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דבר ועד העמותה
חודש פברואר עומד כרגיל בסימן פסטיבל הברידג‘ השנתי. גם השנה עשינו כל מאמץ לארגן פסטיבל 

איכותי ומהנה בהשתתפות שחקנים מהשורה הראשונה בעולם וטובי השחקנים של ישראל.
הפסטיבל קוצר לשבעה ימים, אבל התחרויות יהיו אינטנסיביות, מבוקר ועד לילה. אנו מזמינים אתכם 
על  הפסטיבל  פעילי  ולכל  לשופטים  לנגי,  אסף  הפסטיבל  למארגן  מודים  אנו  בהמוניכם.  להשתתף 

עבודתם המסורה הן לקראת הפסטיבל והן במהלכו.
שגם  לוודא  משתתף  כל  על  בלבד.  ההתאגדות  לחברי  מיועד  הפסטיבל  כי  שוב  אזכיר  זו  בהזדמנות 
שותפו למשחק חידש את חברותו בהתאגדות. כמובן שניתן להירשם להתאגדות או לחדש את הרישום 

להתאגדות במקום.
נושא המזון באיזור הפסטיבל עורר תלונות בעבר. השנה עשינו הכול כדי להשיג איכות טובה יותר של המזון ושל השירות במחירים 

סבירים יותר.
ואן  של  המופת  מיצירות  כאלפיים  וקול.  צבע  אור,  של  חיים  מלאת  סימפוניה  המציגה  ייחודית  תערוכה  תתקיים  הפסטיבל  במהלך 
גוך מתעוררות לחיים ומוקרנות על מסכי ענק באיכות HD לצד דמויות ענק מקריסטל שקוף, תצלומים, סרטוני וידאו ועוד. חברי 

ההתאגדות יוכלו להשיג כרטיסים מוזלים לתערוכה בתקופת הפסטיבל. פרטים – בדלפק הקבלה.
בחודש שעבר התקיימו מספר תחרויות על אליפות ישראל בקטגוריות שונות.

הזוג דניאלה ודוד בירמן זכה במקום הראשון באליפות ישראל לסניורים לאחר מאבק צמוד עם עמי אורי-נדיה ליבסטר שזכו במקום 
השני. מיכה מרק-דוד יוגב סיימו במקום השלישי.

לוטן  הפתוחה. המנצחים היו  את ישראל בנבחרת  לייצג  שכבר זכו  מספר שחקנים  השתתפו  גיל 28  עד  באליפות ישראל לצעירים 
פישר-גל גרסטנר (מקום ראשון) לפני יובל בן דוד-דן הרשפנג (מקום שני) ואיתמר גינוסר-אדם רייטר (מקום שלישי).

במקביל נערכה אליפות ישראל לצעירים עד גיל 21 בהשתתפות שמות חדשים שבעתיד ודאי נשמע עליהם יותר. האלופים החדשים 
הם אורן טולדנו-ליאור אורמן לפני יותם ליפשיץ-אור צינגיסר ועמי זמיר-אמיר עציון.

ברכות לכל האלופים, וגם לזוג שושנה רום-מושיקו מיוחס שזכה במקום הראשון בתחרות הסימולטנית הראשונה לשנת 2013, הן 
בדירוג הרגיל והן לפי דירוג ה-HANDICAP. בתחרות זו, שבה השתתפו 1048 זוגות בכל רחבי הארץ, הופעלו לראשונה כללי 

החישוב החדשים שמטרתם ליצור דירוג הוגן יותר.
מודי קניגסברג

יו“ר ועד העמותה
ההתאגדות הישראלית לברידג‘
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לומדים ברידג‘
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לחשוב נכון בהגנה

קיצור השליטים 
של הכרוז

מוטי גלברד

כמגנים, לעתים קרובות מדי אנו מחפשים לקיחות מהירות 
ושוכחים שהמטרה האמיתית שלנו היא להפיל את החוזה 

בסוף המשחק.

Dealer North, None Vul

♠
♥
♦
♣

632
K74
7654
AQ5
 ♠

♥
♦
♣

9875
2
AKJT9
JT7

♦A :חוזה: ♠4. הובלה

West North East South
Pass 1♠ Pass

2♠ Pass 3♥ Pass
4♠ Pass Pass Pass

הכרזת ♥3 של מזרח הייתה Long Trial Bid – הכרזת 
את  קיבל  מערב  בהארט.  אורך  עם  מלא  למשחק  הזמנה 

ההזמנה עם 9 נקודות ועזרה בהארט.
אבל  הראשון,  בסיבוב  אוברקול  להכריז  לרגע  שקל  דרום 
זכר שעם 9 נקודות אפשר להתערב בגובה 1 בלבד, ולא 
בגובה 2. סדרתו הטובה של דרום מספקת הובלה טבעית 
את  משחק  והכרוז  ה-2♦,  עם  משרת  צפון   .♦A-ה עם 

ה-Q♦. כיצד על דרום להמשיך?
לשחקן שישב בדרום לא היה ספק: ה-Q♦ של הכרוז היא 
קלף בודד. הוא לא ראה טעם בהמשך בדיאמונד שייחתך 
וחשב: מנין אשיג לקיחות נוספות? הקלף הבודד בהארט 
צפון  ב-2♥.  להמשיך  החליט  דרום  מאוד.  מפתה  נראה 

של  הרבה  לשמחתו  נוסף,  בהארט  מיד  וחזר   ♥A-ב זכה 
דרום שחתך.

הבאה,  בלקיחה  זכה  הכרוז  רב.  זמן  ארכה  לא  השמחה 
הוציא שליטים ותבע את כל הלקיחות. ♠4 מבוצע. בסוף 
שהמשכת  עשית  ”יפה  לשותפו:  דרום  אמר  המשחק 

בהארט! בלי החיתוך הכרוז היה משיג לקיחה עודפת.“
לאחר מכן הביט דרום בדף התוצאות וגילה להפתעתו כי 
זה  כיצד  הבין  לא  הוא  הוכשל.  החוזה  שולחנות  במספר 
המומחה,  לידידו  היד  את  הראה  התחרות  ובסוף  קרה, 

ושאל אותו אם הייתה אפשרות להפיל את החוזה.
זו הייתה החלוקה המלאה: 

 ♠
♥
♦
♣

4
A8653
832
9832

 

♠
♥
♦
♣

632
K74
7654
AQ5

♠
♥
♦
♣

AKQJT
QJT9
Q
K64

 ♠
♥
♦
♣

9875
2
AKJT9
JT7

 

חשיבות  ייחסת  שלא  בכך  "שגית  הסביר:  המומחה 
לאורך שלך בשליטים, והעדפת לחתוך בעצמך ולהתקצר 

בשליטים במקום להמשיך בדיאמונד ולקצר את הכרוז!"
הבה נראה מה קורה אם דרום ממשיך בלקיחה השנייה 
יורדת  אינה  הדיאמונד  סדרת  אבל  חותך,  הכרוז   .♦K-ב
שליטים  מוציא  הכרוז  עכשיו  אם  הוא!  נהפוך  לטמיון. 
 ,A-בארבעה סיבובים ומשחק ♥ כדי להוציא לצפון את ה
לקיחות  שלוש  בעוד  זוכה  ודרום  בדיאמונד  חוזר  צפון 
בסדרה, משום שלכרוז כבר אין שליטים כדי לחתוך אותן. 

התוצאה הסופית: ♠4 נופל פעמיים.

2013  
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מזרח  אם  שגם  בעצמכם)  זאת  (בדקו  לראות  ניתן 
מסתפק בהוצאת שליטים חלקית, הוא אינו יכול להתגבר 
על האורך של דרום בשליטים, ואין שום דרך לבצע את 

החוזה.

המשך   ?♦K-ה את  חותך  לא  הכרוז  אם  קורה  ומה 
מוציא  יחתוך,  הכרוז  חכם.  יהיה  לא  שלישי  בדיאמונד 
שליטים ומוסר את היד בהארט כאשר בידו של צפון כבר 
מחיתוך  שהימנעות  אומר  זה  האם   .♦ קלפי  נותרו  לא 
בלקיחה השנייה תביא לביצוע החוזה? לאו דווקא. עכשיו 

ההגנה   – חיתוך  ולקבל  להארט  להחליף  לדרום  כדאי 
זוכה בארבע הלקיחות הראשונות. 

אין  השנייה  בלקיחה  בדיאמונד  המשך  לאחר  לסיכום: 
לכרוז דרך להבטיח את ביצוע החוזה. 

מחזיק  אתה  כאשר  הזאת?  מהיד  ללמוד  אפשר  מה 
בהגנה ארבעה שליטים זוטרים, נסה להכריח את הכרוז 
לחתוך במקום לחתוך בעצמך. לפעמים זה יגרום לכרוז 
לאבד שליטה על היד. חוסר היכולת שלו להוציא לך את 

כל השליטים הוא שיגרום למפלתו. 

20132013    
 780    

 160   
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  5 VENUS BEACH 
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שתי הטכניקות הבסיסיות ביותר במשחק היד עם שליט 
כל  לחפש  כדאי  מפסידים.  והשלכת  מפסידים  חיתוך  הן 
הזמן הזדמנויות להשתמש בהן. הנה שתי ידיים לתרגול. 
החלט כיצד היית משחק אותן, ולאחר מכן השווה עם קו 

המשחק המומלץ.
Dealer South, None Vul

♠
♥
♦
♣

QJT4
A532
83
J75

♠
♥
♦
♣

A5
KQJT86
K6
A84

חוזה: ♥4. הובלה: 8♠

North South
1♥

2♥ 4♥
Pass

הגעת במהלך הכרזה פשוט ל-♥4. מערב הוביל ב-8♠. 
כיצד תשחק?

ב-♠  הן  עקיפה  אפשרויות  שיש  יבחינו  העקיפות  חובבי 
והן ב-♦. מצד שני, יש רק כניסה אחת לדומם, ה-A♥. על 
בלקיחה  ולשחק  המתנגדים  הובלת  את  לנצל  מפתה  כן 
הראשונה Q♠ מהדומם, ולאחר מכן להיכנס לדומם עם 

.K-כדי לשחק דיאמונד אל ה ♥A-ה
האם קו משחק זה עשוי להביא לביצוע החוזה, ואם כן, 
באילו תנאים? כדי לגלות את התשובה נספור לקיחות: 
ביצוע  כך,  נשחק  אם  בקלאב.   1 בהארט,   6 בספייד,   2

.♦A-החוזה יהיה תלוי במיקומו של ה
בסדרת  שוב  נתבונן  יותר?  טובה  משחק  דרך  יש  האם 
הספייד. סדרה זו ”שווה“ שלוש לקיחות, כי נפסיד לכל 
היותר את ה-K, אך כדי להשיגן צריך להקפיד על הכלל 

”גבוהים תחילה מהצד הקצר“, אחרת הסדרה תיחסם.
 ,♠A-הדרך הנכונה היא לזכות בלקיחה הראשונה עם ה
להוציא שליטים בלי להשתמש ב-A♥ ולהמשיך בספייד. 
אחד המגנים יקבל את ה-K♠, אך לאחר מכן נגיע לדומם 

עם ה-A♥ ועל שני ספיידים שהוגבהו נשליך שני מפסידים 
העקיפה  ואם  תמיד,  לקיחות  ב-10  נזכה  כך  בקלאב. 

בדיאמונד תצליח נגיע אפילו ל-11.
Dealer South, E/W Vul

♠
♥
♦
♣

K764
K754
JT
AJ6

♠
♥
♦
♣

AQ5
AQ63
Q964
QT

♦A :חוזה: ♥4. הובלה

North South
1NT

2♣ 2♥
4♥ Pass

 .1NT של  פתיחה  הכרזת  לאחר  ל-♥4  הגעת  הפעם 
מכן  לאחר  ה-5♦.  עם  שירת  ומזרח   ♦A-ב הוביל  מערב 
מערב זכה ב-K♦ ומזרח שירת עם ה-2♦. מערב ממשיך 

ב-7♦. כיצד תשחק?
גבוה-  .♦2 מכן  ולאחר   ♦5 מזרח:  של  לקלפיו  לב  שים 
שאם  הדבר  משמעות  דאבלטון.  על  מאותת  הוא  נמוך! 
תחתוך כעת ב-♥ נמוך, מזרח יחתוך מעליך. האם כדאי 
רק  לך  יישארו  זאת  תעשה  אם  לא!   ?♥K-ה עם  לחתוך 
שני שליטים גבוהים, ואחד המגנים יקבל לקיחה ודאית 
על  עומדת  עדיין  בקלאב  העקיפה  כאשר  זאת  כל  ב-♥, 

הפרק.
דיאמונדים  שני  בידך  לב!  שים  לעשות?  מה  אז 
שהוגבהו. אפשר לעשות בהם שימוש מועיל. אם תשליך 
עליהם שני קלאבים מפסידים לא תזדקק לעקיפה ב-♣. 
מזרח אמנם יחתוך את אחד הדיאמונדים – אך זו תהיה 

הלקיחה השלישית והאחרונה של ההגנה.
ובכן, הדרך לביצוע החוזה היא להשליך קלאב מהדומם 
בלקיחה השלישית. מזרח חותך. אתה זוכה בכל חזרה 
ומוציא שליטים בשלושה סיבובים. לאחר מכן תשליך ♣ 
 ♣ חיתוך  עם  ותסיים  שלך  האחרון  הדיאמונד  על  נוסף 

בדומם.

כאשר  רק  תיכשל  תמיד.  כמעט  החוזה  את  תבצע  כך 
חלוקת השליטים היא 5-0 או כאשר מערב מחזיק ארבעה 
שליטים. במקרים אלה אין לך ממילא שום סיכוי להצליח.

השלכת מפסידים
רם סופר
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איך מפילים 
חוזה?

קובי שחר

לשאלה  התשובה  כמו  בדיוק  היא  המתבקשת  התשובה 
איך קיפודים עושים אהבה: "בזהירות".

משחק ההגנה הוא התחום המורכב ביותר בברידג'. הוא 
להבין:  עלינו  ראשית  אך  השותפים,  שני  בין  תיאום  דורש 

איך בעצם מפילים חוזה?
ניתן לחלק את החוזים לשני סוגים:

את  מבצע  שהכרוז  (בהנחה  להכשלה  ניתנים  בלתי  (א) 
המהלכים הנכונים);

(ב) ניתנים להכשלה – בתנאי שההגנה תשחק היטב.

הסוג הראשון כולל חוזים שבהם אין מה לעשות – הכרוז 
יבצע את החוזה. עם זאת, במשחק תחרותי ההגנה חייבת 
להיות במיטבה ולא להעניק לכרוז לקיחות עודפות שאינן 

"מגיעות" לו.
יכול  שהכרוז  חוזים   – השני  בסוג  נתמקד  זה  במאמר 
לבצע אותם רק אם ההגנה תשגה. יש דרך להפיל אותם, 

ומטרתם של המגנים היא למצוא את הדרך הזו.
הגנה  עיקריות :  גישות  שתי  בין  לבחור  צריכים  המגנים 
אין  פשוט  שבהם  חוזים  ישנם  אקטיבית.  והגנה  פסיבית 
לכרוז מספיק לקיחות כדי לבצע את החוזה. במקרים אלה 
לכרוז  ולתת  בכיסאותיהם  לאחור  להישען  יעדיפו  המגנים 

לשחק בעצמו וליפול.
מהלך  לבצע  חייבת  ההגנה  אחרים  במקרים  זאת,  עם 

אקטיבי כדי להפיל את החוזה.

♥ QT4  

♥ KJ2

לקיחות  לשלוש  זקוקה  וההגנה   ,3NT הוא שהחוזה  נניח 
נוספות כדי להפיל את החוזה. מזרח נמצא בהובלה, והוא 

לכרוז  לספק  שעלולה  ארוכה  קלאב  סדרת  בדומם  רואה 
את כל הלקיחות הנדרשות לביצוע החוזה.

ההגנה חייבת לזכות בשלוש לקיחות מהירות. מזרח חייב 
בתקווה  ה-2♥,  את  ולהוביל  שותפו  אצל   ♥A-שה לקוות 

שמערב אכן יזכה ב-A♥ ויחזור בהארט נוסף.
חשוב   .♥Q-ל לקיחה  ”מכרנו“  אז  דרום?  אצל   ♥A-ה ואם 
מסוכן  מהלך  תמיד  היא  חדשה  סדרת  שפתיחת  להבין 
נשתדל  פסיבית,  בהגנה  נוקטים  אנו  כאשר  בהגנה. 

להימנע מפתיחת סדרות חדשות.
מתי נבחר בהגנה אקטיבית? כאשר אנו רואים כי לכרוז 
יש מספיק לקיחות כדי לבצע את החוזה, אלא אם ההגנה 
הנדרשות  הלקיחות  את  במהירות  ותפתח  אותו  תקדים 

להפלת החוזה.

 ♠
♥
♦
♣

KJ92
65
A2
KQJT4

♠
♥
♦
♣

63
AK973
K875
A6

♥A :חוזה: ♠4. הובלה

West North East South
1♥ 2♣ Pass 2♠

Pass 4♠ All Pass

להגיע  מהמתנגדים  מנע  לא  זה  אך  ההכרזה,  את  פתחנו 
 ♥Q-שעליו שוחקה ה ♥K-והמשכנו ב ♥A-ל-♠4. הובלנו ב

מידו של הכרוז. כיצד נמשיך?
סביר להניח כי דרום (שהכריז ♠2) מחזיק בחמישה קלפי 
לכרוז  צפויות  המצב,  זה  אם   .♠A-ה בראשות  לפחות   ♠
לנו  שיוציא  (לאחר  בקלאב  ארבע  בספייד,  לקיחות  חמש 
את ה-A) ואחת בדיאמונד. זה הזמן להגנה אקטיבית, כי 

אם נשב בשקט הכרוז יבצע את החוזה.
האפשרי  המקור  ודאיות.  לקיחות  שלוש  מערב  של  בידו 
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הסיכוי  הדיאמונד.  סדרת  הוא  נוספת  ללקיחה  היחיד 
לפני  ב-♦  לקיחה  פיתוח  הוא  החוזה  להכשלת  היחיד 

שהכרוז מגביה את סדרת ה-♣.
השותף  אצל   ♦Q-שה לקוות  עלינו  זה  סיכוי  לממש  כדי 
ולהוביל את ה-5♦ בלקיחה השלישית. הנה היד המלאה:

♠
♥
♦
♣

KJ92
65
A2
KQJT4

♠
♥
♦
♣

63
AK973
K875
A6

♠
♥
♦
♣

T5
JT82
Q963
752

♠
♥
♦
♣

AQ874
Q4
JT4
983

בלקיחה  בדיאמונד  (המשך  הנכונה  ההגנה  לאחר 
השלישית) הכרוז חייב להפסיד שתי לקיחות נוספות ואין 

לו אפשרות לבצע את החוזה.
אקטיבית.  בהגנה  צורך  אין  שבהן  רבות  ידיים  קיימות 
לעתים המתנגדים הכריזו גבוה מדי ואין לכרוז דרך להשיג 
אחרים  במקרים  הנדרשות.  הלקיחות  את  עצמו  בכוחות 
סדרת מפתח מתחלקת גרוע או קלפי מפתח ממוקמים 
הללו  המקרים  בכל  להיכשל.  צפוי  והוא  הכרוז,  לרעת 
ההגנה חייבת לשחק בזהירות רבה ולהימנע מ"מכירת" 
לקיחות – כלומר לא לתת לכרוז לזכות בלקיחות שאינן 

"מגיעות" לו.

