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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

שהתקיימה  ענפה  ספורטיבית  פעילות  נוספה  ולכך  בינלאומיות,  פעילויות  רוויה  שנה  הייתה  תשע“ב  שנת 

בארץ. 

כל זה לא היה מתאפשר ללא תמיכתכם, השחקנים וראשי המועדונים, ועל כך אנו מודים לכם. 

אנו קוראים לכולם להירשם להתאגדות הישראלית לברידג‘ ולהמשיך לתמוך ובכך להביא גאווה לברידג‘ בישראל ובעולם.

אנצל את ההזדמנות ואברך את חברי לקבוצה לרגל זכייתם בגביע המדינה – הקבוצה בהשתתפות מודי קניגסברג, רון שגב, בר טרנובסקי, 

דני מוזס, אורית מורן ודור ההמשך איל קניגסברג. 

ברכות לזוכי גביע ההתאגדות - קבוצת רון שוורץ, לאה שפירו, ערן אסרף, אהובה פכטמן וחנן אלספל.

השיעור הראשון של פרויקט ”אטלס“ בהדרכת יניב זק נחל הצלחה כשיותר מ-50 שחקנים בעלי דרגת רב-אמן השתתפו בו. השיעור השני 

יתקיים ב-20.9, המעוניינים להשתתף בו יכולים עדיין להירשם במשרדי ההתאגדות.

 תחרויות הליגות מתחילות החודש. בואו נשמור בעת המשחקים על אווירה ספורטיבית תוך כבוד הדדי, וכך נוכל כולנו ליהנות מהתחרויות.

לסיום, אני מבקש לאחל לכולכם ששנת תשע“ג הבאה עלינו לטובה, תהיה מלאה באתגרים ספורטיביים ובאליפויות ארציות ובינלאומיות, 

תוך תקווה ששחקני הברידג‘ ימשיכו להביא הישגים רבים ולייצג אותנו בכבוד.

בברכת שנה טובה,
מודי קניגסברג

יו“ר ועד העמותה
ההתאגדות הישראלית לברידג‘

 '   
,   

,'   
    

!    

septt.indd   4septt.indd   4 9/9/2012   2:43:17 PM9/9/2012   2:43:17 PM



septt.indd   5septt.indd   5 9/9/2012   2:43:19 PM9/9/2012   2:43:19 PM



לומדים ברידג‘
6

לחשוב נכון בהגנה

לאיזה כיוון 
לעקוף?

מוטי גלברד

לפעמים העקיפה הדו-כיוונית דורשת ניחוש, אבל במקרה 
הבא זה לא היה עניין של ניחוש.

Dealer North, None Vul

♠
♥
♦
♣

AT97
A8
Q76
J943

♠
♥
♦
♣

KJ86
QJ6
53
AKQT

♦J :חוזה: ♠4. הובלה

West North East South
Pass Pass 1NT

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

סטיימן.  הכריז  והשותף  פאסים,  שני  לאחר   1NT פתחת
למשחק  והגעתם  במייג‘ור  התאמה  מצאתם  מכן  לאחר 

מלא של ♠4. מערב הוביל ב-J♦. תכנן את משחקך!

עם 27 נקודות במשותף הכרוז לא ראה בעיות מיוחדות. 
ההגנה זכתה בשני סיבובים ראשונים של ♦. הכרוז חתך 
 Q-שהפסיד ל ,J-ו-♠ אל ה ♠A בסיבוב השלישי ושיחק מיד

של מערב. הוא לא אמר נואש, סיים להוציא את השליטים 
של  לצערו  ב-♥.  עקיפה  שלו,  הנוסף  הסיכוי  את  וניסה 

דרום, ה-Q♥ הפסיד ל-K של מזרח, והחוזה לא בוצע.
בסוף המשחק דרום התלונן: ”שתי עקיפות לא ישבו. היום 

לא יום המזל שלי.“
יותר  טוב  תכננת  דיוק  ליתר  או  יותר,  טוב  שיחקת  האם 

ממנו?
הדבר הראשון שצריך לעשות לאחר שהדומם נפרש הוא 
בדרך  לספור...  ולספור,  ההובלה,  מקלף  מסקנות  להסיק 
כלל נהוג להוביל מכובד מראש רצף. אם כך, ניתן להסיק 
שה-J♦  אצל מערב, אבל ה-AK♦ אצל מזרח. ניתן לוודא 
זאת על-ידי כיסוי ה-J עם ה-Q. מזרח זוכה בשתי הלקיחות 

הראשונות עם ה-AK♦, ואתה חותך בסיבוב השלישי.
אני מקווה שלא שכחת את מהלך ההכרזה. לפני שפתחת 
 11 היותר  לכל  לו  יש  דהיינו   ,Pass הכריז  מזרח   1NT

נקודות, ואתה כבר ראית 7 מהן.
או  ב-♥  עקיפה  החוזה:  לביצוע  כפול  סיכוי  לך  יש  עכשיו 
עקיפה ב-♠. אם אחת מהן תצליח אתה בבית. לפיכך אם 

ה-K♥ במערב, מצב סדרת ה-♠ כבר פחות מעניין.
יושבת,  לא  ב-♥  העקיפה  כאשר  הוא  החשוב  המקרה 
כלומר K♥ במזרח. רק אז החוזה בסכנה. נבדוק את ידו 
של מזרח: אם יש לו AK♦ ו-K♥ והוא לא פתח, אז אין בידו 

מקום אפילו ל-Q נוסף. מסקנה: ה-Q♠ אצל מערב!!
גם  תנצח  ב-♠,  מערב  נגד  תעקוף  אם  אחרות,  במלים 
להצליח.  חייבת  ב-♥  העקיפה  אז  כי  תפסיד,  כשהעקיפה 
כאשר אתה עוקף בכיוון ההפוך, כלל אין ביטחון בהצלחה.
המשחק הנכון הוא, לאחר חיתוך של ♦, לשחק K♠ מהיד 
הבא  ובסיבוב  זו,  בלקיחה  זוכה  אתה   .♠J-ה את  ולהריץ 
ב-♥  העקיפה  את  גם  לנסות  אפשר  עכשיו  נופלת.   Q-ה

בשביל לקיחה עודפת.
היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AT97
A8
Q76
JT94

 

♠
♥
♦
♣

Q43
T752
JT94
82

♠
♥
♦
♣

52
K943
AK82
765

 ♠
♥
♦
♣

KJ86
QJ6
53
AKQ3

 

מוסר השכל: שחקנים גרועים אוהבים לתלות את כישלונם 
במזל רע; שחקנים טובים יוצרים לעצמם את המזל.
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נופשון הברידג' על גדות הכנרתנופשון הברידג' על גדות הכנרת
 12-15 בדצמבר

חנוכה 2012

12-15 בדצמבר - חג חנוכה 4 ימים, 3 לילות
רביעי עד מוצ"ש

1,650 ₪ בלבד לאדם בחדר זוגי
תוספת ליחיד בחדר זוגי 840 ש"ח

כולל: חצי פנסיון, ארוחת חג, הדלקת נרות וסופגניות כל יום, תחרויות ברידג',

משחקים מודרכים, שתיה חמה/קרה בתחרויות, ערבי בידור

מלון לאונרדו פלאזה טבריה הוא מלון יוקרתי המעניק חוויית אירוח מושלמת המביאה לשיאים חדשים את התענוג של 

נוף מרהיב לכנרת הקסומה, ארוחות  כל הפינוקים האפשריים: מיקום מושלם עם  החופשה בטבריה. המלון כולל את 

משובחות ועשירות, מגוון חדרים נעימים, מרווחים ומאובזרים לכל הרכב, היכל ספא מדהים, חדר כושר מתקדם מסוגו, 

מועדון ילדים ונוער עם משחקים שחייבים לנסות, בריכה נהדרת, או במילים אחרות: החיים הטובים.

ניתן להזמין הסעה / יום טיול בנפרד

גדי בן בסט - 050-5364604 טלפקס: 03-6040940

במלון לאונרדו פלאזה טבריהבמלון לאונרדו פלאזה טבריה
5 כוכבים דה-לקס



לומדים ברידג‘
8

משחק זהיר
רם סופר

שיביא  הוא  ביותר  שגרתי  שנראה  צעד  דווקא  לפעמים 
אינו  הכרוז  כאשר  לקרות  עלול  הדבר  החוזה.  לכישלון 

מתכנן מראש את מהלך המשחק על כל פרטיו.
♠
♥
♦
♣

KQ76
42
8642
K52

♠
♥
♦
♣

93
AKQJT5
K5
A74

♣Q :חוזה: ♥4. הובלה

North South
1♥

1♠ 3♥
4♥ Pass

ושישייה "סגורה"  נקודות  עם 17  קלה.  הייתה  ההכרזה 
השני.  בסיבוב   3 לגובה  וקפצת    1♥ פתחת  במייג'ור 
ל-♥4  העלה  השני  ובסיבוב   ,1♠ תחילה  ענה  שותפך 

לאחר שידע שיש לך שישה קלפים לפחות.
ראשית,  צפון.  של  ידו  עם   3NT להכריז  אין  לב:  שים 
עדיף לשחק במייג‘ור כשיש התאמה של 8 קלפים; שנית, 
הובלה ב-♦ עלולה להכשיל חוזה של 3NT מצדו של צפון.

.♣Q-תכנן את משחקך בחוזה ♥4 לאחר הובלה ב
בשולחן הכרוז זכה בלקיחה הראשונה בידו (כדי לשמור 
כניסה לדומם), העיף מבט קל וראה שאין שום אפשרות 
שליטים  להוציא  החליט  הוא  בדומם.  מפסידים  לחתוך 
סדרת  יחתכו.  שהמתנגדים  סכנה  למנוע  כדי  תחילה 

השליט התנהגה בצורה ידידותית והתחלקה 3-2.
הבעיות החלו אחר כך. ♠ שוחק אל הדומם וה-K♠ זכה. עכשיו 
הכרוז ניסה ♦ אל ה-K בידו, שנלקח על-ידי ה-A של מערב. 
זה המשיך ב-♣ שני, והכרוז גילה מהר מאוד שאין להימנע 

מארבעה מפסידים: אחד ב-♣, שניים ב-♦ ואחד ב-♠.
 ♦A-דרום סיכם: זה היה תלוי בעקיפה ב-♦. לרוע מזלי ה

”לא ישב“ ולא יכולתי לבצע את החוזה. האמנם?!

למעשה, סדרת ה-♠ של הדומם לא נוצלה כראוי. לקיחה 
אחת ב-♠ מובטחת בכל מקרה, לא משנה איך נשחק, אבל 
אם ה-A♠ נמצא במערב, אז משחק נכון יביא אותנו לשתי 
לקיחות ב-♠ שעל אחת מהן נשליך מפסיד מסדרה אחרת.

היכן הייתה הטעות?
אם עד עכשיו לא מצאת את הפתרון הנכון, נסה שוב – 

והפעם כאשר אתה מתבונן בכל ארבעת הידיים!

 ♠
♥
♦
♣

KQ76
42
8642
K52

 

♠
♥
♦
♣

AT4
96
A973
QJT6

♠
♥
♦
♣

J852
873
QJT
983

 ♠
♥
♦
♣

93
AKQJT5
K5
A74

 

ב-♦  הן  שלו  הסיכויים  כל  את  תום  עד  לנצל  חייב  הכרוז 
והן ב-♠. 

כאשר ה-A♠ נמצא במערב, אפשר להגיע לשתי לקיחות 
ב-♠, אבל לשם כך צריך להוביל ♠ פעמיים מהיד לכיוון 

הדומם.
אמנם, אם מערב הוא מסוג השחקנים שחוששים מאוד 
יעשה  שהוא  ייתכן  בהגנה,  שלהם  האסים  את  לאבד 
הראשון,  בסיבוב   ♠A-ב ו“יקפוץ“  העבודה  את  בשבילנו 
אבל אסור לנו להסתמך על משחק חלש של מגן. עלינו 

להניח שההגנה תקשה עלינו ככל האפשר.
כדי להוביל ♠ פעמיים מהיד צריך כניסה חזרה ליד לאחר 
 ♣A-שזכינו בסיבוב הראשון של ה-♠. אסור להשתמש ב
בשלב מוקדם, כי זה יפתח לקיחה ב-♣ להגנה (במקום 
שנשליך את המפסיד ב-♣ על ♠). המקור היחיד לכניסה 

זו הוא סדרת השליט.
הוצאת  של  ”התמים“  המהלך  כי  פתאום,  מתחוור  כעת 
השליטים הוא זה שהכשיל את החוזה. היה צריך לדחות 
אחד  סיבוב  לשחק  לחילופין  (או  השליטים  הוצאת  את 
בלבד של שליטים), לשחק ♠ אל ה-K, לחזור ליד בשליט, 
 .Q-לסיים את הוצאת השליטים ואז לשחק ♠ שני אל ה
מערב כנראה יזכה ב-A♠, אבל המפסיד ב-♣ יושלך על 
ה-Q♠, ועדיין נוכל לנסות בהמשך את סדרת ה-♦ בתקווה 

ללקיחה עודפת.

סיכום
משחק אוטומטי אינו מתכון להצלחה בברידג‘, לא ככרוז 
המשחק,  את  מראש  לתכנן  תטרח  אם  בהגנה.  לא  ואף 
לקיחה אחר לקיחה, אתה עשוי לגלות ”מוקשים“ סמויים 
בשלום.  הביתה“  ”להגיע  כדי  עליהם  להתגבר  שצריך 
נוהגים  שאינם  מתחריך  את  בפח  יפילו  אלה  מוקשים 

לתכנן.

‘    ‘  
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הגנה – לב המשחק

חיים קלר

בהגנה,  מזמנו  כ-50%  מבלה  הברידג‘  שחקן  הידעתם? 
ההגנה  מיומנויות  כן  על  הכרוז.  הוא  מהזמן   25% ורק 

חשובות מאין כמוהן, וזהו למעשה לב המשחק.
צריך  מגן  כל  ולספור.  למכרז  היטב  להאזין  המגנים  על 
כדי  הפותח  ושל  הדומם  של  שלו,  הנקודות  את  לספור 
לקבל מושג מה יש לשותפו. בנוסף, יש לפענח את הובלת 

הפתיחה של השותף.
להפלת  דרך  להציע  כדי  לזה  זה  מאותתים  המגנים  שני 
החוזה. חשוב לעשות זאת אם ההגנה אכן רוצה להכשיל 
את החוזה, אבל האיתות של השותף אינו מספיק, צריך גם 

לחשוב בעצמנו. נסה את היד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

J43
97
KJT
QJ875

♠
♥
♦
♣

2
QT8642
A75
AK9

מהלך ההכרזה התנהל כך:

West North East South
1♠

2♥ 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

אתה יושב במערב. בחרת כמובן להוביל ב-A♣. שותפך 
השנייה  בלקיחה  (גבוה=מעודד).   ♣T-ה את  שיחק 

הובלת ב-K♣ והשותף שירת עם ה-2♣. כיצד תמשיך?

בשולחן מערב אמר לעצמו: השותף שיחק גבוה-נמוך, וזה 
מראה דאבלטון. אם כך, ההמשך ברור. אשחק ♣ שלישי 

שהשותף יחתוך. בהמשך אזכה ב-A♦ והחוזה ייכשל.

שונה.  הייתה  המציאות  אבל  ויפה,  טוב  הכול  הנייר  על 
מזרח אכן חתך את ה-9♣, אבל חזר בהארט. הכרוז זכה 
בידו, והוציא שליטים בשלושה סיבובים. הוא סיים בדומם 
עם ה-J♠, המשיך ב-Q8♣ שעליהם הושלכו שני מפסידים 

ב-♦ ומיד תבע את כל שאר הלקיחות. 
כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J43
97
KJT
QJ875

 

♠
♥
♦
♣

2
QT8642
A75
AK9

♠
♥
♦
♣

T86
J53
96432
T2

 ♠
♥
♦
♣

AKQ975
AK
Q8
643

 

מערב הפסיד את הלקיחה ”הבטוחה“ שלו ב-♦, ולאחר 
המשחק פנה בטענות לשותפו: ”היית חייב לחזור אלי ב-♦ 

כדי להפיל את החוזה“.
מזרח ענה לו: ”באמת?! איך יכולתי לדעת? לא זו בלבד 
(ה-9♣)  לחיתוך  גבוה  קלף  לי  נתת  גם   ,2♥ שהכרזת 

המרמז על העדפה לסדרה הגבוהה“.
מערב השיב: ”לא הבנת שה-9♣ היה הקלף היחיד שנשאר 
שצריך  ”אומרים  השתכנע:  לא  מזרח  אבל  בסדרה?“,  לי 
 ♦KJT-לשחק אל חולשת הדומם. מדוע עליי לשחק אל ה

ולא אל ה-97♥?“. 
מי  להסכמה  הגיעו  לא  השותפים  ושני  הדיון,  נמשך  כך 
את  הטיל  וזה  שיפסוק,  מומחה  לשחקן  פנו  הם  אשם. 

