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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

ואלירן  טרנובסקי  לבר  ברכות  לצעירים.  הארץ  אליפות  התקיימה  ינואר  בחודש 
ארגלזי – אלופי הארץ עד גיל 28 וכן לאורן טולדנו וליאור אורמן – אלופי הארץ עד 

גיל 21 (שהיו שותפים לזכיית הנבחרת בסגנות אליפות אירופה ב-2013).

הישראלית  ההתאגדות  את   .(EBL) האירופאית הברידג'  התאגדות  של  סמינר  התקיים  ינואר  חודש  בסוף  כן,  כמו 
לברידג' יצגו בכבוד – איתן לוי, גלעד אופיר ואוריה מאיר.  מבחינת המשלחת הישראלית, היה כנס מוצלח מאוד 
שכלל בין היתר מצגות והרצאות על פרויקטים שמובילה ההתאגדות, בדגש על שיווק ונוער.  קיבלנו המון פידבקים, 

חיוביים במיוחד,  וכן בקשות והצעות לשיתופי פעולה, כמו גם אופציות לקידום במישור הפוליטי האירופאי.

בחודש פברואר יתקיים פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-48, אליו אנו מתכוננים חודשים רבים קודם. הנכם מוזמנים 
בהמוניכם ליהנות מאווירה ייחודית, תחרויות מגוונות וחניה חינם. 

להזכירכם - הפסטיבל פתוח לחברי התאגדות בלבד ולאורחים מחו"ל, לכן הקפידו לחדש חברותכם לפני הפסטיבל 
ומנעו אי נעימות. 

חודש מרץ הקרב מביא עמו שלל תחרויות ופעילויות כאשר בתחילת החודש יצאו תלמידי הברידג' במסגרת פרויקט 
"הדור הבא", למשחקי "אילת" השנתיים וייצגו את ההתאגדות בכבוד.

ישראל  אליפות  של  והגמר  הגמר  חצי  שלבי  גם  ובהמשך  זו  לשנה  השנייה  הסימולטנית  התחרות  תתקיים  כן,  כמו 
למעורבים. 

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה
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לומדים ברידג‘
6

יכריז  המשיב  חלשה  יד  עם  כי  הדגשנו  שעבר  בחודש 
Pass לעתים קרובות. מה יכול המשיב לעשות עם ידיים 

טובות יותר (10 נקודות ומעלה)?
(א) להכריז משחק מלא  - בדרך כלל זו תהיה ההכרזה 

הסופית.
העלאת  או   ,2NT  – מלא  למשחק  הזמנה  הכרזת  (ב) 

סדרתו של הפותח לגובה 3.
(ג) הכרזת סדרה חדשה – מחייבת את הפותח להכריז 
עוד סיבוב אחד לפחות. להכרזה זו שימושים אפשריים 
רבים: הזמנה למשחק מלא, בחירת המשחק המלא מתוך 

כמה אפשרויות ואפילו מהלך פתיחה לכיוון של סלם.
 ,♦ או   ♣ היא  הפותח  סדרת  כאשר  כי  להדגיש  חשוב 
המשיב לא ימהר להכריז משחק מלא בגובה 5 בסדרת 
למשחק  להגיע  האפשרויות  כל  את  מיצה  בטרם  מינור 

מלא של 3NT או 4 במייג'ור.
West North East South

1♦ Pass 1♠
Pass 2♦ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

AQ852
JT3
KT7
64

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AT85
KJ2
KT7
QJ8

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQJT8
KQ94
5
A64

תשובות
 (1)

South
♠
♥
♦
♣

AQ852
JT3
KT7
64

♦3. טעות נפוצה כאן תהיה להכריז ♠2. הכרזה שגויה זו 
עלולה להביא לחוזה סופי גרוע של ♠2 בשעה ש-♦3 היה 
מתבצע בקלות. למשיב יד מזמינה (10 נקודות). העלאת 
סדרת הפותח לגובה 3 רומזת לו כי עליו לעצור ב-♦3 עם 
אחת  יותר.  טובה  יד  עם  הלאה  ולהמשיך  מינימלית  יד 
האפשרויות של הפותח בהמשך ההכרזה היא להראות 
ואז   ,3♠ של  בהכרזה  בסדרתנו  קלפים   3 של  התאמה 

נוכל להגיע ל-♠4.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AT85
KJ2
KT7
QJ8

למשחק  נקודות  מספיק  שיש  יודע  המשיב  כאן   .3NT
מלא, לכן אסור להסתפק בהכרזה של ♦3. לגבי השאלה 
של  חוזה  כי  להדגיש  חשוב  להכריז,  מלא  משחק  איזה 
♦5 נמצא תמיד בעדיפות הנמוכה ביותר. למשיב חלוקה 
 3NT של  הכרזה  לכן  הסדרות,  בכל  ועוצרים  מאוזנת 
השותף  של  הארוכה  ה-♦  סדרת  ונכונה.  טבעית  תהיה 
אנו  שאליהן  הלקיחות   9 מתוך   6-5 להשיג  לנו  תעזור 

מתחייבים.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQJT8
KQ94
5
A64

מלא?  משחק  איזה  אבל  מובטח,  המלא  המשחק   .2♥
התאמה  מול   ;4♥ לשחק  נרצה  הארטים,   4 לפותח  אם 
המייג'ור  סדרות  אם  אבל  ל-♠4;  נשאף  ספיידים   3 של 
(אין   2♥ ההכרזה   .3NT-ב נסתפק  לו  מתאימות  אינן 
צורך לקפוץ לגובה 3) מתארת 5+ קלפי ♠, +4 קלפי ♥ 
ומחייבת את הפותח להכרזה אחת נוספת, שתגלה לנו 

כנראה נתונים נוספים לגבי חלוקת היד שלו.

שפר את הכרזתך
רם סופר

גם החודש נעסוק בהכרזה השנייה של המשיב, לאחר 
שהפותח חזר על סדרתו. 
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לומדים ברידג‘
8

המשך ההכרזה של הפותח 
לאחר התערבות

רם סופר

היריב.  הפרעת  לאחר  להכריז  חובה  אין  כי  נדגיש  שוב 
להכריז  תהיה  ביותר  המועילה  האופציה  רבים  במקרים 
Pass ולתת לשותף להמשיך את ההכרזה. ואם השותף 
לא יוכל לעשות זאת? אז נלך להגנה! עדיף להכשיל את 
מוצלח  לא  בחוזה  ליפול  מאשר  המתנגדים  של  החוזה 
שבו  המקרה  לגבי  בייחוד  אמורים  אלה  דברים  משלנו. 
אין לפותח התאמה כלשהי בסדרת המשיב, והוא התכוון 
להכריז 1NT. אל תכריזו "בכוח" 2NT עם 14-12 נקודות! 
המשיב,  עם  טובה  התאמה  לפותח  כאשר  זאת,  לעומת 
חלוקה  או  לפחות!)  קלפים   6) משלו  ארוכה  סדרה 

מיוחדת. הוא יתאר זאת בהכרזה השנייה.
נסו את שלוש הבעיות הבאות:

West North East South
1♥

Pass 1♠ 2♦ ?
אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

6
KQJ942
AQ
KT53

(2)
South

♠
♥
♦
♣

82
AQT65
5
AKJT8

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J7
KQ953
AJ6
Q94

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

6
KQJ942
AQ
KT53

♥3. מובן מאליו, שעם סדרה כה טובה הפותח לא ייתן 
ההכרזה  ממהלך  אותו  להסיט  המתנגדים  להתערבות 
על  לחזור  גובה  באיזה  היא  היחידה  השאלה  הטבעי. 
מדי  טובה  נקודות)   15) הפותח  של  ידו  ה-♥.  סדרת 
בשביל הכרזה של ♥2. בנוסף, שימו לב כי ידנו מתחזקת 
לאחר הכרזת מזרח, מכיוון שמערב כנראה יוביל ♦ לתוך 
ה-AQ שלנו. כל אלה סיבות טובות להכריז בגובה 3. מצד 
שני, יהיה זה מופרז לקפוץ ל-♥4 מול שותף שהבטיח 6 

נקודות בלבד.

 (2)
South

♠
♥
♦
♣

82
AQT65
5
AKJT8

זו  תהיה  טובות.  סדרות  שתי  עם  מצוינת  יד  זוהי   .3♣
 ,2♥ ולהכריז  בלבד  המייג'ור  בסדרת  להתמקד  שגיאה 
בייחוד לאור העובדה שהמשיב לא הבטיח תמיכה כלשהי. 
לבחור  לשותף  ונאפשר  חדשה  סדרה  נכריז  זה  במקום 
בין ♣ ל-♥. גם חוזה של ♠4 הוא עדיין בגדר האפשרי, אם 

לשותף סדרה ארוכה בת 6 קלפים או יותר.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J7
KQ953
AJ6
Q94

נקודות!   13 עם   2NT תכריזו  אל  אופן  בשום   .Pass
לפותח אין שום דבר מעניין להראות לאחר שפתח ♥1, 
לכן הוא מכריז Pass ומוכן להגן נגד חוזה של ♦2. עם 
 Pass זאת, המשיב טרם הגדיר את ידו. לאחר שנכריז
המשך  לגבי  שיחליט  זה  והוא  לשותף,  עוברת  ההכרזה 

ההתפתחות של המכרז.

היריב  ופתאום  ענה  שותפכם  ההכרזה,  את  פתחתם 
מתערב ואתם בבעיה. הפעם נעסוק בהכרזתו השנייה 
היריב  של   2 בגובה  התערבות  לאחר  הפותח  של 

שמימינו.
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לומדים ברידג‘
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שליט או חותך
קובי שחר

שחקנים מתחילים חוששים ממשחק בחוזה "ללא שליט". 
העובדה שקיימת סדרה שבה יש לכרוז יתרון מספרי, והיא 
לכרוז  נותנת  אחרות,  בסדרות  בנעשה  גם  לשלוט  עוזרת 

תחושה של ביטחון.
יש לזכור שבמשחק היד המטרה היא להשיג מספר מרבי 
את  להגדיל  עוזרת  אינה  השליט  סדרת  אם  לקיחות.  של 
מספר הלקיחות, עדיף לשחק ללא שליט, כי אז מקבלים 
של  זהה  מספר  השגת  על  בתחרות  יותר  גבוה  ניקוד 
לקיחות. כמו-כן, בחוזה ללא שליט דרושות פחות לקיחות 

לביצוע משחק מלא.

♠
♥
♦
♣

T97
J95
AK84
KT5

♠
♥
♦
♣

A54
A6
Q9732
A73

West North East South
1♦

Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

ביד זו נזכה ב-9 לקיחות בין שהשליט יהיה ♦ ובין שנשחק 
ללא שליט.

יהיו  שלא  לכך  גורמת   (4333) צפון  של  היד  חלוקת 
של  ערכה  לפיכך  ב-♦.  בחוזה  בדומם  חיתוך  אפשרויות 

סדרת השליט בחלוקה זו אינו רב.

לעומת זאת, בחלוקה הבאה סדרת השליט מהווה אמצעי 
לנו  אין  שבה  סדרה  "להריץ"  מהיריבים  המונע  שליטה 

קלפים בכירים.

♠
♥
♦
♣

K984
T95
A97
AT5

♠
♥
♦
♣

AQ732
86
KQ4
K73

West North East South
1♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

לצפון-דרום 25 נקודות גבוהות, אבל חוזה של 3NT יהיה 
ב-5  מידית  לזכות  עלולים  שמזרח-מערב  משום  בסכנה 
לקיחות (ואף יותר) בסדרת ההארט שבה אין לצפון-דרום 

עוצר.
סדרת  על  שליטה  לכרוז  יש   4♠ של  בחוזה  זאת,  לעומת 
בסדרה.  השלישי  הסיבוב  את  לחתוך  יכול  והוא  ההארט, 
אינו  מערב  עוד  (כל  לקיחות   10 לכרוז  תעניק  זו  עובדה 

מחזיק 4 ספיידים).
בדוגמה האחרונה השתמשנו בסדרת השליט כדי לשלוט 
מספר  את  הגדילו  לא  שהחיתוכים  פי  על  אף  במשחק, 

הלקיחות של הכרוז.
לחתוך  כדי  גם  השליט  בקלפי  להשתמש  ניתן  זאת,  עם 

במטרה להגדיל את מספר הלקיחות.
עיקרון בסיסי שחשוב לדעת הוא, שקיימים שלושה מקורות 

אפשריים ללקיחות במשחק עם שליט:

והפעולה   ,trump נקראת  המועדפת  הסדרה  באנגלית 
של ניצול היתרון של הסדרה נקראת to trump. בעברית 
משתמשים במלים עם שורש שונה. הסדרה היא סדרת 
השימוש  חיתוך.  קוראים  בקלפיה  ולשימוש  השליט 
שיש  השונים  התפקידים  על  מלמד  שונים  במושגים 

לקלפים בסדרה.

feb2.indd   10feb2.indd   10 2/10/2014   1:13:18 PM2/10/2014   1:13:18 PM



לומדים ברידג‘
11

(AKQ) (1) קלפים בכירים
(2) קלפים זוטרים בסדרה ארוכה שפיתחנו (כלומר הוצאנו 

למתנגדים את הקלפים הבכירים יותר).
(3) חיתוך.

לעתים אנו חותכים (סעיף 3) עם קלפים זוטרים שממילא 
אלה  בקלפים  שימוש  (סעיף 2).  ללקיחות  מתפתחים  היו 
בעיקר  מדובר  הלקיחות.  מספר  את  מגדיל  אינו  לחיתוך 
בחיתוך "ביד הארוכה", כלומר ביד שיש בה יותר שליטים.

