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ברכות לטובים ביותר!!!!ברכות לטובים ביותר!!!!
אז... תמה לה אליפות עולם. סיימנו במקום השני, מדלית כסף, סגני אלופי עולם!!!

הפסדנו בשנייה האחרונה אבל נאבקנו מאבק הרואי.
גאה גאה גאה בכם! לוטן, גל, מושיקו, דרור, אייל ולי. נתתם הופעה מדהימה ולפעמים, 
כן לפעמים, המזל לא הולך עם הטובים, ושלא יהיה לכם ספק, אנחנו הטובים, הטובים 

ביותר!!!תודה גם לאורי ולנבחרת בתי הספר שעודדו אותנו וסיימו במקום הרביעי 
בקטגוריה שלהם. הישג מדהים בפני עצמו.

הכי חשוב לזכור, בצל האולימפיאדה, כמה שחקנים אתם מכירים שמאוכזבים לסיים
כסגני אלופי העולם?

גלעד אופיר, קפטן הנבחרת
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דבר ועד העמותה

חברים יקרים!

הנבחרות הצעירות של ישראל הביאו לנו שוב כבוד גדול באליפות העולם שהסתיימה בתחילת 
החודש בסין. 

נבחרת הצעירים עד גיל 25 בהרכב דרור פדון-משה מיוחס, לוטן פישר-גל גרסטנר, לי רוזנטל-
אייל ארז עם הקפטן גלעד אופיר שיחקה מצוין והייתה קרובה להגן על תוארה משנת 2010. 
הנבחרת התעלתה והפגינה אופי כאשר חזרה מפיגור וניצחה ברבע הגמר ובחצי הגמר. בגמר 

התמודדנו עם הנבחרת המעולה של הולנד. זה היה אחד המפגשים הצמודים ביותר בתולדות אליפות 
העולם בברידג'. היתרון עבר מצד לצד פעמים רבות, ולבסוף ניצחה הולנד בהפרש מזערי של פחות מנקודה אחת! כולנו גאים 

בנבחרת ישראל על ההישג המצוין – מדליית הכסף.
גם נבחרת הצעירים עד גיל 20, בהרכב הילה לוי-עדי אסולין, יובל בן דוד-דן הרשפנג, איתמר גינוסר-אדם רייטר עם הקפטן 

אורי אסרף היטיבה לשחק וסיימה במקום הרביעי לאחר שהייתה קרובה מאוד להשגת מדליה.
ברכות מיוחדות למאמן הנוער והצעירים של ישראל דוד בירמן, שפרי עבודתו לאורך השנים משתקף בהצלחות המתמשכות של 

נבחרות הצעירים שלנו. הצלחה זו היא חלק מההתפתחות המקצועית של הברידג' הישראלי בשנים האחרונות, במגמה להפוך את 
ישראל למעצמת ברידג' עולמית.

זו ההזדמנות לברך את חברי ועדת הצעירים של ההתאגדות בראשות מיכה מרק, רמי בלס, ינון לירן, רון שוורץ וגלעד אופיר, 
העושים עבודת קודש בקידום הנבחרות והשחקנים, והתוצאות מדברות בעד עצמן.

המשימה הבין-לאומית הבאה היא "משחקי ספורט המחשבה" הנערכים החודש בעיר ליל בצרפת. נאחל הצלחה לנבחרות 
המייצגות אותנו בקטגוריות: פתוחה, נשים וסניורים. 

במישור המקומי נערכות החודש תחרויות גביע המדינה וגביע ההתאגדות. אנו מאחלים משחקים מהנים ומוצלחים לקבוצות 
שנרשמו לתחרויות אלה.

לסיום נציין את הזוכים במקום השלישי באליפות ישראל לזוגות מיכה מרק-יובל לובינסקי, ששמם נשמט בטעות מרשימת הזוכים 
בגיליון יולי.

בשורות טובות וקיץ נעים,
מודי קניגסברג

יו"ר ועד העמותה, ההתאגדות הישראלית לברידג'

ל !
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לחשוב נכון בהגנה

ניתוק הכרוז 
מהדומם

מוטי גלברד

Dealer: E, Vul: N/S, Lead: ♥A

♠
♥
♦
♣

872
J5
AKQJT
T85
 ♠

♥
♦
♣

KJT9
AK7
84
Q932

West North East South
1♥ Pass

2♦ Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

לאחר שמזרח פתח ♥1, לא הייתה לך אפשרות להתערב 
בהכרזה (מדוע?). מזרח-מערב הגיעו לחוזה של ♥4.

לאחר התלבטות לא מצאת הובלה טובה יותר מה-A♥. הרעיון 
הוא שאולי נהיה חכמים יותר אחרי שנראה את הדומם.

תוביל  מה  נמוכים.  בקלפים  שירתו  וכולם  ירד,  הדומם 
בלקיחה השנייה?

בשולחן דרום לא הקדיש יותר מדי מחשבה להגנה. הוא 
פרש  הכרוז  שלישי.  וב-♥   ♥K-ב אוטומטי  באופן  המשיך 
בסך  ב-♦,  וחמש  בשליט  לקיחות  ארבע  ותבע  קלפיו  את 
מאליה  מובנת  תוצאה  שזו  הניח  דרום  לקיחות.  הכול 11 

וקיווה שביד הבאה יהיו לו ולשותפו קלפים טובים יותר.
האם היה אפשר להכשיל את החוזה?

לכל הפחות היה אפשר להשקיע קצת יותר מאמץ בהגנה 
ביותר  הטוב  הסיכוי  את  למצוא  בניסיון  היד  את  ולנתח 

להפיל את החוזה.
קודם כל – ספירת נקודות. לדרום 13 נקודות, ובדומם – 
נקודות  הבטיחה 15  מזרח  של   3♥ הקפיצה  הכרזת   .11

לפחות. 
מה נותר לצפון?

נקודה  היותר  לכל  מחזיק  שצפון  היא  העגומה  המציאות 
אחת.

 AQ-בשלב זה דרום כבר מבין שאין טעם לשחק ♠ לתוך ה
של הכרוז. אז מה לעשות? אם אי אפשר לפתח לקיחות 
בעצמנו, צריך להפריע לכרוז לזכות בלקיחות האמורות 

להיות שלו.
רק  זאת  אך  ב-♦,  בטוחות  לקיחות   5 לדומם  כי  נראה 

בתנאי שיש תקשורת בין הכרוז לדומם.
 ♦ של  משחק  אז  בודד,  דיאמונד  למזרח  אם  לדוגמה: 
בלקיחה השנייה ינתק את התקשורת. גם כאשר למזרח 

שני דיאמונדים, יש להגנה סיכוי לנצח.
נתבונן  ה-8♦.  הוא  השנייה  בלקיחה  הנכון  ההמשך 

בחלוקה המלאה ונראה מה קורה לאחר מכן.

 ♠
♥
♦
♣

6543
43
9632
J76

 

♠
♥
♦
♣

872
J5
AKQJT
T85

♠
♥
♦
♣

AQ
QT9862
75
AK4

 ♠
♥
♦
♣

KJT9
AK7
84
Q932

 

צפון ממלא את תפקידו ומשחק את ה-9♦ – איתות ספירה 
יודע  דרום  עכשיו  ב-♦.  קלפים  של  זוגי  מספר  המתאר 
דאבלטון.  לו  יש  כנראה  אבל  ב-♦,  סינגלטון  אין  שלמזרח 
(אם למזרח ארבעה קלפים ב-♦  ולצפון שניים, אז ממילא 

אין מה לעשות.)
הכרוז ממשיך בשליט. דרום זוכה ב-K♥ ומשחק סיבוב 

שני של ♦.
אם  הושלם.  מהדומם  הכרוז  ניתוק  אבוד.  מזרח  עכשיו 
וימשיך  יחתוך  דרום  שלישי,  דיאמונד  לגבות  הכרוז  ינסה 
אך  ב-♠,  עקיפה  לבצע  ינסה  שהכרוז  יותר  סביר  ב-♣. 
לדומם,  להיכנס  יוכל  לא  כבר  מזרח  ובהמשך  תיכשל,  זו 

.♣Q-ודרום יזכה בלקיחה ה-13 עם ה
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Lead Directing 
Double

להוביל  מהשותף  המבקשת   Dbl בהכרזת  המדובר 
בסדרה מסוימת. ניתן להשתמש בסוג זה של Dbl מיד 
כלומר  בקונבנציות,  משתמשים  שהמתנגדים  לאחר 
בהכרזות שאינן מעידות על אורך או כוח כלשהו בסדרה 

המוכרזת.
אוסף הקונבנציות שהמתנגדים שלכם יכולים להשתמש 
בהן הוא מגוון ביותר, אך במאמר זה נטפל רק בקונבנציות 
הנפוצות ביותר: סטיימן, טרנספר ובלקווד (על גרסאותיו 

השונות).

♠
♥
♦
♣

K7
J3
8654
AKJ96

West North East South
1NT Pass 2♣

Dbl

או  במייג'ור  להיות  עשוי  צפון-דרום  של  הסופי  החוזה 
ב-NT, אך בכל מקרה הובלה ב-♣ תהיה טובה להגנה. 
(סטיימן   2♣ הכריז  שדרום  ההזדמנות  את  מנצל  מערב 
– הכרזה זו אינה מעידה על אורך או כוח כלשהו ב-♣) 

ומכפיל כדי לבקש ממזרח להוביל ב-♣.
שים לב: מזרח אינו אמור להכריז. הוא צריך לסמוך על 
 ,2♣ להפיל  כדי  טובים  מספיק  שלו  שהקלאבים  מערב 

במקרה שצפון-דרום דווקא ירצו לשחק בחוזה זה.
מה נדרש כדי להכפיל הכרזת סטיימן ♣2?

למכריז ה-Dbl צריכים להיות חמישה קלאבים איכותיים 
לפחות עם כוח של אוברקול.

האם אפשר להכפיל ♣2 גם עם פחות מ-5 קלאבים?
אפשר, אך זה מסוכן מאוד ולא מומלץ. נניח שמערב בחר 

להכפיל ♣2 עם היד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

963
Q52
J654
AK5

יוביל  ומזרח  ב-♠4  או   3NT-ב ישחקו  המתנגדים  אם 
ב-♣, הכול טוב ויפה, אך מה יקרה כאשר לצפון סדרת ♣ 

טובה? לדוגמה, נניח שצפון פתח 1NT עם היד הבאה:
North

♠
♥
♦
♣

KQ5
AJ5
K2
QJT86

 .RDbl ויכריז  ההזדמנות  על  יעוט  בצפון  מנוסה  שחקן 
המשמעות: הוא רוצה לשחק ♣2 עם RDbl. ביצוע החוזה 
הזה יעניק לצפון-דרום יותר נקודות מאשר משחק מלא! 

מערב לא פילל לתוצאה הזאת כאשר הכפיל ♣2.

מכריזים  המתנגדים  כאשר  גם  חלים  כללים  אותם 
טרנספר:

♠
♥
♦
♣

5
832
KQJ96
T764

West North East South
2NT Pass 3♦*

Dbl

את  מנצל  מערב  ל-♥.  טרנספר  היא   3♦ דרום  הכרזת 
ב-♦.  יוביל  ששותפו  להבטיח  כדי  ומכפיל  ההזדמנות 

הובלה בכל סדרה אחרת עלולה לגרום נזק להגנה.
לשותף  לעזור  יכול  טרנספר  הכרזת  על   Dbl לפעמים 

להתחרות על המשחק החלקי.

בהשלכות,  איתותים  על  כתבתי  שעבר  בחודש 
שבאמצעותם אחד המגנים מנסה לרמוז לשותפו 
היכן הכוח שלו. לעתים יש אפשרות לעזור לשותף 

כבר במהלך המכרז.
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♠
♥
♦
♣

82
K743
AJ75
J53

West North East South
1NT

Pass 2♥* Dbl 2♠
3♥

חמישה  לו  שיש  מזרח  של   Dbl-ה מהכרזת  מבין  מערב 
מסיק  מערב  לפחות.  נק'  כ-10  עם  טובים  הארטים 
שהנקודות מחולקות פחות או יותר שווה בשווה בין הזוגות, 
ושלשותפות שלו יש התאמה של 9 קלפים ב-♥. אז למה 
את  מכריחה   3♥ ההכרזה   ?2♠ לשחק  לצפון-דרום  לתת 
הפותח ושותפו לעלות לגובה 3 אם ברצונם לזכות בחוזה.
וכד').  מפתח  (קלפי  השונות  צורותיו  על  לבלקווד  הגענו 
למעשה אנו עוסקים בהכרזת Dbl על תשובות לבלקווד.

♠
♥
♦
♣

982
75
AK3
T7632

West North East South
1♥ Pass 3♥

Pass 4NT Pass 5♦*
Dbl

הובלה נכונה עשויה להיות קריטית כשמשחקים בחוזה 
של סלם. חשוב מאוד שמערב יכפיל ♦5, אחרת אי אפשר 

לצפות ממזרח שימצא את ההובלה ב-♦.
סדרה  עם   2♣ להכפיל  כדאי  שלא  אמרת  קודם  רגע, 
בת 3 קלפים. מדוע כעת אתה ממליץ להכפיל ♦5 עם 

סדרה כזו?

 5♦ שהחוזה  הסכנה   .5 לגובה   2 גובה  בין  ההבדל  זהו 
שלוש  דורשת  החוזה  שהפלת  משום  הן  זניחה,  יתבצע 
משום  והן  בידנו),  נמצאות  כבר  (ושתיים  בלבד  לקיחות 
כנראה  ולכן  ב-♥,  התאמה  על  הודיעו  כבר  שהמתנגדים 
אין להם התאמה ב-♦ (וגם אם יש, הם לא יודעים עליה).
ינסו  שהמתנגדים  חוששים  איננו  כבר  בגובה 5  בקיצור, 
לשחק עם RDbl. כדי להכפיל תשובה לבלקווד צריך כוח 

(לפחות A או K בסדרה), אך לא אורך.
מהעובדה  גם  מסקנות  להסיק  יכול  גבוהה  ברמה  שחקן 

ששותפו לא הכפיל הכרזת תשובה לבלקווד.
♠
♥
♦
♣

7642
A5
853
6532

West North East South
1♠ Pass 2♥

Pass 3♥ Pass 4NT
Pass 5♦* Pass 6♥
Pass Pass Pass

עליך להוביל נגד ♥6. בידך לקיחה אחת, ואתה שואל את 
עצמך: היכן הכוח של השותף?

את  ותשרת  גרועה  כנראה  תהיה  ב-♠  הובלה  ראשית, 
הכרוז, מאחר שצפון הבטיח 5 קלפים לפחות בסדרה זו. 
שנית, הכרזת המפתח היא ה-Pass של מזרח על ♦5. 
עם כוח ב-♦ הוא היה מכפיל! לפיכך הסיכוי לפתח לקיחה 

ב-♦ קטן מאוד. ההובלה הנכונה היא ב-♣.

לסיכום, זה לא מובן מאליו ששותפך להגנה יידע לשחק 
את הסדרות החזקות שלך. צריך לעזור לו בזמן ההכרזה. 
האוברקול.  הכרזת  הוא  לרשותנו  העומד  חשוב  כלי 
 Lead Directing-במקרים אחרים אפשר להשתמש ב

Double כדי לכוון את השותף להובלה הנכונה.
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משחק זהיר
רם סופר

כיצד היית משחק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

75
J98653
J43
A5

♠
♥
♦
♣

AKQ864
A4
9
KQ84

חוזה: ♠4. הובלה: 7♦

North South
1♠

1NT 3♣
3♥ 3♠
4♠

הכרזת הקפיצה ♣3 של דרום תיארה 18 נקודות או יותר 
היה  הסופי  החוזה  מלא.  למשחק  השותפות  את  וחייבה 
 ♦A-ב והמשיך   ♦K-ב זכה  מזרח  ב-7♦.  הוביל  ומערב   4♠

שנחתך. כיצד היית ממשיך מכאן?

המפסיד  את  בדומם  לחתוך  שניתן  הבחין  הכרוז  בשולחן 
שלו ב-♣. לפיכך הוא שיחק K ,♣A♣ והמשיך ב-4♣.

מערב חתך מעל לדומם עם ה-J♠ והמשיך ב-Q♦ שהכרוז 
הוא  שירת.  לא  מערב  אבל   ,♠A-ב המשיך  הכרוז  חתך. 
 4 מלכתחילה  שהחזיק  למזרח  לקיחה  למסור  חייב  היה 
שליטים. בסך הכול הכרוז הפסיד לקיחה אחת בכל סדרה 

והחוזה נכשל.
בסוף המשחק התלונן דרום על חוסר מזל. האמנם?!

התבונן בחלוקה המלאה ומצא כיצד היה אפשר לבצע את 
החוזה!

