
לברידג' הישראלית  ההתאגדות  ירחון 

גיליון 142 
יוני 2015

june2.indd   1june2.indd   1 30.5.2015 г.   23:24:43 ч.30.5.2015 г.   23:24:43 ч.



תוכן
דבר ועד העמותה - מודי קניגסברג3

הפותח- רון שוורץ4לומדים ברידג‘
תרגול משחק היד - מוטי גלברד6
סדרה חדשה בגובה 1 ובגובה 2  - רם סופר8
חיתוכים בדומם - רם סופר   9

טכניקה נכונה - רם סופר11
היוצא מן הכלל יד שלישית גבוה (חלק ג') - קובי שחר12

2 על 1 מחייב למשחק מלא - אלדד גינוסר14לשחקן המתקדם
ערכם של קלפים בכירים (חלק ב') - אפרים בריפמן18
משחק סופי בלתי צפוי - רם סופר22
מסע של +100 עמודים:זיא ואני - ג'ורג'יו דובואה24

משחקי מבחן לקראת "ברמודה בול" - רם סופר26תחרויות
ליגה לזוגות TB - יוסי אנגל32

5 הכרזות סלם גדול באותה יד!! -  33שונות
פינת החוק - אילן שזיפי 34
ברידג' בבית הלבן - חנן שר36
בחן את עצמך – קובי שחר37
בחן את עצמך פתרונות - קובי שחר  38

39מדור נופשונים

דפי ההתאגדות - אוריה מאיר, אילן שזיפי47 
54Drop the Jack Like a Hot Patato - Brian Zietman

English55Who Owns the Hand? - Joseph Engel

:

"     : "
03-5717007 :  | 077-3330775 :'

  :   
ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'

gadi@rotemltd.co.il |   :  
  :  

  :  
  :  

  :  
  :

:  
  :'  

  :  
  :  

  :  
  |   :  

'   
03-9794862 :'

"     ©
    

june2.indd   2june2.indd   2 30.5.2015 г.   23:24:53 ч.30.5.2015 г.   23:24:53 ч.



דבר ועד העמותה
שלום חברים,

חודש מאי אופיין בפעילות ברידג'יסטית ערה. בזמן כתיבת שורות אלו עדיין לא הסתיימו 
הפעילויות אך נציין כי אנו בשלהי משחקי סגל הנבחרת של ישראל והשלבים השונים 
של אליפות הארץ הפתוחה. בנוסף נהנינו מתחרות סימולטנית ארצית ולראשונה, יחולקו 
במפעל  הבתים  שלב  יתקיים  החודש  בסוף  הראשונים.   המקומות  ב 3  לזוכים  גביעים 

.TB החדש של ההתאגדות - ליגה לזוגות

חודש יוני, מסמן את בוא הקיץ ואני מבטיח לכם שלא רק מזג האויר יהיה חם. אז מה 
צפוי לנו? השלב הסופי של הליגה לזוגות TB , שלב גמר העל של אליפות ישראל הפתוחה וכן מוקדמות אליפות 

הסניורים, כמו גם תחרויות ארציות בסניפים.

הרכב  שברובן  ברציפות  שנים  היו"ר 6  בתפקיד  שימשתי  ההתאגדות.  למוסדות  הבחירות  בחודש יוני יתקיימו  עוד 
הועד הנוכחי פעל יחד. אני רוצה להודות לגלעד אופיר, אורית מורן, ראובן בשביץ ורעיה גרינשטיין על שיתוף 
פעולה יוצא דופן שאיפשר להוביל את ההתאגדות ברוגע רב לעשייה גדולה, לקידום הברידג' , לקבלת הכרה בענף 
ותמיכה מהמוסדות, למהפיכה גדולה במשרדי ההתאגדות ובפעילות הביצועית, לקפיצת מדרגה בתחום המיחשוב 
בליווי ובפיקוח של מיכה עמית, אסף עמית ואוריה מאיר והכי חשוב – להקדשת אמצעים רבים לאימונים ושליחת 

נבחרות לתחרויות בינלאומיות, על מנת לאפשר את ההישגים הנפלאים, להם היינו עדים. 
אני מודה גם לנשיא איתן לוי ולסגניו, מיכה עמית ומוטי פז, שליוו את פעילות הועד וסייעו רבות בכל הנדרש. תודה 
מיוחדת לאיתן לוי שפועל בנוסף לכל אלה גם כדי לסייע בהסמכת מנהלי תחרויות בישראל, כל זאת בנוסף לפעילותו 

 .(EBL) 'הברוכה בזירה הבינלאומית באמצעות מוסדות ההתאגדות האירופאית לברידג
המחוזיים  ולקפטנים  הספורטיביות  הועדות  ראשי  עומדים  שבראשם  המתנדבים  לשאר  גם  מגיעה  גדולה  תודה 

שתורמים מזמנם ללא לאות על מנת לקדם את ההתאגדות בתחומי הפעילות הרבים והמגוונים:

לעו"ד דוד פורר – אב בית הדין ולכל חברי בית הדין
לעו"ד נח טמיאנקר – יו"ר ועדת משמעת.

לרו"ח אהרון חכימי – יו"ר ועדת ביקורת ולכל חברי הועדה.
לישראל ידלין – יו"ר ועדת חוקה ולכל חברי הועדה

למשה מנור - קפטן מחוז צפון ויו"ר ועדת נ.א ולכל חברי הועדה
לעו"ד אורי גלבוע – יו"ר ועדת סגל

למיכה מרק – יו"ר ועדת צעירים ולכל חברי הועדה
לרונית אופיר – יו"ר ועדת הוראה ולכל חברי הועדה

לאביבה בן ארויה - קפטן מחוז דרום
ליעקב מינץ - קפטן מחוז מרכז

בצרכים  עיניה  את  להאיר  גם  כמו  ההנהלה,  מדיניות  את  ביצוע  לכלל  להביא  הדואגים  לאנשים  להודות  נשכח  לא 
השונים - לאוריה מאיר - מנכ"ל ההתאגדות, לאילן שזיפי רמ"ד תחרויות, למושיקו מיוחס, רכז פרויקט בתי הספר 

וללאה וויקי המתפעלות את המשרד בחן ובנועם.
יש עוד הרבה אנשים שמסייעים בקידום מטרות ההתאגדות ועל כך הערכתנו ותודתנו  - מאמנים, ספורטאי נבחרות, 
מורי הברידג' ואתם, שחקני הברידג' , הקוראים הנאמנים שליוויתם אותנו ובעבורכם אנו פועלים, במטרה לקדם את 

הספורט האהוב עלינו . 
כמובן שיש עוד הרבה לאן לשאוף ולהתקדם. אני מאחל לוועד החדש שיבחר, שימשיך בפעילות הברוכה. אני מצידי 

אמשיך לסייע ולתרום מניסיוני וקשריי להתאגדות הברידג' ולחבריה.

שלכם ובשבילכם,
מודי קניגסברג, יו"ר

ל
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לומדים ברידג‘
4

חיזוק היסודות

הפותח
 (חלק א')

רון שוורץ

תפקידו של הפותח הוא לתאר את ידו הן מבחינת נקודות 
בכל  הקלפים  (מספר  החלוקה  מבחינת  והן  היד)  (חוזק 
סדרה). הפותח עושה זאת בשלבים לפי סדר ההכרזות.

 1 בגובה  בסדרה  מומלצת  פתיחה  הראשון-  בשלב 
הכרזת  תתבצע  (לעתים  יותר.  או  נקודות   12 מבטיחה 

הפתיחה גם עם קצת פחות).
  פתיחה במיינור ♦1/♣1 מתארת לפחות 3 קלפים

בסדרה.
  פתיחה במייגור ♠1/♥1 מתארת לפחות 5 קלפים

בסדרה.
  1 מתארת בו-זמנית 15-17 נקודותNT פתיחה

(פותח בינוני) וחלוקה מאוזנת.
מתחילה  ההכרזה  פותח-  השחקנים  שאחד  ברגע 

והשותפויות מתחרות על החוזה.
המטרה היא למצוא התאמה באחת הסדרות (8 קלפים 
 ,4♥/4♠ מלא-  משחק  להכרזת  ולשאוף  ביחד)  יותר  או 
3NT (כאשר אין התאמה במייגור) ולעתים ♦5/♣5 במצב 

של התאמה גדולה וחלוקות קיצוניות.
בשלב השני נועד לפותח תפקיד חשוב. עליו לתאר את 
חוזק ידו כדי שהשותפות תדע אם להתחייב למשחק מלא 

(כשיש 25 נקודות או יותר) או להישאר במשחק חלקי.
טווחי הנקודות של הפותח:

 פותח חלש- 12-14 נקודות
 פותח בינוני- 15-17 נקודות
 פותח חזק - 18+ נקודות

דוגמאות להכרזה השנייה של הפותח
(1)

North
♠
♥
♦
♣

AJ72
K874
92
A83

West North East South
1♣ Pass 1♥

Pass ?
פתחנו את ההכרזה ב-♣1 מכיוון שבידנו 12 נקודות ללא 
חמישייה במייג'ור. במקרה זה יש לפתוח בסדרת המינור 
קלפים   3 לפחות  מבטיחה   1♣ ההכרזה  יותר.  הארוכה 

בסדרה.
רביעייה  לנו  מראה  הוא   .1♥ ענה  (המשיב)  השותף 
הבאים  (במאמרים  יותר.  או  נקודות  ו-6  ב-♥  (לפחות) 

נלמד על עקרונות המשיב). מה נכריז בסיבוב השני?
כלל: תמיד יש לתמוך בשותף, כדי שהשותפות תדע 

שיש התאמה!
מכאן, שההכרזה השנייה של הפותח תהיה ♥2. בהכרזה 
זו הוא מתאר 4 קלפים ב-♥, כלומר ישנה התאמה עם 
המשיב, ובנוסף מתאר את חוזק ידו: "פותח חלש" עם 

14-12 נקודות.
עם יותר נקודות היינו מכריזים ♥3 (פותח בינוני) או ♥4 

(פותח חזק).
(2)

North
♠
♥
♦
♣

AJ72
K87
A832
92

West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass ?

בדוגמה זו פתחנו את ההכרזה ב-♦1.
מכיוון  בשותפנו  לתמוך  יכולים  איננו  השנייה  בהכרזה 
שבידנו רק 3 קלפים ב-♥. ייתכן כי למשיב 4 קלפים בדיוק 
ב-♥. התאמה של 7 קלפים אינה מספקת כדי לקבוע את 

זהו מאמר ראשון בסדרה המיועדת לשחקנים חדשים 
בברידג'  ראשונים  קורסים  שסיימו  לשחקנים  וגם 
ומעוניינים לחזק את היסודות ולתרגל את הידע שלהם, 

מאת חבר נבחרת ישראל ואלוף אירופה רון שוורץ. 

המשך  בעמוד 10

מ
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טיולי הגיל השלישי
רופא ישראלי צמוד ˆ הסעה מן הבית לשדה התעופה ובחזרה ˆ מסלול מיוחד ומותאם למבוגרים

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לקבלת חוברת חינם ולפרטים נוספים: 03-5651152

יפן - כולל האי הצפוני

באד הופגסטיין וזפלד

15 ימים - כולל 9 לילות 
שיט באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 15.8.15

ימים - טיול ונופש 14
יציאה מובטחת בתאריך: 21.7.15
יציאות נוספות: 18.8.15, 28.8.15

נפלאות הריין והמוזל

דרום אמריקה

8 ימים - מבאזל לאמסטרדם 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 31.7.15

23 ימים - כולל 14 לילות 
שיט באוניית פאר
15.1.16 יציאה:

שיט באוניית פאר 
לאיים הבריטיים

14 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת
יציאה בתאריך: 13.8.15

פניני הדנובה

9 ימים - שיט בנהר הדנובה
יציאה מובטחת בתאריך: 13.8.15

שיט נהרות - בירות 
הדנובה ופראג

11 ימים - שיט בנהר הדנובה
13.7.15 יציאה מובטחת בתאריך:

 סין, יפן, דרום קוריאה 
והונג קונג

6 לילות  15 ימים - כולל
קרוז באוניית פאר

יציאה בתאריך: 23.9.15 (סוכות)

שיט בנהר הסיין

8 ימים – מפריז לנורמנדי
יציאה מובטחת בתאריך: 10.9.15

(ראש השנה)

שיט בים הבלטי

13 ימים - גרמניה, סקנדינביה, 
רוסיה, אסטוניה

יציאה מובטחת בתאריך: 17.7.15

הרי הרוקיס ואלסקה

21 ימים 
 כולל 7 לילות שיט באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך: 5.8.15

שיט בנופי הפיורדים

10 ימים 
 נורבגיה

יציאה מובטחת בתאריך: 22.8.15

 סמינר מטייל בנהרות 
הריין והמוזל

8 ימים - מבאזל לאמסטרדם בדגש
תרבות, אמנות וארכיטקטורה

יציאה מובטחת בתאריך: 7.8.15

 

אוסטרליה וניו זילנד

קרוז מאורגן אל בירות 
התרבות של הים הבלטי

22 ימים - כולל 12 לילות שיט 
באוניית פאר

28.11.15 יציאה:

בתקופת הלילות הלבנים
15 ימים 

יציאה בתאריך: 5.7.15

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים - כולל 8 ימי שיט 
בנהר המקונג

(חנוכה), 10.12.15 יציאות: 26.11.15

הוואי

15 ימים - כולל 8 ימי שיט 
באוניית תענוגות
יציאה: 23.11.15

נפלאות הריין 
והיער השחור

11 ימים - מבאזל לאמסטרדם 
בספינת נהר

יציאה: 30.7.15

 דרום אמריקה

23 ימים - 14 לילות שיט 
באוניית פאר

יציאות: 1.1.16, 26.2.16

 שיט בנהרות 
הריין והמיין

8 ימים - מנירנברג לאמסטרדם 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 2.8.15

יפן - כולל האי הצפוני

ימי שיט  18 ימים – כולל 9
באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 15.8.15

חוגגים ראש השנה 
בנהרות הריין והמוזל

9 ימים - מבאזל לאמסטרדם 
בספינת נהר

12.9.15 יציאה:

קרוז לאיים הבריטיים

14 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

יציאות מובטחות בתאריכים: 
13.8.15 ,20.7.15

מוסקבה וסנט. פטרסבורגנהר הדואורו בפורטוגל

9 ימים
 שיט בספינת נהר בנופי עמק הדואורו

יציאה מובטחת בתאריך: 8.7.15

7 לילות שיט  11 ימים - כולל
בספינת נהר

31.7.15 יציאות: 17.7.15,

קרוז לפיורדים 
הנורבגיים  סין, הונג קונג וטאיוואן

10 ימים 
קרוז מאורגן באוניית תענוגות

יציאה מובטחת בתאריך: 13.7.15

18 ימים - כולל 4 לילות
קרוז באוניית פאר

יציאה בתאריך: 28.9.15 (סוכות)

ימים - שיט בספינת נהר  8
בנופי הדנובה

יציאה מובטחת: 27.9.15

האיים הקנריים

שיט באוניית פאר 
לאנטארקטיקה

ימים  10
גן עדן באוקיינוס האטלנטי

יציאה: 26.10.15

ימים  19
כולל איי פוקלנד ודרום ג'ורג'יה

יציאה בתאריך: 13.12.15

חוגגים סוכות בנהר 
הדנובה
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לומדים ברידג‘
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תרגול משחק היד

מוטי גלברד

♠
♥
♦
♣

A53
Q53
AJ64
T95

♠
♥
♦
♣

KQ7
AK6
K8
87642

♥T :3. קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South
Pass Pass Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

לקיחות  ב-9  לזכות  עליכם   .3NT מלא למשחק  הגעתם 
לאחר הובלה ב-T♥ (גבוה מרצף). תכננו את המשחק!

בידכם רק 8 לקיחות בטוחות: 2 לקיחות ב-♦, 3 לקיחות 
ב-♥ ו-3 לקיחות ב-♠.

מנין תשיגו עוד לקיחה?
הקלפים  חמשת  ואם  ב-♣,  קלפים   8 מחזיקים  אתם 
לאחר  אז  המתנגדים,  ידי  בין   3-2 מחולקים  החסרים 
בסדרה.  לקיחות   2 לעצמכם  תגביהו   ♣ סיבובי  שלושה 
העקיפה  אם  אך  ב-♦,  לעקוף  לנסות  גם  שאפשר  כמובן 
תיכשל (רק 50% סיכויי הצלחה) – יהיה כבר מאוחר מדי 

לפתח את סדרת ה-♣. על כן נתחיל ב-♣.
החלוקה המלאה

 ♠
♥
♦
♣

A53
Q53
AJ64
T95

 

 ♠
♥
♦
♣

J94
T۹۸٤
T72
AQ3

♠
♥
♦
♣

T862
J72
Q953
KJ

 ♠
♥
♦
♣

KQ7
AK6
K8
87642

 

מהלך המשחק
(1) נזכה ב-♥

(2) נשחק סיבוב ♣
(3) מזרח זוכה וממשיך ♥

(4) נזכה ונשחק סיבוב שני של ♣
(5) מזרח זוכה וממשיך ♥

(6) נזכה ונשחק סיבוב שלישי של ♣
נותרו  לא  שכעת  לב  שימו   .♣A-ב זוכה  מערב   (7)
למתנגדים קלפי ♣ ולנו יש עוד 2 לקיחות בסדרה.

(8) מערב זוכה בלקיחה ב-♥.
(9) מערב ממשיך ב-♦. נזכה בלקיחה ונגבה את יתר 

הלקיחות הגבוהות להשלמת ביצוע החוזה.

  

:    

Best Bridge 
 ,'      

   - '    
 www.bestbridge.co.il 
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הכרזות בסיסיות

סדרה חדשה בגובה 1 
ובגובה 2

רם סופר

בסדרה  לפתיחה  המשיב  של  ביותר  הנפוצה  ההכרזה 
בגובה 1 היא הכרזת סדרה חדשה. זוהי תמיד הכרזה 
בסיבוב   Pass להכריז  אסור  לפותח  כלומר   – מחייבת 

השני.
חדשה  סדרה  הכרזת  בין  מהותי  הבדל  יש  זאת,  עם 

בגובה 1 להכרזת סדרה חדשה בגובה 2.
הכרזת סדרה חדשה בגובה 1 (למשל תשובה של ♥1 

או ♠1 להכרזת הפתיחה ♦1) מתארת:
 (או יותר) 6 נקודות גבוהות
 (או יותר) 4 קלפים בסדרה המוכרזת

6 נקודות גבוהות לפחות הן למעשה תנאי הסף להכרזת 
המשיב בגובה 1. עם פחות מזה צריך בדרך כלל להכריז 

.Pass
(למשל   2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  זאת,  לעומת 

תשובה של ♣2 להכרזת הפתיחה ♦1) מתארת:
 (או יותר) 10 נקודות גבוהות
 (או יותר) 5 קלפים בסדרה המוכרזת

מכאן נובע כי כאשר בידנו 9-6 נקודות (משיב חלש), חובה 
באפשרותנו  אין  אבל  הפתיחה,  להכרזת  להשיב  עלינו 
להציג סדרה חדשה בגובה 2. צריך לחפש הכרזה אחרת.
והן  מייג'ור  בסדרת  רביעייה  הן  מחזיק  המשיב  לעתים 
חמישייה ב-♣. נשאלת השאלה: איזו סדרה כדאי להציג 

קודם? 
  עם 9 נקודות גבוהות או פחות (משיב חלש) ניתן

להכריז רק את סדרת המייג'ור.
  (חזק (משיב  יותר  או  גבוהות  נקודות   13 עם 

ולהציג  ביותר  הארוכה  בסדרה  להתחיל  עדיף 
את סדרת המייג'ור בהמשך.

תרגילים

West North East South
1♦ Pass ?

לאחר  דרום  של  הבאות  הידיים  ארבע  את  להכריז  נסו 
ששותפכם (צפון) פתח ♦1.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

A963
2
53
Q98762

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KT75
KT75
K2
943

(3)
South

♠
♥
♦
♣

62
AK3
QT3
QJT97

(4)
South

♠
♥
♦
♣

K2
AT75
4
AKJ862

פתרונות בעמוד 10

החודש נעסוק בהכרזת המשיב לאחר פתיחה של ♦1
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חיתוכים בדומם

רם סופר

♠
♥
♦
♣

842
AJ763
6
8754

♠
♥
♦
♣

AKQJT
2
975
AK63

♥T :חוזה: ♠4. קלף ההובלה

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

היה  האם  גבוהות.  נקודות   5 לשותפכם   .1♠ פתחתם 
?Pass עליו להכריז

לא. ספירת הנקודות בברידג' כוללת הן נקודות גבוהות 
בהתאמה  מבחין  ששותפכם  ברגע  חלוקה.  נקודות  והן 
 ♠ קלפי   5 מול  בידו   ♠ קלפי   3) במייג'ור  קלפים   8 של 
קוצר  נקודות   2 להוסיף  עליו  בהכרזתכם)  שהבטחתם 
הוספת  לאחר  בודד.  קלף  בה  שיש  סדרה  כל  עבור 
הנקודות עבור הקלף הבודד ב-♦ הוא מגיע ל-7 נקודות.