מתבצעת  חיתוך  באמצעות  הלקיחות  מספר  הגדלת 
לרוב כאשר חותכים ביד שבה מספר השליטים קטן יותר 

("היד הקצרה").
♠
♥
♦
♣

K54
AQ9
AQ6
8743

♠
♥
♦
♣

A7
KJ853
874
AQ5

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 3♣
Pass 4♥ All Pass

ביד זו ניתן לחתוך סיבוב שלישי של ♠ בידו של הכרוז, אבל 
כך  העשירית,  הלקיחה  הלקיחות.  מניין  את  יגדיל  לא  זה 
אנו מקווים, תגיע ממיקום נוח של ה-K♦ או ה-K♣, שנגדם 

נבצע עקיפות.
לעומת זאת, ביד הבאה חיתוך ה-♠ השלישי בדומם מביא 

את הלקיחה החסרה לביצוע החוזה:

♠
♥
♦
♣

K5
AT92
A76
8743

♠
♥
♦
♣

A74
KQ853
T9
AT5

West North East South
1♥

Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

שיושגו  לקיחות  ועוד 2  בכירים  מקלפים  לקיחות  לכרוז 7 
המתנגדים.  של  השליטים  הוצאת  לאחר  זוטרים  מקלפים 

הלקיחה ה-10 תגיע כאמור מחיתוך ספייד בדומם.
אחת השאלות הראשונות שהכרוז שואל את עצמו במשחק 
עם שליט היא: האם למשוך את השליטים של המתנגדים 
מיד בתחילת המשחק? התשובה תלויה במספר גורמים, 
וביניהם התשובה לשאלה אחרת: מה אני, הכרוז, מתכוון 

לעשות עם סדרת השליט?
אם השליטים סיימו את תפקידם בכך שהם בלמו את שטף 
הלקיחות של היריבים בסדרה צדדית, וכעת יש לנו מספיק 
לקיחות לביצוע החוזה – כדאי למשוך אותם תחילה, אבל 
אם אנו מתכוונים להשתמש בשליטים לצורך חיתוך "ביד 
הקצרה", ייתכן שיהיה צורך לדחות את משיכת השליטים.

♠
♥
♦
♣

98
A92
A932
AT86

♠
♥
♦
♣

AK62
KQJT8
75
54

West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass 1NT Pass 2♠
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

בחוזה  כנראה  ניכשל  בהתחלה,  מיד  שליטים  נמשוך  אם 
♥4. כדי לבצע את החוזה עלינו לחתוך לפחות פעם אחת 
♠ בדומם (עם ה-9♥ או ה-A♥ כדי שלא יחתכו מעלינו). אם 
נצליח לחתוך פעמיים ♠ בדומם עם שליטים גבוהים, נגיע 

ל-11 לקיחות.
סדרת  של  מרבית  לתפוקה  להגיע  ניתן  מהידיים  בחלק 
של  ארוכה  סדרה  כלומר  צולב,  חיתוך  באמצעות  השליט 
במקרים  הכרוז.  של  ובידו  בדומם  ושוב,  הלוך  חיתוכים, 
קלף  בכל  נשתמש  אלא  כלל,  שליטים  נמשוך  לא  אלה 

בסדרת השליט בנפרד לביצוע החיתוכים.
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הוא  צולב  בחיתוך  משתמשים  שבהן  בידיים  חשוב  כלל 
הבטוחות  הלקיחות  את  המשחק  בתחילת  לגבות 

בסדרות הצדדיות.

♠
♥
♦
♣

A32
5
QT97
AJ952

♠
♥
♦
♣

875
AT843
AKJ8
6

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3♦ Pass 5♦
Pass Pass Pass

הגענו לחוזה לא קל בגובה 5. למזלנו מערב בחר להוביל 
ב-K♠ ולא בסדרת השליט. יש 3 לקיחות בטוחות בסדרות 
הצדדיות. כדי להגיע ל-11 לקיחות עלינו להשתמש בכל 

אחד מקלפי השליט שלנו בנפרד.
מהלך המשחק הנכון הוא:

.♣A ,♥A ,♠A :(א) גביית הלקיחות הצדדיות
זוטרים  הארטים  ארבעה   – ושוב  הלוך  חיתוכים  (ב) 
ביד  ייחתכו  זוטרים  קלאבים  וארבעה  בדומם,  ייחתכו 
ואין  בידנו,  הבכירים  השליטים  כל  למזלנו  הכרוז. 
אפשרות שהיריבים יחתכו מעלינו בשום שלב (בדקו זאת 

בעצמכם!).
מזרח-מערב,  אצל  רק  שליטים  יישארו  המשחק  בסוף 
והם יזכו בשתי הלקיחות האחרונות, אבל בינתיים זכינו 

ב-11 לקיחות!

קטן  חלק  אפילו  לכסות  מתיימר  אינו  זה  מאמר  לסיכום, 
השליט.  סדרת  בניהול  הקשורות  המגוונות  מהטכניקות 
הבנת  הנושא.  להבנת  היסודות  את  להניח  היא  מטרתו 
שהוצגו  כפי  השליט  סדרת  של  הבסיסיים  התפקידים 
במאמר זה ויישומם מעניקה לנו ביטחון רב יותר במשחק 
היד בחוזים עם שליט ועוזרת לנו להבין מדוע כדאי לבחור 

בשלב ההכרזה בחוזה עם שליט.
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היכן לפתח את 
הלקיחה החסרה?

רם סופר

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

QJ43
653
KJ2
J75

♠
♥
♦
♣

A
AQ2
AQT53
QT98

♥J :3. הובלהNT :חוזה

West North East South
1♦

1♥ Dbl Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

מערב  של  התערבותו  לאחר   3NT-ל הגיעו  צפון-דרום 
ב-♥1. צפון השתמש ב-Negative Double כדי להראות 
רביעייה בספייד; דרום קפץ ל-♣3 כדי להראות את כוחו 
צפון  ב-♣.  ורביעייה  ב-♦  חמישייה  עם  נקודות)  הרב (18 
.3NT – תיקן ל-♦3, ודרום סיים את ההכרזה במשחק מלא

מערב הוביל ב-J♥: ראש רצף או ראש רצף פנימי. מזרח 
שירת עם ה-4♥.

?♥K-היכן ה
הבכירים  ה-♥  קלפי  כל  כי  רומזת  האוברקול  הכרזת 
נמצאים במערב. אילו מזרח היה מחזיק ב-K♥, הוא היה 

משחק אותו בלקיחה הראשונה ("יד שלישית גבוה").
זכינו ב-Q♥. מה הלאה?

קודם כל חובה עלינו לספור לקיחות בטוחות: חמש ב-♦, 

שתיים ב-♥ (לאחר הובלת הפתיחה) ואחת ב-♠. צריכים 
עם  הסדרות  ל-9.  להגיע  כדי  אחת  לקיחה  עוד  לפתח 

פוטנציאל לפיתוח לקיחות נוספות הן ספייד וקלאב.
באיזו מהן נבחר?

שכדי  היא  הבעיה  אבל  יותר,  חזקה  ה-♣  סדרת  לכאורה 
לפי  פעמיים.  היד  את  למסור  נצטרך  ב-♣  לקיחה  לפתח 
 5 עם  ביחד  במערב   ♣AK-שה הסיכויים  רוב  ההכרזה, 
קלפי הארט. אם נשחק ♣ בלקיחה השנייה, מערב יוציא 
לנו את העוצרים בהארט לפני שאנו נוציא לו את העוצרים 
וגם  הארט  לקיחות  בשלוש  יזכה  הוא  ולבסוף  בקלאב, 

.♣AK-ב

אז נעדיף לפתח לקיחה בספייד?
הלקיחה  את  להשיג  כדי  לעשות  שעלינו  כל  בהחלט. 

.♠K-התשיעית הוא להוציא למתנגדים את ה
האם עלולה להתעורר בעיה?

את  לשחרר  עלינו  חסומה.  הספייד  סדרת  כרגע  כן, 
החסימה מיד ולדאוג לשתי כניסות לדומם, שיגיעו מסדרת 

הדיאמונד.

את  נתאר  בטרם  המלאה,  בחלוקה  להתבונן  הזמן  הגיע 
מהלך המשחק הנכון:

 ♠
♥
♦
♣

QJ43
653
KJ2
J75

 

 ♠
♥
♦
♣

T72
KJT98
96
AK4

♠
♥
♦
♣

K9865
74
874
632

 ♠
♥
♦
♣

A
AQ2
AQT53
QT98

 

 ♥Q-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זוכים  הנכון:  המשחק 
ומובילים   ♦J-ה עם  לדומם  עוברים   .♠A מיד  ומשחקים 
Q♠ – מזרח זוכה ב-K♠ וחוזר ב-♥. זוכים ב-A♥, עוברים 
לדומם עם ה-K♦ וגובים את ה-J♠ – הלקיחה התשיעית 
 ♦AQT-ב ולזכות  ב-♦  להמשיך  רק  נותר  שפיתחנו. 

להשלמת החוזה.

שימו לב: אילו היינו מושכים את הלקיחות הבטוחות ב-♦ 
בכניסות  מחסור  עקב  בחוזה  נכשלים  היינו  מדי,  מוקדם 

לדומם.
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יד החודש: 

חוזה בר ביצוע?
יוסי אנגל

החודש אני מציג בפניכם יד שנתקלתי בה במגזין ברידג' 
ישן, ושמשכה את תשומת לבי.

להלן החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJT94
Q32
AQ3
J7

 

♠
♥
♦
♣

K7532
6
T98
Q863

♠
♥
♦
♣

86
JT9
J76542
K9

 ♠
♥
♦
♣

A
AK8754
K
AT652

 

דרום הוא הכרוז בחוזה של ♥6. בטרם תמשיכו בניתוח 
משחק ביד, נחשו נא אם החוזה בר-ביצוע או לא?

.♦T-ההובלה היא ב
מאוד.  קל  החוזה  ביצוע   ,2-2 מחולקים  השליטים  אם 
הכרוז משליך 2 קלאבים על הדיאמונדים וחותך ♣ אחד 
בדומם. הוא מוסר להגנה ♣ אחד בלבד. עם זאת, חלוקת 

השליטים בפועל גורמת לכך שתכנית זו תיכשל.
אבל  הספייד,  סדרת  את  להגביה  היא  אפשרית  חלופה 
לדומם.  בכניסות  ומחסור  הבודד   ♠A-ה של  חסימה  יש 

עם  הראשונה  בלקיחה  יזכה  הכרוז  כך  על  להתגבר  כדי 
 ♦Q-על ה ♠A-בלקיחה השנייה הוא משליך את ה !♦A-ה
את  מוביל  הוא  השלישית  בלקיחה  החסימה.  לשחרור 

ה-Q♠ ומשליך קלאב.
מערב זוכה ב-K♠, והחוזה מבוצע! הכרוז זוכה בכל חזרה, 
מושך תחילה את ה-AK♥, מסיים את משיכת השליטים 
ספיידים  על  מפסידים  קלאבים   3 עוד  ומשליך  בדומם 

שהוגבהו.
מגן מתוחכם יותר במערב יעכב את ה-K♠. נניח שמערב 
ממשיך  הכרוז  לזכות.   ♠Q-ל ונותן  אחת  פעם  מעכב 
ב-J♠ מהדומם. כעת מערב זוכה ב-K♠ וממשיך בספייד. 
זהירות, מלכודת! אם הכרוז ישחק ♠ גבוה, מזרח יחתוך 
ולכרוז תחסר לקיחה. הכרוז צריך לשחק ♠ נמוך מהדומם, 
כפי  ולהמשיך  מזרח)  מעל  הצורך  (במידת  בידו  לחתוך 

שתואר לעיל כדי לבצע את החוזה.
הדומם  פעמיים.   ♠K-ה את  יעכב  שמערב  נניח  כעת 
של   ♠K-ה על  "להגן"  כדי  חותך  ומזרח   ,♠T-ב ממשיך 
מערב. דרום חותך מעליו ב-K♥, מושך את ה-A♥ ומשחק 

הארט שלישי אל ה-Q♥ בדומם.
שני  השליך  כבר  הכרוז  מסובך.  אינו  המשחק  המשך 
קלאבים מפסידים על הספיידים שמערב עיכב. כעת הוא 
זקוק לחיתוך קלאב בדומם. חיתוך הספייד של מזרח גרם 
נמוך  שליט  עדיין  נותר  בדומם  בשליטים.  להתקצר  לו 
לאחר הוצאת השליטים מהמתנגדים. הכרוז ימשיך פשוט 

ב-A♣ וב-♣ נמוך ויחתוך את הקלאב האחרון שבידו.

הר בלקיחה יזכה הכרוז כך על בר

        “        “120120  ”    ”   
בבית הדיור המוגן ”עד 120“ ברמת 
מסורת  כבר  זו  אביב,  בתל  החייל 
עם  יחד  המשפחה  יום  את  לחגוג 
הנכדים וחיילי כיפת ברזל. הדיירים 
ליום  החיילים  את  ארחו  והצוות 
פינוק והרעיפו עליהם חום ואהבה. 
עבר  בין  נערכו  מרגשים  מפגשים 
המדינה  מייסדי  דור  בין  ועתיד, 

לדור העתיד של המדינה.
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מתי נכון להוביל בשליט?
אלדד גינוסר

מטרות ההובלה בשליט
(א) מניעת חיתוכים.

(ב) הובלה פסיבית (ראה מאמר קודם על הובלה פסיבית 
מול הובלה אקטיבית).

(ג) ברירת מחדל במצבים שאין בהם הובלה נוחה.

שתי דוגמאות להובלה פסיבית
ביותר  מושכת  להובלה  לרוב  נחשבת  בשליט  הובלה 
פסיבית.  אסטרטגיה  מתבקשת  שבהם  במצבים 
לדוגמה: נגד סלם גדול נהוג לרוב להוביל בשליט, משום 
שדנו  אף  על  פסיבית.  לרוב  היא  הנכונה  שהאסטרטגיה 
כבר בהובלה פסיבית במאמר קודם, להלן שתי דוגמאות 

נוספות:
West

♠
♥
♦
♣

7632
J3
43
AQ854

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

רבים יבחרו להוביל כאן בדיאמונד – אולי במטרה לקבל 
דורש  הנתון  המכרז  מהלך  להערכתי  זאת,  עם  חיתוך. 
די  ידיים  להם  שיש  נראה  חזק,  (דרום  פסיבית  הובלה 
מאוזנות, סדרת השליט אינה מתחלקת היטב). הבחירה 

הפסיבית הטובה ביותר היא בשליט.

West
♠
♥
♦
♣

T84
983
QT653
K4

West North East South
2♣

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

מאוד,  חזק  הכרוז  פסיבית.  הובלה  הדורש  קלאסי  מצב 
כוח  לדומם  כי  ייתכן  כן,  על  יתר  מאוד.  חלש  והדומם 

חיתוך. ההובלה הפסיבית הטובה ביותר היא בשליט.

הובלה בשליט למניעת חיתוכים
חלק  שהינה  בהובלה  נדון  המאמר  של  זה  בחלק 
של  החיתוכים  צמצום  שמטרתה  שלמה  מאסטרטגיה 
הן  טמון  הפתרון  נכונה?  כזו  אסטרטגיה  מתי  הכרוז. 

