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דבר ועד העמותה

שלום חברים,
אליפות אירופה לצעירים, שהתקיימה בחודש יולי בוורוצלאב שבפולין, הסתיימה בהישגים נפלאים 
של שתי הנבחרות שלנו: מדליית כסף לנבחרת בתי הספר  (אורן טולדנו – ליאור אורמן, אמיר 
עציון – עמי זמיר, עדי אסולין – הילה לוי והקפטן רמי בלס) ומדליית ארד לחברי נבחרת הצעירים 
עם  יחד  מיוחס,  משה   – פדון  דרור  גינוסר,  רייטר-איתמר  אדם  גרסטנר,  גל   – פישר  (לוטן 

הקפטן אורי אסרף ). כססנו ציפורניים לכל אורך ימי התחרות ובסופו של דבר, הנבחרות לא אכזבו. אני רוצה להודות  לקפטנים 
שעשו עבודה נפלאה למאמן דוד בירמן, שדואג לאימונים הסדירים במהלך כל השנה ועושה עבודה מקצועית ורצינית המוכיחה 

את עצמה בכל פעם מחדש וכמובן לועדת צעירים ולעומד בראשה – מיכה מרק.
בסוף חודש יולי התקיימו בחירות למוסדות ההתאגדות. אני רוצה לברך את נושאי התפקידים שנבחרו לשנתיים הקרובות ואשר 
ימשיכו לעשות כמיטב יכולתם למען קידום ופיתוח ענף הברידג‘ בישראל ולטובת השחקנים הפעילים.  נשיא ההתאגדות, איתן 
לוי שבקדנציה הקודמת הפליא לעשות בזירה הבינלאומית, ימשיך לשמש בתפקיד  ולסייע לנו בזירה הבינלאומית, סגני הנשיא 
מיכה עמית ומוטי פז, גם הם ימשיכו לתרום ולהיות פעילים בכל התחומים. ועד העמותה החדש כולל את הקפטן הספורטיבי 
הארצי – גלעד אופיר, את הגזבר החדש – ראובן בשביץ, את חברות ההנהלה – אורית מורן ורעיה גרינשטיין ואנוכי – היו“ר, 

מודי קניגסברג.
בועד היוצא שימש בתפקיד הגזבר בני רונן, וזאת ההזדמנות להודות לו, על שנתיים של עשייה אינטנסיבית,  בהם תרם רבות 
 , רמה  ביד  זאת  עושה  כשהוא  הכספיים,  הנושאים  בכל  וכמובן  שונים  נהלים  בכתיבת  המשרד,  בהתייעלות  סייע  להתאגדות, 

באחריות ובמקצועיות. 
החודש,  בהמשך  בקיסריה.  הימי  הנופש  במרכז  שנה  כבכל  שיתקיים  לילדים,  הקיץ  במחנה  יפתח  אוגוסט  חודש  לפנינו?  ומה 
טרם  קבוצתכם  ואם  אלו,  בימים  מסתיימת  לליגות  ההרשמה  כי  לב  שימו   . המדינה  גביע  בתחרות  הבאים  השלבים  יתקיימו 

נרשמה, מהרו להסדיר את הנושא. 
מקצועיים,  (מאמרים  שונים  בנושאים  מידע  של  בשפע  להתעדכן  כדי  ההתאגדות  של  החדש  האתר  את  לנצל  לכם  מזכיר  אני 
כתבות, ידיעות וחדשות), לנצל את אפשרויות הפורום, חיפוש שותף, חיפוש מועדון ועוד וכן להתעדכן בכל הקשור לפעילויות 

.www.bridge.co.il  – ההתאגדות וסניפיה. כתובת האתר

שלכם ובשבילכם,
מודי קניגסברג, יו“ר

     ,(EZPAY)        ,     
.(        )

.          ,

.2013       
.    3    16 :  

(  )   16:30      
054-4420406   :    

ilan@shezifi.com “  
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aug.indd   4aug.indd   4 8/1/2013   10:21:25 PM8/1/2013   10:21:25 PM



aug.indd   5aug.indd   5 8/1/2013   10:21:40 PM8/1/2013   10:21:40 PM



לומדים ברידג‘
6

לפותח אפשרויות הכרזה מגוונות, אך העדיפות הראשונה 
תינתן לתמיכה בסדרת המייג‘ור של המשיב.

שים לב: 
  אפשר וצריך לתמוך בסדרת המייג‘ור של המשיב

עם 4 קלפים בסדרה. 
  3 עם  המשיב  של  מייג‘ור  בסדרת  לתמוך  אין 

קלפים בלבד.
גובה התמיכה ייקבע לפי חוזק ידו של הפותח, הכולל הן 
להוסיף  תשכח  אל  חלוקה.  נקודות  והן  גבוהות  נקודות 

נקודות עבור בודד או חוסר בסדרה שלא הוכרזה!
אם הפותח חזק מספיק כדי להיות במשחק מלא מול 6 
נקודות (המינימום שהמשיב הבטיח) – הוא יכריז משחק 
יקפוץ  הוא  מלא –  משחק  להכרזת  קרוב  הוא  אם  מלא. 

לשחק בגובה 3.
אפשרות הכרזה נוספת של הפותח שתופיע במאמר זה 

היא חזרה על סדרתו. 
נדגיש כי בדרך כלל אין לחזור על סדרה שיש בה פחות 

מ-6 קלפים.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♦

Pass 1♠ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

842
K4
AKT753
Q7

(2)
South

♠
♥
♦
♣

J942
J8
AKQ75
Q4

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQT7
3
AKJ82
KJ8

תשובות

(1)
South

♠
♥
♦
♣

842
K4
AKT753
Q7

♦2. כאמור לעיל, אין לתמוך מיידית בסדרת הספייד של 
המשיב עם 3 קלפים בלבד, מה עוד שיש לנו כאן הכרזה 
 .AK שנייה נוחה מאוד של ♦2 עם סדרה יפה בראשות
שישייה  הפותח –  של  ידו  את  היטב  מתארת  זו  הכרזה 
(לפחות) בדיאמונד עם 14-12 נקודות. אם המשיב ימשיך 
להכריז, נוכל בסיבוב הבא להראות תמיכה חלקית של 3 

קלפים בספייד.

שפר את הכרזתך
רם סופר

בהכרזה  נעסוק  הקרובים  החודשים  בשלושת 
הכריז  שהמשיב  לאחר  הפותח  של  השנייה 

סדרה חדשה בגובה 1.

המשך בעמוד 8
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לומדים ברידג‘
7

הכרזה שנייה של הפותח
רם סופר

שני  רק  ישנם  כי  נראה  במיוחד.  מסובך  מצב  איננו  זהו 
את  הזמין  המשיב   .3NT או   2NT אפשריים:  חוזים 
הפותח למשחק מלא. הפותח צריך להחליט אם להיענות 
חייב  אינו  הוא  אך   ,3NT-ל הלאה  ולהמשיך  להזמנה 

לעשות זאת.
על הפותח להניח שאין למשיב רביעייה באחת מסדרות 
המייג‘ור, שכן הוא לא השתמש בהכרזת סטיימן של ♣2.

מספר  הוא  הפותח  של  להחלטתו  הראשי  הקריטריון 
הנקודות. 
  עם מינימום (15 נקודות) עליו בדרך כלל להכריז

 .Pass
  משחק להכריז  יש  נקודות)   17) מקסימום  עם 

מלא.
 ?ומה עושים עם 16 נקודות

במקרה זה על הפותח לשדרג את ידו כלפי מעלה עם 
ריבוי קלפי ביניים טובים (T או 9). בנוסף, עליו להוסיף 

נקודה אם בידו סדרה טובה של 5 קלפים.
של  חלוקה  עם  ובייחוד  כאלה,  חיוביים  גורמים  בהיעדר 
4333, נטייתו של הפותח תהיה לא להיענות להזמנה גם 

עם 16 נקודות.
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:
West North East South

1NT
Pass 2NT Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

AT
K97
QJT98
AQ9

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AJ83
KT4
KJ5
KQ7

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KT63
9752
AK
AJ2

תשובות

(1)
South

♠
♥
♦
♣

AT
K97
QJT98
AQ9

3NT. זוהי דוגמה מובהקת ליד של 16 נקודות שאותה 
עשיריות  שתי  לנו  יש  ראשית,  מעלה.  כלפי  לשדרג  יש 
ושלוש תשיעיות. נוכחותם של קלפים אלה מעלה בהחלט 
נאה  חמישייה  לנו  יש  שנית,  הלקיחות.  פוטנציאל  את 
במהלך  נוספות  לקיחות  לפתח  נוכל  שממנה  בדיאמונד 

המשחק.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

AJ83
KT4
KJ5
KQ7

3NT. החלטה פשוטה לפי ספירת הנקודות – 17. אמנם 
חלוקה של 4333 אינה משובחת, וגם כמות קלפי הביניים 
לשותף  משנה.  אינו  זה  כל  אך  יחסית,  צנועה  או 9)   T)
שהכריז 2NT יש 9-8 נקודות, לנו יש 17. עם 25 או 26 
נקודות במשותף תמיד יהיה לנו סיכוי טוב לבצע משחק 

.3NT מלא, לכן עלינו להכריז

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KT63
9752
AK
AJ2

Pass. כאן יש לנו 15 נקודות בלבד. לשותף לכל היותר 
9. עם פחות מ-25 נקודות במשותף אין סיבה להתקדם 
בדמות  ללקיחות  ברור  מקור  לנו  שאין  עוד  מה  הלאה, 
סדרה של 5 קלפים. גם שתי הרביעיות בסדרות המייג‘ור 
 .2NT השיב  שהשותף  לאחר  אותנו  להלהיב  מפסיקות 
 2♣ מכריז  כנראה  היה  במייג‘ור,  רביעייה  לו  הייתה  לו 

(סטיימן).

מאמר זה יעסוק בהמשך ההכרזה לאחר פתיחה 
.2NT 1 ותשובהNT
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(2)
South

♠
♥
♦
♣

J942
J8
AKQ75
Q4

♠2. כאן אין בשום אופן לחזור על סדרת הדיאמונד, על 
אף ריבוי המכובדים. ראשית, אין לנו 6 קלפים בסדרה. 
שנית, יש לנו התאמה ודאית בספייד עם השותף, וכאשר 
המינור?  סדרות  את  צריך  מי   – במייג‘ור  התאמה  יש 
ברור  כבר  ההכרזה  של  זה  בשלב  אחרות,  במלים 

שדיאמונד לא תהיה סדרת השליט.
בלבד,  נק‘   14-12 מתארת   2 לגובה  בשותף  התמיכה 
כולל חלוקה. שימו לב שאיננו יכולים לספור נקודת חלוקה 

.Q או J כאשר יש לנו דאבלטון הכולל

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQT7
3
AKJ82
KJ8

♠4. זוהי יד חזקה מאוד לאחר שהשותף הכריז ♠1. נוסף 
חלוקה  נקודות  לספור  עלינו  הגבוהות  הנקודות   17 על 
החזקה  החמישייה  ועבור  בהארט  הבודד  הקלף  עבור 
בדיאמונד. אין ספק שידנו חזקה מספיק למשחק מלא גם 

מול 6 נקודות אצל השותף.
הערה: תלמידים מתקדמים יותר עשויים לבחור בהכרזת 
כמובן  זו  ספלינטר,  למדת  כבר  אם   .3♥ של  ספלינטר 
המנוסים  הברידג‘  תלמידי  עבור  אבל  נכונה,  תשובה 

פחות, ♠4 היא תשובה מספקת.

המשך  מעמוד 6שפר את הכרזתך תשובות

!    -  !    -  
:  :  

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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תהיה א שלנו  השליט  שסדרת  אוהבים  נו 
התאמה  שנמצא  ייתכן  זאת,  עם  חזקה. 
הקלפים  רוב  כאשר  בסדרה,  קלפים   8 של 
עובדה  המתנגדים.  אצל  דווקא  הבכירים 
כיצד  אך  כשליט,  זו  בסדרה  לבחור  מאתנו  תמנע  לא  זו 

נתגבר על חולשת סדרת השליט בעת משחק היד?

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

9732
A7
AQ92
KT6

♠
♥
♦
♣

8654
K6
K53
AQJ2

חוזה: ♠4. הובלה: 9♣

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

אתה יושב בדרום. הגעת לחוזה ♠4 לאחר מהלך הכרזה 
ששותפך  להפתעתך  גילית  הדומם  כשנפרש  סטנדרטי. 
השליטים  ארבעת  מול  זוטרים  שליטים  ארבעה  הביא 

הזוטרים שלך. כל המכובדים בשליט אצל המתנגדים!
ממש  מצבך  האחרות  בסדרות  שני  מצד  אבל  נעים,  לא 
טוב וקשה לראות מפסידים פרט לשליט. אז מה עושים? 

בלקיחות  לזכות  אוהבים  מנוסים  הבלתי  השחקנים  רוב 
לקיחות  להפסיד  עליהם  ”נגזר“  כאשר  מבוכה  וחשים 
מתרגשים  אינם  האלופים  זאת,  לעומת  מוקדם.  בשלב 
בהתחלת  שתיים  או  בלקיחה  זוכים  המגנים  כאשר 
העיקרית  ושאיפתם  יותר  רחוק  מתכננים  הם  המשחק. 

היא להגיע לסוף המשחק עם מספר הלקיחות הנדרש.
להפסיד  עלינו  מקרה  בכל  פשוט –  הוא  החשבון  זו  ביד 
שהשליטים  בתקווה  וזאת  השליט,  בסדרת  לקיחות   3
 5-0 או   4-1 היא  השליטים  חלוקת  אם   .3-2 יתחלקו 
שום  אין  פחות),  הרבה  שכיחות  אלה  חלוקות  (למזלנו 

תקווה לבצע את החוזה.

בהחלט  אפשר  הנפוצה 3-2  החלוקה  נגד  זאת,  לעומת 
עלינו  נכון.  שנשחק  בתנאי  רק  אך  החוזה,  את  לבצע 
שיותר  כמה  השליט  קלפי  את  למתנגדים  להוציא 
מהר, כך שיוכלו לזכות ב-3 לקיחות בשליט בלבד. אם 
נתמהמה במשיכת השליטים, המתנגדים עלולים להגדיל 

את מספר לקיחותיהם בשליט באמצעות חיתוכים.
התבוננות בחלוקה המלאה תמחיש זאת:

  ♠
♥
♦
♣

9732
A7
AQ92
KT6

 

♠
♥
♦
♣

AJ
QT932
T874
95

♠
♥
♦
♣

KQT
J854
J6
8743

 ♠
♥
♦
♣

8654
K6
K53
AQJ2

 

בתקווה  בקלאב  שלו  בדאבלטון  הוביל  מערב  לב:  שימו 
נוספים,  בקלאבים  הכרוז  ימשיך  אם  חיתוכים.  לקבל 
של  הרביעי)  גם  (ואולי  השלישי  בסיבוב  יחתוך  מערב 
לקיחות   3 למזרח  יהיו  עדיין  החיתוך,  לאחר  הסדרה. 

בטוחות בשליט, כך שהחוזה ייכשל.
משחק של דיאמונד שיאפשר למזרח לחתוך, יהיה גרוע 

באותה מידה.

זוכים  מסובכת:  אינה  החוזה  לביצוע  הנכונה  הדרך 
זוכה);  (ההגנה  בשליט  וממשיכים  הפתיחה  בהובלת 
זה  בשלב  נוסף.  בשליט  וממשיכים  חזרה  בכל  זוכים 
ההגנה זכתה בשתי לקיחות, ולמערב לא נותרו שליטים. 
למזרח נותר שליט גבוה בודד שיזכה בהמשך בלקיחה 

השלישית של ההגנה, וזהו – השאר של הכרוז. 