האחריות באופן בלעדי על מערב.
מדוע? מערב היה צריך לראות שגורל המשחק נתון בידיו 
לדאוג  חייב  היה  הוא  השותף.  של  למשחקו  קשר  בלי 

להפלת החוזה בעצמו.
איך? פשוט מאוד. היה עליו למשוך את ה-A♦ בעצמו לפני 

הענקת החיתוך לשותף. זה היה מונע את כל הויכוח...

מוסר השכל: גם כשהשותף מעודד, אין זה אומר להמשיך 
אוטומטית באותה סדרה. עליך לחשוב בעצמך ולתכנן את 

ההגנה. לעתים עדיף לשחק קודם סדרה אחרת.
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שחק וחשוב, 
או חשוב ושחק?!

חיים קלר

אין עוררין על כך שמבין שני החלקים של הכותרת, השני 
לחשוב  השולחן.  ליד  זאת  ליישם  היא  הבעיה  הנכון.  הוא 

צריך כבר בלקיחה הראשונה כאשר הדומם נפרש. 
זה הזמן לעצור ולהפעיל את המחשבה במקום להסתמך 
 Eight Ever, :על אמירות שונות, נכונות ככל שיהיו, כגון
Nine Never. היד הבאה, למשל, שוחקה בתחרות רבת 

משתתפים. שחקנים רבים נכשלו בביצוע.

♠
♥
♦
♣

952
Q6
AQ62
AT73

♠
♥
♦
♣

KQ
A73
K85
KJ952

חוזה: 3NT. הובלה: 4♦

North South
1NT

3NT Pass

הנוחה  ההובלה  למרות  החוזה  את  ביצעו  לא  רבים  כרוזים 
 Nine ,“ב-♦ . הם שמו את מבטחם בחלק השני של ”הכלל
 Q-וה בסדרה  קלפים   9 לך  יש  כאשר  שפירושו:   Never
חסרה, הסיכויים נוטים לטובת משחק של AK כדי להפיל את 

ה-Q. לפיכך הם נמנעו מעקיפה כלשהי בסדרת ה-♣.
בעירבון מוגבל.  עם זאת, אל כללים כאלה יש להתייחס 
לפעמים יש לכרוז מידע על מיקום הנקודות, ולפעמים ישנו 
מתנגד המוגדר כ“יד מסוכנת“, ויש לעשות כל מאמץ כדי 

שהוא לא יקבל את ההובלה.

אמנם בהיעדר מידע כזה נכון לשחק לפי תורת הסיכויים, 
אבל זה לא המקרה ביד הזו.

מה קרה לאחר שהכרוז שיחק AK♣ והמשיך ב-♣ שלישי 
שאין  וראה   ♣Q-ב זכה  מערב  הסדרה?  את  לפתח  כדי 
של  איתותיו  בעקבות  ה-♦.  סדרת  פיתוח  בהמשך  עתיד 
ה-♥  הובלת  ה-♥.  לסדרת  מעבר  על  החליט  הוא  מזרח 
מצדו של מערב הייתה קטלנית לכרוז, כפי שניתן לראות 

אם מסתכלים על החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

952
Q6
AQ62
AT73

 

♠
♥
♦
♣

J83
T82
JT74
Q84

♠
♥
♦
♣

AT764
KJ954
93
6

 ♠
♥
♦
♣

KQ
A73
K85
KJ952

 

עם  עלה  מזרח  אבל  מהדומם,   ♥Q-ה את  ניסה  הכרוז 
ה-K♥ והוציא לדרום את העוצר היחיד בסדרה. דרום עיכב 
פעמיים כמו שלמד בשיעור, אבל זה לא עזר. מזרח ”חיכה 

לו בפינה“ עם ה-A♠ ומשך את יתרת סדרת ה-♥. 
הכרוז לא הספיק לפתח לקיחה תשיעית ב-♠, ונשאר עם 

.♥A-שלושה דיאמונדים, ארבעה קלאבים וה
אין להאשים את הנכשלים, אבל יש להפנות את תשומת 
ליבם לכך, שאין להסתמך באופן עיוור על אמירות, נכונות 
ככל שיהיו. חובה להפעיל גם את ההיגיון ולבחון היטב את 

הנתונים בשטח.
ביד זו הכרוז מצפה לזכות בתשע לקיחות – ארבע ב-♣, 
”יד  הוא  מערב  אולם  ב-♠,  ואחת  ב-♥  אחת  ב-♦,  שלוש 
 Q-מסוכנת“ בשל הסכנה שיפתח את סדרת ה-♥ ”דרך“ ה
של הדומם. אם מזרח הוא זה שיפתח את סדרת ה-♥, לא 

צפויה לכרוז כל סכנה.
למנוע  היא  ה-♣  סדרת  את  לנהל  הנכונה  הדרך  לכך,  אי 

ממערב לזכות בלקיחה באמצעות עקיפה דרכו. 
 ♣ מכן  ולאחר  השנייה,  בלקיחה   ♣K הוא הנכון  המשחק 

 .T-נמוך אל ה
זו עקיפה שאינה יכולה להפסיד: אם מזרח זוכה בלקיחה 
עם ה-Q, הוא אינו יכול לאיים על החוזה בשום דרך. אם 
של  בבונוס  זכינו  מצליחה,  והעקיפה  מערב  אצל   Q-ה

 .לקיחה עודפת

להנחותנו.  שצריך  זה  הוא  ההיגיון  קול  אמרנו:  אשר  הוא 
חשוב ושחק ולא שחק וחשוב.
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 (1)
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q5
QT8
KQ84
A963

♠
♥
♦
♣

643
AKJ76
A62
52

North South
1♥

2♣ 2♥
4♥ Pass

מערב מוביל ב-K♣ נגד החוזה ♥4. 
תכנן את המשחק!

 (2)
Dealer East, Vul Both

♠
♥
♦
♣

AT4
A82
QJ74
764

♠
♥
♦
♣

K95
KQJT7
KT85
8

North South
1♥

3♥ 4♥
Pass

 4♥ החוזה  נגד   ♣A-ב מוביל  מערב 
וממשיך ב-K♣. תכנן את המשחק!

  (3)
Dealer South, Vul Both

♠
♥
♦
♣

JT9
A87
Q53
A753

♠
♥
♦
♣

AKQ84
J43
AKJ9
6

North South
1♠

3♠ 4NT
5♥ 6♠

Pass

 .6♠ החוזה  נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 16

( )( )( )

בחן את עצמך – טיפול בשליטים
בעריכת קובי שחר
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 (1)
♠
♥
♦
♣

Q5
QT8
KQ84
A963

♠
♥
♦
♣

KT82
932
T5
KQJ7

♠
♥
♦
♣

AJ97
54
J973
T84

♠
♥
♦
♣

643
AKJ76
A62
52

מערב מוביל ב-K♣ נגד החוזה ♥4. תכנן את המשחק!

ללקיחות  האפשריים  המקורות  בטוחות.  לקיחות   9 יש 
 ♠ חיתוך  או  החלוקה 3-3)  (אם  ה-♦  סדרת  הם  נוספות 
מספר  את  יגדילו  לא  ביד   ♣ שחיתוכי  לב  שים  בדומם. 

הלקיחות.
מאחר שהסיכויים לחלוקה 3-3 הם כ-36% בלבד, נעדיף 
לפתח את הלקיחה העשירית באמצעות חיתוך בדומם, 
שיש להכינו על-ידי מסירת היד פעמיים להגנה בסדרת 
ה-♠. אם ההגנה ”תעלה“ על תכניתנו היא תנסה להוציא 
בעצמה את השליטים של הדומם. לפיכך אסור לנו למשוך 

ולו גם סיבוב אחד של שליטים.
 .♠ משחקים  ומיד   ♣A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זוכים 
ההגנה ממשיכה בשליט, ואנו נשחק ♠ נוסף. כעת נזכה 
בשליט בידנו ונחתוך עם השליט האחרון שנותר בדומם. 
לבסוף נחזור ליד עם ה-A♦ ונמשוך את השליט האחרון 

של המגנים.
שיכריח  ב-♣  המשך  להיות  יכול  ההגנה  של  אחר  קו 
התכנית  הצלחת  כי  לראות  ניתן  פעמיים.  לחתוך  אותנו 
של חיתוך ♠ בדומם תלויה בכך שהשליטים יתחלקו 3-2 

(סיכוי של כ-68%).
עיקרון: 

שסיכויי  בזו  בחר  אפשריות,  שתי תכניות  יש  כאשר  (א) 
ההצלחה שלה גבוהים יותר.

(ב) חשוב לשמור על כל השליטים בדומם ולא להתפתות 
למשוך אפילו סיבוב אחד של שליטים בהתחלה.

 (2)
 ♠

♥
♦
♣

AT4
A82
QJ74
764

 

♠
♥
♦
♣

J863
3
932
AK532

♠
♥
♦
♣

Q72
9654
A6
QJT9

 ♠
♥
♦
♣

K95
KQJT7
KT85
8

 

מערב מוביל ב-A♣ נגד החוזה ♥4 וממשיך ב-K♣. תכנן את 
המשחק!

הלקיחות  שלוש  את  לפתח  ניתן  בטוחות.  לקיחות  יש 7 
החסרות בסדרת ה-♦ לאחר מסירת לקיחה ל-A. כאשר 
עלול  מה  לחפש  עלינו  כל-כך,  פשוט  שהכול  נראה 

להשתבש. 
הצדדיות.  מהסדרות  אחת  בכל  בלקיחה  תזכה  ההגנה 
ולהתקצר  בידנו  השנייה  הלקיחה  את  לחתוך  עלינו 
בשליטים. אם ניאלץ שוב לחתוך ביד הארוכה אנו עלולים 
השליט  סדרת  אם  שליטה  ולאבד  פעמיים  להתקצר 
לקיחה  לפחות  למסור  ניאלץ  זה  במקרה  מחולקת 4-1. 

אחת נוספת.
הדרך למנוע את קיצור סדרת השליטים היא לא לחתוך 
 ♠ להשליך  אלא  השנייה,  בלקיחה  ב-♣  ההמשך  את 
מהיד. למעשה החלפנו את המפסיד ב-♠ במפסיד נוסף 
נמשוך  מכן  ולאחר   ,♣ נחתוך  השלישית  בלקיחה  ב-♣. 

שני סיבובי שליט בלבד.
שליט  נשאיר  הבעייתית  החלוקה  את  שגילינו  לאחר 
לאחר  נוסף  ב-♣  תמשיך  ההגנה  אם   .♦ ונשחק  בדומם 
השליט  סדרת  וכך  בדומם  לחתוך  נוכל   ,♦A-ב הזכייה 
שלנו לא תתקצר. לאחר מכן נחזור ליד ב-♠, נמשוך את 

השליטים שנותרו ונבצע את החוזה.
אכן יש סכנה שהמגנים יחתכו ♦, אבל צריך לקחת את הסיכון 

הזה ולקוות שה-A♦ נמצא אצל המגן עם האורך ב-♥.

טיפול בשליטים
 – פתרונות מעמוד 14
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עיקרון: 
השליט  סדרת  שבה  ביד  לחתוך  נאלצים  אנו  כאשר  (א) 
אם  שליטה  אבדן  של  לסכנה  נחשפים  אנו  יותר  ארוכה 
לאחד המגנים אורך בשליט. לפעמים ניתן להתגונן מפני 
סכנה זו באמצעות השלכת מפסידים מהיד עד שבדומם 

נגמרים הקלפים בסדרה שהמגנים רוצים שנחתוך ביד.
כדאי  בקלות,  מבוצע  שהחוזה  לנו  נדמה  כאשר  (ב) 
לעצור רגע ולבחון אם ישנן חלוקות גרועות ובלתי צפויות 

שעלולות לגרום לדברים להשתבש.

 (3)
♠
♥
♦
♣

JT9
A87
Q53
A753

♠
♥
♦
♣

32
QT62
874
KQJ2

♠
♥
♦
♣

765
K95
T62
T984

♠
♥
♦
♣

AKQ84
J43
AKJ9
6

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

שהם  גבוהים  קלפים  אין  בטוחות.  לקיחות   11 יש 
לפתח.  שאפשר  ארוכה  סדרה  או  ללקיחות  פוטנציאל 
חיתוך,  הוא  החסרה  ללקיחה  היחיד  האפשרי  המקור 
אבל בדומם לא נוכל לחתוך כלום פרט ל-♦ הרביעי שהוא 

ממילא לקיחה בטוחה.
נשתמש  אחרות:  במלים  ביד.  חיתוכים  נחפש  כן  על 

בטכניקה של היפוך הדומם.
כאשר  רק  לקיחות  להוסיף  יכול  הארוכה  ביד  חיתוך 
הקצרה  היד  את  להפוך  כדי  פעמים  מספיק  חותכים 
עלינו  זו  ביד  יותר.  הארוכה  ליד  הדומם)  (כאן  בשליט 

לחתוך ♣ בידנו 3 פעמים.
זוכים בלקיחה הראשונה עם ה-A♣ ומיד חותכים ♣ עם 
כמעברים  הנמוכים  השליטים  את  לשמור  (כדאי   ♠A-ה
עם  נוסף   ♣ וחותכים   Q-ה אל   ♦9 משחקים  לדומם). 
ה-A♥ וחותכים  עם  שוב  בהמשך חוזרים לדומם   .♠K-ה

.♠Q-את ה-♣ האחרון עם ה
כעת נותרו בדומם שלושה שליטים וביד שניים. מלאכת 
היפוך הדומם הושלמה. נותר רק למשוך את השליטים 
נשחק  מכן  לאחר   .(3-2 מחולקים  שהם  כמובן  (ולקוות 

דיאמונדים גבוהים מהיד ונשליך ♥ מפסיד מהדומם.

עיקרון: כאשר דרוש חיתוך ואין אפשרויות חיתוך בדומם, 
בדוק את האפשרות לחתוך ביד מספר פעמים ולהפוך את 
הדומם ליד הארוכה. בדוגמה זו הוספנו שלושה חיתוכים 
ביד לשלושה שליטים גבוהים בדומם והגענו ל-6 לקיחות 

בסדרת השליט.

    2012  10    
   ,1   ‘

14:00-17:00 ,9:30-13:00 :  2 
    100  :

 050-8477610    052-2670177    050-7395944  :  

     
:         

  .    ,   ,  ’  

 ‘   ‘  
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בספרות  מכוסים  והפחות  המעניינים  הנושאים  אחד 
הברידג‘ הוא הקשר הישיר בין המכרז למשחק המכונה 
הערכת יד (Hand Evaluation). במלים אחרות: יכולתו 
ידו  תרומת  את  המכרז  בשלב  עוד  לחזות  השחקן  של 
למשחק – כמה לקיחות ידו שווה, ולא פחות חשוב: באיזה 

חוזה? 
הערכת יד טובה היא אחת היכולות המבחינות בין שחקני 
ברוב  כמו  למומחים.  רב  יתרון  נותנות  ובעיקר  ברידג‘ 
התחומים, גם כאן הניסיון משחק תפקיד מרכזי, אך ניתן 
מבחינה  לפחות  היד,  הערכת  את  ולשפר  ללמוד  בהחלט 
את  להציג  היא  זו  מאמרים  בסדרת  מטרתי  תיאורטית. 
היסודות של הערכת היד המתקדמת בברידג‘ ולסייע לכם 

במקצת ”לחשוב מחוץ לקופסת ההכרזות“.
בשם  ספר  כתב  ברגן  מרטי  האמריקני  הברידג‘  מומחה 
Points Schmpionts שזכה להצלחה מסחררת ואף גרף 
את פרס ”ספר השנה“ (1996) מטעם ארגון מורי הברידג‘ 
ובהומור  אלגנטי  בסגנון  שנכתב  הספר  האמריקנים. 
משובח, מבקש מעל לכול להרחיב את אופקיו של שחקן 
הברידג‘ המתקדם וללמדו לחשוב מחוץ ל“קופסת הכללים“ 
שעל פיה אנו לומדים לשחק – בשל כך הוא מומלץ בחום 

גם למורי הברידג‘.
במוקד הספר עומדת התובנה כי שיטת הנקודות הגבוהות 
(HCP) שעליה מבוססים מרבית המהלכים שלנו במכרז 
הרבה,  בפשטותה  הוא  יתרונה  עיקר  מוגבלת.  היא 
טוען  איני  ברידג‘.  ללמוד  מתחילים  על  להקל  שנועדה 
אני  גם  הגבוהות –  הנקודות  שיטת  את  כליל  לזנוח  שיש 
משתמש בה – אך ברצוני לסייע לכם לשנות את גישתכם 

הבסיסית להכרזות.
 – לקיחות!“  של  אלא  נקודות,  של  משחק  אינו  ”ברידג‘ 
אכן  הם  אם  בטוח  איני  אולם  רבים,  שחקנים  אומרים  כך 
המסתתרת  כל-כך  החשובה  האמת  את  לעומק  מבינים 
בתחום  רבות  כה  לשאלות  תשובות  זה.  משפט  מאחורי 
המכרז נובעות ראשית כל מ“הערכת יד“: להכריז אוברקול 

או לא? להעלות או להישאר? ללכת לסלם? ללכת למשחק 
באיזו  המשחק?  את  לקחת  או  לשחק  להם  לתת  מלא? 

