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פרידה מצבי בן טובים ז"ל

נרדפות  מילים  היו  לברידג'  הישראלית  וההתאגדות  טובים  בן  צבי 
במשך למעלה משלושים שנה, הן בישראל והן בחוגי הברידג' בעולם. 
בתקופה ארוכה זו כיהן צבי בתפקידים הבאים: הקפטן הספורטיבי 
הארצי, המנהל האדמיניסטרטיבי, מנכ"ל ההתאגדות, קפטן נבחרות 
ונשיא ההתאגדות. הוא שירת את ההתאגדות במסירות רבה והשפיע 

רבות על עיצובה ועל הפיכתה לגוף מאורגן ויעיל.
הכרתי לראשונה את צבי כאשר התנדב לעזור לי בתפקידי – קפטן 
ספורטיבי ארצי. עזרתו הייתה חשובה לי. באותם ימים ארגון הברידג' 
נוהלה  האדמיניסטרציה  ביתית":  "תעשייה  מעין  היה  בישראל 
בבתיהם של פעילי ההתאגדות, והתחומים הספורטיביים – בבתיהם 
של פעילים אחרים. כקפטן ארצי ניהלתי בבית את רשימת החברים 
באופן ידני ורשמתי את נקודות האמן (וגם חצאי נקודות) אחת לאחת 

על גבי כרטסות. 
הכרתי  שלו.  העבודה  ומתפוקת  צבי  של  מיעילותו  מאוד  התרשמתי 
אותו היטב, הסתדרנו יפה מאוד, עבדנו ביחד והיינו חברים טובים. 
מדי פעם נסענו לחו"ל כנציגי ישראל, וכמובן שאכלנו ביחד במסעדות 
רבות ומגוונות. שנינו ביחד היינו אחראים על הניהול הספורטיבי של 

אליפות אירופה שהתקיימה בהרצליה ב-1974. 
הוקם  יותר  מאוחר  לביתו.  מביתי  עבר  הספורטיבי  והמשרד  הארצי,  הקפטן  בתפקיד  אותי  החליף  צבי  ב-1975 
בחיפה משרד "אמיתי" להתאגדות, וצבי לקח על עצמו את תפקיד המנהל האדמיניסטרטיבי בנוסף לתפקיד הקפטן 

הארצי. אחר כך הופרדו שוב התפקידים, וצבי התמנה למנכ"ל ההתאגדות.
תרומתו של צבי לארגון ההתאגדות בתקופת כהונתו במשרד ידועה לכולם: ניהול תחרויות, ימי עיון, ארגון אליפויות 
לאומיות ופסטיבלים, מיסוד תקנונים, הכנסת מחשוב לשם טיפול בבסיס הנתונים של החברים ובנקודות האמן, 

הטמעת השימוש במחשב לחישוב של תוצאות התחרויות ועוד כהנה וכהנה. 
דרך  על  או  מסוימת  פעולה  על  כשהחליט  והטקט.  הסבלנות  סמל  היה  לא  צבי  איתו.  לעבוד  קל  היה  תמיד  לא 
מסוימת הוא היה, לדבריו, מתייעץ עם "ועדת השלושה": צבי, בן-טובים ו"הרשל" – ואז מוציא לפועל ביעילות את 
מה שהוא רצה. הרוב המכריע של החלטותיו היו נבונות ונכונות. לדוגמה, אני זוכר היטב כיצד ביחד עם צבי ועם 
הבינלאומי.  לפסטיבל  שוויצרית  בשיטה  קבוצות  תחרות  הראשונה  בפעם  להכניס  רצינו  קונין  ראובן  דאז  הנשיא 
המתנגדים להכנסת "שיטות חדשניות וניסיוניות" לפסטיבל פחדו מכישלון. כשהתחלתי להיכנע ללחצים אלה בא 
צבי עם "ועדת השלושה" ושכנע אותנו לערוך את התחרות, לאחר שהוא ארגן תחרות שוויצרית בחיפה כניסיון והיה 

משוכנע שזה יצליח גם בפסטיבל. כמובן שהתחרות הייתה מוצלחת ביותר.
עד 2009.  זה  בתפקיד  וכיהן  ההתאגדות  נשיא  לתפקיד  צבי  נבחר  במשרד  תפקידו  את  שעזב  לאחר  קצר  זמן 

המעגל בינינו נסגר כשהוא בירך אותי כמחליפו בתפקיד זה.
הלך לעולמו חבר טוב שלי. 

יהי זכרו ברוך!

איתן לוי
נשיא ההתאגדות הישראלית לברידג'
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I am extremely sorry following the terrible news of Zvi’s passing. We maintained a very direct 
friendly relationship, and I always appreciated his readiness to work together on whatever was 
constructive for bridge in general and for youth in particular. I do feel that I have a lost a cousin 
today! I extend my heartfelt condolences to his family.

Panos Gerontopolous

אני חש צער רב בעקבות החדשות הנוראות שצבי הלך לעולמו. שמרנו על יחסי ידידות ישירים ביותר, ותמיד 
הערכתי את מוכנותו לעבוד ביחד על כל דבר שהיה מועיל לברידג' בכלל ולצעירים בפרט. אכן, אני מרגיש 

שאיבדתי היום בן-דוד! אני מעניק למשפחתו תנחומים מעומק לבי.

פנוס גרונטופולוס, חבר הנהלת ה-EBL, כיהן כמזכיר חמש  שנים, וכיו"ר ועדת הצעירים העולמית יותר מעשרים 
שנה.

לזכרו של צבי בן טובים ז"ל

איתן אורנשטיין*

ביום שישי ירד גשם זלעפות על רכס הכרמל. תהיתי בלבי: מה קרה שבאמצע 
האביב יורדים ממטרים כה עזים? את התשובה קיבלתי בשעות הערב, עם 
קבלת הבשורה המרה על מותו של צבי. אז הבנתי שגם השמיים עמדו ובכו.

תחביב;  הוא  אוהבים  כה  שכולנו  המשחק  הברידג',  שחקני  רובנו,  בשביל 
בשביל חלקנו הוא מקצוע; בשביל צבי זה היה מפעל חיים.

דרכינו הצטלבו באמצע שנות השבעים, כאשר אני סיימתי את שרותי הצבאי, 
וצבי בן טובים התחיל במלוא מרצו להקים את ההתאגדות הישראלית לברידג'. 
"הרשל", מהנדס בניין במקצועו וחובב ג'אז מובהק, התחיל אט-אט להתנתק 

מתחביבו וממקצועו ולהקדיש את מרבית זמנו לברידג'.
ההתאגדות  במשרדי  הלילה  של  הקטנות  השעות  עד  המוקדמות  הבוקר  משעות  עבד  הוא  שקדן.  אדם  היה  צבי 
ברחוב תל חי, שם גם גדל. במסירות אין קץ וביסודיות הוא בנה, עקב בצד אגודל, את היסודות של עמותת הברידג'.
בסיסי  ידע  לו  היה  שלא  אף  המחשב,  לעידן  הברידג'  את  שהעביר  זה  הוא  הנכון.  במקום  הנכון  האדם  היה  צבי 

במחשבים. בעזרת צוות עוזרים הוא בנה אימפריה.
כל שחקן ברידג', בתחרות שבועית במועדון, בתחרות ארצית או בייצוג המדינה בתחרות בין-לאומית, צריך להוקיר 

ולהעריך את צבי שהיה מאחרוני הנפילים של דור המייסדים של ההתאגדות הישראלית לברידג'.
צבי היה אדם ישר והגון, אדם שפיו וליבו תמיד שווים. איש צנוע ללא גינוני טקס – תמיד דן לגופם של דברים ולא 
ידעו  מקרוב  אותו  שהכירו  האנשים  עדינה,  לא  בלשון  הדברים  את  אמר  שלפעמים  אף-על-פי  אנשים.  של  לגופם 

שהדבר מכסה על לב ענק ורגיש.
צבי כיהן בתפקידים רבים בהתאגדות הישראלית לברידג'. הוא היה קפטן ארצי, מנכ"ל ההתאגדות, קפטן ספורטיבי 

ארצי ולאחרונה – נשיא ההתאגדות. הוא עמד בראש משלחות בחו"ל ושימש גם קפטן נבחרת הנשים.
בחייו הפרטיים היה בעל מסור לרעייתו זיוה, אב למופת לעמית ושי וסבא משוגע לששת נכדיו עדי, איתי, נועם, 

ניצן, נטע ותמנע.
שלום, חבר – לי אתה כבר חסר.

תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים!

* דברי ההספד שנשא איתן אורנשטיין בהלווייתו של צבי בן טובים, 13 במאי 2011.
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לומדים ברידג‘
6

הכרזות לשחקן המתחיל

תשובות להכרזת 
הפתיחה ♣2

על המשיב להכרזת הפתיחה החזקה ♣2 לנהוג לפי שני כללים:
!Pass (1) חובה להשיב תמיד. לעולם, לעולם אל תכריז

(2) אין לעצור את ההכרזה לפני משחק מלא.
מותר   2NT היא השנייה  הפותח  הכרזת  כאשר  מהכלל:  יוצא 

לעצור בחוזה זה.
ואלה הכרזות התשובה של המשיב:

(א) ♦2 – תשובה שלילית (7-0 נק' גבוהות, חלוקה כלשהי).
(ב) ♥2, ♠2, ♣3, ♦3 – תשובה חיובית בסדרה (8+ נק', 5+ 

קלפים בסדרה עם 2 מכובדים לפחות).
(ג) 2NT – תשובה חיובית ללא שליט (8+ נק', חלוקה מאוזנת).

דוגמה 1
East

♠
♥
♦
♣

 J74
 962
 873
 J532

West East
2♣ 2♦

 Pass להכריז  אסור  אולם  בלבד,  גבוהות  נק'   2 למשיב 
לאחר שהשותף פתח ♣2.

קשר  לה  ואין  שלילית,  תשובה  זוהי   .2♦ מכריז  מזרח 
לסדרת ה-♦.

דוגמה 2
East

♠
♥
♦
♣

 AQ863
 82
 972
 QT4

West East
2♣ 2♠

.AQ למשיב 8 נק' גבוהות ו-5 קלפים ב-♠ בראשות
ידו של מזרח מאפשרת תשובה חיובית בסדרה – ♠2.

טוב  סיכוי  יש  לשותף,  תתאים  זו  סדרה  אם  כי  לציין  יש 
להכריז ולבצע סלם ב-♠.

דוגמה 3
East

♠
♥
♦
♣

 J854
 K92
 J54
 A63

West East
2♣ 2NT

למשיב 9 נק' גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-3-3-3.
.2NT – יד זו מתאימה להכרזת תשובה חיובית

יש בהחלט תקווה לסלם אם לפותח 24 נק' או יותר.

מוטי גלברד

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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לומדים ברידג‘
8

Dealer: S, Vul: N-S, Lead: ♣K

♠
♥
♦
♣

KJ73
J96
AK75
62

♠
♥
♦
♣

AQT98
Q753
4
A94

West North East South
1♠

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♠ All Pass

המפסידים  ספירת   .♣K-ב הוביל  ומערב   ,4♠ הוא  החוזה 
מגלה ארבעה: אחד ב-♣ ועוד שלושה ב-♥ (אלא אם ננחש 
את המצב ב-♥ או נבצע עקיפה מוצלחת נגד T♥ במערב 
שסיכויי ההצלחה שלה 50%). האם יש דרך בטוחה יותר, 
בהנחה כי סדרת השליט (♠) אינה מחולקת גרוע יותר מ- 

?♦K-3-1? שאלה נוספת: איזה מפסיד נשליך על ה

סיבובים.  בשני  השליטים  את  והוציא   ♣A-ב זכה  דרום 
הוא שיחק AK♦ והשליך מידו את ה-3♥ – הרי את ה-♣ 
אל   ♥ שיחק  כעת  בדומם.  לחתוך  תמיד  אפשר  השלישי 
ה-Q וה-A של מערב, שזכה גם ב-Q♣. מאוחר יותר זכה 

מזרח ב-KT♥ והחוזה נפל. בסוף המשחק טען דרום שהוא 
שיחק על סיכוי גבוה יותר מ-50%, וכישלונו נבע מחוסר 

מזל.

 ♠
♥
♦
♣

KJ73
J96
AK75
62

 

♠
♥
♦
♣

52
A84
Q862
KQT8

♠
♥
♦
♣

64
KT2
JT93
J753

 ♠
♥
♦
♣

AQT98
Q753
4
A94

 

לאחר  על 100%  לשחק  יכול  היה  דרום   – שונה  האמת 
הזכייה  לאחר  כדלקמן:   וזאת  התחלקו 2-2,  שהשליטים 
חותכים  קלאב.  מהיד  ומשליכים   ♦AK משחקים   ♣A-ב
האחרון  ה-♦  את  חותכים   ,K-ה אל   ♠ משחקים  גבוה,   ♦
ומשחקים סיבוב נוסף של שליטים. לאחר כל זאת מובילים 

את ה-9♣ מהיד במצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

J7
J96
-
6

 

♠
♥
♦
♣

-
A84
-
QT8

♠
♥
♦
♣

-
KT2
-
J73

 ♠
♥
♦
♣

A
Q753
-
9

 

אחד המגנים יזכה בלקיחה הזו ב-♣, ואז כל המשך יעניק 
של  מצדו   ♥ של  משחק  העשירית.  הלקיחה  את  לכרוז 
מערב (או מזרח) יגביה לקיחה לכרוז. משחק של ♣ יעניק 

לו חיתוך והשלכה.

שחק יחד עם מוטי

תן למתנגדים לעקוף 
בשבילך

מוטי גלברד
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לחשוב נכון בהגנה 

הבט בדומם ושים לב להכרזות!

