחשבן 
עלול  הוא  מודע  בלתי  או  מודע  באופן  משלו.  בהאשמה 
לבצע  יוכל  השותף  שבהם  למצבים  שותפו  את  להכניס 

טעות – לא בדיוק מתכון לזוגיות ברידג‘ נפלאה.

המיואש
מוטו: השותף צודק. התחרות אבודה בגללי. 

נכשלנו בגללי. מה זה משנה איך אשחק בידיים הבאות? 
לעשות  וימשיך  הרגילה  לרמתו  מתחת  ישחק  המיואש 

שגיאות. שותפו ימשיך להאשים אותו בכישלון. 
אחרי  לנכדיו  בברידג‘  הישגיו  על  יספר  מהם  כשאחד 
שנה או עשר שנים או שלושים שנה, הוא לא ידבר על 

התחרות הזאת. 

המפצה
טובה  תוצאה  חייב  ואני  גרועה,  תוצאה  עשיתי  מוטו: 

במיוחד ביד אחרת.
וידוי אישי: אני חוטא לפעמים בדפוס זה.

את  לתקן  כדי  יתר  באגרסיביות  וישחק  יכריז  המפצה 
הנזק. חוזים שההסתברות לבצעם נמוכה אינם מתבצעים 
לכן  קודמת,  ביד  טעות  לתקן  רוצה  שהשחקן  משום  רק 
צריך  יהיה  נזקן  שאת  נוספות  ידיים  לו  יהיו  הנראה  ככל 

לתקן. קרוב לוודאי שהזוג לא ישיג תוצאה טובה.
השקטה  תגובתו  ב-1956.  אירופה  לאליפות  נחזור 
לא  סינישלקו  לגוליילמו  אפשרה  פורקה  של  והתומכת 

11-   
29.4-5.5.2012   
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להיות מושפע משגיאתו החמורה ולשחק ברמתו הרגילה. 
בסופו של דבר איטליה זכתה באליפות.

ביחד  איטליה  באליפות  פורקה  ששיחק  יד  אציג  לסיום 
עם גארוצו. הנושא הוא משחק לחץ (Squeeze) בסדרה 
אחת. זהו מצב נדיר, משום שבדרך כלל במשחק לחץ אחד 
לשחקנים  סדרות.  בשתי  נלחץ  שניהם)  (או  המתנגדים 
פחות מיומנים קל יותר להבין משחק לחץ בסדרה אחת, 

כך שגם הם יוכלו ליהנות מהביצוע.

Dealer South, Vul: Both
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54
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♦
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♦
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מהלך ההכרזה:

West North East South
גארוצו פורקה

1♣
2♠ Dbl Pass 3♥
3♠ 4♥ All Pass

שונה  בשיטה  הכרזה  לאחר  ל-♥4  הגיעו  האיטלקים 
חזקה  יד  הראתה   1♣ הפתיחה  הכרזת  כיום.  מהמקובל 
שישייה,  הראתה   3♥ ההמשך  הכרזת  ל-♣.  קשר  ללא 

וצפון העלה למשחק מלא ♥4.

מערב הוביל ב-A♣ והמשיך ב-K♣. שותפו שיחק 8 ולאחר 
היה  פורקה  על  השני.  בסיבוב  בידו  חתך  הכרוז   .6 מכן 
להימנע מהפסד של שלוש לקיחות ב-♠. הוא הבחין שאם 
קלף  להשליך  ייאלץ  הוא  השליטים,  כל  את  מיד  ימשוך 
מהדומם בלי לדעת את חלוקת הקלפים של המתנגדים. 
והמשיך  שליטים  של  סיבובים  שני  רק  הוציא  הוא  לפיכך 
ב-♦ אל ה-A. ♣ מהדומם נחתך בידו, כאשר שני היריבים 
משרתים. כעת היה ברור שלמערב לכל היותר שני קלפים 
ב-♦ (הוא הראה שישייה ב-♠ בהכרזה ושירת כבר פעמיים 

ב-♥ ושלוש פעמים ב-♣.
בשלב זה פורקה ידע שלא יוכל להגביה את ה-♦ הרביעי 
בדומם. הוא משך סיבוב שלישי של שליטים שעליו השליך 
♦ מהדומם. כעת שוחקו ה-K♦ וה-Q♦. לשלוש הלקיחות 
האחרונות מערב לא שירת. הוא השליך QJ♠ ולאחר מכן 

קלאב.

