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דבר ועד העמותה

שלום חברים,
בחודש אוקטובר היטלטלנו בין צער ויגון רב לשמחה אדירה. 

החודש נפתח בהודעה מצערת על מותו של משה יפה ז"ל, שנבחר פעמיים ליו"ר ועד העמותה, 
היה חבר מועצה במשך שנים רבות, שימש כמנהל תחרויות בכיר וכיו"ר סניף ירושלים. משה היה 

אדם משכמו ומעלה שפעל רבות  לקידום הברידג' אובדנו הוא רב. 
העולם  אלופי  בתואר  זכו  פרידלנדר  ואודי  לירן  ינון  מדהימה,  בשורה  לנו  הביא  החודש  סוף 
לזוגות, באליפות העולם הפתוחה שהתקיימה בסין, לאחר שהובילו לכל אורך התחרות וגברו על 

מיטב השחקנים מרחבי העולם.
הזכייה הביאה גאווה גדולה לברידג' הישראלי. אין ספק כי מדובר בהישג חסר תקדים המתלווה להישגים נוספים שהיו השנה 

)מקום 1 באליפות אירופה, מקום 2 באליפות צעירים לזוגות מעורבים( ואנו מקווים כי נזכה בהישגים נוספים.
עוד בחודש אוקטובר, התקיימה לראשונה תחרות סימולטנית הבוקר, שהתגלתה כמוצלחת ואפשרה לשחקני הבוקר ליהנות 
מתחרות ארצית קצרה של 24 ידיים הכוללת חוברת הסברים. במקום "קפה ומאפה" במסעדה, היה לנו "קפה ומעשה" במועדון. 

יש להניח שההצלחה של התחרות תביא להמשכיות.
)גדי ארנון, יעקב מיוחס, חנה שזיפי ואבי חן(, שזכתה במקום הראשון  זו נברך גם את קבוצת משרד החינוך  בהזדמנות 

בתחרות הקבוצות בספורטיאדה שהתקיימה באילת ואת רות פרקש ושרה בלוך, שזכו בתחרות הזוגות באותו אירוע.
הים  פסטיבל  לאחריו  מיד  כאשר  החודש  בתחילת  יתקיים  לקבוצות  הליגה  של  השני  המחזור  נובמבר?  בחודש  לפנינו  ומה 

האדום, במהלכו תתקיים גם התחרות הסימולטנית האחרונה לשנת 2014.
אז בין שלל האירועים והתחרויות, אנו מאחלים לכם חודש מהנה ומוצלח  ואל תשכחו לחדש חברותכם בהתאגדות לשנת 2015 

)ההרשמה החל מחודש נובמבר, פרטים בדפי ההתאגדות בסוף הביטאון(.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

פרטים והרשמה:
טל. 03-6417469/70 ת"א,  דן,  שיכון  דיסנצ'יק 7,  ברח'  החדש  אביבים  מועדון 

מועדון ברידג‘ אביבים שמח להודיע על
קורס שחקני תחרויות

בהנחיית אסף לנגי
הקורס יתקיים במועדון ברידג‘ אביבים

החל מתאריך ה-25/11/14 יום שלישי בשעה 20:15
הקורס ימנה 10 מפגשים במחיר 700 ₪

תוכן הקורס:
1. סימונים בהגנה-כמה שיטות סימון שונות-רוצה/לא רוצה ספירה והעדפת סידרה.

2. קומבינציות וסטטיסטיקה-מה הדרך הנכונה לשחק סדרות ואיך להשתמש בסימוני
היריב על מנת להטעות.

3. משחק סופי-כיצד מתגוננים נגד וכיצד מתכננים משחק סופי.
4. הגנה נגד קונבנציות שונות.

5. טרנספרים לכל הסדרות והמשכים לכיוון משחק מלא וסלמים.
6. דבלים בגובה גבוה-משמעות הדבל והשימוש בדבל להזמנה או עונש.

7. הכרזת ידיים עם שתי סדרות אחרי פתיחה של המתנגדים בגובה 1,2,3.
8. כיצד אנו צריכים לחשוב כאשר הסתיים המכרז לגביי ההגנה ו/או לגביי הלקיחה

הראשונה במשחק היד.

       ועוד ועוד...
אסף לנגי
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הכרזות 
בסיסיות

רם סופר

לפתיחה   1NT של  תשובה  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
בגובה 1.

ראשית, אין לבלבל בין הכרזת פתיחה 1NT המתארת 
 10-6 1NT המתארת  תשובה  17-15 נקודות להכרזת 

נקודות.
מוגבל  נקודות  מספר  מתארת   1NT התשובה  הכרזת 
ידיים  עם  הלאה.  להכריז  הפותח  את  מחייבת  ואינה 
סדרה  להכריז  צריך  המשיב  ומעלה(  )פתיחה  חזקות 
חדשה )ולחייב את הפותח להכריז שוב( או להכריז מיד 

.3NT משחק מלא
חשוב להבין שלא כל יד מאוזנת עם 10-6 נקודות תכריז 
יותר(  )או  4 קלפים  1NT. אנו מעדיפים תמיד להראות 
במייג'ור בגובה 1 אם הדבר אפשרי. לכן הכרזת תשובה 
1NT לפתיחה ♦1 מעידה על כך שלמשיב אין רביעיות 

במייג'ור.
יכולה   1♠ לפתיחה   1NT תשובה  הכרזת  זאת  לעומת 
משום  בהארט,  חמישייה  ואף  רביעייה  עם  להתבצע 

שסדרה זו כבר אינה ניתנת להכרזה בגובה 1.
שימו לב גם שהכרזת תשובה 1NT לפתיחה ♥1 או ♠1 

שוללת התאמה של 3 קלפים במייג'ור של הפותח.
מתאימות  מהן  חלק  הבאות.  הידיים  את  להכריז  נסו 

להכרזה של 1NT, וחלק לא.
West North East South

1♥ Pass ?

אתם יושבים בדרום. לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל 
יד, השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות. 

South

)1(
♠
♥
♦
♣

K65
7
A9862
J742

South

)2(
♠
♥
♦
♣

K9865
7
A62
J742

South

)3(
♠
♥
♦
♣

Q43
JT2
K983
K54

South

)4(
♠
♥
♦
♣

Q43
J2
K983
KT54

תשובות

)1(
♠
♥
♦
♣

K65
7
A9862
J742

1NT. אם רציתם להכריז ♦2, שכחתם כי הכרזת סדרה 
במקרה  לפחות.  נקודות   11 מבטיחה   2 בגובה  חדשה 
שלנו אין ברירה אלא להכריז 1NT. לפותח אסור להכריז 

1NT עם חלוקה לא מאוזנת, אבל למשיב זה מותר.

South

)2(
♠
♥
♦
♣

K9865
7
A62
J742

♠1. פשוט וברור. מראים חמישייה במייג'ור.

South

)3(
♠
♥
♦
♣

Q43
JT2
K983
K54

בסדרת  לתמוך  צריך  המאוזנת  החלוקה  למרות   .2♥
המייג'ור של השותף עם התאמה של 3 קלפים.

South

)4(
♠
♥
♦
♣

Q43
J2
K983
KT54

1NT. חלוקה אופיינית להכרזת תשובה של 1NT – אין 
במייג'ור  ואין התאמה   1 בגובה  להראות  מייג'ור  סדרת 

של השותף.

מועדון ברידג' אביבים מארח את 

מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

האליפות תתקיים במועדון ברידג' אביבים
בימי ראשון בשעה 20:30

פרסים כספיים בגובה של אלפי שקלים !
BRIDGEMATES התחרות הראשונה בת"א עם

תחרות הקבוצות תתקיים החל מה- 30/11/14 ותהיה מורכבת משישה סיבובים.
מחיר השתתפות לקבוצה (4-6 שחקנים): 800 ₪ עד שלב הבתים כולל.

שלב חצי הגמר 200 ₪
שלב הגמר 200 ₪

תאריך אחרון להרשמה לתחרות הקבוצות: 24/11/14

תחרות הזוגות תתקיים החל מה- 28/12/14 ותהיה מורכבת מחמישה סיבובים.
מחיר השתתפות לזוג 500 ₪ עבור כל התחרות.

תאריך אחרון להרשמה לתחרות הזוגות: 25/12/14

יתכנו החלפות באישור ובתיאום מראש.
תשלום מראש בסניף או בטלפון 03-6417470

לפרטים והרשמה:
אסף לנגי 0544871336, רון שגב 054-2543611, משרד אביבים 03-6417470

מזנון
עשיר
ברמה
גבוהה

חניה
מרובה

(מפורטת במפה)

נגישות
מעליתלנכים

מי שזקוק לעזרה במציאת שותף/קבוצה יכול לפנות לרון שגב/אסף לנגי
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שפר את הכרזתך
רם סופר

מהלך ההכרזה שנתמקד בו הפעם יהיה
West North East South

1♦ 1♠ ?

נניח שלדרום 12-11 נקודות. כיצד עליו להכריז?
כדי לענות על שאלה זו צריך קודם כל לדעת כמה קלפים 

דרום מחזיק בהארט.
לחוזה  להגיע  היא  השותפות  של  המרכזית  השאיפה 
במייג'ור, לכן משיב המחזיק אורך בהארט חייב להראות 

זאת לפותח.
עם 4 קלפי הארט בדיוק – המשיב מכריז Dbl. הכרזה זו 

אינה מוגבלת במספר הנקודות.
המשיב   – נקודות   +11 ו-  יותר  או  הארט  קלפי   5 עם 

מכריז ♥2.
ומה קורה כאשר אין למשיב אורך בהארט? יש לו אפשרות 
להכריז ♣2 עם חמישייה בקלאב. אחרת – הבחירה היא 

.NT בין תמיכה ב-♦ של הפותח להכרזת
ככלל, צריך לפחות 4 קלפי ♦ כדי להכריז ♦3, בעוד התנאי 

המרכזי להכרזת NT הוא עוצר בסדרת היריבים.
הכרזות  הן   2NT או  ל-♦3  קפיצה  שהכרזות  לב  שימו 

מזמינות המתארות 12-11 נקודות בלבד.
כעת הגיע הזמן לתרגל:

West North East South
1♦ 1♠ ?

מה תכריזו בדרום עם כל אחת מהידיים הבאות?
)1(

South
♠
♥
♦
♣

93
QJ52
AK976
J4

)2(
South

♠
♥
♦
♣

AQ5
J42
KJ82
J93

)3( 
South

♠
♥
♦
♣

762
A7
AT87
QJ54

תשובות
)1(

South
♠
♥
♦
♣

93
QJ52
AK976
J4

Dbl. למרות התמיכה היפה ב-♦, חשוב עוד יותר להראות 
את הרביעייה בהארט. אם גם לשותף רביעייה בהארט, 

תרצו לשחק בחוזה של ♥4 ולא ♦5.

)2(
South

♠
♥
♦
♣

AQ5
J42
KJ82
J93

2NT. גם כאן תמיכה בדיאמונד אינה ההכרזה המועדפת. 
בסדרת  המצוינים  והעוצרים  היד  של  המאוזן  המבנה 
היריב מכתיבים הכרזת NT, והגובה הנכון הוא 2 מאחר 
 1NT להכרזת  מדי  יותר   – נקודות   12 מחזיקים  שאנו 

ומעט מדי כדי להכריז 3NT בעצמנו. 
 

)3( 
South

♠
♥
♦
♣

762
A7
AT87
QJ54

 NT להכריז  לנו  שאסור  היא  החשובה  הנקודה   .3♦
בעצמנו ללא עוצר בסדרת היריב. אנו יכולים רק להזמין 
יכול  באמצעות ♦3, ואם השותף מחזיק עוצר ב-♠, הוא 

.3NT להכריז
להשתמש  מעדיפים  רבים  מתקדמים  שחקנים  הערה: 
זו שיטתכם, עליכם  בקפיצה ל-♦3 כהכרזה חלשה. אם 
על  עוד   .2♠ המתנגד  סדרת  בהכרזת  כאן  להשתמש 

הכרזת סדרת המתנגד – בחודש הבא.

הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר התערבות בגובה 
1 עם ידיים בינוניות.

כתובת המרפאה: רח' גורדסקי 31, רחובות

טלפון: 08-9491802, טלפקס: 08-9492527  
www.dramnon.co.il :אתר dr_am1@netvision.net.il :דוא"ל

ד"ר אמנון מוצפי הינו בעל נסיון של 20 שנה בתחום השתלים, מטפל במח' פה ולסת בקפלן.

מרפאת שיניים
ד"ר מוצפי אמנון

הזמנה לטיפול שיניים אחר משהכרתם עד היום! 
מקצועניות ללא דופי וחדשנות עטופים בחום ומשפחתיות 

תוך נתינת מענה כולל במקום לכל סוגי הטיפולים

שתלים דנטלים
שתלים הינם תחליף קבוע ואיכותי לשיניים 

שאבדו, משן בודדת ועד לסתות שלמות.
אנו מתמחים במתן פתרונות כירורגים 

שיקומיים ואסתטיים ובטכניקות ייחודיות 
למקרים מורכבים של חוסר שיניים וחוסר עצם.

המרפאה מצויידת במיטב הציוד המתקדם הכולל גם • 
מכונת צילום דיגיטלית עם אחוז קרינה נמוך ביותר.

צוות מנוסה הכולל: מומחית לטיפולי שורש העובדת • 
עם המיכשור המתקדם ביותר ומיקרוסקופ טיפולי,  

רופאת שיניים לילדים (מטפלת עם גז צחוק), שתי 
שינניות ורופאי שיניים.



כתובת המרפאה: רח' גורדסקי 31, רחובות

טלפון: 08-9491802, טלפקס: 08-9492527  
www.dramnon.co.il :אתר dr_am1@netvision.net.il :דוא"ל

ד"ר אמנון מוצפי הינו בעל נסיון של 20 שנה בתחום השתלים, מטפל במח' פה ולסת בקפלן.

מרפאת שיניים
ד"ר מוצפי אמנון

הזמנה לטיפול שיניים אחר משהכרתם עד היום! 
מקצועניות ללא דופי וחדשנות עטופים בחום ומשפחתיות 

תוך נתינת מענה כולל במקום לכל סוגי הטיפולים

שתלים דנטלים
שתלים הינם תחליף קבוע ואיכותי לשיניים 

שאבדו, משן בודדת ועד לסתות שלמות.
אנו מתמחים במתן פתרונות כירורגים 

שיקומיים ואסתטיים ובטכניקות ייחודיות 
למקרים מורכבים של חוסר שיניים וחוסר עצם.

המרפאה מצויידת במיטב הציוד המתקדם הכולל גם • 
מכונת צילום דיגיטלית עם אחוז קרינה נמוך ביותר.

צוות מנוסה הכולל: מומחית לטיפולי שורש העובדת • 
עם המיכשור המתקדם ביותר ומיקרוסקופ טיפולי,  

רופאת שיניים לילדים (מטפלת עם גז צחוק), שתי 
שינניות ורופאי שיניים.
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יסודות ההגנה – 
משחק היד השנייה 

)1(
רם סופר

משחקי  במחצית  לקרות  צפוי  )וזה  בהגנה  אנו  כאשר 
הברידג' שלנו(, היריבים זוכים ברוב הלקיחות ומובילים 
לסדרות  לשרת  בעיקר  הוא  תפקידנו  הבאה.  ללקיחה 
שהם מובילים, ונשאלת השאלה: מתי לשרת בקלף נמוך 

ומתי בקלף גבוה?
רביעית(  )יד  ללקיחה  אחרונים  משחקים  אנחנו  כאשר 
באחד  עסקנו  זה  במקרה  יחסית.  פשוטה  התשובה 
הגיליונות הקודמים. הפעם נעסוק במצב שתורנו לשחק 

מיד לאחר המוביל ללקיחה )יד שנייה(.
רוב תלמידי הברידג' ודאי שמעו פעם את הכלל: יד שנייה 

נמוך. במאמר זה ננסה להבין מדוע הכלל הזה נכון.
התבוננו ביד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

AJ2
973
A965
A84

♠
♥
♦
♣

653
KQJ8
KT72
95

♥K :חוזה: ♠4. קלף ההובלה

מהלך ההכרזה היה קצר. דרום פתח ♠1 והחוזה הסופי 
הוא ♠4.

לא התקשיתם לבחור את קלף ההובלה – ראש הרצף 
K♥. דרום זכה בלקיחה הראשונה עם ה-A♥ ומשך מיד 
בידו.   ♠K-ו בדומם   ♠AJ סיבובים:  בשלושה  שליטים 
שירת  שותפכם  לסדרה.  לשרת  רק  עליכם  היה  כה  עד 

פעמיים ואז השליך 7♣.
בלקיחה החמישית דרום מוביל 4♦. מה לעשות כעת?

את  מפעילים  דרכם,  בתחילת  בעיקר  רבים,  שחקנים 
השיקול הבא: ברצונם לזכות בלקיחות שהוגבהו בהארט 
כמה שיותר מהר. לשם כך הם מנסים להוציא בכוח את 
הם  כך   .♦T-ה של  משחק  באמצעות  מהדומם   ♦A-ה
מבטיחים לעצמם לקיחה עם ה-K♦ ועוד מספר לקיחות 

בהארט )עד שהכרוז יחתוך(.
כעת נתבונן בחלוקה המלאה ונראה מה יקרה אם מערב 

.♦T-ישחק את ה

 ♠
♥
♦
♣

AJ2
973
A965
A84

 

♠
♥
♦
♣

653
KQJ8
KT72
95

♠
♥
♦
♣

84
T64
J3
QJT732

 ♠
♥
♦
♣

KQT97
A52
Q84
K6

 

מזרח  כעת  בסדרה.  וימשיך   ♦A-ב כמובן  יזכה  הדומם 
ייאלץ לשחק את ה-J♦ – הקלף היחיד שנותר לו בסדרה. 
 ♥QJ-הוא ימשיך ב .♦K-ומערב יזכה ב ♦Q-דרום יכסה ב
שיזכו, אבל בכך הסתיימו הלקיחות של ההגנה. ההארט 

הרביעי ייחתך בידו של הכרוז, וה-9♦ בדומם הוגבה.
מהי הסיבה לכישלון ההגנה?

