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דבר ועד העמותה

החגים מאחורינו והפעולות הארציות מתחדשות בראש ובראשונה 
הספורטיאדה באילת, בה הברידג‘ מככב עם עשרות נבחרות ושחקנים 

ממקומות העבודה השונים במדינה. 
מיד לאחר מכן ממשיכים בפעילות הליגות השונות. 

הושלמו ההכנות לאליפות אירופה לקבוצות אלופות בישראל – שתיערך במסגרת פסטיבל הברידג‘ 
הנהדר באילת, שתי קבוצות מישראל תופענה בתחרות ועוד 10 קבוצות אלופות עם בכירי 

השחקנים בעולם.
תקציב 2013 נמצא בהכנה ובהילוך גבוה בהנהגתו של בני רוזן ובמקביל מגעים עם הטוטו, שתומך 

בנו בשנים האחרונות, לאי פגיעה בזכאות שלנו כספורט ואולי אפילו להגדלת התקציב.

בברכת שנה טובה,
מודי קניגסברג

יו“ר ועד העמותה
ההתאגדות הישראלית לברידג‘

ישראל ארדנבאום – הלך לעולמו

שתי דקות דומיה לכבוד אחד מענקי הברידג‘ בארץ שהלך 
לעולמו. 

ישראל ארדנבאום בן 92 במותו. היה מנהל תחרויות 
בינלאומי. ניהל את אליפות אירופה בשנת 1969 לפי דרישת 

EBL. ניהל את מרבית הפסטיבלים הבינלאומיים בארץ. 
הקים את בית הספר למנהלי תחרוית (ראשון בארץ – 

בטבריה).

כשחקן ברידג‘ היה בדרגת רב אמן בינלאומי. השתתף 
בהקמת ”בית הברידג‘“ בתל אביב – המועדון הגדול ביותר 

במזרח התיכון. כעסקן בהתאגדות שימש כקפטן ארצי 
מספר שנים. עזר בתרגום ספר החוקים לעברית משפטית. 

היה שותף לחיבור תקנון ההתאגדות השני ב-1973.

לא השאיר אחריו משפחה, ”משפחתו“ היחידה הייתה 
ההתאגדות הישראלית לברידג‘.

חיים טלית
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שחק יחד עם מוטי

הגבהת 
סדרה 
צדדית

מוטי גלברד

נוספות.  ללקיחות  טוב  מקור  תמיד  הן  ארוכות  סדרות 
בעזרת  אותן  לפתח  אפשרות  יש  שליט  עם  במשחק 

חיתוכים.

Dealer North, N/S Vul

♠
♥
♦
♣

AT632
K92
KT
Q63

♠
♥
♦
♣

4
AQJT875
A6
A42

חוזה: ♥6. הובלה: 9♣

West North East South
1♠ Pass 2♥

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

ב-♥.  חזקה  שביעייה  עם  נקודות   15 מצוינת:  יד  קיבלת 
לאחר שהשותף פתח, לא הסתפקת במשחק מלא. הכרזת 
♥2 והשותף תמך (♥3). בתשובה ל-4NT הוא הראה שני 
המלכים  למספר  שאלת  כעת   .(♥K-ו  ♠A) מפתח  קלפי 
צדדיים),  מלכים  ♥5 (שני  עונה  היה  לו   .(5NT) הצדדיים
היית שוקל סלם גדול, אבל מול מלך צדדי אחד לא יכולת 

לראות 13 לקיחות והסתפקת בסלם קטן ♥6.
מערב הוביל ב-9♣. תכנן את המשחק!

קודם כל עליך להסיק מסקנות מקלף ההובלה. שאל את 
מתנגדיך מהי שיטת ההובלות שלהם!

הם משתמשים בשיטה המקובלת בישראל ”שני-רביעי“. 
הם  מכובד)  (בראשות  טובה  שמסדרה  דבר  של  פירושו 
או 5  גרועה (3, 4  מסדרה  אבל  מלמעלה,  ברביעי  יובילו 
קלפים קטנים) הם יובילו בקלף השני מלמעלה. ה-9♣ אינו 
נראה כמו קלף רביעי מלמעלה, לפיכך ה-K♣ כנראה אצל 

מזרח. 
מכאן אתה מסיק, שיש לך שני מפסידים בקלאב, ולא תוכל 
להתגבר על הבעיה באמצעות Expasse (קלף נמוך אל 

ה-Q) – שייכשל.
אז מה תעשה כדי לצמצם את מספר המפסידים?

למזלך יש סדרת ספייד ארוכה בדומם. הסיכוי שלך הוא 
להגביה את ה-♠ החמישי ולהשליך עליו ♣ מפסיד. לשם 

כך נדרשים שני דברים:
(א) חלוקה של 4-3 ב-♠.

(ב) לשחק את הקלפים בסדר הנכון.
כדי  פעמים  שלוש  לדומם:  כניסות  לארבע  זקוק  אתה 
אסור  שהוגבה.  לספייד  להגיע  כדי  בסוף  ואחת  לחתוך, 
יישארו  לא  אז  כי  השליטים,  כל  את  במהירות  למשוך  לך 

מספיק כניסות.
המשחק הנכון: זכה ב-A♣ ושחק מיד ♠ אל ה-A בדומם. 
חתוך ספייד, היכנס עם ה-9♥ לדומם וחתוך ספייד נוסף. 
בפעם  ספייד  ותחתוך  לדומם   ♥K-ה עם  תיכנס  עכשיו 
השלישית. אם הסדרה אכן התחלקה 4-3, תיכנס לדומם 

.♠T-כדי להשליך ♣ מפסיד על ה ♦K-עם ה
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היד המלאה:

♠
♥
♦
♣

AT632
K92
KT
Q63

♠
♥
♦
♣

KJ85
64
Q8432
97

♠
♥
♦
♣

Q97
3
J975
KJT85

♠
♥
♦
♣

4
AQJT875
A6
A42

חשוב לדעת: 

(א) אין תועלת בהגבהת סדרה אם לא תוכל למשוך את 
הקלפים שהגבהת. 

להרשות  יכול  משאתה  מפסידים  יותר  לך  יש  אם  (ב) 
היא  הדרכים  אחת  מהם.  להיפטר  דרכים  חפש  לעצמך, 

להגביה סדרה צדדית ארוכה.

חולשת הדומם
רם סופר

לפעמים אנחנו מרגישים בהגנה ש“אין מה לעשות“, ושום 
כזה  במצב  באופק.  נראית  אינה  החוזה  להפלת  דרך 
חשוב לא לוותר, אלא להתרכז ולחפש מהלך שבכל זאת 

יוכל להועיל.

Dealer West, E/W Vul

♠
♥
♦
♣

K742
6
AQJ75
AQ3

 

♠
♥
♦
♣

6
AKJ75
K84
J762

חוזה: ♠4. הובלה: 3♥

West North East South
Pass 1♦ 1♥ 1♠
3♥ 4♠ All Pass

התערבת   1♦ צפון  פתיחת  לאחר  במזרח.  יושב  אתה 
באוברקול ♥1. דרום הכריז ♠1 (מבטיח 5 קלפים לפחות) 
בקפיצה  תמיכה  הכרזות   .3♥ הכריז  מערב  ושותפך 
במכרז התחרותי מתארות לרוב כמות רבה יחסית של 

שליטים ומעטה יחסית של נקודות.
באה  לא   5♥ של  הכרזה   .4♠ מלא  משחק  הכריז  צפון 

בחשבון במצב פגיע, כך שנאלצת ללכת להגנה.
ליד  מלמעלה).  (רביעי   ♥3 בסדרתך  הוביל  השותף 
השולחן מזרח זכה בלקיחה הראשונה עם ה-K♥ ולא ידע 

איך להמשיך. האם תוכל לעזור לו?

קפץ  הוא   – צפוי  היה  (זה  למדי  חזק  דומם  הוריד  צפון 
ל-♠4), ואף סדרה לא נראית מושכת.

הבה נבחן את האפשרויות אחת לאחת:
(א) המשך ב-♥ ייחתך על-ידי הדומם;

השותף  של   Q “לתפוס” עלולה  בודד  שליט  הובלת  (ב) 
ולגרום נזק כבד;

(ג) אם נוביל לתוך המזלג ב-♦, אנו עלולים לאבד לקיחה 
;♦K-בטוחה עם ה

(ד) גם ב-♣ אנו מובילים לתוך מזלג.
האומר  כלל  יש  ולמזלנו  משהו,  לשחק  עלינו  זאת  בכל 
שכאשר אנחנו יושבים אחרי הדומם ולא ברור מה לשחק, 

כדאי לחפש את הסדרה החלשה של הדומם.
הדומם“.  כ“חולשת  תיחשב  לא  לעולם  השליט  סדרת 

עלינו לבחור בין שלוש הסדרות האחרות.
ב-♥ כבר אין לדומם קלפים, וגם לכרוז לא נותרו קלפים 
רבים. החוסר של הדומם הוא חוזק. בסדרה זו אין תקווה 

ללקיחות נוספות.
ב-♦ יש בדומם חמישייה עם שלוש תמונות. זוהי סדרה 
מסדרה  מפסידים  השלכת  לכרוז  לספק  שעלולה  חזקה 

אחרת.
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לסדרות  יחסית  אבל  רעים,  לא  קלפים  לדומם  ב-♣  גם 
האחרות זוהי חולשת הדומם.

שימו לב שהמשחק לתוך מזלג ב-♣ אינו גורם נזק להגנה. 
גם אם ה-K♣ אצל מערב (ואנו מקווים שהוא אצלו), הכרוז 
יכול לעקוף נגדו מתי שירצה גם בלי ש“נעשה את העקיפה 

בשבילו“.
לפי קו מחשבה זה מזרח המשיך ב-2♣ וראו מה קרה:

 ♠
♥
♦
♣

K742
6
AQJ75
AQ3

 

♠
♥
♦
♣

QT3
Q9832
63
K95

♠
♥
♦
♣

6
AKJ75
K84
J762

 ♠
♥
♦
♣

AJ985
T4
T92
T84

 

 ,K-ה את  למערב  להוציא  בתקווה  מידו 8♣  שיחק  הכרוז 
אבל מערב כיסה ב-9♣ וה-Q♣ של הדומם זכתה.

הכרוז המשיך במשיכת שליטים בשני סיבובים. לאכזבתו 
ה-Q♠ של מערב לא נפלה. הוא נטש את השליטים ועבר 
לעקיפה ב-♦. מזרח זכה ב-K♦ והמשיך מיד ב-6♣. עכשיו 

ה-K♣ של מערב הוציא את ה-A♣ של צפון.

להשליך  בתקווה  גבוהים  בדיאמונדים  המשיך  הכרוז 
לרוע  אבל  הסדרה,  של  הרביעי  הסיבוב  על  ב-♣  מפסיד 
והמשיך   ♠Q-ה עם  השלישי  בסיבוב  חתך  מערב  מזלו 
מיד בעוד קלאב. מזרח זכה ב-J♣ והחוזה הוכשל. הכרוז 

האדיב שיבח את מתנגדיו על הגנתם המעולה.
ברור כי אם ההגנה לא הייתה ממהרת לשחק קלאב בכל 
על  ב-♣  מפסיד  להשליך  מספיק  היה  הכרוז  הזדמנות, 
סדרת הדיאמונד של הדומם ולבצע את החוזה, וזו בעצם 
הסיבה שצריך לתקוף את חולשת הדומם כבר בהתחלת 
מפסידים  להשליך  יספיק  לא  שהכרוז  כדי  המשחק: 

מסדרה זו על הסדרה הארוכה והחזקה של הדומם.

סיכום
שההגנה  משום  בוצעו  להפילם  שניתן  רבים  חוזים 
ללקיחות  ברור  מקור  כשאין  גם  מדי.  מוקדם  התייאשה 
הגיונית  בצורה  לחשוב  להמשיך  חייבים  המגנים  מיידיות, 

ולחפש את הסיכוי הטוב ביותר ליצור לקיחות עתידיות. 
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אירוע השנה

הברידג'
בים האדום¨ אילת

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

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

gg

תחרויות מידי יום לכל הרמות. •

הרצאות של בכירי המורים. •

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות. •

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

₪, עשרות פרסים פרסים בסך 100,000 •

למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

•  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 

הכוללות שני סופי שבוע.

ארועים מיוחדים וחוויות כל יום. •

טיסות במחירים מועדפים. •

7.
12

ם 
או
ב
ננ
ט
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מ
ס
ב

מה, עוד לא נרשמת?
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שפר את הכרזתך

חיים קלר

נסו את שלוש הבעיות הבאות. בכולן מהלך ההכרזה הוא:

North South
1♦ 1♥
1♠ ?

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

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

Q9
KJ86
A74
QJ43

(2)
South

♠
♥
♦
♣

976
AQT9
83
8654

(3)
South

♠
♥
♦
♣

JT76
AK762
9
T54

תשובות:
(1)

South
♠
♥
♦
♣

Q9
KJ86
A74
QJ43

מכריז  מלא  משחק  שיש  שיודע  "מי  מלא.  משחק  יש  כן!! 
.3NT ."אותו

(2)
South

♠
♥
♦
♣

976
AQT9
83
8654

 ,Pass לא!! אין משחק מלא. ההכרזה הטובה ביותר היא
משום שידו של הפותח מוגבלת ל-17 נקודות. יש שיכריזו 
יותר.  טובה  אופציה  אינה  זו  אך  ב-♣,  עוצר  ללא   1NT

בחוזה ב-♠ השותף עשוי לחתוך דיאמונדים בידנו.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

JT76
AK762
9
T54

 3 עוד  להוסיף  אפשר  גבוהות.  נקודות   8 בידכם  אולי!! 
ההתאמה  מציאת  לאחר  בודד  קלף  עבור  חלוקה  נקודות 
ב-♠. ההכרזה הטובה ביותר היא ♠3. אתם זקוקים לכ-14 
נקודות מהשותף כדי להגיע למשחק מלא. הכרזה של ♠2 

תהיה זהירה מדי.

מטרת המכרז היא להגיע לחוזה הנכון. אם מצליחים 
בכך, משחק היד נהיה קל יותר. אחת השאלות שעלינו 
לי  יש  האם  היא:  המכרז  בזמן  עצמנו  את  לשאול 

ולשותפי משחק מלא?
לשאלה זו שלוש תשובות אפשריות: כן, לא ואולי. אם 
תשאלו את עצמכם שאלה זו לעתים תכופות, זה יסייע 

לכם לקבל החלטות נכונות.
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הגנה – לב המשחק (2)

חיים קלר

היד.  ממשחק  חשוב  פחות  אינו  בברידג‘  ההגנה  משחק 
המגנים צריכים לעשות כל אשר לאל ידם כדי להכשיל את 
מסקנות  להוציא  ולחשוב;  לחשוב  לחשוב,  איך?  החוזה. 

מההכרזה, ממשחקו של הכרוז ומאיתותי השותף.
מבהיר  המאותת  המגן  מאוד.  חשוב  נושא  הם  איתותים 
וכיצד  המשוחקת,  לסדרה  בנוגע  עמדתו  את  לשותפו 
המגן  בעת,  בה  ההגנה.  מהלכי  את  להמשיך  יש  לדעתו 
שקיבל איתות משותפו צריך לגבש את קו ההגנה, כאשר 

האיתות הוא רק חלק מהמידע שהוא משתמש בו.
”מעודד/ לאותת  מקובל   ,A הוא  ההובלה  קלף  כאשר 

שיטות  גם  קיימות  באנגלית).   Attitude (או  מעודד“  לא 
אחרות, אבל הניסיון מלמד שהפשוט ביותר הוא גם הטוב 

ביותר.
כאשר שותפו של המוביל משרת בקלף נמוך, הוא מאותת 
קלף  מניח  הוא  כאשר  בסדרה;  בהמשך  עניין  לו  שאין 

גבוה, הוא מעודד המשך באותה סדרה. 
בגדר  רק  הם  פקודות.  אינם  האיתותים  לדעת:  חשוב 

המלצה.
ניקח לדוגמה את היד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

J2
QT92
Q762
A62

♠
♥
♦
♣

AK864
A87
9
J975

חוזה: ♥4; קלף הובלה: A♠; מזרח משרת עם ה-9♠

West North East South
1♦

1♠ Dbl 2♠ 3♥
3♠ 4♥ All Pass

עם  אותת  שותפך   .♠A-ב הובלת  במערב.  יושב  אתה 
ה-9♠ (כלומר: מעודד). כיצד לדעתך צריך להמשיך את 

ההגנה? 
נסה לענות עכשיו, לפני שתמשיך לקרוא!

ניתן  בכלל,  אם  כיצד,  עצמו  את  לשאול  צריך  מערב  ובכן, 
להכשיל את החוזה. הוא יכול לספור בידו שלוש לקיחות: 

 – לא  ואולי  לקיחה?!  עוד  יביא  השותף  אולי   .♥A-ו  ♠AK
דרום שפתח ♦1 והכריז לבדו לגובה 3 מחזיק כנראה ברוב 

הנקודות החסרות.
מעודד  הוא  השותף?  של  מהאיתות  להסיק  אפשר  מה 
 1♠ העלה  הוא  הרי   – לו  יהיה  לא  דאבלטון  ב-♠.  המשך 
להיות  חייב  וזה  בסדרה,  בכיר  קלף  לו  שיש  מכאן  ל-♠2. 

.♠Q-ה
לא   ,♠Q-ה עם  גם  החוזה?  את  להפיל  אפשר  איך  אז 
נוכל לזכות ביותר משתי לקיחות ב-♠, אבל אפשר להשיג 
נוביל  אם   – וזאת   ,♦ חיתוך  באמצעות  רביעית  לקיחה 
בלקיחה השנייה את ה-9♦ הבודד. מאוחר יותר, כאשר 
נזכה ב-A♥ נשחק ♠ אל ה-Q של השותף, והוא יוכל לתת 

לנו חיתוך.
 – השנייה  בלקיחה   ♠K-ב ונמשיך  רובוט  כמו  נשחק  אם 

החוזה יבוצע.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J2
QT92
Q762
A62

 

♠
♥
♦
♣

AK864
A87
9
J975

♠
♥
♦
♣

Q953
53
J54
Q843

 ♠
♥
♦
♣

T7
KJ64
AKT83
KT

 

נותרה עוד שאלה אחרונה: כיצד נוכל לעזור לשותף ולרמוז 
לו שייתן לנו חיתוך ב-♦ לאחר שיזכה עם ה-Q♠, ולא יעשה 

במקום זה משהו אחר?
האמת היא ששותף ערני לא זקוק כאן לעזרה. אם מזרח 
השנייה  בלקיחה   ♦ פתאום  שיחקנו  מדוע  לחשוב  יעצור 
כדי   ♠K-ה עם  בטוחה  לקיחה  על  מוותרים  אנו  ומדוע 
למסקנה  יגיע  שלא  אפשרות  אין   ,♠Q-ה עם  לידו  להיכנס 

הנכונה.
אבל לא כל השותפים עוצרים לחשוב... יש כאלה שאוהבים 
באמצעות  לעזור  נוכל  ולהם  איתותים,  שיותר  כמה  לקבל 
 ♠8 נשחק   ♥A-ב שנזכה  לאחר  סדרה“.  העדפת  ”איתות 
(ולא 4♠). משמעותו של הקלף הגבוה מהנדרש ב-♠ היא 
הנותרות,  מבין  הגבוהה  בסדרה  בחזרה  מעוניינים  שאנו 

פרט לסדרת השליט.
לו היינו מעוניינים שהשותף ימשיך ב-♣, היינו מובילים 4♠ 

אל ה-Q שלו.