זה היה מצב הקלפים ארבע לקיחות לפני הסוף:

 ♠
♥
♦
♣

754
-
-
9

 

♠
♥
♦
♣

AT96
-
-
-

♠
♥
♦
♣

8
-
JT
Q

 ♠
♥
♦
♣

K32
Q
-
-

 

רק  נותרו  למערב  האחרון.  ה-♣  את  פורקה  חתך  עכשיו 
קלפי ♠. אם ישליך את ה-6♠, הכרוז ישחק ♠ קטן מידו. 
מערב יהיה חייב לזכות בלקיחה והוא ייכנס למשחק סופי. 
מערב ניסה להתחכם ולהשליך את ה-T♠, אך זה לא עזר. 
ונפילת   A-ב מערב  זכיית  לאחר   .♠K-ב המשיך  פורקה 
הקלף  הוא  בדומם  הצנוע  ה-7♠  כי  התברר  ממזרח  ה-8 

שיזכה בלקיחה האחרונה!

2012  /  

19-28.7.2012    
Royal Caribbean - Vision of the Seas -   
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”קלף“
ניתוח בלשני-לשוני של 

מקורות המילה
ד"ר מוטי רוזן

”עור ה הְקָלף:  את  הגדיר  שושן  אבן  מילונאי 
בהמה מעובד ומשופץ מצדו הפנימי ומותקן 
לכתיבה עליו (להבדיל מן ”ְּגוִיל“ - עור שלא 
הצד   - דּוְכסּוְסטּוס  ומן  צורכו,  כל  עובד 

החיצוני של העור, צד השער“.

הקלף נקרא כך, כי הוא קרום שנקלף (=הוסר) מן הבהמה. 
בשם דומה קרויה גם הקליפה המוכרת לנו מעולם הצומח 
כשכבה חיצונית, קרום קשה על גב הצומח או הפרי ואף 
להסרה,  שניתנת  שכבה  היא  הקליפה  הביצה;  קליפת 
לקילוף. הפועל העברי ָקַלף שכיח בלשונות השמיות. הוא 
הגיע לעברית מן הארמית במשמעות של חשֹף, הסיר את 

הקרום,ויש לו מקבילה, כמובן, בערבית- قلف.
למשל  כך  חז"ל,  בלשון  לראשונה  הופיעה  ְקָלף  המילה 
עליו  לכתוב  כדי  "קלף  קוראים:  אנו  ח',ג'  שבת  במסכת 
פרשה קטנה שבתפילין". עם התפתחות הקלף כתבו עליו 
התורה  ספרי  את  בעיקר  אלא  תפילין  של  פרשה  רק  לא 

והמגילות.
שהולידה  מילה   ,  χαρτης ביוונית-ַחְרִטיס-  קרוי  הקלף 
”כרטיס  המושג  נוצר  יותר  מאוחר  כרטיס.  את  לימים 
המונפקים  ומגוונים  רבים  כרטיסים  מני  ואחד  חבר“, 

לחברי אגודות הוא כרטיס החבר באיגוד הברידג‘.
כל  בהדרגה  קלפים;  נקראו  הלוטו  משחק  של  כרטיסים 
כרטיס של נייר עבה או קרטון בסדרה שלמה של כרטיסים 
נקראו קלפים; וכך נוצרו חפיסות של קלפים. כל חפיסה 
או  ניילון,  מצופה  נייר  של  מלבניות  מפיסות  מורכבת  כזו 

כל  למינציה.  של  תהליך  שעבר  מפלסטיק  וכן  עבה  נייר 
אלה משמשים עד היום למשחק קלפים. 

