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אפריל 2010

שלום חברים,

חבר  יקר,  חבר  איבדנו  האחרון  בחודש 
נפטר  גרניט  שלום  והגזבר  ההתאגדות 
וכואבים.  שבורים  אותנו  והותיר  במפתיע 
שלום היה אדם טוב משכמו ומעלה ואף במותו 
איבריו  כאשר  שאת  ביתר  בלטה  זו  תכונה 

שנתרמו הצילו חיים.

שלום  של  לליבו  קרובה  הייתה  ההתאגדות 
והוא חי אותה בכל יום ועסק בה שעות על גבי 

שעות ובהתנדבות. 

אדם  של  פטירתו  בצל  מתגמד  הכל  כי  נראה 
אך אנו מאמינים ובטוחים כי שלום היה רוצה 
ימשיך  כשהוא  תימשך  הברידג'"  "שחגיגת 
מירב  את  נעשה  ואנו  שלו  בדרכו  לכך  לדאוג 

המאמצים לקדם את הברידג' אותו כה אהב.

בפסטיבל  חלק  לקחת  הספיק  עוד  שלום 
פחות  לפני  שהסתיים  הבינלאומי  הברידג' 
מחודש ולהתענג על המראות של אלפי חברי 
הדגל  בפרויקט  ונהנים  משחקים  התאגדות 

של ישראל.

בשם ועד העמותה, נציגי המועדונים שהכירו 
אותו היטב וכלל חברי ההתאגדות הישראלית 
המשפחה  בצער  משתתפים  אנו  לברידג' 
ונכס  קרוב  חבר  של  אובדנו  על  ומבכים 

להתאגדות הישראלית לברידג'.

אוהבים ומתגעגעים.

שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה. 

התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם
טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 

דבר ועד העמותה
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לומדים ברידג‘
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הכרזות לשחקן המתחיל
מוטי גלברד

סטיימן
היא   1NT הכריז  שהפותח  לאחר   2♣ המשיב  הכרזת 

מוסכמה הנקראת על-שם השחקן האמריקני סטיימן.
מסדרות  באחת   4-4 של  התאמה  למצוא  היא  מטרתה 

המייג'ור.
הכרזה זו שואלת את הפותח אם יש לו רביעיות בסדרות 

המייג'ור, ואינה אומרת מאומה על סדרת ה-♣.
המשיב המכריז סטיימן מתאר:

(א) יד עם 8 נקודות גבוהות (או יותר);
(ב) 4 קלפים ב-♥ או ב-♠ (או בשניהם).

שים לב: הכרזת המשיב ♣2 משמעותה סטיימן אך ורק 
 .1NT כאשר הפותח הכריז

היא   2♣ המשיב  הכרזת  סדרה,  הכריז  הפותח  כאשר 
טבעית עם אורך בסדרת ה-♣.

דוגמה 1
East

♠
♥
♦
♣

 KJT5
 AQ64
 83
 QJ2

West East

1NT 2♣

למשיב 13 נקודות גבוהות, 4 קלפי ♥ ו-4 קלפי ♠.
המשיב מחפש התאמה בסדרת מייג'ור בטרם יכריז את 

המשחק המלא.
הכרזתו הנכונה של מזרח היא ♣2 – סטיימן.

דוגמה 2
East

♠
♥
♦
♣

 AK63
 75
 A32
 9864

West East

1NT 2♣

מחפש  והוא   ,♠ קלפי   4 עם  גבוהות  נקודות  למשיב 11 
התאמה 4-4 בסדרה זו.

 ,2♠ כעת  מערב  יכריז  אם  סטיימן.   –  2♣ מכריז  מזרח 
יעלה אותו מזרח למשחק מלא ♠4.

מזרח  יכריז   ,2♥ תהיה  מערב  של  הבאה  הכרזתו  אם 
.3NT

דוגמה 3
East

♠
♥
♦
♣

 K63
 Q52
 A3
 QJ642

West East

1NT 3NT

.3NT למשיב 12 נקודות גבוהות. הוא מכריז משחק מלא
למשיב אין 4 קלפים בסדרת מייג'ור, לכן אינו משתמש 

בסטיימן.
שים לב: אין להשתמש בהכרזת ♣2 סטיימן כדי להראות 
אורך ב-♣. הכרזה זו מיועדת רק לחיפוש התאמה 4-4 

בסדרות המייג'ור.

24 “  ‘  -
052-8923116 :  03-6724060 :

doksami@yahoo.com   www.dentist16r.info
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לומדים ברידג‘
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שחק יחד עם מוטי

לתת תחילה! לקחת אחר-כך!!

Dealer: S, Vul: N/S, Lead: ♦Q

♠
♥
♦
♣

962
T9
AK9
A8642

♠
♥
♦
♣

AKQJ4
A8
532
753

West North East South
1♠

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4♠ Pass Pass
Pass

שים לב שצפון העלה את שותפו למשחק מלא עם 11 נק' 
גבוהות בלבד. הסיבה היא שהדאבלטון ב-♥ מוסיף לו עוד 

נקודה כאשר יש התאמה בסדרת ה-♠.
מערב הוביל ב-Q♦, ואם נתבונן היטב בדומם נראה שיש 
לכרוז מפסיד אחד ב-♥, אחד ב-♦ ושניים ב-♣. האם ניתן 

להגיע לעשר לקיחות? חשוב, תכנן ובצע!
את  לפתח  יש  לקיחות  ארבע  של  מהפסד  להימנע  כדי 
 .♣A8642 ובדומם   ♣753 הכרוז  של  בידו  ה-♣.  סדרת 

אם חלוקת הסדרה בין המגנים היא 3-2, אז לאחר פיתוח 
הסדרה יישארו שני קלאבים גבוהים בדומם, ונוכל להשליך 

עליהם מפסיד ב-♦ או ב-♥ ולהגיע ל-10 לקיחות.
מהלך המשחק הנכון: אתה זוכה ב-K♦. שלושה סיבובים 
של ♠ מוציאים את השליטים מידי המתנגדים. עכשיו 3♣ 
אתה   .♦J-ב ממשיך  מערב   . בדומם  ה-2♣  אל  מהיד 

זוכה ב-A ומשחק 4♣ מהדומם.

הם  ה-♣  של  השני  בסיבוב  גם  זכו  שהמתנגדים  לאחר 
השלישית  בלקיחה  וזוכים  שהוגבה   ♦T-ה את  משחקים 
שלהם. הם עוברים ל-♥ כדי לפתח את הלקיחה שתכשיל 
את החוזה, אבל זה מאוחר מדי. אתה זוכה ב-A♥ ומשחק 
של  מאוחר  לשלב  שמרת  (שאותו  בדומם   A-ה אל   ♣
המשחק, אחרת לא היו לך מעברים לדומם). המפסיד ב-♥ 

מושלך על ה-8♣ שהוגבה, ויש לך 10 לקיחות.
כך נראית החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

962
T9
AK9
A8642

 

♠
♥
♦
♣

T75
K754
QJT8
KJ

♠
♥
♦
♣

83
QJ632
764
QT9

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ4
A8
532
753

 

מוטי גלברד
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Dealer: N, Vul: Both, Lead: ♠5

♠
♥
♦
♣

Q9754
762
876
AK

♠
♥
♦
♣

32
AK9
K9
J76532

 

West North East South
1NT Pass 3NT

Pass Pass Pass
אתה יושב במזרח. כמובן שלא תכריז Overcall עם 9 נק' 
 ,3NT וסדרה כה מכוערת. דרום הכריז את החוזה הסופי
ואתה הובלת ב-5♠ (רביעי מלמעלה). שותפך שיחק את 
ה-J♠ והכרוז (צפון) זכה ב-A♠. הקלף הבא הוא T♣. אתה 

זוכה ב-K♣. מהו המהלך הבא שלך, ומדוע?
 .♠A-לא התבלבלת מכך שצפון זכה בלקיחה הראשונה ב
אתה יודע שבידו לכל הפחות AKT♠. מדוע? אילו החזיק 
שותפך ב-K♠ היה משחק אותו (יד שלישית גבוה!), ואילו 
היו לו JT♠ היה בוחר לשחק את ה-T♠ (לפי הכלל: נמוך 

מרצף כשמשחקים יד שלישית גבוה).
מכאן שהמשך ב-♠ מצדך יזיק להגנה. כדי להמשיך לתקוף 
בהצלחה את סדרת ה-♠ אתה חייב למצוא כניסה מהירה 

לאחר   .♥ או   ♦ הן  האפשרויות  (מערב).  שותפך  של  לידו 
מהירה  כניסה  לשותפך  שאין  מתברר  בדומם  קצר  מבט 

ב-♥, ולכן המשחק הנכון הוא ♦.
ואכן, משחק של ♦ בלקיחה השלישית יביא לכישלון החוזה. 

נתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AKT
QJT
QJT
QT98

 

♠
♥
♦
♣

J86
8543
A5432
4

♠
♥
♦
♣

Q9754
762
876
AK

 ♠
♥
♦
♣

32
AK9
K9
J76532

 

 .(Top of Nothing) ♦8 אתה משחק ♣K-לאחר שזכית ב
מערב זוכה ב-A♦. הוא מבין היטב שסדרתך הטובה היא 
 ,♠T-ולא ♦, וחוזר אליך ב-8♠. הכרוז מנסה לעקוף עם ה ♠
אבל אתה זוכה ב-Q♠ וממשיך ב-♠ נוסף כדי להוציא לכרוז 
לפתח  בלי  לקיחות  ל-9  להגיע  יכול  לא  הכרוז   .A-ה את 
את סדרת ה-♣, אבל לאחר שתזכה ב-A♣ יבואו עוד שתי 
לקיחות ב-♠ והחוזה ייכשל פעמיים – הכול בזכות המעבר 

ל-8♦ בלקיחה השלישית!

לחשוב נכון בהגנה 

מציאת כניסה לידו של השותף
מוטי גלברד

חופשת	הברידג'	היוקרתית	באירופה
מלון	רויאל	המלכותי,	דוביל	-	צרפת

�31-17ביולי�2011

חבילות�נופש��14-6לילות

אל	תחמיצו!

דניאלה�בירמן����03-6058355רותי�ליברמן�054-4556111

חוויה�תיירותית�יחידה�מסוגה�על�חופי�נורמנדי�המטריפים,
לחובבי�ברידג'�בכל�הרמות!
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 NT להכריז  למשיב  כדאי  מתי  למדנו  הקודם  במאמר 
הצגנו  כמו-כן   .Overcall-ב המתנגד  התערבות  לאחר 
סך  "חוק  ואת  תמיכה"  עם  "תמוך  החשוב  העיקרון  את 

הלקיחות" המכתיב עד איזה גובה נתמוך בשותף.
מאמר זה עוסק במצב שבו המשיב מעוניין להציג סדרה 

עצמאית משלו לאחר ההתערבות.

אותה,  להכריז  היא  סדרה  להציג  ביותר  הפשוטה  הדרך 
ללא  המשיב  הכרזת  לכללי  (בניגוד  כך  לשם  אולם 

התערבות) נדרשים 5 קלפים לפחות בסדרה. 

(1)

♠
♥
♦
♣

KJT42
93
QJ6
754

West North East

1♣ 1♥ 1♠

יד  זוהי  קלפים.   5 בת   ♠ וסדרת  גבוהות  נק'   7 למשיב 
מינימלית להכרזת ♠1. מערב יודע כעת בוודאות שלמזרח 

5 קלפי ♠ לפחות, והוא יתמוך בו עם שלושה קלפים.
(2)

♠
♥
♦
♣

Q42
5
AKJT53
T76

West North East

1♣ 1♥ 2♦

מתארת  המשיב  על-ידי   2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת 
המשיב  זו  בדוגמה  נקודות.  ו-11+  בסדרה  קלפים   +5
מרשה לעצמו להכריז ♦2 עם 10 נק' גבוהות בלבד, משום 

שהשישייה האיכותית ב-♦ מהווה פיצוי הולם.
ידיים  עם  גם  תתבצע  קפיצה  ללא  חדשה  סדרה  הכרזת 

חזקות והיא מחייבת לסיבוב אחד. 

