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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

אליפות ישראל הפתוחה שהתקיימה במהלך חודש מאי הסתיימה זה עתה, ברכות לאלופים הטריים: במקום הראשון - 

ידלין ישראל וידלין דורון, במקום השני - לוין אמיר וגרינברג ניר ובמקום השלישי - כהן דוד ואלישר שלמה.

בחודש יוני מחכים לנו - אליפות ישראל לנשים והשלב המחוזי של אליפות ישראל לסניורים. כמו כן, תתקיים אליפות 

אירופה הפתוחה באוסטנד שבבלגיה, בה  ייצגו את ישראל זוכי תחרות הסגל : אילן ברקת ואסף לנגי - שזכו במקום הראשון, פרידריך יוליאן ואנגל יוסי, פישר 

לוטן ושורץ רון והאחים ידלין - דורון וישראל.

בחודש יולי, נישא את עינינו לחברי נבחרת בתי הספר וחברי נבחרת הצעירים  שייצגו  את ישראל באליפות אירופה לנבחרות צעירות, שתתקיים השנה 

בפולין. את הנבחרות ילוו הקפטנים - אורי אסרף (נבחרת הצעירים) ורמי בלס (נבחרת בתי הספר וראש המשלחת). נאחל להם הצלחה ונקווה כי יחזרו עם 

הישגים משמעותיים שיסייעו למנף את ענף הברידג‘.

בחודשים האחרונים אנו פועלים באינטנסיביות למצוא דרכים לסייע בהעלאת המודעות הציבורית  לענף הברידג‘, בשיפור תדמית הברידג‘ והפיכתו לענף 

ספורט התופס מקום של כבוד, כפי שראוי לו וכן במציאת דרכים לסייע למועדונים להרחיב את פעילות ובכלל זה להחזיר שחקנים שהיו פעילים בעבר וכן 

להרחיב את מעגל המצטרפים החדשים . 

בהקשר זה, אנו שמחים לבשר כי שכרנו את שירותיו של גלעד עדין, איש תקשורת וותיק ומנוסה, אשר יפעל בנושא בדרכים שונות ומגוונות שאת תוצאותיהן 

נרגיש בעתיד. כמו כן, יוכן סרט תדמית בשיתוף עם הסניפים ואתכם חברי ההתאגדות ,  אשר יהווה כלי מרכזי בהשגת היעדים שהצבנו.

יתרה מכך, אנו פועלים ליצירת תכנית שתאפשר להביא קהל חדש ואיכותי למועדונים. הודעה מסודרת עם פירוט התכנית תועבר בקרוב למנהלי המועדונים 

אשר יוזמנו להצטרף לחבילה המוצעת.

שלכם ובשבילכם, ועד העמותה.

הסינפונייטה
הישראלית
באר-שבע

מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי: דורון סלומון   מנכ“ל: עופר סלע
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שיטות הסטיימן והטרנספר שאנו משתמשים בהן לאחר 
פתיחה של 1NT תקפות גם כהכרזות תשובה לפתיחה 
של 2NT. ההבדל העיקרי הוא שהן מתרחשות בגובה 3.
בניגוד ל-1NT, אין זה נהוג להשתמש בהכרזות טרנספר 
למינור לאחר הכרזת פתיחה של 2NT. בדרך כלל נכריז 
3NT עם אורך בסדרות המינור, אם כי במקרים קיצוניים 

ניתן גם לשקול הכרזה של  ♣5 או ♦5.
טרנספר  בהכרזות  להשתמש  נהוג  המודרני  בברידג‘ 
נשתמש  כלל  בדרך  בגובה 4.  והן  בגובה 3  הן  למייג‘ור 
החוזה  לגבי  התלבטות  לנו  כשיש   3 בגובה  בטרנספר 

הסופי –  NT או מייג‘ור? משחק מלא או סלם?
לעומת זאת, כאשר אנו יודעים בוודאות שהחוזה הוא ♥4, 
הדרך הפשוטה ביותר להגיע לשם היא להכריז ♦4, ואז 
 .Texas transfer הפותח מחויב להכריז ♥4. זה נקרא

בדומה, הכרזת התשובה ♥4 היא טרנספר ל-♠4.
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:

West North East South
2NT Pass ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? כדאי גם לתכנן מה תכריזו בסיבוב הבא. לאחר 
שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את תשובותיכם עם 

ההמלצות להלן. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

7
KJ86542
T53
62

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AQ762
7
KQT43
52

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J4
Q
QT642
J8765

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

7
KJ86542
T53
62

לדרום   .Texas Transfer-ל קלאסית  דוגמה  זו   .4♦
 22-20 מול  גבוהות.  נקודות   4 עם  בהארט  שביעייה 
מלא,  ממשחק  פחות  נשחק  לא  השותף  של  נקודות 
חייבת  השליט  סדרת  כי  גם  ברור  יותר.  לא  גם  וכנראה 
ותשובתו   ,4♦ נכריז  להסתבך.  טעם  אין  הארט.  להיות 
(אלא  המכרז  את  תסיים   4♥ הפותח  של  המאולצת 
פתאום  יחליט  המתנגדים  ואחד  הפתעה  לנו  נכונה  אם 

להתערב ב-♠4).

שפר את הכרזתך
רם סופר

הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר שהפותח 
הכריז 2NT, ללא התערבות.

המשך בעמוד 8
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הכרזות התערבות
רם סופר

עקרונית, ה-Dbl של השותף מחייב אותנו להכריז, אבל 
המתנגד  של  כלשהי  הכרזה  לאחר  מתבטלת  זו  חובה 
הבא בתור. במצב זה אין צורך להכריז בצורה מאולצת 
טובה  יד  תתאר  מצדנו  חופשית  הכרזה  חלשה.  יד  עם 
יחסית. כמה טובה? אפילו 5 או 6 נקודות מהוות סיבה 
טובה להתחרות על החוזה בגובה 2. רצוי כמובן שתהיה 
צריך  אינו   Dbl-ל המשיב  להכריז.  מתאימה  סדרה  לנו 
לחשוש להכריז רביעיות במייג‘ור בגובה 2, מאחר שקיים 
הגרוע  ובמקרה  כן,  גם  רביעייה  שלשותפו  גבוה  סיכוי 

נשחק בהתאמה של 4-3.
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:

West North East South
1♥ Dbl 2♥ ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם הבאה עם כל אחת 
מהידיים הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, 

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

K853
A7
954
T962

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KQT752
9763
-
K84

(3)
South

♠
♥
♦
♣

53
KQJ98
J54
762

תשובות

(1) 
South

♠
♥
♦
♣

K853
A7
954
T962

למתנגדים  כאשר   2♥ נגד  להגן  משתלם  זה  אין   .2♠
על  להתחרות  חובה  בסדרה.  קלפים   9-8 של  התאמה 
החוזה החלקי. עלינו להניח שלשותף פתיחה לפחות עם 
רביעייה בספייד. במקרה זה יש סיכוי מצוין שנבצע ♠2. 
להתאמץ  נצטרך  בלבד?  ספיידים  שלושה  לשותף  ואם 
אותנו  ”יצילו“  היריבים  כי  גם  ייתכן  היד.  במשחק  יותר 

ויתחרו ל-♥3.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KQT752
9763
-
K84

מובטחת,  בספייד  ההתאמה   – פנטסטית  חלוקה   .4♠
חוסר)  (או  בודד  לשותף  ואילו  בדיאמונד  חוסר  בידנו 
ממשחק  בפחות  להסתפק  אסור  אופן  בשום  בהארט. 
צפון  של  אפשריות  ידיים  קיימות  מזאת,  יתרה  מלא. 
שעמן נבצע סלם. שימו לב שאם תכריזו ♠2, לשותפכם 

לא תהיה שום סיבה להמשיך את ההכרזה.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

53
KQJ98
J54
762

Pass. מה קורה כאן? האם מזרח-מערב באמת רוצים 
לשחק ♥2? סביר להניח כי יש להם 8 קלפים במשותף, 
אותם,  להכפיל  רוצה  היית  בהארט.  חוסר  למערב  בעוד 
אינה   Dbl הכרזת  כי  מקובל  המומחים  בקרב  אבל 
מענישה במצב זה. תן להם לשחק ולהיכשל בלי Dbl. מי 
יודע, אולי הם לא יחושו בסכנה וימשיכו הלאה ל-♥3... 
 אם זה מה שיקרה, אתה כבר לא תשתוק, אלא תכפיל 

בשמחה רבה.

של   Dbl להכרזת  בתשובות  נעסוק  הפעם 
השותף לאחר התערבות של המשיב לפותח.
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(2)
South

♠
♥
♦
♣

AQ762
7
KQT43
52

והשותף  טובה,  חלוקה  עם  נקודות   11 לנו  יש   .3♥
הבטיח 20 לפחות. הסיכויים לסלם מצוינים, אבל באיזו 
הן  אורך  לנו  שיש  לשותף  להראות  ברצוננו  סדרה? 
היא  זאת  לעשות  הנכונה  הדרך  בדיאמונד.  והן  בספייד 
בספייד,  חמישייה  המבטיחה   3♥ של  בהכרזה  להתחיל 
ולאחר התשובה הצפויה ♠3 להכריז ♦4 ולהציג גם את 

החמישייה השנייה שלנו.
ייתכן כי לאחר ♥3 השותף יקפוץ מיד ל-♠4 כדי להראות 

מיד  נתקדם  זה  במקרה  בסדרתנו.  טובה  תמיכה 
(באמצעות 4NT) לעבר סלם קטן או גדול בספייד.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

J4
Q
QT642
J8765

3NT. אכן קיימות שיטות כדי לברר אם לשותף רביעייה 
באחת מסדרות המינור, אך הן אינן שימושיות במיוחד. 
ככלל איננו שואפים להגיע לחוזים של  ♣5 או ♦5 כאשר 
שלנו  שהמכובדים  לב  שים   .3NT לבצע סביר  סיכוי  יש 
עם  להשתלב  עשויים   (♠J4, ♥Q) המייג‘ור  בסדרות 
מכובדים של השותף ולעזור לו לפתח לקיחות בסדרות 

אלה.

שפר את הכרזתך תשובות

המשך  מעמוד 6

  
-   

. -     

,   ,  6  
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הביניים  לקלפי  רבה  חשיבות  יש  שליט  ללא  בחוזים 
לכרוז  יסייעו  הם  קרובות  לעתים  ותשיעיות).  (עשיריות 

לפתח את הלקיחות החסרות לו.

Dealer East, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

872
AK7
T964
543

♠
♥
♦
♣

AKJ
8532
AJ
AK76

חוזה: 3NT. הובלה: 5♠

West North East South
Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

ההובלה,  קלף  שגרתי.  היה   3NT-ל ההכרזה  מהלך 
עקיפה  עבורך“  ”מבצע  מערב   – ידידותי  היה  ה-5♠, 
בספייד. מזרח שירת בקלף נמוך. זכית עם ה-J♠ ויכולת 

לספור מיד 8 לקיחות בטוחות.
באשר ללקיחה התשיעית, יש כמה אפשרויות מעניינות: 

אחת  אם  בקלאב  או  בהארט  נוספת  לקיחה  פיתוח 
הסדרות הללו מחולקת 3-3, או אולי לעשות משהו עם 

סדרת הדיאמונד. באיזו סדרה כדאי להתמקד?
האם אתה רואה דרך לבצע את החוזה בוודאות, בלי 

להיות תלוי בחלוקת הקלפים של המתנגדים?
חשוב לדעת כי ניסיון לפתח סדרה בהסתמך על חלוקה 
3-3 רחוק מלהיות סיכוי של 100%. לעומת זאת, הגבהה 
המתנגדים  של  הבכירים  הקלפים  הוצאת  באמצעות 

עובדת בדרך כלל תמיד ללא תלות בחלוקה.
קלפי המפתח ביד הזאת נמצאים דווקא בדומם. אלו הם 
וזאת  החסרה,  ללקיחה  מהם  אחד  להפוך  ניתן   !♦T9-ה

רק בתנאי שנתחיל מיד בדיאמונד.
אחד   .♦J-ב והמשך   ♦A מיד שחק   ♠J-ב הזכיה  לאחר 
המגנים יזכה, נניח ב-K♦. אתה תזכה בכל המשך, תיכנס 
(שיפסיד   ♦T-ה את  משם  ותוביל   ♥A-ה עם  לדומם 
ותזכה   ♥K-ה עם  לדומם  תגיע  בהמשך   .(Q-ל כנראה 

ב-9♦ שהוגבה.

לדומם  הכניסות  את  לבזבז  שאסור  לב  לשים  כדאי 
בהארט מוקדם מדי. להלן החלוקה המלאה. קו המשחק 

המומלץ היה הדרך היחידה לביצוע החוזה.

  ♠
♥
♦
♣

872
AK7
T964
543

 

♠
♥
♦
♣

QT643
9
KQ5
QT92

♠
♥
♦
♣

95
QJT64
8732
J8

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
8532
AJ
AK76
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יד שלישית 
גבוה

קובי שחר

את  המנחים  הכללים  את  סקרנו  הקודמים  במאמרים 
ו“כיסוי  נמוך“  שנייה  ”יד  ללקיחה:  שני  המשחק  המגן 
”יד  החשוב  לעיקרון  מגיעים  אנו  כעת  בתמונה“.  תמונה 
ללקיחה,  שלישי  המשחק  במגן  העוסק  גבוה“,  שלישית 
ללקיחה  לשרת  עליך  נמוך.  בקלף  מוביל  שותפך  כלומר: 
זו, וההמלצה היא לשחק את הקלף הגבוה ביותר שלך 
(כמובן, בתנאי שאתה יכול לשחק קלף גבוה יותר מהדומם. 
אם אינך יכול לנצח את הדומם, אז לרוב אין טעם לבזבז 

קלפים בכירים).
קיימות מספר סיבות לכלל זה, והן:

(א) זו ההזדמנות האחרונה של הצד שלנו לזכות בלקיחה, 
ולכן נשחק קלף גבוה ככל האפשר.

לזכות  לו  ולאפשר  ”מתנה“  לכרוז  לתת  רוצים  איננו  (ב) 
בלקיחה ”שאינה מגיעה לו“ עם קלף זוטר יחסית.

הדוגמה הבאה מבהירה את העניין היטב:
 

♠ 962

♠ KT5♠ AJ83

♠ Q74

נמוך,  קלף  משוחק  מהדומם  ה-3♠.  את  מוביל  מערב 
ומזרח (שאינו רואה את קלפיו של דרום) צריך להחליט מה 
לעשות. שחקנים בלתי מנוסים רבים נרתעים מלשחק את 
ה-K♠ מחשש שיפסידו ל-A. מערך הקלפים הנתון מבהיר 

מדוע צריך לשחק ”יד שלישית גבוה“.
  ,בסדרה וממשיך   ♠K-ה את  משחק  מזרח  אם 

ההגנה זוכה בארבע לקיחות רצופות.
  אם מזרח משחק קלף אחר, הכרוז זוכה בלקיחה

.♠Q-שאינה מגיעה לו“ עם ה”

ומה היה קורה אילו ה-A היה אצל דרום? נתבונן במערך 
הבא:

♠ 862

♠ KT5♠ Q973

♠ AJ4

שוב מערב מוביל ב-3♠. 
  וזו ♠A-דרום זוכה ב ,♠K-אם מזרח משחק את ה

הלקיחה היחידה שלו בסדרה.
  אם מזרח משחק קלף אחר, דרום זוכה בלקיחה

”שאינה מגיעה לו“ עם ה-J♠ ולאחר מכן זוכה גם 
.♠A-ב

מסקנה: במצבים מעין אלה (כאשר בדומם קלפים זוטרים 
בלבד) לשחק לפי הכלל ”יד שלישית גבוה“ מרוויח תמיד. 
אין זה משנה אם הקלף הבכיר ששיחקנו זוכה בלקיחה או 
לא. במקרה השני אנו מוציאים לכרוז קלף בכיר ומגביהים 

לקיחות לשותף.
הנה דוגמה פשוטה נוספת:

♠ 943

♠ Q75♠ KJ62

♠ AT8

מערב מוביל ב-2♠ וצפון משחק נמוך. יש החוששים לשחק 
את ה-Q♠, פן יפסידו לקלף גבוה יותר ויישארו ללא קלפים 

בכירים. האם החשש הזה מוצדק?
  הוא  ,♠A-ל ומפסיד   ♠Q-ה את  משחק  מזרח  אם 

 ,♠KJ-ה  – בטוחות  לקיחות  שתי  לשותפו  מגביה 
וגם הסיבוב הרביעי יהיה של ההגנה.

  “מההפקר ”זוכה  הכרוז  נמוך,  משחק  מזרח  אם 
עם ה-T♠ ומגדיל את שללו בסדרה לשתי לקיחות.
כעת, כשנוכחנו לדעת שהעיקרון ”יד שלישית גבוה“ עובד 

ואנו מבינים את חשיבותו, הגיע הזמן להתבונן במקרים 
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היוצאים מן הכלל.
השלישית“  ”היד  שחקן  שבו  במקרה  נתבונן  כל  ראשית 
מחזיק רצף של קלפים בכירים. כאן עלינו לעדן מעט את 
הכלל שלנו. ברור שנשחק את אחד הקלפים הבכירים שלנו 
ולא קלף נמוך, אבל כולם בעצם שווי ערך. הדרך הנכונה 
היא לשחק את הקלף הנמוך ביותר מהרצף. הבה נראה 

מדוע.

♠ 853

♠ QJ6♠ K974

♠ AT2

מערב מוביל את ה-4♠. מזרח מכיר היטב את הכלל ”יד 
את  או   ♠J-ה את  לשחק  האם  ומתלבט:  גבוה“  שלישית 

ה-Q♠? ואולי זה לא משנה?!
את  לכרוז  יוציא  מזרח  של  הבכיר  הקלף  המקרים  בשני 
ה-A♠ ויגביה את הסדרה להגנה, אבל בכל זאת יש הבדל.

