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דבר ועד העמותה

חברים יקרים!

הקיץ הגיע ועימו מגיעה גם עונת האליפויות באירופה ובשאר העולם.
במהלך בחודשיים הקרובים, ייצגו אותנו נבחרות ישראל בזירות השונות. נבחרת ישראל 
אירופה  לאליפות  השבוע  כבר  יוצאת  אשר  הסניורים  ונבחרת  הנשים  נבחרת  הפתוחה, 

שתיערך בדבלין.
ב-1 ליולי תצא נבחרת בתי הספר לאליפות אירופה הפתוחה עד גיל 21 שתיערך בדנמרק, נבחרת ישראל עד גיל 
בליל  תיערך  לאוגוסט  וב-9  בסין,    שתיערך  לצעירים  העולם  באליפות  אותנו  ייצגו  גיל 21  עד  ישראל  ונבחרת   25

אולימפיאדה למשחקי חשיבה בהשתתפות  נבחרת הצעירים. 
נאחל לכל הנבחרות הצלחה. המשיכו להביא כבוד לברידג' הישראלי!

לפרויקט "אטלס" נרשמו עד היום כ-60 רבי אמן. בימים הקרובים נודיעכם פרטים באשר למתכונת ולמקום שבו יתקיים 
הקורס.

אתר ההתאגדות החדש קורם עור וגידים. אנחנו מקווים שבקרוב מאוד נוכל כולנו לגלוש באתר מודרני כפי שראוי 
להתאגדות הברידג' בישראל.

לפני כחודש נערכה אולימפיאדת הילדים בראשות מינהל הספורט ומשרד החינוך. בסיפוק רב קבלנו את ההחלטה 
בה הוכר לראשונה הברידג' כענף ספורט. 100 ילדים בניהולה של אוריה מאיר השתתפו בתחרויות ובהמשך לכך אנו 
מקיימים מחנה קיץ לילדים במרכז הנופש הימי בקיסריה, עד היום נרשמו 500 ילדים, נותרו מעט מקומות - לרישום 

נא לפנות למשרד ההתאגדות בטלפון: 03-9794862.
בברכה

מודי קניגסברג
יו"ר עמותת ההתאגדות הישראלית לברידג' בישראל

 
 -    -   

     ,        ,   

  '         '       
!    !    
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שחק יחד עם מוטי 

שמור על תקשורת 
בין היד לדומם

מוטי גלברד

Dealer: E, Vul: N/S, Lead: ♠5

♠
♥
♦
♣

AKQ
A7542
A76
32

♠
♥
♦
♣

973
J3
J84
AK865

West North East South
Pass Pass

Pass 1♥ Pass 1NT
Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

התחלת ב-Pass עם 9 נקודות. שותפך פתח ♥1. ענית לו 
1NT. הכרזה זו מתארת 10-6 נקודות ללא תמיכה ב-♥ או 
רביעייה ב-♠. השותף הכריז 2NT – הזמנה למשחק מלא 
מקסימלי  ניקוד  עם  מאוזנת.  וחלוקה  נקודות   18-17 עם 

.3NT 1, קיבלת את ההזמנה והכרזתNT להכרזת

מערב מוביל ב-5♠ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!
ראשית, עליך להסיק מסקנות מקלף ההובלה. ה-5♠ נראה 

כקלף רביעי מלמעלה מסדרה ארוכה, כנראה מחמישייה.
איש  מההכרזה.  מסקנות  להסיק  יכול  אתה  בנוסף, 
מהמתנגדים לא פתח את המכרז, לכן אין לאף אחד מהם 

12 נקודות או יותר.
ב-♠,  שלוש  לספור:  קל  לך?  יש  בטוחות  לקיחות  כמה 

שתיים ב-♣ ועוד שני אסים. בסך הכול 7 לקיחות בטוחות. 
עליך לפתח עוד שתי לקיחות כדי לבצע את החוזה.

באיזו סדרה ניתן לפתח עוד לקיחות?
בדומם.  ארוכה   ♥ וסדרת  בידך  ארוכה   ♣ סדרת  לך  יש 
עדיף לנסות את מזלך בסדרה החזקה יותר, כלומר סדרת 

העבודה שלך תהיה ♣.
ולתת   ♣AK-ב לזכות  אפשר  ב-♣?  לקיחות  נפתח  כיצד 
למתנגדים את הסיבוב השלישי. אם הסדרה תתחלק 3-3, 

שני הקלאבים הנותרים יוגבהו.
לעיל,  שתואר  כפי  תשחק  אם  זו?  בתכנית  הבעיה  מה 

תגביה שתי לקיחות ב-♣, אך לא תהיה לך כניסה אליהן.

אז מה עושים? 
הכניסות  לדומם.  היד  בין  תקשורת  על  לשמור  עליך 
לוותר  יכול  אינך  עצמה.  ה-♣  בסדרת  הן  לידך  היחידות 
את  לתת  הוא  היחיד  הפתרון  מוקדם.  בשלב  עליהן 
נקרא  זה  תכסיס  למתנגדים.  ב-♣  הראשונה  הלקיחה 

.(duck) התחמקות
הגיע הזמן להתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AKQ
A7542
A76
32

 

♠
♥
♦
♣

J8652
K
Q953
JT4

♠
♥
♦
♣

T4
QT986
KT2
Q97

 ♠
♥
♦
♣

973
J3
J84
AK865

 

הבה נעקוב אחר מהלך המשחק הנכון. ה-5♠ של מערב 
ה-2♣  את  מוביל  הכרוז  עכשיו  בדומם.   A-ה עם  נלקח 
על  מוותר  ודרום  ה-7♣  עם  משרת  מזרח  מהדומם. 

june.indd   6june.indd   6 6/10/2012   11:10:25 AM6/10/2012   11:10:25 AM
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אחר).  נמוך  קלאב  כל  (או  ה-8♣  את  ומשחק  הלקיחה 
.♣T-מערב זוכה עם ה

מערב ממשיך ב-♠ (בשלב זה מעבר לסדרה אחרת כבר 
הדומם  עכשיו  זוכה.  הדומם  של   ♠K-ה דבר).  ישנה  לא 
 .♣K-ה ואת   ♣A-ה את  משחק  דרום  שני.   ♣ מוביל 
האלה.  הלקיחות  לכל  משרתים  המגנים  שני  לשמחתו 

מסקנה: סדרת ה-♣ מחולקת 3-3
בזכות  הוגבהו.  הכרוז  של  הנותרים  הקלאבים  שני 

בעיתוי  בידו  נמצא  הוא  השנייה  בלקיחה  ההתחמקות 
הנכון. דרום ממשיך ב-65♣ ומשלים ביצוע מוצלח של 9 

לקיחות.

סיכום
כאשר אתה משחק חוזה ב-NT חשוב לא רק לפתח את 
הלקיחות שלך, אלא גם לדאוג שיהיו מעברים בין הידיים 
כך שתוכל לזכות בפועל בכל הלקיחות שפיתחת. קוראים 

לזה שמירת תקשורת בין היד לדומם.

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

  
    3030  
30.6.12 ,  

10:00 
 

!
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�וכולל: �מע"מ �כולל �פנסיון �חצי �בסיס �על �זוגי, �בחדר �לאדם המחיר
�כיבוד�חופשי�בזמן �ארוחת�צהרים�מסורתית�בשבת� ארוחת�חג�חגיגית�

�הרצאות�ותחרויות�מדי�יום ��15%הנחה�על�הטיפולים� פעילות�הברידג'�

�שי�מיוחד�לכל�משפחה �טיול�בצפון� �חניה�חופשית� �ערכת�קפה�בחדר�

�הקרנת�סרט. �ערבי�בידור�

עם�דניאלה�ורותי

�18-14ספטמבר�2012

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

מחיר�החבילה:��4�₪�2,590לילות�(�5ימים)
חדר�ליחיד�₪�4,390

ילד�בחדר�הורים��60%הנחה,�מבוגר�שלישי��20%הנחה

דמי�ארגון�כולל�פעילות�הברידג'��₪�150לאדם.

ראש�השנה�במלון�"קראון�פלזה"�-�חיפה
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שאננות היא מכשול להצלחה

רם סופר

נסה בעצמך את היד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

98
AT876
Q3
AJT4

♠
♥
♦
♣

KQJT76
K5
AK42
6

North South
1♠

2♥ 3♠
4♠ 4NT
5♥ 6♠

Pass

לאחר מהלך הכרזה אופטימי במקצת הגעת לחוזה ♠6. 
מערב הוביל ב-K♣. תכנן את משחקך!

ליד השולחן הכרוז עצר לאחר קלף ההובלה כדי לספור את 
המפסידים. הוא גילה שבנוסף למפסיד הוודאי בשליט, יש 
חיתוך  היא  ממנו  להיפטר  הדרך  ב-♦.  אפשרי  מפסיד  גם 
ביד הקצרה. הכרוז ציין לעצמו בסיפוק שההגנה לא הובילה 

בשליט, ובכך נתנה לו אפשרות לחתוך ♦ בדומם.
 .♦A-וב  ♦Q-ב והמשיך   ♣A-ב מיד  זכה  הכרוז  לפיכך 
היה  הוא  אלה,  ללקיחות  שירתו  המגנים  ששני  לאחר 
בטוח בהצלחתו. בלקיחה הרביעית הוא חתך בדומם את 

ה-4♦ עם ה-8♠ בלי לחשוש שמזרח יחתוך מעליו, משום 
הוא  המגנים  אצל  הנמצא  מה-8  הגבוה  היחיד  שהשליט 

ה-A, שהוא ממילא לקיחה בטוחה של ההגנה.
ומה הלאה? האם עדיין יש סכנה לביצוע החוזה?

הכרוז השאנן חשב שלא, וביקש מיד מהדומם את ה-9♠ 
כדי להתחיל בהוצאת השליטים. מה רבה הייתה אכזבתו 
כאשר מזרח זכה מיד ב-A♠ והמשיך בסיבוב רביעי של ♦. 
ה-K♦ שהכרוז ראה בו מנצח בטוח, נחתך על-ידי מערב, 

והסלם נכשל!

האם הייתה לכרוז דרך להצליח?
ארבעת  בכל  התבונן  התשובה,  את  רואה  אינך  עדיין  אם 
הידיים ונסה למצוא את הדרך להבטיח בכל זאת את ביצוע 

החוזה!
 ♠

♥
♦
♣

98
AT876
Q3
AJT4

 

♠
♥
♦
♣

43
Q932
J95
KQ52

♠
♥
♦
♣

A52
J4
T876
9873

 ♠
♥
♦
♣

KQJT76
K5
AK42
6

 

שלושה  שלאחר  ולהסיק   13 עד  לספור  חייב  היה  הכרוז 
זו,  בסדרה  בודד  קלף  המגנים  בידי  נותר   ♦ של  סיבובים 
כלומר לאחד המתנגדים לא נותרו קלפי ♦, ולשני היה עדיין 
♦. לפיכך ארבה לו סכנה חמורה של חיתוך. הדרך היחידה 
הרביעי  ה-♦  את  בעצמו  לחתוך  הייתה  עליה  להתגבר 

בדומם, אף על פי שזהו לכאורה קלף "זוכה".
בדומם   ♦ חיתוך  לאחר  ביותר,  המדויק  המשחק  סדר 
וחיתוך   K-ה אל  נמוך   ♥  ,♥A הוא:  הרביעית  בלקיחה 
ה-K♦ עם ה-9♠. עד עתה זכה הכרוז בכל הלקיחות, ובידו 
הלקיחות  בכל  יזכה  הוא  כלומר  שליט,  קלפי  רק  נותרו 

הנותרות פרט ל-A♠ והחוזה יבוצע.

אחת הדרכים לשפר את משחק היד היא להימנע 
מכישלונות שאינם מחויבי המציאות. אצל שחקנים 
כאשר  מתעוררת  ביותר  הגדולה  הבעיה  רבים, 
מובטחת.  וההצלחה  הנכונה  בדרך  שהם  "ברור" 
או אז הם נוטים להיות שאננים ולא להבחין בסכנה 

האורבת להם.

2012  -   

Montenegro - Bodva
***** AVALA RESORT & VILLAS -   

 ,  
!  
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השלכות
 (חלק ראשון)

רם סופר

נתחיל בדוגמה פשוטה:

 ♠
♥
♦
♣

9762
AJ3
K43
K95

♠
♥
♦
♣

5
T87652
Q62
743

Lead: ♥8

North South
1♠

3♠ 4♠
Pass

השני  בקלף   (♥) הארוכה  מסדרתך  להוביל  בחרת 
 ♥Q ,מהדומם  ♥3 מכובדים).  לך  שאין  (היות  מלמעלה 
 ♠A-ב ממשיך  הוא   .♥K-ה עם  זכה  והכרוז  משותפך, 
?♠K-ואתה משרת. מה תשליך בלקיחה השלישית על ה

קלפים  שני  נותרו  לכרוז  ה-♥.  בסדרת  למצב  לב  שים 

 ♥ קלפי  שני  היותר  לכל  נותרו  בידו  בדומם.   (AJ) זוכים
(מדוע?). אין זה משנה אם תשמור את קלפי ה-♥ שלך 
או לא, בכל מקרה יהיו לכרוז עוד שתי לקיחות ב-♥ (ולא 

יותר).
בטוחה  השלכה  היא   ♥ השלכת  אחרות,  במלים 
לחלוטין. אין שום מצב אפשרי שבו השלכה של ♥ תעלה 
לך בלקיחה. גם אם ימשיך הכרוז לשחק סיבובים רבים 
של שליט, יש לך פתרון מושלם – אתה תשליך את קלפי 

ה-♥ חסרי התועלת שלך בזה אחר זה.
כעת נבדוק מה עלול לקרות אם תבחר להשליך מסדרה 
אחרת. אין טעם לדון רבות בהשלכת ♦. לכל שחקן ברור 
שכאשר ה-Q שלו מוגן על-ידי שני קלפים נמוכים, מסוכן 

להשליך מסדרה זו ולהשאיר את ה-Q ללא הגנה.
 ?♣ בהשלכת  רע  מה  ישאלו:  רבים  שחקנים  זאת,  עם 
התשובה  ב-♣.  כלשהי  בלקיחה  לזכות  מצפה  אינך  הרי 

היא שהשלכת ♣ עלולה לגזול מהשותף לקיחה ב-♣.
סדרת  של  אפשרית  בחלוקה  נתבונן  מדוע,  להבין  כדי 

ה-♣:
♣ K95

♣ Q862♣ 743
♣ AJT

כאן יש לנו מצב של עקיפה דו-כיוונית, או במלים אחרות: 
הכרוז צריך לנחש איזה מגן מחזיק את ה-Q. עקיפה נגד 
המגן הלא נכון תעלה לו בלקיחה. תארו לעצמכם שאתם 
כבר  מערב  זו  סדרה  לשחק  שהתחלתם  ולפני  הכרוז, 

השליך שני קלפי ♣. איזו מסקנה הייתם מסיקים?
נכון. אילו ה-Q הייתה אצל מערב, הוא היה מנסה להגן 
עליה. מאחר שהוא משליך מסדרה זו, ה-Q כנראה אצל 
הכרוז  קלאבים,  להשליך  מתחיל  שמערב  ברגע  מזרח. 

לא יטעה.
הנה דוגמה נוספת שבה השלכה נמהרת מסדרה קצרה 

עלולה לעלות לשותפו של המשליך בלקיחה. 

♣ A7
♣ J9864♣ 32

♣ KQT5

את  והשליך  ערך  חסרי  שלו  ה-♣  שקלפי  הניח  מערב 
 A-ה אל  ה-5♣  שוחק  כאשר  מוקדם.  בשלב  שניהם 
בדיוק  ידע  הכרוז  עכשיו  שירת.  לא  כבר  מערב  בדומם, 
 ♣T-וביצע בהנאה רבה עקיפה אל ה ♣J-מי מחזיק את ה

כדי לזכות בכל ארבע הלקיחות בסדרה.

את מה שלמדנו עד עכשיו אפשר לסכם בעיקרון הבא:
ארוכות.  מסדרות  הן  ביותר  הבטוחות  ההשלכות 

שבו  הרגע  מגיע  בהגנה  שאתה  יד  בכל  כמעט 
הכרוז (או הדומם) מוביל בסדרה שבה לא נותרו 
אחרת.  מסדרה  קלף  להשליך  ועליך  קלפים,  לך 
"בלתי  חוזים  בהגנה.  מפתח  רגע  שזהו  מסתבר 
אפשריים" רבים בוצעו בשל השלכות לא מוצלחות 

של אחד המגנים (או שניהם).

