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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

שנת תשע"א הייתה שנה רוויה בהצלחות בינלאומיות רבות ולכך נוספה פעילות ספורטיבית 
השחקנים  של  בקידומם  רבים  מאמצים  הושקעו  שבה  שנה  זו  בארץ.  שהתקיימה  ענפה 
הצעירים, "ילדי הברידג'". זו  שנה שבה זכינו כמעט בכל קטגוריה אפשרית בשטח הברידג' 
הצעירים  בנבחרת  ניזכר  אם  די   - עולמית  ברידג'  למעצמת  הפכנו  שבעצם  שנה  זו  העולמי, 
עד גיל 26 שזכתה בתחרות היוקרתית "הבית הלבן", את זכייתה של ישראל במדליית כסף 
גיל 25  עד  נבחרת הצעירים של ישראל  של   זכייתה  שבקצפת  והדובדבן  אירופה,  באליפות 
באליפות אירופה!!! זהו ללא ספק הישג היסטורי! להישג מדהים זה הצטרף הישג מדהים 
נוסף, כאשר נבחרת בתי-הספר הפתיעה וזכתה במדליית הכסף בהופעה מרשימה ומרגשת 

שמילאה את לבבות כולנו בשמחה גדולה.
כל זה לא היה מתאפשר ללא תמיכתכם, השחקנים וראשי המועדונים, ועל כך אנו מודים לכם. אנו קוראים לכולם להירשם 

להתאגדות הישראלית לברידג' ולהמשיך לתמוך ובכך להביא גאווה לברידג' בישראל.
ננצל את ההזדמנות ונברך את הזוכים בגביע המדינה – הקבוצה בהשתתפות דוד בירמן, דוד פורר, שלמה זליגמן, אלון 

בירמן. ברכות לזוכי גביע ההתאגדות - קבוצת וקסלבאום חנה, יעקב מלאך, פנינה אזנקוט, נופר עסיס, דני כהן.

ובאליפויות  ספורטיביים  באתגרים  מלאה  תהיה  לטובה,  עלינו  הבאה  תשע"ב  ששנת  לכולכם  לאחל  מבקש  אני  לסיום 
ארציות ובין-לאומיות. כולנו תקווה ששחקני הברידג' ימשיכו להביא הישגים רבים ולייצג אותנו בכבוד.

בברכת שנה טובה! 

מודי קניגסברג
יו"ר ועד העמותה

התאגדות הישראלית לברידג'
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שנתיים  בת  לקדנציה  עמותה  וועד  נבחר  יולי 2009  בחודש 
זו  בקדנציה   .2011 האחרון,  יולי  בחודש  לסיומה  שהגיעה 

כיהנו החברים הבאים כחברי הועד:
יו"ר – מודי קניגסברג.

קפטן ספורטיבי ארצי – מיכה עמית.
גזבר – שלום גרניט ז"ל.

סגן יו"ר ומ"מ גזבר – גלעד אופיר.
חברות הנהלה – אורית מורן, רעיה גרינשטיין.

בבחירות האחרונות שהתקיימו זכו החברים לאמון המועצה 
ונבחרו לקדנציה נוספת בשינויי תפקידים קלים.

על  ההתאגדות,  חברי  אתכם,  לשתף  רצינו  זו  בכתבה 
בקדנציה  העמותה  וועד  של  העשייה  בעיקריי  המזלג  קצה 

הקודמת:

אבני דרך
הדרך  אבני  את  לעצמנו  הצבנו   2009 בשנת  היבחרנו  עם 

הבאות:
עבודה על בסיס תכנון לטווח ארוך.  ·

פיתוח הענף וקידומו.  ·
הישגיות מרבית.  ·

הטבות לחבר ולמועדון.  ·
בארץ  קשרים  והידוק  הציבורית  החשיפה  הגברת   ·

ובחו"ל.
שימור הידע.  ·

בהתאם לכך התמקדה פעילות ההתאגדות במספר מישורים 
ולהלן עיקרי הפעילות והתוצרים בכל אחת מהן:

תשתיות ואנשי מקצוע
 (1) בית ההתאגדות 

ברעננה.  ההתאגדות  בית  של  והשדרוג  השיפוץ  הסתיים 
נרכש ציוד חדש (בסיוע קרן המתקנים של מועצת ההימורים 
מורים  לקורס  לתחרויות,  כיום  מנוצל  והמקום  בספורט) 

ולהשתלמויות.

(2) הוראה 
הוקמה ועדה מייעצת לנושאי הוראה. אורגנו ימי עיון וגויסו 

מורים חדשים. אושרה פעילות של קורס מורים חדש.

(3) מנהלי תחרויות 
התקיימו ימי עיון לפיתוח וקידום מנהלי התחרות.

(4) שינוי תקנון
דחופים,  שינויים  גיבוש  לצורך  מיוחדת  ישיבה  התקיימה 
ויושם נוהל חדש של בחירות. בתכנון שינוי מבני והתאמה של 
מועדונים,  הגדרת  הנוכחית,  לתקופה  ההתאגדות  מוסדות 

ורענון שיטת הנציגים.

(5) נהלי עבודה
נהלים,  מספר  נכתבו  ההתאגדות.  של  רשמי  מחירון  הופק 
נהלי  ספר  יגובש  בהמשך  ועוד.  פרסים  סימולטנית,  כגון 

עבודה של ההתאגדות.

שיווק וקידום הברידג'
(1) הסברה ותקשורת

של  המודעות  להעלאת  שלנו  הנבחרות  הצלחות  את  מינפנו 
ענף הברידג'. שחקני הברידג' וחברי הנהלה הגיעו לטלוויזיה 
– ערוץ 10, ערוץ 1 ותוכניות הבוקר של משה דץ ועינב גלילי. 
גם ברדיו התראיינו שחקני הברידג' בתכניות אירוח של רזי 
בידיעות  אמצע  לכתבות  זכינו  בעיתונות  דן.  ויעל  ברקאי 
אחרונות ובידיעות תל אביב. זוהי תחילתה של מגמה חדשה 
– סיקור הישגי הברידג' בעיתונות הכתובה. כמו-כן הופקו 

סרט תדמית על הפסטיבל וכתבות תדמית.
בד בבד השקענו באמצעי פרסום: עלון ההתאגדות, ברושורים 
וחסויות והשתתפנו  באירועים מרכזיים כמו פסטיבל איל"ת 

(ארגון הגג של הענפים הלא-אולימפיים) החמישי.

(2) "מבט לעתיד"
מצפון  הארץ  אזורי  בכל  בחינם  למתחילים  קורסים  פתחנו 
נרשמו  חדשים  ושחקנים  המשכיות  נוצרה  דרום.  ועד 
חדשים.  לשחקנים  ברישום  הטבות  הענקנו  להתאגדות. 

לראשונה סווגו תלמידי הברידג' במערכת הממוחשבת.

(3) נקודות לימודיות
המודרכות  הפעילויות  קידום  לשם  אלה  נקודות  הוספנו 
סולם  נפתח  לתלמידים  חדשים.  לתלמידים  עניין  ויצירת 

דרגות חדש והמועדונים דווחו על הנאה מרובה. 

(4) הביטאון הרשמי
הביטאון שלנו בהובלתו של המו"ל גדי רוזמרין, שופר מאד 

סיכום הקדנציה של 
ועד העמותה
2011-2009 

גלעד אופיר
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7 בעזרת עיצוב רענן ותכנים מגוונים ומתאימים לכל הרמות 
כלי  הביטאון  משמש  כן  כמו  במועדון.  השחקן  על  דגש  עם 
לאורך  למועדונים.  עזר  וכלי  ההתאגדות  למטרות  פרסומי 

הקדנציה עבדנו בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטאון.
בחירת המו"ל לביטאון התבצעה בתהליך סדור ושקוף, שגרר 
את  שכללה  שירותים  חבילת  על  הוסכם  משמעותית.  הוזלה 
הסימולטניות  התחרויות  של  החוברות  החודשי,  הביטאון 

והעלונים בפסטיבל הבינלאומי השנתי בתל-אביב .

(5) פסטיבל הברידג'
רכז  את  ובחרנו  קודמים  מפסטיבלים  לקחים  הפקנו 

הפסטיבל בשלב מוקדם. 
מול  התקציבי  הקו  את  יישרנו  לנגי  אסף  הרכז  בעזרת 
הפסטיבל. הדגשנו שיתוף פעולה בין הפסטיבל למועדונים. 
של  אופיו  על  הדעת  את  ונתנו  מעניינות,  תחרויות  הוספנו 
הפסטיבל שעבר רענון לכיוון של הפנינג בצד התחרויות, עם 

אירועים מיוחדים וטקס סיום.

(6) גופים בינלאומים
במישור הבין-לאומי פעל איתן לוי, נשיא ההתאגדות לקידום 
האירופיים  הברידג'  בארגוני  מרכזיות  לוועדות  כניסה 
והעולמיים. איתן לוי נבחר לחבר בועדת הצעירים העולמית, 
לכתב  מונה  סופר  ורם  הברידג'  לקידום  לועדה  אופיר  גלעד 

.EBL רשמי מטעם

(6) תמיכה ממוסדות ספורט
השונות,  הרשויות  מול  שלנו  הממוקדת  הפעילות  בעקבות 
מהטוטו  להקצבה  רבות  שנים  לאחר  זכה  הברידג'  ענף 
החינוך  ממשרד  נוספת  והקצבה  שקלים  אלפי  מאות  של 
המקצועות  של  הגג  ארגון  מאיל"ת,  והספורט.  התרבות 
הלא-אולימפיים, התקבלה תמיכה נוספת ומעבר לכך חולקו 
הסטודנטים  ארגון  גם  הנבחרות.   לשחקני  קיום  מלגות 
בפיתוח  לתמיכה   2010 בשנת   ₪  5,000 כ-  הקצה  הארצי 
קורסים. כמו-כן, עיריות תמכו בפרויקט בתי הספר ברמה 

כלכלית וארגונית.

מחשוב ותהליכים
ניהול שחקנים והפקת נקודות אמן  (1)

שופר מהלך עדכון נקודות אמן, שמבוצע עתה אחת לחודש.
חודש.  בכל  העשירי  עד  מהסניפים  מתקבלים  הדיווחים 

דו"ח הנקודות מופק ומוצג באינטרנט עד ה-20 בכל חודש.

שיטת תשלום  (2)
הונהגה שיטת גבייה מיסי ההשתתפות מהמועדונים, והיא 
של  דיפרנציאציה  הונהגה  מראש.  ולא  בדיעבד  עתה  נעשית 

מחירים לחברי התאגדות ולכאלה שאינם חברים.

(3) רישום באמצעות כרטיסי אשראי
משמעותי,  באופן  שופר  ולתחרויות  להתאגדות  הרישום 
בקרה  דו"חות  עם  האינטרנט,  באמצעות  עתה  ונעשה 

ושליטה.

(4) ניהול מסמכים
הוטמעה מערכת חדשה – Office Lite. המערכת מאפשרת לנהל 

באופן ממוחשב כל מסמך החל מקליטתו, כתיבתו ואיתורו.

(5) אתר אינטרנט 
החל שלב האפיון של אתר האינטרנט. הקמת האתר תתבצע 

במהלך הקדנציה של ועד העמותה הבא.

פרויקטים לקידום הברידג'
 (1) הדור הבא

הספר  בבתי  הברידג'  לימוד  היא  זה  פרויקט  של  מטרתו 
אוריה  לפרוייקט,  רכזת  מונתה  אחרים.  נוער  ובמוסדות 
מסלול  כולל  הפרוייקט  מחודשת.  לתנופה  שהביאה  מאיר, 
הכשרה למורים ייעודיים, ימי עיון למורים ומינוף התכנית 

לקידום האיגוד בקרב גורמי חוץ.

(2) פסגה
מדובר בתכנית אימונים לנוער ברמת ביניים ובעיבוי מערך 
חזקה  עתודה  להכין  היא  המטרה  הכישרונות.  איתור 

שתאפשר לשחזר את הצלחות הצעירים שלנו גם בעתיד.
 

(3) ונוס
המחולקות  זוגות,   24 אותרו  הנשים.  סגל  לקידום  פרויקט 

לשתי קבוצות, והן מקבלות הרצאות ואימונים.

(4) סטודנטים
והשתתפות  אקדמיים  למוסדות  כניסה  כלל  זה  פרויקט 

בפעילות ארצית ובינלאומית שזכתה לסיקור נרחב.

כללי
 (1) ערוצי מידע

בבטאון  מידע:  ערוצי  בכמה  החברים  את  מעדכן  הוועד 
ההתאגדות  בדפי  והן  העמותה,  ועד  בדבר  הן   – הרשמי 
המוסדות  מישיבות  הפרוטוקולים  נוספות.   ובמודעות 
מירבית.  בשקיפות  ההתאגדות  באתר  מתפרסמים  השונים 
כמו כן מועבר מידע על תחרויות בדיוור למועדונים ולחברים 
לצורך  תפוצה  רשימות  גם  להוסיף  בכוונתנו  הרלבנטיים. 

דיוור ישיר של מידע.

(2) זמינות לחבר ולמועדון
ההתאגדות  משרד  של  גבוהה  זמינות  לאפשר  היא  המטרה 
מספר  הוגדרו  השונים.  והשירותים  התפקידים  בעלי  ושל 

ערוצי תקשורת, והוקפד שכל פנייה תקבל תשובה. 
למועדונים מוצעים השירותים הבאים: בורדים מחולקים, 
פרסום תחרויות בביטאון, מבט לעתיד. כמו-כן ניתן לפרסם 

 .BRIDGEIL את תוצאות התחרויות באופן מיידי באתר

(3) היכל התהילה
את  שייצגו  לנבחרות  במיוחד  מוצלחות  שנתיים  היו  אלה 
ההישגים  רשימת  להלן  בחו"ל.  שונות  בזירות  ההתאגדות 

המזהירה:
אליפות העולם לצעירים 2010 – מדליית זהב.  ·

מדליית   –   2010 לאומיות  לקבוצות  אירופה  אליפות   ·
ארד.