צריכים  הייתם  האם   ,2♠ השיב  ששותפכם  לאחר 
להכריז משחק מלא מיד ♠4 או להזמין למשחק מלא 

בהכרזת ♠3?
גם הפותח צריך לספור נקודות חלוקה לאחר שנודע לו 
שיש התאמה של 8 קלפים במייג'ור! אתם מוסיפים ל-17 
קלף  עבור  קוצר  נקודות   2 שלכם  הגבוהות  הנקודות 
נקודות   6 עם  ביחד  נקודות.  ל-19  ומגיעים  ב-♥  בודד 
של  הקסם"  ל-25 – "מספר  הגעתם  שותפכם  שהבטיח 

הנקודות הנדרשות להכרזת משחק מלא.

.♥T-תכננו את המשחק בחוזה ♠4 לאחר הובלה ב
ייתכן שהדבר הראשון שלמדתם על משחק היד בחוזים 
עם שליט הוא למשוך שליטים, אך אין זה אומר שביד זו 

יש למהר למשוך את השליטים ללא תכנון.
התכנון)  של  הראשון  השלב  (שהיא  המפסידים  ספירת 

מובילה אתכם למסקנות הבאות:
 .אין לכם מפסידים בסדרות המייג'ור
  יש לכם 3 מפסידים ב-♦, אך את חלקם ניתן אולי

לחתוך בדומם.
  יש לכם מפסיד אחד או שניים ב-♣, תלוי בחלוקת

הסדרה בין היריבים.
 ♦ חיתוכי  היא  המפסידים  מספר  את  לצמצם  הדרך 

בדומם!
אם תמהרו למשוך שליטים ו"תחסלו" את מאגר השליטים 
בדומם, לא תוכלו בהמשך לחתוך ♦, תפסידו 3 לקיחות 

בסדרה זו ולא תבצעו את החוזה!
נמוך   ♦ ולשחק   ♥A-ב מיד  לזכות  הוא  הנכון  המשחק 
מהי  יבינו  שהם  ייתכן  יזכה.  המגנים  אחד  מהדומם. 
לחתוך,  לכם  להפריע  כדי  בשליט  וימשיכו  תכניתכם 
 ,♣A-תחתכו ♦, תחזרו לידכם ב ,♠A-אבל אתם תזכו ב
תחתכו ♦ אחרון ותוכלו לחזור לידכם בחיתוך ♥ כדי לסיים 
את משיכת השליטים. לאחר מכן תזכו ב-K♣ ויהיו לכם 
בידכם,  גבוהים  שליטים  בטוחות: 5  לקיחות  לפחות 10 

.♥A-ו ♣AK ,שני חיתוכים בדומם
כך נראית החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

842
AJ763
6
8754

 

 ♠
♥
♦
♣

75
T98
AQT432
J9

♠
♥
♦
♣

963
KQ54
KJ8
QT2

 ♠
♥
♦
♣

AKQJT
2
975
AK63

 

מהו מספר הלקיחות המרבי שניתן לזכות בו בחלוקה 
?♥T-זו לאחר הובלה ב

בטרם ראינו את קלפי היריבים דיברנו על 10 לקיחות, אבל 
מול חלוקה ידידותית זו נוכל לבצע 11 לקיחות. לאחר שני 
חיתוכי ♦ בדומם, משיכת שליטים ב-3 סיבובים וחיתוך ♥ 
 ♣AK אחד עדיין נותר בידנו שליט אחרון. לאחר שנשחק
ונמסור ♣ נמוך, לא ייוותרו ליריבים קלפי ♣. מכאן שה-♣ 

הרביעי יהפוך בסיום המשחק ללקיחה ה-11 שלנו.
כדי שאכן נזכה בלקיחה ה-11, אסור לנו להגזים בחיתוכי 
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♥ בידנו (מותר רק פעם אחת). עקרונית, ריבוי חיתוכים 
ביד עם סדרת השליט הארוכה מחליש את סדרת השליט 

שלנו ועלול לגרום לנו לאבד את השליטה במשחק.
מדוע מערב לא הוביל בקלף הרביעי מלמעלה בסדרתו 

הארוכה (♦)?
בסדרה  מלמעלה  הרביעי  בקלף  "אוטומטית"  הובלה 
הארוכה ביותר נכונה רק נגד חוזים ללא שליט. במשחק 

עם שליט ישנם שיקולים אחרים בבחירת ההובלה, ואחד 
שבראשה  בסדרה  להוביל  לא  הוא  החשובים  הכללים 
A ללא K, משום שהובלה זו נוטה לגרום להגנה אבדן 
לקיחות פוטנציאליות. לדוגמה: לו היה מערב מוביל ב-♦ 
ההגנה  מזרח),  אצל  (ולא  דרום  אצל  היה   ♦K-וה נמוך 

הייתה מאבדת לקיחה בטוחה ב-♦.

תשובות מעמוד 8
(1)

South
♠
♥
♦
♣

A963
2
53
Q98762

♠1. מספר הנקודות הגבוהות שלכם (6) מספיק להכרזת 
חדשה  סדרה  להכרזת  לא  אך   ,1 בגובה  חדשה  סדרה 
בגובה 2. עם כל הצער שבדבר, לא תוכלו להראות את 
במייג'ור  להתמקד  עליכם  שלכם.  הארוכה  ה-♣  סדרת 

ולהכריז ♠1.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KT75
KT75
K2
943

עליכם  חלש.  משיב   – גבוהות  נקודות   9 בידכם   .1♥
להכריז סדרת מייג'ור בת 4 קלפים בגובה 1. כיצד תוכלו 
לדעת איזו סדרה? זכרו את הכלל "נמוכה מבין רביעיות". 
ההכרזה הנכונה היא ♥1. הכרזה זו תאפשר לנו לאתר 

התאמה של 4 מול 4 הן ב-♥ והן ב-♠.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

62
AK3
QT3
QJT97

להציג  כדי  מספיק  וזה  גבוהות,  נקודות  בידכם 12   .2♣
חמישייה בגובה 2. ההכרזה הנכונה היא ♣2. שותפכם 
ככל   – תתקדם  וההכרזה  להכריז,  להמשיך  חייב  יהיה 

הנראה לעבר משחק מלא.

(4)
South

♠
♥
♦
♣

K2
AT75
4
AKJ862

אף  על  חזק.  משיב   – גבוהות  נקודות   15 בידכם   .2♣
הסדרה  בהכרזת  להתחיל  עדיף  במייג'ור  הרביעייה 
הבא  ובסיבוב  הסתיימה  טרם  ההכרזה  שלכם.  הארוכה 
תוכלו להכריז ♥. לדוגמה, אם שותפכם יכריז ♦2 תמשיכו 

בהכרזת ♥2 ובכך תתארו 5+ קלפי ♣ ו-4 קלפי ♥.

סדרת השליט.
אותה  להכריז  שניתן  נוספת  סדרה  לחפש  עלינו  לפיכך 
בגובה 1, בתקווה למצוא התאמה של 8 קלפים. במקרה 

הנוכחי יש לנו רביעייה ב-♠.
ההכרזה הנכונה תהיה ♠1. כך נתאר בדיוק 4 קלפים ב-♠ 
 .(1♠ הראשון  בסיבוב  פותחים  היינו  ב-♠  קלפים   5 (עם 
משום  ב-♥,  קלפים   4 כמובן  שוללת  זו  הכרזה  בנוסף, 
בשותף  לתמוך  תמיד  היא  שלנו  הראשונה  שהעדיפות 

(ראה דוגמה 1).

שעליו  הוא  הפותח  של  השנייה  בהכרזה  מרכזי  עיקרון 
להכריז לפי סדר העדיפויות:

 (עם 4 קלפים) עדיפות ראשונה: תמיכה במייג'ור
  1 בגובה  חדשה  סדרה  להכריז  שנייה:  עדיפות 

(אם אפשרי)
 (NT הכרזת) עדיפות שלישית: לתאר יד מאוזנת
  עדיפות רביעית: תיאור החלוקה (חזרה על סדרת

הפותח או הכרזת סדרה שנייה)

בחלקו השני של המאמר בחודש הבא: דוגמאות לתיאור 
יד מאוזנת ולתיאור החלוקה.

המשך  מעמוד 5
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טכניקה נכונה

רם סופר

♠
♥
♦
♣

T73
Q3
AK532
874

♠
♥
♦
♣

AK2
AT4
876
AK93

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 6♥

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

לאחר שלוש הכרזות Pass פתחתם ♣1 עם 18 נקודות 
את  תיארתם  השני  בסיבוב  מאוזנת.  וחלוקה  גבוהות 
ידכם במדויק (19-18 נקודות) באמצעות הכרזת קפיצה 

ל-2NT. שותפכם העלה ל-3NT, וזהו החוזה הסופי.
את  תכננו  מלמעלה.  רביעי   – ב-6♥  הוביל  מערב 

המשחק!

זה אולי נהיה משעמם, אבל חשוב להזכיר שוב ושוב שאין 
למהר לשחק את הקלף הראשון מהדומם. ביד הנוכחית 

כלל לא מובן מאליו מה נכון לשחק: Q♥ או 3♥?
איזה קלף כדאי לשחק מהדומם בלקיחה הראשונה?

בידכם 3 קלפי ♥ בכירים: Q ,A ו-T. אם תשתמשו בהם 
של  בוודאות  בסדרה  שני  עוצר  לעצמכם  תבטיחו  נכון, 

.100%
הראשונה  בלקיחה   ♥Q לשחק  הוא  נכון  הלא  המשחק 
ואתם   ♥K-ב יכסה  מזרח  אם  בלקיחה.  שיזכה  בתקווה 
תזכו ב-A♥, אז ה-T♥ שלכם עלול בהמשך להילכד על-

ידי ה-J♥, ולא יהיה לכם עוצר שני בסדרה.
לעומת זאת, אם תשחקו נמוך מהדומם, יהיה לכם עוצר 

שני תמיד:
  בלקיחה תזכו   – זוטר  קלף  ישחק  מזרח  אם 

.♥T-הראשונה עם ה

  ♥A-הוא יילכד על-ידי ה – ♥K אם מזרח ישחק
שלכם, וה-Q♥ תשמש בהמשך עוצר שני.

  הצירוף וכעת   ♥A-ב תזכו   ,♥J ישחק מזרח  אם 
של T4♥ בידכם ו-Q♥ בדומם יבטיח לכם עוצר 

נוסף.
 ♥J שיחק מזרח  מהדומם.  נמוך  קלף  לשחק  בחרתם 

וזכיתם ב-A♥. מה כעת?
ראשית כל ספרו לקיחות – אחת שכבר זכיתם בה ועוד 
מהסדרות  אחת  בכל   AK) מלמעלה בטוחות  לקיחות   6
האחרות). העוצר השני ב-♥ יבטיח לכם בהמשך לקיחה 

שמינית. מניין תשיגו את התשיעית?
ישנן שתי סדרות ארוכות בעלות פוטנציאל ללקיחות: ♣ 
ו-♦. כדי לפתח באחת מהן לקיחה עם הקלפים הזוטרים 
שלכם תצטרכו להוציא ליריבים את כל הקלפים מהסדרה 

בשלושה סיבובים.
כ-36%  הוא  ב-♣  של 3-3  חלוקה  למצוא  שלכם  הסיכוי 
בלבד, אבל ב-♦ יש לכם סיכוי של 68% לחלוקה 3-2. אין 
ספק כי הסדרה הארוכה ביותר היא זו שתעניק לכם את 

מרב הסיכויים לבצע את החוזה.
כיצד נשחק את סדרת ה-♦?

שימו לב שאין לכם כניסות לדומם בסדרות האחרות. חובה 
לשמור כניסה לדומם בסדרת ה-♦ עצמה. לפיכך, עליכם 
את  שלקחתם  לאחר  ההתחמקות.  בטכניקת  להשתמש 
דיאמונד  ולשחק   ♦A-ב לזכות  עליכם   ♥A-ה עם   ♥J-ה
ההתחמקות  את  לבצע  גם  (ניתן  הידיים  משתי  נמוך 

בסיבוב הראשון בסדרה).
כדי לבדוק כיצד כל זה עובד, נתבונן בכל ארבע הידיים:

 ♠
♥
♦
♣

T73
Q3
AK532
874

 

 ♠
♥
♦
♣

654
K9765
QJ9
J2

♠
♥
♦
♣

QJ98
J82
T4
QT65

 ♠
♥
♦
♣

AK2
AT4
876
AK93

 

וה-  ♥J-ה אל  מלמעלה)  (רביעי  ב-6♥  מוביל  מערב 
מהדומם.  נמוך  ב-♦  וממשיך   ♦A משחק  דרום   .♥A
דרום  שלישי.  וב-♥   ♥K-ב וממשיך   ♦J-ב זוכה  מערב 
הקלף  את  ליריבים  שמוציא   ♦K-ב וממשיך   ♥T-ב זוכה 
האחרון בסדרה. כעת הוגבהו שתי לקיחות בדומם: 53♦. 
לדרום 10 לקיחות: 2 בספייד, 2 בהארט, 2 בקלאב ו-4 

בדיאמונד.
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היוצא מן הכלל
 

יד שלישית גבוה
 (חלק ג')

קובי שחר

הביטוי  מאחורי  כי  ראינו  בסדרה  הקודמים  במאמרים 
הקליט "יד שלישית גבוה" מסתתר בעצם מסר ארוך יותר: 
שלישית  יד  נמוך  בקלף  בסדרה  מוביל  השותף  "כאשר 
תשחק גבוה, עד כמה שצריך". ראינו את היוצאים מן הכלל 
הנובעים מהסיפא של הביטוי וכעת נתייחס לתחילתו של 

הכלל.
המטרה ב"יד שלישית גבוה" היא לעזור בהגבהת הקלפים 
פי  על  ניתן  לעתים  השותף.  של  בידו  הנמצאים  הגבוהים 
קלפים  לו  אין  שבו  המצב  את  לזהות  שלו  ההובלה  קלף 

גבוהים.
מראה   8 או   9 כגון  גבוה  זוטר  בקלף  הובלה  כי  מקובל 

שאין למוביל קלפים בכירים בסדרה.

♥ QT97

♥ K654♥ 83

♥ AJ2

מערב מוביל ב-8♥ נגד ♠4. מהדומם משוחק ה-7♥. קלף 
מערב,  של  בידו  בכירים  קלפים  הימצאות  שולל  ההובלה 
ולכן תהיה זו טעות מצדו של מזרח לשחק K♥. מזרח חייב 
לשחק נמוך, ובכך יגביל את הכרוז ל-3 לקיחות ב-♥ שהיו 

מובטחות לו בכל מקרה באמצעות העקיפה.
אם מזרח יציית לכלל "יד שלישית גבוה", הוא יגביה לכרוז 
לקיחה רביעית בסדרה בדומם, שעליה יוכל להשליך קלף 

מפסיד מאחת הסדרות האחרות.

 ♦K-הנה מצב דומה: השותף בחר להוביל 9♦ וחשף את ה
לזכות  לכרוז  ולאפשר  נמוך  לשחק  עלינו  לעקיפה.  שלנו 
לו  יעלה  זה  אבל  העקיפה,  על  לחזור  יוכל  הכרוז   .♦J-ב

בכניסה לדומם.

♦ 872

♦ KT653♦ 94

♦ AQJ

איננו מעוניינים לעזור לכרוז. המשחק הנכון – קלף נמוך – 
 ♦K-יעשה לכרוז חיים קשים. אם ברצונו לעקוף שוב נגד ה

שלנו, שיתאמץ להיכנס שוב לדומם.
"יד  של  ממשחק  להימנע  עלינו  שבו  נוסף  מקרה  הנה 

שלישית גבוה".
♠ K73

♠ A84♠ JT95

♠ Q62

 ,♠A מהדומם משוחק ה-3♠. אם נשחק .♠J-מערב מוביל ב
להימנע  עלינו  בסדרה.  לקיחות  שתי  הכרוז  עבור  נגביה 
הנכון  המשחק  עיוור.  באופן  גבוה"  שלישית  "יד  מלשחק 
הוא להמתין שה-A♠ שלנו ילכוד את ה-K♠ בדומם. בדרך 

זו נגביל את הכרוז ללקיחה אחת בלבד בסדרה.
סיבה נוספת לחרוג מן הכלל היא כדי לשמור על מעברים 

בין ידי המגנים.

♠ 954

♠ AK762♠ 83

♠ QJT

הוביל  (מערב)  שותפנו   ,1♠ באוברקול  שהתערבנו  לאחר 
.3NT ב-8♠ נגד

בסדרה  קלפים   3 מתוך  נמוך  להוביל  מקפיד  שותפנו 
הוביל  שהוא  מסיקים  שאנו  כך  השותף,  ידי  על  שהוכרזה 

בסינגלטון או מדאלבטון, אך לא משלישייה.
נניח כי אין בידנו כניסות צדדיות. כדי לשמור על קשר עם 
הראשון.  בסיבוב  נמוך  בקלף  לשרת  עלינו  חובה  השותף 
למה הדבר דומה? להובלה בקלף הרביעי מלמעלה כדאי 
היינו   ,3NT נגד  בהובלה  היינו  לו  מעברים.  על  לשמור 
 .♠AK-בוחרים להוביל באחד הקלפים הזוטרים שלנו ולא ב
בלקיחה  נמוך  לשחק  עלינו  שלישית"  כ"יד  גם  לפיכך, 

הראשונה.
נתבונן בחלוקה המלאה:
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 ♠
♥
♦
♣

954
KJ5
KQJ
QT94

 

 ♠
♥
♦
♣

83
A643
97432
87

♠
♥
♦
♣

AK762
872
T8
K65

 ♠
♥
♦
♣

QJT
QT9
A65
AJ32

 

West North East South
1♣ 1♠ 3NT

Pass Pass Pass

גבוה"  שלישית  "יד  לשחק  במקום  ב-8♠.  מוביל  מערב 
בלקיחה.  לזכות  לדרום  ומרשה  ה-7♠  עם  מעודד  מזרח 
הכרוז מנצל את מיקומו של K♣ כדי לזכות בארבע לקיחות 
שינסה  ברגע  אבל  חוזרות,  עקיפות  באמצעות  בסדרה 
אל  ב-♠  וימשיך   ♥A-ב יזכה  מערב  ב-♥,  לקיחה  להגביה 

ארבע הלקיחות שביד שותפו.
לו היה מזרח משחק קלף בכיר בלקיחה הראשונה, זה היה 
גורם לניתוק התקשורת בין המגנים, והכרוז היה מבצע את 

.♥A-ו ♠AK החוזה בקלות לאחר מסירת
נסיים עם מקרה מיוחד נוסף שבו נחרוג מהכלל כדי לשמור 

על מעבר בין ידי המגנים

♣ 97

♣ AQ4♣ J8653

♣ KT2

 ♣A ישחק  מזרח  אם   .3NT נגד  ב-5♣  מוביל  מערב 
הבכיר  לקלף  יהפוך  דרום  של   ♣K-ה הראשונה,  בלקיחה 

ביותר בסדרה, ודרום יוכל להחליט מתי נוח לו לזכות בו.
לעומת זאת, משחק של Q♣ בלקיחה הראשונה ייאלץ את 
היכן  לדעת  דרך  לו  שאין  (משום  מיד   ♣K-ב לזכות  דרום 

ה-A♣). כעת ההגנה תוכל לזכות ב-4 לקיחות בסדרה.
הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K73
K86
AJ976
97

 

♠
♥
♦
♣

Q65
Q92
83
J8653

♠
♥
♦
♣

T942
JT3
QT5
AQ4

 ♠
♥
♦
♣

AJ8
A754
K42
KT2

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

 ,♣Q-בלקיחה הראשונה וימשיך ב ♣A-אם מזרח יזכה ב
דרום יעכב את הזכיה ב-K♣ עד לסיבוב השלישי וינתק את 
הקשר בין המגנים. כעת יוכל לעקוף ב-♦ בבטחה. מזרח 
יזכה ב-Q♦, אבל לא יהיו לו קלאב נוסף לחזור אל שותפו.