מוסכמות  להיות  חייבות  האיתות  שיטות  לדעת:  חשוב 
בין השותפים. כדאי להשקיע זמן ולשוחח עם שותפך כדי 

לגבש קו מתואם היטב בנושא האיתותים. 
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 (1)
Dealer South, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

T75
JT5
72
AT874

♠
♥
♦
♣

A932
AK4
AK5
K63

North South
2NT

3NT Pass

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

 (2)
Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

863
A84
T96
A654

♠
♥
♦
♣

74
KQJ63
AQ
KQT8

West North East South
Pass Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥
Pass Pass Pass

 .4♥ החוזה  נגד   ♠K-ב מוביל  מערב 
 ♠T-מחזיר את ה ,♠A-מזרח זוכה ב
 .♠5 עם  וממשיך  בלקיחה  שזוכה 

תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

QT2
874
A9764
52

♠
♥
♦
♣

AK9876
QJT
K2
A4

West North East South
1♠

Pass 2♠ 3♣ 4♠
Pass Pass Pass

החוזה  נגד   ♥A-ב מוביל  מערב 
נוסף,  וב-♥   ♥K-ב ממשיך  הוא   .4♠
 ♣K-ב מוביל  מזרח  חותך.  שמזרח 
ללקיחה הרביעית. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 14

בחן את עצמך – כניסות
קובי שחר
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רצינו להזמין אותך לפגישה אישית - 6120*

הבית בתל אביבהבית בהוד השרוןהבית בראשון לציון

www.ad-120.co.il       * 6120    עד 120 - רשת בתי מגורים לגיל השלישי

רגעים, שעות, ימים. כל דקה חשובה.
זה הזמן שלכם ליהנות מחיים מלאי תוכן, לחיות את החיים במלואם. עד 120. נשמח להיפגש 

ולהכיר לכם את הבית, את השכנים החדשים ואותנו. לפתוח אתכם שנה טובה.
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 (1)

♠
♥
♦
♣

T75
JT5
72
AT874

♠
♥
♦
♣

KJ4
Q73
QJ963
J5

♠
♥
♦
♣

Q86
9862
T84
Q92

♠
♥
♦
♣

A932
AK4
AK5
K63

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

ביותר  המבטיח  המקור  בטוחות.  לקיחות   7 לנו  יש 
חלוקה  מול  הארוכה.  ה-♣  סדרת  הוא  נוספות  ללקיחות 
ב-♣.  לקיחות  ב-4  לזכות  נוכל   (68%)  3-2 של  סבירה 

האם יש בעיה?
הסדרה  את  נפתח  אם   .♣A ,בלבד אחת  כניסה  לדומם 
 2 נגביה  אמנם  נוסף,  וסיבוב   AK משיכת  באמצעות 
ליהנות  כדי  לדומם  כניסה  לנו  תהיה  לא  אבל  לקיחות, 
 ♣K מהלקיחות שפיתחנו. כדי להתגבר על הבעיה נשחק

.T-(שני המגנים משרתים) ואז ♣ קטן לכיוון ה
אם מערב ישרת נמוך וה-T יפסיד ל-J או Q אצל מזרח, 
הרי שלמגנים נותר רק ♣ אחד, ושלוש הלקיחות הבאות 

בסדרה יהיו שלנו, מאחר ששמרנו את ה-A♣ בדומם.
נמוך  נשחק   ,Q או   J ישחק  מערב  השני  בסיבוב  אם 
ישרת  לא  מזרח  אם  אפילו  תמיד:  נצליח  ואז  מהדומם, 

נוכל בהמשך לעקוף נגד המכובד הנותר של מערב.
לקיחה  לפתח  נוכל  לא  ישרת,  לא  ומזרח  יזכה   T-ה אם 
כבר  השגנו  אבל  הגרועה,  החלוקה  בשל  ב-♣  רביעית 
בעזרת  החוזה  את  להשלים  סיכוי  ויש  שלישית,  לקיחה 

.♥Q-עקיפה נגד ה
חלוקה  נגד  בוודאות  החוזה  את  מבטיח  הנכון  המשחק 
של  יותר  גרועה  חלוקה  נגד  לבצעו  סיכויים  ומעניק   3-2

.4-1

עיקרון:
למסור  צריך  שבה  בסדרה  לקיחות  לפתח  כשרוצים 
לקיחה למגנים, אפשר לבחור את העיתוי שבו נוותר על 

הלקיחה כדי להתגבר על בעיה של מחסור בכניסות.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

863
A84
T96
A654

 

♠
♥
♦
♣

KQJ92
952
K843
7

♠
♥
♦
♣

AT5
T7
J752
J932

 ♠
♥
♦
♣

74
KQJ63
AQ
KQT8

 

 ,♠A-ב זוכה  מזרח   .4♥ החוזה  נגד   ♠K-ב מוביל  מערב 
מחזיר את ה-T♠ שזוכה בלקיחה וממשיך עם 5♠. תכנן 

את המשחק!
לנו  תעניק   3-2 של   ♣ חלוקת  בטוחות.  לקיחות   9 יש 
להתגבר  אפילו  ניתן  מהמקרים  בחלק  עשירית.  לקיחה 
נוכל  לא  ואם  עקיפה,  באמצעות   4-1 של  חלוקה  על 
עקיפה  לנסות  אפשרות  יש  ה-♣,  בסדרת  זאת  לעשות 
לדומם,  שלנו  הכניסות  את  נכון  לנהל  היא  הבעיה  ב-♦. 
לבצע  כדי  שיידרשו  האופציות  כל  את  לנסות  שנוכל  כך 

את החוזה.
מתחילים בחיתוך ♠ שלישי ומשיכת שליטים. כעת עלינו 

לבדוק את מצב ה-♣. 
סיכוי  יש  ה-9♣  עם  משרת  מזרח  אם   .♣K-ב נתחיל 
גבוה שזהו קלף בודד. נמשיך ב-Q♣, ואם אכן מזרח לא 
משרת נעקוף נגד מערב. אם שניהם משרתים בקלפים 
נמוכים, לא נוכל להתגבר על J9xx♣ במערב, לכן נשחק 
♣ אל ה-A, ואם מערב לא משרת – נעקוף נגד מזרח. אם 
מזרח לא שירת והמצב ב-♣ לרעתנו, ננסה עקיפה ב-♦. 
גם אם יתברר שחלוקת ה-♣ היא 3-2 ננסה עקיפה ב-♦ 

כדי להשיג לקיחה עודפת.

(1)

כניסות
 – פתרונות מעמוד 12
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אגב, שחקן מומחה במזרח עלול לשרת בחלוקה הנתונה 
יכניס  זה  מהלך  להטעותנו.  כדי   ♣J932 מתוך  ב-9♣ 

אותנו למצב של ניחוש.
עיקרון: 

במצבים של מיעוט כניסות באחת הידיים ייתכן שנצטרך 
לקבל החלטה באמצע המשחק בהתאם לחלוקת הקלפים 
שהתגלתה בסדרות השונות. עלינו לדחות את השימוש 
בכניסה קריטית עד לרגע שבו אספנו מספיק מידע כדי 

לדעת כיצד להמשיך.
 (3)

♠
♥
♦
♣

Q92
874
A9764
52

♠
♥
♦
♣

T43
AK952
85
986

♠
♥
♦
♣

5
63
QJT3
KQJT73

♠
♥
♦
♣

AKJ876
QJT
K2
A4

 ♥K-ב ממשיך  הוא   .4♠ החוזה  נגד   ♥A-ב מוביל  מערב 
ללקיחה   ♣K-ב מוביל  מזרח  חותך.  שמזרח  נוסף,  וב-♥ 

הרביעית. תכנן את המשחק!
יש לנו כעת 9 לקיחות בטוחות ומפסיד אחד ב-♣ שצריך 
להיפטר ממנו. ניתן לפתח לקיחה נוספת ב-♦ באמצעות 
מובטח  החוזה  ביצוע  בסדרה.  החמישי  הקלף  הגבהת 

נגד חלוקת ♦ 3-3 או 4-2, אך יש לשחק בזהירות.
נתחיל ב-A ,♦K♦ ונחתוך ♦ עם ה-J♠. מערב לא משרת, 

וטוב עשינו כשחתכנו גבוה.
עכשיו נשחק A♠. אנו יודעים שלאחר שמזרח חתך נותרו 
נוכל  משרתים  שניהם  אם  בלבד.  שליטים   3 למגנים 

לשחק ♠ אל ה-Q, לחתוך ♦ נוסף והביצוע מובטח.
 – מדויק  משחק  נדרש  עכשיו  משרת.  לא  מזרח  אבל 
נעקוף אל ה-9♠ (כבר ידוע שה-T♠ אצל מערב), נחתוך 
♦ רביעי עם ה-K♠ ונוציא את השליט האחרון של מערב 
עם ה-Q♠. הגענו לדומם בדיוק בזמן כדי להשליך ♣ על 

ה-♦ החמישי.

בדומם  ארוכה  סדרה  לפתח  ברצונך  כאשר  עיקרון: 
שים  מעטות.  לא  לכניסות  זקוק  אתה  חיתוך,  באמצעות 
לב לכמה כניסות אתה זקוק, ונצל אותן כראוי. לפעמים 

ניתן ליצור כניסות נוספות באמצעות עקיפה.

‘  ‘  

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

03-5274021  ‘  
“  ,   ,    ,8   ‘ ‘  
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לטיפול  השונים  הכלים  את  הכרנו  הקודמים  במאמרים 
בסדרה בודדת. לאחר מכן ראינו כיצד מצב היד השלמה 
משפיע על הדרך שבה נבחר לשחק את הסדרה הבודדת. 
כעת הגיע הזמן להכיר את הציוד הכבד – כלים שאינם 
בסדרה  הקלפים  את  לשחק  יש  שבה  לדרך  מתייחסים 

מסוימת, אלא טכניקות לניהול היד השלמה.
נתבונן תחילה בצירופי הסדרות הבאות:

 ♠ AT3 ♠ KJ2

כדי לזכות בשלוש לקיחות עלינו לנחש את מיקום המלכה 
כאשר אנו מובילים את הסדרה. לעומת זאת, אם המגנים 
ללא  לקיחות  בשלוש  נזכה  ראשונים,  הסדרה  את  יובילו 

צורך בניחוש.

♠ Q52 ♠ J64

אם נוביל את הסדרה, אנו עלולים להפסיד שלוש לקיחות, 
אבל אם המגנים יפתחו אותה עבורנו, נפסיד לכל היותר 

שתי לקיחות (בהנחה שכבר הוצאנו את השליטים).
יפתחו  שהם  ברצוננו  אם  עבורנו.  עובדים  אינם  המגנים 
זאת.  לעשות  להכריחם  עלינו  הבעייתיות,  הסדרות  את 

נתבונן ביד המלאה הבאה:

♠
♥
♦
♣

73
J54
AQ765
KT4

♠
♥
♦
♣

A2
Q73
KT942
AJ6

♠K :חוזה: ♦3. הובלה

לקיחה  בטוחות.  לקיחות   8 לנו  יש   .♠K-ב מוביל  מערב 
של  מקומה  ניחוש  באמצעות  להשיג  אפשר  נוספת 
ב-♥  הבכירים  הקלפים  ששני  לקוות  גם  ניתן   .♣Q-ה
נמצאים באותה יד, אך כל אלה לא יביאו לביצועו הוודאי 

של החוזה.

אפשר להימנע מניחושים כלשהם אם נאלץ את המגנים 
לשחק לטובתנו. הדרך פשוטה: נזכה מיד ב-A♠, נמשוך 
שליטים ונשחק את ה-♠ הנוסף שנותר לנו. אחד המגנים 
יזכה בלקיחה ומה יוכל לעשות? שליטים כבר אין בידו; 
משחק של ♠ יאפשר לנו לחתוך ביד אחת ולהשליך מפסיד 
מהיד השנייה; נותר לו רק לפתוח את סדרת ה-♣ או את 
סדרת ה-♥. בשני המקרים, כפי שראינו לעיל, תובטח לנו 

לקיחה נוספת.

ציוד כבד – 
כלים לטיפול 

ביד שלמה
קובי שחר
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זו  (פעולה  לידו  המגן  את  הכנסנו  בעצם?  פה  קרה  מה 
במשחק  להיות  לו  וגרמנו   (throw-in באנגלית  נקראת 
סופי (endplay). המגן חייב לפתוח עבורנו סדרה חדשה, 
ובכך לחסוך עבורנו את הצורך בניחוש או בחלוקת קלפים 
והשלכה  חיתוך  לנו  לתת  יכול  הוא  לחילופין,  ידידותית. 
(ruff and sluff). כך או אחרת, הוא יעזור לנו להגדיל את 

מספר הלקיחות ולהקטין את כמות המפסידים.
כל  אורך   – ראי“  ”חלוקת  יש  זו  שביד  לב  שימו  אגב, 
הסדרות ביד ובדומם זהה. בידיים של חלוקת ראי הדרך 
סופי  למשחק  מגן  להכניס  היא  חיתוכים  להשיג  היחידה 

כדי שייתן לנו חיתוך והשלכה.

ביד האחרונה הביצוע היה פשוט, אך לא תמיד החיים כה 
קלים. לעתים נצטרך לחסל סדרה (elimination) לפני 

שנכניס מגן למשחק סופי.

♠
♥
♦
♣

KT5
AJ76
K86
K73

♠
♥
♦
♣

AJ2
KQ943
A5
A65

♣Q :חוזה: ♥6. הובלה

בשליט  חמש   – מלמעלה  לקיחות   11 לספור  אפשר 
ה-12?  הלקיחה  תבוא  מנין  אחרת.  סדרה  בכל  ושתיים 
ניחוש נכון ב-♠ יעניק לנו את הלקיחה החסרה, אבל למה 
את  עבורנו  יעשו  שהמגנים  לדאוג  אפשר  כאשר  לנחש 

העבודה?!

(כל  סופי  משחק  של  בטכניקה  להשתמש  ניתן  כאן  גם 
עוד חלוקת השליטים אינה 4-0), אך כדי ליישמה נצטרך 
למנוע מהמגנים כל אפשרות ליציאה בטוחה כאשר נכניס 
 ,♣A-ה עם  הפתיחה  בהובלת  נזכה  לפיכך  ליד.  אותם 
הצורך  לפי  סיבובים  שלושה  או  בשניים  שליטים  נמשוך 

ונחסל את סדרת ה-♦: K ,♦A♦ וחיתוך ♦ בידנו.

וכל  שלנו  הידיים  משתי  ה-♦  קלפי  את  ”העלמנו“  כעת 
משנה  לא  נוסף.  ב-♣  ולהמשיך   ♣K לשחק הוא  שנותר 
סופי.  במשחק  יהיה  הוא  בלקיחה,  יזכה  מגן  איזה 
האפשרויות שיעמדו לרשותו יהיו לשחק ♠ לתוך מזלג או 

לחילופין להוביל ♣ או ♦ ולתת לנו חיתוך והשלכה.
הטכניקה  עם  גם  היכרות  נערוך  התמונה,  להשלמת 
כשמשתמשים   .(loser on loser) מפסיד  על  מפסיד 
בטכניקה זו, חיסול סדרה עשוי להתרחש בו-זמנית עם 

הכנסת המגן למשחק סופי.

 ♠
♥
♦
♣

J97
KJT5
7432
A9

 

♠
♥
♦
♣

KQT2
83
K85
Q753

♠
♥
♦
♣

86543
7
JT9
JT64

 ♠
♥
♦
♣

A
AQ9642
AQ6
K82

 

♠K :חוזה: ♥6. הובלה

בטוחות  לקיחות   10 המשחק  בתחילת  סופרים  אנו 
מלמעלה ועוד חיתוך ♣ בדומם, בסך הכול 11. לכאורה 
יש  אבל  ב-♦,  מוצלחת  בעקיפה  מותנית  ה-12  הלקיחה 
דרך להבטיח בוודאות את ביצוע החוזה (כל עוד חלוקת 
השליטים אינה 3-0), בהסתמך על מידע המושג מקלף 
ההובלה: ה-K♠ של מערב אמור להיות ראש רצף, ולכן 

אפשר להניח שגם ה-Q♠ אצלו.
על  מפסיד  עם  סופי  משחק  של  שילוב  היא  הטכניקה 
מפסיד. לאחר הזכיה ב-A♠ נוציא שליטים בשני סיבובים 
 ♣K-ו  ♣A נשחק  בידנו,  נמוך   ♠ נחתוך  בדומם.  ונסיים 

ונחתוך ♣  בדומם.
מהדומם   ♠J-ה את  מובילים  אנו  הגיע:  האמת  רגע 

ומשליכים מידנו את ה-6♦.
הידיים,  משתי  מפסיד  קלף  שיחקנו  שבה  זו,  פעולה 

השיגה שלוש מטרות:
(א) חיסול סדרת ה-♠.

(ב) השלכת מפסיד ודאי ב-♦.
 (♠Q-ה עם  בלקיחה  לזכות  (שחייב  מערב  הכנסת  (ג) 

למשחק סופי.

המזלג  לתוך   ♦ לשחק  ייאלץ  מערב  הבאה  בלקיחה 
שלנו, או לחילופין להוביל סדרה שחורה ולתת לנו חיתוך 

והשלכה.

במאמר הבא נדון במצבים נוספים שבהם ניתן להשתמש 
בטכניקה ”מפסיד על מפסיד“.
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 24 עם  בקלות  המבוצעים  מלאים  משחקים  ישנם  מדוע 
נקודות וכאלה הנכשלים עם 25 או 26?

כמו-גם  מרכזי,  תפקיד  משחק  החלוקה  שמרכיב  כמובן 
כמעט  לנו  אין  (שעליה  המתנגדים  בין  הקלפים  חלוקת 
שליטה). עם זאת, גם כאשר החלוקה נורמלית ומאוזנת, 
פחות או יותר, ניתן להבחין בהבדלים בקושי לבצע חוזים 

שונים עם כמות זהה של נקודות.
להצליח  אף  ואולי  התופעה  את  יותר  טוב  להבין  מנת  על 
הקלפים  בהערכת  יעסוק  זה  מאמר  בשולחן,  לחזותה 
מדויקת  הערכה  המכובדים.  שבידנו:  ביותר  החזקים 
או  לטוב  שלנו,  במכובדים  הגלום  הפוטנציאל  של  יותר 
לרע, עשויה לסייע לנו לקבל החלטות גבוליות טובות יותר 

במכרז.

”ריכוז“ מול ”פיזור“

פעולה  שבו  מצב  לתאר  בא  (מיוונית)  ”סינרגיה“  המונח 
משותפות של שני גורמים או יותר נותנת תוצאה טובה 
גם  קורה  כך  בנפרד.  גורמים  אותם  של  מפעולתם  יותר 
עם המכובדים בברידג‘: ריכוז מכובדים באותה סדרה הוא 
יתרון המאפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם בצורה 
טובה יותר ממכובדים המפוזרים ברחבי היד. שתי הידיים 

הבאות ממחישות אלמנט זה בצורה קיצונית למדי:

 (1)

♠
♥
♦
♣

AKQJ
432
432
432

יד זו תיקח 4 לקיחות בוודאות גבוהה מאוד (בהנחה שלא 
יהיה חיתוך ושמישהו ישחק ♠).

