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דבר ועד העמותה

ומחו“ל  מישראל  המשתתפים  לכל  ומודים  הזוכים  כל  את  מברכים  אנו  מאחורינו.  הברידג‘  פסטיבל 
נדון  הקרובות  בישיבות  הפסטיבל.  מתכונת  שונתה  השנה  כידוע,  שלנו.  בפסטיבל  אמון  שהביעו 
בהשלכות של השינוי ונפיק לקחים במידת הצורך. חברי ההתאגדות מוזמנים לשלוח לנו משוב בנוגע 

לפסטיבל והצעות לעתיד.
אליפויות ישראל מתחדשות במרץ עם האליפות לזוגות מעורבים. השלב המחוזי כבר נערך בטרם כתיבת שורות אלה, ושלב הגמר 
הארצי יתקיים בהמשך החודש. בחודש הבא תתקיים אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום. אנו ממליצים לכל החברים להירשם ולהשתתף 

בתחרות מעניינת עם מכסה מוגברת של נקודות אמן.
בזירה הבין-לאומית נמשכים המאמצים לשגר את נבחרת הנשים לאליפות העולם בבאלי על אף הקשיים. בקיץ תיערך אליפות אירופה 
לנבחרות צעירות בפולין. ועדת הצעירים כבר קבעה את ההרכבים שייצגו את ישראל. נבחרות ישראל פתחו בהכנות ואנו מאחלים 

להן הצלחה רבה שתמשיך את המסורת המפוארת שלנו בתחרויות הצעירים. 
שחקנינו זכו לאחרונה להצלחות גדולות בתחרויות בין-לאומיות ”בלתי רשמיות“. מיכאל בראל-יניב זק זכו במקום הראשון בתחרות 
פישר-אלון  שוורץ-לוטן  הרבסט-רון  הרבסט-אופיר  אילן  במוסקבה:  גדול  ברידג‘  פסטיבל  התקיים  במקביל  בקופנהגן.  הזמנה 
בירמן-דרור פדון זכו במקום השני בתחרות הקבוצות (בהשתתפות טובי השחקנים בעולם); אלדד גינוסר-רון פכטמן זכו במקום 

הראשון בתחרות הזוגות.
הברידג‘  שחקני  כל  ביותר.  הגבוהה  ברמה  בתחרות  מדובר  בברידג‘.  הפתוחה  אירופה  אליפות  תתקיים  יוני  של  השנייה  במחצית 

החברים בהתאגדות רשאים להשתתף. פרטים נוספים בידיעון ההתאגדות בגיליון זה.
בימים אלה פועלת ”ועדת לובצקי“ לקביעת אמות מידה לחלוקת כספי הטוטו לענפים השונים. הועדה פרסמה דו“ח ביניים וביקשה 
מאתנו התייחסות. אנו מוחים על ההמלצה להעניק ניקוד נמוך יותר לספורטאים פעילים מעל גיל 45. לדעתנו, העיסוק בספורט בכלל 
ובספורט הברידג‘ בפרט טוב לכל גיל. אנו נמצאים בקשר עם חברי הוועדה על מנת לשכנעם בחשיבות התמיכה בענף הברידג‘. כמו-כן 

קיימנו פגישות עם ראשי איגוד השחמט על מנת לתאם עמדות בנושא ועדת לובצקי.
בינתיים אנו מודים לשחקני הברידג‘ הרבים שחידשו חברותם בהתאגדות לשנת 2013 וממשיכים להשתתף בתחרויות שלנו, וכמובן 

גם למצטרפים החדשים להתאגדות. אתם אלה הנותנים לנו כוח ומאפשרים הגדלת המקורות התקציביים.

מודי קניגסברג, 
יו“ר ועד העמותה
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שחק יחד עם מוטי

שמירת תקשורת
מוטי גלברד

לקיחות  שיותר  בכמה  לזכות  מנסה  המתחיל  השחקן 
יגיע  כיצד  עצמו  את  שואל  המומחה  המשחק;  בהתחלת 

למספר הלקיחות הרצוי בסוף המשחק.
Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T762
7
AKQ32
864

♠
♥
♦
♣

AJ4
AK43
54
AK72

♥Q :3. הובלהNT :חוזה
West North East South

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

דרום עמד בפני דילמה בסיבוב השני של ההכרזה: האם 
להכריז ♥1 טבעי, ורק לאחר מכן להראות את כוחו הרב 
(19 נקודות) או לקפוץ מיד ל-2NT כדי להראות את מספר 

הנקודות המדויק ולחפש התאמה במייג‘ור מאוחר יותר?
ושתי  זו,  בסוגיה  חלוקות  המומחים  של  דעותיהם 
צפון  שלנו  בדוגמה  הדעת.  על  מתקבלות  האפשרויות 
ודרום הראו תחילה את הרביעיות שלהם במייג‘ור, אך לא 
נמצאה התאמה. דרום קפץ ל-2NT כדי להראות 19-18 

.3NT נקודות, וצפון העלה למשחק מלא
מערב מוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק.

הצעד הראשון של הכרוז הוא ספירת הלקיחות הבטוחות. 
ובקלאב  בהארט  שתיים  בדיאמונד,  שלוש  כאלה:  ישנן 8 
ואחת בספייד. תכנון המשחק יתרכז בשאלה: מנין תבוא 

הלקיחה התשיעית?

קלפי  וגם  לעזור,  בהחלט  יכולה  בקלאב   3-3 של  חלוקה 
הביניים בספייד נותנים סיכוי מסוים ללקיחה נוספת, אבל 
בסדרת  טמון  נוספות  ללקיחות  ביותר  הרב  הפוטנציאל 

הדיאמונד הארוכה.
אם סדרת הדיאמונד מחולקת שווה בשווה בין המגנים, 
מקווים)  אנו  (כך  ישרתו  כולם   ,♦AKQ נשחק  בעיה.  אין 

ושני הדיאמונדים הנמוכים בדומם יוגבהו. ואם לא?!
זכור כי הסיכוי שסדרה תתחלק 3-3 הוא כ-36% בלבד. 
היינו רוצים שיהיה לנו סיכוי גבוה יותר להצלחת המשחק. 
של  (סיכוי   4-2 התחלקה  הדיאמונד  סדרת  במציאות 
כ-48%), וכך גם סדרת הקלאב, אבל הכרוז עדיין ביצע 

את החוזה. איך?
 ♠

♥
♦
♣

T762
7
AKQ32
864

 

♠
♥
♦
♣

Q8
QJT92
JT96
Q57

♠
♥
♦
♣

K953
865
87
JT93

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
AK43
54
AK72

 

הדיאמונד  לסדרת  כניסה  שום  אין  פשוט.  הפתרון 
בדומם מלבד בסדרת הדיאמונד עצמה. מכיוון שלדרום 
מספיקות ארבע לקיחות בדיאמונד כדי לבצע את החוזה, 
הוא מוכן למסור לקיחה אחת להגנה כבר בהתחלה. זכה 
בהובלת הפתיחה עם ה-A♥ ושחק מיד דיאמונד נמוך 

משתי הידיים!
מערב (או אולי מזרח) יופתע לזכות בלקיחה ”זולה“, אבל 
על- יילקח  המשך  כל  ההגנה.  של  הסיפור  סוף  יהיה  זה 
ידי הכרוז, וכעת יש לו עדיין דיאמונד כדי להיכנס לדומם. 
ה-AKQ♦ יוציאו למזרח-מערב את יתרת קלפי הדיאמונד, 
הביצוע  את  ישלים  בדומם  שנותר  החמישי  והדיאמונד 

המוצלח של החוזה. 
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לחשוב נכון בהגנה

עזור לשותף 
להפיל את החוזה

מוטי גלברד

את  להפיל  הנכונה  הדרך  מהי  לראות  לך  קל  לפעמים 
החוזה, אבל עבור שותפך הדבר אינו מובן מאליו. נסה 

לעזור לו!
Dealer South, None Vul

♠
♥
♦
♣

Q853
874
KJ964
5

♠
♥
♦
♣

7
AJT963
AQ7
A42

 

♥K :חוזה: ♠4 מוכפל. הובלה

West North East South
1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥
4♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

מצאו  הזוגות  שני  וסוער.  תחרותי  היה  ההכרזה  מהלך 
התאמה במייג‘ור. דרום קיווה שיוכל לבצע משחק מלא 
שהכריז  מערב  גם  וכך  שלו,  היפה  החלוקה  בזכות   4♥
שיש  העריך  בידו,  אסים  שלושה  עם  דרום,  לבסוף   .4♠

סיכוי טוב להפיל את החוזה והכפיל.

צפון הוביל ב-K♥ (ראש רצף) וזכה בלקיחה. הוא המשיך 
ב-Q♥, אבל מערב חתך והמשיך בשלושה סיבובי שליט 
היה  הבא  הקלף  השליטים.  כל  את  למגנים  שהוציאו 
 ♦AQ-וחיכה בסבלנות עם ה ♣A-דרום זכה מיד ב .♣K-ה

כדי לקבל שתי לקיחות, אבל הן לא הגיעו. הכרוז חתך 
גבוהים  קלאבים  ארבעה  ושיחק  בידו  הבא  ההארט  את 
לבסוף  מהדומם.  דיאמונדים  ארבעה  הושלכו  שעליהם 
המוכפל  והחוזה  בדיאמונד,  אחת  לקיחה  רק  מסר  הוא 

בוצע. היכן שגתה ההגנה?
יכלה  כיצד  לראות  קל  הידיים  ארבע  בכל  כשמסתכלים 

ההגנה להפיל את החוזה:

 ♠
♥
♦
♣

J94
KQ2
852
8763

 

♠
♥
♦
♣

AKT62
5
T3
KQJT9

♠
♥
♦
♣

Q853
874
KJ964
5

 ♠
♥
♦
♣

7
AJT963
AQ7
A42

 

צפון  השנייה,  בלקיחה  בהארט  להמשיך  במקום  נכון, 
היה צריך לשחק דיאמונד. עכשיו דרום יכול לזכות מיד 
ב-AQ♦ וב-A♣ ולהפיל את החוזה לפני שהכרוז הספיק 

לזכות אפילו בלקיחה אחת.

הבעיה היא שבזמן המשחק קשה לצפון לראות את זה. 
הארטים  כמה  בוודאות  לדעת  יכול  לא  הוא  כל,  ראשית 
יש לדרום, חמישה או שישה. צפון קיווה שלכרוז יש קלף 

.♥Q-נוסף בהארט, ולכן המשיך ב

כדי להפיל את החוזה דרום חייב לעזור לצפון למצוא את 
לשחק  צריך  דרום  הראשונה  בלקיחה  הנכונה.  ההגנה 

!♥J-את ה

הקלף הזה פועל כמו ”שעון מעורר“. צפון שם לב ששותפו 
השליך קלף תמונה ללא צורך. מכאן הוא מסיק שדרום 
להפיל  כדי  מיוחדת  הגנה  שדרושה  לו  לאותת  מנסה 
את החוזה. בדרך כלל משחק של קלף גבוה (שלא כדי 
כאן  גבוהה.  לסדרה  העדפה  על  מעיד  בלקיחה)  לזכות 
מדובר ב גבוהה מבין שתי הסדרות הנותרות פרט לשליט 
משחק  הרמז,  את  מבין  צפון  עכשיו  ודיאמונד.  קלאב   –
את  להפיל  מצליחה  וההגנה  השנייה,  בלקיחה  דיאמונד 

החוזה.

חיוני  המגנים  שני  בין  הדוק  פעולה  שיתוף  זכור: 
להצלחה.
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כאשר השחקן מימינך פתח את ההכרזה (בסדרה), אתה 
יכול להכריז סדרה גבוהה יותר בגובה 1 או סדרה נמוכה 
איכותית,  תהיה  שסדרתך  מאוד  חשוב   .2 בגובה  יותר 
כלומר תכלול מספיק קלפים בכירים. בדרך כלל מקובל 

לדרוש שני מכובדים לפחות בסדרת האוברקול.
להכריז  אם  ההחלטה  על  ישפיע  הנקודות  מספר  גם 
נקודות  לך  חסרות  כאשר  מתעוררת  הבעיה  אוברקול. 
מעטות לפתיחה (11-9 נקודות). במקרה זה עדיין מותר 
בגובה  הכרזת אוברקול  זאת,  עם  להכריז בגובה 1.  לך 
פתיחה  של  כוח  עם  רק  תתבצע  והיא  יותר,  מחייבת   2
לפחות. הגבול העליון של הכרזות האוברקול הוא כ-17 

.Dbl נקודות. עם ידיים חזקות יותר מתחילים בהכרזת
נסו את שלוש הבעיות הבאות. בכולן מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1♦ ?

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

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

KT8
AQJ76
653
92

(2)
South

♠
♥
♦
♣

A
AKJT64
82
AQT3

(3)
South

♠
♥
♦
♣

74
982
QJ4
AK652

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

KT8
AQJ76
653
92

♥1. זהו בדיוק המקרה שבו אפשר להכריז אוברקול עם 
כוח של פחות מפתיחה. יש לנו 10 נקודות עם חמישייה 
על  ולוותר   Pass להכריז  חבל  במייג‘ור.  מאוד  טובה 
חוזה  ולבצע  להכריז  שנוכל  סיכוי  יש  כאשר  החוזה 
יזכו  המתנגדים  ואם  התאמה).  יש  לשותף  בהארט (אם 
בחוזה בכל זאת? עדיין הכרזתנו עוזרת לשותף למצוא 

הובלת פתיחה טובה.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

A
AKJT64
82
AQT3

מאליה,  מובנת   1♥ של  הכרזה  ראשון  במבט   .Dbl
אבל יש בעיה – היד חזקה מדי (18 נקודות עם חלוקה 
לא  ♥1,  השותף  נכריז  שאם  רציני  חשש  קיים  מצוינת). 
יענה, ונחמיץ משחק מלא. לכן נכריז Dbl כדי להכריח את 

השותף לדבר, ובסיבוב הבא נכריז את סדרת ההארט.
שהכרזות  לדעת  עליך   ,2♥ של  בהכרזה  בחרת  אם 
התערבות בקפיצה מתארות ידיים חלשות, ולכן הכרזה 

זו לא תעביר לשותף את המסר הנכון.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

74
982
QJ4
AK652

מאוזנת!  וחלוקה  נקודות  עם 10   2♣ תכריז  אל   .Pass
אם לשותפך יד חלשה – הנפילה עלולה להיות כואבת, 
ואם לשותפך יד טובה – הוא יצפה ממך לכוח של פתיחה 

או יותר ויעלה אותך גבוה מדי. 

איפוק בהכרזה הוא אחד מסודות ההצלחה של השחקנים 
הטובים. עדיף לא להיכנס להרפתקאות בגובה 2 ומעלה 

כאשר קלפיך אינם מצדיקים זאת.

הכרזות התערבות
רם סופר

(התערבות  האוברקול  בהכרזת  נתמקד  הפעם 
בסדרה חדשה). נלמד מתי להשתמש באוברקול 

ומתי לא.
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שפר את הכרזתך
רם סופר

המשיב ישאף בדרך כלל להראות מיד התאמה במייג‘ור 
(בגובה הנכון), אם יש לו התאמה כזו. רק במקרה אחד 
עדיף לא להראות מיד התאמה במייג‘ור – כאשר למשיב 
יד חזקה (פתיחה ומעלה) עדיף להחליף סדרה בהכרזה 
הראשונה, להכריח את השותף להמשיך להכריז, ורק אז 

לתמוך במייג‘ור.
נזכיר שוב כי החלפת סדרה בגובה 2 דורשת מהמשיב 
11 נקודות לפחות. כאשר המשיב אינו עומד בתנאי זה, 
ואין לו אפשרות אחרת להכריז סדרה חדשה, הוא ישקול 

.1NT הכרזה של

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♥ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

Q752
AJ7
86
JT65

(2)
South

♠
♥
♦
♣

943
2
KQJ84
Q542

(3)
South

♠
♥
♦
♣

62
A53
AKJ65
KQ4

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

Q752
AJ7
86
JT65

♥2. כאמור לעיל, ברוב המקרים תמיכה במייג‘ור חשובה 
יותר מהכרזת סדרה חדשה. תשובה של ♠1 תסבך את 
יידע  השותף   2♥ שתכריז  לאחר  צורך.  ללא  ההכרזה 
בוודאות שיש התאמה במייג‘ור, והוא יתרכז בשאלה אם 
במייג‘ור  התאמה  מציאת  לאחר  לא.  או  מלא  משחק  יש 
שלו  החלוקה  נקודות  את  וי וסיף  ידו  את  ישדרג  הפותח 

(אם יש כאלה).
South

♠
♥
♦
♣

943
2
KQJ84
Q542

1NT. אל תכריז ♦2. זה יטעה את השותף, משום שהוא 
יחשוב שיש לך 11 נקודות לפחות. הכרזה זו עלולה לגרום 
לכם לעלות גבוה מדי וליפול בחוזה. ההכרזה המומלצת 
השותף,  בסדרת  בודד  קלף  עם  אידיאלית  אינה   1NT
 Pass אבל אין שום ברירה אחרת. מובן מאליו שהכרזת

אינה באה בחשבון עם 8 נקודות. 

ככלל, הפותח מכריז 1NT אך ורק עם חלוקה מאוזנת, 
קלף  בידו  כאשר  גם   1NT להכריז מותר  למשיב  אבל 

בודד באחת הסדרות.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

62
A53
AKJ65
KQ4

מדי.  קל  פתרון  תהיה  ל-♥4  מ-♥1  מיידית  קפיצה   .2♦
בידך 17 נקודות (לא כולל חלוקה). אם לשותף יד טובה, 
ייתכן בהחלט שתוכלו להכריז ולבצע סלם. סגירה מיידית 
החלפת  הרצויה.  המטרה  את  תשיג  לא  מלא  למשחק 
שוב,  להכריז  הפותח  את  מחייבת   2 בגובה  סדרה 
טובה.  יד  על  לו  ורומזת  פתוחה  ההכרזה  את  משאירה 
ההתאמה  את  לשותף  להראות  ננסה  ההכרזה  בהמשך 

בהארט ולברר אם ניתן לבצע סלם.