  – המשחק המומלץ) ♠J-אם מזרח משחק את ה
 ,♠A-נמוך ביותר מרצף), אז לאחר שדרום זוכה ב
מערב מבין שה-Q♠ לא אצל דרום (אחרת לא היה 
מבזבז את ה-A). כך מערב יודע שגם ה-Q♠ אצל 
ספייד  ישחק  הוא  ההובלה  את  וכשיקבל  מזרח, 

נמוך וההגנה תזכה בשלוש לקיחות בסדרה.
  ♠A-אז דרום זוכה ב ,♠Q-אם מזרח משחק את ה

כאשר   .♠J-ה את  מחזיק  מי  מושג  אין  ולמערב 
יקבל מערב את ההובלה הוא עלול לבצע שגיאה 

גורלית ולנטוש את הסדרה.
בכיר  קלף  שבדומם  המקרה  הוא  הבא  מהכלל  היוצא 

שניתן לבצע נגדו עקיפה.

♠ Q87

♠ KJ5♠ A964

♠ T32

משחק  הדומם  שליט.  ללא  חוזה  נגד  ב-4♠  מוביל  מערב 
נמוך. האם כדאי למזרח לפעול לפי העיקרון ”יד שלישית 
לכרוז  יגביה  זה  שלא!  כמובן   ?♠K-ה את  ולשחק  גבוה“ 
את ה-Q♠ בהמשך. במקום זה היה אפשר לזכות בלקיחה 
הראשונה עם ה-J♠ ולהמשיך בסדרה כאשר כל הלקיחות 
הן של ההגנה. למעשה, גם בלי להתבונן בידיהם של דרום 
ומערב ברור כי משחק של ה-K♠ לא יכול להרוויח. העיקרון 
הוא: אם אתה רואה קלף בכיר בדומם (שלא שוחק), בצע 

נגדו עקיפה אם הדבר אפשרי.

מדובר  והפעם  זה,  לעיקרון  יותר  מורכבת  דוגמה  הנה 
בעקיפה עמוקה.

♠ Q75

♠ AT6♠ J9432

♠ K8

מערב מוביל ב-3♠ וצפון משחק נמוך. 
  זוכה הוא  גבוה“,  שלישית  ”יד  משחק  מזרח  אם 

ב-A♠, אבל מגביה לכרוז שתי לקיחות בסדרה.
  את ומשחק  עמוקה“  ”עקיפה  מבצע  מזרח  אם 

הלקיחה  זו  אבל   ,♠K-ב יזכה  דרום   ,♠T-ה
יקבל  מערב  אם  בהמשך  בסדרה.  שלו  האחרונה 
את ההובלה, יהיה ניתן לבצע עקיפה מוצלחת נגד 

ה-Q♠ בדומם.

נשנה מעט את הקלפים של דרום ומערב:

♠ Q75

♠ AT6♠ K9432

♠ J8

מערב מוביל ב-3♠ נגד חוזה ללא שליט. צפון משחק נמוך, 
ומזרח משחק לפי המלצתנו את ה-T♠. לכאורה דרום זוכה 
הייתה  זו  לקיחה  למעשה  אך   ,♠J-ה עם  ”זולה“  בלקיחה 
מובטחת לו בכל מקרה במוקדם או במאוחר. הוויתור על 
הלקיחה הראשונה אינו לרעת ההגנה. בהמשך, אם אחד 
המגנים יקבל את ההובלה אפשר לזכות בארבע לקיחות 

בספייד.
כעת  שליט.  עם  בחוזה  מדובר  אם  שונה  העניינים  מצב 
מזרח צריך לשחק ”יד שלישית גבוה“ כדי שההגנה תזכה 
מכאן  יחתוך.  שהכרוז  לפני  לה  המגיעות  הלקיחות  בשתי 
נובע כי ההמלצה לבצע ”עקיפה עמוקה“ נגד הדומם תקפה 
כל  לבחון  יש  שליט  עם  בחוזים  בעוד  שליט,  ללא  בחוזים 

מקרה לגופו.

אלה  אבל  גבוה“,  שלישית  ”יד  בנושא  עוד  להרחיב  יכולנו 
הם העקרונות המרכזיים שחשוב לזכור וגם להבין. כאשר 
”כיסוי  נמוך“,  שנייה  ”יד  הכללים:  שלושת  באמתחתנו 
מצוידים  אנו  גבוה“,  שלישית  ו“יד  בתמונה“  תמונה 
הבאים  במאמרים  ההגנה.  למשחק  הבסיסיים  בכלים 

נוסיף לארגז הכלים של המגן טכניקות נוספות.
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עקיפה דו-צדדית

חיים קלר

 ,Q-כאשר הקלף הבכיר היחיד החסר לכרוז בסדרה הוא ה
ייתכן מצב שהעקיפה תוכל להתבצע בשני הכיוונים. 

Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

QT76
J84
A4
KJ92

♠
♥
♦
♣

AJ932
93
KQ5
AT5

♥A :חוזה: ♠4. הובלה

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

אתה יושב בדרום. לאחר שלוש הכרזות Pass פתחת ♠1 
והגעת למשחק מלא לאחר מהלך הכרזה שגרתי.

של  שלישי  ובסיבוב   ♥K-ב והמשיך   ♥A-ב הוביל  מערב 
לשתי  שפרט  והבחנת  לתכנן  כדי  עצרת  שחתכת.  הארט 
הלקיחות שכבר הפסדת יש סכנה שתפסיד לקיחה אחת 

בספייד ואחת בקלאב.

בספייד כיוון העקיפה ברור, אבל בקלאב יש בעיה – ניתן 
לעקוף נגד ה-Q ♣ בשני הכיוונים, אז מה עושים?

לשלב  הבעייתית  בסדרה  הטיפול  את  לדחות  החלטת 
עם  לדומם  נכנסת  ההארט  חיתוך  לאחר  יותר.  מאוחר 
ה-A♦ כדי לעקוף בספייד, אבל ה-J♠ של צפון נלקח על-ידי 
ה-K♠ של מערב, שהמשיך ב-J♦. זכית ב-Q♦, סיימת את 

הוצאת השליטים, ומה עכשיו?!

האם אתה יודע כיצד לשחק את סדרת הקלאב?

לעקוף או לא לעקוף, ואם כן, אז לאיזה כיוון? מסתבר כי 
כרוז ערני ששם לב לכל ההכרזות והקלפים ששוחקו על-
ידי המתנגדים, יודע כעת בוודאות כיצד לבצע את החוזה.

התחיל  הוא  אחד,  מצד  מערב.  של  ידו  את  לשחזר  ננסה 
את המכרז ב-Pass. מצד שני, במהלך המשחק נראו אצלו 

K ,♥AK♠ ו-J♦, בסך הכול 11 נקודות.

חייב   ♣ Q-ה נוספות.  נקודות  אצלו  שאין  היא  המסקנה 
מזרח. לאחר הוצאת השליטים תשחק קלאב  להיות אצל 

.♣ AT-בדומם ותעקוף בבטחה לכיוון ה K-נמוך אל ה

החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

QT76
J84
A4
KJ92

 

♠
♥
♦
♣

K84
AK52
JT83
64

♠
♥
♦
♣

5
QT76
9762
Q873

 ♠
♥
♦
♣

AJ932
93
KQ5
AT5
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גני אפגד אשקלון. סביבה ירוקה, נגיעה מהים

יש הזדמנויות שלא
חושבים עליהן פעמיים... 

∞μ≤≠≥≥∞≤∞¥±
לפרטים נוספים:

החל מ-1.000.000 ₪

מחירי פרי-סייל לרגל השקת הפרויקט

דירה בפרויקט מול רצועת החוף 
המדהימה של אשקלון, בשכונת אפרידר

לבחירתכם: דירות 4,5 חד‘, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים מפוארים 
מפרטי יוקרה/מועדון ברידג‘ בכל בניין
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יד החודש: 

מוקדמות 
אליפות הארץ

יוסי אנגל

נערך  ישראל  אליפות  של  המחוזיות  המוקדמות  שלב 
בשבת 4 במאי. במחוז המרכז השתתפו שחקנים בכירים 
הופיעה  השני  בסיבוב  גבוהה.  הייתה  והרמה  רבים, 
חלוקה שדרשה הערכת יד טובה מצד שני השחקנים בקו 

מזרח-מערב כדי להגיע לחוזה האופטימלי.

Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T7
KQJ53
T9653
6

 

♠
♥
♦
♣

K62
T64
K4
AKT85

♠
♥
♦
♣

QJ43
2
AQ87
Q932

 ♠
♥
♦
♣

A985
A987
J2
J74

 

פתיחה?  שווה  מזרח  של  ידו  האם  הראשונה:  הדילמה 
ואם כן, באיזו סדרה?

וקוצר  רביעיות  שלוש  עם  גבוהות  נקודות   11 למזרח 
בהארט. מצב הפגיעות נוח עבורו ולכן מומלץ לפתוח, אף 
יד  עם   .(A=2, K=1) קונטרולים רק 2  שברשותו  פי  על 
זו אין בעיה של הכרזה שנייה: אם השותף ישיב בסדרה 

הקצרה שלנו בגובה 1 תהיה לנו הכרזה נוחה של ♠1.
האם לפתוח ♦1 או  ♣1? לדעתי, נכון לפתוח בדיאמונד. 
אם  שנית,  זו.  בסדרה  מרוכזות  הנקודות  רוב  ראשית, 
תמיד   ,Dbl יכריז  והשותף  בספייד  יתערבו  המתנגדים 
בסיבוב  נוחה  בצורה  הקלאב  סדרת  את  להכריז  נוכל 
נכריז  הבא  ובסיבוב  נפתח  ♣1  אם  זאת,  לעומת  הבא. 
דיאמונד, השותף ייאלץ לעלות גבוה יותר אם הוא מעדיף 

את סדרת הקלאב.

אז פתחנו ♦1. דרום מכריז Pass ומערב משיב  ♣2. גם 
צפון מכריז Pass על אף סדרת ההארט הטובה שלו – 

הפגיעות לרעתו וידו חלשה מדי בשביל התערבות. 
מהלך ההכרזה המומלץ נמשך כדלקמן:

West North East South
1♦ Pass

2♣ Pass 3♣ Pass
3♠ Pass 5♣ All Pass

שימו לב להכרזתו השנייה של מערב ♠3. לאחר שהוסכם 
כוח  מראה  שלישית  סדרה  הכרזת  מינור,  סדרת  על 
הרביעית.  בסדרה  ובעיה  שהוכרזה  בסדרה  (עוצר) 
עוצר  לו  יש  אם   3NT יכריז שמזרח  מוכן  מערב  כלומר, 

בהארט.
למזרח קוצר מול החולשה של שותפו בהארט. הוא יודע 
המיידית  הקפיצה  אפשרי.  אינו   3NT של  שחוזה  כעת 

ל- ♣5 מעידה על חולשה  - אין עניין בסלם.
עם  שלישית.  סדרה  הכרזת  של  הרעיון  את  ללמוד  כדאי 
ידו המאוזנת, מערב שואף להגיע לחוזה של 3NT, אך רק 

בתנאי שלשותפו יהיה עוצר בהארט.
נשאלת השאלה: מה היה קורה אם למערב היו 4 קלפים 
אורך  מבטיחה  אינה   3♠ ההכרזה  כאמור,  בספייד? 
בסדרה. האם ייתכן שאנו מגיעים ל- ♣5 ומחמיצים חוזה 

נוח יותר של ♠4 בהתאמה 4-4?
 5 מחזיק  המשיב  כאשר  סביר.  לא  אך  אפשרי,  הדבר 
קלאבים ו-4 ספיידים, וידו שווה פתיחה, אבל לא מעבר 

לכך, מומלץ להכריז קודם כל את סדרת המייג‘ור.
מזרח נמנע מלתמוך בהכרזת ♠3 של שותפו, משום שזה 
כאשר   4-3 בהתאמה   4♠ של  לחוזה  להוביל  עלול  היה 
הקוצר בהארט נמצא באותה יד עם הרביעייה בשליט. 
הובלה בהארט נגד חוזה בספייד הייתה מאלצת את מזרח 

המשך בעמוד 21
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בניית שותפות 
במשחק הברידג‘

חיים קלר

כידוע, ברידג‘ משחקים בזוגות. החיבור בין בני הזוג קובע אף 
כיצד  השותפות.  מחברי  אחד  כל  של  האישית  מהיכולת  יותר 
שלוקטו  מועילות  עצות  כמה  להלן  מצליחה?  שותפות  לבנות 
מתייחסים  אבל  זכר,  בלשון  כתובים  הדברים  שונים.  ממקורות 

הן לגברים והן לנשים

1. בחר שותף ברמה דומה לרמתך
כאשר יש הבדל רמה משמעותי בין שני השותפים, השחקן הטוב 
ושוב.  שוב  בשותפו  ולגעור  בנוח,  שלא  להרגיש  עלול  יותר 
כתוצאה מכך השותף מבצע שגיאות רבות יותר, ואף אחד מהם 
אינו מרוצה. דאג לבחור שותף שנמצא באותה רמה כמוך, וכך 

תוכלו להתקדם ביחד.

2. בחר אדם מתאים כשותף
השתדל לבחור לעצמך שותף שאתה מרגיש נוח להיות בחברתו 
חופשית,  תקשורת  תהיה  השותפים  שבין  חשוב  איתו.  ולשוחח 

וששניהם יפרגנו זה לזה.

3. שחק בהתחלה שיטה פשוטה
לכפות  מההתחלה  לנסות  היא  עושים  ששחקנים  השגיאות  אחת 
על שותפם את הקונבנציות האהובות עליהם. יעיל יותר להתחיל 
עליה  להוסיף  ובהמשך  השותפים,  לשני  ונוחה  פשוטה  משיטה 

הסכמים וקונבנציות.

4. טפל באי-הבנות בהכרזה, אבל רק לאחר המשחק
אחת המטרות של השותפות היא להשיג הבנה מרבית בהכרזה. 
כל אי-הבנה דורשת טיפול, אבל הזמן לטפל בכך הוא לא באמצע 

המשחק. רשום לעצמך הערה על היד שברצונך לדון בה.
אם תנהל את הדיון באווירה רגועה, הרחק מ“סערת הקרב“ של 

התחרות, יהיה לך הרבה יותר קל לקדם את השותפות. 

5. רשום את השיטה 
דרך יעילה להפחית אי-הבנות היא לרשום בפירוט את כל השיטות 
תהיו  ושניכם  לשותפך,  גם  עותק  תן  משתמשים.  אתם  שבהן 
אחראים ללמוד, לדעת וליישם היטב את כל ההסכמים. ניתן אפילו 

לבחון מדי פעם זה את זה כדי לוודא ששניכם בקיאים בשיטה.
6. דבר על איתותים בהגנה

בהגנה.  גם  אלא  בהכרזות  רק  לא  מתבטאת  טובה  שותפות 

היטב.  ומיושמים  ברורים  מוסכמים  איתותים  לכם  שיהיו  חשוב 
ישנם מספר סוגים של איתותים בהגנה, ועליכם לבחור את מה 

שמתאים לכם.

7. סמוך על השותף
בצורה  מיישם  שהשותף  הזמן  כל  להניח  עדיף  להתקדם,  כדי 
אל  פעם  אף  שהכריז.  מה  לו“  ושתמיד ”יש  השיטה,  את  נכונה 

תנסה לצאת מההנחה שהשותף טועה.

8. גרום לשותף לסמוך עליך – היה ממושמע
ייתכן שמדי פעם מתחשק לך להכריז בצורה ”יצירתית“, להפריע 
השותף  זכור,  בלתי-שגרתי.  משהו  לעשות  סתם  או  למתנגדים 
מניח שיש לך מה שהכרזת. אם תעשה ”פעולות“ רבות מדי, הוא 

עלול להפסיק לסמוך עליך או בכלל להפסיק לשחק איתך.
אם ברצונך שהשותפות שלך תשתפר ותתחזק עם הזמן, שמור 

בקפדנות על הכללים הבסיסיים ועל הסכמי השותפות.

9. הימנע מלהעיר על טעויות באמצע המשחק
שלך.  לזו  דומה  ברמה  שותפך  הרי   ,1 סעיף  על  הקפדת  אם 
לפעמים הוא טועה, אבל גם אתה עושה טעויות דומות. אל תנסה 

להוכיח לו שאתה יותר טוב. זה רק יפגע בשניכם.
את הזמן שבו אתה דומם והוא כרוז, נצל למנוחה ולרגיעה ולא 
למעקב עצבני אחרי משחקו של השותף במטרה לחפש שגיאות.

לאחר המשחק אתה יכול לבדוק את משחקו של השותף בעזרת 
דפי הידיים. לעתים תגלה שהיה נדמה לך שהוא טועה, אבל הוא 

שיחק נכון.

10. חזק את שותפך
משמעות המשחק בשותפות היא שההצלחה שלך תלויה ביכולת 
שיפגין שותפך. כל דבר שיגרום לו לשחק טוב יותר, יועיל לך. 

אל תשכח לומר לו מילה טובה כאשר הוא עשה מהלך טוב או 
מוצלח שהביא לתוצאה טובה, אך אל תגזים בכך. עליך לשמור 

על נימוס גם כלפי מתנגדיך.

11. הפגן עוצמה כלפי חוץ
שותפות שמפגינה עוצמה ולכידות רבה גורמת למתנגדים לחוש 
נחותים, לפקפק בעצמם ולבצע טעויות רבות יותר. כך צוברים 

עוד ועוד הצלחות.
אל תתן לכישלון רגעי לשבור את העוצמה של השותפות שלך.

12. זכור – ברידג‘ זה רק משחק
לפריקת  ולא  הנאה,  כדי  תוך  זמן  לבילוי  נועד  הברידג‘  משחק 

עצבים ותסכולים למיניהם על חשבון השותף ו/או המתנגדים.
אל תשכח זאת אף פעם, ואז יהיה לך ולשותפך הרבה יותר קל 

לנצח. 