(2)

♠
♥
♦
♣

A432
K32
Q32
J32

לקיחות.  טוב – 3  וביום  לקיחות,  בממוצע 2  תיקח  זו  יד 
לעתים היא תיקח רק לקיחה אחת. 

מדובר באותו מספר נקודות, אפילו באותם מכובדים עם 
הבדל אחד: ריכוז מול פיזור. משתי הדוגמאות הללו (אף 
יתרון  מהווה  הכוח  שריכוז  למדים  אנו  קיצוניות)  שהן 
גדול, ופיזורו – חיסרון. אגב, עיקרון זה בולט יותר ככל 

שהיד חלוקתית יותר.

(3)

♠
♥
♦
♣

T
KQT76
KQT76
32

יד זו היא פתיחה לכל דבר. 

(4)

♠
♥
♦
♣

Q
KT976
KT976
Q2

הערכת מכובדים
אלדד גינוסר

שחקן  של  המאמרים  בסדרת  השני  המאמר  זהו 
נבחרת ישראל על נושא הערכת היד.
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מספר  באותו  שמדובר  פי  על  אף  פתיחה,  אינה  זו  יד 
נקודות ובאותה חלוקה. זוג הדוגמאות האחרונות מדגיש 
עוד יותר כי ריכוז הכוח (יד מס' 3) הוא יתרון, ופיזורו (יד 

מס' 4) הוא חיסרון.

מכובדים + קלפים קטנים שווים יותר

עיקרון זה מודגם בזוג הדוגמאות הבאות:

 (5)

♠
♥
♦
♣

AKQ
98765
432
32

(6)

♠
♥
♦
♣

987
AKQ65
432
32

לשתי  עד  להגיע  עשוי   6 מס'  ליד   5 מס'  יד  בין  ההבדל 
מרוכז  הכוח  הידיים  בשתי   .6 מס'  יד  לטובת  לקיחות 
באותה סדרה, אבל ביד מס' 5 לא "מתלווים" למכובדים 

קלפים קטנים, וזהו חיסרון בולט.
בדוגמאות הבאות ניישם את העיקרון בתשובה לפתיחה 

.1NT של

(7)

♠
♥
♦
♣

32
K2
J87643
A32

היא  התחזית  של 2NT (מזמין).  בהכרזה  תסתפק  זו  יד 
בפיתוח  תלוי  כנראה  יהיה  שליט  ללא  המשחק  פשוטה: 
המחסור  עקב  קשה  להיות  שעלול  הדיאמונד,  סדרת 

במכובדים.

(8)
♠
♥
♦
♣

32
42
AKJ874
432

התחזית  כאן  בלבד.  נקודות   8 עם   3NT תכריז  זו  יד 
הנראה  ככל  לקיחות,   6 תביא  הדיאמונד  שסדרת  היא 

”מלמעלה“.
שווים  קצרות  בסדרות  מכובדים  הוא:  המרכזי  הכלל 

פחות ממכובדים בסדרות ארוכות!

מכובדים בסדרת השותף

מכובדים בסדרת (או סדרות) השותף שווים יותר! כאשר 
וגדלה  אורך,  אצלו  מובטח  כבר  סדרה  הכריז  השותף 
הנראה  ככל  זו.  בסדרה  מכובדים  לו  שיש  ההסתברות 
נשאף לפתח את הסדרה הזאת במהלך המשחק. מכובד 
ויביא  הפיתוח  מלאכת  על  יקל  בסדרתו  מחזיקים  שאנו 
יסייע  הוא  כמו-כן  ושלי.  שלו  המכובדים  בין  ל“סינרגיה“ 
במסגרת  לכך  יוקדש  מיוחד  פרק  מפסידים.  ל“כיסוי“ 

הערכת היד מול הכרזות של 5-5 מצד השותף.
 2♥ פתח  משמאלכם  המתנגד  הבאות  הדוגמאות  בשתי 

(חלש) ושותפכם הכריז ♠2.

(9)

♠
♥
♦
♣

543
A83
KT876
Q2

עם יד זו יש להכריז Pass, משום שהכרזתו של השותף 
מוגבלת – עד 16 נק‘.

(10)

♠
♥
♦
♣

Q52
A83
KT876
32

עם יד זו נזמין את השותף למשחק מלא ונכריז ♠3. ההבדל 
בין שתי היידים האחרונות הוא Q♣ מול Q♠. בכל מקרה 
מדובר על יד גבולית, אבל נוכחותה של ה-Q♠ משכנעת 

להכריז קצת יותר.

מכובדים בסדרת המתנגד

מכובדים בסדרה שאחד המתנגדים הכריז הם חיסרון! 
לכל היותר הם יסייעו לנו בהיותם ”עוצר“ בשביל NT, אבל 
במשחקים עם שליט אינם אלא מעמסה. באחד המאמרים 
הבאים אעסוק בידיים ”התקפיות“ ו“הגנתיות“ ואדגיש את 
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ליד  כסממן  המתנגד  בסדרת  הכוח  של  הרבה  חשיבותו 
שתעדיף לשחק בהגנה. ישנם שחקנים שאף לא סופרים 

Q או J דאבלטון אם מדובר בסדרה שהמתנגד הכריז. 
חיסרון  היא  המתנגד  בסדרת  מכובדים  של  אחזקה  כל 

בחוזה עם שליט! מדוע?
זאת  לנו  יסבירו  זה  במאמר  שלמדנו  הראשונים  הכללים 
נמצא  המתנגד  בסדרת  מכובד  ביותר.  הטובה  בצורה 
לרוב בסדרה קצרה. הוא אינו שימושי למשחק שלנו ואינו 
משתלב היטב עם מכובדים של השותף. לעתים קרובות 
 J או   Q :למשל) מוגבה  הוא  כאשר  גם  בו  צורך  לנו  אין 
מקרה  בכל  אך  השלישי,  בסיבוב  גבוהים  להיות  שהפכו 

בשלב זה כבר היה אפשר לחתוך בידו של השותף).

ואף על פי כן... המיקום משפיע

את  הכריז  מימין)  או  (משמאל  מהיריבים  מי  השאלה 
המכובדים,  למיקום  אינדיקציה  מהווה  ראשון  הסדרה 

ולפיכך גם לפוטנציאל הגלום בהם.
למשל: אם אנו מחזיקים AQ3♠ והסדרה הוכרזה מימיננו, 
סביר להניח שה-K♠ ממוקם אצל המכריז, כלומר הצלחת 
העקיפה ברורה כבר בשלב המכרז. לעומת זאת, כאשר 

הכרזת ה-♠ באה משמאלנו, ה-Q♠ שווה הרבה פחות.

הסדרה  כאשר   ♠KJ2 או   ♠K6 של  הפוטנציאל  בדומה, 
שבו  מהמקרה  יותר  הרבה  גבוה  ימין  מצד  הוכרזה 
הסדרה הוכרזה מצד שמאל. במקרה השני יש סיכוי גבוה 
ויהיו  אחת  לקיחה  אפילו  לנו  יביאו  לא  הללו  שהנקודות 

חסרות ערך.

אסים שווים יותר

היד  בהערכת  הגדולים  העיוותים  אחד  כי  הטוענים  יש 
קשור  המקובלת  הנקודות  ספירת  משיטת  הנובעים 
העשיריות).  לגבי  הוא  השני  (העיוות  האסים  בהערכת 
כאשר סופרים עבור כל מכובד נקודה אחת יותר מהמכובד 
בכל  המטרה  את  מחטיאים  אנו  בהיררכיה,  ממנו  הנמוך 

הנוגע לאס. 
לשאר  שאין  תכונה  לו  יש  מדוע?  יותר.  שווה  האס 
זו  תכונה  בו.  לזכות  מתי  להחליט  ניתן  המכובדים: 
כולה,  ביד  אפילו  או  מסוימת  בסדרה  ”שליטה“  מסמלת 
שלו.  מהניקוד  יותר  חזק  לקלף   A-ה את  הופכת  והיא 

.K-הוא עוצר טוב יותר ובטוח יותר מ A ,בנוסף
יד ללא אסים שווה פחות. יד עם אסים רבים שווה יותר! 
יש הממליצים להוסיף נקודה או שתיים ליד עם 4-3 אסים, 

או לחילופין להחסיר נקודה מיד חזקה ללא אסים.
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לחוזה  להגיע  במטרה  ענייני  מידע  להעביר  נועד  המכרז 
הטוב ביותר האפשרי.

כאשר מדובר בהכרזת הזמנה, קל להחליט מתי להזמין 
על  מוטלת  האמיתית  האחריות  אבל  מלא,  למשחק 
לה.  לסרב  או  להזמנה  להיענות  ”המוזמן“ –  של  כתפיו 
השותף  של  הכוח  ואת  החלוקה  את  בדמיון“  ”לראות  יש 

ולהחליט על הצעד הבא על-פי שיקול דעת.
ניקח דוגמה:

East
♠
♥
♦
♣

Q853
KQ3
J87
652

West East
1♣ 1♠
3♠ ?

מערב פתח ♣1 ותמך בנו בקפיצה ל-♠3. זו הדרך להזמין 
משחק מלא. הכרזת מערב מרמזת על כ-16 נקודות עם 
חלוקה לא מאוזנת. רגע האמת הגיע: להיענות להכרזת 
ההזמנה או לסרב לה? בשני מצבים אין התלבטות: עם 
6-5 נקודות נכריז Pass תמיד, ועם 9 נקודות (או יותר) 

יש  כאשר  ביטוי  לידי  באה  ההתלבטות  תמיד.   4♠ נכריז 
לנו 8-7 נקודות.

לצורך הדיון, נניח כי החלטנו לשאוף לבונוס של המשחק 
המלא ולהכריז ♠4.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJ76
6
AQ3
AQ987

♠
♥
♦
♣

Q853
KQ3
J87
652

אפילו  ייתכנו  ה-♣  ובסדרת  אחד,  מפסיד  יש  סדרה  בכל 
שניים.

אנחנו  גבוהים.  אינם  לקיחות  בעשר  לזכות  הסיכויים 
בדרום,   (♣JT אולי  (או   ♣K-ו  ♦K בצפון,   ♥A צריכים 
ובנוסף שהחלוקה בשליט (ורצוי גם ב-♣) תהיה 3-2. אם 
כל זה יתממש, נזכה כנראה ב-10 לקיחות – וואו... שלא 
מהסוג  בחוזים  לשחק  לאויבינו  לאחל  עדיף  מצרות!  נדע 

 ...הזה

משחק חלקי, משחק מלא, סלם 
– איך, מתי ולמה? חלק שני: הכרזות הזמנה

אפרים בריפמן
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מיד לאחר מכן מופיעה היד הבאה:

East
♠
♥
♦
♣

A853
973
J87
K52

West East
1♣ 1♠
3♠ ?

שוב מערב פותח ♣1, שוב הכרזנו ♠1, ולא להאמין – מערב 
מכריז ♠3. להיענות או לסרב? קודם היו לנו 8 נקודות, וכך 
גם עכשיו. החלוקה הייתה 4333, וכך גם עכשיו. סביר כי 
על סמך הניסיון המר שחווינו (בדוגמה הקודמת הקלפים 
 .Pass לא ישבו בדיוק כמו שרצינו) נסרב להזמנה ונכריז

הנה החלוקה המלאה:

♠
♥
♦
♣

KJ76
6
AQ3
AQ987

♠
♥
♦
♣

A853
973
J87
K52

הפעם ייתכן ונמסור שליט אחד, ♥ אחד ו-♦ אחד. בהשוואה 
ל-♠4 בחלוקה הקודמת, זה ממש ”משחק ילדים“. הסיכויים 
נוטים בבירור לטובתנו. ברוב המקרים נזכה ב-10 לקיחות, 

שנגיע  אפשרות  אפילו  יש  לקיחות.  ב-11   – טוב  וביום 
ל-12 לקיחות, אם שתי הסדרות השחורות מתחלקות 3-2 

והעקיפות ב-♠ וב-♦ ”יושבות“.
מסקנה? האם בכל פעם צריך לנחש מחדש אם להיענות 

להזמנה או לסרב לה? ודאי שלא.
עם  נקודות   8 למזרח  היו  האחרונות  הדוגמאות  בשתי 

חלוקה זהה, אך שתי הידיים דומות רק לכאורה.
ראשית, בדוגמה הראשונה הנקודות של מזרח היו מורכבות 
.A+K בעוד בדוגמה השנייה היו למזרח ,J-ו Q-בעיקר מ

שנית, האם הבחנתם בהבדל של פוטנציאל הלקיחות ב-♣ 
בין שתי הדוגמאות? 

בדוגמה הראשונה, היו למזרח שלושה קלפים זוטרים מול 
הסדרה הארוכה של מערב.

בדוגמה השנייה היה לו קלף בכיר מול סדרת השותף.
אנו יכולים לנסח את המסקנות הבאות:

להשלים  הסיכויים  בשליט,  התאמה  מציאת  לאחר   .1
משחק מלא גבוהים יותר אם בידכם ”לקיחות מהירות“ 

(אסים ומלכים) ו/או חלוקה לא מאוזנת.
רבים,   J-ו  Q מכילה וידכם  מאוזנת  החלוקה  כאשר   .2
צריך כ-2 נקודות יותר מהממוצע כדי להיענות להזמנת 

השותף.
3. ערכם של קלפים בכירים רב יותר כאשר הם נמצאים 

מול סדרה שהוכרזה על-ידי השותף.

בחודש הבא: הכרזות ספלינטר בדרך לסלם
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יד החודש: 

מתי לכסות 
מכובד במכובד?

יוסי אנגל

אחת הדילמות העומדות בפני שחקן הברידג‘ היא: מתי 
לכסות מכובד במכובד?

מהדומם  מכובד  משוחק  שבו  במצב  כלל  בדרך  מדובר 
האם  יותר.  גבוה  מכובד  מחזיק  (מזרח)  והמגן  (צפון), 
ששוחקה  הבאה,  היד  את  לדוגמה  ניקח  מתי?  לכסות? 
בתחרות הארצית במועדון השרון באמצע ספטמבר (היד 

סובבה לנוחות הקוראים):

Board 22, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AQ87
JT3
74
T976

 

♠
♥
♦
♣

432
Q85
AT93
852

♠
♥
♦
♣

J65
K97
QJ852
43

 ♠
♥
♦
♣

KT9
A642
K6
AKQJ

 

West North East South
Pass 2NT

Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 3NT
Pass Pass Pass

בקונבנציה  שמשתמש  למי  שגרתי  הכרזה  מהלך  זהו 
להראות  מדרום  מבקש   3♣  .Puppet Stayman
רביעייה  לו  יש  אם   3♦ להכריז  או  במייג‘ור,  חמישייה 
היא  (המטרה  ב-♠  רביעייה  מראה   3♥ במייג‘ור.  כלשהי 

שהפותח יהיה הכרוז). מהכרזות דרום ניתן להסיק שיש 
לו רביעייה ב-♥.

הרתיעה  צפון-דרום  הכרזת  ב-♣.  להוביל  בחר  מערב 
אותו מהובלה במייג‘ור, בעוד הובלה מתחת ל-A♦ הייתה 

.♦K-מעניקה לכרוז לקיחה עודפת עם ה
בידו,  זוכה  הכרוז  מערב  של  הפסיבית  ההובלה  לאחר 
משחק ♠ אל ה-Q בדומם ומוביל ללקיחה השלישית את 

ה-J♥. האם על מזרח לכסות?
ביד זו אסור לכסות!!

 .T-וישחק ♥ לכיוון ה ♥A-אם מזרח יכסה, הכרוז יזכה ב
כך יהיו לו שלוש לקיחות בסדרה ו-11 בסך הכול, בעוד 

ה-K♦ שלו עדיין מוגן.
ומערב   ♥J-ה את  מריץ  הכרוז  לכסות,  מסרב  מזרח  אם 
זוכה ב-Q. בפעם הבאה שהכרוז יוביל ♥ מהדומם, מזרח 

יכסה את ה-T עם ה-K ויגביה לעצמו את התשיעית.
מצב דומה מתקיים כאשר בדומם QJ9 ולמגן שאחריו יש 
K (ללא T). כאשר ישוחק מכובד מהדומם, אסור לכסות! 
עקיפה  לבצע  ויוכל   A-ב יזכה  הכרוז  כיסוי,  של  במקרה 

מוצלחת לכיוון ה-9.

ברוב המקרים שבהם יש בדומם שני מכובדים צמודים, 
אין לכסות את המכובד המשוחק ראשון, אלא רק את 

המכובד השני.
ברוב  נכון  זה  יהיה  בלבד,  אחד  מכובד  בדומם  כאשר 

המקרים לכסותו מיידית.

לעתים, המצב סבוך הרבה יותר. מה קורה כאשר הכרוז 
במלך  האוחז  המגן  על  האם   ?A ובדומם  מידו   Q מריץ 
לכסות? כאן איננו יודעים אם לכרוז שני מכובדים צמודים, 

ולכן ברוב המקרים יהיה זה נכון לכסות.
אך  נכון,  אינו  לעיל  הכלל  שבהם  חריגים  מקרים  קיימים 

מפאת קוצר היריעה לא נוכל לפרטם.

 4 של  מסדרה  הובלה   :NT נגד  להובלות  בטיפ  נסיים 
קלפים בראשות ה-A (ללא K) אינה מומלצת.

מיידי,  באופן  זולה  לקיחה  לכרוז  תעניק  זו  הובלה  לרוב 
נמוך  בסדרה  ההגנה  עבור  לקיחות  לפתח  הסיכוי  בעוד 

יחסית. 
המצב שונה לגמרי כאשר מובילים מסדרה בת 5 קלפים. 
הפסד  את  מצדיק  בסדרה  לקיחות   4 לפתח  הסיכוי  כאן 

הלקיחה הראשונה.
 3 של  מסדרה  הובלה  העדיף  מערב  כאן,  שהוצגה  ביד 

.♦AT93-קלפים זוטרים ב-♣ על פני הובלה מ
לצפון-דרום.  שוות 49%  היו  לקיחות  בתחרות 10  אגב, 
 (♥J-ה ואי-כיסוי  ב-♣  או  ב-♠   (הובלה  מושלמת  הגנה 
הייתה מגבילה את הכרוז ל-9 לקיחות ומעניקה למזרח-

מערב 94%!
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ניתן�לקבל�תפריט�דיאטה�(ללא�תוספת�תשלום)

10%�לכל�הטיפולים�(למזמינים�מראש)�הנחה�בת

85�ש"ח��תוספת*

�דניאלה�בירמן�ורותי�ליברמן��בהנחיית�שחקניות�נבחרת�ישראל
תחרויות�ברידג'�והרצאות
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במקביל לאליפות העולם לצעירים עד גיל 25 (שנסקרה 
אליפות  גם  בסין  טייקאנג  בעיר  נערכה  הקודם)  בגיליון 
העולם עד גיל 20. ישראל יוצגה בתחרות בזכות המקום 
באלבנה  אירופה  באליפות  נבחרתנו  שהשיגה  השני 

.2011

בהרכבה של נבחרתנו חלו שינויים קלים לעומת האליפות 
הטבעית  שותפתה  עם  שיחקה  אסולין  עדי  בבולגריה: 
כיתה“  ”עלה  ארז  אייל  הזמני  שותפה  בעוד  לוי,  הילה 
לנבחרת עד גיל 25. יובל בן-דוד שיחק עם שותפו החדש 
דן הרשפנג. זוג אחד נותר ללא שינויים: איתמר גינוסר-

אדם רייטר, וכך גם הקפטן אורי אסרף.

גם ללא כוכבים גדולים כמו בנבחרת עד גיל 25 התברגה 
נבחרתנו עד גיל 20 בצמרת ונאבקה מתחילת התחרות 
על המקומות הראשונים. זו עדות לעומק הרב של ברידג‘ 
הצעירים הישראלי. דור הולך ודור בא, ואימוני הצעירים 
של דוד בירמן ממשיכים כל הזמן לייצר שחקנים וזוגות 

ברמה גבוהה.
להלן מבחר ידיים מהשלב המוקדם שנערך בשיטת ליגה. 

שמונה הנבחרות הראשונות עלו לרבע הגמר. 

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
גינוסר רוברטס רייטר שאה

Pass 1♦ 1♠
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שהסתיים  ישראל-אנגליה  מהמפגש  לקוחה  זו  יד 
בניצחוננו המוחץ 15:55. אדם (מזרח) פתח ♦1 ואיתמר 
(מערב) לא התפתה להכריז עם אפס נקודות. האנגלים 
 .A-ה על-ידי  שנלקח  ב-3♦  הוביל  ואיתמר  ל-♠4  הגיעו 
בתקווה   ♥ שיחק  והוא  ברורה  תכנית  הייתה  לא  לכרוז 

לקבל עזרה מההגנה.
זכה  דרום  הבודד.   ♣K-ה את  ושיחק   ♥K-ב זכה  אדם 
ב-A♣ וכעת לא קרא את המצב והוריד A♠. עכשיו הוא 
כבר היה אבוד – אין אפשרות לחתוך את כל המפסידים 
ב-♦ וגם למנוע הפסד לקיחה שנייה בשליט. בשלב מסוים 

רייטר קיבל חיתוך ♣ והחוזה נפל פעם אחת.

West North East South
הובר אסולין אילינגוורת' לוי

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

בשולחן השני האנגלים היו פעילים מדי בהכרזה. מזרח 
 Dbl 3. במקרה שלNT ציפה לנקודות מצד שותפו והכריז
הילה  ל-♥4.  בורחים  אולי  היו  מזרח-מערב  דרום  מצד 
מחשש  נקודות  ללא  הכפיל  ומערב   4♠ להכריז  העדיפה 

ששותפו יכריז ♦5 (שהיה עולה ביוקר).
הזכייה  לאחר  האנגלי.  מהכרוז  יותר  טוב  שיחקה  הילה 
ב-A♦ היא עקפה מיד ב-♣ וה-K הבודד הופיע במזרח. 

אליפות העולם לצעירים עד גיל 20

רם סופר
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גילתה  דרום  ב-♠.  ועקיפה  דיאמונד  חיתוך  באו  עכשיו 
לא  הילה   .♣Q-ב מיד  והמשיכה  הגרועה  החלוקה  את 

התנגדה שמזרח יחתוך ויתקצר בסדרת השליט. 
אילו מזרח היה נותן ל-Q♣ לעבור, הילה הייתה חותכת 
מתבצע  היה  והחוזה  מהדומם,   ♣J ומובילה   ♦ עוד 

בטכניקה המזכירה חיתוך צולב.
ליד  להיכנס  בתקווה   ♣Q-ה את  חתך  מזרח  במציאות 
הוא  הדומם.  מעל   ♣ חיתוך  עוד  ולקבל  ב-♥  שותפו 
המשיך ב-A♥ וב-♥ נמוך (אחרי הכול, השותף הכריז ♦2. 
זכתה  הילה  לא?!).  נקודות.  איפשהו  לו  להיות  צריכות 
מן ההפקר ב-Q♥, חתכה ♦, המשיכה ב-J♣ וסיימה עם 
היו  השני  מהשולחן  ועוד 50  פלוס 690  עודפת.  לקיחה 

שוות IMP 12 ראשונות לישראל.
 5 ”גובה  העיקרון  את  הדגימה  מפגש  מאותו  נוספת  יד 

שייך למתנגדים“.
Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
גינוסר רוברטס רייטר שאה
Pass Pass 4♥ 5♣
Pass Pass Dbl All Pass

הכרזות  לבצע  מותר  פאסים  שני  שלאחר  לדעת  חשוב 
Preempt בגובה 4 גם עם ידיים טובות יחסית (פתיחה 
ומעלה). במקרה כזה הפותח יכפיל כל הכרזת התערבות 
של המתנגדים כדי להראות יד טובה, והשותף יחליט עם 

.Dbl-להשאיר את ה
זה מה שעשה אדם רייטר. דרום התערב כמובן ב-♣5 עם 
 Dbl-השביעייה שלו, ומערב החליט בצדק להשאיר את ה

מתוך הערכה נכונה שאף צד לא יבצע חוזה בגובה 5.
עזרה  לא  היא  אבל  לכרוז,  נוחה  הייתה  ב-9♥  ההובלה 
לו להיפטר משלושת המפסידים הודאיים שלו. ♣5 פגיע 

ומוכפל נפל פעם אחת – פלוס 200 לישראל.

West North East South
הובר אסולין אילינגוורת' לוי

Pass Pass 1♥ 3NT
Pass Pass 4♥ Dbl
Pass 4♠ 5♥ Dbl
Pass Pass Pass

האנגלי  אחת“,  ”במכה  ידו  את  להכריז  ניסה  אדם  בעוד 
הכריז אותה יד שלוש פעמים. הוא פתח בגובה 1, והילה 
להכריז  של 3NT (למה  מעניינת  בהכרזה  התערבה  לוי 
היה  זה  חוזה  לקיחות?).  לתשע  מצוין  סיכוי  כשיש   2♣
הילה  ועכשיו   ,4♥ כמובן  הכריז  מזרח  אבל  מתבצע, 
בחרה לא להכריז ♣5, אלא להכפיל. עדי הוציאה ל-♠4. 
מן הסתם דרום הייתה מוציאה ל-♣5, אבל מזרח חשש 

אולי ש-♠4 יתבצע והחליט ללכת לבדו לגובה 5.
הילה הכפילה ומצבו של הכרוז היה חסר תקווה. אמנם 
ההובלה ב-K♣ נחתכה, אבל פרט ל-AK♥ היו לכרוז שני 
מפסידים ב-♦ ללא דרך להיפטר מהם. התוצאה הצפויה 

של מינוס 300 הקנתה לישראל IMP 11 נוספים.
בסיבוב ה-14 של השלב המוקדם זכתה ישראל לניצחון 
ימים  מספר  (שכעבור  פולין  אירופה  אלופת  על  מרשים 
הוכתרה גם כאלופת העולם). הפולנים הובילו 0:11 כבר 
אבל  סלם,  החמיץ  ישראלי  שזוג  לאחר  הראשונה  ביד 
ב-15 הידיים הבאות הם צברו IMP בודד לעומת 22 של 
סווינגים  עם  ”גדולות“  ידיים  היו  לא  זה  במפגש  ישראל! 
רבה  למומחיות  הודות  בנקודות  זכתה  ישראל  ענקיים. 

יותר בתחום החוזים החלקיים.
Board 7, Dealer South, Vul Both
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West North East South
בן דוד לוסייביץ' הרשפנג טרשאק

Pass
Pass 1♦ 1♥ Pass

1♠ 2♦ All Pass
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הפולני בצפון החליט שעם סדרה כה טובה כדאי להכריז 
לא  שהשותף  פי  על  אף  בלבד,  קלפים   5 עם  לבדו   2♦
שחקנים  בחוזה!  זכה  והוא  הפתיחה,  להכרזת  ענה 
רבים במערב היו מתפתים להכריז ♥2 עם שני מכובדים 
בסדרת  קלפים   4 (שהחזיק  דוד  בן  יובל  אבל  בסדרה, 
כדי  אומר:  הווה  הלקיחות“,  סך  ב“חוק  האמין  המתנגד) 

להכריז בגובה 2 צריך התאמה של 8 שליטים.

לאחר  עודפת  לקיחה  עם   2♦ לבצע  התקשה  לא  הכרוז 
הובלה לא מוצלחת ב-K♠. פלוס 110 לפולין.

West North East South
קזמירצ'אק אסולין וויטקובסקי לוי

Pass
Pass 1♦ 1♥ Pass

1♠ Pass 2♣ Pass
2♥ Pass Pass Pass

סדרה  על  לחזור  כדי  שישייה  שצריך  ידעה  אסולין  עדי 
לפולנים  נתנה  היא  פגיע.  במצב  ועוד  עצמאי,  באופן 
לבסוף  הגיעו  והם  הפרעה,  ללא  בהכרזתם  להמשיך 
שישבה  לוי  הילה  ב-♥.  קלפים   7 של  חלקית  להתאמה 
הובילה  ב-♥,  חמישייה  עם  המכרז  כל  במשך  בשקט 
והמשיכה  הראשונות  הלקיחות  בשתי  זכתה  עדי  ב-4♦. 
בעוד ♦ גבוה. הכרוז הפולני חשש שדרום תחתוך מעליו 
 ♠K-ה הושלך  הרביעית  בלקיחה   .♠ להשליך  והעדיף 
ועדי שוב זכתה בלקיחה. עם זאת, מזרח לא היה מודע 
רק  בו  שבחר  המשחק  וקו  הגרועה,  השליטים  לחלוקת 

החמיר את מצבו.

כעת  בידו.  חתך  והכרוז  חמישי  בדיאמונד  המשיכה  עדי 
לא  כבר  לכרוז  אבל  התגלתה,  והחלוקה   ♥KQ שוחקו 
היה מה לעשות. לדרום היו יותר שליטים ממנו, כך שלא 
היה זמן לפתח את סדרת ה-♣. הילה הספיקה להשליך 
שני קלאבים בלקיחות הקודמות. היא חתכה את הסיבוב 
השני של ה-♣ ותקפה ב-♠. הכרוז הסתפק ב-5 לקיחות 
בשליט, ונפל שלוש פעמים. פלוס 300 לצפון-דרום ורווח 

של IMP 5 לישראל.

לא  יריבה  מול  זווגה  שבו  הגמר,  לרבע  עלתה  ישראל 
קלה – שוודיה. ישראל היטיבה לשחק בשלושת הרבעים 
לעצמה  חזרה  שוודיה   .94:119 והובילה  הראשונים 
ברבע האחרון 24:42, אבל שני הבורדים הטובים הבאים 

הספיקו לישראל לניצחון דחוק של 136:143.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
גרונקוויסט בן דוד גרונקוויסט הרשפנג

1NT Pass
Pass Pass

מזרח פתח 1NT עם 14 נקודות וחמישייה טובה, אבל 
עוצר.  ללא  סדרות  שתי  עם  מדי  יותר  כנראה  היה  זה 
זכה  יובל  ב-5♣.  הוביל  דן  מסובכת.  הייתה  לא  ההגנה 
ב-J♣ וחזר ב-Q♥ שזכתה. הוא המשיך ב-A♥ ששחרר 
את החסימה בסדרה, ומכאן ההגנה לא התקשתה לזכות 

ב-10 הלקיחות הראשונות. החוזה נפל ארבע פעמים.

West North East South
אסולין הולט לוי אקנברג

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

הילה פתחה ”לפי הספר“ ♦1 ועדי ענתה ”בלי חוכמות“ 
באופן  שייכת  המכרז  זירת  הייתה  ואילך  מכאן   .Pass
בלעדי לצפון-דרום, והם החליטו להכריז משחק מלא עם 

23 נקודות בלבד.
להגנה 5 לקיחות מלמעלה, אבל הילה ועדי עשו הרבה 
יותר. קלף ההובלה היה ה-A♦, וה-8♦ של מערב אותת 
על עניין ב-♠. היה ברור שלכרוז Q♦ מוגן וחולשה ב-♠. 
צפון  של   T-ה את  הפילה   ,♠AQ שיחקה  הילה  לכך  אי 
והמשיכה ב-♠ נוסף שביצע עקיפה על ה-J של דרום. עדי 
חזרה ב-♦ לעקיפה על ה-Q של צפון, וההגנה זכתה ב-9 
פעמים.  חמש  החוזה  את  והפילה  הראשונות  הלקיחות 
 IMP 12 לישראל הקנו  השני  מהשולחן  ועוד 200   500

”ביד של משחק חלקי“.

oct.indd   30oct.indd   30 10/10/2012   3:25:35 PM10/10/2012   3:25:35 PM



סיקור תחרויות
31

Board 10, Dealer East, Vul Both
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West North East South
גרונקוויסט בן דוד גרונקוויסט הרשפנג
אסולין הולט לוי אקנברג

1NT Pass
Pass Pass

כאן מהלך ההכרזה היה זהה בשני השולחנות, והתוצאה 
 1NT של  שחוזים  הסבורים  לאלו  מעניין  לקח  מהווה 
החשובה  ההחלטה  קבוצות.  בתחרויות  עניין  חסרי  הם 
ביותר הייתה של דרום בהובלת הפתיחה: מאיזה מייג‘ור 

להוביל?
 QTxx-מ הובלה  מעדיפים  המומחים  ידיעתי,  למיטב 
על פני ATxx, אבל עם ההצלחה של דן הרשפנג קשה 
והמשיך   ♠K-ב זכה  יובל  ב-3♠.  הוביל  הוא  להתווכח. 
ב-2♠. סיבוב שלישי הוציא לכרוז את העוצר, ועכשיו באה 

עקיפה לא מוצלחת אל ה-J♣ וה-Q♣ של צפון.
יובל ידע שיש זמן לקחת בהמשך את ה-♠ הרביעי, והעדיף 
קטלני  היה   ♦J-ב ההמשך  ככניסה.  ה-9♠  את  לשמור 
לכרוז, שאיבד במהירות את העוצר שלו גם בסדרת ה-♦. 
והסתפק  בהארט,  לקיחה  אף  לפתח  הספיק  לא  מזרח 
ב-Q♠ ובשלוש לקיחות מלמעלה בסדרות המינור. פלוס 

300 לישראל.
 A-ב זכה  צפון  ב-3♥.  אקנברג  הוביל  השני  בשולחן 
הבודד. הילה לוי הבינה היטב כיצד מחולקת סדרת ה-♥ 
אל  שהצטרפו  לקיחות  שלוש  בה  לפתח  התקשתה  ולא 
 90 פלוס  החוזה.  לביצוע  בדרך  לעיל  שמנינו  הארבע 
לישראל עם רווח של IMP 9 שהכריעו את המפגש כולו.

אותו תסריט – התחלה מצוינת לישראל ואז היריב חוזר 
למפגש ברבע האחרון – חזר על עצמו ביתר שאת בחצי 
ברידג‘יסטי  בסיס  יש  שלנו  לנבחרת  כי  נראה  הגמר. 
מצוין, אך חלק מהשחקנים עדיין אינם מנוסים דיים. לא 
הנוק- בשלבי  ומתיש  ארוך  מפגש  של  בלחץ  לעמוד  קל 

אאוט. שיפור בנקודה זו עשוי לאפשר לשחקני נבחרתנו 
להגיע עוד יותר רחוק בשנים הבאות.

של  מאוד  מבטיח  יתרון  השגנו  ארה“ב1  נגד  במפגש 
54:109 במחצית (למרות מקדמה של 0:10 לאמריקנים). 
ביד הבאה הגיעו הרשפנג-בן דוד לחוזה יומרני של ♠4 
וניחוש  ידידותית  חלוקה  בעזרת  שבוצע  בהתאמה 4-3, 

מוצלח.

Board 7, Dealer South, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

J98
J5
AKJ74
764

 

♠
♥
♦
♣

A65
AQT9
T52
AT2

♠
♥
♦
♣

QT43
K72
63
KQ85

 ♠
♥
♦
♣

K72
8643
Q98
J93

 

West North East South
בן דוד קפלן הרשפנג ברסקול

Pass
1♣ 1♦ 1♠ Pass
2♠ Pass 3♥ Pass
4♠ Pass Pass Pass

 1♣ פתיחה  לאחר  המשיב  של  במייג‘ור   1 הכרזת 
בהיעדר  אבל  בלבד,  קלפים   4 מבטיחה   1♦ והתערבות 
עוצר ב-♦, למערב לא הייתה שום ברירה אלא להכריז ♠2 
עם 3 קלפים. דן הסתמך על ההתאמה הכפולה בסדרות 
נקודות  עם 10  מלא  למשחק  להזמין  והחליט  השחורות 

בלבד, ויובל קיבל את ההזמנה עם 14 נקודות.
בידו.  חתך  ודן   ,♦ סיבובי  בשלושה  התחילו  האמריקנים 
הוא שיחק ♠ אל ה-A ו-♠ נמוך מהדומם. למרות שתיקת 
ושיחק  אצלו   ♠K-שה נכון  ניחש  הכרוז  בהכרזה,  דרום 
מידו את ה-T♠. דרום זכה ב-K♠, חזר בשליט, והרשפנג 
הצדדיות  שהסדרות  לאחר  הלקיחות  שאר  בכל  זכה 

התנהגו היטב.
את  לעכב  כלליים  משיקולים  עדיף   4-3 התאמה  נגד 
היה  הכרוז  לדרום.  עוזר  היה  לא  זה  כאן  אבל   ,♠K-ה
לדרום  אבל  שליטים,  ללא  ונשאר  שלישי  ב-♠  ממשיך 
השני  בשולחן  לשותפו.  לחזור  כדי  דיאמונדים  נותרו  לא 
זכתה  וישראל   2♥ במזרח-מערב  האמריקנים  שיחקו 

 .IMP 9 ברווח נאה של
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יתרון ישראל גדל בחלוקה הבאה בזכות החלטה מעניינת 
ומוצלחת של יובל בן דוד.

Board 10, Dealer East, Vul Both
West

♠
♥
♦
♣

J62
Q8
8743
J874

West North East South
1♥ 1♠

Pass 3♠* Dbl Pass
?

* - חלש.

ראה  לא  בצפון-דרום,  לוי-אסולין  ישבו  שבו  בשולחן 
האמריקני כל אפשרות להכריז עם קלפי מערב והשאיר 

♠3 מוכפל. הילה לוי נפלה פעם אחת – מינוס 200.
את  והעריך  ב-♠,  מאוד  קצר  ששותפו  ידע  דוד  בן  יובל 
עלולה   Pass הכרזת  חשוב.  התקפי  כקלף  שלו   ♥Q-ה
להביא להפסד כבד בשני מקרים: אם צפון-דרום מבצעים 
הסיבה  זו   .4♥ לבצע  יכולים  מזרח-מערב  אם  או   3♠
במצבים  להכריז  להמשיך  עדיף  קבוצות  שבתחרויות 

גבוליים מעין אלה. 
יובל בחר להכריז ♥4. שותפו החזיק את היד הבאה:

East
♠
♥
♦
♣

-
KT9753
AKQT
KQT

 ♥J-שה לאחר  עודפת  לקיחה  עם  בוצע  המלא  המשחק 
 IMP  10  .♣ חיתוך  לארגן  הספיקה  לא  וההגנה  נלכד 

לישראל.
בהכרזה,  אסולין  עדי  של  מוצלחת  החלטה  הבאה  ביד 
בשילוב החמצה של ההגנה, הביאה לרווח נוסף לישראל. 

Board 11, Dealer South, Vul None
North

♠
♥
♦
♣

KT6
QJ63
K93
AKT

West North East South
2♥

Pass ?

השותף פותח ♥2 חלש (לא פגיע). כיצד תשיב?
האמריקני בשולחן השני בחר בהכרזה שגרתית של ♥4. 
עדי התבוננה בחלוקה של 4333 עם קלפי ביניים טובים 
היא  חיתוכים.  תספק  לא  היא  ב-♥4  שכדומם  והבינה 
היא  מינימום  הראתה  שהשותפה  ולאחר   ,2NT השיבה
בחרה לשחק בחוזה 3NT! כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KT6
QJ63
K93
AKT

 

♠
♥
♦
♣

J985
A74
JT8
765

♠
♥
♦
♣

Q732
-
AQ42
QJ984

 ♠
♥
♦
♣

A4
KT9852
765
32

 

בשולחן השני הוביל יובל בן דוד ב-J♦ נגד ♥4, ודינו של 
החוזה נחרץ מיד לכישלון.

נגד   ♣Q של טבעית  בהובלה  מזרח  בחר  שלנו  בשולחן 
3NT, ועדי שיחקה מידה את ה-Q♥. לו היה מזרח קורא 
לשותפו  לאותת  כדי   ♣4 משליך  היה  הוא  המצב,  את 
בבהילות על הצורך להחליף ל-♦. במציאות הושלך ה-7♠. 
מערב שזכה ב-A♥ המשיך בסדרה ששותפו הוביל בה, 

ולעדי נותר רק לגבות 9 לקיחות מלמעלה.
צומצם  ההפרש  אבל  למחצית,  עד  ויפה  טוב  היה  הכול 
סיומת  באה  ואז  השלישי,  הרבע  בסוף  ל-108:138 
וישראל  האחרון,  ברבע   12:74  – ארה“ב  של  קטלנית 

מודחת מהמאבק על הזהב.
זה  בשלב  קריטית.  הייתה  הרבע  בתחילת  הבאה  היד 
ישראל עדיין הובילה בהפרש של IMP 35, והאמריקנים 

הגיעו לחוזה של ♥6 מצד דרום:

Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AKT876
QT754
K5
-

 

♠
♥
♦
♣

94
K98
7632
J975

♠
♥
♦
♣

Q532
J6
QJT9
432

 ♠
♥
♦
♣

J
A32
A84
AKQT86
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בשולחן השני עצרה ישראל ב-♥5, כך שהיד הזאת הייתה 
עניין של IMP 13 לכאן או לכאן. איתמר גינוסר (מערב) 
הוביל ב-6♦ שנלקח על-ידי ה-K♦. הכרוז ברסקול שיחק 
מיד ♥ ל-A ו-♥ נמוך מידו. איתמר שיחק נמוך כדי לתת 
הוא  טעה.  לא  הכרוז  אבל  בניחוש,  לטעות  הזדמנות  לו 
עלה ב-Q♥ שהפיל את ה-J♥, חתך ♠ מפסיד והשליך עוד 

.♣AKQ-שלושה ספיידים על ה
הקטע העצוב בסיפור הזה הוא שמערב היה יכול להפיל 
נוסף.  בשליט  וממשיך   ♥K-ב קופץ  היה  אם  החוזה  את 
עכשיו לכרוז אין אפשרות לחתוך ספיידים וגם אין מספיק 

כניסות כדי להגביה את הקלאבים. 
יכול  לא  מערב  ראשית,  כך.  להגן  מאוד  קשה  זאת,  עם 
לדעת מה המצב בסדרת הספייד. שנית, כל היסוס יסגיר 
היא  מנוסה  מגן  של  הנורמלית  והפעולה  המצב,  את 
לשחק נמוך בסיבוב השני בקצב רגיל ולתת לכרוז לנחש. 
לאחר מכן כל מה שעשו האמריקנים הצליח. ביד הבאה 
מצא הכוכב הצעיר אדם קפלן דרך מאלפת להתגבר על 

חלוקה גרועה בסדרה צדדית ולבצע סלם.

Board 12, Dealer West, Vul N/S
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♦
♣

84
QJ643
T8
A632

 

♠
♥
♦
♣

QJT65
T
Q953
J85

♠
♥
♦
♣

2
852
KJ642
QT74

 ♠
♥
♦
♣

AK973
AK97
A7
K9

 

בשני השולחנות הגיע צפון לחוזה של ♥6 לאחר שמערב 
הראה בהכרזה 5 קלפים ב-♠, כלומר שני הכרוזים ידעו 

מראש על החלוקה הגרועה בסדרה זו.
והבחינה   ♠A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכתה  לוי  הילה 
הורידה  היא  ב-♣.  מפסידים  שני  לחתוך  צריכה  שהיא 
A♥, שיחקה A ,♣K♣ וחתכה קלאב. 9♥ אל ה-Q ועוד 
חיתוך ♣ עם ה-K♥. עכשיו התברר שיש לה בעיה קשה 
מזרח.  של  האחרון  השליט  את  להוציא  כדי  ליד  לחזור 
היא ניסתה A♦ ו-♦ נמוך. מערב עלה ב-Q♦ והמשיך ב-♠ 

שנחתך על-ידי שותפו. הסלם לא בוצע.
התחיל  הוא  יותר.  עמוק  המשחק  את  תכנן  קפלן  אדם 
כמו בשולחן השני עם K ,♥A ,♠A♣ ו-A♣, אבל בלקיחה 
החמישית בא מהלך המפתח – ספייד מהיד, אף על פי 

שהיה ברור שמזרח יכול לחתוך.
דווקא מהלך זה השאיר את מזרח חסר אונים. אם יחתוך, 
הנותר,  השליט  את  יוציא  מהדומם,  נמוך  הכרוז  ישחק 

.♠K-יחתוך פעמיים ♣ בדומם וישליך ♦ על ה
אם לא יחתוך, הכרוז יזכה ב-K♠ וימשיך ב-♠ נמוך שעליו 
יושלך דיאמונד (מפסיד על מפסיד). עכשיו אפשר לבצע 
את היד בחיתוך צולב: הכרוז יחתוך בידו שני ספיידים עם 
שליטים גבוהים ו-♦ אחד עם שליט נמוך, ובמקביל יחתוך 

בדומם עוד שני קלאבים.
לאחר ההפסד הכואב הזה נכונה לישראל אכזבה נוספת. 
הקרב על הארד מול נבחרת צרפת כלל שלושה שלישים 
השליש  לאחר   83:96 הובילה  ישראל  בורדים.   16 של 
השני, אך נכנעה לבסוף 125:107. כך נדחקה נבחרתנו 
ישראל  שחקני  הפגינו  הכול  בסך  אבל  המדליות,  מדוכן 
כי  לציין  יש  חשוב.  ניסיון  וצברו  מאוד  מרשימה  הופעה 
הביסה  המוקדם,  בשלב  גברנו  שעליה  פולין,  נבחרת 

בגמר את ארה“ב 168:215 וזכתה באליפות העולם.
שבה נוכחו  בזמן אולימפיאדת לונדון,  נערכה  זו  תחרות 
להגיע  קשה  כמה  עד  לדעת  הישראלים  הספורט  חובבי 
לדוכן המדליות. לכבוד השנה החדשה היינו מאחלים לכל 
ענף ספורט הישגים כמו של ברידג‘ הצעירים הישראלי, 
אירופה  באליפות  הצלחה  לעצמנו  גם  שנאחל  וכמובן 
הפחות  לכל  או  מדליות  שפירושה  לצעירים  הקרובה 

העפלה לאליפות העולם הבאה.
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נבחרת ישראל 
הפתוחה בליל

רם סופר

עוד בטרם נערך גמר משחקי המבחן שלנו (שדווח באחד 
תייצג  המנצחת  הקבוצה  כי  נקבע  הקודמים),  הירחונים 
את ישראל באליפות אירופה בדבלין, והקבוצה המפסידה 
בתוך  בחו“ל  ממושכות  תחרויות  שתי  כי  נראה  בליל.   –
חודשיים הן מעמסה קשה עבור חלק משחקני הנבחרת 

שאינם מקצוענים. 
ניסיון  בעל  אחד  זוג  כללה  בליל  אותנו  שייצגה  הנבחרת 
רב ברמות האלה: אלדד גינוסר-רון פכטמן. שני הזוגות 
לירן-אהוד  וינון  לנגי  ברקת-אסף  אילן  היו  האחרים 

פרידלנדר.
לשלב  והעפלתה  היטב,  שיחקה  ישראל  המוקדם  בבית 
הבא לא הוטלה לרגע בספק. ישראל צברה 290 נקודות 
ב-15 סיבובים וסיימה שנייה אחרי אלופת אירופה מונקו. 
בין היתר הקדמנו את נורווגיה, טורקיה, סין, איסלנד, יפן 

ואוסטרליה. 
והגיע  הצטיין  לירן-פרידלנדר  יחסית  החדש  הזוג  דווקא 
הזוגות  שלושת  לאחר  הבאטלר  בדירוג  הרביעי  למקום 
של מונקו עם ממוצע נאה מאוד של IMP 1.11 לבורד. 
של  טוב  ממוצע  השיגו  וגינוסר-פכטמן  ברקת-לנגי  גם 

יותר מ-IMP 0.5 לבורד.
בשלב  שלנו  מהזוגות  אחד  כל  של  טובות  ידיים  להלן 

המוקדמות.

Board 19, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KJ643
9
A87
J732

 

♠
♥
♦
♣

AQ82
KQJ
KJ2
K65

♠
♥
♦
♣

T5
T86532
94
AT9

 ♠
♥
♦
♣

97
A74
QT653
Q84

 

West North East South
ברקת קויסטינן לנגי ניאמי

Pass
1♣ 1♠ 2♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

היא  התחרותי  במרכז  רבים  זוגות  של  הבעיות  אחת 
לאחר  חלשה  יד  עם  ארוכה  סדרה  מראה  המשיב  כיצד 
התערבות. מקובל כי הכרזת סדרה חדשה היא מחייבת, 
ואם מסכמים שהכרזה זו אינה מחייבת, אז זה מקשה על 

הכרזת הידיים החזקות.
טבעיות.  לא  בהכרזות  להשתמש  הוא  מודרני  פתרון 
בדוגמה הנוכחית ההכרזה ♣2 מתארת אורך ב-♥, והיא 
יכולה להתבצע הן עם יד חזקה והן עם יד חלשה. מערב 
אם  יחליט  מזרח  ואז  מינימלית,  פתיחה  עם   2♥ יכריז 
להמשיך לפי חוזק ידו – עיקרון זהה להכרזות טרנספר.

אילן ברקת החזיק 19 נקודות. למרות ההתאמה בהארט 
הוא העריך שהיד מתאימה יותר לשחק ב-NT. מצד אחד 
לא יהיו חיתוכים, ומצד שני יש לו עוצרים כפולים בסדרות 

שלא הוכרזו.
ברקת  בדומם.   ♠T-ה על-ידי  שנלקח  ב-3♠  הוביל  צפון 
פיתח מיד את סדרת ה-♥, כאשר ה-A♣ משמש כניסה 
לדומם, ועד מהרה היו לו 9 לקיחות קלות. לעומת זאת, 
אם  גם  סדרה  בכל  לקיחה  להפסיד  עלול  הכרוז  ב-♥4 
ינחש את המצב ב-♦ (אם כי ההגנה לא קלה). בשולחן 
השני ביצע הזוג הפיני ♥3 בדיוק וישראל זכתה לרווח של 

IMP 10 בדרך לניצחון מוחץ 33:82.

שנים  לארבע  אחת  הנערכת  הברידג‘  אולימפיאדת 
המחשבה“  ספורט  ”משחקי  מ-2008  החל  נקראת 

ומתקיימת זמן קצר לאחר אולימפיאדת הספורט.
אחת.  נבחרת  על-ידי  מיוצגת  מדינה  כל  זו  בתחרות 
ליגה,  בשיטת  בבתים  מוקדמות  הוא  הראשון  השלב 
אליפות  על  מתמודדות  הראשונות   16 מכן  ולאחר 

העולם במפגשים ארוכים בשיטת נוק-אאוט. 
שלוש  בכל  יוצגה  ישראל   2012 ליל  באולימפיאדת 
הקטגוריות: פתוחה, נשים וסניורים. המאמר הנוכחי 

יסקור את הופעת הנבחרת הפתוחה.
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Board 22, Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AKQ974
843
KT2
A

♠
♥
♦
♣

8
Q6
Q9764
KQ942

♠
♥
♦
♣

T3
KJ
AJ853
T876

♠
♥
♦
♣

J652
AT9752
-
J53

West North East South
סאלמנקיבי לירן פקינן פרידלנדר

Pass Pass
Pass 1♠ Pass 4♦
Pass 4♥ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♣
Dbl 6♠ All Pass

אודי  היה  פינלנד)  נגד  מפגש  (מאותו  הזאת  היד  גיבור 
ובחר  חלוקתו  את  היטב  שהעריך  (דרום)  פרידלנדר 
בהכרזת ספלינטר עם 6 נקודות גבוהות בלבד. עם זאת, 
החוסר בדיאמונד והמקור ללקיחות ב-♥ מפצים בהחלט 
על הניקוד הנמוך. לינון לירן (צפון) הייתה יד טובה מאוד 
גם אם לא מתחשבים ב-K♦ המבוזבז. ההכרזה ♥4 נועדה 
אולי להרתיע את המתנגדים מהובלה בסדרה זו. דרום 
הראה אס אחד בהכרזת ♣5, וה-Dbl של מערב רק עודד 
את צפון להכריז סלם, משום שכעת ברור שהנקודות של 

דרום הן ב-♥ ולא ב-♣.
 2-2 בחלוקה  תלוי  שהכול  התברר  הדומם  כשנפרש 
המזל  לערך).  של 50%  סלם  זהו  (כלומר  ה-♥  בסדרת 
האיר פניו לישראל – ההארטים התנהגו יפה, והסלם לא 

הוכרז בשולחן השני.

Board 7, Dealer South, Vul Both
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♥
♦
♣

AKT9542
Q
K6
KT4

 

♠
♥
♦
♣
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♠
♥
♦
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KT2
AT982
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 ♠
♥
♦
♣

6
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J543
Q853

 

West North East South
קוקטן פכטמן אקר גינוסר

Pass
Pass 4♠ All Pass

מכרז  לאחר  טורקיה  נגד  ב-♠4  הכרוז  היה  פכטמן  רון 
קצר. נראה כי לכרוז מפסידים רבים, אבל למזרח בעיות 
קשות כבר בהובלת הפתיחה. אקר ניסה את ה-2♥ ורון 
זכה בידו עם ה-Q♥. הוא המשיך ב-K♣ כדי ליצור כניסה 
בעוד  הלקיחה  את  עיכב  מערב  אבל  בדומם,   ♥A-ה אל 

.♣J-מזרח משחק את ה
עכשיו  הוא.  גם  שעוכב   ♣T-וב  ♠AK-ב המשיך  הכרוז 
נותרו  לא  בידו   .♠Q-ה עם  סופי  למשחק  הוכנס  מזרח 
לכרוז  שיעניק   ♥ בין  לבחור  נאלץ  והוא  שחורים,  קלפים 

לקיחה עודפת ו-A♦ שיאפשר את ביצוע החוזה בדיוק.
בחר  פרידלנדר  ואודי  חוזה,  אותו  שוחק  השני  בשולחן 
מכן  לאחר   .A-ה את  עיכב  לירן  ינון   .♣J-ה את  להוביל 
שיחק  ופרידלנדר  שליטים  של  סיבובים  שלושה  שוחקו 
קלאב נוסף אל ה-T של הכרוז. ההגנה הישראלית הייתה 
טובה יותר מההגנה הטורקית, אבל הכרוז אוקיי גור מצא 
לא  שלמזרח  ידע  הוא  החוזה.  את  לבצע  דרך  זאת  בכל 
נותרו קלאבים, ושיחק את כל השליטים כדי ללחוץ אותו 
והכרוז   ,♥KT ♦AT שמר פרידלנדר  האדומות.  בסדרות 
שיחק Q♥ אל ה-A♥ ו-J♥ שעליו הושלך ♣. מזרח זכה 
ב-K♥ ונאלץ להעניק לכרוז לקיחה ב-♦, בעוד מערב לא 

זוכה בלקיחה עם ה-A♣. יד יפה בלי swing לאף צד.
המפגש המסקרן ביותר בשלב המוקדם היה כמובן נגד 
מונקו. כמו באליפות אירופה, לנבחרת הכוכבים בהרבכה 
החזק לא היה קל נגד ישראל. למעשה, ישראל הובילה 

כבר מההתחלה. 
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Board 1, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K7654
KT864
A8
2

 

♠
♥
♦
♣

AQ832
J72
KJ
QJ4

♠
♥
♦
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T
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QT9753
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 ♠
♥
♦
♣

J9
AQ9
642
T8765

 

ההכרזה  שיטת  על  ההלל  את  מזמן  גמרו  הפרשנים  כל 
יש  ביותר  המתוחכמת  בשיטה  גם  אבל  פנטוני-נונס,  של 

"חורים". אחד מהם נחשף בחלוקה הזו.

West North East South
ברקת פנטוני לנגי נונס

Pass 3♦ Pass
Pass Dbl Pass 4♣
Pass Pass Pass

ברמה הזאת פתיחה של ♠1 בצפון היא כמעט אוטומטית, 
מתארת   1 בגובה  פתיחה  פנטוני-נונס  שיטת  לפי  אבל 

14+ נקודות. בלית ברירה פנטוני התחיל בפאס. 
לנגי לא היסס לפתוח ב-Preempt עם שישייה ב-♦ וחלוקה 
איך  חשב  ופנטוני  להכריז,  מה  היה  לא  לברקת  טובה. 
להיכנס להכרזה בסיבוב השני. הסדרות היו חלשות מדי 
בשביל הכרזה של ♦4. פנטוני ניסה Dbl, אבל קיבל כמובן 
תשובה בסדרה שבה יש לו סינגלטון. מה לעשות עכשיו? 
פנטוני החליט ש-Pass הוא הרע במיעוטו. אני מניח שאם 
היה מוכפל הוא היה מכריז RDbl כדי שהשותף יבחר בין 
המייג‘ורים, אבל ישראל הסתפקה בנפילה מרובה ב-♣4 

.Dbl ללא
החליף  הראשונה,  בלקיחה  שזכה   ♦K-ב הוביל  ברקת 
ל-A♠ ונתן לשותפו חיתוך ♠. לנגי חזר ב-9♦. עד מהרה 
ארבע  נפל  והחוזה  ההגנה,  של  צולב  חיתוך  התפתח 

פעמים.
גם בשולחן השני לא הייתה למונקו תוצאה טובה. פכטמן 
פתח ♠1 בצפון והלנס התערב באוברקול חלש במקצת של 
♦2. הלגמו הכריז 3NT – מה שמתבקש עם 14 נקודות 
ועוצר ב-♠. פכטמן הוביל כמובן בסדרה השנייה שלו – ♥. 
אם דרום היה זוכה ומחליף ל-♠, הכרוז היה נופל שלוש 
ולהמשיך  בטוח  על  ללכת  העדיף  גינוסר  אלדד  פעמים. 
ב-♥, וההגנה ”הסתפקה“ ב-6 לקיחות מלמעלה עם רווח 

כולל של IMP 7 לישראל.
גבולי  לסלם  הכריזו  פנטוני-נונס  בורדים  ארבעה  כעבור 

שנכשל בגלל חלוקה עוינת בסדרת השליט.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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♥
♦
♣

AQT87
T95
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♦
♣
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9
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♦
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♦
♣
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965
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West North East South
ברקת פנטוני לנגי נונס

2♠ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 4♦
Pass 4NT Pass 6♣
Pass Pass Pass

יד  מתארות  פנטוני-נונס  של   2 בגובה  הפתיחה  הכרזות 
לא מאוזנת עם 13-10 נקודות וחמישייה לפחות בסדרה 
תיאור  שביקשו   relay בהכרזות  ענה  דרום  המוכרזת. 
נוסף. כאשר הוכרז ♠3 היה ידוע שלצפון חלוקה של -5-3
1-4. ♦4 קבע כנראה את הקלאב לשליט, ו-4NT הראה 

שני קלפי מפתח. נונס החליט להכריז את הסלם.
במקרה של הובלה ב-♥, הכרוז היה זקוק ל-K♣ במזרח 
פחות  הרבה  של  סיכוי   ,3-2 של  שליטים  לחלוקת  וגם 
שני  את  להשליך  תקוות  לו  נתנה  ב-♦  ההובלה  מ-50%. 
המפסידים ב-♥ על סדרת הספייד, אבל לפני כן היה עליו 

לטפל בשליטים. 
מערב  שוב.  ועקף   ♦ חתך  ב-♣,  עקף   ,♦A-ב זכה  הכרוז 
לא שירת, ופנטוני הבין שהוא בצרות. הוא חתך עוד ♦ עם 
שלושה  לשחק  טעם  היה  לא  כעת  שלו.  האחרון  השליט 
מתנתק  היה  והכרוז  חותך  היה  מזרח   –  ♠ של  סיבובים 
מהדומם. הסיכוי היחיד היה לחזור לדומם עם K♠ ולשחק 
 .♦ קלפי  נותרו  לא  שלמזרח  בתקווה  קלאב,  ועוד   ♣A

במציאות לנגי שמר K♦ בודד, והחוזה נפל פעם אחת.
בשולחן השני היה מהלך ההכרזה פשוט מאוד:
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West North East South
הלגמו פכטמן הלנס גינוסר

Pass Pass 1NT
Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3NT All Pass

ידו של פכטמן לא הייתה טובה מספיק לפתיחה של ♠1, 
שום  ראה  לא  הוא  וטרנספר   1NT של  פתיחה  ולאחר 

סיבה להכריז את הרביעייה העלובה שלו ב-♣. 
לאחר   .3NT  – במיוחד  מרשים  היה  לא  הסופי  החוזה 
ולחלוקה  ב-♣  לעקיפה  זקוק  היה  הכרוז   ♦Q-ב הובלה 
 IMP  12 צברה  וישראל  הסתדר,  הכול  ב-♠.  סבירה 

נוספות.
מונקו עמלה כדי לסגור את הפיגור ולבסוף זכתה בניצחון 
שתי  רבה.  משמעות  הייתה  לא  זו  לתוצאה  אך  דחוק, 
והשני.  הראשון  מהמקומות  הבא  לשלב  עלו  הנבחרות 
ישראל הייתה אמורה לקבל יריבה נוחה יחסית בשמינית 
הגמר, ושובצה לשחק נגד שוודיה. לכאורה העלייה לרבע 
ישראל  שבדבלין  היות  אפשרית,  משימה  הייתה  הגמר 
שיחקו  השוודים  ובליל  לפניה,  וסיימה  שוודיה  על  גברה 

בלי הזוג הבכיר פאלניוס-פרדין.
מאבק  התנהל  המפגש  של  הראשונים  הבורדים  ב-32 

שקול עם יתרון קל לישראל.

Board 17, Dealer North, Vul None
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West North East South
ניסטרום לירן אופמרק פרידלנדר

1♣ Pass 1♥
1NT 2♣ 3NT All Pass

ניסטרום החליט להתערב ב-1NT טבעי בלי עוצר בסדרת 
הפותח! שותפו העלה באגרסיביות למשחק מלא עם 8 

נקודות בלבד ואורך חסר תועלת בהארט.

ינון לירן הוביל ב-Q♣ והכרוז נאלץ לשלם את המחיר על 
חייב  היה  הוא   ♣K-ב הזכיה  לאחר  המוגזמת.  ההכרזה 
שחזר  לדרום,  היד  את  ולמסור  ה-♥  סדרת  את  לפתח 
 100 פלוס   – לקיחות  בשש  זכתה  ההגנה  ב-♣.  כמובן 

לישראל.

West North East South
ברקת קולין לנגי בארטו

1♣ Pass 1♦
Dbl 2♣ 2♦ All Pass

בחר  ברקת  ל-♥.  טרנספר  הייתה   1♦ דרום  הכרזת 
בהכרזה רגועה יותר של Dbl (שהבטיח אורך ב-♦ וב-♠). 
 .4-3 של  בהתאמה   2♦ של  בחוזה  הסתיימה  ההכרזה 
אסף לנגי ביצע את כל העקיפות הנדרשות, ומסר להגנה 
רק A♣, שני שליטים ולקיחה ב-♥. פלוס 110 לישראל עם 

.IMP 5 רווח של

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
ניסטרום לירן אופמרק פרידלנדר

1♣ Pass 1♠
2♥ 2♠ 3♥ 3♠

Pass Pass Pass

הזוג השוודי בצפון-דרום הגזים בהכרזה ל-♠4, וברקת-
לנגי מצאו הגנה מדויקת: A ,♥A♣, ♣ שני. הכרוז שיחק 
♠ אל ה-Q וה-K, ולנגי המשיך ב-♣ שלישי. ברקת חתך 
 .♠T9-והגביה לשותפו לקיחה חמישית עם ה ♠A-עם ה

פלוס 200 לישראל.
בשולחן שלנו הזוג הישראלי היטיב לעצור בגובה 3. שימו 
לב להכרזת ♠1 של פרידלנדר. עם יד חלשה נהוג בקרב 
המומחים להתעלם מסדרת ♦ ארוכה בתשובה ל-♣1 אם 
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יש רביעייה במייג‘ור.
ניסטרום הוביל ב-8♣. שותפו זכה ב-A ושיחק מיד סיבוב 
מזרח   K-וה  J-ה אל   ♠ ששוחק  לאחר  הסדרה.  של  שני 
ההזדמנות  את  ניצל  ופרידלנדר  שלישי,  ב-♣  המשיך 
להשליך את ה-♥ המפסיד שלו. בנוסף, מערב לא חתך 
לא  והכרוז  אופטימלית,  הייתה  לא  ההגנה   .♠A-ה עם 
 IMP 8 של רווח  עם  החלקי  החוזה  את  לבצע  התקשה 

לישראל. 
המגמה  המזל  לרוע  אבל  הובילה,  ישראל  זה  בשלב 
השתנתה לחלוטין ב-64 הבורדים הנותרים. המפגש החל 
להיות חד-צדדי כאשר שוודיה עולה ליתרון ומגדילה את 
ההפרש בהתמדה. לנבחרת ישראל לא הייתה תשובה, 
מהתחרות  נפרדה  היא  בבייג‘ין  שנים  ארבע  לפני  וכמו 

בשלב שמינית הגמר.
”תחרות  את  שיחקה  ששוודיה  התברר  יותר  מאוחר 
חייה“. אף אחת מהקבוצות הבכירות לא הצליחה לעצור 

אותה. ארה“ב הפסידה בהפרש דחוק ברבע הגמר (ראה 
בחצי  הובסה  מונקו  ספטמבר),  בירחון  האימה“  ”בית 
אני  בגמר.  שקול  יריב  להוות  הצליחה  לא  ופולין  הגמר 
הרגישה  ישראל  נבחרת  הללו  התוצאות  שלאחר  מניח 

פחות גרוע לגבי הדחתה המוקדמת מהתחרות...
בסך הכול הקבוצה הישראלית, שאינה נחשבת לנבחרת 
המבחן),  משחקי  תוצאות  לפי  (לפחות  שלנו  הבכירה 
הוכיחו  שחקניה  בציפיות.  ועמדה  טובה  הופעה  נתנה 
יש  הישראלי  ושלברידג‘  ישראל,  את  לייצג  ראויים  שהם 
עומק. המיקום הסופי מייצג פחות או יותר את מעמדו של 
הברידג‘ הישראלי בעולם בשנים האחרונות (בקטגוריה 
ויש  מאוד  מוכשרים  צעירים  יש  פתוחה).  נבחרת  של 
להתמודד  קל  לא  אבל  יותר,  טובים  להישגים  פוטנציאל 
שחקניהן  שכל  בכירות  קבוצות  עם  ארוך  במפגש 

מקצוענים.

 

077-3330775 :  

 ( ) 
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אבי רוזנטל

ביד הבאה משלב רבע הגמר הצלחנו בני ניר ואני להפיל 
חוזה של 3NT שבוצע בשולחן השני.

♠
♥
♦
♣

8753
A2
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AJ532

♠
♥
♦
♣

QT96
Q854
4
QT96
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♦
♣
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K9
AKQJT73
84

♠
♥
♦
♣

KJ4
JT763
952
K7

מהלך ההכרזה:

West North East South
אבי רוזנטל ניר רוזנטל

1♦ 1♥
1NT Pass 3NT All Pass

בשולחן השני הובילו כנראה ב-A♥. לאחר ההובלה הזאת 
כבר לא ניתן למנוע מהכרוז תשע לקיחות.

זכיתי  ב-♣.  והמשיך   ♣K-ב זכה  ניר  ב-3♣.  הובלתי  אני 
.♣A-והמשכתי ב ♣J-ב

הכרוז השליך ♠ מהדומם – השלכת ♥ הייתה מגלה לנו 
שהוא מחזיק את ה-Q♥. לאחר שגם שותפי לא שירת, 
התברר שהגבהתי לכרוז את ה-Q♣ בנוסף ל-8 לקיחות 
ודאיות בדומם, אבל השאלה היא אם הכרוז יוכל להגיע 

לידו ולזכות בה.

ניתן להפיל את החוזה בשלושה מצבים:

(1) כאשר שותפי מחזיק ב-Q♥ וגם ב-K♠. מצב זה אינו 
מעניין, כי אז החוזה ייכשל בין כה וכה.

 NT-ה הכרזת  כלומר   ,♥Q-ב מחזיק  שותפי  כאשר   (2)
ניתן  זה  במצב  בסדרה.   JTxx על התבססה  מערב  של 
 ♥ לשחק  אותו  ולאלץ  סופי  למשחק  הכרוז  את  להכניס 
מתחת ל-K בלקיחה ה-12. אני אצטרך לשמור בשלב זה 

את שני ההארטים שלי.
 .♠K-ב מחזיק  ושותפי   ,♥Q-ב מחזיק  מערב  כאשר   (3)
במצב זה עליי להמשיך ב-♠ ולשמור A♥ ו-♠ נמוך לשתי 

הלקיחות האחרונות.

כיצד  יודע  שאיני  היא  הבעיה  שלי,  הראיה  מזווית 
מתחלקים הקלפים הבכירים בין שתי הידיים הנסתרות. 
בדומם,   A-ה אל  שלי  ביותר  הגבוה  ה-♠  את  שיחקתי 
אחרת אני מחמיץ את האפשרות להפיל את החוזה אם 

.♠K לשותף

האחרון  על  מהדומם.   ♦ קלפי  בשישה  המשיך  הכרוז 
שבהם השליך ניר את ה-T♥, ונוצר המצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

7
A2
-
-

 

♠
♥
♦
♣

Q
Q8
-
-

♠
♥
♦
♣

-
K9
3
-

 ♠
♥
♦
♣

KJ
J
-
-

 

הכרוז שיחק את הדיאמונד האחרון מהדומם, וניר השליך 
את ה-J♥. עכשיו היה ברור בוודאות שה-Q♥ אצל הכרוז. 
השלכתי ♥, זכיתי בלקיחה הבאה עם ה-A♥, וה-K♠ של 

ניר הפיל את החוזה.

תשע לקיחות 
ונפילה

בתחרות גביע ההתאגדות שנערכה ב-18-17 באוגוסט 
(ראה כתבה בירחון ספטמבר) עלתה קבוצתי במפתיע 
שני  לשתף  מאפשר  התחרות  תקנון  הגמר.  לחצי 
בדרגה  שחקנים  או  ומעלה  רב-אמן  בדרגת  שחקנים 
נמוכה יותר המשחקים בליגה הלאומית או הארצית. 
קבוצתי לא ניצלה אפשרות זו, וכל שחקניה היו מתחת 

לדרגת רב-אמן.
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סיפורי האלופים

לכל כלל יש 
יוצא מהכלל

אבי רוזנטל

בדרך כלל כדאי להקריב בחוזה מוכפל אם הכישלון יעלה 
מ-500 (זאת בהנחה שהמתנגדים פגיעים,  לא יותר  לנו 
”חוק  לזה  קוראים  יותר).  שווה  שלהם  המלא  והמשחק 

ה-500“.
מוכפל  גדול  בסלם  פעמים   8 שנפל  זוג  על  תאמרו  מה 

ושילם מינוס 2000?
מונקו  בנבחרת  המשחק  מולטון-צימרמן  בזוג  מדובר 
ובשלב הגמר של ”גביע ספינגולד“ בארצות הברית (יולי 
בעולם.  החזקות  הקבוצות  מתחרויות  אחת   –  (2012
מונקו התמודדה בגמר עם הקבוצה האמריקנית החזקה 

של ניק ניקל.

מי כאן החוליה החלשה?

גייר  על  מאמר  זה  במדור  פורסם  פברואר 2012  בגיליון 
הלגמו, כיום שחקן נבחרת מונקו. מאז הספיקה הקבוצה 
אליפות  גמר  בחצי  (ולהפסיד  אירופה  באליפות  לזכות 

העולם).
אין חולק על כך שהלגמו-הלנס ופנטוני-נונס הם בין הזוגות 
החזקים בעולם. גם הצרפתי לשעבר מולטון נחשב לשחקן 
מעולה. מי שנחשב לחוליה החלשה הוא כרגיל הספונסר, 

במקרה שלנו טייקון הנדל“ן פייר צימרמן.
שיחק  ”החלש“  הזוג  מושבים.   4 כלל  הספינגולד  גמר 
באמת  היה  צימרמן  האם  והשלישי.  השני  במושבים 
כנראה  השלישי  במושב  שצפה  מי  החלשה?  החוליה 
היחיד  היה  לא  מאוזנת  יד  שהחזיק  מולטון  כך.  חושב 
 3NT של  בחוזה  שייכשל  רצה  שותפו  מדוע  הבין  שלא 
במקום שיבוצע ♠4. צימרמן הכריז Pass עם שבעה קלפי 
ששותפו  ידע  מולטון   ,3NT כשהכריז  ב-♦.  וסינגלטון   ♠

הבטיח לפחות חמישייה במייג‘ור ולא חלם על שביעייה.
הלגמו-הלנס.  נחו  שבו  השני,  במושב  נעסוק  אנחנו  אבל 
מולטון- גם  אבל  הסחורה,  את  כרגיל  סיפקו  פנטוני-נונס 
מולטון  של  בחלקו  להמעיט  אפשר  אי  הצטיינו.  צימרמן 
בתוצאה שהושגה ביד הבאה, אבל מי שכיכב היה צימרמן.

Dealer West, N/S Vul

 ♠
♥
♦
♣

A3
J63
AKJT2
K82

 

♠
♥
♦
♣

KT754
52
763
J97

♠
♥
♦
♣

QJ986
984
54
T64

 ♠
♥
♦
♣

2
AKQT7
Q98
AQ53

 

של  בשולחנם  מהרגיל  הארוך  ההכרזה  במהלך  נתחיל 
פנטוני-נונס.

West North East South
מסקטרוט נונס רודוול פנטוני
Pass 1♣ Pass 2♥
Pass 2NT Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 3♥
Pass 3♠ Dbl Pass
Pass RDbl Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♣
Pass 5♦ Pass 6♣
Pass 6♦ Pass 7♥
Pass Pass Pass

הסיבות  אחת  זו  רבות?  כה  להכרזות  רגילים  אינכם 
אני  לא.  ואתם  רבות  פעמים  עולם  אלופי  שפנטוני-נונס 
פנטוני-נונס  של  השיטה  רזי  בכל  בקי  שאיני  על  מתנצל 
(וגם לא הפרשנים ב-BBO), אך אנסה לתת הסבר כללי. 
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הכרזת הפתיחה ♣1 של צפון מבטיחה 14+ נק‘ ומחייבת 
 18-15 עם  מאוזנת  יד  היא  האפשרויות  (אחת  תשובה 
חמישייה  עם  נק‘   +10 מבטיח  דרום  של   2♥ נקודות). 
לאחר  ב-♥.  קלפים  של 3  התאמה  מבטיח   2NT .לפחות
מכן החלה סדרה ארוכה של הכרזות קיוביד (ה-RDbl על 

♠3 מבטיח קונטרול ראשון). 
העיקרון  את  להבין  חשוב  השיטה,  לנבכי  להיכנס  בלי  גם 
הבא: כאשר לשני השותפים ידיים חזקות, כדאי להתקדם 
יש  מה  יידע  אחד  שכל  כך  ומדויק,  איטי  באופן  בהכרזה 
לשותפו על מנת להגיע לחוזה האופטימלי. אין ספק שזה 
מה שעשו פנטוני-נונס ביד הזו. עבור ביצוע החוזה הם זכו 

ב-2210 נקודות.
ועתה למהלך ההכרזה הקצת פחות ארוך בשולחן השני:

West North East South
צימרמן ניקל מולטון כץ
Pass 1NT Pass 2♦
Pass 2♥ 2♠ 3♠

4♠ 5♥ Pass 6♣
Pass 6♠ Pass 7♥

7♠ Dbl Pass Pass
Pass

הבטיח   6♠ חזקה.  יד  הבטיח  ו-♠3  טרנספר  היה   2♦
קונטרול ראשון ב-♠.

שיגנו  יש  נקודות.   3 עם  אגרסיבי  ב-♠2  התערב  מולטון 
מצב  של  יפה  ניצול  בה  שיראו  ויש  תוקף  בכל  זו  הכרזה 
לתאר  לצפון-דרום  והפריע  ל-♠4  תמך  צימרמן  הפגיעות. 
את ידיהם באיטיות. בכל זאת האמריקנים היטיבו להכריז 

♥7, וצימרמן החליט ללכת עד הסוף – ♠7!!
בפני ניקל עמדה דילמה קשה: האם להכפיל ♠7 או להכריז 
7NT. בקלפים פתוחים סופרים 14 לקיחות מלמעלה, אבל 

ליד השולחן זה נראה אחרת. 
עם  גדול  בסלם  נפילה  של  סיכון  לקחת  לא  החליט  ניקל 
מלמעלה,  לקיחות  הפסיד 8  מולטון  והכפיל,  אדיר  הפסד 
וצפון-דרום זכו ב-2000 נקודות, 210 פחות ממה שקיבלו 
הרווח  גדול.  סלם  ביצוע  עבור  השני  בשולחן  נונס-פנטוני 

היה IMP 5 בלבד, אבל גם זה חשוב.

מתי לחרוג מ“חוק ה-500“?
הם  כאשר  (בפרט  סלם  לבצע  עלולים  היריבים  כאשר   .1

כבר הכריזו אותו).
חשוב  זה  בהגנה.  לקיחות  אין  שלנו  היד  לפי  כאשר   .2
מאוד, כי התוצאה של הקרבה נגד סלם שנופל לא תהיה 

מזהירה.
פגיעים  אינם  המתנגדים  כאשר  חשוב.  הפגיעות  מצב   .3
אם  ה-300“,  ל“חוק  ה-500“  ”חוק  את  להפוך  כדאי 
ליריבים אין יותר ממשחק מלא. לעומת זאת, כאשר אנחנו 
לעיל,  שתוארה  ביד  כמו  פגיעים,  והמתנגדים  פגיעים  לא 

אפשר להסתכן יותר.