צד אחד של כל הקלפים - הקרוי ”גב הקלף“- זהה בכל 
52 הקלפים של החפיסה וגם בשני הג‘וקרים המתלווים 
להם (בדרך כלל) - אך לא משתתפים במשחק הברידג‘. 
הצד האחר הקרוי ”פני הקלף“ שונה מקלף אחד למשנהו, 
שימושו  את  ולקבוע  הקלפים  משאר  להבדילו  נועד  והוא 

ותפקידו.
האקראיות,  עיקרון  על  מתבססים  הקלפים  משחקי  רוב 

והוא מושג על-ידי טריפת הקלפים.
זאת,  אף  על  אסיה;  ממרכז  הקלפים  שמוצא  סבורים, 
כמה מחוקרי מקורות המשחק אוחזים בגרסה, שממציאי 
המצאת  למועד  בסמוך  הסינים  היו  הראשונים  הקלפים 
נייר,  שטרות  אלה  היו  למעשה,  זו.  רחוקה  בארץ  הנייר 
של  אלה  עם  גם  אותם  נטל  הקלפים  במשחק  שהזוכה 
יריבו. יש ידיעות מתועדות על קיומם של קלפי נייר בסין 
שני  עשוי  היה  קלף  כל  לספירה.  השביעית  במאה  כבר 
מיצירה  איור  היה  הקלף  של  התחתון  בחלק  חלקים: 
ספרותית ובחלק העליון הופיע ציטוט מפורסם מיצירה זו. 
הייתה  הקלפים  שחקני  של  המטלה  הראשונים  בשלבים 
השביעית  המאה  בשלהי  החלקים.  שני  את  נכונה  לחבר 
קלפים   36 הכילה  שחפיסתו  קלפים  משחק  בסין  נוצר 
תשעת  מתוך  קלף  לכל  צבעוניות;  סדרות  ארבע  בעלי 
הקלפים בסדרה הייתה דרגה מסולם הדרגות של פקידי 
סין. מן הסינים עברו משחקי הקלפים לערבים המוסלמים, 

וכנראה מהם הגיעו לאירופה.
רק במאה ה-13 הגיע משחק הקלפים מן המזרח לצרפת, 
ועליהם הופיעו תחילה ארבע צורות: מקלות פולו, חרבות, 
הקלפים  שעל  האיורים  שונו  לימים,  ומטבעות;  גביעים 
הוא  ההסברים  אחד  ותלתן.  יהלום  לב,  עלה,  לאיורי 
ששינוי זה נבע מנוחות של העתקת איורים אלה על נייר 
שעל  האיורים  ונצבעו  צוירו  וה-14  ה-13  במאות  פחם. 
הקלפים בידיים של אמנים, ולכן רק אנשים אמידים הרשו 
לעצמם לרכוש אותם ונהנו מהם. האיורים העתיקים נותרו 

לשימוש בידי מגידי עתידות ושימשו כקלפי טארוט.
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לשני  קלפים   32 של  משחק  בצרפת  התפתח  תחילה 
משחק  זהו  היום  עד   .BELOTTE נקרא והוא  שחקנים, 
על  בנוי  המשחק  בצרפת.  ביותר  הפופולרי  הקלפים 
שבמשחק  אלא  הברידג‘,  למשחק  בדומה  הכרזות, 
הצרפתי ההכרזות הגבוהות ביותר הן של 4 קלפי ג‘ק ביד 
אותו שחקן, ואלה מעניקים 200 נק‘; 4 קלפי 9; 4 קלפי 
אס; 4 קלפי מלך ו-4 קלפי מלכה (עפ“י סדר זה) מעניקים 
לאוחז בכל סדרה כזו 100 נק‘. רצף מספרי של 5 קלפים 
שווה 50 נק‘; רצף מספרי של 4 קלפים ערכו 40 נק‘ ורצף 
בעל  הוא  במשחק  המנצח  נק‘.   20 ערכו   3 של  מספרי 

מספר הנקודות הרב ביותר.
הצרפתים  החלו  ה-14  במאה  העץ  גלופות  המצאת  עם 
ובעקבותיהם האירופאים לייצרם באופן המוני והם הציפו 
את השוק, תחילה באנגליה, ואחר כך במושבות הבריטיות 