סדרה לשחק? NT או שליט? ועוד.
שיטת הנקודות הגבוהות אינה מספקת מענה הולם לרוב 
השאלות הללו. השחקן המנוסה יודע כי לעתים 24-23 נק‘ 
מספיקות למשחק מלא, ו-25 נק‘ – לאו דווקא. הוא כבר 
למד שגם אם יש לנו יותר נקודות מלצד השני, לעתים עדיף 
בכל זאת ”לרדת להגנה“. עם זאת, רובנו עדיין מעדיפים 
לנו  שמקנה  הביטחון)  אשליית  דיוק,  (ליתר  הביטחון  את 

שיטת הנקודות הגבוהות. אבקש לשנות זאת.

(distribution) כמה מלים על חלוקת היד
החלוקה היא מרכיב מהותי בהערכת היד. התוויות ”מאוזן“, 
הנושא,  את  ממצות  אינן  כלל  מאוזן“  ”לא  מאוזן“,  ”חצי 
אלא שוב – נועדו בעיקר כדי לסייע למתחילים ללמוד את 

המכרז. להלן כמה טיפים שלי ”על קצה המזלג“:
(א) חלוקה של 4333 שווה נקודה פחות בחוזה עם שליט 

– אין כוח חיתוך.
(ב) דאבלטון אינו עניין מיוחד. אין להוסיף עליו נקודה!

המידה.  על  יתר  מוערכות  ו-5431   4441 החלוקות  (ג) 
לעומת ידיים לא מאוזנות אחרות אלו החלוקות הנחותות.

(רגיל),  מאוזנות  הן:  לחלוקות  יותר  מעניינות  תוויות  (ד) 
 ,5-5  ,5-4) דו-סדרתיות  לפחות),  (שישייה  חד-סדרתיות 
זה  סיווג  כי  אף  או 5440).  ותלת-סדרתיות (4441   (6-5
לגבי  תפיסתנו  את  לשנות  כדי  בו  יש  לגמרי,  ממצה  אינו 

הערכת היד, ובכך נדון בהמשך.
הגבוהה  הסבירות  היא   5-5 החלוקה  של  העוצמה  (ה) 
לשותף  ניתן  רק  אם  התאמה,  שתימצא   (80% (מעל 
במוסכמות  מתבטאת  זו  עוצמה  החמישיות.  בין  לבחור 
חמישיות  שתי  להראות  כדי  בהן  שמשתמשים  הרבות 

”במכה אחת“.
פחות)  קלפים   6) ארוכה  סדרה  של  הגדול  היתרון  (ו) 
הסתברותית  מבחינה  הרב.  הלקיחות  פוטנציאל  הוא 

לחשוב מחוץ לקופסת ההכרזות
אלדד גינוסר

מאת  מאמרים  בסדרת  הראשון  הוא  זה  מאמר 
המיועדים  ישראל,  נבחרת  חבר  גינוסר,  אלדד 

לשחקנים מתקדמים בנושא הערכת היד.
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יש  בטוחות.  לקיחות  הם  מהחמישי  החל  הקלפים  כל 
בהמשך  כאלה.  סדרות  עבור  אורך“  ”נקודות  המוסיפים 

נראה דוגמאות לניצול ”מקור ללקיחות“.

שתי שיטות נוספות להערכת יד
למחצה“,  ”מאוזנות  אפילו  או  מאוזנות  בידיים  כשמדובר 
ספירת הנקודות הגבוהות עושה את העבודה בדרך כלל, 
גם אם בצורה לא מושלמת (בהערכת ידיים מאוזנות נדון 
לא  בידיים  כשמדובר  מהותית  שונה  המצב  בהמשך). 
מאוזנות. חשוב להבין ולהפנים כי הערכת יד לא מאוזנת 
אך ורק על-פי נקודות תחטיא לרוב את המטרה! להלן 

שתי שיטות נוספות להערכת יד:

ספירת לקיחות
שיטה זו מומלצת כאשר יש לנו סדרה ארוכה סגורה או 

”חצי סגורה“ – מפסיד אחד לכל היותר.
 .2♣ לפתוח  אם  שוקלים  כאשר  בה  להשתמש  נהוג 
הדרישה הסטנדרטית היא 23+ נקודות או תשע לקיחות 
לרוב  שקולות  בטוחות  לקיחות  תשע  כי  מדוע?  ומעלה. 
ל-23 נקודות – זו יד שזקוקה למעט מאוד מהשותף כדי 

לבצע משחק מלא.
בעבר היה נהוג לפתוח בגובה 2 כדי להראות 8 לקיחות 
משחק  להכריז  יש  כאלה  ידיים  עם  ארוכה.  סדרה  עם 

מלא לבד! אנו פותחים ♣2 כדי לברר אם יש סלם...
דוגמאות:

(1)
♠
♥
♦
♣

KQJ9875
A32
A4
A

הספירה מתבצעת   .♠ זו 9 לקיחות אם השליט הוא  ביד 
לפי שתי הנחות:

של  מקרים  (למעט  השליט  תהיה  הארוכה  סדרתי  (א) 
סדרת מינור שבהם בוחרים לשחק ללא שליט).

יהיו  נדירות  לעתים  בסדרה.  קלפים   5 אין  ליריבים  (ב) 
השישי  החמישי,  הקלפים  לפיכך  קלפים.   4 מהם  לאחד 
והשביעי נספרים כלקיחות, וגם הרביעי – אם הוא T, או 

9 במקרים מסוימים.
(2)

♠
♥
♦
♣

AK4
AKJT854
A
T6

ביד זו 9 לקיחות ואפילו 10 אם ה-Q♥ נופלת. אם רוצים, 
לא  זו  יד   .2♣ נפתח  אנו  לקיחות.  כ-9.5  להגדירה  ניתן 
תעצור בשום אופן במשחק חלקי. הסיבה היחידה שאיננו 
האופציה  את  להשאיר  רצוננו  היא   ♥4 ישירות  מכריזים 

לסלם פתוחה.
(3)

♠
♥
♦
♣

Q42
AJ
AKQT987
A

גם יד זו מכילה 9 לקיחות לכל הפחות, אם נשחק ב-♦ או 
ללא שליט. נפתח ♣2, אך מה אם המתנגד מימין פותח 
הסבירות  מיידי!   3NT להכריז  ניתן   .1♠ או   1♥ לפנינו 
שנבצע 3NT גבוהה מאוד, הרי יש לנו 9 לקיחות בעצמו. 
לעומת זאת, ביצוע של ♦5 ידרוש עזרה מסוימת מהשותף.

(Losing Trick Count) ספירת מפסידים
זו אולי שיטת הערכת היד החשובה ביותר (לאחר שיטת 
לא- בידיים  בעיקר  שימושית  היא  הגבוהות)!  הנקודות 
להעריך  גם  ומסייעת  ארוכות,  סדרות  שתי  עם  מאוזנות 
ידיים עם סדרה ארוכה אחת שקשה להגדירן לפי שיטת 

ספירת הלקיחות.
טוב  סיכוי  שיש  מניחה  זו  שיטה  כי  להדגיש  חשוב 
לא  זו  שיטה  שליט!  עם  ולמשחק  התאמה  למציאת 

תתאים כאשר יש אפשרות לשחק ללא שליט.
כללי ספירת המפסידים הם:

אנו  מפסידים.  מ-3  יותר  ייספרו  לא  אחת  בסדרה  (א) 
מניחים שבסיבובים הרביעי ואילך לא נפסיד, משום שנוכל 
לחתוך אצל השותף או לחילופין ליריבים כבר לא יישארו 

קלפים בסדרה.
(ב) חוסר (void) הוא 0 מפסידים.

(ג) בודד (singleton) הוא מפסיד אחד.
(ד) דאבלטון הוא שני מפסידים.

(ה) שלושה קלפים ומעלה הם 3 מפסידים.
(ו) אחזקת A מורידה מפסיד בסדרה.

בסדרה  שמדובר  בתנאי  מפסיד,  מורידה   K אחזקת  (ז) 
של 2 קלפים ומעלה.

בסדרה  שמדובר  בתנאי  מפסיד,  מורידה   Q אחזקת (ח) 
של 3 קלפים ומעלה.

(ט) ריבוי J/T עשוי לסייע בהפחתת מפסידים.
(י) במצבים התלויים בעקיפה ניתן לספור ”חצי מפסיד“.

דוגמאות:
(4)

♠
♥
♦
♣

-
AK3
AQ
AJT87652

ביד זו 3.5 מפסידים: שניים ב-♣ (יש שיספרו כאן מפסיד 
חזקה  היד  ב-♥.  ואחד  ב-♦  מפסיד“  ”חצי  בלבד),  וחצי 
להכריז  ובוודאי   2♣ עימה  לפתוח  ניתן  ומיוחדת.  מאוד 
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משחק מלא לבד (או אפילו סלם ב-♣).

(5)
♠
♥
♦
♣

-
AQ3
K654
KQT764

ביד זו 4 מפסידים (אחד ב-♣, שניים ב-♦ ואחד ב-♥). זו יד 
חזקה, ובהינתן התאמה נכריז משחק מלא, לדוגמה: אם 

הכרזנו אוברקול ♣2 והשותף תמך, ניתן להכריז ♣5.

(6)
♠
♥
♦
♣

AJ9765
T
J2
AKJ4

ואחד  וב-♠  ב-♦  שניים  ב-♣,   0.5) מפסידים   5.5 זו  ביד 
תומך  והשותף   1♠ פותחים  אם   – חזקה  יד  זו  גם  ב-♦). 

ל-♠2, נכריז ישירות ♠4 ולא נזמין!

(7)
♠
♥
♦
♣

Q9
QJ842
KQJ76
T

ביד זו שישה מפסידים (אחד ב-♣ וב-♦, שניים ב-♥ וב-♠). 
תימצא  אם  נק‘).   16-15) בינונית  לפתיחה  נחשבת  היא 

התאמה נזמין למשחק מלא.

(8)
♠
♥
♦
♣

AQ874
KQ9653
6
Q

ביד זו ארבעה מפסידים – אחד בכל סדרה! זוהי יד חזקה 
מאוד שתכריז משחק מלא ב-♥ או ב-♠.

ספירת  שיטת  את  ליישם  בכלל  ניתן  כיצד  כן,  אם 
המפסידים?

הדבר אינו קל, אבל ראשית כל יש להתחיל להעריך ידיים 
כאלה (דו-סדרתיות מאוד לא מאוזנות) לפי שיטת ספירת 

המפסידים ולא לפי נקודות גבוהות.
כל הכרזה של השותף מבטיחה כמות מסוימת של נקודות, 
שיתורגמו ללקיחות אם הן מכסות מפסידים בידנו. כמובן 
שאין ביטחון שהנקודות של השותף יכסו אצלנו מפסידים 
ההערכה  אך  בודד,  או  חוסר  מול  יתבזבזו  הן  אולי   –
שתי  בערך  מביא  נק‘)   9-6) חלש  משיב  אופטימית.  היא 

לקיחות; משיב בינוני (11-10) – 2.5 או 3 לקיחות; משיב 
חזק (14-12 או ”פתיחה“) מביא בערך 4-3 לקיחות.

מכמות  להביא  צפוי  שהשותף  הלקיחות  את  חסרו 
להכריז  ניתן  מפסידים,   3 תקבלו  אם  שלכם.  המפסידים 
משחק מלא במייג‘ור. עם 2 מפסידים ניתן להכריז משחק 

מלא במינור.
דוגמה:

(9)
♠
♥
♦
♣

J
KQ9876
AJT8
A3

פתחתם ♥1 והשותף תמך ל-♥2. בידכם חמישה מפסידים 
(שניים ב-♦ ואחד בכל סדרה אחרת). עליכם לצפות לשתי 
לקיחות (או אחת וחצי) מהשותף. הכריזו ♥4! אל תזמינו.

שימוש בשיטת המפסידים להגדרת כוח היד
שיטת  לפי  יוגדר  היד  כוח   ,6-5 או   5-5 של  חלוקות  עם 
או   Michaels כמו  נפוצות  מוסכמות  המפסידים. 
Cappelletti מבטיחות שתי סדרות ארוכות. רבים שואלים 
אותי כמה נקודות ההכרזות הללו מבטיחות. בכנות, אין לי 
תשובה אמיתית לשאלה זו. עדיף להגדיר את כוח היד לפי 
פגיע  במצב   2 בגובה  כניסה  לדוגמה:  המפסידים,  שיטת 
מחייבת לא יותר מ-6 מפסידים, בעוד במצב לא פגיע ניתן 

לעתים להכריז גם עם 7 מפסידים.
במאמרים הבאים נמשיך לדון בהכרזות אלו ובהערכת היד 

של השותף שצריך להשיב להן.

לסיכום: קצת סדר בבלגן

את  למדי  סכמטית  בצורה  להציג  אנסה  הבאה  בטבלה 
הקשר בין שלוש השיטות להערכת היד.

מפסידיםלקיחותנקודותסוג יד
14-124-38-7פותח חלש
17-156-57-6פותח בינוני

19-187-66-5פותח חזק (טווח נמוך)
22-208-75-4פותח חזק (טווח גבוה)

25-2310-94-3פותח ♣2

מנסה  היא  מדויקת.  אינה  זו  שטבלה  להדגיש,  חשוב 
להדגים בצורה גסה למדי את הקשר בין השיטות השונות 
לקיחות/מפסידים  חצאי  כוללת  אינה  היא  היד.  להערכת 
היא  מטרתה  ביניים.  לקלפי  או  לחלוקה  מתייחסת  ואינה 
לסייע להבין את הקשר בין הערכת יד לא לפי נקודות 

גבוהות ובין התנהגות במהלך המכרז.
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עבר למדנו כי עבור משחק מלא צריכים ב
26 נקודות, פחות או יותר. ככלל, נוסחה 
זו נכונה בהחלט, אבל עם השנים והניסיון 
משחק  ביצענו  לעתים  כי  לדעת  נוכחנו 
היו  שני  ומצד  נקודות,  פחות  עם  מלא 
המתבקשת  השאלה  במשימה.  נכשלנו  שעם 26  מקרים 

היא: איך יודעים?
אם  ספרות.  רק  הן  בכירים  קלפים  עבור  נקודות  ובכן, 
נעקוב אחרי המספרים באופן עיוור, לעתים לא נדייק. אם 
נדע לשלב ”מספרים“ עם חלוקה נוכל לאמוד טוב יותר את 
פוטנציאל הלקיחות. הבנת האיכויות של הסדרה הארוכה 
תעניק לנו את היכולת להכריז מדויק יותר לעתים קרובות 

יותר. הבה נעמיד במבחן יד שכיחה:

West
♠
♥
♦
♣

QJ2
A2
KQJ93
JT9

עם  רגילה  בתחרות  זו  חלוקה  "השחלתי"  נקודות.   14
השחקנים  של  המכריע  הרוב  הרמות.  בכל  שחקנים 
 .1NT במערב (אך לא כולם) פתחו ♦1. החוזה הסופי היה
כולם, ללא יוצא מן הכלל, זכו ב-9 לקיחות. לשותף היו 10 

נקודות, ואיש לא העז להזמין. הנה החלוקה וההכרזה:
 ♠
♥
♦
♣

QJ2
A2
KQJ93
JT9

♠
♥
♦
♣

K2
KQ65
652
Q542

West East
1♦ 1♥

1NT Pass

לאחר הכרזת הפתיחה ♦1 לא נותר למערב אלא להסתפק 
 ,2NT להכריז  חשש  מזרח   .1NT של  שנייה  בהכרזה 
לערך.   13 הבטיח  ומערב  נקודות   10 רק  לו  יש  ובצדק. 