בהצלחה!
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הכרזות סלם
(חלק ג‘)

אפרים בריפמן

?(Control showing Cuebid) מהי הכרזת קונטרול
כגון:   Blackwood-ל שתשובה  למדנו  הקודם  במאמר 
מידע  תמסור  תמיד  לא  שניים)  (או  אחד  אס  ברשותי 
ענייני. ראינו תרחישים שבהם יש כ-32 נקודות במשותף, 
מכך  כתוצאה  מסוימת.  בסדרה   K-ו  A חסרים זאת  ועם 
היריבים עלולים לזכות בשתי הלקיחות הראשונות בטרם 

תהיה לנו הזדמנות לזכות ב-12 שלנו.
איך להימנע מכך? יש להשתמש בכלי עזר והוא הכרזות 

.(Control) המרמזות של שליטה Cuebid
Control פירושו שליטה בסדרה, כלומר אין שני מפסידים 
שאם  היא,  הכוונה  המוכרזת.  בסדרה  יותר)  (או  מידיים 
מתנגד יוביל בסדרה הוא לא יוכל לזכות ביותר מלקיחה 
אחת באופן מיידי. Control חייב להיות A או K (בחוזה 
קלף  גם  להיות  יכול   Control שליט  עם  בחוזה   .(NT-ב

בודד או חוסר בסדרה.
Control מדרגה ראשונה הוא A או חוסר – אין מפסיד 

מיידי.
Control מדרגה שנייה הוא K או בודד – ייתכן מפסיד 

אחד בלבד.
Cuebid הוא  ציון של Control מדרגה ראשונה או שנייה.

קריטריונים להכרזת סלם קטן:
 .36-33 נקודות כאשר החלוקה מאוזנת
  קטן להיות  יכול  הכוח  מאוזנות  לא  חלוקות  עם 

(תלוי  משמעותי  באופן  לא  אך  נקודות,  מ-33 
כמובן עד כמה החלוקה לא מאוזנת).

  (חוסר או   A) ראשונה  מדרגה   Control צריך 
בשלוש סדרות ו-Control מדרגה שנייה בסדרה 

הרביעית.
נחזור ונדגיש:

  כאשר אין שני מפסידים מידיים באף סדרה – יש
.Blackwood-להשתמש ב

  – כאשר יש שני מפסידים מידיים בסדרה כלשהי
.Cuebid-יש להשתמש ב

דוגמאות

1)
♠
♥
♦
♣

KJT865
AK
KQ72
7

West East
1♣ 1♠
3♠ ?

17- עם  מאוזנת  לא  חלוקה  על  מרמזת  מערב  הכרזת 
מספיק   (33-31) הכולל  הנקודות  מספר  נקודות.   15
לסלם עם חלוקות לא מאוזנות. למזרח אין שני מפסידים 
 Blackwood-מידיים באף סדרה, לכן עליו להשתמש ב

.4NT ולהכריז
שאלה על אסים תאפשר לדעת מהו החוזה הסופי הנכון 

– ♠5, ♠6 או ♠7 – בהתאם למספר האסים של מערב.

2)
♠
♥
♦
♣

KJT865
KJ
AK
J32

West East
1♦ 1♠
3♠ ?

האם שאלה על אסים (4NT) תספק כאן מידע ענייני? לא!
בקלאב  מהם  אחד  אם  תדעו  לא  אסים,  שני  למערב  אם 
או לא. אם למערב שני קלאבים או יותר וה-A ♣ חסר, יש 

סכנה גדולה שתפסידו AK ♣ בטרם תתחילו לשחק.
.4♦ Cuebid ביד זו יש להשתמש בהכרזת

כאשר לשני בני הזוג ניקוד גבוה מהרגיל ניתן לכנות 
זאת ”צרות של עשירים“. זוגות שאין להם את הכלים 
מדי.  נמוך  או  מדי  גבוה  להכריז  נוטים  המתאימים 
סדרת מאמרים זו עוסקת בכלים הבסיסיים שיאפשרו 
לכם לדייק בהכרזה. המאמר הנוכחי מתמקד בהכרזות 

Cuebid המראות קונטרולים.
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זיהוי של Control – מתי?
 Control איך יודעים שהשותפות נמצאת במצב של גילוי

במטרה להכריז סלם?
כאשר השותפות יודעת היכן (באיזו סדרה), הדבר היחיד 

שנותר הוא כמה גבוה (משחק מלא או סלם?).
בסדרה  מלא  משחק  מכריזים  בסלם,  מעוניינים  לא  אם 
המוסכמת, ובזאת מסתיים שלב המכרז. לפיכך, ציון של 

Control מרמז על עניין בסלם.
מהרגע שבו יש הסכמה על סדרת השליט, הכרזה של 
השותף  את  ומזמינה   Control מראה  אחרת  סדרה 

לסלם.
הנה דוגמה:

3)
♠
♥
♦
♣

AKT875
952
K5
AK

♠
♥
♦
♣

QJ3
QJ3
AQJT83
Q

West East
1♠ 2♦
2♠ 3♠
4♣ 4♦
4♠ Pass

ראשית, אילו היו למזרח כ-13 נקודות בלבד היה מכריז 
ומזמינה  נקודות   15+ על  רומזת   3♠ ההכרזה  ודי.   4♠
לסלם. הכרזה זו היא גם הסכמה על סדרת השליט, לכן 
הכרזת  ♣4 היא Cuebid המראה Control בקלאב, וגם 

♦4 היא Cuebid המראה Control בדיאמונד.
מערב אינו מחזיק Control בהארט, לכן הוא מכריז ♠4 
– חזרה לסדרה המוסכמת על השותפות (יודעים היכן). 
מכריז  הוא  לכן  בהארט,   Control מחזיק  אינו  מזרח  גם 

Pass, וכך עוצרים בחוזה נכון ובר-ביצוע.
 ♠A-איך מזרח יודע שה-♠4 של מערב אינו מראה את ה
(למשל) במטרה לחקור אפשרות של ♠6? ובכן, שותפות 
חייבת שתהיה לה ”דרך מילוט“ – אפשרות לעצור במשחק 
 Control היעדר  בשל  אפשרי  אינו  סלם  כאשר  מלא 

בסדרה כלשהי (בדוגמה שלנו – הארט).
חזרה אל הסדרה המוסכמת (השליט) אומרת: אין ברשותי 
אומר  זה  אין  הכרזה.  ששווה  ערך  ובעל  נוסף  דבר  שום 
שבזאת מסתיימת ההכרזה. השותף עדיין רשאי להמשיך 
במכרז עם יד חזקה, אבל ”החזרה הביתה“ (אל הסדרה 

המוסכמת) מאפשרת לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי...
גילוי  של  ההליך  את  לעצור  דרכים  עוד  יש  האם 

הקונטרולים? כמובן.
דרכים לעצור את ההליך של גילוי קונטרולים:

 .חזרה אל הסדרה המשותפת – השליט

 .הכרזת סלם בסדרה המוסכמת
 .שאלה על אסים

ונביא  אסים)  על  (שאלה  השלישית  בדרך  כעת  נתמקד 
מספר דוגמאות:

4)
♠
♥
♦
♣

AKT875
952
K5
AK

♠
♥
♦
♣

QJ3
AK3
QJT83
Q3

West East
1♠ 2♦
2♠ 3♠

4♣ * 4♥*
4NT 5♦
6♠ Pass

הכרזת ♠3 היא רגע ההסכמה על סדרת השליט. לאחר מכן 
מערב מציין Control בקלאב, ומזרח – Control בהארט. 
(או  מידיים  מפסידים  שני  שאין  יודע  מערב  כאשר  עתה, 
לשיטה  ולעבור   Cuebid-ל להניח  אפשר  בהארט,  יותר) 
נוחה יותר – שאלה על אסים. מערב מכריז 4NT בדרך 

לסלם קטן.
יש לציין כי כאשר מזרח הכריז ♥4 הוא דילג על ♦4, ובכך 
מסר מידע ענייני – בידו שני מפסידים מידיים (או יותר) 

בדיאמונד.

(Control ציון) Cuebid קווים מנחים להכרזות
  ,לסלם להגיע  בניסיון   Control ציון  של  מהרגע 

השותף צריך לסייע גם אם הניקוד שלו מינימלי, 
מתחת  ייעשה   Cuebid-ה הוא:  לכך  התנאי  אך 

לגובה המשחק המלא.
  אפשר גם .A-אינו חייב להיות דווקא ה Control

לציין Control שהוא K, בודד או חוסר.
  שעשוי להוביל למשחק מלא בגובה Control גילוי

5 ייעשה לעתים נדירות.
נדגים כעת כל סעיף לגופו:

מהרגע של ציון Control בניסיון להגיע לסלם, השותף 
צריך לסייע גם אם הניקוד שלו מינימלי, אך התנאי לכך 
הוא: ה-Cuebid ייעשה מתחת לגובה המשחק המלא.

5)
♠
♥
♦
♣

A9873
QJ3
AT3
Q5

♠
♥
♦
♣

KQ
AK9876
J942
A
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West East
1♠ 2♥
3♥ 4♣ 
4♦ 4NT
5♠ 5NT
6♥ Pass

מערב תמך בהארט, שהפך לסדרה המוסכמת (השליט). 
מזרח הזמין את שותפו לסלם באמצעות Cuebid של ♣4 
. למערב יד מינימלית (13 נקודות), אך הוא צריך לסייע 
 Cuebid מתחת לגובה המשחק המלא. לכן מערב הכריז
של ♦4. לאחר הכרזה זו עדיין ניתן לעצור במשחק מלא 

.4♥ –
יש  אם  הוא  לדעת  שרצה  כל  הכריז  ♣4,  מזרח  כאשר 
לשותף קונטרול בדיאמונד. ברגע שמזרח ידע שאין שני 
 (4NT) אסים על  שאל  הוא  בדיאמונד,  מידיים  מפסידים 
מזרח  כעת   .(♥Q-ה עם  אסים  (שני   5♠ תשובה  וקיבל 

.(5NT) חיפש סלם גדול ושאל על מלכים
קיימות שתי שיטות תשובה ל-5NT: להראות את מספר 
מזרח- לעיל  בדוגמה  ספציפי.  מלך  להראות  או  המלכים 
שאין  הראה  ו-♥6  השנייה,  בשיטה  השתמשו  מערב 
מלכים צדדיים. מזרח עצר בסלם קטן (סלם גדול הוא נגד 
הסיכויים מאחר שביצועו דורש חלוקה של 3-3 בספייד).

Control אינו חייב להיות דווקא ה-A. אפשר גם לציין 
Control שהוא K, בודד או חוסר.

6)
♠
♥
♦
♣

AK973
J85
KQ5
76

♠
♥
♦
♣

Q6
AKQ76
T92
AK2

West East
1♠ 2♥
3♥ 4♣ 
4♦ 4NT
5♦ 6♥

Pass

לאחר שהשותפות קבעה שסדרת השליט תהיה הארט, 
מזרח מזמין לסלם בתוך ציון Control –  ♣4. לכאורה על 

מערב להכריז ♥4 עם יד מינימלית.
ממפסידים  יחשוש  מזרח   –  4♥ יכריז  מערב  אם  אבל... 

מידיים בדיאמונד ולא ימשיך במכרז. 
בקלי  לקיחות  ב-12  זוכה  מזרח  לראות,  שניתן  כפי 
קלות, אז איך צריך להתנהל המכרז? מערב צריך לסייע 
לשותפו במידת האפשר מתחת לגובה המשחק המלא 

ולציין Control בדיאמונד.
 ,K  ,A הוא  שותפו  של  ה-♦4  אם  יודע  אינו  מזרח  נכון, 
בודד או חוסר, אך אין זה משנה. ברגע שמזרח יודע שאין 
שני מפסידים מידיים בדיאמונד, הוא יכול לברר את כמות 
הסופי  לחוזה  ולהגיע   Blackwood באמצעות  האסים 

בגובה הנכון.
 ,A שאינו  Control להראות מסוים  חשש  יש  לכאורה 
אבל במשחק עם שליט אין בכך סכנה. זאת ועוד: האם 
 ?Control-ה מראה  בדיוק  מה  לדעת  חשוב  לשותף 

ממש לא!
לדוגמה:

7)
♠
♥
♦
♣

AK973
J85
5
QJ76

♠
♥
♦
♣

Q6
AKQ76
T92
AK2

West East
1♠ 2♥
3♥ 4♣ 
4♦ 4NT
5♦ 6♥

Pass

של  ידו  הקודמת.  לדוגמה  הנוכחית  החלוקה  את  השוו 
 ♦K מזרח זהה, אבל את ידו של מערב שינינו – במקום
הסופי?  החוזה  את  משנה  זה  האם  בודד.  קלף  לו  יש 
יותר)  מידיים (או  מפסידים  שני  שאין  הוא  החשוב  לא! 

בסדרה. בשני המקרים מזרח זוכה ב-12 לקיחות.

בגובה 5  מלא  למשחק  להוביל  שעשוי   Control גילוי
ייעשה לעתים נדירות.

8)
♠
♥
♦
♣

AK973
QJ5
875
K6

♠
♥
♦
♣

Q6
AK9876
J92
AQ

West East
1♠ 2♥
3♥ 4♣ 
?

האם    אומרים...  כך  היגיון,  של  משחק  הוא  ברידג‘ 
שמתם לב מה עלול להיות התרחיש אם מערב לא ייזהר 

ויציין Control בספייד, כלומר יכריז ♠4?
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בגובה  מלא  למשחק  להוביל  שעשוי   Control גילוי  זכרו: 
לעשות?  מערב  על  מה  כן,  אם  נדירות!  לעתים  ייעשה   5

להכריז ♥4 – ”חוזרים הביתה“.
 Control אין  למערב  כי  למזרח  מספרת   4♥ ההכרזה 

בדיאמונד!
בדוגמאות  (כמו  בדיאמונד   Control למערב  היה  לו 

Cuebid הקודמות) הוא לא היה נמנע מהכרזת
מתחת לגובה המשחק המלא.

במלים אחרות, מזרח בטוח כעת שבסדרת הדיאמונד יש 
3-2 מפסידים מידיים. הוא יודע שאין טעם להתקדם גבוה 

יותר ומסתפק ב-♥4. 
הלקיחות  בשלוש  לזכות  עלולה  ההגנה   5♥ של  בחוזה 

 .הראשונות
הנה דוגמה נוספת:

9)
♠
♥
♦
♣

AKJ73
J85
Q75
QJ

♠
♥
♦
♣

Q6
AKQ76
T92
AK2

West East
1♠ 2♥
3♥ 4♣ 
4♥ Pass

♥4 – ”חוזרים  מכריז  מערב   .Control מציין כרגיל,  ♣4 
 Control ברשותי  אין  בעצם:  אומר  הוא  מה  הביתה“... 

כלשהו בדיאמונד.
במכרז  ממשיך  אינו  מזרח  נקודות,  שבידו 18  פי  על  אף 

מאחר שהוא יודע שיש לפחות שני מפסידים בדיאמונד.
ציון של Control – איזה תחילה?

נהוג להראות קונטרולים מהנמוך לגבוה. כך ניתן לחסוך 
במרווח בין ההכרזות, והשותף יכול להסיק מסקנה לגבי 
בהן).   Control לנו  שאין  (משום  עליהן  שדילגנו  הסדרות 
האם זה נכון?! כן, אבל לא בכל מצב. לפעמים יש שיקולים 

נוספים... נבחן דוגמה טיפוסית:
10)

♠
♥
♦
♣

A3
QJ853
AKJ4
83

♠
♥
♦
♣

J6
KT6
Q3
AKQ942

West East
1♥ 2♣ 
2♦ 3♥
?

למערב 15 נקודות. מזרח תומך בהארט. היות שלא הכריז 
♥4, הוא רומז על 15+ נקודות עם הזמנה לסלם. מערב 
 – הבחירה  בידיו   .Control ולציין  להזמנה  להיענות  יכול 

.♠A או ♦A להראות
נניח שמערב יבחר תחילה להראות את ה-A♦ ויכריז ♦4. 
זה יאלץ את מזרח להראות את ה-A ♣ בגובה 5! לאחר 
הכרזה של  ♣5 מערב לא יוכל לציין Control בספייד – 
הרי אחרי ♠5 השותפות, תרצה בכך או לא, כבר מחויבת 
ל-♥6. יתרה מזאת, לאחר הכרזת Cuebid של  ♣5 אף 
כמה  ולברר   Blackwood-ב להשתמש  יוכל  לא  כבר  צד 
לעיל  המתואר  ההליך  כי  ספק  אין  במשותף.  יש  אסים 

מסורבל ומתעתע.
”הנמוך“,  את  דווקא  לאו  אך   ,Control לציין  הפתרון: 

אלא את ”החסכוני“ מבין השניים.

הכרזה  מהלך  עם  והפעם  שוב,  חלוקה  באותה  נתבונן 
מחושב בקפידה:

11)
♠
♥
♦
♣

A3
QJ853
AKJ4
83

♠
♥
♦
♣

J6
KT6
Q3
AKQ942

West East
1♥ 2♣ 
2♦ 3♥
3♠ 4♣ 
4♦ 4NT
5♠ 6♥

Pass

 ...חיסכון הוא שם המשחק – Control 3 הראה♠
לגובה  מתחת  זאת  כל  קונטרולים,  ציינו  ו-♦4  גם  ♣4 
המשחק המלא. כעת מזרח יודע שאין שני מפסידים מידיים 
להשתמש  הנכון  הזמן  זה  בדיאמונד.  לא  וגם  בספייד, 
עם  אסים  שני  הראתה   5♠ ההכרזה   .Blackwood-ב

.♥Q-ה
כך, בדרך יעילה וחסכונית, בלי להעלות את המכרז גבוה 

מדי בשלב מוקדם מדי, הגיעו מזרח-מערב לסלם. 
מ-50%.  אבל סיכויי ההצלחה גבוהים  הביצוע אינו ודאי, 
סיבובי  שלושה  מיד  לשחק  נצטרך  בספייד  הובלה  לאחר 
על  תקל  אחרת  הובלה  מפסיד.  להשליך  כדי  דיאמונד 

הביצוע, אלא אם ההגנה תצליח לארגן חיתוך.