מוטי גלברד

Dealer: N, Vul: Both, Lead: ♣6

♠
♥
♦
♣

AKQ8
JT3
T873
AK

 

♠
♥
♦
♣

T72
KQ4
42
QT952

West North East South
1NT Pass 3♥

Pass 4♥ All Pass

ההכרזה  הטרנספר.  בשיטת  משתמשים  אינם  צפון-דרום 
♥3 תיארה 5+ קלפי ♥ עם 9+ נק'.

 ♣K-וה ב-6♣,  הוביל  מערב   .4♥ הוא  הסופי  החוזה 
שבדומם זכה. מהדומם שוחק J♥. כיצד תשחק במזרח? 

תכנן היטב את צעדיך!

מזרח צריך לשאול את עצמו: מאין נזכה ב-4 לקיחות כדי 
והדומם  ההכרזות  לפי  ולהשיב:   ?4♥ החוזה  את  להפיל 
שותפי  בנוסף,  נק'.   7-6 היותר  לכל  שותפי  של  בידו  יש 
לקוות  עליי   .♦AK בידו שאין  אניח  ולכן   ,♦A-ב הוביל  לא 
שיש לו AQ♦. אלה יביאו שתי לקיחות, וביחד עם הלקיחה 
הבטוחה שלי ב-♥ נגיע לשלוש לקיחות. חיתוך ב-♦ עשוי 

להביא את הלקיחה הרביעית שתפיל את החוזה.

 ♠
♥
♦
♣

AKQ8
JT3
T873
AK

 

♠
♥
♦
♣

J964
75
AQ65
763

♠
♥
♦
♣

T72
KQ4
42
QT952

 ♠
♥
♦
♣

53
A9862
KJ9
J84

 

לפיכך חשוב לשחק בלקיחה השנייה Q♥ (או K♥). דרום 
יזכה ב-A♥ וימשיך ב-♥ נוסף. אתה זוכה ב-K♥ וממשיך 
ב-4♦. סדרה זו מעניקה להגנה שלוש לקיחות: תחילה 
ה-AQ♦ של מערב ולאחר מכן החיתוך של מזרח. (כמובן 
לך  שיש  לשותף  להראות  כדי  ב-♦  גבוה-נמוך  שתשחק 

דאבלטון.)
אם לא כיסית את ה-J♥, הכרוז ישחק נמוך מידו ולהפתעתו 
הנעימה יזכה בלקיחה. עדיין ההגנה תזכה ב-♥ אחד וב-
תכנון  דורש  ההגנה  משחק  ייעלם.  החיתוך  אבל   ,♦AQ

לא פחות ממשחק היד!

 12-15     
   -   

 03-6040940 :  050-5364604 -   
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הכרזות המשיב לאחר 
התערבות 

חלק ז': לאחר
Weak Jump Overcall 

רם סופר

כ
קפיצה  הכרזות  זו,  בסדרה  נאמר  שכבר  פי 
ידיים  כלל  בדרך  מציגות  התחרותי  במרכז 
חלשות ונועדות להפריע למתנגדים. במאמר 
המתנגדים  שבו  המצב  את  נבחן  הנוכחי 
המשיב  בטרם  עוד  הפותח  הכרזת  לאחר  לנו  מפריעים 
הכריז, ונלמד את הפתרונות האפשריים לבעיות הנוצרות.

הנושא החשוב הראשון הוא תמיכת המשיב בפותח:

(1)
♠
♥
♦
♣

K653
62
Q52
KT97

West North East
1♠ 3♥ 3♠

לו היה צפון מתערב ב-Overcall רגיל ♥2, אז מזרח היה 
תומך בפותח בהכרזת ♠2, והדבר היה מובן מאליו. למזרח 
8 נק' גבוהות ולכאורה ידו אינה "שווה" תמיכה בגובה 3, 
 –  3♥ של  הפרעה  בהכרזת  צפון  התערבות  לאחר  אבל 
שיש  בכלל  יידע  לא  מערב  מזרח ישתוק,  אם  ברירה.  אין 
התאמה ב-♠, והמתנגדים עלולים לזכות בחוזה. מי שזוכר 
מתבקשת  שליטים  שעם 4  יודע  הלקיחות"  סך  "חוק  את 

תמיכה לגובה 3. 

למען האמת, גם אם היינו מעבירים קלף אחד מה-♠ ל-♣ 
(למשל), עדיין מזרח היה מכריז ♠3. אם לנסח כלל, ניתן 
המתנגד  של  בקפיצה   Overcall הכרזת  לאחר  כי  לומר 
וכ- התאמה  עם  לגובה 3  הפותח  בסדרת  לתמוך  מומלץ 

10-8 נק' גבוהות.

(2)
♠
♥
♦
♣

K653
62
A52
AT97

West North East
1♠ 3♥ 4♠

להזמין  רוצה  היה  והוא  יותר,  טובה  מזרח  של  ידו  עכשיו 
למשחק מלא. חשוב לזכור: לאחר הכרזת ההפרעה של 
שהכרזת  מאחר  להזמנה.  אפשרויות  כמעט  אין  המתנגד 
מזרח   ,(1 מס'  בדוגמה  (כמו  יחסית  חלשה  יד  תציג   3♠

אוזר אומץ ומכריז ישירות ♠4. 
הכרזת קפיצה מיידית של המשיב למשחק מלא מתארת 

בדרך כלל יד שמספר הנקודות שלה נמוך מפתיחה.

(3)
♠
♥
♦
♣

K8653
4
J52
QT97

West North East
1♠ 3♥ 4♠

על  מבוססת  מלא  למשחק  המשיב  קפיצת  זו  בדוגמה 
התאמה של 10 שליטים וכוח חלוקתי (הקלף הבודד ב-♥), 
מי  ברור  לא  כבר  כאן  למדי.  נמוך  הנקודות  מספר  כאשר 
מפריע למי. העיקר הוא שמזרח יודע שהוא רוצה לשחק 
ב-♠4, ועכשיו צפון-דרום צריכים "לשבור את הראש" אם 

לאפשר למערב לשחק בחוזה זה או להילחם ל-♥5.

(4)
♠
♥
♦
♣

KT93
A2
KQ2
KT97

West North East
1♠ 3♥ 4♥

לעומת זאת, כאשר למשיב התאמה בסדרת הפותח וכוח 
של פתיחה ומעלה הוא משתמש בהכרזת סדרת המתנגד 
לעתים  מאפשר  זו  בהכרזה  הנכון  השימוש  (קיו-ביד). 

june2.indd   10june2.indd   10 6/6/2011   3:25:25 PM6/6/2011   3:25:25 PM



‘   

1.6.2011-     
   

10:00-10:15
10:15-12:30 

 
 

 
10:00-12:30  
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17:00-19:30  

 
  

 

20:00-22:00  
 

(    ) “  ,   ,21   ‘  ,“  ”  ,‘    

072-2616293 .  052-8677854 .  03-9627230 .

 “  “  ”

:  ‘  
054-4358800 -  

054-4691703 -  

052-8677854 -  
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4-11.9.2011
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17:00-20:00  

!

       ‘  
!!     !!   .  

,     , “  -    
. “  -  .    

4/8/2011 - 27/7/2011 :  
 $450   :   !!!  $2219 :

       ‘  
!! !!

 

  8   ,‘   :  

( ) 054-5252656 , 03-5274021 .
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להגיע לחוזים טובים של סלם למרות הכרזות ההפרעה 
של המתנגדים.

כעת אנו מגיעים למצבים שבהם אין התאמה בין הפותח 
יותר.  קשה  המשיב  של  משימתו  אלה  במקרים  למשיב. 
 3NT סדרה,  הכרזת  הן  בפניו  העומדות  האפשרויות 

.Negative Double או (2NT לעתים עדיין אפשרי)

(5)
♠
♥
♦
♣

75
AJ3
92
AK8642

West North East
1♦ 2♠ 3♣

חשוב לזכור: הכרזת סדרה חדשה לאחר הכרזת הפרעה 
של המתנגדים מבטיחה תמיד יד טובה (בדרך כלל 11 
מהכרזות  הימנע  מחייבת.  הכרזה  והיא  יותר)  או  נק' 
מסוג זה עם ידיים חלשות! כאן מזרח מכריז את סדרת 
 3NT ה-♣ הטובה שלו עם 12 נק' ומקווה ששותפו יכריז

עם עוצר ב-♠.
(6)
♠
♥
♦
♣

KJ9
K53
J6
AQ863

West North East
1♦ 2♠ 3NT

אין  אולם  כאן,  גם   3♣ להכריז  היה  אפשר  הספר"  "לפי 
בכך טעם רב. למזרח ככל הנראה שני עוצרים ב-♠ (היות 
יודע  הוא  ולכן  הסדרה),  מכריז  לאחר  שלו  שהנקודות 
רב  מרחב  אין  ולמשיב  לפותח  טוב.  חוזה  יהיה   3NT-ש
לתמרון לאחר הכרזת הפרעה של המתנגדים. אי לכך על 

המשיב לשים דגש על פשטות ויעילות בהכרזה.

(7)
♠
♥
♦
♣

K7
AQ62
QT52
983

West North East
1♠ 3♣ Dbl

 .Negative Dbl-האפשרות הנוספת של המשיב היא ה
הכרזה  לשום  מתאימה  אינה  מזרח  של  הנוכחית  ידו 
אחרת, ומצד שני חבל לוותר ולהכריז Pass עם 11 נקודות 
 Negative-ה הכרזת   .Dbl מכריז  מזרח  לכן   – טובות 
Dbl בגובה 3 מבוססת בדרך כלל (אך לא תמיד) על 4 
קלפים בסדרת המייג'ור שטרם הוכרזה. מספר הנקודות 

יהיה בדרך כלל 10 לפחות.

(8)
♠
♥
♦
♣

Q6
52
QJ3
AKQ752

West North East
1♠ 3♥ Dbl

לחוזה  להגיע  ניסיון  היא  מזרח  של   Dbl-ה הכרזת  כאן 
 4♣ של  "טבעית"  הכרזה  ב-♥.  עוצר  למערב  אם   3NT
 3NT על  פוסחת  שהיא  מאחר  פחות  מוצלחת  תהיה 
 Dbl-ה לאחר  אם  ביותר.  הכדאי  החוזה  להיות  שעשוי 
להעלות  מוכן  יהיה  מזרח  ה-♠,  סדרת  על  מערב  יחזור 

אותו ל-♠4.

 Negative-ה להכרזות  בקשר  חשובה  הבהרה  לסיום, 
 Negative Dbl-בגובה 3 או 4. בעבר היה מקובל ש Dbl
מתקיים רק עד גובה 2, ו-Dbl בגובה 3 או 4 הוא מעניש. 
בשנים האחרונות השתנתה גישתם של המומחים בנושא 
הפרעה  הכרזות  לאחר  המשיב  של   Dbl-ה הכרזות  זה. 
כלל  בדרך  מבוססות  הן  מענישות:  אינן  המתנגדים  של 
ואורך  כוח  על  ולא  הוכרזו  שלא  בסדרות  ואורך  כוח  על 

בסדרת המתנגדים.

הסיכוי  גדל  כך  ההכרזה,  גובה  שעולה  ככל  זאת,  עם 
שהפותח יחליט להכריז Pass לאחר ה-Dbl של המשיב 
ולהפכו למעניש. בגובה 4 הסיכוי הזה מגיע ל-50-60% 
לערך. לפיכך מקובל לכנות את ה-Negative Dbl בגובה 
מחליט  שהפותח  הדבר  פירוש  אופציונלי".  "כפל  זה 
לפי הקלפים שבידו אם להשאיר את ה-Dbl לעונשין או 
 1 בגובה   Negative Dbl-ל (בניגוד  להכריז  להמשיך 

שלמעשה מחייב את הפותח להמשיך להכריז).

  ‘   
28/9-1/10/2011  
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מאמר מס' 11 

טיפים לבחירת המשחק המלא

ברור  לא  אך  ודאי,  המלא  המשחק   "1 על   2" בשיטת 
איזה מן המשחקים המלאים כדאי לשחק! כללית מומלץ 

להשתמש בסדר העדיפויות הבא:
1) ♥4 או ♠4 עם התאמה של 8+ קלפים;

3NT (2 עם עוצרים בכל הסדרות (ומהצד הנכון!);
לפחות  (אך  קלפים   7 של  "התאמה"  ♠4 עם  או   4♥  (3

סדרה איכותית!);
4) ♣5 או ♦5 עם התאמה (לרוב לא פחות מ-9 קלפים).

ברוב הידיים נבחר בעדיפות הראשונה או בשנייה, אבל 
עם  בעיות  ויש  במייג'ור  התאמה  אין  כאשר  קורה  מה 
השאלות  הן  אלו   ?NT-ב בעיות  מזהים  כיצד   ?NT-ה

המעניינות ביותר במסגרת השיטה. 
להבהרת הנושא נבחן מספר דוגמאות.

דוגמה 1
 ♠
♥
♦
♣

A32
KQT95
76
KJ9

♠
♥
♦
♣

KQ76
J2
T8
AQT87

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

הסבר ההכרזה
(א) ♠2 ו-♣3 הן הכרזות טבעיות לגמרי – מראות חלוקה 
בסדרת  קלפים   3 מראה   3♣ קלפים,   4 מראה   2♠)
להראות  חשוב  ההכרזה  של  מוקדם  בשלב  השותף). 
חלוקה כדי להשאיר חלופות רבות ככל האפשר להמשך!

(ב) גם ♥3 היא הכרזה טבעית המציגה 2 קלפים בסדרה 
ומהווה הצעה בלבד לחוזה הסופי.