41 בעמוד
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הכרזות לשחקן המתחיל

הכרזות רוורס (2/1)

גבוהה   ,2 בגובה  חדשה  סדרה  מכריז  הפותח  כאשר 
מסדרתו הראשונה, לאחר שהמשיב ענה בגובה 1, הוא 

מבטיח:
(א) 5 קלפים (או יותר) בסדרתו הראשונה.

(ב) 4 קלפים (או יותר) בסדרתו השנייה.
(ג) 18 נקודות גבוהות או יותר.

הכרזה זו אינה מתבצעת עם חלוקה מאוזנת.
ידיים  עם  ורק  אך  מתבצע  הכרזה  של  זה  סוג  לב:  שים 

חזקות (18+ נקודות).
דוגמה 1
West

♠
♥
♦
♣

 KQ7
 5
 AQJ6
 AK972

West East
1♣ 1♥
2♦

לפותח 5 קלפי ♣, 4 קלפי ♦ ו-19 נק' גבוהות.
לאחר שהכריז בסיבוב הראשון ♣1, הכרזתו השנייה היא 

♦2. הכרזה זו מבטיחה 18 נקודות גבוהות לפחות.

דוגמה 2
West

♠
♥
♦
♣

 AKQ8
 KQT963
 Q2
 A

West East
1♥ 1NT
2♠

לפותח 6 קלפי ♥, 4 קלפי ♠ ו-20 נק' גבוהות.
מתארת  זו  הכרזה   .2♠ היא  הפותח  של  השנייה  הכרזתו 

יד חזקה.
דוגמה 3
West

♠
♥
♦
♣

 93
 AKJ3
 KJ652
 AQ

West East
1♦ 1♠
2♥

נקודות   18 עם   2-4-5-2 חצי-מאוזנת  חלוקה  לפותח 
גבוהות.

הכרזתו השנייה של הפותח היא ♥2. זוהי הכרזת רוורס. 
אין צורך לקפוץ ל-♥3. הכרזת הרוורס כבר מראה יד חזקה 

ומחייבת את השותף להמשיך להכריז.
דוגמה 4
West

♠
♥
♦
♣

 9
 AQ42
 AK8643
 75

West East
1♦ 1♠
2♦

לפותח 6 קלפי ♦, 4 קלפי ♥ ו-13 נקודות גבוהות.
סדרת  את  השנייה  בהכרזתו  להראות  רוצה  היה  הפותח 
ה-♥, אולם הכרזה שנייה של ♥2 (רוורס) תבטיח לשותף 
הפותח  כן  על  אותו.  ותטעה  לפחות  גבוהות  נקודות   18

מסתפק בהכרזה פשוטה של ♦2.

מוטי גלברד
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Dealer: S, Vul: N/S, Lead: ♣J

♠
♥
♦
♣

T85
JT2
KJ985
K4

♠
♥
♦
♣

AQJ942
K5
A63
A8

North South
1♠

2♠ 4♠
Pass

מערב הוביל ב-J♣ ומצבו של הכרוז נראה מבטיח ביותר. 
 ,♠K-ה פוטנציאליים:  מפסידים  ארבעה  ישנם  אמנם 
 4♠ החוזה  את  לבצע  הסיכוי  עדיין  אבל   ,♦Q-וה  ♥AQ-ה
גבוה ביותר. מהו קו המשחק הנכון ביותר? זכור כי מטרתך 

היא להגיע לעשר לקיחות!
תחילה נראה מה קרה בתחרות ליד השולחן. הכרוז זכה 

אל  ב-♠  מיד  ועקף  בדומם   ♣K-ה עם  הראשונה  בלקיחה 
ה-Q. מערב זכה ב-K♠ והמשיך בסיבוב שני של ♣. דרום 
זכה בידו, סיים את הוצאת השליטים והחל לטפל בסדרת 
ה-♦ כפי שלמד – עקיפה נגד ה-Q. הוא שיחק A♦ ולאחר 

.J-מכן ♦ נמוך אל ה
קו משחק זה נראה נכון, אבל הביא לכישלון: מזרח זכה 
ב-Q♦ והוביל ללקיחה הבאה את ה-6♥. לא היה כאן עניין 
של ניחוש: ה-A♥ וה-Q♥ היו שניהם במערב, והחוזה לא 

בוצע. בסוף המשחק התלונן הכרוז על מזלו הרע.
להלן החלוקה המלאה: 

 ♠
♥
♦
♣

T85
JT2
KJ985
K4

 

♠
♥
♦
♣

K6
AQ87
74
JT963

♠
♥
♦
♣

73
9643
QT2
Q753

 ♠
♥
♦
♣

AQJ942
K5
A63
A8

 

החוזה  ביצוע  את  להבטיח  יכול  היה  הכרוז  כי  מסתבר, 
ב-♠  העקיפה   ,♣K-ב הזכייה  לאחר  יותר.  זהיר  במשחק 
והזכייה ב-A♣, היה עליו לחזור לדומם עם ה-8♠ ולשחק 
2♥ אל ה-K♥. מערב זוכה ב-A♥ וגם ב-Q♥, אבל בסופו 
של דבר ה-J♥ מוגבה, והכרוז יוכל להשליך עליו את ה-♦ 

המפסיד שלו.
לו היה הכרוז משחק כך, לא הייתה להגנה שום דרך לזכות 
מצליחה  הייתה  ב-♦  העקיפה  לו  נכון,  לקיחות.  בארבע 
וסדרה זו הייתה מחולקת 3-2, ניתן היה לבצע 12 לקיחות. 

עם זאת, הכרוז התחייב לעשר לקיחות בלבד. 
ביצוע  על  הבונוס  את  המבטיח  זהיר  משחק  מסקנה: 
המשחק המלא עדיף על שאפתנות יתר שעלולה להשאיר 

את הכרוז בידיים ריקות בסוף המשחק.

שחק יחד עם מוטי

בחוזה ♠4 צריך לזכות רק 
בעשר לקיחות 

מוטי גלברד

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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לחשוב נכון בהגנה 

סמוך על שותפך והאמן לו!

מוטי גלברד

Dealer: N, Vul: Both, Lead: ♦2

 ♠
♥
♦
♣

T752
T3
AKQJ4
T5

♠
♥
♦
♣

A6
98752
2
Q8763

West North East South
Pass 1♥ 1♠

4♥ 4♠ All Pass

ומערב  תחרותי,  מכרז  לאחר   4♠ בחוזה  זכו  צפון-דרום 
את  משחק  מזרח  כאשר   ,♦J-ב זכה  צפון  ב-2♦.  הוביל 
הכרוז  הוביל  השנייה  בלקיחה  ה-6♦.  את  ודרום –  ה-3♦ 
 ♠K-2♠ מהדומם. מזרח שיחק את ה-8♠, דרום – את ה

ומערב זכה ב-A♠. מה צריך מערב להוביל כעת?

המפתח לתשובה טמון במשחק ללקיחה הראשונה. שיתוף 
פעולה יעיל בהגנה מבוסס על איתותים. כיצד צריך מזרח 

ההובלה  בסדרת  הבכירים  הקלפים  כל  כאשר  לאותת 
גלויים בדומם, ודי ברור כי ה-2♦ שאותו הוביל מערב הוא 
קלף בודד? תפקידו של מזרח הוא להראות למערב באיזו 
סדרה ניתן להגיע לידו על מנת לקבל חיתוך או חיתוכים 
ב-♦. על כן מזרח משתמש באיתות הנקרא העדפת סדרה 

.(Suit preference)
תפקיד.  כאן  משחקת  אינה   1♥ הכריז  שמזרח  העובדה 
השחקנים הרבים במערב שלאחר הזכייה ב-A♠ יובילו את 
ה-9♥ בתקווה לקבל חיתוך לאחר ששותפם יזכה בלקיחה, 

עתידים להתאכזב קשות בעוד הכרוז מבצע 11 לקיחות.
ששוחק  ה-3♦  אלא  ההכרזה,  אינו  ביותר  החשוב  הנתון 
לשותפו  מאמין  מערב  הראשונה.  ללקיחה  מזרח  על-ידי 
שאכן אותת על העדפת סדרה, ומסיק מכך שמזרח שיחק 
הנמוכה  בסדרה  מעוניין  שהוא  ביותר,  הנמוך  הקלף  את 

(♣), ולא ב-♥!

 ♠
♥
♦
♣

T752
T3
AKQJ4
T5

 

♠
♥
♦
♣

A6
98752
2
Q8763

♠
♥
♦
♣

8
KQJ64
9763
AK2

 ♠
♥
♦
♣

KQJ943
A
T86
J94

 

 ♣K-ה אל   ♣6 לשחק  עליך   ♠A-ב הזכייה  לאחר  לפיכך, 
נוסף.   ♣ תשחק  ב-♦,  חיתוך  שתקבל  לאחר  שותפך.  של 

השותף יזכה גם ב-A♣, והרי לך ♠4 שהוכשל.
זכור היטב: כאשר השותף מאותת, עליך להאמין לו!

 “ “120120  ” ”
  

 ,       “120  ”   
   .        
         431 

.        
     ” :    “  ,  
    .     
           
.“           .
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טכניקת הביצוע 
במשחק עם שליט

אפרים בריפמן

חלק א' – הוצאת (משיכת) השליטים

עם  למשחק   (NT) שליט  ללא  משחק  בין  ההבדל  מהו 
שליט?

נבחן זאת באמצעות הדוגמה הבאה:

♠
♥
♦
♣

Q853
763
962
AKQ

♠
♥
♦
♣

T6
AKQJ2
8
T963

♠
♥
♦
♣

74
T95
JT7543
J82

♠
♥
♦
♣

AKJ92
84
AKQ
754

לכאורה   .NT-ב הוא  והחוזה  המבצע  הוא  שדרום  נניח 
שלושה  ספיידים,  חמישה  בטוחות:  לקיחות   11 לדרום 
יכול  דרום  בפועל  אבל...  קלאבים,  ושלושה  דיאמונדים 
לזכות רק בשמונה לקיחות! המתנגדים (במקרה הנוכחי 
להוביל  יבחר  מערב  להוביל.  הראשונים  הם  מערב)   –
ב-A♥, ימשיך ב-K♥ וכך הלאה. הוא יזכה בחמש לקיחות. 
לקיחות  כמה  משנה  זה  אין  שליט  ללא  במשחק  כלומר: 
בדוגמה  ה-♥  כמו  חלשה  סדרה  יש  אם  ישנן.  בטוחות 
לקיחות,  שש  או  בחמש  לזכות  יכולים  המתנגדים  לעיל, 

בעוד המבצע יושב לו חסר אונים.
ישנה  כאשר  שליט  ללא  חוזה  לשחק  לא  הפתרון?  מהו 
סדרה לא מוגנת. בחלוקות מעין אלה צריך לשחק עם 

שליט.  

היא   ♠ כאשר  והפעם  חלוקה,  באותה  שוב  נתבונן  הבה 
סדרת השליט. מערב עדיין יבחר להוביל ב-A♥, ימשיך 
ב-K♥ ובלקיחה השלישית ישחק את ה-Q♥, אולם בידי 
הוא  השלישית  בלקיחה  ולכן  בלבד,  הארטים  שני  דרום 

יכול לחתוך את ה-Q♥ עם ה-2♠ ולזכות בלקיחה!
עליו  אך  המבצע,  אל  ההובלה  עוברת  החיתוך  לאחר 

להיזהר... 

מזרח- של  הלקיחות  את  לחתוך  יכול  דרום  אם   
מערב, אז המתנגדים יכולים להחזיר לו באותה מטבע, 

כלומר לחתוך את הקלפים הבכירים של המבצע.

אם דרום יבחר להמשיך ב-A♦ ולאחר מכן ב-K♦... מערב 
. יחתוך עם ה-6♠ ויזכה בלקיחה בלתי צפויה

מידי  שליטים  משיכת  באמצעות  זאת?  לעצור  כיצד 
המתנגדים.

ישחק  בטרם  השליטים  משיכת  את  להשלים  הכרוז  על 
את הזוכים הבטוחים בסדרות האחרות!

חשוב לדעת: בעת ביצוע משחק עם שליט, המבצע חייב 
לדעת כמה שליטים נותרו בידי המתנגדים בכל רגע נתון. 
בעת משיכת השליטים, עליו לוודא שכל קלפי השליט של 

המתנגדים יצאו מהמשחק.

כמה פעמים צריך לשחק את השליט? 
ארבעה   + בידו  (חמישה  שליטים  תשעה  סופר  דרום 
שליטים  ארבעה  מזרח-מערב  שבידי  ומסיק  בדומם) 
בלבד. בחלוקה המוצגת לעיל, בכל פעם שתשחקו שליט, 

מזרח ומערב משרתים – שני שליטים במכה אחת.

במלים אחרות: לאחר ה-A♠ נותרו בידי מזרח-מערב שני 
שירתו,  שניהם  מזרח-מערב   .♠K-ב המשכתם  שליטים. 
כלומר עוד שני שליטים הוצאו מן המערכה. מסקנה: בידי 

מזרח-מערב אין יותר שליטים.

תתחילו  השליטים,  הוצאת  את  שסיימתם  לאחר  כעת, 
לשחק את הסדרות האחרות. אין טעם להמשיך להוציא 
שליטים.  יותר  אין  המתנגדים  שבידי  לאחר  שליטים 
שליטים,  ובדומם  בידו  לשמור  כדאי  למבצע  להיפך, 

שיאפשרו לו לבצע חיתוכים לקראת סיום המשחק.