כדאי  סדרות  מאילו  בשאלה  נדון  הנוכחי  במאמר 
להשליך, ואילו סדרות כדאי לשמור. המאמר הבא 

יעסוק בנושא החשוב של איתותים בהשלכות.
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השותף  את  לחשוף  עלולות  קצרות  מסדרות  השלכות 
לעקיפות ולגזול ממנו את הלקיחות המגיעות לו.

להרשות  יכולים  אנו  קלפים  כמה  היא  הבאה  השאלה 
לעצמנו להשליך מהסדרה הארוכה שלנו. ישנם מקרים, 
כמו בדוגמה הראשונה לעיל, שבהם אפשר להשליך את 
כל הקלפים בסדרה ללא חשש, אך לא תמיד זה המצב.

 ♠
♥
♦
♣

976
AJ32
K43
K95

♠
♥
♦
♣

5
T8765
Q62
8743

Lead: ♥8

North South
1♠

3♠ 4♠
Pass

חזרנו לדוגמה הראשונה, אך עם שינויים קלים. גם כאן 
ודרום  ממזרח,   ♥Q מהדומם,   ♥2 ב-8♥.  מוביל  מערב 

 .♥K-זוכה עם ה
האם אתה רואה מה יקרה כעת אם מערב ישליך את כל 
קלפי ה-♥ שלו? לא רק ה-AJ♥ של הדומם יזכו בלקיחה, 
"שאינה  לקיחה  ספק  ללא  תהיה  וזו  ה-3♥,  גם  אלא 

מגיעה" לכרוז.
במלים אחרות, מערב חייב להגן על סדרת ה-♥. כמה 
הגענו  איך  בלבד.  אחד  להשליך?  לו  מותר   ♥ קלפי 

לתשובה זו? באמצעות הכלל הבא:
כאשר גם לדומם אורך (4 קלפים לפחות) בסדרה הארוכה 
כלומר:  הדומם.  עם  שווה  אורך  על  לשמור  עליך  שלך, 
ההארט החמישי של מערב הוא "מיותר" ואפשר להשליכו, 
אבל ברגע שמספר קלפי ה-♥ של מערב השתווה לזה של 

הדומם, עליו להפסיק להשליך מסדרה זו.
הכלל של שמירה על אורך שווה חל לא רק לגבי הדומם, 
אלא גם לגבי הכרוז. כיצד תוכל לדעת כמה קלפים הכרוז 

מחזיק בסדרתך הארוכה? יש שתי דרכים לגלות זאת:

(א) להקשיב היטב להכרזה. בדרך כלל ההכרזה תחשוף 
כמה קלפים הכרוז מחזיק בסדרות מסוימות.

(ב) לשים לב בזמן המשחק כאשר שותפך אינו משרת 
קלפים  יותר  אין  שלשותפך  יודע  אתה  כאשר  לסדרה. 

כמה   (13 עד  ספירה  (באמצעות  לחשב  ניתן  בסדרה, 
קלפים נותרו לכרוז.

שווה  אורך  על  שמירה  של  ליישום  דוגמה  הנה  לסיום, 
עם הכרוז.

 ♠
♥
♦
♣

KQ
Q875
AT962
74

♠
♥
♦
♣

JT985
K432
5
Q93

Lead: ♠J

North South
1♦

1♥ 1♠
3♦ 3NT

Pass

הובלת ב-Q .♠J♠ מהדומם, 6♠ ממזרח ו-2♠ מדרום.
אצל מי ה-A♠? כמובן שאצל הכרוז. אם ה-A היה אצל 

שותפך, הוא היה משחק אותו.

כמה קלפי ♠ נותרו למזרח, וכמה לדרום? אם שמת לב 
להכרזה, אתה יודע שדרום התחיל עם 4 קלפי ♠ בדיוק, 

לכן כרגע נותרו לו שלושה ולמזרח אחד.

האם   .♦Q-ב מידו  וממשיך   K-ה אל  משחק 2♦  הכרוז 
חמישה  עם  התחלת  אתה  כן,   ?♠ להשליך  בטוח  כעת 
קלפי ♠ ודרום עם ארבעה, לכן יש לך ספייד אחד "מיותר".
עכשיו?  מה   .♦J-ה עם  ממשיך  הכרוז   ♦Q-ה לאחר 
עליך לשמור על אורך שווה עם הכרוז! אסור לך להשליך 
 ♣ השלכת  "במתנה".  לקיחה  לו  תיתן  אז  כי  נוסף,   ♠

מסוכנת, לכן בלקיחה זו תבחר להשליך ♥.

ה-♠  קלפי  למספר  לב  לשים  תצטרך  המשחק  בהמשך 
שנותרו לכרוז. אם בשלב מסוים הכרוז ישליך ♠, אזי לא 
יהיה עוד צורך להגן על הסדרה ותוכל להשליך ♠ בעצמך.

קלה.  מלאכה  אינה  הנכונות  ההשלכות  בחירת  לסיכום, 
היא דורשת מהמגן ריכוז ותשומת לב. יישום העקרונות 
חמורות  מטעויות  להימנע  לך  יעזור  זה  במאמר  שהוצגו 

ולהעניק פחות לקיחות "במתנה" לכרוז.

june.indd   11june.indd   11 6/10/2012   11:10:37 AM6/10/2012   11:10:37 AM



לומדים ברידג‘
12

המרוץ לחוזה

קובי שחר

מהלך  לאחר   3NT הוא החוזה  הבאות  הדוגמאות  בכל 
 .3NT 1 וצפון משיב מידNT הכרזה פשוט: דרום פותח

הבה נתבונן בחלוקה הראשונה: 

♠
♥
♦
♣

A3
843
KJ953
K75

♠
♥
♦
♣

QJT94
KT6
T8
A82

♠
♥
♦
♣

7652
J972
64
QJ6

♠
♥
♦
♣

K8
AQ5
AQ72
T943

לקיחות  לכרוז 8   .3NT החוזה נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
התשיעית  הלקיחה  את  להשיג  מקווה  הוא  בטוחות. 
עקיפה  איזו  ב-♣.  או  ב-♥  מוצלחת  עקיפה  באמצעות 

כדאי לעשות קודם?
העקיפה ב-♣ (קלף נמוך מהיד לכיוון ה-K) נותנת להגנה 
הזדמנות לזכות בלקיחה גם אם היא מצליחה, בעוד ב-♥ 

ההובלה אינה עוברת להגנה כאשר העקיפה מצליחה. 
לעשות  עדיף  הללו  האפשרויות  בין  לבחור  עלינו  כאשר 

קודם את העקיפה שבה עלינו לתת לקיחה בכל מקרה, 
כלומר לשחק קודם ♣.

העוצר  את  לנו  יוציא  מערב  ונפסיד,  ב-♥  נתחיל  אם 
האחרון ב-♠ ואז יזכה ב-A♣ מיד ויפיל את החוזה בעזרת 
3 לקיחות ב-♠. כדי להשיג סיכויי הצלחה מרביים, עלינו 
נעקוף  קודם  העקיפות:  לביצוע  הנכון  הסדר  את  לבחור 

ב-♣ ולאחר מכן, רק במידת הצורך, נעקוף ב-♥.

דרך נוספת להשיג לקיחות בחוזה ללא שליט היא פיתוח 
לנו  דרושות  לקיחות  כמה  לבדוק  עלינו  ארוכה.  סדרה 
הסדרה  את  לפתח  נבחר  תמיד  לא  החוזה.  להשלמת 

הארוכה ביותר.

 ♠
♥
♦
♣

K5
KJ6
AQ76
9762

 

♠
♥
♦
♣

QJT2
A83
T4
KT83

♠
♥
♦
♣

97643
T972
953
4

 ♠
♥
♦
♣

A8
Q54
KJ82
AQJ5

 

לקיחות  לכרוז 7   .3NT החוזה נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
נוטים  אנו  נוספות.  לקיחות  לשתי  זקוק  והוא  בטוחות, 
אבל  ביותר,  הארוכה  בסדרה  נוספות  לקיחות  לחפש 
להשיג  ביותר  הבטוחה  הדרך  מהי  לבדוק  עלינו  חובה 

את הלקיחות החסרות. 

ב-♣  הנוספות  הלקיחות  את  להשיג  ניתן  זו  בדוגמה 
בתנאי שהחלוקה סבירה (3-2), ואם ה-K♣ במזרח נוכל 
אף להשיג לקיחה עודפת. עם זאת, ייתכן המצב המוצג 
לעיל, שבו ה-K♣ אינו ממוקם לטובתנו והסדרה מחולקת 

מלא  משחק  של  בביצוע  נעסוק  הנוכחי  במאמר 
 9 להשיג  שואף  הכרוז   .3NT  – שליט  ללא 
לקיחות, בעוד ההגנה צריכה 5 לקיחות כדי להפיל 
הצד  של  הנקודות  מספר  כלל  בדרך  החוזה.  את 
אולם  ההגנה,  של  מזה  לערך  פי 2  גדול  המבצע 
לנו  יש  כך  הפתיחה.  הובלת  של  היתרון  להגנה 

תחרות הוגנת – המרוץ לחוזה.

הדרך להצלחה היא לנצל בצורה הטובה ביותר את 
הארוכות.  והסדרות  הבכירים  הקלפים  הנקודות, 
באיזה  החלטה  לקבל  הכרוז  על  קרובות  לעתים 

סדר לשחק את הסדרות.
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נוסף  אחת  לקיחה  רק  זו  בסדרה  להשיג  ניתן  ואז   ,4-1
 .A-על ה

אבל  ה-♥,  בסדרת  קלפים   6 רק  לנו  יש  זאת,  לעומת 
איכותם מבטיחה שתי לקיחות לאחר הוצאת ה-A. לפיכך 
הדרך הבטוחה והנכונה לבצע את החוזה היא לשחק ♥ 

בלקיחה השנייה.

נגד  במרוץ  נמצאים  אנו  שליט  ללא  במשחק  כאמור, 
ולזכות  אותנו  להקדים  עלולים  המגנים  לעתים  ההגנה. 
כלי  הוא  העיכוב  לקיחות.  ל-9  שנגיע  לפני  לקיחות  ב-5 

שימושי כדי לעצור את המגנים מלזכות במרוץ.

 ♠
♥
♦
♣

976
A85
732
AQJ3

 

♠
♥
♦
♣

KQJT2
96
J985
87

♠
♥
♦
♣

83
QJT2
T64
K642

 ♠
♥
♦
♣

A54
K743
AKQ
T95

 

לקיחות   7 לכרוז   .3NT החוזה נגד   ♠K-ב מוביל  מערב 
בטוחות. ניתן לפתח שתיים נוספות בסדרת ה-♣. גם אם 
העקיפה נגד ה-K♣ תיכשל, עדיין נשיג את שתי הלקיחות 

החסרות להשלמת החוזה. 

הסכנה היא שההגנה תספיק לזכות ב-4 לקיחות ב-♠ 
ותגיע ל-5 לקיחות לפני שאנחנו נגיע ל-9. כדי להתגבר 
על בעיה זו נימנע מלזכות ב-A♠ בלקיחה הראשונה וגם 

בשנייה. לאחר שנזכה בלקיחה השלישית נעקוף ב-♣. 
מזרח זוכה ב-K♣, אבל לא נותרו לו קלפי ♠ כדי להגיע 
בין  התקשורת  את  ניתק  העיכוב  שותפו.  של  לידו 

המגנים.

לסיום, נראה דוגמה נוספת שבה יש לשחק את הסדרות 
לביצוע  הסיכויים  מרב  את  להשיג  כדי  הנכון  בסדר 

החוזה.

 ♠
♥
♦
♣

874
A763
AKQ
875

 

♠
♥
♦
♣

K6
KQJT9
T83
943

♠
♥
♦
♣

JT953
2
J94
JT62

 ♠
♥
♦
♣

AQ2
854
7652
AKQ

 

לקיחות   8 לכרוז   .3NT החוזה נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
בעקיפה  הם  נוספות  ללקיחות  הסיכויים  בטוחות. 

מוצלחת ב-♠ או בחלוקה נוחה 3-3 ב-♦.

הסיכויים  בעוד   ,50% הם  עקיפה  של  ההצלחה  סיכויי 
לחלוקה 3-3 הם כ-36% בלבד. האם ניתן להסיק מכך 
שעדיף לנסות את סדרת ה-♠? לאו דווקא. כאשר יש לנו 
רצוי  סדרות  בכמה  נוספות  לקיחות  להשגת  אפשרויות 
את  נשחק  אם  רק  זאת  לעשות  ניתן  כולן.  את  לשלב 

הסדרות בסדר הנכון.

אם נתחיל בעקיפה ב-♠ והיא תיכשל, מערב עלול להפיל 
נספיק  לא  ואז  ב-♥,  לקיחות   4 בעזרת  מיד  החוזה  את 

לבחון את סדרת ה-♦ .

הדרך הנכונה היא לשחק תחילה מהדומם AKQ♦. כך 
את  להגנה  למסור  בלי  הסדרה  חלוקת  את  מגלים  אנו 
ה-♦  כלומר   ,3-3 מחולק  ה-♦  לעיל  בדוגמה  ההובלה. 
הרביעי בידנו הוגבה, וכבר אין צורך לנסות את העקיפה 

המסוכנת ב-♠.

לעומת זאת, אם אחד המגנים לא היה משרת ל-♦, היינו 
מנסים בלית ברירה גם את העקיפה ב-♠. בחירת הסדר 
המרביים  הסיכויים  את  להשיג  לנו  אפשרה  הנכון 

לביצוע החוזה.

סיכום
כדי  בעיכוב  לעתים  להשתמש  כדאי  ההגנה  נגד  במרוץ 
באיזו  מתלבט  אתה  כאשר  להקדימך.  מהמגנים  למנוע 
משתי סדרות להתחיל, נסה קודם כל למצוא דרך בטוחה 
לבצע את החוזה. אם אין לך דרך בטוחה ב-100%, חפש 
דרך שתשלב את כל האפשרויות שלך ותעניק לך סיכוי 

מרבי לביצוע החוזה.

june.indd   14june.indd   14 6/10/2012   11:10:47 AM6/10/2012   11:10:47 AM



לומדים ברידג‘
15

יצרן הכניסות

חיים קלר

♠
♥
♦
♣

873
A865
72
A543

♠
♥
♦
♣

A542
Q2
AT9
KQ82

North South
1NT

2♣ 2♠
2NT Pass

(סטיימן).   2♣ ענה  שותפך  נקודות.   15 עם   1NT פתחת
.2NT הראית לו את הרביעייה ב-♠. כעת הוא הכריז

האם יכולה להיות לו התאמה ב-♠? לא, הוא לא תמך בך. 
.3NT-2 היא הכרזת הזמנה לNT

האם תקבל את ההזמנה ותכריז משחק מלא? לא. עם 
.Pass ניקוד מינימלי (15) עליך להכריז כעת

 ,♠Q-ב מוביל  מערב   .2NT החוזה  לביצוע  ניגש  אתה 
ומזרח משחק את ה-K♠. האם כדאי לעכב את הלקיחה 
הראשונה? לא. ראשית, לפי "חוק ה-7" אין צורך לעכב. 

עלול  זה  לזכות,  למזרח  ויאפשר  יעכב  הכרוז  אם  שנית, 
של  האמיתית  החולשה  שהיא  ה-♦,  סדרת  את  לתקוף 

הכרוז.

זכית ב-A♠. מה הלאה?
כאשר נפרש הדומם אתה יכול לספור 6 לקיחות בטוחות. 
של 68%),  (סיכוי  מחולקים 3-2  החסרים  ה-♣  קלפי  אם 

תהיה לך לקיחה שביעית.

מנין תגיע הלקיחה השמינית? ברור שלא מ-♦, וכנראה 
שגם לא מ-♠. הפוטנציאל קיים בסדרת ה-♥. 

שימוש  באמצעות  ללקיחה?   ♥Q-ה את  תהפוך  כיצד 
היא  תקוותך   .(Expasse) אקספאס  הנקראת  בטכניקה 
שה-K♥ במזרח. אם ה-K♥ במערב – החוזה נידון לכישלון!

