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רם סופר ,רב-אמן כסף ,חיבר את ההסברים לחוברת
רם סופר ,רב אמן
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קבוע
כותב
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תחרותי משנת 1994
בשבועון "לאשה".

לכבוד לנו לארח כפרשן אורח את דוד
בירמן ,בכיר שחקני ישראל .לטובת

שחקני הברידג' החדשים נציין רק כמה
מהישגיו של דוד בירמן:
דוד ייצג את ישראל בזירה הבין-לאומית
וזכה להישגים רבים
החל מנבחרת הצעירים עמה זכה
באליפויותכתב ישראל
השניקרובות
לעתים
בינלאומי אשר מוזמן
רם הינו
באירופה .שיחק תקופה ארוכה בנבחרת הפתוחה
במקום
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השני באירופה ,גולת הכותרת של הישגיו
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ברמה הוא
ניתוחיםברידג'.
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בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' בשבועון
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מעורבות .רבות אחרות בחו"ל ,ביניהן יש לציין את המקום השני בתחרות
האירופית והעולמית .בהסברים השתדל רם
"קוונדיש" בשנים  2005ו 2007-ואת זכיותיו בכמה תחרויות
עורך מדור ההכרזות של ביטאון
שימש
לילו
בעברשל
ליכולתם
וההסברים
להתאים את הניתוחים
החומרלאורך השנים השתתף באליפות הארץ
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Dealer: N
Vul: None

Board:

מערב
*2NT

ניתוח משחק היד

 J9863
 A7
7
 KQ432
 AK7
 KQJ62
 K8643


ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♠ 1לפי חוק ה .20-זוגות בצפון-דרום שמשתמשים בפתיחות דו-
סדרתיות של ♠) 2חמישייה בספייד וחמישייה במיינור ,עד  10נקודות(
יכולים לבחור בהכרזת פתיחה של ♠.2
למזרח מומלץ להתערב ♠ 2לפי שיטת מייקלס-קיוביד )שתי חמישיות
בהארט ובמיינור( .כעת תשובה ♣ 3ממערב מראה יד מינימלית ללא התאמה
בהארט ) (Pass/Correctבעוד  3NTמראה יד טובה יותר ומבקש מהשותף
להכריז את סדרת המיינור שלו .למזרח יד חזקה מאוד ולכן הוא מכריז שוב
את סדרת היריב ♠) 3מחייב למשחק מלא לפחות( .מערב מראה עוצר בספייד
באמצעות  2NTוכעת מזרח מכריז ♦ .4למערב אין אפשרות לקיו-ביד והוא
מכריז ♦ .5זה יהיה כנראה החוזה הסופי .לו היה מזרח יודע שלשותפו אין
כוח מבוזבז בקלאב היה מכריז ♦ ,6אבל איני רואה אפשרות לברר זאת
בהכרזה בהתחשב בכך שהיריבים פתחו וההתאמה ב ♦-התגלתה רק בגובה
.4

 QT4
 T8
 AQJ2
 J765
 52
 9543
 T95
 AT98

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

♠1
Pass
Pass
Pass

*♠2
*♠3
♦4
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass

2

Dealer: E
Vul: N-S

3NT
♦5

ניתוח ההכרזה

Board:

 AKJ543
 JT3
 52
 K9
 986
 AQ982
 QT3
 63

דרום יוביל כנראה ב ,♠5-אך בחירת קלף ההובלה לא תשנה מאומה .הכרוז
זוכה בלקיחה הראשונה ,מושך  3סיבובי שליטים ,מוציא ליריבים את ♥A
ותובע  12לקיחות .מי שמצא דרך להכריז ♦) 6זה קל יותר אם צפון לא
פותח( יקבל תוצאת שיא משותפת.
חוזה אפשרי אחר הוא ♥ ,4וכאן בחירת קלף ההובלה משמעותית .הובלה
בספייד תאפשר ביצוע  12לקיחות עם תוצאה טובה למזרח-מערב ,אך
הובלה בקלאב תכשיל את החוזה בשל אבדן שליטה של הכרוז.

7
 7654
 J84
 J8542
 QT2
K
 AK976
 AQT7

דרום פותח ♦ 1עם  18נקודות ,וצפון עונה ♠ .1ה K-הבודד בהארט מחליש
את ידו של דרום ,אך ההתאמה בספייד מחזקת אותה .ההכרזה השנייה
המדויקת היא ♣) 3מחייב למשחק מלא( ולאחר ♠ 3דרום יכריז ♥) 4קיו-ביד
עם הסכמה לספייד( .היות שדרום הבטיח  +18נקודות עם התאמה של 3
קלפים ולצפון סדרת שליט חזקה וכן  ♣Kמועיל בסדרת השנייה של שותפו,
עליו להתקדם לסלם באמצעות שאלה לקלפי מפתח  .4NTהתשובה ♠5
מתארת  2מתוך  .♠Q + 5צפון יודע שאס אחד חסר ומכריז ♠ .6לאור הכרזת
דרום ♥ 4אין חשש שיהיה יותר ממפסיד אחד בסדרה זו.
ניתוח משחק היד

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

--♠1
♠3
4NT
♠6

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♦1
♣3
*♥4
♠5
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

עוד סלם קל לביצוע .על צפון להיפטר מ 2-מפסידים בהארט .לשם כך הוא
יכול לארגן חיתוך הארט אחד בתחילת המשחק ,לאחר מכן למשוך שליטים
ולבסוף להשליך את המפסיד האחרון בהארט על  .♣Qעם זאת ,במידה
שמזרח מוביל בקלאב זה עלול להיות סינגלטון ,ואז יש חשש לחיתוך אם
ישוחק ♥ לפני משיכת השליטים .קיים קו משחק חלופי )התלוי בחלוקת ♦
 3-3או  ,♦AK ,♠AK ,♣K :(4-2חיתוך ♦ עם  ,♠Jכניסה לדומם עם ♠Q
ובמידת הצורך חיתוך ♦ נוסף להגבהת הקלף החמישי בסדרה.
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Dealer: S
Vul: E-W

Board:

Dealer: W
Vul: Both

 QT842
 953
 74
 J62
 AJ96
 82
 KT93
 KT4

4

Board:

 KQ9
 KQ65
8
 AQJ83
7
 Q74
 AQJ8652
 85

 A54
 T92
 K65
 T642

 K53
 AKJT6

 AQ973

 T76
 J73
 T7432
 95
 J832
 A84
 AQJ9
 K7

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
♥4

--♥3
Pass

♥1
♣4
Pass

♦3
Pass
Pass

--♣1
♥1
2NT

--Pass
Pass
Pass

--♦1

Pass
Pass
Pass
Pass

1
6NT

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♥ 1עם  17נקודות ושתי
חמישיות טובות .מערב מתערב
במצב פגיע ♦) 3חלש עם שביעייה
טובה( .למזרח יד טובה עם התאמה
והוא מזמין למשחק מלא באמצעות
♥ .3המבקש עוצר בהארט .אולם
דרום עם ידו החזקה מכריז
בטבעיות ♣ .4צפון מתקן ל4♥-
וכעת מזרח מתלבט .הדאבלטון
בסדרת היריבים מבשר רעות וחוזה
של ♦ 5עלול להיות מוכפל ולעלות
יותר ממשחק מלא מבוצע) .לא ודאי
כיוון שהכרוז בלחץ( אי לכך מזרח
מתאפק ומכריז פאס.

ניתוח משחק היד

יובילו

רוב השחקנים במערב
דיימונד והחוזה ייפול .
יש שחקנים במערב שיובילו ב♠-
הבודד .לרוב ,כאשר שחקן שהכריז
 Preemptמוביל בסדרה צדדית,
משמעות הדבר הוא קלף בודד .אם
מזרח זוכה ללא מחשבה ב♠A-
וחוזר ב ♠-לחיתוך ,החוזה יבוצע
)ייתכן עם לקיחה עודפת( .מזרח
חייב להבין שלשותפו  7קלפי ♦ ואין
כניסה לידו ב ♦K-לצורך חיתוך שני.
במקום  Aמזרח חייב לשחק .♠9
כעת דרום זוכה ב ♠K-אך נותר עם
שני מפסידים "טבעיים" בסדרה.
בנוסף עליו להפסיד לקיחה ל♥Q-
של מערב ובסופו של דבר גם יפסיד
לקיחה בקלאב מאחר שאין כניסה
לדומם לצורך ביצוע עקיפה כפולה
בסדרה זו .סיכומו של דבר :הגנה
מדויקת תכשיל ♥ 4בלקיחה אחת.

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♣ ,1דרום משיב ♦1
)לשמירה על כל האפשרויות עם יד
חזקה( .צפון ממשיך בהכרזת ♥1
)אין צורך לקפוץ( לאחר תשובת
דרום ♠) 1סדרה רביעית מחייבת(
קופץ צפון ל ,2NT-להראות יד עם
 17-18נקודות .לדרום התמונה
ברורה כאשר ידו ) 15נקודות( טובה
מספיק להכרזת .6NT
ניתוח משחק היד

כל הובלה תביא לביצוע החוזה.
הובלה מתוחכמת בדיאמונד תאלץ
את הכרוז לבצע עקיפה ,שתצליח.
ההגנה תזכה באס ספייד שתהיה
הלקיחה היחידה.
בהובלה פאסיבית בארט ,הכרוז
ישחק ספייד ויסתמך על חלוקה 3-3
באחת מסדרות המייג'ור לביצוע
הסלאם.

לכבוד לנו לארח כפרשן אורח את דוד
בירמן ,בכיר שחקני ישראל .לטובת
שחקני הברידג' החדשים נציין רק כמה
מהישגיו של דוד בירמן:
דוד ייצג את ישראל בזירה הבין-לאומית
החל מנבחרת הצעירים עמה זכה במקום
השני באירופה .שיחק תקופה ארוכה
בנבחרת הפתוחה שזכתה במקום השני
באירופה ,גולת הכותרת של הישגיו הייתה
כשבשנת  1985זכה במקום השלישי
באליפות העולם לקבוצות ,ה"ברמודה
בול" .בשנת  1992זכה במקום החמישי
באולימפיאדה ,ובשנת  2003זכה בתואר
אלוף אירופה לזוגות )יחד עם אמיר לוין(.
דוד הוזמן שלוש פעמים לאליפות העולם
ליחידים )בהשתתפות  52מטובי
השחקנים בעולם( ,ובשנת  2004זכה
במקום ה .13-בשנת  2009הגיעה
קבוצתו לרבע גמר אליפות אירופה
הפתוחה לקבוצות .דוד השתתף
בתחרויות רבות אחרות בחו"ל ,ביניהן יש
לציין את המקום השני בתחרות "קוונדיש"
בשנים  2005ו 2007-ואת זכיותיו בכמה
תחרויות בפסטיבל דוביל .לאורך השנים
השתתף באליפות הארץ לזוגות ובליגה
הלאומית לקבוצות ,וזכה פעמים רבות
במקום הראשון .דוד משמש מזה כשלושה
עשורים כמאמן נבחרות הצעירים של
ישראל ולסירוגין גם מאמן הנבחרת
הפתוחה והנשים .לדוד שמורות זכויות
רבות בהישגיהם של הדור הצעיר.

