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דבר ועד העמותה

חג חנוכה שמח,

החודש הסתיימה אליפות אירופה לקבוצות אלופות ה-11 שנערכה זו הפעם הראשונה בישראל קרוב 
לוודאי שזו תחרות הברידג' החזקה ביותר שהתקיימה אי פעם בארץ. 

ברצוני לברך את עושי המלאכה בהתאגדות הישראלית על שהצליחו להביא אירוע כה יוקרתי לישראל. 
ראוי לציין שלמרות מבצע "עמוד ענן" אף קבוצה לא עזבה את התחרות.

הצלחת האליפות לא נעלמה מעיניהם של קברניטי ה-EBL (ההתאגדות האירופית) והם לא חסכו בשבחים שנעמו לאוזנינו.

שנה ספורטיבית חדשה בפתח ועל תכנונה שקד הקפטן הספורטיבי גלעד אופיר. את טבלת התוכנית הספורטיבית לשנת 2013 
תוכלו לראות בעמודי הביטאון וכך לתכנן לעצמכם את המשחקים בשנה הבאה.

ההתאגדות חיזקה ואימצה אל ליבה בעת מבצע "עמוד ענן" את השחקנים מישובי הדרום וצר לנו שנבצר מחלקם להשתתף בתחרות 
הסימולטנית האחרונה. הנהלת ההתאגדות עושה ותעשה כל מאמץ לחזק את המועדונים בדרום ובכלל.

ב-9-15 בפברואר יתקיימו משחקי הפסטיבל ה-47. הפסטיבל במתכונתו החדשה צומצם ל-7 ימים הכוללים את התחרויות 
המרכזיות והאהובות ביותר. אנו מזמינים אתכם השחקנים להשתתף בהפנינג של ברידג' (תוכנית הפסטיבל בביטאון).

אנו מזמינים את כלל החברים לחדש את חברותם באיגוד לשנת 2013 ולהמשיך להיות חלק ממשפחת ההתאגדות הישראלית 
ברידג'.

בברכה,
מודי קניגסברג

יו“ר ועד העמותה
ההתאגדות הישראלית לברידג‘

לאוזנינו שנעמו חים

הסינפונייטה
הישראלית
באר-שבע .077-3330775  .20:30    14/1/2013    
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לומדים ברידג‘
6

שחק יחד עם מוטי

לעקוף או להפיל?
מוטי גלברד

כאשר הקלף הבכיר החסר בסדרה הוא ה-Q, עלינו לקבל 
החלטה: לעקוף או להפיל?

Dealer East, None Vul

♠
♥
♦
♣

843
853
KT
AKJ74

♠
♥
♦
♣

T6
AKJ42
AQ
9632

♠A :חוזה: ♥4. הובלה

West North East South
Pass 1♥

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

פתחת בדרום ♥1. שותפך הכריז סדרה חדשה בגובה 2 
לאחר האוברקול של מערב. הכרזה זו מתארת 11 נקודות 
של  ב-♣  להכריז. תמכת  להמשיך  אותך  לפחות ומחייבת 
השותף, ואז הוא הכריז ♥3 כדי להראות לך התאמה של 3 
קלפים עם יד מזמינה למשחק מלא. קיבלת את ההזמנה 

עם 14 נקודות ודאבלטון בספייד והכרזת ♥4.
מערב הוביל ב-A♠. תכנן את המשחק!

אולם  לעשות,  מה  הרבה  אין  הראשונות  הלקיחות  בשתי 
קלפים  שני  של  חסרונם  על  להתגבר  עליך  מכן  לאחר 

.♣Q-וה ♥Q-חשובים: ה
 Q-כולם אצלך (או בדומם) וה AKJ-באופן כללי, כאשר ה

:Q-חסר, יש שתי דרכים לנסות ללכוד את ה
;(KJ או AJ לשחק קלף נמוך לעבר מזלג של) (א)  לעקוף

(ב) להפיל (לשחק AK בתקווה שה-Q אינה מוגנת).
בשני המקרים יש סיכוי להצליח. השאלה היא היכן הסיכוי 

גבוה יותר.

סיכויי ההצלחה של עקיפה פשוטה הם 50%.
למתנגדים  כאשר  רק  מ-50%  גבוה   Q להפיל  הסיכוי 

ארבעה קלפים בסדרה או פחות.
על כן הכלל המומלץ שיבטיח לך את מרב הסיכויים הוא:

(1) עם 8 קלפים או פחות בסדרה – עקוף.
(2) עם 9 קלפים או יותר בסדרה – הפל.

הקלפים  חלוקת  וזו  הזה,  הכלל  לפי  לשחק  מחליט  אתה 
המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

843
853
KT
AKJ74

 

♠
♥
♦
♣

AKQ97
T6
J764
T8

♠
♥
♦
♣

J52
Q97
98532
Q5

 ♠
♥
♦
♣

T6
AKJ42
AQ
9632

 

מערב זוכה בשתי הלקיחות הראשונות עם ה-AK♠, אבל 
ה-Q♠ נחתכת עם ה-2♥.

בסדרת השליט ♥ יש לך 8 קלפים ואתה מתכונן לעקוף.
ליתר ביטחון תשחק A♥ בלקיחה השלישית, שמא לאחד 

המגנים Q בודדת.
לאחר ששניהם שירתו בקלפים קטנים, תעבור לדומם עם 
סדרת  את  זה  בשלב  לפתוח  כדאי  (לא   ♦K-ה אל   ♦Q-ה

ה-♣ מחשש לחיתוך) ותוביל ♥ נמוך.
 .♥J-מזרח משחק את ה-9♥, ואתה עוקף בהצלחה עם ה

בלקיחה הבאה ה-K♥ שלך מפיל את ה-Q♥ של מזרח.
אתה  אך  החוזה,  ביצוע  את  הבטחת  כבר  הנראה  ככל 
מחפש לקיחה עודפת (בתחרות זה חשוב!) – כיצד תלכוד 

? ♣Q-את ה
נכון, עם 9 קלפים בסדרה לא כדאי לעקוף. אתה משחק 
AK♣, ה-Q♣ של מזרח נופלת, ואתה תובע את כל שאר 

הלקיחות. ברידג' הוא לפעמים משחק פשוט.
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הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר שהפותח 
הכריז ♥1 , ללא התערבות.

בפותח,  תמיכה  תשובה:  הכרזות  של  סוגים  כמה  יש 
לדעת  חשוב   .2 בגובה  או   1 בגובה  חדשה  סדרה   ,NT
שהעדיפות הראשונה היא לתמוך בפותח, בייחוד כאשר 
אין  כאשר  נק').  מ-10  (פחות  יחסית  חלשה  יד  למשיב 
עם   1 בגובה  יותר  גבוהה  סדרה  להכריז  ניתן  תמיכה, 
6+ נק' ו-4 קלפים לפחות בסדרה. הכרזת סדרה חדשה 
בגובה 2 דורשת כבר 5 קלפים (או יותר) בסדרה והעיקר 

– 11 נקודות לפחות.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♥ Pass ?

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

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

Q952
76
732
AQ75

(2)
South

♠
♥
♦
♣

Q952
KJ7
83
JT65

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AKQ7
K5
T93
Q942

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

Q952
76
732
AQ75

♠1. אין התאמה בסדרת השותף, ואנו מעוניינים לחפש 
להכרזת   1NT תשיב  אל  לעולם  במייג'ור.  התאמה 
לב  שים  בספייד.  רביעייה  עם  השותף  של  הפתיחה 
ניתנת  אינה  היא  איך  מה-♠,  חזקה  שלך  ה-♣  שסדרת 
להכרזה בגובה 1. בברידג' קיימת נטייה ברורה להעדיף 

מייג'ור על מינור.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

Q952
KJ7
83
JT65

הדבר  כי   ?1♠ להכריז  ממליצים  איננו  כאן  מדוע   .2♥
עם  התאמה  מציאת  הוא  בהכרזה  ביותר  החשוב 
ב-♥,  התאמה  שיש  רואים  שאנחנו  מספיק  לא  השותף. 
גם השותף צריך לדעת על זה. היות שיש כבר התאמה 
ב-♥, אין צורך למצוא התאמה גם ב-♠. ממילא מותר לנו 

לבחור רק בסדרת שליט אחת.

(3) 
South

♠
♥
♦
♣

AKQ7
K5
T93
Q942

♠1. אותה חלוקה כמו דוגמה מס' 1, אבל יותר נקודות. 
מיותר.  זה  אבל  יפה,  הכוונה   ,2♠ להכריז  רציתם  אם 
השותף  את  מחייבת  חדשה  בסדרה  תשובה  הכרזת 
חזקה.  יד  עם  להתבצע  בהחלט  ועשויה  שוב,  להכריז 
תמיד.  (לפחות)  מלא  למשחק  נגיע  ההכרזה  בהמשך 
 ,3NT-ל נעלה   – 1NT כעת יכריז  הפותח  אם  לדוגמה, 

ואם יבטיח 6 קלפים בהכרזה של ♥2 – נכריז ♥4.

שפר את הכרזתך
רם סופר
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לומדים ברידג‘
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הכרזות 
התערבות

רם סופר

הכרזות  בין  בהבדלים  עוסק  זה  מאמר 
להשתמש  כיצד  נלמד  השונות.  ההתערבות 

בכל סוג של הכרזת התערבות בצורה נכונה.
השחקן מימינך פתח את ההכרזה, ואתה סבור שקלפיך 
כל  ראשית  לעשות?  מה  להתערב.  כדי  טובים  מספיק 
ישנם  לרשותך.  העומדות  האפשרויות  מהן  לדעת  עליך 

שלושה סוגים בסיסיים של הכרזות התערבות:
של  פתיחה  להחזיק  עליך  כך  לשם   – 1NT הכרזת (א) 

1NT עם עוצר בסדרת הפותח.
(ב) הכרזת סדרה חדשה (אוברקול) – כאן התנאי החשוב 
ביותר הוא אורך הסדרה ואיכותה. אין להכריז אוברקול 
עם סדרה של 4 קלפים, וגם לא עם 5 קלפים שאיכותם 

ירודה.
(ג) הכרזת Takeout Double המחייבת כוח של פתיחה 
אחת  בכל  לפחות  קלפים   3 של  ותמיכה  יותר)  (או 

מהסדרות שטרם הוכרזה.
כל  של  המלאים  הכללים  את  כאן  מלפרט  המקום  יקצר 
ונלמדים  בספרות  מופיעים  אלה  ההתערבות.  הכרזות 

בקורסים לברידג'.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♠ ?

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

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

72
KJ4
K5
AKT853

(2)
South

♠
♥
♦
♣

6
AQT7
AJ2
J8652

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AQJ
Q97
KT
AJ842

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

72
KJ4
K5
AKT853

♣2. יד טיפוסית מאוד לאוברקול בגובה 2, המחייב כוח 
של פתיחה לפחות עם סדרה מצוינת – רצוי שישייה, או 
לכל הפחות חמישייה עם שני קלפים בכירים. עם יד כזו 
נשמח כמובן לשחק ב-♣, אך אם השותף יכריז NT – לא 

נתנגד.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

6
AQT7
AJ2
J8652

Dbl. בשום אופן לא נכריז ♣2 עם סדרה כה עלובה. מצד 
(אם  בהארט  של 4-4  התאמה  לגלות  שואפים  אנו  שני, 
ולהבטיח   Dbl להכריז  היא  הנכונה  הדרך  קיימת).  היא 
שיכריז.  סדרה  בכל  לפחות)  קלפים   3) תמיכה  לשותף 
שים לב: לאחר שהכרזת Takeout Dbl, השותף הוא זה 

הקובע את סדרת השליט.
(3) 

South
♠
♥
♦
♣

AQJ
Q97
KT
AJ842

 1NT יעילה.  לא  אך  אפשרית,   2♣ של  הכרזה   .1NT
מוסר לשותף מידע מדויק על מספר הנקודות שלנו ומקל 
עליו להחליט אם להכריז משחק מלא. כמו-כן התשובות 
ל-1NT גמישות יותר מאשר לאוברקול בגובה 2, לדוגמה: 
השותף יוכל להשתמש בהכרזת טרנספר עם יד חלשה 

וחמישייה בהארט.
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רצינו להזמין אותך לפגישה אישית - 6120*

הבית בראשון לציון הבית בהוד השרון הבית בתל אביב

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.
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לא רק 26 קלפים

קובי שחר

של  ידו  ההובלה,  קלף  את  מניח  משמאל  השחקן  כאשר 
של  הקלפים   26 כל  את  רואה  והכרוז  נפרשת,  הדומם 
השותפות. זה הזמן לספור לקיחות בטוחות ו/או מפסידים 
ולתכנן את ביצוע החוזה. לשם כך ישתמש הכרוז בכלים 
שהוא מכיר, הן לטיפול בסדרות בודדות והן להתמודדות 

עם הבעיות שמציבה היד בשלמותה.

אין ספק שזה היה עוזר אם היינו יכולים לדעת את מיקומם 
של קלפים מסוימים אצל המגנים או את חלוקת הסדרות. 
משחקו  ברמת  גדולה  קפיצה  יעשה  המתלמד  השחקן 
כאשר יתחיל "לראות" את קלפי המתנגדים (מבלי להציץ, 

 .( כמובן

ההמלצה  הדומם.  ושל  שלו  בקלפים  רק  מתרכז  המתחיל 
שהמגנים  הקלפים  על  גם  להסתכל  היא  הראשונה 
ומוביל  בידו  חותך  שהכרוז  קורה  פעם  לא  משחקים. 
המגן  כי  תורו,  שלא  לו  מעירים  ומיד  הבאה,  ללקיחה 

שאחריו חתך מעליו. 

אז לפני שאתם עוברים ללקיחה הבאה, הסתכלו בקלפים 
לפעמים  הרבה.  מהם  ללמוד  אפשר  שיחקו.  שהמגנים 
אפשר בעזרתם לספור, לגלות את החלוקה ולהחליט כיצד 

לשחק סדרה בעייתית.

 ♠
♥
♦
♣

J92
AJ6
A93
KJ93

 

♠
♥
♦
♣

AKQ863
5
T85
742

♠
♥
♦
♣

T4
Q98742
J642
6

 ♠
♥
♦
♣

75
KT3
KQ7
AQT85

 

♠A :הובלה

West North East South
1♣

2♠ 3♠ Pass 4♣
Pass 5♣ All pass

מערב התערב בהכרזה חלשה של ♠2 (6 קלפים בסדרה 
כדי  המתנגד  סדרת  את  הכריז  צפון  נקודות).   10-6 עם 
היה  לא  לצפון-דרום  מלא.  למשחק  מספיק  כוח  להראות 
(שלרוב   5♣ של  בחוזה  לשחק  נאלצו  הם  לכן  ב-♠,  עוצר 

אינו רצוי).
הכרוז  השלישית  בלקיחה   .♠AKQ עם  מתחילה  ההגנה 
מבחין  הכרוז  ה-2♥.  את  משליך  מזרח  בעוד  בידו,  חותך 
שהבעיה העיקרית שלו היא בסדרת ה-♥. עליו לגלות את 

.♥Q-מיקומה של ה
לפני שמטפלים בסדרה הבעייתית כדאי לבדוק את המצב 
בסדרות האחרות. הכרוז מוציא שליטים בשלושה סיבובים 
ושם לב שמזרח אינו משרת בסיבוב השני, בעוד מערב 
משרת שלוש פעמים. לאחר מכן משוחקים שלושה סיבובי 

דיאמונד. הכרוז שם לב שכולם משרתים.
הגיע הזמן לספור: למערב 6 קלפי ♠, 3 קלפי ♣ ולפחות 
3 קלפי ♦. בסך הכול 12 קלפים. בידו נותר מקום לקלף 

אחד בלבד ב-♥.
למערב  ומוציא  מהדומם   ♥A-ה את  משחק  הכרוז  לפיכך 
של   ♥Q-ה נגד  עוקפים  עכשיו  שלו.  היחיד  ההארט  את 

מזרח. הכרוז יודע בוודאות שהעקיפה תצליח.
הספירה של קלפי המתנגדים היא מיומנות נרכשת. כדאי 
להתחיל לתרגל אותה עכשיו. עם הזמן תוכלו לבצע ידיים 

דומות בביטחון.

 ♠
♥
♦
♣

KQ5
943
AT972
93

 

♠
♥
♦
♣

98
K6
8543
87652

♠
♥
♦
♣

742
AQJ87
K
QJT4

 ♠
♥
♦
♣

AJT63
T52
QJ6
AK

 

West North East South
1♥ 1♠

Pass 2♠ Pass 3♠
Pass 4♠ All pass

 ♥K :הובלה
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הגעתם לחוזה ♠4 לאחר שמזרח פתח את ההכרזה. 
מערב הוביל ב-K♥ והמשיך ב-♥ נוסף. ההגנה זכתה 
בשלוש הלקיחות הראשונות ועברה ל-Q♣. זכיתם 

והוצאתם שליטים בשלושה סיבובים. הבעיה היחידה 
שלכם היא בסדרת הדיאמונד. עקיפה?! מוטב לזכור 
את ההכרזה ואת הקלפים ששוחקו ולספור נקודות.

לכרוז ולדומם 24 נקודות ביחד. למגנים 16 נקודות. שלוש 
לו  ממערב.   ♥K-ה הפתיחה:  בהובלת  כבר  נחשפו  מהן 
היה מערב מחזיק גם את ה-K♦, היינו מגיעים למסקנה 
לכל  נקודות   10 עם  ב-♥1  ההכרזה  את  פתח  שמזרח 
היותר – לא הגיוני. על כן נוותר על העקיפה ונשחק את 
ה-A♦ כדי להפיל K בודד. כפי שרואים בתרשים החלוקה, 

תקווה זו מתגשמת.

ביד זו גילינו את מיקומו של קלף בכיר בעזרת ההכרזה, 
להגיע  ניתן  תמיד  לא  נקודות.  וספירת  הפתיחה  הובלת 
למסקנות כאלה באופן מיידי. לעתים עלינו לבצע משחק 
הראשונה  ביד  שעשינו  כמו   (discovery play) גילוי 
במאמר זה, שבה דחינו את המשחק בסדרה הבעייתית 
ושיחקנו קודם את הסדרות האחרות. ביד הבאה נשחק 
את הסדרות בסדר הנכון, כך שהמידע המתגלה במהלך 
המשחק על מיקום הקלפים הגבוהים יעזור לנו "לנחש" 

נכון בסדרה הקריטית.

