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חברות וחברים יקרים,
כאשר גיליון זה יהיה לפניכם, נחגוג כולנו 63 שנים 

לעצמאות ישראל.
אחת, יחידה ומאד מיוחדת היא המדינה שלנו. בצד 
הצער והעצב על הנופלים הרבים במערכות ישראל 

לתקומתה, חווים אנו שמחה גדולה וגאים על הארץ 
הטובה הזאת. 

בעולם הגדול רבים הסבורים כי ישראל שלנו מונה 
לפחות 100 מיליון תושבים. פשוט לא מאמינים 
שמדינה קטנה כל כך – רק כ-7 מיליון תושבים – 
"עושה רעש" כזה גדול כמעט בכל מקום בעולם. 
לראיה, אין פרופורציה בין מספר התושבים שלנו 
להישגים המדהימים שענף הברידג' מנחיל לנו 

בשנים האחרונות.
ולנו, שחקני הברידג' נאחל עוד הרבה מאד שנים של 

חגיגות ימי עצמאות, ובין ובעת החגיגות, שנוסיף 
ונהנה מהמשחק שאנחנו כה אוהבים, במדינה 

שאנחנו אוהבים.

ועד העמותה

דבר ועד העמותה
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הכרזות לשחקן המתחיל

הכרזת הפתיחה ♣2

כרזת הפתיחה ♣2 היא החזקה ביותר הקיימת ה
בברידג', והיא מתארת שני סוגי ידיים:

(א) 23 נק' גבוהות לפחות עם חלוקה מאוזנת.
(ב) יד שאינה מאוזנת עם 9 לקיחות בטוחות לפחות (וגם 

18+ נק' גבוהות).
מספר  לפי  רק  לא  נמדד  יד  של  ערכה  בברידג'  לב:  שים 
הנקודות הגבוהות שיש בה, אלא גם לפי מספר הלקיחות 

שהיא "מייצרת". 

דוגמה 1

West
♠
♥
♦
♣

 AJ73
 AK2
 AKQ8
 A9

West East
2♣

לפותח 25 נק' גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-3-4-2.
בהמשך  לענות.  חייב  (מזרח)  שותפו   .2♣ מכריז  מערב 

.3NT יכריז מערב

דוגמה 2

West
♠
♥
♦
♣

 QJT
 AKQ
 A3
 AQJ96

West East
2♣

לפותח 23 נק' גבוהות עם חלוקה מאוזנת 3-3-2-5.
בהמשך  לענות.  חייב  (מזרח)  שותפו   .2♣ מכריז  מערב 

.2NT יכריז מערב

דוגמה 3

West
♠
♥
♦
♣

 KQJT7532
 A4
 AQ
 K

West East
2♣

לפותח 19 נק' גבוהות עם 9 לקיחות בטוחות: שבע ב-♠, 
אחת ב-♥ ואחת ב-♦.

החוזה  לענות.  חייב  (מזרח)  שותפו   .2♣ מכריז  מערב 
הסופי יהיה לכל הפחות ♠4.

דוגמה 4

West
♠
♥
♦
♣

 K
 AQJ3
 AQ964
 KQ2

West East
2♣

לפותח 21 נק' גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת 1-4-5-3.
יד זו אינה עונה על אף אחד מהתנאים להכרזת פתיחה 

.2NT-של ♣2, וגם אינה מתאימה ל
לפיכך מערב מסתפק בהכרזת פתיחה רגילה – ♦1.

מוטי גלברד
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Dealer: W, Vul: N-S, Lead: ♣J

♠
♥
♦
♣

985
AQJ4
AKQT4
K

 

♠
♥
♦
♣

Q72
732
J8
A8753

West North East South
Pass 1♦ Pass 1♥
Pass 4♥ All Pass

הקפיצה של צפון ל-♥4 מתארת 19-18 נק' עם התאמה 
ב-♥.

.♣A-זכית ב .♣J-נגד החוזה ♥4 הוביל שותפך (מערב) ב
באיזה קלף תבחר כעת ומדוע?

 ♠Q-ה את  לשחק  חייב  אתה   4♥ החוזה  את  להפיל  כדי 
בלקיחה השנייה. 

זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

985
AQJ4
AKQT4
K

 

♠
♥
♦
♣

AJT
T6
9732
JT94

♠
♥
♦
♣

Q72
732
J8
A8753

 ♠
♥
♦
♣

K643
K985
65
Q62

 

סדרה  כל  השנייה  בלקיחה  משחק  מזרח  אם  כי  ברור 
אחרת, אזי הכרוז (דרום) יבצע את החוזה ♥4, ועוד עם 

לקיחה עודפת.
קל להסיק ממראה הדומם שצריך לשחק ♠, אבל אם מזרח 
ישחק את ה-2♠, דרום ישחק נמוך. מערב יזכה בלקיחה זו 
עם ה-T♠, אבל ה-A♠ יהיה הלקיחה השלישית והאחרונה 

של ההגנה.
על מנת להפיל ♥4 ההגנה חייבת לזכות בשלוש לקיחות 
 ♠AJT-ב-♠. הסיכוי היחיד לכך הוא כאשר מערב מחזיק ב
ולכרוז 3 (או 4) קלפי ♠. הייה אופטימי והנח שזה המצב. 
ניתן לראות שמשחק של Q♠ מפיל את החוזה, בעוד קלף 

אחר באותה סדרה ייתן רק שתי לקיחות.
אם בחרת לשחק את ה-Q♠ בלקיחה השנייה, יפה ראית 

את הנולד!

לחשוב נכון בהגנה 

בחר בקלף המדויק!

מוטי גלברד

‘ /  ‘  
Kudowa Zdrój

0544-466221   ,0544-671721   ,0544-429724   :  

:  
     *

   
  Verde Montana ****4   *

   “
 ,   15 *

   , ‘
    4 *

...   

2.6.11 ,29.5.11 :  
 !    

    1495  14
    1295  10

***   22    ***

bridge4fun@012.net.il
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שחק יחד עם מוטי

זהירות, ושוב זהירות!

מוטי גלברד

Dealer: E, Vul: Both, Lead: ♣9

♠
♥
♦
♣

AK95
T54
KQT
T86

♠
♥
♦
♣

3
KQJ9862
85
KJ3

West North East South
1♣ 1♥

Pass 2♣ Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

משמעותה של הכרזת סדרת המתנגד (♣2) היא התאמה 
ב-♥ עם 10+ נק' גבוהות.

מערב מוביל ב-9♣. מזרח זוכה ב-A♣ וממשיך ב-4♣.

בכיר  קלף  אין  ב-9♣  שהוביל  למערב   – ברור  אחד  דבר 
בסדרה זו, לכן ה-Q♣ כנראה אצל מזרח. תכנן את משחקך 

מכאן במשנה זהירות. מהי תכניתך?

מהעקיפה  מרוצה  ובהיותו   ,♣J-ב זכה  (הכרוז)  דרום 
 ,♥A-ב זכה  מזרח   .♥K-ה את  לשחק  מיהר  שהצליחה 
ומערב חתך את ה-K♣. המתנגדים זכו גם ב-A♦, והחוזה 

הוכשל.
מתברר כי ה-J♣ הוא במקרה זה "סוס טרויאני". לו היה 
דרום נאלץ לזכות ב-K♣, אזי לפני הוצאת השליטים הוא 
היה משחק AK♠ ומשליך ♣ מידו. מאוחר יותר הוא היה 
את  ומבצע  האדומים  האסים  שני  את  למתנגדים  מוסר 

החוזה.
זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AK95
T54
KQT
T86

 

♠
♥
♦
♣

T8762
73
A632
97

♠
♥
♦
♣

QJ4
A
J974
AQ542

 ♠
♥
♦
♣

3
KQJ9862
85
KJ3

 

לאחר הזכייה ב-J♣ עדיין צריך לשחק את ה-AK♠ ולהשליך 
למעשה  שהוא  קלף "זוכה"   – ♣K-ה הכרוז את  של  מידו 

מפסיד – וכך יבוצע החוזה.
מפסיד  בידך  שאין  ודא  השליטים  את  תוציא  בטרם  טיפ: 
פוטנציאלי סמוי (כמו במקרה זה ה-K♣ העלול להיחתך).

052-2783263 :   ,03-5403244 :  ,52   :    
www.bridgerh.co.il :   

  
16:45  ,16.5.11-    

   ,    

 ‘  
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הכרזת המשיב לאחר התערבות

1NT חלק ו': ההתערבות היא

רם סופר

התערבות  לאחר  המשיב  בהכרזות  רבות  שעסקנו  לאחר 
בגובה 1 או 2 בסדרה, הגיע הזמן לטפל במצב שבו הכרזת 
מהעקרונות  כמה  משתנים  כאן   .1NT הייתה  המתערב 

הבסיסיים שהיו תקפים עד כה:
השותף  את  מחייבת  אינה  חדשה  סדרה  הכרזת  (א) 

להכרזה נוספת ומתבצעת בדרך כלל עם יד חלשה.
(ב) הכרזת Dbl היא מענישה ומבקשת מהפותח להכריז 

Pass. ה-Negative Double אינו תקף במצב זה.

(1)

♠
♥
♦
♣

QJT962
Q63
97
T8

West North East
1♣ 1NT 2♠

להכריז  כדי  נק'  ל-11  זקוקים  שהם  בטעות  הסבורים  יש 
נדיר   ,NT הכריז  והמתערב  פתח  שהשותף  לאחר   .2♠
לעיל  המוצגת  זו  כגון  ידיים  חזקה.  יד  לך  שתהיה  ביותר 
נפוצות הרבה יותר, וחייבות להיות לך הכרזות כדי לטפל 
לודאי  קרוב  מוצלחת.  החלטה  כאן  יהיה  לא   Pass בהן. 
שלא יהיו מספיק כניסות לידך כדי לפתח את סדרת ה-♠ 
בחוזה 1NT. לעומת זאת, יש סבירות גבוהה שתבצע ♠2 
מול שותף שפתח, או שבמקרה הגרוע תיכשל פעם אחת.

חשוב מאוד שהשותף לא ידמיין שיש לך יד חזקה ויעלה את 
ההכרזה. על כן הכרזת סדרה חדשה לאחר התערבות 
של 1NT מוגדרת כהכרזה חלשה עם 8-5 נק'. למכריז 
מן  הציפייה  בסדרה.  יותר)  (או  קלפים   6 כלל  בדרך  יהיו 

.Pass השותף היא שברוב המקרים יכריז

(2)
♠
♥
♦
♣

643
4
K97
KJT972

West North East
1♥ 1NT 2♣

לאחר   2 בגובה  חדשה  סדרה  להכרזת  נוספת  דוגמה 
התערבות של 1NT. למזרח סיכוי טוב לביצוע ♣2, בעוד 
צפון עשוי לבצע 1NT אם מזרח-מערב לא יספיקו לפתח 

את סדרת ה-♣ לפני שלכרוז יהיו 7 לקיחות.

(3)

♠
♥
♦
♣

Q5
95
J7
QJ98642

West North East
1♦ 1NT 3♣

הכרזת קפיצה בסדרה חדשה לגובה 3 מתארת יד חלשה 
עם 7 קלפים בסדרה והיא הכרזת מנע. במקרה זה הכרזתו 
של מזרח עשויה להקשות על צפון-דרום למצוא התאמה 

באחת מסדרות המייג'ור.

(4)

♠
♥
♦
♣

K92
Q63
84
JT965

West North East
1♥ 1NT 2♥

גם הכרזת תמיכה בסדרתו של הפותח היא חלשה יחסית 
של  מהתערבותו  נבהל  אינו  מזרח  מחייבת.  אינה  וכמובן 
הבטיח  צפון  אמנם  החלקי.  המשחק  על  ומתחרה  צפון 
לביצוע  טוב  סיכוי  יש  עדיין  אבל  לפחות,  ב-♥  אחד  עוצר 

החוזה ♥2.

!    
22-28.5.2011   
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(5)

♠
♥
♦
♣

4
T65
AJT92
T873

West North East
1♦ 1NT 3♦

חלשה  ספק  ללא  היא  השותף  בסדרת  קפיצה  הכרזת 
כאשר ההתערבות הייתה 1NT. לו היה מזרח מסתפק 
בהכרזה של ♦2, היה מאפשר לדרום שעדיין לא הכריז 
להראות את אחת מסדרות המייג'ור בגובה 2 (או להכריז 
 3♦ הכריז  שמזרח  לאחר  סטיימן).  שמשמעותו  קיו-ביד 
ייתכן בהחלט שדרום לא יוכל להתערב בגובה 3, ומזרח-

מערב יזכו בחוזה. שים לב שבחוזה ב-♦ העקיפה בסדרת 
השליט תצליח קרוב לוודאי.