בקלפים שבידנו והן בניתוח מהלך ההכרזות.
 +25) הכוח  שרוב  ברור  כאשר  מקריבים  היריבים 

נקודות) אצלנו
West

♠
♥
♦
♣

76
Q653
KJT
AQ93

West North East South
1♥ 2♥

4♥ 4♠ Dbl All Pass
גבוהות.  נקודות   +24 בסיס  על  מלא  משחק  הכרזנו 
לראות  קשה  לשליט.  פרט  הסדרות  בכל  לקיחות  בידנו 
כיצד היריבים יפתחו לקיחות בסדרות הצדדיות. תקוותם 
שוב  בשליט  להוביל  יש  כן  על  חיתוכים.  היא  העיקרית 

ושוב ולצמצם את מספר החיתוכים!
שימו לב, הכוח שלנו בסדרות הצדדיות (♦+♣) מהווה גורם 
חשוב בהחלטה להוביל בשליט. כאן לא נראה שליריבים 
התאמה כפולה או שיש להם סדרה צדדית חזקה במיוחד 

שעלינו להישמר מהאפשרות שהם יפתחו אותה.
בסדרתו  לקיחות  ובידנו  סדרות,  שתי  הראה  הכרוז 

השנייה
במצב מסוג זה ברור שלכרוז מפסידים בסדרתו הצדדית. 
יתרה  בדומם.  אותם  לחתוך  יחפוץ  שהוא  להניח  סביר 

לשחקן  הפתיחה  הובלות  בנושאי  הרביעי  המאמר  זהו 
המתקדם, והפעם נעסוק במצבים שבהם מומלץ להוביל 

בסדרת השליט.
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לכרוז  להוציא  עלינו  רבים.  שליטים  אין  לדומם  מזאת, 
שליטים בעצמנו.

West
♠
♥
♦
♣

QJ6
853
QJT5
A62

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass 2♦
Pass 2♥ All Pass

אבל   ,♠Q-ב או   ♦Q-ב להוביל  כאן  יבחרו  רבים  שחקנים 
לאור המכרז יש להוביל בשליט. ניתוח ההכרזה מראה כי 
לכרוז אורך בסדרות האדומות ולדומם לרוב שני הארטים 
גדול  סיכוי  קיים  העדפה).  הכרזת  הייתה   2♥) בלבד 
לחתוך  ישאף  שהכרוז  נראה  בדיאמונד.  קצר  שהדומם 

דיאמונדים בדומם – עלינו להוביל בשליט.
חשד  יש  אם  גם  בשליט  הובלה  דורש  זה  הכרזה  מהלך 

שלשותף לקיחות ב-♦.
West

♠
♥
♦
♣

KQ52
984
42
AT93

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass 2♦
Pass 2♥ All Pass

שוב עלינו להוביל בשליט. הניתוח של ידי הכרוז והדומם 
עומד בעינו, רק שכעת נראה כי השותף מחזיק בלקיחות 

בסדרתו הצדדית של הכרוז (♦).
היריבים בחוזה "בלי ידיים ובלי רגליים"

לרוב מדובר כאן על חוזה מוכפל.
West

♠
♥
♦
♣

KQ862
43
AJ8
QJ9

West North East South
1♠ Dbl RDbl 2♥

Pass Pass Dbl All Pass
 10  (RDbl (שהכריז  לשותף  כי  מראה  ההכרזה  ניתוח 
נקודות או יותר (רוב הנקודות אצלנו) עם 4 קלפי הארט 
בגובה  היריבים  את  להעניש  בחר  שהוא  היות  טובים, 

כי  נראה   .4-3 של  בהתאמה  כנראה  משחקים  הם   .2
היריבים בחוזה "בלי ידיים ובלי רגליים" – הובלה בשליט 
החיתוכים  מספר  את  להקטין  כדי  ביותר  המומלצת  היא 
למקסימום  בחוזה  נפילתם  את  ולהגדיל  האפשריים 
האפשרי. זה עלול להיות חיוני – ייתכן שאנו יכולים לבצע 
משחק מלא וצריך להפיל את היריבים 3 או 4 פעמים כדי 

להצדיק את ההכפלה.
לא  ואופן  פנים  בשום  מתי   – לעיל  האמור  כל  למרות 

מובילים בשליט
ישנם שני מקרים שבהם בדרך כלל לא נכון להוביל בשליט 
הובלה   –  (J (כולל  מכובד  לנו  יש  כאשר  מקרה:  בכל 
לנו  כשיש  או  בשליט,  לקיחה  הפסד  לנו  לגרום  שעלולה 
לאבד  לשותף  לגרום  שעלולה  הובלה  בשליט –  סינגלטון 

לקיחות אפשריות בשליט.
להלן שתי דוגמאות:

(א)

 ♥QT6

 ♥K4 ♥J82

 ♥A9753

(ב)

♥764

 ♥JT83♥2

 ♥AKQ95

בשתי הדוגמאות לעיל אנחנו יושבים במערב, וזוהי סדרת 
והכרוז  אחרת,  בסדרה  להוביל  שבחרנו  נניח  השליט. 

נאלץ להוציא שליטים בעצמו.
ואף  בשליט,  אחת  בטוחה  לקיחה  יפסיד  הוא  א'  במקרה 

שתיים במקרה של ניחוש לא מוצלח.
יתחיל  הגרועה  החלוקה  על  יודע  שאינו  כרוז  ב'  במקרה 

ב-AK♥ ויפסיד לקיחה לאחר מכן.
כעת נניח שמערב שוגה ומוביל בשליט בניגוד להמלצות.
במקרה א' הכרוז משחק נמוך מהדומם, לוכד בזה אחר 
כלשהי  לקיחה  מהפסד  ונמנע   ♥J-ה ואת   ♥K-ה את  זה 

בסדרה.

שלא  ולאחר   ,K-ל מפסיד  השותף  של   T-ה ב'  במקרה 
לדומם  ייכנס  הכרוז  השליטים,  של  השני  בסיבוב  נשרת 
של  "הבטוחה"  הלקיחה  השותף.  של   J-ה נגד  ויעקוף 
"הכרחנו"  הראשונה  שבלקיחה  משום  נעלמה  השותף 

אותו לפצל את רצף הקלפים הבכירים שלו.

feb2.indd   16feb2.indd   16 2/10/2014   1:13:39 PM2/10/2014   1:13:39 PM



לשחקן המתקדם
17

הסקת מסקנות 
בהגנה

(המשך)

אפרים בריפמן

ההובלה  מקלף  מסקנות  להסיק  למדתם  הקודם  בחודש 
תוכלו  היטב,  למדתם  אם  שליט.  וללא  שליט  עם  בחוזים 
להשיב על השאלון המוצג להלן. מובאות כאן 10 דוגמאות, 

שבהן יהיה עליכם לפענח את מיקום הקלפים.
דרום הוא הכרוז בכל הידיים. כמו-כן נניח כי מזרח-מערב 
או  מעודד   = (גבוה  סטנדרטיים  באיתותים  משתמשים 

מספר זוגי של קלפים).
(1)

♠ J63

♠ 4♠ KQT2

♠5

משרת  השותף   .♠3 מהדומם   .♠K-ב הובלתם   4♥ נגד 
 ,♠A-ה מי  אצל  ה-5♠.  משוחק  הסגורה  ומהיד  ב-4♠, 

והחשוב מכל – מדוע?
(2)

♠ KJ6

♠ AT53

מוביל  המבצע  לקיחות  מספר  לאחר   .♦ הוא  השליט 
?♠Q-אצל מי ה .♠K-מהדומם את ה

(3)

♠ AJ3

♠ Q♠ T764

♠K

את  מהדומם  מבקש  המבצע  ב-4♠.  הובלתם   3NT נגד 
של   ♠K-וה השותף  של   ♠Q-ה על-ידי  המכוסה   ,♠J-ה

המבצע. היכן ה-9♠?

(4)

♠ QT52

♠ A♠ K93

♠4

 ♠A-הובלתם ב-3♠, מהדומם 2♠. שותפכם משחק את ה
?♠J-והמבצע את ה-4♠. היכן ה

(5)

♠ A84

♠ K732♠ Q

♠5

 ♠Q-הפעם אתם מחזיקים את קלפי מזרח. מערב הוביל ב
וזכה בלקיחה. הוא המשיך ב-J♠ והדומם זכה ב-A♠. אצל 

?♠T-מי ה

(6)

♠ T984

♠ 3♠ KQJ2

♠5

שירת  מזרח  בלקיחה.  וזכיתם   ♠K-ב הובלתם   3NT נגד
ב-3♠, והמבצע ב-5♠. מי מחזיק ב-A♠? נמקו מדוע!
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(7)

♠ K3

♠ 4♠ Q9852

♠5

נגד החוזה ♥4 הובלתם ב-5♠. המבצע מבקש מהדומם 
מי  אצל  הסגורה.  מהיד  ו-6♠  מהשותף,   ♠4  ,♠K-ה את 

.♠J-ה

(8)

♠ K3

♠ 5♠ J9742

♠6

הובלתם ב-4♠ נגד K .3NT♠ משוחק מהדומם, השותף 
משרת ב-5♠ והמבצע ב-6♠. אצל מי ה-Q♠ ומדוע?

(9)

♠ KJ

♠ A93♠4 

והפך   1NT פתח דרום  מזרח.  קלפי  את  מחזיקים  אתם 
משוחק  מהדומם  ב-4♠.  הוביל  השותף  ב-♥4.  למבצע 

ה-K♠. אצל מי ה-Q♠? נמקו מדוע!

(10)

♠ A63

♠ KT742♠ Q

אתם מחזיקים את קלפי מזרח. דרום הוא המבצע בחוזה 
שלא  שותפכם,  ב-♠.  באוברקול  שהתערבתם  לאחר   3♦
תמך בסדרה, מוביל את ה-Q♠. המבצע משחק מהדומם 

את ה-3♠. אצל מי ה-J♠ ומדוע?

הסקת מסקנות בהגנה – פתרונות
אצל   ♠A-ה היה  לו  (מזרח).  השותף  אצל   ♠A-ה  (1)
המבצע, הוא היה זוכה בו מדי ומאוחר יותר ממשיך בקלף 
נמוך לעבר ה-J♠ וזוכה בלקיחה נוספת. המבצע יודע שה-

.♠K-אצלכם, משום שהובלתם ב ♠Q
(2) ה-Q♠ ביד הסגורה (דרום) אצל המבצע. אילו לא היה 
ומוביל  אחרת  זו  בסדרה  מטפל  היה  זה,  בקלף  מחזיק 

קלף נמוך לעבר הדומם.
(3) ה-9♠ אצל השותף. לו היה K9x♠ אצל המבצע, היה 
משחק מהדומם 3♠ ולא J♠. מדוע? משחק זה יזכה אותו 
ב-3 לקיחות בכל פעם שהובלתם מתחת ל-Q או מתחת 
יוציא  השותף  של   T-ה  ,Q-ל מתחת  הובלתם  אם   .T-ל
 .AJ-ה לכיוון  לעקוף  יוכל  הוא  מכן  לאחר  אבל   ,K-ה את 
אם הובלתם מתחת ל-T, משחק של קלף נמוך מהדומם 
ברמה  מבצע  כאשר  לכן  השותף.  של   Q-ה את  מוציא 
טובה מבקש את ה-J♠ מהדומם, המסקנה היא שהשותף 

מחזיק את ה-9♠.
(4) ה-J♠ אצל המבצע בדרום. אילו היה ה-J♠ אצל השותף, 
היה משחק אותו כדי לעקוף נגד ה-QTxx♠ בדומם. זהו 
משחק נכון, בעיקר עקב ההובלה שלכם בקלף זוטר נמוך 

(3♠) הרומזת על קלף בכיר בידכם בסדרה.
(5) ה-T♠ אצל המבצע ביד הסגורה. המשחק הנכון מרצף 
של QJT הוא להמשיך אחרי ה-Q בקלף הנמוך מהרצף. 
מס'  (גיליון  הקודמת  בכתבה  הופיע  כבר  לכך  ההסבר 

.(125
(6) ה-A♠ אצל השותף – זה ברור. אילו החזיק המבצע 
בדומם  הקלפים  שצירוף  משום  מיד  בו  זוכה  היה   ,♠A-ב

(T98) היה מעניק לו לקיחה בטוחה נוספת בסדרה.
לו  המבצע.  אצל   ♠A-ה כי  ברור  השותף.  אצל   ♠J-ה  (7)
היה דרום מחזיק AJ6♠ היה משחק נמוך מהדומם וזוכה 

ב-J♠. נכון?
(8) ה-Q♠ ביד הסגורה אצל המבצע. שמתם לב כי ה-5♠ 
הוא הקלף הנמוך ביותר?! אתם רואים את ה-3♠ ובידכם 
כדי   Q-ה את  משחק  היה   ♠Q5 השותף החזיק  לו   .♠42
למנוע חסימה, ואם התחיל עם יותר ספיידים – Qxx♠ או 

Qxxxx♠ – היה משחק קלף גבוה יותר כדי לעודד.
לא  ששותפכם  יודע  הוא  הרי  המבצע.  אצל   ♠Q-ה  (9)
יוביל נגד ♥4 מתחת ל-A, ובידו לפחות שני קלפי ♠ היות 
שפתח 1NT. אילו היה מחזיק קלפים זוטרים בלבד בידו, 
הוביל  שמערב  בתקווה  מהדומם   ♠J-ה את  משחק  היה 
מתחת ל-Q♠. המסקנה היא שהוא משחק את ה-K♠ כדי 

לתעתע בכם במטרה לשכנע אתכם להמשיך ב-♠.
(10) ה-J♠ אצל השותף. אילו החזיק המבצע ב-J♠, היה 
 J-ה אל  ב-3♠  וממשיך  שליטים  מושך   ,♠A-ב מיד  זוכה 

מכיוון שהוא יודע שה-K♠ אצלכם.
קנטר  אדי  של  המצוין  מספרו  נלקחו  אלה  תרגילים 

.Advanced Bridge Defense
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מתי לא למשוך את 
השליט האחרון

לוי שטרן

אתם מחזיקים את היד הבאה (דרום מחלק, מזרח-מערב 
פגיעים):

South
♠
♥
♦
♣

Q
AK742
A965
QT9

מהלך ההכרזה:

West North East South
1♥

Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-J♠, ולפניכם נפרש הדומם:

♠
♥
♦
♣

A7
Q95
T8432
KJ6

♠
♥
♦
♣

Q
AK742
A965
QT9

נשחק  בטרם  המשחק  מהלך  את  לתכנן  ננסה  הבה 
ללקיחה הראשונה. ראשית נספור מפסידים: עלינו למסור 
בוודאות את ה-A♣. על מנת לצמצם את מספר המפסידים 

בסדרות האדומות לשניים בלבד, נזדקק לאחת החלוקות 
הבאות:
  דיאמונדים  ,(68%)  3-2 מחולקים  הארטים 

מחולקים 3-1. במקרה זה נמסור רק קלאב + 2 
דיאמונדים.

