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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

אנו שמחים להציג בפניכם את תוכנית הפעילות הספורטיבית הארצית והבינלאומית 
לשנת 2014 אשר מפורסמת לנוחיותכם בעמודי האמצע בגיליון זה.

בחודש נובמבר נמשכו משחקי הליגות השונות ובנוסף, התקיים פסטיבל הברידג' בים 
האדום שכרגיל סיפק אווירה תחרותית עם נופש מאורגן כהלכה.

ואליפות  הליגות  משחקי  סיום  ביניהם  ואירועים,  תחרויות  שלל  עם  נסיים  האזרחית,  בשנה  האחרון  החודש  את 
המועדונים שהחלה בשנה שעברה ובה זכו בגביע הנודד, נציגי מועדון רחובות. השנה ישתתפו בתחרות נציגים מכ-

50 מועדונים וזה המקום לאחל להם בהצלחה. 
עוד בחודש דצמבר, תתקיים אולימפיאדת משחקי החשיבה בסין (Sport Accord World Mind Games) בה תייצג 
אותנו נבחרת הנשים - מטילדה פופלילוב, מיכל נוסצקי, רות לויט פורת, נטלי סעדה, והאחיות דנה ונגה טל, יחד 

עם הקפטן והמאמן – מיכאל בראל. נעקוב בשקיקה ונחזיק אצבעות.
אנו עם הפנים קדימה ונמצאים בעיצומן של ההכנות לפסטיבל הברידג' בפברואר שיארך שבוע ימים בין התאריכים 
7-13 בפברואר ויתקיים בגני התערוכה כמיטב המסורת. תכנית הפסטיבל מפורסמת כבר בביטאון זה, כך שאתם 

מוזמנים לפנות זמן ביומנים ולהגיע בהמוניכם. מודגש שוב, כי הפסטיבל פתוח לחברי התאגדות בלבד.
בביטאון  הערותינו  למרות  וזאת  צורם  בקול  לצערנו  הסתיים  נובמבר  חודש  אופטימית,  פחות  קצת  בנימה  לסיום, 
הולמת.  בלתי  והתנהגות  אלימות  במקרי  נתקלנו  שוב  זו,  לשנה  האחרונה  הסימולטנית,  התחרות  במהלך  הקודם. 
אנו שבים ומדגישים, כי כל אירוע יטופל בחומרה רבה שכן אין מקום להתנהגות לא נאותה של שחקנים בשום צורה.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.

'    ,
2 13   
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לומדים ברידג‘
6

ההגדרה של הכרזת רוורס היא:
גבוהה  השני,  בסיבוב   2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת 

יותר מהסדרה שהכרזנו בסיבוב הראשון.
מומחי הברידג' קבעו כי הכרזות רוורס חייבות להראות 
לפתיחה  שנדרש  ממה  משמעותית  בצורה  חזקה  יד 
רוורס.  הכרזת  על   Pass להכריז  אסור  למשיב  רגילה. 
ברגע שהפותח השתמש בה, השותפות מחויבת להגיע 
משחק  יהיה  הסופי  החוזה  ולרוב   ,2NT-ל הפחות  לכל 

מלא (או יותר).
בשביל הכרזת רוורס הפותח זקוק ל-5+ קלפים בסדרתו 
ו-17 נקודות או  בסדרתו השנייה  הראשונה, 4+ קלפים 
יותר. במקרה של חלוקה קיצונית יותר ניתן להוריד את 
מספר הנקודות הנדרש. עם יד שאינה מתאימה להכרזת 
יותר,  חלשה  אחרת,  הכרזה  למצוא  חייב  הפותח  רוורס 

בסיבוב השני.
הבעיות   3 את  נסו  יותר,  טוב  הכללים  את  להבין  כדי 

הבאות:
West North East South

1♦
Pass 1♠ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

2
KQJ6
AQJ92
AK5

(2)
South

♠
♥
♦
♣

Q3
JT72
AKQ65
42

(3)
South

♠
♥
♦
♣

4
AKJ82
KQJT73
5

תשובות
 (1)

South
♠
♥
♦
♣

2
KQJ6
AQJ92
AK5

♥2. יד חזקה מאוד עם 20 נקודות. הנקודה החשובה כאן 
לקפוץ לגובה 3. כאמור, הכרזות רוורס  היא שאין צורך 
להכריז.  להמשיך  השותף  את  ומאלצות  רב  כוח  מראות 
ייתכן שנגיע בסוף לחוזה של 3NT, אולם אין סיבה לא 
 2NT להציג את סדרת ההארט בדרך. הכרזה מיידית של

או 3NT תתאר סוג אחר של יד ותטעה את השותף.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

Q3
JT72
AKQ65
42

♦2. זוהי כמובן יד חלשה מדי להכרזת רוורס (12 נקודות 
את  להציג  זה,  בשלב  לפחות  ניתן,  לא  כן  על  בלבד). 
סדרת  על  הפותח  יחזור  זה  במקום  בהארט.  הרביעייה 
הדיאמונד. אמנם הכרזה של ♦2 מתארת לרוב שישייה 
 5 עם  לבצעה  ניתן  מסוימים  במקרים  אבל  בסדרה, 

 .קלפים, רצוי טובים
(3)

South
♠
♥
♦
♣

4
AKJ82
KQJT73
5

רוורס!  הכרזת  זאת  בכל  אבל  בלבד,  נקודות   14  .2♥
הסיבה היא לא רק החלוקה המצוינת 6-5-1-1, אלא גם 
חוזקן של הסדרות הארוכות המשופעות בקלפים בכירים. 
למעשה, כדי לבצע משחק מלא כמעט בטוח איננו זקוקים 
ליותר מ-Qxx♥ אצל השותף. לכן אין זה הגיוני שנוותר 
על סדרת ההארט. נכריז כעת ♥2, ובסיבוב הבא ♥3 כדי 
ו-5  דיאמונדים   6 עם  יד  מדויקת  בצורה  לשותף  לתאר 

הארטים.

שפר את הכרזתך
רם סופר

גם החודש נעסוק בהכרזה השנייה של הפותח לאחר 
והפעם:   ,1 בגובה  חדשה  סדרה  הכריז  שהמשיב 

הכרזות רוורס
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אחרי הכרזת הטרנספר
רם סופר

הפכו   1NT של  פתיחה  לאחר  הטרנספר  הכרזות 
כמו  כמעט  הברידג',  בעולם  מאוד  מקובלת  לקונבנציה 
של  ידו  על  טרנספר  הכרזת  אומרת  בעצם  מה  סטיימן. 
המשיב? היא מבטיחה 5 קלפים לפחות בסדרה שאליה 
מאפס  לנוע  יכול  הנקודות  מספר  וזהו.  טרנספר,  עושים 
ועד לידיים חזקות ביותר. החלוקה יכולה להיות מאוזנת 

או בלתי מאוזנת. בקיצור, הכול עדיין פתוח.
ידו  את  להגדיר  חייב  המשיב  השנייה  בהכרזה  לפיכך, 
לפעמים  המצב.  של  יותר  מדויקת  תמונה  לפותח  ולתת 
המשיב יכול להחליט לבדו על החוזה הסופי, אבל ברוב 

המקרים הוא ישאיר את ההחלטה לפותח.
נסו את שלוש הבעיות הבאות, ולאחר מכן עיינו בתשובות 
הכללים  פירוט  את  המכילים  ובהסברים  המומלצות 
המדויקים להכרזתו השנייה של המשיב לאחר טרנספר.

מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1NT Pass 2♥

Pass 2♠ Pass ?
אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

KJ8653
4
Q52
Q63

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KQ943
J2
A74
853

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AQ983
2
KQJ97
64

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

KJ8653
4
Q52
Q63

♠3. ביד זו שני מאפיינים חשובים: האחד הוא השישייה 
לו  להיות  חייבים   1NT פתח  שהשותף  היות  בספייד. 
שהשליט  בוודאות  יודעים  אנו  ספייד.  קלפי   2 לפחות 
המספיק  נקודות   8 של  כוח  הוא  השני   ;♠ להיות  צריך 
כדי להזמין למשחק מלא. לו היו הנקודות שלנו מרוכזות 
בספייד, היינו אף שוקלים הכרזה של ♠4, אבל עם סדרה 
שבורה מוטב להיות זהיר ולהשאיר לשותף את ההחלטה 
(לדוגמה:  יותר  חלשה  יד  עם  מלא.  משחק  להכריז  אם 
 Pass מכריזים  היינו  המינור)  בסדרות   Q-ה שתי  ללא 

ומשאירים את החוזה ב-♠2.
(לאחר  סדרתו  על  חוזר  המשיב  כאשר  לדעת:  חשוב 
 +6 בה  מבטיח  הוא  הטרנספר)  את  קיבל  שהפותח 

קלפים לפחות.
 (2)

South
♠
♥
♦
♣

KQ943
J2
A74
853

3NT. הפותח כבר יודע שיש לנו 5 קלפים בספייד. עכשיו 
נתאר עבורו חלוקה מאוזנת (באמצעות הכרזת NT) וכוח 

מספיק למשחק מלא (10+ נקודות).
עם  הסופי.  החוזה  על  יחליט  הפותח  הלאה?  ומה 
 +3 של  תמיכה  עם   .Pass יכריז  הוא  בספייד  דאבלטון 
חלוקה  עם   .4♠ לשחק  לרוב  יעדיף  הוא  בספייד  קלפים 
דומה ויד חלשה קצת יותר (9-8 נקודות) היינו מכריזים 
חשוב  הסופי.  החוזה  על  מחליט  השותף  ושוב   ,2NT
לדעת: עם חלוקה מאוזנת ו-8 נקודות (או יותר) הכרזתו 

.NT-השנייה של המשיב לאחר הטרנספר תהיה ב
(3)

South
♠
♥
♦
♣

AQ983
2
KQJ97
64

הנכון,  הסופי  לחוזה  רבות  אפשרויות  ייתכנו  כאן   .3♦
אפילו  ואולי   5♦  ,3NT  ,4♠ הפותח:  של  לידו  בהתאם 
סלם. אין זה מתפקידנו להחליט כרגע על החוזה הסופי. 
מלא) ולהמתין  למשחק  ♦3 (טבעי ומחייב  להכריז  עלינו 

להתפתחויות.
לאחר   3 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  לדעת:  חשוב 
עם  לפחות  מלא  משחק  של  כוח  מבטיחה  טרנספר 
4+ קלפים (לעתים קרובות חמישייה ומעלה) בסדרה 

המוכרזת.
של  הראשון  בסיבוב  רק  מתקיים  הטרנספר  לב,  שימו 

ההכרזה. הכרזות ההמשך הינן כבר טבעיות.

 1NT של  לפתיחה  המשיב  כיצד  נלמד  זה  במאמר 
בצורה  להכריז  ממשיך  במייג'ור  קלפים   5+ המחזיק 

נכונה לאחר שימוש בטרנספר.
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שחקנים לא מנוסים אוהבים להתחיל את המשחק ברצף 
עשוי  מומחה  שחקן  לעומתם,  מהירות.  לקיחות  של 
כחלק  צפויה,  בלתי  לקיחה  המשחק  בתחילת  להפסיד 
מהתכנון הכולל להגיע בסופו של דבר למספר הלקיחות 

שהתחייב עליו.
נסו לשחק את היד הבאה במקומו של דרום.

Dealer South, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

852
62
AKQ73
T97

♠
♥
♦
♣

AKJ
AT93
52
A852

חוזה: 3NT. הובלה: 6♠

West North East South
Pass Pass 1NT

Pass 3NT All Pass
שים לב שצפון העריך את 9 הנקודות שלו כשוות 10 עם 
הסתפק  ולא   AKQ בראשות  קלפים   5 של  יפה  סדרה 

.2NT בהכרזת הזמנה של
האם  ה-9♠.  את  משחק  ומזרח  ב-6♠.  מוביל  מערב 

ההובלה הזאת טובה עבורנו?
אין ספק שקיבלנו הובלה ידידותית. בלי ההובלה הזאת 
היו לכרוז 7 לקיחות בטוחות, ועכשיו יש לנו כבר 8. מערב 
"ביצע" עבורנו עקיפה בספייד. יתרה מזאת, הוא הוביל 
היינו  שאם  כך   ,Q-ה בראשות  ארוכה  מסדרה  כנראה 
כנראה  היינו  בעצמנו  הזאת  העקיפה  את  לבצע  מנסים 

נכשלים.
בספייד  כשהוביל  שגה  שמערב  מכך  להסיק  יש  האם 

?Q-מתחת ל
אבל  מזל,  חסרת  הייתה  ההובלה  הזאת  ביד  אמנם  לא. 
את  כלל  בדרך  נותנת  ביותר  הארוכה  בסדרה  הובלה 
הסיכויים הטובים ביותר להפיל חוזה ללא שליט. לו היה בידו 
של מזרח מכובד כלשהו בספייד, הדברים היו נראים אחרת.

זכינו בלקיחה הראשונה עם ה-J♠. כיצד נמשיך?
אצל שחקנים רבים המשך המשחק אינו כרוך במחשבה 
יתרה. קלפי היהלום בדומם נראים נוצצים. הם משחקים 

זה  אם   .3-3 מחולקת  שהסדרה  בתקווה   ♦AKQ מיד 
לקיחות   10 המשחק  בתחילת  כבר  להם  יהיו  יקרה, 

בטוחות. ואם לא?
אם נשחק מיד AKQ♦, נגלה לצערנו שמערב לא משרת 
בסיבוב השלישי. למזרח נשאר עוצר בדיאמונד. גם אם 
נוציא אותו בלקיחה הבאה, לא תהיה לנו כניסה לדומם 
כדי לנצל את הדיאמונד החמישי שהוגבה. קרוב לוודאי 
לנו  שהיו  הלקיחות   8 עם  נישאר  המשחק  סוף  שעד 

מההתחלה וניפול בחוזה.
בסדרה.  קלפים   7 ביחד  ולדומם  לנו  כאשר  לדעת:  חשוב 
 36% של  בתדירות  תתרחש  המגנים  בין   3-3 של  חלוקה 
(כלומר קצת יותר מפעם אחת ב-3 ידיים), לעומת זאת חלוקה 

של 4-2 מופיעה בתדירות של 48% (כמעט חצי מהזמן).
לתכנן  כדי  הראשונה  בלקיחה  לעצור  כדאי  היה  אולי 

ולמצוא דרך להתגבר על חלוקה של 4-2.
אתם  האם  המלאה.  הקלפים  בחלוקת  כעת  התבוננו 

רואים דרך לבצע את החוזה לאחר ההובלה ב-6♠?
 ♠

♥
♦
♣

852
62
AKQ73
976

 

 ♠
♥
♦
♣

QT7643
K74
T8
QT

♠
♥
♦
♣

9
QJ85
J964
KJ43

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
AT93
52
A852

 

סדרת המפתח היא דיאמונד, ועלינו למסור לקיחה אחת 
מיד?  אותה  למסור  דעתכם  מה  מקרה.  בכל  להגנה 
לחפש  האינסטינקטיבית  הנטייה  על  להתגבר  תצטרכו 
לקיחות קלות ומהירות. זכרו, המטרה היא לזכות בסופו 
של דבר ב-9 לקיחות. אין זה משנה אם עשיתם זאת מיד 

בהתחלה או לקראת סוף המשחק.
את  ומבקשים  מהיד   ♦2 משחקים  השנייה  בלקיחה  אז 
מכך  מופתע  שותפכם  אולי  מהדומם.  ה-7♦)  (או  ה-3♦ 
שאתם נותנים למערב לזכות בלקיחה כאשר ברשותכם 
כיצד  משנה  זה  אין  ברורה.  תכנית  יש  לכם  אבל   ,AKQ
ימשיך מערב. אנו שולטים בכל הסדרות האחרות, זוכים 
שמוציאים   ♦AKQ-ב וממשיכים  השלישית  בלקיחה 

ליריבים את כל קלפי הדיאמונד הנותרים שלהם.
עכשיו מתברר למה שיחקנו בצורה "מוזרה". אנו נמצאים 
בדומם ויכולים לנצל את הדיאמונד החמישי שהוגבה. זו 

הלקיחה התשיעית שלנו, והחוזה מבוצע.
לשמור  כדי  מוקדמת?  לקיחה  להגנה  מסרנו  מדוע 
בדיאמונד  לזכות  לנו  ולאפשר  לדומם  היד  בין  מעברים 
את  לבצע   84% של  סיכוי  יצרנו  כך  שהוגבה.  החמישי 
החוזה. אמנם ויתרנו על סיכוי של 36% להשיג לקיחה 

עודפת, אבל התוצאה שווה את המחיר.

