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שלום לכולם,

ברידג' אינו רק משחק. ברידג' הינו אירוע חברתי שתכליתו 
אנשים  ולהכיר  זמננו  את  להנעים  כישורינו,  את  לפתח 
מעניינים, כאשר אין  הבדל בין אם אנו שחקנים מתחילים, 
משחקים  חלקנו  מקצוענים,  שחקנים  או  נוער  שחקני 
המשותף  הברידג'.  במועדוני   – והאחרים  שונות  בנבחרות 

לכולם הינו ההנאה מהמשחק.

למרבה הצער, באחרונה אנו עדים למקרים בהם שחקנים 
הזוג,   בן/ת  כנגד  והן  למשחק  יריביהם  כנגד  הן  משתלחים 
שקרן  כמו  כינויים  הטחת  תוך  וגידופים,  חרפות  בדברי 

ורמאי. 

ורווי  תחרותי  משחק  הברידג'  היות  בדבר  האמירה 
מקל  הסבר  ואופן,  פנים  בשום  מהווה  אינה  אמוציות, 

להשתלחויות שכאלו.

אסורה  וגידופים  בקללות  שמלווה  התנהגות 
בתכלית האיסור! 

על  להימשך.  זו  לתופעה  ניתן  ולא  נשלים  לא  נסכים,  לא 
המשחק  בבסיס  אשר  וההתלהבות  הרצון  את  לנתב  כולנו 
פנים  ובשום  תרבותיים  לאפיקים  חווים,  שאנחנו  המרתק 
החורגות  ולאמירות  להשתלחויות  נלוזה.  להתנהגות  לא 
מכללי נימוס ושיחה, אין מקום לא בסניפים, לא במועדוני 

המשחקים, לא בתחרויות של ההתאגדות, בשום מקום! 
בשחקנים,  כבוד  לנהוג  התחרויות  למנהלי  קורא  אני  וכן 
תוך הפגנת סבלנות וסובלנות, כשמילת המפתח הינה כבוד 

הדדי והתנהגות ההולמת את המשחק.

את  ויכנו  שישתלחו  שחקנים  כי  החלטה,  לקבל  בכוונתנו 

חבריהם בשמות גנאי, יושעו ע"י מנהל התחרות אוטומטית 
למשך שבוע מבלי שתהא להם הזכות לערעור.

ייקרא  כאמור,  נאותה  לא  התנהגות  של  מקרה  וישנה  היה 
אותו שחקן לעמוד בפני ועדת המשמעת לדיון בעינינו.

באנו  אנחנו  משחק.  הוא  ברידג'  כולנו:  זאת  ונשנן  נזכור 
ורק  אך  זאת  כל  להישגים,  להגיע  ולשאוף  ליהנות  לשחק, 

במסגרת תרבותית של כבוד הדדי!

בתחרות  שהשתתפה   26 גיל  עד  הצעירים  לנבחרת  ברכות 
היוקרתית "הבית הלבן".

הישראלית  הקבוצה  נבחרות.   24 השתתפו  זו  בתחרות 
דרור   - בירמן  אלון  זוגות:  שני  ידי  על  מיוצגת  שהייתה 
פדון, ורון שוורץ - לוטן פישר. הפגינה עליונות בכל שלבי 

התחרות:
בהפרש  הראשון  במקום  סיימו  הם  המוקדם  השלב  את 
גדול מאד (ממוצע 21VP) ואחר כך הכניעו בחצי הגמר את 
ושוב  הצרפתית.  הקבוצה  את  ובגמר  השבדית,  הקבוצה 

גרמו לנו להתגאות ביכולת הברידג' בארץ. 

בברכת חג פסח שמח
מודי קניגסברג,

יו"ר ההתאגדות הישראלית

דבר ועד העמותה
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הכרזות המשיב לאחר התערבות 

(3) Overcall חלק ה': לאחר

רם סופר

באשר  התמונה  את  להשלים  היא  זה  מאמר  של  מטרתו 
בשני   .Overcall-ב התערבות  לאחר  המשיב  להכרזות 
הפותח,  בסדרת  בתמיכה  טיפלנו  הקודמים  המאמרים 
 Negative-וב עצמאית  סדרה  בהכרזת   ,NT בהכרזות 

.Double
אף על פי שיש למשיב מבחר רב של אפשרויות, לעתים 
להכריז  ייאלץ  שהמשיב  ייתכן  נוחה.  הכרזה  תימצא  לא 
להכריז  כדי  נקודות  מספיק  לו  יש  כשלכאורה  גם   Pass

משהו אחר.
(1)
♠
♥
♦
♣

T52
A83
J8743
A4

West North East

1♣ 1♠ Pass

למזרח 5 קלפי ♦, אבל אין לו מספיק נקודות להכרזת ♦2. 
(איכותה הירודה של הסדרה אינה מאפשרת להתפשר על 
מספר הנקודות.) גם הכרזה של 1NT אינה באה בחשבון 
בגלל היעדר עוצר ב-♠. אולי Dbl? לא כדאי – אם תכריז 
הנכון  הפתרון  ב-♥.  קלפים  לך 4  שיש  יאמין  השותף  כך, 
לא  שההכרזה  מקווה  המשיב   .Pass להכריז הוא  היחיד 

לעשות  יוכל  הוא  הבא  בסיבוב  כי  ייתכן  ב-♠1.  תסתיים 
משהו.

(2)
♠
♥
♦
♣

K65
K3
QT86
J752

West North East

1♥ 2♣ Pass

גם בדוגמה זו יש לך מספיק נקודות כדי להשיב, אבל אין 
אל   .Pass להכריז  עליך  ברירה  בלית  מתאימה.  הכרזה 
תתפתה להכריז ♥2 – מערב יהיה בטוח שיש לך 3 קלפים 
להכריז  אין  סיבה  מאותה   .4♥ להכריז  עלול  והוא  לפחות 
Dbl – השותף יאמין שיש לך 4 קלפים ב-♠ וייתכן כי יכריז 
ממה  יותר  נקודות  שתי  נק',   11 מבטיח  זה   ?2NT  .4♠
שאתה מחזיק. עדיף שהמתנגד ייפול ב-♣2 מאשר שאתה 

!3NT-תיפול ב
שהוא  חשש  האין  מלא?  משחק  יש  זאת  בכל  אם  ומה 
יוחמץ אם אכריז Pass עם 9 נק'?! לא, אם ידו של הפותח 
למעשה,  מחדש.  ההכרזה  את  יפתח  הוא  טובה  מספיק 
להשאיר  מאוד  משתדל  שהפותח  נלמד  המאמר  בהמשך 

את ההכרזה פתוחה גם כאשר מספר נקודותיו מינימלי.

(3)
♠
♥
♦
♣

J52
AQT753
73
K6

West North East

1♦ 1♥ Pass
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יד זו מתאפיינת בריכוז מאסיבי של כוח בסדרת המתנגד. 
היה  לא  צפון  אילו  ההכרזה.  את  לך  גנב  צפון  למעשה, 
כשאתה  כעת  אולם  ב-♥4,  לשחק  שואף  היית  מתערב, 
יודע שלצפון חמישייה ב-♥ עם שני קלפים בכירים, תימנע 

מכך. עדיף שצפון יישאר בחוזה ♥1 וייכשל כהוגן!
(4)
♠
♥
♦
♣

5
KJ6
KT983
QJ65

West North East
1♠ 2♦ Pass

כל האמור לגבי הדוגמה הקודמת נכון גם כאן. הפעולה 
 Pass נקרא  וזה   ,Pass להכריז  היא  ביותר  הטובה 
מלכודת. עם זאת, ישנו חשש קל שיוחמץ משחק מלא. 
אם 3NT ניתן לביצוע, הפלת צפון בחוזה ♦2 תניב מספר 
מועט יחסית של נקודות. עדיף להכפיל לעונשין את צפון 

בחוזה ♦2. 
יבין  שותפך   ,Dbl תכריז  אם  מלכודת.  טמונה  כאן  אך 
את  תאבד  כך  להכריז.  וימשיך   Negative Dbl-כ זאת 

האפשרות להעניש את המתנגדים. 
מסקנה: ה-Dbl חייב לבוא מצדו של הפותח.

(5)
 ♠
♥
♦
♣

AK764
Q98
2
K973

West North East South
1♠ 2♦ Pass Pass
Dbl

לפותח  מוזרה:  להיראות  עלולה   Dbl להכריז  ההמלצה 
אם  כאן?  לחפש  יש  מה  ענה.  לא  ושותפו  בלבד  נק'   12
למדת בקפדנות את הדוגמאות הקודמות, אתה יודע את 
התשובה. המשיב יכול בהחלט להחזיק יד עם 10-9 נק' 
 Pass" ואף יותר. חשוב מכך, הוא עשוי להחזיק יד של
מצדך.   Dbl-ל מחכה  ממש  הוא  זה  במקרה  מלכודת". 
אם תחמיץ הזדמנות זו, צפון יינצל מתבוסה קשה ב-♦2 
יקרות  נקודות  אבדן  תהיה  בשבילך  והמשמעות  מוכפל, 

.Dbl בתחרות. הכרז
למעשה, אפשר לנסח כאן כלל: כאשר ההכרזה חוזרת 
 ,Pass הכרזות  ושתי   Overcall לאחר  הפותח  אל 
המתנגד,  בסדרת  דאבלטון  או  בודד  קלף  ובידו 

.Dbl ההכרזה הנכונה תהיה לרוב

אצל  מלכודת   Pass-ל גבוהה  סבירות  יש  זה  במצב 
 Pass חיוני. כמובן שאם לשותף אין Dbl-השותף, ולכן ה
את  ישאיר  לא  הוא  לעיל)  בדוגמאות 2-1  (כמו  מלכודת 

ה-Dbl לעונשין, אלא יכריז משהו.
מסוכן   Dbl-ה המתנגד,  בסדרת  חוסר  לפותח  כאשר 
 Dbl עם  להתבצע  עלול  המתנגדים  של  שהחוזה  משום 

מעניש. במקרה זה עדיף להכריז סדרה.
כאשר לפותח 3 קלפים או יותר בסדרת המתנגד, הסיכוי 
אין  זה  במקרה  ביותר.  קלוש  מלכודת   Pass שלשותף 

לפותח שום מחויבות להשאיר את ההכרזה פתוחה.

(6)
♠
♥
♦
♣

5
Q962
KQ4
AQ973

West North East South
1♣ 1♥ Pass Pass

Pass

סדרת  את  מחזיק  מי  ב-♠.  שלך  הבודד  לקלף  לב  שים 
ה-♠? כנראה שלא השותף. הוא היה יכול להכריז ♠1, ♠2 

או Dbl ולא בחר באף אחת מהאפשרויות האלה. 
ב-♠,  התאמה  הנראה  ככל  שלמתנגדים  היא  המסקנה 
שנייה.  הזדמנות  להם  תיתן  אל  אותה.  מצאו  לא  והם 
הכרז Pass, השאר את צפון בחוזה ♥1 ושים לב לחוסר 

שביעות הרצון על פניו בעת פרישת קלפי הדומם.
אפילו במקרה הבלתי סביר שלמזרח Pass מלכודת (איך 
זה בדיוק יכול להיות?), ניסיון להעניש את המתנגדים רק 

יעזור להם "לברוח" להתאמה האמיתית שלהם.
 Overcall בזאת מסתיים הדיון על הכרזות המשיב לאחר
בסדרה. בחודש הבא נלמד כיצד לנהוג לאחר שהמתנגד 

.1NT של Overcall הכריז

*
)

-

)
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שחק יחד עם מוטי

הגבהת סדרה צדדית

Dealer: S, Vul: N-S, Lead: ♦4

♠
♥
♦
♣

K7
K86
853
AJT74

♠
♥
♦
♣

542
AQJT5
A6
Q92

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 3♣
Pass 4♥ All Pass

 .K-מערב הוביל ב-4♦ נגד החוזה ♥4 ומזרח שיחק את ה
מהו המהלך הנכון של הכרוז, ומדוע? חשוב, תכנן ורק אז 

שחק!

תצליח  ב-♣  העקיפה  אם  כי  נראה  ביד  התבוננות  לאחר 
יהיו לכרוז 11 לקיחות: חמש ב-♥, חמש ב-♣ ואחת ב-♦. 