בעיה בקלפים 
פתוחים

חיים קלר

פתוחים  בקלפים  הבעיות  בסדרת  ממשיכים  אנו 
(באנגלית: Double Dummy). כל ארבע הידיים גלויות, 
והפותר מתבקש לגלות כיצד לבצע את החוזה נגד הגנה 

כלשהי.

החוזה: 6NT; הכרוז: דרום; קלף ההובלה: J♥ ממערב.

 ♠
♥
♦
♣

-
A5432
Q3
AKQ432

 

♠
♥
♦
♣

QJT
JT
K7654
JT9

♠
♥
♦
♣

98765
Q9876
JT9
-

 ♠
♥
♦
♣

AK432
K
A82
8765

 

מצא דרך לבצע את החוזה נגד הגנה כלשהי!

פתרון בעמוד 46
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אז מה עושים 
עכשיו?

דרור שיפטן

במשחק במועדון אני מרים את היד הבאה:

Dealer South, None Vul
South

♠
♥
♦
♣

AKQT862
QT4
A85
-

מה עושים? יש 15 נקודות. הכרזת ♠1 מראה פתיחה עם 
5 קלפים לפחות בסדרה. זו הכרזה אפשרית. האם היא 

הטובה ביותר?
נזכרתי – יש לי 7 קלפים ב-♠ ועוד אס צדדי ב-♦. אני יכול 
לספור 8 לקיחות. כדאי להכריז ♦2. לפי השיטה שלי ושל 
שותפי הכרזת ♦2 מראה 8 לקיחות (או 22-20 נקודות) 

ויד לא מאוזנת. הכרזה זו אינה מחייבת קלפים ב-♦.
ומגובה  השולחן  על  מיד  מונחת   2♦ הכרזת  נפלא! 
חוקר  משמאל  הרשע  שותפי.  של  מיידי   ALERT-ב
קום  לפני  הוקם  השב“כ  אם  בשב“כ,  בעבר  היה  (כנראה 
המדינה...) ושותפי עונה בקול תרועה: ”22-20 נקודות או 

8 לקיחות והיד אינה מאוזנת“.
ידו  את  מושיט  מוחלט,  אמון  בחוסר  משמאל,  הרשע 
חושב  שותפי   .3♣ השולחן  על  ומניח  ההכרזה  לקופסת 

כחמש שניות ומכריז ♥3.
פתחתי  אמנם  כה?  עד  מההכרזות  להבין  יכול  אני  מה 
חזק, אבל יש לי רק 15 נקודות מתוך ה-40 שבחפיסה. 
לרשע משמאלי שהכריז ♣3 יש כנראה כוח של פתיחה, 

ורוב הנקודות שלו בסדרת ה-♣ שבה יש לי חוסר.
אני  בסדרה.  קלפים  לפחות 5  מראה   3♥ שותפי  הכרזת 
מעריך שיש לו לפחות 8 נקודות. האם זה עוזר לי? קרוב 
לוודאי שכן! בחפיסה 40 נקודות, אבל אותי מטרידות רק 
שותפי?  של  הנקודות  היכן  ב-♣.  קלפים  לי  אין  מהן.   30
קרוב לוודאי שבסדרות האדומות. רוב הסיכויים שהנקודות 
לו ”נקודות  כלומר אין  עבור השותפות שלנו,  שלו טובות 

מבוזבזות“ ב-♣.

 .5♣ היסוס  ללא  מכריז  מימין  הרשע  חושב,  אני  בעוד 
שייך   5 שגובה  לימד  המורה  לעשות?  מה  וייזמיר...  אוי 
למתנגדים. האם לסמוך על הכלל הזה? רגע... אם הרשע 
מימין תומך ברשע משמאל, איזה מידע אני יכול לדלות? 
יש לו קלפים רבים ב-♣. כמה נקודות יש לו? אם לכל אחד 
מהאחרים יש מה שהבטיח, נותרו עבורו בקושי 5 נקודות. 
אז מה הוא קופץ? כנראה יש לו קלפים רבים מאוד ב-♣ 

(הגיוני – לי אין), אולי גם נקודות בסדרה זו.
 A-ה את  רואה  אני  ב-♦  לשותפי?  להיות  יכול  מה  אז 
וחסרות לי 6 נקודות. אם יש לו KQ♦ או אפילו KJ♦ אז 

ניתן להניח שאין לנו מפסידים בסדרה.
ב-♥ אני רואה את ה-Q וחסרות לי 8 נקודות. אם לשותף 
בסדרה  בלבד  אחד  למפסיד  לקוות  יכול  אני   KJ או   AJ

(אשרי המאמין...).
לו  יש  אבל  ב-♦  נקודות  אין  שלשותף  ייתכן  מזה,  חוץ 
AK♥ ונוכל לזרוק מפסידים ב-♦ על  סדרת ה-♥ הגבוהה. 
(הלוואי, אבל אין סיכוי – אני מכיר את השותף והוא, חיים 
 ♦Q-ו ♥KJ קלים לא יעשה לי...). אבל אפילו אם לשותף
(רק 6 נקודות) יש סיכוי שאספיק להגביה את ההארטים 

ולהשליך מפסידים ב-♦.
מה לגבי ♠? האם יש לי מפסידים? כנראה שלא. אפסיד 

רק אם לאחד המגנים יש J רביעי – סבירות נמוכה.
אפשרי –  בלתי  כבר  אסים  על  לברר  לעשות?  כדאי  מה 
חסר  מה  לברר?  ♣5. אולי לא צריך  הכריז  הרשע מימין 
לי? לפי הניתוח יש לנו אולי מפסיד אחד. מה זה אומר? 

מכריזים! אבל רגע, מה להכריז?
 ,6 בגובה  להכריז  צריך  אחת,  לקיחה  רק  לי  חסרה  אם 
הסדרה   –  ♠ או  שותפי  סדרת   –  ♥ סדרה?  באיזו  אבל 

שלי? מה עדיף?
לשליט,  ב-♥  נבחר  אם  ב-♣  יובילו  שהרשעים  בהנחה 
נצטרך לחתוך בידי, וזה עלול להיות בעייתי. אם לשותפי 
למשוך  יתקשה  הוא  אצלו,  לא   ♥A-וה ב-♣  קלפים   3-2
שליטים מאחר שהמתנגדים עלולים לזכות בסיבוב השני 

ולגבות לקיחה ב-♣. לכן חייבים לשחק ב-♠.
בחוסר  בי  מביט  משמאל  הרשע   !!!6♠ נכריז...   – אוקיי 
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האחרים.  גם  וכך   ,Pass-ה לכרטיס  ידו  שולח  אך  אמון, 
אני משחק ♠6.

ההובלה היא, כצפוי, A♣. שותפי מניח את הדומם הבא:

♠
♥
♦
♣

J74
K9852
KQ7
63

אפילו  לו  ויש  נקודות  נכון, 9  עליו.  לסמוך  שאסור  ידעתי 
J♠, אבל סדרת הלב תגרום לי להתקף.

טוב, לא להתייאש. נספור מפסידים – זה קל. אחד בטוח 
ועוד אחד פוטנציאלי. שניהם בסדרת הלב (כמה צפוי...).
שליטים.  ונמשוך  ב-♣  ההובלה  את  נחתוך  לעשות?  מה 

שני סיבובים הספיקו. מה עכשיו?
נצטרך  מתישהו  אבל   ,♦ סיבובי  שלושה  למשוך  אפשר 
להתמודד עם סדרת ה-♥. איך כדאי לשחק אותה? מאיזו 

יד? אילו קלפים?
חסרים לי ה-A♥ וה-J♥. היכן הם?

כ-80%).  של  (סיכוי  משמאל  הרשע  אצל  כנראה  האס 
ולכן  אחת,  נקודה  רק  ערכו   – בעייתי  יותר  זה  והנסיך? 

קשה לחשב או לצפות היכן יימצא. מה לעשות?
השולחן.  על   ♥K-ה את  רואה  משמאל  הרשע  כל  קודם 
אשחק  אם  לא  בטח  אבל  אולי...   .♥A-ה עם  יקפוץ  אולי 
היחידה  שהבעיה  יבין  הוא  אם   .♦ סיבובי  שלושה  קודם 

שלי היא ב-♥, הוא בטוח לא יקפוץ.
לאיזה  הכיוונים.  לשני  לעקוף  יכול  אני  הנסיך?  לגבי  מה 

כיוון עדיף? איך לשחק?
יש לי פתרון. נשחק את ה-T♥ מהיד. אם ה-J אצל הרשע 
יהסס.  שהוא  למדי  סביר  בבעיה.  יהיה  הוא  משמאל 
משחק  משמאל  והרשע  השולחן  על  מונחת  העשירית 

6♥ ללא היסוס. אוקיי – או שהוא שחקן מושלם (לא, לא 
בברידג‘...) או שהנסיך לא אצלו.

אני מבקש את ה-K♥ ומימין שיחקו 3. עכשיו רגע האמת 
הוריי  מימין.  הונח  הנסיך  פלא:  זה  וראו  מהדומם,   ♥9 –
קלפיי  את  חושף  ואני   ,A-ל מפסידה  שלי   Q-ה  – הוריי 

ומודיע שהכול גבוה. עשיתי זאת – ♠6 לתפארת.
פותחים את דף התוצאות, והרשע משמאל כמעט חוטף 
התקף לב בשידור חי – 980 הוא טופ משותף לצד שלנו. 
ביצעו  זוגות  מספר   .6♠ וביצע  הכריז  נוסף  אחד  זוג  רק 
משחק מלא עם שתי לקיחות עודפות (480) ועוד שניים 

קיבלו דאבל על ♠5 וביצעו 12 לקיחות (750).
 4♠ פתחו  בדרום  שחקנים  שכמה  גיליתי  יותר  מאוחר 
תמיכת  את  והעלו   1♠ פתחו  אחרים  המכרז.  את  שסיים 
השותף למשחק מלא. עוד אחד הכריז ♠6, אולם לצערי 
בעקבות  זה  לחוזה  הגיע  אם  אותו  לשאול  הספקתי  לא 
ניתוח נכון של המצב או שנסחף לאחר הקרבת המתנגדים 

ל-♣6.
היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J74
K9852
KQ7
63

 

♠
♥
♦
♣

95
A76
JT6
AK982

♠
♥
♦
♣

3
J3
9432
QJT754

 ♠
♥
♦
♣

AKQT862
QT4
A85
-

 

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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בעיה מס‘ 2 

בעיה 
בקלפים 
פתוחים 

חיים קלר

פתרון מעמוד 43

החוזה: 6NT; הכרוז: דרום; קלף ההובלה: J♥ ממערב.

 ♠
♥
♦
♣

-
A5432
Q3
AKQ432

 

♠
♥
♦
♣

QJT
JT
K7654
JT9

♠
♥
♦
♣

98765
Q9876
JT9
-

 ♠
♥
♦
♣

AK432
K
A82
8765

 

לכרוז 11 לקיחות בטוחות ועליו לייצר את הלקיחה ה-12. 
הוא מבחין בכך שסדרת ה-♣ חסומה.

במבט ראשון נראה כי ”אקספאס“ לעבר ה-Q♦ היא הדרך 
יזכה  מערב  מהיד,  נמוך   ♦ ישוחק  אם  היא.  ולא  הנכונה, 

ב-K♦, ימשיך ב-♦, ולכרוז לא יהיו מעברים בין הידיים.

הדרך הנכונה היא:

.♥K-לקיחה 1: זוכים ב
.♣A-לקיחה 2: 5♣ אל ה

לקיחה A :3♥, שעליו יושלך ה-2♦.
לקיחות KQ :5-4♣ מהדומם.

לקיחה 6: משחק המפתח – 2♣ אל ה-8♣, אמנם נותרנו 
ללא כניסה לשולחן, אבל...

הארטים  שני  מושלכים  שעליהם   ,♠AK  :8-7 לקיחות 
מהדומם.

זהו מצב הקלפים חמש לקיחות לסיום המשחק:

 ♠
♥
♦
♣

-
5
Q3
43

 

♠
♥
♦
♣

Q
-
K765
-

♠
♥
♦
♣

98
Q
JT
-

 ♠
♥
♦
♣

432
-
A8
-

 

מהדומם.   ♥ ומשליך  ה-2♠  את  מוביל  דרום   :9 לקיחה 
מערב זוכה ב-Q♠ ונמצא במשחק סופי. נותרו לו רק קלפי 
עם  לדומם  נסתרת“  ”כניסה  ליצור  הכרוז  הצליח  כך   .♦

ה-Q♦ ולהגיע לשני הקלאבים הגבוהים.

הסופי  מהמשחק  להתחמק  מנסה  מערב  אם  יקרה  ומה 
ומשליך ♠ על הסיבוב הרביעי של ה-♣ (לקיחה מס‘ 6)?

כבר  מידו  נמוך   ♠ ויוביל  זו  להשלכה  לב  ישים  הכרוז 
בלקיחה השמינית! מערב יזכה בלקיחה, כאשר נותרו לו 
רק חמישה קלפי ♦. הובלת ♦ תאפשר לכרוז להגיע לכל 

הלקיחות שלו ביד ובדומם.
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תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:30.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות.

(MIXED) זוגות מעורבים
I 15.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 16.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 17.11 שבת 10:30 סיבוב

II 17.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
18.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 19.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 20.11 יום ג' 16:00 סיבוב

(TOP BOTTOM) זוגות פתוח
I 21.11 יום ד' 21:00 סיבוב

II 22.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 23.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 24.11 שבת 10:00 סיבוב

II 24.11 שבת 15:30 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
e-mail:birman@inter.net.il  www.bridgeredsea.com פקס:03-5465582  טל':03-6058355, 

אליפות אירופה
לקבוצות אלופות

18-15 בנובמבר 2012
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נמכר ולא נקנה
איתן גוליק

זו הכותרת, שאני בוש ונכלם בה. בתחרות ליגה קיבלתי 
את היד הלא מלבבת הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

QJx
QTx
Jxxx
JTx

כשהגיע תורו פתח שותפי ב-♣1. בידי 7 נקודות. עלובות 
ככל שיהיו, הרגשתי שלמרות רצוני העז לא ניתן להכריז 
אחד  את  כמובן  הכריז  שותפי   .1♦ והכרזתי   ,Pass
המייג‘ורים – ♠1, ואני ניסיתי לסגור ל-1NT אומלל, אבל 

שותפי לא הרפה והכריז 3NT – לא פחות ולא יותר.

West East
1♣

1♦ 1♠
1NT 3NT
Pass

והדומם   ,♦A-ה את  הוביל  צפון  קורה.  מה  נראה  אוקיי, 
נפרש:

East
♠
♥
♦
♣

Kxxx
Axx
-
AKQxxx

אכן יד ראויה, אבל אחרי שדרום אותתה בהתלהבות על 
למזלי  מיידית.  ליפול  שעלי  הבנתי  ב-♦,  בהמשך  רצונה 
לי  הגביהה  ובכך   ,♦Q-ב ואחריו   ♦K-ב המשיכה  צפון 
לקיחה שמינית (J♦). לאחר מחשבה המשיכה ב-♦. דרום 

שירתה כל הזמן.
שלושה   – קלפים  ארבעה  מהשולחן  נזרקו  בינתיים 

ספיידים קטנים והארט אחד.
מלבעוט  חדלתי  לא  שבגללה  הקטסטרופה  באה  כעת 
בעצמי. שיחקתי ספייד מתוך הנחה שהדיאמונד החמישי 

נותר אצל צפון, אבל הוא היה דווקא בדרום ונפלתי.
טיפשותי הייתה שלא ראיתי את המצב שנוצר כשילוב של 

לחץ ומשחק סופי נגד דרום. זו הייתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

Txx
xxxx
AKQx
xx

 

♠
♥
♦
♣

QJx
QTx
Jxxx
JTx

♠
♥
♦
♣

Kxxx
Axx
-
AKQxxx

 ♠
♥
♦
♣

Axx
KJx
T9xxx
xx

 

מה ישמור דרום ב-3 הקלפים האחרונים לאחר שאשחק 
כבר  דיאמונדים  ארבעה  כזכור,   ?♣ של  סיבובים  שישה 

שוחקו.

האפשרויות הן:
♠A ♦9 ♥K (1
♠Ax ♥K (2
♠A ♥KJ (3

וה-  K-ה את  ימעך   ♥A-ה הראשונים  המקרים  בשני 
את  יאלץ   A-ה אל   ♠K השלישי  במקרה  תוגבה.   ♥Q
האחרונים  ההארטים  שני  ואז   ♥KJ-מה  ♥ לשחק  דרום 
ושני  אחד  ספייד  יד  בכל  לשמור  רק  נותר  לי  שלי.  יהיו 
הדבר  את  ולעשות  דרום  של  ידו  את  ”לקרוא“  הארטים, 

הנכון בלקיחה ה-11.
למה,  עצל“.  נמלה  אל  ”לך  נאמר:  כבר  השכל:  מוסר 
למה לא הלכתי אצל הנמלה כדי לחשוב ארוכות ולהגיע 

למסקנה על דרך המשחק הנכונה?! 

נתוני  אבל  האיקסים,  על  סליחה  חביב,  אחרון  אחרון 
לזכור  מסוגל  איני  וכמובן  בידי,  אינם  הנמוכים  הקלפים 

אותם.
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מה ההבדל?
אלברט קלו ז“ל

”אתה יודע מה ההבדל בין הפרטנר שלי לבין אשתי?“
אני שולח את מבטי אל תוך עיניו, כדי להבין אם אני אמור 
לענות לשאלה מוזרה זו, או שעליי לחכות לשובה מוכנה 

מראש.
יום תל-אביבי סגרירי ברחוב לוינסקי, פינת הרצל. למעלה 
משלושים שנה עומדת שם מסעדה בולגרית. אבל פעם, 
הבולגרי  הקבינט  שכן  המסעדה  של  השנייה  בקומה 
תוספת  זו  היום  ”יונתן“.  קפה  בית  הברידג‘:  שחקני  של 
מבטו  את  ורסנו  ד“ר  מעביר  השנייה,  בקומה  למסעדה. 

ממני לקפה שמונח לפניו וחזרה אליי:
נו! – הוא אומר, וברור לי כעת שהוא מצפה ממני לתשובה.

נו, אני שואל – מה ההבדל!
כיאות  הנאה  של  ”האח!“  מין  מוציא  מהקפה,  לוגם  הוא 
לבולגרי הגון שיודע להעריך את הקפה של ז‘ק יונתן (ז“ל) 

ואומר לי: קח את היד הזאת.

♠
♥
♦
♣

AKQJ3
AKQ7
5
AQ4

פגיע נגד פגיע, מה אתה פותח? הוא שואל.
- ♣2 כנראה, אני אומר ומחפש אישור במבטו.

קונפינו,  יושב  במערב  ורסנו.  ד“ר  מסכים  טוב,  זה   2♣  -
מזרח.  גם  וכך   Pass מכריז שותפך   .2♦ עם  נכנס  והוא 

מה עכשיו?
- ♦3, אני אומר.

- ♦3 זה טוב, אומר ד“ר ורסנו. קונפינו מכפיל, וההכרזה 
שוב חוזרת אליך. תכריז!