בלי מכובדים 
בשליט

רם סופר
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רוצה - 
לא רוצה

קובי שחר

הגישה  על  לאותת  חשוב  בסדרה,  מוביל  השותף  כאשר 
שלנו לסדרה: קלף גבוה יחסית (כגון T או 9) מביע רצון 
לשותף  לעזור  עשוי  זה  איתות  בסדרה.  ימשיך  שהשותף 

בהמשך המשחק. הנה דוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

953
A94
KJT7
KJ7

 

♠
♥
♦
♣

KQT7
85
943
9652

♠
♥
♦
♣

J82
T32
A82
AT83

 ♠
♥
♦
♣

A64
KQJ76
Q65
Q4

 

החוזה הוא ♥4, ומערב מוביל ב-K♠. מהדומם שוחק קלף 
נמוך. 

קלף ההובלה מבטיח שגם ה-Q♠ בידי מערב, לכן מזרח 
צריך לאותת לשותפו על עניין בסדרה (משום שהוא מחזיק 

.(♠J-את ה
מזרח משרת עם הקלף הגבוה ביותר שהוא יכול להרשות 
לעצמו – ה-8♠. נניח שהכרוז מעכב את ה-A♠ פעם אחת. 
הוא  בספייד  שהמשך  לשותפו  מבהיר  מזרח  של  האיתות 

בטוח.
לכל  מעבר  בעוד  החוזה,  את  מפיל  בספייד  המשך  ואכן, 

סדרה אחרת מאפשר את ביצועו.
עכשיו נניח שה-J♠ היה אצל דרום ולא אצל מזרח. במקרה 
זה המשך בספייד היה כמובן גרוע. איך מערב היה יודע? 

ה-2♠,  עם  בסדרה  עניין  חוסר  על  מאותת  היה  מזרח 
אחרת  לסדרה  עובר  היה  מערב  הזה  האיתות  ובעקבות 
ומנסה למצוא כניסה לידו של מזרח כדי שזה יוביל ספייד 

אליו.
מוביל,  השותף  שבה  בסדרה  רוצה“  לא   / ”רוצה  האיתות 
יעיל מאוד גם בהגנה נגד חוזה ללא שליט, כאשר בדומם 

שוחק קלף גבוה שלא ניתן לנצח אותו.

 ♠
♥
♦
♣

Q93
Q5
K875
K962

 

♠
♥
♦
♣

K62
KT742
A32
85

♠
♥
♦
♣

8754
J83
96
QJT3

 ♠
♥
♦
♣

AJT
A96
QJT4
A74

 

את  משחק  הכרוז   .3NT החוזה  נגד  ב-4♥  מוביל  מערב 
אבל   ,♥Q-ה את  לנצח  יכול  אינו  מזרח  מהדומם.   ♥Q-ה
הוא  כאשר  בסדרה  להמשיך  שותפו  את  לעודד  חייב  הוא 

יקבל שוב את ההובלה.
ההארט.  בסדרת  מעוניין  שהוא  ה-8♥  עם  מאותת  מזרח 
זוכה  מערב  הצלחה.  ללא  בספייד  עוקף  הכרוז  בהמשך 
בלקיחה  שותפו  של  המעודד  האיתות  את  וזוכר   ♠K-ב
המשך   .♥K-ל מתחת  לשחק  חושש  אינו  הוא  הראשונה. 
בהארט מוציא לכרוז את העוצר האחרון בסדרה, וכאשר 
המוגבהות  הלקיחות  את  ימשוך  הוא   ♦A-ב מערב  יזכה 

בהארט ויכשיל את החוזה.
כאשר ברצוננו לאותת לשותף ”רוצה“, עלינו לאותת בצורה 
יכולים  שאנחנו  ביותר  הגבוה  הקלף  עם  ולשרת  ברורה 

להרשות לעצמנו:

 ♠
♥
♦
♣

QJ63
85
A76
KJ76

 

♠
♥
♦
♣

K7
A9642
QJT4
85

♠
♥
♦
♣

8
QJT3
K853
T932

 ♠
♥
♦
♣

AT9542
K7
92
AQ4

 

להעביר  יכולים  ההגנה  שחקני  כי  ראינו  הקודם  במאמר 
להיות  יכול  המידע  איתותים.  באמצעות  מידע  ביניהם 
סדרה  של  להעדפה  או  בסדרה  הקלפים  למספר  קשור 
גישה  של  באיתות  נעסוק  הנוכחי  במאמר  אבל  אחרת, 
(Attitude) לסדרה המשוחקת, או בשפה עממית יותר: 

”רוצה / לא רוצה“.
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משוחק  מהדומם   .4♠ החוזה  נגד   ♦Q-ב מוביל  מערב 
 ,♦K-על מזרח לאותת לשותפו שהוא מחזיק את ה .♦A-ה

והוא יעשה זאת בצורה הברורה ביותר עם ה-8♦.

יקשה  שזה  משום  ה-5♦,  עם  ולשרת  להתקמצן  כדאי  לא 
על מערב לקרוא את המצב. נסה תמיד לתת איתות ברור 

ככל האפשר!

עם זאת, עליך להיזהר ולהימנע מאיתות עם קלף שעשוי 
להפוך ללקיחה:

 ♠
♥
♦
♣

A32
8764
J83
AJ6

 

♠
♥
♦
♣

987
QJ3
K65
T542

♠
♥
♦
♣

QJT5
K952
74
K98

 ♠
♥
♦
♣

K64
AT
AQT92
Q73

 

מערב בחר להוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. מזרח מעוניין 
ביוקר:   יעלה  זה  ב-9♥  ישרת  אם  אבל  עידוד,  על  לאותת 
ה-8♥ בדומם יוגבה ויהפוך לעוצר שני בסדרה. כאן מזרח 

חייב לשרת עם ה-5♥ ולקוות ששותפו יבין את המצב.

כאשר השותף מוביל בסדרה שבה יש לנו קלפים בכירים, 
נאותת בדרך כלל על עידוד, אולם עלינו לבדוק את המצב 
שהשותף  ברורה  העדפה  לנו  יש  ואם  הסדרות,  בשאר 

יחליף סדרה, נאותת ”לא רוצה“.

 ♠
♥
♦
♣

J984
KQJ7
A8
T43

 

♠
♥
♦
♣

2
6532
T742
AK75

♠
♥
♦
♣

A7
T9
K9653
QJ82

 ♠
♥
♦
♣

KQT654
A84
QJ
96

 

מערב מוביל ב-A♣ נגד ♠4. על אף סדרת הקלאב הטובה 
של מזרח, הוא מעדיף ששותפו יוביל דיאמונד כמה שיותר 

מהר. לכן מזרח משרת עם ה-2♣ ומציין חוסר עניין בסדרה. 
באמצעות התבוננות בדומם מערב יסיק שנדרשת החלפה 
ההארט  בסדרת  להמשיך  הגיוני  זה  אין  הרי  לדיאמונד – 

החזקה של הדומם.

כדי  גם  באיתותים  משתמשים  המגנים  אחרות,  במילם 
ביותר.  הטוב  ההגנה  קו  למציאת  זה  את  זה  להנחות 

האיתות אינו מבוסס אך ורק על המצב בסדרת ההובלה.

פקודה  אינו  רוצה“  לא   / ”רוצה  שאיתות  להדגיש  חשוב 
לשותף. אין חובה ”להיענות“ לאיתות של השותף. איתות 
”רוצה/ לא רוצה“ הוא בסך הכול הבעת דעה של המאותת 
את  להוסיף  צריך  המוביל  כך  על  הנדרש.  ההגנה  קו  על 
המידע הנובע מהקלפים שבידו. רק אז יחליט על המשך 

ההגנה ויפעל בהתאם.

 ♠
♥
♦
♣

KQ7
A654
Q53
753

 

♠
♥
♦
♣

T865
93
842
KQJ4

♠
♥
♦
♣

A932
J2
AT97
962

 ♠
♥
♦
♣

J4
KQT87
KJ6
AT8

 

מערב מוביל ב-K♣ נגד ♥4. למזרח אין שום עזרה בסדרה, 
מערב  כן,  פי  על  אף  ה-2♣.  עם  רוצה“  ”לא  מאותת  והוא 
והוא   ,J וגם  Q מחזיק שהוא  משום  זאת  בסדרה.  ימשיך 
בו.  מעוניין  אינו  שהשותף  אף  על  בטוח  שההמשך  יודע 

כמובן שהמשך בקלאב חיוני ביד זו להפלת החוזה.

כעת   .♣KQ54 הייתה  מערב  של  שסדרתו  נניח  עכשיו 
לאחר הובלה ב-K♣ ואיתות ”לא רוצה“ של השותף יהיה 
זה חכם לעבור לסדרה אחרת, משום שהכרוז עלול לארוב 

עם AJ♣. במקרה זה המשך בסדרה יעלה בלקיחה.

בין  להעביר  שניתן  במסרים  לעסוק  נמשיך  הבא  בחודש 
השותפים באמצעות איתותים.
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יד החודש: 

אליפות אירופה 
הפתוחה

יוסי אנגל

הפתוחה  אירופה  אליפות  נערכה  יוני  חודש  באמצע 
מעניינות  ידיים  שוחקו  זו  באליפות  בלגיה.  באוסטנד, 

רבות, להלן אחת מהן.
מהלך  הנה  בדרום.  יושב  אתה   IMP קבוצות  בתחרות 

ההכרזה וקלפי הכרוז והדומם:

 ♠
♥
♦
♣

873
AK8764
AT87
-

♠
♥
♦
♣

AKT5
Q2
Q65
AQJ8

North South
1♥ 1♠
2♦ 4NT
5♥ 6NT

4NT היה שאלה לקלפי מפתח עם ”הסכמה“ על דיאמונד. 
סביר  הסופי  החוזה  אבל  השנה,  הכרזת  אינה  זו  אולי 

בהחלט.
המתנגדים הם זוג פולני חזק. מערב מתלבט ארוכות במה 
 ,♠Q-ה את  משחק  מזרח  ב-9♠.  בוחר  ולבסוף  להוביל, 

ואתה זוכה ב-A♠. כיצד להמשיך?
יש  נוחה,  בצורה  מתחלקת  ההארט  שסדרת  בהנחה 
ו-1  בדיאמונד  בספייד, 1  בהארט, 2  לקיחות: 6  לך 10 
בקלאב. ניתן להגביה לקיחה נוספת בקלאב או בספייד. 
הידיים  בין  המעבר  קשיי  לאור  בעייתי  המצה  בדיאמונד 

הסדרה  את  לשחק  נדרש  במזרח,   ♦K-שה נניח  (אם 
.(Q-מהדומם לכיוון ה

שתי  עצמך  את  לשאול  עליך  לנהוג,  כיצד  תחליט  בטרם 
שאלות:
 ?מדוע בחר מערב להוביל בסדרה שאותה הכרזת
  מה מחזיק מערב בידו, שגרם לו לחשוב ארוכות

טרם ההובלה?
לנוחות הקוראים, נציג את היד המלאה ונענה על השאלות 

לעיל.

 ♠
♥
♦
♣

873
AK8764
AT87
-

 

♠
♥
♦
♣

J94
T3
K43
KT742

♠
♥
♦
♣

Q62
J95
J92
9653

 ♠
♥
♦
♣

AKT5
Q2
Q65
AQJ8

 

נקודות  שלשותפו  לו  ברור  גבוהות.  נקודות   7 למערב 
מינור,  בסדרת  להוביל  חשש  הוא  בכלל).  (אם  מעטות 
עלולה  היא  כי  בעייתית,  בהארט  ההובלה  גם  ובצדק. 
הנתון  הקלפים  במערך  אגב,  שותפו.  אצל   Q לחשוף
הובלה בהארט היא היחידה שאינה ”מוכרת“ את החוזה.

קצרה  מסדרה  הוביל  מערב  האם  להחליט,  הכרוז  על 
הכרוז  על  החוזה  את  לבצע  כדי  דאבלטון).  או  (בודד 
 ♠K ולשחק  קלאב)  (משליך  בהארט  לקיחות   3 לגבות 
וספייד נוסף. מערב נאלץ לזכות, והוא במשחק סופי. בידו 
נותרו רק קלפים מסדרות המינור, כך שעליו למסור לכרוז 

את הלקיחה ה-12.
לקיחות   3 למשוך  הנאמן)  (עבדכם  הכרוז  בחר  בפועל 
 ♠J-ב לזכות  מיהר  מערב  בספייד.  ולעקוף  בהארט 

ולהמשיך בספייד, כדי להכשיל את החוזה.
אינה  בספייד  לעקוף  ההחלטה  כי  נראה  מעשה,  לאחר 
של  ידו  אל  מקוצר  יוביל  שמערב  האפשרות  הגיונית. 
הכרוז בסדרה המרכזית שלו אינה סבירה. הוא היה בוחר 

בחלופה אחרת.
ה-9♠,  עם  הכרוז  את  להטעות  התכוון  שמערב  לב  שימו 
מערב  היה  לו  לטובתו.  זאת  לנצל  יכול  היה  הכרוז  אבל 
הופך  היה  נוסף  וספייד   ♠AK של  המשחק  ב-4♠  מוביל 
 ,♠J964-מ הוביל  מערב  שאם  משום  מדי,  מסוכן  להיות 
זה ייתן לו שתי לקיחות מיידיות עם ה-J9♠. במקרה זה 

הבחירה בקו המשחק המנצח כמעט בלתי אפשרית.
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משחק ההגנה – 
”לב השותפות“ 

(חלק א‘)

אפרים בריפמן

המשחק  של  המשמעות  על  כתב  קלסי  יו  הברידג‘  סופר 
בהגנה במלים הבאות: ”אם התנצלת בפני שותפך כאשר 
בדרך  אתה  בנושא,  לספר  זקוק  אינך  בהגנה,  טעה  הוא 

הנכונה“.
גדול  בחלק  אבל  בכך,  להודות  ובוודאי  להאמין,  קשה 
משום  באשמתך,  זה  טועה,  השותף  כאשר  מהמקרים 
שהיו לך הכלים לעזור לו לפענח את המצב, ובחרת (אולי 

לא במודע) שלא...
נתבונן  נפוצה,  שהתופעה  מאחר  שכיחה.  דוגמה  הנה 

”בבעיה“ במערך קלפים מלא:

 ♠
♥
♦
♣

KQ7
T63
T64
AK95

 

♠
♥
♦
♣

843
J9542
QJ83
4

♠
♥
♦
♣

AJ92
K87
75
JT83

 ♠
♥
♦
♣

T65
AQ
AK92
Q762

 

 ♥K-3. מערב מוביל ב-4♥. הNT דרום הוא הכרוז בחוזה
 .A-וה  Q-ה אל  ב-5♠  ממשיך  המבצע   .♥A-ה עם  נלקח 
העוצר  את  לדרום  ומוציא  נוסף  בהארט  ממשיך  מזרח 
האחרון. המבצע ממשיך ב-Q ,♣A♣ ו-K♣, בעוד מערב 

משליך ספייד ודיאמונד. המצב הוא:

 ♠
♥
♦
♣

K7
T
T64
9

 

♠
♥
♦
♣

8
J95
QJ8
-

♠
♥
♦
♣

J92
7
75
J

 ♠
♥
♦
♣

T6
-
AK92
7

 

 ♠K-וב ♦AK-דרום (המאוכזב מחלוקת הקלאב) ממשיך ב
 ♣J-(עד כה זכה ב-8 לקיחות). כעת הוא משחק 9♣ אל ה
של מזרח, וזה המצב כאשר תורו של מזרח להמשיך (נסו 

לשבת במקומו):

 ♠
♥
♦
♣

7
T
T
-

 

♠
♥
♦
♣

-
J9
Q
-

♠
♥
♦
♣

J9
7
-
-

 ♠
♥
♦
♣

T
-
92
-

 

לאחר שזכיתם ב-J♣ המשכתם ב-J♠, ומערב השליך את 
ה-9♥. מה כעת?