♠
♥
♦
♣

QJ9
KJ84
842
KJ8

♠
♥
♦
♣

532
7
QT973
AT32

♠
♥
♦
♣

A76
652
AJ5
Q974

♠
♥
♦
♣

KT84
AQT93
K6
65

West North East South
Pass 1♥

Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

שוב הגענו למשחק מלא, אבל הפעם מזרח לא פתח את 
לזכור.  שצריכים  חשוב  מידע  זה  וגם  כמחלק,  ההכרזה 
במקצת.  אופטימית  דרום  של   4♥ הסופית  ההכרזה 

נצטרך להצדיק אותה בעזרת משחק טוב.
בלקיחה  זוכה  מזרח   .♦T-ב מוביל  מערב  לשמחתנו 
 ♦K-ב זוכים  אנו   .♦J-ב וממשיך   ♦A-ה עם  הראשונה 
את  לבצע  כדי  סיבובים.  בשלושה  שליטים  ומוציאים 
החוזה נצטרך להפסיד לקיחה אחת בלבד בקלאב, אבל 

נתחיל בסדרת הספייד כדי לגלות מידע נוסף.
חותכים,  אנו  שלישי.  ב-♦  וממשיך   ♠A-ב זוכה  מזרח 
מניחים  אנו  נמוך  משחק  שמערב  ולאחר   ,♣ מובילים 

בביטחון את ה-K♣ מהדומם. מדוע?
לב  שמנו  המגנים,  קלפי  אחר  בקפידה  שעקבנו  היות 
גם  זכרנו   .(♠A ♦AJ) נקודות   9 הראה  כבר  שמזרח 
אצלו,   ♣A-ה גם  היה  לו  ההכרזה.  את  פתח  לא  שהוא 
היו לו 13 נקודות לפחות. כך ידענו שה-A♣ אצל מערב. 
בקלאב.  נכון  "לנחש"  יכולנו  ב-♠  הגילוי  משחק  בזכות 
 ♣K-למעשה, לא היה כאן שום ניחוש. כששיחקנו את ה

ידענו שנצליח.

סיכום
פתרונות  של  שונים  סוגים  מכיל  שלנו  הכלים  ארגז 
לקרוא  היכולת  את  לפתח  עלינו  בנוסף,  שונות.  לבעיות 
המגנים  בקלפי  מתמדת  התבוננות  המצב.  את  נכון 
היא המפתח. ביחד עם זכירת ההכרזה וספירה עד 13 
נוכל לפעמים להגיע למסקנות מפתיעות ולבצע בביטחון 
שנשיג  הטובות  התוצאות  בהם.  ייכשלו  שאחרים  חוזים 

שוות את המאמץ.

'    ,
2 12   
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1
Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AK6
QT94
Q6
KJ94

♠
♥
♦
♣

754
AJ876
K5
AQ2

West North East South
1♥

1♠ 2♠ (1) Pass 4♥
Pass Pass Pass

(1) התאמה ב-♥, 10+ נק'.
 .4♥ החוזה  נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
את  תכנן  ה-2♠.  את  משחק  מזרח 

המשחק!

2
Dealer West, Vul Both

♠
♥
♦
♣

KQJ
T843
94
AQJ7

♠
♥
♦
♣

T96
AKJ
A73
K963

West North East South
1♦ Dbl Pass 3NT

Pass Pass Pass

 .3NT נגד החוזה ♦K-מערב מוביל ב
את  תכנן  ה-2♦.  את  משחק  מזרח 

המשחק!

3
Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

QT65
76
QT
AKJ85

♠
♥
♦
♣

KJ984
AQJ
J3
T93

West North East South
1♣ Pass 1♠

Dbl 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

החוזה  נגד   ♦A-ב מוביל  מערב 
מערב  ב-2♦.  משרת  מזרח   .4♠
בלקיחה  ל-2♠  ועובר   ♦K-ב ממשיך 
השלישית. מזרח זוכה ב-A♠ וממשיך 

ב-T♥. תכנן את המשחק!

בחן את עצמך – לעקוף או לא?
בעריכת קובי שחר

פתרונות בעמוד 14

"    "   
2013  25  

.   :  .  10    30   
   

  
052-4817778    052-3949074    iritgrafi63@gmail.com :  

 " "   '   10   '  " "  

 " " 
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bridge4fun@012.net.il
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1

♠
♥
♦
♣

AK6
QT94
Q6
KJ94

♠
♥
♦
♣

QJT983
K3
A84
83

♠
♥
♦
♣

2
52
JT9732
T765

♠
♥
♦
♣

754
AJ876
K5
AQ2

מערב (שהתערב באוברקול ♠1) מוביל ב-Q♠ נגד 
החוזה ♥4. מזרח משחק את ה-2♠. תכנן את המשחק!

יש לנו מפסיד אחד ב-♦ ואולי מפסיד ב-♥. את המפסיד 
ב-♠ נוכל להשליך בהמשך על סדרת ה-♣. לכאורה ביצוע 
בתקווה   ♥K-ה נגד  עקיפה  לבצע  וכדאי  מובטח,  החוזה 

להשיג לקיחות עודפות. האמנם?!
היותר  לכל  לשותפו   .1♠ הכריז  מערב  סכנה!  זהירות, 
אותת  ולא  ה-2♠  עם  שירת  שמזרח  היות   .♠ קלפי  שני 
על דאבלטון, יש סיכוי גבוה שה-2♠ הוא קלף בודד. אם 
לאחר שנזכה ב-A♠ נפסיד עקיפה ל-K♥ של מערב, הוא 
לשותפו  יחזור   ,♠K-ה את  יחתוך  מזרח   .♠J-ב ימשיך 

ב-A♦ וה-T♠ יכשיל את החוזה.
 ♠A-המשחק הבטוח והנכון הוא להימנע מעקיפה. זכה ב
 ,♥K-ב זוכה  מערב  אם  נוסף.  וב-♥    ♥A-ב והמשך 
אפילו  חלפה.  והסכנה  שליטים,  נותרו  לא  כבר  לשותפו 
בתסריט הגרוע ביותר (מזרח זוכה ב-K♥, עובר לשותפו 
בשלוש  ההגנה  תזכה  עדיין   (♠ חיתוך  ומקבל   ♦A-ב

לקיחות בלבד.
שים לב: מערב התערב בהכרזה של ♠1, ולכן יש סיכוי 

גבוה שה-K♥ וה-A♦ נמצאים בידו.
עיקרון:

(א) דווקא כאשר נראה שביצוע החוזה מובטח, בדוק מה 
עלול להשתבש.

בשלב  עקיפה  יחתכו,  שהמגנים  סכנה  יש  כאשר  (ב) 
מוקדם עלולה לגרום לכישלון החוזה.

2

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
T843
94
AQJ7

 

♠
♥
♦
♣

A42
Q6
KQJ65
542

♠
♥
♦
♣

8753
9752
T82
T8

 ♠
♥
♦
♣

T96
AKJ
A73
K963

 

נגד   ♦K-ב מוביל  ב-♦1)  ההכרזה  את  (שפתח  מערב 
החוזה 3NT. מזרח משחק את ה-2♦. תכנן את המשחק!
שתיים  להגביה  לנסות  אפשר  בטוחות.  לקיחות   7 יש 
נוספות ב-♠, ויש גם סיכויים בסדרת ה-♥. המידע החשוב 
ביותר הוא הכרזת הפתיחה של מערב. היות שלשותפות 
שלנו 28 נקודות גבוהות, אנו יודעים בוודאות שכל 12 
אצל  נמצאות   ,♥Q-וה  ♠A-ה לרבות  החסרות,  הנקודות 

מערב.
בלקיחה הראשונה נעכב כמובן את ה-A♦, וגם בלקיחה 
השנייה ניתן ל-Q♦ של מערב לזכות. בלקיחה השלישית 
עם  שירת  שמזרח  לב  שמנו  בינתיים   .♦A-ב זוכים  אנו 
שמזרח  היא  המסקנה  זה).  (בסדר   ♦T-וה  ♦8 ה-2♦, 

התחיל עם שלושה קלפי ♦, ומערב – עם חמישה.
ה-A♠ נמצא אצל מערב. אם נשחק ♠ הוא יזכה בו ובעוד 
ארבע לקיחות ♦. לכן הסיכוי היחיד לבצע את החוזה הוא 
 ♥AK במערב. שחק ♥Q-ב-♥, אך אין לעקוף כי ידוע שה
נופלת   Q-ה הנתון  במערך   .♥Q-ה את  להפיל  בתקווה 
בסיבוב השני ואתה משיג ארבע לקיחות בהארט ותשע 

בסך הכול.
עיקרון:

(א) כאשר אחד המתנגדים פתח את ההכרזה, הנח שיש 
לו 12 נקודות לפחות ושחק בהתאם.

(ב) כאשר מצבך נראה קשה, חפש את חלוקת הקלפים 
שתיתן לך סיכוי לבצע את החוזה.

12

לעקוף או לא?
 – פתרונות מעמוד 13
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3

 ♠
♥
♦
♣

QT65
76
QT
AKJ85

 

♠
♥
♦
♣

72
K432
AK95
Q62

♠
♥
♦
♣

A3
T985
87642
74

 ♠
♥
♦
♣

KJ984
AQJ
J3
T93

 

מערב (שהתערב ב-Dbl) מוביל ב-AK♦ נגד החוזה ♠4. 
 ♠A-ב זוכה  מזרח  ל-2♠.  עובר  הוא  השלישית  בלקיחה 

וממשיך ב-T♥. תכנן את המשחק!
בכל  לזכות  חייבים  ואנו  לקיחות,  שלוש  כבר  למגנים 
השאר. הבעיות שלנו הם בהארט ובקלאב. בסדרות אלה 
החסרים.  הבכירים  הקלפים  נגד  עקיפה  אפשרויות  יש 

?♥K-האם עלינו לעקוף נגד ה

 7 לנו  יש  יצא   ♠A-שה לאחר  כי  מראה  לקיחות  ספירת 
מספר   ♣Q-ה נגד  בעקיפה  נצליח  אם  בטוחות.  לקיחות 
הלקיחות שלנו בסדרה זו יגדל ל-5, וביצוע החוזה יובטח. 
עקיפה מוצלחת ב-♥ תביא אותנו רק ל-9 לקיחות, ועדיין 
החוזה  שביצוע  מכאן,  ב-♣.  מוצלחת  עקיפה  גם  נצטרך 
אינו תלוי במיקום נוח של שני קלפים חסרים, אלא רק 
במיקום נוח של קלף אחד – ה-Q♣. העקיפה ב-♥ חסרת 
ושחק  השליטים  יתרת  את  הוצא   ,♥A-ב זכה  טעם. 
נמוך  שחק  נמוך,  בקלף  משרת  מערב  אם   .♣T-ה את 

מהדומם וקווה לטוב.
שים לב: התערבות מערב ב-Dbl רומזת על כך שהקלפים 
הבכירים החסרים נמצאים אצלו, אך היית משחק באותה 

צורה גם ללא התערבות המתנגדים בהכרזה.

עיקרון: 
החוזה  את  מבטיחה  שאינה  עקיפה  לבצע  טעם  אין 
תביא  אחרת  עקיפה  של  הצלחתה  כאשר  ב-100% 
 Edwin) לביצוע החוזה. התיאורטיקן הנודע אדווין קנטר
Kantar) קורא לעקיפה מסוג זה "עקיפת אימון", כי אתה 
להשגת  עוזרת  אינה  היא  אבל  עקיפה,  בביצוע  מתאמן 

המטרה האמיתית – ביצוע החוזה.

 ‘   ‘  
  '  -    

 + 
 

 + 
   

 + 
 10:00

‘   
09:30  

  
 

 
 

 
 

 
  

12:00

 
  

12:30

 
  

14:30 12:00

‘  
17:00

  + 
  

16:30
  +

  
 +

 
 +

 
+

‘  
 +

 
“

20:00-17:00

 
 

 
16:00  

 
 

 
 

 
16:30  

 
18:00  

 
IMP

‘  
 +

 23:15-20:30

 
 

20:00 19:00  

/  

20:00  

 
  

20:15

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

03-5274021  ‘  
“  ,   ,    ,8   ‘ ‘  

dec.indd   15dec.indd   15 12/9/2012   2:29:13 PM12/9/2012   2:29:13 PM



לשחקן המתקדם
16

דאבלטון

דאבלטון  על  נקודה  להוסיף  שיש  סבורים  המומחים  רוב 
כאשר יש התאמה, בעיקר אם אין בו כוח מבוזבז (Jx או 
Qx). חלקם סבורים שיש להוסיף נקודה על דאבלטון אך 
לחילופין,  הקצרה.  השליט  סדרת  עם  ביד  הוא  אם  ורק 
חלוקה  עבור  נקודה  להפחית  שיש  טוענים  רבים  מומחים 

של 4333 (יד ללא דאבלטון וללא כוח חיתוך). 
בנושא זה איני מסכים עם הרוב. לפי השקפתי קיימים 

שלושה כללים בסוגיית הדאבלטון:
או   4432 (חלוקה  דאבלטון  על  נקודה  להוסיף  אין   .1

.(5332
כלל  חיתוך  כוח  קיים  לא  כאשר  נקודה  להפחית  יש   .2

.(4333)
3. יש להוסיף נקודה אחת על שניים או שלושה דאבלטונים 

.(7222 ,5422 ,6322)
ההיגיון מאחורי כללים אלה הוא: ביד שאין בה סינגלטון או 
חוסר, דאבלטון אחד הוא המצב הנורמלי. ברוב הידיים 
החלוקות  שתי  הן  ו-5332   4432 דאבלטון.  יש  בברידג' 
השכיחות ביותר, המהוות יחד כ-36% מהידיים שהשחקן 

פוגש ליד שולחן הברידג'.
אני מציע להפוך את הגישה: איני מתייחס לדאבלטון כאל 
מוריד  אני  אבל  נקודה,  עבורו  סופר  ואיני  מיוחד,  משהו 

נקודה עבור היעדרו – חלוקה 4333.

דוגמאות:
 (1)

♠
♥
♦
♣

32
KJ8
A975
J965

השותף פותח ♥1. עליך להכריז ♥2 בלבד (9-6). הרי זה 
אבסורדי להזמין למשחק מלא עם יד נורמלית כזו.

(2)
♠
♥
♦
♣

32
KJ84
A965
AQ3

בלבד   2♥ להכריז  עליך   .1♥ השיב  שותפך   .1♦ פתחת 
(14-12). גם כאן יהיה זה אבסורדי להכריז יותר.

בקיצור: אין לספור נקודה עבור דאבלטון!

(3)
♠
♥
♦
♣

AJ6
KT7
Q976
875

השותף פותח ♠1. ההכרזה הנכונה ביד זו היא ♠2 (9-6) 
כוח  חסרת  זו  יד  הסיבה:  הנקודות.   10 למרות   ,3♠ ולא 
חיתוך ולכן ערכה האמיתי הוא כ-9 נקודות. הפחת נקודה 

עבור חלוקה של 4333!

בודד וחוסר
לספור 2  האם  המומחים:  בקרב  מחלוקת  קיימת  כאן  גם 
עבור  נק'  שמא 3  או  חוסר,  עבור  נק'  ו-3  בודד  עבור  נק' 

בודד ו-5 נק' עבור חוסר? 
אינה  התמונה  להדגיש:  עלי  זו,  לשאלה  אשיב  בטרם 
שני  בחשבון  להביא  יש  הספירה  טרם  כך!  כל  פשוטה 
בצורה  היד  של  כוחה  על  המשפיעים  נוספים  גורמים 

דרמטית:
הקצרה  השליט  סדרת  עם  ביד  נמצא  הקוצר  האם  (א) 
(לרוב הדומם), או ביד הארוכה (לרוב הכרוז)? אם מדובר 

ביד הקצרה, אזי כמה שליטים יש בה?

נקודות התאמה
אלדד גינוסר

המאמר הרביעי בסדרה על הערכת היד עוסק בתחום 
השנוי במחלוקת של ספירת נקודות האמורות לסמל 
בארץ  המומחים  בקרב  חיתוך.  של  יכולת  או  כוח 
ספירת  של  לנושא  שונות  וגישות  דעות  יש  ובעולם 

נקודות התאמה/חלוקה.
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(ב) מהי הכמות הידועה של שליטים שבידי השותפות?
לקוצר  להתייחס  אבקש  המצב,  את  להבהיר  מנת  על 
בראש ובראשונה ככלי לחיתוך שמטרתו לייצר לקיחות 
שווה  "הקצרה"  ביד  קוצר  מפסידים.  למנוע  או  נוספות 
יותר, משום שחיתוך ביד "הקצרה" מניב לקיחות, בניגוד 
לחיתוך ביד "הארוכה". יתר על כן, 3-2 שליטים אינם כוח 
חיתוך גדול, אבל 5-4 שליטים ביד הקצרה יכולים להביא 

שפע של לקיחות.
כאשר בידי השותפות 8 שליטים (המינימום), כוח החיתוך 
המשותף נמוך יחסית. עם 9 או 10 שליטים, כוח החיתוך 

עולה, מן הסתם.
הצעתי, המבוססת ברובה על התיאוריה של מרטי ברגן 

(כן, זה של הקונבנציה), נראית כך:
עבור  נק'  ו-3  בודד  עבור  נק'   2 נספור  נורמלי  באופן 
בודד  עבור  נק'   3 נספור  הבאים  במקרים  אולם  חוסר, 

ו-5 נק' עבור חוסר:
(1) מהיד הקצרה, בתנאי שיש בה 4 שליטים לפחות;

(2) משתי הידיים, כאשר יש התאמה ידועה של לפחות 
5-5 או 6-4.