- כפל כפליים, אני אומר. שותפי חייב לדבר.
ד“ר ורסנו מהנהן בהסכמה, ואני מתנפח בהערכה עצמית.

תשמע את כל ההכרזה, הוא אומר.

West North East South
2♣

2♦ Pass Pass 3♦
Dbl Pass Pass RDbl

Pass 3♥ 4♦ 4♥
4♠ Pass 5♦ ???

כבר  אני  עכשיו  הד“ר.  שואל  עכשיו? –  מכריז  אתה  מה 
לא יודע. אני גם לא רוצה להגיד איזו שטות אחרי הרושם 
הטוב שעשיתי עליו. אני מסתכל לו בעיניים ומחכה לאיזה 

רמז מציל.
אתה לא מכפיל?, מרים את קולו הד“ר.
איזו שאלה! – אני אומר. ברור שאכפיל!

לרגו  אל  איזק  יושב  במזרח  ראש.  מניד  הוא   – הכפלת! 
לא  או  משאיר  אתה  רידאבל.  לך  שנותן  הארוך)  (איזק 

משאיר?
שאלות קשות הוא שואל. אני ממצמץ בעיניים, והוא מחכה 

בסבלנות.
תשובה ברידג‘יסטית אין לי, ולמי בכלל יכולה להיות עם 

המבט הטורף הזה של ד“ר ורסנו.
זה עניין של כבוד, אני אומר, אני משאיר. טוב שאמרתי 
את מה שאמרתי. הוקל לי. אולי ברידג‘יסט ברמה של ד“ר 

ורסנו אני לא, אבל מאצ‘ו בולגרי עם כבוד.
- גם אני השארתי, מתוודה הד“ר. ואני חושב שאולי בכל 

זאת, יש קשר בין ברידג‘ למצ‘ואיזם.
- ו...? אני שואל.

- ו..., אומר הד“ר, ”עשו לי“ 12 לקיחות בפנים.
??? -

- הנה היד כולה, אומר הד“ר.

 ♠
♥
♦
♣

9642
J983
3
9652

 

♠
♥
♦
♣

T875
-
AKJT64
KJT

♠
♥
♦
♣

-
T6542
Q9872
873

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ3
AKQ7
-
AQ5

 

הוא  בראש.  המשחק  את  ומשחק  הקלפים  את  בוחן  אני 
ראש  מניד  אני  מלמעלה.  לקיחות   12 להם  יש  צודק. 

להשתתפות בצער:
ממש  נקודות,   14 עם  לקיחות   12 אומר.  אני  חוצפה! 

חוצפה!
זה כמובן עלה הרבה, אומר הד“ר, עם הרידאבל והלקיחה 

העודפת.
מה שמעצבן זה חוסר ההבנה של הפרטנר. נתן לי הרצאה 
ובה הסביר לי שהכפלה ללא שליטים ביד אינה אחראית. 

אתה מבין? שבוע שלם לא ירד מהנושא.
נישואין,  מה  משום  לי  הזכיר  האחרונים  בדבריו  משהו 
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אלוהים יודע למה.
מה התחלת לספר לי על אשתך? שאלתי.

עזוב כעת את אשתי. קח עוד יד. אתה מחזיק:

♠
♥
♦
♣

KJ
Q7
T87
QJ7532

אתה יושב במזרח, לא פגיע נגד פגיע, והנה ההכרזה:

West North East South
1♣

2NT* 3♦ Pass 3NT
Pass 4♣ Pass 5♣
Pass 6♣ ???

* - הארט וספייד.

- עכשיו אתה מכפיל? רוטן הד“ר.
- מכפיל, בטח מכפיל! עכשיו יש לך שליטים עד להודעה 

חדשה.
- הנה מערך היד, אומר הד“ר:

 ♠
♥
♦
♣

987
K6
AKJ65
AT4

 

♠
♥
♦
♣

T65432
JT832
Q2
-

♠
♥
♦
♣

KJ
Q7
T87
QJ7532

 ♠
♥
♦
♣

AQ
A954
943
K986

 

ההובלה: ספייד נמוך. 7 מהדומם, K ממני, A של דרום. 
דיאמונד מהיד, A מהדומם, כולם משרתים. K♥ מהדומם 

ו-♥ נוסף שנלקח על-ידי ה-A ביד.
הפרטנר  של   Q-ה זוכה,  בדומם   K-ה מהיד,  דיאמונד 
נופלת, וספייד מהשולחן שנלקח ביד עם ה-Q. דיאמונד 

מהיד, J מהשולחן זוכה.
אחרי 7 לקיחות, כשעדיין לא זכיתי בלקיחה כלשהי, כך 

נראה מערך הקלפים כשההובלה היא מהדומם:

 ♠
♥
♦
♣

9
-
65
AT4

 

♠
♥
♦
♣

T65
JT8
-
-

♠
♥
♦
♣

-
-
-
QJ7532

 ♠
♥
♦
♣

-
95
-
K986

 

הכרוז הוביל ספייד, ותאמין או לא, מתוך 6 קלאבים עם 
שתי תמונות, לא ניתן לזכות ביותר מלקיחה אחת.

חותכים  מעליי,  חותכים  נמוך,  קלאב  עם  חותך  אני  אם 
הארט בדומם עם ה-A ומובילים משם דיאמונד. אם אני 
חותך עם נמוך, חותכים מעליי, חותכים בדומם את ההארט 
מעל  לחתוך  אלא  ברירה,  אין  ולי  העשירית,  עם  האחרון 
ולזרוק את הקלפים. גם אם הייתי חותך בפעם הראשונה 

גבוה, לכרוז יש יותר מאופציה אחת לבצע את החוזה.
זה כבר Mal Chance (מזל רע), אני אומר.

נכון, מסכים הד“ר. לך תסביר לפרטנר. עכשיו הוא טוען 
שעם כל-כך הרבה שליטים – אסור להכפיל. קודם אומר 
– ככה, עכשיו – ככה. תאמין לי, שבוע נוסף של הרצאות.
ד“ר ורסנו נראה מדוכא. כך נראה גם הקפה שלא סיים – 

קר ומדוכא.

- התחלת משהו עם אשתך, אני מנסה לעודד אותו. משהו 
על הבדלים.

- אומר לך, הפסיק אותי הד“ר. תשמע! פעם קבצן צועני, 
בבולגריה, פגש באיכר. אמר לו: ”תן לי חתיכת לחם ואני 
אגיד לך מה ההבדל בין ראש הממשלה ובין החמור שלך“. 
הצועני  הרגיש  ההצעה,  על  להגיב  האיכר  הספיק  בטרם 
את ידו העוינת של שוטר קומוניסטי על צווארו: ”... אמא 
שלך הצועניה! תגיד לי מהר מה ההבדל לפני שאני מולק 
שיקשקו,  שלו  הברכיים  הצועני,  נבהל  הראש!“  את  לך 
אולי באמת לא ידע מה ההבדל. ”אין הבדל, אדון שוטר, 

תאמין לי אין הבדל, בשביל חתיכת לחם שיקרתי שיש“.
את  או  הבדיחה  את  שיסיים  המתנתי  ואני  שתק,  הד“ר 
הקושיה על ההבדל בין אשתו ובין הפרטנר שלו, אבל הוא 
קם בפתאומיות, לגם בשלוק אחד את שארית הקפה הקר 

והמדוכא ופסע לכיוון מדרגות היציאה.

רגע! – צעקתי לעברו – לא אמרת לי מה ההבדל...
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוקטובר 2012
עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

דצמבר 2012נובמבר 2012אוקטובר 2012
13 - 12

20 - 16

ליגות לקבוצות (לפי 
תכנית שנשלחה 

לקפטני הקבוצות)

ספורטיאדה למקומות 
עבודה - ארצית באילת

 3 – 2

10

24 - 15

18

30

ליגות לקבוצות (לפי 
תכנית)

בוטלה אליפות ישראל 
לקבוצות באינטרנט 

פסטיבל הים האדום

סימולטנית ארצית

ליגות לקבוצות (לפי 
תכנית)

1

15

22 - 21

29

ליגות לקבוצות (לפי 
תכנית)

גמר אליפות ישראל 
למועדונים

פיינל – פור ליגה 
לאומית,

פליי-אוף עליה לליגה 
לאומית

אליפות מחוזית 
לסניורים

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר 2012 - דצמבר 2012

מועדון הברידג' כפר שמריהו
מזמין

לתחרות ארצית ע"ש
גילה אמודי ז"ל

סבוב אחד 30 חלוקות
יום שישי, 26 באוקטובר 2012, שעה 10:00

בית וייל, רח' הנוטע 4, כפר שמריהו.
דמי השתתפות 60 ₪ לשחקן.

מנהל תחרות : אילן שזיפי
פרסים כספיים בסך של 1,800 ₪ 
גביעים לשלושה מקומות ראשונים

הרשמה (חובה, מספר שולחנות מוגבל):
דורון ידלין, 052-3933453

נרשמת ואינך יכול להשתתף, נא להודיע על ביטול.

סניף ראשון לציון
מזמין

לתחרות ארצית,
נ.א. ארציות

מושב יחיד 30 חלוקות
שבת 20 אוקטובר, שעה 10:00

מתחם בית ספר העמית-עמל,
 רח' בן גוריון, ראשון לציון

מנהלת התחרות: אביבה בן ארויה
מחיר 60 ₪ למשתתף
הרשמה מראש חובה

ראובן – 054-4517776
אריה – 054-5797376

תחרויות
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אמן בינלאומי 
בירמן אלון - אביבים 

פישר לוטן - נס ציונה 

רב אמן זהב 
נוסצקי מיכל - אביבים 

רב אמן כסף 
מיוחס מושיקו - נס ציונה 

רב אמן ארד 
סעדה נטלי - אביבים 
גרסטנר גל - נס ציונה 

רב אמן 
בן דוד יובל - רמת השרון 
רוזנטל לי - חיפה/כרמל 

ארז אייל - פרדס חנה-חדרה 

אמן זהב 
שפירו לאה - אביבים 

אמן כסף 
שפינר ירדן - אשדוד 
סגל מתן - נס ציונה 

אמן ארד 
הרפז רמי - טבעון 

אמן 
אשל רן - וקס-רחובות 

סגן אמן כסף 
פורטיאנסקי ג'אנה - ראש העין 

אנג'ל אביאלה - "הרץ" חיפה 
אנג'ל דוד - "הרץ" חיפה 

הולינגר עירית - "הרץ" חיפה 
רפילוביץ רינה - רקפת קרית טבעון 

שלף מרים - ברידג' טיים 
רובינשטיין מאיה - אשדוד 

סגן אמן 
הופמן ניצה - רמת השרון 

אנקול זהבה - הלוחם אפקה 
ויסמן צבי - קריות/חיפה 

פורגס עמוס - הלוחם/חיפה 

בכר דורה - אביבים 
קסוטו נטסי - אביבים 

שטוייסל רחל - מושבות-
שמריהו 

נאור יהודה - ברידג' טיים 
פנגר אליק - מת"ב הרצליה 
גרינברג שמעון - לב חולון 

הירש טוני - זכרון יעקב 
גרסטן רינה - סביון-קרית אונו 

אוליאמפרל אשר - ראשון לציון 
סולם ורדה - אשקלון 

הראל אילנה - רחובות 
מריל מיכל - מועדון לידור 

סקאל מרים - מועדון לידור 
רובינשטיין גילה - מועדון לידור 

שפירא מרים - מועדון לידור 

מתקדם 
אלבוים יהודית - חיפה/כרמל 

אליעז רות - חיפה/כרמל 
ליבנה גיורא - חיפה/כרמל 
אוסלנדר אפרים - השרון 

בר חוה - בית מכבי ראשל"צ

מקבלי דרגות ביום 12-09-2012

תחרות: סימולטנית ארצית ספטמבר
מספר מושב: 1 תאריך: 2.9.2012 מספר מושבים: 1

השתתפו 983 זוגות

נא"א שמות המשתתפים סה"כ דרוג
20 כהן דוד - בירנבך דוד 73.58 1
19 לדר שלמה - בן נאים אהוד 69.82 2
18 ארבל דודו - גולן אלעד 68.83 3
17 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 68.73 4
16 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 68.53 5
15 עמרם אלברט - רובינשטין שמיל 68.23 6
14 סוסמן אילנה - רוזנטל לי 67.76 7
13 ברנדס יניב - ברעם אלי 67.04 8
12 פורם פרידה - לויט יולי 66.68 9
11 רוזנבאום טניה - נונה רות 66.66 10

אמוני נבחרות צעירים לשנת 2013
בחודש הקרוב יחלו אימוני נבחרות בתי הספר 

ונבחרת הצעירים.
זוגות שרואים את עצמם מתאימים ולא הוזמנו 

לאימונים, יפנו מכתב מנומק לועדת צעירים 
ibf@bridge.co.il :באמצעות משרד ההתאגדות במייל

  

 

ועד העמותה החליט להגדיל את מספר 
העמודים בבטאון, מ-48 ל-56 עמודים 

וזאת על מנת לאפשר מגוון רחב יותר של 
תכנים עיוניים וסיקורי ברידג'.

אנו מקווים כי תמשיכו להנות ולהפיק את 
המרב מהבטאון.

הודעות חשובות

דדרגות

תוצאות
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 Guide dog
Alarm–Clock play 1
Remember: your “table presence” allows you to draw
far-reaching conclusions. These inferences may not
always be available to your partner, who may have
difficulties noticing and understanding some of the
opponents’ actions. You have to wake him up, from
time to time, with an “alarm-clock” play.

Pairs tournament
West North East South
 1NT Pass 3NT Pass
 Pass Pass  

1NT = 13-15 HCP
♠
♥
♦
♣

K7
53
J109752
AKQ

♠
♥
♦
♣

Q1094
AJ62
Q3
876

 Lead: ♠3. Having considered the matter thoroughly,
 declarer called for a low card from dummy. You
played the Queen, West following resignedly with ♠8.
Plan the defense.
Here comes the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

A6532 
10874
4  
J53

 

♠
♥
♦
♣

J8
KQ9 
AK86
10942

♠
♥
♦
♣

K7
53
J109752
AKQ

 ♠
♥
♦
♣

Q1094
AJ62
Q3
876

 

 After the pantomime performance by declarer the
 layout of the spade suit has become clear to you.
 Partner has five to the Ace and West the doubleton
 Jack. You should realize that the correct continuation
 of the ♠4, while blocking the suit, leads to a certain
one down (four spades and the ♥A).

Imagine a slightly different layout:

 ♠
♥
♦
♣

A6532 
10874
4  
J53

 

♠
♥
♦
♣

J98
AKQ  
K86
10942

♠
♥
♦
♣

K7
53
J109752
AKQ

 ♠
♥
♦
♣

Q104
J962
AQ3
876

 

 The return of ♠10 may be ducked by partner, even
 when West covers with the Jack. When ♠10 is played,
 a clever declarer will cover with the Jack even from
♠J98.

 The solution in the first example is the “alarm-clock”
play.

Cash the ♥A and switch to the ♠10.
 This sequence of plays will dispel partner’s illusions
 about your alleged diamond stopper and make it much
easier for him to win the ♠A in this case.

 It is inconceivable that he could switch to another suit
 after winning th Ace. By playing this way you will
unblock the suit and set the contract two tricks.

Krzysztof Martens
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The question arose when two improving 
Jerusalem bridge players Dudu Keshet and 
Jacky Ben-Ami approached me as an expert 
(ha, ha!) to answer the question “What do you 
do with 5-4, 5-5 or even 7-4 in the majors? Do 
you bid Stayman or Transfer? I gave a very 
authoritative answer on the subject, and they 
seemed to go away happy. Well, one of them 
was happy that my answer approved of his 
decision. The other was not so happy, but he 
accepted my line of thinking. 

After a couple of days of reflection, I began 
to wonder if I was right, so I sent off e-mails 
with the following three examples to a few 
real experts. I asked: what would be your bid 
with the following hands after your partner 
opens 1NT? 

C)

♠
♥
♦
♣

 AKJ982
 QJ87
 98
 4

D)

♠
♥
♦
♣

 AK54
 QT98432
 8
 7

E)

♠
♥
♦
♣

 AK987
 AJ854
 92
 7

All three experts replied that in each of these 
hands you should transfer and bid your second 
suit after partner's response. The bid of the 
second suit is forcing to game. 

So, after a 1NT opening: 

with hand C after 1NT-2♥-2♠, we now bid 
3♥ showing at least 5 spades and 4 hearts. 
Partner can now decide how to continue. We 
may reach either 3NT or 4 in a major. In this 
example, if partner bids 3NT, we will take it 
out to 4♠. 

In hand D after 1NT-2♦-2♥, we bid 2♠ showing 
at least 5 hearts and 4 spades. In this example, 
if partner bids 2NT or 3NT, we will take it out 
to 4♥. 

In hand E we bid like C: 1NT-2♥-2♠-3♥. 
Again, if partner bids 3NT, we will take it out 
to 4♥.

The only time we should bid Stayman with 
5-4 in the majors is when we are very weak 
and want to stay at the two level. 
So with a hand like this: 

♠
♥
♦
♣

 T9762
 K543
 3
 765

When partner opens 1NT, we bid 2♣. If partner 
bids 2♥ or 2♠, we Pass happily. If he bids 2♦, 
we bid 2♠, which is a closing bid. 

Similarly with this hand:

♠
♥
♦
♣

 T976
 K5432
 3
 765

When partner opens 1NT, we bid 2♣. If partner 
bids 2♥ or 2♠, we Pass happily. If he bids 2♦, 
we bid 2♥ which asks him to Pass or correct 
to 2♠. 

So now I know (and if you got this far, so do 
you ).
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Brian Zietman

Even if you have been playing bridge for just 
a short while, you will be asking yourself 
“What does he mean by Stayman or Transfer? 
Stayman and Transfer are independent of one 
another.” 

Stayman is used to find a 4-4 fit in one of the 
majors after partner has opened 1NT. The 
response of 2♣ asks to bid a four card major if 
he has one, or 2♦ if not. 

For example: 

You hold 

♠
♥
♦
♣

 98
 AQ98
 K987
 Q73

Partner opens 1NT and you bid 2♣ (Stayman). 
If he bids 2♦ or 2♠, we can see that there is no 
fit in hearts, so with your 11 points opposite 
partner’s 15-17 you jump to 3NT, ending the 
auction. 

If partner bids 2♥, you jump to 4♥. Generally 
speaking, this will be the best contract. 
Transfers are used when Partner opens 1NT 
and we want him/her to play the hand (after 
all, partner is a better player, isn’t he/she!). 
We hold something like: 

A)

♠
♥
♦
♣

 Q98742
 432
 3
 K87

Or

B)

♠
♥
♦
♣

 AK987
 987
 A5
 763

With hand A we bid 2♥ (transfer) and Pass our 
partner's response of 2♠. We know that partner 
has at least a doubleton Spade from his 1NT 
opening, and that in a spade contract we can 
bring in some tricks, whereas in NT we are 
probably doomed. 

With hand B we bid 2♥ (transfer), but this time 
we know we have enough strength for game, 
so when partner responds 2♠, we can jump to 
3NT. Now partner, the 1NT opener, can either 
Pass if he has only 2 spades or correct to 4♠ if 
he has 3 or 4 cards in spades.
So far – so good. But when do we have a 
choice of either Stayman or Transfer? 

Stayman 
or 

Transfer?
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