(6)

♠
♥
♦
♣

J83
A74
KT2
QJ52

West North East
1♦ 1NT Dbl

למזרח 11 נק' עם חלוקה מאוזנת. על-פי מספר הנקודות 
שהבטיחו האחרים (12+15), לדרום לכל היותר 2 נק'. 
משמעות הדבר שחייו של צפון יהיו קשים מאוד בחוזה 
1NT. במצבים מעין אלה אין זה נדיר לראות את החוזה 
נופל אפילו 3 פעמים. מזרח חייב להבין שיש לו הזדמנות 
פז להשיג רווח ניכר. מזרח מכריז Dbl, וזהו Dbl מעניש. 
להכריז.  ולא   Dbl-ה משמעות  את  להבין  חייב  מערב 
זו  בחלוקה  תניב  השותפים  שני  של  ממושמעת  הכרזה 

פירות נאים.
(7)

♠
♥
♦
♣

K52
QJ6
K743
T96

West North East
1♥ 1NT Dbl

היא  המנצחת  ההכרזה  ועדיין  בלבד,  נק'   9 למזרח  כאן 
Dbl. למזרח הובלה מצוינת ב-Q♥. קרוב לודאי שלצפון 
עוצר אחד בלבד בסדרה זו, ולאחר שיסולק יהיו למערב 
ארבע לקיחות ב-♥. למזרח עוצרים בשתי סדרות נוספות, 
ומערב אחרי הכול הבטיח פתיחה. אין להסתפק במועט 
ומצפה  כמובן)  (מעניש,   Dbl מכריז  מזרח   .2♥ ולהכריז 

להפיל את החוזה ב-2 לקיחות או יותר. 
הכלל הוא: אם המשיב יודע שהוא ושותפו מחזיקים ברוב 
הנקודות, אז יש סיכוי מעולה להפיל 1NT. עם 9+ נק' 

.Dbl (פרט לחלוקות מיוחדות) עליו להכריז

(8)

♠
♥
♦
♣

Q952
QT43
K6
J62

West North East
1♦ 1NT Pass

לעומת זאת, עם 8 נק' בלבד אין ודאות שאפשר להפיל 
 Negative 1. מזרח היה רוצה אולי להכריזNT חוזה של
Dbl כדי להראות רביעיות בסדרות המייג'ור, אך הכרזה 
מעין זו אינה קיימת – אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר 
 1NT לאחר התערבות של Dbl-אותה שלמה. הכרזת ה
לנהוג  למזרח  מומלץ  זה  במקרה  בלבד.  מענישה  היא 
באיפוק, להכריז Pass ולהתרכז במשחק ההגנה. סביר 
למזרח- תעניק   (Dbl בלי  (אפילו   1NT שהפלת  להניח 

מערב תוצאה טובה. 

של  התערבות  לאחר  המשיב  של  הכרזותיו  לסיכום: 
1NT הן:

(א) עד 8 נק': הכרזת סדרה חדשה או תמיכה בסדרת 
השותף בגובה 2 או 3 בהתאם לחלוקה. אם אין הכרזה 

.Pass – מתאימה
חלוקות  עם  לידיים  (פרט  מעניש!   Dbl נק':   +9 (ב) 

קיצוניות).
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מאמר מס' 10: 

"סדרה רביעית" ו"סדרה שלישית"

שיטת  להבנת  הקשור  בכל  מדרגה  נעלה  זה  במאמר 
 .3NT – 2 על 1". אנו נעסוק בחוזה "המטריד" מכולם"
ברצוני לתת לכם את הכלים לדעת מתי 3NT אינו החוזה 
הנכון באמצעות בירור אופיים של העוצר (או העוצרים) 
 .NT-שלנו וכמו-כן לבחור את השחקן הנכון שיהיה כרוז ב
של  החשובים  העקרונות  אחד  את  אזכיר  זו  בנקודה 
שיטת "2 על 1" המהווה בעיני גם יתרון של שיטה זו על 

פני השיטה הטבעית: 
לא  שעדיין  הסדרות  בכל  עוצר  ללא   NT להכריז  אין 

הוכרזו בצורה טבעית.
לעתים נתייחס גם אל "חצי עוצר" (Txxx ,Jxx ,Qx) כאל 
עוצר. לשחקן הרוצה להכריז NT, אך בוחר לא לעשות 
זאת, יש לרוב בעיה עם סדרה מסוימת. במאמר זה נבין 

כיצד פותרים בעיה זו! 

North South
1♠ 2♣
?

היד הראשונה תכריז 2NT. יש בה עוצרים בשתי הסדרות 
שעדיין לא הוכרזו.

North
♠
♥
♦
♣

AQT82
KJ5
Q54
32

North South
1♠ 2♣

2NT

אבל היד הבאה תחזור על סדרת ה-♠ מכיוון שסדרת ה-♦ 
.NT חלשה מדי להכרזת

North
♠
♥
♦
♣

KJT65
AQ4
542
K3

North South
1♠ 2♣
2♠

בשלבים  זאת,  עם  קלאסית.  זבל"  "פח  הכרזת  זוהי 
מאוחרים יותר של המכרז בשיטת "2 על 1" אין הכרזות 
של "פח זבל" ואיננו רוצים למסור מידע כוזב לגבי ידנו – 

אז מה עושים?
הכרזת "סדרה רביעית" (מבקשת עוצר)

שלב  בכל   3NT-מ יותר  נמוך  רביעית  סדרה  הכרזת 
של המכרז מתארת יד ללא הכרזה טבעית וללא עוצר 

בסדרה הרביעית – המכריז שואל על עוצר.
הוכרזו  סדרות  שלוש  שאם  הרעיון  על  מבוסס  זה  כלל 
באופן טבעי, אז הסדרה הרביעית אינה טבעית. הסיכוי 
הוא  הוכרזה  שלא  הרביעית  בסדרה  התאמה  למצוא 
אפסי, ולכן הסיבה להכרזתה אינה טבעית. אנו מכירים 
מלא".  למשחק  מחייבת  רביעית  "סדרה  הקונבנציה  את 
מלא,  משחק  שיש  יודעים  כבר  אנו   "1 על   2" בשיטת 
לפיכך המשמעות היחידה היא: "שותפי, אין לי מה לומר, 
בסדרה  היא  הבעיה   –  NT להכריז  בעיה  לי  יש  אבל 

הרביעית!"

South
♠
♥
♦
♣

8
KT87
K76
AKJ95

North South
1♠ 2♣
2♦ ?

אלדד גינוסר

03-6040940  050-5364604  :   
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ביד זו לא נשאר לנו מה להכריז. אין טעם לנסות למצוא 
התאמה ב-♥ מכיוון שהשותף לא הכריז ♥2, כלומר אין 
והסיכוי  קלפים,   9 הראה  הוא  מקרה  בכל  רביעייה.  לו 
לתאר  להמשיך  אפשרות  אין  אפסי.  הוא   4 עוד  למצוא 
לחזור  או  ב-♠  או  ב-♦  התאמה  להראות  החלוקה,  את 
על ה-♣. ברור שהכרזתנו הבאה תהיה 2NT (אין צורך 

לקפוץ ל-3). השווה עם היד הבאה! 

South
♠
♥
♦
♣

J3
952
KQ6
AQJ87

North South
1♠ 2♣
2♦ ?

בשום   ?2NT להכריז עלינו  האם  זהה.  ההכרזה  מהלך 
פנים ואופן. התחייבות מצדנו ל-NT תהא מסוכנת בשל 
הנכון  החוזה  אינו   3NT כי  ייתכן  החלשה.  ה-♥  סדרת 

כלל. 
כוזב  מידע  ולהעביר   3♦ או   2♠  ,3♣ להכריז  עלינו  האם 
אינה  לשותף  כוזב  מידע  העברת  לא,  ידנו?  חלוקת  על 
רעיון טוב. אם כן, נשארה רק הכרזה אחת: ♥2 – סדרה 

רביעית!
הכרזת הסדרת הרביעית היא ברירת מחדל. ההבדל 
בינה לבין הכרזת NT הוא שאין עוצר בסדרה הרביעית. 
כוח  מתארת  אינה  הרביעית  הסדרה  הכרזת  לב,  שימו 
מיוחד, אלא רק בעיה בהכרזת NT. הנה דוגמה נוספת:

North
♠
♥
♦
♣

AQ876
732
KQ65
J

North South
1♠ 2♣
2♦ 3♣
3♥

עוצר  לו  שאין  מכיוון   NT להכריז  יכול  אינו  הפותח  כאן 
ב-♥. הוא ישתמש ב-♥3 – סדרה רביעית.

לאחר  גם  להופיע  יכולה  הרביעית  הסדרה  הכרזת 
חולשה  על  מצביעה  היא  זה  במצב   .NT שהוכרז 

מיוחדת בסדרה ושואלת שוב על העוצר. למשל:

North South
1♥ 2♦

2♥ (1) 2NT
3♣ (2) 3♥ (3)
3♠ (4)

(1) פח זבל.
(2) קלאבים. יד שלא הייתה חזקה מספיק כדי להכריז 

קודם ♣3.
(3) דאבלטון ב-♥.

(4) סדרה רביעית – יש לי דאבלטון או סינגלטון ב-♠. 
בדוק שוב את מצבך בסדרה זו. 

הכרזת "סדרה שלישית" (מראה עוצר)

הכרזת "סדרה רביעית" קלה לזיהוי, אך "סדרה שלישית" 
אינה קלה לזיהוי מאחר שקל מאוד להתבלבל בין הכרזה 
טבעית של סדרה נוספת (לאחר שהוכרזו שתי סדרות) 
לצורך מציאת התאמה או תיאור חלוקת היד, לבין הכרזת 
"סדרה שלישית" שמטרתה להראות עוצר ובאותו זמן 

להראות בעיה בסדרה הרביעית. למשל:

North South
1♥ 2♣
2♦

North South
1♥ 2♦
2♥ 2NT
3♣

North South
1♥ 2♣
2♥ 2♠

בכל אחד מהמקרים שלעיל השחקן מכריז סדרה במטרה 
מדובר  אין  ידו.  חלוקת  את  לתאר  ו/או  התאמה  למצוא 
אלא   ,NT בהכרח  אינה  המטרה  שלישית"!  ב"סדרה 

אפשרות של משחק בשליט אם תימצא התאמה.
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א 
North South

1♠ 2♣
3♣ 3♦

ב
North South

1♥ 2♣
2♥ 2NT
3♠

ג
North South

1♠ 2♣
2♠ 3♥

שלושת מהלכי ההכרזה הללו הם מצבים של "סדרה שלישית". 
המשותף לשלושתם הוא שניתן להבין בדרך ההיגיון שהכרזת 

הסדרה השלישית אינה לצורך מציאת התאמה.

במקרה א' אין היגיון לחפש התאמה ב-♦ אחרי שמצאנו 
 NT-התאמה ב-♣. המשמעות של ♦3 היא שחסר עוצר ל

בסדרה שלא הוכרזה. (הרביעית – ♥!)

במקרה ב' אין זה הגיוני לחפש התאמה ב-♠ לאחר שדרום 
היא   3♠ של  המשמעות  ב-♠.  רביעייה  ושלל   2NT הכריז
בעיה רצינית בסדרת ה-♦. הפותח שואל את המשיב אם 

 .NT הוא בטוח שברצונו לשחק

במקרה ג' אין היגיון לחפש התאמה ב-♥ מכיוון שהפותח 
בעיה  יש  למשיב  זו.  בסדרה  רביעייה  ושלל   2♥ על  דילג 

להכריז NT, והיא תמיד קשורה לסדרה הרביעית - ♦!

יד מס' 1
♠
♥
♦
♣

A42
853
KJ
Q9732

♠
♥
♦
♣

JT3
AKQ
AT7
JT64

North South
1NT

3NT Pass

 .3NT נגד החוזה ♠K-מערב מוביל ב
תכנן את משחקך!

יד מס' 2
♠
♥
♦
♣

AKJT32
J94
2
876

♠
♥
♦
♣

Q4
K75
AQJ73
QJT

West North East South
Pass 1NT

Pass 4♥(1) Dbl(2) 4♠
Pass Pass Pass

.(Texas) 4♠-(1) טרנספר ל
(2) מבקש הובלה ב-♥.

 ,4♠ החוזה  נגד  ב-8♥  הוביל  מערב 
 ♥T שיחקת 9♥ מהדומם, מזרח שיחק

וה-K♥ שבידך זכה. כיצד תמשיך?