(3)

♠
♥
♦
♣

AK8643
A3
KQ52
6

West North East

1♦ 1♥ 1♠

בסופו של דבר מזרח שואף להגיע לסלם ב-♠ או ב-♦, אבל 
ההתחלה הנכונה היא ♠1. עם ידיים חזקות כדאי להתקדם 
באיטיות, כשאנו דואגים שבכל שלב של ההכרזה השותף 
הכרזתו  לפי  יידע  מזרח  להכריז.  להמשיך  מחויב  יהיה 
הבאה של מערב אם יש לו 3 קלפי ♠, ובהתאם לכך יסיק 

מהי סדרת השליט הכדאית ביותר.

ניתן  ארוכה  סדרה  בהן  שיש  מאוד  חלשות  ידיים  עם 
להשתמש בהכרזת סדרה חדשה בקפיצה על-פי העיקרון 

"קפיצות חלשות במכרז התחרותי".

(4)
♠
♥
♦
♣

KQ9653
762
54
83

West North East

1♦ 1♥ 2♠

אם מזרח יכריז ♠1, מערב יצפה ממנו ליד טובה יותר ממה 
שיש לו. לפיכך ההכרזה המומלצת היא ♠2, המתארת את 
ובאותה  גבוהות)  נק'   6 עד   ,♠ קלפי   +6) בדייקנות  היד 
עת גם מפריעה לצפון-דרום לפתח דו-שיח ביניהם. כמובן 
והשותף  מחייבת  אינה  בקפיצה  חדשה  סדרה  שהכרזת 

רשאי כעת להכריז Pass ולהשאיר את ♠2 כחוזה סופי.

הכרזות המשיב לאחר התערבות
(2) Overcall חלק ד': לאחר

רם סופר
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(5)
♠
♥
♦
♣

72
AJ96
954
KT83

West North East

1♣ 1♦ 1♥

סדרה  הכרזת  של  לעיקרון  אחד  הכלל  מן  יוצא  קיים 
פתח  השותף  כאשר  והוא  לפחות,  קלפים   5 עם  חדשה 
המומחים  רוב  זה  במקרה   .1♦ הייתה  וההתערבות   1♣
הרעיון  קלפים.   4 עם  גם   1♠ או   1♥ של  הכרזה  מתירים 
הוא שההתערבות הנמוכה של ♦1 אינה מפריעה לפותח 
ולמשיב להכריז על-פי הכללים הרגילים, ולכן ניתן להתעלם 
ממנה. אל תכריז כאן ♣2 – חשוב לחפש התאמה במייג'ור 

לפני התאמה במינור.

עם זאת, כאשר ההתערבות גבוהה יותר מ-♦1 אין למשיב 
אפשרות להראות באופן ישיר סדרת ♥ או ♠ בת 4 קלפים. 
אין זאת אומרת שמתעלמים מסדרות כאלה. חשוב להציגן 

.Dbl בפני השותף, והדבר נעשה באמצעות הכרזת
(6)
♠
♥
♦
♣

AK42
K63
T92
865

West North East

1♦ 1♥ Dbl

לאחר  המשיב  של   Dbl  הכרזת הוא:  הבסיסי  הכלל 
קלפים   4 מתארת   Overcall-ב המתנגד  התערבות 
 Dbl (לפחות) בסדרת המייג'ור שלא הוכרזה. סוג זה של
הכרזת  זו  בדוגמה   .Negative Double בספרות  מכונה 
ה-Dbl של מזרח מתארת 4 קלפי ♠ בדיוק (עם 5+ קלפים 
 1NT היה מכריז ♠1) ו-7 נק' גבוהות או יותר. אל תכריז
למרות העוצר ב-♥ והחלוקה המאוזנת. אם לשותף 4 קלפי 

♠, חוזה ב-♠ יהיה לרוב עדיף.

(7)
♠
♥
♦
♣

Q4
Q8652
A43
976

West North East

1♠ 2♦ Dbl

עם 5  גם  להתבצע  יכולה   Negative Double-ה הכרזת 
מספיק  אין  למשיב  כאשר  הוכרז,  שלא  במייג'ור  קלפים 
נקודות כדי להכריז את הסדרה ישירות בגובה 2. בדוגמה 
זו ידו של מזרח טובה מדי מכדי להכריז Pass, ואינה טובה 
המשיב   Dbl-ה הכרזת  לאחר   .2♥ להכריז  כדי  מספיק 
ישמח לשמוע מהפותח ♥2. אם יכריז מערב ♠2 – מזרח 

יהיה מוכן לשחק בחוזה זה.

 ,1♦ היא  וההתערבות   1♣ היא  הפתיחה  הכרזת  כאשר 
הכרזת ה-Dbl מבטיחה 4 קלפים (לפחות) בשתי סדרות 
המייג'ור. עם רביעייה אחת במייג'ור – המשיב יכריז אותה 

ישירות (ראה דוגמה 5).

(8)
♠
♥
♦
♣

AQ74
KQ52
K43
95

West North East
1♣ 1♦ Dbl

הכרזת ה-Dbl של מזרח היא פתרון מצוין המציג בבת אחת 
8 מתוך 13 הקלפים שלו. עכשיו מערב יודע שלשותפו יש 
שתי רביעיות ב-♥ וב-♠. אם מערב מכריז בתורו הבא ♥1 
אם  זו.  בסדרה  מלא  למשחק  לקפוץ  יוכל  מזרח   ,1♠ או 
מערב לא יציג רביעייה במייג'ור, מזרח יבחר ככל הנראה 

בהכרזת 3NT בסיבוב השני.

 ,2♣ והתערבות   1♦ פתיחה  הכרזת  לאחר  כי  לציין  יש 
ב-♥  רביעייה (לפחות)  מבטיחה  המשיב  של   Dbl הכרזת
מקרים  עוד  ישנם  שתיהן.  את  בהכרח  לא  אך  ב-♠,  או 
מעניינים רבים של  Negative Dbl, אבל הדיון המעמיק 
בהם חורג ממטרתה של סדרה זו – להציג את ההכרזות 
העקרונות  ואת  התערבות  לאחר  המשיב  של  הבסיסיות 

הנכונים שמאחוריהן.
ואת   Negative Double-ה הכרזת  את  שתכירו  חשוב 
ולצבור  בה  להשתמש  ותתחילו  שלה  הבסיסיים  הכללים 
הקשורות  הדקויות  את  גם  תלמדו  הזמן  במשך  ניסיון. 

.Negative Dobule-ב
המשיב  בהכרזות  הדיון  את  נסיים  בסדרה  הבא  במאמר 

.Overcall לאחר
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מאמר זה נכתב בהשראת הספר
 How to read your opponents cards

- Mike Lawrence מאת
מסביר  הוא  מתקדם.  שחקן  לכל  המומלץ  ספר 
היגיון  לפי  הקלפים  של  מיקומם  את  לפענח  איך 

במקום לנחש!

קל  אישי  בוחן  לפניכם  הבעיה,  בשורש  לדון  שאגש  לפני 
ומסקרן במסקנותיו.

אתה יושב בדרום ומהלך ההכרזות הוא:

West North East South
1♥

1♠ Pass 2♠ All Pass

מה תוביל מכל אחת מהידיים הבאות?

1
♠
♥
♦
♣

 J32
 AQ932
 54
 AQJ

2
♠
♥
♦
♣

 J32
 KQ932
 4
 AQ85

3
♠
♥
♦
♣

 93
 AQ932
 QT4
 AQ5

4
♠
♥
♦
♣

 Q3
 KJ932
 QT4
 AJ5

5
♠
♥
♦
♣

 63
 AJ932
 QJT
 AQ5 

תשובות:
.♦Q (5 ;♥3 (4 ;♠9 (3 ;♦4 (2 ;♦5 (1 

שים לב שרק פעם אחת מתוך החמש (יד מס' 4) הובלת 
בסדרה שבה פתחת את ההכרזה.

.♥KQ ביד מס' 2 יש בחירה אם להוביל ב-4♦ או מהרצף

ביד מס' 3 הרוב המכריע יוביל בשליט (♠). מדוע? מכיוון 
שהובלה 'מתחת ל-A' מסוכנת מדי.

הבה נתקדם ונבחן דוגמאות נוספות.
אתה יושב בדרום ומהלך ההכרזות הוא:

West North East South
1♥ 1♠ 2♥

2♠ Pass Pass Pass

מה תוביל מכל אחת מהידיים הבאות?

6
♠
♥
♦
♣

 J32
 AJ32
 54
 JT82

אפריים בריפמן

 
 

  ‘  
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7
♠
♥
♦
♣

 J32
 Q932
 42
 A985

8
♠
♥
♦
♣

 932
 AQ93
 T982
 75

9
♠
♥
♦
♣

 J3
 K93
 QT84
 Q532

10
♠
♥
♦
♣

 963
 AJ9
 QJT
 5432

תשובות:
.♦Q (10 ;♥3 (9 ;♦T (8 ;♥2 (7 ;♣J (6 

אתה  שבהן  ו-10   8  ,6 מס'  בידיים  נוספת  פעם  התבונן 
מחזיק את ה-A בסדרת השותף, ובצדק בחרת לא להוביל 
בסדרה זו. מדוע? מכיוון שה-A בידך ואינך יודע אצל מי 

.K-ה
בסדרת  להוביל  בחרת  ו-9   7 מס'  בידיים  זאת,  לעומת 
השותף מאחר שכל קלף בכיר שיימצא אצל השותף יאפשר 

לפתח לקיחות בסדרה בלי להעניק לקיחה זולה לכרוז.
מסקנות 

לו  יש  בכיר  בקלף  הראשונה  ללקיחה  המוביל  שחקן   .1
בדרך כלל רצף כגון KQ ,QJ ועוד. סוג זה של הובלה קל 

לזיהוי.
2. לעתים שחקן מוביל מקוצר – סינגלטון או דאבלטון. גם 
(הכרוז)  אתה  המקרים  שברוב  מכיוון  לזיהוי  קל  זה  מצב 

מחזיק אורך בסדרה של קלף ההובלה. 
להוביל  וחושש   (K (בלי   A-ב מחזיק  המוביל  לעתים   .3
'תימכר' לקיחה לכרוז. במקרה זה הוא  בסדרה זו, שמא 
בקלף  או  בשליט  למשל  אחרת,  בסדרה  להוביל  יבחר 

הרביעי מלמעלה בסדרה כלשהי.

הנה דוגמה:
♠
♥
♦
♣

 T98
 K74
 73
 KQJT3

♠
♥
♦
♣

 AK7653
 J2
 A86
 72

West North East South
1♥ Pass 2♥ 2♠

Pass 4♠ All Pass

 ♦A-זכית ב .♦K-מערב מוביל ב-4♦, ומזרח משחק את ה
והוצאת שליטים. הם היו מחולקים 2-2. 

וב-  ♣A-ב זכה  מערב  ב-♣2.  המשכת  הרביעית  בלקיחה 
.♥T-והמשיך ב ♦Q

 A-שה (בתקווה   ♥K-ה את  מהדומם,  תשחק  קלף  איזה 
 Q-אצל מזרח וה A-אצל מערב) או את ה-4♥ (בתקווה שה

אצל מערב)?
בטרם תחליט מה לשחק חשוב להתמקד במשמעות של 
קלף ההובלה. הובלת הפתיחה מרמזת על מיקומו של 
ה-A♥. לו החזיק מערב QJxx♦, סביר שהיה בוחר להוביל 
שירת  ומזרח  ב-4♦  להוביל  בחר  שמערב  מאחר   .Q-ב
מתוך  הייתה  הפתיחה  שהובלת  להסיק  הגיוני   ,♦K-ב

.♦Q10xx
מכאן ניתן להסיק כי ה-A♥ בידי מערב. מדוע? מכיוון שאם 
מערב היה מחזיק Q10xxx♥, הוא היה מוביל בסדרה זו 
ששותפו תמך בה ולא ב-4♦ מתוך Q10xx♦ -  סדרה שלא 

ידוע עליה מאומה!
על כן יש לשחק את ה-K♥ שיביא לזכייה ב-11 לקיחות.

בארנט  עם  פעולה  ששיתף  סילברסטון  ויקטור  האנגלי 
 1996 בשנת  שלנו  ה-30  הבינלאומי  בפסטיבל  שנקין 
של  קטן  ומהיסוס  הפתיחה  מהובלת  נכונה  מסקנה  הסיק 

המתנגד. 

