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דבר ועד העמותה

ושוב האביב מתדפק על חלוננו וחג הפסח עומד בפתח.

ממש בימים אלה, נבחרת הצעירים החדשה מככבת בתחרות הבית הלבן 
באמסטרדם, בהרכב פישר לוטן וגרסטנר טל, מיוחס מושיקו ופדון דרור, לי 

רוזנטל ואייל ארז. 
 

השחקנים הבכירים שלנו רון פכטמן ואלדד גינוסר חזרו מאליפות ארצות הברית הפתוחה שהתקיימה 
בממפיס טנסי שבארצות הברית.

בשבת הסתיימה אליפות הארץ לזוגות מעורבים כשהזוג אורן אפרת וז‘ק יניב זכו באליפות ישראל, במקום 
השני זכו הזוג כהן עדי וספקטור מיכאל  ובמקום השלישי זכו הזוג גרודצקי שולה ופורת רמי, ברכות 

למנצחים!!!

ההרשמה לפרויקט אטלס בעיצומה ואני קורא לשחקנים מדרגת רב אמן ומעלה להצטרף אלינו.

ולסיום, בפרוס עלינו חג הפסח ברצוני לאחל בשמי ובשם כל העוסקים במלאכה, לכל חברי ההתאגדות ובני 
משפחותיהם, חג שמח וכשר!

בברכת חג שמח 
מודי קניגסברג 

יו"ר ועד עמותת ההתאגדות הישראלית לברידג' בישראל
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לומדים ברידג‘
8

Dealer: S, Vul: N/S, Lead: ♣T

♠
♥
♦
♣

Q74
QJ5
AQJ8
A42

♠
♥
♦
♣

AKJ
K76
T642
KQJ

West North East South
1NT

Pass 4NT Pass 6NT
Pass Pass Pass

כדאי לדעת: הכרזת התשובה 4NT לפתיחה 1NT אינה 
שאלה למספר האסים.

הפותח  את  השואלת  לסלם  מזמינה  הכרזה  היא   4NT
אם יש לו מינימום או מקסימום, בדיוק כפי ש-2NT היא 
הכרזה מזמינה למשחק מלא. עם מינימום הפותח יכריז 

.4NT על Pass
מדוע בחר צפון בהכרזה זו? בידו 16 נק' גבוהות ללא כוח 
חלוקתי. אם יש ביחד 33 נקודות כדאי להגיע לסלם, אך 
אם הפותח הכריז 1NT עם 15 נק' בלבד, מוטב להסתפק 

.4NT בחוזה של
אתה (דרום) סופר בידך 17 נקודות. אמנם החלוקה -4-3
3-3 רחוקה מלהלהיב, אך השותף שאל אותך על מספר 

הנקודות, ועליך להכריז סלם עם ניקוד מקסימלי.
כעת הגענו לשלב הביצוע. מערב הוביל ב-T♣ נגד החוזה 

6NT. תכנן את משחקך!
ליד השולחן הכרוז בחן את המצב במהירות וראה שאכן 
יש ביחד 33 נקודות, וחסרים לו רק A♥ ו-K♦. נגד ה-A אין 
מה לעשות, אך נגד K אפשר לעקוף. לפיכך הוא זכה בידו 
והוביל 2♦ אל ה-J♦ שבדומם. כאשר מזרח שירת בקלף 
נמוך הוא נשם לרווחה, חזר לידו ב-♠ ושיחק 4♦ לעקיפה 

נוספת.

בהמשך,  שירת.  לא  מזרח  אבל  זו,  בלקיחה  זכה   ♦Q-ה
למרות כל מאמצי הכרוז ה-K♦ של מערב לא נפל. קלף זה 

זכה בלקיחה ה-13, והחוזה לא בוצע.
האם החמיץ הכרוז הזדמנות לבצע את הסלם?

ראשית כל, הדגשנו כבר פעמים רבות את החשיבות של 
נראים  הדברים  כאשר  גם  המשחק,  של  מדוקדק  תכנון 
פשוטים – על אחת כמה וכמה כשמדובר בחוזה של סלם, 

ונקודות רבות מונחות על כף המאזנים.
סיכוי,  חסר  החוזה  במזרח   ♦K-ה שאם  ברור  מלכתחילה 
כאן  יש  זאת,  עם  נוח.  הכרוז  של  מצבו  במערב  הוא  ואם 
שתי דרכים לבצע את העקיפה – להוביל קלף נמוך אל 

ה-J (או Q) או להוביל את ה-T. האם יש הבדל ביניהן?
אם חלוקת ה-♦ היא 3-2, שתי הדרכים לביצוע העקיפה 
יביאו להצלחה, אך מה קורה כאשר למערב 4 (או 5) קלפי 

?K-בראשות ה ♦
כדי להקל על הקורא, נתבונן כעת בחלוקה המלאה של כל 

ארבע הידיים:
 ♠

♥
♦
♣

Q74
QJ5
AQJ8
A42

 

♠
♥
♦
♣

T82
A43
K973
T98

♠
♥
♦
♣

9653
T982
5
7653

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
K76
T642
KQJ

 

קל לראות שמשחק של ♦ נמוך אל ה-J וה-Q אינו מביא 
יישאר  והכרוז   K-ה את  יפיל  לא   A-שה מאחר  להצלחה, 

עם שלוש לקיחות. 
מה קורה כאשר דרום מוביל את ה-T♦ בלקיחה השנייה? 
מערב חייב לכסות, אחרת ה-T♦ יזכה ובהמשך יבואו עוד 
 ♦T-על ה ♦K שתי עקיפות מוצלחות. לפיכך מערב משחק
הרביעית  בלקיחה  לזכות  מקווה  הוא  וכעת  דרום,  של 

בסדרה עם ה-9♦. 
למזלו של הכרוז יש לו קלף מפתח בדומם – ה-8♦! לאחר 
כיסוי ה-T על-ידי ה-K נותר מזלג J8 בדומם, והכרוז ילכוד 
בקלות את ה-9 לאחר שבסיבוב השני של הסדרה מזרח 

לא משרת והחלוקה מתבררת.
כרוז מנוסה וזהיר יחשוב על כל זה עוד בטרם שיחק קלף 
ללקיחה הראשונה. ביד זו יש רק סדרה אחת "מעניינת", 
זו  סדרה  של  אפשריות  חלוקות  כמה  לדמיין  כדאי  ולכן 

ולנסות לצפות כמה מהלכים קדימה.
לסיכום, ככל שאתה מתקדם בברידג', כך אתה מגלה את 
התשיעיות  העשיריות,   – הביניים  קלפי  של  חשיבותם 
וגם השמיניות. תשומת לב לפרטים הקטנים היא אחת 

התכונות המייחדות את השחקן המצליח.

שחק יחד עם מוטי

שים לב לקלפי הביניים
מוטי גלברד

11-   
29.4-5.5.2012   
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לומדים ברידג‘
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אל תידחף גבוה מדי

רם סופר

לחוזים  העיקריות  הסיבות  באחת  עוסק  זה  מאמר 
התערבות  עם  נכונה  לא  התמודדות   – מוצלחים  לא 
המתחילים  המתקדמים  הברידג'  תלמידי  המתנגדים. 
לשחק בתחרויות מצליחים בדרך כלל להגיע לחוזים נכונים 
פשוטות  אוברקול  הכרזות  אך  התערבויות,  אין  כאשר 
מהפסים".  "לרדת  לעתים  להם  גורמות  המתנגדים  של 
לעשות  צריך  ומה  קורה,  זה  איך  נבחן  הבאות  בדוגמאות 

כדי להימנע מחוזים כושלים.
הפעם לא נעסוק בהכרזת המשיב לאחר האוברקול. נושא 
ויישום  למתקדמים,  טוב  קורס  בכל  ביסודיות  נלמד  זה 
החומר הנלמד יבטיח בדרך כלל הצלחה. במאמר הנוכחי 
נעסוק בהכרזת אוברקול לאחר הכרזת המשיב, כלומר: 

המתערב הוא השחקן היושב מימין לפותח.
חייב  שהפותח  בטעות  סבורים  רבים  ברידג'  תלמידי 
סדרה.  החליף  (המשיב)  ששותפו  משום  שנית,  להכריז 

אין זה נכון!
הכלל הוא: לשחקן שהמתנגד מימינו הכריז מותר תמיד 
מותר –  לשותפו.  ההכרזה  את  ולהעביר   ,Pass להכריז

ובמקרים רבים גם כדאי ואף הכרחי.
(1)

West
♠
♥
♦
♣

Q3
A97
KJ8652
K5

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♥
?

הנה דוגמה מובהקת. מערב פתח ♦1 עם שישייה, והתכוון 
נכנס  דרום  אבל   ,1♠ שותפו  תשובת  לאחר   2♦ להכריז 
לתמונה עם ♥2. האם כדאי למערב להכריז כעת ♦3? לא 
בשום  מצדיקה  אינה  הסדרה  של  הירודה  איכותה  ולא! 
הנכונה  ההכרזה  בגובה 3.  חופשית  הכרזה  ואופן  פנים 

.Pass היחידה של מערב היא
(2)

West
♠
♥
♦
♣

QJ6
K5
Q764
AQ65

West North East South
1♣ Pass 1♥ 2♦
?

בברידג'.  ביותר  הנפוצות  הטעויות  לאחת  עוברים  אנו 
דרום  השני, ופתאום  בסיבוב   1NT להכריז מערב התכוון 
לבחור  נוטים  מנוסים  בלתי  שחקנים   .2♦ עם  לו  "הפריע" 
במצבים מעין אלה בהכרזה של 2NT – טעות! ההכרזה 

.Pass הנכונה היא
התערב  והמתנגד   1NT להכריז התכוונת  אם  הוא:  הכלל 
סיבות.  מספר  לכך  יש   !2NT-ל תידחף  אל   –  2 בגובה 
ראשית, 2NT הוא בדרך כלל חוזה קשה לביצוע, ואם לשותף 
יד מינימלית של 7-6 נקודות זו תהיה משימה בלתי אפשרית. 
מצפון  וביקש  טובה   ♦ סדרת  לו  שיש  הודיע  דרום  שנית, 
לאחר  יהיה  ומה  ב-♦,  בודד  עוצר  למערב  בה.  להוביל 

שההגנה תוביל ב-♦ ותוציא לו את העוצר? 
מהווה  אינה  מערב  של   Pass-ה הכרזת  לזכור:  חשוב 
ויתור סופי של החוזה, משום שהשותף עדיין בתמונה. 
אלא  ל-♦2,  בקלות  יוותר  לא  הוא  טובה,  יד  למזרח  אם 
לחשוש  מה  אין  למערב  אחרות,  במילים  להכריז.  ימשיך 
מהכרזת Pass. אם למזרח יד טובה – הוא ימשיך להכריז, 

ואם למזרח יד גרועה – עדיף שהמתנגדים ישחקו.
(3)

West
♠
♥
♦
♣

75
J63
AKJ2
KJ95

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♣
?
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לומדים ברידג‘
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מספקת  סיבה  זו  האם  ב-♣.  טובים  עוצרים  למערב  כאן 
הנכונה  ההכרזה  כאן  גם  לא!  בהחלט   ?2NT להכריז 

.Pass היחידה היא

העניין הוא שבמצב זה (בהנחה שידו של מזרח חלשה) 
הסיכוי הטוב ביותר של מזרח-מערב לתוצאה חיובית 
הוא להפיל ♣2. במילים אחרות, למערב אין שום סיבה 

"להתנדב" ליפול במקום שדרום ייפול.

 .Dbl להכריז  ממליצים  אנו  אין  מדוע  שתשאל  ייתכן 
בברידג'  מעניש.  אינו   Dbl זה  שבמצב  היא  התשובה 
המודרני מקובל להשתמש ב-Dbl כדי להראות 3 קלפים 
בסדרת השותף (Support Double). עם זאת, קיימת 
 Dbl יכריז  מזרח  מערב  של   Pass-ה שלאחר  אפשרות 
(שאף הוא אינו מעניש) כדי להראות יד טובה, ואז מערב 

ישמח "להפוך" את ה-Dbl של שותפו ל-Dbl מעניש.

(4)
West

♠
♥
♦
♣

A62
A872
Q76
K53

West North East South
1♣ Pass 1♥ 2♦
?

המצב שונה כאשר יש התאמה במייג'ור עם השותף. ידו 
של מערב אינה טובה: החלוקה היא 4333 ואין ברשותו 
עם  תמוך  הכלל  חל  כאן  אבל  תשיעיות,  או  עשיריות 
תמיכה. זו תהיה שגיאה חמורה לוותר על החוזה ב-♦2 
ההכרזה  ב-♥.  יותר)  (ואולי  קלפים   8 לשותפות  כאשר 

הנכונה היא ♥2.

(5)
West

♠
♥
♦
♣

9
KQ85
AQJT2
974

West North East South
1♦ Pass 1♥ 2♠
?

(המתארת   2♠ של  קפיצה  בהכרזת  התערב  דרום  כעת 
בדרך כלל יד חלשה), וכדי לתמוך בשותפו מערב צריך 
לעלות לגובה 3. עם היד העלובה בדוגמה מס' 4 מערב 
היה מעדיף לשתוק, אך כאן מערב מכריז ♥3. עקרונית, 
הכרזה זו מראה יד טובה מהמינימום הנדרש ל-♥2 ללא 
הבודד  הקלף  אולם  מינימלי,  ניקוד  למערב  התערבות. 
ב-♠ מוסיף לידו עוצמה רבה, כמו-גם סדרת ה-♦ העשויה 

לשמש מקור ללקיחות רבות.