  שליטים  ,(41%)  2-2 מחולקים  דיאמונדים 
רק  נמסור  זה  במקרה   .4-1 מחולקים 

קלאב+הארט+דיאמונד.
סכנה  קיימת  אולם  טובים,  ההצלחה  סיכויי  לכאורה, 

נוספת, הנעלמת מעין בלתי מנוסה:
הסיכויים שמערב מחזיק ב-K♠ נמוכים מאוד עקב ההובלה 
הראשונה,  הלקיחה  את  "להריץ"  נוכל  לא  לפיכך   .♠J-ב
חשופים  נהיה  בהמשך  בדומם.   ♠A-ה עם  לזכות  וניאלץ 
"למתקפת ספייד" של המתנגדים לאחר כל לקיחה שבה 
לאבדן  ולגרום  אותנו  לקצר  עלולה  זו  "מתקפה"  יזכו. 

השליטה על היד לאחר שנחתוך ספייד פעמיים.
אין זה מומלץ למשוך מיד שלושה סיבובים של שליטים.
כדי להתגונן מסכנת "ההתקצרות" נוכל לנסות לא למשוך 
שליטים לפני ביסוס סדרת הדיאמונד (מסירת 2 לקיחות 
בסדרה), אולם גם בכך יש סכנה. המתנגד הקצר בדיאמונד 

עלול להשליך קלאבים, ואז יוכל בהמשך לחתוך קלאב.
מהו הפתרון?

.♥AQ-נמשוך רק שני סיבובים של שליטים, עם ה
מהיד,  קלאב  נשחק   .3-2 היא  השליטים  שחלוקת  נניח 
ונעבור  האחרון  השליט  את  נמשוך  בלקיחה,  נזכה  אם 
לדיאמונדים, משום שלקיחה אחת בקלאב תספיק לביצוע 
ספייד  קלאב,  הארטים,  ב-5  לזכות  עתידים  (אנו  החוזה 

ו-3 דיאמונדים).
נחתוך  בספייד,  וממשיכים   ♣A-ב זוכים  המתנגדים  אם 
סכנת  את  למנוע  (כדי  בקלאב  אחת  בלקיחה  נזכה  ביד, 
נוסף.  ודיאמונד   ♦A נשחק  עכשיו  ורק  הקלאב),  חיתוך 
העניין הוא שאם הם ימשיכו בספייד נוסף, יש לנו אפשרות 

לחתוך עם שליט בדומם!
חייבים  אנו   ,4-1 היא  השליטים  חלוקת  כי  נגלה  אם 
שחלוקת הדיאמונד תהיה 2-2. לאחר שני סיבובי שליטים 

את  למנוע  שמטרתה  בטכניקה  עוסק  הנוכחי  המאמר 
התקצרות הכרוז בשליטים ואבדן השליטה על היד.
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נשחק A♦ ודיאמונד נמוך, ובכך נבסס את הסדרה!
הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A7
Q95
T8432
KJ6

 

♠
♥
♦
♣

JT98
63
KQ7
A542

♠
♥
♦
♣

K65432
JT8
J
873

 ♠
♥
♦
♣

Q
AK742
A965
QT9

 

מה כדאי ללמוד מהיד הזו? ראשית כל, יש לתכנן בקפידה 
הראשונה.  ללקיחה  משחקים  בטרם  היד  משחק  את 
מדובר לא רק בספירת מפסידים ואיתור המקור ללקיחות. 
אנו בודקים לאילו חלוקות (או צירופים של חלוקות) נזדקק 
החוזה  לביצוע  בסכנות  ומבחינים  החוזה,  את  לבצע  כדי 
לשנות  צריך  לפעמים  המשחק.  בהמשך  לצוץ  שעלולות 
לחלוקה  להכין "תשובה"  כדי  המשחק "הטבעי"  סדר  את 

מסוימת.
בעוד  ארוכה,  צדדית  סדרה  לבסס  צורך  יש  שבו  המצב 
ההגנה עלולה לתקוף בסדרה הקצרה שלנו ולהכריח אותנו 
לאבדן  להוביל  עלול  זהיר  לא  משחק  למדי.  נפוץ  לחתוך, 
חשובה  טכניקה  למדנו  זה  במאמר  בשליטים.  השליטה 
מפני סכנה זו: לא לסיים את משיכת השליטים,  להתגונן 
עמו  לחתוך  לנו  שיאפשר  בדומם  שליט  להשאיר  אלא 
בהמשך המשחק ולהימנע מהתקצרות סדרת השליט ביד.

:   ,       
,      ,  ,  ,  

    
 

 ,  ,     
   

 
     ,   

  ,  ,  

  
    ,   
    ,

 ...   ,   ,

    

ravit@rotemltd.co.il : "  ,077-5401053 :'   
www.rotemltd.co.il
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 ברידג'
 משובח
מהעולם

רם סופר

בשביל מה צריך "מייקלס קיוביד"?
לקביעת  המבחן  משחקי  בגמר  הופיעה  הבאה  היד 

הנבחרת הראשונה של ארה"ב לאליפות העולם.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

QJ542
AJT94
7
32

♠
♥
♦
♣

AK8
Q652
AJT
KJT

♠
♥
♦
♣

T96
3
KQ9842
AQ9

♠
♥
♦
♣

73
K87
653
87654

כיצד תתפתח ההכרזה? למערב 18 נקודות מאוזנות – 
הכרזת פתיחה של ♣1 בשיטה סטנדרטית, ואילו ידו של 
לא  במצב  קיוביד"  ל"מייקלס  קלאסית  דוגמה  היא  צפון 

פגיע, הלא כן?!

West North East South
זיא מחמוד קווין דווייר צ'יפ מארטל קווין בת'הרסט

Pass
1♣ 1♠! 2♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

בניגוד למה שמלמדים אותנו, השחקן הצעיר שישב בצפון 
הכריז  מזרח   .1♠ של  פשוט  אוברקול  להכריז  החליט 
בספייד)  כפול  עוצר  (עם  הגדול  מחמוד  וזיא  טבעי,   2♦
לא היסס לקפוץ ל-3NT. כעת ציפתה לו הפתעה בלתי 
נעימה: הובלה ב-T♥. דרום עולה ב-K♥, ממשיך ב-8♥ 
שזוכה בלקיחה, והמשחק המלא שהוכרז עם 29 נקודות 
בדרך כלל  נפל בטרם זכה הכרוז אפילו בלקיחה אחת. 
זיא הוא זה שרגיל "לסדר" כך את יריביו... בשולחן השני:

West North East South
קרניאק רוזנברג וולפרט ווילנקן

Pass
1♣ 2♣ 2♠ 3♥
6♦! Pass Pass Pass

קיוביד"  "מייקלס  צפון  קלפי  עם  הכריז  רוזנברג  מייקל 
 Unusual v בשיטה השתמשו  מזרח-מערב  וכדין.  כדת 
unusual, לפיה הכרזת הקיוביד הנמוכה מראה התאמה 
ב-♦.  אורך  מראה   (2♠) הגבוהה  הקיוביד  והכרזת  ב-♣ 
דרום "הפריע" עם ♥3 – או יותר נכון עזר למערב לדעת 

שלשותפו קלף בודד בסדרה זו. 
נראה  נוספים.  בירורים  שום  ללא   6♦ קרניאק "ירה"  ג'ון 
כי הוא סבר שסיכויי ההצלחה של החוזה יגדלו אם הוא 
יהיה הכרוז, וכך היה: צפון בחר בהובלה הפטאלית של 
ה-A♥, ובהמשך הכרוז חתך את ה-K♥ של דרום והגביה 
את ה-Q♥ לשם השלכת ספייד מפסיד. קבוצת קרניאק 
זכתה ב-IMP 14 יקרים שהבטיחו את זכייתה בתחרות 

המבחן.
יש לציין כי רק הובלה בספייד הייתה מכשילה את החוזה 
עם no-swing. לאחר הובלה אחרת הכרוז מוסר הארט, 
חותך הארט, מוציא את כל השליטים פרט לאחד, וממשיך 
ב-3 סיבובי קלאב המסתיימים בידו. כעת מופעל על צפון 

criss-cross squeeze בין שתי סדרות המייג'ור.
רבה  להצלחה  זיא  זכה  מפגש  אותו  מתוך  הבאה  ביד 

יותר:

הברידג'  פעילות  לתיעוד  כלל  בדרך  מוקדש  זה  מדור 
הישראלית, וכן הצלחותיהם (הרבות) של שחקנינו בחו"ל. 
לרוב לא נותר מקום לתחרויות הברידג' החשובות ביותר 
במאמר  ביותר.  הטובים  הזוגות  בהשתתפות  בעולם 
יוקרה  מתחרויות  מעניינות  ידיים  מבחר  נביא  הנוכחי 

שונות שנערכו במחצית השנייה של 2013.
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Dealer South Vul None
♠
♥
♦
♣

Q8
QT543
A76
AT9

♠
♥
♦
♣

96532
J7
QT9
Q43

♠
♥
♦
♣

AT7
K82
8432
J62

♠
♥
♦
♣

KJ4
A96
KJ5
K875

North South
צ'יפ מארטל זיא מחמוד

1NT
2♦ 2♥

3NT Pass

פשוט.  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגיעו  ושותפו  זיא 
למרות ההתאמה במייג'ור, זיא העדיף חוזה ללא שליט 

עם חלוקה 4333 ועוצרים בכל הסדרות.
 .♠T-ב וחזר   ♠A-ב זכה  מזרח  בספייד.  הוביל  מערב 
מחמישייה.  הוביל  מערב  כי  נראה  ששוחקו  מהקלפים 
צריכים  ועכשיו   ♥A משחקים  פשוטה:  יד  זוהי  לכאורה 
נמוך  קלף  ישחק  מערב  אם  התמונות  מיקום  את  לנחש 

בסיבוב השני של ה-♥.
אבל גם ביד שנראית טריביאלית ישנם שיקולים הנסתרים 
רק  לא  חשב  זיא  הברידג'.  משחקני  של 99%  מעיניהם 
על התכנית שלו, אלא גם על זו של מתנגדיו. ליתר דיוק, 
המגן   .♥K-ב מחזיק  מזרח  שבו  המקרה  את  שקל  הוא 
אינו יודע איפה ה-A♥, ואם הוא יחשוב שיש סיכוי שקלף 
זה אצל שותפו, הוא ימהר לקפוץ ב-K♥ ולחזור בספייד 

כדי ששותפו יישאר עם כניסה לספיידים המוגבהים.
נמוך.  הארט  והוביל   ♣A-ה עם  לדומם  נכנס  זיא  לכן 
תכניתו הייתה: אם מזרח משחק קלף נמוך ללא היסוס, 
מה  את  עשה  מזרח  במציאות  במערב.   ♥K על  להמר 
עם  אותו  לכד  זיא   .♥K-ה עם  קפץ   – ממנו  ציפה  שזיא 
ה-A♥, הפיל בלקיחה הבאה את ה-J♥ וביצע את החוזה 
היה,  היחיד  המצער  הגורם  עודפות.  לקיחות  שתי  עם 
שהקלפים היו מחולקים בצורה כזו שאף כרוז לא ייכשל 

בחוזה.

איטליה ממשיכה "לזלול" תארים
זמן קצר לאחר הניצחון המוחץ של הנבחרת האיטלקית 
נוסף  להישג  האיטלקי  הברידג'  זכה  בול",  ב"ברמודה 
זוגות  שני  כולל  (שהרכבה   GS Allegra קבוצת  כאשר 

באילת  זכתה  שבו  התואר  על  הגנה  איטליה)  מנבחרת 
שנערך  לאלופות,  אירופה  בגביע  שוב  וזכתה   2012

הפעם בעיר אופטייה בקרואטיה.
היד הבאה מהמפגש מול מונקו בשלב המוקדם מראה עד 
כמה קשה אפילו לטובים ביותר לקבל החלטות מדויקות 

במכרז תחרותי.

Dealer East Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

KQT9764
J82
AJ3
-

 

♠
♥
♦
♣

852
AT5
98752
Q7

♠
♥
♦
♣

AJ
43
Q
AKT98543

 ♠
♥
♦
♣

3
KQ976
KT64
J62

 

ניתן לראות כי בחלוקה זו צפון יבצע תמיד חוזה של ♠4, 
ניתן  אינו  מזרח-מערב  של  מצדם   3NT של חוזה  בעוד 

להכשלה. ואיך הכריזו האלופים?

West North East South
דובואה פנטוני סמנטה נונס

1♣ 1♥
Pass 2♣ 5♣ Pass
Pass Dbl All Pass

צפון אפילו לא הספיק להזכיר את סדרת הספייד, וכבר 
פעם  כצפוי  נפל  המוכפל  החוזה  ל-♣5.  הקריב  מזרח 

אחת.

West North East South
הלגמו בוקי הלנס מדאלה

1♣ 1♥
1♠ Dbl 3♣ Pass

3NT Dbl Pass Pass
4♣ Pass Pass Pass

האם 6 הנקודות של מערב מספיקות ל"הכרזה חופשית"? 
רוב המומחים יגידו שלא, אבל הלגמו ראה כאן הזדמנות 
 4 הראתה   1♠ (ההכרזה  הספייד  סדרת  את  "לגנוב" 
טובה  שידו  גם  החליט  הלגמו  בהמשך  לפחות).  קלפים 

מספיק ל-3NT לאחר ששותפו קפץ ל-♣3.
מתבצע  שהיה  מלא  משחק  להכפיל  החליט  (צפון)  בוקי 
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מלא  משחק  להכריז  במקום  עודפת  לקיחה  עם  כנראה 
גודל  את  להעריך  התקשה  הלגמו  (שיבוצע).  משלו 
מצפון,  דממה  ל-♣4.  "לברוח"  והחליט  שקיבל,  המתנה 
רווח  עם  למונקו  פלוס 130  בדיוק:  בוצע  הסופי  והחוזה 

.IMP 6 של
איטליה הכתה בחזרה בעוצמה רבה בבורד הבא:

Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

T86
-
QJ872
AKQ54

 

♠
♥
♦
♣

AJ74
AKQT9873
-
6

♠
♥
♦
♣

K532
J5
K653
972

 ♠
♥
♦
♣

Q9
642
AT94
JT83

 

West North East South
דובואה פנטוני סמנטה נונס

1♥ 2NT Pass 4♦
5♦ Pass 5NT Pass
6♥ Dbl All Pass

סדרות  שתי  את  הראה  צפון  זהב.  שווה  מערב  של  ידו 
אבל  בשתיהן,  טובה  התאמה  הייתה  לדרום  המיינור. 
קלאודיו נונס הסתפק ב-♦4, וזה אפשר לדובואה במערב 
הכרזת קיוביד ♦5 שתיארה את ידו באופן מושלם. סמנטה 
החליט ש-7 הנקודות שלו יספיקו לסלם, וכך היה. צפון 

הכפיל ♥6, אבל ה-Q♠ התגלתה בדרום, והחוזה בוצע.