 ♠
♥
♦
♣

75
J98653
J43
A5

 

♠
♥
♦
♣

J
QT72
QT8752
92

♠
♥
♦
♣

T932
K
AK6
JT763

 ♠
♥
♦
♣

AKQ864
A4
9
KQ84

 

ב-♦  אחד  מפסיד  מפסידים.  מספירת  מתחיל  היד  ניתוח 
בלתי נמנע, וכך גם מפסיד ב-♥.

ב-♣, כאמור, יש מפסיד אחד שאנו יכולים לנסות לחתוך 
בדומם. המהלך יצליח אם חלוקת ה-♣ היא 4-3, אבל אם 

ה-♣ מתחלק 5-2, אחד המגנים צפוי לחתוך מעלינו.
מהו מספר המפסידים בשליט? כאן הכול תלוי בחלוקה. אם 
השליטים מתחלקים 3-2 לא יהיו מפסידים. אם החלוקה 

היא 4-1, יש מפסיד אחד.
חשוב לשים לב לנקודה הבאה:

אם המגן שמחזיק ארבעה שליטים יחתוך ♣ מעלינו, זה 
יהיה על חשבון הלקיחה "הטבעית" שלו בשליט.

לפיכך המצב המסוכן היחיד הוא כאשר אותו מגן קצר גם 
ב-♣ וגם בשליט. במקום להתעלם ממנו בטענה שחלוקה 
זו אינה סבירה, הכרוז יכול לבצע צעד פשוט שיגן על עצמו.

המשחק הנכון הוא (לאחר חיתוך ♦) לשחק A♠ בלקיחה 
השלישית, ורק לאחר מכן לעבור לסדרת ה-♣.

בהנחה ששני המגנים שירתו ל-A♠ (אם לא, החוזה חסר 
המצב  שליטים.  שלושה  להם  נותרו  מלכתחילה),  סיכוי 
שלושת  בכל  מחזיק  מגן  אותו  כאשר  הוא  היחיד  המסוכן 
את  ונחתוך   ♣AK נשחק  כאשר  הנותרים.  השליטים 
המפסיד שלנו, אותו מגן עלול לחתוך מעלינו, אבל יישארו 
שנזכה  לאחר  להוציא  נוכל  שאותם  שליטים,  שני  רק  לו 

מחדש בהובלה.

סיכום
נוטים  אנו  בדומם,  מפסידים  לחתוך  מנסים  אנו  כאשר 
לדחות את הוצאת השליטים עד לאחר חיתוך המפסידים.

עם זאת, לפעמים טוב למשוך סיבוב בודד של שליטים 
מפני  עלינו  להגן  עשוי  זה  המפסידים.  חיתוך  לפני 

חלוקות לא נוחות.

ושסיכויי  טוב  במצב  שהחוזה  נראה  כאשר 
עצמו:  את  לשאול  צריך  הכרוז  גבוהים,  ההצלחה 
מה עלול להשתבש? קו מחשבה זה עשוי להביא 
אותו לדרך המשחק הנכונה שתתגבר על הסכנה.

!!!!!   1,035

 !!!   
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למשוך או 
לא למשוך?

חיים קלר

לשאול  תמיד  עלינו  שליט,  עם  חוזה  משחקים  אנו  כאשר 
קשה  השליטים?  את  למשוך  לא  או  למשוך  עצמנו:  את 
לענות על שאלה זו לפני תכנון המשחק, האמור להתבצע 

כבר בלקיחה הראשונה, עם פרישת קלפי הדומם.
למשוך  לא  או  שליטים  למשוך  אם  לשאלה  התשובה 
מפסידים  ספירת  נעשה  אם  אך  רבים,  בגורמים  תלויה 
בתחילת המשחק ונבדוק את הדרכים האפשריות להיפטר 

ממפסידים, עשויים להתגלות לנו דברים מעניינים.
שמעו את הסיפור הבא:

שני קבצנים בלויי סחבות נפגשים בלילה קר מתחת לאחד 
הגשרים בניו יורק. 

מה מביא אותך לכאן? – שואל אחד מהם את חברו.
משחק הברידג' – הוא עונה.

את  מכיר  אני   – הקבצן  מתפלא   – הברידג'???  משחק 
המשחק הזה.

שיחקנו משחק על 100 אלף דולר. ישבתי במערב והייתי 
הכרוז ביד הבאה בחוזה ♠4.

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ92
A96
A3
A8

♠
♥
♦
♣

T83
74
T864
Q763

 .2♦ ענה  שותפי   .2♣ ופתחתי  בטוחות  לקיחות  ספרתי 9 
.♦K-הכרזתי ♠2, ושותפי העלה ל-♠4. צפון הוביל ב

 ,3NT הכרזתי שלא  הצטערתי  הדומם  את  ראיתי  כאשר 
זכיתי   .4♠ של  בחוזה  בעיה  שתהיה  הנחתי  לא  אבל 
בלקיחה הראשונה ומשכתי מיד שליטים בשלושה סיבובים 

(הם התחלקו 3-1).
מדי  מהר  שיחקתי  שעשיתי.  בטעות  הבחנתי  עכשיו  רק 

ולא תכננתי את מהלכיי כראוי. 
כעת היה עליי להפסיד שתי לקיחות ב-♥, ולא יכולתי לבצע 

את החוזה.
שמשחק  מבחין  הייתי  שליטים,  למשוך  מיהרתי  אילולא 
של ♥  בלקיחה השנייה היה מוביל לחיתוך בדומם ולביצוע 

החוזה.
כך הפסדתי את כל כספי והגעתי לכאן.

שימו לב, לו היו השליטים מחולקים 2-2, הכרוז היה יכול 
לחתוך  מכן  לאחר  ורק  שליטים  להוציא  לעצמו  להרשות 
בדומם, אבל כאשר השליטים מחולקים 3-1 והכרוז מוציא 
שני סיבובי שליטים לפני שיתחיל לשחק ♥, המגנים (אלא 
אם נרדמו בשמירה) ידאגו לשחק סיבוב שלישי של שליטים 

כדי למנוע את החיתוך.
איזהו החכם? הרואה את הנולד כבר בלקיחה הראשונה 

ומתכנן את המשחק כראוי.
הפוטנציאליים  המפסידים  שמספר  מגלה  אתה  כאשר 
גדול יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך, חפש דרך 

להיפטר מהם (או לפחות מחלקם) ושחק בהתאם.

עכשיו ספר אתה: מה הביא אותך לכאן? – שואל הקבצן 
לאחר שגמר לספר.

לא תאמין – משחק הברידג'.
באמת??

כן!! גם אני השתתפתי בתחרות על 100 אלף דולר. ישבתי 
במזרח והייתי הכרוז בחוזה ♥4.

♠
♥
♦
♣

J75
KJ2
QJ9
K852

♠
♥
♦
♣

T3
AQ974
AK632
7

דרום הוביל ב-2♠. המתנגדים זכו בשתי הלקיחות 
הראשונות, ואת ה-♠ השלישי חתכתי. המשכתי ב-♦. 

לרוע מזלי ה-♦ השני נחתך, והיריבים משכו גם את 
.♣A-ה

למה, למה לא משכתי קודם כל את השליטים??? הרי 
יכולתי לספור ללא קושי 10 לקיחות!

כך הפסדתי את כל כספי וגם אני הגעתי לכאן.

והחוזה  טוב  שמצבך  מראה  המפסידים  ספירת  כאשר 
אינו בסכנה – שחק בצורה בטוחה. הוצא מידי מתנגדיך 
את קלפי השליט ואל תאפשר להם לחתוך את הלקיחות 

שלך. 

  ‘   
14-18.9.2012  
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 (1)
Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A5
Q9
QT654
QJ74

♠
♥
♦
♣

K3
KJT4
J987
AK2

North South
1NT

3NT Pass

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

 (2)
Dealer South, Vul Both

♠
♥
♦
♣

A75
JT76
KJ6
Q76

♠
♥
♦
♣

K62
KQ984
QT
KJT

North South
1♥

3♥ 4♥
Pass

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

 (3)
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q654
A97
8632
A6

♠
♥
♦
♣

AKJ
T52
KQJT
Q42

North South
1NT

3NT Pass

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

פתרונות בעמוד 16

בחן את עצמך – איזו סדרה לשחק קודם?
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 (1)
♠
♥
♦
♣

A5
Q9
QT654
QJ74

♠
♥
♦
♣

QJT72
876
K3
T93

♠
♥
♦
♣

9864
A532
A2
865

♠
♥
♦
♣

K3
KJT4
J987
AK2

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

לפתח  ניתן  השחורות.  בסדרות  בטוחות  לקיחות   6 יש 
באיזו  האדומות.  מהסדרות  אחת  בכל  נוספות  לקיחות 

סדרה נבחר?
תקפה  ההגנה  הזמן.  גורם  הוא  זו  ביד  המכריע  הגורם 
בסדרה שבה יש לנו שני עוצרים, ואילצה אותנו להוציא 
אחד מהם. בפעם הבאה שנמסור את ההובלה, יוציאו לנו 

את העוצר השני.
לפיכך מותר לנו למסור את ההובלה פעם אחת בלבד 

בטרם נפתח את 3 הלקיחות החסרות.
הדרך הנכונה היא לפתח את סדרת ה-♥. בחלוקה זו 

אין זמן לפתח את סדרת ה-♦.
המשחק הנכון: זכה ב-A♠ בלקיחה הראשונה ושחק את 
את  קח   .A-ב תזכה  שההגנה  עד  ב-♥  המשך   .♥Q-ה
תשע  להשלים  כדי  ו-♣   ♥ ושחק   K-ה עם  ב-♠  החזרה 

לקיחות.
עליך להקפיד לשחק תחילה את קלפי ה-♣ הגבוהים ביד 

הקצרה (דרום) כדי לא לחסום את הסדרה.
שההגנה  לפני  שלך  הסדרה  את  לפתח  עליך  עיקרון: 
להפלת  הנדרש  הלקיחות  מספר  את  לפתח  תספיק 
ההגנה  את  שתקדים  כך  המשחק  את  תכנן  החוזה. 

במרוץ.

 (2)
 ♠

♥
♦
♣

A75
JT76
KJ6
Q76

 

♠
♥
♦
♣

QJT8
3
9832
A854

♠
♥
♦
♣

943
A52
A754
932

 ♠
♥
♦
♣

K62
KQ984
QT
KJT

 

מערב מוביל ב-Q♠ נגד החוזה ♥4. תכנן את המשחק!
כרגע ישנן רק שתי לקיחות בטוחות, אבל החוזה מצוין. 
לאחר שנוציא את שלושת האסים שברשות ההגנה, יהיו 
לנו 10 לקיחות – ארבע ב-♥ ושתיים בכל סדרה אחרת.

האם יש בעיות מיוחדות שצריך לטפל בהן?
כן. יש לנו מפסיד "איטי" ב-♠, וההגנה כבר החלה לתקוף 
בהתחלה,  שליטים  להוציא  ננסה  אם  הזו.  הסדרה  את 

יהיה מאוחר מדי להיפטר מהמפסיד הזה.
הדרך היחידה להיפטר מהמפסיד ב-♠ היא באמצעות 
הגבהת סדרת ה-♦. זו חייבת להיות הפעולה הראשונה 

של הכרוז.
המשחק הנכון: זכה ביד עם ה-K♠ (ה-A♠ נשמר ככניסה 
מיד  שחק   .(♦A-ה את  תעכב  שההגנה  למקרה  לדומם 
לתקוף  תמשיך  היא   ♦A-ב תזכה  שההגנה  לאחר   .♦Q
את ה-♠, אך אתה תזכה ב-A♠ בדומם ותשליך ♠ מפסיד 
על הסיבוב השלישי של ה-♦. לאחר מכן תוציא שליטים. 
גרועה  אינה  ה-♦  חלוקת  עוד  כל  מובטח  החוזה  ביצוע 

יותר מ- 5-3.
עיקרון: היזהר ממפסידים "איטיים". אם לא תטפל בהם 
בעוד מועד, הם יהפכו למפסידים בפועל. לפעמים צריך 
לפתח סדרה צדדית לפני הוצאת השליטים כדי להיפטר 

ממפסיד כזה.

איזו סדרה לשחק קודם?  
פתרונות מעמוד 14
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 (3)
♠
♥
♦
♣

Q654
A97
8632
A6

♠
♥
♦
♣

32
KQJ43
97
K985

♠
♥
♦
♣

T987
86
A54
JT73

♠
♥
♦
♣

AKJ
T52
KQJT
Q42

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!
יש לך שש לקיחות בטוחות. את שלוש הלקיחות הנוספות 
שעליך  מרכזיות  בעיות  שתי  יש  אך  ב-♦,  לפתח  אפשר 

לפתור.
 ♦A-ב תזכה  ההגנה  שבו  ממצב  להימנע  עליך  ראשית, 
 ♦A-שה לקוות  עליך  כך  לשם  ב-♥.  לקיחות  ובארבע 
המגנים  בין  התקשורת  את  לנתק  ובנוסף  מזרח,  אצל 

באמצעות עיכוב.
ו-2  מערב  אצל  הארטים   5 היא  המסוכנת  החלוקה 
הארטים אצל מזרח. לפיכך מספיק לעכב את ה-A♥ פעם 

אחת.
 ♠AKJ שתשחק  לאחר  חסומה.  ה-♠  סדרת  שנית, 
כרגע   .♠Q-ל להגיע  כדי  לדומם  צדדית  כניסה  תצטרך 
יש לך שתי כניסות כאלה, אבל הובלת הפתיחה מוציאה 
לך את ה-A♥. אם תשחק ♦ בשלב מוקדם מדי, ההגנה 
עלולה לזכות בלקיחה ולהוציא לך גם את ה-A♣. לאחר 

מכן כבר לא תוכל לזכות ב-4 לקיחות ב-♠.
בתחילת  החסימה  את  לשחרר  הוא  זו  לבעיה  הפתרון 
שנוגעים  לפני  מהיד   ♠AKJ לשחק  כלומר  המשחק. 

בסדרת ה-♦.
המשחק הנכון: תן ל-K♥ לזכות בלקיחה הראשונה. זכה 
ב-A♥ בלקיחה השנייה. המשך בשלושה סיבובים של ♠ 
את  הובל  מכן  לאחר  שבידך.   AKJ-ה עם  תזכה  שבהם 
היא  ה-♥  חלוקת  אם  (או  מזרח  אצל   ♦A-ה אם   .♦K-ה

4-3) יהיו לך 9 לקיחות.
בתכנון  אליהן  והתייחס  חסומות  סדרות  זהה  עיקרון: 
המשחק. עליך לתכנן את שחרור החסימה בעוד מועד, 
הלקיחות  כל  את  לגבות  תוכל  שלא  סכנה  יש  אחרת 

"הבטוחות" שלך.

סקצייה נפרדת לשחקנים עד אומן ארד כולל 
(נקודות רגילות) עלות - 40 ש“ח

אולם היכל הספורט המפואר והממוזג וחניה בשפע וללא תשלום!
הרשמה מראש חובה!

אליהו chalio.br@walla.com 052-8677854, מיקי 054-4691703  רויטל 054-4358800

מועדון ברידג‘ ”בית מכבי“ בראשל“צ שמח להזמינכם

תחרות ארצית
שבת 22.9.12 בשעה 10:00 בבוקר

תחרות 30 ידיים בניהולו של אילן שזיפי
עלות - 60 ש“ח.  

המרכז ללימודי ברידג‘

מועדון ומרכז ללימודי ברידג‘, היכל ”בית מכבי“, רח‘ גולדה מאיר 21, קריית ראשון, ראשל“צ (ליד התחנה המרכזית החדשה)
        bridgerishon@gmail.com ,052-8677854 :טלפון: 03-9627230, נייד
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יד החודש: 

לשחק נכון 
ולהפסיד

יוסי אנגל

אירופה  באליפות  שחולקו  המעניינות  הידיים  אחת  להלן 
בדבלין:

Board 15, Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KQJT8
QJ73
Q5
T8

♠
♥
♦
♣

975
A8642
AK
K93

צפון-דרום מגיעים לחוזה ♥4 לאחר מהלך הכרזה שגרתי. 
דרום הוא הכרוז ומערב מוביל ב-J♦. כיצד היית משחק?

הכרוז אינו יודע אם A♣ נמצא במזרח או במערב. לכאורה 
עליו לעבור לדומם ב-♠ כדי לבצע עקיפה ב-♥. 

כדאי לשים לב שלכרוז חסרים ה-T וה-9 בשליט, ולכן על 
מנת שהעקיפה בשליט תניב פירות, ה-K♥ חייב להימצא 
אצל מזרח וחלוקת השליטים צריכה להיות 2-2. במקרה 
של חלוקה 3-1, אפילו עקיפה מוצלחת לא תמנע מפסיד 

בשליט.