בזאת מסתיימת הסדרה על הכרזות סלם. המטרה הייתה 
להקנות לכם את הכלים הבסיסיים ואת הקווים המנחים, 

וכעת הגיע הזמן שתיישמו אותם בהנאה ובהצלחה.
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לעקוף או לא 
לעקוף

(חלק א‘)

דרור שיפטן

פוגשים  הברידג‘  ששחקני  סטנדרטית  בדוגמה  נתחיל 
פעמים רבות 

♠ AQJ3♠ 8642

לכל שחקן ברידג‘ ברור כי יש לעקוף על מנת להגדיל את 
נמוך  קלף  משחקים  הלקיחות.   4 בכל  לזכות  הסיכויים 
של  לידו  שוב  נכנסים  מצליחה  העקיפה  ואם   ,J-ה לכיוון 

מערב כדי לחזור עליה פעם נוספת.
הכול טוב ויפה, אבל ראשית כל המבצע חייב לדעת כמה 

לקיחות ”מותר לו“ להפסיד בסדרה.
נניח שהחוזה הוא ♠6, ואין מפסידים בסדרות האחרות. 

האם עדיין כדאי לעקוף?
כדי לבצע את החוזה מספיקות לנו 3 לקיחות מתוך ה-4. 
המתנגדים):   אצל  (נמצאים  לנו  חסרים  הבאים  הקלפים 
KT975. כיצד הם מחולקים? האפשרויות רבות, אבל ניתן 

להתעלם מחלקן.
לעומת  אותנו.  תכשיל   0-5 של  שליטים  חלוקת  כי  ברור 
זאת, חלוקה של 3-2 תאפשר לנו לבצע את הסלם הן עם 

עקיפה והן בלעדיה (ההבדל יהיה רק בלקיחה העודפת).
החלוקה הקריטית היא 4-1, ואלו המקרים האפשריים:

 .כנראה ניכשל בכל מקרה ,Kxxx אם לדרום
  בלי גם  לקיחות   3 לבצע  נוכל   ,Kxxx לצפון  אם 

עקיפה – נתחיל ב-A, נחזור ליד, נשחק נמוך אל 

ה-J וכך הלאה.
 .בודד, נבצע 3 לקיחות בכל מקרה K אם לצפון
  בודד, העקיפה תביא לכישלון, אבל K אם לדרום

הימנעות מעקיפה תביא לביצוע החוזה!
הצלחה  סיכויי  לנו  המעניק  הבטוח“  ”המשחק  לסיכום, 
 ,♠A מרביים הוא דווקא הימנעות מעקיפה – לשחק תחילה
לעבר התמונות  נמוך  קלף  ולשחק  מערב  של  לידו  לעבור 
בדומם. קו משחק זה יעלה את סיכויי ההצלחה מ- 84% 

ל- 87%.

עכשיו נשנה את סידור הקלפים:

♠ QJ62♠ A843

מפסידים  (אין   6♠ הוא  החוזה  כי  הדיון  לצורך  נניח  ושוב 
בסדרות האחרות). כדאי לעקוף? יש טעם בכלל?

בין שתי הדוגמאות יש הבדל תהומי. כעת בשביל עקיפה 
תמונה  שיכסה  אקטיבי  מגן  בכיר.  קלף  להוביל  צריכים 
את  להוציא  כדי  בכירים  קלפים  שני  לנו  ”יבזבז“  בתמונה 

ה-K שלו.
כמו בדוגמה הקודמת, חלוקה של 5-0 תכשיל אותנו, בעוד 
(הפעם  תמיד  הסלם  ביצוע  את  תאפשר  של 3-2  חלוקה 

בלי לקיחה עודפת).
חלוקה של 4-1 עם Kxxx בדרום תכשיל אותנו תמיד. נגד 
חלוקות אחרות של 4-1 ניתן לזכות ב-3 לקיחות, אך רק 

בתנאי שלא נעקוף!
אם  בודד.   K המגנים  לאחד  כאשר  מאליו  מובן  הדבר 
לצפון Kxxx, נתחיל ב-A וההמשך הוא בדיוק כמו בדוגמה 

הקודמת.
מה ניתן ללמוד מהדוגמה הזו? קודם כל, מול הגנה נכונה 
לא ניתן לזכות ב-4 לקיחות אף פעם. שנית, (כל עוד השליט 
הוא ספייד) אין אף מקרה שבו העקיפה משתלמת. צריך 

פשוט להימנע ממנה!
לנו  להכתיב  עשוי  בכללותה  היד  מצב  עדיין  זאת,  עם 
שימוש בעקיפה. דמיינו שהחוזה הוא 3NT, שיש לכם 7 
אופן  בשום  ושאסור  האחרות  בסדרות  בטוחות  לקיחות 

עקיפה היא פעולה סטנדרטית ואוטומטית אצל שחקנים 
רבים. לכאורה הסיכוי להצליח הוא בדיוק כמו להיכשל, 
אבל חשוב לדעת כי במצבים רבים יש לשקול בצורה 
מודעת את האפשרות לא לעקוף. לפעמים ההימנעות 

.(safety play) מהעקיפה היא כלי למשחק בטוח
נפוצים  קלפים  צירופי  מספר  לעומק  נבחן  זה  במאמר 

במטרה לבדוק מתי העקיפה כדאית ומתי לא.
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ברור  העניינים,  מצב  זה  אם  למתנגדים.  היד  את  למסור 
שנעקוף במטרה להשיג שתי לקיחות מידיות.

נשנה שוב את סידור הקלפים:

♠ J632♠ AQ84

כעת ישנן שלוש דרכי משחק אפשריות:
 ♠A-להתחיל עם ה
 לעקיפה ♠J-להוביל את ה
 Q-לשחק ♠ נמוך לכיוון ה

שוב נניח לצורך הדיון כי השליט הוא ♠. תחילה נשווה את 
הובלת ה-J עם משחק של קלף נמוך לעבר ה-Q. עדיפותו 

של המהלך השני בולטת: 
  לקיחות ב-4  אותנו  יזכה  הוא   ,Kx לדרום  אם 

במקום 3.
  בודד, הוא יזכה אותנו ב-3 לקיחות K אם לדרום

במקום 2.
  זהה תהיה  התוצאה  האחרים  המקרים  בכל 

(בהנחה שההגנה מכסה תמונה בתמונה).
מסקנה: אם כבר מחליטים לעקוף, צריך להתחיל בקלף 

נמוך.

 A-עם משחק של ה Q-כעת נשווה את העקיפה לעבר ה
תחילה:
  העקיפה מזכה ב-4 לקיחות במקום ,Kx אם לדרום

.3
  בודד, העקיפה גורמת להפסד לקיחה K אם לצפון

(2 לקיחות במקום 3).
 .בכל המקרים האחרים התוצאה תהיה זהה

שים לב שאם אחד המגנים מחזיק Kxxx, אין שום אפשרות 
להימנע משני מפסידים מול הגנה נכונה.

מסקנה: בתחרות זוגות טופ-בוטום כדאי לעקוף (משום 
 K-אצל דרום גבוה פי 5 לערך מהסיכוי ל Kx-שהסיכוי ל

בודד אצל צפון).
אם משחקים ♠6 בתחרות קבוצות, ההחלטה היא גבולית 
 A-תחילה. ”המשחק הבטוח“ של ה A אם לעקוף או לשחק
בסדרת  מפסידים  משני  להימנע  מרביים  סיכויים  יעניק 
נתחיל  אם  נוספים:  שיקולים  גם  יש  אך  עצמה,  הספייד 
השני  בסיבוב  לזכות  עלול   Kx שמחזיק  דרום  אז   ,A-ב

ולתת לשותפו חיתוך בסדרה אחרת...
כאשר השליט אינו ספייד, ייתכן שנהיה מעוניינים רק בשתי 
לקיחות מידיות בסדרה, ואז השימוש בעקיפה מובן מאליו.

המשך בירחון הבא

לחתוך, ואז הכרוז מאבד שליטה על המשחק – דרום נותר 
עם ארבעה שליטים לעומת שלושה אצל מזרח ומערב.

לסיום, נציין כי מזרח הכריז ישירות משחק מלא  ♣5 כדי 
  4♣ של  הכרזה  חלשה.  יד  עם  שפתח  לשותפו  להבהיר 
את  ומזמינה  יותר  טובה  יד  מתארת  הייתה   3♠ לאחר 

השותף להמשיך הלאה לכיוון סלם.
מזרח  אם  להתרחש  שעשוי  חלופי  הכרזה  מהלך  להלן 

מחליט לפתוח  ♣1:

West North East South
1♣ Pass

2♣ Pass 3♥ Pass
3♠ Pass 4♦ Pass
5♣ Pass Pass Pass

 Inverted Minors הקונבנציה  לפי  משיב  ♣2  מערב 
ומתאר התאמה של 5+ קלפים בקלאב עם 10+ נקודות. 
הכרזה זו מחייבת את השותפות להגיע לפחות לחוזה של 

2NT או  ♣3.
כאשר השותפות אינה משתמשת ב-Inverted Minors יש 

לכישלון.  כמובן  תוביל   3NT של  ”טבעית“  הכרזה  בעיה. 
המומחים ממליצים ”להציל את המצב“ באמצעות הכרזת 
תשובה של ♦1 (ולאחר מכן לתמוך בקלאב). לאחר הכרזה 
כזו מזרח צריך להיות מודע לאפשרות שסדרת הדיאמונד 

אינה אמיתית, ולהימנע מלתקן  ♣5 ל-♦5.
ספלינטר  הכרזת   – מזרח  של   3♥ היא  המפתח  הכרזת 
של  ידו  את  מחזקת  זו  הכרזה  בסדרה.  קוצר  המתארת 
מערב, שאין לו נקודות מבוזבזות מול הקוצר של שותפו. 

ההכרזות ♠3 ו-♦4 הן קיובידים ומתארות קונטרול ראשון 
מתלהב  מערב  אם  מלכודת:  ישנה  כעת  בסדרה.  שני  או 
ומכריז 4NT, ומזרח עונה לו ♦5 (אס אחד), כבר אי אפשר 

לעצור ב- ♣5.
מסיבה זו, מערב אינו צריך לשאול למספר האסים. עדיף 
את  לעודד  כדי  מספיק  עשה  כבר  מערב   – להכריז  ♣5 

מזרח ללכת לסלם, והשאר תלוי בשותף! 
יותר  קל   1♦ של  פתיחה  לאחר  כי  לראות  ניתן  לסיכום, 
לחוזה  ולהגיע  בהמשך  הנכונות  ההחלטות  את  לקבל 

הסופי הנכון.
ומשליך  שליטים  מוציא  הכרוז  למדי:  פשוט  היד  משחק 
הארט מפסיד אחד על סיבוב הדיאמונד השלישי. מפסיד 
לקיחות  שתי  מוסר  והכרוז  בדומם,  ייחתך  בהארט  נוסף 

בלבד – בהארט ובספייד.

 מוקדמות אליפות הארץ  המשך מעמוד 14
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אליפות ישראל 
לזוגות – גמר על

רם סופר

נחשבת   IMP חישוב  בשיטת  לזוגות  ישראל  אליפות 
היא  ולכן  השונות,  האליפויות  מבין  ביותר  היוקרתית 
המוקדמות  שלבי  לאחר  יותר.  רבים  שלבים  כוללת 
הגמר  לשלב  זוגות   24 העפילו  הגמר  וחצי  המחוזיות 
”גמר- לשלב  העפילו  זוגות  בתים. 14  בשלושה  שנערך 

על“ שנערך כעבור שבוע ב-31 במאי וב-1 ביוני.
כל זוג התמודד נגד כל זוג אחר במפגש של 8 חלוקות. 
החדשה  ההמרה  טבלת  לראשונה  הופעלה  זו  בתחרות 
התאגדות  על-ידי  שנקבעה  ניצחון  לנקודות   IMP-מ
נקודות  מחושבות  החדשה  בשיטה  העולמית.  הברידג‘ 
 IMP הניצחון בדיוק של שתי ספרות אחר הנקודה, וכל
קובע. בנוסף, מספר הנקודות המקסימלי לניצחון הוא 20 

במקום 25 כפי שהורגלנו בעבר.
(מתוך 13)  האחרונים  הסיבובים  ארבעת  שודרו  כרגיל, 
נדמה  סיבובים  תשעה  לאחר   .BBO-ב העל  גמר  של 
הובילו  ידלין  ודורון  ישראל  ברור –  מנצח  זוג  שיש  היה 
הסיבובים  בארבעת  אבל  עצום,  בהפרש  הטבלה  את 
ששאפו  זוגות  נגד  קשים  מפגשים  להם  היו  האחרונים 

להדביקם, והמתח עלה בהדרגה מסיבוב לסיבוב.
נתחיל בסיבוב העשירי. האלוף האמריקני הדגול בוב המן 
מלאים,  משחקים  מספר  בין  בחירה  יש  כאשר  כי  טוען 
בשתי  אפשרי.  בכלל  הדבר  אם   3NT להכריז  כדאי 

החלוקות הבאות ”הכלל“ הזה לא עבד.

Board 1, Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

T9
K75
KQT972
97

♠
♥
♦
♣

Q83
AJ986
A8
864

♠
♥
♦
♣

K52
Q3
64
AKJ532

♠
♥
♦
♣

AJ764
T42
J53
QT

West North East South
דורון ידלין דניאלה בירמן ישראל ידלין דוד בירמן

Pass 1♣ Pass
1♥ Pass 2♣ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

צפון-דרום שתקו אף על פי שהיו אפשרויות הכרזה עם 
מפני  "הוזהרו"  לא  מזרח-מערב  הצליח.  וזה  קלפיהם, 
 ♦K-ב הובלה  לאחר   .3NT-ל והגיעו  בדיאמונד  הסכנה 
סיכוי  שום  ידלין  לדורון  היה  לא   (♦J-ה עם  שירת  (דרום 
גם לאחר שניחש נכון את מצב הקלאב, והחוזה נפל פעם 

אחת.
לחוזה  הגיע  לא  במזרח-מערב  זוג  אף  האמת,  למען 
המנצח ♥4, אבל מספר זוגות הצליחו לבצע 3NT לאחר 
הובלת פתיחה ידידותית. באחד השולחנות מזרח שיחק 
3NT לאחר שדרום התערב ♠1 וצפון שתק. דרום הוביל 
בלקיחה  כבר  החוזה  את  ו“מכר“  נמוך  ספייד  הסתם  מן 

הראשונה.

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A8763
Q843
8
654

 

♠
♥
♦
♣

T9
A92
JT76542
8

♠
♥
♦
♣

QJ42
T76
KQ9
K97

 ♠
♥
♦
♣

K5
KJ5
A3
AQJT32

 

West North East South
דורון ידלין דניאלה בירמן ישראל ידלין דוד בירמן

Pass Pass 1♣ 1NT
2♣ 2♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass
דיאמונד  חיתוך  בעזרת  לבצע  ♣6  יכולים  צפון-דרום 
בדומם ועקיפה מוצלחת בשליט, אבל כמעט כל הזוגות 
בגמר אליפות הארץ העדיפו חוזה של 3NT שנחל כישלון 

חרוץ.
לזכותם של האחים ידלין ייאמר שהם הקשו על יריביהם 
ככל האפשר להגיע לחוזה המנצח. דורון נמנע מפתיחה 
פגיע  לא  פתח  ♣1  וישראל  גרועה,  סדרה  עם   3♦ של 
סדרה  הראתה  מערב  של  הכרזת  ♣2  שלישית.  ביד 
למשחק  אפילו  או  לסלם  להגיע  קל  לא  כלשהי.  ארוכה 
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של   3NT הכרזת המתנגדים.  פתחו  שבה  בסדרה  מלא 
דוד בירמן נראתה סבירה, אבל לאחר הובלה בדיאמונד 
הוא היה אבוד בשל היעדר כניסה שנייה לדומם על מנת 
לחזור על העקיפה בקלאב. החוזה נפל שלוש פעמים, וזו 

הייתה תוצאה ממוצעת לערך בשדה.
הייתה  (צפון-דרום)  צ‘ורניי  מדבדב-מיכאל  אולג  לזוג 
הזדמנות להשיג תוצאה טובה לאחר שמערב פתח ♦3, 
לו  הכפיל!  ומזרח   Balancing במצב  3NT הכריז דרום 
היה  צפון  ל- ♣4,  ונסוג  למתנגדים  ”מאמין“  דרום  היה 
אבל  עצום,  רווח  עם  לפחות  מלא  למשחק  אותו  מעלה 
הכרוז  מוכפל.   3NT ושיחק שלו  על  עמד  הוא  במציאות 
עקף בקלאב וניסה להפיל את ה-K עם ה-A. לאחר שזה 
לא הצליח הוא נאלץ ליפול בחוזה 4 פעמים עם תוצאה 
ממליץ  הייתי  לא  מקום,  מכל   .800 מינוס  של  נוראה 

לקוראים לחקות את ה-Dbl החמדני של מזרח.
בחלוקה הבאה הצליחו דוד ודניאלה בירמן להגיע לסלם 

ממוזל עם מספר נקודות נמוך.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

JT6
6
A862
QJT76

♠
♥
♦
♣

7432
AT5
KQ973
9

♠
♥
♦
♣

K5
J873
JT54
K83

♠
♥
♦
♣

AQ98
KQ942
-
A542

West North East South
דורון ידלין דניאלה בירמן ישראל ידלין דוד בירמן

Pass 1♥
Pass 1NT Pass 2♣ 
Pass 4♣ Pass 6♣ 
Pass Pass Pass

הבודד  הקלף  עם  אופטימית  נראית  ל- ♣4  הקפיצה 
ליד  ציפה  בירמן  דוד  השותף.  של  הראשונה  בסדרה 
בדיאמונד)  (חוסר  ידו  את  שדרג  משותפתו,  יותר  טובה 
שתי  אבל  טוב,  סלם  שזה  להגיד  קשה  סלם!  והכריז 
העקיפות הנדרשות לביצועו ”ישבו“. הכרוז זכה בהובלה 
בדיאמונד בדומם, הריץ Q ♣, שיחק הארט אל ה-Q וה-
הוצאת  סיים  הארט,  חתך  בדיאמונד,  המשך  חתך   ,A
הארט  וחתך   ♥K משך נוספים,  סיבובים  בשני  שליטים 

כדי להגביה את הסדרה, ולבסוף עקף בהצלחה בספייד. 
תוצאה זו הקנתה כמובן רווח אדיר, היות ששלושה זוגות 
אחרים עצרו במשחק חלקי (צפון הכריז כנראה Pass על 

 ♣2) ועוד שלושה הסתפקו בחוזה הנורמלי  ♣5.
ידלין- על  בירמן-בירמן  של  לניצחונם  תרמה  זו  יד 

לספרות  להתרגל  (תתחילו   3.32:16.68 בשיעור  ידלין 
ידלין  האחים  של  המשמעותי  ויתרונם  העשרוניות), 

בפסגה צומק.