עליך ליישם כאן את "טכניקת התקווה". אתה רואה שאם 
סיכוי  אין  אז  רוצה,  שאתה  היכן  נמצא  לא  מסוים  קלף 
שהחוזה יבוצע, וכך אתה מציב באופן וירטואלי את הקלף 

החסר במקום הנכון. ואכן, התקוות לפעמים מתגשמות.

זאת התכנית, אך מה הבעיה? כאשר תעבור לדומם עם 
ה-A♣ ותשחק ♥ נמוך לעבר ה-Q♥, מזרח עלול "לקפוץ" 
עם  תישאר  אתה  ה-♥.  סדרת  את  לך  ולחסום   ♥K-ה עם 
 ♥Q-ושני קלפים נמוכים. ב ♥A בודדת כאשר בדומם ♥Q
תזכה, אבל איך תגיע ל-A♥? הרי כבר השתמשת בכניסה 

.♣A-שלך לדומם עם ה

הבעיה  בדיוק  זו  לדומם!  נוספת  בכניסה  צורך  יש  כלומר, 
כאן: איך לייצר כניסה נוספת לדומם? האם תוכל למצוא 

בעצמך את הפתרון?

ללא  תשחק  אם  אבל  ה-♣,  בסדרת  טמון  שלך  הסיכוי 
מחשבה, לא תוכל להיכנס לדומם פעם שנייה. בעת תכנון 
עלולה להיחסם. כדי  המשחק עליך לזהות שסדרת ה-♣ 

לייצר כניסה נוספת לדומם עליך לשחרר את החסימה.
בלקיחה   ♠A-ב הזכייה  לאחר  הוא,  המפתח  משחק 
אוטומטית,  (ולא   A-ה אל  ה-8♣  את  להוביל  הראשונה, 

כמו רובוט, את ה-2♣). 

 ♣KQ-ה שישוחקו  לאחר  לך,  יאפשר  זה  פשוט  צעד 
לדומם  להגיע  אכן 3-2),  היא  הסדרה  שחלוקת  (ובהנחה 
ב-♣  לקיחות  בארבע  תזכה  כך  ה-5♣.  לעבר  ה-2♣  עם 
את  תבצע   ♦A-וה  ♠A-ה עם  ביחד  ב-♥.  לקיחות  ובשתי 

החוזה.
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רי-דאבל
(חלק שני)

אפרים בריפמן

רי-דאבל של המשיב (לפתיחה בסדרה) עם יד חזקה

 

♠
♥
♦
♣

Q3
A65
QJ976
K8

South West North East
1♠ Dbl Rdbl

הייתה  המשיב  הכרזת  צפון,  של  מצדו  התערבות  ללא 
פשוטה – ♦2.

לאחר התערבות צפון ב-Dbl משתנים חוקי ההכרזה ללא 
הכר. הכלל הבא הוא חוק ברזל:

כדי להראות יד חזקה עם 10+ (או אולי 9) נקודות, 
.Rdbl המשיב חייב להכריז

הכרזת Rdbl מיד לאחר Dbl של המתנגד, משמעותה: 
כוח. אני חזק! (זוכרים?)

לחוק הברזל שהוצג לעיל יש השלכה חשובה ביותר:
אם מוסכם כי הכרזת ה-Rdbl מתארת יד עם 9 

נקודות ומעלה, אזי הכרזה מיידית של סדרה חדשה 
תתאר יד חלשה (יחסית) ולא תהיה הכרזה מחייבת. 

לדוגמה:

♠
♥
♦
♣

Q3
965
QJ976
K8

South West North East
1♠ Dbl 2♦

הכרזת סדרה חדשה מצדו של מזרח, בין אם בגובה 
1 או בגובה 2, מתארת חמישייה לפחות וכוח שנע בין 

6 ל-9 נקודות.

דוגמה נוספת:

♠
♥
♦
♣

QJ976
65
J762
K8

South West North East
1♣ Dbl 1♠

מומלץ לסכם עם השותף אם הכרזת סדרה חדשה בגובה 
יד  מתארת  או  במכרז,  להמשיך  מחייבת   Dbl לאחר   1
מה   .Pass להכריז  לפותח  ומאפשרת  יחסית  חלשה 
שבטוח, עם 10+ נקודות וחלוקה מאוזנת – חובה להכריז 

!Rdbl

♠
♥
♦
♣

QJ97
A52
Q762
K8

South West North East
1♣ Dbl Rdbl

חידוד הכלים
את  מחייבת   Rdbl אחרי  חדשה  סדרה  הכרזת   .1

השותף להמשיך להכריז.

בחלק הראשון של מאמר זה, שהתפרסם בירחון 
הרי-דאבל  של  השונות  במשמעויות  עסקנו  מאי, 
מצדו של הפותח, וכן בהכרזת ה-Rdbl של המ־

שיב עם יד חלשה.
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♠
♥
♦
♣

A7
KJT64
76
KQ83

South West North East
1♠ Dbl Rdbl (1)

2♦ Pass (2) Pass 2♥ (3)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
.Rdbl-(2) הכרזה מחייבת, בגלל ה

(3) 10+ נקודות עם חמישייה לפחות ב-♥. הפותח 
חייב להכריז.

2. לאחר Rdbl, הכרזת Dbl היא מענישה, הן מצדו של 
הפותח והן מצדו של המשיב.

♠
♥
♦
♣

A7
JT64
KJ72
K83

South West North East
1♠ Dbl Rdbl (1)

2♦ Pass (2) Pass Dbl (3)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
.Rdbl-(2) הכרזה מחייבת, בגלל ה

(3) דאבל מעניש!

♠
♥
♦
♣

J8
AK742
75
KJ83

South West North East
1♥ Dbl Rdbl (1)

2♣ Dbl (2) Pass Pass (3)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
(2) דאבל מעניש! 

.Pass (3) אין שום תירוצים. חובה להכריז

יד  תתאר   Rdbl לאחר  הפותח  של  מיידית  הכרזה   .3
חלשה עם חלוקה לא מאוזנת, שאינה מתאימה להגנה.

♠
♥
♦
♣

KQJ872
J4
KJ3
J7

South West North East
1♠ Dbl Rdbl (1)

2♣ 2♠ (2)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
(2) יד "חלשה".

יד זו אינה מתאימה להעניש את המתנגדים בגובה נמוך. 
יש ליידע את השותף על כך שהפותח מחזיק סדרה 

ארוכה בלי לקיחות בטוחות בהגנה.

 Rdbl לאחר  הפותח  של  מיידית  קפיצה  הכרזת   .4
תתאר יד טובה, לא מאוזנת ולא מתאימה להגנה.

♠
♥
♦
♣

KQT8732
4
KJ3
A7

South West North East
1♠ Dbl Rdbl (1)

2♣ 3♠ (2)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
(2) סדרה ארוכה ואיכותית, כ-13 נקודות.

בהשהייה:  לתאר  אפשר  מאוזנת  ולא  חזקה  יד   .5
תחילה Pass ולאחר מכן הכרזת סדרה.

♠
♥
♦
♣

AKJT953
4
KQ3
A7

South West North East
1♠ Dbl Rdbl (1)

2♣ Pass (2) Pass Dbl (3)
Pass 2♠ (4)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
(2) אין חשש שהמכרז יסתיים.

(3) מעניש.
(4) זו הדרך לתאר יד חזקה – מעל 16 נקודות.
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רוב המומחים הכריזו ♠2 בסיבוב השני. לא דרוש הרבה 
מהשותף כדי לזכות ב-12 לקיחות. לדוגמה, היד עשויה 

להיראות כך:

♠
♥
♦
♣

AKJT953
4
KQ3
A7

♠
♥
♦
♣

Q4
KT87
A32
QJ98

הובלה ב-♣ מעניקה את הלקיחה ה-12. בלי הובלה ב-♣, 
ה-7♣  ייעלם  שעליו   ,♥K-ה את  מגביה   ♥4 של  משחק 
 .♥A-מהיד. על פי מהלך המכרז לא קשה לדעת היכן ה

נכון?!

  כן!   –  !?Rdbl על  לדעת  שצריך  משהו  עוד  יש  האם 
.()

עם זאת, זה הרגע לעצור. ראשית, חשוב לעבור על כל 
המסוגל  זוג  דברים.  ביניכם  ולסכם  השותף  עם  דוגמה 
הגדול  הרווח  את  במהרה  יגלה  החומר,  כל  את  ליישם 

בגיליון רישום התוצאות. 

כמה נקודות ציון שיש לזכור:
(א) Rdbl של הפותח, מיד אחרי Dbl של המתנגד, מראה 

כוח.

(ב) Rdbl של המשיב, מיד אחרי Dbl של המתנגד, מתאר 
לפחות 10-9 נקודות.

(ג) Rdbl מושהה, אחרי שהמתנגד הפך Dbl של שותפו 
והן  הפותח  של  מצדו  הן  "הצלה"  מבקש  עונשין,   Dbl-ל
מצדו של המשיב. השותף מתבקש להכריז סדרה חדשה.
 Rdbl-(ד) הכרזה מיידית של הפותח בתוך התעלמות מה

מתארת פתיחה חלשה וחלוקה לא מאוזנת.

(ה) חשוב לזכור כי אחרי Rdbl של המשיב המתאר כוח, 
גם  במכרז  להמשיך  מתחייבת  השותפות  המקרים  ברוב 

אם המתנגדים המשיכו להכריז, לדוגמה:

♠
♥
♦
♣

A973
K6
KQ95
T65

South West North East
1♥ Dbl Rdbl (1)

Pass Pass (2) 2♣ Pass (3)

(1) 10+ נקודות, כל חלוקה אפשרית.
 !מעולה – Rdbl (2) נשחק ♥1 עם

(3) אין אפשרות להעניש את צפון, ואין אפשרות 
לתמוך בשותף.

למזרח אין הכרזה ברורה, והוא בוחר ב-Pass. זוהי 
הכרזה מחייבת. בהגיע תורו של מערב, הוא חייב 

לחדש את המכרז בהכרזת סדרה, בהכרזת NT או 
ב-Dbl (שייהפך למעניש).

אחרון אחרון חביב, האם יש מצב שבו כל החוקים של 
Rdbl מתבטלים? כן.

חוקי ה-Rdbl בטלים ומבוטלים אחרי שמתנגד מכריז 
הכרזה קונסטרוקטיבית (איזו מילה... ). הנה ההסבר:

♠
♥
♦
♣

Q5
AT8
Q32
KQ987

South West North East
1♣ Dbl Rdbl 

2♠ Pass Pass ?

שישה  לדרום  הבא:  הסיפור  את  מספרת   2♠ ההכרזה 
שלושה  לפחות  לצפון  כי  זכרו  נקודות.  כ-4  עם   ♠ קלפי 
קלפים ב-♠. במלים אחרות, צפון-דרום "מוגנים" ונמצאים 

בחוזה מצוין.

על כן מזרח-מערב צריכים ליישם טקטיקה חדשה – עקב 
המכרז  המשך  דרום,  של  הקונסטרוקטיבית  ההכרזה 
מערב  של   Pass-ה אחרות,  במלים  טבעי.  להיות  הופך 
להחליט  רשאי  מזרח  תורו,  בהגיע  מחייבת.  הכרזה  אינו 

.Pass להכריז

במקרה זה, אם יש לך יד טובה, הכרז עכשיו או לעולם 
לא!

לספר,  מה  עוד  יש   Rdbl-ה בנושא  אך  להאמין,  קשה 
אבל... 

זהו! הפעם באמת מספיק. אפילו אני כבר מרגיש עייף... 
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 (1)
Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

8542
A7
AQJ3
765

♠
♥
♦
♣

AJT
K82
K762
AQ2

North South
1NT

3NT Pass

 .3NT נגד החוזה ♥Q-מערב מוביל ב
תכנן את המשחק!

 (2)
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

QJ8
542
KQJT
A94

♠
♥
♦
♣

AK9753
AQ76
-
K65

North South
1♠

2♦ 2♥
4♠ 6♠

Pass

 .6♠ החוזה  נגד   ♠T-ב הוביל  מערב 
תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer East, Vul None

♠
♥
♦
♣

75
AJ3
K65
K9862

♠
♥
♦
♣

AT8
K72
AJ74
A54

West North East South
1♠ 1NT

Pass 3NT All Pass

 3NT מערב הוביל ב-3♠ נגד החוזה
ההכרזה  את  פתח  שמזרח  לאחר 

ב-♠1. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 22

בעיות בעקיפות
קובי שחר

האם אתה תמיד משתמש בעקיפות בצורה יעילה? בחן את עצמך!

  '    '  
  ,     ,   
2012  26-11

,        
!   '  

 14-6  

!  

054-4556111      03-6058355   
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בעיות בעקיפות 
פתרונות מעמוד 21

 (1)

  ♠
♥
♦
♣

8542
A7
AQJ3
765

 

♠
♥
♦
♣

K76
QJT65
98
K93

♠
♥
♦
♣

Q93
943
T54
JT84

 ♠
♥
♦
♣

AJT
K82
K762
AQ2

 

מערב הוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!
יש לנו 8 לקיחות בטוחות (אחת ב-♠, שתיים ב-♥, ארבע 
לפתח  ניתן  התשיעית  הלקיחה  את  ב-♣).  ואחת  ב-♦ 

באמצעות עקיפה כפולה ב-♠ או עקיפה רגילה ב-♣.

העקיפה הכפולה ב-♠ מתבצעת נגד שני הקלפים הבכירים 
החסרים: ה-K וה-Q. משחקים קלף נמוך מהדומם לעבר 
ה-T, ואם מערב זוכה בלקיחה עם ה-K, חוזרים לדומם 
.(Q-עקיפה נגד ה) AJ-ומשחקים עוד קלף נמוך לכיוון ה

בסדרה,  אחד  עוצר  לנו  מוציאה  ב-♥  שההובלה  היות 
העוצר  את  לנו  תוציא  ההגנה  בעקיפה  כישלון  ולאחר 
עלינו  הסדרות.  בשתי  המצב  את  לבדוק  זמן  אין  השני, 
לזכות  הסיכויים  מרב  את  לנו  שתעניק  בסדרה  לבחור 

בלקיחה התשיעית.
בהיעדר נתונים לגבי ידי המגנים (שלא התערבו בהכרזה), 
הסיכוי של עקיפה רגילה להצליח הוא 50%, אבל הסיכוי 

של עקיפה כפולה להצליח הוא 75%.
בעקיפה  פעמיים  שנפסיד  היחידה  האפשרות  מדוע? 
הכפולה היא ששני הקלפים הבכירים אצל מערב.  מבין 
ארבעת המצבים האפשריים – KQ אצל מערב; KQ אצל 
מזרח; K במערב ו-Q במזרח; K במזרח ו-Q במערב – 

נפסיד רק במקרה הראשון ונרוויח בשלושת האחרים.
בדומם   ♥A-ב נזכה  יותר.  הגבוה  הסיכוי  על  ללכת  כדאי 
 T-ונוביל את ה-2♠. אם מזרח משחק נמוך, נשחק את ה

שיפסיד ל-K של מערב. 
ההגנה תחזור ב-♥. נזכה ביד, נעבור לדומם ב-♦ ונעקוף 

.♠AJ-בהצלחה אל ה

עיקרון: כאשר ניתן לבחור בין מספר קווי משחק, העדף 
את קו המשחק בעל הסיכויים המרביים להצלחה. 

 (2)
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♥
♦
♣

QJ8
542
KQJT
A94

 

♠
♥
♦
♣

T4
J983
A932
J73

♠
♥
♦
♣

62
KT
87654
QT82

 ♠
♥
♦
♣

AK9753
AQ76
-
K65

 

מערב הוביל ב-T♠ נגד החוזה ♠6. תכנן את המשחק!
ושתיים  ב-♥  אחת  ב-♠,  (שש  בטוחות  לקיחות   9 לנו  יש 

ב-♣).

יש תקווה להשיג לקיחה נוספת באמצעות עקיפה מוצלחת 
ב-♥. ייתכן שנוכל לפתח לקיחה נוספת בסדרה זו בסיוע 
חלוקה של 3-3 או באמצעות חיתוך ה-♥ הרביעי בדומם. 
לנו  חסרה  תהיה  עדיין  יקרה,  זה  כל  אם  גם  זאת,  עם 

לקיחה אחת.