את  רק  רואים  למעשה,  הלכה  המשחק,  בעת  כי  זכרו 
הדומם, הנה:

במאמרים הקרובים אציג בפניכם דוגמאות הקשורות 
במשחק ההגנה, והנוגעות לשני השותפים. נדון בעיקר 
במהות: מה הופך את הזוג לשותפות מוצלחת ומניבה 

הישגים?
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♠
♥
♦
♣

-
T
T
-

 

♠
♥
♦
♣

9
7
-
-

ובכן, אף על פי שברור לכם מעל כל צל של ספק שה-
9♠ הוא קלף זוכה – אל תשחקו אותו!!

ההובלה  את  מסר  ואז  לקיחות,  ב-8  זכה  הכרוז  מדוע? 
היה  לא  בטוחה,  תשיעית  לקיחה  לו  הייתה  לו  להגנה. 
משחק כך. המסקנה המתבקשת: הקלפים הנותרים של 
לא?  דרמטית“,  ממש  וה-Q♦ (”מסקנה   ♥J-ה הם  מערב 

.(
בשתי  לזכות  לשותף  והניחו  ה-7♥  את  שחקו  כך,  אם 

הלקיחות האחרונות ללא מאמץ.
מה יקרה אם תתעקשו לשחק את ה-9♠? דמיינו לעצמכם 
להיזכר/ מנת  על  לבזבז  חייב  מערב  יהיה  אנרגיה  כמה 
לחשב איזה קלף נותר בידכם בלקיחה ה-13. הוא עלול 
 3NT החוזה זה  ובמקרה  נכון...  הלא  הקלף  על  לשמור 

יושלם בהצלחה!
רבים  ממוצעים  שחקנים  (כמו  ה-9♠  את  שיחקתם  אם 
מה  עצמם  את  שואלים  ואינם  שלהם  בקלפים  השקועים 
אל   ,♥J-ה את  והשליך  והשותף ”טעה“  השותף),  מחזיק 

תשכחו להתנצל בפניו!
וכך, על פי העיקרון של יו קלסי... אם תתנצלו בפני השותף 
כמעט בכל תחרות, נסו לקבוע מיהו השחקן הטוב ביותר 

 .מבין השניים
לזכות  יש  שבו  לעיתוי  הקשורה  נוספת,  דוגמה  הנה 
הלקיחות  בכל  תזכה  שההגנה  מנת  על  בלקיחות. 
"המגיעות" לה, יש לתכנן זאת כבר מהלקיחה הראשונה.

♠
♥
♦
♣

T53
Q942
53
AQT2

 

♠
♥
♦
♣

9862
J7
AQ8
7653

West North East South
1♥

Pass 2♥ Pass Pass
3♦ 3♥ All Pass

שותפך התערב בהכרזת Balancing ואילץ את היריבים 
לשחק בגובה 3. אם תגן היטב, אתם עשויים להפיק רווח 

מהכרזה זו.
בלקיחה  לעתים   .3♥ החוזה  נגד  ב-7♦  מוביל  מערב 
את  לתת  בלי  בלקיחות  לזכות  ממהרים  אנו  הראשונה 
הדעת על המשך המשחק. הבה נעצור וננסה להפיק את 
נקודות,  לשותף  שיש  כמובן  שברשותנו.  מהמידע  המרב 
נסו  לערך.   10 לו  שיש  לשער  ניתן   – רבות  אינן  הן  אך 

לדמיין היכן הן?
 .אם לשותף נקודות בקלאב, הן לא יניבו לקיחות
 .בהארט, מן הסתם, אין לו הרבה
 .וכך נותרו לנו שתי סדרות: דיאמונד וספייד

כנראה  היה  בספייד,  מכובדים  רצף  לשותף  היה  אילו 
כוח  לו  יש  המתבקשת:  המסקנה  הרצף.  בראש  מוביל 
בספייד אך ללא רצף (נסו לראות בדמיונכם את המערך).

מלמעלה.  רביעי  קלף  זהו  ה-7♦.  ההובלה  לקלף  ועתה 
האם ייתכן שדרום מחזיק את ה-K♦? לא, כי אז סדרתו 
של מערב הייתה JT97xx♦. במקרה זה מערב היה מוביל 

ב-J♦ ולא ב-7♦.
יש  הראשונה  בלקיחה  כי  ברור  הזה,  הניתוח  לאחר 

!!♦A-ולא את ה ♦Q-לשחק את ה
השותף  מכן  ולאחר  תזכה,   ♦Q-שה בוודאות  יודעים  אנו 

יידע בוודאות שה-A♦ אצלנו!
למרבה הצער, נטייתו של השחקן הלא מנוסה היא למהר 
ישחק  אם  גם  כזה,  שחקן  ”בטוחות“.  בלקיחות  לזכות 
את ה-Q♦, ימשיך ב-A♦ בלי לחשוב מה עושים בלקיחה 

השלישית, הרביעית, ובוודאי שלא החמישית.
כך  כי  (ברור   ♦A-ב זכיתם  השנייה  בלקיחה  כי  נאמר 
משחק השותף או השכן... ). בלקיחה השלישית כנראה 
תמשיכו בספייד, ועכשיו נבחן את המהלכים מצד מערב:

 ♠
♥
♦
♣

T53
Q942
53
AQT2

♠
♥
♦
♣

AQJ
T3
KJ976
984

 ♦AQ-ה עם  הראשונות  הלקיחות  בשתי  זכה  שותפכם 
 .♠J-והמשיך ב-9♠. דרום שיחק נמוך, ואתם זכיתם עם ה
מה עכשיו? הקלף שהוביל מזרח רומז כי ה-K♠ נמצא ביד 

הסגורה.
תהיה  וזו   ,♠K-ה את  לכרוז  תגביהו   ,♠A-ב תמשיכו  אם 
הלקיחה הרביעית והאחרונה של ההגנה. אם לא תמשיכו 
על  ייעלמו  זו  בסדרה  המפסידים  כי  חשש  יש  בספייד, 
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סדרת הקלאב. מה עושים? למערב כבר אין מה לעשות 
לאחר ששותפו טעה. אז תחזרו למושב של מזרח ותתחילו 

לחשוב מהלקיחה הראשונה...
♠
♥
♦
♣

T53
Q942
5
AQT2

 

♠
♥
♦
♣

9862
J7
A8
7653

זהו המצב לאחר שזכיתם ב-Q♦. סדרת הדיאמונד לבדה 
לא תפיל את החוזה. עליכם לחפש לקיחות בספייד. לכן 
תובילו את ה-9♠ בלקיחה השנייה. השותף יזכה וימשיך 
אצלכם).  נמצא  זה  שקלף  יודע  הוא  (הרי   ♦A-ה אל  ב-♦ 

לאחר מכן תשחקו ספייד נוסף.
מה  לראות  ותוכלו  המלאה,  בחלוקה  התבוננו  עכשיו 

התוצאה של ההגנה הנכונה:

 ♠
♥
♦
♣

T53
Q942
53
AQT2

 

♠
♥
♦
♣

AQJ
T3
KJ976
984

♠
♥
♦
♣

9862
J7
AQ8
7653

 ♠
♥
♦
♣

K74
AK865
T42
KJ

 

דרום מפסיד שתי לקיחות בדיאמונד ושלוש בספייד, ונופל 
בחוזה ”לפני שהתחיל לשחק“.

לקיחות  ב-9  לזכות  למבצע  יאפשר  בעיתוי  שינוי  כל 
לפחות. זאת ועוד, נניח שזכיתם בלקיחה הראשונה עם 

ה-A♦ במקום עם ה-Q♦ והמשכתם בספייד.
מערב זוכה ב-J♠ ונמצא בבעיה:

 ♠
♥
♦
♣

T5
Q942
5
AQT2

♠
♥
♦
♣

AQ
T3
KJ96
984

נראה  הראשונה)  בלקיחה  שוחק   ♦A-שה (לאחר  האם 
לכם הגיוני להמשיך ב-6♦ בלקיחה השלישית...?

זכה  שמזרח  לאחר  ב-6♦  להמשיך  קל  זאת,  לעומת 
בלקיחה הראשונה עם ה-Q♦. נכון?

עם  הראשונה  בלקיחה  זכיתם  במזרח,  ישבתם  אם  אז 
ההמשך  את  מצא  לא  ומערב  בספייד,  המשכתם   ,♦A-ה

המפיל את החוזה, מי צריך להתנצל?!

הנושא:  על  נוספות  דוגמאות  נבחן  הבאים  במאמרים 
לשותפות  המפתח   – נכון?  להגן  לשותף  לעזור  איך 

מנצחת.

!    -  !    -  
:  :  
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סטיימן בספק

חיים קלר

של  חלוקה  הכול  אחרי  רב.  היגיון  זה  שבטיעון  ספק  אין 
(וגם  שחקנים  ישנם  זאת,  עם  האיזון.  שיא  היא   4333
לדעתם  אחרת.  הגורסים  ומורים)  מומחים  בהשראת  הם 
יש ליישם סטיימן גם עם חלוקה של 4333, ואת ההיגיון 

שלהם אנסה להציג כאן.
של 4432.  חלוקה  לפותח  יש  של 4333  חלוקה  מול  אם 
אי אפשר להתעלם מהחולשה בסדרה שבה יש 2 קלפים 
מול 3 קלפים. סביר שהמתנגדים יגלו את החולשה ויתקפו 
שלהם  הקלפים  שמונת  אם   .NT-ב חוזה  נגד  זו  בסדרה 
מחולקים 5-3, הם עלולים לפתח לקיחות רבות במהירות. 
לעומת זאת, בחוזה עם שליט יהיה חיתוך בידו של הפותח 

שיוסיף לנו לקיחה.
כדי להשלים את התמונה חשוב להדגיש, שאם מול חלוקה 
רביעייה  (עם   4333 של  ראי  חלוקת  ניצבת   4333 של 
באותה סדרה), עדיף לשחק ב-NT משום שבהתאמה 4-4 
 NT-לא תהיינה לכרוז אפשרויות חיתוך כלשהן. בנוסף, ב

לא תהיה למתנגדים סדרה מסוכנת בת 8 קלפים.
לשפה  הזה  התיאורטי  הניתוח  את  מעבירים  איך  אז 

מעשית – שפת ההכרזות?!
הבה נתבונן במהלך ההכרזה הבא:

West East
1NT 2♣
2♥ 3♣/3♦

מראה  מזרח  של  השנייה  הכרזתו  הטבעית,  השיטה  לפי 
של  וכוח  בספייד,  רביעייה  עם  ביחד  במינור  חמישייה 

משחק מלא לפחות.
האם כל-כך חשוב להראות במקרה זה את סדרת המינור? 

להכריז  עדיף  לא  מלא,  משחק  הוא  היד  של  הגבול  אם 
מחפש  מזרח  ואם  מיותר?!  מידע  לחשוף  בלי   3NT מיד
סלם עם אורך במינור, אז יש לו דרכים אחרות לנהל את 

המכרז.
במלים אחרות, אנו יכולים לוותר על המשמעות הטבעית 
של ההכרזות הללו ”ולגייס“ אותן לטובת הקונבנציה שלנו 
הנקראת SID (Stayman in Doubt) ובעברית ”סטיימן 

בספק“.
ובכן, אלו הן המשמעויות החדשות של ההכרזות הללו:

West East
1NT 2♣

2♥/2♠ 3♣*

* - יש התאמה במייג‘ור עם חלוקה של 4333, 9-8 
נקודות.

West East
1NT 2♣

2♥/2♠ 3♦**

** - יש התאמה במייג‘ור עם חלוקה של 4333, 10+ 
נקודות.

תפקיד הפותח אינו קשה לאחר ההכרזות הללו:
  המלאים המשחקים  בין  לבחור  עליו  ל-♦3  בתשובה 

ולהכריז 3NT עם חלוקה של 4333 ו-4 במייג‘ור עם 
חלוקה של 4432.

  3 עם יד מקסימלית שלNT בתשובה ל- ♣3 הוא יכריז
4333, 3 במייג‘ור עם יד מינימלית של 4333, ו-3 או 

4 במייג‘ור בהתאם לחוזק ידו עם חלוקה של 4432.

למשחק  יגיעו  והמשיב  הפותח  המקרים  ברוב  כי  אציין 
בשליט,  או   NT-ב המלא,  המשחק  בחירת  אולם  מלא, 

יכולה להיות קריטית. 
הנה מספר דוגמאות לקונבנציה SID בפעולה:

בימינו שחקנים רבים, בהשראת מומחים ומורים, אימצו 
בקונבנציית  להשתמש  מעשי  זה  אין  שלפיה  גישה 
עם   1NT של  פתיחה  להכרזת  בתשובה   Stayman
שגם  הוא  זו  גישה  מאחורי  ההיגיון  של 4333.  חלוקה 
המשיב  של  ידו  במייג‘ור,   4-4 התאמה  תימצא  אם 
עדיף  לכן  חיתוך,  פוטנציאל  בה  ואין  לחלוטין  מאוזנת 

.NT-בכל מקרה לשחק ב
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(1)

♠
♥
♦
♣

64
AQJ2
KJ8
KQ94

♠
♥
♦
♣

J85
K985
A54
J86

West East
1NT 2♣
2♥ 3♣
4♥

בהארט  התאמה  עם  מלא  למשחק  הזמנה  הראה  מזרח 
וחלוקה 4333. מערב העריך את ידו כ-17 נקודות בשביל 
דורש   4♥ ביצוע  מלא.  משחק  והכריז  שליט  עם  משחק 
חלוקה נוחה בקלאב ו/או עקיפה בדיאמונד. למי שמוותר 

על סטיימן ומגיע כאן ל-3NT לא יהיה שום סיכוי.

(2)

♠
♥
♦
♣

AKT2
Q95
A82
Q85

♠
♥
♦
♣

J743
KJ8
KQ7
T94

West East
1NT 2♣
2♠ 3♦

3NT

וחלוקה  בספייד  התאמה  עם  נקודות   +10 הראה  מזרח 
ביצוע  הראי“.  ”חלוקת  בגלל   3NT העדיף  מערב   .4333
להניח  סביר  ניכשל,  אם  גם  אך  מזל,  קצת  ידרוש  החוזה 

שכולם יהיו ב-3NT (או בחוזה הגרוע יותר ♠4 ).

(3)

♠
♥
♦
♣

A6
K954
J82
AQJ2

♠
♥
♦
♣

Q54
A632
963
K93

West East
1NT 2♣
2♥ 3♣
3♥ Pass

בכל  כאן  יזכה  נקודות   24 עם  ב-♥2  לעצור  שיודע  מי 
מהזוגות  יותר  טוב  מצבנו  ב-♥3,  עצרנו  הקופה...אם 

.3NT שישחקו ♥4 או

(4)

♠
♥
♦
♣

8742
AJ6
K95
AKJ

♠
♥
♦
♣

KJT5
KQ8
842
T74

West East
1NT 2♣
2♠ 3♣
3♠ Pass

הנקודות   25 למרות  נמוך.  לעצור  בה  שכדאי  יד  עוד 
הארוך  בטווח  ישיג   3♠ של  חוזה  כי  נראה  במשותף, 

תוצאות טובות יותר מ-3NT (שלא לדבר על ♠4).

““120120 ”  ” 
 “120 ”  .         
        ,    

.      ,    

       “   
      .     .
    ,    ,  .  
  ,   ,  ,  ,  ,  :  

 .  
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עקיפות: הלכה למעשה
חיים קלר

לאחר שלמדנו על סוגי העקיפות השונים ואנו מכירים אותם, 
עדיין צריך להשתמש בהם נכון. ישנן ידיים עם אפשרויות 
לעקיפה בשתי סדרות. מאיזו עקיפה להתחיל? כדי להגיע 
מיד  הביצוע  את  לתכנן  להתרגל  צריך  הנכונה  לתשובה 

בהתחלה, ורק לאחר שסיימנו לתכנן מתחילים לשחק.

Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

432
43
A2
AJT987

♠
♥
♦
♣

KQJT
A2
QJT9
Q32

♥Q :3. הובלהNT :חוזה

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

יד זו שוחקה בתחרות מקומית. בכל השולחנות דרום היה 
הכרוז בחוזה 3NT. להלן תיאור מהלך המשחק בשלושה 

שולחנות שונים:
בהובלה  זכה   – מתחיל  שחקן   – דרום  הראשון  בשולחן 
להיות  צריכה  שלי  העבודה  ”סדרת  כך:  וחשב   ♥A-ה עם 
הסדרה הארוכה ביותר – קלאב. אתחיל לפתח אותה עם 

.“J-קלאב נמוך אל ה
לחזור  דרך  הייתה  לא  אבל  השנייה,  בלקיחה  זכה   ♣J-ה
ליד כדי לעקוף שוב בקלאב. הכרוז ניסה A♣, ולאחר שה-

K♣ לא נפל, החוזה נכשל פעמיים.
ידע  הוא  יותר.  מתקדם  שחקן  היה  דרום  השני  בשולחן 
רק   ♥A-ב וזכה  הראשונה,  הלקיחה  את  לעכב  שכדאי 
בסיבוב השני. לאחר מכן הוא התחיל את סדרת הקלאב 

עם ה-Q♣ ולא עם קלף נמוך. כך הצליח לחזור פעמיים על 
העקיפה בקלאב.

דרום זכה ברצף של 6 לקיחות בקלאב, אך החוזה עדיין לא 
בוצע. לאחר שסיים את הקלאבים בדומם הוא ניסה ספייד. 
שהוביל  הסדרה  אל  בהארט  וחזר   ♠A-ב מיד  זכה  מזרח 

שותפו. מערב זכה ב-4 לקיחות בהארט והחוזה נכשל.
בשולחן השלישי ישב בדרום שחקן מומחה. הוא חשב כך: 
”עליי להגיע ל-9 לקיחות. כרגע יש לי רק 3 בטוחות. מנין 
אשיג עוד 6? עקיפה מוצלחת בקלאב תעניק לי 5 לקיחות 
נוספות, אבל אני עדיין זקוק ללקיחה נוספת. בשל המצב 
העגום בהארט, לא יהיה זמן לפתח את סדרת הספייד. אם 
כך, הלקיחה התשיעית יכולה לבוא רק מעקיפה בדיאמונד. 
חובה לבצע עקיפה זו מיד לאחר הזכייה ב-A♥, כי בהמשך 

כבר לא אוכל להגיע ליד“.
כעת התבוננו בחלוקה המלאה ועקבו אחר המשחק הנכון:

  ♠
♥
♦
♣

432
43
A2
AJT987

 

♠
♥
♦
♣

96
QJT95
K73
K65

♠
♥
♦
♣

A875
K876
8654
4

 ♠
♥
♦
♣

KQJT
A2
QJT9
Q32

 

מערב מוביל ב-Q♥. דרום מעכב פעם אחת וזוכה בסיבוב 
השני עם ה-A♥. הקלף הבא הוא Q♦ לעקיפה – מתחילים 
לעקוף  נספיק  לא  אחרת  יותר,  הקצרה  בסדרה  דווקא 

בשתי סדרות.
זוכה,   ♦Q -ה לכסות.  לא  היא  מזרח  של  הנכונה  ההגנה 
ועכשיו עוברים ל-Q♣, שאף היא זוכה בלקיחה. ממשיכים 
את  הבא  בסיבוב  מפיל   ♣A-ה  .♣J-ה אל  נמוך  בקלאב 
ה-K♣. עד כה זכינו ב-5 לקיחות. נותר רק למשוך שלושה 

קלאבים גבוהים ו-A♦ מהדומם, והחוזה 3NT מבוצע.

שימו לב איך הגיע המומחה לפתרון הנכון: ראשית כל, הוא 
ספר לקיחות בטוחות. כך הוא ידע כמה לקיחות חסרות לו 
להשלמת החוזה, ולאחר מכן הוא תכנן במדויק את הדרך 
שבה ישיג את כל הלקיחות החסרות. כמובן, קצת מזל לא 
אבל   – מוצלחות  עקיפות  בשתי  תלוי  היה  הכרוז   – מזיק 

בברידג‘ המזל הולך לרוב עם הטובים.
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מה זה תוחלת?
קובי שחר

לקבלת  בקשר  הדרך  במהלך  הנלמדים  שונים  כללים 
”תוחלת“.  הסטטיסטי  המושג  על  מבוססים  החלטות 
יש  תחרותית  לא  בהכרזה  כי  אותנו  מלמדים  לדוגמה: 
להיות אגרסיביים יותר דווקא כאשר אנו פגיעים ולהכריז 
נשמע  זה  מנוסה  הלא  לשחקן  מלאים.  משחקים  יותר 
זהיר.  להיות  אמור  אני  פגיע  אני  אם  הרי  להיגיון:  מנוגד 
החשוב  והדבר  מטעה,  האמת, המונח ”פגיע“ קצת  למען 

הוא שיטת חישוב הנקודות המשפיעה על התוחלת.
משתנה  של  ממוצע  היא   (expected value) תוחלת 
הערכים  של  ההסתברויות  לפי  המשוקלל  סטטיסטי, 
זוהי  רשמית,  פחות  קצת  בלשון  השונים.  האפשריים 
אם  מניסוי,  (מייחלים)  מצפים  שלה  הממוצעת  התוצאה 

נחזור עליו מספר רב של פעמים.
להשתתף  כדי  משחק.  של  תיאור  הנה  ראשונה,  כדוגמה 
אינך  ”פלי“  יצא  אם  מטבע.  מטילים  שקל.  לשלם  עליך 
מקבל כלום, אבל אם יצא ”עץ“ תקבל 1.80 שקל. גם בלי 
להיכנס לחישובים זה נשמע לא הוגן, אבל איך מחשבים 

זאת?
נסכם את האפשרויות בטבלה:

מכפלהרווחהסתברותתוצאת ההטלה
1-0.5-50%פלי
50%0.80.4עץ

סיכום הערכים בעמודה השמאלית הוא התוחלת: מינוס 
בכל  אגורות  מפסיד 10  אתה  הארוך  לטווח  כלומר,   .0.1

פעם שתשתתף במשחק. זהו אינו משחק הוגן.
ואיך זה קשור לברידג‘?

נניח שהשותף מזמין אותנו למשחק מלא עם הכרזה של 
להחליט  עלינו  בעקיפה.  תלוי   4♠ שהחוזה  גם  ונניח   ,3♠
אם להעלות למשחק מלא. ישנן שתי החלטות אפשריות: 
Pass או ♠4. הבה נחשב את התוחלת של כל אחת מהן, 

כאשר ה“רווח“ הוא הניקוד שנקבל בסוף המשחק.

Pass (א)
מכפלהרווחהסתברותתוצאת העקיפה
50%14070לא מצליחה
50%17085מצליחה

חשבון פשוט מראה שהתוחלת היא 155. זו אינה תוצאה 
אפשרית בברידג', אבל זו תהיה התוצאה הממוצעת שלנו 

אם נחזור על "הניסוי" פעמים רבות.

(ב) ♠4 (במצב לא פגיע)
מכפלהרווחהסתברותתוצאת העקיפה
50-25-50%לא מצליחה
50%420210מצליחה

ניתן לראות כי הכרזת המשחק המלא העלתה את התוחלת 
מ-155 ל-185. אם העקיפה נכשלה ושותפך מתלונן, כדאי 
משתלמת  מלא  משחק  להכריז  ההחלטה  כי  לו  שתבהיר 

בטווח הארוך.

(ג) ♠4 (במצב פגיע)
מכפלהרווחהסתברותתוצאת העקיפה
100-50-50%לא מצליחה
50%620310מצליחה

פגיעים.  שאנו  העובדה  בשל  רק  ל-260,  קפצה  התוחלת 
פגיע  מלא  משחק  מכריזים  כאשר  גם  כי  לחשב  ניתן 
גבוהה  התוחלת  עדיין  בלבד,  הם 40%  הצלחתו  שסיכויי 

יותר מהתוחלת של עצירה במשחק חלקי.
להיות  שצריך  הכלל  של  ההיגיון  את  מבינים  אנו  ועכשיו 

אגרסיבי בהכרזת משחק מלא במצב פגיע.

ניתן לערוך חישובים דומים של תוחלת לגבי הכרזות סלם, 
ואז נגלה כי הכרזת סלם קטן משתלמת רק כאשר סיכויי 
ההצלחה הם מעל 50%, בעוד סלם גדול כדאי להכריז רק 

כאשר סיכויי ההצלחה גבוהים מ-70%.

משחק  הוא  ברידג‘  הקלפים,  משחקי  כל  כמו 
הסתברותי. אלמנטים רבים בו מושפעים משיקולים 
כדי  אקדמי  תואר  בעל  להיות  צורך  אין  מתמטיים. 
ליהנות מהמשחק, אבל מעט ידע בחישוב הסיכויים 

נדרש כדי להיות שחקן טוב יותר.
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השנה  נערך  לסניורים  ישראל  אליפות  של  הגמר  שלב 
 96 ששיחקו  זוגות   55 השתתפו  מורחבת.  במתכונת 
ידיים בסוף שבוע מרוכז. היות שהשדה לא היה מאוזן, 
נדרשה תוצאה גבוהה כדי לזכות בתואר. בפועל התפתח 
קרב צמוד בין שני זוגות חזקים ומנוסים, שהוכרע ממש 
בישורת האחרונה. שתי הידיים המרתקות הבאות הופיעו 

בסיבוב האחרון:
Board 6, Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A53
KT2
T83
Q876

♠
♥
♦
♣

K
A83
AK962
AKJ4

♠
♥
♦
♣

QJT842
765
7
T95

♠
♥
♦
♣

976
QJ94
QJ54
32

West North East South
Pass Pass

1♦ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

במצב   2♠ של  פתיחה  עבור  מדי  חלשה  מזרח  של  ידו 
אינו  זה  כוח  אבל  גבוהות,  נקודות   22 למערב  פגיע. 
מספיק בשביל פתיחה חזקה של ♣2, היות שאין משחק 

מלא מובטח וה-K♠ הבודד עלול להיות מבוזבז.
לאחר פתיחתו של מערב, ידו של מזרח היא בעלת ערך 
כדי  ל-♠2  קפץ  מזרח  לפיכך   .♠ יהיה  שהשליט  בתנאי 
זו  הכרזה  בצד.  כוח  שום  בלי  טובה  שישייה  על  להודיע 
נקודות  מ-6  פחות  מתארת  והיא  המשך,  מחייבת  אינה 
אבל  מלא,  במשחק  להיות  כמובן  רוצה  מערב  גבוהות. 

איזה? 
בסדרות  לו  יסייע  מזרח  אם  רק  יתאפשר   3NT ביצוע 
מזרח;  של  לספיידים  כניסה  תהיה  שלא  משום  המינור, 
 5 למערב   – בהחלט  אפשרי  נראה   4♠ זאת  לעומת 
כמובן  הוא   ♠K-וה הצדדיות,  בסדרות  מהירות  לקיחות 

חיזוק משמעותי לסדרת שותפו.
אף  מזרח-מערב  קל.  חוזה  היה   4♠ לראות,  שניתן  כפי 
הדיאמונד  הגבהת  באמצעות  עודפת  לקיחה  השיגו 

גמר אליפות ישראל לסניורים

יוסי אנגל, איתן אורנשטיין

אלופי הסניורים (מימין: יוסי אנגל, איתן אורנשטיין, יוליאן פרידריך, סמו מוסקוביץ)
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שצריך  לעיקרון  מצוינת  דוגמה  מהווה  זו  יד  החמישי. 
לשחק בסדרה הארוכה של היד החלשה.

Board 17, Dealer North, Vul None
♠
♥
♦
♣

-
AKQJ854
Q72
AQ2

♠
♥
♦
♣

KQ9832
7
6
T9543

♠
♥
♦
♣

AJ54
932
JT98
K8

♠
♥
♦
♣

T76
T6
AK543
J76

West North East South
1♥ Pass 1NT

2♠ 3♠ 4♠ 5♦
Pass 6♥ Pass Pass

6♠ Pass Pass ?

יד  לצפון  הסבר.  כמובן  דורש  המורכב  ההכרזה  מהלך 
 Q שתי  בתוספת  בטוחות  לקיחות   8 עם  מאוד  חזקה 
מספיק  חזקה  אינה  זו  יד  גם  בספייד.  וחוסר  חשובות 
בשביל פתיחה של ♣2. זוג שיש לו מנגנון להראות פתיחה 
חזקה עם סדרה ארוכה, יכול להשתמש בו. בהנחה שאין 

לזוג כלי כזה, צפון פותח ♥1.
כן  פי  על  אף  מעטות.  נקודות  עם  חלוקתית  יד  למערב 
ההתערבות שלו בגובה 2 היא נכונה. ניתן היה גם להכריז 

♥2 כדי להראות שתי סדרות (♠+מינור).
בסיבוב השני צפון ניצל את הכרזת המתנגד כדי להפגין 
כוח רב בהכרזת ♠3, שהיא כמובן מחייבת למשחק מלא. 
מזרח הפריע בהכרזת ♠4, אבל לדרום יד טובה יחסית 
להכרזתו הקודמת, בלי כוח מבוזבז בספייד. הוא הכריז 

 .AK 5 עם חמישייה טובה בראשות♦

צפון הבין שהזוג נמצא בגבול בין סלם גדול לסלם קטן. 
עם זאת, אין ודאות שיש סלם גדול. ייתכן שדרום מחזיק 
ואז   ,♣K בתוספת   AJT בראשות  בדיאמונד  שישייה 

הסלם הגדול תלוי בעקיפה.
צפון בחר בהכרזה סולידית של ♥6. ה-Pass של מזרח 
(ראה  בטוחות  לקיחות   2 בידו  רואה  אינו  שהוא  מראה 
שום  לו  שאין  מערב,  לפיכך   .(2013 מאי  החודש“,  ”יד 
הקרבה  ספק  ללא   – ל-♠6  להקריב  בחר  הגנתי,  כוח 

משתלמת במערך הנתון.

המסר  מחייב.  כמובן  היה   6♠ לאחר  צפון  של   Pass-ה
הסיבוב  על  שליטה  יש  שלצפון  הוא  לדרום  המועבר 
משותפו  לשמוע  מוכן  והוא  ה-♠,  סדרת  של  הראשון 

הכרזה בגובה 7! אלמלא כן, היה מכפיל.
ההחלטה עוברת לדרום. החלטה זו היא גבולית, אולם 
נידון  זה  חוזה  הצער,  למרבה   .7♥ להכריז  נוטה  אני 
לכישלון עקב החלוקה 4-1 בדיאמונד. עם זאת, הכרזה 
שתגדיל   ,7♠ של  (שגויה)  הקרבה  תגרור  אולי   7♥ של 
את הרווח של צפון-דרום מ-300 ל-500. הקרבה זו אינה 
לגמרי מופרכת: לו היה ה-J♦ אצל צפון-דרום, מינוס 500 
ב-♠7 מוכפל היה מחיר פעוט לשלם לעומת מינוס 1510 

ב-♥7 מבוצע.
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West North East South
אורנשטיין מוסקוביץ

1♣ Pass 1♠
Pass 3NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

אגרסיבית,  הייתה   (3NT) השני  בסיבוב  צפון  הכרזת 
ודרום תיקן בצדק לחוזה סופי של ♠4.

מערב הוביל ב-8♦ שנלקח על-ידי ה-A♦ בדומם. הכרוז 
דיאמונד  עליו  והשליך   ♣K-ה את  שיחק  מוסקוביץ  סמו 
מפסיד. מערב זכה ובחר להמשיך בדיאמונד. ה-J♦ כוסה 
על-ידי ה-Q של מזרח ונחתך. כעת הכרוז עבר לדומם עם 
ה-A♠, חתך קלאב בידו, והמשיך ב-K♠ ובספייד שלישי.