לפי  חוסר  לספור  (הדומם)  הקצרה  ליד  מציע  אף  ברגן 
 4 עבור  נק'   4 שליטים,   3 עבור  נק'   3 השליטים:  כמות 

שליטים, 5 נק' עבור 5 שליטים.
הטבלה הבאה תסכם את הנאמר:

חוסרבודד

88 שליטים בידי  שליטים בידי 
33 נק' נק'22 נק' נק'השותפותהשותפות

ביד הקצרה בלבד: ביד הקצרה בלבד: 
99+ שליטים בידי + שליטים בידי 
השותפות, מהם השותפות, מהם 

לפחות לפחות 44 ביד  ביד 
הקצרההקצרה

55 נק' נק'33 נק' נק'

בשתי הידיים: בשתי הידיים: 
התאמה של התאמה של 

5-55-5, , 6-46-4 או יותר או יותר
55 נק' נק'33 נק' נק'

ניקוד עבור שליטים עודפים (מעל 8)

נוסף לנקודות הקוצר, נספור נקודה אחת עבור כל שליט 
עודף מעבר ל-8 קלפים במשותף. הרי כל שליט נוסף שווה 
בדרך כלל עוד לקיחה (ראה למשל "חוק סך הלקיחות"), 
במלים  נוספת.  בנקודה  הפחות  לכל  לזכותו  עלינו  ולכן 
אחרות: עבור התאמה ידועה של 9 קלפים נספור נקודה 

נוספת; 10 קלפים – 2 נק' נוספות וכך הלאה.

דוגמאות:
 (4)

♠
♥
♦
♣

-
KQ32
T8754
AJT7

הכרזתו   .2♣ הכריז  והוא   ,1♦ השבת   .1♣ פתח  השותף 
מראה 6 קלפים בקלאב ושוללת 4 קלפים במייג'ור. בידך 
10 נקודות גבוהות, אך 17 נק' של התאמה – 5 נק' עבור 
החוסר ועוד 2 נק' עבור שליטים עודפים (10 במשותף). 

אין לעצור לפני ♣5.
(5)

♠
♥
♦
♣

AKT6
2
KJ42
JT75

 (14-12) 2♠ תכריז  כעת   .1♠ השיב  שותפך   .1♦ פתחת 
 2 ורק  אך  כרגע  שווה  שבידך  הבודד   .(17-15)  3♠ ולא 

נק', משום שלא ידוע על התאמה של יותר מ-8 קלפים.
(6)

♠
♥
♦
♣

2
K875
Q543
T764

טבעית  בשיטה  משתמשים  אתם   .1♥ פתח  השותף 
מלא  למשחק  מזמין  השותף  כעת   .2♥ הכרזת  פשוטה. 

עם הכרזה של ♥3. קבל את ההזמנה והכרז ♥4!
מדוע? יש לך 5 נק' גבוהות בלבד, אבל יש התאמה של 
שלך  הבודד  לכן  שליטים,  הקצר 4  לצד  כאשר  קלפים   9
העודף.  השליט  עבור  נקודה  תספור  ובנוסף  נק'   3 שווה 

בסך הכול ידך שווה כעת 9 נקודות.
(7)

♠
♥
♦
♣

AJ876
8
KQ62
AJ2

פתחת ♠1, והשותף הכריז ♠2. הבודד שלך בהארט שווה 
השותף  את  הזמן  נק'.   17 כעת  שווה  ידך  בלבד.  נק'   2

למשחק מלא עם הכרזה בגובה 3.

היזהרו מ"כפל מבצעים"!

אינם  אלה  קלפים  בודד.   J או   Q ,K פעמיים לספור  אין 
שווים יותר מערכם כמכובד או בודד (הגבוה בין השניים). 
K בודד ייספר כ-3 נק'. Q בודדת תיספר כ-2 נק' כאשר 

יש 8 שליטים בלבד במשותף.
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דוגמאות:
 (8)

♠
♥
♦
♣

KT52
Q
AJ875
KJ2

פתחת ♦1. שותפך השיב ♠1. הכרז ♠2 בלבד. ערכה של 
יד זו הוא 14 נק' בלבד. אין לספור גם את הסינגלטון וגם 

.♥Q-את ה
(9)

♠
♥
♦
♣

K
AQ875
KQ62
T53

לספור  אין   .Pass הכרז  .2♥ השיב  שותפך   .1♥ פתחת 
הכול  בסך  שווה  ידך  הספייד!  בסדרת  נקודות  מ-3  יותר 

14 נק', ואין משחק מלא.

השליטים  הקוצר/כמות  את  כבר  המראות  מוסכמות 
שמוסיפים  הניקוד  את  כוללות  אינן  ברגן)  או  (ספלינטר 
מתייחס  בקונבנציה  הנקוב  הנקודות  מספר  עבורם. 
יוסיף  ההתאמה  נקודות  את  בלבד.  גבוהות  לנקודות 

המכריז בהמשך, כאשר ישקול את החוזה הסופי.

דוגמאות:
(10)

♠
♥
♦
♣

KT87
AQ8
54
8743

במוסכמה  משתמשים  שאתם  נניח   .1♠ פתח  השותף 
"ברגן", שלפיה הכרזת ♣3 מתארת 9-6 נק' עם התאמה 
של 4 קלפים, ו- ♦3 מתארת 11-10 נק' עם התאמה של 

4 קלפים.
הכרזתך הנכונה היא  ♣3. אמנם ידך שקולה ל-10 נק', 
אבל המוסכמה כבר כוללת בתוכה תמיכה של 4 קלפים.

(11)
♠
♥
♦
♣

T75
AQ87
KJ976
3

שהכרזת  קובע  שלכם  שההסכם  נניח   .1♥ פתח  השותף 
בודד  קלף  קלפים,   4 של  התאמה  מתארת  ספלינטר 

בסדרה המוכרזת ו-12 נק' לכל הפחות.
נק'   4 ועוד  גבוהות  נק'   10  – פתיחה  שווה  אמנם  ידך 
התאמה (3 עבור בודד בקלאב, 1 עבור שליט עודף), אבל 
המוסכמה  להשתמש.  תוכל  לא   4♣ הספלינטר  בהכרזת 
כבר כוללת את הבודד ואת ההתאמה של 4 קלפים, והיא 
דורשת 12 נק' גבוהות לפחות. אם תכריז ספלינטר בכל 

זאת, תטעה את שותפך.

חידודי ברידג'
יעקב וקס

בפינה חדשה זו ננסה לאתגר אתכם ולגרום לכם לחשוב אחרת על כל ההיבטים 
ותשתפו  זה  ממדור  שתיהנו  תקווה  אני  והגנה.  ביצוע  הכרזות,  המשחק:  של 

פעולה באמצעות שליחת תשובות אליי בטלפון (רצוי) או במייל. 
האתגר הראשון קשה במיוחד, כדי לגרות את המחשבה והדמיון.

המשימה היא לבנות חלוקה מלאה ומהלך הכרזה שיעמדו בתנאים הבאים: 
(1) החוזה הוא ♦5. 

.♠K (2) קלף ההובלה הוא
(3) בידו של הכרוז ספייד בודד.

(4) ה-A♠ נמצא בדומם, אולם בכל זאת הכרוז משחק בלקיחה הראשונה נמוך מהדומם.
המשימה היא לתת מערך קלפים + הכרזה שיצדיק משחק זה! 

נא למסור/לשלוח את תשובותיכם  אל:
יעקב וקס

טלפון 08/9492829;  054/6344830
vaxyacov@gmail.com.il

ארלוזרוב 28, רחובות  76522

26/3-1/4/2013

 2013  -  
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הכרזת הפתיחה 1NT מזוהה עם חלוקה מאוזנת, 17-15 
נק'. מה פתוחים ביד הבאה? – 1NT, זה ברור.

West
♠
♥
♦
♣

AJ7
A5
KJ93
Q832

אך שימו לב ליד הבאה, זו עם 14 נק'.

West
♠
♥
♦
♣

QJ2
A2
KQJ93
JT9

באיזו  עצמכם  את  תשאלו  הידיים.  שתי  בין  השוו  עתה 
מביניהן יש פוטנציאל רב יותר ללקיחות. עזבו לרגע את 
"שווה  נק'  עם 14  היד  הלקיחות.  את  ותספרו  הנקודות, 
יותר", נכון? מותר ואפילו מומלץ לפתוח 1NT עם יד כזו. 

אז מתי פותחים 1 בסדרה ומתי 1NT? הנה התשובה:
(1) חלוקת מאוזנת עם 14 נק' – פותחים 1 בסדרה;

(2) אותה חלוקה עם חמישייה (3 מכובדים) – מוסיפים 
;1NT נקודת אורך ופותחים

(3) חלוקה מאוזנת עם 19 נק' – פותחים 1 בסדרה;
(4) אותה חלוקה עם חמישייה איכותית – מוסיפים נקודת 

.2NT אורך ופותחים

*****

כאשר יש התאמה בסדרה, יש להוסיף נקודות חלוקה – 
אורך וקוצר. אם שותפכם תמך במייג'ור, הוסיפו לעצמכם 
מעבר  שליט  כל  עבור  נק'   2 רחבה:  ביד  חלוקה  נקודות 
לקלף החמישי, 3 נק' עבור חוסר ו-2 נק' עבור קלף בודד.

West
♠
♥
♦
♣

KJ8742
A2
AQ93
9

נק'   2 הוסיפו  ל-♠2.  בכם  תמך  ושותפכם   ,1♠ פתחתם 
כעת  סינגלטון.  עבור  נק'   2 ועוד  השישי  השליט  עבור 

לרשותכם 18 נק'. האם נראה לכם הגיוני להכריז ♠4?

*****

כאשר יש לכם קלף בכיר – K ,Q או A – מול סדרה של 
שישה קלפים אצל השותף – הוסיפו 2 נק'. אם השותף 
הכריז שתי סדרות ובשתיהן יש לכם קלף בכיר, הוסיפו 1 

נק' עבור כל סדרה.
דוגמה:

♠
♥
♦
♣

94
62
AQT
AQ9432

♠
♥
♦
♣

AT85
JT97
K72
K8

West East
1♣ 1♥
2♣ ?

 ♣K-מערב הבטיח שישה קלאבים. הוסיפו 2 נק' עבור ה
ועוד 1 נק' עבור שתי עשיריות, והגעתם ל-14 נק'. עכשיו 

.3NT זה נראה בהחלט הגיוני להכריז

*****

דברים שכדאי לדעת
 (חלק א')

אפרים בריפמן

מה  ומאמרים.  כתבות  עשרות  פרסמתי  השנים  לאורך 
בפרקים  לסכם  הוא  הנוכחית  בכתבה  לעשות  שברצוני 
ביותר.  החשובים  הרעיונות  את  ותמציתיים  קצרים 

נתחיל...?
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ימין,  צד  מתנגד  "אחרי"  הנמצאים  בכירים  קלפים  שדרגו 
צד  מתנגד  "לפני"  הנמצאים  אלה  את  בדרגה  והורידו 

שמאל. נשמע מסורבל? הנה דוגמה שתסדר את העניין.
West

♠
♥
♦
♣

AQT
A2
K932
JT93

שווה  ידכם  ♠2 (חלש),  יפתח  ימין (דרום)  צד  מתנגד  אם 
 .♠KJxxxx יותר מ-14 נק'. הרי כל הסיכויים שבידי מזרח
מיקום הקלפים הבכירים לטובתכם, ואתם עשויים לזכות 
במלים   .♠AKQ בידכם  כאילו  בסדרה  לקיחות  בשלוש 
אחרות, היד "שווה" כ-17 נק' ועליכם להכריז 2NT. לעומת 
זאת, כאשר מתנגד צד שמאל (צפון) פותח ♠2, ערכה של 

ידכם יורד ל-12 נק' בלבד.
*****

מקובל לחשוב כי על מנת לפתוח ב-♣2 מלאכותי חייבים 
 23 חייבים  מדויק.  אינו  אך  נכון,  הרעיון  נקודות.   +23
נקודות רק כאשר החלוקה מאוזנת. מותר ומומלץ לפתוח 
 4 בה  ויש  מאוזנת  אינה  ידכם  כאשר  נקק   +18 עם   2♣

מפסידים בלבד – לא יותר.
אם המחשבה שהשותף עלול להשיב ב-Pass על ♠1 או 
♥1 מפחידה אתכם, סימן שכדאי לשקול פתיחה של ♣2. 

הנה דוגמה טיפוסית:
West

♠
♥
♦
♣

AQJT94
AKJ2
2
A3

אם בכל זאת תתעקשו לפתוח ♠1 בטענה שלרשותכם 19 
  .מהשותף Pass נק' בלבד, אז "מגיע לכם" לשמוע

 ,♠K או ♣K ,♥Q – גם אם לשותף 2 או 3 נקודות בלבד
עדיין תזכו בקלות ב-10 לקיחות. תחשבו על זה...

 *****

של  ותשובה   1♦ או   1♣ פתיחה  לאחר  המודרני,  בברידג' 
המשיב בגובה 1, הכרזת קפיצה ל-3NT מקבלת משמעות 
מכובדים,  שלושה  עם  שישייה  נקודות,   17-16 ייחודית: 

ועוצרים בסדרות שלא הוכרזו, לדוגמה:

West
♠
♥
♦
♣

QJT
2
AKJT542
KQ

פתחתם ♦1 והשותף השיב ♥1. ידכם טובה מדי להכרזה 
.3NT של ♦3. הכריזו

*****

סדרה  באיזו  המינור,  בסדרות   4-4 עם  מאוזנת  בחלוקה 
לפתוח?

שום  כמעט  לכך  אין  מאוזנת  בחלוקה   . אכפת"  "למי 
 .NT חשיבות. לאחר כל תשובה של השותף פשוט תכריזו

עם זאת, שיקולים טקטיים צריכים להילקח בחשבון.

West
♠
♥
♦
♣

J
KQ92
T542
AKJ2

בדרך כלל נהוג עם חלוקה לא מאוזנת לפתוח ♦1, ולאחר 
הרביעייה  זו  ביד  אולם   ,2♣ להכריז   1♠ של  תשובה 
בקלאב,  האיכותית  הרביעייה  לעומת  "אנמית"  בדיאמונד 
 .1NT לכן מומלץ לפתוח ♣1, ולאחר תשובה של ♠1 נכריז
השני  בסיבוב  להכריז  נעדיף  שבו  דופן  יוצא  מקרה  זהו 

1NT עם סינגלטון.

(המשך בחודש הבא)
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יד החודש 

טכניקות 
מתקדמות 

לביצוע החוזה
יוסי אנגל

בחוברת מס' 109 (המדור באנגלית) הציג בריאן זייטמן 
חלוקת  להלן  באוסטריה.  קבוצות  מתחרות  מעניינת  יד 

הקלפים המלאה:

Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A62
K986
AQ94
J5

 

♠
♥
♦
♣

983
QT3
K86
AQ93

♠
♥
♦
♣

75
J752
J753
KT2

 ♠
♥
♦
♣

KQJT4
A4
T2
8764

 

דרום.  על-ידי  משוחק   ,4♠ היה  השולחנות  בשני  החוזה 
קלף ההובלה: 3♠ ממערב.

לפי התיאור בכתבה, בריאן נכשל בחוזה לאחר שההגנה 
מנעה ממנו חיתוך של קלאב בדומם, והוא נאלץ למסור 

ארבע לקיחות בסדרה.
בשולחן השני בחר הכרוז להוביל את ה-T♦ מידו. מערב 
לא כיסה ב-K, ומזרח זכה ב-J. מאוחר יותר עקף הכרוז 
שנית ב-♦ והשיג שלוש לקיחות בסדרה זו. ביחד עם חמש 
החוזה.  את  ביצע  הוא  בהארט  ושתיים  בשליט  לקיחות 
כמובן שמערב טעה – כיסוי ה-T♦  היה מסכל את תכנית 

הכרוז.
יד זו משכה את תשומת לבי, והעמקתי לעסוק בה. נניח 
שההגנה מובילה בשליט, הכרוז מוסר לה קלאב, שוב 
השליט  את  ומשחק  זוכה  מערב  קלאב,  ושוב  שליט 

האחרון. שימו לב מה קורה למזרח!

 ♠
♥
♦
♣

-
K986
AQ94
-

 

♠
♥
♦
♣

-
QT3
K86
A9

♠
♥
♦
♣

-
J752
J753
T

 ♠
♥
♦
♣

KQ
A4
T2
87

 

קלף  לשחק  חייב  והוא  קלפים,  תשעה  למזרח  זה  ברגע 
ללקיחה החמישית (כולם שירתו בספייד). מה ישליך??

אם ישליך מאחת הסדרות האדומות, הכרוז יוכל להגביה 
ולהגיע  חיתוך  באמצעות  השליך  שממנה  הסדרה  את 
לכן  השנייה.  האדומה  הסדרה  באמצעות  המוגבה  לקלף 
ובכך  שלו,  האחרון  הקלאב  את  להשליך  חייב  מזרח 

מתנתקת התקשורת עם שותפו!
בידו.  וחותך  הארט  סיבובי  שלושה  משחק  הכרוז  כעת 

זהו המצב:

 ♠
♥
♦
♣

-
9
AQ94
-

 

♠
♥
♦
♣

-
-
K86
A9

♠
♥
♦
♣

-
J
J753
-

 ♠
♥
♦
♣

K
-
T2
87
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בלקיחה התשיעית הכרוז מוביל את ה-T♦. מערב מכסה 
ב-K, אחרת תורץ העשירית – מזרח יזכה ב-J♦ ואינו יכול 
את  ולהשליך  ב-♦  שוב  לעקוף  יספיק  והכרוז  ב-♣,  לחזור 

שני המפסידים שלו.
עם  משרת  מזרח  ה-9♥.  את  ומוביל   ♦Q-ב זוכה  צפון 

ה-J♥, והכרוז משליך קלאב.
והכניס  מפסיד  על  מפסיד  בטכניקה  השתמש  הכרוז 
את מזרח למשחק סופי. בידו של מזרח נותרו רק קלפי 
דיאמונד, והוא חייב לשחק לתוך המזלג של Q9♦ בשולחן. 
והחוזה  בקלאב,  הכרוז  של  הנוסף  המפסיד  לו  נעלם  כך 

מבוצע.
את  הראיתי  שגיליתי,  היפה  המשחק  קו  על  שמח  בעודי 
היד לבת זוגי רז'אן מולכו. היא בחנה אותה במשך דקות 
ספורות והציעה רעיון פשוט יותר לביצוע החוזה באמצעות 
יכול  לשיטתה,   .(Dummy Reversal) הדומם  היפוך 

הכרוז לשחק כדלקמן:
(מצב הקלפים ההתחלתי)

 ♠
♥
♦
♣

A62
K986
AQ94
J5

 

♠
♥
♦
♣

983
QT3
K86
AQ93

♠
♥
♦
♣

75
J752
J753
KT2

 ♠
♥
♦
♣

KQJT4
A4
T2
8764

 

הכרוז זוכה בהובלה בשליט בידו, משחק שלושה סיבובי ♥ 
וחותך בידו עם שליט נמוך. עוקף ב-♦ וחותך הארט רביעי 
עם שליט גבוה (מערב יכול להשליך ♦, אבל זה לא יעזור 

לו). עד כה זכה הכרוז בשש לקיחות, וזה מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

A6
-
A94
J5

 

♠
♥
♦
♣

98
-
K
AQ93

♠
♥
♦
♣

7
-
J75
KT2

 ♠
♥
♦
♣

KQ
-
T
8764

 

שליט  עם  נוסף  דיאמונד  וחותך   A-ה אל   ♦ משחק  הכרוז 
את  למשוך  נותר  מעליו.  לחתוך  יכול  אינו  מערב  גבוה. 
העשירית.  הלקיחה  את  משלים  שבדומם   ♠A-וה  ,♠K-ה
בדרך זו הלקיחה הנוספת של הכרוז הושגה לא מ-♦ אלא 

מסדרת השליט.