לעומת זאת, אם מזרח ישחק Q♣ בלקיחה הראשונה, קרוב 
לוודאי שדרום יזכה ב-K♣ (אחרת הוא מסתכן במסירת 5 
לקיחות מידיות למערב שאולי הוביל מ-AJxxx♣). לאחר 
ו-♣   ♣A ישחק מזרח   ,♦Q-ל ב-♦   העקיפה  את  שיפסיד 

נמוך, וההגנה תזכה ב-4 לקיחות בסדרה.

סיכום
הכלל "יד שלישית גבוה" הינו חשוב, ולרוב יש לפעול על 
פיו, אולם עלינו לזהות את המצבים המיוחדים שבהם אין 
הכרוז  על  להקשות  שניתן  או  השותף  אצל  להגביה  מה 
באמצעות משחק של קלף נמוך. גם שיקולים של מעברים 

בין ידי המגנים מכתיבים משחק של היוצא מן הכלל.

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות
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מאמר מס' 1: שינוי "קטן-גדול"
הקדמה

למשיב  מאפשרת  הסטנדרטית  הישראלית  השיטה 
סדרה  להחליף  התערבות)  (ללא  במייג'ור  פתח  ששותפו 
פתיחה  מול   2♣ תשובה  (למשל,  קפיצה  ללא   2 בגובה 
♥1). הכרזה זו של המשיב מבטיחה בדרך כלל 5 קלפים 
בסדרה המוכרזת (לעיתים רחוקות ייתכנו 3 או 4 קלפים) 
ולפחות 11 נקודות. המידע הראשוני שנמסר בהכרזה זו 
הוא כי הכוח המשותף קרוב מאוד למשחק מלא. בפועל 
מעט מאוד מהלכי מכרז יאפשרו לעצור במשחק חלקי. 
חדשנית  שיטה  לשחק  מעדיפים  המומחים  מרבית  כיום 
בשם "2 על 1 מחייב למשחק מלא" (בקיצור "2 על 1" 
ובאנגלית "over 1 2"). לכאורה מדובר על שינוי קטן של 

השיטה הטבעית, המתבצע ב- 5 מצבים בלבד:
(א) ♣2-♠1
(ב) ♦2-♠1
(ג) ♥2-♠1
(ד) ♣2-♥1
(ה) ♦2-♥1

אך  טבעית  היא  המשיב  הכרזת   "1 על   2" בשיטת 
שבו  מצב  ויוצרת  נקודות   12-13 לפחות  מבטיחה 
 .(Game Forcing) השותפות מחויבת למשחק מלא
משמעות  את  גם  משנה  זו  שיטה  בהמשך,  שנראה  כפי 
הכרזת התשובה 1NT. עם זאת, משמעותה של התמיכה 
בגובה 2 (למשל ♥2-♥1) נשארת טבעית וחלשה. מדובר 
ימין  צד  מתנגד  התערבות  ללא  המשיב  הכרזת  על  כאן 
כבר  המשיב  שבו  במצב  ולא  להתערבות!),  נחשב  (כפל 

ישנן  זה  "קטן"  לשינוי   .(passed hand)  Pass הכריז 
השלכות מרחיקות לכת על המכרז בכל תחומיו: המשחק 

החלקי, המשחק המלא והסלם. 
יסודות  את  ללמד  היא  זו  מאמרים  סדרת  של  מטרתה 
מול  הרבים  יתרונותיה  על  ולעמוד   "1 על   2" שיטת 
של  עקרונותיה  הסברת  באמצעות  הטבעית  השיטה 
השיטה וההיגיון העומד מאחוריה בתוך כדי מתן דוגמאות. 
כולי תקווה שרבים מכם (ובעיקר המנוסים יותר) יבחרו 

בעתיד להכריז לפי שיטה זו.

נתחיל בצעד הראשון: מתי המשיב 
מחליף סדרה בגובה 2?

כוח  שיש  בטוח  הוא  כאשר  היא:  זו  לשאלה  התשובה 
אחרת  מתאימה  הכרזה  ואין  מלא  למשחק  מספיק 
 12-13 על  מדובר  ספלינטר).  או   ,1♥ מול   1♠ (למשל: 

נקודות גבוהות לכל הפחות. 

בדרך  מבטיחה  אמנם  במינור   2 של  תשובה  לב,  שימו 
כלל לפחות 5 קלפים, אך ישנן ידיים שבהן המשיב מכריז 
סדרה בת 4 או 3 קלפים בלבד. תופעה זו שכיחה יותר 
אצל מי שלא משחק את הקונבנציה Jacoby 2NT. על 
כך ועל השילוב עם הקונבנציה Bergen raises אעמוד 

בהמשך.

דוגמאות
South

♠
♥
♦
♣

A3
K42
AKJT87
A3

North South
1♥ (1♠) 2♦

אלדד גינוסר

שיטת  על  גינוסר  אלדד  של  המאמרים  סדרת 
למ־ לפני  התפרסמה  הפופולרית 2/1  ההכרזה 

זו  לשיטה  הרב  הביקוש  עקב  שנים.  מ-5  עלה 
אנו  והוותיקים  החדשים  הברידג'  שחקני  בקרב 
המדור  במסגרת  שוב  הסדרה  את  מפרסמים 

לשחקן המתקדם.
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South
♠
♥
♦
♣

K3
A42
K763
QJ85

North South
1♥ (1♠) 2♣ (1)

(1) ♣ עדיף על ♦ כי זוהי סדרה נמוכה יותר.
South

♠
♥
♦
♣

QT6
AQ74
K32
AJ8

North South
1♥ (1♠) 2♣

לשני  אסור   2 בגובה  סדרה  החלפת  של  תשובה  לאחר 
השותפים להכריז Pass לפני משחק מלא. מצב זה מכונה 
"מחייב למשחק מלא" (game forcing), והוא מהווה את 
עמוד התווך של השיטה ואת הבסיס ליתרונותיה הרבים 

על פני השיטה הסטנדרטית.

כיצד יכריז המשיב עם 10-11 נקודות 
שהתאימו לפי השיטה הסטנדרטית 

לתשובה בגובה 2?

 1NT כמו עם 6-9 נקודות, המשיב מכריז בשלב ראשון
או   ,1♥ לפתיחה   1♠ של  רגילה  תשובה  לו  יש  אם  (אלא 
תמיכה רגילה). לאור המגוון החדש של הידיים המכריזות 
הופכת  והיא  משתנה  זו  הכרזה  של  משמעותה   ,1NT
 .(Forcing for one round) למחייבת לסיבוב אחד לפחות
אותה  לאחר  ההמשך  בהכרזות  אטפל  הבאים  במאמרים 
תשובה של 1NT, שהן ברובן טבעיות ודומות למה שאנו 
רגילים לשחק. השימוש בהכרזת 1NT מחייבת הוא חלק 

בלתי נפרד משיטת "2 על 1".

דוגמאות
South

♠
♥
♦
♣

K3
AQ875
987
Q62

North South
1♠ 1NT

בתשובה ל-♠1 נכריז 1NT (במקום ♥2)!

South
♠
♥
♦
♣

A76
87
KT87
AT75

North South
1♠ 1NT

מיידית  הכרזה   .(3♠ (במקום   1NT נכריז ל-♠1  בתשובה 
ל-♥1  בתשובה  אחרת!  משמעות  לקבל  עשויה   3♠ של 
 2NT של  מיידית  הכרזה   .(2NT (במקום   1NT נכריז 

תקבל משמעות אחרת!
South

♠
♥
♦
♣

K76
87
KJT753
A5

North South
1♥ 1NT

בתשובה ל-♥1 נכריז 1NT! (במקום ♦2)

מדוע אני ממליץ להכריז לפי שיטת
"2 על 1 מחייב למשחק מלא"?

(1) דיוק בהכרזת המשחק המלא
בחירת  של  הבעיות  עם  יותר  טוב  מתמודדת  זו  שיטה 
המשחק המלא, כגון ההתלבטות הקלאסית בין 5 במינור 
לבין 3NT, האפשרות לשחק 4 במייג'ור עם 7 קלפים או 

3NT כאשר אנחנו מוגנים בכל הסדרות.
(2) משחקים 3NT מהיד הנכונה

כדי להגן על העוצרים בסדרות הבעייתיות. השיטה דואגת 
לזה.

(3) הכרזות סלם מדויקות יותר
היתרון  לאט!".  הכריזו  "לסלם  אומרים:  תמיד  המורים 
הגדול של השיטה הוא שאין חשש מפני Pass של השותף 

ולפיכך ניתן להכריז לאט וברוגע לכיוון סלם.
(4) יתרון גם במשחק החלקי! 

הדוגלים בשיטה הסטנדרטית סבורים כי שיטת "2 על 1" 
אינה  זו  סברה  החלקיים.  למשחקים  הנוגע  בכל  נחותה 
נכונה כלל וכלל. השיטה נותנת דווקא יתרון גם בתחום זה 

בעזרת הכרזת התשובה 1NT המחייבת.
(5) התאמה לשיטות החדשניות

 Bergen raises-ו Jacoby 2NT :מדובר על הקונבנציות
לשחק  הבחירה  על  גם  כמו  במייג'ור,  לפתיחה  בתשובה 
או   1♥-3♥)  3 בגובה  במייג'ור  הישירות  התמיכות  את 
♠3-♠1) ובגובה 4 (♥4-♥1 או ♠4-♠1)  כהכרזות חלשות 
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וחלוקתיות (0-5 נקודות, 4 קלפים בגובה 3 ו- 5 קלפים 
כלפי  יוצרות  שהן  המלחיץ  האפקט  לנוכח   ,(4 בגובה 
המתנגדים. לא חובה לשחק שיטות אלה, אבל לא מומלץ 

לשחק אותן בלי לשחק את שיטת "2 על 1". 

זה פשוט לא מתאים לשיטה הסטנדרטית!!

מאמר מס' 2: צעדים ראשונים – הכרזתו 
השנייה של הפותח לאחר "2 על 1"

ראשית, בטרם ניכנס לעולם ה-"2 על 1", נציג את "עשרת 
הדיברות" של השיטה. 

הכרזה  במצבי  גם  אותנו  מנחים  אלה  חשיבה  עקרונות 
נתייחס  זו  מאמרים  סדרת  במסגרת  אך  אחרים,  רבים 
אליהם כאל אבני היסוד למחשבה המנחה את שחקן ה- 
"2 על 1". יש לציין, כי עקרונות אלה אינם תקפים עבור 

.1NT התשובה המחייבת

עשרת הדיברות של שיטת "2 על 1"

Game Forcing-(1) עקרון ה
לאחר תשובה זו, השותפות נמצאת במצב של מחויבות 
למשחק מלא. הכרזת Pass אינה אפשרית בטרם הכרזנו 
משחק מלא. כלל זה חשוב מאוד בכך שהוא נותן לנו את 
הביטחון להכריז את ידנו בצורה מדעית יותר מבלי לחשוש 

שנחמיץ משחק מלא. אין Pass לפני משחק מלא!
(2) עקרון ההכרזה הזולה

על המכריז להשתמש בדרך כלל בהכרזה הזולה ביותר 
לתיאור ידו, כאשר אי שימוש בהכרזה מסוימת יראה שאין 
אותה למכריז. תיאור היד נעשה בשלבים ובצורה איטית, 

הלוקחת בחשבון כל מרחב פנוי בהכרזה.
(3) עקרון ההכרזה הטבעית

טבעיות  בהכרזות  להשתמש  נעדיף  ידנו  תיאור  במהלך 
עניינים  מפשט  זה  תיאור  טבעיות!  לא  בהכרזות  מאשר 

ולרוב הוא גם מדויק יותר.
(4) עקרון המינימום האפשרי

שותפו,  של  האפשרי"  מול "המינימום  יכריז  תמיד  שחקן 
זאת,  עם  להכרזתו.  המינימום  שלשותפו  בהנחה  כלומר 
מותר ואף כדאי (במידת הצורך) להתעניין במצב שבו יש 

לשותף יותר מהמינימום.
(Extra) (5) עקרון תיאור כוח נוסף

הראה  שהוא  האפשרי  המינימום  מהו  להבין  השחקן  על 
בהכרזתו ושעליו להראות כוח נוסף (extra), בעיקר אם 
יש אפשרות לסלם. כוח נוסף הוא בדרך כלל שווה ערך 

ל-3 נקודות מעל למינימום שכבר הוכרז.

NT (6) עקרון הכרזת
עוצרים  קיימים  אם  ורק  אך  הראשונה  בפעם  יוכרז   NT
 Jxx ,Qx בסדרות שלא הוכרזו על ידי הצד שלנו. יצוין, כי
(חצי עוצר) מהווים בדרך כלל עוצרים כאשר הסדרה לא 

הוכרזה על ידי המתנגדים.  
(7) עקרון מציאת ההתאמה והדגשתה

בטרם נעשה מהלך כלשהו לכיוון סלם, על שני השותפים 
אם  גם  סדרה.  באיזו  ולדעת  התאמה  שנמצאה  להבין 
מצאתם התאמה, עד שלא תדגישו זאת בפני השותף הוא 

לא יבין זאת.
3NT-(8) עקרון ה

כאשר אין אפשרות לסלם ולא נמצאה התאמה במייג'ור, 
 .3NT השותפות תעשה מאמצים מרביים כדי לשחק

(9) עקרון "הקפטן של ההכרזה"
בדרך כלל המשיב הוא זה שמנהל את המכרז. עם זאת, 
ניהול המכרז יכול לעבור מיד ליד בהתאם להתפתחויות. 
פיקוד  תיקח  מוגדרת  הפחות  שהיד  עדיף  כלל  בדרך 

במידת הצורך. 
(10) עקרון הקפיצה

הכרח  אין  מלא,  משחק  לפני  שנעצור  חשש  שאין  מכיוון 
יפורשו  מלא)  למשחק  (למשל  שונות  קפיצות  לקפוץ. 
תיאור  מאפשרויות  נפרד  בלתי  חלק  והן  מיוחדת  בצורה 

היד, כפי שנראה בהמשך.

הכרזתו השנייה של הפותח לאחר תשובה 
"2 על 1"

North South

1♠ 2♦

?

2NT (א) הכרזה של
הוכרזו  שלא  בסדרות  עוצרים  עם  מאוזנת  יד  מתארת 
המשיב  או 19-18.  ניקוד:  14-12  ו-♥).   ♣ זו,  (בדוגמא 
יתייחס לידו של הפותח כאל 14-12 נקודות. אם לפותח 
לכיוון  המושכות  את  ייקח  כנראה  הוא  נקודות,   19-18

סלם. 
North

North South

1♠ 2♦
2NT

♠
♥
♦
♣

AK652
K84
J2
Q106

(ב) תמיכה במינור לגובה 3 
מינימום  ולא   (3 (לעיתים  קלפים   4 של  תמיכה  מתארת 
לכל  נקודות   14-13 של  יד  על  מדובר  כלומר,  מוחלט! 

הפחות וללא גבול עליון.

North

North South

1♠ 2♦
3♦

♠
♥
♦
♣

KT865
A
AJ97
952
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זוהי יד מינימלית להכרזת ♦3, כאשר החלוקה מפצה על 
המינימום בנקודות.

(ג) חזרה על סדרת הפותח בקפיצה
מתארת יד עם 15+ נקודות. הכרזה זו  מצריכה בדרך כלל 

סדרה טובה (לפחות שני מכובדים).

North

North South

1♠ 2♦
3♠

♠
♥
♦
♣

AQJ976
K8
A5
QT2

(ד) החלפת סדרה בגובה 2 
על  מראה  לא  השנייה.  בסדרה  קלפים   4 לפחות  טבעי. 

נקודות, אך לרוב מוגבל עד 17.

North 

North South

1♠ 2♦
2♥

♠
♥
♦
♣

QJT76
QT84
K5
KJ

(ה) החלפת סדרה בגובה 3 (מאולץ)
טבעי, לפחות 4 קלפים בסדרה השנייה. הכרזה זו מראה 

  (Reverse) !15+ נקודות - EXTRA

North 

North South

1♠ 2♦
3♣

♠
♥
♦
♣

KQ984
K3
Q5
AQT7

(ו) הכרזת Reverse בגובה 2

North South

1♥ 2♦
2♠

חלוקה  מראה  הוא  רוורס.  הכרזת  מבצע  הפותח  כאן  גם 
של 5-4 עם 15 נקודות לפחות. 

הכרזות ה-Reverse בשיטת "2 על 1" מתארות 15+ 
נקודות.

(ז) החלפת סדרה בקפיצה לגובה 3
טבעי, לפחות 4 קלפים בסדרה השנייה. הכרזה זו מראה 
לפחות 18 נקודות כאשר שתי הסדרות שהוכרזו הן סדרות 

טובות (לפחות שני מכובדים בכל סדרה).

North

North South

1♠ 2♦
3♥

♠
♥
♦
♣

AJT86
KQ98
A5
K8

North South

1♠ 2♥
?

(ח) תמיכה במייג'ור (♥3 או ♥4)
ל-  מהתמיכה  יותר  חזקה  נקודות)   +15) ל-♥3  התמיכה 

♥4 (14-12 נקודות). 

היפוך המשמעות בתמיכה במייג'ור אופייני לשיטת "2 על 
1". כאשר יש לנו משחק מלא וכבר מצאנו התאמה, קפיצה 
התמיכה  ביותר.  החלשה  ההכרזה  היא  המלא  למשחק 
מהשותף  ומבקשת  השליט  סדרת  את  קובעת   3 לגובה 

להראות קונטרולים.
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ערכם של קלפים 
בכירים

(חלק ב')

אפרים בריפמן

כל אחד מהשחקנים מעריך את הכוח והחלוקה ושואל את 
עצמו: "האם לתמוך שוב בשותף ולהכריז פעם נוספת או 

להניח להם לבצע את החוזה".
"השיטה הנפוצה ביותר" היא בדרך כלל: באתי? שילמתי? 
.( אך זה לא תמיד עובד ככה) ...אז אני ממשיך להכריז
הקלפים  פי  על  בהכרזות  להמשיך  אם  להחליט  יש 

והחלוקה. השאלה היא איך מחליטים.
היריב  בסדרת   J או   Q  ,K כמו  בכירים  קלפים  כעיקרון, 

אינם גורם חיובי. לדוגמא: 

♠
♥
♦
♣

Q842
K
8643
Q976

 West North East South
1♥

1♠ 2♥ 2♠ All Pass

צפון-דרום מצאו התאמה בהארט, אתם במזרח ותמכתם 
בשותף בספייד.

צפון מוביל ♥ וה-K שלכם זכה בלקיחה. על פניו הסתבר 
כי ה-K♥ הפך לקלף מועיל. האמנם?

החלוקה לפניכם:

1)
♠
♥
♦
♣

AJ965
A82
K97
J3

♠
♥
♦
♣

Q842
K
8643
Q976

יש סיכוי גבוה שתפסידו לקיחה בשליט, שתיים או שלוש 
לקיחות בדיאמונד ועוד שתי לקיחות בקלאב.

ייכשל   2♠ שאפילו  ייתכן  רע  ביום  זכה,   ♥K-ש פי  על  אף 
בלקיחה אחת.

:K-עתה נשנה את מיקומו של ה

2)
♠
♥
♦
♣

AJ965
A82
K97
J3

♠
♥
♦
♣

Q842
6
8643
KQ97

 .♣K-ה-6♣ עבר להארט, ובתמורה קיבלתם את ה
תפסידו לקיחה בספייד, שתיים או שלוש לקיחות בדיאמונד 

ורק לקיחה אחת בקלאב.
כאן, אחרי הובלה בהארט, אם תשחקו מיד את ה-J♣, עם 

קצת מזל ייתכן אפילו שתזכו ב-10 לקיחות. 
תצטערו  עוד  הדיאמונד,  סדרת  אל   ♥A-ה את  נעביר  אם 

שלא הכרזתם משחק מלא. הנה:

3)
♠
♥
♦
♣

AJ965
982
AK7
J3

♠
♥
♦
♣

Q842
6
8643
KQ97

המפסיד בדיאמונד יעלם על הקלאב, אחרי שה-A♣ ייצא 
מן המערכה.

ההגנה תזכה בלקיחה אחת בשליט (וייתכן שלא), לקיחה 
אחת בהארט ולקיחה נוספת בקלאב.

מסקנה:

אינם   J או   Q  ,K כמו  היריב  בסדרת  בכירים  קלפים 
מועילים בהתקפה. יש להם ערך בהגנה.

בעת ביצוע החוזה, ככל שערכו של הקלף הבכיר בסדרת 
היריב נמוך יותר – ערכו האמיתי קטן יותר.

