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דבר ועד העמותה

קוראים יקרים!

הפסטיבל הבינלאומי ה-46 מאחורינו ואנו ממשיכים בפעילות ספורטיבית ופעילות בינלאומית ענפה.

השבוע הסתיימו משחקי המבחן לנבחרות השונות. בעונג רב ראינו פנים מוכרות ושמחה רבה מלאה 
אותנו למראה הרבה פנים חדשות. 

נבחרת הנשים זכתה בתגבור ראוי, עם הצטרפותן של נטלי סעדה ומיכל נוסצקי שחברו לדנה ונגה 
טל ולזוג הוותיק מטילדה פופלילוב ורותי לויט.

אנחנו  אנגל.  יוסי  הצעיר  עם  זליגמן  ושלמה  פנחס  רומיק  פרידריך,  יולק  הוותיקים  הקרב  שועלי  מופיעים  הסניורים  בנבחרת 
מקווים כי הזוג הנוסף שיצטרף לחבורת הוותיקים יהיה דניאלה ודוד בירמן – בקיצור, רבותיי ההיסטוריה חוזרת!

בנבחרת הפתוחה נבחרה קבוצת פישר לוטן:  רון שוורץ, אלון בירמן, דרור פדון ואליהם הצטרפו האחים אופיר ואילן הרבסט, 
הקבוצה תייצג אותנו באליפות אירופה בדבלין.

הנבחרת השנייה מונה את: אילן ברקת, אסף לנגי, אודי פרידלנדר, לירן ינון, שאליהם הצטרפו רון פכטמן ואלדד גינוסר.

בשם כולכם אני גאה לאחל הצלחה לנבחרות, ומקווה כי ימשיכו לייצג אותנו בכבוד, כפי שעשו זאת בהתמדה בעבר.

החודש מתקיימת גם אולימפיאדת ָאיֶֶלת בֵאילת. באולימפיאדה המיוחדת הזאת, נוטלים חלק כ-150 ילדים משבע ערים שונות. 
הפרויקט אשר מובל על-ידי אוריה מאיר, מתקיים במימון משותף של העיריות והילדים עצמם. כאן המקום להודות לאוריה, לכל 

המורים בבתי הספר ולראשי העיריות על פעילותם האדירה עבור דור ההמשך.

בברכת חברים

מודי קניגסברג,

 יו"ר ועד העמותה ההתאגדות הישראלית לברידג' בישראל

050-7470016  '  ,052-2783263   ,054-7690305   :  
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לומדים ברידג‘
6

לחשוב נכון בהגנה 

עיתוי מדויק מפיל חוזים

מוטי גלברד

Dealer: S, Vul: None, Lead: ♥A

 ♠
♥
♦
♣

632
943
AKT96
AQ

♠
♥
♦
♣

A854
AKQT8
42
93

West North East South
1♠

2♥ 3♥ Pass 3♠
Pass 4♠ All Pass

עם 13 נקודות וחמישייה טובה מאוד התערבת באוברקול 
בגובה 2, אבל שותפך לא ענה.

המתנגד)  (בסדרת  קיוביד  הכרזת  זוהי   .3♥ הכריז  צפון 
המתארת התאמה ב-♠ עם 10 נקודות לפחות. הכלל הוא, 
המתנגד  סדרת  הכרזת  במייג'ור,  פתח  השותף  שכאשר 

מראה התאמה במייג'ור.
דרום הכריז ♠3. הכרזה זו מעידה על חולשה. דרום מוכן 
והוא  מדי  טובה  צפון  של  ידו  אבל  חלקי,  במשחק  לעצור 

מכריז בעצמו משחק מלא ♠4.
משרת  השותף  כאשר  בלקיחה  וזכית   ♥A-ב הובלת 
וכך  הגיוני,  נראה  ב-♥  המשך  ב-5♥.   – והכרוז  ב-2♥ 
עשית, אבל דרום חתך בסיבוב השלישי עם ה-9♠ (בעוד 
הרביעית  ללקיחה  מוביל  הוא   .(♥J-ה עם  שירת  מזרח 

את ה-K♠. תכנן את משחק ההגנה!
בידך 13  הנקודות.  של  ספירה  לעשות  מזיק  לא  ראשית, 
נקודות, וכך גם בדומם. דרום פתח את ההכרזה והבטיח 
אצל  רבות  לנקודות  מקום  נותר  לא  לפחות.  12 נקודות 

שותפך (מזרח). קרוב לוודאי שה-J♥ הוא כל "רכושו".
את  להפיל  תצטרך  מהשותף,  לעזרה  לצפות  שאין  היות 
הוא   ♠A-וה זכית,  כבר  לקיחות  בשתי  בעצמך.  החוזה 

לקיחה בטוחה. מנין תבוא הלקיחה הרביעית?
לכאורה מצבו של הכרוז טוב (בהנחה שה-K♣ ברשותו), 
מסכנים  שבידך  השליטים  ארבעת   – בעיה  לו  יש  אבל 
בלבד  קלפים   5 עם   1♠ פתח  הוא  אם  לב:  שים  אותו. 
המצב),  שזה  רומזת   4♠ ולא   3♠ הכריז  שהוא  (והעובדה 
השליטים  מספר  השלישית  בלקיחה  החיתוך  לאחר  אזי 

של הכרוז השתווה למספר השליטים שלך.
אם ייאלץ לחתוך עוד פעם אחת, יישארו לו פחות שליטים 

ממך, והוא יאבד את השליטה במשחק.
כדי  רביעי  ב-♥  ולהמשיך   ♠A-ב מיד  לזכות  כדאי  האם 
הדומם  כי  טוב,  רעיון  יהיה  לא  זה  לא,  יחתוך?  שהכרוז 
יחתוך ולאחר מכן הכרוז יוציא לך את כל השליטים ויבצע 

את החוזה.
כדי לנטרל את כוח החיתוך של הדומם עליך לעכב את 

ה-A♠ פעמיים.
כאשר  קורה  מה  לב  ושים  המלאה,  בחלוקה  התבונן 
מערב נותן לדרום לזכות בלקיחה הרביעית עם ה-K♠ וגם 

.♠Q-בלקיחה החמישית עם ה

 ♠
♥
♦
♣

632
943
AKT96
AQ

 

♠
♥
♦
♣

A854
AKQT8
42
93

♠
♥
♦
♣

7
J72
753
T87542

 ♠
♥
♦
♣

KQJT9
65
QJ8
KJ6

 

כעת נותר בדומם שליט אחד בלבד, והכרוז בדילמה. אם 
ימשיך ב-♠ שלישי, מערב יזכה ב-A♠ וימשיך ב-♥ רביעי. 
שליטים.  ללא  ויישאר  בידו  לחתוך  חייב  יהיה  הכרוז 
וה-♥  ה-8♠   – לקיחות  שתי  בעוד  יזכה  מערב  בהמשך 

החמישי שלו.
הרע במיעוטו יהיה להפסיק את הוצאת השליטים ולשחק 
♣ או ♦, אבל במוקדם או במאוחר מערב יחתוך עם ה-8♠, 

.♠A-וזו תהיה הלקיחה המפילה בנוסף ל
לקח חשוב שניתן להפיק מיד זו הוא: ה-A בשליט מהווה 
בקלות  ממנו  להיפרד  כדאי  ולא  כמוהו,  מאין  חשוב  נכס 
על  בשליטה  לא  הכרוז  בו,  מחזיק  המגן  עוד  כל  דעת. 
לבד   A-ה את  משאיר  המגן  כאשר  שני,  מצד  המשחק. 
אחרות.  לסדרות  ולעבור  ממנו  להתעלם  יכול  כבר  הכרוז 
לפיכך העיתוי המדויק לזכות ב-A ביד זו (וברבות אחרות) 
הוא כאשר נשאר לך שליט נמוך אחד בלבד ביחד עם 

 .A-ה
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לומדים ברידג‘
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Dealer: N, Vul: N/S, Lead: ♣K
♠
♥
♦
♣

9654
K85
K875
83

♠
♥
♦
♣

AKQJ3
A63
A2
T97

West North East South
Pass Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

ההכרזה פשוטה. פתחת ♠1 עם 18 נקודות גבוהות וסדרה 
מיד  הכרזת  כמובן  ואתה  ל-♠2,  תמך  שותפך  מאוד,  יפה 

משחק מלא.
זכה  מזרח  ושותפו  רצף)  (ראש   ♣K-ב הוביל  מערב 
בלקיחה עם ה-A♣. בלקיחה השנייה מזרח הוביל ב-4♣ 
ומערב זכה עם ה-J♣. מערב מוביל את ה-Q♣ ללקיחה 

השלישית. עד כה נאלצת לשרת. מה עכשיו?
ליד השולחן היה לדרום חשש מסוים שמזרח יחתוך מעל 
לאכזבתו  מהדומם.  ה-9♠  את  ביקש  הוא  ולכן  הדומם, 
היה  לא  יותר  מאוחר   .♠T-ה עם  מעליו  חתך  אכן  מזרח 

מנוס מהפסד לקיחה ב-♥, והחוזה  לא בוצע.
האם הייתה דרך טובה יותר לשחק?

לחתוך.  לא  עדיף  לפעמים  אבל  לחתוך,  אוהבים  כולנו 
ולבקש  למהר  היא  ביותר  הבסיסית  השגיאה  מקום,  מכל 
ועשה  משחק  תכנית  בנה  שהכרוז  לפני  מהדומם  קלף 
המתנגדים  כאשר  כמו-כן,  המפסידים".  "ספירת  את 
מבצעים מהלכים חריגים יש לשאול את עצמנו: מדוע הם 

עושים זאת?
 ♣A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  מזרח  שלנו  במקרה 
אף על פי שהיה יכול לשחק נמוך ולתת ל-K♣ של שותפו 

לנצח.
מה המשמעות של המהלך הזה?

הן   ,Overtake שעושים  העיקרית  הסיבה  כלל  בדרך 

ככרוז והן כמגן, היא מניעת חסימה. לו היו למזרח שלושה 
מיד  לזכות  צורך  שום  לו  היה  לא  ב-♣,  יותר)  (או  קלפים 
עם ה-A♣; אבל כאשר יש לו אס דאבלטון, הוא יודע שאם 
ישחק נמוך – הסדרה תיחסם, וההגנה לא תוכל להמשיך 
רצף,  מראש  הוביל  ששותפו  יודע  מזרח  שלישי.  בסיבוב 
של   K-ה על   A-ה את "בזבוז"  לעצמו  להרשות  יכול  והוא 

שותפו.
קרוב  ההכרחית:  המסקנה  את  להסיק  הכרוז  על  מכאן 
מעל  החיתוך  סכנת  ב-♣.  דאבלטון  שלמזרח  לוודאי 

הדומם מוחשית ביותר.
עד כה ניתחנו את מהלכי ההגנה, ומה באשר לתכנית 

הכרוז ולספירת המפסידים?
ביד זו קל מאוד לספור את המפסידים של הכרוז: שלושה 
ב-♣ ואחד ב-♥. תכנית המשחק השגרתית היא לחתוך 
לעיל  המשחק והניתוח  מהלך  לפי  אולם  בדומם,  אחד   ♣

מתברר כי תכנית זו צפויה להיכשל.
האם יש תכנית חלופית?

הקלפים  בחלוקת  נתבונן  זו,  שאלה  על  שנענה  לפני 
המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

9654
K85
K875
83

 

♠
♥
♦
♣

8
J742
93
KQJ652

♠
♥
♦
♣

T72
QT9
QJT64
A4

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ3
A63
A2
T97

 

יד זו משמשת דוגמה מצוינת לטכניקה הנקראת "החלפת 
חיתוך". כאשר תכנית החיתוך בדומם אינה עובדת בגלל 
להשליך  זה  במקום  אפשר  מעלינו,  יחתוך  שמגן  הסכנה 

מפסיד מסדרה אחרת ובכך ליצור חיתוך עתידי.
המשחק הנכון בלקיחה השלישית הוא להשליך את ה-5♥ 

מהדומם ולתת ל-Q♣ לנצח!
המשך ב-♣ רביעי אינו מסוכן, כי הכרוז כבר יכול לחתוך 
יוציא  מערב,  של  המשך  בכל  יזכה  הכרוז  למעשה,  בידו. 
שליטים בשלושה סיבובים ואז ישחק A ,♥K♥ ו-♥ שלישי 

שייחתך בבטחה עם השליט האחרון של הדומם.

הוצאת  לפני  המשחק,  של  מוקדם  בשלב  חיתוכים  זכור: 
של  יותר  בטוח  תכנון  מסוכנים.  להיות  עלולים  השליטים, 
המשחק הוא קודם כל להוציא שליטים ולאחר מכן לחתוך 
מספיק  יש  כאשר  אבל  אפשרי,  זה  תמיד  לא  בדומם. 

שליטים בדומם זו הדרך המועדפת.

שחק יחד עם מוטי

לפעמים עדיף לא לחתוך
מוטי גלברד
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לומדים ברידג‘
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לתכנן תכנית

קובי שחר

 Planning the play of a Bridge הספר  גב  על 
hand המיועד לשחקנים בתחילת דרכם, מופיע הציטוט 
עכשיו?".  עושה  אני  מה  אבל   – שותף  דומם,  של  "יופי 
למשחק  האחריות  כל  מוטלת  הפתיחה  הובלת  לאחר 
ברידג'  תלמידי  שהוכרז.  בחוזה  לעמוד  עליו  הכרוז.  על 
רבים מעדיפים את תפקיד הדומם, אבל אחת לארבעה 
משחקים לערך מלאכת ביצוע החוזה מוטלת עליהם. אז 

מה עושים?
השונים  לכלים  השחקן  מתוודע  הברידג'  לימודי  במהלך 
יש  כך  כלים,  יותר  מכיר  שהוא  ככל  היד.  משחק  של 
השלב  מקרה,  בכל  החוזה.  לביצוע  אפשרויות  יותר  לו 
ו/או  הבטוחות  הלקיחות  ספירת  הוא  בתכנון  הראשון 

ספירת המפסידים.
אחת  כל  של  בחינה  היא  הבטוחות  הלקיחות  ספירת 
מארבע הסדרות. אנו סופרים כמה קלפים בכירים ברצף, 
החל ב-A, עומדים לרשות הכרוז (הן בידו והן בדומם). 
אפשר  בדומם,   K-ו הכרוז  של  בידו   A יש  אם  לדוגמה: 

לספור שתי לקיחות. 
שים לב: לא משנה כמה קלפים בכירים עומדים לרשות 
מספר  על  יעלה  לא  הבטוחות  הלקיחות  מספר  הכרוז, 

הקלפים המרבי בסדרה, בידו של הכרוז או בדומם.
♣ AKQ

♣ JT

לרשות  הבכירים  הקלפים  חמשת  עומדים  זו  בדוגמה 
הכרוז, אך מספר הלקיחות הבטוחות הוא שלוש. 

ספירת המפסידים מתבצעת במשחק עם שליט. כאשר 
כמה  סדרה  בכל  בודקים  אנו  מפסידים  ספירת  מבצעים 
הכרוז  ביד  נמצאים  בלקיחה  להפסיד  העלולים  קלפים 

(ליתר דיוק, ביד שיש בה יותר קלפים בסדרת השליט).

♣ 862

♣ A54

בסדרה זו יש לנו שני מפסידים: ה-A הוא קלף מנצח, 
אבל ה-5 וה-4 צפויים להפסיד.

♣ K7

♣ 62

מבצעים  כאשר  מפסידים.  שני  נספור  זו  בסדרה  גם 
ספירת מפסידים, עלינו להיות פסימיים ולהתכונן לגרוע 
מכל. אנו ננסה להקטין את מספר המפסידים בסדרה זו 

באמצעות עקיפה, אך תחילה נספור שני מפסידים.