(ג) ♠3 היא "הכרזת סדרה שלישית"! (ראה מאמר מס' 
10.) ברור שאין התאמה ב-♠ מאחר שהפותח לא תמך 

ב-♠ לפני כן. הכרזה זו מראה בעיה ב-♦. 
(ד) ♣4 – יש שיכריזו כאן ♥4 כדי להציע חוזה בהתאמה 
על  מראה  זו  הכרזה  מספיק.  אינו   Jx לטעמי  אך   ,5-2
חוסר וודאות באשר למשחק המלא שייבחר – בטוח שלא 

!3NT
(ה) ♥4 – עם הארטים טובים כל-כך....

טיפ: לרוב חוזה במייג'ור ב"התאמה" 5-2 או 6-1 עדיף 
משחקים  אין  כאשר  אך  במינור,  מלא  משחק  פני  על 
תהיה  עצמה  שהסדרה  להקפיד  יש  מלאה  בהתאמה 

מצוינת!
דוגמה 2

♠
♥
♦
♣

AJT876
Q6
K874
J

♠
♥
♦
♣

Q
KJT
AQ7532
Q84

West East
1♠ 2♦
2♠ 2NT
3♦ 3♥
3♠ 4♠

Pass

הסבר ההכרזה
(א) 2NT – תיתכן גם יד חצי-מאוזנת. הכרזה זו עדיפה 

לטעמי על פני ♦3.
(ב) ♦3 – עקרון ההכרזה הזולה (ראה מאמר מס' 9) – 
יש להראות כעת התאמה במינור לפני שמראים שישייה 

ב-♠.
עם  יחד  מתלבט  מזרח  שלישית".  "סדרה   –  3♥ (ג)   
שותפו לגבי החוזה הסופי. הוא כבר הראה עוצר (או חצי 

אלדד גינוסר
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עוצר) ב-♣, אך עדיין אינו בטוח לגביו. הכרזת הסדרה 
השלישית מרמזת על בעיה בסדרה הרביעית.

(ד) ♠3 – שישה ספיידים.
(ה) ♠4 – סינגלטון Q שווה כמו שני קלפים קטנים!

הנכון  החוזה  במינור  היפה  ההתאמה  למרות  סיכום: 
הוא ♠4 בהתאמה של 6-1 – בטח בתחרות טופ-בוטום!

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

7
KQJT8
Q3
KJT65

♠
♥
♦
♣

AJ8
92
AKJ76
Q42

West East
1♥ 2♦
2♥ 2NT
3♣ 3♥
4♥ Pass

הסבר ההכרזה
(א) ♥2 – בשלב זה הפותח אינו יכול להכריז ♣3 מכיוון 

שהכרזה זו מבטיחה 15+ נקודות!
(ב) 2NT – אדגיש כי הכרזה זו שוללת ארבעה קלפים 

ב-♠.
(ג) ♣3 – טבעי.

(ד) ♥3 – דאבלטון.
(ה) ♥4 – כאן ישנן חלופות הגיוניות נוספות שאני מוכן 
לקבלן: ♠3 (סדרה רביעית לאחר NT, שואל שוב על מצב 

ה-♠) ו-♣4 (אמור להתפרש כטבעי: 5-5). 
שים לב: 3NT לא יהיה חוזה טוב למרות העוצרים בכל 
מעולות  חמישיות  שתי  לנו  שיש  מכיוון  זאת  הסדרות. 
שחסר בהן ה-A. יחד עם ה-♦ יש שלוש סדרות לפיתוח. 
אף אחת מהסדרות אינה מספיקה לבדה לביצוע החוזה 
סדרות,  שתי  לפתח  נצטרך   3NT-ב לקיחות).   7-6 (אין 
והמצב מסוכן מכיוון שהמתנגדים יתקפו שוב ושוב ב-♠. 
מ-3  יותר  לא  שלשותפו  לעיל)  (ראה  יודע  כבר  מערב 
בהתאמה 5-2   4♥ של  חוזה  מעדיף  אני  כן  על   .♠ קלפי 

בשל איכותה הגבוהה של הסדרה.

  
2011  28-  21  

20:00 
   

    

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

:     

,     
.    ,(  )     

.     
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בחן את הכרזתך
אפרים בריפמן

לפניכם שבע ידיים. בכולן מהלך ההכרזה זהה: 

West North East South
1♦

Pass 2♦ 2♥ ?

מהידיים  אחת  כל  עם  כעת  הכרזתך  מהי  להחליט  עליך 
עם  השווה  מכן  ולאחר  תשובותיך  את  רשום  הבאות. 

הפתרונות בעמוד 18!

1) South
♠
♥
♦
♣

AJ
QJ3
JT85
K862

2) South
♠
♥
♦
♣

A8
82
AQT87
KT87

3) South
♠
♥
♦
♣

A8
T
AT954
AQ642

4) South
♠
♥
♦
♣

KJ87
4
AQ986
AK4

5) South
♠
♥
♦
♣

A8
87
AKT654
A75

6) South
♠
♥
♦
♣

AQ3
6
AKT654
AKJ

7) South
♠
♥
♦
♣

7
9
AQT7654
AT75

תשובות בעמוד 18.

לשחקן  המסייע  חשוב  גורם  הוא  בהכרזה  דיוק 
תהיה  הנוכחי  בגיליון  החל  להצליח.   הברידג' 
לדעתי,  עצמכם.  את  לבחון  הזדמנות  לכם 
הבעיות שאציג בפניכם הן מאתגרות: לא קשות 
מדי, אך במפורש אינן שייכות לשחקן המתחיל 

– ההיפך הוא הנכון. 

10:00-14:00   ,17.6.2011  
:   

03-6461636 :‘  49   ,  - -

04-8590859 :‘  101   - 

02-6750011 :‘  ( “    )  - 

08-6251106 :‘  9   ‘  - -
     

  30 :  
 15,000 -   :

    
  60 -  

18      “      40
  

  +   
    -  :  

!   -    
(Wexler) “  ” -  

(In Memory of Ruth & Jack Wexler)  ‘    
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בחן את הכרזתך – פתרונות מעמוד 16

1) South
♠
♥
♦
♣

AJ
QJ3
JT85
K862

Pass = 10, 3♦ = 4 ,2NT = 1 (1)
הכרז Pass – ומהר...

האם באמת היית חייב לפתוח במכרז? שים לב כי לאחר 
♥2 ערך הקלפים שווה "עוד פחות" . בחוזה מצדך יהיה 

ערך שולי בלבד לקלפים כמו Q ו-J בסדרת היריב.

2) South
♠
♥
♦
♣

A8
82
AQT87
KT87

3♦ = 10 ,3♣ = 3 ,Pass = 1 (2)
במפורש  זו   – בלבד  תחרותי  מסר  נושאת   3♦ ההכרזה 
בר- אינו  החוזה  כי  ייתכן  הרפתקה.  לשום  הזמנה  אינה 
של  בחוזה  לקיחות   8 למתנגדים  זה  במקרה  אך  ביצוע, 
בסדרה  נוספת  הכרזה  מתחרים,  המתנגדים  כאשר   .2♥

המשותפת מבקשת מהשותף לא להמשיך במכרז.

3) South
♠
♥
♦
♣

A8
T
AT954
AQ642

3♣ = 10, 3♦ = 5 ,Dbl = 1 (3)
בידך  מדוע?  ב-♦.  מלא  למשחק  כהזמנה  מזוהה   3♣
הכוח  ריכוז   ,5-5 חלוקה  נקודות:  אילו  אבל  נק',   14 רק 
בסדרות הארוכות וקוצר בסדרת המתנגד! לשותף חמישה 
דיאמונדים לפחות. שים לב כי אם לשותף K♣ ו-K♦ (6 נק' 

בלבד), תזכו ב-11 לקיחות בקלי קלות.

4) South
♠
♥
♦
♣

KJ87
4
AQ986
AK4

2♠=10, 3♣=6 ,4♦=3 ,3♥=1 (4)
של  והחלוקה  הכוח  את  מוקדם  בשלב  כבר  לתאר  כדאי 
היד. אם לשותף קלף בכיר ב-♠, הוא יידע להוביל אתכם 

אם   – חשוב  פחות  לא  אך  הפחות),  (לכל  מלא  למשחק 
השותף יסתפק בהכרזה שלילית של ♦3, תניח לו ותסתפק 
מספיק  חזקה  אינה  שידך  משום  מדוע?  חלקי.  במשחק 
השותף  זכור,  הסופי.  החוזה  על  בעצמך  להחליט  כדי 

רוצה להכריז משחק מלא לא פחות ממך...

5) South
♠
♥
♦
♣

A8
87
AKT654
A75

3♥=10 ,3♣=6 ,4♦=3 ,5♦=1 (5)
אם לשותף עוצר ב-♥, נראה כי הסיכויים שלכם לזכות ב-9 
כאשר  למשל  תאוצה,  יתפוס  המכרז  אם  טובים.  לקיחות 
ככל  יהיה  להעניש  בעיה.  תהיה  ל-♥4,  יקריבו  היריבים 
הנראה נכון יותר מאשר להכריז ♦5, אולם אין ערובה שזה 

 . המעשה הנכון. מה לעשות – ברידג' אינו מדע מדויק

6) South
♠
♥
♦
♣

AQ3
6
AKT654
AKJ

4♥ = 10  ,2♠ = 6  ,3♣ = 3  ,3♥=1 (6)
והזמנה  היריב  בסדרת  קוצר  אחת:  משמעות  לספלינטר 
חוץ  הסדרות  בכל  בכירים  קלפים  לשותף  אם  לסלם 

מסדרת היריב (היוצא מן הכלל הוא A בסדרת היריב). 
דו- חלוקה  עם  בספלינטר  להשתמש  מומלץ  לא  אגב, 

את  להראות  עדיף  זה  במקרה   .5-5 למשל   סדרתית, 
הגיע  השאר.  את  למקם  יידע  השותף  השנייה.  הסדרה 

. הזמן שתסמוך עליו/עליה קצת

7) South
♠
♥
♦
♣

7
9
AQT7654
AT75

5♦=10 ,3♦=6 ,3♣=3 ,4♥=1 (7)
לגובה  יכריזו  בטרם  ירפו  לא  היריבים  כי  לחלוטין  ברור 
ליריבים  כי  למסקנה  תגיע  חלוקתך,  את  תבחן  אם   .4
היריבים   4♦ או   3♦ לאחר  מעולה.  הדדית  ותמיכה  קוצר 
יכריזו ♥4 בכל מקרה, ואז תיאלצו להחליט אם להרפות 
של  למצב  המתנגדים  את  להכניס  עדיף  להתקדם.  או 
החלטה תחת לחץ – מה לעשות לאחר ♦5, להעניש או 

להכריז ♥5? שהם ידאגו...
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תה המגן היושב במזרח. המכרז קצר וענייני: 
.3NT-1, וצפון סגר לNT דרום פתח

North South
1NT

3NT Pass

מתגלה הדומם:

♠
♥
♦
♣

 T65
 KT5
 643
 AKJT

 

♠
♥
♦
♣ 

 K92
 642
 K875
 Q92

הובלת הפתיחה – 8♥. הכרוז זכה בדומם ב-K♥, שיחק 
 ♦T-ה אל  ב-3♦  המשיך  השלישית  ובלקיחה   ♣A-ה את 
זכית   –  ♣T-ה אל  ב-5♣  המשיך  הוא  בלקיחה.  וזכה 

ב-Q♣. מה תשחק עכשיו?

השותף  בידי  למדי.  ברור  הפעולה  קו  הנתונים  לאור 
הפתיחה  הובלת  כמו-כן,  ב-♦.  זוכים  קלפים  אין  במערב 
המבצע,  ביד   ♥AQ-ה של  הימצאותם  על  מרמזת  ב-8♥ 

וב-♣ רואים את האוצר בדומם. 

כל שנותר הוא לשחק ♠ בתקווה שבידי מערב 'משהו'. 
ההמשך הטבעי שתבחר בו (כך אני מאמין) הוא 2♠. כך 
תסמן כי ברשותך קלף בכיר בסדרה. זה הזמן המתאים 
לעבור לכסאו של מערב ולהיווכח כי "מה שרואים מכאן – 

לא רואים משם".
מצב הקלפים אחרי שמזרח זכה ב-Q♣ והמשיך ב-2♠:

  ♠
♥
♦
♣

 T65
 T5
64  
 KJ

♠
♥
♦
♣

AJ84
973
9
8

על ה-2♠ של מזרח, דרום משרת ב-7♠. אף-על-פי שמצב 
נסה  מזרח),  קלפי  את  קודם  (ראית  לך  ידוע  הקלפים 

להיות אובייקטיבי ולהתעלם מכך. 
ובכן, מאחר שהשותף משחק את ה-2♠ נראה כי ברשותו 
שני  הכרוז  של  בידו  אחרות,  במלים  בסדרה.  קלפים   4
 ,♠A-ה את  ותשחק   ♠J-ב שתזכה  אחרי  לכן  ספיידים, 
 ,♠A-ה תחת  יימחץ  הוא  דאבלטון   K לדרום  אם  אפילו 

וההגנה תזכה בארבע לקיחות בסדרה.
נתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 1065
 K105
 643
 AKJ10

 

♠
♥
♦
♣

 AJ84
 9873
 92
 863

♠
♥
♦
♣

 K92
 642
 K875
 Q92

 ♠
♥
♦
♣

 Q73
 AQJ
 AQJ10
 754

 

מזרח זכה ב-Q♣ והמשיך ב-2♠. הובלה זו נראתה לכולנו 
(אל תגידו שלא ) 'מה זה הגיונית'...

 ♠A-לא ניתן לטעון כי ההמשך ב ,♠J-כאשר מערב זכה ב
מזרח-מערב  זכו  בסדרה  החסימה  עקב  אבל  מוזר,  היה 

בשלוש לקיחות ♠ בלבד, ובסך הכול בארבע לקיחות.
.()  והכרוז? – ממש לא התלונן על שזכה בכל השאר ...