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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הנה החלוקה:
♠
♥
♦
♣

 J7
 QJ86
 K654
 AK7

♠
♥
♦
♣

 K65
 AKT2
 Q82
 Q52

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

הכרזת הפתיחה 1NT תיארה 14-12 נק'. מערב הוביל 
ב-3♦. 4♦ מהדומם, J♦ ממזרח וויקטור זכה ב-Q♦. הוא 
המשיך בשלושה סיבובי שליטים שהסתיימו ביד הסגורה. 
בלקיחה הרביעית מזרח נכנס למחשבה (קצרה) ולבסוף 
השליך מידו 2♠. הכרוז שיחק שלושה סיבובי ♣ והמשיך 
כולם   .♦A-ב המשיך  מזרח  מזרח.  של  ה-9♦  אל  ב-8♦ 

שירתו והקלף הבא היה 4♠. תורכם:
♠
♥
♦
♣

 J7
 J
 K
- 

♠
♥
♦
♣

 K65
 K
 -
 -

עד כה מסרתם שתי לקיחות. ניחוש לא מוצלח ב-♠ יעניק 
שיחק  סילברסטון  ויקטור  להגנה...  נוספות  לקיחות  שתי 
מידו את ה-5♠ אל ה-A♠ של מערב. כך מסר רק לקיחה 
את  לפענח  'ידע'  איך  החוזה.  את  וביצע  בסדרה  אחת 

מיקומם של קלפי מזרח-מערב?

הנה החלוקה המלאה והניתוח של ויקטור סילברסטון:

  ♠
♥
♦
♣

 J7
 QJ86
 K654
 AK7

 

♠
♥
♦
♣

 AT83
 954
 T73
 T64

♠
♥
♦
♣

 Q942
 73
 AJ9
 J983

 ♠
♥
♦
♣

 K65
 AKT2
 Q82
 Q52

 

לא  מערב  "ראשית,  ויקטור.  סיפר  רמזים",  שני  לי  "היו 
 ♠A-הוביל ב-♠. לכן, יש סיכוי רב יותר שברשותו נמצא ה
מחשבה.  לאחר  השליך 2♠  מזרח  שנית,   .♠Q-ה מאשר 
 A942 מתוך  קלף  להשליך  יותר  הרבה  קל  כי  ספק  אין 
מאשר מהרכב של Q942". במלים אחרות, אילו החזיק 
ללא  ה-2♠  את  משליך  היה  כי  ספק  אין   ,♠A942 מערב

היסוס.

אני ממליץ לכם לקרוא את ספרו המעולה של מייק לורנס. 
סילברסטון  ויקטור  כי  ספק  אין  רבות.  ממנו  ללמוד  ניתן 
הסיק את המסקנות הנכונות. זה היה ב-1996 בפסטיבל 
שחקן  "סתם  שהוא  או  מהספר  למד  אם  מעניין  שלנו. 

. "מוכשר

 ‘   ‘  

 
!

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘

www.avivim10.co.il :     

        
16:30  30.3.2011-  20:00  22.3.2011-
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ישראל ה של  הצעירות  נבחרות 
לאחר  הדפנה  זרי  על  נחות  אינן 
העולם  באליפות  הגדולה  ההצלחה 
מתכוננות  אלא   ,2010 בפילדלפיה 
בעיר  שתתקיים  אירופה  לאליפות  המרץ  במלוא 
הבולגרית אלבנה בחודש יולי. בחירת הנבחרות 
מתבצעת על פי מספר קריטריונים. אחד החשובים 
שנערכו  המבחן  משחקי  תוצאות  הוא  שבהם 
ובתחילת  ינואר  בסוף  שבוע  סופי  שני  במשך 
פברואר. פרט לתהליך בחירת הנבחרת, משחקי 
לזוגות  נאותה  אימון  זירת  גם  משמשים  המבחן 

שחלקם הופיעו בהרכבים חדשים.

ובתי  צעירים  גיל:  קבוצות  לשתי  חולקו  המבחן  משחקי 
ספר. כתבה זו תתמקד במשחקי המבחן לצעירים שבהם 
נבחרת  חברי  נוספו  שאליהם  זוגות,  חמישה  השתתפו 
הסטודנטים גלעד אופיר-ערן אסרף שכבר עברו את הגיל 
והשתתפו מחוץ לתחרות. למרבה ההפתעה זכו אופיר-
המאבק  אולם   ,VP  348 עם  הראשון  במקום  אסרף 
התמקד בין הזוגות האחרים, ולבסוף לא נפלו הפתעות 
גדולות. במקום השני זכו דרור פדון-אלון בירמן עם 335 
 333 עם  פישר  שוורץ-לוטן  רון  לפני  זעיר  בהפרש   VP
עמודי  ספק  ללא  יהיו  האלה  החזקים  הזוגות  שני   .VP

התווך של הנבחרת.

שני המקומות הנוספים בנבחרת נפלו בחלקם של מושיקו 
 .VP 292 מיוחס-גל גרסטנר שסיימו במקום הרביעי עם
הזוגות בר טרנובסקי-דביר הרשפנג וגל וקס-גל גרינברג 
מתוך  מעניינות  ידיים  כמה  לפנינו  בחוץ.  הפעם  נותרו 

.BBO-שלושת הסיבובים האחרונים ששודרו ישירות ב

Board 8, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KT84
5
AQ98
JT95

 

♠
♥
♦
♣

Q973
A76
764
843

♠
♥
♦
♣

A5
JT983
T2
AK72

 ♠
♥
♦
♣

J62
KQ42
KJ53
Q6

 

West North East South
גל גרסטנר רון שוורץ מושיקו מיוחס לוטן פישר

Pass Pass 1♥ Pass
1NT Dbl Pass Pass
2♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

העלאה  שבה   2/1 שיטת  לפי  הכריזו  מיוחס-גרסטנר 
תמיכה  עם  ואילו  יחסית,  טובה  יד  מראה  ל-♥2  מיידית 
צפון  מחייב.   1NT דרך  לעבור  המשיב  על  ב-♥  חלשה 
לאחר  קלאסי   Takeout Dbl-ב השני  בסיבוב  התערב 
Pass. לוטן פישר (דרום) בחר בדאבל מעניש אגרסיבי 
ביותר. מעניין כי בשולחן אחר התחרה מזרח ל-♥3 ודרור 

פדון (דרום) העדיף לא להכפיל.
אך  מהדומם,   ♠Q ניסה  הכרוז   .♠2 הייתה  ההובלה 
לצערו צפון כיסה ב-K. מושיקו מיוחס עצר לתכנן. על פי 
ההכרזה צפוי שלדרום KQxx בשליט. באמצעות עקיפה 
כפולה ניתן להגביל את מספר המפסידים בשליט לאחד, 
תבוא  מנין  בלבד.  לקיחות  שבע  יהיו  לכרוז  עדיין  אך 
לדרום  יבנה  זה  כי  יעזור  לא  בדומם  חיתוך  השמינית? 
לקיחה שנייה בשליט. הפתרון היחיד הוא לבצע "היפוך 
הדומם", כלומר לחתוך 3 פעמים בידו של הכרוז ורק אז 

לעקוף נגד דרום.
לדומם.  כניסות  היעדר  היא  זו  בתכנית  היחידה  הבעיה 
הכרוז זקוק ל"שיתוף הפעולה" של ההגנה שתדאג לקצר 
אותו בשליט. ואכן, לוטן לא קרא את המצב ולאחר שמושיקו 
המשיך ב-♠ בלקיחה השנייה הוא זכה ב-J ושיחק ♠ שלישי 
שנחתך עם ה-3♥ (לא מדויק, עדיף לחתוך גבוה בתקווה 

שה-6♥ יהפוך לבסוף לכניסה לדומם).

משחקי המבחן לצעירים 2011

רם סופר
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הכרוז המשיך ב-AK♣ ומסר את היד ב-♣ שלישי לצפון, 
 .♠T שיחק רון שוורץ ♦AK שפתח את סדרת ה-♦. לאחר
הכרוז חתך בפעם השנייה ודרום חתך מעליו. בשלב זה 
בשליט  המשך  באמצעות  החוזה  את  להפיל  ניתן  עדיין 
בשאננות  המשיך  דרום  אולם  בידו,  הכרוז  את  התוקע 
כל  הארוכה  ביד  השלישי  החיתוך  לאחר  ועכשיו  ב-♦ 
הלקיחות היו של הכרוז. ♥2 מוכפל ומבוצע. הלקח הוא 
חוזים  מהכפלת  להימנע  מוטב   IMP חישוב  שבשיטת 
חלקיים הנופלים פעם אחת בלבד, כאשר כל טעות של 

ההגנה הופכת לאסון.
Board 3, Dealer S, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

T95
AKQ974
A7
82

♠
♥
♦
♣

Q7632
2
J95
AJT7

♠
♥
♦
♣

K84
T85
8432
964

♠
♥
♦
♣

AJ
J63
KQT6
KQ53

North South
רון שוורץ לוטן פישר

1NT
2♦ 2♥
4♥ 4♠
5♣ 6♥

Pass

North South
אלון בירמן דרור פדון

1NT
2♦ 2♥
4♥ Pass

באליפות  מדהימה  יכולת  שהפגין  פישר-שוורץ  הזוג 
ביד  אם  המבחן.  במשחקי  קלות  נסוג  לצעירים  ישראל 
הקודמת ניתן לדבר על טעויות בהגנה, הרי ביד הנוכחית 

(וגם בבאה אחריה) זה היה פשוט חוסר מזל.
 Texas בהכרזת  להשתמש  נוהגים  הבכירים  הזוגות 
להכרזת   4♦ של  מיידית  תשובה  דהיינו   –  Transfer
הפתיחה 1NT – כאשר המשיב רוצה לשחק ב-♥4. כדאי 
של  רגיל  בטרנספר  תשובה  המתקדם  שבברידג'  לדעת 
♦2 ולאחריה העלאה למשחק מלא מהווה הזמנה לסלם 
המתארת יד ללא סינגלטון או חוסר (עם סינגלטון תבוצע 

לאחר הטרנספר הכרזת ספלינטר).

‘     ,
  

     ‘   ...  ,  ,

 ‘  
    -    

 3 -  4  “  2,320-      
“      , -    ,   ,    

04-455611104-4556111  ,  ,03-605835503-6058355  :    :  

2 0 1 1   1 2 - 8
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כדי  דיין  טובות  שלו  הנקודות  אם 16  להחליט  דרום  על 
לקבל את ההזמנה. לעניות דעתי ההחלטה היא גבולית. 
דרור פדון בחר להסתפק במשחק מלא, ואילו לוטן פישר 
ב-♠  הוביל  שמערב  לאחר  הסלם.  לכיוון  המשיך  בדרום 
גורל החוזה היה תלוי ביכולתו של הכרוז להשיג ארבע 
לקיחות ב-♦ על מנת להשליך שני ♠ מפסידים מהדומם.

הצצה בקלפי מערב מגלה כי קל להשיג זאת באמצעות 
משחק של AKQ♦ המפיל את ה-J, אולם לוטן פישר בחר 
יותר  הגבוה  הסיכוי  בעל  המשחק  בקו  סגורים  בקלפים 
– עקיפה נגד J♦ בסיבוב השני. לצערו J♦ היה במערב, 
וכך התברר כי הכרזת הסלם האגרסיבית הייתה בבחינת 

"תפסת מרובה לא תפסת".