של   ♦A-ה את  שנוציא  לאחר  יותר.  מבטיחה  ה-♦  סדרת 
את  יהוו  והם  בסדרה,  הנותרים  הקלפים  יוגבהו  המגנים 

שלוש הלקיחות החסרות להשלמת החוזה.

שני   – לעיל  (בחלוקה  כנדרש  שליטים  במשיכת  נתחיל 
סיבובים) ונסיים בדומם. כעת נוביל את ה-K♦, ואם מזרח 
יזכה  מערב  ה-5♣.  את  מידנו  נשליך  נמוך,  בקלף  ישרת 
ב-A♦, אבל מאוחר יותר נשליך שלושה הארטים מידנו על 

קלפי ה-♦ שהוגבהו.

למעשה ביצענו עקיפת חיתוך, אולם הצלחת העקיפה 
העקיפה  הייתה  לו  החוזה.  לביצוע  חיונית  הייתה  לא 
משליכים  היינו  נחתך),  היה  מזרח  של   ♦A-וה) מצליחה 
♣ אחד ושני ♥ על הדיימונדים הנותרים, ומנסים עקיפה 

פשוטה ב-♥ בתקווה לזכות בכל 13 הלקיחות.

עיקרון: חפש את הסדרה שבה ניתן לפתח מספיק לקיחות 
כדי לבצע את החוזה. העדף עקיפה שגם אם תיכשל, היא 
שתתרום  עקיפה  פני  על  בסדרה,  נוספים  קלפים  תגביה 

לנו רק במקרה של הצלחה. 
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 (3)
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Q9
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A54

 

מערב הוביל ב-3♠ נגד החוזה 3NT לאחר שמזרח פתח 
את ההכרזה ב-♠1. תכנן את המשחק!

יש לנו 7 לקיחות בטוחות, אולם הובלת הפתיחה מוציאה 
לנו את העוצר היחיד ב-♠. לפי ההכרזה יש למזרח לפחות 
5 קלפי ♠, לכן עלינו לזכות בשתי הלקיחות הנוספות בלי 
לאפשר למזרח לזכות בלקיחה. שים לב שכל ניסיון לפתח 
למזרח  ההובלה  למסירת  לגרום  עלול  ה-♣  סדרת  את 

ולכישלון החוזה.
ניתן  הפתיחה  הכרזת  שבעקבות  הן  הטובות  החדשות 
לשותפות  מזרח.  אצל  הגבוהים  הקלפים  כל  את  למקם 
הנקודות  שאר  שכל  להניח  סביר  לכן  נקודות,   27 שלנו 
ודאית  כמעט  שמינית  לקיחה  מזהים  אנו  כך  מזרח.  אצל 

.♦Q-באמצעות עקיפה מוצלחת נגד ה
הראשונות  הלקיחות  שתי  את  מעכבים  אנו  לפיכך 
 ♣ (ומשליכים   ♠A-ה עם  השלישית  בלקיחה  זוכים  ב-♠, 
 .♦AJ-ה לכיוון  ועוקפים   K-ה אל  משחקים 4♦  מהדומם), 

 .A-ואנו זוכים ב ♦Q-בפועל מזרח משחק את ה
את  משחקים  אנו  התשיעית.  הלקיחה  לנו  חסרה  עדיין 
הבעיות  וכל   3-3 תתחלק  ה-♦  שסדרת  בתקווה   ♦J-ה
שלנו ייפתרו, אולם מזרח אינו משרת ועדיין נותרנו עם 8 

לקיחות.
מערב?  נגד  ב-♥  עקיפה  לנסות  כדאי  האם  לעשות?  מה 
ואנו  מזרח  אצל  החסרות  הנקודות  את  מיקמנו  כבר  לא. 

יודעים (כמעט) בוודאות שעקיפה זו תיכשל.

בעיה בקלפים פתוחים
חיים קלר

החוזה: ♠7; הכרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.
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♦
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-
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A

 

מצא דרך לבצע את החוזה נגד הגנה כלשהי!

פתרון בעמוד 25

בירחון זה אנו פותחים בסדרה של בעיות בקלפים 
כל   .(Double Dummy (באנגלית:  פתוחים 
ארבע הידיים גלויות, והפותר מתבקש לגלות 

כיצד לבצע את החוזה נגד הגנה כלשהי.

שמזרח  שהיא  הסיבה  לביצוע!  ניתן  החוזה  זאת  ובכל 
נמצא בלחץ ואין לו מה להשליך על ה-J♦. אם ישליך ♣ או 
♥ הוא יותיר סדרה ללא הגנה, בעוד אם ישליך ♠ הוא כבר 

אינו מאיים להשיג ארבע לקיחות בסדרתו הארוכה.
כל שעלינו לעשות הוא להתבונן בקלף שמזרח משליך. אם 
להפיל  בתקווה  עקיפה!)  (בלי   ♥A-ו  ♥K נשחק  ,♥ ישליך 
סדרת  את  לפתח  סוף-סוף  נוכל   ,♠ ישליך  אם   ;Q-ה את 
ה-♣ ולמסור למזרח לקיחה בלי שיוכל להפיל את החוזה.

חפש  שייכשלו.  יודע  שאתה  מעקיפות  הימנע  עיקרון: 
דרכים אחרות להשיג את הלקיחות החסרות!

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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יד החודש: 

הכרזת מנע בעכו
יוסי אנגל

הצוות גדי בן בסט-גלעד אופיר-גדי רוזמרין החזיר עטרה 
ליושנה בחג השבועות האחרון וקיים נופשון מוצלח במלון 

"חוף התמרים" בעכו.
מאוד.  נוחים  היו  המשחק  ותנאי  נפלא,  היה  האוויר  מזג 
המרכז  מאזור  רבים  שחקנים  השתתפו  בתחרויות 

ושחקנים מעטים יחסית מצפון הארץ. למה?!
הזוג רון  זכה  התקיימו שתי תחרויות ארציות. בראשונה 
וקסמן.  שזיפי-סופי  חנה  ובשנייה –  בסט,  בן  פכטמן-גדי 
היד הבאה הופיעה בתחרות שנערכה בשבת, 26 במאי.

מזרח-מערב יכולים לבצע חוזה של ♣6. מה הסיכוי שיגיעו 
לסלם לאחר הכרזת המנע של צפון?

Board 16, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T98
Q987543
762
-

 

♠
♥
♦
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Q2
6
AKT54
A7542

♠
♥
♦
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AKJ7
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8
JT973
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♥
♦
♣

6543
J2
QJ93
KQ8

 

West North East South
1♦ 3♥ ?

מערב פותח ♦1. לצפון 2 נקודות בלבד עם סדרה ארוכה 
ב-♥. לאור מצב הפגיעות הנוח, הוא מכריז ♥3.

מטרתה של הכרזת מנע היא לתפוס את "מרחבי המחיה" 
להעביר  אפשרות  מהמתנגדים  ולמנוע  ההכרזה  של 
בחלוקה  נמוך.  בגובה  הכרזות  באמצעות  מידע  ביניהם 
כמה  בפניו  ועומדות  חזקה  יד  מחזיק  מזרח  הנוכחית 

אפשרויות להמשך ההכרזה:

להכריז את סדרתו הארוכה – ♣4. זו אינה נראית   
ומציאת  חזקה  אינה  הסדרה  טובה.  אפשרות 

התאמה אינה מובטחת.
זה  במצב  משחקים  הזוגות  רוב   .Dbl להכריז   
מציעה   Dbl-ה הכרזת  דהיינו  שלילי",  "דאבל 
לשותף את שתי הסדרות שלא הוכרזו, אולם גם 

כאן אין ביטחון שתימצא התאמה.
מספקת  נקודות  כמות  למזרח   .3NT להכריז   
היא  זו  הכרזה  ב-♥.  ועוצרים  מלא  למשחק 

.Top-Bottom המעשית ביותר בשיטת חישוב
להעניש  במטרה  השותף  של   Dbl-ל להמתין   
אפשרות  אינה  זו  הפגיעות  מצב  לאור  צפון.  את 

מוצלחת.

בפועל קיים סיכוי רב שמזרח-מערב יחמיצו את ההתאמה 
.3NT ב-♣ וישחקו

 ,3NT במשחק זהיר ישיג הכרוז 12 לקיחות בחוזה של
תוצאה זו הייתה שווה 41% למזרח-מערב (לפי התפלגות 

התוצאות בפועל).
גדי בן בסט וגלעד אופיר מעניקים לחנה שזיפי את הפרס בעבור 

המקום הראשון
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החוזה: ♠7; הכרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.
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לקיחה 1: חותכים בדומם עם ה-A♠ ומשליכים מהיד את 
!♣A-ה

 ♠T-ה עם  וחותכים  מהדומם   ♣2 מובילים   :2 לקיחה 
(חיתוך בקלף נמוך יאפשר למערב לחתוך מעלינו).

 ♠KQ-ה עם  שליט  סיבובי  שני  מושכים   :4-3 לקיחות 
ומשליכים מהדומם את ה-98♦.

.♦K-לקיחה 5: עוברים לדומם עם ה
מכסה,  לא  מזרח  אם   .♣Q מהדומם מובילים  לקיחה 6: 

משליכים ♦. (אם מזרח מכסה – ראה להלן).
משליכים  מכסה,  לא  מזרח  אם   .♣J מובילים לקיחה 7: 

♦ נוסף.
לקיחה 8: מובילים T♣. מזרח משחק K♣ בלית ברירה. 

חותכים עם ה-5♠.
.♦A-לקיחה 9: עוברים לדומם עם ה

זהו מצב הקלפים ארבע לקיחות לסיום המשחק:
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לקיחה 10: מובילים ♣ מהדומם. 

השליט  את  מוציאים  מעליו,  חותכים  חותך,  מזרח  אם 
האחרון וה-♦ שלנו גבוהים.

נאלץ  מערב  לבסוף   .♦ משליכים  חותך,  לא  מזרח  אם 
 Trump-ב מסתיים  והמשחק  ה-12  בלקיחה  לחתוך 

.Coup

מוקדם  בשלב   ♣K-ה את  משחק  מזרח  אם  קורה  מה 
עם  לדומם  עוברים  חותכים,   ?(7 או   6 (לקיחה  יותר 
עם  ב-♣  הנותר(ים)  המכובד(ים)  את  משחקים   ,♦A-ה
לאחר  מצב  לאותו  ומגיעים  מידנו  דיאמונד(ים)  השלכת 

הלקיחה התשיעית.

העניק   6♣ של  בחוזה  לקיחות   12 ביצוע  זאת,  לעומת 
למזרח-מערב תוצאה של 74%.

כמה עובדות שכדאי לדעת על הכרזות מנע:

מתאימה  יד  עם  מתבצעת  המנע  הכרזת  כאשר   
הכרזה  זוהי  פגיעות,  של  מתאימים  ובתנאים 

יעילה ביותר.
תיכשל.  "נכונה"  מנע  שהכרזת  נמוך  סיכוי  קיים   
זה קורה כאשר השותף חזק מאוד ואנו מפריעים 
לו, או כאשר חלוקת היד חריגה, והקנס שנשלם 

לאחר שהמתנגדים יכפילו יהיה יקר מדי.
הכרזת מנע עלולה "לדחוף" את המתנגדים לחוזה   
אולם  פרי,  מניבה  כזו  דחיפה  כלל  בדרך  גבוה. 
במקרים מסוימים היא דווקא מסייעת למתנגדים.

הכרזת  למרות  בחוזה  זוכים  המתנגדים  כאשר   
המנע, לכרוז קל לקרוא את ידי מתנגדיו.

במושב השלישי או הרביעי, לאחר שהשותף כבר   
המנע  הכרזות  את  להגמיש  ניתן   ,Pass הכריז 
ולבצע אותן עם מגוון רחב יותר של ידיים, בכפוף 

למצב הפגיעות.

בעיה בקלפים פתוחים
פתרון מעמוד 23
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רם סופר

אליפות ישראל נערכה השנה במתכונת חדשה, ששילבה 
את השיטה הישנה מרובת השלבים עם השינויים שחלו 
בשנים האחרונות. המטרה הייתה מצד אחד ליצור עניין 
לקבוע  שני  ומצד  שחקנים,  שיותר  כמה  בקרב  בתחרות 
את אלופי ישראל בצורה הוגנת ולמנוע הדחה מוקדמת 

מדי של זוג בגלל חוסר מזל רגעי.
כך לאחר שלב המוקדמות המחוזי נערך שלב "חצי גמר" 
הזוגות  הזוגות. 24  לכל  משותף  גמר)  רבע  (למעשה – 
המצטיינים בחצי הגמר שיחקו בשלושת הבתים של גמר 
העל.  בגמר  מקומות  ארבעה  הוקצו  בית  לכל  כאשר  א', 
שני מקומות נוספים בגמר העל הוקצו לגמר ב', דהיינו גם 
לזוגות שלא הצטיינו בחצי הגמר הייתה הזדמנות שנייה 

להגיע לגמר העל. 
במאי   19-18 השבוע  בסוף  נערכה  העל  גמר  תחרות 
בהשתתפות 14 זוגות. כל זוג התמודד עם כל זוג אחר 
 IMP-במפגש של 8 חלוקות, כאשר התוצאות מחושבות ב

.VP-ומתורגמות ל
לאליפות,  מועמדים  בעצמם  לראות  יכלו  זוגות  מספר 
וביניהם אלופי אירופה לשעבר ישראל ידלין-דורון ידלין 
בגמר  הבולט  הזוג  אולם  פכטמן,  גינוסר-רון  ואלדד 
היה דווקא סרג'יו קובליו-אריק פרלמוטר שיצר לעצמו 
הם  הבאה  ביד  מוקדם.  בשלב  כבר  מבטיחה  מקדמה 

דייקו בהכרזה:
Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
דנה טל פרלמוטר נוגה טל קובליו
Pass Pass 1♦ 1♥

1♠ Pass 2♠ 3♣
3♠ 4♣ All Pass

החלוקות  ולמרות  קלפיהם,  את  נכון  העריכו  צפון-דרום 
ההגנה  מלא.  למשחק  מתחת  לעצור  השכילו  המפתות 
השאר.  בכל   – והכרוז  שלה,  האסים  בשלושת  זכתה 

ביצוע המשחק החלקי הקנה לצפון-דרום תוצאה טובה.
קובליו-פרלמוטר  יצרו  סיבובים   13 מתוך   11 לאחר 
החלו  ה-12  בסיבוב  אולם  השני,  מהמקום  מבטיח  פער 

הדברים להשתבש, והפער הצטמק.

Board 23, Dealer South, Vul Both
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West North East South
קובליו פכטמן פרלמוטר גינוסר

Pass
1♣ 3♠ Dbl All Pass

אליפות ישראל לזוגות 
גמר על

שלושת הזוגות המנצחים בגמר-העל של אליפות ישראל (מימין): 
סמו מוסקוביץ-איתן אורנשטיין, סרג'יו קובליו-אריק פרלמוטר, 

יובל לובינסקי-מיכה מרק.
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היה  צפון  אילו  מנע.  הכרזת  של  ליעילות  מצוינת  דוגמה 
שותק, מזרח-מערב היו מוצאים את דרכם לחוזה המנצח 
♥4, אבל לאחר ♠3 המשימה הייתה קשה מדי. סדרתו 
 .4 בגובה  להציגה  כדי  טובה  מספיק  אינה  מזרח  של 
התחליף היה Dbl (שלילי), אבל זה הבטיח רק 4 קלפים 
התקשה  במייג'ור,  ההתאמה  על  ידע  לא  מערב  ב-♥. 
החליט  שלו  הנקודות   17 ועם  מתאימה,  הכרזה  למצוא 

להמר על הגנה.
חיתוכי  לשני  זקוק  והוא  ב-♠  בטוחות  לקיחות   7 לכרוז 
כאשר  היטב  החלה  ההגנה  החוזה.  את  להשלים  כדי   ♦
לאחר  אבל  לשליט,  מיד  והחליף   ♦A-ב הוביל  פרלמוטר 
מכן מזרח לא טרח "לתפוס" את ההובלה שנית כדי לסלק 
שליט נוסף מהדומם. כאשר הכרוז הוביל את ה-♥ הבודד 
מידו הוא לא קפץ ב-K, וכאשר מערב הוביל T♦ הוא נתן 
לו לזכות. כך נותר מזרח בלי שום כניסה לידו. שותפו לא 
שני  לחתוך  הצליח  והכרוז  שני,  שליט  להוביל  יכול  היה 
לצפון- החוזה. 730+  את  ולבצע  בדומם  ב-♦  מפסידים 

דרום היה כמובן הפסד כבד למזרח-מערב.
במיטבו.  והיה  המוביל  הזוג  התאושש  האחרון  בסיבוב 
אפשר  ברנשטיין-גרינבאום  הזוג  על  מקסימלי  ניצחון 
למובילים לחגוג את האליפות בלי להיות תלויים בתוצאות 

האחרות.