אפרים בריפמן
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הגענו לרגע האמת – מי אשם, מזרח או מערב?
שלו  המחשבה  הלך  מערב.  של  במשחקו  נדון  תחילה 
היה: "מאחר שהשותף משחק את ה-2♠, סביר שברשותו 
שני  דרום  של  בידו  אחרות,  במלים  ספיידים.  ארבעה 
 ♠A של  משחק   ,♠J-ב הזכייה  לאחר  לכך  אי  ספיידים. 

ימחץ את ה-K♠ שבידי דרום..."
אילו  הבאה:  השאלה  את  נציג  הבה  צדק?  מערב  האם 
אתה הכרוז ובידך Kx♠ מול Txx♠ בדומם, והמגן מימינך 
מוביל ב-2♠ דרך ה-Kx♠ שלך, האם לא יהיה זה הסיכוי 
 !?K-ל מימין   ♠A-שה בתקווה   ♠K-ה את  לשחק  היחיד 
סיכוי  שום   .♠K-ה הוא  זה  במקרה  הנכון  המשחק  אכן, 

אחר אינו מציאותי – זאת עובדה.
אז מי אשם? – מזרח!

הוא  ב-♠.  לקיחות  לארבע  זקוקה  ההגנה  כי  ידע  מזרח 
ידע שלשותפו אין קלפים בכירים באף סדרה אחרת. כדי 
שיהיה סיכוי להכשיל את החוזה מערב היה 'חייב להחזיק' 
AQxx♠ או AJxx♠, לפיכך המשחק הנכון הוא לשחק את 

ה-K♠ ולאחר מכן ♠ נמוך.
אם תשחק כך, אזי אם בידי מערב 'הקלפים הנכונים', גם 

אם ירצה הוא לא יוכל לטעות... 
הנה דוגמה נוספת, והפעם מתוך אליפות אירופה לקבוצות 
1975, אנגליה נגד ספרד. הספרדים הכריזו ל-3NT ואלה 

קלפיו של האנגלי במערב. במה היית מוביל?

South North
-- 1♣
1♠ 2♣

3NT Pass

West
♠
♥
♦
♣

Q9764
AK65
87  
65 

האנגלי בחר להוביל ב-8♦.

הדומם מתגלה והמשחק מתחיל:

 ♠
♥
♦
♣

 KJ
 T82
 Q43
 KQJ72

♠
♥
♦
♣

 Q9764
 AK65
 87
 65

 .♣A-וה ♣J-ושיחק 8♣ אל ה ♦K-את ה-8♦ דרום לקח ב
מזרח המשיך בלקיחה השלישית ב-3♥. דרום שיחק מידו 

4♥, ומערב זכה ב-K♥. מה עכשיו?

מערב נכנס למחשבה עמוקה. (בכל זאת, אליפות אירופה 
מכריז  היה  בדרום  הספרדי  כי  להאמין  'סירב'  הוא   (J
בהיגיון  (לכאורה  והסיק  ב-♥  בלבד  דאבלטון  עם   3NT
הכוללים  קלפים  שלושה  מתוך   ♥3 שיחק  מזרח  כי  רב) 
את ה-Q♥. ההמשך היה פשוט: מערב המשיך ב-5♥... זו 

החלוקה שמערב ראה בדמיונו:

 ♠
♥
♦
♣

 KJ
 T82
 Q43
 KQJ72

 

♠
♥
♦
♣

 Q9764
 AK65
 87
 65

 82 
 Q93
 T9652
 A84

 ♠
♥
♦
♣

 AT53
 J74
 AKJ
 T93

 

וזו החלוקה כפי שהייתה במציאות:

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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 ♠
♥
♦
♣

 KJ
 T82
 Q43
 KQJ72

 

♠
♥
♦
♣

 Q9764
 AK65
 87
 65

♠
♥
♦
♣

 82
 J973
 T9652
 A4

 ♠
♥
♦
♣

 AT53
 Q4
 AKJ
 T983

 

ובכן, דרום המופתע זכה ב-Q♥ בדרך לעשר לקיחות. 
 ,♥Qxx מזרח  החזיק  אילו  כי  לדעת  צריך  היה  מערב 
המכניס  ידוע  תמרון  היא  זו  הובלה   .♥Q-ב מוביל  היה 
את המבצע למצב של ניחוש כאשר בידו Kxx♥ ובדומם 
Txx♥. על כן כאשר מזרח הוביל ב-3♥ הסיכוי היחיד של 
מערב הוא להמשיך (אחרי הזכייה ב-K♥) ב-A♥, בתקווה 

.♥Q-להפיל את ה

ברוב  כי  למסקנה  אותנו  מובילות  אלה  דוגמאות  שתי 
המשחק,  באמצע  לקיחות  מחפשים  אם  המקרים, 

וברשותנו קלף בכיר בסדרה, אז:

רביעי   – קלפים  ארבעה  עם  זוטר  בקלף  מובילים   .1
מלמעלה.

2. מובילים בקלף בכיר כאשר ברשותנו שלושה קלפים 
בלבד.

בדוגמה הראשונה מזרח היה צריך להוביל לא את ה-2♠ 
.♠K-אלא דווקא את ה

בחלוקה   ♥Q-ה את  להוביל  מזרח  על  השנייה  בדוגמה 
הראשונה ואת ה-3♥ בחלוקה השנייה. 

סיכום

בהגנה חשוב 'להגן' על השותף. זכור: מה שרואים מכאן 
לעתים  אך  שוגה,  שהשותף  קורה  משם.  רואים  לא   –

 !?אתה גרמת לו לטעות. אז מי אשם

    

   
 30     

10:00   2 ,   :
(  )     :

  :  
  60 :  

 1,800   
    

052-3933453    052-5673392     
     -    

    :‘  
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�2,995ש"ח

אדם�בחדר�יחיד
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ספירת מפסידים בזמן ההכרזה 
(Losing Trick Count)

קובי שחר

רון קלינגר הוא שחקן בכיר שייצג את אוסטרליה פעמים 
 The רבות, ואחד מסופרי הברידג' הפוריים בימינו. בספרו
 Modern Losing Trick Count – Bidding to Win at
לאחר  היד  להערכת  שיטה  מתאר  הוא   (1986)  Bridge
שנמצאה התאמה בסדרה. במאמר זה אציג את עקרונות 

השיטה.
 (Losing Trick Count) אתחיל בכמה הבהרות לגבי מה זה
LTC, או נכון יותר מה זה לא: זו אינה שיטה להערכת יד 
המחליפה את שיטת הניקוד 4-3-2-1 המקובלת; זו אינה 
קונבנציה המשתמשת בהכרזות מיוחדות לתיאור היד; זהו 
לאחר  היד  הערכת  את  לשפר  המאפשר  עזר  כלי  פשוט 
אם  גם  בו  להשתמש  ניתן  בסדרה.  התאמה  שנמצאה 

השותף כלל אינו מכירו.
למעשה, אנחנו משתמשים בשיטה גם בלי להכיר אותה. 
פתיחת  מול   4♥ יכריזו  הברידג'  שחקני  שרוב  מניח  אני 
השותף ♥1 (עם סיכויים טובים שהחוזה יבוצע) כאשר הם 

יחזיקו את היד הבאה:
East

♠
♥
♦
♣

74
A9842
5
K8642

להעריך  לנו  עוזר   LTC-ב השימוש  כיצד  נראה  בהמשך 
ידיים כאלה.

הערכת היד בעזרת LTC מורכבת משלושה שלבים:
1. סופרים את מספר המפסידים ביד שלנו.

2. מעריכים את מספר המפסידים בידו של השותף על פי 
הכרזותיו.

מפחיתים  הסכום  ואת  המספרים  שני  את  מסכמים   .3
מ-24 – זהו מספר הלקיחות הצפויות.

ספירת מפסידים
סופרים מפסידים בכל אחת מארבע הסדרות בנפרד. 

גם   ,3 היותר  לכל  יהיה  סדרה  בכל  המפסידים  מספר 
בסדרות המכילות 4 קלפים או יותר.

בכל סדרה עם 3 קלפים או יותר נספור מפסיד אחד עבור 
.Q ,K ,A כל קלף חסר מבין

מפסידים;   0 – AKQ32 ;מפסידים  0 – AKQ :דוגמאות
AQ2 – מפסיד אחד; K63 – שני מפסידים; J98 – שלושה 

מפסידים.
מקרה מיוחד: Q32 – שניים וחצי מפסידים. זו אינה סדרה 

טובה כמו A32, אך היא טובה יותר מ-432. 
קלף  על-ידי  נתמכת  היא  אם  רק  מפסיד  על  מכסה   Q-ה

בכיר נוסף, כלומר: QJ2 – שני מפסידים.
בסדרות עם שני קלפים נספור מפסיד אחד עבור כל קלף 

.K ,A חסר מבין
דוגמאות: AK – 0 מפסידים; A4 או K7 – מפסיד אחד; 

93 – שני מפסידים.
מפסיד;  חצי   – AQ :כך נספור   Q הוא הקלפים  אחד  אם 

KQ – מפסיד אחד; Q8 – שני מפסידים.
כל הסינגלטונים נספרים כמפסיד אחד למעט A בודד.

כמובן שחוסר בסדרה פירושו – 0 מפסידים.
יש לזכור כי השיטה 'עובדת' רק לאחר שנמצאה התאמה 
לא  חסרות  שבסדרות  מכאן  לפחות).  קלפים   8) בסדרה 
הרביעי,  הקלפים  את  ארוכות –  ובסדרות  מפסידים,  יהיו 

החמישי וכו' ניתן לחתוך או לפתח אותם ללקיחות.
הערכת מספר המפסידים בידו של השותף

להעריך  עלינו  שלנו  ביד  המפסידים  מספר  חישוב  לאחר 
את מספר המפסידים בידו של השותף.

 7 כל  בדרך  מכילה  נק'   14-12 של  סטנדרטית  פתיחה 
מפסידים. למשל:

West
♠
♥
♦
♣

A8
KQ753
972
A95

עם  היד:  חוזק  שעולה  ככל  וקטן  הולך  המפסידים  מספר 
 20-18 ועם  מפסידים,  ל-6  לצפות  ניתן  נקודות   17-15
יותר  חלשות  שבידיים  כמובן  מפסידים.  ל-5    – נקודות 
מספר המפסידים גדול יותר: עם 11-10 נקודות נצפה ל-8 

מפסידים, ועם 9-6 נקודות יהיו 9 מפסידים.
בפתיחה  למשל:  מיוחדים,  למקרים  גם  מתייחס  קלינגר 
חלשה בגובה 2 אפשר לצפות ל-8 מפסידים למרות תחום 
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הנקודות הנמוך המבטיח בדרך כלל 9 מפסידים.
חישוב מספר הלקיחות הצפוי

מספר  עם  בידך  המפסידים  מספר  את  לסכם  רק  נותר 
המפסידים המשוער ביד השותף ואת הסכום לחסר מ-24. 
כאשר  בו  לזכות  צפויה  שהשותפות  הלקיחות  מספר  זהו 

סדרת השליט היא הסדרה שבה מצאתם התאמה.
הוא  אחת  ביד  המרבי  המפסידים  שמספר  היא  הסיבה 
12, ובשתי ידיים  – 24. אם נחסר את מספר המפסידים 

בפועל נקבל את מספר הלקיחות.
החוזה  על  נחליט  הצפוי  הלקיחות  מספר  חישוב  לאחר 

הסופי בהתאם.

דוגמה: 

 ♠
♥
♦
♣

A8
KQ753
972
A95

♠
♥
♦
♣

74
A9842
5
K8642

West East
1♥ 4♥

בידו של מזרח (שהוצגה בתחילת המאמר) ניתן לספור 7 
מפסידים. מול ידו של מערב (שהוצגה כפתיחה סטנדרטית 
המבטיחה 7 מפסידים) מספר המפסידים מסתכם ב-14. 
אם נחסר זאת מ-24 נקבל 10. המסקנה היא שצפויות 10 
לקיחות כאשר סדרת השליט היא ♥ (וזה אכן כך). מכאן 

שכדאי להכריז ♥4.