ההתחמקות
רם סופר
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הסיכוי הנוסף
רם סופר

פתיחה  מול  פתיחה  עם   3NT של  חוזה  לעוד  הגעתם 
את  תכננו   .♠Q-ב מוביל  מערב  במייג'ור.  התאמה  ללא 

משחקכם!
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A6
532
QT97
AQJ4

♠
♥
♦
♣

K4
AQ9
J52
KT983

♠Q :3. הובלהNT :חוזה

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

את  להראות  לנכון  מצאו  לא  שצפון-דרום  לב  שימו 
ניקוד  יש  שכאשר  היא  הסיבה  ב-♣.  שלהם  ההתאמה 
מספיק למשחק מלא ושתי הידיים מאוזנות, איננו נוטים 
להתעניין בחוזים של ♣5 או ♦5. אם אין התאמה במייג'ור 

!3NT משחקים –
לצפון אסור לתמוך בקלאב של הפותח, משום שהכרזה 
של ♣3 (לדוגמה) בסיבוב הראשון אינה מחייבת, ועלולה 
לגרום לכך שהמכרז ייעצר לפני משחק מלא. במקום זה 
צפון הכריז סדרה חדשה, אילץ את הפותח להכריז שנית 

ולאחר מכן העלה מיד למשחק מלא ללא שליט.
מערב מוביל ב-Q♠. מה ניתן ללמוד מההובלה הזאת?

לודאי  קרוב  מחזיק  מערב  רצף.  מראש  הובלה  זוהי 
.♠QJ9+ או ♠QJT+

האם סדרת הספייד מסוכנת עבורנו?
בינתיים לא, אבל ברגע שההגנה תשחק ספייד פעמיים 
 3 לפחות  עבורה  תוגבהנה  העוצרים,  את  לכרוז  ותוציא 
לקיחות בספייד. אחד המגנים מחזיק חמישה ספיידים או 

יותר. (מדוע?)
כמה לקיחות בטוחות יש לנו?

שמונה: שתיים בספייד, אחת בהארט, חמש בקלאב.
האם כדאי לחפש את הלקיחה התשיעית בדיאמונד?

לא, אין לנו זמן. כדי לפתח לקיחה בדיאמונד צריך למסור 
סדרת  את  תגביה  ההגנה  ובינתיים  פעמיים,  היד  את 

הספייד ותזכה ב-AK♦ ובשלוש לקיחות ספייד לפחות.
אז עלינו לחפש את הלקיחה התשיעית בהארט?

זה נכון.
 ♠A-ב בדומם  זוכים  פשוט.  נראה  המשחק  כך,  אם 

?♥Q-ועוקפים לעבר ה
קו המשחק הזה נראה סביר, ואין ספק ששחקנים רבים 

מהשורה יאמצו אותו, אבל הוא איננו הטוב ביותר. 
מדוע?

עקיפה פשוטה בהארט נותנת לנו סיכוי של 50% בלבד 
כזו  ביד  יחפש  תמיד  מומחה  שחקן  החוזה.  את  לבצע 

סיכוי נוסף.
היינו  לו  דרום.  של  שבידו  ה-9♥  הוא  המפתח  קלף 
מחליפים אותו בקלף נמוך יותר, היינו אכן חייבים לעקוף 
אל ה-Q♥, אולם כעת יש לנו הזדמנות נוספת לבצע את 
בלתי  לא   –  ♥T-ב וגם   ♥J-ב מחזיק  מזרח  אם  החוזה 

אפשרי.
לאחר הזכיה ב-A♠ נשחק הארט נמוך אל ה-9.

אם ה-9 יוציא את ה-K של מערב, ביצענו את החוזה בלי 
עקיפה!

נעבור  הבא,  בספייד  נזכה   ,J-ל או   T-ל יפסיד  ה-9  אם 
אל  רגילה  בעקיפה  מזלנו  את  וננסה  בקלאב  לדומם 

.♥Q-ה
 ♥K (א) :במלים אחרות, נבצע את החוזה בשני מקרים
במזרח; (ב) JT♥ במזרח ו-K♥ במערב. סיכויי ההצלחה 

שלנו עולים ל-62.5%, וזה הבדל משמעותי!
הנה חלוקת הקלפים המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A6
532
QT97
AQJ4

 

 ♠
♥
♦
♣

QJT92
K64
863
75

♠
♥
♦
♣

8753
JT87
AK4
62

 ♠
♥
♦
♣

K4
AQ9
J52
KT983

 

של  הראשון  בסיבוב  אם  קורה  מה  לבדוק  נותר  לסיום, 
את  לסכל  כדי  גבוה"  שנייה  "יד  ישחק  מזרח  ההארט 

תכניתנו לעקיפה "עמוקה" עם ה-9.
 ♥Q-ה עם  נכסה  אנו   .♥J-ה את  ישחק  שמזרח  נניח 

ונפסיד ל-K♥ של מערב.
ובסיבוב  בלבד,  נמוכים  קלפים  מערב  בידי  נותרו  כעת 

הבא נבצע עקיפה מוצלחת נגד ה-T♥ של מזרח.
 ♥Q-שימו לב שאם מזרח משחק נמוך ואנו בוחרים את ה

ומפסידים ל-K♥, כבר לא נוכל לבצע את החוזה.
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השלכה נכונה
קובי שחר

לשרת  נאלץ  ההגנה  שחקן  המשחק  מהלך  רוב  במשך 
בסדרות שהכרוז מוביל, וכבר למדנו מספר כללים מנחים 
למקרים אלה: יד שנייה נמוך, כיסוי תמונה בתמונה ועוד. 
אבל כאשר למגן אין קלפים בסדרה שהכרוז הוביל, עליו 
להשליך מסדרה אחרת. מספר האפשרויות של המגן גדל, 

וכך יש יותר מקום לטעויות.
ארוכה  סדרה  מריץ  הכרוז  שבו  המצב  את  מכירים  כולנו 
טעות  לגלות  בתקווה  המגנים,  בהשלכות  היטב  ומתבונן 
או להשיג מידע שיסייע לו להשיג את הלקיחות החסרות 

לביצוע החוזה (או אולי לקיחות עודפות).
המגנים  של  נפוצות  טעויות  בשלוש  נטפל  זה  במאמר 

הקשורות בהשלכות, וננסה ללמוד כיצד להימנע מהן.

טעות נפוצה ראשונה: אי-שמירת קשר עם השותף

(הדברים  וחזקה  ארוכה  בסדרה  מוביל  השותף  כאשר 
עלינו  שליט)  ללא  חוזה  לגבי  רק,  לא  אך  בעיקר,  אמורים 
סדרה  באותה  אליו  לחזור  שיאפשר  קלף  בידנו  לשמור 
מאליו,  מובן  רעיון  שזהו  פי  על  אף  בלקיחה.  נזכה  כאשר 
נותק  המגנים  בין  שהקשר  מקרים  השולחן  על  קרו  כבר 

בגלל השלכה לא נכונה.

 ♠
♥
♦
♣

AQJ5
43
KQJ32
J4

 

♠
♥
♦
♣

7642
AT865
T97
8

♠
♥
♦
♣

K8
Q72
65
KQ9753

 ♠
♥
♦
♣

T93
KJ9
A84
AT62

 

West North East South
1♣

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

שלא  (והיחידה  ביותר  הארוכה  בסדרתו  הוביל  מערב 
 .♥Q-הוכרזה) – 6♥ (רביעי מלמעלה). מזרח שיחק את ה
ספייד  להוביל  עלול  מזרח   ,♥K-ב יזכה  שאם  הבין  דרום 
הלקיחה  את  לעכב  והחליט   ,♠K-ב הזכייה  לאחר  דרכו 

הראשונה.
ידע  מערב   .♥K-ה את  שיחק  ודרום  ב-7♥,  המשיך  מזרח 
היטב שגם ה-J♥ אצלו (אחרת מזרח היה משחק בלקיחה 
 ♥K-והוא ביצע התחמקות ונתן ל ,(♥Q ולא ♥J הראשונה

של דרום לזכות בלקיחה.
כדי  השותף  עם  קשר  לשמור  הייתה  מערב  של  מטרתו 
אבל  בהארט,  לקיחות   3 בעוד  תזכה  ההגנה  שבהמשך 
מזרח לא התעמק במצב והתייאש מסדרת ההארט. כאשר 
השליך  הוא  הדיאמונד,  סדרת  את  להריץ  התחיל  הכרוז 

את ה-2♥.
עכשיו בוצעה עקיפה בספייד, וכאשר מערב זכה ב-K♠ לא 

היה לו הארט לחזור אל שותפו, והחוזה בוצע.
השגיאה של מזרח בדוגמה זו נראית טפשית, אבל כמה 
שבידנו  הקלפים  על  רק  חושבים  שאנו  לנו  קורה  פעמים 
ושוכחים מה יש לשותף? אז כאשר השותף מוביל מסדרה 
ארוכה וטובה, שמרו בידכם לפחות קלף אחד כדי לחזור 

אליו בהמשך המשחק.

טעות נפוצה שנייה: אי-שמירה על אורך שווה עם הדומם

הכרוז שואף לזכות בלקיחות עם קלפים זוטרים בסדרות 
ההשלכות  שבמהלך  ומקווה  הדומם,  ושל  שלו  הארוכות 
המגנים יוותרו על העוצרים שלהם בסדרות הללו. עליכם 
כמגנים להפריע לשאיפה זו של הכרוז. אם גם בדומם וגם 
בידכם 4 קלפים בסדרה, אז לרוב שותפכם אינו יכול להגן 

על הסדרה, והאחריות מוטלת עליכם.

 – אותו  להזניח  שנוטים  לנושא  מתייחס  זה  מאמר 
השלכות. איננו עוסקים כאן בשיטות איתות, נושא שכבר 
בקלפים  עוסק  הזה  המאמר  קודמים.  במאמרים  טופל 

שאותם אין להשליך.
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 ♠
♥
♦
♣

K53
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♦
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♠
♥
♦
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KJ65
9643
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♥
♦
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A7
AK83
Q972
Q87

 

West North East South
Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

בידו  זכה  דרום   .3NT של חוזה  נגד   ♠Q-ב הוביל  מערב 
שלושה  מיד  ושיחק  בטוחות  לקיחות   8 ספר   ,♠A-ה עם 

.A-וה K-ה ,Q-סיבובים של הארט עם ה
סדרת  להשליך.  צריך  היה  מזרח  השלישי  בסיבוב 
הדיאמונד שלו בראשות KJ נראתה חשובה. בנוסף, הוא 
קלפי  אבל  לשותפו,  לחזור  כדי  ספייד  קלפי  לשמור  רצה 

הקלאב הזוטרים שבידו נראו לו חסרי חשיבות.
כמובן שהשלכת ה-3♣ הייתה הרת אסון. הכרוז המשיך 
בדומם  שה-5♣  לשמחתו  וגילה  היטב  ספר   ,♣AKQ-ב

הוגבה. יש לקיחה תשיעית!
שהוא  ולהבין  בדומם  להתבונן  פשוט  צריך  היה  מזרח 
אחראי להגן על סדרת הקלאב. מזרח היה חייב לשמור 
על אורך שווה עם הדומם ולא להשליך קלאב בשום אופן.

טעות נפוצה שלישית: חשיפת המצב בסדרה קריטית
פעמים רבות גורל החוזה תלוי בניחוש המצב על-ידי הכרוז 
בסדרה בודדת. המגנים צריכים להיות מודעים לעניין ולא 

לספק לכרוז רמזים באמצעות השלכות מיותרות.

 ♠
♥
♦
♣

Q5
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♠
♥
♦
♣

AK84
T3
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J972

♠
♥
♦
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JT732
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AT65
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♥
♦
♣
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KQJ76
Q84
A64

 

West North East South
Pass 1♣ Pass 1♥
Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

בשתי  וזכה   4♥ של  חוזה  נגד   ♠A-ה את  הוביל  מערב 
הלקיחות הראשונות. הוא הבין שהמשך בספייד עלול להיות 

גרוע מאוד (חיתוך והשלכה) ועבר לסדרת השליט.
לקיחה  ובקלאב.  בהארט  בטוחות  לקיחות   8 ספר  דרום 
תבוא  מניין  אך  בדיאמונד,  לפתח  תמיד  אפשר  תשיעית 
שתי  ישנן  הקלאב.  מסדרת  כנראה  העשירית?  הלקיחה 
 AKQ להוריד   – האחת  הקלאבים:  את  לשחק  דרכים 
לכיוון  לעקוף   – השנייה  ייפול;   J-שה בתקווה  מלמעלה 

ה-QT♣. דרום צריך לנחש את מצב הקלפים.
בערמומיות  ובחר  סיבובים  בשני  שליטים  הוציא  הכרוז 
להמשיך בשני סיבובים "בלתי נחוצים" של שליטים בתקווה 
"התאהב"  מערב  ואכן,  המגנים.  של  שגויות  להשלכות 
בסדרות הדיאמונד והספייד שלו ולא שש להיפרד מהן. על 
הסיבוב הרביעי של השליטים הוא החליט להשליך קלאב 

נמוך – מה כבר יכול להיות?! 
משרת.  לא  שמזרח  לב  ושם   ♣A ,♣K שיחק דרום  עכשיו 
ההמשך היה ברור מאליו: ה-J♣ של מערב נעקף, והחוזה 
בוצע. ההשלכה השגויה של מזרח "חשפה" בפני הכרוז 

את קלפי שותפו.
להשליך  שוקלים  כשהם  להיזהר  המגנים  על  ככלל, 
זוטרים  קלפים  המכילות  קלפים)   3-2) קצרות  מסדרות 
בסדרה  בכיר  קלף  מחזיק  השותף  קרובות  לעתים  בלבד. 
היה  מזרח  שלנו  בדוגמה  לעקיפה.  קורבן  ליפול  שעלול 
צריך לפסול מראש השלכה מהסדרה הקצרה שלו (קלאב) 
ולהעדיף השלכה מהסדרה הארוכה (ספייד) . לו היו לכרוז 
המשחק  צורת  בדומם.  אותם  חותך  היה  ספייד,  קלפי  עוד 
קלפי  לפיכך  הספייד.  קלפי  לו  שאזלו  כך  על  העידה  שלו 
בקלות  היה  וניתן  חשיבות,  חסרי  היו  מזרח  של  הספייד 

להיפרד משניים מהם.
כאשר אנו מגנים נגד חוזה עם שליט, ובידנו סדרה ארוכה 
שכבר ברור שהכרוז ו/או הדומם יחתכו, סדרה זו משמשת 
להשליך  ימשיך  טוב  מגן  להשלכה.  קלפים  של  "מחסן" 
באמצעות  אחרת  בסדרה  המצב  את  יחשוף  ולא  ממנה 

השלכה מיותרת.
לדוגמה: פתחת ♥3 עם שביעייה, והיריבים הגיעו לחוזה ♠4. 
לאחר שתי לקיחות ברור כי לא נותרו בידיהם קלפי הארט. 
דבר  שום  להשליך  סיבה  אין  לרוב  שליטים,  ישוחקו  כאשר 
חוץ מהארטים. באמצעות גובה ההארטים שתשליך תוכל, 
אם תרצה, לאותת לשותף על העדפה בין קלאב לדיאמונד.

הוא  הנכונות  ההשלכות  על  להחליט  לנו  שעוזר  נוסף  כלי 
לפענח  שמצליח  מגן  הכרוז.  של  היד  חלוקת  ספירת 
ממהלך ההכרזה ומהלך המשחק כמה קלפים נותרו לכרוז 
בכל סדרה עושה בכך קפיצה גדולה ברמת משחקו. גם אם 

אינכם מסוגלים עדיין לעשות זאת, המשיכו לנסות.
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יד החודש: 

יד החודש
יוסי אנגל

כאשר אנו משחקים בתחרות קבוצות או בתחרות זוגות 
בשיטת חישוב IMP, על הכרוז להתרכז במשימה לבצע 
נכון  הדבר  זניח.  משקל  העודפות  ללקיחות  החוזה.  את 

בעיקר בחוזים של סלמים ומשחקים מלאים.
במאמר זה אציג כמה מצבים של "בית ספר" שעל הכרוז 

לטפל בהם בצורה נכונה כדי לא להיכשל.
נתחיל בדוגמה פשוטה:

♠ KJ32

♠ A54

נניח שמשחקים ללא שליט, ועל הכרוז לזכות ב-3 לקיחות 
בסדרה זו. אילו שיטת החישוב הייתה טופ-בוטום, היינו 
משחקים A ולאחר מכן עוקפים לעבר ה-J במטרה לזכות 
הוא  הנכון  המשחק   IMP בתחרות  אולם  לקיחות,  ב-4 
להתחיל ב-K, לאחר מכן קלף נמוך ב-A ולבסוף קלף נמוך 
לעבר ה-J (בהנחה שיש כניסה צדדית לידו של צפון). כך 

"נתפוס" גם Q במערב וגם Qx במזרח.
גם אם נחליף את ה-J ב-T, התנהגות הכרוז תהיה דומה 

למקרה הקודם.
♠ A7

♠ KT98432

כיצד נשחק את סדרת השליט כאשר נדרשות בה רק 6 
 QJ65 לקיחות? עלינו להבטיח את עצמנו מפני מצב של
הדומם.  לכיוון   2 הוא  הנכון  המשחק  המגנים.  אחד  ביד 
שאם  מאחר  ה-7,  את  נבקש   – נמוך  משחק  מערב  אם 
הגרוע  במקרה  היא  הסדרה  חלוקת  זו  לקיחה  נפסיד 
3-1, ובהמשך ה-A וה-K יפילו את הקלפים הנותרים של 

המתנגדים.