Board 11, Dealer S, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

-
QT93
QJ642
K743

 

♠
♥
♦
♣

KQ93
54
K9753
J8

♠
♥
♦
♣

A8762
AKJ
A8
AQ9

 ♠
♥
♦
♣

JT54
8762
T
T652

 

West East
לוטן פישר רון שוורץ

Pass 2♣
2♦ 2NT
3♣ 3♠
4♦ 4♥

4NT 5♣
5♦ 5♠
6♦ 7♠

Pass

גם  רבה  באגרסיביות  הכריזו  לצעירים  ישראל  אלופי 
ו-5  נק'  עם 24-23  מאוזנת  יד  תיאר  מזרח  זו.  בחלוקה 
אף  ועל  שותפו  של  בידו  אסים   4 גילה  מערב   .♠ קלפי 
מיעוט הנקודות הכריז ♦6 המבקש ממזרח להכריז סלם 

גדול אם בידו שליטה על הסיבוב השלישי של ה-♦.
בעקיפה  לודאי  קרוב  התלוי  גדול  סלם  הייתה  התוצאה 
נגד K♣. לאחר הובלה ב-♥ נוצרה גם אפשרות להשליך 
♣ על ♥, כך שבמקרה של חלוקת שליטים 2-2 הכרוז כבר 

בבית, אבל זה לא היה היום של שוורץ-פישר והשליטים 
ולאחר   ♠A (קודם  נכון  שיחק  שוורץ  רון   !4-0 התחלקו 
מכן עקיפה כפולה נגד דרום), אך הנזק עדיין נגרם - כל 
שליטים  להוצאת  נדרשו  הדומם  של  השליטים  ארבעת 
על-ידי  כוסה   ♣J-ש לאחר  חיתוך.  אפשרויות  נותרו  ולא 
ה-K הכרוז היה צריך גם עקיפה נגד ה-T♣ כדי להשיג 
והסלם  מוגזמת  כדרישה  התברר  הדבר  לקיחות.   13

הגדול לא בוצע.
Board 17, Dealer N, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJ4
KJ975
T5
Q84

 

♠
♥
♦
♣

AT98
Q8
Q94
AKT7

♠
♥
♦
♣

753
A642
7
J9532

 ♠
♥
♦
♣

K62
T3
AKJ8632
6

 

West North East South
דרור פדון בר טרנובסקי אלון בירמן דביר הרשפנג

Pass Pass 3♦
Pass Pass Pass

שגרתי  לחוזה  עוברים  אנו  הסלמים  של  הדרמה  מן 
היא  חלקיים  חוזים  נגד  בהגנה  מומחיות  אבל  ו"אפור", 
מסימני ההיכר של השחקן המצליח. הכרזת הפתיחה ♦3 
תבהיל אולי חלק מהקוראים, אך במושב השלישי לאחר 
Pass של השותף הכרזה זו עשויה להתבצע בחופשיות 

עם יד חזקה יותר או אף חלשה יותר מהמקובל.
שלו.  הנקודות  למרות 15  לוותר  נכון  החליט  פדון  דרור 
 7 לשותף  כאילו  אלה  במצבים  להכריז  שיש  הוא  הכלל 
בהחלט  עדיף  חוזה  לבצע  סבירה  אפשרות  אין  אם  נק'. 
בטוחות.  לקיחות   4 כמו  שנראה  מה  עם  להגנה  ללכת 
לא  וצפון-דרום   3NT להכריז  מערב  בחר  אחר  בשולחן 
התקשו להפילו 3 פעמים לאחר שדרום עיכב את הסיבוב 

הראשון ב-♦ למען שמירת תקשורת עם השותף.
ב-♥.  המכובדים  של  המיקום  בניחוש  תלוי  החוזה  גורל 
להמשיך  לא  לשותפו  אותת  ומזרח   ♣K הייתה ההובלה 
מאפשר  היה  ב-♠  פסיבי  המשך  לעשות?  מה  בסדרה. 
לכרוז לגלות היכן Q♦ ו-A♠, ולאחר שמערב כבר מראה 
13 נק' כבר ברור ש-A♥ לא אצלו. דרור שיחק 8♥ בלקיחה 
השנייה וכפה על הכרוז לקבל החלטה בטרם יאסוף את 
כל המידע. דביר הרשפנג הימר על ה-K♥ והחוזה נכשל.
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הזוג פדון-בירמן הצטיין גם בחלוקה הבאה שבה הצליח 
להגיע לסלם מעולה עם 28 נק' גבוהות למרות הפרעת 

המתנגדים.
Board 1, Dealer N, Vul None

♠
♥
♦
♣

AKJ2
Q2
T2
QT984

♠
♥
♦
♣

7543
85
QJ75
J72

♠
♥
♦
♣

8
AKJT9763
9643
-

♠
♥
♦
♣

QT96
4
AK8
AK653

West North East South
דביר הרשפנג אלון בירמן בר טרנובסקי דרור פדון

1♣ 4♥ Dbl
Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 5♥ Pass 6♠
Pass Pass Pass

רק  קיים   Negative Double לפיה  המסורתית  הגישה 
עד גובה 2 או 3, ואילו בגובה 4 ה-Dbl הוא מעניש, אינה 
זו  וחלוקה  הברידג',  של  הגבוהות  ברמות  כיום  תקפה 

מסבירה מדוע.
האחרת  (האופציה   Dbl להכריז  אלא  ברירה  אין  לדרום 
על  "אופציונלי".  דאבל  זהו  למדי).  עלובה  נראית   5♣

השותף להחליט אם להשאיר או להוציא אותו. על צפון 
להניח שלשותפו 4 קלפי ♠ ולהכריז ♠4 עם יד לא מאוזנת 

שיש בה 4 קלפי ♠.
של  דל  יבול  מניבה  הייתה   4♥ הענשת  הנוכחי  במקרה 
100 נקודות לעומת 980 הניתנות להשגה ב-♠6. לאחר 
שצפון בחר להכריז ♠4 דרום שאל לקלפי מפתח והכריז 

את הסלם.
 ♥ להוביל  האם   – בהובלה  מעניינת  החלטה  למזרח 
נמוך בתקווה שלשותף Q והוא יעניק חיתוך ♣, או שמא 
בחלוקה  בשליט.  לקיחה  שלשותף  בתקווה   ♥A להוביל 
הנוכחית אין להפיל את החוזה בשום דרך. בר טרנובסקי 
בחר באפשרות השנייה ולכל הפחות מנע לקיחה עודפת.

בשולחן אחר הגיע מושיקו מיוחס שישב במזרח לתוצאה 
טובה יותר כאשר הכריז בסיבוב השני ♥5 (לאחר ♠4 של 
פעם  עושים   Preempt"-ש ברזל  כלל  זהו  אמנם  צפון). 
אחת", אבל מצד שני מזרח היה מכריז ♥4 גם אילו היו לו 
7 קלפים בלבד, ולכן נראה כי חלוקתו המיוחדת מצדיקה 
פעולה נוספת. בפועל ההכרזה ♥5 מנעה מדרום לשאול 
4NT, ובאותו שולחן צפון-דרום לא הגיעו לסלם והסתפקו 

ב-♠5.
לסיום נאחל כמובן הצלחה לנבחרתנו באליפות אירופה 
מספר  עדיין  נותרו  אך  נקבע,  כבר  ההרכב  הקרובה. 
לתחרות  להגיע  כדי  אינטנסיביים  אימונים  של  חודשים 

בכושר מרבי ולהשיג תוצאה הראויה לאלופי עולם.
בתי-הספר  לנבחרת  המבחן  משחקי  נערכו  במקביל 
שתכלול רק זוג אחד בעל ניסיון בינלאומי קודם באליפויות 
קבוצות – הבנות הילה לוי-עדי אסולין זכו במקום הראשון 
גורטנשטיין-דן  ניראל  התוצאות:  שאר   .VP  355 עם 
רייטר- אדם  דר 310;  דוד-אורן  בן  יובל  הרשפנג 350; 
איתמר גינוסר 307; עמרי מינץ-יונתן אלון 276; דן זיו-

גלעד אבני 170. 

!  

 -  - 
30.5-6.6.2011 :  
!    -  

:  
054-4871336   ,054-8083015   ,054-7354239   
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פני שלוש שנים הונהגה שיטה חדשה בתחרות ל
הקבוצות בפסטיבל תל אביב. לפני כן הייתה 
כיום  אולם  בלבד,   Swiss בשיטת  התחרות 
הפכה  והיא  אאוט"  "נוק  שלבי  לה  נוספו 
מרתקת הרבה יותר. שלבי ה"פיינל פור" נערכים באופן 
הקבוצות  שאר  שכל  לאחר  בבוקר  שישי  ביום  מסורתי 
משודר  הגמר  ומפגש  בלילה,  חמישי  ביום  לשחק  סיימו 

 .BBO-ישירות ב
פייבוריטיות.  קבוצות  שתי  פור"  ה"פיינל  כלל  השנה 
מנצחת 2010 קבוצת אלטשולר (עם שותפו דוד בירמן) 
צירפה לשורותיה את יניב זק-מיכאל בראל (הזוג היחיד 
עת  באותה  השתתף  שלא  הפתוחה  ישראל  מנבחרת 
בתחרות ההזמנה במוסקבה), אולם המועמדת מספר 1 
לניצחון הייתה נבחרת ישראל לצעירים שהורכבה משני 
על  האלה  הזוגות  השתלטו  לכן  קודם  יום  בלבד.  זוגות 
תחרות הזוגות הראשית בפסטיבל: לוטן פישר-רון שוורץ 

(מקום ראשון) ואלון בירמן-דרור פדון (מקום שלישי).
עם זאת, במפגש קצר יחסית התוצאה אינה ידועה מראש 
הגמר,  בחצי  הודחו  המובילות  הקבוצות  שתי  פעם.  אף 
ולגמר עלו הקבוצה הגרמנית אלינסקו-ולאדוב-שטראטר-
הפתוחה  בנבחרת  בינלאומי  ניסיון  בעלי  (כולם  מאטסון 
או בנבחרת הסניורים של גרמניה) והקבוצה הישראלית-

הולנדית המפתיעה רשתי-פיטרס-ון דר וודן-ישראלי.
גרמניה פתחה את מפגש הגמר בתנופה.

Board 2, Dealer E, Vul N/S

  ♠
♥
♦
♣

 T9652
 J987
 T95
 7

 

♠
♥
♦
♣

 QJ83
 -
 AKJ
 QT6432

♠
♥
♦
♣

 K74
 QT43
 Q763
 K8

 ♠
♥
♦
♣

 A
 AK652
 842
 AJ95

 

West North East South
פיטרס ולאדוב רשתי אלינסקו

Pass 1♣
2♣ Pass Pass Pass

West North East South
מאטסון ון דר וודן שטראטר ישראלי

Pass 1♥
Dbl 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Dbl Pass
Pass Pass

ופיטרס  וחזק  מלאכותי  ב-♣1  פתח  (דרום)  אלינסקו 
(מערב) הכריז ♣2 טבעי. במצב פגיע הגרמני החליט לא 
להציג את החמישייה ב-♥ וויתר על החוזה. החוזה בוצע 

בדיוק (90-) על אף ה-♣ הטובים של דרום.
בשולחן השני הייתה ההכרזה טבעית. ון דר וודן (צפון) 
הגזים קצת כשהכריז ♥3 במצב פגיעות נחות עם נקודה 
מלא  משחק  לנסות  ישראלי  דן  של  החלטתו  בודדת. 
פגיע הייתה סבירה לאור קלפיו, אבל שטראטר (מזרח) 
למדי  אומלל  היה  הכרוז  של  מצבו  והכפיל.  אחרת  חשב 
– יש שלושה מפסידים ב-♦, ומזרח חתך פעמיים ♣ מעל 
הדומם. 8 לקיחות היו המקסימום שהכרוז יכול להשיג. 

500- לגרמנים שעלו ליתרון ראשון 0:9.
עלה  היתרון  כולו)  במפגש   20 (מתוך  לוחות   5 לאחר 
לא  רשתי  קבוצת  אולם  גמור,  נראה  והכול  ל-0:31 
איבדה את עשתונותיה – עד למחצית צמצמה ל-11:36, 

ובמחצית השנייה הכתה בחזרה. 
בלוח מס' 12 מצאו מזרח-מערב בשני השולחנות הקרבה 
של ♣5 בפגיעות עדיפה נגד משחק מלא של צפון-דרום. 
ולא   5♠ של  הכרזה  על  להמר  החליט  ולאדוב  הגרמני 
בשולחן  שהושג  כפי   +500 עם   5♣ בהכפלת  להסתפק 
השני. לאחר שלא עלה בידו לנחש את מיקום הקלפים, 

.IMP 12 קבוצתו הפסידה
היו  המוקדם,  מיתרונם  ניכר  חלק  איבדו  שכבר  לאחר 
הגרמנים זהירים יותר לקראת סיום המפגש, אך דווקא 

זהירות זו הייתה בעוכריהם.