Board 26, Dealer East, Vul Both
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West North East South
ברנשטיין פרלמוטר גרינבאום קובליו

1♦ Pass
1♥ Pass 4♥ All Pass

מזרח-מערב הגיעו לחוזה השגרתי ♥4, וצפון בחר להוביל 
ב-3♣. מערב בחר בקו משחק שנראה מתבקש והריץ את 
ה-J♥. עם זאת, לאור הרכב סדרת השליט היו צפויים שני 
מפסידים בכל מקרה, ולכן היה מדויק יותר לשחק ♥  נמוך 
אל ה-K♥ בניסיון לעצור חיתוך פוטנציאלי של ספייד. כך 

הצליח דורון ידלין לבצע את החוזה בשולחן אחר.

השנייה,  בלקיחה   ♥Q-ב זכה  שצפון  לאחר  מקום,  מכל 
לא שמטו קובליו-פרלמוטר את ההזדמנות שניתנה להם. 
ב-♠  המשיך   ,♠A-ב זכה  קובליו  ב-♠.  מיד  הוביל  צפון 
 ♠ חיתוך  לשותפו  לתת  כדי   ♥A-ב מיד  קפץ  מכן  ולאחר 

שהפיל את החוזה.

Board 30, Dealer East, Vul None
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West North East South
ברנשטיין פרלמוטר גרינבאום קובליו

Pass 2♥
3♦ 4♥ 4♠ Pass

Pass 5♣ Pass 5♥
Pass Pass Dbl All Pass

 Pass-ב בחר  (מזרח),  גרינבאום  ליאוניד  המחלק, 
המלמדים  הברידג'  מורי  של  רצונם  את  אולי  שישביע 
במייג'ור,  צדדית  רביעייה  עם  חלש   2 לפתוח  לא  אותנו 
אך זו לא הייתה הכרזה אפקטיבית. פתיחה של ♠1 או 
♠2 הייתה מאפשרת למזרח-מערב להגיע לחוזה המנצח 

שלהם ♠4 בלי התערבות מצד מתנגדיהם.
ה-Pass ההתחלתי אפשר לסרג'יו קובליו לפתוח ♥2 דו-
סדרתי (חמישייה ב-♥ וחמישייה במינור), ועכשיו לאחר 
מוכן  היה  (צפון)  פרלמוטר  אריק   ,4♠ הכריז  שמזרח 
היה  הסופי  החוזה  שותפו.  של  במינור   5 בגובה  לשחק 
ב-♠  הובלה  לאחר  בלבד.  אחת  פעם  שנפל  מוכפל   5♥
וחיתוך ♠ בסיבוב השני, הכרוז לא היה יכול למשוך מיד 
ארבעה סיבובי שליט בגלל אבדן שליטה. הוא הוביל מידו 
♣. מערב קפץ ב-A♣ והעניק לשותפו חיתוך ♣ להפלת 
ההגנה.  של  האחרונה  הלקיחה  הייתה  זו  אך  החוזה, 

התוצאה – מינוס 100 – הייתה טובה לצפון-דרום. 

קובליו-אריק  סרג'יו  החדשים  ישראל  לאלופי  ברכות 
במקום  מקדמה).  (כולל   VP  233.9 שצברו  פרלמוטר 
השני סיימו איתן אורנשטיין-סמו מוסקוביץ' עם 213.0 
לובינסקי  מרק-יובל  מיכה   – השלישי  ובמקום   ,VP
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את  נקודה  עשירית  של  חודה  על  שדחקו   (VP  209.8)
שחקני נבחרת הצעירים גל גרסטנר-מושיקו מיוחס מדוכן 
המנצחים. הזוגות הפייבוריטים גינוסר-פכטמן וידלין-ידלין 

הסתפקו הפעם במקומות החמישי והשישי.
נמשיך במקבץ של ידיים מעניינות נוספות משלב הגמר:

Board 4, Dealer West, Vul Both
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West North East South
אילן כהן פכטמן בראונשטיין גינוסר
Pass 1♥ 3♦ Pass
Pass Dbl All Pass

עוד הכרזת מנע מוצלחת, והפעם היו פכטמן-גינוסר בצד 
דרום   – מבחינתם  סביר  היה  ההכרזה  המשך  הניזוק. 
 Dbl-ל צפון  של   Reopening Dbl-ה את  להפוך  החליט 
מעניש, אבל הפלת החוזה המוכפל ♦3 הייתה שווה הרבה 
פחות מחוזה של ♠4 שהיה ניתן לביצוע, מה עוד שהכרוז 
אריאל בראונשטיין שיחק היטב כדי לצמצם את הפסדיו 

למינוס 200.

גינוסר (דרום) הוביל ב-♠. פכטמן (צפון) זכה ב-J♠ ושיחק 
נוסף   ♠  .A-וה  K-ה על-ידי  שכוסתה  הבודדת   ♦Q-ה את 
הבא.  בסיבוב  נחתך  שלו   A-וה  ,♠Q-ב זכה  צפון  שוחק. 
בשליטים.  והמשיך  דרום  של   ♦J-ל לקיחה  מסר  הכרוז 
ערך,  חסר  קלף  נראה  צפון  של  הרביעי  ה-♠  זה  בשלב 
כל  את  סיים  הכרוז  שגיאה!   – להשליכו  החליט  ופכטמן 
השליטים שבידו והשאיר בדומם AQT♥. עכשיו צפון היה 
 ♥ לו  מוסר  הכרוז  (אחרת   ♥ קלפי  שלושה  לשמור  חייב 

וזוכה בכל השאר).

לאור  החלוקה,  את  לקרוא  התקשה  לא  בראונשטיין 
העובדה שצפון פתח ♥1 ודרום לא הוביל בסדרתו. ארבע 
לקיחות לפני הסוף הוא ידע שצפון שמר שלושה הארטים 
 .T-והמשיך ב-♥ אל ה ♣A-וקלאב אחד. הכרוז שיחק את ה

צפון זכה בלקיחה ונלכד במשחק סופי.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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גרוע:  אך  מפתה   6♦ לצפון-דרום.  להכרזה  קלה  לא  יד 
לאחר הובלה ב-♥ הכרוז חייב להפסיד לקיחה אחת ב-♣, 
עלול   3NT גם  .♠AK-ה על  מועילה  השלכה  שום  לו  ואין 
היחיד  המלא  המשחק  הוא   5♦ ב-♥.  הובלה  לאחר  ליפול 

שמתבצע (בהנחה שחלוקת ה-♦ אינה 3-0). 
גינוסר-פכטמן הגיעו לחוזה האופטימלי בדרך הבאה: 

North South
פכטמן גינוסר

1♦
2♥ 3♦
3♠ 3NT
5♦

הכרזת צפון ♥2 הייתה דרך מלאכותית להראות יד טובה 
פכטמן  רון  מינימום.   –  3♦ ענה  דרום  ב-♦.  התאמה  עם 
ואלדד  בסדרה)  לעוצר  שאלה  הנראה  (ככל   3♠ הכריז 
גינוסר הכריז 3NT. צפון הסיק שלשותפו פתיחה מאוזנת 
אחד  מפסיד  צפוי  לפיכך  ב-♠.  מבוזבז  כוח  עם  ומינימלית 
(אם לא שניים) ב-♣. למרות ידו המפתה, רון החליט לא 
במשחק  ההכרזה  את  לסגור  אלא  מפתח,  לקלפי  לשאול 

מלא של ♦5, והוא צדק.
לסיום, יד משעשעת המראה לנו שבברידג' הכול אפשרי, 
ועצירה בגובה נמוך אינה בהכרח ערובה לתוצאה חיובית.

Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
לובינסקי מילצ'ן מ. מרק י. וקס
Pass 1♠ 2♥ 2♠
Pass 3♣ 3♥ 3♠
Pass Pass Pass

למשחק  מתחת  ועצרו  צנועה  בצורה  הכריזו  צפון-דרום 
שזו  לומר  ניתן  נקודות!  להם 26  שהיו  פי  על  אף  מלא, 
הייתה תוצאה של הערכת יד: צפון שדרג כלפי מטה את 
ידו  את  שדרג  ודרום   ,2♥ הכריז  שמזרח  לאחר   ♥K-ה
ב-♣  ארוך   Trial Bid הכריז  ששותפו  לאחר  מטה  כלפי 

והוא החזיק חלוקה של 4333 ללא עזרה ב-♣.

בכל ששת השולחנות האחרים בגמר העל הכריזו צפון-
 ♦J-דרום ♠4 וביצעו את החוזה לאחר הובלה פסיבית ב
שאפשרה לכרוז הוצאת שליטים עם השלכת מפסידים. 

ספג   3♠ יותר  הנמוך  החוזה  דווקא  האירוניה,  למרבה 
חוזה  שמול  החליט  (מזרח)  מרק  מיכה  צורב.  כישלון 
חלקי אין טעם להגן בזהירות ולהמתין ללקיחות, שאולי 
לא יבואו. הוא מצא את ההובלה הקטלנית ב-A♥ והמשיך 
(מערב)  לובינסקי  יובל  שותפו.  על-ידי  שנחתך  ב-3♥ 
המשיך כמבוקש ב-♣. מזרח משך את ה-AQ♣, העניק 
לשותפו חיתוך ♥ שני וקיבל ממנו חיתוך ♣. החוזה נפל 

פעמיים לפני שהכרוז התחיל בכלל לשחק!
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   “   “120120  “   “  2020
הבית בראשל“צ מרשת הדיור המוגן ”עד 120“ חגג 20 שנים להיווסדו באירוע מרשים 
ורב משתתפים. ברחבי הבית נפרשו קולאז‘ים המציגים את החיים והפעילויות בבית מיום 
פתיחתו ועד היום. ניתן היה להתרשם שמדובר בבית שוקק חיים, בית שבו חיי הדיירים 

מלאים בתוכן ועשירים באירועים.
לחייהם,  כוסית  והרמת  נהנו מארוחת ערב עשירה. לאחר הברכות  והאורחים  הדיירים 
ננסי  הבדרן  היו  הערב  כוכבי  הברבורים“.  ”אגם   - מרשים  בריקוד  הבית  צוות  הפתיע 
הסתיים  הערב  הוד.  שירלי  האופרה  וזמרת  ברונסקי  אלכס  הווירטואוז  הכנר  ברנדס, 

בהקרנת הסרט ”מאז ועד היום“, תמונות מחיי הבית מיום פתיחתו.
רשת ”עד 120“ הייתה בין הראשונות, שפעלו בתחום הדיור המוגן בישראל ומובילה מאז 

שינוי בתפיסת דיור הולם ויוקרתי לגיל המבוגר.

הבית  מנכ“ל  קריב  ואורה   120 עד  רשת  מנכ“ל  נירן  עידו 
בראשון לציון מארחים את ראש העיר מר דב צור ומנכ“ל 

העירייה מר פרנקו גונן
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גביע הנפילים
רם סופר

תחרות "גביע הנפילים" המסורתית נערכה השנה בסוף 
השבוע של 2-1 ביוני לזכרו של צבי בן-טובים ז"ל, וכללה 
כרגיל שלושה סיבובים בשיטת חישוב טופ-בוטום. לאחר 
הסיבוב הראשון ששימש מוקדמות התפצלו הזוגות לשני 

בתי גמר.
תוצאה  עם  ברקת  שיינמן-אילן  רמי  הובילו  במוקדמות 
של 64.90% לפני יעקב מינץ-דורון לימור ומנחם רביד-
א',  בגמר  להצלחה  זכה  לא  המוביל  הזוג  ארואץ.  אבי 
בעוד השניים שדלקו אחריו התקדמו מקום אחד בדירוג 

הסופי.
מנצחי גביע הנפילים לשנת 2012 הם יעקב מינץ-דורון 
לימור עם תוצאה כוללת של 62.44% לפני מנחם רביד-
פרידריך  קובליו-יוליאן  וסרג'יו   59.23% ארואץ  אבי 
57.21%. במקום הרביעי סיימו אהוד פרידלנדר-מריקה 
זינגר עם 57%, ובמקום החמישי – אולג מדבדב-מיכאל 

צ'ורניי עם 56.65%.
בגמר ב' זכו במקום הראשון אלופי הארץ לזוגות מעורבים 
אפרת אורן-יניב זק עם 58.30% לפני מיכה מרק-יובל 

לובינסקי ונמרוד גל עוז-סטיב טנדי.
בתחרות המקבילה לדרגות נמוכות זכו במקום הראשון 
מיה סער-טל פרנד עם 62.98% לפני ענת קרביץ-נועה 

ויסמן אלמרו ויהודית מורן-דורית גולדברגר.
על-ידי  שדווחו  מהתחרות  מעניינות  ידיים  מספר  לפנינו 

שחקנים בכירים:

Board 17, Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

AKJ73
K43
KT8
QJ

♠
♥
♦
♣

65
Q972
Q953
K72

♠
♥
♦
♣

T984
JT85
7
AT64

♠
♥
♦
♣

Q2
A6
AJ642
9853

West North East South
ברנשטיין פדון גרינבאום מיוחס

1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

ישתתף  החודש  במיוחד.  עמוס  קיץ  מצפה  פדון  לדרור 
בדבלין  אירופה  לאליפות  ישראל  של  הפתוחה  בנבחרת 
(עם השותף אלון בירמן) ולאחר מכן ייסע לסין כדי לייצג את 
נבחרת הצעירים של ישראל באליפות העולם (עם השותף 
הנפילים  בגביע  התאמנו  פדון-מיוחס  מיוחס).  מושיקו 
לקראת האליפות בסין וסיימו את התחרות במקום ה-14.

לקיחות   9 מלכתחילה  לספור  יכול  היה  פדון  הזאת  ביד 
הוא  המשחק  שם  טופ-בוטום  בתחרות  אבל  בטוחות, 
  ♥J-לקיחות עודפות. ליאוניד גרינבאום (מזרח) הוביל ב
מכן  ולאחר  ב-♦  עקיפה  שיפסיד  חשש  הכרוז  טבעי. 
ההגנה תעבור ל-♣, לכן העדיף לבצע את העקיפה לכיוונו 
של מזרח. ההיגיון הוא שמזרח הוביל מלכתחילה ♥ ולא 
♣, ואין לו סיבה נראית לעין לשנות את קו ההגנה. המשך 
מבטיח  היה   ♦Q-ב זכייה  לאחר  ב-♥  המגנים  אחד  של 

לכרוז, כמובן, 11 לקיחות.
 ♦T-והוביל 2♦ אל ה ♥A-אי לכך דרור זכה בדומם עם ה
בידו, שזכה בלקיחה, אולם המצב הסתבך כאשר מזרח 
לא שירת ל-K♦. עכשיו היו לכרוז 10 לקיחות, אולם הוא 

עדיין קיווה ליותר.
משום  מסוכנת,  כעת  הייתה  להגנה  ב-♦  לקיחה  מסירת 
שהכרוז עלול לאבד את הלקיחה העשירית שלו. הכרוז 
המינור  בסדרות   Strip-squeeze אחר:  פתרון  מצא 

לאחר "סיוע" קל מההגנה!
ולא   ♣A-ב זכה  מזרח  ערמומי.   ♣Q מידו  הוביל  דרור 
העלה על דעתו המשך ב-♣, אלא שיחק ♥. הכרוז זכה 
ב-K♥ ומשך חמש לקיחות ב-♠. גרגורי ברנשטיין (מערב) 
לשמור  נאלץ  המינור,  סדרות  שתי  על  להגן  חייב  שהיה 
בשלושת הקלפים האחרונים Q9♦ ו-K♣. הכרוז קרא נכון 
להוביל  נאלץ  מערב   .♣J-ה את  מידו  והוביל  המצב  את 

בלקיחה ה-12 לתוך ה-AJ♦ של הדומם.