♠
♥
♦
♣

8753
83
AKQ4
743

 

♠
♥
♦
♣

62
962
9532
QJT9

♥Q :3. הובלהNT :חוזה

West North East South
Pass Pass Pass 1♣
Pass 1♦ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

שותפך מוביל ב-Q♥ נגד 3NT, והכרוז מרשה לו לזכות. 
את  ומשחק   ♥A-ה עם  השנייה  בלקיחה  זוכה  דרום 
של  השלישי  הסיבוב  על  תשליך  קלף  איזה   .♠AKQ-ה

ה-♠?
הבה נתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

8753
83
AKQ4
743

 

♠
♥
♦
♣

JT94
QJT74
JT
A5

♠
♥
♦
♣

62
962
9532
QJT9

 ♠
♥
♦
♣

AKQ
AK5
876
K862

 

זוהי דוגמה לחוזה שאינו אמור להתבצע משום שחלוקת 
בטוחות,  לקיחות   8 לדרום  הכרוז.  לרעת  היא  הקלפים 
וגם  מתחלקות,  אינן  והדיאמונד  הספייד  סדרות  אבל 
שום  לכרוז  אין  זו  בחלוקה  לרעתו.  הוא  בקלאב  המצב 
דרך להשיג בכוחות עצמו את הלקיחה התשיעית, אלא 

אם ההגנה תשגה.
אם  השלישי?  הספייד  על  להשליך  בחרת  קלף  איזה 
חסרי  הם  בדיאמונד  שלך  הזוטרים  שהקלפים  חשבת 
תועלת והשלכת אחד מהם, עזרת לכרוז לזכות בארבע 

לקיחות בדיאמונד ולבצע את החוזה.
הנכון הוא דווקא להשליך קלאב (הארט לא כדאי להשליך 
כי ברצונך לחזור בהזדמנות הראשונה בסדרה שהשותף 
החוזה.  את  לבצע  אפשרות  לכרוז  אין  ואז  בה),  הוביל 
זהה  אורך  על  שמור  העיקרון:  את  להסיק  ניתן  מכאן 

לדומם בסדרתו הארוכה.
אם  להבחין  לנסות  צריך  מהמגנים  אחד  כל  לסיכום, 
עבור  מהיר  לקיחות  (פיתוח  אקטיבית  הגנה  נדרשת 
ולקבל  בשקט  (לשבת  פסיבית  הגנה  או  שלנו)  הצד 
התבוננות  העת).  בבוא  לנו  "המגיעות"  הלקיחות  את 
בדומם וזכירת ההכרזה יכולות לסייע למגנים לספור את 
הלקיחות הצפויות של הכרוז ולהחליט על הגישה הנכונה 

בהגנה.

בזהירות  לפעול  על המגנים  פסיבית,  הגנה  של  במקרה 
שאינן  לקיחות  לכרוז  שיעניקו  ממשגים  ולהימנע  רבה 
"מגיעות" לו מלכתחילה. משחק מושלם בהגנה אינו קל 
להשגה, אבל אם נתחיל לחשוב בצורה נכונה על משחק 

ההגנה, יכולתנו תשתפר עם הזמן.
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שפר את הכרזתך
רם סופר

הכריז  שהפותח  לאחר  המשיב  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
♦1, ללא התערבות.

המשיב  של  הראשונה  העדיפות  כי  ולהדגיש  לשוב  יש 
 4 עם  ספייד)  או  (הארט  מייג'ור  סדרת  להכריז  היא 
קלפים לפחות. הפותח והמשיב מעוניינים לגלות בהקדם 
באחת  קלפים   8 של  התאמה  להם  יש  אם  האפשרי 
מסדרות המייג'ור. אם כן – סדרה זו תהיה השליט; אם 
לא – הנטייה תהיה לשחק ב-NT, אך במקרים מסוימים 

נעדיף חוזה במינור.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♦ Pass ?

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

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

J752
AKT8
64
J32

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AKT8
J752
64
J32

(3)
South

♠
♥
♦
♣

QT3
Q97
T6
KJ542

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

J752
AKT8
64
J32

♥1. יש לך שתי רביעיות במייג‘ור. כמובן שסדרת ההארט 
חזקה יותר, אך זו לא הסיבה שאתה בוחר להכריז ♥1 
ולא ♠1. הכלל הוא שעם שתי רביעיות במייג'ור מכריזים 
חמישיות  שתי  עם  זאת,  לעומת  הנמוכה.  את  תחילה 

במייג'ור היית מכריז תחילה את הסדרה הגבוהה.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AKT8
J752
64
J32

הספייד  סדרת  את  והכרזת  במלכודת  נפלת  האם   .1♥
החזקה יותר? הסיבה שאתה מכריז ♥1 היא שכך ניתן 
למצוא כל התאמה אפשרית במייג‘ור: אם לשותף רביעייה 
בהארט – הוא  יתמוך בך; אם לשותף רביעייה בספייד 
רביעייה  לו  אין  אם  בו;  תתמוך  ואתה   1♠ יכריז  הוא   –
במייג‘ור – הוא יכריז NT, ואתה תדע שאין לכם התאמה 

לא ב-♥ ולא ב-♠.
לא   ,1NT יכריז  והשותף   1♠ תכריז  אם  זאת,  לעומת 
חלשה  ידך  בהארט.  התאמה  לכם  יש  אם  לדעת  תוכל 
של  התאמה  וכך   ,2 בגובה  נוספת  הכרזה  בשביל  מדי 

4-4 בהארט עלולה לרדת לטמיון.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

QT3
Q97
T6
KJ542

חמישייה  (כנראה)  שוללת   1♦ השותף  פתיחת   .1NT
(כמעט)  יודע  ואתה  במייג‘ור,  רביעייה  אין  לך  במייג‘ור. 
כדאי  זה  במקרה  במייג‘ור.  התאמה  לכם  שאין  בוודאות 
לשאוף לחוזה ללא שליט. ההכרזה 1NT מתארת 10-6 
נקודות ללא רביעייה במייג‘ור – בדיוק מה שאתה מחזיק.
סדרה  הכרזת  כי  לדעת  עליך   ,2♣ להכריז  רצית  אם 
נקודות   11 מחייבת   2 בגובה  המשיב  על-ידי  חדשה 

לפחות. 

26/3-1/4/2013

 2013  -  
 - 

!  
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העקיפה – 

סיפור אהבה
חלק שני

חיים קלר

שהתחלנו  העקיפות  בסדרת  ממשיכים  נו 
עומדים  הכרוז  לרשות  הקודם.  בגיליון 
לעשות  שעליו  כל  עקיפות.  של  רבים  סוגים 
למצב  המתאימה  העקיפה  את  לבחור  הוא 

הקלפים.

מספר  עליה  חוזר  שהמבצע  עקיפה  היא  חוזרת  עקיפה 
מתנגד  אצל  הנמצא  בכיר  קלף  ללכוד  מנת  על  פעמים 

מסוים.

♥ AQJ

♥ 72

את  ישחק  הוא  זו.  בסדרה  לקיחות  לשלוש  שואף  הכרוז 
ה-7♥ אל ה-J♥. אם ה-K♥ אצל מערב, העקיפה מצליחה. 
אין לשחק את ה-A♥ לאחר הצלחת העקיפה הראשונה. 
חוזרת.  עקיפה  נדרשת  ייפול.  לא   K-שה הסיכויים  רוב 
הכרוז יחזור לידו בסדרה אחרת (אם הדבר אפשרי) וישחק 

.♥Q-את ה-2♥ לעבר ה
התבוננו ביד השלמה הבאה:

♠
♥
♦
♣

AQJ65
AQJ
A32
JT

♠
♥
♦
♣

432
K93
K654
765

♦Q :חוזה: ♠4. הובלה

West East
1♠ 2♠
4♠

ב-♦,  אחד  פוטנציאליים:  מפסידים  ארבעה  סופר  הכרוז 
שניים ב-♣ ואחד בשליט.

הדרך היחידה להיפטר ממפסיד היא עקיפה חוזרת ב-♠. 
זוכים ב-K♦ ומשחקים ♠ נמוך אל ה-J (שני המגנים שיחקו 
נמוך). כמובן שאין לשחק את ה-A♠ לאחר הצלחת העקיפה 
 ♠ ומשחקים   ♥K-ה עם  לדומם  חוזרים  הראשונה.  בפעם 
נמוך אל ה-Q. דרום וצפון משרתים שוב בקלפים נמוכים. 

רק עכשיו ישוחק ה-A♠, וה-K♠ ייפול. (מדוע?)

הכרוז מבצע עקיפה כפולה כאשר ישנם שני קלפים בכירים 
חסרים (בדרך כלל ברצף) והוא מנסה ללכוד אחד מהם.

♠ AJT8

♠ 962

לכרוז חסרים ה-Q♠ וה-K♠. קו הפעולה שלו דומה לעקיפה 
החוזרת. הוא מתחיל ב-2♠. מערב משחק נמוך, מהדומם 

.♠Q-ומזרח זוכה עם ה ♠T-משוחק ה
בהמשך דרום חוזר לידו ומריץ את ה-9♠ שזוכה בלקיחה. 
לסיום הוא משחק 6♠ אל ה-J♠ בדומם, וה-A♠ מפיל את 

ה-K של מערב.
(ולא   75% הם  הכרוז  של  ההצלחה  סיכויי  לידיעתכם, 
50%). מדוע? הכרוז יצליח בכל מצב שבו אחד המכובדים 
במקרה  רק  ייכשל  הוא  מערב.  אצל  שניהם,  או  החסרים, 

אחד מתוך ארבעה, כאשר ה-KQ♠ שניהם אצל מזרח.

נתבונן ביד הבאה:
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♠
♥
♦
♣

AKJT
AK
8754
432

♠
♥
♦
♣

Q32
74
AQ62
AJT9

♥Q :3. הובלהNT :חוזה

West East
1NT 3NT

 ♥Q-ב מובילה  ההגנה   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  מערב 
 8 לכרוז  זו.  בסדרה  העוצרים  את  לו  להוציא  ומתחילה 
לקיחות מלמעלה, ומותר לו למסור את ההובלה פעם אחת 

בלבד. 

באמצעות  התשיעית  הלקיחה  את  להשיג  לנסות  אפשר 
עקיפה פשוטה ב-♦, אך סיכויי ההצלחה של מהלך זה הם 

50% בלבד.
הסיכוי הטוב ביותר לבצע את החוזה טמון בעקיפה כפולה 

ב-♣.
הכרוז זוכה ב-A♥ ומשחק 2♣ אל ה-9♣ שמפסיד ל-K של 
 ♣3 ומשחק   ♥K-ה עם  הבאה  בלקיחה  זוכה  הוא  דרום. 
אל ה-T♣ שזוכה. עכשיו יש לו 9 לקיחות. ניתן לחזור על 

העקיפה פעם נוספת כדי להשיג לקיחה עודפת.

ב-♣  המכובדים  של  האפשריים  המצבים  ארבעת  מבין 
 K בדרום,   K-ו בצפון   Q בדרום,  שניהם  בצפון,  (שניהם 
בחר  הכרוז  באחד.  רק  יפסיד  הכרוז  בדרום)   Q-ו בצפון 

בצדק בקו המשחק שנתן לו סיכויי הצלחה של 75%.

    ,‘
  

     ‘   ...  ,  ,
 ‘  

    -    

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

054-4556111  ,03-6058355  :  

2 0 1 3   1 8 - 1 4

feb1.indd   15feb1.indd   15 2/3/2013   12:14:19 PM2/3/2013   12:14:19 PM



לשחקן המתקדם
16

כאשר  רב  בעלות כוח  או 6-5 הינן  חלוקה 5-5  עם  ידיים 
מדובר בחוזה עם שליט. אחת המעלות שלהן היא הסיכוי 
הסדרות.  משתי  באחת  יפה  התאמה  למצוא  הגבוה 
קפלטי  גסטם,  מייקלס,  (כגון:  רבות  מוסכמות  קיימות 
ועוד) שמטרתן להציג שתי חמישיות באופן מיידי. המאמר 
היד  של  השותף  כיצד  השאלה:  על  לענות  ינסה  הנוכחי 

הדו-סדרתית יעריך את ידו?

אין התאמה – אין משחק מלא

נניח שאתם מחזיקים את היד הבאה:
(1) 

♠
♥
♦
♣

8
Q7
AK986
AT762

לפי   .2♣ מכריז  השותף   .1♣ פתח  משמאלכם  היריב 
(מייקלס  המייג‘ור  בסדרות   5-5 מראה  זה  שיטתכם 

קיוביד). כיצד תמשיכו?
ההתאמה  חוסר  הוא  לבלוט  שצריך  הראשון  הדבר 
 .NT-במצבים מעין אלה מוטב להימנע מחוזה ב .(misfit)
 .2♥ הכריזו  השותף.  מסדרות  באחת  לשחק  עדיף  לרוב 
יש  לשותף  אם  גם  לביצוע  מאוד  קשה  להיות  עלול   3NT
על  שיקשו  מעברים  בעיות  בשל  בעיקר  נקודות,  מספיק 
שאינן  מאוזנות  בלתי  ידיים  שתי  עם  לקיחות.  פיתוח 
מתאימות זו לזו, עדיף לשחק ב“התאמה“ של 7 קלפים 
התאמה  מבטיחה  אינה   2♥ ההכרזה   .NT-ב מאשר 

בהארט, זוהי רק ”הכרזת העדפה“.

אל תספרו נקודות, אלא נסו ”לכסות מפסידים“ של 
השותף!

מכובדים  אפילו)  כפליים  להעריך  (כלומר  לשדרג  עליכם 
בסדרות השותף, להעריך לטובה אסים בסדרות האחרות 
של  הקצרות  בסדרות  אחרים  מכובדים  כלל  להעריך  ולא 

השותף.
והשותף   ,1NT שפתחתם  נניח  הבאות  הידיים  בשלוש 
הוא   ,2♠ שהשבתם  לאחר  לספייד).  (טרנספר   2♥ השיב 

הכריז ♦3. השותף מתאר יד טובה (עם נטייה לסלם) דו-
סדרתית, עם ספיידים ודיאמונדים.

(2) 
♠
♥
♦
♣

AQ
A87
AQ87
T654

זוהי יד מצוינת שתשאף לסלם. כל הקלפים הבכירים שלנו 
הסופי  החוזה  השותף.  אצל  מפסידים  ומכסים  ”עובדים“ 

יהיה כנראה ♦6 (או אולי ♦7).
(3)

♠
♥
♦
♣

764
KQJ9
KJ8
AK3

זוהי יד גרועה ביותר, על אף 17 הנקודות. יש 9 נקודות 
ניתן  השותף.  אצל  מפסידים  מכסות  שאינן  ”מבוזבזות“ 

לשחק כאן 3NT או ♠4, אך לא נשאף ליותר מכך. 
(4) 

♠
♥
♦
♣

KQ4
A87
KT6
A832

לב  שימו  עובדים.  הבכירים  הקלפים  כל  מאוד.  טובה  יד 
שום  ללא  השותף,  של  הקצרות  בסדרות  האסים  לשני 

מכובדים אחרים. אנו נשאף להגיע לחוזה ♠6.
בשלוש הדוגמאות הבאות נניח שהיריב משמאל פתח ♦1 
ושותפכם הכריז ♦2 (מייקלס קיוביד, לפחות 5-5 בסדרות 

המייג‘ור).

הערכת יד מול יד דו-סדרתית 
קיצונית (5-5 או 6-5)

אלדד גינוסר
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(5) 
♠
♥
♦
♣

K2
A8765
Q74
T65

הכריזו ♥4. יש התאמה יפה (10 קלפים לפחות) ומרבית 
לצמצום  ותורמות  השותף  בסדרות  מרוכזות  הנקודות 
מספר המפסידים). הביצוע אינו בטוח, אך סיכוייו גבוהים 

למדי.
(6)

♠
♥
♦
♣

T8
J43
KQ87
AQJ5

בלבד.   2♥ היא  המומלצת  ההכרזה  אך  פתיחה,  בידכם 
מרוכזות  הנקודות  כל  גרועה!  יד  זוהי  להזמין:  אין  אפילו 
בסדרות הקצרות של השותף. בסדרות המייג‘ור עלולים 
ימשיכו  המתנגדים   2♥ אחרי  אם  מפסידים.   5-4 להיות 

להכריז, נשמח מאד להיות בהגנה.
(7) 

♠
♥
♦
♣

KJ85
Q2
A876
J75

הכריזו ♠4. בידכם 11 נקודות, וכולן (פרט ל-J♣) עובדות 
יפה ומכסות מפסידים אצל השותף. גם ה-A♦ הוא קלף 
מקרה  בכל  אך  השותף,  של  כוחו  מה  לדעת  קשה  יעיל. 

קיים סיכוי גבוה שנבצע ♠4. 