דוד בחר לנתח את
ידיים מס' 3-4
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Dealer: N
Vul: N-S

Board:

Dealer: E
Vul: E-W

 T874
 Q2
 KT7
 JT92
 A63
 965
 95
 A8753

6

Board:

Dealer: S
Vul: Both

 J42
 T5
 J3
 AQT873
 KQJ95
 AT843
 Q3
4

 A6
 Q872
 K9876
 K6

2
 KJ7
 AJ8642
 KQ6

7
 AQ9
 AKQ95
A
 Q652

 KT7
 AKJ93
 QT4
 42

6
 JT
 KQT9763
 KJ4

 Q9853
 64
 A52
 J95

מהלך ההכרזה

Board:

 J7432
 87
 52
 AT83
 KT85
 6432
 J84
 97

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

Pass
Pass
Pass

Pass
♠2

♦1
Pass

*♦2
Pass

--♣3
Pass

♦1
♥3
Pass

Pass
♣4
Pass

♥1
♥4

--♥1
♥4

--♦2
Pass

Pass
*♥3
Pass

Pass
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♦ ,1ומערב מתערב
בהכרזת "מייקלס קיוביד" אשר
מתארת חמישייה לפחות בכל אחת
מסדרות המייג'ור .מזרח מעדיף
לשחק בספייד .ידו אינה רעה ,אך
עדיין אינה מצדיקה הזמנה למשחק
מלא מול שותף שהתערב במצב לא
פגיע .השאלה העיקרית בחלוקה זו
היא האם דרום ייתן לשחק ♠ 2או
יתחרה ל .3♦-נראה לי שאיכות
הסדרה אינה מספקת להכרזת ♦3
במצב פגיע מול שותף שלא הבטיח
דבר .אם דרום בכל זאת יכריז ♦,3
אני מצפה שמזרח יתחרה ל.3♠-
ניתוח משחק היד

נגד חוזה ♠ 2דרום מוביל בראש
הרצף  .♣Kלכרוז אסור ליפול
למלכודת של משיכת שליטים בטרם
עת .אם ישחק  4סיבובי ♠ ורק
לאחר מכן ינסה לפתח לקיחות
בהארט ,ההגנה תמשיך בסדרות
המיינור .במקרה זה הכרוז יאבד
שליטה ויוכל ליהנות רק מ7-
הלקיחות הבטוחות שלו.
המשחק הנכון לאחר זכייה ב♣A-
הוא  ♥Aוהמשך ב ♥-נמוך .ההגנה
החזקה ביותר היא למשוך
 ♦AKולהמשיך ב .♣-מערב חותך
ומוסר ♥ נוסף להגנה ,אשר מצדה
מקשה עליו וממשיכה בקלאב
)אחרת יבוצעו  9לקיחות בקלות(.
מערב חותך שוב ,וכעת באפשרותו
לחתוך ♥ עם  ♠Aולהבטיח לעצמו 8
לקיחות ,אולם בקלפים פתוחים
עדיף לחתוך נמוך )אם צפון אינו
חותך( ולהמשיך בחיתוך צולב .אם
צפון חותך ,מזרח חותך מעליו עם
 ,♠Aמושך שליטים וההארט
האחרון בדומם גבוה –  9לקיחות.

ניתוח ההכרזה

לאחר פתיחה ♦ 1ותשובה ♥) 1דרום
חלש מדי לאוברקול ♠ 1סטנדרטי(
צפון מתערב בהכרזת ♣.(Preempt) 3
במצב לא פגיע נגד פגיע די בסדרה
טובה בת  6קלפים כדי להפריע
ליריבים בקפיצה לגובה  3ואין צורך
להמתין לשביעייה.
מזרח אינו שש לתמוך בשותפו
לגובה  3עם פתיחה מינימלית ,אך
במצב התחרותי שנוצר אין ברירה
ומערב חייב להבין שהשותף אינו
מבטיח בהכרח  +15נקודות.
דרום תומך בשותף ל ,4♣-ובכך
מזמין אותו להקריב ל .5♣-מערב
מכריז כמובן ♥ 4עם פתיחה מול
פתיחה .כעת עם שביעייה צפון היה
כנראה מקריב ל ,5♣-אך עם ידו
במציאות צפון כבר עשה די והותר
כשהכריז ♣ .3דרום לא צריך
להקריב ל 5♣-לבדו .אם יעשה זאת,
להכפיל
צריכים
מזרח-מערב
♣ 5ולא להכריז ♥ ,5וזאת עקב
החלוקות המאוזנות והדאבלטונים
שלהם בקלאב.
ניתוח משחק היד

צפון יוביל כנראה ב ♣A-נגד ♥.4
ההמשך הנכון הוא בקלאב פסיבי.
הכרוז חייב למסור שני אסים,
והשגת לקיחה עודפת תלויה בניחוש
מקומו של  .♦Jהיות שצפון הבטיח
בהכרזה לפחות  6קלפי קלאב
והשליטים מחולקים  ,2-2רוב
הסיכויים ש ♦J-בדרום .כרוז
המשחק לפי תורת הסיכויים ישחק
♦ אל ה K-בדומם ,יעקוף לכיוון ה-
 ...♦QTויקבל תוצאה גרועה  .אלו
החיים ,אבל בטווח הארוך מי
שמשחק נכון מרוויח .אגב ,הקרבה
של צפון דרום ל 5♣-תעלה ביוקר:
מינוס .800

4

ניתוח ההכרזה

צפון קרוב מאוד לפתיחת ♣ ,2אך יד
זו לא תבצע משחק מלא מול אפס
נקודות של השותף ואני מעדיף
להסתפק ב .1♥-מזרח מתערב
בהכרזה בוודאות ,אך מתלבט בין
♦ 2ל .3♦-הפעם )בניגוד להכרזות
ההפרעה בידיים מס'  2ו 6-לעיל(
בידו כוח צדדי ניכר בקלאב ,ואני
מעדיף אוברקול בגובה .2
דרום תומך בשותפו בקפיצה .זו
הכרזה חלשה במצב תחרותי
המתארת  +4קלפי הארט עם 3-6
נקודות .עם התאמה ויד מזמינה
דרום היה מכריז ♦) 3קיו-ביד(.
לצפון די והותר כדי להכריז ♥ ,4אך
עקב חולשת השותף הוא מבין שאין
טעם לחפש סלם.
ניתוח משחק היד

אין זה משנה אם מזרח יוביל ב-
 ♦Kאו בקלף הבודד בספייד .הכרוז
ימשוך שליטים בשני סיבובים,
ולאחר שסדרת השליט התנהגה יפה
הוא ימסור להגנה  2לקיחות בקלאב
ויחתוך שני מפסידים בקלאב
בדומם עם ביצוע  11לקיחות.
ביד זו )בניגוד ליד מס'  (5אין טעם
לנסות להכין חיתוכי קלאב לפני
משיכת השליטים .ראשית כל,
השליטים בדומם נמוכים והכרוז
מסתכן בכך שאחד המגנים יחתוך
קלאב מעליו .בנוסף ,הכרוז מסתכן
גם בחיתוך בסדרה אחרת )במקרה
זה – ספייד(.
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Dealer: W
Vul: None
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Board:

Dealer: N
Vul: E-W

 QJ95
 A962
 A74
 42
 A7
 QJ85
 KQ6
 AK73
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Board:

Dealer: E
Vul: Both

 KT865
 A52
 643
 AK
 K62
 43
 98532
 QJ9

 A742
 JT43
 K2
 932

 T843
 KT7
 JT
 T865

6
 KJ82
 Q742
 T952
 QJ9
 96
 QJ75
 QJ75

 QT9873
 AT96
T
 A4

3
 KQ87
 AT98
 T864

מהלך ההכרזה
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Board:

 AK
5
 AJ8653
 J763
 J542
 Q743
 K9
 KQ8

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
Dbl
Pass

--♣1
2NT
Pass

--Pass
Pass
Pass

Pass
♦1
3NT

♠1
Pass

Pass
Pass

1NT

Pass

--Pass
Pass
Pass

♠1
♥2
♠3
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass

♦2
*♣3
♠4

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

צפון קרוב לפתיחה אך שומר על
משמעת עם  11נקודות מאוזנות
)חוץ מזה הכרזת פתיחה של ♦ 1עם
 3קלפים אינה מושכת כלל( .לאחר
פתיחת מזרח ♣ 1ותשובת מערב ♦1
יש לו הזדמנות להראות  2רביעיות
במייג'ור עם כוח קרוב לפתיחה
באמצעות כפל מוציא.
מזרח מתעלם מהכרזת צפון ומראה
 18-19נקודות מאוזנות באמצעות
קפיצה ל .2NT-מערב סוגר ל3NT-
עם  6נקודות מלאות וחמישייה.

אצל זוגות המשחקים בשיטה
הטבעית ,הכרזת תשובה של 1NT
לפתיחה של  1במייג'ור אינה
מחייבת ,והחוזה הסופי יהיה .1NT
לעומת זאת ,למשתמשים בשיטת
 2/1עם " 1NTמחייב" יש בעיה .צפון
חייב להראות בלית ברירה את
סדרת המיינור הארוכה יותר .לאחר
שיכריז ♦ 2ייתכן שדרום יתמוך ל-
♦ ,3וכעת הכרזת  3NTנראית פתרון
סביר מבחינתו של צפון .במציאות,
שני החוזים ♦ 3ו 3NT-גרועים.
מסתבר שחלוקות מעין זו הינן
"עקב אכילס" של שיטת  .2/1דרך
מעניינת להתגבר על בעיה זו היא
לשלב  2/1עם טווח נקודות של
 14-16לפתיחת  ,1NTואז לאחר
תשובה  1NTלפתיחה ♠) 1המוגבלת
עד  11נקודות( בא  Passעם 12-13
נקודות .ביד הנוכחית גם זה לא
פתרון :אם צפון פותח ,(14-16) 1NT
דרום ישיב ♣ ,2והחוזה הסופי יהיה
 – 2NTעדיין גבוה מדי.

ניתוח משחק היד

דרום יודע שלשותפו  2רביעיות
במייג'ור ,והשאלה היא אם להוביל
במייג'ור הארוך יותר )ספייד( או
החזק יותר )הארט(.
לאחר הובלה בספייד ,ניצול נבון של
 3הכניסות לדומם יאפשר לכרוז
לבצע  3NTעם לקיחה עודפת :זכייה
ב ,♠K-דיאמונד אל ה) Q-לפי
ההכרזה  ♦Aכנראה בצפון( ,קלאב
ל ,J-דיאמונד אל ה K-והמשך ב♦-
כאשר  ♣Qמהווה כניסה ל2-
דיאמונדים שהוגבהו בדומם.
אפילו אם צפון זוכה ב ♦A-בסיבוב
השני וממשיך ב ♣-לשיבוש
המעברים ,הכרוז זוכה בידו עם
 ,♣Aמושך  ,♦Kעובר לדומם ב♣Q-
ומושך דיאמונדים כאשר ה♠A-
בידו משמש כניסה ל.♣K-
הובלה ב ♥7-מוצלחת יותר :צפון
זוכה ב ♥A-וחוזר בסדרה .הכרוז
חייב לפצל את ה .♥QJ-דרום זוכה
ב ,♥K-ממשיך ב ♥T-ומגביה עבור
שותפו את ה ♥9-אשר יהווה לקיחה
רביעית ואחרונה להגנה.

ניתוח משחק היד

מערב צריך לבחור בין רביעיות
זהות לחלוטין בסדרות המינור שלא
הוכרזו .חשוב להדגיש שיש להוביל
בקלף נמוך ולא ב .Q-נגד חוזה ללא
שליט מובילים בקלף תמונה רק
כאשר בידו של המוביל רצף או רצף
שבור בן  3קלפים לפחות.
לאחר הובלה בקלאב נמוך ,לא קל
לבצע אפילו  .1NTלאחר זכייה ב-
 ♣Aיש לשחק ♦ אל ה .8-מערב זוכה
וממשיך בקלאב .כעת משוחק
דיאמונד נוסף מהדומם ו ♦K -נופל.
דרום זוכה ב ♦A-ומשחק סיבוב
שלישי של ♦ המגביה עבורו את
הלקיחה השביעית.