נכונה  בצורה  מתבצעת  כשהיא  השליטים,  משיכת 
הכרוז  של  ביותר  הבסיסית  הטכניקה  היא  ומדויקת, 
טכניקות  נציג  הבאים  במאמרים  שליט.  עם  במשחק 

נוספות המשלימות אותה.
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:  
    - (TWO OVER ONE)  .1
 . /     

   2/1    - 1NT FORCING .2
 .     

 .  2/1   - BERGEN RAISES .3
        

 .    
      - JACOBY 2NT .4

      (    ) 
 .

  -ROMAN KEY CARD BLACKWOOD - RKCB .5
.  +   

 .RKCB -   ,    .6
         -  .7

,   

 .       
 .      -  .8

     -   .9
.  

    - (END PLAY)   .10
.    

    ?     . DISCARD :  .11
.

   ,(COUNT)  :   .12
 ,(      ,DISCARD- )

 .      .  /
      :    ,  .13

        
 .

 /     - (PROMOTION)  .14
.       /
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..
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בעקבות המאמר הקודם (ירחון אוגוסט) פנו אליי קוראים 
 "Play האבוד  הספר  את  להשיג  כיצד  בהצעות  רבים 
אני  שעליו  ריס,  טרנס  מאת   these hands with me"
גם  אליי  פנה  לשמחתי  הזו.  הכתבות  סדרת  את  מבסס 
שנים...  מספר  לפני  הספר  את  לו  שהשאלתי  החבר 
נתמלאתי באושר, אולי מוקדם מדי, מכיוון שהוא הוסיף 

מיד שהוא עצמו ככל הנראה איבד את הספר...!!
הקבוע  השותף  עם  משחקים  אתם  לברידג'.  וכעת 
של  ייחודן  במועדון.  השבועית  הברומטר  בתחרות 
למדי  אופנתיות  שנהיו   – הללו  הברומטר  תחרויות 
לפי  מחושב  הניקוד  משולש:  הוא   – האחרונות  בשנים 
הזוגות  תנועת  שגרתי;  טופ-בוטום  לפי  ולא   IMP שיטת
עדכני)  מיקום  לפי  (מפגשים   SWISS שיטת  לפי  היא 
זזים);  ומזרח-מערב  נשארים  (צפון-דרום   Mitchell ולא 
והתוצאות מוגשות מדי סיבוב ולא רק בסוף התחרות. כל 
אלה, לצד הבטחה לפרס כספי בסוף הערב (אם זוכים), 

הפכו את הברומטר לפופולרי במיוחד. 
בתחילת הערב אתה "מרים" במערב את היד הבאה:

Dealer E, Vul Both
West

♠
♥
♦
♣

Q84
K8752
K
AK62

כולם פגיעים. שותפך במזרח מחלק ופותח ♦1. השחקן 
מימין מכריז ♠1, הכרזת ♥2 ושותפך הכריז ♦3. הכרזה 
זו מראה לפחות חמישה דיאמונדים (בדרך כלל שישה) 
ויד מינימלית. אין כאן הרבה מה לחפש – אתה סוגר ל- 

3NT. מהלך ההכרזות:
West North East South

1♦ 1♠
2♥ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Pass
צפון מוביל ב-K♠, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

Q84
K8752
K
AK62

♠
♥
♦
♣

A72
Q3
AJT952
J8

לאחר הובלה זו יש לך 6 לקיחות בטוחות. הובלת צפון 

אותך  מפתיעות  בדומם   ♠A-ה של  והימצאותו   ♠K-ב
במקצת. ציפית שלדרום יהיו לפחות שני מכובדים עבור 
אוברקול במצב פגיע. במצבים כאלה יש להניח שלדרום 
פיצוי עבור הסדרה החלשה – לרוב מדובר על נקודות או 
על חלוקה יפה. מכל מקום, אני מניח שה-A♥ נמצא אצל 
דרום וגם לפחות אחת המלכות במינור, אם לא שתיהן. 

לקיחות נוספות עשויות להגיע מפיתוח סדרת ה-♥ בידי 
או מסדרת ה-♦ המצוינת של הדומם. פיתוח סדרת ה-♥ 
אחת  לקיחה  ולפחות  למתנגדים   A-ה במסירת  כרוך 
שלוש  לפתח  אוכל   ,(3-3) נוחה  החלוקה  אם  נוספת. 
לקיחות נוספות; אם הסדרה מחולקת 4-2 – אוכל לפתח 
הוא   3-3 של  לחלוקה   שהסיכוי  מכיוון  בלבד.  שתיים 

36% בלבד, אני בודק חלופות אחרות.
החסימה  עקב  אבל  ביותר,  מושכת  בדומם  ה-♦  סדרת 
גם  להתחשב  עליי  למתנגדים,   ♦Q-ה במסירת  והצורך 

באפשרויות המעבר לדומם. 
לפתח  מעוניין  שאני  לסדרה  הכניסות  ניהול  של  הנושא 
אותה הוא מהותי, הן ב- NT והן בשליט. לעתים כניסה 
–מחסור  רבות  ללקיחות  המפתח  להיות  יכולה  אחת 
להביא  עלול  הכניסות  של  נכון  לא  ניהול  או  בכניסות 

לכישלון בחוזים שניתן לבצעם.
ובכן, מהן הכניסות לדומם לצורך פיתוח סדרת הדאימונד? 
מוגבל".  "בערבון  הם   ♣J-וה  ♥Q-ה  .♠A-ה כל  קודם 
הבכיר  הקלף  אם  ורק  אך  כניסה  ישמשו  אלה  קלפים 
מקודם  כבר  זאת,  עם  בצפון.  ממוקם  בסדרה  החסר 
הערכתי שה-A♥ וה-Q♣ ממוקמים כנראה בדרום. בעיה. 
ראשית כל, אסור לי לזכות מיד ב-A♠, כי מדובר בכניסה 
של  לאינסטינקטים  המנוגד  במהלך  אתחיל  חשובה. 
אף  הראשונה  בלקיחה  מלזכות  ואמנע  הברידג'  שחקני 
 ♠K-ב זוכה  צפון  נמוך.  משחק  אני  בידי.   ♠Q-שה פי  על 

.♣T-ולאחר מחשבה ממשיך ב
 ♣Q-ממהלך זה של צפון אני מסיק שאין לו עוד ספיידים. ה
את  מנסה  ואני  ברירה  לי  אין  אך  בדרום,  הנראה  ככל 
ה-J♣ מהדומם. צפון מכסה עם ה-Q ואני זוכה ב-A. כיצד 
אמשיך כעת? הבעיה היא החסימה ב-♦. אני יכול לשחק 
 ♦Q-אם ה .♦A שבדומם ואז לשחק A-להמשיך ב-♠ ל ,♦K
לוודאי  קרוב  אבל  שלי,  הדאימונד  סדרת  כל  אזי  צונחת, 

אלדד גינוסר
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שה-Q אינה סינגלטון או דאבלטון. אמנם במקרה זה אני 
יכול למסור את ה- Q למתנגדים ולהגביה את הסדרה, אך 

אין לי כניסה נוספת. שוב בעייה של כניסות!! 
יכול  אני  סיכויים.  בין  שילוב  היא  הראשונה  החלופה 
"נופלת",   Q-ה אם  שרציתי.  כפי  ה-♦  סדרת  את  לנסות 
לפנות  אוכל  לא,  אם  טוב.  והכול  שלי  הדאימונדים 
היריבים  בעייתי.  משחק  קו  זהו  זאת,  עם  להארטים. 
ה-♥  פיתוח  ובמהלך  ה-♣,  ו/או  ה-♠  סדרות  על  ילחצו 
 ♠K-ועם ה ♦Q-עליי למסור את היד פעמיים. ביחד עם ה

שמסרתי בלקיחה הראשונה אכשל לבטח.
העיקרית  הבעיה  פתרון!!  יש  אחד...  רגע  עושים??  מה 
את  אשחק  אם  לדומם.  והכניסות  ב-♦  החסימה  היא 
 ,(overtake) בדומם   A-ה עם  אותו  ואקח   ♦K-ה
לכאורה אוותר על לקיחה, אבל ארוויח כניסה ואמסור 

את ה-Q♦ בעוד ה-A♠ משמש כניסה לדומם!!
אני משחק K♦ וצפון משרת. שותפי מזיז את ידו לעבר 
♦ נמוך כאשר אני קורא: "אס!" הוא עוצר ומביט בי: "לא 
לו  יש  כלל  בדרך   – (מעניין  שותף"  אמרת,  מה  שמעתי 
בעיניים  משיב.  אני  אס",  "אמרתי   .( טובה  שמיעה 
אני  כעת   .♦A-ה את  משחק  הוא  רצון  ובחוסר  מודאגות 
מבקש לשחק את ה-J♦. דרום זוכה במלכה, צפון משרת, 
חמש  ב-♠,  שתיים  לקיחות:  תשע  תובע  אני  זה  ובשלב 

ב-♦ ושתיים ב-♣. החוזה מבוצע!

זו היד כולה:
 ♠

♥
♦
♣

K
JT964
643
T943

 

♠
♥
♦
♣

Q84
K8752
K
AK62

♠
♥
♦
♣

A72
Q3
AJT952
J8

 ♠
♥
♦
♣

JT9653
A
Q87
Q75

 

תהיות ולקחים לאחר מעשה
מדובר  האם   – הבעיה  את  להגדיר  הכרוז  על  (א) 
יש  לעתים  בכניסות.  במחסור  או  בלקיחות  במחסור 
מספיק לקיחות והבעיה היא רק מחסור בכניסות. במקרה 

זה יש לחשוב כיצד ליצור כניסות נוספות.
אחד  מצד  צריך  הזו  היד  את  לבצע  שכדי  מעניין,  (ב) 
 Q-למרות שגם ה) A-שלהם עם ה ♠K-להימנע מלזכות ב
אצלנו), ומצד שני לקחת את ה-K♦ שלנו עם ה-A (למרות 
שה-Q אצלם...) – שני  מהלכים מוזרים למדי החיוניי ם 

לביצוע החוזה.

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

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

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

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

עם�דניאלה�ורותיי

�28ספטמבר�-��2אוקטובר�2011

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

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

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

ראש�השנה�במלון�"קראון�פלזה"�-�חיפה
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בחן את הכרזתך
חוק סך הלקיחות (חלק ב')

אפרים בריפמן

 5) Vul: None
South

♠
♥
♦
♣

Q98765
A
Q987
K9

South West North East
  1♦

1♠ Dbl 2♠ 4♥
?

6) Vul: E/W
South

♠
♥
♦
♣

K5432
-
A432
AK32

South West North East
1♠ Dbl 2♠ 4♥
?

 7) Vul: All
South

♠
♥
♦
♣

J32
2
AJ2
AKQ832

South West North East
 4♥ Pass Pass
?

 8) Vul: None
South

♠
♥
♦
♣

K432
32
2
AJ9876

South West North East
 1♦ Pass

1♠ Dbl 3♠ (1) 4♥
?

(1) 14-12 נק' עם קוצר בסדרה כלשהי.

בכל חלוקה עליכם לשער כמה שליטים יש בסך הכול לצד שלכם, וכמה למתנגדים. בתום ספירת 
השליטים כל שעליכם לעשות הוא להחליט – מה להכריז? שיקוליכם אינם צריכים להיות מושפעים 

משיטת החישוב (IMP או טופ-בוטום), אולם כדאי לקחת בחשבון את מצב הפגיעות.
בכל הדוגמאות אתם יושבים בדרום.

תשובות בעמוד 18
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בחן את הכרזתך – פתרונות מעמוד 16
(5) Pass = 10, Dbl = 6, 4♠ = 2

המכרז מצביע כי בידי מזרח 4 הארטים, זה ברור. בידי 
מערב, עקב ה-negative double, בדרך כלל גם ארבעה 
קלפים. אז האם צריך להקריב ל-♠4 עם תשעה שליטים 

כאשר בידי מזרח-מערב 8 בלבד? 

