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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

אליפות  את  שהחליפה   T.B לזוגות ליגות  תחרות  לראשונה  התקיימה  אפריל  בחודש 
 .T.B הארץ

ההיענות הייתה מרשימה ואנו מקווים שנהניתם וכי תהנו גם מהפורמט החדש בו יחולקו 
הזוגות לבתי ליגה ויוכלו לזכות בנקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

לצעירים  אירופה  באליפות  הצעירות  ישראל  נבחרות  את  שייצגו  הזוגות  נקבעו  כן  כמו 
שתתקיים בחודשי הקיץ בנורבגיה. בנוסף לנבחרת ישראל עד גיל 25 ולנבחרת עד גיל 

21 תשלח השנה לראשונה נבחרת ישראל עד גיל 15 אשר מורכבת כולה מילדים שעשו את צעדיהם הראשונים 
בברידג' בשנים האחרונות וכבר הגיעו להישגים מרשימים.

באותו עניין, נרצה לברך את הנבחרת הצעירה שלנו שהשתתפה בתחרות הבית הלבן שהתקיימה בהולנד והגיעה 
למקום הרביעי המכובד. אין לנו ספק שהנ"ל הוא רק הפתיח לקראת אליפות אירופה לצעירים הקרבה ובאה.

מה עוד צפוי לנו בחודש מאי?

שלל תחרויות ארציות בסניפים, מבחני סגל, וכן אליפות הארץ  המרכזית – I.M.P, תחרות סימולטנית וכאמור המשך 
הליגה לזוגות (ארצית + לאומית).  אנו מזמינים אתכם לקחת חלק וליהנות מפעילויות אלה.

לקראת ל"ג בעומר וחג שבועות, אנו מאחלים חגים שמחים לכולם.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.
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לומדים ברידג‘
4

הכרזות בסיסיות

NT תמיכה במינור או

רם סופר

אחד העקרונות הבסיסיים החשובים ביותר בברידג' הוא 
חיפוש ההתאמה במייג'ור. כאשר הפותח מכריז ♥1 או 
♠1, המשיב נוטה לתמוך בו מידית כאשר בידו התאמה 

של 3 קלפים לפחות בסדרת הפותח. 

בראש  אינה  כלל  במינור  התאמה  מציאת  זאת,  לעומת 
לחפש  עדיף  מבחינתו  המשיב.  של  העדיפויות  סולם 
כי  זכרו   .1♣ פתח  ששותפו  למרות  במייג'ור  התאמה 
קלפים   3 רק  בוודאות  מבטיחה   1♣ הפתיחה  הכרזת 

בסדרה.

בנוסף, הפותח והמשיב יעדיפו לעתים קרובות חוזה ללא 
שליט, אשר ביצועו יעניק להם נקודות רבות יותר מחוזה 

שבו סדרת השליט היא מינור (♣ או ♦).

הכרזת התאמה ב-♣ (בגובה 2 או 3) של המשיב תתבצע 
רק עם 5 קלפי ♣ לפחות, ועם כוח של פחות מפתיחה.

כאשר למשיב 4 קלפי ♣, ואין לו 4 קלפים במייג'ור, הוא 
במספר  תלוי  ההכרזה  גובה   .NT הכרזת  לרוב  יעדיף 
 – 3NT ;12 2 – 10 עדNT ;10 1 – 7 עדNT :הנקודות

13 עד 15.

West North East South
1♣ Pass ?

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

(1)
South

♠
♥
♦
♣

K54
A7
K95
AT962

(2)
South

♠
♥
♦
♣

T3
876
A65
KQT63

(3)
South

♠
♥
♦
♣

4
T97
K83
AQJ862

(4)
South

♠
♥
♦
♣

762
JT3
Q72
AJT7

החודש נמשיך לעסוק בהכרזת המשיב לאחר פתיחה 
של ♣1
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לומדים ברידג‘
5

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

K54
A7
K95
AT962

3NT. לדרום 14 נקודות. הכרזה של ♣3 תהיה מזמינה 
מלא.  משחק  לפני   Pass להכריז לצפון  ותאפשר  בלבד 
בכל  ועוצרים  מלא  למשחק  מספיק  כוח  מחזיק  דרום 

הסדרות, ואין סיבה שהוא לא יכריז 3NT בעצמו.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

T3
876
A65
KQT63

חמישייה  עם  נקודות  זו: 9-6  להכרזה  טיפוסית  יד   .2♣
  NT בקלאב. בנוסף, ידו של דרום אינה מתאימה להכרזת

בשל החולשה בסדרות המייג'ור.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

4
T97
K83
AQJ862

♣3. לדרום 10 נקודות. הקלף השישי בקלאב מחזק את 
ידו משמעותית. דרום מכריז ♣3 – הזמנה למשחק מלא. 
של  חוזה  לבצע  טוב  סיכוי  יש  צפון  של  מתאימה  יד  מול 

3NT או אולי ♣5.

(4)
♠
♥
♦
♣

762
JT3
Q72
AJT7

1NT. דרום היה שמח יותר אם היו לו עוצרים בסדרות 
שום  מאפשרת  אינה  הנתונה  החלוקה  אולם  המייג'ור, 
 ,♠K-לו היינו מחליפים את ה-2♠ ב .NT-הכרזה פרט ל

.2NT דרום היה מכריז

10:00-14:00   ,26.6.2015  
  30 :  

   |     |  

:     
03-6461646 :‘  49   ,  - -

04-8590820 :‘  101   - 
02-6750011 :‘  2   - 

052-3938565 ,08-6251106 :‘  9   -  
  60  
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In Memory of Ruth & Jack Wexler -  ‘    
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לומדים ברידג‘
6

החלטה בלקיחה הראשונה

רם סופר

♠
♥
♦
♣

764
K73
T842
K97

♠
♥
♦
♣

KQJT9
AQ2
965
AQ

♥J :חוזה: ♠4. קלף ההובלה

West North East South
Pass Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

פתחתם ♠1 עם 18 נקודות והעליתם מיד למשחק מלא 
♠4 לאחר שהשותף תמך ל-♠2.

מערב מוביל ב-J♥, והדומם נפרש.
מה דעתכם על ידו של צפון?

נקודות   6  – האפשרי  המינימום  עם   2♠ הכריז  השותף 
גבוהות. נראה כי יידרש מאמץ כלשהו לבצע 10 לקיחות.
ומה דעתכם על ההובלה – טובה או גרועה עבורכם?

הפעם שיחק לנו המזל וקיבלנו הובלה "ידידותית". הובלה 
בדיאמונד הייתה עלולה לזכות את מזרח-מערב בשלוש 
לקיחות מידיות ולסתום את הגולל על סיכויינו לבצע את 
 A-החוזה, מאחר שלא נוכל להתחמק מהפסד לקיחה ל

בסדרת השליט.
לבצע  כדי  הנוחה  ההובלה  את  לנצל  כיצד  היא  השאלה 
ההמשך  את  שתקראו  לפני  לעצור  מומלץ  החוזה.  את 
ולתכנן את המשחק. כיצד תשחקו בלקיחה הראשונה? 

ובלקיחות הבאות?
(דיאמונד)  הדומם  לחולשת  לב  ישימו  המגנים  כי  ברור 
לשחק  עלולים  הם  ההובלה  את  שיקבלו  הבאה  ובפעם 
סדרה זו. אתם חייבים להיפטר ממפסיד אחד בדיאמונד 

(לפחות) בדחיפות.
כיצד עושים זאת?

הסיכוי שלכם להצליח טמון בסדרת הקלאב. אם תצליחו 

להשליך ♦ על הסיבוב השלישי של ה-♣, יצטמצם מספר 
המפסידים ב-♦ בידכם לשניים בלבד.

ומה הבעיה?
לקיחות  ב-3  בה  לזכות  אפשר  אי  חסומה.  ה-♣  סדרת 
חסימה),  (שחרור  מהיד   ♣AQ לשחק  עליכם  ברצף. 
את  לנצל  תוכלו  אז  ורק  אחרת,  בסדרה  לדומם  לעבור 

.♣K-ה
?♣AQ כיצד תגיעו לדומם לאחר שתשחקו

בחינת קלפי הדומם מגלה כי הקלף היחיד היכול לשמש 
.♥K כניסה לדומם בשלב זה הוא

חובה  הראשונה.  בלקיחה  לשחק  כיצד  ברור  כעת 
(או   ♥A עם  בידכם  ולזכות  להמשך   ♥K-ה את  לשמור 
תיכנסו   4 בלקיחה   .♣AQ תשחקו  3-2 בלקיחות   .(♥Q
 ♦ תשליכו  ובלקיחה 5   ,♥K-ה לעבר  נמוך   ♥ עם  לדומם 

.♣K-נמוך על ה
אם כל זה יעבור בשלום (בלי שהיריבים יחתכו), תמשיכו 
 10 לכם  מובטחות  השליטים  משיכת  סיום  ולאחר  ב-♠, 
ב-♣. היריבים  ושלוש  ב-♥  שלוש  ב-♠,  ארבע  לקיחות – 

יוכלו לזכות רק ב-A♠ ובשתי לקיחות ב-♦.
לסיום, נצפה בכל ארבע הידיים:

 ♠
♥
♦
♣

764
K73
T842
K97

 

 ♠
♥
♦
♣

532
JT98
A73
J42

♠
♥
♦
♣

A8
654
KQJ
T8653

 ♠
♥
♦
♣

KQJT9
AQ2
965
AQ

 

הלקח העיקרי מהיד הזאת הוא שאין לבקש קלף מהדומם 
ללקיחה הראשונה בטרם תכננתם בקפידה את ההמשך. 
מי שיזכה במהירות בלקיחה הראשונה עם ה-K♥ יגלה כי 

"איחר את הרכבת" ושום תכנון כבר לא יעזור לו. 
לפני  בשליטים  לגעת  אסור  שנייה:  חשובה  נקודה 
שנפטרים ממפסיד ב-♦. אין ספק כי ברגע שמזרח יזכה  

ב-A♠ הוא ישחק K♦ ללא היסוס.
 ♥J-במקום ב ♦A-לסיום, ברור כי לו היה מערב מוביל ב
, החוזה לא היה מתבצע. האם ניתן לומר כי מערב שגה 

בבחירת קלף ההובלה?
נגד   Axx של  מסדרות  להוביל  שנוהג  מי  לא.  בהחלט 
חוזים עם שליט "ימכור" לקיחות רבות ולא ישיג תוצאות 
טובות לאורך זמן. נכון בהחלט לבחור בסדרה שבה יש 
רצף טוב של קלפי ביניים כגון (+)QJT או (+)JT9. זכרו 
מכי ההובלה הנכונה אינה תמיד ההובלה המצליחה ביותר.
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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

15.8.15 יציאה מובטחת בתאריך:

14 ימים - טיול ונופש
יציאות בתאריכים: 30.6.15, 21.7.15, 

28.8.15 ,18.8.15

נפלאות הריין והמוזל

שיט בנהר הסיין

8 ימים - מבאזל לאמסטרדם 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 31.7.15

ימים - מפריז לנורמנדי 8
יציאה מובטחת בתאריך: 25.6.15

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

15 ימים - כולל 6 לילות 
קרוז באוניית פאר

יציאה בתאריך: 23.9.15 (סוכות)

שיט בנהר הסיין

8 ימים – מפריז לנורמנדי
10.9.15 יציאה מובטחת בתאריך:

(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

22.8.15 יציאה מובטחת בתאריך:

 סמינר מטייל בנהרות 
הריין והמוזל

15 ימים - מבאזל לאמסטרדם 
בדגש תרבות, אמנות וארכיטקטורה
יציאה מובטחת בתאריך: 7.8.15

קרוז למערב הים התיכון 
והאיים הבלאריים

קרוז מאורגן אל בירות 
התרבות של הים הבלטי

10 ימים - ברצלונה, קאפרי, רומא, 
הריביירה האיטלקית והצרפתית, פלמה
 ,13.7.15 ,25.5.15 יציאות בתאריכים:

21.9.15 ,7.9.15 ,31.8.15

בתקופת הלילות הלבנים
14 ימים • יציאה מובטחת: 22.6.15

יציאה בתאריך: 5.7.15 15 ימים •

פולין

10 ימים - תרבות, נופים ומורשת
יציאות בתאריכים:

14.8.15 ,15.7.15 ,10.6.15

סמינר שיט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

8 ימים - כולל הופעת סולני 
האופרטה של בודפשט

יציאה מובטחת בתאריך: 21.8.15

קרואטיה, סלובניה
ושיט בים האדריאטי

13 ימים - כולל מונטנגרו, איי יוון, צפון 
איטליה ו-7 לילות קרוז

יציאות: 26.5.15, 21.7.15, 1.9.15, 29.9.15

 שיט בנהרות הריין והמוזל

    9 ימים - מטרייר לבאזל 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 1.9.15

 שיט בנהרות ל
הריין והמיין

8 ימים - מנירנברג לאמסטרדם 
בספינת נהר

2.8.15 יציאה מובטחת בתאריך:

יפן - כולל האי הצפוני

ימי שיט  18 ימים – כולל 9
באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 15.8.15

הדנובה הכחולה

8 ימים - שיט בספינת נהר 
בנופי הדנובה

יציאה מובטחת בתאריך: 5.6.15

קרוז לאיים הבריטיים

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

יציאות מובטחות בתאריכים: 
13.8.15 ,20.7.15 ,26.6.15

אירלנד במיטבהנהר הדואורו בפורטוגל

9 ימים
 שיט בספינת נהר בנופי עמק הדואורו

יציאה מובטחת בתאריך: 8.7.15

10 ימים - טיול מקיף לרפובליקה 
האירית וצפון אירלנד

יציאה בתאריך: 2.8.15

קרוז לפיורדים 
הנורבגיים  סין, הונג קונג וטאיוואן

ימים  10
קרוז מאורגן באוניית תענוגות

יציאה מובטחת בתאריך: 13.7.15

ימים - כולל 4 לילות 18
קרוז באוניית פאר

(סוכות) יציאה בתאריך: 28.9.15

14 ימים - קרוז מאורגן 
באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 29.7.15

האיים הקנריים

שיט באוניית פאר 
לאנטארקטיקה

12 ימים - לה פלמה, טנריף, 
גראן קנריה ולנזרוטה

יציאות: 17.6.15, 31.8.15, 18.10.15

19 ימים 
 כולל איי פוקלנד ודרום ג'ורג'יה

יציאה בתאריך: 13.12.15

איסלנד והפיורדים 
הנורבגים
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שפר את הכרזתך

רם סופר

אנו מתמקדים במהלך ההכרזה:

West North East South
1♥ Pass 1♠

Pass 2♥ Pass ?

הפותח הציג שישייה ב-♥ עם 14-12 נקודות גבוהות.
 +4 עם  נקודות   +6 הראשונה  בהכרזתו  הראה  המשיב 
קלפי ♠. כעת עליו להגדיר ביתר דיוק את כוחו וחלוקתו ו/

או להחליט על החוזה הסופי.
 .Pass להכריז  תהיה  הנטייה  נקודות  מ-10  פחות  עם 
לעתים, עם יד חלשה ושישייה טובה ב-♠ המשיב יעדיף 

לתקן ♥2 ל-♠2. 
מלא  למשחק  להזמין  יכול  המשיב  נקודות   11-10 עם 

באמצעות 2NT או ♥3.
עם 12 נקודות ומעלה המשיב רשאי להכריז משחק מלא 
או   3♣)  3 בגובה  חדשה  סדרה  להציג  או   4♥ או   3NT

.(3♦
אתם בדרום. מהי הכרזתכם עם ארבע הידיים הבאות:

West North East South
1♥ Pass 1♠

Pass 2♥ Pass ?

(1)
South

♠
♥
♦
♣

K986
K7
AK43
542

(2) 
South

♠
♥
♦
♣

KQ72
5
AQJ6
KJT3

(3) 
South

♠
♥
♦
♣

KQ72
5
JT62
K976

 
 

(4) 
South

♠
♥
♦
♣

AK975
8
642
AQ53

לאחר  המשיב  של  השנייה  בהכרזה  נעסוק  הפעם 
שהפותח חזר על סדרתו בגובה 2.

המשך  בעמוד 10

!  
21-   '   ,

2 15  22-12  
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לעקוף לכיוון הנכון

רם סופר

♠
♥
♦
♣

Q854
A6
J96
AJ65

♠
♥
♦
♣

AK7
J83
AQT
KT97

♥K :3. קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

למדי.  שגרתי  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגעתם 
 4-4 התאמה  לחפש  כדי  (סטיימן)   2♣ הכריז  שותפכם 

.3NT ב-♠, אך לא מצא אותה והסתפק בחוזה
מערב הוביל ב-K♥ – ככל הנראה ראש רצף. תכננו את 

המשחק!

ראשית כל נזכיר בפעם המי-יודע-כמה שתכנון המשחק 
להחליט  עלינו  מהדומם.  הראשון  הקלף  למשחק  קודם 
נמוך  לשחק  או   ♥A עם  הראשונה  בלקיחה  לזכות  אם 
לזכות  ולא  לעכב  נכון  שבהם  מצבים  קיימים  מהדומם. 

ב-A בהזדמנות הראשונה, אך לא ביד הנוכחית.
  בלקיחה יזכה  מערב  מהדומם,  נמוך  נשחק  אם 

ויגביה   A-ה את  לנו  שיוציא  נמוך  ב-♥  וימשיך 
את  הבאה  בלקיחה  שתפיל   ,♥Q-ה את  עבורו 

ה-J♥ שבידנו.
  אנו שומרים בידנו ♥A-לעומת זאת, אם נזכה ב

J8♥ שעשוי לשמש עוצר שני בסדרה.
שיחקתם נכון וזכיתם ב-A♥. מה כעת?