פסטיבל תל אביב ה-45 – גמר תחרות הקבוצות
רם סופר

    8

  ‘  
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Board 17, Dealer N, Vul None

♠
♥
♦
♣

 J8
 9763
 T9
 J9854

♠
♥
♦
♣

 KT976542
 A2
 J4
 2

♠
♥
♦
♣

 3
 KQJ84
 AK865
 73

♠
♥
♦
♣

 AQ
 T5
 Q732
 AKQT6

West North East South
ישראלי ולאדוב ון דר וודן אלינסקו

Pass 1♥ 2♣
4♠ Pass Pass Pass

West North East South
מאטסון רשתי שטראטר פיטרס

Pass 1♥ Dbl
Pass 2♣ 2♦ 2♥

2♠ Pass Pass 3♣
3♠ Pass Pass Pass

עם   4♠ ולעניין  פשוט  הכריז  (מערב)  ישראלי  דן 
לקיחות   12 וביצע  שפתח  שותף  מול  שמינייה 
במועד.   ♣A-ה את  גבתה  לא  שההגנה  לאחר 
גוראן מאטסון החליט להתחכם עם Pass בסיבוב 
יד  שהראה  לדרום  מכן "האמין"  ולאחר  הראשון, 

.IMP 6 חזקה וויתר על המשחק המלא ועל עוד
היד   .30:37 הגרמנים  הובילו  עדיין  זה  בשלב 

הבאה הכריעה את גורל התחרות:

Board 19, Dealer S, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

 3
 865
 KJ972
 QJ76

♠
♥
♦
♣

 KQJ8
 AJ3
 AQ8
 T85

North South
ולאדוב אלינסקו

1NT
Pass

North South
רשתי פיטרס

1♦
3♦ 3NT

Pass

הגרמנים עצרו ב-1NT עם 17 נק' מול 7. פיטרס פתח 
 (Inverted minors) 3♦ 1 לפי שיטתו, ולאחר תשובה♦
בתום  ב-♠.  הובלה  לאחר  בקלות  שבוצע   3NT הכריז 
המפגש הדרמטי ניצחה קבוצת רשתי 37:40. דן ישראלי 
זכה כבר ב-2010 בתחרות הזוגות הפתוחה (עם דרור 
בתחרות  ראשונה  זכייה  זוהי  שחקניה  לרוב  אבל  פדון), 

מרכזית בפסטיבל. ברכותינו!

שאול רשתי (מימין) ושותפו דירק פיטרס בדרך לניצחון המפתיע 
בתחרות הקבוצות בפסטיבל ה-45.
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ברידג' מעולם אחר
רם סופר

16 זוגות בכירים טסו בפברואר למוסקבה הקפואה כדי 
ראשון  פרס  על  ולהתמודד  הזמנה  בתחרות  להשתתף 
שחקן  של  לזכרו  נערכה  התחרות  דולר.  בשווי 10,000 
הברידג' הרוסי סלאבה גריניוק ונקראה "גביע סלאבה". 
ופיוטר  גבריש  פיוטר  הפולנים  זכו  הראשון  במקום 
ולורנצו  ורסאצ'ה  אלפרדו  האיטלקים  לפני  טושינסקי 
מכובד  שלישי  מקום  הביאו  הרבסט  ואופיר  אילן  לוריה. 
רמתה  על  דולר.  ב-4,000  והתחלקו  לישראל  מאוד 
האדירה של התחרות תעיד היד הבאה. גיבוריה הם הזוג 
שלא  (צפון-דרום)  מולר  וייס-באוקה  דה  סימון  ההולנדי 

נמנה עם זוכי הפרסים.

♠
♥
♦
♣

 K2
 T8543
 Q5
 AKQT

♠
♥
♦
♣

 A43
 AK92
 AKT64
 6

הנה מהלך המכרז שכמעט ולא הייתה בו הכרזה טבעית, 
ולאחריו – ההסבר.

North South
1♣

1♠ 1NT
2♣ 2♦
3♣ 3♦

3NT 4♣
4♦ 4♥
4♠ 4NT
5♥ 7NT

Pass

ההכרזה התבססה על שיטה מורכבת של relay. הכרזת 
הפתיחה ♣1 תיארה 16+ נק' עם חלוקה כלשהי. הכרזת 
התשובה ♠1 הציגה 4+ קלפי ♥ עם כוח מספיק למשחק 
שאלות  היו  דרום  של  ההכרזות  כל  ואילך  מכאן  מלא. 
והכרזותיו של צפון תיארו את ידו על כל פרטיה. ♣2 היה 
טבעי. ♣3 הראה חלוקה מדויקת של 3NT .2-5-2-4 היה 
תשובה לשאלה על מספר הקונטרולים (A=2 K=1). צפון 
האסים  שכל  ידע  דרום  זו  בנקודה  קונטרולים.  הראה 4 

והמלכים ברשות השותפות, ולכן חיפש סלם גדול.

למידע מפורט על שיטת הכרזה המבוססת על הרעיון של 
relay ועל תיאור מדויק של החלוקה ומספר הקונטרולים 

אני מפנה את הקוראים לספר הבא:
Groetheim, Glenn & Sontag, Alan. The Viking 
Precision Club – A Relay System for the 21st 
Century. Devyn Press Inc. Louisville, Kentucky.
את  וגילינו  החלוקה  את  שביררנו  לאחר  עושים  ומה 
זו)  בתחרות  (גם  השחקנים  מרבית  ב-♥?  ההתאמה 
שהשותף  ולאחר  בשליט,  המלכה  על  בשאלה  הסתפקו 
שלל אותה עצרו בחוזה ♥6 שבוצע בדיוק היות שמערב 

.♥QJ6 החזיק
אבל לזוג ההולנדי הייתה שיטה משוכללת יותר המכונה 
של  מיקומן  את  גם  לברר  לו  שאפשרה   Spiral Scan
ה-Q בסדרות האחרות! הסבר פשוט עם דוגמאות ניתן 

למצוא בספר הבא:
Rosenkrantz, George & Truscott, Alan (1992). 
Bidding on Target. Devyn Press Inc. Louisville, 
Kentucky. pp 56-59.
הרעיון הוא: לאחר שתיאר את מספר הקונטרולים המשיב 
שלנו במקרה   – האורך  סדר  לפי  הסדרות  על  מסתכל 
בהכרזה  דיימונד.   (4 ספייד;   (3 קלאב;   (2 הארט;   (1
הבאה תשובה של צעד אחד שוללת קלף בכיר בסדרה 
זו.  בסדרה   A+K+Q מראה  לחילופין  או  הראשונה, 
תשובה של שני צעדים מראה קלף בכיר בסדרה הראשונה 
ושוללת אותו בסדרה השנייה, וכך הלאה. לאחר סריקת 
להראות  הראשונה  לסדרה  חוזרים  הרביעית  הסדרה 
קלפים בכירים נוספים. בשתי הסדרות הראשונות "קלף 

.Q ולאחר מכן מראים גם ,K או A-בכיר" מוגדר כ
בקיצור, ההכרזה ♦4 (צעד ראשון) שללה A או K ב-♥, 
♠4 הראתה AKQ ב-♣ (דרום כבר ידע על ה-AK), ואילו 
♥5 (צעד שלישי) הראה קלף בכיר ב-♠ וב-♦ ושלל שוב 

קלף בכיר ב-♥.
 ♦Q לו יש  אבל   ♥Q חסרה שלשותפו  ידע  דרום  עכשיו 
 10  – הבטוחות  הלקיחות  חשבון  את  עשה  הוא   .♣Q-ו
וידע שאם ♥7 מבוצע, כלומר ה-♥ מתחלק 2-2, אז יבוצע 

march.indd   30march.indd   30 3/8/2011   2:29:45 PM3/8/2011   2:29:45 PM



סיקור תחרויות
31

גם 7NT! מצד שני, לסלם הגדול ללא שליט יש סיכויים 
להשיג 5  ניתן  עוד  כל  מתחלקת,  לא  ה-♥  כשסדרת  גם 
מחולקת  הסדרה  או   ♦J-ה גם  לצפון  (אם  ב-♦  לקיחות 
לבוא  יכולה  וה-13  לקיחות,   12 יהיו  זה  במקרה   .(3-3
מ-J♣ או Q♠ אצל צפון או ממשחק לחץ כלשהו. לסיכום, 
הם   7♥ של  ההצלחה  שסיכויי  ידע  (דרום)  מולר  באוקה 
כ-50% בלבד, אבל ל-7NT סיכויים טובים יותר, ולכן זהו 

החוזה הסופי שנבחר.

מערב (בויה ברוגלנד) הוביל ב-8♣ והדומם (שרובו ככולו 
וניסה   ♣A-ב זכה  הכרוז  נפרש.  לכרוז)  ידוע  כבר  היה 
קלף  עם  התחיל  שמזרח  התברר  לצערו   .♥AK תחילה
בודד ב-♥. הוא עבר לדומם עם Q♦ ושיחק KQ♣ (כשהוא 
משליך מידו שני ♥). מערב לא שירת לסיבוב השלישי של 
הסדרה (התברר כי הוא הוביל מדאבלטון). דרום המשיך 
ב-AK♦, וסוף-סוף קרה משהו טוב - ה-J♦ נפל במערב 
בסיבוב השלישי. הכרוז המשיך בסדרה כשהוא משליך 

הארטים מהדומם, וזה היה המצב הסופי:

♠
♥
♦
♣

 K2
 T
 -
 T

♠
♥
♦
♣

 A43
 -
 6
 -

כאשר מולר שיחק את ה-6♦ מידו הוא ידע שהחוזה יבוצע. 
שמערב  לאחר   .♥J-ה את  לשמור  חייב  מערב  מדוע? 
ישליך ♠, הוא ישליך מהדומם T♥ ואז מזרח יהיה חייב 
לשמור את ה-J♣. מכאן שאף מגן לא יוכל לשמור שלושה 
ספיידים, וה-3♠ יהפוך ללקיחה ה-13. לחץ כפול קלאסי!

של  מזלו  איתרע  לכאורה  מושלמים.  וביצוע  הכרזה 
מוכרז  שמולו  היחיד  להיות  במזרח-מערב  הנורווגי  הזוג 
ומבוצע סלם גדול והוא ספג הפסד כבד על לא עוול בכפו. 

האמנם?! הבה נתבונן בחלוקה המלאה.

  ♠
♥
♦
♣

 K2
 T8543
 Q5
 AKQT

 

♠
♥
♦
♣

 Q9765
 QJ6
 J93
 85

♠
♥
♦
♣

 JT8
 7
 872
 J97432

 ♠
♥
♦
♣

 A43
 AK92
 AKT64
 6

 

היכן יכלה ההגנה לשפר? בהובלת הפתיחה! הובלה ב-♠ 
 10 שהתפתח  הלחץ  משחק  את  מראש  הורסת  הייתה 
הגדול  הסלם  של  דינו  את  וחורצת  יותר  מאוחר  לקיחות 
 !?♠Q-ל מתחת  להוביל  אפשר  איך  זאת,  עם  לכישלון. 
הרי הכרוז היה יכול להחזיק AJ3♠ ואז ההובלה הזאת 

הייתה נראית טיפשית מאוד.

http://bridgetopics. מניתוחו של סימון דה וייס (ראה
 (com/news/2011/feb/post-mortem-moscow
עולה כי להגנה הייתה גם בהמשך הזדמנות להסיט את 
 ♥A ישוחק  כאשר  אם  קורה  מה  המנצח.  מהקו  הכרוז 
שזהו  לחשוד  עשוי  הכרוז   ?(J-ב (או   Q-ב ישרת  מערב 
קלף בודד ולא למהר להוריד K♥. קו משחק סביר במקרה 
בסדרות  הבטוחות  הלקיחות  כל  את  לגבות  הוא  זה 
הקלפים  שני  בדומם.  ולסיים  ב-♦)  חמש  האחרות (כולל 
האחרונים בדומם הם 8♥ ו-T♣, וביד – K9♥. בשלב זה 
ידוע שמזרח מחזיק ב-J♣, ולכן אם הוא ישרת ב-♥ נמוך, 
הכרוז  של  לצערו  במערב.  ייפול  השני  המכובד  כי  ברור 

מזרח לא משרת, וקו המשחק הזה מתמוטט.

משחק  על  חשב  לא  ברוגלנד  כמו  עולם  אלוף  האם 
הנורווגי  עמיתו  על  מגן  וייס  דה  סימון  הזה?  ההטעיה 
וטוען כי הוא לא ידע כמה הארטים יש לכרוז (זכרו את 
את  תיאר  ולא  שאלות  שאל  רק  דרום  ההכרזה!  שיטת 
ידו כלל.) לדעתו, אילו היו לכרוז רק שלושה קלפי ♥, אז 

השלכת ♥ גבוה בסיבוב הראשון הייתה רק עוזרת לו.