יד מס' 3
♠
♥
♦
♣

JT4
86
Q73
AQT84

♠
♥
♦
♣

KQ875
Q7543
-
KJ9

West North East South
Pass 1♠

3♦ 3♠ 4♦ 4♠
Pass Pass Pass

זוכה  מזרח  ב-2♠.  מוביל  מערב 
בלקיחה הראשונה עם ה-A♠ וממשיך 
ב-♠3. מערב משרת ללקיחה השנייה 

עם 9♠. תכנן את המשך המשחק!

שחק אותה - בעיות 
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שחק אותה - פתרונות
יד מס' 1

 ♠
♥
♦
♣

A42
853
KJ
Q9732

 

♠
♥
♦
♣

KQ986
742
93
K85

♠
♥
♦
♣

75
JT96
Q86542
A

 ♠
♥
♦
♣

JT3
AKQ
AT7
JT64

 

North South
1NT

3NT Pass

מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה 3NT. תכנן את משחקך!

קלף ההובלה של מערב הוא כמובן ראש רצף. הסכנה היא 
שבידו של מערב סדרה בת 5 קלפים. לכאורה כדאי לזכות 
בלקיחה הראשונה עם A♠ (מכיוון שה-JT♠ בידך מהווים 
עוצר שני), אבל אם תשחק כך ותמשיך ב-♣ (פיתוח סדרה 
זו הכרחי כדי להגיע ל-9 לקיחות), מזרח יזכה ב-A♣ ויחזור 
בסדרת שותפו ♠. מערב יוציא לך את העוצר, וכאשר יקבל 
את היד עם K♣ יזכה בסך הכול ב-3 לקיחות ב-♠ ויכשיל 

את החוזה.

 ♠K-ל הרשה  עיכוב.  על-ידי  זו  סכנה  מפני  להתגונן  ניתן 
לזכות בלקיחה הראשונה. בכל מקרה יהיו לך שתי לקיחות 
ב-♠ לאחר עקיפה נגד ה-Q, אבל עכשיו אתה מנתק את 
התקשורת בין המגנים. לאחר שמערב ממשיך ב-♠ ואתה 
זוכה בלקיחה השנייה, למזרח כבר לא נותרו קלפי ♠ כדי 

לחזור אל שותפו, והחוזה מבוצע.

יד מס' 2

 ♠
♥
♦
♣

AKJT32
J94
2
876

 

♠
♥
♦
♣

765
82
KT84
A952

♠
♥
♦
♣

98
AQT63
965
K43

 ♠
♥
♦
♣

Q4
K75
AQJ73
QJT

 

West North East South
Pass 1NT

Pass 4♥ (1) Dbl (2) 4♠
Pass Pass Pass

.(Texas) 4♠-(1) טרנספר ל
(2) מבקש הובלה ב-♥.

מערב הוביל ב-8♥ נגד החוזה ♠4, שיחקת 9♥ מהדומם, 
מזרח שיחק T♥ וה-K♥ שבידך זכה. כיצד תמשיך?

עליך  ב-♥.  וגם  ב-♣  מיידיים  מפסידים  שני  כרגע  לך  יש 
המפסידים.  מאחד  להיפטר  כדי  ה-♦  סדרת  את  לנצל 
היית רוצה לדעת היכן ה-K♦ כדי להחליט אם להשתמש 
בעקיפה רגילה או בעקיפת חיתוך. מתברר כי ניתן להסיק 

זאת על סמך ההכרזה וקלף ההובלה!

 5 הנראה  ככל  למזרח  מדאבלטון.  גבוה  קלף  הוא  ה-8♥ 
מערב,  אצל  שניהם   ♣AK היו לו   .AQ בראשות  ♥ קלפי 
סביר להניח כי היה מוביל ב-A♣ למרות בקשת ההובלה 
מחזיק  ההכרזה)  את  פתח  (שלא  מזרח  לכן  שותפו.  של 
ב-K♣ או ב-A♣. אילו היה לו גם K♦, היה ודאי פותח ♥1. 
המסקנה הנכונה היא שה-K♦ אצל מערב. לפיכך תשחק 
את  שתחתוך  לאחר   .♦Q-ב ותמשיך   ♦A שנייה בלקיחה 
תחזור  מפסיד)  תשליך  נמוך,  ישחק  מערב (אם  של   K-ה
את  תסיים   ,♦J-ה על  מפסיד   ♥ תשליך   ,♠Q-ה עם  לידך 

הוצאת השליטים ותפתח לקיחה ב-♣.
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יד מס' 3

 ♠
♥
♦
♣

JT4
86
Q73
AQT84

 

♠
♥
♦
♣

92
AJ
KJT9852
65

♠
♥
♦
♣

A63
KT92
A64
732

 ♠
♥
♦
♣

KQ875
Q7543
-
KJ9

 

West North East South
Pass 1♠

3♦ 3♠ 4♦ 4♠
Pass Pass Pass

עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  מזרח  ב-2♠.  מוביל  מערב 
ה-A♠ וממשיך ב-♠3. מערב משרת ללקיחה השנייה עם 

9♠. תכנן את המשך המשחק!

לקרוא  ניתן  הראשונות  הלקיחות  ושתי  ההכרזה  על-פי 
הוא  כי  נראה  מערב.  של  ידו  חלוקת  את  בוודאות  כמעט 
התחיל עם שני קלפי ♠ (לעומת 3 קלפים של מערב). מאחר 
שהוביל בשליט אין לו כנראה קלף בודד באף סדרה, ולכן 

יש לו כנראה 7 קלפי ♦ ושלושה דאבלטונים.

מתכוון  הכרוז  הדומם.  היפוך  הוא  המנצח  המשחק  קו 
לחתוך ♦ שלוש פעמים בידו ולזכות בנוסף בשתי לקיחות 
זוכים  השנייה  בלקיחה  ב-♣.  לקיחות  ובחמש  בשליט 
בדומם וחותכים ♦. לאחר מכן 9♣ אל ה-T וחיתוך ♦ שני, 
 ,A-אל ה ♣K וחיתוך ♦ שלישי ונותר לשחק Q-אל ה ♣J
סדרת  את  ולסיים   ♠J-ה עם  האחרון  השליט  את  להוציא 
בשליט,  וגם  ב-♣  דאבלטון  מחזיק  שמערב  היות  ה-♣. 

הכרוז מניח שהסיבוב השלישי של ה-♣ לא ייחתך.

  !   ,   :   
    STRESA  -  LAGO MAGGIORE    9.7-2.7      - **

    DAVOS  - SWISS ALPS   16.7-9.7     -  

SEEFELD - TYROL    30.7-16.7     -  
 

August in Austria   :
 BAD-HOFGASTEIN    20.8-30.7    -

WOERTHERSEE by VELDEN    27.8-20.8      - 

     :   
     ABANO TERME    10.9-27.8     

 ADRIATIC CRUISE   17.9-10.9        **

   
       

 ...  ‘        

 -  - 3232  -   - 03-525070803-5250708 - “   - “  
 / /   0544-4068340544-406834 , ,03-933726903-9337269

bridgeholidays@gmail.combridgeholidays@gmail.com      * .(     )     *   * .(     )     *
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משלב ב נבחרות  ידיים  הצגנו  הקודם  מאמר 
הלבן"  "הבית  תחרות  של  המוקדמות 
לצעירים  ישראל  נבחרת  באמסטרדם. 
בהפרש  הראשון  במקום  זה  בשלב  זכתה 
נגד  הגמר  חצי  למפגש  רב  בביטחון  והגיעה  גדול, 
נבחרת הצעירים של שוודיה, הכוללת את שתי האחיות 

המוכשרות סנדרה וססיליה רימשטדט. 
במהירות  עלו  השוודים   – טובות  בישרה  לא  ההתחלה 
מהמפגש  נעימים  לא  זיכרונות  שהעלה   0:19 ליתרון 

האומלל נגד איטליה בחצי הגמר של 2010.

Board 4, Dealer W, Vul Both

♠
♥
♦
♣

43
J98432
A8
Q82

♠
♥
♦
♣

Q987
T
T73
J9754

♠
♥
♦
♣

T2
KQ6
K96542
T6

♠
♥
♦
♣

AKJ65
A75
QJ
AK3

West North East South
פישר ססיליה ר. שוורץ גרונקוויסט
Pass Pass Pass 2NT
Pass 4♦ Dbl 4♥
Pass Pass Pass

West North East South
פריקלונד בירמן סנדרה ר. פדון
Pass Pass 2♣ Dbl

3♦ 3♥ Pass 3♠
Pass 4♠ Pass Pass
Pass

ולאחר  נק',   22 עם   2NT פתח  בדרום  השוודי  השחקן 
הכרזת טרנספר בגובה 4 שיחק בחוזה ♥4 שבוצע ללא 

קושי. (הכרוז הפסיד רק שתי לקיחות ב-♥ ואחת ב-♦).
בשולחן השני הסתבך המצב לאחר הכרזת פתיחה ♣2 
פתיחה  שיטתם  לפי  (שהציגה  רימשטדט  סנדרה  של 
במערב.  שותפה  של   3♦ הפרעה  והכרזת  ב-♦)  חלשה 
עדיין  פדון  דרור  אבל  ב-♥3,  כמובן  התערב  בירמן  אלון 
סבר שעליו להראות את החמישייה ב-♠, והזוג הישראלי 
הגיע בטעות לחוזה ♠4. הכרוז נאלץ להפסיד ♦ אחד, ♥ 

אחד ושתי לקיחות בשליט. IMP 12 לשוודיה.
וצברה  עשתונותיה,  את  איבדה  לא  נבחרתנו  אולם 
שלב  אורך  לכל  שעשתה  כפי  בדיוק  בהדרגה,  נקודות 
יתרון  להשיג  ישראל  הצליחה  למחצית  עד  המוקדמות. 

.BBO-22:27 "ולהרגיע" את אוהדיה הרבים הצופים ב
Board 11, Dealer S, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJT9842
92
KQ7
J

 

♠
♥
♦
♣

K5
A743
4
AQT753

♠
♥
♦
♣

A73
KT8
A952
K84

 ♠
♥
♦
♣

6
QJ65
JT863
962

 

West North East South
פישר ססיליה ר. שוורץ גרונקוויסט

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

4NT Pass 5♦ Pass
6♣ Pass Pass Pass

ניצחון גדול באמסטרדם (חלק ב')

רם סופר

  :     1500    :
bridgeholidays@gmail.com  0544-406834 ,03-9337269 ‘  .49180  -   8039 . .

 2,460  :  
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   15 
(‘  1500)   :  - 16.7 - 9.7

(!     -   )     -“  ”   7
 (!  -      “   )       - 

   ,  ,  , -  ,  :  
  !!“ ”    (Davos Sounds Good 2011) -  ‘   :   

   !  -   - (12.7 - ‘   )       
.“  - ” :     !

(‘  1200)   :  - 30.7 - 16.7  
   -  (Gartenhotel Tuemlerhof : ) BERGRESORT SEEFELD   (!14-   )  7

  ,     ,    ,   :      ,   
.      ,  

  :       :     15001500    :    :
bridgeholidays@gmail.combridgeholidays@gmail.com    0544-4068340544-406834 , ,03-933726903-9337269 ‘  . ‘  .4918049180  -     -   80398039 . . . .

  2,4602,460  :    :  
  )    ,  14  ,    :
 ‘   ,(  -     +  -  
  /  ,  2  ,( 10  +   8/10  )  
 ,   2  ,( )     ,(‘  )

.  