  ‘  
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את  מפענחים  ההכרזות,  מהלך  את  משחזרים  הם 
את  למקם  ומתחילים  ההובלה  קלף  של  המשמעות 
זה  כל  התחיל.  שהמשחק  לפני  עוד  החסרים  הקלפים 
כרוך בזמן ובמאמץ, אך ההשקעה באמת משתלמת. הנה 

דוגמה:

♠
♥
♦
♣

9
AJT964
AK3
942

♠
♥
♦
♣

Q7643
K5
962
Q63

West North East South
1♠ Pass 1NT

2♥ Pass Pass Pass

צפון מוביל ב-J♦, והדומם נפרש. הכרוז מניח את קלפיו 
על השולחן ושוקע במחשבה עמוקה. על מה הוא חושב? 

הנה התשובה:
(1) צפון פתח במכרז. סביר כי בידו 12 נק‘ לפחות.
(2) דרום השיב 1NT. סביר כי בידו 10-6 נקודות.

דרום (2  אצל   ♦Q-ה כי  מגלה  זה   .♦J-ב הוביל  צפון   (3)
נקודות).

(4) חסרים AK♠ ו-AK♣. שחקן המחזיק ב-AK בסדרה 
לא  צפון  שולחן“.  ”לראות  כדי  מהם  באחד  יוביל  כלשהי 
הוביל כך. המסקנה היא שלדרום קלף בכיר (K או A) בכל 

אחת מהסדרות השחורות.
דרום,  אצל  השחורים  האסים  שני  כי  סביר  זה  אין   (5)
משום שאם זה היה המצב, לצפון היו פחות מ-12 נקודות.
(6) מיקמנו בדרום K ,♦Q♣ ו-K♣ (או אולי אס במקום אחד 
המלכים). ה-Q♥ חייבת להיות בצפון על מנת להצדיק את 

הכרזת הפתיחה ♠1.
עתה אפשר להתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AJT82
Q87
JT8
AJ

 

♠
♥
♦
♣

9
AJT964
AK3
942

♠
♥
♦
♣

Q7643
K5
962
Q63

 ♠
♥
♦
♣

K5
32
Q764
KT873

 

לאחר המחשבה ההתחלתית הארוכה עם פרישת הדומם, 
 ♦A-התנהל המשחק בתוך שניות ספורות. מערב זכה ב
 ♥J-במלכודת. ה ♥Q-בוודאות גמורה כי ה ,♥J-והמשיך ב
חזר  הכרוז  בשלישית.   –  ♥K-וה השנייה,  בלקיחה  זכה 
לידו עם ה-K♦ והוציא את השליט האחרון עם ה-A♥. בסך 

הכול זכה הכרוז בשישה הארטים ובשני דיאמונדים.
לאחר  במשימה  נכשלו  השחקנים  רוב  כי  לציין  מיותר 
ששיחקו (לכאורה בטבעיות) הארט אל ה-K ועקפו לכיוון 
כי  חשד  צפון  של  קלפיו  את  שהחזיק  השחקן   .♥AJ-ה

המומחה הציץ בקלפים שלו...  (מצחיק. נכון!?)
אייזנברג  בילי  הנודע  השחקן  על-ידי  ששוחקה  יד  והנה 

בתחרות חשובה נגד מתחרים איכותיים.

♠
♥
♦
♣

A7
AJT854
KJ3
T8

♠
♥
♦
♣

Q5
Q976
AT
95432

West North East South
1♠ Pass 2♠

3♥ Pass 4♥ All Pass

קריאת הקלפים – 
ניחוש או היגיון

אפרים בריפמן

שוקעים  הבכירים  השחקנים  את  לראות  ניתן  לעתים 
הם  מה  על  הפתיחה...  הובלת  לאחר  עמוקה  במחשבה 

חושבים?

המשך בעמוד 23

  ‘  “  
     

? “    ‘  
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יד החודש: 

ספירת ידי 
המתנגדים

יוסי אנגל

ארצית  תחרות  אונו  קריית  מועדון  ארגן  ינואר  בתחילת 
נבחרת  שחקני  חלקם  שחקנים,  כ-180  בהשתתפות 
מתחרות  מעניינת  חלוקה  להלן  לצעירים.  עולם  ואלופי 
זו שניתן להפיק ממנה כמה לקחים (היד סובבה לנוחות 

הקוראים):
Board 14, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A932
K
KJ65
A754

 

♠
♥
♦
♣

75
J8654
T72
J86

♠
♥
♦
♣

QJT84
92
Q984
92

 ♠
♥
♦
♣

K6
AQT73
A3
KQT3

 

North South
1♥

1♠ 2NT
6NT Pass

בתחרות טופ-בוטום דרום העדיף להכריז 2NT (המתאר 
חלוקה מאוזנת עם 19-18 נקודות) עם חלוקה של 5422, 
חיבר  צפון  בקלאב.  שלו  הרביעייה  את  להראות  במקום 
והכריז  הבטיח,  שדרום  ה-18  אל  שלו  הנקודות  את 15 

.6NT מיד
בקלאב.  סלם  לבצע  קל   – אידיאלי  אינו  הסופי  החוזה 
לכרוז 11 לקיחות גבוהות, וחיתוך באחת הידיים יעניק לו 
לקיחה נוספת. למעשה, במשחק מדויק דרום יכול לבצע 

גם סלם גדול בקלאב.

 6NT של  מוצלח  ביצוע  טופ-בוטום  בתחרות  זאת,  עם 
יעניק לכרוז תוצאה טובה הרבה יותר מביצוע של ♣6 עם 

לקיחה עודפת.
הובלה  ה-7♠ –  הוא   6NT נגד מערב  של  ההובלה  קלף 
 ♠K-ב זוכה  דרום  דבר.  ”למכור“  לא  שמטרתה  פסיבית 
שבידו, נכנס לדומם ב-K♥ ומשחק את סדרת ה-♣ באופן 
שיאפשר לו לעקוף נגד Jxxx במזרח (לא רלוונטי לחלוקה 

הנתונה). זהו מצב הקלפים לאחר ארבע לקיחות:

 ♠
♥
♦
♣

A93
-
KJ65
75

 

♠
♥
♦
♣

5
J865
T72
J

♠
♥
♦
♣

QJT4
9
Q984
-

 ♠
♥
♦
♣

6
AQT7
A3
QT

 

הכרוז משחק ♣ אל ה-Q (מזרח משליך ספייד) וממשיך 
נופל  הנסיך  (או   4-3 ההארטים  התחלקו  אילו   .♥AQ-ב

בסיבוב השני) היו לכרוז 12 לקיחות ללא קושי.
 –  ♥Q-ה על  נוסף  קלף  להשליך  נאלץ  מזרח  במציאות 
הכרוז  וספייד.  דיאמונד  משליך  צפון  דיאמונד.  הפעם 
ומזרח  דיאמונד  משליך  מערב   – אחרון  קלאב  מושך 

משליך ספייד.

זהו המצב בחמשת הקלפים האחרונים:
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 ♠
♥
♦
♣

A9
-
KJ6
-

 

♠
♥
♦
♣

5
J8
T7
-

♠
♥
♦
♣

QJ
-
Q98
-

 ♠
♥
♦
♣

6
T7
A3
-

 

ו-3  הארט  קלפי   5 עם  התחיל  מערב  הכרוז?  יודע  מה 
אלה.  בסדרות  דאבלטונים  שני  היו  למזרח  קלאב.  קלפי 
הבכירים  הקלפים  כי  נראה  מזרח  של  השלכותיו  לאור 
בספייד ובדיאמונד בידו (מההובלה של מערב ב-7♠ ניתן 

של  המקורית  החלוקה   .(♠QJ-ה של  מיקומם  על  להסיק 
מזרח הייתה כנראה 5 ספיידים ו-4 דיאמונדים. 

על הכרוז למשוך את ה-A♦, לעבור לדומם ב-K♠ ולשחק 
בלקיחה  סופי.  למשחק  מזרח  את  שיכניס  נמוך  ספייד 
לעבר   ♦Q9-מה דיאמונד  לשחק  חייב  יהיה  מזרח  ה-12 

ה-KJ♦ שבדומם.
חייב  שהכרוז  לעובדה  לב  לשים  מתבקשים  הקוראים 
לשחק את ה-A♦ לפני הספיידים. אם לא יעשה זאת, הוא 
מזרח  של  חזרה  לאחר  הלקיחות  כל  את  לגבות  יוכל  לא 

בדיאמונד.

על  ולהערים  להתחכם  לנסות  יכול  מזרח  נוספת:  הערה 
וישמור  ספייד,  במקום  נוסף  דיאמונד  ישליך  אם  הכרוז 
ישחק  כאשר   .♠QJT ♦Q9 האחרונים  הקלפים  בחמשת 
 .T-ויסתיר את ה ♠J-מזרח ישליך את ה ,A-הכרוז ♠ אל ה
הכרוז יצטרך לנחש אם להכניס את מערב למשחק סופי 
של  נכונה  קריאה   .♦Q-ה את  להפיל  לנסות  או  בספייד 

המצב עשויה לזכות את הכרוז בכל 13 הלקיחות. 

נסו   .K-ה עם   Q-ה את  כיסה  ודרום  ב-6♠,  הוביל  צפון 
הקלפים  את  ולמקם  בעצמכם  היד  את  לשחק  תחילה 

החסרים.
ניסיתם? ובכן, זה היה קו המחשבה של בילי אייזנברג:

חסרות לי 19 נקודות. כבר ראיתי את ה-K♠ (3 נקודות) 
בדרום.

ברשותו  כי  ייתכן  לא  לכן  בקלאב,  הוביל  לא  צפון  בנוסף, 
נוספות  נקודות   3 בדרום  למקם  הגיוני   .♣KQJ או  ♣AK
את  להחזיק  יכול  אינו  דרום  לכך,  אי  הקלאב.  בסדרת 
ה-K♥, אחרת היו לו 9 נקודות, וזה היה משאיר לצפון 10 

נקודות בלבד – לא מספיק בשביל לפתוח ♠1.
בסיבוב   ♥A לשחק  עדיף  בילי),  לעצמו  (אמר  כך  אם 

הראשון של השליטים בתקווה להפיל K בודד.
זאת ועוד, גם ה-Q♦ צפויה להימצא בצפון. אם ניתן אותה 
לדרום, יישארו לצפון 11 נקודות בלבד. אמנם ניתן לפתוח 
♠1 עם 11 נקודות, אך אין זה סביר שצפון היה עושה זאת 

.♠J-עם סדרה ארוכה כה חלשה – בראשות ה
עתה אפשר להתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J9862
K3
Q85
AQJ

 

♠
♥
♦
♣

A7
AJT854
KJ3
T8

♠
♥
♦
♣

Q5
Q976
AT
95432

 ♠
♥
♦
♣

KT43
2
97642
K76

 

 ♠A-ה עם  אייזנברג  מר  זכה  מעמיקה  מחשבה  לאחר 
והמשיך ב-3♦ אל ה-T♦! הוא זכה גם ב-A♦ ועבר ליד עם 
כל  ה-5♠.  הושלך   ♦K-ה על  אבל  נפל,  לא   ♥K-ה  .♥A-ה

שנותר היה למסור שני קלאבים ושליט אחד.
משחק  קו  שכל  לב  לשים  כדאי  בהצלחה.  בוצע  החוזה 
אחר היה מביא לכישלון. ניתוח היד על-ידי הכרוז בלקיחה 

הראשונה היה באמת מאלף,  וניתן ללמוד ממנו הרבה.

קריאת הקלפים – ניחוש או היגיון
המשך מעמוד 20
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איסוף ראיות
רם סופר

ככל שיהיה לנו מידע רב יותר על חלוקת הסדרות בידי 
המתנגדים, כך נוכל לשחק בצורה מוצלחת יותר.

Dealer South, N/S Vul

♠
♥
♦
♣

KT6
A84
KT2
K964

♠
♥
♦
♣

A73
J96
A74
AQT5

חוזה: 3NT. הובלה: 3♥

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

יד זו הופיעה בתחרות קבוצות. בשולחן שלנו דרום הגיע 
ל-3NT לאחר מהלך הכרזה פשוט. הדומם נראה חזק, 
 8 רק  לו  שיש  וגילה  לקיחות  לספור  עצר  הכרוז  אבל 
לקיחות בטוחות. את הלקיחה התשיעית היה עדיין צריך 

להשיג.
מערב הוביל ב-3♥ (רביעי מלמעלה). הכרוז שיחק נמוך 
 .♥Q-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  ומזרח  מהדומם, 
לעכב  החליט  הכרוז   .♥5-9-T שוחקו  השנייה  בלקיחה 
פעם נוספת וזכה בסיבוב השלישי, כאשר מזרח משליך 

.♦
הכרוז הבין שהמקום היחיד שבו יוכל להשיג את הלקיחה 
התשיעית הוא סדרת הקלאב. אם היא מחולקת 3-2, אז 
אין שום בעיה, אבל אם היא מחולקת 4-1, צריך לגלות 
היכן הרביעייה. הכרוז עצר לחשוב לרגע, והגיע לפתרון 

הבא: "מערב כבר הראה חמישייה ב-♥. הסיכוי שיהיה לו 
גם אורך ב-♣ נמוך. אשחק על רביעייה ב-♣ אצל מזרח".
לרוע מזלו, לאחר ששיחק את ה-A♣ וה-K♣, מזרח לא 
הייתה  לא  וכבר  מערב,  אצל  היה  ב-♣  האורך  שירת! 
התוצאות,  הושוו  המפגש  בסוף  תשיעית.  ללקיחה  דרך 
הכבד  ההפסד   .3NT בוצע  השני  שבשולחן  והתברר 
דרום  של  קבוצתו  להדחת  הביא  זו  מחלוקה  שנגרם 

מהמשך התחרות.

זו הייתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KT6
A84
KT2
K964

 

♠
♥
♦
♣

54
KT732
85
J873

♠
♥
♦
♣

QJ982
Q5
QJ963
2

 ♠
♥
♦
♣

A73
J96
A74
AQT5

 

עם  דרום  שוחח  יותר  מאוחר  גרוע?  משחק  או  רע  מזל 
הכרוז בשולחן השני, שחקן צעיר ומומחה, וזה הסביר לו 

כיצד ביצע את החוזה:
"גם אני עיכבתי פעמיים בסדרת ההארט, ולאחר שלוש 
אבל  ב-♥,  חמישייה  עם  התחיל  שמערב  ידעתי  לקיחות 
להמשיך  החלטתי  נמהרת,  למסקנה  לקפוץ  במקום 

בחקירה."

"ידעתי שלמזרח אין יותר קלפי ♥ ושבאפשרותי למסור לו 
את היד פעמיים בלי שההגנה תפיל אותי בחוזה. רציתי 
שיחקתי  ולכן  וה-♦,  ה-♠  סדרות  מתחלקות  כיצד  לברר 
מזרח  בדומם.   T-ה אל  מידי  נמוך   ♠ הרביעית  בלקיחה 
זכה ב-J♠ וחזר ב-♠. זכיתי בידי עם ה-A וחזרתי על אותו 

".♦J-תרגיל בסדרת ה-♦. הפעם מזרח זכה עם ה
"לבסוף, כשהגעתי לסיבוב השלישי ב-♠, מערב לא שירת 
והשליך ♥. אותו דבר קרה כששיחקתי סיבוב שלישי ב-♦! 
עכשיו היד הפכה עבורי לספר פתוח: מערב התגלה עם 
חמישה הארטים ושני דאבלטונים. ידעתי בוודאות שיש 
לו ארבעה קלפים ב-♣, ואין פלא שניחשתי נכון את המצב 

".♣Q-וה ♣A-בסדרה ושיחקתי בהתחלה את ה

הוא  ולהבא  הזה,  מההסבר  משהו  למד  שדרום  נקווה 
ישקוד על איסוף ראיות בזמן המשחק ולא יקפוץ למסקנות 

בטרם עת.