החוזה  בשליט,  מוצלחת  בלתי  עקיפה  הכרוז  יבצע  אם 
אחד   .♣A-ה היכן  משנה  לא   – לכישלון  כנראה  נידון 
 .♠ חיתוך  לשותפו  ולתת   ♠A-ה את  לגבות  יוכל  המגנים 

.♣A-לאחר מכן תזכה ההגנה גם ב
יוכל  הכרוז  ב-♠,  חיתוך  תשיג  ולא  ההגנה  תשגה  אם 
 .K-להיכנס לדומם בסדרת השליט כדי לשחק ♣ לכיוון ה
היות שמדובר בתחרות ברמה גבוהה, הסיכוי שזה יקרה 

קלוש מאוד.

קו משחק חלופי הוא להוביל מהיד את ה-A♥. כך יבוצע 
החוזה כאשר ה-K♥ בודד (סיכוי של 12%). אם ה-K♥ לא 
ייפול, הכרוז ייכנס לדומם בסדרת השליט וישחק ♣ לכיוון 

ה-K. סיכויי ההצלחה של קו המשחק הזה הם כ-56%.
שלום ("סאלק") זליגמן, שחקן נבחרת ישראל זה שנים 
והוריד  יותר  הרב  הסיכוי  עם  המשחק  בקו  בחר  רבות, 

 .♥A-בלקיחה השנייה את ה

לצערו הרב, הוא נכשל בחוזה מאחר שזו הייתה חלוקת 
הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

KQJT8
QJ73
Q5
T8

 

♠
♥
♦
♣

64
T9
JT96
A7652

♠
♥
♦
♣

A32
K5
87432
QJ4

 ♠
♥
♦
♣

975
A8642
AK
K93

 

החלופי  בקו  בחר  השני  בשולחן  השוודי  הכרוז  לעומתו, 
להצלחה  המביא  ב-♥,  ועקיפה  השנייה  בלקיחה   ♠ של 
לניצחון  בדרך   IMP 12-ב זכתה  שוודיה  הנתון.  במערך 

9:21 על ישראל.

ישראל  של  הפתוחות  הנבחרות  בין  במפגש  כי  מעניין 
מדאלה  אגוסטין  הפוכה:  התמונה  הייתה  ואיטליה 
מישראל  פדון  דרור  בעוד  ונכשל,   ♥A הוריד  מאיטליה 

שיחק ♠ וביצע את החוזה.



 ≤ μ≠±μ≥  בנובמבר¨ ≥±

אירוע השנה

הברידג'
בים האדום¨ אילת

לפרטים והרשמה:
03�5465582 03�6058355, פקס:   : טל'

www.bridgeredsea.com
e-mail: birmand@inter.net.il

gg

תחרויות מידי יום לכל הרמות. •

הרצאות של בכירי המורים. •

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות. •

שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל. •

₪, עשרות פרסים פרסים בסך 100,000 •

למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

•  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 

הכוללות שני סופי שבוע.

ארועים מיוחדים וחוויות כל יום. •

טיסות במחירים מועדפים. •

7.
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 Festina
Lente

שמעון שמש

Festina Lente ("תיחפז לאט") היה מוטו ישן של הקיסר 
הנכבד אוגוסטוס (בנו המאומץ של יוליוס), ובדומה לכמה 
פילוסופיות עתיקות, יש לו בן-זוג נאה בהכרזות הברידג' 

המודרניות.
ישירות  להכריז  ממליצה  הלקיחות"  "סך  של  התיאוריה 
לגובה המתחייב ממספר השליטים שהשותפות מחזיקה 
– בייחוד במקרה של הכרזת תשובה עם יד חלשה – כדי 
למנוע מהמתנגדים להתחרות. המלצה זו מיושמת באופן 
ישיר על-ידי שחקנים המשתמשים בקונבנציה "ברגן" או 

בשיטות דומות.
לדוגמה:

♠
♥
♦
♣

AK964
65
A2
A632

♠
♥
♦
♣

QJ52
8742
K54
75

מערב פותח ♠1. למזרח 6-0 נקודות עם תשעה מפסידים, 
והוא יכריז ישירות ♠3 (חלש) עם או בלי התערבות מצדו 
תחמיץ  והשותפות   ,Pass לבטח  יכריז  מערב  צפון.  של 

משחק מלא כמעט בטוח של ♠4. אז מה השתבש כאן?
בא  החיפזון  ("כל   Omnis festinatio a Diabolo
מהשטן"). המלצתי היא שעם סוג מסוים של ידיים (שינותח 
לעיל  ובדוגמה  האיטית,  הגישה  את  לאמץ  עדיף  להלן) 
להתפתחויות.  ולהמתין   2♠ פשוט  להכריז  למזרח  עדיף 
אחרי הכול, מזרח-מערב מחזיקים את הסדרה הבכירה 
ולהיות   3 בגובה  להתחרות  יכולים  תמיד  והם  (ספייד), 

פטורים מעונש.
בדוגמה לעיל מערב מחזיק יד עם שישה מפסידים ושפע 
מרחב  לו  יש   2♠ של  התשובה  לאחר  קונטרולים.  של 
לאתר  כדי   Trial Bid-ב להשתמש  יכול  והוא  הכרזה 

במדויק את החוזה הנכון.

Trial Bids
(ניתן  וארוך  קצר   – "טעמים"  בשני  באות  אלו  הכרזות 
מוכן  מערב  שלנו  בדוגמה  אחת).  לקונבנציה  אותן  למזג 
לשחק ♠4 אם למזרח יד מתאימה עם שמונה מפסידים. 
עם זאת, דאגתו העיקרית היא סדרת הקלאב שבה הוא 

עלול להפסיד שלוש לקיחות.
אם משתמשים בגישה של Long Trial Bid, מערב מכריז 

 3-2 עם  בסדרה  קלפים   4-3 לי  "יש  שמשמעותו:   3♣
מפסידים. אנא בדוק איך היד שלך משתלבת עם המידע 

הזה."
בתשובה לשאלה זו, מזרח פועל כדלקמן:

מספר המפסידים 
Trial-הפעולה הנדרשתבסדרת ה

הכרזת משחק מלא1-0

 הכרזת משחק מלא רק עם2
מקסימום (8 מפסידים)

עצירה בגובה 33
למזרח  יש  לעיל  בדוגמה  אבל  ויפה,  טוב  הכול  עתה  עד 
שני מפסידים בסדרת ה-Trial ויד מינימלית (9 מפסידים). 
לכאורה הוא צריך להכריז ♠3 ולסיים את ההכרזה. שוב 
המשחק המלא יוחמץ. כיצד יכול מזרח להעריך טוב יותר 
את ידו כמשיב? בנקודה זו אנו מגיעים לנושא העיקרי של 

מאמר זה.

קלפי כיסוי ופוטנציאל חיתוך

כל K ,A או Q בסדרה ארוכה של השותף נחשב  
קלף כיסוי.

כל A או K בסדרה אחרת של השותף הוא קלף  
כיסוי.

כל דאבלטון בסדרה צדדית הוא פוטנציאל חיתוך  
באותה  קצר  אינו  השותף  אם  תוקף  המקבל 

סדרה.

לדוגמה:

 

♠
♥
♦
♣

QJ52
8732
K54
75

West East
1♠ 2♠
3♣ ?
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בקלאב  הדאבלטון   .♦K-ו  ♠Q – כיסוי  קלפי  שני  למזרח 
שהשותף  משום  למימוש  הניתן  חיתוך,  פוטנציאל  הוא 

השתמש ב-Long Trial Bid ואינו קצר בקלאב.
בסך הכול קלפי מזרח מכסים למערב שלושה מפסידים. 
פחות).  (או  מפסידים  שישה  מתארת   Trial Bid הכרזת 

לפיכך צפויות 10 לקיחות, ומזרח צריך להכריז ♠4.

דוגמאות נוספות

(1)

♠
♥
♦
♣

96
AQJ54
A2
A632

♠
♥
♦
♣

T874
K732
754
K5

West East
1♥ 2♥
3♣ 4♥

יש סיכוי טוב ש-♥ היא הסדרה הבכירה. למזרח שני קלפי 
מרחב  לשותפו  לתת  חייב  והוא  חיתוך,  ופוטנציאל  כיסוי 
תמרון ולהכריז ♥2 בסיבוב הראשון. לאחר שמערב מכריז 
♣3 (Trial Bid) מזרח יכריז ♥4. שני מפסידים ב-♣ ייחתכו 

.(♥K-אחד מהם עם ה) בדומם

(2)

♠
♥
♦
♣

AQJ54
65
A862
A2

♠
♥
♦
♣

K832
8742
754
K5

West East
1♠ 2♠
3♦ 3♠

גם כאן למזרח שני קלפי כיסוי עם פוטנציאל חיתוך, והוא 
מכריז  מערב  בלבד.  לגובה 2  שותפו  פתיחת  את  מעלה 
♦3. למזרח שלושה מפסידים ב-♦, והוא חייב לסיים את 
מתממש  אינו  ב-♣  החיתוך  פוטנציאל  ב-♠3.  ההכרזה 

משום שהשותף קצר באותה סדרה.

(3)

♠
♥
♦
♣

AQT64
65
A862
A2

♠
♥
♦
♣

KJ75
Q742
J53
J4

West East
1♠ 2♠
3♦ 3♠

שאינו  חיתוך  ופוטנציאל  בלבד  אחד  כיסוי  קלף  למזרח 
מתממש. הוא מסיים את ההכרזה ב-♠3. ה-Q♥ אינו קלף 

כיסוי משום שזו סדרה קצרה של השותף.

(4)

של  בהקשר  האיטית  הגישה  את  בוחנים  אנו  זו  בדוגמה 
.Short Trial Bid

♠
♥
♦
♣

A9864
AJT
KQ63
7

♠
♥
♦
♣

K753
K76
52
8642

West North East South
1♠ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♣ Pass
3♠ Pass 4♠

ופוטנציאל  כיסוי  קלפי  שני  למזרח   .1♠ פותח  מערב 
מערב   .2♠ ומכריז  בזהירות  קדימה  צועד  הוא  חיתוך. 
כלשהי.  בסדרה   Short Trial Bid  –  2NT כעת  מכריז 
מזרח חייב להכריז ♣3 (ממתין) ומערב מתאר קלף בודד 

ב-♣ באמצעות הכרזת ♠3.
בדיימונד  והדאבלטון   ♥K-ה אופטימלית:  יד  למזרח 
לו  ומכסים  השותף  של  ארוכות  סדרות  מול  נמצאים 

מפסידים. מזרח מכריז ♠4.

מסקנות

עם תשעה מפסידים וללא גורמים המכפרים על  
כאשר   3 לגובה  ישירות  לקפוץ  יכול  אתה  כך, 
אתה משיב עם יד חלשה שיש בה תמיכה של 4 
זאת  עשה  השותף.  של  הבכירה  בסדרה  קלפים 

גם כאשר היריבים מתערבים.
ושמונה   קלפים   4 של  תמיכה  לך  יש  כאשר 

קלפי  שני  עם  מפסידים  תשעה  או  מפסידים, 
באיטיות  לצעוד  עדיף  חיתוך,  פוטנציאל   + כיסוי 
– להעלות את סדרת השותף לגובה 2 ולהמתין 

להתפתחויות נוספות.

הסכמי  את  יאתגרו  זה  במאמר  שהובאו  הדוגמאות 
בשיטה  משתמשות  שאינן  רבות  שותפויות  של  ההכרזה 
המומלצת כאן. אז שיהיה לכם Festina Lente, ואולי גם 

ברגן!
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באחת האליפויות שנערכו לפני שנים רבות, הופיעה היד 
הבאה בהתמודדות בין אנגליה לפינלנד.

 ♠
♥
♦
♣

KT7
965
AJT863
5

♠
♥
♦
♣

AJ3
QJT32
K4
Q97

West North East South
1♥ 2♦ 2♥ 3NT

Pass Pass Pass

אגרסיבי  נראה  (פינלנד)  צפון-דרום  של  ההכרזה  מהלך 
ביותר – האם הפינים היו זקוקים לנקודות? ☺ אם אתם 
סבורים שלצפון לא היו מספיק נקודות להכרזת האוברקול 
בגובה 2, הצדק עמכם, אבל זה לא הזמן ללמד את צפון 

.3NT להכריז נכון.  המשימה היא להפיל חוזה של
מערב הוביל כמובן ב-Q♥. מזרח שיחק את ה-4♥, והכרוז 

.♥A-זכה בידו עם ה

בלקיחה השנייה הוביל הכרוז הפיני מידו את ה-6♠...
במקומו  משחקים  הייתם  כיצד  לענות:  ונסו  כאן  עצרו 

של מערב, ומדוע?

מערב (השחקן האנגלי המפורסם טרנס ריז) הפריד מידו 
את ה-3♠ (יד שנייה נמוך...) וכבר רצה להניחו בשולחן. 
אותו  והחליף  הקלף  את  החזיר  בדעתו,  נמלך  לפתע 
הייתה  זו   !♣Q-ה את  ריז  הוביל  הבאה  ללקיחה   .♠A-ב

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KT7
965
AJT863
5

 

♠
♥
♦
♣

AJ3
QJT32
K4
Q97

♠
♥
♦
♣

542
874
72
AKJ86

 ♠
♥
♦
♣

Q986
AK
Q95
T432

 

מאפשר  היה  ה-3♠  של  השבלוני  שהמשחק  לראות  ניתן 
לכרוז לבצע את החוזה, בעוד ההגנה שנבחרה בשולחן 

הפילה את החוזה פעמיים.
אתם  תוכלו  וכיצד  הזוכה?  המשחק  את  ריז  מצא  כיצד 

להבא להגן נכון במצבים כאלה?
נכון  בהחלט  הוא  נמוך)  שנייה  (יד  ה-3♠  של  המשחק 
היד  שבמשחק  אלא  ה-♠,  סדרת  על  רק  כשמסתכלים 

וההגנה חובה לקחת בחשבון את מכלול היד.
ריז התבונן בדומם וראה סדרת ♦ ארוכה. זו אמורה להיות 
יתקיף  שהכרוז  היה  צפוי  הכרוז.  של  העבודה"  "סדרת 
סדרה זו כבר בהתחלה. המהלך הבלתי צפוי של הכרוז 
את  ולנתח  לעצור  מערב  את  חייב  השנייה)  בלקיחה   ♠)

היד בקפדנות.
מיד  ב-♦  מתחיל  היה  הוא  לכרוז,  חסרה   ♦Q הייתה  לו 
לעצמו  מרשה  שהוא  העובדה  כפולה.  עקיפה  ומנסה 

מלאכת מחשבת בהגנה
חיים קלר

שנתנו  בהנחיות  בהגנה  להשתמש  אוהבים  אנו 
לנו המורים: "יד שנייה נמוך", "יד שלישית גבוה", 

"כסה מכובד במכובד" ועוד.

מובילות  אלה  הנחיות  סטטיסטית,  מבחינה 
להצלחה בחלק גדול מהמקרים, אך אל לנו להיות 
אלה  כללים  אוטומטי.  באופן  ולשחק  בהן  שבויים 
ההיגיון  ולהפעלת  המצב  לניתוח  תחליף  אינם 
(מתחרויות  מקרים  שני  נציג  זו  בכתבה  והדמיון. 
ברמה הגבוהה ביותר) שבהם המגן גילה ערנות 
הכללים  את  ו"הפר"  הדמיון  את  הפעיל  רבה, 

הבדוקים כדי להפיל את החוזה.
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לשחק סדרה אחרת מראה שה-Q♦ אצלו והוא סומך על 
הצלחת העקיפה (אחרי הכול, מערב פתח את ההכרזה).

אם כך, לכרוז שתי לקיחות בטוחות ב-♥ (מזרח אותת ב-♥ 
הנמוך ביותר, לכן ה-K♥ לא אצלו) ושש לקיחות ב-♦ לאחר 

הצלחת העקיפה. אז מדוע הוא מתחיל ב-♠?

לו היה ה-A♣ ברשות הכרוז, לא היה לו שום צורך לשחק 
♠. הוא היה מבצע עקיפה ב-♦ ומשיג מיד 9 לקיחות.

מסקנה: לכרוז אין את ה-A♣. הוא מנסה "לגנוב" את 
הלקיחה התשיעית שלו ב-♠.