סיבובים  בשלושה  שליטים  הוצאנו   ,♦A-ב זכינו  לפיכך 
של   ♦T-ה אל  ב-♦  וחזר   ♣K-ב זכה  מזרח  ב-♣.  ועקפנו 
מערב. עתה שוחק T♠ ונאלצנו להפסיד עוד שתי לקיחות 
ב-♠. לצערנו נפלנו בחוזה. האם הדבר נבע מחוסר מזל, 

או שמא יכולנו להימנע מהנפילה?!
נתבונן לרגע בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K7
K86
853
AJT74

 

♠
♥
♦
♣

QT96
93
QT742
65

♠
♥
♦
♣

AJ86
742
KJ9
K83

 ♠
♥
♦
♣

542
AQJT5
A6
Q92

 

לזכות  למזרח  לתת  פשוט  צריך  שהיה  היא  התשובה 
בלקיחה הראשונה עם K♦. נכון, זה קשה, אבל מערב הוא 
היד המסוכנת, ועיכוב הלקיחה הראשונה מותיר את מערב 
 ,♦A-ללא כניסה לידו כדי לשחק ♠. עכשיו לאחר שנזכה ב
נוציא שליטים ונעקוף ב-♣, נוכל לחתוך את החזרה ב-♦. 
השלישית  הלקיחה  יהיה   ♠A-שה היא  הדבר  משמעות 

והאחרונה של ההגנה.

מוטי גלברד

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

doksami@yahoo.com   www.dentist16r.info
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לומדים ברידג‘
11

Dealer: W, Vul: E/W, Lead: ♣A

 ♠
♥
♦
♣

T862
JT98
K87
82

♠
♥
♦
♣

AK7
63
AQ53
J543

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1NT Pass 4♥ All Pass

(גבוה  שיחקת 8♣  דאבלטון.  ובידך   ♣A-ב הוביל  שותפך 
קלפים.  של  זוגי  מספר  על  לשותף  לאותת  כדי  נמוך) 
ה-8♥.  עם  חתכת  שאותו  וב-6♣   ♣K-ב המשיך  שותפך 

החוזה בוצע. היכן הייתה הטעות?
חוזה  להפלת  ההגנה.  של  לקיחותיה  את  לספור  צפון  על 
אתה   ♣A-ב מההובלה  לקיחות.  ארבע  נדרשות   4♥ של 

לקיחה  לקיחות).  (שתי   ♣AK כנראה  שלשותף  מסיק 
נוספת מובטחת לך בסדרת השליט. לפיכך אם תזכה גם 

ב-K♦, החוזה לא יבוצע.
נתבונן בחלוקה המלאה.

 ♠
♥
♦
♣

T862
JT98
K87
82

 

♠
♥
♦
♣

AK7
63
AQ53
J543

♠
♥
♦
♣

J4
AKQ754
JT
QT9

 ♠
♥
♦
♣

Q953
2
9642
AK76

 

חשוב לשים לב שאם צפון חותך את סיבוב ה-♣ השלישי, 
זה יהיה על חשבון לקיחה שהיא ממילא שלו, ולכן במקרה 
זה יש לאותת אחרת! בלקיחה הראשונה נכון לשחק 2♣ 
ומבקש  קלפים  של  אי-זוגי  מספר  על  כביכול  המאותת 
מהשותף לא להמשיך ב-♣. אתה מקווה שהשותף ימשיך 
זוכה  אתה  לעקוף.  אלא  ברירה  אין  לכרוז  ה-♦.  בסדרת 

ב-K♦, חוזר ב-8♣ אל ה-K של השותף והחוזה הוכשל.
כמו  לתכננו  ויש  אוטומטי  אינו  ההגנה  משחק  לסיכום, 

שמתכננים את משחק היד.

לחשוב נכון בהגנה 

שמירת תקשורת עם השותף
מוטי גלברד

 ‘   ‘  
 ‘    

‘  ‘  ‘  '  '  
‘   
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לומדים ברידג‘
12

הכרזות לשחקן המתחיל

מוטי גלברד

הפותח מכריז NT בהכרזתו השנייה

כאשר הפותח מכריז NT בהכרזתו השנייה הוא מבטיח 
יד עם חלוקה מאוזנת, שמספר הנקודות בה אינו מתאים 

.(22-20) NT2 1 (17-15) או שלNT לפתיחה של

הנקודות  ומספר  מאוזנת  הפותח  של  ידו  אם  כלומר: 
הגבוהות שלו בין 12 ל-14 או בין 18 ל-19, הוא מכריז 
תחילה סדרה בגובה 1, ולאחר מכן לעתים קרובות יכריז 

.NT

הכרזה שנייה של 1NT מתארת 14-12 נק'. 
הכרזה שנייה של 2NT מתארת 19-18 נק'.

שים לב: הפותח אינו חייב להכריז NT בתורו השני. הוא 
יעדיף לתמוך בסדרת מייג'ור של שותפו כאשר יש לו 4 

קלפים בסדרה זו.

דוגמה 1

West

♠
♥
♦
♣

 K82
 A53
 QJ6
 QJT7

West East
1♣ 1♠

1NT

לפותח 13 נק' גבוהות וחלוקה מאוזנת 3-3-3-4.
שנייה  הכרזה  באמצעות  היא  זו  יד  לתאר  הנכונה  הדרך 

.NT1 של

דוגמה 2

West

♠
♥
♦
♣

 K87
 AJ
 AQ865
 KQ2

West East
1Dx 1♥
2NT

לפותח 19 נק' גבוהות וחלוקה מאוזנת 3-2-5-3.
נק'   19-18 עם  מאוזנות  ידיים  להכריז  הנכונה  הדרך 
גבוהות היא לפתוח בסדרה בגובה 1, ולאחר מכן לבצע 

.2NT-הכרזת קפיצה ל

דוגמה 3

West

♠
♥
♦
♣

 JT65
 A2
 KQ93
 A73

West East
1♦ 1♠
2♠

לו  יש  אבל  מאוזנת,  חלוקה  עם  גבוהות  נק'   14 לפותח 
התאמה עם המשיב ב-♠.

במצבים מעין אלה הפותח מעדיף תמיד לשחק בהתאמה 
השנייה  ההכרזה  לפיכך  המייג'ור.  מסדרות  באחת   4-4

.(1NT ולא) הנכונה היא ♠2

!    
22-28.5.2011   
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לשחקן המתקדם
14

להשתמש מ כיום  בוחרים  בעולם  רבים  ומחים 
להכרזת  בתשובה  הטרנספרים  בשיטת 
על  מבוססת  השיטה  כללית,   .1♣ הפתיחה 
בשיטה  נדירה  היא   1♦ התשובה  שהכרזת  הרעיון 
להשתמש  בעבר  בחרו  רבים  זאת  לאור  הטבעית. 
מפתיחה  פחות  של  ניקוד  עם  שלפיה   Walsh בשיטת 
המשיב ל-♣1 "מדלג" על סדרת ה-♦ (אפילו אם יש בה 
קלפים   4 בת  מייג'ור  סדרת  להכריז  כדי  קלפים)   6-5
בלבד. השלב האבולוציוני הבא היה שיטת הטרנספרים 
הוא  זו  שיטה  של  הבסיסי  הרעיון   .(Transfer-Walsh)
 "Better Minor" שהתשובות לפתיחה ♣1 (בין אם היא

או "קלאב קצר") הן הכרזות "העברה", כלומר:
♦1 = לפחות 4 קלפי ♥, 6+ נק'.
♥1 = לפחות 4 קלפי ♠, 6+ נק'.

♠1 = אין רביעיות במייג'ור, לרוב סדרת ♦.
1NT = טבעי (יש המסכמים שהכרזה זו היא העברה ל-♦ 

עם יד טובה).
גם  וכך  רגילות,  הן  הפותח  של  הבאות  ההכרזות 
לכת  מרחיקות  השלכות  יש  לשיטה  ההמשכים!  מרבית 
(למשל:  רבים  יתרונות  בחובה  טומנת  והיא  המכרז  על 
האפשרות המיידית למציאת התאמה של 5-3) וחסרונות 
זאת,  עם  ה-♦).  סדרת  בהכרזת  (הקושי  מאוד  מעטים 
שיטה זו מורכבת ואינה קלה לשימוש. איני ממליץ לזוגות 

שאינם מנוסים דיים להשתמש בה.
מטרתו של מאמר זה אינה ללמד את עקרונות השיטה 
כלים  לתת  אלא  לשחקה,  הקוראים  את  לשכנע  או 
לשחקנים שאינם מכירים שיטה זו כדי להתמודד עמה 

בצורה הטובה ביותר!
באופן כללי יש להבין שכאשר המתנגד הכריז ♥1 כוונתו 
האמתית היא ♠. על כך יש להגיב כאילו הכריז ♠1. עם 
של  האפשרות  היא  השיטה  של  החולשה  נקודת  זאת, 
המתנגדים להכריז Cuebid בגובה 1. מיד נראה כיצד 

מנצלים "מתנה" זו.

 ♠
♥
♦
♣

74
AQJ986
A32
J3

West North East South
1♣ Pass 1♥*

2♥

נק'.  ו- 6+  לפחות   ♠ קלפי  מתארת 4   1♥ דרום  הכרזת 
הכרזת  האם   .2♥  Overcall-ל מתאימה  מערב  של  ידו 
♥2 היא Cuebid? התשובה היא לא, מכיוון שסדרתו של 
דרום היא למעשה ♠ ולא ♥. מערב מכריז ♥2, והכרזה זו 

מתארת 12+ נק' עם 5 קלפי ♥ איכותיים או יותר.
♠
♥
♦
♣

742
AQJ98
Q32
T3

West North East South
1♣ Pass 1♥*

Dbl

הייתה  בטרנספר  משתמשים  צפון-דרום  היו  לולא 
ההכרזה מגיעה למערב ב-♠1, והוא לא היה יכול להכריז 
יותר,  טובה  יד  מראה   2♥  Overcall-ש מכיוון  זו  יד  עם 
 Dbl-ה הכרזת   !Dbl להכריז  מערב  יכול  כעת  אולם 
קלפים   5 עם  נק')   12-9)  1 בגובה   Overcall מראה 
זהו  לב:  שים  מעניש.   Dbl כמו  ומתפקדת  איכותיים, 
למתנגדים  המאפשרת  הטרנספרים  שיטת  של  חיסרון 
להכריז Overcall בגובה 1 היכן שבדרך כלל אי אפשר.

אלדד גינוסר
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לשחקן המתקדם
16

♠
♥
♦
♣

4
AJ84
KT952
AQ6

West North East South
1♣ Pass 1♥*

1♠

יד  עם  משתמש  מערב  היה   1♣-1♠ טבעית  הכרזה  נגד 
זו ב-Takeout Double. עם זאת, כפי שהוסבר בדוגמה 
 Cuebid-ב-♥. הכרזת ה Overcall יראה Dbl הקודמת
בגובה 1 משמשת כאן בתפקיד Takeout Dbl! מערב 
זו  הכרזה  להכריז.  חייב  ושותפו   (Cuebid)  1♠ מכריז 
הוכרזו  שלא  הסדרות  בשתי  ואורך  נק'   +12 מתארת 

(במקרה זה: ♦+♥).
נעבור כעת לדוגמאות שבהן המשיב הכריז טרנספר ל-♥.

♠
♥
♦
♣

KJ7
Q43
AKJ875
9

West North East South
1♣ Pass 1♦*

2♦

מערב מכריז ♦2! זהו Overcall רגיל בגובה 2: 12+ נק' 
עם סדרת ♦ ארוכה.

♠
♥
♦
♣

KT6
AJ987
K63
92

West North East South
1♣ Pass 1♦*

Pass

שדרום  לזכור  מערב  על   !Pass להכריז  יש  זו  יד  עם 
"הכריז" למעשה ♥1. בדרך כלל אין אפשרות להתערב 
עם יד בעלת אורך בסדרת המתנגד. יתר על כן, הכרזת 
בהיותה  לגמרי  שונה  יד  תתאר  מערב  של  מצדו   1♥

.Takeout Dbl-תחליף ל

♠
♥
♦
♣

KQ87
97
AQJ8
J92

West North East South
1♣ Pass 1♦*

1♥

שתי  עם  נק'   +12 המתאר  קלאסי   Takeout Dbl זהו 
משתמש  מערב  כאמור   .(♠+♦) הוכרזו  שלא  הסדרות 

ב-Cuebid (כאן ♥1) כדי לתאר יד זו.

כיצד ינהג מערב כאשר ידו חזקה?

♠
♥
♦
♣

AJT973
AK
KQT8
J

West North East South
1♣ Pass 1♦*

1♥

מערב יכריז בסגנון של "כפל גדול" (Big Double). הוא 
ולאחר   ,Takeout Dbl המשמשת   1♥ בהכרזת  מתחיל 
תשובת השותף (שחייב להשיב) יכריז מערב את סדרת 
ה-♠. מהלך הכרזה זה יראה 17+ נק' עם סדרת ♠ ארוכה 
(לפחות 5 קלפים), והוא אנלוגי להכרזת "כפל גדול" מול 

מתנגדים המשתמשים בשיטה רגילה.

!   