5

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♠ 1לפי חוק ה :20-יד
עם  10נקודות וחלוקה  6-4אשר
מחוזקת על ידי קלפי ביניים
מצוינים בסדרות הארוכות .מערב
משיב ♦ 2לפי כל שיטה )אם כי רק
בשיטת  2/1הכרזה זו כבר מחייבת
למשחק מלא( .מזרח מציג את
סדרת המייג'ור השנייה שלו .כעת
מערב מעוניין לקבל מידע נוסף לפני
שיחליט על החוזה הסופי ומשתמש
בהכרזת "סדרה רביעית מחייבת"
♣ .3מזרח מכריז כעת ♠ 3ומשלים
את תיאור החלוקה שלו –  6קלפים
בספייד ו 4-קלפים בהארט .כעת
מערב אינו מתקשה להחליט על
החוזה הסופי – ♠.4
ניתוח משחק היד

דרום מוביל בראש הרצף בסדרה
שלא הוכרזה  .♣Kהובלה זו נותנת
לכרוז הזדמנות לזכות ב♣A-
ולהמשיך ב ♣-נמוך על מנת להבטיח
השלכת הארט על  .♣Jלאחר הזכייה
ב ♣Q-דרום חייב להמשיך בשליט,
אחרת מזרח יספיק לחתוך את שני
המפסידים הנוספים שיש לו בהארט
ולבצע  11לקיחות כאשר הוא מוסר
להגנה רק  ♣Qו .♠J-המשך בשליט
יגביל את הכרוז ל 10-לקיחות.
אגב ,הובלה בשליט )שלא תעלה על
הדעת כאשר המוביל מחזיק (Jxxx
הייתה מכשילה את החוזה – לכרוז
מפסיד אחד בספייד 2 ,בהארט ו1-
בקלאב .איני רואה מצב שמישהו
יבחר בהובלה כזו ,אלא אם מדובר
בשחקן לא אתי שעיין בדף הידיים
לפני המשחק )כולי תקווה שתופעות
כאלה כבר נעלמו מהברידג'
הישראלי(.

סימולטנית ארצית נובמבר 2017

11

Dealer: S
Vul: None

Board:

12

Dealer: W
Vul: N-S

 AT9873
 Q6
 KQ7
 K7
 K4
 AJ87
 J95
 A864

Board:

Dealer: N
Vul: Both

 984
 QT62
 AT4
 654
 QJ652
 942
 T3
 QJ9

 T73
 AK954
 92
 J83

 JT54
 QT42
 T93
 32
 AQ65
 J7
 KQ
 AKQ97

 K86
 K95
Q
 AKJT94

 KJ2
 83
 J87653
 T2


 KT53
 A8642
 T532

מהלך ההכרזה
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Board:

 Q7
 73
 J87654
 875
 A932
 AJ86
 AK2
 Q6

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--♠1
♠2

--Dbl
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
1NT
Pass

--Pass
Pass
Pass

--♥1
*♦3
Pass

--Pass
Pass
Pass

♣1
♠2
3NT

Pass
♠1
Pass

♣1
♣2
Pass

Dbl
♠3

Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♠ 1ולמזרח כפל מוציא
טיפוסי –  13נקודות עם קוצר
בספייד ורביעייה בהארט .מערב
משיב ) 1NTמה עוד?( .כעת צפון
מתבונן במצב הפגיעות ומחליט לא
לוותר ולהכריז ♠ 2על אף העובדה
ששותפו לא הבטיח דבר .לחימה
עיקשת על חוזים חלקיים בגבהים
נמוכים הינה אסטרטגיה נבונה
בתחרויות טופ-בוטום כאשר אף
צעד אינו פגיע ,שכן חוזה מבוצע
באחד הכיוונים שווה יותר מ50-
נקודות העשויות להתקבל עבור
הכשלת חוזה של הצד השני.
מזרח כבר עשה את שלו כשהכפיל.
האם מערב צריך להכפיל ♠2
לעונשין .התשובה שלילית משום
שקלפי השליט שלו נמוכים מדי ורק
ה Q-וה J-צפויים לזכות בלקיחות.
ניתוח משחק היד

פרישת הדומם אינה חוויה מרנינה
עבור צפון ,אולם למרבה ההפתעה
♠ 2ניתן לביצוע )למען האמת,
בקלפים סגורים קשה להצליח(.
לאחר הובלה ב) ♦-היחידה שאינה
גורמת נזק להגנה( על צפון לשחק
 .♥Qמזרח זוכה ב ♥A-וממשיך ב.♦-
צפון עוקף נגד  ,♥Jמשליך ♣ על ♥K
וחותך ♥ רביעי בעוד מערב משליך
♣ .כעת עליו לצאת מהיד עם .♣K
מזרח נותן לשותפו חיתוך ♦ ,ומערב
משחק ♣ שנחתך )כעת לצפון ומערב
נותרו רק קלפי שליט( .צפון משחק
♠ נמוך ומזרח זוכה ב .♠K-כעת כל
המשך של מזרח יבצע trump coup
נגד שותפו .אם מזרח נותן לשותפו
לזכות ,ה ♠K-שלו יימחץ על ידי ♠A
בסיבוב הבא.

ניתוח ההכרזה

כמו ביד מס'  ,7יש לפתוח בגובה 1
עם  21נקודות ,והפעם היד פחות
מבטיחה הואיל והחמישייה במיינור
ולא במייג'ור .החלופה היא ,2NT
אך איני אוהב את הדאבלטון הנמוך
בהארט ,מה עוד שלאחר ♣1
ההכרזה השנייה תהיה קלה ,ואם
המכרז יסתיים ב 1♣-סביר להניח
שזה יהיה חוזה מוצלח.
מזרח משיב ♥ ,1ומערב מכריז ♠– 2
קפיצה בסדרה חדשה על ידי הפותח
מחייבת למשחק מלא .מזרח מכריז
♦) 3סדרה רביעית מחייבת( כדי
לברר אם לשותפו  3קלפי הארט או
לחילופין לשחק  3NTמהצד הנכון
אם למערב עוצר בדיאמונד .במקרה
זה החוזה הסופי הוא .3NT
ניתוח משחק היד

אין להוביל ב ♥-לאחר שסדרה זו
הוכרזה על ידי הדומם .ההובלה
הנכונה היא בסדרה שלא הוכרזה.
מערב זוכה ב ♦K-ומודע לעובדה
שסדרה זו נותרה ללא הגנה .למזלו,
ניתן לזכות בעוד  8לקיחות מלמעלה
בלי עקיפות .לו היינו משחקים ,IMP
ניתוח היד היה מסתיים ,אבל בטופ-
בוטום הלקיחה העודפת תמיד
עומדת על הפרק .אולי בכל זאת
שווה לסכן את החוזה ולעקוף
בספייד כדי להשיג  10לקיחות
ולקבל "טופ"? סביר להניח שבחלק
מהשולחנות ישוחק חוזה ♥ 4אשר
כנראה יבוצע .אם זה המצב3NT ,
מבוצע בדיוק לא יוביל לתוצאה
טובה במיוחד ,ושווה להסתכן כשיש
סיכוי של  50%ללקיחה עודפת .אני
מודע לכך שהמלצה לעקוף בספייד
לא תתקבל באהדה אצל רוב מורי
הברידג' ,אך נראה לי שזו החלטה
נבונה למדי בתחרות.

6

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♣ 1ודרום מכפיל .צפון
מתלבט – בדרך כלל מכריזים
רביעיות במייג'ור מלמטה למעלה,
אבל יש היגיון להעדיף ♠ 1כך שאם
השותף חזק ויכריח אותנו להכריז
שוב עם ♣ ,2נוכל להראות גם את
סדרת ההארט בלי להעלות את
המכרז לגובה .3
במציאות מזרח מכריז ♣ 2ודרום
צריך להחליט מה לעשות עם 18
הנקודות שלו ,אשר כוללות קלף
חסר ערך בדמות  .♣Qעדיין אין זה
נכון להסתפק בהכרזה של ♠ ,2היות
שזו הכרזה תחרותית שיכולה
להתבצע עם  12נקודות בלבד3♠ .
מתאר ,פחות או יותר ,את כוחו של
דרום ,וצפון יעצור כמובן בגובה .3
שחקן בצפון שיבחר להשיב ♥ 1על
הכפל ,ישחק בחוזה ♥.3
ניתוח משחק היד

מזרח מתחיל ב ♣AK-ומחליף ל-
 .♦Qבהיעדר כניסות ליד הכרוז,
הסיכוי הטוב ביותר הוא להוביל ♠
נמוך מהדומם בתקווה שלמערב
תמונה דאבלטון .אם מערב לא
קופץ ב ♠Q-ומזרח זוכה ב,♠K-
בהמשך  ♠Aמפיל את ה Q-ויוצר
כניסה ליד הכרוז כדי לעקוף
בהארט; אם מערב זוכה ב ,♠Q-הוא
ב .endplay-המשך בהארט יבצע
עקיפה נגד השותף וגם יכניס את
הכרוז לידו כדי לעקוף בספייד.
המשך בדיאמונד ייחתך על ידי
השותף ,אך לאחר מכן  ♠Aיפיל את
ה K-והחוזה יבוצע .כך או אחרת
יבוצע ♠ .3לעומת זאת 3♥ ,ייכשל כי
לאחר זכייה ב ♠Q-וחיתוך ♦ מזרח
ממשיך ב ♠K-ואין כניסה ליד הכרוז
כדי לעקוף בהארט.
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Dealer: E
Vul: None
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Board:

A
 AKQJT65
 K73
 Q9
 Q94
 JT862
9

 QJ52
 AT984
 KJT754
 86
 K753
 87432
6
 A32
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Dealer: S
Vul: N-S

Board:

Dealer: W
Vul: E-W

 A543
 JT
 Q876
 KJT
 JT6
 AK86
 J9
 A654

 J853
 AQ985
 K5
 Q5
 K7
 Q9432
 A3
 Q732

 T42
 J6
 AQ9843
 87

 Q982
 75
 KT542
 98

מהלך ההכרזה
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Board:

 AKQ96
 KT72
 JT
 63
7
 43
 762
 AKJT942

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Dbl
*♥5
♥6

Pass
Pass
Pass
Pass

Pass
♥4
*♣6
Pass

♣3
Pass
Pass
Pass

--Pass
Pass

--*2NT
Pass

Pass
Pass
Pass

♥1
*♥4

--Pass
♥3
Pass

--♠2
♠3

--♣3
♣4

♠1
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

במצב לא פגיע מומלץ להיות פעיל
לאחר שתי קריאות  .Passהכרזות
ה Preempt-במצב זה הן חופשיות
יותר ,ו 3♣-עם  6קלפים מצד מערב
נראית לי בחירה סבירה.
צפון חזק מדי להכרזת ♥ 4מידית –
עדיף להכפיל )אם השותף ישאיר
♣ 3לעונשין ,התוצאה עדיין צפויה
להיות טובה( .דרום מצפה להתאמה
כפולה במייג'ור ומעריך מאוד את
הקלף הבודד בדיאמונד לנוכח
העובדה שהשותף כנראה קצר
בקלאב .על כן יש להכריז ♥ 4ולא
♥) 3אופציה נוספת היא ♣ .(4לצפון
יד חזקה עם תמיכה לא רעה
בהארט ,ולאחר הכרזתו החיובית
של השותף הוא רוצה סלם .הבעיה
היחידה היא שני מפסידים
פוטנציאליים בקלאב.
טיפ :כאשר היריבים הכריזו סדרה

 11נקודות עם חלוקה מסוג 5422
אמורות לפתוח ♥ 1לפי חוק ה.20-
עם זאת ,איכותן הנמוכה של
הסדרות הארוכות מהווה פגם .כיום
גישתם של המומחים היא לפתוח
כמה שיותר ידיים ,כל שכן במצב
פגיעות עדיף .על כן ההמלצה היא
♥ ,1אם כי גם  Passהגיוני.
מזרח משתמש במוסכמה Jacoby
 2NTומתאר יד מחייבת למשחק
מלא עם  +4קלפי הארט .כעת נהוג
להכריז ♣ 3עם מינימום "רגיל" )12-
 14נקודות( ,בעוד קפיצה מידית ל-
♥ 4מראה "מינימום של המינימום"
ומזהירה את השותף שלא ימשיך
להכריז ,אלא אם ידו שווה 20
נקודות לפחות.

ידו של צפון אינה מתאימה
לאוברקול פגיע של ♥ ,2אבל לאחר
תמיכת מזרח ל 2♠-ידו של דרום
מתאימה בהחלט להכרזת ♣ ,3ולו
כדי לרמוז לשותף על ההובלה
הנכונה .כעת צפון מעריך מאוד את
ה ♣Q-שלו ומנסה ♥ 3בתקווה
למצוא התאמה ולהגיע ל .4♥-מזרח
מתחרה ל 3♠-במצב לא פגיע .דרום
מבין שלשותפו יד טובה למדי
ושוקל להתחרות ל .4♣-גם  Passעל
♠ 3אפשרי .ההחלטה גבולית מאוד
וקשה לי לתת המלצה לכאן או
לכאן .בכל מקרה ,החוזים
ההגיוניים בחלוקה זו הם ♠ 3מצד
מערב או ♣ 4מצד דרום .אם החוזה
הסופי הוא ♠ 2או ♣ ,3סימן שאחד
הזוגות היה פסיבי מדי בהכרזה.