West North East South
הלגמו בוקי הלנס מדאלה
1♥ 3♥ Pass 5♦
5♥ Pass Pass 6♦
Dbl Pass Pass Pass

יותר.  חזק  החוזה  על  נלחמו  האיטלקים  השני  בשולחן 
הכרזה  מרחב  הותירה  לא  מדאלה  של   5♦ הכרזת 
למערב. הלגמו הכריז כמובן ♥5, אבל הלנס (מזרח) לא 
דמיין שלשותפו יד כה חזקה, והסתפק בחוזה מוכפל של 

♦6 שנפל פעם אחת במצב לא פגיע.

הגמר  במפגש  גם  הסלם  בהכרזות  הפליאו  האיטלקים 
מול הקבוצה הבולגרית:

Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

AK6
732
QJ6
T652

 

♠
♥
♦
♣

Q4
Q865
K98752
8

♠
♥
♦
♣

75
KJ94
AT43
J94

 ♠
♥
♦
♣

JT9832
AT
-
AKQ73

 

North South
נורברטו בוקי אגוסטין מדאלה

1NT 2♥
2♠ 3♦
4♠ 5♠
6♣ Pass

רק זוג מנוסה מאוד מסוגל להגיע ל-♣6 לאחר שהסדרה 
שני  (בפועל   ♠ הייתה  כולו  המכרז  לאורך  המוסכמת 
 12-9 שתיאר   1NT-ב פתח  בוקי  טובים).  הסלמים 
של  הטרנספר  הכרזת  את  וקיבל  שיטתם  לפי  נקודות 
חלוקה  עם  מלא  למשחק  מחייבת  יד  הראה   3♦ דרום. 
והוא  בקלפים,  קורה  מה  מושג  היה  לא  למערב  כלשהי. 

נמנע מהתערבות כלשהי במצב פגיע.
הכרזת צפון ♠4 הראתה מינימום עם התאמה ב-♠. ♠5 
את  כמובן  קיבל  בוקי  השליטים.  לאיכות  שאלה  הייתה 
ההזמנה, אבל בדרך מצא לנכון להראות את הרביעייה 
והשאיר  זאת  העריך  שותפו  בקלאב.  שלו  עלובה)  (הדי 
בשולחן  עודפת.  לקיחה  עם  שבוצע  ב-♣6,  החוזה  את 
היה  הסופי  והחוזה  שגרתי,   Pass-ב התחיל  צפון  השני 

♠4 בלבד.
Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AQT9
83
Q96
7432

 

♠
♥
♦
♣

-
J65
J7543
KJ865

♠
♥
♦
♣

K64
AKQ9
AKT82
Q

 ♠
♥
♦
♣

J87532
T742
-
AT9
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West North East South
פרארו נאנב סמנטה גונב

1♦ 1♠
4♦ 4♠ 4NT Pass
5♣ Pass 6♦ All Pass

לאסים  שאלה  הייתה  לא   4NT האיטלקים  של  למזלם 
לפי שיטתם, אלא הזמנה כללית לסלם. כך היה יכול גידו 
פרארו (מערב) להעריך את ידו בצורה נכונה (5 שליטים, 
בהכרזה  ולהשיב  בקלאב)  בכיר  קלף  בספייד,  חוסר 
חיובית של ♣5 (קיוביד). סמנטה סגר ל-♦6 שבוצע בקלות 
באמצעות עקיפה נגד ה-Q♦ של צפון, לאחר שדרום לא 

שירת בסיבוב הראשון של השליטים.
 ,4NT עם  לאסים  במזרח  הבולגרי  שאל  השני  בשולחן 

קיבל תשובה שלשותף אין אסים והסתפק ב-♦5.

בעיות הגנה בקוונדיש
בצד  אותו  ראינו  עתה  שזה  נאנב-גונב,  הבולגרי  הזוג 
ה"קוונדיש"  בתחרות  במפתיע  ב-2013  זכה  המובס, 
היוקרתית לזוגות במונקו לפני מרטנס-פיליפוביץ' (פולין) 
והלגמו-הלנס (מונקו). ב-2012 זכו בתחרות זו רון שוורץ-

התייצב  לא  הישראלי  הזוג  אולם  מישראל,  פישר  לוטן 
להגן על תוארו והסתפק בתחרות הקבוצות.

סמנטה  אנטוניו  איטליה  נבחרת  חבר  מצא  הבאה  ביד 
הובלה קטלנית:

West
♠
♥
♦
♣

Q6
7642
J9
AKQ53

West North East South
1♠ Pass 1NT

Pass 2NT* Pass 3♠
Pass 3NT All Pass

* מחייב למשחק מלא

כל  את  להפיל  (בתקווה   ♣A-ב להוביל  אם  היא  הבעיה 
הקלאבים בשלושה סיבובים) או ב-♣ נמוך כדי להתגונן 

מול מצב שבו לכרוז רביעייה בקלאב.
סמנטה העריך לפי ההכרזה שרוב הסיכויים שדרום ארוך 
 ,♣J97 החזיק  השותף  וצדק.  ב-5♣  בחר  הוא  בקלאב. 

והכרוז החזיק 8642♣.
מוס  בראד  הבכיר  האמריקני  השחקן  ביצע  הבאה  ביד 
וולנד  רוי  ארצו  לבן  שאפשרה  בהגנה  לימודית  שגיאה 

לבצע משחק מלא מוכפל:

Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

QJT632
AT6
32
J7

 

♠
♥
♦
♣

A54
K8753
765
63

♠
♥
♦
♣

K98
-
KQJT98
Q852

 ♠
♥
♦
♣

7
QJ942
A4
AKT94

 

צפון-דרום הגיעו ל-♥4 לאחר שמזרח התערב בדיאמונד, 
וולנד  הסופי.  החוזה  את  להכפיל  בחר  (מוס)  ומערב 
אל   ♠ ושיחק   ♦A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  (דרום) 
ה-Q וה-K. מזרח זכה גם ב-K♦ והמשיך ב-9♠ שנחתך 
בידו של הכרוז. כעת שוחקו AK♣. הכרוז המשיך בקלאב 
 .♥T-לחיתוך, ומערב חתך ב-7♥ כדי להוציא לדומם את ה
וולנד חזר לידו בחיתוך ספייד ושיחק קלאב נוסף. מערב 
המשיך לפי אותה תכנית וחתך ב-8♥ כדי להוציא לדומם 

.♥A-את ה
בכך הצליח מוס להגביה לעצמו את ה-K♥, אבל זו הייתה 
נוסף  ספייד  חתך  דרום  ההגנה.  של  האחרונה  הלקיחה 
(עם ה-9♥) והבטיח את ביצוע החוזה, בין שמערב יחתוך 

מעליו ובין שלא.
היכן הטעות? כאשר שוחק הסיבוב הרביעי של הקלאב, 
להשליך  האינטואיציה,  נגד  לפעול  צריך  היה  מערב 
עם  לחתוך  לכרוז  ולהרשות  נמוך)  לחתוך  (או  דיאמונד 
של  וה-8♥  בדומם  ייתקע  הכרוז  מכך  כתוצאה  ה-6♥. 
ותהפוך   Promotion דבר  של  בסופו  תקבל  מערב 

ללקיחה המכשילה.

פנטוני-נונס בשיאם
לסיום – שתי ידיים פנטסטיות של הזוג המפורסם שעבר 
איטליה  את  לנצח  מתקשים  אולי  הם  מונקו.  את  לייצג 
דברים  עושים  הם  אחרות  קבוצות  מול  אבל  לאחרונה, 
מדהימים. הנה מה שעוללו לזוג הפולני בוראס-נרקייביץ' 
במהלך "משחקי ספורט המחשבה" בסין. היד הראשונה 

הייתה שיעור מאלף בקריאת קלפי המתנגדים.
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Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

J982
A762
QT2
73

♠
♥
♦
♣

Q75
J943
A63
K85

♠
♥
♦
♣

T3
85
J984
QJ642

♠
♥
♦
♣

AK64
KQT
K75
AT9

North South
פנטוני נונס
Pass 1♣

1♦ 2♥
3♥ 3♠

3NT 4♣
4♠ Pass

 11 (עד  להארט  טרנספר  הייתה   1♦ התשובה  הכרזת 
קלפים   3 של  תמיכה  הראתה  ל-♥2  והקפיצה  נקודות), 
טרנספר  היה   3♥ מאוזנות.  נקודות  עם 20-19  בהארט 

לספייד, ו-♠3 קבע את השליט.
והבעיה  ובקלאב,  בספייד  ודאיים  מפסידים  שני  לכרוז 
הסטנדרטית  הדרך  הדיאמונד.  בסדרת  היא  העיקרית 
עקיפה  מכן  ולאחר   A-וה  K-ה אל   ♦  – היד  את  לשחק 

לעבר ה-QT – נידונה לכישלון.
את  עיכב  נונס  קלאודיו  והכרוז  בקלאב,  הוביל  מערב 
הלקיחה הראשונה. מזרח החליף לספייד. הכרוז הוריד 
AK♠  והמשיך ב-A♣ ובחיתוך קלאב. כעת באו שלושה 
הארטים גבוהים וחיתוך הארט ביד. מהלכים אלה "ניקו" 
מהלך  בא  כעת  והקלאב.  ההארט  קלפי  את  למערב 
קלפי  עם  עצמו  והותיר  למערב   ♠ מסר  נונס  המפתח: 
עם  הוא  אף  נותר  מערב  הידיים.  בשתי  בלבד  דיאמונד 
דרום   .♦A-ל מתחת  להוביל  ונאלץ  בלבד  דיאמונד  קלפי 
לביצוע   Q-ה אל   ♦ לשחק  נכון  כמובן  וניחש   ♦K-ב זכה 

החוזה.

ביד השנייה הכריז הזוג ממונקו לסלם גדול מעולה למרות 
הפרעותיהם החריפות של המתנגדים.

Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AKT975
QT65
A
K9

 

♠
♥
♦
♣

3
AKJ83
KQ863
42

♠
♥
♦
♣

62
9742
7
QJ7653

 ♠
♥
♦
♣

QJ84
-
JT9542
AT8

 

West North East South
בוראס פנטוני נרקייביץ' נונס

1♠ Pass 4♦
4♥ 5♣ 5♥ Pass
6♦ Pass 6♥ 6♠

Pass 7♠ All Pass

מערב  בהארט.  חוסר  עם  ספלינטר  הכרזת  הייתה   4♦
את  ניצל  הפולני  הזוג   .4 בגובה  להכרזה  להיכנס  העז 
אך  לגובה 6,  ההפרעה  את  להעלות  כדי  הפגיעות  מצב 
ללא הועיל. פנטוני הראה מיד יד טובה בהכרזת קיוביד 
של ♣5, ולאחר מכן באו הכרזות Forcing Pass משני 
במצב  חיובית  הכרזה  הוא   Pass (עקרונית,  הצדדים 
הכרזותיו  את  להצדיק  שכדי  נכון  העריך  פנטוני  כזה). 
נונס צריך להחזיק ב-A♣. הוא לא ראה מפסידים מידיים 

והכריז סלם גדול.

מזרח הוביל בדיאמונד. הכרוז זכה ב-A♦ ולאחר ששיחק 
AK♣ היה יכול לתבוע את יתרת הלקיחות בחיתוך צולב. 
אין ספק שהובלה בשליט הייתה מקשה על הכרוז, אבל 
באמצעות  לביצוע  ניתן  עדיין  הגדול  הסלם  נכון  בתזמון 

עקיפת חיתוך כפולה בדיאמונד נגד מערב.
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משחקי מבחן 
לנבחרת הסניורים

רם סופר

החלוקה הבאה תבעה מהזוגות בכיוון צפון-דרום דיוק הן 
בהכרזה והן בביצוע. רק שני הזוגות הראשונים בתחרות 
פלוס  של  האופטימלית  לתוצאה  והגיעו  במשימה  עמדו 

.600
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K8
AKT96
J9842
T

 

♠
♥
♦
♣

QJ52
QJ52
Q
Q986

♠
♥
♦
♣

AT964
74
K76
432

 ♠
♥
♦
♣

73
83
AT53
AKJ75

 

להלן מהלך ההכרזה בשולחנם של אנגל-פרידריך:
West North East South

יוסי אנגל יוליאן פרידריך
1♣

Pass 1♥ Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 3♦
Pass 5♦ All Pass

יש הדוגלים בפתיחה של ♦1 עם חלוקתו של דרום, אולם 
בהחלט   2♣ השנייה  ההכרזה  עמם.  להסכים  לי  קשה 
משביעת רצון עם סדרה כזו. אולי עם 4 דיאמונדים חזקים 

ו-5 קלאבים חלשים יש יותר היגיון בפתיחה של ♦1.
פתיחה  הכרזת  של  ההרסנית  התוצאה  שלנו  במקרה 
♦1 תהיה חוזה של ♦5 מצד דרום שייכשל מיד בהובלת 
Q♠. לעומת זאת אנגל-פרידריך הגיעו ל-♦5 מהצד הנכון 
אחד  לסיבוב  מחייבת  (הכרזה   2♦ הכריז  שצפון  לאחר 

שאינה בהכרח טבעית). מזרח הוביל ב-A♠ (אחרת הוא 
עלול לאבד אותו) והמשיך בהארט.