עם זאת, אנו רואים כי ניתן לזכות ב-9 לקיחות, ואפילו די 
בקלות.

נראה  מהרה  עד  אך  לכאורה,  אחר  למשהו  לרגע  נקפוץ 
דברים.  ותבהיר  מעגל“  ”תסגור  החדשה  הדוגמה  כיצד 

ובכן, מה תפתחו עם היד הזו?

West
♠
♥
♦
♣

AJ7
A5
KJ93
Q832

לכאורה השאלה די שטחית. הרי ברור כי כולנו כאיש אחד 
נפתח 1NT, נכון?! ועתה שימו לב שוב ליד הראשונה, זו 

עם 14 נק‘.
West

♠
♥
♦
♣

QJ2
A2
KQJ93
JT9

השוו בין שתי הידיים. תשאלו את עצמכם: באיזו מביניהן 
את  לרגע  עזבו  בלקיחות.  לזכות  יותר  רב  פוטנציאל  יש 
הנקודות, ותספרו את הלקיחות. תגלו שהיד עם 14 נקודות 
שווה יותר. אילו פתחתם 1NT במקום ♦1, השותף (עם 

10 נקודות) לא היה מרפה עד אשר יוכרז משחק מלא.
ובכן, מהי המסקנה?

כי  אותנו  לשכנע  מנסים  כולם  האמיתיים  בחיים  אמנם 
האורך לא קובע, אבל במשחק הברידג‘ – הוא כן קובע. 
אני  רגע,  רגע,  רגע,  האיכות...  גם  האורך,  רק  ולא   
מדבר על משחק הברידג'. על מה אתם חושבים, שובבים 

.   ?שכמותכם

משחק חלקי, משחק מלא, סלם 
– איך, מתי ולמה? חלק ראשון: הסדרה הארוכה

אפרים בריפמן
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נחזור לענייננו, ונביא דוגמה נוספת לפני הסיכום:

West
♠
♥
♦
♣

QT2
AJ
AQT
KQJT9

כאן יש 19 נקודות. האם צריך לפתוח ♣1 ובסיבוב השני 
לקפוץ ל-2NT? לפי הספר – כן, אבל לפי הניסיון – חלוקה 
לפתוח  ויש  ומעלה,  נקודות   20 של  לקטגוריה  שייכת  זו 
עמה 2NT, בדיוק לפי אותו עיקרון כמו הדוגמה הקודמת.

שימו לב כיצד שלוש העשיריות מחזקות את הסדרות, אך 
היד.  את  משדרגות  ואיכותה  הארוכה  הסדרה  לכול  מעל 
אין צל של ספק כי היא שווה יותר מסתם 19 נקודות. ניתן 

לחוש בערך המוסף שלה, מסכימים?!

סיכום:
(א) חלוקה מאוזנת עם 14 נקודות – פותחים 1 בסדרה;

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

(ג) חלוקה מאוזנת עם 19 נקודות – פותחים 1 בסדרה;
(ד) אותה חלוקה עם חמישייה איכותית – מוסיפים נקודת 

.2NT אורך אחת ופותחים

בלבד  אחת  נקודה  לנו  חסרה  כאשר  מתבצע  זה  שדרוג 
לעצמכם  תעשו  אל  במקום 20.  או 19  במקום 15   14 –

קיצורי דרך, זה לא יעבוד.
האם זה יצליח תמיד? לא הייתי חותם שבכל פעם שתפתחו 
1NT עם 14 נק‘ ותגיעו למשחק מלא תצליחו, ברור שלא. 
אך בברידג‘ הצלחה או כישלון נמדדים לאורך זמן. אז כן, 

לאורך זמן השיטה עובדת, אם כי לעתים ”נמעד“.
ידו?  את  לשדרג  רשאי  הוא  גם  האם  המשיב?  לגבי  ומה 

בוודאי, הנה דוגמה:

East
♠
♥
♦
♣

98
J76
AKT984
32

השותף (מערב) פותח 1NT. האם נזמין למשחק מלא דרך 
2NT? האם נעשה טרנספר ל-♦? ואם עשינו זאת ומערב 
העמוקים  למים  נקפוץ  אולי  עכשיו?  מה  אז   ,3♦ הכריז 

?3NT ונכריז
שאלות רבות, והתשובה חד-משמעית: יש להכריז ישירות 

.3NT
 ♦Q-ה אם  ה-♦.  סדרת  של  והאורך  האיכות  עקב  מדוע? 
אצל מערב, החיים טובים; אם למערב שלושה קלפי ♦ נזכה 
ב-5 לקיחות לפחות; אפילו אם למערב דאבלטון נמוך ב-♦ 
יזכה  ועדיין  הידיים  משתי  נמוך  בקלף  להתחיל  יוכל  הוא 

ברוב המקרים בחמש לקיחות.
8 נקודות בלבד, אבל פוטנציאל של 6-5 לקיחות. אין זה 

עניין של מה בכך.
אגב, גם בלי ה-J♥ יש להכריז 3NT. קלף זה מופיע רק 

 .כדי ”לא לזעזע“ אתכם
נבצע  תמיד  לא  כי  לציין  חשוב  הקודמות,  בדוגמאות  כמו 
לאורך  נמדדים  כישלון  או  שהצלחה  אמרנו  כבר   .3NT
זמן. סימולציה של אלפי חלוקות מוכיחה כי אם ברשותנו 
AKxxxx♦ או AQJxxx♦ והשותף פתח 1NT, יש להכריז 
המשחקים  על  הרווחים  נצליח.  הארוך  ובטווח   ,3NT
במקרים  מההפסדים  יותר  גדולים  יהיו  שיבוצעו  המלאים 

שבהם ניכשל.
שישייה  עם   3NT הכרזת על  רק  מדובר  כי  לציין,  למותר 
בסדרת מינור. כאשר השותף פתח 1NT ויש לנו שישייה 

במייג‘ור – משחקים במייג‘ור.

בחודש הבא: על הכרזות הזמנה
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יד החודש: 

הגנה מושלמת של 
אלופי העולם

יוסי אנגל

בחודש האחרון נערכה בעיר ליל שבצרפת ”אולימפיאדת 
בשלוש  ברידג‘  תחרויות  שכללה  המחשבה“  משחקי 
כל  בהשתתפות  וסניורים  נשים  פתוחה,  קטגוריות: 

הקבוצות המובילות בעולם, לרבות ישראל.

שלב  את  רבה  בהצלחה  סיימה  שלנו  הפתוחה  הנבחרת 
הנשים  נבחרת  הנוק-אאוט.  לשלבי  ועלתה  המוקדמות 
הסניורים  נבחרת  בעוד  העלייה,  את  במעט  החמיצה 

עלתה לשמינית הגמר אך נוצחה שם על-ידי איטליה.
זימנה  הגמר,  שמינית  הנוק-אאוט,  של  הראשון  בשלב 
לנו ההגרלה את נבחרת שוודיה (שעליה גברנו באליפות 
אירופה). תקוותינו התנפצו מול משחק מצוין של השוודים. 
בשלבים הבאים הדהימה שוודיה בזו אחר זו את ארה“ב, 

מונקו ופולין וזכתה בתואר אלופת העולם.
להלן יד מעניינת מהמפגש ישראל-שוודיה:

Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KQT872
52
AQ4
T5

 

♠
♥
♦
♣

64
QJ9743
JT5
A8

♠
♥
♦
♣

J95
AK
7
KQJ9742

 ♠
♥
♦
♣

A3
T86
K98632
63

 

West North East South
לירן קולין פרידלנדר בארטו

1♣ 1♦
1♥ 1♠ 3♣ Pass
3♥ 3♠ 4♥ All Pass

במהלך  הפגין  לירן  פרידלנדר-ינון  אודי  הישראלי  הזוג 
האליפות רמה גבוהה מאוד, והוביל את נבחרתנו בדירוג 
הבאטלר. זאת למרות שזו הייתה הופעתם הראשונה כזוג 
בזירה הבין-לאומית (לפני כן ינון שיתף פעולה בנבחרת 

עם אסי לוינגר).
בארטו.  ופטר  קולין  פר-אולה  השוודים  ישבו  בצפון-דרום 
צפון הוביל ב-K♠. למרות הדאבלטון, דרום נמנע מלקחת 
לשותפו את הלקיחה (כדי לא להגביה את ה-J♠ שבדומם).

ידע  הוא  השונות.  האפשרויות  את  בחן  (צפון)  קולין 
שההגנה תוכל לזכות בשני ספיידים ובדיימונד אחד. מנין 

תבוא לקיחה נוספת?
באמצעות  בשליט  לקיחה  לשותף  להגביה  לנסות  אפשר 
לא  זו  אפשרות  אולם  בדומם,   ♦ לחתוך  הכרוז  אילוץ 
נראתה מעשית. מההכרזה סביר להניח שה-QJ♥ שניהם 

אצל מערב.
את  לכרוז  לשבש  השוודי  המגן  החליט  זה  במקום 
המעברים בין הידיים, והמשיך ב-♣ בלקיחה השנייה! זהו 

המהלך היחיד המקשה על הכרוז.
הטוב  המשחק  קו  את  וחיפש  בידו   ♣A-ב זכה  לירן  ינון 
שעליו  שלישי  וב-♣   ♣K-ב המשיך  הוא  מבחינתו.  ביותר 
השליך את ה-♠ המפסיד. השוודים הקפידו כמובן שהמגן 

עם השליטים הקצרים (צפון) הוא שיחתוך. 
קולין המשיך ב-A♦ וב-♦ שני. כל מהלך אחר היה מאפשר 
משחק  ב-♥,  לדומם  נכנס  היה  הכרוז  החוזה:  ביצוע  את 
כדי   ♥ בעוד  לדומם  וחוזר  דרום  מעל  חותך  קלאבים, 

לגבות את יתרת הקלאבים.
עם זאת, ינון נאלץ לחתוך ♦ ולקצר את השליטים בדומם. 
עכשיו  האחרון.  ה-♦  את  וחתך   ♠ בחיתוך  לידו  חזר  הוא 
בלבד,   ♥QJ97 לו נותרו  זה  בשלב   .♠ בחיתוך  ליד  חזר 
לעשות  אפשרות  הייתה  לא   .♥T86 היה  לדרום  אבל 

עקיפה, והעשירית לא נפלה.
כך נכשל הכרוז הישראלי בחוזה לאחר הגנה מושלמת של 
השוודים שזיכתה את נבחרתם ב-IMP 10. חשוב לציין 
שהזוג השוודי היה היחיד שהפיל את החוזה ♥4 מבין כל 

הזוגות שהתמודדו בשמינית הגמר בשלוש הקטגוריות!
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תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:30.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות.

(MIXED) זוגות מעורבים
I 15.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 16.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 17.11 שבת 10:30 סיבוב

II 17.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
18.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 19.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 20.11 יום ג' 16:00 סיבוב

(TOP BOTTOM) זוגות פתוח
I 21.11 יום ד' 21:00 סיבוב

II 22.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 23.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 24.11 שבת 10:00 סיבוב

II 24.11 שבת 15:30 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
e-mail:birman@inter.net.il  www.bridgeredsea.com פקס:03-5465582  טל':03-6058355, 

אליפות אירופה
לקבוצות אלופות

18-15 בנובמבר 2012
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התחרות המסורתית על גביע המדינה נערכה באוגוסט-
שלנו  הבכירים  הברידג‘  משחקני  גדול  חלק  ספטמבר. 
ניתנה  וכך  ובצרפת,  בסין  עת  באותה  המדינה  את  ייצגו 
פחות.  קצת  עליהם  שומעים  שאנו  לשחקנים  הזדמנות 
המיועדת  תחרות  ההתאגדות,  גביע  נערך  במקביל 
רק  לשתף  ניתן  קבוצה  בכל  כאשר  מהשורה,  לשחקנים 

שני שחקנים בכירים. 
בספטמבר.  ב-1   BBO-ב ישירות  שודר  המדינה  גביע  גמר 
חלוקות  מספר  ההתאחדות.  גביע  גמר  נערך  זמן  באותו 
מגביע ההתאגדות דווחו על-ידי רון שוורץ ושולבו בכתבה זו.

לגמר גביע המדינה הגיעו קבוצת לובינסקי שכללה שני 
ידלין- וישראל  לובינסקי  מרק-יובל  מיכה  בכירים:  זוגות 
דורון ידלין וקבוצת קניגסברג שכללה את אלופי הצעירים 
הנשים  נבחרת  שחקנית  ואת  טרנובסקי  ובר  שגב  רון 
השחקן  היה  קניגסברג  מודי  של  שותפו  מורן.  אורית 

הוותיק דני מוזס.
הובילה  חלוקות)  הגמר (16  של  הראשון  השליש  לאחר 
קבוצת קניגסברג בתוצאה 28:44. השליש השני נפתח 
בצפון.  שישבו  לשחקנים  בהכרזה  קשה  החלטה  עם 
מזו  יותר  מוצלחת  הייתה  קניגסברג  מודי  של  החלטתו 

של יובל לובינסקי, ויתרון קבוצתו גדל.
Board 17, Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

-
KJ7
AKJ654
AK92

♠
♥
♦
♣

A732
AQT52
82
63

♠
♥
♦
♣

KJ95
986
QT
T854

♠
♥
♦
♣

QT864
43
973
QJ7

West North East South
ד. ידלין קניגסברג י. ידלין מוזס

1♦ Pass 1♠
2♥ 3♣ Pass 3♦

Pass 6♦! All Pass

בגובה  פתיחה  רק  שווה  הייתה  צפון  של  ידו  בהתחלה 
משמאל  ה-♥  קלפי  מיקום  בשל  התחזקה  היא  אולם   ,1
רמזה  דרום  של   3♦ הכרזת  בנוסף,  האוברקול.  למכריז 
על אורך כלשהו ב-♦ ועל סיכוי טוב לחתוך את המפסידים 

ב-♣. קשה היה להעריך את מספר הנקודות של דרום. 
מודי ידע שאין לשאול לאסים עם חוסר ב-♠, והוא החליט 
הערכה  מתוך   6♦ ולהכריז  לידיו  האחריות  את  לקחת 

שהמפסיד היחיד שלו יהיה A♥ הנמצא אצל מערב.
סדרת ה-♥ התנהגה כצפוי, וניסיונו של מערב לגבות את 
 ♣QJ-לא הצליח כמובן. בנוסף, דרום הביא את ה ♠A-ה
הייתה  היחידה  הבעיה  בסדרה.  חיתוכים  נדרשו  ולא 
מכריז  נגד  לעקוף  לנסות  האם  בשליט.  החסרה   Q-ה
בצורה  שיחק  מודי   ?2-2 לחלוקה  לקוות  או  האוברקול 

מוצלחת והפיל את ה-Q של מזרח.
West North East South
טרנובסקי לובינסקי שגב מרק

1♦ Pass 1♠
2♥ 3♣ Pass 3♦

Pass 3♥ Pass 4♦
Pass 5♦ All Pass

בשולחן השני ההכרזה הייתה זהה עד ♦3, וכאן לובינסקי 
מתשובת  הסיק  הוא   .3♥ והכריז  יותר  לאט  ללכת  ניסה 
חלשה),  הייתה  היא  (ואכן  חלשה  שידו   4♦ השותף 

והסתפק ב-♦5.
כל  את  מחזיק  הוא  כאשר  צפון  ציפה  למה  זאת,  עם 
הקונטרולים בסדרות השחורות? ניתן אפילו לומר כי הדילוג 
של דרום על קיו-ביד ב-♠ היה סימן מעודד. הסלם היה טוב 
אף על פי שידו של דרום אינה מאפשרת הכרזת קיו-ביד 
קניגסברג. אותו  של  הכרזתו  את  מעדיף  אני  ולכן  כלשהי, 
ההתאגדות  גביע  בגמר  השולחנות  באחד  גם  הוכרז  סלם 

(בשולחן השני הסתפקו צפון-דרום במשחק חלקי).