שהפותח  לאחר  המשיב  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
הכריז ♥1, ללא התערבות.
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העקיפה – 

סיפור אהבה
חלק שלישי

חיים קלר

מאמר זה מסיים את סדרת העקיפות שהחלה בגיליון ינואר. 
החוזרת  העקיפה  הפשוטה,  העקיפה  את  ראינו  עתה  עד 
והעקיפה הכפולה. הפעם נציג כמה סוגים מורכבים יותר 

של עקיפות.
הבכיר  הקלף  את  ללכוד  אינה  העקיפה  מטרת  לפעמים 
את  להגביה  מכן  ולאחר  לזכות  לו  לתת  אלא  היריב,  של 

הקלפים הבכירים שברשותנו.
בדוגמה הבאה מטרתו של הכרוז (דרום) היא להשיג שתי 

לקיחות בסדרת ההארט:

♥ KQ2

♥ 543

 ,A-אם ישוחק הארט גבוה מהדומם, אחד המגנים יזכה ב
ולכרוז תישאר רק לקיחה אחת בסדרה. לכן דרום מוביל 

הארט נמוך מידו. הוא מקווה שה-A♥ אצל מערב. 
אם מערב משחק מיד את ה-A♥, הוא מגביה לכרוז שתי 
 ♥Q-לקיחות בדומם; אם מערב משחק נמוך, צפון זוכה ב
להוביל  כדי  אחרת  בסדרה  לידו  חוזר  ודרום   (♥K-ב (או 
שוב הארט נמוך. כך או אחרת הכרוז מצליח לזכות בשתי 
עקיפה  היה  עתה  זה  שראינו  המהלך  בסדרה.  לקיחות 

.A-(חוזרת) נגד ה

סוג חשוב אחר של עקיפה הוא העקיפה החיצונית הקרויה 
.Expasse בלועזית

♥ A63

♥ Q74

שחקן לא מנוסה עלול להוביל מידו את ה-Q♥ ולהתאכזב. 
אף  תהיה  לא  ולכרוז  יכסה,  הוא  מערב,  אצל   K-ה אם 

.♥A-לקיחה בסדרה פרט ל
חשוב להבין שאין כאן אחזקת ”מזלג“ AQ החיונית לביצוע 
הכרוז  בין  מפוצלים  הבכירים  הקלפים  הרגילה.  העקיפה 
לדומם, ולכן יש לשחק בצורה אחרת. הדרך הנכונה היא 
להתחיל בקלף נמוך מהיד ולזכות ב-A בדומם. לאחר מכן 
נמצא   K-ה אם   .Q-ה לעבר  נמוך  קלף  מהדומם  מובילים 

אצל מזרח, יהיו לכרוז שתי לקיחות בסדרה.
שימו לב שכאשר ביצענו עקיפה רגילה, קיווינו שה-K של 
כאשר  אבל  שלנו,   A-ל משמאל  ממוקם  יהיה  המתנגדים 
 .A-ממוקם מימין ל K-אנו מקווים שה Expasse מבצעים
עקיפה  בשם  גם   Expasse-ה את  המכנים  יש  זו  מסיבה 

הפוכה.

העקיפה האחרונה שנציג בסדרה זו היא עקיפת החיתוך. 
זוהי עקיפה מאוד מיוחדת. בואו ניתן לקלפים לדבר:

♠
♥
♦
♣

3
AKJT4
K76
6543

♠
♥
♦
♣

AQJT
Q932
432
A7

חוזה: ♥4. הובלה: 8♥

West East
1♦

1♥ 2♥
4♥ Pass

מותר  מזרח –  של   1♦ הפתיחה  להכרזת  לב  לשים  כדאי 
לפתוח בסדרת מינור בת שלושה קלפים כשאין חמישייה 

במייג‘ור – אך זה לא העיקר.
שלושה  הראתה  המפסידים  ספירת  בשליט.  הוביל  צפון 
מפסידים בקלאב (שחלק מתוכם ייחתכו בדומם) ושלושה 

מפסידים פוטנציאליים בדיאמונד.
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יוצאים לדרך
קובי שחר

הובלת  של  היתרון  את  להגנה  מעניקים  המשחק  חוקי 
לתקוף  ההזדמנות  את  מקבלים  המגנים  הפתיחה. 
בעייתית.  היא  ההובלה  קלף  בחירת  זאת,  עם  ראשונים. 
את  רואים  שהמגנים  לפני  המשוחק  היחיד  הקלף  זהו 
פרט  המוביל,  לרשות  העומד  היחיד  המידע  הדומם. 

לקלפים שבידו, הוא מהלך ההכרזה.
לא אתיימר להקיף את הנושא של קלף ההובלה במאמר 
הזה.  הנושא  על  ורק  אך  נכתבו  רבים  ספרים  הרי  בודד. 

אנסה להתרכז במספר הנחיות וכללים עיקריים.
שלנו.  הקלפים   13 מתוך  באחד  לבחור  עלינו  בהובלה 
בהמשך המשחק הבחירה תהיה לרוב מצומצמת, כי יהיה 
אתרכז  זה  במאמר  הוביל.  שהכרוז  לסדרה  לשרת  עלינו 
בבחירת הסדרה שבה נוביל (אחת מתוך ארבע). לאחר 
שהחלטנו באיזו סדרה להוביל, בחירת הקלף פשוטה יותר 
ומתבססת לרוב על כללים ידועים כגון ”רביעי מלמעלה“ או 

”ראש רצף“.
הקודם  במאמר  שליט.  עם  חוזה  נגד  בהובלה  נתחיל 
מהלך  לפעמים  פסיבית.  ובהגנה  אקטיבית  בהגנה  עסקנו 
ההכרזה ירמוז לנו מהו סוג ההגנה הדרוש, אבל מול מהלך 
הכרזה שגרתי כגון ♠4-♠2-♠1 לא כדאי להחליט מראש על 
העיקרית  המטרה  כלל  בדרך  מחיר.  בכל  אקטיבית  הגנה 

שלנו תהיה לא ”למכור“ לקיחה בהובלת הפתיחה.
(שאינן  הסדרות  באחת  מחזיקים  ואנו  מזלנו  התמזל  אם 
שליט) רצף של AK או KQJ, נוכל לשלב הגנה אקטיבית 
ונוכל   A-ב נוביל  הראשון  במקרה  בטוחה.  הובלה  עם 
לראות את הדומם (ואת האיתות של השותף) ולקבל עוד 
 K-מידע לפני שנחליט איך להמשיך; במקרה השני נוביל ב
 A-ה הוצאת  לאחר  בסדרה  לקיחות  לעצמנו  להגביה  כדי 
של הכרוז (או אולי לזכות בלקיחות מיידיות אם ה-A אצל 

השותף).
כאשר בידנו קלף בודד בסדרה שאיננה שליט, כדאי לרוב 
זו  הובלה  חיתוך.  בהמשך  לקבל  במטרה  אותו  להוביל 
מומלצת במיוחד כאשר אנו מחזיקים יד חלשה מאוד, ויש 

סיכוי טוב להיכנס לידו של השותף כדי שייתן לנו חיתוך.
הובלה בטוחה נוספת היא בסדרת השותף. אם שותפנו 
הוא  הרי  אוברקול,  בהכרזת  המכרז  במהלך  התערב 
את  לכבד  מאוד  מומלץ  ואיכותית.  ארוכה  סדרה  מבטיח 
השותף ולהוביל בסדרתו, אלא אם יש לנו הובלה יוצאת 

.(AKQ כגון) מהכלל בסדרה משלנו
ומה קורה כאשר אנו מתקשים למצוא הובלה בטוחה נגד 
השליט  בסדרת  הובלה  זה  במקרה  שליט?  עם  חוזה 
 3 או   2 מחזיקים  שאנו  נניח  טובה.  בחירה  להיות  עשויה 
קלפים זוטרים בשליט. הובלה בשליט יכולה להשיג שתי 

מטרות עבור ההגנה:
(א) לא ”למכור“ לקיחה – לעתים קרובות הכרוז והדומם 
הלקיחות  וכל  בשליט,  הבכירים  הקלפים  בכל  מחזיקים 

ממילא שלהם.
(ב) לסכל חיתוכים. היריבים בחרו בחוזה עם שליט במטרה 
חיתוכים.  באמצעות  שלהם  הלקיחות  מספר  את  להגדיל 
לעתים קרובות הובלה בשליט מקטינה את מספר הלקיחות 
כבר  היד  במשחק  כשעסקנו   – הכרוז  של  הפוטנציאליות 
דיברנו על כך, שבמקרים רבים לא כדאי לכרוז להוציא את 

השליטים בתחילת המשחק.
הגיע הזמן לראות דוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

QJ6
QJ73
QT
K754

 

♠
♥
♦
♣

73
A65
K965
Q983

♠
♥
♦
♣

842
T982
AJ43
JT

 ♠
♥
♦
♣

AKT95
K4
872
A62

 

חוזה: ♠4. הובלה: 3♠

West North East South
1♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

של  בידו  נתבונן  אם  שגרתי.  היה  ל-♠4  ההכרזה  מהלך 
הצדדיות  בסדרות  מההובלות  אחת  שאף  נראה  מערב 
אינה בטוחה. לפיכך מערב החליט להוביל בשליט משני 

קלפים זוטרים. האם הבחירה הייתה מוצלחת?
כדי לענות על שאלה זו, נתבונן כעת ביד מנקודת המבט 
של הכרוז. לדרום מפסיד אחד בהארט, שלושה בדיאמונד 
להיפטר  תמיד  ניתן  בקלאב  מהמפסיד  בקלאב.  ואחד 
כדי  אבל  בדומם,  שיוגבה  הארט  על  השלכה  באמצעות 
להיפטר ממפסיד אחד בדיאמונד הכרוז חייב לארגן חיתוך 
בדומם. לאחר הובלה בשליט הוא לא יצליח! בכל פעם 
בשליט.  ותמשיך  תזכה  ההגנה  דיאמונד,  ישחק  שהכרוז 
לבסוף ההגנה תוציא לדומם את כל השליטים לפני שהכרוז 

יספיק לחתוך.
תהיה  מערב  של  ביותר  הגרועה  שההובלה  לב  שימו 
בסדרה  לקיחות  שלוש  לכרוז  תגביה  זו  הובלה   .♥A-ב
במקום השתיים ה“מגיעות“ לו. לאחר מכן הכרוז כבר לא 
מקרי  אינו  הדבר  החוזה.  את  לבצע  כדי  לחיתוכים  יזדקק 
 ,K-ה את  מחזיק  אינו  המוביל  כאשר   ,A-ב הובלה   –
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נחשבת אחת ההובלות הגרועות ביותר האפשריות. זוהי 
ההובלה הראשונה ברשימת ”אל תעשה“.

הנה מספר דוגמאות נוספות כדי להמחיש עיקרון זה:

♠ Q63

♠ JT97♠ A54

♠ K82

לקיחות  בשתי  יזכה  הכרוז   ,♠A-ב מוביל  מערב  אם 
שדרום  עד   ♠A-ה עם  להמתין  צריך  מערב  בסדרה. 
בלבד  אחת  לקיחה  תהיה  לכרוז  ואז   ,♠K-ה את  ישחק 

בסדרה.

 K העיקרון הוא: אסים נועדו ללכוד קלפים בכירים כמו
או Q. אם נוביל ב-A, ”נתפוס אוויר“.

♠ Q65

♠ KT9♠ A873

♠ J42

 A-נמצא אצל השותף, ועדיין ההובלה ב K-בדוגמה זו ה
מזיקה. הובלה זו תבטיח לכרוז לקיחה אחת. אם ההגנה 
נותנת לכרוז להתחיל בסדרה ועוקבת אחר הכללים ”יד 
שנייה נמוך“ ו“כסה תמונה בתמונה“ (שעוד נעסוק בהם 

במאמרים הבאים), לא תהיה לכרוז אף לקיחה.
של  הבעיה  כאן  שליט.  ללא  לחוזים  לעבור  הזמן  הגיע 
לרוב  הכריז.  לא  שהשותף  נניח  יותר.  פשוטה  המוביל 
לפתח  לנסות  כדי  ביותר  הארוכה  בסדרה  להוביל  כדאי 

לקיחות עם הקלפים הזוטרים שלנו.

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
K52
JT6
QT72

 

♠
♥
♦
♣

A5
QT6
A9852
K53

♠
♥
♦
♣

T9873
973
73
864

 ♠
♥
♦
♣

642
AJ84
KQ4
AJ9

 

חוזה: 3NT. הובלה: 5♦

 .3NT-ב ההכרזה  את  מסיים  וצפון   ,1NT פותח  דרום 
קלף ההובלה הנכון הוא ה-5♦ – רביעי מלמעלה בסדרה 
הארוכה ביותר. למערב אסור להרפות מסדרת הדיאמונד 
– הקלפים הבכירים בסדרות האחרות ישמשו כניסות כדי 
בשלוש  יזכה  מערב  לבסוף  הארוכה.  בסדרה  להמשיך 
בסדרות  נוספות  לקיחות  ובשתי  בדיאמונד  לקיחות 

האחרות ויכשיל את החוזה בכוחות עצמו.

כעת נתבונן ביד דומה, כאשר קלפי מזרח ומערב הוחלפו.

 ♠
♥
♦
♣

QJ6
KJ2
JT6
AT72

 

♠
♥
♦
♣

T9873
973
73
864

♠
♥
♦
♣

A5
QT6
A9852
K53

 ♠
♥
♦
♣

K42
A854
KQ4
QJ9

 

מצדו   3NT הוא  הסופי  והחוזה  זהה,  ההכרזה  מהלך 
של דרום. שחקנים רבים יובילו ב-T♠ (ראש רצף), אבל 
הובלה זו לא תהיה מועילה. למערב אין כניסות לידו והוא 

לא יוכל לסיים את התהליך של פיתוח סדרת הספייד.

מכאן ניתן להסיק שכאשר ידו של המוביל חלשה במידה 
קיצונית, ההובלה בסדרה הארוכה יעילה פחות. במקרים 
אלה כדאי יותר לחפש את הסדרה הארוכה של השותף.
אותם שחקנים במערב שיחשבו ”מחוץ לקופסה“ ויובילו 
תקווה  מתוך  (דיאמונד)  שלהם  ביותר  הקצרה  בסדרה 
שזו הסדרה הארוכה של השותף, הם אלו שיצליחו להפיל 
את החוזה. כמובן שקל יותר למצוא את ההובלה לאחר 
שהשותף מתערב בהכרזת אוברקול, אבל במקרה שלנו 

למזרח לא הייתה שום הזדמנות להתערב בהכרזה.

כאמור לעיל, הנושא של הובלות פתיחה הוא רחב ביותר. 
במאמר הנוכחי סקרנו אותו על קצה המזלג ומנינו כמה 
עקרונות בסיסיים של ”עשה“ ו“אל תעשה“. הקורא יוכל 
להרחיב את ידיעותיו באמצעות ספרים על הנושא, אבל 
לעצור  נסה  הבא,  במשחק  המעשי.  לניסיון  תחליף  אין 
לכמה שניות ולחשוב בהיגיון לפני בחירת קלף ההובלה. 

ייתכן שתצליח ליישם כמה מהעקרונות שלמדת. 
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משחק של דיאמונד נמוך מהדומם לעבר ה-K (עקיפה נגד 
גם  בצפון.  נמצא   ♦A-ה אם  באסון  להסתיים  עלול   (A-ה
לזכות  עלול  דרום  מאוד:  מסוכנת  בספייד  פשוטה  עקיפה 

ב-K♠ ולהוביל Q♦ דרך ה-K♦ שלנו.
שירת  שדרום  נניח  חיתוך.  עקיפת  הוא  המנצח  המהלך 
או  ב-2  שליטים  מוציא  הכרוז  בשליט.  הראשונה  ללקיחה 
3 סיבובים בהתאם לנדרש, זוכה ב-A♠ ומוביל מהדומם 

.♠Q-את ה
הכרוז מתכוון להשליך על קלף זה דיאמונד מפסיד מידו, 

.♠K-אלא אם דרום יכסה אם ה
הבה נבחן את האפשרויות השונות: אם דרום מכסה עם 
ה-K♠, מערב חותך, נכנס לדומם עם ה-A♣, משחק את 
מידו.  וקלאב  דיאמונד  עליהם  ומשליך  שהוגבהו   ♠JT-ה
כעת יש כבר 10 לקיחות מובטחות: חמישה הארטים בידו 
של הכרוז, שלושה ספיידים, A♣ ועוד קלאב אחד שייחתך 
להשיג  כדי   ♦A-ה נגד  עקיפה  כעת  ינסה  הכרוז  בדומם. 
תוכל  ההגנה  תיכשל,  זו  עקיפה  אם  גם  עודפת.  לקיחה 

לזכות ב-3 לקיחות בלבד.

אם דרום לא מכסה, הכרוז משליך מידו ♦. נניח שצפון זוכה 
ב-K♠ (אם לא, פשוט מובילים מהדומם את ה-J♠ וחוזרים 
על העקיפה). לצפון לא כדאי לפתוח את סדרת הדיאמונד, 
קלאב.  מנסה  שצפון  נניח   .♦K-ה את  לכרוז  יגביה  זה  כי 
הכרוז זוכה ב-A♣ שבדומם, משחק את ה-JT♠ שהוגבהו 
דיאמונדים)  שני  (או  וקלאב  דיאמונד  עליהם  ומשליך 
שלו  מהמפסידים  להיפטר  מצליח  הכרוז  זו  בצורה  מידו. 