באמריקה.
האמריקאים החלו לייצר קלפים משלהם בערך ב-1800. 
החרוצים  ארה“ב  מתושבי  כמה  של  היוצר  הדמיון  בזכות 
הומצאו תיכף ומייד גם שכלולים שאומצו בכל רחבי העולם: 
ציורים של קלפים נכבדים בעלי שני ראשים (כלפי מעלה 
האמריקאים  הפוך.  איור  של  ממצב  למנוע  כדי  ומטה) 
שכללו את איכות הקלפים ע“י ציפויים בלכה או ע“י שימוש 
ומגע  ימים  אורך  להם  להעניק  כדי  זאת  וכל  בלמינציה, 
נעים וחלק ליד, בעיקר בעת טריפתם; פינות הקלף עוגלו 

גם כן, כדי למנוע שריטות בעת מגע האצבעות.
בקלפים המודרניים יש ארבע סדרות, שבכל אחת מהן 9 
קלפים הממוספרים מ-2 עד 10. בכל סדרה יש 4 קלפים 

הקרויים נכבדים:אס, מלך, מלכה ונסיך.
צרפת,  סדרה.  בכל  מופיע  המלכים  מארבעת  אחד  כל 
את  שהכניסה  הראשונה  האירופאית  הארץ  שהייתה 
מארבעת  אחד  כל  את  במקור  זיהתה  הקלפים,  משחקי 
מלכי הקלפים עם דמות היסטורית. השמות הוענקו לכל 
מלך כזה בפריז של המאה ה-16. מלך הספייד זוהה עם 
 CHARLES נקרא  ההארט  מלך  המקראי;  המלך  דוד 
השביעי,   (CHARLEMAGNE) הגדול  קרל  עם  וזוהה 
מלך צרפת; מלך הדיאמונד זוהה עם יוליוס קיסר; ומלך 
ארבעת  היו  אלה  הגדול.  אלכסנדר  עם  זוהה  הקלאב 
של  עולמם  תפיסת  על-פי  בהיסטוריה  הגדולים  המלכים 
חרב  מהמלכים  אגב,לשלושה  הט“ז.  במאה  הצרפתים 
לומר  נוהגים  לכן  חרב,  אין  הדיאמונד  למלך  ורק  ביד, 
שידו מושטת לשלום, כי המנהג של לחיצת ידיים נולד מן 

העיקרון שהיד נקייה מנשק.
מן הצרפתים נדד המשחק לעמי אירופה האחרים ולעולם 

החדש.
לבין  בינם  הקשר  הוא  הקלפים  בסידור  המדהים  הדבר 
הדיאמונד  של  האדומים  הקלפים  השמש:  מערכת 
והספייד  הקלאב  קלפי  היום;  את  מסמלים  וההארט 
עלה,  של  הסדרות  ארבע  הלילה.  את  מציינים  השחורים 

 12 השנה;  עונות  ארבע  את  מסמלות  ותלתן  לב  יהלום, 
נסיך מלכה,  (מלך,  החצר  אנשי  של  המצוירים  הקלפים 
החפיסה  קלפי  השנה. 52  חודשי  את 12  מציינים   (4 X
סדרה  בכל  קלפים   13 השנה.  שבועות   52 את  מציינים 
הפיקנטי:  הפרט  ולבסוף  הירח;  מעברי   13 מייצגים 
הסדרה 10+9+8+7+6+5+4+3+2  קלפי  כל  של  חיבור 
בתוספת אס המציין 1, נסיך (11), מלכה (12) ומלך (13)

X4=364+ 1 ג‘וקר=365 כמניין ימי השנה.
ב-1870.  האמריקאים  המציאו  הג‘ֹוקר  קלף  את  אגב, 
ביותר)  הטוב  כ“BEST BOWER” (=הסוכך  תואר  הוא 
 JUKER בהיותו הקלף החזק ביותר. בשמו המקורי נקרא

והשם סורס ל- ג‘ֹוֶקר.
ומגוונים  שונים  קלפים  במשחקי  המרובה  השימוש 
הקשורים  רבים  בניבים  אותותיו  את  היום  עד  ונותן  נתן 
לקלפים. כך למשל,כשהכול גלוי, ושום דבר אינו מוסתר 
נוספים  ניבים  השולחן.  על  הקלפים  כל  אומרים:  אנו   -
קלפים  משחקי  של  הפופולריות  רבה  כמה  עד  מעידים 

בחיינו, והיא משתקפת גם כמטפורות בחיי יום-יום:

(מחמת  תכניותיו  את  בלבל  או  ערבב   - קלפיו  את  טרף 
לחץ חיצוני או נפשי).