לביצוע  מגוונות  אפשרויות  עם  ומאלפת  מעניינת  יד  אכן, 
החוזה.

 •.   
 •.***** 5  

 •.  

050-5364604    ,   

2013  18–12
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ראשית כל יש לברך את דוד בירמן מייסד "פסטיבל הים 
להביא  שהצליחו  על  ההתאגדות  ראשי  ואת  האדום" 
אירוע כה יוקרתי לישראל. העובדה שעל אף כל הקשיים 
שנה  מדי  מצליח  הפסטיבל  והפוליטיים  הגיאוגרפיים 
להביא כמות אדירה של שחקנים זרים לישראל, לא נעלמה 
האירופית),  (ההתאגדות   EBL-ה קברניטי  של  מעיניהם 
מדהים  איכותי  לתגבור   2012 של  הפסטיבל  זכה  וכך 

בדמות מיטב שחקני הברידג' של אירופה.
בניגוד לתחרות כמו אליפות אירופה (בהשתתפות למעלה 
(כ- בליל  המחשבה"  ספורט  "משחקי  או  מדינות)  מ-30 

היה  מפגש  כל  חלשות.  קבוצות  כאן  היו  לא  מדינות),   60
האיטלקי  הברידג'  ביותר.  הגבוהה  מהרמה  שחקנים  מול 
הצדיק את המוניטין שלו כאשר שתי הקבוצות האיטלקיות 
תוארה  על  ושמרה   GS Allegra ניצחה  שבו  לגמר,  עלו 
התמודדו  הישראליות  הקבוצות  שתי  הקודמת.  מהשנה 
בשוויון כוחות עם יריבותיהן. אחת מהן החמיצה בהפרש 
למקום  הגיעה  ולבסוף  הגמר,  לחצי  העלייה  את  מזערי 

החמישי המכובד המזכה גם בפרס כספי.
שימש  שבו  היומי,  מהבולטין  לקוחות  זו  מתחרות  הידיים 
הראשון  בסיבוב  נתחיל  הכתבים.  אחד  אלה  שורות  כותב 
הרבסט-הרבסט,  (בהרכב  ישראל  אלופת  בין  במפגש 

בראל-זק, פכטמן-גינוסר) לאלופת שוודיה.

Board 3, Dealer South, E/W Vul

 ♠
♥
♦
♣

Q8
Q3
AK86
JT943

 

♠
♥
♦
♣

JT4
JT854
QT
Q75

♠
♥
♦
♣

732
A9762
9543
6

 ♠
♥
♦
♣

AK965
K
J72
AK82

 

West North East South
ניסטרום בראל אופמרק זק

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

 3♣ השני  בסיבוב  הכריז  בדרום  השוודי  השני  בשולחן 
פשוט, והם הסתפקו במשחק מלא ♠4.

המשיך   ,3♥ ספלינטר  בהכרזת  השתמש  הישראלי  הזוג 
בקיוביד ♦4 והגיע לסלם לא רע ♣6.

היה  לא  כבר  זק  לאסים  השאלה  שלאחר  הייתה  הבעיה 
להכריז  החליט  הוא  שותפו.  אצל   ♣Q-ה אם  לברר  יכול 
את הסלם בכל זאת. סיכויי הביצוע היו טובים: קצת יותר 
חלוקת  ואם  דאבלטון,  או  בודדת  תיפול   Q-שה מ-50% 
השליט גרועה יש סיכוי נוסף שההגנה לא תוביל בהארט, 
ואז הכרוז יספיק להשליך את המפסידים על סדרת הספייד 
במספר  שקרה  מה  בדיוק  מתחלקת 3-3 (זה  שזו  בתנאי 

שולחנות שבהם הסלם בוצע).
הייתה  השליט  שלנו. חלוקת  לזוג  המזל  שיחק  לא  הפעם 
הקבוצה  התחילה  כך   .♥A-ב הוביל  ומזרח  גרועה 
מספר  שכללה  יריבתה  מול   19:0 בפיגור  הישראלית 

שחקנים מנבחרת שוודיה אלופת העולם.

גביע אירופה לאלופות באילת
רם סופר

גביע אירופה לאלופות, תחרות קצרה שהתקיימה בין 
האדום  הים  לפסטיבל  במקביל  בנובמבר  ה-18-15 
החזקה  הברידג'  תחרות  לוודאי  קרוב  היה  באילת, 
ביותר שהתקיימה אי פעם בישראל. לתחרות זו הוזמנו 
רק 10 המדינות שדורגו ראשונות באליפות אירופה. 
ישראל המארחת ואיטליה מנצחת גביע אירופה 2011 

שיתפו שתי נציגות כל אחת.
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בניצחון  הסתיים  והמפגש  שחקנינו  התאוששו  בהמשך 
מינימלי 14:16 לשוודים. היד הבאה הוכרזה היטב על-ידי 

בראל-זק:
Board 11, Dealer South, E/W Vul
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West North East South
ניסטרום בראל אופמרק זק

2♥
Pass 2NT Pass 3♠
Dbl 5♦ All pass

שיטת ההכרזה של הזוג הישראלי שכללה הכרזת פתיחה 
♥2 המתארת שתי חמישיות, אחת בהארט ואחת במינור 
בלתי ידוע, הקלה עליהם להגיע לחוזה הטוב ביותר. יש 
 2NT .5♣ לציין כי הובלה בשליט עלולה להכשיל חוזה של
של צפון הייתה הכרזת שאלה, והתשובה ♠3 הראתה יד 

טובה יחסית עם דיאמונדים.
ייתכן כי חלק מהקוראים יתמהו על ה-Pass של מערב. 
להתערב  אוהבים  אינם  בעולם  השחקנים  טובי  ובכן, 
בגובה 2 עם חלוקה מאוזנת 5332 ו-12 נקודות הכוללות 

כוח הגנתי רב בסדרת היריב.
החוזה ♦5 בוצע ללא קושי. מיכאל בראל הקפיד על "משחק 
בטוח" ושיחק A♦ כדי "לתפוס" K בודד אצל מזרח לפני 
הנתונה  בחלוקה   .Q-ה אל  נמוך   ♦ ושיחק  לדומם  שעבר 

זה לא שינה דבר.
מהלך ההכרזה בשולחן השני:

West North East South
אילן הרבסט וונטין אופיר הרבסט ווראנג

Pass
1♠ 3♣ 4♠ 5♣

Pass Pass 5♠ All pass

לזוג השוודי לא הייתה הכרזת פתיחה לידו של דרום, והם 

גיששו באפלה. ידו של צפון הייתה חזקה מדי להתערבות 
בקפיצה עם ♣3. אופיר הרבסט הקריב ל-♠5 שהיה יכול 
ומי  בהתקפה  מי  ידעו  לא  השוודים  אבל  ביוקר,  לעלות 
חיתוך  את  מצאו  להגן,  היטיבו  הם  הכפילו.  ולא  בהגנה 
התוצאה  אבל  פעמים,  שלוש  החוזה  את  והפילו  ההארט 

הסופית (פלוס 150) הביאה לרווח של IMP 6 לישראל.
מדרום)  התחלתי   Pass (לאחר  יותר  טובה  הכרזה 
הפגין הזוג האיטלקי מדאלה-בוקי מקבוצת Allegra מול 

יריביהם הבולגרים:

West North East South
סקורצ'ב בוקי טרנדפילוב מדאלה

Pass
1♠ 2♣ 4♠ Dbl

Pass 4NT Pass 5♦
Pass Pass Pass

אצל שחקנים ברמה גבוהה הדאבל על ♠4 אינו מעניש, אלא 
מראה כוח כללי ומשאיר את ההחלטה לשותף. מן הסתם, ידו 
של צפון לא התאימה להגנה. בוקי הכריז 4NT כדי להראות 
קלאבים ארוכים ביחד עם רביעייה בסדרה אדומה. כך הגיעו 

מחזיקי גביע אירופה לחוזה הרצוי של ♦5.

(בהרכב  האלופה  סגנית  השנייה,  הישראלית  הקבוצה 
לשחזר  קיוותה  אופיר)  ג.  בירמן,  פדון-א.  פישר-שוורץ, 
את הצלחותיה מתחרות הקוונדיש במונקו, אולם הדברים 
בולט  יציבות  חוסר  הפגינה  הקבוצה  אחרת.  התנהלו 
ידיים  שתי  לפנינו  העשירי.  במקום  רק  לבסוף  וסיימה 
מהמפגש שלה נגד אלופת הולנד שהרכבה כלל את אלופי 

העולם ון פרויין-וורהייס.
מהול  היה   12:18 זה  במפגש  הישראלים  של  ניצחונם 
ליריביהם  ואפשרו   0:44 כבר  הובילו  הם  שכן  באכזבה, 

לצמק ל-33:48.

הזוג מדאלה-בוקי מקבוצת GS Allegra, מחזיקת גביע אירופה.
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Board 27, Dealer South, None Vul
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West North East South
יאנסמה שוורץ פאוליסן פישר

1NT
Dbl Pass 2♦ Dbl
2♠ Pass Pass Pass

West North East South
פדון ון פרויין אלון בירמן וורהייס

1NT
Dbl Pass 2♦ Dbl
3♣ Pass 3♦ Pass
3♠ Pass 4♠ All pass

שני הזוגות בקו מזרח-מערב השתמשו במוסכמה לפיה 
הכרזת Dbl על פתיחה של 1NT מתארת יד עם רביעייה 
התשובה  הכרזת  במינור.  (לפחות)  וחמישייה  במייג'ור 
בשני  המייג'ור.  את  להראות  ביקשה  השותף  של   2♦
השולחנות דרום הכפיל כדי להראות דיאמונדים טובים. 

לא  ומזרח   ,2♠ ממנו  כמבוקש  הכריז  במערב  ההולנדי 
ראה סיבה לעלות גבוה יותר עם 6 נק' גבוהות בלבד.

דרור פדון הבין שהיד שלו שווה המון, וששותפו אינו מצפה 
שנתבקש  אף  על   3♣ הכריז  הוא  לפיכך  חזקה.  כה  ליד 
להראות מייג'ור. אלון בירמן ביקש שוב את המייג'ור של 
שותפו  שהכרזת  היטב  הבין  הוא   .3♦ בהכרזת  השותף 
באה לתאר יד "גדולה" והעלה למשחק מלא ♠4 שבוצע 

בקלות עם לקיחה עודפת.

Board 32, Dealer West, None E/W
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שני  המפגש.  של  הפיקנטית  היד  ספק  ללא  הייתה  זו 
הזוגות בצפון-דרום הכריזו באופטימיות רבה לחוזה ♠7, 
חסרה,   Q-וה שליטים  עשרה  במשותף  להם  יש  כאשר 

.♣Q-ובנוסף יש לאתר את מיקומה של ה
ידוע כי ההובלה הסטנדרטית נגד סלם גדול היא בשליט. 
את  מחזיק  שהמוביל  חשד  מעוררת  אחרת  הובלה  כל 
מהלך  לאחר  בדרום  הכרוז  היה  פישר  לוטן   .♠Q-ה
הכרזה טבעי. מערב הוביל ב-5♦, והכרוז החליט לעקוף 
כאשר  השנייה  בלקיחה  כבר  נפל  החוזה  בשליט.  נגדו 
מערב לא שירת ל-A♠. בהמשך הכרוז עשה אלימינציה 
והכניס   ♠Q-ה את  למזרח  מסר  האדומות,  הסדרות  של 

אותו למשחק סופי, שחסך את הניחוש בקלאב.
מהלך  לאחר  (צפון)  ון-פרויין  הכרוז  היה  השני  בשולחן 
הכרזה מלאכותי. אלון בירמן (מזרח) הוביל ב-J♥ ושוב 
בהצלחה.  הפעם  המוביל,  נגד  לעקוף  החליט  הכרוז 
אך  עצום,  רווח  לקראת  הנכונה  בדרך  נראו  ההולנדים 
למעשה,   .♣Q-ה איתור  אחרונה –  משוכה  נותרה  עדיין 
הייתה גם אפשרות למשחק לחץ (שהיה עובד) בהנחה 

 .♦K-וגם את ה ♣Q-שאותו מגן מחזיק את ה
הכרוז ההולנדי משך את כל הזוכים שלו בסדרות האחרות 
והתלבט ארוכות. לבסוף הוא החליט שמערב (שהתגלה 
ולפיכך  בקלאב,  יותר  ארוך  כנראה  בספייד)  חוסר  עם 
רוב הסיכויים שה-Q♣ אצלו. הוא עקף בכיוון הלא נכון, 
האחרונות  הלקיחות  בשתי  לזכות  בירמן  לאלון  ואפשר 
עם ה-Q♣ וה-K♦. הישראלים היו אלה שצחקו אחרונים 

 .על היד IMP 2 עם רווח של
בסופו של דבר שתי הקבוצות האלה לא הגיעו לחצי הגמר 
 Real מבית ב'. מנצחת בית זה הייתה הקבוצה הרוסית
דרייבר- ההולנדי  הזוג  על-ידי  שחוזקה   Bridge Club

ברינק. היא עלתה לחצי הגמר ביחד עם מחזיקת הגביע 
GS Allegra מאיטליה.

המשך בחודש הבא
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השנה  שולב  באילת  הבין-לאומי  הברידג'  פסטיבל 
בדרום  הלחימה  אף  על  לאלופות.  אירופה  גביע  עם 
מהשתתפות  הפסטיבל  נהנה  עת,  באותה  שהתנהלה 
ערה, ורק אורחים מעטים מחו"ל ביטלו את השתתפותם. 
איכות  מדינות.  מ-15  שחקנים   100 מעל  לארח  זכינו 
השחקנים הייתה טובה. תנאי המשחק והאירוח במלונות 
"ישרוטל" באילת היו ברמה גבוהה כרגיל, ועלו על אלה 

שבמלונות אירופיים. 
פיקנטיות  ידיים  שתי  נציג  הכתבה  של  הראשון  בחלק 
הראשון.  השבוע  סוף  במהלך  שהתקיימו  מהתחרויות 
מחו"ל  אורחים  זכו  מעורבים  לזוגות  הראשונה  בתחרות 
מצרפת  ביטרן  הזוג  הראשונים:  המקומות  בשלושת 
לוי-מייס  ואת  (נורווגיה)  צדיאק-יורסטד  את  הקדים 
לכרוז  סיפקה  הבאה  ביד  החריגה  החלוקה  (הולנד). 
עודפת  לקיחה  עם  מוכפל  סלם  ביצוע  נדירה:  הזדמנות 

למרות פתיחתו החזקה של היריב ♣2!

Dealer West, None Vul
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West North East South
2♣ Pass 2♦ 2♠
4♥ 4♠ Pass Pass
5♥ 5♠ Pass Pass
6♥ Pass Pass 6♠
Dbl Pass Pass Pass

היד שוחקה על-ידי הזוג הנחמד שושנה ועופר גל מרמת 
מלא  משחק  עם  נהדרת  סדרה  הייתה  למערב  השרון. 
וצפון  בהכרזה,  התערב  דרום  מזלו  לרוע  בידו.  מובטח 
חייב  שהוא  לרעיון  נתפס  מערב  בתקיפות.  בו  תמך 
הכפל  בהגנה.  לקיחות  היעדר  למרות  ויתר  ולא  לשחק, 
שני,  (מצד  מתסכול  ונבע  המציאות,  מחויב  אינו   6♠ על 
אם לאחר שפתחת ♣2 היריבים מכריזים ומבצעים סלם, 

תקבל "בוטום" בכל מקרה).
מערב הוביל ב-A♥. שלושת ההארטים הקטנים בדומם 
לא בישרו טובות, ואכן הכרוז המאושר חתך בידו, שיחק 
שני  ספייד  נפל.   ♠K-ה כאשר  גבר  ואושרו   ,♠A-ה את 

שוחק אל ה-Q, והארט נחתך ביד הכרוז.
דרום שם לב שמזרח לא שירת בסיבוב זה, וידע שמערב 
התחיל עם תשעה קלפי הארט וספייד בודד. הוא הניח 
בודד  לדיאמונד  והסיכוי  בקלאב,  המכובדים  גם  שבידו 
לקיחה  להשיג  לנסות  החליט  דרום  גדול.  היה  במערב 
את  סיכנה  (שלא  בדיאמונד  עקיפה  באמצעות  עודפת 
אל  מהדומם  ו-♦   A-ה אל   ♦ שיחק  הוא  החוזה).  ביצוע 
ה-KQ♦ הושלכו שני מפסידים בקלאב.  על  ה-T שבידו. 
נותר רק לעבור לדומם ב-A♣ ולחתוך הארט שלישי ביד 

הכרוז.
דרום אמר למערב בבדיחות הדעת: "חבל שלא המשכת 
ל-♥7. היינו מכריזים ומבצעים סלם גדול לאחר שפתחת 

♣2 – שיא מעניין".

סיבובים  שני  בת  זוגות  מתחרות  לקוחה  השנייה  היד 
כי  נראה  בדרום.  ללחימה  במקביל  בשבת  שהתקיימה 

דרום "נדבק" בהכרזתו מהאווירה המלחמתית.