הברידג' המסורתי
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בשנים  מחולקים  לצעירים  ישראל  אליפות  משחקי 
האחרונות לשתי תחרויות. משתתפי התחרות עד גיל 28 
זכו בשנים האחרונות להישגים אדירים באליפויות אירופה 
זכתה  הצטיינותם  הצעירים.  בקטגוריית  רק  ולא  והעולם, 
עד  ישראל  אלופי  זה.  בטאון  דפי  על  נרחב  לסיקור  בעבר 
עם  גרסטנר  גל   – פישר  לוטן  הם  לשנת 2013   28 גיל 
ואיתמר   115 הרשפנג  דן  דוד –  בן  יובל  לפני   VP 121

גינוסר – אדם רייטר 109. 
מתארכת  ברשימה  תואר  עוד  זהו  פישר  לוטן  עבור 
גל  של  התארים  רשימת  מדהימים.  הישגים  של  והולכת 
במקום  למדי.  מכובדת  היא  גם  אך  יותר,  צנועה  גרסטנר 
השני והשלישי זכו שני זוגות מנבחרת ישראל עד גיל 20 
שהקדימו זוגות מהנבחרת המבוגרת יותר (עד גיל 25) – 

הישג יפה ליובל, דן, איתמר ואדם.
הפעם בחרתי לסקר דווקא את התחרות המקבילה עד גיל 
21. חלק ממשתתפיה ייצגו אותנו השנה בנבחרת ישראל עד 
גיל 20. התחרות עמדה בסימן גידול במספר המשתתפים 
בפרויקט  ההתאגדות  של  האינטנסיבית  להשקעה  הודות 
ברידג‘  משחקים  ילדים  כאלף  שבמסגרתו  הבא“  ”הדור 
ובפרויקט ”פסגה“ שמטרתו קידום נערים מוכשרים לרמה 

גבוהה יותר.
בשלב הגמר השתתפו 12 זוגות. שני זוגות בלטו בתחרות 
הישיר  המפגש  שלביה.  ברוב  והובילו  מהאחרים  יותר 

ביניהם היה בסיבוב הלפני אחרון:

Board 11, Dealer South, None Vul

 ♠
♥
♦
♣

T32
AT832
J8
Q97

 

♠
♥
♦
♣

AJ9
Q6
Q73
AKJ62

♠
♥
♦
♣

K87
-
AT9542
T843

 ♠
♥
♦
♣

Q654
KJ9754
K6
5

 

West North East South
ליאור אורמן אור צינגיסר אורן טולדנו יותם ליפשיץ

2♥
2NT 3♥ 3NT 4♥
Pass Pass Dbl All Pass

מהלך ההכרזה הפרוע במקצת תואם את גילם הצעיר של 
הכרזתו   .Ekrens שיטת  לפי   2♥ פתח  דרום  השחקנים. 
בסדרות  לפחות  רביעיות  שתי  עם  חלשה  יד  תיארה 
בסדרה  עוצר  מהווה   ♥Q6-ש החליט  מערב  המייג‘ור. 
ידועה  התאמה  עם   3 לגובה  התחרה  צפון   .2NT והכריז
שותפו  של  העוצר  על  סמך  מזרח  בהארט.  קלפים  של 9 
תעזור  הארוכה  הדיאמונד  שסדרת  וקיווה    בהארט 
עוצר  שלמתנגדים  האמין  דרום  גם  לקיחות.   9 להשיג 
הראה  שטרם  בסדרה  נוספים  קלפים  שני  ועם  בהארט, 

אותם הוא החליט להקריב ל-♥4. 
מזרח היה צריך להחליט אם להכפיל או להכריז ♦5, ולנוכח 
הראשונה.  באפשרות  בחר  הוא  הארוכה  סדרתו  חולשת 
מערב (ליאור אורמן) הוביל ב-A♣. שותפו אותת על מספר 
זוגי של קלפים עם ה-T♣. מערב המשיך ב-♦ אל ה-A של 
מזרח. הכרוז זכה בלקיחה הבאה עם ה-K♦, אבל בהמשך 

לא היה מנוס מהפסד של 3 לקיחות בספייד.
תוצאה   ,300 מינוס   – פעמיים  נפל   4♥ המוכפל  החוזה 
בינונית למזרח-מערב שיכולים לבצע ללא קושי ♣5 או ♦5 

אליפות ישראל לצעירים
רם סופר

בשתי  השנה  נערכה  לצעירים  ישראל  אליפות 
קטגוריות: זוגות עד גיל 21 וזוגות עד גיל 28. בכתבה 
זו בחרתי להתמקד דווקא בתחרות לזוגות הצעירים 
חובבי  לרוב  עדיין  מוכרים  אינם  שמשתתפיה  יותר, 
הברידג‘, אבל על חלקם נשמע רבות בשנים הבאות.
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פרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604

12–18 ביוני 2013
7 לילות / 8 ימים

מחיר לאדם בחדר זוגי 1,485 יורו 
תוספת ליחיד בחדר: 399 יורו  

המחיר כולל:
• טיסות: שכר ישירות לאולביה מס נמל, היטלי בטחון ודלק בארץ ובחו"ל

SU GOLOGONE 2 לילות בכל אחד מבתי המלון מדרגת 5 כוכבים: באוליאנה במלון •
SEA VIEW חדרי Le Palme ובקוסטה סמרלדה Carlos V באלגרו

• אירוח ע"ב חצי פנסיון לאורך כל הטיול במסעדות ובבתי המלון – לא כולל שתיה
• אוטובוס תיירים ממוזג למסלול הטיול

• מדריך ישראלי • מדריכים מקומיים דוברי אנגלית בהתאם לנדרש בחוק
• דמי כניסה וסיורים באתרים כמפורט בתכנית • טיפים: לנותני השירותים השונים בחו"ל עפ"י 

תכנית מפורטת 
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– אולם במציאות רק זוג אחד במזרח-מערב הכריז וביצע 
שונים,  בחוזים  נכשלו  זוגות  שלושה  בעוד  מלא,  משחק 
כך שהזוג אורמן-טולדנו זכה כאן לרווח בלתי צפוי של 6 

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

 ♠
♥
♦
♣

5
AQT9653
852
96

 

♠
♥
♦
♣

KT72
K7
AJ94
K73

♠
♥
♦
♣

J4
J842
KQ76
AJ8

 ♠
♥
♦
♣

AQ9863
-
T3
QT542

 

West North East South
ליאור אורמן אור צינגיסר אורן טולדנו יותם ליפשיץ

Pass
1♦ 3♥ 3NT All Pass

ידו של דרום הייתה טובה מדי לפתיחה חלשה בגובה 2 
וחלשה מדי (לפחות לפי דעתו) לפתיחה בגובה 1. יותם 
להתערב  ציפייה  עם   Pass-ב להתחיל  החליט  ליפשיץ 
פגיע,  במצב   3♥ הכריז  ששותפו  לאחר  אולם  בהמשך, 
דרום שמח להישאר מחוץ למכרז, ו-3NT של מזרח הפך 

לחוזה הסופי.
 ♠J-עם חוסר בסדרת שותפו, דרום בחר להוביל ב-8♠. ה
של מזרח זכה בלקיחה הראשונה, והכרוז (אורן טולדנו) 
המשך   .A-ה עם  דרום  זכה  שבו  נוסף  בספייד  המשיך 
היטיב  דרום  אבל  לקיחה,  ”מוכר“  היה  שחורה  בסדרה 

לחזור בדיאמונד.
הכרוז שיחק ארבעה סיבובי דיאמונד ושם לב שצפון שירת 
סינגלטון  הראה  לכן  שקודם  לאחר  בדיוק  פעמים  שלוש 
בהארט,  קלפים   7 שלצפון  ברור  היה  כמו-כן  בספייד. 
לקיחות   8 היו  לכרוז  ידועה.  הייתה  החלוקה  שכל  כך 
בקלאב  עקיפה  לנסות  התפתה  לא  אורן  אבל  מלמעלה, 
 ,♠K שיחק  הוא  זה  במקום  התשיעית.  הלקיחה  בשביל 
K♣ ו-A♣ ש“ניקו“ את צפון מכל הסדרות הצדדיות. עכשיו 
שוחק ♥ אל ה-K וה-A. ה-J♥ של הכרוז הפך עד מהרה 

ללקיחה התשיעית.
ביצוע טוב, אבל התוצאה של פלוס 400 לא הייתה טובה 
צפון- הוכפלו  אחרים  שולחנות  בשלושה  למזרח-מערב. 

זו  יד  ל-1100.   800 בין  נע  והעונש  שונים  בחוזים  דרום 
שניצחו  ליפשיץ-צינגיסר,  לטובת   IMP  7 דווקא  הניבה 

12:18 במפגש הצמרת.
הזוגות  שני  בין  הפער  עמד  האחרון  הסיבוב  לקראת 
נפגשו  אורמן-טולדנו  המובילים  בודד.   VP על המובילים 

עם עמי זמיר-אמיר עציון שדורגו במקום השלישי.

Board 23, Dealer South, All Vul
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West North East South
אמיר עציון אורן טולדנו עמי זמיר ליאור אורמן

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

בעקיפה  שתלוי   4♥ של  גבולי  לחוזה  הגיעו  צפון-דרום 
מזרח  בוצע.  החוזה  זאת  ובכל  יושבת,  שלא  בספייד... 
והחליט  לכרוז   ♦Q להגביה  אולי  חשש   ,♦A-ב הוביל 
להמשיך ב-♣ בלקיחה השנייה. הכרוז ניצל את ההזדמנות 
להשליך את המפסיד השני של בדיאמונד על קלאב, וביצע 

.IMP 10 את המשחק המלא ללא קושי עם רווח של
טובה  הגנה  לאחר  גם  להצליח  סיכוי  לצפון  היה  האם 
יותר? מסתבר שכן. נניח שמזרח מתחיל ב-AK♦ וממשיך 
שלמזרח   (1♥ על   Dbl-ה (לפי  משער  הכרוז  בקלאב. 
 ♣K-ב זוכה  הוא  בודד.  קלף  ולמערב  בספייד  רביעייה 
עכשיו  ספייד.  השלכת  עם   ♣Q-ו  ♣A  ,♠A-ב וממשיך 
זוכה  צפון  נמוך,  משחק  שמערב  לאחר  מהדומם.  הארט 
ועכשיו   ,♥K-ב זוכה  מערב  נוסף.  בהארט  וממשיך   A-ב

הוא חייב לתת לכרוז חיתוך והשלכה!
את  ישחק  אם  רק  הסופי  המשחק  את  למנוע  יכול  מערב 
קלה  לא  הגנה   – השליטים  של  הראשון  בסיבוב   ♥K-ה
בודד   Q או   A להחזיק  יכול  ששותפו  העובדה  לנוכח 

בהארט.
יותם ליפשיץ- הזה נגמר בתיקו 15:15.  מפגש הצמרת 

אור צינגיסר יכלו לזכות באליפות אם היו מנצחים במפגש 
האחרון שלהם, אבל הם הסתפקו בסגנות לאחר שהפסידו 

 
Brilliance of the Seas

DLX  

      

feb1.indd   28feb1.indd   28 2/3/2013   12:14:35 PM2/3/2013   12:14:35 PM



  
Brilliance of the SeasBrilliance of the Seas

DLXDLX    
, '  ,   ,  13

,   ,  8 
,    

,'   ,  ,
...    

   '  "  ,   '  

            
  

      .    ,(    11)    .   -    *
.         .  

!!!    .            -  
050-7470016  '   054-7690305    052-2783263   -  

   
1/7-14/7/2013

        
         

 .      

    12-  ( ) '    :  
  ,   ,   ,  '  :
 '  ,   ,  ,(  2)   

.

  2890 
(      )

    850-   -    
  1200   

:  
 •. "  –  – "       
 •.  '    4   1
 •  Brilliance of the Sea     12

.        
 •.'  
 •.(  )    –   
 •.    
 •  )      

 .(

    +  
(  14) 26/7-8/8/2013

   '  -    
         

.  
    11 ,( ) '    :  

   ,( )  ,( )  ,( ) '  :
 +( ) '  ,( )  ,   ,( ) 

.  

  2950 
(      )
  400-      

 1300   

:  
 •. "  –  – "       
 •.  '    4   1
 • Brilliance of the Seas      11

       
 •(B/B)   4   1
 •'  
 •(  )    –   
 •   
 •  )      

.(

feb1.indd   29feb1.indd   29 2/3/2013   12:14:38 PM2/3/2013   12:14:38 PM



סיקור תחרויות
30

19:11 לעידו מילר-ניר רוזנטל (שסיימו במקום הרביעי).
טולדנו.  אורמן-אורן  ליאור  הם  החדשים  ישראל  אלופי 
לאחר  אורמן  ליאור  של  יפה  יד  למשחק  דוגמה  הנה 

הכרזה שאפתנית לסלם.
Board 13, Dealer North, All Vul
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West North East South
אמיר עציון אורן טולדנו עמי זמיר ליאור אורמן

Pass Pass 1♣
Dbl 1♥ Pass 2♦

Pass 3NT Pass 4♦
Pass 4♥ Pass 5♣
Pass 6♦ All Pass

הקפיצה של צפון ל-3NT לאחר הכרזת הרוורס של דרום 
המייג‘ור,  בסדרות  עוצרים  עם  לערך  נקודות   8 תיארה 
אבל ליאור לא מיהר להסתפק במשחק מלא עם יד כה 

קיוביד  הכרזות  שתי  עוד  ולאחר   ,4♦ הכריז  הוא  חזקה. 
החליט אורן להוביל את שותפו לסלם ♦6.

הנקודות  כל  את  ”סימנה“   Dbl-ה שהכרזת  העובדה 
החסרות  אצל מערב, הקלה על הביצוע. ההובלה הייתה 
ועקף   ♦J-ה עם  לדומם  עבר  בידו,  זכה  הכרוז  בשליט. 
בקלאב. מערב זכה ב-K♣ (עיכוב לא היה עוזר) והמשיך 
בשליט האחרון. דרום גבה את כל המנצחים שלו בסדרות 

המינור, וזה היה המצב שלושה קלפים לפני הסוף:

 ♠
♥
♦
♣

A8
K
-
-

 

♠
♥
♦
♣

KJ
A
-

♠
♥
♦
♣

-
JT7
-
-

 ♠
♥
♦
♣

Q5
-
-
3

 

כאשר שוחק הקלאב האחרון, מערב היה צריך להשליך 
הדומם.  את  מגביהה  הייתה   ♥A השלכת הדומם.  לפני 
מהדומם,  הושלך   ♥K-ה  .♠J השליך  הוא  ברירה  בלית 
ה-A♠ הפיל את ה-K♠, וה-Q♠ זכתה בלקיחה האחרונה.
ובהצלחה  התחרויות,  בשתי  המנצחים  לזוגות  ברכות 
לנבחרות הצעירים שלנו שיתחרו ביולי באליפות אירופה 

שתתקיים בפולין!

צילום קבוצתי של שלושת הזוגות המנצחים באליפות ישראל עד גיל 21.
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כאשר  ונשים,  גברים  קטגוריות,  לשתי  חולקה  התחרות 
בכל קטגוריה מתקיימות שלוש תחרויות: קבוצות, זוגות 
סין  ארה“ב,  השתתפו  מהקטגוריות  אחת  בכל  ויחידים. 
הולנד  מאירופה:  מובילות  נבחרות  ושתי  המארחת 
בין  בהתאמה)  ו-2012   2011 העולם  (אלופות  ושוודיה 

הגברים; בריטניה וצרפת בין הנשים.
בתחרות הנשים הצטיינה נבחרת צרפת (ד‘אובידיו-נווה, 
אלוש-רייס, קרונייה-ווילארד) שגברה בגמר הקבוצות על 

ארה“ב. להלן שתי ידיים מרתקות בין הנבחרות הללו.

Dealer East, All Vul

 ♠
♥
♦
♣

AT9742
Q9
QT73
3

 

♠
♥
♦
♣

QJ3
76
AKJ862
AJ

♠
♥
♦
♣

86
AK852
54
KT87

 ♠
♥
♦
♣

K5
JT43
9
Q96542

 

West North East South
נווה לוויטינה ד'אובידיו סנבורן

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

♦3 היה טרנספר להארט – מזרח הציעה למערב בחירה 
בין ♥4 ל-3NT, ומערב בחרה כמובן במשחק ללא שליט. 
צפון הובילה ב-T♠. דרום זכתה ב-K♠ והמשיכה בספייד 
שני שצפון החליטה לעכב. מערב זכתה בלקיחה השנייה 
והמשיכה ב-AK♦, אך לצערה דרום לא שירתה בסיבוב 

השני.
מצאה  (מערב)  נווה  ז‘ואנה  אבל  מביך,  נראה  המצב 
יותר  אין  שלדרום  הגיונית  בהנחה  הנכונה,  הדרך  את 
ההארט  סדרות  את  מחזיק  דרום  כי  ברור  ספייד.  קלפי 
 ,♣A ,J-עקפה ב-♣ אל ה ,♥K והקלאב, לכן נווה שיחקה
A♥ והובילה הארט נמוך מהדומם. דרום נאלצה להוביל 
מהדומם.  שוחק  נוסף  הארט   .♣KT המזלג לתוך  קלאב 
והחוזה  קלאבים,  רק  נותרו  בלקיחה  שזכתה  לדרום 
שאר  בכל  זוכה  הדומם  כאשר  עודפת  לקיחה  עם  בוצע 

הלקיחות.

טובי  אבל  דומה  בצורה  המשחק  החל  השני  בשולחן 
(מחשש   ♣J-ה את  להריץ  החליטה  (מערב)  סוקולוב 
דאבלטון)  או  בודדת   ♣Q עם  בלקיחה  תזכה  שצפון 

וסיימה עם 8 לקיחות בלבד.
Dealer East, E/W Vul

 ♠
♥
♦
♣

AKT853
KJ8
K
QT3

 

♠
♥
♦
♣

J762
T
QT54
A852

♠
♥
♦
♣

Q4
Q965
876
KJ74

 ♠
♥
♦
♣

9
A7432
AJ932
96

 

משחקי ספורט 
המחשבה בבייג‘ין

רם סופר

בדצמבר 2012 אירחה העיר בייג‘ין זו השנה השנייה 
ארבע  בהשתתפות  חזקה  הזמנה  תחרות  ברציפות 
נבחרות גברים וארבע נבחרות נשים מובילות. במקביל 
המחשבה“  ”ספורט  בענפי  דומות  תחרויות  התקיימו 

האחרים: שחמט, דמקה, גו ו-xiangqi (שח סיני).
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West North East South
אלוש לוויטינה רייס סנבורן

Pass Pass
Pass 1♠ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

להכריז  מדרום  מניעה  אין   ,Pass הכריזה שכבר  לאחר 
♥2 עם 9 נקודות בלבד. קרי סנבורן הגיעה ל-♥4 וביצעה 
צולב.  חיתוך  של  טכניקה  בעזרת  המתוח  החוזה  את 
היא זכתה בלקיחה הראשונה עם ה-K♦ הבודד בדומם, 
שיחקה AK♠ (קלאב מושלך מהיד) וחתכה ספייד בעוד 
 ♦A-מזרח משליך דיאמונד. לאחר מכן היא שיחקה את ה

ומסרה קלאב למזרח, שהחליטה לחזור בקלאב.
ה-8♥.  עם  דיאמונד  חתכה  מכן  ולאחר  חתכה,  סנבורן 
עם  הדומם  מעל  חתכה  דיאמונד)  השליך  (שקודם  מזרח 
חתכה  בידה,  חתכה  דרום  נוסף.  קלאב  ושיחקה  ה-9♥ 
עד  מהדומם.  ספייד  והובילה   ♥K-ה עם  בדומם  דיאמונד 
כה זכתה הכרוז ב-8 לקיחות. למזרח נותרו Q65♥ ולדרום 
A7♥. אם תחתוך מזרח עם ה-Q – יוגבה ה-J שבדומם; 

אם תחתוך נמוך – יזכה ה-7♥  של הכרוז בלקיחה.
השליטים  עם  לקיחות  חמש  להשיג  סנבורן  הצליחה  כך 
הדרך,  כל  לאורך  לשרת  נאלצה  מערב  שלה.  העלובים 
וה-T♥ שלה לא שיחק שום תפקיד. בשולחן השני בחרה 
הגיעו  והן   ,2♥ במקום   1NT להשיב  בדרום  הצרפתייה 

לחוזה ♠4 שנכשל.
בתחרות הזוגות לנשים ניצחו הסיניות סון מינג-וואנג הונגלי, 

ובתחרות היחידות ניצחה וואנג וונפיי, אף היא מסין.
אלופת  הולנדית:  בשליטה  התנהלה  הגברים  תחרות 
ברינק- פרויין-וורהייס,  ון  וייס,  (מולר-דה  הברמודה-בול 
ניצחו  וייס  מולר-דה  הקבוצות,  בתחרות  זכתה  דרייבר) 

בזוגות ודרייבר ניצח ביחידים.
”תאונה“.  לאמריקנים  אירעה  הבאה  המשעשעת  ביד 
ההולנדי התערב באוברקול עלוב והורשה לשחק בגובה 
1 ללא Dbl כאשר לאמריקנים נקודות רבות, אך בסופו 

של דבר ”מעז יצא מתוק“.
Dealer South, All Vul
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West North East South
ויינשטיין דרייבר כץ ברינק

Pass
1♦ 1♠ All Pass!