צפון יודע שהוא מחזיק ברוב
הנקודות של ההגנה .הובלה מתחת
לקלף בכיר עלולה לעלות ביוקר,
ולכן ההובלה הנכונה היא בשליט.
משימתו של הכרוז קשה .יש לו
בעיות בסדרת הקלאב וניחוש
בסדרת הספייד .קו משחק סביר
הוא להוציא שני סיבובי שליט
ולהמשיך ב ♦A-ועוד סיבוב ♦ כדי
שההגנה תעשה עבורו את העבודה.
צפון צריך להניח ל ♦K-של שותפו
לזכות .כעת הגיוני לשחק  ♣9מידו
של דרום .המשחק הטוב ביותר הוא
להניח ל ♣T-לזכות ולהכניס את
צפון ל .endplay-כעת המשך בקלאב
יעניק לכרוז הזדמנות לבצע את
החוזה .צפון צריך להבין שיש לו
לקיחה נוספת בקלאב שאינה יכולה
ללכת לאיבוד .עליו לשחק ♠A
וספייד נוסף )גם ♦ מספיק טוב(.
בסופו של דבר מערב מפסיד 4
לקיחות ומצטער על כך שפתח.

ניתוח משחק היד
נגד ♠ 3צפון יוביל ב ♣Q-לאור

בודדת ,הכרזת סדרת המייג'ור
המוסכמת בגובה  5מבקשת
מהשותף להכריז סלם אם בידו
קונטרול בסדרת היריבים.

לפיכך ,צפון מכריז ♥ ,5ודרום משיב
♣ 6עם קונטרול ראשון בקלאב )עם
קונטרול שני היה מכריז ♥ .(6צפון
זוכר שדרום היה Passed Hand
ומסתפק בסלם קטן.
אם מערב לא פותח ,מהלך המכרז
צריך להיות ♥ 1מצפון4♦ ,
)ספלינטר( מדרום) 4♠ ,קיו-ביד(
מצפון .כעת דרום ישאל לקלפי
מפתח בדרך ל.6♥-
ניתוח משחק היד

דרום מוציא שליטים בסיבוב אחד,
משתמש ב ♥8-ככניסה לידו על מנת
להשליך ♣ מפסיד על  ♠Kולבסוף
חותך פעמיים דיאמונד על מנת
להשלים  12לקיחות.

ניתוח משחק היד

7

הכרזת שותפו .ההגנה אוספת
במהירות  4לקיחות
בסדרות
הצדדיות וממתינה ל – ♠J-הלקיחה
המכשילה .נגד ♣ 4מערב מוביל ב-
 ♠Aויודע שהספייד הבא ייחתך.
כעת עליו לשחק שליט כדי למנוע
חיתוך ♦ בדומם .דרום זוכה בידו
ומנסה ♦ אל ה .K-מזרח זוכה
ב ♦A-וממשיך בשליט .כל שנותר
לכרוז הוא למשוך שליטים רבים
ולקוות למשחק לחץ נגד מערב ,אך
אם מערב ישמור ב 5-הקלפים
האחרונים  ♠KQו ,♥KT7-משחק
הלחץ ייכשל .אם ההגנה תזכה ב2-
לקיחות ב ♦-בשלב מוקדם ,משחק
הלחץ יצליח )לצערי איני יכול לפרט
את כל מהלך המשחק מחוסר
מקום( .סיכומו של דבר – רק הגנה
מדויקת מאוד תכשיל ♣.4
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Dealer: N
Vul: None

Board:
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Dealer: E
Vul: N-S

 843
 864
 T8
 AJT73
 AT5
 Q32
 AK7643
8

Board:

Dealer: S
Vul: E-W

 QJ
 9862
 J987
 K72
 K9
 KJ5
 QJ2
 KQ654

 K987
 AQ74
 A3
 T53

 QJ762
 AT97
 95
 92

 AT532

 QT42
 AQ86
 64
 KJT53
 K65
 J94

מהלך ההכרזה

 AK98
 QT5
 A975
 73

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

Pass
♠2
Pass

♦1
♦3
Pass

♠1
Pass
Pass

♣2
3NT

--Pass
Pass

♣1
♠2
Pass

Pass
Pass
Pass

♠1
♠4

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

עם שתי סדרות מייג'ור טובות דרום
יכול להרשות לעצמו אוברקול גבולי
לא פגיע של ♠ .1מערב יכול להכריז
מיד  ,3NTאך אין סיבה לא להראות
חמישייה בקלאב .אולי לשותף יד
מיוחדת ,והחוזה הנכון הוא  5או 6
במיינור .צפון תומך ל 2♠-ומזרח
מראה שישייה בדיאמונד .כעת
מערב מכריז  3NTלמרות ההתאמה
בדיאמונד .אמנם יש חשש שעוצר
בודד בספייד לא יספיק במידה שלא
תהיינה  9לקיחות מהירות ,אבל אם
ננסה ♦ 5כאשר  3NTניתן לביצוע
ללא קושי עם לקיחה עודפת,
מובטח לנו ) Bottomבתחרות IMP
הבחירה בין המשחקים המלאים
קשה יותר(.

מהלך הכרזה פשוט וקל למשחק
מלא לאחר שמזרח פתח בסדרת
המיינור הארוכה יותר עם 2
רביעיות במייג'ור.
מדוע לא המלצתי להתערב בדרום
♥ 1עם  8נקודות בעוד ביד הקודמת
המלצתי על ♠ 1עם  7נקודות?
במקרה הנוכחי מדובר ביד פחות
איכותית ללא ערך חלוקתי ,וגם
מצב הפגיעות מבשר רעות.
אגב ,מערב יכול להיות מתוחכם
יותר בהכרזה ,היות שסלם הוא
בגדר האפשרי אם לשותף אין
נקודות מבוזבזות בהארט .הדרך
לברר זאת היא להשתמש בShort -
 Trial Bidבהארט )אם השיטה
מאפשרת זאת( ולהזמין לסלם
במידה שהשותף מפגין התלהבות.

ניתוח משחק היד
צפון מוביל בTop of Nothing) ♠8-

לאחר שתמך בהכרזה( .הדומם
משחק נמוך ו ♠J-מוציא את ה.♠K-
כעת עדיף לדחות את משיכת
הדיאמונד לצורך שמירת מעברים
ולשחק הארט .אם דרום ממהר
לזכות ב ,♥A-הוא לא יוכל להמשיך
ב ♠-אל תוך המזלג  ♠ATהדומם
ולכרוז יהיה זמן לפתח גם לקיחה
בקלאב ולצבור בסוף המשחק 11
לקיחות .יד זו מעניקה למגן בדרום
הזדמנות להצטיין .אם יעכב
פעמיים את ) ♥Aלא קל( – הכרוז
יוגבל ל 10-לקיחות )גם הובלה של
צפון ב ♣T-או  ♣Jתוביל לאותה
תוצאה(.
החוזה החלופי ♦ 5יבוצע בדיוק,
וכאמור לעיל זה יהיה  Bottomעבור
זוגות במזרח-מערב שעדיין לא למדו
שיש לבחור במשחק מלא של 5
במיינור רק כשאין ברירה.

ניתוח משחק היד

אני ממליץ על הובלה פסיבית
בסדרה שלא הוכרזה ) .(♥8אפשרות
יצירתית יותר היא להוביל ב♠J-
בתקווה שהכרוז יחשוב שזהו
סינגלטון ויעקוף בסיבוב הבא נגד
 ♠Qבדרום.
בהנחה שהכרוז לא יפסיד לקיחה
בשליט ,קו המשחק הסביר ביותר
הוא  ♦ ,♦Aנמוך מהדומם )דרום
זוכה ב ,(♦K-השלכת ♣ על ♦Q
ולבסוף עקיפה לא מוצלחת בקלאב
עם תוצאה של  11לקיחות.
למרות זאת ,לאחר הובלה בהארט
)אך לא בדיאמונד( יש לכרוז
הזדמנות לבצע  12לקיחות אם
יחליט לשחק בשלב מוקדם קלאב
נמוך אל ה 8-שבידו )או לכסות 9
מדרום עם  (Qובהמשך ישליך ♦
מפסיד על הקלאב הרביעי שבידו.

8

19
 J5
 K962
 Q8
 Q9862

 732
 J83
 K42
 KJT5

Board:

 QT64
 A74
 JT63
 A4

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
Pass
Pass
Pass

--♦1
♠2
♠4

Pass
Pass
Pass
Pass

Pass
♠1
*♦3
Pass

ניתוח ההכרזה

כמו ביד הקודמת מזרח-מערב
מוצאים התאמה בסדרת המשיב
בגובה  .2הפעם למשיב יד מזמינה
למשחק מלא .ההכרזה ♦ 3הינה
מחייבת )אין מצב שנשחק במיינור
לאחר שמצאנו התאמה במייג'ור(
ומשמעותה הזמנה למשחק מלא עם
התאמה כפולה בספייד ובדיאמונד.
הפותח צריך להחליט אם להיענות
להזמנה בחיוב – החלטה גבולית.
מזרח מבחין במספר קלפי ביניים
) (9+Tבידו שעשויים להיות לעזר
לשותפו ,ועם מנה בריאה של
אופטימיות הוא מכריז ♠.4
ניתוח משחק היד
אסור אפילו לחשוב על הובלה מJx-
או  Qxבסדרות היריבים .הבחירה

היא בין הסדרות שלא הוכרזו,
ובמקרה זה נטייתי היא להובלה
הבטוחה יותר בקלאב )היות
שליריבים התאמה כפולה ,ספק אם
יש סכנת השלכות( .הכרוז זוכה ב-
 ,♣Aמושך שליטים ב 3-סיבובים
ומתחיל בעבודה עם עקיפה כפולה
בדיאמונד .דרום זוכה ב ,♦K-מושך
 ♣Kוכעת על מנת שלא לעזור לכרוז
חובה להמשיך ב ♦-ולבצע עבור
הכרוז עקיפה שממילא תצליח.
במידה שההגנה תיטיב לשחק ,גורל
החוזה יהיה תלוי בניחוש מוצלח של
הכרוז בסדרת ההארט בסוף
המשחק )על צפון לשחק נמוך ללא
היסוס כאשר מערב מוביל בהארט
נמוך(.
אני מעריך שברוב השולחנות מערב
יגיע ל 10-לקיחות כתוצאה מניחוש
מוצלח או מאי-דיוק בהגנה.
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Dealer: W
Vul: Both

Board:
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Dealer: N
Vul: N-S

 KJ742
 AKT
 43
 A86
 T85
 9754
5
 QJ954

Board:

Dealer: E
Vul: E-W

 J82
 65
 KT92
 KQ87
 AQ9
 J3
 KQJ97
 KT7

 AQT
 J972
 J6
 T653

 63
 Q862
 AT862
 32

 AJ96
 AJ4
 A8
 A972
 K543
 AT8
 A3
 AJ42

 976
 KQ43
 Q8754
9

מהלך ההכרזה
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Board:

 Q75
 QT532
 QT943


מהלך ההכרזה

 T842
 97
 752
 KQJ8
 K3
 K86
 KJ6
 T6543

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass

--Pass

--Pass

1NT

Pass
Pass
Pass

Pass
♣2
2NT

Pass
Pass
Pass

1NT
♠2
Pass

--♣1
3NT

Pass
Pass
Pass

Pass
1NT
Pass

Pass
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

למערב פתיחה רגילה של .1NT
העדפתי האישית היא לא להתערב
אף פעם בסדרה נגד  1NTעם חלוקה
מסוג  ,5332וגם לא להשתמש בכפל
מעניש נגד  ,1NTאלא להשתמש
באחת המוסכמות הזמינות נגד 1NT
שלפיה כפל מראה סוג מסוים של
חלוקה .על כן אני בוחר "לרדת
להגנה" עם ידו של צפון.
אם צפון מכריז ♠ ,2מזרח-מערב
צריכים להניח לו לשחק בחוזה זה.
אם צפון מכפיל ,צריכה להיות
לשותפות במזרח-מערב דרך לברוח
מ 1NT-ל .2♣-בהמשך ההכרזה
קיימות אפשרויות רבות ,וגם חוזים
סופיים אפשריים רבים.