פסטיבל הים האדום 2012
 (חלק ראשון)

אדריאן שוורץ
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Dealer South, None Vul
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West North East South
4♥

Pass Pass Pass

את  לאזן  שיש  והעריך  היטב,  מתנגדיו  את  הכיר  דרום 
אך  לכולם,  הפריע  הוא  פראית.  הפרעה  על-ידי  הכוחות 
בעיקר לשותפתו, והשליט הנכון (ספייד) "הלך לאיבוד". 
אף על פי שהיד "נהרסה" על-ידי דרום בפתיחתו השגויה, 

הביצוע וההגנה היו מעניינים מאוד.
מערב הוביל ב-Q♣  שזכתה בלקיחה הראשונה והמשיך 
 K-ה אל  הארט  שיחק  דרום  הכרוז.  ביד  שנחתך   ♣J-ב
מערב  אבל   ,♥J-ה עם  קלאב  בחיתוך  לידו  לחזור  וניסה 
 K-הכרוז כיסה ב .♦Q-והמשיך ב ♥Q-חתך מעליו עם ה

מהדומם. מזרח זכה ב-A והמשיך בדיאמונד גבוה. 
הכרוז חתך והמשיך בשני השליטים האחרונים שלו כדי 

להוציא את שליטי המתנגדים. מערב השליך ♦ על השליט 
האחרון, ובינתיים ספר את ידו של הכרוז. הוא ראה כבר 
קלף בודד בקלאב וקלף בודד בדיאמונד, ושותפו מזרח 
שירת שלוש פעמים בשליט, כלומר הכרוז התחיל עם 6 

הארטים בדיוק.
עד כמה שזה נראה לא סביר, עובדה אחת הייתה בטוחה: 
לדרום נותרו 5 קלפים בספייד! כאשר שוחק ה-J♠ מערב 
ידע בוודאות שזו מלכודת. אמנם "כיסוי תמונה בתמונה" 
כאן  אך  וודאות,  חוסר  של  במצבים  טובה  המלצה  היא 
כבר היה ידוע שלמזרח אין קלפי ספייד! מצד שני, הכרוז 
בסדרה,  קלפים   10 עם  עקיפה  לבצע  התכוון  לא  כלל 
וה-J שוחק רק כפתיון. מערב שיחק בשלווה ספייד נמוך, 
גם  שזכה  לאחר   .K-ב ועלה  המצב  את  קרא  לא  והכרוז 
ב-A הוא נאלץ למסור את שאר הלקיחות, והחוזה נכשל 

בשלוש לקיחות.
את  לבצע  וכנראה  יותר,  טוב  לשחק  יכול  היה  הכרוז 
החוזה: לאחר חיתוך הקלאב השני היה עדיף לשחק את 
ה-A♥ "ולבזבז" את ה-K. כעת ה-J♥. מערב יכול עדיין 
להכשיל את החוזה אם יזכה ב-Q♥ ויעניק לשותפו חיתוך 
במקרה   .♦Q-ב שימשיך  להניח  יותר  סביר  אך  בספייד, 
זה הכרוז יכסה ב-K, יחתוך את הדיאמונד השני וימשוך 
שליט גבוה נוסף. כעת ישוחק ה-A♠, ולאחר גילוי החלוקה 
הגרועה לכרוז עדיין נותר שליט כדי לחזור לידו באמצעות 

חיתוך, לעקוף בספייד ולתבוע את יתר הלקיחות.

זו  בתחרות  הפסטיבל,  של  הראשונה  לתחרות  בניגוד 
שלטו הזוגות הישראלים. במקום הראשון זכו עדי אסולין-
הילה לוי, חברות נבחרת ישראל עד גיל 20, לפני קלרה 

חץ-לילו פופלילוב ורפאלי-בורק.

“     :  
  120  

דירקטוריון רשת הדיור המוגן ”עד 120“ הודיע על מינויו של אבי קלפה 
לתפקיד מנכ“ל רשת עד 120.

אבי קלפה (בן 48, נשוי+3) ייכנס לתפקידו באמצע נובמבר, היה בעברו 
סמנכ“ל החטיבה העסקית בפרטנר, סמנכ“ל חטיבת הלקוחות והמכירות 
וה-C.O.O בחברת YES, ומנכ“ל רשת מגה ספורט. לקלפה, תואר ראשון 

במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. 
אבי קלפה: ”עד 120 הינה רשת הדיור המוגן היוקרתית בישראל ואני נרגש 

מההזדמנות שניתנה לי  ומהאתגר העומד בפני.“
יו“ר ”עד 120“, שלמה גוטמן ציין: ”אנחנו שמחים כי אבי קלפה מצטרף 
להמשיך  יצליח  וניסיונו,  יכולותיו  באמצעות  כי  ובטוחים  לשורותינו 

ולמצב את הרשת כמובילה, איכותית ויוקרתית.“ 
מספר  לפני  פרישתו  על  שהודיע  נירן  עידו  את  בתפקיד  יחליף  קלפה 
שבועות לאחר 9 שנים ברשת, כאשר 5 שנים מתוכן שימש כמנכ“ל הרשת.  

יוקרתיים, מקבוצת  - רשת בתי מגורים  עד 120 
חיים  המבוגרת  לאוכלוסייה  מציעה  הפניקס, 
המרווחים  הבתים  איכותית.  בסביבה  תוכן  מלאי 
במרכזי  ממוקמים   120 עד  ברשת  והמעוצבים. 
ותרבותית  חברתית  בפעילות  ועשירים  הערים 
מגוונת המבטיחה לדיירים חיים מלאי עניין ותוכן. 
תשומת  על  הרשת  בתי  בכל  מושם,  מיוחד  דגש 
וטיפול רפואי הולם, במקרה הצורך,  לב  אישית 
כל זאת כדי להבטיח  לדיירים את מלוא החופש, 
הכבוד והביטחון, תוך שמירה על פרטיות מרבית. 
מהחברות  הפניקס,  קבוצת  עם  נמנית  הרשת 

הגדולות והחסונות בישראל. 

            - 120 

 "  ,  

 "  ,  
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הגנה קטלנית
רם סופר

 Venice לתחרות  ביוני  שהעפילה  ישראל  נבחרת 
השתתפה  נשים,  לנבחרות  העולם  אליפות  שהיא   Cup
לא  הפעם  בליל.  המחשבה"  ספורט  ב"משחקי  באוגוסט 
כדי  מעטות  נקודות  לה  וחסרו  לנבחרתנו  המזל  שיחק 
הגמר.  לשמינית  ולהעפיל  המוקדם  השלב  את  לעבור 
בכל זאת, זה היה אימון טוב לשניים מהזוגות המיועדים 
להשתתף באליפות העולם בשנה הבאה. (מהזוג השלישי 

פופלילוב-פורת לויט נבצר להשתתף).
בשתי הידיים הבאות הפגינו האחיות נגה ודנה טל יכולת 
נגד  מהמפגש  לקוחה  הראשונה  היד  בהגנה.  מעולה 

ארצות הברית.
Board 4, Dealer West, Both Vul

 ♠
♥
♦
♣

K97
KQ6
J6532
95

♠
♥
♦
♣

AT
A7
T974
QJT82

טל  דנה   .3NT בחוזה  הכרוז  הייתה  רדין)  (ג'ודי  מזרח 
(דרום) הובילה את ה-T♥. הדומם שיחק נמוך. נגה זכתה 
ב-Q♥ והייתה צריכה להחליט איך להמשיך: האם לשחק 
♥ נמוך, לנסות את ה-K♥ או אולי לעבור לסדרה אחרת.

מאוד.  חלשה  יד  שלשותפתה  מההכרזה  הסיקה  נגה 
היחיד  הסיכוי  הכרוז.  אצל   ♥J-שה ברור  היה  מההובלה 

להפיל את החוזה היה בסדרת ה-♥, אבל משחק של ♥ נמוך 
לקוות  החליטה  נגה  ברירה  בלית  הסדרה.  את  חוסם  היה 

שה-J♥ נותר בודד. היא שיחקה את ה-K♥ ו... ה-J נפל!
של  הבודד   K-ל ב-♣  עקיפה  הפסידה  הכרוז  בהמשך 

דרום ונפלה בחוזה פעמיים.
ישראל  נבחרת  שחקנית  בצפון  ישבה  השני  בשולחן 
לשעבר מיגרי צור-קמפנילה, המייצגת כיום את ארה“ב. 
 3NT והחוזה  המנצחת,  ההגנה  את  מצאה  לא  מיגרי 
בוצע עם רווח של IMP 13 לישראל. יד זו עזרה לישראל 

להשיג ניצחון יוקרתי 13:17 על ארה“ב החזקה.
היד השנייה שוחקה נגד סן-מרינו. 

Board 3, Dealer South, E/W Vul

 ♠
♥
♦
♣

94
42
AT9873
862

 

♠
♥
♦
♣

AKJ6
QJT6
KQ6
T7

♠
♥
♦
♣

Q85
8753
J4
AK95

 ♠
♥
♦
♣

T732
AK9
52
QJ43

 

West North East South
Pass

1NT 3♦ 3NT All pass
החוזה הטוב ביותר של מזרח-מערב הוא ♥4, אבל נגה 
ניצלה את הפגיעות העדיפה ולא עשתה ליריבותיה חיים 
ועכשיו   ,3♦ של  נועזת  בהכרזה  התערבה  היא  קלים. 

מזרח-מערב כבר לא מצאו את ההתאמה במייג‘ור.
נגד 3NT ההגנה מקווה לזכות בשתי לקיחות ב-♣, אחת 
ב-♦ ושתיים ב-♥. נגה הובילה ב-8♣. הכרוז שיחקה את 
ה-9♣ (!) מהדומם. זו שגיאה טיפשית – הנכון היה לשחק 
לנצל  כדי  מצוינת  הגנה  נדרשת  אך   ,♣T-ה לעבור  נמוך 
זאת. דנה זכתה ב-J♣ והיטיבה לחזור ב-2♦ אל ה-A. נגה 
הבינה שאין סיכוי לפתח את סדרת ה-♦, וחזרה לסדרת 
ה-♣. המשחק האוטומטי הוא ה-6♣ (גבוה מדאבלטון), 
אבל לאחר שה-7♣ נפל ממערב בלקיחה הראשונה, נגה 

הבינה שה-6♣ הוא קלף חשוב שצריך לשמור אותו! 
היא הובילה את ה-2♣. מזרח זכתה עם ה-A♣. בהמשך 
דנה זכתה ב-K♥ ושיחקה ♣ נמוך. ה-6♣ הצנוע של צפון 
הוציא לדומם את ה-A! כך נותרה דנה עם שני מנצחים: 
של  לשבח  ראויה  וערנות  מצוינת  הגנה   .♣Q-וה  ♥A-ה
הישראליות  ביצעו  השני  בשולחן  הקלאב.  בסדרת  נגה 

.IMP 13 4 עם רווח של♥
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Junior Time
ד"ר גבריאל שוורץ

 Cavendish מועדון  הוא  התחרות  של  השם  מקור 
בו  שיחקו  ב-1925.  שהוקם  יורק,  בניו  המיתולוגי 
סם  קלברטסון,  אלי  כמו  ביותר  המפורסמים  השחקנים 
סטיימן וצ'רלס גורן. מיקומו של המועדון השתנה מספר 
פעמים, אך השם נשמר. תחרות ההזמנה הנושאת אותו 
שם החלה ב-1975, אך מסיבות כלכליות הועברה ללס-

וגאס ב-1977, ומאז התקיימה שם מדי שנה.
הוא  העיקר  אך  קבוצות,  בתחרות  לרוב  מתחיל  האירוע 
מספר  זכו  השנים  במרוצת  לזוגות.  ההזמנה  תחרות 
ויינשטיין  האמריקני  אחת:  מפעם  יותר  בתואר  שחקנים 
נשים  שלוש  רק  פעמים.   5  – לוין  בובי  פעמים;   7 זכה 
זכו במקום השני, ביניהן הזוג המפורסם המוכר לותיקים 

בינינו מפסטיבלי תל-אביב: ג'ודי רדין-קטי ויי.
בתחרות  בעבר  שזכו  ישראלים  שחקנים  ישנם  האם 
יוקרתית זו? ב-1991 זכה דוד בירמן (אביו של אלון, חבר 
אליקים  שותפו  עם  השנה)  שהוזמנה  הצעירים  קבוצת 
שאופל ז"ל במקום הראשון בקבוצות בהרכב בין-לאומי. 
משמש  דוד  האחרונות  שבשנים  שוב  לציין  המקום  כאן 
בהצלחה גדולה מאמן הצעירים, שמצליחים לרגש אותנו 
כל פעם מחדש. ב-1990 זכה שאופל עם שותפו גבריש 
מפולין בתחרות הזוגות, ואילו מיודענו שמואל לב המייצג 
שותפים  עם  פעמיים  זכה  רבות  שנים  כבר  ארה"ב  את 
שונים: ב-1992 עם קמינסקי וב-2004 עם פצ'ולה מפולין.

עם  שוחחתי  בדבלין  האחרונה  אירופה  אליפות  במהלך 
על  המצליחה,  מונקו  של  הקפטן-שחקן  צימרמן,  פייר 
המהלכים שיזם כדי להביא את התחרות למונקו. צימרמן 
רצה מאוד שהתחרות הראשונה מחוץ לארה"ב תצליח, 
אמר  הוא  ושם,  פה  בעברית  מילה  עם  שיחה  כדי  ותוך 
שהוא רוצה להזמין את ארבעת חברי הנבחרת הלאומית  
- הגרעין של נבחרת הצעירים המצליחה. כך נוצר הקשר 
והשאר  מונקו,  של  הפדרציה  נשיא  אלוונה,  מר  עם 

היסטוריה.

צימרמן הצליח להפוך את מונקו לבירת הברידג' העולמית 
גדולה  בהתרגשות  למונקו  יצאו  הצעירים  שבוע.  במשך 
נסיך  בחסות  שהתקיים  האירוע  חלום.  להגשים  ובניסיון 
יומיים.  שנמשכה  קבוצות  בתחרות  החל  אלברט,  מונקו 
אירופה.  ו/או  עולם  מאלופי  מורכבות  היו  הקבוצות  רוב 
נבחרתנו כללה את "ארבעת המופלאים" דרור פדון, אלון 
בירמן, לוטן פישר ורון שוורץ. היינו קרובים מאוד לגמר 
וסיימנו במקום השלישי המכובד בהפרש גדול מהבאים 

אחרינו.
מעל  כללה  בעולם,  מסוגה  היוקרתית  הזוגות,  תחרות 
היו  ורון  לוטן  זוגות.   58 – עולמיים  צמרת  שחקני  מאה 
ובתוך  מצוין  התחרות  את  החלו  הם  בחבורה.  הצעירים 
עד  ירדו  לא  שממנו  ראשון,  במקום  התמקמו  קצר  זמן 

הסוף. הם ניצחו בהפרש ניכר משאר הזוגות.
המדיה  בארץ.  והן  במקום  הן  עז  רושם  עשתה  הזכייה 
אוהד  ממאמר  החל  המפתיעה,  בידיעה  מיידית  הוצפה 
של פיליפ אולדר ב"ניו יורק טיימס" וכלה באתרי ברידג' 
מובילים. כולם בירכו את הזוג שלנו וניבאו לו עתיד מזהיר 

בהמשך הדרך. 
הצעירים  ברידג'  של  הזהב  תור  זהו  נכתב,  שכבר  כפי 
טבעי  כהמשך  באו  בקוונדיש  הגדולים  ההישגים  שלנו. 
לצעירים,  ועולם  אירופה  אליפות   – הקודמות  להצלחות 

תחרות הקבוצות הטרנס-לאומית ועוד.

אציין עוד כמה נקודות:

לפי  בעולם  ראשונים  המדורגים   10 מתוך   7  §
WBF השתתפו במונקו.

הצעירים  הם  שלנו  שהשחקנים  לודאי  קרוב   §
ביותר שאי פעם זכו בתהילה.

מתחילת  ההובלה  את  שמטו  לא  ולוטן  רון   §
התחרות ועד סופה.

שבעת  את  סיימו  הם  הקבוצות  בתחרות  גם   §
סיבובי המוקדמות ראשונים בדירוג הבאטלר.

ההישג חיזק את ההכרה הבין-לאומית באיכות הברידג' 
שם  ונישאר  העולמית,  הברידג'  מפת  על  אנו  הישראלי. 

לזמן רב.
לאור הצלחת התחרות הוחלט שגם הקוונדיש של 2013 
בתי  שיש  שוכנעו  שהאמריקנים  ייתכן  במונקו.  יתקיים 
והנוף  האוכל  בעוד  קרלו,  במונטה  גם  מפוארים  קזינו 

עולים על אלה של לס-וגאס.

המשימה הבאה של צעירינו היא גביע אירופה לאלופות 
שתיים  מהן  בכירות,  קבוצות   12 בהשתתפות  באילת, 
מישראל. בתחרות זו הם ייפגשו שוב עם שחקנים רבים 
בקוונדיש.  גם  השתתפו  שחלקם  העולמית  מהצמרת 
בהזדמנות זו אני מברך את התאגדות הברידג' שלנו ואת 
שטרחו  על  קניגסברג  ומודי  לוי  איתן  בראשה  העומדים 

והצליחו להביא לישראל את התחרות החשובה הזו.