פרט חשוב נוסף הוא שמזרח הכריז ♥2. כנראה יש לו 6 
נקודות לפחות. יש סבירות גבוהה שלא רק ה-A♣ אצלו, 
מדי  מעט  עם   2♦ הכריז  צפון  מזה,  חוץ   .♣K-ה גם  אלא 
 .3NT נקודות. דרום ציפה כנראה ליד טובה יותר כשהכריז
מספר הנקודות העומד לרשותו רחוק מ-25. למעשה דרום 
מצא עצמו במצב נואש כשירד הדומם – סדרת ה-♣ שלו 
חשופה לגמרי – אבל הוא עשה את מיטב המאמצים לבצע 

את החוזה.
לסיכום, אם תעצרו לנתח את היד לאחר המהלך הבלתי 
צפוי של הכרוז בלקיחה השנייה, תגיעו למסקנות הנכונות 
שטרנס ריז הגיע אליהן: לכרוז שמונה לקיחות והוא מנסה 
אותו  להפיל  כדי  התשיעית.  את  לאפנו"  מתחת  "לגנוב 
לקיחות  שיותר  כמה  מיד  ולגבות   ♠A-ב מיד  לזכות  חובה 

ב-♣.
לפני  בשנחאי  העולם  באליפות  ששוחקה  הבאה,  ההגנה 

מספר שנים, קשה יותר ודורשת דמיון רב:

♠
♥
♦
♣

T2
Q6
Q542
QT985

 

♠
♥
♦
♣

J5
K843
AT763
64

הראה  (הכרוז)  שדרום  לאחר   7♣ היה  הסופי  החוזה 
בהכרזה יד חזקה מאוד עם שתי הסדרות השחורות.

 ,Q-צפון שיחק את ה .♥J-ברוב השולחנות מערב הוביל ב
מזרח כיסה ב-K ודרום זכה ב-A. לבסוף החוזה בוצע. רק 
בשולחן אחד הכרוז נכשל. מהו המהלך ההגנתי שגרם 

לכך?

אם אתם סבורים שמזרח זכה בלקיחה עם ה-A♦, צר לי 
היה  לא  עולם  אליפות  של  ברמה  שחקן  אתכם.  לאכזב 

מכריז סלם גדול אלמלא היה לו חוסר ב-♦.

אז מהיכן תבוא הלקיחה של ההגנה?! מסדרת ה-♥? קשה 
טובה.   ♠ סדרת  עם  מאוד  חזקה  יד  לכרוז  הרי  להאמין. 
לאחר שיוציא שליטים הוא לא יתקשה להשליך את ה-♥ 

המפסיד בדומם על סדרת ה-♠ שלו.

שהסיכוי  הבינה  במזרח  שישבה  הבריטית  השחקנית 
 ,♣A-היחיד ללקיחה של ההגנה הוא בשליט. אם למערב ה
החוזה ייפול תמיד, אך מה קורה אם למערב ה-K♣? לפי 
ההכרזה יש לדרום חמישה קלאבים, ואם כך ה-K בודד...

כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T2
Q6
Q542
QT985

 

♠
♥
♦
♣

764
JT952
KJ98
K

♠
♥
♦
♣

J5
K843
AT763
64

 ♠
♥
♦
♣

AKQ983
A7
-
AJ732

 

בכל השולחנות שבהם שוחקו ארבעת ההארטים הבכירים 
לדומם.  כניסה  בלי  נשארו  הכרוזים  הראשונה,  בלקיחה 
.♣A-באין אפשרות אחרת הם עצמו עיניים ושיחקו את ה

לאחר שפקחו את העיניים הם ראו את ה-K♣ על השולחן. 
הידד הידד, הסלם הגדול בוצע!

לזכות  לדומם  אפשרה  במזרח  הבריטית  השחקנית 
.♥Q-בלקיחה הראשונה עם ה

מצא  הכרוז   ☺ במכובד.  מכובד  לכסות  "שכחה"  היא  כן, 
קלפים  לו 10  יש  ה-♣  שבסדרת  וראה  בדומם  עצמו  את 
כאשר ה-K חסר. במצב זה העקיפה היא המשחק בעל 
להרגיש  בלי  ב-♣  עקף  הכרוז  ביותר.  הרבים  הסיכויים 

במלכודת שנטמנה לו.

סביר  זה  שאין  למסקנה  אולי  מגיע  היה  יותר  חשדן  כרוז 
עם  מכסה  לא  מזרח  ואם   ,♥K-ל מתחת  הוביל  שמערב 
ה-K♥, ונותן לו "לקיחה במתנה" עם ה-Q♥, הסיבה לכך 

אינה נדיבות יתר... 

כך או אחרת, האין זו מלאכת מחשבת בהגנה?!



.'       
 :     ,    '   

  39
 

 

  

  '   
    

.   

      
,    ,

.   

'   

 
 

  
!!!

 
 

!!!
 

 77--

!   !   !   !  

www.bestbridge.co.il

 :   

 ,052-3292290 
057-7517570 

info@bestbridge.co.il

 "'  " -   



 
!!!

 
 7-

     .

   .         ,  ,   ..."
(  ,'   ,  ) "...  

  ...     !   , ..."
"!        

('   ,  )

"Great stuff, I especially enjoyed the section on slams, this is a great series. 
Outstanding material. I learnt a lot". Brian Zietman.

          BEB  ,  "
  ,  '   .    ,    '   

     ,       ,   ,
  .           
   ,       '    

(  ) ."   .       

:   ,
www.bestbridge.co.il



סיקור תחרויות
26

פורת- לויט  רותי  בהרכב  ישראל  של  הנשים  נבחרת 
טל- נגה  נוסצקי,  סעדה-מיכל  נטלי  פופלילוב,  מטילדה 
השתתפה  אלה)  שורות  כותב   – וקפטן  (מאמן  טל  דנה 

בחודש יוני באליפות אירופה בדבלין, אירלנד.
לפני  חודשים  מספר  הנבחרת  הרכב  שנקבע  מרגע 
האליפות, הזוגות התאמנו והתכוננו כמעט על בסיס יום-

יומי, והכול מתוך מטרה לסיים באחד מששת המקומות 
לנשים  העולם  לאליפות  ולהעפיל  באליפות  הראשונים 
"וניס קאפ" שתתקיים ב-2013 במקביל ל"ברמודה בול".
החברות,  המקצועיות,  הרצינות,  את  לציין  ברצוני 
ההתמדה והלהט להשתפר ולהצליח של כל הזוגות, הן 

בהכנות לתחרות והן במהלכה.
נוסצקי  מיכל  תיארה  הקודם  בירחון  שפורסמה  בכתבה 
שהחלה  התחרות,  במהלך  הדברים  התפתחות  את 
עבורנו באופן נוראי, אבל הסתיימה בשמחה גדולה לאחר 
התאוששות מדהימה. המטרה שהצבנו לעצמנו הושגה. 
הנבחרת סיימה במקום השישי, ואנו מקווים להצליח גם 
(ואפילו יותר) באליפות העולם בשנה הבאה ועוד לפני כן 

באולימפיאדת משחקי המחשבה בחודש הבא.  
היות שמיכל כבר תיארה היטב את התחושות והחוויות, 

אתרכז הפעם בכמה ידיים מעניינות מהתחרות:
 

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

J
Q5432
532
JT84

 

♠
♥
♦
♣

KT862
8
KJ8
6532

♠
♥
♦
♣

975
KJ9
9764
A97

 ♠
♥
♦
♣

AQ43
AT76
AQT
KQ

 

 
West North East South

מטילדה רותי
   2NT

Pass 3♦ Pass 4♥
Pass Pass Pass

נבחרת הנשים באליפות אירופה
מיכאל בראל
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רותי  דנמרק.  נגד  הראשון  מהמפגש  לקוחה  זו  יד 
פתיחה  של ♥4 לאחר  בחוזה  היטב  שיחקה  (דרום) 

של 2NT והכרזת טרנספר של מטילדה.
והמשיכה   A-ב זכתה  מזרח  נמוך.  ב-♣  הובילה  מערב 
 ♦K-ב הזכייה  (לאחר  לעקוף  התפתתה  לא  רותי  ב-7♦. 
 ,♦A-ב זכתה  אלא  ב-♥),  לקיחות  שתי  עוד  להגנה  יהיו 
ושיחקה   ♠ בחיתוך  לדומם  שיחקה A♥ ו-K♣, עברה 
שני קלאבים גבוהים שעליהם השליכה שני דיאמונדים. 
והחוזה  בשליט,  לקיחות  בשתי  רק  לזכות  יכלה  ההגנה 

בוצע.
בשולחן השני התפתחה ההכרזה אחרת:

West North East South
דנה נגה
   2♣
2♠ Dbl All Pass

בהתערבות  להפריע  ניסתה  של ♣2 דנה  פתיחה  אחרי 
של ♠2. הדניות הכפילו, אך לא דייקו בהגנה. דנה שיחקה 

.IMP 8 בזהירות ונפלה פעם אחת בלבד עם רווח של

  Board 15, Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KJ3
KT53
KQJ2
95

 

♠
♥
♦
♣

T8642
Q762
8
743

♠
♥
♦
♣

A
984
T97654
QT8

 ♠
♥
♦
♣

Q975
AJ
A3
AKJ62

 

שיתפו  ומטילדה  רותי  אסטוניה)  נגד  (מהמפגש  זו  ביד 
הקלפים  למיקום  באשר  הכרוז  את  להטעות  כדי  פעולה 

.6NT ולגרום לה ליפול בחוזה
עליה  לקיחות.   11 לכרוז  ב-♠.  הובילה  (מערב)  רותי 

להחליט אם לעקוף ב-♥ או ב-♣ ללקיחה ה-12.
דרום   .♣T-ה את  השנייה  ללקיחה  הובילה  מטילדה 
זכתה בידה ומשכה דיאמונדים. רותי מיהרה להשליך ♥ 

כדי "להראות" לכרוז שאין לה תמונה בסדרה זו.
רותי  של  ולהשלכות  לאיתותים  "האמינה"  האסטונית 
ומטילדה. היא החליטה להיכנס לדומם ולשחק הארט אל 

ה-J. החוזה נפל – IMP 13 לנו.

 Board 1, Dealer North, Vul None
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♦
♣

JT64
J
4
AKJ9853
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K32
AQ972
AT8
Q6
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♦
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A987
K8
KQ975
42

 ♠
♥
♦
♣

Q5
T6543
J632
T7

 

 
West North East South
מיכל נטלי

Pass 1♦ Pass
1♥ 1NT Pass Pass
Dbl 2♣ 2♦ Pass
2♠ 3♣ Pass Pass
3♦ Pass 5♦ All Pass

 
ביד זו מהמפגש נגד בולגריה ניצלה נטלי את המידע 
הכרזת   .5♦ של  מבריק  לביצוע  היריבות  מהכרזת 
1NT של צפון (לאחר Pass התחלתי) הראתה אורך 

בסדרות השחורות.
דרום הובילה ב-Q♠. נטלי זכתה בידה ב-A♠ וזכרה 
שצפון הכריזה ♣ פעמיים לאחר 1NT. מכאן שלצפון 

11-10 קלפים שחורים. 
אצל  ב-♦  לקוצר  גבוהה  סבירות  שיש  העריכה  נטלי 
צפון, לכן שיחקה K♦ ו-♦ נמוך אל ה-T! ההמשך כבר 
היה פשוט: A♦, ♥ אל ה-Q ,♥A ,♦Q ,K♥ (השלכת 
ה-7♥  מהיד.   ♣ הושלך  עליו  ו-9♥ שגם  מהיד)   ♣
 IMP 10 שהוגבה היה הלקיחה ה-11, עם רווח של מיכל נוסצקי (משמאל) שיתפה פעולה בהצלחה עם נטלי סעדה.
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לישראל לאחר שאותו חוזה נפל פעם אחת בשולחן השני.
ליד הבאה הייתה חשיבות רבה בניצחון הגדול 2:25 על 

הולנד החזקה.

 Board 6, Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

-
964
KQT872
8742

♠
♥
♦
♣

AQJ86
KT
J93
K93

♠
♥
♦
♣

972
A8753
A64
A6

♠
♥
♦
♣

KT543
QJ2
5
QJT5

West North East South
מיכל נטלי
  1♥ 1♠

3NT Pass Pass Pass
 

השחקניות  התלבטו  בדרום   1♠ של  התערבות  לאחר 
 Pass להכריז החליטה  ההולנדית  לעשות.  מה  במערב 
ולחכות ל-Dbl משותפתה כדי להגן נגד ♠1 מוכפל (לא 
כל-כך מומלץ בפגיעות הזו...), אבל למזרח לא היה קוצר 
בספייד, וידה לא התאימה ל-Dbl. החוזה הסופי – ♠1 לא 

מוכפל – נפל חמש פעמים: 250 להולנד.
יבוצע   3NT-ש בצדק  העריכה  מיכל  השני  בשולחן 
בוודאות ובחרה בהכרזה הפרקטית. 660 לישראל ורווח 

.IMP 9 של

 Board 3, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KQ92
AKQ8
AQ763
-

 

♠
♥
♦
♣

JT7
7542
T
KQJ95

♠
♥
♦
♣

83
JT963
J98
732

 ♠
♥
♦
♣

A654
-
K542
AT864

 

North South
נגה דנה
 1♣
1♦ 1♠
4♣ 4♦

5NT 6♦
7♠ Pass

 
ביעילות  ודנה  נגה  הכריזו  שוודיה  מול  החשוב  במפגש 

לסלם גדול בתוך שימוש בהסכמים פשוטים:
ויד •  בקלאב  קוצר  בספייד,  התאמה  הראה   4♣

חזקה.
ב-♦. •  קונטרול  עם  לסלם  יד מתאימה  הראה   4♦

(A או K – לא קוצר!)
5NT שאל על קלפים בכירים בספייד.• 
 •.♠AKQ-6 הראה קלף אחד מתוך ה♦

כעת היה לנגה מידע מספיק כדי להכריז ♠7 בביטחון.

נגה הכריזה את הסלם הגדול בביטחון.רותי ומטילדה בארוחת הבוקר – מתכוננות לקרב.
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 Board 4, Dealer West, Vul Both

♠
♥
♦
♣

T8
932
Q975432
9

♠
♥
♦
♣

Q97632
T
-
AJ8654

♠
♥
♦
♣

AJ
KJ864
AK8
KQ3

♠
♥
♦
♣

K54
AQ75
JT6
T72

West North East South
נגה דנה

Pass Pass 1♣ Pass
1♠ Pass 2NT Pass
3♣ Pass 3♠ Pass
6♣ Pass Pass Pass

 עוד יד חשובה נגד השוודיות. מזרח פתחה ב-♣1 חזק 
הגיעו  והן  טבעי,  היה  ההכרזה  המשך  נקודות).   +16)
לחוזה של ♣6. דנה (דרום) הייתה צריכה לבחור את קלף 

ההובלה.
מלהוביל  רב!)  (ובצדק  נרתעים  שחקנים  כלל  בדרך 
של  ידו  כאשר  בייחוד   ,AQxx להם  יש  שבה  בסדרה 
שה-K♥ נמצא  ההכרזה. הסיכוי  לפי  מאוד  חזקה  הכרוז 

מימין גבוה מאוד.
מצד שני, ניתוח ההכרזות של מערב מראה שבידה המון 
קלפים שחורים, לכן אם לא נגבה מיד את ה- A♥, המפסיד 
הגבהת  בעוד  דיאמונדים,  על  מושלך  להיות  עלול  ב-♥ 
עליו  להשליך  יוכל  לא  הכרוז  משמעותית –  אינה   ♥K-ה

את כל הספיידים מהדומם.
לאחר כל הניתוח הזה מצאה דנה את ההובלה הנכונה 
והמפילה, ה-A♥. היא המשיכה בזהירות ב-J♦. השוודית 

משכה שליטים, עקפה בספייד ונפלה פעם אחת.
ניתן למצוא ניתוח מפורט של יד זו במדורו של יוסי אנגל 

בירחון יולי – המערכת.
בשולחן השני ביצעו מטילדה ורותי ♠4. כך הרווחנו 13 

.IMP
בהכרזה  פעולה  שיתפו  שלנו  הזוגות  שני  הבאה  ביד 
ובהגנה כדי להשיג IMP 14 חשובים בדרך לניצחון 6:24 

על צרפת החזקה.

 Board 4, Dealer West, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

83
T864
KQJT93
5

 

♠
♥
♦
♣

JT2
A5
A87
QJ943

♠
♥
♦
♣

KQ6
QJ732
5
AT87

 ♠
♥
♦
♣

A9754
K9
642
K62

 

 
West North East South
רותי מטילדה
1♣ 3♦ 3♥ 3♠

Pass 4♦ 5♣ All Pass

הכרזה טבעית ויעילה של מטילדה ורותי. לאחר ♠3 רותי 
קלפים   3 אין  שלרותי  הסיקה  מטילדה  ב-♥.  תמכה  לא 

ב-♥, ולכן יש לה אורך ב-♣, והכריזה ♣5.
תלוי  החוזה  ביצוע  ולכן  מפסידים,   ♦ שני  לחתוך  ניתן 
בהצלחת אחת משתי העקיפות. העקיפה ב-♣ לא ישבה, 

אבל העקיפה ב-♥ הצליחה. 600 לישראל.
 