עד כמה השיטה מדויקת?
כאמור, השיטה אינה מחליפה את שיטת ספירת הנקודות, 
את  למצות  יעזור   LTC התאמה,  שנמצאה  לאחר  אבל 
מנוסים  שחקנים  השותפות.  ידי  של  הפוטנציאל  מלוא 
יודעים להעריך נכונה את פוטנציאל הלקיחות. LTC מנסה 
ליצור שיטה מסודרת להערכת יד שתאפשר גם לשחקנים 

מהשורה להשיג אותן תוצאות.
רבים יטענו כי ספירת מפסיד אחד עבור AQ6 בסדרה היא 
הערכה מוגזמת. לפי טענה זו, הסיכוי ללקיחה נוספת מעבר 
ל-A הוא 50% בלבד. טיעון זה נכון במהלך המשחק שבו 

נדרשת עקיפה. עם זאת, המצב שונה במהלך ההכרזה.
כ-13  בידך  אם   .1 בגובה  בסדרה  פתח  ששותפך  נניח 
בין  בשווה  שווה  מחולקות  הנקודות  שאר  הרי  נקודות, 
שהמלך  של 50%  סיכוי  ישנו  לפיכך  יריביך.  ובין  שותפך 
המתנגד  אצל  יהיה  שהוא   –  25% שותפך,  בידי  יהיה 

משמאלך ו-25% – אצל המתנגד מימינך. 
במקרה  בטוחה.  לקיחה  היא   Q-ה הראשון  במקרה 
פשוטה.  עקיפה  באמצעות  ללקיחה  תהפוך  היא  האחרון 
 .75% הוא  בסדרה  לקיחות  שתי  להשיג  שהסיכוי  מכאן 
את  להוסיף  שיש  מאחר  יותר,  עוד  גבוה  הסיכוי  למעשה 

הסיכוי שה-J אצל השותף.
חומר לעיון נוסף

להעמקה בנושא מומלץ לקרוא את המאמר המלא של רון 
קלינגר:

http://members.shaw.ca/conventions/ltc.pdf
או לצפות בסרטון

http://www.ronklingerbridge.com/content/4693/losing-
trick-count

  
2011 

:  
054-4871336   ,054-8083015   ,054-7354239   
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לבי חצי הגמר והגמר של אליפות ישראל ש
השבוע  בסוף  נערכו   (IMP) לזוגות 
א'  בגמר  התחרו  זוגות   28 במאי.   7-6
בשלושה סיבובים קצרים של 18 בורדים 
"גמר  לתחרות  העפילו  הראשונים  הזוגות   12 אחד.  כל 

העל" שנערכה שבוע לאחר מכן. 
פופלילוב- מטילדה  ישראל  של  הנשים  נבחרת  חברות 

רותי לויט פורת הצטיינו בסיבוב הראשון של הגמר שבו 
צברו IMP 55 ולא שמטו את ההובלה עד סיום התחרות. 
יחסית  קטן  בהפרש  והקדימו   IMP  101 עם  סיימו  הם 
קליש-איתן  אבי  ואת   (IMP 94) ידלין ודורון  ישראל  את 
יניב  תפסו  הבאים  המקומות  את   .(IMP 93) אורנשטיין
זק-נטלי סעדה ודוד בירמן-דניאלה בירמן. חברי הנבחרת 
במקום  הסתפקו  פכטמן  גינוסר-רון  אלדד  הפתוחה 

השביעי.
שסייעו  הבאות  הידיים  שתי  על  דיווחה  פורת  לויט  רותי 

לה ולשותפתה לזכות בתחרות.

Board 5, Dealer N, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

AJ7
Q85
KT5
AQ98

♠
♥
♦
♣

Q3
AK72
J987
K42

♠
♥
♦
♣

KT942
T
AQ63
J73

♠
♥
♦
♣

865
J9643
42
T65

West North East South
רותי מטילדה

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

בהכרזת  מטילדה  התערבה   1NT פתח  שצפון  לאחר 
מסדרות  באחת  ורביעייה  ב-♠  חמישייה  (המתארת   2♠
המינור), ורותי הייתה צריכה להחליט מה לעשות עם 13 
 1NT נגד  להתערב  פופולרי  כיום  ב-♠.  יפה  ועזרה  נק' 
עם ידיים חלשות יחסית במצב לא פגיע. שחקנים שזהו 
אבל  במערב,   Pass להכריז  מתפתים  אולי  היו  סגנונם 
סדרת  מהי  השותפה  את  שואל   –  2NT הכריזה  רותי 
המינור שלה. הכרזת ♦3 הייתה טבעית והראתה מינימום 
(פחות מפתיחה). אף על פי כן רותי הכריזה משחק מלא 

3NT והעריכה נכון שחוזה זה יהיה מוצלח יותר מ-♠4.
ההכרזה האופטימית נבעה בין השאר מהעובדה שפתיחת 
המתנגד 1NT מקלה מאוד על משחק היד – הכרוז פשוט 
יודע איפה כל הנקודות. צפון הוביל ב-8♣, ורותי שזכרה 
 Q-בדומם. ההמשך היה ♠ אל ה ♣J-את ההכרזה זכתה ב
וה-A. כעת צפון ניסה ♥ נמוך ומצא את הנקודה היחידה 
של שותפו. רותי זכתה ב-K ועקפה ב-♠ אל ה-9. לאחר 
עניין  אינה   3-3 ה-♠  (חלוקת   .J-ה את  הפיל   ♠K-ה מכן 
גבתה  רותי   (.1NT פותח מתנגד  כאשר  במיוחד  מפתיע 
אחד.  ו-♦   ♥ שני  מידה  והשליכה  ב-♠  הלקיחות  יתר  את 
 .K-וה  J-ה אל  ו-♦   ♦A היה ההמשך   .♦ השליך  צפון  גם 
צפון שזכה בלקיחה היה חסר אונים ורותי השלימה עשר 

.IMP 6 לקיחות עם רווח נאה של

Board 12, Dealer W, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K9654
6532
KQ3
Q

 

♠
♥
♦
♣

T32
KQ8
AT
KJT52

♠
♥
♦
♣

AQJ
A974
76542
8

 ♠
♥
♦
♣

87
JT
J98
A97643

 

אליפות ישראל לזוגות 2011

רם סופר
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West North East South
רותי מטילדה
1♣ Dbl Rdbl Pass

Pass 1♠ Dbl Pass
Pass Pass

שהיה   1♠ במקום   Dbl של  ניסיונית  בהכרזה  בחר  צפון 
אולי  שהיה   Pass (או  הנקודות  למספר  יותר  מתאים 
הוכח  ושוב  הפגיעות),  מצב  בשל  המציאות  מחויב 
שהכרזות Dbl עם מספר נקודות נמוך אינן עובדות מול 

זוג שיודע מה שהוא עושה. 
בסדרת  קוצר  עם  בידה  נקודות   11 ראתה  מטילדה 
יש  אם  ספק  קלפיה  לפי  פגיעים.  ומתנגדים  השותפה 
למזרח-מערב משחק מלא, אבל המתנגדים ייכשלו לבטח 
הפתרון   Dbl-ב התערב  שהמתנגד  לאחר  חוזה.  בכל 

למצב זה פשוט ביותר: להכריז Rdbl ובהמשך להכפיל 
כל חוזה!

כך עשתה מטילדה, וצפון מצא את עצמו בחוזה מוכפל 
מחמיר  רק  היה  ל-♣2  לברוח  דרום  של  (ניסיון   1♠ של 
את המצב). עם שליטים בכירים בידה מטילדה לא רצתה 
לחתוך ולכן לא הובילה בקלף הבודד ב-♣, אלא בסדרת 
ה-♦ הארוכה שלה. כך מצאה את הקוצר של שותפתה, 
ולאחר A♦, חזרה ב-♦ אל ה-J ,J♥ (מערב כיסתה וזכתה) 
ששותפתה  שלישי  ב-♦  מטילדה  המשיכה   J-ה אל  ו-♠ 
חתכה. המשך ב-♠ נוסף חיסל סופית את תקוות הכרוז 
ה-♠  חלוקת  הייתה  הכרוז  של  למזלו  בדומם.   ♥ לחתוך 
3-3, וכך זכה בשתי לקיחות בשליט נוסף על ה-A♣ וה-
J♦, אך התוצאה הסופית – 4 לקיחות (מינוס 800) – לא 
 IMP 9 הייתה משמחת עבורו. מטילדה ורותי זכו בעוד

בדרך למקום הראשון.

המפגש בין מנצחות גמר אליפות ישראל למנצחי גמר-העל משודר ב-BBO. מימין: ישראל ידלין, מטילדה פופלילוב, דורון ידלין, רותי לויט-פורת.
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גמר-על אליפות 
ישראל לזוגות 

רם סופר

תריסר הזוגות שסיימו במקומות הראשונים בגמר אליפות 
ישראל לזוגות התייצבו כעבור שבוע לגמר-העל, תחרות 
כל  נגד  חלוקות  זוג 10  כל  שיחק  שבמהלכה  יומיים  בת 
הרכב   .VP-ל המומרים   IMP חישוב  בשיטת  אחר  זוג 
המשתתפים היה יאה למעמד וכלל שחקנים רבים בעלי 
ניסיון בין-לאומי עשיר: חברי הנבחרת הפתוחה הנוכחית 
אלדד גינוסר-רון פכטמן ויניב זק, חברי הנבחרת הפתוחה 
בעבר ישראל ודורון ידלין, דוד בירמן, אבי קליש וליאוניד 
פודגור, חברות נבחרות הנשים מטילדה פופלילוב-רותי 
נבחרות  חברי  סקסון,  ונטע  בירמן  דניאלה  פורת,  לויט 

הצעירים רון שגב-דרור פדון ועוד זוגות ברמה גבוהה.
לאחר היום הראשון של התחרות התברר כי המאבק על 
הבכורה יתנהל בין שלושה זוגות: האחים ידלין, גינוסר-
פכטמן ואבי קליש-איתן אורנשטיין. בתחילת היום השני 
הפתוחה  הנבחרת  חברי  התמודדו  מתוך 11)  (סיבוב 6 
עם הזוג ליאוניד גרינבאום-מיכאל צ'ורניי וזכו לרווח גדול 

ביד הבאה:

Board 4, Dealer W, Vul Both
♠
♥
♦
♣

9
A9875
982
AKJ3

♠
♥
♦
♣

KJ432
T42
KQ4
82

♠
♥
♦
♣

85
Q63
T65
Q9765

♠
♥
♦
♣

AQT76
KJ
AJ73
T4

West North East South
גרינבאום פכטמן צ'ורניי גינוסר
Pass 1♥ Pass 1♠
Pass 2♣ Pass 2♦
Dbl Pass Pass Rdbl

Pass Pass Pass

("הסדרה  ב-♦  הובלה  משותפו  לבקש  רצה  מערב 
הרביעית"). לשם מה? ברוב המקרים זו ממילא ההובלה 
הטבעית לאחר שהמתנגדים הכריזו את שלוש הסדרות 
האחרות. ה-Pass של צפון לאחר ה-Dbl של מערב רמז 
ב-♣.  או  ב-♥  נוספים  קלפים  או  ב-♠  התאמה  לו  שאין 
 2♦ לשחק  לשותפו  (דרום)  גינוסר  אלדד  הציע  לפיכך 
עם רי-דבל! ידו של צפון נראתה מעולה לחוזה זה, ורון 

פכטמן קיבל את ההצעה. 
מערב הוביל ב-K♦ כדי להגן על הלקיחות שלו ב-♠, אך 
חזר   ,♠ חתך   ,♠A שיחק  ,♦A-ב זכה  הכרוז  הועיל.  ללא 
מעליו  חתך  מזרח  להפתעתו  נוסף.   ♠ וחתך   ♥K-ב לידו 
ההגנה.  של  הברבור  שירת  הייתה  זו  אך   ,♦T-ה עם 
מזרח חזר בשליט אל ה-Q של שותפו, וזה הספיק לזכות 
שתי  הלקיחות.  שאר  כל  את  הכרוז  תבע  בטרם   ♠K-ב
לקיחות עודפות עם רי-דבל העניקו לצפון-דרום לא פחות 
 3NT מ-1560 נקודות במקום 660 שהיו צפויות בחוזה
לולא "התחכם" מערב – חומר למחשבה לאותם שחקנים 

המפגינים "יצירתיות יתר" במהלך המכרז.
נאה  לרווח  הבאה  ביד  וזכו  נשברו  לא  גרינבאום-צ'ורניי 

שאפשר להם להשוות את תוצאת המפגש ל-15:15.

Board 8, Dealer W, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

AKJ4
KJT5
986
92

 

♠
♥
♦
♣

T93
9842
7
AJT85

♠
♥
♦
♣

Q875
A73
32
K643

 ♠
♥
♦
♣

62
Q6
AKQJT54
Q7

 

West North East South
גרינבאום פכטמן צ'ורניי גינוסר
Pass 1♦ Pass 2♥
Pass 3♦ Pass 3♥
Pass 3NT All Pass

על אף פתיחתו של צפון וידו היפה של דרום, אין משחק 
של   2♥ הכרזת  מוצלחת.  הגנה  מול  לביצוע  הניתן  מלא 
הראה  ו-♥3  ב-♦,  התאמה  עם  טובה  יד  הראתה  דרום 
 – ב-♣  עוצר  ללא   3NT-ב בחר  צפון  ב-♥.  כוח  כנראה 
הסדרות  בין  לבחור  צריך  היה  צ'ורניי  מיכאל  עוד?!  מה 
השחורות, וההחלטה נפלה על החזקה מביניהן – ♣. כך 
זכתה ההגנה בשש הלקיחות הראשונות, בעוד בשולחנות 
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 (♠) המייג'ור  סדרת  בקסם  מזרח  נשבה  אחרים  רבים 
ואפשר לכרוז לבצע 10 לקיחות מהירות.

בחלוקה אחרת מאותו סיבוב הצטיינו רון שגב-דרור פדון.

Board 9, Dealer N, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

43
T3
T72
KQ7543

 

♠
♥
♦
♣

KJ85
K9
AK843
92

♠
♥
♦
♣

Q96
J876542
95
J

 ♠
♥
♦
♣

AT72
AQ
QJ6
AT86

 

West North East South
פדון אנגל שגב קובליו

3♣ Pass 3NT
Dbl Pass 4♥ 5♣
Dbl Pass Pass Pass

פתיחת ♣3 עם 6 קלפים בסדרה מקובלת אצל מומחים 
 .3NT כמובן  הכריז  דרום  הנתון.  הפגיעות  במצב 
לא  הוא   3NT לשחק  מערב  הרשה  שבהם  בשולחנות 
הפיל את החוזה: הובלה ב-♦ מעניקה לכרוז מיד לקיחה 
להיכנס  מערב  צפוי  ב-♠  הובלה  לאחר  ואפילו  תשיעית, 

ללחץ בלתי נסבל כאשר הכרוז יגבה את סדרת ה-♣.

הפגיעות  במצב  הכול,  (אחרי   Dbl הכריז  פדון  דרור 
שגב  ורון  "בלוף"),  להיות  יכולה  דרום  של  הכרזתו  הזה 
שניתן  חוזה   – ל-♥4  בצדק  הוציא  הארוכה  סדרתו  עם 

להפילו בלקיחה אחת (אך רק אם ההגנה מוצאת בזמן 
את חיתוך ה-♠). במקום זה דרום בחר להתחרות ל-♣5, 
ההובלה  את  מצא  שמזרח  ולאחר  הכפיל,  כמובן  מערב 
ב-♦ וקיבל חיתוך בסדרה זו נגזר על הכרוז ליפול שלוש 

פעמים עם רווח גדול למזרח-מערב.

בסיבוב השביעי נתקלו הצעירים בהתנגדות קשוחה יותר 
מצד ישראל ודורון ידלין. בשתי החלוקות הבאות שוחקו 
רווחים  לאחים  הניב  ביצועם  אבל  בלבד,  חלקיים  חוזים 

חשובים.

Board 16, Dealer W, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

JT8
AQJ873
Q9
KT

 

♠
♥
♦
♣

A543
6
76532
A97

♠
♥
♦
♣

Q
K954
KT84
J432

 ♠
♥
♦
♣

K9762
T2
AJ
Q865

 

West North East South
פדון דורון שגב ישראל

Pass 1♥ Pass 1♠
Pass 2♥ All Pass

 10 עם  השני  בסיבוב   Pass והכריז  התאפק  ישראל 
לזכות  יכולה  ההגנה  כי  מעולה,  החלטה   – נקודות 
הכרוז  את  ולהגביל   ♥K-ו  ♠ חיתוכי  שני  אסים,  בשני 
 ♠Q-ל-8 לקיחות. בפועל זה לא קרה: רון שגב הוביל ב
ודורון   A  – ממערב   ,K שוחק  מהדומם  הבודד. 
 ♠J-ה את  (ולא   ♠T-ה את  להשליך  היטיב  ידלין 
שהיה עוזר למערב לקרוא את המצב). דרור פדון 
הבודד  בקלף  המחזיק  הוא  שצפון  בטעות  סבר 
כעת  ב-♥.  וחזר   K-ב זכה  מזרח  ב-♥.  והמשיך 
איבדה ההגנה לא רק את חיתוכי ה-♠, אלא גם 
כל  את  גבה  שליטים,  הוציא  דורון   .♣A-ה את 
בלקיחה  החסימה  לשחרור  (הודות  ה-♠  סדרת 
וסיים   ♣ חתך  קלאבים,  שני  השליך  הראשונה), 

בעקיפה ב-♦ כדי להשיג שלוש לקיחות עודפות.

הצעירים דרור פדון (עם הגב למצלמה)-רון שגב הפתיעו 
בסיבוב האחרון את אלדד גינוסר (מימין) – רון פכטמן.
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Board 20, Dealer W, Vul Both
♠
♥
♦
♣

K973
KQT2
KT
AT4

♠
♥
♦
♣

-
A74
9876
KQJ986

♠
♥
♦
♣

AQJ5
963
J543
72

♠
♥
♦
♣

T8642
J85
AQ2
53

West North East South
פדון דורון שגב ישראל
1♣ Dbl 1♠ Dbl
2♣ 2♠ All Pass

צפון  של  זו  הייתה  בהכרזה  ביותר  החשובה  ההחלטה 
בסיבוב הראשון. "לפי הספר" ההכרזה היא 1NT. דורון 
העדיף Dbl עם שתי סדרות מייג'ור, וזו אכן הייתה ההכרזה 
צפון  הבא:  התסריט  אירע  שולחנות  במספר  המנצחת. 
ל-♠,  בטרנספר  עונה  דרום  שותק,  מזרח   ,1NT מכריז 
צפון קופץ ל-♠3 כדי להראות תמיכה טובה, דרום מעלה 
למשחק מלא, מזרח עט על המציאה ומכפיל וצפון-דרום 

מסיימים עם מינוס 500.
של   Dbl-ה לאחר  טבעי   1♠ מזרח  הכריז  שלנו  בשולחן 
  ♠ קלפי   4 והראה  מעניש   היה  דרום  של   Dbl-ה צפון. 
לפחות. כך ידע דורון ידלין שיש לשותפות התאמה ב-♠, 
של  בחוזה  הסתפק  הוא  מלא.  למשחק  לצפות  אין  אך 
♠2 וביצע אותו למרות חלוקת השליטים הגרועה לאחר 

משחק זהיר.

למרות ניצחונם 13:17 במפגש זה, איבדו האחים ידלין 
זכו  שקליש-אורנשטיין  לאחר  ההובלה  את  (זמנית) 

לניצחון מוחץ 6:24.
ביד הבאה מהסיבוב השמיני הצטיין דורון ידלין בהובלת 

הפתיחה.

Board 29, Dealer N, Vul Both

♠
♥
♦
♣

KJT65
3
K642
A65

West North East South
1NT 2♥ * 4♦ **

Pass 4♥ All Pass
* חמישייה ב-♠ או שתי חמישיות במינורים.

** טרנספר ל-♥.
אצל  רבות  לנקודות  ציפה  לא  דורון  מוביל?  היית  במה 
לכיוון  שלו  לתמונות  מתחת  להוביל  סירב  ולכן  שותפו, 
כלל  בדרך  נחשב  אינו  בשליט  בודד  קלף   .NT-ה מכריז 
להובלה מועדפת, אך כאן זה היה הרע במיעוטו, והקלף 

היחיד המפיל את החוזה:

 ♠
♥
♦
♣

AQ72
QT97
A3
K83

 

♠
♥
♦
♣

984
A4
Q975
JT94

♠
♥
♦
♣

KJT65
3
K642
A65

 ♠
♥
♦
♣

3
KJ8652
JT8
Q72

 

לו  נותנת  הייתה  ב-♠  הובלה  ודאיות.  לקיחות   9 לכרוז 
את הלקיחה העשירית מיד, והובלה ב-♣ או ב-♦ הייתה 
לאחר  זאת,  לעומת  בהמשך.  אותה  לבנות  לו  עוזרת 
היה  לא  ב-♠  מערב  של  וחזרה  ב-♥  מזרח  של  הובלה 
והוא  ההגנה,  של  מדויק  משחק  נגד  לעשות  מה  לכרוז 

נשאר עם 9 לקיחות ונפל בחוזה.

בשל  בעיקר  זה,  במפגש  ידלין  הזוג  נוצח  כן  פי  על  אף 
סלם שהוחמץ בחלוקה הבאה:

 ,(BBO-משדר ב) מימין: אבי קליש, רוני הרצקה, יותם פייקין
איתן אורנשטיין, אפרים בריפמן.
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Board 23, Dealer S, Vul Both
♠
♥
♦
♣

6
K63
8632
KJ542

♠
♥
♦
♣

QJ7542
Q9852
A5
-

♠
♥
♦
♣

AK9
AJT
KJT4
QT3

♠
♥
♦
♣

T83
74
Q97
A9876

West North East South
ישראל אנגל דורון קובליו

Pass
Pass! 1♣!! 1NT 2♣

4♣ Pass 4♥ All Pass
לדעתי, ישראל (מערב) הפגין שמרנות יתר כאשר נמנע 
מכבר  זה  הפך  ה-20"  "חוק   .1♠ של  פתיחה  מהכרזת 
ניצל  אנגל  יוסי  הצמרת.  שחקני  אצל  סטנדרטי  לעניין 
בגלגלים"  "מקלות  למתנגדיו  לתקוע  וניסה  זו  הססנות 
במושב   1♣ של  למדי  פרועה  פתיחה  הכרזת  באמצעות 
השלישי. דורון התערב ב-1NT וישראל עשה את מיטבו 
בסיבוב השני עם הכרזה של ♣4 (המתארת שתי סדרות 
יד  שלשותפו  להאמין  התקשה  דורון  זאת,  עם  מייג'ור). 
ב-♣).  על החוסר  לדעת  כל-כך (וגם לא היה יכול  טובה 
מראה הדומם לא שימח את הכרוז, שזכה ב-13 לקיחות 

קלות לאחר עקיפה מוצלחת ב-♥.

בתום סיבוב זה עלו למקום הראשון גינוסר-פכטמן לאחר 
מזערי  בהפרש  מקדימים  כשהם  מוחצים,  ניצחונות  שני 
זה  בשלב  דורגו  ידלין  האחים  קליש-אורנשטיין.  את 
במקום השלישי בהפרש של נקודות ספורות מהמובילים. 
לשלושת  השחקנים  התייצבו  הצהריים  הפסקת  לאחר 
הסיבובים המכריעים. במוקד הסיבוב התשיעי עמד המפגש 
הפתוחה  הנבחרת  חברי  לידלין-ידלין.  גינוסר-פכטמן  בין 

הפגינו מומחיות רבה בתחום הכרזת הסלמים, אבל...
Board 8, Dealer W, Vul None

♠
♥
♦
♣

K74
AKQT
KT
K642

♠
♥
♦
♣

AQ6532
986
4
A73

West North East South
פכטמן גינוסר

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

Pass 5♥ Pass 6♠
Pass Pass Pass

המנצחים. מימין: אבי קליש-איתן אורנשטיין (מקום שני), דורון ידלין-ישראל ידלין (מקום ראשון), רון פכטמן-אלדד גינוסר (מקום 
שלישי).
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גינוסר  אלדד  חזר   2NT לאחר  ל-♠.  טרנספר  היה   1♥
 ,4♦ בקיו-ביד  והמשיך  הטרנספר  על  שנית  (דרום) 
תשובתו של רון פכטמן (צפון) ♥4 (לאחר Dbl של מערב 
ששחרר אותו מחובת ההכרזה) הראתה כוח משמעותי 
ולהכריז  מפתח  לקלפי  לשאול  החליט  דרום  זו.  בסדרה 
סלם, שבוצע ללא קושי לאחר שה-J♥ נפל בודד וסדרת 

השליט התחלקה 2-2.

Board 1, Dealer N, Vul None
♠
♥
♦
♣

AK974
A
K83
AKQ5

♠
♥
♦
♣

J632
KJT
AQ
JT42

North South
פכטמן גינוסר
2♣ 2♦
2♠ 3♠

3NT 4♦
4♥ 4NT
5♣ 5♦
5♠ 5NT
6♣ 6♠

Pass
לאחר פתיחה חזקה של ♣2 והסכמה על שליט (♠) החלה 
סדרה של הכרזות קיו-ביד. דרום גילה שכל קלפי המפתח 
אצל שותפו, אבל כששאל על המלכה בשליט (♦5) קיבל 
הרי  גדול –  לסלם  תקווה  הייתה  עדיין  שלילית.  תשובה 
בחר  לפיכך  קלפים.   6 בת   ♠ סדרת  להיות  יכולה  לצפון 
רון   .6♠ ולאחריה   5NT של  מתוחכמת  בהכרזה  אלדד 
הבין זאת נכון וסבר ששותפו מבקש ממנו להעלות לסלם 

גדול אם בידו 6 קלפי ♠. החוזה הסופי נשאר סלם קטן.
שחקני  ראוי.  לגמול  זכתה  שלא  יפה  הכרזה  הייתה  זו 
מתוחכמים  פחות  היו  האחרים  בשולחנות  צפון-דרום 
ומיהרו להכריז סלם גדול. לרוע מזלם של גינוסר-פכטמן 
התחלקה סדרת ה-♠ 2-2, וכך במקום רווח נאה הם ספגו 
לזכות  סיכוייהם  את  מאוד  שהקטין  היד  על  כבד  הפסד 
ידלין,  לאחים   10:20 הייתה  המפגש  תוצאת  באליפות. 
מקליש-אורנשטיין.  מאוד  קטן  בהפרש  פיגרו  שעדיין 
בסיבוב העשירי צפיתי בזוג החיפאי שאיבד נקודות רבות 

בשל אי-הבנה בהכרזה:

Board 13, Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

T4
AQ952
87
AK75

 

♠
♥
♦
♣

KJ952
JT
A4
J986

♠
♥
♦
♣

AQ86
6
KQJ93
T43

 ♠
♥
♦
♣

73
K8743
T652
Q2

 

West North East South
קובליו קליש אנגל אורנשטיין

1♥ Dbl 3♣
4♠ 5♣ Pass 5♥
Dbl Pass Pass Pass

כוונתה של הכרזת ♣3 של דרום הייתה להראות תמיכה 
אבל  למתנגדים,  הפרעה  כדי  תוך  ברגן  שיטת  לפי  ב-♥ 
אבי קליש (צפון) לא הבין זאת וסבר שלשותפו יש סדרת 
♣, לכן לאחר הכרזת ♠4 של מערב הוא "התחרה" ל-♣5. 
איתן אורנשטיין תיקן כמובן ל-♥5, אבל הנזק כבר נגרם. 
ידיהם המאוזנות למחצה של צפון-דרום כלל לא הצדיקו 
תחרות לגובה 5, ובמקום לקבל 100 נקודות עבור הפלת 
 500 קליש-אורנשטיין  הפסידו  אחת,  פעם   4♠ החוזה 
נקודות לאחר שמתנגדיהם הכפילו לעונשין ולא התקשו 

לזכות בארבע הלקיחות הראשונות בהגנה.
ביד  נרשם  אנגל-קובליו  לטובת  נוסף  משמעותי  רווח 

הבאה:

Board 11, Dealer S, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K54
KQ754
Q4
K95

 

♠
♥
♦
♣

AQJT86
832
AT3
A

♠
♥
♦
♣

32
AJ6
J9862
Q43

 ♠
♥
♦
♣

97
T9
K75
JT8762
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North South
קובליו אנגל
1♠ 1NT
3♠ 3NT

Pass
כניסות  היעדר  בשל  להיכשל  צפוי   4♠ "הטבעי"  החוזה 
הכרוז  אם  גם  הנדרשות,  העקיפות  כל  לביצוע  לדומם 
אנגל  יוסי  אבל  ההגנה,  של   ♥ מחיתוך  להימנע  ישכיל 
 8 של  ההתאמה  למרות   3NT להכריז  החליט  (מזרח) 
דרך  שום  הייתה  לא  הקלפים  שישבו  וכפי  ב-♠,  קלפים 
 ,♣A-אנגל זכה ב .♣J-להפיל את החוזה: דרום הוביל ב
 8 לכרוז  יש  כבר  עכשיו  לצפון.   ♠ ומסר   ♠A-ב המשיך 
לו  יעזור  צפון  של  אפשרי  המשך  וכל  ודאיות,  לקיחות 

לפתח את הלקיחה התשיעית.
וכך  אנגל-קובליו,  לטובת   9:21 הייתה  המפגש  תוצאת 
שהיו  ידלין-ידלין,  לטובת  בצמרת  משמעותי  פער  נוצר 
זקוקים בסיבוב האחרון לתיקו 15:15 בלבד כדי להבטיח 
את האליפות. במציאות הם צברו 14 בלבד נגד פופלילוב-
בגמר-העל  שסיימו  הקודם  השלב  (מנצחות  פורת  לויט 
לאחר  הספיק  זה  גם  אבל  המכובד),  הרביעי  במקום 

שמתחריהם בצמרת לא הצטיינו במיוחד.
במפגש שבחרתי לצפות בו התחילו גינוסר-פכטמן היטב, 

אך לאחר מכן התמוטטו.
Board 30, Dealer E, Vul None

♠
♥
♦
♣

72
AK542
T98
KT8

♠
♥
♦
♣

AKQ854
T8
432
A4

♠
♥
♦
♣

JT93
J
AJ65
QJ62

♠
♥
♦
♣

6
Q9763
KQ7
9753

West North East South
פדון פכטמן שגב גינוסר

Pass Pass
1♠ Pass 3♦ Dbl

Pass Pass 4♠ All Pass

גם כאן הייתה שיטת ברגן בפעולה, ודרום ניצל זאת כדי 
הייתה  זה  לכפל  כי  התברר  ב-♦.  הובלה  ולבקש  להכפיל 
 ♥A-ב הוביל  פכטמן  רון  התוצאה.  על  מכרעת  השפעה 
סיבוב  עיכב  הכרוז  פדון  דרור   .♦T-ל כמבוקש  והחליף 
השליך  גינוסר  אלדד   .A-ה עם  השני  בסיבוב  וזכה  אחד 
והוא  ב-♦  קלפים   4 לו  שיש  האמין  הכרוז  אך   ,Q-ה את 

השליך את ה-Q מתוך הרכב של KQ87♦ כדי להטעות. 
לאחר הוצאת השליטים היה צריך להחליט: האם להמשיך 
בסיבוב נוסף של ♦ בתקווה לחלוקה 3-3 או לעקוף ב-♣. 
דרור האמין שגם אם העקיפה ב-♣ תיכשל לא יהיה לצפון 
♦ שלישי לשחק, וכך הוא יספיק להשליך ♦ מפסיד על ♣ 
זוכה מהדומם. הוא הריץ Q♣ מהדומם... והפסיד ארבע 
וצפון- האחרים,  השולחנות  בכל  בוצע  החוזה  לקיחות. 

 .IMP 9 דרום זכו לרווח גדול של
Board 28, Dealer W, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

753
AT6
K3
KQ962

 

♠
♥
♦
♣

AQJ4
QJ7
AQ752
8

♠
♥
♦
♣

KT98
K52
J8
AJ74

 ♠
♥
♦
♣

62
9843
T964
T53

 

West North East South
פדון פכטמן שגב גינוסר
1♦ Dbl Rdbl 1♥
Dbl Pass Pass Pass

להתערב?  לא  או  להתערב   – ביותר  בעייתית  יד  לצפון 
ואם כן, אז ♣2 או Dbl? רון פכטמן החליט להעז למרות 
לציין  יש  כך.  על  הצטער  מהרה  ועד  הנחותה,  הפגיעות 
להכפיל  פדון  של  האגרסיבית  החלטתו  את  לשבח 
לעונשין עם שלושה קלפי ♥ בלבד. לאחר הובלה בשליט 
ואבדן אפשרויות של חיתוך בדומם נותר אלדד גינוסר עם 
ואחת  ב-♣  אחת  בשליט,  שתיים  בלבד:  לקיחות  ארבע 
 .IMP 8 ב-♦. מזרח-מערב זכו ב-800 נקודות וברווח של
זו הייתה רק אחת מסדרה של ידיים טובות בשביל שגב-

פדון, שסיימו את המפגש בניצחון מוחץ 8:22. יריביהם 
דירוגם  על  השפיע  לא  הכבד  שההפסד  בכך  התנחמו 

הסופי ולא דחק אותם מדוכן המנצחים.

התוצאות הסופיות: ידלין-ידלין 206.4; קליש-אורנשטיין 
פורת  פופלילוב-לויט   ;189.5 גינוסר-פכטמן   ;198.3
 ;173.7 קובליו-אנגל   ;177.7 גרינבאום-צ'ורניי   ;185.1
הרצקה-בריפמן   ;158.4 זק-סעדה   ;164.7 שגב-פדון 
 ;145.7 סקסון-מדפיס   ;148.2 בירמן-בירמן   ;152.4

פודגור-טל 140.5.
אפשר  לסיכום  המשתתפים.  ולכל  למנצחים  הכבוד  כל 
את  מוכיח  ישראל  אליפויות  של  השיטה  ששינוי  לומר 
וגם  המשתתפים  במספר  מבורכת  לעלייה  ומביא  עצמו 

ברמתם.
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לראשונה: 
ליגה לתלמידי 

בתי הספר!
אוריה מאיר

ליגה ב לראשונה  התקיימה  מאי  חודש 
סגן  אופיר,  גלעד  של  רעיונו  פרי  לילדים, 
לתלמידי  לאפשר  שביקש  ההתאגדות,  יו"ר 
בתי הספר הלומדים ברידג' ליהנות מחוויית 

התחרות גם במסגרת הקבוצתית.
אנו שמחים על היענותם של המורים והתלמידים ובטוחים 
שתחרות זו תהפוך למסורת, ושמספר המשתתפים יגדל 

בשנה הבאה.

הארץ.  מרחבי  קבוצות   6 השתתפו   2011 של  בליגה 
ועבור  קבוצה,  כל  של  הקפטנים  את  בחרו  המורים 
התלמידים הצעירים זה היה אירוע מרגש בפני עצמו. כל 
הצעירים,  השחקנים  מאחורי  שעומדים  למורים  הכבוד 

תומכים בהם ודוחפים אותם למצוינות במשך כל השנה – 
מירצ'ה נגל, זך עומר, לזר רוזנטל, ג'ודי נחמיאס, יעל 

בראונשטיין ואדוארד ויטנברג!

הקבוצות התכנסו בתל אביב במועדון של דוד גורטנשטיין, 
וזה המקום להודות מעומק הלב על האירוח הנדיב, היחס 
מסוג  אנשים  שיש  כיף  דוד.  של  מצדו  הרב  והסיוע  החם 
זה שאכפת להם ומעוניינים לסייע בקידום הברידג' בקרב 

הדור הצעיר. תודה דוד!!

בשיטת  הקבוצות  התחרו  התחרות  של  הראשון  בשלב 
המורה  של  תלמידיו  תפסו  הראשון  המקום  את  ליגה. 
חבריו  עם  ליפשיץ  יותם  הקפטן   – משמשית  עומר  זך 
לקבוצה אריאל מלמוד, שחר אוחנה וגלעד בר. במקום 
השני סיימו תלמידיו של מירצ'ה נגל מתל אביב, ובמקום 
השלישי – תלמידיהם של ג'ודי נחמיאס ויעל ברונשטיין.

המובילות  הקבוצות  שתי  התמודדו  שבועיים  כעבור 
במפגש הגמר המכריע – קרב חדש לגמרי, ואכן התחולל 
נגל  מירצ'ה  של  אביבית  התל  קבוצתו  כאשר  מהפך 
זכתה  דבר  של  ובסופו  הסיבובים,  בשני  עליונות  הפגינה 

הקבוצה של זך עומר משמשית שזכתה במקום השנימירצ'ה נגל עם חניכיו שזכו במקום הראשון
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להריח  אפשר  אך  הסתיימה,  טרם  הלימודים  שנת  אמנם 
לקחים  להפיק  לסכם,  הזמן  שהגיע  אומר  וזה  הסוף,  את 

ולהיערך לקראת השנה הבאה.
לשם כך התכנסו ב-3 במאי 2011 מורי הברידג' של בתי 
הספר לפגישת עבודה משותפת וחשובה, שבה הועלו מחד 
הספר  בבתי  מהמורים  המצופים  והיעדים  הדגשים  גיסא 
המשתתפים בפרויקט "הדור הבא", ומאידך גיסא למורים 
מתמודדים  שהם  בבעיות  אחרים  לשתף  הזדמנות  ניתנה 

עמן בפועל, מתוך כוונה למצוא דרכים אפשריות לפתרון.
פעילותם  על  למורים  כללית  בהוקרה  נפתחה  הפגישה 
והנוער.  הילדים  בקרב  הברידג'  קידום  למען  ומסירותם 
בפרט צוינו לשבח שני מורים, שכל אחד מהם קיבל מגן 
הניסויי  הספר  בבית  המלמד  רוזנטל  לזר   – הצטיינות 

בשמשית,  הצפון  אזור  את  המפתח  עומר  וזך  בירושלים 
ביגור ובנהריה.

השניים השיגו תוצאות מרשימות בכל המדדים החשובים 
כמות  בהגדלת  בייחוד  וליעדיו,  הפרויקט  להצלחת 
תלמידים  ברישום  הקודמת,  השנה  לעומת  התלמידים 
פעילויות  בכל  תלמידיהם  בהשתתפות  להתאגדות, 
הפרויקט  להרחבת  שיווקיים  במאמצים  ההתאגדות, 
וליצירת המשכיות וכמובן בקידום תלמידים בעלי פוטנציאל.

מורים   25 כיום  המונה  הספר  בבתי  הברידג'  מורי  צוות 
מיוחד  גוף   - בכלל  המורים  של  החנית  חוד  הוא  פעילים, 
כדי  ממרצם  המשקיעים  ורציניים,  מסורים  אנשים  המכיל 
על  ההתאגדות  ביעדי  ולעמוד  ותלמיד  תלמיד  לכל  להגיע 
אף הקשיים האובייקטיביים שהם נתקלים בהם. יישר כוח!

המורים המצטיינים בשנת הלימודים תשע"א
אוריה מאיר

במקום הראשון עם הקפטן אלון קגן וחבריו לקבוצה: שיה 
זגמי  בן  הראל  שטקלר,  גלעד  פדלון,  שירה  קליינמן, 

ואסף גופנה.

ברכות לזוכים, והערכה רבה לכל המשתתפים! אין ספק כי 
קבוצה זו מכילה כישרונות שישתלבו בפרויקט פסגה של 
שנועד  גינוסר,  אלדד  של  בהנחייתו  הברידג'  התאגדות 
לאמן ולהכשיר את הצעירים כעתודה לנבחרות בתי הספר 

והצעירים של ישראל.

כמו בשנה שעברה, גם השנה נקיים מחנה קיץ במרכז 
והמיני- הברידג'  תלמידי  את  שיארח  בקיסריה,  הימי 

ברידג' לשלושה ימים של כיף ותחרויות. לפרטים נוספים 
והרשמה נא ליצור קשר עם אוריה: 052-3292290 או 

.Oryah@bezeqint.net במייל

לזר רוזנטל מקבל מגן ההצטינותזך עומר - ואוריה מאיר
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שירה  אדם  שופט  בפני  הובא  בטקסס  משפט  בבית 
את  להסביר  מהנאשם  ביקש  השופט  והרגו.  במישהו 

הרקע למעשהו.
בתחרות  משחקים  "אנו  הנאשם,  ענה  השופט",  "כבוד 

ברידג' גדולה ועומדים לזכות בה, כאשר
לקראת הסיום אני פותח ♥1 ושותפי עונה ♠1;

♥2 ממני נענה ב...♠2;
♥3 אני מכריז, ושותפי – ♠3;

♥4 (קצת בכעס), ♠4!!
ואז הוצאתי את אקדחי ויריתי בו."

ראש  בכובד  האזין  בעצמו,  נלהב  ברידג'  שחקן  השופט, 
ושאל את הנאשם: האם יוכל לשחזר את הידיים? 

הכניסו לוח, והנאשם "צייר" את הידיים. בתוך זמן קצר 
מאוד פסק השופט: זכאי! באולם קמה מהומה, והתובע 
השופט  החלטתו.  את  להסביר  מהשופט  ביקש  הנדהם 
פנה לנוכחים ואמר: "לו הייתי אני במקומו, הייתי יורה בו 

לאחר שהכריז ♠3!"
מוסר השכל?

בין  להבחין  הוא  בברידג'  החשובים  הדברים  אחד 
כן,  על  יתר  בהתאם.  ולנהוג   Forcing-ל  Limit הכרזות 
ההתחברות אל השותף היא למעשה לב העניין. אם נדע 

כולנו להתחבר אל שותפנו באמצעות הכלים שברשותנו, 
ומהלך  הידיים  להלן  להצלחה.  הנכונה  הדרך  על  נהיה 
התחברות?  כאן  הייתה  האם  דעתכם,  מה  ההכרזה. 

כמובן שלא, זה היה דו-שיח של חירשים.

 ♠
♥
♦
♣

 -
 AKJ8754
 KJ3
 J62

♠
♥
♦
♣

 AQJ9643
Q
T42
75

West East
1♥ 1♠
2♥ 2♠
3♥ 3♠
4♥ 4♠

הקןראים יבחינו שלחוזה ♥3 סיכוי כלשהו לביצוע, בעוד 
♠3 נועד לכישלון. לאחר הובלה ב-♦ הכרוז עלול להפסיד 
שתי לקיחות ב-♦, שתיים ב-♣ ואחת לפחות ב-♠.                   