 ,(   4)  (   - )   :  
.(  420 )    ,   ,(  35)  

10:00-14:00   ,17.6.2011  
:   

03-6461636 :‘  49   ,  - -

04-8590859 :‘  101   - 

02-6750011 :‘  ( “    )  - 

08-6251107-  08-6251105 :‘  9   ‘  - -
     

  30 :  
 15,000 -   :

    
  60 -  

18      “      40
  

  +   
    -  :  

!   -    
(Wexler) “  ” -  

(In Memory of Ruth & Jack Wexler)  ‘    
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ונעצרה  זהה  בצורה  ההכרזה  התחילה  השני  בשולחן 
של  הגדול  כוחה  את  העריך  פישר  לוטן  אבל   ,3NT-ב
הכרזות  סדרת  לאחר  להמשיך.  והחליט   6-4 החלוקה 
קיו-ביד הגיעו פישר-שוורץ לסלם. ההכרזה ♦5 הראתה 

0 או 3 קלפי מפתח כאשר השליט הוא ♣.
ההובלה הייתה Q♠, והביצוע היה מדויק. הוצאת שליטים 
מיידית הייתה מעמידה את הכרוז בסכנה של הפסד שתי 
קצרה  שצפון  מההכרזה  הסיק  פישר  לוטן  ב-♥.  לקיחות 
שעליו   ♣A ולאחר  ♠K-ב זכה  הוא  ב-♥.  וגם  בשליט  גם 
נפל מצפון J♣ הוא עזב את סדרת השליט ושיחק ♥ אל 
ה-♥  את  למסור  חיוני  דרום.  של   J-וה מזרח  של   T-ה
בחזרה  זכה  הכרוז   .♠ חיתוך  למנוע  כדי  לדרום  דווקא 
ב-♦, שיחק Q♣ (צפון לא שירתה) והלך על הסיכוי הנוסף 
השלישי  ל-♥  גם  שירתה  לא  שצפון  לאחר   .♥A-ו  ♥K –
הוא חתך ♥ רביעי בדומם, חזר לידו בחיתוך ♦, הוציא את 
השליט האחרון ותבע את יתרת הלקיחות. ביצוע הסלם 

.IMP 10 הקנה לישראל

המחצית השנייה הייתה חד-צדדית לטובת ישראל. כבר 
אופטימי  לסלם  השוודי  הזוג  הכריז  הראשונה  בחלוקה 
ישראל  מלא.  במשחק  עצרה  ישראל  בעוד  שנכשל,  מדי 
התמידה בצבירת הנקודות, ולאחר היד הבאה כבר היה 

ברור ששוודיה לא תוכל "לחזור לתמונה".

Board 17, Dealer N, Vul None

♠
♥
♦
♣

AJ2
8
K3
KQJT952

♠
♥
♦
♣

KQT8
K92
Q842
63

♠
♥
♦
♣

965
AJ543
T96
A7

♠
♥
♦
♣

743
QT76
AJ75
84

West North East South
פריקלונד שוורץ סנדרה ר. פישר

1♣ 1♥ Pass
1♠ 3♣ Pass 3♠

Pass 3NT All Pass

אלון  יותר.  מתון  באופן  המכרז  התפתח  השני  בשולחן 
בירמן (מזרח) היה הכרוז בחוזה ♥3 ונפל פעמיים (100+ 

לשוודיה). רון שוורץ העריך יפה את כוחה של השביעייה 
להכרזת  השיב  לא  ששותפו  פי  על  אף  ל-♣3  וקפץ 
הפתיחה לאחר ההתערבות. לוטן פישר החזיק 7 נק' מול 
יד שתוארה כחזקה והכריז ♠3 המבקש משותפו להכריז 

3NT עם עוצר בסדרה זו.
בחלוקה זו ברור כי הכרוז ישיג 9 לקיחות אם לא תמהר 
ב-♣.  שליטה  לה  יש  עוד  כל  לקיחות   5 להשיג  ההגנה 
לו הייתה סנדרה רימשטדט מובילה בסדרתה ♥, הכרוז 
ואז  הראשונה,  בלקיחה  מהדומם   ♥T לשחק  חייב  היה 
מערב היה זוכה ב-K♥ ומשחק 9♥ אל ה-Q של הדומם, 

והחוזה היה נכשל.

להוביל  השוודית  השחקנית  בחרה  ישראל  של  למזלה 
ב-♠, ולרון שוורץ היה עוצר כפול בסדרה זו. לאחר הובלה 
זו אין למנוע 9 לקיחות, וישראל זכתה ב-IMP 8 נוספים 

בדרך לניצחון גדול 37:72.
גמר  של  שחזור  היה  לצרפת  ישראל  בין  הגמר  מפגש 
לטובת  הוכרע  שכזכור  בפילדלפיה,  העולם  אליפות 
ישראל לאחר דרמה גדולה. במחצית הראשונה הפגינה 
הנבחרת הצרפתית משחק משובח, וישראל סיימה אותה 
הייתה  כבר  השנייה  המחצית   .12:21 של  זעום  ביתרון 

סיפור אחר לגמרי:

Board 14, Dealer E, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KQ42
K98
T743
53

 

♠
♥
♦
♣

AJ83
AQT7653
Q5
-

♠
♥
♦
♣

T75
J42
2
AQT964

 ♠
♥
♦
♣

96
-
AKJ986
KJ872

 

West North East South
פדון לואיזייה בירמן פרנצ'סקטי

Pass 1♦
1♥ Dbl 2♣ 3♦
3♥ 3NT 4♥ Pass

Pass Dbl All Pass

מהלך  לאחר  מוכפל   4♥ בחוזה  הכרוז  היה  פדון  דרור 
מיד  והחליף  זכה  דרום  ב-7♦.  הוביל  צפון  סוער.  הכרזה 
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ל-♠. הכרוז אפשר ל-Q♠ לזכות, וכעת צפון שגה והחליף 
ל-5♣ (לו היה משחק סדרה אדומה הייתה ההגנה משיגה 
4 לקיחות). דרור פדון ניצל היטב את ההזדמנות שניתנה 
 J-ה על-ידי  שכוסה  מהדומם   ♣T-ה את  שיחק  הוא  לו. 
הושלך),  (ה-8♠   ♣A-וב  J-ה אל  ב-3♥  המשיך  ונחתך, 
והריץ את ה-Q♣ לעקיפת חיתוך! דרום כיסה ב-K♣ ודרור 
חתך עם ה-T♥. צפון החמיץ את הסיכוי האחרון: לחתוך 
מעליו עם ה-K♥ ולהמשיך ♦ – לאחר מכן אין דרך להשליך 
♠ על ♣ בלי שצפון יחתוך. לאחר שצפון אפשר ל-T♥ לזכות 
דרור שיחק A♥, חתך ♦ והשליך את ה-J♠ על ה-9♣ בעוד 

צפון חותך עם ה-K♥. החוזה המוכפל בוצע.
אגרסיבי  בצפון-דרום  הישראלי  הזוג  היה  השני  בשולחן 
שנכשל  מוכפל   5♥ לחוזה  הצרפתים  את  ודחף  יותר, 

פעמיים – IMP 13 לישראל.
חוזה  לבצע  דרור  הצליח  הבאה  המוזרה  בחלוקה  גם 

מוכפל, הפעם בעזרת הובלת פתיחה לא מוצלחת.

Board 16, Dealer W, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

6
652
T9754
T732

 

♠
♥
♦
♣

KJ4
Q7
KQ8632
KQ

♠
♥
♦
♣

T98752
JT983
-
54

 ♠
♥
♦
♣

AQ3
AK4
AJ
AJ986

 

West North East South
פדון לואיזייה בירמן פרנצ'סקטי
1NT Pass 3♦ Pass
3♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

דרום שהחזיק 23 נק' התקשה ודאי להאמין כאשר מערב 
 3♦ השיב  מזרח  כאשר  יותר  עוד  והופתע   ,1NT פתח 
המתאר יד חלשה עם שתי חמישיות (לפחות) במייג'ור. 
לאחר ♠3 מצד מערב היה עליו להחליט מה לעשות. עיון 
הייתה  הנכונה  ההחלטה  כי  מבהיר  הידיים  ארבע  בכל 
להכריז 3NT (חוזה שלהגנה אין דרך להכשילו). במקום 
זה החליט פרנצ'סקטי "ללכת על בטוח" והכפיל לעונשין. 
לצערו בחר שותפו לואיזייה להוביל בשליט הבודד שלו, 
והקל מאוד על הניחוש של הכרוז בסדרה זו. דרום זכה 
 ♠K-וה  ♠J-ה עם  זכה  פדון  דרור  ב-3♠.  והמשיך   ♠A-ב
והמשיך ב-Q♥. עד מהרה התברר לדרום כי ידו האדירה 

תניב ארבע לקיחות בלבד בהגנה. 730+ לישראל.

בשולחן השני החזיק לוטן פישר את 23 הנקודות, ושוב 
מערב פתח 1NT. מהלך ההכרזה בשולחן זה היה איטי 
של  חוזה  להכפיל  לבסוף  דרום  בחר  כאן  גם  אבל  יותר, 
זכה  לוטן  ב-2♥.  להוביל  החליט  (צפון)  שוורץ  רון   .3♠
ב-K♥ וב-A♥ והיטיב להמשיך ב-♥ שלישי. קלפיו של צפון 
לא אותתו על דאבלטון, אבל משום מה הכרוז הצרפתי 
חשש מכך והחליט לחתוך עם ה-J♠. עכשיו כבר לא היה 
נכשל  והחוזה  בשליט,  לקיחות  שתי  מדרום  למנוע  ניתן 

בלקיחה אחת – IMP 14 נוספים לישראל.

 13:65 ו-   1:44 ישראל,  כולה  הייתה  השנייה  המחצית 
 – הגמר  מפגש  של  הכולל  בסיכום 
ניצחון  מוחץ שהדגיש את עליונותה 
הישראלית  הצעירים  נבחרת  של 
על כל יריבותיה. המשימה הקרובה 
היא אליפות אירופה בבולגריה, אבל 
תחושתי היא שלרביעייה המופלאה 
הישגים  עוד  בקרוב  צפויים  הזאת 

רבים גם בזירות אחרות.

נבחרת הצעירים של ישראל אלופת "הבית 
הלבן": (מימין) דרור פדון, אלון בירמן, 

לוטן פישר, רון שוורץ.
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גביע "יה ברוס" 
בסין
אלדד גינוסר

תחרות גביע "יה ברוס" נחשבת לאחת מתחרויות ההזמנה 
הקשות והיוקרתיות בעולם. 28 קבוצות התמודדו על פרס 
על  הוזמנו  כמחציתן  דולר.  אלף  של 100  ביותר  מכובד 
סמך הישגים רשמיים. לאור ההישג המכובד של נבחרת 
 – הארד  מדליית   – האחרונה  אירופה  באליפות  ישראל 
נפל בחלקנו הכבוד לקבל הזמנה לתחרות זו שהתקיימה 
נבחרתנו  האחרון.  הפסח  חג  במהלך  בסין  וּוקסי  בעיר 
פכטמן,  רון  ואת  זק  בראל-יניב  מיכאל  הזוג  את  שכללה 
שותפו של כותב שורות אלה, טסה לסין על מנת לייצג את 
ישראל ואולי גם לזכות בפרס הנכסף. בתחרות השתתפו 
נבחרות חזקות, בין היתר לוואצה האיטלקית, נבחרת סין 
הפתוחה, הולנד, שוודיה ועוד. זו הייתה "טעימה" ממה 
שאנו הולכים להתמודד עמו (ביחד עם זוג נוסף, האחים 
הולנד:  באיינדהובן,  הקרוב  אוקטובר  בחודש  הרבסט) 

אליפות העולם היוקרתית, הברמודה בול.
התחרות התחלקה לשני שלבים: הראשון שוויצרי, והשני 
– נוק-אאוט כפול. שמונה הראשונות בשלב הראשון עלו 
לבית א' של הנוק-אאוט, ושמונה הבאות אחריהן – לבית 
ב'. את השלב השוויצרי סיימנו בהצלחה מרובה במקום 
השני אחרי קבוצת לוואצה. סייעה לנו בין היתר חלוקה 
"משוגעת" שהתקבלה בסיבוב האחרון נגד קבוצה סינית:

Board 5, Dealer N, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

K7654
-
AKQ8763
K

♠
♥
♦
♣

Q
AKJ973
542
A32

♠
♥
♦
♣

JT3
QT8654
JT9
Q

♠
♥
♦
♣

A983
2
-
JT987654

West North East South
פכטמן גינוסר
1♦ Pass 1♠

2♥ 5♥ 6♥ Pass
Pass 6♠ Pass Pass
7♥ Dbl All Pass

שותפי רון החזיק את קלפיו של צפון. לאחר שפתח ♦1 
להשתמש  החליט  כעת   .1♠ שהשבתי  לראות  הופתע 
קלפי  לברר  מנת  על  הנהוגה   Exclusion במוסכמה 
 Exclusion מפתח מלבד סדרה מסוימת. ♥5 משמעותו
– שאלה על קלפי מפתח ב-♠ פרט ל-A♥. מזרח החליט 
להפריע לנו בהכרזת ♥6, אולם אנו משתמשים במצבים 
 ,(Double Even, Pass Odd) DEPO מעין אלה בהסכם
ולפיכך ה-Pass לאחר ♥6 משמעותו – קלף מפתח אחד. 
הכרזת Dbl הייתה מראה 0. רון ידע שמדובר באס אחד, 

ולכן הכריז רק 6. 
כאשר ההכרזה הגיעה למערב הוא התבונן בפגיעות (לא 
שאנחנו  מה  "יודעים  שאנחנו  והחליט  פגיע)  מול  פגיע 
עושים", ולכן יש להקריב ל- ♥7! רון הכפיל לעונשין ולאחר 
דיאמונדים  שלושה  למסור  נאלץ  הכרוז  מהיר  משחק 

וספייד אחד – 800+ לישראל.
שימו לב ש-♠6 נידון לכישלון בשל הפסד של שליט אחד 
וה-A♣. לו היה מערב נותן לנו לשחק ♠6, היינו נכשלים...
שם  הסגור,  בחדר  ההכרזה  התנהלה  כיצד  נראה  כעת 

יניב ומיכאל מייצגים אותנו נאמנה:

West North East South
בראל זק

1♦ 2♥ Dbl
5♥ 6♠ Pass Pass
7♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

היריבים.  על  לחץ  להפעיל  במטרה   5♥ הכריז  מיכאל 
והביטחון  הפגיעות  מצב  לאור  החליט,  הוא  מכן  לאחר 
התוצאה  אמורה  לכאורה  ל-♥7.  להקריב  היריבים,  של 
להשתוות לשולחן השני, אך כאן הכרוז היה מזרח (ולא 
רק  ליפול  והצליח   ♠A של הובלה  קיבל  זק  יניב  מערב). 
שלוש פעמים (500-). האם אתם רואים איך? גם כאשר 
מתבוננים בכל 52 הקלפים, לא קל  לראות מה יניב עשה 

ביד זו. 