ללקיחה  והפך  הוגבה  שה-9♦  לכך  הסיבה  כי  ספק  אין 
העשירית של הכרוז, היא שמערב בזבז את ה-T♦ שלו 

בטרם עת!
האם היה חיוני לשחק את ה-T♦ בלקיחה החמישית?

ולחזור   A-ממש לא. הכרוז התכוון ממילא לשחק אל ה
אם  גם  במזרח.   ♦K-שה בתקווה   Q-ה לכיוון  נמוך  ב-♦ 
של  הראשון  בסיבוב  מהדומם   ♦9 לשחק  מחליט  היה 
.♦J-הסדרה, זה לא היה עוזר לו כי מזרח היה זוכה עם ה
המסקנה המתבקשת: כאשר אתם ביד השנייה, אל תנסו 
המכריע  ברוב  "בכוח".  בכירים  קלפים  לדומם  להוציא 
ללא  גם  גבוה מהדומם  קלף  יבקש  הכרוז  של המקרים 
"עזרה" כלשהי מצדכם. שמרו קלפי ביניים חשובים כמו 
T ,J ו-9 לסיבובים הבאים )שבהם הם צפויים אולי לזכות 

בלקיחות( ושחקו יד שנייה נמוך.
יד שנייה נמוך, הכרוז  בדוגמה לעיל, אם מערב משחק 
ושתי  בהארט  לקיחות  שתי  למסור  בהמשך  חייב  יהיה 

לקיחות בדיאמונד, והוא לא יוכל לבצע את החוזה.
מתייחס למרבית  יד שנייה נמוך  לסיום נדגיש כי הכלל 
המצבים בהגנה, אך לא לכולם. קיימים מקרים לא מעטים 
נבחן  בסדרה  הבאים  במאמרים  אותו.  להפר  שצריך 
דוגמאות נוספות שבהן צריך לשחק "יד שנייה נמוך" וגם 

מקרים שבהם עדיף לשחק "יד שנייה גבוה".
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להגביה את הלקיחה 
החסרה

רם סופר

Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

K764
Q83
J52
KQ2

♠
♥
♦
♣

A8
AK42
QT3
A943

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 2♠

West North East South
Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

 3NT-ל הוסיף  והשותף  נקודות   17 עם   1NT פתחתם 
רביעייה  עם   2♣ הכריז  לא  צפון  מדוע  נקודות.   11 עם 
חלוקה של  סבורים שעם  רוב המומחים  ובכן,  בספייד? 
משחק  ישירות  ולהכריז  סטיימן  על  לוותר  עדיף   4333

מלא ללא שליט.
מערב הוביל ב-2♠. תכנן את המשחק!

ה-9  מתוך  לקיחות   8 קל.  נראה  הכול  ראשון  במבט 
שאליהן התחייבנו נוכל להשיג ללא מאמץ.

המשחק  את  להתחיל  אוהבים  מנוסים  לא  שחקנים 
לנסות  מאוד  מפתה  כאן  בטוחות.  לקיחות  במשיכת 
 ,3-3 בתקווה שהסדרה תתחלק  הארט  סיבובי  שלושה 

ואם זה לא יילך לנסות גם שלושה סיבובי קלאב.
זה  אם  יתחלקו?  לא  הסדרות  כאשר  יקרה  מה  אבל 
המצב, משיכת הלקיחות הבטוחות לא תביא אותנו לשום 

מקום, היא רק תגביה לקיחות ליריבים!

אנחנו מחפשים קודם כל דרך בטוחה לפתח את הלקיחה 
הדיאמונד  בסדרת  דווקא  להתמקד  ועלינו  התשיעית, 

שבה כרגע אין לקיחות בטוחות.
ברשותנו J ,♦Q♦ וגם ה-T♦. זה אומר שאם נשחק שני 
השלישי  בסיבוב   ,♦K-ול  ♦A-ל ונפסיד  דיאמונד  סיבובי 
ביצוע  את  שתשלים  הלקיחה  תהיה  וזו   – נזכה  כבר 

החוזה.
ייתכן שתשאלו: עלינו למסור את היד פעמיים, האם אין 
סכנה שפרט ל-AK♦ נפסיד גם שלוש לקיחות בספייד?

תיאורטית, סכנה כזו קיימת, אבל שימו לב לקלף ההובלה 
משחקים  שמזרח-מערב  בהנחה  אומר?  הוא  מה   .♠2
מלמעלה,  הרביעי  בקלף  ומובילים  סטנדרטי  ברידג' 
המסקנה המתבקשת היא שמערב מחזיק ארבעה קלפים 
בספייד, ומזרח – שלושה. אין ספק כי הם ימשיכו לשחק 
הם  אבל  הסדרה,  את  לפתח  כדי  הזדמנות  בכל  ספייד 
יכולים להגביה רק שתי לקיחות. ביחד עם ה-AK♦ זה לא 

יספיק כדי להפיל את החוזה.

הגיע הזמן לעקוב אחרי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K764
Q83
J52
KQ2

 

♠
♥
♦
♣

QT52
J965
A94
75

♠
♥
♦
♣

J93
T7
K876
JT86

 ♠
♥
♦
♣

A8
AK42
QT3
A943

 

מזרח  מהדומם,  נמוך  ספייד  תשחקו  הראשון  בסיבוב 
ישחק J♠ ואתם תזכו ב-А♠. כעת תובילו Q♦ )או ♦ נמוך 
ההגנה  הזדמנות.  בכל  בדיאמונד  ותמשיכו   )J-ה אל 
למלכודת  תיפלו  אם  אבל  לקיחות,   4 רק  לפתח  תוכל 
את  עבורם  תפתחו   – )וקלאב(  הארט  קודם  ותשחקו 

הלקיחה החמישית )והשישית(.
לכם  ואין  שליט  ללא  משחקים  כאשר  ברור:  הלקח 
החוזה,  את  לבצע  כדי  בטוחות  לקיחות  מספיק 
את  למשוך  תמהרו  ואל  נוספות  לקיחות  לפתח  נסו 

הלקיחות הבטוחות.
דבר נוסף שאפשר ללמוד מהיד הזו הוא לבחון בקפדנות 
ניתן  קרובות  לעתים  קלף ההובלה של המתנגדים.  את 

להפיק ממנו מסקנות חשובות.
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היוצא מן הכלל 
משוך את השליטים 

מידי המגנים

קובי שחר

אמור  שליט  עם  לחוזה  התחייבה  שלנו  השותפות  כאשר 
יתרון מספרי בקלפי השליט, כמו-גם בנקודות  לנו  להיות 
גבוהות. נרצה כמובן שהשליטים המעטים בידי היריבים לא 
ישמשו כדי לחתוך את הלקיחות שלנו בסדרות האחרות, 
"משוך את השליטים מידי המגנים". הנה  ומכאן הכלל 

דוגמה לשימוש בו:

 ♠
♥
♦
♣

864
AQ5
853
AQJ5

 

♠
♥
♦
♣

JT7
8743
KQT6
87

♠
♥
♦
♣

KQ53
2
A94
T6432

 ♠
♥
♦
♣

A92
KJT96
J72
K9

 

West North East South
1♥

Pass 4♥ All Pass

וממשיכה  דיאמונד  סיבובי  בשלושה  מתחילה  ההגנה 
בספייד. יש לנו 10 לקיחות גבוהות – חמש בהארט, ארבע 
בקלאב ו-A♠. החשש היחיד הוא שיחתכו לנו את הלקיחות 
בקלאב. לפיכך נזכה ב-A♠, נמשוך את כל השליטים מידי 
נשליך  שעליהם   ♣ סיבובי  ארבעה  עם  ונמשיך  המגנים 
את המפסידים ב-♠. לאורך כל הדרך נקפיד גם על הכלל: 

להתחיל בגבוהים מהצד הקצר.

סיבות  שקיימות  מסתבר  הכלל.  מן  ליוצאים  ועתה, 
אפשריות רבות מדוע עדיף לדחות את משיכת השליטים. 

נתבונן בחלק מהן:

הגדלת מספר הלקיחות בשליט. 1

כשמשחקים ללא שליט, מספר הלקיחות בכל סדרה מוגבל 
למספר הקלפים "ביד הארוכה". במשחק עם שליט, ניתן 
"ביד  חיתוכים  באמצעות  הלקיחות  מספר  את  להגדיל 
לפגוע  עלולה  מדי  מוקדמת  שליטים  משיכת  הקצרה". 

בסיכוי להגדיל את מספר הלקיחות בשליט.

 ♠
♥
♦
♣

Q84
K9
AK53
9654

 

♠
♥
♦
♣

A63
J85
62
KQJT3

♠
♥
♦
♣

72
QT432
QJT4
82

 ♠
♥
♦
♣

KJT95
A76
987
A7

 

West North East South
1♠

Pass 4♠ All Pass

בטוחות  לקיחות   9 לכרוז   .4♠ נגד   ♣K-ב מוביל  מערב 
והבטוח  הטוב  המקור   .♠A-ה את  למגנים  שיוציא  לאחר 
ביותר ללקיחה החסרה הוא חיתוך ♥ מפסיד בדומם. אם 
לחיתוך  האפשרות  שליטים,  סיבובי  שלושה  מיד  נשחק 

בדומם תיעלם.
לפיכך נזכה ב-A♣, נשחק 6♥ אל ה-K, 9♥ אל ה-A ונחתוך 
את ה-7♥ עם ה-Q♠ )צעד זהיר כדי למנוע מצב שהמגנים 
 ♠8 מהדומם  נוביל  כעת  נמוך(.  שליט  עם  מעלינו  יחתכו 
 10 משיגים  אנו  המתנגדים.  מידי  השליטים  את  ונמשוך 
בדומם  אחד  חיתוך  ביד,  ספייד  לקיחות  ארבע  לקיחות: 

ועוד 5 לקיחות מלמעלה בסדרות האחרות.
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שליטה בסדרות הצדדיות. 2

למנוע  הוא  השליט  סדרת  של  החשובים  התפקידים  אחד 
מהמגנים לזכות בקלפים הבכירים שלהם בסדרות הצדדיות. 
עלינו לוודא שסדרת השליט שלנו ממלאת תפקיד זה בטרם 

נמהר למשוך את כל השליטים מידי המגנים.
 ♠

♥
♦
♣

KQJ
854
AK643
83

 

♠
♥
♦
♣

A95
32
952
KQJT5

♠
♥
♦
♣

T8743
976
QJT
97

 ♠
♥
♦
♣

62
AKQJT
87
A642

 

West North East South
1♥

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

 8 לנו  יש   .♣A-ב זוכים  ואנו  נגד ♥4   ♣K-ב מוביל  מערב 
לקיחות בטוחות, ואת שתי האחרות ניתן לפתח בספייד.

ואז  מה יקרה אם נמשוך שליטים מיד בשלושה סיבובים 
ואנו   ,♣QJT-ב וגם   ♠A-ב יזכה  מערב  ספייד?  נשחק 
ניכשל! הסיבה לכישלון היא שלא שמרנו שליטים בדומם 

כדי לחתוך את הלקיחות של מערב בקלאב.
המשחק הנכון: למשוך שני סיבובי שליט בלבד, להשאיר 

אחד להגנה אבל גם אחד בדומם, ולעבור לספייד.
בדומם.  ייחתך   ♣J-ה אבל   ,♣Q-וב  ♠A-ב יזכה  מערב 
במערך הקלפים הנתון מזרח יכול לחתוך מעלינו, אבל זו 

הלקיחה השלישית והאחרונה של ההגנה.

להפיק את המקסימום מסדרת השליט – . 3
חיתוך צולב

 ♠
♥
♦
♣

A93
AJ642
9
KT97

 

♠
♥
♦
♣

8765
Q53
KQJ72
5

♠
♥
♦
♣

KQT
KT87
T84
432

 ♠
♥
♦
♣

J42
9
A653
AQJ86

 

West North East South
1♥ Pass 2♣

Pass 3♣ Pass 5♣
Pass Pass

מערב מוביל ב-K♦ נגד ♣5. אנו סופרים 3 לקיחות בלבד 
בסדרות הצדדיות, כך שאנו זקוקים ל-8 לקיחות בשליט. 
הדרך להשיג זאת פשוטה: זוכים בשלושת האסים הצדדיים 
וממשיכים בחיתוך צולב – חותכים ♦ בדומם ו-♥ ביד. כך 

משיגים את מספר הלקיחות הנדרש.
המתנגדים,  מידי  השליטים  את  תחילה  מושכים  היינו  לו 
היינו מבזבזים את השליטים שלנו ונקלעים למחסור חמור 

בלקיחות.

כניסה . 4 בשביל  השליט  בקלפי  שימוש 
לדומם

הסדרות,  ככל  סדרה  היא  השליט  סדרת  כי  לזכור  עלינו 
ואם אנו זקוקים לכניסות לדומם בשלב מאוחר יחסית של 

המשחק, ייתכן שהפתרון טמון בשליטים.
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 ♠
♥
♦
♣

A98
QJT8
A82
654

 

♠
♥
♦
♣

65
64
KQJ65
T832

♠
♥
♦
♣

732
97532
T73
A9

 ♠
♥
♦
♣

KQJT4
AK
94
KQJ7

 

West North East South
1♠

Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5♥ Pass 6♠
Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-K♦ נגד ♠6. הובלה זו מגביהה למתנגדים 
לקיחה בסדרה, וחמור מכך היא מאלצת אותנו להשתמש 
ב-A♦ בטרם עת. אנו זקוקים לכניסה לדומם בשל בעיית 

החסימה שיש לנו ב-♥.
 – הארט  נשחק  מכן  ולאחר  מהר  שליטים  נמשוך  אם 

ניתקע ביד בלי מעבר לדומם.

נוטשים   ,♠KQ משחקים   ,♦A-ב זוכים  הנכון:  המשחק 
זמנית את משיכת השליטים ומשחקים AK♥, ורק עכשיו 
עוברים לדומם עם ה-A♠ )למזלנו השליטים התחלקו 3-2( 
בדיאמונד  מפסידים  שני  להשליך  כדי   ♥QJ ומשחקים 

ובקלאב. לסיום נמסור להגנה את ה-A♣ וידנו גבוהה.

סיכום
את  לדחות  יש  אולי  מדוע  עיקריות  סיבות  ארבע  ראינו 
משיכת השליטים. קיימות גם סיבות נוספות – לפעמים 
השלכת  כמו  יותר  בוערים  בעניינים  לטפל  צורך  יש 

מפסידים בטרם נתפנה למשיכת השליטים.
לחתוך  כדי  שלו  בשליט  משתמש  המגנים  אחד  כאשר 
קלף גבוה שלנו התסכול הוא גדול – הרי בחרנו בסדרה 
את  לחתוך  ההיפך,  את  בדיוק  לעשות  כדי  לשליט  זו 
למשוך  מעוניינים  אנו  זו  מסיבה  המגנים.  של  הלקיחות 
האפשרי,  בהקדם  המגנים  מידי  השליט  קלפי  את 
של  קפדני  תכנון  רק  אוטומטית.  זאת  לעשות  אין  אולם 
המשחק יגלה לנו אם משיכת השליטים צריכה להתבצע 
בכתבה  כלל.  להתבצע  לא  או  להידחות  מיד בהתחלה, 
יש לדחות את  זו הוצגו מספר מקרים אופייניים שבהם 

משיכת השליטים.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות



הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!
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קלפי הדומם והסיפור 
המסתתר מאחוריהם

אפרים בריפמן

ה ג נ ה... כמה ספרים נכתבו עליה!  ובכל זאת, עדיין  רב 
בה הנסתר על הגלוי ...

מתי להוביל בשליט? מתי יש לעבור לסדרה אחרת? מתי 
יש לזכות בזוכים הבטוחים מיד?

מהגנה  לעבור  יש  שבהם  המקרים  את  לזהות  היכולת 
יש  שבהם  מצבים  זיהוי  או  אחר,  מסוג  להגנה  מסוימת 
להעדיף הגנה אקטיבית ומצבים אחרים שבהם יש דווקא 
לנקוט בהגנה פסיבית – כל אלה אינם עניין של מה בכך! 

הם דורשים מכל שחקן להתעלות מעל הממוצע. 
הובלה אקטיבית מזוהה בדרך כלל כהובלה מ-K או A.  גם 
הובלה בקלף רביעי מלמעלה נחשבת להובלה אקטיבית. 

מומלץ להוביל כך כאשר ברשותכם ארבעה שליטים.
אם  לקבוע  תוכלו  כלל  בדרך  הדומם,  מתגלה  כאשר 
ההובלה שהובלתם הייתה יעילה. ייתכן שבהמשך תיאלצו 

להחליף את קו ההגנה שלכם. 
עקרונית, הרעיון ידוע ופשוט: תפקידכם לזכות בלקיחות, 

בעוד שתפקידו של המבצע להיפטר מהמפסידים שלו.
ישנם שלושה טיפוסי דומם אופייניים, והם אמורים להנחות 

אתכם בבחירת קו ההגנה המועדף:

דומם המרמז על אפשרות של חיתוך מפסידים . 1
ביד הקצרה;

ואיכותית . 2 ארוכה  סדרה  בו  שנמצאת  דומם 
המאפשרת זריקת מפסידים מהיד על סדרה זו;

אין . 3 למבצע  כאשר  מאוזנת.  חלוקה  עם  דומם 
צמצום   ,2 או   1 סעיף  את  ליישם  אפשרות 
יישום  באמצעות  כנראה  יתאפשר  המפסידים 
על  מפסיד  אלימינציה,  כגון  מתקדמת,  טכניקה 

מפסיד וכד'. 
המכרז הוא תמיד חלק בלתי נפרד מקו ההגנה.

נדון בכל סעיף בהרחבה.