West North East South
אורמן שוורץ שטרן אהובה פכטמן

1♦ Pass 1♠
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 3♠
Pass 6♦ All Pass

גמר גביע המדינה
רם סופר
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ארוכה.  מחשבה  לאחר   6♦ שהכריז  מציין  שוורץ  רון 
סלם  של  אפשרות  שללה  לא  שותפתו  הכרזת  לדעתי, 
לברר  אפשרו  לא  שלהם  שההסכמים  ייתכן  אבל  גדול, 
אם לדרום A♥ ו-Q♦. מזרח הקל על הכרוז את המלאכה 

.♦Q בהובלה של
יתרונה של קבוצת קניגסברג גדל עוד יותר לאחר החלטה 

מוצלחת של בר טרנובסקי בהובלה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T6
AJ9652
654
T5

 

♠
♥
♦
♣

KJ8532
Q87
A
Q97

♠
♥
♦
♣

Q97
T4
JT3
KJ632

 ♠
♥
♦
♣

A4
K3
KQ9872
A84

 

West North East South
טרנובסקי לובינסקי שגב מרק

Pass 1NT
2♠ 4♦ 4♠ 5♥

Pass Pass Pass
בשולחן השני פתח מוזס ב-♦1 טבעי וקניגסברג החליט 
לא להתערב בהכרזה עם 5 נקודות. האחים ידלין קנו את 

החוזה ב-♠3 וביצעו אותו בדיוק.
בשולחן שלנו התפתח מהלך הכרזה חריף לאחר הכרזת 
מלא  במשחק  להיות  רצה  צפון  עכשיו   .1NT הפתיחה 
דרום  של   5♥ ההכרזה  ל-♠4.  להקריב  החליט  ומזרח 
שהעריך  דרום  את  להבין  ניתן  אך  מאוד,  אגרסיבית 
שהקרבת המתנגדים תהיה זולה מאוד לעומת אפשרות 

של משחק מלא מבוצע על-ידי צפון-דרום.
ההובלה.  קלף  בבחירת  תלוי  היה  היומרני  החוזה  גורל 
בלקיחה  יזכה  שהשותף  בתקווה   ♦A-ב להוביל  מפתה 
השנייה עם ה-A♠ וייתן חיתוך שיפיל את החוזה. כמובן 
היא   – אסון  היא  ב-♦  הובלה  הנתון  הקלפים  שבמערך 

תאפשר לכרוז לבצע 12 לקיחות.
בר טרנובסקי נמנע מהמלכודת והוביל ב-♠. עכשיו אפשר 
לבצע את החוזה רק בקלפים פתוחים אם עוקפים ב-♥ 
הגיוני).  לא  (מהלך  הידיים  משתי  נמוך   ♦ ומשחקים 
ונפל  הקלפים  מיקום  את  ניחש  לא  הכרוז  במציאות 

פעמיים.

קבוצת לובינסקי צמצמה את ההפרש ביד הבאה:

Board 23, Dealer South, Vul Both
 ♠

♥
♦
♣

A874
J85
K93
964

 

♠
♥
♦
♣

KQJ92
A96
Q8
Q85

♠
♥
♦
♣

T6
QT4
JT7
AJT72

 ♠
♥
♦
♣

53
K732
A6542
K3

 

West North East South
ד. ידלין קניגסברג י. ידלין מוזס

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

את  הוביל   “1 על   2” שיטת  לפי  מדויק  הכרזה  מהלך 
האחים ידלין לחוזה ♣3. הם היו מעדיפים לשחק בגובה 
2, אבל מערך הקלפים אפשר גם את ביצועו של החוזה 

בגובה 3.
לרוע מזלה של ההגנה כל ניסיון לתקוף את סדרת ה-♥ 
דורון  בסדרה.  הלקיחות  בכל  יזכה  שהכרוז  לכך  יגרום 
סדרת  את  פיתח  מכן  ולאחר  שליטים  בהוצאת  התחיל 
מאוחרת  כניסה  משמש  בידו  שנותר   ♥A-ה כאשר  ה-♠, 
ההגנה  ב-♥.  המפסידים  כל  הושלכו  שעליהם  לספיידים 

זכתה רק בארבע הלקיחות הבטוחות שלה.
West North East South
טרנובסקי לובינסקי שגב מרק

Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2♠ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

 1NT של  לפתיחה  נקודות  מ-14  ידו  את  שדרג  מערב 
מדוע  להבין  קשה  אך  ב-♠,  הטובה  החמישייה  בשל 
החליט להיענות להכרזת ההזמנה של שותפו עם מינימום 

מוחלט, בייחוד כאשר קבוצתו מובילה במפגש.
לובינסקי-מרק לא נתנו לחוזה המוגזם 3NT שום סיכוי: 
צפון הוביל ב-♥ נמוך, הכרוז שיחק נמוך מהדומם ומיכה 
מרק נמנע ממשחק של ה-K♥ שהיה מעניק מיד למערב 
שלוש לקיחות בסדרה. גם אם ה-A♥ אצל צפון, משחק 

של קלף נמוך בלקיחה הראשונה לא יגרום שום נזק.
בהמשך הכרוז פיתח את סדרת ה-♠. לובינסקי עיכב את 
שסדרת  היטב  הבין  בו  שזכה  ולאחר  אחת,  פעם   A-ה
את  פיתח   ♦K-ב ההמשך  מקום.  לשום  תוביל  לא  ה-♥ 
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הסדרה עבור שותפו, והכרוז נפל בחוזה פעמיים לאחר 
כישלון העקיפה ב-♣.

זו לא הייתה היד היחידה באותו מושב שבה נדרש לעצור 
בגובה נמוך כדי להצליח.

Board 27, Dealer South, Vul None
♠
♥
♦
♣

KQ74
T3
AQ53
T72

♠
♥
♦
♣

J
AJ65
KJ96
8654

♠
♥
♦
♣

AT862
Q87
42
J93

♠
♥
♦
♣

953
K942
T87
AKQ

West North East South
ד. ידלין קניגסברג י. ידלין מוזס

1♣
Pass 1♦ 1♠ Pass
Pass 1NT All Pass

לשדרג  קניגסברג  של  החלטתו  על  השפיעו  גורמים  שני 
בהכרזה  ולהסתפק  שלו  הנקודות   11 את  מטה  כלפי 
שנייה של 1NT: ראשית, ערכם של המכובדים שלו ב-♠ 
פחת לאחר הכרזת האוברקול משמאלו; שנית, שתיקת 

שותפו בסיבוב השני רמזה על יד מינימלית.
לכרוז היו 4 לקיחות בטוחות. לקיחות נוספות ניתן לפתח 
ב-♠ ובעזרת עקיפה מוצלחת ב-♦. הובלה ב-♥ של ישראל 
ידלין (ה-J♥ של מערב זכה בלקיחה הראשונה) אפשרה 
לכרוז מאוחר יותר להריץ את ה-T♥ ולפתח שתי לקיחות 

בסדרה לאחר שמזרח לא כיסה. 
בסופו של דבר בוצעו 8 לקיחות, אך טוב עשו צפון-דרום 
 2NT 1 עם 23 נקודות, מכיוון שחוזה שלNT-שעצרו ב

כלל אינו בטוח.

West North East South
טרנובסקי לובינסקי שגב מרק

1♣
Pass 1♦ Pass 1♥
Pass 3NT All Pass

נוכחותם של הצעירים הביאה כנראה להכרזות אגרסיביות 
מאוד בשולחן זה. כאן מזרח לא התערב, ולצפון לא היה 
מידע שיצדיק Underbid של 1NT. במקום זה הוא פנה 

בהובלה  בחר  שגב  רון   .3NT והכריז השנייה  לקיצוניות 
טבעית ב-♠. בשולחן זה לא היו ”מתנות“ מההגנה, ולכרוז 

לא הייתה שום דרך לבצע יותר מ-7 לקיחות.
הזוגות  שני  שבה  דרמטית  ביד  הסתיים  השני  המושב 
שניתן  פי  על  אף  שלילית,  תוצאה  רשמו  במזרח-מערב 

היה לבצע בקלות משחק מלא.
Board 32, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

64
9843
Q862
A32

 

♠
♥
♦
♣

KQ852
KJ5
JT73
9

♠
♥
♦
♣

AJ
AQT76
A94
J74

 ♠
♥
♦
♣

T973
2
K5
KQT865

 

West North East South
ד. ידלין קניגסברג י. ידלין מוזס
Pass Pass 1NT Pass
2♥ Pass 2♠ Pass

3NT Pass Pass Pass

הקשורה  בעיה  חשף  הזה  בשולחן  ההכרזה  מהלך 
מאוד  (המקובלת  במייג‘ור  קלפים   5 עם   1NT לפתיחת
לאתר  קשה  שבהם  הכרזה  מהלכי  ישנם   – בישראל) 
של  שגוי  לחוזה  מגיעים  וכך  במייג‘ור,  של 5-3  התאמה 

.3NT
אני מניח שמישהו כבר המציא שיטה למצוא התאמה של 
5-3 במייג‘ור לאחר טרנספר למייג‘ור השני, אבל האחים 
לזכות  התקשו  לא  וצפון-דרום  בה,  השתמשו  לא  ידלין 

.♣K-3 לאחר הובלה בNT-ב-6 הלקיחות הראשונות ב
West North East South
טרנובסקי לובינסקי שגב מרק

1♠ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♣ Dbl Pass Pass
6♥ Pass Pass Pass

כרגיל, בשולחן השני עלתה ההכרזה גבוה יותר. כאן לא 
הייתה בעיה למצוא את ההתאמה ב-♥ משום שטרנובסקי 
החליט לפתוח ♠1 עם 10 נקודות. הבעיה הייתה אחרת 
– רון שגב רצה סלם, וגם ההכרזה ♥4 שתיארה חולשה 

לא עצרה אותו.
ה-Pass של מזרח על ♣5 מוכפל הראה שאין קונטרול 
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למצב  בהתאם  להחליט  מהשותף  וביקש  בסדרה 
הקלאבים שלו. אילו מזרח היה מחליט שאין סלם, הוא 

היה מכריז ♥5 בעצמו.
בנקודות,  המחסור  אף  על   6♥ באומץ  הכריז  מערב 

בהסתמך על הסינגלטון ב-♣.
הייתה  העיקרית  הבעיה  ”כמעט“.  היה  הזה  החוזה 
לשחק  יכול  היה  הכרוז  אם  נחמד  היה  ב-♠.  החסימה 
AJ♠ להוציא שלושה סיבובי שליטים ולהמשיך בספיידים 
כפוי  חיתוך  עם   ♣ של  ראשונים  סיבובים  שני  מהדומם. 

בדומם מנעו אפשרות כזו. 
לכרוז נותר רק לעשות Overtake ל-J♠ ולקוות שהחלוקה 
ועדיין  אחת  פעם  נפל  הוא  קרה,  לא  כשזה   .3-3 תהיה 

הרוויח IMP 3 כי נפל פחות מהשולחן השני.
השליש  בסיום  צמח  קניגסברג  קבוצת  של  יתרונה 
קבוצת  חברי  נתנו  לא  השלישי  בשליש  ל-52:78.  השני 
ואיבדו  למפגש,  לחזור  ליריביהם  סיכוי  שום  קניגסברג 
רק IMP 5 לעומת IMP 25 שזכו בהן. התוצאה הסופית 
שנראתה  קבוצה  נגד  מאוד – 57:103  מרשימה  הייתה 

על הנייר פייבוריטית.
מחצית החלוקות בשליש האחרון לא הולידו נקודות לאף 
צד, תופעה המעידה בדרך כלל על משחק נקי משגיאות. 

הנה אחת מהן:
Board 39, Dealer South, Vul Both

♠
♥
♦
♣

KQJT76
3
Q98
Q76

♠
♥
♦
♣

A5
AJT7652
J732
-

♠
♥
♦
♣

42
KQ8
K654
J952

♠
♥
♦
♣

983
94
AT
AKT843

West North East South
לובינסקי מורן מרק מוזס

Pass
1♥ 1♠ 2♥ 4♠
5♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

כיום  פעם“.  ”של  לדור  שייך  מוזס  של  ההכרזה  סגנון 
פתיחה של ♣1 עם קלפיו של דרום נראית מובנת מאליה. 
מכל מקום, מוזס קיבל החלטות מצוינות בהמשך ההכרזה 
מלא  למשחק  שותפתו  של  האוברקול  את  העלה  הוא   –

והכפיל את הכרזת ההקרבה של ♥5.

אין ספק שהכרזת ♥5 של לובינסקי הייתה במקומה עם 
חלוקה של 7-4 (מה עוד שבמערך הנתון לא ניתן להכשיל 
חוזה של ♠4), אבל הגנה מדויקת של צפון-דרום גבתה 

ממנו ”עונש“ של 500 נקודות.
אורית מורן הובילה ב-K♠. לובינסקי הוציא שליטים וניסה 
או   ♦ הובלת  לקבל  בתקווה  ב-♠  להגנה  היד  את  למסור 
חיתוך והשלכה. מוזס זכה בלקיחה, המשיך ב-♣ והכרוז 

נאלץ למסור בהמשך שלוש לקיחות ב-♦.

West North East South
טרנובסקי ד. ידלין שגב י. ידלין

1♣
4♥ 4♠ 5♥ Pass

Pass Dbl All Pass

גם כאן הגיעה ההכרזה במהירות ל-♥5, והאחים ידלין היו 
צריכים להחליט אם להכפיל או להכריז הלאה. שחקנים 
פחות מנוסים היו מתפתים להכריז ♠5 עם ידו של דרום, 
אבל ה-Pass של ישראל ידלין העביר לשותפו מסר של 
התלבטות בין ♠5 ל-Dbl. דורון הסתכל בסדרות המינור 
זה  בשולחן  גם  להגנה.  ללכת  והעדיף  שלו  החלשות 
ניסיונות הכרוז לארגן משחק סופי לא הצליחו והתוצאה 

הייתה זהה – 500 לצפון-דרום.
בשני  צפון-דרום  דווקא  שיחקו  ההתאגדות  בגביע 

השולחנות בחוזה ב-♠, אך לא באותו גובה.

West North East South
שוורץ אלספל

1♣
4♥ 4♠ All Pass

הייתה  ההובלה  ל-♥5.  בשותפו  לתמוך  טרח  לא  מזרח 
K♥ ומערב (מושיקו מיוחס) שיחק את ה-2♥ כדי לרמוז 
על המשך ב-♣, אבל מזרח המשיך ב-♥ נוסף ורון שוורץ 

לא התקשה לבצע 11 לקיחות, פלוס 650 לצפון-דרום.

West North East South
ערן אסרף אהובה פכטמן

1♣
4♥ 4♠ 5♥ 5♠

Pass Pass Pass

הכרזת ההקרבה של אהובה פכטמן דחפה את מתנגדיה 
שלה,   ♥K-ה על   ♥2 שיחק  ששותפה  ולאחר   ,5 לגובה 
היא מצאה את ההמשך המפיל ב-♣. פלוס 100 למזרח-

.IMP 13 מערב עם רווח של
זו  יד  הסוף.  לקראת  ששוחקה  מעניינת  חלוקה  לסיום, 
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מדגימה עד כמה חשוב לפעמים שההגנה תשחק שליטים 
ותמנע מהכרוז חיתוכים.

Board 46, Dealer East, Vul None
♠
♥
♦
♣

AK98
KQJ32
K64
6

♠
♥
♦
♣

JT32
A97
JT72
K9

♠
♥
♦
♣

Q74
4
AQ98
JT875

♠
♥
♦
♣

65
T865
53
AQ432

West North East South
לובינסקי מורן מרק מוזס

Pass Pass
1♦ 1♥ 2♦ 3♥

Pass 4♥ All Pass

נורמלית  נחשבת  שלישית  ביד  נקודות   9 עם  פתיחה 
כאשר ניתן להכריז Pass על כל תשובה של השותף.

להוביל  רצה  לא  מרק  ומיכה  ל-♥4  הגיעו  צפון-דרום 
שותפו.  על  עקיפה  שיבצע  מחשש  בשליט  בסינגלטון 
מיד  שיחקה  ומורן   ,A-ה על-ידי  נלקחה   ♣J-ב ההובלה 
♦ אל ה-K וה-A. מזרח היה צריך למהר לשחק שליטים, 
עכשיו  ל-♠.  והחליף  ב-♦  לקיחות  שתי  משך  הוא  אבל 
שלה  המפסידים  כל  את  להעלים  התקשתה  לא  אורית 

בעזרת חיתוך צולב ולבצע את החוזה.