יוסי אנגל חשש שההארט הוא סינגלטון, נמנע מעקיפה 
נפתרו   ♦Q-ה נפילת  לאחר   .♦A מיד  ושיחק  בדיאמונד 

הבעיות של הכרוז.
היא  אף  (ששיחקה  בירמן  דניאלה  קיבלה  אחר  בשולחן 
♦5 מצד צפון) הובלה ב-A♠ עם המשך בספייד. כאן נטו 
זכה  מערב  בדיאמונד.  כפולה  עקיפה  לטובת  הסיכויים 
שנלקח  בהארט  והמשיך   ♦Q-ה עם  השלישית  בלקיחה 
נפלה  לא  אך  בדיאמונד,  שנית  עקפה  דניאלה   .♥A-ב
למלכודת של משיכת השליט האחרון בטרם עת. במקרה 
לפיתוח  בכניסות  מחסור  בשל  נכשל  היה  החוזה  זה 

סדרת ה-♣.
כעת  רק   .♣ וחתכה   (♦T-ה (לאחר   ♣A שיחקה דניאלה 
שוחק ♦ אל ה-K .A♣ וחיתוך ♣ נוסף השלימו את פיתוח 
הסדרה. לבסוף שוחק K♥, ♥ נחתך ו-♥ נוסף הושלך על 

הקלאב החמישי שהוגבה.
לחלק  תמוה  אולי  ייראה  הבאה  ביד  ההכרזה  מהלך 

מהקוראים, ונדרש רקע תיאורטי מסוים כדי להבינו.
Dealer West Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AK7
T76
AJ7
AKQ6

 

♠
♥
♦
♣

52
AKJ93
KQT
J87

♠
♥
♦
♣

Q843
Q642
-
T5432

 ♠
♥
♦
♣

JT96
8
9865432
9

 

West North East South
דניאלה בירמן דוד בירמן

1NT Pass Pass 3♦
Pass 5♦ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

אבל   ,1♥ פותח  היה  מערב  אילו  יותר  פשוט  היה  הכול 
1NT (16-14 נקודות) יצר בעיה. רוב המומחים מעדיפים 
כיום לא להשתמש בהכרזת Dbl מעניש נגד פתיחה זו. 
 Dbl הזוג בירמן-בירמן משתמש בקונבנציה לפיה הכרזת
מתארת רביעייה באחת מסדרות המייג'ור עם חמישייה 
לנקוט  יכלה  לא  דניאלה  לפיכך  מינור.  בסדרת  (לפחות) 
שלה,  הנקודות   21 עם  הראשון  בסיבוב  כלשהי  פעולה 
והייתה מוכנה להגן נגד 1NT לא מוכפל (שככל הנראה 

היה מתבצע!).

משחקי המבחן לקראת אליפות אירופה לסניורים 2014 
שהתקיימו בשני שלבים, הסתיימו ב-1 בפברואר. בשלב 
במקומות  שסיימו  הזוגות  ושני  זוגות,  התחרו 10  הגמר 
הראשונים, יוסי אנגל-יוליאן פרידריך ודוד בירמן-דניאלה 

בירמן, כבר הבטיחו את מקומם בנבחרת ישראל.
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עם  להגן  מוכן  היה  לא  בדרום  שישב  בירמן  דוד  אבל 
מזרח  של   Pass-ה לפי  ידע  הוא  הקיצונית.  חלוקתו 
 Dbl שלשותפתו יד חזקה ומאוזנת, וקפץ ל-♦3 (הכרזת
מצד דרום הייתה מתאימה לקונבנציה, אבל דוד לא רצה 

להגן נגד 1NT מוכפל).
איך  אבל  בנקודות,  חזק  אינו  ששותפה  הבינה  דניאלה 
אפשר לא להכריז ♦5 עם יד כזו? מערב החליט שיריביו 
"התחצפו" והכפיל, אבל החוזה בוצע בקלות לאחר חיתוך 
הסיבוב השני של ההארט. ♦ נמוך מהיד אילץ את מערב 
לפצל את המכובדים שלו, ו-♦ נוסף מהיד הותיר אותו עם 

לקיחה בודדת בשליט.
דוד בירמן הצטיין גם ביד הבאה, שבה קרא בדייקנות את 

קלפי המתנגדים:
Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J5
9732
AJ9
AKJ8

 

♠
♥
♦
♣

Q872
AK
K87
T942

♠
♥
♦
♣

K96
T854
T532
76

 ♠
♥
♦
♣

AT43
QJ6
Q64
Q53

 

גם כאן הגיעו צפון-דרום למשחק מלא ממצב של 
Balacning, לאחר שמזרח לא השיב לפתיחת שותפו.

West North East South
דניאלה בירמן דוד בירמן

Pass
1♣ Pass Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

מערב הוביל ב-2♠. קלף נמוך שוחק מהדומם, וה-K♠ של 
מזרח נלקח ב-A♠. בשלב זה כבר ידע הכרוז את מיקום 
כל הקלפים הבכירים החסרים (לפי הכרזת ה-Pass של 

מזרח).
המשיך  ומערב   ,Q-וה  J-ה אל  ב-♠  המשיך  בירמן  דוד 

ב-8♠ אל ה-T♠ כדי להגביה לעצמו את ה-7♠.
 ♦T-ולקוות שה ♦Q-קו משחק אפשרי היה להריץ את ה
העדיף  שבידו,  המידע  סמך  על  הכרוז,  אולם  במערב, 
 J-ה אל  נמוך   ♦ שיחק  הוא  סופי.  משחק  לכיוון  לחתור 

והמשיך בארבעה סיבובי קלאב.
כעת כבר היה ידוע הרבה מאוד על חלוקת ידו של מערב, 
כמו- השחורות.  הסדרות  בשתי  קלפים   4 עם  שהתחיל 

ולמעשה   ,♦K-וב  ♥AK-ב להחזיק  חייב  היה  הוא  כן, 

 .♥AK ♦Kxx או ♥AKx ♦Kx :נותרו רק שתי אפשרויות
 ,K-ה את  להפיל  כדי   ♦A לשחק צריך  הראשון  במקרה 
ובמקרה השני צריך לשחק דווקא הארט כדי להכניס את 
הספירה  באיתותי  שנעזר  הכרוז  סופי.  למשחק  מערב 
למסקנה  הגיע  מזרח,  של  ובהשלכותיו  המתנגדים  של 
שמערב התחיל עם 2 קלפים בהארט ו-3  חד-משמעית 

קלפים בדיאמונד.
שיחק  הרביעי.  הקלאב  על   ♠ מידו  השליך  הוא  לפיכך, 
♥ אל ה-J והשליך הארט על הספייד הגבוה של מערב. 
 ♦Q-וה ,♦K-בלקיחה ה-12 מערב נאלץ להוביל מתחת ל

הפכה ללקיחה התשיעית של הכרוז.
לסיום כתבה זו, הכרזת סלם מוצלחת של הזוג המנצח.

Dealer West, Vul N/S
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♥
♦
♣
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West North East South
יוסי אנגל יוליאן פרידריך

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

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

 1NT כן, אפשר להגיע לסלם גם אחרי תשובה צנועה של
את  לשמוע  אהב  דרום   .1♠ של  לפתיחה  מחייב)  (לא 
באמצעות  לסלם  והזמין   ,3♥ צפון  של  השנייה  הכרזתו 
לדרום  עזר  רק  מערב  של   Dbl-ה  .4♣ קיוביד  הכרזת 
להראות בצורה חסכונית קונטרול ראשון בקלאב. הכרזת 
הבעיה  את  דרום  עבור  פתרה  צפון  של   4♦ הקיוביד 
תשובה  קיבל  לאסים,  שאל  פרידריך  יוליאן  זו.  בסדרה 
0 או 3 והכריז ♥5. יוסי אנגל לא ראה סיבה לא להכריז 

.♣A סלם כאשר ידוע שלשותפו
הוציא  הכרוז   .A-ה עם  בדומם  נלקחה  ב-8♣  ההובלה 
שליטים בשני סיבובים, והשליך את כל הדיאמונדים של 
הדומם על סדרת הספייד שלו. חיתוך צולב השלים את 

ביצוע הסלם.
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משחקי מבחן 
לנבחרת הצעירים

רם סופר

גיל  ועד   20 גיל  (עד  ישראל  של  הצעירות  הנבחרות 
בוורוצלאב 2013  אירופה  באליפות  במדליות  שזכו   (25
שתיערך  צעירות  לנבחרות  העולם  לאליפות  העפילו 

השנה באיסטנבול.
נערכו  ינואר  חודש  ובמהלך  בעיצומן,  לתחרות  ההכנות 
שתי תחרויות מבחן במטרה לקבוע את הרכב הנבחרת.

עמי  גדול  בהפרש  ניצחו   20 גיל  עד  לזוגות  בתחרות 
זמיר-אמיר עציון. במקום השני זכו אורן טולדנו-ליאור 
בוורוצלאב.  אותנו  ייצגו  כבר  האלה  הזוגות  שני  אורמן. 
לוי  אסולין-הילה  שעדי  משום  חדש,  יהיה  השלישי  הזוג 
שפינר  סגל-ירדן  מתן  הזוג  המותר.  הגיל  את  עברו 
השלישי  במקום  שזכה  לאחר  בנבחרת  למקום  מועמד 

במשחקי המבח לפני אסף יקותיאלי-אביטל שחף.

היא  אף  שהסתיימה   ,20 גיל  עד  ישראל  באליפות 
בינואר, זכו אותם זוגות בארבעת המקומות הראשונים, 
 .3 זמיר-עציון,   .2 טולדנו-אורמן,   .1 שונה:  בסדר  אבל 

יקותיאלי-שחף, 4. סגל-שפינר.
מושיקו  הזוג  זכה   25 גיל  עד  לזוגות  המבחן  בתחרות 
 VP  236.43 עם  משכנע  לניצחון  פדון  מיוחס-דרור 
אדם   ,208.21 ארגלזי  טרנובסקי-אלירן  בר  לפני 
גרסטנר  פישר-גל  לוטן   ,206.43 גינוסר  רייטר-איתמר 
ארבעת  מבין  ייקבע  הנבחרת  הרכב  כי  נראה   .195.19

הזוגות האלה.
מנצחי התחרות שלחו לנו את היד המעניינת הבאה:

Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

98643
T
865
QJ85

 

♠
♥
♦
♣

QJT
KJ93
K72
AT3

♠
♥
♦
♣

A7
AQ764
Q93
974

 ♠
♥
♦
♣

K52
852
AJT4
K62
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West North East South
מושיקו מיוחס יובל בן-דוד דרור פדון דן הרשפנג

Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣ Pass
4♥ Pass Pass Pass

 +4 עם  מלא  למשחק  מחייב   2NT שגרתית:  ההכרזה 
קלפי ♥, ו-♣3 מתאר יד מינימלית כלשהי. מערב ויתר על 

כל שאיפה לסלם והכריז ♥4.

כוחו הרב של דרום רומז לכיוון הובלה פסיבית בשליט, 
אבל דן הרשפנג העדיף הובלה אקטיבית ב-2♠. לו בחר 
את  לבצע  סיכוי  שום  היה  שלא  כמובן  הקלאב,  בסדרת 
לכרוז  תקווה  נתנה  הידידותית  ההובלה  אבל  החוזה, 

דרור פדון (מזרח).

הוא זכה בדומם עם ה-T♠. עבר ליד בשליט ושיחק קלאב 
בן-דוד  יובל  צפון.  של   ♣J-ה על-ידי  שנלקח   ♣T-ה אל 
חזר בספייד אל ה-A♠ הבודד במזרח. דרור נכנס לדומם 
בשליט, חתך ספייד וסיים את משיכת השליטים. זה היה 

מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

8
-
865
Q8

 

♠
♥
♦
♣

-
J
K72
A3

♠
♥
♦
♣

-
7
Q93
97

 ♠
♥
♦
♣

-
-
AJT4
K6

 

דרום  מידו.  נמוך  קלאב  הוביל  מזרח  השמינית  בלקיחה 
היה צריך לשחק "יד שנייה גבוה" כדי להימלט מהמשחק 
במקרה  אבל  במזרח,    ♣Q-שה חשש  הוא  אולי  הסופי. 
זה המשחק הנכון בקלאב הוא מהדומם לכיוון ה-Q, ורק 
שלו   K-ה אז   ,♣Q9 למזרח ואם   .T-ה לכיוון  מכן  לאחר 

ממילא נתון בעקיפה.
במציאות ה-K♣ של דרום זכה בלקיחה התשיעית, כאשר 
בידו נותרו רק 4 קלפי דיאמונד. ברגע שדרום היה חייב 

לפתוח את סדרת הדיאמונד, החוזה בוצע.

מצטייני אליפות ישראל עד גיל 20 (מימין): אביטל שחף-אסף 
יקותיאלי (מקום 3), אורן טולדנו-ליאור אורמן (מקום 1), אמיר 

מצטייני אליפות ישראל עד גיל 25 (מימין): הילה לוי-עדי אסולין עציון-עמי זמיר (מקום 2).
(מקום 3), אלירן ארגלזי-בר טרנובסקי (מקום 1), דן הרשפנג־

יובל בן-דוד (מקום 2).
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פרפראות ברידג'

הגנה – לב המשחק

חיים קלר ז"ל

מהמגן  דורשת  היא  אך  לכאורה,  פשוטה  הבאה  היד 
”להיכנס לראש“ של שותפו ולעזור לו לא לטעות. 

לאחר   4♥ לחוזה  הגיעו  צפון-דרום  במזרח.  יושב  אתה 
שיטת  ב-4♦.  הוביל  מערב  שותפך  פשוט.  הכרזה  מהלך 
שני  לתמונה;  מתחת  מלמעלה  רביעי  שלכם:  ההובלות 

מלמעלה מסדרה חלשה. תכנן את הגנתך!

♠
♥
♦
♣

KJ65
7432
QJ
A32

 

♠
♥
♦
♣

QT9
T96
A97
JT84

חוזה: ♥4; כרוז: דרום; קלף ההובלה: 4♦ ממערב.

North South
1NT

2♣ 2♥
4♥ Pass

פתרון בעמוד 33

בעיה בקלפים פתוחים

חיים קלר ז"ל

וממשיך   ♥A-ב מוביל  מערב   .3NT בחוזה  משחק  דרום 
ב-Q♥. מצא דרך לבצע את החוזה נגד הגנה כלשהי.

 ♠
♥
♦
♣

KT
T543
76543
J2

 

♠
♥
♦
♣

J98765
AQJ
T98
T

♠
♥
♦
♣

43
K9876
KJ
Q976

 ♠
♥
♦
♣

AQ2
2
AQ2
AK8543

 

חוזה: 3NT; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.

פתרון בעמוד 33

feb2.indd   30feb2.indd   30 2/10/2014   1:14:21 PM2/10/2014   1:14:21 PM



31

סגירת מעגל
מושיקו מיוחס

לפני יותר מעשור הגיע משוגע אחד (יעקב מיוחס) עם כמה ילדים בני 11-10, ביניהם 
אני, לתחרות ברידג' במועדון "בית הברידג' " הוותיק בתל אביב.

הקולות בקהל היו מעורבים – חלק מהאנשים התלהבו, חלק התרעמו.
המון אנשים, עשרות שולחנות, שחקנים בכל הרמות, תוצאות משונות, אבל בעיקר 

– כיף גדול.

ביום שישי האחרון סגרתי מעגל – מעגל קטן גדול:
הבאתי לראשונה תלמידים שלי, ילדים בני 11, לתחרות הברידג' הראשונה שלהם. 