בדיאמונד, והוא מגיע שוב ל-10 לקיחות.

בסדרת  להשתמש  הוא  החיתוך  עקיפת  של  הרעיון 
המתנגדים.  של  הבכיר  הקלף  את  ללכוד  כדי  השליט 
בדוגמה שלנו הצלחת העקיפה לא הייתה הכרחית לביצוע 
היה   ♠K-ה (כלומר  נכשלה  העקיפה  כאשר  גם  החוזה. 
בצפון), עדיין הצלחנו לבצע את החוזה. תמיד עדיף לבחור 
בעקיפה שעשויה להביא לביצוע החוזה גם אם תיכשל.

סקירתנו על העקיפות השונות הגיעה בזאת לסיומה. אני 
מקווה שהחומר שהוצג היה מעניין ולימודי כאחד. 

:   ,     ‘  
 30  
( “ )   “

(   )

22.3.2013 :    
14:00  10:00 

:  
 I  “  1,000
II  “  500

    

.  “  60 :   .  ,35    ,    
 0503-059588     0544-715949     0544-715950  :    
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בפסטיבל ת המעורבים  הזוגות  חרות 
סיפקה  אביב  תל  של  ה-47  הבינלאומי 
ידיים יפהפיות. התחרות הייתה ערה מאוד, 
והרמה  מחו“ל,  זוגות  כמה  בה  השתתפו 
לרוב  חריגה.  הייתה  הבאה  היד  טובה.  הייתה  הכללית 
אנו נוטים לפרסם ידיים עם חוזים גבוהים הניתנים לביצוע 
הודות להתאמה בין הידיים, אך במקרה הנוכחי היה חוסר 
התאמה קיצוני. ידו של צפון כמעט ואינה מועילה לדרום. 
הניקוד הרב אינו מתחבר ללקיחות, ועל אף כל זאת ביצע 
הכרוז את החוזה. הוא נזקק לטעות של המגנים. הטעות 
ממנה  להימנע  מאוד  קשה  אך  פתוחים,  בקלפים  ברורה 

בקלפים סגורים.

Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T92
KQJ
KJT98
QT

 

♠
♥
♦
♣

43
7654
7654
J54

♠
♥
♦
♣

J8
AT983
Q32
K32

 ♠
♥
♦
♣

AKQ765
2
A
A9876

 

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 1NT Pass 2♣
Pass 2♠ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 6♠
Pass Pass Pass

בסדרתו  פתח  צפון  שגרתי.  באופן  התנהלה  ההכרזה 
היה   2♣ נק‘.   14-12 עם  מאוזנת  יד  והראה  הארוכה 
שלושה  הראה  צפון  בתשובה   .Checkback Stayman
ספיידים. לדרום הייתה יד אדירה מול שותף שפתח לאחר 
שהתברר שחסר אס אחד הוא הסתפק בסלם קטן. לו היה 
יכול לראות את יד שותפו היה מסתפק ב-♠4, אבל אף זוג 

בתחרות לא עצר במשחק מלא. כולם המשיכו לסלם.
האמת  רגע   .A-ב זכה  ומזרח  בהארט,  הוביל  מערב 
אחרת  לסדרה  החלפה  כי  סבר  מזרח  הגיע.  ההגנה  של 
יכול  ”לא  זה  לכאורה  בהארט.  והמשיך  טובה  תהיה  לא 
לקלקל“, אבל הכרוז השליך את ה-A♦ החוסם את הסדרה 

וזכה ב-Q♥ בדומם.

 .Q-ה נגד  מוצלחת  חיתוך  לעקיפת   ♦J-ה שוחק  עכשיו 
 ♦T-מזרח שירת בקלף נמוך, והכרוז השליך קלאב. על ה
שיחק מזרח עוד דיאמונד נמוך, והכרוז השליך קלאב נוסף. 
שני קלאבים נוספים הושלכו על ה-K♥ וה-K♦. לאחר מכן 

הכרוז עבר לשליטים, והסלם בוצע.

לו היה מזרח מכסה את ה-J♦, הכרוז היה חותך ומשחק 
בשליט  לדומם  נכנס  היה  הוא   ♠J-ה נפילת  לאחר   ,♠AK
הסדרות  על  בקלאב  המפסידים  כל  את  ומשליך  השלישי 

האדומות.

כעת ברורה הטעות של מזרח. ההמשך הפסיבי לכאורה 
החוזה.  את  לבצע  לכרוז  שאפשר  הוא  השנייה  בלקיחה 
כל  ללא  הכרוז  את  מותירה   הייתה  לדיאמונד  החלפה 
בין  במעברים  מחסור  בשל  הסלם  את  לבצע  אפשרות 

הידיים. 

חוסר התאמה מוחלט
אדריאן שוורץ
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מהו המידע שברשותם? 
המשיב יודע כי לשותפו הפותח 12 נק‘ לפחות;(א) 
הנקודות (ב)  והיכן  מחולקות  הסדרות  איך  יודע  הוא 

החסרות;
באופן יחסי קל לקבוע מה יהיה החוזה הסופי;(ג) 
תכנון המשחק קל יותר עקב האוברקול.(ד) 

הכרזת  של  לקטגוריה  ספק  ללא  ששייכות  חלוקות  יש 
פתיחה, אבל מסוכנות עבור אוברקול, למשל:

(1
West

♠
♥
♦
♣

K7
J8542
AQ7
QJ3

(2
West

♠
♥
♦
♣

74
KQJ97
A97
T54

אין ספק שעם יד 1 יש לפתוח ♥1, ועם יד 2 הפותח מכריז 
.Pass

ייתכן שהדבר ייראה מתעתע, אבל אם דרום פותח ♣1, 
ביד  עם יד 1.  מאשר  יד 2  עם   1♥ להתערב  הגיוני יותר 
השניה –  ביד  בלבד;  בטוחה  אחת  לקיחה  יש  הראשונה 

ארבע או חמש לקיחות.
אם תכריזו אוברקול עם יד 1 ותהפכו למגנים, הכרוז ודאי 
ישים לב שהתערבתם עם סדרה בראשות ה-J ויבין שרוב 
את  לשחק  קל  כמה  בידכם.  נמצאות  שנותרו  הנקודות 

החוזה עכשיו!
ספור  אוברקול,  תכריז  בטרם  המתבקשת:  המסקנה 

לקיחות ולא נקודות!
הבה נבחן שתי ידיים נוספות:

(3
West

♠
♥
♦
♣

T93
K9542
AQ
KQ3

(4
West

♠
♥
♦
♣

A4
KQT9743
97
54

נניח שדרום פותח ♠1. להתערב ב-♥2 מסוכן יותר עם יד 
3 (14 נק‘) מאשר עם יד 4 (9 נק‘). לכן חשוב להקפיד 
על החוק הבסיסי הבא: אין להתערב בסדרה שעלולים 

להפסיד בה יותר משתי לקיחות.
 .2 ובגובה   1 בגובה  התערבות  בין  משמעותי  הבדל  יש 
נאמר כי היריב מימין פותח ♣1, ובחרתם להתערב ב-♦1. 
חופשי  מרחב  הפותח  של  לשותפו  כי  להיווכח  חשוב 
להמשיך במכרז. הוא יכול להכריז ♥1, ♠1 או 1NT ואפילו 
Dbl. בהמשך המתנגדים ידעו אצל מי הנקודות והסדרות 

הארוכות.

להתערב או לא 
להתערב, 

זו  השאלה...
אפרים בריפמן

להראות  היא  האוברקול  מטרת  הבסיסית  ברמה 
לשותף סדרה איכותית כלשהי; ברמה מתקדמת יותר 
להשיג  רוצים  מה   – דווקא  אלא  המטרה  אינו  העיקר 
התחרויות  שחקני  בקרב  הרווחת  הדעה  זו?  מפעולה 
חשוב  מיסודה.  מוטעית   – שיותר  וכמה  להתערב,   –
הפותח  של  שותפו  מההתערבות,  כתוצאה  כי  להבין 
המידע  למבצעים,  יהפכו  ואם  רב,  במידע  מצויד 
להם  יעזור  מההתערבות  כתוצאה  להם  שהענקתם 

בתכנון המשחק.

mar.indd   16mar.indd   16 3/10/2013   4:03:35 PM3/10/2013   4:03:35 PM



לשחקן המתקדם
17

עתה נניח כי המתנגד פתח ♦1 והתערבתם ב-♣2. הפעם 
למשיב מרחב הכרזה מוגבל – הוא אינו יכול להכריז ♥1, 
♠1 או 1NT, לכן ייאלץ לבחור באופציה אחרת, ובמקרים 

אלה תמיד יש התלבטות...
מצד שני, התערבות בגובה 2 מגדילה את הסיכוי שתיענשו. 
לתאר  או   1 בגובה  סדרה  להכריז  מהמשיב  מנעתם  הרי 
 AQT8 ידיים עם 8+ נקודות. אם היריב משמאלכם מחזיק

בסדרתכם, ייתכן שמחוסר אופציה חלופית תיענשו.

האסטרטגיה שמאחורי האוברקול

מאחורי הכרזות האוברקול ישנם צעדים טקטיים חשובים:
להפריע – חלוקה בלבד;) 1(
לשחק – כוח וחלוקה איכותיים;) 2(
לתעתע – להתערב עם 4 קלפים בסדרה.) 3(

לעתים קרובות מדי המתערב מחמיץ את מהות האוברקול, 
וההתערבות עוזרת דווקא למתנגדים. הכרזה רק על מנת 
”להשמיע קול“ עלולה להיות כלי עזר ליריב. חשוב להבטיח 

כי לכל אוברקול מטרה ברורה ומוגדרת.

מטרות האוברקול

לחסום למתנגדים את מרחב העברת המידע;) 1(
לציין עבור השותף סדרה להובלת הפתיחה;) 2(
לחקור אפשרויות לביצוע חוזה חלקי או מלא;) 3(
להציע הקרבה;) 4(
החוזה ) 5( את  להכריז  המתנגדים  על  להקשות 

האופטימלי שלהם.
נבחן כל סעיף בנפרד.

1. לחסום למתנגדים את מרחב העברת המידע
(1a

West
♠
♥
♦
♣

K63
K9
QJ542
T82

West North East South
1♣

1♦

לצפון- כלשהו  נזק  גרמה   1♦ ההתערבות  הכרזת  האם 
דרום? ממש לא. צפון יכול להכריז כמעט כל מה שירצה. 
היה  ”הנזק“   ,1♠ והתערבתם  ספייד  סדרתכם  הייתה  לו 
לא  עדיף  ”נחותה“  וסדרה  מעטות  נקודות  עם  יותר.  גדול 
לגלות את הקלפים. עשו זאת עם יד חזקה יותר, 12+ נק‘.

(1b
West

♠
♥
♦
♣

64
A9
QJ5
AQJ862

West North East South
1♦

2♣

 ,1♥ להכריז  יכול  אינו  צפון   2♣ ההתערבות  אחרי  כאן 
שייאלץ  ייתכן  במכרז,  להשתתף  ירצה  אם   .1NT או  1♠

.Negative Double להשתמש בכלים חלופיים כגון

2. לציין לשותף סדרה טובה להובלה

(2a
West

♠
♥
♦
♣

63
KQJ97
A2
T852

West North East South
1♣

1♥

אין ספק שאם תהיו בהגנה, תרצה שהשותף יוביל הארט 
זו.  מטרה  תשיג  האוברקול  באמצעות  אחרת.  סדרה  ולא 

ה-A♦ ישמש כניסה לאחר פיתוח סדרת ההארט.

(2b
West

♠
♥
♦
♣

Q4
Q9432
QJ5
KJ2

West North East South
1♦

1♥

שלך  ההארט  סדרת  חיובי.  ערך   1♥ להתערבות  אין  כאן 
שהיה  יותר  טובה  סדרה  למזרח  כי  ייתכן  איכות.  נטולת 

בוחר להוביל בה לולא התערבת.
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3. לחקור אפשרויות לחוזה מבוצע
לאורך  קונסטרוקטיבית  משמעות  האוברקול  להכרזת 
נובע  לא  פתחו  שהמתנגדים  מהעובדה  כולו.  המכרז 
יזכה  שלכם  הצד  דווקא  לעתים  ישחקו.  שהם  בהכרח 

בחוזה ויבצע אותו.

(3a
♠
♥
♦
♣

K3
AJT42
AQJ9
T2

♠
♥
♦
♣

AJ52
K975
8
9854

West North East South
1♣

1♥ Pass 2♥ Pass
3♦ Pass 4♥ All Pass

לצורך  במיוחד  גבוה  ניקוד  נדרש  תמיד  שלא  לב  שימו 
בשליט.  טובה  התאמה  יש  כאשר  מלא  משחק  ביצוע 
חלוקות מסוג זה אינן שכיחות, אך עם זאת, כאשר ייפול 

בחלקכם המזל, מדוע לא לנצל זאת?

(3b
West

♠
♥
♦
♣

64
KT7
KQJ95
QJ8

West North East South
Pass 1♥

?

לכאורה הכרזה של ♦2 היא בעלת אופי קונסטרוקטיבי, 
שצפון- מאוד  גבוה  סיכוי  יש  כה  עד  המכרז  לאור  אבל 
דרום יזכו בחוזה. ברשותכם רוב הכוח של ההגנה. טוב 

שלא תגלו היכן הוא נמצא.
נדרש   Pass הכריז  שהשותף  לאחר  לדעת:  חשוב 
”מקדם ביטחון“ כדי להתערב במכרז. צריך גם כוח וגם 

סדרה איכותית. עם היד הבאה תתערבו ב-♦2:

West
♠
♥
♦
♣

63
AT7
KQJ965
A8

4. להציע הקרבה
בסדרה  קלפים   6 עם  חלשה  יד  לציין  באפשרותכם 
באמצעות אוברקול בקפיצה לגובה 2. כדאי לדעת כי יעיל 
והגיוני הרבה יותר להתערב ב-♠2 מאשר ב-♥2. מדוע?!

(4a
West

♠
♥
♦
♣

72
AJT754
84
JT9

West North East South
1♣

?

(4b
West

♠
♥
♦
♣

AJT754
72
84
JT9

West North East South
1♦

?

יותר  נוח  מלא,  משחק  יכריזו  צפון-דרום  אם  תשובה: 
 5 בגובה  להקריב  מאשר   4♥ נגד  ולהקריב   4♠ להכריז 

נגד חוזה של ♠4.

הנה דוגמה של יד מלאה:

Dealer South, Vul All
  ♠

♥
♦
♣

8
KJT98
AQ95
J65

 

♠
♥
♦
♣

AKT754
742
J4
T4

♠
♥
♦
♣

J932
9
KT862
Q97

 ♠
♥
♦
♣

Q6
AQ53
73
AK832

 

West North East South
1♣

2♠ 3♥ 4♠ ?
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אבל   ,4♥ של  מבוצע  מלא  למשחק  בדרך  היו  צפון-דרום 
 10 של  ידועה  התאמה  עם  ל-♠4  להקריב  החליט  מזרח 
קלפים בסדרה. כל שנותר לצפון-דרום לעשות הוא להעניש 
את מערב ולזכות ב-200 נקודות עלובות במקום 620. אם 

יתפתה דרום להכריז ♥5, צפוי שותפו להיכשל.
דוגמה נוספת, מתקדמת יותר:

Dealer East, Vul N/S
West

♠
♥
♦
♣

QJT954
72
8
QJT3

West North East South
Pass 1♥

?

של   Pass-ה לאחר  אבל   ,2♠ היא  הספר  על-פי  ההכרזה 
השותף ההכרזה החכמה היא ♠3. שימו לב שצפון-דרום 
ביותר.  הבכירה  הסדרה  ברשותכם  לא.  ואתם  פגיעים, 
קל  יהיה  לשותפכם  מלא,  למשחק  יכריזו  צפון-דרום  אם 
להחליט אם להקריב ל-♠4 או לאפשר להם לשחק. הלחץ 
עשוי  היריב  קטן.  אינו  צפון  על  מפעילה   3♠ שההכרזה 
לא לדייק ולבחור בהכרזה נחותה מזו שהיה בוחר בה לו 

הכרזתם Pass או הסתפקתם ב-♠2. 
עלולים  הם  ב-♠3  יתערבו  שאם  חשים  רבים  שחקנים 

להיענש ולשלם ביוקר, אך לאמיתו של דבר:

איש אינו יודע שאין לכם 7 קלפים בסדרה.(א) 
ידיים (ב)  מול  נחותה  בפגיעות  להגן  שש  אינו  זוג  אף 

חלוקתיות. לרוב הם יעדיפו לשחק.
אם תזכו ב-6 לקיחות כאשר למתנגדים משחק מלא (ג) 

– הרווחתם!
ולבצע (ד)  להכריז  יכולים  שהמתנגדים  הנמנע  מן  לא 

מינוס  אפילו  או   800 מינוס  גם  כזה  במקרה  סלם. 
1100 אינן בהכרח תוצאות גרועות.

ניתן (ה)  לא  רעה,  ממש  תוצאה  תקבלו  אם  גם  לבסוף, 
במקרה  רציונלית.  לא  בצורה  הכרזתם  כי  לטעון 
הגרוע ביותר תוכלו להעביר את ה-3♣ אל הספיידים 

 .“ולומר: ”אופס, לא שמתי לב
5. להקשות על היריב להכריז את החוזה האופטימלי

האוברקול מבוסס לרוב על סדרה בת 5 קלפים או יותר, 
אך ייתכנו מצבים שבהם יש אילוץ להתערב עם סדרה בת 
אינו   Pass אחד  מצד  כאשר  זאת  לעשות  יש  קלפים.   4
להכריז  אפשרות  אין  שני  ומצד  גבוה,  ניקוד  עקב  מושך 

Dbl, לדוגמה:

(5a
West

♠
♥
♦
♣

54
AKJT
AQJ3
763

West North East South
1♣

?