אם מערב ישחק J או Q, נכסה ב- A ואין שום בעיה. אם 
מערב לא ישרת, נשחק את ה-A ונבצע בהמשך עקיפה 
כפולה נגד מזרח שתצמצם את מספר המפסידים לאחד.

שימו לב למצב הבא:

♠ AJ32

♠ K954

אם אנו זקוקים ל-3 לקיחות בסדרה, הדרך הנכונה היא 
מהדומם  נמוך  קלף  להוביל  ואז   A-ב דווקא  להתחיל 
ולכסות כל קלף של מזרח. כך אנו נשמרים מפני מצב של 

QTxx בידו של אחד המגנים.
.J-ונמשיך לכיוון ה K-אם מזרח לא ישרת, נזכה ב

הנה מצב "בית ספר" נוסף:
♠ 432

♠ AQ95

לעבר  נמוך  בקלף  נתחיל  לקיחות,  ב-3  לזכות  מנת  על 
ה-9 ונמשיך בעקיפה רגילה לכיוון ה-Q. בצורה זו נצליח 

.JTx כאשר למזרח
כיצד נשחק סלם קטן כשחסרים לנו KJ בשליט, למשל:

♠ 5432

♠ AQT98

מתלבטים אם לעקוף תחילה ל-Q או ל-T? הדרך הנכונה 
 J או   K להפיל  מנת  על   A-ה את  בהתחלה  לשחק  היא 
בודד ביד אחד המגנים שיפתור את כל הבעיות. אם לא 
נמוך.  קלף  ונוביל  לדומם  ניכנס  דרמטי,  דבר  שום  קרה 
נפסיד רק כאשר למערב KJx או KJxx – אותם מצבים 

שבהם לא היה לנו מלכתחילה כל סיכוי.
הנה מצב ידוע נוסף:

♠ 8543

♠ AK92
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כדי  ה-8,  לעבר  נמוך  בקלף  ונמשיך   A-ה את  נמשוך  כאן 
"לדוג" לא רק חלוקה 3-3 אלא גם J ,T או Q בודד בידו 

של מערב.
♠ KT2

♠ 543

זקוקים  ואנו  שליט,  עם  במשחק  צדדית  סדרה  שזו  נניח 
 ,T-בה ללקיחה אחת. המשחק הבטוח הוא נמוך לכיוון ה
ומאוחר יותר נמוך לכיוון ה-K. כך נצליח הן נגד A במערב 

.QJ והן במקרה שמערב מחזיק
לסיום, דוגמה קלאסית ששחקנים רבים נוטים להיכשל בה:

♠ K654

♠ AQ932

החוזה הוא 7NT, ועלינו לזכות בכל 5 הלקיחות בסדרה זו. 
אם התחלתם בקלף בכיר מידו של דרום – שגיתם! שימו 
ואז   ,4-0 של  חלוקה  הוא  היחידי  המעניין  שהמקרה  לב 
תוכלו להתגבר רק על JT87 בידו של מזרח, וזאת בתנאי 
שתתחילו ב-K, ואז אם מערב לא משרת תוכלו לחזור על 
של  הבכירים  הקלפים  את  וללכוד  בסדרה  כפולה  עקיפה 

מזרח.

שאין  מהנחה  יצאנו  לעיל  המצבים  בכל  כללית:  הערה 
ושאנו  חיתוכים,  של  סכנה  שאין  מעברים,  בעיית  למבצע 
בעיות  למגנים.  היד  את  למסור  לעצמנו  להרשות  יכולים 
השימוש  לכן  מעשי,  במשחק  להתעורר  עלולות  זה  מסוג 
כל  לנתח  ויש  אוטומטי,  אינו  בטוח  משחק  של  בטכניקות 
יד לגופה בטרם נחליט כיצד לשחק בסדרה הקריטית. עם 
זאת, ידיעת המצבים הבסיסיים שהוצגו במאמר זה תקל 

עלינו מאוד.

    
          

.        
.     

.      
052-2519355

dec2.indd   15dec2.indd   15 12/8/2013   12:28:12 PM12/8/2013   12:28:12 PM



לשחקן המתקדם
16

פסיבי או אקטיבי?
אלדד גינוסר

נתבונן ביד לדוגמה:
West

♠
♥
♦
♣

Q42
KJ65
852
A42

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

ל-♠4?  שגרתי  הכרזה  מהלך  נגד  הזו  מהיד  תובילו  מה 
נוספת.  סדרה  הראו  לא  והמתנגדים  הכריז,  לא  השותף 
אפילו שחקן לא מנוסה יכול לפסול הובלה ב-♠ או ב-♣, 
אולם לכל אחת משתי ההובלות האפשריות האחרות יש 

היגיון משלה.
ההובלה "ממה שיש" ב-♥ טומנת בחובה סיכון (לאיבוד 
לקיחה), אך גם סיכוי (הגבהת לקיחות אם לשותף קלף 

בכיר בסדרה). הובלה כזו מכונה "אקטיבית".
גם  אך  דבר,  מסכנת  אינה  ב-♦  שאין"  "ממה  ההובלה 
הנדיר  למקרה  (פרט  רווח  של  פוטנציאל  בעלת  אינה 
כזו  הובלה   .(KQJx כגון  מצוינים  דיאמונדים  שלשותף 

מכונה "פסיבית".
איננו יודעים מה מצבו של השותף בהארט, ועלינו להחליט 
על קלף ההובלה על סמך ידנו בלבד ולא פחות חשוב, על 

סמך הכרזת היריבים.
בהארט,  מכובד  לשותף  אם  אינה  המרכזית  השאלה 
שיש  או  בהארט,  הלקיחות  עם  להמתין  ניתן  אם  אלא 

לחץ זמן.
חישוב  בשיטת  בהובלות  מתמקד  זה  מאמר  כי  יודגש 

IMP. בתחרות טופ-בוטום שבה יש משמעות לכל לקיחה 
עודפת, המצב מורכב הרבה יותר.

הגדרה: הובלה אקטיבית
ללא  מכובדים  או  מכובד  לנו  יש  שבה  בסדרה  הובלה  זו 

רצף (הובלה מרצף מכובדים מומלצת כמעט תמיד).
כמה  ולגבות  להזדרז  שעלינו  מהנחה  יוצאת  כזו  הובלה 
טומנת  היא  מדי.  מאוחר  שיהיה  לפני  לקיחות  שיותר 

בחובה סיכויים וסיכונים. עלינו להחליט אם להמר...
הגדרה: הובלה פסיבית

זו הובלה בסדרה (רצוי ארוכה) ללא מכובדים. ייתכן שהיא 
תהיה בסדרת השליט. 

הובלה כזו יוצאת מהנחה שאת הלקיחות הפוטנציאליות 
"יש  כי  עת,  בטרם  לחשוף  אין  האחרות  בסדרות  שלנו 
זמן", והסבלנות היא שתוביל לתוצאה הטובה ביותר. לא 
נאבד לקיחות כתוצאה מהובלות מסוכנות, והכרוז הוא זה 

שיצטרך "לפתוח" את הסדרות האחרות.
הובלות פסיביות נחשבות סולידיות – הסיכוי לרווח מידי 

נמוך ביותר, אך גם דרגת הסיכון נמוכה.

באסטרטגיה  לבחור  מתי  השאלות:  שאלת 

"אקטיבית", ומתי ב"פסיבית"?
נוספת  פעם  אציין  ספציפיות,  לדוגמאות  ניגש  בטרם 
הבחירה  בתוחלת.  אלא  בוודאות,  עוסק  אינו  הדיון  כי 
ב-100%  הצלחה  מבטיחה  אינה  הנכונה  באסטרטגיה 

מהמקרים, אלא רק נותנת לנו יתרון לאורך זמן.

הובלה אקטיבית – מתי?
נראה  כאשר  הוא  אקטיבית  להובלה  המובהק  הסימן 
שהיריבים עלולים לפתח בקלות סדרה צדדית ארוכה 
יש  שליריבים  בחוזה  מדובר  מפסידים.  יושלכו  שעליה 
להביא  עשויה  אגרסיבית  אסטרטגיה  ורק  לבצעו,  הכוח 
את  לעומק  לנתח  בלי  זאת  להבין  ניתן  לא  להכשלתו. 
מערב  של  הבאה  ביד  נתבונן  בואו  היריבים.  הכרזות 

ובמהלך ההכרזה של צפון-דרום:

ההובלות   נושא  על  החדשה  בסדרה  השני  המאמר 
של  הפתוחה  הנבחרת  חבר  גינוסר,  אלדד  מאת 
הובלות  שליט.  עם  חוזה  נגד  בהובלות  עוסק  ישראל, 
אלה נחשבות למורכבות יותר מהובלות נגד חוזה ללא 
היא:  המאמר  עוסק  שבה  המרכזית  השאלה  שליט. 
כאשר אין הובלה ברורה, האם נכון יותר להוביל "ממה 

שיש" או "ממה שאין"?
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West
♠
♥
♦
♣

62
T986
K8742
A3

West North East South
1♠

Pass 2♣* Pass 3♣
Pass 3♠ Pass 4NT
Pass 5♠ Pass 6♠
Pass Pass Pass

* מחייב למשחק מלא

נראה כי ההובלה הבטוחה ביותר היא ב-T♥, אבל ניתוח 
מעמיק של הכרזות היריבים מוביל למסקנה כי יש כאן צורך 
בהובלה אגרסיבית יותר ב-♦. ההובלה בדיאמונד טומנת 
בחובה סיכון לאבד את ה-K♦, אולם היא כנראה הכרחית, 
משום שכדי להפיל את הסלם עלינו לפתח לקיחה מהירה 
בדיאמונד (בתקווה שלשותף לפחות Q♦) לפני שהיריבים 
 ♣A-יפתחו את סדרת הקלאב וישליכו עליה מפסידים. ה

מבטיח כניסה מהירה לידנו.
הנה דוגמה נוספת:

West
♠
♥
♦
♣

543
952
Q82
KJ54

West North East South
1♥

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

בספייד.  או  בהארט  הן  האפשריות  הפסיביות  ההובלות 
סימנים  מספר  ישנם  בקלאב.  היא  האקטיבית  ההובלה 
שיש להוביל אקטיבי ולא פסיבי: בדומם תופיע סדרת ♦. 
בכל  הנוחה  החלוקה  ולאור   ♦Q-ה מיקום  לאור  כי  נראה 
הסדרות, הכרוז לא יתקשה לבצע את החוזה אם ניתן לו 
ליזום את מהלכי המשחק. סביר להניח שהוא יפתח את 
סדרת ה-♦ בדומם וישליך עליה מפסידים בקלאב. על כן 

ביד זו יש לבחור בהובלה אקטיבית ב-♣.

West
♠
♥
♦
♣

T8742
2
62
KJ543

West North East South
1♥

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

אותו מהלך הכרזה, אך היד שלנו השתנתה. כעת נראה 
שהסדרות השונות מחולקות בצורה לא נוחה עבור הכרוז: 
חלוקת שליטים אפשרית של 4-1 וכוח אפשרי בדיאמונד 
אצל השותף שיושב אחרי הדומם. לכרוז יהיו מספיק בעיות 
בביצוע היד גם אם לא ננקוט באסטרטגיה אגרסיבית. אני 

ממליץ כאן על הובלה פסיבית.
הנה דוגמה נוספת, קצת שונה, להובלה אקטיבית:

West
♠
♥
♦
♣

AJ32
32
QT87
984

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

היא  חיתוך  לצורך  הובלה  ב-♣,  היא  הפסיבית  ההובלה 
ב-♥, וההובלה האקטיבית היא ב-♦. ביד זו יש סימן מובהק 
נובעת  האקטיבית  ההובלה  בדיאמונד.  לבחור  מדוע 
מהאורך שלנו בסדרת השליט. מטרתנו היא להכריח את 
הכרוז לחתוך דיאמונד ולגרום לו להתקצר ולאבד שליטה 
אינם  שהשליטים  מראש  יודעים  אנו  כאן  המשחק.  על 

מתחלקים טוב עבורו.

סימנים להובלה אקטיבית:

כוח  והותר  די  בהכרזה  הראו  היריבים   
לביצוע החוזה

הסדרות מתחלקות עבורם בצורה נוחה  
המכובדים "יושבים טוב" עבור היריבים  

יש סכנה של פיתוח סדרה צדדית ארוכה  
אנו רוצים לקצר את הכרוז  

הובלה פסיבית – מתי?
לרוב נכון להוביל פסיבי נגד חוזה עם שליט. לכרוז עבודה 
הבכירים  הקלפים  ובאיתור  המשחק  קו  בבחירת  קשה 
שבידי המגנים. איננו רוצים לסייע לו. עם זאת, ישנם כמה 

סימנים מובהקים לעיתוי נכון להובלה פסיבית, למשל:
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West
♠
♥
♦
♣

Q84
Q876
432
J84

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

הובלה אקטיבית ביד זו תהיה ♥, ובמידה מסוימת גם ♣. 
ההובלה הפסיבית היא ♦. הסימנים לכך שיש לנקוט כאן 
בגישה פסיבית הם שניים: ידי היריבים כנראה מאוזנות, 
והכרוז חזק יחסית (17-15 נקודות). במקרים אלה הובלה 
פסיבית תפעל טוב יותר לאורך זמן. ההובלה המומלצת 

היא בדיאמונד.
זכרו, ככל שהכרוז חזק יותר כך גדלה הסכנה שאם תובילו 
אקטיבי "תבצעו" עבור הכרוז עקיפות, שהוא היה מפסיד 

אם היינו נותנים לו לנסות אותן בעצמו.
הובלה  לטובת  נוספים  שיקולים  ישנם  הבאה  בדוגמה 

פסיבית:
West

♠
♥
♦
♣

8432
653
KJ7
KT8

West North East South
1♥

Pass 1NT Pass 2♦
Pass 2♥ All Pass

הובלה  אך   – ♦ (וגם   ♣ היא  זו  ביד  האקטיבית  ההובלה 
לתוך סדרתו הצדדית של הכרוז אינה הגיונית). ההובלות 
הפסיביות הן ב-♥ וב-♠. ביד זו יש להוביל פסיבי ממספר 

סיבות.

שנית,  יחסית.  חלש  והדומם  חלקי  חוזה  זהו  ראשית, 
היריבים משחקים כנראה ללא התאמה. ספק אם החוזה 
הובלה  באמצעות  להם  לעזור  אין  ולכן  עבורם,  נוח 
המכרז  מהלך  סמך  על  המומלצת  ההובלה  אגרסיבית. 
יידון  בשליט  הובלות  של  הנושא  בשליט.  היא  הנתון 

בהרחבה באחד המאמרים הבאים.
דוגמה אחרונה:

West
♠
♥
♦
♣

62
9653
Q943
A65

West North East South
2♣

Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

הפסיביות  המינור,  בסדרות  הן  האקטיביות  ההובלות 
לצורך  המובהקים  הסממנים  אחד  המייג'ור.  בסדרות   –
בהובלה פסיבית הוא חלוקה קיצונית של הנקודות בין ידי 

היריבים: כרוז חזק מאוד ודומם חלש מאוד.

בידיים מסוג זה המשחק אינו קל עבור הכרוז. לא זו בלבד 
שלא יהיו לו השלכות מפסידים על סדרות צדדיות בדומם, 
קשה לו גם להגיע לדומם כדי לבצע עקיפות. על כן ההגנה 

צריכה לרוב לנקוט בטקטיקה פסיבית לכל אורך הדרך.
ההכרזה  שמהלך  היות  בשליט,  היא  המומלצת  ההובלה 

מרמז על אפשרות לכוח חיתוך בדומם.

אחד המקרים המובהקים ביותר של הובלה פסיבית הוא 
חוזה של סלם גדול. אם אין באפשרותנו להכשיל מיד את 
החוזה עם A או באמצעות מתן חיתוך לשותף (שהכפיל 
לצורך זה), אז עדיף שלא נחשוף דבר בפני הכרוז. הובלה 
ההגנה  נגד חוזים בגובה 7.  כלל  בדרך  בשליט מומלצת 

תיתן לכרוז לשחק ותקווה שלא יגיע ל-13 לקיחות.