אחד  של  והמוצדקת  המחמיאה  הכותרת  הייתה  זו 
במונקו  שנערכה  הקוונדיש  תחרות  של  הבולטינים 
במקום  זכו  צעירים  ישראלים  שני  אוקטובר.  באמצע 
שמוזמנים  ביותר  יוקרתית  בתחרות  לזוגות  הראשון 

אליה רק שחקני צמרת ידועים בעולם.

dec.indd   36dec.indd   36 12/9/2012   2:30:01 PM12/9/2012   2:30:01 PM



�30בדצמבר��2012	��6בינואר�2013

£†מגוון†פעילויות†כגון∫†טאי†צßי¨†יוגה¨†מדיטציה¨†חדר†כושר†משוכלל†©ללא†תשלום®
£†סאונות†רטובות†ויבשות¨†חמאם†טורקי¨†בריכת†שחייה†מקורה†ומחוממת

£†תוכניות†בידור†מגוונות¨†חגיגת††סילבסטר
Æלאדם†₪±μ∞†≠†®תחרויות†והרצאות©†ßדמי†ארגון¨†כולל†כל†פעילויות†הברידג

Æביטול†לאחר†המועד†חיוב†לילה†אחד†¨₪±μ∞†≠†ביטול†עד†∏¥†שעות†לפני†המועד

ππμ¨¥†ש¢ח†לאדם†בחדר†זוגי†פנסיון†מלא†©בחדרי†כרמל†דה≠לקס®†ומסיבת†סוף†שנה
כולל†≥†טיפולים†©לחדר®†לבחירתכם†מרשימת†טיפולים†מיוחדתÆ†©יחיד†בחדר†μ∑¥¨∏†ש¢ח®

°ßהצעה†מיוחדת†לשבוע†©∑†לילות®¨†של†בריאות†וברידג

מחיר†ל≠†≤†לילות
ßה†≠†ßב†Ø†ßד†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
μ¥¥¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
∞≤π¨≤†ש¢ח

מחיר†ל≠†≤†לילות
ßא†≠†ßה†Ø†ßש†≠†ßד

אדם†בחדר†זוגי
μ¥≥¨≤†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
μ¨≥∂μ†ש¢ח

מחיר†ל≠†¥†לילות
ßה†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
∞μ±¨≤†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
∞≤±¨μ†ש¢ח

חבילות†אירוח†במחירים†מיוחדים∫

להרגע,�להתפנק,�להתחדש�...�ולשחק�ברידג'
ביערות�הכרמל,�אחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל

המחירים�הינם�לאדם�בחדר�זוגי,�פנסיון�מלא,�בחדר
כרמל�דה�לקס,�כולל�טיפול�וכולל�מע"מ

מחירים�מיוחדים�לחדרי�צמרת,�גן�וסוויטות

ניתן�לקבל�תפריט�דיאטה�(ללא�תוספת�תשלום)

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

*�תוספת��85ש"ח

בהנחיית�שחקניות�נבחרת�ישראל���דניאלה�בירמן�ורותי�ליברמן
תחרויות�ברידג'�והרצאות

נופש,�חגיגת�סוף�השנה�וברידג'
באחוזת�יערות�הכרמל

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�6058355	03,�רותי�4556111	054

dec.indd   37dec.indd   37 12/9/2012   2:30:04 PM12/9/2012   2:30:04 PM



סיקור תחרויות
38

בלס-וגאס  כלל  בדרך  שנה,  מדי  מתקיימת  התחרות 
התאגדות  התחרות  את  אימצה  השנה  אך  שבארה"ב, 
ברידג'  למעצמת  שהפכה  מדינה  מונקו,  של  הברידג' 
עולמית לאחר ששחקני ברידג' בכירים מאיטליה ונורווגיה 

עברו לייצג אותה.
הזמנה  קיבלנו  אירופה,  אליפות  בזמן  האחרון,  ביוני 
רשמית מאנשי הפדרציה של מונקו להשתתף בתחרות 
שבתחילת  כמובן  באוקטובר.  יארחו  שהם  היוקרתית 
להשתתף  היה  שלנו  החלומות  אחד  בברידג'  דרכנו 
בתחרות בסדר גודל כזה, שמשתתפים בה כ-60 זוגות, 

כולם מוזמנים בלבד – מהבכירים בעולם.
בירמן,  (אלון  צעירים  שחקנים  ארבעה  למונקו  הגענו 
אך  היה 24,  הממוצע  גילנו  ואני).  פדון  דרור  שוורץ,  רון 
הייתה  מטרתנו  האחרונות.  בשנים  הישגים  שלל  לנו  יש 
לשחק ברידג' במשך שבוע שלם נגד השחקנים הטובים 
והמעוטרים בעולם, לתת להם פייט טוב ולהוכיח לכולם 

שאנו לא פראיירים.
התחלנו בתחרות הקבוצות וסיימנו אותה במקום השלישי 
לפני מעצמות ברידג' כמו איטליה, רוסיה, ארה"ב, שוודיה 
חגיגית  ערב  לארוחת  הגענו  זו  תחרות  לאחר  ואחרות. 
באחד המקומות היפים שראיתי, גן אקזוטי ויפה על הרי 
מונקו, המשקיף לנוף שאפשר לראות כמעט רק באגדות.
במקום הזה בוצעה "מכירה פומבית" של הזוגות העומדים 
עמד  בתורו  זוג  כל  בעצם?  זה  מה  בתחרות.  להתמודד 
מול קהל רחב של עסקנים ושחקנים שהציעו סכומי כסף 
בסגנון של מכירה פומבית כדי לקנות את הזכות הבלעדית 
למארגני  משלם  הקונה  זוג.  אותו  של  הבעלים  להיות 
יזכה  הזוג  ואם  הזוג,  עבור  שהציע  הסכום  את  התחרות 
באחד המקומות המניבים פרסים כספיים, הקונה הוא זה 
שיקבל את הפרס. כשהסברתי את זה לאשתי לעתיד, היא 

. אמרה לי שאני בעצם סוס שמהמרים עליו
בהדרגה.  וגדלו  הלכו  הפומבית  מהמכירה  ציפיותינו 
בסופו של דבר התבשר שרון ואני היינו הזוג הרביעי הכי 
יקר בתחרות (מתוך 58), וגם הזוג הישראלי השני אלון 
העובדה  עצם  כבוד!  ביותר.  היקרים   20 בין  היו  ודרור 
שכך דירגו אותנו מבחינה כספית אתגרה אותנו להוכיח 
שאנו באמת שווים את הכסף שהושקע עלינו ולהציג את 

רמת הברידג' הטובה ביותר שלנו.
זוגות  לתחרות  והכנה  מצוינת  שינה  עם  לילה  אחרי 
על  שמרנו  ואני  רון  התחיל.  זה  ימים,  שלושה  של  קשה 
יציבות ועל רמה מעולה וטיפסנו בדירוג. באמצע הסיבוב 
הראשון (מתוך שישה) כבר הובלנו בתחרות. מאותו רגע 
לא איבדנו את ההובלה. רון הציג רמת ברידג' מופלאה, 
ממה  חלק  גם  להראות  ביטחון  לי  ונתן  אותי  חיזק  וזה 

שאני יודע.
בסיומם של שלושה ימים ארוכים סיימנו לשמחתנו הרבה 
במקום הראשון. הבאנו המון גאווה לעצמנו, למשפחותינו, 
למדינת ישראל ולהתאגדות הישראלית לברידג' שתומכת 

בנו לאורך כל הדרך כבר כעשר שנים.
ניסה  בארץ,  השחקנים  מבכירי  גינוסר,  שאלדד  שמעתי 
החשיבות  גודל  את  מתחילים  ברידג'  לשחקני  להסביר 
של התחרות ואת משמעות הזכייה שלנו. הוא אמר: "זה 
עכשיו  תזכה  טניס)  (שחקנית  פאר  ששחר  כמו  בערך 
הזאת  התחרות  בשבילנו  היוקרתי".  ווימבלדון  בטורניר 
היא פסגת הברידג' בעולם, אבל אנחנו עוד צעירים, ויש 
לנו עוד הרבה מה לתת. ברצוננו לתרום לקידום הברידג' 

ולהצלחת הנבחרות הישראליות באירופה ובעולם.
לזכייה  בדרך  טובות  תוצאות  שהניבו  ידיים  שתי  להלן 

בתחרות.
אני מחזיק את היד הבאה במערב:

Dealer North, Vul E/W

West
♠
♥
♦
♣

KQT72
-
T43
KQT62

שבכותרת  המשפט  את  שומעים  כשאנו  כלל,  בדרך 
אנו חושבים על היום הראשון של כיתה א', על הפעם 
מאמר  וכדומה.  ילדים  כשהיינו  שהתנשקנו  הראשונה 
רון  שותפי  ושל  שלי  הראשונה  הפעם  על  יהיה  זה 

שוורץ בתחרות "קוונדיש" היוקרתית.

הפעם 
הראשונה שלנו

לוטן פישר

אלופי הקוונדיש בטקס הסיום
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השחקן האנגלי משמאלי פתח בהכרזת ♦2 שהראתה יד 
חלשה עם שישייה במייג'ור בלתי ידוע. שותפי (מזרח) 

התערב ב-2NT (מראה 18-16 נק' בפגיעות זו).
זה היה המשך ההכרזה:

West North East South
פישר שוורץ

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

(1) טרסנפר ל-♠
(2) טבעי

(3) קיו-ביד, קונטרול ראשון או שני בסדרה

הגענו לחוזה מצוין של ♠6 שבוצע על ידי רון בקלות 
והביא לנו רווח גדול מאוד, כי שאר שחקני התחרות לא 

הכריזו אותו.

היד המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

J98
K97532
96
J7

 

♠
♥
♦
♣

KQT72
-
T43
KQT62

♠
♥
♦
♣

A54
QT6
KQJ8
A98

 ♠
♥
♦
♣

63
AJ84
A752
543

 

הנה יד נוספת שבה הצטיינו בהכרזת סלם (נגד 
הגרמנים ולדוב-אלינסקו):

 ♠
♥
♦
♣

JT87
KQT62
8
AT4

 

♠
♥
♦
♣

Q5
A853
AKJ5
K82

♠
♥
♦
♣

AK62
J
QT742
QJ5

 ♠
♥
♦
♣

943
974
963
9763

 

West East
פישר שוורץ

1♦
1♥ 1♠

2♦ (1) 3♦ (2)
4♦ 4♠ (3)
6♦ Pass

(1) הכרזה מלאכותית המחייבת למשחק מלא
(2) מתאר חלוקה של 4-1-5-3

(3) קיו-ביד

 ,3♦ בהכרזת  המדויקת  חלוקתו  את  תיאר  שרון  לאחר 
הקלף  מול   ♥A לי שיש  ראיתי  קלה.  הייתה  לסלם  הדרך 
הכרזת  מבוזבזות.  נקודות  לי  ושאין  שותפי  של  הבודד 
כ-20%  שרק  היות  מאוד,  נאה  רווח  לנו  הביאה  הסלם 

מהזוגות בתחרות הגיעו לחוזה זה.
הזוגות  בתחרות  שלנו  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  אז 
להיות,  יכול  מתחילים?  של  מזל  "קבנדיש".  היוקרתית 

אבל יש שיגידו שזאת הפעם הראשונה ולא האחרונה...

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה בטרם עת 
של חברתנו חני גלברד  ז"ל

חני היתה מהשחקניות הבולטות של המועדון, ושיחקה בו בקביעות. היא הגיעה אל הברידג' מאוחר 
יחסית, אך נשבתה מהר בקיסמו של המשחק והפכה למתחרה קבועה. 

חני היתה אומרת שכל ההתחלות קשות וכל יום אנחנו לומדים. היא התמידה לשחק ולהתחרות 
בקביעות גם בתחרויות ארציות. עם הזמן באו ההצלחות, והיא עלתה בסולם עד לדרגת רב-אמן. 

במועדון היתה ידועה ביושרה ובהגינותה. ליבה ופיה היו שווים.
חלק  היה  והברידג'  הקשים,  בימים  גם  המשחק  על  ויתרה  לא  היא  הסרטן.  במחלת  חני  נאבקה  האחרונות  בשנים 
מההתמודדות שלה. היא השתדלה לא להחסיר אף תחרות, ובעזרת יהודית ואדי הגיעה למועדון גם אחרי טיפולים קשים. 

כולנו הצטערנו מאד על כך שהמחלה הארורה הכריעה אותה לבסוף.
יהי זכרה ברוך

משפחת סניף הקריות
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מועדון החודש 
גלעד אופיר

מת"ב הרצליה – מועדון 
ה"ביחד" ששווה יותר!

נתבקשתי לשוב ולכתוב את מדור "מועדון החודש" שזכה 
להצלחה רבה בעבר. ידידתי שירי פאור הוסיפה מספר 
השחקנים,  אתכם,  לחשוף  ניסינו  וביחד  משלה,  כתבות 
להציץ  וגם  הארץ  ברחבי  מועדונים  של  לפעילותם 

לסיפורים שמאחורי המועדונים.
הרצליה.  הברידג'  מועדון  על  לכתוב  החלטתי  החודש 
עדים  אנו  ובעצם  גלגולים,  לשני  זכה  הרצליה  מועדון 
כעת לתחייתו המחודשת בעזרת עבודתה ונחישותה של 
לשחקנים  מציע  המועדון  הילר.  אילה  המועדון  מנהלת 
תחרויות, קורסים, אירועים חברתיים ואף מוביל פרויקט 
קהילת  בקרב  ברידג'  לימודי  והערצה,  לגאווה  שראוי 

ניצולי השואה.
החל  הרצליה  הברידג'  מועדון  הדרך.  לראשית  נחזור 
ביוזמת  הייתה  ההתחלה  ה-60.  בשנות  שם  אי  לפעול 
גם  במועדון  שיחק  היתר  בין  אפריקה,  מדרום  העולים 

נשיא ההתאגדות הנוכחי איתן לוי. 
בשנות ה-70 וה-80 התרחב הסניף והיה לאחד הבולטים 
אולם  נמצא  לא   – בעיה  נוצרה  אז  אך  בארץ,  והגדולים 
לבסוף  והגיעו  למקום  ממקום  נדדו  התחרויות  מתאים. 
לרעננה (כיום האולם ע"ש שלום גרניט). בסופו של דבר 
הרימה  הכפפה  את  הסניף.  להתפרקות  הנדודים  גרמו 
אילה הילר (יחד עם בעלה המנוח דב הילר ז"ל) שהקימה 

את הסניף מחדש.

במרכז  דרכה  את  החלה  המחודש  המועדון  מייסדת 
היא   ." הברידג'  תרבות  "מרכז  שנקרא  ברידג'  ללימוד 
השחקנים  מעגל  את  הרחיבה  המקום,  את  פיתחה 
והתלמידים ופתחה תחרויות. כך נולד תינוק חדש, מועדון 

מת"ב הרצליה. 
ההתאגדות  מטעם  ברידג'  אילה  לימדה  במקביל 
השעות  במערכת  שולב  הלימוד  בעיר,  ביניים  בחטיבות 
באו  ההורים  וגם  התלהבו,  הילדים  בתעודה.  ציונים  עם 
ללמוד. המועדון עבר מספר גלגולים עד שהגיע למקומו 
מקום  נעמ"ת,   – האחד  "מקומותיים".  בעצם  הנוכחי, 
השני  בשפע.  חנייה  עם  ומרווח  ממוזג  משופץ,  מחודש, 
רק  חנייה  מגרש  שלידו  חד-קומתי  בית  מורשת,  בית   –
שלנו, ומסביבו גינה פורחת ומטופחת, דשא ופרחים. על 
הדשא מספר ספסלי עץ, שעליהם יושבים חברי המועדון 
הספסלים  על  ופסטורלי  נעים  כך  כל  התחרות.   לפני 
לרכל  שיפסיקו  ו...  ולהקימם  לזרזם  צורך  יש  שלפעמים 

על כל העולם, כי התחרות מתחילה!           
כך הוגשם חלום ונבנה מועדון.

מורים,  נוספו  לצוות  במועדון,  למדו  תלמידים  כ-500 
קשה,  תאונה  עבר  אילה,  של  בעלה  דב,  גדל.  והמועדון 
מתקיימת  לזכרו  פטירתו.  עד  וללמד  לשחק  המשיך  אך 
כל שנה תחרות ארצית במועדון הכדורת. אילה מטפחת 
קידום,  הנאה,  היא:  המטרה  במועדון.  חדשה  משפחה 

גיבוש ואווירה משפחתית.
המועדון מקיים כיום שתי תחרויות ערב בימי שני וחמישי. 
שני  בימי  במקום.  מיד  מחושבות  התחרות  תוצאות 
השחקנים  התחרות  ובסוף  מראש,  מסודרות  החלוקות 
מקבלים חוברת עם ניתוחי הידיים. עד פרסום התוצאות 
בידיהם  חוברות  עם  שחקנים  של  מתווכח  לובי  יש 
והשאלות הנצחיות: " למה לא הכרזת כמו בחוברת?" או 

"איך לא עקפת?".
זמר  מזמינים  או  מיוחד,  בכיבוד  חג  כל  חוגגים  במועדון 
מהנים.  שירים  במחרוזת  התחרות  פתיחת  את  שינעים 
ימי  משפחתי,  אירוע  בכל  כיבוד  מביאים  המועדון  חברי 
המועדון  השני.  הבית  זהו  כי   – לידות  חתונות,  הולדת, 
מגוון  ומשפחתית.  ביתית  היא  והאווירה  מגובש, 
החבר  שמספר  השחקנים  בזקן  החל  רחב:  החברים 
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שלו בהתאגדות הברידג' בן שתי ספרות, וכלה בנערים 
העומדים לפני גיוסם לצבא. גם רמת השחקנים מעורבת, 
משחקני צמרת כמו האחים גוליק ועד לשחקנים בתחילת 

דרכם. כולם באים לערב בילוי ברידג' במועדון. 
בחנוכה מברכים על הנרות ומתכבדים בלביבות וסופגנית 

תוצרת בית.
יחידים  תחרות  של  מיוחדת  מסורת  למועדון  יש  בפורים 

הנקראת בינגו ברידג'.
כשיוסי  ומקפצים  רוקדים  השחקנים  התחרות  בפתיחת 
שחקן  לכל  יש  בתחרות  ושר.  מנגן  המועדון  חבר  טנאי 
כרטיס בינגו. במקום מספרים כתובים בו חוזים בברידג' 
באמצע  וצהלה.  פרסים  שיש  כמובן  לסמנם.  וצריך 
התחרות – ארוחת ערב מרשימה. בפורים האחרון הייתה 

ארוחה סינית מהממת, ולסיום גביעים למנצחים.
כך נראה כרטיס בינגו ברידג' לפורים:

מתנדב  למורה  דאגנו  לקהילה.  עוזר  הרצליה  מועדון 
שואה  לניצולי  בחינם  ברידג'  קורס  לקיים  כדי  ולציוד 
גלברט,  שלמה  המדריך  עם  בהרצליה  מורשת  במרכז 
המלמד ברידג' בזמנו החופשי כל שבוע ובנוסף מתנדב 

בבית הגימלאי ומנחה שם משחקי ברידג' מודרך. 
המועדון דואג גם לאתגר את השחקנים. אילה מרצה על 
בעיות ברידג' ופתרונן. לפני תחרויות מיוחדות או ליגות 
יש הכנה לקבוצות והרצאה על הנושא: איך לנצח בליגות.
השחקנים נהנים לא רק מיחס ומסימפטיה, אלא גם מקפה 
ועוגיות המוגשים חופשי לכולם. יש גם סיפורי "סינדרלה" 
במועדון. אלמן משוודיה ששודך לאלמנה מקומית, שיחקו 

ברידג' והמשיכו בנסיעת בילוי לשוודיה...
בתשובה  בין  מועדון,  חבר  כל  של  לצדו  עומדת  אילה 
השידוך  את  ליצור  יודעת  ותמיד  בעידוד,  ובין  לשאלה 
האידיאלי לשותפות ארוכת טווח, כך שאם אתם מחפשים 
ורוצים  פנויים  אתם  אם  אז  לכם.  תדאג  אילה  פרטנר, 
במועדון  וליהנות  לבקר  בואו  חדשים,  שחקנים  להכיר 

הרצליה: הנאה צרופה, כיבוד עשיר וברידג' טוב. 
תחרויות שבועיות קבועות

המשופץ,  נעמ"ת  בבית   20.00 משעה  החל  שני,  ימי 
הכוזרי 11 פינת מאז"ה 7 הרצליה. 