על   8.73:11.27 בדוחק  המובילים  גברו  הבא  בסיבוב 
מדבדב-צ‘ורניי בזכות שתי ידיים של סלם.

Board 11, Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

AKQ53
A6
AKQT
Q2

 

♠
♥
♦
♣

J6
74
J984
A8764

♠
♥
♦
♣

874
J852
762
953

 ♠
♥
♦
♣

T92
KQT93
KJT
53

 

West North East South
מדבדב ישראל ידלין צ›ורניי דורון ידלין

Pass
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2♠ Pass 3♠
Pass 4♦ Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5♣ 
Dbl 6♠ All Pass

צפון פותח כמובן  ♣2. לדרום תשובה “טבעית“ ♥2, אבל 
זוגות בכירים רבים מעדיפים להשתמש בקונבנציה לפיה 
♥2 מראה יד חלשה מאוד ו-♦2 היא הכרזת המתנה עם יד 
חיובית יותר. צפון-דרום מצאו התאמה בספייד והתחילו 
קונטרול  ושלל  על  ♣4   דילג  צפון  קיובידים.  בהכרזות 
קונטרול  גם  מראה   4♥ דרום  הכרזת  לכן  זו,  בסדרה 

בקלאב, וכעת צפון הרשה לעצמו לשאול על אסים.
השדה  רוב  כמו   6♠ של  לחוזה  הגיע  המוביל  הזוג 
לא  זה  אבל  נוחה,  שליטים  לחלוקת  הודות  אותו  וביצע 
יש 11  שבו   6NT לשחק עדיף  האופטימלי.  החוזה  היה 
וסיכויים  למגנים   ♣ A הוצאת  לאחר  בטוחות  לקיחות 
במשחק  אולי  או  האחרות  הסדרות  בכל  ה-12  ללקיחה 
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כהן-שלמה  דוד  היו   6NT-ל שהגיעו  היחידים  לחץ. 
בסיומה  שהגיע  התחרות  של  המפתיע  הזוג  אלישר, 

למקום השלישי.
קיוביד  ו“זייף“  להתחכם  צפון  ניסה  השולחנות  באחד 
של  ♣4 בתקווה שההגנה לא תוביל בסדרה זו. לצערו, 
הכפיל  מערב  ענה  ♣5,  ודרום  לאסים  ששאל  לאחר 
בקלאב,  שני  קונטרול  שלשותפו  ידע  לא  צפון  להובלה. 
נרתע מהדאבל של מערב והסתפק ב-♠5. מוסר השכל: 

עדיף להכריז ביושר!

Board 12, Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KJ65
96
974
J654

♠
♥
♦
♣

92
QT85
KQ62
AQ3

♠
♥
♦
♣

AQ84
A32
AJ83
K8

♠
♥
♦
♣

T73
KJ74
T5
T972

החוזה הרצוי ביד זו הוא כמובן ♦6. זוג ממוצע המשחק 
לאחר  הזה  לסלם  להגיע  יכול  בהחלט  טבעית  בשיטה 
מהזוגות  חלק  של  שיטתם  אבל  במערב,   1♦ פתיחה 
בגמר אליפות הארץ מנעה מהם לפתוח בדיאמונד, ואז 
המשימה קשה יותר. מהלך ההכרזה של מדבדב-צ‘ורניי 

היה מאכזב, והאחים ידלין זכו מההפקר.

West North East South
מדבדב ישראל ידלין צ›ורניי דורון ידלין
1♣ Pass 1♠ Pass

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3NT All Pass

עם -14 המאוזנות  הידיים  כל   Polish Club שיטת לפי 
12 נק‘ ללא חמישייה במייג‘ור פותחות  ♣1.  ♣2 הייתה 
מינימום.  הראה  ש-♦2  וכנראה  כלשהי,  שאלה  הכרזת 
מזרח החליט לעצור במשחק מלא ללא בירורים נוספים.

את  למצוא  התקשה  לוין  גרינברג-אמיר  ניר  הזוג  גם 
חלש,   1NT משחקים שהם  היות  בדיאמונד,  ההתאמה 

אבל הם מצאו דרך חלופית לחוזה הנכון.

West North East South
ניר גרינברג דוד בירמן אמיר לוין דניאלה בירמן

1NT Pass 3♣ Pass
3♦ Pass 3♥ Pass

3NT Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6♦ All Pass

הסבר ההכרזה:  ♣3 היה פאפט-סטיימן. הניסיון למצוא 
התאמה 4-4 במייג‘ור נכשל. 4NT היה הזמנה כמותית 
כאשר  אותה),  לאמץ  הראוי  (שמן  שיטתם  לפי  לסלם. 
מקבלים הזמנה כמותית מראים רביעיות במינור בגובה 

5 וחמישיות במינור בגובה 6.
ביצוע החוזה ♦6 דרש רק עקיפה מוצלחת בספייד. ניר 
בידו,  ספייד  חתך  מיד,  עקף  בידו,  בשליט  בהובלה  זכה 
רק  נותר  נוסף.  ספייד  וחתך   ♣ K-ה עם  לדומם  נכנס 
למשוך את ה-K♦, להיכנס לדומם עם ה-A♥ ולסיים את 

הוצאת השליטים. 
 6NT מערך הקלפים הנתון מאפשר גם לבצע חוזה של
(שהוכרז באחד השולחנות), אבל רק בגלל המיקום הנוח 

של קלפי ההארט.
בפער  ידלין-ידלין  הובילו  עדיין  ה-11  הסיבוב  לאחר 
להיפגש  עליהם  היה  אחרון  הלפני  בסיבוב  אך  מבטיח, 
עם גרינברג-לוין שנמצאו בתנופה. ביד הבאה ביצע ניר 
מהכרוזים  שחלק  פגיע  מלא  משחק  (דרום)  גרינברג 

נכשלו בו.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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יד  ב-9 ♣.  הוביל  (מערב)  ידלין  ודורון   4♥ היה  החוזה 
של  הקטנים  לפרטים  לב  תשומת  מהכרוז  דורשת  זו 
אחד  קלאב  בספייד,  מפסידים  שני  יש  לכאורה  התזמון. 
ייחתך בדומם והבעיה היא לצמצם את מספר המפסידים 
 Q-ה אל  נמוך  הוא  הסטנדרטי  המשחק  לאחד.  בהארט 
משתלם  כלל  (בדרך  במזרח   J נגד  עקיפה  מכן  ולאחר 
הארוכה),  היד  לכיוון  דו-צדדית  עקיפה  לבצע  יותר 
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חיתוך  שני,  מצד  הצורך.  במידת  עליה  לחזור  שאפשר 
קלאב לא יותיר לכרוז מספיק שליטים בדומם כדי לחזור 
להתגבר  כדי  חלופית  תכנית  להכין  ועליו  העקיפה,  על 
קלאב  לחתוך  שימהר  כרוז  בשליט.  של 4-1  חלוקה  על 
בדומם כבר בהתחלה יישאר ללא מענה בסוף המשחק.

 ♥Q-ה הארט.  ושיחק   ♦A-ב לידו  עבר   ,♣ A-ב זכה  ניר 
נלקחה על ידי ה-A♥ של מזרח, שהמשיך בקלאב. כעת 
הכרוז זכה בידו, חתך קלאב ועקף ל-T♥. כאשר התבררה 
החלוקה הוא היה זקוק לחלוקת דיאמונד 3-3 כדי לבצע 
דיאמונד  והוביל   ♦K  ,♦Q-ב המשיך  הכרוז  החוזה.  את 

זוכה מהדומם, כאשר למזרח אין מה לעשות.

חיתוך מוקדם של קלאב היה מאפשר למזרח לשחק שני 
סיבובים של ספייד עם זכייתו ב-A♥, ואז נדרש מהכרוז 
אגב,  לדומם.  כניסות  מספיק  לו  ואין   Trump Coup
משחק מדויק עוד יותר היה לזכות בהובלת הפתיחה עם 

ה-K ♣ כדי לשמור עוד כניסה לדומם.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין ניר גרינברג

2♠ Dbl Pass
Pass Pass

מתנגדיהם  את  להכפיל  אוהבים  ודורון  ישראל  כללית, 
ומוכנים לקחת סיכון של ביצוע חוזה חלקי מוכפל. מהלך 
ממערב.   3NT-ו ממזרח   3♥ היה  יותר  טבעי  הכרזה 
החוזה 3NT ניתן לביצוע מכיוון שלאחר לקיחה ראשונה 
של T-J-K-2♠ סדרת הספייד חסומה והסדרות האחרות 

מתנהגות יפה.

נגד ♠2 מוכפל ישראל הוביל בשליט וה-J♠ זכה. לוין ניסה 
דיאמונד מהדומם, אבל דורון (מערב) זכה ב-Q♦ והוביל 

שליט נמוך נוסף כדי למנוע חיתוכים. הכרוז שיחק הארט 
 .♥J-ויצא מידו ב ♦AJ-מזרח משך את ה .A-וה K-אל ה
בהמשך הכרוז היה צריך למסור למערב את ה-K♦ וה-
K♠ והחוזה המוכפל נפל פעם אחת עם תוצאה ממוצעת.

Board 23, Dealer South, Vul All
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West North East South
דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין ניר גרינברג

Pass
1♥ 1♠ 2♥ 3♣ 
3♦ Pass 3♥ All Pass

יד לא קלה למערב. בדרך כלל כשפותחים במייג›ור עם 
היסוס  ללא  להכריז  אפשר  תומך,  והשותף   6-4 חלוקה 
היא  החישוב  שיטת  כאשר  בייחוד  פגיע,  מלא  משחק 
IMP. מאידך, שני המתנגדים הכריזו במצב פגיע, וניתן 

לשער שידו של מזרח חלשה יחסית. 

על-ידי  שנדחתה  בהזמנה  להסתפק  החליט  ידלין  דורון 
של  נוח  במיקום  מותנה  המלא  המשחק  ביצוע  שותפו. 
של  יפה  ובהתנהגות  מההכרזה)  ודאי  (כמעט   ♠A-ה
סדרת הדיאמונד. הכרוז ייכנס לדומם וישחק ♦ אל ה-9. 
לעקוף  כדי  לדומם  חוזרים   ,K-ב או   Q-ב יזכה  צפון  אם 
נגד התמונה השנייה. במערך הנתון דרום יכול להקשות 
הגנה  (מהלך  הראשון  בסיבוב   ♦K ישחק אם  הכרוז  על 
סטנדרטי אצל מומחים), אך עדיין ניתן לנחש את המצב 

בהסתמך על ההכרזה.

מהם  חלק  לקיחות,   10 ביצעו  הזוגות  כל  כמעט  בפועל 
במשחק מלא. ההכרזה הזהירה עלתה לאחים ידלין בעוד 

IMP 7. ביד הבאה, לעומת זאת, הם הכריזו יותר מדי.
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Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין ניר גרינברג

1♠ 2♠ (1) 4♥ (2) 5♥
Pass Pass 5♠ Pass
Pass Dbl All Pass

(1) מייקלס קיוביד (2) ספלינטר

השותפים  בין  ההסכם  היא  הזאת  ביד  העיקרית  הבעיה 
הגענו  שאם  נהוג  כלל  בדרך   .Forcing Pass-ל בנוגע 
חוזק  המראה  ההכרזה  מהלך  לאחר  מלא  למשחק 
 ,Forcing Pass והמתנגדים ממשיכים להתחרות, אז יש

כלומר חייבים להכריז הלאה או להכפיל.
לכל  גם   Forcing Pass-ה את  מרחיבים  מהזוגות  חלק 
המצבים שבהם הוכרז משחק מלא פגיע. אחרים, לעומת 
כמה   Forcing Pass-ב להשתמש  מעדיפים  זאת, 

שפחות.
 ,Forcing Pass ביד הנוכחית נראה שדורון חשב שאין
אחרת הוא היה צריך להכפיל לאחר שפתח עם 11 נקודות 
בלבד (יתרה מזאת, הסינגלטון שלו מבוזבז מול סינגלטון 
של השותף). ישראל חשב ששותפו מזמין הכרזה של ♠5 

והחליט שיש לו יד מתאימה. 
לידו  כניסה  נשמרה  כך   .♣ K-ב יפה  והוביל  הכפיל  לוין 
נפל  והחוזה  בקלאב,  לקיחות  שתי  לגבות  כדי  בהארט 
פעמיים היות שהכרוז נאלץ להפסיד לקיחה גם בדיאמונד. 
שני  להשליך  מספיק  היה  הכרוז  בהארט  הובלה  לאחר 
מצטמצמת  הייתה  והנפילה  הדיאמונד,  על  קלאבים 

ללקיחה אחת.
לאחר   IMP 9 המוביל לזוג  עלתה  מינוס 300  התוצאה 
כתוצאה   300 בפלוס  צפון-דרום  זכו  השולחנות  שברוב 

מ-♥5 מוכפל.
בשיעור  הצמרת  בקרב  גדול  לניצחון  זכו  לוין-גרינברג 
4.77:15.23, והקרב על המקום הראשון נפתח מחדש! 

נגה  לאחיות  בדוחק  ידלין-ידלין  הפסידו  האחרון  בסיבוב 
אנגל- על  לוין-גרינברג  של  מקסימלי  ניצחון  טל.  ודנה 

פרידריך היה מקנה להם את המקום הראשון. במציאות 
לוין-גרינברג ניצחו, אבל ההפרש לא היה מספיק. אלופי 
ישראל לזוגות לשנת 2013 הם ישראל ודורון ידלין עם 
ודוד   157.1 גרינברג  לוין-ניר  אמיר  לפני   VP 165.08

כהן-שלמה אלישר 141.4. כל הכבוד למנצחים!

מתוך הסיבוב האחרון נביא יד עם הכרזה בלתי שגרתית 
וביצוע יפה של דוד בירמן.

Board 32, Dealer West, Vul E/W
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West North East South
ברנשטיין דוד בירמן גרינבאום דניאלה בירמן
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass 4♥! All Pass

מלמדים אותנו לא לפתוח בגובה 3 עם רביעייה צדדית 
במייג›ור, אבל ידו של צפון מפתה מאוד וגם מצב הפגיעות 
דורש פעולה מידית. דוד החליט לפתוח ♦3. בחלוקה זו 
ה-Preempt פעל ”נגד השותף“. דניאלה החליטה שידה 
שסדרת  בתקווה   3NT והכריזה   Pass-ל מדי  טובה 
הקלאב תרוץ. דוד המשיך ב-♥4 (בתקווה למצוא התאמה 
דרום  עוד  (מה   .4-3 בהתאמה  זה  בחוזה  ונשאר   (4-4

יכול לעשות?)

של  ביצועו  את  מאפשרות  הנוחות  החלוקות  כי  מתברר 
החוזה המשונה נגד כל הגנה, אבל הובלה בשליט הייתה 
הוביל  מזרח  בפועל  מהאחרות.  יותר  הכרוז  על  מקשה 
דיאמונד,  חתך  ספייד,  חתך   ,♠AK משך  הכרוז   .♠J-ב
שיחק A ♣, חתך קלאב, חתך דיאמונד וחתך קלאב נוסף. 
בשלום,  עברו  נמוכים  בשליטים  החיתוכים  שכל  לאחר 
 10 להשלמת   ♥AK-ה עם  צולב  חיתוך  לבצע  רק  נותר 

לקיחות.
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הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק 

ביום ד‘, 17 באפריל, החלטתי לשבת ליד המחשב ולשחק 
קצת עם מזדמנים שמציגים עצמם כטובים מאוד. לאחר 
מספר ידיים ראיתי שגם אחי הצטרף לרשימת השחקנים 

והסכמנו לשחק יחד.
לאחר מספר לוחות טובים פחות וטובים יותר הגיעה היד 

הבאה (אין פגיעים):
South

♠
♥
♦
♣

J86
T8
Q852
KJ65

אחד  שאף  בטוח  אני   .1NT ופותח  מימיני  מחלק  מזרח 
מכריז  מערב  שלי.   Pass-מה יופתע  לא  מהקוראים 
 .2♠ ומכריז  מציית  ומזרח  עובר,  שותפי  (טרנספר),   2♥

להפתעתי כולם עוברים.
לי רק 7 נק‘. היכן כל היתר? האם שותפי השתפן?

בחרתם  מה   – הלב  על  יד  להוביל.  תורי  פנים,  כל  על 
אחת  כל  על  רבות  חשבתי  האמת,  על  להודות  להוביל? 
שלה.  והמינוסים  שלה  הפלוסים  אחת  לכל  מהסדרות. 