לסיום, מצב שונה במקצת: לפותח יד חזקה, והוא צריך 
להתמודד עם שני מתנגדים שהכריזו, בעוד שותפו לא 

ענה.
(6)

West
♠
♥
♦
♣

KQ6
AQ7
AJT2
QJ4

West North East South
1♦ 1♥ Pass 1♠
?

בסדרות  טובים  עוצרים  עם  יפות  נקודות   19 למערב 
?2NT-המתנגדים. האם עליו לקפוץ ל

חס וחלילה! לו היה מזרח משיב והמתנגדים היו שותקים, 
המתנגדים  שני  כאן  אך  הנכונה,  ההכרזה  הייתה   2NT
שלמזרח  היא  המתבקשת  והמסקנה  נקודות,  הבטיחו 

יד חלשה ביותר.

מצד שני, ידו של מערב טובה מדי להכרזת Pass. שביל 
.1NT הזהב הוא להכריז

מאוזנת  חלוקה  עם  המחזיק 19-18  פותח  הוא:  הכלל 
אך  שותפו,  תשובת  לאחר   2NT השני  בסיבוב  יכריז 
והמתנגדים  ענה  לא  שותפו  כאשר   1NT-ב יסתפק 

התערבו.

יכולתי להרחיב עוד יותר על הנושא, אך אסיים בנקודה 
זו. אני מקווה שהטיפים הכלולים במאמר זה יסייעו לכם 
בתחרויות הבאות להימנע מהכרזות מוגזמות וממפלות 

מיותרות.
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כלים לטיפול בסדרה
קובי שחר

מה הופך משחק למעניין? ההחלטות שעל השחקן לקבל 
עניין  מכניס  אופציות  מספר  בין  לבחור  הצורך  במהלכו. 

למשחק. 
הדוק  פעולה  לשיתוף  הזוג  בני  שני  נדרשים  בברידג' 
בהכרזה ובהגנה כדי להשיג את מטרתם. לעומת זאת, 
של  שפע  לו  יש  לרוב  לבדו.  פועל  הכרוז  היד  במשחק 
ההחלטות  את  לקבל  נדרש  והוא  בחירה  אפשרויות 

שיובילו לביצוע החוזה.
שאלה פשוטה כמו: "איזה קלף לשחק מהיד?" מקפלת 
קלף  ואיזה  להוביל,  סדרה  איזו  החלטות:  שתי  בתוכה 

לשחק בסדרה הנבחרת.
כאשר הכרוז מתווה את תכנית המשחק, הוא קובע את 
הסדר שבו ישוחקו הסדרות, אך ראשית כל עלינו להכיר 

את הבעיות הכרוכות בטיפול בסדרה בודדת. 
הגבוהים  הקלפים  כל  כאשר  הוא  ביותר  הפשוט  המצב 
עומדים לרשות הכרוז. כדי לנצלם היטב עליו להיזהר ולא 

לגרום לחסימה.
♣ AK654

♣ QJ32

 ,J-ו Q ,K ,A :אם נשחק את הקלפים הבכירים לפי סדרם
להגיע  אפשר  ואי  בדרום  שההובלה  למצב  לבסוף  נגיע 
לדומם  בכניסה  שימוש  ללא  צפון  של  החמישי  לקלף 

בסדרה אחרת.
ערך,  שווי  הם  הבכירים  הקלפים  ארבעת  כל  זאת,  עם 

ולכן הכרוז חופשי לבחור את הסדר שבו ישחק אותם.
מכן  לאחר  מדרום.   QJ-ב להתחיל  היא  הנכונה  הדרך 

נמשיך ב-AK מצפון ונגיע גם לקלף החמישי של צפון.
הקלפים  את  תחילה  "שחק  הוא:  חסימה  למניעת  הכלל 

הבכירים מהיד שבה הסדרה קצרה יותר".
(כלומר  סדרה  להגביה  מנסים  כשאנו  גם  תקף  זה  כלל 

.(A-להוציא למתנגדים את ה
♣ KT432

♣ QJ6

 J-וה  Q-ה את  תחילה  לשחק  יש  חסימה  למנוע  כדי 
מדרום, במילים אחרות להתחיל בקלפים הבכירים מהיד 

הקצרה.
הגדרת  עקיפה.  הוא  בודדת  בסדרה  לטיפול  נוסף  כלי 
קלף  באמצעות  בלקיחה  לזכות  ניסיון  היא:  העקיפה 
קיימים  המיקום.  גורם  ניצול  בתוך  ודאי,  מנצח  שאינו 
ניתן  אודותיהם  הפרטים  את  עקיפות.  של  רבים  סוגים 
מצבים  בכמה  נתבונן  הבה  רבים.  ברידג'  בספרי  למצוא 

מיוחדים של עקיפות.

♣ AT52

♣ KQ963

מחולקים  יהיו  המתנגדים  שבידי  הקלפים  ארבעת  לרוב 
בעיה  שום  לכרוז  תהיה  לא  אלו  במקרים   .2-2 או   3-1

לזכות ב-5 לקיחות, אבל יש להיזהר מחלוקה של 4-0. 
למזלו של הכרוז, אם החלוקה היא 4-0, הדבר יתגלה 
מכן  ולאחר  ישרת,  לא  מגן  שבו  אחד  סיבוב  לאחר 
להשאיר  צריך  הכרוז  ברם   ,J-ה נגד  לעקוף  ניתן  יהיה 

"מזלגות" בשתי הידיים.
ואז   ,(Q-ב ב-K (או  להתחיל  הוא  הנכון  המשחק  כן  על 
הכרוז  ישגה  אם  אפשרית.  כל חלוקה  על  להתגבר  נוכל 
ויתחיל ב-A, הוא יפסיד לקיחה מיותרת כאשר כל ארבעת 

הקלאבים הנותרים בידו של מערב.
שימו לב שהמשחק המומלץ נוגד את הכלל שהוזכר קודם: 
הקצרה  מהיד  הבכירים  הקלפים  את  תחילה  "לשחק 
יותר". מסתבר שבברידג' כמעט ואין כללים אבסולוטיים. 
במקרה הנוכחי אנו סוטים מהכלל כדי להתגבר על סכנה 

של חלוקות גרועות.
קיים  זאת  בכל  אך  דומה,  נראה  הבא  הקלפים  צירוף 

הבדל משמעותי בינו ובין הדוגמה הקודמת.

♣ A542

♣ KQ963
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הפעם חסר לא רק ה-J, אלא גם ה-T. לכרוז אין בעיה 
של  חלוקה  לגבי  מה   .(3-1 או   2-2) נוחה  החלוקה  אם 
4-0? מסתבר שאם כל ארבעת הקלאבים הנותרים בידו 

של מערב, אין מה לעשות ותמיד נפסיד לקיחה.
לעומת זאת, אם למזרח JT87♣, עדיין נוכל לזכות בכל 
חמש הלקיחות בתנאי שנתחיל ב-A. לאחר שמערב לא 
ישרת נוכל לבצע נגד מזרח עקיפה כפולה שתהפוך את 

ה-9♣  ללקיחה. 
שימו לב שעל אף הדמיון בין שתי הדוגמאות האחרונות, 

מהדוגמה  הפוך  לשחק  עלינו  היה  השנייה  בדוגמה 
הראשונה כדי להצליח.

שונים  כלים  להכיר  המתקדם  השחקן  על  לסיכום, 
שבאמצעותם יטפל בצירופי קלפים שונים בסדרה בודדת. 
עשוי  בכללותה  היד  שמצב  בחשבון  להביא  יש  בנוסף, 
היד  משחק  אכן,  בודדת.  בסדרה  המשחק  על  להשפיע 
כדי  מעניינות.  והחלטות  אתגרים  של  שפע  לכרוז  מזמן 
זאת  ועם  הבסיסיים,  הכללים  את  ללמוד  עליך  להצליח 
להיות מודע לכך שלכל כלל יכולים להיות יוצאים מהכלל.

052-2783263 :   ,03-5403244 :  ,52   :   
www.bridgerh.co.il :  
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מפסיד על מפסיד = מנצח?!

אלדד גינוסר

היא  קבוצות  שתחרות  סבורים  הברידג'  שחקני  רוב 
המעניינת והמלהיבה ביותר. אין זה מקרי שרוב התחרויות 

המרכזיות בארץ ובעולם נערכות בשיטה זו. 
ראשית כל, העניין החברתי: שניים זה טוב, אבל ארבעה או 
שישה שחקנים זה טוב כפליים! שנית, השיטה מאפשרת 
לנו לבחור את ה"שדה". מה הכוונה בכך? הרי בתחרות 
ה"שדה"  של  הממוצעת  בתוצאה  תלויים  אנחנו  זוגות 
(כלומר: התוצאה בשאר השולחנות), כך שלעיתים "נזכה" 
היטיבו  שמתנגדינו  העובדה  בשל  רק  נמוכה  בתוצאה 
בתחרות  שלהם.  בכיוון  האחרים  הזוגות  מרוב  לשחק 
כאשר  בלבד,  שולחנות  משני  מורכב  ה"שדה"  קבוצות 

בשולחן השני נלחמים עבורנו חברי הקבוצה שלנו.
ככל  היא  בישראל  ביותר  המעניינת  הקבוצות  תחרות 
הנראה משחקי הליגה הנערכים מדי שנה ברחבי הארץ. 
מאות שחקני ברידג' ממתינים בכיליון עיניים כדי להשתתף 
לפי  מחולקות  הליגות  הספורט,  ענפי  בשאר  כמו  בהם. 
לאומית,  ליגה  עברו:  משנים  מצטברים  והישגים  רמות 

ליגה ארצית, ליגה א' וליגה ב'. 
לאורך משחקי הליגה תיפגש כל קבוצה פעם אחת עם כל 
קבוצה אחרת באותו בית. הניקוד המצטבר של הקבוצות 
משוחקות 14  כזה  מפגש  בכל  הסופי.  דירוגן  את  ייקבע 
לנקודות  המתורגם   IMP-ב מחושבת  והתוצאה  ידיים, 

.(Victory Points) ניצחון
באחד ממשחקי הליגה החשובים נגד קבוצת אמצע טבלה 

אני המחלק, ואלו הקלפים שהרמתי: 

Dealer West, Vul E/W
West

♠
♥
♦
♣

AQ6
3
KJT65
AQ95

אינם  רבים  שחקנים   .1♠ עונה  והשותף   ,1♦ פותח  אני 
יודעים מה לעשות עם ידיים כאלה: 17-16 נק' עם חלוקה 
דו-סדרתית לא מאוזנת. העובדה המרכזית שעלינו להבין 
היא שנחוצות לרוב שלוש הכרזות כדי לתאר ידיים מעין 

זו במידה מספקת, ולא שתיים כרגיל.

נק'   17 עד  היד  את  התוחמת  הכרזה  ב-♣2:  נתחיל 
"סדרה   –  ♥2 מכריז  השותף  וב-♣.  ב-♦  אורך  ומתארת 

רביעית" מחייבת למשחק מלא. 
כעת עליי להכריז כך שהשותף יבין מהם הכוח החלוקה 
שלי – ♠3. הכרזה זו מתארת את החלוקה כמעט במדויק 
יד  (עם  שלי  העודף  הניקוד  את  מראה  וגם   (3-1-5-4)

חלשה יותר הייתי מכריז ♠2).

סדרת  את  קובעת  זו  הכרזה   –  4♦ כעת  מכריז  השותף 
ה-♦ כשליט עם שאיפה לסלם. אני מכריז 4NT – שאלה 
המלכה   + (שניים   5♠ היא  התשובה  מפתח.  לקלפי 
בשליט), במלים אחרות כל קלפי המפתח ברשותנו. אני 
ספציפי".  "מלך  השיטה  לפי   5NT  – מלכים  גם  מנסה 
 .♣K השותף מכריז ♣6 – זה מראה לפי שיטתנו שיש לו
להמשיך  אמור  הוא   ♠K גם  לשותף  אם   .6♦ מכריז  אני 
להסיק  ניתן  שממנו   Pass מכריז  הוא  אך  גדול,  לסלם 

שקלף זה אינו ברשותו.
מהלך ההכרזה המלא:

West East
1♦ 1♠
2♣ 2♥ (1)
3♠ 4♦

4NT 5♠ (2)
5NT 6♣ (3)
6♦ Pass

(1) סדרה רביעית מחייבת
♦Q + (2) שני קלפי מפתח 

♣K (3) יש

צפון מוביל ב-J♣, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

AQ6
3
KJT65
AQ95

♠
♥
♦
♣

T432
AJ8
AQ84
K4

‘    ‘  

  - ‘  
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פוטנציאליים  מפסידים  שלושה  על  מצביע  ראשוני  מבט 
ב-♠.  ושניים  בקלות)  לחתוך  אפשר  (שאותו  ב-♣  אחד   –
המשחק  ה-♠.  סדרת  בחלוקת  תלוי  החוזה  ביצוע  לכאורה 
זה  קלף  אם   .♠K-ה נגד  עקיפה  הוא  המתבקש  הטכני 
סיכוי  יש  עדיין   – לא  ואם  בקלות,  יבוצע  החוזה  בדרום, 
מסוים להפיל את ה-J♠ בסיבוב השני. נראה שהגענו לסלם 
לא רע – סיכויי ההצלחה עולים על 50%. אז מה עושים?