המטרה היא לזכות ב-9 לקיחות. האם כבר ספרתם את 
לקיחות   7 יש  הכול  בסך  שלכם?  הבטוחות  הלקיחות 

בכל  כמעט  נוספות  ללקיחות  סיכויים  עם  "מלמעלה" 
 – ביותר  הארוכה  מהסדרה  להתחיל  הגיוני  הסדרות. 

קלאב.
מצב  זהו   .Q-ל פרט  ברשותכם,  ב-♣  המכובדים  כל 
להתחיל  אפשר  כלומר,  דו-צדדית".  "עקיפה  של  אופייני 
ב-A♣ ולעקוף נגד מזרח, או להתחיל ב-K♣ ולעקוף נגד 

מערב. 
מה עדיף?

הצלחת העקיפה פירושה ביצועו המיידי של החוזה, אך 
בקלאב  שלישית  לקיחה  לעצמנו  נגביה  ניכשל,  אם  גם 
ונתקרב ל-9 לקיחות, אלא אם הפסד הלקיחה יאפשר 
את  ולהפיל  לקיחות  ל-5  במהירות  להגיע  ליריבים 

החוזה.
אם נפסיד לקיחה בקלאב למזרח זה כנראה מה שיקרה, 
ולבצע  שותפו  אל  ב-♥  להמשיך  יוכל  שמזרח  מאחר 

עקיפה מוצלחת נגד ה-J♥ שלנו.
להמחשת העניין, נתבונן בכל ארבע הידיים:

 ♠
♥
♦
♣

Q854
A6
J96
AJ65

 

 ♠
♥
♦
♣

93
KQT95
K82
Q42

♠
♥
♦
♣

JT62
742
7543
83

 ♠
♥
♦
♣

AK7
J83
AQT
KT97

 

בלקיחה  שוחקו   ♥A-וה  ♥K-שה לאחר  כי  לב  שימו 
הראשונה, ה-J♥ שלכם ישמש עוצר שני רק אם מערב 
תאפשר  מזרח  מצד  הארט  הובלת  בעוד  הארט,  יוביל 

להגנה לזכות ב-4 לקיחות בסדרה.
כעת נפתרה בעיית ה-♣. עלינו לשחק סדרה זו כך שאם 
נפסיד לקיחה, זה יהיה למערב ("היד הלא מסוכנת") 

ולא למזרח ("היד המסוכנת").
 ♣A לשחק הוא   (♥A-ב שזכיתם  (לאחר  הנכון  המשחק 

ולהריץ J♣ מהדומם לעקיפה.
במערך הקלפים הנתון תפסידו ל-Q♣, אולם אם ימשיך 
.♥J-מערב ב-♥ הוא יזכה אתכם בלקיחה תשיעית עם ה

אם יעדיף מערב ♠ פסיבי, תזכו עם ה-Q♠ בדומם ותובילו 
J♦ לעקיפה. מערב יזכה ב-K♦, ושוב אינו יכול לסכן את 
החוזה. אם ימשיך ב-♠ נוסף תזכו בתשע לקיחות: שלוש 

ב-♠, אחת ב-♥, שתיים ב-♦ ושלוש ב-♣.
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(1)
South

♠
♥
♦
♣

K986
K7
AK43
542

עזרה  בידכם  ב-♥.  שישייה  בוודאות  הבטיח  צפון   .4♥
להעלות  שמחים  ואתם  השותף,  בסדרת  משמעותית 

אותו למשחק מלא עם 13 נקודות גבוהות.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KQ72
5
AQJ6
KJT3

3NT. לדרום התאמה גרועה, אך נקודות רבות ועוצרים 
מצוינים בסדרות שלא הוכרזו. חוזה של משחק מלא ללא 

שליט יהיה אידיאלי.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

KQ72
5
JT62
K976

Pass. אותה חלוקה כמו בדוגמה הקודמת, אבל הרבה 
פחות נקודות. אתם חייבים להבין שהמצב גרוע – ייתכן 
ייתכן  ב-♥2.  מיד  לעצור  חובה  ולכן   – ייכשל  חוזה  שכל 
ששותפכם יצליח לבצע ♥2, וגם אם לא – הוא עשוי ליפול 
פחות מאחרים שהכריזו גבוה יותר. אל תכריזו 2NT עם 

9 נקודות בלבד.
(4) 

South
♠
♥
♦
♣

AK975
8
642
AQ53

♣3. ברשותכם ניקוד מספיק למשחק מלא, אך לא ברור 
עדיין מהו המשחק המלא הטוב ביותר. אם לשותף סדרת 
לו  יש  אם   ;4♥ לשחק  מוכנים  תהיו  ומוצקה,  ארוכה   ♥
שלושה קלפי ♠, תרצו לשחק ♠4; אם אין לו לא זה ולא 
 .3NT זה, אבל יש לו עוצר ב-♦, הפתרון הנכון יהיה לשחק
ההכרזה הנכונה ♣3 מתארת היטב את ידכם ומבקשת 
מהשותף למסור לכם מידע נוסף החיוני להחלטתכם (או 

להחליט בעצמו על החוזה הסופי).

תשובות מעמוד 8

Studio: 12 Charzit st. Even Yehuda | anitabirken@gmail.com | Mobile: 050-7420882 | www.anitabi.com

An a Birkenfeld
Bronze Sculptor
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היוצא מן הכלל 
יד שלישית גבוה

 (חלק ב')

קובי שחר

במאמר הקודם בסדרה ראינו דוגמאות ליוצאים מן הכלל 
לא  השלישית  והיד  נמוך,  בקלף  הוביל  השותף  כאשר 
שיחקה את הקלף הגבוה ביותר, אלא ביצעה עקיפה נגד 
כאשר  הכלל  מן  יוצאים  עם  נמשיך  זה  במאמר  הדומם. 

השותף הוביל בקלף נמוך.
יד שלישית משחקת את הקלף הנמוך מבין רצף הקלפים 
הקלפים  את  למקם  לשותף  לעזור  כדי  מדוע?  הגבוהים. 

החסרים.
♠ 853

♠ J♠ K972

♠ 4

השותף  נמוך,  קלף  שוחק  מהדומם  ב-2♠,  הוביל  מערב 
שיחק J♠ והכרוז – 4♠.

כעת מערב יכול למקם את הקלפים החסרים: 
  נמצא בידו של הכרוז. לו היה קלף זה אצל ♠A

"יד  הכלל  פי  על  אותו  משחק  היה  הוא  מזרח, 
שלישית גבוה". 

  אצל זה  קלף  היה  לו  הכרוז.  אצל  נמצא   ♠T גם
שזה  הכלל  פי  על  אותו  משחק  היה  הוא  מזרח, 
עתה למדנו: "הנמוך מבין רצף הקלפים הגבוהים". 
העובדה שמזרח שיחק J♠ שוללת את הימצאותו 

של ה-T♠ בידו.
  של בידו  לוודאי  קרוב  נמצאת   ♠Q זאת,  לעומת 

מזרח. לו היה קלף זה בידו של הכרוז, הוא היה 
מנצל אותו כדי לזכות בלקיחה הראשונה. 

כך מתחלקת הסדרה סביב השולחן:
♠ 853

♠ QJ6♠ K972

♠ AT4

שימו לב כי לו היה מזרח משחק Q♠ בלקיחה הראשונה, 
 ♠J-מערב היה עלול להסיק מסקנות שגויות לגבי מיקום ה

.♠T-וה
עקיפה  לבצע  ניתן  שבהם  נוספים  מצבים 
שימוש  באמצעות  מתאפשרים  הדומם  כנגד 
בחוק ה-11: כאשר שותפך מוביל מסדרתו הארוכה בקלף 
יותר  גבוהים  קלפים  כמה  לחשב  ניתן  מלמעלה  הרביעי 
הקלף  ערך  את  הפחת  הכרוז.  אצל  נמצאים  זה  מקלף 
הקלפים  מספר  היא  התוצאה  מ-11.  הוביל  שהשותף 

הגבוהים מקלף זה הנמצאים בשלוש הידיים האחרות. 
הדומם,  קלפי  ואת  בידך  הקלפים  את  רואה  שאתה  היות 
ניתן לחשב כמה קלפים הגבוהים מקלף ההובלה נמצאים 

בידו של הכרוז.
♥ K53

♥ AT94♥ QJ87

♥ 62
שעבר  בחודש  משוחק 3♥.  מהדומם  ב-7♥,  הוביל  מערב 
נטען כי במצב כזה על השחקן במזרח לנסות לעקוף נגד 

ה-K ולשחק 9♥.
הקלף  אכן  הוא   ♥7 כי  נניח  ה-11.  חוק  את  ניישם  כעת 
הרביעי מלמעלה. המסקנה היא שבשלוש הידיים, פרט לזו 

של מערב, יש בדיוק ארבעה קלפים הגבוהים מה-7. 
אנו (מזרח) רואים אחד כזה בדומם ועוד שלושה בידנו.

על כן ידוע בוודאות כי לכרוז אין קלף גבוה יותר מה-7.
המשחק הנכון של מזרח הוא ה-4♥! רק כך תישאר ההובלה 
אצל השותף, והוא יוכל להמשיך בסדרה כדי לבצע עקיפה 

.♥K-נוספת נגד ה
נתבונן ביד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJT
K53
K32
Q753

 

 ♠
♥
♦
♣

8542
QJ87
84
862

♠
♥
♦
♣

A76
AT94
JT97
94

 ♠
♥
♦
♣

K93
62
AQ65
AKJT
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מערב מוביל ב-7♥ נגד 3NT. מזרח מיישם את חוק ה-11, 
משחק 4♥ ומאפשר למערב להוביל ♥ נוסף לעקיפה נגד 

.♠A-הדומם. ההגנה זוכה ב-4 לקיחות ב-♥ וב
לו היה מזרח זוכה בלקיחה הראשונה עם ה-9♥, המתקפה 
את  ב-♠  להגביה  זמן  היה  ולכרוז  נעצרת,  הייתה  ב-♥ 

הלקיחות החסרות לו ולבצע את החוזה.

קלפים  השלישית  ליד  כאשר  הוא  נוסף  הכלל  מן  יוצא 
קלף  לשחק  טעם  אין  ההובלה.  בסדרת  בלבד  נמוכים 
גבוה יחסית כאשר ברור שהוא לא יגרום לכרוז להשתמש 
בקלפים הבכירים שלו. במקום זה עדיף לאותת לשותף על 

מספר הקלפים שלנו בסדרה.

♣ A83

♣ 974♣ KT652

♣ QJ

טעם  אין  ה-3♣.  משוחק  מהדומם  ב-5♣.  מוביל  מערב 
לשחק 9♣ (יד שלישית גבוה). עדיף לשחק 4♣ כדי לאותת 
הנה  (אי-זוגי).  בסדרה  שלנו  הקלפים  מספר  על  לשותף 

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T86
K54
QJ43
A83

 

♠
♥
♦
♣

A54
93
A62
KT652

♠
♥
♦
♣

9732
QJT2
95
974

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
A876
KT87
QJ

 

מערב מוביל ב-5♣ נגד 3NT. 3♣ מהדומם, ומזרח מאותת 
זוכה  דרום   .♣4 באמצעות  קלפים  של  אי-זוגי  מספר  על 
ב-Q♣ ועובר ל-♦. כיצד ימשיך מערב לאחר שיזכה בלקיחה 

?♦A-עם ה
מזרח לא שיחק J♣ בסיבוב הראשון, ולכן ברור שקלף זה 
בידו של הכרוז, אולם מאיתותו של מזרח על מספר אי-זוגי 
קלפים  שני  עם  התחיל  שהכרוז  להסיק  ניתן  קלפים  של 

בלבד בסדרה. 
מסקנה: כרגע יש לו J♣ בודד! 

יתרת  את  לעצמו  ולהגביה   ♣K כעת  לשחק  צריך  מערב 
הסדרה.

בנוגע  הכלל  מן  ליוצאים  יתייחס  בסדרה  הבא  המאמר 
למשחק היד השלישית לאחר שהשותף הוביל בקלף גבוה.

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות

      
08.08.15   29.07.15   

  2 ,     |  10 ,  11 |    | !      Deluxe 

 600   |     2,610 :
03-6417470   | 03-5274021 '   :  

055-8826162  ,054-7354239  ,054-5252656  

   
!  
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ערכם של קלפים 
בכירים

(חלק א')

אפרים בריפמן

מתעוררות  שבהם  מצבים  של  רחב  מגוון  קיים  בברידג' 
או   – נכונה  הערכה  הקלפים.  להערכת  הקשורות  בעיות 
להבדיל, הערכה מוטעית – הן אלה אשר קובעות פעמים 
חלקית  רשימה  הנה  לדוגמה,  החוזה.  גורל  את  רבות 
בפני  עומד  להחליט  הנדרש  השחקן  שבהם  מצבים  של 

התלבטות:  
האם כדאי להתערב ב-Overcall או עדיף להכריז . 1

?Pass

האם יש להזמין למשחק מלא או לעצור במשחק . 2
חלקי?

אולי . 3 או   Slam-ל ההכרזה  את  להמשיך  האם 
להסתפק במשחק מלא?

האם להשאיר את ה-Double או שמא 'לברוח'?. 4

בחנו שלושה מהלכי הכרזה:

(א)

 West North East South
1♠ Pass 2♠ Pass
3♣

(ב)

 West North East South
1♣ Pass 1♠ Pass
2♠ Pass 3♦

(ג)

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

המשיב  את  מזמין  השנייה  בהכרזתו  הפותח  א'  בדוגמה 
למשחק מלא ב-♠.

את  השנייה  בהכרזתו  מזמין  המשיב  וג'  ב'  בדוגמאות 
הפותח למשחק המלא.

משחק  יכריזו  המשיב  או  הפותח  שבהם  מקרים  ייתכנו 
מלא ובמקרים אחרים הם יסתפקו במשחק חלקי.

 .♦A96 לשם הבהרה, נניח שאתם הפותח ובידכם
של  השנייה  הכרזתו  אחרי  כי  ספק  אין  וג',  ב'  בדוגמאות 
המשיב יהיה עליכם להעריך מחדש את קלפיכם. אפילו בלי 
לדעת במדויק את משמעות ההכרזה השנייה של המשיב, 
בדוגמה ב' ערכו של ה-A♦ שבידכם יעלה. בדוגמא ג' ערכו 

יישאר ללא שינוי. 
נוטים  לרוב...),  טוב,  (נו  בלקיחה  זוכה  תמיד   A-ש כיון 
בדרך כלל להתייחס אליו בלי לשדרג או להפחית מערכו. 
אם כך, כיצד ייתכן  ש-A השווה 4 נקודות יכול להיות שווה 

יותר או שווה פחות?
ובכן, זה אפשרי. מיקומו של ה-A יכול להוות גורם מכריע 
בהצלחה או בכישלון, בעת התלבטות אם להכריז משחק 

מלא או לעצור במשחק חלקי – 

הקלף הבכיר שווה יותר כאשר הוא ממוקם מול סדרה 
ארוכה הנמצאת אצל השותף.

אם תרצו לתרגם את הנאמר לשפת ההכרזות:
ב'  בדוגמה   (4♠) מלא  משחק  הכריזו  נק'.  כ-13  בידכם 

והסתפקו במשחק חלקי (♠3) בדוגמה ג'.
 A-ה של  מיקומו  כיצד  ראו  הנאמר,  את  לחדד  מנת  על 

משנה את המשחק.

מתי ניתן לשדרג את ערך הקלפים הבכירים שבידכם 
ומתי יש להפחית מערכם? זוהי שאלה שרבים וטובים 
ויכולת  בהערכה  מיומנות  בה.  ומתחבטים  מתלבטים 
להפיק ממנה לקחים נרכשת רק לאחר עמל וניסיון של 

שנים.
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קחו לדוגמא את המצב שלפניכם:

♠
♥
♦
♣

K8532
8

♠
♥
♦
♣

964
A96

ותזכו  לקיחות  שתי  תמסרו  דרום,  אצל  נמצא   ♦A אם 
בשלושה דיאמונדים ו-A♣, בסך הכול ארבע לקיחות.

וכתוצאה  דיאמונדים  שלושה  תמסרו  צפון,  אצל   ♦A אם 
מכך ייתכן שלא תספיקו לפתח את הסדרה.

 ..."אם סדרת הדיאמונד 4-1, "שלא נדע מצרות
עתה התבוננו במצב החדש:

♠
♥
♦
♣

K8532
8

♠
♥
♦
♣

A96
964

אם  לקיחות.  בארבע  תזכו  בקלות  לדיאמונד.  עבר   ♣A-ה
הסדרה מחולקת 4-1, עדיין תצליחו לפתח אותה ולזכות 
סדרת  את  שידרג   A-ה של  מיקומו  לקיחות.  בשלוש 

הדיאמונד - הסדרה הארוכה.