דומם המרמז על חיתוך מפסידים. 1

 ♠
♥
♦
♣

32
JT6
J762
A653

 

♠
♥
♦
♣

AQ97
98
QT9
KQ98

♠
♥
♦
♣

T85
32
K8543
T42

 ♠
♥
♦
♣

KJ64
AKQ754
A
J7

 

North South
1♥

2♥ 4♥

♣A-ב זכה  דרום   .♣K-ב הובלתם   4♥ נגד  מערב.  אתם 
אין  חלש:  הדומם  כי  להבחין  ניתן  אחד  מהיר  במבט   .
ארוכה  סדרה  על  מפסידים  זריקת  של  פוטנציאל  בו 
הוא  המבצע(  )עבור  היחיד  הערך  בעל  הדבר  ואיכותית. 
ממשיך  דרום  השניה  בלקיחה  ספייד.   Doubleton-ה

בספייד אל ה-J♠ וה-Q♠ שלכם. 
אינה  בקלאב  ב-Q♣. הלקיחה  מיד  לזכות  צורך  שום  אין 

עומדת להיעלם!  אין על מה לזרוק אותה...
יותר חשוב להחליף את קו ההגנה ולתקוף בשליט. המבצע 
יזכה וכל מה שהוא יכול לעשות זה להמשיך בספייד. זכו 
בדומם  שליט.  והמשיכו  השותף(  או  אתם   ( זו  בלקיחה 
נשאר רק שליט אחד. המבצע יכול לחתוך רק ספייד אחד. 

כך תזכו בשלוש לקיחות בספייד ולקיחה נוספת בקלאב.
מסקנה:

כאשר רואים דומם חלש, והדבר בעל הערך היחיד עבור 
המבצע הוא סדרה צדדית קצרה – 

הובלות בשליט מקבלות עדיפות על פני כל קו משחק 
אחר. 

כאשר בדומם סדרה צדדית ארוכה ואיכותית. 2
 - בשם  זו  ואיכותית  ארוכה  צדדית  סדרה  לכנות  ניתן 

הסדרה 'המסוכנת' או 'המאיימת'. 
 AKQxx :אם בדומם קיימת סדרה עם קלפים כאלה למשל

– זו בהחלט סדרה מאיימת. 
גם אם בדומם סדרה כזו - AQJ108, ואתם 'יושבים' אחרי 
סדרה זו עם קלפים זוטרים בלבד - גם זו סדרה מאיימת. 

הסיבה לכך פשוטה למדי:
שבידי  ברור  הסדרה,  של   K-ה נמצא  הסגורה  ביד  אם 
המבצע כל קלפי המפתח בסדרה והוא עלול לזרוק עליהם 
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מפסידים. גם אם ה-K איננו בידו, זה אומר שהוא נמצא 
לעקוף,  יכול  המבצע  זה  במקרה  שלכם.  השותף  אצל 

לפתח את הסדרה ובהמשך לזרוק מפסידים.
הבכירים  בקלפים  מחזיקים  אתם  אם  זאת,  לעומת 
 – בדומם  הנמצאת  האיכותית  הסדרה  של  )החסרים( 

סדרה זו כבר איננה מאיימת. 
לכן, על קו ההגנה שלכם )האקטיבי או הפסיבי( להתבסס 
הארוכה  בסדרה  בכירים  קלפים  היעדר(  )או  קיום  על 

והאיכותית של המבצע שנמצאת בדומם. למשל: 
♠
♥
♦
♣

T32
6
AQJT8
8543

 

♠
♥
♦
♣

85
AJ93
7432
JT2

North South
1♠

2♠ 3♠
4♠

דיאמונד  סדרת  בדומם   .♥K-ב הוביל  השותף   4♠ נגד 
מחזיקים  אתם  זו  שבסדרה  מכיוון  ואיכותית.  ארוכה 
מאיימת  לסדרה  הופכת  זו  סדרה  זוטרים,  בקלפים 
והמבצע עומד לזרוק עליה את כל המפסידים שלו. אולם - 
רק רגע, בדומם נמצאת גם סדרת הארט קצרה... המבצע 
יכול לחתוך הארטים מפסידים ביד הקצרה. לכאורה צריך 

להמשיך בשליט כדי למנוע חיתוכים!  מה עושים? 
שימו לב: כאשר בדומם קיימת סדרה איכותית )וה-K♦ ביד 
הסגורה, או אפילו בידי השותף( יש עדיפות עליונה לנקיטת 
הלקיחות  את  ולקחת  להתקיף  עליכם  אקטיבית.  הגנה 
שלכם מיד, לפני שאלה ייעלמו על הסדרה הארוכה. קחו 
את ה-K♥ ב-A♥ והמשיכו בלקיחה השניה ב-J♣, דרך היד 

הסגורה של המבצע.
החלוקה כולה לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

T32
6
AQJT8
8543

 

♠
♥
♦
♣

964
KQT4
965
AQ9

♠
♥
♦
♣

85
AJ93
7432
JT2

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ7
8752
K
K76

 

אם אכן זוהי החלוקה, תזכו בארבע לקיחות בטרם המבצע 
הספיק לתכנן את המשחק.

כדאי להתבונן בחלוקה פעם נוספת. לו בחרתם בקו הגנה 
שונה, דרום היה משלים את החוזה.

עתה נשנה את מערך הקלפים. נניח כי זו היד שלכם:
♠
♥
♦
♣

T32
6
AQT853
754

 

♠
♥
♦
♣

85
AJ93
KJ94
JT2

North South
1♠

2♠ 3♠
4♠

הארוכה  הסדרה  הפעם   .♥K-ב מוביל  השותף  כאן  גם 
אינה מאיימת. אתם מחזיקים בקלפים בכירים בדיאמונד, 
והמבצע אינו יכול להיעזר בסדרה זו על מנת לזרוק עליה 
אחד  דבר  על  מרמז  הדומם  הפעם  שלו.  את המפסידים 
את  קחו  הקצרה.  ביד  בהארט  מפסידים  חיתוך  בלבד: 

ה-K♥ שבו הוביל השותף עם ה-A♥ ושחקו שליט. 
להמשיך  כדאי  לשחק שליט  במקום  אם  ייתכן ששאלתם 

דווקא ב-J♣ כמו בדוגמה הקודמת.
סדרה  אין  למבצע  ייעלמו.  לא  בקלאב  הלקיחות  ובכן, 
המפסידים.  הקלאבים  את  עליה  לזרוק  ואיכותית  ארוכה 
אם  זה הלקיחות שלכם בהארט,  להיעלם  עלול  שכן  מה 

תאפשרו למבצע לחתוך בדומם, היד הקצרה.
הסדרה  למרות  בשליט  תמשיכו  השנייה  בלקיחה  כאשר 

הארוכה בדומם, כאילו אמרתם לשותף: 
"אל תדאג לגבי הדיאמונדים, אני מחזיק בקלפים בכירים 

בסדרה והמבצע לא יוכל ליהנות מהם".

לפניכם המערך:
 ♠

♥
♦
♣

T32
6
AQT853
754

 

♠
♥
♦
♣

A4
KQT75
76
Q863

♠
♥
♦
♣

85
AJ93
KJ94
JT2

 ♠
♥
♦
♣

KQJ976
842
2
AK9
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 ♠A-בהנחה שהשותף במערב יבין את המסר, הוא יזכה ב
וימשיך בשליט נוסף. המבצע יפסיד ארבע לקיחות. שימו 
בשלב  בו  תזכו  אתם  נעלם.  לא  בקלאב  שהמפסיד  לב 

מאוחר יותר של המשחק.
מסקנה:

שעליה  ואיכותית  ארוכה  סדרה  ישנה  בדומם  אם 
התקפית.  הגנה  – שחקו  להיעלם  המפסידים  עלולים 
שאלה  לפני  מיד,  שלכם  הלקיחות  את  לקחת  עליכם 

ייעלמו על הסדרה הארוכה.
אינו  המבצע  שעליה  ארוכה  סדרה  ישנה  בדומם  אם 
לתקוף  היא  המומלצת  ההגנה  מפסידים,  לזרוק  יכול 
בשליט כדי למנוע מהמבצע חיתוך של המפסידים ביד 

הקצרה.

כאשר בדומם חלוקה מאוזנת. 3
לא  וגם  קצרה  סדרה  בו  שאין  דומם  הוא  מאוזן'  'דומם 

סדרה ארוכה עם חמישה קלפים או יותר.
כאשר רואים דומם מאוזן – אמצו הגנה פסיבית!

 1 סעיפים  אל הפועל את  להוציא  יכול  אינו  אם המבצע 
ו-2, לרוב המפסידים שלו אינם נעלמים.

לזכות  לה  ואל  למהר  צריכה  אינה  ההגנה  זה  במקרה 
באסים ובמלכים שלה מוקדם מדי. למשל:

 ♣ J84  

♣AT52 ♣K96

 ♣ Q73  

נניח כי דרום המבצע וזו הסדרה הצדדית שלו. אם המבצע 
אינו יכול לזרוק מפסידים אלה על סדרה ארוכה ואיכותית 
 A-יכול לחתוך ביד הקצרה – אל תמהרו לזכות ב ואינו 

וב-K שלכם.
הוא  עצמו,  בכוחות  זו  בסדרה  לטפל  ייאלץ  אם המבצע 

יפסיד שלוש לקיחות. 
יזכה  המבצע  הסדרה,  את  ראשונים  תשחקו  אתם  אם 

בלקיחה אחת ולא תוכלו למנוע זאת.
סוג הגנה זה מהווה תחרות מאתגרת בין המבצע למגן. 
לפתוח  אתכם  לאלץ  מתקדמת  בטכניקה  ינסה  המבצע 

עבורו סדרה חדשה, ואתם תנסו למנוע זאת ממנו. 
ההחלטה אם להוביל בסדרה חדשה, ואם כן - מהי, הינה 

אחד ההיבטים הקשים ביותר עבור ההגנה.
דוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

K843
T63
AT6
K96

♠
♥
♦
♣

J965
87
K95
Q843

North South
1♥

2♥ 3♥
4♥

צפון-דרום הכריזו משחק מלא של 4♥ אחרי 'התלבטויות'. 
החלטתם  זולה  לקיחה  ליריב  להעניק  שלא  מנת  על 
להוביל בשליט. הובלה בשליט נחשבת להובלה פסיבית. 
 Q-נכון, לפעמים אתם מגלים בכך למבצע היכן נמצאת ה
והמבצע  בעקיפה,  נמצאת   Q-ה כלל  בדרך  אך  בשליט, 
היה מגלה אותה בכל מקרה. אישית הייתי מכנה הובלה 

בשליט: הובלה בטוחה.
הדומם התגלה והוא בהחלט 'דומם מאוזן'.

 ♠
♥
♦
♣

K843
T63
AT6
K96

 

♠
♥
♦
♣

J965
87
K95
Q843

♠
♥
♦
♣

QT2
942
Q874
AT2

 ♠
♥
♦
♣

A7
AKQJ5
J32
J75

 

.Minor-בחנו את סדרות ה
אם המבצע ישחק סדרות אלה בעצמו, הוא עלול להפסיד 

שתי לקיחות בדיאמונד ושלוש לקיחות בקלאב.
ראשונים,  אלה  סדרות  תשחקו  השותף  או  אתם  אם 

המבצע יזכה בכל סדרה בלקיחה אחת לפחות. 
כאן הסדרות "הבטוחות" בשבילכם הן הארט וספייד.

קל לראות זאת, מכיוון שרואים את כל החלוקה. במציאות 
הדברים שונים, כמובן. 

למרות זאת, עליכם לפענח את המצב:
כאשר מתבוננים בדומם מאוזן, אל תעשו את העבודה 

עבור המבצע. שחקו פסיבי ככל האפשר.
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סטיימן – מבט לעומק  )חלק ב'(

אלדד גינוסר

שוב ברצוני להבהיר כי על השותפים להסכים מראש על 
המומלץ במאמרים אלה.

 +10( חזקה  ויד  במייג'ורים   5-4 עם   1NT-ל המשיב 
)Smolen( קונבנציית סמולן  – )נקודות

נתבונן בשתי הידיים הבאות:
South1

♠
♥
♦
♣

AJ83
QT652
K54
2

South2
♠
♥
♦
♣

KQ875
JT63
AK
32

לשימוש  מובהקים  יתרונות  מספר  יש  זה  מסוג  בידיים 
בסטיימן על פני השימוש הרגיל בטרנספר – זאת בתוספת 

כלי בשם סמולן )Smolen( שעליו ארחיב בהמשך.
באמצעות  האלה  הידיים  יוכרזו  כיצד  נבדוק  כל  ראשית 

טרנספר:

North South1
1NT 2♦
2♥ 2♠

North South2
1NT 2♥
2♠ 3♥

החיסרון הבולט הראשון: המשיב יהיה הכרוז אם תימצא 
התאמה של 4-4 דווקא בסדרתו השנייה.

כעת נכריז ידיים אלה דרך סטיימן +סמולן:
הפותח  יראה  אם  ב-♣2.  המקרים  בשני  יתחיל  המשיב 
רביעייה במייג'ור – אין בעיה. ההתאמה נמצאה, והמשיב 

יכריז משחק מלא.
North South
1NT 2♣

2♥/2♠ 4♥/4♠

אך מה קורה כאשר הפותח מכריז ♦2? כעת ברור שאין 
התאמה ברביעייה של המשיב, אך תיתכן עדיין התאמה 

של 3 קלפים עם החמישייה שלו. 
המשיב משתמש בסמולן – פירושו של דבר שהוא יכריז 

את הרביעייה שלו בקפיצה לגובה 3.
כך מתאפשר לפותח להיות הכרוז אם יש לו התאמה עם 

החמישייה.
דוגמאות:

South
♠
♥
♦
♣

QT953
AK32
JT4
3

North South
1NT 2♣
2♦ 3♥

המשיב מכריז בסיבוב השני ♥3 ומתאר רביעייה בהארט 
וחמישייה בספייד. על הפותח )לאחר שיתריע באמצעות 
כרטיס ALERT( לבחור אם לשחק 3NT או ♠4 בהתאם 

למספר קלפי הספייד בידו.

South
♠
♥
♦
♣

QT73
KJ874
A3
Q2

קונבנציית  על  לעומק  הדיון  את  נמשיך  זה  במאמר 
ובירידה  בתוספות  עסקנו  הקודם  בחלק  סטיימן. 
לפרטים קטנים עם ידיים חלשות או הזמנתיות. הפעם 
נדון בידיים חזקות )+10 נקודות( כאשר למשיב אורך 
6-4(. בחלק השלישי  או   5-4( בשתי סדרות המייג'ור 

נעסוק בכלים להכרזו סלם.
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North South
1NT 2♣
2♦ 3♠

רביעייה  בכך  ומתאר   3♠ השני  בסיבוב  מכריז  המשיב 
בספייד וחמישייה בהארט.

לפי שיטה זו קל למצוא התאמה במייג'ור, וחשוב לא פחות 
– מי שפתח 1NT יהיה הכרוז תמיד!

את  להמשיך  רשאי  הוא  יותר,  חזקה  יד  למשיב  כאשר 
בין  הרגילים,  הכלים  באמצעות  סלם  לקראת  ההכרזה 

שמצא התאמה ובין שלא.

דוגמה:
South

♠
♥
♦
♣

AKJ2
KQ965
K2
43

North South
1NT 2♣
2♦ 3♠
4♥ 4NT

למספר  שואל  הוא  ב-♥,  התאמה  מצא  שהמשיב  לאחר 
.4NT קלפי המפתח באמצעות

 4NT-ל תהיה  דרום(  של  יד  אותה  )עם  הבא  במכרז 
משמעות שונה:

North South
1NT 2♣
2♦ 3♠

3NT 4NT

הפעם המשיב לא מצא התאמה ב-♥, והוא שואף לסלם 
ב-NT בתנאי שלפותח ניקוד מקסימלי. 

מומלץ לשותפים להסכים ביניהם כי הכרזה של 4NT מיד 
לאחר שהשותף הכריז 2NT ,1NT או 3NT היא הזמנתית 
33 נקודות לחוזה של  )Quantitative( במטרה להבטיח 
6NT. על סוג זה של 4NT הפותח רשאי )וחייב( להכריז 

Pass עם יד מינימלית.

יתרונות נוספים ל"סמולן"

משני  נהנים  זו  בקונבנציה  להשתמש  הבוחרים  זוגות 
יתרונות נוספים:

)א( כאשר מהלך ההכרזה הוא

North South
1NT 2♥
2♠ 3♥

מחייבת  יד  עם  המייג'ור  בסדרות   5-5 מתאר  המשיב 
משתמש  היה  המשיב   5♠+4♥ עם  הרי  מלא.  למשחק 
יתרון  בכך  יש  קודם.  שהראיתי  כפי  בסטיימן+סמולן 
ידועה  כי חלוקתו המדויקת של המשיב  בהכרזות הסלם 
יותר  מהר  להתחיל  שניתן  כך  יותר,  נמוך  בגובה  לפותח 

בהכרזות קיוביד.

ו-4  הארטים   5 עם  מזמינה  יד  לתאר  יכולים  הם  )ב( 
ספיידים:

North South
1NT 2♦
2♥ 2♠

נקודות   9-8 עם   ♠ ו-4 קלפי   ♥ 5 קלפי  המשיב מתאר 
)ולא יותר(. הרי עם אותה חלוקה ויד חזקה יותר המשיב 
מוגבלת   2♠ ההכרזה  בסטיימן+סמולן.  משתמש  היה 
יד  עם   Pass עליה  להכריז  רשאי  אף  הפותח  ומזמינה. 

מינמלית והעדפה ל-♠.

 6-4 עם  טרנספר"  ו"טקסס  "סטיימן"  של  שילוב 
במייג'ורים

בעתיד,  עליה  שארחיב  קונבנציה  היא  טרנספר  טקסס 
צורתה הבסיסית היא:

North South
1NT 4♦

חייב להכריז ♥4

או

North South
1NT 4♥

חייב להכריז ♠4

כוח  עם  בסדרה  קלפים   6 לפחות  למשיב  הסתם,  מן 
למשחק מלא.

יתחילו  המייג'ור  בסדרות   6-4 של  חלוקה  עם  ידיים 
התאמה  פני  על  עדיפה   4-4 שהתאמה  מכיוון  בסטיימן, 
6-2 )אם כי גם כאן יש מקום להערכת יד, ואם השישייה 
ולוותר על התאמה אפשרית  "יפה" אפשר להתמקד בה 

של 4-4(.
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דוגמאות:
South

♠
♥
♦
♣

KJ42
AJ7654
3
92

North South
1NT 2♣

2♥/2♠ 4♥/4♠

עונה  השותף  אם  ב-♣2.  נתחיל   1NT של  פתיחה  מול 
אבל מה  ונכריז משחק מלא.  נמצאה התאמה  במייג'ור, 

אם השותף מכריז ♦2?