מתי ההולנדים ילמדו לא להכריז אוברקולים כאלה, ועוד 
רבים  שמומחים  מכיוון  פעם,  שאף  ייתכן  פגיע?!  במצב 
מאמינים שאוברקול של ♠1 משתלם בטווח הארוך ומביא 

לרווח בכל פעם שנמצאת התאמה עם השותף.
יריבו  את  ללמד  במטרה  מלכודת“   Pass” הכריז  מזרח 
התאימה  לא  מערב  של  ידו  אבל  מעניש,   Dbl עם  לקח 
ל-Reopening Dbl. 99% משחקני הברידג‘ היו מכריזים 
♦2 במערב כעניין מובן מאליו, אבל לאלופים יש לפעמים 
החמיצו  שמתנגדיו  העריך  ויינשטיין  אחרים.  שיקולים 

התאמה טובה בהארט, והחליט לתת להם לשחק ♠1!
ההגנה הייתה קטלנית: K♦, ♥ אל ה-A, דיאמונד (מזרח 
חתך מעל צפון עם ה-6♠), חיתוך הארט, חיתוך דיאמונד 
(צפון משליך K♥). עכשיו שוחק הארט שמערב חתך עם 
ה-T♠ וצפון עם ה-Q♠ – לקיחה ראשונה לכרוז. בהמשך 
את  רק  קיבל  והכרוז  השליטים  את  לצפון  הוציא  מזרח 
ה-K♣. ♠1 לא מוכפל נפל חמש פעמים – 500 למזרח-

מערב.
והזוג  להתערב,  לא  (צפון)  גרו  ג‘ו  בחר  השני  בשולחן 
מלאכותי  הכרזה  מהלך  לאחר  ל-♦5  הגיע  ההולנדי 
בשיטה הקרויה Tarzan Precision. ביצוע החוזה היה 
הכבדה  הנפילה  אף  על  להולנד   IMP 3 של רווח  מביא 

הולנד זכתה בכל התארים בתחרויות הגברים בבייג'ין.
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בשולחן השני.
 ♥ חתך   ,♦K שיחק  בידו,  זכה  הכרוז  ב-♥.  הוביל  צפון 
והמשיך ב-A♦. צפון לא שירת והכרוז (דה וייס) הבין שיש 

לו בעיה.
הוא הריץ בהצלחה את ה-T♠ (צפון ביצע שגיאה חמורה 
כשלא כיסה). ספייד נוסף אל ה-J נחתך, ודרום המשיך 
בקלאב – הגנה פסיבית מאפשרת לכרוז למסור דיאמונד 

.♠AK-ולהשליך בהמשך שני מפסידים בקלאב על ה
עכשיו הכרוז היה חייב לנחש מי מחזיק ב-K♣. הוא כבר 
 ♣K-ה שעם  העריך  והוא  בספייד,  חמישייה  שלצפון  ידע 
צפון היה עשוי להתערב בהכרזה ב-♠1! שתיקתו של צפון 
 ♣Q-ה את  ושיחק  ניחש  לא  הכרוז  השתלמה.  בהכרזה 
שכוסה על-ידי ה-K וה-A. הספייד הבא נחתך גבוה על-ידי 

דרום, וה-J♣ הפיל את החוזה – IMP 12 לארה“ב.
לאחר  לארה“ב  גדול  רווח  הביאה  הבאה  היד  גם 
השליט  בסדרת  סופי  משחק  ליצור  השכיל  שויינשטיין 

באמצעות הטכניקה של חיתוכים ביד הארוכה.

Dealer East, E/W Vul

♠
♥
♦
♣

J9
QT3
KQ96
J963

♠
♥
♦
♣

A8753
AJ4
J
AK54

♠
♥
♦
♣

Q42
K96
A8743
82

♠
♥
♦
♣

KT6
8752
T52
QT7

West North East South
ויינשטיין דרייבר כץ ברינק

Pass Pass
1♠ Pass 2♣ Pass
3♣ Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

בקונבנציית  שימוש  לאחר  ל-♠4  הגיעו  האמריקנים 
 (Pass לאחר שקודם הכריז) הכרזת מזרח ♣2 .Drury

תיארה תמיכה טובה ב-♠ (עם 9 נקודות לפחות).
בידו   ♦ מיד  לחתוך  היטיב  והכרוז   ♦K-ב הוביל  צפון 
בלקיחה השנייה. (חיתוכים ביד הארוכה עשויים להועיל 
הוא  גרועים).  הכרוז  שבידי  השליטים  שבהם  במקרים 
שיחק AK♣, חתך ♣ בדומם וחתך ♦ נוסף בידו. עכשיו 

לסיום,  קלפים   5 המצב  היה  זה   .♥A-ו  ♥K שיחק  הוא 
כאשר הכרוז זכה עד כה בכל 8 הלקיחות:

 ♠
♥
♦
♣

J9
Q
Q
J

 

♠
♥
♦
♣

A87
J
-
5

♠
♥
♦
♣

Q4
9
87
-

 ♠
♥
♦
♣

KT6
87
-
-

 

צפון  לצערו  אך  התשיעית,  ללקיחה  קלאב  הוביל  מערב 
(דרום  טעם  חסר  יהיה  שחיתוך  הבין  ויינשטיין  שירת. 
זו  סדרה  לחתוך  במטרה  הארט  והשליך  מעליו)  יחתוך 
אפוא  זכה  צפון  הארט.  השליך  דרום  גם  קלאב.  במקום 
בלקיחה עם ה-J♣, אך לא נותר לו המשך טוב: אם ישחק 
שליט, הכרוז יזכה ב-A, יחתוך הארט וישלים את החוזה.

דרום   .♦Q-ה את  העשירית  ללקיחה  להוביל  בחר  צפון 
עכשיו  חתך.  והכרוז  שלו  האחרון  ההארט  את  השליך 
ויינשטיין הוביל את ה-J♥ והשליך את הדיאמונד האחרון 
של  המנצחת   ♥Q-ה את  לחתוך  נאלץ  דרום  מהדומם! 
שותפו ולהיכנס לתוך משחק סופי. הכרוז הצליח להשיג 

11 לקיחות – ביצוע נפלא!
פתח  מערב  מוזר:  הכרזה  מהלך  התנהל  השני  בשולחן 
ב-♣1 חזק, ומזרח השיב ♥2 כדי להראות סדרת דיאמונד 
ארוכה. סדרת הספייד לא הוזכרה כלל, וההולנדים הגיעו 

לחוזה נחות של 3NT שנכשל פעם אחת.
לסיום, יד מוצלחת יותר של הקבוצה שזכתה בתחרות:

Dealer North, N/S Vul

 ♠
♥
♦
♣

AJT
AQT875
Q6
K6

 

♠
♥
♦
♣

4
K93
AKT974
AJ5

♠
♥
♦
♣

K98732
-
J532
Q72

 ♠
♥
♦
♣

Q65
J642
8
T9843

 

בישראללראשונה 
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West North East South
ִשי דרייבר ג'ּו ברינק

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

קוצר  עם  חזקה  יד  ולנו  חלש   2 מכריז  השותף  כאשר 
בסדרתו, המומחים ממליצים לנו בדרך כלל ללכת להגנה 
ואף להכפיל את המתנגדים. כך בדיוק נהג הסיני במערב, 
אבל זה עלה לו ביוקר. לא זו בלבד שהוא החמיץ משחק 
מלא של ♦5 שמתבצע בקלות, ה-Dbl גם עזר לכרוז למצוא 

את הדרך לבצע את החוזה.
בספייד.  והמשיך   ♣A-ב זכה  מערב  ב-2♣.  הוביל  מזרח 
 .♠A-ב כמובן  עלה  זו,  בסדרה  המצב  את  שידע  הכרוז 
הנקודות  של  המכריע  שהרוב   Dbl-מה הבין  דרייבר 
החסרות אצל מערב. הוא הוביל את ה-Q♦, ומערב נאלץ 
באמצעות  לדומם  נכנס  הכרוז  בהמשך  בלקיחה.  לזכות 
חיתוך דיאמונד, עקף בהארט בהצלחה, והחוזה המוכפל 

בוצע.

בשולחן השני פתח הסיני בצפון ב-♣1 חזק, מזרח התערב 
לא  שמערב  אלא   ,4♥ היה  הסופי  החוזה  כאן  וגם  ב-♠2, 
זהה,  היה  הראשונות  הלקיחות  ב שתי  המשחק  הכפיל. 
אבל הכרוז הסיני פּו חשש להמשיך ב-♦, שכן אם מזרח 
היה  ספייד  וחיתוך   ♠K-ב המשך  ב-♦,  בכיר  קלף  מחזיק 

מפיל את החוזה מיידית.
את  גבה  שירת),  לא  (מזרח   ♥A שיחק  הוא  זה  במקום 
ה-K♣ והמשיך ב-T♥. אם כעת מערב זוכה ב-K♥ וממשיך 
בהארט שלישי, הכרוז מקפיד לא לשחק את ה-5♥, זוכה 
בדומם, חותך קלאב ועכשיו יש לו כניסה לדומם עם ה-6♥ 

כדי להשליך שני ספיידים מפסידים על קלאבים.

לא  במהלך  ובחר  בסכנה  הבחין  (מערב)  וורהייס  אבל 
כבר  לכרוז  עכשיו  בודד.  שנותר   ♥K-ה עיכוב  של  שגרתי 
לא היו מספיק כניסות כדי לפתח את הקלאבים, והוא נאלץ 
לבסוף למסור ספייד אחד למזרח. הגנה יפה מאוד! על אף 
החמצת משחק מלא של ♦5, ההולנדים הרוויחו ביד זו 13 

IMP בדרך למקום הראשון בתחרות.
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פרפראות ברידג'

למערב תשעה קלפים בספייד. על אף הכרזת ההפרעה 
שלו הגיעו צפון-דרום לחוזה ♥6. כיצד יש לשחק את היד 

לאחר הובלה ב-T♦ ממערב?

 ♠
♥
♦
♣

AQ3
T765
KQ83
A3

 

♠
♥
♦
♣

KJT987642
J32
T
-

♠
♥
♦
♣

5
9
J96542
KQ542

 ♠
♥
♦
♣

-
AKQ84
A7
JT9876

 

חוזה: ♥6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: T♦ ממערב.

פתרון בעמוד 42

בעיה בקלפים 
פתוחים

חיים קלר

חידודי ברידג‘
יעקב וקס

לכם  ולגרום  אתכם  לאתגר  ננסה  זו  חדשה  בפינה 
הכרזות,  המשחק:  של  ההיבטים  כל  על  אחרת  לחשוב 
ותשתפו  זה  ממדור  שתיהנו  תקווה  אני  והגנה.  ביצוע 
(רצוי)  בטלפון  אליי  תשובות  שליחת  באמצעות  פעולה 

או במייל. 

חידת פברואר
♠
♥
♦
♣

KQT942
A52
6
874

♠
♥
♦
♣

AJ3
KQ8
T972
AKQ

לקיחות   12 בקלות  מבצעים  שמזרח-מערב  לראות  ניתן 
בחוזה ♠6 אף על פי שלרשותם 28 נקודות גבוהות בלבד.

המשימה היא למצוא מהלך הכרזה הגיוני ונכון לחוזה של 
♠6. צפון-דרום אינם מתערבים. ניתן להשתמש במוסכמות 

האהובות עליכם. 

נא למסור/לשלוח את תשובותיכם  אל:

פתרון בחודש הבא

יעקב וקס
טלפון 08/9492829; 

 054/6344830
vaxyacov@gmail.com.il
ארלוזרוב 28, רחובות 76522
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בחן את עצמך 

בעריכת קובי שחר

 (1)

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AK95
Q97
KQJ
T76

♠
♥
♦
♣

84
AKJ84
T65
A52

West North East South
1♥

2♣ Dbl Pass 2NT
Pass 4♥ All Pass

המשחק!  את  תכנן   .4♥ החוזה  נגד   ♣K-ב מוביל  מערב 
כיצד תשחק את סדרת השליט?

 (2)
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

J83
KQ
Q85
87432

♠
♥
♦
♣

AT9
953
AJT92
AK

North South
1NT

2NT 3NT
Pass

 ♥A-ב זוכה  מזרח   .3NT החוזה נגד   ♥J-ב מוביל  מערב 
וממשיך ב-6♥. תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

A3
T75
986
KJT83

♠
♥
♦
♣

KQ4
A932
AQ3
Q72

North South
1NT

2NT 3NT
Pass

מערב מוביל ב-J♠ נגד החוזה 3NT . תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 41
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 (1)

 ♠
♥
♦
♣

7
KQ8
T95
J97632

♠
♥
♦
♣

AKQ83
4
QJ862
AK

חוזה: ♠3; קלף ההובלה: 4♣

 (2)

♠
♥
♦
♣

7
KQ8
T95
J97632

♠
♥
♦
♣

AKQ83
4
QJ862
AK

חוזה: ♦4; קלף ההובלה: 4♣

פתרונות בעמוד 43

 (3)

♠
♥
♦
♣

82
643
9652
AK74

♠
♥
♦
♣

KQ7
KQJT9
A4
976

חוזה: ♥3; קלף ההובלה: 4♣

למשוך או לא למשוך
חיים קלר

בכל אחת מהבעיות הבאות עליך להחליט אם כדאי למשוך את כל השליטים מידי המתנגדים כבר בתחילת המשחק.

054-5452263   ,052-5125550   –  

MSC  -  7 
   Preziosa  24-31.3-

   MSC    

:  
 1,100 –     

 280 –  :   
Genoa, Naples, Messina,

La Goulette, At Sea
Barcelona, Marseille

:  
  ,  7  ,       

.  ,   
:   

.   ,    7   ,  

MSC    

:

!    
.      
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בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 38

 (1)

  ♠
♥
♦
♣

AK95
Q97
KQJ
T76

 

♠
♥
♦
♣

Q
T653
A93
KQJ93

♠
♥
♦
♣

JT7632
2
8742
84

 ♠
♥
♦
♣

84
AKJ84
T65
A52

 

מערב מוביל ב-K♣ נגד החוזה ♥4. תכנן את המשחק! 
כיצד תשחק את סדרת השליט?

לפתח  תוכל  נוספות  שתיים  בטוחות,  לקיחות   8 לך  יש 
כל  הוצאת  לוודא  עליך  להשתבש?  עלול  מה  בדיאמונד. 
השליטים של המתנגדים גם במקרה של חלוקה 4-1. לשם 
כך תמנע חסימה ותקפיד על הכלל ”גבוהים מהיד הקצרה 
תחילה“. לאחר הזכייה ב-A♣ תשחק ♥ אל ה-Q ותמשיך 
ב-AKJ♥ מהיד. (ניתן לדחות את ה-Q♥ לסיבוב השני של 

השליטים, אך לא יותר מזה).
אם תשגה ותיתקע בדומם בלי להוציא למערב את השליט 
האחרון, לא תוכל בהמשך להגיע ליד וההגנה תקבל חיתוך 

ספייד.
עיקרון:

כדי לקחת את הלקיחות הבטוחות שלך ברצף יש להקפיד 
לשחק תחילה את הקלפים הגבוהים מהיד שיש בה פחות 

קלפים בסדרה.

 (2)
 ♠

♥
♦
♣

J83
KQ
Q85
87432

 

♠
♥
♦
♣

K74
JT872
6
JT95

♠
♥
♦
♣

Q652
A64
K743
Q6

 ♠
♥
♦
♣

AT9
953
AJT92
AK

 

 ♥A-ב זוכה  מזרח   .3NT החוזה נגד   ♥J-ב מוביל  מערב 
וממשיך ב-6♥. תכנן את המשחק!

הדיאמונד  סדרת  את  לנצל  עליך  לקיחות  ל-9  להגיע  כדי 
לבצע  שתרצה  ייתכן  מזרח.  אצל  ממוקם   ♦K-שה ולקוות 
כניסות  לך  אין  אולם   ,♦K-ה נגד  רצופות  עקיפות  שלוש 
נוספות לדומם. על כן עליך לדייק בבחירת הקלפים. לאחר 
ולשחק  ה-8♦  את  מהדומם  להוביל  עליך   ♥K-ב שתזכה 
מידך את ה-2♦ (אם מזרח לא מכסה). לאחר מכן תשחק 
את ה-Q♦ מהדומם ואת ה-9♦ מהיד. כך תישאר בדומם 
 Kxxx וללכוד  השלישית  בפעם  העקיפה  על  לחזור  כדי 
אצל מזרח. בחירה שגויה של הקלפים (כגון Q♦ בלקיחה 
הנתונה  בחלוקה  תביא  מהיד)  ו-2♦  מהדומם  השלישית 

לכישלון.

עיקרון:
כאשר עליך לחזור על עקיפה באותה סדרה פעמים רבות 
את  תוביל  מכן  לאחר  ורק  ביניים  בקלף  שתתחיל  ייתכן 
הקלף הגבוה ביותר. מטרתך היא להמשיך לזכות בלקיחות 

באותה יד כדי לחזור על העקיפה שוב ושוב.