מול  נמצא   A-ה אם  שליט  עם  בחוזה  כי  הטוענים  יש 
Singleton הוא מהווה גורם חיובי. יחד עם זאת, היעדר 
נקודות מול ה-Singleton והימצאות של ה-A מול סדרה 

עם קלפים בכירים, זהו המצב המועדף. לדוגמא:

חלוקה 1

♠
♥
♦
♣

KT874
AKT7
32
A9

♠
♥
♦
♣

AQ632
QJ75
KJ4
8

חלוקה 2
♠
♥
♦
♣

KT874
AKT7
A3
92

♠
♥
♦
♣

AQ632
QJ75
KJ4
8

בשתי החלוקות החוזה 6♠.
אין   .♣A-ה נמצא   Singleton-ה מול   1 מס'  בחלוקה 
קלפים  ממוקמים   ♦KJ4 מול  אך  טוב.  זה   - מפסידים 
זוטרים – זה לא טוב. אם לא תנחשו את המצב ב-♦ אתם 

עלולים להפסיד שתי לקיחות.
ומול  זוטרים  קלפים   Singleton-ה מול   2 מס'  בחלוקה 

.A-נמצא ה ♦KJ4
איזה  אפשרית.  הגנה  כל  כנגד  לקיחות  ב-12  תזכו  כאן 

הבדל!

 A-ב צדדית  בסדרה  תחזיקו  אם  שליט,  עם  במשחק 
Singleton, האם לשדרג או להפחית מערך היד? 

יש הטוענים שזה טוב. ובכן, לא בהכרח. קחו לדוגמא את 
החלוקה הבאה:

♠
♥
♦
♣

KT9
J6432
A
9765

♠
♥
♦
♣

QJ8753
A8
976
KQ

נגד 4♠ מערב הוביל ב-K♦. יש שלושה מפסידים בטוחים: 
בספייד, בהארט ובקלאב. 

את  בחנו  אך  מפסידים,  אין  לכאורה   - הדיאמונד  בסדרת 
המצב פעם נוספת.

על מנת להימנע ממפסידים בדיאמונד, יהיה עליכם לחתוך 
פעמיים בדומם (היד הקצרה).

חיתוך אחד יתבצע אחרי שתיכנסו ליד עם ה-A♥. בדומם 
תחתכו  איך  האחרון.  הדיאמונד  וביד  שליטים  שני  נשארו 
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פעם נוספת...?
אם תמשיכו בקלאב, מזרח או מערב יזכו בלקיחה וימשיכו 
קל  בדומם.  שליטים  יוותרו  לא  כך  ספייד.  ושוב   ♠A-ב
ליריבים להבין מהי ההגנה הנכונה ומה עליהם לעשות, 
מפסידים  לחתוך  מתכוונים  שאתם  הסיקו  שכבר  מכיוון 

ביד הקצרה.
:♦A-עתה נשנה את מיקומו של ה

♠
♥
♦
♣

KT9
J6432
7
9765

♠
♥
♦
♣

QJ8753
A8
A96
KQ

בדומם Singleton ומולו ממוקם ה-A - ההבדל עצום.
תעברו  דיאמונד.  תחתכו  ומיד   ♦A-ב תיקחו   ♦K-ה את 
ליד ב-A♥ ותחתכו את ה-♦ האחרון. תזכו ב-10 לקיחות 

בקלי-קלות.
 A-ב תחזיקו  כאשר  שליט,  עם  במשחק  אם  שאלתי 
Singleton בסדרה צדדית, יש לשדרג או להפחית מערך 
היד. לא נראה לי כי עתה, לאור הדוגמאות, יש עדיין צורך 

להשיב על השאלה.
מה ערכו של Singleton A בחוזה ללא שליט? – ובכן, 

ערכו קטן עוד יותר.
הסיבה לכך ברורה: בעת ביצוע חוזה ב-NT, אם היריבים 

יובילו בסדרה זו תהיו חייבים לזכות בו מיד. 
את  לעכב  או  לזכות  אם  להחליט  יכולים  אינכם  כלומר, 

הזכייה על מנת לקטוע את הקשר בין המגנים.
השוו בין שתי הידיים הבאות:
(א)

 ♠
♥
♦
♣

A852
Q964
J875
A

 

♠
♥
♦
♣

Q963
JT52
K32
T4

♠
♥
♦
♣

J74
87
A6
QJ9632

 ♠
♥
♦
♣

KT
AK3
QT94
K875

 

אתם בדרום ופתחתם 1NT. צפון הכריז ♣2 ומזרח הכריז 
Double כדי לציין לשותפו את הובלת הפתיחה. החוזה 

.♣T-3. מערב הוביל בNT - הסופי

החוזה  את  לבצע  מנת  על  מיד.   ♣A-ב לזכות  נאלצתם 
תהיו חייבים לפתח דיאמונדים. מערב יזכה ב-K♦ וימשיך 
יזכה  שמזרח  עד  זמן  של  ענין  רק  זה  יהיה  עתה  ב-♣4. 

ב-A♦ ובכל הקלאבים.
החוזה כמובן נכשל.

(ב)
 ♠

♥
♦
♣

A852
Q964
J87
A3

 

♠
♥
♦
♣

Q963
JT52
K32
T4

♠
♥
♦
♣

J74
87
A6
QJ9632

 ♠
♥
♦
♣

KT
AK3
QT954
K87

 

כאן אינכם חייבים לזכות ב-A♣ מיד. הניחו ל-T♣ לזכות 
.♣A-בלקיחה ואת ה-♣4 קחו ב

היה  לא   A-שה מאחר  התאפשר  העיכוב  תמרון 
Singleton. עתה, כאשר מערב יזכה ב-K♦, אין לו יותר 
קלאבים ולכם יש עדיין עוצר בסדרה – K♣. כאשר מזרח 
שלוש  להגנה   .♣K-ב זכו  בקלאב,  וימשיך   ♦A-ב יזכה 

לקיחות, ולכם – כל השאר.

בחודש הבא נדון בקלפים בכירים האחרים וערכם לאור 
מהלך ההכרזות.
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מבט לעומק  - 
טרנספר למייג'ור 

(חלק ב')

אלדד גינוסר

השלכותיו של "סמולן"
 5-4 למשיב  כאשר  שלפיה  לסטיימן,  תוספת  היא  סמולן 
ב-♣2.  תמיד  יתחיל  הוא  מלא,  למשחק  וכוח  במייג'ורים 
כבר עמדנו על כך שאין "כפילות" בהכרזות הברידג'. אם 

כך, מה ניתן להסיק לגבי מהלכי ההכרזה הבאים:

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 2♠

* טרנספר ל-♥

West North East South
1NT Pass 2H*

Pass 2♠ Pass 3♥

* טרנספר ל-♠
במקרה הראשון ניתן להבין באופן טבעי שלמשיב 5 קלפים 
ב-♥ ו-4 קלפים ב-♠. השאלה מדוע לא השתמש בסטיימן 
מלכתחילה היא מהותית. בדיקה מדוקדקות של מערכות 
למשיב  שחסרה  כך  על  מצביעה  והטרנספר  הסטיימן 
דרך להראות חמישייה בהארט ורביעייה בספייד עם יד 
הזמנתית בלבד (9-8 נקודות). זו תהיה המשמעות של 

מהלך ההכרזה הראשון.
שימו לב כי ניתן דרך סטיימן ♣2 להראות 5-4 במייג'ורים 
עם יד חזקה (10+ נקודות) או 5 ספיידים ו-4 הארטים עם 
 garbage-יד הזמנתית, אך אין אפשרות (בגלל השימוש ב

ו-4  הארטים   5 עם  הזמנתית  יד  להראות   (stayman
ספיידים.

דוגמה
South

♠
♥
♦
♣

QT65
KJ952
K2
84

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 2♠

* טרנספר ל-♥

בדרך  ספיידים  מכן  ולאחר  הארטים  מראה  המשיב 
הפותח,  מצד  המשך  מחייבת  אינה  זו  הכרזה  טבעית. 
אף על פי שהמשיב החליף סדרה! הפותח ראשי להכריז 
Pass על ♠2 עם מינימום, או להחליט על כל חוזה סופי 

אחר בעצמו.
מכן  ולאחר  ל-♠  טרנספר  מכריז  המשיב  השני  במקרה 
מכריז ♥3. מן הסתם הוא מראה כוח למשחק מלא לפחות, 
ו-4  הארטים  להראות 5  כדי  דרושה  אינה  זו  הכרזה  אך 
ספיידים. ליד זו כבר יש הכרזה במערכת הסטיימן. לפיכך 
מהלך הכרזה זה מתאר 5-5 במייג'ורים עם יד מחייבת 

למשחק מלא (או אפילו "קורצת" לכיוון סלם).
דוגמה
South

♠
♥
♦
♣

QJ965
KQT53
K2
3

West North East South
1NT Pass 2♥*

Pass 2♠ Pass 3♥

* טרנספר ל-♠

במאמר הקודם עסקנו ב"טקסס טרנספר" ובהשלכותיו 
טרנספר").  ("ג'קובי  הרגילה  הטרנספר  מערכת  על 
כעת נמשיך את הדיון במערכת הטרנספר. מיותר לציין 
"טבעיים".  או  "ברורים"  אינם  הללו  ההסכמים  כל  כי 
על מנת להשתמש בהם נחוץ דיון והסכמה מראש בין 
השותפים. בנוסף, מאמר זה עוסק רבות בהשלכות של 
ולכן  (בעיקר "סמולן"),  הטרנספר  מערכת  על  סטיימן 
אני ממליץ לחזור ולקרוא את המאמרים הרלוונטיים על 

סטיימן שהתפרסמו בחודשים קודמים.
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המייג'ור.  מסדרות  באחת  מלא  למשחק  מתאימה  זו  יד 
סלם.  לבצע  לעתים  ניתן  מתאימה  יד  מול  כן,  על  יתר 
בסדרות  מכובדים  התאמה,   – פירושה  מתאימה"  "יד 

המייג'ור ואסים.

המשיב מכריז סדרת מינור חדשה

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 3♣

* טרנספר ל-♥

West North East South
1NT Pass 2H*

Pass 2♠ Pass 3♦

* טרנספר ל-♠

מהלכי ההכרזה לעיל טבעיים למדי. הם מראים לפחות 4 
קלפים בסדרת המינור, נוסף לחמישייה במייג'ור, ומחייבים 
את השותפות למשחק מלא. בחירת המשיב להציג סדרת 
מינור מצביעה על כוונתו להכריז משחק מלא במינור או 
יד  עם   5-5 חלוקתית  יד  למשיב  כלומר   – לסלם  להגיע 

חזקה 5-4 עם אפשרות לסלם.

דוגמה

South
♠
♥
♦
♣

KQT65
J2
3
QJ954

West North East South
1NT Pass 2♥*

Pass 2♠ Pass 3♣

* טרנספר ל-♠

ב-♠  התאמה  שאין  בהנחה  אך  סלם,  אין  כנראה  זו  ביד 
(אחרת הפותח יכריז כעת ♠), ייתכן כי החוזה הנכון אינו 
3NT אלא ♣5, או לעתים ♠4 בהתאמה 5-2. מטרתה של 
הכרזה זו היא בראש ובראשונה התייעצות לגבי המשחק 

המלא הנכון. דוגמה נוספת:

South
♠
♥
♦
♣

AT
AT876
KJ92
K3

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 3♦
* טרנספר ל-♥

עשוי  הנכון  הסלם  לסלם.  טוב  סיכוי  יש  כי  סבור  המשיב 
להיות ב-♦, אם תימצא התאמה דווקא בסדרה זו. ♦3 היא 

הכרזה טבעית.

המשכים מצד הפותח וקצת טיפים להערכת יד
של  ושקלול  משילוב  נגזר  הפותח  של  ההכרזה  המשך 

המרכיבים החשובים הבאים:
והן  המשיב  של  במייג'ור  הן   – התאמה  התאמה/אי  (א) 

.3NT במינור. ללא התאמה הנטייה היא לשחק
מפנה  אני  זו  (בהזדמנות  מבוזבז  מבוזבז/לא  כוח  (ב) 
למאמר קודם שלי אודות "הערכת יד מול יד דו-סדרתית"). 
קלפים "מתאימים" בידו של הפותח הם מכובדים בסדרות 
הארוכות של המשיב ואסים בסדרות הקצרות שלו. ריכוז 
כוח בסדרות הקצרות של המשיב אינו מתאים, ומצביע על 

.NT-העדפה ל
משחק  גם  לשקול  יש  התאמה  ללא  "מתאימה"  ביד  (ג) 

מלא במייג'ור עם דאבלטון מול החמישייה של המשיב.

דוגמה

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 3♣
Pass ?

* טרנספר ל-♥

North1
♠
♥
♦
♣

A876
K3
K54
AQ93

ב-♣,  למשחק  מתאימים  הפותח  של  קלפיו  רוב  זו  ביד 
וביחד עם ההתאמה היפה הוא בהחלט מקסימלי. החולשה 
ההכרזה   .3NT של  אפשרות  שוללת  וב-♦  ב-♠  היחסית 

הנכונה היא ♣4.
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North2
♠
♥
♦
♣

KQT5
K3
AQ9
Q654

אינה  הפותח  של  ידו  ב-♣,  ההתאמה  למרות  זו,  ביד 
מתאימה למשיב מבחינת ריכוז הנקודות שרובן בסדרות 
שליט.  ללא  משחק  עדיף  לפיכך  המשיב.  של  הקצרות 

.3NT ההכרזה הנכונה היא
North3

♠
♥
♦
♣

J874
A9
AKJ9
K32

ביד זו אמנם אין התאמה, אך לא מומלץ להכריז 3NT בשל 
חולשת ה-♠ (סביר שהמשיב קצר ב-♠ ו/או ב-♦). לפיכך 
אני ממליץ על הכרזת ביניים של ♦3. אם יש בעיה ב-♠ 

יש לשקול בחיוב משחק מלא ב-♥ גם ב"התאמה" 5-2.
North4

♠
♥
♦
♣

K32
Q83
AK54
QJ4

מה  אך  אותה.  יכריז  והוא  ב-♥,  התאמה  לפותח  זו  ביד 
היות   ?4♥ של  להכרזה   3♥ של  הכרזה  בין  ההבדל 
שמדובר במצב מחייב למשחק מלא, משתמשים בעיקרון 
של fast arrival, כלומר "הגעה מהירה" למשחק המלא 
מצביעה על יד חלשה יותר. עם יד מינימלית (כמו בדוגמה 

זו) מכריזים ♥4, ועם יד טובה יותר יכריז המשיב ♥3.

המשיב "קופץ" בסדרה חדשה - ספלינטר

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 4♦

* טרנספר ל-♥

West North East South
1NT Pass 2♥*

Pass 2♠ Pass 4♣

* טרנספר ל-♠

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 3♠

* טרנספר ל-♥

חדשה  סדרה  מכריז  המשיב  לעיל  ההכרזה  מהלכי  בכל 
מראות  אלה  הכרזות  למייג'ור.  טרנספר  לאחר  בקפיצה 
קלפים)   6) ברורה  התאמה  המוכרזת,  בסדרה  קוצר 
להעריך  הפותח  את  מזמין  המשיב  לסלם.  והזמנה 

מחדש את ידו לאור הקוצר.

דוגמאות

South
♠
♥
♦
♣

Q76
AQ9873
AJ8
2

West North East South
1NT Pass 2♦*

Pass 2♥ Pass 4♣

* טרנספר ל-♥

למשיב 6 קלפים ב-♥ והוא יכול לקבוע בוודאות שהחוזה 
לא יהיה 3NT. מול יד מתאימה (התאמה יפה ב-♥ ללא 
כוח מבוזבז ב-♣) ייתכן כאן סלם. דרום מתאר 6+ קלפים 

ב-♥, יד הזמנתית לסלם (12+ נקודות) וקוצר ב-♣.

South
♠
♥
♦
♣

KJ87654
A54
9
K3

West North East South
1NT Pass 2♥*

Pass 2♠ Pass 4♦

* טרנספר ל-♠

ספלינטר הינו כלי עיקרי בהכרזות הסלם, בעיקר כאשר 
מבררים אודות האפשרות של סלמים גבוליים, כאשר 

יש במשותף פחות מ-30 נקודות גבוהות.

may.indd   20may.indd   20 28.4.2015 г.   12:49:12 ч.28.4.2015 г.   12:49:12 ч.



לשחקן המתקדם
21

משחק סופי יפה נגד גארוצו

דני ויקור

Editor: bridgemagic.net
Contact: danivikor@yahoo.com

לעיני   BBO-ב כוכבים  במשחק  שיחקתי  הבאה  היד  את 
ודאג  גארוצו  בניטו  היו  היריבים  צופים.  מ-800  למעלה 

סימסון.
Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

Q743
6
AQ
QJT954

♠
♥
♦
♣

2
AKJ843
K976
A3

מהלך ההכרזה:

West North East South
2♠ Pass 3♠ 4♥

Pass Pass Pass

של  ה-5♠  לפי  הבין   ,♠K-ב הוביל  סימסון)  (דאג  מערב 
שותפו שיש לי קלף בודד והמשיך ב-5♦ בלקיחה השנייה.
זכיתי ב-A♦ ושיחקתי 6♥. 2 ממזרח, J מידי ו-9 ממערב. 

כעת שיחקתי A♥, ומערב השליך ♠.
אלו חדשות רעות. מתברר שגארוצו מחזיק QT7♥ בעוד 

בידי נותרו K843♥. נראה שיש לי שני מפסידים בטוחים 
בשליט, ובנוסף מפסיד ב-♦, אפילו אם ה-K♣ אצל מזרח. 

נותרה לי רק כניסה נוספת אחת לדומם.
האם ביצוע החוזה עדיין אפשרי?

פתרון
למעשה, התשובה היא כן, משום שכעת אני נכנס לדומם 
עם ה-Q♦ ומשחק Q♣. ידוע לי שאם למזרח K♣ בודד, 
או שה-K♣ אצל מערב (מה שכמעט בלתי אפשרי לנוכח 
החוזה,  את  לבצע  אוכל  לא  אז   ,(2♠ החלשה  הפתיחה 

אבל אחרת הביצוע מובטח.

אם מזרח מכסה עם ה-K♣, אזכה ב-A♣, אמשיך ב-♣ אל 
ה-J ואשליך ♦ מפסיד על הקלאב הבא אפילו אם מזרח 

חותך. כך אפסיד רק לקיחה אחת ב-♠ ושתיים ב-♥.

במשחק עצמו גארוצו לא כיסה. זכיתי ב-Q♣ ועדיין הייתי 
בדומם!

את  ולהשוות  בשליטים  להתקצר  כדי   ♠ חתכתי  כעת 
האורך שלי לזה של מזרח. שיחקתי K♦ ו-A♣, וארבעת 
נותרו  לגארוצו  ו-9♦.   ♥K83 היו שלי  האחרונים  הקלפים 

QT7♥ ועוד קלף שאינו מעניין.

זוכה  מי  משנה  זה  ואין   ,♦9 הובלתי  העשירית  בלקיחה 
בלקיחה, משום שבלקיחה ה-11 מזרח חייב לשחק לפניי. 
 – במציאות  שקרה  כפי  או  ב-8♥  אזכה   ,♥7 ישחק  אם 
 .♠ לשחק  ונאלץ  בדיאמונד  ה-10  בלקיחה  זכה  מזרח 
גארוצו חתך ב-Q♥ ואני חתכתי מתחתיו עם ה-3♥. כעת 
היה עליו לשחק מה-T7♥ אל ה-K8♥ שלי בלקיחה ה-12. 

החוזה בוצע באמצעות משחק סופי בשליט.
היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q743
6
AQ
QJT954

 

♠
♥
♦
♣

AKJT8
9
JT52
876

♠
♥
♦
♣

965
QT752
843
K2

 ♠
♥
♦
♣

2
AKJ843
K976
A3
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אליפות ישראל 
לזוגות מעורבים 2015

ד"ר עדי כהן

תודה!
מרגשת  ספקטור  מיכל  גב'  עם  יחד  בתואר  הזכייה 
שלהם  והאהבה  החום  גלי  אותי  ריגשו  מכל  יותר  מאוד. 
זכינו משחקני הברידג' בארץ. פתאום אתה מרגיש חלק 
ממשפחה אחת גדולה – משפחת הברידג' שלא מפסיקה 

לברך ולשמוח בשמחתנו. תודה רבה לכל המפרגנים.
הסגנים,  ארנון  ריזנברג-גדי  לאורלי  מיוחדת  תודה 
ספורטאים אמיתיים, שהרעיפו עלינו ברכות ומחמאות על 
הזכייה. הם הובילו בתחרות בבטחה עד לרבע האחרון 
בסיבוב  גם  לשחק  והיטיבו  השני  מהמקום  בהפרש 2% 
האחרון (56%). כדי לנצחם היינו צריכים תוצאה גבוהה 
מאוד. לפני הסיבוב האחרון היינו במקום השביעי. תוצאה 
של כ-70% בישורת האחרונה העניקה לנו את התואר. 

כל הידיים שלהלן לקוחות מסיבוב זה.
כיצד זכינו?

(1) ה' היה עמנו. זאת הייתה "שבת הגדול", ומבחינתנו 
היא הייתה הגדולה מכולן. למקטרגים שהיינו "מזליקים" 
אזכיר שלפני שנתיים זכינו בסגנות. הפסדנו את המקום 
בגלל  בצדק  עלינו  שהוטל   2% של  קנס  בגלל  הראשון 
וביחד  להשתתף,  ממיכל  נבצר  שעברה  בשנה  דיבורים. 

עם ציפי פחימה זכינו במקום הראשון בבית ב'.
בהגיגי  אביבה  השופטת  את  שיתפתי  עצוב.  הייתי   (2)

דרך  כי  המשחק,  חדוות  את  איבדתי  נפגעה.  והיא  לבי 
לשותפה  הערתי  לא  מכך  כתוצאה  לתורה.  קדמה  ארץ 
ולא התייחסתי להערותיה, אסטרטגיה שתמיד דגלנו בה, 
אך מעולם לא הצלחנו ליישם. מעז יצא מתוק. הרווחתי 

שותפה חדה ובהרמוניה מלאה.
שנים  מספר  לפני  כבר  יודע.  "דבליסט"  אני   .DBL  (3)
של  קבוצות  בתחרות  בירמן  דניאלה  גב'  כך  על  כתבה 
חמישה  מכל  שבאחד  היא  התורה  מעורבים.  זוגות 
דאבלים צריך לטעות. מיכל סוף-סוף יישמה את התורה 

בהצלחה מלאה.
Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T8732
A95
Q765
4

 

♠
♥
♦
♣

AJ9
QT842
92
982

♠
♥
♦
♣

K5
K63
AK8
QJT63

 ♠
♥
♦
♣

Q64
J7
JT43
AK75

 

West North East South
מיכל ספקטור עדי כהן

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

צפון החליטה להתערב ♠2 לאחר הכרזת הטרנספר ♦2 
התאמה  עם  ל-♥3  העליתי  הנוח.  הפגיעות  מצב  בגלל 
 Dbl-ל זכה  אך  בשותפתו,  תמך  דרום  ב-♠.  וקוצר  ב-♥ 

ממיכל.
הובלתי ב-Q♣. על ה-AK♣ הושלך הארט מידו של הכרוז. 
הוא עבר לידו ב-A♥ והמשיך בשליט. זכיתי ב-K♠. המשך 
ב-♣ נחתך, והכרוז המשיך בשליט אל ה-Q. מיכל משכה 
AJ♠ והמשיכה ♥ אל ה-K שלי. כעת ♣ לחיתוך אחרון. 

הכרוז איבד שליטה ונפל בחוזה 4 פעמים.
קיבלנו 800+, יותר ממשחק מלא, כאשר ♥4 נופל לאחר 
ביצע  השדה  רוב  ב-100%.  שזכינו  כמובן  ב-♣.  הובלה 
עבור  ביותר  הטובה  התוצאה  כי  קובע  המחשב   .2♥+1
השנה  אלופי  רק  אך  מבוצע,   3NT היא  מזרח-מערב 
שעברה מינץ-מינץ השכילו להגיע לחוזה זה וזכו ב-85%.
דאבלים מוצלחים נוספים שלנו בלוחות 10, 11, 12 הניבו 
77%, 100% ו- 88% בהתאמה. לעומת זאת, בלוח 16 

ביצענו ♣2 מוכפל עם לקיחה עודפת – 92%.

תחרות זו התקיימה כרגיל בשלושה שלבים, מחוזיים 
וארציים. 28 זוגות העפילו לגמר א', ביניהם שחקנים 
מהזוגות  שניים  אך  בינלאומיים,  הישגים  בעלי  רבים 
המוכרים פחות היו משכמם ומעלה וסיימו בהפרש של 
למעלה מ-3%  מכל השאר: אורלי ריזנברג-ארנון גדי 
הראשון  במקום  כהן  ספקטור-עדי  ומיכל  השני  במקום 

לאחר סיבוב אחרון פנטסטי של 69.44%.
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(4) שילוב הסיכויים
אני ממליץ בחום לכל האלופים שבדרך על ספרו המצוין 
של אפרים בריפמן "לקיחות ולקחים". הפרק על תורת 
שילוב  בנושא  אחרים)  בספרים  (כמו-גם  דן  הסיכויים 

הסיכויים.
בחלוקה הבאה התוצאה האופטימלית לפי המחשב היא 
7NT מבוצע = 1520. גם כאן קיבלנו 100% כי אף אחד 

לא היה שם.
Board 15, Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

7
QJT75
T74
9843

♠
♥
♦
♣

982
K3
AKQJ632
K

♠
♥
♦
♣

AQJ643
A8
-
AQJT5

♠
♥
♦
♣

KT5
9642
985
762

West North East South
מיכל ספקטור עדי כהן

Pass
1♦ Pass 1♠ Pass
3♦ Pass 4NT Pass
5♠ Pass 5NT Pass
6♣ Pass 7NT All Pass

מתוך  מפתח  קלפי  שני    5♠ בהכרזת  הראתה  שותפתי 
Q + 5 בשליט, במלים אחרות AKQ♦. לאחר מכן היא 

הבטיחה מלך ספציפי ב-♣.
הגיעו  זוגות  שלושה   .(38%) ל-♠6  הגיע  השדה  רוב 

.6NT-ל
ניתן  גבוהות.  לקיחות  בידי 7  הבא:  החשבון  את  עשיתי 
לכל  המחזיקה  שותפתי,  של  ידה  אל   ♣K עם  לעבור 
 J-ה גם  אם   .AKQ בראשות  ♦ קלפי  בשישה  הפתחות 
בידה קיים סיכוי גבוה ל-6 לקיחות ♦. היא גם לא שללה 
יש  עדיין  לא,  ואם  לקיחות.   13 יבטיח  כמובן  אשר   ,♠K
ביצוע  את  שתבטיח  ב-♠  מוצלחת  לעקיפה  אפשרות 
 .החוזה. במציאות היו ביד זו 15 לקיחות מלמעלה

5) העדפת סדרה. 
שיטת  היא  להצלחותינו  העיקרית  הסיבה  כי  ספק  אין 
נאותה  להזדמנות  ממתין  שאני  רבות  שנים  זה  ההגנה. 
מקווה  אני  התואר  קבלת  של  זה  במעמד  להציגה.  כדי 

להתייחסות הולמת משחקני הברידג'.
החידוש בשיטתנו הוא שההובלות נגד חוזה עם שליט הן 

לפי השיטה האיטלקית: אי-זוגי מעוניין בהמשך בסדרת 
ההובלה, זוגי נמוך רוצה סדרה נמוכה וזוגי גבוה מבקש 

סדרה גבוהה.
מבקשת  ב-3♦  הובלה  אז   ♥ הוא  השליט  אם  לדוגמה, 
ב-8♦  והובלה   ♣ מבקשת  ב-2♦  הובלה  ב-♦,  המשך 

מבקשת ♠.
היתרון   .Italian הכל זהים –  וההשלכות  האיתותים  גם 
הוא שכבר מהקלף הראשון השותף יודע בדיוק מה אני 
רוצה, והוא ממשיך לסמן מה הוא רוצה. מתפתח דו-שיח 

רצוף היוצר הרמוניה מלאה בשותפות.
באמצעות  דאבלטון  להראות  ניתן  שלא  הוא  החיסרון 
הובלה בקלף גבוה, אולם יודעי דבר רבים יעידו שהובלה 
אז  חייבים,  אם  בברידג'.  מהמוצלחות  אינה  מדאבלטון 
מעודד  באי-זוגי  מדאלבטון  להוביל  בשיטתנו  אפשר 

במקום ההובלה המסורתית בקלף גבוה.
מר דוד בירמן מלמד שהכי חשוב בברידג' זה לתת ספירה. 
הבעיה היא שבגילנו אנו חלשים בחשבון ומצליחים לפענח 
את כוונת השותף רק בשלב מאוחר יחסית של המשחק, 
כשהתמונה מתבהרת. אנו נותנים ספירה רק כשיש סדרה 
אצלנו  אין  לכך  פרט  צדדית.  כניסה  ללא  בדומם  ארוכה 
לא  מאתנו  אחד  אף  סדרה.  העדפת  הזמן  כל   – ספירה 

צריך לנחש – הוא יודע בדיוק מה השותף רוצה.
מר רמי פורת סיפר לי, שכמאמן נבחרות ישראל עבר על 
כרטיסי שיטות רבים מאוד של יריבים ומעולם לא נתקל 
הצלחנו  ואנוכי  שפי  רון  הזאת  השיטה  עם  כזו.  בשיטה 
להגיע לליגה הלאומית (ביחד עם סולניק וחלמיש), והיו 

גם הישגים נוספים.
משתמשים  שבהם  מהשיטות  השוני  הוא  נוסף  נשק 

האחרים. מה דעתכם?

מנצחי זוגות מעורבים 2015
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מפגש צמרת

יוסי אנגל

הארץ  אליפות  כמו  בתחרות  לנצח  כדי  כי  סבורים  רבים 
מסובכים  לחץ  משחקי  לבצע  צריך  מעורבים  לזוגות 
ולהשתמש בטכניקות נדירות. האמת הרבה יותר פשוטה: 
צריך להתמיד ולשחק ברמה גבוהה לאורך כל התחרות, 
לזכות במרב הנקודות בידיים "רגילות" ולקוות למעט מזל 

שיעזור להגיע למקום הראשון.
ראו לדוגמה את היד הבאה הלקוחה מהסיבוב השני. יש 
כאן מפגש ישיר בין הזוג מיכל ספקטור-עדי כהן שזכה 
שזכה  ברקמן  לזר-מאיר  נעמי  לזוג  הראשון  במקום 

במקום השלישי.
Board 15, Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

Q97642
A43
Q
853
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♥
♦
♣

K3
T97
KJ842
T72
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♥
♦
♣

8
KJ862
T9753
J4

♠
♥
♦
♣

AJT5
Q5
A6
AKQ96

משתמשים  שצפון-דרום  בהנחה  לפתוח.  צריך  דרום 
בשיטה טבעית, יש כאן שתי אפשרויות:

.(Jump Shift) ♠-(א) ♣1 ולאחר מכן לקפוץ ב
להגיע  (או  מאוזנות  נקודות   22-20 המתאר   2NT (ב) 

ל-2NT דרך ♦2 מולטי, בהתאם לשיטה).
אם יבחר דרום בחלופה הראשונה, מהלך ההכרזה עשוי 

להיראות כך:
West North East South

1♣
Pass 1♠ Pass 4♣*
Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♣
Pass 6♠ All Pass

* תמיכה של 4 קלפים ב-♠ ויד חזקה מאוד עם ♣ טובים 
ועניין בסלם.

לאחר שצפון מכריז ♦4, לדרום לא נותר להכריז אלא ♠4 
עם   ♥A המחזיק צפון  אבל  ב-♥,  קונטרול  לו  שאין  היות 
חלוקה מצוינת ישאל לקלפי מפתח, והזוג יגיע לסלם קטן 

מצדו של צפון.
במפגש הצמרת התפתחו העניינים אחרת, לאחר שנעמי 

.2NT לזר (דרום) בחרה לפתוח

West North East South
כהן ברקמן ספקטור לזר

2NT
Pass 3♥* Pass 3♠
Pass 4♠** Pass ?

* טרנספר ל-♠
** הזמנה לסלם

מהלך הכרזה זה תואר בחודש שעבר במאמרו של אלדד 
המתקדם.  לשחקן  במדור  למייג'ור  טרנספר  על  גינוסר 
צפון מכריז כך משום שהוא סבור שידו טובה מספיק כדי 
להזמין לסלם. לו היה מסתפק במשחק מלא בלבד היה 

מגיע ל-♠4 דרך "טקסס טרנספר" ♥4.
ההזמנה.  את  לקבל  אם  להחליט  צריכה  הייתה  דרום 
נפלאה  התאמה  ברשותה  אך  בלבד,  נקודות   20 בידה 
ההזמנה  את  לקבל  כדאי  לדעתי  רבים.  וקונטרולים  ב-♠ 

ולהגיע ל-♠6, הפעם מצדו של דרום.
ד"ר  בלבד.  מלא  במשחק  להישאר  נעמי  בחרה  בשולחן 
עדי כהן (מערב) בחר בהובלה פסיבית ב-♥ לאור הרצף 
הייתה  לכרוז   .♣ פני  על  עדיפות  זו  לסדרה  הנותן   T97
בעיה – אם העקיפה ב-♠ מצליחה והקלאבים מתחלקים 

3-2, ניתן לזכות בכל 13 הלקיחות.
לעומת זאת, אם K♥ במערב עליה להריץ את הלקיחה 
הייתה  לא  זו  אפשרות  בידה.   ♥Q-ה לכיוון  הראשונה 
זכה  כהן  עדי  ב-♠.  ועקפה   ♥A-ב עלתה  נעמי  סבירה. 

ב-K♠ והמשיך ב-♥ אל ה-K של שותפתו.
התוצאה: 450+ לצפון-דרום; 73% למזרח-מערב. שימו 
לב כי אם מזרח בהובלה נגד חוזה ב-♠, אין דרך למנוע 

מצפון-דרום 12 לקיחות.
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היריבים  זו?  ביד  המנצח  הזוג  מבחינת  נכון"  "קרה  מה 
הגיעו לחוזה מהכיוון הלא מוצלח (אף על פי שהשתמשו 
בטרנספר שהפך את היד החזקה לכרוז). בנוסף, מערב 
יכלו  צפון-דרום  ב-♥.  ביותר  המוצלחת  בהובלה  בחר 

להתנחם בכך שעצרו ב-♠4 ולא נפלו בסלם.

ברכות למנצחים!

להכפיל 1NT עם 7 נקודות

אבי רוזנטל

של  פתיחה  הכרזת  הכפלתי  א'  גמר  מתוך  הבאה  ביד 
1NT עם 7 נקודות גבוהות.

Board 17, Dealer North, Vul None
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West North East South
אורית מורן אבי רוזנטל ישראל ידלין ג'ודי שמיון-דגן

Pass Pass Pass
1NT Dbl* Pass 2NT**
Pass 3♣ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

* לפחות 5 קלפים באחת מסדרות המינור + 4 קלפים 
באחת מסדרות המייג'ור

** 3 קלפים לפחות בכל אחת מסדרות המינור

במייג'ור.  ורביעייה  במינור  חמישייה  הראה  שלי   Dbl-ה
לרוב  הארוכות.  בסדרות  מרוכז  להיות  אמור  הכוח 
בסדרות  מבוזבזות  נקודות  אולם  נקודות,   8 נדרשות 

הקצרות אינן נספרות.

מדוע הכרזתי Dbl אף על פי שידי לא עמדה בתנאים 
להכרזה?

קלף  עם  ב-♠,  שלי  הקלפים  במספר  נמצאת  התשובה 
בודד בסדרה, ההסתברות שליריבים התאמה ב-♠ הייתה 
התאמה  למצוא  ליריבים  להפריע  כדאי  האם  גבוהה. 
ב-♠? התשובה אינה חד-משמעית. במקרה זה החלטתי 
להפריע, והיריבים לא מצאו את ההתאמה שלהם. נפלתי 
היריבים  כאשר   (100 (מינוס  מוכפל  בחוזה  אחת  פעם 
מסוגלים לבצע 10 לקיחות בחוזה ב-♠. ברוב השולחנות 

הם עצרו במשחק חלקי (פלוס 170).

דרום יכלה להכריז ♣2 (Pass/Correct), ועל כך הייתי 
מכריז Pass. במקרה זה מזרח היה ללא ספק מתערב 
בהכרזה עם סדרת ה-♠ שלו, וההפרעה הייתה נכשלת. 
דווקא ההכרזה הנועזת 2NT גרמה לכך שמזרח ישתוק. 
מערב הכפיל ♣3 לעונשין, אבל זה לא עזר למזרח-מערב.

בבחירת  לדרום  עוזרת  הייתה  שלי  ההתערבות  לדעתי, 
ההובלה נגד חוזה ב-♠. במקרה זה ברור לשותפתי שיש 
לי כוח ב-♥, וההובלה ההגיונית היא בסדרה זו. עם פיתוח 
 ♥KJ7 -2 לקיחות מידיות להגנה. קשה מאוד להוביל מ

ללא ההתערבות של השותף.

הערת המערכת: נראה כי התוצאה הגרועה של מזרח-
ולהכריז  להמתין  מזרח  של  להחלטתו  קשורה  מערב 
 System לשחק  ניתן  צפון.  של   Dbl-ה לאחר   Pass
On לאחר הכרזות Dbl מלאכותיות על 1NT (כלומר 
זה  במקרה   .(Dbl-מה מתעלמים  והמשיב  הפותח 
הסופי  והחוזה  ל-♠),  (טרנספר   2♥ מכריז  היה  מזרח 

היה יכול להיות ♠3 או ♠4.
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אליפות האביב 
של צפון אמריקה

רון שוורץ

צפון  של  אליפויות  שלוש  שנה  מדי  מתקיימות  בארה"ב 
מושכות  אלה  תחרויות  ובסתיו.  בקיץ  באביב  אמריקה, 
את מיטב שחקני תבל מכל היבשות. האליפות הראשונה 
ישראל  ניו-אורלינס.  בעיר  במרץ  נערכה   2015 לשנת 
רון  שלנו:  הצמרת  משחקני  חלק  ידי  על  מיוצגת  הייתה 
לוטן  פדון,  בירמן-דרור  אלון  טרנובסקי,  פכטמן-בר 

פישר-רון שוורץ, אלדד גינוסר.

האליפות כללה שתי תחרויות קבוצות מרכזיות:
ותיקה  תחרות   –  Vanderbilt Knockout (א) 
שתחילתה ב-1928 ביוזמתו של הרולד ונדרבילט, אחד 
את  הנושא  גביע  תרם  שאף  המודרני  הברידג'  מאבות 
שמו עד היום. התחרות עברה מניו-יורק, והחל מ-1958 
באליפות  המרכזית  הקבוצות  תחרות  את  מהווה  היא 

האביב מדי שנה.

(ב) Jacoby Swiss – תחרות קבוצות בשיטה שוויצרית 
המתקיימת במשך היומיים האחרונים של האליפות ובה 
ונדרבילט  מתחרות  שנשרו  השחקנים  גם  חלק  נוטלים 

לפני שלב חצי הגמר.

קבוצתנו זכתה בשתי התחרויות המרכזיות הקודמות, קיץ 
2014 (ספינגולד) וסתיו 2014 (רייזינגר). קיווינו להשלים 
"טריפל" היסטורי או לפחות להעפיל לשלבים המאוחרים 
נשרה  וקבוצתנו  שונה  הייתה  המציאות  אך  הפעם,  גם 
השחקנים  כל  לצערנו  ה-32).  (שלב  השני  בסיבוב  כבר 
הישראלים שהיו מפוזרים בקבוצות שונות נשרו עד שלב 
ומונקו  לזכייה)  המועמדות  (אחת  ניקל  קבוצות  גם  זה. 
ועפו  זו  בתחרות  שהיו  הרבות  להפתעות  קורבן  נפלו 

בשלב מוקדם.

לבאצה  קבוצת  לבסוף  זכתה  ונדרבילט  בתחרות 
(Lavazza) עם שני זוגות בלבד: בוקי, מדאלה ודובואה 

(איטליה) עם זיא מחמוד (ארה"ב).

המרכזית  בתחרות  עבורנו  אחרת  הסתדרו  הדברים 
נמשכה  התחרות  השתתפו 130 קבוצות.  שבה  השנייה 
בורדים)  של 7  מפגשים  הראשון (8  היום  לאחר  יומיים. 

העפילו כמחצית מהקבוצות ליום הגמר עם מקדמה.
Brogeland- מארה"ב,   Schwartz-Graves) קבוצתנו 
הובילה  מישראל)  שוורץ-פישר  מנורווגיה,   Lindqvist
לאחר היום הראשון עם מקדמה יפה ושמרה על ההובלה 
שלושת  השני.  מהמקום  ניכר  ובהפרש  הדרך  כל  לאורך 

הזוגות הפגינו רמה יוצאת מהכלל.
 Moss, Grue, Lall,) Grue במקום השני זכתה קבוצת
Gitelman, Hanlon, Amoils). קבוצת מונקו סיימה רק 

במקום ה-36.

להלן יד ששיחקתי במפגש הראשון של יום הגמר.

♠
♥
♦
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QJ752
T43
A
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♠
♥
♦
♣

KT3
AK76
KQ2
Q43

West North East South
פישר שוורץ

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

may.indd   26may.indd   26 28.4.2015 г.   12:49:35 ч.28.4.2015 г.   12:49:35 ч.



סיקור תחרויות
27

לאחר שלושה פאסים פתחתי 1NT. לאחר טרנספר ל-♠ 
והזמנה של שותפי לוטן, החלטתי להעדיף משחק מלא 
ריבוי  בשל  וזאת  ב-♠,  הידועה  ההתאמה  למרות   NT-ב
העוצרים והחלוקה המאוד מאוזנת 4333. מערב הוביל 

ב-9♦.

הבעיה העיקרית בחוזה זה היא שההובלה הוציאה את 
להגביה.  צריך  שאותה  ה-♠  לסדרת  הבטוחה  הכניסה 
עדיין עם תזמון נכון וחלוקה נוחה ניתן לראות את הדרך 

לביצוע החוזה!
 .♠T לאחר מכן .K-בדומם ושיחקתי ♠ אל ה ♦A-זכיתי ב
ממני  למנוע  כדי  כמובן  עיכב  ומזרח   ,♣ השליך  מערב 

להיכנס מאוחר יותר לסדרת ה-♠ בדומם.
כעת עברתי ל-♣. מערב זכה ב-K♣ והמשיך ב-♦. זכיתי 
שוב,  לעכב  חייבת  ההגנה   .♣Q והובלתי  בידי   ♦Q-ב
 3 הארטים,   2 ספיידים,   2) לקיחות  ב-9  אזכה  אחרת 

דיאמונדים ו-2 קלאבים).
אפשרות  בלי  גבוהות  לקיחות   8 ספרתי  העיכוב  לאחר 
להיכנס לדומם. אין טעם להמשיך ב-♠ או  ב-♣. שיחקתי 

♥ נמוך משתי הידיים, ולאחר שההגנה חזרה ב-♦ שלישי 
שהסדרה  היות  התשיעית  ללקיחה  הרביעי  ה-♥  הפך 

התחלקה 3-3.
לזכות  התקשתה  לא  וההגנה   ,4♠ שוחק  השני  בשולחן 
ב-4 לקיחות: הובלה K♣, המשך ב-A♣ ובחיתוך ♣ יחד 

.IMP 13-לוח זה זיכה את קבוצתנו ב .♠A-עם ה
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJ752
T43
A
JT75

 

♠
♥
♦
♣

6
Q82
98654
AK98

♠
♥
♦
♣

A984
J95
JT73
62

 ♠
♥
♦
♣

KT3
AK76
KQ2
Q43

 

מימין לשמאל  - פישר, לינדקוויסט, גרייבס, ריצרד שוורץ, רון שוורץ, ברוגלנד
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סיקור תחרויות
28

הגנה קטלנית 
בפסטיבל

אבי רוזנטל

שיחקנו  המרכזית,  הזוגות  תחרות  של  השני  במושב 
התקשה  במזרח  הכרוז  מפולין.  זוג  נגד  ואני,  שותפי 
היד,  את  לשחק  שסיימנו  אחרי  לו.  שקרה  למה  להאמין 

לא הפסיק לדבר עם שותפתו על חוסר המזל שלו.

Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

6
KT872
QJ9852
3

 

♠
♥
♦
♣

AT543
954
T63
64

♠
♥
♦
♣

KQ2
QJ6
K7
AJ987

 ♠
♥
♦
♣

J987
A3
A4
KQT52

 

West North East South
Chodorowska אבי רוזנטל Chodorowski טל פרנד

1NT Pass
2♥* Dbl 2♠ All Pass

ביקש  מערב  של  הטרסנפר  הכרזת  על  צפון  של   Dbl-ה
משותפי להוביל ב-♥. זה מונע הובלה בלתי רצויה ב-♣ 
לרוב  תהיה  ב-♥  ההובלה  כמו-כן  שליט.  ללא  חוזה  נגד 

טובה גם בחוזה עם שליט.

 .♥K-ב וזכיתי  להמשיך  לו  סימנתי   .♥A-ב הוביל  שותפי 
כהובלה  זאת  הבין  הכרוז  ה-3♣.  את  שיחקתי  עכשיו 
מתחת לקלף בכיר ושיחק J♣. שותפי זכה ב-Q♣ ושיחק 
♣ נמוך שאותו חתכתי. את ה-♥ ששיחקתי חתך שותפי 

עם ה-7♠ ושיחק ♣ נוסף.

נוצר המצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

-
T8
QJ9852
-

 

♠
♥
♦
♣

AT543
-
T63
-

♠
♥
♦
♣

KQ2
-
K7
A98

 ♠
♥
♦
♣

J98
-
A4
KT5

 

הוגבה  וכך   ,♠A-ב הכרוז  חתך  ארוכה  מחשבה  לאחר 
ה-J♠ של שותפי. הכרוז הפסיד שתי לקיחות ב-♥, שלוש 

ב-♠, אחת ב-♣ ושתיים ב-♦.

?♠A-האם צדק הכרוז כשחתך ב
לדעתי, כן. בשלב זה של המשחק הוא ידע שלצפון קוצר 

ב-♣ ואורך ב-♥. חלוקת ה-♦ וה-♠ לא הייתה ידועה.
החיתוך ב-A♠ מצליח כאשר חלוקת השליטים היא 3-2 
– הסתברות של 68%. ברור כי חיתוך בקלף נמוך אינו 
הגיוני, כי בכל מקרה שלצפון יותר מקלף אחד ב-♠ הוא 

יחתוך מעליו.
.♠A-או ב ♠T-הדילמה האמיתית הייתה אם לחתוך ב

נראה  ולכרוז   ,50% כ-  היה  בדרום   ♠J למצוא  הסיכוי 
הכרוז   .3-2 שליטים  חלוקת  על  להמר  שעדיף  בצדק 
קיווה כי לאחר שיחתוך ב-A♠, ה-KQ♠ יוציאו למגנים את 

השליטים הנותרים.

אבל   ,♦ מהדומם  להשליך  צריך  היה  הכרוז  בדיעבד 
חלוקה 6511  עם  התחיל  שצפון  לדעת  אפשר  היה  איך 
ב-♥,  אורך  על  רק  רמז   Dbl-ה שליטים?  לו  נותרו  ולא 

והשישייה ב-♦ כלל לא הוזכרה בהכרזה.
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בחן את עצמך 
בעריכת קובי שחר

 (1)
Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

754
Q8
864
AK752

♠
♥
♦
♣

AKQ3
AK
AKQJ
843

West North East South
2♣

Pass 2♦ Pass 3NT
Pass 6NT All Pass

מערב מוביל ב-J♠ נגד 6NT. תכננו את המשחק!
 (2)

Dealer South, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

A64
86
A75
AK752

♠
♥
♦
♣

KQJT8
AQ
KQJ
843

West North East South
1♠

Pass 2♣ Pass 3NT
Pass 6♠ All Pass

מערב מוביל ב-T♦ נגד ♠6. תכננו את המשחק!

פתרונות בעמוד 34
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ברידג' בבית הלבן (15)

תחרות קבוצות

חנן שר

הייתה שתיקה קצרה בצדו השני של הקו, משהו שמישל 
הגדול  לבית  עברו  ובעלה  שהיא  מאז  אליו  התרגלה 

שבשדרות פנסילבניה. אבל הפעם זה נראה קצת שונה.
לא  ג'רי  "ארר,  בגרונה.  כחכחה  לטלפון  שענתה  האישה 
אני  אולי  מסטיק,  בללעוס  עסוק  הוא  כרגע,  לדבר  יכול 

אוכל לעזור לך".
"אם זאת בטי, ברק ואני היינו רוצים להזמינכם לערב של 
ברידג' – תחרות קבוצות. רון וננסי, ג'ים ורוז כבר הסכימו. 

נשלח אליכם לימוזינת קדילק בשעה 7:45..."
"יפה, אבל אנחנו מעדיפים לימוזינה מסוג לינקולן, אם לא 
אכפת לכם", ענתה בטי. "ג'רי מעדיף לשמור הכול בתוך 

המשפחה, גם אם איננו באמת קרובים".
כעבור מספר ימים, מישל הזכירה לבעלה במהלך ארוחת 

הבוקר את מפגש הברידג' שנקבע לאותו לילה.
"קודם כל ארוחת ערב, כרגיל?" הוא אמר, "מה בתפריט?".
הפעם רק משקאות וחטיפים. לימונדה ורודה בשביל בטי, 
לכן  מקליפורניה,  הם  ורון  ננסי  ורוז.  ג'ים  בשביל  בוטנים 
חתוך,  מעושן  סלמון  עם  בייגל  על  אבוקדו  מוס  הזמנתי 

ווסאבי וצ'ילי מקסיקני".
בנוסח  פיצה  "אין  ברק.  של  פניו  על  הופיע  עצוב  מבט 

שיקגו".
בן- מול  נוזפת  אצבע  מישל  הניפה  למה",  יודע  "אתה 
זוגה. "יהיה משהו מהגן שלי במדשאה הדרומית – סלט 
על  אלפלא  ועלי  קולורבי  אמרנת,  רוטבגה,  עם  קינואה 

מצע ארוגלה אורגנית. פשוט טעים וגם בריא". ברק הבין 
שעדיף לו לא להגיב.

הוא גם לא התנגד להצעת מישל שישחקו בקבוצה עם רוז 
וג'ים נגד ננסי-רון וג'רי-בטי.

"אדומים נגד כחולים, נשמע לי בסדר", הוא אמר.
השחקנים עמדו לתפוס את מקומותיהם כאשר רון הרים 
את ידו. "אם אינכם מתנגדים, הייתי מבקש פסק זמן קצר 
וג'רי  בטי  את  מושך  כשהוא  אמר  הוא  המשחק",  לפני 
לומר  מה  יש  "לננסי   . החדר.  של  הצדדים  אחד  לעבר 

לחברי הקבוצה".
ארבעת חברי הקבוצה האדומה יצאו לפסק זמן עם ננסי 
"זהו  בעלה.  של  כתפו  על  טפחה  היא  באמצע.  הנמוכה 
חשוב  הוא  הכחולים.  ותיקים,  יריבים  נגד  מכריע  קרב 

מאוד בשביל רון. בואו ננצח בשביל ג'יפר".

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AT876
9
AJT3
974

 

♠
♥
♦
♣

K9543
3
Q764
AT8

♠
♥
♦
♣

QJ2
K742
K5
QJ63

 ♠
♥
♦
♣

-
AQJT865
982
K52

 

מהלך ההכרזה היה זהה בשני השולחנות:

West North East South
ברק בטי מישל ג'רי
רון רוז ננסי ג'ים

3♥
Pass Pass Pass

ג'ים   .3 בגובה  לפתוח  החליטו  בדרום  השחקנים  שני 
כדי  יותר  חזקה  יד  שצריך  למישל  יותר  מאוחר  הסביר 
לפתוח בגובה 3 במצב פגיע, בעוד היא התפלאה מדוע 
דרום לא פתח פשוט ♥1. ג'רי היה עסוק מדי בלזמזם שיר 

מכדי לענות.
בשולחן הראשון שבו ג'רי היה הכרוז, המשחק היה פשוט 
מהסדרה  מלמעלה  רביעי  ב-4♠,  הוביל  ברק  יחסית. 
הארוכה והחזקה ביותר. ג'רי השליך קלאב על ה-A♠ ועקף 
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ב-♥. הוא כיסה את ה-9♥ עם ה-T♥ והמשיך ב-A♥ וב-
Q♥. מישל זכתה ב-K♥ והחליפה ל-Q♣. בסופו של דבר 
הכרוז ביצע את החוזה בעזרת עקיפה כפולה בדיאמונד.

רון  להגנה.  יותר  טובה  התחלה  הייתה  השני  בשולחן 
היסס קמעא לפני ששם את אצבעו על ה-4♦. ננסי זכתה 
בלקיחה הראשונה עם ה-K♦ והחליטה לחפש חיתוך. היא 
על   ♣ השליך  בדומם,  זכה  ג'ים  נמוך.  בדיאמונד  חזרה 
התגלתה  מכן  לאחר   .♥T-ה עם  ה-9♥  על  ועלה   ,♠A-ה
את  והניחה   ♥K-ב זכתה  ננסי  בשליט.  הגרועה  החלוקה 

.♣Q-אצבעה על ה
"רגע", אמרה לעצמה, "אם ג'ים מכסה (זה כמעט בטוח 
 –  ♣J-ה את  שהבטחתי  וביודעו   A-ב יזכה  רון  שיקרה), 
בקלאב  יחזור  הוא   – הבטחות  מקיימת  תמיד  אני  הרי 

והחוזה יבוצע.
שלהם,  הנישואים  בחיי  הראשונה  בפעם  החליטה,  היא 
לרמות את בעלה. היא החזירה לידה את ה-Q♣ והחליפה 

אותה ב-J♣. לאחר שלקח את ה-K♣ עם ה-A♣, רון "ידע" 
חתכה  ננסי  בדיאמונד.  וחזר  שותפתו  אצל  אינו   ♣Q-שה

ושלפה את ה-Q♣ כדי להפיל את החוזה.
"הובלה אדירה ג'יפר! כך צריך לשחק!", התלהבה ננסי. 
"הובלת הפתיחה שלך נתנה לנו סיכוי להפיל את החוזה".
הוא  מרשים",  כל-כך  היה  לא  "זה  בכתפו.  משך  בעלה 
 ♣Q-שה ידעתי  כמובן  אבל  אותי,  לסדר  "ניסית  אמר. 
כבר  הכרוז  הרי  נקודות.  ספירת  באמצעות  פשוט  אצלך, 
הייתה  לו   .Preempt-ב פתח  והוא  נקודות   10 הראה 
בדיוק  מאליו  מובן  זה  בגובה 1.  פותח  היה  אצלו   ♣Q-ה
כמו שהאיש מלמעלה עשה תפוחים קטנים וירוקים", הוא 

אמר.

"וכמובן", הוסיף ג'יפר, "החוזה היה מופל מיד אילו היית 
משחקת Q♣ בלקיחה השנייה. הלוואי שהיית יכולה לדעת 

."♣AT8 שהחזקתי

03-6969830 :  -  ,53  ‘    www.bridge-bakikar.com

  ‘  “    ‘  “  
 !      

‘  
    –      

19:30-22:00  ,  25 ,     
    

:   
       .1

     .2
  ,    .3

  
  ,   ,   .4

     -   .5
   - End Play-   .6

   

     30      
.    -   .    

 ,        
.       

(  )  360 :  

!!!  

may.indd   33may.indd   33 28.4.2015 г.   12:49:48 ч.28.4.2015 г.   12:49:48 ч.



34

בחן את עצמך 
פתרונות מעמוד 30

 (1)
  ♠

♥
♦
♣

754
Q8
864
AK752

 

♠
♥
♦
♣

JT98
T752
972
96

♠
♥
♦
♣

62
J9643
T53
QJT

 ♠
♥
♦
♣

AKQ3
AK
AKQJ
843

 

מערב מוביל ב-J♠ נגד 6NT. תכננו את המשחק!

להגיע  עשויה  החסרה  הלקיחה  בטוחות.  לקיחות  יש 11 
מחלוקה נוחה באחת הסדרות השחורות. הסיכוי הגבוה 
יותר הוא ב-♣, שם נדרשת חלוקה 3-2. בנוסף יש בעיית 
ולמסור  התחמקות  לבצע  עלינו  ולכן  לדומם,  כניסות 

ליריבים לקיחה מוקדמת.
נמוך   ♣ מיד  והובילו  ההובלה  בקלף  זכו  הנכון:  המשחק 
משתי הידיים. לאחר מכן תמשכו קלפים גבוהים. בחלוקה 
את  עליה  ותשליכו  מוגבהת  בדומם  ה-♣  סדרת  הנתונה 

המפסיד ב-♠.
כדי  מוקדם  בשלב  לקיחה  ליריבים  למסור  ניתן  עיקרון: 
זו  טכניקה  לדומם.  בכניסות  מחסור  של  בעיה  לפתור 

נקראת התחמקות.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

A64
86
A75
AK752

 

♠
♥
♦
♣

732
KT53
T9832
T

♠
♥
♦
♣

95
J9742
64
QJ96

 ♠
♥
♦
♣

KQJT8
AQ
KQJ
843

 

מערב מוביל ב-T♦ נגד ♠6. תכננו את המשחק!

להשיג   50% של  סיכוי  קיים  בטוחות.  לקיחות   11 יש 
סדרת  אולם  ב-♥,  עקיפה  באמצעות  ה-12  הלקיחה  את 
ה-♣ נותנת סיכויים טובים יותר. באמצעות ניהול נכון של 
הכניסות לדומם ניתן אפילו להתגבר על חלוקה של 4-1.

המשחק הנכון: זכו בלקיחה הראשונה ביד ומשכו שליטים 
בשלושה סיבובים. כעת יש לבצע התחמקות ב-♣. מזרח 
תחתכו  כעת   .♣AK ושחקו   ♥A-ב זכו   .♥ ומשחק  זוכה 
את ה-♣ הרביעי ותיכנסו לדומם עם A♦ שעליו הקפדתם 

.♥Q לשמור כדי לגבות את ה-♣ החמישי ולהשליך עליו
עיקרון: כאשר מפתחים סדרת הדומם באמצעות חיתוכים 
כניסות  ולשמור  הנדרש  הכניסות  מספר  את  לחשב  יש 
עשוי  ההתחמקות  תמרון  כאן  גם  האפשר.  ככל  לדומם 

לסייע בהגדלת מספר הכניסות לדומם.

?  /   
(:   

.     ,   ,   ,  ,      "   "
  !       ,      

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :   
 ,  ,   |    |    |    |   |     
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פאול לוקץ' – 
"גדול שחקני 

הברידג' מחוץ 
לשולחן"

ויקטור מולו השתמש בציטוט המופיע בכותרת כדי לאפיין 
הברידג'  בשמי  שזרחו  הדופן  יוצאי  הכוכבים  אחד  את 

לאחר מלחמת העולם השנייה.
כעת חלפו למעלה מ-20 שנה מאז שנפטר בשלווה בביתו 
פאול  של  תהילתו  זאת  ועם  אביב,  בתל  הירקון  ברחוב 
לוקץ' כאחד ממחברי בעיות הברידג' המבריקים ביותר אי 

פעם שרירה וקיימת לאחר שעמדה במבחן הזמן.
את  ייצג  צעיר  בגיל  וכבר  ב-1915  בהונגריה  נולד  לוקץ' 
כישרונות  שהביאה  המרכז-אירופית  הברידג'  אסכולת 

חדשים כה רבים לזירה הבינלאומית.
האוסטרית  הפלא"  "נבחרת  כיכבה  השלושים  בשנות 
בין  שנים  שש  בתוך  אירופיים  תארים  ארבעה  שאספה 
"הקלאב  בשיטת  השתמשו  האוסטרים  ל-1937.   1932
על-ידי  נוצרה  זו  שיטה  מפניה.  חששו  שכולם  הווינאי" 

ד"ר פאול שטרן והתבססה על ספירת נקודות ביחס של 
 Milton Work 7-5-3-1 במקום 4-3-2-1 לפי שיטתו של

המקובלת כיום.
הנבחרת ההונגרית, שלא הייתה פחות מוכשרת, קראה 
 Robert אותה  הוביל  האוסטרית.  ההגמוניה  על  תיגר 
חיבר  יותר  (שמאוחר  האדירות  היכולות  בעל   Darvas
לספר  ברור  מועמד   –  Right Through the Pack את 
נחשב  זו  בנבחרת  הזמנים).  בכל  ביותר  הטוב  הברידג' 

לוקץ' לשחקן מבטיח ביותר בעל כישרון אדיר.
לרוע המזל, הצל השחור של הנאציזם שם קץ עד מהרה 
להצטיינות מדינות מרכז אירופה בברידג', וחברי הנבחרות 
למחבוא  ברח  שטרן  פאול  עבר:  לכל  התפזרו  הללו 
ומאוחר יותר עלה בידו להגר; שותפו ווילי פרישוואר עבר 
לארה"ב, בעוד ריקסי מרקוס ופריצי גורדון בחרו באופציה 
הבריטית, ובמשך עשרות שנים היוו את חוד החנית של 

נבחרת הנשים הבריטית החזקה.
לוקץ' עלה לישראל בשנת 1939, וגילה עד מהרה כי על 
אף ההתרגשות הגדולה של תקופת טרום המדינה, הוא 
שלא  משום  הראשונה,  אהבתו  את  הצדה  לדחוק  נאלץ 
היה מסוגל למצוא שחקני ברידג' בעלי שיעור קומה כפי 
פתרון  ומצא  ברוחו,  נפל  לא  הוא  בהונגריה.  רגיל  שהיה 
מקורי: כישרונו האנליטי המבריק (לוקץ' היה מתמטיקאי 
לגמרי  שונה  ביטוי  דרך  מצאו  למשחק  ואהבתו  נודע) 
 Single Dummy) היחיד"  "הדומם  בעיית  דופן:  ויוצאת 

.(Problem
אולי תשאלו: איזו מין חיה זו?

ובעיתונות  בספרות  מוצאים  שאנו  הבעיות  רוב  ובכן, 
הברידג' הינן בעיות "דומם כפול", כלומר בעיות שמוצגות 
בהן כל ארבעת הידיים. מטרתו של הפותר מוגבלת אפוא 
לגילוי הפתרון שעובד בהינתן החלוקה הספציפית הזאת.
לעומת זאת, בעיית "הדומם היחיד" משקפת באופן ריאלי 
יותר את האתגרים העומדים בפני המבצע כאשר נפרש 
הדומם: מטרתו היא למצוא קו משחק הלוקח בחשבון את 

כל החלוקות האפשריות.
ההבדל הדק בין בעיית "דומם יחיד" ובין גישתו בפועל של 
הכרוז הממוצע ליד שולחן הברידג' הוא שהאחרון יבחר 
בקו בעל הסיכויים הרבים ביותר, בעוד חיפושיו של פותר 
הבעיות נרחבים הרבה יותר, היות שהמטרה היא למצוא 

קו משחק שיעבוד נגד כל החלוקות האפשריות.
הבה נתבונן בשתיים מהדוגמאות הטובות ביותר לגאוניותו 

של פאול לוקץ':
1) מערב הוא המבצע בחוזה 6NT לאחר הובלה ב-♦

♠
♥
♦
♣

AQ
AKJ
AKJT
AKJT

♠
♥
♦
♣

JT932
T9432
Q32
-

והקדשת  לוקץ'  פאול  של  להולדתו  ה-100  יובל  לרגל 
לזכרו,  אביב  תל  בפסטיבל  המרכזית  הזוגות  תחרות 
החלטנו לפרסם שוב מאמר שהופיע בחלק האנגלי של 
הביטאון לפני כעשור. המאמר הוכן בשיתוף פעולה של 
קמפנילה.  ופייטרו  מיגרי  זליגמן,  שלום  ז"ל,  כץ  משה 

תרגם מאנגלית: רם סופר.
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בכל  כלשהי  הגנה  נגד  זו  ביד  להצליח  הכרוז  יכול  כיצד 

החלוקות האפשריות?
2) מזרח הוא המבצע בחוזה 7NT עם הקלפים הבאים:

♠
♥
♦
♣

JT987
QJT98
864
-

♠
♥
♦
♣

AKQ
AK
AKQJT97
A

מזרח המאוהב בקלפיו אינו ממהר לתקוף את המשימה 
הקלה של ביצוע 7NT  לאחר הובלה ב-♥. אחד הקיביצרים 
מציע לו לפרוש את קלפיו ולתבוע 13 לקיחות, משום שאין 
לעשות  ינסה  הכרוז  אם  אפילו  בחוזה,  ליפול  דרך  שום 

זאת בכוונה.
המבצע שלנו מתעורר מחלומותיו המתוקים ומערער על 
קביעתו של הקיביצר. הוא מתערב כי "כל עוד הדיאמונדים 
מחולקים 0-3 ואף יריב לא ישליך 5♦ בכוונה, יש אפשרות 

."7NT ליפול במתכוון בחוזה
לוחמי  בהשראת  זו  מטרה  להשיג  כדי  לעשות  ניתן  מה 

הקמיקזה ולזכות בהתערבות?

 Money" ה-  שולחן  ליד  קרובות  לעתים  נראה  לוקץ' 
Bridge". הוא היה מבלה שם באושר שעות רבות מדי יום, 
ואפילו הספיק לייצג את ישראל. היה לו גם תפקיד מפתח 
משחקני  אחד  נמנה  שעמם  עתידיים,  כישרונות  בטיפוח 
הברידג' הטובים ביותר בכל הזמנים: סאלק זליגמן שהיה 
שותפו לאחר שהגיע לישראל מפולין בשנת 1971 ועדיין 
זוכר בחיבה את הדרך שבה המאסטרו הקשיש היה נהנה 

הברידג'.  בשולחן  סבוכה  בעיה  מולו  שעמדה  אימת  כל 
הוא היה פותר את הבעיות הללו באופן שיטתי פעם אחר 

פעם. 
הנה הפתרונות לשתי הבעיות שהוצגו לעיל:

 ♠A כעת  ישחק  אם  בידו.  ב-♦  בהובלה  זוכה  מערב   (1
שיזכו  עד  עמו  וימתינו   ♠K-ה את  יעכבו  היריבים   ,♠Q-ו

בלקיחה ב-♥ או ב-♣ כדי להפיל את החוזה.
יזכו  המגנים  מלמעלה,  הארטים  ישחק  זה  במקום  אם 

ב-Q♥, ולמבצע תהיינה רק 11 לקיחות.

אבל מה קורה אם נשחק מיד Q♠? אם היא תילקח על-ידי 
ה-K♠, תהיינה למבצע ארבע לקיחות ב-♠, שתיים ב-♥, 
ארבע ב-♦ ושתיים ב-♣. אם המגנים יעכבו, מערב ימשיך 
ב-J♥ אשר יעמיד בפניהם דילמה בלתי פתירה. אם יזכו 
הארטים,  ארבעה  ספיידים,  בשני  יזכה  המבצע   ,♥Q-ב
ארבעה דיאמונדים ושני קלאבים. אם יעכבו שוב, למבצע 
יהיה זמן לפתח לקיחה שלישית ב-♣. 12 הלקיחות שלו 
יהיו מורכבות משתיים ב-♠, שלוש ב-♥, ארבע ב-♦ ושלוש 

ב-♣.

2) לאחר שיזכה בהובלה, המבצע ישחק A♦ וישליך 6♦ 
בידו  הבכירים  הקלפים  כל  את  ימשוך  כעת  מהדומם. 
בסדרות המייג'ור, יעבור לדומם באמצעות ה-8♦ וישליך 
את כל הדיאמונדים הזוכים שלו על הספיידים וההארטים 
 .♣A וביד בדומם 4♦  יישאר  האחרונה  בלקיחה  בדומם. 
בכך  ב-5♦.  זכה  היריבים  ואחד  בהובלה  יהיה  הדומם 
תושלם המשימה יוצאת הדופן: להיכשל בחוזה שלא ניתן 

להיכשל בו.

בעיית הגנה 
  ♠

♥
♦
♣

QJT2
QT6
KQJ5
Q4

♠
♥
♦
♣

43
97532
42
AK63

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 3NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

צפון-דרום הגיעו ל-♠4 לאחר פתיחה 1NT ותשובת ♣2 
"תיקן"  ולכן  ב-♠,  רביעייה  לצפון  כי  הסיק  דרום  סטיימן. 

3NT ל-♠4.
 ♣2 שיחק  השותף   ,♣A כמובן  הובלתם  במערב.  אתם 

(מאותת על מספר אי-זוגי של קלפים).
תכננו את המשך ההגנה!

פתרון בעמוד 40
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פינת החוק 

אילן שזיפי

 ,GHESTEM -הנספח השלישי של הנוהל נקרא: נוהל ל
המראים  ההסכמים  לכל  מתייחס  הנספח  מעשית, 
הסבר  דברי  עם  הנוהל  להלן  סדרות.  שתי  של  אוברקול 

נוספים בסופו.
של  קונבנציות  המשחקים  רבים  שחקנים 
גסטם,  (כמו  סדרות  שתי  המראים  אוברקולים 
את  לעיתים  שוכחים  או  מתבלבלים  מייקלס) 
גרסאות  שקיימות  גם  מה  הבנותיהם/הסכמיהם, 
קשה  לפעמים  אלו.   קונבנציות  של  שונות 
נכונה.  ההכרזה  או  נכון  ההסבר  אם  לקבוע 
הנגרם  הנזק  ואת  אי-הוודאות  את  למזער  כדי 
לצד החף (גם על ידי מסירת מידע בלתי מורשה) 
החליטה ועדת החוקה לקבוע נוהל מיוחד להכרזות 

אלו. 

ומומלץ  ארציות  לתחרויות  מתייחס  זה  נוהל 
למועדונים לאמץ אותו במלואו או בחלקו.

שיטה  וכן  אחרת,  או  זו  (בגירסה  גסטם  המשחק  לזוג 
דומה) חייב להיות כרטיס שיטות המפרט באופן ברור את 
רק  לרשום  מספיק  (לא  לגסטם.  השייכות  ההכרזות  כל 

"גסטם“).
לזוג בלי כרטיס שיטות כמפורט לעיל אסור לשחק גסטם. 
לכל  אימפים   3 או  בחצי-טופ  ייענש  זה  תקנון  המפר  זוג 

אירוע.
שיטות  כרטיס  להם  היה  (שלא  הזוג  שבני  מתברר  אם 
גסטם,  להכרזת  שונים  פירושים  הבינו  לעיל)  כמפורט 
לזוג  ביותר  הטוב  הפירוש  לפי  התחרות  מנהל  יפסוק 

היריבים (נוסף לעונש). 
שותפו של מכריז גסטם צריך להתריע,  ולשאלת היריב 
למתנגדים  יותר.  לפרט  ולא  השיטות   כרטיס  את  להציג 

מומלץ מאוד להסתכל על כרטיס השיטות הכולל גסטם, 
להסתמך עליו ולא לשאול לפירוש ההכרזה.

זוג ששכח/התבלבל בגסטם לא יורשה להשתמש בגסטם 
בהמשך התחרות. 

השימוש  את  לאסור  למועדון  ממליצה  החוקה  ועדת 
בגסטם במועדון לזוג ששכח/התבלבל בגסטם פעמיים.

שאפשר  המועדונים  לב  לתשומת  מביאה  החוקה  ועדת 
להרחיב את הנוהל הזה (במלואו  או בחלקו) להסכמים/

הבנות נוספים. רצוי להתייעץ לפני כן עם הוועדה.

דוגמה
פתחו מימינך ♦1, ובידך:

♠
♥
♦
♣

974
J2
2
AQJT873

הכרזת ♣3 כדי להראות יד חלשה עם שביעייה ב-♣.
לפתע השותף נותן התרעה, ולשאלת המתנגד משמאלך 
חמישיות  שתי  המראה  גסטם  הסכם  זהו  כי  מסביר  הוא 

בסדרות הבכירות.
כעת אתה נזכר, כי בדרך לתחרות קבעתם לשחק גסטם.

מה  מימינך.   Pass-ו מהשותף   3♠ משמאלך,   Pass
תעשה עכשיו?

הוא  השותף  מהסברי  הנובע  מידע  כי  להזכיר  הזמן  זה 
מידע אסור. אין זה חוקי להשתמש בו. אם תכריז עכשיו 
4♣ (כי יכול להיות שלשותף רק 3 קלפי ♠) עברת עבירה 
של שימוש במידע אסור, ועל מנהל התחרות יהיה לתקן 
את התוצאה שקיבלת אם תרוויח מהפעולה שבחרת בה.

על מנת להבהיר זאת אציג את הדברים כך:
עונה  שותפך  היה  משמאלך  המתנגד  לשאלת  כי  נניח 
כי ♣3 מתאר סדרת ♣ ארוכה עם יד חלשה ולאחר מכן 

מכריז ♠3. האם גם כעת היית מכריז ♣4? כמובן שלא!

בירחון מרץ 2015 פורסם חלקו הראשון של נוהל "גילוי 
נאות – הודעות והתרעות". חלקו השני של מאמר זה 

מתפרסם כאן.
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בעיית הגנה – פתרון מעמוד 38

  ♠
♥
♦
♣

QJT2
QT6
KQJ5
Q4

 

♠
♥
♦
♣

43
97532
42
AK63

♠
♥
♦
♣

A96
8
T876
98752

 ♠
♥
♦
♣

K875
AKJ4
A93
JT

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 3NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

צפון-דרום הגיעו ל-♠4 לאחר מהלך ההכרזה לעיל.
אתם במערב. הובלתם ב-A♣, השותף שיחק 2♣ (מאותת 

על מספר אי-זוגי של קלפים).

תכננו את המשך ההגנה!
לדרום נקודות;   20 ביחד  מחזיקים  ומערב  צפון  פתרון: 
17-15 לפי ההכרזה. מסקנה: למזרח 5-3 נקודות גבוהות.
המייג'ור.  בסדרות  רביעיות  שתי  הראה  דרום  בנוסף, 
מאיתות   .♠ קלפי  ו-3  ב-♥  בודד  קלף  למזרח  מסקנה: 
הספירה של מזרח ניתן להסיק את החלוקה כולה. לדרום 

3 קלפי ♦ ו-2 קלפי ♣.
להגנה 2 לקיחות בטוחות ב-♣, ועוד לקיחה אחת עשויה 
להשיג  היחיד  הסיכוי  אולם  מזרח,  של  מהנקודות  לבוא 
שמזרח  (ידוע   ♥ חיתוך  באמצעות  הוא  רביעית  לקיחה 

מחזיק סינגלטון בסדרה זו).
חובה לשמור כניסה לידו של מערב על מנת שמזרח יקבל 
ההגנה  עת.  בטרם   ♣K-ה את  לגבות  אסור   .♥ חיתוך 

הנכונה היא לשחק ♥ בלקיחה השנייה.
תביא  זו  הגנה  שבהם  אפשריים  מצבים  שני  קיימים 

להכשלת החוזה:
(א) מזרח מחזיק A♥ בודד – הוא יזכה בו, ימשיך ב-♣ אל 

ה-K ויקבל חיתוך ♥.
(ב) מזרח מחזיק A♠ – הכרוז יזכה ב-♥ וימשיך כנראה 
בשליט. מזרח יקפוץ ב-A♠, ישחק ♣ אל ה-K♣ של מערב 

ויקבל חיתוך ♥.
המומלצת  ההגנה   ,♠A במקום   ♠K מחזיק  מזרח  אם 
תאפשר לכרוז לבצע 12 לקיחות במקום 11 לאחר עקיפה 
מוצלחת ב-♠. זה המחיר שיש לשלם בשביל סיכוי ריאלי 

להפיל את החוזה.

03-6969830 :  -  ,53  ‘    www.bridge-bakikar.com

  ‘  “  

23:30-20:30   ,2  - 2015  30-  ,1  - 2015  23-  :  
   -  “  120  

  
 2
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 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

יולי 2015יוני 2015מאי 2015
2

3

17 - 16

30 - 29

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות
שלב מחוזי

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות
שלבי גמר

 – TB ליגה לזוגות
ארצית 1 + לאומית*

12-13

20 - 19

20

TB ליגות לזוגות
ארצית 2 + על *

אליפות ישראל 
הפתוחה

גמר על

אליפות ישראל 
לסניורים

שלב מחוזי*

4 - 3

5

18 - 17

אליפות ישראל 
לנשים*

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל 
לזוגות סניורים

שלבי גמר*

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי – יולי 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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אליפות ישראל לזוגות נשים 2015 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  3 - 4  ביולי 2015 במועדון הכדורת ברעננה.
רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר).  

מתכונת התחרות:
שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו שני מושבים, משותפים לכולן.  

שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות לשני בתים על סמך ההישג המצטבר: גמר א' (בערך שליש 
מהזוגות)  גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי שיקולי ארגון 

התחרות (יתכן שלא תהיה אפשרות להפרדה לבתים – כפוף למספר הזוגות).
שלב הגמר ישוחק בשבת בשני מושבים של כ-24 חלוקות (או שלושה מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).  

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 3 יולי: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 4 ביולי: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il (בהודעות) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה מראש חובה עד לתאריך 29/6/15 מספר המקומות מוגבל, כל הקודמת 
זוכה

ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות www.bridge.co.il לחצו על אייקון התשלומים בתחתית 
המסך.

במקרה של תשלום שלא באמצעות המע' המקוונת, יש לבצע רישום מול משרדי ההתאגדות.
המחאות יש לשלוח לפקודת התאגדות ישראלית לברידג', לכתבות התאגדות ישראלית לברידג', ת.ד. 1264, 
שוהם 6085000. על ההמחאה להתקבל בהתאגדות עד יום ב' 29 ביוני 2015. במקרה שההמחאה תגיע לאחר 

מועד זה, הקבלה לתחרות תהיה על בסיס מקום פנוי. 

בכל מקרה, הרשמה לתחרות תיכנס לתוקף רק לאחר תשלום דמי ההשתתפות בסך 400 ₪ לזוג. 
יש לשלם מראש ולא תהיה גביה במקום התחרות.
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 T.B ליגות לזוגות
זוגות ששיחקו בשלב המוקדמות, מתבקשים לבדוק זכאותם להשתתפות בשלבים הבאים בליגת העל / 

לאומית /ארצית, בהתאם לתוצאות שהושגו.
כל הפרטים (תוצאות, רשימת הזכאים בחלוקה לליגות ובתים וכן קישור להרשמה), מופיעים באתר 

.TB ההתאגדות בתפריט ארכיון תוצאות / משחקי ליגה / ליגה לזוגות
שימו לב, ההרשמה לשלבים הבאים (למעט לליגה ארצית בית 2) תעשה עד לתאריך 19/5/15 דרך 

www.bridge.co.il מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות
(יש ללחוץ על אייקון התשלומים בתחתית המסך כדי להגיע לדף המתאים). ההשתתפות מותנית 

בתשלום מראש. 
הזכאים להשתתף בליגה ארצית לזוגות בית 2 מתבקשים להירשם קודם דרך משרדי ההתאגדות ולאחר 

שהמכסה תתמלא, יפתח קישור לתשלום.
מייל: ibf@bridge.co.il , טלפון: 03-9794862, פקס 03-9794319

מבחנים עיוניים למנהלי תחרויות (דרגות 1-3) 
בתאריך 31/5/15 יום א' משעה 18:00 עד 21:00

יתקיימו מבחנים עיוניים למנהלי תחרויות.
המבחנים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה, ברח' יערה 27

מבחנים לדרגה 1 מיועדים למנהלי תחרויות בלתי מוסמכים המעוניינים לקבל הסמכה.
מבחנים לדרגה 2 מיועדים למנהלי תחרויות המעוניינים להתקדם בדרגה.

מבחנים לדרגה 3 הנם חלק מדרישות ההסמכה ומיועדים למנהלי תחרויות בעלי דרגה 2.

הקפידו להירשם על מנת שניתן יהיה לעדכן במידה ויחול שינוי בתאריך או בשעה.
יש להירשם עד 15/5/15 דרך משרד ההתאגדות: 

ibf@bridge.co.il :טל. 03-9794862 | פקס. 03-9794319 | דוא"ל

   

שחקן! ודא שקיבלת את נקודות האמן שלך.
www.bridgeil.com :ניתן לבדוק זאת באתר

במידה וישנה בעיה, פנה אל מנהל המועדון בו שיחקת.
ibf@bridge.co.il אם הבעיה לא נפתרה, אנא פנה בכתב אל משרדי ההתאגדות: בדוא"ל

         

קפטן לנבחרת הצעירים של ישראל 
נבחרת ישראל עד גיל 21,

תייצג השנה את ישראל באליפות אירופה שתתקיים בנורבגיה
בין התאריכים 17-25 ליולי 2015

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה
למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 15.5.15

ibf@bridge.co.il :ניתן להגיש את הבקשה בדוא"ל
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מועדון ויצו נוה יוסף חיפה, מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית     

מושב 1 30 ידיים
שתתקיים ביום שישי ה-5 ביוני 2015 

בשעה 10:00
במועדון חיפה כרמל ברח' מחניים 15, חיפה.

מנהל התחרות אריה ברקוביץ'
מחיר למשתתף 60 ₪. 

גביעים כספיים ל 3 המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה
דן לביאנו – 050-5675249 

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית     

מושב 1 30 ידיים

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

במועדון שברח' סוקולוב 52 ברמת השרון
 

מנהל התחרות אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪. 

יעקב מינץ 03-5403244
052-2783263

אפשר להירשם גם דרך אתר המועדון.

מועדון השרון  מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים כ"א

שתתקיים ביום שבת ה-9 במאי 2015 
בשעה 10:00

במועדון שברח' ששת הימים 42 כפר סבא

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה!
רון – 077-5253001

מרכז הברידג' ירושלים שמח להזמינכם ל:
לתחרות ארצית ע"ש משה בן-אוזיליו ז"ל    

מושב 1 30 ידיים

ביום שישי 22 במאי 2015
משעה 10:00 עד 14:00

התחרות תתקיים בבית בלב (לשעבר מגדל הזהב), ירושלים 

מנהל תחרות בריאן זייטמן
מחיר למשתתף 65 ₪

גביעים לזוכים בשלשת המקומות  הראשונים
שתיה חמה חופשי, התחרות עם ברידג'מייטס 

מספר מקומות מוגבל -הרשמה מוקדמת חובה!
לפרטים נוספים והרשמה:

בריאן  0544-715950 | מגי  0544-715949

הודעות מועדונים

מועדון קנטרי חולון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש אריה תדמור ז"ל    

בת 2 מושבים של 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג' – 5 במאי 2015, בשעה 20:00

מושב 2 ביום ג' – 12 במאי 2015, בשעה 20:00

במועדון הקנטרי חולון, ליד משרד הרישוי,
רח' הלוחמים 12 חולון. 

מנהל התחרות אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ למושב. 

פרס כספי לזוכים ב 3 המקומות הראשונים.

מספר המקומות מוגבל , הרשמה מראש חובה
רועי – 050-9033355

סניף הקריות מתכבד להזמינך לתחרות ארצית     
מושב 1 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי 8 במאי 2015,  
בשעה 10:00

(waze-מופיע ב) במועדון מתנ"ס גושן בקריית מוצקין

מנהל התחרות - אסף עמית
מחיר למשתתף - 60 ש"ח

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

לפרטים נוספים והרשמה באמצעות
www.micha-amit.com כפתור הרישום באתר

או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון: 04-8712764
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תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
64.88ידלין דורון - ידלין ישראל1
63.58מסינגר רונן - ארנון זאב2
63.38אסרף דניאל - שפינר שמואל3
62.95חץ קלרה - פכטמן רון4
62.82פרוז איתי - פרוז משה5
61.59מרק מיכה - לובינסקי יובל6
60.42קובאליו סרג'יו - גרינברג ניר7
60.13וילסקר בוריס - שקולניקוב לאוניד8
60.01גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי9

59.07אורנשטיין איתן - שגיב יהודה10
58.96גולן אודי - ברון יוליאן11
58.65כהן דוד - אלישר שלמה12
58.34טובי יעקב - עמר אבי13
58.31זק יניב - כהן אילן14
58.28חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה15
58.23לוין יובל - טל ישראל16
57.95קלר יצחק - אוציטל בוריס17
57.89מורג שי - כץ פז18
57.64שובל אפרים - וסרמן סורין19
57.57ברקמן מאיר - רדלר חיה20

 מוקדמות ליגה לזוגות טופ-בוטום בחישוב ארצי
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 18/04/15

תוצאות כלליות | השתתפו 158 זוגות

מועדון תל אביב מתכבד להזמינכם
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 התחרות אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪ למושב  

פרסים ל-3 המקומות הראשונים.

מספר מקומות מוגבל - הרשמה מוקדמת חובה! 

יהודה – 077-4145016 | 052-6763871

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 ₪

מספר מקומות מוגבל ההרשמה מראש חובה!
להרשמה בת"א 03-6461646
להרשמה בחיפה 04-8590820

להרשמה בירושלים 02-6750011
להרשמה ב"ש 08-6251106, 052-3938565
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 רב אמן זהב 
 מורן אורית, אבן יהודה 

 חץ נתן, אביבים 

 רב אמן כסף 
 מרמלשטיין גבי, כפר סבא 

 רב אמן 
 שמיון דגן ג'ודי, אביבים 

 אמן בכיר זהב 
 בורודצקי אדי, ספורט + חולון 

 אגוזי נילי, הלוחם אפקה 
 גלעדי ירון, השרון 

 אנגלשטיין אפרים, ירושלים 

 אמן בכיר כסף 
 דביר אביב, גבעתיים 

 צפריר דב, קנטרי רעננה 
 בן נחום גילי, חיפה/כרמל 
 גבע עמיחי, קריות/חיפה 

 שחורי נילי, אבן יהודה 
 לוי יצחק, מרכז הברידג' ים 

 אמן בכיר ארד 
 ניסר ראובן, זכרון יעקב 

 ארבל דיויד, גליל תחתון 

 אמן בכיר 
 גל שולמית, גל - ראש העין 

 חן ליאת, טבעון 
 לובינסקי אורנה, אביבים 

 לייכטנר משה, ראשון לציון 
 קישוני דליה, באר שבע 

 קרליבך מיכאל, קבוצי צפון 

 אמן זהב 
 איסרס דב, כיכר המדינה ת"א 

 פורטנוי יקותיאל, טבעון 
 ביגון מרים, הדר כפר סבא 

 אראל יונתן, מושבות-שמריהו 
 שפירא נחמה, ירושלים 

 אביב יוסי, מרכז הברידג' ים 
 בן-יהודה גילה, מרכז ספורט 

ראשל"צ 

 אמן כסף 
 פארי אהרון, גבעתיים 

 גואז דוד, נהריה 
 אורן שולמית, רקפת קרית טבעון 

 כץ שריל, השרון 

 גלפסקי אלישבע, כפר סבא 
 מוסקוביץ ליליאנה, רמת גן 

 דגן גדעון, הדר כפר סבא 
 סיבוני חיים, ירושלים 

 סגל יוסי, בית בלגיה י"ם 
 שפרן אגי, רחובות 

 וסרמן גילדה, נס ציונה 

 אמן ארד 
 אופנר הרצל, ספורט + חולון 

 בר-און חגית, לב הצפון 
 רוזנברג דב, כרמיאל 

 גולדברג אידה, חיפה/כרמל 
 פרנק רותי, נהריה 

 כץ ליעד, השרון 
 כהן איציק , רמת גן 

 גרינשפן אורי, ירושלים 
 חריש שרה, ירושלים 

 ויזל לילי, נתניה 
 רם הלה, באר שבע 
 רסקין מרק, אשדוד 

 חרובי עופר, וקס - רחובות 
 צברי רות, וקס - רחובות 

 תמאם חיים, וקס - רחובות 
 סואץ אליהו, גליל תחתון 

דדרגות

מקבלי תארים ביום 16-04-2015

מצטברשמותדרוג

165.74שרו יונתן - ארגלזי רועי1
158.76זייטק אביב - לונשטיין תומר2
151.69חוטורסקי ניר - מתתיהו גל3
151.04נרקיס איתי - בנירי עילי4
132.84סווירסקי רפאל - נתן אביב5
132.53ליפשיץ גלעד - דנק שחר6
114.03אלי אביב - אקשטיין יהלי7
109.37שרו שירה - שטקלר גלעד8

משחקי מבחן לנבחרת עד גיל 15
מושב:14 מתוך 14 תאריך: 11-04-15

מצטברשמותדרוג

320.54ארז אייל - רוזנטל לי1
319.13אסולין עדי - לוי הילה2
304.99עציון אמיר - זמיר עמי3
300.88מיוחס מושיקו - גרסטנר גל4
285.17יקותיאלי אסף - אביטל שחף5
272.54אורמן ליאור - טולדנו אורן6
254.25בן דוד יובל - גינוסר איתמר7
218.43ממן גיא - כץ פז8
195.07סגל מתן - טטנבוים תומר9

משחקי מבחן לנבחרות צעירים
עד גיל 20 ועד גיל 25 (משולב) 
מושב:27 מתוך 27 תאריך: 09-04-15
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 אמן 
 שיף מכאלה, רמת השרון 
 צמח יהודית, חיפה/כרמל 

 בנימין שוקי, טבעון 
 בנבניסטי רונן, השרון 

 גרין יעקב, השרון 
 לאומי נילי, השרון 

 גלבוע דנה, הדר כפר סבא 
 סלע עידית, הדר כפר סבא 

 גלסברג נדל לזלי, רעננה 
 נדל דונלד, רעננה 

 הראל אתי, מושבות-שמריהו 
 ויינינגר ג'ולי, בית בלגיה י"ם 

 בראון שרה, רחובות 
 סקורקה שוש, וקס - רחובות 

 פולק חנה, וקס - רחובות 
 זייטק אביב, נס ציונה 

 קריסטל זאב, קבוצי צפון 
 רפופורט מיכאל, קבוצי דרום 

 טלמור אבי, גליל תחתון 

 סגן אמן זהב 
 מנחם אמנון, ספורט + חולון 

 טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
 גטניו אבישי, טבעון 

 שטראוס-תבורי מיכל, אבן יהודה 
 שחם מוטי, רמת גן 

 זהבי רות, הדר כפר סבא 
 סבירסקי מיקי, אביבים 

 סצ'י קלר, אביבים 
 זילברפלד שמואל, מושבות-

שמריהו 
 פולק רותי, מושבות-שמריהו 
 צוויג חיה, מושבות-שמריהו 

 שטוייסל רחל, מושבות-שמריהו 
 שילה תמר, ירושלים 

 בסקין בן, מרכז הברידג' י-ם 
 חסיד נוריאל, מרכז הברידג' י-ם 

 וינטר צפורה, חדרה 
 שניידרמן לב, חדרה 
 שפר מרים, רחובות 

 סייד סידני, אשדוד 
 פלג ורד, כפר מרדכי 

 ברונשטיין אסתר, וקס - רחובות 
 ברונשטיין סטנלי, וקס - רחובות 

 אדלונד אטי, נס ציונה 
 שטיינברג רותי, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 פיליבה מלכי, גבעתיים 

 רווח אברהם, כיכר המדינה ת"א 

 שוובה דני, קנטרי רעננה 
 טל זאב, חיפה/כרמל 

 סנה דליה, רקפת קרית טבעון 
 רודוי תמר, רקפת קרית טבעון 

 שגיב שלמה, אבן יהודה 
 אלקבץ שלי, אביבים 
 זכריה נעמי, אביבים 
 לנדה בנימין, אביבים 
 צפריר צביה, אביבים 

 ברעם שרה, מושבות-שמריהו 
 טורטל אשר, מושבות-שמריהו 

 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 
 מנדל אהרון, מושבות-שמריהו 

 ברעם מוטי, ירושלים 
 שיק אבי, ירושלים 

 רדיאן צפורה, בית בלגיה י-ם 
 גרינברג שמעון, לב חולון 

 נאון דניס, מרכז הברידג' י-ם 
 ארגוב אילנה, חדרה 

 גלקין גדי, חדרה 
 קור צופית, מרכז ספורט ראשל"צ

 ז'נסקר מאיה, ערד 
 ידגר רפי, ערד 
 רז תרצה, ערד 

 לינדה אבניאל, באר שבע 
 אלוני יעקב, כפר מרדכי 
 ארדיטי רון, כפר מרדכי 

 סגן אמן ארד 
 חייט ישראל, ספורט + חולון 

 נאצר ננסי, כיכר המדינה ת"א 
 נוי לאודין, לב הצפון 

 מומבלט גריגורי, קריות/חיפה 
 אהרוני אבי, השרון 

 שלוסברג אלכס, הדר כפר סבא 
 פרסול יעקב, אביבים 

 פיזנטי ליאורה, מושבות-שמריהו 
 בר כוכבא דליה, ירושלים 

 יונה הדסה, ירושלים 
 יאראק יהודית, "גת" ירושלים 

 כץ יעל, מרכז הברידג' י-ם 
 רואסו דניאל, חדרה 

 לברון בני, בית מכבי ראשל"צ 
 קריסטל פדריקו, בית מכבי ראשל"צ 

 שחר מרים, ערד 
 חייאר כוכי, באר שבע 
 מדהלה ג'יזל, רחובות 

 לוי אבישי, וקס - רחובות 

 סגן אמן 
 גרנות אילנה, גל - ראש העין 

 גאנל גניה, ספורט + חולון 

 אברהם חיה, חיפה/כרמל 
 זריהן יוסף, קריות/חיפה 

 דהן יצחק, נהריה 
 להבי גיורא, רקפת קרית טבעון 
 להבי זהבה, רקפת קרית טבעון 
 עזרן רפאל, רקפת קרית טבעון 

 זנד אליעזר, השרון 
 בראל ורדה, רמת גן 

 מור לאה, מושבות-שמריהו 
 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 קרמר בלומה, ויצו - נוה יוסף 
 קרמר חנן, ויצו - נוה יוסף 

 טרבס דורית, מרכז הברידג' י-ם 
 פלומין רודיקה, מרכז הברידג' י-ם 

 שויגר דבורה, מרכז הברידג' י-ם 
 לביא גבי  דר', חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 בובל סרגיי, סביון-קרית אונו 
 אהרוני חנה, מרכז ספורט רשלצ 

 רמון יעקב, ערד 
 משאלה נורמה, באר שבע 

 ענבר אלנה, באר שבע 
 דוד נגר בילי, אשדוד 

 בנדקובסקי רחל, וקס - רחובות 

 שחקן מתקדם 
 גלילי ויקי, גל - ראש העין 

 יזדי ציון, גל - ראש העין 
 אורון הרצל, חיפה/כרמל 

 ברנבלום נירה, חיפה/כרמל 
 ציקרמון יהודית, חיפה/כרמל 

 אופנהיימר שושנה, טבעון 
 יצחקי יצחק, טבעון 
 קרפ דוד, כפר סבא 

 אברמוביץ לאה, מושבות-שמריהו 
 הוט נורית, מושבות-שמריהו 
 רוסק ציפי, מושבות-שמריהו 

 רסקין דפנה, מושבות-שמריהו 
 שוורץ חוה, מושבות-שמריהו 

 יושע בת שבע, ירושלים 
 ריבלין אסתר, ירושלים 

 הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 
 טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 

 גולד סילביה, רחובות 
 זר אביב רותי, אשדוד 

 סוסינסקי אתי, אשדוד 
 אוליאמפרל יפה, וקס - רחובות 

 בנדק יוסף, וקס - רחובות 
 חבוט דליה, נס ציונה 
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bridge4fun@012.net.il

054-4671721   ,054-4429724   :   

Hotel St. Peter Hotel & De Luxe Seefeld
Austria

8 days  - 30 August – 06 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    ) 
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 ♠
♥
♦
♣

K
8
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AJ

 

♠
♥
♦
♣

9
KT
-
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♠
♥
♦
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AQ
-
-
Q9

 ♠
♥
♦
♣

2
AJ
-
4

 

Playing the ♥A would have forced East to bare 
his ♠A, and he would be promptly thrown in with 
that card and forced to lead a club into dummy's 
tenace. A nice, surprising solution, but highly 
consistent with the auction.

Unfortunately, the Israeli declarer was still under 
the routine impression that the heart finesse 
must work. He played a club to the ace and led 
a heart from dummy. East discarded (this must 
have come as a cold shower), and declarer had 
to concede down one.
At the other table Sweden reached 5♦, so going 
down one in a makeable slam cost Israel no less 
than 25 IMPs. The Swedish Juniors won the 
match by 93:63 and went on to defeat Poland in 
the final.
The aim of this article has not been to belittle the 
achievements of the players who actually made 
these serious mistakes, but rather to show the 
readers what may cause them to commit similar 
mistakes and help them reduce the frequency of 
their errors. Beware of "easy" solutions!
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in order to lead another club up. He developed 
clubs, with dummy's last trump serving as a vital 
entry, and got rid of his losing spades in time.
Had West continued spades after winning the ♦A, 
the defense would have comfortably prevailed. 
Ruffing with the ♦K would promote West's ♦Q, so 
West just plays a third spade after winning the 
♣A to defeat the contract.
How does West know that South has three 
spades and not two? Well, a good pair should 
be using some form of count signals. Anyway, 
shortening dummy's trumps can hardly cost 
when a threatening side-suit appears on the 
table.
In this case, the correct idea was rather simple. 
Indeed, no other declarer made 5♦. West paid 
the price for sticking with the "easy" solution 
without considering other possibilities.
Next, a declarer play problem from the semifinal 
of the annual "White House" juniors tournament 
in the Netherlands.

Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

K86
Q854
Q3
AJ52

♠
♥
♦
♣

2
AJ
AKJT8752
K4

You (South) reach a contract of 6♦ after East 
opened 1♠ as dealer. Lead: ♣T. Assess your 
chances.
Apparently this is an intermediate-level textbook 
problem: N/S have a combined 28 HCP. East 
must have all the missing top cards in order 
to justify his opening bid. Therefore the heart 
finesse must work, and you will certainly win 12 
tricks. Too easy?
Well, let us consider the complete auction:

West North East South
1♠ Dbl

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

Is there any important clue which we have not 
yet taken into account?
One must consider East's vulnerable 3♣ bid, 
which was quite surprising since North had 
already shown a strong hand with 2♠.
No sane player would have bid like this with a 
5-4-3-1 distribution and only 12 HCP. East must 
have at least 5-5, probably 6-5.
Let's return to the play. After winning the ♣T lead 
with the ♣K you play out all your trumps. Forcing 
the defenders to make a lot of discards is usually 
not a bad idea. East turns out to have started 
with a diamond void and discards two clubs, four 
spades (including ♠J) and two hearts. What do 
you do next?
The most important conclusion is that East has 
either one heart or no hearts remaining! Thus 
a heart finesse is no longer necessary. If East 
started with the ♥K, this card is about to fall under 
the ♥A .
This was the original deal:

 ♠
♥
♦
♣

K86
Q854
Q3
AJ52

 

♠
♥
♦
♣

954
KT963
964
T8

♠
♥
♦
♣

AQJT73
72
-
Q9763

 ♠
♥
♦
♣

2
AJ
AKJT8752
K4

 

And these were the last four cards:
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The Trap of 
Routine Plays

Ram Soffer

Most bridge experts have played many 
thousands of hands to get to this level. Therefore 
any new hand is usually going to contain some 
familiar pattern or idea, one that they have seen 
before. They are aware of known solutions to 
typical situations which occur time and again 
at the table. These routine solutions allow them 
to save precious thinking time and energy. For 
most of us, trying to analyze each deal as deeply 
as possible would result in premature exhaustion 
as well as a penalty for slow play .
However, sometimes these routine solutions 
constitute a trap. An expert sees an "easy" solution 
and decides that no more thinking is required, 
while some not-too-complicated analysis would 
have convinced him that the "easy" solution is 
actually the wrong one in that particular case.
Let us have a look at two deals featuring this 
theme from recent international play (hands 
rotated for convenience).

Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

2
AQJ
K643
KQT94

♠
♥
♦
♣

QJ954
82
AQ8
AJ2

West North East South
Pass

1♠ Dbl 4♠ 5♦
Dbl Pass Pass Pass

This deal appeared in round seven of the 
qualifying stage in the prestigious Yeh Bros Cup 
2015.
After your partner preempted to the four-level, 
you (West) double South's 5♦ bid and lead the 
♠Q, won by Declarer's ♠A.
At trick two South leads the ♦9. You play small, 
hoping that he will try to drop a singleton queen, 
but the ♦9 wins, your partner playing ♦5. Next 
South advances the ♦7. What should you do?
When a defender possesses the trump ace, the 
routine play is to wait with the ace until you have 
just one more small card remaining (surely there 
is no point in remaining with a bare ace), then 
win the ace and play that last small card. This 
way declarer's ruffs are cut to a minimum, and 
if declarer stops drawing trumps before that, 
defender may have a chance to ruff.
West did just that. He won the ♦A and continued 
with the ♦Q, but it was a huge mistake.
Here is the full deal:

 ♠
♥
♦
♣

2
AQJ
K643
KQT94

 

♠
♥
♦
♣

QJ954
82
AQ8
AJ2

♠
♥
♦
♣

K873
976543
5
83

 ♠
♥
♦
♣

AT6
KT
JT972
765

 

Declarer (Piotr Gawrys) won the ♦K, entered his 
hand with ♥K and led a club. After winning the ♣K 
(no need to risk the ♣9), he ruffed a winning heart 
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I saw the following hand in an American bridge 
magazine about 15 years ago. The defender 
sitting East was required to think in a logical, 
orderly manner in order to defeat the contract. 
Try it yourself!

Dealer South, IMP scoring

♠
♥
♦
♣

64
KJ73
AQT85
92

 

♠
♥
♦
♣

AJ3
965
K42
QJT8

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

South's 1NT showed 15-17 HCP.
Lead: ♠5, dummy plays ♠4, and you…?
It seems very natural to win the ♠A and return the 
♠J. If west possesses ♠KTxxx, the contract will 
be defeated immediately.

However, what will happen if West's highest 
spade is the queen? Declarer is going to duck 
the ♠J and make his contract. After a losing 
diamond finesse, West will have no entry to cash 
his good spades.
Another losing possibility occurs when declarer 
has ♠QT8. He covers the ♠J with the ♠Q. West 
hopes that his partner has ♠AJT8. He wins 
the ♠K, and once again the defenders lose 
communication.
Another defensive line has to be considered: Is it 
possible to defeat the contract with the club suit?
Such a possibility is unlikely. West led a small 
spade, so he should possess an honor (♠K or 
♠Q). Since North has 10 HCP and East 11 HCP, 
West can have at best 4 HCP. Therefore he can't 
have a club honor.
East should count South's tricks: one spade, 
possibly four hearts, one diamond and two clubs 
– a total of eight. This means that he can't make 
the contract without conceding a trick to the ♦K.
The correct solution is rather simple. East should 
play the ♠J at trick one! South can't afford to duck 
even when he has ♠KT8, since West may well 
hold ♠AQ.
South wins the ♠K and finesses diamonds. 
East wins his ♦K, cashes the ♠A and continues 
spades to his partner's ♠Q. West will cash two 
more spade tricks.
Note that South's 2♦ bid denied four spades, so 
it is already known at trick one that West led from 
a 5-card suit.

The situation is more complicated at matchpoint 
scoring, but in my opinion it's correct to stick to 
the same play – ♠J at trick one.

No 
Substitute 
for Logical 
Thinking

Joseph Engel
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