מהלך הכרזה פשוט עבור כל מי
שמכיר את העקרונות הבסיסיים
של מוסכמת סטיימן .פתיחה ,1NT
תשובת ♣ 2עם  8נקודות ורביעייה
בהארט ,אי מציאת התאמה
במייג'ור והזמנה למשחק מלא אשר
מערב כנראה ידחה עם  16נקודות
לנוכח פיזור הנקודות בין הסדרות
וריבוי קלפים זוטרים עם מספרים
נמוכים .חשוב לציין ,כי יד מרובת
אסים ומעוטת קלפי ביניים שווה
הרבה במשחק עם שליט אך ערכה
יורד דרסטית במשחק ללא שליט.

אפילו אם למזרח פתיחה חלשה
המתארת  5קלפי הארט וחמישייה
במיינור ,עדיין לא רצוי להשתמש
בה עם שתי סדרות גרועות במצב
פגיעות נחות.
צפון צריך להיות הפותח ב,1♣-
ודרום ישיב  .1NTלדרום מספר
מלכים שרצוי להגן עליהם ,ולכן
כדאי לו לקחת על עצמו את תפקיד
הכרוז ב NT-ולא לתמוך בקלאב.
יש שיכריזו  3NTעם  18הנקודות של
צפון ,ויש שיסתפקו ב) 2NT-אציין
כי אצל זוגות רבים תשובה של 1NT
ל 1♣-מבטיחה  8נקודות לפחות(.
החלטת צפון לא תשנה את החוזה
הסופי .ידו של דרום מקסימלית
בשביל  ,1NTוהוא יקבל כל הזמנה.

ניתוח משחק היד

נתמקד בחוזה  1NTמשוחק על ידי
מערב .ההגנה המושלמת )בקלפים
פתוחים( היא להוביל  ♥Aמצפון,
להמשיך ב ♥K-ולעלות בדרום עם
 ♥Qעל  – ♥Tויתור על לקיחה
בהארט על מנת להוביל פעמיים
ספייד דרך מערב .ברגע שצפון
מקבל את ההובלה הוא חוזר אל
שותפו ב .♦-כך תגיע ההגנה ל9-
לקיחות והחוזה יוכשל  3פעמים.
המציאות ליד השולחנות תהיה
שונה .קרוב לוודאי שצפון יוביל ב-
 ♠4ולאחר מכן יעכב פעמיים את
 ♣Aלאחר איתות ספירה משותפו.
הכרוז משחק  ♦5מהדומם וכעת
תורו של דרום לעכב את  .♦Aאם
מערב יבחר לשחק  ,♦9החוזה
יבוצע .סביר יותר שיזכה בקלף
בכיר וימשיך בסדרה .כעת דרום
יזכה ב ♦A-וימשיך בספייד .החוזה
ייכשל פעם אחת – תוצאה סבירה
למזרח-מערב היות שיריביהם
מסוגלים לבצע ♠.2

ניתוח משחק היד

על צפון לבחור בהובלה בין שתי
סדרות מיינור טובות ,וההבדל בין
האפשרויות השונות משמעותי.
הובלה ב ♦T-תפתח עבור השותפות
 4לקיחות מידיות בסדרה ,וכעת
האפשרות הטובה ביותר של הכרוז
היא להיכנס לדומם פעמיים בספייד
על מנת לשחק הארט דרך ה KQ-של
דרום )או לבצע עקיפה כפולה
במקרה שהחלוקה שונה( .בחלוקה
הנתונה קו משחק זה יבטיח לו 8
לקיחות ,והחוזה  2NTיבוצע בדיוק.
הובלה בקלאב נמוך תעניק לכרוז
לקיחה זולה  +רווח זמן ותאפשר לו
להשלים  10לקיחות אם יזכה
בדומם ב ♣T-ויוביל ♥ לעקיפה
כפולה כאשר יש עדיין  2כניסות
לדומם בספייד.
הובלה ב ♣K-תילקח ב .A-מערב
ימשיך בקלאב .אם צפון יזכה ב♣Q-
תהיינה לכרוז  3לקיחות בסדרה ו9-
בסך הכול בלי לגעת בהארט .אם
צפון יניח ל ♣T-לזכות ,המשך
בהארט מהדומם יבטיח לכרוז 10
לקיחות.

9

ניתוח משחק היד

סביר להניח שמערב יוביל ב♣K-
)אם כי יש לשקול שנית הובלה כזו
לאחר שההכרזה רמזה על התאמה
בקלאב( .צפון יזכה ב ♣A-וימשיך
ב ♣-נמוך אל ה T-על מנת לפתח 3
לקיחות בקלאב לאחר מסירת ה-
 ♣QJלמערב.
בינתיים מזרח ,המחזיק את כל
נכסי ההגנה בסדרות האחרות,
יידרש למצוא  5השלכות על סדרת
הקלאב – משימה קשה מאוד .אין
זה משנה מה יחליט לשמור ,אחת
ה Q-בסדרות האחרות תישאר ללא
הגנה .אם יבחר להפקיר את ,♦Q
שלושה סיבוב דיאמונד יכניסו אותו
ללחץ מכריע בסדרות המייג'ור ,כל
זאת בהנחה שהכרוז קורא את
המצב ומנחש נכון.
אציין שתוכנת  Deep Finesseקובעת
שבחלוקה זו צפון-דרום יכולים
לבצע  11לקיחות לאחר כל הובלה.
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Dealer: S
Vul: Both

Board:
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Dealer: W
Vul: None

9
 J42
 KQ75
 K7543
 AKJ863
 K93
 JT
 AT

Board:

Dealer: N
Vul: E-W

Q
 KQ73
 A8764
 JT3
 Q2
 AQT865
 A98
 J2

 KT4
 T42
 93
 A9872

 T754
7
 6432
 Q986

25
 KQJT32
 94
 J92
 63

 652
 AJ6
 JT5
 KQ54

 A75
 A875
 KQ4
 AT5

 AJ9873
 985
 KQ2
6

מהלך ההכרזה

Board:

 986
 KQT
 T53
 KQJ7
4
 J632
 A876
 9842

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

--♠1
*♣4
4NT
♥7

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♥1
♥2
*♦4
♠5
Pass

--♦1
1NT
Pass

--Pass
Pass
Pass

--♠1
♠3

Pass
Pass
Pass

♠2
Pass

2NT
Pass

Pass
Pass

3NT

ניתוח ההכרזה

ידו החזקה של מזרח יוצרת בעיה
בהכרזה השנייה .כמובן שמזרח
שואף לסלם לאחר שהשותף הראה
פתיחה עם שישייה בהארט ,אבל
הדרך היחידה לחייב את השותף
להמשיך להכריז היא להחליף
סדרה ,וקפיצה מידית ל 4NT-לפני
הכרזות קיו-ביד אינה נכונה עם 2
מפסידים בדיאמונד .איני רואה
טעם בהכרזת ♣ 3או ♦ 3שתתפרש
על ידי השותף כטבעית )או ניסיון
להגיע ל 3NT-אם לפותח עוצר
בסדרה שלא הוכרזה( .על כן אני
ממליץ "לזייף" הכרזת ספלינטר של
♣ ,4וזאת על מנת לתת לשותף
הזדמנות נוחה להכריז ♦ – 4בעצם
זה הדבר היחיד שברצוננו לשמוע.
לאחר ה 4♦-המיוחל ממערב אפשר
לשאול לקלפי מפתח עם בשורות
משמחות :לפותח שני אסים ו.♥Q-
כעת ההתלבטות היא – סלם קטן
או גדול .עם  6לקיחות בטוחות
בהארט ו 2-אסים במיינור ,נדרשות
 5לקיחות בספייד לסלם גדול .אלה
יושגו תמיד כאשר לשותף  ,♠Qוגם
אם לשותף דאבלטון נמוך בספייד,
רוב הסיכויים שהסדרה תתחלק 3-2
ויהיה אפשר להגביהן .בהיעדר
אפשרות לבירורים נוספים ,נראה לי
שהכרזת ♥ 7תרוויח בטווח הארוך.

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ההכרזה השנייה של צפון בעייתית
מאוד )אולי עדיף היה לא לפתוח(.
♦ 2נראה לגמרי לא מתאים ,ולכן
העדפתי ) 1NTהרע במיעוטו( .כעת
דרום מזמין למשחק מלא באמצעות
♠ 3וצפון דוחה את ההזמנה עם
מינימום וקלף אחד פחות בספייד
ממה שהובטח.
טיפ :אם כבר להכריז  1NTעם קלף

לצפון פתיחה חלשה "נקייה" בגובה
 ,2אך היא אינה מפריעה למזרח-
מערב להגיע לחוזה הנכון .הכרזת
 2NTשל מזרח מתארת 15-18
נקודות עם עוצר בספייד ,ומערב
מוסיף כמובן ל.3NT-

בודד בסדרת המייג'ור של המשיב,
רצוי שהסינגלטון יהיה תמונה.
ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב .♣K-המשך בסדרה
נחתך ,ודרום משחק ♠ נמוך אל ה-
 .Qמזרח זוכה ב ♠K-וממשיך
בקלאב שנחתך .דרום מוציא
שליטים עם  ,♠AJוהם מחולקים
 .2-2כעת ♥ לכיוון הדומם ,ומערב
חייב לקפוץ ב .A-אם יתמהמה,
ייעלמו יתר ההארטים של הכרוז על
סדרת הדיאמונד ודרום יסיים עם
 11לקיחות .לאחר הגנה נכונה
הכרוז יסתפק ב 10-לקיחות.
אם ישבתם בדרום והחלטתם
לשדרג את היד בגלל  KQxבסדרת
השותף ולהכריז ♠ 4מיד לאחר ,1NT
המזל היה לצדכם והשגתם תוצאה
מצוינת .במקרה של חלוקת שליטים
גרועה ההכרזה המוגזמת הייתה
עולה ביוקר.

ניתוח משחק היד

הכרוז זוכה בכל הובלה ,מוציא
שליטים ומושך את סדרת הספייד
עם  13לקיחות קלות .לו היה ניתן
לברר שלמערב גם  ,♠Qהיינו
מכריזים !7NT

10

ניתוח משחק היד

בהיעדר סדרה אטרקטיבית משלו,
דרום חייב להוביל ב .4♠-מזרח
צריך לעכב פעם אחת ליתר ביטחון,
שמא צפון פתח ♠ 2עם  5קלפים
)כבר היו דברים מעולם( .לאחר
הזכייה ב ♠A-הוא מזהה  8לקיחות
להשגת
האפשרויות
בטוחות.
לקיחה תשיעית הן :משיכת ;♥AKQ
עקיפה אל  ♥Tופיתוח לקיחה
בדיאמונד .אני מציע קודם כל
למשוך  4לקיחות בקלאב ולשים לב
להשלכות צפון .רוב הסיכויים ש-
 ♦Aלא אצלו ,ואם זה המצב הוא
יתחיל להשליך ספיידים.
בחלוקה זו כל אחת מדרכי המשחק
הסבירות תוביל את הכרוז ל9-
לקיחות .השלכת ♦ שגויה מצפון
תעלה בלקיחה עודפת.
כרוז נועז שיעקוף בלקיחה
השלישית אל  ,♥Jואז ימשוך תחילה
 4הארטים ולאחר מכן  4קלאבים
יתוגמל בכך שהקלאב האחרון
מכניס את צפון ללחץ בין ספייד
לדיאמונד .משחק הלחץ יעניק
לכרוז  (!) 11לקיחות בתנאי שיספור
את היד וישים לב להשלכות.
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Dealer: E
Vul: Both

Board:

Dealer: S
Vul: None

 JT
 KQ86
 A7
 AT874
 K753
7
 KQT2
 KJ93
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Board:

Dealer: W
Vul: N-S

 962
 J742
T
 KQT75
 964
 AJ53
 964
 Q62

 KT7
 Q9865
 Q75
 J8

 AQ82
 T942
 J853
5

 T5
 T9862
 K6
 K874
 Q3
 AT3
 AK643
 A32

 743
K
 AQJ97
 Q953

 AJ854
K
 J982
 964

מהלך ההכרזה
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Board:

 QJ98
 J543
 T8
 AJ2
 AK62
 AQ7
 5432
 T6

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
♣2

♦1
♠1
Pass

Pass
Pass
Pass

♥1
Pass
Pass

--Pass
Pass
Pass
Pass

--♦2
*♦3
♥4

Pass
Pass
Pass
Pass

1NT
*2NT
♥3
Pass

--Pass
Pass
Pass

--♦1
♣2
Pass

--Pass
Pass
Pass

Pass
♥1
♦2

ניתוח ההכרזה

מזרח יכול לבחור בין פתיחה של ♣1
ל .1♦-עובדה זו לא תשנה את
תשובת מערב ואת ההכרזה השנייה
של מזרח ,אבל היא בהחלט תשפיע
על הכרזת צפון .אם מזרח יפתח
♣ ,1סביר להניח שהחוזה הסופי
יהיה ♠) 1הכרזת סדרה חדשה
בגובה  1בסיבוב השני על ידי הפותח
אינה מחייבת ומוגבלת עד 17
נקודות בברידג' סטנדרטי( ,אלא אם
צפון יכריז  1NTחריף בסיבוב
הראשון ,שיהפוך לחוזה הסופי.
לעומת זאת ,לאחר פתיחה ♦ 1איני
רואה את צפון מכריז  ,1NTאבל
סביר להניח שיתערב בשלב מסוים
ב .2♣-על אף חולשת הסדרה,
הכרזת ♣ 2במצב  Balancingהינה
סבירה.
עם זאת ,כאשר כל הצדדים פגיעים,
להיטות יתר לזכות בחוזה החלקי
כאשר לאף צד אין התאמה מביאה
לעתים קרובות לכישלון.
ניתוח משחק היד

צפון-דרום מסוגלים לבצע ♥ ,4אבל
חוזה זה לא יוכרז לעולם לאחר
הכרזת מערב ♥ .1חוזה של 1NT
יבוצע תמיד ,כאשר לאחר ההובלה
הצפויה ב ♦K-תבוצע גם לקיחה
עודפת .אפילו חוזה גרוע בעליל של
♣ 2יבוצע .לאחר הובלה ב♥7-
וחזרה של מערב בהארט נמוך
לחיתוך ,צפון צריך לזכור את
ההכרזה ולשחק נמוך מידו.
אם מזרח משחק ♠ ,1הובלה
בסינגלטון קלאב תאפשר להגנה
לזכות במהירות ב 4-לקיחות ,אך
לאחר מכן יוכשל החוזה פעם אחת
בלבד .הובלה ב ♦-חזקה יותר ,היות
שהיא תאפשר לשותף לחתוך
בהמשך ולהכשיל ♠ 1פעמיים.

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ביד זו אציג מוסכמה שמספר זוגות
משתמשים בה :לאחר פתיחה 1NT
והכרזת טרנספר למייג'ור ,הפותח
יכול לשבור את הטרנספר גם עם
תמיכה של  3קלפים ויד מקסימלית
באמצעות הכרזת  .2NTהכרזת
 .2NTתשובת מזרח ♦ 3הינה
טרנספר חוזר להארט.
היתרון הוא שבחלק מהחלוקות
נגיע למשחקים מלאים טובים
במקום לעצור בגובה  2במייג'ור.
החיסרון הוא שלשותף לפעמים אין
נקודות ,וגם גובה  3הוא יותר מדי.
השימוש
הנוכחית
בחלוקה
במוסכמה אינו משפיע על החוזה
הסופי .גם אם מערב מכריז ♥2
פשוט ,מזרח עם  8נקודות וקלפי
ביניים טובים יזמין למשחק מלא
באמצעות  ,2NTואז מערב יכריז ♥4
היות שבידו ניקוד מקסימלי )(17
עם התאמה בהארט.
ניתוח משחק היד

לצפון שתי הובלות אפשריות♣K :
)ראש רצף( או סינגלטון בדיאמונד.
עם  2-3שליטים קטנים יש העדפה
ברורה להובלה בסינגלטון ,אבל עם
 Jxxxבשליט נראה הגיוני יותר
להוביל ב .♣K-מערב זוכה ב♣A-
וכעת ניתן להכין חיתוך ♠ לפני
משיכת שליטים ,או למשוך שליטים
ולקוות להשלכת ♠ על ♦ .במקרה
הראשון  ♥Aיפיל את ה K-של דרום,
אבל צפון יזכה בלקיחה עם ,♥J
והחוזה יבוצע בדיוק.
קו משחק מוצלח יותר יהיה
להתחיל ב ,♥A-לאחר מכן עקיפה
חוזרת נגד צפון ,סיום משיכת
שליטים )דרום נאלץ להשליך קלאב(
ו 3-סיבובי ♦ .כעת אם ישכיל הכרוז
למסור ♦ לדרום ,לחתוך חזרה
בקלאב ולשחק ♠ מהדומם לעבר ה-
 ,Qהוא ישיג  11לקיחות.

11

מזרח פותח ♦ .1לדרום אין
התערבות נאותה לפי הכללים,
ובמצב פגיעות נחות מומלץ לא
להתחכם .מערב משיב ♥ ,1ולאחר
ההכרזה השנייה של מזרח ♣ 2עליו
לבחור בין  Passל .2♦-האפשרות
הראשונה תוביל להחמצת משחק
מלא כאשר לשותף  16-17נקודות.
לפיכך החוזה הסופי הנכון של
מזרח-מערב הוא ♦ – 2כל זאת
כאשר צפון-דרום לא מתערבים .אם
דרום אינו מתאפק ומכפיל ♦,1
קיימת סבירות גבוהה שהחוזה
הסופי יהיה ♥ 2מצפון.
ניתוח משחק היד

בחוזה בהארט מצד צפון הכרוז
צריך לשחק בהזדמנות ראשונה
קלאב נמוך מהדומם לכיוון הK-
ובהמשך לחתוך קלאבים ביד
הקצרה בשליט .דרך משחק זו
תבטיח ביצוע ♥.2
נגד חוזה ♦ 2ההגנה צריכה להיות
 ,♠AKחיתוך ♠ ♠ ,♥A ,רביעי נחתך
עם  ,♦Kמזרח חותך מעל צפון ב-
 ,♦Aאך נתקל כעת בחלוקת שליטים
גרועה הגורמת לו לאבד שליטה
וליפול בחוזה .ברגע שצפון יזכה ב-
 ,♣Kהוא יחזור בהארט ויגביה עבור
דרום לקיחה בשליט.
החוזה המוצלח יותר של מזרח-
מערב הוא דווקא ♣ .2כאן אין
בעיות של אבדן שליטה .ההגנה
זוכה רק ב ,♠AK-חיתוך ♠ ♥A ,ו-
 – ♣Kהחוזה מבוצע.

סימולטנית ארצית נובמבר 2017
Dealer: N
Vul: Both
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Board:

Dealer: E
Vul: None

 AKJ76
 97
 AQ43
 A5
 T8543
 QJ842
 J8
Q
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Board:

Dealer: S
Vul: N-S

 AKQJ9
 KJ3
 A3
 KT2
 92
 K6
 96
 JT98742

 T82
 Q52
 Q62
 9643


 AT964
 KJT87
 AQ8
 76543
 87
 954
 J75

Q
 AT53
 KT752
 K63

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

♠1
♦4
4NT
*5NT
♦7

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♦2
*♥4
♥5
*♣6
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

--*2NT
♠3

♥1
♦3
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
♥3
Pass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♠ 1עם  18נקודות ושומע
את דרום מכריז את הסדרה השנייה
שלו בגובה  .2כל שנדרש לצורך
שאלה לקלפי מפתח הוא קונטרול
בהארט אצל השותף .בחרתי
בהכרזה שנייה טבעית של ♦) 4חזק
ומחייב( ,אם כי המשתמשים
בשיטת  2/1יכולים להכריז לאט
יותר באמצעות ♦.3
דרום מראה את הקונטרול
המבוקש ,ולאחר מכן צפון מברר
שלשותפו שני קלפי מפתח
) .(♦K+♥Aמומלץ להשתמש ב5NT-
כשאלה למלך ספציפי ,וכך מתגלה
גם  .♣Kכעת תמו הבירורים ,וצפון
צריך להחליט 6♦ :או ♦ 6NT) 7אינו
עומד על הפרק( .אם לשותף קלף
אחד מתוך  ♥K ,♠Qו ,♣Q-תיפתר
בעיית המפסיד בהארט .כמו-כן
קיימות ידיים רבות שבהן לשותף
דאבלטון נמוך בספייד ,ומשחק של
 ♠AKוחיתוך ♠ יוביל ל 13-לקיחות
נגד חלוקה  3-3בספייד או Q
דאבלטון.
למרות כל זאת ,ההחלטה אם
להכריז סלם גדול פחות חד-
משמעית מאשר ביד מס'  23לעיל.
השחקן בשולחן נמצא במצב שונה
ממחבר ההסברים אשר רואה את
 ♠Qאצל השותף ...
ניתוח משחק היד

 Q754
 KJ852
 KQT
7

מהלך ההכרזה

דרום

מערב

מערב מוביל ב .♣J-הכרוז מוציא
שליטים ב 2-סיבובים ,משחק ,♠Q
עובר לדומם בחיתוך ♣ ומשליך את
כל המפסידים בהארט על – ♠AKJ
 13לקיחות .ב NT-יש רק 12
לקיחות בגלל חלוקת הספייד .5-2

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♥ ,1אך ללא מענה .כעת
ההתערבות המוצלחת ביותר בצפון
היא  ,2NTבתנאי שמוסכם על שני
השותפים כי הכרזה זו במצב
 Balancingמתארת כ 20-נקודות עם
חלוקה מאוזנת .למרות חוזקו של
צפון ,מזרח מתחרה ל 3♦-עם
חלוקה  .5-5מערב מתקן ל,3♥-
וכעת צפון מראה שיש לו גם
חמישייה בספייד.
למרות ההתאמה היפה בספייד ,ידו
של דרום אינה מועילה כלל מול
חלוקה מסוג  5332אצל השותף.
העלאת ♠ 3ל 4♠-מפתה אך שגויה.
ניתוח משחק היד

נגד חוזה בספייד מזרח צריך ליישם
את הכלל שאין להוביל בסדרה עם
 Aללא  Kולבחור בהובלה
בדיאמונד .כעת לכרוז  2מפסידים
ודאיים בקלאב 1 ,בדיאמונד ו 1-או
 2בהארט ,כל זאת ללא כניסה
מהירה לדומם .על מנת לבצע 9
לקיחות צריך לארגן מעבר לדומם
באמצעות  ♣Jולהוביל ♥ אל ה.J-
גם בחוזה בהארט מצד מזרח יש
בעיה של כניסות לדומם .כדי לבצע
 9לקיחות יש לשחק בהתחלה 3
סיבובי ♦ ,לתת לצפון לחתוך ולאחר
מכן להוציא שליטים ב 2-סיבובים
ולהגיע לדומם על מנת לבצע את
העקיפה בקלאב.
חוזה ללא שליט מצד צפון יהיה
הגרוע מכולם .לאחר הובלה ב♦-
מובטחות להגנה  6לקיחות .אם
מערב ידייק וישחק ♣ לאחר הזכייה
ב ,♦Q-הכרוז ייאלץ להסתפק ב6-
הלקיחות שיש לו מלמעלה בתחילת
המשחק.