דוגמה נוספת:

בחלקו השני של המאמר מהחודש האחרון נדון במצב 
השכיח בו לכל זוג יש התאמה בסדרה מסוימת  ומטבע 

הדברים המכרז הופך תחרותי. 
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♠
♥
♦
♣

K843
QJ
K975
J42

 West North East South
1♥

Dbl 2♥ 2♠ All Pass

אתם במזרח. בידכם 10 נקודות, ולכאורה ההרגשה היא 
שהיה עליכם להכריז בקפיצה - ♠3. 

מחזיקים  אתם  היריב  של  הארוכה  בסדרה  כי  לב  שימו 
.J-ו Q ,קלפים בכירים מדרגה שלישית ורביעית

מדוע?  בלקיחות.  יזכו  לא   ♥QJ ש-  גבוהה  סבירות  יש 
נקודות  בידכם 7  למעשה  הלכה  לכן   .♥AK יזכו קודם  כי 

בלבד.
התבוננו במערך של שתי הידיים:

4)
♠
♥
♦
♣

AJ92
K84
Q83
AT9

♠
♥
♦
♣

K843
QJ
K975
J42

יש  היריב  של  הארוכה  בסדרה  נקודות.  יש 24  במשותף 
לכם KQJ - אתם עומדים לזכות בשתי לקיחות בטוחות. 
האם זכייה בלקיחות אלה תועיל בביצוע החוזה? – ממש 

לא.
שתי  בהארט,  לקיחה  בשליט,  לקיחה  שתמסרו  יתכן 

לקיחות בדיאמונד ולקיחה בקלאב.
שימו לב שאם השליט מחולק 4-1, ייתכן שתיכשלו בלקיחה 

אחת אפילו בחוזה של ♠2.
עתה התבוננו במערך אחר:

5)
♠
♥
♦
♣

AQJ2
984
QJ3
AT9

♠
♥
♦
♣

K843
42
K975
KJ4

גם כאן במשותף 24 נקודות. לעומת דוגמה מס' 4, בסדרה 
הארוכה של היריב אין לכם אפילו נקודה אחת.

14 הנקודות של מערב ו-10 הנקודות של מזרח מרוכזות 
בשלוש הסדרות הנותרות. כאן תמסרו לקיחה ל-A♦ ושתי 
ראשית,   ?♣Q-ה של  מיקומה  לגבי  מה  בהארט.  לקיחות 
 ♦T-ש גם  ייתכן   .3-3 מחולקת  הדיאמונד  שסדרת  ייתכן 

Doubleton ועקב כך ה-9♦ יהפוך לקלף זוכה. כמו-כן יש 
אפשרות שצפון או דרום ישחקו ראשונים את הקלאב וכך 
תלכדו את ה-Q♣. אם כל אלה לא יקרו, קריאה של קלפים 
(ספירת הסדרות) תשפר את הסיכויים שלכם למקם אותה 

אצל צפון או דרום. 
תסכימו איתי כי ההבדל בין שתי הדוגמאות גדול.

לא  היריב),  (סדרת  הקצרה  בסדרה  בכירים  קלפים 
ישפרו את אחוזי הצלחת ביצוע החוזה, להיפך. התבוננו 
פעם נוספת בסדרת ההארט (בשתי הידיים) בדוגמא מס' 

 .4
השותף,  אצל  במקרה  נמצא   ♥K-שה העובדה  בגלל 
שתי  יש  היריבים!)  ידי  על  הוכרזה  שהסדרה  (למרות 

לקיחות בטוחות בהארט. לכאורה - מה רע בכך?
הרע הוא ש- 6 הנקודות המרוכזות בסדרה הקצרה, אינן 
מגביהות קלפים זוטרים לקלפים זוכים בסדרות הארוכות 

האחרות.
ארוכה  בסדרה  הממוקמים  בכירים  קלפים  זאת,  לעומת 

יכולים להגביה קלפים זוטרים לקלפים זוכים.
מהי סדרה ארוכה? - סדרה של ארבעה קלפים או יותר. 

 K על מנת לחדד יותר את הנושא של ערך הקלפים, כגון
או Q בסדרת היריב, לפניכם עוד דוגמה:

♠
♥
♦
♣

K84
KQ94
975
J42

 West North East South
1♥

1♠ 2♥ 2♠ Pass
3♦* Pass ?

* הזמנה ל-♠4

האם עליכם להכריז ♠4 או להסתפק ב-♠3?
אתם מחזיקים ב-9 נקודות, המקסימום של ה-♠2. לכאורה 

עליכם להכריז ♠4.
אמרנו בתחילת המאמר כי עליכם להחליט על פי הקלפים 

והחלוקה שברשותכם.
אצלו.   ♥A-ש גבוה  סיכוי  קיים   ,1♥ פתח  שדרום  כיוון 
לכם  יהיה  עדיין  נכון,   .♥Q-ה או   ♥K-ה את  תפסידו  לכן 
זוכה בטוח, אך למעשה הוא לא יביא כל תועלת. מדוע? 
של  זריקה  אורך.  יש  לשותפכם  אחרות  שבסדרות  כיוון 
מפסיד אחד על הזוכה ב-♥ לא תעלים את שאר הקלפים 

המפסידים בסדרות אלה.
התבוננו במערך שתי הידיים:
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6)
♠
♥
♦
♣

QJT83
3
AJ83
AQ7

♠
♥
♦
♣

K84
KQ94
975
J42

 ♥A-ב ♥Q-נניח כי צפון הוביל בהארט. דרום לקח את ה
רע  ממוקמים  החשובים  הקלפים  אם  בקלאב.  והמשיך 

עבורכם, יש סיכוי שתמסרו חמש לקיחות. 
עצרתם ב-♠3? שיחק לכם מזלכם. הכרזתם ♠4? מירב 
 .Bottom-ל המתקרבת  תוצאה  שקיבלתם  הסיכויים 
לא  הוא  זוכה,  לקלף  הפך   ♥K-שה שלמרות  לב  שמתם 

הביא לכם תועלת?
סדרת  אל  בהארט  הבכירים  הקלפים  את  נעביר  עתה 

הדיאמונד:

7)
♠
♥
♦
♣

QJT83
3
AJ83
AQ7

♠
♥
♦
♣

K84
9754
KQ9
J42

רואים את ההבדל? – הוא עצום!
תמסרו לקיחה אחת ל-A♠, לקיחה בהארט ויתכן שלקיחה 

בקלאב ותזכו ב-10 לקיחות.
לכן חשוב לזכור:

אם אתם מחזיקים ב-K ו/או Q בסדרת היריב - תועלתם 
פחותה, עדיף להתעלם מנקודות אלה.

נקודה חשובה נוספת:
זוטרים  וקלפים  היריב  בסדרת  אורך  מחזיקים  אתם  אם 
שלכם   הבכירים  הקלפים  של  ערכם  סדרה,  באותה 
בסדרות האחרות גדל. מדוע? כיוון שאורך בסדרת היריב 

מרמז על קוצר בסדרה זו אצל השותף. 
יהיה  שלכם  הכוח  היריב,  בסדרת  זוטרים  קלפים  עם 
עם  היטב  ישתלב  והוא  הסדרות,  שלוש  בשאר  מרוכז 
שלוש  באותן  הוא  גם  הממוקם  השותף,  שבידי  הכוח 

סדרות. הם ישלימו אחד את השני ויניבו יותר לקיחות.

מדגישה  בהחלט  אך  קיצונית,  קצת  אולי  דוגמה  לסיום, 
הארוכה  בסדרה  בכירים  קלפים  של  התועלת  חוסר  את 

של היריב:

8)  
♠
♥
♦
♣

K762
AKQ
A87
Q95

♠
♥
♦
♣

AJ94
432
Q64
K76

 .4♠ של  לחוזה  הגעתם   1♥ פתח  שדרום  אחרי  כי  נניח 
מהם הסיכויים לבצע את החוזה? 

דרום.  אצל  ממוקם  היתר  וכל  נקודות,   28 יש  במשותף 
בסדרת היריב יש לכם שלוש לקיחות בטוחות, אך האם 
עובדה זו משפרת את הסיכוי להשלמת החוזה? – ממש 

לא!
סביר  כך:  לומר  ניתן  דברים,  של  לעומקם  להיכנס  בלי 
שתפסידו לקיחה בשליט, לקיחה בדיאמונד ושתי לקיחות 
ולקיחה  בקלאב  לקיחות  שתי  לחילופין,  או  בקלאב. 
בכל  לקיחות  שתי  שתפסידו  סכנה  אפילו  יש  בדיאמונד. 

 .Minor-אחת מסדרות ה

מחזיקים  אתם  שבה  'משופצת',  בחלוקה  התבוננו  עתה 
שלושה קלפים זוטרים בסדרת היריב:

9)
♠
♥
♦
♣

KQ62
987
AK7
AQ5

♠
♥
♦
♣

AJ94
432
Q64
K76

אתם  למעשה  אך  פנים,  לכם  מאיר  אינו  המצב  לכאורה 
עומדים לזכות ב-10 לקיחות, בקלי-קלות.

דרום יזכה ב-AKQ♥, אך אתם תזכו בכל השאר.

  ‘  
  
-  

-
‘     

 

‘   -
 -  , -

:
050-8553712  

 ,
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טכניקות מתקדמות במשחק הקלפים

משחק סופי בלתי צפוי
רם סופר

מהלך  או  האחרים  השולחנות  בכל  שנכשל  חוזה  ביצוע 
מעניקים  השולחנות  ברוב  שבוצע  חוזה  להפלת  שהביא 
לשחקן הברידג' סיפוק מיוחד. מסתבר כי קיימות טכניקות 
"בלתי  נראות  ראשון  שבמבט  בלקיחות  לזכות  רבות 
אפשריות". מדור זה ישאף להציג חלק מהם בעזרת ידיים 

הלקוחות מספרות הברידג' וגם מתחרויות עדכניות.
הנושא הראשון שנדון בו הוא סוג מיוחד של משחק סופי 
הסופי  המשחק  טכניקת  שליט.  עם  בחוזה   (Endplay)
קשורה לרוב לסדרות שיש בהן עקיפה דו-צדדית או צירוף 
הסדרה  את  לפתוח  להגנה  מאפשר  שאינו  אחר  קלפים 
שנראה  כפי  הכרחי  אינו  הדבר  אך  לקיחה,  לאבד  בלי 

בדוגמה הבאה:
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

953
A752
J64
QT8

♠
♥
♦
♣

-
864
AK3
AKJ9643

מהלך ההכרזה:
West North East South

1♣
2♣* Pass 4♠ 5♣

Pass Pass Pass
 * Michaels Cuebid: לפחות 5-5 בסדרות המייג'ור

לדרום קשה להעריך אם החוזה ♠4 שהוכרז על-ידי מזרח 
ניתן לביצוע, אבל מהלך ההכרזה המהיר מרמז על ידיים 

בטוחות  לקיחות   9-8 דרום  של  בידו  מאוד.  חלוקתיות 
בשיטת  ביחוד  מתבקשת,  תחרותית  הכרזה  היא  ו-♣5 
לרוב  משתלם  ספק)  של  (במקרים  שבה   –  IMP חישוב

להיות בהתקפה ולא בהגנה.
מערב מוביל ב-K♥ ומתגלה דומם לא רע בכלל. A♥ זוכה 
בלקיחה הראשונה (מזרח משרת עם 3♥), וכעת יש לנו 

10 לקיחות בטוחות. מהם הסיכויים לבצע 11?
ומפסיד  בהארט  ודאיים  מפסידים  שני  יש  לכאורה 
פוטנציאלי בדיאמונד. שחקן ממוצע יגיע למסקנה שביצוע 
המייגו'ר)  בסדרות  (הארוך  שמערב  בכך  תלוי  החוזה 

מחזיק Q♦ בודדת או דאבלטון.
ביצוע  עבורו  אחרת.  הדברים  את  רואה  מומחה  שחקן 
 .2-1 מחולקת  השליט  שסדרת  בתנאי  ודאי  החוזה 
מדוע? בהכרזתו הבטיח מערב 5 קלפי ♥. ספירה פשוטה 

עד 13 מראה כי למזרח ♥ בודד.
ה-♦  קלפי  מספר   ,2-1 מחולקים  שהשליטים  בהנחה 
 ♥A שנשחק אחרי  שיקרה  מה   .2 או   1 הוא  מערב  של 
ומזרח  ב-♥  זוכים  שני  עם  נשאר  שמערב  הוא   ♦AK ו- 
אלה.  בסדרות  תקשורת  ביניהם  אין  אבל  ב-♦,  זוכה  עם 
יוכל  לא  והוא  ב-♦,  למזרח  היד  את  למסור  נוכל  לפיכך 
לשחק ♥. ברצוננו שמזרח יהיה במשחק סופי (כלומר כל 
מה שיעשה יגרום לאבדן לקיחה) ולשם כך חובה לבצע 

אלימינציה של סדרת ה-♠.
כעת נתבונן בחלוקה המלאה ונעקוב אחר הדרך הנכונה 

לביצוע החוזה:

 ♠
♥
♦
♣

953
A752
J64
QT8

 

♠
♥
♦
♣

AQ842
KQJT9
87
7

♠
♥
♦
♣

KJT76
3
QT952
52

 ♠
♥
♦
♣

-
864
AK3
AKJ9643

 

המדגימות  מעניינות  ידיים  נציג  זה  חדש  במדור 
העוזרות  הקלפים  במשחק  מתקדמות  טכניקות 
"בלתי  נראות  ראשון  שבמבט  בלקיחות  לזכות  לנו 

אפשריות".
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חובה  אחד  ושליט  מצומצם,  לדומם  הכניסות  מספר 
להשאיר בדומם כדי שהמשחק הסופי יעבוד, לכן המפתח 
לביצוע החוזה (לאחר זכייה ב-A♥) הוא חיתוך ♠ בלקיחה 

השנייה, בטרם משכנו אפילו סיבוב אחד של שליטים.

שלישי.   ♠ וחיתוך   T-ה אל   ♣  ,♠ חיתוך  ה-8,  אל   ♣ כעת 
משכנו  גם  כך  ובתוך  הסתיימו,  הסופי  למשחק  ההכנות 
שליטים. נותר רק לשחק AK♦. בין שה-Q נפלה ובין שלא 

!♦J-נמשיך ב –

כפוי  הוא  ו-♦.   ♠ קלפי  רק  נותרו  ובידו   ♦Q-ב זוכה  מזרח 
להעניק לנו את הלקיחה ה-11 באמצעות חיתוך והשלכה. 
המשחק  בתחילת  שנראה  ב-♥  אחד  מפסיד  לו  נעלם  כך 

ודאי לחלוטין.

ישראל  בנבחרת  השלישי  הזוג  לקביעת  המבחן  במשחקי 
שנערכו לאחרונה צדה את עיניי היד הבאה, שבה השתמש 
אהוד פרידלנדר (מערב) בטכניקה שהוצגה לעיל (לאחר 
טעות של המגן) כדי לבצע חוזה של ♥4 שנכשל בשולחן 

השני.

Dealer West, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

K3
QT7
KQ942
J74

 

♠
♥
♦
♣

T98
AJ84
AJ
AQ82

♠
♥
♦
♣

A72
K653
T8
KT65

 ♠
♥
♦
♣

QJ654
92
7653
93

 

West East
1NT 3♣
3♦ 3♠
4♥ Pass

מזרח-מערב השתמשו במוסכמה Puppet Stayman כדי 
.1NT להגיע ל-♥4 לאחר הכרזת פתיחה של

צפון הוביל ב-K♦ שנלקח עם ה-A♦. תחילה ניסה פרידלנדר 
 J-ה אל  ו-♥   ♥K ב-♥:  עקיפה  בעזרת  החוזה  את  לבצע 
שהפסיד ל-Q. צפון בחר להמשיך ב-K♠ (נראה כי שותפו 

אותת על כוח ב-♠), והכרוז אפשר לו לזכות בלקיחה.

צפון המשיך ב-♠ נמוך, וכעת זכה פרידלנדר ב-A♠, סיים 
את משיכת השליטים, שיחק שלושה סיבובי ♣ (אלימינציה) 
ולבסוף מסר לקיחה לצפון עם ה-J♦. בידו של צפון נותרו 
והשלכה,  חיתוך  לכרוז  לתת  נאלץ  הוא  בלבד.   ♦ קלפי 

והלקיחה "הבטוחה" של דרום ב-♠ הלכה לאיבוד.

את  להכשיל  ניתן  היה  היד  ששוחקה  כפי  כי  לראות  קל 
לפני   ♦Q-ה את  לגבות  פשוט  צריך  היה  צפון  החוזה. 
אפילו  המעשי  במשחק  אבל   ,♠ של  שני  סיבוב  ששיחק 
וממשיכים  לפעמים  טועים  בינלאומית  ברמה  שחקנים 

מכוח האינרציה ב-♠ שני לאחר שה-K♠ זכה בלקיחה.

עם זאת, לו ידע הכרוז מראש שהעקיפה ב-♥ תיכשל, הוא 
 ♥J-היה מבצע את החוזה בוודאות! למעשה נוכחותו של ה
לבצע  סיכוי  לו  העניקה  שהיא  משום  הכרוז  לרעת  פעלה 
את החוזה באמצעות עקיפה שהיה גבוה מהסיכוי לחלוקה 

5-2 ב-♠.

 ♥J-כהוכחה לכך נתבונן באותה יד לאחר שהחלפנו את ה
של מערב עם ה-9♥ של דרום:

 ♠
♥
♦
♣

K3
QT7
KQ942
J74

 

♠
♥
♦
♣

T98
A984
AJ
AQ82

♠
♥
♦
♣

A72
K653
T8
KT65

 ♠
♥
♦
♣

QJ654
J2
7653
93

 

ודאי  מפסיד  לכרוז  יש  כעת  קודם.  כמו   ♦K-ב מוביל  צפון 
(בנוסף  החוזה  את  לבצע  היחיד  הסיכוי  ולכן  בשליט, 
לחלוקות 3-2 ב-♥ וב-♣ שבלעדיהן אין סיכוי) הוא שחלוקת 
הארטים  שלושה  מחזיק  המגנים  ושאחד   5-2 היא  ה-♠ 

ביחד עם דאבלטון בספייד.

הדרך המדויקת ביותר להצליח בביצוע החוזה היא לזכות 
ב-A♦ ולהמשיך ב-♦. נניח שצפון זוכה ב-Q♦ וממשיך ב-♣. 
הכרוז זוכה ומשחק ♠ נמוך משתי הידיים. נניח שצפון זוכה 
וממשיך ב-♠ .הכרוז זוכה ב-A♠ ורק כעת מושך שליטים 
אם  נוספים.  קלאב  סיבובי  בשני  ממשיך  הוא   .♥AK עם 
חסר  צפון  ב-♥.  ימשיך  הכרוז  נחתך,  לא  השלישי  ה-♣ 
האונים זוכה ב-Q♥ ובידו נותרו רק קלפי ♦. הוא חייב לתת 

חיתוך והשלכה, ואחד המפסידים ב-♠ נעלם.

june2.indd   23june2.indd   23 30.5.2015 г.   23:25:27 ч.30.5.2015 г.   23:25:27 ч.