שיחק בקלפים גלויים - ניהל משא ומתן בגילוי לב ובכנות 
ללא כל ניסיון להסתיר מזימות או כוונות.

שלו  האמיתיות  הכוונות  את  פרסם   - קלפיו  את  גילה 
(לאחר שהסתירן קודם לכן).

הקלף האחרון שלו - האפשרות היחידה והסופית שיכול 
להשתמש בה. הכלי האחרון שלו במשא ומתן של שכנוע 

או מיקוח. 

הלך לו קלף משוגע - הצליח באופן יוצא מן הכלל, ולרוב 
לא צפוי.

הלך לו קלף - הצליח.

במיקוח  הצדדים  משני  שאד  נכס  או  זכות   - מיקוח  קלף 
מוכן לוותר עליו כדי להשיג את מטרתו.

מגדל קלפים - תכנית בת בסיס רופף, רעוע.

להתמוטט  שעלול  משהו  רופף,  דבר   - קלפים  של  בניין 
בקלות.

כדבר  אך  רציני;  דבר  הוא  קלפים  כמשחק  הברידג‘  אכן, 
רציני הוא היה ויישאר – משחק!
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וריאציות על 
חוקי מרפי 

בברידג'
מאמר ראשון

אלברט קלו

משחקי  הכרזות,  לדעת  משמעותו  שברידג׳  שמאמין   מי 
תינוק  הוא  למיניהן,  וסטטיסטיקות   (squeeze) לחץ 
תמים. נוכחות ליד השולחן, ידידי, זוהי כל התורה. ברידג׳ 
הוא, בראש ובראשונה, מלחמה, ולפי זה עליך להתנהג. 
נפוליאון בונפרטה אמר: ״הכר את האויב״. ומיהו האויב, 
אתה  מה  לשולחן!  מסביב  הבט  והתשובה:  שואל.  אתה 
זאת  זכור  אויביך,  הם  אלו   – פרצופים  שלשה  רואה? 
תדע  לא  שאם  יסוד  חוקי  מספר  זה  במשחק  יש  היטב. 

אותם – אתה אבוד. שים לב!

חוק יסוד מספר 1 – כל אחד מכריז לפי מיטב ידיעתו
פרנץ  את  אישית  שליווה  כמי  שנראה  זוג  יושב  מולך 
יוזף, ההאבסבורגי האחרון לרכבת שהסיעה אותו לגלות 

ב-1916. 
האישה משמאלי מסדרת את הקלפים קומות-קומות, כמו 

ברמי, ומתנהלת הכרזה כזאת (אני בדרום):

West East
הגברת האדון

1♦
2♦ 2NT
3♦ 3♠
4♠ Pass

אתה מסתכל על הקלפים שבידך:

♠
♥
♦
♣

A9
AK84
8754
QJ7

שיש  נראה  לי  אבל  כמוני,  חושב  אתה  אם  יודע  אינני 
השותף  ״ההאבסבורגים״.  של  ההתחצפות  את  להעניש 
וגם   ♠A יש  לך  דיאמונדים,  כמה  לחתוך  כנראה  הולך 

AK♥, ואולי, אולי משהו טוב יצמח גם מסדרת ה-♣.
אתה נשען על הכסא בביטחון, מנסה להיראות כמו אחד 

מגדולי הברידג' ומכפיל. 

הכפלת? הכפלת! גם אני.
במה אתה מוביל? ב-♦. נכון. גם אני הובלתי ב-♦, והנה 

מערך הקלפים של המתנגדים:

הדומם הכרוז     
(הגברת) (האדון)     

♠
♥
♦
♣

KQT4
Q
QJT32
KT6

♠
♥
♦
♣

J7632
J65
AK
A53

אתה שואל: למה היא לא הכריזה ♠? כי היא צריכה להגיד 
להגיד  צריכה  היא  זה?  את  הבנת   .♦ סדרת  לה  שיש  לו 
לו! ולמה הוא לא הכריז ♠ בפעם הראשונה? כי הסדרה 
שתי  לו  יש  ב-♦  כי  ב-♦?  פתח  בכלל  ולמה  מדי.  חלשה 

לקיחות בטוחות.
מכך  הופתעתי  ודי  זה  כל  את  ידעתי  לא  כמובן,  אני, 
זכה  ההאבסבורגי  הראשון.  ה-♦  את  חתך  לא  ששותפי 
 ♠A-ה עם  ♠. קפצתי כמו טיל  ה-K♦ ושיחק  עם  בלקיחה 
ו״יריתי״ ♦ נוסף. השותף חייב לחתוך את זה, יחזור אלי 

ב-♥ ויחתוך עוד ♦, נכון? לא נכון! הוא לא חתך.