הגנה,  על  מצביעה  הדייאמונד  סדרת  כי  לראות  חשוב 
מדוע? – המכרז מרמז שבידי מזרח קוצר בספייד ואורך 
בדייאמונד. אם כך, הוא לא יוכל לפתח סדרה זו בקלות. 
אפילו   ,4♥ בעוד  לקיחות,  בשתי  ייכשל   4♠ כי  לב  שימו 
אחרות,  במלים  אחת.  בלקיחה  ייכשל  אופטימלי,  בביצוע 
מזרח אינו יכול להתמודד עם החלוקה ב-♦ – אין לו מספיק 

שליטים!
 Vul: None    ♠

♥
♦
♣

 A32
 J932
 T3
 QT65

 

♠
♥
♦
♣

 KJT
 Q432
 J2
 J432

♠
♥
♦
♣

 4
 KT87
 AK654
 A87

 ♠
♥
♦
♣

 Q98765
 A
 Q987
 K9

 

(6) Dbl = 10, Pass = 8, 4♠ = 3
להכריז  ובחר  בדרום  מפורסם  שחקן  ישב  שנים   לפני 
לנו  מספר  כך  ב-♥.  חוסר  עם  טובה  יד  על  בהתבסס   4♠
Marty Bergen מבלי לפרסם את שמו של אותו השחקן. 
למסור 6  נאלץ  ודרום  בשמחה  החוזה  את  הכפיל  מזרח 
לקיחות. בעוד מזרח, אילו הורשה לשחק ♥4, היה זוכה 
אמורות  היו  לא  הקיצוניות  החלוקות  בלבד.  לקיחות  ב-8 
קוצר  על  רמז  מערב  של   Dbl-ה דרום.  עבור  סוד  להיות 
של  והקפיצה  בסדרה  קלפים  שלושה  הבטיח  צפון  ב-♠, 
מזרח ל-♥4 רק מחזקת את הטענה שהספייד יהיה מחולק 
4-1. במקרים רבים ניתן בעת המכרז לספור את מספר 
להחליט  לכך  ובהתאם  צד,  לכל  שיש  המשוער  השליטים 

על המשך מהלך ההכרזות.
 Vul: E-W  ♠

♥
♦
♣

 J87
 KT65
 8765
 Q6

 

♠
♥
♦
♣

 6
 A432
 KQJ9
 JT54

♠
♥
♦
♣

 AQT9
 QJ987
 T
 987

 ♠
♥
♦
♣

 K5432
 -
 A432
 AK32

 

 ‘   ‘  
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(7) Dbl = 10, 5♣ = 5, Pass = 1

של  שחוזה  "The Law of Total Tricks",  כדי  על-פי 
קלאבים  חמישה  להחזיק  צריך  צפון  משתלם,  יהיה   5♣
למרות  משהו?  עוד  להוסיף  צריך  האם  לכך...  והסיכויים 
רבים  צד,  לכל  השליטים  ספירת  שמאחורי  ההיגיון 
הכריזו עם החלוקה של דרום ♣5. מזרח העניש והחוזה 
 Balancing-ב בוחר  היה  דרום  אם  לקיחות.  ב-3  נכשל 
לקיחה  על  המתבסס   Pass מכריז  היה  צפון   ,Double
מערב  וכך  בספייד.  קלפים  ארבעה  ורק  בשליט  בטוחה 

ייכשל בלקיחה אחת, במקום דרום בשלוש לקיחות.

 Vul: All       ♠
♥
♦
♣ 

 Q765
 Q87
 Q654
 65

 

♠
♥
♦
♣

 94
 AKJT6543
 T3
 4

♠
♥
♦
♣

 AKT8
 9
 K987
 JT97

 ♠
♥
♦
♣

 J32
 2
 AJ2
 AKQ832

 

(8) Dbl = 10, Pass = 7, 4♠ = 2
דרום צריך לפענח כי בידי שותפו אין קוצר הארט והסיבה 

לכך: בידי מזרח ארבעה הארטים בלבד. 
ה-♦1  אחרי  התערב  לא  זאת  עם  ויחד   4♥ הכריז  מזרח 
ב-♥1. מהלך ההכרזות מצביע כי בידי מערב, ככל הנראה 
גם ארבעה הארטים. לכן, בידי צפון שניים וסביר יותר – 
שלושה הארטים. מכאן שהסדרה הקצרה של צפון חייבת 
להיות קלאב. עובדה זו מקטינה את הסיכויים לבצע ♠4 
הסיכויים  את  מגדילה  זמנית  ובו  בלבד  שליטים   8 עם 
בסדרה  והמשך  בקלאב  הובלה  בהגנה.  מוצלח  למשחק 
מכשילים את החוזה בלקיחה אחת. לכאורה די מצער כי 
צפון נהנה רק מחיתוך אחד, אך התוצאה של 100+ נק' 
עדיפה על 420- נק' או גרוע מזה, 500 נק' לטובת מזרח-

.Dbl מערב ב-♠4 עם
 Vul: None    ♠

♥
♦
♣

 AQ76
 J87
 KT7654
 -

 

♠
♥
♦
♣

 T5
 AK54
 Q3
 KT432

♠
♥
♦
♣

 J98
 QT96
 AJ98
 Q5

 ♠
♥
♦
♣

 K432
 32
 2
 AJ9876

 

 "  65    

    
     

   
   32 "  '  –     

 050-7470016  '  -   

'  
 

   
 

I.M.P   
29.9.11 - '  

11.00  - 1 
30.9.11 - '  

10.30  -  2 
 

T.B   
 1.10.2011 -  
10.30  - 1 

 15.00  - 2 
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יד החודש
יוסי אנגל

החודש"  בשם "יד  חדש  מדור  להנאתכם  פותחים  אנו 
ואחד  ישראל  נבחרת  קפטן  אנגל,  יוסי  על-ידי  המוגש 
מהשחקנים הבכירים בארץ. המדור יציג ידיים ששוחקו 
יכלול  הוא  מקומיות.  או  ארציות  בתחרויות   לאחרונה 
ידיים מהנות ומעניינות, שיתרמו לכם בתחומי המשחק 
ועוד.  הגנה  יד,  משחק  הכרזות,  יד,  הערכת  השונים: 

הקוראים מוזמנים להציע ידיים שהופיעו במשחקיהם.

המדינה ה כיכר  במועדון  שוחקה  הבאה  יד 
הזוג  על-ידי  טופ-בוטום  חישוב  בשיטת 
הצעיר אלירן ארגלזי (אלוף העולם לצעירים) 

שישיב במזרח ודביר הרשפנג – מערב.

Board 15, Dealer S, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

2
52
AQ8762
KQ43

 

♠
♥
♦
♣

QJT654
T76
KJ
72

♠
♥
♦
♣

AK98
AQ98
-
AJT95

 ♠
♥
♦
♣

73
KJ43
T9543
86

 

West North East South
הרשפנג ארגלזי

Pass
Pass 1♦ Dbl 3♦

3♠ Pass 4♦ Pass
4♠ Pass 5♦ Pass

5NT Pass 6♠ All Pass

ידו של מזרח חזקה מאד – 18 נק' גבוהות וחוסר בסדרת 
המתנגד. הכרזתו הראשונה היא Dbl. לו היה צפון פותח 
שגדל  משום  מאוד  נחלשת  הייתה  מזרח  של  ידו   ,1♠
הסיכוי לאי התאמה, אם סדרת ה-♦ נמצאת אצל השותף.
דרום הכריז ♦3 כדי להראות חולשה עם התאמה טובה 
ב-♦. לאחר הכרזתו החופשית ♠3 של מערב, בחר מזרח 
להכריז את סדרת היריב (קיוביד) כדי להראות חוזק רב 
והתאמה. משמעות ההכרזה ♦4 – אני מחפש סלם קטן, 

ואולי אפילו סלם גדול. 
אינה  ידו   .4♦ של  הראשונה  להזמנה  נענה  לא  מערב 
מקסימלית יחסית להכרזתו הקודמת, אבל לאחר ששותפו 
הכריז ♦5 והבהיר לו שהוא חזק מאוד, מערב הראה את 
הסופי  החוזה  שליט.  ללא  לשחק  והציע  ב-♦  שלו  העוצר 

היה ♠6.
צפון בחר בהובלה הטבעית K♣ המאפשרת לכרוז לבצע 
ב-♣.  והמשיך  שליטים  הוציא  הכרוז  בקלות.  החוזה  את 
ב-♠,  לקיחות  שש  למערב  יש   ♣Q-ב צפון  זכיית  לאחר 
נוספת  ולקיחה  ב-♥  אחת  לקיחה  ב-♣,  לקיחות  ארבע 

באמצעות חיתוך ♦ בדומם. הוא הפסיד ♣ אחד בלבד. 
והיא  החוזה,  את  מכשילה  הייתה  בלבד  אחת  הובלה 
ה-5♥. לאחריה אין זמן לפתח את סדרת ה-♣. הכרוז היה 
נאלץ לנסות עקיפה ב-♥ ומפסיד שתי לקיחות. עם זאת, 

קשה לבחור בהובלה כזו עם ידו של צפון. 
שימו לב שמערב ויתר על האפשרות של פתיחה חלשה 
ב-♠ בגובה 2. לאור מצב הפגיעות הנוח של מזרח-מערב, 
שחלק  משוכנע  אני  סבירה,  אפשרות  בהחלט  הייתה  זו 
מהשחקנים במערב פתחו כך. התוצאה של ♠6 מבוצע – 

מינוס 980 – העניקה לזוג תוצאה של כ-85%. 
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21.1120:30I
22.11 16:00II
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25.1115:00III
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26.1110:00I

16:00II
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שנתיים האחרונות הצטרפתי שלוש פעמים ב
באירועים  שהשתתפו  הצעירות  לנבחרות 
חזרנו  פעמים  ושלוש  חשובים,  בין-לאומיים 
עם מדליות: לפני שנתיים ברומניה – מדליית 
כסף לשתי הנבחרות, לפני כחצי שנה בפילדלפיה – זכייה 
היסטורית באליפות העולם והפעם בבולגריה – מדליית 

זהב אירופית ראשונה מאז ומעולם.
"רופא  של  רשמי  לא  תואר  עם  לנבחרות  הצטרפתי 
לכול,  ומעל  מצוא  לעת  כצלם   , של...  כאבא  הנבחרות", 

כמו כולנו, בשל אהבת המשחק.
לא פעם שמעתי את חברי הנבחרות האחרות אומרים: 
לדאוג  כדי  רופא  ששלחו  הישראלים  חכמים  "כמה 
לבריאות הילדים...". בזמני החופשי טיפלתי גם בבעיות 
להם  אמרתי  לעזרה.  אלי  שפנו  אחרים  של  רפואיות 
שהפעם הטיפול בחינם, אך בפעם הבאה זה יהיה כרוך 

בתשלום.
תרם  והדבר  הפעם,  גם  נשמרה  הישראלית  האווירה 
רבות להרגשה הביתית. איתן לוי, מנהל התחרות הראשי 
מכל  התרגש  רמה,  וביד  במיומנות  אותה  ניהל  שכרגיל 
ניצחון שהושג ואף זכה לכבוד של חלוקת הפרסים לזוכים, 
הפעם בכובע של נשיא ההתאגדות שלנו. ידיד נוסף היה 
המנהל הטכני של התחרות, מיודענו האיטלקי מאוריציו 
די סאקו, שמדי בוקר בירך את שחקנינו בעברית באמרו 
"בהצלחה" עם מבטא הולך ומשתפר. את המפגש הטעון 
מאוריציו  כי  מתברר  "דרבי".  כינה  אף  הוא  איטליה  עם 
מרגיש  הוא  פעמים.  ושלוש  עשרים  אצלנו  ביקר  כבר 
בתעודה  מחזיק  ואף  השנייה,  מולדתו  היא  שישראל 
רשמית של הכנסת כ"ידיד ישראל". הבולטין היומי קיבל 
למערכת  צורף  סופר  רם  כאשר  משמעותי  חיזוק  השנה 

הבולטין בהצלחה רבה.
אלו  בשנתיים  להתיידד  ואף  להכיר  הכבוד  לי  היה 
בברידג'  והמשפיעים  המובילים  מהאנשים  שניים  עם 
האירופי והעולמי – הנשיא החדש של התאגדות הברידג' 

שיחות  עמו  שניהלתי  רונה,  ג'יאנאריגו   WBF העולמית
איב  והצרפתי  בפי,  השגורה  שפה   – באיטלקית  ערות 
אוברי שנבחר לפני כשנה לנשיא ליגת הברידג' האירופית 
EBL, שאף ניגש אליי מספר פעמים כדי לברך על ההישג 

שלנו.
המרגש והודה על  איב פנה אליי גם לאחר טקס הסיום 
מונוטוני  השנה  היה  הטקס  לטענתו,  הטקס".  "הצלת 
הישראליות  הקבוצות  לבמה  שנקראו  עד  במקצת 
שהעלו את מצב הרוח באולם, והדבר סחף את כל יתר 
מיעוט  על  בפיו  הייתה  אחת  תלונה  רק  המשתתפים. 
הנציגות של המין היפה בנבחרות שלנו. איב וג'יאנאריגו 
להזמינם  שכדאי  ייתכן  בארץ.  לבקר  רצון  שניהם  הביעו 
ודאי  הדבר  שלנו.  הגדולים  הפסטיבלים  אחד  כאורחי 

יתרום ליחסי הציבור של הברידג' בארץ ובעולם.
הסיבות להצלחת צעירינו בשנים האחרונות ועצם היותם 
כפי   ," ברידג'  "מעצמת   – העולמית   הברידג'  בצמרת 
רבות.  הן   – קניגסברג  מודי  ההתאגדות  ועד  יו"ר  שציין 

אמנה את העיקריות לדעתי. 
ראשית, יש לנו אוסף של צעירים מוכשרים, שאינם נופלים 
האיטלקים  למשל  כך  בעולם.  הצעירים  מטובי  ברמתם 
הנבחרת  חבר  מדאלה,  אגוסטין   – צמרת  שחקן  שלחו 
של  מילותיו  על  לחזור  המקום  וכאן  שלהם,  הפתוחה 
שחקן  יש  לאיטלקים  שאולי  שאמר  אופיר,  גלעד  הקפטן 
טוב בשם מדאלה, אך לנו יש  שישה מדאלה. אני אוסיף 

שלאיטלקים יש מדאלה, ואילו לנו – מדליה. 
קרדיט גדול מגיע כמובן לדוד בירמן המאמן את הנבחרות 
לשיאם  השחקנים  את  להביא  ומצליח  רבות  שנים  זה 
לקראת האירועים הגדולים. כמעט ואין מדינה עם מאמן 
ומבורכת  ענפה  פעילות  ישנה  בנוסף,  דוד.  של  ברמתו 
של ההתאגדות לעידוד הברידג' בקרב הצעירים. אזכיר 
רק את פרויקט בתי הספר שמכה גלים בין כל הנבחרות 
של  הנמרצת  הפעילות  את  להזכיר  חובה  האירופיות. 
שמאז  לי  נדמה  מרק.  מיכה  בראשות  הצעירים  ועדת 

רשמים מאליפות 
אירופה לצעירים

ד"ר גבריאל שוורץ
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שמיכה עומד בראשה זו אחת הוועדות העסוקות ביותר 
בהתאגדות. 