 (3)

 ♠
♥
♦
♣

A3
T75
986
KJT83

 

♠
♥
♦
♣

JT987
86
KT5
A64

♠
♥
♦
♣

652
KQJ4
J742
95

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
A932
AQ3
Q72

 

מערב מוביל ב-J♠ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!
עליך לפתח ארבע לקיחות בסדרת הקלאב, ולקחת בחשבון 
באמצעות  האפשר  ככל  עליך  להקשות  תנסה  שההגנה 
עיכוב ה-A♣ פעמיים. במקרה זה תזדקק לכניסה צדדית 
לדומם כדי להגיע לשני הקלאבים הנותרים. אי לכך אסור 
לך להשתמש ב-A♠ מוקדם מדי. זכה בלקיחה הראשונה 
דבר  של  בסופו  בקלאב.  והמשך   (♠Q-ה (או   ♠K-ה עם 
תגיע לקלאבים בדומם בעזרת ה-A♠. שים לב שאתה יוצר 
חסימה בספייד, אבל על בעיה זו תוכל להתגבר באמצעות 
ללקיחה  להגיע  שיאפשרו  שלך  האדומים  האסים  שני 

השלישית בספייד.
עיקרון: 

קלפים  לשחק  שיש  לכלל  גם  מהכלל,  יוצא  יש  כלל  לכל 
גבוהים מהיד הקצרה תחילה. ישנם מקרים שצריך ליצור 
לסדרות  הקשורים  שיקולים  מתוך  אחת  בסדרה  חסימה 
אחרות. חשוב מאוד לתכנן את היד בכללותה ולא לשחק 

בצורה  אוטומטית קלף ללקיחה הראשונה.
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בעיה בקלפים פתוחים
פתרון מעמוד 37

 ♠
♥
♦
♣

AQ3
T765
KQ83
A3

 

♠
♥
♦
♣

KJT987642
J32
T
-

♠
♥
♦
♣

5
9
J96542
KQ542

 ♠
♥
♦
♣

-
AKQ84
A7
JT9876

 

חוזה: ♥6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: T♦ ממערב.

ולפתח  הגרועה  החלוקה  על  להתגבר  נוכל  לא  לכאורה 
את סדרת הקלאב, אבל יש פתרון מדהים: משחק סופי 
נגד מערב בשילוב Criss-Cross Squeeze נגד מזרח.

.(♦K-או ה) ♦Q-לקיחה 1: זוכים דווקא בדומם עם ה
לקיחה 2: חותכים את ה-3♠.

לקיחות 5-3: מוציאים שליטים. אין זה משנה מה מזרח 
משליך. נניח שהוא משליך שני דיאמונדים.

.♣A-לקיחה 6: עוברים לדומם עם ה
לקיחה 7: משחקים A♠ ומשליכים מהיד ♣.

מערב   – נוסף   ♣ ומשליכים   ♠Q משחקים   :8 לקיחה 

זוכה בלקיחה! מזרח חייב לשמור עוצרים בשתי סדרות 
המינור.

מערב נותן ל-Q♠ לזכות, נמסור ♣ למזרח והשאר  (אם 
של הכרוז).

זהו המצב הסופי:

 ♠
♥
♦
♣

-
T
K83
3

 

♠
♥
♦
♣

JT987
-
-
-

♠
♥
♦
♣

-
-
J96
KQ

 ♠
♥
♦
♣

-
8
A
JT9

 

מערב קיבל לקיחה בספייד שלא "הגיעה" לו, אבל כעת 
הוא חייב לתת חיתוך והשלכה.

מהדומם   ♣ משליך  הכרוז   ,♠ מוביל  מערב   :9 לקיחה 
וחותך ביד. ומה יעשה מזרח?

 ,♦A אם ישליך ♣, הכרוז יחתוך ♣ בדומם, יחזור לידו עם
והקלאבים גבוהים.

בדומם,   ♣ יחתוך   ,♦A ישחק  הכרוז   ,♦ ישליך  אם 
והדיאמונדים גבוהים.

שימו לב כמה חשוב היה לזכות בלקיחה הראשונה דווקא 
בדומם ולשמור כניסה מאוחרת ליד עם ה-A♦, אחרת אי 

אפשר היה להגיע בסוף המשחק לקלאבים המוגבהים.

למשוך או לא למשוך – תשובות מעמוד 40

 (1)

 ♠
♥
♦
♣

7
KQ8
T95
J97632

♠
♥
♦
♣

AKQ83
4
QJ862
AK

חוזה: ♠3; קלף ההובלה: 4♣

ולקוות  מיד  שליט  סיבובי  שלושה  לשחק  עליך  למשוך. 
גבוה  שליט  משאיר  אתה   .4-3 של  נורמלית  לחלוקה 
ההגנה  הדיאמונד.  סדרת  לפיתוח  מיד  ועובר  בחוץ  אחד 
תזכה לכל היותר בארבע לקיחות. אם תדחה את הוצאת 
השליטים, ההגנה עלולה לזכות בחיתוך דיאמונד נוסף על 

הלקיחה ה“טבעית“ שלה בשליט, ואז תיכשל.
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חידודי ברידג‘ – פתרון חידת ינואר

יעקב וקס

שיעמדו  הכרזה  ומהלך  חלוקה  לבנות  הייתה  המשימה 
בתנאים הבאים: 

(א) קלפי ההארט של דרום (הכרוז) הם QJT, ושל צפון 
.A32 –

לו  שיש  (ייתכן   ♥K-ה הוא  מערב  של  ההובלה  קלף  (ב) 
קלפ[ים] נוספ[ים] בהארט).

(ג) בלקיחה הראשונה הכרוז לא משחק את ה-A♥, וזהו 
המהלך הנכון לביצוע החוזה.

פתרון אפשרי:
 ♠

♥
♦
♣

J7
A32
65
QJT984

 

♠
♥
♦
♣

9543
K6
T872
765

♠
♥
♦
♣

KQ6
98754
QJ3
A2

 ♠
♥
♦
♣

AT82
QJT
AK94
K3

 

West North East South
1♥ 1NT

Pass 3NT All Pass

מזרח פתח ♥1 ללא נקודות בסדרתו הארוכה (זה קורה). 
מדאבלטון  (גבוה   ♥K-ב היא  מערב  של  הנכונה  ההובלה 

בסדרת השותף).
אם הכרוז זוכה אוטומטית ב-A♥, הוא מפסיד את החוזה 
כניסה  תהיה  לא  עכשיו   .♣A-ה את  יעכב  שמזרח  משום 

לקלאבים המוגבהים והכרוז יאבד לקיחות רבות.
 ♥K-ל ולתת  בהארט  אחת  לקיחה  להקריב  לכרוז  עדיף 
את  מפתח  בידו,  השנייה  בלקיחה  זוכה  הכרוז  לזכות. 

סדרת הקלאב ומגיע בקלות ל-10 לקיחות.
בלקיחה  אוטומטית  בצורה  לשחק  אסור  זו:  מיד  הלקח 
הראשונה. חובה לתכנן לפני שמבקשים קלף מהדומם. 
הכרוזים  של  השגיאות  של  מ-50%  שלמעלה  מסתבר 

מתבצעות כבר בלקיחה הראשונה. 
פתרו נכונה: יובל שחר (באר שבע), אברהם רייס (היוגב), 
עדה ליפמן (אשדוד), שלמה ניאגו (מזכרת בתיה), אלכס 

וורונה (רחובות), לוי שטרן (רחובות).

 (2)

♠
♥
♦
♣

7
KQ8
T95
J97632

♠
♥
♦
♣

AKQ83
4
QJ862
AK

חוזה: ♦4; קלף ההובלה: 4♣

אבל  הקודמת,  בבעיה  כמו  קלפים  אותם  למשוך.  לא 
מפסיד  ספייד  לחתוך  דחוף  צורך  יש  כאן  שונה.  החוזה 
 ,♣AK-ב זכה  מפסידים.  ארבעה  לך  יהיו  אחרת  בדומם, 
שחק AKQ♠ וחתוך ספייד גבוה. בהמשך תוציא שליטים 
ותפסיד רק שלוש לקיחות. כדי להצליח אתה עדיין זקוק 

לחלוקה של 4-3 בספייד.

 (3)

♠
♥
♦
♣

82
643
9652
AK74

♠
♥
♦
♣

KQ7
KQJT9
A4
976

חוזה: ♥3; קלף ההובלה: 4♣

לבצע  כדי  סדרה.  בכל  בטוח  מפסיד  לך  יש  למשוך.  לא 
והמשך   ♣A-ב זכה  ספייד.  לחיתוך  זקוק  אתה  לקיחות   9
מיד ב-♠ אל ה-KQ בידך. לאחר שתחתוך ספייד בדומם 
אחד  סיבוב  אפילו  תשחק  אם  שליטים.  להוציא  תתפנה 
הדומם  את  לרוקן  עלולה  ההגנה  בהתחלה,  שליטים  של 

משליטים לפני שתספיק לחתוך ספייד. 
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הצץ מעבר לכתפי
 Mission

 Impossible
Accomplished

איתן גוליק

התחתון.  בחלקו  עבורי  שחור  היה  ראשון 11/11/12  יום 
סיימתי מחצית יום מוצלחת בדיוני הנהלת המוסד לביטוח 
לאומי, ואחר כך הלכתי למוזיאון "יד ושם" שעכר את מצב 
רוחי. בדרכי חזרה לחניון ירד גשם טורדני שעכר את מצב 
רוחי עוד יותר. להוותי שברתי את מפתח הרכב ונאלצתי 

לחכות בחניון למפתח רזרבי שהובא מתל אביב.
בקיצור, המצהלה היחידה שיכולה הייתה להרנינני הייתה 
 BBO-ב שגם  בטוח  הייתי  אולם  יפה,  ברידג'  משחק 
אתפוס את אלה המרגיזים, המצטרפים לשולחן, אומרים 

איזשהו דבר חוכמה ובורחים.
ומה  נחמדים,  עד  סבירים  שותפים  שני  קיבלתי  למזלי 
של  הסלם  מהכרזות  (חוץ  במיוחד  רוחי  את  שהצהיל 

שותפי) היה היד הבאה:

East
♠
♥
♦
♣

Q752
AT82
K83
Q5

 11  .1♥ מכריז  (צפון)  ויריבי   ,1♣ פותח  (מערב)  שותפי 
נקודות די יפות (Q♣ מול פתיחת השותף, K♦ ו-A♥ כולם 

נכסים טובים; ה-Q♠ מפוקפקת). 
 ,2NT מיד להכריז  או  להכפיל  שיעדיפו  יש   .1♠ הכרזתי 
אך לי נראה כי ♠1 הוא הרע במיעוטו. דרום עבר, ושותפי 
לעוצר?  שואל  או  בודד  קלף  מראה  זה  האם   .2♥ הכריז 
בכל מקרה הוא מראה יד חזקה, ואחרי ה-Pass של צפון 
הכרזתי 3NT (נראה שיש לי שני עוצרים בהארט). דרום 

עובר, ושותפי ♠4 – יופי.
דרום מוביל כמצווה ב-9♥ והדומם נגלה:

West
♠
♥
♦
♣

AT4
6
AJT7
AJ643

טובים  חייכנים  נסיכים  שני  נהדרים,  אסים  שלושה 
(השלמות יפות ל-KQ שבידי), אבל איזו אכזבה – רק 3 

קלפים בשליט.
צריך  היית  לי: "לא  כותב  הוא  פצעיי  על  מלח  לזרות  כדי 
להכריז ♠1". לא מובן לי מדוע סיפר זאת למתנגדים. האם 

הוא מגלה לי משהו שעליי לחשוש ממנו?!
שתקתי.

מהשולחן שוחק ה-J ,♥6 מימין, וה-A שלי זכה.
רשימת מצאי: לצפון שישה הארטים, ולדרום – שניים. אני 
שה- ולהתפלל   ♦Q-ה את  למצוא  הארטים,  לחתוך  צריך 

K♣ משמאלי. האם זה אפשרי?
אילו החזיק צפון רק שישייה ב-♥ הוא היה מכריז כמקובל 
(אם   ♦Q-וה  ♠KJ-ה את  גם  כנראה  לו  יש  אז   ,2♥ היום 

ה-K♣ אצלו, אבדתי).
אני חותך הארט עם ה-4♠. דרום מניח את ה-3♥. עכשיו 
זוכה.  שלי   K-וה מכסה  צפון  לעקיפה.  מהשולחן   ♦J
ה-8♥ משוחק מידי אל ה-T♠ בשולחן. דרום מפחדי אותי 
אני  אבל  דיאמונדים),  יותר  לו  אין  (יעני,  ה-9♦  בזריקת 
משחק את ה-8♦ מהשולחן, ולאחר שכולם משרתים אני 
ממשיך ב-T♦ שנחתך עם ה-3♠ מדרום (לקיחה ראשונה 

להגנה).
 A-וה ה-8♠  את  תורם  צפון  ב-6♠.  ממשיך  דרום  כצפוי, 
אל  אותו  מעביר  הייתי   ♣ משחק  היה  לו  זוכה.  בשולחן 

ה-Q♣ שבידי ומשחק ♠ בעצמי.

ה-9♠  עם  חותך  ודרום  מהיד,  נזרק   ♥T מהשולחן.   ♦A
(לקיחה שנייה להגנה). הוא ממשיך ב-7♣, נמוך מהשולחן 
צפון  של   ♠K-ה מידי.  נמוך  ספייד  כעת  זוכה.  שלי   Q-וה
ואחרונה  שלישית  לקיחה  דרום.  של   ♠J-ה עם  מתנגש 

להגנה.
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החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K8
KQJ754
Q62
82

 

♠
♥
♦
♣

AT4
6
AJT7
AJ643

♠
♥
♦
♣

Q752
AT82
K83
Q5

 ♠
♥
♦
♣

J963
93
954
KT97

 

מהלך ההכרזה:
West North East South
1♣ 1♥ 1♠ Pass
2♥ Pass 3NT Pass
4♠ Pass Pass Pass

שני  לי  יש  ב-3♠  מוביל  דרום  אם  שגם  יבחינו  העין  חדי 
סיכויים טובים לבצע את החוזה:

(א) אם צפון זוכה ב-K♠, אזכה בשלושה ספיידים, הארט 
אחד, ארבעה דיאמונדים ושני קלאבים.

 ,♥A (ב) אם צפון ישחק את ה-8♠, אזכה במלכה, אמשוך
ואשחק  נופל)   K-ה) שני   ♠ אמשוך   ,♠T-ה עם   ♥ אחתוך 
ארבעה סיבובי ♦. על האחרון שבהם אשליך הארט. דרום 
אל  ב-♣  ימשיך  הוא  הנראה  ככל   .♠J-ה עם  ונותר  חותך 
ה-Q שלי. עכשיו אוציא את השליט האחרון ואעקוף ב-♣ 

כדי להשליך את המפסיד האחרון ב-♥.
העקיפה  אמנם  אכשל.   ,♠J-ב ימשיך  דרום  אם  רק  (ג) 
בקלאב יושבת, אבל דרום יכסה את ה-Q שלי, ולא אוכל 

להיפטר מהמפסיד האחרון.

מוסר השכל:
"גם לעשירים מותר לישון מתחת לגשר" (ז'ן ז'ק רוסו).

שמעתי בקולו והלכתי על הגשר (ברידג' – למי שלא הבין).

נשים,  רודף  להיותו  נוסף  האגדי,  בונד  ג'יימס  הידעתם? 
הראשונה,  "ָּבָקרה" מהמדרגה  ושחקן  ביינות  גדול  מבין 
היה גם שחקן ברידג' מעולה. תמיד שיחק נגד אויביו על 

סכומים גבוהים ביותר, וכמובן תמיד ניצח.
אחד  נגד  ברידג'  למשחק  בונד  נקלע  הפעמים  באחת 
הרשעים. הוא שיחק עם M, שהיה אחראי עליו בשירות 

החשאי, וההימור עלה ועלה עד שהגיע ל-5 מיליון דולר.
זאת הייתה החלוקה:
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6543
-
76532
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65432
T9872
JT9
-
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AKQJ
AKQJ
AK
KJ9

 ♠
♥
♦
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-
-
Q8765432
AQT84

 

בונד קיבל את היד של דרום, והכריז איתה ♣7 (!!) לאחר 
.6NT-שמזרח פתח ב

הכריז  סיכונים,  אהב  שכידוע  ובונד  כמובן,  הכפיל  מזרח 
מתעלם  שהוא  בתוך   (RDbl) כפל-כפליים  היסוס  ללא 

.M מהמבט החודר שנעץ בו שותפו

West North East South
6NT 7♣

Pass Pass Dbl RDbl
Pass Pass Pass

.♦J :החוזה: ♣7 רי-דאבל; קלף ההובלה

את  פרש  הוא  השישית  בלקיחה  בונד.  ג'יימס  כמו  אין 
קלפיו ותבע את כל 13 הלקיחות. הקוראים ודאי יודעים 

כיצד שיחק (ולמי שלא – יינתן הסבר בחפץ לב)...

היד של ג'יימס בונד
חיים קלר
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קרני שמש ראשונות חדרו לחלונות הבית הגדול בשדרות 
משהו  ערה.  הייתה  כבר  מישל  אבל   ,1600 פנסילבניה 

הטריד אותה.
"ברק, תתעורר. יש לנו בעיה". היא הניחה את ידה על 

כתפו של בעלה הישן וניערה אותו קלות.
את  לנער  מנסה  בעודו  שאל,  הוא  מותק?"  קרה,  "מה 
קורי השינה מעיניו. "עוד בעיות במזרח התיכון? אחמד-
מה שמו שוב התחיל לעשות צרות? עוד משבר בבנקים 

באירופה? דריק רוז נפצע?".
"עוד יותר גרוע. W ולורה מגיעים אלינו הלילה, ואין לנו 
לי  מסר  המנהלה  צוות  אותם.  לבדר  איך  תכנית  שום 
עם  שיחה  זמינים.  אינם  כבר  האסקי  ופרלין  קש  שג'וני 
W ולורה אינה אפשרית, אין לנו שום דבר במשותף. איני 

מעוניינת בצאן, נפט ומיסים נמוכים לעשירים".
את  עטו  פניו  להתרכז.  וניסה  גבותיו  את  עיקם  ברק 
הבעת הפרופסור הטובה ביותר שלו. "הם לא משחקים 

ברידג'?".
לך  שאין  "חבל  מישל.  של  פניה  הבריקו  זה!"  זהו  "כן, 
רעיונות טובים כאלה לעתים קרובות יותר, כאשר אתה 

משוחח עם הברנשים מהקונגרס".
כעבור שעות ספורות, לאחר ארוחה משפחתית שכללה 
את מנת השף Tex-Mex Fajitas (שריד מימי הדיירים 
הצ'יפס  ומנת  אורגנית  שחורה  שעועית  עם  הקודמים) 
האהובה על מישל שהובאה ממקדונלד בהמשך הרחוב, 
שולחן  הוצב  שבו  החדרים,  לאחד  פרשו  הזוגות  שני 
קלפים. W התיישב מיד במערב, אבל אשתו תפסה בידו 

ולחשה משהו באזנו. 
למארחיו,  אמר  הוא  מזרח",  להיות  לא  מעדיפה  "היא 

"אולי נוכל להיות מערב ודרום?".
מול  לשבת  מעדיפים  שנינו  אפשרי,  שזה  חושב  "איני 

נשותינו".