North South
1NT 2♣
2♦ 4♦

לשחק  וחוזרים   4-4 התאמה  על  מוותרים  אנו  כעת 
טרנספר  טקסס  הכרזת  מבצע  המשיב  שלנו.  בשישייה 

בגובה 4. כך הפותח שהכריז 1NT יהיה הכרוז ב-♥4.

South
♠
♥
♦
♣

QJ8743
KQT9
K
32

North South
1NT 2♣
2♦ 4♥

עם יד זו אנו מתחילים בסטיימן ולאחר ♦2 מכריזים ♥4 – 
"טקסס טרנספר" ל-♠. 

כמו כל טקסס טרנספר, המשיב רשאי להמשיך לסלם. 
דוגמה:

South
♠
♥
♦
♣

KJ8732
AKJ4
K3
2

North South
1NT 2♣
2♦ 4♥
4♠ 4NT

במקרה זה המשיב החליט לשאול לקלפי מפתח, לאחר 
שהוחלט שהחוזה יהיה ב-♠.

בית-ספר ומועדון ברידג‘ ת“א מועדון
ברידג‘
ת“א

הבית שלך

מועדון
ברידג‘
ת“א

הבית שלך

הרשמה ופרטים:
רח‘ החשמונאים 91, תל-אביב (קומה א‘ עם מעלית) טלפון במועדון: 077-4145060  פקס: 077-4146080 

www.bridgeta.com   yulek5@gmail.com  052-6763871 אלי 052-2507933  יהודה

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
בוקר

10:00-13:00 
תחרות

+
שתיה חמה 
וכיבוד חינם

תחרות
+

שתיה חמה 
וכיבוד חינם

תחרות
+

שתיה חמה 
וכיבוד חינם

צהריים
ברידג‘ מודרך 16:30-19:30

קורס למתחילים 
מהיסוד

(18:00-20:30)

תחרות
+

פרס כספי
מוגדל

תחרות
+

פרס כספי
מוגדל

+
שתיה חמה 
וכיבוד חינם

ערב
20:30-23:30 

תחרות
+

פרס כספי
מוגדל

תחרות
+

פרס כספי מוגדל
+

שתיה חמה 
וכיבוד חינם

IMP ברומטר
+

פרס כספי
מוגדל

I, II למקום

חדש! חדש!
תחרות TB ביום שלישי ערב בשעה 20:30 עם
פרס כספי מוגדל + כפול במצטבר החודשי!

הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!



הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!
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ינון לירן-אהוד 
פרידלנדר זוכים 
באליפות העולם 

לזוגות
רם סופר

תחת  שבסין  בסאניה  לאחרונה  שהתקיימה  התחרות 
אליפות  למעשה  היא   World Bridge Series השם 
העולם הפתוחה בברידג' שכללה קטגוריות שונות: זוגות 
מעורבים, פתוחה, נשים וסניורים עם תחרויות לקבוצות 

ולזוגות בכל קטגוריה.
להרכיב  ניתן  כלומר  טרנס-לאומיות,  היו  התחרויות  כל 
זוגות וקבוצות משחקנים המייצגים מדינות שונות. ישראל 
לא שיגרה משלחת מאורגנת. כל השחקנים הישראלים 
בכל  האישית.  ביוזמתם  זאת  עשו  באירוע  שהשתתפו 
הצמרת  משחקני  גדול  חלק  בתחרות  השתתפו  זאת 
השתתפו  לא  הם  הפתוחה  הקבוצות  בתחרות  שלנו. 
כנבחרת ישראל אלא התפזרו בין קבוצות שונות )שכללו 
בדרך כלל ספונסר שמימן את הוצאות הטיסה והשהייה(. 
קבוצות אלה לא הגיעו לשלבים הסופיים. בגמר נאלצה 
המי-יודע-כמה  בפעם  להסתפק  החזקה  מונקו  נבחרת 
ידי  על  במפתיע  שנוצחה  לאחר  השני  במקום  השנה 

.Mazurkiewicz הקבוצה הפולנית
אנו נתמקד כמובן בתחרות הזוגות הפתוחה, וזאת בגלל 
לירן-אהוד  ינון  הישראלי  הזוג  של  המהממת  הופעתו 

פרידלנדר.
הברידג'  משחקני  כאחד  רבות  שנים  מוכר  לירן  ינון 
פעמים  מספר  השתתף  הוא  בישראל.  המובילים 
בנבחרות ישראל הצעירות והבוגרות, והיה שותף למקום 

שני באליפות העולם לקבוצות עד גיל 25.
ו"פספס"  יחסית  התחיל לשחק מאוחר  אודי פרידלנדר 
זו ארשה לעצמי כמה  את הנבחרות הצעירות. בנקודה 
אישיות, מאחר שהייתי שותפו הקבוע בתחילת  הערות 

של  ביותר  הגדולה  כשנה  תיזכר  ש-2014  ספק  אין 
קודמות  בשנים  כה.  עד  לפחות  הישראלי,  הברידג' 
הצעירות  הנבחרות  של  מעולים  בהישגים  התברכנו 
ושמחנו מאוד על כל מדליה אירופית או עולמית ברמת 
הבוגרים. והנה השנה, לא זו בלבד שנבחרתנו זכתה 
פחות  כעבור  הרי  אירופה,  באליפות  הראשון  במקום 
מארבעה חודשים זכה הזוג לירן-פרידלנדר )שלא נמנה 
על חברי הנבחרת( בצורה משכנעת באליפות העולם 
במקומות  לזכות  שחקנינו  הספיקו  לבין  בין  לזוגות. 
"ספינגולד"  כמו  יוקרתיות  בתחרויות  ראשונים 
היא  ישראל   – ברורה  הכללית  התמונה  ו"קבנדיש". 

כעת מעצמת ברידג' מהמובילות בעולם!

שלושת הזוגות המנצחים באליפות העולם. שלישי מימין: אהוד פרידלנדר; רביעי מימין: ינון לירן; בשורה הקדמית 
משמאל: נשיא איגוד הברידג' העולמי ג'יאנאריגו רונה.
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דרכו בברידג' התחרותי. בזכות יכולתו הגבוהה הצלחנו 
כנגד כל הציפיות להגיע שנה אחר שנה לצמרת אליפות 
בשלב  הובלנו  האלה  התחרויות  בכל  כמעט  ישראל. 
השני  למקום  אותנו  שהוריד  משהו"  "קרה  ואז  מסוים, 

שהיה כמעט קבוע עבורנו. 
לאחר שהפסקנו לשחק ביחד אודי כבר היה מוכר כאחד 
השחקנים הטובים בארץ, אבל הייתה חסרה לו שותפות 
החלו  האחרונות  בשנים  בצמרת.  להתבסס  כדי  חזקה 
הם  וכעת  קבוע,  באופן  ביחד  לשחק  ולירן  פרידלנדר 

קוצרים את הפירות.
ב"משחקי  ישראל  בנבחרת  אחת  הופעה  רשמו  הם 
חברי  היו  הם  ב-2014   .2012 ליל  המחשבה",  ספורט 
לנבחרת  המבחן  משחקי  בגמר  שהפסידה  הקבוצה 
הראשון  במקום  זכתה  אותם  שניצחה  הקבוצה  ישראל. 
באירופה. בחודשים האחרונים הם התאכזבו לזכות רק 
זכו  מכן  ולאחר  לזוגות,  ישראל  באליפות  השני  במקום 

.IMP בגביע המדינה על חודו של
ברמה  נוסף  זוג  מצאו  לא  הם  בסין  הנוכחית  באליפות 
להתמקד  והחליטו  הקבוצות,  לתחרות  עבורם  מתאימה 

בתחרות הזוגות. ואיזו תחרות הייתה להם!
פולין  נבחרת  שחקן  ציין  התחרות  סיום  לאחר  בריאיון 
השני,  במקום  שותפו  עם  ביחד  שזכה  קאליטה  יאצק 
שהתוצאה שהם השיגו הייתה מקנה להם מקום ראשון 
שלושה  כמעט  סיים  שלנו  הזוג  העולם.  אליפויות  ברוב 

אחוזים תמימים לפניהם! 
בניגוד לתחרויות ברמה הארצית, שבהם יש פערי רמה 
 60% מעל  של  כללית  תוצאה  השדה,  בתוך  גדולים 
בלמעלה מ-100 בורדים אינה אירוע שכיח בגמר אליפות 
העולם. מדובר בתחרות שבה כמעט כל השחקנים הינם 
ברמה בינלאומית גבוהה, כאשר הטובים פחות כבר סוננו 

בשלבי המוקדמות וחצי הגמר.
מושבי   10 לאחר  בתחרות  הוביל  לירן-פרידלנדר  הזוג 
מוקדמות שנמשכו יומיים עם 61.38%, סיים במקום השני 
לאחר 5 מושבים של חצי-גמר עם 59.72% וניצח בגמר 
אלה  תוצאות   .60.12% עם  עצום  בהפרש  מושבים(   9(
הושגו מול השחקנים המפורסמים והטובים ביותר בעולם.
יש לציין כי בתחרות זו לא היה Carry Over בין השלבים 
השונים, כך שהתוצאות שהושגו במוקדמות ובחצי-הגמר 
היו "מבוזבזות", אך זה רק מצביע על שליטתו המוחלטת 

של הזוג הישראלי בתחרות.
טופ- בתחרויות  כזאת?  אדירה  להצלחה  מגיעים  כיצד 
בוטום יש משקל גבוה יחסית לאיכות משחק היד וההגנה 
המתבטאת בהשגת לקיחות עודפות או מניעת לקיחות 
לי עוד מהתקופה  זכור  אלה מהיריבים. אודי פרידלנדר 
מבריקים  רעיונות  של  שפע  כבעל  ביחד  שיחקנו  שבה 
בחשיבה  בעיקר  מצטיין  לירן  ינון  בעוד  היד,  במשחק 

מובן  ההגנה.  במשחק  שגרתית  בלתי  ולפעמים  עמוקה 
מאליו שגם הכרזותיהם הן ברמה גבוהה מאוד כיאה לזוג 

בכיר המתאמן מספר שנים ביחד.
תודות לינון לירן שליקט עבורנו את הידיים הבאות מתוך 

השלבים השונים של התחרות.

מוקדמות
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 West North East South
פרידלנדר לירן

Pass 3NT Pass
7♦ Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה 3NT תיארה 7-8 קלפים בסדרת מינור 
החייבים לכלול AKQ, ללא A או K בסדרות הצדדיות.

ההכרזה ♦7 נראית מסוכנת מאוד – הרי לא מן הנמנע 
שיהיה מפסיד בשליט – אבל כך בדיוק מכריזים באליפות 
עולם בטופ-בוטום. אם להערכתו של מערב הסיכוי לבצע 
בטווח  מרוויחה  הכרזה  תהיה  זו   ,50% על  עולה   7♦

הארוך. 

של  הדיאמונד השמיני  על  יודע  לא  מערב  נבדוק:  הבה 
 ♦J מזרח, אבל גם בלעדיו יש סיכוי גבוה שמזרח יחזיק
או שהסדרה תתחלק 3-3, ואז לא יהיו מפסידים בשליט.
 7 רק  שלמזרח  במקרה  ה-13  הלקיחה  תבוא  מנין 
דיאמונדים? יש סיכוי טוב מאוד להגביה לקיחה בהארט 
או בקלאב, נוסף לסיכוי שמזרח מחזיק Q באחת הסדרות 

הצדדיות.

גדול  סלם  להכריז  חוששים  אולי  היינו  ארצית  בתחרות 
מתוך הערכה שחלק מהשדה אפילו לא יכריז סלם קטן, 
אבל באליפות עולם אי אפשר לקבל תוצאות טובות בלי 

להכריז לחוזה האופטימלי.
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)אולי  העדיף  אבל  בהארט,  התאמה  על  ידע  דרום 
עם  בלקיחה  לזכות  בתקווה  ואולי  טופ-בוטום  משיקולי 

.3NT הבודד( חוזה של ♦Q-ה
כפי שניתן לראות, ההובלה הטבעית ב-Q♠ אינה מוצלחת 
במיוחד ומאפשרת לכרוז לפתח לקיחה שלישית בסדרה 
סדרת  את  לפתח  כדי  לקיחה  למסור  גם  הכרוז  על  זו. 
ההארט, ותוצאת המשחק תלויה בכך שמערב יפתח את 

סדרת הדיאמונד בזמן.
אודי הוביל ב-Q♠ וינון שיחק 6♠ )לא מעודד לפי שיטתם(. 
שעליו  ידע  ינון  ההארט  של  הראשונים  הסיבובים  בשני 
לאותת על העדפת סדרה, והוא היה צריך להחליט אם 
לבקש משותפו ♦ או ♣. ינון חשש לגלות לכרוז את מצב 
הקלאבים במקרה שהוא מחזיק QJxx, והחליט לשחק 
לסדרה  העדפה  איתות   –  ♥2 מכן  ולאחר   ♥8 תחילה 
הגבוהה )♦(. כאמור, כבר בלקיחה הראשונה שוחק קלף 

לא מעודד בספייד.
אודי פעל באופן ממושמע לפי האיתות של שותפו והוביל 

♦ לאחר שזכה ב-Q♥. החוזה נכשל בלקיחה אחת.
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הגיעו   Precision בשיטת  שהשתמשו  מזרח-מערב 
לחוזה של ♠4 מצד מזרח.

אודי )דרום( הוביל ב-Q♣. הכרוז חשש לעכב לקיחה זו, 
ללא  יישאר  והוא  ספייד,  ועוד   ♠A-ב ההגנה  פן תמשיך 
כניסה אל ה-K♦. בפועל עיכוב הלקיחה הראשונה היה 
בין  התקשורת  ניתוק  בשל  החוזה  ביצוע  את  מבטיח 

המגנים.
 ,♣A-מזרח החליט כאמור לזכות בלקיחה הראשונה עם ה
המשיך ב-A♦ ושיחק A♥ ו-♥ נוסף. ינון )צפון( זכה והבין 
מיד שצריך לשחק שליטים כדי למנוע חיתוכי קלאב. אודי 
וינון  זכה ב-A♠ הבודד, המשיך ב-♣ אל ה-K של צפון, 
השלים את ההגנה המוצלחת עם סיבוב שני של שליטים. 
הכרוז הספיק להשליך ♣ אחד על ה-K♦ אבל עדיין נותר 

עם ♣ מפסיד בידו.
פרידלנדר-לירן  מוקדמות:  של  יומיים  בסיום  הדירוג 
61.38%, דניס בילדה-טור אריק הופטניסקה 59.58%, 
הצטרפו  למחרת  ועוד.   58.55% שימין  ינפיי-ליו  ז'או 
הנוק- משלבי  שנשרו  רבים  בכירים  שחקנים  לתחרות 

אאוט של הקבוצות.

חצי גמר
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West North East South
פרידלנדר לירן

2♦ )1( 2♠ Pass
3♥ )2( Pass 3♠ Pass
4♣ )3( Pass 4♥ )3( Pass
4NT Pass 5♥ )4( Pass
6♠ Pass Pass Pass

מולטי – 2 חלש ב-♥ או ב-♠1 ))
קיו ביד – התאמה ב-♠ עם יד טובה1 2)
מראה קונטרול בסדרה המוכרזת1 3)
(( 1♠Q 2 קלפי מפתח מתוך 5, ללא
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ינון התערב בהכרזה עם ♠2 אגרסיבי. כדאי לאמץ את 
ההסכם שלהם לפיו אחרי פתיחת ♦2 מולטי של היריבים, 
הכרזת המייג'ור השני מהווה קיוביד )פשוט מניחים שזו 

סדרת המתנגד(.
 2♠ המכריזות  רבות  ידיים  לדמיין  יכול  היה  אודי 
ומאפשרות ביצוע סלם. ינון השיב ♠3 )יד גרועה(, ולמרות 
זאת אודי עשה ניסיון נוסף עם ♣4. כעת ינון הבין שאודי 
מחפש כנראה קונטרול ב-♥ והכריז ♥4. זה היה כל מה 
הסלם  שאם  בטוח  היה  הוא  סלם.  בשביל  רצה  שאודי 
הכרזת  לאור  לטובתו  הסיכויים  אז  ב-♣,  בעקיפה  תלוי 

הפתיחה החלשה של צפון.
שהצליחה.  בקלאב  בעקיפה  תלוי  היה  הסלם  ואכן, 
החלוקה 4-1 בקלאב קצת מקשה, אבל אפשר להתגבר 
עליה: ניתן לעקוף בסיבוב השלישי של הקלאב נגד ה-9♣ 
של דרום, או לחילופין להגביה קלאב חמישי באמצעות 

.♥K-חיתוך ולהשליך שני ♦ מפסידים על ♣ ו
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West North East South
פרידלנדר ניק ניקל לירן רלף כץ

3♦ Pass
5♦ Dbl Pass 5♠

Pass Pass Pass

פתיחות בגובה 3 עם 6 קלפים בפגיעות עדיפה הן עניין 
לחץ  והפעיל   5♦ מיד  הכריז  אודי  שגרתי ברמה הזאת. 
מרבי על ניק ניקל )אלוף עולם פעמים רבות( שישב עם 
 .5♠ לא  אך   ,5♣ לבצע  יכולים  צפון-דרום  החזקה.  היד 
אבל  מוכפל,   5♦ להשאיר  לדרום  עדיף  היה  בדיעבד 
ההכרזה ♠5 הייתה טבעית והגיונית. הובלה ב-♦ הייתה 
כמובן "מוכרת" את החוזה, אבל אודי הוביל ב-J♣ וקיבל 

מינון חיתוך שהפיל את החוזה.
המפסון  גרקו-ג'ף  אריק  א':  גמר  חצי  בסיום  הדירוג 
61.87%, פרידלנדר-לירן 59.72%, ג'ון קרול-טום הנלון 
58.36%. כאמור, לא היה Carry Over בין השלבים, כך 

למחרת,  רק  למעשה  החל  העולמי  התואר  על  שהקרב 
כאשר לשלב הגמר הצטרפו 5 זוגות חזקים שהשתתפו 

במפגש הגמר של תחרות הקבוצות.