מזרח זכה בלקיחה ונקלע למצב אומלל. ברור כי לא טוב 
להוביל מתחת ל-K♥ או לשחק לתוך המזלג QT♣. מזרח 
מצא את הסיכוי היחיד והמשיך ב-K♦, אבל הכרוז הגיב 
במהלך מבריק: הוא לא חתך, אלא השליך הארט! מזרח 
הכרוז  את  יכניס  שלו  המשך  כל  ועכשיו  בהובלה,  נותר 

לדומם כדי להיפטר משני המפסידים בהארט.
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AKQ43
AKJ3
432
6

West North East South
שגיא מוסקוביץ שגיא אורנשטיין

1♣ Dbl
1♦ Pass 2♣ 2♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

דרום השתמש ב-Dbl ולאחר מכן הכריז סדרה חדשה כדי 
להראות יד חזקה עם חמישייה (לפחות) בספייד. צפון ידע 
שווה  אינו  הפותח  של  לסדרתו  מימין  הממוקם   ♣K-שה
בעלת  זאת  בכל  היא  קלפים   4 של  תמיכה  אבל  הרבה, 

ערך, והוא העלה ל-♠3. דרום המשיך למשחק מלא ♠4.
גב‘ שגיא שישבה במערב הובילה ב-Q♣ שזכה בלקיחה, 
סדרה  העדפת  (איתות  ה-2♣  עם  משרת  מזרח  בעוד 
של  המשך  לדיאמונד).  להחליף  השותף  את  המעודד 
בפשטות,  החוזה  את  מפיל  היה  נמוך  בדיאמונד  מערב 
והשליך  התעלה  מזרח   .♦A-ב המשיכה  שגיא  גב‘  אבל 
נמוך,  בדיאמונד  משרת  היה  (לו   !♦K-ה את   ♦A-ה על 
ובדיאמונד   ♦Q-ב המשיכה  מערב  מבוצע).  היה  החוזה 
שלישי. מזרח חתך ב-J♠ מעל ה-T♠ של הדומם, והחוזה 
מנעה  שגיא-שגיא  הזוג  של  זו  מדהימה  הגנה  הוכשל. 
כנראה מהזוג אורנשטיין-מוסקוביץ את המקום הראשון.

בתום 4 סיבובים של 24 ידיים כל אחד, התברר כי יוליאן 
 IMP 180 עם הראשון  במקום  זכו  אנגל  פרידריך-יוסי 
 .IMP 170 לפני איתן אורנשטיין-סמו מוסקוביץ שצברו

יתר הזוגות נותרו הרחק מאחור.

 ‘   ‘  

 
!

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

’   
  ‘ ,‘ ,‘     

  
 .     
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אליפות אירופה לצעירים 
– המסורת נמשכת

רם סופר

עד  לצעירים  ישראל  נבחרת  כאשר  ב-2002  התחיל  זה 
שנערכה  אירופה  באליפות  זהב  במדליית  זכתה  גיל 20 
בטורקיי, אנגליה, ומאז תמיד חזרנו עם מדליות מאליפות 
לרשימת  נוספו  מ-2004  החל  הדו-שנתית.  אירופה 
ההישגים מדליות מכל הסוגים באליפות העולם לצעירים.

חזרו  ישראל  נבחרות  המסורת:  נמשכה  ב-2013  גם 
מהאליפות שנערכה בוורוצלאב (פולין) עם מדליות כסף 

עד גיל 20 ומדליות ארד עד גיל 25.

לוי-עדי  הילה  בהרכב:   20 גיל  עד  ישראל  נבחרת 
זמיר-אמיר  עמי  טולדנו,  אורמן-אורן  ליאור  אסולין, 
עציון (קפטן: רמי בלס, מאמן: דוד בירמן) זכתה במקום 
אחרי  אפשריות)   372 (מתוך   VP  252.06 עם  השני 
שוודיה ולפני הולנד, פולין וצרפת. הנבחרת הצטיינה על 
הייתה  זו  הזוגות  שלושת  מתוך  שלשניים  העובדה  אף 

הופעה בינלאומית רשמית ראשונה.
הנה יד מצוינת של הזוג לוי-אסולין מול סלובקיה:
Board 17, Dealer North, Vul None
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West North East South
1NT Dbl Pass

2♣ Pass 2♦ Pass
Pass Dbl Pass 2♥
Dbl Pass Pass 2♠
Dbl Pass Pass Pass

הילה לוי (מזרח) התערבה ב-Dbl לפי שיטת DONT כדי 
ל-♦2,  הגיעו  הישראליות  כלשהי.  ארוכה  סדרה  להראות 
אבל צפון החליט להילחם על החוזה עם Takeout Dbl. עדי 
אסולין (מערב) ראתה שאין ליריבים התאמה, והכפילה כל 

הכרזה שלהם. הילה סמכה על שותפתה ולא ברחה ל-♦3. 
עדי הובילה בכל הזדמנות בשליט, ובהדרגה הוציאה לכרוז 
ולדומם את כל השליטים. החוזה נפל פעמיים – פלוס 300 
במזרח  שישב  הסלובקי  התערב  השני  בשולחן  לישראל. 
 ♣J-ב-♦3, שהפך לחוזה הסופי. עמי זמיר (דרום) הוביל ב
הבודד, קיבל בהמשך שני חיתוכים, והחוזה נפל פעמיים – 

בסך הכול IMP 9 לישראל.
פישר-גל  לוטן  בהרכב:   25 גיל  עד  ישראל  נבחרת 
גינוסר- איתמר  מיוחס,  פדון-משה  דרור  גרסטנר, 
בירמן)  דוד  מאמן:  אסרף,  אורי  (קפטן:  רייטר  אדם 
 420 (מתוך   VP  268.8 עם  השלישי  במקום  זכתה 
טורקיה  דנמרק,  ולפני  ופולין  צרפת  אחרי  אפשריות) 
זכתה  שבו  מהתואר  להיפרד  נאלצה  הנבחרת  ושוודיה. 
ב-2011 עקב סדרת הפסדים בתחילת התחרות, אך ככל 
והבטיחה  לעצמה  חזרה  הנבחרת  התקדמה  שהתחרות 
מקום על דוכן המדליות. הנה יד מעניינת מול הנבחרת 

הדנית החזקה.
Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
Pass

2NT Dbl 5♦ All Pass

הזוג הישראלי השתמש בהכרזת פתיחה של 2NT כדי 
עם שתי חמישיות במינור  של פחות מפתיחה  לתאר יד 
פתח  גרסטנר (מערב)  גל  זו.  בחלוקה  ביותר  שימושי   –
2NT ולוטן פישר (מזרח) הכריז ללא היסוס משחק מלא 

פגיע של ♦5, שבוצע בנקל בעזרת חיתוכים צולבים.
בשולחן השני מערב הכריז Pass בסיבוב הראשון, דרור 
מזרח- של  הדיאמונד  וסדרת   ,1NT פתח  (צפון)  פדון 

מצפון,   2♥ היה  הסופי  החוזה  הוזכרה.  לא  כבר  מערב 
שנפל פעם אחת עם רווח של IMP 11 לישראל.

כתבות נרחבות יותר על הישגיהן של שתי הנבחרות 
יתפרסמו בירחון הבא. 
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אליפות אירופה 
הפתוחה - קבוצות

רם סופר

הרבסט,  הרבסט-אופיר  אילן  ישראל  נבחרת  חברי 
דרור פדון-אלון בירמן שיתפו פעולה בהצלחה רבה עם 
הזוג הגרמני החזק סמירנוב-פיקארק באליפות אירופה 
ידיים  שתי  הנה  באוסטנד.  שנערכה  לקבוצות  הפתוחה 
משלב המוקדמות השוויצרי, ממנו עלו 16 קבוצות בלבד 
לשלבי הגמר, כאשר קבוצות חזקות רבות נושרות בדרך.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
אסקגארד אופיר הרבסט קונוב אילן הרבסט

2♦ Pass
2♥ Dbl 2♠ 3♠

Pass 4♠ Pass 5♦
Pass 6♦ All Pass

שיטת  עם  להתמודד  כיצד  היטב  הדגימו  ואופיר  אילן 
המולטי. קל יותר להכריז לאחר שהמתנגדים מגלים מהי 
בסיבוב  להתערב  לא  העדיף  אילן  האמיתית.  סדרתם 
שותפו   Dbl-ל השיב  כבר  הבא  בסיבוב  אבל  הראשון, 
בהכרזת קיוביד ♠3 (המתארת יד מקסימלית בהקשר של 
Pass ההתחלתי). אופיר ענה בקיוביד משלו כדי להראות 

שה-Dbl שלו היה חזק (18+). יש לשים לב כי הכרזות 
אלה אינן מראות בהכרח קוצר בסדרת המתנגדים. 

העלה  אופיר  בגובה 5,  סדרתו  את  הכריז  שאילן  לאחר 
ל-♦6 (אם כי הכרזת 6NT הייתה בטוחה הרבה יותר). 
למזלו של הזוג הישראלי, לא היה למזרח-מערב חיתוך 
הצורך  את  מהכרוז  חסכה  בספייד  ההובלה  בספייד. 
 6NT להסתמך על עקיפה בקלאב. החוזה האידיאלי היה
כל  ונגד  קלפים  חלוקת  בכל  תמיד  המבוצע  צפון,  מצד 
הגנה. בפועל גם ♦6 הניב רווח גדול לאחר שהזוג הדני 

.3NT-בשולחן השני הסתפק ב

Board 23, Dealer South, Vul All
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West North East South
פדון טאצ'בסקי בירמן גולה

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

ידו  עם   2NT להכריז כדי  נקודות   10-9 צריך  "רשמית" 
מלאים  משחקים  מעט  לא  יוחמצו  כך  אבל  מערב,  של 
פגיעים. דרור פדון שדרג את ידו עקב העוצרים המצוינים 
להעלות  שמח  בירמן  ואלון  בדיאמונד,  והעזרה  בספייד 
שיחק  הכרוז   .♠A-ה עם  נלקחה   ♠K-ב הובלה   .3NT-ל
לקיחות  להשלים 10  התקשה  ולא  הדומם  לכיוון   ♥ מיד 
עם רווח גדול, לאחר שבשולחן השני נעצרו מזרח-מערב 

ב-♦2.

כוחם  את  הרבסט  האחים  הפגינו  שוב  הגמר  בשמינית 
ניצחה  הישראלית-גרמנית  והקבוצה  סלם,  בהכרזות 

בהפרש גבוה.

המשך  בעמוד 30
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Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
גור אופיר הרבסט טוקאי אילן הרבסט

Pass
Pass 1♠ Pass 3NT
Pass 4♣ Pass 4♠
Pass 5♣ Pass 6♠
Pass Pass Pass

הראתה   3NT דרום  תשובת  התחלתי,   Pass לאחר 
ספלינטר עם קוצר בסדרה כלשהי. ♣4 שאל באיזו, ו-♠4 
ענה – בקלאב. מובן מאליו שקוצר בקלאב התאים לצפון, 

ואופיר הראה זאת בהכרזת קיוביד ♣5. 
למזלם של האחים, הם לא שאלו לקלפי מפתח (שכן אז היו 
עלולים להיעצר ב-♠5 בשל חסרונה של ה-Q♠). במציאות 
עם  בקלות  בוצע  והסלם  יפה“  ”התנהגה  השליט  סדרת 
רווח גדול, משום שבשולחן השני בחר דרום להשיב ל-♠1 

בהכרזה עצלנית של ♠4, שהפכה כמובן לחוזה הסופי.

לאחר ניצחון משכנע נוסף ברבע הגמר, הגיע קרב קשה 
המשחק  רמת  חזקה.  פולנית  קבוצה  מול  הגמר  בחצי 
קשה  לעמול  נאלצו  הקבוצות  ושתי  ביותר,  גבוהה  הייתה 

.IMP למען כל

הפולנים הובילו במחצית 22:23, אבל יתרון זעיר זה לא 
האחים  של  מצוינת  להגנה  הודות  רב,  זמן  מעמד  החזיק 

הרבסט.

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
אילן הרבסט טושינסקי אופיר הרבסט גבריש

Pass
1♣ 1NT Dbl 2♥

Pass Pass Pass

אופיר  טובים,  הארטים  והחזיק   1NT שהכפיל פי  על  אף 
נמנע מלהכפיל ♥2, והוא צדק. החוזה ניתן לביצוע לאחר 
ההובלה הטבעית ב-Q♦, אבל הכרוז הפולני לא קרא את 
חלוקת הקלפים. סביר להניח כי שחקן ברמתו של גבריש 

היה מבצע את החוזה לאחר Dbl  מעניש ממזרח.
 ♥K-ב המשיך  והכרוז  בדומם,  נלקחה   ♦Q-ב ההובלה 
(עדיף היה לשחק הארט נמוך). אופיר זכה ב-A♥ ומצא את 
ההמשך היחיד המפיל את החוזה – קלאב נמוך. ה-8♣ של 
אילן הוציא לדומם את ה-A. כעת שגה הכרוז שוב כאשר 
שיחק ♥ אל ה-Q, ולאכזבתו מערב לא שירת. הוא המשיך 
בעקיפה בדיאמונד, אבל אופיר חתך את ה-K♦ עם ה-9♥.

חיתוך  לקבל  כדי  בקלאב  והמשיך  מעליו  חתך  הכרוז 
 .♠J-ב מצוין  המשך  ומצא   ♣K-ב זכה  אילן  אבל  בדומם, 
כתוצאה מכך ההגנה זכתה ב-3 לקיחות בספייד, ובנוסף 
מזרח קיבל את היד כדי להוציא לדומם את השליט האחרון 
נפל  החוזה  בקלאב.  נוספת  לקיחה  להגנה  ולהבטיח 
 1NT-פעמיים – פלוס 200 למזרח-מערב מול פלוס 90 ב
אבל  בלבד,   IMP 3 השני.  בשולחן  מזרח  על-ידי  מבוצע 

במפגש הזה לכל IMP הייתה משמעות כפולה ומכופלת.

ב-10 הלוחות הבאים הוסיפה הקבוצה הישראלית עוד 7 
אפילו  שכיחה  אינה  נמוכה  כה  (תוצאה  מענה  ללא   IMP
 3 כשנותרו   23:32 והובילה  ביותר),  הגבוהות  ברמות 

בורדים לסוף.

המשך  מעמוד 26
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הרבסט-הרבסט  של  הטרסנפר  שיטת   ,26 בבורד 
 4♠ שיחקו  שהם  לכך  גרמה   1♣ של  לפתיחה  בתשובה 
”מהצד הלא נכון“. אופיר נפל פעמיים לעומת נפילה אחת 
ל-26:32.  צומצם  וההפרש  השני,  בשולחן  הפולנים  של 

ואז הגיע הבורד המכריע:

Board 27, Dealer South, Vul None
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West North East South
ווייצ'ישק פיקארק יאסם סמירנוב

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

בשולחן השני הכריזו הפולנים בעדינות ועצרו בחוזה ♠2, 
שבוצע עם שתי לקיחות עודפות. הזוג הגרמני (שכמובן 
 3NT-ל ללכת  החליט  זה)  בשלב  התוצאה  מהי  ידע  לא 
עם 23 נקודות בלבד. מסתבר כי החוזה ניתן לביצוע מול 

כל הגנה, אבל עדיין צריך לבצע אותו...
על-ידי  ונלקחה   Q-וה  J-ה על-ידי  כוסתה  ב-9♥  הובלה 
(עקיפה   K-וה  Q-ה אל  ב-♠  שהמשיך  דרום,  של   A-ה

עמוקה אל ה-T הייתה עושה את החיים קלים יותר).
מזרח המשיך בהארט, ודרום היה צריך לנחש את מיקומו 
כדי  זו  לקיחה  לעכב  עדיף  במזרח,  הוא  אם   .♣A-ה של 
הנתון  שבמערך  כמובן  כניסות.  ללא  יישאר  שמערב 
את  מקבל  מערב  שאם  משום   ,♥K-ב לעלות  עדיף  היה 

ההובלה בקלאב, ה-8♥ של הכרוז מהווה עוצר נוסף.
המשך  ולאחר  לעכב,  החליט  סמירנוב  הצער,  למרבה 
את  לבצע  אפשרות  לו  הייתה  לא  כבר  שלישי  בהארט 
לקיחות  ארבע  ומשך  ה-9♠  אל  עקף  הוא  כעת  החוזה. 

בסדרה.

נשאר  הכרוז  קלאב.  לשחק  הזמן  הגיע   9 מס‘  בלקיחה 
על   ♣K-ב ועלה  שלו  המקורית  הקלפים  לקריאת  נאמן 

ה-J♣ (הסיכוי היחיד לביצוע החוזה בשלב זה אם למזרח 
גבוהים,  הארטים  שני  משך   ,♣A-ב זכה  מערב   .(♣Ax

.♣Q-ומזרח זכה בלקיחה האחרונה עם ה
הביאה   3NT-ב הכפולה  הנפילה  דבר,  של  בסיכומו 
 flat הייתה  האחרונה  החלוקה   .IMP  7 של  להפסד 
board שלא שינה דבר, והפולנים ניצחו 32:33. לו היה 
רק  ונופל  התשיעית  בלקיחה   ♣J-ה את  מריץ  סמירנוב 

פעם אחת, היינו מגיעים להארכה.

במהירות  להתאושש  צריכה  הייתה  הישראלית  הקבוצה 
קבוצה  עם  יום  באותו  ולהתמודד  האכזרי  מההפסד 

צרפתית חזקה על מדליית הארד.

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
פדון מישל בסיס בירמן תומס בסיס

1♥ Pass 2♦
2♠ Pass 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

הראשון.  מהבורד  הישראלי  הזוג  של  אגרסיבי  ברידג' 
בידי מזרח-מערב לא היה בודד או חוסר, ואף על פי כן, 
ההקרבה ל-♠4 הייתה משתלמת בפגיעות שווה. הכרזת 
שחששו  הצרפתים,  את  הלחיצה  בירמן  אלון  של   4♠
להסתכן בגובה 5, הכפילו ואיבדו IMP 4 לאחר שבשולחן 

השני ביצע צפון ♥4 עם לקיחה עודפת.

הצרפתים עדיין הובילו במחצית 28:33, אבל הישראלים 
חוללו מהפך במחצית השנייה, ניצחו 52:57 וזכו במדליית 
הארד, במידה רבה בזכות הרווח הגדול בחלוקה הבאה:

המשך  בעמוד 34

aug.indd   31aug.indd   31 8/1/2013   10:23:04 PM8/1/2013   10:23:04 PM



סיקור תחרויות
32

אליפות אירופה הפתוחה 
- זוגות

רם סופר

לזוג אלדד גינוסר-רון פכטמן מסורת יפה של הצלחות 
זכו  הם   2007 באנטליה  הפתוחה.  אירופה  באליפות 
במקום 1 בתחרות הקבוצות הפתוחה, ובפוזנן 2011 – 
במקום 2 בתחרות הזוגות הפתוחה. גם השנה באוסטנד 
סיימו  ולבסוף  הזוגות,  תחרות  בצמרת  חזק  רצו  הם 
שנלקחו  מעניינות  ידיים  מספר  הנה  החמישי.  במקום 

.BBO-מהשידורים הישירים ב

Board 27, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

3
96
AT652
JT432

 

♠
♥
♦
♣

K8
AKQ87
KQ84
76

♠
♥
♦
♣

AQT652
J542
93
8

 ♠
♥
♦
♣

J974
T3
J7
AKQ95

 

West North East South
גינוסר פכטמן

2♣
2♥ 5♣ 5♥ All Pass

לאחר  לחץ  תחת  נכונה  החלטה  קיבלו  מזרח-מערב 
עם  בקלאב  חמישייה  שהראתה  דרום  של   2♣ פתיחה 
ידו  למרות  צפון.  של  הפרעה  והכרזת  נק‘  מ-12  פחות 
ב-♥5  ל-♥6.  ללכת  התפתה  לא  גינוסר  יחסית,  החזקה 
את  והגביה  שליטים  הוציא  אסים,  שני  רק  מסר  הכרוז 
הספיידים של הדומם בעזרת חיתוך. יש לציין כי ♠5 נופל, 

וב-♣5 מוכפל התוצאה היא 300 בלבד למזרח-מערב.

Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
גינוסר פכטמן

Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
4♣ Pass 4♦ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♣ Pass 7♥ Pass

7NT Pass Pass Pass

מה לא עושים בשביל Top? בדרך כלל מי ששואל לאסים 
של  קצרה  סדרה  לאחר  כאן  החוזה.  את  לקבוע  אמור 
 7♥ הכריז  ומיד  לאסים  שאל  (פכטמן)  מזרח  קיובידים 
שכל  ברור  היה  (גינוסר)  למערב  נוספים.  ברורים  ללא 
קלפי המפתח בידי השותפות. מאחר שהבטיח חמישייה 
העריך  הוא  בסדרה,  קלפים   7 לו  היו  ובפועל  בהארט, 
ששתי הלקיחות הנוספות הללו, שהשותף לא ידע עליהן 

.7NT כשהכריז ♥7, יספיקו גם לביצוע
לשדה  בניגוד   – אירופה  אליפות  שבגמר  לזכור  חשוב 
חלש אליו אנו רגילים בתחרויות מקומיות – הכרזה של 
♥7 בקלפים כאלה אינה מבטיחה הרבה יותר מממוצע. 

(ולפעמים זה יהיה מתחת לממוצע!)
כמעט  בדיאמונד  החיתוך  אפשרות  על  הויתור  בפועל 
מלמעלה.  לקיחות   12 היו  לכרוז  הגדול.  בסלם  ועלה 
ביצוע 7NT היה תלוי בעקיפה בספייד, שהצליחה למזלו 

של הזוג הישראלי.
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Board 9, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
פכטמן גינוסר
2♦ Pass 4♣

Pass 4♥ Pass 4♠
Pass Pass Pass

או  בהארט  חלש   2 המתאר  מולטי  ב-♦2  פתח  צפון 
”לעשות  משותפו  ביקשה   4♣ דרום  תשובת  בספייד. 
תהיה  החזקה  שהיד  כדי  זאת  כל  לסדרתו.  טרנספר“ 
עדיף  כי  מבהיר  המלא  במערך  מבט  זאת,  עם  הכרוז. 
שצפון יהיה הכרוז, שכן מזרח אינו יכול להרשות לעצמו 

להוביל קלאב.
הובלה פסיבית בקלאב (שהיא לדעתי די מתבקשת עם 
ידו של מערב) הייתה חורצת את גורלו של החוזה לנפילה 
מידית, אבל מערב הוביל ב-A♦, כאשר מזרח משרת עם 
ומערב  קלאב,  לשחק  איתות  כמו  נראה  לא  זה  ה-7♦. 
השלישית  בלקיחה   ♠A-ב זכה  כאשר  בהארט.  המשיך 
קלאב  להוביל  ואחרונה  שלישית  הזדמנות  לו  הייתה 
ולהפיל את החוזה, אבל הוא התעקש להמשיך בהארט.

הכרוז (אלדד גינוסר) שיחק שליט נוסף, חתך את החזרה 
של מזרח בדיאמונד, שיחק A♥ (אין ברירה) שלמזלו לא 
השליט  את  הוציא  גבוה,  שליט  עם  הארט  חתך  נחתך, 
האחרון ולבסוף חזר לידו עם ה-A♣ כדי להשליך מפסיד 

בקלאב על ההארט החמישי.

Board 10, Dealer East, Vul All
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West North East South
פכטמן גינוסר

Pass 3♦
Pass 3NT All Pass

פרקטיים  להיות  לעתים  צריך  טופ-בוטום  בתחרות 
הכללים  את  "לכופף"  הדבר  משמעות  אם  גם  בהכרזה, 
היבשים. לא כל אחד יסכים עם פתיחת ♦3 במצב פגיע 
להצליח  קשה  כנראה  אבל  דרום,  של  הנקודות   5 עם 

בגמר אליפות אירופה לזוגות בלי להיות אגרסיבי.
משחקים  כמה  עם  טובה  יד  לו  יש  לצפון?  באשר  ומה 
מלאים פוטנציאליים: 3NT, ♠4, ♦5. נראה לי שבתחרות 
השותף  את  לערב  כדי   3♠ מכריז  היה  פכטמן   IMP
 5♦ לחוזה  לבסוף  ומגיע  הסופי,  החוזה  על  בהחלטה 

המתבצע בזכות עקיפה מוצלחת בהארט.
אם   3NT (להעדיף  המן“  ”חוק  שולט  בטופ-בוטום  אבל 
זוהי אחת האופציות האפשריות). ההכרזה 3NT הייתה 
בדומם  מוצא  היה  הוא  אם  טיפשית  להיראות  עלולה 
מובילה  וההגנה  בקלאב  דאבלטון  אפילו  או  סינגלטון 
בסדרה זו. עם זאת, הנטייה הטבעית של מגנים במצב 
כזה היא להוביל במייג‘ור, וכך היה (מזרח הוביל ב-3♠). 
את  מפילה  הייתה  לא  בקלאב  הובלה  אפילו  למעשה, 
לקיחות   9 לקחת  החליט  פכטמן  הנתון.  במערך  החוזה 

מלמעלה בלי להסתכן בעקיפה בהארט – פלוס 600.
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המשך  מעמוד 31

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
אילן הרבסט מישל בסיס אופיר הרבסט תומס בסיס

1♣ 2♣
2♥ 2♠ 3♥ 3♠
4♣ Pass 4♥ All Pass

לאחר   2♣ של  טבעי  באוברקול  שמאמינים  זוגות  ישנם 
פתיחה ♣1 של המתנגדים. ביד הזאת זה הוביל לאסון. 
בקלאב  הוביל  שצפון  לכך  גרמה  ב-♣2  דרום  התערבות 
בהמשך  שהופיעו  המנוגדים  הרמזים  אף  על   ,4♥ נגד 

ההכרזה: תמיכת דרום ל-♠3 והכרזת ♣4 של מערב.

 ♣K-מהדומם, חתך את ה ♣J-אילן הרבסט שיחק את ה
מפסידים  של  השלכות  משתי  בהמשך  ונהנה  דרום  של 

בספייד על ה-AQ♣. פלוס 420 למזרח-מערב.
מהלך ההכרזה בשולחן השני:

West North East South
לורנציני פיקארק רומבו סמירנוב

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

שלא  בסדרה  לפחות  רביעייה  הראה  דרום  של   Dbl-ה
כעת  בספייד.  חלקית  תמיכה  עם  (דיאמונד)  הוכרזה 
הקטלנית  ההובלה  את  למצוא  בעיה  לצפון  הייתה  לא 
בדיאמונד. דרום זכה ב-A♦ והחליף מיד ל-K♠. פלוס 100 

לצפון-דרום ו-IMP 11 חשובים בדרך למדליית הארד.
אגב, במפגש הגמר בלטה השתתפותו של בניטו גארוצו 
שיחקו  ושותפו  גארוצו  האיטלקית.  בקבוצה  ה-86  בן 
בהפרש  הובילה  וקבוצתם  הראשונה,  במחצית  היטב 
וחבריו  השנייה,  במחצית  נח  האגדי  האלוף  אבל  ניכר, 
לקבוצה שמטו את היתרון. אלופת אירופה לשנת 2013 

היא קבוצת מזורקייביץ‘ מפולין.

Board 12, Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

K94
AQJ
K
AJ9753

♠
♥
♦
♣

J8
T653
AJ97
K86

♠
♥
♦
♣

Q65
974
QT63
T42

♠
♥
♦
♣

AT732
K82
8542
Q

West North East South
פכטמן גינוסר

Pass 1♣ Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 2♠
Dbl 4♠ All Pass

על  מקלה   1♣ של  פתיחה  אחרי  הטרנספרים  שיטת 
שאחרי  הוא  הרעיון  במייג‘ור.  של 5-3  התאמות  מציאת 
מכריז  הפותח  ספיידים),   +4 מראה  (המשיב   1♣-1♥
♠1 עם שלישייה בספייד וכוח כלשהו, ו-♠2 עם רביעייה 
בספייד וכוח מינימלי. כאשר הפותח תומך במייג‘ור לגובה 

2 המשיב יודע בוודאות מוחלטת שיש לו 4 קלפים.
כך הגיעו צפון-דרום בקלות לחוזה של ♠4. מזרח הוביל 
הכרוז  בסדרה.  והמשיך   ♦A-ב זכה  מערב  בדיאמונד. 
יספיקו  לא  שלו  שהשליטים  והבחין  בידו  חתך  (פכטמן) 
עבר  הוא  בדיאמונד.  המפסידים  כל  את  לחתוך  כדי 
שהצליחה.  לעקיפה   ♣Q-ה את  והוביל   ♥K-ב לדומם 
 ♦ השלכת   ,♠K דיאמונד,  חיתוך  פשוט:  היה  ההמשך 
על ה-A♣, חיתוך קלאב, A♠ ותביעת 11 לקיחות לאחר 

ששני המתנגדים שירתו.
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מועדון תל אביב כיבד את זכרו של ידידנו אלברט קלו ז“ל 
בתחרות מיוחדת, נושאת פרסים מכובדים שנתרמו על-

לברידג‘  ומורה  מצוין  שחקן  היה  אלברט  המשפחה.  ידי 
הברידג‘  שחקני  בנוף  חריג  צנוע,  אדם  הכלל.  מן  יוצא 
בארץ, שרכש חברים רבים אשר יזכרו את חוש ההומור 
המיוחד לו. היד הבאה מתחרות זו הייתה מעניינת ודרשה 
מהמשתתפים להתמודד עם בעיות הכרזה וביצוע גם יחד.

Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AT5
T87643
K8
74

 

♠
♥
♦
♣

J6
-
7432
AQJ8632

♠
♥
♦
♣

432
KQ95
QJ95
T5

 ♠
♥
♦
♣

KQ987
AJ2
AT6
K9

 

West North East South
Pass 1♠

3♣ 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

פתיחתו של דרום מוצדקת אף על פי שבידו 17 נק' עם 
מדי  חזקה  זו  יד  המומחים,  רוב  לדעת  מאוזנת.  חלוקה 
בשביל  מדי  חלש  היה  צפון   .1NT של  פתיחה  בשביל 
הכרזה של ♥3. לפיכך צפון-דרום הגיעו להתאמה של 8 
קלפים בספייד, כאשר הייתה להם התאמה של 9 קלפים 

בהארט.
מערב הוביל בדיאמונד, והחוזה בוצע במהירות: הדומם 
 ♠AK-הכרוז הוציא שני סיבובי שליטים עם ה .♦K-זכה ב

והמשיך ב-A♦ ובחיתוך דיאמונד בדומם.
כעת בא הארט מהדומם. מזרח שירת בקלף נמוך, והכרוז 
מסוגל  היה  לא  מערב  למזלו   .♥J-ה עם  בהצלחה  עקף 
לחתוך. כך בוצע החוזה עם 5 לקיחות בספייד, 2 בהארט, 
 ♥A-2 בדיאמונד וחיתוך אחד. לו היה הכרוז משחק את ה
בתקווה למצוא הארטים מחולקים או מכובד בודד במערב, 
היה נכשל בחוזה. אין ספק כי הכרזת ההפרעה של מערב 

הקלה על מציאת קו המשחק המנצח.
ל-♦4  קפץ  בצפון  שותפם  הצליחו.   1NT-ב הפותחים  גם 
בתוקף  היא  זו  (קונבנציה   Texas Transfer הכרזת   –
גם לאחר התערבות של מערב) ודרום הגיע לחוזה ♥4. 
מערב הוביל שוב בדיאמונד. לאחר הזכייה ב-K♦ הדומם 
הוביל הארט. מזרח שירת עם ה-Q♥ (משחק של הארט 
נמוך לא היה משנה). הכרוז זכה ב-A♥ והבחין בחלוקת 
מזרח  כאשר  ספייד,  סיבובי  ב-3  המשיך  הוא  השליטים. 
מהדומם.  קלאב  הושלך  שעליו  רביעי,  ובספייד  משרת 
אחד  הארט  רק  הכרוז  הפסיד  בהמשך  אך  חתך,  מזרח 

וקלאב אחד, וגם החוזה ♥4 בוצע!

מולכו-יוסי  רז‘אן  הזוג  היו  החשובה  בתחרות  המנצחים 
אנגל. 

גביע לזכר אלברט קלו
אדריאן שוורץ

קבוע  כותב  שנים  במשך  היה  ז“ל  קלו  אלברט 
בביטאון הברידג‘ שלנו. במאמריו הייחודיים השכיל 
לשלב ברידג‘ ברמה מקצועית גבוהה עם חוש הומור 

עממי, בסגנון בלתי ניתן לחיקוי שאין שני לו. 
הותירה  פטירתו  לעולמו.  אלברט  הלך  כשנה  לפני 

חלל ריק בביטאון הברידג‘.
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W מעדיף שם אחר
ברידג‘ בבית הלבן (3)

חנן שר

והלאה,  ”מעכשיו  W הודיע:  ואז  לסיומו,  התקרב  הערב 
אני מעדיף שיקראו לי 43“, הוא אמר בטון הרציני ביותר 

שלו.
מדוע  מוזר.  כינוי  זהו   ?43” נבוך.  מבט  בו  נתנה  מישל 

בחרת דווקא אותו?“, היא שאלה.
ודיק  ”הוא  לשיחה.  נכנסה  לורה  ואשתו  היסס,  האורח 
במרכז  בערב  רביעי  יום  בתחרות  השלישי  במקום  סיימו 
אמן  נקודות   43 לו  יש  ועכשיו  טקסס,  בפלאנו,  הברידג‘ 
המחזיק  אביו  את  עקף  הוא  ”בכך  אמרה.  היא  מלאות“, 

ב-41 נקודות אמן בלבד“.
”תורך  ברק.  הסכים  בו“,  להתגאות  שאפשר  משהו  ”זה 

להכריז, 43“.
כמה חלוקות מאוחר יותר הגיע תורו של ברק להראות את 
כוחו ככרוז. בינתיים הוא עבר מהמושב של צפון לדרום, 
תמיד  שאמרה  מישל,  על-ידי  נתפס  כלל  שבדרך  מושב 
ילדותה  שנות  את  שבילתה  משום  דרומית,  נערה  שהיא 

באזור הדרומי של שיקגו.
הזוג המארח הגיע לחוזה 6NT כאשר... המ... 43 היושב 
במערב (W) היה בהובלה. כאשר ה-K♥ נחת על השולחן, 
החוזה.  את  לבצע  כדי  עילאי  מאמץ  שיידרש  הבין  ברק 
בפגישות  בה  שהשתמש  כזו  קשוחה,  ארשת  עטו  פניו 
הסופרסטאר  ועם  ממוסקבה  האבן  פני  בעל  הברנש  עם 
הישראלי שכולם משבשים את שם המשפחה שלו, והוא 

ניגש למשימה.

  ♠
♥
♦
♣

AK9543
862
K
QT3

 

♠
♥
♦
♣

QJ87
KQJ7
543
52

♠
♥
♦
♣

T6
94
T8762
8764

 ♠
♥
♦
♣

2
AT53
AQJ9
AKJ9

 

"הלוואי שהייתי ב-♣6“, הוא חשב – אפילו לאחר הובלת 
קלאב נראה קל לבצע 12 לקיחות באמצעות חיתוך צולב – 
וניגש למשימה של ביצוע 6NT. הוא נזכר במשהו ששמע 
על אודות צ‘רלי קון המנוח עוד בימים שהשתתף בתחרות 
לעכב  והחליט  רבות,  שנים  לפני  בהרווארד  הסטודנטים 
את הלקיחה הראשונה כדי ”ליישר את הספירה“ לקראת 
ביצוע משחק לחץ. לאחר ש-43 המשיך ב-J♥, ברק זכה 
ב-A♥ והריץ את כל הזוכים שלו בסדרות המינור. כאשר 
במצב  בלחץ  נתון  היה   43 ,♦J-ה האחרון,  הזוכה  שוחק 

הבא:

 ♠
♥
♦
♣

AK9
8
-
-

 

♠
♥
♦
♣

QJ8
Q
-
-

♠
♥
♦
♣

T6
-
T8
-

 ♠
♥
♦
♣

2
T5
J
-

 

בחלל  בעבעה  מישל  של  התלהבותה    
החדר בעודה מברכת את שותפה. 

"כן, עשינו את זה! !Well played, partner“, היא אמרה. 
43 הנהן בראשו וברק נתן בה מבט ביישני של הסכמה. 

אבל לורה מחתה באופן הנשי ביותר שלה.
לא  הוא  מותק,  ”בעצם,  תחילה.  בעלה  אל  פנתה  היא 
ההארט  את  שעיכב  ברגע  החוזה  את  לעשות  צריך  היה 
להחליף  יכול  אתה  זו  ”בנקודה  אמרה.  היא  הראשון“, 

לספייד ולשבור את משחק הלחץ“.
”וגם אתה, ברק, לא שיחקת בצורה הטובה ביותר. היית 
המינור  סדרות  את  ולהריץ  הראשון  בהארט  לזכות  צריך 

שלך. על הקלף האחרון, נניח דיאמונד, אין ל-43 הגנה:

aug.indd   36aug.indd   36 8/1/2013   10:23:11 PM8/1/2013   10:23:11 PM



37
 ♠

♥
♦
♣

AK9
86
-
-

 

♠
♥
♦
♣

QJ8
QJ
-
-

♠
♥
♦
♣

T6
9
T8
-

 ♠
♥
♦
♣

2
T53
J
-

 

להשליך  יכול  אינו  בעלי   ,“♦J-ה את  מוביל  דרום  "כאשר 
אבל  גבוה,  יהיה  בדומם  השלישי  הספייד  אחרת  ספייד, 
לאחר השלכת הארט יושלך ה-9♠ מהדומם, ודרום יוביל 
את ה-T♥ שיגביה את ה-8♥ בדומם לאחר נפילת ה-9♥ 

ממזרח. זו תהיה הלקיחה ה-12.“
”נראה לי שאת צודקת“, אמר 43. ”במצב זה אחד הזוכים 
היה  שהוא  לומר  אפשר  נעלם.  היה  שלי  הפוטנציאליים 

תלוי שם, בשל למשחק לחץ“.

”קוראים לזה squeeze without the count“, אמר ברק.
43 ולורה צחקקו בעודם עוזבים את השולחן.

הגינות קודמת לכול – מעשה שהיה!
שהשתתף  הרטמן  אופיר-אולגה  גלעד  מהזוג  שזיפי  לאילן  שהגיע  הבא  המכתב  את  לפרסם  לנכון  מצאנו 
בתחרות הסימולטנית האחרונה, משום שבעינינו הוא משמש דוגמה להגינות ורוח ספורטיבית – בברידג‘ 

התוצאה חשובה, אך היא אינה מעל לכול!

היי אילן,

אמש שיחקנו אולגה ואני בתחרות ארצית, בסניף 44 אצל אילה הילר.
 7NT לאחר שהכריזו Claim (האחים עגור) בבורד 23 עשו היריבים

לצערם היו להם רק 12 לקיחות גבוהות, מה שבעצם הביא לכך שהתוצאה שנרשמה הייתה Down One כמקובל.
אלא מה, לאחר שבחנתי את הבורד מאוחר יותר, נראה שלאור נפילת JTx בספייד אין שום דרך תיאורטית שהכרוז יכול 

ליפול (החזיק את הספיידים והקלאבים), אלא אם לא ישים לב 
שה-JT נפלו וה-9 שלו גבוה, ואז אפשר להגיד שהוא נתקע 

בשולחן או משהו.
היות שאנו מאמינים ביכולתם של היריבים שלנו, אולגה ואני 
מבקשים לתקן את התוצאה. אנא תודיע לאחים עגור ולאילה 
הילר על תיקון התוצאה. לצערנו גם נוותר על הנקודה הארצית, 

אבל ספורט זה ספורט.
אז שיהיה להם בהצלחה.

גלעד ואולגה.

 ‘   

    
  

“   ‘  – 10.07.2013-  

aug.indd   37aug.indd   37 8/1/2013   10:23:13 PM8/1/2013   10:23:13 PM



38

לפני זמן לא רב אירחתי כמה חברים בביתי למשחק ברידג‘. 
זריקת  בין  חברתי“.  ”ברידג‘  לכנות  נהוג  אלה  מעין  פגישות 
קלף למשנהו מדברים על פוליטיקה, ספורט, קולנוע ועוד. עם 
היינו  זה  בערב  רצינות.  של  קורטוב  גם  במשחקים  יש  זאת, 
זרם:  הכול  קבוצות.  תחרות  לערוך  והחלטנו  שולחנות  שני 
באחת  טובה.  ממש  הייתה  האווירה  והיין.  ההגנה  המשחק, 
החלוקות הגעתי במערב לחוזה ♠4. הנה קלפי הכרוז והדומם:

Dealer South, Vul E/W
 ♠
♥
♦
♣

AQJ876
AK32
73
4

♠
♥
♦
♣

T94
QJ75
QJT4
QJ

חוזה: ♠4; הובלה 5♣
West North East South

Pass
1♠ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

חברי יוסי שישב בצפון הוביל ב-5♣. שותפי רפי פרש את 
הדומם. מהר מאוד הבנתי שהמשחק יהיה תלוי בעקיפה 
בלתי  מפסידים  שלושה  שיש  משום  בספייד,  מוצלחת 

נמנעים בקלאב ובדיאמונד.
לאתר  ניתן  שאם  סבור  ואני  במיוחד,  עקיפות  אוהב  איני 
מונים.  עשרות  עדיפה  זו  דרך  עקיפה,  ללא  משחק  דרך 
לא  כנראה  חלופית.  דרך  איתרתי  לא  זה  במערך  אבל 
תהיה לי ברירה אלא לבצע עקיפה ולקוות שה-50% יהיו 

הפעם לטובתי.
 ♣K-שושי, אשתו של יוסי, זכתה בלקיחה הראשונה עם ה
 ,♥J-שאותו חתכתי. עברתי לדומם עם ה ♣A-והמשיכה ב
ובהתאם לתכנית המשחק ביקשתי את ה-T♠ מתוך כוונה 
ספייד  לשחק  הספיקה  עוד  שושי  לעקיפה.  אותה  להריץ 
מהיד  ה-6♠  את  לשחק  שעמדתי  בשנייה  וממש  נמוך, 
וניגשתי  השולחן  על  הקלפים  את  הנחתי  צלצול.  נשמע 
לפותח את הדלת. מה רבה הייתה הפתעתי כאשר ראיתי 

לפני את ”רבי“ שטנר.
אני מכיר את ה“רבי“ – כך מכנים אותו – ממועדון הברידג‘. 
השנים  במשך  גבוהה.  די  וברמה  מאוד  יפה  משחק  הוא 

התיידדנו וגם שיתפנו פעולה בכמה תחרויות.
”שלום רבי“, קראתי. ”בוא היכנס – ברוך הבא. אני מאוד 

שמח שבאת. רפי סיפר לך על המפגש?“
”כן“, ענה הרבי.

כדי  למטבח  לגשת  התכוונתי  הנכון.  בזמן  בדיוק  ”באת 
להכין לחבר‘ה עוד מטעמים ושתייה. שב ושחק במקומי“.

על  סקירה  לו  נתתי  ואני  במקומי,  התיישב  שטנר  ”רבי“ 
מה שקרה עד כה. התחלתי במכרז: ”שושי בדרום קראה 
הוביל  יוסי  ב-♠4.  הייתי  קל  חיש  פתחתי.  ואני   ,Pass
חתכתי.   ♣A-ב ההמשך  ואת   ,♣K שוחק  מדרום  ב-5♣. 
עברתי לדומם ב-♥ והובלתי את ה-T♠. שושי שיחקה קלף 

נמוך, ואז צלצלת“.
”הרבי“ בחן לרגע את המצב לאור מה ששמע ושיחק את 
ה-A♠!! הוא הפיל את ה-K♠ של יוסי. כעבור רגעים ספורים 

הסתיים המשחק, ונרשמה התוצאה 620 למזרח-מערב.
”מדוע שיחקת כך? איך ידעת?“, שאלתי בתדהמה.

ענה.  הוא  ממך“,  ששמעתי  מה  לפי  המצב  את  ”ניתחתי 
לי  ואמרת  הוספת   .Pass-ב התחיל  שדרום  לי  ”אמרת 

ששושי שיחקה כבר AK♣. זה הספיק לי“.
”זה הספיק?“, תמהתי.

ואתם קוראים יקרים, האם תוכלו להבין את משחקו של 
”הרבי“ לפני שתקראו את ההסבר?

תשובה (ההסבר של הרבי):
1) אין צל של ספק שצפון אינו מחזיק ב-AK♦, אחרת היה 

מוביל בסדרה זו.
.♦A-או ב ♦K-2) מכאן שדרום מחזיק ב

3) ביחד עם ה-AK♣ שכבר ראינו אצל דרום אנו סופרים 
אצלו 11-10 נקודות.

4) לו היה גם ה-K♠ אצל דרום, היו לו 14-13 נקודות, ואז 
הוא היה פותח במכרז.

עקיפה  לבצע  אין  צפון.  אצל  להיות  חייב   ♠K-ה לכן   (5
להצלחה  היחיד  הסיכוי  תיכשל.  שהיא  בוודאות  שידוע 

!♠A-בודד בצפון, לכן על הכרוז לשחק את ה ♠K הוא
זוכרים מה ה“רבי“ אומר תמיד: ”אם ה-K סינגלטון, שחק 

.“A-את ה
בסוף הערב שוחחתי עם דני, שישב במערב בשולחו השני. 

”דני, היית ב-♠4 ביד זו?“
הצליחה,  לא  בספייד  העקיפה  אחת.  פעם  ונפלתי  ”כן, 
וה-K היה בודד. לו רק הייתי משחק את ה-A♠... אבל איך 

יכולתי לדעת???“
”אתה יודע?“, עניתי לו. ”כאשר ה-K סינגלטון – משחקים 

 “!A-את ה

הרבי בא לביקור
חיים קלר
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פינת החוק

דרור שיפטן

את  רמה  צעקה  פילחה   ,“Tournament Director”
האוויר, והוציאה אותי מתוך החללית.

ממש  הזה  הספר  אבל  בחללית,  הייתי  באמת  לא  טוב, 
מרתק. קשה להיפרד, אבל –

...A man got to do what a man got to do
לשולחן  הגעתי  האוויר.  לחלל  הודעתי  מגיע“,  כבר  ”אני 
לאחר 3 שניות ופניתי לאדון הנחמד שנראה נרגש מאוד. 
מה  בטוחים  לא  ”אנחנו  שאלתי.  לעזור?“,  יכול  אני  ”איך 
האדון.  ענה  הרישום“,  בטופס  הנקודות  בסעיף  לרשום 

”מה הבעיה?“, שאלתי.
הודיע  לקיחות“,   9 וביצענו  מוכפל   2♥ בחוזה  ”שיחקנו 

האדון.
לפי הבורד שנמצא לפניהם (לא פגיעים) מיד חישבתי. – ” 

570 נקודות“.
”אבל זה לא בסדר“, טענה הגברת מצד שמאל.