Board 20, Dealer West, Vul Both
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West North East South
קניגסברג זינגר טרנובסקי פרידלנדר

1♥ 1♠ Pass Pass
Dbl 3♠ 4♦ 4♠

Pass Pass Dbl All Pass

מערב פתח ♥1 עם 10 נקודות וצפון הסתפקה באוברקול 
פשוט של ♠1. אלוף העולם לצעירים בר טרנובסקי החליט 
פרידלנדר  ואודי  הבא,  לסיבוב  ה-♦  סדרת  עם  להמתין 
(דרום) הכריז Pass מחושב היטב עם 10 נקודות, משום 

שהעריך שאין זה סביר שההכרזה תסתיים.
אופטימי   Dbl הכריז  (מערב)  קניגסברג  מודי  ואמנם, 
(בתקווה ששותפו מחזיק "פאס מלכודת"). מריקה זינגר 
הראתה את כוחה הרב וקפצה ל-♠3. לאחר הכרזת ♦4 
של מזרח, דרום הכריז ♠4, אולם הכרזה זו עשתה רושם 

.Pass חלש" לאחר שקודם לכן הכריז"
סינגלטון  (עם   4♠ להכפיל  והחליט  במלכודת  נפל  מזרח 
הקרבה  הכרזת  בעוד  בשליט),   Qxx-ו השותף  בסדרת 

של ♦5 הייתה עשויה להעניק לו תוצאה מצוינת.
ב-♥  והמשיך   ♥K-ב זכה  מערב  ב-2♥.  הייתה  ההובלה 
אך   ,♠Q-ה עם  מעליה  חתך  ומזרח  חתכה,  צפון  נמוך. 
זכתה  הכרוז  ההגנה.  של  האחרונה  הלקיחה  הייתה  זו 
מכן  לאחר  שליטים.  ומשכה   ♦A-ה עם  הבאה  בלקיחה 
חיתוך  עקיפת  לבצע  כדי  לדומם  מעברים  שני  לה  היו 
ב-♥ ולגבות את ההארטים שהוגבהו. התוצאה הסופית: 
לצפון- העניקה  עודפת)  לקיחה  עם  מוכפל   4♠)  +990

דרום טופ מוחלט.
על-ידי  הושגה  צפון-דרום  בקו  בטיבה  השנייה  התוצאה 
ראשונות  הכרזות  שלוש  לאחר  לב.  לנגי-דורית  אסף 
זהות (Pass-♠1-♥1) הכריז אסף 1NT בדרום, ושותפתו 
סמכה עליו והעלתה ל-3NT. מזרח לא הספיק להראות 
מוביל  שותפו  את  לראות  ונאלץ  שלו,  ה-♦  סדרת  את 
ב-6♥ (רביעי מלמעלה). הכרוז זכה בידו, המשיך כמובן 
לחזור   ♥ היה  לא  למזרח   .♠Q-ה את  להגנה  ומסר  ב-♠ 
לשותפו והוא שיחק ♦. אסף זכה בדומם ומשך את יתר 

הספיידים. חמשת הקלפים האחרונים היו:
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ה-7♠ שוחק מהדומם, מזרח השליך ♦, ודרום השליך את 
ה-J♥. מערב היה חייב לשמור את ה-A♥ ונאלץ להשליך 
♣. עכשיו ה-AK♣ הפילו את ה-Q של מזרח וה-J♣ הפיל 
את ה-9 של מערב בדרך לתוצאה מעולה של 12 לקיחות 
(ההגנה יכלה להפיל את החוזה, אילו הייתה מוצאת את 

ההובלה ב-♦).

השורה  מן  מגן  בהגנה.  מבריקים  מהלכים  שני  לסיום, 
בדרך  ינסה  הכרוז),  אצל   A-ה (כאשר  מוגן   K המחזיק 
משמר, אולם שני שחקני נבחרת  מכל  לשמור עליו  כלל 
 K-ישראל הפתוחה לשעבר הראו שלפעמים "הקרבת" ה

משתלמת.

Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J95
AKJ9
AKT
Q82

 

♠
♥
♦
♣

732
QT8752
5
T75

♠
♥
♦
♣

KT
6
98762
AKJ93

 ♠
♥
♦
♣

AQ864
43
QJ43
64

 

West North East South
ולצר לירן

1♦ 1♠
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

צפון הכריז קיוביד ♦2 בסיבוב הראשון, ולאחר מכן החליט 
להעלות את שותפו ל-♠4. החוזה המשתלם ביותר ביד זו 
היה 3NT, אך גם ♠4 נראה לא רע. לאור החלוקה הנוחה 
של השליטים נראה כי הכרוז בדרך ל-11 לקיחות קלות, 

אך שימו לב להגנה של ינון לירן (מזרח).

ביקש  הכרוז  הבודד.  ב-5♦  הוביל  (מערב)  ולצר  חיים 
קרא את המצב  ♠ נמוך. ינון  מהדומם והוביל   ♦A-ה את 
קשה   !♠K-ה את  שיחק  אוטומטי   ♠T ובמקום במהירות 
להאשים את הכרוז על שחשב שה-K♠ הוא קלף בודד, 
להשיג 11  (בתקווה  ה-9♠  אל  עקף  השלישית  ובלקיחה 
 ,♠T-לקיחות באמצעות עקיפה על מערב). מזרח זכה ב

והחוזה הופל באמצעות AK♣ וחיתוך ♦.
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Board 7, Dealer South, Vul Both
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West North East South
חנן אלספל אלדד גינוסר

2♠
Dbl Pass 4♥ All Pass

לא  העדיף  בשליט   QT9 שהחזיק (דרום)  גינוסר  אלדד 
 .♠Q הרצף בראש  בחר  אלא  שלו,  הבודד  בקלף  להוביל 
הכרוז חתך בדומם, שיחק K♣ כדי לשחרר את החסימה 
בסדרה והמשיך ב-♥ אל ה-A ובעקיפה בלתי מוצלחת אל 

.♥J-ה

לא  הכרוז  ראשית,  דברים:  שני  והבין   ♥Q-ב זכה  אלדד 
היה משחק כך אם לא היה מחזיק את ה-A♠; שנית, ברגע 
שהכרוז ישלים את הוצאת השליטים כל הלקיחות יהיו שלו 
בעזרת סדרת ה-♣ בדומם ועקיפה ב-♦ (במידת הצורך).

יסייע  רק  נוסף  ב-♠  "טבעי"  שהמשך  הייתה  המסקנה 
לכרוז להגיע לידו כדי למשוך את השליט האחרון. במקום 

 !♦K-זה הוביל אלדד את ה

המהלך הנועז עבד. הכרוז זכה ב-A♦ וחיפש דרך לחזור 
יכול  היה  לא  הוא  המשחק  והמשך  ההובלה  לאור  לידו. 
 ♦K לתאר לעצמו שדרום התחיל עם סינגלטון ב-♣, אולם
הוא  לפיכך  סבירה.  אפשרות  מבחינתו  הייתה  סינגלטון 
ניסה להגיע לידו באמצעות חיתוך ♣. אלדד חתך מעליו, 

והכרוז הוגבל ל-11 לקיחות (תוצאה ממוצעת לערך).

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

  חוברת עם כל חומרי הקורס תחולק למשתתפים.
  תעודת הסמכה המוכרת ע"י התאגדות הברידג' הישראלית.
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הפסטיבל 
הלבן בעכו

רון פכטמן

התמרים  חוף  במלון  כולנו  התכנסנו  נהדר  אוויר  במזג 
קיבלו  פנינו  את  הלבן".  לרגל "הפסטיבל  בעכו  היפהפה 
ושאר  המלך  כיד  ארוחות  הג'קוזי,  הבריכות,  החוף, 

הפינוקים שהיו למקום להציע.

המצברים  את  הטענו  בחדרים  שהתמקמנו  לאחר 
במטעמים שהוגשו בקוקטייל הפתיחה, והתכוננו ליומיים 
של תחרויות. לפני כל תחרות נהנינו מהרצאות אורח של 

מיטב מורי הברידג'.

הפסטיבל  "גביע  הייתה  הראשונה  הארצית  התחרות 
עם  פעולה  לשתף  לראשונה  זכיתי  זו  בתחרות  הלבן". 
גדי בן בסט, מארגן הנופשון. בתום שני סיבובי התחרות 
זכינו במקום הראשון (!) עם 66.66%. במקום השני זכו 
נופר עסיס-מוטי גלברד עם 64.44%, ובמקום השלישי 

זכו רז'אן מולכו-יוסי אנגל עם 63.59%.
הבאה  ביד  לכיווננו.  זרם  הכל  התחרות  התחלת  למן 

הפגין גדי הערכת יד טובה וביצוע מדויק.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
גדי בן-בסט רון פכטמן

Pass 1NT Dbl (1)
Pass Pass 2♦ Pass (2)
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

Forcing Pass (2) ;(1) מעניש

לאור בקשתו של גדי לשחק דאבל מעניש לאחר פתיחה 
1NT של המתנגדים, ניצלתי את 16 הנקודות שבידי כדי 
להכריז Dbl. גדי שמח להשאיר את הדאבל עם 8 נקודות 

ומזרח החליט לברוח לסדרתו הארוכה והכריז ♦2. 
מוכפל,   1NT של בחוזה  להישאר  מזרח מחליט  היה  לו 
הוא היה זוכה לתוצאה טובה, מאחר שחוזה זה מוכשל 
באופן  ההגנה  תשחק  אם  אפילו  בלבד,  לקיחות  בשתי 
העונש  בדרום  ממוקם   ♥A-ה כאשר  זאת,  עם  מושלם. 

עלול להיות כבד הרבה יותר...
לאחר שמזרח הכריז ♦2, הכרזתי Pass (מחייב), שממנו 
ניתן להסיק שאין לי אפשרות להעניש חוזה של ♦2. לאור 
מידע זה, ידע גדי שהקלף הבודד ב-♦ שווה זהב, כי לי 
סגרתי  ואני  ל-♥3  קפץ  הוא  בסדרה.  מבוזבז  כוח  אין 

למשחק מלא.
נותר רק לבצע את החוזה. ההגנה התחילה בדיאמונדים 
לכיוון  נמוך   ♥ ושיחק  השני  בסיבוב  חתך  גדי  גבוהים. 
 K-מזרח זכה ב .♥K-הדומם. מההכרזה הוא ידע היכן ה

והמשיך ב-♦ נוסף. 
כעת ביצע גדי את מהלך המפתח והשליך ♣ מידו (מפסיד 
על מפסיד). מזרח לא היה יכול להמשיך ב-♦ נוסף (חיתוך 

והשלכה), והוא שיחק ♥.
סדרת  את  שבדק  ולפני  השליטים,  יתרת  את  משך  גדי 
ה-♠ הוא שיחק AK♣ וחתך ♣. הודות לחלוקה 3-3 ה-♣ 
הרביעי בדומם הוגבה, ועליו הושלך ה-♠ המפסיד. ביצוע 
מדויק וזהיר שהניב 76% על היד בדרך לזכייה בתחרות 

כולה.

חיוכים לאחר הניצחון: (מימין) גדי בן בסט, גדי רוזמרין ורון 
פכטמן.
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26	�30באוגוסט�2012

£†מגוון�פעילויות�כגון:�טאי�צ'י,�יוגה,�מדיטציה,�חדר�כושר�משוכלל�(ללא�תשלום)
£†סאונות�רטובות�ויבשות,�חמאם�טורקי,�בריכת�שחייה�מקורה�ומחוממת,�בריכת�שחיה�חיצונית

£†תוכניות�בידור�מגוונות

דמי�ארגון,�כולל�כל�פעילויות�הברידג'�(תחרויות�והרצאות)����₪150לאדם.
ביטול�עד��48שעות�לפני�המועד���₪150,�ביטול�לאחר�המועד�חיוב�לילה�אחד.

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�6058355	03,�רותי�4556111	054

להרגע,�להתפנק,�להתחדש�...�ולשחק�ברידג'
ביערות�הכרמל,�אחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל

המחירים�הינם�לאדם�בחדר�זוגי,�פנסיון�מלא,�בחדר
כרמל�דה�לקס,�כולל�טיפול�וכולל�מע"מ

מחירים�מיוחדים�לחדרי�צמרת,�גן�וסוויטות

ניתן�לקבל�תפריט�דיאטה�(ללא�תוספת�תשלום)

הנחה�בת��10%לכל�הטיפולים�(למזמינים�מראש)

מחיר�ל	�3
לילות

אדם�בחדר�זוגי
�2,360ש"ח

אדם�בחדר�יחיד
�3,845ש"ח

מחיר�ל	��4לילות
א'���ה'

אדם�בחדר�זוגי
�3,065ש"ח

אדם�בחדר�יחיד
�5,045ש"ח

נופש,�חגיגת�סוף�הקיץ�וברידג'
באחוזת�יערות�הכרמל

חבילות�אירוח�במחירים�מיוחדים:

בהנחיית�שחקניות�נבחרת�ישראל���דניאלה�בירמן�ורותי�ליברמן
תחרויות�ברידג'�והרצאות
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סיקור תחרויות
38

כולנו העברנו את הערב עם מופעי הבידור במלון, ולמחרת 
בבוקר התייצבנו לתחרות השנייה, גביע "עד 120".

הוכרזו  ובסיומם  מושבים,  לשני  חולקה  זו  תחרות  גם 
המנצחים:

מקום  שזיפי 68.86%;  וקסמן-חנה  סופי  ראשון:  מקום 
שלישי:  מקום  יוגב 62.68%;  גולדברג-דוד  כרמן  שני: 
של  טובה  יד  להלן   .61.20% אנגל  מולכו-יוסי  רז'אן 

מנצחות התחרות, חנה וסופי.

Board 30, Dealer East, Vul None
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North South
חנה שזיפי סופי וקסמן

1♣
1♠ 2♦
4♣ 4NT
5♦ 6♣

Pass

סופי פתחה ♣1, וחנה השיבה ♠1. לאחר הכרזת הרוורס 
 ,4♣ המפתח  הכרזת  את  מצאה  חנה  דרום,  של   2♦

שהראתה התאמה טובה ב-♣ עם שאיפה לסלם.
לסופי היו קונטרולים בכל הסדרות. כל שנותר היה לברר 
על קלפי המפתח. התשובה ל-4NT (1 או 4 קלפי מפתח) 
הראתה שקלף מפתח אחד חסר, לכן הסתפקו מנצחות 

התחרות בסלם קטן.
הביצוע היה פשוט. במערך הקלפים הנתון גם חוזה של 
הניב  ב-♣  הסלם  להכרזה.  קשה  אך  לביצוע,  קל   6NT
תוצאה של 63% על היד בדרך לניצחון משכנע ומרשים 

בתחרות.
לשנת  בעכו  הלבן"  "הפסטיבל  נופשון  לו  מסתכם  בכך 
כל  של  הגדולה  וההנאה  ההצלחה  לאור   .2012
הבאה.  לשנה  לחכות  הוא  שנותר  כל  המשתתפים, 
על  שאחראי  הצוות  ולכל  לגדי  מודה  אני  זו  בהזדמנות 
בעכו  נתראה  כיף.  של  שבוע  סוף  על  הנופשון,  ארגון 

בשנה הבאה!

התחרות על גביע "עד 120" משכה שחקנים בכירים רבים.

    - 2012  
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לא  עוד  והקיץ  לוהט  כבר  מאי  חודש 
התחיל...

אוריה מאיר

המיועדת  לילדים  הליגה  הייתה  המרכזית  הפעילות  הצעירים.  הברידג'  לשחקני  בפעילויות  עמוס  היה  מאי  חודש 
לקבוצות ילדים בגילאי בית ספר ומתקיימת זו השנה השנייה.

בשנה שעברה השתתפו 6 קבוצות בלבד, ואילו השנה נרשמו 20 קבוצות. זה מלמד על גידול מתמיד בכמות התלמידים 
הממשיכים ללמוד ברידג' ולהתקדם מעבר לשנה הראשונה. 