דרום פתח ♣1. אף על פי שבידכם 15 נק‘, אינכם יכולים 
להכריז Dbl או להתערב ב-1NT. (מדוע?) מאחר שסדרת 
ההארט שלכם איכותית, הגיוני להכריז ♥1. הניקוד העודף 

ואיכות הסדרה מהווים פיצוי הולם על הקלף החסר.
ומה יקרה אם השותף יתמוך ל-♥2? אל תחששו. לשותף 
תהיה תמיכה של 3 קלפים וגם נקודות. בידכם שתי סדרות 

איכותיות מאוד. לרוב תבצעו 8 לקיחות בקלי קלות.
בשלושה  לעמוד  חייבת  קלפים   4 עם  האוברקול  הכרזת 

קריטריונים:
סדרה איכותית ביותר.(א) 
הסדרה תוכרז אך ורק בגובה 1.(ב) 
12 נק‘ לפחות.(ג) 

ומהם היתרונות? תחילה נבחן חלוקה יום-יומית, ואז נענה 
על השאלה.

Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

76
AQJT
K642
KT3

 

♠
♥
♦
♣

K84
842
QJ5
AQ75

♠
♥
♦
♣

AQJ
976
AT983
J9

 ♠
♥
♦
♣

T9532
K53
7
8642

 

האפשרות  על  ידע  לא  בצפון  השחקן  השולחנות  באחד 
להכריז אוברקול עם 4 קלפים, או לא האמין ביעילות של 

הכרזה כזו. המכרז התנהל ללא התערבות.

West North East South
1♣ Pass 1♦ Pass

1NT Pass 3NT All Pass

המשך בעמוד 21
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יד החודש: 

לשחק כמו 
”קוסם“

יוסי אנגל

לעתים רחוקות קורה שאנו משחקים באופן מבריק. יד כזו 
מעניקה למבצע הנאה רבה מאוד. ראו נא את היד הבאה 

שהופיעה במסגרת הליגה למקומות עבודה.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

KJ
JT73
QJ62
876

♠
♥
♦
♣

A5432
AK4
A5
QT4

West North East South
1NT

Pass 2♣ Dbl 2♠
Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה: לדרום 17 נק‘ עם חמישייה בספייד. לו 
הייתי   ,(AT932 (למשל  יותר  איכותית  זו  סדרה  הייתה 

ממליץ לשדרג את היד ל-18 נק‘ ולפתוח ♠1.
הכוח  ריכוז  גבוהות.  נק‘   8 לו  יש  גבולית.  צפון  של  ידו 
סדרות  אבל  היד,  של  מערכה  מוריד  הקצרה  בסדרה 
מלא,  למשחק  הזמין  הוא  מפתות.  והדיאמונד  ההארט 
ודרום שמח לקבל את ההזמנה. בדרך מזרח הכפיל ♣2 

כדי להראות כוח בסדרה.

לאחר Dbl על הכרזת סטיימן, ישנם מומחים הממליצים 
לפעול באופן הבא: עם עוצר בקלאב הפותח יכול להראות 
מיד סדרת מייג‘ור; ללא עוצר הוא יכריז Pass ויראה את 
המייג‘ור רק לאחר RDbl מצדו של השותף. במקרה שלנו 
צפון-דרום לא השתמשו בהסכם זה, אבל לדרום היה בכל 
ללא   3NT להכריז  יכול  היה  והוא  בקלאב,  עוצר  מקרה 

חשש.
מערב הממושמע מוביל ב-3♣.

אם  תוהה  הכרוז  ב-2♣.  וממשיך   ♣A-ב זוכה  מזרח 
 .AJ בראשות  קלאב  קלפי   4 עם  הכפיל  שמזרח  ייתכן 
קלפי  שלושה  שלמערב  משתמע  נמוך  בקלף  (מההובלה 
 .♣K-ה ללא  הגיוני  נראה  אינו  מזרח  של   Dbl-ה קלאב). 

הכרוז משחק Q♣ וזוכה בלקיחה. מערב משרת.
הספייד.  בסדרת  הוא  ביותר  הרב  הלקיחות  פוטנציאל 
נניח  בלקיחה.  וזוכה   J-ה אל  נמוך   ♠ משחק  הכרוז 
לו  חסרה  כזה  במקרה  בסדרה.  לקיחות   4 שלרשותו 
במה  בדיאמונד.  או  בהארט  לעקוף  ועליו  אחת,  לקיחה 

יבחר?
ישנן שתי סיבות מדוע לעקוף בדיאמונד. ראשית, למגנים 
אך  מערב,  אצל  שהמלך  ייתכן  המצב.  את  לקרוא  קשה 

הוא עדיין יעדיף לעכבו.
שנית, יש סיכוי שה-Q תיפול בסיבוב השני של ההארט. 
שימו לב שאם העקיפה מפסידה, ההגנה תזכה, תמשיך 
בקלאב ולאחר מכן בספייד כדי לחסום את הסדרה שבה 

ניסה הכרוז לעקוף.
הכרוז עוקף בדיאמונד, וה-Q♦ זוכה! שמח בחלקו, מושך 
הכרוז את ה-K♠. מזרח משליך הארט (!!) ומשבש את 

תכניות הכרוז.
ושתיים  בקלאב  אחת  בספייד,  לקיחות   3 שיש  מסתבר 
לקיחות  שלוש  עוד  נחוצות  שש.  הכול  בסך  בדיאמונד – 

בהארט. האם לעקוף?
ממהר  היה  מזרח  אם  עצמו  את  לשאול  צריך  הכרוז 
וקלף   ♥Q, ♦K ברשותו כאשר   ♣AKxx עם  2♣ להכפיל 
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בודד בספייד. כנראה שלא! הסיכויים שה-Q♥ אצל מזרח 
נראים קלושים מאוד.

מצב הקלפים של צפון-דרום היה:

♠
♥
♦
♣

-
JT73
J62
8

♠
♥
♦
♣

A54
AK4
A
T

בהתאם לניתוח לעיל, הכרוז המשיך באופן הבא: הארט 
יכולה  ההגנה  כעת  מערב.  זכה  שבו  נמוך  וספייד   A-ל
לזכות בשתי לקיחות נוספות בקלאב. מטרתו של המהלך 
האחרון (ספייד נמוך) הייתה להפעיל לחץ על מזרח ולאלץ 
אותו להשליך קלף נוסף. בנוסף, קיים סיכוי קלוש שמערב 
יטעה וימשיך בהארט. תמיד כדאי לאפשר למגנים לטעות, 

אם הדבר אינו פוגע בסיכויי ההצלחה שלנו.

מערב זוכה בספייד, ומזרח משליך הארט נוסף. מערב 
 ♠A-הוא ממשיך ב .A-ממשיך בדיאמונד ודרום זוכה ב
נכון,  ששיחק  מבין  הכרוז  נוסף.  הארט  משליך  ומזרח 
מוריד את ה-K♥, מפיל את ה-Q♥ של מערב וזוכה ב-10 

לקיחות.

זהו מערך הקלפים המלא:

 ♠
♥
♦
♣

KJ
JT73
QJ62
876

 

♠
♥
♦
♣

QT876
Q9
T83
J53

♠
♥
♦
♣

9
8652
K974
AK92

 ♠
♥
♦
♣

A5432
AK4
A5
QT4

 

שימו לב, שאם מערב ממשיך בקלאב לאחר שזכה בספייד, 
ההגנה יכולה לגבות רק ארבע לקיחות. הכרוז עדיין יבצע 

 .♥Q-את החוזה אם יפיל את ה

האחרונה,  לא  גם  ספק  וללא  הראשונה,  הפעם  אינה  זו 
שמכריזים משחק מלא ללא עוצר באחת הסדרות. צפון בחר 
הראשונות,  הלקיחות  ב-4  זכתה  ההגנה   ,♥Q-ב להוביל 

ולאחר מכן החוזה בוצע בעזרת עקיפה בדיאמונד.
מחוזה  לחשוש  צריכים  אינם  מזרח-מערב  האמת,  למען 
של 3NT כאשר לכל אחד מהם 3 קלפים נמוכים בהארט 
שהובלת  ודאות  אין  ראשית,  התערבו.  לא  והמתנגדים 
תהיה  ההובלה  אם  גם  שנית,  בהארט;  תהיה  הפתיחה 
 4-3 מחולקות  תהיה  שהסדרה  הסיכויים  רוב  בהארט, 

(הרי אף אחד לא התערב ב-♥1).
בשולחן אחר צפון החליט להתערב, והמכרז המתנהל כך:

West North East South
1♣ 1♥ 2♦ Pass
3♦ Pass 3♥ Pass
4♦ Pass 5♦ All Pass

מזרח ומערב ”ידעו“ כי לצפון חמישייה איכותית בהארט. 
לפיכך איש לא היה מוכן להכריז 3NT ללא עוצר בסדרה. 

מזרח ניסה לחפש עוצר אצל שותפו בהכרזת ♥3, אך ללא 
הצלחה. מובן מאליו שהחוזה הסופי ♦5 היה כישלון צורב. 
הלקיחות  בשלוש  זכתה  וההגנה  בהארט  הוביל  דרום 
הראשונות. מאוחר יותר צפון זכה גם ב-K♣, והחוזה נפל 

פעמיים.
למתנגדים  לגרום  עשוי  נכון  בעיתוי  אוברקול  מסקנה: 
נחות.  לחוזה  אותם  ולהביא  הנכונה  הדרך  את  לאבד 
העובדה כי ההכרזה בוצעה עם 4 קלפים בלבד ידועה רק 

למכריז האוברקול, ולכן פעולה זו מהווה צעד טקטי יעיל.
”ברמה מתקדמת יותר, העיקר אינו המטרה, אלא דווקא 
– מה אתם רוצים להשיג מפעולה זו“. זוכרים? עם זאת, 
רוצים  שאתם  האוברקול  אם  עצמכם  את  לשאול  כדאי 
הזהירות  אחת  לא  הרצויה.  התוצאה  את  ישיג  להכריז 
(Pass) תביא לתוצאה טובה יותר מההתערבות, והחשוב 

מכול: אין להטעות את השותף.
זכרו: אם תטעו אותו פעם אחת, לא נעים – אך לא נורא; 

מוצדקת,  סיבה  ללא  פעמים  מספר  אותו  תטעו  אם  אבל 
מנת  על  שותף  לכם  יהיה  לא  דבר  של  שבסופו  ייתכן 

.() ...להטעותו

להתערב או לא להתערב   המשך מעמוד 19
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חישוב  בשיטת  בתחרויות  לניצחון  שמביא  מה  כלל  בדרך 
הזאת  באליפות  סלמים.  כלומר  גדולות,  ידיים  הוא   IMP
דורגנו רק במקום החמישי לפני הסיבוב האחרון של הגמר, 
למקום  אותנו  הקפיצו  לסלמים  יפות  הכרזות  כמה  אבל 

הראשון.
Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q
KQ9876
K76
T96

 

♠
♥
♦
♣

KT6
J
JT4
AKQ742

♠
♥
♦
♣

9543
4
Q9832
853

 ♠
♥
♦
♣

AJ872
AT532
A5
J

 

West North East South
דוד דניאלה

Pass 1♠
2♣ 2♥ 3♣ 4♣
5♣ Pass Pass 5♦

Pass 6♥ All Pass

התחזקה  דרום  של  היד  נק‘)   +10)  2♥ שהכרזתי  לאחר 
מאוד, וכמובן שדניאלה חיפשה סלם. ♣4 הראה התאמה 
בהארט עם יד חזקה. מערב הכריז ♣5 כדי להפריע במצב 
מעוניין  הייתי  לא  הנקודות  מיעוט  למרות  אבל  פגיע,  לא 
לגמרי  ברור  היה  קטנים  קלאבים   3 עם   .5♣ להכפיל 
ששותפתי קצרה מאוד בקלאב. הכרזת ה-Pass של צפון 

קיוביד  הכריזה  דניאלה  כעת  טובה.  יד  הראתה   5♣ על 
למעשה,  הסלם.  את  להכריז  אותי  שכנע  וזה   ,5♦ נוסף 
כל מה שחסר לצפון הוא אסים. מהכרזותיה החזקות של 
דרום ברור שלפחות שלושה מהם אצלה. ביצוע הסלם היה 

פשוט מאוד.
Board 7, Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

2
K83
AQJ7
AQJT4

 

♠
♥
♦
♣

JT9
86
KT85432
K

♠
♥
♦
♣

AKQ86543
42
96
6

 ♠
♥
♦
♣

7
AQJT75
-
987532

 

West North East South
דוד דניאלה

2♥
Pass 2NT 4♠ 5♣
Pass 6♣ All Pass

בחלוקה זו הכרזת ההפרעה של מזרח לא הותירה מקום 
דו- יד  הראתה  דרום  של  הפתיחה  הכרזת  לבירורים.  רב 

בגובה  לבדה  שהכריזה  העובדה  ומינור.  הארט  סדרתית: 
5 הצביעה על יד טובה, ובעיקר על חלוקה טובה. עם 10 
האחרות,  בסדרות  וקונטרולים  השותף  בסדרות  נקודות 

החלטתי להכריז סלם קטן.
עם 11   ♣K להפיל היה  הסלם  לביצוע  שנדרש  כל  בפועל 
קלפים בסדרה או לעקוף בהצלחה נגד מערב. ה-K החסר 

אליפות ישראל לסניורים
רם סופר

לאחרונה  פעולה  משתף  בירמן  ודניאלה  דוד  הזוג 
זכו  הם   2013 בינואר  לסניורים.  ישראל  בנבחרת 
במקום הראשון באליפות ישראל לסניורים, ובפברואר 
בתחרות  בפסטיבל  ראשון  מקום  גם  הוסיפו  הם 
דוד  הראשונה).  בפעם  (לא  המעורבות  הקבוצות 
דיווח על כמה ידיים מכריעות בדרך לזכייה באליפות 

הסניורים.
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דניאלה  את  ופטר  הסדרה  של  הראשון  בסיבוב  הופיע 
מהניחוש.

היד השלישית האחרונה שבחרתי להציג מתחרות זו לא 
הייתה סלם. זה היה ביצוע טכני של 3NT כאשר הרעיון 
בהובלה.  לזכות  המסוכנת  מהיד  למנוע  הוא  העיקרי 
במשחק  שדייקו  הבודדים  הכרוזים  בין  הייתה  דניאלה 

וביצעו את החוזה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AT64
82
6
AKT983

 

♠
♥
♦
♣

J53
AJT64
KJT
Q5

♠
♥
♦
♣

Q972
975
842
J42

 ♠
♥
♦
♣

K8
KQ3
AQ9753
76

 

West North East South
דוד דניאלה

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

מערב הוביל ב-J♥ שנלקח על-ידי ה-K♥ של הכרוז. לכרוז 
ארבע לקיחות בטוחות פרט לסדרת הקלאב, והיא זקוקה 
לחמש לקיחות בקלאב כדי לבצע את החוזה. הבעיה היא 
שאם מזרח מקבל את ההובלה הוא יחזור לסדרת ההארט 
שבה הוביל שותפו. במקרה זה מערב עלול לזכות בארבע 

לקיחות בהארט ולהפיל את החוזה.
הובילה  דניאלה  למערב?  לקיחה  מהפסד  להימנע  כיצד 
קלאב נמוך מידה. מערב שיחק נמוך, והיא זכתה ב-A♣ (לו 
היה מערב משחק את ה-Q♣, היא הייתה מעכבת). כעת 
מערב  קלאב.  של  שני  סיבוב  והובילה   ♠K-ב לידה  חזרה 
שירת ב-Q♣, הקלף היחיד שנותר לו בסדרה. עכשיו דרום 
יכלה לשחק בבטחה קלף נמוך מהדומם. מערב לא היה 
יכול לגרום שום נזק. בהמשך דניאלה נכנסה לדומם עם 

ה-A♠, וה-K♣ הפיל את ה-J♣ להבטחת ביצוע החוזה. 

  
2013 '   
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050-9427818    050-8844494    050-7353303  
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ניצחון בזוגות מעורבים

אלירן ארגלזי

הראשון  למקום  הגעתי  המעורבים  הזוגות  בתחרות 
ביחד עם שותפתי קלרה חץ. ביד הבאה מהמושב השני 
קלרה  של  מצוינת  הכרזה  בזכות  טובה  תוצאה  השגנו 
שהתעקשה להגיע לסלם אף על פי שבידי השותפות היו 

21 נקודות גבוהות בלבד.

Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q932
6
752
KT872

 

♠
♥
♦
♣

85
KJ32
T9643
J3

♠
♥
♦
♣

74
Q5
AKQJ8
Q964

 ♠
♥
♦
♣

AKJT6
AT9874
-
A5

 

West North East South
1♦ 2♦

3♦ 3♠ Pass 4♦
Pass 4♠ Pass 5♣
Pass 5♥ Pass 6♠
Pass Pass Pass

קלרה חץ ישבה בדרום והכריזה ♦2 לפי שיטת מייקלס 
(לפחות 5-5 במייג‘ורים). מערב תמך בשותפו, והחלוקה 
שלי הצדיקה ”הכרזה חופשית“ בגובה 3. קלרה הבינה 

עם   6-5 חלוקה  קלפיה:  של  האדיר  הכוח  את  היטב 
אצל  שיהיה  קיוותה  היא  הסדרות.  בכל  ראשון  קונטרול 
השותף קוצר בהארט והכריזה פעמיים קיוביד – תחילה 
♦4 ולאחר מכן ♣5 כדי להראות את ה-A♣. לבסוף היא 

שמעה ממני קיוביד ♥5, וזה הספיק כדי להכריז סלם.
חתכתי  אלא  תחילה,  שליטים  הוצאתי  לא  היד  במשחק 
שלוש פעמים הארט בידי (פעמיים עם שליטים גבוהים). 
כך הצלחתי לזכות בכל 13 הלקיחות ובתוצאה של 91%. 