West North East South
נגה דנה

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

 
בשולחן השני בחרו הצרפתיות לשחק ♥4 בהתאמה 5-2. 

דנה (דרום) הובילה ב-♦. הכרוז זכתה והמשיכה ב-♠.
שוחק  כעת  שנחתך.  ב-♦  והמשיכה   ♠A-ב זכתה  דנה 
ב-♦  המשך  לאחר  דנה.  של   K-ה אל  נוסף  ו-♥   ♥A-ה
את  שיחקה  היא  שליטה.  איבדה  מזרח  שנחתך,  שלישי 
השליטים  שני  את  להפיל  בתקווה  בודד  שנותר   ♥J-ה
הנותרים, אבל לרוע מזלה הרביעייה ב-♥  הייתה דווקא 

ביד עם האורך ב-♦.
לה.  שנותרו  הדיאמונדים  בכל  לזכות  נגה  הצליחה  כך 

הצרפתיות נפלו ארבע פעמים – 400 לישראל.
מאוד  אכזרית  הייתה  ספרד  נגד  מהמפגש  הבאה  היד 

עבורנו.
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 Board 15, Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KT87653
-
A6
AT42

♠
♥
♦
♣

QJ2
K9
QT84
8765

♠
♥
♦
♣

-
QT764
J9752
KQJ

♠
♥
♦
♣

A94
AJ8532
K3
93

North South
נטלי מיכל
 1♥
1♠ 2♥
3♣ 3♠

4NT 5♥
6♠ Pass

העריכה  נטלי   .6♠ של  מצוין  לחוזה  הכריזו  ומיכל  נטלי 
התאמה  עם  בשילוב  החלוקה 7-4  של  כוחה  את  היטב 
כל  מצוינים. (אסים!)  וקונטרולים  בשליט  קלפים  של 10 

שנדרש לביצוע הסלם הוא חלוקת שליטים של 2-1.

נאלצה  נטלי   .3-0 התחלקו  הספיידים  האכזבה  למרבה 
השני  בשולחן  בחוזה.  וליפול  ב-♣  לקיחה  גם  להפסיד 
הספרדיות עצרו ב-♠4. כך הפסדנו נקודות רבות, שדווקא 

הגיע לנו להרוויח...

האליפות  במהלך  פעמים  כמה  הראו  ודנה  נגה  לסיום, 
שאינן חוששות להכפיל את היריבות אפילו בגובה 1. כך 
הן זכו בנקודות רבות לאחר הפלת החוזה פעמים רבות.
נגד  מהמפגש  כזו  אחת  דוגמה  פורסמה  שעבר  בחודש 

צרפת. הנה דוגמה נוספת מהמפגש נגד נורווגיה:

Board 16, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

6
J6
KJT52
AQJT6

 

♠
♥
♦
♣

973
Q932
Q8
8532

♠
♥
♦
♣

KQ54
875
A96
K74

 ♠
♥
♦
♣

AJT82
AKT4
743
9

 

 
West North East South

דנה נגה
Pass 1♦ Dbl RDbl
1♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass
 

לאור  מפוקפקת  החלטה   – הכפילה  במזרח  הנורווגית 
 .Pass הפגיעות הנחותה לאחר שהשותפה כבר הכריזה
הכרזת  היריבות.  את  "לתפוס"  החליטה  (דרום)  נגה 
שיתפה  דנה  להעניש.  רצון  עם  כוח  הראתה   RDbl-ה
הכריזה  היא   .5-5 החלוקה  את  הראתה  ולא  פעולה 
Pass על ♥1 כדי לאפשר לנגה להכפיל לעונשין וכיבדה 

את החלטת שותפתה.

והמשיכה   A-ב זכתה  נגה  הבודד.  ב-6♠  הובילה  צפון 
.♠J-ב

ה-K♠ שבדומם הורשה לזכות, אך בהמשך זכתה הכרוז 
בשולחן  לישראל.   800 בלבד:  נוספות  לקיחות  בשלוש 
זכינו  כך  לנורווגיה.   400  :5♦ צפון-דרום  ביצעו  השני 

.IMP 9 ברווח של

דנה אפשרה לנגה להכפיל את הנורווגיות בגובה 1.
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נבחרת 
ישראל 

הפתוחה 
חלק שני (שלב הגמר)

רם סופר

אחרי  השני  במקום  המוקדם  הבית  את  סיימה  ישראל 
הנבחרות  נגד  התוצאות  מחיקת  לאחר  אבל  איטליה, 
ישראל  דברים.  כמה  השתנו  הבא  לשלב  עלו  שלא 
התחילה את בית הגמר במקום השישי בלבד, בפיגור של 
VP 34 מהמובילה מונקו, בעוד נבחרת גרמניה שסיימה 
את הבית המוקדם במקום החמישי עם VP 16.5 פחות 
מישראל, התחילה את בית הגמר במקום הרביעי, 12.5 

VP יותר מישראל...
נבחרתנו שיפרה את מצבה ביום הראשון של בית הגמר 
על  ו-7:23  רומניה  על   9:21  – נאים  ניצחונות  שני  עם 

שוויץ. הנה שתי ידיים מעניינות מהמפגש השני.

Board 5, Dealer North, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

9
972
A542
KT763

♠
♥
♦
♣

AKQJ2
65
KQ86
AJ

West East
פדון בירמן

1♠
1NT 3♦
4♦ 4♠

Pass

משחקים  שלושה  מבין  לבחור  צריכים  היו  מזרח-מערב 
מלאים אפשריים.

תלוי  שביצועו   5♦ "הטבעי"  לחוזה  הגיעו  השוויצרים 
בחלוקת שליטים של 3-2. הישראלים מצאו את ההתאמה 
ב-♦, ואז הכריז אלון בירמן ♠4 שפירושו – הצעה לשחק 
עם סדרה טובה. דרור פדון העריך שקל יותר לבצע 10 
לקיחות מאשר 11 – וצדק! למזלה של ישראל התחלקו 
הספיידים 4-3 והחוזה ♠4 בוצע, בעוד החוזה ♦5 בשולחן 

השני נכשל בגלל חלוקת שליטים של 4-1.

Board 12, Dealer West, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

Q8543
Q
KJ742
43

 

♠
♥
♦
♣

2
K9543
T86
AT86

♠
♥
♦
♣

A6
AJ82
AQ953
92

 ♠
♥
♦
♣

KJT97
T76
-
KQJ75

 

West North East South
שוורץ פישר

Pass 2♠ Dbl 2NT
3♥ Pass 4♥ 4♠

Pass Pass Pass

 .5-5 של  דו-סדרתית  יד  תיארה  צפון  של   2♠ הכרזת 
ישראל הגיעה ל-♠4 והשוויצרי במזרח החליט לא לנקוט 
ושותפו  אסים  שלושה  שהחזיק  פי  על  אף  פעולה  שום 
ביצע "הכרזה חופשית" בגובה 3. רון שוורץ לא התקשה 

לבצע 10 לקיחות. 620+  לישראל.

West North East South
פדון בירמן

Pass Pass 1NT 2♠
3♥ 4♠ 5♥ Pass

Pass Pass

אלון בירמן פתח 1NT עם חלוקה 5-4-2-2, ודרור פדון 
מחייבת  יד  (המתארת   3♥ הזוכה  ההכרזה  את  מצא 
למשחק מלא). לו היה משתמש ב-2NT (לבנסול), שותפו 
בירמן  לו.  יש  סדרה  איזו   5 בגובה  לברר  יכול  היה  לא 
התפתה  ולא  להתקפה  יותר  כמתאימה  ידו  את  העריך 
להכפיל. גם החוזה ♥5 בוצע בקלות עקב מיקומם הנוח 

של המכובדים ב-♦. עוד 450+ ו-IMP 14 לישראל.
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יותר.  חזקות  היו  כבר  היריבות  הגמר  של  השני  ביום 
והפסידה  רוסיה,  עם   15:15 בתיקו  סיימה  ישראל 
הולנד.  העולם  ולאלופת  לאיסלנד  קטנים  בהפרשים 
בסיומו של היום דורגה ישראל במקום החמישי, כשנותרו 
רוסיה  נגד  הבאה  ביד  התחרות.  לסיום  מפגשים   4 עוד 

הצטיינו הישראלים בשני השולחנות.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

T86
874
A83
AK96

♠
♥
♦
♣

K732
Q532
T42
QJ

♠
♥
♦
♣

AQJ954
KT6
QJ65
-

♠
♥
♦
♣

-
AJ9
K97
T875432

West North East South
פדון גרומוב בירמן דובינין

Pass 1♠ Pass
2♠ Pass 4♠ All Pass

למרות  בהכרזה  מפתיעה  פסיביות  הפגין  הרוסי  הזוג 
הפגיעות הנוחה, והרשה לישראל לשחק ♠4 כאשר צפון-
שהכרוז  נראה  ראשון  במבט   .5♣ לבצע  מסוגלים  דרום 
ניצל  בירמן  אלון  אבל  ב-♠4,  לקיחות   4 להפסיד  ייאלץ 
קריאה  בעזרת  החוזה  את  לבצע  כדי  מדויקת  לא  הגנה 

טובה של ידי המתנגדים.
ונחתך.   K-וה  J-ה על-ידי  שכוסה  ב-8♣  הוביל  דרום 
הכרוז הוציא שליטים בשלושה סיבובים ועבר ל-♦. דרום 
זכה  צפון  מכן  לאחר  שנחתך.  ב-♣  והמשיך   ♦K-ב זכה 
ב-A♦ והמשיך ב-♦ פסיבי. הכרוז השליך ♥ על הדיאמונד 

הרביעי ועצר לספור נקודות.
 .♦A-ו  ♣AK הראה  כבר  ההכרזה  את  פתח  שלא  צפון 
אלון ידע בוודאות שה-AJ♥ שניהם אצל דרום. הוא הבין 
ומצא  ייכשל   T-ה לכיוון  עקיפה  של  הרגיל  שהמשחק 
היה  ודרום  מידו,   ♥K-ה את  הוביל  הוא  מנצחת.  חלופה 
חסר אונים. אם יזכה ב-A♥, הוא יצטרך להוביל מתחת 
ימשיך  הכרוז  יעכב,  אם  והשלכה.  חיתוך  לתת  או   ♥J-ל

.Q-ב-♥ נמוך אל ה
בשולחן השני עשו האחים הרבסט את הדברים הנכונים, 

הן בהכרזה והן בהגנה.

West North East South
רודאקוב אופיר הרבסט חוחלוב אילן הרבסט

Pass 1♠ 3♣
3♠ 3NT 4♠ 5♣

Pass Pass 5♠ Dbl
Pass Pass Pass

מהשולחנות  (בחלק  כמחלק   Pass-ב פתח  אופיר  גם 
אילן  אבל  לצפון-דרום),  קל  יותר  הרבה  ואז   1♣ פתחו 
לא חיכה לסדרה טובה כדי להכריז Preempt בפגיעות 
 3NT הכרזת  צפון,  של  התחלתי   Pass לאחר  עדיפה. 
אינה יכולה להיות טבעית. משמעותה היא התאמה ב-♣ 

והזמנה "להקריב" ב-♣5.
נכון  והחליט  ב-♠  שלו  החוסר  את  העריך  הרבסט  אילן 
להכריז ♣5 ולאחר מכן להכפיל ♠5 (משום שידו הכילה 

כוח הגנתי רב).

אופיר  אבל  השני,  בשולחן  כמו  בדיוק  התחיל  המשחק 
הרבסט הגן נכון בצפון, ולאחר שזכה ב-A♦ הוא החליף 
מיד ל-♥ ושבר את המשחק הסופי. אם מזרח משחק את 
ב-♦.  יציאה  קלף  עדיין  יש  לדרום   ,♥A-ל ומפסיד   ♥K-ה
שווים  היו  ועוד 500  פעמיים. 620  נפל  המוכפל  החוזה 

IMP 15 לישראל.

היום השלישי התחיל עם המבחן הקשה מכולם. ישראל 
עמדה בו בכבוד רב – תיקו 15:15 עם מונקו – והמשיכה 
בכיוון   3NT של  חוזים  שני  צרפת.  על   14:16 בניצחון 
מזרח-מערב שהתבססו על סדרת ♦ ארוכה הניבו רווחים 

גדולים לישראל.

אופיר הרבסט שבר את המשחק הסופי
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Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
פדון רומבו בירמן לורנציני

Pass Pass
3♦ Pass 3NT All Pass

גמישות  השלישי  במושב   Preempt הכרזות  כי  מקובל 
מהרגיל,  חזקה  הייתה  פדון  דרור  של   3♦ הכרזת  יותר. 
אבל בעצם זה מה שמצופה ממי שמכריז במצב פגיע נגד 

לא פגיע.
שתיארה   3NT של  אמיצה  בהכרזה  השיב  בירמן  אלון 
מניח  אני  ב-♦.  עזרה  עם  התחלתי   Pass של  מקסימום 
שעם יד חלשה יותר מערב היה נסוג ל-♦4, אבל עם אס 
 ♠Q-3 התאים לו בהחלט. דרום הוביל בNT צדדי החוזה

והכרוז זכה ב-9 לקיחות מלמעלה. 600+ לישראל.

West North East South
מישל בסיס אופיר הרבסט תומאס בסיס אילן הרבסט

Pass Pass
1♦ Dbl RDbl Pass
2♦ Pass 2NT Pass
3♦ Pass Pass Pass

בשולחן השני מערב פתח בגובה 1, ולכאורה היה אמור 
 RDbl-ה הכרזת  מלא.  למשחק  להגיע  יותר  קל  להיות 
של מזרח הראתה נקודות. מערב הכריז ♦2 כדי להראות 
פתיחה מינימלית עם ♦ ארוך, ומזרח הזמין למשחק מלא 

.2NT עם

כאן, לדעתי, שגה מישל בסיס. במקום להוסיף ל-3NT עם 
דיאמונד שביעי (שלא הובטח לפני כן) ואס צדדי, הוא דחה 
לקיחות  שתי  עם  בוצע  החוזה   .3♦ והכריז  ההזמנה  את 

.IMP 10-עודפות, אבל לצרפתים זה עלה ב

Board 9, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
פדון רומבו בירמן לורנציני

1♠ 2♦ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

של   2 בגובה  אוברקול  לאחר  מלא  למשחק  הזמין  פדון 
גבולית.  החלטה   – ההזמנה  את  קיבל  ובירמן  שותפו, 
אך  ב-4♥,  או   ♥K-ב הובלה  לאחר  להפלה  ניתן  החוזה 
על- נלקחה    ♠Q-ב טבעית  הובלה  כך?!  מוביל  היה  מי 
ידי ה-K. פדון הוביל ♦ מידו, ולאחר שה-K הבודד הופיע 

בצפון נותר רק לתבוע 9 לקיחות.