הקבוצות התכנסו במועדון של דוד גורטנשטיין  בתל אביב, וזה המקום להודות שוב מעומק הלב על האירוח הנדיב, 
היחס החם והסיוע הרב שדוד נותן זו השנה השנייה. כיף שיש אנשים כאלה, שאכפת להם ומעוניינים לסייע בקידום 

הברידג' בקרב הדור הצעיר. תודה דוד!!
בשלב המוקדמות חולקו הקבוצות לשני בתים והתחרו בשיטת ליגה. שתי הראשונות מכל בית העפילו לשלב הבא 
שבו נערכו משחקי הצלבה. בתום שלב זה, הקבוצות המנצחות התחרו  ביניהן על המקומות הראשון והשני, בעוד 

המפסידות התחרו ביניהן על המקומות השלישי והרביעי.
להלן פרטי הקבוצות הזוכות:

בית ספר/עירמורה קפטןמקום
גרץ תל אביב מירצ'ה נגלאסף גופנא1
שמשית זך עומרגלעד בר2
עירוני ד' תל אביב מירצ'ה נגלאסף יקותיאלי3
שמשית זך עומרהלל גנור4

ברכות לזוכים והערכה רבה לכל המשתתפים בליגה ולמוריהם. חלק מהקבוצות עומדות להשתתף גם בליגה לבוגרים 
של התאגדות הברידג' (מחזה משובב נפש ללא ספק). 

אנו עוקבים אחר הילדים המוכשרים, שחלקם כבר שולבו בפרויקט "פסגה" של התאגדות הברידג' תחת שרביטו של 
אלדד גינוסר, ומצפים לראותם בעתיד בנבחרות הצעירים של ישראל. 

אולימפיאדת הילדים
נתניה  העיר  הספורט.  מינהל  בחסות  החמישית  הילדים  אולימפיאדת  התקיימה  בעומר)  ל"ג  (חופשת  במאי  ב-10 
אירחה את האירוע, שבו השתתפו כ-6,000 ילדים שייצגו למעלה מ-70 רשויות מקומיות מרחבי הארץ ב-26 ענפי 

ספורט שונים.
ילדים  כ-100  הילדים.  באולימפיאדת  המשתתפים  הספורט  ענפי  מפת  על  הברידג'  ענף  את  הצבנו  סוף-סוף  השנה 
מ-7 רשויות מקומיות שונות (נהריה, עמק יזרעאל, עכו, רמת ישי, כפר יונה, פתח תקווה, באר שבע) שיחקו ברידג' 

באולימפיאדה ונהנו מכל רגע.
טקס הפתיחה המסורתי, בהשתתפות שרת הספורט לימור לבנת, נפתח בצעדת המשלחות המייצגות את הרשויות 
השונות. בהמשך הודלקה אש בלפיד האולימפי, הוקראה שבועת הספורטאים והופרחו בלוני הליום – בהחלט טקס 

מרשים ומכובד.
לטקס הסיום של תחרויות הברידג' הוזמנו אלופי העולם ואירופה הצעירים משה מיוחס וגל גרסטנר, שסיפרו לילדים 

על הדרך שעשו ועל חשיבותן של ההמשכיות וההתמדה. 
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הזוכים בתחרויות האולימפיאדה, קטגוריה ברידג':

עירמורה שחקניםכיווןמקום
1N/Sשמשית זך עומרגלעד בר – שחר אוחנה
2N/Sפתח תקווה אדוארד ויטנברגבנירי עילי – יהלי אקשטיין
3N/Sפתח תקווה אדוארד ויטנברגסווירסקי רפאל – שמיר עומר
1E/Wפתח תקווה אדוארד ויטנברגשביט גל – רבינוביץ' סתיו
2E/Wפתח תקווה אדוארד ויטנברגאביב אלי – נרקיס איתי
3E/Wשמשית זך עומריואב גטניו – גלעד ורדי

הזוכים בתחרויות האולימפיאדה, קטגוריה מיני-ברידג':
עירמורה שחקניםכיווןמקום

1N-Sכפר יונה חורחה שרושרו יונתן – חן טוב אלון
2N-Sרמת ישי שלמה לויעדי גור – נועה שבו
3N-Sבאר שבע אדולפו יודצ'קנווה אביטן – עומר סלמונה
1E-Wרמת ישי שלמה לויסויסה לב טוב אופיר – תמר בן ארי
2E-Wשמשית זך עומרנדב זמיר – פרץ אוהד
3E-Wכפר יונה חורחה שרושרו שירה – יואב ליפשיץ

כמו בכל שנה נקיים מחנה קיץ במרכז הימי בקיסריה שיארח את תלמידי הברידג' והמיני-ברידג' לשלושה ימים 
של סדנאות ותחרויות ברידג'. המחנה יתקיים בין התאריכים 11-9 באוגוסט. נותרו מקומות ספורים. לפרטים 

Oryah@bezeqint.net נוספים והר שמה צרו קשר עם אוריה : 052-3292290 או במייל

משחקי הברידג' באולימפיאדת הילדיםשלב המוקדמות, ליגה לילדים

הקבוצה הזוכה בליגה לילדים, הקפטן אסף גופנא מימין עם המורה 
מירצ'ה נגל

הזוכים במקום הראשון כיוון E-W, ברידג', עם המורה אדוארד 
ויטנברג ואלופי העולם משה מיוחס וגל גרסטנר
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פינת השיפוט

(Revoke) מחדל
חלק ראשון

מוטי פז

לפי חוק 44 בחוקת הברידג', כל שחקן חייב לשרת בקלף 
מאותה הסדרה שהובילו בה ללקיחה, בתנאי שיש לו קלף 

אחד לפחות מאותה סדרה.
אינו  ובטעות  ההובלה,  מסדרת  קלף  לשחקן  יש  כאשר 
בתרגום  מחדל  או   Revoke נקרא  זה  לסדרה,  משרת 

לעברית.

חייב  כמחדל,  זו  בחריגה  יטפל  התחרות  שמנהל  כדי 
המחדל לקבל תוקף.

המחדל אינו מקבל תוקף מיד כאשר לא משרתים לסדרה, 
משחקים  שותפו  או  המפר  שהשחקן  לאחר  רק  אלא 

ללקיחה הבאה.
לפיכך, אם השחקן הבחין בטעותו בטרם הוא או שותפו 
את  לתקן  חובה  חוק 62:  קובע  הבאה,  ללקיחה  שיחקו 
שיחק  כבר  בלקיחה  שזכה  השחקן  אם  גם  המחדל. 

ללקיחה הבאה.
"חתכתי"  קלפים.  לי  יש  שבה  סדרה  מובילים  דוגמה: 
הבאה,  ללקיחה  שהמשכתי  לפני  אולם  בלקיחה,  וזכיתי 

הבחנתי בטעותי. אני חייב לתקן את הטעות.
נניח שלא זכיתי בלקיחה, והמתנגד שזכה מוביל ללקיחה 
שותפי  או  אני  בטרם  בטעותי  הבחנתי  אם  הבאה. 
שיחקנו ללקיחה הבאה, חובה לתקן את המחדל, אבל 
אם שותפי שיחק או אני המשכתי ללקיחה הבאה, המחדל 
מקבל תוקף ואין לתקנו. ממשיכים את המשחק כאילו לא 
אירע מחדל. מנהל התחרות יפסוק את פסיקתו רק בתום 

המשחק.

החוקה  ועדת  התירה  המחדלים,  ריבוי  את  לצמצם  כדי 
ששחקן  בעת  אפשרי  מחדל  אודות  על  לברר  לשחקנים 

אינו משרת לסדרה, כמפורט להלן:
(א) הכרוז רשאי לשאול את המגנים;

(ב) הדומם רשאי לשאול רק את הכרוז; 
(ג) המגנים רשאים לשאול זה את זה וגם את הכרוז.

היריבים  את  לשאול  ברידג'יסטית  מבחינה  נבון  זה  האם 
בדבר מחדל? על כך במאמר הבא.

עם זאת, אין ספק שזה נכון מאד לשאול את השותף אם 
אין לו קלף בסדרה.

העובדה שהחוק מתיר לדומם לשאול את הכרוז, מצביעה 
על כך שלדומם תפקיד נכבד מלבד ללכת למזנון, לעשן או 

לטלפן, בעוד שותפו עסוק בביצוע המשחק.
הוא הדין לגבי המגנים. הם חייבים להיות ערניים ולברר 
מיד אם אין בידי השותף קלף מהסדרה. תהיה זו שגיאה 
לצאת מההנחה, שאם השותף אינו משרת לסדרה, אז 
לפני  מיד,  זאת  לברר  יש  בסדרה.  קלף  לו  אין  לבטח 

שהמחדל מקבל תוקף!

קיים הבדל עקרוני בין מצב שבו הכרוז מבחין בשגיאתו 
בזמן ומתקנה, לבין תיקון על ידי מגן.

הקלף  את  מחזיר  שהוא  בכך  השגיאה  את  מתקן  הכרוז 
השגוי לידו ומחליפו בקלף חוקי, ואילו המגן המתקן אינו 
רשאי להחזיר את הקלף השגוי לידו, אלא משאירו פתוח 

על השולחן כקלף עונשין.
כמובן שבכתבה זו איני יכול לפרט את כל ההשלכות של 
פעולת התיקון, כגון: מה דינם של הקלפים ששוחקו לאחר 
קיימות  האם  כחוק?  המחדל  תוקן  בטרם  המחדל  קלף 

מגבלות הובלה? למי? ומתי?
את זאת אשאיר למנהל התחרות. אסתפק בכך שאחזור 
שוב על מה שאני מטיף בכל הזדמנות: "נא לקרוא למנהל 
היריבים,  של  ההסבר  את  לקבל  תתפתו  אל  התחרות". 
שכביכול חוסכים לכם מבוכה וזמן. הם לא לטובתכם. רק 
מנהל התחרות יפרט לכם את כל האפשרויות וישמור על 

זכויותיכם.
בכתבה הבאה הדנה בנושא זה, אפרט את החוק ואת רוח 
החוק לאחר שהמחדל קיבל תוקף, וזאת מן ההיבטים של 
"ענישה", "פיצוי" ועשיית דין צדק על-ידי מנהל התחרות 

בתוך המחשה והצגת דוגמאות.
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ישנה  מסורת  חידוש  בבחינת  הוא  הלבן"  "הפסטיבל 
בברידג' הישראלי. פסטיבל ברידג' מצוין על חופי העיר עכו 
הפסטיבל  במסגרת  התקיימו  השנה  ביופיה.  המדהימה 
ושבת  שישי  בימי  דו-מושביות  ארציות  תחרויות  שתי 
ערב חג השבועות (מכאן שמו של הפסטיבל: "הפסטיבל 
הלבן"). התחרויות משכו שחקני ברידג' מכל רחבי הארץ 

שהגיעו לשם לנופש ו/או לשחק ברידג'!
זה,  באירוע  הנופשים/שחקנים  אחד  להיות  מזלי  התמזל 
שאורגן ונוהל בצורה מקצוענית, אדיבה ונדיבה. אף על פי 
שבסיכום הכולל שותפי ואני לא ממש הצלחנו בתחרויות, 
היד הבאה שאציג מסמלת הרבה טעם טוב. היא הייתה 
את  הובלנו  עוד  שלאחריו  הראשון,  במושב  האחרונה 
התחרות בכיוון מזרח/מערב. המושב השני כבר ביטל את 

שמחתנו...

ובכן, שיטת המשחק היא טופ-בוטום. ביד האחרונה של 
מושב הבוקר אני מחזיק:

Dealer East, Vul Both
West

♠
♥
♦
♣

K93
653
K872
AKT

השותף פותח ♥Pass .1 מימיני. 
המכרז  של  המתקדמת  ברמה  המעניינות  הבעיות  אחת 

של 4 במייג'ור  חוזה  של השותפות בין  היא ההתלבטות 
מדובר  (לרוב  מאוזנות  ידיים  קיימות   .3NT של  לחוזה 
בחלוקה 4333) המעוניינות לשחק ב-NT למרות התאמה 
של 8 קלפים במייג'ור. אף על פי כן, לרוב לא ניתן להכריז 
NT במקום לתמוך בשותף, מכיוון שאם ידו של השותף 
לגמרי לא מתאימה ל-NT, יש ליידע אותו על ההתאמה 
ועל כך שבכלל יש אפשרות אחרת מ-NT. עלינו להתלבט 

יחד איתו ולהציע לו אפשרות בחירה בין שני החוזים.
בשיטת "2 על 1" שאני משתמש בה יש כלי כזה: תשובה 
זו  הכרזה   .(1♠ (או   1♥ של  לפתיחה   3NT של  ישירה 
נקודות,   15-13 עם  התאמה  ללא  יד  מתארת  אינה 
מסדרות  באחת   2 בגובה  עונים  אנו  כזו  יד  שעם  משום 
 2" שיטת  לפי  מלא.  משחק  המחייבת  הכרזה   – המינור 
עם  4333 של  חלוקה  מתארת   3NT ההכרזה   "1 על 

(12) 15-13 נקודות.
היות שהידיים המכריזות 3NT מכילות 3 קלפים במייג'ור 
 4 או   3NT לשחק הצעה  מהווה  זו  הכרזה  השותף,  של 
יד  עם   3NT-ב להישאר  בוחר  הפותח  לרוב  במייג'ור. 

מאוזנת או להכריז 4 במייג'ור עם יד לא מאוזנת. 
מכריז  ואני   ,"1 על   2" משחקים  ואני  שותפי  לשמחתי, 
3NT. השותף בוחר להכריז Pass, וזהו מהלך ההכרזה 

הקצר:
West East

1♥
3NT (1) Pass

(1) 15-13 נקודות עם חלוקה 4333

משחק סופי מול חומות עכו
אלדד גינוסר
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צפון מוביל ב-5♠, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

K93
653
K872
AKT

♠
♥
♦
♣

T72
AKQT7
A43
J4

על פניו נראה שהחוזה 3NT עדיף על פני ♥4, כלומר בהכרזה 
 3NT כבר ניצחנו. אם חלוקת ה-♥ אינה בעייתית, אז כנראה
Top- החישוב  בשיטת  זאת,  עם  במיוחד.  קשה  יהיה  לא 

Bottom יש להקדיש תשומת לב ללקיחות העודפות.

כבר אפשר לראות את אחת הבעיות: האם לבצע עקיפה 
נגד ה-Q♣ או לא? עקיפה זו, אם תצליח, תעניק לי לקיחה 
נוספת, אך זאת במחיר של סיכון החוזה – אם העקיפה 
להתמודד  עליי  בטוח.  בחוזה  להיכשל  עלול  אני  תפסיד, 
עם הבעיה הקלאסית בתחרות Top-Bottom: האם לסכן 

את החוזה בעבור לקיחה עודפת?
אני משחק נמוך מהדומם ולוקח את ה-J♠ של דרום עם 
ה-K. אני ממשיך בשני סיבובי ♥, כאשר דרום אינו משרת 
לסיבוב השני, כלומר: לצפון 4 קלפי ♥. כדי להמשיך ב-♥ 
עליי לחזור לידי, ואני מבצע מהלך מפתח (לפי השקפתי) 
– משחק J♣ מהשולחן במטרה לשחק את ה-A♣ מהיד 
על  לחץ  יוצרת   ♣J-ה הובלת  זאת,  עם  מקרה.  בכל  שלי 
 ,♣Q-דרום שאינו רואה את קלפיי. אם הוא מחזיק את ה

הוא ייאלץ ככל הנראה לכסות את ה-J ולהפסיד אותה.
על ה-J♣ דרום משחק ♣ נמוך באדישות יתר. אני מכיר 
תמונה  לכסות  כדי  טוב  מספיק  שחקן  הוא  דרום.  את 
בתמונה, אך לא מספיק טוב כדי לעשות לי תרגיל. מכאן 
נראה  יותר  מאוחר  בצפון!  נמצאת   ♣Q-שה מסיק  אני 
כיצד המידע הזה ישמש אותי, אך עקיפה ב-♣ לא אבצע.