עוד לחישות בין האורחים, ולבסוף לורה עמדה על קצות 
"היא  בעלה.  של  לחייו  את  בעדינות  ונישקה  אצבעותיה 
נישואים  יודעים,  "אתם  והוסיף:   W אמר מזרח",  תהיה 
אינם דיקטטורה, אבל היה הרבה יותר קל אם הם היו, כפי 

שכבר אמרתי בדצמבר 2000, כל עוד אני הדיקטטור".
שהונחו  החפיסות  משתי  אחת  את  והרימה  גיחכה  מישל 
על השולחן – חפיסה עם החותם הנשיאותי על רקע אדום. 
החפיסה האחרת הייתה זהה, פרט לכך שהרקע היה כחול. 
היא פנתה ל-W: "אתה ודאי מבחין שבחרתי את החפיסה 

הכחולה; אתה ולורה לבטח מעדיפים את האחרת".
ברק  מלמל  בייבי",  ההפך,  זאת  עשית  שלא  שמח  "אני 
או  סוציאליסט  לי  שקוראים  "האנשים  נשימה.  כדי  תוך 

משהו כזה היו ודאי משתמשים בזה...".
ברק פתח ♦1 בצפון. הוא ואשתו הגיעו במהירות ל-♣6.

להובלה  כשהמתינה  מדי  סבלנית  הייתה  לא  מישל 
משמאלה. "W? תורך!", היא אמרה.

"כל  ענה.  הוא  הנשיא",  אדוני  לי  שתקראי  מעדיף  "אני 
האחרים עושים זאת".

לורה השקטה בדרך כלל התיישבה ישר. "מותק, הם לא 
לא  אתה  לא,  או  בעיניך  חן  מוצא  זאת.  לעשות  יכולים 

אדוני הנשיא היחיד כאן".

W הנהן, עיין בקלפיו למשך זמן מה והוביל בשליט זהיר. 
העיתונות  משרד  (באדיבות  המלא  הקלפים  מערך  הנה 

של הבית הלבן):
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ברידג' בבית הלבן (1)

W ההגנה המפתיעה של
חנן שר

המתגורר  ישראלי-אמריקני  עיתונאי  הוא  שר  חנן 
בירושלים. הוא כתב טורי ברידג' בעיתונים ומגזינים 
בישראל ובאירופה. לרגל הבחירות לנשיאות ארה"ב 
מאמרים  בסדרת  פותחים  אנו  לאחרונה  שהתקיימו 

הומוריסטיים פרי עטו על "ברידג' בבית הלבן".
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"תודה, בייבי", אמרה מישל בעודה בוחנת את הדומם. 
הארט  מיד  וירתה  בידה  בלקיחה  זכתה  היא  מכן  לאחר 

לעבר הדומם.
W תחב ידו בכיסו, והוציא משם אייפון אדום. 

"מצאת רגע מוזר להתקשר, מותק", אמרה לורה. "למי 
אתה מנסה להתקשר?".

"קונדי", אמר W. "בדרך כלל היא נותנת לי עצות טובות. 
ואם היא לא נמצאת, אשאל את קארל, יועץ הטוויה שלי, 

מה דעתו".
מתנגד  ענה  בסטנפורד",  סמינר  מלמדת  כנראה  "קונדי 
צד שמאל של W. "ואמרו לי שקארל עסוק כרגע בפרויקט 
אחר. חוששני שתצטרך להסתדר בכוחות עצמך, אדוני".
לדעתו של W, ההארט היה סינגלטון. אם כך, אולי הוא 

צריך לזכות ב-A, אבל מה יעשה לאחר מכן?
זה  באס  לעלות  האסימון:  לו  ירד  ספורות  שניות  כעבור 
בדיוק מה שמישל רוצה, כי זה יגביה לה שלושה מנצחים 
גרוע  יותר  זה  המפסידים.  כל  יושלכו  שעליהם  בהארט 
לה  לעשות  החליט   W ממלכתית.  בריאות  מרפורמת 

"דווקא" ושירת בקלף נמוך.
משליכה  כשהיא   ♥Q-ב והמשיכה   ♥K-ב זכתה  הכרוז 
לעכב.  סיבה  שום   W ראה  לא  כעת  מידה.  דיאמונד 
חשב  הוא  כן?!  הלא  ומלכות,  מלכים  ללכוד  נועדו  אסים 
מדי.  מבטיח  לו  נראה  לא  זה  אבל  בדיאמונד,  חזרה  על 
נראה  ספייד  הכרוז.  בשביל  עקיפה  לסמן  עלול  דיאמונד 

.A ,J ,T ,8 – שיחק W-בטוח יותר, וזה מה ש
דיאמונד  חתכה   ,♣A-ה עם  לדומם  עברה  מישל  עכשיו 
והוציאה שליטים. בסוף היא הייתה חייבת להפסיד ספייד 

אחד, והחוזה נפל פעם אחת.
בצורה  מחקה  כשהוא  ברק  אמר  מבריקה",  "הגנה 
מסדרת  קינגספילד  למשפטים  הפרופסור  את  מושלמת 
אחר  "המירוץ  ה-70  משנות  המפורסמת  הטלוויזיה 
את  לשבור  כדי  בספייד  החזרה  את  "למצוא  הגלימה". 

משחק הלחץ".

W נראה נבוך, אז מישל פרשה את הקלפים. "אם היית 
מחזיר דיאמונד, הכרוז היה עולה באס, חותך דיאמונד, 
את  ומריץ  שני  דיאמונד  חותך   ,♣A-ה עם  לדומם  חוזר 

הקלאבים. זהו המצב כאשר השליט האחרון משוחק":
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 .K-ה אל   ♠ משחק  והכרוז  מהדומם,  מושלך  "ה-2♠ 
בלקיחות אלה אין למזרח בעיה, אבל ה-J♥ גומר אותו. 
אם ישליך ♠ הוא מגביה את ידו של הכרוז, ואם ישליך ♦ 
הוא מגביה את הדומם. גם חזרה בהארט יוצרת משחק 
החזרה  אבל  שונה,  לקיחות  בסדר  כי  אם  זהה,  לחץ 
לשם  הנחוצה  ליד  חזרה  הכניסה  את  מחסלת  בספייד 

ביצוע הלחץ."
"יש לך כישרון למשחק הזה. עוד תרחיק לכת אם תתרכז 
או  רבים  כה  בייסבול  במשחקי  לצפות  במקום  בברידג' 

לדוג".

אמר  הוא  כלום",  עשיתי  לא  פתאום,  "מה  הסמיק.   W
לדברים  ונתתי  בשקט  ישבתי  "פשוט  בכתפיו.  ומשך 
להתפתח מעצמם. אם זה היה פועל לרעתי, תמיד הייתה 
לי האופציה להאשים את המחלק שנתן לי יד גועלית כזו 

או לומר שמישהו אחר היה אחראי לזה".
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פינת החוק

שמירת זכויות
אילן שזיפי

שחקני ברידג‘ נתקלים לעתים בשאלה: מה מותר לשחקן 
ש“שמר זכויות“ לעשות? בשאלה חשובה זו נדון הפעם.

לדוגמה, קיבלת את היד הבאה.

♠
♥
♦
♣

85
Q964
T852
764

שותפך (המחלק) פותח בהכרזת  ♥1. אתה מאושר, הרי 
זו הסדרה הארוכה ביותר וגם החזקה ביותר שלך, אבל 
עכשיו היריב מימינך מכריז ♠1. אתה מביט על הפגיעות - 
אנחנו לא פגיעים והיריבים פגיעים – ומחליט להכריז ♥2. 

היריב משמאל מכריז ♠2, ושותפך מכריז ♥3. 
תיכף  הרי  כי  למועדון,  היום  שבאת  מצטער  כבר  אתה 
תפרוש את ידך, ושותפך יצרח עליך על בוטום נוסף, אבל 
עכשיו קורה נס, היריב מימינך חושב וחושב וחושב......... 
ומספר  התחרות  למנהל  קורא  אתה   .Pass מניח ועכשיו 
לו מה קרה בשולחן. מנהל התחרות מאמת את העובדות 
שתיארת לו עם היריבים, אומר לך כי ”זכויותיך שמורות“ 

ומבקש להמשיך. 
 .3♠ עכשיו  מכריז  משמאלך  והיריב   ,Pass קורא  אתה 
אתה קורא שנית למנהל, וזה מורה לכם להמשיך. שותפך 
שמנהל  אתה,  ועכשיו  מעביר  מימינך  היריב  מעביר, 

התחרות אמר לך כי יש לך זכויות, מכריז ♥4. 
את  יתקן  התחרות  מנהל  הזכויות  שבגלל  מניח  אתה 
התוצאה אם היא תהיה רעה. משמאלך מכפילים, והחוזה 
הסופי הוא ♥4 מוכפל. שותפך משחק כמיטב יכולתו אבל 
התוצאה היא שהוא נפל 4 פעמים, והיריבים רושמים 800.
ליריב  אם  לבדוק  ממנו  ומבקש  למנהל  שוב  קורא  אתה 
מנהל   .3♠ של  הכרזה  שמצדיקה  יד  הייתה  משמאלך 
ושיחזור  להתייעצויות,  לזמן  זקוק  שהוא  אומר  התחרות 
מנהל  חוזר  זמן  לאחר  החלטה.  עם  יותר  מאוחר  אלינו 
התחרות ומפרט את החלטתו: התוצאה עבורכם נשארת 
כפי שהושגה, עבור המתנגדים התוצאה היא ♥3 לא מוכפל 
שנופל 3 פעמים. בקיצור, תוצאה מפוצלת שונה לזוג שלך 

ולזוג השני, ולשני הצדדים זו תוצאה רעה.
עכשיו ננתח את המקרה ונראה מה אומר ספר החוקים:

, בחוק 12 ג. 1. (ב) כתוב:
”אם, לאחר החריגה, הצד החף גרם נזק נוסף לעצמו על-
ידי ביצוע טעות חמורה (שאינה קשורה להפרה), או על-

אינו  הוא  מהמרת,  או  מרוסנת  בלתי  פעולה  ביצוע  ידי 
שנגרם  הנזק  של  חלק  אותו  עבור  בתיקון  סעד  מקבל 
מופיעה  ואינה  המחבר  של  היא  [ההדגשה  באשמתו. 
שהייתה  התוצאה  את  המפר  לצד  להעניק  יש  במקור] 

ניתנת לו בעקבות ההפרה שלו בלבד.“
ובכן, לזוג שלך לא מגיע כל פיצוי. ביצעת פעולה פראית, 
התוצאה  שלך  הזוג  עבור  ולכן  מהמרת,  מרוסנת,  בלתי 
מנהל  אם  השני,  הזוג  לגבי  בעוד  שהושגה,  כפי  תישאר 
סמך  על   3♠ הכריז  משמאלך  היריב  כי  יקבע  התחרות 
החוזה  את  יחזיר  הוא  שעבורם  הרי  מורשה,  בלתי  מידע 
ל-♥3, ותהיה לנו תוצאה מפוצלת, שונה לכל זוג. (כן, כן, 

התוכנה יודעת לטפל בסוג כזה של תוצאות מפוצלות.)
ולמהלכי  לידו  שבהתאם  יקבע  המנהל  אם  זאת,  לעומת 
הרי   ,3♠ להכריז  זכות  ליריב  הייתה  שקדמו,  ההכרזה 

שהתוצאה של שני הצדדים תישאר כפי שהושג בשולחן.
עם   2♠ פתחת  פגיע  נגד  פגיע  לא  במצב  נוספת:  דוגמה 
AQT987♠ (השאר לא חשוב להבנת הדוגמה), והתפתח 
והמתנגדים  ספייד,  מכריז  שלנו  הצד  תחרותי:  מכרז 

מכריזים הארט.
 .5♥ מעל   5♠ מכריז  שותפך  המכרז  של  מסוים  בשלב 
היריב מימינך חושב ארוכות ומכפיל, אתה מעביר, והיריב 
בודק  הוא  למנהל.  קוראים  אתם   .6♥ מכריז  משמאלך 

ומוודא את העובדות ואומר: ”המשיכו“. 
שותפך המחזיק A♥ מכפיל, וזה החוזה הסופי. אתה מוביל 
ב-♠T.K  בודד בדומם זוכה בלקיחה, והחוזה מבוצע. בדף 
התוצאות רואים כי חוזה של ♠5 נופל 3 פעמים, וכי חוזה 

של ♥6 נופל פעם אחת. מה עכשיו?
האם הנזק נגרם מהכרזת ♥6? לא! הנזק נגרם מההובלה 

שלך שמוגדרת בחוק שראינו כ“ביצוע טעות חמורה“.
שנים  מספר  לפני  הארצי  הסגל  במשחקי  דוגמה:  ועוד 
(המשוחקים עם מסכים) קיבלה שחקנית 25 נקודות עם 
חלוקה מאוזנת. שותפתה (המחלקת) פתחה ♣1, ואחרי 
לצדו  עבר  המגש  רביעייה).  (עם   1♥ הכריזה  היא   Pass
 Pass-1 מהיריב משמאל וNT האחר של המסך וחזר עם
שאלה  ועכשיו  העבירה,  מימין  היריבה  השותף.  של 
 1NT ההכרזה  פירוש  מה  נק‘)  ה-25  (עם  השחקנית 

ונענתה: 17-15 נקודות. 
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היא הכריזה עכשיו 3NT וביצעה את כל הלקיחות. מתברר 
כי הכרזת 1NT של היריבה משמאל הראתה אורך בסדרות 
כמובן  השגוי?  מההסבר  נגרם  הנזק  האם  הוכרזו.  שלא 
הייתה  היא  שכן  חמורה,  טעות  מביצוע  נגרם  הנזק  שלא. 

חייבת להסיק מקלפיה שההסבר אינו נכון.
לסיכום, לזוג ששמר זכויות מותר לבצע פעולות המבוססות 
על היגיון ברידג‘יסטי. הוא אינו מורשה לפעול ברשלנות או 

בצורה בלתי מרוסנת.

מועדון החודש

קרית טבעון
דליה ושמעון סנה

 יום הולדת שמח לעמירה

לכבוד יום הולדת של עמירה – ברכה חמה
למנהלת המועדונים – באהבה ללא בלימה 

היא היוצרת לכולם אסטרטגיה למשימה  
בכל שעור הדגמה – כולם למשחק ביד רמה
עמירה מהווה עמוד התווך – בעלת היוזמה

ברכתנו אחת – יישר כוח, בהתנדבות הנעימה.
מועדון רקפת נוסד בשנת 2001 ומהווה סניף עצמאי של 
הברידג‘  מועדוני  צעיר  נחשב  הוא  לברידג‘.  ההתאגדות 

בארץ.
ימות  בכל  ובערב  בבוקר  ברידג‘  פעילות  מקיים  המועדון 
בגמלאות,  ספר  בתי  מפקחת  בן-מרדכי,  עמירה  השבוע. 

נרתמה לפרויקט שהוא אהבת חייה זה שנים רבות. 
החזון שלה הוא להפעיל את המועדון בהתנדבות במספר 
הקשיש,  בבית  הנצחה,  במרכז  טבעון:  בקרית  מקומות 

במרכז שלהב“ת לדוגמא ומופת.
פעילויות הברידג‘ מהוות מפגש חברתי נעים, מלבב ושמח 

עם תשומת לב והתייחסות אישית לכל שחקן.
נאחל לעמירה בריאות איתנה, והמשכיות רבה. עד 120 – 

מברכים כל השחקנים.

ברידג‘ – לכבוד יום הולדת באווירה חמה
למרכזת עמירה בן מרדכי, אשת היוזמה
היוצרת לנו, שיתוף פעולה בצורה שלמה
בתחילה שעור לדוגמא, משחק ביד רמה

שומרת על עקביות והתמדה – זו המגמה.

ברידג‘ – גולת הכותרת בטבעון באהבה
משחק מלא וריאציות, והרבה חשיבה
חדוות המשחק, בארשת פנים אדיבה
חלוקה לזוגות, ומהלך המשחק בחיבה
הכרזה נכונה, המתכון להצלחה טובה.

ברידג‘ – נקודת דרך לפיתוח הזיכרון
ביצוע מהלכים נכונים במעקב – יתרון 
קריאת מחשבות השותף – זה הפתרון
טכניקת הקונבנציות, על פי העיקרון

מושגי המשחק למכביר וקצת כישרון.

ברידג‘ – מפתח זכירה ומפחית שכחה  
הדגם והסמל, שהוא המוטיב לשמחה 
גם מרכז תקשורת, לכל בית ומשפחה
ספירת הנקודות בסיום בצורה בטוחה

לאחר מספר שעות, ממתינים להצלחה.

ברידג‘ – שעור מתודי מקבלים כל שבוע
וגם מקבלים בדוא“ל הכנה באופן קבוע
נערכים למחרת, בפרק נוסף ובלתי ידוע
שבא לשדרג,  לשנות שיטה במהלך גרוע
מזל טוב, יישר כוח, חן חן על כל ביצוע.
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הפסטיבל 
הבינלאומי ה-47

סיפורי האלופים

מייק לורנס

אבי רוזנטל

מי שקורא את כתבותיהם של אפרים בריפמן ואלדד גינוסר 
 .(Mike Lawrence) לורנס  מייק  בשם  פעם  מדי  נתקל 
כתבה זו עוסקת בשחקן האמריקני שזכה שלוש פעמים 
פעמיים   :Bermuda Bowl לקבוצות  העולם  באליפות 
את  שייצגה   Dallas Aces קבוצת  עם   (1971-1970)

ארה"ב, וב-1987 עם נבחרת ארה"ב.
מייק לורנס אינו רק שחקן, אלא גם אחד התיאורטיקנים 
ספרי  מ-30  יותר  שפרסם  הברידג',  בעולם  המובילים 
לורנס  שבץ-נא!).  ועל  שש-בש  על  ספרים  (וגם  ברידג' 
מחייבת   1 על   2" ההכרזה  שיטת  לפיתוח  רבות  תרם 
וביכולתו  המקורית  בחשיבתו  ידוע  הוא  מלא".  למשחק 
נמנעים  שאחרים  נושאים,  על  קולחת  בשפה  לכתוב 

מלכתוב עליהם.
לורנס נחשב כיום לאחר מטובי המורים לברידג' בעולם. 
מלמד  הוא  שבהן  אחרות  לארצות  לנסוע  מרבה  הוא 

ברידג'.