12

31
 A62
 94
 A53
 QJ862

 JT983
3
 9642
 943

Board:

K
 AQT76
 J87
 AKT5

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
Pass

--*♣4
Pass

Pass
Pass
Pass

♥1
♥4

ניתוח ההכרזה

יד זו מדגימה היטב את השימוש
במוסכמה "ספלינטר" .הכרזת
מזרח ♣ 4מתארת תמיכה של +4
קלפים בהארט עם סינגלטון
בקלאב ,כאשר הניקוד הוא קצת
פחות מפתיחה ) 8-11נקודות( .עם
יד חזקה יותר ,על מזרח לבחור
במהלך הכרזה איטי יותר.
למערב  17נקודות ,אך ברור לו ש-
 ♣Kקלף מבוזבז ,וגם  ♣Aהיה שווה
יותר אם היינו שמים אותו,
לדוגמא ,בסדרת הדיאמונד .בנוסף,
אין אפשרות להכריז ♦ 4ללא
קונטרול בסדרה .נותרו שתי
אפשרויות :האחת  -להכריז ♥4
שלילי ואולי להחמיץ סלם מוצלח
מול יד מתאימה יותר של השותף;
השנייה – לבחור בהכרזת קיו-ביד
של ♠ ,4אשר תוביל לכך שמזרח
ישאל לקלפי מפתח .מערב יענה ♠5
) 2אסים  (♥Q +ומזרח יגלה
לחרדתו שחסרים שני אסים אך
כבר אין אפשרות לעצור לפני ♥.6
אין ספק שבחלוקה זו הדרך
הזהירה יעילה יותר.
אני מניח שהחלוקות הקודמות בסט
הזה כבר הסבו נחת לחובבי
הסלמים .הפעם חסרים שני אסים,
וצריך לדעת לעצור לפני סלם.
ניתוח משחק היד

אם החוזה הוא ♥ ,6צפון כנראה
יכפיל ויוביל באסים .אם החוזה
נמוך יותר ,סביר יותר שצפון יוביל
ב ♣Q-או בשליט .מספר הלקיחות
הסופי יהיה זהה תמיד –  .11לכרוז
אין מפסידים פרט ל ♦A-ו.♠A-
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Dealer: W
Vul: E-W

Board:

Dealer: N
Vul: None

 KQJ96
 K74
2
 KQT2
 85
 862
 K9643
 986

 A4
 AQ9
 AQT7
 A753
 T732
 JT53
 J85
 J4

4
 KQ854
 QT3
 QT52

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

--♠1
Pass
Pass

--Dbl
Dbl
Pass

--*♠3
Pass
Pass

Pass
Pass
♦4

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♠ ,1ומזרח מכפיל כמובן.
מצב הפגיעות אידיאלי להכרזת
הפרעה של ♠ 3מדרום ,אשר מתארת
 0-6נקודות עם תמיכה של  4קלפים
לפחות בספייד .מזרח לא יוותר
ויכפיל שוב – כל דבר שהשותף
יעשה מתאים לו ,כולל להשאיר את
היריבים ב 3♠-מוכפל .במציאות
למערב חמישייה טובה בדיאמונד,
והוא מכריז אותה בגובה  .4מזרח
מבין שהשותף אינו משופע בנקודות
ומשאיר את החוזה ב .4♦-שחקנים
חצופים בצפון שיתחרו ל 4♠-יקבלו
ממזרח "כרטיס אדום" ,והפעם
משמעות הכפל הינה עונשין.
טיפ :כאשר היריבים נמצאים

בחוזה חלקי ,ואין זה ברור אם
יכריזו משחק מלא ,לא כדאי
ולהסתכן
בהכרזה
להתפרע
בתוצאה של מינוס  300או גרוע
יותר.
ניתוח משחק היד

צפון מוביל ב ♠K-נגד החוזה ♦.4
הכרוז צריך לזכות ב ♠A-ולעבור
לסדרת הקלאב בתקווה שזו
מתחלקת ) 3-3הסיכוי היחיד
לביצוע החוזה( ,ואז יתאפשר לעקוף
בהארט ,לסיים משיכת שליטים
ולהשליך ♥ על הקלאב הרביעי
מהדומם .המציאות ורודה פחות –
לאחר שצפון מתגלה עם  4קלאבים
המשחק המדויק הוא לבצע
אלימינציה של הסדרות השחורות
ולשחק ♥ נמוך אל ה 9-כדי להבטיח
נפילה אחת בלבד.
אם צפון הוא הכרוז והשליט ספייד,
ההגנה המדויקת של מזרח היא
להתחיל בשני סיבובי שליט,
להמשיך פסיבי ולהמתין בסבלנות
לשתי לקיחות עם .♥AQ

33
 Q9872
 J3
 J54
 964

 A53
 A72
 AK7
 AK87

Board:

 KJT6
 T96
 9862
 J3

 A9432
 Q5
 82
 QJ98

 T8
 A964
 AJ3
 A743
 KQJ65
 T8
 KQ97
 K6

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

Pass
*♥3
Pass

Pass
Dbl
Pass

2NT
♠4
Pass

Pass
Dbl

ניתוח ההכרזה

 22הנקודות של דרום מורכבות כולן
מלקיחות מהירות .ידיים מסוג זה
שוות הרבה במשחק עם שליט
ופחות ב .NT-לאחר הכרזת
הטרנספר של צפון )המוכפלת על ידי
מזרח לציון בקשת הובלה בהארט(
דרום קופץ באופטימיות ל .4♠-האם
מערב יכפיל אותו? ללא התערבות
מזרח  2-3לקיחות בשליט אינן
מהוות בסיס לכפל מעניש ,אבל כאן
ידוע שלשותף יש משהו )אין זה נכון
להכפיל הכרזת טרנספר עם 4-5
נקודות ולהסתכן בכך שהיריבים
יבצעו את החוזה עם רי-דאבל(.
לדעתי ,כפל ממערב הינו סביר.
בתחרות  IMPעדיף אולי לא לחשוף
את חלוקת השליט בשביל להפיל
חוזה מוכפל פעם אחת ,אבל בטופ-
בוטום ההבדל בתוצאה הסופית בין
 +50ל +100 -עשוי להיות משמעותי.
מערב מוביל ב .♥T-דרום זוכה
ומשחק  ♠Aושליט נמוך .מערב זוכה
ב ♠K-וממשיך בשליט .כעת מצבו
של הכרוז גרוע .לכאורה יש לו 2
מפסידים בשליט ואחד בכל סדרה
אחרת .נדרשת טכניקה טובה כדי
להגיע ל 9-לקיחות ולהיכשל ב4♠-
פעם אחת בלבד .על הכרוז לשחק
 ♣AKולמסור למזרח סיבוב שלישי
בסדרה על מנת לחתוך סיבוב רביעי
בדומם ,ולאחר מכן לחתוך גם ♥
בדומם .למערב לא יועיל לחתוך ב-
 ♠Tלפני הדומם ,כי אז יושלך
מפסיד בדיאמונד .בסופו של דבר
דרום יזכה ב 2-לקיחות בשליט5 ,
לקיחות צדדיות מהירות ו2-
חיתוכים בדומם .מערב ייאלץ בסוף
המשחק לחתוך עם  ♠Tאת הלקיחה
של שותפו בדיאמונד.

13

Dealer: E
Vul: N-S

7
 KJ732
 T654
 T52

מערב

ניתוח משחק היד
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Board:

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Pass
Pass
Pass

♣1
Pass
♣3

♠1
♦2
Pass

♣2
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזת המפתח היא זו של מערב
בסיבוב הראשון לאחר פתיחת
השותף ♣ 3) 1קלפים לפחות(
והתערבות דרום ♠ .1האפשרויות
הן) 2♣ ,1NT ,Pass :ודאי שלא כפל
עם דאבלטון בהארט( .הראשונה
פסיבית מדי ,והשנייה ) (1NTאינה
נראית מתאימה לאופי היד.
אני ממליץ בחום להכריז ♣ .2אם
מדובר בהתאמה של  7קלפים
בקלאב ,השותף יסתדר איכשהו
בגובה  2והצד שלנו לא ימשיך
להתחרות .אם מדובר בהתאמה של
 8-9קלפים ,הכרזתנו תאפשר
לשותף להתחרות בגובה  3לאחר
שהיריבים יגלו את ההתאמה שלהם
באחת הסדרות האדומות.
כך אכן קורה .דרום לא מוותר ל-
♣ 2ומכריז ♦ .2צפון מרוצה מאוד
מחוזה זה ,אבל מזרח לא נותן
לשחק ומכריז ♣ – 3הרי "לפי
הספר" צריכים להיות למערב 5
קלפי קלאב ו"חוק סך הלקיחות"
ממליץ חד-משמעית להתחרות
לגובה  3עם התאמה בת  9קלפים.
אם צפון מתחרה ל ,3♦-מזרח ייתן
ליריביו לשחק ואולי אף יכפיל אם
מצב רוחו אגרסיבי.
ניתוח משחק היד

"חוק סך הלקיחות" פועל באופן
מושלם .כל צד יכול להשיג 8
לקיחות בסדרת המיינור שבה יש לו
התאמה של  8קלפים .במבט שטחי
נראה שבחוזים ♣ 3או ♦ 3יש לכרוז
מפסיד בודד בכל סדרה ,אך כמות
השליטים הבלתי מספקת אינה
מאפשרת לבצע  9לקיחות מול הגנה
מדויקת – נסו בעצמכם! זוגות
במזרח-מערב שיתחרו ל 3♣-מעל ♦2
יזכו בתוצאה טובה.
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Dealer: S
Vul: E-W

Board:
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Dealer: W
Vul: Both

 A3
 K842
 86
 AQT92
 Q52
 AQT73
 AK32
5

Board:
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Dealer: N
Vul: N-S

 J6543
 KT
 962
 JT4
 J9864
 965
9
 K876

 KT87
 A9652
 K4
 K6

 KQ
 842
 AK84
 KQ85
Q
 QJ4
 JT853
 A982

 KT7
J
 QJT754
 J43

 AT
 Q9765
 QJT32
7

 A92
 873
 AQ7
 Q753

מהלך ההכרזה

 J86543
 KJ3
6
 J94
 972
 AT
 975
 AT632

מהלך ההכרזה

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

--Pass
Pass

--♥2

♦2
Pass

Pass
Pass

--Pass
Pass
Pass
Pass

--♥1
*♦2
♥4

--Pass
Pass
Pass

Pass
*♣2
♥3
Pass

1NT
Pass
Pass

*♥2
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♦) 2טבעי וחלש( .צפון
אינו רואה אפשרות למשחק מלא
וקורא  .Passמזרח מתחרה ל,2♥-
וזה יהיה כנראה החוזה הסופי.
הכוח הרב בהגנה משכנע את צפון
לא להכריז ♦ ,3אך אין די בו כדי
להכפיל ♥ .2הוא נותן ליריבים
לשחק ומקווה שהחוזה ייכשל פעם
אחת .נציין כי העלאה בלתי
אחראית ל 3♥-מצד מערב עלולה
להוביל את השותפות שלו לצרות.
אם לצפון-דרום אין פתיחה חלשה
בדיאמונד ,צפון יפתח ♣ ,1מזרח
יתערב ♥ ,1ודרום יכריז ♦8-11) 2
נקודות( .כעת המשך המכרז תלוי
בשיקול הדעת של השחקנים.
ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב ♦Q-נגד ♥ .2מזרח
זוכה ומשחק ♣ אל ה .K-צפון זוכה
ב ♣A-וממשיך בשליט למינעת
חיתוכים .כעת המשחק הזוכה הוא
) ♥Qניסיון "ללכת על בטוח" עם ♥A
לא יספיק לביצוע החוזה( ,חיתוך ♦
)בלי לשחק  ,(♦Kחיתוך ♣ ועוד
חיתוך ♦ )לצפון לא יעזור לחתוך עם
 (♥Kוחיתוך ♣ .לאחר מכן ♦K
ייחתך ,אבל  ♥ATיזכו ב 2-לקיחות.
במלים אחרות ,חיתוך ביד הקצרה
מסייע לכרוז להשיג  5לקיחות
בשליט מידו  2 +חיתוכים בדומם +
 ,♦Aביחד  8לקיחות.
צפון-דרום יכולים להשיג תוצאה
טובה יותר בחוזה בדיאמונד.
למעשה ,ההגנה הנדרשת ממזרח-
מערב על מנת להגביל את דרום ל9-
לקיחות היא קשה מאוד :הובלה
בשליט ועיכוב מצד מזרח .לאחר
חיתוך ספייד יהיו לכרוז קשיים
לסיים את משיכת השליטים .לאחר
כל הגנה אחרת יבוצעו  10לקיחות.