לדרום לא היו קלפי ♦, והוא המשיך ב-♣. יניב חתך שני 
♠ בדומם ו-♣ אחד ביד, משך שליט והגיע למצב הבא: 
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♠
♥
♦
♣

K7
-
AKQ87
-

♠
♥
♦
♣

-
AK3
542
3

♠
♥
♦
♣

-
QT86
JT9
-

♠
♥
♦
♣

3
-
-
JT9876

על  "מפסיד   –  ♦ והשליך  מהדומם  שיחק 3♣  הוא  כעת 
במשחק  היה  בלקיחה  זכה  שלהפתעתו  דרום  מפסיד"! 
"חיתוך  לכרוז  ולתת   ♠ או   ♣ לשחק  מחויב  כעת –  סופי 

והשלכה".

אכן ביצוע יפה, שהיה שווה לקבוצתנו IMP 7. שימו לב 
שאף-על-פי שההחלטה להקריב ל-♥7 התבררה כבלתי 
ועשה  נואש  אמר  לא  יניב  נופל)  ש-♠6  (מאחר  מוצלחת 

מבחינתו את המיטב ליפול כמה שפחות!

שבו  הנוק-אאוט,  בשלב  כבר  התקבלה  הבאה  החלוקה 
רב  המתח  זה  בשלב  מהתחרות.  יוצאים  מפסידים  אם 

יותר, וגם הקבוצות היריבות בדרך כלל חזקות יותר.

Board 13, Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AT974
-
J74
KT762

 

♠
♥
♦
♣

652
Q8765
AT65
3

♠
♥
♦
♣

-
AKJT943
Q98
Q98

 ♠
♥
♦
♣

KQJ83
2
K32
AJ54

 

ביד זו הפגין רון פכטמן את כישורי ההכרזה שלו ומיכאל 
בראל – את כישורי המשחק שלו. 

לאחר מכרז תחרותי סוער נחת בראל (צפון) בחוזה של 
♠5. קלף ההובלה היה A♥. הכרוז  חתך, הוציא שליטים 

בשלושה סיבובים וניגש לשחק את ה-♣. 

בראל  אבל   ,"8 Ever, 9 Never" לנו:  אומרים  לרוב 
ידע יותר. הוא שיחק K♣ ואז ♣ אל ה-J. לאחר הצלחת 
בשליט  לקיחות  שש  עם  בקלות  בוצע  החוזה  העקיפה 

וחמש ב-♣. 
הסביר  הוא  המשחק  לאחר  כך?  בראל  שיחק  מדוע 
 J-ה את  מפסיד  היה  אילו  גם  "ביטוח".  היה  שלתכניתו 

ל-Q של מערב היה החוזה מתבצע, כיצד?

לאחר זכייתו (ההיפתוטית) ב-Q♣ מערב יימצא במשחק 
סופי – כל מה שישחק יפסיד את הלקיחה ה-11. אין לו 
לקיחה  ימסור   ♦ של  משחק  השחורות,  בסדרות  קלפים 
ל-K ומשחק של ♥ יעניק לכרוז "חיתוך והשלכה". מיכאל 
מכונה  כזה  משחק  תיכשל.  העקיפה  אם  ל"ביטוח"  דאג 

."Safety Play" 'בברידג

בחדר הסגור התנהלה ההכרזה כך: 

West North East South
גינוסר פכטמן

2♠ 3♥ 4♠
5♥ Pass Pass 5♠

Pass Pass 6♥!! Dbl
Pass Pass Pass

רון שישב במזרח קיבל החלטה מצוינת להכריז ♥6. הוא 
הבין מן הסתם שסיכויי המתנגדים לבצע ♠5 הם גבוהים, 
כהקרבה  אלא  לבצע,  מנת  על  לא   6♥ להכריז  והחליט 
(Sacrifice). התברר כי הנחתו הייתה מדויקת – החוזה 
זק-בראל  זכו  כך  בלבד!  אחת  פעם  נכשל   6♥ המוכפל 
ב-650 נקודות, בעוד פכטמן-גינוסר הפסידו 200 בלבד. 
בסך הכול רווח נקי של 450 נקודות המיתרגמות ל-10 

.IMP

נגד  משולש  מפגש  שכלל  הגמר,  רבע  לשלב  עד  הגענו 
שתי קבוצות אחרות. כדי לעלות לחצי הגמר היה עלינו 
בקלות,  ניצחנו  הסינית  הקבוצה  את  שתיהן.  על  לגבור 
מעולים  משחקנים  המורכבת  האמריקאית  לקבוצה  אבל 
(המפסון, גיטלמן, גרו, קרטיס) הפסדנו בהפרש של 10 

.IMP
השלישי.  במקום  וזכו  יפן  את  גם  ניצחו  הם  מכן  לאחר 
האיטלקית  לוואצה  קבוצת  זכתה  הראשון  במקום 
נהנינו  הכול  בסך  שוודיה.  נבחרת  את  בגמר  שהביסה 
מהתחרות ומתנאי אירוח מעולים, ולא התאכזבנו יתר על 

המידה מהתוצאה (רבע גמר!). 

may.indd   27may.indd   27 5/8/2011   12:11:57 PM5/8/2011   12:11:57 PM



28

הגיוני  בהגנה.  משחקים  שחקנים  שני  שולחנות  בשני 
את  הראשונות  בלקיחות  משחקים  שניהם  אם  כי  להניח 
אותם הקלפים, אז סביר שהתוצאה הסופית תהיה זהה. 
וכאן מתחיל הסיפר של: לשחק 'חכם' – להרגיש 'טיפש'. 


בתום תחרות קבוצות IMP, בעת ההשוואה, תוצאה אחת 
בלטה במיוחד – בשולחן הראשון הוכשל החוזה בלקיחה, 

בעוד בשולחן השני המבצע זכה בכל 13 הלקיחות.
וכך היה: 

 ♠
♥
♦
♣

 74
 973
 AQT972
 52

 

♠
♥
♦
♣

 KQ32
 J4
 864
 T986

♠
♥
♦
♣

 JT9
 KT852
 K3
 743

 ♠
♥
♦
♣

 A865
 AQ6
 J5
 AKQJ

 

South North
2NT 3NT
Pass

 .♦J-ב והמשיך  זכה  המבצע  ב-♣.  להוביל  בחר  מערב 
ללא  שירת  ומזרח  מהדומם 2♦  ה-4♦,  את  שיחק  מערב 
 ♦ קלפי  שלושה  שותפו  בידי  כי  ידע  מזרח  ב-3♦.  היסוס 

(נמוך = מספר אי-זוגי של קלפים). אילו היו למערב שני 
לעולם  מביניהם,  בגבוה  משרת  היה  הוא  בלבד,  קלפים 

לא ב-♦4.
לפיכך מזרח חישב במהירות כי לכרוז שני קלפים בלבד, 
וניתן לנתק את התקשורת בין ידו של הכרוז לדומם. ואמנם, 
המבצע המשיך ב-♦ לעקיפה נוספת, אך עתה מזרח זכה 
ב-K♦ והמשיך ב-J♠. המבצע היה חייב להיכשל בלקיחה 

 !אחת – משחק חכם
אז מה קרה בשולחן השני?

גם כאן הובלת הפתיחה הייתה ב-♣ וגם כאן הכרוז שיחק 
שירת  קודמו,  כמו  ומזרח   ,♦J-ה את  השנייה  בלקיחה 
עם   Overtake ביצע  הכרוז  אבל...  היסוס,  ללא  ב-♦3 
ה-Q, ובלקיחה השלישית הוביל ב-3♥ אל ה-Q♥ שזכתה 

בלקיחה.
מדוע שיחק כך? מכיוון שהוא ידע ששחקן בכיר מסוגל ללא 
היסוס לסרב לזכות ב-K♦ על מנת לנתק את התקשורת 
להועיל.  רק  עשויה  ב-♥  העקיפה  ולכן  לדומם,  היד  בין 
מדוע? מכיוון שדרום ספר בהתחלה 7 לקיחות בטוחות, 
Q♦ הייתה השמינית, וכעת הוא היה זקוק ללקיחה אחת 

נוספת בלבד.
אם העקיפה ב-♥ לא תצליח, אפשר לעקוף שוב ב-♦; אך 
העקיפה  על  לחזור  צורך  אין  תצליח,  ב-♥  העקיפה  אם 

ב-♦, שמא... 
שימו לב שאם אחרי העקיפה ב-♥ הכרוז היה עוקף שנית 
עם  מסיים  היה  הוא   ,(♦A-ה את  לשחק  (במקום  ב-♦ 
שמונה לקיחות בלבד כמו בשולחן השני. על כן, המבצע 
וכאשר   ,♦A-ה את  לשחק  בחר  'טיפש'  לצאת  רצה  שלא 

ה-K♦ צנח ארצה, הוא זכה בכל 13 הלקיחות.
'חכם' – אבל  משחק  במזרח:  על המגן  'לרחם'  רק  נותר 

 ?'מי ה'טיפש

אפרים בריפמן

Ï‡¯˘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˙

   -  

  :     1500    :
bridgeholidays@gmail.com  49180  -   8039 . .

 2,280  :  
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ודווחה  לקבוצות  נורווגיה  באליפות  שוחקה  הבאה  היד 
סלם  הכרוז  ביצע  שבה  מהדרך  שהתלהב  מגן  על-ידי... 
גדול וגרם להפסד קבוצתו של המדווח. שמו של הכרוז 
שמנצחים  שחקנים  יש  הלגמו.  גייר   – מוכר  בהחלט 
ומדויק,  ממושמע  משחק  בזכות  תחרות  אחרי  תחרות 
ובפעולות  יצירתי  במשחק  דווקא  המתבלטים  כאלה  ויש 
את  לשלב  מצליחים  סגולה  יחידי  רק  בלתי-שגרתיות. 
שתי התכונות, והלגמו – אלוף עולם מספר פעמים ומנצח 

אינספור תחרויות – הוא ללא ספק אחד מהם.

♠
♥
♦
♣

 A9743
 K8763
 A6
 7

♠
♥
♦
♣

 KJT65
 A
 K7
 A6543

West North East South
לונד הלגמו

1♠
2♠ 2NT Pass 3♣

Pass 4♣ Pass 4NT
Pass 5♠ Pass 7♠
Pass Pass Pass

הכרזת ♠2 של מערב הבטיחה לפחות 5 קלפי ♥ ו-5 קלפי 
♣. 2NT של צפון הראה התאמה ב-♠, ו-♣4 היה קיו-ביד. 
 + מפתח  קלפי   2)  5♠ צפון  השיב   4NT דרום  לשאלת 
לפחות  קלפים   10 שלשותפות  ידע  שהוא  משום   ,(♠Q
בשליט, ולכן הסיכוי להפסיד לקיחה ל-Q♠ קטן מאוד. מול 
שותף שהבטיח שני אסים, Q♠ וקונטרול ב-♣ הלגמו לא 

 Q-ראה סיבה לא להכריז סלם גדול. עם זאת, בפועל ה
בשליט הייתה חסרה וזו בדיוק הייתה הבעיה במשחק.