סימנים להובלה פסיבית:
ליריבים כוח מועט יחסית לגובה החוזה  

החוזה אינו נוח עבור היריבים  
הסדרות אינן מחולקות טוב עבורם  

הכרוז חזק באופן משמעותי  
הדומם חלש במיוחד  
ידי היריבים מאוזנות  

חוזה בגובה 7  
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ברידג' של פעם – 
סיפורים מהחיים

אפרים בריפמן

בעיר  ב-1910  נולדה   (Helen Sobel) סובל  הלן 
פילדלפיה, אבל למדה את משחק הברידג' רק כשעברה 
לניו-יורק. אחד מחברי מקהלת ברודווי שבה שרה לימד 

אותה, ועד מהרה התגלתה ככישרון גאוני.
היטב  זו  עובדה  לנצל  וידעה  בלונדינית  הייתה  הלן 

לתועלתה, כפי שמספר אדי קנטר:
"רק לעתים נדירות קרה שהלן סובל לא ניחשה את מיקומה 
שהמתנגדים  (בתנאי  סלם  של  בחוזה  בשליט   Q-ה של 
היו שני גברים). ברגע המתאים היא הרימה בעדינות את 
החצאית מעל הברך. התכסיס מעולם לא אכזב. השחקן 
להביט  מכדי  מדי  מתוח  היה  בשליט   Q-ה את  שהחזיק 

 "...סביב, אך השני בהחלט הסתכל
ארה"ב  את  שייצגה  הראשונה  השחקנית  הייתה  היא 
לשחקנית  ונחשבה  כמובן!)  (הפתוחה  העולם  באליפות 
תארי  ב-35  זכתה  היא  בתקופתה.  בעולם  הטובה 
גורן,  צ'רלס  המפורסם  משותפה  יותר   3  ,Nationals

שחקן ומורה בעל שיעור קומה בזכות עצמו.
הלן:  את  שאלה  במשחקם  שצפתה  אישה  אחת,  פעם 
"איך זה לשחק עם מומחה?", והלן השיבה: "אני באמת 
שיתפו  השניים  גורן?".  את  תשאלי  לא  למה  יודעת.  לא 
פעולה במשך 20 שנה. אנשים נטו לחשוב שהיה ביניהם 
כאשר  רב.  בחן  בשמועות  לטפל  ידעה  הלן  אבל  רומן, 
השיבה:  היא  פעם,  יתחתנו  הם  אם  אותה  שאל  עיתונאי 
מוכן  היה  מישהו  אילו  הרגע,  בזה  מתחתנים  היינו  "כן, 

לקחת אותנו".
ביטאון  הסרטן.  ממחלת   59 בגיל  נפטרה  סובל  הלן 

הברידג' זכר אותה באופן הבא: 
 Helen played like a man, it was true. But she

also played like a lady.
הנה דוגמה ראשונה לחשיבה היצירתית של הלן סובל, יד 

ששוחקה בשנת 1943.

♠
♥
♦
♣

AKJT
QJ
AKQ2
653

 

♠
♥
♦
♣

764
4
J9653
T972

מהלך ההכרזה:

West North East South
1♥ Dbl Pass 1♠
2♥ 2♠ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

למהלך  אחראית  הייתה  הלן  בלבד,  אחת  נקודה  עם 
שהפיל את החוזה. בעלה אל סובל, שישב מערב, הוביל 

.♥A-והמשיך ב ♥K-ב
והמשיכה  ה-...4♠  את  השנייה  בלקיחה  שיחקה  הלן 

!♣T-ב
לפניכם מערך הקלפים המלא:

 ♠
♥
♦
♣

AKJT
QJ
AKQ2
653

 

♠
♥
♦
♣

2
AKT953
T74
AQ8

♠
♥
♦
♣

764
4
J9653
T972

 ♠
♥
♦
♣

Q9853
8762
8
KJ4
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כך ההגנה זכתה ב-K♥, בחיתוך הארט ועוד שני קלאבים. 
ב-10  אילו לא חתכה הלן את ה-A♥, המבצע היה זוכה 

לקיחות בקלי קלות.
דרום  ההגנה,  של  הרביעית  בלקיחה  זכה  שבעלה  אחרי 
ואמר:  אשתו  אל  פנה  סובל  אל  שלו.  שהשאר  הצהיר 
"פרטנר, את חתכת את ה-A שלי... ועל כך אני מודה לך".

בחלוקה הבאה, שבה הלן הייתה המבצעת, היא באמת 
מראה לנו איך משחק מומחה:

♠
♥
♦
♣

98
KT92
QJ5
9873

♠
♥
♦
♣

A4
AQ876
AT
AT54

 ♣A-נגד חוזה של ♥4. הלן זכתה ב ♣Q-מערב הוביל ב
והמשיכה ב-AQ♥. בלקיחה השלישית מערב השליך את 
לאיתות  האמינה  הלן  בידו.   ♦K-שה לאותת  כדי  ה-9♦ 

והחליטה שהעקיפה בדיאמונד לא תצליח.
 ♦A-כעת מפתה למשוך את השליט האחרון ולהמשיך ב
אבל   ,♦Q-ה על  ה-4♠  את  להשליך  כדי  דיאמונד  ובעוד 

דרך זו נידונה לכישלון.
בספייד.  יתקוף   ,♦K-ב שיזכה  לאחר  שמערב,  ספק  אין 
האחרון  השליט  באמצעות  תהיה   ♦Q-ל היחידה  הכניסה 
שנותר בדומם. לאחר מכן ניתן להיפטר מה-4♠, אך לא 
נספיק לפתח את הקלאבים! מדוע? מאחר שבדומם לא 

נותרו שליטים, ובידנו נותר שליט בודד. מצד שני יש עדיין 
את  לפתח  נספיק  לא  כך  בקלאב.  לקיחות  שתי  למסור 

הלקיחה העשירית בקלאב.
דרך משחק חלופית היא: לא למשוך את השליט השלישי, 
ולשחק מיד A♦ ועוד דיאמונד. זה עשוי להצליח, אך לא 

במערך שהיה בפועל. הרי הוא לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

98
KT92
QJ5
9873

 

♠
♥
♦
♣

KJ6
5
K98432
QJ6

♠
♥
♦
♣

QT7532
J43
76
K2

 ♠
♥
♦
♣

A4
AQ876
AT
AT54

 

את  מפתחת  הייתה  הלן  אם  קורה  היה  מה  רואים 
הדיאמונדים לפני סיום משיכת השליטים? לאחר הזכיה 
ב-K♦, מערב היה ממשיך ב-♦ שלישי ששותפו יחתוך עם 

.♥J-ה
 ♥AQ-הפתרון של הלן סובל היה פשוט ואלגנטי: לאחר ה

היא המשיכה ב-T♦ מידה!
לאחר  כעת,  אך  בספייד,  והמשיך   ♦K-ב זכה  מערב 
שזכתה ב-A♠, הלן משכה את ה-A♦ ועברה לדומם עם 

ה-K♥ (תוך כדי משיכת השליט האחרון).
בודד,  שליט  נותר  בדומם   .♦Q-ה על  ה-4♠  הושלך  כעת 
וביד – שניים. בדרך זו היה להלן הזמן הדרוש כדי לפתח 

לקיחה בקלאב בלי לאבד את השליטה בשליטים.
היצירתית  הדרך  את  מגלים  היו  מאתנו  כמה  שאלה: 

שנדרשה על מנת לעמוד בחוזה?

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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אל תקצר את הכרוז
לוי שטרן

מועיל  הכרוז  של  השליטים  קיצור  רבים  במקרים  אכן, 
הוא  הכרוז  קיצור  שבהם  ידיים  גם  קיימות  אך  להגנה, 

הדרך היחידה לעזור לו לבצע את החוזה.
אתם מחזיקים את היד הבאה:

South
♠
♥
♦
♣

-
AKQ54
K986
9654

מהלך ההכרזה:
West North East South

1♥
2♦ Pass 2♠ Pass
3♣ Pass 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

המכרז  כל  לאורך  שקט  שהיה  ושותפכם   ,1♥ פתחתם 
התעורר כשהיריבים הגיעו ל-♠4 והכפיל. נראה כי הכרוז 
להוביל  כמובן  בחרתם  גרועה.  שליטים  מחלוקת  יסבול 

ב-A♥, ולפניכם נפרש הדומם:
♠
♥
♦
♣

J3
J96
AQT54
K32
 ♠

♥
♦
♣

-
AKQ54
K986
9654

השותף  סטנדרטית.  איתות  בשיטת  משתמשים  אתם 
או  מעודד  לא   – ה-2♥  עם  הראשונה  ללקיחה  משרת 

מספר אי-זוגי של קלפים. הכרוז משרת עם ה-3♥.
המשך ב-K♥ מביא אחריו 8 מהשותף ו-7 מהכרוז. בלקיחה 
השנייה יש לשותף הזדמנות לסמן העדפת סדרה. היות 
מסיקים  אתם   ,T-ה הוא  בידו  שנותר  שהקלף  שזכרתם 

שהוא מעוניין כנראה בסדרה הנמוכה – קלאב.
שהמשך בהארט  זה ידוע לכם  רגע האמת הגיע. בשלב 
פסיבי  המשך  נראה  זה  זאת,  עם  הכרוז.  על-ידי  ייחתך 

ובטוח. האם כדאי בשלב זה לפתוח סדרה חדשה?
לכאורה  והתמים  הפסיבי  בהמשך  בחרתם  אם  ובכן, 

ב-Q♥ – "מכרתם" את החוזה!
לאיתותי  בהתאם  לקלאב  החלפתם  אם  זאת,  לעומת 
השותף, הרי שבהגנה מדויקת תצליחו להפיל את החוזה 
את  וננתח  הידיים  ארבע  כל  את  נראה  בטרם  המוכפל. 
טכניקת  על  קצר  תיאורטי  הסבר  ניתן  המשחק,  מהלך 

המשחק של הכרוז בידיים כאלה.
ללקיחות  הסיכוי  בהארט.  לקיחות  שתי  כבר  להגנה 
על  רומז  השותף  של   Dbl-ה גדול.  אינו  המינור  בסדרות 
חמישייה  לפחות  שבידו  לקוות  עלינו  טובים.  שליטים 

בראשות Q98 וכן עוצר בקלאב.
כיצד ישחק הכרוז במגמה לצמצם את מספר המפסידים 
שלו בשליט? ברור כי אם ינסה למשוך שליטים מלמעלה, 
בה  להשתמש  הכרוז  שעל  הנכונה  הטכניקה  יצליח.  לא 
נקראת משחק סופי בשליט. המטרה היא להשאיר את 
אותו  ולהכריח  המשחק  בסוף  בלבד  שליטים  עם  צפון 

לשחק שליט "לתוך מזלג" שבידי הכרוז.
לשם כך הכרוז צריך לעשות שני דברים: "לנקות" את צפון 
מכל הקלפים שלו בסדרות הצדדיות ולהתקצר בשליטים 

לאורך שווה לזה של צפון (או אפילו קצר יותר).
שהמשך  למסקנה,  להגיע  אפשר  כבר  הזה  מהניתוח 
שאנו  ברגע  הכרוז.  מטרות  את  ישרת  שלישי  בהארט 
קל  לעשות),  אמור  (או  לעשות  רוצה  הכרוז  מה  מבינים 

יותר לסכל את תכניותיו. הנה החלוקה המלאה:

בסדרת מאמרים זו נבחן טכניקות מתקדמות במשחק 
שרוצים  מנוסים  לשחקנים  המיועדות  ובהגנה,  היד 
להגיע לרמת האלופים. היד הראשונה עוסקת בטעות 
נפוצה הנובעת מההנחה שחיתוך ביד הארוכה לעולם 
אינו מועיל לכרוז. מגנים אוהבים לשחק סדרות שהם 
בכך  ורואים  יחתוך  הדומם)  לא  (אך  שהכרוז  יודעים 

מהלך בטוח.

סטנדרט איתות בשיטת שים
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♠
♥
♦
♣

Q9842
T82
72
QJT

♠
♥
♦
♣

J3
J96
AQT54
K32

♠
♥
♦
♣

AKT765
73
J3
A87

♠
♥
♦
♣

-
AKQ54
K986
9654

של  "הבטוח"  בהמשך  נבחר  אם  יקרה  מה  נראה  הבה 
Q♥ בלקיחה השלישית.

מזרח יחתוך וישחק קלאב אל ה-K. כעת J♠ מהדומם, וצפון 
נאלץ לכסות עם ה-Q♠. ה-A♠ של מזרח זוכה. הוא משחק 
דיאמונד אל ה-T ועוקף שוב בשליט. נניח שצפון מפצל את 
ה-98♠ שלו וה-K♠ של מזרח זוכה. כעת הכרוז עוקף שוב 
הקלאב  את  להשליך  איום  עם   ♦A-ב וממשיך  בדיאמונד 

המפסיד שלו. צפון נאלץ לחתוך, והכרוז חותך מעליו.
 ,♠T7 בשלב זה כבר אין כניסות לדומם. מזרח נותר עם
להגנה  ומוסר   ♣A-ה את  מושך  הכרוז   .♠94 עם  וצפון 
בלקיחה  ספייד  להוביל  נאלץ  צפון   .♣Q-ה עם  לקיחה 
מזרח  הכרוז.  של  הן  האחרונות  הלקיחות  ושתי  ה-12, 

החוזה  את  וביצע  בשליט  ממפסידים  להימנע  הצליח 
המוכפל! אגב, הצלחת הכרוז מובטחת גם אם דרום יזכה 

בלקיחה ה-11.
להתקצר  לכרוז  סייעה  שההגנה  לאחר  קרה  זה  כל 

בשליטים באמצעות המשך בהארט שלישי.
השלישית,  בלקיחה  בקלאב  נמשיך  אם  זאת,  לעומת 
והכרוז שיזכה בדומם יעקוף פעמיים בספייד כפי שתואר 
לעיל, הוא יישאר בסוף המשחק עם T76♠, בעוד לצפון 
לאחר  יועיל.  לא  הסופי  המשחק  כעת   .♠94 ♥T יהיו 
הזכייה ב-Q♣ צפון ימשיך בהארט שנשמר בידו. מזרח 

יחתוך וייאלץ להוביל ספייד בעצמו בלקיחה ה-12.
אם מזרח ינצל את המעברים לדומם כדי לחתוך הארט 
בעצמו, הוא לא יספיק לעקוף פעמיים בשליט, ואז צפון 
הכרוז  של   ♠T76 מול  ♠984 עם  המשחק  בסוף  יישאר 
 .♣Q-ותהיה לו יציאה בטוחה מהיד ב-9♠ לאחר הזכייה ב

כך או אחרת, החוזה אינו ניתן לביצוע.
המגנים  לאחד  כאשר  זה?  ממקרה  ללמוד  כדאי  מה 
אורך וכוח בסדרת השליט, על ההגנה להיזהר מ"קיצור" 
שבידי  השליטים  למספר  מתקצר  שהכרוז  ברגע  הכרוז. 
את  שיצמצם  סופי  למשחק  אפשרויות  נוצרות  המגן, 

מספר המפסידים שלו.
חלוקת  על  להתגברות  נוספות  טכניקות  גם  קיימות 
שליטים גרועה כגון Trump Coup ועוד, וגם בהן המפתח 

להצלחה הוא התקצרות הכרוז בשליטים. אל תעזרו לו!

   
.  '    /  

052-5243372 :

  “  “120120 ” ”

חנך   ,“120 ”עד  היוקרתית  המוגן  הדיור  מרשת  לציון  בראשון  הבית 
השבוע את פתיחת דירות הגן החדשות שנבנו במקום. 

מחשבה רבה הושקעה בעיצוב ובכל פינה ניכרת הקפדה גם על הפרטים 
מאובזרות  גבוהה,  גימור  ברמת  ומרווחות,  גדולות  הדירות  הקטנים. 
המפואר  במטבח  מרווחים,  השינה  חדרי  מירבית.  בנוחיות  ומצויידות 
אמצעי  ועל  התפעול  על  הגישה,  נוחות  על  דגש  הושם  ובמקלחת 
הזהירות. בדירות יש שירותים כפולים ובחלקן גם חדרי רחצה כפולים.
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השלכה מבריקה

קובי שחר

מטרד.  כאל  ההשלכות  לעניין  מתייחסים  המגנים  רוב 
רב,  מאמץ  להשקיע  ועלינו  ארוכות,  סדרות  מריץ  הכרוז 
חשובים  מקלפים  להיפטר  לא  כדי  לקיחה,  אחר  לקיחה 

שהשלכתם תעניק ליריב לקיחות שאינן מגיעות לו.