 -  - 
30.5-6.6.2011 :  

!   5  
:  

054-4871336   ,054-8083015   ,054-7354239   
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לשחקן המתקדם
18

כמשחק  גם  אך  חברתי,  כמשחק  ידוע  הברידג'  משחק 
מורכב המסתעף למספר גורמים. את הגורמים (כל אחד 
בנפרד) יש לנתח בהיגיון, ואז הם מתחברים יחד ומהווים 
מרקם מרתק. לכאורה, מרקם זה ידוע רק 'לקומץ מובחר' 

– אלה שיודעים לפענח את התמונה המשולבת.
מהשחקן המתקדם נדרשים ידע אנליטי וראייה מרחבית. 
ידע זה אינו מנת חלקם של מיוחסים בלבד. ניתן לרכשו, 

ולשם כך נדרש דבר אחד בלבד – תשומת לב לפרטים.
לפניכם דוגמה טיפוסית. אתה יושב בדרום עם הקלפים 

הבאים:
South

♠
♥
♦
♣

 AJ865
 Q9
 654
 Q32

מהלך ההכרזה הוא:

North South
Pass

1♥ 1♠
2♣ 2♥
2♠ ?

התמונה ממהלך ההכרזות היא:
1. צפון פתח ♥1 – בידו חמישה הארטים.

2. צפון המשיך ב-2♣ – בידו ארבעה קלאבים.
שלושה  צפון  בידי  השלישית?  ההכרזה  אומרת  ומה   .3

ספיידים – זאת עובדה.
4. מכאן שבידו של צפון רק קלף אחד בסדרת ה-♦!

 – להחלטתך  ישירות  וקשורה  ביותר  חשובה  זו  מסקנה 
להכריז Pass או להמשיך. בחן שנית את החלוקה שלך, 

הפעם בראייה חדשה.
1. יש התאמה של 8  קלפים בסדרת ה-♠.

השותף.  של  הארוכות  בסדרות  בכירים  קלפים  בידך   .2
מהי משמעות הדבר? ידך 'משלימה' את סדרות השותף, 

ובכך מגדילה את מספר הלקיחות.
נק'  ובידך 0  בודד,  קלף  לשותף  מעניין:  מצב  יש  ב-♦   .3
מרוכזות  השותף  של  שהנקודות  לב  שים  זו.  בסדרה 
בשלוש סדרות בלבד –לא ב-♦! לך אין כוח מבוזבז ב-♦ – 
במלים אחרות, כל הנקודות בשאר הסדרות הן 'נקודות עובדות'. 
נק'   15-13 עם  צפון  של  אפשריות  ידיים  שלוש  נבחן 

המרוכזות בשלוש סדרות:
North 1

♠
♥
♦
♣

 KQ5
 KJ932
 9
 KJ65

North 2
♠
♥
♦
♣

 QT5
 AJ432
 9
 AKT6

North 3
♠
♥
♦
♣

 K65
 AKJ32
 9
 KJ65

את  ולהעריך  מהן  אחת  כל  עם  'להתחבר'  נסה  עכשיו 
מספר המפסידים.

South
♠
♥
♦
♣

 AJ865
 Q9
 654
 Q32

.♣A -ו ♦A ,♥A נמסור רק North1 עם
.♦A-(אולי לא) ו ♥K ,(אולי לא) ♠K נמסור North2 עם

.♣A-ו ♦A ,(אולי לא) ♠Q נמסור North3 עם
האם שמת לב שבכל המקרים כדאי לשחק ♠4? 

אפרים בריפמן
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בשלוש  הנקודות  ריכוז  המכריע.  הגורם  היה  לא  הניקוד 
סדרות (משני הצדדים) כאשר בסדרה הרביעית קלף בודד 

מול 0 נק' היה המכריע.
חשוב להבין את משמעות הרעיון "כוח מבוזבז". כדי להבין 
זאת לעומק נבחן שוב את הרעיון, הפעם מזווית הראייה 
של הפותח. כולנו אוהבים להכריז סלמים. בדרך כלל קל 
להחליט על כך כאשר ידנו חזקה ו/או חלוקתית והשותף 

תומך בסדרתנו ומבטיח 10+ נקודות, למשל:

West1
♠
♥
♦
♣

 AQJ43
 T7
 KQ76
 A4

כולנו נפתח ♠1. השותף מכריז ♦4 – ספלינטר: קלף בודד 
בדייאמונד והתאמה של ארבעה ספיידים עם 10-13 נק'. 
נניח (רק לצורך הרעיון) כי שאלת על קלפי מפתח, השותף 

הראה שניים (מתוך 5) והכרזת ♠6.
צפון הוביל ב-K♥ והדומם התגלה:

♠
♥
♦
♣

 AQJ43
 T7
 KQ76
 A4

♠
♥
♦
♣

 K986
 AJ82
 4
 K952

מה דעתך על סיכויי ביצוע החוזה? – ... גם אני חושב כך 
. אפילו אם צפון היה ידידותי יותר ומוביל ב-A♦, עדיין 

היית נאלץ למסור לקיחה נוספת ב-♥.
אינן  אלה  נק'!   5 יש  ב-♦  הבודד  הקלף  מול  כי  לב  שים 

מהוות גורם חיובי.
נבחן דוגמה נוספת:

West2
♠
♥
♦
♣

 AQJ43
 KQ76
 T7
 A4

הניסיון  לאור   .4♦ הכריז  השותף  ושוב   1♠ פתחת  שוב 
הקודם אתה נוטה להסתפק ב-♠4.

הדומם המתגלה זהה לחלוטין לחלוקה הקודמת:

♠
♥
♦
♣

 AQJ43
 KQ76
 T7
 A4

♠
♥
♦
♣

 K986
 AJ82
 4
 K952

הבט  קרה?  מה  קלות.  בקלי  לקיחות  ב-12  זכית  הפעם 
בחלוקה והשווה עם הדוגמה הקודמת. הסדרות האדומות 
בידו של מערב החליפו את מקומן. כדאי לשים לב לשינוי 

התהומי שהתחולל עקב כך.

מבוזבז.  כוח  אין   - הבודד  הקלף  מול  נקודות  אין  הפעם 
מזרח  של  אלה  את  משלימות  ב-♥  מערב  של  הנקודות 

בסדרה זו, וכך מתווספות לקיחות.

מסקנה: במשחק עם שליט יש לקלף הבודד ערך חיובי 
בתנאי שמולו נמצאים קלפים זוטרים.

ועכשיו קצת על הערכת היד בחוזה ללא שליט. כל שחקן 
מלא  משחק  להכריז  החליט  שבהם  המקרים  את  מכיר 
שבדיעבד לא היה לו כל סיכוי וגם את המקרים שבהם עצר 
לרוב  עמוקות.  כך  על  הצטער  מכן  ולאחר  חלקי  במשחק 

עוברים על כך לסדר היום בליווי "תירוץ" זה או אחר... 
את  לבחון  הראוי  מן  יתמעטו,  אלה  שמקרים  מנת  על 

הקלפים הבכירים והזוטרים מזווית ראייה ייחודית.

East1
♠
♥
♦
♣

 KJ3
 A974
 93
 K752

East2
♠
♥
♦
♣

 KJ3
 A974
 K3
 9752

West East
1♦ 1♥
2♦ ?

שישה  עם  נק'   14-12 מתאר  מערב  המקרים  בשני 
דיאמונדים. יש סיכוי למשחק מלא ב-NT. מה תכריז עם 
היד East1, ומה עם East2? האם מכך שבשתי הידיים 
אותה חלוקה ואותו מספר נקודות נובע שההכרזה תהיה 

זהה?

 –  East2  ;2NT הכרז   –  East1 הנכונות:  התשובות 
!3NT הכרז
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על מנת להבין את הסיבה נבודד את סדרת ה-♦.
עם היד East1 היא נראית כך:

♦   AQ8752 ♦  93

ואילו עם East2 זה המצב:

♦  AQ8752 ♦  K3

במקרה הראשון – מפסיד אחד בטוח, ואם תיכשל העקיפה 
ייתכנו שניים.

במקרה השני – סיכוי גבוה מאוד לזכות בשש לקיחות.
שים לב להבדל התהומי הנגרם מהימצאותו או מהיעדרו 
של קלף בכיר מול סדרה ארוכה. מיקום הקלפים הבכירים 
על  הלקיחות.  מספר  את  קובע  ולרוב  הידיים  בין  מקשר 
כן במצב של התלבטות – להכריז משחק מלא או להזמין 
 East2 בלבד – יש לקחת אותו בחשבון. 11 הנקודות של

 .East1 שוות יותר" מאלו של"

.3NT צריכים לשחק East2 עם
♠
♥
♦
♣

 A98
 J6
 AQ8752
 QT

♠
♥
♦
♣

 KJ3
 A974
 K3
 9752

לעומת זאת, עם East1 כדאי להזמין בלבד.

♠
♥
♦
♣

 A98
 J6
 AQ8752
 QT

♠
♥
♦
♣

 KJ3
 A974
 93
 K752

נק'   14 למערב  אם   .2NT על-ידי  להזמין  תחשוש  אל 
 .3NT וסדרת ♦ טובה, מובטח כי ייענה להזמנתך ויכריז

הרי זה מה שהיית מכריז אילו ישבת במקומו. 
שנפסיד  חשש  יש  ולכן  עוצר  אין  ב-♣  כי  לטענה  באשר 
3NT עוד בטרם נזכה בלקיחה אחת – לחששות אלה אין 

יסוד ממשי, ואלה הסיבות:

(א) לא תמיד היריב יוביל בסדרה זו.
(ב) בידו של השותף עשוי להיות עוצר ב-♣.

יכולה  המתנגדים  בין  הסדרה  חלוקת  עוצר  לו  כשאין  (ג) 
להיות 4-4 או 4-3, ועדיין לא נפסיד חמש לקיחות.

חמש  את  והפסדתם  מכל  הגרוע  התרחש  אם  גם  (ד) 
בסביבות  תהיה  תוצאתכם  עדיין  הראשונות,  הלקיחות 
ורבים  הגיוני,  אליו  שהגעתם  שהחוזה  מאחר  הממוצע, 

יימצאו בו בדיוק כמוכם.

ועכשיו, לאחר שהצצתם אל מאחורי הקלעים והבנתם כי 
דרישות  לי  יש  מכריע,  משקל  לכאורה  הקטנים  לפרטים 

. מכם – מקום ראשון בכל תחרות

 ‘   ‘  
 ‘    

‘  ‘  ‘  '  '  
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תמיד  המתקיימת  באמסטרדם  הלבן"  "הבית  תחרות 
במחצית השנייה של חודש מרץ מהווה בשנים האחרונות 
ישראל  של  הצעירות  לנבחרות  מצוינת  אימונים  זירת 
לקראת אירועים רשמיים כמו אליפות אירופה או אליפות 

העולם.
השנה הגיעו לאמסטרדם שתי קבוצות ישראליות: נבחרת 
בירמן  (אלון  בלבד  שחקנים  מ-4  שהורכבה  הצעירים 
[קפטן]-דרור פדון, לוטן פישר-רון שוורץ), ונבחרת בתי-
מיוחס,  גרסטנר-מושיקו  גל  הזוגות:  את  שכללה  הספר 
עדי אסולין-הילה לוי ואיתמר גינוסר-אדם רייטר (קפטן: 

רמי בלאס).
על אף ששחקניה לא זכו למנוחה כלל, נבחרת הצעירים 
סופה.  ועד  מתחילתה  בתחרות  שלטה  ישראל  של 
הקבוצות   24 כל  התמודדו  (מוקדמות)  הראשון  בשלב 
מבטיח  פער  יצרה  ישראל  ליגה.  בשיטת  המשתתפות 
בסיום  אותו.  ולהגדיל  לנצח  והמשיכה  הראשון,  מהיום 
הראשון  במקום  שלנו  הצעירים  נבחרת  זכתה  זה  שלב 
השני.  מהמקום   (!!)  VP 64 של בהפרש   VP 481 עם
עם 369  ה-12  במקום  דורגה  שלנו  בתי-הספר  נבחרת 
שוורץ  פישר-רון  לוטן  הצטיינו  ה"באטלר"  בדירוג   .VP

שצברו IMP 431 ב-230 בורדים.
 25 שישי,  ביום  התקיים  וגמר)  גמר  (חצי  השני  השלב 
הקבוצות  ארבע  בין  יוצא  המפסיד  בשיטת  במרץ, 
ללא  ישראל  הביסה  זה  בשלב  במוקדמות.  הראשונות 
הראשון.  במקום  וזכתה  צרפת  ואת  שוודיה  את  עוררין 
אצטט את דבריו של פרשן (לא ישראלי) ב-BBO לקראת 
לשחק  כמו  זה  ישראל  נגד  "לשחק  הגמר:  מפגש  סיום 
נגד קיר – כל תוצאה טובה שאחד הזוגות שלך מצליח 