לבסוף זכינו במקום הראשון בתחרות כולה.

הגנה מוצלחת

אלכס אלון

מהלך   .BAM הקבוצות  בתחרות  שוחקה  הבאה  היד 
מצד   3NT של  לחוזה  הביא   “1 על   2” בשיטת  הכרזה 
מערב. צפון הצליח לנתק את התקשורת בין המתנגדים 
להפלת  שהביא  מה  לידו,  כניסה  כל  ממערב  ולמנוע 

החוזה.

 ♠
♥
♦
♣

62
AT97
A87
A943

 

♠
♥
♦
♣

K7
J865
T5
KQJ72

♠
♥
♦
♣

AQT94
KQ4
KQ42
6

 ♠
♥
♦
♣

J853
32
J963
T85

 

West North East South
אסי לוינגר אלכס אלון נתן חץ אבי אדטו

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

הפתיחה.  הובלת  את  ארוכות  ושקלתי  בצפון  ישבתי 
הבטיח  מערב  הכרוז  בטוחות.  לקיחות  שלוש  ברשותי 
עוצרים סולידיים בסדרות ההארט והקלאב שלא הוכרזו. 
מצד שני, היה ידוע שבידו לכל היותר שני קלפי ספייד, 

ולכן החלטתי להוביל בסדרה זו.
מהדומם שוחק ה-9, וה-J של דרום נלקח על-ידי ה-K של 
הכרוז. לכאורה הובלה לא מוצלחת שהגביהה לכרוז את 
הסדרה, אך בו זמנית הכרוז איבד את הכניסה היחידה 

שלו לסדרת הקלאב!

הדים מפסטיבל 
הברידג‘

פסטיבל  במסגרת  שנערכו  הרבות  התחרויות  מתוך 
הברידג‘, קיבלנו מספר דיווחים מעניינים מהשחקנים 

עצמם ושילבנו אותם בכתבה הבאה.
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כעת  צפון.  של   A-ה על-ידי  שנלקח   ♣K היה  ההמשך 
הובלתי ספייד נוסף שתקע את הכרוז בדומם.

לאחר ששוחקו כל הספיידים, הוביל הכרוז (אסי לוינגר) 
ליצור  מנסה  שהוא  לי  ברור  היה  מהדומם.   ♥K-ה את 
את  וגם   ♥K-ה את  עיכבתי  לכן   .♥J-ה עם  לידו  כניסה 
ה-Q♥. הכרוז המשיך בהארט, וכעת זכיתי בשתי לקיחות 

בסדרה זו. 
שלושת הקלפים שנותרו לי היו A87♦. בדומם נותרו רק 
דיאמונד  שיחקתי   .♦J96 לשמור  היטיב  שותפי   .♦KQ4
להוביל  נאלץ  אבל   ,♦Q-ה עם  בדומם  זכה  הכרוז  נמוך. 
מהדומם בלקיחה ה-12 מתחת ל-K♦. ה-J♦ של שותפי 
החוזה.  את  שהפילה  החמישית  ללקיחה  במפתיע  הפך 
מהכרוז  מעברים  מניעת  על  שהתבססה  יפה  הגנה 

ושמירה נכונה של סדרת מפתח.

הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

הפעם דווקא על קטסטרופה – יד לפני אחרונה בתחרות 
כולנו  שלישי.  ביום  מאוחרת  לילה  שעת  הקבוצות, 

מותשים, ומולנו שחקנים אלופים מהליגה הלאומית. 

Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AQx
AJxx
Kx
AJTx

♠
♥
♦
♣

T9x
KQT
ATxx
Kxx

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 1NT
Pass 4♣ Pass 4♥
Pass 5♣ Pass 5♠
Dbl 6♠! Pass 7♥!!

Pass Pass Pass

(אני מתנצל על האיקסים, מחמת חוסר זיכרון).

לאחר  אבל  שגרתית,  הייתה  ההתחלה  בדרום.  ישבתי 
על  לשאול  החליט  לבסוף  לטראנס.  נכנס  שותפי   1NT
 4♥ התשובות  מלכים.  על  גם  ובהמשך   ,4♣ עם  אסים 

ו-♠5 הראו אס אחד ושני מלכים.
כעת מתחילה הקומדיה (או אם תרצו, הטרגדיה). לאחר 

שהוציא ♠6 כמעט נפלתי מהכיסא – מה זה?
אם הוא אמנם void, בשביל מה הוא מראה זאת? כך גם 
הסברתי לשואל ממזרח. הסברתי גם שאולי טעה, ואכן 
לא ידעתי עד כמה צדקתי. בסופו של דבר הכרזתי ♥7, 

והמתנגדים לא הכפילו.
לו  ”התפלקה“  שפשוט  לי  הסביר  אחי  יותר  מאוחר 
כמובן     .6♠ לו  יצא   6NT של פתק  ובמקום  ההכרזה, 
שבסופו של דבר הוא נפל בחוזה פעם אחת, אבל בשעת 

לילה מאוחרת הוא הבין שהחוזה ניתן לביצוע.
ב-8♠.   (5♠ (שהכפיל  שותפו  בקשת  לפי  הוביל  מזרח 
ה-K♠ של מערב נלקח על-ידי אחי ב-A. עכשיו צריך לא 
דיאמונד  לחתוך   ,♦A ,♦K לשחק אלא  שליטים,  למשוך 
 ,T-ל הארט  לשחק  הדומם),  (היפוך   ♥J-ה עם  ביד 
לחתוך דיאמונד אחרון עם ה-A♥ ולמשוך עוד שני סיבובי 
הארט. על ההארט האחרון מושלך ספייד מפסיד. לבסוף 
 ,♣T-ל עוקפים   (3-3 מתחלקים  שהשליטים  (בתקווה 

.♣J-ועוקפים שוב ל ♣K-חוזרים לדומם ב
הסלם  לביצוע  מביא  היה  לעיל  המתואר  המשחק  קו 

הגדול, משום שכך נראתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

AQx
AJxx
Kx
AJTx

 

♠
♥
♦
♣

KJ7xx
xxx
Jxx
Qx

♠
♥
♦
♣

8x
xxx
Qxxx
xxxx

 ♠
♥
♦
♣

T9x
KQT
Axxx
Kxx

 

מוצא  הייתי  לא  הכרוז)  הייתי  (לו  אני  שגם  משוכנע  אני 
באותו שלב של התחרות את הפתרון.

 3NT רק הכריז  השני  בשולחן  בצפון-דרום  שישב  הזוג 
יגלה  חשבון  שיודע  מי   .(490 (פלוס  לקיחות   12 וביצע 
שהפסדנו IMP 11 במקום להרוויח IMP 14 לו היה אחי 

מבצע את הסלם הגדול.

מוסר השכל: גם הטעויות הקשות ביותר יכולות להוביל 
בסוף הדרך לגן עדן, אבל לשם כך צריך קצת יותר ערנות.
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כשיעמידו אותי למשפט...

אבי רוזנטל
אפס  עם   1♣ פתיחת  על  למשפט  אותי  כשיעמידו 
נקודות יהיו לי שלוש טענות להגנתי: זו פעם ראשונה, 

זו פעם אחרונה והיו לי נסיבות מקלות. 
היושב  מתחיל  (שחקן  אני  המקלות:  הנסיבות  את  נבחן 
 .Pass במזרח) ושותפי החד-פעמי במערב מכריזים כל הזמן
סדרה  כל  הכריז  צפון  הארט.  פעמים  שלוש  הכריז  דרום 
 .3NT דרום  הכריז  ברירה  בלית  הארט.  לא   רק  אחרת, 

.6NT השחקן הצעיר בצפון מצא את ההכרזה המוזרה
מכל באי הפסטיבל הבינלאומי בתל-אביב רק זוג אחד 

היה בסלאם ההזוי הזה. 
 ♥KQ שותפי:  של  מידו  קלפים  ארבעה  רק  זוכר  אני 

.♣Kx-ו
אני  בדרום.   ♥A-שה לוודאי  קרוב  ההכרזה,  מהלך  לפי 
מוכן להתערב עם כל אחד על כל סכום, שאם הוא בכל 
לקיחה  הוא   ♥K מסקנה:  בודד.  הוא  אז  בצפון,  זאת 
הלקיחה  תהיה   ♣Q-ה אז   ,♣K-ב מובילים  אם  בטוחה. 
השנייה. אבל שותפי הוביל בדיאמונד. הכרוז זכה ועקף 
בהארט. ה-K♥ זכה, אבל בשלב זה כבר היו לכרוז 12 

לקיחות. 
הראשון  במקום  נסיים  שלא  הבנתי  הזה  האסון  לאחר 
הגיעה  ההזדמנות  להשתעשע.  רק  לי  ונותר  בתחרות, 
מהר. נגד שני שחקנים טובים ממני, אני המחלק עם היד 

הבאה:
East

♠
♥
♦
♣

85
T8764
-
987632

פתחתי ♣1. למה? אמרתי לכם שרציתי להשתעשע. 
המכרז נמשך כך:

West North East South
1♣ Dbl (1)

1♥ 1♠ (1) 2♥ (2) Pass
4NT (3)

(1) לא מפתיע
(2) צריך להכריז ♥4, אבל אחרי שרימיתי את השותף 

ב-10 נקודות לפחות החלטתי להיזהר.
(3) רגע, מה קורה כאן?

נותר לי רק להראות לשותף שאין לי אסים. הוא הכריז 
♥6, וצפון הוביל בספייד נמוך. דרום זכה ב-A♠ והמשיך 
בסדרה. השותף זכה ב-K♠. הגיע הזמן להראות לכם גם 

את ידו של השותף:

♠
♥
♦
♣

K64
AKQJ9
AK743
-

♠
♥
♦
♣

85
T8764
-
987632

הניתן  בסלאם  היה  אחד  זוג  רק  הפסטיבל  באי  מכל 
בקלות לביצוע. סוף כל סוף נקבל תוצאה שאינה בוטום, 

ולא סתם תוצאה – טופ אבסלוטי.
בחיתוך  וממשיכים   ♦AK-ה על  קלאב  פעמיים  משליכים 
צולב. כשהיריבים יחתכו זה יהיה תמיד מתחתינו. אבל... 
לפי חוקי מרפי: אם אפשר ליפול,  אז נופלים. שותפי משך 

שני סיבובים של שליטים ולא ביצע את הסלם.
אופי  בעלי  או  צעירים  לשחקנים  מאד  מומלץ  לסיום, 
הזאת,  ביד  שראיתם  ממה  להתרשם  לא  אגרסיבי 
ולא לעשות את מה שעשיתי. פעם אחת תצליחו. 30 

פעמים תיכשלו. 

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 
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 – ה-47  הברידג‘  פסטיבל 
תחרות הקבוצות המרכזית

רם סופר

תחרות הקבוצות המרכזית של פסטיבל תל אביב נערכה 
זו השנה השנייה לפי המתכונת החדשה. בשלב הראשון 
התמודדו כל הקבוצות בשמונה מפגשים בשיטה שוויצרית. 
יוצא  המפסיד  בשיטת  למחרת  התמודדו  הראשונות   16
הזוגות,  למוקדמות  במקביל  הראשונים  המקומות  על 
מצטרפים  מהתחרות  נשרו  שקבוצותיהן  זוגות  כאשר 

לתחרות הזוגות הפתוחה.
היד הבאה משלב שמינית הגמר דווחה על-ידי דורון ידלין 

ומדגימה את היתרונות של השימוש בשיטת מולטי.

Dealer North, Vul All

♠
♥
♦
♣

J
KQT764
962
KJ5

♠
♥
♦
♣

KQ764
3
83
97643

♠
♥
♦
♣

A2
AJ9852
AJ74
A

♠
♥
♦
♣

T9853
-
KQT5
QT82

בשולחן השני באותו מפגש פתח צפון ב-♥2 חלש וטבעי. 
עכשיו מזרח ”ידע“ להכריז Pass עם ידו הגדולה בהיעדר 
ונכשל  הסופי  לחוזה  הפך   2♥ אחרת.  הגיונית  הכרזה 

פעמיים, כאשר מזרח-מערב זוכים ב-200 נקודות.
לעומת זאת, בשולחנם של האחים ידלין התפתח מהלך 

ההכרזה כך:

West North East South
ישראל ידלין דורון ידלין

2♦ Dbl Pass
2♠ Pass 3♥ Pass

Pass Dbl Pass Pass
4♣ Pass 4♦ Dbl

Pass Pass Pass

באחת  שישייה  הראתה  צפון  של   2♦ הפתיחה  הכרזת 
ספיידים  מחזיק  שצפון  חשב  מזרח  המייג‘ור.  מסדרות 
והתחיל להראות יד חזקה עם הארטים, אבל דרום ידע את 
האמת. הכרזת ה-Pass של דורון הציעה לשותף לשחק 
עם  הסתבכו  מזרח-מערב  מתאימה.  יד  עם  מוכפל    2♦
חוסר ההתאמה שלהם. הם עצרו בגובה 3, אבל ישראל 
המצב.  את  החמירו  רק  הבריחה  וניסיונות   3♥ הכפיל 

התוצאה הסופית הייתה 800 נקודות לצפון-דרום.
בשלבים  הזרות  הקבוצות  הצטיינו  שעברה  בשנה  כמו 
שתי  הצליחו  הפעם  אולם  התחרות,  של  המכריעים 
של  קבוצתם  הגמר.  לחצי  להעפיל  ישראליות  קבוצות 
שליט-אהובה  גרסטנר-רות  לוי-גל  אסולין-הילה  עדי 
גולדרינג ויצחק לוי זכתה במקום הרביעי, וקבוצתם של 
גדי רוזמרין-אלדד גינוסר-אופיר רשף-גלעד אופיר-בר 

טרנובסקי זכתה במקום השלישי.
פולנים.  שחקניהן  שרוב  קבוצות  שתי  הגיעו  לגמר  אבל 
עם  ביחד  ליטא  את  לאחרונה  מייצג  אולנסקי  ווייצ‘ך 
שותפו וייניקוניס. ברבע הגמר קבוצתם גברה על קבוצה 

פולנית חזקה אחרת – ”קונסוס“.

Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJ
QT64
JT543
Q6

 

♠
♥
♦
♣

AKT976
53
KQ62
2

♠
♥
♦
♣

84
K
A97
AJT9843

 ♠
♥
♦
♣

532
AJ9872
8
K75

 

West North East South
צ›יסלאק וייניקוניס זק אולנסקי

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

לפי השיטה הפולנית הכרזת ♠2 ממערב בסיבוב הראשון 
להתחיל  צריך  מערב  חזקה  יד  שעם  כך  מחייבת,  אינה 
(וייניקוניס)  וצפון  נורמלי,   4♠ הסופי  החוזה   .Dbl-ב
עם  הפתיחה  בהובלת  כבר  הכרוז  את  להטעות  החליט 
לא  הכרוז   – נוסף  יתרון  היה  בשליט  לבחירה   .♠J-ה
הספיק לחתוך הארט בדומם. הוא זכה בהובלת הפתיחה 
והמשיך   ♥A-ב זכה  דרום  הארט.  ושיחק    ♠A-ה עם 
עם  ועקף  טבעי  קלף  היה   ♠J-שה הניח  מערב  בספייד. 
ה-T♠. צפון זכה ב-Q♠ וגבה את ה-Q♥. בהמשך לא היו 
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לכרוז מספיק כניסות כדי לפתח את סדרת הקלאב, והוא 
נאלץ לבסוף למסור לצפון לקיחה בדיאמונד ונפל בחוזה 

שבוצע בשולחן השני.
ליטא  נבחרת  את  המייצג  הזוג  הפגין  הגמר  חצי  בשלב 

הכרזה יפה:
Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

K
962
KQ8765
K52

♠
♥
♦
♣

QJ873
QT4
T
Q943

♠
♥
♦
♣

T964
75
A92
T876

♠
♥
♦
♣

A52
AKJ83
J43
AJ

West North East South
וייניקוניס אולנסקי

Pass 1♦ Pass 1♥
Pass 2♦ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 6♦
Pass Pass Pass

צפון בחר לפתוח בגובה 1 עם 11 נקודות שכללו K בודד, 
נקודות  ש-18  נכון  העריך  דרום  השתלמה.  וההחלטה 
של  הארוכה  בסדרה  התאמה  עם  קונטרולים  מרובות 
השותף שוות סלם. הוא שאל לקלפי מפתח, ♣5 הראה 1 

או 4 מתוך חמישה, והחוזה הסופי היה ♦6.