West North East South
מישל בסיס אופיר הרבסט תומאס בסיס אילן הרבסט

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

והפגינו  העדיפה  הפגיעות  את  ניצלו  הרבסט  האחים 
פעילות רבה בהכרזה. הניסיון הרב של אילן הרבסט רמז 
בהקרבה  בחר  והוא   ,3NT-ב לקרות  שעלול  מה  על  לו 
לא  זה   ,3♠ הכריז  השותף  אם  הכול,  אחרי  ל-♠4.  נועזת 

יכול לעלות יותר מ-500. 
שליט  הובילו  הצרפתים  פחות.  הרבה  עלה  זה  במציאות 
את  לבצע  לכרוז  ועזרו   ,♣ חיתוך  למנוע  כדי  פעמיים 
ב-♥ –  המצב  את  ניחש  אילן  לבסוף   .♠K-ה על  העקיפה 
הבין  הוא  במערב,   ♠K-ו  ♣AQ ראה  כבר  שהוא  לאחר 
שה-Q♥ צריכה להיות במזרח כדי להצדיק את האוברקול 
הכרוז   .3NT ולא  2NT הכריז  שמערב  העובדה  את  וכן 
הפיל את ה-Q♥ והחוזה נפל פעם אחת בלבד. מינוס 100 

.IMP 11 לישראל עם רווח של
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נמצאה  עדיין  ישראל  התחרות  סוף  לפני  סיבובים  שני 
במקום המוביל ל"ברמודה בול" בבאלי. נותר רק להחזיק 
אך  ואנגליה,  פולין  של  החזקות  הנבחרות  מול  מעמד 
לישראל.  פניו  האיר  לא  אחרון  הלפני  הסיבוב  לצערנו 
הראשונה,  בשישייה  מקום  על  בעצמה  שנלחמה  פולין 

שלטה במפגש ללא עוררין וניצחה 7:23.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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North South
שוורץ פישר
1NT 2♦
3♣ 6♥

Pass

הכרזתו  הישראלי.  הזוג  של  ומשכנעת  קצרה  הכרזה 
ב-♣.  נקודות  ללא  דאבלטון  תיארה   3♣ שוורץ  רון  של 
עכשיו לוטן פישר ספר נקודות, הבין שיש להם לפחות 27 

נקודות מחוץ ל-♣ והכריז מיד ♥6 שכמובן בוצע בקלות.
מהלך ההכרזה של הזוג הפולני בשולחן השני היה איטי 
הרוויחה  לא  וישראל  זהה  הייתה  התוצאה  אבל  יותר, 

נקודות. 
Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
זמודז'ינסקי שוורץ בליצקי פישר

1♣
Pass Pass Pass

גם בשולחן השני פתח דרום ♣1. אילן הרבסט (מערב) 
אופיר   .1♠ של  סביר,  אבל  מינימלי,  באוברקול  התערב 
לביצוע  ניתן  היה  לא  החוזה  אבל  ל-♠4,  כמובן  העלה 

כאשר כל העקיפות לא יושבות.
בשולחן שלנו זמודז'ינסקי העדיף לא להתערב במערב. 
צפון,  של   Pass-ה על  יחלקו  רבים  שמומחים  מניח  אני 
לבליצקי  עכשיו  שוורץ.  רון  של  בחירתו  הייתה  זו  אבל 
היה Pass קל מול יריבים במצב פגיע. שחקן מומחה לא 
יוותר במצב כזה על פלוס כמעט ודאי כדי לחפש משחק 

מלא לא פגיע שסיכוייו מעורפלים.
בהזדמנות  שליטים  הוציאו  הם  בהגנה.  דייקו  הפולנים 
והגבילו  האפשר  במידת  בידו  הכרוז  את  תקעו  ראשונה, 
נקודות,  ב-300  זכו  מזרח-מערב  לקיחות.  ל-4  הכרוז  את 

לוטן פישר (מימין) ורון שוורץ – הזוג המצטיין של ישראל לפי 
דירוג הבאטלר.
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. IMP 8 שאליהן הצטרפו עוד 50 מהשולחן השני לרווח של
לאחר ההפסד הכואב הזה נזקקה ישראל לניצחון כמעט 
מקסימלי על אנגליה בסיבוב האחרון כדי לחזור לשישייה 
הראשונה ולדחוק משם את אנגליה, אבל שאיפות לחוד 
ומציאות לחוד. האנגלים שיחקו מצוין ולא נתנו לישראל 
הזדמנויות רבות להרוויח נקודות. ישראל עשתה כמיטב 
לכל  ולשמור   17:13 דחוק  בהפסד  לסיים  כדי  יכולתה 

הפחות על המקום השביעי. 
מוצלחת  יד  הפתוחה,  הנבחרת  של  הסיקור  לסיום 

מהמפגש נגד אנגליה.
Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
טאונסנד שוורץ בקשי פישר

1♥ Pass 2NT 3♠
4♣ Pass 4♦ Pass

4NT Pass 5♠ Dbl
Pass Pass 6♥ Dbl
Pass Pass Pass

למזרח-מערב קלפים אדירים שהביאו להכרזת סלם כמעט 
בכל השולחנות, אך לרוע מזלם יש להגנה חיתוך ב-♦.

השחקן  מועיל:  בהסכם  השתמש  פישר-שוורץ  הזוג 
המתנגד  של  קיו-ביד  הכרזת  ומכפיל  אוברקול  שהכריז 

בסדרת  מפתח  לקלפי  תשובה   – שלנו  במקרה   – (או 
האוברקול) מבקש מהשותף לא להוביל בסדרתו.

יכול  היה  שוורץ   .6♥ הכפיל  וגם  בכך  הסתפק  לא  פישר 
לשער שמדובר בחוסר בסדרה צדדית. הוא בחר בסדרת 
המינור הארוכה שלו – דיאמונד. דרום הספיק לקבל שני 

חיתוכים – פלוס 300 לישראל.
בשולחן השני ♥6 לא הוכפל וצפון בחר בהובלה "בטוחה" 
של A♠ לפני שמצא את החיתוך המפיל. אנגליה הסתפקה 

.IMP 6 בפלוס 50 וישראל הרוויחה
הזוג  הסניורים.  בתחרות  גם  זו  ביד  הצטיינו  הישראלים 
 .♠A-ב הוביל  בירמן  ודוד   ,6♥ הכפיל  לא  בירמן-בירמן 
ב-♠  להמשיך  יתפתה  ששותפה  חששה  בירמן  דניאלה 
היא  זאת.  למנוע  מקורית  דרך  ומצאה  שייחתך,  שני 
השליכה את ה-K♠ על ה-A! דוד הבין כמובן שיש סיבה 
ששותפתו מגביהה לדומם את ה-Q♠ ומצא את ההמשך 

המפיל.
זו  שאליפות  ספק  אין  כולה.  התחרות  לסיכום  הגענו 
הייתה חזקה מקודמתה בשל השתתפות נבחרת מונקו 
האדירה, שהובילה לכל אורך הדרך וזכתה בצדק במקום 
ואיטליה  להולנד  הלכו  האחרות  המדליות  שתי  הראשון. 
בגמר  שעברה  בשנה  שהתמודדו  הקבוצות  שתי   –

ה"ברמודה בול". 
המובילים   6-4 במקומות  התחרות  רוב  שהתה  ישראל 
אנגליה,  מוצלח.  היה  לא  הפיניש  אבל  העולם,  לאליפות 
פולין וגרמניה זכו בכרטיסים לבאלי, ואנו נותרנו ממלאי 
לשיאם  הגיעו  שלנו  הזוגות  כי  ייתכן  ראשונים.  מקום 
בשלב מוקדם מדי של התחרות. בנוסף, גם המזל משחק 

תפקיד כאשר פערי הרמות אינם גדולים. 

קשה להתעלות בכל תחרות, כפי שקרה בתחרות הטרנס-
לאומית בוולדהובן. נדרש קצת יותר ניסיון ו"שפשוף" כדי 
להכות את הנבחרות הגדולות של אירופה באופן קבוע. 
של  ביותר  הצעירה  הפתוחה  הנבחרת  זוהי  שני,  מצד 

ישראל מאז ומעולם, והיא מבטיחה רבות לעתיד.

 “ “120120 יוצרים ”עד יוצרים ”עד 
ב“עד 120“ הבית הוד השרון, מרכז דיור יוקרתי לאוכלוסייה המבוגרת, 

נערכה התערוכה השנתית המציגה את עבודות הדיירים בחוגים השונים. 
היצירות מרשימות וברמה גבוהה. קריאות ההתפעלות של המבקרים 

נשמעו מכל עבר, בעיקר לאור העובדה שמדובר באנשים, שהגיעו 
להישגים בנושאים 
שמעולם לא עסקו 

בהם. מספרים הדיירים 
היוצרים, שמעבר 

להנאתם מן החוגים, הם 
גם גורמים לגיבוש, הנאה 

וגאווה על הישגיהם. 
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תחרויות�ברידג'�והרצאות
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רם סופר

בהרכב  לדבלין  הגיעה  ישראל  של  הסניורים  נבחרת 
זליגמן,  רומיק-סלק  פנחס  פרידריך,  אנגל-יוליאן  יוסי 
מנוסים  בשחקנים  מדובר  בירמן.  בירמן-דניאלה  דוד 
ביותר שרובם ייצגו בעבר את ישראל בנבחרת הפתוחה 
רון  הקפטן  עם  לנבחרתנו,  היו  לכך  אי  רבה.  בהצלחה 
הקבוצות  שש  בין  לסיים  מוצדקות  שאיפות  פכטמן, 

הראשונות ולהעפיל לאליפות העולם.
ישראל דורגה בחלק העליון של הטבלה לכל אורך הדרך, 
צרפת  על   10:20 הניצחונות  יעידו  משחקה  איכות  ועל 
(מקום ראשון) ו- 11:19 על פולין (מקום שני). עם זאת, 
כנראה שלא היינו יציבים מספיק נגד הקבוצות האחרות. 
בסוף התחרות חסרו לישראל VP 4 בלבד כדי לעבור את 

בלגיה ולהגיע למקום השישי הנכסף.
נעימה  לא  תאונה  אירעה  התחרות  החלה  בטרם  עוד 
ליוליאן פרידריך שהגיע לבית החולים המקומי עם פציעה 
ושל  שותפו  של  הרבה  (בתמיכתם  "יולק"  אבל  בכתף, 
הקפטן) הפגין רוח ספורטיבית למופת והחליט להמשיך 
הניתוח  את  ולדחות  הפיזיים,  הקשיים  למרות  לשחק 

שהרופאים המליצו לו עד לאחר שובו לארץ.
בעוד  הנכון  לחוזה  פרידריך-אנגל  הגיעו  הבאה  ביד 

הסקוטים (זוכי מדליית הארד) תעו בדרך.

Board 10, Dealer East, Vul Both

♠
♥
♦
♣

6
632
AQJT4
AQT3

♠
♥
♦
♣

83
AKJ954
73
984

♠
♥
♦
♣

QJ752
8
986
J652

♠
♥
♦
♣

AKT94
QT7
K52
K7

West North East South
סיים אנגל מרדוך פרידריך

Pass 1NT
2♦ Dbl RDbl Pass
2♥ 3♦ Pass 3NT

Pass Pass Pass
באחת  אורך   – "מולטי"  הייתה  מערב  של   2♦ הכרזת 
מסדרות המייג'ור. אנגל הכפיל כדי להראות כוח ולהמתין 
ביקש  מזרח  של   RDbl-ה סדרתו.  את  יראה  שהמתנגד 
מציע  כנראה  היה   Pass) סדרתו  את  להכריז  ממערב 
מחייב,   3♦ הכריז  שצפון  לאחר  מוכפל).  ב-♦2  לשחק 
להראות  התפתה  ולא   3NT להכריז נכון  בחר  פרידריך 

את החמישייה ב-♠. 
 K או   A שלמזרח  אולי  חשש  בדרום  מהשחקנים  חלק 
דאבלטון ב-♥ והעוצר לא יחזיק מעמד, אך הסבירות לכך 

נמוכה. במציאות 3NT בוצע בקלות עם לקיחה עודפת.

West North East South
דניאלה בירמן דיאמונד דוד בירמן סילברסטון

Pass 1♠
Pass 2♦ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 5♣ Pass 5♦
Pass Pass Pass

הסקוטים ניהלו מהלך הכרזה טבעי ללא התערבות. הם 
התלהבו מקלפיהם ונגררו לגובה 5 בחיפוש אחר סלם. 
לעניות דעתי, צפון היה צריך להיזהר קצת יותר עם קלף 
בודד בסדרת שותפו ושלושה מפסידים ב-♥, ולהכריז ♥3 

(סדרה רביעית) במקום ♦4.
בשלוש  זכתה  ודניאלה  ב-8♥,  כמובן  הוביל  בירמן  דוד 

הלקיחות הראשונות. IMP 12 לישראל.

גם נבחרת 
הסניורים במקום 
השביעי בדבלין

משפחת בירמן בהרכב מלא בדבלין. מימין: אלון (הנבחרת 
הפתוחה), דניאלה ודוד (נבחרת הסניורים).

    - 2012  
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תלוי  היה  הכול  סקוטלנד)  נגד  היא  (גם  הבאה  ביד 
את  קיבל  אנגל  יוסי  המחלק.  של  הראשונה  בהכרזה 

ההחלטה הנכונה וישראל זכתה ברווח גדול.
Board 1, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJ98753
963
97
T

 

♠
♥
♦
♣

K4
K84
Q8654
A62

♠
♥
♦
♣

AT
AT7
T3
KJ9873

 ♠
♥
♦
♣

62
QJ52
AKJ2
Q54

 

West North East South
סיים אנגל מרדוך פרידריך

3♠ All Pass
האם 3 נקודות מספיקות להכרזת Preempt? זהו אולי 
היתרונות  מעשית  מבחינה  אבל  תיאורטי,  לוויכוח  נושא 
של הכרזת ההפרעה המוקדמת במצב לא פגיע גוברים 
על החסרונות, מה עוד שלצפון יד "טהורה" וכל הכוח שלו 

מרוכז בסדרה הארוכה.
"גנבה"  המנע  פתיחת  קרובות,  לעתים  שקורה  כפי 
האחרים  השחקנים  משלושת  אחד  לאף  החוזה.  את 

(שהחזיקו בידם פתיחה) לא הייתה אפשרות להכריז.
בהשוואה  פעוט  הפסד  בחוזה,  אחת  פעם  נפל  יוסי 
בירמן  הזוג  ובני   Pass-ב פתח  צפון  שבו  השני  לשולחן 
במזרח מערב הגיעו ללא קושי ל-3NT שבוצע עם שתי 

לקיחות עודפות.
להכריז  בירמן-בירמן  היטיבו  מפגש  מאותו  הבאה  ביד 
בשולחן  מלא  במשחק  עוצרים  הסקוטים  בעוד  לסלם, 

השני.
Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

2
653
J932
AQ976

 

♠
♥
♦
♣

AKJT983
Q7
-
K853

♠
♥
♦
♣

7654
AJT
AQ764
J

 ♠
♥
♦
♣

Q
K9842
KT85
T42

 

West North East South
דניאלה בירמן דיאמונד דוד בירמן סילברסטון

1♠ Pass 2NT Pass
4♦ Pass 4♥ Dbl

Pass Pass 4♠ Pass
5♣ Dbl 6♠ All Pass

 2NT .4♣ ספלינטר  להכרזת  מדי  חזקה  מזרח  של  ידו 
לפחות,  מלא  למשחק  כוח  עם  ב-♠  התאמה  הראה 
מצוין  הסכם  זהו  בסדרה.  חוסר  הראה   4♦ וההמשך 

המקל על השותף את הערכת היד. 
דוד בירמן (מזרח) המשיך ב-♥4 שהוכפל. ה-Pass של 
מערב הראה יד טובה, אבל מזרח העריך שידו מינימלית 
(שליטים גרועים וכוח מבוזבז ב-♦) והכריז ♠4 כדי לתאר 

חולשה יחסית.
היא  החלוקתית.  ידה  עם  ויתרה  לא  שדניאלה  כמובן 
המשיכה בהכרזת קיוביד ♣5. דוד הבין שאין מה לחשוש 
הייתה   7420 החלוקה   .6♠ והכריז  השליטים  מאיכות 
ב-♥,  מפסיד  הושלך   ♦A-ה על  הסלם:  לביצוע  המפתח 

ושלושה קלאבים נחתכו בדומם.
הזוג רומיק-זליגמן הצטיין במפגש נגד פולין:

Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AQT8
QJ7
J985
85

 

♠
♥
♦
♣

965
6543
76
AQ62

♠
♥
♦
♣

KJ7
A
KQ3
KJT943

 ♠
♥
♦
♣

432
KT982
AT42
7

 

West North East South
זליגמן לסוצקי רומיק רוסיאן

1♣ 1♥
Pass 1♠ 2♣ Pass
3♣ 3♥ 5♣ All Pass

הראשון,  בסיבוב  במקצת  שמרני   Pass-ב בחר  זליגמן 
 .3 לגובה  כש"התנדב"  נקודות  הראה  מכן  לאחר  אבל 
פנחס רומיק העריך היטב את כוחם של ה-KJ♠ שישבו 
אחרי צפון (שהכריז ♠1), וקיבל החלטה נועזת ומוצדקת 

להכריז ♣5 (3NT היה כמובן נכשל). 
ביצוע המשחק המלא דורש שה-AQ♠ יהיו שניהם בצפון 
לאור  ה-♠).  של  מוצלח  וניחוש  בצפון   ♦A לחילופין  (או 
פלוס  מפתיעה.  הייתה  לא  ההצלחה  צפון  של  הכרזתו 

600 לישראל.

   2012   
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 .(1♠ (במקום   2♥ בצפון  הכריז  אנגל  יוסי  השני  בשולחן 
רומנסקי (מזרח) העריך את ידו בצורה פחות אופטימית 

והסתפק ב-♣4 עם רווח של IMP 10 לישראל.
Board 13, Dealer North, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AK32
98
8752
JT2

 

♠
♥
♦
♣

J64
K52
T96
AKQ5

♠
♥
♦
♣

7
QJT43
KJ43
643

 ♠
♥
♦
♣

QT985
A76
AQ
987

 

West North East South
זליגמן לסוצקי רומיק רוסיאן

Pass Pass 1♠
Pass 2♠ Pass Pass
Dbl RDbl 3♥ All Pass

התיאורטיקנים יאמרו אולי שעם חלוקה 4333 צריך להיזהר 
במצב פגיע ולתת לשחק ♠2. כך עשה הפולני בשולחן השני, 

ופרידריך (דרום) לא התקשה לבצע 9 לקיחות.
הביא  רומיק  ולמזלו  החוזה  על  להילחם  החליט  זליגמן  סלק 
חמישייה יפה ב-♥. אין ספק שצפון שגה כאשר לא הכריז ♠3 – 
מהלך מחויב המציאות עם רביעייה טובה ב-♠ ודאבלטון ב-♥.