להשיג, ישראל תשכפל אותה בשולחן השני...".
בירחון  חלקים –  לשני  מתחלקת  זו  תחרות  על  הכתבה 
הנוכחי נביא לקט ידיים משלב המוקדמות, ובירחון הבא 

נדווח על מפגשי חצי הגמר והגמר.
"סווינגים"  הושגו  שבהם  בידיים  בחרתי  טבעי  באופן 
משמעותיים לטובת ישראל. יש כמה סוגים של "סווינגים" 

בברידג'. חלקם נובעים ממזל אקראי או מטעות כלשהי 
של המתנגדים. אחרים נובעים מתוצאה מעולה שהושגה 
הודות להחלטה נכונה בהכרזה או לטכניקה טובה בביצוע. 
הידיים הבאות מהוות לדעתי סדרה של "שיעורים" ברמה 

גבוהה – כיצד עושים זאת נכון?
שחקנים צעירים הם מטבעם אופטימיים ומרבים לחפש 
סלמים, ולכן נפילות בסלם שכיחות בתחרויות אלה. בשני 
המקרים הבאים השכילו שחקני נבחרתנו להימנע באופן 

אלגנטי מסלם כושל.
Board 3, Dealer S, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

QJT76
A4
KQT
Q62

♠
♥
♦
♣

AK82
K653
J95
A5

North South
ג'ונס רוברטסון

1NT
2♥ 3♠
4♦ 4♥

4NT 5♦
6♠ Pass

North South
בירמן פדון

1NT
2♥ 2♠

3NT 4♠
Pass

קיימת גישה לפיה לאחר טרנספר (כאן ♥2) יש להשתמש 
בהכרזת Super-Accept של ♠3 עם כל יד שיש בה 4 
קלפים בסדרת השותף. כך נהג השחקן האנגלי בדרום. 
שותפו עם 14 נק' התלהב והחל בהכרזות קיו-ביד, וכך 
אחד  ודאיים –  מפסידים  שני  עם  לסלם  האנגלים  הגיעו 

ב-♦ ואחד ב-♣.

ניצחון גדול באמסטרדם (חלק א')

רם סופר
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דרור פדון החליט בצדק להיות צנוע יותר עם 15 נק' בלבד 
והכריז ♠2. גם לאחר הכרזת 3NT של השותף (שתיארה 
הזוג  כלשהי.  קיו-ביד  מהכרזת  נמנע  הוא  מאוזנת)  יד 
הישראלי היטיב לעצור במשחק מלא וזכה ברווח של 11 

.IMP
Board 16, Dealer W, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

K74
AQT72
AT8
K5

♠
♥
♦
♣

AJ2
J95
K63
AJ82

West East
פריקלונד רימשטדט

1♥ 2♣
2NT 3♥
3♠ 3NT
4♣ 4♦

4NT 5♥
6♥ Pass

West East
פישר שוורץ
1NT 3NT
Pass

הכרזה  מהלך  לאחר  לסלם  "התגלגל"  השוודי  הזוג 
(מערב)  פריקלונד  העדיף  פשוט   1NT במקום  מורכב. 
לפתוח ♥1 עם 16 נק', ולאחר מכן בחר בשתי הכרזות 
קיו-ביד (♠3 ו-♣4) כדי להראות את הנקודות העודפות. 
סנדרה רימשטדט (מזרח) שיתפה פעולה והשניים הגיעו 
היה  לא  זה  בעקיפות.  מזל  דרש  ביצועו  מתוח.  לסלם 

בנמצא והשוודים נפלו פעמיים.

לעומתם, ההכרזה של פישר-שוורץ הייתה שיא הפשטות. 
מאוזנות  ידיים  בשתי  נקודות   30 של  סך  הכול,  אחרי 
אינו אמור להספיק לביצוע סלם! זה היה רווח חשוב של 
שוודיה,  מול  המוקדם  בשלב  האחרון  במפגש   IMP 13
שלמחרת הייתה אמורה להיפגש שוב עם ישראל בחצי 

הגמר.

עם זאת, באותם מקרים שבהם העזה הייתה משתלמת 
ידעו שחקנינו להעריך נכון את קלפיהם ולהגיע למשחקים 

מלאים ואף לסלמים כשהיה צריך.

Board 21, Dealer N, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

T3
8
AKJ9653
KQ5

 

♠
♥
♦
♣

AKQ86
KJ4
T82
T8

♠
♥
♦
♣

J752
A962
-
AJ942

 ♠
♥
♦
♣

94
QT753
Q74
763

 

West North East South
פישר טוצ'ינסקי שוורץ יאסם

1♦ Dbl 1♥
2♦ 3♦ Pass Pass
3♠ Pass 4♠ Pass
5♠ Pass 6♦ Pass
6♠ Pass Pass Pass

ÈÓÂ‡ÏÈ·‰†ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙ
ÌÂ„‡‰†ÌÈ·†±∑≠‰

≤∞±±†̄ ·Ó·Â†≤∑≠±∑

ß‚„È¯·‰† Ï·ÈËÒÙ
ÌÂ„‡‰†ÌÈ·†ÈÓÂ‡ÏÈ·‰

ø ¯ · Ó · Â  † ˙ ‡ † Ì È ¯ Î Â Ê

april.indd   23april.indd   23 4/5/2011   10:43:06 PM4/5/2011   10:43:06 PM



סיקור תחרויות
24

רון שוורץ (מזרח) התערב ב-Dbl עם 10 נק' בלבד בגלל 
את  נכון  העריך  פישר  לוטן  שותפו  המעולה.  חלוקתו 
במצב  פעמים  הכריזו 3  שהמתנגדים  פי  על  ואף  קלפיו, 
מהשותף  ביקש   5♠ סלם.  הכרזת  ליזום  החליט  פגיע 
להכריז סלם אם יש לו קונטרול ב-♦. התשובה ♦6 הציגה 
 6♠ החוזה  גדול.  לסלם  והזמינה  ב-♦  ראשון  קונטרול 
בוצע ללא קושי לאחר שהכרוז חתך ♦, עבר לידו בשליט 
ושיחק T♣ לכיוון הדומם. צפון כיסה, והכרוז מסר לו ♣ 
את  מידו  עליה  ולהשליך  הסדרה  את  להגביה  כדי  אחד 
כל המפסידים. (גם עקיפה ב-♥ הייתה מצליחה במידת 
הצורך.) בשולחן השני הסתפק הזוג הפולני ב-♠4 עם 23 

נק' גבוהות בלבד.

Board 5, Dealer N, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q
85
AK9532
AQT8

 

♠
♥
♦
♣

J973
QT
8
J76432

♠
♥
♦
♣

A842
AJ92
J74
K5

 ♠
♥
♦
♣

KT65
K7643
QT6
9

 

West North East South
קיי בירמן מקינטוש פדון

1♦ Dbl 1♥
2♣ 2♦ Pass 3♦

Pass 5♦ Dbl All Pass

השני.  בסיבוב  דרום  של   3♦ הייתה  המפתח  הכרזת 
דרור פדון אהב את ידו עם תמיכה יפה ב-♦, קלף בודד 
ב-♣ ושני K הממוקמים היטב לאחר מכריז ה-Dbl. אלון 
מקינטוש  האנגלי   .5♦ והכריז  ההזמנה  את  קיבל  בירמן 
התלהב יתר על המידה "מההכרזה החופשית" ♣2 של 
הוביל  נקודות),  יש  שלשותף  (בציפייה  הכפיל  שותפו, 
ב-K♣ ושיחק ♣ נוסף בהמשך. כך אלון אפילו לא נזקק 
לחיתוכים בדומם, והוא ביצע את המשחק המלא המוכפל 
בעזרת שש לקיחות ♦, שלוש ב-♣, אחת ב-♥ ואחת ב-♠.
בשולחן השני, לאחר שש הכרזות זהות הכריז רוברטסון 
הסתפקו  והאנגלים  שותפו,  של   2♦ על   Pass (דרום) 

במשחק חלקי.

ביד הבאה השתלבו היטב הכרזה נועזת וטכניקה טובה 
במשחק היד.

Board 13, Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

T9
A4
K54
Q87432

 

♠
♥
♦
♣

AQJ63
KJT3
AJ6
9

♠
♥
♦
♣

872
9865
932
JT6

 ♠
♥
♦
♣

K54
Q72
QT87
AK5

 

West North East South
פדון פרנצ'סקטי בירמן לואיזייה

Pass Pass 1♦
1♠ Pass Pass Pass

West North East South
קודר שוורץ רובר פישר

Pass Pass 1♣
1♠ 2♠ Pass 3NT
Dbl Pass Pass Pass

לא  צפון  ממערב   1♠ ולאחר   ,1♦ פתח  בדרום  הצרפתי 
מצא הכרזה (אין מספיק נק' ל-♣2) והחוזה הסופי נשאר 

♠1, שבוצע במדויק על-ידי דרור פדון.

השתלמה  זו  והחלטה   ,1♣ לפתוח  העדיף  פישר  לוטן 
עם  ב-♣  התאמה  המראה   2♠ הכריז  שוורץ  רון  כאשר 
 .3NT – 10+ נק'. לוטן עם 14 נק' קפץ מיד למשחק מלא
באותה  הנקודות  ריכוז  אבל  נק',   16 עם  הכפיל  מערב 
זכה  הכרוז   .♠Q-ב הוביל  מערב  ההגנה:  לרעת  פעל  יד 
ב-K♠ וגבה מיד שש לקיחות ב-♣. מערב השליך שני ♥ 
ושני ♦, אבל כאשר שוחק ה-♣ האחרון כבר לא היה לו 
מענה – הוא היה לחוץ בשלוש סדרות ונאלץ להשליך ♠ 
כדי להגן על ה-K♥. עכשיו לוטן היה יכול לשחק בשלווה 
♦ ולפתח את הלקיחה התשיעית שלו בעוד ההגנה אינה 

מסוגלת להפילו.
ישראל צברה נקודות רבות וחשובות גם כתוצאה ממשחק 
הגנה נכון, שהיה עדיף על זה של הנבחרות המתחרות.
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Board 21, Dealer N, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A95432
84
J8
852

♠
♥
♦
♣

KT7
Q97
A742
KQ7

♠
♥
♦
♣

Q86
J53
KQT3
A64

♠
♥
♦
♣

J
AKT62
965
JT93

התערב  דרום   ,1♦ מזרח  פתח  השולחנות  בשני 
של  מצדו   3NT היה  הסופי  והחוזה   ,1♥  Overcall-ב
מערב. השחקן האמריקני בצפון החליט לנסות את מזלו 
הלקיחה  את  פישר)  (לוטן  לכרוז  והעניק  ב-♠,  בהובלה 

התשיעית על מגש של כסף.
אלון בירמן העדיף לדבוק בברידג' בסיסי – הובלה ב-♥, 
סדרת השותף – ובא על שכרו. דרור פדון (דרום) ביצע 
התחמקות (duck) ומסר לכרוז את הלקיחה הראשונה. 
מאוחר יותר, כאשר הכרוז שיחק ♠ במטרה להשיג לקיחה 
שהעניק  שני  ב-♥  והמשיך   ♠A-ב זכה  אלון  תשיעית, 

לשותפו ארבע לקיחות.
Board 4, Dealer W, Vul Both

♠
♥
♦
♣

J
JT9
KJT432
J87

♠
♥
♦
♣

K95432
AK2
A
K52

♠
♥
♦
♣

6
Q875
Q965
A943

♠
♥
♦
♣

AQT87
643
87
QT6

לאחר   ,3NT בחוזה הכרוז  מזרח  היה  השולחנות  בשני 
שמערב פתח את ההכרזה ב-♠1.

לדרום הובלה לא קלה משום שהדומם הכריז את סדרתו 
את  "לחפש"  שמוטב  החליט  האנגלי  השחקן  הטובה. 
סדרת שותפו והוביל ב-8♦. הוא אכן מצא אותה, אבל זה 
לא עזר להפיל את החוזה. הכרוז רון שוורץ זכה בדומם 
עם ה-A♦ ושיחק ♣ נמוך משתי הידיים. צפון זכה ב-8♣ 

שסדרות  ולאחר   ♦Q-ה עם  זכה  רון   .♦J-ה עם  והמשיך 
ה-♣ וה-♥ התחלקו שתיהן 3-3 היו לו תשע לקיחות.