הפעם הקולות היו שונים – חמימים ועם המון חיוכים.
את מה שהתרחש שם במשחק הראשון אפשר לפגוש רק בשולחן הברידג'.

לצד שני הזאטוטים התיישב (כיריב) לא אחר משחקן נבחרת הסניורים יוליאן פרידריך, אלוף עולם בעברו. אם זה לא 
מספיק – הוא משחק ברידג' יותר זמן ממה שני הילדים חיים גם יחד.

 את תוצאת המשחק לא אגלה לכם, רק אגיד שהילדים לא יצאו פראיירים! אבל... גם יוליאן שמר על כבודו

בתמונה:
מזרח-מערב: יוליאן פרידריך (אלוף עולם בעבר) ופרס יורק;

צפון-דרום: אביב זייטק ויובל אילני (אלופי עולם בעתיד).
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הצץ מעבר לכתפי

איפה העשיריות?
איתן גוליק 

מעניינות  ידיים  שתי  קיבלתי  פנים-סניפית  בתחרות 
(בנוסח הברכה: ”שתחיה בזמנים מעניינים“)

East
♠
♥
♦
♣

AQ
KJ953
AJ62
Q4

17 נקודות, ואני פותח 1NT (לפי שיטתנו: 18-16 נק‘ עם 
כל חלוקה שאין בה בודד או חוסר). שותפי עונה בהכרזת 
לאסים),  (שאלה   4♣ מתלהב:  אני  וכעת   ,2♦ טרסנפר 

והתשובה ♠4 (שני אסים). צפון מכפיל – מצוין!
 ,♣A בהארט וגם Axxxx אני יודע שבידי שותפי לפחות

ומכריז ♥6.
היד ממול:

West
♠
♥
♦
♣

T82
A8642
-
A9632

סקרנים מה קורה? בוטום! ההארטים התחלקו 3-0 כאשר 
בהארט (אוי,  ממפסיד  להימנע  ואין   ♥QT7 מחזיק דרום 
העשירית). העקיפה בספייד ישבה כצפוי, אבל אי אפשר 

.♣K-היה להימנע מהפסד לקיחה ל
שני שולחנות אחרי תוצאה איומה זו מגיעה היד הבאה – 

:1NT עוד הכרזת פתיחה של

East
♠
♥
♦
♣

KQT
AK63
JT
KJ42

לטראנס  נכנס  שותפי  ב-♣2.  מתערבת  דרום  הפעם 
עם   3NT מכריז  אני  וחזק).  (טבעי   3♦ מכריז  ולבסוף 

עוצר בקלאב, ושוב מחשבה ארוכה מהשותף. לבסוף הוא 
זה צריך להיות? אני מחליט שזו כנראה  מכריז ♠4. מה 
ספיידים,  ו-4  דיאמונדים   5 כמו  משהו  נוספת,  סדרה 

ומחליט לעבור.
זו הייתה היד ממול:

West
♠
♥
♦
♣

A8652
J82
KQT974
-

לאחר התפזרות העשן נרשמה לזכותנו תוצאה של 450 
נקודות, שהיו מעל לממוצע.

בלילה  משכבי  על   ,6♦ להכריז  שיש  כלפיי  טען  שותפי 
הגעתי למסקנה שבהגנה סבירה אין אפשרות לבצע סלם 

בדיאמונד.
החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

9743
Q954
6
T875

 

♠
♥
♦
♣

A8652
JT
KQT974
-

♠
♥
♦
♣

KQT
AK63
J8
KJ42

 ♠
♥
♦
♣

J
872
A532
AQ963

 

שוב הכול בגלל ה-T (ספייד במקרה זה) הממוקמת בידי 
במקום אצל שותפי!

המשחק צריך להתנהל כך: הובלה בקלאב מצפון, חיתוך, 
המשך בדיאמונד, דרום זוכה בסיבוב השני של הדיאמונד 
השליטים  יתרת  את  למשוך  כדי   .♠J-ב נניח,  וממשיכה, 
על הכרוז להיכנס לידו באמצעות חיתוך. לבסוף כבר לא 
 ♠A-נותרו לו שליטים, וסדרת הספייד חסומה! אם יעלה ב

על ה-T♠, תוגבה ה-9♠ של צפון.
ניתוח נפלא, אבל במציאות ה-T♠ הייתה דווקא במערב, 

אצל אחי, ואין להפסיד ♦6.

מוסר השכל: לך אל העשירית עצל, ראה מיקומה 
– וחכם!

feb2.indd   32feb2.indd   32 2/10/2014   1:14:26 PM2/10/2014   1:14:26 PM



33
פרפראות ברידג'

הגנה – לב המשחק
פתרון מעמוד 31

חיים קלר ז"ל

 ♠
♥
♦
♣

KJ65
7432
QJ
A32

 

♠
♥
♦
♣

43
85
KT8432
Q95

♠
♥
♦
♣

QT9
T96
A97
JT84

 ♠
♥
♦
♣

A872
AKQJ
65
K76

 

חוזה: ♥4; כרוז: דרום; קלף ההובלה: 4♦ ממערב.

הסכנה?  את  רואה  כבר  אתה  פתוחים  בקלפים  האם 
 ♦K-שה והסיק  ההובלה  קלף  את  פענח  מזרח  בשולחן 
אצל שותפו. הוא זכה ב-A♦ וחזר ללא היסוס ב-9♦. ומה 
לא נותרו דיאמונדים,  שלשותפו  היה בטוח  מערב  קרה? 
חיתוך  לו  לתת  בתקווה  שלישי  בדיאמונד  המשיך  והוא 
מעל הדומם. לצערו הרב הכרוז חתך בדומם והשליך מידו 
הלקיחה  אבל   ,♠Q-ב זכה  מזרח  בהמשך  מפסיד.  קלאב 

הרביעית של ההגנה ”נעלמה“.
מעודדת  בדיאמונד  ”הטבעית“  החזרה  אחרות,  במלים 
את השותף לבצע טעות גורלית. מזרח הוא היודע שאין 
חיתוך בדיאמונד, לכן עליו להעדיף חזרה צנועה בשליט. 
היות שמזרח מחזיק כוח רב בסדרות השחורות, הוא יכול 
להיות בטוח שהלקיחה של שותפו בדיאמונד לא תיעלם. 
ביד זו הכרוז סובל מ“חלוקת ראי“ ואין לו שום סיכוי לבצע 

את החוזה בכוחות עצמו בלי ”מתנות“ מההגנה.

לסיכום, מגן טוב בברידג‘ לוקח אחריות גם על הטעויות 
של שותפו ועושה כל מאמץ למנוע אותן מראש, כלומר לא 

להכניס את השותף למצב שבו הוא עלול לשגות.

בעיה בקלפים פתוחים
פתרון מעמוד 31
חיים קלר ז"ל

 ♠
♥
♦
♣

KT
T543
76543
J2

 

♠
♥
♦
♣

J98765
AQJ
T98
T

♠
♥
♦
♣

43
K9876
KJ
Q976

 ♠
♥
♦
♣

AQ2
2
AQ2
AK8543

 

חוזה: 3NT; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.

כמה  לארגן  (חשוב   !!.♠A-ה את  משליך  דרום  לקיחה 2: 
שיותר כניסות לדומם).

שתי  לכרוז  יהיו  בספייד,  ממשיך  מערב  אם   :3 לקיחה 
כניסות לדומם כדי לעקוף בדיאמונד, להמשיך בקלאב אל 
יזכה  כך  מזרח.  נגד  בקלאב  עקיפה  לבצע  ולבסוף   J-ה
הכרוז בחמש לקיחות בקלאב, שתיים בדיאמונד ושתיים 
בספייד. לכן מערב ממשיך בהארט שלישי, והפעם דרום 

משליך את ה-Q♠! אם מזרח זוכה ב-K♥, זה יגביה את 
מערב  של   ♥J-וה נמוך  משחק  מזרח  לכן  בדומם.   ♥T-ה

זוכה.
לקיחה 4: מערב עובר לספייד (אין משהו יותר טוב) וה-

T♠ שבדומם זוכה.
.♦Q-לקיחה 5: דיאמונד נמוך אל ה

.♣A-ו ♦A :7-6 לקיחות
לקיחה 8: דרום מוביל דיאמונד ו“תופר“ את מערב, שבידו 

נותרו רק ספיידים.
לקיחה 9: מערב מוביל ספייד בלית ברירה וה-K♠ זוכה. 

אלו הקלפים הנותרים כאשר הדומם בהובלה:
 ♠

♥
♦
♣

-
T
76
J

 

♠
♥
♦
♣

J987
-
-
-

♠
♥
♦
♣

-
K
-
Q97

 ♠
♥
♦
♣

-
-
-
K854

 

לקיחות 11-10: שני דיאמונדים שהוגבהו בדומם. בלקיחה 
ה-11 מזרח נכנס ללחץ ואינו יכול להגן על סדרות ההארט 

והקלאב בו-זמנית. 3NT מבוצע.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2014
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

אפריל 2014מרץ 2014פברואר 2014
פסטיבל הברידג' 13-7

הבינלאומי ה-48
1

9

22 - 21

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים

מוקדמות (במחוזות)
* ראו מודעה מפורטת.

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים

מוקדמות (במחוזות)
* ראו מודעה מפורטת.

4

5

אליפות ישראל, נשים
* חצי גמר

אליפות ישראל, נשים
* חצי גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2014 – אפריל 2014 

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מועד התחרות: 1/3/14 בשעה 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 21-22 במרץ. המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2014. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל לזוגות נשים 2014 
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אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 
בסוף השבוע 4-5 באפריל 2014 במועדון הכדורת ברעננה.

רח' יערה, 27 , רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.
(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר).

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2014, על בסיס מקום פנוי.

מתכונת התחרות
שלב מחוזי – לא יתקיים הפעם.

שלב מוקדם - ביום ששי יתקיימו שני מושבים, משותפים לכולן.  
שלב חצי גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות לשני בתים על סמך ההישג המצטבר: גמר א' (בערך 
שליש מהזוגות) גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי שיקולי 

ארגון התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת בשני מושבים של כ-24 חלוקות (או שלושה מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 4 באפריל: משעה 13:00 ועד 20:00 לערך,
בשבת, 5 באפריל: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il (בהודעות) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה מראש חובה - מספר המקומות מוגבל, כל הקודמת זוכה
        

  ibf@bridge.co.il ניתן להירשם בטלפון: 03-9794862, פקס: 03-9794319 או בדוא"ל
ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר  תשלום דמי ההשתתפות בסך 400 ₪ לזוג.

דרכי תשלום: יש לשלם מראש ולא תהיה גביה במקום התחרות.        
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, דרך אתר ההתאגדות: www.bridge.co.il. נא לא לשכוח לציין מספרי 

חבר ושמות של שתי בנות הזוג.
ניתן לרשום המחאה לפקודת התאגדות ישראלית לברידג' ולשלוח אל: התאגדות ישראלית לברידג',

ת.ד. 1264, שוהם 60850. על ההמחאה להגיע עד יום ב' 31 במרץ 2014. 

אליפות ישראל לזוגות נשים אליפות ישראל לזוגות נשים 20142014  
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קפטנים לנבחרות ישראל  
נבחרת הסניורים, הנשים והפתוחה ייצגו השנה 

את ישראל באליפות אירופה לקבוצות, שתתקיים 
בקרואטיה בין התאריכים 21 ביוני עד 1 ביולי 2014  

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש 
בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה למשרדי 
ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע 

רלוונטי לתפקיד, וזאת עד לתאריך 25/2/14.
ibf@bridge.co.il :ניתן להגיש את הבקשה במייל

או בפקס: 03-9794862

קפטנים לנבחרות הצעירים 
של ישראל

נבחרת בתי הספר ונבחרת הצעירים של ישראל, 
ייצגו השנה את ישראל באליפות העולם שתתקיים 
בטורקיה בין התאריכים 13 עד ה 23 באוגוסט 2014.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש 
בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה למשרדי 
ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע 
רלוונטי לתפקיד, וזאת עד לתאריך 25/2/14.  
ibf@bridge.co.il :ניתן להגיש את הבקשה במייל

או בפקס: 03-9794862

      

אליפות אירופה לזוגות 
צעירים

תתקיים השנה בגרמניה 
בין התאריכים 12 עד ה 19 ליולי 2014.
זוגות המעוניינים לקחת חלק באליפות, 
מתבקשים להודיע על כך לועדת צעירים, 

באמצעות משרדי ההתאגדות, 
על מנת שניתן יהיה לבחון הענקת סיוע כספי.   

ibf@bridge.co.il :יש להודיע במייל
או בפקס: 03-9794862

   

אליפות העולם לסטודנטים  
תתקיים השנה בקרואטיה
בין התאריכים 1-7/11/14.

סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות, 
מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל, באמצעות 
משרדי ההתאגדות. יש לצרף לבקשה תעודת 

סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.
ibf@bridge.co.il :ניתן להגיש את הבקשה במייל

או בפקס: 03-9794862

   

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' אבן יהודה
מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית מושב אחד 30 בורדים 
לזכרה של חנה מאירי  

שתתקיים ביום שישי ה-21/2/14
בין השעות 10:00-14:00
ברח' יערה 27, רעננה.

עלות למשתתף: 65 ₪ 

ההרשמה מראש חובה!

לפרטים והרשמה יש לפנות לאורית:
052-5673392

מועדון הברידג' נס ציונה
מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית  ע"ש רוני שחם ז"ל  

 2 מושבים קצרים 18 בורדים כל אחד,
פרסים כספיים למקומות הראשונים:

1,000 ₪ מקום 1
700 ₪ מקום 2

3 ₪ 400
התחרות תתקיים ביום שישי  ה 7/3/14

בין השעות 10:00-14:00 ברח' השייטת 13, נס ציונה.
עלות למשתתף: 80 ₪ 

ההרשמה מראש חובה!