עם זאת, כדאי להכיר את הרעיון של השלכת קלף גבוה 
ללא צורך בסיבוב הראשון של סדרה (כאשר זה אינו יכול 
לכרוז  יגרום  זה  שבהם  מקרים  ישנם  לקיחה).  "למכור" 
לנטוש את קו המשחק המנצח. אחרי הכול, כדי להתגבר 
הגנה  כנראה  נדרשת  אחר  מעולם  וביצוע  הכרזה  על 

מעולם אחר...
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כמה כיף לראות תלמידים כה רבים יושבים סביב שולחנות 
העמלים  הברידג'  למורי  נחת  כמה  ומשחקים!  הברידג' 
וטורחים מתחילת השנה כדי להביאם לרגע הזה! אמנם 
תחרות הילדים מתקיימת באמצע השנה, אבל אין ספק 
שהיא מהווה נקודת שיא בפעילות הברידג' הבית ספרית 
מודעותם  ואת  התלמידים  של  המוטיבציה  את  ומקפיצה 
הספר, ואנשי מחלקות החינוך  של ההורים, מנהלי בתי 
הברידג'  הוראת  של  לנושא  השונות  בעיריות  והספורט 

לילדים.
במסגרת  בפברואר  ה-15  ג'  ביום  שהתקיימה  בתחרות 
הפסטיבל הבינלאומי ה-45, השתתפו כ-600 תלמידים, 
שנה  בכל  כמו   !2010 לעומת  כ-100%  של  עלייה 
ללא  ברידג'  מיני  קטגוריות:  לארבע  חולקו  התלמידים 
שליט, מיני ברידג' עם שליט, ברידג' למתחילים וברידג' 
על-פי  נעשה  לסקציות  המיון  קטגוריה  בכל  למתקדמים. 

גיל.
לראות  היה  ניתן  כבר  למתקדמים  הברידג'  בתחרות 
כי  תקווה  ואנו  רב,  וכישרון  פוטנציאל  בעלי  תלמידים 

מתוכם יצמחו לנו האלופים הבאים.
אף  על  פשוטה.  אינה  כזאת  ענק  לתחרות  ההיערכות 
הארגון והתכנון, עדיין נתקלנו בבעיות בלתי צפויות שגזלו 
זמן יקר וגרמו לעיכוב של 40 דקות בפתיחת התחרות. 
המסקנות יילמדו והלקחים יופקו כך שבשנה הבאה נוכל 
חלק  באופן  התחרות  את  ולהתחיל  ילדים  יותר  לקלוט 

ובזמן.
תודות לד"ר מירצ'ה נגל, שהיה שותף הן לארגון המקדים 
של התחרות והן לניהולה, ולמשה פירוז, ששימש שופט 
ראשי וסייע בקבלת החלטות מהירות ובטיפול בכל בעיה 
שצצה. כמובן שיש להודות למורים המדהימים המשקיעים 
בזמן  בשיפוט  גם  קשה  עמלו  הם  בעניין.  כולם  כל  את 
התחרות. כל העוסקים במלאכה הפגינו מסירות הראויה 

לכל הכבוד וההערכה!

פרויקט  ולתלמידי  הצעירות  הנבחרות  לחברי  גם  נודה 
דוגמה  ושימשו  ובשיפוט  בארגון  לסייע  שהגיעו  "פסגה" 
לתלמידי בתי הספר. לא נשכח את אסף עמית – האיש 
והמקלדת, שהפעם עבד קשה במיוחד מאחורי הקלעים, 
ובכל זאת לא איבד את סבלנותו וידע להגדיר בדיוק מה 

הוא צריך כדי שנוכל לעבור בשלום את התחרות.
תלמידי בי"ס גרץ ובי"ס גבריאלי מתל אביב הנעימו את 
הגביעים  חלוקת  לטקס  ההמתנה  במשך  בנגינה  הזמן 
בלו  על-ידי  מהגביעים  חלק  נתרמו  השנה  המסורתי. 
לפני  שאיבד  שנה,   30 זה  ברידג'  שחקן  הרשקוביץ, 

אליפות בתי הספר במסגרת 
פסטיבל הברידג' ה-45

אוריה מאיר

פסטיבל הברידג' ה-45 – 600 ילדים בתחרות אחת!
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מספר שנים באופן פתאומי את בתו דקלה ז"ל וביקש 
להרים תרומה לזכרה. הטקס היה מרגש במיוחד, שכן 
המסר  עם  לתלמידים  הועבר  ז"ל  דקלה  של  סיפורה 
תניחו  ואל  זהירים  היו  עצמכם,  על  שמרו   – הברור 

ש"לי זה לא יקרה"! 
הברידג'  תלמידי  יצאו  מרץ  בחודש  לפנינו?  ומה 
לסוף שבוע באילת שבו ייצגו את התאגדות הברידג' 
לאור  ה-6.  הבינלאומיים  איל"ת  משחקי  במסגרת 
לילדים  ייחודית  בחוויה  מדובר  שעברה  השנה  ניסיון 

המשלבת נופש ותחרויות באילת.
בחודש אפריל נפתח במסורת חדשה – ליגה לילדים 
במתכונת של תחרות קבוצות, כאשר הגמר יערך ביוני 

לקראת סיום שנת הלימודים. 
במרכז  במספר  השני  הקיץ  מחנה  יתקיים  באוגוסט 
הימי בקיסריה, שישלב פעילויות של כיף עם תחרויות 

לילדים. יש למה לצפות!

ניתן לצפות בסרטון התחרות בקישור הבא: 
http://www.youtube.com/watch?v=WD6tdEG-

 7lc

ואלה שמות הזוכים באליפות בתי הספר:

צעדים ראשונים בעולם הברידג' התחרותי

שחקניות הברידג' הצעירות גם מנגנות

איזה קלף עכשיו?
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ברידג' למתקדמים (TB) צפון-דרום

ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום
שמשיתרעיםמלמוד אריאל - ליפשיץ יותם174.48
פתח תקווהרשיששביט גל – בלודז יונתן263.54
נהריהאלוןדדון לידור - אדרי גיא351.56

ברידג' למתקדמים (TB) מזרח-מערב
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

נהריהאלוןחיים דוד - קמחי טל168.75
ערדאורטמתת ששון - סרגני אושר265.42
נהריהאלוןזיו דן - אבני גלעד362.24

ברידג' למתחילים (IMP) צפון-דרום
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

תל אביבליידי דייויספרנק נדב - קלרקופר יונתן162
חולוןדמוקרטיקופר רוי - קרמר שחר234.67
ירושליםמרחביםעצמון עמוס - שוורצשין עומר328

ברידג' למתחילים (IMP) מזרח-מערב
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

ירושליםמרחביםרנאל יהל - אבנרי יובל147
תל אביבגרץשטקלר גלעד - בן זגמי הראל243.2
תל אביבדוד יליןכספי עדי - אברהם עומר331

מיני ברידג' עם שליט (IMP) צפון-דרום
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

אשדודצפריריםדהן תומר - לחיאני יובל143
פתח תקווהביאליקליבנה רועי - בנירי עילי231
פתח תקווההדררינת אייל - ויינשטיין אביב320

מיני ברידג' עם שליט (IMP) מזרח-מערב
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

יגורכרמל זבולוןקרויטרו סיגל - שילוביצקי יוני136.17
פתח תקווההדרעמנואל תום - קורוליק דניאל230.33
אשדודצפריריםמילר מוריס - סקיריאנסקי אדוארד319.83

מיני ברידג' ללא שליט (IMP) צפון-דרום
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

עכואשכולמשיחוב אליעזר - אוחיון אושרי137
תל אביבדוד יליןאבירם תומר - ניכטברגר סער233.83

תל אביבצבי שפיראנרג'ואן שני - ישמנוב אנג'לה3-432.67
תל אביבדוד יליןמיטלשטט עמרי - לייזרוביץ שחר3-432.67

מיני ברידג' ללא שליט (IMP) מזרח-מערב
ישובבית ספרשמות השחקניםתוצאהמקום

כפר יונהעמלאקוני יובל - שרו שירה143.4
תל אביבאהבת ציוןלוי רגב - אצ'אני דניאל242
תל אביבאהבת ציוןרזניק אלין שרה - דובדבני תמר328

ÁÒÙ
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 הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

ברידג'יסטית  מבחינת  נחמד  כך  כל  לא  סיפור  והפעם 
טהורה, אולם כדאי לספרו כדי לסבר את אוזנם של אלה 
שאינם מבינים (או אינם רוצים להבין) את מהות המכרז 

שבו הקוצר בסדרת השליט נמצא בידו של הכרוז.
המלח  ים  בנופשון  השתתפנו   – היה  כך  שהיה  מעשה 
זייטמן.  ובריאן  מגי  של  ירושלים  מועדון  על-ידי  שאורגן 
הראשון  במושב  נפלא.)  נופשון   – ייאמר  לזכותם  (אגב, 

(23 בינואר) הופיע מהלך ההכרזה הבא:

Board 26, Dealer West, Vul Both

West North East South
2♦ Dbl 4♥ All Pass

כבר   Stop-ה כרטיס  את  הוציא  (המחלק)  אחי  כאשר 
הכרזת  אצלנו  אין  (פשוט   .Alert-ה כרטיס  את  הכנתי 

פתיחה מעל גובה 1 שהיא טבעית.)
על  דבר  שום  אומר  "לא  הסברתי:   2♦ על  צפון  לשאלת 
סדרת ה-♦ (כדי שלא אשאל לאחר ההסבר 'ומה זה אומר 
על ה-♦?' כפי שנהגו לעשות לנו לעתים קרובות בעבר). 

יש לו 6 קלפים ב-♥ ובין 6 ל-11 נק'." 
צפון הכפילה לאחר מחשבה. עשיתי הערכת מצב והכרזתי 
♥4 – מאוחר יותר אסביר מה הסתתר מאחרי הכרזה זו. 
כולם הכריזו Pass – צפון אחרי לבטים ארוכים וכואבים.

 על-פי ה-Dbl הובילה דרום ב-7♦ והשולחן נגלה:

West
♠
♥
♦
♣

9865
KQT853
6
83

בלתי  אינה  כהפרעה  אבל  מוגזמת,  הפתיחה  לטעמי 
הגיונית. ביקשתי לשים את ה-6. ה-A של צפון זכה ומידי 

הונחה ה-8.
כעת אגלה גם את ידה של צפון:

 ♠
♥
♦
♣

KQ72
9
AJ942
AQ4

♠
♥
♦
♣

9865
KQT853
6
83

את  שקלה  היא  להמשיך?  צפון  על  כיצד   - הלב  על  יד 
האפשרויות:

א) A♣?! אולי המלך אצלי;
ב) K♠?! אולי ה-AJT♠ אצלי;

K(Q) ,השותפה הובילה  ממה   .KQT53 חסרים ב-♦  ג) 
K(Q)753 ,T753 או T753? מה שלא יהיה, ה-♦ ייחתך 

בדומם;
ד) הפתרון שמצאה צפון היה "מה שבטוח בטוח" – הארט. 

הגיעה העת להראות את ידי:

East
♠
♥
♦
♣

JT
AJ76
KQ85
JT7

מהדומם  ה-KQ♦ השלכתי  כמובן שהוצאתי שליטים ועל 
הייתה  ההגנה  אילו  גם  אגב,  ב-♣.  המפסידים  שני  את 

משחקת שלושה סיבובי ♠ הייתי מבצע את החוזה.
מדוע הכרזתי ♥4? הנחתי שאם ידו של אחי חלשה מאוד, 
ב-♥4  אפול  ואם   ,(+620) 4♠ כנראה  מבצעים  צפון-דרום 

עם Dbl הם יקבלו 200+ או 500+ לכל היותר.
כעת הגיע הזמן להציג את כל ארבע הידיים ולערוך ניתוח 

קטן.