סדרת הקלאב אטרקטיבית פחות מכולן.
בקיצור, החלטתי דווקא על סדרה זו. אם לשותפי יש בה 

כוח, אפשר לפתח 3-2 לקיחות מהירות.
הובלתי את ה-5♣, והדומם התגלה:

West
♠
♥
♦
♣

K7542
AJ
T4
9432

 ,AQ בטח יש  לכרוז  ההובלה.  על  הצטערתי  האמת, 
הבנתי  (שלפיה  ארוכה  מחשבה  לאחר  לקיחה.  ומכרתי 
ה-2♣  את  מהשולחן  ביקש  הכרוז  פישלתי)  כך  כל  שלא 
את  מניח  שותפי  תקשורת?)  (קשיי  נוסף  זמן  ולאחר 
ב-7♣.  מיד  וחוזר  לעצמי)  חושב  אני   –  Wow)  ♣A-ה

לאחר מחשבה הכרוז שם את ה-T♣, וה- Jשלי זוכה.
מובן לי שלכרוז גם Q♣, ולכן אני משחק את ה-K. למרות 
ב-6♣  ממשיך  אני  בהארט,  רצון  המסמן  אחי  של  ה-5♥ 
(לדעתי, אם בידו ה-K♥ הוא לא יברח) שותפי מבין את 

מלחתוך  נמנע  הכרוז   .(♠9) גבוה  בספיד  וחותך  הרמז 
ארבע  בכיסנו  ה-3♦.  את  זה  במקום  ומשליך  מעליו, 

לקיחות.
וממשיך   ,♦A-ב זוכה  הכרוז  בדיאמונד.  ממשיך  שותפי 
ב-AK♠. שותפי משרת עם ה- Tוה-Q. ה-J♠ שלי מהווה 
את  סותם  השולחן  דרך  ממני  והארט  חמישית,  לקיחה 
של  השישית  הלקיחה  זו  שותפי.  אצל  אכן   ♥K-ה הגולל. 

.IMP 6-ההגנה, ואנו זוכים בלא פחות מ
במחשבה  איך).  מבינתי  (נעלה   4♠ שביצעו  כאלה  היו 
קלאבים  שני  השלכת  לאחר  ספייד  בהובלת  אולי  שנייה, 

על ההארטים (ואולי אפילו Revoke – סתם).
משחקים  אתם  האם  לי:  וכותב  הדומם  מתעורר  עכשיו 
את  ראה  שוודאי  לאחר  (זאת  לצדכם  מחשבים  כששני 

ההערות שכתבנו זה לזה תוך כדי משחק). עניתי לו:
 Are you nuts? If our defense is too good for you,

you may leave.
אבל הוא לא עזב.

 זו הייתה החלוקה כולה:

  ♠
♥
♦
♣

QT9
K7542
J97
A7

 

♠
♥
♦
♣

K7542
AJ
T4
9432

♠
♥
♦
♣

A3
Q963
AK63
QT8

 ♠
♥
♦
♣

J86
T8
Q852
KJ65

 

אגב, קלפי הספייד של מערב זהים בערכם להארטים של 
צפון, וזו לא המצאה שלי.

הכרזת  את  הכפיל  שלא  לאחי  מחמאה   – בדיעבד 
הובלה  לאחר   .♥T-ב מוביל  הייתי  אז  כי   ,2♥ הטרנספר 
זו הכרוז יכול לעלות ב-A♥ ולשחק שלושה סיבובי ספייד, 
לבצע את החוזה (אולי אפילו עם לקיחת יתר אם ההגנה 

שוגה).
מוסר השכל: לך תדע מה הכי טוב להוביל.

 ?“When in doubt, bid one more” זוכרים את הפתגם
הייתי מוסיף: 

 “and when there us another doubt, lead the
.worst option”

אגב, אחרי ההובלה בקלאב וההמשך לחיתוך אין לכרוז 
סיכוי.
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ברידג‘ בבית הלבן (2)

W הדילמה של
חנן שר

חצי תריסר ידיים כבר שוחקו, והמארחים היו בפיגור קל 
מישל  הבאה,  היד  את  תחלק  בטרם  התוצאות.  דף  על 
תמיד  השולחן.  על  הכחול  הגב  עם  החפיסה  את  הניחה 
מארחת מושלמת, הייתה לה הצעה: ”אני חושבת שהגיע 

הזמן לכיבוד“, היא אמרה. ”להזמין קפה“?
כשגרנו  שהכנסנו   Blue Mountain-ה את  עדיין  ”יש 
פה?“, שאל W. ”אני מאמין שזה הקפה הטוב ביותר שאי 

פעם טעמתי. הייתי כמובן רוצה ספל מזה“.
”איני  קלות.  פניה  והזעיפה  בעלה  בכיוון  התבוננה  מישל 
בטוחה שנשאר לנו מזה“, היא אמרה. ”מאז שעברנו לכאן 
ערביקה  של  מלאי  במטבח  יש  שנים,  ארבע  כמעט  לפני 

עדינה מהרי קניה. הם אומרים שזה טעם ביתי מעולה“.
גם לגבירה לורה היה מה לומר: ”סלחו לי“, היא התערבה, 

”הייתי מעדיפה כוס תה...“.
מישל התבוננה שוב בברק. הפעם בעלה היה זה שמאותת 
אמרה.  היא  מאוד“,  מצטערת  ”אני  רצון.  אי-שביעות  על 
”אין לנו תה. ברק לא מרשה לנו להכניס לכאן תה, הוא 
אומר שאינו רוצה שום אזכור למסיבת תה במס‘ 1600“.

מרתה  של  המפורסמת  (השחורה  והעוגה  הקפה  לאחר 
וושינגטון, הקרויה African-American על גבי התפריט 
הגברת  של  המקורי  המתכון  לפי  שהוכנה  המודפס) 
הראשונה מכולן עם 40 ביצים, שני קילו חמאה, שני קילו 

סוכר וכוס יין, התחדש המשחק.
המון  עם  קל  לא  בחוזה  עצמו  מצא   W הבאה,  בחלוקה 

אפשרויות. עם הקלפים הבאים:

South
♠
♥
♦
♣

-
KQJ54
JT84
AQ43

הוא ענה ♥2 לפתיחה ♠1 של שותפתו והמשיך למשחק 
מה  וזה  בסדרתו.  תמכה  שלורה  לאחר  בהארט  מלא 

:♣T-שראה לאחר הובלת הפתיחה ב

♠
♥
♦
♣

KQT753
A76
K3
82

♠
♥
♦
♣

-
KQJ94
JT84
AQ43

בעודו מתבונן בדומם, הוא הכניס יד לכיס מעילו והוציא 
את ה-iPhone האדום. ”יש כאן הרבה החלטות לקבל“, 

הוא אמר. ”ואני פשוט חייב להתייעץ קצת“.
”ידוע  האורח.  של  כתפו  על  בעדינות  ידו  את  הניח  ברק 
לי עד כמה זה עלול להיות קשה, אבל שיחות טלפון אינו 
מותרות במשך ההכרזה או משחק היד. אלו כללי הבית“.
”אני סבור שיש כאן אי-אי-הבנה“, אמר W. ”אלה לא היו 

הכללים כשאנו גרנו כאן. שאל את אשתי“.
 ,“Bushie ,לורה הייתה נבוכה. ”בוא לא נעשה מזה עניין
לזה  זה  קראו  שבו  החיבה  בשם  והשתמשה  אמרה  היא 
ברגעים אינטימיים. ”אלה בסך הכול כמה משחקי ברידג‘ 
קאובויס  הדאלאס  בין  פוטבול  משחק  לא  ידידותיים, 

לשיקגו ברס“.
כללים  שאלה  סבור  אני  ”ובכן,  להתעקש.  המשיך   W
טפשיים. בואו נקרא לרוברטס. אני בטוח שהוא ושמונת 

עמיתיו [לבית הדין העליון] יתנו לנו פסיקה“.
זקוקים  איננו  לא,  ”לא,  נבוך:  להיות  ברק  של  תורו  הגיע 

לפסיקה מתשעה זקנים...“
”וזקנות“, תיקנה מישל.

מהרעיון  הזדעזע  הוא  ברק.  אמר  וזקנות“,  בייבי,  ”כן 
שרוברטס יחליט לאחר ששמע מאל גור סיפורי אימים על 
החבורה הזאת. הוא כחכח בגרונו, כפי שעשה מדי פעם 
כאשר התקפל בפני לחץ בלתי נסבל. ”בואו נתפשר. אתה 

יכול להתקשר למי שאתה רוצה, אבל רק פעם אחת...“.
W עשה שלוש שיחות טלפון, אבל חזר לשולחן מבולבל. 
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הוא שוחח עם קונדוליזה רייס, קארל רוב ודונלד רמספלד, 

וכל אחד מהם הציע קו משחק אחר.
למישל הייתה תמיד עצה, אפילו למתנגדים שלה בשולחן. 

”לך עם קונדי, מותק. היא מבינה!“, היא אמרה.
הוביל  ברק  אולי  קלאב,  כל  קודם  לחתוך  אומרת  ”היא 
בראש רצף. אלך עם זה. אחרי הכול, היא אמרה לי לא 
לצאת מאפגניסטן לעולם...“, קולו של W דעך בעודו שוקל 

את התוצאות של החלטתו.
 ♣A-ה את  משך  הראשונה,  בלקיחה   ♣Q-ב זכה  הוא 
אכזבתו  את  מסתיר  בקושי  כשהוא  נמוך,  קלאב  ושיחק 
מכך שברק חתך לפני הדומם עם ה-8♥. ”בואו נראה אם 
היא יכולה להוציא אותי מהצרה הזאת“, הוא אמר ושוב 

שלח יד אל הטלפון שלו.
הפעם ברק היה תקיף. ”מצטער אדוני, הסכמנו. רק פעם 

אחת. אינך יכול לבקש עצות נוספות“.
ללורה.  הורה  בבקשה“,  הארט,  ”אס  בכתפיו.  משך   W
הקלף הבא היה ה-K♠ שעליו השליך W לאחר מחשבה 

ממושכת את הקלאב המפסיד האחרון שלו.
לאחר שזכה בלקיחה זו, היו לברק שתי אופציות מפסידות: 
הובלת דיאמונד תעזור לכרוז לפתח שתי לקיחות בסדרה, 
והובלת ספייד תאפשר לו להשליך דיאמונד מפסיד. הארט? 
הובלה מתחת ל-T♥ תעניק לכרוז כניסה לדומם שאינו ראוי 

.♠Q-לה כדי להשליך דיאמונד על ה
לבסוף הוא בחר בדיאמונד. W שיחק נמוך. מישל זכתה 
ב-Q♦ וניסתה המשך בקלאב כדי להגביה לבעלה לקיחה 

את  משך  בידו,  גבוה  חתך   W .הועיל ללא  אבל  בשליט, 
השליטים הנותרים בשני סיבובים ותבע 10 לקיחות: ”אני 
עדיין צריך לתת דיאמונד, אבל זה המפסיד היחיד שלי“, 

.“Makin’ four” .הוא אמר
החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

KQT753
A76
K3
82

 

♠
♥
♦
♣

A862
T85
9762
T5

♠
♥
♦
♣

J94
32
AQ5
KJ976

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJ94
JT84
AQ43

 

הערצה.  מלאת  הייתה  לורה   ,“Well done, partner"
”השלכת הקלאב על ה-K♠ הייתה המפתח לביצוע החוזה, 

כל עוד השליטים מחולקים 3-2. מדוע שיחקת כך?“

הקרוב  הקלף  פשוט  היה  זה  אולי  יקירתי.  בטוח,  ”איני 
ביותר כאשר שלחתי את ידי“, הוא אמר. ”אבל האם קונדי 

באמת נתנה לי את העצה הטובה ביותר האפשרית“?
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פרפראות ברידג'

בעיה בקלפים 
פתוחים

חיים קלר

הכרזה  מהלך  לאחר  ”גולש“.  תחרות  מתוך  לקוחה  היד 
תחרותי סוער הגעת בדרום לחוזה של ♦5. מערב הכפיל 
והוביל ב-A ♣. כיצד תבצע את החוזה נגד הגנה כלשהי?

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJT32
T854
K43

 

♠
♥
♦
♣

7
-
K976
AQJT9876

♠
♥
♦
♣

KQJT98
987654
-
5

 ♠
♥
♦
♣

A65432
A
AQJ32
2

 

חוזה: ♦5 מוכפל; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A ♣ ממערב.

פתרון בעמוד 35

הגנה – לב המשחק
חיים קלר

לאחר  בארה“ב.  האליפויות  מאחת  לקוחה  הבאה  היד 
הוביל  מערב  רבים  קיו-בידים  עם  ל-♠6  ארוכה  הכרזה 
ב-3♥. הכרוז עצר כדי לתכנן וביקש את ה-A♥ מהדומם. 

תכנן את ההגנה!

♠
♥
♦
♣

JT98
AKT
AQ32
43

 

♠
♥
♦
♣

KQ4
Q74
975
QT92

חוזה: ♠6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: 3♥ ממערב.

North South
1♠

3♠ 4♣ 
4♦ 5♣ 
5♥ 6♦
6♥ 6♠

Pass

פתרונות בעמוד 37
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פרפראות ברידג'

בחן את עצמך 

קובי שחר

 (1)

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A874
K72
K732
95

♠
♥
♦
♣

K652
A85
A6
A843

North South
1NT

2♣ 2♠
4♠ Pass

מערב מוביל ב-Q ♣ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק! 

 (2)
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

K32
942
763
KQJT

♠
♥
♦
♣

A8764
75
AK42
A3

North South
1♠

2♠ 3♦
4♠ Pass

ממשיכה  ההגנה   .4♠ החוזה  נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
בהארט והכרוז חותך בסיבוב השלישי. תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer North, Vul All

♠
♥
♦
♣

A87
93
AKJ75
642

♠
♥
♦
♣

3
AK7642
Q92
KJ5

West North East South
1♦ 1♠ 2♥

2♠ Pass Pass 4♥

מערב מוביל ב-5♠ נגד החוזה ♥4. אתה זוכה ב-A♠, מוציא 
שני סיבובי שליטים ומגלה שמזרח התחיל עם J♥ בודד. 

תכנן את המשך המשחק!

פתרונות בעמוד 36
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פרפראות ברידג'

בעיה בקלפים פתוחים 
פתרון מעמוד 33

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJT32
T854
K43

 

♠
♥
♦
♣

7
-
K976
AQJT9876

♠
♥
♦
♣

KQJT98
987654
-
5

 ♠
♥
♦
♣

A65432
A
AQJ32
2

 

חוזה: ♦5 מוכפל; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A ♣ ממערב.

.♣ A-לקיחה 1: מערב זוכה ב
הוא  מערב  של  ביותר  ביותר  הטוב  ההמשך   :2 לקיחה 

.♠A-ה-7♠. אתה משליך הארט מהדומם וזוכה ב
לקיחה 3: אתה מוביל Q♦. מערב מעכב (הטוב ביותר).

.♦K-מערב זוכה ב .♦J לקיחה 4: אתה מוביל
(אם מערב יעכב שוב, תזכה ב-A♦ ותשחק A♥ ודיאמונד 

רביעי. כעת מערב יהיה חייב להכניס אותך לדומם בקלאב.)
לקיחה 5: מערב ממשיך בדיאמונד שלישי (הטוב ביותר). 

אתה זוכה ב-8♦ בדומם.
!♦A-לקיחה 6: אתה חותך קלאב נמוך מהדומם עם ה

לקיחה 7: אתה מוציא את השליט האחרון של מערב עם 
ה-T♦ בדומם.

לקיחה 8: אתה מוביל K ♣ מהדומם, ומזרח נמצא בלחץ! 
אלה הם הקלפים הנותרים:

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJT3
-
K

 

♠
♥
♦
♣

-
-
-
QJT987

♠
♥
♦
♣

K
98765
-
-

 ♠
♥
♦
♣

65432
A
-
-

 

תיכנס  ספייד,  תשליך  אתה  גם  ספייד,  משליך  מזרח  אם 
ליד עם ה-A♥ וכל הספיידים שלך גבוהים! אם מזרח ישליך 

הארט, תשליך מידך A♥ והדומם גבוה.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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פרפראות ברידג'

 (1)

  ♠
♥
♦
♣

A874
K72
K732
95

 

♠
♥
♦
♣

Q3
JT6
J854
QJT2

♠
♥
♦
♣

JT9
Q943
QT9
K76

 ♠
♥
♦
♣

K652
A85
A6
A843

 

מערב מוביל ב-Q ♣ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!
יוצר  אחרים  מכובדים  היעדר  אבל  רבים,   K-ו  A לכרוז 
מחסור בלקיחות. בסדרות הצדדיות יש 5 לקיחות בטוחות 
ללא פוטנציאל ללקיחות נוספות. לפיכך הכרוז חייב להשיג 
שהיא  לקוות  צריך  כל  קודם  השליט.  מסדרת  לקיחות   5

מתחלקת 3-2 בין המגנים.

הסיכוי לביצוע החוזה הוא בחיתוך צולב של ♦ ו- ♣, זאת 
לאחר הוצאת שני סיבובי שליטים עם ה-A וה-K. עוד לפני 
כן חשוב לעכב את הלקיחה הראשונה בקלאב. אם נזכה 
 ♣ K-מזרח יזכה בהמשך עם ה ,♠AK ונשחק ♣ A-מיד ב
ויוציא לנו שני שליטים עם ה-J♠. כעת לא יהיו לנו מספיק 

חיתוכים.

המשחק הנכון: מעכבים את ה-Q ♣, זוכים ב-A ♣ בלקיחה 
שליטים.  להוציא  ממשיכים  ולא   ♠AK משחקים  השנייה, 
וממשיכים   (♥AK גם  (אפשר   ♦AK משחקים  זה  במקום 
 ♠J-בחיתוך צולב של דיאמונד וקלאב. המגן המחזיק את ה
יוכל לזכות בו רק פעם אחת באמצעות חיתוך מעל. הכרוז 
.♠J-מפסיד רק 3 לקיחות: אחת ב- ♣, אחת ב-♥ וכאמור ה
עיקרון: כאשר נותר בידי המגנים קלף יחיד בשליט והוא 
הגבוה ביותר, עדיף לרוב לא להוציא אותו, משום שפעולה 
זו מבזבזת שני שליטים שלנו. ייתכן שנוכל להשתמש בהם 

לחיתוך, כל אחד בנפרד.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

K32
942
763
KQJT

 

♠
♥
♦
♣

J5
KQJ3
Q5
98764

♠
♥
♦
♣

QT9
AT86
JT98
52

 ♠
♥
♦
♣

A8764
75
AK42
A3

 

ממשיכה  ההגנה   .4♠ החוזה  נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
בהארט, והכרוז חותך בסיבוב השלישי. תכנן את המשחק!
שוב עלינו להניח שסדרת השליט מתחלקת 3-2. לכאורה 
יש 10 לקיחות קלות (שני המפסידים בדיאמונד יושלכו על 

קלאבים מהדומם. אם כך, מה הבעיה?