דרור פדון בחר להוביל ללא חוכמות 8♠. הוא הבין שאיכות 
הספיידים שלו מצדיקה הובלה בסדרת המתנגד. לכרוז 
חסרו לקיחות והוא ניסה מיד K♠ מהדומם. לאחר נפילת 
J♠ מצפון הוגבהו לדרום שלוש לקיחות בסדרה. גם כאן 
שוחק בלקיחה השנייה ♣ נמוך משתי הידיים. דרור זכה 
עם ה-T♣ והמשיך ב-QT♠. הוא שם לב ששותפו מאותת 

על רצון ב-♦. 
שגה  ברביעית  אך   ,♦ מזרח  השליך  השלישית  בלקיחה 
והשליך ♥ כדי להגן על ה-Q♦. דרור החליט נכון לוותר על 
הלקיחה האחרונה שלו ב-♠ (אחרת הדומם היה מוגבה) 
והחליף ל-♦. לאחר שהכרוז זכה בכל הלקיחות שלו ב-♣ 
של   KJ-ה אל  מידו   ♦ לשחק  אם  לבחור  עליו  היה  וב-♥ 

צפון או ♠ מהדומם אל ה-A7 של דרום.
של  בתי-הספר  נבחרת  של  מוצלחות  ידיים  שתי  לסיום, 
ישראל. ביד הראשונה הביאה הכרזה טובה של מושיקו 

מיוחס-גל גרסטנר לרווח גדול נגד דנמרק.

Board 18, Dealer E, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

QJ3
KJ5
AQ9
AJ94

♠
♥
♦
♣

K95
AQT974
-
KQ86

West East
מיוחס גרסטנר

1♥
2♣ 3♣
3♥ 3♠
4♣ 5♦

5NT 6♥
Pass

West East
תומסן ייפסן

1♥
2♣ 4♦
4♥ 4NT
5♥ 7♣

Pass
ברור  היה  וב-♥  ב-♣  הכפולה  ההתאמה  מציאת  לאחר 
שהכיוון הוא סלם. הכרזת המפתח הייתה ♦5 של מזרח 
למספר  שאלה  שמשמעותו   Exclusion Keycard  –
קלפי המפתח של השותף (עם ♣ כסדרת השליט) ללא 
ה-A♦. מיוחס הודיע על שני קלפי מפתח (צעד שלישי – 

5NT), וגרסטנר קבע את החוזה הסופי הנכון – ♥6.
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בשולחן השני היה הדני במזרח חסר סבלנות, קפץ מהר 
כששאל   Exclusion-ה בשיטת  השתמש  ולא  ל-♦4  מדי 
לאסים. התוצאה הייתה הימור כושל על ♣7 שהופל כבר 
מן  הוביל  (צפון)  רייטר  אדם  כאשר  הראשונה  בלקיחה 

.♠A-הסתם ב
נגד  אסולין  לוי-עדי  הילה  הבנות  הצטיינו  השנייה  ביד 

ארה"ב.
Board 20, Dealer W, Vul Both

♠
♥
♦
♣

K2
AT8
T865
QT86

♠
♥
♦
♣

865
Q2
AQJ32
KJ3

♠
♥
♦
♣

43
KJ97643
4
A42

♠
♥
♦
♣

AQJT97
5
K97
975

West North East South
אסולין דווייר לוי ליין
1♦ Pass 1♥ 1♠

Pass Pass 3♥ Pass
4♥ Dbl Pass Pass

Pass

הילה (מזרח) היטיבה להכריז ♥3 מזמין בסיבוב השני, 
יפות  נק'   13 עם  ההזמנה  את  קיבלה  שותפתה  ועדי 
שליטים  הוצאת  לאחר  להכפיל.  בחר  צפון  ב-♥.  ועזרה 
 ♥A-ו  ♠K התגלו  בינתיים  בטוחות.  לקיחות   9 לכרוז 
של   ♦K-ה נגד  לעקוף  נכון  ניחשה  והילה  צפון,  של  בידו 
מכריז ה-Overcall להשלמת 10 לקיחות. בשולחן השני 

.IMP 12-הסתפקו האמריקנים ב-♥3, וישראל זכתה ב

  
  

      
      
      

“    “

   
      

.  30  

.  15 ‘  ,   10:00  ,20/05/11 ‘  
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פסטיבל הברידג' 
בים המלח

אדריאן שוורץ

פסטיבל הברידג' בים המלח חגג את שנתו ה-15. מאות 
חודש מרץ ונהנו  באמצע  ים-המלח  את  פקדו  שחקנים 
משחק  ומקום  מארגון  מעולה,  נהדר, ממלון  אויר  ממזג 
התקיים  גם השנה  מרתקות.  ומתחרויות  משובחים 
ונראה  המלח",  ים  "ישרוטל  המפואר  במלון  הפסטיבל 

שמלון זה יהווה אכסניה קבועה לפסטיבלים הבאים.
מתוקות,  שעות  גם  שכלל  מעולה  לאירוח  זכו  האורחים 
ים  על  המשקיפה  המלון  במרפסת  ויין  גבינות  קוקטייל 
המלח וערבי בידור בלובי המרהיב של המלון. הארוחות 
היו  והשירות  הספא  המפורסמת),  ראנץ'  מסעדת  (כולל 
ושל  ישרוטל  רשת  של  המסורת  כמיטב  גבוהה  ברמה 
המארגנים – דוד בירמן וצוותו – המוכרים לנו מפסטיבל 

הים האדום באילת בחודש נובמבר .
כולל  הארץ,  מרחבי  שחקנים  השתתפו  בתחרויות 
שחקנים בכירים רבים ושחקנים בודדים מחו"ל (גרמניה, 
הולנד, צרפת ולטביה). הפסטיבל כלל גם תחרויות בוקר 

שלוו בהרצאות של טובי המורים בישראל. 
ביום ראשון נערכה תחרות סימולטנית ארצית, ובימי שני 
וחמישי  רביעי  בימי  המלח.  ים  גביע  תחרות   – ושלישי 
לזוגות   "120 "עד  גביע  היוקרתית  התחרות  נערכה 
(IMP) בחסות חברת עד 120 – מגורי יוקרה לאוכלוסיה 
שלום  של  לזכרו  התחרות  נערכה  השנה  המבוגרת. 
באר-שבע.  סניף  ויו"ר  ההתאגדות  גזבר  שהיה  גרניט 
לאה שחר, נציגת סניף באר-שבע, נשאה דברים מרגשים 
לזכרו. במקום הראשון בתחרות זו זכה הזוג הירושלמי 
וכוכבה  אדריאן  השני:  במקום  מילגרטר,  קוק-נח  רמי 

שוורץ ובמקום השלישי: סוניה ומיכה מרק.
להלן שתי חלוקות מעניינות משתי התחרויות המרכזיות 
של פסטיבל ים המלח. שתיהן התאפיינו במצב תחרותי 

צמרת.  שחקני  על-ידי  אופטימלית  בצורה  וטופלו  חריף 
היד הראשונה שוחקה על-ידי עורך ביטאון הברידג' גדי 
השניים  בירמן.  דניאלה  עם  פעולה  ששיתף  רוזמרין, 

.IMP-השיגו מקום רביעי בתחרות ה
Dealer E, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

65
43
73
AQJT854

 

♠
♥
♦
♣

KJ873
62
JT84
K9

♠
♥
♦
♣

-
AKQT9875
95
762

 ♠
♥
♦
♣

AQT942
J
AKQ62
3

 

West North East South
דניאלה גדי

4♥ 4♠
Dbl Pass Pass Pass

לא  מזרח  של   4♥ הפתיחה  ומהירה.  פשוטה  ההכרזה 
התאמות,  לברר  כדי  הכרזה  מרחב  לדרום  הותירה 
המולד  שחג  חשב  מערב  מאליה.  מובנת   4♠ והכרזתו 
של   Dbl-ה העויינת.  החלוקה  בפח  נפל  ושדרום  הגיע 
מערב מובן, אך דווקא הוא העלה את הכרוז על מסלול 

הביצוע היפה.

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

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

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

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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מערב יצא ב-6♥ ומזרח זכה ב-A♥ והמשיך ב-K שנחתך 
 ♦Q-כאשר ה .♦Q-ו  ♦K ,♦A-ביד הכרוז. גדי המשיך ב
קל  היה  ההמשך  במזרח,  נטרפה  ולא  בלקיחה  זכתה 
כעת  בדומם.  שנחתך  רביעי  ב-♦  המשיך  הכרוז  יותר. 
A♣, ו-4♣ נחתך ביד הכרוז. זוהי הלקיחה השביעית של 
דרום. הכרוז שיחק את ה-6♦ שהוגבה. ביד מערב נשארו 
רק ספיידים. הוא חתך ונאלץ לשחק ♠. הכרוז זכה ב-9♠ 
לתוך  לשחק  ונאלץ   ♠J-ב זכה  מערב   .♠T-ה את  ושיחק 

המזלג AQ♠. החוזה בוצע!
היד השנייה הופיעה בתחרות הזוגות TB שנערכה בימי 
שישי ושבת (השנה לזכרו של חיים הס, ידיד וחבר). היא 
נבחרת  שחקני  המנצח:  הזוג  על-ידי  ושוחקה  הוכרזה 

לטביה רומנובסקה ורובינס. 
Dealer E, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q743
7
T84
K9753

♠
♥
♦
♣

-
AK854
J9632
862

♠
♥
♦
♣

2
QJ93
K75
AQJT4

♠
♥
♦
♣

AKJT9865
T62
AQ
-

West North East South
1♣ 1♠

Dbl 2♠ 4♥ 5♠
Pass 6♠ All Pass

ל-♠4  מידית  קפיצה  על  ויתר  דרום  מעניינת.  ההכרזה 
שהתממש.  לסלם  סיכוי  לטובת  ההפרעה  אפקט  בעלת 
שני  אין  אם  לברר  דרום  החליט  ב-♠  תמך  שצפון  לאחר 
מפסידים ב-♥. מובן מאליו שלדרום אין מפסידים בשליט 
מצוין.  הוא  תצליח  ב-♦  שהעקיפה  הסיכוי  בנוסף,  וב-♣. 
אין  אם  סלם  להכריז  מהשותף  מבקשת  ל-♠5  הקפיצה 
את  מוציא  הכרוז  פשוט:  הביצוע  ב-♥.  מפסידים  שני  לו 
השליט היחיד של מזרח, חותך שני ♥ בדומם ועוקף ב-♦. 
ל-♥7.  להקריב  יכולים  היו  שמזרח-מערב  לציין  מענין 
במשחק זהיר ניתן ליפול בחוזה זה פעמיים בלבד ולקבל 

תוצאת שיא.

הס:  חיים  של  לזכרו  גביע   - הזוגות  תחרות  תוצאות 
במקום  מלטביה,  רובינס-רומנובסקה  הראשון  במקום 
דוד  השלישי  ובמקום  שוורץ  וכוכבה  אדריאן  השני 

בירמן-פנחס רומיק.

להתראות בפסטיבל הברידג' בים המלח בשנה הבאה: 
18-11 במרץ 2012. 

הזוכים בתחרות שבחסות 
עד 120 שנערכה לזכרו 

של שלום גרניט הם: מימין 
אדריאן וכוכבה שוורץ 
(מקום שני), גב' רינה 

הס (סניף ירושלים), אבי 
עמר (סניף באר שבע), 

שלקחו את הגביעים עבור 
הזוג הירושלמי הזוכה נח 

מילגרטר- רמי קוק. ומיכה 
וסוניה מרק (מקום שלישי)
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יש ברידג' גם בכרמיאל

רם סופר

אירועי  את  "תחרויות"  במדור  מסקרים  אנו  כלל  בדרך 
לנכון  מוצאים  בהחלט  אנו  אולם  ובעולם,  בארץ  הצמרת 
שתי  השורה".  של שחקנים "מן  לפרסם ידיים  פעם  מדי 
טופ- לזוגות  הצפון  באליפות  הופיעו  הבאות  החלוקות 
לזוגות  ישראל  לאליפות  מוקדם  שלב  שהיא  בוטום, 
אדטו  אלון-אבי  אלכס  הזוג  על-ידי  ושוחקו  טופ-בוטום, 
אלכס  דיווח:  המכובד.  הרביעי  במקום  שזכה  מכרמיאל 

אלון.