גמר
זוגות שהתמודדו    54 בשלב זה של התחרות השתתפו 
ו-2  חלוקות   10 כללו  מושבים   7 מושבים:  בתשעה 
18 חלוקות. בסך הכול שוחקו בשלב זה  האחרים כללו 
106 חלוקות, כאשר כל זוג משחק שתי חלוקות נגד כל 

זוג אחר.
אודי וינון התחילו את הגמר עם סיבוב מצוין של 68.59%.
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West North East South
פרידלנדר לירן

1♠ Pass 2♦ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

צפון הופתע אולי מהכרזת הפתיחה ♠1 של מערב, אבל 
שתק ומצא הובלת פתיחה מצוינת בקלאב שלא "מכרה" 
דבר. אודי שיחק בזהירות וזכה בידו כדי לשמור כניסות 
לדומם. הוא המשיך ב-A♦ שהפיל את ה-Q♦ של דרום. 
והוא  בהנחה שה-Q בודדת, היה עליו כעת לחזור לידו 
כאשר  ושגה   ♥A-ב זכה  צפון   .Q-ה נגד  בהארט  עקף 
המשיך ב-♥ – היה עליו לשחק ♠ כדי להחזיק את הכרוז 
 ♦T-על 9 לקיחות. אודי זכה ב-♥ השני בידו והריץ את ה
לאחר  לא(.  או  מכסה  צפון  אם  משנה  זה  )אין  לעקיפה 
זכיית ה-T♦ אודי נכנס לדומם עם J♣, שיחק K♦ ומסר 
לצפון לקיחה בדיאמונד. כעת כבר היו לכרוז 10 לקיחות: 

2 בהארט, 5 בדיאמונד ו-3 בקלאב.
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West North East South
פרידלנדר לירן

Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 3♥
Pass Pass Pass

במבט ראשון נראה כי דרום אמור לבצע ♥3, אבל לכרוז 
לא קל לקרוא את מצב הקלפים, והוא נפל קורבן להגנה 

מצוינת של ינון ואודי.
אי-זוגי  מובילים  שיטתם  )לפי  ב-9♣  הובלה  מצא  אודי 
המצב  את  קרא  ינון  מכובד(.  כשיש  וזוגי  מכובד  כשאין 
היטב ושיחק נמוך ללקיחה הראשונה. הכרוז שיחק ♦ אל 
ה-Q. ינון זכה ב-K♦ ושיחק שליט נמוך. הכרוז זכה בידו 
וניסה AK♠, כשהוא מבחין בנפילת ה-T♠ ממזרח. הקלף 
והכרוז  חלקה,  בצורה  נמוך  שיחק  אודי   .♠9 היה  הבא 
עם  הדומם  מעל  חתך  ינון  חתך.  בטרם  הרבה  חשב 
לכרוז  נמוך שהוציא  בקלאב  והמשיך   ♥A שיחק   ,♥T-ה
את הכניסה הנדרשת להגבהת סדרת הדיאמונד. לכרוז 

נותר שליט בודד לחיתוך קלאב, והוא נאלץ למסור לבסוף 
לקיחה אחת ל-KJ♣ של ינון )ועוד לקיחה ל-A♦  של אודי( 

וליפול בחוזה.
המושב השני כבר היה קשה יותר, ובמהלכו שוחקה היד 
הגורלית הבאה, שבה המרחק בין "טופ" ל"בוטום" היה 

קטן מאוד.
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West North East South
זיא מחמוד לירן יאצק פשצ'ולה פרידלנדר

1♣
2♠ 3♣ 3♠ 4♥
4♠ 5♥ Dbl Pass
5♠ Dbl All Pass

זיא מחמוד הגדול שישב במערב החליט "לבלף" ולהכריז 
צפון-דרום  את  לפתות  במטרה   ,7-6 חלוקה  עם   2♠
להכפיל ♠4, אבל כאשר היה צריך להחליט מה לעשות 
ידע  גם  ינון  כפולה.  התאמה  על  ידע  כבר  ינון   ,4♠ על 
שחלוקת ההארטים עלולה להיות גרועה, ואף על פי כן 
האמין שאם ההארטים של אודי מספיק טובים, ♥5 תהיה 
הקרבה כדאית נגד ♠4 גם בפגיעות נחותה. בכל מקרה, 

זיא הוציא את ה-Dbl של שותפו ל-♠5 וינון הכפיל.
להוביל? באף אחת!  צפון  צריך  באיזו מסדרות השותף 
ינון ידע מההכרזה ששותפו קצר ב-♦ והוביל A♦. אודי לא 
שירת וקיבל חיתוך ♦. הוא ניסה לגבות A♣, אבל הכרוז 

חתך.
 .♠Kx צריך להחליט מי החזיק בהתחלה זיא היה  כעת 
הוא חשב ארוכות, אבל ה-Dbl של ינון כנראה שכנע אותו 
שה-K♠ אצלו. זיא עקף והפסיד ל-K♠ של דרום שנותר 

בודד במקום להפיל אותו!
עדיין  שבסיומו  השלישי,  מהמושב  לקוחה  הבאה  היד 

נמצאו אודי וינון במקום השלישי.

אודי )ימין( וינון מאושרים לאחר התחרות הקשה.
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Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

K
AKJ6
KQJ5
Q985

 

♠
♥
♦
♣

Q9864
4
9432
A42

♠
♥
♦
♣

AJ
Q9873
A87
KJ3

 ♠
♥
♦
♣

T7532
T52
T6
T76

 

West North East South
פרידלנדר לירן

1♣ )1( 1♥ Pass
1♠ Dbl )2( Pass 2♣

Pass Pass Dbl )3( All Pass

Precision, 6)+ נקודות גבוהות;1 ))
(2 1Takeout
מהשותף 1 3) מבקש   –  "Action Double"

להחליט מה לעשות

התיאוריה אומרת כי לאחר פתיחה חזקה של ♣1 עדיף 
להכריז Pass עם יד חזקה, אבל ינון החליט להיכנס מיד 
היד  עם  הכרזה  למצוא  קשה  יהיה  מכן  שלאחר  מכיוון 
המאוזנת הזאת. צפון הכפיל ♠1 כדי להראות אורך בשתי 
ביניהן.  לבחור  חייב  היה  המסכן  ודרום  המינור,  סדרות 
שישחק(.  זה  הוא  השותף  לפחות  )כך   2♣ הכריז  הוא 
כאשר הכרזה זו הגיעה לינון הוא הרגיש שההכרזה טרם 
מוצתה והכפיל כדי להראות יד טובה. אודי שהחזיק קלף 
בודד בסדרת שותפו ראה סיכוי טוב לקבל שני חיתוכים 

והשאיר את ה-Dbl לעונשין.
סיכוי:  כל  לכרוז  הותירה  ולא  מדויקת  הייתה  ההגנה 
הובלה ב-♥ שנלקח בדומם עם ה-T♥. כעת הכרוז הוביל 
♣, אבל אודי קפץ מיד ב-A♣ ושיחק ♠. ה-K♠ של צפון 
אודי  כעת  לחיתוך.  נמוך   ♥ שיחק  וינון   ,A-ה עם  נלקח 
המשיך בדיאמונד וקיבל חיתוך נוסף. זו הייתה הלקיחה 
 Q-אחרי ה ♣KJ החמישית של ההגנה, ולינון עוד נותרו

של הכרוז. פלוס 500 למזרח-מערב.
השני  למקום  הישראלי  הזוג  התקדם  הרביעי  במושב 
)שלבסוף  לורנציני  בסיס-סדריק  מישל  לאחר הצרפתים 
זכו במדליות הארד(. היום הראשון הסתיים במושב ארוך 

של 18 חלוקות, ללא שינויים משמעותיים בצמרת.

Dealer East, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

AKJ96542
J9
KJ9
-

 

♠
♥
♦
♣

7
T83
AT8743
JT4

♠
♥
♦
♣

T8
652
652
A9832

 ♠
♥
♦
♣

Q3
AKQ74
Q
KQ765

 

West North East South
לירן פרידלנדר

Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 3♣
Pass 6♠! All Pass

הפעם ההכרזה לא הייתה מדעית. ינון שישב בצפון שקל 
את המצב לאחר ♣3 והחליט שאין לו מספיק כלים כדי 
לברר אם ♠7 יהיה חוזה טוב. על כן הוא החליט לקפוץ 
מיד ל-♠6 )אי אפשר לא לשחק סלם עם יד כזאת לאחר 
שבתחרות  זכר  ינון  נקודות(.    +18 מבטיח  שהשותף 
טופ-בוטום עדיף לגלות כמה שפחות ליריבים לפני קלף 
ובחר  להוביל  מה  נכון  לא  ניחש  מזרח  ואכן,  ההובלה. 
של  המפסידים  שלושת  נעלמו  בהמשך  שנחתך.   ♣A-ב

הכרוז ב-♦ וינון לא התקשה לזכות בכל 13 הלקיחות.
הגיע היום האחרון של התחרות. האם ישכילו חברי הזוג 
הישראלי המפתיע שעשו כבר 80% מהדרך אל המדליה 
במושב  כבר  ניתנה  התשובה  רוחם?  קור  על  לשמור 
הפותח עם תוצאה של 68.40%. התחלה מצוינת, אלא 
שהזוג הצרפתי הצעיר השיג אף הוא 67.08% בסיבוב 

זה, ושמר על מקומו הראשון.
Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J
KQJ3
AQT32
AT3

 

♠
♥
♦
♣

KT732
A2
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הפסטיבל הבינלאומי ה-49 
20 עד 26 בפברואר 2015

הפסטיבל פתוח לחברי ההתאגדות בלבד - אנא בדקו כי חברותכם לשנת 2015 בתוקף!

במרכז הקונגרסים גני התערוכה, תל - אביב

חברים חדשים שלא היו רשומים בעבר בהתאגדות, זכאים לכרטיס חינם לתחרות בוקר (הכרטיס ינתן בדלפק הפסטיבל)

שישי
20.2

קבוצות מעורבות
1

10:00
2

14:00

שבת
21.2

TB גברים/נשים
10:00

 IMP זוגות

1
15:00

2
19:00

ראשון
22.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות 
 TB מעורבים

1
15:30

2
19:30

שני
23.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

שלישי
24.2

אליפות בתי הספר
10:00

קבוצות

מרכזית

1

15:30

2

19:30

רביעי
25.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:30 | 15:30 | 13:30

חמישי
26.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:30

4
19:30

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית, יוכלו 
להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל, על פי התקנון.

עלות כרטיס למושב במכירה מוקדמת - 65 ₪ ובדלפק הפסטיבל 70 ₪.
מכירה מוקדמת באמצעות המועדונים.

סה"כ פרסים כספיים 120,000 ₪

שימוש בברידג'מייטס במהלך התחרות!

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:30

2
19:30

תארים נמוכים
TB

מוקדמות

1
15:30

2
19:30

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:30

תארים
נמוכים

TB

3
15:30

TB חד-מושבית
19:30
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הפסטיבל הבינלאומי ה-49 
20 עד 26 בפברואר 2015

הפסטיבל פתוח לחברי ההתאגדות בלבד - אנא בדקו כי חברותכם לשנת 2015 בתוקף!

במרכז הקונגרסים גני התערוכה, תל - אביב

חברים חדשים שלא היו רשומים בעבר בהתאגדות, זכאים לכרטיס חינם לתחרות בוקר (הכרטיס ינתן בדלפק הפסטיבל)

שישי
20.2

קבוצות מעורבות
1

10:00
2

14:00

שבת
21.2

TB גברים/נשים
10:00

 IMP זוגות

1
15:00

2
19:00

ראשון
22.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות 
 TB מעורבים

1
15:30

2
19:30

שני
23.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

שלישי
24.2

אליפות בתי הספר
10:00

קבוצות

מרכזית

1

15:30

2

19:30

רביעי
25.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:30 | 15:30 | 13:30

חמישי
26.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:30

4
19:30

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית, יוכלו 
להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל, על פי התקנון.

עלות כרטיס למושב במכירה מוקדמת - 65 ₪ ובדלפק הפסטיבל 70 ₪.
מכירה מוקדמת באמצעות המועדונים.

סה"כ פרסים כספיים 120,000 ₪

שימוש בברידג'מייטס במהלך התחרות!

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:30

2
19:30

תארים נמוכים
TB

מוקדמות

1
15:30

2
19:30

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:30

תארים
נמוכים

TB

3
15:30

TB חד-מושבית
19:30
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West North East South
לירן פרידלנדר
1♦ 1♠ Dbl

4♠ 5♥ Dbl All Pass

לאחר ההתערבות ♠1 אודי לא הסתפק בהכרזה חלשה 
של ♦3, אלא הכריז Dbl אגרסיבי עם 4 נקודות גבוהות 
וינון  ל-♠4  כצפוי  תמך  מערב  הפגיעות.  מצב  למרות 
הכריז ♥5 עם ידו החזקה. לו ידע על ההתאמה של צפון-
דרום בדיאמונד, מזרח היה מוביל ♦ כדי להעניק חיתוך 
לשותפו בהמשך. בפועל מזרח בחר בהובלה טבעית של 
A♠, ועכשיו אפילו אם ממשיכים ב-♦ כבר אין כניסה לידו 
כדי לתת חיתוך. ינון הפסיד רק ♠ אחד ו-♥ אחד וביצע 

11 לקיחות.
פרידלנדר-לירן  המיוחל.  המהפך  חל  השביעי  במושב 
עם  נכשלו  הצרפתים  יריביהם  בעוד   62.88% רשמו 
ביותר  היפה  היד  גם  שוחקה  זה  במושב   .45.77%
בתחרות, שמצאה את דרכה כעבור ימים ספורים לטור 

!New York Times הברידג' של

Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

J4
QJ9654
763
64

 

♠
♥
♦
♣
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♠
♥
♦
♣

K6
K82
AJ82
KJ72

 ♠
♥
♦
♣

A975
73
K54
AT93

 

West North East South
לירן פרידלנדר

Pass Pass 1NT Pass
2♥ Pass 2♠ Pass

3NT Pass Pass Pass

ההברקה הראשונה הייתה כבר בהובלה של אודי )דרום(. 
להוביל  לא  והחליט  מעטות  נקודות  שלשותפו  ידע  הוא 
מתחת למכובדים שלו ולבחור בהובלה פסיבית של 7♥!

הכרוז החליט לעכב. ינון )צפון( זכה בלקיחה הראשונה 
.♥A-והמשיך בסדרה כאשר הדומם זוכה ב ♥J-עם ה

כעת הריץ הכרוז את ה-9♦, ואודי זכה ב-K♦. מה כעת? 
לכל  שלצפון  ולהסיק  נקודות  לספור  אפשר  היה  כבר 

היותר נקודה אחת מחוץ לסדרת ההארט. אודי המשיך 
נכון בהגנה הפסיבית וחזר בדיאמונד. הכרוז זכה בדומם 
ושיחק 5♣ אל ה-K. אודי זכה ב-A♣ ושיחק את הדיאמונד 
 .K-האחרון שלו. הדומם זכה שוב, והפעם שוחק ♠ אל ה
אודי ידע לשחק נמוך בצורה חלקה! הוא העריך ששותפו 
סדרת  את  לפתח  ניגש  היה  הכרוז  אחרת   ,♠J מחזיק 
במלכודת  נפל  הכרוז  המשחק.  בהתחלת  כבר  הספייד 
ושיחק ♠ נמוך אל ה-T וה-J♠ של צפון )קשה לומר שלינון 

היו בתחילת המשחק ציפיות לזכות בשתי לקיחות(.
זהו זה – 5 לקיחות להגנה? עדיין לא! כרגע אין אפשרות 
ודרום המחזיק את הלקיחה המפילה  להמשיך בספייד, 
היה  צפון  אם  הקלאב.  סדרת  על  להגן  גם  חייב   )♠A(
וב-  ♥K-זוכה ב ממשיך אוטומטית בהארט, הכרוז היה 
ינון ראה את  A♦, ודרום היה נופל קורבן למשחק לחץ. 
ההגנה  את  להשלים  כדי   )!!( בקלאב  והמשיך  הנולד 
הנפלאה של שותפו. מהלך זה שבר את משחק הלחץ, 
לדומם  כניסה  או   )♣J( ליד  כניסה  היות שהכרוז מאבד 
ולאחר   ,♣Q-ב זכה  הדומם  בפועל  עת.  בטרם   )♣Q(
המשך ב-K ,♣J♥ ו- A♦ אודי היה יכול להשליך בשקט 

.♣T-ולזכות בלקיחה האחרונה עם ה ♠A-את ה
את  והגדילו   63.21% וינון  אודי  רשמו  השמיני  במושב 
הפער ממתחריהם. נותר רק לא לאבד את הראש במושב 
החדשים  האלופים  ידיים.   18 שכלל  והאחרון  התשיעי 
רשמו גם בסיבוב זה תוצאה טובה מאוד של 57.15%. 