 .♣J-ומזרח משרת ללקיחה זו עם ה  ♣K-מערב מוביל ב
קל לראות שאם סדרת השליט מתחלקת 2-2, אז מוציאים 
שליטים ומשיגים 13 לקיחות קלות בעזרת חיתוך צולב. 
הכרזתו  לאור   ?3-0 היא  החלוקה  אם  עושים  מה  אבל 
במזרח.  שליטים  שלושה  שיש  בהחלט  ייתכן  מערב  של 
אם לא נוציא אותם, מזרח עלול לחתוך מעלינו כשננסה 
לחתוך ♣. אם נוציא 3 סיבובי שליט, מנין תבוא הלקיחה 
הבעיה  על  לחשוב  לנסות  לקורא  ממליץ  אני  ה-13?! 
ולחפש פתרון משלו בטרם אציג את משחקו של הלגמו. 
של   ♣J-ש הראשונה  ללקיחה  מהמשחק  הסיק  הלגמו 
מזרח הוא ככל הנראה סינגלטון, ולכן למערב 6 קלפים 
בסדרה זו. בנוסף, יש לו 5 קלפי ♥. כמה קלפים יש לו 
קלפים   9-8 עם  כי  מדוע?  שניים.  החליט:  הלגמו  ב-♦? 
ההזדמנות  את  מנצלים  היו  במזרח  השחקנים  רוב  ב-♦ 
בכך  היה  נוסף  רמז  צפון.  של   2NT לאחר   3♦ להכריז 
שמערב הוביל ב-K♣ אף על פי שמומלץ להוביל בשליט 
בסדרת  חוסר  לו  שיש  הסיכוי  לכך  אי  גדול.  סלם  נגד 

השליט גבוה מאוד.
ואכן, כך נראתה החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

 A9743
 K8763
 A6
 7

 

♠
♥
♦
♣

 -
 QJ952
 T9
 KQT982

♠
♥
♦
♣

 Q82
 T4
 QJ85432
 J

 ♠
♥
♦
♣

 KJT65
 A
 K7
 A6543

 

יודע  כבר  אתה  הידיים  ארבע  את  שראית  לאחר  האם 
שיחק  כיצד  לב  שים  לא,  אם  לקיחות?   13 לבצע  כיצד 

הלגמו.

ברידג' מעולם אחר
רם סופר
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לאחר ה-A♣ (לקיחה 1) הוא המשיך ב-A♥ וב-K♦ מידו. 
לאחר מכן עבר לדומם עם A♦ וסיים את גביית הלקיחות 
חיתוך  מתוכנן  כאילו  נדמה  כאן  עד   .♥K עם  הבטוחות 

צולב, אבל קו משחק זה צפוי כמובן להיכשל.
עכשיו בא מהלך המפתח – 9♠ מהדומם שזכה בלקיחה! 

ההמשך היה ♠ נמוך אל ה-J, וזה היה מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

 A74
 876
 -
 -

 

♠
♥
♦
♣

 -
 QJ9
 -
 QT9

♠
♥
♦
♣

 Q
 -
 QJ854
 -

 ♠
♥
♦
♣

 KT6
 -
 -
 654

 

הלגמו שיחק את ה-K♠ מידו ומערב היה אבוד! אם ישליך 
מידו.  הצולב  בחיתוך  ויתחיל  לזכות   K-ל הכרוז  ייתן   ,♣
ה-6♣ יזכה בלקיחה ה-13. בדומה, אם ישליך מערב ♥, 
יזכה הכרוז בלקיחה זו עם ה-A♠, וה-8♥ ישלים את ביצוע 

החוזה לאחר ארבעה חיתוכים.
כיצד מצא הלגמו את קו המשחק הזה ומדוע הסתכן בכך 

שיפסיד עקיפה בשליט ל-Q♠ בודד במערב?
העניין הוא שבהיעדר אפשרות של חיתוך צולב מלא נותר 
רק הסיכוי של משחק לחץ נגד מערב, המחזיק הגנה על 
בין  מעברים  היעדר  היא  הבעיה  ו-♥.   ♣  – סדרות  שתי 
הכרוז לדומם, ולכן דרוש סוג מיוחד מאוד של משחק לחץ 
שבו הכרוז יכול להחליט באיזו יד לזכות בלקיחת הלחץ 
מדוע  להבין  אפשר  עכשיו  קלף.  השליך  שהקרבן  לאחר 

לא שוחקה סדרת השליט בצורה "נורמלית" (A♠ ולאחר 
מכן עקיפה אם מערב אינו משרת). במקרה זה לא הייתה 
אפשרות לעשות ל-Overtake ♠K עם ה-A, ומערב היה 

יכול להשליך ♥ בשלווה.
אם  טיפשים"  "לצאת  חוששים  היו  רבים  טובים  שחקנים 
יתגלה לבסוף שלמערב Q♠ בודדת, ומוותרים על הניסיון 
להתגבר על החלוקה 3-0 גם אם ראו את משחק הלחץ, 
ולקריאת  להיגיון  האמין  הלגמו  אמיתי  לאלוף  כיאה  אבל 

הקלפים של עצמו, והלך עמם עד הסוף.
לפי  בצניעות: "שיחקתי  המשחק  את  תיאר  עצמו  האלוף 
הספר  מחבר  טיסלוול,  גאו  ידידו  אבל  הסיכויים",  תורת 
על  שדיווח   ,Helgemo's World of Bridge (2000)
זו:  הצהרה  מכנה   BridgeTopics.com באתר  היד 
אולי  שנים,  במשך  ביותר  הגדול   understatement-ה"

אפילו עשרות שנים".

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

אלוף העולם הנורווגי גייר הלגמו
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סיפורי 
האלופים

רם סופר

"דרבי" אמריקני

דמיין שאתה מייצג את ארצות הברית בתחרות הברידג' 
זו  קבוצות  בתחרות  בול".  –"ברמודה  מכולן  היוקרתית 
הברידג'  למעצמת  מקומות  שני  מסורתי  באופן  מוקצים 
מס' 1, ושתי הנבחרות האמריקניות נפגשות ביניהן. אתה 

מחזיק את הקלפים הבאים:

West
♠
♥
♦
♣

K9
AT
986542
A86

דרום  שיטתם).  לפי  מולטי  (מעין   2♦ ופותח  מחלק  צפון 
משיב 2NT, המראה יד טובה ושואל איזו יד יש לשותף. 
להתערב  אפשרות  לך  אין  כבר  חלשה  כה   ♦ סדרת  עם 
מקסימלית  יד  המתאר   3♦ מכריז  צפון   .Pass – במכרז
מפתיע  ודרום  נק'),   11-9 כלל  (בדרך  ב-♥  חלש   2 של 

אותך בקפיצה ל-♥6.

North South
2♦ 2NT
3♦ 6♥!

תכפיל  האם  ראשית,  החלטות.  שתי  לקבל  ועליך  תורך, 
את יריבך הדגול או תעדיף "להאמין" לו? שנית, מה יהיה 

קלף ההובלה שלך?

ג'ף  היה  מערב   .1983 בסטוקהולם,  שוחקה  זו  יד 
מקסטרוט ששיחק עם שותפו התמידי אריק רודוול. דרום 

היה אלן סונטג ושותפו היה פיטר ווייצ'ל.
הם  החזקה  ליד  משמאל  ומלך  אסים  ששני  החליט  ג'ף 
 ,6♥ כמו  הכרזה  על  היום"  לסדר  "לעבור  כדי  מדי  יותר 
את  כדי "לראות   ♥A בזהירות הוביל  מכן  לאחר  והכפיל. 

הדומם".

וזה מה שהוא ראה (מזרח שירת ללקיחה עם ה-3♥):

 ♠
♥
♦
♣

J62
K97654
-
KJ43

♠
♥
♦
♣

K9
AT
986542
A86

שום  היה  לא  אז  חלשים,  היו  צפון  של  ה-♣  שאם  כמובן 
ההמשך  מהו  ברור  לא  כעת  אבל   ,♣A-ב בהמשך  סיכון 

הנכון. 
ג'ף ניתח את ההכרזה. מובן מאליו שדרום לא היה קופץ 
לסלם עם שני מפסידים ב-♣ ובלי ה-A♥, אז יכול להיות 

לו קלף בודד או חוסר ב-♥.
היה  הרי   ,♥QJxx ו-  ב-♣  בודד  קלף  לדרום  היו  אילו 
מתבקש להכריז Keycard Blackwood – 4NT ולברר 
אם חסרים שני קלפי מפתח. שחקן שלא יודע את זה לא 

אמור להיות בנבחרת ארצות הברית...
נכון  לא  ב-♣  חוסר  שעם  יודע  מומחה  כל  זאת,  לעומת 
טובה  יד  עם  ל-♥6  קפיצה  זה  במקרה   .4NT להכריז 
לבקש  כדי   5NT להכריז  אפשר  (אמנם  למדי.  הגיונית 
ייתכן  אבל   ,♥AK לו יש  אם  גדול  סלם  להכריז  מהשותף 
להסתפק  מקרה  בכל  מעדיף  דרום   ♠K שבלי  בהחלט 

בסלם קטן).
אם  ועכשיו  ב-♣,  חוסר  הנראה  ככל  שלדרום  החליט  ג'ף 
יחתוך ♣ שלוש פעמים ה-K♣ יוגבה... אבל מזרח שירת 
ללקיחה הראשונה, כלומר לדרום לכל היותר 4 שליטים. 
אם ממשיכים כעת בשליט שני, לכרוז יישארו רק שניים 
בעזרת  ה-♣  סדרת  את  להגביה  לעולם  יוכל  לא  והוא 

חיתוך.
הכרוז  ישיג  מנין  בשליט.  המשך  על  הצביעו  הנתונים  כל 
איתן  עוצר  בידנו  הלוא  ה-♣?!  הגבהת  ללא  לקיחות   12

.♠K-בדמות ה
נשם  סונטג  אלן  והכרוז  השנייה...  ללקיחה  שוחק   ♥T-ה

לרווחה.

may.indd   32may.indd   32 5/8/2011   12:12:08 PM5/8/2011   12:12:08 PM



33
 ♠

♥
♦
♣

J62
K97654
-
KJ43

 

♠
♥
♦
♣

K9
AT
986542
A86

♠
♥
♦
♣

854
3
JT73
QT752

 ♠
♥
♦
♣

AQT73
QJ82
AKQ
9

 

כן, הוא לא שאל לאסים עם סינגלטון ב-♣ (מאוחר יותר 
נברר מדוע). עכשיו צריך רק להשליך את המפסידים ב-♣ 
על סדרות ה-♦ וה-♠. האם העקיפה ב-♠ תשב? ה-Dbl של 
זכה  אלן  הכול.  הסגירו  השנייה  בלקיחה  וההיסוס  מערב 
בידו בלקיחה השנייה, שיחק AKQ♦ והשליך קלאב ושני 
ספיידים. לאחר מכן A♠ ו-Q♠ לעקיפת חיתוך נגד מערב. 
שלושה  מבוצע.  הסלם   ,3-2 מחולקת  זו  סדרה  עוד  כל 

קלאבים נוספים הושלכו על סדרת ה-♠ שהוגבהה.
להתאפק  מסוגל  הקבוע  שותפכם  האם  לא?!  נורא, 
כשאתם "מוכרים" סלם בצורה כזו? עם זאת, הבה נבחן 
באופן אובייקטיבי את המהלכים של שני הצדדים בחלוקה 

זו וננסה לקבוע מי ביצע את השגיאה הגדולה יותר.
דרום בחר להכריז סלם בלי לשאול על קלפי מפתח. היה 
לו תירוץ: לאור הכרזת צפון ♦3 (2 חלש מקסימלי) היה 
צפוי שיהיו לו שני קלפי מפתח. אם דרום שואל 4NT וצפון 
עונה ♥5, הסלם משוחק מצדו של צפון. אלן סונטג חשב 
שעדיף לשחק מצד דרום, ואז אולי יקבל הובלה ב-♠ אל 

ה-AQ שלו. מכל מקום, קשה לבנות יד שבה הובלה ב-♠ 
מצד  תמיד  מבוצע  החוזה  בעוד  צפון,  מצד   6♥ מפילה 

דרום.
המשותפת  לחולשה  נתפס  שסונטג  לשער  מעז  אני 
לשחקנים רבים – עם יד חזקה "חבל" להם להיות דומם 
והם מנסים "לתפוס" את המשחק. לעניות דעתי, ההכרזה 

♥6 היא שגיאה חמורה למדי ברמה של אליפות העולם.
לעומת זאת, ההגנה של מקסטרוט סבירה. קשה לקבוע 
ומשחקן  השנייה,  בלקיחה  הנכון  המהלך  מהו  בוודאות 
הסקת  על  משחקו  את  לבסס  מצופה  עולמית  ברמה 

מסקנות הגיונית מן ההכרזה.
ומדויק  נכון  ברידג'  לשחק  במקום  כאן?  קרה  בעצם  מה 
נדירה  כה  אינה  זו  תופעה  הצליח.  וההימור  הימר,  דרום 
על שולחן הברידג', אך ישנם שחקנים שכאשר זה קורה 

נגדם, הם נוטים לאבד את העשתונות. 
נגד  הולך  שהמהמר  נבין  יותר,  ארוך  לטווח  נחשוב  אם 
יצליח  ההימור  שנייה,  פעם  ואולי  אחת,  פעם  הסיכויים. 
נשאר  המהמר  זמן  לאורך  אך  עצום,  רווח  לו  ויביא 
תן  היא:  המנצחת  המנטלית  הגישה  לפיכך  מאחור. 
סיכוי  יש    – קדימה  והתבונן  להרוויח,  המהמר  למתנגד 
טוב שההימור הבא שלו יפעל לטובתך. לא כדאי להיכנס 

לפאניקה ולהתחיל להמר בעצמך.