אלכס אלון הוא בן 46. משחק ברידג' 11 שנים, מתוכן 
בכרמיאל  הברידג'  מועדון  את  מנהל  שנים   7 במשך 

ומלמד שם ברידג'. 
שותפו אבי אדטו הוא בן 34, תלמידו לשעבר של אלכס 
המשחק ברידג' במשך שנתיים וחצי בלבד. לדברי אלכס 

צפוי לו עתיד מבטיח. 
Board 17, Dealer N, Vul None

  ♠
♥
♦
♣

AJ9872
42
A762
A

 

♠
♥
♦
♣

T
KJT65
KQ953
83

♠
♥
♦
♣

Q5
Q98
T8
JT9764

 ♠
♥
♦
♣

K763
A73
J4
KQ52

 

North South
אבי אדטו אלכס אלון

1♠ 2NT
3♣ 3♥
4♦ 4NT
5♣ 6♠

Pass

ולא  טובה  התאמה  דווקא  בהם  רבים  מקרים  קיימים 
סלם.  של  מוצלחת  להכרזה  שמביאה  היא  גבוה  ניקוד 
בחלוקה זו הצליחו אבי ואלכס להגיע לסלם יפה עם 26 
לאחר  קונטרולים  הכרזות  באמצעות  בלבד  גבוהות  נק' 

גילוי ההתאמה. 
של  התאמה  המתאר   2NT השיב ודרום   ,1♠ פתח  צפון 
שלוש  לפחות.  מלא  למשחק  וכוח  ב-♠  לפחות  קלפים   4
ההכרזות הבאות הראו קונטרולים. כל אחד מהשותפים 
ידע ששותפו שולט בסדרה החלשה שלו, לכן דרום שאל 
 (5 מתוך   3 או   0)  5♣ תשובה  קיבל  האסים,  למספר 

והכריז סלם קטן.
ניתן לראות שהביצוע אינו קשה: על ה-KQ♣ של הדומם 
נמסרת  ב-♦  אחת  לקיחה  אחד,  ו-♦  אחד   ♥ מושלכים 

להגנה, וה-♦ האחרון נחתך.

Board 16, Dealer W, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

KT
J5
A987654
95

 

♠
♥
♦
♣

9762
QT62
QJ3
87

♠
♥
♦
♣

843
AK9874
T
AJ3

 ♠
♥
♦
♣

AQJ5
3
K2
KQT642

 

West North East South
אבי אדטו אלכס אלון

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

נתנו  ומינוס  "מינוס  אלכס:  מסכם  הזאת  החלוקה  את 
פלוס ענק". מתברר כי משחק הברידג' מופלא כל-כך, עד 
כי לעתים שתי פעולות בלתי מוצלחות יכולות להתחבר 

יחדיו ולהביא דווקא לתוצאה חיובית.
תחילה צפון החליט לא לפתוח ♦3. כאשר הגיעה ההכרזה 
לדרום הוא ידע שההכרזה הטבעית היא ♣2, אבל החליט 
טובה  תוצאה  להשיג  עשוי  הוא  טופ-בוטום  שבתחרות 

יותר מהכרזה של ♠1 עם 4 קלפים בלבד. 
מערב הכריז ♥2 , וצפון סבר שלשותפו לפחות 5 קלפים 
ב-♠ והחליט (שוב משיקולי "טופ-בוטום") לא להציג את 
היווה  דאבלטון   KT צפון  של  לדעתו  שלו.  ה-♦  סדרת 
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הלך  המצב  מכאן   .2♠ להכריז  כדי  מספקת  תמיכה 
 ,4 בגובה  שלו  ה-♣  סדרת  את  הציג  דרום  והתדרדר... 
וצפון החליט שהיד טובה מספיק כדי לנסות משחק מלא 

של ♠4.
מערב הוביל ב-♥. מזרח זכה ב-K♥ והמשיך ב-A♥. דרום 
סיכוי  לו  הנותן  מפתח  מהלך   – ♣ והשליך  לחתוך  סירב 
(ייתכן  לפאניקה  נכנס  מזרח  החוזה.  את  לבצע  כלשהו 
שלאור ההכרזה הוא חשב ששותפו קצר ב-♣). בלקיחה 

השלישית הוא הוביל A♣ והמשיך ב-♣. 
עתה נפתרו כל הבעיות של הכרוז. אלכס ידע שהחוזה 

יבוצע כל עוד חלוקת השליטים היא 4-3, וכך היה. דרום 
הפסיד רק AK♥ ו- A♣ וביצע את החוזה שלא היה נכון 
להכריזו, וגם לא היה ניתן לבצעו לאחר כל המשך פרט 

...♣A-ל

צפון-דרום זכו מן הסתם ברווח נאה ביותר. יש לציין גם כי 
המשחק המלא האחר ♦5, שטבעי הרבה יותר להכריזו, 

נכשל בשל חלוקת השליטים 3-1.

השורה התחתונה, לדברי אלכס: "יש ברידג' גם בצפון".
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התחרות על אליפות ישראל לנשים התקיימה גם השנה 
והתחלקה  לזוגות  הפתוחה  ישראל  מאליפות  בנפרד 
בהתאם  במרץ.  ב-4  התקיים  הגמר  חצי  שלבים.  לשני 
לתוצאותיו חולקו הזוגות לגמר א' ולגמר ב'. שלב הגמר 

התקיים ב-5 במרץ, ואלה התוצאות:
בגמר א' ניצח במפתיע הזוג מירי לוי פרויקט-טלי מלמד 
עם IMP 71 מצטברים ב-3 סיבובים לפני חנה שזיפי-רות 
ערמי 68 ואאידה מינזלי-הילה לוי 52. בגמר ב' ניצח הזוג 

חווה אברנוק-חנה גיא.
בדרך כלל אנו נוהגים להציג ידיים שבהם הצטיינו הזוגות 
הזוכים, אולם מרבית תשומת הלב של שחקני הברידג' 
נתונה דווקא לידיים שבהם השיגו תוצאות בלתי מוצלחות 

ואיבדו נקודות יקרות.
אליפות  תואר  את  שאיבדה  שזיפי,  חנה  לנו  כתבה  כך 

הארץ בגלל הפרש זעום של IMP 3 בלבד:
"את היד הזאת אזכור הרבה זמן. עד היום זה כואב...

Board 15, Dealer S, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

7
K8632
J42
AJT9

 

♠
♥
♦
♣

962
-
AT3
KQ87542

♠
♥
♦
♣

J853
AQJT954
98
-

 ♠
♥
♦
♣

AKQT4
7
KQ765
63

 

West North East South
1♠

3♣ Pass 3♥ Pass
4♣ Dbl All Pass

לאחר פתיחה של ♠1 מדרום נכנסתי להכרזה בגובה 3. 
Pass מצפון, ושותפתי במזרח הכריזה ♥3.

ישנן שתי שיטות הכרזה במצב זה: אצל רוב השחקנים, 
החלפת סדרה מחייבת לאחר הכרזה חלשה של השותף; 
הכרזה  היא  סדרה  שהחלפת  היא  השנייה  השיטה 

קונסטרוקטיבית והזמנתית.
הראשונה  השיטה  לפי 
 ;4♣ להכריז  צריכה  אני 
השנייה  השיטה  לפי 
עליי להכריז Pass לפני 
הייתי  לא  שמסתבכים. 
השיטה  מהי  בטוחה 
המוסכמת. הכרזתי ♣4, 
שילמתי   ,Dbl קיבלתי 
והאליפות  נקודות,   800

הלכה לזוג אחר."

אליפות ישראל לנשים 
2011
רם סופר

אלופות ישראל לנשים. 
מימין: חנה שזיפי-רות ערמי 
(מקום 2), מירי לוי פרויקט-

טלי מלמד (מקום 1), אאידה 
מינזלי (מקום 3). חסרה: 

הילה לוי.

�31�-�17ביולי�2011
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חבילות�נופש
�14-6לילות

אל�תחמיצו!
שאלו�את�מי
שכבר�היה!

חבילות�נופש
�14-6לילות

אל�תחמיצו!
שאלו�את�מי
שכבר�היה!
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איני  אחת.  חלוקה  בגלל  שמוכרעים  בליגה  מפגשים  יש 
מתכוון לאותם מפגשים שמסתיימים בתוצאה כמו 23:22 
לחלוקות  כוונתי  הכף.  את  מכריעה  יד  כל  בעצם  כאשר 
שבהן מטען גדול ומלא ב-IMP עבר מצד לצד. אלו ידיים 

שלא שוכחים אותן במשך זמן רב. 
בהובלת  סלם  "מוכרים"  כאשר  קורה  זה  לפעם  מפעם 
השגיאות  לאחת  נחשב  אינו  הדבר  אמנם  הפתיחה. 
הגסות, ולפעמים זה אפילו ניחוש טהור, אבל לא חשובה 
יד  באותה  נרשמו  בפועל   – התירוץ  משנה  ולא  הסיבה 
מינוס 14 עד IMP 17. (באזור זה גם השחקנים הוותיקים 
אינם זוכרים את טבלת ההיפוך ל-IMP בעל פה ונאלצים 

להציץ בטבלה כדי לדעת כמה בדיוק זה "עלה".)

הלאומית  הליגה  של  השני  בשלב  חודשים,  כמה  לפני 
ישבתי  הרבסט.  קבוצת  נגד  התמודדנו   ,(5 מס'  (מפגש 
בראל.  זק-מיכאל  יניב  נגד  אסף  שותפי  עם  בשולחן 
עד  רבים,  מיוחדים  אירועים  היו  לא  המפגש  במהלך 

שבחלוקה האחרונה הרמתי את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

AKQ8
AK874
T76
3

הדעות  לכל  לא.  והם  פגיעים,  אנחנו  המחלק.  הייתי 
המחשב חילק לי יד יפה. 

West North East South
מיכאל מיכה יניב אסף

1♥ Pass 4♥
5♣ 5♥ 6♣ 6♥
7♣ Dbl All Pass

הצורך.  בעת  ב-♠  רוורס  לעשות  כוונה  עם   ,1♥ פתחתי 
עד ♥4 ההכרזה הייתה שגרתית למדי, ואז מיכאל הכריז 
לי  יש  בהגנה  מצב:  הערכת  מייד  עשיתי   .5♣ מימיני 
טוב  סיכוי  יש  כזו  יד  עם  אבל  זוכים,   3 לפחות  כנראה 
לבצע לקיחות רבות, וכאמור אנחנו פגיעים. הכרזתי ♥5. 
ההכרזה חזרה אלי ב-♣7 – נו טוב, יש גבול לכל תעלול! 
לי  אבל  ב-♥,  חוסר  היריבים  שלאחד  מההכרזה  ברור 
יש נשק סודי: ברשותי כמה לקיחות מהירות ב-♠. יתרון 
נוסף: אני בהובלה, ואין חשש לטעות. על כן הנחתי את 

הכרטיס האדום שסיים את המכרז.
נגד החוזה ♣7 מוכפל הובלתי ב-A♠, שלתדהמתי נחתך 

בידו של הכרוז!
זו הייתה החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

AKQ8
AK874
T76
3

 

♠
♥
♦
♣

-
9
Q8432
AQT9872

♠
♥
♦
♣

962
T63
AK
KJ654

 ♠
♥
♦
♣

JT7543
QJ52
J95
-

 

הוצאת  את  סיים  הוא  במשחק.  התקשה  לא  מיכאל 
זו  סדרה   .♦ שיחק  מכן  לאחר  מהר...  די  השליטים 
הייתה מחולקת 3-3 ושלושה הארטים הושלכו מהדומם. 

כשהתפזר העשן – החוזה בוצע.

בית האימה

שלי בהיסטוריה  הגרועה  התוצאה 

מיכה עמית

(המשך בעמ' 37)
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משחקי איל"ת ה-6 – כן ירבו!

אוריה מאיר

כמו בכל שנה, גם ב-2011 התקיימו משחקי איל"ת ה-6, 
היא  איל"ת  במרץ.  בתאריכים 12-10  אילת  הנופש  בעיר 
ארגון הגג לענפי ספורט תחרותיים לא אולימפיים, הכולל 
כדורת  קראטה,  פוטבול,  פטאנק,  כמו:  ענפים  היתר  בין 
דשא, ג'יו-ג'יטסו, ריקודים סלונים, הוקי גלגיליות, קריקט, 

רוגבי, סקווש ועוד ענפי ספורט רבים ומעניינים.
התאגדות הברידג' גאה להיות בין ענפי הספורט החברים 
בהתאחדות איל"ת ולקחת חלק בפסטיבל הענק והססגוני. 
ענף הברידג' מייחד אותו לקידום הברידג' לילדים ולהגברת 
המוטיבציה והרמה. מדובר בהזדמנות טובה לזמן איכות 

משפחתי המלווה בתחרויות מאתגרות, גביעים ומדליות.
אנשים,   50 בת  משלחת  השנה  ייצגה  ההתאגדות  את 
מתוכם 28 ספורטאים בגילאי בתי ספר שחלקם היו מלווים 

בבני משפחתם. 
אני רוצה להודות למורים שתלמידיהם ייצגו את ההתאגדות 
ג'ודי  פרידלנדר,  אודי  עומר,  זך  קרמר,  שמוליק  באירוע: 
נחמיאס, יעל בראונשטיין, מירצ'ה נגל, לזר רוזנטל, יורם 
אגוזי וכמובן – אלדד גינוסר, מאמן פרויקט "פסגה". יישר 
ההשתתפות  עושים!  שאתם  המעולה  העבודה  על  כוח 
בפעילויות של ההתאגדות חשובה במיוחד לקידום ועידוד 
התלמידים ולהעלאת המודעות לספורט הברידג', ולכן היא 

אינטרס משותף של כולנו.
להגעה,  הוקדש  ה')  (יום  הראשון  היום  לנו?  היה  מה  אז 
ספורטאי  כל   – גיבוש  ופעילות  פתיחה  כנס  התארגנות, 

הברידג' ומשפחותיהם יצאו לפעילות באולינג מהנה.

הוטל"  "קלאב  במלון  שהתקיימו  הברידג'  תחרויות  את 
התחלנו ביום ו' משעה 10:00 עד 17:00 (שני מושבים). 
הכול  בסך  השלישי.  המושב  את  השלמנו  בבוקר  בשבת 
שוחקו 66 (!!) בורדים – כמות לא קטנה עבור ילדים שרובם 
היו רגילים לשחק לכל היותר 10-9 חלוקות בזו אחר זו. 
בלוח  עמידה  אפשרה  המופתית  ההתנהגות  כי  ספק  אין 

הזמנים הקשוח. (7 דקות לבורד – ממש כמו הגדולים!) 
מזווית אישית, כמנהלת התחרות, "קיבלתי" מנה גדושה 
של אירועי שיפוט היכולים להספיק לשופט למשך חצי שנה 
מספקות  בלתי  הכרזות  לתור,  מחוץ  הובלות  (מחדלים, 
ועוד). עם זאת, אין ספק כי לילדים זה היה מפגש מרתק 
עם מה שמותר, מה שאסור ומה שצריך להיזהר ממנו. אין 
כמו תחרות אמיתית, ללא הנחות, כדי לזרוק אותם למים 

העמוקים – למען האמת הם "שחו" בהצלחה.
משותפות.  מפעילויות  והמשפחות  הילדים  נהנו  לבין  בין 
אחרים  ספורט  איגודי  של  לפעילויות  קשורות  היו  חלקן 
למשל,  האטרקציות,  אחת  איל"ת.  בהתאחדות  החברים 
בתחרות  לצפות  הוזמנו  כאשר  בערב  ו'  ביום  הייתה 
מגיל  הארץ  אלופי  בה  שהשתתפו  הסלוניים,  הריקודים 
ביופייה,  מרהיבה  הייתה  זו  תחרות   .21 גיל  ועד   10-9

מרגשת ומלהיבה.
יותר  עוד  מהנה  היה  הברידג'  תחרויות  של  הסיום  טקס 
מאשר בשנה שעברה, שכן הפעם הוענקו לזוכים נוסף על 

המדליות של התאחדות איל"ת גם גביעים יפהפיים. 
שסייעו  עמית,  ולאסף  שזיפי  לאילן  להודות  המקום  זה 
בתחרויות  מרבי  איזון  המאפשרת  משחק  תנועת  לתכנן 
(Reduced Howell) ולחנה שזיפי על התמיכה הלוגיסטית 
כמו-כן  ו בהצלחה.  בשלום  יעבור  שהכול  והדאגה  באירוע 
השנייה  השנה  זו  אותי  המלווה  זיו,  לרחלה  גדולה  תודה 
קרמר  ולשמוליק  בארגון  רבות  ומסייעת  איל"ת  למשחקי 
גם  ביניהם  מתלמידיו,  כמה  עם  שהגיע  לברידג'  מורה   –

משחקי איל"ת – זמן איכות משפחתי עם תחרויות מאתגרות, 
גביעים ומדליות.
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נכדתו שחר המגלה פוטנציאל רב, וצילם את האירוע.
אריק  ליו"ר  איל"ת,  להתאחדות  ואחרונה  גדולה  תודה 
שנה  מדי  מתאפשר  שבזכותם  הנהדר  הצוות  ולכל  קפלן 
בחודש מרץ לנצל את הפלטפורמה הנהדרת הזו לקידום 

הספורט התחרותי הלא אולימפי בישראל.

 הזוכים בתחרויות הברידג' במסגרת משחקי איל"ת ה – 6

תוצאה שמות השחקנים מקום

67.55 גפטר נועם - סרגני אושר 1

62.81 זיו דן - אבני גלעד 2

60.22 חיים דוד - קמחי טל 3

"בלתי  הייתה  ההכרזה  לאור  אשר  ב-♥,  הובלה  דווקא 
כן,  אם  החוזה.  את  מפילה  הייתה  בעליל",  הגיונית 
נרשם 1630  לזכותנו  במקום 100  שותפי.  את  "מכרתי" 
לטובתם – הבדל "פעוט" של 1730 נקודות... אבל בזה 

עוד לא הסתיים הסיפור!
מיד לאחר היד האיומה הזאת הסתיים המפגש, והלכתי 
השוואות   13 אשמה.  תחושות  עם  התוצאות  להשוואת 
עברו ללא משהו מיוחד, ואז הסתבר כי גם בשולחן השני 
היה סיפור מעניין באותה חלוקה – שם התנהלה ההכרזה 
ההחלטה  את  השאיר  מערב  אבל   ,6♥ עד  זהה  באופן 
שני  סודי":  ב"נשק  מצוייד  היה  מזרח  והפעם  לשותפו, 
החליט  מה  משום  אבל  להכפיל,  בחר  הוא  ב-♦.  זוכים 
להוביל  ועדיף  לחכות,  יכולים  המיידיים  הזוכים  שני  כי 
בשליט. הכרוז לא התקשה לצבור חמש לקיחות בשליט, 
חיתוך ♣ בדומם, ועוד שש לקיחות ב-♠. כך בוצע החוזה 

המוכפל – 1660+.

למותר לציין כי לאחר הובלה ב-AK♦ והמשך ב-♠ הנחתך 
על-ידי מערב שגובה מיד את ה-Q♦, החוזה המוכפל ♥6 

נופל 3 פעמים – 800 למזרח-מערב. הבדל של 2460!!
אין ספק כי זהו הבורד היקר בהיסטוריה שלי. לראשונה 
 – IMP 22 רשמתי על גיליון התוצאות הפרש מדהים של
הכללי! 1630+1660=3290.  בסיכום  ולא  אחת  בשורה 

מישהו מכיר בכלל מספרים כאלה?!
כולל  בהפרש  היריבה  לקבוצה  הפסדנו  דבר  של  בסופו 
של IMP 14. לולא היד הזו היינו זוכים לנצחון היסטורי. 
בשני  אם  קורה  היה  מה  לפנטז  רק  נותר  הביתה  בדרך 
רושמים 100  היינו  בהובלה –  מדייקים  היינו  השולחנות 
 IMP 14 יחד  ומקבלים  השני,  בשולחן   800 ועוד  אצלנו 

לטובתנו... 
זו הייתה, אם כן, חלוקה בודדת שבה IMP 36 עברו מצד 
האימה"  "בית  את  מובילה  היא  ספק,  של  צל  ללא  לצד. 

שלי.

שלי בהיסטוריה  הגרועה  התוצאה 

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

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

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

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙

(המשך מעמ' 34)

אוריה מאיר (ימין) עם שלושת הזוגות המנצחים במשחקי איל"ת
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הצץ מעבר 
לכתפי

איתן גוליק

 expert – שותפי הפעם .BBO עוד ערב באינטרנט ברשת
לא.   – והמתנגדים  פגיעים,  בצפון-דרום  אנחנו  מצרפת. 

שותפי מחלק ופותח ♥1, ואני בוחן את ידי בהערצה:

South
♠
♥
♦
♣

 AQJ8732
 72
 T
 A83

מכריז  אני  ב-♦3.  מתערב  מזרח  ארוכה  מחשבה  לאחר 
כמובן ♠3. (אין חלוקת מדליות להכרזה זו.) מערב נכנס 
לטראנס ולבסוף מכריז ♦5. שותפי עובר ואני ברוב חוצפתי 
(מתוך הערכה שלשותפי פתיחה נורמלית עם חלוקה של 

3-5-2-3 או משהו דומה) מכריז ♠6. כולם עוברים.
ממה  שונה  המתגלה  הדומם  אבוי,   .♦K-ב מוביל  מערב 

שהערכתי:
North

♠
♥
♦
♣

 9
 AKQT4
 Q
 QT7654

אני כבר רואה את הנפילה. ה-K♦ של מערב זוכה, ולאחר 
הוא  מהלכיי)  את  מתכנן  אני  (בינתיים  ארוכה  מחשבה 

ממשיך ב-♥.

כמובן שאני עולה עם קלף גבוה מהדומם וממשיך ב-9♠. 
מזרח משחק נמוך וה-J♠ זוכה. בהמשך ה-A♠ מפיל את 

ה-K♠ של מזרח וה-Q♠ מפילה את ה-T♠ של מערב.

עכשיו יש לי 11 לקיחות. כיצד אשיג את ה-12? קודם כל 
ספירת נקודות: K♠ התגלה אצל מזרח, וככל הנראה גם 

A♦ אצלו, ואולי גם J♣ ו-J♦. על כל פנים, אני מחליט שה-
J♥ לא אצלו ובהתאם משחק ♥ מידי אל ה-T בדומם. זה 
מצליח, ואני משליך שני מפסידים ב-♣ על KQ♥ (למותר 
לציין שסדרת ה-♥ לא התחלקה 3-3) ותובע 12 לקיחות.

משחק  "אינני  אומר:  הצרפתי,  שותפי  מתעורר  עכשו 
לעצמי,  אומר   אני  "בראבו",  השולחן.  את  ועוזב  פוקר" 
פתק  לי  העביר  שהוא  יחשוב  שמישהו  חשש  הוא  "אולי 

מתחת לשולחן ובו החלוקה" – שנראתה כך:

 ♠
♥
♦
♣

9
AKQT4
Q
QT9764

 

♠
♥
♦
♣

T65
J965
KJ75
J5

♠
♥
♦
♣

K4
83
A986432
K2

 ♠
♥
♦
♣

AQJ8732
72
T
A83

 

  אגב, חוזה מוכפל של ♦5 היה נופל ארבע פעמים כל עוד 
ההגנה אינה נוגעת בסדרת ה-♣.

מערב   ♦K לאחר קוראיי.  את  רימיתי  קצת  האמת,  למען 
המשיך ב-T♠ (ולא ב-♥). בדיעבד התברר שזה לא "מכר" 

לי כלום.

במזרח).  דאבלטון   K) היחיד  הסיכוי  על  הלכתי  ב-♠ 
הבעיה היחידה שבפניה עמדתי הייתה איך להיפטר משני 
תהיה 3-3,  לא  ה-♥  שחלוקת  הערכתי  ב-♣.  המפסידים 
 ♥AKQ אילו הייתי משחק) .T-ולכן שיחקתי מיד ♥ אל ה
והחלוקה הייתה 4-2, לא הייתה לאחר מכן חזרה לדומם.)
דאבלטון   ♥J על  לשחק   – החלופות  גדול.  היה  הסיכון 
לי.  נראו  לא   – סינגלטון   ♣K על או  במזרח  סינגלטון  או 
 ♣T החלטתי מראש שאם מערב ימשיך ב-♣ נמוך אשחק

מהדומם.

 ,6♠ חוזה  לאותו  הגיעו  שרבים  התברר  דבר  של  בסופו 
וחוץ מעוד שחקן אחד – כולם נפלו.