רוסיאן  בהובלה.  דרום  כאשר  להכשלה  ניתן  אינו   3♥ החוזה 
(צפון)  לסוצקי  שותפו.  של   K-ה על-ידי  שנלקח   ♠T-ב הוביל 
המשיך יפה ב-♦. דרום גבה את ה-AQ♦ ושיחק ♠ שני בתקווה 
הכרוז  מזלו  לרוע  ב-♦.  חיתוך  ולקבל  שותפו  של  ליד  להיכנס 
חתך וה-A♥ הייתה הלקיחה הרביעית והאחרונה של ההגנה. 
ישראל רשמה פלוס 140 בשני השולחנות עם רווח נאה של 

.IMP 7
(לפחות  עובד  הלקיחות"  סך  "חוק  מדוע  יפה  מדגימה  זו  יד 
ספיידים  תשעה  שלצפון-דרום  העובדה  הנמוכים):  בגבהים 
להם  כדאי  ולכן  שלהם,  ההגנתי  הכוח  את  מקטינה  במשותף 

להמשיך להכריז ולא לתת למזרח-מערב לשחק ♥3.
הנבחרת,  של  מאוד  מכובדת  הופעה  הייתה  זו  הכול  בסך 
שהייתה קרובה למטרה (אליפות העולם) אך החמיצה אותה 
לפני  הקודמת  אירופה  באליפות  שקרה  כמו  בדיוק  במעט, 
בצמרת  סיימו  שלנו  הנבחרות  שלוש  שכל  העובדה  שנתיים. 
אינה עניין של מה בכך, והיא מצביעה על חוזקו של הברידג' 
שלנו  לסניורים  פניו  יאיר  שהמזל  לקוות  רק  נותר  הישראלי. 

באליפות הבאה.

August in Austria    1.9 - 18.8    
 ,    ,         
   .       .    , -  ‘  

 BAD-HOFGASTEIN   25.8 - 18.8    -
 VELDEN by WOERTHERSEE   1.9 - 25.8     - 

September in Italy    15.9 - 1.9    
    !     ,     -    

 ,  .    , -  ‘   ,    .   
 ...  ,  ,

15.9 - 1.9    
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הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק

אולם  עליה,  לכם  לספר  סיבה  שום  שאין  שחשבתי  יד 
לאחר מחשבות חוזרות ונשנות החלטתי שכמאמר השיר 

"בכל זאת יש בה משהו".
התיישבתי לשחק עם אהרון חכימי בערב. ברומטר בסניף 

אביבים הנמצא לא הרחק מביתי.
ביד  והתחלנו  צפון-דרום  בקו  התיישבנו  הראשון  בסיבוב 

מס' 2.
North

♠
♥
♦
♣

AKJ
A6
QT653
QT8

אני מסתכל בקלפים ורואה משהו נחמד: 16 נקודות פלוס 
אני  למזלי  אך   ,1NT לפתוח מתכונן  אני  עשיריות.  שתי 
מזרח  היא  שהמחלקת  ורואה  הלוח  על  להסתכל  נזכר 

.(Pass-הפותחת ב)
עכשיו תור שותפי בדרום, ולתדהמתי הוא פותח ♣2.

לפי זכרוני (הלקוי משהו מחמת התאריך הרשום בתעודת 
הלידה שלי) זה צריך להיות יד חזקה או 8 לקיחות בסדרה 
 – ידי  את  שוב  בוחן  אני  עוברת  שמערב  לאחר  כלשהי. 
לסלם  הולך  ואני  מיותרת,  תהיה  חקירה  שכל  לי  נראה 
גדול ללא שליט, אולם כדי ששותפי (וגם אני) נרגיש טוב 

.4NT עברתי דרך
 Lead מקבל  ואני  אסים),  (שני   5♥ היא  התשובה 
Directing Double מצד מערב. עכשיו 5NT, והתשובה 
♥6 – שני מלכים. אני בודק את ידי מחדש ומגלה שחסר 

מלך.
מנסה  אני   6NT על ולהתפשר  לוותר  מחליט  שאני  לפני 
לעשות הערכה מחדש: ה-Dbl של מערב מגלה לי שהמלך 
החסר הוא ה-K♥ (כך אני מקווה). אם אמנם אצל שותפי 
AK♣ ו-AK♦, אז המלכות שבידי משחקות תפקיד חשוב.
עם זאת, אין די בשתי מערכות של AK כדי לפתוח ♣2. מה 
עוד יש בידו? כנראה QJ♥ ו-Q♠ (עדיין רק 19 נקודות), 
 – נקודות   21 רק  עדיין  וב-♦.  ב-♣  הנסיכים  גם  וכנראה 

.2NT שזה פתיחה של
אם כך, יש לו כנראה 8 לקיחות ביד – כלומר אותן הנקודות 
ועוד אורך מיוחד באחד המינורים. כך לפחות אני חושב, 

ונזכר ב"נעשה ונשמע" של בני ישראל במעמד הר סיני. 

ובכן, קודם נעשה (נכריז 7NT), ואז נשמע (את צעקותיו 
ב-♥  מובילה  ומזרח  מכפילה,  לא  אחת  אף  שותפי).  של 

כפי שנתבקשה.
זו הייתה ידו של שותפי:

South
♠
♥
♦
♣

8
-
AK84
AKJ97542

מחשבתי הראשונה: מה לזרוק על קלף ההובלה? אולם 
נזכרתי בספרו של אלפרד שיינוולד, שבו הוא מסביר כי 
בחוזה ללא שליט יש לספור קודם כל את הקלפים הזוכים. 
אני סופר 14 לקיחות מלמעלה, פותח את ידי ותובע את 

כל הלקיחות.
"רגע,  במערב:  הגברת  מצד  שומע  אני  להיכנע  במקום 
מסביר  וכשאני  מתחלקות?",  שהסדרות  יודע  אתה  איך 
שיש לי את הלקיחות מלמעלה אומרת מזרח: "רגע, ואם 
הקלאבים לא מתחלקים". אני מסתכל עליה בתימהון ולא 

מצליח למצוא תשובה הולמת.
זו הייתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
A6
QT653
QT8

 

♠
♥
♦
♣

QT7
KQJT854
2
63

♠
♥
♦
♣

965432
9732
J97
-

 ♠
♥
♦
♣

8
-
AK84
AKJ975432

 

רק  השולחנות,   22 מבין  זאת?  כל  לכם  סיפרתי  ולמה 
בשישה הוכרז החוזה המקסימלי. עוד שישה הכריזו ♣7; 
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עוד חמישה – ♣6; שניים הכפילו ♥6 (וקיבלו רק 800); 
שניים נעצרו ב-♣5, והשולחן האחרון הכפיל חוזה כלשהו 

ב-♥ וקיבל רק 300. 
ואם כבר סיפרתי על היד הזאת, אספר גם על יד מס' 9 

בסיבוב השלישי. גם שם הייתה פתיחה של ♣2.
קיבלתי את היד הבאה:

North
♠
♥
♦
♣

J
842
AT984
QJ96

נורא  לא.  ואנחנו  פגיעים  היו  הם  המחלק,  הייתי  אני 
זאת  בכל  ויתרתי.  כמובן  אבל   ,1♦ לפתוח  לי  התחשק 
קיבלתי הזדמנות שנייה: מזרח פתח ב-♣2, שותפי עבר, 
ומערב ענה ♦2. הכפלתי. מה הייתי עושה לו היה מזרח 

מכריז RDbl? – איני יודע.
מזרח הסתפק ב-♠2, ומערב העלה ל-♠4. לאחר מחשבה 

ארוכה הוסיף מזרח ל-♠6, וכולם עברו.
שותפי הממושמע הוביל ב-3♦, והדומם נפרש:

West
♠
♥
♦
♣

T732
QJ75
QJ72
7

הכרוז  בעוד  זכה  שלי   A-וה מהדומם,  שוחקה   ♦Q-ה
משרת עם ה-5 הבודד. מאוחר יותר זכה שותפי בלקיחה 

עם ה-Q♠, והחוזה נפל פעם אחת.
רשמנו 100 לזכותנו וחלאס. לא, לא חלאס. כשראינו את 
הוכרז  בעשרה  שולחנות,   22 מתוך  נדהמנו:  התוצאות 
השולחנות  ביתר  נפל.  החוזה  בשניים  ורק   ,6♠ ובוצע 

שוחק ♠4.
זו הייתה החלוקה:

 ♠
♥
♦
♣

J
842
AT984
QJ96

 

♠
♥
♦
♣

T732
QJ75
QJ72
7

♠
♥
♦
♣

AK986
AK9
5
AKT2

 ♠
♥
♦
♣

Q54
T63
K63
8543

 

אז  ב-♦,  הובלה  אין  שאם  מיד  רואה  עניין  שמבין  שחקן 
הרביעי,  ה-♥  על  נזרק  המפסיד  ה-♦   (♠AK-ה (לאחר 

והכרוז ממשיך בחיתוך צולב.
מוסר השכל: ברידג' הוא משחק מעניין. ☺ 
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מעטים הזוגות, אם בכלל, שצברו בשנים האחרונות יותר 
הצלחות מהאיטלקים קלאודיו נונס-פולביו פנטוני. לאחר 
אירופה  לאליפות  איטליה  נבחרת  בהרכב  נכללו  שלא 
של  הקבוצה  כל  עם  (יחד  לעבור  השניים  החליטו   2010
פייר צימרמן) למונקו, ובדבלין 2012 הם הצליחו להדיח 
את חבריהם לשעבר מנבחרת איטליה מהמקום הראשון.

עם זאת, אפילו להם היו בדרך כמה רגעים לא קלים. כל 
עוד מכיל המשחק מרכיב כלשהו מזל, גם הזוגות הטובים 
ביותר יספגו מדי פעם הפסדים קשים. יתר על כן, אפילו 

הזוגות המובילים אינם חסינים בפני טעויות חמורות.
"פנטונס"  הובילו  כבר  אירופה  באליפות  ימים  מספר  לאחר 
לעצמה  יצרה  מונקו  ונבחרת  הבאטלר,  דירוג  את  בבטחה 
כי  התברר  יותר  (מאוחר  המוקדם  ב'  בית  בראשות  ענק  פער 
הניצחונות הגבוהים שצברה בתחילת האליפות סללו את הדרך 
למדליית הזהב), ואז הגיעה החלוקה הבאה במפגש נגד דנמרק 
(שארבעה משחקניה זכו בפברואר בתחרות הקבוצות בפסטיבל 

שלנו).
Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

653
J2
AQ5
98432

 

♠
♥
♦
♣

-
QT9765
J42
AQJ7

♠
♥
♦
♣

KQJT2
-
KT9863
T6

 ♠
♥
♦
♣

A9874
AK843
7
K5

 

 Brown Sticker קונבנציות  מותרות  אירופה  באליפות 
האסורות לשימוש ברוב התחרויות האחרות. לדנים היה 
המתארת   2♦ של  פתיחה   – קטלני"  "נשק  הזו  בחלוקה 
חלוקה של 5-5 לפחות במייג'ור בלתי ידוע ובמינור בלתי 
ידוע. בלי הקונבנציה הזו סביר להניח שמזרח היה פותח 

ב-♠1 או ב-♠2 דו-סדרתי, והאסון לא היה מתרחש.

West North East South
האגן פנטוני קונוב נונס

Pass 2♦ 2♠
Pass 3♠ Pass 4♠
Dbl Pass Pass Pass

 Dbl-ה  ☺ שהכפיל!  זה  היה  מערב   – טעות  אינה  זו  כן, 
ביקש ממזרח להשאיר אם המייג'ור שלו הוא ♠ או להכריז 

♥5 אם המייג'ור שלו הוא ♥.
ידו של דרום הצדיקה בהחלט הכרזת משחק מלא עם חלוקה 
כאילו   4♠ בחוזה  המגנים  בין  הקלפים  חלוקת  אבל   ,5-5
נלקחה מחלום בלהות, מה עוד שמערב מצא את ההובלה 
הטובה ביותר בסדרת ה-♦. קלאודיו נונס ניסה כמיטב יכולתו, 
זכה ב-A♦ ולא נגע בשליטים אלא הוביל מהדומם את ה-2♥. 
כאשר מזרח השליך ♣ כבר היה ברור שהוא בצרות צרורות. 
ה-2♠  עם  חתך  מזרח   .♥K-ה את  וניסה   ♥A-ב זכה  הכרוז 
והמשיך כמובן בשליט. נונס ניסה לחתוך ♥, אבל הדני חתך 
מעליו ומשך את כל השליטים הגבוהים שלו. בידו של דרום 

נותרו שני שליטים, וכל השאר – מפסידים.
שהתחייב  לעומת 10   ,5 היה  נונס  של  הלקיחות  כל  סך 

אליהן. מינוס 1400!!!
בשולחן השני באותו מפגש מהלך ההכרזה היה סוער לא 

פחות:
West North East South
הלגמו שאלץ הלנס בלאקסט

Pass 1♦ 2♦
3♦ Pass 5♦ Dbl

RDbl Pass Pass Pass
וההכרזה  במזרח,   1♦ לפתוח  דווקא  החליט  הלנס 
מצפון-דרום  מנעה  לשעבר  הנורווגים  של  האגרסיבית 
השולחן"  ל"קריאת  לב  שימו  ב-♠.  ההתאמה  את  למצוא 
המדהימה של גייר הלגמו במערב. לאחר שדרום הראה 
מאוזנת  לא  חלוקה  שלשותפו  הבין  הוא  מייג'ורים  שני 
כאשר  בסדרה.  קלפים  עם 3   3♦ להכריז  לעצמו  והרשה 

.RDbl דרום הכפיל ♦5 ראה הלגמו את הנולד והכריז
העקיפות  שכל  מאחר  להפיל,  אפשר  אי   5♦ החוזה  את 
בטוחה  אחת  לקיחה  רק  להגנה  הכרוז.  לטובת  יושבות 

זה קורה גם לטובים ביותר
"בית האימה" מאליפות אירופה בדבלין

רם סופר
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שלוש  לכסות  (לסרב  דרום  של  מדויקת  הגנה   .♦A-ה  –
הייתה  ב-♠)  חיתוך  עקיפה  מבצע  מזרח  כאשר  פעמים 
 ♠A-ה את  שיחק  הדני  אך  שנייה,  לקיחה  לו  מעניקה 

מוקדם מדי, וטור הלנס זכה ב-12 לקיחות.
העניק  פגיע  לא  במצב  עודפת  ולקיחה  רידאבל  עם   5♦
שבזמן  פיללו  לא  הלגמו-הלנס  נקודות.   1000 למונקו 

 .IMP 9 ההשוואה יתחוור להם שהם הפסידו
עם זאת, יד זו לא שיקפה את המפגש כולו. מונקו "דרסה" 
את דנמרק 5:25. למחרת ציפה למובילים מפגש מעניין 

לא פחות עם נבחרת רוסיה המסוכנת.
לארבע  חיופנן-חולומייב  הרוסי  הזוג  נזקק   6 מס'  בלוח 
הכרזות כדי להגיע ל-♥7 שבוצע בקלות, בעוד פנטוני-נונס 
(עם אותם קלפים) עצרו ב-♥6  לאחר 13 הכרזות, אבל 

זה היה עניין של מה בכך לעומת החלוקה הבאה:

Board 7, Dealer South, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AJ52
T542
96
K86

 

♠
♥
♦
♣

QT8763
-
T532
974

♠
♥
♦
♣

4
AK76
K87
AQJ52

 ♠
♥
♦
♣

K9
QJ983
AQJ4
T3

 

West North East South
חיופנן הלנס חולומייב הלגמו

1♥
Pass 2♥ 3♣ 3♥
Pass Pass Pass

בחדר הפתוח התפתח מהלך הכרזה רגוע לאחר שהשחקן 
הרוסי במערב סירב (בצדק) להשתולל עם 2 נקודות. גייר 
הלגמו (דרום) ניצל ניסיון אגרסיבי של ההגנה להפיל את 

החוזה כדי להשיג לקיחה עודפת – 170 לצפון-דרום.

West North East South
נונס גרומוב פנטוני דובינין

1♥
Pass 2♥ 3♣ Pass

3♠ Pass 3NT Dbl
RDbl Pass 4♦ Dbl
Pass Pass Pass

באה  ואז  דומה,  בצורה  ההכרזה  התחילה  הסגור  בחדר 
ירדה  והרכבת   ,(3♠) נונס  של  מיותרת  אחת  הכרזה 
 17 עם   3NT להכריז  טבעי  נראה  לפנטוני  מהפסים... 