העובדות היבשות הן: ב"ברמודה בול" 1983 אכן זכתה 
קבוצתו של סונטג. מקסטרוט-רודוול לא הגיעו לגמר, אך 
מאז הם משחקים כל הזמן ביחד, והם הפכו לזוג מס' 1 
שלהם  הגביעים  ארון  מאז  שחלפו  השנים  ב-28  בעולם. 
שותפים  (שהחליף  סונטג  של  מזה  יותר  הרבה  גדוש 

רבים)...

 ‘   ‘  

 
!

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

www.avivim10.co.il :     
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 קפה עם קלו

ההחמצה של 
וויליאם שקספיר

אלברט קלו

אם לא ראית את דרק ג׳אקובי ב״המלט״ הטלויזיוני, אתה 
חי באשליה שמדובר בנסיך דני מתוסכל, בולשיט! המלך 
היה אנגלי במלוא רמ״ח אבריו ושס״ה גידיו. שאלתי דנים 
אם יש בדנית: ״להיות או לא להיות״. אין! לא קיים בדנית 
״להיות״ בלי שיהיה לזה המשך, כמו למשל ״להיות גנן, 
להיות טייס״ – אין דבר כזה. גם בצרפתית אין ובטח שאין 
בבולגרית, שהיא שפה כמעט בין-לאומית. ביטוי כזה יש 
משפטים.  חצאי  על  הולך  הכול  אצלם  כי  באנגלית;  רק 
תראה בטלוויזיה: "... האם היית...?׳׳ לא ברור אם: ״היית 
אתה   .I suppose so :והתשובה בסרט״  ״היית  או  גנן״ 
מתאר לעצמך שאתה חוזר הביתה, חושך מצרים – אין 
חשמל, שואל את אשתך אם שילמה את חשבון החשמל 

והיא מורחת אותך עם: ״אני משערת שאולי כן"!
האנגלים  אבל  הנבוט,  את  מחפשים  מהישראלים   60%
במרפסת  בתשובה: I suppose so,מתיישבים  מסתפקים 
וקוראים עיתון לאור פנסי הרחוב. המלט היה אנגלי ללא ספק. 
אבל זו לא השגיאה העיקרית של שקספיר. הוא, כידוע, 
לא הלך בדרך הדורות הבאים, ולא שיחק ברידג׳. מדוע 
אתה חושב שכולם אצל שקספיר מטורפים או מתאבדים 
ברידג׳  שחקן  ראית  להם.  משעמם  כי  יחד!  שניהם  או 
שמתאבד? לא! מטורפים אולי ראית אבל לא מתאבדים.

אותו  לנו  שדוחפים  עובדה  ידידי,  חלף,  שקספיר  של  זמנו 
אותו  לראות  הולך  לא  כבר  אחד  אף  כי  הטלוויזיה,  דרך 
מילה  שקספיר  את  שמכיר  ירדן,  עמוס  אפילו  בתיאטרון. 
במילה, כי הכריחו אותו בבית-הספר שהוא למד בו, אחרי 
שלמד ברידג׳, לא תשמע אותו מדבר עליו. מתוך רצון ירביץ 
לך את הנאום של אנטוניוס שהוא בן-דוד של יוליוס קיסר 
– ולמה רק אנטוניוס? כי הוא הנורמלי היחידי בכל יצירותיו 

של שקספיר ויש יסוד טוב להניח ששיחק ברידג׳ בחשאי. 
לא  או  ״להכפיל  המלט:  של  בפיו  לשים  פשוט  כל-כך 
ותכליתי.  פשוט  השאלה״.  זאת   ,Four Hearts להכפיל 

זו, למעשה, ההחמצה העיקרית של שקספיר וזה עצוב.
עכשיו, שמע דרמה אמיתית. באליפות תל-אביב לזוגות, 
באחד הסיבובים התיישב נגדנו זוג מוזר. האחד בלונדי-

כמו  נראה  קדמיות,  שיניים  בלי  מבוגר  השני  לבקן, 
קלאודיוס מהסדרה. שאל אותי משהו ואני לא מבין כלום. 
פתק״.  עם  ״תכריז   – שלי  הפרטנר  לו  אומר   – ״פתק״ 
אבל זה בדיוק העניין, הוא לא יודע להכריז עם פתקים, 
אוסף את הלקיחות כמו בברידג׳ ביתי, לא ברור איך הגיע 
הרבה  עבר  עם  הראשון  הלוח  יוקרתית.  כזאת  לתחרות 
עצבים והנה מופיע הלוח השני. אני לא רוצה לעייף אותך 
הנה   – לי  היה  מה  לו,  היה  מה  אנגליות  השערות  עם 
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לא פגיע נגד פגיע, אני פותח ♦3, וקלאודיוס מכריז ♠4. 
הישבן  עם  הכסא  על  שמתרווח  אחרי  שלי,  הפרטנר 
 .6♠ ו"מרביץ״  נכנע  לא  הלבקן   .6♣ מכריז  פעמים,  שש 
זה  מכפיל.  אני  ללכת.  יכול  לא  זה  כאלו.  ידיים  מכיר  אני 
הפרטנר  פסיכולוגית.  גם  משפיע  הכפל  כי  טוב,  תמיד 
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יוצא בדיאמונד הבודד שלו, וכשאתה רואה כעת את כל 
את  לבצע  ניתן  לא  זו  יציאה  שאחרי  להבין  קל  החלוקה, 

החוזה. יש מפסיד בהארט ומפסיד בדיאמונד.
של  שחוזה  ואותי  אותך  ישכנעו  לחץ  למשחקי  מומחים 
6NT ניתן לביצוע בכל הובלה. בשלב מוקדם, משחקים 
קלף נמוך בהארט או בדיאמונד משתי הידיים ואני, אחרי 
שזכיתי בלקיחה, אכנס לקראת הלקיחה העשירית ללחץ 
הכרוז  בספייד  בחוזה  אבל  האדומות.  הסדרות  שתי  בין 

אינו יכול להרשות לעצמו לתת לי לקיחה בשום שלב.
ספיידים  שני  מוריד  האלוף,  עם  ביד  זוכה  קלאודיוס 
וכשהוא בשולחן, משחק משם הארט למלך שבידו. כעת, 

הוא משחק את המלך קלאב מידו ותשמע דרמה.
בגלל  זה   ,AFCE(R) כמו:  שנשמע  משהו  אומר  הוא 
משהו  ״עשר״ –  או  ״ACE״  זה  אם  ברור  ולא  השיניים, 

באמצע עם ״R״ לא ברור, שטוב לשניהם.
הפרטנר שלו, שמבין אותו יותר טוב ממני, מחליט שזה 
שלו)  המלך  (על  מהדומם  האלוף  את  ומשחק  ״ACE״ 
ואני זורק דיאמונד. קלאודיוס, שמסתכל רק על הקלפים 
זורק  אני  ״השני״.   AFCER-ה את  כעת  מבקש  שבידו, 
דיאמונד נוסף. פתאום מתברר לו שהאלוף קלאב נעלם 
כמו  מהעשירית  נסוג אחורנית  אותו  רואה  אני  מהדומם. 

מנחש ושואל:
״איפוא ה-AFCER? הפרטנר שלו מסביר לו, אבל הוא 
שמאלה,  לשולחן  מתחת  מתכופף  להקשיב,  רוצה  לא 
ה-   – בעיניים  דמעות   .AFCER ואין  ימינה  זה  אחרי 
מהקלפים  אותו  לו  שולף  לבקני  נעלם.  שלו   AFCER
אחורנית.  ההיסטוריה  את  להחזיר  רוצה  והוא  ששוחקו, 
הפרטנר שלי אומר: ״לא״ ומנהל התחרות מגיע. ״אם על 
הקלף מהדומם היריב כבר שיחק, לא ניתן להחזיר מהלך 
שלם אחורה״ – זה החוק. משהו בבטן שלי אומר לי שזה 

לא טוב לנו, אבל אני עוד לא יודע למה.

קלאודיוס נכנע, והפרטנר הטיפש שלי זוכה בלקיחה עם 
 – נוסף  קלאב  משם  מחזיר  הוא  ברירה,  בלית  הנסיך. 
הזה  המצב  את  מכיר  אני  קלאבים.  רק  לו,  שיש  מה  זה 

מאיזשהו מקום, והתחושות בבטן מתגברות.
המצב  וזה  מידו  הארט  זורק  בדומם,  חותך  קלאודיוס 
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שהוא  תוך  ספייד,  סיבובי  ארבעה  משחק  הוא  עכשיו 
זורק מהדומם: ספייד, 2 דיאמונדים והארט, ואני לא יכול 
לא  אני   –  ♥A4 בדומם  הרביעי.  לספייד  זריקה  למצוא 
השיניים  בלי  קלאודיוס,  ובידי  הארט  מאף  להיפרד  יכול 
את  לזרוק  יכול  לא  ואני   ,♦T-ו אחד  הארט  הקדמיות, 

ה-K♦. ואם זו לא דרמה, תגיד לי אתה מה זו דרמה.
המלט, אותלו, מקבת, תאמין לי – הכל אוויר. 6 ספייד, 
שהיה בדרך ליפול בלקיחה אחת לפחות (שתיים ביציאה 
לקיחה  בטעות  מקריב   AFCER שאדון  בגלל  קלאב), 
תוך  החוזה.  את  ומבצע  בחזרה  שתיים  לוקח  נוספת, 
רק  ושלי  התייבשו  שלו  הדמעות  דקות  מחמש  פחות 

מופיעות. זוהי דרמה.
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מיליון ידיים (1)

1 0
00 000

חיים קלר*

1NT – החוזה שכולם אוהבים לשנוא

ששוחקו  ידים  מיליון  בסקירת  מתחילים  אנו  זה  בגיליון 
הידיים  את  פילחו  מיוחדת  תוכנה  בעזרת  באינטרנט. 

לחתכים שונים, שיובאו בגיליונות הבאים. 
הנושא הראשון הוא חוזה סופי של 1NT – החוזה שכולם 
אוהבים לשנוא. אין ספק שלעתים זהו חוזה מעצבן, כפוי 
טובה ולא קל לביצוע, אבל יש הפתעה נעימה, וכדאי לשים 

לב לנתונים שלהלן.
נבדקו שני מצבים בהכרזה:

.Pass 1 וכל האחרים הכריזוNT (א) הפותח הכריז
 ,1NT הכריז  המתערב  בסדרה,   1 הכריז  הפותח  (ב) 

.Pass ולאחר מכן היו שלוש הכרזות
התברר כי ברוב מרשים של המקרים (71%) החוזה בוצע, 

וב- 29% מהמקרים החוזה לא בוצע.
מספר המשחקונים שנבדקו היה כ-50 אלף. אין מידע כמה 

מהם היו במצב (א) וכמה במצב (ב). בנוסף, אין מידע אם 
.1NT היה דאבל מעניש על

וזו התפלגות מספר הלקיחות שבוצעו:
(1) החוזה בוצע.

 25% – 7 לקיחות
 23% – 8 לקיחות
 15% – 9 לקיחות
 6% – 10 לקיחות

(2) החוזה נכשל.
 17% – 6 לקיחות
 8% – 5 לקיחות

הקורא ישים לב, שזה מסתכם ב-94%. ה-6% האחרים 
או  לקיחות  מ-10  יותר  ביצע  שהכרוז  למקרים  מיוחסים 

לחילופין נפל שלוש פעמים או יותר.
 1NT התברר גם כי ביצוע החוזה לאחר הכרזת פתיחה של
הניב תוצאות טובות בתחרויות, כ-58% בממוצע לטובת 
הפך   1NT של  "אוברקול"  כאשר  זאת,  לעומת  המבצע. 
לחוזה סופי, הוא הניב רק כ-45 אחוזי הצלחה למבצעים.

אז השד לא נורא כל כך... ואלו המסקנות המתבקשות:
בלתי  וידיים  נוחה  (פגיעות  מתאימים  התנאים  כאשר   (1
לאחר  במכרז  להתערב  מאמץ  לעשות  כדאי  מאוזנות), 

.1NT-שהיריב פתח אותו ב
בכפל  השימוש  כי  מרמזים  הגבוהים  ההצלחה  אחוזי   (2
מוטב   – לרועץ  להיות  עלול   1NT פתיחה  לאחר  עונשין 
לאמץ שיטה שבה הכרזת ה-Dbl על 1NT אינה מענישה.

* הנתונים לסדרה זו באדיבות לארי כהן
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מועדון הרץ- חיפה
 

הוא  המועדון  וסיפור  במינו  מיוחד  איש  הוא  הרץ  ראובן 
הרבים  ולסיפורים  להלצות  מבעד  אישי,  סיפור  למעשה 

(שרק חלקם מובאים כאן).

ובחר  שלו  המצליח  האדריכלות  משרד  את  שסגר  ראובן 
בברידג' לפרק ב' בחייו בעקבות ניתוח מעקפים, הסכים 

לחלוק איתי את החוויות שלו מהמועדון. 

את מועדון הברידג' הרץ בחיפה הקים ראובן לפני כ-10 
מועדון  את  תחילה  וניהל  שייסד  לאחר  שנים, 
הטובים  בימיו  חיפה.  הלוחם  בית  הברידג' 
שיחקו בבית הלוחם 55 שולחנות וקבוצת נכים 
גביע  לגמר  הגיעה  פיש  אדם  בראשות  שהקים 

המדינה.

לקורס  טובים  בן  צבי  ע"י  הומלץ  ראובן 
הברידג'.  הפצת  את  ללמוד  כדי  באמסטרדם 
כמו כן הוא נשלח לקורס הראשון בארץ למנהלי 
בן  וצבי  ליברמן  שמואל  העבירו  אותו  תחרויות 

טובים במלון ציון בחיפה. 

מאז הרבה השתנה: כיום יש 9 מועדונים באיזור 
מלון.  לא  מזמן  כבר  ציון  ומלון  והקריות  חיפה 
מרכז  (בקרבת  באחוזה  הממוקם  הרץ  במועדון 
חורב) משחקים 3 תחרויות בוקר (במתנ"ס רמת 
אלון) ו-2 תחרויות ערב (מועדון סיני) כשבימי שני 
סקציה  הימים  ובשאר  שולחנות   25 יש  בבוקר 
שחקנים  לעתים  מגיעים  התחרויות  אל  אחת. 
על  ושומרים  "אקשן"  קצת  מכניסים  בכירים, 
משחקים  מתקיימים  לתחרויות  במקביל  הרמה. 
מודרכים לבוגרי הקורסים השונים עליהם מנצחת 
של  צוות  עם  ביחד  ראובן  של  אשתו  הרץ,  ציפי 
 – שכונתי  מועדון  בעצם  הוא  המועדון  מורים. 
השחקנים משלמים 20 ₪ לתחרויות בוקר (כולל 
שתיה) ו-25 ₪ בערב ולרוב מתייחסים לברידג' 
כאל מפגש חברתי. אפילו מספר שידוכי שותפים 
שציפי עשתה הפכו לשידוכים בחיים ויש מספר 

זוגות שעברו לגור יחד. 

מספר  פני  על  מפוזרות  המועדון  פעילויות 
אחד  כובע  תחת  כולן  את  לרכז  וכדי  מקומות, 
המכללה  השאר  בין  "המכללה".  נקראות  הן 
בעיר  אבות  בבתי  תחרויות  ומארגנת  מלמדת 

שירי פאור

שלו המצליח האדריכלות רד
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"משען"  ביניהם  מוגן)  דיור  להם  קוראים  (היום 
מפסיק  לא  ראובן  יוני.  מחודש  החל  באחוזה 
שונים,  במקומות  ברידג'  להכניס  ולנסות  ליזום 
ספר  בתי  למספר  להיכנס  ניסיונות  למשל  כמו 
ולטכניון, אך הם לא נשאו פרי. בין היוזמות היתה 
ראובן  הליגה:  למשחקי  קבוצה  להקמת  היוזמה 
ביקש מאבי הולינגר לחדש את פעילותו במועדון, 
של  השחקנים  טובי  את  ולאסוף  כקפטן  לתפקד 
הראשונה  בשנה  כבר  עלתה  הקבוצה  המועדון. 
לליגה א' והביאה כבוד למועדון. שיא נוסף שנרשם 
היה לפני 51 שנה בערך בתחרות סימולטנית בין-

הרץ  ציפי  שיחקה  בה  כאלו..)  היו  (פעם  לאומית 
עם פיטר דאוד. הם השיגו תוצאה של כ-80% – 

התוצאה הטובה ביותר בארץ אז.
טיולים  מפיק  ראובן  הברידג'  למשחקי  מעבר 
בערך  נוסעים  המועדון  וחברי  במיוחד,  מוצלחים 
פעמיים בשנה, מקבלים ערך מוסף על אדריכלות 
בצ'כיה  למקומיים.  להתחבר  ומשתדלים  מראובן 
המועדון  את  שניהל  לאדם  התחברו  הם  למשל, 
למלון  שחקנים  הגיעו 14-10  ערב  ובכל  האזורי, 

שלהם והצטרפו לתחרויות.
עוד קצת על המועדון כתבה אילנה פרנק: 

המכנה  אשר  מגוון  קהל  של  מבורך  מפגש  "זהו 
והמקום.  הברידג'  אהבת  הוא  לו  המשותף 
ו"צעירים"  הדורות  גבירות  וקשישים,  מבוגרים 
של  אווירה  ויוצרים  המקום  את  ממלאים  בג'ינס 
ביחד, של חברות והכרויות. אתה בא לכאן – אינך 
מארגנים  המרכזי  לאולם  סמוכים  בחדרים  בודד. 
ושיעורים  מודרכים  ברידג'  משחקי  וציפי  ראובן 
כבר  הפכה  הקבועה  הסיום  ברכת  למתחילים. 
בוקר  נסיים  זו  תרבותית  "ובאווירה  למנטרה: 

נפלא זה".

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

�31-17ביולי�2011

חבילות�נופש��14-6לילות

אל	תחמיצו!

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

חוויה�תיירותית�יחידה�מסוגה�על�חופי�נורמנדי�המטריפים,
לחובבי�ברידג'�בכל�הרמות!
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2011   
“    “

       2011  
   9  2011  

   
 51  

 IMP
1 -  14179790794.0
2'  -  3655887177.0
3 -  153331513873.0
4 –  23332129272.0
5 -  4981103161.0
6 -  8312329256.0
6 -  1837183856.0
8 -  499296453.0
9 - ' 142471529652.0
10 -  149151423548.0

 
   
 37 

   IMP
1 -  896801114.2
2 -  170016172112.0
3 -  8529583103.0
4 -  545831957.0
5 -  4252425332.5
6 -  53481479130.2
7 -  1267250430.0
8 -  25241988925.1
9 -  1727250225.0
10 -  188731490724.0

 
   
 57 

 IMP
1 -  3135410459.0
2  -  10071037147.0
3 -  164341131546.4
4   -  178521747244.0
5 -  5305120042.1
6  -  468483042.0
7 -  18838435741.2
8  - - 10080388238.0
8 ' -  8699138.0

10 -  1413242936.0
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Automatic

Krzysztof Martens

Some are interested in exceptions, others in rules. 
Which is more important? The calf applies rules 
instilled by his first bridge teachers consistently, 
and regardless of the context.

Our next board features a long and complicated auction.

NS  Vulnerable, Teams

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass
3♦ Pass 4♦ Pass
4♥ Pass 4♠ Pass

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

* - inquiry about number of kings
** - grand slam invitation

♠
♥
♦
♣

K63 
J1084
74 
QJ107

♠
♥
♦
♣

A108
AQ753
KJ
K32

 On the opening lead of the ♣Q, declarer won 
in his hand with the ace (partner signaling an 
even number of clubs) and checked the heart 
distribution. On the third round of hearts partner 
and declarer followed with small spades. The 
king of diamonds was overtaken with the ace 
and the spade queen appeared on the table.

What was going on? To be safe, I covered the 

queen with the king.

 ♠
♥
♦
♣

K63 
J1084
74 
QJ107

 

♠
♥
♦
♣

QJ4 
K6 
AQ10982
A6

♠
♥
♦
♣

A108
AQ753
KJ
K32

 ♠
♥
♦
♣

9752 
92
653 
9854

 

The problem is not easy. Instead of relaxing I 
should have taken advantage of declarer's 
reflection and made my own analysis. Six 
diamonds, two clubs, three hearts and the 
spade ace make a total of twelve tricks. A spade 
finesse or a double squeeze might provide the 
thirteenth trick. The spade queen was played 
with the intention of checking where the king 
was. I should follow with a small spade in normal 
tempo. The slightest hesitation would give away 
the location of the king. If I play low smoothly, 
declarer will probably overtake the queen with 
the ace to arrive at this end position: 

 ♠
♥
♦
♣

K  
J 
- 
Q 

 

♠
♥
♦
♣

J 
- 
10
6

♠
♥
♦
♣

-
7 
-
K3 

 ♠
♥
♦
♣

9 
-
- 
98 

 

If South held the spade king there would be a 
classic double squeeze. As the cards lie, there 
is no squeeze.

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

 K
 Q7
 T62
 AJ87652

 

♠
♥
♦
♣

 AQ976
 AK6
 873
 Q4

♠
♥
♦
♣

 JT32
 J8543
 9
 KT3

 ♠
♥
♦
♣

 854
 T92
 AKQJ54
 9

 

She led another club which I ruffed, but 
unfortunately this was overruffed as my partner 
had a Seven card club suit rather than a Six 
card suit. 
The contract went down anyway as declarer 
played a losing finesse to the singleton ♠K (there 
were so many singleton Kings that day, he 
should have gone with the flow), but my moment 
of glory was lost and nobody is going to write an 
article about my brilliancy (except me, of course 
).

Ï‡¯˘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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Brian Zietman

Have you ever had a lousy session and 
thought: "Things are going so badly, 
maybe I can make the play of the year 
and have an article written about me". 

This almost happened to me in the final stage 
of the Israeli Matchpoint Pairs Championship at 
Ra'anana in April.
Here is my hand:

South
♠
♥
♦
♣

 854
 T92
 AKQJ54
 9

West North East South
Partner Brian

1NT 2♦* Pass Pass!
2♠ 3♦ 4♠ Pass

Pass Pass

West opened 1NT, and my partner bid 2♦. We 
play a modified Cappelletti (I was told that in 
Europe this is called Multi-Landy), which means 
that 2♣ shows both majors and 2♦ shows any 
6-card suit. The advantage of this system is that 
after 2♣ partner can bid 2♦ with an equal number 
of hearts and spades, and then if you were 

naughty and your majors are only 5-4, you can 
bid your 5-card major. Thus a 4-2 "fit" is avoided.

Anyway, after my appropriate alert of 2♦, East 
asked if 2♦ was forcing. Since it showed any 
6-card suit, I replied: "In principle, yes". He 
passed and I looked again at my hand and 
thought: "Well, partner's 6-card suit is probably 
clubs, so I'm going to stay on the 2 level". 
Therefore I passed!

The 1NT opener bid 2♠, and my partner now bid 
3♦! Could this be her 6-card suit? Of course not, 
because the 1NT opener has to have at least 
two diamonds and I have six, so there are only 5 
left. She just understood that I had to have loads 
of diamonds to have passed her 2♦. 

The opponents eventually got to 4♠, partner led 
the ♣A and this dummy went down:

East
♠
♥
♦
♣

 JT32
 J8543
 9
 KT3

Great! I could follow with an encouraging ♣9 
(instead of the 2 or 4 which I usually get when I 
have a singleton). Partner now led the ♣2 for me 
to ruff, and I was desperate to ruff again in order 
to defeat the contract.

Now for the spectacular play! I noticed the ♣2, 
indicating a preference for a lower ranking suit 
(in this case Diamonds rather than Hearts) and 
I could see that with a singleton diamond on the 
table, we could win only one trick in Diamonds. 
I had a further indication in that partner bid 3♦. 
She could well have the Ten. I realized that my 
chance had come to have an article written about 
me. I underled the Ace, King, Queen and Jack 
of diamonds, playing the Three of diamonds! 
Nobody was more surprised than my partner to 
win the trick with her Ten.
This was the full hand:

Brilliancy in Defense
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