הנה הכרזה מדהימה לסלם עם 23 נקודות גבוהות.
Dealer North, Vul All
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West North East South
פרידלנדר לירן

Pass Pass 1♠
Dbl 2♥ )1( 3♣ )2( Pass

3♠ )3( Pass 4♠ )3( Pass
6♣ Pass Pass Pass

התאמה ב-♠;  )2(   יד טובה;   )3(    קיוביד1 ))
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מורי הברידג' לא יסתכלו בעין יפה על ה-Dbl של מערב, 
 – טופ-בוטום  אודי משיקולי  הייתה בחירתו של  זו  אבל 
 Good-Bad לפי הקונבנציה טובה  יד  ינון הראה  בינגו! 
סדרת  את  הכריז  מהקלאבים  שהתלהב  ואודי   ,2NT
המתנגדים ♠3. ינון השיב ♠4, ואודי הסיק ששותפו קצר 
שמערב  הסדרה  זו  )הרי  טובים  הארטים  עם  בספייד 
היה  והביצוע  ל-♣6,  קפץ  הוא  קלפים(.   4 בה  הבטיח 

החלק הקל.
לסיום, עוד חלוקה שבה הפגינו אודי וינון הערכת יד טובה 

במהלך ההכרזה.
Dealer South, Vul N/S
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West North East South
פרידלנדר לירן

Pass
1♦ Pass 1♠ Pass

1NT Pass 2♦ )1( Pass
2♥ )2( Pass 3♣ Pass

3♠ Pass 4♠ All Pass

מלאכותי ומחייב למשחק מלא;1 ))
רביעייה ב-♥, נוטה לשלול שלישייה ב-♠.1 2)

2-way- הכרזה טבעית שהתפתחה בעזרת הקונבנציה
תוך   3 בגובה  חלוקתו  את  הראה  מזרח   .Checkback
שלא  מערב  מלא.  למשחק  השותף  את  מחייב  שהוא 
 3♠ הכריז  בספייד,  שלישייה  השלישי  בסיבוב  הראה 
שליט  עם  חוזה  ולהציע  דאבלטון  מכובד  להראות  כדי 
בהתאמה 5-2. ניתן היה להכריז ♦3 או ♥3 כדי להראות 
ינון  האדומות.  בסדרות  יותר  רב  כוח  עם  דומה  חלוקה 

קיבל את הצעת שותפו והכריז ♠4.

לזכות  יכולה  הגרועה, ההגנה  חלוקת השליטים  למרות 
רק בלקיחה אחת ב-♥ ושתיים ב-♠. החוזה בוצע בדיוק 
והעניק למזרח-מערב 620+ לעומת 600+ בלבד שניתן 

.3NT-להשיג ב

פרידלנדר-לירן  עצמו:  בעד  מדבר  הסופי  הדירוג 
בסיס  ת.   ;57.38% קאליטה-נובוסדצקי   ;60.12%
 ;55.36% ברקוביץ-ווילנקן   ;56.57% לורנציני   –
אנו  הרשימה  בהמשך   .55.33% יאנישבסקי-קרופוביץ 
פנטוני- השביעי,  במקום  מחמוד-פשצ'ולה  את  מוצאים 
כל  ה-14.  במקום  ומקסטרוט-רודוול  ה-11  במקום  נונס 

הכבוד!

פורחים עד 120
שלומית  האמנית  יזמה   ,2014 הוותיק  האזרח  חודש  לקראת 
חפר, מיצג אומנותי בהיקף שטרם נראה בארץ. אזרחים ותיקים 
מכל הארץ ייצרו 10,000 פרחי קרמיקה, המוצגים על רחבת 
תמונה  ויוצרים  אביב  בתל  ישראל  ארץ  מוזיאון  של  הדשא 

מרהיבה של  שדות פורחים. 
דיירי רשת הדיור המוגן ”עד 120“ ניגשו למשימה בהתלהבות 
 400 הכינו  חפר,  משלומית  שהתקבלו  הוראות  לפי  רבה. 
ואילנה  חכים  עירית  לקרמיקה:  המורות  בהדרכת  פרחים 
וינשטיין. המיצג מביא לידי ביטוי את היצירתיות, החיוניות 

מקבץ פרחי הבית בהוד השרוןוהאופטימיות של בני הגיל השלישי.  מקבץ פרחי הבית בראשון לציון
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יד החודש

הובלה ששווה 5 
לקיחות

יוסי אנגל

המשחקים  במחזור  בספטמבר.  החלו  הליגות  משחקי 
הראשון בליגה הלאומית הופיעה היד המוזרה הבאה:

Board 7, Dealer South, Vul All
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מהלך ההכרזה הצפוי:

West North East South
1♠

2♠ Pass 4♥ All Pass

דרום פותח ♠1. לפי כל החוקים והכללים ידו שווה פתיחה 
בגובה 1 ולא Weak 2 או פתיחה חלשה דו-סדרתית עם 

ספייד ומינור.

למערב יד חזקה, והוא בוחר להציג שתי סדרות בו-זמנית 
באמצעות הכרזת ♠2 לפי שיטת Ghestem המתארת 5-5 
בהארט ובקלאב )או ♠2 לפי שיטת Michaels המתארת 

חמישייה בהארט וחמישייה בסדרת מינור בלתי ידועה(.

ידו של צפון חלשה, והוא אינו יכול להתערב עם השמינייה 
 4 לו  יש   .4♥ מלא  משחק  מכריז  מזרח  בדיאמונד.  שלו 

קלפי ♥ מול החמישייה של השותף ונקודות לא מעטות.
שחקן בצפון שינסה "להציל את המולדת" עם הכרזה לא 

אחראית של ♦5 יספוג עונש כבד. הוא הדין גם לגבי ניסיון 
יש  לאומית  ליגה  של  ברמה  ל-♠4.  להתחרות  דרום  של 

לצפות שהחוזה הסופי יהיה ♥4.

.♣A-שימו לב מה קורה לכרוז לאחר הובלה ב

דרום ממשיך ב-2♣ )איתות העדפת סדרה(. צפון חותך 
 ♥J-ומשחק דיאמונד. דרום חותך. קלאב נוסף נחתך עם ה
נוסף. דרום  והוא חוזר בדיאמונד  של צפון מעל הדומם, 
חותך שוב, גובה את ה-A♠ ומסיים את ההגנה המוצלחת. 
הכרוז האומלל הפסיד 6 לקיחות ראשונות ונפל 3 פעמים 

"לפני שהתחיל לשחק".

אבל כלל לא בטוח שקלף ההובלה יהיה ה-A♣. הספרים 
העוסקים בהובלות פתיחה ממליצים לא להוביל ב-A ללא 
ה-K בסדרה, וגם לא להוביל מתחת ל-A. על פי כללים 

אלה דרום צריך להוביל בשליט.

לכרוז למשוך שליטים  תאפשר  הובלה פסיבית בשליט 
הדיאמונד  על  מפסיד  ספייד  להשליך  סיבובים,  בשני 
לכרוז  בקלאב.  לקיחה  להגנה  ולמסור  בידו  השלישי 
 ♣J-מובטחות 11 לקיחות, ואם גם ינחש את מיקומו של ה
5 לקיחות בין  הבדל של  12 לקיחות –  יוכל לבצע  הוא 

שתי ההובלות!

מחשב  על-ידי  המחולקות  ידיים  מניסיוני,  לסיום:  הערה 
כפי שנהוג בליגות, נוטות להיות חלוקתיות באופן קיצוני 
אילן  של  לטענתו  ידני.  באופן  הידיים המחולקות  לעומת 
שזיפי, האחראי על הנושא בהתאגדות, התוכנה נבדקה 
פעמים רבות ונמצאה תקינה, והחלוקות דומות לחלוקות 

ידניות. האמנם?! 

את  הדהים  לירן  פרידלנדר-ינון  אהוד  הישראלי  הזוג 
עולם הברידג’ וזכה בצורה משכנעת באליפות העולם 
ימים לאחר שובם לארץ הספיק  לזוגות. בתוך מספר 
וכן  לירן להתראיין בתכנית הבוקר של הטלוויזיה  ינון 
בעיתונות. בראיון הנוכחי ניסינו לעסוק פחות בפרטים 

אישיים פיקנטיים ויותר בנושאי ברידג’ מקצועיים.
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ראיון עם ינון לירן

רם סופר

שנים  במשך  )צ’לן(  קלאסי  מוזיקאי  היית  בצעירותך  ינון, 
רבות. האם אתה רואה קשר בין מוזיקה לברידג’?

מחקרים  אנליטיים.  הם  התחומים  שני  קשר.  מוצא  בהחלט  אני 
שנעשו על פעולת המוח הראו קשר בין מוזיקה למתמטיקה. שני 

התחומים מכילים תבניתיות דומה.
וברידג’ דומה למתמטיקה?

החשיבה בברידג’ כוללת אלמנטים הסתברותיים, מכאן שמשחק 
הברידג’ מכיל בתוכו את אחד מתחומי המתמטיקה.

העושים  נגנים  לשני  בברידג’  שותפות  בין  דמיון  יש  האם 
יחדיו מוזיקה קאמרית?

השותף  את  להבין  היא  הברידג’  המהות של משחק  כן.  בהחלט 
שלך ואת מחשבותיו שמתבטאות בקלפים. גם במוזיקה קאמרית 
)לשני נגנים או יותר( עליך להבין את שותפיך, להכיר את סגנון 
הנגינה שלהם, לצפות מראש מה יעשו ולהתאים את עצמך תוך 

כדי ביצוע לאופי הנגינה שלהם. 
כל הדברים האלה קורים גם בברידג’ עם השותף תוך כדי משחק.

ספר קצת על השותף שלך, אודי פרידלנדר.
אודי הוא שחקן ברידג’ מקצוען. במשך תקופה ארוכה יצא לו שם 
של שחקן אינדיבידואליסט בעל כישרון רב, משחק יד משובח, 
קריאת קלפים מעולה התמצאות נפלאה בשולחן. עם השנים אודי 
פיתח גישה מקצועית יותר והשתפר באופן ניכר בתחומי ההכרזה 
והתיאום עם השותף בהגנה. כך הוא הגיע לרמות הגבוהות ביותר.

האם הסגנון שלו שונה מזה של רוב השחקנים בארץ?
אודי הוא שחקן שונה מרוב השחקנים בני גילו שהתאמנתי איתם 
ופחות  דידקטיים  יותר  היינו  אז  הצעירים.  נבחרות  במסגרת 
יצירתיים. למדנו היטב את רזי ההכרזה עם דוד בירמן, והמשחק 
היה בנוי יותר על מניעת טעויות ופחות על יצירתיות והשראה. 
אודי חושב על המשחק בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית ומרבה 

לאלתר. במונחי מוזיקה הוא דומה לנגן ג’ז.
ואתה כנגן קלאסי מעדיף דווקא לשתף פעולה עם סגנון כזה?

זה אולי יפתיע אותך, אבל התשובה היא כן. אין ספק שאני יותר 
של  לאמיתו  זה.  את  זה  משלימים  אנו  וכך  שלי,  באופי  סולידי 
דבר, בברידג’ רצוי ששני בני הזוג יהיו מעט שונים זה מזה. אם 
וקשה  לשני  אחד  “הורסים”  הם  מדי,  יצירתיים  השותפים  שני 
להגיע לתיאום ולתוצאות טובות. המצב הזה שאחד מבני הזוג הוא 
שחקן יצירתי והשני משחק הרבה יותר סולידי, קיים בשותפויות 

מובילות רבות בארץ ובעולם.
גורם  בעצם  מה  בין השותפים.  “כימיה”  על  הרבה  מדברים 
ולשותפות אחרת של שחקנים  יותר  לשותפות אחת להצליח 

באותה רמה להצליח פחות?
השותף.  של  הסגנון  את  להבין  הוא  המרכזי  שהעניין  חושב  אני 
יד מסוימת מאשר מה  עם  יכריז  יותר חשוב שתדע מה השותף 
אתה היית מכריז עם אותה יד. בשותפויות הטובות ביותר כל אחד 
יודע לאפיין במדויק את שותפו ולהתאים את עצמו  מהשחקנים 
אליו. כל זוג בונה מעין שפה משלו שנובעת מהיכרות קרובה בין 

שני השותפים.
מה לגבי היחסים האישיים בין השותפים?

זוגות מצוינים בברידג’ שהם גם חברים  מטבע הדברים קיימים 
טובים מחוץ לשולחן, אבל זה לא מהווה תנאי הכרחי להצלחה. 
ביניהם  היו  שלא  אירופה,  אלופי  מעולים,  זוגות  להכיר  לי  יצא 
מדברים  היו  לא  הזוג  שבני  מקרים  היו  אפילו  טובים.  יחסים 
חשוב  התחרות  בזמן  זאת,  עם  הברידג’.  לשולחן  מחוץ  ביניהם 
לנסות  כל שחקן צריך  טובים.  ויחסים  עידוד הדדי  מאוד שיהיו 
להעצים את היכולות של שותפו ולא להתעסק יותר מדי בטעויות. 
ינון, אתה ידוע כבר שנים כאחד משחקני הברידג’ המובילים 
בארץ, אבל לא צברת יותר מדי הישגים בקנה מידה עולמי, 

והנה פתאום הישג כזה. איך זה קורה?
הסיפור מתחיל מהדור הצעיר בארץ שבכל פעם מתעלה על הדור 
הישראלי  הברידג’  את  שהחזיקו  הרבסט  לאחים  פרט  הקודם. 
על גבם במשך כשלושים שנה, נבחרת ישראל הנוכחית אלופת 

את  הדהים  לירן  פרידלנדר-ינון  אהוד  הישראלי  הזוג 
עולם הברידג’ וזכה בצורה משכנעת באליפות העולם 
ימים לאחר שובם לארץ הספיק  לזוגות. בתוך מספר 
וכן  לירן להתראיין בתכנית הבוקר של הטלוויזיה  ינון 
בעיתונות. בראיון הנוכחי ניסינו לעסוק פחות בפרטים 

אישיים פיקנטיים ויותר בנושאי ברידג’ מקצועיים.
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לוטן  שוורץ,  רון   – המופלאים”  מ”ארבעת  מורכבת  אירופה 
פישר, אלון בירמן ודרור פדון -  כולם צעירים שהגיעו במהירות 
לרמות הגבוהות ביותר, כולם מקצוענים ומצליחים בתחרויות הכי 
נחשבות בעולם כבר מגיל צעיר. הם הפכו את ישראל למעצמת 

ברידג’ מהשורה הראשונה בעולם.
נגד שחקנים  יש הזדמנות להתחרות  וכמו אודי  לשחקנים כמוני 
רמת  מכך  יוצא  וכפועל  הארצית,  ברמה  קבועה  בצורה  אלה 
המשחק שלנו עולה. למעשה, פרט לחברי הנבחרת יש שחקנים 
ישראלים נוספים שנמצאים ברמות הבינלאומית הגבוהות ביותר. 
אנחנו  בעולם,  כל-כך  מוכרים  שאיננו  פי  על  שאף  הסיבה  זאת 

מסוגלים לקחת תחרות כמו אליפות העולם לזוגות.
בכל זאת, ההישג הזה ממש יוצא דופן. לקחתם מקום ראשון 

בהפרש של כמעט 3%.
התחרות הזאת הייתה עבורנו פריצת דרך. לפני כן היה לנו ניסיון 
יציבות,   – התחבר  הכול  כאן  ממוצעות.  תוצאות  עם  בינלאומי 
ומזל. ברידג’ הוא תחום ספורטיבי לכל הדעות. בתחרות  ריכוז 
בודדת גם זוג פחות מנוסה יכול למצוא את עצמו במקום הראשון.
העולם  באליפות  זכה  לא  זוג  שאף  ציינת  הראיונות  באחד 

לזוגות פעמיים – האם לדעתך הניצחון הוא עניין של מזל?
תחרויות  קיימות  לשחזר.  קשה  זוגות  בתחרות  כזו  ברמה  הישג 
נוספות בארץ ובעולם, וכמובן שתמיד ננסה לעשות את המיטב 

בכל תחרות, אבל אני רואה בניצחון הזה הישג של פעם בחיים.
פחות  משפיע  המזל  גורם  קבוצות  שבתחרויות  להוסיף  ברצוני 
מאשר בתחרויות זוגות. בקבוצות אנו רואים אותם זוגות זוכים 
באותן תחרויות שוב ושוב. בזמנו גרוצו ובלדונה האיטלקים היו 
אירופה  אליפויות  של  ארוכה  בסדרה  זכו  והם  מכולם,  הטובים 

והעולם לקבוצות – זה לא היה מזל. אבל בזוגות לא בטוח שהיו 
לוקחים תמיד.

מזוגות  יותר  טובים  גבוהה  עולמית  ברמה  זוגות  עושה  מה 
אחרים?

זמן רב מחייהם,  קודם כל אימון. מקצוענים מקדישים לברידג’ 
מרבים  הם  כי  טוב  בכושר  ונמצאים  השיטה  על  המון  עובדים 
בנוסף,  ההצלחה.  סוד  זהו  גבוהה.  ברמה  בתחרויות  להשתתף 
אחרי  גם  להתעלות  מנטלית  יכולת  יש  ביותר  הטובים  לזוגות 

תחרויות לא טובות.
כיצד התכוננתם לתחרות הזאת?

לפני האליפות הזאת עברנו ביסודיות על השיטה שלנו כדי להכיר 
אינני  זאת,  עם  באינטרנט.  אימונים  וקיימנו  יותר  טוב  אותה 
שכמות  לחלוטין  ברור  אז  היום.  במשך  עבודה  לי  ויש  מקצוען 

ההשקעה שלנו לא הייתה קרובה לזוגות הבכירים בעולם.
האם יש אפשרות שבעקבות ההצלחה תהפכו לזוג מקצועני?

ובהחלטות  שנקבל  בהצעות  תלוי  זה  אבל  אפשרות,  יש  תמיד 
הצעה  נבחנה  לא  עוד  ספקולציה.  בגדר  רק  זה  כל  כרגע  שלנו. 

ממשית לשינוי אופי הקריירה.

בעוד כשנה תשתתף נבחרת ישראל ב”ברמודה בול” בהודו. 
בשורות  שם  תופיעו  ואודי  שאתה  אפשרות  קיימת  האם 

הנבחרת?
אני סבור שהנבחרת שזכתה באליפות אירופה הביאה הישג חסר 
אני  יקרה,  כך  אם  להודו.  לנסוע  שצריכה  הנבחרת  וזו  תקדים, 

מאמין שיש לה סיכוי גבוה להתמודד על המקומות הראשונים.



שונות
35

בחן את עצמך 
קובי שחר

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

J62
752
543
A754

♠
♥
♦
♣

AK3
AJT
AT8
KQJ6

North South
2NT

3NT Pass

שוחק  מהדומם   .3NT החוזה  נגד   ♠T-ב מוביל  מערב 
ה-J♠, ומזרח כיסה עם ה-Q♠. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 38

הגנה - לב המשחק
חיים קלר ז"ל

אחת הבעיות המרכזיות של רוב השחקנים בהגנה היא 
ליד  האם  חשיבה.  ללא  רובוטי/אוטומטי,  למשחק  נטייה 
השולחן הייתם משקיעים את המאמץ הנדרש כדי להגיע 

לפתרון הנכון של הבעיה הבאה?