West North East South
טרנובסקי ד. ידלין שגב י. ידלין

Pass Pass
Pass 1♥ Pass 3♣
Pass 4♥ All Pass

שימוש  לאחר  הסופי  לחוזה  הגיעו  צפון-דרום  כאן 
 2 לגובה  תמיכה  של  כוח  הראה   3♣ ברגן.  בקונבנציית 

עם רביעייה ב-♥.
ההובלה הייתה שוב J♣, והפעם הכרוז זכה ב-A♣ והוביל 
של   ♣K-ה הצלחה!  מהדומם.  נמוך   ♣ השנייה  בלקיחה 
דווקא  הייתה  הטובה  ההתחלה  זאת,  עם  נחתך.  מערב 
לאחר  שליטים.  להוציא  והחליט  ש“נרגע“  לכרוז  לרועץ 
שלושה סיבובי שליטים הוא גילה שנותר לו חיתוך בודד 
הלקיחה   ,♣Q-ה על  מפסיד  השלכת  לאחר  וגם  בדומם, 
העשירית הייתה עדיין תלויה בעקיפה ב-♦ שלא ישבה. 
ניצחון  שהשלימו  קניגסברג  לקבוצת  אחרונים   IMP  10

משכנע. 

מהלך  לאחר  ל-♥4  שוורץ  רון  הגיע  ההתאגדות  בגביע 
 ♣A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  הוא  זהה.  הכרזה 
ושיחק ♦ אל ה-K וה-A. מזרח המשיך ב-♣ נוסף שנחתך, 
 ,♠A ורון המשיך ב-♦ שני. מערב זכה וחזר ב-♠. עכשיו
עם   ♠ וחיתוך  נמוך   ♣ חיתוך   ,♠ חיתוך   ,♠K  ,♦ חיתוך 

ה-T♥, והכרוז תבע 10 לקיחות.
ההתאגדות,  וגביע  המדינה  גביע  למנצחי  הכבוד  כל 

לקבוצות שהגיעו לגמר, ולכל המשתתפים!

מאושרים לאחר הזכייה בגביע: (מימין) רון שגב, בר טרנובסקי, דני מוזס, אורית מורן, מודי ואיל קניגסברג.
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אליפות העולם 
לצעירים עד 

גיל 25
רם סופר

אליפות העולם לצעירים נערכה השנה בעיר טייקאנג בסין 
בשלוש קטגוריות – צעירים עד גיל 25, צעירים עד גיל 
20 וצעירות. ישראל יוצגה בשתי הקטגוריות הראשונות 

על ידי נבחרות חזקות.
מטרת   .25 גיל  עד  ישראל  בנבחרת  תתמקד  זו  כתבה 
בפילדלפיה  זכינו  שבו  התואר  על  להגן  הייתה  הקבוצה 
שזכה  הרכב  באותו  לשחק  יכלה  לא  נבחרתנו   .2010
באליפות אירופה 2011, משום שרון שוורץ ואלון בירמן 
בקבוצה  הנותרים  החברים  ארבעת  הגיל.  את  עברו 
וגל  פדון  מיוחס-דרור  מושיקו  חדשות,  שותפויות  יצרו 
לי  השלישי  הזוג  הצטרף  אליהם  פישר.  גרסטנר-לוטן 
רוזנטל-אייל ארז, שלא אכזב כאשר הוטל עליו לשחק. 
פדון  ודרור  פישר  לוטן  שלנו,  הבכירים  השחקנים  שני 
לאליפות  הפתוחה  בנבחרת  כן  לפני  חודש  שהשתתפו 
אירופה, השכילו ביחד עם חבריהם והקפטן הבלתי נלאה 

גלעד אופיר להוביל את הנבחרת עד לגמר.
כאשר  ליגה,  בשיטת  קבוצות  שיחקו 20  הראשון  בשלב 
לא  כלל  ישראל  הגמר.  לרבע  ממשיכות  הראשונות   8
השאלה  הראשונות.   8 בין  מקום  להבטיח  התקשתה 
את  המקנה  הראשון  במקום  נסיים  אם  הייתה  היחידה 
הגמר.  ובחצי  הגמר  ברבע  היריבים  את  לבחור  הזכות 
של  זעיר  בהפרש  ישראל  את  הקדימה  הולנד  לבסוף 
VP 1.6. משמעות המקום השני בשלב המוקדם הייתה 

יריבה פחות נוחה ברבע הגמר.
נבחרת איטליה הקשתה על ישראל גם לפני שנה באליפות 
אירופה. הפעם לא שיחק אגוסטין מדאלה, אך האיטלקים 
האחרים עלו במוטיבציה גבוהה והשיגו יתרון, שנבחרת 
ישראל מחקה אותו רק ברבע האחרון של המפגש. ביד 
דרור פדון שיפוט נכון יותר  מהרבע השני הפגין  הבאה 

בזמן ההכרזה מהאיטלקי שהחזיק אותם קלפים.

Board 4, Dealer West, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

QJ864
7
9652
K84

 

♠
♥
♦
♣

K9753
9542
JT
32

♠
♥
♦
♣

A
AKQJ8
AQ7
AQJ5

 ♠
♥
♦
♣

T2
T63
K843
T976

 

West East
זנאסי די פרנקו
Pass 2♣

2♦ 2♥
2♠ 3♣
3♥ 3♠

3NT 4♣
4♥ Pass

האיטלקים השתמשו בקונבנציית קוקיש. ♥2 הראה שתי 
אפשרויות: טבעי או מאוזן. ♣3 הראה הארטים וקלאבים. 
ההכרזה ♥3 הראתה יד טובה יחסית, ואז מזרח התחיל 
קיו-ביד  לו  לספק  יכול  היה  לא  מערב  אבל  סלם,  לחפש 
כנראה  לעצור,  החליט  פרנקו  די  ולבסוף  ב-♦,  או  ב-♣ 

מוקדם מדי.

West East
מיוחס פדון
Pass 2♣

2♦ 2♥
3♥ 3♠
4♥ 6♥

Pass

מהלך ההכרזה בשולחן השני קל יותר להבנה. דרור פדון 
החליט שמול הכרזה חיובית של ♥3 היד שלו שווה סלם. 
הסלם  על  לוותר  אותו  שכנעה   4♥ מערב  של  הכרזתו 

הגדול, אבל לא על הסלם הקטן.
לאלץ  עלול  לדומם  הכניסות  מיעוט  כי  אם  טוב,  החוזה 
לנסות  בלי  לעקוף  מינור  סדרת  באיזו  לנחש  הכרוז  את 
את שתי האפשרויות. הבעיה נפתרה כאשר דרום החליט 
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להוביל מתחת ל-K♦. כתב ביולטין התחרות ציין כי השחקן 
האיטלקי האגדי בניטו גארוצו (המשמש כנראה השראה 
לבני ארצו) ממליץ תמיד על הובלות אגרסיביות נגד סלם 
קטן, אולם ייתכן שעדיף לאמץ גישה שונה כאשר הכרוז 

הראה יד חזקה מאוד.
כדי  היטב  לשחק  צריך  היה  פישר  לוטן  השלישי  ברבע 

להצדיק את הכרזתו הנועזת:

Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AJ9
Q96
Q9652
Q7

♠
♥
♦
♣

864
T542
A873
A3

♠
♥
♦
♣

KT532
A7
T
KT965

 ♠
♥
♦
♣

Q7
KJ83
KJ4
J842

West East
גרסטנר פישר

1♠
2♠ 4♠

Pass

בשולחן השני האיטלקי במזרח ספר 10 נקודות והחליט 
מאמין  כנראה  פישר  אבל   ,2♠ אחרי   Pass להכריז 
הזמין,  לא  אפילו  והוא  בנקודות,  מאשר  יותר  בחלוקה 

אלא הכריז ישירות משחק מלא.
דרום הוביל ♥ נמוך, ולוטן אפשר ל-Q♥ לזכות בלקיחה 
 A-ה על-ידי  שנלקח  ל-♦  עברו  האיטלקים  הראשונה. 
לא  עדיין   .K-ה אל   ♠ ושיחק   ♣A משך  הכרוז  בדומם. 
 ,♣K הגיע הזמן לסיים את הוצאת השליטים. פישר שיחק
ולאחר נפילת ה-Q בצפון הוא הריץ את ה-T♣ לעקיפת 
היה  זה  חותך,  היה  (לו  לזכות   T-ל הרשה  צפון  חיתוך. 
בא על חשבון לקיחה טבעית). בלקיחה הבאה ה-J♣ של 
שני  נותרו  להגנה  הדומם.  מעל  חתך  וצפון  נחתך  דרום 
שליטים גבוהים, אך בלי יכולת לבצע חיתוך צולב. ברגע 
של   A-וה נוסף   ♠ שיחק  הוא  ההובלה  את  קיבל  שלוטן 

צפון התנגש עם ה-Q של דרום.

השלישי,  הרבע  סוף  עד  מעמד  היתרון האיטלקי החזיק 
אבל נבחרתנו שמרה על פער נמוך וחוללה את המהפך 

המיוחל ברבע הרביעי.

Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

QJ9542
J654
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West North East South
זנאסי פדון די פרנקו מיוחס

2♦ Dbl RDbl
3♥ Pass 4♥ All Pass

הכרזת ♦2 של פדון הראתה 2 חלש באחד המייג‘ורים. 
ה-RDbl של מיוחס ביקש משותפו להכריז את סדרתו, 
אבל זה לא קרה משום שהאיטלקים מיהרו להגיע לחוזה 

♥4 בהתאמה שבירה של 4-3.
הזוג הישראלי הגן בקפידה כדי להפיל את החוזה. פדון 
 ♦K-ל החליף  מיוחס   .A-ה על-ידי  שנלקח   ♠Q-ב הוביל 
משך   ,A-ב זכה  זנאסי  לדומם.  חשובה  כניסה  והוציא 
פדון   דרור  ה-♣.  לסדרת  ועבר  גבוהים  שליטים  שלושה 
סירב לחתוך שלוש פעמים. כך הוא ניתק את התקשורת 

בין היד לדומם.
רק לאחר ארבעה סיבובים של ♣ צפון חתך ושיחק ♦ אל 
ה-Q של שותפו. עכשיו מיוחס שיחק ♠ דרך ידו של הכרוז 
והבטיח לקיחה רביעית להגנה, כאשר לכרוז אין כניסה 
לקלאב החמישי שנותר בדומם. אמנם הכרוז יכול לבצע 
את החוזה בקלפים פתוחים, אך עובדה זו אינה גורעת 

מההגנה הישראלית המרשימה.

West North East South
גרסטנר דלה-קאבה פישר גנדוליה

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

המורים  של  לעצות  אולי  שמע  דלה-קאבה  השני  בשולחן 
לא לפתוח 2 חלש עם רביעייה במייג‘ור השני, והתערב רק 
בסיבוב השני. לישראלים במזרח-מערב היה הרבה יותר 
החוזה  את  החמיצו  אמנם  פישר-גרסטנר  הכרזה.  מרחב 
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הקל של 3NT, אך עדיין נחתו בחוזה בר-ביצוע של ♣5.
ההגנה התחילה כמו בשולחן השני. הכרוז זכה בלקיחה 
הדומם  לכיוון  ב-♣  עקף   ,♣K שיחק   ,♦A-ה עם  השנייה 
ומסר דיאמונד. בהמשך נחתך ♦ אחד, והמפסיד האחרון 
אחרון  לרבע  בדרך  לישראל   IMP 12 .♠K-ה על  הושלך 

חזק מאוד של 11:59.
ישראל  בין  הגמר  בחצי  חד-צדדי  מפגש  התנהל  למחרת 
לסין, שבו הובסה הנבחרת המארחת בשיעור 107:181. 
יותר  עוד  גבוה  לניצחון  הולנד  זכתה  השני  הגמר  בחצי 
111:223 על אוסטרליה, וכך נקבע ”גמר קלאסי“ בין שתי 
הקבוצות שהיו בתחרות זו ברמה אחת מעל כל האחרות.
ערב מפגש הגמר זכתה ישראל במקדמה צנועה של 0.3 
המוקדם.  בשלב  הולנד  על  מינימלי  לניצחון  הודות   VP
מקדמה זו יכלה להכריע רק במקרה של תיקו מוחלט בין 
זה  מצב  כי  התברר  יותר  מאוחר  חלוקות   80 הקבוצות. 

היה סביר בהחלט...
הראשונים  הסיבובים  שני  לשם.  הגענו  לא  עוד  אבל 
האור  מנקודות  אחת   .45:91 של  הולנדית  בשליטה  היו 

הבודדות הייתה החלוקה הבאה:

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
גרסטנר הלמיך פישר הופ

Pass
Pass 3♠ Pass Pass
Dbl Pass 4♥ All Pass

מאשר  נקודות  פחות  עם  לפתוח  אהבו  ההולנדים  כללית, 
עם 11   Pass להכריז העדיף  גרסטנר  גל  כאן  הישראלים. 
נקודות שההולנדי פתח איתן בשולחן השני. הוא התערב רק 

במצב של Balancing על ♠3, ופישר הגיע לחוזה של ♥4.
למרות ההתאמה ב-♠, לדרום היו תקוות להפיל ♥4 והוא 
שעליו   ♠K-ה הוגבה  ב-♠  ההובלה  לאחר  הקריב.  לא 
הושלך ♣ מהדומם. בהמשך הכרוז מסר קלאב אחד וחתך 
הנוחה  החלוקה  הסדרה.  להגבהת  השלישי  הסיבוב  את 
ב-♣ פיצתה על החלוקה הגרועה בשליטים, והחוזה בוצע.

West North East South
וואקוויץ פדון ווסטרבייק מיוחס

Pass
1♦ 4♠ Dbl All Pass

על  בהסתמך   4 בגובה  התערב  ופדון  פתח,  מערב  כאן 
להכפיל  אלא  נותר  לא  למזרח-מערב  העדיפה.  הפגיעות 
♠4. מזרח בחר בהובלה לא מוצלחת ב-A♦ והמשיך ב-♣. 

ה-9 של הדומם הפסיד ל-T של מערב, שהמשיך ב-♦.
 ♠A פדון היה יכול להבטיח נפילה בודדת לו היה משחק
בלי עקיפה, אבל הוא שאף כמובן לבצע את החוזה והריץ 
הספיק  מזרח  עכשיו  ביותר.  הטוב  הסיכוי   –  ♠Q-ה את 
לעבור ליד של שותפו עם ה-A♣ ולקבל חיתוך ♦. החוזה 
ישראל  עדיין  אבל   ,(300 (מינוס  פעמיים  נפל  המוכפל 

.IMP 8 הרוויחה
חשובה  החלטה  הישראלי  הקפטן  קיבל  השלישי  בסיבוב 
והעלה לשולחן את לי רוזנטל-אייל ארז שלא קיבלו ”דקות 
ההעזה  הקודמים.  הנוק-אאוט  במפגשי  רבות  משחק“ 
השתלמה. הזוג השלישי של ישראל שיחק מצוין, והיתרון 

ההולנדי החל להיעלם.

Board 36, Dealer West, Vul Both
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West North East South
לנקפלד רוזנטל ון-דן-בוס ארז

1♦ Pass 2♣ 2♦
Pass Pass! Dbl 2♥
Dbl 2♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

שני  להראות  כדי   Michaels Cuebid-ב התערב  אייל 
ב-♦2.  דומם  להיות  (ובצדק)  העדיף  לי  אבל  מייג‘ורים, 
עכשיו הגיע תורו של ההולנדי במזרח. במקום להכריז ♣3 
טבעי – פשוט ומתבקש, הוא ושותפו העדיפו להתנפל על 

”חוסר ההתאמה“ של הישראלים כמוצאי שלל רב.
בשליט.  והובילו   2♠ הכפילו  החמדנים  ההולנדים  לבסוף 
מערב זכה ב-A♠ והמשיך בעוד סיבוב שליט. רוזנטל זכה 
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בידו ועקף ללא הצלחה ב-♥. עכשיו שוחק שליט שלישי 
שמנע מהכרוז חיתוך ♣, אבל לא היה צורך בכך. הכרוז 
שיחק A♥, מסר ♥ למתנגדים ותבע 8 לקיחות – ארבע 
בכל אחת מסדרות המייג‘ור. פלוס 670 מדהים לישראל. 
 3NT הנורמלי בחוזה  פדון-מיוחס  שיחקו  השני  בשולחן 
וביצעו אותו בקלות עם לקיחה עודפת. IMP 16 חשובים 
כבר  שההולנדים  ברגע  בדיוק   – לישראל  כמותם  מאין 

איימו לברוח.
היד האחרונה בסיבוב השלישי הייתה דרמטית עם עוד 

swing חשוב לישראל. 