יש חשיבות רבה גם לתמיכה החיצונית, בעיקר של עמותת 
"איילת". הטקס השנתי המכובד הפך כבר למסורת, נוסף 
על המלגות המוענקות לספורטאים המצטיינים מדי שנה. 
הספורט  משרד  ואת  הספורט  מינהל  את  גם  לציין  ראוי 
בראשות השרה לימור לבנת. חבל רק שכלי התקשורת 
השנה  כי  אם  ההישגים,  בפרסום  דיים  מעורבים  אינם 
ותודה  טובה  מילה  בנושא.  מסוימת  התעוררות  הייתה 
מאוד.  טובה  עבודה  שעשו  הקפטנים  לשני  גם  מגיעות 
בהזדמנות זו אני מברך את גלעד אופיר, שלא מזמן מונה 

לקפטן הספורטיבי הארצי של ההתאגדות – כל הכבוד!
וכמובן ברכות למודי קניגסברג יו"ר ועד ההתאגדות שאת 
דרכנו בעולם הברידג' התחלנו ביחד בכפר המכביה לפני 

שנות דור.
כבר  נוספים:  דברים  שני  לציין  ברצוני  סיום  לקראת 
הראשנים  המקומות  שלושת  נכבשו  השנה  בתחילת 
באליפות ישראל לצעירים על ידי ... ניחשתם – שלושת 
ששת המופלאים המרכיבים את הנבחרת  הזוגות שהם 
אסולין  עדי  סיימה  הרביעי  במקום  ואילו  האלופה, 
החמודה, נציגת המין היפה שקבוצתה חזרה עם מדליית 
כסף מכובדת ומפתיעה. הדבר רק מוכיח את אמרתו של 

ניוטון – "התפוח אינו נופל רחוק מהעץ". 
שצברה  למפגש   IMP-ה כמות  את  בדקתי  כמו-כן, 
הקבוצה, והממוצע היה מרשים – כ-60 נקודות למפגש, 
כאשר הקבוצות שדלקו אחרינו לא עברו ממוצע של 55. 

גם בטבלת הבאטלר הסופית התברגו כל שלושת הזוגות 
ספורט  ענף  לגבי  ברודי  טל  שאמר  כמו  בצמרת,  שלנו 
נקווה   – המפה"  על  ונשארים  המפה  על  "אנחנו  אחר: 

שלמשך שנים רבות.
אזכיר  להצלחה,  הרבים  התורמים  מעגל  את  לסגור  כדי 
שזיפי  חנה  ההתאגדות,  של  איכותית  נציגה  לבסוף 
הראשית  המתאמת  היא  חנה  הנבחרות".  של  –"האמא 
של האימונים והאחראית לקשר עם גורמים השונים כמו 
צה"ל, מינהל הספורט, איילת ומשרד הספורט. היא גם 
בטקסי  ההופעה  ובזכותה  הצעירים,  של  "האופנאית" 
הסיום מכובדת ומרשימה. חנה גם מחכה לרוב יחד עם 
הלילה  באמצע  גם  התעופה,  בשדה  הנרגשים  ההורים 

וגם כאשר לא מסיימים במקום הראשון.
להלן סיכום קצר של הישגי הצעירים בשנים האחרונות, 
שהתפרשו על פני שלוש יבשות: סגנות אליפות אירופה, 
ראשות  כיבוש  ומעולם,  מאז  הראשונה  אירופה  אליפות 
"הבית הלבן" (אמנם באמסטרדם ולא בוושינגטון) מספר 
מקום  בבייג'ין,  לזוגות  אולימפית  כסף  מדליית  פעמים, 
שני  (אגב,  בטייוואן  האוניברסיטאות  באליפות  שלישי 
זו)  בתחרות  פעילים  שחקנים  היו  הנוכחיים  הקפטנים 
וכמובן מדליית זהב כאלופי עולם בסוף 2010 בפילדלפיה. 
כאלופת  בו-זמנית  כיום  מכהנת  שלנו  הצעירים  נבחרת 

אירופה והעולם – הישג נדיר ביותר.

השנים  את  לכנות  לעצמי  מרשה  אני  אלה  כל  עקב 
האחרונות – "עידן הזוהר" של ברידג' הצעירים בישראל.
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בחודש  כרגיל  נערכו  לקבוצות  המדינה  גביע  משחקי 
הלאומית.  הליגה  שחקני  מיטב  בהשתתפות  אוגוסט 
גינוסר  ביותר.  הבכירות  הקבוצות  שתי  הגיעו  לגמר 
שכללה את שחקני נבחרת ישראל מיכאל בראל-יניב זק 
הליגה  אלופת  עם  התמודדה  גינוסר  פכטמן-אלדד  ורון 
הלאומית בירמן שהרכבה כלל את דוד בירמן-דוד פורר 

ואלון בירמן-שלמה זליגמן.
חלוקות   16 של  שלישים  שלושה  כלל  הגמר  מפגש 
שוויון  על  התוצאה  עמדה  חלוקות  לאחר 32  אחד.  כל 
שהכריעו.  הם  האחרונים  הבורדים  ו-16   ,55:55
פחות  שמבצעת  הקבוצה  אלה  מעין  מתוחים  במצבים 
טעויות היא בדרך כלל המנצחת, והטעות המשמעותית 

הראשונה באה דווקא מקבוצת בירמן.

Board 1, Dealer N, Vul None

♠
♥
♦
♣

QJ73
T75
3
A8432

♠
♥
♦
♣

T64
8
AKJ62
QJ65

♠
♥
♦
♣

A85
QJ4
QT84
K97

♠
♥
♦
♣

K92
AK9632
975
T

West North East South
זליגמן בראל א. בירמן זק

Pass 1♣ 2♥
3♣ 3♥ Pass Pass
4♣ Pass Pass Pass

יש המעדיפים לפתוח ♣1 עם כל יד שהחלוקה שלה -4-3
שותפו  בירמן.  אלון  של  לטובתו  עבד  לא  זה  כאן   .3-3
 4 לגובה  להתחרות  כדאי  ב-♥  בודד  קלף  שעם  החליט 

(אכן כדאי, אבל ב-♦ ולא ב-♣). למזלו של מזרח צפון לא 
הכפיל. הכרוז איבד שליטה על היד כבר בשלב מוקדם 
 10 לבצע  יכלו  צפון-דרום  אגב,  לקיחות.   7 עם  וסיים 

לקיחות ב-♥3.

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן פורר

Pass 1♦ 2♥
3♥ Pass 3NT Pass

Pass Pass

הסופי  והחוזה  טבעי  ב-♦1  פכטמן  פתח  השני  בשולחן 
היה 3NT. זהו חוזה חסר סיכוי לאחר הובלה ב-♥ נמוך, 
והוא אמור ליפול פעמיים, אלא שפורר השליך משום מה 
♥ על הדיאמונד החמישי והכרוז נפל פעם אחת בלבד עם 

רווח של IMP 3 לקבוצת גינוסר.

Board 3, Dealer S, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

AQJ5
542
QJ432
8

 

♠
♥
♦
♣

K7432
3
T76
T652

♠
♥
♦
♣

T86
T7
K85
KQJ74

 ♠
♥
♦
♣

9
AKQJ986
A9
A93

 

North South
בראל זק

2♣
2♦ 3♥

3NT 4♥
Pass

גמר גביע המדינה 2011

רם סופר
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הקפיצה  ישראל.  נבחרת  חברי  בין  מפתיעה  אי-הבנה 
סדרה  כלל  בדרך  מראה   2♣ פתיחה  לאחר  ל-♥3 
 .Cuebid סגורה", קובעת את סדרת השליט ומבקשת"
להראות  התכוון  הוא   .3NT לשחק רצה  לא  לבטח  צפון 
יד טובה המבקשת Cuebid, אך נראה שדרום לא הבין 
גרועה  יד  או  התאמה  חוסר  מראה   3NT-ש סבר  זאת, 

והכריז ♥4 . 
עדיין היינו מצפים מצפון להמשיך עם 10 נקודות, התאמה 
וקלף בודד ב-♣. נראה כי בראל האמין ש-♥4 מראה על 
חוסר אפשרות לקיוביד ב-♣ או ב-♦ (האמנם?! איך יכולה 
להיות לדרום פתיחה ♣2 בלי קונטרולים במינור?) כך או 
אחרת, יניב זק ביצע 13 לקיחות בעזרת שני חיתוכי ♣ 

ועקיפה ב-♠.

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן פורר

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

בשולחן השני הכריזו פורר-דוד בירמן לחוזה הסביר ♥6 
(סלם גדול דורש עקיפה), וגם כאן בוצעו כל 13 הלקיחות 

וקבוצת בירמן זכתה ב-IMP 11 חשובים.

Board 9, Dealer N, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

KQT652
AK9
AK7
7

♠
♥
♦
♣

AJ4
QT87
32
KJT5

♠
♥
♦
♣

73
J632
J985
A94

♠
♥
♦
♣

98
54
QT64
Q8632

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן פורר

1♠ Pass 1NT
Pass 2♣ Pass Pass!
Pass

עוד אי-הבנה מפתיעה. בירמן נוהג להשתמש בקונבנציה 
שלפיה ♣2 היא הכרזה מלאכותית המתארת יד חזקה. 
פורר סבר שעל הכרזה זו יש אופציה ל-Pass, והתוצאה 
לא הייתה נעימה. במקום לשחק ♠4 המבוצע ללא קושי 
בוצע  לא  שלבסוף  חוזה  ב-♣2,  להיאבק  נאלץ  בירמן 

ונכשל בלקיחה אחת.

West North East South
זליגמן בראל א. בירמן זק

1♠ Pass Pass
1NT Dbl Rdbl Pass

Pass! Pass

למזלה של קבוצת בירמן הייתה לה תוצאה גרועה בשני 
השולחנות באותו בורד – מבחינת IMP מדובר בהפסד 
בורדים  בשני  גרועות  תוצאות  שני  מאשר  יותר  קטן 
שונים. זק לא ענה ל-♠1 עם 4 נקודות, וזליגמן התערב 
ב-Balancing 1NT עם ניקוד מינימלי (11). בראל הכריז 
אלון  של   Rdbl-ה כי  נראה  חזקה.  יד  להראות  כדי   Dbl
בירמן ביקש לברוח לאחת הסדרות האחרות, ו-♥2 כלל 
 Rdbl-ה את  הבין  זליגמן  אבל  רעה,  אופציה  הייתה  לא 
המשחק  ב-♠  והמשך  הובלה  לאחר  לשחק!   – כפשוטו 
כלל לא היה נעים למזרח-מערב, ולאחר ניחוש לא מוצלח 
ב-♣ הכרוז נאלץ להסתפק ב-5 לקיחות  ולרשום מינוס 

1000 במצב פגיע!
זה  בשלב  והובילה   IMP ב-14  זכתה  גינוסר  קבוצת 
בשולחן  מכריזה  בירמן  קבוצת  הייתה  לו  אגב,   .70:73

השני ל-♠4, זה היה חוסך IMP 3 בלבד.
בשני  בירמן  קבוצת  לטובת  ההכרעה  נפלה  בהמשך 
הסיסמה:  לפי  פורר  דוד  נהג  שבהם  הבאים  הבורדים 

"ההתקפה היא ההגנה הטובה ביותר!".

Board 10, Dealer E, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

Q652
KJT86
KQ
A6

 

♠
♥
♦
♣

-
A943
AT852
Q432

♠
♥
♦
♣

743
2
J73
KJT985

 ♠
♥
♦
♣

AKJT98
Q75
964
7
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West North East South
זליגמן בראל א. בירמן זק

Pass 2♦
Pass 4♣ Dbl 4♥
5♣ Dbl All Pass

זק-בראל השתמשו בקונבנציה שלפיה לאחר פתיחת ♦2 
לבצע  מהפותח  מבקשת   4♣ של  תשובה  הכרזת  מולטי 
טרנספר לסדרתו בגובה 4, וכך היד החזקה תהיה הכרוז. 
שישייה  מזרח  החזיק  מזלם  לרוע  אולם  ויפה,  טוב  הכול 
ב-♣, ולאחר ♣4 ניתן היה להציגה באמצעות Dbl. למערב 
כדי   5♣ הכריז  זליגמן  ב-♣.  לתמיכה  אדירה  יד  הייתה 
לא  לצפון   .♦K-ב הובלה  לאחר  זאת  עשה  ואכן  לבצע, 
הייתה אפשרות לקבל חיתוך ♦, וההגנה הסתפקה בשתי 

לקיחות ובתוצאה עלובה של מינוס 750.

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן פורר

Pass 1♠
Pass 2NT 3♣ Pass
5♣ Dbl Pass 5♠

Pass Pass Pass

 2NT של תשובה  ולאחר   ,1 בגובה  לפתוח  העדיף  פורר 
(התאמה של 4+ קלפים ב-♠ עם כוח למשחק מלא לפחות) 
הוא החליט שידו טובה להתקפה ולא להגנה, והוציא את 
ה-Dbl של בירמן על ♣5. מערב היה צריך למצוא חיתוך ♥ 
(אחד לפחות) כדי להפיל את החוזה (ועדיין זו לא הייתה 
הוביל  גינוסר  אלדד  בפועל  קבוצתו).  עבור  טובה  תוצאה 
מלא  משחק  רשמה  בירמן  וקבוצת  ב-♦,  והמשיך   ♦A-ב
מבוצע בשני השולחנות עם רווח של IMP 16. אותו סיפור 

חזר על עצמו גם בחלוקה הבאה:

Board 11, Dealer S, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

762
8
KJ42
J9854

 

♠
♥
♦
♣

8
AKJ643
Q63
Q72

♠
♥
♦
♣

A543
T972
T9
A63

 ♠
♥
♦
♣

KQJT9
Q5
A875
KT

 

West North East South
זליגמן בראל א. בירמן זק

1♠
2♥ 2♠ 4♥ Pass

Pass Pass
זק ויתר ל-♥4 – הגיוני לכאורה, אבל כל הקלפים ישבו נוח 

לכרוז ולא הייתה שום דרך למנוע מינוס 420.