של   J-ה את  המפיל  רביעי  וב-♥   T-ה אל  ב-♥  ממשיך  אני 
צפון. בינתיים דרום משליך ♦ אחד ושני קלאבים. על ה-♥ 
ה-4♠.  את  משליך  וצפון  נוסף,   ♦ משליך  דרום  החמישי 

השלכות אלה מסייעות לי לקרוא את חלוקת הקלפים:
אינו  והוא  המינור,  בסדרות  רבים  קלפים  לדרום  (א) 

מתקשה להשליך מהם.
(ב) השלכת ה-4♠ מצפון רומזת על כך שהוא התחיל עם 
רביעי   – ה-5♠  היה  ההובלה  קלף  כזכור  ב-♠.  חמישייה 

מלמעלה.
היא  צפון.  של  ההתחלתית  ידו  את  לבנות  מנסה  אני 
אני   .♣Q-ו הארטים  ארבעה  ספיידים,  חמישה  כוללת 
החלוקה.  שאר  את  לקרוא  מנת  על   ♦AK לשחק ממשיך 
שהחלוקה  מכאן  השני.  ה-♦  סיבוב  על   ♠8 משליך  צפון 

ההתחלתית שלו הייתה 5-4-1-3. 

עם  בהחלט  משתלב  והדבר   ,♣ השליך  לא  צפון  כה  עד 
ההנחה שלי שהוא שומר על ה-Q♣. כעת אני בטוח כיצד 
ארבעת  ♠. לפי דעתי,  לסיים את המשחק – אני אוביל 

הקלפים האחרונים הם:

 ♠
♥
♦
♣

AQ
-
-
Qx

 

♠
♥
♦
♣

9
-
8
KT

♠
♥
♦
♣

T7
-
4
4

 ♠
♥
♦
♣

x
-
J
xx

 

בשני  זוכה  צפון  העשירית.  ללקיחה   ♠ מוביל  אני  ובכן, 
הספיידים הגבוהים שלו, אולם בלקיחה ה-12 הוא נמצא 
במשחק סופי (Endplay) ונאלץ לשחק ♣ לתוך המלכודת 
שלי. 11 לקיחות ב-NT מביאות אותנו לתוצאת שיא ביד 

זו. החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AQ854
J982
Q
Q93

 

♠
♥
♦
♣

K93
653
K872
AKT

♠
♥
♦
♣

T72
AKQT7
A43
J4

 ♠
♥
♦
♣

J6
4
JT965
87652

 

שימו לב, שניסיון לעקוף ב-♣ היה מביא לכישלון החוזה.

לאחר מעשה
הוא   Top-Bottom לשחקני החשובים  הטיפים  אחד   (1)
דווקא לא לשמוח בחלקכם! במלים אחרות, תחשבו תמיד 
כיצד ניתן להשיג לקיחות עודפות נוספות. זו אחת הדרכים 

להשיג יתרון על השדה.
(2) המשחק של ה-J♣ מהשולחן במטרה להגיע ליד היה 
אם  להחליט  כדי   ,♣Q-ה היכן  לקבוע  סייע  הוא  מהותי. 
שמורה  הכרוז,  כאשר אתם  פשוטה או לא.  עקיפה  לבצע 
לכם הזכות להשתמש באמצעי לחץ על היריב כדי לקרוא 
את קלפיו – הובלה של J מהדומם מלחיצה שחקן המחזיק 
את ה-Q. האם "יכסה" ויפתור את כל הבעיות שלכם, או 
יתמהמה מספיק כדי שתבינו שהמלכה אצלו, או ישחק קלף 

נמוך מהיר – ואז תוכלו אולי להסיק שהמלכה לא אצלו.
(3) אם ביכולתכם להגיע לרמה כזו של ריכוז, תוכלו אולי 
המידע  לפי  המתנגדים  של  הקלפים  חלוקת  את  לספור 
ההשלכות,  ההובלה,  קלף  המשחק:  במהלך  הנצבר 

משחק של סדרות עד סופן ועוד. השתמשו בזה!
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סיפורי האלופים

פאול לוקאץ' 
Belladonna Coup-וה

אבי רוזנטל

יש רק שחקן ישראלי אחד שנאמר עליו שהוא היה שחקן 
המנוח  המתמטיקאי  זהו  בעולם.  ביותר  הטוב  הברידג' 
פאול לוקאץ' (1982-1915). זהו רק ציטוט חלקי של מה 
שכתב סופר הברידג' הנודע ויקטור מולו. הציטוט המלא: 
שולחן  ליד  שלא  בעולם  ביותר  הטוב  הברידג'  "שחקן 

הברידג'." 
מאחר שכולנו משחקים ליד שולחן הברידג' במציאות או 
ויקטור  (שאליו   BBO-ב הוירטואלי  הברידג'  שולחן  ליד 
ויקטור  התכוון  למה  הסבר  נדרש  התכוון),  לא  ודאי  מולו 

מולו כאשר כתב: "שלא ליד שולחן הברידג'."

בעיות ברידג'
קיים תחום של חיבור בעיות ברידג'. מחבר הבעיות יושב 

לבדו ובונה ידיים כראות עיניו.
הדומות  פשוטות  ידיים  הבונה  הברידג',  מורה  כמו  שלא 
הבעיות  מחבר  בתחרות,  תלמידיו  ייתקלו  שבהן  לאלה 
בונה ידיים מיוחדות המבוססות על קושי בביצוע החוזה, 
לא  מהלכים  לרוב  כוללות  אלה  בעיות  ויופי.  אסתטיקה 
שגרתיים ולא צפויים, שהם הדרך היחידה לביצוע החוזה. 
על מנת להיות מחבר בעיות טוב נדרשת יצירתיות, נוסף 

על הבנה מעמיקה בברידג'.
מה השוני ממשחק ליד השולחן?

להיות  שאמור  מסוים,  שקלף  קורה  לא  פעם  אף  בבעיה 
דווקא  נמצא  המתנגדים,  אחד  אצל  גבוהה  בהסתברות 
אצל שותפו. קלף זה  עלול לקלקל את תוכנית המשחק 

הגאונית שלך.   
"לשחק  של  שיקולים  אין  מדויק.  תמיד  הוא  בעיה  פתרון 

כמו השדה" וכדומה.

ניתן לחלק את הבעיות לשני סוגים:
1. בעיות דמיוניות

להתרחש  יכולים  שלא  מצבים  מתארות  אלה  בעיות 
 Double-ה בעיות  את  כולל  זה  תחום  ברידג'.  בתחרות 

Dummy או "קלפים פתוחים". 
2. בעיות ריאליות 

שולחן  ליד  אפשריים   מצבים  מתארות  אלה  בעיות 
כפי  בדיוק   –  Single Dummy של בעיות  והן  הברידג', 

שאנו משחקים בתחרות.
פאול לוקאץ' התמחה בבעיות של Single Dummy. הוא 
 The Bridge World כתב על כך מאמרים בעיתון הנודע
ופרסם ספרים על בעיות ברידג'. הספר הראשון של בעיות 
נקרא  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי  שנכתב  הברידג' 
לוקאץ'  על-ידי  נכתב  הוא   .Spotlight on Card Play
(Robert Darvas) ומתייחס  דרוואש  רוברט  עם  ביחד 

לתהליך החשיבה של מומחי הברידג'.
הקשר  ועל  ברידג'  בעיות  על  מעט  יודעים  כשאנו  עכשיו 
של פאול לוקאץ' לנושא, אפשר לנסות להבין למה התכוון 
הבעיות  מחברי  גדול  היה  לוקאץ'  פאול  מולו:  ויקטור 

הריאליות בכל הזמנים.
קצת על פאול לוקאץ'

הבולטים  הברידג'  שחקני  על  נמנה  לוקאץ'  פאול 
בהונגריה. יש לציין כי בשנות ה 30 של המאה הקודמת 
והיריבה  בעולם,  החזקה  הנבחרת  אוסטריה  הייתה 
העיקרית שלה באירופה הייתה הונגריה. שחקנים רבים 

בשתי הנבחרות היו יהודים.
אוסטריה  בין  הקשרים  והידוק  הנאצים  עליית  לאחר 
מזל  ברי  יהודים  ברידג'  שחקני  כמה  הצליחו  לגרמניה, 
העולם  אלופת  מרקוס,  ריקסי  מועד.  בעוד  משם  לברוח 
הידועה, ופאול שטרן, הבולט בשחקני נבחרת אוסטריה, 
ברחו לאנגליה. פאול לוקאץ' ברח מהונגריה לתל אביב 

בשנת 1939 וחי בישראל עד יום מותו.

 Belladonna coup
השחקן האיטלקי האגדי ג'ורג'יו בלדונה (1995-1923) 

נחשב לאחד הגדולים בכל הזמנים. 
ביד הבאה בלדונה (דרום) היה הכרוז בחוזה של ♠4.

 ♠
♥
♦
♣

863
K6
AK532
K64

 

♠
♥
♦
♣

K72
QT53
T6
9832

♠
♥
♦
♣

T4
A974
QJ87
JT5

 ♠
♥
♦
♣

AQJ95
J82
94
AQ7
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אין  לכרוז   .J-ב זכה  והכרוז  נמוך,  בשליט  הוביל  מערב 
מפסידים בסדרות המינור, ויש לו מפסיד אחד בשליט. 

מרבית השחקנים היו משחקים בשלב זה או אחר ♥ נמוך 
לכיוון ה-K שבדומם. משחק זה הוא בעל סיכוי גבוה למדי, 
יזכה,  מזרח  של   A-ה הוא ייכשל.  אך בחלוקה הנוכחית 
והוא ימשיך בשליט. ההגנה מספיקה להוציא לדומם את 

כל השליטים, והכרוז יפסיד שלוש לקיחות ב-♥.
בלדונה עבר לדומם עם ה-A♦ והוביל את ה-6♥! 

הלקיחה  והוא  מיד  מוגבה   ♥K-ה  ,A-ב זוכה  מזרח  אם 
העשירית של הכרוז. 

 Q-של דרום מפסיד ל J-ה ,A-אם מזרח לא משחק את ה
של מערב, אבל מערב אינו יכול להמשיך ב-♠ בלי לוותר 
על הלקיחה הבטוחה שלו בשליט. כך הכרוז יספיק תמיד 

לחתוך את ה-♥ השלישי שלו בדומם. 

מה הקשר בין ה-Belladonna Coup לפאול לוקאץ'?
בספרו של ויקטור מולו The Bridge Immortals משנת 
1968 מופיעה היד הבאה, שגם בה היה בלדונה (דרום) 

הכרוז בחוזה של ♠4.

 ♠
♥
♦
♣

J9
K4
JT876
A764

 

♠
♥
♦
♣

K4
QT87
K95
KQ93

♠
♥
♦
♣

2
A965
Q432
JT82

 ♠
♥
♦
♣

AQT87653
J32
A
5

 

 A-ה אל   ♣ שיחק   ,A-ב זכה  בלדונה  ב-♦.  הוביל  מערב 
 .A-בדומם והמשיך ב-4♥. כמובן שמזרח לא שיחק את ה
מערב לא  ה-J♥ של דרום הפסיד ל-Q של מערב, אבל 
הקודמת,  ביד  כמו  בדיוק  כאן,  גם   .♠ להוביל  יכול  היה 
בלדונה הספיק לחתוך את ה-♥ השלישי שלו ולבצע את 

החוזה.
מסתבר שיד דומה לזו כבר הופיעה בבעיה שחיבר פאול 

לוקאץ'. 

לוקאץ' שם בצפון AQJx♣ כדי לפתות את הכרוז לעקוף 
בשליט  חוזר  מזרח  נכשלת,  זו  עקיפה  אם  אולם  ב-♣, 
הוא  לוקאץ'  של  לבעיה  הנכון  הפתרון  בבעיה.  והכרוז 
זה)  בשם  כונה  טרם  (שאז   Belladonna Coup לבצע 
.K-ולהוביל ♥ נמוך מתחת ל ♣A-להיכנס לדומם עם ה –

הפמיניסטית

ישראל ברוידה

אסנת שחקנית ממש נפלאה,
שקטה, חברותית, חייכנית ונאה,

אך תחת הכסות של אישה נינוחה,
אסנת פמיניסטית, לוחמת קשוחה!

אם תראה אפליה, היא תכעס אז נורא,
ואז תוך שנייה, היא הופכת עורה,

אין לה שום גבולות, היא חובטת ראשים,
אם היא מריחה, אפליה לנשים.

היא נלחמת על כך ויש לה כללים,
בין גברים ונשים, אין שום הבדלים!

כשהיא מריחה קמצוץ אי שוויון,
שמור ממנה מרחק, יש לי כבר ניסיון,

וערב אחד, כש- SLAM , היא הכריזה,
אסנת הנאה, חטפה פתאום קריזה,
היא נפלה בחוזה, כשניסתה לעקוף,

את המלך של CLUB, שמכוער הוא כמו קוף.

ומה שקרה אז, ישמור אלוהים,
קולה התנשא ונסק לגבהים,

שום איש לא הבין, מה בכלל היא רוצה,
ויריב הדירקטור, קרב במרוצה,
יריב את אסנת, להרגיע ניסה,
אך היא בעטה בו ברגל גסה,

כשעיניה רושפות, היא עליו זעקה:
"מדוע המלך בכיר ממלכה"?

כולכם בטוחים שאני קצת הדיוט,
איך הוא ממציא, כאלה שטויות,

אבל  הסיפור, רובו ככולו,
התרחש באמת!, תאמינו או לא,

אז מי שספקן ואיננו חושש,
שישאל את יריב, שעוד לא התאושש.
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4

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

2012      
13  : :  19-05-2012   

 

"  "  
V.P.   

50 233.9  ' -  1

40 213.0   -  2

30 209.8   -  3

25 209.7    -  4

20 208.6   -  5

15 206.7    -  6

10 198.9    -  7

8 198.2    -  8

6 189.2   -  9

5 189.2   -  10

4 178.8   -  11

4 175.0    -  12

3 170.0 '  -  13

3 163.7  -  -  14
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 “  35 

North South
1♥

2♦ 3♣
4NT 5♥
7♥ Pass

After I opened 1♥, Yoel bid a forcing 2♦. Moti told 
me that my next bid of 3♣ was an error. Holding 
just 14 HCP I was simply not strong enough for 
such a bid. My singleton was a worthless ♦J. 
After 4NT I had a problem. I did not know what 
the trump suit was, and I bid 5♥ showing three 

keycards (my two aces and the king of the last bid 
suit – clubs). Not quite sure what my 5♥ meant, 
Yoel decided to put me in 7♥, which turned out to 
be a slight underbid!
Only one pair (Shlomit Yudasin and Hanan Ben-
Ami) managed to get to the ideal Top-Bottom 
contract of 7NT. 
There are 16 tricks in 7NT and 18 tricks in 7 
Hearts! 

Shame that there is no bonus for overtricks in a 
Grand Slam. 

Duck, Jacob - Card Players and Merrymakers, 1640
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Brian Zietman

Whenever I play bridge with my children, if there 
have been 3 Passes, the last one will inevitably 
pass in order to play 'goulash'. Then the cards 
are not shuffled, just cut and redealt in groups 
of 5, 5 and 3. The resulting deals are extremely 
wild. Whoever buys the contract usually goes 
down 3 or 4 doubled.  

Computer generated hands are more random 
and have the reputation of goulash distributions. 
This is not a fallacy – shuffled cards tend to have 
more balanced distributions because they are 
insufficiently shuffled.

Moti Gelbard and his partner Talia Lebel were 
our guests at the Jerusalem Bridge Center for 
one the weekly Saturday afternoon tournaments. 
They had spent the first part of the day visiting the 
Israel Museum, and after the game went on for 
a meal in a Jerusalem restaurant with the Best-
e-Bridge team. I was invited too, as I have been 
involved in translating their website into English.

In this tournament the cards were shuffled 
manually, but one of the deals unexpectedly 
turned out into a real 'goulash' .

My partner (Yoel Guy) and I were North-South, 
and so were Talia and Moti. Therefore both pairs 
played the same monster hand.

Yoel and Moti picked up:

North
♠
♥
♦
♣

A
KJ87
AKQT9872
-

However, it was South who opened the bidding 
with 1♥!

Moti decided that this is the time (about once 
in a lifetime to use his expression) to use the 
Josephine convention. This convention was 
invented by Josephine Culbertson, the leading 
female player of the 1930s. He bid 5NT, which 
asks partner to bid 6♥ holding one of the three 
top honors in hearts, or alternatively to bid 7♥ 
holding two of the top three honors. When Talia 
bid 6♥, he went with his gut feeling and bid 7♥ 
anyway.

This is what happened at our table:

 ♠
♥
♦
♣

A
KJ87
AKQT9872
-

♠
♥
♦
♣

632
AQT65
J
AK97

Monster 
Hands
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