נקודות, דרום הכפיל ומערב הכריז SOS RDbl. פנטוני 
סבר שאם לשותפו הייתה התאמה כלשהי ב-♣ הוא היה 
בורח ל-♣4. הוא הסיק מה-RDbl ששותפו מעוניין בחוזה 
אחר, וכך נולד החוזה האומלל ♦4 בהתאמה 4-3. דרום 

הכפיל בהתלהבות, מן הסתם.
לאחר  השראה.  רב  היה  לא  פנטוני  של  היד  משחק  גם 
 ,♥AK להשיג  פתוחים)  (בקלפים  אפשר   ♥Q-ב הובלה 
שני חיתוכי ♥ ושתי לקיחות ב-♣, לקבל בסוף לקיחה ב-♦ 

וליפול רק 3 פעמים.
זו  ביד  השקיע  פנטוני  האליפות,  בביולטין  התיאור  לפי 
מחשבה רבה. בשלב מסוים מפעיל ה-BBO הלך להביא 
כוס מים. כשחזר לאחר מספר דקות, אף קלף חדש לא 

שוחק. ☺
 ♠ ושיחק   ♥A-ב זכה  פנטוני  המחשבה?  מכל  יצא  ומה 
 ♠J-ב זכה  (צפון)  גרומוב  צולב.  חיתוך  ליצור  במטרה 
והמשיך כמובן בשליט. A ,♦Q♦ ו-♦ נמוך אל ה-K ניפצו 
העקיפה  על  ויתר  פנטוני  בהמשך  החיתוך.  אשליות  את 

ב-♣ וזכה רק ב-A ,♥AK♣ ועוד שתי לקיחות ב-♦. 
בפעם השנייה בתוך 24 שעות – מינוס 1400!!!

המשך  גם   .IMP  15  – יותר  יקר  היה  התעריף  הפעם 
המפגש לא האיר פניו ל"פנטונס". בבורדים האחרונים הם 

הכריזו בזה אחר זה 6NT ו-♥7 שנכשלו. 
ומה הייתה תוצאות המפגש? 0:25 לרוסיה?! זה כנראה 
כנראה  חיים  פנטוני-נונס  אבל  ולך,  לי  קורה  שהיה  מה 
בפלנטה אחרת. מונקו הפסידה בסך הכול 16:14. כמה 

טוב שיש לך את הלגמו-הלנס בשולחן השני. ☺
ובהמשך התחרות? פנטוני-נונס המשיכו במשחק הרגיל 
שלהם ומונקו המשיכה לנצח. נותר עוד להתגבר על כמה 
 ♣A-מהמורות קלות כמו הכרזת ♣7 נגד ישראל כאשר ה

, אבל סוף טוב הכול טוב.  בידי המתנגדים 
מוסר השכל: בפעם הבאה ששותפך מוכפל ומשלם מספר 
גם  לקרות  עלול  זה  מדי.  יותר  לו  תעיר  אל  אסטרונומי, 
לך, אולי כבר למחרת. פשוט תעבור ליד הבאה ותמשיך 
לשחק כאילו לא קרה כלום. מי יודע, אולי גם אתה תהיה 

בסוף אלוף אירופה. ☺

קלאודיו נונס לא חייך 
כאשר השליטים התחלקו 

5-0 ב-♠4 מוכפל 
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משחק מודרך

מרימי קלס
  

שקט! הצעקה גרמה לשתי הילדות הקטנות שישבו משני 
צידי המורה לזוע במקומן.

כפות  את  באבחה  מכה  הסרגל  את  הרגישו  הן  לפעמים 
וקולה  וחזקות  מלאות  ידיה  עבה,  גדולה,  המורה  ידיהן. 

תקיף.
והיה שקט.

כאשר  אכנס  שאליה  הכיתה  זו  צופה.  בצד,  ישבתי  אני 
המורה תצא לחופשת לידה.

רזות  ידי  ואפילו  אצעק,  לא  אכה,  לא  לא.  שאני  וידעתי 
וארוכות.

מה אני כן, עוד לא ידעתי. אחרי שנים כבר הייתי מודעת 
שקוראים לזה נקודות חוזק. קוראים לזה קלפים טובים.

או  ארצית  בתחרות  מחשב  ידי  על  מחולקים  הקלפים 
עצמם  השחקנים  ידי  על  באקראי  ומחולקים  סימולטנית, 

בתחרות רגילה, מקומית.
פעם  כל  אותי  מדהים  וזה  קורה.  זה  תמיד  אבל  ותמיד, 
ספק  אין  הקלפים,  אותם  ממש  הקלפים,  אותם  מחדש, 
בכך – יש מי שמקבל בסוף המשחק מאה אחוז ויש כאלה 

.Bottom .שמקבלים פחות ואפילו שלושים ומשהו
ובראש אני שומעת את מה שכל המרצים אומרים. חישבו 
וכאשר  לתכנן!  התחילו  הקלפים,  עם  שהו  דקות,  כמה 

ייפתח הדומם תכננו שוב. צפו מראש את המהלכים.
הכיתה לא נענתה לי. המורה, נורא רעש כאן – אמרה לי 

ילדה מתוקה, וליבי יצא אליה.
לקח לי כמה שנים למצוא את נקודות החוזק שלי.

את תמיד מדברת כל מה שאת חושבת – העירה לי אחת 
הבנות בגרעין הנח"ל. זה נכון – הרהרתי לעצמי. אני לא 
על  אגב  כבדרך  לספר  בחשיבות,  כלום  על  לדבר  יודעת 

אנשים חשובים שהגעתי אליהם, ככה ברמז.
הסדרה החלשה הזאת אצל הדומם, שישייה ריקה מתוכן 
והיו  אחד,  קלף  ולי  שישייה  שם  לעצמי.  מגחכת  אני   –
את  עליהם  לתת  בלי  כלוזרים  אותם  שזרקתי  משחקים 

הדעת.
שחקנים זוטרים ממהרים לקחת את הלקיחות הבטוחות, 
שלא יישארו עם הקלפים הטובים ביד וילכו איתם הביתה. 
נשארים  הם  המשחק  ובסוף  ומכאן  מכאן  מלך,  אס, 
מובסים לנוכח התוצאה הנרשמת. היה מי שעשה? – הם 
שרושם  הצפון  משיב   – כולם  כמעט  כן,  בלחש.  שואלים 
את התוצאה העלובה, המוצלחת בשבילו, בלי להרים את 

ראשו, מסתיר בקושי גיחוך קל.
איך הופכים את העז למתוק. איך קורה מה שעגנון כתב – 
והיה העקוב למישור. איך משלימים לקיחות. איך, נו איך, 

שחקנים אחרים עושים את זה.
לתכנן. למשל: הסדרה המגוחכת הזאת – שישייה בדומם 
ואחד אצלי, בלי כלום. אז הם לקחו ולקחו ממנה, ונשארו 
טובה  לא  אני  לי.  קשה  זה   – חושבת  בדומם.  שלושה 
חולשה.  נקודת  חוזק,  נקודת  במילים.  טובה  במספרים, 
אבל תחשבי – נשארו שלושה. היו כמה סיבובים? כולם 
מה  אז  לך!  הכבוד  כל  זה.  את  זוכרת  את  יפה,  שירתו. 
נשאר להם? כמה היו להם בהתחלה? הללויה. אין להם!

תמונה  אף  כמעט  בה  שאין  החסרה  הסדרה  ולמשל: 
הצדדים  בשני  חסרות  סדרות  יש  אבל  שבעה,  רק  ויש 
ביד  ומשם,  מכאן  לחתוך  מתחילה  אמוק  מוכת  כמו  ואני 
ובדומם, בדומם וביד – רק שלא יקבלו את היד וייקחו עם 
ועשיתי,  הצדדים.  משני  דלים  שליטים  ושני  והמלך  האס 

ולקחתי, והחוזה הושלם.
אבל  מושלמים,  לא  אנחנו  לבגדים.  כן,  דומה?  זה  ולמה 
בגד לא בא להלביש קולב או דוגמנית מורעבת. בגד בא 
להדגיש יתרונות ולהסתיר את מה שצריך להסתיר, ואין 

צורך לפרט... אז אם אין לקיחות ואין תמונות – נחתוך!!
אמר  איך  לי.  בא  וזה  כיתות  עברתי  שנים,  עברו  בכיתה 
קנדי? אל תגיד מה המדינה צריכה לעשות בשבילי, תגיד 

מה אני צריך לעשות בשביל המדינה.
וכשזה קרה לי חל המהפך. התלמידים לא צריכים להיות 
נחמדים אליי ושקטים אצלי, כדי שהמנהל לא יפטר אותי 
רוצים,  שהם  למה  מענה  לתת  צריכה  אני  השנה.  בסוף 
למה שהם צריכים. ומאותו רגע נעלם הפחד, ואני מתחילה 
מערך השיעור וגם העמידה שלי כבר  לתכנן ולבנות את 

אחרת, והילדים מרגישים זאת.
נותנת  שאני  כמות  אני  זו  צעקות.  לא  בסרגל,  מכות  לא 
והם  אותם  מצאתי   – שלי  הכוחות  את  לי  יש  עצמי.  את 

לוקחים.

השיעור הושלם, ופעמים רבות זימנו אליי אורחים שיבואו 
לצפות בשיעוריי הקסומים.

ובברידג'?
אולי גם זה יבוא.
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South is squeezed in the minors.
Or maybe the position was like this?

 ♠
♥
♦
♣

J
-
KT9
-

 

♠
♥
♦
♣

7
9
AJ
-

♠
♥
♦
♣

A4
-
8
5

 ♠
♥
♦
♣

T
-
Q7
Q

 

In this case, there is no squeeze. Spades have 
been 3-3 all along. Discarding a spade means 
going down in a cold contract, which even the 
most incompetent declarer would have made 
easily.
What would you have done in an important team 
match, with a place at the world championship 

at stake? On one hand, North's club shortness 
makes it likely that he started with four spades; 
on the other hand, if you elect to play for the 
squeeze, you may have to explain to your 
teammates later how you went down in a slam 
with 12 top tricks…
Gromoeller discarded a club… but the original 
deal turned out to be

 ♠
♥
♦
♣

JT86
8632
K96
J8

 

♠
♥
♦
♣

KQ7
AKQT9
AJ2
94

♠
♥
♦
♣

A542
J5
854
AK53

 ♠
♥
♦
♣

93
74
QT73
QT762

 

Yet another missed brilliancy…

If you bid 2♣ after the double, you have a 4432 
distribution and one of your 4-card suits is clubs. 
Partner will Pass with 3 or more clubs. Otherwise 
he will bid 2♦ to play in your other suit (or bid 2 of 
a major with a 5-card suit).
After this response you usually play at the 2-level 
in a 4-4 or 4-3 fit. Again, the final contract may be 
undoubled.

West North East South
1NT Dbl 2♣* Pass

* Weak hand, 4 clubs + another 4-card suit.

If you bid 2♦ after the double, you showed 4 
diamonds + 4 of a major. Partner may Pass 2♦ or 
bid 2♥, asking you to Pass with hearts or correct 
to 2♠ with spades. Once again you will play at 
worst in a 4-3 fit, and the final contract may be 
undoubled.

West North East South
1NT Dbl 2♦** Pass

** Weak hand, 4 diamonds + a 4-card major.

If you bid 2♥ after the double, you showed both 
majors. Partner will either Pass or correct to 2♠.

West North East South
1NT Dbl 2♥*** Pass

*** Weak hand, at least 4 cards in both 
majors.

I have played this system for many years, and 
it works especially well when I don't forget the 
responses.

If you try it out, please don't play it against me. ☺ 
I don't want my results to be any worse than they 
are already.
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Squeeze or Drop
Ram Soffer

The following intriguing deal occurred on 
the penultimate day of the 2012 European 
championships in Dublin.
Board 5, Dealer North, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KQ7
AKQT9
AJ2
94

♠
♥
♦
♣

A542
J5
854
AK53

Let's follow the developments in the match 
between France and Germany, two teams 
fighting for a ticket to the Bermuda bowl.
The French E/W pair didn't get excited by their 
31 combined HCP, stopping in a game contract 
and duly scoring 460.
At the other table, Michael Gromoeller, sitting 
East for Germany, opened a weak 1NT and 
eventually became declarer at 6NT. South led a 
passive ♥7.
Everyone can see that declarer has 11 top 
tricks, and that a 3-3 spade break would give 
him the twelfth. However, a 36% chance does 
not satisfy an expert declarer. Are there any 
squeeze possibilities in this hand?
First of all, a simple squeeze may be possible if 
the same defender holds the long spades and the 
sole diamond guard (♦KQ). In this case declarer 
should duck a club early and then simply play 
out his winners in clubs and hearts, discarding 
minor suit cards from the dummy.
Then there are some possibilities of a double 
squeeze, particularly if clubs break 5-2. In this 
hypothetical case one defender has to guard 
clubs and the other must guard spades, so in 
the endgame both may be forced to abandon 
their diamond guard.
Gromoeller took the heart lead in dummy and 
led the ♣9, covered by the J and ducked. North 
continued clubs, and declarer cashed his ♣AK. 

The suit did break 5-2, North discarding a heart, 
so the double squeeze became a real possibility, 
in case North held four or more spades.
However, if declarer wishes to execute that 
squeeze, he cannot cash his three top spades 
early, as he would be left without an entry to the 
club menace.
Actually this type of squeeze is called "a non-
simultaneous double squeeze", since both 
opponents are not squeezed on the same trick. 
First the hearts are played out, forcing North to 
part with the diamond guard. Then the spade 
ace is cashed, and South is squeezed in the 
minors.
After the ♣AK, Gromoeller cashed dummy's ♠KQ, 
both defenders following suit. Then he cashed 
three top hearts from dummy, North following suit 
two times and then discarding the ♦6.
This was the position that declarer could see 
after nine tricks.

 ♠
♥
♦
♣

7
9
AJ
-

♠
♥
♦
♣

A4
-
8
5

 At trick 10, the ♥9 was led from dummy, and
 North discarded the ♦9. Was the position like
this?

 ♠
♥
♦
♣

JT
-
K9
-

 

♠
♥
♦
♣

7
9
AJ
-

♠
♥
♦
♣

A4
-
8
5

 ♠
♥
♦
♣

-
-
QT7
Q

 

In this case, the double squeeze is in operation. 
North has just bared his ♦K. Declarer should 
discard a spade. South is forced to discard a 
diamond. Next a spade is played to the ace, and 
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Brian Zietman

What happens after 1NT by your partner and a 
nasty sounding double by your RHO? In the pre-
bidding boxes days, the double could sound very 
threatening. Even today, some players seem to 
be able to place that little red card on the table 
and make their partner understand that they 
mean business.
Considering that 1NT usually means 15-17 and 
the double shows similar values, the position 
can be very dangerous, because the bulk of 
the points are sitting behind the 1NT opener. 
Considering that on average both the opener 
and the doubler (is there such a word?) have 16 
HCP each, that means that there are only about 
8 HCP left for you and your LHO. For your LHO 
life is easy – with a strong hand (6-10 HCP), he 
leaves the double in, and with a weak hand (0-5 
HCP) he takes it out to his longest suit.
Most club players don't really know what to do as 
a partner to the 1NT opener.
The late Zvi Shilon taught me his system for 
dealing with this problem and escaping disaster, 
and it certainly helps. I learnt later that this 
system is called Helvic run-outs.
So what are your options after 1NT-Dbl?

1) Pass - this shows either:
 A  relatively strong hand (6-10 HCP) OR

• 0-5 HCP with 4-3-3-3 distribution.

2) RDbl – this shows a weak hand (0-5 HCP) 
with a 5 card (or longer) suit.
3) 2♣ - this shows a weak hand (0-5 HCP) with 
two 4 card suits, one of which is clubs.

4) 2♦ - this shows a weak hand (0-5 HCP) with 4 
diamonds and a 4 card major.
5) 2♥ - this shows a weak hand (0-5 HCP) with 
4-4 in the majors.
How does it continue?
Well, after 1NT-Dbl-Pass-Pass, your partner 
must redouble. Then if you are strong (6-10 
HCP) you Pass. Now you put your LHO in the 
hot seat, and if he tries to escape, then maybe 
you can punish him. If the final contract is 1NT 
redoubled, then your partner has good chances 
of making it. 

West North East South
1NT Dbl Pass Pass
RDbl Pass ?

Good hand (6-10) – Pass.
Weak hand (0-5, 4333) – bid 2♣.

If you redoubled 1NT, it showed a 5-card suit 
and a weak hand. Now partner must bid 2♣. If 
this is your suit, you Pass. If not – you bid your 
suit. Now you will play in a 5-2 fit (or better) and 
maybe your opponents will not double.

West North East South
1NT Dbl RDbl Pass
2♣ Pass ?

5+ Clubs – Pass.
Else – Bid your suit.

המשך בעמוד 53

Helvic 
Run-outs
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