ה-K♠ הבודד של צפון התברר כקלף מועיל. הכרוז חתך 
קלאב בדומם והשליך הארט מפסיד על ה-A♠ כדי לבצע 

את הסלם ללא צורך בעקיפה.
 ,1♥ פתח  דרום  לפתוח.  לא  בחר  צפון  השני  בשולחן 
צפון הראה יד טובה עם התאמה, ודרום החליט לחפש 
הם   ♥Q-ה וגם  אחד  אס  שחסר  שהתברר  לאחר  סלם. 
 ♦A-הבודד. מזרח זכה ב ♦T-עצרו ב-♥5. מערב הוביל ב
והעניק לשותפו חיתוך. הכרוז לא האמין שמערב הוביל 
בקלף בודד עם לקיחה טבעית בשליט, עקף בהארט נגד 

מזרח ונכשל בחוזה.
התמודדה  ”ויטאס“  אולנסקי-וייניקוניס  של  קבוצתם 
בלדיש-אנה  קטי  פולין:  של  הנשים  נבחרת  עם  בגמר 

סרניאק-דנוטה קזמוחה-יוסטינה זמודה.
הנקודה הפיקנטית במפגש הזה הייתה שהזוג השני של 
קבוצת ויטאס כלל את מירוסלב צ‘יהוצקי, קפטן נבחרת 
מפגש  הנשים.  נבחרת  מאמן  סרק,  צזרי  ואת  הנשים 
הגמר היה שקול והסתיים לאחר 24 חלוקות בניצחון של 

 .IMP 3 נבחרת הנשים בהפרש
הקבוצה  עם  קצר  לראיון  נפגשתי  הגמר  מפגש  לאחר 
הכוכבת  צ‘יהוצקי.  בגמר  הקפטן-היריב  ועם  המנצחת 
זמודה  יוסטינה  היא  הפולני  הנשים  ברידג‘  של  העולה 
(22). לפני שנתיים ראיתי אותה זוכה בשתי מדליות זהב 
באליפות אירופה לצעירים באלבנה. תחילה היא הובילה 
את נבחרת הנערות של פולין עד גיל 25 לניצחון משכנע, 
ולאחר שתחרות זו הסתיימה הצטרפה לנבחרת הנערים 

עד גיל 20 שאף היא זכתה במקום הראשון.
אליפות  תתקיים  השנה  כי  בגאווה  מספר  צ‘יהוצקי 
והפולנים  וורוצלאב,  הפולנית  בעיר  לצעירים  אירופה 
נבחרות  לב  (לתשומת  זהב  מדליות  שלוש  מתכננים 
ישראל!). המדליה הבטוחה ביותר היא בתחרות הנערות 
צ‘יהוצקי,  של  לדעתו  שם).  משתתפת  לא  ישראל  (טוב, 
פולין הייתה יכולה לזכות בכל המדליות לנערות אם היו 

מתירים לה לשתף שלוש קבוצות.
אכן, ברידג‘ הצעירים הפולני מייצר נבחרות חזקות כבר 
כל  קודם  הוא  אצלנו)  גם  ידוע  (שלאחרונה  הסוד  שנים. 
החדרת הברידג‘ לבתי הספר. בפולין יש תחרויות רבות 
לצעירים – אליפויות עד גיל 15 ועד גיל 20 – וגם מחנות 
אימונים. יוסטינה זמודה התחילה לשחק בגיל 12. היא 
דנוטה  היא  הנוכחית  ושותפתה  בקרקוב,  מתגוררת 
קזמוחה בת ה-24 מפוזנן. על אף גילן הצעיר הן חברות 

נבחרת הנשים של פולין.
בלדיש  קטי  את  וכולל  יותר  קצת  ותיק  השני  הזוג 
תיכון,  ספר  בבית  ברידג‘  מלמדת  קטי  סרניאק.  ואנה 
באוסטנד  אירופה 2010  מאליפות  מדליות  ובאמתחתה 
ומאולימפיאדת הברידג‘ 2012 בליל. בהמשך הפסטיבל 
הצטרפה קטי לקבוצתם של דוד, דניאלה ואלון בירמן כדי 

נבחרת הנשים של פולין שזכתה במקום הראשון בתחרות 
ודנוטה  זמודה  יוסטינה  בהשתתפות:   - המרכזית  הקבוצות 

קזמוחה, קטי בלדיש ואנה סרניאק
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לזכות במקום הראשון גם בתחרות הקבוצות המעורבות.
לסיום אי אפשר בלי יד ממפגש הגמר. חברות הקבוצה 
משעממות“,  ”די  היו  שהידיים  בצניעות  טענו  המנצחת 
מאמנן  הפגין  שבה  הבאה,  היד  על  דיווחו  לבסוף  אבל 

שישב במערב אופטימיות יתר. 

Dealer South, E/W Vul

♠
♥
♦
♣

9872
JT6
Q4
QJ43

♠
♥
♦
♣

65
52
9873
AT862

♠
♥
♦
♣

AKQJT3
AKQ98
K6
-

♠
♥
♦
♣

4
743
AJT52
K975

West North East South
סרק בלדיש צ'יהוצקי סרניאק

Pass
Pass Pass 1♣ 1♦
Pass Pass 2♦ Pass
3♣ Pass 3♦ Pass
5♣ Pass 6♠ Pass
7♠ Pass Pass Pass

כוללת   1♣ של  פתיחה  הכרזת   Polish Club שיטת  לפי 
של  (פתיחה  חזקה  יד  היא  מהן  אחת  רבות.  אפשרויות 

♣2 בשיטה הטבעית). מזרח ניסה לרמוז על שתי סדרות 
מייג‘ור באמצעות שתי הכרזות של סדרת המתנגד, אולם 
ל-♣5.  ”לסגור“  וניסה  בקלאב  כתמיכה  זאת  הבין  שותפו 
החליט  והוא  קלה,  מבוכה  לו  גרמה   6♠ ההמשך  הכרזת 
שאם השותף יכול להכריז סלם לבדו, אז עליו להוסיף לסלם 

גדול עם אס. דרום הובילה כמובן ב-A♦, והחוזה נכשל.

West North East South
קזמוחה וייניקוניס זמודה אולנסקי

Pass
Pass 1♣ 2♦ Pass
2♥ Pass 5♣ Pass
5♥ Pass 6♠ All Pass

ביד  ופתח  ”תרגיל“  לעשות  צפון  ניסה  השני  בשולחן 
בתקווה  נקודות   6 עם  פגיע  לא  במצב   1♣ שלישית 
הכרזות  שלהם.  הנכון  לחוזה  להכריז  יחששו  שיריבותיו 
כאלה אינן אמורות להביא להצלחה נגד שחקנים ברמה 
מרחב  שללה  לא  אפילו   1♣ וההכרזה  בין-לאומית, 
הכרזה מהמתנגדים. במקרה שלנו היא הקלה מאוד על 
יד  להראות  כדי  ב-♦2  התערבה  זמודה  מזרח-מערב. 
ל-♣5  מיד  קפצה  מכן  ולאחר  המייג‘ור,  סדרות  שתי  עם 
למספר  שותפתה  את  לשאול  כדי   (Exclusion RKC)
(צעד    5♥ התשובה  לאחר   .♣A-ה ללא  המפתח  קלפי 
ראשון: 1 או 4; צעד שני 0 או 3), זמודה ידעה שגם אם 

לשותפתה אס, זה לא האס הנכון, והסתפקה ב-♠6.
את  ”מוכר“  שהיה   ♦A-ב (ולא  בשליט  יפה  הוביל  דרום 
החוזה מיד), אבל זמודה זכתה ביד, שיחקה AK♥, חתכה 
הארט  לחלוקת  זקוקה  היא  מקרה  (בכל  בדומם  הארט 
3-3 כדי לבצע את הסלם), השליכה מפסיד בדיאמונד על 
ה-A♣ וחזרה לידה באמצעות חיתוך קלאב כדי לסיים את 

הוצאת השליטים. 

. . .  
.     - 

.     ,     
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הצלחות ישראליות 
באירופה

רם סופר

הזמנה  תחרויות  שתי  נערכו  שלנו  הפסטיבל  לאחר  מיד 
ישראל.  משחקני  הצטיינו  שבהן  באירופה,  חזקות 
הראשון  במקום  זק  בראל-יניב  מיכאל  זכו  בקופנהגן 
במוסקבה  נערכה  זמן  באותו  לזוגות.  הזמנה  בתחרות 
נבחרת  ביותר.  חזק  בהרכב  לקבוצות  הזמנה  תחרות 
ישראל (אילן ואופיר הרבסט, רון שוורץ-לוטן פישר, אלון 
בירמן-דרור פדון) הלהיבה בניצחון מוחץ בחצי הגמר על 
בוקי-מדאלה).  האיטלקים  (עם  ”ריאל“  הרוסית  הקבוצה 
בגמר נוצחה ישראל על-ידי אלופת אירופה מונקו לאחר 
ניצחו  במקביל  שנערכה  זוגות  בתחרות  צמוד.  מאבק 
כתבות  נביא  אפריל  בירחון  פכטמן.  גינוסר-רון  אלדד 
מבחר  נציג  בינתיים  אלה.  חשובים  מאירועים  נרחבות 

ידיים מוצלחות של השחקנים הישראלים.
בירת דנמרק אירחה בפברואר תחרות הזמנה חזקה זו 
הפעם השנייה. האירוע החל בתחרות PRO/AM שבה 
מקצוענים משתפים פעולה עם חובבים. במקום הראשון 
זכה מיכאל בראל ביחד עם שותפתו הדנית הלה רסמוסן.

על  זוגות.   20 השתתפו  הראשית  ההזמנה  בתחרות 
מחמוד  שזיא  העובדה  תעיד  התחרות  של  חוזקה 
הנורווגי  שותפו  עם  ביחד  האחרון  במקום  סיים  הגדול 
שוודיה,  נבחרת  של  הזוגות  שלושת  גם  ברוגלנד.  בויה 
בחמשת המקומות  להתברג  לא הצליחו  העולם,  אלופת 
מיכאל  הצליחו  וצמוד  מרתק  מאבק  לאחר  הראשונים. 
בסיס-בסיס  לפני  הראשון  במקום  לזכות  זק  בראל-יניב 
בסך  בפרס  וזכו  (דנמרק)  וביארנסון-אסקגארד  (צרפת) 

של כ-7,000 דולר.
ביד הבאה מהסיבוב האחרון הצליחו הישראלים להעריך 
אלופי  של  הפרעה  הכרזת  למרות  קלפיהם  את  היטב 

העולם השוודים.
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KT8
K9632
972
75

♠
♥
♦
♣

A6542
4
AK
AQJ64

♠
♥
♦
♣

QJ97
AQJT
3
9832

♠
♥
♦
♣

3
875
QJT8654
KT

West North East South
מיכאל בראל קולין יניב זק בארטו

3♦
Dbl Pass 4♦ Pass
5♦ Pass 5♥ Pass
5♠ Pass 6♠ All Pass

על   Dbl-ב להתחיל  צריך  היה  מערב  נקודות   18 עם 
 4♦ בקיוביד  ענה  מזרח  דרום.  של   Preempt-ה הכרזת 
– יד טובה עם שתי סדרות המייג‘ור. לבראל היה ברור 
שידו חזקה מדי להכרזה שגרתית (וסוגרת) של ♠4. הוא 
רצף  ל-♠5.   5♥ ותיקון   5♦ קיוביד  הכרזת  פתרון –  מצא 

הכרזות זה רמז שיש גם אפשרות לשחק בקלאב. 
ביצוע   .6♠ להכריז  כדי  מספיק  טובה  שידו  החליט  זק 
תתנהג  השחורות  הסדרות  שאחת  בכך  תלוי  החוזה 
אצל  דאבלטון  או  בודד   K נדרש בספייד  נאותה:  בצורה 
דרום (או T בודד אצל צפון), ובקלאב נדרש K אצל דרום 
וחלוקה שאינה גרועה יותר מ-3-1. הכרוז זכה בהובלה 
בספייד  עקיפה  הפסיד   ,♥A-ב לדומם  עבר  בדיאמונד, 
ל-K, סיים את משיכת השליטים ועקף בהצלחה בקלאב 

כדי לבצע את הסלם.
בחלוקה הבאה שני הזוגות מסוגלים לבצע 11 לקיחות, 
כל אחד בסדרת השליט שלו. בראל-זק השכילו ”לקנות 
נבחרת  חברי  מול  מצוינת  תוצאה  ולהשיג  החוזה“  את 

גרמניה.
Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J2
K943
AKQ732
4

 

♠
♥
♦
♣

AQ6
7
T86
AKQ983

♠
♥
♦
♣

KT98753
T65
4
65

 ♠
♥
♦
♣

4
AQJ82
J95
JT72

 

West North East South
מיכאל בראל פיקארק יניב זק גוטארד

1♦ 3♠ Dbl
4♠ 5♥ Pass Pass
5♠ Dbl All Pass

 Preempt בפגיעות נוחה מזרח לא צריך לחשוש מהכרזת
עם 3 נקודות בלבד. מיכאל בראל העלה כמובן ל-♠4, אבל 
הגרמנים מצאו את ההתאמה שלהם בהארט ועלו לגובה 5.
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מערב היה צריך להחליט מה לעשות. לכאורה לא ברור 
סיכוי  אולי  ויש  בדיאמונד,  שלו  המפסידים  מספר  מה 
המתנגדים  את  ולהפיל  מיידיות  לקיחות  בשלוש  לזכות 
כדאי   IMP שבתחרויות  מוכיח  הניסיון  אבל   ,5 בגובה 
במצבים גבוליים להתקיף ולא להגן. הרווחים בהתקפה 
יכולים להיות עצומים, בעוד החלטה מוצלחת להגן מניבה 
swing קטן יחסית (משהו כמו פלוס 200 לעומת מינוס 

.(100
צפון לא ראה סיבה לעלות לגובה 6 במצב פגיע והחליט 
להכפיל ♠5. לצערו אפשר היה למשוך רק לקיחה אחת 
בהארט ולקיחה אחת בדיאמונד. יניב זק הוציא שליטים 
בשני סיבובים וביצע את החוזה באמצעות 7 שליטים, 3 

קלאבים וחיתוך הארט אחד.

יד  נביא  במוסקבה  סלאבה“  ”גביע  הקבוצות  מתחרות 
קבוצת  מול  הגמר  מחצי  ישראל  נבחרת  של  מוצלחת 
”ריאל“ (גרומוב-דובינין-בוקי-מדאלה). הקבוצה הרוסית-
איטלקית החזקה החלה את המפגש עם מקדמה של 19 
על  התוצאות  לוח  הראה  חלוקות  לאחר 30  אבל   ,IMP

39:93 לישראל!
Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

T95
QJ63
42
9732

♠
♥
♦
♣

A43
A98542
JT6
J

♠
♥
♦
♣

Q82
KT
KQ95
AK65

♠
♥
♦
♣

KJ76
7
A873
QT84

West North East South
מדאלה רון שוורץ בוקי לוטן פישר

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

מדאלה החליט לפתוח ♥1 עם ידו של מערב. התשובה 
♣2 הייתה חזקה ומלאכותית. ♣3 תיאר שישייה בהארט 
עם יד חלשה. מזרח עדיין חיפש סלם, אבל ויתר לאחר 

שתי הכרזות קיוביד.
 .♠T הרצף  בראש  טבעי  באופן  הוביל  (צפון)  שוורץ  רון 
למנוע  אין  שכעת  מכיוון  הקטלנית,  ההובלה  הייתה  זו 

מפסיד אחד בספייד. 
השליט  סדרת  מצב  את  ”לנחש“  סיבה  שום  אין  לכרוז 
ולשחק הארט אל ה-T. משחק זה זוכה בחלוקה הנתונה 
תמונה  לדרום  או  בודד  קלף  לצפון  כאשר  מפסיד  אבל 

בודדת. מדאלה שיחק הארט אל ה-K ונפל פעם אחת.

West North East South
אילן הרבסט גרומוב אופיר הרבסט דובינין

2♦ Pass 2NT Pass
3♦ Pass 4♥ All Pass

אילן הרבסט העדיף הכרזת פתיחה של ♦2 (2 חלש באחד 
המייגורים). 2NT ביקש תיאור נוסף. ♦3 הראה מקסימום 
עם הארטים. החוזה הסופי ♥4 שוחק מהצד הנכון, וזה 
השפיע ישירות על התוצאה. ההובלות היחידות של דרום 
שלא ”מוכרות“ את החוזה מיד  הן Q♣ או דיאמונד. קשה 
למצוא שחקן טוב שיוביל כך. דובינין בחר בקלאב נמוך 
לאופיר  החזיק.  הדומם  של   ♣J-ה נורמלית).  (הובלה 
להשליך  גבוהים,  שליטים  שני  למשוך  רק  נותר  הרבסט 

שני ספיידים על ה-AK♣ ולתבוע 10 לקיחות.