ÁÒÙ
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השותף שירת ב-♦ ואני חשבתי לי על הסברים שאני יהיה 

חייב להם בסוף המשחק. 
שזכה   ,♠ עם  מהיד  ויצא   ♦A-ה עם  זכה  מימיני  המתנגד 
בדומם. עוד ♠, השותף לא שירת, אלוהים שבשמים! ועוד 
חשדנים  המבוגרים  האנשים  בטוח.  שבטוח  מה  ספייד, 
מאוד ולא נוטלים סיכונים מיותרים, לכן הוא שיחק גם את 
הספייד הרביעי מהשולחן. עכשיו הגיע תורם של שלושת 
מערך  האחרון,  ה-♦  משיכת  לפני  שנותרו.  הדיאמונדים 

הקלפים הוא: 

 ♠
♥
♦
♣

-
Q
Q
KT6

♠
♥
♦
♣

J
J6
-
A5

 ♠
♥
♦
♣

-
AK
-
QJ7

 

מרגיש  ואני  ה-6♥,  את  זרק  הכרוז  האחרון,  ה-♦  על 
 ♣ ,♥K-שהמעי הדק שלי עומד להיקרע. אני זורק את ה
נמוך מהשולחן, והידיים הרועדות של הכרוז מפילות על 

.♠J -ו ♣A :השולחן שני קלפים

״אוי ווי", נאנחת הגברת, "אתה תמיד שופך את החלב״. 
לו  מציע  לי,  האופיינית  ובאבירות  אומר,  אני  נורא״  ״לא 
על  ג'נטלמן  שאני  כועס  שותפי  חזרה.   ♠J-ה את  לקחת 
חשבונו, והכרוז, אחרי שסופר את הלקיחות שכבר אסף 
מחליט  לקחת,  עומד  שהוא  אלה  את  גם  סופר  ובאצבעו 
שהוא ג'נטלמן עוד יותר גדול, ואחרי הזכייה עם A♣ הניח 
להיפרד  יכול  לא  אני  רע.  המצב   .♠J-ה את  השולחן  על 
לי  נראה  ולרגע  הארט,  מהאלוף  שלא  ובוודאי   ,♣ מאף 
שאולי כדאי לקפוץ לשירותים ואחרי זה להחליט. בסופו 
אפשר  (אם  זהה  כמעט  שבסיטואציה  נזכרתי  דבר  של 
שבידו  הקלפים  שאר  את  ערבב  בלדונה  להגזים),  קצת 
ושלף אחד מהם בצורה עיוורת. נראה די אבירי. זה מה 
שעשיתי, וההאבסבורגי האחרון זכה ב-12 לקיחות.  ואני 

שואל אותך: הם יודעים בכלל להכריז?

חוק יסוד מספר 2 – 
ברידג׳ משחק מי שיודע ומי שלא יודע.

קחו לדוגמא את היד הבאה (אתה הכרוז במזרח):
   ♠
♥
♦
♣

A76
KQ98
QJ10
754

♠
♥
♦
♣

KQ853
J10
A86
QJ10

מוביל  משמאלך  והמתנגד   4♠ של  בחוזה  משחק  אתה 
את ה-A♣. שותפו משחק את השנייה (לא רוצה המשך 
את  מהדק  המתנגד  עכשיו  לסדרה.  משרת  ואתה  ב-♣), 
המשקפיים על האף השמן שלו, מבצע איזו פנטומימה עם 
השפתיים ובארשת פנים של מומחה ממשיך ב-K♣ (כולם 