אקטיבי  מהלך  להיות  יכולה  השלכה  לפעמים  אבל 
שמשפיע בצורה חזקה על המשך המשחק וגורם לנפילת 

חוזה שבלי ההשלכה הזאת היה מבוצע.

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

85
KQ4
K85
KQT94

 

♠
♥
♦
♣

74
J9763
QJ94
A3

♠
♥
♦
♣

KQJ962
T8
T3
J62

 ♠
♥
♦
♣

AT3
A52
A762
875

 

West North East South
1♦

Pass 2♣ 2♠ 2NT
Pass 3NT All Pass

פגיע.  בלתי  במצב  מזרח  של  להתערבותו  לב  שימו 
(שהבטיחו  היריבים  של  חזקה  הכרזה  לאחר  כי  מקובל 
פחות  עם  אוברקול  לבצע  ניתן  לפחות)  נקודות   23 כבר 
נקודות מהנדרש, כל עוד למכריז סדרה טובה ו/או חלוקה 
מעניינת. במקרה זה הכרזתו של מזרח מסייעת למערב 
יכולה  היא  אחרים  במקרים  יעיל.  הובלה  קלף  במציאת 

להביא להקרבה טובה.

מזרח כיבד את הכרזת שותפו והוביל ב-7♠. הכרוז פעל 
עד   ♠A-ב זכייתו  את  ועיכב  שלמד  ה-7"  ל"חוק  בהתאם 
לסיבוב השלישי. בקלפים פתוחים ניתן לראות כי העיכוב 

השני היה מיותר, אך האם להגנה יש דרך לנצל זאת? 

איזה קלף כדאי למזרח להשליך בלקיחה השלישית?
נסה לענות בעצמך על השאלה לפני שתסתכל בפתרון. 

יכול  מערב   ,♠KQJ שבידו הראה  שמזרח  ברגע  פתרון: 
דרום,  של  הפתיחה  ומהכרזת  נקודות  מספירת  להסיק 
הקלף  החסרים.  האסים  שלושת  בכל  מחזיק  שהכרוז 
לספייד  מחוץ  להחזיק  עשוי  שמזרח  הערך  בעל  היחיד 

.♣J-הוא ה

הנותרים  לספיידים  כניסה  ישמש   ♣J-שה רוצים  היינו 
של השותף, כי הסיכוי לזכות ב-3 לקיחות מידו של מערב 

נמוך מאוד.

את  לבצע  ניתן  הנוכחי  הקלפים  במצב  כי  ברור  למערב 
החוזה בקלות באמצעות הובלת קלאב נמוך מהיד לכיוון 
הסדרה   –  ♣A-ב מערב  זכיית  לאחר  פעמיים.  הדומם 

תוגבה, ולכרוז יהיו 10 לקיחות.

אבל אין סיבה להתייאש, לאחר שגיאתו של הכרוז אפשר 
 ♣A-ה השלכת  על-ידי  דרמטי  באופן  המצב  את  לשנות 

בלקיחה השלישית.

לקיחות  שתי  מיד  לכרוז  ומגביהים  אס  משליכים  אנו  כן, 
בדומם. למרות כל זאת, זו הדרך להפלת החוזה!!

לקיחות   8 רק  עדיין  לכרוז  שקיבל  ה"מתנה"  אחרי  גם 
נוספת,  לקיחה  לפתח  ניתן  לא  בדיאמונד  מלמעלה. 
ובקלאב? ההשלכה המבריקה של מערב "העבירה" את 
שפיתוח  היא  התוצאה  למזרח.  ממערב  בקלאב  העוצר 
הקלאבים הארוכים של הדומם יתאפשר רק לאחר מסירת 
טובים  ספיידים  בשלושה  עדיין  המחזיק  למזרח,  היד 

שיפילו את החוזה בוודאות. הכרוז פשוט חסר אונים.

הזו,  ההגנה  את  למצוא  קל  לא  פתוחים  בקלפים  אפילו 
בגלל הנטייה שלנו לשמור על הקלפים הבכירים, בייחוד 
 – הזה  הרעיון  את  להכיר  כדאי  זאת  בכל  האסים.  על 
של  לידו  כניסה  תייצר  בכיר  קלף  השלכת  לפעמים 

השותף שלא הייתה קיימת קודם.
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פרפראות ברידג'

בחן את עצמך 

בעריכת קובי שחר

 (1)
Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AJ3
K854
K4
QJT9

♠
♥
♦
♣

KQ986
62
AQ7
K53

West North East South
1♥ 1♠

Pass 2♥ (1) Pass 4♠
Pass Pass Pass

(1) התאמה בספייד, 10+ נק'

הוא  בלקיחה.  וזוכה   4♠ החוזה  נגד   ♥T-ב מוביל  מערב 
השלישית  בלקיחה  שותפו.  של   ♥J-ה אל  ב-3♥  ממשיך 

מזרח מוביל את ה-7♥. תכנן את המשחק!

 (2)
Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

KQ92
A84
K865
84

♠
♥
♦
♣

A7653
KJ2
A2
JT5

West North East South
1♦ Pass 1♠

2♣ 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-A♣ נגד החוזה ♠4. הוא זוכה גם בלקיחה 
השנייה עם ה-K♣ ומוביל את ה-Q♣ ללקיחה השלישית. 
(איתותים  ה-2♣  עם  מכן  ולאחר  ה-9♣  עם  שירת  מזרח 

סטנדרטיים). תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

Q52
AJ4
754
Q652

♠
♥
♦
♣

AK843
973
T2
AK4

West North East South
1♠

2♦ 2♠ All Pass

מערב מוביל ב-K♦ נגד החוזה ♠2. מזרח עולה בלקיחה 
 ♦J-וממשיך ב-9♦ שנלקח על-ידי ה ♦A-הראשונה עם ה
של מערב. בסיבוב השלישי משוחק ה-3♦ שנחתך על-ידי 

מזרח עם ה-T♠. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 37
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 פסטיבל הים
האדום 2013

רם סופר

תרמו לכתבה זו: דוד בירמן, אלון בירמן, דורון ידלין, 
אילן ברקת, מטילדה פופלילוב, וובו דה-בור

פסטיבל הים האדום בברידג' חגג את השנה ה-19 לקיומו 
בנובמבר  בתאריכים 14-24  התקיים  הפסטיבל  באילת. 
התחרויות  רוב  כאשר  ישרוטל,  מלונות  ברשת   2013
ביץ',  רויאל  ישרוטל  מלון  של  המפואר  באולם  התקיימו 
שדאג לפנק את האורחים וחזר על מסורת ארוכת שנים 
של הצלחה. האולם החדש במלון המלך שלמה אירח גם 

הוא את תחרות הזוגות המרכזית.

משחק  מתנאי  נהדר,  אויר  ממזג  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
בינלאומית.  ברמה  מרתקות  ומתחרויות  משובחים 
תחרויות הבוקר אירחו שחקנים רבים וכללו הרצאות של 
טובי המורים בארץ. ההשתתפות הייתה ערה, והשחקנים 
הישראלים הוכיחו את חוזקו של הברידג' המקומי כאשר 
מצד  הקשה  התחרות  למרות  הראשונים  במקומות  זכו 

האורחים מחו"ל.

שחקנים  כ-150  של  השתתפותם  בלטה  זה  בפסטיבל 
הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות  כ-15  שייצגו  מחו"ל 
מנהל  ורוסיה.  הולנד,  פולין,  אנגליה,  מצרפת,  היו 
שייצג  (איטליה)  די-סקו  מאוריציו  הבינלאומי  התחרות 
קובה  התחרות   ומנהל   EBL האירופאי  האיגוד  את 
קספרז'ק (פולין) הוסיפו לאווירה הבינלאומית והנינוחה. 
וובו  העולם  אלוף  היה  מחו'"ל  הבולטים  האורחים  אחד 
דה-בור מהולנד. ביד הבאה מתחרות הזוגות IMP הגיע 
דה-בור, שישב במזרח, ביחד עם שותפתו אגנס סנלרס 

(מערב) לחוזה נועז של ♥6.

Board 30, Dealer East, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

AT642
Q7
T873
Q5

 

♠
♥
♦
♣

K93
T86
AQJ92
KJ

♠
♥
♦
♣

Q75
AKJ952
-
A974

 ♠
♥
♦
♣

J8
43
K654
T8632

 

סדרת  בספייד.  בטוח  מפסיד  לכרוז  קל.  אינו  החוזה 
סיכוי  יש  המצב,  זה  ואם  היטב,  להתנהג  חייבת  השליט 
לא רע לפתור את הבעיות בסדרות האחרות ולבצע את 

החוזה.
לדרום הובלה לא קלה, והוא בחר בסדרת הקלאב. שיטת 
ה-8♣  את  הוביל  ודרום  "שני/רביעי",  הייתה  ההובלה 
מיד  המשיך  ההולנדי  האלוף   .A-ו  Q  ,J על-ידי  שכוסה 

ב-AK♥, ולרווחתו השליטים התחלקו 2-2.
בלקיחה הרביעית הוביל מזרח את ה-5♠ בתקווה למצוא 
A♠ בדרום, ואז ביצוע החוזה מובטח: אם דרום ישחק את 
ה-A♠ מיד, קלאב אחד ייחתך בדומם וקלאב נוסף יושלך 
על ה-A♦; אם דרום ישחק נמוך, ה-K♠ יזכה ושני ספיידים 
יושלכו מיד על ה-AQ♦. אחד המגנים יזכה ב-K♦, אבל 

בהמשך יושלך קלאב על ה-J♦ וקלאב נוסף ייחתך.
כל זה תכנון יפה מאוד, אבל במציאות ה-K♠ נלקח על-

 ♠Q-של צפון, שהמשיך בסדרה. דה-בור זכה ב ♠A-ידי ה
והיה צריך למצוא דרך להעלים את המפסידים שלו.

את  מיד  שיחק  ולא   ♣K-ה עם  לדומם  נכנס  ההולנדי 
ה-A♦ כדי להשליך ספייד, אלא דווקא את ה-Q♦. ההיגיון 
 ♦Q-ה את  יכסו  בצפון  שחקנים   100 מתוך  ש-99  הוא 
אם ה-K♦ בידם (או לפחות יהססו). לאחר שצפון שיחק 
קלף נמוך, הגיע הכרוז למסקנה שה-K♦ לא אצלו, חתך 
את ה-Q♦ והלך על הסיכוי האחרון שלו – עקיפת חיתוך 
בקלאב. ה-9♣ כוסה על ידי ה-T♣ ונחתך בדומם, ספייד 

הושלך על ה-A♦ וה-7♣ הוגבה!

30 D l E t V l N
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מסתבר שבחירת קלף ההובלה של דרום עלתה 
יותר  נמוך  קלאב  מוביל  היה  לו  רב.  ביוקר  לו 
חומר  להתבצע.  סיכוי  היה  לא  לחוזה  מה-8♣, 
ההובלה  קונבנציית  בין  שמתלבט  למי  למחשבה 
"שלישי/ ובין  בישראל  המקובלת  "שני/רביעי" 

חמישי" המקובלת במקומות רבים בעולם.
אירופה  אלוף  היו  נוספים  בולטים  משתתפים 
שחקני  בכיר  מפולין,  קוטורוביץ'  קז'ישטוף 
מצרפת  ביטרן  אלברט  קויסטינן,  קאוקו  פינלנד 
וייניקוניס  האחרונים  בחודשים  "החם"  והזוג 
יוקרתיות  בתחרויות  שזכו  (ליטא)  אולנסקי   –
במוסקבה, רומא ביחד עם חבריהם לקבוצה, הזוג 
הישראלי לוטן פישר-רון שוורץ. כמו כן השתתפו 
רומניה,  רוסיה,  של  הלאומיות  הנבחרות  שחקני 

בלארוס וצרפת.
הפסטיבל נפתח בקוקטייל מרהיב (מלווה בכיבוד 

התקיימה  לאחריו  ביץ'.  רויאל  מלון  במרפסת  עשיר) 
מטילדה  הזוג  זכה  בתחרות  מעורבים.  לזוגות  תחרות  
ואלון  דניאלה  זכו  השני  במקום  חץ.  נתן   – פופלילוב 
הרשפנג.  כליף-דן  אילנה   – השלישי  ובמקום  בירמן 
הפעם  סיימו  ביטרן  ואלברט  אליזבט   2012 מנצחי 
הזוג  של  הטובות  הידיים  אחת  לפנינו  השישי.  במקום 

המנצח.
Board 10, Dealer East, Vul All
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West North East South
נתן חץ מטילדה פופלילוב

Pass Pass
Pass 1♠ 2♥ Pass
Pass 3♦ Pass 5♦
Pass Pass Pass

שותפה  של  הפתיחה  מול  נקודות   8 החזיקה  מטילדה 
התערבות  לאחר  לעשות  מה  להחליט  צריכה  והייתה 
סדרות  שתי  עם  להכפיל  כדאי  לכאורה  ב-♥2.  מזרח 

 2♠ של  אפשרי  מחוזה  חששה  מטילדה  אבל  המינור, 
בהתאמה 5-1, ולכן בחרה ב-PASS בהכרזה הראשונה.

 .Good-Bad 2NT בקונבנציה  השתמשו  צפון-דרום 
בלבד.  תחרותית  יד  עם   2NT מכריז  היה  צפון  לפיכך, 
ולמטילדה  יותר,  טובה  יד  הראתה   3♦ בפועל  ההכרזה 
היה קל להעלות את שותפה למשחק מלא ♦5. הביצוע 
אינו קשה כל עוד השליטים מחולקים נוח: ה-AQ♥ מגנים 
אחרת  הובלה  ולאחר  זו,  בסדרה  הובלה  מפני  צפון  על 
הוא יספיק להוציא שליטים, למסור ספייד אחד ולהשליך 
השאר   .♠KJ-ה על  מהדומם  מפסידים  הארטים  שני 
יבוצע בחיתוך צולב. החוזה ♦5 שבוצע עם לקיחה עודפת 
למקום  בדרך   88.2% של  תוצאה  לצפון-דרום  העניק 

הראשון בתחרות.
סוף השבוע הראשון של הפסטיבל נחתם בתחרות זוגות 
הזוגות  שהרכב  אף  על  סיבובים.  שני  בת  טופ-בוטום 
המקומות  בארבעת  מעורבים  זוגות  זכו  חופשי,  היה 
לפני  פישר  אורן-לוטן  אפרת  היו  המנצחים  הראשונים. 
של  הקבועים  והאורחים  טובביס  סקסון-אלכס  נטע 
(צרפת).  אושינסקי  וקסמן–ווייצ'ך  סופי  הפסטיבל 
שחקנית נבחרת רוסיה אלנה קוניצ'בה ששיתפה פעולה 

עם מקסים פאופנוב זכתה במקום הרביעי.
ביום ראשון התקיימה באופן מסורתי תחרות סימולטנית 
והתוצאה  זוגות,   148 השתתפו  בלבד  באילת  ארצית. 
הטובה ביותר הושגה על-ידי הזוג הוותיק בוריס אוצ'יטל-

וקלרה  מיוחס  הרטמן-מושיקו  אולגה  לפני  קלר  יצחק 
חץ-עדי אסולין.

למחרת נפתחה תחרות ה-IMP הדו-מושבית בהשתתפות 
186 זוגות, למעלה מרבע מהם אורחים מחו"ל! המאבק על 

שותפתו  עם  (משמאל)  חץ  נתן  מעורבים:  זוגות  בתחרות  הזוכים 
מטילדה פופלילוב. ביניהם נציג ה-EBL מאוריציו די-סקו. מימין: 

דניאלה ואלון בירמן.
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המקום הראשון הוכרע על חודו של IMP בודד לטובת הזוג 
 IMP 137 הישראלי אהוד פרידלנדר-לוטן פישר שאסף
 136 שצבר  סנלרס-דה-בור  ההולנדי  הזוג  את  והקדים 
IMP. במקום השלישי מצאנו את שחקן נבחרת ישראל עד 
גיל 20 אמיר עציון ששיתף פעולה עם בארי גורן מארה"ב.

זוגות   330 בהשתתפות  המרכזית  הזוגות  תחרות 
"עד  חברת  בחסות  התקיימה  והעולם  הארץ  מרחבי 
120" – רשת דיור מוגן לגיל השלישי, שהעניקה לזוכים 
על-ידי  המרכזי  בטקס  חולקו  הפרסים  ייחודיים.  גביעים 
מנכ"ל הרשת ומנהלת המכירות. תחרות זו החלה בשני 
המשתתפים  חולקו  שלאחריהם  מוקדמות,  של  סיבובים 

לשלושה בתי גמר.
ואלה הזוכים:

גמר א': 1. דורון וישראל ידלין 69.2%; 2. אילן ברקת-יוסי 
רול 66.5%; 3. וייניקוניס-אולנסקי (ליטא) 63.7%. יש לציין 

כי דורון ידלין זכה בתחרות זו גם ב-2012, עם שותף אחר!
גמר ב': אלירן ארגלזי-אלון לזר 60.1%.