!!
,   '   ,   '   

4747-  '     "-  '     "120120 "   "  
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פינת החוק

חישובי ברידג‘
אילן שזיפי

כל  לאחר  ההתאגדות  במשרד  מתקבלות   רבות  פניות 
שהפונים  לומר  ניתן  כללית  ארצית.  סימולטנית  תחרות 
מתלוננים על כך שתוצאתם (כפי שחושבה בסניף) ירדה – 
לפעמים באופן ניכר מאוד. לעתים ההבדל מגיע לכ-10%. 
של  תוצאה  יש  שיורדת  תוצאה  כל  על  סטטיסטית  אגב, 
לא  עדיין  אחד  אף  אבל  שעולה,  אחרים  זוגות  או  אחר  זוג 

 .התלונן“ על כך שתוצאתו עלתה”
השיטה שבה מחושבות התוצאות של תחרויות הברידג‘ אינה 
ברורה דיה לשחקנים רבים. במאמר זה אנסה להסביר את 
 .Top-Bottom בשיטת ברידג‘  בתחרויות  התוצאות  חישוב 
הסבר זה מיועד לקהל השחקנים. מנהלי התחרויות צריכים 

לגלות בנושא בקיאות רבה יותר.
סעיף  התוצאות.  בחישוב  דן  הברידג‘  חוקי  בספר  חוק 78 
א‘ של החוק מטפל בחישוב נקודות תחרות MP (הנקראת 

אצלנו Top-Bottom) וקובע כך:
”בחישוב נקודות תחרות מקבל כל זוג, עבור תוצאות שעשו 
ואשר  החלוקות  אותן  את  ששיחקו  אחרים  מתחרים  זוגות 
כל  בעבור  נקודות  שתי   – שלו  עם  מושוות  תוצאותיהם 
תוצאה הנמוכה משלו, נקודה אחת עבור כל תוצאה השווה 

לשלו ואפס נקודות עבור כל תוצאה הטובה משלו.“
הבה נראה כיצד כלל זה מיושם בחישוב של תוצאות חלוקה 

אחת:
נניח שהתחרות (או מושב בתחרות) כללה 12 סיבובי משחק. 
לפיכך על כל טופס תוצאות יש 12 תוצאות. התוצאה הטובה 
  11X2 ביותר גבוהה מ-11 התוצאות האחרות, ולכן מקבלת
 – להשגה  הניתנת  המרבית  התוצאה  זוהי  נקודות.   22  =

Top או 100%.
עכשיו נניח ששתי תוצאות זהות ממוקמות במקום הראשון. 
החישוב מתבצע כך: עבור 10 התוצאות הנחותות, כל אחת 
מתוצאות השיא מקבלת 20 נקודות; עבור התוצאה הזהה 
מתוצאות  אחת  כל  הכול  בסך  נקודה.   1 מקבלים  האחת 

השיא מקבלת 21 נקודות מתוך 22 אפשריות.
מתוך  לאחוזים  מתורגם  חלוקה  כל  על  המתקבל  הניקוד 
האחוזים  כל  את  נסכם  אם  האפשרית.  המרבית  התוצאה 

הלוחות  במספר  ונחלק  הבודדות  בחלוקות  המתקבלים 
ששוחקו, נקבל את תוצאת הזוג (באחוזים) בתחרות כולה 

(או באותו מושב).
בשנת  מיטשל  אדווין  המתמטיקאי  על-ידי  פותחה  זו  שיטה 
לוח  של  חישוב  הנה   .Duplicate Whist עבור   1880
 (MP) ששוחק 9 פעמים בתחרות ברידג‘. נקודות התחרות
והזוג  היא 16,  השיא  תוצאת  בצפון-דרום.  לזוג  מתייחסות 
במזרח-מערב מקבל את ההשלמה ל-16, כלומר: אם לצפון-

דרום יש 15, מזרח-מערב יקבלו 1.
Mitchell
NS EW mp
110 - 15
80 - 9
- 90 3
- 100 0
110 - 15
0 0 6
90 - 12
- 90 3
80 - 9

 All Pass-ניקח לדוגמה את השולחן שבו הסתיים המשחק ב
(0 נקודות לשני הצדדים). בשלושה שולחנות אחרים השיגו 
השיגו  השולחנות  בשאר  יותר.  נחותות  תוצאות  צפון-דרום 
צפון-דרום תוצאות טובות יותר. לכן הזוג שישב בצפון-דרום 
וסיים את המשחק ב-All Pass מקבל 3X2  = 6 נקודות. 
הזוג במזרח-מערב מקבל את ההשלמה ל-16 – 10 נקודות.
דבר נוסף שכדאי להבין, הוא שאין זה משנה אם התוצאה 
היא  בדירוג  השנייה  והתוצאה   1400 היא  ביותר  הטובה 
140. מה שקובע אינו ההפרש המספרי, אלא אך ורק דירוג 
בשיטת  נכון  זה  (כל  האחרות.  התוצאות  לעומת  התוצאה 

חישוב Top-Bottom. בשיטת IMP ההפרש כן קובע.)
עכשיו כשאנו יודעים כיצד מחושבות התוצאות, הבה נראה 
כיצד יכולות התוצאות  המחושבות בסניף להשתנות כאשר 
חשוב  כל,  ראשית  הארצי.  במישור  מחדש  אותן  מחשבים 
להבין שתוצאה בברידג‘ אינה מספר מוחלט. מדובר בתוצאה 

יחסית המחושבת ביחס לתוצאות אחרות.
שלה  בסקציה  ראשונה  להיות  יכולה  מסוימת  תוצאה  כך 
ולקבל 100% (Top) בחישוב בסניף, אבל כשמשווים אותה 
לתוצאות הרבות שהתקבלו בכל הסקציות האחרות, מתברר 
שזוג  גם  ייתכן  הארצי.  בחישוב  ממוצעת  תוצאה  רק  שזו 
שהיה מדורג נמוך יותר בסקציה מסוימת ישיג בדירוג הארצי 
את אלו שלפניו, ולהיפך – זוג אחר ירד בדרוג הארצי ויגיע 

למקום נמוך יותר מזוגות שאותם הקדים בדרוג הסניפי.
לסיכום, התופעה של שוני בין החישוב בסניף לחישוב הארצי 
היא טבעית ומובנת מאליה למי שבקיא בשיטת החישוב של 

תחרויות ברידג‘.
להרחבת ההשכלה ניתן לעיין במאמר המתפרסם בכתובת 
במדור  שלי  הברידג‘  מאתר  אליו  הפניה  (קיימת  הבאה 

 :(LAWS
http://www.ebu.co.uk/publications/Laws%20        
and%20Eth ics%20Pub l i ca t ions /Br idge%20

Movements%20-%20the%20Maths.pdf
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לילה של שליפות, 
ואת אינך עמי

עמי לפיד

להכריז בגבהים כולם אוהבים. אבל לימדו אותנו שברידג‘ 
זה משחק של שיתוף פעולה, לא תחרות ”הורדת ידיים“ 

בין השותפים ובטח לא קרב של שליפות מהמותן.

במועדון שלנו יש שחקן אחד ותיק שמבין קצת באקדחים. 
הוא לא אשם, ואפילו לא היה צד מעורב, אבל היד הבאה 
הפרוע,  למערב  לחזור  הזדמנות  שחקנים  לכמה  נתנה 

תרתי משמע...

עם  בדרום  המחלק  אני  פגיעים.  אין  טופ-בוטום,  תחרות 
הקלפים הבאים:

♠
♥
♦
♣

64
K
AKQJT2
QT62

אני מעיף בהם מבט, מתפעל בשקט מסדרת הדיאמונד 
צריך  הוא  הזה  בקור  כן,  הבודד.  מהמלך  מודאג  וקצת 
מישהו קטן לידו שיעטוף אותו בשמיכה. אני מניח כרטיס 
של ♦1 ומיד רואה את מערב מגיח בריצה מעבר לפינה 
חייבת,  נשארת  אינה  היקרה  שותפתי   .3♠ כברק  ושולף 
עם  לחגיגה  מצטרף  מזרח   .4♥ בתורה  שולפת  היא  וגם 

הכרזת ♠4.

בהתקפה?  כולם  הזאת  ביד  מה,  אז  אליי.  חוזר  הכדור 
בטוח  יותר  הרבה  לי  נראה  כבר  הבודד  המלך  פתאום 

בעצמו ובערכו. השותפה מוכנה לשחק ♥4 לבדה. חייבים 
להיות לה הארטים טובים. אני מחליט לעלות ל-♥5 בעודי 

סבור שבשבילה ה-K♥ הוא בונוס.

לאחר שתי הכרזות Pass מזרח מכפיל. למי עליי להאמין, 
הכרטיס  לכיוון  אצבעות  שלחתי  כמעט  לו?  או  לשותפתי 
אגואיסטית  שליפה  סתם  תהיה  זו  עצרתי.  אבל   ,6♦ של 

של אחד שרוצה לשחק את היד, ויהי מה. האמנם?!
הנה החלוקה כולה:

Board 27, Dealer South, None Vul

  ♠
♥
♦
♣

-
A85432
7654
AK5

 

♠
♥
♦
♣

J987532
-
983
J73

♠
♥
♦
♣

AKQT
QJT976
-
984

 ♠
♥
♦
♣

64
K
AKQJ102
QT62

 

ב-♥5  פעמים   4 שנפלנו  לאחר  רק  התפזר  הקרב  עשן 
מוכפל. 

והרי מקבץ תוצאות האמת: שלושה זוגות ביצעו ♦6 עם 
זוגות  שני  דאבל;  קיבל  גם  מהם  אחד  עודפת,  לקיחה 
במזרח-מערב שיחקו חוזים מוכפלים בספייד ונפלו פעם 
אחת; זוג אחד שיחק ♥4 מוכפל ונפל 3 פעמים. כן, אפילו 

הם יצאו בזול לעומתנו.

מעניין מה היה אומר פאנל של מומחים, לו קיבל את היד 
את  להראות  חייבת  שהייתה  הסבירה,  שותפתי  הזאת. 
מסכימים  ודאי  היו  מהמומחים  חלק  בהארט.  השישייה 
של  הפרעה  הכרזת  שאחרי  לומר  ניסיתי  אני  עמה. 
המתנגדים כבר אין זמן להראות את כל מה שהיינו רוצים. 

עדיף ללכת להתאמה שעליה כבר יודעים.

ונזכרתי  ההיא  ההכרזה  על  שוב  חשבתי  שאחרי  בבוקר 
אינך  ואת  פריחות,  של  ”לילה  פעם:  ששר  גאון  ביהורם 

עמי“. מיד היה ברור לי שמצאתי כותרת.

תהיה  ברומא  אומר?  הוא  מה   – מעשה  לאחר  וחכם 
רומאי, ובמערב הפרוע תשלוף ותירה! תכריז ♦5 או ♦6, 

 ויהיה מה שיהיה. 
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בישראללראשונה 

נקודות אמן

ארציות

תוכנית הפסטיבל
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פסטיבל ברידג‘ לשחקנים עד דרגת אמן זהב

ברידג‘
בארמון המלכים

לראשונה בישראל פסטיבל ברידג‘ הכולל נופש, תחרויות ארציות וסדנאות ברידג‘ שיועברו
ע“י יניב זק, יובל לובינסקי ואסף לנגי

וכל זאת במלון המפואר ביותר באילת - הרודס פאלאס
הפסטיבל וסדנאות הברידג‘ מיועדות לשחקני ברידג‘ בדרגה עד אמן זהב (כולל). 

3-6/4/2013

בישראלבישראללראשונה לראשונה 

מחיר לאדם בחדר זוגי 2250 ₪
יחיד בחדר 20% הנחה ממחיר החדר

המחיר כולל את כל פעילויות הברידג‘ -
תחרויות ארציות, סדנאות וקורס מתחילים

לפרטים נוספים: נטלי סעדה 054-7354239 ן יניב זק 054-8083015 ן אסף לנגי 054-4871336 
bridgeavivim.rinat@comm.net.il יובל לובינסקי: 050-7795499 ן מועדון אביבים (רינת) 03-6417470 ן

נקודות אמן
נקודות אמן

ארציות
ארציות

13:00-16:00
17:30
18:00
20:30
23:30

10:00
16:00
19:00
21:00

10:00
16:00
19:00
21:00

09:30
13:30

יום רביעי 3/4/13
הגעה למלון, כניסה לחדרים וקבלת פנים

טקס פתיחת הפסטיבל
הרצאה בנושא הגנה - יניב זק / קורס מתחילים שיעור 1 - אפרת אורן 

תחרות ארצית 1 (נא"א) סיבוב 1 / קורס מתחילים שיעור 2 – אפרת אורן
"הכה את המומחים" שאלות ותשובות עם יניב זק, יובל לובינסקי, אסף לנגי ונטלי סעדה

יום חמישי 4/4/13
שיעור קונבנציות-יובל לובינסקי / קורס מתחילים שיעור 3 – אפרת אורן 

תחרות ארצית 1 (נא"א) סיבוב 2 / קורס מתחילים שיעור 4 – אפרת אורן
"הכה את המומחים"- שאלות ותשובות עם יניב זק, יובל לובינסקי, אסף לנגי ונטלי סעדה

תחרות בינגו נושאת פרסים

יום שישי 5/4/13
שיעור משחק היד-יניב זק / קורס מתחילים שיעור 5 – אפרת אורן

תחרות ארצית 2 (נא"א) סיבוב 1 / קורס מתחילים שיעור 6 – אפרת אורן
"הכה את המומחים"- שאלות ותשובות עם יניב זק, יובל לובינסקי, אסף לנגי ונטלי סעדה

תוכנית בידור של המלון

יום שבת 6/4/13
תחרות ארצית 2 (נא"א) סיבוב 2

טקס סיום וחלוקת פרסים

תוכנית הפסטיבלתוכנית הפסטיבל

טיסות מוזלות עם חברת ישראייר
שדה דב - 480 ₪  |  חיפה - 680 ₪ הלוך ושוב

תושבי אילת, יכולים 

לרכוש חבילת שיעורים 

ותחרויות ארציות

* תוכנית הפסטיבל וזמני הפעילות נתונים לשינויים.
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48
פרפראות ברידג'

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

מאי 2013אפריל 2013מרץ 2013
2

3

16-15

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים,
שלב מחוזי 

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים,

שלבי גמר

6

20-19

21

אליפות ישראל לזוגות 
טופ-בוטום,

שלב מחוזי

אליפות ישראל לזוגות 
טופ-בוטום,

שלבי גמר

סימולטנית ארצית

4

26-25

1.6-31.5

אליפות ישראל 
הפתוחה לזוגות 
שלב מוקדמות מחוזי

אליפות ישראל 
הפתוחה לזוגות

שלבי גמר

אליפות ישראל 
הפתוחה לזוגות

גמר על

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2013 – מאי 2013

TB 2013 אליפות ישראל לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות
.TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון הברידג' רחובות
רח' המנוף 1

מועדון "אביבים"
טאגור 38, תל-אביב

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה

שבת 6 באפריל, שעה 09:30שבת 6 באפריל, שעה 09:30שבת 6 באפריל, שעה 09:30
משה מנור

054-6908800
מועדון:  04-8101027
מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 20-19 באפריל
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

הודעות חשובות

mar.indd   48mar.indd   48 3/10/2013   4:05:30 PM3/10/2013   4:05:30 PM



49
פרפראות ברידג'

מקבלי דרגות חדשות ביום 19 בפברואר 2013

דדרגות

רב אמן ארד 
שונק שושנה - אשקלון 

סורל רבקה - רחובות 
פייקין יותם - מועצת יואב 
לידור אורן - מועדון לידור 

רב אמן 
פורת לירי - מועדון תל אביב 

טנדטר עלי - קריות/חיפה 
רוזמרין גד - השרון 

אזנקוט פנינה - אביבים 
נאמן אמה - ירושלים 

ולהויז דוד - ויצו פתח תקוה 
הרשפנג דן - נס ציונה 

אמן זהב 
בן-עטר גאולה - רמת השרון 

אלספל חנן - השרון 
פורת הילה - השרון 

מנושביץ רטי - כפר סבא 
גלר אורי - רמת גן 

אנגל שאלי, ד"ר - אביבים 
דהפריס גבי - אביבים 

וינביץ' גריגורי - ירושלים 
יסלסון לאוניד - ראשון לציון 

אמן כסף 
שורצמן שלמה - ספורט + חולון 

ספינקה פיני - רמת השרון 
צברי מיכל - רמת השרון 

רסין רות - רמת השרון 
זמיר עמי - מועדון תל אביב 

בן בסט גלילה - הלוחם אפקה 
הררי נתנאל - גבעתיים 
קליין איריס - לב הצפון 

אלבו אתי - השרון 
טולדנו אורן - בית בלגיה י"ם 
אטס יצחק - מת"ב הרצליה 

כהן שבתאי - מרכז הברידג' י"ם 
בן-דוד רוני - סביון-קרית אונו 

מצליח סוזן - אשדוד 
באסל מרים - וקס-רחובות 

בלסיאנו אלי - נס ציונה 

גריזים יורם - נס ציונה 
גור שמואל - גליל תחתון 

אמן ארד 
קרבצ'וק ברנרד - ספורט + חולון 

שפיר רוחמה - כרמיאל 
ברנדשטין בתיה - טבעון 

סידסמר רגינה - רקפת קרית טבעון 
עזרא אודט - השרון 

ליפין גנאדי - רמת גן 
קניגסברג אייל - רמת גן 

ליבמן משה - הדר כפר סבא 
ביברשטיין אדריאנה - אביבים 

בסן לינה - אביבים 
פלנר מלכה - אביבים 

ספיר מרים - "גת" ירושלים 
אמיד אברהם - בית בלגיה י"ם 
גבאי רפי - מרכז הברידג' י"ם 

סמואל לרי - מרכז הברידג'-י"ם 
צווייג יחזקאל - סביון-קרית אונו 
מילשטיין דמיטרי - מועצת יואב 
וקסמן סופי - מרכז ההתאגדות 

אמן 
רוטרו טוביה - ספורט + חולון 

זייף חיים - רמת השרון 
מילר עידו - רמת השרון 

ספיבק אינגריד - הלוחם אפקה 
כץ דוד - קאונטרי רעננה 
זהבי צבי - חיפה/כרמל 
זהבי רות - חיפה/כרמל 

משכית יאיר - חיפה/כרמל 
מזרח איתמר - קריות/חיפה 
מזרח עפרה - קריות/חיפה 

מיישלוס לאוניד - טבעון 
דישון דורית - רקפת קרית טבעון 

רובין צ'יקו - אבן יהודה 
שבת שלמה - אבן יהודה 

אשכנזי סיבל - אביבים 
הורניק אירוינג - אביבים 

פלץ ברוך - אביבים 
וילנסקי דורה - מושבות-שמריהו 

קונר מאיר - ברידג' טיים 

סרדס שוש - מת"ב הרצליה 
שידלוב מרים - מרכז הברידג' י"ם 

אורטל ורוניק - נתניה 
מימון מרים - נתניה 

גריבי אילן - זכרון יעקב 
גריבי יוסי - זכרון יעקב 

אלרז אהרון - מ. ספורט ראשל"צ 
מורגנשטרן נינה - מ. ספורט ראשל"צ 

בז'ה עידו - בית מכבי ראשל"צ 
מחלב חנה - רחובות 
שרון מרים - רחובות 

אלטרס פרלה - אשדוד 
מאיירס דניאלה - וקס-רחובות 

פרי מייק - וקס-רחובות 

סגן אמן כסף 
קאופמן אורן - ספורט + חולון 

גל-מור מרים - רמת השרון 
הלוי דני - רמת השרון 

עצמון נעמי - רמת השרון 
רומה יעל - רמת השרון 

גילאור שילה - הלוחם אפקה 
לוין אסתר - חיפה/כרמל 

צינגיסר אור - חיפה/כרמל 
ריבק נורית - חיפה/כרמל 

לייט אדי - השרון 
אלקלעי משה - רמת גן 

כליף יערה - רמת גן 
זהבי נינה - אביבים 

מלח שלומית - אביבים 
מנור רענן - אביבים 

כהן איציק - ברידג' טיים 
פרימו דליה - ברידג' טיים 

אלישר נועם - ירושלים 
זליג יהודית - ירושלים 
שילה תמר - ירושלים 

אלתר חגי - מת"ב הרצליה 
בראף הרמן - מת"ב הרצליה 

פיירמן משה - מרכז הברידג'-י"ם 
גרין המאירי צפורה - נתניה 

גרין יצחק - נתניה 
אמיר לאה - סביון-קרית אונו 

גלבוע נחמה - מ. ספורט ראשל"צ 

לוי יצחק - מרכז ספורט ראשל"צ 
עוזר ויקטור - מרכז ספורט ראשל"צ 

כהן אבינעם - בית מכבי ראשל"צ 
פישר לילי - נס ציונה 

פריאנטי שמחה - נס ציונה 
סגן אמן 

סימנטוב שושנה - ספורט + חולון 
פרוינד רחל - רמת השרון 

בהרי גלדיס - מועדון תל אביב 
שיילובסקי מריוס - קריות/חיפה 
מנור שוש - רקפת קרית טבעון 