משפט רצח
חיים קלר

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
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מיליון ידיים (2)
חיים קלר*

1 0
החוזים הנפוצים ביותר000 00

הסדרה "מיליון ידיים" מספקת נתונים מעניינים שהתקבלו 
מניתוח של מיליון ידיים ששוחקו online בכל הרמות, לפי 
חתכים שונים. הפעם נבחן מהו אחוז המשחקים המלאים 

והסלמים (גדולים וקטנים) שהופיעו באותן מיליון ידיים.

(א) משחקים מלאים:
.3NT 181,119 (18.1%) ידיים שוחקו בחוזה

117,000 (11.7%) – בחוזה ♠4.
132,000 (13.2%) – בחוזה ♥4.

23,000 (2.3%) – בחוזה ♣5.
29,000 (2.9%) – בחוזה ♦5.

החוזה הפופולרי ביותר הוא אם כן 3NT (לתשומת לב 
.("NT השחקנים "שאינם אוהבים

 (48.2% (שהן  ידיים  כ-482,000  שוחקו  הכול  בסך 
ו-5.2%  המייג'ור  בסדרות   24.9% מהן  מלא,  במשחק 

בסדרות המינור. 

ישנה עדיפות בולטת לחוזים בסדרות המייג'ור על חוזים 
במינור, והסיבות לכך ברורות – כולנו יודעים שלפני הכרזת 
האפשרות  את  כל  קודם  לבדוק  יש  במינור  מלא  משחק 
לשחק ב-NT. ככל הנראה, זאת גם הסיבה ש- 3NT הוא 

החוזה השכיח ביותר. 

(ב) סלמים
בחוזים  מהן 4.2%  קטן,  בסלאם  שוחקו  מהידיים   5.7%
♥6, ♠6 ו- 6NT (כ-1.4% כל אחד) ו- 1.5% בחוזים ♣6 

ו-♦6 (כ- 0.75% כל אחד).
הוא   7NT כאשר  גדול,  בסלם  שוחקו  מהידיים   0.5%

השכיח מבין הסלמים הגדולים.

לסיכום:
 –  6.2% מלאים,  במשחקים  שוחקו  מהידיים   48.2%

בסלמים ו- 45.6% – בחוזים חלקיים.

בגיליון הבא: הכרזות הפתיחה השכיחות ביותר. 

* הנתונים לסדרה זו באדיבות לארי כהן

0 5 4 - 4 5 5 6 1 1 1 	 ן מ ר ב י ל 	 י ת ו ר 	 , 0 3 - 6 0 5 8 3 5 5 	 ן מ ר י ב 	 ה ל א י נ ד

	וכולל: 	מע"מ 	כולל 	פנסיון 	חצי 	בסיס 	על 	זוגי, 	בחדר 	לאדם המחיר
��15%הנחה�על � �פעילות�הברידג' �בזמן �כיבוד�חופשי ארוחת�חג�חגיגית�

�חניה�חופשית �ערכת�קפה�בחדר� �הרצאות�ותחרויות�מדי�יום� הטיפולים�

�בידור. �ערבי �מיוחד�לכל�משפחה� �שי � �טיול�לעתלית�ופארק�הכרמל

עם�דניאלה�ורותיי

�28ספטמבר�-��2אוקטובר�2011

המלון�המקסים�על�הר�הכרמל,�המשקיף�על�מפרץ�חיפה

חבילות	אירוח:	3	לילות�(�4ימים)�₪2,090
	4	לילות*�(�5ימים)�₪2,590
*ארוחת�צהריים�מסורתית�בשבת�למזמינים��4לילות!

חדר�ליחיד��15%הנחה,�ילד�בחדר�הורים��60%הנחה,�מבוגר�שלישי��20%הנחה

ראש	השנה	במלון	"קראון	פלזה"	-	חיפה
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המוקדמות ב שלב  התקיים   08.04.11 שבת 
לאליפות הארץ. זה ארבעים שנה אני משחק 
הקבוע.  שותפי   – אחי  עם  אלה  בתחרויות 
עם  שיחקתי  משפחתי  אירוע  עקב  הפעם 
ככל  פשוט  שנשחק  קבענו  וחבר.  קולגה  חכימי,  אהרון 

האפשר בשיטת "אקול". אני ישבתי בצפון.
בא לי לספר לכם על כמה ידיים מהסיבוב הראשון:

Board 3, Dealer S, Vul E/W
North

♠
♥
♦
♣

JT4
T62
AT98
AQ6

West North East South
1♠

Pass 2♦ Pass 3♣
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שותפי פתח ♠1. לפי שיטת "אקול" הכרזתי היא ♠3, אבל 
למה למהר? אכריז קודם את ה-♦. ואכן כך עשיתי, ולאחר 
שותפי  מלכתחילה.  שהתכוונתי  כפי  ל-♠3  תיקנתי  מכן 

(לדבריו) החליט שידי חזקה מאוד והוסיף ל-♠4.
זו היתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

JT4
T62
A987
AQ6

 

♠
♥
♦
♣

A9
9853
J6542
J8

♠
♥
♦
♣

Q86
AJ4
KQ3
T542

 ♠
♥
♦
♣

K7532
KQ7
7
K973

 

כפי שישבו הקלפים אין להפסיד ♠4 – נותנים שתי לקיחות 
ב-♠ ואחת ב-♥. עם זאת, מספר הנקודות המשותף (22) 
אינו עונה על הקריטריונים להכרזת משחק מלא, לכן כל 

יתר הזוגות בצפון-דרום רשמו 170, ואנחנו – 420.

Board 7, Dealer S, Vul Both

North
♠
♥
♦
♣

KQ2
T852
J4
KJ87

West North East South
1♥

Pass 3♥ Pass Pass
Pass

להכריז  לא  סיבה  רואה  איני  והפעם   ,1♥ פותח  שותפי 
לפי השיטה ♥3 (11-10 נק'). שותפי מכריז Pass ומעיר: 
"יד חלשה. נכון?". לא הבנתי. אמרתי: "אנחנו משחקים 
לפי שיטת אקול." "כן", הוא עונה, "אבל לפי השיטה יש 

להכריז ♦3 המראה 11-10 נק' עם תמיכה בהארט."
לאיתות  ובהתאם   ♥AKQ-ה את  בינתיים  גובה  מערב 

שותפתו מחליף ל-♠. היא זוכה ב-A♠. ♥3 מבוצע בדיוק.
כך נראתה החלוקה כולה:

הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק
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 ♠

♥
♦
♣

KQ2
T852
J4
KJ87

 

♠
♥
♦
♣

T64
AKQ
Q875
T32

♠
♥
♦
♣

AJ9875
3
T62
965

 ♠
♥
♦
♣

3
J9764
AK93
AQ4

 

מתברר שכל הזוגות בקו צפון-דרום היו ב-♥4 (הרי לדרום 
14 נק' עם קלף בודד ב-♠), אך חוזה זה אינו ניתן לביצוע. 

כמובן שאם השליטים מחולקים 2-2, אז אין בעיה.

Board 23, Dealer S, Vul Both
North

♠
♥
♦
♣

Q54
AT87
A9
K943

West North East South
Pass

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

עובר,  שותפי  לשולחננו.  מצטרפים  צעירים  אלופים  שני 
ומערב פותח ♣1. עם 13 נק' אני נאלץ לשתוק. בסיבוב 
הבא אני מחליט להצטרף לחגיגה עם ♥2 (?!). מזרח אינו 
מוותר ומכריז ♦3 המוסבר על-ידי שותפו כהכרזה חזקה. 

.3NT-מערב מוסיף ל
לאחר המון מחשבה אני מחליט להוביל מתחת ל-K♣. זו 

היתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q54
AT87 
A9
K943

 

♠
♥
♦
♣

AJ7
KQ6
QT2
8652

♠
♥
♦
♣

KT2
9432
KJ8543
-

 ♠
♥
♦
♣

9863
J5
76
AQJT7

 

ואכן, גבינו 4 קלאבים (איכשהו ויתרנו על ה-♣ החמישי) 
ושני אסים אדומים. 200+ לנו, כאשר כל השדה ב-♦4 עם 

130- למזרח-מערב.
מוסר השכל: כמו במלחמה – קומדיה של טעויות יכולה 

להביא לכישלון או להצלחה.

 2011      10-       ‘    

      

    -    -  
  29/4-5/5/2012 11-    
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מספר 287 יוני 2011
עורכת: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

4

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

   
     

 11 :  :14-05-2011   
"  "  "   

50 101 206.4   -  1

40 98 198.3   -  2

30 76 189.5   -  3

25 76 185.1   - - 4

20 71 177.7   - ' 5

15 63 173.7  ' -  6

10 43 164.7    -  7

8 40 158.4    -  8

6 37 152.5   -  9

5 32 148.2   -  10

4 38 145.7   -  11

3 43 140.5   -  12
 

   ‘  

  
.      ,   

15.6-           
.        

.      
ibf@bridge.co.il 03-9794319 :  ,03-9794862 :  ‘  
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20112011      

“      

2011  30-29    
(  18:00  10:00  ,  20:00  16:00  )

.        .‘     
 ‘    6-  ,‘     10-    

.        

   2011  30  

      
    

.        5-    

 !   

 2011      60  
2011        75

  3-    180 :    
.(2011-       225)

  2-    120       
.(2011-        150)

www.ezypay.co.il   

 (14071  ‘     ) 
.03-9794862   

“  “     “ “
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English
45

Automatic

Krzysztof Martens

The bidding was swift here, but I still managed to 
acquire some information about opener's hand.

None  Vulnerable, Pairs

West North East South
 1♥ Pass 2NT* Pass
 4♥ All Pass   

* - game forcing with heart support

 

♠
♥
♦
♣

AQ94
AJТ65
72
43

♠
♥
♦
♣

KТ862
4
QТ63
K97

 

Partner made the opening lead of the ♠J, declarer 
ducking. From KJТ, we lead the jack. Somewhat 
surprised I followed with ♠6. Partner continued 
the attack on spades.

The full hand:

 ♠
♥
♦
♣

J5 
73
AJ94 
Q8652

 

♠
♥
♦
♣

73 
KQ982 
K85
AJТ

♠
♥
♦
♣

AQ94
AJТ65
72
43

 ♠
♥
♦
♣

KТ862
4
QТ63
K97

 

At the second trick, West won the ♠A, drew 
trumps in two rounds and played a club to the 
ten. There was nothing North could do. I had 
screwed up the defense at the first trick.

My reasoning should have been as follows:

1. Declarer must have some reason to give up 
on the chance of North having the KJT.

2. Considering his jump to 4♥, West is most likely 
to be minimum and completely balanced.

3. Ducking the jack of spades represents an 
attempt to keep the dangerous opponent off 
lead. Declarer probably wants to prevent me 
from playing through his diamond holding. The 
defense I should have found was to overtake 
the jack of spades and play the diamond ten. 
Will the extra spade trick allow the contract to 
make? With West's distribution being 2-5-3-3, 
one discard will not help.

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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46

Brian Zietman

I
n my opinion, the two most pleasurable 
moments in bridge consist of:

(a) The perverted pleasure in seeing 
one of your opponents squirm when he 

is squeezed and he cannot decide what card 
to throw. You know that he is squeezed, and 
whatever discard he makes will enable you to 
make the winning play. The longer he agonizes, 
the more you enjoy it. 
and
(b) The pleasure of playing a defense in which 
both partners trust each other, and consequently 
get a good result.
In this article I would like to show an example of 
the second type.
It never ceases to amaze me when beginners tell 
me: "I didn't play at all today", or when asked how 
they performed, they reply "No good, we had such 
lousy cards." It shows a basic misunderstanding 
about the way duplicate bridge is scored. By 
"I didn't play at all today" they mean – "I was 
not declarer today". This is quite possible. 
Remember, when you play a 24-board session, 
on average you will be dummy 6 times, declarer 
6 times and a defender 12 times. However, good 
defensive play is one of the most important ways 
of producing better results, since in general you 
will be twice as many times a defender rather 
than a declarer.
Concerning "lousy cards", indeed it is true that 
hands with lots of points tend to produce more 
spectacular bidding and enable the use of 
conventions, but at the end of the day it's all 
about getting a better score than the other pairs 
who play exactly the same hands as you.

Here is an example on the theme "Trust 
your Partner". It was played in the National 
Tournament in Ra'anana in honor of Uri Yariv 

(RIP) which was held in May.
You hold:

South
♠
♥
♦
♣

 QT3
 T4
 T8764
 A32

You hear the following bidding:

West North East South
Partner You

1♠ Pass
2♦ Pass 2♥ Pass

4NT Pass 5♦ Pass
6♠ Dbl All Pass

What do you lead? Well, normally you would 
lead the Ace of Clubs, but just look at that double 
from partner. This is a Lightner double, asking for 
an "unusual" lead. Since it is often quite difficult 
to know what kind of unusual lead is required, 
my partner and I play that it always asks for 
dummy's first bid suit – in this case Diamonds. 
So my partner trusted me – instead of leading a 
"natural" ♣A, she led the ♦8 and… BINGO! 
Here is the full hand:

  ♠
♥
♦
♣

 82
 Q632
 -
 QJT9865

 

♠
♥
♦
♣

 K9
 A5
 AQJ532
 K74

♠
♥
♦
♣

 AJ7654
 KJ987
 K9
 -

 ♠
♥
♦
♣

 QT3
 T4
 T8764
 A32

 

I ruffed the Diamond lead, and later my partner 
won a Spade trick for down one. Please notice 
that after the ♣A lead, declarer would have 
ruffed and drawn trumps, thus making the slam 
– conceding only the ♠Q.
Thank you partner for trusting me!

Trust Your Partner
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