גמר ג': ז'אן דוד-איציק סוחר 56.1%.
הזוג הזוכה שלח לנו שלוש ידיים מעניינות, עם תיאוריו 

הציוריים של ישראל ידלין.
Board 6, Dealer East Vul E/W
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West North East South
דורון ידלין ישראל ידלין

1♣ Pass
1♥ Pass 1NT Pass

3NT Pass Pass Pass

חצי  להוביל.  צריך  ואני  שליט,  ללא  ב-3  מזרח-מערב 
מה"טופ" טמון כבר בהובלה – הובלתי Q♠ ולא ♦ נמוך. 
שההובלה  משום  בעיקר  יעיל,  יותר  הרבה  זה  מנסיוני 

מרצף לרוב אינה "מוכרת" ויש לה פוטנציאל התקפי.
החצי השני של ה"טופ" שייך לשותפי דורון. הוא היטיב 
לשחק בלקיחה השנייה (הכרוז עיכב פעמיים) ולקח את 
ה-J♠ שלי עם ה-K♠. זאת משום שלא היו לו כניסות ליד 
הוא  (מדוע?  קלפים  מ-3  שהובלתי  בוודאות  ידע  והוא 
הייתי   ♠QJxx-מ בדומם.  ה-9  ואת  בידו   T-ה את  ראה 
ממשיך  הייתי  שלא  ובוודאי  נמוך,  בקלף  מוביל  כנראה 

.(J-ב
ההמשך די ברור – דורון פתח עבורי את סדרת הדיאמונד, 
מי   .98% קיבלנו  לקיחות.  ב-7  להסתפק  נאלץ  והכרוז 

צריך אחות עם אח כזה?
האופייני  הכרזה  במהלך  ישראל  נתקל  הבאה  ביד 

לשותפות בין שחקן נבחרת ושחקן מהשורה.

Board 15, Dealer South Vul N/S
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West North East South
לוטן פישר דורון ידלין אאידה מינזלי ישראל ידלין

Pass
1♦ Pass 1♥ Pass

1NT Pass Pass Dbl
Pass 2♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

עם  הכריזה  אאידה  ושותפתו   ,1♦ פתח  במערב  לוטן 
סדרת  את  להראות  לא  בחר  לוטן   .1♥ אופי  הרבה 

האחים ידלין מקבלים את הפרס על זכייתם בתחרות הזוגות המרכזית מידי 
מנכ"ל עד 120 אבי קלפה
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מכפיל  ואני  אליי,  עד  פאסים  שני   .1NT והכריז הספייד 
ההכרזה  לאור  היד  מבנה  את  אוהב  אני  בשמחה...  די 

עד כה.
דורון מכריז ♠2, ולוטן מכפיל (בחוכמה, אם יורשה לי). 

אבל לאחר הובלה ב-A♦ דורון רשם פלוס 670...
ביד התמימה הזו חבויים הרבה אלמנטים יפים. אאידה 
הוציאה אותנו מחוזה בהארט שמניב 140 ודחפה אותנו 
יש  לוטן  של  בהכפלה   .110 רק  שרושם  בספייד  לחוזה 
דרמה לא קטנה: אם אאידה מובילה בשליט, אנו נופלים 
לאחר  מוחלט.  בוטום   –  500 מינוס  ורושמים  פעמיים 
הובלה ב-A♦, תמיד מבצעים ורושמים פלוס 670 – טופ 

מוחלט... אז מי אמר שרק סלמים גורמים לריגושים?
 

Board 24, Dealer West Vul None
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Q32
T985
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T7
AK8
QJ64

West North East South
דורון ידלין ישראל ידלין

Pass Pass 1♥ Pass
2♥ Pass Pass Dbl
3♥ Dbl All Pass

שתי גברות נחמדות (באמת) מירושלים הכריזו ♥2-♥1. 
להתחרות  כדי  להכפיל  והחלטתי  אליי,  הגיעה  ההכרזה 
על החוזה החלקי. מערב חשבה ששותפתה לא שמעה 
את התמיכה בסיבוב הקודם (זה בצחוק, כמובן) והכריזה 
♥3. דורון, שההומור שלו שונה, החליט להכפיל (הכפלה 
דקה שבקושי מתאימה אפילו לטופ-בוטום). הבנות ביצעו 

רק 8 לקיחות, ואנו רשמנו עוד תוצאה גבוהה.
הזוג אילן ברקת-יוסי רול ניסה לתת לאחים ידלין קרב קשה 
האלה  הזוגות  בין  הצמוד  המאבק  בהמשך,  שתראו  (כפי 
ויוסי  אילן  זכו  הבאה  ביד  הקבוצות).  בתחרות  גם  נמשך 

ב"טופ" על חשבון חבריהם לקבוצה אסף לנגי-אמיר לוין.

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
אילן ברקת אסף לנגי יוסי רול אמיר לוין

1♦ 2♥ 2♠ 3♠
Pass 4♥ 4♠ 5♥

5♠ Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

החגיגה התחילה כאשר צפון התערב ב-♥2 עם 4 נקודות 
ומזרח הכריז ♠2 עם 5 נקודות (אבל איזו חלוקה!). דרום 

שהחזיק את היד הטובה בשולחן הכריז ♠3 – קיוביד.
ברקת  אילן  אבל   ,4♠ של  קלה  הכרזה  הייתה  למערב 
כיוון  לאיזה  לגלות  כדי   Pass ולהכריז  להמתין  החליט 
הרוח נושבת. בסיבוב הבא ההכרזה הגיעה אליו ב-♥5. 
 6♠ להכריז  שקל  אילן   ,4♠ לבד  הכריז  ששותפו  לאחר 

המתבצע בקלות בתנאי שלשותף יש חוסר בהארט.
אילן מספר: "פה עצרתי לחשוב אם יש סיכוי שליוסי יש חוסר 
בהארט. לבסוף החלטתי ש-♠5 מספיק, ולהפתעתי קיבלתי 
Dbl מאמיר. כשהנחתי את הדומם אמרתי לו שאני מקווה 
שהוא לא הכפיל על סמך המחשבה שלי, כי חשבתי על ♠6. 

זה היה משעשע מאוד לכולם (כולל לנגי) חוץ מלאמיר."

IMP מימין: לוטן פישר-אהוד פרידלנדר, מנצחי תחרות הזוגות
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החוזה המוכפל ♠5 בוצע בקלות עם "טופ" למזרח-מערב. 
זכתה   3♠ לאחר  הטקטית   Pass-ה שהכרזת  ספק  אין 

כאן להצלחה מסחררת.
הובלה  המרכזית,  הזוגות  תחרות  על  הסקירה  לסיום 
מדהימה של אילן ברקת שגזלה מהכרוז לא פחות מ-7 

לקיחות!
במה תובילו נגד 3NT מהיד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

T987
K986
KJT54
-

מהלך ההכרזה:
West North East South

אילן ברקת יוסי רול
Pass 1♠ Pass 2♣
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass

כמובן שהובלה בספייד אינה באה בחשבון. האם בחרתם 
בהארט או בדיאמונד? אם הובלתם ב-J♦ (או ב-T♦), אז 
לזכות  לכרוז  אפשרתם  אבל  "טבעית",  בצורה  פעלתם 
ב-10 לקיחות לפחות, כי מערך הקלפים המלא נראה כך:
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-
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♦
♣

-
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A98642

 

אילן ברקת הוביל ב-9♥!! למזלו מזרח היה יכול לכסות 
כניסה  בלי  נשאר  הכרוז  ועכשיו   ,♥J-ה עם   ♥T-ה את 

לדומם, וסדרת הספייד הנפלאה ירדה לטמיון.
אם בחרתם להוביל ב-K♦, אתם צריכים כנראה להצטרף 
 .(או שסתם הצצתם בקלפים) בדחיפות לליגה הלאומית

ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית 
בכירים  זוגות   20 בהשתתפות  ז"ל  רנד  ניסן  ד"ר  לזכר 
מהארץ ומהעולם. התחרות הייתה ברמה גבוהה ביותר, 
סביב  שהתקהלו  צופים  מאות  הגיעו  המשחקים  ולאולם 
השולחנות. התחרות שודרה במקביל גם ב-BBO לעיני 

כ-1000 צופים מרחבי העולם.

ומעלה.  משכמו  אחד  זוג  בלט  הגבוהה,  הרמה  אף  על 
שחקני נבחרת ישראל הפתוחה אלון בירמן-דרור פדון 
השני  במקום  מכולם.  גדול  בהפרש  ראשונים  סיימו 
של  המצטיין  הזוג  ספק  (ללא  ידלין  וישראל  דורון  זכו 
(פינלנד)-אורי  קויסטינן  השלישי  ובמקום  הפסטיבל) 

גלבוע.
הזוג  חברי  הפגינו  שבהם  מעולות  ידיים  שלוש  לפנינו 

המנצח את רמתם הגבוהה הן בהכרזה והן בביצוע.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
דרור פדון סופי וקסמן אלון בירמן ווייצ'ך אושינסקי

1♦ 1♠ Dbl
1NT* 2♥ 3♣ 3♦**

3♠ Pass Pass 4♥
Pass Pass 4♠ Dbl
Pass Pass Pass

* טרנספר לקלאב
Trial Bid **

חלוקת הנקודות בין שני הזוגות רמזה על יד של משחק 
דבר למשחק  ההכרזה התגלגלה בסופו של  חלקי, אבל 
מלא. צפון לא קיבלה את הזמנת שותפה למשחק מלא, 
דרום  אבל   ,3♠ לשחק  מוכן  היה  (מזרח)  בירמן  ואלון 
החליט לנסות בכל זאת ♥4. כעת אלון בירמן היה צריך 
כפולה  התאמה  שלצפון-דרום  ידע  הוא  שוב.  להחליט 
כפולה  התאמה  ולמזרח-מערב  האדומות,  בסדרות 
בסדרות השחורות. בנוסף, הוא לא ראה בידו שום כוח 

הגנתי בסדרות המתנגדים.
ספק  של  במקרה  המומחים  ממליצים  אלה  במצבים 
כלל  בדרך  זה   IMP בתחרויות   .4♥ מעל   4♠ להכריז 
משתלם: אם אחד המשחקים המלאים מבוצע, ההכרזה 
♠4 מביאה לרווח גדול; אם שניהם נופלים פעם אחת – 

ההפסד יהיה קטן.
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ומצב  המינימלי,  הניקוד  אף  על   4♠ באומץ  הכריז  אלון 
הקלפים אפשר לו לבצע בקלות משחק מלא מוכפל. דרום 
הוביל ב-A♦ והמשיך בסדרה. אלון חתך, שיחק A♠, עבר 
והכרוז  יפה,  התנהגה   ♠Q-ה  .♠J והריץ בקלאב  לדומם 
היה בבית עם 5 לקיחות בספייד ועוד 5 לקיחות בקלאב.

Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
אלון בירמן דרור פדון

1♣
Pass 1♥* Pass 2♣
Pass 2♦** Dbl 2♥
Pass 3♣ Pass 4♣
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♦*** Pass 5NT
Pass 6♣ All Pass

* טרנספר לספייד
** הכרזה מחייבת, לא מבטיח ♦

*** 0 או 3 קלפי מפתח

לחוזה  התחרות  מנצחי  את  הביא  מצוין  הכרזה  מהלך 
להכריז  להמשיך  דרום  את  להכריח  כדי  ביותר.  הטוב 
אחרי ♣2, צפון משתמש בהכרזת "סדרה שלישית" ♦2. 
בקלאב  התאמה  מראה   3♣ ובעקבותיו   2♦ של  השילוב 
 .4♣ או   3NT-ל לפחות  להגיע  השותפות  את  ומחייב 
 .3NT-ל להגיע  ניסיונות  על  ודילג   4♣ מיד  הכריז  דרום 
הכרזה זו הראתה יד מקסימלית. דרור פדון (דרום) רצה 
לשמוע משותפו קיוביד בהארט כדי ללכת לסלם, וזה אכן 
קרה. לאחר שהתברר שכל קלפי המפתח החסרים אצל 
 ,♥K שותפו, דרור רצה להגיע לסלם גדול אם לשותפו גם

אבל צפון שכבר הראה כל מה שיש לו עצר ב-♣6.

מערב הוביל כמבוקש בדימאנט (לאחר שמזרח הכפיל ♦2 
במהלך ההכרזה). דרור זכה ב-A♦ ולא הוציא שליטים, 
 .♠A-והשליך דיאמונד מפסיד על ה ♥A ,♠K אלא שיחק
כעת הארט נמוך לכיוון היד. הכרוז שמר מספיק שליטים 
בדומם כדי לאפשר לו לחתוך שני הארטים במידת הצורך. 
במציאות ה-KJ♥ "ישבו טוב" עבור הכרוז, והסלם בוצע 

ללא קושי.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
לאוניד פודגור אלון בירמן איתן אורנשטיין דרור פדון

1NT
2♣* 3♣ Pass 3♦**

Pass 3♠** Pass 4♣
Pass 5♣ All Pass

* מייג'ורים
** ניסיון להגיע ל-3NT, מראה כוח בסדרה המוכרזת

ללא התערבות, נטייתו של צפון תהיה בדרך כלל להעדיף 
3NT על פני ♣5, אולם התערבותו של מערב לפי שיטת 
בירמן  אלון  יותר.  לדייק  לצפון-דרום  אפשרה   Landy
התחיל בהכרזה מחייבת של ♣3, ולאחר מכן הם הראו 

מימין: דרור פדון-אלון בירמן שזכו לניצחון משכנע בתחרות ההזמנה,  
מקבלים את הפרסים מידי ג'ודי ראנד.
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ביותר.  הפופולרי  המלא  למשחק  להגיע  בניסיון  עוצרים 
לאחר שהתברר שאין לשותפות עוצר בהארט, הם הגיעו 

לחוזה של ♣5.
בירמן  אלון  שנחתך.   ♥J-ב והמשיך   ♥Q-ב הוביל  מזרח 
לא  אך  בשליט,  אחת  לקיחה  להפסיד  לו  שמותר  ידע 
בקלאב  שהאורך  מההכרזה  ברור  היה  כמו-כן  שתיים. 
של  חלוקה  נגד  בטוח"  ב"משחק  בחר  אלון  מזרח.  אצל 
4-0 והוביל את ה-T♣ לעקיפה עמוקה! הסכנה היחידה 
אבל  הארט,  חיתוך  לשותפו  וייתן  יזכה  שמערב  הייתה 
ניתן  הראשונות  הלקיחות  לשתי  ומהמשחק  מההכרזה 

היה להסיק שחלוקת ההארט אינה 6-2.
התקשה  לא  אלון  בהמשך  אבל   ,♣J-ב זכה  אכן  מערב 
ביד  מלא  משחק  ולבצע  השליטים  משיכת  את  להשלים 

.3NT-שבה רבים נפלו ב
חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
נותנות  החברות  נציגי  לרבות  איש,  כאלף  בנוכחות 
הכספיים  לפרסים  נוסף  ביץ'.  רויאל  מלון  ומנהל  החסות 
והגביעים, חולקו מאות פרסים למצטיינים ופרסי ניחומים. 

לאחר מכן נערכה מסיבת ריקודים מלווה בקוקטייל.
אירועי הפסטיבל נחתמו על פי המסורת בתחרות קבוצות 
אלטשולר-שחם.  ההשקעות  חברת  בחסות  חזקה 
השתתפו 64 קבוצות, וגם כאן ההכרעה נפלה על חודה 

של נקודה. הזוכים היו:
לוין-רון  רול-אמיר  ברקת-יוסי  לנגי-אילן  אסף   .1

;VP 164 פכטמן-מוטי גלברד
ידלין-דורון  לובינסקי-ישראל  מרק-יובל  מיכה   .2

;VP 163 ידלין-אורית מורן
פרידלנדר-לוטן  לירן-אהוד  מינזלי-ינון  אאידה   .3

;VP 161 פישר-רון שוורץ
המנצחת  הקבוצה  שיחקה  האחרונים  הסיבובים  בשני 
נגד שתי הקבוצות שסיימו במקום השני והשלישי. הידיים 

הבאות דווחו על-ידי אילן ברקת.

Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
יוסי רול רון שוורץ אילן ברקת לוטן פישר

1♦ Pass 2♦*
Dbl 3♦ Pass 5♦

Pass Pass Pass

Inverted Minors *

מערב הפגין איפוק מדהים כאשר נתן לצפון-דרום לשחק 
♦5 לא מוכפל, אבל ההחלטה שלו לוותר על החוזה הייתה 
נכונה (בדיעבד היה עדיף להכפיל). מהכרזת המתנגדים 
לא   5♥ של  שחוזה  כך  נקודות,  אין  שלמזרח  ברור  היה 

צפוי להתבצע.
בקלאב.  ביותר  הטובה  ההובלה  את  מצא  ברקת  אילן 
ההגנה זכתה מיד ב-AQ♣, חיתוך קלאב ו-A♠, והחוזה 

נפל פעמיים.
ל-♥6  והכריז  יותר  אופטימי  היה  מערב  השני  בשולחן 

פגיע שהוכפל ונפל פעמיים.

Board 26, Dealer North, Vul E/W
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 ♠Q-3, ומערב הוביל בNT צפון-דרום הגיעו כצפוי לחוזה
(לפי הסכם השותפות K♠ היא הובלה חזקה המבקשת 
מהשותף להשליך תמונה אם יש לו). הכרוז לוטן פישר 
בחלוקה  והבחין  דיאמונד  סיבובי  שני  שיחק   ,♠A-ב זכה 
הגיע  הוא  בדיאמונד,  מערב  של  האורך  לאור  הרעה. 
עוד  (מה  מדאבלטון  הייתה  בספייד  שההובלה  למסקנה 

שמזרח השליך 8♣ שאותת על העדפה לספייד).
ההמשך היה ♥ אל ה-Q ,K♣ ועוד ♥ אל ה-Q (מזרח עיכב 
פעמיים את ה-A♥). הכרוז עבר לדומם עם ה-A♣. בשלב 
זה היו לו 10 לקיחות בטוחות, אבל בתחרות קבוצות של 

6 חלוקות לסיבוב כל לקיחה עודפת הייתה חשובה!
הכרוז הנועז החליט לנסות בשלב זה ♠ אל ה-J בתקווה 
התמוטטה:  היד  ופתאום  ה-11,  הלקיחה  את  להשיג 
מזרח  נמוך.  ובהארט   ♠T-ב והמשיך   ♠Q-ב זכה  מערב 
למזרח- צפוי  בלתי  רווח  נמוך.  ובספייד   ♥AT-ב זכה 
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של  לקבוצתו  העניקו  הקודם  הבורד  עם  שביחד  מערב, 
ברקת ניצחון מקסימלי בסיבוב הלפני אחרון.

שזכו  הקבוצות  שתי  התמודדו  והקובע  האחרון  בסיבוב 
זקוקה  הייתה  ברקת  של  קבוצתו  הראשונים.  במקומות 
לניצחון בהפרש של IMP 2 כדי לחלוף על פני קבוצתם 
של האחים ידלין. ארבע מתוך שש החלוקות היו רגועות 
יחסית, אבל בשתי האחרות היה סלם פוטנציאלי בכיוון 

מזרח-מערב.

Board 34, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
יוסי רול דורון ידלין אילן ברקת ישראל ידלין

1♣ Pass
1♠ 3♦ Dbl Pass
4♦ Pass 4♥ Pass
5♠ Pass 6♦ Pass
6♠ Pass Pass Pass

פגיע  לא  נגד  פגיע  במצב  ב-♦3  צפון  של  ההתערבות 
מה  כנראה  ידע  ידלין  דורון  אבל  ביותר,  מסוכנת  נראית 
שהוא עושה. ההפרעה יצרה קושי להגיע לחוזה של ♠7 
שני  הראתה   5♠ מערב  הכרזת  השני.  בשולחן  שהוכרז 
עוצר  הבטיחה   6♦ מזרח  תשובת  בדיאמונד.  מפסידים 

מערב  את  שכנע  לא  עדיין  זה  אבל  בסדרה,  ראשון 
שסלם גדול יהיה חוזה טוב.

למזרח  יש  ב-♦3  ההתערבות  שללא  הייתה  הבעיה 
כפי  גבוה.  ניקוד  המתארת   2♥ של  רוורס  הכרזת 
שהתנהל המכרז, מערב לא היה יכול לדעת בוודאות 
שיש לשותפו הרבה יותר מפתיחה רגילה. כך זכתה 
קבוצתם של האחים ידלין ברווח גדול, אבל היד הבאה 

הביאה למהפך:

Board 36, Dealer West, Vul All
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West North East South
יוסי רול דורון ידלין אילן ברקת ישראל ידלין

1♦ 1♥ Dbl* 3♥**
3NT Pass 5♠ Pass
6♠ Pass Pass Pass

 * 4 (או יותר) קלפי ♠
** חלש

הכרזת  שיבשה  כאן  גם  אך   ,6♦ הוא  המנצח  החוזה 
של  התקין  ההכרזה  מהלך  את  צפון-דרום  של  הפרעה 
יריביהם. מערב שהיה במצב לחוץ בגובה 3 העדיף בצדק 
בדיאמונד.  האורך  את  להראות  במקום   3NT לנסות 
בסיבוב   Dbl-ב שהבטיח  ממה  יותר  הרבה  היה  למזרח 
באמצעות  הייתה  זאת  לתאר  היחידה  הדרך  הראשון. 

קפיצה ל-♠5, וכך התגלגלה ההכרזה ל-♠6.
האם ישראל ידלין ימצא את ההובלה בקלאב שתפיל את 
בסדרה  הוביל  הוא  הפעם!  לא  לקיחות?  בשתי  החוזה 
על  לשלם  גם  פעם  מדי  (צריך  שותפו  על-ידי  שהוכרזה 
הכרזת אוברקול בסדרה שהקלף הגבוה בה הוא 8...). 
הכרוז אילן ברקת עט על ההזדמנות, משך AK♠ והמשיך 
בדיאמונדים. למזלו דרום החזיק 4 דיאמונדים ביחד עם 
3 ספיידים, והוא הספיק להשליך את כל המפסידים שלו 

גלעד אלטשולר ומאוריציו די-סקו עם מנצחי תחרות הקבוצות

dec2.indd   35dec2.indd   35 12/8/2013   12:29:13 PM12/8/2013   12:29:13 PM



סיקור תחרויות
36

הניצחון  את  לקבוצתו  העניק  המבוצע  הסלם  בקלאב. 
בתחרות.

אילן מספר: "בסיום תחרות הזוגות אמר לי ישראל: 'צר 
לי עליכם. הייתי רוצה שתזכו, אבל עשינו מעולה'. לאחר 
לו  אמרתי  הקבוצות  תחרות  בסיום  התוצאות  השוואת 
המזל  הפעם  אבל   ... שיזכה  רוצה  והייתי  עליו,  לי  שצר 

היה לצדנו."

בקוקטייל  בנובמבר   23 שבת  במוצאי  ננעל  הפסטיבל 
חגיגי ובטקס חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות. 

לסיכום, אלה היו עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים. 
גבוהה  בינלאומית  ברמה  בברידג'  מלאים  היו  הם 

ובאירועים חברתיים מגוונים מדי יום. יש לציין לשבח את 
הארגון המעולה בניצוחם של דוד  ואלון בירמן שהסתייעו 
התחרויות  במנהל  פרנק,  יוסי  השיווק  במנהל   רבות 
דניאלה  הציבור  יחסי  במנהלת  שזיפי,  אילן  והתפעול 
עובדים  ובצוות  ליברמן  רותי  האירוח  במנהלת  בירמן, 
שהפסטיבל  שדאגו  האנשים  לכל  תודה  רחב.  מקצועי 

יהיה מוצלח כל-כך.

הבאה,  בשנה  גם  באילת  ונתראה  נשוב  כי  ספק  אין 
שנת ה-20(!) של הפסטיבל (13-23 בנובמבר 2014). 
שנת  לרגל  ומיוחד  יוקרתי  פסטיבל  הבטיחו  המארגנים 

ה-20.

052-2783263 :   ,03-5403244 :  ,52   :   
.“  ”  www.bridgerh.co.il :  

 
11.1-   

 18   
9:30   
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37
פרפראות ברידג'

בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 25

 (1)
  ♠

♥
♦
♣

AJ3
K854
K4
QJT9

 

♠
♥
♦
♣

T54
T3
8532
8642

♠
♥
♦
♣

72
AQJ97
JT96
A7

 ♠
♥
♦
♣

KQ986
62
AQ7
K53

 

נגד   (1♥ פתח  ששותפו  (לאחר   ♥T-ב מוביל  מערב 
 ♥J-החוזה ♠4 וזוכה בלקיחה. הוא ממשיך ב-3♥ אל ה
של שותפו. בלקיחה השלישית מזרח מוביל את ה-7♥. 

תכנן את המשחק!
בספייד  חמש   – בטוחות  לקיחות   8 יש  המצב:  ניתוח 
בקלאב.  יפותחו  נוספות  לקיחות  שתי  בדיאמונד.  ושלוש 
ההגנה  המפסידים.  אלא  הלקיחות,  אינה  זו  ביד  הבעיה 
כבר זכתה בשתי לקיחות, ומה-A♣ אין להימנע. לכן אסור 
לא  למערב  כי  ברור  נוספת.מההכרזה  לקיחה  להפסיד 
לחתוך  אפשרות  לו  לתת  אסור  לכן  הארט,  קלפי  נותרו 

מעל הכרוז.
עם  השלישית  בלקיחה  לחתוך  חובה  הנכון:  המשחק 
שליט גבוה (Q♠. או K♠) ולקוות שהשליטים יתחלקו 3-2. 

לאחר הוצאת השליטים נפתח את סדרת הקלאב.
לנו  ואסור  מעלינו  יחתוך  שמגן  חשש  יש  כאשר  עיקרון: 
בשום אופן להפסיד את הלקיחה, יש לשקול חיתוך בקלף 
גבוה, אם כי עלינו לבדוק שחיתוך כזה לא יגביה לקיחות 

בשליט להגנה.
 (2)

 ♠
♥
♦
♣

KQ92
A84
K865
84

 

♠
♥
♦
♣

4
Q63
T43
AKQ763

♠
♥
♦
♣

JT8
T975
QJ97
92

 ♠
♥
♦
♣

A7653
KJ2
A2
JT5

 

נגד   ♣A-ב מוביל   (  2♣ באוברקול  (שהתערב  מערב 
 ♣K-ה עם  השנייה  בלקיחה  גם  זוכה  הוא   .4♠ החוזה 

ומוביל את ה-Q♣ ללקיחה השלישית. מזרח שירת עם 
סטנדרטיים).  (איתותים  ה-2♣  עם  מכן  ולאחר  ה-9♣ 

תכנן את המשחק!
את  להשיג  וניתן  בטוחות,  לקיחות   9 יש  המצב:  ניתוח 
לפי  אבל  בדומם,  קלאב  חיתוך  באמצעות  העשירית 
בקלאב.  דאבלטון  עם  התחיל  מזרח  גם  המשחק  מהלך 
אם נחתוך עם קלף נמוך – הוא עלול לחתוך מעלינו; אם 
נחתוך גבוה – זה עלול להגביה עבור אחד המגנים לקיחה 
בשליט. בכל אחד מהמקרים הללו נהיה תלויים בעקיפה 

נגד ה-Q♥, אז מה לעשות?
המשחק הנכון: השלך הארט מהדומם בלקיחה השלישית 
– מפסיד על מפסיד. זוהי החלפת חיתוך – במקום לחתוך 
לאחר  יותר,  מאוחר  בשלב  הארט  נחתוך  עכשיו,  קלאב 
מסוכן  אינו  כבר  רביעי  בקלאב  המשך  השליטים.  הוצאת 
עבורנו: נחתוך נמוך בדומם, ואם מזרח יחתוך מעלינו – 

נחתוך מעליו ביד ולא נפסיד אף לקיחה בשליט.
פתרון  מעלינו,  תחתוך  שההגנה  חשש  כשיש  עיקרון: 
אפשרי הוא להשליך מפסיד בסדרה אחרת כך שמאוחר 

יותר נוכל לחתוך בסדרה זו.

 (3)
 ♠

♥
♦
♣

Q52
AJ4
754
Q652

 

♠
♥
♦
♣

J976
K2
KQJ863
9

♠
♥
♦
♣

T
QT865
A9
JT873

 ♠
♥
♦
♣

AK843
973
T2
AK4

 

נגד   ♦K-ב מוביל   (2♦ באוברקול  (שהתערב  מערב 
 ♦A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  עולה  מזרח   .2♠ החוזה 
וממשיך ב-9♦ שנלקח על-ידי ה-J♦ של מערב. בסיבוב 
 .♠T-השלישי משוחק ה-3♦ שנחתך על-ידי מזרח עם ה

תכנן את המשחק!
ניתוח המצב: יש 4 לקיחות בסדרות הצדדיות. עלינו לזכות 
חלוקת  אם  החוזה.  את  לבצע  כדי  בשליט  לקיחות  ב-4 
מזרח  מעל  לחתוך  אפשר   3-2 היא  המקורית  השליטים 
ולבצע את החוזה, אבל אם ה-T♠ הוא קלף בודד, תהיה 
מחיתוך  הימנע  הנכון:  המשחק  כך.  נשחק  אם  בעיה  לנו 
בלקיחה השלישית. השלך הארט מפסיד, זכה בכל חזרה 
והוצא שליטים. לבסוף תמסור שליט אחד להגנה ותזכה 

בלקיחות הבטוחות שלך בסדרות הצדדיות. 
עיקרון: חיתוך מעל אחד המגנים עלול להחליש את סדרת 
השליט שלנו ולגרום לכך שנמסור לקיחה נוספת בשליט 
בסדרת  ביניים  קלפי  לנו  חסרים  כאשר  למצופה.  מעל 
במקום  אחרת  בסדרה  מפסיד  להשליך  מוטב  השליט 

לחתוך גבוה.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 2013
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

פברואר 2014ינואר 2014דצמבר 2013
14 - 13

21 - 20

28 - 27

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
למועדונים

ליגות – פליי-אוף 
ופיינל-פור

4

11 -  10

19

25 - 23

אליפות ישראל עד 
דרגת אמן ארד

במחוזות

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לצעירים
גמר

פסטיבל הברידג' 7  - 13
הבינלאומי – תל אביב  

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2013 – פברואר 2014

הודעות חשובות

הצגת מועמדות ליו"ר וחברי הועדות הספורטיביות 
כל הרואים עצמם מועמדים לכהן בתפקיד בועדות הספורט של ההתאגדות, מתבקשים להגיש 

מועמדותם עד לתאריך 25.12.13
 ibf@bridge.co.il יש לפנות לויקי: טלפון 03-9794862 , פקס 03-9794319 אי מייל

להלן רשימת הועדות:
ועדת חוקה • ועדת צעירים • ועדת סגל • ועדת נק' אמן ומושבים

המינויים יאושרו בישיבת ועידה ארצית שתתקיים ב 10.1.13.

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל 
אליפות אירופה ה-52 לנבחרות, תיערך בעיר הקיט אופטיה שבקרואטיה

הקטגוריות באליפות הן: פתוחה, נשים, סניורים. 
ההרשמה למשחקי מבחן לקביעת הנבחרת הפתוחה בקבוצות של 4-6 שחקנים.

ההרשמה למשחקי מבחן לקביעת נבחרת נשים וסניורים בזוגות.
ההרשמה מראש חובה והיא תסתיים ביום 19.12.2013

משחקי מבחן לנבחרת הפתוחה יתקיימו במתכונת של קבוצות בתאריכים 26/2/14 עד 1/3/14.
משחקי מבחן לנבחרת הנשים יתקיימו במתכונת של זוגות בתאריכים 15-18/1/14.

משחקי מבחן לנבחרת הסניורים יתקיימו במתכונת של זוגות בשני שלבים,
מוקדמות 16-18/1/14 ושלב גמר 30/1/14 עד 1/2/14.

ibf@bridge.co.il :יש להירשם במשרדי ההתאגדות בטלפון: 03-9794862, פקס': 09-9794319, או דוא"ל



אליפות ישראל לזוגות עד אמן ארד 2013
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות
משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 4 בינואר שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9

חיפה

במועדון הברידג' רחובות
רח' המנוף 1, 

רחובות

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, 

שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

ההרשמה מראש – חובה

שימו לב: לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף.
ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח.