♣ 543

♣ KQJ

אפשר  שאי  פי  על  אף  אחד.  מפסיד  נספור  זו  בסדרה 
יותר  נפסיד  שלא  ברור  בטוחות,  לקיחות  כאן  לספור 
לייצר  נוכל  הגבהה  באמצעות  בסדרה.  אחת  מלקיחה 

שתי לקיחות בהמשך המשחק.
לאחר ספירת הלקיחות הבטוחות ו/או ספירת המפסידים 
נוכל לבדוק, אם ניתן לעמוד בחוזה שהוכרז בלי להפסיד 

יותר לקיחות ממה שאנו יכולים להרשות לעצמנו.
כעת עלינו לנסח תכנית. אין זה הכרחי לפרט את הטיפול 
אותנו  שתנחה  כללית  תכנית  קובעים  אנו  סדרה.  בכל 
בודדים  במשפטים  תתאר  זו  תכנית  המשחק.  במהלך 
"לזכות  לדוגמה:  לנקוט,  עומדים  שאנו  המשחק  קו  את 
בהובלת הפתיחה, למשוך שליטים ולקחת את הלקיחות 

הבטוחות בסדרות הצדדיות". 
ולנסח  לנו  שיש  הבעיות  את  בחשבון  להביא  יש  לרוב 
תכנית שבאמצעותה נוכל להתגבר על בעיות אלו. ניסוח 

התוכנית יכלול שימוש בטכניקות מארגז הכלים שלנו.

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

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

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

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

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

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

טיולי בחירה ייבחנו במקום על פי התעניינות וביקוש.

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

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

.       ,   

עיר המרחצאות ובירת היער השחור

'    
4-13.6.2012

מחיר לאדם בחדר זוגי 1480 יורו
תוספת חדר ליחיד 240 יורו
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♠
♥
♦
♣

A85
KJ53
974
AQ8

♠
♥
♦
♣

K9
AQ872
AQ5
532

North South
1♣ 1♥
2♥ 4♥

Pass

מערב מוביל ב-Q♠ נגד החוזה ♥4. אנו סופרים 9 לקיחות 
בטוחות (חמש ב-♥, שתיים ב-♠, אחת ב-♦ ואחת ב-♣. 
כמו-כן ניתן לספור 4 מפסידים (שניים ב-♦ ושניים ב-♣). 

זכור: בספירת המפסידים עליך להיות פסימי.
באמצעות  החסרה  הלקיחה  את  להשיג  טוב  סיכוי  יש 
מתכוון  הכרוז  המינור.  מסדרות  באחת  מוצלחת  עקיפה 
לבצע שני ניסיונות עקיפה, כלומר התכנית היא: "לזכות 
ב-♦  לעקוף  שליטים,  למשוך  הראשונה,  בלקיחה 
ולאחר מכן לעקוף ב-♣". באופן כללי, כאשר חסרות לנו 
נבחר  נוספות,  להשיג לקיחות  מנין ניתן  נבדוק  לקיחות, 

את הכלים המתאימים וננסח תכנית מתאימה.
נתבונן בדוגמה נוספת:

♠
♥
♦
♣

QJT
8765
AJ75
K6

♠
♥
♦
♣

AK976
T42
K3
A98

North South
1♠

3♠ 4♠
Pass

 4 סופרים  אנו   .4♠ החוזה  נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
 9 לספור  גם  ניתן  ב-♣.  ואחד  ב-♥  שלושה  מפסידים: 
לקיחות בטוחות. הדרך הטובה ביותר להשגת הלקיחה 
"לאחר  היא:  התוכנית  בדומם.   ♣ חיתוך  היא  החסרה 
בשלוש  לזכות  צפויים  המגנים  (הרי  בלקיחה  שנזכה 
הלקיחות הראשונות) למשוך שני סיבובי שליט בלבד, 
לשחק AK♣, לחתוך ♣ בדומם ולמשוך את השליטים 

שנותרו".
לאחר שקבענו תכנית אפשר לצאת לדרך ורק אז לשחק 
נשמור  הכלים  את  ארגז  מהדומם.  הראשון  הקלף  את 
לידנו כדי לשלוף ממנו טכניקות לטיפול בסדרות השונות 

ובבעיות אחרות שיהיה עלינו לפתור.

 ‘   ‘  
 ‘    
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bridge4fun@012.net.il

:  
.      

     7
  ( ) guitart monterrey***** 

.    -  ,    :  3

.  

.     ‘  

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

   –  
 GUITART MONTERREY*****   

6-13.5.2012

    1,440
.  220   
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אל "תחטוף" את 
האסים בהגנה 

רם סופר

מאמר זה מוקדש לטיפ חשוב ביותר, שיישומו עשוי לעזור 
לתלמידי ברידג' רבים לשפר באופן דרמטי את ביצועיהם 

במשחק ההגנה.
נתחיל בבעיה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
T52
T975
J84

♠
♥
♦
♣

82
A763
A82
AT97

West North East South
1♠

Dbl 2♠ 3♥ 4♠
Pass Pass Pass

אתה  איך   .4♠ נגד  להוביל  וצריך  במערב  יושב  אתה 
מתכנן את משחק ההגנה?

לזכות  הוא  ברידג'  תלמידי  בקרב  פופולרי  הגנה  מהלך 
מיד בשלושת האסים, ולקוות שהלקיחה הרביעית תופיע 

ממקור כלשהו, והחוזה ייכשל. 
ביד  התבונן  ביותר?  הטוב  ההגנה  מהלך  זהו  האם 
המלאה, וראה מה קורה כאשר המגן במערב זוכה באסים 

שלו בשלוש הלקיחות הראשונות.

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
T52
T975
J84

 

♠
♥
♦
♣

82
A763
A82
AT97

♠
♥
♦
♣

4
QJ94
QJ63
Q532

 ♠
♥
♦
♣

AT97653
K8
K4
K6

 

שלו  המלכים  שכל  לאחר  החוזה,  את  יבצע  דרום  נכון, 
הרבה  באדיבותו  ללקיחות,  והפכו  זה  אחר  בזה  הוגבהו 

של מערב.
נקודות   13 עם   4♠ שהכריז  אופטימי,  שחקן  הוא  דרום 
הגנה  מול  אך  ב-♠,  שלו  האורך  סמך  על  בלבד  גבוהות 

טובה לא יהיה לו שום סיכוי להצליח.
הכלל הנכון בהגנה נגד חוזה עם שליט הוא: הובל ב-A רק 
כאשר בידך גם ה-K באותה סדרה. כאשר בידך A ללא 
K, לא כדאי להוביל ב-A, ועוד פחות כדאי להוביל "מתחת 

."A-ל
אם כך, מהי ההובלה הנכונה מידו של מערב?

מערב צריך להוביל בשליט. פשוט אין ברירה אחרת. 
רע.  בכי  הכרוז  של  מצבו  בשליט  הנכונה  ההובלה  לאחר 
למעשה, כל עוד ההגנה לא תשגה החוזה עתיד ליפול שלוש 
פעמים. לרוע מזלו של הכרוז כל המלכים שלו ממוקמים 
גרוע, ואף אחד מהם לא אמור לזכות בלקיחה, אלא אם 
מערב "יחטוף" את האסים שלו ויעשה את העבודה בשביל 

דרום.

נתבונן בדוגמה נוספת, והפעם נסתפק בסדרה בודדת.

♣  K73
♣ A62

החוזה הוא ♥4, ודרום מוביל מידו 5♣ בשלב מוקדם של 
או   ♣A-ב לזכות  האם  לעשות?  מערב  על  מה  המשחק. 

לתת ל-K♣ של צפון לזכות?
את  "יאבדו"  שמא  מתמיד  בחשש  נמצאים  רבים  מגנים 
בהזדמנות  בהם  לזכות  תמיד  נוטים  והם  שלהם,  האסים 

הראשונה.

כעת נתבונן בארבע הידיים ונבדוק אם זה המהלך הנכון.

♣  K73
♣ JT8♣ A62

♣ Q954

כל  הראשון,  בסיבוב   ♣A-ב זוכה  מערב  שאם  לראות  קל 
אם  זאת,  לעומת  הכרוז.  של  יהיו  בסדרה  הלקיחות  שאר 
צפון זוכה בסיבוב הראשון עם ה-K♣ ובהמשך משחק ♣ 
נמוך מהדומם לעבר ה-Q♣, ההגנה תזכה בשתי לקיחות 

בסדרה.
מדוע זה קרה? מכיוון שאסים נועדו לנצח קלפים בכירים 
המתנגדים  שני  כאשר   A עם  בלקיחה  לזכות   .(Q או  K)
משחקים קלפים זוטרים – זהו בזבוז! במקרה הנוכחי, אם 
לפניו  ישחק  שדרום  עד  בסבלנות   A-ה עם  ממתין  מערב 

את ה-Q, הוא מרוויח לקיחה אחת.
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לעתים המגן חושד שלכרוז קלף בודד בסדרה, ואם לא 
יזכה באס עכשיו, הוא כבר לא יזכה בו לעולם. ביד הבאה 

החשש הזה לא היה מוצדק.

♠
♥
♦
♣

AK8
863
KQ72
954

♠
♥
♦
♣

73
KQJ
AT863
762

♠
♥
♦
♣

52
T954
J94
KQJT

♠
♥
♦
♣

QJT964
A72
5
A83

 ♥A-ב זכה  דרום   .4♠ החוזה  נגד   ♥K-ב הוביל  מערב 
 ,♦ קלפי  חמישה  שבידו  הבחין  מערב   .♦5 מיד  ושיחק 
ובדומם – ארבעה. הוא חשד שלדרום קלף בודד. אי לכך 
הוא זכה מיד ב-A♦, המשיך ב-QJ♥ שזכו והחליף ל-♣. 
הגנה זו לא הצליחה. הכרוז זכה ב-A♣, הוציא שליטים 
המשחק  בסוף   .♦KQ-ה על  ב-♣  מפסידים  שני  והשליך 

חשב מערב: "ניסיתי כמיטב יכולתי".
מערב  אם  קורה  היה  מה  נבדוק  הבה  שלא.  מסתבר 
את  מאבד  היה  הוא  נכון,   .♦A-ה את  "חוטף"  היה  לא 
הלקיחה שלו ב-♦, אבל תמורתה הוא היה מרוויח שתי 

לקיחות ב-♣ – בהחלט עסקה כדאית.

מול מגן סבלני יותר הכרוז היה משיג לקיחה אחת בלבד 
בתשע  המשחק  בסוף  ומסתפק  שתיים,  במקום  ב-♦ 

לקיחות במקום בעשר.

לסיום נראה דוגמה ממשחק ללא שליט, שבה המגן היה 
צריך להימנע מזכייה ב-A אף על פי שהדומם כבר שיחק 

את ה-K ללקיחה.

 ♠
♥
♦
♣

97
832
KQJT3
T64

 

♠
♥
♦
♣

QJT84
J65
94
Q92

♠
♥
♦
♣

63
QT94
A52
J875

 ♠
♥
♦
♣

AK52
AK7
876
AK3

 

דרום פתח 2NT, והחוזה הסופי היה 3NT. מערב הוביל 
ושיחק   ♠K-ב מיד  זכה  דרום   .♠Q הרצף  בראש  כמובן 
מידו 6♦ ללקיחה השנייה. מערב שירת עם ה-9♦ (גבוה-
.♦K-נמוך כדי לאותת על דאבלטון), והדומם שיחק את ה

מזרח לא חשב יותר מדי, זכה ב-A♦ ומיהר לחזור בסדרה 
ששותפו הוביל בה – ♠. הכרוז פרש מיד את קלפיו ותבע 

10 לקיחות.
מזרח החמיץ הזדמנות להפיל את החוזה. לו היה עוצר 
כדי לתכנן, היה רואה שלכרוז אין כניסה צדדית לדומם. 
ההגנה הנכונה הייתה לעכב את ה-A♦ פעמיים. מזרח 
 –  ♦Q-ל וגם  השנייה,  בלקיחה  לזכות   ♦K-ל לתת  צריך 
בלקיחה השלישית. לאחר מכן כבר אין לכרוז שום דרך 

להגיע ל-9 לקיחות.
בבירור  המוכיחות  דוגמאות  מספר  ראינו  לסיכום, 
בסבלנות  להיאזר  למגנים  משתלם  רבים  שבמקרים 
ולא "לחטוף" את הלקיחות הבטוחות שלהם. אין זאת 
מחיר.  ובכל  מצב  בכל  האסים  את  לעכב  שצריך  אומרת 
ברור שבסופו של דבר צריך לזכות בהם בתנאים הנכונים 
ובעיתוי הנכון. מאמר זה אינו מתיימר לטפל בכל המצבים 
האפשריים במשחק. מטרתו היא לעזור לשחקן המתלמד 
להיות סבלני יותר ולהראות לו שאפשר להצליח בהגנה 
בלקיחות  כבר  באסים  לזכות  ממהרים  לא  כאשר  יותר, 

הראשונות.

חוויה�תיירותית�יחידה�מסוגה�על�חופי�נורמנדי�המטריפים,
לחובבי�ברידג'�בכל�הרמות!
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בודד במערכה
אלדד גינוסר

קבוע  לא  שותף  עם  חזקה   IMP בתחרות  משחק  אני   
ומרים את היד הבאה:

Dealer S, Vul None
West

♠
♥
♦
♣

AQ8743
-
764
AK74

דרום מתחיל ב-Pass ואתם פותחים ♠1. השותף מכריז 
כשליט   ♠ הקובעת   ,Jacoby 2NT מוסכמת זוהי   .2NT
בטוח.  המלא  המשחק  כאשר  סלם,  לגבי  דיון  ופותחת 
לפי  במייג'ור.  סלמים  להכרזות  מצוינת  בשיטה  מדובר 
קוצר  להראות  במטרה   3♥ כעת  מכריזים  אתם  השיטה 
המתארות  ההכרזות  כי  להדגיש  יש  חוסר).  או  (בודד 
קוצר מהותיות לצורך הערכת היד לסלם אפשרי. השותף, 
מצידו, מכריז ♦4 – הכרזה המצביעה על כוח בדאימונד 
קוצר  הראה  שהשותף  לאחר  בסלם  עניין  על  ומעדיה 

בהארט. ככל הנראה אין למזרח כוח מבוזבז רב ב-♥.
בשלב זה אפשר להמשיך לחקור ולשאול, אבל לי נראית 
עוברים.  וכולם    6♠ מכריז  אני   – הישירה  הגישה  יותר 

מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass

1♠ Pass 2NT (1) Pass
3♥ (2) Pass 4♦ (3) Pass

6♠ Pass Pass Pass

הסבר ההכרזות:
(1) ג'קובי 2NT; (2) קוצר ב-♥; (3) קונטרול ב- ♦.
קלף ההובלה של צפון הוא ה-T♣, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

AQ8743
-
764
AK74

♠
♥
♦
♣

J952
K743
AQ98
Q

הסלם נראה לא רע. יש לי שני מפסידים ב-♦, אחד ב-♣ ואחד 
ב-♠. על ה-AK♣ ניתן להשליך שני דיאמונדים מהדומם. כל 

עוד חלוקת השליטים אינה 3-0 אוכל לחתוך גם ♣ וגם ♦ 
לי  נותרו  עדיין  מפסידים.  שני  לחסוך  ובכך  יותר,  מאוחר 

שתי בעיות:  K♠ ו-K♦. לפחות אחת מהן עליי לפתור.
בסדרת ה-♦ אין לי ברירות רבות – או שהעקיפה "יושבת" 
או שלא. בשלב זה או אחר אוכל לשחק ♦ לכיוון ה- Q. אם 
בסכנה,  אינו  והסלם  ב-♦  מפסיד  אין  אז  בצפון,  המלך 
נמצא   ♦K-שה דווקא  היא  שלי  העבודה  הנחת  לפיכך 