West North East South
גינוסר ד. בירמן פכטמן פורר

1♠
2♥ 2♠ 4♥ 4♠

Pass Pass Dbl All Pass

פורר הכריז פעם נוספת למרות שה-Q♥ נראתה כמו קלף 
מבוזבז. לארי כהן ומרטי ברגן ממליצים בספריהם להכריז 
לעתים קרובות ♠4 על ♥4, וגישה זו אכן עבדה. ה-Dbl של 
פכטמן לא עזר, וגם לא ארבעת השליטים שלו. מערב סייע 
לכרוז  שחסך  ב-2♣  המשיך   ♥A-ה לאחר  כאשר  לביצוע 
ניחוש ואיבד טמפו חשוב. לאחר מכן הכרוז פשוט הוציא 
שליטים וניצל את החלוקה הידידותית ב-♦ כדי לבצע את 

החוזה. 
אלה היו עוד IMP 14 לקבוצת בירמן, ופתאום נוצר פער 
בלתי ניתן לסגירה של 73:100. הבורדים הנותרים הניבו 
הייתה  הסופית  התוצאה  צד.  לכל  בודדות  נקודות  רק 
הקבוצות  לשתי  ברכות  בירמן.  קבוצת  לטובת   77:103
חלק  שנטלו  האחרות  הקבוצות  ולכל  לגמר,  שהעפילו 

בתחרות חזקה זו נאחל הצלחה רבה יותר בשנה הבאה.

גמר גביע המדינה. מימין לשמאל: רון פכטמן, דוד בירמן, לוטן 
פישר (משדר ב-BBO), אלדד גינוסר, דוד פורר.
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”קפה עם קלו” 
זוגי או אי-זוגי

אלברט קלו

לך  מדגדג  משהו  יפה.  יום  בחוץ  בבוקר,  מתעורר   אתה 
בבטן ומבשר לך על משחק מוצלח בערב. מחק מיד את 
החיוך הזה מפרצופך המאושר! אבל מיד! זה מביא מזל 
קורא  שאתה  למה  או  בבוקר,  קם  לא  למשל,  אני,  רע. 

בוקר, דווקא בגלל זה.
אם יש לי משחק חשוב בערב, אני קם ב-11:00 במקום 
ב-10:00, שותה חצי כוס לימון שאני שונא, ויוצא החוצה 
להתגנב  מתחיל  זאת  בכל  אם  באב.  תשעה  פרצוף  עם 
איזה רגש מתוק, אני דורך בעוצמה עם רגל שמאל, זאת 
כמו  לפחות  מיד,  פועל  וזה  המדרכה,  על  היבלת,  עם 
רבע כוס לימון. שתי דריכות - חצי כוס לימון. עד שאשתי 
תפסה את התרגיל וסילקה כל זכר של לימון מהבית. או 
שהיא שונאת שאני מצליח במשחק, או שהיא שונאת את 

הפרצוף שלי, לעולם לא אדע.
- מה זה? - היא שואלת אותי - אתה יוצא מהבית זקוף 
עומד  לי:  אומרים  השכנים  עקום.  הברידג׳  אחרי  וחוזר 
הבלטות,  את  ליישר  הרגליים  עם  ודופק  המדרכה  על 
בגלל  הכול  בצליעה.  וממשיך  מכאבים  הראש  את  תופס 
איך  לפדיקוריסט.  אותי  שלחה  שלך.  הטפלות  האמונות 
שהפדיקוריסט הסיר לי את היבלת למחרת היום, הרגשתי 
מתיקות בגרוני. רגל שמאל זו כבר לא הרגל השמאלית 

של פעם, ואין בבית כלום שיחמיץ לי את מצב הרוח.
כי  ברידג׳,  קצת  לראות  בערב  בשבע  למועדון  נכנס  אני 
בשמונה אני מחליף מורה לברידג׳. אני מתיישב ליד ד״ר 

אקסר שבדיוק משחק 3NT בהובלה של ה-2♠.
הנה מערך הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

65
J52
652
AKT92

 

♠
♥
♦
♣

KT32
764
AT97
J8

♠
♥
♦
♣

987
QT98
73
Q753

 ♠
♥
♦
♣

AQJ4
AK3
KQJ4
64

 

קלף  קלאב.  משחק  והכרוז  הנסיך  ע״י  נלקחה  הלקיחה 
נמוך ממערב, עשירית מהדומם ומזרח זוכה עם המלכה. 
את  משחק  והכרוז  האלוף,  ע״י  נלקחת  בספייד  החזרה 
המלך דיאמונד. מערב מעכב פעמיים, והכרוז משנה כיוון. 
הוא משחק קלאב וסה״כ הלקיחות מסתכם בעשר - שתיים 
בספייד, שתיים בהארט, שתיים בדיאמונד וארבע בקלאב. 
הלקיחה  את  לקחת  צריך  היה  שלא  למזרח  מעיר  מערב 
בקלאב וכך היה חוסם את הרצת הסדרה. חכם, המערב 
הזה! מישהו קרא לי להחליף שחקן לחצי השעה האחרונה 
ושכחתי מהמשחק. אולם בסיבוב האחרון ראיתי את עצמי 
לא  זאת  שבחלוקה  היות  אקסר.  ד"ר  של  הקלפים  עם 
 2NT מכריז  אני  בי,  תלויה  המשחק  שתוצאת  לי  נראה 
שיש לי, הפרטנר מעלה ל-3NT, ואני מקבל אותה הובלה 
 ,4 מספר  שרי  העלמה  הפודלית,  זה,  ברגע  ה-2♠.  של 
רגליה  שתי  על  ונעמדת  שלי  השולחן  סביב  סיבוב  עושה 
האחוריות ליד מערב שנוגס פיתה מלאה חומוס וחמוצים. 
הוא מצליח איך שהוא לחתוך חתיכה קטנה מהפיתה ביד 
אחת, מס שיניים לשרי מס׳ 4, ואני זוכה עם הנסיך ספייד. 
מובן שאני משחק קלאב, מערב עם יד ימין כולה משומנת, 
פחות  לו  שנראות  אצבעות  בשתי  קלף  להוציא  מנסה 
משומנות, והנסיך קלאב מחליק מבין אצבעותיו ונוחת על 
השולחן. הוא אומר sorry לפרטנר שלו ואני מתפחלץ, כי 
אביה.  באבי  חסומה  אלא  חסומה  רק  לא  הסדרה  עכשיו 
כולם עשו עשר לקיחות ושרי הגבילה אותי לשמונה! אני 

כבר לא צריך חצי כוס לימון, אני צריך חצי בקבוק חומץ.
להם  אמרו  לא  מופגנת,  בסקרנות  לי  מחכים  התלמידים 
ממלא  זה  אורח״,  ״מרצה  להם  אמרו  מחליף״,  ״מורה 
אותי הערכה עצמית ואני מת להדהים אותם. הכנתי להם 

יד מההפטרה של השבוע. הנה היד:
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אותם  מושיב  אני   loser on loser בנושא הרצאה  אחרי 
במקומות ומורה להם להכריז כאוות נפשם, בתקווה שיגיעו 
לחוזה הנורמלי של ♠4 מצד דרום. ההוראה היחידה היא 
משחק  הדומם  הנושא!  בדיוק  זה  בהארט.  יוצא  שמערב 
את הנסיך, מזרח את המלכה והכרוז משרת. אחרי זה בא 
אלוף בהארט - כולם משרתים ובהארט השלישי - הכרוז 
משליך מהיד את הקלאב המפסיד, מערב חותך וזהו זה. 
קלאסה של משחק! בבוקר לא שתיתי לימון ורגל שמאל, 
ומה  פעם,  של  שמאל  רגל  לא  זו  לך,  אמרתי  שכבר  כפי 
רעות.  מבשר  הכול   - יודע  כבר  אתה  במועדון  לי  שהיה 
אבל מה כבר יכול להיות רע, אני חושב בלבי. מה הם כבר 
לי  קוראים  דקות  חמש  אחרי  כך.  בדיוק  לא  זה  מבינים? 
זה אחר זה משלושה שולחנות. בשניים מהם צפון הגיע 
לחוזה של 3NT, במה יוביל מזרח? במלכה קלאב - אני 
קובע. אני תופס את המיקרופון ומודיע שאם צפון משחק, 
״מזרח״.  חסר  השלישי,  בשולחן   .♣Q-ב יוצא  מזרח 
דרום-צפון  רובינזון,  ג׳ק  אומר  שאני  לפני  מתיישב.  אני 
 ,♥A 7, משוחק על-ידי צפון. זה מביך. יש ליNT מכריזים
 .♣Q-ב לצאת  הוריתי  כי  אותו,  להוריד  יכול  לא  אני  אבל 
אותו  שאלתי  אני  ארכיאולוג!  הזה.  הצפון  הרפתקן  איזה 
״ארכיאולוג״,  לי,  ענה  שלך״,  המקצוע  ״מה  זה:  אחרי 
הם מסוכנים הארכיאולוגים האלה. עם מוזר, חופרים בין 
השלדים, מוצאים מכסה שבור, אחרי זה כותבים ספר - 
היכן נעלם הכד! תראה את אינדיאנה ג׳ונס, באילו מערות 
הוא נכנס, מלאות בעכבישים דביקים בשביל למצוא איזה 
חרסינה סדוקה. תראה את משה דיין, מצא מזלג עם 4 
שיניים, שן אחת חסרה, בגלל השן הזו חפר כל-כך עמוק 
פחד  להם  אין  עליו.  התמוטטה  הסמוכה  שהגבעה  עד 
מכלום. מכריז 7NT! בושה! זו כמובן שגיאה שלי, אמרתי 
לפני   .7NT להכריז  אבל  נפשם,  כאוות  להכריז  להם 
שאספר לך מה קרה בשולחן שלי, אציג לך את תוצאות 

ההכרזה והביצועים:
שולחן מס׳ 1: ♠4 - 8 לקיחות. 
שולחן מס׳ 2: ♠4 - 12 לקיחות.
שולחן מס׳ 3: ♠6 - 10 לקיחות.

שולחן מס׳ 3NT :4 - 11 לקיחות.
שולחן מס׳ 3NT :5 - 9 לקיחות.

שולחן מס׳ 7NT :6 - 13 לקיחות.

כמובן  היא  והתדהמה  הלוח  על  התוצאות  את  רושם  אני 
ה-7NT. אתה בטח רוצה לדעת מה קרה. תשמע! יצאתי 
במלכה קלאב, צפון זכה בדומם והוריד 6 ספיידים מהיד 
כשהדומם זרק שני ספיידים, שני קלאבים ושני הארטים. 
זה זרקתי 4 הארטים.  על 2 הספיידים ואחרי  אני עניתי 
כעת, ההרפתקן הזה שיחק מלך דיאמונד ועוד דיאמונד, 
את  השולחן  על  הניח  הבאה  בלקיחה  היסוס,  שום  ובלי 
האלוף דיאמונד. זה, כמובן, הפיל את המלכה מידי, וכעת 

זרמו שני דיאמונדים נוספים.
זה המצב שנוצר לפני ששוחק הדיאמונד האחרון:
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הקלאבים  ומאחד  להפרד  יכולתי  לא  הארט  מהאלוף 
פחות. ביצוע זה הדהים את כולם, ואם עכשיו היו נערכות 
בחירות לנשיא המדינה, אני יודע במי היו בוחרים. זה לא 

מה שתכננתי.
הם  מה  ותשמע  שאלתי,   - היום?  מהשיעור  למדתם  מה 
שהוא  שהמסקנה  אמר  אחד  שלנו.  מהשיעורים  לומדים 
מסיק היא שאפשר לבצע 7NT גם בלי אלוף אחד, ובתנאי 

שיהיה זה האלוף הארט. 
שניים שעוסקים בסטטיסטיקה, הגיעו למסקנה המדהימה 
שבכל חוזה זוגי (♠6, ♠4) מספר הלקיחות תמיד זוגי (12, 
10, 8), ובכל חוזה אי זוגי (3NT ,7NT) מספר הלקיחות 
שאנחנו  סוד  כנראה,  וזה,   ,(9,11,13) אי-זוגי  תמיד 

המורים שומרים לעצמנו. 
הקלאב  את  ה-11  בלקיחה  שזרקתי  ואמר  הגזים  אחד 
בכוונה לתת לו להצליח, מתוך חיבה יתרה לארכיאולוגים. 
כמה  להתרחק  בדעתי  נחוש  הביתה  חזרתי  מצדי,  אני, 
לי  מפדיקוריסטים.  ובעיקר  מארכיאולוגים  יותר  שאפשר 
לי  שהביאה  לא  שמאל.  ברגל  היבלת  את  עוד  יסירו  לא 

מזל מי יודע מה, אולם גם לא יום שחור כזה.
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חוק הרבי וחוק הרבנית
חיים קלר

כזה  ומצחיק  משונה  שם  עם  "חוק"  על  פעם   השמעתם 
בברידג'? על פי ה"חוק" – הסטירי כמובן –  יש לעשות 
כדברי הרבי, ומה אומר הרבי? "אם ה-K הוא סינגלטון – 

 ."!A-שחק את ה
למה הכוונה? ראו את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