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
T75
A975
AKQ

♠
♥
♦
♣

A74
AKQ964
QT
85

חוזה: ♦4; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.
West North East South
1♥ Dbl Pass 2♦
2♥ 3♥ Pass 4♦

Pass Pass Pass

 3NT צפון שהחזיק 19 נקודות העריך שיהיה ניתן לבצע
אם לשותף עוצר בהארט, וכך טיפסו היריבים עד לגובה 

.4
הובלת ב-A♥. שותפך שירת עם ה-8♥ בעוד דרום שיחק 
3♥. המשכת ב-Q♥, שותפך שיחק 2♥ והכרוז J♥. כיצד 

תמשיך במטרה להכשיל את החוזה?

פתרון בעמוד 37
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ברידג' בבית הלבן )12(

לראות דרך הגב 
של הקלפים

חנן שר

בזמן האחרון הביא ברק עמו לחדר השינה הרשמי ערימה 
עבה של ניירות, תדרוכים שונים מיועציו. רוב המסמכים 
האלה היו מסווגים, ומישל נאלצה לקרוא משהו אחר לפני 
ברידג',  ספרי  של  אוסף  מצאה  היא  לאחרונה  השינה. 
שכנראה אחד הדיירים הקודמים השאיר שם, בתוך ארון 

מאובק באגף המערבי.
"הלוואי שהיה לך זמן לקרוא חלק מהחומר הזה במקום 
הניירות הרשמיים המשעממים הללו, בייבי", היא אמרה 
טובים  דברים  כמה  באמת  שם  "יש  הלילות.  באחד 
את  במיוחד  מחבבת  אני  משחקך.  את  לשפר  שעשויים 
הברנש הזה Woolsey, עוד אחד בשם לורנס או לארי, 
איני זוכרת, ואת הסיפורים על ראש המנזר האגיד הוגו 
יורק-סמית'. אבל הספרים החביבים עלי ביותר הם ישנם 

יותר, ונכתבו על ידי ג'נטלמן אנגלי. Terry משהו".
אחרי  שנים,  ארבע  בעוד  "אולי  אמר.  הוא  זמן",  לי  "אין 

שנסיים את שהותנו במקום הזה".
באמצע  יותר  מאוחר  לילות  כמה  בשיחה  נזכרה  מישל 

המשחק שלהם עם דיקי ופטי.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

KQ876
K976
T6
65

♠
♥
♦
♣

4
AQ3
Q943
AKJ72

West North East South
דיקי מישל פטי ברק

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

ברק שישב בדרום הרים אוסף קלפים נאה, חזק מספיק 
בשביל 1NT לולא הסינגלטון בספייד. הוא נאלץ להתפשר 
על ♣1, ואז בחר בהכרזה שנייה אגרסיבית של ♦2 כאשר 
לאחר  לגמרי.  הצפוי   1♠ עם  לו  ענתה  שתבורך  מישל 

.3NT-שהמכרז התחיל כך הם הגיעו ל
דיקי )מערב( היה עדיין עסוק במחשבות על "העט" ההוא 
בנברשת  החבויה  מצלמה  שיפעיל  אמרו  הצנרת  שנערי 
מאז  בו  השתמשו  שלא  הזה,  הארור  הדבר  הבדולח. 
לא  הבית,  שיעורי  את  מכינה  טרישיה  אם  בדקה  שפטי 
העביר תמונות אל מצג "השעון" שעל פרק היד של דיקי. 
.♦AJ875 לפיכך הוא בחר בהובלה טבעית של 7♦ מתוך

בינתיים ברק התחיל לחשוב מאיפה לעזאזל ישיג לקיחות. 
הוא ספר רק שש בטוחות – ספייד אחד, שלושה הארטים 
לקיחה  עבורו  תיצור  בדיאמונד  ההובלה  קלאבים.  ושני 
לקיחות  שתי  לחפש  עדיין  יצטרך  הוא  אבל  שביעית, 

חסרות.
ב-2♦  וחזרה   ♦K-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכתה  פטי 
לפני   ♦A-ה ואת   ♦J-ה את  גבה  דיקי  בודד.  כעת  שהיה 
ששיחק ♦ רביעי אל ה-Q של ברק. בינתיים השליכו צפון 

ומזרח שני ספיידים כל אחד.
עשוי  "אני  בסיכוייו.  והרהר  במחשבות  שוב  שקע  ברק 
הוא  משמאלי",   ♠A-ה אם  בספייד  לקיחות  שתי  להשיג 
חשב, "אבל זו הנחה מפסידה, כי דיקי יגבה את הדיאמונד 
 ♠A-הארוך שלו להפלת החוזה. כדי שהדברים יסתדרו ה

חייב להיות אצל פטי.
בעקיפה  יושב   ♣Q-שה  – נוסף  סיכוי  שהיה  כמובן 
ושהסדרה תתחלק 3-3, ואז יהיו לו 5 לקיחות בקלאב, 3 
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הארטים ודיאמונד אחד. במקרה זה אין משמעות למיקומו 
של ה-A♠. אבל מה קורה אם פטי הקצרה בדיאמונדים 
מחזיקה 4-4 בסדרות הקלאב וההארט? האם חלוקה זו 

סבירה יותר?
 ♠

♥
♦
♣

KQ876
K976
T6
65

 

♠
♥
♦
♣

JT53
T8
AJ874
43

♠
♥
♦
♣

A92
J542
K2
QT98

 ♠
♥
♦
♣

4
AQ3
Q943
AKJ72

 

לחקור  החליט  ברק  האחרות,  הסדרות  את  יבחן  בטרם 
את היד באמצעות משיכת AQ♥. כאשר דיקי שירת עם 
שיפוטו  מיטב  שלפני  מאחר  חייך  ברק   ,♥T-וה ה-8♥ 
חלוקת ההארט הייתה 4-2. כעת נותרו שתי אפשרויות: 
3-3 עם עקיפה יושבת, או לקחת סיכון ולשחק  קלאבים 
♠ לעבר הדומם. הוא החליט לבחור באפשרות השנייה, 
עצם את עיניו לשנייה וחייך כאשר פתח אותם וראה את 

ה-T♠ של דיקי במקום הקלף האימתני שחרד ממנו.
 .♣J-ה עם  שנלקח  קלאב  והחזירה   ♠A-ב זכתה  פטי 
את  לתבוע  יכול  שאני  סבור  "אני  קלפיו:  את  פרש  ברק 

החוזה", הוא אמר בעודו מתבונן בזוגתו לקבלת אישור. 
"שני המהלכים הבאים שלי הם ♥ אל ה-K )שיאשר את 
החלוקה 4-2( ו-Q♠", הוא אמר. "אם איני טועה לגמרי, 
זה אמור להפעיל על פטי לחץ בסדרות ההארט והקלאב".
דיקי תמיד התקשה לוותר, אבל הפעם הוא היה הראשון 
לקבל את התביעה של ברק. "איני בטוח שאני מסכים עם 
זה שאתה מפעיל לחץ על אשתי, אבל אתה צודק, אדוני", 

הוא אמר.
ברק פנה לאשתו. "איך זה מצא חן בעינייך, יקירתי?" הוא 
אמר, "זה ממש נלקח מתוך אחד מספרי הברידג' שלך. 
אני מתערב שהאנגלי הזה לא היה יכול לשחק את היד 

הזאת טוב יותר".
"טוב, אבל לא עד כדי כך, יקירי", אמרה מישל. "הברנש 
 ,Reese נדמה לי ששם המשפחה שלו היה ,Terry הזה
היה מבחין עד כמה פטי חשה שלא בנוח בזמן ההשלכות 
)2 ספיידים על הסיבובים ה-3 וה-4 של הדיאמונד(, ועם 
זו  היא  שהחלוקה  מניח  היה  הרביעית  בלקיחה  זכייתו 
בסיבוב הראשון  נמוך  היה משחק  הוא  בפועל.  שהייתה 
עם  לזכות.  בודד  שנשאר  שלה   ♠A-ל ונותן  הספייד  של 
לקיחה נוספת בספייד הוא לא היה זקוק לעקיפה בקלאב. 
לו היית משחק כך, היה נדמה שאתה רואה דרך הגב של 

הקלפים".

דיקי התכווץ במקומו כאשר מישל דיברה על לראות דרך 
עובד,  היה  הזה  הארור  המתקן  אילו  הקלפים.  של  הגב 
מצבו היה עוד יותר טוב – הוא היה רואה את פני הקלפים.

הגנה לב המשחק – פתרון מעמוד 35
 ♠

♥
♦
♣

KQJ
T75
A975
AKQ

♠
♥
♦
♣

A74
AKQ964
QT
85

חוזה: ♦4; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.

West North East South
1♥ Dbl Pass 2♦
2♥ 3♥ Pass 4♦

Pass Pass Pass

 3NT צפון שהחזיק 19 נקודות העריך שיהיה ניתן לבצע
אם לשותף עוצר בהארט, וכך טיפסו היריבים עד לגובה 4.
הובלת ב-A♥. שותפך שירת עם ה-8♥ בעוד דרום שיחק 
3♥. המשכת ב-Q♥, שותפך שיחק 2♥ והכרוז J♥. כיצד 

תמשיך במטרה להכשיל את החוזה?

הרובוטי/אוטומטי  המשחק  הוא   ♥K-ב המשך  תשובה: 
שהזהרנו מפניו.

בהארט  שתיים  בטוחות,  לקיחות   3 לספור  יכול  מערב 
מונעים אפשרות  בסדרות השחורות  הדומם  קלפי   .♠A-ו
השלישי  וההארט  אלה,  בסדרות  נוספות  לקיחות  של 

ייחתך בידו של הכרוז.

מכאן שהלקיחה המכשילה צריכה להימצא בסדרת השליט. 
אם למזרח K♦ או Jxx♦, אז אין שום בעיה והחוזה ייכשל 

?♦Kxxxx ממילא, אבל מה עושים כאשר לדרום
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יגלה לשמחתו חלוקה  יוציא שליטים הוא  ברגע שהכרוז 
2-2 ויבצע את החוזה. אם גם ה-J♦ אצל הכרוז, כנראה 
שאין מה לעשות, אבל למעשה כל שנדרש להפלת החוזה 

הוא J♦ אצל השותף – אפילו בודד.

מערב צריך להמשיך ב-A♠ )מבטיח לעצמו את הלקיחה 
השלישית( ולאחר מכן ב-♥ נמוך.

הגנה זו מחייבת שיתוף פעולה מצדו של מזרח. זה ישאל 
את עצמו מדוע מערב משחק נמוך כאשר ההארט הגבוה 
 .Trump Promotion בידו. התשובה היא שמערב מחפש
ייאלץ את דרום  מזרח חייב לחתוך עם ה-J♦. בכך הוא 
פתאום  יהפכו  מערב  של   ♦QT-וה  ,♦K-ה עם  לחתוך 

ללקיחה בטוחה.

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
T75
A975
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

A74
AKQ964
QT
85

♠
♥
♦
♣

9832
82
J2
T7432

 ♠
♥
♦
♣

T65
J3
K9643
J96

 

בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 35
 ♠

♥
♦
♣

J62
752
543
A754

 

♠
♥
♦
♣

T987
K84
K76
T82

♠
♥
♦
♣

Q54
Q963
QJ92
93

 ♠
♥
♦
♣

AK3
AJT
AT8
KQJ6

 

שוחק  מהדומם   .3NT החוזה  נגד   ♠T-ב הוביל  מערב 
ה-J♠, ומזרח כיסה עם ה-Q♠.  תכנן את המשחק! 

יש 8 לקיחות בטוחות, ואנו זקוקים ללקיחה תשיעית. את 
כפולה  עקיפה  לבצע  רק  ונותר  איבדנו,  בספייד  הסיכוי 
בהארט )עם סיכוי הצלחה של 75%(. לשם כך אנו זקוקים 
 ,♣A-לשתי כניסות לדומם. לכאורה יש כניסה בודדת – ה
כניסה  הוא  ה-7♣  שגם  יגלה  יותר  מעמיק  ניתוח  אולם 

פוטנציאלית אם הסדרה מחולקת 3-2.
המשחק הנכון: זוכים ב-A♠, ממשיכים ב-KQ♣ )מהדומם 
54♣( ושמים לב לקלפי המגנים. אם כולם שירתו פעמיים 
לקלאב, נמשיך ב-J♣ ונעשה Overtake עם ה-A♣. כך 
יצרנו כניסה שנייה לדומם. נשחק ♥ נמוך אל ה-T. מערב 
זוכה וחוזר בספייד. זוכים ב-K♠, נכנסים לדומם עם ה-7♣ 

ועוקפים שוב בהארט.
בדומם  קלפים  ארבעה  עם  סדרה  יש  כאשר  עיקרון: 
הקלפים  את  לשחק  ניתן  הסגורה,  ביד  קלפים  וארבעה 
הנדרש.  לפי  ליד  מיד  מעברים  שתאפשר  כזו  בצורה 
פעולה פשוטה של Overtake עשויה לייצר כניסה נוספת 

לאחת הידיים.
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משה יפה ז"ל 
1923-2014

הטובים  על  גם  מדלג  אינו  המוות  כי  רב,  בצער  שוב,  למדנו 
ביותר. נפרדנו בכאב מאישיות שהובילה בבטחה במשך שנים את 

ההתאגדות בכלל ואת הברידג’ הירושלמי בפרט.

משה נולד במצרים וקנה בה השכלה. בסקרנותו רכש ידע בתחומים 
ניתן  לא  נוספות  ובחמש  בוריין  על  דיבר חמש שפות  הוא  רבים. 
היה ל"מכור" אותו. לכל שפה שרכש קנא באדיקות והיה מחפש 
בכפיה שגיאות בכתבים, בפרסומים, בשלטי רחוב והכוונה ובעיקר 
- בתפריטים. במו עיני ראיתי מלצרים נבוכים שהתחייבו להודיע 
לבעל הבית שיש להדפיס מחדש תפריטים על פי זה שתיקן בכתב 

ידו.

יום  בכל  לתאריכים.  במשה  הייתה  יופי  ורבת  מופלאה  חולשה 
נתון, לו רצית, היית מקבל ממנו את כל שארע בו בתאריך על פני 
השנים. ואולם, מאחר שהיה איש רעים להתרועע ה"חולשה" הזו 
באה לידי ביטוי מובהק בימי ההולדת של כל מי שהכיר לרבות בני 
משפחתם הקרובים והרחוקים. לא היה כל צורך ביומן או במחשב, 
היה  ביותר  העסוקים  בימיו  גם  סדורה.  הייתה  זה  בעניין  משנתו 
באותו  להיוולד  קרובו  או  הוא  שזכה  לחבר  יום  בכל  מטלפן  משה 
הקידמה הקלה במעט במובן זה שחלק מהטלפונים הוחלפו  יום. 

מהמחווה  להפחית  כדי  בכך  היה  לא  אבל  אלקטרוניות  בהודעות 
ומהנאת הנמען אסיר התודה.

אגב קידמה, שלא כמרבית בני דורו, משה, בסקרנותו, שקד ולמד 
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פיינל-פור ופליי-אוף עליון 

ותחתון 

אליפות ישראל לצעירים
גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2014 – ינואר 2015 

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

ברכות חמות
לאודי פרידלנדר וינון לירן

אלופי העולם לשנת 2014
שזכו בתואר באליפות העולם הפתוחה לזוגות, 

שהתקיימה בסין בחודש אוקטובר.
הענקתם כבוד וגאווה לברידג' הישראלי.

ועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות פאריס הפתוחה לקבוצות צעירים
תתקיים בין התאריכים 28 באוקטובר ועד ה-1 בנובמבר 2015.

שחקנים צעירים המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח בקשה למשרד
ibf@bridge.co.il  .על מנת לקבל פרטים נוספים

ועדת חוקהועדת חוקה

סדנה למנהלי תחרויות מוסמכים (דרגה 1 ומעלה)
תתקיים בספרד בין התאריכים 29 בינואר ועד ה 1 בפברואר 2015

מנהלי תחרויות המעוניינים להשתתף בסדנה, לשפר את יכולותיהם,
כמו גם להתקדם ולהשתלב בניהול בכיר בתחרויות ההתאגדות,

 ibf@bridge.co.il :מתבקשים לצור קשר עם יו"ר ועדת חוקה מר ישראל ידלין בדוא"ל

ועדת חוקהועדת חוקה

קורס מקוצר להכשרת מנהלי תחרויות דרגה 1
הקורס יפתח בתחילת שנת 2015 ויכלול 8 פגישות של 4 שעות כל אחת,

בהנחיית אילן שזיפי רמ"ד תחרויות בהתאגדות.
ibf@bridge.co.il מועמדים המעוניינים להשתלב בקורס מתבקשים לשלוח פניה למשרדי ההתאגדות

חברים חדשים בהתאגדות, הקדימו לחדש חברותכם
ותיהנו מעד חודשיים נוספים ללא תשלום.

חברים חדשים, שלא היו רשומים בעבר, 
שירשמו עד ה 1/1/15 יקבלו

כרטיס חינם
לאחת מתחרויות הבוקר בפסטיבל 

(קבלת הכרטיסים בדלפק הפסטיבל) 

מהרו לחדש / להירשם להתאגדות על מנת שתוכלו 
להשתתף בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ובשלל 

תחרויות ההתאגדות המיועדות לחברי התאגדות בלבד!  
שימו לב, ביטאוני ההתאגדות אינם נשלחים
רטרואקטיבית אלא, מיום ההרשמה בלבד!

  

ibf@bridge.co.il 03-9794318 :משרדי ההתאגדות, טל: 03-9794862, פקס

החלה ההרשמה להתאגדות לשנת 2015. לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם בחודש ינואר.