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

התנהגות לא הולמת בתחרויות
לאחרונה גוברות התלונות בנוגע להתנהגות לא נאותה של שחקנים במהלך תחרויות. הדבר בא לידי ביטוי הן במהלך 

המשחק (בתחום הקשור ליחסים בין אישיים) והן באי שמירה על סדר וניקיון במקום התחרות.
תלונה חמורה במיוחד, התקבלה ממנהלי מועדון הכדורת ברעננה, מהם אנו שוכרים את בית ההתאגדות, אשר התלוננו 
כי במהלך הפסקה בתחרות הליגות, שחקני ברידג' עלו לקומה העליונה, נכנסו לאולם מועדון הכדורת ועשו בו כבשלהם, 
כל זאת ללא רשות! (בין היתר עשו לעצמם קפה, שיחקו בשולחן הביליארד, הוציאו כסאות ושולחנות מתוך האולם 

החוצה, אכלו ולכלכו , עלו על הדשא של הכדורת, וכן השאירו לכלוך רב בשירותים של הכדורת בקומה העליונה).
מבוכה גדולה נגרמה להנהלת ההתאגדות ואני מבהיר בזאת, כי התנהגות לא נאותה בכל הרמות אינה נסבלת, ואנו 

נפעל בכל הכוח כדי למגר תופעה זו! 
ועד העמותה החליט בישיבה מיום 13/11/13 כי: "כל מתחם הכדורת מוגדר תחת סמכות השיפוט של מנהל התחרות. 
גם  ובסמכותו להעניש את השחקנים על עבירות התנהגות,  כל האירוע  מנהל התחרות הוא למעשה מנהל של 

כשנעשות בהפסקה בתוך ומחוץ לאולם המשחקים בכל הקשור לשימוש לא הולם במתקן בכללותו."
ישמעו  שלא  שחקנים  תחתונה.  בקומה  ורק  אך  ישהו  ההתאגדות,  לבית  המגיעים  ברידג',  שחקני  כי  בזאת  מובהר 

להוראה זו, יהיו חשופים לעונשים.  
אנא הקפידו לייצג את עצמכם ואת ענף הברידג' בכבוד, בכל מקום בו אתם נמצאים.

בכבוד רב,
מודי קניגסברג, יו"ר

אליפות ישראל לזוגות צעירים 2013 
10, 11 בינואר 2014 - מוקדמות
23, 24, 25 בינואר 2014 – גמר

גם השנה תפוצל אליפות הזוגות הצעירים לשתי קבוצות גיל :
צעירים עד גיל 20, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1993 או אחרי כן.
צעירים עד גיל 28, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1985 או אחרי כן.

זוגות צעירים המעוניינים להשתתף באליפות חייבים להירשם מראש עד לתאריך 5.01.2014
ibf@bridge.co.il בטלפון: 03-9794862, פקס': 09-9794319 או דוא"ל

לתשומת לבכם: תוצאות התחרות ישמשו כחלק מהשיקולים לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 2014.

אליפות ישראל לזוגות 
}צעירים תתקיים בתאריכים 
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תוצאות פסטיבל הברידג' הבינלאומי בים האדום 2013

מצטברשמותדרוג
60.14ארגלזי אלירן - לזר אלון1
58.91ברקמן מאיר - צדיק ארז2
58.23זמיר עמי - עציון אמיר3
57.68אורמן ליאור - טולדנו אורן4
5Sananes Jeannette - 57.56אברנוק חוה
57.55פקר סמי - פלך עמוס6
7Strykier Kzrsystof - Kotorowicz Krzysztof57.45
56.97טובביס אלכס - בורודצקי אדי8
9Wassermann Gilda - 56.70פורת רמי
56.07רביד מנחם - ארואץ אבי10

תחרות: זוגות פתוחה - גביע עד 120
בית ב (84 זוגות)

מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 20-22/11/2013
תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
69.24ידלין ישראל - ידלין דורון1
66.49ברקת אילן - רול יוסף2
3Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas63.68
62.72מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל4
62.27מילצ'ן דרור - וקס יעקב5
60.97פרלמוטר אריה - בירמן אלון6
59.65פישר לוטן - מינזלי אאידה7
59.38שזר ארנון - שזר עמוס8
58.42לובינסקי יובל - מרק מיכה9
58.39לנגי אסף - לוין אמיר10

תחרות: זוגות פתוחה - גביע עד 120 - 
בית א (59 זוגות)

מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 20-22/11/2013
תוצאות כלליות

תוצאות סימולטנית ארצית "נובמבר 2013" 

מצטברשמותדרוג
74.60ון דר ואודן פרד - מלמד טלי1
72.99מלאך יעקב - וקסלבאום חנה2
72.38שגב רון - הירש עמליה3
70.47ספייר אלברט - בלוך שרה4
69.52איטאלי מרדכי - פרקש שמואל5
69.44צור רבקה - בן חיים שרה6
69.33צברי מיכל - ארד נויה7
69.26טוביאס חיים - עמר אבי8
69.11פייקין אורנה - פייקין צביקי9
69.06רמון צביה - זק שחר10

תוצאות סימולטנית ארצית "נובמבר 2013" בחישוב רגיל
תאריך : 17-11-213
השתתפו 1159 זוגות

מצטברשמותדרוג
74.88ון דר ואודן פרד - מלמד טלי1
70.09צברי מיכל - ארד נויה2
69.52שכטר קרין - שכטר דב3
69.40ארליך גבי - מוסקוביץ הקטור4
69.35גל טיבור - גולדשטיין יעקב5
68.27צור רבקה - בן חיים שרה6
68.07שבת דניס - טוויג אהרון7
68.05פייקין אורנה - פייקין צביקי8
67.40איטאלי מרדכי - פרקש שמואל9
67.37אדטו אבי - אלון אלכס10

תוצאות סימולטנית ארצית "נובמבר 2013" בחישוב הנדיקפ
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מצטברשמותדרוג
62.21פישר לוטן - אורן אפרת1
62.07סקסון נטע - טובביס אלכס2
3Uszynski Woyciech - 61.31וקסמן סופי
4Khonicheva Elena - Feofanov Maxim60.80
60.44פרישר יולה - ליבסטר בני5
59.47שמיון דגן ג'ודי - שחר נטע6
58.89הכרמלי עמליה - דרזנר תרצה7
58.87בורק לואיזה - רפאלי דוד8
58.54רוזנטל לי - סוסמן אילנה9
57.29פופלילוב מתילדה - חץ נתן10

תחרות:
זוגות טופ-בוטום (67 זוגות)

מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 16/11/2013
תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
677בירמן אלון - פדון דרור1
307ידלין ישראל - ידלין דורון2
3Koistinen Kauko - 274גלבוע אורי
262אורנשטיין איתן - פודגור לאוניד4
129הרשפנג דן - אסרף אורי5
119אסולין עדי - לוי הילה6
93זמיר עמי - עציון אמיר7
55לובינסקי יובל - מרק מיכה8
9Khonicheva Elen - Feofanov Maxim48
41אסרף ערן - לזר אלון10

 תחרות: גביע רנד – תחרות הזמנה
(20 זוגות)

מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 21/11/2013
תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
67.82אוציטל בוריס - קלר יצחק1
67.66הרטמן אולגה - מיוחס מושיקו2
66.85אסולין עדי - חץ קלרה3
4Koistinen Kauko - 66.40פישר לוטן
5Chelu Eugen - 64.52אליאס סורין
64.08שטרן נעמי - רהט יעקב6
63.44סעדה נטלי - בועזיז דניאל7
8Kotorowicz Krzysztof - Strykier Kzrsystof63.38
9Spencer Richard - Urinov Brenda63.34
10Uszynski Woyciech - 63.05וקסמן סופי

תחרות: סימולטנית ארצית
ע"ש דני זינגר (148 זוגות)

מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 17/11/2013
תוצאות כלליות (רק באילת)

מצטברשמותדרוג
55.98דוד ז'אן - סוחר יצחק1
2Perry Josie - 55.70ביברשטיין אדריאנה
55.25נזרי מרים - נזרי יצחק3
54.78סמואלס סידני - גרינשטיין מייק4
5Lebahanne Joseph - 54.61ברגיל אבי
54.58פקר רותי - ברט יורם6
54.52בריפמן הניה - אסולין עדי7
54.42קניגסברג דרורה - ליברמן רות8
54.34ספקטור מיכל - מרק סוניה9
10Herrmann Martin - Roukine Kathy54.22

תחרות: זוגות פתוחה - גביע עד 120 
בית ג (176 זוגות)

מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 20-22/11/2013
תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
137פישר לוטן - פרידלנדר אהוד1
2De-Bour Wubbo - Snellers Agnes136
3Goren Barry - 128עציון אמיר
124בן דוד יובל - גינוסר איתמר4
119לוי הילה - גלעדי ירון5
113טולדנו אורן - אורמן ליאור6
7Shadyro Olga - Brown Colin103
101ברקמן מאיר - צדיק ארז8
98פרי יהודית - פרי שלום9
97ארנון גדי - שניידר אבי10

תחרות: זוגות IMP ע"ש יוסי צבילינגר 
(179 זוגות)

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 18-19/11/2013
תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
65.71פופלילוב מתילדה - חץ נתן1
63.59בירמן דניאלה - בירמן אלון2
62.93כליף אילנה - הרשפנג דן3
62.52מלמד טלי - פיטרס דירק4
5Goren Barry - 61.98ליברמן רות
6Bitran Elizabeth - Bitran Albert61.88
7Uszynski Woyciech - 61.79וקסמן סופי
60.00שמואלי מאירה - בלומברג אריה8
59.50בן נחום גילי - נוסבאום יצחק9
59.48איתן חיותה - גורדון דן10

תחרות: זוגות מעורבים (82 זוגות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 14-15/11/2013

תוצאות כלליות
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דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 12-11-2013

רב אמן בינלאומי 
פופלילוב מתילדה - כיכר המדינה ת"א 

רב אמן כסף 
שניידר אבי - רמת גן 

אמן זהב 
פירסט רונית - טבעון 

אמן ארד 
לביא יקיר - השרון 

אמן 
רובין יחזקאל - "הרץ" חיפה 

דוקטורס מרים - השרון 
שלף מרים - ברידג' טיים 

סגן אמן כסף 
שיף מכאלה - רמת השרון 

נתן אביב - השרון 
מורג שי - אביבים 

קוזיק סוניה - אביבים 
נבון משה - ערד 

ספיבק מיכאל - ערד 
ויסמן אלי - באר שבע 
ויסמן חנה - באר שבע 

הוכברג אילה - וקס-רחובות 

סגן אמן 
ויאלגוס פרלה - הלוחם אפקה 
גולדברג נחמה - חיפה/כרמל 

זולקוב גנריאטה - חיפה/כרמל 
ברוך ארני - קריות/חיפה 

דגן חרמונה - רקפת קרית טבעון 
גורביץ תמר - השרון 
שפריר רחל - השרון 

שטראוס-תבורי מיכל - רעננה 
שרו יונתן - רעננה 

זכריה נעמי - אביבים 
סולומון גבר צביה - אביבים 

הנדל שושנה - מושבות-שמריהו 
גוז זיוה - ברידג' טיים 

דניאל אברהם - לב חולון 
רפאל ארז - לב חולון 

אייזן גנריך - מרכז הברידג'-י"ם 
הולסייד ג'ודי - מרכז הברידג'-י"ם 

קידר יונתן - סביון-קרית אונו 
פרנקס דוד - ראשון לציון 

טויטו דרור - רחובות 
פוסטר עופרה - רחובות 

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' ספורט+ חולון
מזמין אתכם לתחרות ארצית ע"ש יוסי אלון ז"ל

מושב אחד 30 חלוקות
התחרות תתקיים ביום חמישי  26/12/13 בשעה 20:00

מקום התחרות: קנטרי קלאב חולון (ליד משרד הרישוי). דמי השתתפות 65 ש"ח לשחקן. מנהל תחרות: אילן שזיפי.

מספר מקומות מוגבל— הרישום מראש חובה אצל רועי טושר: 050-9033355

מצטברשמותדרוג
164ברקת אילן-רול יוסף-לנגי אסף-לוין אמיר-פכטמן רון-גלברד מרדכי1
163לובינסקי י-מרק מיכה-ידלין דורו-ידלין ישרא-מורן אורית2
151מינזלי אאי-פישר לוטן-פרידלנדר א-לירן ינון-שורץ רון3
151סעדה נטלי-בועזיז דני-גרינברג צד-וויינשטוק -טרנובסקי ב-סעדה פטריק4
150חץ נתן-חץ קלרה-פופלילוב מ-פופלילוב ל-לוינגר אסא5
6Goren Barry-146אלטשולר גל-רומיק פנחס-בירמן אלון-בן דוד יוב
145איתן מוניה-איתן יבגני-ידדוב רמי-שפוצ'ניק ג7
144גלסר אנדרה-ברקוביץ אר-אפרת יעקב-מנור משה-ברון יוליא8
143בלום דוד-ויסר חיים-פקר סמי-פלך עמוס9
Kotorowicz-Strykier K140-וקסמן סופי-שזיפי חנה-בירמן דניא10

תחרות: קבוצות – אלטשולר שחם (64 קבוצות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 23/11/2013

תוצאות כלליות
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English
54

defense was to retain the ♣K and allow dummy to 
win the trick. Then the ♦K remains guarded, and 
after declarer takes the unsuccessful diamond 
finesse, the ♣K may be cashed.
Here is the full hand:

  ♠
♥
♦
♣

AK4
J54
T2
Q9543

 

♠
♥
♦
♣

5
87
K9873
KJ872

♠
♥
♦
♣

QT9862
T32
J65
T

 ♠
♥
♦
♣

J73
AKQ96
AQ4
A6

 

Let's see what actually happened at the table. 
This was the situation after my partner won Trick 
6 with the ♣K:

 ♠
♥
♦
♣

K4
-
T2
Q95

 

♠
♥
♦
♣

-
-
K987
J87

♠
♥
♦
♣

QT98
-
J65
-

 ♠
♥
♦
♣

J7
Q9
AQ4
-

 

West was endplayed! A club continuation would 

have given declarer a free finesse, so she tried 
the ♦9. Batia won with her ♦Q and continued with 
two high trumps. This was the 4-card ending:

 ♠
♥
♦
♣

K
-
T
Q9

 

♠
♥
♦
♣

-
-
K8
J8

♠
♥
♦
♣

QT
-
J6
-

 ♠
♥
♦
♣

J7
-
A4
-

 

The ♠7 was led from hand, and west was squeezed 
in the minors. She was forced to unguard her ♦K, 
otherwise dummy's clubs would be good. When 
the ♠K held the trick, Batia cashed the ♣Q, and it 
was my turn to be squeezed. I had to discard the 
♦6 in order to preserve my ♠Q against the threat 
of the ♠J.

All that remained for declarer was to lead a 
diamond toward the ace, dropping East's jack 
and West's king. The lowly ♦4 won the 13th trick.
At the other table, our teammates went down one 
in the same contract, so this classical example of 
a non-simultaneous double squeeze was worth 
17 IMPs. Well played, Batia Egozi!

  ‘  
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Brian Zietman

We played a very swingy match in the "Liga Artzit" 
against the team of Subik and Egozy. When the 
dust was settled, we lost the match. Two swings 
were enormous – one for each team. Here are 
the two big hands.
I picked up this monster.

West
♠
♥
♦
♣

AKQJ984
-
-
KQ6542

Even though it is not the regulation 23+ HCP's, it 
has tremendous trick taking potential so I opened 
2♣.  In our system this is an Ace asking bid (see 
my article on CAB), and my partner duly replied 
3♠. This showed 2 Aces of the same rank. As I 
could see the ♠A, I knew partner must have both 
minor suit aces, so I leapt to 7♠! North had ♥Axx, 
so he doubled, and I redoubled!
My partner held 20 HCP (She couldn't believe it 
when I opened 2♣!), so the "strong" hand ended 
up being declarer, while the 2♣ opener (the 
weaker hand) was dummy.

East
♠
♥
♦
♣

6
KQJ53
AKQ5
AJ3

After the lead of the ♥A was ruffed, my partner 
led a spade. When both defenders followed, she 
claimed 19 tricks : seven spades, three hearts, 
three Diamonds and six Clubs! At the other table 
they bid only 6NT and made it with an overtrick, 
so it was 2240 for us and 1020 for them – 15 
IMP's for our side. It's strange to see both sides 
bidding and making a slam with such a large 
difference in IMP's.
The next hand was less successful for our team. 
Here is the defensive problem which my partner 
faced:
After an opening of 2NT by South (20-22 HCP), 
North bid 3♠ (transfer to clubs), Batia Egozi 
(South) disregarded the transfer and bid 4♥. 
Yoram Egozi then jumped to 6♥.
My partner lead her singleton ♠5 and this dummy 
came down.

 ♠
♥
♦
♣

AK4
J54
T2
Q9543

♠
♥
♦
♣

5
87
K9873
KJ872

After winning with the ♠A, Batia drew trumps and 
led the ♣A (East playing the ♣T) followed by a 
small club. What would you do here? Probably 
go up with the ♣K (Remember, you are defending 
against 6♥). This turned out to be a fatal mistake 
and Batia took full advantage. The correct 

Slams 
in the 
"Ligot"
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