משרתים) ולאחר מכן ב-9♦. 
אין כל צל של ספק, שהוא רוצה לחתוך את ה-Q♣ שבידך, 
בלקיחה  זוכה   ♦Q .שותפו ליד  כניסה  זו  לו  שחסר  ומה 
יכולת  ב-♦.  לעקיפה  זקוק  אינך  טובים  בימים  בדומם. 
לזרוק את המפסידים בדיאמונד על קלפי ההארט בשולחן 
פעם  אף  הברידג׳  ימי  אבל  כניסה,  משמש   ♠A עוד  כל 
לא היו ימים טובים עבורך. אתה, כמובן, לא מעז לשחק 
שלושה  משחק  אתה  השליטים.  לפני  ה-♥  סדרת  את 
וממשיך  המתנגדים,  אצל   2-3 שמתחלקים  שליטים, 
 ,A-ה עם  יזכה  ימין  בצד  הפראייר  אם   .♥K-ב מהדומם 
אתה ״בבית״ עם 10 לקיחות. נכון? נכון, אבל הוא מסרב 
לזכות וכעת הדומם – מת. לא נורא. אתה בדומם וכשחקן 
טוב שולף את האלטרנטיבה הנוספת שלך: J♦ לעקיפה 
הפנטומימאי  של  היד  אני.  גם  עקפת.  עקפת?  בטוחה. 

בדרום הייתה:
♠
♥
♦
♣

942
763
K92
AK83

וככל  ההגנה,  של  השלישית  ללקיחה   ♦K-ב זכה  הוא 
שתתפתל, לא תוכל למנוע מהם לקיחה נוספת ב-♥. וכך 

נכשלת בביצוע חוזה כזה יפה. 
האם  ברידג׳?  משחקים  ככה   – אותך  שואל  אני  עכשיו 
מי  ׳׳...  זכור:  לכן  לא!  הגיוני?  הפנטומימאי  של  משחקו 

שיודע ומי שלא יודע״, והאחרונים הם המסוכנים ביותר.
(המשך בירחון הבא)
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ספטמבר 2011
עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

4

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

       :  2012  
 1 :  : 1  :22.1.2012   

"  "
10   -  78.79 1
9   -  71.84 2
8   -  70.55 3
8    -  69.08 4
7   -  68.86 5
7    -  68.50 6
6   -  68.38 7
6   -  68.38 7
5   -  68.26 9
5   -  68.22 10
5 David -  67.27 11
4    -  67.06 12
4   -  66.96 13
4    -  65.45 14
4   -  65.31 15
3    -  65.29 16
3    -  65.08 17
3   -  65.05 18
3   -  64.78 19
3   -  64.76 20

"  "
2    -  64.43 21
2   -  64.13 22
2   -  64.04 23
2   -  63.85 24
2   -  63.68 25
2    -  63.57 26
2    -  63.43 27
2   -  63.41 28
2   - 63.18 29
2    -  63.13 30
2   -  63.00 31
2  _  -  62.87 32
2  - 62.59 33
2   -  62.53 34
2   -  62.48 35
2    -  62.32 36
2   -  62.30 37
2    -  62.26 38
2   -  62.09 39
2     -  61.93 40
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10   -  73.26 1
9   -  71.85 2
8    -  71.83 3
8    -  71.29 4
7   -  70.79 5
7   -  70.38 6
7   -  70.38 6
6   -  69.84 8
5   -  68.86 9
5   -  68.77 10
5    -  68.50 11
4   -  67.55 12
4    -  66.99 13
4   -  66.96 14
4   -  66.87 15
3    -  66.57 16
3   -  66.48 17
3   -  66.18 18
3   -  66.05 19
3   -  66.04 20

"  "
2   -  66.03 21
2   "  -  65.97 22
2   )( -  65.87 23
2   -  65.68 24
2   -  65.56 25
2   -  65.45 26
2   -  65.38 27
2   -   65.20 28
2   -  65.17 29
2    -  65.04 30
2    -  64.87 31
2   -  64.64 32
2   -  64.55 33
2    -  64.46 34
2    -  64.43 35
2   -  64.39 36
2   -  64.38 37
2   -  64.37 38
2    -  64.32 39
2 David -  64.27 40
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the killing lead of the ♥J. Apparently he figured 
that his hand was so weak, and he would need to 
find unexpected strength in partner's diamonds 
to be able to rattle off some tricks in that suit. 
Since I did not support my partner's suit, he was 
hoping to find heart strength in his partner's 
hand, which he did!
Here is the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