לפרטים והרשמה יש לפנות ליעקב: 054-6892939

feb2.indd   36feb2.indd   36 2/10/2014   1:14:32 PM2/10/2014   1:14:32 PM



  

 
 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 15 בינואר 2014

אמן בינלאומי 
 שורץ רון, השרון 

 פרלמוטר אריק , נתניה 

רב אמן כסף 
 אורשטין מיכאל, השרון 

 סיגל מליאנה, השרון 
 גולדרינג דוד, כפר סבא 

 זייטמן מגי, מרכז הברידג'-י"ם 

רב אמן ארד 
 לוי עובדיה, כיכר המדינה ת"א 

 פרי יהודית, באר שבע 

רב אמן 
 בלס יהודית, הלוחם אפקה 

 אלטברגר נמרוד, קאונטרי רעננה 
 כהן יוסף, קריות/חיפה 

 קומיסיונר יולנדה, השרון 
 אורמן ליאור, נס ציונה 

אמן זהב 
 בן דוד אבישי, רמת השרון 

 רהב יוסף, קריות/חיפה 
 דורון מתתיהו, "הרץ" חיפה 

 זמיר עמי, השרון 
 דינטי אריה, אבן יהודה 
 קושניר ללה, אביבים 

 לחמן מיכה, אבא חושי-חיפה 
 דניאלי מיכה, קיסריה 

 ידדוב רמי, קיסריה 
 כהן חיים, אשדוד 

 לוי מיכה, קבוצי צפון 

אמן כסף 
 פיינגולד מירה, קאונטרי רעננה 

 טורפשטיין ירון, חיפה/כרמל 
 רובינס וורן, השרון 

 בועזיז דניאל, אביבים 
 ביברשטיין אדריאנה, אביבים 

 אקסלרוד דרור, ירושלים 
 דוד מנשה, קיסריה 

 גלילי נתן, ראשון לציון 
 פריגל דוד, וקס-רחובות 
 שבירו גדי, וקס-רחובות 

אמן ארד 
 דוד דינה, קריות/חיפה 

 משיח רבקה, "הרץ" חיפה 
 סמורזיק אביטל, "הרץ" חיפה 

 לוי שלמה, רקפת קרית טבעון 
 טטנבוים תומר, אבן יהודה 

 שטיין איטה, ירושלים 
 שילה ראובן, ירושלים 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 ברוצקי יצחק, ראשון לציון 

 כהן יוסף, רחובות 
 מידן רחל, רחובות 
 רסקין נטלי, אשדוד 

 אוליאמפרל אשר, וקס-רחובות 
 להט מוטי, וקס-רחובות 

אמן 
 פרי אלי, גבעתיים 
 רז עופר, כרמיאל 

 כהן יהודית, קריות/חיפה 
 בר-יוסף מאיה, ירושלים 

 בנימין שושנה, מרכז הברידג'-י"ם 
 חרובי עופר, ראשון לציון 
 תמיר סיגל, ראשון לציון 

 וילנסקי שרה, רחובות 
 קלומק דפנה, מועצת יואב 

סגן אמן כסף 
 שטקלר גלעד, מועדון תל אביב 
 עמיעז רום, כיכר המדינה ת"א 

 פרידריך נילי, כיכר המדינה ת"א 
 צפריר יהודה, רקפת קרית טבעון 

 גנוד בלה, השרון 
 גת ירון, רמת גן 

 בן זגמי הראל, אביבים 
 בראון איטה, אביבים 
 קולדן יהודית, אביבים 

 זילברפלד שמואל, מושבות-שמריהו 
 טבעון הרצל, מושבות-שמריהו 
 טבעון מרים, מושבות-שמריהו 
 קלפקה חזי, מושבות-שמריהו 

 היכל נאוה, ברידג' טיים 
 כהן לביא מרים, ברידג' טיים 

 לובצקי חנה, ברידג' טיים 
 פורת רחל, ירושלים 

 נדל דונלד, מת"ב הרצליה 
 פרי סוזנה, מרכז הברידג'-י"ם 

 בלום זהבה, באר שבע 
 קרבצינקו יעקב, אשקלון 
 בורנשטיין לימור, רחובות 

 צנעני אילנה, רחובות 
 רסקין מרק, אשדוד 

סגן אמן 
 לויתן שרה, הלוחם אפקה 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 ביגר כרמלה, חיפה/כרמל 

 רז שרה, רקפת קרית טבעון 
 גוטליב תמי, השרון 

 גלעדי מיכאל, השרון 
 גלעדי ציפי, השרון 
 מויס אורה, השרון 

 קרוגר לידיה, השרון 
 גורדון מרטין, אבן יהודה 

 שניידרמן לב, רעננה 
 גלוברזון שלמה, אביבים 
 וקסלר ברנרד, אביבים 
 מזרחי אסתר, אביבים 

 סצ'י קלר, אביבים 
 פיפר רותי, אביבים 

 פינקל ציפי, מושבות-שמריהו 
 צדקי שרה, מושבות-שמריהו 
 דנציגר עזריאל, ברידג' טיים 

 זקן שרה, ירושלים 
 שרים ניצה, ירושלים 

 אלברט רחל, "גת" ירושלים 
 לזר רות, ויצו-נוה יוסף 

 הלן עובדיה, מרכז הברידג'-י"ם 
 צפניה מיכה, חדרה 

 איזנשטיין בלה, זכרון יעקב 
 וולפוס איילה, סביון-קרית אונו 

 קריסטל פדריקו, בית מכבי ראשל"צ 
 אלטר אורה, באר שבע 

 מלכי-אור דורית, באר שבע 
 מלכי-אור מיכאל, באר שבע 

 מזרחי רחל, אשקלון 
 אפלבאום ערן, וקס-רחובות 

 יוסף דניס, וקס-רחובות 
 בן חיים כרמלה, נס ציונה 
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אליפות ישראל לשחקנים עד אמן ארד

אליפות ישראל לזוגות צעירים

מצטברשמותדרוג
76.0עומר יותם - אוסאמה דניאל1
70.0מילר עידו - טטנבוים תומר2
64.0שפירא ורדה - שפירא דני3
61.0מחלב חנה - נתן מינה4
57.0לביא יקיר - אבן אדיר5
51.0פרייסלר אתי - מנור ענת6
49.0חכמה דוד - וייס גבי7
47.0אל על גבי - יליסמלסקי8
47.0למפרט איטה - אלקלעי חיים9
45.0מורג שי - כליף יערה10

מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 04/01/14
תוצאות כלליות, השתתפו 97 זוגות

מצטברשמותדרוג
135.9זמיר עמי - עציון אמיר1
85.2טולדנו אורן - אורמן ליאור2
76.8טטנבוים תומר - מילר עידו3
32.4יקותיאלי אסף - אביטל שחף4
30.1הולנדר עידן - נתן אביב5
14.9סגל מתן - שפינר ירדן6
1.4רבינוביץ שלי - פיפנו עידן7
-1.1סווירסקי רפאל - אביב אלי8
-3.0נרקיס איתי - בנירי עילי9
-7.7אדמס שובל - אוחנה שחר10

חצי גמר, מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 11/01/14
תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
113.33טרנובסקי בר - ארגלזי אלירן1
112.89הרשפנג דן - בן דוד יובל2
109.74אסולין עדי - לוי הילה3
94.41פישר לוטן - גרסטנר גל4
92.94מיוחס מושיקו - פדון דרור5
90.89גרינברג גל - וקס גל6
77.66רייטר אדם - גינוסר איתמר7
77.22כץ פז - ממן גיא8
67.89לוי קלרה - רסקין נטלי9
63.03ליפשיץ יותם - עומר יותם10

גמר אליפות ישראל לזוגות עד גיל 28
שבת, 25-01-2014, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
131.34טולדנו אורן - אורמן ליאור1
126.13זמיר עמי - עציון אמיר2
109.59יקותיאלי אסף - אביטל שחף3
95.27סגל מתן - שפינר ירדן4
89.34נרקיס איתי - בנירי עילי5
86.25טטנבוים תומר - מילר עידו6
84.3שביט גל - שמיר עומר7
67.47אדמס שובל - אוחנה שחר8
63.35הולנדר עידן - נתן אביב9
46.96סווירסקי רפאל - אביב אלי10

גמר אליפות ישראל לזוגות עד גיל 20
שבת, 25-01-2014, תוצאות כלליות
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סימולטנית ארצית ינואר 2014 - משוקלל

מצטברשמותדרוג
75.45אסרף דניאל - פרוז דלילה1
73.22פורת רמי - רובינשטיין מלכה2
73.19פישר לוטן - מינזלי אאידה3
71.91אגוזי נילי - אנטין דוד4
71.18בן נאים אהוד - לדר שלמה5
71.13בן צבי אייל - ממן אבי6
70.54אלעד אלי - בוחניק אשר7
70.20שומרוני ירון - פישר חיים8
69.94רוזנטל אבי - רוזנטל ניר9
69.81שניידר רני - כהן יוסי10

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 19/01/14
השתתפו 1075 זוגות

Handicap - 2014 סימולטנית ארצית ינואר

מצטברשמותדרוג
71.94אלעד אלי - בוחניק אשר1
71.88בן נאים אהוד - לדר שלמה2
3GRANT - GRANT70.61
69.98רוזנטל אבי - רוזנטל ניר4
69.36אגוזי נילי - אנטין דוד5
69.34מרקוביץ אוה - שר יהושוע6
68.77אסרף דניאל - פרוז דלילה7
68.66בן צבי אייל - ממן אבי8
68.42פורת רמי - רובינשטיין מלכה9
68.07אלון אלכס - אדטו אבי10

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 19/01/14
השתתפו 1075 זוגות
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בעקבות ההצלחה בשנה שעברה אנו שמחים להודיע 
על פתיחת ההרשמה לפסטיבל המלכים ה-2 באילת

הכולל נופש, תחרויות ארציות וסדנאות ברידג‘ 
שיועברו ע“י יניב זק, יובל לובינסקי ואסף לנגי
וכל זאת במלון המפואר ביותר באילת הרודס 

פאלאס ובמלון לאונרדו רויאל ריזורט
השנה פתוח לכולם!

ברידג‘
בארמון המלכים

2-5.4.2014

תוכנית מפורטת תמסר לכל נרשם
ביטולים עד ל-30.3.14 ללא עלות ולאחר מכן בעלות של לילה אחד.

לפרטים נוספים, למחירים מיוחדים, לשדרוגים ולהרשמה:
נטלי סעדה 054-7354239 | יובל לובינסקי 050-7795499

יניב זק 054-8083015 | אסף לנגי 054-4871336
bridgeavivim.rinat@comm.net.il | 03-6417470 (רינת) מועדון אביבים

lital@hadanytravel.co.il

מחיר לאדם בחדר זוגי בתאריכים 2/4/14-5/4/14 רביעי-שבת

הרודס פאלאס 1,980 ₪ / לאונרדו רויאל ריזורט 1,480 ₪
יחיד בחדר 20% הנחה ממחיר החדר

טיסות מוזלות עם חברת ישראייר:
שדה דב - 550 ₪ | בן גוריון - 480 ₪ | חיפה - 720 ₪, הלוך ושוב.

המחיר כולל: אירוח ע“ב חצי פנסיון  הרצאות ושיעורי ברידג‘  פאנל מומחים ינתח בכל יום ידיים מתוך התחרות הארצית
 מתנה לבני הזוג-מבוא לקורס מתחילים חינם - 6 שיעורים

 שתייה וכיבוד באירועי הברידג‘  קוקטיילים, ערב בינגו, פרסים והפתעות...
 עלות מושב ארצי 65 ₪ כולל כיבוד ושתיה.

  150   ,15.2-     
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Skadar lake, Canyon on the tara river (national park of  durmitor)
Bay of  Kotor, Perast, Dubrovnik (Croatia)

:  
,054-4871336   ,054-8083015   ,054-7354239  

03-5274021 ( ) 
054-6151414 ,077-2025602  ,055-8826162 ,03-6417470 ( )  
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Please note that the sequence 1♣-1♥-1♠-2♥ 
would have shown 6-9 points, and that a bid of 
3♥, despite the jump, would have been a limit bid 
showing 10-11 points. In both cases, the opener 
is permitted to Pass. 
Similarly, any NT bid or a bid supporting one 
of opener's suits would have been a limit bid, 
allowing the opener to Pass. By bidding 4th Suit 
Forcing we are telling partner not to stop below 
game.

Summary:
 There are two types of bids: Forcing and 

Limit.
 After a Limit bid, partner is permitted to 

Pass.
 After a Forcing bid, partner must bid again 

and Pass is simply not an option.
 4th Suit bids are Forcing. In addition, they 

insist that the partnership does not stop 
below game.

 Normally 4th Suit bids do not show that 
suit. They require partner to describe his 
hand in more detail. 

After the lead of the ♦Q, won by the ♦A, and a 
club return the play is interesting, as there are 
possible finesses in hearts and spades, but in 
order to see the solution to that problem, you will 
have to enter the website and find out. You will 
be really interested to see the solution, because 
it isn't what you think.
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Brian Zietman

One of the more difficult bidding concepts for 
improving players to understand is 4th Suit 
Forcing. It seems incongruous to bid what you 
do not have rather than what you do have.
The best way of explaining it is by giving an 
example from www.bestbridge.co.il in the session 
of "Practice playing the hand", exercise no. 1, 
tournament players – section B.
You hold:

♠
♥
♦
♣

T32
AK987
K2
K62

You were thinking of opening 1♥ when your 
partner, the dealer, bids 1♣. Nice! Now you know 
that together you have a minimum of 25 HCP, so 
you want to be in game at the very least and. If 
partner is strong, you may be able to bid a slam. 
You respond naturally 1♥, and partner bids 1♠. 

This 1♠ bid is very revealing, and it is worth 
taking stock of the situation. What do we know 
about partner's hand?

1) He probably has only a 4-card spade suit, as 
he did not open 1♠.

2) He probably does not have a 4-card heart suit, 
otherwise he would have supported us.
3) He has about 12-17 HCP. Had he been 

stronger, he would have jumped to 2♠.

4) Partner has not bid 1NT, so his hand may not 
be balanced (although it could be balanced).
Conclusion: Game is sure, but probably no slam. 
One question remains, though: Which game? 
Should we play in 4♥, 3NT or maybe 5♣?

5♣ does not appear a good choice. As a rule, 
minor suit game contracts should be avoided 
whenever possible. Here we have a diamond 
stopper, so 3NT from our side is always playable.
So what will it be: 3NT or 4♥? 
What we need is more information from opener 
and we can get this by bidding the 4th suit – 2♦. 
This does not say anything about our diamonds. 
It is 4th Suit Forcing and it asks our partner, the 
opener, to describe his hand further. 
We would mainly like to know two things about 
partner's hand:

a) Does he have 3-card hearts support?
b) Does he have a stopper in the 4th suit?

In the case under consideration, partner has the 
following hand:

♠
♥
♦
♣

AKJ9
JT2
765
A73

Hmm, this is more balanced than we imagined. 
Anyway, partner will bid 2♥ showing 3-card 
support. Knowing about the 5-3 fit, we will raise 
to game with a bid of 4♥. 

4th 
Suit 

Forcing
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