המשך בעמוד 39 
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סיפורי 
האלופים

אפרים בריפמן

 ...משחק מבריק – התוצאה

צ'ארלס הנרי גורן (1991-1901) נולד בפנסילבניה לזוג 
יהודים מהגרים מרוסיה. כאשר החל לשחק ברידג' לעגה 
הניעה  זו  עובדה  למשחק.  "אי-התאמתו"  על  ידידה  לו 
על-אודות  במאמרים  'ולשקוע'  להשקיע  לו  וגרמה  אותו 
מהות המשחק (הם לא היו רבים אז). התהילה של אלי 
דין  עריכת  של  למקצוע  להניח  לגורן  גרמה  קלברטסון 

'ולרוץ' אחרי תחרויות הברידג'. 
גורן.  של  המזהירה  הקריירה  החלה   1936 בשנת 
נמכרו  ברידג'  על  ספריו  העולם.  באליפות  זכה  ב-1950 
במיליוני עותקים. יש המשחקים את שיטתו עד עצם היום 
בתחום  המוביל  ולמורה  למרצה  במהרה  הפך  גורן  הזה. 
האנשים  לאחד  אותו  הפכה  למשחק  תרומתו  הברידג'. 

החשובים בהיסטוריה של הברידג'.

'הסיפור החם' של גורן הוא המשחק הבא:

♠
♥
♦
♣

QT3
654
J432
KQ4

♠
♥
♦
♣

AK5
AKQJ32
AK65
-

מהלך המכרז:
North South

גורן
2♣

2♦ 2♥
3♥ 4♦
4♥ 4♠
5♥ 6♥

גורן לא שאל על מספר האסים בשל החוסר ב-♣. כמובן 
ששותפו הבחין בכך ונמנע בכל כוחו מלהכריז סלם, אולם 
ידו של גורן הייתה חזקה מדי ובצדק הגיע לחוזה המצוין 

.6♥
השליטים,  הוצאת  את  סיים  גורן  בשליט.  הוביל  מערב 
 .♦AK-בעוד מערב השליך שני קלאבים. הכרוז המשיך ב
אילו הייתה הסדרה מחולקת 3-2, הוא היה מוסר לקיחה 

אחת ב-♦ וזוכה בכל השאר. 
תחילה  שנראה  הסלם   .♠ השליך  מערב   ♦K-ה על  אבל 
למזרח  אפשרית –  בלתי  למשימה  הפך  ילדים'  כ'משחק 
לא  אפשרית?!  בלתי  משימה  ה-♦.  בסדרת  זוכים  שני 

בשביל צ'ארלס גורן.
הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QT3
654
J432
KQ4

 

♠
♥
♦
♣

J8742
7
7
AT9632

♠
♥
♦
♣

96
T98
QT98
J875

 ♠
♥
♦
♣

AK5
AKQJ32
AK65
-

 

:♦AK וזהו מצב הקלפים לאחר ששוחקו

 ♠
♥
♦
♣

QT3
-
J4
KQ4

 

♠
♥
♦
♣

J874
-
-
AT96

♠
♥
♦
♣

96
-
QT
J875

 ♠
♥
♦
♣

AK5
J32
65
-
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39
איך לדעתכם נמשך המשחק?

מערב  כאשר  ב-5♠.  והמשיך   ♠A-ה את  מידו  שיחק  גורן 
(שלא חשד בתמרונים שלא מהעולם הזה) שירת ב-7♠, 

גורן ביקש מהדומם את ה-T♠ וזכה בלקיחה.
הנה מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

Q
-
J4
KQ4

 

♠
♥
♦
♣

J8
-
-
AT96

♠
♥
♦
♣

-
-
QT
J875

 ♠
♥
♦
♣

K
J32
65
-

 

הכרוז המשיך ב-K♣ והשליך מידו את ה-K♠! מערב זכה 
ב-A♣, וזהו המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

Q
-
J4
Q4

 

♠
♥
♦
♣

J8
-
-
T96

♠
♥
♦
♣

-
-
QT
J87

 ♠
♥
♦
♣

-
J32
65
-

 

הסדרות  באחת  להמשיך  מערב  נאלץ  זכייתו  לאחר 
שני  את  גורן  השליך   ♠Q-וה  ♣Q-ה על  השחורות. 
ביצוע  לקיחות.  ב-12  זכה  וכך  ב-♦,  שלו  המפסידים 

מושלם!
עם זאת, כאשר פתחו את גיליון הרישום כדי לרשום את 

 .התוצאה המעולה, החיוכים נעלמו
התברר כי גורן זכה ב... בוטום! מדוע? 

מכיוון שבכל השולחנות האחרים מערב הוביל ב-A♣, וכל 
השחקנים בדרום ללא יוצא מן הכלל זכו ב-13 לקיחות.

מדוע בשולחן של גורן מערב נמנע מלהוביל ב-A♣? האם 
שנגד  החליט  אולי  או  המכרז,  ממהלך  המצב  את  קרא 

שחקנים דגולים אין נוהגים לפי הכללים? 
אז לפעמים זה מצליח ולפעמים לא, אבל כשזה מצליח – 

 ...יש סיפור לספר לכל החברים
 – מבריק  "משחק  המאמר:  בתחילת  שכתבתי  וכפי 

  ..."התוצאה

 ♠
♥
♦
♣

KQ72
9
AJ942
AQ4

 

♠
♥
♦
♣

9865
KQT853
6
83

♠
♥
♦
♣

JT
AJ76
KQ85
JT7

 ♠
♥
♦
♣

A43
42
T73
K9652

 

אם מערב הוא הכרוז בחוזה ♥4, אין זה משנה במה יוביל 
דבר  של  ובסופו  מזרח,  של  ידו  את  רואה  ההגנה  צפון. 
יזכה הכרוז לכל היותר ב-8 לקיחות. לעומת זאת, כאשר 
(הקלוש  הסיכוי  קיים   ♦ היא  וההובלה  מזרח  הוא  הכרוז 

מאוד) לבצע את החוזה - כפי שקרה בשולחננו.
וחסרונות  יתרונות  יש   הכרזה  שיטת  לכל  מסקנה: 
(התלויים גם במיקום הקלפים). לנו נדמה כי לרוב עדיף 
החזקה  היד   – חזקה  יד  מול  נמצאת  חלשה  יד  שכאשר 

תשחק את החוזה.
המשיב  כי   Pass על-ידי  להראות  גם  ניתן  כן,  על  יתר 
פני  על  הפותח  על-ידי  שהוכרזה  הסדרה  את  מעדיף 

הסדרה שהוא ביקש מהשותף להכריזה.
מוסר השכל: "אל תסתכל בקנקן – גנוב אותו". ואכן, 

ה"גניבה" העניקה לנו 100% ביד זו.

 הצץ מעבר לכתפי המשך מעמוד 36 
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מספר 284 מרץ 2011
עורכת: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל‘ 03-9794862, פקס: 03-9794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני
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43 תוצאות הפסטיבל הבינלאומי ה-45, אולמי הקונגרסים, תל אביב
שם התחרות: קבוצות מעורבות

תאריך: 10/02/2011, מושבים: 2
1. אורן אפרת-פדון דרור-בירמן דוד-בירמן דניא-בירמן א.-א. עדי

2. לונשטיין א-לידור אורן-מולכו רזיא-אנגל יוסי
3. הירש עמליה-לב ארי טינ-טרנובסקי ב-שגב רון
4. מורד אורי-גיא חנה-אברנוק חוה-ארואץ אבי

5. ידלין דורו-ידלין ישרא-פאור שירי-מורן אוחיו
6. זק יניב-פכטמן רון-סיגל מליאנ-חץ קלרה-סעדה נטלי-קניגסברג 

מ
 IMP שם התחרות: זוגות מעורבים

תאריך: 11/02/2011, מושבים: 2
אגוזי בתיה - אגוזי יורם   115  .1
שחר לאה - עמר אבי   107  .2
חץ קל  רה - זק יניב   101  .3

סוביק מאיה - סוביק ויקטור   94  .4
פורת הילה - קונפינו יוסי   92  .5
טל נגה - לובינסקי יובל   90         .6

ליברמן רות - זילברבוש שמואל   90  .6
סוסמן אילנה - מיוחס מושיקו   90  .6

שם התחרות: זוגות גברים2011
תאריך: 12/02/2011, מושבים: 1

וקסלבאום אבנר - כהן דני   70.46  .1
ליבסטר שעיה - ליבסטר בני   67.81  .2
טרנובסקי בר - אסרף אורי   67.16  .3

ישראלי דן - פדון דרור   65.42  .4
אלבק רוני - רותם אריה   65.08  .5
זק יניב - סעדה פטריק   62.56  .6

שם התחרות: זוגות נשים
תאריך: 12/02/2011, מושבים: 1

רוס חנה - ליפין סוזי   69.05  .1
קיש תמר - קפון לבנה   64.55  .2

בורג לילי - הלמות ברוניה   63.88  .3
פרקש רות - דן אורה   63.7  .4

זינגר מריקה - פישמן טובה   63.45  .5
הולנדר שרה - כהן פרחה   63  .6

 IMP שם התחרות: זוגות
תאריך: 12/02/2011, מושבים: 2

ברקת אילן - שיינמן רמי   112  .1
פייקין יותם - גולדפרב איליה   105  .2

אגוזי בתיה - אגוזי יורם   93  .3
ברון יוליאן - אלפרן דן   91  .4

סקסון נטע - טובביס אלכס   90.5  .5
הנדלמן ארז - אורן אפרת   87  .6

שם התחרות: תחרות בוקר - יום א'
תאריך: 13/02/2011, מושבים: 1

שליט רות - טושר אור   67.57  .1
קונפינו יוסי - אופן משה   65.85  .2

תימור עליזה - דכנר מנפרד   64.79  .3
רוזנפלד מאירה - ארואץ אבי   64.53  .4

פורת הילה - גרין דורון   63.25  .5
צמח כמי - שורצמן שלמה   62.54  .6

שם התחרות: זוגות מעורבים
תאריך: 13/02/2011, מושבים: 2

 Waksman Sophie - Uszynski Woyciech   67.93  .1
(פולין-צרפת)

אס אילנה - פכטמן רון   63.85  .2
גיא חנה - מורד אורי   63.64  .3

פורת הילה - גרין דורון   62.05  .4
סעדה נטלי - לנגי אסף   61.55  .5
גבע מרים - טל עופר   61.32  .6

שם התחרות: תחרות בוקר - יום ב'
תאריך: 14/02/2011, מושבים: 1

קלדרון שפרה - גילרמן ג'נס   65.07  .1
דיקמן עמוס - דר צבי   64.72  .2

אזנקוט פנינה - מלאך מיקי   64.2  .3
סקסון נטע - טובביס אלכס   62.85  .4
קניגסברג מודי - שגב רון   62.84  .5
חץ קלרה - סעדה נטלי   62.53  .6

Handicap שם התחרות: זוגות
תאריך: 14/02/2011, מושבים: 2

כץ שריל - דוקטורס מרים   62.44  .1
ארנון זאב - ספינקה פיני   61.3  .2

סער מיה - פרנד טל   59.99  .3
אורלוביץ עמוס - גורן עודד   59.47  .4

גרימברג יעקב - לוטרמן משה   59.24  .5
ויסמן-אלמרו נועה - קרביץ ענת   58.5  .6

Board A Match :שם התחרות
תאריך: 14/02/2011, מושבים: 2

Radisic Go-Aliman Bor-Parezanin -Duricic Br .1 (סרביה)
מיכאל- יניב-בראל  רון-זק  אלדד-פכטמן  אילן-גינוסר  הרבסט   .2

הרבסט אופיר
3.  מרק מיכה-לובינסקי יובל-חץ נתן-לוינגר אסא

4.  פרידלנדר אהוד-ידלין ישראל-ידלין דורון-רשף אופיר
5.גלבוע אורי-לזר אלון-לזר שוקי-ארגלזי אלירן-צ'רטוק לאוניד

 Berger Hei-Hansen Ren-Pollak Ger-Babsch And  .6
(אוסטריה)

שם התחרות: מתנסים
תאריך: 15/02/2011, מושבים: 1

מילר בני - קרן מיכאל   72.74  .1
גרינבאום לאה - כהן אלי   70.35  .2
מרקס מרטין - קרן עמיחי   64.28  .3
רבנו יעקב - ענבר יעל   62.46  .4
לביא חנה - ניסן נבי   61.48  .5

גולדברג משה - גרינברג זאב   60.94  .6
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שם התחרות: זוגות פתוחה - בית א44
תאריך: 15-16/02/2011, מושבים: 3

פישר לוטן - שורץ רון   64.34  .1
שוורץ אדריאן - שיינמן רמי   63.21  .2

פדון דרור - בירמן אלון   62.98  .3
אופק טל - עממי צבי   62.26  .4

זק שחר - בראונשטיין אריאל   60.59  .5
כהן יוסי - שניידר רני   60.04  .6

שם התחרות: זוגות פתוחה - בית ב
תאריך: 15-16/02/2011, מושבים: 3

ידלין דורון - ידלין ישראל   62.94  .1
חץ נתן - לוינגר אסא   59.97  .2
ברקת אילן - רול יוסף   59.67  .3

אסרף ערן - איטר איריס   58.04  .4
סוכמן צבי - שזר ארנון   57.58  .5

אופיר גלעד - הרטמן אולגה   56.61  .6

שם התחרות: דרגות עד אמן ארד
תאריך: 15-16/02/2011,  מושבים: 3

גולדשטיין שושנה - ברעם רן   66.94  .1
טודרס דב - לוי עופר   63.48  .2
אמיר יוסי - מזרה יונה   61.08  .3

אדל אלון - מיימון סאייג   60.53  .4
שורצמן שלמה - פנצ'נקו אולג   60.23  .5

זמיר עמי - עציון אמיר   59.79  .6

שם התחרות: תחרות בוקר - יום רביעי
תאריך: 16/02/2011, מושבים: 1

אורן אפרת - זק יניב   75.47  .1
גלברד מרדכי - וקס גל   73.73  .2

גולדמן ורדה - ביקוביצקי ורדה   70.62  .3
רווה נעמי - טרנובסקי בר   66.86  .4
גרינברג שושנה - גור אורה   63.5  .5
ליברמן ברק - ליברמן רות   62.34  .6

שם התחרות: טופ-בוטום חד פעמי - רביעי ערב
תאריך: 16/02/2011,  מושבים: 1

לזר אלון - בירמן אלון   69.85  .1
פישמן טובה - זינגר מריקה   68.93  .2
מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב   66.31  .3
אסולין עדי - אסרף אורי   65.76  .4

חץ קלרה - חץ נתן   65.71  .5
גינוסר אלדד - גינוסר איתמר   65.58  .6

שם התחרות: חד פעמית בוקר - יום חמישי
תאריך: 17/02/2011, מושבים: 1

חכימי אהרן - גלברד מרדכי   71.5  .1
פרקש רות - שטרן לוי   67.15  .2

פז שרה - פן אסתר   64.32  .3
שליט בועז - שליט רות   63.7  .4

גינוסר איתמר - בן דוד אבישי   63.62  .5
זק יניב - Wassermann Gilda (בלגיה)   61.96  .6

שם התחרות: קבוצות פתוחה
תאריך: 17/02/2011

 מושבים: 3
רשתי שאול-ון דר וואדן-פיטרס דירק-ישראלי דן  .1 

 Strater Be-Mattsson G-Wladow Ent-Elinescu   .2 
M (גרמניה)

אלטשולר גלעד-בירמן דוד-בראל מיכאל-זק יניב   .3-4
בירמן אלון-פישר לוטן-פדון דרור-שורץ רון  .3-4

עדי-וקס  הילה-אסולין  גל-לוי  מושיקו-גרסטנר  מיוחס   .5-7
גל-גרינברג גל

ידלין דורון-ידלין ישראל-רשף אופיר-הופמן רון  .5-7
עודד-פרידריך  אדריאן-נוימרק  רמי-שוורץ  שיינמן   .5-7

יוליאן

IMP שם התחרות: נשים
תאריך: 18/02/2011

 מושבים: 1
בן נחום גילי - הוכברג אבלין   80  .1

עסיס נופר - חסין-ברומשטין יהודית   71  .2
גיא חנה - בלס יהודית   66  .3

לונשטיין אילנה - עסיס רויטל   63  .4
ברנר אילנה - פופלילוב מתילדה   60  .5

שוחט תמר - אילני גילה   57  .6

IMP שם התחרות: גברים
תאריך: 18/02/2011, מושבים: 1

ברונשטיין זיו - ג'נג'חשווילי רבז   72  .1
גני יוסף - רגב יורם   62  .2

סמיר סייג - גולן שמעון   56  .3
ולצר חיים - ליבסטר בני   46.91  .4
חיות אבי - אנטין דוד   41  .5

בן חיים עוזי - לירן ינון   39  .6

שם התחרות: חד פעמית שישי אחה"צ
תאריך: 18/02/2011, מושבים: 1

פרקש רות - הירש עדה   65.96  .1
טל שמואל - טל ריבה   65.37  .2

בריפמן הניה - בריפמן אפרים   65.27  .3
רשתי דפנה - פורת הילה   63.63  .4
קרביץ אריה - שפיגל צחי   63.27  .5

כליף אילנה - פרידלנדר אהוד   61.91  .6

שם התחרות: סימולטנית במחוזות 
התחרות נערכה בתל-אביב, חיפה וירושלים

תאריך: 19.2.11, מושבים: 2
Koistinen Kauko  (פינלנד) - בירמן אלון    65.38  .1

גיא חנה              - ג'נג'חשווילי רבז   64.97  .2
סקסון נטע            - טובביס אלכס   64.86  .3
פישר לוטן            - מינזלי אאידה   64.25  .4
ברנשטיין גרגורי    - צ'ורניי מיכאל   61.53  .5
רייטר אדם           - גינוסר איתמר   61.42  .6
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English
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Automatic

Krzysztof Martens

Socrates believed that we have to be aware of what 
we know and what we do not. To make it more simple, 
we have to know when being too careful doesn't pay.                            

None Vulnerable, Teams
West North East South

4♠ Pass 4NT Pass
 5♥* Pass 6♠ All Pass

* - 2 keycards without ♠Q (RKC Blackwood)

♠
♥
♦
♣

82 
QJ105
Q1062 
Q72

 

♠
♥
♦
♣

Q4
AK9873
A
K985

Lead: ♥Q. Declarer won, played two rounds of 
trumps and a heart. I carefully played the ten…
The full hand:

 ♠
♥
♦
♣

82 
QJ105
Q1062 
Q72

 

♠
♥
♦
♣

AKJ10765 
42 
K75
4

♠
♥
♦
♣

Q4
AK9873
A
K985

 ♠
♥
♦
♣

93
6
J9843
AJ1063

 

West covered the ten with the king, then played 
♥9 and discarded a club. How could I know that 
he had only one club? The line of play seemed 
to indicate a 7-2-2-2 distribution: West did not try 
to ruff a diamond.

Not until later did I realize that declarer lacked 
the communication to ruff a diamond.

Actually, there was nothing to be afraid of. Yes, 
inserting the heart ten prevents declarer from 
taking a deep finesse, but the deep heart finesse 
is not a play you should be worried about declarer 
finding. The odds are heavily on a 3-2 distribution 
in hearts. (Additionally declarer might reason that 
with a 4-1 break, the majority of players would 
play the ten, so that is not the lie of the cards). As 
additional argument is that an unsuccessful deep 
finesse will see declarer go down in a ridiculous 
fashion. Additionally, with hearts breaking 4-1, 
West has one more chance to make his slam, 
that of the ace of clubs being onside. True, if the 
opening lead of the queen of hearts was made 
without thought and North hesitated before 
playing the five, I would consider taking a deep 
finesse in hearts. This is another good reason for 
defenders to be aware that they should try not to 
give anything away by their tempo, whether it be 
playing too fast or too slow.

Krzysztof Martens published 12 books – 
high level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com

 Do Not Be 

A Calf
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If partner bids 3NT, then that is our final contract. 
If partner bids 3♥ – showing 5-5 in the majors 
and 13+ points, we will bid 4♥. 
This means that in this hand with our 12 points, 
if partner won't carry on to game, we will not 
be there. Let us change our hand a little, giving 
ourselves 

♠
♥
♦
♣

 Qx
 KJx
 AQxx
 Qxxx

We now have 14 points. Now, after partner 
makes any move to invite us, we will continue 
to a full game contract. This is because partner 
promised 11 points or more. When partner 
investigates the distribution and strength of your 
hand after 1NT, it is up to partner to decide on 
the final contract after discovering all the details 
of your hand. 
Let us make another alteration to our hand

♠
♥
♦
♣

 Qxx
 KJx
 AQxx
 9xx

12 points, but now with 3 Spades. When partner 
bids 2♣ – Checkback Stayman after our 1NT, we 
will now bid 2♠. If partner invites us with 3♠, we 
will Pass. Just look what happens when we hold

♠
♥
♦
♣

 Qxx
 KJx
 AQxxx
 xx

This hand has 12 points, but we can add an extra 
point for the ♣ doubleton and the nice 5-card 
♦ suit, so after discovering the 5-3 fit, we can 
accept partner's invitation and bid now 4♠.
At the end of each lesson there is a summary. 
Here is an example:
1) Checkback Stayman is bid by the responder 
after the second bid of the opener has been 1NT, 
showing a balanced hand of 12-14 points.
2) The responder will bid 2♣, and in doing so he 
promises 11+ points and asks opener to continue 
to describe his hand.
3) The responder will use the convention to find 
out amongst other things whether opener has 
3-card support in the responder's suit.
4) It is clear that the opener doesn't have 4-card 
support, as otherwise he would have supported 
immediately.
Bestebridge.co.il invites you to enter the site, and 
to receive a free complete lesson of your choice.

www.bestebridge.co.il

 
“    -

20:30  ,  12-  5-     

 ‘   ‘  

 
!

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘

www.avivim10.co.il :     
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Brian Zietman

At our pilgrimage to the Lot Hotel for the annual 
Dead Sea "Nofshon" this winter, I did something 
that I have never done before! How many over 
60's can boast such a thing?
What was it? A one hour lecture on Checkback 
Stayman. Well, that doesn't sound so spectacular, 
does it? For me, though, it was. The reason is 
that I have never played Checkback Stayman 
before, and up to a month previously I did not 
have a clue how it works. Funnily enough, a 
couple of months before I was playing in a local 
tournament with Paula Weiss and after I opened 
1♣, she bid 1♠, and then I bid 1NT. She now bid 
2♣ (forcing) and I passed! She assumed that I 
play Checkback Stayman and could not believe 
it, when I told her: sorry, I don't know Checkback 
and I have never played it before. 
So, what has happened in the meantime? Oryah 
Meir recruited me to help translate from Hebrew 
to English some materials from her new internet 
innovation, Best e Bridge (www.bestebridge.co.il). 
This is a joint venture with Moti Gelbard and two 
other partners. The concept is simple: take the 
best teacher in Israel (In fact, the teacher of all 
the teachers) and produce bridge lessons for 
everyone on the internet. Oryah and Moti have 
taken bridge topics like 4th Suit Forcing, Overcalls 
and Checkback Stayman and broken them down 
to 10 to 20 separate 7 minute lessons which can 
be ordered by the public and played at home by 
means of a subscription internet site. One may 

get a private lesson at a very reasonable price 
without stepping out of his door. Moti delivers 
the lessons in his distinct and picturesque style, 
backed up by excellent graphics which make 
the lessons come alive - a great way to learn 
and improve your bridge! You may try it out at 
www.bestebridge.co.il.

In fact, the Hebrew version is just a pilot for 
the launch of this huge project, which will be 
distributed worldwide after translation. Doing 
my translations, I am getting some free bonus 
lessons as well. Here is an excerpt from one of 
the lessons on Checkback Stayman:

Checkback Stayman – Opener's 4th bid 
Now we will take the seat of the opener, and we will 
see how we answer our partner, the responder, 
when he asks us Checkback Stayman. 
We have

♠
♥
♦
♣

 Qx
 KJx
 AQxx
 9xxx

That's a total of 12 points. We open 1♦, partner 
bids 1♠, we bid 1NT and partner bids 2♣. This 
bid, of course, has no connection to the Club suit 
in itself. It is simply asking: "Partner, do you have 
4 Hearts? And if you don't have 4 Hearts, maybe 
you have 3 Spades for me?"
If you have neither of these 2 holdings, then 
you bid either 2♦ showing 12-13 points or 2NT 
showing 14 points. In this example, with only 12 
HCP, we bid 2♦. We now know that partner has 
5 Spades for sure, and in addition he may have 
4 Hearts.

Opener Responder
1♦ 1♠

1NT 2♣
2♦ ?

If Partner now bids 2 NT, we will Pass.

A New Experience of 
Learning Bridge
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