KQJ3
Q763
Q4
A92

 

♠
♥
♦
♣

764
JT2
KT532
54

♠
♥
♦
♣

T982
A984
87
QJ8

 ♠
♥
♦
♣

A5
K5
AJ96
KT763

 

I was not proud of my second bid. Perhaps it 
would have been better to open 1NT with 15 
HCP despite the two doubletons, since I held 
honors in both majors. At my second turn I was 

a bit too strong for either 1NT or 2♣. and not 
strong enough for a reverse bid of 2♦. Anyway, 
the majority of the field played 3NT as well, 
and after the "natural" diamond lead they were 
quickly chalking up 11 tricks: 4 spades, 1 heart, 
2 diamonds and 4 clubs. 
The heart lead opened up the suit for the defense, 
and did not give me time to develop both clubs 
and diamonds. It ran around to my king. Then I 
ducked a club to East, protecting myself from a 
heart continuation, but Martin (East) found the 
killing switch to the ♦8. I could see that if I let 
Malcolm (West) win, he would continue hearts 
and (if East indeed held the ♥A) my contract 
would die painfully. Therefore I rose with the ♦A 
and ran home with 10 tricks: 4 spades, 1 heart, 1 
diamond and 4 clubs. This proved necessary, as 
finessing diamonds would have been fatal.
After winning his ♦K, Malcolm would revert to the ♥T. 
Going down one would have been a terrible score, 
as half the field made 3NT+2, some pairs just made 
it, and others went down in 5♣ or even 6♣.
Our actual score of 3NT+1 resulted in an 
average. Good defense and careful declarer 
play balanced out each other.  
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Brian Zietman

Towards the end of 2011 I had the pleasure of 
playing with Rena Haas in a national tournament 
organized by "Gat", one of the four bridge clubs 
in Jerusalem. This tournament was attended (for 
a big change) by all the owners/managers of the 
other bridge clubs in Jerusalem. It was held in 
honor of Avi Raz, a well-known pharmacist from 
Jerusalem, who had been one of the founding 
fathers of bridge in the capital.
Just a decade ago there were three bridge clubs 
in Jerusalem, each one operating twice a week 
on different days, so they were not in competition 
with each other. In fact, I often used to serve as 
tournament director in all three clubs, without 
any conflict of interest. 
Then, almost nine years ago, we opened the 
Jerusalem Bridge Center, which "shuffled the 
pack", so to speak, since we were open six days 
a week, thereby competing with all the other 
clubs. This created strained relationships with 
other clubs, which were trying to retain their 
share of the market. Recriminations were rife 
and competition was fierce.
However, this competition proved beneficial for the 
bridge players. All clubs improved their facilities, 
while the participation fee remained stable. 
Bridge teaching in the capital prospered, and the 
yearly amount of tournament participations grew 
by more than 100%, from about 20,000 nine 
years ago to about 45,000 last year! 
Compared to the national increase of less 
than 10% during that period, this was certainly 
remarkable. The level of bridge players beyond 
Sha'ar Ha'Gay has also improved, as all clubs 

were competing to bring big-name teachers like 
Eldad Ginossar, Efraim Brifman, Moti Gelbard 
and Gilad Ofir to run courses.   
Hopefully, a new atmosphere of positive 
thinking will mean that more new players will 
appear, conditions will continue to improve, and 
relationships between club functionaries will 
become more cordial.
Here is a hand that I played against Martin 
Rotblatt (a club owner from outside Jerusalem) 
and his partner Malcolm Cream. We all know 
Hebrew, but at this table we all reverted to our 
mother tongue – English – mixed of course with 
a lot of Hebrew words.

The bidding:

West North East South
Malcolm Rena Martin Brian

Pass 1♣
Pass 1♥ Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

You hold
West

♠
♥
♦
♣

 764
 JT2
 KT532
 54

What would you lead?
I guess that most of you would lead from the 
5-card unbid diamond suit, headed by the King. 
However, Malcolm had different ideas and found 

Working Hard 
for an Average
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