סיבובי  שני  נמשוך  אם  מלכודת.  כאן  מסתתרת  למעשה, 
שליט, נשאיר את ה-Q♠ בידי מזרח ונעבור ל- ♣, אז מזרח 
ללא  נישאר  ופתאום  השלישי,  הקלאב  בסיבוב  יחתוך 
כניסה אל הקלאב הרביעי בדומם וניאלץ להפסיד לקיחה 
לשחק  צריך  לדומם  בכניסות  המחסור  עקב  בדיאמונד. 

אחרת.

 ,♠AK המשחק הנכון: חתוך הארט בסיבוב השלישי, שחק
ולאחר ששני המגנים שירתו פעמיים שחק ספייד שלישי. 
מזרח זוכה, אך בידך עדיין שליט אחד כדי לחתוך הארט. 
בהמשך תוכל לזכות בארבע לקיחות בקלאב ללא הפרעה, 

.♣ A-לאחר שתקפיד כמובן להתחיל עם ה

בתזמון  שולט  ביותר  הבכיר  בשליט  שמחזיק  מי  עיקרון: 
ניתוק  של  סכנה  יש  כאשר  בו.  לזכות  מתי  לבחור  ויכול 
שני  במחיר  גם  אותו  למשוך  לפעמים  נעדיף  מהדומם, 

שליטים שלנו.

בחן את עצמך
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מערב מוביל ב-5♠ נגד החוזה ♥4. אתה זוכה ב-A♠, מוציא 
שני סיבובי שליטים ומגלה שמזרח התחיל עם J♥ בודד. 

תכנן את המשך המשחק!

למערב ארבעה שליטים, לכן יש לך שני מפסידים ודאיים 
בשליט ואחד בקלאב. תקוותך היא להשליך שני קלאבים 
דיאמונד,  מיד  תשחק  אם  הארוכה.  הדיאמונד  סדרת  על 
זה לא יעבוד. מערב יקפיד לחתוך בסיבוב השלישי וינתק 
אותך מהדומם. כמו ביד הקודמת, הדרך היחידה להצליח 
היא לסיים את הוצאת השליטים על אף אי הנוחות הכרוכה 

בכך. 
המשחק הנכון: זכה ב-A♠, שחק AK♥ (מזרח לא משרת 
בסיבוב השני) והמשך בהארט שלישי. חתוך את ההמשך 
של מערב בספייד (למזלך המשך של מערב בקלאב אינו 
יכול לסכן אותך). עכשיו שחק סיבוב רביעי של הארט. נותר 
ולאחר  בספייד,  המשך  לחתוך  כדי  אחד  שליט  עדיין  לך 
מכן תמשוך ללא הפרעה את סדרת הדיאמונד ותבצע את 
החוזה עם ארבע לקיחות בהארט, חמש בדיאמונד ואחת 

בספייד. 
ארוכה  צדדית  סדרה  על  מסתמך  אתה  כאשר  עיקרון: 
השליטים  כל  להוצאת  כל  קודם  לדאוג  כדאי  בדומם, 
ניתוק  של  נעים  לא  מצב  למנוע  מנת  על  המתנגדים  מידי 

מהדומם.

הגנה – לב המשחק
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חוזה: ♠6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: 3♥ ממערב.

תאמינו או לא, מזרח שיחק כהרף עין את ה-Q♥ ללקיחה 
הראשונה.

מה היה השיקול שלו? היה ברור לו שכדי לנסות למנוע שני 
של  ביותר  הטוב  הסיכוי  בעל  המהלך  בספייד,  מפסידים 
הכרוז הוא לבצע עקיפה כפולה נגד ה-Q♠ שלו. היה ברור 

לו גם שהעקיפה תצליח.
השלכת ה-Q♥ גרמה לכרוז לחשוב שמדובר בקלף בודד 
והסיטה אותו מהמהלך המתוכנן. דרום חשש שאם יפסיד 
חיתוך  לבוא  עלול  במערב,  בודד   ♠K או   ♠Q-ל לקיחה 
הארט. הוא הוביל מהדומם SxJ, ולאחר שה-Sx4 שוחק 

...♠A-בקצב רגיל בחר לזכות עם ה
מערב לא שירת, והסלם נפל. לאחר המשחק אמר הכרוז 
שההובלה ב-3♥ מסדרה בת 7 קלפים נראתה לו מוזרה, 
אבל עדיין לא הייתה לו סיבה לפקפק בכך שה-Q♥ הייתה 
מאמינים  הייתם  הכרוז,  הייתם  אתם  ואם  בודד.  קלף 

למזרח?!
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חופשת הברידג'חופשת הברידג'
היוקרתית באירופההיוקרתית באירופה
מלון רויאל המלכותי,מלון רויאל המלכותי,

דוביל צרפתדוביל צרפת

29-15 ביולי 2013

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

חבילות נופש 14-6 לילות

אל תחמיצו!

054-4556111 03-6058355   רותי ליברמן  דניאלה בירמן 

ברידג‘, חגיגת סוף הקיץ ונופש
באחוזת יערות הכרמל

להרגע, להתפנק, להתחדש... ולשחק ברידג‘ באחוזת הבריאות והספא המובילה בישראל
תחרויות ברידג‘ והרצאות

בהנחיית שחקניות נבחרת ישראל - דניאלה בירמן ורותי ליברמן

חבילות אירוח במחירים מיוחדים החל מ-2,485 ש“ח  4 ימים - 3 לילות
המחיר לאדם בחדר זוגי, פנסיון מלא, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול לבחירה וכולל מע“מ

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

2 0 1 3 ט  ס ו ג ו א ב  2 9 - 2 5



נופשון בלד סלובניה
****Golf Hotel Bled - מלון גולף בלד סלובניה

3-17.8.2013
14 לילות / 15 ימים

1,890 אירו בלבד לאדם בחדר זוגי
תוספת לנוף לאגם, 9 אירו לאדם ליום

מספר חדרי הנוף מוגבל, הקדימו להרשם!

המחיר כולל:
• טיסות שכר ישראלית הלוך ושוב • מיסי נמל והיטלים • העברות משדה 
4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון GOLF התעופה ובחזרה • 14 לילות במלון

• כניסה חופשית לספא שבמלון • 3 ימי טיול מודרכים באזור*
• משחקי ברידג' כולל שתייה חמה וקרה • מלווה ישראלי צמוד (מרסלו)

• טיפים לנותני שרותים • הפתעות • חוברת טיולים מהודרת
* יוצעו עוד 4 טיולי בחירה

המחיר אינו כולל:
• ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי • טיפ למלווה הישראלי • טיולי בחירה

לקבלת חוברת הנופשונים המפורטת 2013
ולפרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604

bnbg.ben@gmail .com



שייט ג'קי
מחכים



מועדון אביבים והאקדמיה לברידג‘ מזמינים אתכם לחוויה של פעם בחיים!

 9 ימים חלומיים (10 כולל יום הנחיתה), בשייט נהרות 
מדהים על נהר הריין, כולל לילה במלון בשוויץ! 

שימו לב! ספינת הנהר החדשה והמפוארת הושקה השנה.
 מחיר השקה זול במיוחד!

טיסות אל-על! 8 סיורים כלולים במחיר בהדרכת מדריך ישראלי (גדי מיכאלי)!

תאריך יציאה: 23.8.2013 (טיסה ב-07:10 בבוקר)
תאריך חזרה: 1.9.2013 (טיסה ב-31.8 ב-22:30) 

כל התאים באונייה חיצוניים עם מרפסת צרפתית (דלת הזזה).
בתאים מיזוג אויר, מקלחת ושירותים, טלוויזיה, רדיו, מיני בר, כספת, מייבש שיער וטלפון. 

שייט נהרות
נפלאות הריין

פרטים נוספים בטלפונים: 
03-5274021 (אקדמיה), 054-5252656 (אורן)
03-6417470 (אביבים), 054-7354239 (נטלי) 

המחיר כולל:
• טיסות סדירות באל-על: תל אביב – ציריך – תל אביב, כולל מיסים והיטלים • לילה במלון בשוויץ 
המשחקים  זמן  יום.  כל  ברידג‘  משחקי   • מלא)  (פנסיון  הנהר  בספינת  מלאים  ימים   8 +  (B.B)
במשך היום יהיה תלוי בזמני העגינה • אוטובוסים חדשים וממוזגים לסיורים והעברות • שמונה 
סיורים מרהיבים בליווי מדריך ישראלי (גדי מיכאלי שליוה אותנו בהפלגה על הדנובה) • טיפים 

לנותני השירותים במלון ולנהגים. 
המחיר אינו כולל:

ביטוחים אישיים, טיפים באונייה (7 יורו ליום לאדם).

מסלול הטיול:
יום 1 - תל אביב - ציריך. 

יום 2 - ציריך - מפלי הריין - שטיין אם ריין - באזל - עלייה לספינת הנהר.
יום 3 - מיינץ - קובלנץ.

יום 4 - אלקן (Alken) - קוכם - בופרד.
יום 5 - בופרד - לורליי - רודסהיים. 

יום 6 - פרנקפורט.
יום 7 - שפייר. 

.(Breisach) שטרסבורג - קולמר - ברייסך - (Kehl) יום 8 - קייל
יום 9 - בזל - ציריך.

יום 10 - הגעה אל תל אביב.

2170 יורו ליחיד בתא זוגי,
ל-9 ימים מלאים.

900 יורו – תוספת ליחיד בחדר.



סוכות 2013 - חופשה מהאגדות בבודפשט
נופש בארמון היוקרתי, המהמם והמפואר

BOSCOLO PALACE ***** Luxury

4 לילות - 5 ימים מלאים
20-25 בספטמבר 2013 

990 אירו בלבד!!!
לאדם בחדר זוגי
300 אירו תוספת לאדם

בחדר יחיד

כשההיסטוריה פוגשת את העיצוב



המלון-ארמון שנבנה בסוף המאה 
ה-18 מחזיר אותנו לעבר, בשילוב 

רמה גבוהה ביותר של נוחות 
ויוקרתיות - כשכל משאלה של 

האורח מסופקת מיידית.

הארמון ממוקם במרכז בודפשט ומציע: חדרים 
מדהימים בגודל 33 מ"ר המרוהטים בסגנון קלאסי 
מפואר, כשבכל חדר יש חיבור לאינטרנט, מייבש 

שיער, מיני בר וכספת.
העיצוב והאווירה הייחודיים של הספא, מעניקים 

למתארח חוויה מפנקת ומרגשת.
במלון נמצא בית הקפה "ניו יורק" המפורסם 

ביותר בבודפשט.

דאגנו לכל הפרטים הקטנים...
החבילה כוללת:

 טיסת שכר ישראלית ת"א - בודפשט - ת"א.

 4 לילות במלון על בסיס ארוחת בוקר +
ארוחת צהרים אחת + שתי ארוחות ערב. 

 סיור פנוראמי בבודפשט. 

 טיול ל"ברך הדנובה" הכולל ארוחת צהרים. 

 כניסות לאתרים בסיור (הקתדרלה באשטרגום,
מוזיאון המרצפן). 

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לסיורים.

 מדריך מקומי דובר עברית. 

 מופע פולקלור כולל ארוחת ערב. 

 טעימות יין ביקב מקומי.

 מיסי נמל והיטלים.

 משחקי ברידג'. 

.(late check out) פינוי חדרים מאוחר ביום העזיבה 

 ארוחת ערב ביום העזיבה ב"אולמי האבירים".

לפרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604
bnbg.ben@gmail.com 03-6040940 :פקס



רשת מלונות דן שמחה להזמין אתכם ומשפחותיכם לבלות את ראש השנה
(Hayatt Regency לשעבר)***** במלון דן ירושלים החדש

והמרכז  העברית  לאוניברסיטה  בסמיכות  הצופים  הר  מדרונות  על  שוכן  בירושלים,  דן  מלונות  רשת  של  החדש  הנופש  מלון 
הרפואי הדסה, עם נוף עוצר נשימה של העיר העתיקה והרי יהודה. המלון עבר שידרוג של החדרים והשטחים הציבוריים. במלון 
505 חדרים וסוויטות המעוצבים בצבעים טבעיים ומרגיעים. למלון שטחים ציבוריים נרחבים ומפנקים; מגרשי טניס, בריכה ענקית 
והספא הגדול והמפואר באזור ירושלים. הספא* מציע חדר כושר משוכלל, בריכת שחיה מקורה ומחוממת, בריכות סאונה וג‘קוזי, 

סטודיו ושיעורי ספורט, חמאם טורקי, מבחר טיפולי גוף. למלון מועדון ילדים ”דנילנד“ חדיש.

חבילות אירוח ל-3 לילות על בסיס חצי פנסיון,
במחיר מיוחד לנרשמים עד ה-15.7.13 - 1,890 ש“ח לאדם (לחדר בתפוסה זוגית)

חגיגת הברידג‘ חגיגת הברידג‘ בראש השנה בראש השנה 
4-7.9.20134-7.9.2013

daganbridge@hotmail.com 054-7690305 לפרטים והזמנות: ג‘קי דגן - 050-7470016, דוד גורטנשטיין

ניתן להזמין בני משפחה לארוחת חג ביום ד‘ 4.9 במחיר מיוחד  תוספת לחדרי DLX עם נוף לעיר העתיקה 220 ש“ח ללילה לחדר  במלון 
יש בית כנסת  במלון יש חדרי משפחה, סוויטות מפוארות וחדרי מנהלים  מחירים לילדים ולסוויטות ניתן לברר אצל המארגנים  מחיר יחיד 
בחדר 10% פחות ממחיר חדר זוגי  דמי רישום וארגון - 50 ש“ח לחדר  הסעות מיוחדות מת“א ביום רביעי וחזרה במוצ“ש (בתשלום נפרד)

 מוזיאון ישראל יהיה פתוח בימי החג  כניסה לספא בתשלום.

תחרויות ארציות
גביע דן ירושלים TB (מחיר מושב 65 ש“ח לאדם)

7.9.13  יום שבת   10.30 - מושב 1, 14.30 - מושב 2
תחרויות מקומיות (ללא תשלום)

4.9.13 יום ד‘        16.30 - תחרות TB חד-פעמי
5.9.13 יום ה‘        16.30 - תחרות TB מושב 1
6.9.13 יום ו‘          16.30 - תחרות TB מושב 2

הרצאות ומשחקים בבקרים

החבילה כוללת:
אירוח ל-3 לילות ע“ב חצי פנסיון. • 
ארוחת חג מפוארת.• 
קבלת פנים וכיבוד ביום רביעי 4.9 • 

בשעה 16.00.
תחרויות ברידג‘ מקומיות.• 

נקודות אמן ארציות בהתאם לתקנון ההתאגדות.



bridge4fun@012.net.il

054-4429724   ,054-4671721   :   

!  10     
‘  –  

Hotel Sun 4**** ,Marienbad
September 2013 24 – 15

 •    ,  

 •     

 •  Sun 4**** 9 

 •  

 • 

 •      3

 • 3

 •   

 •  

 • + ‘  

,   ,   ,  :  
.  ,  ,   

,  ,  :
.  ,   ,  

!

 € 1,295   
   

(€185   ) 

:   
–   ,  

,    
.  

€ 100   
1.8.13  

 “ “  
  

i found my love in portofino
2014 /



    ,   
bnbg.ben@gmail.com ,050-5364604    :  

03-6417470  ,054-7354239  :  

:  
  ,   •      •

     ,MSC  SPLENDIDA   •
        •    :  •

'   •

:   
   •       •   110 -   •

   •    •      • 

           
SPLENDIDA MSCC      



14.10.2013-21.10.2013
 8 /  7

     1,330
   

 380 -   

.  ,  :    
.  :  .   :  .  ,  :

          
SPLENDIDA MSCSPLENDIDA MSC    



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יוני 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל
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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יוני 2013 – אוגוסט 2013

הודעות חשובות

תחרות גביע הנפילים 2013
ע"ש ישראל ארדנבאום ז"ל (שימש שנים רבות כקפטן ארצי ומנהל תחרות ראשי)

תתקיים במרכז הקונגרסים בגני התערוכה ת"א
ביום שישי ושבת 6-5 ביולי 2013

(יום שישי 16:00 עד 20:00 לערך, שבת 10:00 עד 18:00 לערך)
נקודות אמן ארציות לפי התקנון בשני הבתים, נקודות אמן בינלאומיות בגמר א'

פרסים כספיים יוענקו ל-10 הזוגות הראשונים בגמר א', 
ל-6 הראשונים בגמר ב' וכן לכל מקום עגול עד הממוצע בשני הגמרים.

ביום שבת 6 ביולי 2013 תערך במקביל 
תחרות מיוחדת לשחקנים עד דרגת אמן ארד

נקודות אמן ארציות לפי התקנון. פרסים כספיים יוענקו ל-5 הזוגות הראשונים ולכל מקום עגול עד הממוצע.

דמי ההשתתפות: תחרות מרכזית 390 ₪ לזוג ל-3 מושבים. עד דרגת אמן ארד 260 ₪ לזוג ל-2 מושבים. 
ניתן לשלם באתר www.ezypay.co.il (לדף התשלום של ההתאגדות להיכנס למס' חשבון 14071) 

או במשרד ההתאגדות 03-9794862, ההרשמה מראש חובה.
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אליפות ישראל לזוגות סניורים 2013
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב .(2X18),ישוחקו 36 חלוקות
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
במועדון בצומת ראם (מסמיה)

לפרטים נוספים  - שאל בזמן ההרשמה
במועדון ככר המדינה

ויצמן 53, תל אביב

שבת 22 ביוני
שעה 09:30 עד 14:40 לערך

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

03-6969830 ,03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

ההרשמה מראש – חובה

סניור הוא מי שנולד ב: 31.12.1953 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטני המחוזות המארח והמחוז אליו שייכים)
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

שלבי הגמר יתקיימו ב: -12 13 ביולי 2013.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד

הכונו לתחרויות

גביע המדינה לקבוצות 2013 
חדש! השנה יאוחדו שני המסלולים, שהיו נהוגים בשנים הקודמות, למסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.