ההתחלה

התואר  ללימודי  האחרונה  בשנה  סטודנט  היה  כשמייק 
ביצע  הוא  קליפורניה,  באוניברסיטת  בכימיה  הראשון 
בידו,  ולפציעה  לפיצוץ  שגרמה  במעבדה  בניסוי  טעות 
בחינת  את  לכתוב  חודשים  מספר  במשך  ממנו  שמנעה 
הוא  בברידג'.  לורנס  התמקד  הפציעה  בחודשי  הגמר. 
מעולם לא חזר לסיים את לימודי הכימיה, והפך לשחקן 

ברידג' מקצועני.

Ira Corn – בעל המאה הוא בעל הדעה

איירה קורן, הבעלים של קבוצת ה-Dallas Aces, הזמין 
את מייק להצטרף לקבוצה. לאחר מכן ניסה קורן לשכנע 
את לורנס ללמד ולכתוב ספר ברידג'. לורנס התנגד. קורן 
הקבוצה.  של  הספונסור  בהיותו  הקובע  שהוא  לו  הסביר 
לורנס התחיל ללמד ולכתוב בעל כורחו, והשאר היסטוריה.

האם כל האסים "נולדו" שווים?

שחקני הברידג' נוטים לחשוב שאסים שווים יותר ממספר 
מודעים  אינם  מהם  רבים  אחרים.  בקלפים  דומה  נקודות 
למשתנים  בהתאם  אס  של  בערכו  הגדולים  להבדלים 

אחרים.
בספרו Hand Evaluation on Contract Bridge מנתח 
לורנס את הגורמים המשפיעים על ערכו של A. לטענתו, 
הנקודות  נק'!  ל-8   0 בין  להשתנות  יכול  אס  של  שוויו 
מספר  להלן  תורם.  שהוא  הלקיחות  מספר  את  מייצגות 

דוגמאות פשוטות: 
A (1) בודד עלול להיות שווה פחות מ-A המלווה בקלפים 

נוספים באותה סדרה.
A (2) שמתלווים עליו קלפים בכירים נוספים עשוי להיות 

שווה יותר.
בדרך  שווה  המתנגדים  ידי  על  שהוכרזה  בסדרה   A (3)
כלל פחות מ-A בסדרה אחרת, משום שיהיה קשה לפתח 

לקיחות נוספות באותה סדרה.
למשל: היריבים מצאו התאמה ב-♣, ואנו משחקים בחוזה 
ב-♥. האם נעדיף A♣ בודד, או 2♣ בודד עם ה-A♠. בדרך 
לנו  לאפשר  עשוי  שהוא  משום  יותר,  שווה   ♠A-ה כלל 

פיתוח לקיחות נוספות ב-♠.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

אפריל 2013מרץ 2013פברואר 2013
הפסטיבל הפסטיבל 9 - 15

הבינלאומי ה-הבינלאומי ה-4747
אולמי הקונגרסים ת"א

2

3

16-15

אליפות זוגות מעורבים, 
שלב מחוזי 

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים, שלבי גמר

6

20-19

אליפות ישראל לזוגות 
טופ-בוטום, שלב מחוזי

אליפות ישראל לזוגות 
טופ-בוטום, שלבי גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2013 – אפריל 2013

הודעות מועדונים

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2013 שלב מוקדמות מחוזיות
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב TB. יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מועד התחרות 2/3/13  שעה 09:30 
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון "אשדוד"
רח' הרב שאולי 4

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון:  04-8101027
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

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר:
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 15-16 במרץ.

המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

הודעות חשובות

תחרות ארצית ע"ש חנה מאירי ז"ל
מושב יחיד 30 חלוקות, ביום שבת 23 לפברואר 2013 שעה 10:00
אולם גרניט בבית ההתאגדות (כדורת רעננה), רח' יערה 6, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי. מחיר למשתתף: 60 ש"ח.

הרשמה מראש חובה:
אורית : 052-5673392
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רשימת מקבלי דרגות ביום 14 בינואר 2013 

דדרגות

רב אמן זהב 
רוסלר אמנון - רמת גן 

אסרף ערן - אשדוד 

רב אמן כסף 
קניגסברג מודי - רמת גן 

רב אמן ארד 
גלסר אנדרה - חיפה/כרמל 

סדן צבי - נהריה 
אגרוניק גריגורי - ירושלים 

רב אמן 
מדבדב אולג - כיכר המדינה 

ת"א 
אפשטיין אורי - קריות/חיפה 

גינוסר איתמר - השרון 
גרינברג שושנה - רמת גן 
סוביק ויקטור - באר שבע 

אמן זהב 
הרציג רבקה - רמת השרון 

אדטו אבי - קריות/חיפה 
שחף דרור - "הרץ" חיפה 

גילור מנחם - הלוחם/חיפה 
שחורי נילי - אבן יהודה 
אשר עופר - כפר סבא 
מרקוס קובי - מושבות-

שמריהו 
סלמי עליזה - ראשון לציון 

שפינר שמואל - אשדוד 
רם ראובן - גליל תחתון 

אמן כסף 
שי עמנואל - גבעתיים 

הולדנגרבר אריקה - קריות/
חיפה 

רזניק פרץ - קריות/חיפה 
לשד איתן - נהריה 
גלעדי ירון - השרון 

מרחום רינה - השרון 
יודסין שלומית - ירושלים 

שריבמן ויקטור - ויצו פתח תקוה 
ון דר ואודן פרד – סביון-קרית אונו 

ירדן דן - ראשון לציון 
אנדרמן דוריאן - רחובות 

אמן ארד 
מאור דני - גבעתיים 

שכטר דב - חיפה/כרמל 
שכטר קרין - חיפה/כרמל 

מורן יהודית - השרון 
גוטפריד שי - אבן יהודה 

ביגון מרים - הדר כפר סבא 
יקיר דני - מושבות-שמריהו 

גרימברג יעקב - מת"ב הרצליה 
לוטרמן משה - מת"ב הרצליה 
זנו מרים - מרכז הברידג'-י"ם 
דובשני צבי - סביון-קרית אונו 

כהן איציק - רחובות 
גרינמן דוד - מועצת יואב 

אמן 
פלדמן ברברה - קריות/חיפה 
לנדקוף בנימין - "הרץ" חיפה 

טטנבוים תומר - הדר כפר סבא 
פלץ ברברה - אביבים 

שינא שרה - מת"ב הרצליה 
קולקר ורד - ויצו פתח תקוה 
שיקר דליה - סביון-קרית אונו 

גלאור אלכס - ראשון לציון 
עוזר מיכל - ראשון לציון 

לשם יוספה - אילת 
פורמן בארי - וקס-רחובות 

חכמה דוד - קבוצי צפון 

סגן אמן כסף 
קילשטיין לרה - מועדון תל אביב 

קורן אשר - לב הצפון 
מירבך אייביס - כרמיאל 

ויידנפלד עליזה - "הרץ" חיפה 
בלום טל - השרון 

גל שמוליק - השרון 
לוי אירית - השרון 

רביד נחמה - רמת גן 
רג'ואן מרגלית - אביבים 

ריגר ניטה - מושבות-שמריהו 
רקובר איל - בית בלגיה י"ם 

ויזל לילי - נתניה 
אוליאמפרל אשר - ראשון לציון 

דז'מן שמואל - ראשון לציון 
אהרון ויויאן - אשדוד 

סגן אמן 
מדליה עמליה - רמת השרון 

גבריאלי שולמית - מועדון תל 
אביב 

ברקן הלנה - קאונטרי רעננה 
מירבך מונטי - כרמיאל 
הוד מורי - חיפה/כרמל 

ברוש מרגלית - רקפת קרית 
טבעון 

יחזקאלי רבקה - רקפת קרית 
טבעון 

ברון ברכה - השרון 
ישראל דניאלה - השרון 

פרינץ שלום - השרון 
שחר מגי - הדר כפר סבא 

ברטור מיכל - אביבים 
גרשון אביב - אביבים 
סיני אבלין - אביבים 

קולדן יהודית - אביבים 
זילברפלד שמואל - מושבות-

שמריהו 
מילנר הני - מושבות-שמריהו 

וולפגור אתי - ברידג' טיים 
בן אליהו מלכה - ירושלים 
סטרולוביץ מתי - ירושלים 

שיק אבי - ירושלים 
גז ג'קלין - לב חולון 

מעוז בני - ויצו-נוה יוסף 
דנן אלן ארי - מרכז הברידג'-י"ם 

לוי אורי - מרכז הברידג'-י"ם 
פנסקי יעקב - מרכז הברידג'-י"ם 
קסירר ויויאן - מרכז הברידג'-י"ם 

הרץ רבקה - סביון-קרית אונו 
אזולאי פנינה - ראשון לציון 
חרובי עופר - ראשון לציון 

עזרן רחל - מרכז ספורט רשלצ 
סטרכילביץ הנריט - בית מכבי 

ראשל"צ 
ויסמן אלי - באר שבע 
ויסמן חנה - באר שבע 
קרמר זלדה - אשקלון 

זהבי יוחנן - אילת 
גל נלי - מועדון לידור 

כהן ג'ני - מועדון לידור 
מושונוב רחל - מועדון לידור 

מצקביץ טליה - מועדון לידור 
נוסן רבקה - מועדון לידור 

מתקדם כסף 
סידר יהודית - חיפה/כרמל 

אבני אבי - השרון 
הייטנר מרסל - השרון 

משיח אתי - בית מכבי ראשל"צ 
קאופמן לילה - בית מכבי 

ראשל"צ 
שפירא סיאונה - בית מכבי 

ראשל"צ 

מתקדם 
שמחיוב רחל - ספורט + חולון 

ברוך ארני - קריות/חיפה 
גראן ברנדה - השרון 

קמינר שמואל - השרון 
שגיא יהודה - השרון 

שמשטיין חנה - השרון 
אבירם צבי - מושבות-שמריהו 

עברון טובה - בית מכבי ראשל"צ 
אלקלעי אורנה - נס ציונה 

דומברבה לוסיאן - נס ציונה 
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תוצאות תחרות סימולטנית ינואר 2013

תוצאות משוקללות
מספרי חברשמותסה"כדרוג

350914777רום שושנה - מיוחס מושיקו180.01
1536219190גולדפרב איליה - מילשטיין דמיטרי274.48
368991פרידריך יוליאן - אנגל יוסי374.47
960512535לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר473.37
57124975גליצנשטין מרדכי - גל עוז נמרוד572.68
44187115קרביץ אריה - בקלצוק ארז671.61
464811003פרידלנדר אהוד - כליף אילנה770.44
86243879עדן יעל - מיכלס קלרה870.40
8529069מנור משה - גלסר אנדרה969.36

103711007גרייצר נורית - הורוביץ שמשון1069.25
937938עצמוני עוזי - עצמוני אסתר1168.87
92419242אגוזי בתיה - אגוזי יורם1268.79
74864530גראפי עירית - כספי חגית1368.52
86988690רוזן רחל - סלומון ריטה1468.29
213502005אלישר נועם - אלישר שלמה1568.21
18381709שזר ארנון - שזר עמוס1667.91
14953801טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן1767.73
1521714443אזנקוט פנינה - מלאך יעקב1867.67
8507760לייבו אדי - וייס ישראל1967.40
146137907שפינר שמואל - אסרף דניאל2067.15

(HANDICAP) תוצאות משוקללות לפי תארים
מספרי חברשמותסה"כדרוג

350914777רום שושנה - מיוחס מושיקו175.43
960512535לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר272.22
1536219190גולדפרב איליה - מילשטיין דמיטרי371.37
86243879עדן יעל - מיכלס קלרה470.53
937938עצמוני עוזי - עצמוני אסתר569.75
86988690רוזן רחל - סלומון ריטה669.19
44187115קרביץ אריה - בקלצוק ארז768.68
213502005אלישר נועם - אלישר שלמה868.63
74864530גראפי עירית - כספי חגית968.58

57124975גליצנשטין מרדכי - גל עוז נמרוד1067.55
83394857עמרם אלברט - רובינשטין שמיל1166.57
55125513צפריר יערי - צפריר שרה1266.39
129351400חיון אתי - קופפרשמיד פריץ1366.19
1579414564בן נעים מרסל - אטיאס מיכאל1466.14
102796488וקשלק רן - וקשלק אילנה1566.07
18381709שזר ארנון - שזר עמוס1665.65
1521714443אזנקוט פנינה - מלאך יעקב1765.57
176474764דובדבני פנחס - בן מאיר ישי1865.56
1400814009אבנית אבי - אבנית אסתי1965.55
14953801טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן2065.43
1493017700הרדון עפרה - הרדון ויליאם2065.43

20.1.13 מספר מושבים: 1

תוצאות גמר אליפות ישראל 
לצעירים עד 28

תוצאות גמר אליפות ישראל 
לצעירים עד 21

תוצאות סופיות, תאריך: 26.1.13
סה"כמספרי חברשמותדרוג
1497517919121פישר לוטן - גרסטנר גל1

1785216486115בן דוד יובל - הרשפנג דן2

1906119140109גינוסר איתמר - רייטר אדם3

1820515155109ג'נג'חשווילי רבז - פורת לירי4

1826416440109רוזנטל לי - ארז אייל5

1477715043106מיוחס מושיקו - פדון דרור6

185902084684לוי קלרה - רסקין נטלי7

תוצאות סופיות, תאריך: 26.1.13
סה"כמספרי חברשמותדרוג

2050618540212טולדנו אורן - אורמן ליאור1

2112121733207ליפשיץ יותם - צינגיסר אור2

1970520704204זמיר עמי - עציון אמיר3

2292417557191מילר עידו - רוזנטל ניר4

1967819679185זמיר איתי - ביבס גיא5

1969415791169שפינר ירדן - פרוז איתי6

1970720990168הולנדר עידן - טטנבוים תומר7

2128721286144אוחנה שחר - בר גלעד8

2297121898140נתן אביב - סווירסקי רפאל9

2102920439121שביט גל - רבינוביץ סתיו10

2044120443118שטיין אורי - שמיר עומר11

212592126289בן זגמי הראל - שטקלר גלעד12
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or higher, your hand qualifies for an opening bid 
after three Passes. If the total is less than 15, 
Pass it out!”.

Let’s look at some examples:

♠
♥
♦
♣

KQT42
94
97
AJ82

10 HCP plus 5 spades = 15. Even though you 
would not have opened as dealer, after three 
Passes you should bid 1♠.

♠
♥
♦
♣

2
KQ32
KJ3
KJ432

13 HCP plus 1 spade = 14. Even though you 
would have opened 1♣ as dealer, you are now 

advised to Pass it out. An opening bid at the 4th 
seat is likely to lead to a minus score.

♠
♥
♦
♣

43
AK86
QJT32
J7

11 HCP plus 2 spades = 13. This hand may 
qualify to an opening bid according to the rule of 
20, but you would do better to Pass it out.

♠
♥
♦
♣

542
AKQJ2
QJ3
95

13 HCP plus 3 spades = 16. This is a good hand, 
and you open 1♥, expecting a plus score.

This is a rule worth using, because it works!
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Brian Zietman

This article is for beginners and less experienced 
players. We are taught very early that we need 
12 HCP in order to open the bidding. However, 
the situation is different after the other three 
players have Passed. Everyone is looking at us, 
expecting that we have a powerhouse. 

In many instances this is true, but what do we 
do with 10-13 HCP? We have to decide whether 
to make a bid or Pass it out and have a cup of 
coffee before the next round is called.

If we Pass it out, our score of zero is going to be 
compared to the scores at other tables. Clearly, it 
is worthwhile to make a bid only when we expect 
a plus score. How do we know what to do?

Well, the experts have come up with an interesting 
theory. From my personal experience, it seems 
to work consistently. It is called The Rule of 15.

Just to backtrack a little, you have probably heard 
about the rule of 20. This concerns hands with 
9-11 HCP. The question arises: when to open? 
The answer is to add our HCP number to the 
length of our two longest suits. If the sum is 20 or 
higher, the hand may be worth an opening bid. 
Let’s give an example:

♠
♥
♦
♣

AK543
86
QJT32
7

We have only 10 HCP, but adding to that our 
two 5-card suits, we get to 20, so we open 1♠. 

Note the advantage of having our points in the 
long suits. If we had instead ♦JT732 ♣Q, for 
example, the hand would probably not be worth 
an opening.

Now let's go back to the rule of 15. When we 
have about 10-12 HCP after  three Passes, we 
can be pretty sure that the points are distributed 
fairly evenly around the table. The remaining 
28-30 HCP must be evenly spread amongst our 
partner and both opponents, or else someone 
would have opened.

When the balance of power between the two 
sides is even, the bidding is likely to be contested 
(if we open it at all). In other words, both sides 
are going to battle for the part-score, and any 
contract beyond the two-level is unlikely to 
succeed. Therefore the side which holds a spade 
fit is going to have a significant advantage.

So with long spades there is a good chance of 
having a spade fit with partner, and the likelihood 
of a plus score increases. On the other hand, 
being short in spades, our opponents are likely 
to have a spade fit, which means that opening 
the bidding may well lead us to a minus score!

The bottom line is that with long spades we 
would like to open the bidding even with 10-11 
HCP, while with short spades we may prefer to 
keep quiet and Pass the hand out.

Thus The Rule of 15 reads: “Add up your HCPs 
to the number of your spades. If the total is 15 

The Rule of 
15
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