אל תסתפקו בקו המשחק המובן מאליו לפני ששקלתם 
סיכויי  את  לשפר  ניתן  האם  להבין  נסו  נוספות.  חלופות 

ההצלחה, כי סלם שנופל בתחרות קבוצות הוא אסון!
כשאני מתבונן בסדרת ה-♠ וחושב אם ניתן להשליך ♠ על 
סדרה אחרת (מהדומם אני זקוק כמובן לשתי השלכות), 
אני מגיע למסקנה שהדבר לא יקדם אותי. דרוש קו משחק 

חלופי – טוב יותר מעקיפה. 
אם השליטים יתחלקו 2-2, ישנה אפשרות נוספת – משחק 
לשחק  צפון  את  להכריח  הוא  הרעיון   .(Endplay) סופי 
עבורי את סדרת ה-♠ לתוך המלכודת (ה-AQ). המשחק 
של   (Elimination) "ניקוי"  תחילה  לבצע  דורש  הסופי 

הסדרות הצדדיות (♥+♣).
המטרה היא ששתי הידיים, הן שלי והן של הדומם, יישארו 
עם חוסר בסדרות אלה, ובד בבד עם יכולת חיתוך ויכולת 

השלכה.
שהתכנית  כדי  השליטים.  כל  את  למתנגדים  להוציא  יש 
נוכל  לא  אחרת  להתחלק 2-2,  חייבים  השליטים  תעבוד, 
עליי  לבסוף  הידיים.  בשתי  חיתוך  יכולת  עם  להישאר 
למסור את ההובלה ליד הלא מסוכנת בסדרה הבעייתית, 

כלומר: לצפון.
צפון יהיה חייב לשחק ♠ לתוך המלכודת או לתת לנו חיתוך 
והשלכה, וכך ייאלץ "לתת" לנו את המשחק. קו משחק זה 
בחלוקה  תלוי  הוא  אך  ב-♠,  העקיפה  בהצלחת  תלוי  אינו 

2-2 ב-♦. הרעיון הוא להגיע למערך הקלפים הבא:
♠
♥
♦
♣

AQ6
-
5
-

♠
♥
♦
♣

T43
-
4
-

שצפון  בתקווה  מערב,  של  ה-6♠  אל  ממזרח 3♠  ולהוביל 
 – ♠K-יזכה, ואז ביצוע החוזה מובטח – לא משנה היכן ה
אך יש כאן בעיה. אנו תלויים בכך שצפון יזכה בלקיחה. 
אם דרום יזכה, הוא יוכל לשחק ♠ "דרך המלכודת", ואז 

.♠K-יש סכנה שנפסיד ל
אם  דרום?  ולא  בלקיחה  יזכה  שצפון  להבטיח  נוכל  האם 
לא  מדרום   J של  (משחק  נצליח   ♠K98 או   ♠KJ9 לצפון 
יוכל  דרום  ה-♠  של  אחרות  בחלוקות  אבל  להגנה),  יועיל 

לשחק 8 (או 9) ולזכות בלקיחה הקריטית...
המצב  לשיפור  רעיון  מגלה  אני  נוספת  מחשבה  לאחר 

שיבטיח שצפון הוא זה שיזכה בלקיחה הקריטית!

ההובלה ב-J♣ נלקחת עם ה-K♣. אני משחק A♥ וחותך 
♥ בידי (מהלך חשוב שיש לבצעו לפני משיכת השליטים). 
זה  (גם  בדומם  ומסיים   ♦ סיבובי  שני  משחק  אני  עכשיו 
שאתחיל  לפני  ה-♥  סדרת  ניקוי  את  להשלים  כדי  חשוב 

ב-♣).
כעת  בשליט.  פעמיים  משרתים  המגנים  שני  לשמחתי, 
אני  אבל  הסופי,  המשחק  של  בתכנית  להמשיך  יכול  אני 
 ♣AQ ומשחק  בידי   ♥ חותך  אני  אותה.  "לתבל"  מתכוון 

(שני המגנים משרתים) עם השלכת ♠ מהדומם.
זהו מצב הקלפים:

♠
♥
♦
♣

AQ6
-
6
9

♠
♥
♦
♣

T43
-
A4
-

וצופה  מידי  ה-9♣  את  מוביל  אני  המפתח:  מהלך  וכעת 
הייתה  הפתיחה  שהובלת  (משום  צפון  אצל   ♣T-שה
את  שולח  ושותפי  כצפוי,   ♣T-ה את  משחק  צפון   .(♣J-ה
ידו לעבר ה-♦ במטרה לחתוך, אך אני עוצר אותו ומבקש 

ממנו להשליך ♠!
צפון זוכה בלקיחה עם ה-T♣. הוא מופתע במקצת, אבל 
כעת הוא חייב לשחק ♠ לתוך המלכודת שלי (או להעניק 

חיתוך והשלכה).
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K85
QT54
97
JT83

 

♠
♥
♦
♣

AQ6
3
KJT65
AQ95

♠
♥
♦
♣

T432
AJ8
AQ84
K4

 ♠
♥
♦
♣

J97
K9762
32
762

 

בסך הכול הפסדתי לקיחה אחת ב-♣. השאר שלי.
הוא  קבוצות  בתחרות  ביותר  המרתקים  הרגעים  אחד 
אפילו  ישנן  דבר.  לכל  בטקס  מדובר  התוצאות.  השוואת 
קבוצות עם כללים מיוחדים עבור המעמד הזה (מי מקריא 
לומר  מותר  מה  הנקודות,  את  מקריא  מי  התוצאה,  את 
באמצע, מה אסור לומר באמצע). כאשר אנו מגיעים ליד 
שהוצגה זה עתה, חבריי לקבוצה מקריאים: "מינוס 630", 
 Well"   – ובוצע"!  הוכרז   6♦ אימפים,   12 "פלוס  ואני: 

done", אומרים לי חברי קבוצתי!
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לאחר מעשה
(1) שוב ראינו כמה חשוב שהכרוז לא יסתפק בקו המשחק 
המובן מאליו, אלא יחפש דרך לשפר את סיכוייו. לשם כך 
על הכרוז להניח הנחות לטובתו או לרעתו. למשל: "מה 

קורה אם ה-K♠ לא יושב כמו שאני רוצה?"
יתקפו  שהמתנגדים  רוצים  שאנו  סדרה  יש  כאשר   (2)
כיצד  לחשוב  יש  במקומנו,  יתקוף)  מסוים  שמתנגד  (או 
להכריח אותם לשחק סדרה זו באמצעות "משחק סופי" 

 .(endplay)
הדברים אמורים במיוחד לגבי משחק עם שליט. יש לבצע 

את המהלכים הבאים: "ניקוי" הסדרות הצדדיות על-ידי 
חיתוך (במידת הצורך), הוצאת שליטים (אך יש להשאיר 
למגנים  ההובלה  ומסירת  הידיים)  בשתי  חיתוך  יכולת 
באמצעות משחק של קלף מפסיד. לעתים חשוב גם למי 

מהמתנגדים נמסרת ההובלה.
(3) ביד זו כיוונתי את המשחק כך שצפון יקבל את ההובלה 
 Loser on) מפסיד"  על  "מפסיד  של  מהלך  באמצעות 
loser play). מהלך זה עדיין השאיר אותנו עם מפסיד, 
אך הוא אפשר לי לדאוג שצפון יזכה בלקיחה הקריטית, 

כפי שרציתי שיקרה.
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יד החודש: 

מדויק כמו בשחמט

יוסי אנגל

שחקני  וידועה.  ברורה  לברידג'  השחמט  בין  הקרבה 
הברידג'  שמשחק  מכיוון  לברידג'  עברו  מצטיינים  שחמט 
האפרורי  השחמט  לעומת  ומגוון  חברותי  יותר  הרבה 

יחסית.
יש דמיון רב בין שני המשחקים בתחום הטקטי והפסיכולוגי. 
אף על פי כן, מעטות הידיים בברידג' שנדרש לשחק אותן 

בסדר כה מדויק, כפי שנדרש בשחמט.
בתחרות ה-IMP בפסטיבל (בשבת, סיבוב שני) הופיעה 

היד הבאה:
Board 27, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K8
8764
KQ6
QT86

 

♠
♥
♦
♣

A754
Q3
A97
K542

♠
♥
♦
♣

Q6
AKJ952
J82
73

 ♠
♥
♦
♣

JT932
T
T543
AJ9

 

מהלך ההכרזה:
West North East South

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

החוזה הוא ♥4, משוחק על-ידי מזרח.
היות  ב-♦.  להוביל  דרום  על  סיכוי,  להגנה  לתת  כדי 
שמדובר בסדרה גרועה, נהוג להוביל בה שני מלמעלה, 

דהיינו ב-5♦.
הכרוז משחק נמוך מהדומם. צפון זוכה ב-Q♦ ומשחק ♣ 

– 9 מדרום וה-K♣ של הדומם זוכה.
לכרוז ארבעה מפסידים: שניים ב-♦, אחד ב-♣ ואחד ב-♠. 
יקפוץ   ,Q-ה את  להגביה  במטרה  מהדומם   ♠ ישחק  אם 

צפון עם ה-K, יעבור ב-♣ לידו של דרום, וזה בתורו ישחק 
.♦

במקרה זה יכול הכרוז לזכות ב-A♦ וב-Q♠, לחזור לדומם 
עם ה-Q♥ ולהוביל את ה-A♠, אולם לרוע מזלו כאן צפון 

חותך ומשבש את קו המשחק הזה.
שתי  לאחר  החוזה  את  לבצע  יכול  מזרח  כיצד  כן,  אם 
של   Q-ה אל   ♦ לעיל:  שהוצגו  כפי  הראשונות  הלקיחות 

?♣K-דרום ו-♣ שבו זכה ה
הוא צריך להתכונן לבצע משחק סופי נגד צפון. אם יצליח 
 ,♦K-או מתחת ל ♠K-הכרוז לגרום לצפון לשחק מתחת ל

הוא יחסוך מפסיד אחד.
לפיכך, לאחר זכיית ה-K♣ בדומם הכרוז מחזיר קלאב! 
שבדומם   A-ב זוכה  הכרוז   .(♠ ♦ (או  ומשחק  זוכה  דרום 

ומושך את כל השליטים.
לפני משיכת השליט האחרון מצב הקלפים הוא כדלקמן:

 ♠
♥
♦
♣

K8
-
K
Q

 

♠
♥
♦
♣

A7
-
9
5

♠
♥
♦
♣

Q6
2
J
-

 ♠
♥
♦
♣

JT
-
T
A

 

מזרח מוביל כעת את ה-2♥ ומשליך ♣ מהדומם.
להגן  כדי   ♣ להשליך  נאלץ  הוא  לעשות?  יכול  צפון  מה 
זוכה  צפון   .♦ מוביל  הכרוז  עכשיו  שלו.  המלכים  שני  על 

.♠K-בלקיחה ונאלץ לשחק מתחת ל
 ♠ משחק  דרום  הרביעית  בלקיחה  אם  יקרה  דומה  מצב 
הכרוז   .♠K ♦K6 לשמור  יצטרך  צפון  עכשיו   .♦ במקום 
לשחק  נאלץ  והוא   ,♠Q-ה עם  לידו  צפון  את  "מכניס" 

.♦K-מתחת ל

  

2,680
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מספרי הקסם
אפרים בריפמן

מפתח  קלף  של  מיקומו  את  לנחש  מצליח  שאינו  שחקן 
הרע,  מזלו  את  קרובות  לעתים  מאשים  בחוזה,  ונכשל 
משליטה  בעיקר  נובעת  בברידג'  המומחיות  למעשה  אך 
מיקום  של  ("קריאה")  ומפענוח  המשחק  בטכניקות 
הקלפים. השחקן הטוב לוקח בחשבון את מהלך ההכרזות 
ואת מה שאירע בזמן המשחק, אך מקדיש גם תשומת לב 
רבה למה שלא אירע. בפרט, העובדה שאחד השחקנים 
הכרזה  של  מזו  פחותה  אינה  חשיבותה   ,Pass הכריז 
כלשהי. במשחק הברידג' קיימים מספרים שניתן לכנותם 
הנקודות  מספר   –  12 הוא  הראשון  הקסם".  "מספרי 

שמבטיח שחקן הפותח במכרז.
רגע, אל תסגרו את הביטאון בטענה כי זה טריוויאלי! אל 

תדפדפו הלאה! הנה דוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

 QJ874
 82
 KJ6
 AK4

♠
♥
♦
♣

 KT93
 A73
 T5
 QJ75

בחיוב  ונענית   ,1♠ פתחת   Pass הכרזות  שלוש  אחרי 
להזמנה ♠3 של השותף. החוזה הסופי הוא ♠4.

צפון  עיכבת.   .♥J-ב מעודד  ודרום   ,♥K-ב מוביל  צפון 
למשוך  ומתחיל   ♥A-ב כמובן  זוכה  ואתה  ב-♥,  ממשיך 
שליטים. צפון זוכה ב-A♠ וממשיך ב-♥ בפעם השלישית. 