לשחקן המתקדם
24

מסע של +100 עמודים: 

זיא ואני
ג'ורג'יו דובואה

גביע  של   2014 במהדורת  השתתפה  לבאצה  קבוצת 
ספונסר  בשביל  שיחקנו  לא  הראשונה  בפעם  ספינגולד. 
לבאצה,  מריה-תרזה  להיות:  צריך  היה  ההרכב  מקומי. 
ביאנקדי,  אלחנדרו  מדאלה,  אגוסטין  בוקי,  נורברטו 
הזדמנות  לכולם  לתת  כדי  רוטציה  עם  ואני,  פרארו  גידו 
אותנו:  עזב  וגידו  אחרת,  רצה  הגורל  המזל  לרוע  לנוח. 
הפרויקט  זאת,  עם  האובדן.  עם  להשלים  מסוגלים  איננו 
כבר החל וכפי שאומרים, החיים נמשכים. בחירת מישהו 
לאלוף,  רק  לא  זקוקים  היינו  קשה:  הייתה  במקומו  אחר 
האיטלקי.  ולסגנון  לקבוצה  שיתאים  למישהו  גם  אלא 
כולנו חשבנו על זיא, וכאשר הוא הסכים נוצרה הקבוצה. 
משום  ליישם,  יותר  קשה  כעת  היה  הרוטציה  רעיון  את 
שהאיטלקים והארגנטינאים שלנו משחקים כולם באותה 
יותר  טבעית  שיטה  מעדיף  זיא  בעוד  מלאכותית,  שיטה 
על  בהתבסס  היצירתית.  לגישתו  יותר  המתאימה 
המתאים  השותף  אני  כי  למסקנה  הגענו  אלה  מאפיינים 

ביותר בשבילו.
שיחקו  לא  שמעולם  שחקנים  שני  לעשות  צריכים  מה 
סגנונות  ובעלי  מזה  זה  רב  במרחק  גרים  אשר  ביחד, 

משחק שונים כדי להפוך לשותפות ברמה גבוהה?
על  סקייפ)  יש  (למזלנו  בטלפון  הרבה  שוחחנו   :1 שלב 
מנת שכל אחד יבין את השקפותיו של האחר על השיטה.
 5-card ,שלב 2: הגדרנו את השיטה הבסיסית: טבעית

.NT 17-15 ,major
שלב 3: התחלנו שיחה במייל ושלחנו זה לזה קטעי שיטה, 
שיחקנו  שאותם  והסכמים  מוסכמות  הכרזות,  של  רצפים 

בעבר עם שותפים אחרים.
ביותר.  המורכב  החלק  וזה  השיטה,  את  כתבנו   :4 שלב 
לכל שחקן יש מוסכמות אהובות שהוא דוגל בהן בלהט. 
אחד  כל  כאשר  וסירובים,  פשרות  של  במשחק  התחלנו 
עושה מאמץ לא לפגוע באחר. זה היה ממש דומה לדיונים 

של זוגות מאורסים: 
- יקירתי, בימי רביעי בערב אני תמיד משחק כדורגל עם 

חברים והייתי מעדיף לא לוותר על זה.
חברתי  עם  לקולנוע  הולכת  אני  שני  בימי  יקירי,  כמובן   -

הטובה ביותר, האם זה מפריע לך?
 ,Gazzili אני התחלתי. הצעתי הראשונה הייתה להוסיף
זיא  מאמין.  אני  כך   – הטבעית  בשיטה  חיונית  מוסכמה 
אז  לכן,  קודם  כך  שיחק  לא  כי  אף  בשמחה,  זאת  קיבל 
הוספנו גרסה לא מסובכת מדי. הוא הראה לי כמה מהלכי 
אישרתי  ואני  הפותח,  של  במייג'ור  תמיכה  של  הכרזה 
עם  מאוזנות  ידיים  לפתוח  הייתה  השנייה  הצעתי  אותם. 
הסכם  בהכרח  שזה  סבור  איני  ב-♣2.  נקודות   19-18
יפה, אבל יש יתרון ניכר בכך שידיים אלה לא יהיו שייכות 
החזקות  הידיים  את   .1♦ ו-   1♣ של  הפתיחה  להכרזות 
המאלצות למשחק מלא ניתן לפתוח ♦2 – זה מכוער, אבל 

ידיים אלה מופיעות לעתים נדירות.
לידיים  מיוחדת  פתיחה  הכרזת  לנו  שתהיה  הסכים  זיא 
מתלוצץ  אני  אם  אותי  שאל  הוא  אבל  חזקות,  מאוזנות 
הוא  מלא.  למשחק  מאלצות  ידיים  של  התדירות  לגבי 
אוהב להשתמש בהכרזות פתיחה מאלצות גם עם ידיים 
פתיחה  הכרזת  תהיה  ש-♣2  התפשרנו  לבסוף  גבוליות. 

מאלצת למשחק מלא, ו-♦2 יראה 19-18 מאוזנות.
צעד  כל  על  להסכמים  הגענו  ואנו  מה,  זמן  נמשך  זה  כך 
של: two way checkback, הכרזות רוורס, שאלות קלפי 
אותה  כתבנו  השיטה,  על  שהסכמנו  ברגע  ועוד.  מפתח 
של  "הטבעית"  השיטה  הרבה,  להפתעתנו  בפרוטרוט. 

major-5 השתרעה על פני למעלה מ-100 עמודים.
שלב 5: הכרזה תחרותית. אני רגיל להשתמש בהכרזות 
המוכרות  מוסכמות  בכמה  תחרותיים,  במצבים  טרנספר 
ידנו  על  שהומצאו  אחרות  ובמוסכמות  העולם  בכל 
ההסכמים  על  לזה. ויתרנו  רגיל  היה  לא  זיא  האיטלקים. 

המסובכים ביותר ומצאנו דרך להגיע לעמק השווה.
יש  כי  הקל,  החלק  יהיה  שזה  חשבתי  הגנה.   :6 שלב 
ההבדל היחיד הוא שאני נוטה לתת  לנו הרגלים דומים. 
דוגל  שהוא  מצאתי   .attitude מעדיף  זיא  בעוד  ספירה, 
הפילוסופיה  את  לקבוע  רצה  שהוא  רק  לא  בלהט.  בכך 
הכללית, הוא גם רצה לעבור על מספר מצבים ספציפיים 
לשיטה  נוספה  מכך  כתוצאה  וריאציות.  על  להסכים  כדי 
עוד ערימת דפים. החלק הקשה ביותר עבורי היה שלאחר 
שאמרנו שלכל קלף בהגנה יש משמעות, הוא הוסיף שהוא 
לסדר  כדי   (falsecarding) מטעים  קלפים  לשחק  נהנה 
את הכרוז, ושאני לבטח אצליח להבין זאת. האמון שהוא 
נתן בי החמיא לי, אבל זה לא נראה לי עניין פשוט. עם 

זאת, עלי להודות שתחזיותיו היו כמעט תמיד מדויקות.
אגרסיביים  אנחנו  כמה  עד  השותפות.  סגנון   :7 שלב 
להכרזות  הקריטריונים  מהם  הפתיחה?  בהכרזות 
המשמעות  מה  יחסית?  חלשים  אוברקולים   ?Preempt

של Dbl במצבים שונים?
כי  גילינו  לענות.  קל  היה  הראשונות  השאלות  שלוש  על 

 Neapolitan באתרים  התפרסם  המקורי  המאמר 
 Laura גרסה אנגלית מאת .NewInBridge -ו Club

Cecilia Porro. תרגום לעברית: רם סופר
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לא  ידיים  עם  אגרסיבי  דומים:  וסגנונות  רעיונות  לנו  יש 
שונים  קריטריונים  מאוזנות,  ידיים  עם  סולידי  מאוזנות, 
אוברקולים  הפגיעות,  מצב  פי  על   Preempt להכרזות 

אגרסיביים בגובה 1 וקונסטרוקטיביים בגובה 2.
הצעתי  אני  עמוקה.  תהום  בינינו  הייתה  הרביעי  בנושא 
הם   Dbl-ה הכרזות  כל  כלומר   – האיטלקי  הסגנון  את 
כי  מאליו  מובן  שבהם  נדירים  למקרים  פרט   ,Takeout
הן מענישות, ולכן "אם אינך בטוח או אם לא דיברנו על 
אם  "תראה,  השיב:  זיא  אבל   ."Pass תכריז אל  המצב, 
לא  שההסכמים  מכיוון   Dbl בלי  פעמים  שלוש  ייפלו  הם 
אפשרו לי להכפיל, לא אהיה מסוגל להירדם בלילה". אז 
אבל   ,Takeout Double של  סוגים  הרבה  על  הסכמנו 
הגישה הכללית נהייתה: "אם אינך בטוח או שלא דיברנו 

על זה, הכרז Pass מכיוון שהם נופלים".

מוצלחות:  היו  הראשונות   Nationals-ה תחרויות  שתי 
הגענו לחצי הגמר בגביע ספינגולד 2014 ולמקום השלישי 
בגביע רייזינגר 2014. כעת אנו ממשיכים לדבר ולשחק 

ב-BBO כדי להתכונן לתחרויות עתידיות.
"האיטלקי"  הוא  שזיא  סבור  אני  כעת  אחרונה:  מחשבה 
מבין  ביותר  "הפקיסטני"  ושאני  הפקיסטנים  מבין  ביותר 

האיטלקים.

במרץ 2015, זמן קצר לאחר פרסום מאמר זה, 
האביב  לעונת   Nationals-ה משחקי  נערכו 
בניו-אורלינס. קבוצתם של זיא מחמוד-ג'ורג'יו 
זכתה  מדאלה  בוקי-אגוסטין  דובואה-נורברטו 
"גביע  המרכזית  בתחרות  הראשון  במקום 

ונדרבילט".
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משחקי מבחן לקראת 

"ברמודה בול"

רם סופר

קבעה  ולכן  בהודו,  להשתתף  נבצר  פישר-שוורץ  מהזוג 
השלישי  הזוג  לקביעת  מבחן  תחרות  הסגל  ועדת 
ומתוכם  מועמדותם,  את  הציגו  זוגות  כ-12  בנבחרת. 
בחרו ועדת הסגל ושני הזוגות הנוספים בנבחרת 4 זוגות 
זק-רון  יניב  לנגי,  ברקת-אסף  אילן  המבחן:  למשחקי 
פכטמן, אמיר לוין-יוסי רול, אהוד פרידלנדר-ינון לירן.

אחד  שבכל  ימים  ארבעה  פני  על  התפרסה  התחרות 
חלוקות).   16 של  סיבובים   3) חלוקות   48 שוחקו  מהם 
סדר הישיבה התחלף כך שכל זוג שיחק נגד כל זוג אחר 
והיה בתורו חבר לקבוצה של כל אחד מהזוגות האחרים 

(שיטת "קבוצות מתחלפות").

זק-פכטמן פתחו חזק והובילו לאחר היום הראשון.

Board 28, Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

53
AJT74
K9
A854

♠
♥
♦
♣

AQJ
9
Q54
KQJ732

West East
זק פכטמן
1♥ 2♣
3♣ 3♠

3NT 4♣
4♦ 4♠
6♣ Pass

יותר  מתארת   3♣ התמיכה  הכרזת   2/1 שיטת  לפי 
מפתיחה מינימלית, לרוב עם 4 קלפים ב-♣. כך ידע רון 
המשיך  הוא  לסלם.  רב  פוטנציאל  שיש  (מזרח)  פכטמן 

ועוצר  מינימלית  יד  עם   3NT הכריז ומערב   3♠ בקיוביד 
לוותר  הזמן  שהגיע  חשב  לא  מזרח  זאת  למרות  ב-♦. 
וניסה ♣4. מאחר שבידו של מערב קונטרולים רבים, אין 
 4♦ סיבה לא לשתף פעולה עם השותף. יניב זק הכריז 
בדרך לסלם. בשולחן השני הגיעו אסף לנגי-אילן ברקת 

לאותו חוזה לאחר מהלך הכרזה דומה.

סיכויים  גם  יש  אך  ב-♠,  בעקיפה  תלוי  הסלם  ביצוע 
 ♦A-ב דרום  של  מוצלחת  לא  הובלה  למשל  נוספים, 
בהארט  לקיחות  הגבהת  או  מפסיד  השלכת  שתאפשר 
 ♦A בעזרת חלוקה נוחה או טעות של ההגנה. במציאות
(בשולחן  פרידלנדר  ואהוד  רול  יוסי  אבל  בדרום,  היה 

השני) הובילו בהארט.

דרום.  של   A-וה  Q-ה אל  ושיחק 9♦   ♥A-ב זכה  פכטמן 
רול ניסה למשוך K♥ שנחתך, וכעת התאפשרה עקיפת 
חיתוך נגד ה-Q♥ שפיתחה שתי לקיחות ב-♥ להשלכת 
פחות  הייתה  ההגנה  השני  בשולחן  ב-♠.  המפסידים 
ידידותית והכרוז נאלץ להשליך את יהבו על עקיפה ב-♠ 

שהצליחה.

ביד הבאה ניצלו זק-פכטמן מעידה של הכרוז והפילו את 
החוזה בעזרת הגנה מושלמת.

Board 3, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
AKQ
AK76
J87

 

♠
♥
♦
♣

984
J752
Q52
Q96

♠
♥
♦
♣

AT763
T6
JT4
KT2

 ♠
♥
♦
♣

52
9843
983
A543

 

West North East South
זק ברקת פכטמן לנגי

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

זה  בשלב   .♠J עם שנלקח  ב-3♠  הוביל  (מזרח)  פכטמן 
לכרוז 8  כי  נראה   .♠KQJ מחזיק שצפון  ברור  היה  כבר 

הפתוחה בהרכב פישר-שוורץ, בירמן- נבחרת ישראל 
באליפות  כשנה  לפני  זכתה  הרבסט-הרבסט  פדון, 
לנבחרות  העולם  לאליפות  ובכרטיס   2014 אירופה 
באוקטובר  הודו  בצ'נאי,  שתתקיים  בול"  "ברמודה 

.2015
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ב-♦.  או  ב-♥  הם  תשיעית  ללקיחה  והסיכויים  לקיחות 
אילן ברקת ניסה AKQ♥ – שגיאה! לאחר שהסדרה לא 
התחלקה ומזרח זכה ב-T♦ הוא המשיך בקלאב. זק זכה 
ב-Q♣ ומשך J♥. השלכת 6♠ ממזרח הייתה רמז לחזור 
זכתה  כך  מערב.  של   ♣KT-ה אל   ♣J-ה דרך  בקלאב 
סדרה  בכל  ואחת  ב-♣  שתיים  לקיחות:  בחמש  ההגנה 

אחרת. 

בלקיחה  לשחק  לוין  אמיר  הכרוז  העדיף  השני  בשולחן 
בקלות  החוזה  את  וביצע  הידיים  משתי  נמוך   ♦ השנייה 

.♣A-עם 2 לקיחות ♠, 3 לקיחות ♥, 3 לקיחות ♦ ו

את  ורון  יניב  מצאו  שבה  הבאה  היד  על  דיווח  לירן  ינון 
הדרך לסלם שהוחמץ בשולחן השני. יד זו מדגימה את 
השותפים  לשני  המאפשרת  הטבעית  השיטה  יתרונות 
שיטת  על  ההחלטות,  קבלת  בתהליך  מעורבים  להיות 
relay מלאכותית שבה אחד השותפים רק מתאר את ידו 

והשני מקבל לבדו את ההחלטות.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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♥
♦
♣

95
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♠
♥
♦
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K6
Q87
K8753
965

 ♠
♥
♦
♣

JT82
KJT2
AJ
Q42

 

North South
פכטמן זק
1♠ 2NT
3♦ 4♠
5♣ 5♦
6♠

(טבעי,   3♦ ולאחר   Jacoby 2NT בהכרזת התחיל  יניב 
צפון  של  ידו   .4♠ בהכרזת  חולשה  הפגין  מינימום)  מעל 
שדרום  ולאחר   ,5♣ נוסף  לניסיון  טובה  מספיק  הייתה 
שיתף פעולה בהכרזת ♦5 הכריז פכטמן ♠6 – סלם מצוין 
הדורש שאחת העקיפות תשב, או לחילופין חלוקה אוהדת 
ב-♣ שתאפשר השלכת ♦ מהדומם בשילוב חלוקה נוחה 

בשליט והובלה טבעית ב-♥.

הכרזה  בשיטת  לוין-רול  השתמשו  השני  בשולחן 
מלאכותית. דרום השיב ♣2 והחל בסדרת שאלות על ידו 
של צפון. הוא בירר שלשותפו חוסר ב-♥ והחליט להימנע 
מסלם עם נקודות מבוזבזות בסדרה זו – החלטה שעלתה 

. IMP 13 לזוג
בהמשך תפסו את ההובלה הזוג פרידלנדר-לירן, אלופי 
העולם לזוגות 2014. פרידלנדר-לירן שמרו על ההובלה 
של 137.88  תוצאה  עם  הראשון  במקום  וזכו  לסיום  עד 

.VP
חבר הזוג המנצח ינון לירן דיווח על יד מהסיבוב האחרון 

שבה הכרזה אגרסיבית שלו הובילה לסלם.

Board 28, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

874
96
T96
AKT83

 

♠
♥
♦
♣

A2
J84
AK5
Q9754

♠
♥
♦
♣

KQ3
AKT73
J8732
-

 ♠
♥
♦
♣

JT965
Q52
Q4
J62

 

West East
פרידלנדר לירן

1♣ 1♥
1NT 2♦
2♥ 4♣
4♦ 4♥
4♠ 6♥

מהלך ההכרזה היה טבעי. ♦2 הייתה הכרזה מלאכותית 
 4♣ ו-   (2-way-checkback) מלא  למשחק  המחייבת 
הראה חוסר בסדרה. ברגע שפרידלנדר שמע על חוסר 
שלו  הקונטרולים  את  מאוד  אהב  הוא  שותפו  אצל  ב-♣ 
הבין  מזרח  גובה 4.  את  לבדו  לעבור  והחליט  וב-♦  ב-♠ 
שההכרזה האופטימית ♣4 השיגה את מטרתה והמשיך 

לסלם.
 .♦Q ביצוע החוזה דרש עקיפה מוצלחת ב-♥ ו/או נפילת
דווקא הסיכוי הנמוך יותר בסדרת ה-♦ הוא זה שהתממש. 
הראשון  המקום  על  המתחרים  הסתפקו  השני  בשולחן 
לנגי-ברקת בחוזה של ♥4, כך שהכרזתם של פרידלנדר-

לירן תרמה רבות לניצחונם הסופי.
ביד הבאה הם זכו לרווח ניכר דווקא בזכות איפוק וזהירות 

בהכרזה.
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Board 13, Dealer North, Vul All
♠
♥
♦
♣

87
K75432
KQ74
3

♠
♥
♦
♣

A9432
AQT9
82
QJ

♠
♥
♦
♣

T
86
9653
K97652

♠
♥
♦
♣

KQJ65
J
AJT
AT84

אמיר לוין (צפון) פתח (כמו רובנו) ♥2. כעת קשה לדרום 
לעצור לפני משחק מלא. אסף לנגי (מערב) "חיכה בפינה" 
וכמובן הכפיל ♥4. שותפו הוביל ב-♠ וקיבל חיתוך. מאוחר 
יותר נאלץ הכרוז למסור למערב שלוש לקיחות בשליט – 

מינוס 500.
לחלוטין:  שונה  ההכרזה  מהלך  התפתח  השני  בשולחן 

סדרת ה-♥ לא הוזכרה כלל!
North South
לירן פרידלנדר

Pass 1♠
1NT 2♣
2♠ Pass

איכותית  לא  סדרה  עם  פגיע  חלש   2 לפתוח  סירב  ינון 
והכריז Pass. בהמשך השתמש ב"הכרזת העדפה" ♠2 
ושוב לא הציג את ה-♥. למרות 16 הנקודות שלו החליט 
פרידלנדר לעצור ב-♠2 והוא צדק: החוזה בוצע עם לקיחה 

עודפת והעניק לזוג רווח גדול.
הטובה  שהשביעייה  (צפון)  פכטמן  רון  סבר  הבאה  ביד 
בפגיעות   5 בגובה  תחרותית  הכרזה  מצדיקה  ב-♦  שלו 

שווה, ושילם ביוקר.
Board 17, Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q
K43
AQJ5432
76

♠
♥
♦
♣

AJT765
5
K76
KT3

♠
♥
♦
♣

K842
AQ98
T
AJ94

♠
♥
♦
♣

93
JT762
98
Q852

פכטמן (צפון) הכריז ♦5 ופרידלנדר-לירן היטיבו להכפיל 
(מזרח)  לירן  קושי).  ללא  מבוצע  היה  ש-♠5  פי  על  (אף 
הוביל ב-8♠: איתות העדפת סדרה ל-♥. פרידלנדר זכה 
ב-A♠, המשיך ב-5♥ וקיבל חיתוך לאחר AQ♥. ה-♠ הבא 
מידו   שליטים  לשחק  חייב  שהיה  הכרוז,  על-ידי  נחתך 
החוזה  נפל  כך   .♣AK-ל בנוסף   ♦K-ל לקיחה  ולמסור 
המוכפל חמש פעמים. מינוס 1100 הייתה תוצאה גרועה 
לבצע  מסוגלים  מזרח-מערב  אמנם  לצפון-דרום.  מאוד 
♠6 שהיה נותן להם 980+, אבל בשולחן השני הסתפקו 
לנגי-ברקת ב-480+ בחוזה ♠4, בעוד אמיר לוין התאפק 

בצפון ולא הכריז ♦5.

לקראת סוף התחרות קיבל פכטמן נגד אותו זוג יד אחרת 
עם דיאמונדים ארוכים והקרבה פוטנציאלית. 

Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T95
-
AQJ875
KJ83

 

♠
♥
♦
♣

K74
KQ532
62
952

♠
♥
♦
♣

AQ83
AJ974
3
AT6

 ♠
♥
♦
♣

J62
T86
KT94
Q74

 

West North East South
פרידלנדר פכטמן לירן זק

1♥ Pass
4♥ ?

להתאפק  פכטמן  רון  הפעם  החליט  המר  ניסיונו  לאור 
והכריז Pass. ינון לירן ביצע 11 לקיחות ב-♥4. בשולחן 
יותר  הרבה  נוח  (צפון)  לוין  אמיר  של  מצבו  היה  השני 
לפי   3♣ תשובה  בהכרזת  בחר  (מערב)  שלנגי  לאחר 
שיטת ברגן. הוא הכריז כמובן ♦3 ושותפו יוסי רול דאג 
משום  בלבד  אחת  פעם  ונפל  שהוכפל  ל-♦5  להקריב 

שמזרח חשש לפתוח את סדרת ה-♠.

של  חריפה  הכרזה  הוכתרה  זאת,  לעומת  הבאה,  ביד 
פכטמן בהצלחה.
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Board 26, Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

T97643
87
96
K76

♠
♥
♦
♣

Q8
AK9643
84
AJ2

♠
♥
♦
♣

A2
QJT52
K3
T983

♠
♥
♦
♣

KJ5
-
AQJT752
Q54

West North East South
פרידלנדר פכטמן לירן זק

Pass 1♦
1♥ 2♠ 3♦ 4♠

Pass Pass Pass
ההתערבות החלשה ♠2 הביאה את צפון-דרום להקרבה 
טובה ♠4 שאפילו לא הוכפלה (למרות ידו החזקה מערב 
הוביל  מזרח  לשותפו).  ההחלטה  את  להשאיר  העדיף 
ב-Q♥. פכטמן חתך ונכנס לידו ב-K♣ כדי לחתוך ♥ שני. 
לקיחות  ובשתי   ♠ לקיחות  בשתי  זכתה  ההגנה  בהמשך 

♣, והחוזה נפל פעם אחת.

West North East South
לנגי לוין ברקת רול

Pass 1♦
1♥ Pass 2♦ 3♦
4♥ Pass Pass Pass

אמיר לוין לא התערב בצפון ואף היה ממושמע בהובלה 
הובלה  שזו  רושם  עשתה   ♦K-ה נגד  העקיפה   .♦9   -
לא  זו  הובלה  לאחר  מטעה.  היה  הרושם  אבל  מוצלחת, 
הייתה שום דרך להגביה לדרום את ה-K♠, והכרוז הספיק 
לפתח את ה-♣ הרביעי בדומם להשלכת ♠ מפסיד. דווקא 
הובלה ב-♠ הייתה משאירה את הכרוז חסר אונים, היות 

שברגע שצפון יקבל את היד עם K♣ הוא ישחק ♦.
ביד הבאה מהסיבוב התשיעי נאלץ הכרוז יוסי רול לקבל 

:3NT החלטה קשה בחוזה

Board 3, Dealer South, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

KT85
J953
T8
Q73

♠
♥
♦
♣

QJ6
82
AKQ97
AK4

ללא   3NT-ל הגיעו  וצפון-דרום   2NT פתח  דרום 
וממשיך  ממזרח)   ♥4)  ♥A-ב מוביל  מערב  התערבות. 

ב-7♥. כיצד הייתם משחקים?
או   ♥AKQ7-מ הוביל  מזרח  אם  להחליט  עליכם 
ביוקר.  יעלה  נכון  לא  ניחוש  המקרים  בשני   .♥AKT7-מ
וביקש  יותר  סבירה  הראשונה  שהאפשרות  העריך  רול 
J♥ מהדומם רק כדי לגלות שאסף לנגי הוביל דווקא מ- 
את  עשתה   ♥A-ב שגרתית  הבלתי  ההובלה   .♥AQT7
שלה והעניקה לזוג רווח של IMP 11 (בשולחן השני ביצע 

אהוד פרידלנדר 11 לקיחות עם קצת עזרה מהיריבים).
ולשותפו  לו  נגרם  שבה  הבאה,  היד  על  דיווח  לירן  ינון 

הפסד כבד מהחלטה מוצלחת של אילן ברקת.
Board 31, Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T3
T984
AK
98752

 

♠
♥
♦
♣

AQ965
763
JT642
-

♠
♥
♦
♣

82
J52
Q83
KQ643

 ♠
♥
♦
♣

KJ74
AKQ
975
AJT

 

West North East South
לנגי לירן ברקת פרידלנדר

1♣
1♠ Dbl Pass 2NT

Pass 3♣ Pass 3NT
Pass Pass Dbl All Pass

שביקשה   Dbl הכרזת  עם  זו  ביד  הצטיין  ברקת  אילן 
משותפו לא להוביל בספייד. ניתן היה לצפות שהאוברקול 
אילן  אבל  נמוך,  ניקוד  עם  בוצע  מערב  של  פגיע  הלא 
וידע  המתנגדים  של  הארוכה  בסדרה   KQxxx החזיק 
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שיקשה עליהם לפתח אותה. כדי להפיל את החוזה נחוץ 
רק לשכנע את השותף לא להעניק לכרוז לקיחות זולות 

באמצעות הובלה ב-♠, וכך היה.
לכרוז ארבע לקיחות ב-♥ ושתיים ב-♦. ב-♣ ניתן לפתח 
בפעם  מהדומם:  הובלות  שתי  לאחר  לקיחות  שתי  רק 
ובפעם  זוכה,   ♣T-וה נמוך  משחק  מזרח  הראשונה 
מהכרוז  ומונע  שלו  המכובדים  את  מפצל  מזרח  השנייה 
לקיחה שלישית. אי לכך הובלה ב-♠ (כפי שקרה בשולחן 
את  לכרוז  מוסרת  אכן  הוכפל)  לא  החוזה  שבו  השני 
הלקיחה התשיעית. אסף לנגי היה ממושמע והוביל ב-♦. 
עבר   ,♥ לקיחות   3 משך   ,T-ה אל   ♣ שיחק  פרידלנדר 
לדומם ב-A♦, משך את ההארט הרביעי והמשיך בקלאב. 
ברקת שיחק K♣ שהפסיד ל-A♣, אך זו הייתה הלקיחה 
את  קיבל  מזרח  דבר  של  בסופו  הכרוז.  של  האחרונה 

ההובלה ושיחק ♠ דרך דרום אל ה-AQ♠ של שותפו.
ברקת-לנגי.  של  רבות  מוצלחות  מידיים  אחת  הייתה  זו 
הזוג הפגין תחרות מצוינת לאחר פתיחה לא טובה וסיים 
 .VP  124.96 עם  מהמובילים  הרחק  לא  השני  במקום 

זק-פכטמן צברו 106.72 ולוין רול 106.44.
 3NT של ברקת על Dbl גם ביד הבאה הביאה הכרזת

לרווח ניכר:
Board 20, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

9
AJ942
K864
962

 

♠
♥
♦
♣

A7542
875
92
T87

♠
♥
♦
♣

JT
KQT6
AT5
J543

 ♠
♥
♦
♣

KQ863
3
QJ73
AKQ

 

West North East South
לנגי פכטמן ברקת זק

2♥ Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Dbl 4♦
Pass Pass Pass

יניב זק החליט לא לבחון את מצבו בחוזה 3NT מוכפל 
וממשיך   ♥T עם מכסה 9♥  (מזרח  ב-8♥  הובלה  לאחר 
ה-7♥,  עם   unblocking לעשות  חייב  מערב   .♥K-ב
מעכב,  הכרוז  אם  החוזה:  את  לבצע  אין  מכן  ולאחר 
ברח  הוא  שלישי).   ♥ מוביל  ומערב  ל-♠  מחליף  מזרח 
 Pass-ל-♦4 שבוצע, אבל בשולחן השני שבו פתח צפון ב
הגיעו לוין-רול ל-3NT מהצד הנכון. אמיר לוין (צפון) ביצע 

בקלות 10 לקיחות לאחר הובלה ב-6♥.

לקחת  יש  היריבים  של  חוזים  להכפיל  מרבים  כאשר 
 Dbl-בחשבון גם כישלונות מדי פעם. ביד הבאה פעל ה
לקראת  נקודות  לצבור  ליריביו  וסייע  לרעתו  ברקת  של 

ניצחון בתחרות.

Board 25, Dealer North, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

A9
AQJ52
K965
K8

 

♠
♥
♦
♣

87
873
QT2
J6532

♠
♥
♦
♣

Q3
KT94
AJ3
AT97

 ♠
♥
♦
♣

KJT6542
6
874
Q4

 

West North East South
לנגי לירן ברקת פרידלנדר

1♥ Pass 1♠
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 2NT Pass 4♠
Pass Pass Dbl All Pass

לירן  הספר".  "לפי  היה  צפון-דרום  של  ההכרזה  מהלך 
ולכן   2♦ של  להכרזה  מקסימום   – נקודות   17 החזיק 
המשיך ל-2NT לאחר ההכרזה החלשה ♠2. לפרידלנדר 
לא הייתה סיבה לעצור מתחת למשחק מלא עם שביעייה 

ב-♠ מול שותף שהבטיח 17-16 נקודות.
נקודות  מחזיק 14  שהוא  העובדה  מזרח?  הכפיל  מדוע 
אינה מהווה סיבה להכפיל – הרי ברור ש-Q♠ הוא חסר 
החוזה  את  תפיל  ב-♥  שהובלה  קיווה  שהוא  ייתכן  ערך. 
שאף  לאחר  מלא  משחק  על   Dbl הכרזת  כי  (מקובל 
של  הראשונה  בסדרה  להוביל  מבקשת  הכריז  לא  מגן 
מה  אבל  ב-♥,  והוביל  ממושמע  היה  שוב  לנגי  הדומם). 
.(♦T או) ♦Q לעשות – ההובלה המכשילה הייתה דווקא

פרידלנדר החליט לנסות J♥ בלקיחה הראשונה. עקיפה 
כדי  מערב  של  לידו  כניסה  הייתה  לא  אבל  הפסידה,  זו 
 ,♥AQ על  מפסידים   ♦ שני  הושלכו  בהמשך   .♦ לשחק 

והחוזה המוכפל בוצע לאחר משיכת שליטים מוצלחת.
אבל  גבוהה,  רמה  הפגינו  בתחרות  הזוגות  כל  לסיכום, 
רק לאחד מהם תינתן הזכות לייצג את ישראל באליפות 
נוספת  פעם  הוכיחו  פרידלנדר  לירן-אהוד  ינון  העולם. 
מקרית.  הייתה  לא  בסין  העולם  באליפות  זכייתם  כי 
להערכתי הם יהוו תחליף נאות לזוג המצטיין שלנו לוטן 
מסוגלת  רחוק  כמה  עד  השאלה  לגבי  שוורץ.  פישר-רון 
נבחרת ישראל להגיע באליפות העולם, קשה להתנבא. 
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TB ליגה לזוגות
יוסי אנגל

ההתאגדות הישראלית יזמה השנה הקמת ליגה חדשה 
המסורתית  הליגה  בצד   TB בשיטת  לזוגות  המיועדת 
לקבוצות. תחרות זו מחליפה בעצם את אליפות ישראל 
לזוגות TB. יוזם הרעיון הוא הקפטן הספורטיבי הארצי 

גלעד אופיר הראוי לציון בשל כך.

האירוע זכה להצלחה מידית: לשלב המוקדמות שנערך 
באמצע מרץ בשלושה מחוזות הופיעו לא פחות מ-156 

זוגות שקיוו להתברג בליגה העליונה.

בסיבוב הראשון שוחקה היד המעניינת הבאה:

Board 17, Dealer North, Vul None
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אני מניח שברוב השולחנות התנהל המכרז באופן הבא:

West North East South
1NT 3♥ 3♠

Pass 4♠ All Pass

אפילו אם מזרח יתערב ב-♥4, סביר שדרום יכריז ♠4 – 
מאולץ אבל הכרחי.

מערב מוביל ב-Q♥ נגד ♠4. מזרח זוכה ב-A♥ ואינו יודע 
שברשותו  או  בודד,  אכן  דרום  של   ♥K-שה להאמין  אם 
ל-♦.  העדפה  לציין  כדי  גבוה  ב-♥  שימשיך  סביר   .♥KJ
הכרוז יחתוך וכעת עליו להחליט כיצד לשחק את סדרת 

השליט.

הסדרה  את  לגבות  יתקשה  הכרוז   ,♠Q9xx למערב אם 
מכיוון שיש לו רק כניסה אחת ליד עם ה-J♣. על כן עדיף 
רב  אורך  שהראתה  הכרזתו  למרות  מזרח  נגד  לעקוף 
ב-♥. הכרוז ישחק K♠ ויריץ T♠. בצורה כזו יוכל לתפוס 

גם Q9xx♠ במזרח בלי להפסיד לקיחה.

ב-♠4  לקיחות   11 של  לתוצאה  מביא  המומלץ  המשחק 
ו- 78% לצפון-דרום.

זכו   ♠KT-ה לכיוון  מערב  נגד  לעקוף  שהחליטו  כרוזים 
ב-10 לקיחות ובתוצאה של 46% בלבד.

אם מזרח "מתחצף" ועולה לגובה ♥5 הוא יוכפל. ההגנה 
תזכה ב-4 לקיחות מידיות. סביר להניח כי הכרוז ימקם 
לעקוף  וינסה   ♠ בחיתוך  לדומם  ייכנס  בצפון,   ♥K-ה את 
ב-♥. אם ישחק כך, הוא ימסור 5 לקיחות והתוצאה תהיה 

500- עם 95% לצפון-דרום.
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באחד הירחונים הקודמים סקרנו את התחרות היוקרתית 
הרוסי  השחקן  של  לזכרו  סלאבה"  "גביע  המסורתית 
בתחרות  ביותר  המרתקת  ההכרזה  גרינוק.  סלאבה 
הישראלי  הזוג  ישב  בצפון-דרום  הבאה.  ביד  התנהלה 
המצליח רון שוורץ-לוטן פישר, ובמזרח-מערב האיטלקים 

מאנו-לנזרוטי.
Dealer North, Vul All
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West North East South
פישר לנזרוטי שוורץ מאנו

1NT Pass 2♦
Dbl Pass 2♠ 4♣

Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 5♣ Pass 5♦
Pass 5NT Pass 7♣

7♦ Dbl Pass 7♥
7♠ Pass Pass 7NT

Pass Pass Pass

חלש   1NT שיחקו  צפון-דרום  ההכרזה:  של  קצר  הסבר 
(14-11). דרום התחיל בטרנספר ל-♥. מזרח-מערב ניסו 
וחזק  טבעי  היה   4♣ הארוכות.  סדרותיהם  עם  להפריע 
והוביל לסדרת הכרזות קיוביד שבסיומה החליט דרום על 

חוזה של ♣7.

מערב הסיק מהכרזות המתנגדים החזקות שביצוע הסלם 
הגדול מובטח והיה מוכן ליפול 6-5 פעמים ב-♦7 מוכפל 
כדי לשפר את תוצאתו, אבל דרום הוציא ל-♥7 עם סדרה 

סגורה.

לנזרוטי  הפעם  ב-♠7.  מזלו  את  שוב  ניסה  פישר  לוטן 
להזמין  החליט  ולכן  אסים  שני  החזיק  הוא  הכפיל.  לא 
את שותפו להכריז 7NT עם יד מתאימה. מאנו סמך על 
הזה)  בכיוון  רמזה   4♦ ההכרזה  (גם   ♦A שיביא  שותפו 

וצדק. ביצוע החוזה היה החלק הקל במשחק.

מתי ראיתם בפעם האחרונה 30 קריאות במהלך המכרז, 
 ?7 מתוכן 5 הכרזות בגובה

5 הכרזות סלם 

גדול באותה יד!!
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פינת החוק 

תביעות של לקיחות 

שבמחלוקת

אילן שזיפי

שחקנים רבים נוהגים לבצע תביעה (Claim) של לקיחות 
מתוך מגמה "לחסוך" זמן, על אף שאינם מודעים לצורה 
הנכונה שבה יש לבצע תביעה. והתוצאה? במקום חיסכון 
בזמן נוצר ויכוח מתמשך עם המתנגדים, ולעתים קרובות 
אשר  התחרות  מנהל  של  משיפוטו  השחקנים  מופתעים 
לשחקן  אשר  לקיחות)  (או  לקיחה  למתנגדים  מעניק 

התובע נראה שלא ניתן להפסיד אותה (או אותן). 
חוקי הברידג' מטילים על השחקנים המבצעים תביעה את 
כל האחריות לכל אי-בהירות בקשר למשחקם המתוכנן. 
על כן כדאי מאוד לשחקנים להימנע מלבצע תביעות של 
לקיחות בצורה שיש בה ספקות או אי-בהירויות. מצד אחד 
החוק מעודד לבצע תביעה (ולא להמשיך לשחק) כאשר 
שלו,  הן  הלקיחות  שיתר  ספק  לכל  מעל  לשחקן  ברור 
להתבצע  צריכה  כיצד  קובע  החוקים   ספר  שני  מצד  אך 

תביעה.
בנושא  המטפלת  חוקים  ארבעה  של  סדרה  קיימת 

התביעות (והויתורים) על לקיחות:
חוק 68 מגדיר מהי תביעה וקובע את הנוהל הנכון לביצוע 
להיות  צריכה  "תביעה  ג.)   68) קובע:  זה  חוק  תביעה. 
מלווה מידית בהצהרת הבהרה לגבי הסדר שבו ישוחקו 
מתכוון  שבאמצעותו  ההגנה  או  המשחק  קו  הקלפים, 

התובע לזכות בלקיחות הנתבעות".
צריך לזכור כי כאשר שחקן תובע לקיחות הוא בדרך כלל 
שמועלות  התנגדויות  ואולם  מספיקה,  שהצהרתו  מאמין 
על ידי הצד השני "מדליקות לו אור אדום", והתובע מנסה 
התחרות  מנהל  שלו.  התביעה  הצהרת  את  לשנות  כעת 
בהצהרה  נכלל  שלא  שכזה  שינוי  כל  יקבל  לא  המנוסה 

המקורית.
אותו החוק גם קובע כי : (68 ד.) "אחרי תביעה או ויתור 
כלשהוא, המשחק נפסק. מנהל התחרות יבטל כל מהלכי 
את  להפעיל  המנהל  על  תביעה".  לאחר  שהיו  המשחק 
אחד החוקים 69, 70 או 71 בהתאם למקרה. במאמר זה 

נתרכז בחוק 70.

מסכימים  אינם  והמתנגדים  תביעה,  מתבצעת  כאשר 
מנהל  מיד.  להיפסק  המשחק  על  התביעה,  להצהרת 
לנסות  לשחקנים  ואסור  מוזמן,  להיות  צריך  התחרות 
לפתור את הבעיה בעצמם, משום שהם עלולים למנוע כל 

אפשרות לברר את העובדות.
להפלות  ולא  צודק  באופן  לשפוט  שואף  התחרות  מנהל 
מה  שכל  לו  מורה  החוק  אולם  לרעה,  הזוגות  אחד  את 

שיישאר בספק ייפסק נגד התובע. 
בחלקו הראשון קובע חוק 70 א. "בפוסקו על תביעה או 
וויתור שבמחלוקת יקבע מנהל התחרות את תוצאת הלוח 
לשני הצדדים באופן הצודק ביותר, אך ההחלטה על כל 
התובע"  כנגד  תוכרע  לתביעה  הקשורה  שבספק  נקודה 
(ההדגשה של כותב המאמר ואינה נמצאת במקור, א.ש.).
התביעה  ממבצע  לבקש  הוא  המנהל  של  הראשון  הצעד 
לחזור על ההצהרה שנתן בזמן ביצוע התביעה. על המנהל 
להאזין להצהרה זו בתשומת לב מרובה ובזהירות. לאחר 
מכן יאמת את ההצהרה עם המתנגדים וישמע את השגות 
את  המנהל  יבקש  העובדות  בירור  לאחר  המתנגדים. 

פתיחת כל הקלפים הנותרים, 
מנהל  על  המתנגדים,  בידי  שליטים  או  שליט  נותרו  אם 
התחרות להביא בחשבון מה אמר התובע (אם אמר בכלל) 
יפעל  דבר,  נאמר  לא  כאשר  הנותרים.  השליטים  לגבי 
המנהל על בסיס ההנחה כי התובע לא היה מודע לקיומם 
של שליטים בחוץ. המנהל יעניק לקיחה או לקיחות לצד 
ניתן  שבה  (נורמלית)  *רגילה  משחק  דרך  יש  אם  השני 

להפסיד לקיחה או לקיחות לשליטים אלה.
המונח *רגיל מקבל פירוש ברור בספר החוקים – "רגיל" 
(נורמאלי) כולל משחק נחות או בלתי זהיר לרמת השחקן 

המעורב.
שלו  המוצהר  המשחק  קו  את  לשנות  יורשה  לא  התובע 
ברור  אם  אלא  חסרים,  קלפים  נגד  עקיפות  לבצע  או 
כי  עתידיים  ממהלכים  ידוע  שיהיה  או  קודמים  ממהלכים 

קלפים חסרים נמצאים ביד מסוימת ולא ביד האחרת.
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של ההתאגדות  החוקה  ועדת  כי  כדאי לציין  כן  פי  על  אף 
שמרשה  כפי  החוקים,  (בספר  ציינה  לברידג'  הישראלית 
לה החוק) סדר מסוים שבו על מנהל התחרות לקבוע את 
המשחק של סדרה כשזה לא הובהר בהצהרת התביעה. 
שליט)  (כולל  סדרה  של  במשחק  קבעה:  החוקה  ועדת 
הסדר הוא מלמעלה למטה; בחיתוך – הסדר הוא מלמטה 

למעלה.
שאתם  לפני  אולם  תביעה,  לבצע  מתיר  החוק  לסיכום, 

מבצעים תביעה כדאי לכם לוודא כי:

  בידי שנשארו  שליטים  התביעה  בהצהרת  כללתם 
הצד השני.

  התביעה איננה כוללת עקיפות שלא הצהרתם עליהן
מראש. מותר לכם להניח שעקיפה ממוקמת היטב 
לפני  לסדרה  שירת  לא  המתנגדים  אחד  כאשר 
במשחק  לסדרה  ישרת  שלא  או  התביעה  ביצוע 

"רגיל".
  חלוקה בחשבון  מביאה  אינה  התביעה  הצהרת 

מסוימת של קלפי המתנגדים.
  נמצא המתנגדים  אחד  כאשר  לתבוע  כדאי  לא 

בהובלה.
  נדרש גם להביא בחשבון מעברים בין הידיים כאשר

זה נחוץ.

דוגמאות
1) השליט הוא ♠ , ואלה חמשת הקלפים האחרונים כאשר 

תורו של דרום (הכרוז) להוביל:
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מקרה ראשון
הנותרות  הלקיחות  כל  את  תובע  קלפיו,  את  פורש  דרום 
  ♠K ומיד מצהיר: "אני מוציא כעת את השליט האחרון עם

ולאחר מכן מבצע חיתוך צולב".
שנקרא  התחרות  מנהל  אבל  מסכימים,  אינם  המתנגדים 
שהוא  מכיוון  הכרוז  של  הן  הלקיחות  שכל  פוסק  לשולחן 
שיזכה  ספק  ואין  הנכון,  המשחק  סדר  על  במדויק  הצהיר 

בכל הלקיחות אם ישחק כפי שהצהיר.
מקרה שני

דרום פורש את קלפיו ואומר "הכול שלי" בלי שום הסבר.
ושם  העובדות  את  מוודא  לשולחן,  נקרא  התחרות  מנהל 
לב כי בידו של מזרח שליט (6♠ ) שדרום לא התייחס אליו 
בלקיחה  ישחק  מה  הצהיר  לא  דרום  בנוסף,  בהצהרתו. 
הקרובה. אם כעת דרום משחק ♦ וחותך אותו עם ה-2♠ , 
כי  קובע  התחרות  מנהל  ה-6♠ .  עם  מעליו  יחתוך  מזרח 
מהלך זה הוא בגדר משחק "רגיל" (אשר לפי ספר החוקים 
לקיחות   4 ופוסק  זהיר),  בלתי  או  נחות  משחק  גם  כולל 

לצפון-דרום ולקיחה אחת למזרח-מערב.

2) השליט הוא ♠ , ואלה חמשת הקלפים האחרונים כאשר 
תורו של דרום (הכרוז) להוביל:
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דרום פורש את קלפיו ואומר "הכול שלי" בלי שום הסבר.
התחרות  למנהל  קוראים  מסכימים,  אינם  מזרח-מערב 
ודורשים לקבל לקיחה משום שדרום לא ציין בהצהרתו כי 

נותר שליט (6♠ ) בידי המתנגדים.

עם זאת, מנהל התחרות שם לב כי הדרך היחידה להפסיד 
לקיחה ל-6♠  היא להוביל 2♠  מתחת ל-AK♠  (במערך זה 
אין שום אפשרות שמזרח יחתוך סדרה אחרת), וזה אינו 
נחשב "משחק רגיל". סדר המשחק שמנהל התחרות ייקח 
ישחק  אם  למטה.  מלמעלה  הוא  השליט  בסדרת  בחשבון 
דרום כך, הוא יזכה בכל הלקיחות. לפיכך מנהל התחרות 

מאשר את תביעת דרום ומעניק לו את כל הלקיחות. 

את  דוחה  היה  לו  לעשות  מיטיב  היה  דרום  זאת,  בכל 
לחילופין  או  האחרון  השליט  משיכת  לאחר  עד  התביעה 

מצהיר על משיכת השליט האחרון בעת התביעה.
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ברידג' בבית הלבן (16)

גישה לא 
קונבנציונלית

חנן שר

משחק  של  השני  בשולחן  ובטי  ג'רי  נגד  שיחקו  ורוז  ג'ים 
בשדרות  ומישל  ברק  של  בביתם  שנערך  הקבוצות 
רוז  כאשר  התיישבו,  עתה  זה  השחקנים  פנסילבניה. 

פנתה לג'רי.
"אילו קונבנציות אתם משחקים?", היא שאלה. "ג'ים ואני 

משתמשים בסטיימן ובעוד כמה".
על  לענות  והמשימה  בכיסאו,  בלהתרווח  עסוק  היה  ג'רי 
קונבנציות  כמה  משחקים  "אנו  בטי.  על  הוטלה  שאלות 
בעצמנו, אבל רון שממשיך לקרוא לעצמו ג'יפר עמד על 
כך שלא נשתמש בקונבנציות בכלל". היא פנתה לבעלה: 

"מה הוא אמר, יקירי?".
ג'רי כחכח בגרונו: "הוא אמר שקונבנציות הן כמו ממשלה 
– לא פתרון לבעיה אלא הבעיה בעצמה. איני אוהב את 
זה כל כך, כמו שאיני אוהב אך הדרך שבה הוא כפה עלנו 
שלפני  הזמן  בפסק  נוטר-דאם  הקרב  שיר  את  להמהם 
הפוטבול  מאמן  על  בסרט  שתפקידו  לי  נראה  המשחק. 

קנוטה רוקנה עלה לו לראש".
"זה אולי נכון", אמר ג'ים כשהוא מביט בקערת הבוטנים 
שהונחה על שולחן צדדי. "אבל אנו כאן כדי לשחק ברידג', 
לא כדי לעסוק ברכילות פוליטית. היה לי מספיק מזה לפני 

שיצאנו לגמלאות"...

 ♠
♥
♦
♣

JT8
JT87
KJT
KQ9

 

♠
♥
♦
♣

Q962
2
A742
JT84

♠
♥
♦
♣

3
Q96
Q963
A7532

 ♠
♥
♦
♣

AK754
AK543
85
6

 

שני  לעשות  מסוגל  שאינו  קרובות  לעתים  ג'רי  נגד  טענו 
הזדמנות  קיבל  הוא  מהרה  עד  אך  אחת,  בבת  דברים 

להראות מה הוא מסוגל כשהוא מתרכז.
כדי   2NT השיבה  שבטי  ולאחר  כמובן.   ,1♠ פתח  הוא 
להראות 11 נקודות (היא שקלה לרגע לתמוך ב-♠, אבל 
החליטה שאולי ג'רי פירש את הוראתו של ג'יפר לא לשחק 
 4-card הישנה  בשיטה  להשתמש  כמחייבת  קונבנציות 
Major), היא העלתה כמצופה את ההכרזה החוזרת ♥3 

למשחק מלא ♥4.

West North East South
ג'ים בטי רוז ג'רי

1♠
Pass 2NT Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

הובלת הפתיחה הייתה J♣, וג'רי השתהה כדי להבין מה 
קורה כאן. היה ברור ש-A♣ אצל מזרח, כך שהוא לא יזכה 
מחולקים  החסרים  האסים  ואם  מקרה,  בכל  זו  בלקיחה 
מפסיד  בהשלכת  צורך  יהיה  לא  אז  להניח,  שסביר  כפי 
בלקיחה  זכה  מערב  מהדומם.  נמוך   ♣ ביקש  הוא  ב-♦. 

והמשיך ב-♣ נוסף, וה-A♣ של מזרח נחתך.
את  "הוצא  לחשוב.  עצר  ושוב   ♥A-ה את  ג'רי  גבה  כעת 
לא  בזוקה  "לעיסת  בטי.  אמרה  יקירי",  מפיך,  המסטיק 
לך  יעזור  וזה   ,Mr. Nice Guy של  לתדמית  מתאימה 

להתרכז".
חתיכת  את  בו  לשים  מקום  וחיפש  משהו  מלמל  ג'רי 
דיבר  כאשר  עתה.  זה  מפיו  שהוציא  הדביקה  המסטיק 
לבסוף הוא לא היה מרוצה: "היה טוב אם עדיין היו כאן 
סיגרים  שאוהבים  הברנשים  בשביל  רק  לא  מאפרות, 

טובים".
לחשוב  וחזר  לכיסאו  מתחת  המסטיק  את  הדביק  ג'רי 
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שה- סיכוי  וכן  אפשריות,  עקיפות  שתי  היו  המשחק.  על 

כל  את  לשלב  דרך  יש  האם  הבאה.  בלקיחה  תיפול   ♥Q
הסיכויים? הוא הבין שיש דרך כזו, בהנחה שה-A♦ ממוקם 
היטב. אם הוא אצל מערב, יהיה קשה מאוד להתאפק ולא 
לעלות ב-A♦ מיד, אחרת ה-♦ השני של הכרוז עלול להיות 

מושלך על ♣ שהוגבה.
לאחר שזכה ב-A♦, ג'ימי המשיך בסדרה בהעדר חלופה 
הריץ  הוא   .♥J מהדומם  וביקש   ♦K-ב זכה  ג'רי  ראויה. 
מגנוליה  עץ  של  במהירות  שיחקה 9♥  שרוז  לאחר  אותו 
מפלדה. כאשר העקיפה הצליחה, ג'רי עצר שוב כדי לחייך 
אחד  דבר  רק  עושה  שהוא  כך  על  לו  הציקה  תמיד  (בטי 

בו-זמנית).
הוא המשיך ב-A♥ כדי להוציא את השליט האחרון ושיחק 
♠ נמוך לעבר ה-J. "לא אכפת לי מי יזכה כעת, זו הלקיחה 
ו-♣   ♦ הארטים,   5 ספיידים,   3 לי  יש  שלכם.  האחרונה 

גבוהים, ♥4 מבוצע".
"כל הכבוד, פרטנר", אמרה בטי. "אך מה היית עושה לו 

העקיפה הייתה נכשלת?"
"במקרה זה יש לי כניסה מוצקה לדומם עם T♥ כדי לעקוף 

גם בסדרה האחרת".

להשוואת  העת  הגיעה  כאשר  בבעלה  גאה  הייתה  בטי 
 duck של  המעולה  המשחק  את  מצא  "ג'רי  התוצאות. 
עשה  לא  שברק  "בטוחני  אמרה.  היא  הראשון",  בקלאב 

זאת.
שננסי  כך  ג'יפר,  של  נאומו  על  חזרות  עשה  עדיין  רון 
עשה  לא  הוא  דבר  של  "לאמתו  להשיב.  צריכה  הייתה 
זאת. עליתי ב-A♣ ויריתי בחזרה ♠. קיוויתי לקבל חיתוך 

לאחר שהעקיפה ב-♠ תפסיד".
היא יכלה אך בקושי להסתיר את אכזבתה כאשר סיפרה 
על ההמשך: "ברק לא עקף. הוא שיחק A ,♠A♥ וכששום 
הוא  אולי   .K-ה לעבר   ♦ ירה  הוא  קרה  לא  מעניין  דבר 
ידע  בעלי  אבל  נמוך,  שיחק  רון  אילו  ועוקף  טועה  היה 
 ♦A-ב עלה  הוא  הגבוה.  ה-♣  על  יושלך  ב-♦  שהמפסיד 

והחזיר לי בצייתנות ♠ לחיתוך".
את  פרש  ברק  הסוף.  היה  "וזה  בכתפיה.  משכה  ננסי 
קלפיו. הוא אמר שהוא יחתוך בלקיחה הבאה או יזכה ב-♦ 
וימשוך את השליט האחרון עם ה-K♥. קיבלנו את החיתוך 
אפשריים  מפסידים  ששני  הייתה  התוצאה  אבל  שרצינו, 
התמזגו לאחד. לאחר A♠ וחיתוך ♠, הלקיחה של מערב 

ב-♠ נעלמה".

בחן את עצמך 
בעריכת קובי שחר

 (1)
Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AT43
A8
A53
AK62

♠
♥
♦
♣

KQJ75
K5
K72
543

West North East South
1 ♠

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 6 ♠ All Pass

מערב מוביל ב-Q♥ נגד ♠ 6. תכננו את המשחק!

 (2)
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

A
AT7
AT54
87542

♠
♥
♦
♣

K8
KQJ94
K93
T63

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 4♥ All Pass

מערב מוביל ב-Q♠  נגד ♥4. תכננו את המשחק!

פתרונות  בעמוד 38
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 (1)

  ♠
♥
♦
♣

AT43
A8
A53
AK62

 

♠
♥
♦
♣

86
QJT7
Q984
T87

♠
♥
♦
♣

92
96432
JT6
QJ9

 ♠
♥
♦
♣

KQJ75
K5
K72
543

 

West North East South
1 ♠

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 6 ♠ All Pass

מערב מוביל ב-Q♥ נגד ♠ 6. תכננו את המשחק!

ללקיחות  המקורות  שלושת  בטוחות.  לקיחות   11 יש 
נמוכים  קלפים  בכירים,  קלפים  להיות:  יכולים  נוספות 
צפון-דרום  בקלפי  התבוננות  וחיתוכים.  ארוכה  בסדרה 
מראה שאין קלפים בכירים שלא נספרו כלקיחות בטוחות 
לחפש  עליכם  לפיכך  מפסידים.  לחיתוך  אפשרויות  ואין 
סדרה ארוכה כדי לפתח בה קלף זוטר. כאן זוהי סדרת 
ה-♣. עליכם לקוות שחלוקתה בין מזרח למערב היא 3-3.
שליטים  משכו  הפתיחה,  בהובלת  זכו  הנכון:  המשחק 
ולאחר מכן שחקו שלושה סיבובי ♣. הסדרה אכן מתחלקת 

3-3, וה-♦ המפסיד יושלך על ה-♣ הרביעי בדומם.
מצוין  מקור  הם  ארוכות  בסדרות  זוטרים  קלפים  עיקרון: 
ללקיחות. על מנת לפתח אותם יש להוציא ליריבים את כל 
הקלפים בסדרה. ניתן לפתח גם סדרות של 7 קלפים (ביד 

ובדומם ביחד) בתנאי שהן מחולקות 3-3 בין היריבים.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

A
AT7
AT54
87542

 

♠
♥
♦
♣

QJT75
85
Q72
KJ9

♠
♥
♦
♣

96432
632
J86
AQ

 ♠
♥
♦
♣

K8
KQJ94
K93
T63

 

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 4♥ All Pass

מערב מוביל ב-Q♠  נגד ♥4. תכננו את המשחק!

בדומם    ♠ וחיתוך  לקיחה,  חסרה  בטוחות.  לקיחות  יש 9 
אינו יכול להועיל. את הלקיחה הנוספת ניתן להשיג ב-♣ 
להתאזר  עליכם  היריבים.  בין  מחולקת 3-2  הסדרה  אם 
במעט סבלנות. בגלל המצב ב-♦ המגנים יתקשו לתקוף 

בסדרה זו.
המשחק הנכון: זכו בלקיחה הראשונה בדומם והובילו ♣ 
מיד, המשיכו ♣ בכל הזדמנות. לאחר מכן תוציאו שליטים. 
עליכם לשמור את ה-A♦ ככניסה מאוחרת לדומם על מנת 

לנצל את הלקיחות שהוגבהו ב-♣.

שאין  ארוכות  בסדרות  גם  לקיחות  לפתח  ניתן  עיקרון: 
בהן קלפים בכירים. פשוט מובילים את הסדרה שוב ושוב 
ונותנים ליריבים לזכות עד שאין להם יותר קלפים בסדרה.

בחן את עצמך – 

פתרונות מעמוד 37
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bridge4fun@012.net.il

054-4671721   ,054-4429724   :   

Hotel St. Peter Hotel & De Luxe Seefeld, Austria
8 days  - 30 August – 6 September 2015

    • (02:55|22:05 “ -  .09:15|06:00 - “ )       :  
     )    • ****St. Peter Hotel & De Luxe    7 •   
(Munchen, Innsbruck, Brixen, Garmish Partenkirchen, Linderhof, Oberammergau)  5 • ( “

.     ‘   • (      , )     •

   
 € 1,520
   

(€140    ) 

  ,     -   ,   :   

   :  
0522-691467 -    .T.P  :  

www.hertzbridge.com :    E-mail: hertz64@netvision.net.il
    

    BRIDGE 
COSTA DEL SOL -    

2015  09-02

.ח
.ל
ט

    **** THB Class Torrequebrada 
    2  ,  :    ,
   wi-fi  ,   ,  ,  ,  
 ,  ,   ,       .
  ,   ,   .   ,   ,

.  ,
 ,(   \ ) MALAGA-     :  
 ,       7 ,    "  
 GRANADA | CORDOBA | PORT :   3 ,'   
  ,    "   ,BANUS/MARBELLA/GIBRALTAR

. "    ( )   ,  

   ("  "   )   :   
  ,       ,"  "   

.

:    
     

!!!   1,198
 1,298 :  

 198 :    

2015 

ט

:    
    

!!!   1,198
 1,298 :  

 198 :  

      

 '  

june2.indd   42june2.indd   42 30.5.2015 г.   23:25:51 ч.30.5.2015 г.   23:25:51 ч.



דקה לפני החגים שבוע מענג בצפון יווןדקה לפני החגים שבוע מענג בצפון יוון

נופשון ברידג' בסלוניקינופשון ברידג' בסלוניקי
3-9.9.15 | 6 לילות/7 ימים

המחיר כולל: טיסות סדירות בחברת AEGEAN  ת"א-אתונה-סלוניקי-אתונה-ת"א, העברות,
לינה במלון *HOTEL PORTO PALACE 5  בסלוניקי ע"ב חצי פנסיון, 4 ימי סיור מודרכים, מדריך ישראלי בכיר ומנוסה,

אוטובוס תיירים נוח וממוזג, משחקי ברידג', תשר לנותני השירותים בחו"ל.

לתשומת ליבכם כל הטיולים כלולים במחיר!

המחיר אינו כולל: ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופן אישי, תשר למדריך הישראלי.

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!
המקומות בהם נבקר: סלוניקי | מטאורה | קוולה | פיליפי | מפלי אדסה

לפרטים והרשמה:
03-6417470 (אביבים) | 055-8826162 (רינת) | 03-5274021 (האקדמיה) | 054-5252656 (אורן)

* יתכנו שינויים קלים בתכנית.

מועדון ברידג' אביבים והאקדמיה לברידג' שמחים להזמינכם להשתתף בחוויה ים תיכונית עליזה ומרתקת
סלוניקי, העיר השנייה בגודלה בערי יוון ואחת מערי הנמל החשובות בה, שוכנת בצפון מזרח יוון במחוז מקדוניה ונקראת באופן לא 

רשמי "בירת מקדוניה". סלוניקי היא העיר הנעימה ביותר ביוון, היא מאופיינת ברחובות צרים ובהם מדרגות אשר מהן ניתן להתרשם 
ממראות נוף מרהיבים. שפע מקומות בילוי הומים וכן טברנות קטנות בהן נשמעת מוזיקה יוונית אוטנטית עד השעות הקטנות של 

הלילה הופכים כל נופש בסלוניקי לחוויה נהדרת. סלוניקי עשירה בחומות עתיקות, מונומנטים רומאיים וכנסיות ביזנטיות מרשימות, 
שחלקן עשירות בפסיפסים. בעיר התוססת ומלאת החיים נחמד לבלות במזח הנמל בלב העיר בו טיילת יפהפייה עם בתי קפה ומסעדות 

הומות או ל"תפוס צבע" בחוף הים.