מורשת  במועדון   20.00 משעה  החל  חמישי,  ימי 
הפסטורלי, סמטת הרקפות 9 הרצליה.

החל מינואר 2013 תיפתח תחרות בוקר בצירוף ארוחת 
חינם  כניסה  כרטיס  נעמ"ת.   במועדון  מענגת  בוקר 

לתחרות בוקר מצורף לחוברת זאת.
מחכים לכם,  חברי מועדון הברידג' מת"ב הרצליה.

אילה הילר, 052-2435048,
ayala.hiller@gmail.com

הברידג' המסורתי
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מחשבה ארוכה במהלך 
ההכרזה ומשמעויותיה

מוטי פז

כתבה זו מתבססת על חוקים 16 ו- 73

כל  לפני  מחשבה.  הדורש  משחק  הוא  ברידג'  כידוע, 
המכריז  אמור   (Rdbl או   Dbl  ,Pass (הכרזה,  קריאה 

לחשוב בטרם יניח את כרטיס ההכרזה. 
הדן בתקשורת הולמת ובלתי הולמת בין שותפים  החוק 
הוא חוק 73. חוק זה קובע במפורש שהקריאות חייבות 
דיבור,  צורת  גינונים,  מובהקת,  הדגשה  ללא  להתבצע 

היסוס מובהק או לחילופין חיפזון.
אך  לקריאה,  המוקצב  הזמן  משך  מהו  מגדיר  אינו  החוק 
בתחרויות  סיבוב.  לכל  זמן  מקצים  התחרויות  מארגני 
רגילות משך הסיבוב הוא לרוב כ-14 דקות ל-2 בורדים 
בלוח  לעמוד  חובה  הבא.  לשולחן  למעבר  נוספת  ודקה 
חייבת  אינה  הבורדים  שני  בין  הזמן  חלוקת  זה.  זמנים 

להיות סימטרית.
מהי, אם כן, מחשבה ארוכה?

של  הרגיל  המשחק  קצב  פי  על  נמדדת  ארוכה  מחשבה 
לפי  בסטופר  מדידה  אין  שחקנים.  אותם  או  שחקן  אותו 
שחקן  של  מסוימת  נורמה  קיימת  אולם  דקות,  או  שניות 

ממוצע.
קל מאוד לזהות מחשבה הנמשכת מעל הקצב הרגיל של 
השחקן. כאשר שחקן מתעכב מעבר לקצב הרגיל שלו או 
מעבר לזמן סביר, זה ייקרא "מחשבה ארוכה". גם היסוס 
קל כגון הושטת היד לקופסת ההכרזה ולכרטיסי ההכרזה 
מורשה,  בלתי  מידע  כהעברת  תיחשב  ושוב,  הלוך 

כמפורט בחוק 16.
זאת  אך  מהי,  ארוכה  מחשבה  להגדיר  ניסיתי  כאן  עד 
עלינו לדעת: מחשבה ארוכה כשלעצמה אינה עבירה על 
החוק. מותר לשחקן להתעכב זמן מה לפני שהוא מבצע 
כ"העברת  להתפרש  עלולה  שההתלבטות  אלא  קריאה, 
מידע  מועבר  ההתלבטות  בעצם  מורשה".  בלתי  מידע 

שבלשון החוק "אינו מורשה".
על  לשמור  היריבים  רשאים  כזו  ארוכה  מחשבה  לאחר 
זאת  כל  המשחק,  בסיום  התחרות  למנהל  לקרוא  זכותם 
אין  אם  מחשבה.  שהייתה  מסכימים  הצדדים  שני  אם 

הסכמה, צריך לקרוא למנהל התחרות מיד.
של  ששותפו  סבורים  המתנגדים  אם  המשחק,  בתום 
מורשה"  בלתי  ב"מידע  השתמש  רב  זמן  שחשב  השחקן 
התחרות  למנהל  לקרוא  רשאים  הם  מכך,  נפגעו  והם 

ולתאר בפניו את העובדות. 
לאחר שמנהל התחרות יאמת את העובדות, הוא יפסוק 
אם לשותפו של המתמהמה הייתה חלופה הגיונית אחרת 
מושפעת  להיות  יכולה  הייתה  קריאתו  ואם  לקריאתו, 

מהמחשבה הארוכה.
אם היריבים מרוצים מהתוצאה, הם אינם חייבים לקרוא 

למנהל התחרות בסוף המשחק.
חוק (73-ג) מדגיש באופן מיוחד, ששותפו של המתמהמה 
ממידע  כלשהו  יתרון  מהשגת  בקפידה  להימנע  חייב 

בלתי מורשה אם החליט להמשיך בהכרזה. 
דוגמה:

דרום מחזיק את היד הבאה:

South
♠
♥
♦
♣

Q43
T87
KJ85
J43

צפון פתח ♠1, מזרח התערב ב-♥2, וכאן באה התמהמהות 
העלה  מערב   .Pass-ב לבסוף  שהסתיימה  דרום  של 

ל-♥4, וצפון הכריז ♠4.
לקרוא  זכותם  על  שומרים  שהם  הודיעו  מזרח-מערב 

למנהל בסוף המשחק.
כיצד יפסוק המנהל?

השאלה העיקרית היא האם הכרזת הפותח ♠4 מבוססת 
או  שותפו,  של  מההתמהמהות  מורשה  בלתי  מידע  על 

שיש לו הכרזה ברורה של ♠4 בכל מקרה.
ובכן, אם ידו של הפותח היא:
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North
♠
♥
♦
♣

AJT93
K4
AT7
Q62

אזי ברור כי לאחר ♥4 קיימת חלופה הגיונית אחרת והיא 
כך  על  (המעידה  דרום  התמהמהות  כי  גם  ברור   .Pass
שהוא קרוב להכרזה) משפיעה כ"מידע בלתי מורשה" על 
רשאי  המנהל  זה  במקרה  לכן   .4♠ להכריז  צפון  החלטת 
של  ההכרזה  אם  ל-♥4, בייחוד  הסופי  החוזה  את  לשנות 

♠4 העניקה תוצאה טובה לצפון-דרום.
לעומת זאת, אם ידו של הפותח היא:

North
♠
♥
♦
♣

AKJT942
4
AT7
A5

 .4♠ של  להכרזה  הגיונית  חלופה  שום  אין  כי  ברור  אזי 
של  מההתמהמהות  זה  כהוא  הושפעה  לא  זו  הכרזה 

השותף, ולכן התוצאה שהושגה בשולחן תישאר בעינה.

סיכום
מחשבה ארוכה היא מחשבה הנמשכת מעבר לקצב   ·

הרגיל של אותו שחקן.
להעברת  לגרום  עלולה  אך  מותרת,  ארוכה  מחשבה   ·

מידע בלתי מורשה.
אם יש הסכמה שהייתה מחשבה, היריבים יודיעו על   ·

שמירת זכויותיהם והמשחק יימשך.
בכל מקרה של אי הסכמה, חייבים לקרוא מיד למנהל   ·

התחרות.
בתום המשחק, אם היריבים חושבים שנפגעו מקריאה   ·
(או משחק) שבאה אחרי מחשבה ארוכה של השותף, 
העובדות  את  שיברר  התחרות,  למנהל  יקראו  הם 

וישקול האם להעניק תוצאה מתוקנת.

054-4715950      054-4715949   :  
www.jerusalembridge.com

‘        ,     :  
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פינת החוק

אילן שזיפי, מנהל תחרויות ראשי

נכתב  מנוסים,  והפחות  החדשים  השחקנים  למענכם, 
מאמר זה.

מנהל  של  העיקריים  התפקידים  אחד  לזכור:  עליכם 
של  מגינם  להיות  הוא  ביותר,  החשוב  ואולי  התחרות, 
על  להגן  יודעים  אינם  אשר  אלו  החלשים,  השחקנים 

עצמם !!!
חוקים  מערכת  לפי  מתנהל  במועדונים  הברידג‘  משחק 
משחקים  שבו  בעולם  מקום  בכל  זהה  בעיקרה,  שהיא, 
להעניק  היא  החוקים  מטרת  הזה.  המרתק  המשחק  את 
לכל השחקנים תנאים שווים והוגנים ככל האפשר. לחוקי 
שונים  להיות  יכולים  אשר  תקנונים,  מתלווים  הברידג‘ 

מארץ לארץ ואפילו ממקום משחק אחד למשנהו.
מה מצפים משחקן ברידג‘ המשתתף בתחרות במועדון 

עם השוואת תוצאות?
קלפיך  את  ספור  חדש,  משחק  מתחיל  אתה  כאשר 
כשפניהם כלפי מטה, רצוי מתחת לשולחן (למקרה שקלף/
ים הונח/ו הפוך). וודא כי קיבלת בדיוק 13 קלפים, יותר 
בקלפים  תביט  אל  קלפים?  מ-13  פחות  קלפים?  מ-13 

וקרא מיד למנהל התחרות.
אם משתמשים בפתקי חלוקה (כמו בתחרות הסימולטנית 

למשל), וודא לפני שאתה מביט בפני הפתק או בקלפים, 
כי פתק החלוקה אכן שייך לך, על גבו של פתק החלוקה 
או   EAST  ,SOUTH  ,NORTH הישיבה:  כוון  מודפס 
WEST. פתק לא נכון? אל תביט בקלפים או בפני הפתק 

וקרא מייד למנהל התחרות.
במהלך המשחק ובסיומו

בקלפים  לגעת  או  להחזיק  שלב  בשום  אסור  שחקן  לאף 
(או בפתק החלוקה) של שחקן אחר כלשהו, מלבד הכרוז 
שיכול בעת הצורך לשחק גם את קלפי הדומם. אם אתה 
את  לשחק  לעזור  ממך  מבקשים  הדומם  או  והכרוז  מגן, 
קלפי הדומם, עליך לסרב, כי זה אסור לפי חוקי הברידג‘.
עם סיום המשחק, לאחר שאספת את קלפיך, ספור אותם 
שוב לפני החזרתם אל לוח המשחק. לאחרונה נוספה גם 
חובה לטרוף את הקלפים, כדי שמי שישחק את הקלפים 
שוחקו  שבו  הסדר  את  לראות  יוכל  לא  אחריך  האלה 

הקלפים. 
בעת המכרז

שולח  שאתה  לפני  (להכריז)  לקרוא  ברצונך  מה  החלט 
על  מידע  תסגיר  שלא  כך  ההכרזה,  תיבת  אל  ידך  את 
ולשותף  כדאי)  לא  (זה  למתנגדים  והיסוסיך  מחשבותיך 
לפני  ההכרזה  בכרטיס  שוב  הבט  החוק).  לפי  אסור  (זה 
שאתה מניח אותו על השולחן. וודא כי מה שאתה מחזיק 
זה מה שהתכוונת להניח. במקרה של טעות מכנית (למשל, 
התכוונת להוציא 1♠ ויצא 1NT וכבר הנחת את הכרטיס), 
ניתן לתקן זאת לאחר שתקרא למנהל התחרות ותסביר 
לו מה קרה. עליך לזכור כי מותר לתקן רק ”קריאות שלא 
במתכוון“ המוגדרות כטעות מכנית בהוצאת הכרטיס, לא 
שינוי דעה. אם לא תצליח לשכנע את המנהל (בדרך כלל 
לא ליד השולחן, אלא במרחק מה כדי שלא להסגיר מידע 
לשחקנים האחרים) כי זו רק טעות מכנית, ייתכן שיוטלו 

עליך (או על שותפך) הגבלות לפי החוק.
מה עוד מצופה ממך?

שהשחקנים  כך  אחיד,  בקצב  ולשחק  להכריז  השתדל 
האחרים ליד השולחן לא יוכלו לדעת אם יש לך בעיות לפי 

הקצב שבו אתה בוחר לעשות פעולות.
לכל שחקן, פרט לדומם, מותר לשאול שאלות על הכרזות 
לשחק.  או  להכריז  תורו  כאשר  רק  אבל  המתנגדים, 
את  שחוקרים  מי  של  לשותפו  להפנות  יש  השאלות  את 
לך  אסור  להוביל?  צריך  ושותפך  למגן  הפכת  פעולותיו. 
שהדומם  עד  המתן  יוביל.  ששותפך  לפני  שאלות  לשאול 
ייפרס על השולחן (וחלק משאלותיך יקבלו מענה, כי אתה 
תורך  יהיה  כאשר  רק  הדומם).  קלפי  את  עכשיו  רואה 

לשחק (לפני שאתה מניח קלף) תוכל לשאול שאלות.
את קלף הובלת הפתיחה יש להניח עם הפנים למטה. זה 

ימנע נזק אם יתברר שלא היה תורך להוביל.
קרא מיד למנהל התחרות כאשר מתעוררת בעיה כלשהי, 

ל

”דירקטור ר ר ר ר“ !!! (יש כאלו שקוראים ”טורנמנט“ 
שוב  הברידג‘  במועדוני  מהדהדת  זו  קריאה   –  (
הם)  רק  (ולא  דרכם  בתחילת  רבים  שחקנים  ושוב. 
מלקרוא  ונמנעים  זכויותיהם  על  לשמור  יודעים  אינם 
למנהל התחרות, או – מה שגרוע לא פחות – כאשר 
מנהל  את  להזמין  מבקשים  שולחנם  ליד  המתנגדים 
התחרות, הם מבקשים שלא לקרוא לו ומוכנים לקבל 
ובלבד  מהמתנגדים,  תוצאה  או  ענישה  הגבלה,  כל 

שהמנהל לא ייקרא אל השולחן.
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בתור,  שלא  משחק  או  הכרזה  נפוצות):  (דוגמאות  כגון 
.( (Revoke הכרזה בלתי מספקת, מחדל

שמנהל  לפני  שביצעת  טעות  לתקן  תנסה  אל  לעולם 
מהן  האחרים  ולשחקנים  לך  ויסביר  יגיע  התחרות 

האפשרויות העומדות בפניכם.
ניסיון לתיקון מוקדם עלול לסבך אותך (ולפעמים גם את 
מנהל התחרות) במצבים שהרבה יותר קשה לצאת מהם 

עם נזק מזערי.
רישום תוצאות

לאחר  התוצאות,  לרישום  אחראי  צפון-דרום  בקו  הזוג 
טעות  למתנגדים.  הרישום  דף  את  להראות  יש  הרישום 
התחרות  למנהל  רק  התחרות.  למנהל  קרא  ברישום? 
זכות לתקן שגיאות ברישום. שחקנים רבים נוהגים לרשום 
בעמודת החוזה את החוזה ולידו סימן פלוס או מינוס וכמה 
החוזה  בעמודת  מיותר,  זה  בוצעו.  חסר  או  יתר  לקיחות 
רושמים אך ורק את החוזה, וכן מציינים אם היה Dbl או 

Rdbl. את מספר הלקיחות רושמים בטור המיועד לכך.
זכור, תפקידו של מנהל התחרות הוא לעזור. לפעמים 

נכונות  יהיו  אלה  שפסיקות  מקווה  אני  נגדך.  ישפוט  הוא 
ובהתאם לחוקה.

מנהל  של  שיפוטו  את  ספורטיבית  וברוח  ברצון  קבל 
התחרות, אך זכור כי גם מנהל התחרות עלול לשגות. אם 
נראה לך כי המנהל שגה, בקש ממנו בנימוס ובאורך רוח 
לבחון מחדש את שיפוטו. זכותך אף לבקש לערער בפני 

ועדת ערעורים על החלטת מנהל התחרות.
גם  ולפעמים  לשחקנים,  נראים  הברידג‘  מחוקי  כמה 
גם  ולפעמים  צודקים  לא  הוגנים,  לא  התחרות,  למנהלי 
התחרות  מנהל  של  מתפקידו  זה  אין  אך  הגיוניים,  לא 
לחפש מה צודק ומה לא. תפקידו הוא ליישם את החוקים 
ובתקנוני  הבין-לאומי  החוקים  בספר  כתובים  שהם  כפי 

התחרויות.