Board 48, Dealer West, Vul E/W
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West East
לנקפלד ון-דן-בוס
Pass 2♣

2♦ 2NT
3♦ 3♥

3NT 4♥
של  טרנספר  עם  שגרתי  היה  ההולנדי  ההכרזה  מהלך 
מערב בגובה 3. כך מתאר לי רוזנטל (צפון) את המשחק:
”הובלה 2♥. לכאורה לא ניתן להכשיל את ביצוע החוזה, 
שוחק  קטן   ♥ האמנם?!  הזו.  ההובלה  לאחר  בייחוד 
זכה,  הכרוז  של  ה-8  ה-7!  את  שיחקתי  ואני  מהשולחן 
וכעת הוא ניסה למצוא דרך להיכנס לשולחן כדי לעקוף 
קלפים   2 רק  לי  שהיו  ידע  לא  הוא  שכן  שלי,   K-ה נגד 

בסדרה.
מהשולחן   ♠ והשליך   ♣ סיבובי  שלושה  שיחק  הכרוז 
במטרה להיכנס לדומם באמצעות חיתוך ♠ שלישי. הוא 
שיחק A♠, ועל ה-♠ השני סימנתי לאייל ב-J♣! אייל שיחק 
♠ נמוך שנטרף על-ידי המלך הבודד שלי. כעת שיחקתי 

יהלום קטנטן והבטתי השמיימה בתפילה חרישית...
 IMP  12 מידו.  קטן  יהלום  ושיחק  בניחוש  כשל  הכרוז 
על-ידי  שבוצע   4♠ שוחק  השני  שבשולחן  לאחר  הביתה 

דרור פדון.“
לאחר הסיבוב הרביעי מתוך חמישה כבר הייתה מובילה 
 swing-ל פוטנציאל  היה  הבאה  ביד  ישראל!   – חדשה 

אדיר, שלא מומש.

Board 53, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
מיוחס הלמיך פדון הופ

3♥ Pass 4♥
5♦ Pass Pass 5♥

Pass Pass 6♦ Pass
Pass Dbl All Pass

מושג  שום  אחד  לאף  אין  שבהן  ידיים  מאותן  אחת  עוד 
מי בהתקפה ומי בהגנה, ולכן... לא כדאי להיות בהגנה! 
בתחרות קבוצות שווה לנסות בצפון-דרום הכרזה פרועה 
במקצת של ♥6, משום שאם במקרה החוזה בר-ביצוע, 
נגד  לקבל  אפשר  כבר  נקודות  כמה  עצום.  יהיה  הרווח 

יריבים לא פגיעים עם התאמה של 11 קלפים ב-♦?!
במציאות יש לצפון-דרום 12 לקיחות קלות בהארט, אבל 
סבר  צפון   – מזה  וגרוע   ,6♦ להכפיל  בחרו  ההולנדים 
שהסיכוי הטוב ביותר להפיל את החוזה הוא להוביל ב-♣ 
הבודד שלו. לכרוז מושיקו מיוחס נותר לחייך ולתבוע את 

כל 13 הלקיחות.
אבל  למזרח-מערב,  חלומית  תוצאה  היה   1190 פלוס 
בשולחן השני מהלך המכרז עד ♦6 היה זהה, והישראלים 
בצפון-דרום פעלו לפי היגיון דומה לעמיתיהם ההולנדים: 
לוטן פישר הכפיל ♦6, וגל גרסטנר הוביל ב-♣ הבודד... 
חבל, אבל זה יופיו של הברידג‘ שהמשחק אינו מתנהל 

בקלפים פתוחים.
כשהושוו התוצאות בסיום הסיבוב הזה התברר כי ישראל 
של  הזעירה  למקדמה  בנוסף  זאת   ,136:140 מובילה 
IMP 0.3, אך זו הייתה רק ההתחלה של המאבק הסופי 

על התואר העולמי.
ב-16 הבורדים האחרונים עברה ההובלה מצד לצד לא 
לאחד  עדים  שהיינו  ספק  אין  פעמים.   (!) מחמש  פחות 
הברידג‘  בתולדות  ביותר  הדרמטיים  הגמר  ממפגשי 
כאשר  שנתיים  לפני  גדולה  דרמה  לנו  הייתה  לא  (כאילו 
זכינו בתואר ההיסטורי בפילדלפיה). שתי הקבוצות היו 

ראויות לתואר באותה מידה, אבל רק אחת יכלה לנצח.
זו הייתה היד הטובה ביותר של ישראל בסיבוב האחרון:
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Board 74, Dealer East, Vul Both
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West North East South
הופ גרסטנר הלמיך פישר

Pass Pass
1♣ 4♦ Dbl All Pass

ל-♦5  והכריז  בצפון  ההולנדי  התאפק  לא  השני  בשולחן 
שהוכפל ונפל פעמיים.

בשולחן שלנו גל גרסטנר בחר בהכרזת ממושמעת של 
 IMP  7 של  רווח  יותר.  נמוך  אחד  בגובה  והוכפל   ,4♦
היה מובטח גם במקרה של נפילה, אבל ההולנדים מעדו 
 .A-וה  Q-ה על-ידי  שכוסה   ♠J-ב הוביל  מזרח  בהגנה. 
מערב גבה את ה-A♣ וניסה ללא הצלחה לזכות ב-♣ שני 

 .♦K-ומסר לקיחה ל ♦A-שנחתך. גל הוריד את ה
ולא  שותפו  אצל   ♠T-שה אולי  דמיין  במזרח  ההולנדי 

של   A-ה אל   ♥ מהר  לשחק  במקום  הסכנה.  את  ראה 
שותפו הוא חזר בשליט, והכרוז הספיק להשליך את כל 
ו-15  פלוס 710  הדומם.  של  ה-♠  סדרת  על  המפסידים 

IMP יקרים לישראל.
של  בהפרש  ישראל  לסוף עדיין הובילה  שלושה בורדים 

IMP 7.3, ואז באה הדרמה הגדולה.
 IMP 10 .מבצע שההולנדי  ב-♠4  נופל  פישר  בורד 78: 

להולנד, והיא מובילה ב-2.7.
אחת  פעם  נופלים  במזרח-מערב  ההולנדים   :79 בורד 
לאחר  ב-♥5.  מסתבכים  בצפון-דרום  חבריהם  ב-♣4. 
בלבד.  אחת  פעם  נופלים  הם  בהגנה  ישראלית  שגיאה 
IMP 4 לישראל, שיכלו להיות 6. ישראל מובילה ב-1.3 

לפני הבורד האחרון.
בורד 80: הן למזרח והן למערב 12 נקודות, אבל אף זוג 
לא מכריז למשחק מלא. מושיקו מיוחס מבצע ♣3 בדיוק 
(110). בשולחן השני ההולנדים משחקים 2NT. יש להם 
9 לקיחות, וזהו. אי-הכרזת המשחק המלא אמורה לעלות 

להם באליפות העולם, כי רווח של IMP 1 לא יספיק. 
מכובד  לכסות  ”שוכח“  גרסטנר  ה-11,  בלקיחה  ואז, 
נותן   180 פלוס  ל-10.  הופכות  לקיחות  ו-9  במכובד 
כולה  האליפות  את  ומכריע   IMP 2 של  רווח  להולנדים 

בהפרש של פחות מ-IMP אחד. כמה אכזרי!!
שלנו  הנבחרת  אבל  ההולנדים,  של  היו  הניצחון  חגיגות 
יכולה לחזור הביתה בגאווה לאחר אליפות נפלאה. אחרי 
הספורטאים  מכל  שנבצר  מה  את  עשתה  היא  הכול, 
הישראלים באולימפיאדת לונדון שהתקיימה באותו זמן...

בחודש הבא: סקירת אליפות העולם עד גיל 20

מסע ההצלחות של 
הצעירים שלנו משתרע 

כבר על פני שלוש יבשות. 
מימין: אייל ארז, לי רוזנטל, 

דרור פדון, גלעד אופיר, 
מושיקו מיוחס, גל גרסטנר 

ולוטן פישר עם המדליות.
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להזמנות: 072-2787787 
בין הימים א-ה בין השעות 9-15, מוצר אחד לבית אב, אין כפל הטבות, תשלום בכ.א בלבד. 

שירות לקוחות 072-2787787. זמן אספקה עד 14 ימי עבודה, כמות מוגבלת, עד גמר המלאי, 
ביטול עסקה ע"פ חוק הגנת הצרכן (מצורף לחשבונית). התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

רק 
למנויי 

ברידג'  

סט 6 סכיני נון סטיק
בעל ידיות סיליקון לאחיזה נוחה,
ציפוי הלהב מונע הדבקות המזון,

לחיתוך כל סוגי המזון.

¶4990
כולל משלוח

מחיר רגיל 360¶ מס' קופון 
3011

מגהץ אדים
סטניסטיל

כפתור 
להתזת קיטור  כפתור 

משחרר קיטור 

מס' קופון
3010¶4990

כולל משלוח

מחיר רגיל 199¶

כרית אורטופדית
משפרת את תנוחת השינה, משחרר 
כאב גב, צוואר וכתפיים מושלם לכל 
תנוחות השינה, עוזר לנחירות, תמיכה 
מושלמת כדי שתוכלו לישון בשקט. 
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ד“ר גבריאל שוורץ

אירופה  באליפות  לנבחרותינו  הצטרפתי  הפעם  גם 
רופא  של  רשמי  הבלתי  בתפקיד  ביוני  שנערכה  בדבלין 
וכאוהד.  כצופה  מצוא,  לעת  כצלם  גם  אך  המשלחת, 
האחרונות  שבשנים  לאחר  למסורת,  אצלי  הפך  הדבר 
לאליפות  פעמיים  הצעירים:  לנבחרות  בעיקר  הצטרפתי 

אירופה ופעם לאליפות העולם בפילדלפיה.

מהגבוהות  הייתה  והרמה  שונה,  היה  הפורמט  הפעם 
בעולם. ישראל שיגרה שלוש נבחרות עם שאיפות גדולות 
המובילה  לשישייה  להתברג  לפחות  או  מדליה,  להשיג 
באינדונזיה  שתיערך  העולם  לאליפות  בכרטיס  ולזכות 

באי באלי בשנה הבאה.

לויט  רותי   – אחד  מנוסה  זוג  היה  הנשים  בנבחרת 
ומטילדה פופילוב – ושני זוגות עם מעט ניסיון בינלאומי. 
לעומת זאת, בנבחרת הסניורים כולם היו ”שועלי קרבות“ 
ותיקים עם הישגים רבים וניסיון בין-לאומי עשיר. בנבחרת 
הפתוחה היו שני זוגות מנבחרת הג‘וניורים – אלופי עולם 
ואלופי אירופה וכן האלופים הטריים של התחרות הטרנס-
הרבסט,  ואילן  אופיר  האחים  הצטרפו  אליהם  לאומית. 
והבין-לאומית.  הלאומית  בזירה  עשיר  עבר  ניסיון  בעלי 
כך הורכבה נבחרת פתוחה שהייתה הצעירה ביותר אי 
פעם בארץ, וקרוב לוודאי הצעירה ביותר באירופה כולה 

עם גיל ממוצע של 29 שנים.

כבר בתחילת לימודי הרפואה שלי לימדו אותנו שהנשים 
הן המין החזק, והדבר הוכח שוב בדבלין. לאחר פתיחה 
בראל  מיכאל  הקפטן  של  בניהולו  הבנות  תפסו  פושרת 
בצדק  זכו  הן  לבסוף  למדליה.  התקרבו  ואף  תאוצה, 
במקום השישי המקנה זכות להשתתף באליפות העולם 

בשנה הבאה. 

הן הסניורים בניהולו של הקפטן המסור רון פכטמן, והן 
גם  גלבוע (שתפקד  אורי  הקפטן  עם  הפתוחה  הנבחרת 
כמנהל המשלחת כולה וגם כפסיכולוג לעת מצוא) סיימו 
נקודות  חסרות  היו  הנבחרות  לשתי  השביעי.  במקום 
של  דרכה  הראשונה.  בשישייה  להתברג  כדי  מעטות 
על-ידי  נחסמה  ולצמרת  למדליה  הפתוחה  הנבחרת 

הפסד אכזרי בשלב מוקדם לנבחרת אירלנד המארחת.

ירוק  בנוף  מצוין  היה  והמלון  טובים,  היו  המשחק  תנאי 
הכלל.  מן  יוצאת  הייתה  האווירה  מדבלין.  ק“מ  כ-15 
כולם פרגנו זה לזה, שמחו בניצחונות והיו עצובים לאחר 
מוצלחת.  הייתה  הקפטנים  בחירת  לדעתי,  הפסדים. 
הן  רבות  שתרמה  הכלל  מן  יוצאת  עבודה  עשו  הם 
לאווירה הכללית, הן לשקט והן לרמת המשחק. מסיבות 
הפתוחה  הנבחרת  עם  יותר  קצת  שהיתי  משפחתיות 
ועקבתי מקרוב אחרי עבודתו המסורה של הקפטן אורי 
גם  אך  כולה,  המשלחת  מנהל  היה  שכאמור  גלבוע, 
”המרגיע הלאומי“, פסיכולוג בעת הצורך וחבר של כולנו 
בעת ובעונה אחת. גם שני הקפטנים האחרים עשו את 

מלאכתם נאמנה לשביעות רצונם של כל השחקנים.

בעיות  היו  לא  הפעם  מרפאה.  פינת  לי  הייתה  בחדרי 
המקומי  האוויר  למזג  הקשורים  לדברים  פרט  מיוחדות, 

שכלל מדי פעם גשם קל, קור ומעט רוחות.

בתחרות זו היו מספר דברים ראויים לציון. ראשית כל זו 
הייתה אליפות ”משפחתית“ עם משפחת בירמן, האחים 
תיזכר  זו  שאליפות  גם  ייתכן  שוורץ.  ומשפחת  הרבסט 
בגלל פציעתו של יולק פרידריך, חבר נבחרת הסניורים. 
בצילומים  החולים  בבית  אחד  יום  ש“בילה“  לאחר 
עד  הטיפול  המשך  את  לדחות  יולק  החליט  וטיפולים, 
לשחק  המשיך  הוא  הכאבים  למרות  לארץ.  שובו  לאחר 

רשמים 
מאליפות 
אירופה
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לקרוא  הצעתי  אמיתי.  לספורטאי  כיאה  שבורה,  יד  עם 
לאליפות הזו על שמו – איני יודע אם הצעתי התקבלה.

בכל זאת היה לנו הישג מכובד, נוסף לנבחרת הנשים! אחד 
המדדים המחושב תמיד בתחרויות גדולות (ולעיתים אף 
מזכה בפרס כספי), אך מוכר פחות לשחקנים מן השורה, 
וקרוי  שנה  מחמישים  למעלה  הקיים  באטלר  מדד  הוא 
את  משווה  זה  מדד   .Geoffrey Butler ממציאו  שם  על 
תוצאותיו של כל זוג לתוצאות הממוצעת בכל השולחנות.

החישוב נעשה ב-IMP. המדד מבטא את איכות משחקו 
הזוג  תמיד  לא  כשותפים.  הכנתם  מידת  ואת  הזוג  של 
עם הבאטלר הטוב ביותר הוא מהנבחרת המנצחת. כאן 
המקום לציין שזוג צעירים שלנו מהנבחרת הפתוחה סיים 
במקום השני המכובד בדירוג הבאטלר. הקדים אותם רק 
שנה,  כשלושים  שותפים  הם  שכידוע  פנטוני-נונס,  הזוג 
מונקו,  המנצחת  הנבחרת  חברי  לזוגות,  עולם  אלופי 

והזוכים הטריים של תחרות ספינגולד החזקה.

בזמן  המתחרות  הצעירים  לנבחרות  הצלחה  מאחל  הנני 
לנציגינו  וגם  בסין  העולם  באליפות  זה  מאמר  כתיבת 

באליפות משחקי המחשבה בליל.

גביע   – באילת  בקרוב  יתקיים  חשוב  בין-לאומי  אירוע 
אירופה לקבוצות. עשר נציגות מהמדינות הבכירות ביבשת 
היוקרתית  בתחרות  ישתתפו  ישראליות  קבוצות  ושתי 
שתיערך בצמוד לפסטיבל הים האדום המסורתי בחודש 
נובמבר. קרוב לוודאי שחלק מן השחקנים הזרים יישארו 
לפסטיבל עצמו. יהיה מעניין. כדאי לבוא, לראות ולשחק.