המחיר 1,320 אירו לאדם בחדר זוגי 
תוספת 220 אירו ליחיד בחדר זוגי



סוכות על הדנובהסוכות על הדנובה
26 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר

5 לילות ו-6 ימים



מספר המקומות מוגבל. הקדימו להירשם מראש.

1,470
350

bnbg.ben@gmail.com 03-6040940 :גדי בן בסט 050-5364604 | פקס
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.     ,      ,     , '   

       ,    ,(  $ 10)  "     ,   ,   :   
  .   

!   ,    - /      
daganbridge@hotmail.com

    '    '  

 '     
 -   
(  17) 17.10-2.11/2015

   DLX  5   
  DLX  Century Legend  

052-2783263   ,050-7470016  '  :  
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יוני 2015
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

אוגוסט 2015יולי 2015יוני 2015
12-13

20 - 19

20

TB ליגות לזוגות
ארצית 2 + על *

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

אליפות ישראל לסניורים
שלב מחוזי*

5

18 - 17

אליפות ישראל לנשים
נדחתה לינואר 2016

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים

שלבי גמר*

1

15

22 - 21

גביע המדינה לקבוצות
מוקדמות*

גביע המדינה לקבוצות
שמינית + רבע גמר

ליגות לקבוצות
ליגה א' וליגות ב' המשחקות 

ברעננה*

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יוני – אוגוסט 2015

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2015
שלב מוקדמות מחוזיות

שבת 20 ביוני 2015 | שעה 09:30 עד 14:40 לערך
IMP שיטת חישוב .(18X2),ישוחקו 36 חלוקות

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון מרכז הברידג'
 בן צבי 35, ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב, קומה ג' (יש מעלית)

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב: 31.12-1955 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר ב: 18-17 ביולי 2015.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2015
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ליגות לקבוצות 2015 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 באוגוסט 

תחרויות הליגות לקבוצות 2015 בפתח. בימים אלו ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות (לפי תוצאות הליגות 
2014) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה (קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו')

     ibf@bridge.co.il פנה מייד למשרד ההתאגדות טלפון 03-9794862, פקס 03-9794319 או בדוא"ל

שימו לב ! בחלק מהבתים יתקיימו המשחקים גם בימי שישי.
תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
הרשמת קבוצות חדשות לליגה ב'

ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2015 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2014, לקבוצות 
חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים עם זכויות 

(בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות,
www.bridge.co.il  כל הפרטים יפורסמו באתר ההתאגדות

ההרשמה עד ה-1/8/15,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.
חפשו את האייקון בתחתית הדף - 

ולחצו על:

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

! 2015    

שחקן, דאג להישאר מעודכן! 
רוצה לקבל עדכונים על תחרויות קרובות היישר לתיבת הדוא"ל שלך?

רוצה להתעדכן בפעילותה השוטפת של ההתאגדות הישראלית לברידג'?
רוצה לדעת מהי האליפות הקרובה? וכיצד נרשמים?

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות לרשימת התפוצה",
אל תשכחו לרשום את שמכם המלא ואת מספר החבר שלכם

 ibf@bridge.co.il

גביע המדינה לקבוצות 2015 
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גביע המדינה לקבוצות גביע המדינה לקבוצות 20152015   
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות 

התחרות תיערך בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2015 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 30-50 
קבוצות, וייתכנו שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית):

כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי השתייכותם 
לליגה בשנת 2015.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 

ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 1 באוגוסט: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. התחרות 
בשיטה השוויצרית, 4 מפגשים של 12 חלוקות. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן 

מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.

המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:

שלב 32 – יום שישי 14 באוגוסט: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות.

שמינית גמר - שבת 15 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 15 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 
הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 4 בספטמבר: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 5 בספטמבר: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 
.BBO-הפרדה, שלב הגמר משודר ב

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 

תכנית המשחקים וסדרי ההרשמה יתפרסמו באתר ההתאגדות וישלחו לקפטני קבוצות הליגה בדוא"ל. 

ההרשמה עד לתאריך 26 ביולי 2015 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר
חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

     
דרך מצויינת לזכות בנקודות אמן בינלאומיות וארציות
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ימי עיון למנהלי תחרויות
יתקיימו ב: 

ימי עיון למנהלי תחרויות - רמה 1 (יש לבחור באחד הימים)
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
8.1.16 - יום שישי (רעננה)

יום עיון - רמה 2 ומעלה
31.7 - יום שישי (רעננה)

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.
www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:  

שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

הודעות מועדונים

מועדון ויצו נוה יוסף חיפה, מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית    

מושב 1, 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי ה-5 ביוני 2015 
החל מהשעה 10:00

במועדון חיפה כרמל ברח' מחניים 15, חיפה 

מנהל התחרות אריה ברקוביץ'
מחיר למשתתף 60 ₪. 

גביעים כספיים ל-3 המקומות הראשונים.

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
דן לביאנו – 050-5675249

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם      
מושב 1, 30 ידיים

שתתקיים ביום שבת ה-6 ביוני 2015 
החל מהשעה 10:00

במועדון שברח' סוקולוב 52 ברמת השרון

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

יעקב מינץ 03-5403244
052-2783263

אפשר להירשם גם דרך אתר המועדון.

   

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!
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מועדון בית מכבי ראשון מתכבד
להזמינכם לתחרות ארצית      

מושב 1, 30 ידיים
שתתקיים ביום שבת ה – 11 ביולי 2015

בין השעות: 10:00 – 14:00 
ברח' גולדה מאיר 21 קרית ראשון 

(ליד התחנה המרכזית החדשה)

מנהל התחרות אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
חליו אליהו 052-8677854

מועדון רמה"ש מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית גביע הקיץ תשע"ה      

2 מושבים 18 ידיים כל אחד

שתתקיים ביום שבת ה – 4 ביולי 2015
החל מ-09:30 

במועדון שברח' סוקולוב 52 ברמת השרון

מנהל התחרות אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪ 

מספר המקומות מוגבל , הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ 03-5403244

052-2783263

מועדון תל אביב מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

לתחרות ארצית שני מושבים, 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג' – 9 ביוני 2015 ב-20:30
מושב 2 ביום ג' – 16 ביוני 2015 ב-20:30 

במועדון שברח' החשמונאים 91, פינת קרליבך, ת"א

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪

פרסים ל-3 המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה!
יהודה – 077-4145016

052-6763871

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית    

לתחרות ארצית שני מושבים, 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג' – 23 ביוני 2015 ב-20:30
מושב 2 ביום ג' – 30 ביוני 2015 ב-20:30

במועדון שברחוב וייצמן 53, תל-אביב 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה!

לפרטים נוספים והרשמה:
אפרים בריפמן - 050-2012011

מרכז הברידג' ירושלים שמח להזמינכם:
לתחרות ארצית  ע"ש אמיל ויזנר ז"ל     

שני מושבים, 18 ידיים כל אחד

ביום שישי 10 ביולי 2015   
החל מהשעה 10:00

בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים
 

מנהל תחרות: זייטמן בריאן
מחיר למשתתף  75 ₪

גביעים ופרסים ל 3 המקומות  הראשונים 
כיבוד עשיר, התחרות עם ברידג'מטס 

 
מספר המקומות מוגבל , הרשמה מראש חובה

בריאן - 0544-715950 | מגי - 0544-715949     
אילנה - 0503-059588

בתי הלוחם
מתכבדים להזמינכם

ל"טורניר וקסלר"
לזכרם של רות וג'ק וקסלר     

שיתקיים ביום ו' ה-26 ביוני 2015
בין השעות 10:00-14:00 

תחרות סימולטנית בארבעת בתי הלוחם:

ת"א – רח' שמואל ברקאי 49 | חיפה - דרך צרפת 101
ירושלים - אהרון שולוב 2 | באר שבע - בנץ כרמל 9

עלות לחברי בית הלוחם, נוער וחיילים 40 ₪
עלות לאורחים 60 ₪
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אליפות ישראל לזוגות 2015 - גמר א
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 16-05-15 | ארבעה זוגות ראשונים מכל בית זכאים להשתתף בגמר על

מצטברשמותדרוג
92.38ספייר אלברט - ליבסטר שעיה1
88.29לוי הילה - אסולין עדי2
82.27קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק3
75.62גרינברג ניר - ישראלי דן4
69.63בן דוד יובל - גינוסר איתמר5
68.09גיא שרון - ג'נג'חשווילי רבז6
66.26לייבו אדי - בן יהודה יהודית7
52.73ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן8

A בית
מצטברשמותדרוג
102.64ידלין ישראל - ידלין דורון1
94.78זק שחר - בראונשטיין אריאל2
86.93ברקמן מאיר - טימיאנקר נח3
82.20ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש4
64.99כהן עדי - שפי רון5
63.81שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד6
62.25וקס גל - שגב חן7
39.05אדטו אבי - אלון אלכס8

B בית
מצטברשמותדרוג
106.80ברקת אילן - לנגי אסף1
84.92רשתי שאול - לביא שלומי2
81.82עציון אמיר - זמיר עמי3
74.71צינגיסר אור - צינגיסר אריה4
68.19מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר5
67.29פאר יוסף - מרקוס עמירם6
59.85זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד7
50.63פרידלנדר דודי - קופמן שרה8

C בית

תוצאות תחרויות

סימולטנית ארצית מאי 2015
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 03/05/15 | השתתפו 1075 זוגות

מצטברשמותדרוג
72.86שזר ארנון - שזר עמוס1
72.10טרגן אפרים - זיכרמן דוד2
71.51פכטמן אהובה - לרנר משה3
71.43קידר שושנה - טרמין שרה4
71.34אדיב יוסי - בורלא קלמי5
71.12בורקובסקי מיכאל - בך ורדה6
71.01פישר חיים - שוורץ יצחק7
70.25לויתן שרה - פולק ג'ו8
70.00חכמי מיכל - מזמור צפורה9

69.76זק שחר - ליבר מוניקה10

תוצאות משוקללות
מצטברשמותדרוג
71.64לויתן שרה - פולק ג'ו1
70.72קידר שושנה - טרמין שרה2
68.77פכטמן אהובה - לרנר משה3
68.48אדיב יוסי - בורלא קלמי4
68.39פישר חיים - שוורץ יצחק5
67.49שזר ארנון - שזר עמוס6
67.42בורקובסקי מיכאל - בך ורדה7
67.21טשבייני יעקב - מילצן רוני8
66.83לויזון ירון - מירום דניאלה9

66.59לוי איתן - רקובר איל10

Handicap תוצאות 

תחרות: אליפות ישראל לזוגות 2015 - חצי גמר
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 15/05/15 | תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
94.0גרינברג ניר - ישראלי דן1
81.5ידלין דורון - ידלין ישראל2
62.0צינגיסר אור - צינגיסר אריה3
56.0עציון אמיר - זמיר עמי4
55.5זק שחר - בראונשטיין אריאל5
53.3גיא שרון - ג'נג'חשווילי רבז6
49.5קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק7
49.3ברקמן מאיר - טימיאנקר נח8
49.0רשתי שאול - לביא שלומי9

48.5ברקת אילן - לנגי אסף10
46.0אדטו אבי - אלון אלכס11
43.9ספייר אלברט - ליבסטר שעיה12

מצטברשמותדרוג
43.6ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן13
43.3ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש14
42.7פרידלנדר דודי - קופמן שרה15
36.9זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד16
36.3כהן עדי - שפי רון17
36.3בן דוד יובל - גינוסר איתמר17
35.9לוי הילה - אסולין עדי19
35.8שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד20
33.8פאר יוסף - מרקוס עמירם21
33.2מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר22
30.3וקס גל - שגב חן23
29.8לייבו אדי - בן יהודה יהודית24
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 רב אמן 
 מגדל אילן, נס ציונה 

 אמן בכיר כסף 
 חוטר יפה, הדר כפר סבא 

 אמן בכיר ארד 
 קניגסברג אייל, רמת גן 

 אמן בכיר 
 מורג שי, אביבים 

 שדה גילה, אשקלון 

 אמן זהב 
 שפירא פאינה, כרמיאל 

 עומר יותם, טבעון 

 אמן כסף 
 גולדמן שירי, ירושלים 

 שובל אפרים, נס ציונה 

 אמן ארד 
 ניצן רינה, גבעתיים 

 אמן 
 כהן לביא מרים, גבעתיים 

 רובין נירה, "הרץ" חיפה 
 צפריר יהודה, רקפת קרית טבעון 

 קלפקה חזי, מושבות-שמריהו 
 צבי גיל, בית בלגיה י"ם 

 פרייסלר אתי, חדרה 

 בלום זהבה, באר שבע 
 שמואלי שרת, וקס - רחובות 
 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

 סגן אמן זהב 
 רווח אברהם, כיכר המדינה ת"א 

 אורן בעז, טבעון 
 גוטליב תמי, השרון 

 לוי מאיר, השרון 
 מתתיהו גל, ויצו - נוה יוסף 

 שרו שירה, חדרה 
 רגב עודד, אשקלון 

 סגן אמן כסף 
 גלעדי ציפי, השרון 

 קוסטייס ג'וש, מושבות-שמריהו 
 לוי רותי, בית בלגיה י"ם 

 רומח דליה, רחובות 

 סגן אמן ארד 
 בן יהודה איאן, גל - ראש העין 

 יעקובי יורם, גבעתיים 
 שפר אילנה, מושבות-שמריהו 

 זהר דנה, ירושלים 
 כהן דוד, רחובות 

 דוד נגר בילי, אשדוד 

 סגן אמן 
 וילד ג'ני, גל - ראש העין 

 שמשטיין חנה, גל - ראש העין 
 פאיס פרדי, רמת השרון 

 ריבסקי ג'וליאן, קנטרי רעננה 
 בנימין ערד, טבעון 
 לויט אסתר, השרון 

 רוטנברג יוסף, השרון 
 קוויתי שמואל, רמת גן 

 רוסלר עומר, רמת גן 
 לוי שושנה, מושבות-שמריהו 

 פינקלשטיין ברוך, מרכז הברידג' י-ם 
 קן-תור חיים, נתניה 

 שבת חנה, מרכז ספורט רשלצ 
 משה רן, ערד 

 קספרסקי אדם, ערד 
 ימין הרצל, רחובות 

 משען נורית, רחובות 
 שליטין גדי, רחובות 

 תדמור מרי, רחובות 
 צור עדנה, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 גנוסר עמרי, טבעון 
 קרן שמואל, טבעון 

 יוגב יפה, רקפת קרית טבעון 
 שי רחל, רקפת קרית טבעון 

 אברון ענת, מושבות-שמריהו 
 בר חנן, מרכז הברידג' י-ם 

 עמיאל סיגלית, חדרה 
 ליפשיץ זיוה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 לויזון שרון, רחובות 
 סירקוביץ הילדה, רחובות 

 שחר יצחק, רחובות 
 ילון עמנואל, וקס - רחובות 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות בתאריך 12-05-2015

תחרות: אליפות ישראל לזוגות 2015 - גמר ב
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16/05/15 | תוצאות כלליות

שני הזוגות הראשונים זכאים להשתתף בגמר על

מצטברשמותדרוג
115.3לובינסקי יובל - מרק מיכה1
103.3בן צבי אייל - ממן אבי2
97.4עממי צבי - אופק טל3
91.8טולדנו אורן - אורמן ליאור4
72.3טל חיים - טל לביאה5
63.8פורת רמי - וסרמן גילדה6
49.2זילברבוש שמואל - ברסלאור מנחם7
47.1רביד מנחם - כהן דני8

מצטברשמותדרוג
38.7זיידנברג נצר - מגדל אילן9

35.6סקסון נטע - טובביס אלכס10
25.0גבע מרים - טל עופר11
23.8הרצקה רון - רוסלר אמנון12
22.2ליבסטר בני - שטרן לוי13
16.9פרנק יוסף - אסרף אורי14
12.1קלר יצחק - אוציטל בוריס15
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Drop the Jack 
Like a Hot 

Potato

Brian Zietman

Here is a hand from the Israeli Pairs Championship 
2015, demonstrating an interesting defensive 
point.

Board 22, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

7632
QJ95
J965
A

 

♠
♥
♦
♣

AT4
A643
83
T854

♠
♥
♦
♣

KQJ8
KT2
A4
KQ93

 ♠
♥
♦
♣

95
87
KQT72
J762

 

West North East South
 Brian
Zietman

 Oren
Zietman

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

East's bid would normally show five clubs and four 
spades with 18+ HCP, but I think that it is better 
than the alternative bid 2NT as it emphasizes the 
4-card spade suit.

Against 3NT I naturally led the ♦K. My son Oren 
cleverly dropped the ♦J, and this showed me 
the way. I continued with the ♦Q, knocking out 
the ace. When he came in with the ♣A we were 
able to take our diamond tricks and defeat the 
contract.

About a third of the field "sold" 3NT (very costly 
at IMPs scoring). The lead was the same – ♦K, 
but the players sitting North followed with the ♦5, 
♦6 or ♦9.

Let's look at the hand from South's perspective: 
East has promised a diamond stopper, so South 
is afraid that declarer is playing the Bath Coup, 
ducking from ♦AJx. No wonder many Souths 
switched to another suit, thus presenting declarer 
his contract on a silver platter.

Dropping the ♦J is vital in order to show partner 
the way. The K lead shows top of a sequence or 
near-sequence. Since North holds the ♦J, South 
should hold at least ♦KQT. From a holding of 
♦KQxxx South should lead a small card.

Would you have dropped your ♦J in this situation, 
had your partner led the ♦K?!
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Some bridge hands feature a part-score struggle 
between the two pairs. Hands in which both pairs 
struggle for a game contract are rarer. Let's have 
a look at the following deal which was played in a 
Barometer tournament with IMPs scoring at the 
"Avivim" bridge club.
Board 24, Dealer West, Vul None

West
♠
♥
♦
♣

AKQT765
T7
9762
-

How should West open the bidding?
He has an excellent 7-card spade suit with 9 HCP, 
apparently a 3♠ bid. I use the word "apparently", 
since West holds a special hand.
First of all, he has a solid suit. Secondly, his 
distribution is not a "semi-balanced" 7222, but a 
7420. In addition, his side is not vulnerable. All 
these factors put together lead to the conclusion 
that West should open 4♠ rather than 3♠.
Looking at the full deal, one can see why the 
level of West's opening bid is so important:

Board 24, Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

6
A98653
A53
KJ6

 

♠
♥
♦
♣

AKQT765
T7
9762
-

♠
♥
♦
♣

J3
Q
KQT84
AT753

 ♠
♥
♦
♣

982
KJ42
J
Q9842

 

West's opening bid of 4♠ is likely to silence N/S 
and buy the contract. One can hardly imagine 
North bidding such a heart suit at the five level.
However, if West opens 3♠, some players would 
bid 4♥ with the North cards. Bidding 4♥ is a bit of 
a stretch, but it is certainly a reasonable option 
at this vulnerability. East is going to support 
West's spades, but South is going to compete to 
the five-level. In this case the final contract may 
be 5♥ doubled by North or even 5♠ doubled by 
West.
Let us analyze the play and defense in a spade 
contract. The defense may win four tricks after 
the ♦A lead, with South getting two diamond 
ruffs. However, the lead of the ♦A is highly 
unlikely. A much more popular choice would be 
the ♥A. In this case South should drop his ♥K. 
In view of dummy's singleton ♥Q, this signals 
a strong interest in a diamond switch. If North 
reads his partner's card correctly and switches to 
the ♦A, the defense is going to win three tricks. 
Such a defense is vital against a contract of 5♠ 
(maybe doubled). In case North is playing a 
heart contract, East's choice of lead is critical. 
A plausible ♦K lead (as well as the ♥Q) would 
present declarer with eleven tricks.
However, a ♠J lead is more likely. West should 
play his lowest spade, and East should have no 
difficulties to understand that his partner is asking 
for a club switch. The ♣A at trick 2, followed by 
a ruff, gives the defense a total of three tricks, 
defeating 5♥ doubled by one trick.
A perfect defense (♣A lead followed by a spade 
underlead after West ruffs, enabling another club 
ruff) seems unreal.
Finally, here are the actual scores from the 16 
tables in which this hand was played. It turned 
out that E/W got a plus score at all tables without 
exception. 
The most popular score (7 tables) was minus 
450. In four tables West made 5♠ doubled for a 
score of minus 650 (and a gain of 84 total IMPs). 
At three tables it was minus 100 (presumably 
5♥ doubled going one off) with E/W losing 111 
total IMPs – a high price to pay for letting the 
opponents interfere at the four-level when you 
own the hand.

Who Owns 
the Hand?

Joseph Engel
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