אך  אחרת),  (במסגרת  בעבר  פורסם  זה  מאמר 
עם  שנית  כאן  מפורסם  הוא  חשיבותו  מפאת 
תוספות והרחבות. שחקן חדש, כדאי לך לשמור 

מאמר זה לעיון חוזר.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 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

פברואר 2013ינואר 2013דצמבר 2012
1

15

22 - 21

29

ליגות לקבוצות
(לפי תכנית)

 
גמר אליפות ישראל 

למועדונים

פיינל – פור ליגה 
לאומית,

פליי-אוף עליה לליגה 
לאומית

אליפות ישראל 
לסניורים - מוקדמות 

במחוזות
(ראה מודעה נפרדת)

5 - 4

12 - 11

20

26 - 25

אליפות ישראל 
לצעירים - מוקדמות

(ראה מודעה נפרדת)

אליפות ישראל 
לסניורים – שלבי גמר 

סימולטנית ארצית 
"הנדיקאפ"

(פרטים לגבי שיטת החישוב 
יפורסמו בהמשך) 

אליפות ישראל 
לצעירים – שלבי גמר

הפסטיבל הפסטיבל 9 - 15
הבינלאומי ה-הבינלאומי ה-4747

אולמי הקונגרסים ת"א

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2012 – פברואר 2013

מקבלי דרגות ליום 8 בנובמבר 2012 

דדרגות

רב אמן  
מרקוס עמירם - מושבות-שמריהו 

אמן ארד 
כספי יואב - מועדון תל אביב 

אמן 
וינר שמואל - הלוחם אפקה 

פרוינד גדעון - מת"ב הרצליה 

סגן אמן כסף 
גל עדנה - השרון 

ויזל אירית - השרון 
ברגר בתיה - מושבות-שמריהו 

סגן אמן 
גוטהלף אורי - רמת השרון 
שיף מכאלה - רמת השרון 

לירון נולי - חיפה/כרמל 
רוזנצוויג אדלה - חיפה/כרמל 

וילדר אריה - "הרץ" חיפה 
גבע עדנה - השרון 
כץ ליעד - השרון 

קוזיק סוניה - אביבים 
ברנהולץ כרמלה - מושבות-שמריהו 

הורבט שושנה - מושבות-שמריהו 
טבעון מרים - מושבות-שמריהו 

אלפנדרי אוליביה - מרכז הברידג'-י"ם 
לוי שרה - מרכז הברידג'-י"ם 
לאור ליה - סביון-קרית אונו 

גז חנה - מרכז ספורט רשלצ 
אזאצי נורית - רחובות 

סטרוגו מטילדה - מועדון לידור 

מתקדם כסף 
בן ארי זלדה - בית מכבי ראשל"צ 
לברן תמרה - בית מכבי ראשל"צ 

מתקדם 
צורן נאוה - השרון 
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הודעות חשובות

מחזור חדש של פרויקט "פסגה" יוצא לדרך!
שחקנים צעירים בגילאים 10-17 בעלי ניסיון תחרותי (לפחות שנה), מוזמנים להצטרך 

לאימוני סגל העתודה, במטרה להשתלב בעתיד בנבחרות הצעירים של ישראל.
האימונים יחלו בינואר 2013 ויתקיימו במועדון הכדורת ברעננה.  

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, בעלי נכונות להשקיע ולהתמיד,
מוזמנים להירשם במשרדי ההתאגדות

בטלפון: 03-9794862.

תחרויות

מועדון ברידג' הקאנטרי חולון מזמין
לתחרות ארצית, נ.א. ארציות - שני מושבים

ימי חמישי 27 בדצמבר 2012 ו-3 בינואר 2013, שעת ההתחלה: 20:00
הלוחמים 12, חולון, ליד משרד הרישוי

 מנהל התחרות: אילן שזיפי, דמי השתתפות 50 ₪ לשחקן למושב, 
חניה חופשית, קפיטריה עשירה 

הרשמה מראש חובה
רועי: 050-9033355, משרד הקאנטרי: 03-5041486

מועדון הברידג' אשקלון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית על שם אפרים רוזנפלד

התחרות תתקיים במתנ"ס כצנלסון, רחוב יוסף קארו 6, אשקלון
ביום שישי ה-14 לדצמבר, בשעה 10:00

סיבוב אחד 30 חלוקות
מנהלת תחרות: אביבה בן ארויה, חניה חופשית, מספר מקומות 

מוגבל, הרשמה מוקדמת חובה
להרשמה: יוסי פיברט: 057-7517570, מתי: 052-5553689

מועדון "גת ירושלים"
מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית ע"ש אבי רז ז"ל מושב 
יחיד 30 חלוקות

ביום שישי 25 לינואר 2013
בשעה 10:00

מועדון גת - רח' זבוטנסקי
פינת שלום עליכם 10 ירושלים

גביעים תרומת המשפחה לשלושת 
המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

עירית: 052-3949074

מועדון ברידג' הקאנטרי חולון
לתחרות ארצית, נ.א. ארציות

מושב יחיד 30 חלוקות
יום שבת, 19 בינואר 2013
שעת ההתחלה: 16:00

הלוחמים 12, חולון, ליד משרד הרישוי
 מנהל התחרות: אילן שזיפי

דמי השתתפות 60 ₪ לשחקן למושב
חניה חופשית, קפיטריה עשירה 

הרשמה מראש חובה
רועי: 050-9033355

משרד הקאנטרי: 03-5041486

מועדון הברידג' סביון-קרית אונו
בהנהלת שירי פאור
מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית מושב 1 (30 בורדים)
ביום שבת ה-05/01/13
בין השעות 10:00-14:00

באולם הספורט הענק והמשופץ "צ'יינין" 
רחוב הזמיר 2, קרית אונו
מנהל התחרות: אילן שזיפי
לפרטים והרשמה (חובה):

שירי 054-7999781
או שורה 050-7827986

אליפות הארץ לצעירים לשנת 2013
שחקני הברידג' הצעירים , חברי פסגה וחברי הנבחרות, מוזמנים לקחת חלק באליפות הארץ 

לצעירים שתיערך השנה במתכונת מפוצלת:
אליפות הארץ לצעירים עד גיל 21

שלב המוקדמות יתקיים בתאריך 5 בינואר – בו ישוחקו 2 מושבים עם 28 ידיים בכל מושב.
6-8 הזוגות הראשונים יעלו לגמר.

שלבי הגמר יתקיימו בין התאריכים 26-25 בינואר.

אליפות הארץ לצעירים עד גיל 28
ללא שלב מוקדמות. 

התחרויות יתקיימו בין התאריכים 26-24 בינואר.
יש להירשם לתחרויות מראש עד ה-27.12.12

ibf@bridge.co.il :אצל ויקי במשרדי ההתאגדות בטלפון: 03-9794862, במייל



English
51

תוצאות מפסטיבל הים האדום

תחרות: זוגות פתוחה - גביע עד 120 בית ג (183 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 21-23.11.2012

תוצאות כלליות

מס' חברשמותסה"כדרוג
159.15Gryanov Alexander - Roryshyn OlegUKRUKR

1444314975מלאך יעקב - פישר לוטן258.35

21401837אשכנזי יוסי - סוכמן צבי357.10

293212833קומיסיונר יולנדה - טולדנו חנה456.66

555.70Bismuth Judith  - Tchenio MauriceFRAFRA

139273337כהן מזל - אברנוק חוה655.64

755.63Benadiba Jacques - 3467סגלוביץ דודFRA

855.34Ohana Robert - Lucacio AlexFRAFRA

77484087שטרית אבי - רפאלי דוד955.29

1515518205פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז1055.26

מס' חברשמותסה"כדרוג
483014669ידלין דורון - ישראלי דן165.05

7156938לובינסקי יובל - מרק מיכה261.36

61214659גלברד מרדכי - פכטמן רון361.01

460.93Koistinen Kauko - 5238גלבוע אוריFIN

994373הרצקה רון - רוסלר אמנון560.43

172584281כהן אילן - זק יניב660.09

1477315015ארגלזי אלירן - בירמן אלון759.92

859.81Tenev Tenyu - Nedkov StanislavBULBUL

958.91Bitran Albert - Stanca-Vass GezaFRAROM

1058.35Danyluk Volodymy - Danylyuk TetyanaUKRUKR

תחרות: זוגות פתוחה - גביע עד 120 בית א (56 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 21-23.11.2012

תוצאות כלליות

מס' חברשמותסה"כדרוג
8611303קובאליו סרג'יו - שניידר יגאל160.71

66315387אריאלי אמנון - לרנר משה259.53

358.70Huisintveld Martin - Reuser MikeNEDNED

103711007גרייצר נורית - הורוביץ שמשון458.49

2127816820שעובי אביהוא - שגב חן558.32

22555983וקסמן סופי - שזיפי חנה657.49

757.40Lebar Josephine - Gulevich AnnaFRARUS

84449182וויג דניאלה - זילבר ריטה857.25

5152466ברסלאור מנחם - ברניר זוהר956.88

1853918540סגל מתן - אורמן ליאור1056.29

תחרות: זוגות פתוחה - גביע עד 120 - בית ב (84 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 21-23.11.2012

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות IMP ע"ש יוסי צבילינגר (178 זוגות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 19-20.11.2012

תוצאות כלליות

מס' חברשמותסה"כדרוג
1151.0Tenev Tenyu - Nedkov StanislavBULBUL

2126.0Makaruk Janusz - Niedzielski PawelPOLPOL

1478015015טרנובסקי בר - בירמן אלון3117.0

1791914239גרסטנר גל - אסרף אורי4111.0

5107.0Bitran Alber - Elinescu MichaelFRAGER

1417918524אסרף ערן - שפירו לאה6101.0

10616585פולק אוסקר - טל יוסף796.0

894.0Brulleman Jaap - Schipper KeesNEDNED

459216451ארנון גדי - ריזנברג אורלי992.0

9745712איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי1090.0
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מס' חברשמותסה"כדרוג
164.77Bitran Alber - Bitran ElizabethFRAFRA

262.01Chedak Virginia - Jorstad RonnyNORNOR

360.86Levi Miriam - Meijs Joop\E2NED

Gulevich AnnaRUS4648 - פרידלנדר אהוד460.54

1852414179שפירו לאה - אסרף ערן560.38

98313774שזיפי חנה - גוטמן הנרי659.92

758.98Evans Sue - Loyenes DennisGBRGBR

161624087בורק לואיזה - רפאלי דוד858.73

1008010642פופלילוב מתילדה - חץ נתן958.66

1883820751סעדה נטלי - בועזיז דניאל1058.50

תחרות: גביע פיאנטניק - זוגות מעורבים (92 זוגות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 15-16.11.2012

תוצאות כלליות

מס' חברשמותסה"כדרוג
188384281  סעדה נטלי - זק יניב 1386.33

2307.67 Gulevich Anna - 801אורנשטיין איתןRUS

3247.33Skorchev Stefan - Trenda lov Rumen BULBUL

106428769  חץ נתן - לוינגר אסא 4221.33

931212940   ברקת אילן - לנגי אסף5205.33

47314779 קניגסברג מודי - שגב רון 6147.33

7156938  לובינסקי יובל - מרק מיכה783.67

852.33Milashewski Mirek - Szenberg Stefano POLITA

920.67Martens Krzysztof - Filipowicz Dominik   POLPOL

53503642  כהן אילן - ליבסטר בני 10-13.33

תחרות: גביע רנד – תחרות הזמנה (20 זוגות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 22.11.2012

תוצאות כלליות

מדינהשמותסה"כדרוג
ולצר חיים-לירן ינון-פרידלנדר א-שורץ רון-פישר 1167

לוטן
ISR

ברקת אילן-רומיק פנחס-אלטשולר גל-בירמן 2166
אלון-רול יוסף-לנגי אסף

ISR

מרק מיכה-לובינסקי י-רוסלר אמנו-הרצקה רון-3155
קובאליו סר

ISR

ISRכהן עדי-סולניק ארי-ספקטור מיכ-פשה רוני-מרק סוניה4155

ISRפורת לירי-רשתי שאול-ג'נג'חשווי-לביא שלומי5154

ISRהרשפנג דן-בן דוד יוב-רייטר אדם-גינוסר אית6151

7148Klukowski -זליגמן שלמ-Martens Kr-Zaremba Je-
Zak Piotr-Filipowicz

POL-ISR

ISRחץ קלרה-חץ נתן-פופלילוב מ-פופלילוב ל-לוינגר אסא8146

9142Schipper K-ישראלי דן-פיטרס דירק-Meijs Joop-ון 
דר ואוד

ISR-NED

ISRוקס יעקב-וקס גל-מילצ'ן דרו-מיוחס יעקב-שגב חן10140

תחרות: קבוצות – אלטשולר שחם (69 קבוצות)
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 24.11.2012

תוצאות כלליות

נא"אשמותסה"כדרוג
20הילזנרד אנני - הולינגר אבי172.13
19זיו דן - חיים דוד272.12
18מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש370.51
17גרין שלמה - שפיר ערן469.83
16שוחט תמר - קראוס מיקי569.70
15נסלרוט חגית - וסטרייך יואל668.90
14קוטב שושנה - תלם מלכה768.57
13פרץ חוה - פרידלנדר דודי868.46
968.32 Entscho - Reiner12
1068.05Milaszewsk - Bitran Alber11
10בן דרור אריאל - אברבך ישראל1167.99
10ויידמן ולרי - סוקול מתי1267.53
9מיוחס מושיקו - לזר אלון1367.49
9בלאט אמירה - כהן דני1467.28
8ברון יוליאן - מנור משה1567.25

סימולטנית ארצית נובמבר 2012
תאריך: 18.11.12 

מס' חברשמותסה"כדרוג
169.09Marsal Reiner - Wladow EntschoGERGER

1477715053מיוחס מושיקו - לזר אלון268.82

367.29Di Sacco Maurizio - 15015בירמן אלוןITA

467.00Skorchev Stefan - Trendafilov RumenBULBUL

566.27Bitran Alber - Milashewski MirekFRAPOL

1417918524אסרף ערן - שפירו לאה666.09

14659947פכטמן רון - רונן שושנה765.54

865.26Benadiba Jacques - Sananes JeannetteFRAFRA

158514779הירש עמליה - שגב רון964.64

1064.49Dumbovich - Harsanyi .JosefGERGER

תחרות: סימולטנית ארצית ע"ש דני זינגר (138 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 18.11.2012

תוצאות כלליות (רק באילת)

תחרות: זוגות טופ-בוטום (74 זוגות)
מושב:2  מתוך 2 תאריך: 17.11.2012

תוצאות כלליות

מס' חברשמותסה"כדרוג
1707716490לוי הילה - אסולין עדי165.66

1064310090חץ קלרה - פופלילוב לילו263.30

408716162רפאלי דוד - בורק לואיזה362.34

Benadiba5364FRA - פרנק יוסף460.94

147791585שגב רון - הירש עמליה560.65

660.55Chediak Virginia - Jorstad RonnyNORNOR

1883820751סעדה נטלי - בועזיז דניאל760.50

860.42Milashewski Mirek - 799ליבסטר שעיהPOL

137742429גוטמן הנרי - חכימי אהרן960.23

242717851חכימי תמר - בן דוד אבישי1060.12
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2)
♠
♥
♦
♣

A7
A76
Q843
AK85

♠
♥
♦
♣

K9865
K984
K7
QJ

West East
1NT 2♣
2♦ 3♥

3NT Pass

Holding only two cards in responder's longer 
major, opener rebids 3NT rather than accepting 
the delayed transfer.

With the distributional pattern shown above, 
responder will Pass 3NT when his long suit is 
only 5 cards long. However, with slam values he 
may continue the auction.

3)
♠
♥
♦
♣

A76
A7
Q843
AK85

♠
♥
♦
♣

K984
KJ9865
K7
Q

West East
1NT 2♣
2♦ 3♠

3NT 4♦
4♥ Pass

When holding a 6-card major, responder's 
action changes. In this example West denies 
three hearts by bidding 3NT, but East has six 

hearts so he makes yet another transfer bid – 
4♦. This asks the opener to complete the transfer 
and bid 4♥.
In the two final examples, Smolen is used after a 
Stayman response to a 2NT opening. Those who 
prefer to respond to a 2NT opening with Puppet 
Stayman may skip these examples. 

4)
♠
♥
♦
♣

A7
A75
AQ43
AK85

♠
♥
♦
♣

Q984
KT986
J42
3

West East
2NT 3♣
3♦ 3♠
4♥ Pass

5)
♠
♥
♦
♣

AJ6
A7
AK43
AK85

♠
♥
♦
♣

QT952
J963
2
973

West East
2♣ 2♦

2NT 3♣
3♦ 3♥
3♠ 4♠

Pass

So, anyone for Smolen?

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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Brian Zietman

Well, that was a surprise! I wrote an article 
entitled 'Stayman or Transfer' and 3 people (Avi 
Rosenthal, George Leibowitz and Lea Cesarco) 
individually commented about Smolen.  I did not 
realize that there was such a large number of 
readers of my articles . Funnily enough, Ron 
Pachtman gave us a lecture in the 'Atlas Course'  
and he mentioned Smolen as well. I was very 
surprised that I had not heard of Smolen before, 
and wondered if he had heard of me. 
Anyway, after some research, it turns out that 
Michael Smolen died at the age of just 52 in 
1992. Here is a brief outline of his convention.
As I stated in my article when we have 5-4 or 
even 6-4 in the majors and game going values, 
we will respond to the 1NT opener with a transfer, 
and then bid our second major which is forcing. 
However, according to the Smolen Convention, 
instead of an immediate transfer we bid Stayman 
with a delayed transfer in these situations. If 
partner responds to our 2♣ with 2♥ or 2♠, we will 
happily jump to game with a 4-4, 5-4 or even 6-4 
fit in that major.
However, if partner's response is 2♦, denying a 
4-card major suit, then as I stated in my previous 
article, the responder must now bid the longer 
Major suit to show a major suit of at least 5 
cards. The problem with this is that the transfer 
advantage is lost, and the weaker hand usually 
becomes the declarer. Instead of concealing 
strength like as King-Jack or Ace-Queen, these 
holdings are revealed to the defenders, providing 
them with additional defensive advantages.
When a partnership employs Smolen Transfer 
bids, designed specifically for this situation, then 

the responder will jump to the three level in his 
shorter Major suit. This initiates the Smolen 
convention, and the 1NT bidder now has the 
information that partner holds game values. This 
jump shows a 4-card suit in the suit bid and 5 
or 6 cards in the other major. This convention 
allows the 1NT opener to become the declarer.
Examples

1)
 ♠
♥
♦
♣

A42
A73
Q763
AK3

♠
♥
♦
♣

K7654
K964
K8
QJ

West East
1NT 2♣
2♦ 3♥
3♠ 4♠

Pass

West denies a 4 or 5 card major by bidding 2♦. 
According to the Smolen convention, responder 
no longer bids his longest suit directly. Instead 
he  bids his shorter major at the 3-level. This 
action initiates a delayed transfer. East shows 
exactly four hearts with longer spades, plus 
game values.

Now West has at his disposal all the information 
to make the right decision. Holding three cards 
in partner's longer major, West completes the 
transfer and bids 3♠. Thus the 1NT opener 
becomes the declarer. The responder, according 
to his values, will either bid game or attempt 
slam.

The Smolen 
Convention

 2.3.13 :  
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