בדרום. מדוע? 
הכרחית  בדרום  ממוקם   ♦K-שה ההנחה  שנראה,  כפי 
אינו  החוזה  בצפון,  הוא  שאם  מכיוון  זאת  החוזה.  לביצוע 
בסכנה כלל  - לכל היותר אפסיד ♠ אחד. לעומת זאת, אם 
ה-K♦ בדרום אנו עלולים להפסיד ♠ אחד ו-♦ אחד ולהיכשל 

בחוזה. עלינו לתכנן כיצד לבצע את הסלם בכל זאת. 
שנייה"  מדרגה  "הנחות  המכונות  כאלה  הנחות 
מדרגה  עליית  הן   (Second Degree Assumptions)
במשחק הכרוז. במאמר קודם הזכרנו כי בחוזה טוב על 
הכרוז להיות פסימי, ובחוזה רע – להיות אופטימי. את 
הפסימיות או האופטימיות נשיג באמצעות הנחת הנחות 
מאחר  לרעתנו,  היא  ההנחה  כאן  לטובתנו.  או  לרעתנו 

שהחוזה נראה טוב.
כעת ניגש אל סדרת ה-♠. כאשר יש 10 קלפים בסדרה, והמלך 
חסר, תורת הסיכויים ממליצה על עקיפה ולא על משחק של 

A. העקיפה עדיפה, אך פער הסיכויים אינו כה גדול. 
אחת  בהצלחת  תלוי  הנוכחי  החוזה  כי  נראה  פניו  על 

(לפחות) משתי עקיפות: ♠ או ♦!
האם ניתן "לנקות" את כל הסדרות (אלימינציה) ולמסור 
מכיוון  לא,  המזלג?  לתוך   ♦ שישחק  כדי  לדרום  היד  את 
שבדומם.  ההארטים  ארבעת  כל  את  לחתוך  אפשר  שאי 
לשם כך אין מספיק כניסות ואין מספיק שליטים. כמו-כן, 
משחק זה דורש ש-K♠ יהיה בדרום, ואז אפשר לנצחו גם 

באמצעות עקיפה פשוטה.
מה לגבי ההכרזות? דרום התחיל ב-Pass, כלומר אין לו 

12 נקודות. כיצד מידע זה עוזר לי?
מה לגבי ההובלה? צפון הוביל ב-T♣, לכן סביר להניח 

שה-J♣ אצל דרום.
ואולי  דרום,  של  ידו  את  לבנות  לי  לסייע  שעשוי  רעיון  לי  יש 
להסיק היכן ה-K♠. כדי ליישמו עליי לבצע מהלך מעניין ביותר. 
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בדומם.  נמצא  ואני   ,♣Q-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכיתי 
אני קורא: "K♥!" – מהלך מעניין שתיכף תבינו מה מטרתו. 
דרום מביט בקלף המוזר המשוחק מהדומם, ובשעמום רב 

הוא "מכסה" עם ה-A♥. אני חותך.
כעת נחשוב יחד:

(א) לדרום A♥ ו- J♣ – בסך הכול 5 נקודות.
(ב) לפי "הנחת העבודה" דרום מחזיק גם ב-K♦ (אחרת 

ביצוע החוזה מובטח) – עוד 3 נקודות.
(ג) לו היה לצפון רצף של QJ♥, יש סיכוי גבוה שלא היה 
אלה  מכובדים  משני  אחד  כי  להניח  סביר   .♣T-ב מוביל 

אצל דרום – עוד 1 או 2 נקודות.
(ד) ספרנו אצל דרום כבר 10-9 נקודות, אך הוא לא פתח 

את ההכרזה, ולכן יש להניח כי אין לו 12 נקודות.
משורת ההנחות הללו נובעת בהכרח מסקנה אחת:

ה-K♠ נמצא בצפון!
מהיד.   ♠A השלישית בלקיחה  משחק  אני  זאת,  כל  לאור 
צפון המאוכזב משחק את ה-K♠... החוזה בוצע! אני מושך 
סיבוב שני של שליטים, מבצע עקיפה ב-♦ שנכשלת ותובע 

 .את שאר הלקיחות. ♠6 מבוצע
היד כולה:

 ♠
♥
♦
♣

K
Q985
J32
T9862

 

♠
♥
♦
♣

AQ8743
-
764
AK74

♠
♥
♦
♣

J952
K743
AQ98
Q

 ♠
♥
♦
♣

T6
AJT62
KT5
J53

 

 10 עם  "תגיד,  ושואל:  בדיכאון  בי  מתבונן  בצפון  יריבי 
 ."?קלפים לא נהוג לעשות עקיפה

שותפו עונה לו: "אינך יודע שה-K אינו שווה כלום כאשר 
הוא בודד במערכה?!"

לאחר מעשה

שהולידה  הנחות  שורת  על  התבסס  הזה  המשחק   (1)
ללכת  חושש  אינו  המצליח  הברידג'  שחקן  מסקנה. 
באומץ בעקבות הנחותיו ולבסס את משחקו על המסקנה 
משחק  אינו  שברידג'  תגידו  אל  מהן.  הנובעת  ההכרחית 

לוגי!

מאמץ  נדרש  הנכונות  ההנחות  את  להניח  כדי   (2)
מחשבתי: 

אחד  הכרזת  עם  אותן  והתאמנו  נקודות  ספרנו  (א) 
המתנגדים (דרום);

(ב) הפקנו מידע מקלף ההובלה לגבי המצב בסדרות ה-♣ 
וה-♥;

 ♦K-ה שלפיה  שנייה"  מ"דרגה  עבודה  הנחת  הנחנו  (ג) 
נמצא בדרום (אחרת ביצוע החוזה כנראה מובטח);

מיקום  לגבי  מידע  חסר  היה  עדיין  זאת,  כל  לאחר  (ד) 
.♥A-ה

כמות  מבחינת  דבר  לי  תרם  לא   ♥K-ה של  המשחק   (3)
 ♥A-ה של  מיקומו  את  לגלות  לי  סייע  אלא  הלקיחות, 
כזה  מסוג  מהלך   .♠K-ה מיקום  לגבי  מסקנות  ולהסיק 
נקרא: "מהלך גילוי" (Discovery play). אילו דרום לא 
היה משחק את ה-A♥, הייתי מניח שקלף זה נמצא בצפון 

ומבצע עקיפה פשוטה בסדרת השליט.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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יד החודש: 

יד לימודית
יוסי אנגל

ידידי איתן אורנשטיין הציע לי את היד הבאה למדור "יד 
במפגש  עבודה,  למקומות  בליגה  שוחקה  היא  החודש". 

הצמרת בין חברת חשמל לבנק לאומי.

Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A87
KQ6
QT5
KJ84

 

♠
♥
♦
♣

Q63
AT875
K83
T7

♠
♥
♦
♣

T5
932
AJ9642
53

 ♠
♥
♦
♣

KJ942
J4
7
AQ962

 

באחד השולחנות התנהלה ההכרזה באופן הבא:

West North East South
Pass 1♠

Pass 3NT All Pass

החוזה הסופי, 3NT מצדו של צפון, הוכשל מיידית בשלוש 
לקיחות לאחר הובלה ב-♦ והמשך בסדרה. ההגנה זכתה 

.♥A-בשש לקיחות ב-♦ וגם ב
צפון טען בשולחן כי הכרזת 3NT היא מוסכמה המראה 
חלוקה מאוזנת של 4-3-3-3 עם 15-13 נקודות. דרום 

טען שאין ביניהם הסכם כזה.
יעילותה של הקונבנציה שצפון ניסה להשתמש בה רבה 
בסדרת  רבות  נקודות  אין   3NT המכריזה  ביד  כאשר 
השליט. במקרה זה ייתכן כי יקשה על הכרוז להשיג 10 
לקיחות   9 להשיג  ניתן  אך   ,♠ הוא  כשהשליט  לקיחות 

.3NT קלות" בחוזה"

ב-♦,  יחסית  חולשה  לצפון  הייתה  לעיל  הספציפית  ביד 
שבדיעבד עלתה לו בכישלון החוזה.

מה לגבי ידו של דרום?
לעתים  גורמת  השחורות  בסדרות   5-5 של  חלוקה 
בעיה  אין  חזקה,  היד  כאשר  היד.  בתיאור  לבעייתיות 
בגובה 3,  ה-♣  סדרת  את  להציג  מכן  ולאחר   1♠ לפתוח 
אך כיצד לנהוג כאשר היד חלשה, כמו במקרה שלפנינו? 
הדרך הנכונה היא להכריז תחילה את ה-♣, ורק לאחר 

מכן את ה-♠.

כך נהג דרום בשולחן השני, וזה היה מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass 1♣

1♥ 3NT Pass 4♠
Pass 5♣ All Pass

להתערב  לנכון  מצא  ומערב  כמומלץ,   1♣ פתח  דרום 
והסיכוי   ,Pass-ב התחיל  שותפו  בכך?  הטעם  מה   .1♥
שמזרח-מערב יזכו בחוזה הוא אפסי. אם כך, מדוע לנדב 
במשחק  למערב  "תעלה"  זו  הכרזה  מידע?  לצפון-דרום 

מלא, כפי שיוסבר בהמשך.
הכרזת 3NT של צפון הייתה הגיונית ונכונה. מבחינתו 
הסדרה הבעייתית היא ♥, ובה יש לו עוצר כפול. חוץ מזה 
למשחק  מספקת  הנקודות  וכמות  ב-♠,  רביעייה  לו  אין 

מלא.
עם זאת, לדרום היו תכניות שונות, והוא המשיך בהצגת 
יד  מתארת  אינה   4♠ הכרזת  מראש.  שתכנן  כפי  ידו 
 4♣ להכריז  יכול  היה  דרום  יותר,  טובה  יד  עם  חזקה! 
לא   3NT שהכריז לצפון  סלם.  לחפש  כוונתו  על  ולהודיע 

אמורה להיות רביעייה ב-♠.
עם  ב-♠  חמישייה  שלדרום  להבין  צריך  היה  צפון 

חמישייה (או שישייה) ב-♣, ולהשאיר את החוזה ב-♠4.
ההגנה נגד ♣5 התנהלה באופן הבא: מערב הוביל ב-♦ 
נמוך אל ה-J♦ של מזרח. סיבוב שני של ♦ נחתך בידו של 
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למערב  מסר  סיבובים,  בשני  שליטים  הוציא  הוא  הכרוז. 
את ה-A♥ וחתך ♦ שלישי.

אורנשטיין)  (איתן  הכרוז  ידע  ה-♠,  בסדרת  שנגע  לפני 
הקלאבים 2-2 והדיאמונדים  שההארטים מחולקים 5-3, 
בסיבוב  מערב  על-ידי  ששוחק   ♦K-שה בהנחה   ,3-6
אין   – (דהיינו  "אמיתי"  קלף  היה  הסדרה  של  השלישי 
בידו של מערב ♦ נוסף נמוך יותר). לפיכך חלוקת ידו של 

מערב צריכה להיות 3-5-3-2.
מספר הנקודות שיש לו מחוץ לסדרת ה-♠ הוא 7 בדיוק. 

 ♠Q-שה להניח  סביר   ,1♥ האוברקול  הכרזת  לאור 
נמצאת אצלו.

שהעקיפה  למסקנה  הכרוז  את  הובילה  הקלפים  קריאת 
 ♠J-הרגילה ב-♠ תיכשל. אי לכך הוא הוביל מידו את ה
מערב  היה  לו  כיסה.  לא  מערב  כאשר  "לרוץ"  לו  ונתן 
מכסה, ה-A♠ של צפון היה זוכה ולאחר מכן הכרוז היה 

לוכד את ה-T♠ של מזרח.
ביצוע החוזה ♣5 הושלם בהצלחה. המפגש כולו הסתיים 

בניצחון קבוצת בנק לאומי 14:16 על חברת החשמל.

03-5356228 :  03-6918507 :  ,   , “    20   ‘  - “  
.(     )

.08-8651036 :  ,   -   
dr_lgrinberg@walla.com : “  .054-5277775 :  “  

   •
 •
 •

  •
  •

   •
   •

,    ,    :  “     
.     ,    ,   

    “   “  

 “     “    

   
 

   

   
“  88   “  50

 

 

  

 2011 

:
077-7866636
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הגנה נגד חוזים 
ללא שליט

אפרים בריפמן

חודש הקודם טעמנו מטכניקת ההובלות נגד ב
חוזה עם שליט. הפעם אתרכז במשחק ללא 
שליט. תמיד אני אוהב להתחיל הרצאה (או 
מאמר) בדברי עידוד: לא קל להגן נגד חוזה 
עם שליט?! ובכן, להגן נגד NT קשה יותר. מרגישים יותר 

 !?טוב
הנה כמה דברים שצריך לדעת כדי להיות מגן יעיל:

1. לבנות את החלוקה של היד הסגורה.
ומתכנית  המשוחקים  מהקלפים  מסקנות  להסיק   .2

המשחק של הכרוז.
3. לספור את הלקיחות שההגנה עשויה לזכות בהן.
4. לגלות את מספר הלקיחות המשוער של המבצע.

ביד  להסתתר  יכולות  נקודות  כמה  הכוח –  גבולות   .5
הסגורה (של המבצע).

לתוך תערובת זו מוסיפים עיכוב והתחמקות כדי לשמור 
מי  הסופי.  המתכון  את  ומקבלים  השותף,  עם  קשר  על 

 !?המציא את המשחק הזה
בודדת,  כל המרכיבים הללו בכתבה  לא אוכל לכלול את 

אך בהחלט אתמקד בחשובים ובשכיחים שביניהם.
בניית החלוקה של היד הסגורה לאחר הובלת 

הפתיחה
היריבים הגיעו לחוזה שלהם דרך מהלך הכרזות מסוים. 

אם תשלבו את הובלת הפתיחה של השותף עם מהלך 
המכרז, תקבלו תמונה של חלוקת היד הסגורה. 

לדוגמה:

South North
1♠ 2♣
2♦ 3♦

3NT Pass

שותפכם מערב מוביל ב-♥2, וזה מה שאתם רואים:

♠
♥
♦
♣

 62
 73
 AJ54
 KQJ42

 

♠
♥
♦
♣

 J73
 AT64
 93
 AT96

בלי  זו  שאלה  על  לענות  ניתן  דרום?  של  החלוקה  מהי 
לקרוא את המשך המאמר. הדבר אכן אפשרי!

את  למתכון  נוסיף  צפון-דרום,  של  ההכרזות  את  נשחזר 
הובלת הפתיחה, והנה קיבלנו את חלוקת היד של דרום. 
הכרזת הפתיחה של דרום הראתה חמישה קלפים ב-♠; 
הובלת  ב-♦;  קלפים  ארבעה  גם  הראה  הוא  בהמשך 
כמה  הארטים.  ארבעה  למערב  כי  מגלה   ♥2 הפתיחה 
הארטים מחזיק דרום? שלושה, זה ברור. ובכן, חמישה 
ספיידים, שלושה הארטים וארבעה דיאמונדים משאירים 

מקום לקלף אחד בלבד ב-♣.
חלוקתו של דרום היא 5-3-4-1. כמה פשוט! מסכימים?

מן הסתם, לאחר שספרנו את החלוקה נדע להגן טוב 
יותר. 

הנה חלוקה נוספת לתרגול. מהלך ההכרזות של היריבים הוא:
South North

1♥ 1♠
2♦ 2♥

2NT 3NT
Pass

השותף מוביל ב-♣3, והדומם נפרש. אתם מחזיקים את 
קלפיו של מזרח.

♠
♥
♦
♣

 J98765
 Q2
 AQ3
 84

 

♠
♥
♦
♣

 KQT4
 T43
 T9
 A952

מהי החלוקה של דרום? הובלת הפתיחה ב-♣3 מרמזת 
על שלושה קלפים ביד הסגורה.
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כמו-כן, לדרום חמישה הארטים וארבעה דיאמונדים. זה 
משאיר מקום לקלף בודד בספייד. כעת אפשר להביט על 

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

 J98765
 Q2
 AQ3
 84

 

♠
♥
♦
♣

 A3
 987
 8654
 JT63

♠
♥
♦
♣

 KQT4
 T43
 T9
 A952

 ♠
♥
♦
♣

 2
 AKJ65
 KJ72
 KQ7

 

כדי לזכות בארבע לקיחות ב-♠ צריך להוביל ב-4♠ בתקווה 
שהאס אצל השותף. לאחר פענוח החלוקה מערב יודע שבידו 
של דרום ספייד אחד, ואצל מערב – שניים. כעת ברור כי 

.♠K-חייבים לשחק את ה-4♠, ובשום אופן לא את ה
השותף  אם  נורא.  לא  בודד?   ♠A הסגורה ביד  אם  ומה 
תגיע  עדיין  ב-♠,  וימשיך  ב-♥  בלקיחה  בהמשך  יזכה 
ההגנה לחמש לקיחות. לעומת זאת, המשך ב-♣  בתקווה 
ארבע  הטוב  במקרה  יעניק  זו  בסדרה   KJ שלשותף 
לקיחות. על מנת להכשיל את החוזה אנו זקוקים לחמש...

ספירת הלקיחות של המבצע
שבעקבות  ייתכן  מחושב.  סיכון  ליטול  המגן  על  לעתים 
זו  אך  "לרעים",  עודפת  לקיחה  תוענק  הנועז  המהלך 

האפשרות היחידה להכשיל את תכנית המבצע. 
 ,1♠ פתחתם  מערב.  של  ידו  את  מחזיקים  אתם  הפעם 
של  בהכרזה  לו  השיב  דרום  בהכרזת ♣2,  התערב  צפון 
 ,♠Q-3. הובלתם בNT 2, וצפון נענה להזמנה והכריזNT

וזה מה שאתם רואים:
 ♠
♥
♦
♣

 64
 AK3
 74
 KQJT74

♠
♥
♦
♣

 QJT98
 864
 AJ92
 A

 ?♠A-היכן ה .♠K-השותף משחק את ה-2♠ ודרום זוכה ב
אצל דרום! לו היה ה-A♠ אצל השותף, הוא היה משחק 

אותו מיד לפי הכלל "יד שלישית גבוה".
זכיתם  הסתם  מן  ב-♣.  מוביל  דרום  השנייה  בלקיחה 

ב-A♣. מה עכשיו?
הלקיחות  את  לא  הלקיחות.  את  לספור  צריך  עכשיו 
כמה  המבצע.  של  אלו  את  אלא  רבות),  (שאינן  שלכם 

הכול  בסך  ב-♠.  ושתיים  ב-♥  שתיים  ב-♣,  חמש  לו?  יש 
תשע. אם גם ה-Q♥ אצל דרום – יש לו כבר 10 לקיחות. 
ה-2♦  את  ומובילים  מחושב  סיכון  לוקחים  עושים?  מה 

בלקיחה השלישית!
האם אני שומע: "ואם ה-K♦ בדרום, אז..."? עזבו את זה! 

זה לא חשוב. עליכם ליישם את הכלל החשוב הבא:
אם למבצע מספיק לקיחות בשלוש סדרות כדי להשלים את 

החוזה, התקיפו את הסדרה הרביעית – פשוט עשו זאת!
סליחה  הלקיחות.  ספירת  לתרגול  נוספת  חלוקה  הנה 

שאני מטריד אתכם, אך הפעם תשבו במזרח:

♠
♥
♦
♣

 4
 632
 AQJT87
 KQ3

 

♠
♥
♦
♣

 KQ3
 A74
 6432
 A76

צפון פתח ♦1, דרום השיב ♥1, צפון חזר על סדרתו ודרום 
"סגר עניין" ב-3NT. אם בחרתם לא להתערב במזרח, כל 

הכבוד! אין להכריז Dbl עם אורך בסדרת הפותח.
 ♠K-ב המשכתם   ,♠Q-ב זכיתם   .♠J-ב הוביל  מערב 
את  ספרתם  לא   – שגיאה!  זו   – ב-3♠?  המשכתם  ו... 

 . הלקיחות של המבצע
מי  אצל  משנה  (לא  ב-♦  שש  ב-♠,  אחת  לקיחה  לדרום 
ייתכן  לקיחות.  שמונה  הכול  בסך  ב-♣,  ואחת   (♦K-ה
"אם  שלישי):  ספייד  ששיחקתם  (לאחר  אומרים  שאתם 
ה-K♥ אצל מערב, אוכל להמשיך ב-♥ נמוך לאחר שאזכה 

ב-A♣, וכך השותף ייהנה מהספיידים". 
ואם ה-K♥ לא אצלו?! כל שאתם צריכים ביד של השותף 
 ♣A-ה עוד  כל  השלישית,  בלקיחה   ♥4 שחקו   .♥Q הוא 
ברשותכם! גם אם המבצע יזכה בלקיחה זו עם ה-K♥, עדיין 
.♥Q-ו ♥A ,♣A ,♠-תהיינה להגנה חמש לקיחות: שתיים ב

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 4
 632
 AQJT87
 KQ3

 

♠
♥
♦
♣

 JT9852
 Q85
 9
 954

♠
♥
♦
♣

 KQ3
 A74
 6432
 A76

 ♠
♥
♦
♣

 A76
 KJT9
 K5
 JT82
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ספירת הנקודות של המבצע
לעומת ספירת הסדרות או הלקיחות, ספירת הנקודות 

קלה יחסית. כך זה עובד:
 ♠

♥
♦
♣

 A64
 K3
 QT732
 954

♠
♥
♦
♣

 QJT5
 A85
 K64
 Q83

  !3 – זכותוNT 1, וצפון החליט להכריזNT דרום פתח
הובלתם ב-Q♠, והדומם מתגלה. 

לקחת  יש  תמיד  הסגורה?  ביד  וכמה  נקודות,   9 בדומם 
בחשבון את הממוצע – 16 נק'.

לצפון-דרום כ-25 נק', כלומר לך ולשותפך נותרו כ-15 נק'. 
בידך 12 נק', זה משאיר כ-3 נקודות בידו של השותף. 

כדי  לשחק  סדרה  איזו  תדעו  זה  חיוני  מידע  באמצעות 
לפחות  או  החוזה,  את  להכשיל  הסיכויים  את  להגדיל 

לצמצם את מספר הלקיחות העודפות. 
בדוגמה הבאה אתם יושבים במערב. מהלך ההכרזה:

North South
1♠ 1NT

2NT Pass

הובלתם ב-Q♦, וזה מה שאתם רואים:
 ♠

♥
♦
♣

 KQJT6
 AKQ
 43
 QT8

♠
♥
♦
♣

 A432
 JT4
 QJT9
 K6

של  שפע  יש   .♦K-ב זוכה  ודרום   ,♦2 משחק  שותפכם 
רמזים לסך הנקודות. האם אתם מזהים אותם? 

דרום הכריז 1NT. הכרזה זו מבטיחה 6 עד 10 נקודות, 
 Pass אולם הוא סירב להיענות להזמנת השותף והכריז
נקודות   7 או   6 דרום  של  בידו  לכן  זוכרים?   .2NT על

בלבד. זו עובדה!
בנוסף, העובדה שמזרח שיחק 2♦ מרמזת כי AK♦ שניהם 

אצל דרום. הגיוני להסיק כי שאר הנקודות אצל מזרח.
ישחק  המבצע  כאשר  למעשה?  הלכה  אומר,  זה  מה 
ספייד, עליכם לזכות ב-A♠ ולהמשיך  ב-K♣ וב-♣ נוסף. 
להימצא  שניהם  "חייבים"   ♣AJ-שה כבר  "ראיתם"  הרי 

  ?אצל מזרח. לי זה נראה הגיוני, ולכם
הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 KQJT6
 AKQ
 43
 QT8

 

♠
♥
♦
♣

 A432
 JT4
 QJT9
 K6

♠
♥
♦
♣

 75
 985
 852
 AJ732

 ♠
♥
♦
♣

 98
 7632
 AK76
 954

 

האחרונה)  (בפעם  מכם  אבקש  לקינוח:  חביב  אחרון 
מהלך  מזרח.  של  הקלפים  את  ולקחת  מקום  להחליף 

ההכרזות:
North South

1♦ 1NT
3NT Pass

לעתים הובלת הפתיחה עצמה מגלה מיד היכן כל הקלפים 
הבכירים באותה הסדרה – אילו נמצאים בידו הסגורה של 

המבצע, ואילו נמצאים אצל השותף.

♠
♥
♦
♣

 QT2
 J7
 KQJ8
 AKQJ

 

♠
♥
♦
♣

 KJ84
 Q53
 A97
 943

זו  הובלה  ביניכם,  ההסכם  על-פי   .♥T-ב מוביל  מערב 
מבטיחה 0 או 2 קלפים מעל ה-T, כאשר במקרה השני 
הצד   .♥J-ה להיות  כמובן,  חייב,  האלה  הקלפים  אחד 
 J-החיובי של הובלה זו טמון בכך שאם אתם רואים את ה
הקלפים  שיתר  יודעים  אתם  אזי  בדומם),  או  (בידכם 

הבכירים נמצאים בידו של המבצע. 
 .♥Q-כיסיתם עם ה ♥J-את ה .♥T-כאמור, מערב הוביל ב
דרום זכה ב-K♥ והוביל ♦  בלקיחה השנייה. מערב שירת 

ב-2♦. עכשיו הזמן לעצור ולספור!
לפי הובלת הפתיחה, ה-AK♥ שניהם אצל דרום. גיליתם 
אצלו כבר 7 נקודות. היות שדרום הכריז 1NT, אין מצב 
שיש לו יותר מ-10 נקודות. ומה זה אומר לכם? זה אומר 

שה-A♠ חייב להיות אצל השותף!!
בסדרה  לחזור   – משננים  רבים  ששחקנים  ה"מנטרה" 

שהשותף הוביל בה – אינה תקפה כאן!
אם תעשו זאת, המבצע יזכה בארבעה קלאבים, שלושה 
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 .דייאמונדים ושני הארטים – בסך הכול תשע לקיחות
אם תאמינו לספירה שלכם ולאחר הזכייה ב-A♦ תובילו 
את ה-4♠, ההגנה תזכה בארבע לקיחות ב-♠, ובסך הכול 

 .בחמש לקיחות
הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 QT2
 J7
 KQJ8
 AKQJ

 

♠
♥
♦
♣

 A73
 T9862
 652
 76

♠
♥
♦
♣

 KJ84
 Q53
 A97
 943

 ♠
♥
♦
♣

 965
 AK4
 T43
 T852

 

טעם  אין  זאת,  עם  לכתוב.  מה  הרבה  עוד  שיש  יודע  אני 
לדחוס עוד ועוד, אז מספיק להפעם. 

אם ברצונכם להתעמק בנושא, מומלץ לעיין בספרו המרתק 
 ."Advanced Bridge Defense" – Eddie Kantar של
רוב הדוגמאות במאמר זה נלקחו מספר נפלא זה, שאני 

בהחלט ממליץ עליו.

תיקון טעות
בעמ' 22 בירחון פברואר נפלה טעות מצערת. 

היד שהחזיק אפרים בריפמן 
(שבחר להכריז Pass לאחר שלוש הכרזות Pass) הייתה:

♠
♥
♦
♣

 82
 K43
 QJ43
 AQ87

ולא כפי שפורסם.

   ‘  
     ‘   ...  ,  ,

 ‘  
    -    

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

054-4556111  ,03-6058355  :  

2 0 1 2   3  -    2 9
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רם סופר

תחרות הזוגות הפתוחה בפסטיבל האחרון עמדה בסימן 
הישראלים  השחקנים  ביותר.  גבוהה  בין-לאומית  רמה 
שהתרגלו לזכות במקומות הראשונים בפסטיבל בשנים 
האחרונות התקשו להצטיין, וחמשת המקומות הראשונים 
המפורסם  הצרפתי  הזוג  האורחים.  של  בחלקם  נפלו 
לאחר  החמישי,  במקום  סיים  בסיס  בסיס-מישל  תומס 
שני זוגות צרפתים אחרים שתפסו מקום ראשון ושלישי. 
במקום השני סיימו האנגלים האסה-סילברסטון ובמקום 
במקום  כן  לפני  יום  שזכו  האגן-קונוב,  הדנים  הרביעי 

הראשון בתחרות הקבוצות.
בכתבה זו אביא דווקא מספר דוגמאות להצטיינותם של 
הראשונים.  המקומות  זוכי  מול  הישראלים  השחקנים 

נתחיל בהכרזה יפה לסלם משלב המוקדמות.

Board 28, Dealer W, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

J85
A864
9
98543

♠
♥
♦
♣

AQ4
QT2
T842
A72

♠
♥
♦
♣

KT3
KJ97
AKQ76
6

♠
♥
♦
♣

9762
53
J53
KQJT

West North East South
אפרת אורן יהודית בלס יניב זק רמי בלס

1♦ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 3♦ Pass

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

למזרח 16 נקודות גבוהות עם התאמה יפה ב-♦ וסינגלטון 
ב-♣. יד זו שווה ללא ספק ניסיון להגיע לסלם, אולם יש 
חייב  יהיה  שהשותף  כזו  בצורה  ההתאמה  את  להראות 
להשתמש  היה  זק  יניב  של  הפתרון  להכריז.  להמשיך 
ב-♣2 (Checkback Stayman) ולאחר מכן לתמוך ב-♦. 
אף-על-פי שמהלך הכרזה זה לא היה מסוכם בשותפות, 
עם  (כי   Forcing להיות  חייב  שזה  הבינה  אורן  אפרת 
יד מזמינה מזרח היה מכריז ♦3 בסיבוב השני) והכריזה 

.3NT
ההזדמנות  על  קפץ  דרום   .4♣ בקיוביד  המשיך  יניב 
למערב  נתן  זה  אבל  משותפו,  הובלה  ולבקש  להכפיל 
באמצעות  בסדרה  ראשון  קונטרול  להראות  הזדמנות 
הכרזת RDbl. עכשיו מזרח ידע שאין קלפים מבוזבזים 
למערב  אמנם  הסלם.  את  והכריז  לאסים  שאל  ב-♣, 
הייתה יד מינימלית, אבל שתי ה-Q בסדרות המייג'ור היו 

בדיוק מה שנדרש כדי לבצע את הסלם בקלות.
יש לציין שאפרת אורן נהנתה מפסטיבל מוצלח ביותר, 
עם  (יחד  המעורבות  הקבוצות  בתחרות  בזכייה  שהחל 
יניב זק-נטלי סעדה-רון פכטמן-אילנה ברנר) והסתיים 
פעולה  לנשים (בשיתוף  ישראל  באליפות  ראשון  במקום 

עם דנה טל).
וילפריד  הצרפתי  הזוג  סיים  בתחרות  השלישי  במקום 
ליברכט-לוראן טואילייה. הם התמודדו בסיבוב הרביעי 

של הגמר נגד איתן אורנשטיין-סמו מוסקוביץ. 
Board 2, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K98
AT95
8
AQ984

 

♠
♥
♦
♣

JT5
K874
JT3
T75

♠
♥
♦
♣

A4
J3
Q9764
KJ32

 ♠
♥
♦
♣

Q7632
Q62
AK52
6

 

פסטיבל הברידג' ה-46: 
תחרות הזוגות הפתוחה
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מוסקוביץ  וסמו  ל-♠4,  בצפון-דרום  הכריזו  הצרפתים 
הוביל ב-4♥. ה-T♥ שוחק מהדומם, ואיתן לא כיסה עם 
ה-J. הכרוז המשיך ב-AK♦, חיתוך ♦ בדומם, A♣, חיתוך 
מערב  היטיב  זו  (בלקיחה  בדומם   ♦ חיתוך  ועוד  ביד   ♣
להשליך ♣). עד כאן הכול נראה טוב ויפה, והגיע הזמן 
 .♠A-שוחק מהדומם ומזרח זכה ב ♠K-להוציא שליטים. ה
זה היה מצב הקלפים לאחר שמונה לקיחות, כאשר איתן 

אורנשטיין (מזרח) צריך להוביל ללקיחה התשיעית.

♠
♥
♦
♣

-
A95
-
Q9

♠
♥
♦
♣

JT
K87
-
-

♠
♥
♦
♣

4
J
Q
KJ

♠
♥
♦
♣

Q76
Q6
-
-

מפתה להמשיך ב-♦ או ב-♣ כדי שהשותף יחתוך, אולם 
החליט  איתן  בשליט.  שלו  האחרונה  הלקיחה  תהיה  זו 
על- שכוסה   ♥J-ב והמשיך  עצמו  של  לחיתוך  גם  לדאוג 
 ♠ עם  בידו   ♣ וחתך  שגה  הכרוז  כעת   .A-ו  K  ,Q ידי 
נמוך (חיתוך עם ה-Q♠ והמשך בשליט היה מבטיח את 

ביצוע החוזה). סמו חתך מעליו עם ה-T♠ והמשיך ב-♥ 
וה-  ,♦Q-ה את  איתן  שיחק  כעת  מזרח.  על-ידי  שנחתך 
J♠ של מערב (שנותר בודד) קיבל Promotion. החוזה 
נכשל פעם אחת – תוצאה  טובה לאורנשטיין-מוסקוביץ 
הזוגות  מבין  והראשון  בתחרות,  השישי  למקום  בדרך 

הישראלים.

הם   2012 בפסטיבל  הפתוחה  הזוגות  תחרות  מנצחי 
פייר פרנססקטי-ניקולס לואיזייה. בסיבוב השני (מתוך 
חמישה) בגמר א' התמודדו הצרפתים מול הזוג הישראלי 

בני ליבסטר-אילן כהן. 

Board 19, Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

87
T4
QJ82
QT762

 

♠
♥
♦
♣

Q2
A652
AKT4
J83

♠
♥
♦
♣

AKJT63
KQ7
73
K4

 ♠
♥
♦
♣

954
J983
965
A95

 

-      ‘   
.          

        
.    
.     

‘   

   - “  ”   - “  ”
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West East
אילן כהן בני ליבסטר

1♦ 1♠
1NT 3♠!
4♦ 4NT
5♠ 6♠

Pass

לפי שיטתם של בני ואילן, הכרזתו השנייה של מזרח ♠3 
מתארת בדיוק 17-16 נקודות עם שישייה ב-♠  ויד מאוזנת 
למחצה. למערב ניקוד מקסימלי וגם קלפים טובים לסלם, 
והוא תיאר זאת בהכרזת קיוביד ♦4 שהובילה לסלם לאחר 

שאלה לקלפי מפתח.

הסלם  שביצוע  ליבסטר  בני  גילה  הדומם  נפרש  כאשר 
 ♣A ,♥-אינו בטוח, אבל יש לו כמה סיכויים: חלוקה 3-3 ב

בצפון, מזל בסדרת ה-♦ או משחק לחץ כלשהו.
הסיכויים:  מרב  את  שתשלב  בצורה  לשחק  ניסה  הכרוז 
דרום  בשליט.  והמשך   ♦ וחיתוך   ♦AK שליטים,  הוצאת 

 ♣A-נאלץ להשליך ♣, ובני הגיע למסקנה שהוא מחזיק ב
ולא ב-Q♣. זה היה המצב לאחר שבע לקיחות:

 ♠
♥
♦
♣

-
T
Q
QT76

 

♠
♥
♦
♣

-
A652
T
J

♠
♥
♦
♣

3
KQ7
-
K4

 ♠
♥
♦
♣

-
J983
-
A9

 

השליט  את  ושיחק  הקלפים  מערך  את  היטב  קרא  הכרוז 
והוא  ה-♥,  סדרת  על  להגן  צריך  היה  דרום  שלו.  האחרון 
בני  בודד.   ♣A-ה את  ולהשאיר  נוסף   ♣ להשליך  נאלץ 

המשיך ב-♣ נמוך מידו, והסלם בוצע.

 

077-3330775 :  

 ( ) 
'   

 
'   

"  45
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פסטיבל תל אביב 2012  
גמר תחרות הקבוצות

רם סופר

השנה נוסתה מתכונת חדשה בתחרות הקבוצות בפסטיבל. 
מתן  ושל  לבתים  חלוקה  של  מסורבלות  שיטות  עוד  לא 
הראשון  ביום  התמודדו  הקבוצות  כל  שנייה".  "הזדמנות 
בשמונה סיבובים בשיטה שוויצרית. 16 הראשונות עברו 
לשלב השני שנערך בשיטת נוק-אאוט, בעוד אלה שלא עלו 
שחקני  להצטרף  הספיקו  שאליה  הזוגות,  בתחרות  החלו 
הקבוצות שנשרו בשמינית הגמר. שחקנים שקבוצותיהם 
נשרו ברבע הגמר או בחצי הגמר הצטרפו לסיבוב השני 
לגמר  עלו  שקבוצותיהם  ושחקנים  הזוגות,  מוקדמות  של 

נכנסו ישירות לגמר הזוגות.
בסיום היום הראשון של התחרות העפילו לשלב הבא 7 
אילן  של  קבוצתו  זרות.  קבוצות  ו-9  ישראליות  קבוצות 
הפתוחה,  ישראל  מנבחרת  שחקנים  שכללה 5  הרבסט 
לא נכללה בין העולות. היא הודחה בסיבוב האחרון של 
במפגש  המצוינת,  הדנית  הקבוצה  על-ידי  המוקדמות 
פסטיבל  ביטאון  של  הרביעי  בגיליון  בהרחבה  שסוקר 

הברידג'.
את  והביסו  הצלחותיהם  בשרשרת  המשיכו  הדנים 
יריביהם בשמינית הגמר וברבע הגמר בהפרשים עצומים. 
חצי הגמר מול רומניה היה קשה מעט יותר, אבל דנמרק 
הגיעה לגמר ושם פגשה את הקבוצה הבולגרית-טורקית 

ויטו שכללה שני שחקנים מנבחרת בולגריה.
בתחילת המפגש הסתמן יתרון לקבוצה הדנית.

Board 3, Dealer South, Vul E/W
West

♠
♥
♦
♣

KJT
A5
87654
Q73

West North East South
Pass

Pass Pass 1♣ 1♥
?

אוהבים  הברידג'  מורי   ?2♦ או   1NT מכריז,  היית  מה 
בעין  רואים  אינם  ורובם  הסדרה",  "איכות  על  לדבר 
(ועוד  זוטרים  קלפים  חמישה  עם   2 בגובה  הכרזה  יפה 

במינור!).

למרות כל זאת בחר דניס בילדה (מערב) להכריז ♦2. 
עד מהרה התברר שזו הייתה החלטה מצוינת.

 ♠
♥
♦
♣

Q842
JT982
3
JT2

 

♠
♥
♦
♣

KJT
A5
87654
Q73

♠
♥
♦
♣

753
4
AKQT
AK965

 ♠
♥
♦
♣

A96
KQ763
J92
84

 

West North East South
בילדה רוסב גרוורסן קראיבנוב

Pass
Pass Pass 1♣ 1♥

2♦ 4♥ 5♦ All Pass

לקיחה  עם   5♦ וביצעו  ב-♦  ההתאמה  את  גילו  הדנים 
ספיידים  (שני   ♥J-ב הובלה  לאחר   (+620) עודפת 
הושלכו על סדרת ה-♣ שבדומם). בשולחן השני הכפילו 
 IMP 8 .מזרח-מערב ♥4 והרווח היה 300 נקודות בלבד

לדנמרק.
בבורד הבא שגו הדנים כאשר הכפילו חוזה של ♥3 הניתן 
לביצוע, אבל שחקן נבחרת בולגריה קלין קראיבנוב לא 
קרא כהלכה את מצב הקלפים, והחוזה נפל עם רווח של 

IMP 9 נוספים לדנמרק.
בהמשך התאוששו הבולגרים וצימקו בהדרגה את הפער.
Board 6, Dealer East, Vul E/W

East
♠
♥
♦
♣

AK3
QJ72
76
8763

West North East South
Pass Pass

Pass 1♣ (1) Pass 1♦ (2)
Pass 1♠ Pass 2♦
Pass 2♠ Pass 3♠
Pass 4♠ All Pass

(1) חזק. 16+ נקודות, חלוקה כלשהי.
(2) חלש. 7-0 נקודות.

‘    ‘  

march.indd   30march.indd   30 3/11/2012   2:12:17 AM3/11/2012   2:12:17 AM



מרכז  מרכז עבורך את טובי המורים והשחקנים בארץ
ומתאים לכל שחקן את הפתרון הטוב ביותר לקידום רמתו!

המרכז מציע מגוון מסלולים לבחירתכם:
 שיעורים פרטיים בביתכם לבודדים או לקבוצה

 משחק בתחרויות מקומיות, ארציות ופסטיבלים בינלאומיים!
 הדרכת קורסים במועדונים ובמתנ"סים 

 משחקים ברשת האינטרנט ועוד

מרכז ההדרכה  - פריסה ארצית
merkaz.go@gmail.com .טל. 050-2238401  פקס. 153-50-6000727  דוא"ל

אנו במרכז ההדרכה מתחייבים על שירות מקצועי ברמה גבוהה,
יחס אדיב ואישי לכל תלמיד, חריצות ומסירות

מרכז ההדרכה

ערן אסרףאלון לזר קרנאור גרינשטיין גלעד אופירעדי אסולין

שיעורי ברידג' מכל הסוגים
התקשרו אלינו:

050-2238401
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מה היית מוביל נגד החוזה ♠4?
 Precision שיטת  לפי   1♣ הפתיחה  הכרזת  לאחר 
היו  ההכרזות  שאר  כל   ,1♦ המלאכותית  והתשובה 

טבעיות. 
שישייה  עם  חזקה  יד  לכרוז  מהמכרז?  ללמוד  ניתן  מה 
חלשה,  שידו  מאחר  אולם  ב-♦,  חמישייה  לדומם  ב-♠. 
ההכרזה  זאת,  לעומת  זו.  מסדרה  לחשוש  יש  אם  ספק 

♠3 מרמזת על כוח חיתוך.
גרוורסן (מזרח) בחר להוביל ב-♥, וזו לא הייתה החלטה 

מוצלחת:

♠
♥
♦
♣

QJT986
A8
K2
AK4

♠
♥
♦
♣

74
K94
Q543
QJ92

♠
♥
♦
♣

AK3
QJ72
76
8763

♠
♥
♦
♣

52
T653
AJT98
T5

וקלאב   ♣AK מיד  ושיחק   ♥A-ב זכה  (צפון)  רוסב  טוני 
שלישי שנחתך בדומם להבטחת ביצוע החוזה. ההובלה 
שחקנים   .(♠K-ב (או   ♠A-ב הייתה  היחידה  המכשילה 
רבים נרתעים מהובלה כזו מחשש להפיל Q בודד אצל 
רבים  ובמקרים  נמוכה  לכך  ההסתברות  אך  השותף, 

חשוב למנוע חיתוך בדומם.
Board 11, Dealer South, Vul None

North
♠
♥
♦
♣

JT975
K9
AQ763
3

West North East South
1♣ (1)

5♣ ?
(1) חזק. 16+ נקודות, חלוקה כלשהי.

מה תכריז עם ידו של צפון?
המצב אינו פשוט. לצפון-דרום נקודות רבות, אבל אין שום 
מאוזנת,  יד  לדרום  אם  דרום.  של  היד  חלוקת  על  מידע 
עדיף כנראה להכפיל ♣5. עם זאת, לאור הכרזת המתנגד 

♣5 סביר יותר להניח שידו של דרום אינה מאוזנת. 

 ♠
♥
♦
♣

JT975
K9
AQ763
3

 

♠
♥
♦
♣

-
32
J92
AKJT9762

♠
♥
♦
♣

42
QJT75
T54
854

 ♠
♥
♦
♣

AKQ863
A864
K8
Q

 

West North East South
בילדה רוסב גרוורסן קראיבנוב

1♣
5♣ 6♣ Pass 6♠

Pass Pass Pass

מהשותף  וביקש   6♣ האופטימית  בהכרזה  בחר  רוסב 
היה   6♠ החוזה  ביצוע  הארוכה.  בסדרתו  סלם  להכריז 
בעוד  לצפון-דרום,   +980 הייתה  התוצאה  הקל.  החלק 

♣5 מוכפל היה מזכה את הזוג ב-500 נקודות בלבד.
מובילים  שהדנים  והתברר  התוצאות,  הושוו  במחצית 

בפער מזערי של IMP בודד – 21:22.
קונוב- קספר  השני,  הדני  בזוג  צפיתי  השנייה  במחצית 

של  מסובכת  שיטה  משחקים  השניים  האגן.  אנדרס 
Precision עם הכרזות Relay רבות.

Board 17, Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

76
KQ
AQ763
Q973

♠
♥
♦
♣

AQJ4
AT6
K94
K42

 3NT-1 ממזרח וNT האם צפויה כאן הכרזה פשוטה של
ממערב?! לא בדנמרק!

West East
האגן קונוב

1♣
2♥ 2♠
3♥ 3♠

3NT 4♦
4♥ 4NT
5♣ 5♦

Pass

11-   
29.4-5.5.2012   
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סיקור תחרויות
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הפתיחה  הכרזת  ההכרזה.  הסבר  את  לתמצת  אנסה 
♣1 הייתה חזקה ומלאכותית, והתשובה ♥2 הראתה יד 
טובה עם אורך בשתי סדרות המינור. בהמשך מזרח רק 
שלמערב  התברר   3NT עד ידו.  את  תיאר  ומערב  שאל 
12 נקודות לפחות עם חלוקה מדויקת של 2-2-5-4. ♦4 

קבע את השליט ו-♥4 היה קיוביד. 
 ,(4 או   1 הראה   5♣) חסר  אחד  שאס  שהתברר  לאחר 
החליט מזרח שבידו אין כוח חלוקתי מספיק כדי להכריז 
סלם, והוא צדק: ביצוע חוזה של ♦6 תלוי בחלוקה נוחה 
 ♠K-ה במציאות  ב-♠.  מוצלחת  בעקיפה  וגם  ה-♦  של 
הובלה  לאחר   .♦JT85 החזיק דרום  אבל  בצפון,  "ישב" 
גילה  סיבובים,  בשלושה  שליטים  הוציא  הכרוז  ב-♥ 
שני  והשליך  ב-♠  בהצלחה  עקף  הגרועה,  החלוקה  את 
קלאבים מפסידים על ה-A♥ וה-A♠ כדי לבצע את החוזה.
לא יותר פשוט לשחק 3NT?! מה עוד שבחירת המינור 
 IMP במפגש שבו כל IMP 2 לשליט גרמה להפסד של
בתחרות  הדנים  הצלחת  לאור  זאת,  עם  חשוב...  היה 
הובילה  הבאה  בחלוקה  שיטותיהם.  עם  להתווכח  קשה 

השיטה לחוזה המנצח.
Board 23, Dealer South, Vul Both

♠
♥
♦
♣

T764
43
QJ732
54

♠
♥
♦
♣

Q
KJT5
A9
J97632

♠
♥
♦
♣

AJ9832
Q92
K5
AQ

♠
♥
♦
♣

K5
A876
T864
KT8

משחק  של  שונים  חוזים   (!) ארבעה  כאן  לשקול  ניתן 
מלא בכיוון מזרח-מערב, אך רק ♣5 ניתן לביצוע במערך 
גם  וכך  ב-♦,  הובלה  לאחר  ייכשל   3NT .הקלפים הנתון
♥4. אפילו ♠4 ייכשל מול הגנה מדויקת, אם צפון מוביל 
מעכב  ובהמשך   ♠K-ב שזכה  לאחר  ב-♦  ממשיך  ב-♦, 

פעמיים את ה-A♥ כדי לנתק את הכרוז מהדומם.
West East
האגן קונוב

2♣ (1) 2♦ (2)
2♥ (3) 2♠ (2)

2NT (4) 3♣ (2)
3♦ (5) 3♥ (2)
3♠ (6) 5♣
Pass

(1) 15-11 נק', 5 קלפי ♣ לפחות עם חלוקה לא מאוזנת.
Relay (2) – מבקש תיאור נוסף.

(3) רביעייה ב-♥.
(4) ניקוד מינימלי.
(5) שישייה ב-♣.

(6) חלוקה מדויקת של 1-4-2-6.

♣2 הייתה הכרזה טבעית לפי שיטת Precision. מכאן 
שבירר  לאחר  ידו.  את  תיאר  ומערב  שאל  מזרח  ואילך 
קונוב  הגיע  שותפו,  של  המדויקים  והכוח  החלוקה  את 

להחלטה הנכונה. 
מוצלחת  לא  החלטה  הדנים  קיבלו  חלוקות  שתי  כעבור 

בגובה 5.
Board 25, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

763
976
K75
J642

 

♠
♥
♦
♣

K85
AQJ43
JT96
T

♠
♥
♦
♣

Q92
KT852
AQ84
5

 ♠
♥
♦
♣

AJT4
-
32
AKQ9873

 

West North East South
האגן רוסב קונוב קראיבנוב

Pass 1♥ Dbl
4♥ Pass Pass 5♣
5♥ Pass Pass Pass

ואכן  למתנגדים",  שייך   5 ש"גובה  אומרים  הספרים 
בחלוקה זו שני החוזים בגובה 5 נידונו לכישלון בלקיחה 

הכרוז קלין קראיבנוב (משמאל) מתכנן את ביצוע המשחק.
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זה,  את  לדעת  דרך  שום  הייתה  לא  למערב  אבל  אחת, 
והוא העדיף להכריז הלאה ול"בטח" את עצמו נגד "סווינג 

של משחק מלא".
קראיבנוב לא שגה בהגנה. הוא הוביל ב-A♣ ומצא את 
בלקיחה   ♠ או   ♣ של  (משחק  ל-♦  ההכרחית  ההחלפה 
נלכד,  צפון  של   ♦K-ה החוזה).  את  היה "מוכר"  השנייה 
 ♠J אבל בהמשך כששוחק 2♠ ממזרח, קראיבנוב שיחק
 .♠AT-והמתין בסבלנות לשתי הלקיחות המפילות עם ה

הכרוז היה חסר אונים עקב "חלוקת הראי".
המפגש התקרב לסיומו, ולא היה קל להעריך איזו קבוצה 
בורדים  מספיק  היו  שלבולגרים  הייתה  תחושתי  תנצח. 
טובים כדי למחוק את יתרון הנקודה של דנמרק במחצית. 

ואז הגיע הבורד האחרון, שלא היה מוצלח עבורם.

Board 28, Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KQ732
A6
KJ6
J92

♠
♥
♦
♣

AJ94
KJ54
AT5
74

♠
♥
♦
♣

85
T92
Q98432
KQ

♠
♥
♦
♣

T6
Q873
7
AT8653

West North East South
האגן רוסב קונוב קראיבנוב

1NT (1) 2♦ (2) 2NT (3) Pass
3♣ (3) Pass 3♦ (4) 3♠ (5)
Pass Pass Pass

(1) 15-12 נקודות.
(2) מולטי – סדרת מייג'ור אחת ארוכה.

Lebensohl (3) – מחייב את השותף להכריז ♣3.
.Signoff .(4) חלש

(5) לשחק אם לשותף יש ♠, אחרת לתקן ל-♥4.

השימוש בשיטת ה"מולטי" כהגנה נגד 1NT הוא בעייתי, 
מכיוון שלשותפו של המכריז ♦2 קשה לדעת באיזו סדרת 
מייג'ור מדובר, וכדי לברר זאת נדרשות הכרזות מסוכנות 

בגובה 3. 
לאחר שהדנים פתחו ב-1NT חלש (15-12), ייתכן שהיה 
רוסב  זה  במקום  צפון.  של  המאוזנת  ידו  עם   Dbl עדיף 
כדי   Lebensohl בקונבנציה  השתמש  וקונוב   2♦ הכריז 

להגיע לחוזה הטבעי של ♦3.

הוא  לעשות.  מה  להחליט  צריך  היה  (דרום)  קראיבנוב 
שישייה  לשותף  אם  מלא  משחק  להפסיד  מאוד  חשש 
השותף  סדרת  שאם  בתקווה   3♠ לנסות  והחליט  ב-♥, 
להסתדר  יהיה  ואפשר  לפחות  שישייה  לו  תהיה   ,♠ היא 

בגובה 3.
הדומם שנפרש היה גרוע מהצפוי. למזלו של דרום החוזה 
לא הוכפל, אבל לאחר הובלה ב-A♦ והמשך בסדרה הוא 
שלוש  של  מהפסד  מנוס  היה  ולא  בידו,   ♦ לחתוך  נאלץ 

לקיחות בשליט ולקיחה אחת בכל סדרה אחרת.
 IMP 3 התוצאה הסופית הייתה מינוס 200 עם רווח של
הנקודות  וספירת  התוצאות  השוואת  לאחר  לדנמרק. 
התברר לתדהמתן של שתי הקבוצות כי התוצאה עומדת 
אבל  הארכה,  חייב  התחרות  תקנון   .45:45 שוויון  על 
יום 60  באותו  שיחקו  כבר  הם  אחרת.  חשבו  השחקנים 
בורדים, וזה היה מספיק בהחלט. שתי הקבוצות הסכימו 
המקום  על  הפרסים  את  בשווה  שווה  ביניהם  לחלק 
בהטלת  המנצחת  הקבוצה  את  ולקבוע  והשני,  הראשון 

מטבע. 

הגורל קבע כי דנמרק היא המנצחת בתחרות, ונראה כי 
שלבי  בכל  הדנים  של  הצטיינותם  לאור  צדק  כאן  נעשה 
קבוצות  סיימו  משותף  שלישי-רביעי  במקום  התחרות. 
מצרפת ומרומניה. הקבוצות הישראליות הסתפקו בדירוג 
שהשחקנים  התרגלנו  קודמות  בשנים  אם  יותר.  נמוך 
שלנו,  השחקנים  לטובי  יחסית  חלשים  בפסטיבל  הזרים 
אירופית  ברמה  תחרות  באמת  לנו  הייתה  הפעם  הרי 
שהצליחו  הפסטיבל  למארגני  מגיעות  תודות  גבוהה. 
להשיב את היוקרה הבין-לאומית של הפסטיבל לקדמותה.

טוני רוסב (מימין) שוקל את המהלך הבא, בעוד כתבנו צופה 
במשחק.
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יל פורים-ְשִפּ
חיים הנרי קלר

הכותרת מתאימה מאד ליד שתוצג להלן. ריצ'רד ָּפבִליֶצ'ק, 
אחד מאייקוני הברידג' האמריקאי, נשאל על-ידי לארי כהן 
(גם הוא איקון לא קטן): מהו הניקוד הגבוה ביותר שבו לא 

ניתן לבצע משחק מלא?!
לכל הדעות זוהי שאלה מוזרה. הרי כולנו יודעים זה מכבר 
נקודות  עם  נופלים  אפשרי.  הכול  הברידג'  שבמשחק 
רבות, ולא חשוב מאיזו סיבה, ומנגד מבצעים סלם גדול 
לא  אסים.  שני  בלי  ואפילו  יחסית  מעטות  נקודות  עם 
אותה,  חילק  מחשב  לא  הבאה.  היד  את  ראו  מאמינים? 

אלא בן אנוש. היא שוחקה בתחרות שאותה ניהלתי.

Dealer West, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

 T
 A74
 AQT852
 J96

 

♠
♥
♦
♣

KQ742
32
-
AKQT83

♠
♥
♦
♣

AJ98653
-
KJ963
7

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJT9865
74
542

 

West North East South
1♠ 2♦ 4♥ 5♥
6♣ Pass 6♥ Pass
7♠ Dbl All Pass

מה לא היה במכרז? כולם חגגו: מערב  פתח נכון ב-♠1; 
של  כפול  "ספלינטר"  היה  ב-♦2;  צפון  של  אוברקול  היה 
מזרח ב-♥4 וב-♥6 (ההכרזה השנייה מראה A או חוסר 
ב-♥). הייתה גם הכרזת מנע של דרום (♥5), והיה קיוביד 
של מערב (♣6). לקינוח היה גם דאבל מעניש. בסופו של 
בהובלה  שהיה  צפון   .7♠ ל-  מזרח-מערב  הגיעו  המכרז 
נקודות   2,470 התוצאה:  והכפיל.  אסים  שני  בידו  ראה 

 .למזרח-מערב ללא כל קושי
למיטב  הכתבה.  נושא  שהיא  לעיל,  שהוזכרה  ליד  ועתה 
ידיעתי היא לא הופיעה במשחק תחרותי, אבל ללארי כהן 
הגדול נגרמה הפתעה רבתי כאשר עיין בה. הוא לא ציפה 
אפילו  לבצע  אפשר  אי  נקודות   (!!)  39 שעם  מצב  שיש 

משחק מלא.
Dealer E, None Vul.

 ♠
♥
♦
♣

-
-
AKQJ32
AKQJ432

 

♠
♥
♦
♣

JT9876
T98765
5
-

♠
♥
♦
♣

5
-
T98764
T98765

 ♠
♥
♦
♣

AKQ432
AKQJ432
-
-

 

הן לצפון והן לדרום יד ענקית. ביחד יש להם 39 נקודות. 
כן, רק ה-J♠ חסר כדי להשלים ל-40 נקודות. אני משאיר 
בקלפים  האפשרי  ההכרזה  מהלך  את  לדמיין  לקוראים 
אלה, אך השורה התחתונה היא: לא זו בלבד שצפון-דרום 
בהצלחה  להשלים  גם  ניתן  לא  סלם,  לבצע  יכולים  אינם 

 .משחק מלא כלשהו
לא מאמינים? הבה נבדוק.

לא  אחד  (אף  דרום  על-ידי  המשוחק   3NT עם  נתחיל 
יכריז לחוזה הזה, אבל בפורים הכול אפשרי ). לאחר 
הובלה של מערב ב-J♠ הכרוז יכול לבצע 7 לקיחות בלבד! 

  .לדומם, מן הסתם, הוא לעולם לא יגיע
גם 3NT מצדו של צפון ייכשל לאחר שמזרח יקפיד להוביל 

 .ב-♠ הבודד שלו
נגד ♥4 מצד דרום יוביל מערב את ה-J♠, והתוצאה תהיה 
יתקוף  שמערב  לאחר   4♠ גם  ייכשל  סיבה  מאותה  זהה. 

 .♥T-ב
מסדרות  באחת  מלא  משחק  להכריז  לצפון  עדיף  אולי 
שני  כי  בעצמם  לבדוק  לקוראים  משאיר  אני  המינור?! 

 .החוזים ♣5 ו-♦5 דינם להיכשל
אפילו  מצליחים  ולא  במשותף  נקודות   39  – כן  כי  הנה 

לבצע משחק מלא. מדהים! לא?!
אתם ודאי שואלים את עצמכם: נו באמת, מתי כבר נקבל 

יד כזו? 
חלוקה  שתתקבל  הסיכוי  יקרים.  קוראים  עמכם,  הצדק 
ספציפית זו (או לצורך העניין, כל חלוקה אחרת) הוא 1 

  .635,013,559,600-ל
פורים שמח!

 46-      !
'    
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סיפורי האלופים

גייר הלגמו וה-
Intra-Finesse

אבי רוזנטל

האם מונקו עשויה להיות אלופת העולם בברידג'? 
ארצות  על  חושבים  ברידג'  מעצמות  על  כשמדברים 
הברית, איטליה, פולין, צרפת, הולנד ואולי ישראל. אבל 

מונקו? 
בסמוך  התיכון  הים  לחוף  השוכנת  הקטנה  הנסיכות 
קמ"ר   1.95 ששטחה  מדינה  היא  הצרפתית,  לריביירה 
התפרסמה  היא  תושבים.  כ-36,000  בה  ויש  בלבד, 
המנוח  הנסיך  של  רעייתו  גרייס,  לנסיכה  הודות  בעיקר 
שחקנית  נישואיה  לפני  הייתה  קלי  גרייס  השלישי.  רנייה 
טרגי  באופן  מתה  היא  מפורסמת.  אמריקאית  קולנוע 
השאר  בין  מבוססת  הנסיכות  כלכלת  דרכים.  בתאונת 
יודעים  מעטים  במונטה-קרלו.  המפורסם  הקזינו  על 
שבנסיכות לא משלמים מס הכנסה, ושניתן להתאזרח בה 

לאחר שמתגוררים בה במשך שנתיים. 
לקבוצה  מונקו  של  הברידג'  נבחרת  הפכה  כיצד 

מובילה?
הוא  צימרמן  צימרמן.  פייר  קוראים  זאת  שעשה  לאיש 
שחקן ברידג' שוויצרי. מחוץ לשולחן הברידג' הוא טייקון 
מאוד  חזקה  קבוצה  עצמי  במימון  הקים  הוא  נדל"ן. 
הקבוצה  חברי  כל  יהיו  בשנת 2012  שמו.  את  הנושאת 

אזרחי מונקו.
האחרים  מהשחקנים  כמה  על  ששמעתם  מאוד  ייתכן 
האמן  נקודות  בדירוג  הראשונים   13 מתוך   4 בקבוצה. 

העולמי (נכון לפברואר 2012) נכללים בה.
האם נקודות אמן הן מדד מדויק לרמתו של השחקן?

לא תמיד, מהסיבות הבאות:
1. מי שמשחק ביותר תחרויות עשוי לצבור יותר נקודות. 
מי שמשחק יותר שנים יצבור בדרך כלל יותר נקודות ממי 

שמשחק פחות שנים.
2. תלוי עם מי שיחקת.

3. אין התחשבות בכישלונות.
להגיע  יותר  קל  מרכזי  במקום  המתגורר  לשחקן   .4
לתחרויות ולכן יש לו יותר הזדמנויות לצבור נקודות. גם 
היצע השותפים האפשריים המתאימים לרמתו גבוה יותר. 
בדרך כלל שחקנים ממרכז הארץ יצברו יותר נקודות אמן 

משחקנים ברמתם המתגוררים בפריפריה.

מיהם השחקנים בקבוצתו של פייר צימרמן?
בא  הוא  העולמי.  בדירוג   12 במס'  דווקא  אתחיל 
מהפריפריה (נורווגיה), והוא בן 41 בלבד ומשחק פחות 
שנים מרבים ממתחריו, אך רבים סבורים שגייר הלגמו 
בעולם.  הטוב  הברידג'  שחקן  הוא   (Geir Helgemo)
הוא  גבוהה  ברמה  אחרים  משחקנים  אותו  שמייחד  מה 
הכרזה  נדרשת  שבהם  במצבים  גבוה  הצלחה  אחוז 
אינטואיטיביות, ואין אפשרות להגיע באופן שיטתי לחוזה 
בעבר,  נורווגיה  בנבחרת  חברו  הוא  שותפו  האופטימלי. 
וכיום בנבחרת מונקו, טור הלנס (Tor Helness) – מס' 

13 בעולם.
עוד בנבחרת מונקו, הזוג האיטלקי (לשעבר) פולביו פנטוני 
גרם  מה  בעולם.  ושני  ראשון  המדורגים  נונס,  וקלאודיו 
להם להצטרף לקבוצתו של צימרמן? לא רק השכר הגבוה 
וההקלות במס הכנסה. מסתבר שהם לא נכללו בנבחרת 
נקבע  הנבחרת  הרכב   .2010 אירופה  לאליפות  איטליה 
הידועה,  הקפה  חברת  בעלת  לוואצה  מריה-תרזה  על-ידי 

שבחרה לנבחרת רק שחקנים מהקבוצה שלה. 
שותפו של צימרמן למשחק הוא השחקן הצרפתי הבכיר 

פרנק מולטון.
ב-1997  זכתה  זו  יד  הלגמו.  גייר  ששיחק  יד  אציג  כעת 
הצרפתי הירחון  מטעם  ביותר  הטוב  המשחק  על  בפרס 
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West North East South

הלגמו
2♥ Pass 4♥ 6♦

Pass Pass Pass

המתנגדים השתמשו בפתיחה ♥2 כדי להראות חמישייה 
ב-♥ וחמישייה במינור. להלגמו לא הייתה אפשרות לברר 
מה יש לשותפו, והוא נאלץ "לנחש" את החוזה הסופי – 
מוצלח.  בלתי  נראה  הדומם  ב-♦,  התמיכה  אף  על   .6♦
לכאורה לכרוז שני מפסידים ודאיים ב-♣ וב-♠. למזלו של 
את  מכשיל  שהיה  ב-♣  (ולא   ♥K-ב מערב  הוביל  הכרוז 

החוזה מיד).
הלגמו חתך והוציא שליטים בסיבוב אחד עם ה-A♦ (שני 
המגנים שירתו). השחקן הממוצע רואה שיש סיכוי לבצע 
את החוזה, אם חלוקת ה-♠ היא 3-3. לרוע המזל, מהלך 
ההכרזות סותר אפשרות זו. הרי מערב הבטיח 5 קלפים 
ב-♥ ו-5 קלפים ב-♣, וכבר ראינו אצלו ♦ אחד. המסקנה 

היא שחלוקת ה-♠ היא דווקא 4-2.
בנקודה זו רבים מתייאשים, אבל הלגמו ראה את הסיכוי 

היחידי להצליח – כאשר למערב יש 8 דאבלטון!! 
 Intra-Finesse הוא השתמש בטכניקה נדירה הנקראת
ה-4♠,  את  שיחק  שמערב  לאחר  ה-2♠.  את  מידו  והוביל 
.♠T-הלגמו ביקש את ה-7♠ (!) מהדומם ומזרח זכה עם ה

תכניתו של הלגמו הייתה להיכנס לדומם ולנסות להריץ את 
מערב  של  וה-8   K-ב זוכה  דרום  מכסה,  מזרח  אם  ה-9♠. 
.♠A6-נמעך". מאוחר יותר תתבצע עקיפה נוספת לכיוון ה"

הוא  הכרוז.  על  להערים  וניסה  המצב  את  הבין  מזרח 
המשיך מיד ב-♠ נמוך (מתחת ל-QJ). הלגמו לא התבלבל, 
שיחק נמוך מידו. לאחר שה-9♠ בדומם זכה הושלך ♣ על 

♠, והחוזה בוצע.

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

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

  
  !! 
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אליפות בתי הספר
במסגרת פסטיבל הברידג' ה-46

אוריה מאיר

זו השנה השלישית שאני מארגנת את אליפות בתי הספר. 
הרבים  הילדים  למראה  מתרחב  הלב  שנה,  בכל  כמו 
של  בבוקרו  המשחקים  אולם  את  בהתרגשות  השוטפים 

יום התחרות. 
עבור חלקם הגדול זוהי התחרות הרשמית הראשונה שבה 
הם משתתפים – חוויה משמעותית שחשובה להמשכיות, 
בין אם יזכו בגביע ובין אם לאו. הניסיון והתגובות מהשטח 
את  התלמידים  בקרב  מגבירה  זו  תחרות  כי  מלמדים 
המוטיבציה להמשיך ללמוד, במטרה לתפוס יום אחד את 
המקום הראשון. עד אז הם לומדים את השיעור הראשון 
והחשוב בכישורי חיים (שאותו אנו שמחים להעניק להם 
בחינם ) – להיות ספורטאי, הווה אומר לדעת להפסיד 

בכבוד ולא להתייאש עד שיגיעו התוצאות.
כ-500  השתתפו  בפברואר  ב-7  שהתקיימה  בתחרות 
קטגוריות:  לארבע  חולקו  הם  שנה  בכל  כמו  תלמידים. 
מיני ברידג' ללא שליט, מיני ברידג' עם שליט, ברידג' 
את  למיין  השתדלנו  מתקדמים.  וברידג'  מתחילים 
לכל  מתאפשר  כך  גיל.  לפי  קטגוריה  בכל  התלמידים 
תלמיד, גם למי שהתחיל ללמוד רק לפני חודשים ספורים, 

להשתתף ולהתחרות נגד תלמידים ברמתו ובגילו.
התלמידים  התקדמות  אחר  לעקוב  שאפשר  לציין  חשוב 
שנה  בכל  יותר  מתקדמת  לקטגוריה  המעבר  באמצעות 
מיני-ברידג',  שיחקו  שעברה  שבשנה  תלמידים  (למשל: 
"ברידג'  בקטגוריית  משחקים  השנה  אותם  מצאנו 
מתחילים"). הקטגוריה החשובה ביותר היא כמובן "ברידג' 
מתקדמים" שיש לעשות מאמץ כדי להגדילה. בתחרות זו 
כבר ניתן לראות שחקנים צעירים בעלי פוטנציאל וכישרון 
הבאים,  האלופים  לנו  יצמחו  מתוכם  כי  תקווה  אנו  רב. 
ואנו עוקבים אחריהם בדריכות. את הקטגוריה הזו ניהל 
ביד רמה, בשקט וברוגע יובל בן-דוד, סגן אלוף אירופה 
תמיד  אפשר  הצעיר  גילו  אף  על  ספר.  בתי  לנבחרות 

לסמוך עליו בעיניים עצומות. 
ההיערכות לתחרות ענק כזו אינה פשוטה: בכל שנה אנו 
על  לשפר,  ומנסים  הקודמת  השנה  לקחי  את  מפיקים 
מנת שהתחרות תתחיל ותסתיים בזמן ותעבור עם כמה 

שפחות תקלות.
על כן חשוב לי להודות לחברי הנבחרות הצעירות שבכל 

שנה מגיעים כדי לסייע בארגון ובשיפוט. הם מהווים דוגמה 
לא רק לתלמידים, אלא גם למורים שנכחו בתחרות. הידע 
בכל  לטפל  סייע  האלה  הצעירים  החבר'ה  של  והניסיון 

בעיה במהירות ובקלות.
שותף  שהיה  נגל,  מירצ'ה  לד"ר  גם  להודות  ברצוני 
לארגון המקדים וסייע גם בזמן התחרות, ולאנדה אנציו, 
השופטת הראשית שהוכיחה כי לניסיון בשיפוט בתחרויות 
ילדים.  בתחרות  כשמדובר  גם  חשוב  משקל  יש  גדולות 
את  שמשקיעים  המדהימים,  למורים  להודות  שיש  כמובן 
בזמן  בשיפוט  גם  קשה  ועמלו  הילדים  בקידום  כולם  כל 
הוא  ביותר  החשוב  שהדבר  יודעים  המורים  התחרות. 
בשנה  אכן,  לברידג'.  ממיני-ברידג'  והמעבר  ההמשכיות 

השלישית לפרויקט אנו מתחילים להרגיש את הפירות. 
בזמן שהילדים שיחקו, הוריהם האזינו להרצאת מבוא מפי 
מוטי גלברד, שידע לרתק אותם ולפתוח להם דלת לעולם 
הברידג'. רבים מהם הודיעו שהם "קיבלו תיאבון" ללמוד 
ברידג'. נקווה שחשיפה זו אכן תביא גם את המעגל השני 

והשלישי אל המועדונים המקומיים.
בשנה  עוד  עמית.  אסף  בלי  מסתדרים  היינו  שלא  כמובן 
שעברה הדבקתי לו את הכינוי "האיש והמקלדת". תרומתו 
בייעול התהליכים, בקיצור זמן ההמתנה לתוצאות ובהנפקת 

סטטיסטיקות מדויקות בזמן אמת, לא תסולא בפז.
אני רוצה להודות לבלו הרשקוביץ', שתרם חלק מהגביעים 
בלו,  השנה.  והן  שעברה  בשנה  הן  הילדים  תחרות  של 
שחקן ברידג' זה 30 שנה, איבד לפני מספר שנים באופן 
פתאומי את בתו דקלה ז"ל ושמח להרים תרומה לזכרה. 
סיפורה של דקלה ז"ל סופר לתלמידים וריגש את כולם. 
המסר נשמע חד וברור: שמרו על עצמם, היו זהירים ואל 

תצאו מההנחה ש"לי זה לא יקרה"! 
לסוף  הברידג'  תלמידי  ייצאו  מרץ  בחודש  לפנינו?  ומה 
שבוע באילת, ובו ייצגו את התאגדות הברידג' במסגרת 
משחקי איל"ת הבין-לאומיים ה-7. השנה תצא משלחת 
ייחודית  בחוויה  מדובר  משתתפים!!  כ-130  של  מכובדת 

לילדים, המשלבת תחרויות ונופש משפחתי בעיר אילת.
בחודש מאי ישתתפו תלמידי הברידג' הצעירים לראשונה 
במכון  ב-10.05.12  שתתקיים  לילדים  באולימפיאדה 
מתקיימת  הספורט  מינהל  בחסות  האולימפיאדה  וינגייט. 
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הודות לשיתוף פעולה חשוב ביותר עם עיריות שונות. שרת 
הספורט תכבד את טקס הפתיחה בהשתתפותה. האירוע 
לענף  יסייע  והדבר  השונים,  התקשורת  באמצעי  יסוקר 

הברידג' להמשיך ולהגיע לתודעתם של עוד ועוד אנשים.
את  השנייה  השנה  זו  נקיים  מאי  חודש  במהלך  כמו-כן, 
לשחק  לילדים  נהדרת  הזדמנות   – לילדים  הליגה 

בקבוצות, לבחור קפטן, ליהנות מנקודות ארציות וכמובן 
להמשיך להתקדם.

באוגוסט יתקיים מחנה הקיץ השלישי ברציפות, שישלב 
הימי  במרכז  לילדים  תחרויות  עם  כיף  של  פעילויות 

בקיסריה. יש למה לצפות!
להלן שמות הזוכים באליפות בתי הספר:

(TB)  N-S מורהברידג' מתקדמים
אדוארד ויטנברג-אלדד גינוסררבינוביץ' סתיו - בז'ה עידו166.60
זך עומראוחנה שחר - בר גלעד253.60
מירצ'ה נגלבן זגמי הראל - שטקלר גלעד353.17

(TB)   E-W מורהברידג' מתקדמים
אלדד גינוסרדוד חיים - דן זיו168.75
מירצ'ה נגליקותיאלי אסף - מילר עידו265.42
יורם אגוזיגפטר נועם - סרגני אושר362.24

(IMP)  N-S  מורהברידג' מתחילים
אריה רותםגראד עדן - ליבוביץ מתן143
מירצ'ה נגלגולן איתי - לוי צוף237
גלעד רמלרגבעון יובל - רוזנטל ניר324

(IMP)  E-W  מורהברידג' מתחילים
ג'ודי נחמיאס-יעל בראונשטייןאבנרי יובל - רנאל יהל147
אריה רותםמועלם דביר - פוקס איתמר244
גלעד רמלרשגיא נמרוד- ברמוחה טל338

(IMP)  N-S מורהמיני ברידג' עם שליט
חורחה שרושרו יונתן - חן-טוב אלון121
שלמה לוישוספי ניצן - אלישיב הילה213
נתנאל הרריסומך נטע - הררי ספיר312

(IMP)   E-W מורהמיני ברידג' עם שליט

123
חורחה שרו שרו שירה - בראנץ בר

אדוארד ויטנברגחיניף ירון - שטיינברג אדוארד
אדוארד ויטנברגסמולקין עומר - עדיני יונתן

זך עומרגונן אור - שילדקראוט נועם220

אדוארד ויטנברגפינסון רומן - פולסקי אלון311
ליאת צדיקטליס יסמין - ביטון ניב11

(IMP)  N-S מורה מיני ברידג' ללא שליט

אדולפו יודצ'קאביטן נווה - סלמונה עומר131
זך עומרגבע איתי - ג'אן אלון

אריה רותםכהן עידו - סטיוארט ניקיטה227

323
נפתלי קריספיסינאי בר - כהן אתי

ליאת צדיקאברהמי ירין - גיפש דני
חורחה שרובראנץ טוהר - אגבלי שי

(IMP)  E-W מורהמיני ברידג' ללא שליט
מירצ'ה נגלמרוז גל - ספיר אוהד139
נתנאל הררישרון - הררי יונתן226
אריה רותםנאוי איתי - גרנות גל323
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עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

4

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

     2012  
  

'    IMP-1 IMP-2  IMP-3    Total 

1   , , ,  12 3  -13  16  -14  
2   , , ,  -9  13.5  26  8  22.5  
3   , , ,  -3  -16.5  -13    -32.5  

  
   
'    IMP-1 IMP-2  IMP-3  IMP-4  IMP-5    Total 

1   , , , , ,  19  23  26  12  47    127  
2   , , ,  57  8  31  18  26    140  
3   , , ,  23  59  50  30  0    162  
4   , , ,  31  10  20  30  0    91  

  
  
'    IMP-1IMP-2 IMP-3  IMP-4  IMP-5 IMP-6  IMP-7 Total 

1   , , , , , 33  7  18  33  14  44  36  185  
2   , , , , ,  43  51  6  31  26  26  44  227  

    2012  
  

    18  ,       
   IMP

        

    
 ' ,  

  '  
 ' 1 ,   

  

  '""  
 38 , 

   

 21    
 09:30

 21    
 09:30

 21    
 09:30

 
054-6908800

  :04-8101027  
 120 "   

  – 

    
052-3859335  

 120 "   
  –   

   
052-2783263  

  :03-5403244  
 120 "   

  –   

            
)          (

      :  
    ,    ) ( ,  " "  

    :   – 11 - 12  ,  – 18  - 19   
       .
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43    '-46   
  

  )75 (  
 :2-3/2/2012  

  
 

"   
1 W   - -  -  -  14659-4281-12991-18838-1456
2 RU   -  - -  6400-3724-4830-468 
3 SF   -  -  -  8266-9665-10080-10090 
4 SF   - -  -  11315-3026-14059-3867 
5 QF   -  -  -  12120-11621-11622-8453 
 -- QF  - -  -  4648-5765-10643-14773 
7 QF   -  - -  801-3475-8688-2411 
 -- QF   -  -  -  - 798-799-947-3642-11436 
9 147   -  -  -  4370-9867-1327-3765 

10 146   -  - -  3337-4810-3292-5248 

 

"   
1 112.0   -   22555 8871 
2 103.0   -   5929 715 
3 96.0   -   2307 16364 
4 93.0    -   16490 2776 
5 89.0    -   14059 3867 
6 83.0    -   4512 9312 
7 81.0    -  8266 10080 
8 79.0    -   1923 3813 
9 74.0    -   1585 14779 

10 73.0    -   16554 4857 

"   
1 64.59  -  -  4335 1457
2 64.36  -   983 957 
3 63.18   -   4357 18838
4 62.48   -   3983 303 
5 62.34  -   116784089
6 60.84  -   156355181
7 60.78   -  9665 10080
8 60.48  -   947 798 
9 60.26  -   2023821992

10 60.08  -   7923 4858

"   
1 71.06   -   14239 7907 
2 67.59   -   15043 4648 
3 67.57   -   991 7954 
4 65.06   -   801 2411 
5 64.47   - '  4451 4466 
6 62.04   -   15015 13301 
7 60.76  -   14659 12120 
8 60.58   -   14975 2776 
9 59.28    -   17852 19061 

10 59.06   -   15132 10470 

"   
1 124.0   -   1501514773
2 117.0   -   798 799 
3 102.0  -   6928 681 
4 99.0   -   1274713301
5 98.0    -  801 2411 
6 84.0    -   8312 3292 
7 84.0    -   117259105 
8 80.0    -   3118 14975
9 78.0    -   2832 175 

10 76.0    -  180177003 
10 76.0    -   5765 4648 

  )178 (  
 :3/2/2012  

 

  )137 (
 :4/2/2012  

  

  )89 (  
 :4/2/2012  

 

 IMP )235 (  
 :4/2/2012  

 

       
    

    /     ///  

         ,12-24    2012   

      2012 .  

      ,20/3/12       

:   2377200-054   : law.co.il-uri@gilboa 
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"    
310.6   -  1 
296.4    -  2 
290.7   -  3 
274.6   -  - 4 
273.7   -  5 
272.7   -  6 
269.0   -  7 
257.0   -  8 
250.9    -  9 
241.0    -  10 

"     
238.0   -   1 
235.3   -   2 
232.0   -   3 
224.0   -   4 
219.0   -   5 
214.3   -   6 
206.0    -   7 
197.3   -   8 
196.7   -   9 
186.7    -   10 

    
  :03-03-2012 

    
 :03-03-2012

    

  
                                                                  ,  
                                                                 "    

"   
1 63.23   -   116228453
2 63.18   -   140593867
3 62.51   -   4512 2 
4 62.34  -   283 2332
5 62.09   -   144193642
6 61.88   -   9665 8266
7 61.16   -  115655364
8 60.89   -   4912 1998
9 60.81   -   9929 991 

10 60.67   -   6400 14669

"   
1 64.69   -   170259040
2 62.02   -   1967819679
3 59.63   -  ''1913519136
4 59.33Kohn Uri - Wadl Sabine AUT AUT 
5 59.30   -   1631516163
6 57.89  -   2023821992
7 57.81   -   2123920781
8 57.59   - Spring Joe 1732 AUS 
9 57.44    -   1230 3726

10 57.33  -   1354 4653

"   
1 69   - -  -  -  -  468-4830-4648-11122-14975-15690 
2 60 Graversen -Bilde Denn-Hagen Ande-Konow Kasp *DEN*-*DEN*-*DEN*-*DEN* 
3 59 Niedzielsk-Makaruk Ja-Kupnicki M-Majdanski  *POL*-*POL*-*POL*-*POL* 
4 58 Macura Mil-Kopecky Mi-Kurka Juse-Vozabal Da *CZE*-*CZE*-*CZE*-*CZE* 
5 58  -  -  -  4281-8453-12120-14659 
6 57 Filip Flor-Ionita Mar-Stirbu Cal-Serpoi Ghe *ROM*-*ROM*-*ROM*-*ROM* 
7 57  -  - -  14179-21241-14780-21503 
8 55  -  -  -  -  -  391-2-991-9321-12940-9312 
9 55 Thuilliez -Libbrecht -Oursel Chr-Duguet Mic *FRA*-*FRA*-*FRA*-*FRA* 

10 55 Zak Piotr-Cieslak Ja-Lewaciak G-Zadroga Ja *POL*-*POL*-*POL*-*POL* 

"   
1 W Konow Kasp-Hagen Ande-Bilde Denn-Graversen  *DEN*-*DEN*-*DEN*-*DEN* 
2 RU Zobu Ahu-Aronov Vic-Karaivanov-Rusev Ton *TUR*-*BUL*-*BUL*-*BUL* 
3 SF Filip Flor-Stirbu Cal-Serpoi Ghe-Ionita Mar *ROM*-*ROM*-*ROM*-*ROM* 
4 SF Lhuissier -Francesche-Libbrecht -Thuilliez  *FRA*-*FRA*-*FRA*-*FRA* 
5 QF Zadroga Ja-Zak Piotr-Cieslak Ja-Lewaciak G *POL*-*POL*-*POL*-*POL* 
 -- QF   -  -  -  9312-12940-9321-9402 
7 QF   -  -  -  14975-15690-15043-15015 
 -- QF   -  -  -  991-368-6082-86 
9 KO Kopecky Mi-Kurka Juse-Macura Mil-Vozabal Da *CZE*-*CZE*-*CZE*-*CZE* 
 -- KO  -  - -  196-391-96-2960 
 -- KO   -  -  - -  - 8266-9665-10080-10090-14773-15053
 -- KO Niedzielsk-Makaruk Ja-Kupnicki M-Majdanski  *POL*-*POL*-*POL*-*POL* 
 -- KO   -  -  - - -  4821-6866-16451-4592-6373-10831 
 -- KO Bessis Mic-Bessis Tho-Duguet Mic-Oursel Chr *FRA*-*FRA*-*FRA*-*FRA* 
 -- KO Eber Nevil-Bosenberg -Gower Crai-Apteker Al *RSA*-*RSA*-*RSA*-*RSA* 
 -- KO   -  -  - -'  8312-3292-10789-1416-12853 

  )192 (  
 :5/2/2012

 

 Handicap )111 (  
 :6/2/2012  

 

 BAM )56 (  
 :6/2/2012  

 

  )95 (  
 :7-8/2/2012  
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"   
1 58.69   -   3118 15690
2 57.04Makaruk Janusz - Niedzielski POL POL 
3 56.78   -   100802429
4 55.72  -   1838 1709
5 55.50Radi Radev - Georgui GergovBUL BUL 
6 54.99  -   2502 1727
7 54.57   -   14669473 
8 54.47  -   970 3354
9 54.44   -   142 6887

10 54.37   -    4565 2218

"   
1 60.61Franceschetti Pierre - Lhuissier  FRA FRA 
2 59.51Haase Gerald - Silverstone Victor GBR GBR 
3 58.90Libbrecht Wilfried - Thuill Laurent FRA FRA 
4 58.09Hagen Anders - Konow Kasper DEN DEN 
5 58.01Bessis Michel - Bessis Thomas FRA FRA 
6 57.95   -   801 2411 
7 57.77Filip Florin - Ionita Marius ROM ROM
8 57.65 '  -   86 6082 
9 57.11Lewaciak Grzegorz - Zadroga Jan POL POL 

10 56.92   -   5935 5238 

"   
1 108    -   8266 14773
2 93    -   5154 10192
3 87   -   2429 10090
4 81   -   7414 1880
5 74   -   6928 15151
6 72    -   1906119140
7 71   -   1046912120
8 69    -   145565348
9 65    -   4370 6388

10 63 Jansons Ugis - Smilgajs AndrisLAT LAT 

"   
1 67.35Eber Neville - Bosenberg ChrisRSA RSA 
2 66.18  " -   103898393 
3 65.22    -   1785215151
4 64.82   -   19471715 
5 64.60   -   6590 4281 
6 63.68   -   9312 14773
7 62.54   -   115294418 
8 61.02  -   10641468 
9 60.80   -   1318914780

10 60.62   -   8449 207 

"   
1 62.87   -   2099114138
2 62.28   -   1921519895
3 61.13  -   9073 9074
4 60.89  -   190621213
5 60.40  -  1955619555
6 59.90  -   2023821992
7 59.43  -   2130010928
8 58.44   -   1876318764
9 58.40   -   1967819679

10 58.20  -   1982916210

"   
1 63.61  -   1061 6585
2 61.89   -   1318916231
3 60.72   -   2877 799 
4 60.36   -    5883 8667
5 60.35  -   5458 319 
6 60.23   -  4857 8339
7 59.92   -   115943653
8 59.38  -   7746 11003
9 59.30  -   2563 1998

10 59.05   - '  1437817388

  –   ')80 (  
 :8-9/2/2012 

 

  –   ')146 (  
: 8-9/2/2012  

   

   )87 (  
 :8-9/2/2012  

 

   –   )132 (  
 :9/2/2012  

   

 IMP –   )135 (  
 :10/2/2012  

  
 TB – "   )127 (  

 :10/2/2012  
 

  
  
  
  

 

  

   
        1.  

        .  

 ,  .  

  :30  2012 , 10:00,  

    ,) ( , '  ,.  

   50        .  

 ) ( 25  2012.  
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"   
1 10    -   1477315043
2 13    -   1478013189
3 14    -   9312 2 
4 18    -   185403423 
5 23    -   1914019061
6 24    -  2140 13366
7 29   -   1465910260

"   
1 70.90   -  3983 4648 
2 65.59   -   1906116044
3 65.16   -   6516 6455 
4 64.37   -   5492 5511 
5 64.30   -   1497515217
6 64.19   -   55 19200
7 62.27   -   1812816059

"   
1 70.48  -   5458 15895
2 69.33   -   2068 10670
3 68.90   -   1497515217
4 68.34   -   801 6516 
5 65.93   -   5366 14697
6 64.28Rubenis Ivars - Germanis AigarsLAT LAT 
7 63.54  -   983 8871 

"   
1 97.0    -   1299111622
2 56.0   -   947 798 
3 36.0    -  4252 5458 
4 35.0    -   4357 18838
5 35.0    -  1156511815
6 32.0   -   7923 4858 
7 30.0   -   6937 6856 
8 30.0   -   161622307 
9 30.0    -   9480 7835 

10 23.0    -   5305 1200 

"   
1 65.65   -  801 612 
2 65.60   -   7835 9480 
3 65.00   -   1915711657
4 63.39   -   185403423 
5 62.84   -   110034648 
6 62.43  -   947 11122
7 62.27   -  18293x1\ 

"   
1 49.0    -  4666 11280
2 42.0    -  - 5765 3882 
3 32.0    -   7738 3337 
4 24.0   -   983 957 
5 20.0   -   1192214791
6 15.0    -  1448514651
7 14.0    -   9032 10948
8 11.0    -   9687 12833
9 10.0    - Zimet Erica 36 RSA 

10 3.0   -   2130010928
"   

1 73.16  -   185248312 
2 66.15  -   5520 8631 
3 64.55   -  14780473 
4 63.89   -    1906117851
5 62.51   -   4810 8871 
6 62.22   -   3059 3429 
7 62.06 '  -   4658 1727 

  )109 (  
 :11/2/2012 

 

   )98 (  
 :5/2/2012  

   

   )135 (  
 :6/2/2012  

 

   )134 (  
 :8/2/2012  

  

   )137 (  
 :9/2/2012  

  

  –   ')18 (  
 :10-11/2/2012  

 

  –   ')98 (  
 :10-11/2/2012  
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  '  
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  - 30      
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English
50

So, East had 7 spades, 1 club and 2 hearts 
and therefore 3 diamonds. This meant that 
West had four diamonds, so statistically he 
was more likely to hold the ♦Q. However, he 
had already shown the ♠AK, the ♣A and the ♥J. 
Despite being non-vulnerable vs vulnerable, 
surely East had not preempted as dealer with 
just 2 points – the ♠Q? I went against the odds 
and took a losing diamond finesse. Down one! 
When our teammates came over to compare 
scores, Neta Saxon pointed out a far superior 
line. Can you see the winning line, looking at the 
full hand (below)?

 ♠
♥
♦
♣

J5
QT43
AT3
7642

 

♠
♥
♦
♣

AK76
J95
Q752
A5

♠
♥
♦
♣

QT98432
76
986
3

 ♠
♥
♦
♣

-
AK82
KJ4
KQJT98

 

Answer: After ruffing at trick 1, play a middle 
club, not the K! West would be afraid to play the 
A which may drop his partner's singleton honor. 
After West ducks, there is no longer any need 
to guess diamonds – Declarer enters dummy 
with the ♥Q, eliminates the spades with a ruff 
and plays out the hearts. 
West is about to be endplayed. If he doesn't 
ruff with the ♣A, declarer throws him in with a 
trump after finishing the hearts. On winning the 
♣A, West is forced either to lead spades, giving 
a ruff and sluff, or lead diamonds into the KJ 
tenace.
My teammates, Neta Saxon and Alex Tobbis 
were most gracious in accepting this enormous 
swing. At the other table East did not make such 
an outrageous preempt. South's 1♣ opening 
was followed by a double. The final contract was 
6♣ (undoubled), and it was easier to locate the 
missing ♦Q. 
So, instead of making 6♣ doubled for 1540 – 
a net gain of 5 IMPs, we suffered a net loss of 
17 IMPs. When the match consists of merely 6 
boards, such a result is an absolute disaster.
At least we went on to win our last two matches 
and earn a respectable place in the final 
standings. Better luck (and better play) next year!

 BROUWER,
Adriaen
 (b. ca. 1605,
 Oudenaerde,
  d. 1638, Antwerp)
The Card Players
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Brian Zietman

Even though participating and sometimes 
directing for over 30 years, I always get a special 
buzz from the atmosphere of the Festival. The 
sight of all those hundreds of crazy people (me 
included!), who are willing to sit for hours on end 
playing bridge, somehow creates beautiful vibes. 
There has been lots of criticism over the years 
about the parking, the heat, the cold, the directors 
– and this year we had the awful noise which 
was certainly not conducive to good bridge. 
However, all in all the festival is run superbly, 
like a well oiled machine. Congratulations are 
due to the Israel Bridge Federation, the head 
organizer Assaf Lengy, the Chief Tournament 
Director Ilan Shezifi (have you noticed how 
Ilan’s English has improved over the years?) and 
all those who work so hard to make the festival 
the success it is. 
As a child, I played a lot of chess, and when 
losing I had only myself to blame. On graduation 
to bridge, if things did not go as well as expected, 
it was always possible to blame partner. Playing 
teams, if the results were not as good as expected, 
teammates could be blamed. Unfortunately, in 
the hand below, there was nobody to blame but 
me. It cost us a lot, for instead of winning the 
match comfortably, we lost by a big margin. Let's 
see if you can do better.
The bidding (Dealer East, Vul N/S):

West North East South
3♠ Dbl

4♠ Pass Pass 5♣
5♠ 6♣ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

The ♠A was led, and partner put down the 
following dummy:

North
♠
♥
♦
♣

 J5
 QT43
 AT3
 7642

Your hand was:
South

♠
♥
♦
♣

 -
 AK82
 KJ4
 KQJT98

After the 3♠ preempt, I didn't want to miss a 
possible heart fit, so I doubled for takeout with 
17 HCP and a spade void. When the bidding came 
round to me again, I bid 5♣ without hesitation, 
showing my monster hand. After West competed 
to 5♠, my partner Stav Rachmani put me in the 
fine contract of 6♣, though the double on my left 
gave me a feeling of apprehension. This was not 
going to be easy.

How would you plan the play after the ♠A lead?

My analysis was as follows: I must lose the ace of 
trumps (unless an opponent revokes before it is 
played), and I have to find the ♦Q – assuming 
that the hearts behave. Trying to get a count of 
the hand and find out the opponents' distribution, 
I led the ♣K which lost to the A, then ruffed the 
♠K continuation and drew trumps. Hearts were 
played out, and they were divided 3-2 (West 
having Jxx). 

Teams at the 
2012 Festival
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