”גבירתי מוזמנת לבדוק בגב הכרטיס 2♥ שנמצא בתיבת 
ההכרזות“, אמרתי. ”אבל אני לא חושב שטעיתי.“

”לא, לא לזה התכוונתי“, עונה הגברת. ”מה הכוונה?“ אני 
שואל מבולבל.

”לא הכפלנו את החוזה!“ היא מטיחה בפני.
”חשבתי שאמרתם ששחקתם בחוזה ♥2 מוכפל וביצעתם 
9 לקיחות“, אני פונה לאדון שקרא לי. ”נכון“, הוא אומר. 

”אז“, אני קובע, ”צריך לרשום בטופס 570 נקודות“.
”זה לא בסדר!“, רטנה שוב הגברת משמאל. 

”אני לא מבין מה הבעיה“, אמרתי. ”שיחקתם בחוזה ♥2 
מוכפל או לא“?

והצביעה  אמרה  הכפיל“,  הוא  ”אבל  משיבה.  היא  ”כן“, 
הרבה  כך  כל  מקבל  הוא  למה  אז  אני.  ”לא  האדון,  על 

נקודות?“.
”מה“? !!! ??????????

ההכרזה  מהלך  על  לחזור  בבקשה  מוכנים  אתם   ,OK”
עבורי?“, ביקשתי, מבולבל קמעא.

”כמובן!“, התנדב האדון. ”פתחתי 1♣, שותפי הכריז 1♠, 
 ,(X) הכפלתי  אני   ,♥2 הכריז  ושותפי   ,♣2 הכרזתי  אני 

והמכרז נגמר ב-3 פאסים“.
”המורה  שאלתי.  השותף?“,  הכרזת  את  הכפלת  ”מדוע 

שלנו לימדה אותנו להכריז ככה“.
”מה“? !!! ??????????

”באמת“, הוא אומר. ”תשאל את אשתי“.

”זאת אני“, אומרת הגברת מימין, ומיד הוסיפה: ”המורה 
לימדה אותנו, שדאבל על הכרזת סדרה של השותף מראה 
 Support – תמיכה של שלושה קלפים בסדרה. זה נקרא

Double“, היא מבהירה.
שאי  אתכם  לימדה  לא  המורה  ”אבל  אומר,  אני   ,“OK”
אפשר להכפיל הכרזה של השותף, אלא רק של היריבים?!“
מכריזים   Support Double אבל” האישה,  אומרת  ”כן“, 
מכריזים  המתנגדים  אם  השותף“. ”רק  להכרזת  כתגובה 

סדרה משלהם, רק אז ניתן להכפיל“, אני מסביר.
”אז איך אני מראה לו שיש לי תמיכה של 3 קלפים בסדרת 
 ,Pass ההארט“?, מקשה האדון. ”אם המתנגדים מכריזים
ששחקן  קובע  א‘1   19 ”חוק  מסביר.  אני  אפשרות“,  אין 
אחרונה  קודמת  הכרזה  על  רק   Double לקרוא  רשאי 
(Pass מוגדרת בחוק כקריאה, לא כהכרזה), והכרזה זו 

חייבת להיות מבוצעת על-ידי יריב“, אני מסביר.
הרי   ,19 חוק  לפי  מותר  שאינו   Double קוראים  ”אם 
את תיקון  המאפשר  חוק 36  את  יש להחיל  חוק 35  לפי 
כבר  המכרז  שלכם  במקרה  ”אבל  מוסיף.  אני  ההכרזה“, 
נגמר, המשחק שוחק, ולא ניתן לתקן את ההכרזות. לכן 

אני נאלץ לתקן את התוצאה לפי חוק 12 ג‘ ”.
”אני קובע שהחוזה הסופי הוא ♥2 לא מוכפל, ושהתוצאה 
לרשום  נא  ושותפו).  (האדון  צפון-דרום  לזכות   140 היא 

זאת בטופס!“, אני אומר.
בזהירות  ”שיחקתי  מצפון,  הנבוך  השותף  מקשה  ”אבל“, 
רבה כדי לא ליפול עם דאבל, ויכולתי לבצע 10 לקיחות – 

לא רק 9“.
”אולי“, אני אומר, ”אבל בפועל ביצעת 9 לקיחות, הדאבל 
בעקבות  ששיחקת  הזהיר  והמשחק  כחוק  שלא  שהוכרז 
וטעות  שותפך  ידי  מעשה  כולם   – חוקי  הלא  הדאבל 
לכם  שייתן  למצב  תוצאה  תיקון  לאשר  יכול  איני  שלכם. 

יותר לקיחות. ביצעת 9 – קיבלת 9“.
אל  הבאה  ”ובפעם  מסיים,  אני  נעים!“,  משחק  ”המשך 
פעם  בכל  לי  קראו  השותף.  הכרזת  על   Double תקראו

שיש מחלוקת. אל תנסו לפתור לבד!“.
הסתובבתי וצעדתי לאטי במעלה הכבש – חזרה לחללית...
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לפרטים והרשמה:
03-5465582 03-6058355, פקס:   : טל'

www.bridgeredsea.com
e-mail: birmand@inter.net.il
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נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

100,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 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

אוקטובר 2013ספטמבר 2013אוגוסט 2013
17

30

31

גביע המדינה
שמינית ורבע גמר

גביע המדינה
חצי גמר

גביע המדינה
גמר

1 – 5סימולטנית ארצית8 

12 - 11

26 - 25

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

ליגה א' (רעננה) וליגה ב' 
רעננה וצפון

ההשתתפות לפי תכנית 
שתשלח לקפטני הקבוצות

ליגות לקבוצות 
ההשתתפות לפי תכנית 

שתשלח לקפטני הקבוצות

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט 2013 – אוקטובר 2013

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מזמין לתחרות ארצית

התחרות תתקיים ביום שישי 30 באוגוסט, 2013,
בשעה 10:00

במועדון רחובות, רח' המנוף 1, רחובות.
מנהל התחרות: אילן שזיפי.
הרשמה מוקדמת חובה:

מאיר ברקמן: 050-7353303,
נעמי לזר: 050-8844494,
דורית כהן: 050-9427818

מועדון  הברידג'  כפר סבא
מזמין  אתכם לתחרות ארצית

בת 2 מושבים, 18 חלוקות ידיים בכל מושב.
התחרות תתקיים ביום  שישי 20/09/2013 בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה: 
רח' יערה 27 רעננה (מתחם הכדורת).

נקודות אמן ארציות
שיפוט: יריב בראודה

דמי השתתפות : 90 ₪ לשחקן
מספר מקומות מוגבל— הרישום מראש חובה

יריב בראודה: 052-3929134

מועדון קנטרי רעננה
מזמין לתחרות ארצית

מושב אחד 30  ידיים
התחרות תתקיים ביום שבת 7 בספטמבר 2013, 

בשעה 10:00
בבית ההתאגדות, ברח' יערה 27 רעננה.

הרשמה מוקדמת חובה:
רות ליברמן – 054-4556111

מועדון תל אביב
מזמין לתחרות ארצית לזכר אליקים שאופל ז"ל

מושב אחד 30 חלוקות ידיים
התחרות תתקיים  ביום שבת 17 באוגוסט 2013,

בשעה 10:00 במועדון כיכר המדינה
רח' ויצמן 53 תל אביב

מנהל התחרות: אילן שזיפי

הרשמה מוקדמת חובה:
דוד: 054-7690305
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הודעות חשובות

ליגה ב' - עדכון
השנה לא יתקיימו משחקי מבחן לעליה לליגה ב'.

כל הקבוצות שנרשמו, הבטיחו את מקומן בליגה.
נותרו מקומות ספורים, מהרו להירשם – כל הקודם זוכה!
ההרשמה דרך משרדי ההתאגדות: ויקי – 03-9794892

תחרות: אליפות ישראל לסניורים 2013
 תאריך: 13/07/13

תוצאות כלליות, השתתפו 50 זוגות

מצטברשמותדרוג
190.1פרידריך יוליאן - אנגל יוסי1
179.4מוסקוביץ סמו - אורנשטיין איתן2
132.1קלר יצחק - אוציטל בוריס3
117.2טרגן אברהם - צייטין דוד4
106.7כהן דוד - אלישר שלמה5
106.5מרק מיכה - מרק סוניה6
78.2תור רוני - לויט ישעיהו7
76.0רביד מנחם - ארואץ אבי8
65.7בן יהודה יהודית - סקסון נטע9
61.7גרינברג שושנה - מאירוביץ מיקי10

תחרות: גביע המדינה 2013 - מוקדמות
אחרי סבוב 4 מתוך 4 תאריך: 27-10-12

השתתפו 25 קבוצות, 12 הראשונות העפילו לשלב שמינית הגמר

מצטברשמותדרוג
61.87גולדפרב איליה-פייקין יותם-גרינבאום ליאוניד-מילשטיין דמיטרי-מדבדב אולג-צ'ורניי מיכאל1
54.61לביא שלומי-גיא שרון-גיא חנה-ברונשטיין זיו-ג'נג'חשווילי רבז2
53.87קניגסברג מודי-מוזס דני-שגב רון-אופיר גלעד-קניגסברג אייל3
52.22מורן אורית-גרייצר נורית-הורוביץ שמשון-מרציאנו מאיר4
48.07עציון אמיר-זמיר עמי-עציון בועז-טולדנו אורן5
48.06מאירוביץ מיקי-גרינברג שושנה-שפיגל צחי-קומיסיונר יולנדה-זינגר מריקה-יאיר יוסף6
45.76אסולין עדי-לזר אלון-שליט רות-גולדרינג אהובה-לוי יצחק-מיוחס מושיקו7
43.89מזרחי יפה-קיש תמר-טובי יעקב-שחר נטע8
42.95כהנא ישראל-בן יהודה רן-שורצמן שלמה-מיימון סאייג9
42.52בן דוד אבישי-שמואלי רן-צברי מיכל-מילר עידו10
41.87ליכטמן אייל-שצוקין גולן-אלון אלכס-אדטו אבי-וינביץ' גריגורי-שלג אלי11
41.49שניידר אבי-לונשטיין דני-כהן יוסי-אופן משה-קונפינו יוסי12
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דדרגות

מקבלי תואר חדש ביולי 2013
רב אמן כסף 

חץ קלרה - אביבים 

אמן זהב 
לידור דניאלה - סביון-קרית אונו 

אמן 
זטלר שולה - קריות/חיפה 

גומא מרים - רקפת קרית טבעון 
חלוטה יעקב - "גת" ירושלים 

סגן אמן כסף 
רובין נירה - "הרץ" חיפה 

כץ ליעד - השרון 
מור שולה - אביבים 

נשר יאן תמר - אביבים 

שפירא עטי - אביבים 
פרייסלר אתי - זכרון יעקב 

סגן אמן 
אפרים דוד - ראש העין 

פוקס מרל - רמת השרון 
אנקול שלמה - הלוחם אפקה 

פלינקר לנה - גבעתיים 
טל שחר עופר - כיכר המדינה ת"א 

אלבוים יהודית - חיפה/כרמל 
אליעז רות - חיפה/כרמל 

ויסבק שמואל - חיפה/כרמל 
קורן עינת - חיפה/כרמל 

אמיתי נעמי - אביבים 
בלר אהרון - אביבים 

פרייזר שולמית - אביבים 

לנדה חוה - מושבות-שמריהו 
קלפקה חזי - מושבות-שמריהו 

קליין דליה - לב חולון 
מושיץ גרדמיר גבריאל - מרכז הברידג'-י"ם 

וינטרי צפורה - חדרה 
זמר חוה - ויצו פתח תקוה 

מגן מלכה - ויצו פתח תקוה 
שנקר אביטל - ראשל"צ 

אילון דינה - מרכז ספורט ראשל"צ 
צבר בעז - בית מכבי ראשל"צ 

תואר רחל - גליל תחתון 

מתקדם כסף 
פיין שמעון - השרון 
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immediately and Law 70 applies. No action may be 
taken pending the Director’s arrival.

 Law 70

C. There Is an Outstanding Trump

When a trump remains in one of the opponents’ 
hands, the Director shall award a trick or tricks to the 
opponents if:

1. claime r made no statement about that trump, 
and

2. it is  at all likely that claimer at the time of his 
claim was unaware that a trump remained in 
an opponent’s hand, and

3. a tric k could be lost to that trump by any 
normal* play.

D. Director’s Considerations

1. The Di rector shall not accept from claimer 
any successful line of play not embraced in 
the original clarification statement if there is 
an alternative normal* line of play that would 
be less successful.

2. The Di rector does not accept any part of 
a defender’s claim that depends on his 
partner’s selecting a particular play from 
among alternative normal* plays.

3. In acc ordance with Law 68D play should 
have ceased, but if any play has occurred 
after the claim this may provide evidence 
to be deemed part of the clarification of the 

claim. The Director may accept it as evidence 
of the players’ probable plays subsequent to 
the claim and/or of the accuracy of the claim.

* For the purposes of Laws 70 and 71, “normal” 
includes play that would be careless or inferior 
for the class of player involved.

I would like to emphasize two points here:

1) After a claim – play ceases. I often see 
situations, when a player claims and the 
opponents, thinking that they may make more 
tricks, tell the claimer to play on. This will only 
work against them, as it alerts the claimer to a 
possible problem. It is the Tournament Director’s 
job to determine whether the claim is justified or 
not.
2) After a claim, wait for an explanation of the 
line to be taken by the claimer. If there is no 
explanation, then call The Tournament Director 
immediately, without adding a word or engaging 
in a discussion with the claimer. 
The moral of this story: by all means make a 
claim! It saves time and avoids the frustrating 
process of playing out all the high cards. You 
then have more time to concentrate on the next 
hand or get a cup of coffee. 
However, I have to add a warning: don’t claim 
until you have pulled all the trumps. Alternatively, 
you may state how you are going to pull them. 
Failing that, a claim could turn out to be very 
costly.
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Brian Zietman

Israel Seniors championships semi-final; 
Scoring: IMPs.

We played the very first board against a very 
experienced pair. They got to the excellent 
contract of 7♠. My partner (South) led a safe 
trump. This is the full hand.

 ♠
♥
♦
♣

932
542
Q93
Q953

 

♠
♥
♦
♣

T74
K6
AKT75
T84

♠
♥
♦
♣

AKQJ6
AQT93
6
A6

 ♠
♥
♦
♣

86
J87
J842
KJ72

 

Can you possibly see a way to go down? I guess 
not. There are 5 spade tricks, 5 heart tricks (no 
Jxxx in the South or North hand), 2 diamonds 
and a club = 13 tricks.
No problem – next hand – except…
Only three pairs got to 7♠. Each one scored 11 
IMPs. 

16 pairs were in 6♠+1, still scoring +2 IMPs.
4 pairs were in 4♠+3 for minus 10 IMPs.
Amazingly, we gained 14 IMP’s for one down!
After the spade lead, East played the ♠AK 
followed by a heart to the K and a heart to the 

A. Now he ruffed a small Heart with dummy’s 
♠T and claimed, stating that he will discard his 
losing club on the high diamonds.
What he omitted was: “I draw the last trump!” This 
means that he could theoretically, assuming that 
his hand is high, play his winning hearts before 
a high trump. I would then be in a position to ruff 
the heart with my remaining ♠9.
“Tournament Director”! Swift ruling: down one! If 
there was no mention of drawing trumps, then 
a heart could be ruffed. To their great credit, the 
opponents did not make a murmur of protest, but 
accepted the ruling.

Below we quote from the relevant laws on Claims 
and Concessions. (Laws 68 and 70):

Law 68

C. Clarification Required for Claim

A claim should be accompanied at once by a clear 
statement as to the order in which cards will be 
played, of the line of play or defense through which 
the claimer proposes to win the tricks claimed.

 D. Play Ceases

After any claim or concession, play ceases (but see Law 
70D3). If the claim or concession is agreed, Law 
69 applies; if it is doubted by any player (dummy 
included), the Director must be summoned 

Claim!
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