הפסטיבל הבינלאומי ה-49 
דרוש מנהל תחום לוגיסטיקה

לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-49 שיתקיים בין התאריכים 20-26 בפברואר 2015.
ibf@bridge.co.il,03-9794862 :לפרטים נוספים יש לפנות לאוריה - טל
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הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים בכל מושב

מושב 1
ביום ג'  ה-4 בנובמבר 2014 

מושב 2
ביום ג' ה-11 בנובמבר 2014 

החל מהשעה 20:30 
במועדון שברח' דינצ'יק 7 תל אביב.

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 120 ₪
 לשני המושבים

מס' מקומות מוגבל,
ההרשמה מראש חובה!
רינת – 03-6417470

מועדון ברידג' השרון
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים בכל מושב

ביום שישי ה-5 בדצמבר 2014 
החל מהשעה 10:00

במועדון שברח' ששת הימים 42
כפר סבא, קומה ב'.

מנהל תחרות - ברי אבנר

מחיר למשתתף 120 ₪

מס' מקומות מוגבל

ההרשמה מראש חובה!
במועדון: 077-5253001 

רותי: 054-4556111
רון: 054-5720778

מועדון הקנטרי חולון
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית  

2 מושבים של 24 ידיים בכל מושב

מושב 1
ביום ג' 9 בדצמבר 2014

מושב 2
ביום ג' 16 בדצמבר 2014

בקנטרי חולון, הלוחמים 12, 
ליד משרד הרישוי

מנהל תחרות - ברי אבנר

מחיר למשתתף 120 ₪

גביעים ל 3 מקומות הראשונים
מס' מקומות מוגבל

ההרשמה מראש חובה!
רועי: 050-9033355

באתר ההתאגדות מופיעה רשימת קורסים לברידג' 
הנפתחים במועדוני ההתאגדות ברחבי הארץ

הרשימה כוללת את פרטי הקורס, פרטי המועדון ודרכי הרשמה.
את הרשימה ניתן למצוא תחת תפריט למד והתקדם / קורסים לברידג'.

www.bridge.co.il

התחרות הסימולטנית האחרונה לשנת 2014
תתקיים ב-16/11/14 בערב, ברחבי הארץ במועדונים.

אמן  ונקודות  למשתתפים  תחולק  ידיים  ניתוחי  חוברת  הרגילות.  הסימולטניות  התחרויות  במתכונת  תתנהל  התחרות 
 .HANDICAP-מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים. הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו

השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרויות 

גלעד אופיר
הקפטן הספורטיבי הארצי

ועדת נקודות אמן ומושביםועדת נקודות אמן ומושבים

כתיבת חוברת ידיים לתחרות הסימולטנית
מועמדים הרואים עצמם מתאימים, לכתיבת חוברת/חוברות ידיים עבור תחרויות סימולטניות, 

מתבקשים להעביר בקשה, הכוללת פירוט - רקע ברידג'סטי וניסיון בתחום, הוראת תלמידים, מוניטין 
בינלאומי/מורה בכיר יכולת כתיבה והסבר ידיים וכדומה, דרך משרדי ההתאגדות:

ibf@bridge.co.il 03-9794318 :פקס
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באתר ההתאגדות מופיעה רשימת קורסים לברידג' 
הנפתחים במועדוני ההתאגדות ברחבי הארץ

הרשימה כוללת את פרטי הקורס, פרטי המועדון ודרכי הרשמה.
את הרשימה ניתן למצוא תחת תפריט למד והתקדם / קורסים לברידג'.

www.bridge.co.il

התחרות הסימולטנית האחרונה לשנת 2014
תתקיים ב-16/11/14 בערב, ברחבי הארץ במועדונים.

אמן  ונקודות  למשתתפים  תחולק  ידיים  ניתוחי  חוברת  הרגילות.  הסימולטניות  התחרויות  במתכונת  תתנהל  התחרות 
 .HANDICAP-מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים. הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו

השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרויות 

גלעד אופיר
הקפטן הספורטיבי הארצי

ועדת נקודות אמן ומושביםועדת נקודות אמן ומושבים

כתיבת חוברת ידיים לתחרות הסימולטנית
מועמדים הרואים עצמם מתאימים, לכתיבת חוברת/חוברות ידיים עבור תחרויות סימולטניות, 

מתבקשים להעביר בקשה, הכוללת פירוט - רקע ברידג'סטי וניסיון בתחום, הוראת תלמידים, מוניטין 
בינלאומי/מורה בכיר יכולת כתיבה והסבר ידיים וכדומה, דרך משרדי ההתאגדות:

ibf@bridge.co.il 03-9794318 :פקס
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ספורטיאדה הפועל 2014 
התקיימה באילת בפעם ה-34, בהשתתפות 31 קבוצות 

מקום 1 – קבוצת משרד החינוך:
מימין לשמאל: גדי ארנון, יעקב מיוחס, 

מודי קניגסבר (יו"ר ההתאגדות - העניק 
הגביעים) חנה שזיפי, מני גרינשטיין (סגן 

יו"ר דירקטוריון הפועל - העניק הגביעים), 
אבי חן, שלמה אביטן  (יו"ר בית נבחרי 

ההסתדרות- שהעניק את הגביעים).

תוצאות תחרויות

שלבי גמר קבוצות ברידג'



דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 12-10-2014

 רב אמן ארד 
 שפי רון - נס ציונה 

 אמן בכיר זהב 
 אלעד רחל - מועדון תל אביב 

 אדטו אבי - קריות/חיפה 
 רגב יורם - הדר כפר סבא 

 חורב זאב ד"ר - רעננה 

 אמן בכיר כסף 
 מיכלס קלרה - ספורט + חולון 

 פירסט רונית - טבעון 
 פייקין צביקי - אשקלון 

 אמן בכיר ארד 
 רוזן רחל - סביון-קרית אונו 

 לביא אמנון - קבוצי דרום 

 אמן בכיר 
 שפירא דני - רמת השרון 

 שפירא ורדה - רמת השרון 

 שטיינוג עפרה - חיפה/כרמל 
 יונקר מיכל - נהריה 

 רזניק פרץ - "הרץ" חיפה 
 וקשלק רן - ירושלים 

 בלסיאנו אלי - נס ציונה 
 נתנאל מלכה - נס ציונה 

 אמן זהב 
 טטנבוים תומר - אבן יהודה 

 אבירם עוזי - כפר סבא 
 בנישטי שלמה - ויצו פתח תקוה 

 ברימר ראובן - מרכז ספורט ראשל"צ 
 קורן דיאנה - אשקלון 
 שרר אתי - נס ציונה 

 אמן כסף 
 מרדכי יהודית - ספורט + חולון 

 סבאג מאיר - כרמיאל 
 אוסאמה דניאל - טבעון 

 וינקלר איתי - טבעון 
 כפיר שושנה - השרון 

 זבולון מיקי - אבן יהודה 
 שטיין איטה - ירושלים 

 ספיר מרים - "גת" ירושלים 
 ירדן קרי - ראשון לציון 

 פדר טובה - מרכז ספורט ראשל"צ 
 ריישר בלה - נס ציונה 

 אמן ארד 
 עוזיאל רחל - מועדון תל אביב 

 בעל טכסא אילנה - הלוחם אפקה 
 מילשטיין טוביה - לב הצפון 

 בר גלעד - טבעון 
 חיבה ראובן - מושבות-שמריהו 

 ירקוני אברהם - ברידג' טיים 
 שלף מרים - ברידג' טיים 

 כהן-ואן רוזה לואיזה - מרכז הברידג' ים 
 שידלוב שלמה - מרכז הברידג' ים 

 דמתי נתן - אילת 
 קירמאיר עדנה - יואב 

 נקר שלום - וקס - רחובות 

ספורטיאדה - תחרות זוגות 23/10/14 
תוצאות מצטברות 

התקיימה במקביל לתחרות הקבוצות

מצטברשמותדרוג

64.62פרקש רות - בלוך שרה1
61.31תשובה ניסים - רפפורט דוד2
57.40עזרא משה - אנציו אנדה3
57.18גרוס לאה - בראונשטיין יעל4
56.90רפאלי דוד - שרעבי יורם5
56.89שפט ברכה - כספי יואב6
56.50טוביאן אבי - כהן שבתאי7
55.52רונן ליאורה - שניר רותי8
55.39וורך יגאל - שמיר אשר9

55.37סגל מרדכי - קרמר שמואל10
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 אמן 
 בהר אלגרין - ספורט + חולון 
 גילאור שילה - הלוחם אפקה 

 קופנס שושנה - לב הצפון 
 ברון דב - כרמיאל 

 קלוג-יהלום שרה - רקפת קרית טבעון 
 לייט אדי - השרון 
 שחר מגי - השרון 

 דילנברגר זיוה - מושבות-שמריהו 
 עמרם ציפי - מרכז הברידג' ים 

 זייד דינה - נתניה 
 פרבר גיורא - ערד 

 ארבל אליאס - באר שבע 
 ויסמן אלי - באר שבע 

 ויסמן חנה - באר שבע 
 נחשון אבנר - אילת 

 סגן אמן זהב 
 לזינסקי מרים - חיפה/כרמל 
 קמפר ראובן - חיפה/כרמל 

 רוזנצוויג אדלה - חיפה/כרמל 
 שחם דן - חיפה/כרמל 
 בר-און חגית - נהריה 
 קוזיק סוניה - אביבים 

 לנדה חוה - מושבות-שמריהו 
 אנין עידו - ברידג' טיים 

 פרוסט דליה - ברידג' טיים 
 כהן פרידה - מרכז הברידג' ים 

 רביב דוד - מרכז הברידג' ים 
 גולדשטיין סימה - מרכז ספורט ראשל"צ 

 טויטו דרור - וקס - רחובות 
 סקורקה שוש - וקס - רחובות 

 פולק חנה - וקס - רחובות 
 גיברשטיין מושקו - קבוצי דרום 

 סגן אמן כסף 
 קופמן גיל - גל - ראש העין 

 לדרמן גילה - ספורט + חולון 
 לירון נולי - חיפה/כרמל 

 אורן יפתח - טבעון 
 דגן חרמונה - רקפת קרית טבעון 

 יליסבטסקי גנאדי - השרון 
 לאומי נילי - השרון 

 קרוגר לידיה - השרון 
 ברייטמן קלוד - אביבים 

 שוורץ חווה - מושבות-שמריהו 
 שליט דורון - ברידג' טיים 

 לוי אילן - ירושלים 

 לוי שרה - ירושלים 
 אוצ'ניק ברוך - מרכז הברידג' ים 

 סווירסקי רפאל - ויצו פתח תקוה 
 שטיין אורי - ויצו פתח תקוה 

 עזריהו יואב - סביון-קרית אונו 
 כהן שולמית - מרכז ספורט ראשל"צ 

 רזיאל מעיינה - רחובות 
 אשדת תלמה - וקס - רחובות 

 סגן אמן ארד 
 ליפשיץ גלעד - טבעון 
 בנבניסטי רונן - השרון 

 קניגסברג עדו - רמת גן 
 וסרמן גילדה - אביבים 

 פולק רותי - מושבות-שמריהו 
 גוז זיוה - ברידג' טיים 

 קדמי יעקב - ברידג' טיים 
 חסיד נוריאל - מרכז הברידג' ים 

 אשכנזי יוסף - נתניה 
 אלי אביב - ויצו פתח תקוה 

 בלודז יונתן - ויצו פתח תקוה 
 נוה משה - בית מכבי ראשל"צ 

 פומרצקי מאיר - בית מכבי ראשל"צ 
 רז תרצה - ערד 

 לוי ביני - כפר מרדכי 
 מושינסקי מירי - כפר מרדכי 

 סגן אמן 
 כהן עמנואל - רמת השרון 

 בירגר מרטין - גבעתיים 
 רווח אברהם - כיכר המדינה ת"א 

 כץ הדסה - חיפה/כרמל 
 דנק שחר - טבעון 

 אטל יוספה - השרון 
 דיין חי - רמת גן 

 עדי נורית - אביבים 
 בר און גדי - ברידג' טיים 

 חרמש רפאל - ברידג' טיים 
 ברגר אביבה - מרכז הברידג' ים 

 דוידי יובל - מרכז הברידג' ים 
 אולסבורג ברנרד - נתניה 

 רבינוביץ שלי - ויצו פתח תקוה 
 ז'נסקר מאיה - ערד 

 שוייצר רוזי - ערד 
 ול רחל - באר שבע 
 רגב עודד - אשקלון 

 שמואלי שרת - וקס - רחובות 

 שחקן מתקדם 
 בוסיבא ליאור - רמת השרון 

 פארן עמית - רמת השרון 
 נסר ננסי - כיכר המדינה ת"א 

 רוכמן שמעון - כרמיאל 
 בנדק מור - טבעון 
 גזית גונן - טבעון 

 דהאן אברהם - טבעון 
 יורמן גל - טבעון 

 ויכהנדלר ליאור - רקפת קרית טבעון 
 להבי גיורא - רקפת קרית טבעון 
 להבי זהבה - רקפת קרית טבעון 
 רואש אור - רקפת קרית טבעון 
 שושני דן - רקפת קרית טבעון 

 טבל עדית - השרון 
 קראים צדוק - השרון 

 רן מרדכי - השרון 
 גוטליב נדב - הדר כפר סבא 
 סביר שרגא - הדר כפר סבא 

 ניטקה אתי - ברידג' טיים 
 פלטנר מוטקה - ויצו - נוה יוסף 

 ברגר נועם - ויצו פתח תקוה 
 ברהום עמית - ויצו פתח תקוה 

 דדשוב בן - ויצו פתח תקוה 
 ולד אלמוג - ויצו פתח תקוה 

 לב בניו - ויצו פתח תקוה 
 מסיקה דניאל - ויצו פתח תקוה 

 סבח אופק - ויצו פתח תקוה 
 קוגמן איתי - ויצו פתח תקוה 

 אורין איתמר - ראשל"צ
 יגול יונתן - ראשל"צ 

 עמית יואב - ראשל"צ 
 מגיד נילי - ערד 

 לייקין פנחס - באר שבע 
 נווה אורי - רחובות 

 גוטינסקי גינה - אשדוד 
 גוסטינסקי ויקטור - אשדוד 

 זייטק אביב - נס ציונה 
 שטלריד חיה - נס ציונה 

 אמיר אדם - מועדון לידור 
 לונשטיין תומר - מועדון לידור 

 קדם עידו - מועדון לידור 
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play – how to play a suit when missing the jack. 
Should you go for the 3-3 break or play for 4-2 
finessing against the jack?

Dealer North, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

A872
AQ5
Q64
J98

 

♠
♥
♦
♣

J643
T9
A72
QT32

♠
♥
♦
♣

T5
7
JT985
AK754

 ♠
♥
♦
♣

KQ9
KJ86432
K3
6

 

The contract was 4♥. How would you have played 
on a trump lead? As always, at matchpoints 
overtricks are at a premium, so even though you 
are missing both minor suit aces, you have to try 
to make 12 tricks rather than the 11 on view )3 
spades, 7 hearts and a Diamond.( 

The critical question is: After drawing the 
remaining trump, how do you play the spades in 
order to discard your losing club? 
You play the KQ, West following suit with the 4 
and 3, while East plays the 5 and T. Then you 
lead the ♠9. West follows with the ♠6. Do you go 
up with the Ace, hoping for a 3-3 break leaving 
your remaining spade high for a club discard, or 
do you run the ♠9 for a finesse? 
The danger of finessing is that if the 9 loses to 
the J, you may lose three tricks )both minor suit 
aces and a spade(. Your contract will be made, 
but your score will be worse than all the pairs 
making 4♠+1.
Luckily, I was not put to such a decision, as my 
LHO led the ♦A followed by the ♦7. This allowed 
me to draw trumps and discard my losing Club 
on the ♦Q – making 6. One other pair made 
4♥+2, one made 3NT +2, one 4♠-1 and the rest 
4♥ +1 – so 87% for us. 
What would I have done on a trump lead? Easy 
– draw trumps, ♠KQ and run the ♠9 – this is 
obvious, as it is the winning lineJ.
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We took off to Malta for a few days during Rosh 
Hashana as the Jerusalem Bridge Center was 
closed. We spent most of our time on tours, 
eating in good restaurants )if you go to Malta, 
you must go to Wigi's Kitchen( and by the beach. 
But we needed our "fix" of bridge, so we paid a 
visit to the Malta Bridge Union Club. We were 
delighted to find a very spacious bridge club 
with lovely, friendly people. We felt very much 
on home ground. The tournaments are played 
three times a week – Wednesday and Thursday 
afternoon at 3:00 p.m. and Sunday evening at 
6:30.p.m. They close for two months during the 
summer, and this was the first session of the 
new season. I was told that they usually have 
around 20 tables but because people are still 
busy boating they only had 10½ tables on the 
day we played.
We played in the Wednesday afternoon session 
and found it most enjoyable. They were very 
excited at the club, as they were introducing 
Bridgemates. The British influence is strongly 
felt, as at 5:00 p.m. the tournament stops and 
everyone has a tea breakJ. This gives 15-20 
minutes for socializing and of course having a 
nice cup of tea.
An interesting feature was that each player 
receives an individual score from the Scorecard. 
Each contract is analyzed and an average of the 
percentages is created depending on whether 
you were Declarer, Dummy, Lead Defender, 

Other Defender.
So, if you are North, and played just three 
contracts, boards 11, 14 and 22 as "Declarer" 
all session

Board Contract By Score IMPs %
11 4S N +1 450 58%
14 3NT N = 400 42%
22 2S N -1 50 32%

These three contracts as declarer will be 
accumulated to give you an overall average as 
declarer of 44%. Your partner's % as Dummy 
would also be 44% .

Player Played As Boards Played Average
John Smith Declarer 3 44%
 Dummy 8 45%
 On Lead 6 26%
 Defender 7 42%

It is only meant as a guide, how many times 
you played and whether you did well in Play or 
Defense. With this analysis, the scoring program 
cannot determine whether the reason you did 
badly was overbidding or maybe not making the 
tricks you could have made. Nevertheless, this is 
an interesting feature.
I was pleased to see that my percentage as 
declarer was higher than my partner'sJ.
The hand below shows a recurring theme in 

The Union 
Bridge Club, 

Malta

Brian Zietman