Board:

דרום
♣3
3NT

מערב
♥3
Pass

ניתוח ההכרזה
ניתוח ההכרזה

דוגמא מעניינת לשימוש במוסכמה
 Druryשהינה חיונית לשותפות שבה
נהוג לפתוח לאחר שתי קריאות
 Passגם עם ידיים חלשות מהרגיל.
ובכן ,מזרח פותח ♥ .1ידו של דרום
אינה ראויה לכפל מוציא .מערב
)לאחר  Passהתחלתי( משיב ♣2
אשר מתאר  10-11נקודות עם 3
קלפי ♥ או  8-11נקודות עם  4קלפי
♥ )קיימות גרסאות של  Druryשבהן
עם האפשרות השנייה מכריזים ♦.(2
כעת עם תת-פתיחה מזרח צריך
לסגור ל ,2♥-ועם יד טובה מזרח
יכול פשוט להכריז ♥ .4ההכרזה
המלאכותית ♦ 2מציינת פתיחה
מלאה ,אולם ללא ודאות בקשר
למשחק מלא.
כעת ♥ 2מצד מערב יתאר מינימום.
ידו של מערב במציאות טובה יותר
)סינגלטון בספייד( ,והוא מזמין
באמצעות ♥ .3היות שידו של מזרח
מורכבת כולה מקונטרולים ),(A+K
הוא מקבל את ההזמנה.
המתוחכמים בינינו ישתמשו לאחר
♦ 2ב Short Trial Bid-על מנת להזמין
למשחק מלא ובתוך כך להראות
לשותף קוצר בספייד.
ניתוח משחק היד

דרום יבחר כנראה להוביל בשליט,
והכרוז ישמח למצוא  ♥KTדאבלטון
בצפון .לאחר משיכת השליטים ,כל
מהיד
להוביל
הוא
שנותר
דיאמונדים על מנת לפתח את
הסדרה הארוכה בדומם ולהשליך
עליה מפסידים בספייד .הובלה
בקלאב מקשה יותר ,אך גם כאן
ניתן לבצע  10לקיחות .עם קצת
בהכרזה
האופטימיות
מזל,
משתלמת.
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צפון פותח  ,1NTואנו נניח שמזרח-
מערב משתמשים בשיטת
 Landy+Multiאו  .Cappellettiבשני
המקרים הכרזת ♥ 2מתארת יד דו-
סדרתית עם  4-5קלפים במיינור
בנוסף לחמישייה בהארט.
בשיטות רגילות אין לדרום אפשרות
להזמין למשחק מלא ,ועליו לבחור
בין ) Overbidהכרזה מחייבת של
♣ (3ל Underbid-משמעותי ).(Pass
האפשרות הראשונה טובה יותר.
מערב תומך בשותפו ל .3♥-צפון,
ללא עוצר בהארט ,קורא Pass
ומעביר את ההחלטה לשותפו .דרום
מכריז  3NTעם חששות כבדים.
אם במקום  Passצפון יכריז ♣ ,4זה
יהיה כנראה החוזה הסופי.
ניתוח משחק היד

חלק מהשחקנים במזרח ינסו
"להפתיע" את הכרוז בהובלת .♦Q
צפון יהיה מרוצה מאוד מהתפתחות
כזו ,שכן יהיה לו זמן להגביה
לקיחה בספייד ולהגיע ל 9-לקיחות.
לכאורה הובלה בהארט תכשיל את
החוזה ,אך ראו נא מה יקרה לאחר
שדרום יזכה ב ♥A-והכרוז ימשוך 5
לקיחות בקלאב .מזרח חייב לשמור
על  .♦QJT+♠Aעל הקלאב האחרון
הוא בלית ברירה ישליך ...הארט ☹,
ואז הכרוז ישחק ספייד ויפתח עבור
עצמו לקיחה תשיעית בשעה
שההגנה מסוגלת לגבות רק ארבע
לקיחות.
זוגות זהירים בצפון-דרום שעצרו ב-
♣ 3או ♣ 4יסתפקו בתוצאה של
 .+130הם אולי ישמחו שלא עלו ל-
♣ 5ונפלו ,אבל תוצאת  Topמגיעה
ביד זו רק לאמיצים שהכריזו .3NT
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Dealer: E
Vul: E-W

 32
 AJ65
 KQT4
 Q96

 K8
 KQ843
 8652
 K8

 QT54
 T972
 J73
 J7

Board:
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Dealer: S
Vul: Both

Board:
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Dealer: W
Vul: None

 KT73
 AJT5
 AT98
J
 AJ976

 A9
 AT5432

 973
 Q64
 T42
 A982
 QJ9
 KQ7
 KQ3
 T832

 QJ4
 A983
 8763
 J6

 A2
 8642
 J62
 AQ95

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

--♥2
Pass
Pass
Pass

♦1
Dbl
2NT
3NT

Pass
Pass
Pass
Pass

♣2
♠2
♠3
Pass

ניתוח ההכרזה

בתשובה לפתיחה ♦ 1מזרח מחזיק 6
קלפי ♣ ו 5-קלפי ♠ .לרוב אנו
ממהרים להציג חמישייה במייג'ור,
אך במקרה זה ניתן להתחיל בסדרה
הארוכה ובהמשך להראות לשותף
את החלוקה המדויקת.
לאחר ♣ 2צפון מרשה לעצמו
להתערב באוברקול לא פגיע של ♥,2
בעיקר על מנת לבקש מהשותף
הובלה בהארט נגד  .3NTבמצב זה
)לאחר הכרזת  (2/1כפל מצד מזרח
מציע עונשין ,אבל מערב לא חולם
להכפיל את היריבים בגובה  .2הוא
מכריז ♠ ,2ולאחר  2NTמהשותף
ממשיך ל 3♠-כדי להראות חלוקה
של  .6-5למזרח ברור ששותפו שואף
לחוזה עם שליט ,אולי אפילו בגובה
 ,6אבל ידו היא הגרועה ביותר
האפשרות .מתוך  12הנקודות שלו
)מינימום( 10 ,נמצאות בסדרות
הקצרות של השותף! כל המידע הזה
מועבר באופן מדויק לשותף
באמצעות הכרזת " :3NTאני יודע
שיש לך  11קלפים שחורים ,אבל כל
הכוח שלי בסדרות האדומות".
שחקן במערב הסומך על שותפו,
ישאיר אותו בחוזה  3NTלאחר
שכבר הראה את כל מה שיש לו.
דרום מוביל בהארט ,וה ♥Q-של
צפון נלקחת עם ה .A-מזרח משחק
שני סיבובי קלאב ומגביה  5לקיחות
בסדרה .כעת יש לו  10לקיחות
בטוחות ,ולאחר נפילת  ♦Jהמספר
יעלה ל .11-ההגנה זוכה רק ב ♥K-ו-
 .♣Kהובלה בספייד מקשה יותר –
הכרוז חייב לשחק  ♠Aמהדומם על
מנת ליצור חסימה בסדרה ולהבטיח
לעצמו  11לקיחות.

 K52
J
 AKJ9
 KT753
 AT86
 KT752
 Q5
 Q4

מהלך ההכרזה

מערב

ניתוח משחק היד

 8654
 93
 754
 K764

Board:

מהלך ההכרזה

צפון

מזרח

דרום

מערב

צפון

מזרח

דרום

מערב

--Dbl
♥4

--Pass
Pass

Pass
♥2
Pass

♣1
Pass
Pass

--Pass
Pass
Pass

--♥1
♦2

--Pass
Pass

♦1
♣2
Pass

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

למערב יד גרועה ,אבל עם 13
נקודות צריך לפתוח .ידו של צפון
היא בדיוק כזו שמורים יציגו
לתלמידים בשיעור ראשון על
 :Takeout Doubleחלוקה .4-4-4-1
כל מה שהשותף יכריז – מתאים.
דרום זוכר שעם  9-11נקודות צריך
להכריז סדרת מייג'ור בקפיצה,
ואינו חושש מאיכות הסדרה1♥ .
יהיה  Underbidגדול) 2NT .במקום
♥ (2יהווה הפרה של עיקרון בסיסי
שיש לחפש התאמה במייג'ור.
לאחר ♥ 2צפון סופר  3נקודות
חלוקה עבור סינגלטון )במקום הJ-
בקלאב( ומגיע ל 15-נקודות .די בכך
להכרזה מידית של ♥.4

הנקודה הבעייתית ביד זו היא
דווקא הכרזת הפתיחה .אם מערב
בוחר ב" 1♣-לפי הספר" ייווצר
קושי לאחר התשובה ♥ .1איש לא
ירצה להכריז ♣ 2עם סדרה כזו.
החלופה היא ) 1NTהשווה עם יד
מס'  .(24במקרה שלנו ,הכרזת 1NT
עם  Jבודד בסדרת המשיב תוביל
לחוזה ללא שליט שהגבול העליון בו
הוא  8לקיחות )עדיין זו תהיה
תוצאה טובה יותר מ.(2♣ -
טיפ :עם  4קלפים חזקים

ניתוח משחק היד

למערב ברור שלשותפו נקודות
מעטות ביותר .ההובלות מהרצפים
 ♦KQו ♠QJ-אינן כה בטוחות – הן
עלולות להגביה לקיחות לכרוז .גם
הובלה בשליט תעלה ביוקר אם ♥A
בדרום .אני מציע לשקול דווקא
הובלה בקלאב.
במציאות אין הובלה מוצלחת
שתמנע מהכרוז לבצע את החוזה עם
לקיחה עודפת )כבר אמרנו שידו של
מערב גרועה ,לא?( .לדוגמא ,לאחר
הובלה בקלאב דרום זוכה ומבצע
עקיפה כפולה בשליט אשר מותירה
את מערב עם לקיחה בודדת
בסדרה .מאוחר יותר הכרוז חוזר
לידו עם  ♠Aומבצע עקיפה כפולה
בדיאמונד עם תוצאה דומה .בסופו
של דבר טכניקה בסיסית תוביל את
דרום ל 11-לקיחות נגד כל הגנה
ללא מאמצים מיוחדים.
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בדיאמונד 5 ,קלפים חלשים בקלאב
וסינגלטון במייג'ור ,נסו לפתוח ♦1
ולהמשיך בסיבוב השני ♣.2

מהלך הכרזה זה ייצור אצל השותף
תמונה מעוותת של אורכי הסדרות,
אבל הוא מעניק לשותפות גמישות
מרבית )כל זאת בתנאי שרביעיית
הדיאמונד איכותית ביותר( .במקרה
שלנו הכרזת הפתיחה המומלצת
מובילה את השותפות לחוזה מוצלח
של ♦) 2למערב אין סיבה להמשיך
להכריז לאחר שהשותף תיאר 9
נקודות לכל היותר(.
ניתוח משחק היד

לאחר מהלך הכרזה שבו הפותח
הציג שתי סדרות ,והמשיב העדיף
אחת מהן ,מומלץ להוביל בשליט.
כך מוסר מדרכו של הכרוז מכשול
בדמות  ♦Qכבר בלקיחה הראשונה.
כעת על מנת להשיג  10לקיחות יש
לנטוש את השליטים ,לעבור לדומם
בספייד ולהוביל משם ) ♣Jמכוסה
על ידי  .(A-K-Qבהמשך הכרוז יזכה
ב ♣T-ויחתוך שני קלאבים בדומם
בעוד ההגנה חסרת אונים .לאחר
משחק פחות מדויק )כגון משיכת
שליטים מוקדמת( הכרוז יסתפק ב-
 9לקיחות.
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הבינלאומי ה23-
 19-9בנובמבר2 17 ,

תוכ נ י ת ה תח ר ו י ו ת
זוגות ()IMP
 13.11יום ב'  16:00סיבוב I
 14.11יום ג'  15:00סיבוב II

תחרות יחידים  -חדש!

אין לכם

שותף?
פנו אלינו !

 14.11יום ג' 20:00

זוגות פתוח ( 3בתי גמר)
 15.11יום ד'  20:30סיבוב I

נקודות אמן
ארציות
ובינלאומיות

 16.11יום ה'  16:00סיבוב II
 17.11יום ו'  15:00סיבוב III

תחרות קבוצות ()SWISS
 18.11שבת  10:00סיבוב I
 18.11שבת  15:00סיבוב II

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה .10:00
פרסים מיוחדים.

לפרטים והרשמה:
טל' | 03-6058355:פקס| birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 03-5465582:

