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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

בחודש נובמבר נהנינו מפסטיבל הברידג' בים האדום באילת, שחגג את שנתו ה-20 
ושילב נופש, עם פעילויות מהנות ותחרויות ברידג' מגוונות. התוצאות מופיעות בדפי 

ההתאגדות שבסוף הביטאון. 

אלופי  את  ישלחו  המועדונים  כן,  כמו  הפלייאוף.  שלב  את  וכן  השלישי  הליגות  מחזור  את  עמו  מביא  דצמבר  חודש 
המועדון שלהם לגמר אליפות המועדונים שנערך זו השנה השלישית ברציפות. בשנה שעברה מועדון קיבוצים דרום 

היה אלוף המועדונים, מי יהיה המועדון שיחזור עם הגביע הנודד השנה? 

עוד בחודש דצמבר, תתקיים אולימפיאדת משחקי החשיבה בסין (Sport Accord World Mind Games) בה תייצג 
אותנו הנבחרת הפתוחה – אלופת אירופה: אילן ואופיר הרבסט, לוטן פישר ורון שורץ, אלון בירמן ודרור פדון. 

נעקוב בשקיקה ונחזיק אצבעות.

אל תשכחו לחדש את חברותכם לשנת 2015, על מנת שתוכלו להשתתף בתחרויות ההתאגדות, לצבור נקודות אמן, 
לקבל את ביטאון ההתאגדות כל חודש וכן ליהנות מלוח שנה מהודר שיעשה לכם סדר בכל הפעילות הספורטיבית 

לשנת 2015. 

חברים  לכם  יש  אם  אז  בפברואר,  אביב  בתל  יתקיים  הפסטיבל  בעיצומן.  ה-49,  הבינלאומי  לפסטיבל  ההכנות 
המשחקים ברידג' ומעולם לא היו חלק ממשפחת הברידג', הציעו להם להצטרף עכשיו וליהנות מהטבה ייחודית - 

כרטיס חינם לאחת מתחרויות הבוקר בפסטיבל. 

אנו מאחלים לכל אחד מכם, חג חנוכה שמח, מלא אור ושמחה.

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה.
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לומדים ברידג‘
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הנלמדות   ,1NT לפתיחה  הבסיסיות  התשובות  שלוש 
כבר בתחילת הדרך, הן:

Pass: 7-0 נקודות; 
2NT: 9-8 נקודות;
3NT: 10+ נקודות.

עם זאת, תשובות אלה אינן לוקחות בחשבון את השאיפה 
למצוא התאמה של 8 קלפים בסדרת מייג'ור.

כאשר למשיב 4 קלפים ב-♥ או ב-♠ מומלץ לחפש התאמה 
כל  (סטיימן).   2♣ הכרזת  באמצעות  במייג'ור   4-4 של 
זאת בתנאי שלמשיב 8 נקודות או יותר. עם 7 נקודות או 
פחות המשיב יכריז בלית ברירה Pass. במלים אחרות, 
ההכרזה ♣2 מחליפה את ההכרזות 2NT ו-3NT במקרה 

שלמשיב רביעייה (או רביעיות) במייג'ור.
בתשובה ל-♣2 הפותח מכריז את סדרת המייג'ור שבה 
יש לו 4 קלפים, או מכריז ♦2 ללא רביעייה במייג'ור. כך 
במייג'ור  התאמה  לשותפות  יש  אם  לדעת  המשיב  יכול 

או לא.

כעת הגיע הזמן לתרגל:

West North East South
1NT Pass ?

אתם יושבים בדרום. לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל 
יד, השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

KQ52
94
A753
QJ4

♣2. מספר הנקודות מצדיק הכרזה של 3NT, אולם לפני 
הכרזת  באמצעות  בספייד  רביעייה  לשותף  אם  נברר  כן 

♣2 (סטיימן). על תשובת השותף ♠2 נכריז ♠4. אם צפון 
.3NT יכריז ♦2 או ♥2, ההכרזה הבאה שלנו תהיה

(2)
South

♠
♥
♦
♣

K97
Q62
865
KJ43

2NT. כאשר אין רביעיות במייג'ור משתמשים בתשובות 
הבסיסיות. הכרזה זו מתארת 9-8 נקודות.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AT32
K974
J832
5

♣2. שימו לב כי הכרזה זו אינה אומרת דבר על האורך 
למצוא  היא  היחידה  מטרתה  הקלאב.  בסדרת  שלנו 

התאמה של 4-4 במייג'ור.

(4)
South

♠
♥
♦
♣

T73
KQ52
64
JT97

Pass. היינו שמחים למצוא התאמה 4-4 בהארט, אולם 
 2♣ הכרזת  מאפשר  אינו   (6) הנמוך  הנקודות  מספר 
שהשותף  ולקוות   1NT בחוזה להישאר  עלינו  (סטיימן). 

יצליח לבצעו.

הכרזות בסיסיות
רם סופר

הפעם נעסוק בהכרזות תשובה לפתיחה 1NT, כאשר 
למשיב אין 5 קלפים באחת מסדרות המייג'ור.
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שפר את הכרזתך
רם סופר

נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♠ 2♦ ?

ונבחן מצבים שבהם דרום מחזיק 13 נקודות או יותר.
צפון  אך  יותר,  או  מלא  משחק  שלשותפות  יודע  דרום 

עדיין אינו יודע זאת.
צפון  את  להכריח  היא  דרום  של  הראשונה  המשימה 
הוא:  לדעת  שצריך  הראשון  הדבר  להכריז.  להמשיך 
המשיב  ידי  על   3 או   2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת 
להכריז  השותף  את  ומחייבת  נקודות   +11 מתארת 

.(Pass אם השחקן הבא בתור הכריז)
אינה   2♥ הכרזת  כי  המשחקים  זוגות  קיימים  הערה: 
מחייבת במצב כזה, אך הסכם זה אינו סטנדרטי, ולדעת 

רוב המומחים גם אינו מומלץ.
אז כשיש לנו יד חזקה עם חמישייה בהארט, נכריז פשוט 
את  ימשיך  לא  שהשותף  מהאפשרות  לחשוש  בלי   2♥

ההכרזה.
זה נשתמש  במקרה  בהארט?  ומה לעשות עם רביעייה 
יד  עם  עושים  שהיינו  כמו  בדיוק   Negative Double-ב

חלשה יותר, והכוח שלנו יתגלה בסיבוב ההכרזה הבא.
יד  עם  לעשות  מה  היא  בה  שנעסוק  האחרונה  השאלה 
חזקה והתאמה בספייד. כאן יש סיכוי לסלם, אם גם ידו 
של השותף חזקה מספיק. לא כדאי להכריז ♠4 "ולסגור" 
סדרת  הכרזת  הוא  הפתרון  מלא.  למשחק  עת  בטרם 
עם  חזקה  יד  להראות  כדי   (3♦ זה  (במקרה  המתנגד 

התאמה בסדרת המייג'ור של הפותח.
נסו את הבעיות הבאות:

מה תכריזו בדרום עם כל אחת מהידיים הבאות?

(1)
South

♠
♥
♦
♣

7
AKJT843
3
AQJ5

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AK3
KQ8
52
AT762

(3) 
South

♠
♥
♦
♣

5
AJT8
AQ94
K832

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

7
AKJT843
3
AQJ5

♥2. אין ספק שקיבלתם יד אדירה, אך אין צורך להשתמש 
סדרה  להכריז  הוא  הראשון  הצעד  קפיצה.  בהכרזות 
חדשה בגובה 2 ולהכריח את השותף להמשיך להכריז. 

עם יד זו קיים סיכוי גבוה להגיע לסלם.

(2)
South

♠
♥
♦
♣

AK3
KQ8
52
AT762

♦3. עוד יד מצוינת. אין סיבה להכריז את סדרת הקלאב 
שאינה איכותית. הדבר החשוב כאן הוא ההתאמה בספייד. 
לשותף  מודיעים  אנו  המתנגד  סדרת  הכרזת  באמצעות 
על התאמה ובודקים אפשרות לסלם. אם גם לשותף 16 

נקודות כמונו, יכול להיות שנגיע לבסוף לגובה 6.
 

(3) 
South

♠
♥
♦
♣

5
AJT8
AQ74
K832

Dbl. מפתה להכריז מיד 3NT עם שני עוצרים בדיאמונד, 
אבל עדיף לבדוק אם לשותף רביעייה בהארט, כי במקרה 

זה חוזה של ♥4 יהיה כנראה מוצלח יותר.
אנו משתמשים ב-Negative Double, וכעת הכול תלוי 
נתמוך   –  2♥ יכריז  אם  השותף.  של  הבאה  בהכרזתו 

.3NT ל-♥4; אם יכריז ♠2 – הכרזתנו הבאה תהיה

התערבות  לאחר  המשיב  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
בגובה 1 עם ידיים חזקות.
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יסודות ההגנה – 
משחק היד השנייה (2)

רם סופר

שמירה  נמוך.  שנייה  יד  בכלל  עסקנו  הקודם  במאמר 
על כלל זה תביא תוצאות טובות ברוב המצבים בהגנה, 
אך לא בכולם. במאמר זה ובבאים אחריו נביא דוגמאות 
כדאי  לא  מתי  דוגמאות  וגם  זה,  בכלל  מוצלח  לשימוש 

לשחק "יד שנייה נמוך".
המצב שבו אנו מחזיקים ב-A  וצריכים לשחק "יד שנייה" 
חוששים  מנוסים  הבלתי  הברידג'  שחקני  בעייתי.  הינו 
מאוד לאבד את הלקיחה הבטוחה שלהם ונוטים לשחק 
את ה-A בהקדם האפשרי. עם זאת, במצבים רבים חיוני 

.A-לשמור על הכלל "יד שנייה נמוך" ולהמתין עם ה
 6♠ לחוזה  במהירות  הגיעו  היריבים  לדוגמה.  יד  הנה 
 10-6 (שתיארה  דרום  של  חלשה   2♠ פתיחת  לאחר 
להוביל  בחרתם  ואתם  בספייד),  שישייה  עם  נקודות 

.♣Q בראש הרצף

 ♠
♥
♦
♣

KQT3
QJT9
A7
AK2

♠
♥
♦
♣

85
A842
J96
QJT8

♣Q :חוזה: ♠6. קלף ההובלה

עם  סיבובים  בשני  שליטים  והוציא   ♣A-ב זכה  הכרוז 
ה-9♠  עם  אחת  פעם  שירת  שותפכם   .♠A-וה  ♠K-ה

והשליך בלקיחה השלישית ♦ נמוך. 
כעת הכרוז מוביל מידו את ה-3♥, והגיע תורכם.

את  "לאבד  הפחד  סלם,  של  בחוזה  היריבים  כאשר 
כעת  יחליטו  רבים  שחקנים  וכמה.  כמה  פי  גדל   "A-ה
אינסטינקטיבית לזכות ב-A♥ ולהמשיך ב-J♣ כדי להגביה 

לקיחה בקלאב.
בצורה  עצמנו  את  לשאול  עדיף  נחליט  בטרם  זאת,  עם 
הגיונית: האם ה-A♥ שלנו יכול באמת ללכת לאיבוד? אם 
דרום מחזיק ב-K♥, קלף זה עדיין נשאר בידו ובמוקדם 
או במאוחר יפסיד ל-A♥. קשה לראות מצב שבו המפסיד 

בהארט יושלך על סדרה אחרת (*).

אצל  להיות  חייב  הוא  אז  דרום?  אצל  אינו   ♥K-ה ואם 
מזרח, שיזכה בלקיחה בעוד ה-A♥ שלנו ממשיך לשמש 

עוצר נוסף בסדרה.

כדי להבין את הנזק העלול להיגרם משימוש מוקדם מדי 
ב-A♥, נתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQT3
QJT9
A7
AK2

 

 ♠
♥
♦
♣

85
A842
J96
QJT8

♠
♥
♦
♣

9
K765
QT843
954

 ♠
♥
♦
♣

AJ7642
3
K52
763

 

שני  ספר  הוא  הכרוז.  של  המשחק  לתכנית  לב  שימו 
מפסידים: מפסיד "מהיר" בהארט ומפסיד "איטי" בקלאב 
בדומם).  לחתוך  אפשר  תמיד  בדיאמונד  המפסיד  (את 
לנצל  בתקווה  ההארט  סדרת  את  לפתח  היא  מטרתו 

אותה כדי להיפטר מהמפסיד בקלאב.
עושים  אנו  ה-3♥,  את  מוביל  הוא  כאשר   ♥A נשחק אם 
 ,♣K-ה עם  יילקח  שלנו   ♣J-ה העבודה.  את  בשבילו 
של   ♥K-ה נגד  חיתוך  לעקיפת   ♥Q מיד  יוביל  והכרוז 
 ,♥K ישחק  אם  לעשות:  מה  למזרח  אין  כעת  שותפנו. 
את  להשליך  יספיק  הכרוז  מקרה  ובכל  ייחתך,  זה  קלף 

המפסיד שלו בקלאב.
לעומת זאת, אם ננצור את ה-A♥ וניתן ל-K♥ של מזרח 
לזכות, הכרוז יישאר ללא דרך לבצע את החוזה, משום 

שכעת עקיפת החיתוך עתידה להפסיד ל-A♥ שלנו.
הגיוני  מחשבה  קו  לפתח  חשוב  בברידג'  להתקדם  כדי 
 "A-ה את  "לאבד  לחשש  תתנו  אל  כמגן.  והן  ככרוז  הן 
פעם  מדי  קורה  מומחה  שחקן  לכל  עליכם.  להשתלט 
שהוא מאבד לקיחה בעקבות משחק של "יד שנייה נמוך", 
אולם כנגד כל מקרה כזה ישנם מקרים רבים יותר שבהם 

משחק "יד שנייה נמוך" הרוויח לקיחה.
כאמור, כלל זה אינו אוטומטי. בהמשך הסדרה נציג גם 

מקרים בהם חיוני לשחק "יד שנייה גבוה".

וקלאב   ♥K3 שלכרוז  אפשרות  קיימת  תיאורטית   (*)
את  נשחק  לא  אם  בהארט  לקיחה  נאבד  אכן  ואז  בודד, 
בדיאמונד.  אלינו  תחזור  כנראה  זו  לקיחה  אולם   ,♥A-ה
בכל מקרה, נגד חלוקה כזאת אין שום סיכוי להכשיל ♠6.
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לומדים ברידג‘
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סדרות ארוכות
רם סופר

Dealer South, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

52
A97
JT6
K8643

♠
♥
♦
♣

AK73
K2
A984
QJ2

♥Q :3. קלף ההובלהNT :חוזה
West North East South

1NT
Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

 1NT ופתחתם מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות  ספרתם 17 
נקודות).   9-8)  2NT השיב שותפכם  דרום.  של  ידו  עם 
מקסימלי  ניקוד  עם  מלא.  למשחק  הזמנה  הכרזת  זו 
השותף  של  להזמנתו  נעניתם  שלכם  הפתיחה  להכרזת 

.3NT והכרזתם
מערב הוביל ב-Q♥. תכננו את המשחק!

הצעד הראשון היעיל ביותר בתכנון משחק ללא שליט הוא 
 ♦A ,♥AK ,♠AK :"ספירת הלקיחות הבטוחות "מלמעלה
להגדיל  דרך  למצוא  עליכם  לקיחות.  חמש  הכול  בסך   –

את מספר הלקיחות לתשע.
עיקרון חשוב נוסף בתכנון המשחק ללא שליט הוא לחפש 
את הלקיחות הנוספות בסדרות ארוכות. במקרה שלנו 
סדרת  היא  לרשותנו  העומדת  ביותר  הארוכה  הסדרה 

הקלאב בדומם.
כדי לזכות בלקיחות בקלאב עלינו ראשית כל להוציא את 

ה-A♣ מידי המתנגדים. 
לאחר שנעשה זאת, בכמה לקיחות נוכל לזכות ב-♣?

להשתמש  נצטרך  לקיחות.   2 היא  התשובה  לכאורה 
באחד הקלפים הבכירים שלנו, נניח ה-Q♣, כדי להכריח 
לנו  יישארו  מכן  ולאחר   .♣A-ב לזכות  היריבים  אחד  את 

.♣K-ו ♣J :שתי לקיחות מלמעלה
קיימת  יותר.  אופטימיים  להיות  רשאים  אנו  למעשה, 
את  שנוציא  שלאחר  דיוק 68%)  (ליתר  גבוהה  סבירות 

ה-A♣ בעזרת ה-Q♣ ונזכה ב-KJ♣, לא יישארו ליריבים 
קלפי קלאב. זאת משום שכאשר יש לנו 5 קלפים חסרים 
היריבים.  בין  מחולקים 3-2  יהיו  הם  הזמן  רוב  בסדרה, 
שיישארו  הזוטרים  הקלפים  ששני  היא  הדבר  משמעות 
בדומם לאחר ניצול המכובדים שלנו יוגבהו גם הם ויהפכו 

ללקיחות בטוחות!
לקיחות  ל-4  פוטנציאל  טמון  הקלאב  בסדרת  לסיכום, 

שיבטיחו את השלמת החוזה.
המשחק  סדר  את  ונפרט  המלאה  בחלוקה  נתבונן  כעת 
מבוצע  לחוזה  הזה  הפוטנציאל  את  שיהפוך  הנכון 

בהצלחה.
 ♠

♥
♦
♣

52
A97
JT6
K8643

 

 ♠
♥
♦
♣

98
QJT84
KQ53
52

♠
♥
♦
♣

QJT64
653
72
AT9

 ♠
♥
♦
♣

AK73
K2
A984
QJ2

 

חשוב   (♥Q-ב הוביל  (מערב  הראשונה  בלקיחה  כבר 
המכילה  ליד  כניסות  לשמור  הוא  חשוב  עיקרון  לדייק. 
את הסדרה הארוכה. אפשר להסתכל על כך גם אחרת. 
ידו של דרום "עשירה" בנקודות ויכולה להרשות לעצמה 
"לבזבז" קלפים בכירים. לעומת זאת הדומם "העני" חייב 
לשמור על נכסיו ואסור לו להיפטר מה-A♥ מוקדם מדי. 

.♥K-על כן נזכה בלקיחה הראשונה בידנו עם ה
השאלה הבאה היא האם לשחק ♣ מיד. אולי עדיף קודם 
לזכות בכמה לקיחות בטוחות? התשובה היא "לא" חד-
שנתחיל  לפני   ♦A-ו  ♠AK נשחק  אם  לדוגמה,  משמעי. 
לפתח לקיחות בקלאב, אנו כורים לעצמו בור ומאפשרים 
בשתי  לזכות  ולמערב   ♠ לקיחות  בשלוש  לזכות  למזרח 
לקיחות ♦. הלקח הוא שצריך לפתח את הסדרה הארוכה 

ללא דיחוי.
פיתוח  את  להתחיל  קלף  באיזה  היא  האחרונה  הבעיה 
הקלאב. כאן בא לעזרתנו הכלל "התחל בקלפים גבוהים 
מחזיקים  אנו  כאשר  הן  תקף  זה  כלל  הקצרה".  מהיד 
בכל הקלפים הבכירים והן כאשר צריכים להוציא קלפים 
 (♥K-לאחר זכייה ב) בכירים מידי היריבים. הדרך הנכונה
היא לשחק מיד Q♣. אם מזרח ירשה לנו לזכות, נמשיך 
 ,♥A-כל עוד שמרנו בדומם את ה .♣K-ולאחריו ב ♣J-ב
להיכנס  נוכל  תמיד  פעמיים.  לעכב  גם  למזרח  יעזור  לא 
ביצוע  את  שיבטיחו  בקלאב  לקיחות  ולהשלים 4  לדומם 

החוזה.

“  ‘   -
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לומדים ברידג‘
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היוצא מן הכלל

זכה בקלף 
הנמוך ביותר

קובי שחר

לקיחות.  שיותר  בכמה  לזכות  היא  המשחק  מטרת 
ביותר  הנמוך  בקלף  בלקיחות  לזכות  לומדים  השחקנים 
האפשרי כדי לשמור קלפים גבוהים יותר ללקיחות הבאות. 
לרוב כלל זה נכון, אולם לעתים שיקולים אחרים מכתיבים 

באיזה קלף לזכות.
הבחירה לזכות בקלף גבוה יותר מהנדרש נובעת בעיקר 
בעיית  על  והתגברות  המגנים  הטעיית  שיקולים:  משני 

כניסות. נבחן מספר דוגמאות למצבים אלה.
המקרה הבא מתרחש לעתים קרובות:

♠ 64

♠ AT852 ♠ J73

♠ KQ9

 .♠J-ה את  משחק  ומזרח  ב-5♠  מוביל  מערב   3NT נגד 
לזכות  אם  לבחור  יכול  והוא  קלפים,  שני  של  רצף  לכרוז 
מחשבה  מקדישים  אינם  רבים  שחקנים   .♠K-ב או   ♠Q-ב
לעניין זה, אולם בחירת הכרוז עלולה למסור מידע למוביל 

(מערב).
אם יזכה הכרוז בקלף הנמוך ביותר האפשרי (Q♠), מערב 
יידע שגם ה-K♠ בידו, כי לו היה ה-K♠ בידו של מזרח, הוא 

היה משחק אותו בלקיחה הראשונה (יד שלישית גבוה).
תיצור  הנכון)  (המשחק   ♠K-ב הכרוז  זכיית  זאת,  לעומת 

.♠Q-אי-ודאות אצל מערב לגבי מיקום ה
מנקודת מבטו של מערב, המצב בסדרה יכול להיות:

♠ 64

♠ AT852 ♠ QJ3

♠ K97

לפיכך אם נזכה ב-K♠ ומערב יקבל בהמשך את ההובלה, 
ולהעניק   ♠A-ל מתחת  שוב  להוביל  לטעות,  עשוי  הוא 

לקיחה ל-Q♠ שלנו.
במצבים מסוג זה עדיף לכרוז בדרך כלל לזכות בלקיחה עם 

הקלף הגבוה מהרצף (אם כי קיימים גם יוצאים מהכלל).
בדוגמה הבאה הכרוז יוצר הטעייה באמצעות זכייה בקלף 

גבוה מהנדרש כאשר הקלפים שברשותו אינם ברצף.

 ♠
♥
♦
♣

64
87
AQJ2
QJT82

 

♠
♥
♦
♣

KT852
KJ43
98
K3

♠
♥
♦
♣

J73
AT62
T543
76

 ♠
♥
♦
♣

AQ9
Q95
K76
A954

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

הערת המערכת: זוהי דוגמה ברמה גבוהה מאוד, אך היא 
מאלפת ומרשימה.

 ♣K-ה אם   .♠J-ה את  משחק  ומזרח  ב-5♠  מוביל  מערב 
אצל מזרח, לכרוז די והותר לקיחות לביצוע החוזה, אולם 
אם העקיפה ב-♣ תיכשל קיימת סכנה שההגנה תזכה גם 

ב-4 לקיחות בהארט.
ב-♦  לדומם  נעבור  הראשונה,  בלקיחה   ♠Q-ב נזכה  אם 
כבר 9  לנו  שיש  יבין  מערב  בקלאב,  הצלחה  ללא  ונעקוף 
לקיחות מן המוכן וה-A♠ ברשותנו. שחקן טוב יעבור במצב 

כזה לסדרת ההארט ויכשיל את החוזה.
עם  הראשונה  בלקיחה  לזכות  הוא  המומלץ  המשחק 
אם  בקלאב.  ולעקוף  בדיאמונד  לדומם  לעבור   ,(!!)  ♠A-ה
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עלולה  היא  שהוא,  כפי  הקלפים  מצב  את  תקרא  ההגנה 
לזכות ב-9 לקיחות, אבל הסבירות שזה יקרה היא אפסית. 
ימקם  מערב   ♠A-ב זכינו  שבה  הראשונה  הלקיחה  לאחר 
את ה-Q♠ אצל שותפו. כאשר יזכה ב-K♣,  יהיה זה נכון 
את  להשיג  כדי  בספייד  המתקפה  את  להמשיך  מבחינתו 

הלקיחות להכשלת החוזה, אך הוא יתאכזב.

גבוה  בקלף  לזכות  מעדיפים  אנו  שבו  השני  המקרה 
הנה  הידיים.  בין  מעברים  בעיית  יש  כאשר  הוא  מהנדרש 
הארצית  הסימולטנית  מהתחרות  הלקוחה  יפה  דוגמה 

(אוקטובר 2014).

 ♠
♥
♦
♣

93
953
QJ764
A85

 

♠
♥
♦
♣

AQ87
42
AKT95
97

♠
♥
♦
♣

KJT654
K87
8
JT4

 ♠
♥
♦
♣

2
AQJT6
32
KQ632

 

West North East South
2♠ 3♥

3♠ 4♥ All Pass
להתחרות  למזרח-מערב  הומלץ  הידיים  ניתוחי  בחוברת 
ל-♠4, אך אנו נניח כי החוזה הסופי הוא ♥4 המשוחק על 

ידי דרום.
לזכות  שואף  הכרוז  בסדרה.  וממשיך   ♠A-ב מוביל  מערב 
בחמש לקיחות ♥ ובחמש לקיחות ♣. לשם כך ה-K♥ צריך 
להיות אצל מזרח והקלאבים צריכים להיות מחולקים 3-2.
קיים  עדיין  אך  מתקיימים,  התנאים  שני  רואים,  שאנו  כפי 
ביד זו מוקש: בסדרת השליט צריך לעקוף פעמיים ויש רק 
כניסה אחת לדומם. אם נחתוך ♠ עם ה-6♥ וניכנס לדומם 
עם ה-A♣ כדי לבצע עקיפה, נגלה לאחר מכן שאנו תקועים 

.♥K-ביד ואיננו יכולים ללכוד את ה
 ,♥T-הפתרון הנכון הוא לחתוך את הלקיחה השנייה עם ה
לעבור לדומם עם ה-A♣ ולהוביל את ה-9♥ שעליו נשחק 
6♥ מהיד אם מזרח ישרת בקלף נמוך. כך נישאר בדומם 

כדי לחזור על העקיפה ונבצע את החוזה.

ספרים  בהרבה  שונות  בגרסאות  מופיעה  הבאה  הדוגמה 
של בעיות ברידג'.

 ♠
♥
♦
♣

J7
QJT
KQJ85
632

 

♠
♥
♦
♣

Q943
K8753
92
97

♠
♥
♦
♣

K652
96
A74
QJT5

 ♠
♥
♦
♣

AT8
A42
T63
AK84

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

 ,♥T-ה משוחק  מהדומם   .3NT נגד  ב-5♥  מוביל  מערב 
ומזרח משרת בקלף נמוך.

קיבלנו עקיפה חופשית במתנה. אפשר לשחק נמוך מהיד 
ולזכות בלקיחה בזול. האם עלינו לקבל את המתנה?

ניתן  ב-♦.  לקיחות  בארבע  בזכייה  מותנה  החוזה  ביצוע 
להגביה סדרה זו, אולם אם מזרח יעכב את ה-A♦ פעמיים 
נצטרך כניסה צדדית לדומם כדי להגיע לקלפים שהוגבהו. 
המקור היחיד לכניסה זו הוא סדרת ההארט, אולם אם נזכה 
בלקיחה הראשונה "בזול" – הכניסה תיעלם. לפיכך עלינו 
לזכות בלקיחה הראשונה עם ה-A♥ ולהמשיך בדיאמונד. 
מאוחר יותר נפתח כניסה לדומם באמצעות ה-QJ♥ ונבצע 

את החוזה.
מצב נוסף שבו נזכה בקלף גבוה מהנדרש הוא כדי למנוע 

חסימה בסדרה וליצור מצב של עקיפה.

 ♠
♥
♦
♣

J843
953
543
AJ3

 

♠
♥
♦
♣

T95
A72
J2
QT764

♠
♥
♦
♣

KQ7
QJT4
T87
852

 ♠
♥
♦
♣

A62
K86
AKQ96
K9

 

West North East South
1♦

Pass 1♠ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass
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נמוך  שיחקנו  ב-6♣.  ידידותית  הובלה  קיבלנו   3NT נגד
מהדומם, וגם מזרח שירת בקלף נמוך. אנו יכולים לזכות 

בלקיחה עם ה-9♣. האם זהו צעד נבון? 
זקוקים  אנו   ,3-2 מתחלקת  הדיאמונד  שסדרת  בהנחה 
לשלוש לקיחות ב-♣ כדי לבצע את החוזה. זכייה "בזול" 
בלקיחה הראשונה תעלה לנו ביוקר, כי בסדרת הקלאב 
לקיחות.  בשתי  רק  בה  לזכות  נוכל  ואנו  חסימה  תיווצר 
הראשונה  בלקיחה   ♣K-ב לזכות  היא  הנכונה  הדרך 

.♣AJ-של מערב לכיוון ה ♣Q-ובהמשך לעקוף נגד ה
 .Double Dummy את הדוגמה האחרונה נציג כבעיית
ניתן  כיצד  לתכנן  נסו  בקריאה  ממשיכים  שאתם  לפני 
לבצע ♠6 נגד הובלה ב-A♥, כאשר אתם רואים את כל 

ארבע הידיים.

 ♠
♥
♦
♣

5432
7
QJ54
Q532

 

♠
♥
♦
♣

-
AKQT95
7632
T84

♠
♥
♦
♣

7
J86432
T98
KJ9

 ♠
♥
♦
♣

AKQJT986
-
AK
A76

 

West North East South
2♥ Pass 4♥ 6♠

Pass Pass Pass

לכרוז 11 לקיחות בידו, אולם ב-♣ יש לו שני מפסידים. 
אין  אולם  לקיחות,  מספיק  לו  היו  ב-♦  החסימה  אלמלא 
כניסה לדומם כדי להגיע ל-QJ♦. ניסיון לשחק קלף נמוך 

לעבר ה-Q♣ ייכשל.
לדומם.  אותנו  שיכניסו  במגנים  להיעזר  הוא  הפתרון 
נחתוך את הלקיחה הראשונה עם ה-A♠. אפשר להסתפק 
גם ב-8♠, אבל A♠ הרבה יותר מרשים. בכל מקרה לא 

נחתוך עם ה-6♠.

נמשיך ב-AK♦ (שחרור חסימה) ובלקיחה הרביעית נוביל 
מהיד 6♠!!

יעשה  ומה  ה-7♠,  עם  צפויה  בלתי  בלקיחה  יזכה  מזרח 
אחר כך? כל המשך של מזרח יאפשר לנו לזכות בדומם 

.♦QJ-ולהשליך את שני המפסידים בקלאב על ה
יש להדגיש שדוגמה מתקדמת זו אינה מייצגת מצב נפוץ ליד 
תמיד  לא  הנושא:  את  היטב  ממחישה  היא  אולם  השולחן, 
של  מעמיקה  בדיקה  לאחר  "בזול".  בלקיחה  לזכות  כדאי 
החלוקה כולה ייתכן שנגלה כי הלקיחה הזולה עולה ביוקר.

הבהרה
 25 Bridge בהכנה של סדרת כתבות זו אני נעזר בספר

.David Bird מאת Myths Exposed
בירחון  מפרסם  שאני  המאמרים  כל  ספק,  הסר  למען 
פה  שקראתי  ומאמרים  ספרים  על  מבוססים  הברידג' 
בצורה  ולהציגו  החומר  את  לעבד  היא  מלאכתי  ושם. 

נגישה לקוראים בשפה העברית.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות

'    ,
2 14   

   

dec2.indd   13dec2.indd   13 12/9/2014   2:13:51 PM12/9/2014   2:13:51 PM



לשחקן המתקדם
14

סטיימן – מבט לעומק
  (חלק ג')

אלדד גינוסר

(Quantitative) 4 מזמיןNT שילוב בין סטיימן ובין

 ,NT-ב לסלם  הפותח  את  להזמין  מעוניין  המשיב  כאשר 
הוא מכריז 1NT-4NT. זו אינה שאלה על מספר האסים, 
אלא בירור על מספר הנקודות בידו של הפותח – 15 או 

17. המשיב זקוק ל-17 או 16 טובות כדי להגיע לסלם.
אך מה קורה כאשר למשיב גם רביעייה במייג'ור בנוסף 
במייג'ור,  התאמה  תימצא  אם  לסלם?  הזמנתי  לניקוד 
גבוהות נקודות  פחות  עם  הסלם  את  להכריז  ניתן 

בניסיון  המשימה  את  להתחיל  חובה  לפיכך   .(32-31)
שימוש  לאחר  אולם  בסטיימן,  כלומר  התאמה,  למצוא 
להכרזה  לחזור  ניתן  התאמה  מציאת  ללא  בסטיימן 

.4NT מזמינה של

דוגמה 1:
South

♠
♥
♦
♣

KQ93
AJ92
AQ3
T2

North South
1NT 2♣
2♦ 4NT

במייג'ור.  רביעיות  שתי  עם  גבוהות  נקודות   16 למשיב 
התאמה.  לחפש  כדי  (סטיימן)   2♣ בהכרזת  התחיל  הוא 
הפותח ענה שאין לו רביעיות במייג'ור. המשיב עדיין שוקל 
חוזה של 6NT, אבל כעת הוא זקוק ל-33 נקודות, כלומר 
למקסימום של הפותח. הכרזתו השנייה 4NT היא כעת 

עם 15 נקודות   Pass להכריז מזמינה. הפותח מתבקש 
או להעלות ל-6NT עם 17 נקודות (או 16 טובות).

דוגמה 2:
South

♠
♥
♦
♣

AQJ2
K6
AJ32
JT8

North South
1NT 2♣
2♥ 4NT

תשובת  בהארט.  לא  אך  בספייד,  רביעייה  למשיב  כאן 
הפותח ♥2 לא שללה רביעייה בספייד. הכרזתו השנייה 
התאמה  ללא  לסלם  מזמינה  יד  מתארת   4NT דרום של 
בספייד  קלפים   4 לדרום  שיש  ממנה  משתמע  בהארט. 
(אחרת היה תומך ב-♥ או כלל לא היה משתמש בסטיימן). 
קלפים  ארבעה  עם   6♠ או   5♠ להכריז  כעת  יכול  הפותח 

ב-♠.

הכרזת מינור אחרי סטיימן

מכריז  כך  ואחר  סטיימן  בהכרזת  מתחיל  המשיב  כאשר 
סדרת מינור בגובה 3, הוא מראה:

יד לא מאוזנת עם 4 קלפים במייג'ור וסדרת מינור   (1)
ארוכה יותר (5+ קלפים);

יד חזקה (לפחות 10 נקודות).  (2)

סתמי.  באופן  מינור  סדרות  להכריז  נוטים  שאיננו  כמובן 
התאמה  נמצאה  שלא  בהנחה  המשיב,  של  זו  הכרזה 
במייג'ור, מציעה לשותף חוזה במינור – בדרך כלל סלם. 
מדובר בהכרח על ידיים לא מאוזנות שבהם המינור ארוך 

יותר מהמייג'ור.

נפנה  ובהמשך  בסטיימן,  הדיון  את  מסיים  זה  מאמר 
בעיקר  לעסוק  מתכוון  אני  הפעם  אחרות.  לקונבנציות 
בהכרזות לסלם. בחלק הקודם עסקנו בתשובות חזקות – 
כאלה שלרוב יובילו אותנו למשחק מלא – אך אין מניעה 

שלמשיב יהיו גם שאיפות לסלם. 
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דוגמה 3:
South

♠
♥
♦
♣

KJ42
32
6
AQT765

North South
1NT 2♣

2♦/2♥ 3♣

מתחילה  היד  את  להכריז  הדרך   .1NT פתח  השותף 
אם  אבל  ב-♠,  נשחק   ,2♠ עונה  השותף  אם  בסטיימן. 
רביעייה  יראה  זה   .3♣ נכריז   ,2♥ או   2♦ עונה  השותף 
מלא  למשחק  וניקוד  יותר  ארוכים  קלאבים  עם  במייג'ור 
אם  ברור  לא  ב-♠,  התאמה  אין  כאשר  זו,  יד  עם  לפחות. 

החוזה הנכון הוא 3NT, ♣5 או ♣6.

דוגמה 4:
South

♠
♥
♦
♣

92
KQT3
AKT54
K3

North South
1NT 2♣

2♦/2♠ 3♦

 ,2♥ עונה  השותף  אם   :2♣ הכרזנו   .1NT פתח  השותף 
נשחק ב-♥; אם הוא עונה ♦2 או ♠2, נכריז ♦3. מטרתנו 
ב-♦  סלם  התאמה,  נמצא  אם  לסלם.  להגיע  כמובן  היא 

.NT-יהיה קל יותר לביצוע מסלם ב

על קצה המזלג: כיצד על הפותח להגיב?
בראש ובראשונה על השותפות לחפש התאמה במייג'ור. 
 3NT :אם זו לא נמצאה, יש לנסות להבין איזה חוזה עדיף
או ♦5/♣5. על הפותח להעריך את ידו מול סדרת המינור 
של  המייג'ור  סדרת  מהי  גם  ידוע  (לרוב  הציג  שהשותף 
שני  של  שילוב  אבל   ,NT-ב חוזה  עדיף  לרוב  השותף). 

גורמים יצביע על כך שדווקא חוזה במינור עדיף:

התאמה גדולה – 9 קלפים לפחות;  (1)
הסדרות  כאשר  מאוזנת  לא  יד  מראה  המשיב   (2)
הארוכות ידועות. ריכוז נקודות מול הסדרות שלו 
של  הקצרות  הסדרות  מול  חולשה  לחילופין  או 

.NT-השותף מצביעים על יד שאינה מתאימה ל

נמצאה התאמה במייג'ור – איך ממשיכים לסלם?

בדוגמאות הקודמות השימוש בסטיימן לא הביא למציאת 
התאמה מיידית במייג'ור. כיצד ימשיך המשיב עם יד חזקה 

לאחר שנמצאה התאמה במייג'ור.

North South
1NT 2♣
2♠ ?

אולם  נקודות,   32-31 עם  ל-♠6  להגיע  ברצוננו  הבעיה: 
קונטרולים  על  גם  ולעתים  מפתח  קלפי  על  ביררנו  טרם 

בסדרות חשופות. כיצד יוכל המשיב כעת:
(א) להודיע לשותפו שמשחקים ב-♠ ולאסור עליו הכרזת 
Pass (מה שמכונה: "קביעת סדרת שליט לסלם")? הרי 
אם נכריז ♠3 מדובר על הזמנה למשחק מלא, והכרזה של 

♠4 פשוט סוגרת את המכרז.
למדנו  הרי   ?(RKCB) ב-♠  מפתח  קלפי  על  לשאול  (ב) 
קודם שהכרזה של 4NT היא הכרזה מזמינה ללא התאמה.
הכרזת   – פנויה  הכרזה  עומדת  לרשותנו  הפתרון: 

המייג'ור השני בגובה 3.

North South
1NT 2♣
2♠ 3♥

North South
1NT 2♣
2♥ 3♠

הכרזתו השנייה של המשיב בדוגמאות אלה היא הכרזה 
בסדרת  התאמה  לפותח  להראות  שמטרתה  מלאכותית 
המייג'ור שהכריז, להודיע על כוונה להכרזת סלם, לבקש 
הכרזת קונטרולים ולהכין את הקרקע לאפשרות של שאלה 
לקלפי מפתח בסדרה זו באמצעות 4NT. במלים אחרות: 

קביעת סדרת השליט לצורך סלם!
ברור שנדרשת כאן הסכמה מראש של השותפים, אחרת 
הגיונית  בצורה  לחשוב  ננסה  אם  אבל  לבלבול,  מקום  יש 
נראה שלא תיתכן משמעות אחרת להכרזה זו. האם ייתכן 
כנראה  טבעית?  בצורה  שלו  המייג'ור  את  מכריז  שדרום 

שלא:
התאמה  ללא  בהארט  רביעייה  לדרום  הייתה  לו  (א) 

בספייד, היה מכריז 3NT או 4NT (מזמין).
ללא  בהארט  שישייה  או  חמישייה  לדרום  הייתה  לו  (ב) 

התאמה בספייד, היה מתחיל בהכרזת טרנספר.
(ג) לו היו לדרום 6-5 קלפי ♥ עם התאמה ב-♠, הוא היה 

אמור כעת לתמוך ב-♠.
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במאמר  שלמדנו  "סמולן"  ובין  זו  הכרזה  בין  לבלבל  אין 
והראה   2♦ שלילית  לתשובה  תגובה  היווה  אשר  הקודם, 

4-5 בסדרות המייג'ור.

דוגמה 5:
♠
♥
♦
♣

KJ32
K3
QJ8
AQ42

♠
♥
♦
♣

AQT8
A2
K532
K87

North South
1NT 2♣
2♠ 3♥
4♣ 4NT
5♥ 6♠

Pass

הכרזת ♥3 הראתה התאמה ב-♠ עם שאיפה לסלם. צפון  
הראה קונטרול ב-♣, ואז דרום שאל לקלפי מפתח וקיבל 
תשובה ♥5 – 2 מתוך 5 (כולל K♠) ללא ה-Q♠. התברר 

שרק קלף מפתח אחד חסר, ודרום הכריז ♠6.

מידית  הכרזה  להזכירכם,   ?3♥ להכריז  חשוב  היה  מדוע 
של 4NT מצד המשיב (לאחר ♠2) הייתה מתפרשת על-

ידי הפותח כהכרזה הזמנתית ללא התאמה, ולא כשאלה 
למספר קלפי המפתח.

דוגמה 6:
♠
♥
♦
♣

K9
KQ92
AQ63
QT2

♠
♥
♦
♣

AQ4
AJ83
KJ92
J8

North South
1NT 2♣
2♥ 3♠
4♦ 4♥

Pass

לדרום יד מצוינת, אך הוא חשוף בסדרת ה-♣. הוא הכריז 
♠3 כדי להראות התאמה ב-♥ עם שאיפות לסלם. תשובת 
צפון ♦4 הראתה קונטרול ב-♦, אך שללה קונטרול בסדרת 

הקלאב הזולה יותר.

הלקיחות  בשתי  לזכות  יכולים  שהיריבים  ידע  דרום  כעת 
השיטה   .4♥ מלא  במשחק  ועצר  בקלאב,  הראשונות 
שהיה  גרוע  מסלם  להימנע  לצפון-דרום  סייעה  שלמדנו 

נכשל בוודאות.

  
    '   

  -  
    

 NABC   
 ,Reisinger    

!  
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חוק הלקיחות

אפרים בריפמן

לפני למעלה משנה פרסמתי שאלון בו בחנתם את עצמכם 
."The Law of Total Tricks" – בנושא

רובכם יודעים מהו העיקרון, ויחד עם זאת, בזמן אמת לא 
בהכרח שמרתם על הכללים.

לכן החלטתי לעשות עבורכם 'חזרה כללית'. בכל החלוקות 
אתם דרום.

בהתאם למהלך הכרזות עליכם לשער כמה שליטים סה"כ 
יש לצד שלכם וכמה שליטים למתנגדים. 

בתום הספירה עליכם להחליט – מה להכריז?
השיקולים אינם צריכים להיות מושפעים משיטת החישוב 
(.I.M.P או .T.B), אך את מצב הפגיעות של כל צד בהחלט 

יש לקחת בחשבון. 
שם  בעלי  מומחים  מפי  פתרונות  תמצאו   17 בעמוד 

בינלאומי. 
כל  עבור  וניקוד  מלא  במערך  בידיים  מלוות  התשובות 

חלוקה.
Board 1, Vul All

South
♠
♥
♦
♣

 972  
 AT98543
 A
 Q4

West North East South
1♥

Dbl 2♥ 3♦ ?

Board 2, Vul N/S
South

♠
♥
♦
♣

J97632
AJ2
AJ
J2

West North East South
1♠

2♣ 2♠ 3♣ ?

Board 3, Vul None
South

♠
♥
♦
♣

 AKQJ2
 KJ32
 J2
 K2

West North East South
1♠

Dbl 3♠* 4♥ ?

* 6-0 נקודות עם 4 ספיידים

Board 4, Vul None
South

♠
♥
♦
♣

 A432
 A2
 QT9
 K932

West North East South
2♥* 3♣ ?

* 10-6 נקודות עם 6 הארטים

Board 5, Vul None
South

♠
♥
♦
♣

 Q98765
 A
 Q987
 K9

West North East South
1♦ 1♠

Dbl 2♠ 4♥ ?

Board 6, Vul E/W
South

♠
♥
♦
♣

 K5432
 -
 A432
 AK32

West North East South
1♠

Dbl 2♠ 4♥ ?
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Board 7, Vul All
South

♠
♥
♦
♣

 J32
 2
 AJ2
 AKQ832

West North East South
4♥ Pass Pass ?

Board 8, Vul None
South

♠
♥
♦
♣

 K432
 32
 2
 AJ9876

West North East South
1♦ Pass 1♠

Dbl 3♠* 4♥ ?
* 14-12 נקודות עם קוצר בסדרה כלשהי

תשובות
Board 1, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

Q654
J62
32
AT65

 

♠
♥
♦
♣

AKJT
Q
JT65
K932

♠
♥
♦
♣

83
K7
KQ9874
J87

 ♠
♥
♦
♣

972
AT98543
A
Q4

 

West North East South
1♥

Dbl 2♥ 3♦ ?

Score: 4♥ = 10, 3♥ = 5, Pass = 1
השווה  הלקיחות  מספר  לאותו  להתחרות  יש  עקרונית 

למספר השליטים. 
בחלוקה זו אין צל של ספק כי במשותף עשרה שליטים או 

יותר. הגיוני להתחרות ולהכריז ♥4.
מערב הוביל ב-K♠, ב-A♠ והמשיך ב-J♠. מזרח חתך את 

 .♦K-הספייד השלישי והמשיך ב
ה-A♥ תפס שתי ציפורים במכה אחת -  את ה- K♥ ואת 

ה-Q♥. כאשר דרום שיחק את כל השליטים שלו, מערב 
לא יכול היה לשמור גם על ה-T♠ וגם על ה-K9♣. למבצע 

10 לקיחות.
Board 2, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AQT
T7654
32
765

 

♠
♥
♦
♣

K4
Q3
8765
AKQ43

♠
♥
♦
♣

85
K98
KQT94
T98

 ♠
♥
♦
♣

J97632
AJ2
AJ
J2

 

West North East South
1♠

2♣ 2♠ 3♣ ?

Score: 3♠ = 10, Pass = 5, 4♠ = 1, Dbl = 1
לתשע  להתחרות  מומלץ   - שליטים  תשעה  במשותף 
חשש  מתוך  ב-♦7  והמשיך   ♣K הוביל  מערב  לקיחות. 
למזרח  נתן  המבצע  ההארטים.  את  יפתח  המבצע  שמא 
לזכות ב-Q♦. בלקיחה השלישית מזרח המשיך בקלאב. 
זכה  המבצע  הפעם  דיאמונד,  שיחק  ושוב  זכה  מערב 
וחתך  נוסף  שליט  משך  בשליט.  עקיפה  וביצע   ♦A-ב
 .Major-קלאב. בידי המבצע והדומם נותרו רק סדרות ה
מזרח-מערב  בידי   3-2 לחלוקה  לקוות  הוא  שנותר,  כל 
שלפניכם  בחלוקה  שמופיע  כפי  בדיוק  ההארט,  בסדרת 
ואין זה משנה האם ה-Doubleton בידי מזרח או מערב.  

דרום המשיך ב-A♥ וב-♥2 - מערב זכה.
המשך בקלאב או בדיאמונד מאפשר חיתוך ב-T♠ וזריקה 

של J♥ מהיד והנה יש תשע לקיחות.
Board 3, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T654
94
T9543
76

 

♠
♥
♦
♣

3
A85
AQ87
JT543

♠
♥
♦
♣

987
QT76
K6
AQ98

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ2
KJ32
J2
K2
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 West North East South
1♠

Dbl 3♠* 4♥ ?

Score: Dbl = 10, 4♠ = 6
כל  בניו-יורק.  אזורית  בתחרות  שוחקה  זו  חלוקה 
עם  מסכימים  ואינכם  יתכן  מומחים.  היו  המשתתפים 
ה-Dbl של מערב או עם ♠3 של צפון. אך אגלה לכם שאת 
 ( אתם  (או  אני  מי  אז   ,Marty Bergen הכריז ה-♠3 
שנחלוק על ההחלטה שלו... וכך הוא מספר: מפליא, אך 
כל השחקנים הכריזו ♠4 בהתבסס על היד החזקה. ♠4 

 .♣J ע"י מזרח. מערב הוביל Dbl-הוענש ב
החוזה נכשל בלקיחה אחת או שתיים, בהתאם לניחוש 

של המבצע בהארט.
אף אחד לא חשב על הרעיון שמזרח לא יוכל להתמודד 

עם KJ32♥ בהובלה מתמשכת בספייד.
כמו  שליטים.  תשעה  רק  במשותף  כי  לדעת  צריך  דרום 
 8 רק  מזרח-מערב  בידי  כי  בחשבון  לקחת  עליו  היה  כן 
שליטים (במקרה הטוב). אילו היו להם 9 שליטים, בידי 
צפון void הארט ולכן סביר כי עם void היה מכריז ♠4 

ולא ♠3.
Board 4, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

987
KQJ876
J65
6

 

♠
♥
♦
♣

T65
T43
AK432
54

♠
♥
♦
♣

KQJ
95
87
AQJT87

 ♠
♥
♦
♣

A432
A2
QT9
K932

 

 West North East South
2♥* 3♣ ?

Score: Pass = 10, 3♥ = 5, 4♥ = 2, Dbl = 1
במשותף 8 שליטים – שווה ערך למשחק עבור 8 לקיחות. 

דרך אגב, כמה שליטים ליריבים? – 8.
מדוע? ובכן, בהנחה שבידי השותף אין void באף סדרה 
וזה מה שקורה ברוב המקרים, בידי מזרח-מערב יכולים 

להימצא רק 8 קלאבים, תחשבו על זה... 
לב  שימו  לקיחות.   5 להגנה   ♠K-ב הובלה  אחרי  ב-♥3 
יכולים  מזרח-מערב  סביר)  (לא  ב-8♦  הובלה  שאחרי 
 ♥A-לזכות ב-6 לקיחות. נגד החוזה של ♣3 דרום יוביל ב
שליט  עם  במזרח  ייחתך  בהארט  המשך  הארט.  ועוד 

גבוה. אם דרום לא יחתוך ב-K♣, יזכה בהמשך גם ב-9♣. 
וכך צפון-דרום יזכו סה"כ ב-5 לקיחות.

Board 5, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

A32
J932
T3
QT65

 

♠
♥
♦
♣

KJT
Q432
J2
J432

♠
♥
♦
♣

4
KT87
AK654
A87

 ♠
♥
♦
♣

Q98765
A
Q987
K9

 

 West North East South
1♦ 1♠

Dbl 2♠ 4♥ ?
Score: Pass = 10, Dbl = 6, 4♠ = 2

בידי  מזרח.  אצל  הארטים  ארבעה  על  מצביע  המכרז 
גם  כלל  בדרך   ,Negative Double-ה עקב  מערב, 
תשעה  עם  ב-♠4  להקריב  צריך  האם  קלפים.  ארבעה 

שליטים כאשר בידי מזרח-מערב 8 בלבד? 

המכרז מרמז שבידי מזרח קוצר בספייד ואורך בדיאמונד. 
על  מצביעה  שלכם  הדיאמונד  סדרת  כי  לראות  חשוב 
בקלות.  זו  סדרה  לפתח  יוכל  לא  מזרח  מדוע?  הגנה, 
במלים אחרות, עקב החלוקה בדיאמונד ורק 8 שליטים, 
מספיק  לו  אין   – החלוקה  עם  להתמודד  יתקשה  מזרח 

שליטים!
שימו לב כי ♠4 ייכשל בשתי לקיחות, בעוד ש-♥4, אפילו 

בביצוע אופטימלי ייכשל בלקיחה אחת.

Board 6, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J87
KT65
8765
Q6

 

♠
♥
♦
♣

6
A432
KQJ9
JT54

♠
♥
♦
♣

AQT9
QJ987
T
987

 ♠
♥
♦
♣

K5432
-
A432
AK32
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 West North East South
1♠

Dbl 2♠ 4♥ ?

Score: Dbl = 10, Pass = 8, 4♠ = 3

ובחר  דרום  של  במושבו  ישב  מפורסם  שחקן  שנים,  לפני 
להכריז ♠4 בהתבסס על void הארט ויד בהחלט טובה. כך 
מספר לנו Marty Bergen מבלי לפרסם את שמו של אותו 
 6 למסור  נאלץ  ודרום  החוזה  את  הכפיל  מזרח  השחקן: 
לקיחות. בעוד שמזרח, אילו הורשה לשחק ♥4, היה זוכה 
צריכות  היו  לא  הקיצוניות  החלוקות  בלבד.  לקיחות  ב-8 
קוצר  על  רמז   Dbl-ה ע"י  מערב  דרום.  עבור  סוד  להיות 
קלפים  שלושה  הבטיח  ה-♠2  ע"י  צפון  הספייד,  בסדרת 
בסדרה והקפיצה של מזרח ל-♥4 רק מחזקת את הטענה 
כי הספייד יהיה מחולק 4-1. בהרבה מקרים, בעת המכרז 
צד  לכל  שיש  המשוער  השליטים  מספר  את  לספור  ניתן 

ובהתאם, להחליט על המשך מהלך ההכרזות.

Board 7, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

Q765
Q87
Q654
65

 

♠
♥
♦
♣

94
AKJT6543
T3
4

♠
♥
♦
♣

AKT8
9
K987
JT97

 ♠
♥
♦
♣

J32
2
AJ2
AKQ832

 

 West North East South
4♥ Pass Pass ?

Score: Dbl = 10, 5♣ = 5, Pass = 1            

על פי העיקרון של  "The Law of Total Tricks",  על מנת 
שמשחק ב-♣5 יהיה משתלם, צפון צריך להחזיק חמישה 
קלאבים והסיכויים לכך... האם צריך להוסיף עוד משהו? 
למרות ההיגיון שמאחורי ספירת השליטים לכל צד, רבים 
הכריזו עם החלוקה של דרום ♣5. מזרח העניש והחוזה 
 Balancing-ב בוחר  היה  דרום  אם  לקיחות.  ב-3  נכשל 
לקיחה  על  המתבסס   Pass מכריז  היה  צפון   ,Double

בטוחה בשליט ורק ארבעה קלפים בספייד. 
וכך מערב היה נכשל בלקיחה אחת, במקום דרום בשלוש 

לקיחות.

Board 8, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AQ76
J87
KT7654
-

 

♠
♥
♦
♣

T5
AK54
Q3
KT432

♠
♥
♦
♣

J98
QT96
AJ98
Q5

 ♠
♥
♦
♣

K432
32
2
AJ9876

 

 West North East South
1♦ Pass 1♠

Dbl 3♠* 4♥ ?

Score: Dbl = 10, Pass = 7, 4♠ = 2            

דרום צריך לפענח כי בידי שותפו אין קוצר בהארט והסיבה 
לכך: בידי מזרח ארבעה הארטים בלבד. 

ה-♦1  אחרי  התערב  לא  זאת  עם  ויחד   4♥ הכריז  מזרח 
ב-♥1. מהלך ההכרזות מצביע כי בידי מערב, ככל הנראה 
גם ארבעה הארטים. לכן, בידי צפון שניים וסביר יותר – 

שלושה הארטים. 

קלאב.  להיות  חייבת  צפון  של  הקצרה  שהסדרה  מכאן 
עובדה זו מקטינה את הסיכויים לבצע ♠4 עם 8 שליטים 
מוצלח  למשחק  הסיכויים  את  מגדילה  זמנית  ובו  בלבד 
את  מכשילים  בסדרה  והמשך  בקלאב  הובלה  בהגנה. 

החוזה בלקיחה אחת. 

אך  אחד,  מחיתוך  רק  נהנה  צפון  כי  מצער  די  לכאורה 
התוצאה של +100 נק' עדיפה על 420- נק' 

.Dbl או גרוע מזה, 500 נק' לטובת מזרח-מערב ב-♠4 עם
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חוק ה-20 וחוק ה-15

דרור שיפטן

חוק ה-20

בתחילת הדרך למדתם לפתוח עם 12 נקודות גבוהות או 
רק  לא  תלויה  היד  שהערכת  הבנתם  יותר  מאוחר  יותר. 

במספר הנקודות אלא גם בחלוקה.
חוק  את  פיתח   Marty Bergen הנודע  והמורה  השחקן 
ה-20, המוצג בספרו המפורסם !Points Schmoints וכן 

.To Open or Not To Open בספרו

ברגן כותב:
שתי  של  האורך  את  הוסף  והשני,  הראשון  במושב 
הנקודות  מספר  אל  שלך  ביותר  הארוכות  הסדרות 
את  פתח  יותר,  או   20 היא  התוצאה  אם  הגבוהות. 

ההכרזה. עם פחות מ-20 אל תפתח בגובה 1.

במלים אחרות, החוק "מאשר" לפתוח בגובה 1 בסדרה 
אם תוצאת סיכום מספר הקלפים בשתי הסדרות הארוכות 
+ מספר הנקודות מקלפים בכירים היא 20 ומעלה. רצוי 
זה  חוק  הארוכות.  בסדרות  ממוקמות  יהיו  שהנקודות 
מ-12  פחות  עם  גם  לפתיחה  היד  את  לשדרג  מאפשר 
גבוהות  נקודות   8 עם  פחות?  כמה  עד  גבוהות.  נקודות 
הארוכות  בסדרות  לפחות  קלפים  של 12  חלוקה  נצטרך 
שתי  עם  יד  חלוקת  נצטרך  נקודות  עם 7  או 7-5),   6-6)
לידיים  בעיקר  מתאים  זה  חוק  כלומר:  חסרות...  סדרות 
חלוקתיות שבהם הניקוד קרוב לפתיחה ומאפשר שדרוג, 

אך לא מהפך...

התרגילים הבאים והתשובות המומלצות לקוחים מספרו 
.Marty Bergen של

תרגילים
אתם המחלק. מהי הכרזת הפתיחה שלכם עם כל אחת 

מהידיים הבאות? 
1

♠
♥
♦
♣

KQ54
A873
6
KT64

2
♠
♥
♦
♣

KJ5
A875
Q75
Q64

3
♠
♥
♦
♣

87
Q54
AKQ9764
9

4
♠
♥
♦
♣

AQJ865
-
972
K754

5
♠
♥
♦
♣

Q9842
7
AKQ8
T94

6
♠
♥
♦
♣

63
AJ742
8
AJ943

תשובות 
(1) ♣1. 12 נקודות גבוהות + 4 קלפי ♠ + 4 קלפי ♥ = 20.

.19=12+4+3 .Pass (2)
(3) ♦1. 11 נקודות גבוהות + 7 קלפי ♦ + 3 קלפי ♥ = 21.

גבוליות  בהחלטות  סדר  קצת  להכניס  נועד  זה  מאמר 
בנושא: מתי לפתוח את ההכרזה?
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חלשה  לפתיחה  מדי  טובה  זו  יד   .20=10+6+4 .1♠  (4)
בגובה 2.

בשביל  בהחלט  מספיקה  זו  יד   .20=11+5+4.1♠  (5)
פתיחה.

Bergen .20=10+5+5 .1♥ (6) מעיר כי אם לא נפתח, 
קשה  לנו  יהיה   ,1♠-2♠ ב-  ההכרזה  את  והיריבים יתחילו 
מאוד להיכנס בגובה 3 בסיבוב הבא ובכל מקרה לא נספיק 

להראות את שתי הסדרות.

חוק ה-15
שלושה  לאחר  להכריז  תורכם  שבו  במצב  עוסק  זה  חוק 
אם  המכרז.  את  יסיים  מצדכם  נוסף   Pass פאסים. 
לפתוח.  לא  סיבה  אין  יותר,  או  רגילה  פתיחה  ברשותכם 
המצב הבעייתי מתרחש כאשר אתם מחזיקים יד גבולית: 
מה  פי  על  למחצה.  מאוזנת  או  מאוזנת  נקודות,   12-10

נחליט אם לפתוח או לוותר?
גם חוק ה-15 מופיע בספרו של Marty Bergen, אולם לא 
בשנת 1989  כבר  פורסם  זה  חוק  אותו.  שפיתח  זה  הוא 
 Mike Lawrence מאת Passed Hand Bidding בספר

."Pearson תחת השם "חוק
לורנס כותב:

קחו את מספר הנקודות הגבוהות שלכם והוסיפו נקודה 
 15 היא  התוצאה  אם  הספייד.  בסדרת  קלף  כל  עבור 
או יותר, עליכם לפתוח את ההכרזה (במושב הרביעי). 

.Pass אחרת – הכריזו
להזכירכם, חוק זה יופעל רק בידיים גבוליות. מדוע מספר 
קלפי ה-♠ חשוב? משום שכל הידיים על השולחן מוגבלות 
במספר הנקודות. קרוב לוודאי שגם אם נפתח, ההכרזה 
נקודות,  יש  ליריבים  שגם  מאחר  מלא.  למשחק  תגיע  לא 
לזכות  היא  שאיפתכם  החלקי.  החוזה  על  תחרות  צפויה 
במכרז או לחילופין לדחוף את היריבים לחוזה גבוה מדי 
שייכשל. כאשר יש לכם קוצר ב-♠, סביר להניח שזו הסדרה 
הארוכה של היריבים. אם תפתחו ותתנו להם להכריז ♠, 
אתכם  שידחפו  או  במכרז  שיזכו  אלה  שהם  להניח  סביר 
לחוזה גבוה. ככל שיש לכם יותר קלפי ♠, כך גדל הסיכוי 
שתזכו בקרב על החוזה החלקי והפתיחה שלכם במושב 

הרביעי תהיה כדאית.
תתבצע  הרביעית  ביד  פותחים  שבה  הסדרה  בחירת 
כמובן  השותף.  עם  וההסכמים  הרגילים  הכללים  פי  על 
ששותפכם צריך לקחת בחשבון את האפשרות שפתחתם 

עם יד חלשה במקצת מהרגיל שיש בה אורך בספייד.
מספרו  לקוחים  המומלצות  והתשובות  הבאים  התרגילים 

.Mike Lawrence של

תרגילים
תכריזו  מה   .Pass הכריזו  שלפניכם  השחקנים  שלושת 

במושב הרביעי עם כל אחת מהידיים הבאות? 

1
♠
♥
♦
♣

QJ86
AT5
T3
KJ32

2
♠
♥
♦
♣

AT8754
AT84
3
J5

3
♠
♥
♦
♣

3
QJ87
KQ3
KJ975

4
♠
♥
♦
♣

-
AJ7
KJT97
KJT84

5
♠
♥
♦
♣

QJ
QT
KQ72
QJ652

6
♠
♥
♦
♣

Q2
KJ42
J3
KQJ52

תשובות 
(1) ♣1. 11 נקודות גבוהות + 4 קלפי ♠ = 15.

(2) ♠1. 9 נקודות גבוהות + 6 קלפי ♠ = 15. סיכוי טוב 
שנגיע לתוצאה חיובית בחוזה ב-♠ (או בהגנה בגובה 3).

עליכם  בודד = 13.   ♠  + גבוהות  נקודות   12 .Pass  (3)
להיות מרוצים שאף אחד מהיריבים הארוכים ב-♠ לא פתח 

את ההכרזה. אל תתנו להם הזדמנות שנייה.
(4) ♦1. לפי חוק ה-15 אנו אמורים לא לפתוח, אבל זו אינה 
יד גבולית – יש בה נקודות רבות, חלוקה טובה ואפילו קלפי 
ביניים טובים. עם סוג כזה של יד עדיף להתעלם מחוק ה-15.

Pass (5).  13 נקודות גבוהות + 2 קלפי ♠ = 15. אז מה 
סדרות  בשתי  קוצר  יש  איכותיות,  אינן  הנקודות  הבעיה? 
היריבים.  מצד  חוזה  נגד  ממשי  הגנתי  כוח  ואין  המייג'ור 

עדיף לשדרג את היד כלפי מטה ולא לפתוח.
גרועה  פחות  היא  אך  מלהיבה,  אינה  זו  יד  גם   .1♣  (6)
מקודמתה. בכל זאת יש בה 13 נקודות גבוהות, דאבלטון 
במושב  שפתיחה  כך  בקלאב,  טובה  וחמישייה  בספייד 

.All Pass הרביעי עדיפה על
בהצלחה בפעם הבאה שתתלבטו אם לפתוח או לא!
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ה-20  השנה  את  חגג  בברידג'  האדום  הים  פסטיבל 
הפתעות  שכללה  ומיוחדת  חגיגית  במתכונת  לקיומו 
התקיים  הפסטיבל  המשתתפים.  להנאת  ומגוונות  רבות 
מלונות  ברשת   2014 בנובמבר   13-23 בתאריכים 
ישרוטל באילת. רוב התחרויות התקיימו באולם המפואר 
של מלון ישרוטל רויאל ביץ', שדאג לפנק את האורחים 
וחזר על מסורת ארוכת שנים של הצלחה. האולם החדש 
והמשופץ במלון המלך שלמה אירח את התחרויות בסוף 

השבוע הראשון וגם את תחרות הזוגות המרכזית.
משחק  מתנאי  נהדר,  אויר  ממזג  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
בינלאומית.  ברמה  מרתקות  ומתחרויות  משובחים 
לשחקנים  גם  המיועדות  הבוקר  תחרויות  נוספו  אליהן 
דבר.  לשם  האחרונות  בשנים  שהפכו  דרכם  בתחילת 
קדמו לתחרויות הרצאות של טובי המורים בארץ, שזכו 
את  הוכיחו  הישראלים  השחקנים  ערה.  להשתתפות 
חוזקו של הברידג' המקומי כאשר זכו במקומות ראשונים 
רבים בתחרויות המרכזיות, למרות התחרות הקשה מצד 

האורחים מחו"ל.
שחקנים  כ-150  של  השתתפותם  בלטה  זה  בפסטיבל 
הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות  כ-20  שייצגו  מחו"ל 
היו מצרפת, אנגליה, פולין, הולנד, ורוסיה. מנהל התחרות 
הנהלת  וחבר  ההתאגדות  נשיא  לוי,  איתן  הבינלאומי 
קספרז'ק  קובה  התחרות  ומנהל   EBL האירופאי  האיגוד 

(פולין) הוסיפו לאווירה הבינלאומית הנינוחה. 
אחד האורחים הבולטים מחו"ל היה אלוף ברזיל דייגו ברנר 

כאשר לצדו משלחת מוונצואלה בראשותו של סטיב המוי.

קז'ישטוף  אירופה  אלוף  היו  נוספים  בולטים  משתתפים 
קוטורוביץ' מפולין, בכיר שחקני פינלנד קאוקו קויסטינן, 
האחרונה  בשנה  "החם"  והזוג  מצרפת  ביטרן  אלברט 
הבן- ויינוקוניס  עם  יחד  (ליטא)  וייניקוניס–אולנסקי 
יוקרתיות  הזמנה  בתחרויות  שזכו  (פולין)  זטורסקי 
במוסקבה, רומא ומונקו ביחד עם חבריהם לקבוצה הזוג 
הישראלי לוטן פישר-רון שוורץ. כמו-כן השתתפו שחקני 

הנבחרות הלאומיות של פולין, רומניה, בלארוס וצרפת.
הפסטיבל נפתח בקוקטייל מרהיב (מלווה בכיבוד עשיר) 

במרכז הכנסים במלון המלך שלמה.
מיצגים, בלונים ומיתוג מיוחד לשנת ה-20 קיבלו את פני 
מעורבים.  לזוגות  תחרות  התקיימה  לאחריו  האורחים. 
במקום  פכטמן.  רונן-רון  שושנה  הזוג  זכה  בתחרות 
איה  השלישי  ובמקום  צדיק  ליברמן-ארז  רותי  זכו  השני 
ברמיסקיה (רוסיה)–אולג מדבדב. הזוג הבינלאומי פרלה 

סולטן-סטיב המוי סיים במקום החמישי.
סוף השבוע הראשון של הפסטיבל נחתם בתחרות זוגות 
הזוג  זכה  הראשון  במקום  סיבובים.  שני  בת  טופ-בוטום 
הזוג  לפני  מדבדב  סולודר-אולג  פיליפ  הרוסי-ישראלי 
סיימו  השלישי  במקום  גלעדי.  אסולין-ירון  עדי  המעורב 

אלכס טוביאס-אדי בורודצקי.
ביום ראשון התקיימה, באופן מסורתי, תחרות סימולטנית 
והתוצאה  זוגות,   143 השתתפו  בלבד  באילת  ארצית. 
ון-אנגלן  בס  הצעיר  הזוג  על-ידי  הושגה  ביותר  הטובה 
(הולנד)-איתמר גינוסר לפני קלרה חץ-עדי אסולין והזוג 

הפיני-ישראלי קאוקו קויסטינן-אפרים בריפמן.

פסטיבל הים האדום 2014
  רם סופר
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למחרת נפתחה תחרות ה-IMP הדו-מושבית בהשתתפות 
200 זוגות, למעלה מרבע מהם אורחים מחו"ל. 

 IMP של  חודו  על  הוכרע  הראשון  המקום  על  המאבק 
עם צדיק  ברקמן-ארז  מאיר  הישראלי  הזוג  לטובת  בודד 
 102 IMP 103 לפני לוי שטרן-לוטן פישר שצברו  IMP

שהקדימו את הזוג המעורב עמליה הירש-רון שגב.
תלויה  הייתה  התוצאה  זו.  מתחרות  לקוחה  הבאה  היד 

בשיטת ההכרזה של מזרח-מערב. 

Board 8, Dealer West Vul None
♠
♥
♦
♣

QJT3
J42
A962
J4

♠
♥
♦
♣

A9654
975
T3
K95

♠
♥
♦
♣

82
KT863
K854
75

♠
♥
♦
♣

K7
AQ
QJ7
AQT862

West North East South
Pass Pass 2♥ Dbl
3♥ 3♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

גם  בחר  השולחנות  וברוב   ,Pass הכריזו  וצפון  מערב 
 3NT לחוזה הגיע  שדרום  לאחר   .Pass להכריז  מזרח 
את  ביצע  והכרוז  בספייד,  טבעי  באופן  הוביל  מערב 

החוזה בקלות עם לקיחות עודפות.
 2♥ של  בפתיחה  מזרח  השתמש  שבהם  בשולחנות 
לתיאור יד דו-סדרתית עם חמישייה בהארט ו- 5-4 קלפים 
בסדרת מינור, הכרזה זו חרצה את גורלם של צפון-דרום. 
ניסה  הכרוז   .Q-וה  T-ה אל  נמוך  בהארט  הוביל  מערב 
עקיפה בקלאב שנכשלה ומערב המשיך בהארט. מזרח 
שיחק נמוך והוציא לכרוז את ה-A♥. כעת היו לכרוז רק 
8 לקיחות מכיוון שלמערב היה הארט שלישי להמשיך בו 

.♠A-ברגע שזכה ב
התחרות  לאחר  האורחים  את  פינק  חצות  קוקטייל 

במרפסת המרהיבה של מלון רויאל ביץ'.
וריקודים  שירה  ערב  התקיים  בערב  שלישי  ביום 
נערך  הערב  בתחילת  משתתפים.  מאות  בהשתתפות 
טקס לרגל שנת ה-20 לפסטיבל בו הוענקו מגינים לצוות 
הבכיר ולאנשים שעוזרים רבות לשווק הפסטיבל, ומתנה 
שנה   15 מעל  שהשתתפו  הפסטיבל,  ליקירי  מיוחדת 

בפסטיבל.
רביעי  ביום  שנערך  המרכזית  התחרות  פתיחת  טקס 
הכותרת  גולת  את  היווה  ביץ'  רויאל  בריכת  שפת  על 

של הפסטיבל. קוקטייל עשיר, מצגים, מאות בלונים עם 
לוגו הפסטיבל, הופעת להקת מחול ואמן ציפו לאורחים. 
היו  ה-20  שנת  לרגל  מרהיבים  זיקוקים  של  דקות  כמה 

המרגשות ביותר.
המרכזית  הזוגות  תחרות  נפתחה  מכן  לאחר  מיד 
בהשתתפות 370 זוגות מרחבי הארץ והעולם. התחרות 
התקיימה בחסות חברת "עד 120" – רשת דיור מוגן לגיל 
הפרסים  ייחודיים.  גביעים  לזוכים  שהעניקה   – השלישי 
ומנהלת  הרשת  מנכ"ל  על-ידי  המרכזי  בטקס  חולקו 
של  סיבובים  בשני  החלה  המרכזית  התחרות  המכירות. 
מוקדמות, שלאחריהם חולקו המשתתפים לשלושה בתי 

גמר.
ואלה הזוכים:גמר א': 

1. קאוקו קויסטינן (פינלנד)-אורי גלבוע 64.3%
2. גלעד אלטשולר-רון פכטמן 64.2%

3. לאה שפירו- רמי פורת 62.9%. 
גמר ב': בני ליבסטר –לוי שטרן 60.1%.
גמר ג': עמנואל שי-ציפי אורלב 57.4%.

הזוג הזוכה הצטיין ביד הבאה:

Board 1, Dealer North Vul None

 ♠
♥
♦
♣

J97
J9654
Q3
T75

 

♠
♥
♦
♣

AK54
AQ8732
K94
-

♠
♥
♦
♣

QT63
-
AJT6
AKQ63

 ♠
♥
♦
♣

82
KT
8752
J9842

 

West East
אורי גלבוע קאוקו קויסטינן

1♣
1♥ 1♠
2♦ 3♦
3♠ 4♣
4♦ 4♥

4NT 6♥
7♠

מערב השתמש ב-Fourth Suit Forcing כדי ללמוד על 
חלוקתו של שותפו. בשלב זה מזרח עדיין לא הראה שיש 
הזמנת  עם  פעולה  שיתף  הוא  בהמשך  נקודות.   16 לו 
הסלם של מערב והכריז פעמיים קיוביד בגובה 4. אורי 
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גלבוע שאל לקלפי מפתח - 4NT. התשובה הייתה ♥6 
– המראה מספר זוגי של קלפי מפתח עם חוסר בהארט. 

הוא החליט להכריז בהתאם סלם גדול.
ביצוע היד דרש קצת מזל בסדרות האדומות, נוסף כמובן 
השליך  קויסטינן  קאוקו  הכרוז   .3-2 שליטים  לחלוקת 
חתך   ,♦K שיחק  ,♣AKQ-ה על  והארט  דיאמונדים  שני 
הארט וניסה A♦. לאחר נפילת ה-Q♦ נותר לו רק להוציא 

שליטים ולתבוע 13 לקיחות.
ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית 
בכירים  זוגות   24 בהשתתפות  ז"ל  רנד  ניסן  ד"ר  לזכר 
מהארץ ומהעולם. התחרות הייתה ברמה גבוהה ביותר, 
סביב  שהתקהלו  צופים  מאות  הגיעו  המשחקים  ולאולם 
השולחנות. התחרות שודרה במקביל גם ב-BBO לעיני 

כאלף צופים מרחבי העולם.
בסיבוב  רק  הוכרע  הראשונים  המקומות  על  המאבק 
ליבסטר  ידלין-בני  דורון  סיימו  הראשון  במקום  האחרון. 
(איטליה)  שנברג  (פולין)-סטפנו  מילשבסקי  מירק  לפני 

ואסף לנגי-אילן ברקת.
בסיבוב האחרון התמודדו זוכי התחרות עם זוכי תחרות 
פדון.  בירמן-דרור  אלון  אירופה  אלופי   ,2013 ההזמנה 
הנה אחת הידיים המכריעות שבה שיחק המזל לטובתם 
מחשבה  לאחר  בחר  שהכרוז  היות  התחרות  מנצחי  של 

רבה בקו משחק בלתי מוצלח.
Board 22, Dealer East, Vul E/W
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♦
♣

J63
AK54
865
K73
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♥
♦
♣

AKQT54
J6
JT97
2
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♥
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-
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AK32
AT96
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♦
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9872
32
Q4
QJ854

 

West North East South
דרור פדון דורון ידלין אלון בירמן בני ליבסטר

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

 Fourth Suit-ב השתמש  ומערב   1♥ פתח  מזרח 
בספייד.  שישייה  עם  חזקה  יד  להראות  כדי   Forcing
בלי  לבדם   4♠ להכריז  בחרו  במערב  מהשחקנים  חלק 
התייעצות עם השותף וביצעו את החוזה הודות לנפילת 
ה-J♠ בסיבוב השלישי, אבל שחקן נבחרת ישראל כיבד 

.3NT את החלטת שותפו להכריז

הזוכים  גלבוע (מימין)   אורי   - קויסטינן (פינלנד)  קאוקו 
רשת   ממנכ"ל  הגביעים   את  מקבלים  הפתוחה    בתחרות 

עד-120
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דרום הוביל ב-5♣. בקלפים פתוחים אנו רואים שלכרוז 
ולהשיג   ♦Q-ה נפילת  לאחר  לדומם  להיכנס  בעיה"  "אין 
11 לקיחות לאחר שגם ה-J♠ נופל. לו היו הקלאבים של 
מזרח פחות טובים, סביר להניח שאלון בירמן היה משחק 
כך, אולם בפועל היה לו (ככל הנראה) עוצר שני בקלאב, 
המשיך  הוא   ♣A-ה עם   ♣K-ה את  שלקח  לאחר  ולכן 
על- שכוסה  ושיחק 7♣   ♥K-ב זכה  ידלין  דורון  בהארט. 
ידי ה-9 וה-J. דרום החליט להמשיך ב-Q♦. כעת הייתה 
סיבה  לו  הייתה  לא  אולם  לדומם,  כניסה  בירמן  לאלון 

לשער שה-J♠ ייפול, והוא האמין שה-A♥ אצל דרום. 
אלון המשיך בהארט כדי לפתח 3 לקיחות בסדרה. לרוע 
השני"  "העוצר  בקלאב.  והמשיך   ♥A-ב זכה  צפון  מזלו 

קרס והחוזה נפל פעמיים.
הזוג הפולני-איטלקי שזכה במקום השני הצטיין בסיבוב 
רוב  במשך  שהובילו  פישר,  שטרן-לוטן  לוי  נגד  האחרון 

שלבי התחרות, אך לבסוף נסוגו למקום השישי.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
מילשבסקי שטרן שנברג פישר

1♦ 1♠ 3♦
4♠ Pass Pass Pass

עם   4♠ של  מלא  למשחק  כצפוי  הגיעו  מזרח-מערב 
מפסידים  שלושה  לכרוז  במייג'ור.   5-5 של  התאמה 

.♥J-ודאיים, וגורל החוזה תלוי במציאת ה
בסדרת  מלמעלה  חמישי  או  (שלישי  ב-2♦  הוביל  דרום 
שנברג  סטפנו  והכרוז   ♦Q-ה את  שיחק  צפון  השותף). 
כבר ידע פחות או יותר מה המצב בסדרה זו. הוא זכה 
ב-A♦, חתך דיאמונד והוציא שליטים בשני סיבובים. כעת 
לא מיהר לשחק הארטים אלא בדק את המצב בקלאב. 
 ♣K-ב לקפוץ  נאלץ  צפון  מהדומם  קלאב  הובלת  לאחר 
ולהמשיך ב-A♣ ובקלאב נמוך. לוטן פישר שירת בסיבוב 
השלישי עם ה-Q♣ לאחר שמזרח חתך, אולם הכרוז לא 
הוטעה. לפי קלף ההובלה היו לצפון 5 דיאמונדים. שנברג 
העריך שעם חלוקה 5-5 במינור צפון היה מתחרה ל-♦5. 
ושיחק   1-3-4-5 היא  צפון  של  היד  שחלוקת  הסיק  הוא 

בהתאם ♥ נמוך אל ה-K♥ ו-♥ נמוך מהדומם אל ה-8♥ – 
ניחוש נכון שהביא לזוג תוצאה של 420+ עם רווח נאה.

חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
בנוכחות כאלף איש, לרבות נציגי החברות נותנות החסות 
ומנהל מלון רויאל ביץ'. נוסף לפרסים הכספיים והגביעים 
חולקו מאות פרסים למצטיינים ופרסי ניחומים. לאחר מכן 
נערכה מסיבת ריקודים מלווה בקוקטייל. הרגע המרגש 
יו"ר  את  הפתיע  הפסטיבל  צוות  כאשר  התרחש  ביותר 
הפסטיבל דוד בירמן במתנה ובדברי הוקרה לרגל שנת 

ה-20 לפסטיבל. הקהל קם והריע במשך דקות ארוכות.
בתחרות  המסורת  פי  על  נחתמו  הפסטיבל  אירועי 
קבוצות חזקה בחסות חברת ההשקעות אלטשולר-שחם. 

השתתפו 65 קבוצות, והזוכים היו:
;122 VP 1. לוי שטרן-בני ליבסטר-מיכה מרק-יובל לובינסקי
לוי  -אמילי  ספנס  בראון-ריצ'רד  אקסלרוד-רוני  אשר   .2

;112 VP (אנגליה)
.108 VP 3. אילן ברקת-אסף לנגי-אמיר לוין-יוסי רול

לוי שטרן שהצטיין בפסטיבל עם מקבץ תוצאות מרשים 
קבוצתו  בין  האחרון  בסיבוב  המכריע  המפגש  על  דיווח 
שכללה את אלופי ישראל לזוגות 2014 מיכה מרק-יובל 
לובינסקי ובין קבוצת ברקת החזקה שזכתה באותו הרכב 

בתחרות הקבוצות בפסטיבל הקודם (2013).

Board 32, Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

AJ73
J93
987
Q87

 

♠
♥
♦
♣

Q865
K8765
2
K93

♠
♥
♦
♣

K94
AQT
KJT3
A52

 ♠
♥
♦
♣

T2
42
AQ654
JT64

 

שפתח  לאחר   4♥ לחוזה  מזרח  הגיע  השולחנות  בשני 
את ההכרזה ב-1NT. שני השחקנים שישבו בדרום, בני 

.♣J-ליבסטר ויוסי רול, בחרו להוביל ב
בדומם  שליטים  הוצאת  סיים   ,♣A-ב זכה  מרק  מיכה 
והוביל ♦ נמוך אל ה-T♦. דרום זכה ב-Q♦, המשיך ב-♣ 

והחוזה נכשל. 
 .♦J-ושיחק מיד ♦ אל ה ♣K-אסף לנגי זכה בדומם עם ה
עם  הבאה  בלקיחה  זכה  הוא  אבל  נכשלה,  העקיפה 
ה-A♣ וביצע עקיפת חיתוך ב-♦ נגד דרום. הוא חזר לידו 
והשלים  שהוגבה   ♦ על  מפסיד   ♣ להשליך  כדי  בשליט 
את ביצוע החוזה בעזרת חיתוך צולב. בשלב זה עלתה 

קבוצת ברקת ליתרון 1:12 והובילה בתחרות.

המשך בעמוד 32
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Board 34, Dealer East, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

AK6
KJ76
AK9
873

♠
♥
♦
♣

J5
QT9542
765
94

♠
♥
♦
♣

Q9742
83
QJ42
A6

♠
♥
♦
♣

T83
A
T83
KQJT52

West North East South
לובינסקי לוין מרק רול

Pass 1♣
2♥ Pass Pass 3♣

Pass 3♥ Pass 3NT
Pass 4♣ Pass 5♣
Pass Pass Pass

יוסי רול (דרום) פתח ♣1 עם 10 נקודות גבוהות שכללו 
6 לקיחות בטוחות. אמיר לוין (צפון) שהחזיק 18 נקודות 
מאוזנות היה מעוניין תחילה להכפיל חוזה של ♥2. לאחר 
סדרת  את  הכריז  הוא   3♣ של  בהכרזה  בחר  ששותפו 
חזקה  יד  להראות  כדי  ל-♣4   3NT והוציא  3♥ המתנגד 
מאוד המזמינה לסלם. רול החליט שידו מינימלית ודחה 

את ההזמנה – ♣5. החוזה בוצע בקלות.

West North East South
ברקת שטרן לנגי ליבסטר

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

שתי  המראה  ספייד   2 לנגי  אסף  פתח  השני  בשולחן 
סדרות, בני ליבסטר (דרום) התערב בגובה 3. לוי שטרן 
שיטת  לפי   4♦ באמצעות  מפתח  לקלפי  מיד  שאל  (צפון) 
 ♣Q דרום הראה שני קלפי מפתח עם .Kickback RKCB

וצפון הוסיף ל-♣6.
בני ליבסטר ראה רק 11 לקיחות בטוחות לאחר הובלה 
ב-J♠, אבל הכרזת מזרח סיפקה לו רמזים עבים. הכרוז 
הוציא שליטים, זכה בחזרה בדיאמונד, שיחק A♥ ונכנס 
לדומם עם ה-K♠ כדי להשליך את ה-T♦ על ה-K♥. כעת 

הוא משך את כל סדרת השליט שלו.
וה-8♦,   ♠T-ה היו  דרום  של  האחרונים  הקלפים  שני 
כאשר בדומם K9♦. מזרח נאלץ להיכנע משום שלא היה 
יכול לשמור Q♠ וגם שני דיאמונדים. ביצועו המוצלח של 
 13 IMP הסלם בעזרת משחק לחץ הקנה לקבוצת שטרן

יקרים. 
לאחר שני לוחות נוספים, התוצאה הסופית של המפגש 
הייתה IMP 12:25 שתורגמו ל- 4.76:15.24. כך זכתה 
קבוצת שטרן במקום הראשון בתחרות בהפרש משכנע.

ובטקס  חגיגי  בקוקטייל  שבת  במוצאי  ננעל  הפסטיבל 
חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות.

ומהנים  למופת  מאורגנים  ימים  עשרה  להם  הסתיימו  כך 
שהיו מלאים בברידג' ברמה בינלאומית גבוהה ובאירועים 
הארגון  את  לשבח  לציין  יש  יום.  מדי  מגוונים  חברתיים 
רבות  שהסתייעו  בירמן  ואלון  דוד  של  בניצוחם  המעולה 
והתפעול  התחרויות  במנהל  פרנק,  יוסי  השיווק  במנהל 
אילן שזיפי, במנהלת יחסי הציבור דניאלה בירמן, במנהלת 
בהנהגתו  הצעיר  הלוגיסטי  בצוות  ליברמן,  רותי  האירוח 
לכל  תודה  רחב.  מקצועי  עובדים  ובצוות  בן-דוד  יובל  של 

האנשים שדאגו שהפסטיבל יהיה מוצלח כל-כך.

אין ספק כי נשוב ונתראה באילת גם בשנה הבאה (12-22 
בנובמבר 2015). המארגנים הבטיחו פסטיבל מהנה נוסף.

בני ליבסטר ודורון ידלין הזוכים בתחרות  ההזמנה  מקבלים 
את הגביעים  מג'ודי ודפנה רנד
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סיקור תחרויות
34

יד החודש

ברידג' – משחק פשוט, לא?
יוסי אנגל

הלאומית.  בליגה  האחרון  במחזור  שוחקה  החודש  יד 
החדש  שותפו  עם  ששיחק  (דרום)  רול  יוסי  היה  הכרוז 
מעלות  ב-90  סובב  הקלפים  מערך  (צפון).  לוין  אמיר 

לנוחות הקוראים.
Board 26, Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

KT53
Q
KQJ87
Q43

♠
♥
♦
♣

AJ876
AT5
A3
K52

מהלך ההכרזה

North South
1♠

3♥ 3NT
4♥ 4NT
5♣ 5♦
5♠ Pass

הסבר ההכרזה
דרום פתח ♠1 ולא 1NT בהתאם לשיטתם של בני הזוג.
תשובת דרום ♥3 הראתה התאמה של 4 קלפים ב-♠ עם 
11-8 נקודות גבוהות וסינגלטון בסדרה כלשהי. שימו לב 
שצפון "לא ספר" את ה-Q הבודדת בהארט כ-2 נקודות 

גבוהות.
ענה:  צפון  הקוצר?  היכן  שאלה:  הכרזת  הייתה   3NT
בהארט. 4NT שאל למספר קלפי המפתח, ו-♣5 ענה: 1 
או 4. כעת דרום שאל על ה-Q♠, ולאחר שהתברר שקלף 

זה חסר לשותפו הסתפק בחוזה של ♠5.
רבות  חלוקות  מול  כי  אף  לחלוטין,  סביר  הסופי  החוזה 

 ♣T-ב והמשיך   ♣A-ב הוביל  מערב  סלם.  לבצע  ניתן 
שנחתך בידו של מזרח עם ה-9♠. מזרח המשיך ב-8♥, 

.♥A-ויוסי רול (דרום) זכה ב
כעת היה עליו לזכות בכל הלקיחות הנותרות. אם קלפי 
החוזה   ,3-0 מחולקים  אינם  למגנים  שנותרו  השליט 
יבוצע בקלות. משימתו של הכרוז היא לאתר אם לאחד 
עם  החיתוך  נגדו.  ולעקוף  ספיידים   3 נותרו  המתנגדים 
ה-9♠ מלמד כי מזרח קצר בספייד. מצד שני, האם סביר 

שיהיו לו קלפים בודדים בשתי הסדרות השחורות?
רול החליט להאמין למזרח, משך את ה-A♠ ו... הפסיד 

 .IMP 13

להלן מערך הקלפים המלא:
 ♠

♥
♦
♣

KT53
Q
KQJ87
Q43

 

♠
♥
♦
♣

-
K9
T9542
AT9876

♠
♥
♦
♣

Q942
J876432
6
J

 ♠
♥
♦
♣

AJ876
AT5
A3
K52

 

שהחזיק  פי  על  אף  ה-9♠  עם  חתך  שמזרח  מסתבר 
.♠Q942

לחבר  שייך  המבריק  ההטעיה  למשחק  הקרדיט  כל 
(מזרח).  רשף  אופיר  לשעבר  לצעירים  ישראל  נבחרת 
אופיר ידוע כשחקן בלתי צפוי (במובן החיובי), ולכן יריביו 
חייבים להיות מוכנים למהלכים חריגים כגון זה שתואר 

לעיל.

כפי  במהירות,  ה-9♠  עם  לחתוך  חייב  מזרח  כי  אוסיף 
שאכן קרה בשולחן. אם הוא מהסס מעט ורק אז חותך 
נמוכים  שליטים  שבידו  לחשוד  עלול  הכרוז  ה-9♠,  עם 

יותר.
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36
פרפראות ברידג'

בחן את עצמך 

בעריכת קובי שחר

 (1)
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AQ3
864
765
AQJ2

♠
♥
♦
♣

K74
AKJ
AKJ
K965

North South
2NT

6NT Pass

 .6NT נגד החוזה ♠J-מערב הוביל ב
תכנן את המשחק! 

 (2)
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A64
843
AQ5
A652

♠
♥
♦
♣

KJ82
A9
K96
KJ73

North South
1NT

3NT Pass

 .3NT נגד החוזה ♥K-מערב מוביל ב
תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

QJ94
873
A42
A76

♠
♥
♦
♣

AKT7532
AQ
Q7
K8

North South
1♠

3♦(1) 4NT
5♠ (2) 6♠

(1) 11-10 נקודות, תמיכה של 4 
קלפים ב-♠

(2) יש לי שני קלפי מפתח מתוך 5 
♠Q +

מערב מוביל ב-Q♣ נגד החוזה ♠6. 
תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 38

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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38
פרפראות ברידג'

בחן את עצמך 
פתרונות מעמוד 36

 (1)
  ♠

♥
♦
♣

AQ3
864
765
AQJ2

 

♠
♥
♦
♣

JT962
95
Q843
87

♠
♥
♦
♣

85
QT732
T92
T43

 ♠
♥
♦
♣

K74
AKJ
AKJ
K965

 

מערב הוביל ב-J♠ נגד החוזה 6NT. תכנן את המשחק! 
יש 11 לקיחות בטוחות. עקיפה מוצלחת ב-♦ או ב-♥ תוסיף 
לנו את הלקיחה ה-12. יש לנו עוצרים בכל הסדרות, כך 

שיש לנו זמן "לבדוק" את כל האפשרויות.
ומשחקים  הראשונה  בלקיחה  זוכים  הנכון:  המשחק 
לאחר  במערב.  סינגלטון   Q על  להתגבר  כדי   ♦A-ו  ♥A
הסדרות  באחת  לעקוף  כדי  בקלאב  לדומם  עוברים  מכן 
חוזרים  שלא,  ובין  הצליחה  שהעקיפה  בין  האדומות. 
לדומם כדי לנסות את העקיפה השנייה. התוצאה עשויה 

להיות לקיחה עודפת או השלמת הלקיחה החסרה.
הצלחה  סיכויי  בעל  מצוין  בחוזה  אנו  כאשר  עיקרון: 
כל  את  ולנסות  האפשרויות  את  למצות  עלינו   76% של 

העקיפות.

 (2)
 ♠

♥
♦
♣

A64
843
AQ5
A652

 

♠
♥
♦
♣

Q53
KQJ76
873
Q4

♠
♥
♦
♣

T97
T52
JT42
T98

 ♠
♥
♦
♣

KJ82
A9
K96
KJ73

 

מערב הוביל ב-K♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את משחקך!
של  מצב  יש  הקודמת  ביד  וכמו  בטוחות,  לקיחות   8 יש 

עקיפה בשתי סדרות – קלאב וספייד.
הבעיה היא שאם ננסה עקיפה כושלת, מערב עלול לזכות 

ב-4 לקיחות נוספות ב-♥ ולהכשיל את החוזה בטרם תהיה 
לנו הזדמנות לנסות עקיפה בסדרה השנייה.

ניתן להגדיל את סיכויי ההצלחה אם נבחר לעקוף ב-♠, אך 
לפני כן ננסה להפיל את ה-Q♣ עם ה-AK♣. אנו נשארים 
עם הסיכוי של "פיפטי-פיפטי" בספייד ומוסיפים את הסיכוי 
היות  המגנים.  של  הידיים  באחת  דאבלטון  הוא   ♣Q-ש
בלבד,  קלפים   7  – ובספייד  קלפים,   8 לנו  יש  שבקלאב 

הסיכוי להפיל Q גדול יותר ב-♣.
בלקיחה  זוכים  אחת,  פעם  מעכבים  הנכון:  המשחק 
מושכים  נפלה,   ♣Q-ה אם   .♣K-ו  ♣A ומשחקים השנייה 
ועוקפים   ♠A משחקים   – לא  אם  מלמעלה;  לקיחות   10

.♠KJ-לכיוון ה
עיקרון: כאשר יש מצב של עקיפה נגד Q בשתי סדרות, 
אולם בשל בעיה בסדרה אחרת אין זמן לנסות את שתי 
העקיפות, נבחר לעקוף בסדרה שבה יש לנו פחות קלפים, 

ולפני העקיפה ננסה להפיל את ה-Q בסדרה השנייה.

 (3)
 ♠

♥
♦
♣

QJ94
873
A42
A76

 

♠
♥
♦
♣

6
K542
J983
QJT3

♠
♥
♦
♣

8
JT96
KT65
9542

 ♠
♥
♦
♣

AKT7532
AQ
Q7
K8

 

מערב הוביל ב-Q♣ נגד החוזה ♠6. תכנן את משחקך!
יש 11 לקיחות בטוחות, ונוכל לזכות בלקיחה נוספת אם 
של  מצב  יש  ב-♥  מזרח.  אצל  האדומים  המלכים  אחד 
 ♦Q7-עקיפה רגילה, בעוד ב-♦ ניתן לשחק נמוך לעבר ה
ביד. אם נוכל לבדוק את המצב בשתי הסדרות נגיע ל-76 

אחוזי הצלחה בביצוע החוזה.
בסדר  הסדרות  את  נשחק  אם  הסיכויים  את  לשלב  ניתן 

הנכון.
המשחק הנכון: זוכים בלקיחה הראשונה, מושכים שליטים 
בסיבוב אחד ומובילים ♦ נמוך מהדומם לעבר ה-Q♦. אם 
ה-Q♦ זכתה, החוזה בוצע; אם מזרח זכה ב-K♦, נשליך 
 ♦K-הפסידה ל ♦Q-אם ה ;♦A-על ה ♥Q-בהמשך את ה

של מערב, נצטרך לנסות בהמשך עקיפה בהארט.

למסור  חייבים  שבהן  עקיפות  של  סוגים  ישנם  עיקרון: 
לקיחה גם כאשר העקיפה מצליחה. כאשר ברצוננו לנסות 
אנו  שבה  בסדרה  להתחיל  עדיף  סדרות,  בשתי  עקיפות 
לנסות  תיכשל  זו  עקיפה  אם  ורק  לקיחה,  למסור  חייבים 

עקיפה רגילה בסדרה השנייה.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 2014
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

פברואר 2015ינואר 2015דצמבר 2014
13

20

27 - 26

ליגות לקבוצות

אליפות המועדונים
גמר

ליגה לאומית בית עליון

10 - 9

10

11

17 - 16

24-23

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות*

ליגה לקבוצות
פיינל-פור

סימולטנית ארצית 

ליגה לקבוצות
פלייאוף תחתון

אליפות ישראל לצעירים
גמר

פסטיבל הברידג' 26-20
הבינלאומי בתל אביב

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2014 – פברואר 2015   

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות צעירים תתקיים בתאריכים 
9 - 10 בינואר 2015 - מוקדמות

23 – 24 בינואר 2015 – גמר
(השעות תתפרסמנה בהמשך. יתכן שינוי קל במתכונת הגמר)

גם השנה תפוצל אליפות הזוגות הצעירים לשתי קבוצות גיל:
צעירים עד גיל 20, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1994 או אחרי כן.
צעירים עד גיל 28, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1986 או אחרי כן.

זוגות צעירים המעוניינים להשתתף באליפות חייבים להירשם מראש עד לתאריך 4.01.2015
ibf@bridge.co.il טלפון: 03-9794862 | פקס': 09-9794319| דוא"ל

לתשומת לבכם: חובת השתתפות למעוניינים להשתתף בנבחרות ישראל הצעירות 2015.
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חברים חדשים, שלא היו רשומים וירשמו 
עד חודש ינואר יקבלו

כרטיס חינםכרטיס חינם
לאחת מתחרויות הבוקר בפסטיבל 

(קבלת הכרטיסים בדלפק הפסטיבל) 

מהרו לחדש / להירשם להתאגדות על מנת שתוכלו 
להשתתף בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ובשלל 

תחרויות ההתאגדות המיועדות לחברי התאגדות בלבד!  
שימו לב, ביטאוני ההתאגדות אינם נשלחים
רטרואקטיבית אלא, מיום ההרשמה בלבד!

ibf@bridge.co.il 03-9794318 :משרדי ההתאגדות, טל: 03-9794862, פקס

ההרשמה להתאגדות לשנת 2015 בעיצומה! לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם בחודש ינואר.

משחקי המכביה 2015 
משחקי המכביה יתקיימו בין התאריכים 27.7 עד 5.8 בברלין.
שחקנים המעוניינים לייצג את ישראל במכביה, מתבקשים לצור קשר עם המשרד, 

עד לתאריך 15.12.14 כדי לקבל את כל הפרטים.
הנסיעה במימון השחקנים.

 
  

   

   

קורס מקוצר להכשרת מנהלי תחרויות דרגה 1
הקורס יפתח בשנת 2015 ויכלול 8 פגישות של 4 שעות כל אחת,

בהנחיית אילן שזיפי רמ"ד תחרויות בהתאגדות.
ibf@bridge.co.il מועמדים המעוניינים להשתלב בקורס מתבקשים לשלוח פניה למשרדי ההתאגדות

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862   :

 4949-   -   
20152015    2626    2020

          –    
         – 
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כרטיס חינם

 

 

49-   
2015  26  20

הודעות מועדונים

מועדון גת ירושלים מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 2 בינואר 2015, החל מ 09:30 בבוקר 
במועדון "נעמת" רח' שלום עליכם 10 פינת ז'בוטנסקי

מול מלון "ענבל" בירושלים.

מנהל התחרות – ברי אבנר

מחיר למשתתף 60 ₪
 גביעים לשלושת המקומות הראשונים

iritgrafi63@gmail.com :לפרטים והרשמה
עירית  052-3949074 

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית  ע"ש יוסי פלג 

בת 2 מושבים של 18 ידיים כל אחד

ביום שישי 30 בינואר 2015 
החל מ 10:00 בבוקר.

במועדון השרון שברח' ששת הימים 42 בכפר סבא.

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪

לפרטים והרשמה: 
רותי – 054-4556111

077-5253001

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית   

מושב אחד 30 ידיים
ביום שישי 31 בינואר 2015 

החל מ 10:00 בבוקר.
במועדון שברח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪
 גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: יעקב – 052-2783263
03-5403244

מועדון הברידג' וקס רחובות מתכבד להזמינכם 
תחרות ארצית לזכרו של ג'ולס מילר

מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 6  פברואר 2015 בשעה 11:00 בבוקר.
ארלוזורוב 28 רחובות.

(במקור תוכנן ל 16/1 ונדחה).

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!
יעקב – 054-6344830 | גל – 052-5688781

תוצאות תחרויות - פסטיבל הים האדום באילת 2014

זוגות מעורבים (81 זוגות) 
תוצאות כלליות 

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 13-14/11/14

מצטברשמותדרוג

63.56רונן שושנה - פכטמן רון1
63.18ליברמן רות - צדיק ארז2
Barminskaya Maria61.66 - מדבדב אולג3
60.68שונק שושנה - שטרית אבי4
5Sultan Perla - Hamaoui Steve59.71
59.64שזיפי חנה - פול יואכים6
Turner Eva 59.30 - סוחר יצחק7
58.65לוטן דפנה - מישקין אריה8
58.06עמיר מירה - עמיר אריה9

57.60פוקס איזבלה - חן אברהם10

Top Bottom (70 זוגות)  זוגות 
תוצאות כלליות 

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 15/11/14

מצטברשמותדרוג

1Solodar Philip - 65.03מדבדב אולג
62.14גלעדי ירון - אסולין עדי2
61.37טובביס אלכס - בורודצקי אדי3
60.82כליף אילנה - הרשפנג דן4
58.94פכטמן רון - רונן שושנה5
58.93אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי6
58.64מינזלי אאידה - פישר לוטן7
57.05אלמרו נועה - אסרף ערן8
9Turner Eva  - 56.88סוחר יצחק

56.85פרנק יוסף - חריש שרה10
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סימולטנית ע"ש זינגר - אילת (141 זוגות) 
תוצאות כלליות 

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 16/11/14
מצטברשמותדרוג

1van Engelen Bas - 71.44גינוסר איתמר
68.83אסולין עדי - חץ קלרה2
3Koistinen Kauko - 67.97בריפמן אפרים
63.92איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי4
5Hizer Max - Zuccarelli Helene 63.50
63.30יודסין שלומית - טיאר אבי6
63.06מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר7
62.43פרי יהודית - פרי שלום8
62.34גוטפריד שי - ולפר מיכאל9

10Turner Eva  - 62.33סוחר יצחק

זוגות IMP (205 זוגות) 
תוצאות כלליות 

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 17-18/11/14
מצטברשמותדרוג

103.0ברקמן מאיר - צדיק ארז1
102.1פישר לוטן - שטרן לוי2
102.0שגב רון - הירש עמליה3
4Lebar Josephine - Lucacio Alex100.0
5Kotorowicz Krzysztof - Strykier Kzrsystof93.0
90.0חכימי אהרן - פופלילוב לילו6
90.0קפלן אהרון - זילברבוש שמואל7
85.0חץ נתן - יוגב דוד8
83.0לזר אלון - אסרף אורי9

83.0טרנובסקי בר - בירמן אלון10

זוגות פתוחה – גמר א' (60 זוגות) 
תוצאות כלליות 

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 19-21/11/14
מצטברשמותדרוג

Koistinen Kauko64.36 - גלבוע אורי1
64.27אלטשולר גלעד - פכטמן רון2
62.94פורת רמי - שפירו לאה3
62.53ברקת אילן - רול יוסף4
62.35לובינסקי יובל - מרק מיכה5
61.44שפי רון - צדיק ארז6
60.68לזר אלון - לזר שוקי7
60.40פרלמוטר אריה - בירמן אלון8
Schipper Kees59.58 - ון דר ואודן פרד9

59.40שחר יובל - עמר אבי10

זוגות פתוחה – גמר ב' (120 זוגות) 
תוצאות כלליות 

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 19-21/11/14
מצטברשמותדרוג

60.09ליבסטר בני - שטרן לוי1
2Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas59.87
59.62גוליק איתן - גוליק אורי3
59.45לנדסמן אטי - קרביץ אירית4
59.14לזר נעמי - ברקמן מאיר5
58.94גלעדי ירון - עציון אמיר6
58.74מנדלבאום יצחק - גורדון דן7
58.575זק יניב - כהן אילן8
58.573אסרף דניאל - פרוז דלילה9

58.46כהן עדי - פשה רוני10

זוגות פתוחה – גמר ג' (179 זוגות)
תוצאות כלליות 

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 19-21/11/14
מצטברשמותדרוג

57.34שי שמואל - אורלב ציפי1
2Benadiba Jacques - Pariente Claude57.23
57.10מזרחי יפה - פז שרה3
56.98בירמן יעקב - בירמן אניטה4
56.80קפלן אהרון - זילברבוש שמואל5
55.68פרי יהודית - פרי שלום6
55.43בועזיז דניאל - סעדה נטלי7
55.36רום שושנה - מיוחס מושיקו8
9Souied Nicole - Souied Yvan55.25

10Lebar Josephine - Lucacio Alex55.02

הזמנה – גביע רנד 2014 (24 זוגות)
תוצאות כלליות 

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 20-11-14
מצטברשמותדרוג

478ידלין דורון - ליבסטר בני1
2Szenberg Stefano - Milashewski Mirek402
361לנגי אסף - ברקת אילן3
4Bitran Albert - 197גינוסר איתמר
193רוזנטל לי - אסרף אורי5
164פישר לוטן - שטרן לוי6
150בירמן אלון - פדון דרור7
8Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas120
91זק יניב - סעדה נטלי9

Brenner Diego 78 - אנגל יוסי10
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קבוצות גביע אלטשולר שחם 2014 (65 קבוצות) 
תוצאות כלליות 

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 22-11-14
מצטברשמותדרוג

121.76שטרן לוי-ליבסטר בני-מרק מיכה-לובינסקי יובל1
2Spencer Richard-Lawy Emile-112.52אקסלרוד אשר-בר-און רוני
108.41ברקת אילן-לנגי אסף-רול יוסף-לוין אמיר3
106.11רביד מנחם-כהן דני- Brenner Diego- Benzaqaen Nina-גוטמן הנרי-ליברמן רות4
104.99כהן דוד-אלישר שלמה-קריספי ניסים-שטרית אבי5
6Koistinen Kauko-104.08הרצקה רון-קובאליו סרג'יו-גלבוע אורי
102.99אסרף אורי-פרנק יוסף-פרוז עדי-Bitran Albert-גרסטנר גל-מיוחס מושיקו7
101.67וויינשטוק פאול-טובביס אלכס-סקסון נטע-גרינברג צדוק8
9Vainikonis Vytautas-Olanski Wojtek- Vainikonis Erikas-Zatorski Piotr100.32

98.10צ'ורניי מיכאל-מדבדב אולג-מולכו רזיאן-אנגל יוסי10

בתאריך 16-11-2014, השתתפו : 1063

מצטברשמותדרוג

73.12גלמן נועם - לוי מיכה1
72.98מיודק אילה - בלס אביבה2
3van Engelen Bas - 72.48גינוסר איתמר
71.72ויינברג ארודי - ענבר דן4
5Koistinen Kauko - 70.88בריפמן אפרים
70.71דרעי רפאל - אמבר דוד6
70.66סדן צבי - כהן גבי7
69.78אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה8
69.62קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון9

69.20בן צבי אייל - ממן אבי10

HANDICAP תוצאות

מצטברשמותדרוג

72.73מיודק אילה - בלס אביבה1
72.05גלמן נועם - לוי מיכה2
71.82ויינברג ארודי - ענבר דן3
4van Engelen Bas - 69.89גינוסר איתמר
69.73ארנון זאב - ספינקה פיני5
69.36דרעי רפאל - אמבר דוד6
68.90בן נחום מנשה - פילבה מלכי7
8Koistinen Kauko - 67.27בריפמן אפרים
66.48פוקס קנט - בלס יעקב9

66.44סדן צבי - כהן גבי10

סימולטנית ארצית "נובמבר 2014"

תוצאות משוקללות

 אמן בכיר זהב 
 ברט יורם - אביבים 
 הס רנה - ירושלים 

 רוזנטל ניר - ירושלים 

 אמן בכיר כסף 
 רפפורט דוד - רמת גן 
 אורן מאיר - באר שבע 

 פלאי רענן - רמת השרון 

 אמן בכיר ארד 
 פרישר יולה - כפר סבא 

 סף יעל - רמת גן 

 אמן בכיר 
 הרשקוביץ בלו - קריות/חיפה 

 אנגלנדר גבי - ערד 
 ארבל דיויד - גליל תחתון 

 אמן זהב 
 דנון דוד - נהריה 

 עוגן תמרה - סביון-קרית אונו 
 קישוני יואב - באר שבע 

 אמן כסף 
 הורניק אירוינג - מועדון תל אביב 

 ליבוביץ  דוד - הדר כפר סבא 
 מנור ענת - זכרון יעקב 

 יונה מזל - ספורט + חולון 

 אמן ארד 
 טורבוביץ ציפי - חיפה/כרמל 

דדרגות

מקבלי תואר חדש ביום 9 נובמבר 2014
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 מאי שושנה - קריות/חיפה 
 רובין יחזקאל - "הרץ" חיפה 

 גולוס אילנה - רמת גן 
 קליין יעקב - מושבות-שמריהו 

 זיו דבורה - ירושלים 
 שמש ורדה - ירושלים 

 הבר ניצה - בית בלגיה י-ם 
 גינזבורסקי רינה - רחובות 

 אמן 
 ריבק נורית - חיפה/כרמל 

 שפיר ברוך - נהריה 
 גרזון יהודית - רקפת קרית טבעון 

 הרשקוביץ יעקב - רמת גן 
 הלל דן - אביבים 

 ספקטור תמי - אביבים 
 וולפגור אתי - ברידג' טיים 

 פסטרנק פנחס - ויצו פתח תקוה 
 אורון דליה - סביון-קרית אונו 
 בק נחמה - סביון-קרית אונו 

 שמש סמי - סביון-קרית אונו 
 שמש רותי - סביון-קרית אונו 

 גלבוע נחמה - מרכז ספורט ראשל"צ 
 לוי יצחק - מרכז ספורט רשלצ 

 עוזר ויקטור - מרכז ספורט רשלצ 
 מחלב צ'רלי - רחובות 

 סגן אמן זהב 
 אפל ברוריה - מועדון תל אביב 

 קלו תמר - מועדון תל אביב 
 קיסלר דוד - לב הצפון 

 ברק שרה - חיפה/כרמל 
 גני רותי - חיפה/כרמל 

 סורוגון פנינה - חיפה/כרמל 
 חסון מיכה - אביבים 

 הראל אתי - מושבות-שמריהו 
 ניב איתנה - מושבות-שמריהו 

 ויינברג ליאורה - ירושלים 
 קצב חיים - ירושלים 

 רגב ציון - מרכז הברידג' ים 
 נרקיס איתי - ויצו פתח תקוה 
 אמיר לאה - סביון-קרית אונו 

 לביא מרים - מרכז ספורט רשלצ 
 נבון משה - ערד 

 ליכטנפלד צביה - וקס - רחובות 
 בן חיים כרמלה - נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 שפינר טובה - קריות/חיפה 
 שפינר יוסף - קריות/חיפה 

 אורן בעז - טבעון 
 בנימין שוקי - טבעון 

 בקר נטליה - רקפת קרית טבעון 
 בנבניסטי רונן - השרון 

 שחם מוטי - רמת גן 
 גבע עדנה - הדר כפר סבא 

 אורן אברהם - אביבים 
 גבאי אסתר - אביבים 

 הורוביץ חנה - אביבים 
 וסרמן גילדה - אביבים 

 וקסלר ברנרד - אביבים 
 קינן תמר - אביבים 

 דינוביץ חני - מושבות-שמריהו 
 טולדנו דרורה - מושבות-שמריהו 

 פולק רותי - מושבות-שמריהו 
 רמר אסתר - מושבות-שמריהו 
 שיפר סילבי - מושבות-שמריהו 

 אלפנדרי אוליביה - מרכז הברידג' י-ם 
 גל ענת - מרכז הברידג' י-ם 

 חסיד נוריאל - מרכז הברידג' י-ם 
 ירמיהו עליזה - מרכז הברידג' י-ם 

 בן-הרוש אלברט - נתניה 
 משיח מרים - נתניה 
 צפניה מיכה - חדרה 
 קרן ברוריה - חדרה 
 קרן שמואל - חדרה 

 סברלו עבר - סביון-קרית אונו 
 שרון דליה - סביון-קרית אונו 

 לוי אדוארד - בית מכבי ראשל"צ 
 סטרכילביץ הנריט - בית מכבי ראשל"צ 

 אפרים דוד - גל - ראש העין 
 שחר אתי - רחובות 
 סייד סידני - אשדוד 

 אדלונד אטי - נס ציונה 
 תואר רחל - גליל תחתון 
 פרחי ורדה - רמת השרון 

 סגן אמן ארד 
 שווה דני - קנטרי רעננה 

 גטניו אבישי - טבעון 
 פורגס שרי - "הרץ" חיפה 

 לוי רחל - רקפת קרית טבעון 
 אשר אשר - אביבים 

 פיביק מרים - אביבים 
 אינגברמן חנה - מושבות-שמריהו 

 טורטל אשר - מושבות-שמריהו 
 וינד נעמי - ירושלים 

 אלישיב  מירה - בית בלגיה י"ם 
 לוי רותי - בית בלגיה י"ם 

 זייטמן ליאה - מרכז הברידג' ים 
 מושיץ גרדמיר גבריאל  מרכז הברידג' י-ם 

 נאון דניס - מרכז הברידג' י-ם 
 שרביט טליה - מרכז הברידג' י-ם 

 דוקטורס גפרי - נתניה 

 שטרן לאה - נתניה 
 ליפצ'וק חנה - מרכז ספורט ראשל"צ 

 שלום לאה - ערד 
 אורן נחמה - באר שבע 

 שבתאי אלי - אשדוד 
 צפירה חנה - גליל תחתון 

 רובינשטיין גילה - מועדון לידור 

 סגן אמן 
 נוי לאודין - לב הצפון 

 גבריאל אסתר - חיפה/כרמל 
 כהן יהודית - רקפת קרית טבעון 

 אהרוני אבי - השרון 
 בירמן אלה - כפר סבא 
 לנדה בנימין - אביבים 

 סבירסקי מיקי - אביבים 
 ברעם שרה - מושבות-שמריהו 

 ליימן וייס ענת - מושבות-שמריהו 
 קוסטייס ג'וש - מושבות-שמריהו 

 אגם יעקב - מרכז הברידג' י-ם 
 בולטה תאה - מרכז הברידג' י-ם 

 כץ יעל - מרכז הברידג' י-ם 
 קצנל אביגיל - מרכז הברידג' י-ם 

 אקשטיין יהלי - ויצו פתח תקוה 
 משיח אתי - בית מכבי ראשל"צ 

 ידגר רפי - ערד 
 שחר מרים - ערד 

 קגן יעקב - באר שבע 
 ארגלזי רועי - נס ציונה 

 בועזיז אילנה - נס ציונה 
 זייטק אביב - נס ציונה 

 רקיר דורה - ספורט + חולון 
 רקיר יונה - ספורט + חולון 

 שחקן מתקדם 
 יעקובי יורם - גבעתיים 
 דוד אילן - חיפה/כרמל 

 צינמן מיכל - חיפה/כרמל 
 שור שיפי - חיפה/כרמל 

 גולן טל - טבעון 
 לאור גוריון ברוריה - טבעון 

 אבישי עידית - רקפת קרית טבעון 
 ניב צבי - השרון 

 פיין שמעון - השרון 
 פינטו תמר - השרון 

 זלצברג אבישר שרה - אבא חושי חיפה 
 מיוחס סימה - חדרה 

 כץ עמית - ויצו פתח תקוה 
 מנצור אור - ויצו פתח תקוה 

 מרקוס עדי - ויצו פתח תקוה 
 שליבוביץ יהונתן - ויצו פתח תקוה 

 סקומורובסקי מארה - נס ציונה  
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פסטיבל
הברידג' המסורתיהברידג' המסורתי
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Bocchi used a 4♣ opening to show a good 
hand with very long hearts. This gave South 
an opportunity to overcall 4♦, and the diamond 
game was duly reached, with E/W failing to save 
at the five-level. The spade finesse failed, but 
the suit broke 3-3 so Zaleski could dispose of his 
club loser.
At the other table Michel Bessis (East) didn't 
have any convention available and he simply 
opened 4♥. This bought the contract, as Giorgio 
Duboin (South) judged his hand to be unworthy 
of a 5♦ overcall (or even a double). North/South 
had to be satisfied with a meagre +50 and the 
French team chalked up 11 IMPs. 
In the next two boards Allegra conceded 12+13 
IMPs and their European title was already in 
serious jeopardy. Zaleski were leading  by 70:56 
with nine boards to go.
Everyone knows that luck usually favors the 
best teams, and so it happened on Board 24. 
Bocchi-Madala grossly overbid to 6♠ with a total 
of 28 rather balanced HCP, going down one as 
expected.
At the other table Bessis-Bessis made no slam 
attempts, landing at a comfortable 4♠, but the 
usually impeccable Thomas Bessis found a way 
to go down – no swing!
And then this happened at the very next board:

Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

QJ8642
K7542
-
72

 

♠
♥
♦
♣

A953
JT9
AKJ92
K

♠
♥
♦
♣

T
Q
QT7
QJT98653

 ♠
♥
♦
♣

K7
A863
86543
A4

 

At the other table it was quite a normal result: 5♣ 
by East going down one after Duboin led the ♥A 
and found the diamond ruff at trick two.

West North East South
Madala Cronier Bocchi Zaleski

Pass 3♣ Pass
5♣ 5♦ Pass Pass
Dbl RDbl All Pass

East/West preempted to 5♣, but Cronier wasn't 
going to let them play. He found a highly inspired 
bid of 5♦, of course indicating a winning lead 
against a possible 6♣ contract!
West doubled, as expected, and now Cronier 
redoubled. At this vulnerability partner must have 
understood that 5♦ was a sophisticated form a 
sacrifice with both major suits!
However, the sponsor of the French team Passed, 
proudly displaying his five-card diamond support 
as he put down the dummy. 
The rest of the play was not so funny , and when 
the smoke cleared declarer was down seven in 
five diamonds redoubled, not vulnerable, going 
for a rare penalty of 3400 and an even rarer swing 
of 3500 total points, translated into 23 IMPs!!
It turns out that the defense by Bocchi-Madala 
was not perfect. The Deep Finesse program 
indicates that East-West could have set it down 
eight, in which case the maximal swing of 24 
IMPs, requiring a difference of 4000 total points, 
would have been reached.
The enormity of this swing was further illustrated 
by the fact that the next seven boards (the last 
in the match) produced a total of six IMPs for 
Zaleski and none for Allegra.

The reigning European champions scraped 
through to the final with a score of 79:76. Later 
on the same day they prevailed over the German 
team Bamberger, and collected yet another 
European title. 
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One Board – 
23 IMPs

Ram Soffer

Anyone who plays Teams uses the International 
Match Points (IMP) scale to calculate the various 
swings. 
Do you know what is the maximal number of IMPs 
available for a single board, and what difference 
in total points does it require? Most players, even 
the more experienced ones, will have to look this 
up, because this situation practically never arises 
at the table. (The answer will be found near the 
end of this article).
Thus numerous BBO spectators were recently 
amazed to witness such a huge swing at a crucial 
stage of a very important match – the semi-
finals of the European Champions' Cup between 
Allegra (Italy) and Zaleski (France).
Let us save that amazing hand for later. Our 
first exhibit is a somewhat lesser swing from the 
match between the same teams at the Round-
Robin stage.
Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q32
Q5
AK875
AK6

 

♠
♥
♦
♣

AK975
9843
943
5

♠
♥
♦
♣

4
T62
J6
JT87432

 ♠
♥
♦
♣

JT86
AKJ7
QT2
Q9

 

West North East South
Cronier Bocchi Zaleski Madala

2♣ 3♣ Dbl
Pass 3NT Pass 4NT
Pass 6NT Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

The Italian top pair uses a 2♣ opening to show 
a balanced 18-19 HCP hand without a 5-card 
major. Bocchi showed a club stopper with 3NT 
and then accepted his partner's invitation to a 
slam.
Twelve tricks were readily available with 
diamonds breaking 3-2, but there was a slight 
problem: West was holding the ♠AK. Cronier 
doubled, hoping to persuade his partner to lead 
his shortest suit. Nevertheless Zaleski put the ♣2 
on the table and declarer soon claimed. At the 
other table Thomas and Michel Bessis carefully 
stopped at 3NT, so +1680 was worth 14 IMPs for 
the Italians, on the way to a 47:21 rout.
It so happened that both teams had to meet 
again at the semi-final stage which was a 
32-board match. Allegra were enjoying a slight 
lead during the second and final segment when 
they experienced a series of three disastrous 
hands, starting with this:

Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K832
T7
KQ8
K654

 

♠
♥
♦
♣

Q94
95
9763
QJT9

♠
♥
♦
♣

T75
AKQ86432
-
83

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
J
AJT542
A72

 

West North East South
Madala Cronier Bocchi Zaleski

Pass 4♣ 4♦
Pass 5♦ All Pass
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Responder may bid 2♥, 2♠ or even 3♥. All these 
responses mean: Pass or Correct. We may end 
up playing Opener's major suit at the two or three 
level, as long as the opponents let us.
With a better hand, usually an opening with some 
extras, Responder may bid 2NT, asking Opener 
to disclose his hand according to the following 
schedule (other pairs may use a different 
variation):

 3♣ = minimal weak-two in hearts.
 3♦ = minimal weak-two in spades.
 3♥ = maximal weak-two in hearts.
 3♠ = maximal weak-two in spades.
 3NT = balanced 20-22. We are probably 

heading for a slam. 
Our opening bids of 2♥, 2♠ and 2NT show weak 
two-suited hands:

2♥ = 8-11 HCP, 5 hearts + 5 cards in an 
unspecified minor.
2♠ = 8-11 HCP, 5 spades + 5 cards in another 
suit.
2NT= 8-11 HCP, 5-5 in the minors.
All the above bids have strong preemptive 
value. They are not too dangerous as partner 
can usually escape to our second suit where 
necessary.
Our 2♦ opening requires an announcement, while 
the 2♥, 2♠ and 2NT openings require Alerts.

Studying 2♦ multi is indeed worthwhile, as this 
convention has become extremely popular. Even 
if you don't play it, you should at least understand 
what's going on when your opponents use it 
(even if nobody else does).

!
   

2015 
 6-  

...   
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Brian Zietman

During the League games I picked up one 
of my usual hands:

Dealer East, Vul All
West

♠
♥
♦
♣

53
84
T965432
96

Not many points, but what a beautiful shape! 
Anyway, My partner opened 2♦ (multi).
What does this mean? We play that it shows 
either a weak-two in one of the majors with 6-10 
HCP or a normal 2NT opening (balanced 20-22 
HCP). 
What advantages does this system have?

 It frees up the opening bids of 2♥, 2♠ and 
2NT, enabling us to describe many two-
suited hands (more of that later).

 It avoids the frequent sequence of 2♦ 
(strong)-2♥ (relay) followed by 3 or 4 
hearts by the opener, who ends up being 
dummy with his strong heart hand, while 
his partner becomes declarer with a heart 
void. 

 It confuses the opponents. Unfortunately, 
it sometimes confuses us as well. 

So what was my call with the above hand? Pass!!
In case partner had a weak two in a major, I 

wasn't worried about a 2♦ contract because our 
opponents would have been headed to a game 
or slam, while in the more likely case that partner 
had a balanced 20-22 HCP hand, 2♦ would have 
been an excellent contract!
At our table the opponents bid 3♠, going down 
two, while at the other table East used a regular 
2NT opening, and our teammates defeated this 
contract by four tricks. All in all our team picked 
up 12 IMPs.
Then the following hand came along:

Dealer West, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A
KJT943
9853
Q5

♠
♥
♦
♣

KQJT83
2
A42
K84

I held 10 HCP and opened 2♦ multi with West's 
hand. North overcalled 2♥ (presuming that I had 
a weak-two in spades!), and this was Passed 
out. Oops… down three. 
At the other table, our opponents defeated four 
spades doubled by one trick for another pickup 
of 8 IMPs.
Can anybody tell me how could we get to 2♥ 
doubled after North's intervention? 

Finally, let me explain how our system works.
Our 2♦ opening shows either 6-10 HCP with six 
cards in an unspecified major or 20-22 HCP, 
balanced.
When he doesn’t have game aspirations, 

Multi 
Two 

Diamonds
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החברים שעושים את ירושלים...

הבית בירושלים מזמין אתכם ליהנות מהתחביב האהוב עליכם
בחברת חברים טובים ובאווירה נעימה 

מדי יום חמישי בין השעות 12:30-10:00 
יערכו משחקי ברידג� בבית בירושלים.

ההשתתפות בעלות סמלית (כולל קפה ועוגה)

להרשמה: 073-2707660
הקדימו להירשם - מספר המקומות מוגבל!

חניה חינם למשתתפים.

* בכפוף לתנאי החברה.

ברידג‘, חברים וקפה בבית בירושלים
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