JT764
K93
AQ4
QJ

♠
♥
♦
♣

AQ32
QJ
KJT32
T2

West North East South
Pass 1♦ Pass

1♠ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass

צפון הוביל את ההגנה עם ה-A♣, וכאשר נפרש הדומם 
ספר מערב (הכרוז) מפסיד אחד ב-♠, מפסיד אחד ב-♥ ושני 
מפסידים ב-♣. הוא הגיע במהירות למסקנה, שהמפסיד 
איך?  השליט.  בסדרת  הוא  להיפטר  ניתן  שממנו  היחיד 
באמצעות עקיפה. זאת אכן הייתה תכניתו. לאחר שצפון 
 ♥A ולאחר מכן שיחק ♣K-הוא המשיך עם ה ♣A-זכה ב
ו-♥ נמוך. הכרוז זכה בידו עם ה-K♥, ובהתאם לתכניתו 
נכנס לדומם כדי להריץ את ה-J♠, שהפסיד ל-K♠ שהיה 

אצל דרום. החוזה נפל פעם אחת. 
מה רבה הייתה אכזבתו של הכרוז כשהתברר לו בסופו 
היה  אילו  דרום.  של  בידו  בודד  היה   ♠K-שה דבר  של 
משחק את ה-A♠, הוא היה מפיל את ה-K הבודד ומבצע 

את החוזה.
ומזרח  שותפו,  את  מערב  שאל  לדעת?",  יכולתי  "איך 
'חוק  ענה: "לא יכולת לדעת, אבל היית צריך לשחק לפי 
 ♣AK +) נק'   11 נראו  צפון  אצל  לב,  שמת  אם  הרבי'. 
A♥), ולכן ה-K♠ לא היה יכול להיות אצלו, כי אחרת היו 
הוא  אבל  במכרז,  פותח  היה  הסתם  ומן  נקודות   14 לו 
 ♠K-שה ברור  לפיכך   .!Pass-ב המכרז  את  התחיל  הרי 
בדרום. ואם בדרום – היית צריך להפעיל את 'חוק הרבי'!"
"לא  מערב.  הקשה  בודד?",   K-שה יודעים  איך  "אבל 
לבטח  שהעקיפה  רק  "יודעים  שותפו.  ענה  יודעים", 

".A-תיכשל. הסיכוי היחיד להצליח הוא לשחק את ה
הוא  הכרוז  של  היד  במשחק  החשובים  האלמנטים  אחד 
השימוש במידע שמספקים המתנגדים בזמן המכרז, בין 

ער  הכרוז  יהיה  אם  מהכרזה.  נמנעים  או  מכריזים  שהם 
לנקודה זו, מובטח לו שייצא נשכר.

 Milton בשם אמריקאי  לשחקן  מיוחס  הרבי"  אגב, "חוק 
Shattner שכינויו היה "הרבי".

התקנאה הרבנית ברבי וביקשה, שיהיה גם חוק שיקרא 
דאבלטון,  היא   Q-ה "אם  הרבנית?  חוק  ומהו  שמה.  על 

"!A+K שחק
למה הכוונה? הנה יד לדוגמה.
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West North East South
Pass Pass Pass

1♠ Pass 2♦ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

צפון הוביל ב-J♥. מערב ספר מפסיד אחד ב-♠, שניים ב-♥ 
ההובלה  לאור  מפסידים.  ארבעה  הכול  בסך  ב-♣,  ואחד 
הוא הגיע למסקנה שניתן להיפטר רק מהמפסיד בסדרת 
את  להריץ  כלומר  עקיפה,  לבצע  הייתה  תכניתו  השליט. 

.♠J-ה
לאחר שצפון זכה בלקיחה הראשונה עם ה-J♥ הוא המשיך 
בלקיחה  שזכה  דרום   .Q-ה על-ידי  שנלקח   ♥T-ה עם 
המשיך ב-A♣ ולאחר מכן ♣ נמוך. זהו – המתנגדים זכו 

בשלוש לקיחות, ולכרוז אסור להפסיד יותר. 
זכר  הוא  בשליט.  בעקיפה  מבטחו  את  שם  שלנו  הכרוז 
שכאשר חסרים חמישה קלפים, הסיכוי להצלחת העקיפה 
גבוה יותר מהסיכוי להפיל Q בודדת או דאבלטון. אי לכך 
הוא נכנס לדומם והריץ את ה-J♠, אלא שלמגינת לבו צפון 
הניח את ה-Q♠ על השולחן, והיא נעצה בו את מבטה... 

כאילו אמרה: "למה, למה לא שמעת בקול הרבנית"?
לשחק  יכולתי  האם  הסיכויים.  תורת  לפי  "שיחקתי 
אחרת?", שאל מערב את שותפו, וזה ענה: "כן, אם היית 
שם לב להכרזה ולמשחק של המתנגדים. לאחר שראית 
בדרום 10 נקודות (A + ♥AQ♣), היה עליך לדעת שה-

Q♠ בצפון, אחרת היו לדרום 12 נקודות, והוא היה פותח 
היה  מראש.  ידוע  היה  העקיפה  כישלון  בקיצור,  במכרז! 
היא  אם   .Q-ה את  להפיל  בתקווה   ♠AK לשחק  עליך 

מוגנת, תפסיד תמיד. על 'חוק הרבנית' שמעת?"
משלב  מידע  איסוף  של  החשיבות  את  ממחישה  זו  יד 
המכרז וניתוחו במטרה לשחזר את ידי המתנגדים, ועוד 

דבר חשוב – לא להיצמד לקלישאות.

  ‘  “  
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שטח פרטי – BBO ואני

קובי שחר

חוויית המשחק באתר BBO אינה דומה למשחק במועדון 
מרבה  איני  קבוע.  שותף  עם  משחקים  אם  גם  המקומי 
תחליף  הוא  באתר  והמשחק  הברידג',  למועדוני  להגיע 
עבורי. כאמור, זה איננו אותו הדבר, אבל כך מתאפשר לי 

לשחק במשחק הנפלא והאהוב על כולנו.
אמנם כבר יש לי רשימת 'חברים' מכובדת שם, אבל איני 
מוותר על האפשרות 'לחפש מקום פנוי' ולהתחיל לשחק 
אני  מתחיל,  מולי  יושב  אם  גם  מכיר.  שאיני  מישהו  עם 

משחק איתו מספר ידיים לפני שאני ממשיך הלאה. 
 .private – הגרוע ביותר הוא לשחק עם מי שמוגדר פרטי
אני מבין את הרצון להיות אנונימי ואפילו לא לציין את ארץ 
מהי  לציין  הוא  לעשות  שאפשר  המינימום  אבל  המוצא, 
רמת הברידג' שלך או נכון יותר – כיצד אתה מעריך את 

עצמך.
יום אחד התיישבתי מול שחקן שהגדיר את עצמו 'פרטי', 
כולל הרמה שלו. ניסיתי לתהות על קנקנו, אבל לא ראיתי 

משהו חריג עד שהחזקתי את היד הבאה:
South

♠
♥
♦
♣

 KQJ6
 QJ63
 A
 KT92

יד טובה, במיוחד לאחר שהשותף פתח ♦1. הכרזתי ♥1 
לי,  הספיק  זה  ל-♥3.  תומך  שהשותף  לראות  ושמחתי 
הדהימה   5♦ התשובה   .4NT עם אסים  על  שאלתי  ומיד 
מסוים,  חשש  לליבי  התגנב  האמת  למען  אבל  אותי, 
והייתה לי תחושה שמשהו לא בסדר. התשובה הבטיחה 
אס אחד או ארבעה. לא טרחתי לבדוק אם התשובה היא 
לפי Roman Key Card Blackwood, משום שהסקתי 
ולכן  אחד,  אס  רק  לו  להיות  יכול  שלא  ל-♥3  מהקפיצה 
יש לו ארבעה (כולל K♥, כמובן). הכרזתי ♥7 ולא ממש 

הופתעתי שהכפילו משמאלי.
לאחר הובלה ב- A♣ נתגלה הדומם הבא:

North
♠
♥
♦
♣

 T97
 AK98
 KJ32
 J4

גם  להימנע  אפשר  אי  בקלאב  הנוח  ההמשך  למרות 
הודיתי  נימוס.  על  שמרתי   .Down two  .♠A-ל מהפסד 
לשותף והתנצלתי תוך כדי האבחנה שחשבתי שידו חזקה 

יותר. הוא לא הגיב וזה בסדר. 
מסיבה לא מובנת החלטתי להישאר באותו שולחן, ולאחר 
מספר ידיים הגנתי נגד 2NT שהוכרז משמאלי, ובעקבותיו 
 .♥T-ב הוביל  במערב  שותפי   .Pass הכרזות שלוש  באו 

להלן ידי (מזרח) והדומם שהתגלה: 
♠
♥
♦
♣

 J9754
 843
 73
 JT6

 

♠
♥
♦
♣

 KT2
 765
 T9864
 94

לא ממש הבנתי מאיזה צירוף השותף הוביל, אבל ממילא 
אין לנו הסכם מה מאותתים על הובלה כזו, אז שיחקתי 
עם  והמשיך  בלקיחה  זכה  שותפי  להפתעתי,  ה-5.  את 
אבל  מעניין,  תרגיל  איזה  עשה  שהכרוז  חשבתי  ה-9! 
בלקיחה השנייה הוא זכה עם ה-A, ולפני שהבנתי בדיוק 
שותפי   .Q מכן ולאחר   A :♠-ל עבר  הוא  ב-♥  המצב  מה 
שירת עם ה-3 בסיבוב הראשון וה-6 בסיבוב השני. האם 
אפשר לסמוך עליו? האם הוא מאותת לי על מספר קלפיו 
ונתתי  עליו,  לסמוך  לא  החלטתי  זה  בשלב  בסדרה? 
ל-Q לזכות בלקיחה כדי למנוע מהכרוז להגיע לספיידים 

בדומם.
הנה הידיים של הכרוז ושל שותפי:

♠
♥
♦
♣

 63
 KQJT9
 QJ
 A875
 ♠

♥
♦
♣

AQ8
A2
AK52
KQ32

כעת לכרוז לא הייתה ברירה, והוא עבר לסדרת הקלאב. 
עם  הבאות  הלקיחות  ב-3  וזכה   A-ה עם  קפץ  שותפי 

אפשר אי בקלאב הנוח
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 ♦ שני  תחילה  השליך  הכרוז  ב-♥.  המלכותית  המשפחה 
 (advanced-אף על פי שהגדיר את עצמו כ) נמוכים, ואז
טעה והשליך ♣ נמוך במקום ♠. כך לבסוף זכיתי בלקיחה 
היה  שהעיכוב  התברר  קודם (בדיעבד  שעוכב   ♠K-ה עם 

מוטעה), והחוזה נכשל פעם אחת.
היד הבאה חולקה. החלטתי שזה מספיק לי והודעתי שזו 
תהייה היד האחרונה שלי. כן, כזה אני – מנסה לשמור על 
נימוס, כמו שאמי אומרת את הפתגם ברומנית – שרואים 

עליי את 7 השנים של הבית.
 ♠

♥
♦
♣

 Q87
 A97
 KT8
 KJ94

 

♠
♥
♦
♣

 A64
 QT5
 QJ3
 QT85

♠
♥
♦
♣

 92
 KJ8643
 A65
 72

 ♠
♥
♦
♣

 KJT53
 2
 9742
 A63

 

ישבתי בצפון, והמכרז היה תחרותי:

West North East South
2♥ 2♠

3♥ 3♠ 4♥ 4♠
Pass Pass Pass

מלא.  במשחק  נעצרנו  שלנו.  הייתה  ה-♠  סדרת  למזלנו 
הצליח  שותפי  אבל  קשים,  חיים  הבטיחה  ב-♥  ההובלה 
והוביל   A-ב זכה  הוא  יותר.  עוד  עצמו  על  להקשות 
מהדומם J♣ (קלף נמוך שוחק מידו)!! התאפקתי מלמלא 
שורה של סימני שאלה בצ'ט, ונשארתי כדי לראות אותו 
ממשיך לעשות שטויות. הוא חתך את החזרה ב-♥, שיחק 
אז התפנה להוציא שליטים. המגן הערני  ה-K♣ ורק  אל 
 ♠A-ב זכה  בלבד)   intermediate (שמוגדר  במערב 

והעניק לשותפו חיתוך קלאב. 
לא  כבר  ההמשך  ב-♣.  בודדת  לקיחה  עם  נותר  שותפי 
שהוצאת  לב  שימו  פעמיים.  נפל  והחוזה  דבר  שינה 
שליטים תחילה, עקיפה פשוטה ב-♣ ומשחק נכון ב-♦ היו 

מובילים ל-10 לקיחות.
.privates-למדתי להיזהר מ
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התנהלות תחרויות הברידג' בישראל – עשר נקודות לשיפור

בריאן זייטמן

1) רצוי שמנהלי התחרויות יתחילו תחרויות בזמן, בלי ששחקנים שהגיעו מאוחר יעכבו 
את התחרות. אני זוכר ששיחקתי פעם בתחרות באנגליה, ובשעה 19:55 כל השחקנים 
ישבו בכיסאותיהם, ללא יוצא מן הכלל. בשעה 20:00 בדיוק הגיע מנהל התחרות לחדר 
ואמר בשקט: "בסדר, אתם יכולים להתחיל עכשיו". המשחק החל מיד בדממה מוחלטת.
בתחרות  שיחקתי  פעם  התחרות.  במהלך  התחרות  מנהלי  על-ידי  דיבורים  פחות   (2

בקנדה עם שתי סקציות של 18 שולחנות. לאחר 9 סיבובים אמר מנהל התחרות: "בבקשה לעבור לסיבוב הבא!", 
וכל השחקנים במזרח-מערב ידעו לדלג על שולחן. המנהל אפילו לא הזכיר את הצורך לדלג. פרט להכרזה על מעבר 