בארי דפנה - השרון 
כהן איילון - השרון 

שפאן שרה - השרון 
פישר טומי - אביבים 

טולדנו דרורה - מושבות-שמריהו 
גכטמן ג'קלין - ברידג' טיים 

כהן לביא מרים - ברידג' טיים 
פרוסט דליה - ברידג' טיים 
רומנו משה - ברידג' טיים 

גורן עוזי - ירושלים 
חמל אורן - מת"ב הרצליה 

שמואל רינה - לב חולון 
גולדברגר חביבה - מרכז הברידג' י"ם 

הייקלין ג'וליאן - מרכז הברידג' י"ם 
קורן פנינה - מרכז הברידג'-י"ם 

שפיגלמן אהובה - מרכז הברידג'-י"ם 
ברזלאי אסתר - ויצו פתח תקוה 

שטיין אורי - ויצו פתח תקוה 
דגן דליה - סביון-קרית אונו 

ליפצ'וק חנה - מרכז ספורט רשל"צ 
ניר דוד - להבים 

צנעני אילנה - רחובות 

מתקדם כסף 
נאור אמיל - בית מכבי ראשל"צ 

הוכברג אילה - וקס-רחובות 

מתקדם 
קראים צדוק - השרון 

בסון חסידה - ירושלים 
יונה נחמה - ירושלים 
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 ,      

2013  15-29 
        

.   ,  ,
.   ‘     

www.eurobridge.org/competitions/13Oostende/Ostend2013.pdf :     

6th EUROPEAN OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIPS
OSTEND, BELGIUM 15-29 JUNE 2013

פסטיבל הברידג' העולמי (און-ליין) 
לנשים 2013

(WBF) המאורגן ע"י התאגדות הברידג' העולמית
BRIDGE BASE ONLINE בשיתוף עם אתר

יוצא לדרך בין התאריכים 15-21/4/13
מדובר בשבוע ברידג' בינלאומי המיועד לנשים בלבד, 

ובו מגוון תחרויות שונות הן לזוגות והן ליחידים.
פרטים נוספים על הפסטיבל ומתכונתו ניתן למצוא בקישור הבא:

 www.wbfwomensbridgeclub.org 

     

   
שעמד בהצלחה בבחינות ה-EBL למנהלי תחרויות שהתקיימו בבדהונף שבגרמניה בחודש ינואר,

 NBO INTERNATIONAL וקיבל את התואר 
גאים בך!

הנהלת ההתאגדות, הקפטן הספורטיבי הארצי, וועדת חוקה.

הודעות מועדונים

מועדון כפר סבא מזמין אתכם,

לתחרות ארצית,
30 ידיים 

שתתקיים בתאריך
 29/3/13

בבית ההתאגדות
(מועדון הכדורת רעננה),

בין השעות 10:00 עד 14:00,
הרשמה מראש חובה
יריב: 052-3929134

מרכז הברידג' ירושלים ביחד עם אילנה כליף
מזמין לתחרות ארצית, ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

סבוב אחד 30 חלוקות
יום שישי 22 במרץ משעה 10:00 עד 15:00

מען: בית בלב, שדר' בן צבי 35, ירושלים
פרסים כספיים:

1000 ₪ למקום ראשון
500 ₪ למקום שני 

גביעים לשלושת המקומות הראשונים, שתיה חמה חופשית
דמי השתתפות: 60 ₪ לשחקן

הרשמה מראש: בריאן: 054-4715950
מגי: 054-4715949  אילנה: 050-3059588

:      
.   ,  ,

.   '     

פרוייקט ונוס
ממשיך

שחקניות בדרגת אמן זהב ומעלה, 
הרואות עצמן מתאימות להשתתף 

במסגרת אימונים בכירה, 
מתבקשות להירשם במשרד אצל ויקי 

טל: 03-9794862
ibf@bridge.co.il :דוא"ל
האימונים יתקיימו אחת לחודש

בבית ההתאגדות ברעננה (כדורת),
הודעה על מועדי האימונים תישלח בהמשך.

תחרות ארצית דו מושבית
במועדון ברידג' השרון, ב-12 אפריל יום שישי

הלו"ז:
10:00 - 13:00 מושב ראשון

13:00 - 14:00 הפסקה
14:00 - 17:00 מושב שני

נקודות אמן ארציות, גביעים מהודרים לזוכים, 
פרסים והפתעות

חניה חופשית
ארוחה קלה במזנון - בהזמנה מראש

עלות התחרות: 130 ₪ לשחקן
יש להירשם מראש! (מספר המקומות מוגבל)

טלפון: 077-5253001
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תוצאות תחרויות הפסטיבל הבינלאומי ה-47
שנערך באולמי הקונגרסים 9 – 15 בפברואר

תחרות זוגות נשים, שבת 9-02-2013
השתתפו 139 זוגות

נא"אתוצאהשמותדרוג
70.7315בריפמן הניה - שוורץ דנה1
68.0012גיא צסלסקי אושרה - גיא חנה2
62.0610נסלרוט חגית - פאר יוכבד3
61.788סעדה נטלי - נוסצקי מיכל4
61.547ליפין סוזי - רוס חנה5
60.426פנחס שושנה - פלורס חיה6
60.135שגיא עדנה - אליאס אילנה7
59.744גילרמן ג'נס - אשכנזי סיבל8
9Puillet Carole - 59.574אסולין עדי

59.494ערמי רות - דהפריס גבי10

תחרות זוגות גברים, שבת 9-02-2013
השתתפו 78 זוגות

נא"אתוצאהשמותדרוג
65.8515שדה איציק - ידלין ישראל1
64.7412חייט מוטי - קדישביץ ישי2
64.4010מלאך יעקב - טובביס אלכס3
64.298בריפמן מיכאל - פישר לוטן4
63.507יוגב דוד - ארגלזי אלירן5
63.226סעדה פטריק - זק יניב6
60.625מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל7
60.074פאור אליהו - ישראלי דן8
59.504טרנר אפרים - אלטמן אריה9

59.303מוסקוביץ סמו - אורנשטיין איתן10

תחרות זוגות IMP, שבת 9-02-2013, השתתפו 262 זוגות
נא"במצטברשמותדרוג

125.012רול יוסף - ברקת אילן1
106.010טרנובסקי בר - בירמן אלון2
101.08לידור אורן - שניידר יגאל3
100.06פייקין יותם - מילשטיין דמיטרי4
98.05גלברד מרדכי - פכטמן רון5
97.04דגן אבינועם - שחל אריה6
95.04הרבסט אילן - גלבוע אורי7
86.03מוסקוביץ סמו - אורנשטיין איתן8
84.03נוסבאום יצחק - דב אלכס9

10Puillet Carole - 81.03וקסמן סופי

תחרות זוגות מעורבים, יום א' 10-02-2013, השתתפו 233 זוגות
נא"במצטברשמותדרוג

63.8112חץ קלרה - ארגלזי אלירן1
63.5210ברנר אילנה - פכטמן רון2
3Baldysz Cathy - Walczak Piotr61.728
60.316קלופמן שלי - לירן ינון4
60.305שחר לאה - שטרן לוי5
60.294פרישר יולה - ליבסטר בני6
59.824בלאט אמירה - כהן דני7
59.783ספקטור מיכל - כהן עדי8
59.553בירמן דניאלה - אורנשטיין איתן9

59.403מזרחי יפה - נוה גל10

תחרות זוגות HANDICAP, יום ב'  11-02-2013, השתתפו 109 זוגות
נא"אנא"במצטברשמותדרוג

59.173גרייף יגאל - הורניק אירוינג1
58.882דניאלי מיכה - צביקל אריה2
58.552מיימון סאייג - רסין רות3
58.491ישראלי דן - עציון אמיר4
57.951אריאלי אמנון - אריאלי דנה5
57.833עגור יפתח - עגור אסף6
57.633אלון אדל - סדן נגה7
56.803לידור דניאלה - כהן-טל ישי8
56.803שנר צחי - קירשנבוים זיו9

56.593גרינברג שושנה - הריס אורית10

תחרות זוגות מרכזית – גמר א', יום ה' 14-02-2013, השתתפו 80 זוגות
נא"במצטברשמותדרוג

1Thomassen Kurt Ove - Karlberg Svein Gunnar62.7420
60.0816טרנובסקי בר - ביברשטיין אדריאנה2
59.7213חץ קלרה - פכטמן רון3
4Zmuda Justyna - Kazmucha Danuta59.1810
5Malinowski Artur - Herman David59.058
6Lund Peter - Wald Roland57.737
57.526ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן7
57.196זליגמן שלמה - רומיק פנחס8
56.805גינוסר אלדד - רשף אופיר9

10Pollac gerhard - Propst Stefan56.545
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תחרות זוגות מרכזית – גמר ב', יום ה' 14-02-2013
השתתפו 118 זוגות

נא"במצטברשמותדרוג
1Landau Daniel - Zelnik Peter59.584

2Gorski Michal - Samet Michal58.623
57.053זק שחר - בראונשטיין אריאל3
54.202אורן יוסף - וויינשטוק פאול4
54.202אליהו סיגל - כהן יוסי5
53.812בן יהודה יהודית - וייס ישראל6
53.611לויט ישעיהו - תור רוני7
53.491מיטל כפיר - מורד אורי8
53.281רטנר אליהו - שוולזון ויקטור9

53.101ברלינגר בן - זלצמן בנימין10

תחרות זוגות חד מושבית, יום ה' 14-02-2013
השתתפו 119 זוגות

נא"אתוצאהשמותדרוג
72.3015פישר לוטן - שורץ רון1
68.0912אבנית אבי - אבנית אסתי2
64.0310בריפמן אפרים - יוגב דוד3
61.888פרישר יולה - ליבסטר בני4
61.277לביא עמיקם - פרוש יעקב5
60.866רקובסקי צפורה - שופט דוד6
60.125קיש תמר - מזרחי יפה7
59.234נביא יהודה - גד עמיאל8
59.134גרסטנר גל - סיגל מליאנה9

58.904סטניצקי דורית - בנקהלטר פנינה10

קבוצות פתוחה - פסטיבל 2013, השתתפו 95 קבוצות
נא"בנא"אשמותVPדרוג

1WONBaldysz Ca-Sarniak An-Zmuda Just-Kazmucha D620
2RUVainikonis-Olanski Wo-Serek Ceza-Cichocki M616
3SF713רוזמרין גד-גינוסר אלד-רשף אופיר-אופיר גלעד-טרנובסקי ב
4SF610אסולין עדי-לוי הילה-גרסטנר גל-שליט רות-גולדרינג אהובה-לוי יצחק
5QFCieslak Ya-Lewaciak G-Walczak Pi-Zak Piotr67
6QF77לובינסקי יובל-מרק מיכה-ידלין ישראל-ידלין דורון
7QFHerman Dav-Malinowski-67לויט ישעיה-תור רוני
8QF47בריפמן אפרים-רוסלר אמנון-הרצקה רון-גלברד מרדכי
74זק שחר-בראונשטיין אריאל-כהן אילן-ליבסטר בני91/8

74ולהויז דוד-לזר אלון-לזר שוקי-אסרף אורי-פרנק יוסף101/8

Board A Match  - פסטיבל 2013, השתתפו 55 קבוצות
נא"בנא"אשמותVPדרוג

86ברנר אילנה-פדון דרור-פישר לוטן-שורץ רון-פרידלנדר אהוד-לירן ינון171
65פייקין יותם-מילשטיין דימיטרי-צ'ורניי מיכאל-מדבדב אולג262
64סעדה נטלי-טל נגה-טל דנה-זק יניב-בראל מיכאל361
73לובינסקי יובל-מרק מיכה-ידלין ישראל-ידלין דורון460
560Sarniak An-Baldysz Ca-Zmuda Just-Kazmucha D53
Vainikonis-Olanski Wo63-רומיק פנחס-זליגמן שלמה-שוורץ אדריאן658
756Cieslak Ya-Zak Piotr-Lewaciak G-Walczak Pi43
53שרו חורחה-פומרנץ לוי-סרוסי דוד-פיברט יוסף856
63ברנשטיין גריגורי-גרינבאום ליאוניד-קובאליו סרג'יו-פרלמוטר אריק956

63ברקת אילן-לנגי אסף-לוין אמיר-אנגל יוסי-רול יוסף-גינוסר אלדד1056

קבוצות מעורבות פסטיבל 2013, השתתפו 74 קבוצות
נא"בנא"אשמותVPדרוג

1172Baldysz Ca-710בירמן דוד-בירמן דניאלה-בירמן אלון
78זק יניב-סעדה נטלי-טל דנה-בראל מיכאל2166
76ברנר אילנה-אורן אפרת-פכטמן רון-פדון דרור3161
75קושניר ללה-אנגל שאלי -אליהו סיגל-כהן יוסי-מיימון סאייג-גולדרינג אהובה4154
54אסרף ערן-שפירו לאה-סיגל מליאנה-אופיר גלעד-אסולין עדי-גלעדי ירון5151
64בריפמן אפרים-בריפמן הניה-מרמלשטיין גבי -נוה נורית6146
63ון דר ואודן-לוי פרויקט מירי-פיטרס דירק-מלמד טלי7143
53לידור אורן-לונשטיין אילנה-מולכו רזיאן-אנגל יוסי8142
63טימינקר נח-סורל רבקה-ארואץ אבי-אברנוק חוה9142

63שגב רון-הירש עמליה-גינוסר אלד-הרטמן אולגה-לוי הילה10141
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opportunity to win with the ace, and now my ♥J was 
also good. One hurdle was overcome thanks to the 
Bath Coup, but many of them still remained. When 
playing a lousy, hopeless contract, the best thing to do 
is imagine that the cards are sitting favorably.  So, ♦A 
and diamond ruff was followed by a small spade to 
the K, which won the trick dropping the T on my left. 

When I played a small spade, the queen appeared on 
my left, so I knew that I had only two trump losers. 
West led her last heart, and while winning with the 
♥J I was delighted to see a 3-3 heart split, so my ♥4 
provided a parking place for one of the club losers. 
Now, before finessing in clubs there was still another 
miracle available. A small diamond ruffed on the table 
dropped the ♦K, so my ♦Q became good! No need 
now for the club finesse, as the losing Club could be 
discarded on the ♦Q.

In fact, the club finesse would have won, even though 
I didn’t need it now. All I lost was the initial heart and 
two trump tricks.
Here is the full hand:

  ♠
♥
♦
♣

J97532
862
8
T63

 

♠
♥
♦
♣

QT
KQ9
JT653
872

♠
♥
♦
♣

A84
T53
K92
KJ85

 ♠
♥
♦
♣

K6
AJ74
AQ74
AQ4

 

Out of 19 tables that played this deal, only three 
North-South pairs bid and made game, so we had a 
shared top worth 94% of the matchpoints. Nice! 
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Brian Zietman

The Bath coup’s origin is from the game of whist, 
the granddaddy of our game of contract bridge. 
Its name probably comes from the English town 
Bath. If used properly, the coup can usually be 
quite effective, particularly if the defenders are 
not signaling clearly. I am sure that you have used 
it before even if you did not know the name.  

Here is the basic position: 

♠ 632

♠ 85♠ KQT94

♠ AJ7

West leads the king of spades. South, the declarer, 
holds the ace and jack. Declarer realizes that West also 
has the queen. In order to get two tricks in this suit, he 
will hold up his ace, waiting for West to lead the suit 
again. Declarer then gets two tricks. This situation 
crops up time and again in no trumps. West must keep 
his eyes wide open to see his partner’s signal. If East 
holds the Jack he should drop it like a hot cake to 
show his partner that it’s safe to continue from his 
KQT (without the T, from a suit such as KQxx or 
KQxxx, West would have led a small card).  

I was playing in the Ashdod Cup National Tournament 
when the chance came up to use the Bath Coup. This 
time (quite unusually) it occurred in a suit contact. 
Here are the North-South hands:

♠
♥
♦
♣

J97532
862
8
T63

♠
♥
♦
♣

K6
AJ74
AQ74
AQ4

West North East South
2♦

Pass 2♥ Pass 2NT
Pass 3♥ Pass 3♠
Pass 4♠ All Pass

Holding 20 points I opened 2♦ (Multi), showing either 
a weak two in one of the majors or a 20-22 balanced 
hand. My partner responded 2♥ (Pass or Correct), and 
I rebid 2NT. Then my partner transferred to spades, 
and after my obligatory 3♠ bid, she showed admirable 
faith in my declarer play by bidding 4♠ with just 
ONE point, exaggerating the value of her singleton 
diamond.

West led the ♥K, and I could see at least two losers 
in the trump suit, one or two in hearts and also two 
possible losers in clubs. A daunting prospect indeed! 
The lead was clearly from the KQ, so I smoothly 
ducked the first trick and West, without a moment’s 
thought, continued with the ♥Q. This gave me the 

The Bath 
Coup
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