חתכת – זה ברור.
 ,♣AK-לאחר משיכת השליטים מידי צפון-דרום המשכת ב
♣4 אל ה-Q♣ ועל ה-J♣ השלכת ♦ נמוך. לא נותר אלא 

...♦T-להמשיך ב
... הנה מצב הקלפים:

♠
♥
♦
♣

 J8
 
 KJ
 

♠
♥
♦
♣

 KT
 
 T5
 

על ה-T♦ דרום משחק את ה-7♦. תורך! 
 – ?♦A-והיכן ה ♦Q-עד כה מסרת שתי לקיחות. היכן ה

לכאורה גורל המשחק תלוי בניחוש שלך. 

זוכר את הפתיח? "השחקן הטוב לוקח בחשבון את מהלך 
ההכרזות ואת מה שאירע בזמן המשחק, אך מקדיש גם 
תשומת לב רבה למה שלא אירע. בפרט, העובדה שאחד 

"...Pass השחקנים הכריז
ובכן, צפון פתח את המכרז ב-Pass. אתה יודע כי לצפון 

פחות מ-12 נקודות!
וכמה נקודות ראית אצלו עד כה?

* צפון הוביל ב-K♥ ובכך רמז שגם ה-Q♥ ברשותו. בסך 
הכול 5 נקודות;

* צפון זכה ב-A♠, עוד 4 נקודות;
 ♦A-עד כה גילית אצל צפון 9 נקודות. האם ייתכן שגם ה *

בידו?
* לא! אילו ה-A♦ היה בצפון, הוא היה פותח במכרז.

מסקנה: ה-A♦ חייב להימצא אצל דרום. בכך אין צל של 
ספק.

אם כך, לאחר שדרום שיחק את ה-7♦ אתה משחק את 
. !וזוכה בלקיחה העשירית שלך. יפה ♦K-ה

לא היית זקוק לניחוש מוצלח – פשוט ידעת. והכול בזכות 
"מספר הקסם" 12.

"למספר  נעבור  כעת  הראשון.  הקסם"  "מספר  היה  זה 
מהלך  האם  המבצע (דרום).  שאתה  נניח  השני.  הקסם" 

ההכרזות הבא מרמז על קו פעולה מסוים?

South West North East
Pass 1♥ Pass Pass

1♠ Pass 3♠ All Pass

למערב כנראה 12 נקודות לפחות, אך קיים רמז נוסף, 
והוא משמעותי ביותר – למזרח פחות מ-6 נקודות! 

 ,Q-ו K בפרט, אם במהלך המשחק תגלה בידו של מזרח
תדע ששאר הנקודות החסרות נמצאות אצל מערב.

הנה דוגמה: 

South West North East
-- -- 1♦ Pass

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

 AQT
 KJT98
 52
 KJ6

♠
♥
♦
♣

 KJ5
 Q743
 J64
 A98

שצפון  לאחר   4♥ של  לחוזה  והגעת  במערב  יושב  אתה 
 .♦AKQ-פתח ב-♦1. צפון התחיל ב

את ה-♦ השלישי חתכת, והתחלת למשוך שליטים. דרום 
זכה ב-A♥ והמשיך בשליט. צפון השליך ♦. זכית ומשכת 

את השליט האחרון של דרום. 
אצל   ♣Q-שה מקווה  ודאי  היית  במכרז,  צפון  פתח  לולא 
דרום ועוקף לכיוון ה-KJ, אך ברשותך מידע חשוב מאוד: 
צפון פתח במכרז, ודרום לא ענה להכרזת הפתיחה של 

שותפו.
זוכרים אצל מי היה ה-A♥? אצל דרום! 

* דרום זכה ב-A♥, 4 נקודות.
* אם גם ה-Q♣ בידו של דרום, אז היו לו לפחות 6 נקודות. 
בסתירה  עומדת  היא  לא,  הגיונית?  אפשרות  זו  האם 
למהלך ההכרזה. אילו ה-Q♣ הייתה אצל דרום, הוא היה 

משיב להכרזת הפתיחה של שותפו.
מסקנה: ה-Q♣ חייבת להימצא בידו של צפון.

ברור לגמרי שהעקיפה הרגילה ב-♣ עומדת להיכשל. אם 
כך, האם יש סיכוי לבצע את החוזה? 

אם  הסיכויים.  את  לשפר  ניתן  בהחלט  אך  אין,  ודאות 
 ♣Q בתקווה שלצפון ♣K-ואת ה ♣A-חשבת לשחק את ה
דאבלטון, לא בחרת במשחק הטוב ביותר. סיכויי ההצלחה 

שלך יהיו זעומים. עם זאת, ישנה אפשרות נוספת!
התבונן בחלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

 9742
 6
 AKQ98
 Q74

 

♠
♥
♦
♣

 AQT
 KJT98
 52
 KJ6

♠
♥
♦
♣

 KJ5
 Q743
 J64
 A98

 ♠
♥
♦
♣

 863
 A52
 T73
 T532

 

אצלו.  להימצא  חייב  אינו   ♣T-ה אך  צפון,  אצל   ♣Q-ה
 !♣J-ה את  שחקו  הפוכה.  עקיפה  הוא  הנכון  המשחק 
אם צפון ישרת ב-4♣, שימו את ה-8♣ מהדומם; אם צפון 
 ♣T-ו... תעקפו נגד ה ♣A-תזכו ב ,♣Q-ב ♣J-יכסה את ה
של דרום, כלומר תובילו את ה-9♣ מהדומם, ועל ♣ נמוך 
מדרום תשחקו את ה-6♣ מידכם. בכל פעם שה-T♣ אצל 

דרום – תצליחו.

היו  כולם  צפון,  של  הפתיחה  הכרזת  שבלי  להבין  חשוב 
נכשלים בחוזה... כך למדת על מספר הקסם השני – 6 

נקודות.
דרך נוספת לפענח את מיקומם של הקלפים בסדרה אחת 
בסדרה  בכירים  קלפים  של  המיקום  גילוי  על  מתבססת 

אחרת. הנה דוגמה:

♠
♥
♦
♣

 K
 K8532
 AJT
 AQJ3

♠
♥
♦
♣

 JT63
 Q764
 83
 KT5

South West North East
Pass Pass Pass

1♥ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

צפון מוביל ב-K♦. זכית ב-A♦. כעת ישנם שני מפסידים 
בטוחים, אחד ב-♦ ואחד ב-♠.

הבעיה מתרכזת בסדרת השליט. יש לצמצם את מספר 
תהיה  שלא  כמובן  בלבד.  לאחד  זו  בסדרה  המפסידים 
שום בעיה אם סדרת השליט מחולקת 2-2. אך מה לגבי 

חלוקה של 3-1? 
לאחד  המפסידים  מספר  את  לצמצם  ניתן  זה  במקרה 
זאת  אך  בודד,   ♥A-ב מחזיק  המגנים  אחד  כאשר  רק 
רק בתנאי שתדע להוביל "דרכו" ותאלץ אותו לשחק את 

ה-A♥ "באוויר".
את  לגלות  קודם  נסה   .♥A-ה מי  אצל  לגלות  ברצונך 
את  שחק  אחרות.  בסדרות  בכירים  קלפים  של  המיקום 
ה-K♠! בכל מקרה זוהי לקיחה שעליך להפסיד. כך תגלה 
אצל מי נמצא ה-A♠. אם דרום יזכה ב-A♠, עדיין לא תוכל 
לך  תתגלה  בצפון,   ♠A-שה יתברר  אם  אך  דבר,  להסיק 

תמונת היד כולה.
 ♦KQ כזכור, צפון לא פתח במכרז, ובכל זאת גילית אצלו
פותח  שהיה  הרי   ,♥A-ה גם  ברשותו  היה  אילו   .♠A-ו

במכרז. נכון?
 .♥K-ה לכיוון   4♥ ולהוביל  לדומם  לעבור  יודע  אתה  כך 
אם אכן ה-A♥ בודד אצל דרום, תפסיד רק לקיחה אחת 

בשליט ותבצע את החוזה. 

לסיכום:
על מנת לפענח את מיקומם של הקלפים החסרים, יש 
להסיק מסקנות הן ממידע "חיובי" והן ממידע "שלילי"; 
עם  בשילוב  אלה,  כל  מהשתיקות.  והן  מההכרזות  הן 
ספירת הנקודות, יעזרו להרכיב את התמונה האמיתית.
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רם סופר

בירחון פברואר דיווחנו על חצי גמר משחקי המבחן ועל 
הדחתה של נבחרת ישראל הקודמת (הרבסט-הרבסט, 
פכטמן-גינוסר, זק-בראל). שתי הקבוצות המנצחות כללו 
ארבעה שחקנים בלבד. היות שנבחרת ישראל לאליפות 
אירופה צריכה לכלול שלושה זוגות, הוחלט לאפשר לכל 
כך  המפסידות.  הקבוצות  מאחד  אחד  זוג  לצרף  קבוצה 
קרה ששני זוגות מנבחרת ישראל בשנים 2010-11 עדיין 
נותרו בתמונת משחקי המבחן. במפגש הגמר התמודדה 
פישר-רון  לוטן  בירמן,  פדון-אלון  דרור  של  קבוצתם 
ברקת- אילן  עם  הרבסט  הרבסט-אופיר  אילן  שוורץ, 
אסף לנגי, ינון לירן-אהוד פרידלנדר, רון פכטמן-אלדד 
גינוסר. שתי הקבוצות התמודדו בסוף השבוע 3-2 במרץ 
במפגש ארוך של 112 חלוקות שחולק לשבעה מושבים 
 BBO-ב ישירות  שודר  המפגש  אחד.  כל  ידיים   16 בני 

במלואו ומשך צופים רבים מכל רחבי העולם.
נבחרת  חברי  ארבעת  את  שכללה  הראשונה,  הקבוצה 
הזוג  ואת   ,2011 בשנת  נפלאות  שחוללו  הצעירים 
הרבסט-הרבסט הנחשב למוביל בישראל בשני העשורים 
אכן  והיא  הפייבוריטית,  ספק  ללא  הייתה  האחרונים, 

פתחה את מפגש הגמר בצורה מוצלחת. 

Board 7, Dealer South, Vul Both

♠
♥
♦
♣

A
AJ8
A6543
A932

♠
♥
♦
♣

T9542
97
J92
J76

♠
♥
♦
♣

K3
QT643
T8
Q854

♠
♥
♦
♣

QJ876
K52
KQ7
KT

North South
שוורץ פישר

1♠
2♦ 2NT
3♣ 3♦
3♥ 4♣
4♦ 4♥
4♠ 5♦

Pass

מהלך  ניהלו  פישר-שוורץ   .6♦ הוא  האופטימלי  החוזה 
הכרזה טבעי עם הכרזות קיוביד רבות, והיה צפוי שיגיעו 

לסלם, אך לבסוף החליטו לעצור ב-♦5.
הוא  ב-♦6  ביותר  הגבוהים  הסיכויים  בעל  המשחק  קו 
ומשחק  שליטים  הוצאת  בדומם,   ♣ של  מוקדם  חיתוך 
של  מידו  הרביעי  ה-♣  השלכת  של  מפסיד"  על  "מפסיד 
כך   .♠J-ה על   ♥ יושלך  יותר  מאוחר   .♠Q-ה על  צפון 
לקיחות   12 וביצע  שוורץ  רון  שיחק  שונה)  קצת  (בסדר 

בחוזה ♦5, 620+ לצפון-דרום.

North South
פכטמן גינוסר

1NT
3♠ 3NT

6NT Pass

ב-♠.  וחמישייה  נק'  עם 14   1NT לפתוח החליט  גינוסר 
שותפו הכריז ♠3 המתאר סינגלטון ב-♠ וחלוקה של 5-4 
בסדרות המינור. ייתכן שאפשר היה להגיע ל-♦6 אם צפון 
פכטמן  אבל  שלו,  החמישייה  היכן  בהמשך  מראה  היה 

.6NT העדיף להכריז מיד
לכרוז  מעניק  עדיין  אך  במקצת,  נחות   NT-ב הסלם 
סיכויים לא רעים, שרובם טמונים לכאורה בעקיפה ב-♥, 
 Q ,J אולם דרור פדון בחר להוביל ב-9♥ שכוסה על-ידי
הוביל  שמערב  ברור  היה  לכרוז.  סייעה  זו  הובלה   .A-ו
הלקיחה  את  לחפש  שעליו  ידע  והכרוז  קצרה,  מסדרה 

ה-12 מסדרת ה-♠ או ממשחק לחץ כלשהו.
לבצע  שאפשר  לראות  ניתן  הידיים  בארבע  מהתבוננות 
את החוזה באמצעות משחק של A♠ ו-♠ נמוך מידו של 
משחק  קו  אך  בודד,  שנותר  מזרח  של   K-ה אל  הכרוז 
שמזרח  ידע  אלדד  ביותר.  נמוכים  סיכויים  בעל  היה  זה 
מחזיק אורך ב-♥ וניסה משחק לחץ בסדרות השחורות 
 ,K-שנלקח על-ידי ה ♠Q ,♦A ,♠A נגד מערב. הוא שיחק
זכה בחזרה ב-♦ וגבה את הקלפים הבכירים שלו בסדרות 
המינור. זה לא הספיק כדי לבצע את החוזה. אלדד נותר 
של 12  והפסד  לצפון-דרום  מינוס 100  לקיחות.  עם 11 

IMP (במקום רווח של IMP 13 אם הסלם מבוצע).
האם הכרוז החמיץ הזדמנות לבצע את החוזה? מתברר 

גמר משחקי המבחן 
לנבחרת הפתוחה
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שכן. זה היה מצב הקלפים לאחר 5 לקיחות, כאשר דרום 
צריך להוביל ללקיחה השישית:

♠
♥
♦
♣

-
A8
A65
A93

♠
♥
♦
♣

T95
7
J
J76

♠
♥
♦
♣

-
T643
-
Q854

♠
♥
♦
♣

J87
52
7
KT

הדרך הנכונה היא משחק לחץ כפול: מזרח מגן על ה-♥, 
ומערב על ה-♠. אם ישחק הכרוז בסדר הנכון, אף אחד 

מהם לא יוכל להגן על ה-♣.
מהדומם),   ♥ השלכת  (עם   ♠J-ב להמשיך  צריך  הכרוז 
ב-A♥ ובשלושה ♦ גבוהים מהדומם. על ה-♦ השני מושלך 

ה-7♠, וזהו מצב הקלפים ארבע לקיחות לפני הסוף:

♠
♥
♦
♣

-
-
5
A93

♠
♥
♦
♣

T
-
-
J76

♠
♥
♦
♣

-
T
-
Q85

♠
♥
♦
♣

8
5
-
KT

צפון מוביל את ה-5♦. מזרח חייב להגן על ה-♥ ומשליך 
על  מזרח חייב להגן  ה-5♥. עכשיו  משליך את  דרום   .♣
ה-♠ וגם הוא משליך ♣. ה-9♣ הופך ללקיחה ה-12 של 

הכרוז!
לו היה מזרח חוזר ב-♣ (במקום ב-♦) בלקיחה החמישית, 
לידו  חשובה  כניסה  עת  בטרם  לכרוז  מוציא  היה  הוא 

ושובר את משחק הלחץ הזה.
במושב השני המשיכו חברי קבוצתם של פכטמן-גינוסר 
"להתחכם" בכל הנוגע להכרזות פתיחה של 1NT, בעוד 
הכללים  לפי  בדיוק   1NT פתחו  היריבה  הקבוצה  חברי 
"לזרום"  המשיכו  והנקודות  מתחילים,  בקורס  הנלמדים 

אליהם:

Board 18, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QT5
AQT75
Q75
32

 

♠
♥
♦
♣

632
K86
T32
A974

♠
♥
♦
♣

J984
432
AKJ84
T

 ♠
♥
♦
♣

AK7
J9
96
KQJ865

 

West North East South
אילן הרבסט לירן אופיר הרבסט פרידלנדר

Pass 1NT
Pass 2♦ Dbl Pass
Pass 3NT All Pass

קשה להמליץ על הכרזת פתיחה של 1NT עם 14 נק', 
שישייה ב-♣ ושני דאבלטונים חלשים. מזרח הכפיל את 
הכרזת הטרסנפר של צפון כדי לבקש הובלה מהשותף. 
ה-Pass של דרום הראה שאין לו שלישייה ב-♥. ינון לירן 

.3NT קיווה שלשותף יהיה משהו ב-♦ והכריז
מערב הוביל ב-♦ ומזרח זכה ב-5 לקיחות מיידיות להפלת 
החליף  ומערב   A-וה  K-ה אל  ב-♣  המשיך  הוא  החוזה. 
עקף  ולא   3-2 תתחלק  ה-♣  שסדרת  קיווה  הכרוז  ל-♥. 
מינוס   – פעמים  שלוש  נפל  החוזה  מכך  כתוצאה  ב-♥. 

300 לצפון-דרום.

West North East South
גינוסר א. בירמן פכטמן פדון

Pass 1♣
Pass 1♦ Dbl 2♣

2♦ Pass Pass Pass

גם  ל-♥.  טרנספר  הייתה   1♦ בירמן  אלון  של  תשובתו 
כאן מזרח הכפיל להובלה. פדון הכריז ♣2 טבעי (שולל 
שלישייה ב-♥), וגינוסר תמך בסדרת שותפו ל-♦2. בשלב 
והחליט  הרבה  שווה  אינה  שלו   ♦Q-שה צפון  הבין  זה 
ללא  מתבצע  היה  ש-♥2  פי  על  (אף  החוזה  על  לוותר 
קושי). להגנה שלוש לקיחות בטוחות בכל אחת מסדרות 
המייג'ור. פדון-בירמן תקפו ב-♣  כדי לקצר את השליטים 
 100 פלוס   – פעמיים  נפל  החוזה  ולבסוף  הכרוז,  של 

לצפון-דרום עם רווח של IMP 9 לקבוצתם.
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Board 21, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

952
984
KQ972
A7

 

♠
♥
♦
♣

AJ8
Q6
63
JT8543

♠
♥
♦
♣

KQ7
A75
JT84
KQ6

 ♠
♥
♦
♣

T643
KJT32
A5
92

 

West North East South
אילן הרבסט לירן אופיר הרבסט פרידלנדר

Pass 1NT Pass
3♣ Pass 3NT All Pass

אופיר הרבסט פתח "לפי הספר" 1NT. אחיו אילן החליט 
מלא  למשחק  מספיקות  ב-♣  שישייה  עם  נקודות  ש-8 
לגלות  כדי  (פאפט-סטיימן)   3♣ והכריז  קבוצות,  בתחרות 
מפילה  הייתה   ♦A-ב הובלה  ב-♠.   5-3 של  התאמה  אולי 
3NT, אבל אי אפשר למצוא אותה בלי התערבות של צפון. 
פרידלנדר הוביל ב-♥, ולאחר שה-Q בדומם זכתה הכרוז 

היה בבית. פלוס 430 למזרח-מערב.

West North East South
גינוסר א. בירמן פכטמן פדון

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

החלוקה  בגלל  מטה"  כלפי  "לשדרג  החליט  פכטמן  רון 
4333 ולהכריז את 15 הנקודות שלו כאילו היו 14. התוצאה 
הייתה משחק חלקי של ♣3 (הכרזת ♠1 של מערב שללה 
רביעייה ב-♠). מזרח-מערב "הסתפקו" בתוצאה של 110 

וקבוצתם איבדה IMP 8 נוספים.

חסר  עצמו  את  לראות  בהחלט  יכול  לירן  ינון  הבאה  ביד 
מזל:

Board 24, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

-
T96
QJT8732
KJ2

 

♠
♥
♦
♣

KQJ8632
Q3
AK65
-

♠
♥
♦
♣

AT97
AJ875
-
A963

 ♠
♥
♦
♣

54
K42
94
QT8754

 

West North East South
אילן הרבסט לירן אופיר הרבסט פרידלנדר

1♠ 4♦ 5♦ Pass
7♠! Pass Pass Pass

הרגיש  ינון  אבל   ,3♦ היא  צפון  של  "הנורמלית"  ההכרזה 
נכון שלמתנגדים יש סלם והפריע להם עוד יותר עם ♦4. 
הכרזת ♦5 של מזרח הראתה מן הסתם יד חזקה ביותר. 
לאילן הרבסט כבר לא הייתה אפשרות לשאול לאסים או 
העריך  אילן  הנכון.  החוזה  מהו  לנחש  רק  נותר  למלכים. 
שאם שותפו מוכן להזמין סלם מול פתיחה מינימלית של 
♠1, אז עם ידו המצוינת יהיה אפשר לבצע סלם גדול (או 
שההגנה לא תמצא את ההובלה הנכונה). ♠7 בוצע ללא 

.(♣A-מפסיד מהיד הושלך על ה ♥) קושי

West North East South
גינוסר א. בירמן פכטמן פדון
1♠ 3♦ 4♦ Pass

4NT Pass 5NT Pass
6♠ Pass Pass Pass

אלון בירמן הכריז "לפי הספר" ♦3, ועכשיו מערב היה יכול 
לשאול לאסים. רון פכטמן הראה בהכרזה 5NT מספר אי-
ספק  היה  לא  (למערב  בסדרה  חוסר  עם  אסים  של  זוגי 
באיזו סדרה). שותפו לא היה בטוח אם יש לו אס אחד או 
 IMP 11 של  הפסד  שגרר  קטן  בסלם  והסתפק  שלושה, 

לקבוצתו.

הצעירים 40:94  של  קבוצתם  הובילה  חלוקות  לאחר 32 
ונראה היה שהמפגש הולך להיות חד-צדדי, אך מכאן ואילך 

התאוששה הקבוצה היריבה וניהלה קרב שקול ביותר.
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Board 38, Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A5
Q54
AQJ96
A75

♠
♥
♦
♣

QJ832
8632
K32
8

♠
♥
♦
♣

T64
7
T854
QJT93

♠
♥
♦
♣

K97
AKJT9
7
K642

West North East South
אילן הרבסט ברקת אופיר הרבסט לנגי

Pass 1♥
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 3NT
Pass 4♣ Dbl Pass
Pass RDbl Pass 4♦
Pass 4NT Pass 5♥
Pass 5NT Pass 7♥
Pass Pass Pass

גדול.  לסלם  עד  ארוך  הכרזה  מהלך  ניהלו  לנגי-ברקת 
צפון קיווה שהכרזת הקיוביד ♦4 מראה את ה-K♦, שאל 
לקלפי מפתח והזמין סלם גדול עם 5NT. דרום קיבל את 

ההזמנה עם שני מלכים צדדיים. 

הסלם הגדול לא היה טוב במיוחד עקב הבעיה בסדרת 
הכפיל  מזרח  שאם  נכון  העריך  לנגי  אסף  אבל  ה-♣, 
אז   ,Q-ה בראשות  סדרה  עם   4♣ של  קיוביד  להובלה 
 ♦A שיחק ,Q-לא יהיה אצלו. הוא עקף ב-♦ אל ה ♦K-ה
וחתך ♦. ה-K♦ נפל בסיבוב השלישי, וכל הבעיות נפתרו. 
בשולחן השני הסתפקו פדון-בירמן ב-♥6, וקבוצתם של 
ברקת-לנגי זכתה ב-IMP 11 בדרך לניצחון 6:18 במושב 

השלישי, שצימק מעט את ההפרש.

יד מוצלחת נוספת,  הרביעי הייתה ללנגי-ברקת  במושב 
לאו דווקא בשל הצטיינותם בהכרזה.

Board 61, Dealer North, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

T64
T8
KQ985
Q72

 

♠
♥
♦
♣

AJ92
K765432
6
J

♠
♥
♦
♣

Q
AJ
T432
AKT643

 ♠
♥
♦
♣

K8753
Q9
AJ7
985

 

West North East South
פדון פכטמן א. בירמן גינוסר

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

של  הייתה  בהכרזה  המרכזית  ההחלטה  כי  מסתבר 
פגיע  אוברקול  מיד  להכריז  העדיף  גינוסר  אלדד  דרום. 
עם סדרה לא איכותית מאשר להסתכן בכניסה מאוחרת 
יותר להכרזה. למען האמת, זו דרכם של רוב השחקנים 
בשיעורי  ללמד  שנהוג  למה  בניגוד  כיום,  הבכירים 

הברידג'.
השביעייה  את  הראה  אלא   ,2♠ להכפיל  שקל  לא  מערב 
שלו ב-♥ בדרך לחוזה המתבקש של ♥4. צפון הוביל ב-♠ 
אל ה-Q, ה-K וה-A. דרור פדון חתך ♠ נמוך והשליך ♦ 
וה-  2-2 התחלקו  שהשליטים  לאחר   .♣AK-ה על  נמוך 

T♠ נפל בסיבוב השלישי, הכרוז זכה בכל 13 הלקיחות, 
"סווינג"  על  רמזה  שלא  תוצאה   – למזרח-מערב   +710

כלשהו.

West North East South
ברקת שוורץ לנגי פישר

1♣ Pass
1♥ Pass 2♣ Pass
2♥ Pass Pass 2♠
Dbl Pass Pass Pass

הכרזתו  ולאחר  באוברקול,  התערב  לא  פישר  לוטן 
המאופקת (מדי) של ברקת ♥2, מזרח-מערב עצרו בגובה 
 10 של  מביך  הפסד  "הריחו"  כבר   BBO-ב הצופים   !2
הכרזת  בדמות  הישועה  באה  ואז  למזרח-מערב,   IMP
Balancing ♠2 של דרום. מערב, שכבר הספיק להכריז 
את ידו קודם לכן, הכפיל לעונשין. זו הסיבה שבמקרים 
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מוקדם  ממנה)  (ולצאת  להכרזה  להיכנס  עדיף  גבוליים 
 Balancing בהכרזות  להסתבך  מאשר  האפשר  ככל 

לאחר שהמתנגדים לא מצאו התאמה.
גורלו של הכרוז ב-♠2 מוכפל היה רע ומר, כאשר ההגנה 
זכה   ,♣J-ב הוביל  ברקת  הדרך:  אורך  לכל  מדייקת 
בלקיחה והחליף ל-♥. לנגי זכה ב-A♥, משך AK♣ וחזר 
אל ה-K♥ של שותפו בעוד הכרוז משרת לכל הלקיחות 
על-ידי  שנחתך  נוסף   ♥ בא  כעת  אונים.  בחוסר  הללו 
והמשיך   ♠K-ה עם  מעליו  חתך  לוטן  מזרח.  של   ♠Q-ה
ב-♠. ברקת זכה ב-J♠. מכאן ואילך הוא המשיך בהארטים 
זכה  מזרח  לבסוף  ושוב.  שוב  לחתוך  הכרוז  את  ואילץ 
בכל ארבעת השליטים שלו. החוזה המוכפל נפל ארבע 

.IMP 9 פעמים. 1100+ למזרח-מערב עם רווח של
פישר-שוורץ גמלו למתנגדיהם כעבור שתי ידיים בהגנה 

נאה:

Board 63, Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

T
J73
A542
KQ963

♠
♥
♦
♣

AJ52
A965
J3
AJ7

♠
♥
♦
♣

K83
Q2
KT987
T82

♠
♥
♦
♣

Q9764
KT84
Q6
54

West North East South
ברקת שוורץ לנגי פישר

2♥
2NT Pass 3NT All Pass

הפעם לוטן לא חשש לפתוח ♥2 (לפי שיטת Ekren – יד 
חלשה עם שתי רביעיות לפחות בסדרות המייג'ור) במצב 
פגיע נגד לא פגיע עם יד שנראתה עלובה למדי. הכרזה 
זו הצליחה מעל ומעבר: לא זו בלבד שהמתנגדים נגררו 
ל-Overbid של 3NT, השותף קיבל מידע חיוני שסייע לו 

לבחור בהובלת פתיחה קטלנית.

רון שוורץ הוביל ב-3♥ אל ה-T של דרום וה-A של מערב. 
ברקת הריץ J♦ שהפסיד ל-Q♦ של דרום, ועכשיו בא מהלך 
מבריק של לוטן פישר – הוא החליף ל-♣! ככל הנראה לוטן 
היא   ♣ ולכן  המייג'ור,  סדרות  בשתי  ארוך  שמערב  הבין 
נקודת התורפה שלו. הכרוז אפשר ל-Q♣ של צפון לזכות. 
שוורץ שיחק ♥ שני אל ה-Q וה-K, ולוטן הוביל ב-♣ נוסף. 
כעת לא ניתן למנוע מצפון חמש לקיחות נוספות. החוזה 

נפל ארבע פעמים, 200+ לצפון-דרום, והכרוז היה יכול רק 
להתנחם בעובדה שלא הוכפל.

מהלך  ניהלו  פדון-בירמן  פתח,  לא  דרום  השני  בשולחן 
הכרזה טבעי ל-2NT, וצפון בחר בהובלה הטבעית ב-♣. 
ההגנה  ה-♦.  סדרת  את  מיד  ופיתח   ♣J-ב זכה  הכרוז 
 2NT החוזה אבל  ב-♣,  לקיחות  שלוש  לפתח  הספיקה 

.IMP 8 בוצע בדיוק, 120+ למזרח-מערב עם רווח של
היד הבאה הייתה המעניינת ביותר במושב החמישי:

Board 78, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJ53
KQ7
A7632
7

 

♠
♥
♦
♣

A9642
84
QJT
Q42

♠
♥
♦
♣

T7
AJT9652
-
J953

 ♠
♥
♦
♣

K8
3
K9854
AKT86

 

West North East South
אילן הרבסט פכטמן אופיר הרבסט גינוסר

4♥ 4NT
Pass 5♦ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

West North East South
פרידלנדר בירמן לירן פדון

4♥ Dbl
Pass Pass Pass

בשני השולחנות מזרח פתח בגובה 4 ולא עשה לדרום 
חיים קלים. אלדד גינוסר בחר להכריז 4NT עם חלוקה 
הדאבל  אבל  טוב,  נראה   5♦ הסופי  החוזה   .5-5 של 
המעניש של מערב בישר רעות. ההגנה זכתה מיד בשני 
האסים במייג'ור, ובהמשך נאלץ הכרוז רון פכטמן למסור 

לקיחה בשליט – פלוס 100 למזרח-מערב.
פישר (דרום) להכריז Dbl. רון  בשולחן השני בחר לוטן 
 ♣K-ב הוביל  דרום  לעונשין.  הדאבל  את  השאיר  שוורץ 
והחליף ל-K♠. בהמשך הכרוז נאלץ להפסיד עוד לקיחה 
בשליט, לקיחה ב-♠ ושתי לקיחות ב-♣. פלוס 300 לצפון-

.IMP 9 דרום עם רווח של
לאחר 80 חלוקות עמדה התוצאה על 105:157 לטובת 
מאמץ  היריבה  הקבוצה  עשתה  הבא  במושב  הצעירים. 

אחרון לסגור את ההפרש, והיא אכן ניצחה בו 26:44.
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Board 91, Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

865
Q75
QJ63
AT6

♠
♥
♦
♣

-
A642
K852
J9875

♠
♥
♦
♣

K742
JT93
AT4
Q3

♠
♥
♦
♣

AQJT93
K8
97
K42

West North East South
אילן הרבסט פכטמן אופיר הרבסט גינוסר

1♠
Pass 2♠ Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 3♠
Pass 3NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

West North East South
ברקת פכטמן לנגי גינוסר

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

באיזה חוזה הייתם רוצים להיות עם קלפיהם של צפון-
 3NT-דרום? מבט חטוף בארבע הידיים מבהיר כי הן ב
 ,4♠ שיחק  גינוסר  אלדד  לקיחות.   9 צפויות  ב-♠4   והן 
השני.  בשולחן  (מוכפל!)   3NT שיחק  בירמן  אלון  בעוד 
אבל  לצעירים,  גדול  רווח  צפוי  היה  מההכרזה  כתוצאה 

במשחק הקלפים הכול התהפך.
הרבסט-הרבסט מובילים 3 או 5 מלמעלה נגד חוזים עם 
ה-6  מזל:  חסר  היה   4♠ נגד   ♣5 ההובלה  קלף  שליט. 
נכנס  גינוסר   .Q-ה את  לשחק  מזרח  על  כפה  צפון  של 
מיד לדומם עם ה-Q♥ (מערב טעה כאשר לא שיחק מיד 
את ה-A), עקף תחילה עם ה-8♠ וחזר מיד על העקיפה 
אל   ♣ שיחק  הוא  מכן  לאחר  שירת.  לא  שמערב  לאחר 
של  ביצוע  להבטיח  כדי  בשליט  נוספת  פעם  ועקף   T-ה

10 לקיחות.
עדיין קבוצתו הייתה אמורה להפסיד IMP 4 לאחר ביצועו 
בירמן  אלון  השני  בשולחן  אבל  מוכפל,   3NT של  הצפוי 
"נרדם" לאחר הובלה ב-J♥ אל ה-K וה-A ושני סיבובים 
של ♦. בלקיחה הרביעית מערב הוביל ♥, ובמקום לעלות 
מיד ב-Q♥ ולעקוף ב-♠, הכרוז בחר לעכב. אסף לנגי זכה 

ב-9♥ והמשיך היטב ב-Q♣. הכרוז זכה ב-A♣ ועקף ב-♠, 
אך הסדרה התחלקה 4-0, ועכשיו הוא היה מנותק מידו 
הסופית  התוצאה  אחד.  ו-♣  אחד   ♠ עוד  למסור  ונאלץ 
.IMP 12 הייתה 300+ מפתיע למזרח-מערב עם רווח של
ביד הבאה הצליח רון פכטמן לבצע מהלך נדיר. במדור 
"סיפורי האלופים" בירחון פברואר ראינו דוגמה למשחק 
פייטרו  האגדי  הכרוז  על-ידי  שבוצע  אחת  בסדרה  לחץ 
כמגן  אחת  בסדרה  לחץ  משחק  ביצע  רון  אבל  פורקה, 
נגד הכרוז, כשהוא מנצל מעידה לא אופיינית של הכרוז 

אילן הרבסט. 
Board 96, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

7
KJ84
K84
AKJT9

 

♠
♥
♦
♣

J3
A7653
T73
Q73

♠
♥
♦
♣

AK94
Q92
AQJ5
54

 ♠
♥
♦
♣

QT8652
T
962
862

 

West North East South
אילן הרבסט פכטמן אופיר הרבסט גינוסר

Pass 1♣ Dbl 2♠
3♥ Pass 4♥ Pass

Pass Dbl All Pass

למזרח-מערב  גרמה  דרום  של   2♠ ההפרעה  הכרזת 
לעלות גבוה מדי, והחוזה הסופי הוכפל. גם בשולחן השני 
 ♣K-ב הוביל  (צפון)  בירמן  אלון  מוכפל.   4♥ היה  החוזה 
והחליף ל-♠. הכרוז אילן ברקת זכה ב-A♠ ושיחק A♥ ו-♥ 
שני. צפון זכה ב-K♥ והמשיך ב-♥ אל ה-Q שבדומם. כעת 
שוחק K♠ והכרוז חתך ♠ בידו. צפון היה חסר אונים – אם 
יחתוך מעל הכרוז הוא ייאלץ לעזור לו בהמשך של ♣ או 
להבטיח  כדי   ♦T-ה את  הריץ  והכרוז  חתך,  לא  אלון   .♦
ארבע לקיחות בסדרה זו ולהשליך מידו ♣ מפסיד. החוזה 

נפל פעם אחת בלבד.
בלקיחה  שזכה  לאחר  אחרת.  מעט  הגן  פכטמן  רון 
במאוחר  או  שבמוקדם  הבין  הוא   ♣A-ה עם  הראשונה 
 ♣K-הוא ייכנס ממילא למשחק סופי, והעדיף להמשיך ב
וב-♣ שלישי אל ה-Q של הכרוז. כעת אילן הרבסט היה 
 ♥A צריך לעקוף ב-♦, אך הוא החליט לדחות זאת ושיחק
ו-♥ נוסף. צפון זכה ב-K♥ ושיחק ♠. הכרוז נתקע בדומם. 
רון  בידו.   ♠ וחתך   ♥Q ,גבוהים ספיידים  שני  שיחק  הוא 

חתך מעליו, וזה היה המצב לאחר תשע לקיחות:
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Q
-
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איזה  אבל  כמובן,  חתך  והכרוז   ,♣J עכשיו  הוביל  רון 
קלף להשליך מהדומם? אם יושלך ♦ נמוך, הכרוז ייתקע 
 ♦K-בדומם לאחר עקיפה אחת ב-♦ וימסור לבסוף את ה
 ♦T-אבל עכשיו רון כיסה את ה ,♦J לצפון. הכרוז השליך
ללקיחה  הפך  שותפו  של  וה-9♦   ,K-ה עם  מערב  של 

.IMP 7 החמישית של ההגנה עם רווח משמעותי של
תקוות  הפיח  השישי  המושב  בסיום  זה  מוצלח  בורד 

למהפך, אך אלו נגוזו ביד הבאה:
Board 101, Dealer North, Vul N/S
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♦
♣

T98
7654
KT63
76
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♥
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2
AKQ3
AQ984
KQ4
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♦
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AQ3
J92
72
AJT85

♠
♥
♦
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KJ7654
T8
J5
932

West North East South
ברקת אופיר הרבסט לנגי אילן הרבסט

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

4NT Pass 5♥ Pass
5NT Pass 6♣ Pass
7♣ Pass Pass Pass

שלו,  הנקודות   20 עם  טבעית  בצורה  הכריז  מערב 
מזרח  הכריז  כעת   .4 בגובה  התגלתה  ב-♣  וההתאמה 
קיוביד ♠4 ומערב החל בשאלות לקלפי מפתח. בתשובה 
צדדיים.  מלכים  לו  שאין  והראה   6♣ הכריז  לנגי   5NT-ל
מתוך  גדול  סלם  להכריז  ברקת  החליט  אף-על-פי-כן 
תקווה סבירה שה-K♦ יהיה אצל דרום שהכריז אוברקול 

פגיע של ♠1.
בדיעבד הסלם הגדול אינו גרוע כלל וכלל. יש 11 לקיחות 
שני  לחתוך  תכנית  גם  יש  ב-♦  לעקיפה  ופרט  בטוחות, 
הרביעי  הסיבוב  על  מפסיד   ♦ ולהשליך  בדומם  ספיידים 

של ה-♥.

עם זאת, לאחר שאילן הרבסט הוביל "לפי הספר" שליט 
נגד סלם גדול, תכנית זו סוכלה. אם הכרוז מנסה לחתוך 
♠ , להיכנס לידו עם J♥ ולחתוך ♠ שני, הוא נתקע בדומם 
ולא יכול לחזור לידו בצורה בטוחה כדי להוציא את יתרת 

השליטים.

אסף לנגי הבחין בכך וניסה עקיפה ב-♦ שהייתה "אמורה" 
לעצמו  הרשה  שדרום  התברר  לצערו  אבל  להצליח, 
השני  בשולחן  בלבד.  נקודות   5 עם  אוברקול  להכריז 
דרום לא התערב, ופישר-שוורץ הסתפקו בחוזה של ♣6 
את  שהעלו   IMP ב-14  זכתה  קבוצתם  בנקל.  שבוצע 
חזרה,  דרך  הייתה  לא  כבר  מכאן  ל-154:195.  היתרון 

והתוצאה הסופית הייתה 180:230. 

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

  חוברת עם כל חומרי הקורס תחולק למשתתפים.
  תעודת הסמכה המוכרת ע"י התאגדות הברידג' הישראלית.
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לישראלים  הצלחה 
ב"גביע סלאבה"

רם סופר

התקיימה  שלנו  הברידג'  פסטיבל  לאחר  קצר  זמן 
במוסקבה תחרויות יוקרתית בשם "גביע סלאבה", לזכרו 
בגיל  שנפטר  רוסי  ברידג'  שחקן  גריניוק,  סלאבה  של 
צעיר. המארגנים הצליחו להביא לתחרות מספר קבוצות 
אבי  של  מאמרו  (ראה  מונקו  נבחרת  ובראשן  חזקות, 
אילן  הקבוצה  ייצגה  ישראל  את  מרץ).  בירחון  רוזנטל 
הרבסט-יניב זק, אלדד גינוסר-רון פכטמן שהתמודדה 
מוקדמים,  בתים  שני  של  בשיטה  נוספות  קבוצות  עם 7 
חצי גמר וגמר. בנוסף התקיימה תחרות זוגות בכיכובם 
שוורץ  פישר-רון  לוטן  הישראלים  העולם  אלופי  של 

שהתמודדו עם מיטב הזוגות הרוסים.

המוקדם  הבית  את  בשלום  עברה  הישראלית  הקבוצה 
ישראל   .Lazy הרוסית  הקבוצה  עם  הגמר  בחצי  וזווגה 
אותו  שמטה  ולא  במחצית,   8:44 מבטיח  ליתרון  עלתה 
בהכרזת  הרוסי  השחקן  פתח  הבאה  ביד  לסיום.  עד 
הפרעה אגרסיבית, שדווקא סייעה לזוג הישראלי להגיע 

לחוזה המנצח.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
גינוסר חיופנן פכטמן חולומייב

2♣ (1) Pass 2♦
2♠ Pass 3NT All Pass

(1) יד חלשה עם שתי סדרות המינור

למרות ההתאמה במייג'ור, אין למזרח-מערב שום סיכוי 
לבצע ♠4 מול הגנה נכונה. לעומת זאת, יש סיכוי מצוין 
לבצע 3NT. רק הובלה בלתי סבירה ב-♠ תגרום קשיים 
לכרוז. במציאות דרום הוביל ב-♦, וצפון זכה ב-A♦ והחליף 
של  טעות  ולאחר  כבר 9 לקיחות מובטחות,  לכרוז  ל-♥. 
דרום (שזכה ב-A♥ והמשיך ב-♥ נמוך) ביצע רון פכטמן 

לקיחה עודפת: 630+ לישראל.
בשולחן השני התחיל צפון (יניב זק) ב-Pass וההכרזה 
התנהלה באיטיות כאשר כל אחד מראה את סדרתו, ואף 
 3♦ יניב  שיחק  לבסוף  מלא.  משחק  על  חושב  לא  אחד 

ונפל פעמיים: 100+ לרוסיה.

ביד הבאה נהנתה ישראל מקצת מזל:

Board 10, Dealer East, Vul Both
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West North East South
רודאקוב זק חוחלוב אילן הרבסט

Pass 1♦
1♥ 1♠ 4♣ 4♠
Dbl Pass Pass Pass

ב-♥.  התאמה  הראתה  מזרח  של   4♣ הקפיצה  הכרזת 
אילן הרבסט החזיק סדרת ♦ סגורה, אך העדיף לשחק 
עיניו  למראה  האמין  לא  מערב  במייג'ור.  בהתאמה 5-3 
לא  החליט  שותפו  קשה.  אכזבה  לו  נכונה  אך  והכפיל, 
להוביל ב-A♥ מחשש שה-K♥ אצל צפון.  (בפעם הבאה 
הוא אולי יאמין יותר לאוברקול של השותף). יניב השליך 
בזריזות ♥ מהדומם על סדרת ה-♣, כאשר מערב מסרב 
לחתוך. הוא המשיך בשני סיבובי ♦ ובחיתוך צולב של ♦ 
הבטוחות  הלקיחות  בשלוש  להסתפק  נאלץ  מערב  ו-♥. 

שלו בשליט: 790+ לישראל.
 5♦ יותר  הבטוח  לחוזה  הרוסים  הגיעו  השני  בשולחן 
בדרך לגמר, שהיה  עוד IMP 5 לישראל  ורשמו 600+. 
המהוללת  מונקו  נבחרת  לגמרי.  שונה  סיפור  לצערנו 

הצדיקה את המוניטין שלה כבר בחלוקה הראשונה:
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ביערות�הכרמל,�אחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל
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Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
גינוסר פנטוני פכטמן נונס

1♣ 1♥ 1♠
2♥ Dbl Pass 3♦

Pass 3NT All Pass

פנטוני  זו.  בסדרה  רביעייה  שללה   1♠ דרום  הכרזת 
התלבט מה לעשות עם 17 הנקודות שלו ללא התאמה 
בודד   ♥K-ש החליט  הוא  לבסוף  ב-♥.  עוצר  או  במייג'ור 

 .3NT מהווה "חצי עוצר" והכריז בכל זאת
רון פכטמן הוביל ב-Q♥. הובלה ב-♥ נמוך הייתה מפילה, 
 ,♥A-אך זהו אינו ברידג' סטנדרטי. אלדד גינוסר זכה ב
של  לצערו  בסדרה.  והמשיך  צפון  של   K-ה את  הפיל 
לזכות  לא  החליט  הוא  ולכן  עוצר,  בדומם  היה  כבר  רון 

בלקיחה זו.

למרות המזל ב-♥, מצבו של הכרוז נראה קשה. פולביו 
פנטוני הבין שאין טעם לפתח לקיחות נוספות ב-♣. הסיכוי 
היחיד להצליח היה אם מזרח מחזיק QT♦, והוא שיחק 
בהתאם ♣ אל ה-A ו-♦ אל ה-9! לאחר מכן משך הכרוז 
בנפילת  הבחין  המינור,  בסדרות  שלו  הלקיחות  כל  את 
פנטוני  ב-♠.  לעקיפה  זקוק  לא  כבר  שהוא  והבין   ♣Q-ה
המשיך ב-♥ מהדומם! מזרח זכה בשלוש הלקיחות שלו 
המלכודת.  לתוך   ♠ לשחק  נאלץ  מכן  ולאחר  זו,  בסדרה 
ביצוע יפה, בעוד בשולחן השני נפל אילן הרבסט (דרום) 

.2NT בחוזה צנוע יותר של

מונקו עלתה במהירות ליתרון 0:22 ושלטה במפגש הגמר 
לכל אורכו. ישראל הצליחה לצמק מעט את ההפרש ביד 

הבאה:

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
גינוסר פנטוני פכטמן נונס

Pass 3♣ Pass
3NT Pass Pass Pass

West North East South
צימרמן זק מולטון אילן הרבסט

Pass Pass Pass
2♦ Pass 2♥ Pass

2NT Pass 3♣ Pass
3NT Pass 4NT All Pass

הזוג הישראלי הכריז בצורה פשוטה ויעילה, בעוד הזוג 
ונאלץ  לסלם  להגיע  מוצדק  לא  בניסיון  הסתבך  ממונקו 
לשחק בגובה 4. למען האמת, לו התחלקו הקלאבים 3-2 
שני החוזים היו מבוצעים בקלות ולא היה כאן שום סיפור, 
אבל החלוקה הגרועה האירה פנים לישראל. הכרוז יכול 

לזכות בשלוש לקיחות ♣ בלבד! 

אם צפון מוביל ♠ או ♦, ניתן אפילו להפיל 3NT. במציאות 
הלקיחה  "נמכרה"  כך  השולחנות.  בשני   ♥ צפון  הוביל 
התשיעית, אך לקיחה עשירית כבר לא היה ניתן להשיג, 
על  השפיע  שלא   ,IMP  10 של  ברווח  זכתה  וישראל 

התוצאה הסופית – 52:96 למונקו.

לקבוצה  ביותר  מוצלחת  הופעה  הייתה  זו  הכול  בסך 
הישראלית, בעוד לוטן פישר-רון שוורץ מפגינים עליונות 
בתחרות  ניצחונם  את  ומבטיחים  מתחריהם  על  ברורה 
המשנית סיבוב אחד לפני הסוף. אמנם הפסטיבל שלנו 
בחו"ל  אבל  הזרות,  הקבוצות  של  בשליטתן  התנהל 
ושוב  שוב  ומוכיחים  להצליח  מפסיקים  אינם  שחקנינו 

שישראל היא כוח מוביל על מפת הברידג' העולמי.

april.indd   36april.indd   36 4/1/2012   11:25:40 AM4/1/2012   11:25:40 AM



ברידג' ואהבה
ישראל ברוידה

ברידג', זה ברור, הוא משחק של המוח,
אין שום משקל כאן, לרגש או כוח.

אך כמה נפלא זה יכול להיות,
את משחק המוחות הזה, להחיות.
אז הסכיתו וראו, מה קרה לידידי,
וסבורני שאין זה, מקרה יחידי.

לידידי היה פרטנר, טיפוס מזוקן,
ממעיט בחיוך, רציני ושתקן.

שחקן מצוין, אך יבש הוא כמו צנון,
ללא חוש הומור, חסר כל סגנון.
יום קיץ אחד, זה היה יום חמסין,
הוא ארז מזוודה ונסע לו לסין.

ידידי שנשאר כך, בלי פרטנר פתאום,
הרגיש בתחילה, נורא ואיום.

ואז הוא קיבל, טלפון של אישה,
אותה לא הכיר, שחקנית חדשה.

כך נולדה שותפות, עם אישה על רמה,
חייכנית ויפה ומאד חכמה.

הברידג' התמלא  לו, פתאום בניחוח,
כשהלב משתף פעולה עם המוח.

לידידי, זה בטוח, אישה זאת גרמה,
לאהוב את הברידג', פי כמה וכמה.

ומאז ידידי, מתהלך לו ושר,
כל הזמן מחייך, כל הזמן מאושר.

�26�-�11ביולי�22012

חבילות�נופש��14-6לילותחבילות�נופש��14-6לילות

���רותי�ליברמן,�054-4556111 דניאלה�בירמן,���03-6058355
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שמש, בריכה, וברידג' 
במשחקי איל"ת ה-7 

אוריה מאיר

ספורטאים  כ-1,600  וגדשו  שצפו  השנה,  במרץ  ב-15 
והשתתפו  אילת,  הנופש  עיר  את  שונים  ספורט  מענפי 

באירוע הענק שמארגנת כל שנה התאחדות איל"ת. 
תחרותיים  ספורט  לענפי  הגג  ארגון  הוא  איל"ת  כי  נזכיר 
מים,  סקי  כמו:  ענפים  היתר  בין  הכוללים  אולימפיים  לא 
ג'יטסו,  ג'יו  דשא,  כדורת  קראטה,  פוטבול,  פטאנק, 
סקווש  רוגבי,  קריקט,  גלגיליות,  הוקי  סלוניים,  ריקודים 

ועוד ענפי ספורט רבים ומעניינים.
התאגדות הברידג' גאה להיות גם היא בין ענפי הספורט 
החברים בהתאחדות איל"ת ושמחה לקחת חלק בפסטיבל 
לקידום  אותו  מייחד  הברידג'  ענף  אשר  והססגוני  הענק 
והעלאת  המוטיבציה  להגברת  הילדים,  בקרב  הברידג' 

הרמה. 
ל-150  קרוב  של  משלחת  השנה  ייצגה  ההתאגדות  את 
ספורטאים   72 מתוכם  שעברה),  מהשנה   3 (פי  אנשים 

בגילאי בתי ספר שאת רובם ליוו בני משפחה.
ההתאגדות  את  ייצגו  שתלמידיהם  למורים  להודות  יש 
נפתלי  לוי,  שלמה  שרו,  חורחה  צדיק,  ליאת  באירוע: 
ברונשטיין,  יעל  נחמיאס,  ג'ודי  עומר,  זך  קריספיס, 
מירצ'ה נגל, אריה רותם, לזר רוזנטל וגם שני תלמידי 
המתקדמים  באימונים  המשתתפים  "פסגה"  פרויקט 

שמעביר אלדד גינוסר.
יישר כח על העבודה המעולה שאתם עושים במהלך השנה 
התלמידים  לקידום  המפתח  כי  ההבנה  על  גדולה  ותודה 
להישגים  ולהגיע  להתקדם  ללמוד,  להמשיך  ולעידודם 

שיש  שכאלה  ספורטיביים  באירועים  בהשתתפותם  נעוץ 
לספורט  המודעות  העלאת   – נוסף  לוואי  תוצר  גם  להם 
הברידג' והרחבת ההתעניינות בלימוד המשחק גם בקרב 

ההורים, בני משפחה וחברים.
המרכז  אזור  את  שפקד  הגשום  האוויר  ממזג  בשונה 
שהמשתתפים  כך  וחמים  שמשי  היה  באילת  והצפון, 
פעילות  בריכה,  ים,  המשלבת,  מחופשה  נהנו  בתחרויות 
אוכל,  הרבה  ברידג',  תחרויות  (באולינג),  מהנה  גיבוש 

צ'ופרים (חולצות וכובעים) ובעיקר הרבה כיף.
בכיתה  הברידג'  מלימוד  המעבר  רבים  ילדים  עבור 
מפגש  היווה  הנחות,  אין  שבה  בתחרות  והשתתפות 
מאוד:  מהר  ללמוד  אולצו  והם  הברידג',  חוקי  עם  מרתק 
מה מותר, מה אסור וממה צריך להיזהר? אין כמו תחרות 
אמיתית, ללא הנחות, כדי לזרוק אותם למים העמוקים – 

והם שחו בהצלחה. 
בארגון  שסייעו  שזיפי  וחנה  לאילן  להודות  המקום  זה 
הלוגיסטי. תודה גדולה למורים: ליאת צדיק, חורחה שרו 
ושלמה לוי שליוו אותי וסייעו רבות לכך שהאירוע התנהל 

כמתוכנן וללא תקלות.
אריק  ליו"ר  איל"ת,  להתאחדות  ואחרונה  גדולה  תודה 
קרמש  ענת  גולדינג,  (יואל  הנהדר  הצוות  ולכל  קפלן 
שנה  בכל  לנו,  שמאפשרים  הטובים)  החבר'ה  ושאר 
במרץ, לנצל את הפלטפורמה הנהדרת הזו כדי לקדם את 

הספורט התחרותי הלא אולימפי בישראל. 
יהפוך  הברידג'  כשענף  אחד,  יום   - לסיום  קטנה  ואחת 
מבטיחה  אני  המפקפקים,  (לכל  אולימפי  ענף  להיות 
לכם שזה יקרה מהר יותר מבניית בית המקדש), אנחנו 
מבטיחים לא לעזוב את התאחדות איל"ת, ככל שזה תלוי 

. בנו

אולם המשחקים במלון קלאב הוטל אילת
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 הזוכים בתחרויות הברידג' במסגרת משחקי איל"ת ה–7

מורה סה"כ שמות השחקנים דרוג
ג'ודי נחמיאס 62.53 אדמס שובל - לחיאני תומר 1
אלדד גינוסר 59.50 בן זגמי הראל - שטקלר גלעד 2
מירצ'ה נגל 56.28 רודיטי עידו - לוי צוף 3 

 הזוכים בתחרויות המיני-ברידג' במסגרת משחקי איל"ת ה–7

מורה סה"כ שמות השחקנים דרוג
שלמה לוי 66.88 ארוניאן אביב – נודלמן שלו 1
חורחה שרו 63.58 שרו יונתן – חן טוב אלון 2
שלמה לוי 62.13 אלישיב הילה – סויסה לב טוב אופיר 3

‘    ‘    ‘  ‘  

  
 2/05/2012-     

.19:00 - 16:30   ,  

!
 

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

03-5274021  ‘  
“  ,   ,    ,8   ‘ ‘  
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 •/ ‘     :   ‘  -  

.   
 •.     ,   :  -  

 •.(   )    
 •.      

 •.  /  
 •.20-20      - BALANCING

 •.WEAK 2/ PREEMPTIVE  
 •.     KEY CARD BLACKWOOD :  

 •SPLINTER,TRIAL-BID :  

  

משמאל, אריק קפלן, יו"ר התאחדות איל"ת, קופץ לביקורהזוכים במקום ה-1:  שובל אדמס ותומר לחיאני
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 SEEFELD-SPA HOTEL DORINT   28.7 - 14.7      – 
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 BAD-WOERISHOFEN  HOTEL TANNECK   4.9–28.7      – -
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2012 
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        ,( )  ( )  :
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2012 

    ABANO- RITZ HOTEL TERME   15.9 - 1.9     –  
         1     !11  

    ,   ,   ,    
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  ADRIATIC CRUISE   22.9 – 15.9     
       

.  –  –  –  -  –  
 ,  ,  -  ROYAL CARIBBEAN   SPLENDOUR OF THE SEAS :   
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 - 405     ,03-5250708  :   -  18    -  :
0544-406834  ,03-9337269   e-mail: bridgeholidays@gmail.com

אפריל 2012
עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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" " " "  

6 13 36 216   -  1

4 12 34 216   -  2

2 10 27 191    -  3

1 9 25 191    -  4

6 8 23 187   -  5

7 22 172   -  6

7 19 171   -  7

5 14 152   - ' 8

4 13 142   -  9

4 12 122    -  10

3 8 104   -   11

2 3 58    -  12

" " " "  

20 33 37 200     -  1

15 29 33 195   -  2

10 23 27 193   -  3

05 22 26 192    -  4

18 22 177   -  5

16 20 175   -  6

8 11 159   -  7

8 11 154   -  8

8 11 147   -  9

6 9 140   -  10

5 7 119    -  11

4 6 105   -  12

    20
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3:   :4  :24-03-2012  

  - 

" " 1 2  3 "  

30 53.30 57.26 56.77 56.53 555.97    -  1

24 56.34 43.59 66.00 54.52 555.11    -  2

20 54.07 55.98 64.17 45.99 555.05    -  3

15 57.63 55.56 51.86 51.44 54.12    -  4

12 53.54 53.42 56.08 53.37 54.10   -  5

10 57.73 44.02 52.51 60.96 53.80    -  6

8 55.47 56.41 40.98 61.49 53.59   -  7

7 58.08 53.42 44.35 57.66 53.38    -  8

6 61.72 52.78 44.61 53.20 53.08   –  9

5 56.06 57.69 40.26 57.14 52.79   -  10

4 58.11 55.77 50.49 46.23 52.65   -  11

3 54.51 42.52 64.09 49.40 52.63   -  12

2 60.50 46.58 55.92 46.93 52.48   -  13

2 55.47 47.22 53.47 53.70 52.46   –  14

1 52.16 60.68 45.99 50.93 52.44   -  15

1 53.85 49.79 54.98 50.60 52.30   -  16

1 54.89 57.69 51.45 41.74 51.44   -  17

1 54.13 50.00 54.96 45.41 51.12   -  18

1 53.07 40.81 52.93 51.94 49.69    -  19

1 53.42 44.23 50.58 50.32 49.64    -  20

1 55.17 50.00 45.46 46.30 49.23    -  21

5 52.44 52.56 41.93 46.63 48.39    -  22

5 55.22 37.18 51.78 48.10 48.07   -  23

5 53.67 52.14 36.44 46.89 47.28    -  24

5 52.11 63.25 32.05 39.43 46.71   -  25

5 52.51 37.18 44.72 51.96 46.59    -  26

5 52.35 40.60 52.56 36.88 45.60   -  27

5 53.85 41.67 40.61 44.96 45.27    -  28
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46     2012 -  
 4 :   :4  :24-03-2012  

  - 

" " 1 2 3 "  

5 51.41 67.19 55.44 60.21 58.56   -   1

4 47.68 56.68 52.85 68.15 56.34   -   2

3 51.67 58.88 57.53 56.40 56.12     -   3

2 51.07 58.36 56.22 57.66 55.83   -   4

2 51.71 53.71 65.51 49.47 55.10   -   5

1 50.56 50.46 60.91 53.70 53.91    -   6

1 51.14 62.65 51.56 46.83 53.05   -   7

1 50.48 54.96 43.43 57.06 51.48   -   8

5 48.39 50.97 56.59 49.36 51.33   -   9

5 47.63 50.05 54.68 52.30 51.16   -   10

4 51.78 49.25 52.73 50.82 51.14   -   11

4 50.04 43.53 59.72 49.72 50.75   -   12

3 48.64 45.79 52.89 55.11 50.61    -   13

      2012  
  IMP  

  :     
   ,  ,    

 23    09:30  
    18  .  

         

   
"   

 ' 62   
  '  
 '  4 

 ' ""  
 38  

       

   
054-6908800 

  :04-8712764  
 120 "   

  –  

     
052-3859335 

 
 120 "   

  –   

   
052-2783263  
03-5403244  

 120 "   
  –   

            
)          ( 

    –    

  

    
         

 06-04-2012 -  14-04-2012  

  ! 

april.indd   46april.indd   46 4/1/2012   11:25:57 AM4/1/2012   11:25:57 AM



47
2012      

 2 :   :2  :23-03-2012   
   -  

"  1  2 "   

14 64.48 57.82 62.86 61.72   -   1 

11 59.07 63.50 58.93 60.50    -   2 

9 60.17 62.15 52.01 58.11    -   3 

7 62.33 65.48 46.44 58.08   -   4 

6 56.87 53.49 62.82 57.73   -   5 

5 59.45 56.75 56.70 57.63   -   6 

4 61.26 48.50 59.25 56.34    -   7 

3 55.42 62.60 50.17 56.06    -   8 

3 63.17 49.25 53.98 55.47   -   9 

3 59.65 53.68 53.07 55.47    -   9 

3 57.88 51.53 56.25 55.22    -   11 

3 49.18 56.28 60.05 55.17    -   12 

2 55.17 54.90 54.59 54.89    -   13 

2 59.45 57.03 47.04 54.51   -   14 

2 54.01 48.45 59.94 54.13   -   15 

2 51.22 54.71 56.29 54.07   -   16 

2 51.90 56.99 52.65 53.85   -   17 

2 55.80 48.01 57.73 53.85    -   17 

2 57.92 51.65 51.45 53.67    -   19 

2 58.69 50.73 51.19 53.54   -   20 

2 60.45 48.84 50.96 53.42    -   21 

2 54.40 53.94 51.56 53.30    -   22 

2 58.03 53.21 47.96 53.07    -   23 

1 56.21 55.81 45.51 52.51   -   24 

1 53.53 60.95 42.85 52.44    -   25 
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20 3638 13345    -  72.00 1 

19 6455 16451   -  71.30 2 

18 14975 3118   -  70.68 3 

17 1751 1732    -  69.69 4 

16 3135 4104   -  68.81 5 

15 143 1557   -  68.27 6 

14 2181 5458   -  68.12 7 

13 11003 4648   -  67.94 8 

12 15339 15487 Joe Winsor -  67.88 9 

11 2295 5919    -  67.20 10 

10 12721 11036   -  67.05 11 

10 9169 12306    -  66.90 12 

9 10470 4799   -  66.83 13 

9 99 2932    -  66.56 14 

8 6832 361    -  66.25 15 

8 16315 6462    -  66.22 16 

8 11122 17243    -  66.17 17 

7 20601 14306   -  66.00 18 

7 11280 2140   -  65.64 19 

7 991 368   -  65.61 20 

6 15895 14411   -  65.54 21 

6 14064 1253   -  65.46 22 

6 9289 8527   -  65.46 22 

6 702 12535 '  " -  65.26 24 

6 9897 11594   -  65.18 25 

6 21121 1814   -  65.03 26 

6 19829 1545   -  64.89 27 

6 3379 2701    -  64.85 28 

6 16199 15894    -  64.53 29 

6 2218 2211    -   64.51 30 
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more expensive, as I might have pushed them to 
7♠ which would have given us just 12%, or even 
worse 7NT which would have given us a mere 
3%.

The full hand:

 ♠
♥
♦
♣

2
KJ2
QJT542
763

 

♠
♥
♦
♣

AKQJ764
65
-
AQ92

♠
♥
♦
♣

T98
AQT4
A3
K854

 ♠
♥
♦
♣

53
9873
K9876
JT

 

Let's calculate the odds. There is a 68% chance 
that clubs break 3-2 and 32% that they break 4-1 
or 5-0. If the 32% comes up, then all is not lost 

as there is a 50% chance that the ♥K is onside 
– a further 16% chance of success. Adding it 
together gives 7♠ the odds of 84%. Actually it's 
even higher, for the clubs may be picked even if 
a defender has a singleton T or J. A pretty good 
Grand Slam!
Actually, my 5♦ bid did work, as it denied West 
the opportunity to ask for aces.

Lessons from this hand:

If you are going to sacrifice, do it once, not 
twice.

When sacrificing, beware of pushing your 
opponents into an even better contract.

Don't preempt with a 6 card suit. It gives 
your partner the wrong information (I hope 
Maggy reads this article ).

The mere fact the opponents are 
vulnerable and you are not, does not give 
you carte blanche to sacrifice whenever 
you have a weak distributional hand (I 
hope I read this article ).
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Brian Zietman

84 pairs came to pay tribute 
to Nurit and Noach Maoz 
in the National Tournament 
held by the Jerusalem 
Bridge Club. This was 

a particularly moving event for all Jerusalem 
bridge players, because Nurit and Noach were 
pillars of the bridge playing scene in Jerusalem 
and the news of their murder were plastered all 
over the media for many weeks. Such a turnout 
of players was a fitting tribute to their memory. 
The proceeds generated went to the Oncology 
Department at Sha'arei Tzedek Hospital, where 
Nurit was a patient. 

One is often faced with the following dilemma: 
Should I leave the opponents alone and let them 
play a contract which, as far as I can tell, is sure 
to make? Or should I sacrifice, going down for 
sure, almost inevitably doubled? Rarely does 
one get a second chance at sacrificing, but such 
a hand occurred on Board 3 of the tournament, 
when Maggy and I were playing against Irit and 
Yossi Neiman. I was holding my usual 4 HCP:

South

♠
♥
♦
♣

 53
 9873
 K9876
 JT

The bidding:

West North East South
Irit Maggy Yossi Brian

Pass
1♣ (1) 3♦ 4♦ (2) 5♦ (3)

6♠ Pass Pass ?

1) Precision, 16+ HCP
2) Strong
3) Sacrifice

Now I had a decision to make. Leave the 
opponents in 6♠ or sacrifice again with 7♦? At 
this stage that it was plain that the opponents 
were very strong and my partner's hand was 
very weak. They didn't have any ♦ losers, as 
my partner had 7 diamonds (required for her 
preempt) and I had 5 of them. My 5♦ sacrifice 
was intended to keep them out of slam, but it 
didn't work. 
I rechecked the vulnerability, making sure that 
they were vulnerable and we were not. 6♠ 
making is worth 1430. Going down six doubled 
would cost merely (!) 1400. We were favorites to 
win 7 tricks in a diamond contract even without 
any tricks in the side suits.  
I put the 7♦ bidding card on the table. This was 
duly doubled. It turned out that we were missing 
the ♦A and that my partner had only 6 of them, 
rather than the expected 7. We went down 
seven  costing us 1700.
This gave us a score of 19%, rather than the 
57% we could get for letting them play in 6♠ plus 
one. Oh yes, my sacrifice could have been even 

A Double 
Sacrifice
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