מוסר השכל
פתגם ערבי אומר: "אינך יכול לצאת חובת ידי הכל". אין 
זה משנה מה הייתי עושה – בכל מקרה שותפי היה מיידה 

בי אבנים (ואם הייתי נופל, היה גם מטיל בי כידון).
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  או רוסי או קופץ במוט
ארוך  תור  הברידג',  בבית  חמישי  יום  ערב  של  ברומטר 
פתאום  בריו.  בפסטיבל  כמו  מיקום,  עם  פתק  לרכישת 
אני מרגיש חמישים למפיונים צבעוניים מאירים את חדר 
הכניסה. מה זה חמישים? יותר... מרי-לי, אני אומר... זה 
כל מה שאני אומר, כי בין הלמפיונים ובין ארבע פעימות 
מרי-לי  פעימה.  מחמיץ  שלי  הלב  מרי-לי,  של  הריסים 
גלים״  שאל-מול  ב״מלכות  אנבל-לי  איפה  חיוך.  לי  שמה 
של אדגר אלן פו ואיפה מרי-לי, מבית הברידג'! ״עם מי 

את משחקת׳״ - אני שואל.
מרי-לי תופסת את השרוול של הר אדם שלידה וחמישים 
כל  חמישים?  זה  מה  כבים.  לאולם  בכניסה  למפיונים 

התאורה. 
מוט״.  עם  בקפיצה  ״אלוף  אומרת,  היא  גוריסטוב״,  ״יבגני 
אולי עדיף לחזור לשירה של פו. כמובן, אפשר לראות גם את 
הצד החיובי של הסיטואציה, מפני שאם אלוהים היה מביא 
ושהחזירו  בחיים  לי  שהיו  הלב  החמצות  כל  את  במכה  לי 
אותי לשירה, הייתי מקבל פרפור פרוזדורים. מרי-לי והמוט 
מתיישבים צפון-דרום בשולחן 10, ואני מחליט להיות קיביצר. 
שולחן 12 נראה מבטיח, אולי אני אצפה באיזה ביצוע מרהיב 
ואז אעבור בשקט לשולחן 10 להתנחם במפלה של הקפצן 

הזה. כבר בסיבוב הראשון מסתמנת תקווה.
החוזה הוא ♥4 מצד דרום בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQT54
K653
64
K7

 

♠
♥
♦
♣

98
-
K8752
JT9865

♠
♥
♦
♣

AJ2
QJT
JT93
Q42

 ♠
♥
♦
♣

763
A98742
AQ
A3

 

אי אפשר לבצע את החוזה, אלא אם מובילים ב-♦. בכל 
ודיאמונד.  ספיידים  שני  הארט,  מפסידים  אחרת  הובלה 
ברגע שמזרח תופס יד הוא פותח את הדיאמונדים והמסך 
יורד. אבל בשולחן 12, המערב שלי, שליח האלים, מוביל 
ב-♦ ו-♥4 עשוי. אני מזיז את הכיסא לשולחן 11. החוזה 
♥4 ואני כבר מכניס יד לכיס לשחד את מערב. אין צורך, 

אדם  הר   ,10 לשולחן  ממהר  אני  חלום!  ב-♦,  יוצא  הוא 
ההובלה  הפעם  אבל   .4♥ של  חוזה  ביצוע  בפני  עומד 
לא  אבל  לפנים,  J♣. אני מרגיש שהצבע חוזר לי  היא 
 ♦Q-ה את  ממיין  האיש  מדאיג:  משהו  קורה  כי  לגמרי 
בתוך ההארטים, מזה אני מפחד כמו מאש. כשאני ממיין 
כשכל  אותה.  אוכל  תמיד  אני  ההארטים,  בין  דיאמונד 
אני  שלהם  השכל  בגובה  ממיינים  מרי-לי  של  המצ'ואים 
החוזה  את  לקרות.  יכול  כבר  מה  אבל  אותה.  אוכל  שוב 
לא ניתן לבצע, אני אומר לך בביטחון של מורה לברידג׳ 
עם דיפלומה. אדון מוט זוכה ביד עם האלוף ומוריד שני 
הארטים גבוהים ומבחינתו אין עוד שליטים אצל היריבים 
צד  הפה.  של  שמאל  בצד  רק  חלקי,  חיוך  משחרר  והוא 
ימין נשאר רציני, רזרבה לעתיד. מבחינתי גם צד שמאל 
יתכווץ עוד מעט. אין שליטים אצל היריבים והמוט מתחיל 
תקוות  לשגר  כדי   ♦A-ה את  משחק  קודם  להשתעשע. 
שווא ליריבים. אחרי זה קלאב ל-K ועכשיו, כמו גדול הוא 
משחק דיימונד מהדומם ומטייל באצבעותיו בין ההארטים 
מוט  של  וביהירות  לונדוני  בערפל  עדיין  יחתוך?  במה   –
ארבעה מטר, הוא חותך עם מה? עם ה-Q♥. ככה, אבל 
זה לא Q♥ – זה Q♦! נו טוב, קופץ מוטות זה דבר אחד 
אסטרטגיה  חכמה,  לך:  אגיד  אני  מה  זה,  ברידג׳  ושחקן 
וכדברי קסיוס: ״ידע״. קופץ מוטות זה קופץ מוטות. אני, 

כמובן, משחרר חיוך לא חלקי – מלא. 
אני מעיף מבט על פניו, מי שזוכר את האינדיאנים של קרל 
מאי – שום שריר לא זז, כמו פאקיר על מסמרים. מערב 
ולי  מהדומם!   ♠K ספייד.  משם  ויורה   ♦K-ה עם  מסתער 
יוריד  ואפילו  בלקיחה  יזכה  מזרח  שאם  מתחוור,  פתאום 
חכם,  מזרח  אכזרי.   endplay-ב עצמו  ימצא   ,♥Q-ה את 
נותן למלך לזכות במהירות בזק והמוט כמו המוט, מה הוא 
יודע, מחליט לעלות ליד עם שליט כדי לשחק עוד ♠ לכיוון 
הדומם, אלא שמזרח הוא הזוכה בלקיחה עם ה-Q♥, ושוב 
אני  יסטור״,  ״אללה  החוזה.  את  שמפילה  חזרה  שום  אין 
ממלמל. המוט מרחיב את החיוך גם לצד ימין. אני מחזיר 
ספק  שום  לי  אין  לך:  אומר  אני  זה  כל  ואחרי  שלי,  את 

שאלוהי הברידג׳ הוא או רוסי או קופץ במוט.

אלברט קלו
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אליפות  ישראל טופ-בוטום - חצי גמר א'
מספר מושב: 2 תאריך: 01-04-2011 מספר מושבים: 2 

 השתתפו 26 זוגות שעלו מהתחרויות המחוזיות
 תוצאות - כלליות

נא"א סה"כ שמות השחקנים דרוג
15 60.71 קניגסברג מודי - שגב רון 1
12 60.04 הורוביץ שמשון- גרייצר נורית 2
10 58.77 חץ נתן - לוינגר אסא 3
8 56.07 ישראלי דן - פדון דרור 4
7 55.85 זק יניב - אורן אפרת 5
6 54.33 בן דוד יובל - דר אורן 6
5 53.88 ידלין דורון - פרידלנדר אהוד 7
4 52.62 אנגל יוסי - מולכו רזיאן 8
3 51.83 קלר יצחק - אוציטל בוריס 9
3 51.79 אדטו אבי - אלון אלכס 10

אליפות ישראל טופ-בוטום - חצי גמר ב'
מספר מושב: 2 תאריך: 01-04-2011 מספר מושבים: 2

 השתתפו 40 זוגות שעלו מהתחרויות המחוזיות
תוצאות - כלליות

נא"א סה"כ שמות השחקנים דרוג
12 58.54 מינזלי אאידה - פישר לוטן 1
10 56.77 רשתי שאול - פיטרס דירק 2
8 56.73 אלול סימה - רגב יורם 3
6 55.55 גלברט חנה - בן יהודה יהודית 4
5 54.94 גרינבאום לאוניד - ברסלבסקי יעקב 5
4 54.79 סקסון נטע - טובביס אלכס 6
3 54.65 גלסר אנדרה - ברקוביץ אריה 7
3 54.48 פז מרדכי - מנחמי אבשלום 8

תחרות: אליפות ישראל טופ-בוטום - גמר א'
מספר מושב: 4 תאריך: 02-04-2011 מספר מושבים: 4 

 השתתפו 28 זוגות
 תוצאות - כלליות

נא"ב סה"כ שמות השחקנים דרוג
30 56.14 קלר יצחק - אוציטל בוריס 1
24 55.29 ידלין דורון - פרידלנדר אהוד 2
20 55.17 3  מוסקוביץ סמו – אורנשטיין איתן
15 54.64 ישראלי דן - פדון דרור 4
12 54.63 ברנשטיין ג - צ'ורניי מי 5
10 53.53 הורוביץ שמ - גרייצר נור 6
8 52.83 קניגסברג מ - שגב רון 7
7 52.80 סקסון נטע - טובביס אלכס 8
6 52.63 חץ נתן - לוינגר אסא 9
5 52.45 זק יניב - אורן אפרת 10

תחרות: אליפות ישראל טופ-בוטום גמר ב'
מספר מושב: 4 תאריך: 02-04-2011 מספר מושבים: 4 

 השתתפו 36 זוגות
תוצאות - כלליות

 
נא"ב סה"כ שמות השחקנים דרוג

5 55.62 מרק מיכה - בריפמן אפרים 1
4 55.57 ולצר חיים - לירן ינון 2
3 54.62 סוכמן צבי - שזר ארנון 3
2 54.23 פרקש רות - דן אורה 4
2 54.13 רפאלי דוד - שטרית אבי 5
1 53.74 גינוסר איתמר - רייטר אדם 6
1 52.47 מורן אורית - ידלין ישראל 7
1 ג'נג'חשווי רבז – ברונשטיין זיו52.32 8
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for 110 or 130, and some made part-scores in no 
trump for 120. One pair even managed to make 
3NT for 400.
This is an exceptional case when doubling at the 1 
level produces an excellent score. Such doubles 
are far more common after a 1Maj opening and 
a 2min overcall followed by two passes and a 

protective double, which partner may convert 
into a penalty double with the required trump 
stack. Scores of 500-800 are common in such 
cases, being far more profitable than a dubious 
game which sometimes makes and more often 
than not, doesn't make.
I think we should all consider eating more eggs! 

Automatic

Krzysztof Martens

I have seen more than one "automatic" play from 
excellent players.

A moment of reflection would have prevented the 
mistake, but their analysis is often belated.
  
EW  Vulnerable, Teams

West North East South
1NT Pass 3NT All Pass

♠
♥
♦
♣

105
AJ5
J1082
AQJ9

♠
♥
♦
♣

Q6432 
Q1086
5 
1086

 Lead ♠7. Declarer playes the ♠10. I automatically 
cover with the queen.

Here is the full hand:

 ♠
♥
♦
♣

A987 
432
K763 
52

 

♠
♥
♦
♣

KJ 
K97 
AQ94
K743

♠
♥
♦
♣

105
AJ5
J1082
AQJ9

 ♠
♥
♦
♣

Q6432 
Q1086
5 
1086

 

Sound analysis is obligatory – even in situations 
where one's play appears to be forced.

Partner has 7-8 points. In spades he may hold: 

 a) AK87          d) AJ97  g)A987
 b) AK98          e)KJ87
 c) AJ87           f) KJ97

The location of the spade queen is irrelevant to the 
fate of the contract.

In c), d), and g), ducking will defeat the game if 
declarer does not have nine ready tricks.
In a), b), e) and f), ducking will give away an overtrick.

In a pairs tournament, you would have a real problem 
here. However at teams it is far more likely that with 
holdings a) or b) partner would lead the ace so 
ducking the queen is the indicated play.

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

Just look at this hand from a recent duplicate 
game at the Jerusalem Bridge Center.
I was playing with Shmuel Greenberg, known in 
Jerusalem as Green or "the egg man from the 
Moshav", who is also a helicopter pilot. Here 
he was in action swooping down to the ground 
with a beautifully judged Pass which amazed our 
opponents.
Here is the full hand:

Dealer N, Vul E/W
  ♠

♥
♦
♣

 Q987
 AT96
 A982
 7

 

♠
♥
♦
♣

 AKT54
 Q852  
 764
 6

♠
♥
♦
♣

 632
 43
 QT5
 KT843

 ♠
♥
♦
♣

 J
 KJ7
 KJ3
 AQJ952

 

West North East South
Yossi Green Shraga Brian

Pass Pass 1♣
1♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

East-West were vulnerable and North-South 
non-vulnerable – very critical in this situation. 
North, the dealer, passed of course with his 
10 points, as did East. I opened 1♣ and Yossi 
(West) bid 1♠ –  not a bad bid I suppose, with 
the regulation 9+ points, a 5-card suit headed by 
the Ace and King and with the additional bonus 
of a singleton in my suit. Green now passed as 
did East and I was looking at my lovely 6-card 
suit. But in these situations I play that a double 
is automatic.
This is a protective double which has become 
necessary since the introduction of negative 
doubles. I spoke to Eitan Orenstein once about 
this situation and he told me that the double is 
not automatic and should be made only when 
one holds less than 3 cards in the opponent's 
suit. The reason: if you have a shortness in the 
overcaller's suit, it could well be that partner 
holds a trump stack over the overcaller and 
could not double because that would have been 
"negative". With 3 Spades or more, the chances 
are very slim that partner has a trump stack and 
you should bid your suits naturally or pass.
Anyway, with a singleton Spade, my hand 
certainly fits the bill. With a weak hand and an 
insignificant trump holding partner would escape 
to the lowest possible bid – either 1NT, 2 of a 
long suit or simply support my Clubs.
Green noticed the favorable vulnerability, and 
with his excellent defensive values he decided 
to convert my reopening/protective double into 
a penalty double. This is rare at the 1 level, but 
he figured out that even one down would give us 
the magic 200 – better than any part-score we 
could make. As we were non-vulnerable, 2 down 
would be better than any game we could make.
Thus the final contract was 1♠ doubled, and 
Green led a Spade. Having natural trumps tricks 
he saw no point in leading the singleton club. 
Yossi took my ♠J with his A and tried hopefully 
a Club to dummy's K, which of course lost. 
When the dust had cleared, Yossi managed to 
scramble home with 5 tricks. He was two down 
doubled for a juicy 500 – a top for us. Other 
North-South pairs played in various part scores 

Flying Low
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