התחרות תתקיים בחודשים יולי ואוגוסט 2013 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 40-50 קבוצות, וייתכנו שינויים אם 
המספר יהיה שונה משמעותית*):

כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה.  בערך רבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי 
במספר הקבוצות שירשמו ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני.

4 מפגשים של 12 חלוקות  ,SWISS מוקדמות - יום שישי 26 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות
*. כשליש עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.

4 מפגשים של 12 חלוקות. 16 הקבוצות הראשונות  ,SWISS שלב שני - שבת 27 ביולי, תשתתפנה כ-30 קבוצות כנ"ל. שיטת התחרות
בדרוג עולות לשלב שמינית הגמר.

המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:
שמינית גמר - שבת 17 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר. 
רבע גמר - שבת 17 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות 

לחצי הגמר.
חצי גמר - יום שישי 30 לאוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 31 לאוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי הפרדה.

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

חוזר מפורט על תכנית המשחקים וטפסי רישום ישלחו לקפטני קבוצות הליגה. 
ניתן להוריד את החוזר והטפסים באתר ההתאגדות 

www.bridge.co.il
טופס הרישום חייב להגיע עד תאריך 21 ביולי 2013 !

לפרטים נוספים אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות. 

       ,     
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ליגות לקבוצות 2013
שימו לב: סיום ההרשמה ב-25 ביולי

תחרויות הליגות לקבוצות 2013 בפתח. בימים אלו ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
(לפי תוצאות הליגות 2012) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את המכתב ואת טופסי הרישום. 
במידה והמכתב לא הגיע, או הקפטן נמצא בחופשה / בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו', 
פנה מייד למשרד ההתאגדות 03-9794862 ואנו נשלח מיידית פרטים וטופסי הרשמה.

ibf@bridge.co.il אפשר לפנות גם בפקס: 03-9794319 או בדוא"ל
שימו לב: גם השנה ייתקיימו משחקי ליגות בחלק מהבתים גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תישלח בעוד מועד לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

תחרות מיוחדת לעליה לליגה ב'
24 באוגוסט 2013

אם יירשמו יותר מ-32 קבוצות חדשות לליגה ב', תתקיים תחרות למילוי מקומות פנויים 
בליגה ב' 2013, המיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2012, לקבוצות חדשות המעונינות 
להשתלב במשחקי הליגות ועבור קבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים עם 

זכויות (בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).
אלו  בימים  ישלחו  הרשמה  וטפסי  זו  לתחרות  ההרשמה  סדרי  על  מפורטת  הודעה 
רישום  טופס  בקש   ,2012 בעונת  ב'  מליגה  שירדו  קבוצות  של  ולקפטנים  לסניפים 
ואנו  גם להתקשר למשרד  הורד מאתר ההתאגדות, אפשר  או  במועדוני ההתאגדות 

נשלח טופסי הרשמה.
קבוצות  הפנויים)  המקומות  ממספר  קבוצות  פחות  (או  מ-32  פחות  ירשמו  במידה 

חדשות, יעלו כל הקבוצות שנרשמו במועד לליגה ב'.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, ימים א' עד  
ה' בשעות 10:00 עד 15:00. תוכלו גם להשאיר הודעה מוקלטת 24 שעות ביממה ואנו 
נתקשר אליכם. ניתן לפנות גם בפקס או דוא"ל (ראה כתובות בראש דפי ההתאגדות 
www. :ניתן גם להוריד טופסי הרשמה באתר האינטרנט של ההתאגדות בביטאון). 

bridge.co.il

משחקי הליגות , מלבד היותם מרתקים,  הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות ותארים חדשים!   (במידה ומצליחים, כמובן).

!2013    
ליגה לקבוצות - התחרות המעניינת ביותר!

פעילות לקידום הברידג'
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יוצאים לדרך עם חברת התקשורת גלעד עדין, למען  בשעה טובה ומוצלחת אנחנו 
קידום הברידג' בישראל. ענף הברידג' סובל מחוסר מודעות של הציבור הרחב להיקף 
הפעילות, להישגים חסרי התקדים שלנו ברחבי העולם, לפעילות הרבה של הנוער 
והילדים המשחקים באופן קבוע ולתרומתו הרבה של הברידג' לשחקנים בכל גיל. כדי 
לרענן את התדמית יש חשיבות גדולה להפריך מיתוסים קיימים, ליצור סביב הענף 

נחשקות בציבור ולמתג אותו כספורט פופולרי בתחום החשיבה.

מאחר והפעילות נועדה עבור הענף בכלל ועבור המועדונים בפרט ועל מנת שהמאמצים 
יישאו פרי, נדרשת ההתגייסות של כולנו (מועדונים וחברי התאגדות). כדי להצליח 
וההצלחות של  ובמקביל להפיק סרט על הפעילויות  לחשוף את הענף בתקשורת, 
דופן  ויוצאי  סקסיים  צבעוניים,  מרתקים,  סיפורים  אלינו  שתעבירו  חשוב  החברים, 

אשר יוכלו לעורר עניין בתקשורת. 

הנה כמה רעיונות: 3 דורות של שחקני ברידג' במשפחה אחת, זוגות שהכירו מסביב 
לשולחן ומאז הם יחד (ואולי אף נולדו להם 3 דורות של שחקני ברידג'...), אחיות שנפרדו 
במלחמה לפני 70 שנה ונפגשו באליפות אירופה בברידג' , ילד שנפלט מביה"ס בגלל 
בעיות לימודיות וחברתיות וזכה באליפות העולם... יריבים מרים מהפוליטיקה שהיו שרי 

אוצר בממשלות שונות והיום הם צפון ודרום המביסים את כולם...

עבור  צבעוניות מכל המועדונים  דמויות  כולם לחפש  עזרת  אנו מבקשים כעת את 
כתבות יחסי הציבור וסרט התדמית:

לסרט . 1 וראיונות  בכתבות  להתראיין  שיסכימו  הרחב  לציבור  מוכרים  אנשים 
התדמית.

לסרט . 2 והן  לתקשורת  הן  שיתאימו  מעניינים  סיפורים  עם  צבעוניים  אנשים 
התדמית.

אנשים שהעיסוק בברידג' הוביל אותם להצלחה, הצלה, אהבה או שינוי חיים . 3
מסוג כלשהו ויסכימו להתראיין בנושא, לטובת הענף או המועדון.

צעירים מובילים ובולטים.. 4
ויכולים להעיד בתקשורת על שינוי מהותי שנעשה . 5 ברידג'  ילדים שמשחקים 

בחייהם, או בהצלחתם בלימודים בעקבות המשחק.
תמונות שניתן להעביר לתקשורת – חשוב שיהיו מלאות, חיות, באיכות טובה . 6

ומבהירות נקודה.
סיפורי חיילים.. 7

ניתן לפנות אלינו דרך מנהלי סניפי ההתאגדות
או לפנות ישירות למשרד ההתאגדות:

 ibf@bridge.co.il :בטלפון 03-9794862 או בדוא"ל

פעילות לקידום הברידג'פעילות לקידום הברידג'
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דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ליום 14-05-2013
רב אמן כסף 

קלזון יצחק - כיכר המדינה ת"א 

רב אמן ארד 
בירנבך דוד - ירושלים 

רב אמן 
רדלר חיה - רחובות 

אמן זהב 
הבר שמעון - חיפה/כרמל 

ממן ורדה - רעננה 
הרדון עפרה - מרכז הברידג'-י"ם 

אמן כסף 
מעוז טטינה (אסתר) - נהריה 

אלון אדל - אביבים 
עברון אבי - ראשון לציון 

מילשטיין דמיטרי - מועצת יואב 
סניטקובסקי דני - וקס-רחובות 

אמן ארד 
יונה מזל - ספורט + חולון 

ויזנגרין חוה - לב הצפון 
מראלי אהרון - אבן יהודה 

שיינר אליעזר - מרכז הברידג'-י"ם 
ירליפ פנינה - ערד 

אמן 
ליפשיץ אורי - גבעתיים 

מילשטיין טוביה - לב הצפון 
גולן מלכה - כרמיאל 

אופר מרים - חיפה/כרמל 
יבין איתן - טבעון 

אנג'ל אביאלה - "הרץ" חיפה 
ארן חנה - רקפת קרית טבעון 

ליכטר יעל - רקפת קרית טבעון 
פרולינגר איל - השרון 

אלקלעי משה - רמת גן 
ניר צבי עו"ד - רמת גן 
לקר אדמונד - אביבים 

המנחם שושנה - ירושלים 
וכסלר דינה - ירושלים 

קידר-ויסמן עפרה - ירושלים 
רקם בתיה - ירושלים 

אביב שלמה - מרכז הברידג'-י"ם 
הוכשטד צילה - נתניה 

ברוידא אלירם - סביון-קרית אונו 
אלקלעי חיים - רחובות 

אליוביץ עליזה - גליל תחתון 

סגן אמן כסף 
הייבר ברי - חיפה/כרמל 

שחר מגי - הדר כפר סבא 
הלל דן - אביבים 

קמה יעל - אביבים 
קרידי אילנה - מושבות-שמריהו 

צבי גיל - בית בלגיה י"ם 
הייקלין ג'וליאן - מרכז הברידג'-י"ם 

לוי אורי - מרכז הברידג'-י"ם 
כפיר דובי - מרכז ספורט ראשל"צ 

מרום יוסף - מרכז ספורט ראשל"צ 
מרום רחל - מרכז ספורט ראשל"צ 

זמר צילה - בית מכבי ראשל"צ 
ניר דוד - להבים 

נחמני משה - באר שבע 
הראל אילנה - רחובות 

למפרט איטה - רחובות 

סגן אמן 
ארז נחום - הלוחם אפקה 

קיסלר דוד - לב הצפון 
כיאט מרי - חיפה/כרמל 

סורוגון פנינה - חיפה/כרמל 
זיו דבורה - טבעון 

שפירא סוזי - טבעון 
נדל מרגלית - השרון 

אלתרמן קלרה - כפר סבא 
בומש חוי - רמת גן 

נשר יאן תמר - אביבים 
ניצן מרים - מושבות-שמריהו 

אשבל לאה - ירושלים 
קיסר שושנה - בית בלגיה 

י"ם 
רוזנצויג ויקי - מת"ב הרצליה 
יערי חוה - מרכז הברידג'-י"ם 

אביגד גד - בית מכבי 
ראשל"צ 

סילנר דינה - בית מכבי 
ראשל"צ 

ספיבק מיכאל - ערד 
בורנשטיין לימור - רחובות 

סקורקה שוש - וקס-רחובות 

מתקדם 
אריאל גלוריה - ירושלים 

מנדלסון בילי - נתניה

הודעות מועדונים

מועדון נתניה מזמין:
תחרות ארצית ע"ש שמואל כץ ז"ל
יום שבת, 29 ביוני 2013, משעה 10:00

מועדון נתניה, שמואל הנצי"ב 15, פינת בקמן 2
הרשמה מראש: מיקי 050-5401475

מספר המקומות מוגבל!

מועדון רמת השרון מזמין לתחרות ארצית
2 מושבים, גביע רמת השרון 

נקודות אמן ארציות
ימי שלישי, 18 ו-25 ביוני 2013, בשעה 20:00

סוקולוב 52 רמה"ש
הרשמה - יעקב: 052-2783263, מועדון: 03-5403244

קורס "עולים כיתה"
יפתח בחודש 7.13 במועדון הברידג' הרץ חיפה

קורס ברידג' למתקדמים (קורס המשך) שיכלול 8 מפגשים 
בנושאים שונים. מחיר כל מפגש 25 ₪.

לפרטים נוספים והרשמה: ציפי וראובן הרץ – 0522-691467
 hertz64@netvision.net.il  www.hertzbridge.com

מועדון הברידג' סביון-קרית אונו בהנהלת שירי פאור,
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית מושב 1 (30 בורדים)

ביום שבת ה-20/07/13, בין השעות 10:00-14:00
באולם הספורט הענק והמשופץ "צ'יינין" 

רחוב הזמיר 2, קרית אונו. מנהל התחרות: אילן שזיפי.
לפרטים והרשמה (חובה): שירי 054-7999781 / שורה 050-7827986
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אליפות ישראל לזוגות - גמר א
סבוב: 7 מתוך 7 תאריך: 25-05-13

אליפות ישראל לזוגות 2013 - גמר ב
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 25/05/13

תוצאות כלליות – השתתפו 46 זוגות
נא"בתוצאהשמותדרוג
86.36נוסבאום יצחק - דב אלכס1
78.55חץ נתן - לוינגר אסא2
73.54רייטר אדם - גינוסר איתמר3
68.12קפלן אהרון - עמיר אריה4
62.81יסלסון לאוניד - לבנה דורון5
58.31שפירו לאה - אסרף ערן6
53.81מרק מיכה - לובינסקי יובל7
51.51כהן עדי - שפי רון8
48.91אסולין עדי - שליט רות9
45.41פייקין יותם - גולדפרב איליה10
35.81מסינגר רונן - ארנון זאב11
26.01גבע מרים - טל עופר12

A בית
נא"במצטברשמותדרוג
104.798לוין אמיר - גרינברג ניר1
90.646בירמן דניאלה - בירמן דוד2
78.334שלג אלי - וינביץ' גריגורי3
72.93גיא שרון - לביא שלומי4
67.962שגב רון - קניגסברג מודי5
66.481לנגי אסף - ברקת אילן6
61.458רשתי שאול - פורת רמי7
55.837זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד8

B בית
נא"במצטברשמותדרוג
91.018מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל1
85.856פרידריך יוליאן - אנגל יוסי2
83.744טרנובסקי בר - סעדה פטריק3
79.053גרינבאום ליאוני - ברנשטיין גרגורי4
78.582טל דנה - טל נגה5
66.011מיוחס מושיקו - רום שושנה6
58.65זיכרמן דוד - טרגן אפרים7

55.97טל לביאה - טל חיים8

C בית
נא"במצטברשמותדרוג
96.168ידלין ישראל - ידלין דורון1
92.076כהן דוד - אלישר שלמה2
80.44הרצקה רון - בריפמן אפרים3
78.243אופק טל - עממי צבי4
76.582ברסלאור מנחם - זילברבוש שמואל5
69.851קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק6
65.52שטרן לוי - ליבסטר בני7

40.06זייטמן בריאן - זייטמן מגי8

גמר על אליפות זוגות פתוחה 2013
סבוב: 13 מתוך 13 תאריך: 01/06/13

תוצאות כלליות – השתתפו 46 זוגות
נא"בתוצאהשמותדרוג
165.0850ידלין ישראל - ידלין דורון1
157.140לוין אמיר - גרינברג ניר2
141.430כהן דוד - אלישר שלמה3
140.5725מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל4
139.6820פרידריך יוליאן - אנגל יוסי5
139.2515טל נגה - טל דנה6
133.7310הרצקה רון - בריפמן אפרים7
133.648בירמן דוד - בירמן דניאלה8
132.426שלג אלי - וינביץ' גריגורי9
128.045גיא שרון - לביא שלומי10
124.214אופק טל - עממי צבי11
121.34גרינבאום ליאוני - ברנשטיין גרגורי12
101.053נוסבאום יצחק - דב אלכס12
100.783חץ נתן - לוינגר אסא14
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Brian zeitman

William Hardoon is one of the more colorful 
characters on the Israeli bridge scene. He was 
a champion player in his native Iraq, won the 
Teheran championships in Iran 1978 (we did 
not believe him until he brought an enormous 
cup to prove it) and then played bridge when he 
arrived in Israel. He had a break of 25 years and 
returned to playing bridge 15 years ago. The last 
bridge book he read was by Mr Ely Culbertson. 
To quote Wikipedia: “Ely Culbertson (July 22, 1891 
– December 27, 1955) was an entrepreneurial  
American contract bridge personality, dominant 
during the 1930s. He played a major role in 
the early popularization of the game, and was 
widely regarded as “the man who made contract 
bridge”. He was a great showman who became 
rich, was highly extravagant, and lost and gained 
fortunes several times over.”
Culbertson based his opening bids on 2½ quick 
tricks and 4 card suits – queens and jacks were 
not considered important. This was before 
the Milton Work point count that we use today 
(Ace=4, King =3, Queen =2 and Jack =1). 
So back to Board #33 in the Simultaneous Pairs, 
which I played with my partner Malka Yaacov 
against William and his charming wife Ofra.

Board 33, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

K764
AT94
A53
42

 

♠
♥
♦
♣

AQJ93
KQ7
K9
T65

♠
♥
♦
♣

T852
65
J2
KQ983

 ♠
♥
♦
♣

-
J832
QT8764
AJ7

 

In her commentary, Noga Tal (who wrote 
an excellent analysis of the hands for the 
Simultaneous) did not consider North›s hand as 
worth an opening bid. After all, it was just 11 high 
card points. But William saw his 2½ Culbertson 
quick tricks with his 2 red aces and the king of 
spade. He opened 1♣  (short club), another relic 
from the past.
This was the bidding at our table:

West North East South
Brian Willian Malka Ofra

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

*Why bid a 6 card diamond suit when you have a 
4 card heart suit?
Wouldn’t you double with West’s hand? I did, 
After all had 15 HCP and KQx in their trump suit. 
In addition, partner promised 6-9 points and they 
were pushed to 4♥ after trying to stop in 3♥.
My trumps honors were worth only one trick, and 
the long diamond suit provided a parking place 
for North’s losers. 4♥ doubled made gave them 
a shared top (only three other pairs recorded 
plus 590 out of 120 tables in which this deal was 
played). 
So, next time I play with a new partner, my first 
question will be: “Do you play Culbertson and 
Truscott?” 
If he asks me: “Do you play Stayman and 
Blackwood?”, I will reply: “No, I don’t believe in 
all these newfangled gadgets!” 

Simultaneous 
Pairs, April 2013
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