לסיבוב הבא, קולו של המנהל לא נשמע כלל במהלך התחרות.
ולפעמים  בתחרויות  להשתתף  כדי  טוב  כסף  משלמים  השחקנים  המנהלים.  מצד  לשחקנים  יותר  נעימה  גישה   (3
אם  יותר  הרבה  נעים  יהיה  השחקנים.  על  לצעוק  טעם  אין  מספקת.  בלתי  הכרזה  או  מחדל  כמו  טעויות  מבצעים 

המנהלים יפגינו כבוד רב יותר לשחקנים, ויפסקו בהומור קל ולא ברגשנות מוגזמת.
4) פחות דיבורים ו/או שימוש בשפת גוף על-ידי השחקנים במהלך התחרות. התנהגות כזו היא בעצם רמאות, ויש 

להוקיעה כבר בקרב שחקנים חדשים וצעירים.
 5) כיבוד השותף. אחד הביטויים האהובים על מודי קניגסברג הוא "מעולם לא עשיתי טעות בברידג'... בכוונה". זכור: 
שותפך הוא בצד שלך. הוא רוצה לנצח בדיוק כמוך. אין טעם לקרוא לו "אידיוט" או גרוע מכך – זה רק יפגע בסיכויים 
שלך לתוצאה טובה יותר ביד הבאה. אם שותפך טעה, הוא כנראה יודע על כך לפניך. מצד שני, הערה קצרה, כמו 

"כל הכבוד, שותף!" יכולה לחולל נפלאות עבור ההרמוניה בשותפות.
6) פחות שמחה לאיד ויותר כיבוד היריבים. לחיצת ידיים בין השותפים כאשר היריבים טועים כלל אינה התנהגות 

מכובדת.
7) פחות ניתוחים אחרי המשחק. נעים הרבה יותר להגיע לשולחן הבא עם ברכת שלום קצרה ליריבים החדשים, ולא 

להישאר נסער בגין משחקו של השותף בסיבוב הקודם.
8) אין טלפונים ניידים. איך הסתדרנו לפני שהם הוכנסו?

9) כאשר אני מנהל תחרות, אני חש תסכול כאשר אני נקרא על-ידי שחקן אחד, אבל כאשר אני מגיע לשולחן כולם 
מתחילים להפריע ומנסים לומר את דברם. האם הם לא מבינים שהם פוגעים בעצמם? אם השחקן שקרא לי מקבל 
מחבריו לשולחן את זכות הדיבור, וכולם מקשיבים ומשיבים לשאלותיי – הבעיה תיפתר באופן הוגן ויעיל. מי שמפריע 
אם  גם  המפריע,  תוצאת  על  לרעה  להשפיע  עלול  זה  רושם  המנהל.  על  מאוד  רע  רושם  עושה  רם  בקול  מדבר  או 

המנהל אינו מודע לכך.
10) יש ללמד כללי אתיקה כבר בשיעורים למתחילים. אין להסתפק רק בלימוד כללי המשחק היבשים.  

ל ל
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עשרת הדברות לשחקן הברידג'
חיים קלר

1) אל ְתָלֵמד אם לא התבקשת לעשות זאת.
2) אל תתערב בויכוח בין המתנגדים, אלא אם שאלו במפורש לדעתך.

3) קיימות הרבה דרכים מוצלחות לסיים שותפות בלתי מוצלחת.
4) זכור!! שותפות מוצלחת מביאה להצלחה.

5) אל תבקר את שותפך. זכור: גם הוא רוצה להצליח בדיוק כמוך.
6) אל תשכח שאולי גם לשותפך היה יום רע. אל תוסיף לו.

7) אל תתקוף את שותפך לפני ששמעת את גרסתו.
8) גם אם לא הבנת את שותפך, אל "תעניש" אותו. נסה להציל את המצב.

9) אל תנזוף בשותפך ליד השולחן. אם אתה מוכרח, עשה זאת בארבע עיניים.
10) אף על פי שכולנו רוצים להצליח – וזה טבעי ומקובל –  ואף על פי שכולנו שבויים במשחק 
הנפלא הזה, לעולם אל תשכח שבסופו של דבר, זהו משחק שנועד למלא את שעות הפנאי 
המתנגדים  ואת  קרב  לשדה  הברידג'  שולחן  את  תהפוך  אל  לכך,  אי  ובהנאה.  בעניין  שלנו 

שיושבים מימינך ומשמאלך לאויבים.  

מיליון ידיים (4)
חיים קלר*

1 0
00 000

הסדרה "מיליון ידיים" מספקת נתונים מעניינים שהתקבלו 
הרמות,  בכל   online ששוחקו  ידיים  מיליון  של  מניתוח 
לפי חתכים שונים. הפעם נבחן באיזה גובה אנו אוהבים 
בכל  וחלקיים  מלאים  משחקים  כוללים  הנתונים  לשחק. 

.(NT-4 הסדרות ו) הכינויים

בגובה 3 שוחקו 324,949 ידיים.
בגובה 4 – 279,829.
בגובה 2 – 160,743.
בגובה 5 – 85,931.
בגובה 1 – 71,489.
בגובה 6 – 57,653.

.15,031 – Pass
בגובה 7 – 5,284.

בסך הכול – 1,000,909 ידיים.

מעניין לציין כי:
(א) היו יותר Pass Out מאשר סלמים גדולים.

(ב) היו יותר משחקים בגובה 5 מאשר בגובה 1.
מ-70%  למעלה   ,1 בגובה  ששוחקו  החוזים  מבין  (ג) 

.1NT "מהידיים שוחקו בחוזה "האהוב

בגיליון הבא: מהם הכינויים המשוחקים ביותר? 

* הנתונים לסדרה זו באדיבות לארי כהן

באיזה גובה אנו משחקים?
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אליפות העולם לסטודנטים 2010 – מדליית ארד.  ·
אליפות העולם לבתי ספר 2010 – מקום רביעי.  ·

אליפות הבית הלבן לצעירים 2011 – מדליית זהב.  ·
אליפות אירופה הפתוחה 2011 – מדלית כסף.  ·

זהב  מדליית   – צעירים 2011  לקבוצות  אירופה  אליפות   ·
.(Youngsters) ומדליית כסף (Juniors)

שזכתה  ישראל,  של  הצעירים  נבחרת  את  במיוחד  לציין  יש 
במדליית הזהב בכל התחרויות החשובות שהשתתפה בהן. את 
הנבחרות הצעירות מאמן דוד בירמן שאחראי על ההצלחות 

הרבות בתחום.

(4) מספר חברי ההתאגדות
על אף חשיבותן הרבה של ההצלחות בחו"ל, כדי להגיע 
לאלופים נדרשים גם האלפים, ואנו שמחים לבשר כי 
בדצמבר 2010 הושג שיא של כל הזמנים:  6,374 חברים 

בהתאגדות!

קצת תודות
והמשרד  ההנהלה  לאנשי  תודה  במילות  לסיים  נרצה 

שסייעו רבות לעמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו.

סגני  בליווי  לוי  איתן  של  בראשותו   - הנשיאות  מוסד 
בעיקר  התמקד  פז,   מוטי  גרינשטיין,  רעיה  הנשיא – 
כמעצמה  ישראל  את  ומיצב  הבינלאומית  בפעילות 

בינלאומית מקצועית ופוליטית.

הוועדות המקצועיות - תודה גדולה לא פחות מגיעה ליושבי 
ראש הועדות המקצועיות – אורי גלבוע, משה מנור, מיכה 
מרק, ברי אבנר וחברי הוועדות אשר מסירותם ופעילותם 

הענפה הביאו ללא מעט הישגים במהלך קדנציה זו.
ואילן  חנה  של  בניצוחם  המשרד  ההתאגדות-  משרד 
שזיפי ובסיוען של ויקי ולאה הינו הלב הפועם של פעילות 

ההתאגדות וסייע לנו מאוד.

וכמובן תודה רבה לכל הגורמים העוסקים במלאכה ולכם 
חברי ההתאגדות הישראלית.

אנו כאן בשבילכם.

מעמוד 7
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Krzysztof Martens published 
12 books – high level bridge, 

You can find all in website 
www.martensuniversity.com

 Lead: ♥5 (4th best). You inserted the Jack and
 declarer won his King. He then played the Ace
and another club. What do you discard?

The rule of 11 tells you declarer had only one 
card higher than the ♥5. Make an effort to count 
to eleven.
Throw the Queen of hearts.

III.

 Another important skill of the guide dog is
avoiding obstacles on the way.

Pairs tournament. You are sitting South.

West North East South
 1♦ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3NT AllPass

 ♠
♥
♦
♣

JT96 
T865
QT9 
32

 

♠
♥
♦
♣

A43
A42 
KJ873
JT

♠
♥
♦
♣

Q8
Q7
A65
AQ8654

 ♠
♥
♦
♣

K752
KJ93
42 
K97

 

Lead: ♠J.

You win dummy's Queen with the King as 
declarer plays the ♠3.

If you return the ♠2 - the correct card according 
to your count signaling methods - West will rise 
with the Ace and take the club finesse. The 
result: 9 tricks.

The effective continuation at trick two is the ♠7.
This is how you would play from K7x. declarer, 
fearing the 5-3 split, will duck again. Now if your 
partner is wide awake he will realize that his 
best chance to set the contract will be the heart 
switch.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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Guide dog

Putting on the right track

Krzysztof Martens

Putting partner on the right track requires 
enormous effort. The analysis we routinely 
undertake must take into account partner’s 
problems, too. This is extremely difficult. We 
have to double our effort bearing in mind that 
clues on which we base our conclusions may not 
be available from the opposite side of the bridge 
table. What is obvious to me may not necessarily 
be self-evident to partner. Any help will be truly 
appreciated and, no less importantly, will reduce 
considerably the amount of defensive errors 
commited by our partnership. 

Examples

I.

The basic skill of a guide dog is showing the way.

You are sitting North.

West North East South
 1♠ 2♦ 4♠ All Pass

Lead: ♥7

 ♠
♥
♦
♣

AJ 
76
AJT987 
JT3

 

♠
♥
♦
♣

KQ963
9842 
KQ5
K

♠
♥
♦
♣

T8742
A5
43
AQ75

 ♠
♥
♦
♣

5
KQJT3
62
98642

 

Partner drops the King under dummy’s Ace.

After getting in with the ♠A, we should cash the 
♦A and only then play another heart. This way we 
deprive partner of the natural but unsuccessful 
option – of playing a diamond through when in 
with the ♥Q.

It leaves him with just one sensible choice: the 
trump promotion.

II.

The guide dog makes life easier.
You are sitting South.

West North East South
 1NT Pass 3NT All Pass

 ♠
♥
♦
♣

753 
AT852
62 
Q54

 

♠
♥
♦
♣

KQ 
K43 
A4
KJT986

A8
976
JT753
A73

 ♠
♥
♦
♣

JT9642
QJ
KQ98
2
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Brian Zietman

Here is a hand played in the Jerusalem Bridge 
Center during one of our tournaments. This 
hand is very instructive, because it shows that 
in bridge we should not base our plays on the 
rules we learn, but rather listen to our opponents 
before deciding on the best line of play.
You are the dealer in the West seat. This is your 
hand:

♠
♥
♦
♣

AK87
A982
K32
Q3

You have 16 points and you open 1NT. After a 
Pass from North, your partner bids 2♣ (Stayman) 
with 11 HCP. South doubles, showing strength in 
clubs and suggesting a club opening lead. You 
bid 2♥, and East raises to 4♥.

North leads the ♦T, and this is what you see:

♠
♥
♦
♣

AK87
A982
K32
Q3

♠
♥
♦
♣

Q432
KJ76
AJ94
2

West North East South
You Partner
1NT Pass 2♣ Dbl
2♥ Pass 4♥ All Pass

Well, this is not the time to count points. 
Instead you should count losers. You can see 
one possible loser in spades (if they break 4-1 
or worse), one in hearts (if the finesse doesn't 
work), no losers in diamonds after the lead of the 

Ten and one loser in Clubs. In fact, if the spades 
are 3-2 and you guess the Hearts, you may even 
make two overtricks.
Our declarer didn't take any notice of the bid 
or the lead. After Ten, Jack, Queen, King of 
diamonds at trick one, he decided to lead a heart 
toward the Jack. 
This line of play was based on the principle that 
with eight cards missing the Queen, the correct 
play is to finesse. However, it proved to be fatal. 
South won with the ♥Q and played a small 
diamond, which was ruffed. Back came a club, 
followed by another ruff for down one.
What did our declarer miss? In the first place 
South doubled for a club lead, and despite that 
double, North led a diamond. Why?
Declarer should have reasoned that the diamond 
was a singleton, and that there was a serious 
danger that South would be able to give his 
partner a ruff.

The full hand looked like this:

 ♠
♥
♦
♣

T96
T43
T
J98754

 

♠
♥
♦
♣

AK87
A982
K32
Q3

♠
♥
♦
♣

Q432
KJ76
AJ94
2

 ♠
♥
♦
♣

J5
Q5
Q8765
AKT6

 

So, in order to avoid the threatened ruff, the 
correct play was to play the Ace and King of 
hearts. When the ♥Q drops doubleton, declarer 
makes two overtricks instead of going down!
By the way, it may have been marginally better to 
play the Ace of hearts and then finesse, because 
in this case North may get only one ruff. Also, the 
Queen of hearts may be singleton.
Conclusion: When one opponent doubles for a 
lead or bids a suit, and his partner doesn't lead 
that suit, ask yourself: why did he do that?

Listen to your 
opponents
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