אנחנו  אבל  ”כמעט“,  היו  שלנו  מההישגים  חלק  אמנם 
יש  רבות.  שנים  שם  ונישאר  העולמית  הברידג‘  מפת  על 
להודות  המקום  כאן  פוטנציאל.  והמון  טובות  עתודות  לנו 
רבות  העושים  למאמנים  וכמובן  ההתאגדות  לראשי 

לקידום הברידג‘ בכל התחומים.

תודה מיוחדת למשרד ההתאגדות ולרוח החיה בו, חנה 
שזיפי, שכמו תמיד תרמה רבות ללוגיסטיקה, כולל טיסות, 

סידורי אירוח במלון, תלבושות ייצוגיות ראויות ועוד.

בעוד  הבאה  אירופה  אליפות  של  המיקום  נקבע  טרם 
שנתיים. הדבר ייקבע לקראת סוף השנה. בינתיים הגישו 
בולגריה  גרמניה,  ספרד,  מועמדותן:  את  מדינות  ארבע 

וישראל. להתראות בתחרויות הבאות.

 

077-3330775 :  
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קשה להאמין שחברי היקר ברטו – אלברט קלו – איננו. ההיכרות 
בינינו נמשכה שנים רבות, לכן קשה לי לכתוב עליו בלשון עבר.

לאורך כל השנים היה ברטו חבר קרוב ושותפי למשחק הברידג‘. 
נפלא,  הומור  חוש  בעל  הליכות,  נעים  שיחה,  איש  היה  ברטו 
חברותי וחביב על הבריות. היה בעל ידע רב בברידג‘ וגם בכל 
נושא ארצי ואוניברסאלי. היה גם עיתונאי שכתב מאמרי ברידג‘ 
ונעימה  הומוריסטית  וברוח  המיוחדת  בשפתו  ביותר  מוצלחים 
בעיתון ”לאישה“ ולאחרונה גם בעיתון הברידג‘ שלנו. מאמריו 

הנפלאים יחסרו לכולנו.
לפני 24 שנים הוסמכנו, ברטו ואני, למורי ברידג‘ לאחר שעברנו 
קורס למורי ברידג‘. למרות מוגבלותו עקב מחלתו התעקש ברטו 
להמשיך ללמד, לשחק ולהופיע במועדון בכל הזדמנות שניתנה לו.
שירים  בעל-פה  לדקלם  ידע  הוא  פנומנלי.  זיכרון  היה  לברטו 
לא  הצרפתית  השירה  גם  בולגרים.  משוררים  על-ידי  שנכתבו 

הייתה זרה לו עקב לימודיו בקולג‘ הצרפתי בבולגריה.
ברטו עסק בהוראה ובהדרכת ברידג‘ בכל הזדמנות שניתנה לו 
עד לשבוע האחרון לפני פטירתו. למרות מצבו הקשה לא ויתר 

על משחקנו המשותף במועדון.
הוא חסר לי מאוד, הן כחבר והן כשותף למשחק.

יהי זכרו ברוך!

באותו יום רביעי בערב, מי שזוכר, היה רבע גמר צרפת-
איטליה וגם סימולטנית. אז מה עושים? עם לב חצוי בין זה 
 The קראתי בעצב את ,Robert Frost לזה, שלפתי את

Road Not Taken והלכתי לשחק ברידג‘. 
משוררים לא משחקים ברידג‘, לכן השירה מפגרת אחרי 
שרוף  היה  וגם  המשחק  על  ששמע   Frost ורק הקידמה, 
יודע  אני  אבל  חייו,  על  כאלו  משהו  כתב  כדורגל,  על 
אתם  למה  שריף,  עומר  את  למשל  תראו  התכוון.  למה 

חושבים הוא שחקן קולנוע כל כך מבוקש? נו, למה? בגלל 
פעמים  ארבע  שקבל  מהקאמרי  חזקיה  ויצחק  הברידג‘. 
ששי  יום  כל  כי  למה.  באמת  נו,  למה?   - השנה“  ”שחקן 

אחר הצהרים הוא מחדד את עצמו במשחק הברידג‘. 
דקה אחרי שהתיישבתי, הופיעה מרי-לי היפה.

של  פעימות  בארבע  מבחין  ומיד  אומר  אני  מרי-לי,   -
הריסים וחיוך כזה שכל נופי הבלקן, יקודו קידה - עם מי 

את משחקת?

אלברט (ברטו) קלו ז“ל
שחקן, מורה, עיתונאי וחבר

זיקו לוי

הגנת סטלינגראד
אלברט קלו
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- אלוף קירגיזיה - היא אומרת - שחקן ”משהו משהו“.

- ההה... – אני אומר. וזה כל מה שאני אומר, כי אני לא 
לגמרי בטוח אם זה שם של מקום או תואר חדש בברידג‘.

- בטח שמעת עליו, מסטיסלב בישקקסטאן צ‘ירבנוב.
- איזה שם - אני ממלמל. לפני שנים, עיתונאי זר בפולין 
בעיר  אדמה  ”רעידת  אותו:  שהעסיק  לעיתון  מברק  שלח 
פז‘ז‘יבדז‘שניה“. מיד בא מברק חזרה: ”מה היה שם העיר 

לפני רעידת האדמה“.
- לא ! – אני אומר – לא היה לי הכבוד...

ברגע זה ה“משהו“ הופיע בצורת 190 ס“מ מוצקים כצוק. 
הבלקן,  נופי  של  הפרח  לכוון  משמעותי  רב  מבט  שיחרר 
אבל מה לנווד מדברי מקירגיזיה ולאדלוויס שבהרי ויטושה. 
הוא  וחיוך,  ריסים  פעימות  ארבע  בחזרה  שקבל  אחרי 
התיישב. כולנו הרמנו את הקלפים וזה מה שאני הרמתי :

♠
♥
♦
♣

987
KJ986
AKQ
J2

עצמי  את  מוצא  מלומדת  הכרזה  ואחרי  ב-♥1,  פותח  אני 
בחוזה של ♥6.

מרי-לי נותנת לאצבעותיה לפרפר כמה שניות בין הקלפים 
הדומם  השולחן.  על   ♠Q-ה את  בעדינות  שמניחה  לפני 

נפתח ואני מקבל חום.

♠
♥
♦
♣

A63
A72
86
AKQ84

איזה אצבעות קטלניות! איך אנשים מוצאים את ההובלות 
האלה נגדי. מה, היא Void בכל יתר הסדרות?

- איזה הובלות יש לכם ? – אני שואל את הצוק, לך תזכור 
את שמו.

של  קצותיו  שתי  ומיישר  אומר  הוא  סטלינגראד.  הגנת   -
 Gambit ,הוא מוסיף – Gambit .שפם דק. גם שפם יש לו

נגד סלאם.
חדש  מונח  איזה  בטח  זה  כי  מתעניין,  אני   – שזה?   -

בברידג‘.
ורובים  חיילים   - בפרונט  קדימה  וגנרלים  תותחים  שזה   -

ברזרבה. 
האור  עוצמת  קירגיזיה,  כל  חובק  חיוך  משחררת  מרי-לי 

במועדון עולה, אבל הראש שלי בוער. 

Gambit אמא שלך – אני ממלמל. קאטו הזקן מרומי היה 
מסיים כל נאום במילים:

 CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE
 .”DELENDAM” 

בזמנו  כי  זה  להשמיד).  צריך  קרתגא  שאת  סבור  (אני 
קירגיזיה לא הייתה קיימת.

אני זוכה ב-A♠ בדומם ולוקח החלטה גורלית:
- הארט נמוך! – אני אומר.

הארט נמוך מהדומם, ו... סופסוף! אלף למפיונים מאירים 
את התקרה

in tutti colori di l’arcobaleno (בכל צבעי הקשת בענן): 
.♥Q-הקירג‘יסתאני משחרר את ה

אני מתיישר על הכסא, יש לי 14 לקיחות. עקיפה לשביעית 
היפה,  מרי-לי  של  הרביעית  בעשירית  תטפל  שבדומם 
הפעם  מכוונות  יהיו  הריסים  של  הפעימות  מחצית  ואולי 
לכתובת הנכונה. אף אחד בשדה זה לא ישחק הארט נמוך 
חוש  אנטי-סטלינגראדי,  חוש  צריך  זה  בשביל  מהדומם. 

אנטי-גמביסטי, אנטי-קירגיזי, במיוחד האנטי האחרון. 
אני זוכה עם ה-K♥ ובאיטיות, מה זה באיטיות, מניח את 
התשיעית הארט מהיד. טועם דבש מכל שנייה של קיומי. 

נמוך ממרי-לי, נמוך מהדומם ו....
הנה ארבעת הידיים :

Contract: 6♥
Lead: ♠Q

 ♠
♥
♦
♣

A63
A72
86
AKQ84

 

♠
♥
♦
♣

QT
543
J9732
965

♠
♥
♦
♣

KJ542
QT
T54
T73

 ♠
♥
♦
♣

987
KJ986
AKQ
J2

 

הוא  אף  מניח  לו,  קוראת  שלו  שאמא  איך  או  צ‘רינדיקוב 
באיטיות, אבל מה זה באיטיות, את העשירית הארט.

ספיידים  שני  במהירות  ומוריד  ממלמל  הוא   – Gambit  -
גבוהים.

קאטו הזקן לא זכה לראות את קרתגא בלהבות...
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סיפורי האלופים

זיא מחמוד וה-
Partner Double

אבי רוזנטל

העולם  באליפות  הראשון  במקום  זכה  מחמוד  זיא 
לקבוצות (Bermuda Bowl) בשנת 2009, וסיים במקום 
השני באליפות העולם בשנת 2007. בשני המקרים הוא 

היה חבר נבחרת ארה“ב.
אלו הישגים מרשימים, אבל ארה“ב היא מעצמת ברידג‘, 
השחקנים  מטובי  הוא  לקבוצה  מחבריו  אחד  שכל  כך 
בעולם. חוץ מזה, העומק והרמה של הברידג‘ האמריקני 
 Bermuda Bowl-ב לשתף  לה  שמרשים  כל-כך  גבוהים 
שתי נבחרות. ב-2011 דווקא נבחרת המשנה עלתה לגמר 
כשחקן  הייתה  זיא  של  זכייתו  גם  להולנד.  הפסידה  שבו 
נבחרת המשנה של ארה“ב. שותפו היה בוב האמן, בעל 

אינספור תוארי אליפות עולם בברידג‘.
 Bermuda-ב השני  במקום  זיא  של  זכייתו  זאת,  לעומת 
Bowl בשנת 1981 כחבר נבחרת פקיסטן הייתה הרבה 
יותר ממרשימה. אני הייתי מתאר אותה כמדהימה. רואה 
חשבון אלמוני בשם זיא מחמוד הוביל את נבחרת פקיסטן, 
שלא הייתה מאריות הברידג‘ העולמי, להישג זה. מאוחר 
השני  במקום  זיא  עם  הפקיסטנים  זכו  ב-1986  יותר 
הפתוחה  העולם  (אליפות   Rosenblum Cup בתחרות 

לקבוצות).
מעט פרטים מהביוגרפיה יוצאת הדופן של זיא מחמוד

המשפחות  מ-20  לאחת  בקראצ‘י  ב-1946  נולד  זיא 
עבדה  אמו  בפקיסטן.  ביותר  והעשירות  המכובדות 
שבה  שמרנית,  איסלמית  במדינה  גניקולוגית  כרופאה 

תפקיד הנשים היה לטפל בבית ובילדים.
כשהיה זיא בן 6, נהרג אביו בתאונת מטוס. אמו החליטה 
גיל  עד  שלה.  הקריירה  את  לפתח  כדי  לאנגליה  להגר 
את  לנהל  כדי  לפקיסטן  חזר  ואז  באנגליה,  זיא  למד   21
העיתון המשפחתי. בהמשך הוא ניהל במשך כשנה וחצי 
עסקים באבו-דאבי עד שהפך לשחקן ברידג‘ מקצועני החי 

בארצות הברית.
מאוחר יותר חילק זיא את זמנו בין אנגליה לארצות הברית. 
את  והגדיר  הפקיסטנית,  זהותו  על  ויתר  לא  מעולם  הוא 
אותה.  לייצג  וגאה  הברית  בארצות  החי  כפקיסטני  עצמו 
בגדים  ניקל  קבוצת  וחברי  הוא  לבשו  זאת,  להדגיש  כדי 
 Bermuda-פקיסטניים מסורתיים במפגש הראשון של ה

Bowl בשנת 2007. 
סגנון הברידג‘ הייחודי של זיא

זיא מבסס את משחקו יותר על הברקות, דמיון ויצירתיות 
היד  ברמת  הכללים.  לפי  שיטתי  משחק  על  ופחות 
מעולות  לפעמים  הן  כזה  סגנון  של  התוצאות  הבודדת, 
ולפעמים קטסטרופליות. היות שמדובר באחד השחקנים 
המצליחים בעולם, ברור שמספר התוצאות הטובות עולה 

על הגרועות.
זיא  את  תיאר  שנקין  בארנט  הסקוטי-אמריקני  השחקן 
כגדול שחקני ה-Rubber Bridge בכל הזמנים. זיא שיחק 
עם שותפים רבים והגיע עמם להישגים מעולים בתחרויות 
החזקות ביותר. בין שותפיו ניתן לציין את מייקל רוזנברג, 

בוב האמן וצ‘יפ מארטל.
 Bridge סגנונו הייחודי בא לידי ביטוי בספרו האוטוביוגרפי
My Way, למשל: בספרו הוא מנמק באופן יוצא דופן את 
השקפתו שלפיה תחרויות זוגות מעורבים פחות חשובות 

מתחרויות אחרות.
(The Partner Double) דאבל מעניש במקום השותף
סבירות  כשיש  מעניש  דאבל  מכריזים  השחקנים  רוב 
את  להפיל  כדי  מספיקים  בידיהם  שהקלפים  גבוהה 
במידע  גם  להשתמש  עשויים  טובים  שחקנים  החוזה. 

הנובע מהכרזתו של השותף כדי להכריז דאבל מעניש.
הכרזת  קדימה:  נוסף  צעד  העניין  את  לוקח  מחמוד  זיא 
מה  על  רק  להתבסס  עשויה  שלו  המעניש  הדאבל 
שהשותף מחזיק (או עשוי להחזיק). היא עשויה להתבצע 
גם במקרים שבהם כנראה אין לשותף אפשרות להעניש. 
היא יכולה להתבסס גם על גורמים פסיכולוגיים ועל זיהוי 
מצבים שבהם החוזה ניתן לביצוע, אבל הכרזת הדאבל 

תגרום למתנגדים לברוח ממנו.
דוגמה ראשונה: התאמה כפולה של היריבים

היריבים מצאו התאמה כפולה של שמונה קלפים ב-♥ וב-♦ 
בסדרות  מחזיק  ואתה  להכריז,  עליך   .4♥ בחוזה  ועצרו 

.♥543 ♦KT32 :שלהם את הקלפים הבאים
החלוקה  בגלל  בהצלחה  יבוצע  ש-♥4  לוודאי  קרוב 
הידידותית בשליט. זיא מציע להכריז Dbl! אתה הוא זה 
מבחינתם  היריבים.  ולא  הידידותית,  החלוקה  על  שיודע 
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רבים  בשליט.  קלפים   5-4 להחזיק  עלול   Dbl-ה מכריז 
יברחו לחוזה ♦5.

זה יהיה כמובן צעד לא מוצלח. גם ללא החלוקה הגרועה, 
לקיחה  דורש  שביצועו  משום  יותר  קשה  חוזה  הוא   5♦

אחת יותר.
דוגמה שנייה: היסוס בהכרזה

 3NT 2. הפותח הכריזNT 1 ושותפו ענהNT מתנגד פתח
לאחר מחשבה ארוכה.

בר-ביצוע.  שהחוזה  לגמרי  משוכנע  אינו  שהפותח  ברור 
אולי יש לו סדרה עם 3-2 קלפים ללא עוצר. אולי יש לו 15 

נקודות יפות או 16 ללא קלפי ביניים.
זיא ממליץ להכריז Dbl במקרה כזה, לא תמיד בהתאם 
לקלפים שבידך. היריב שאינו בטוח בביצוע החוזה עשוי 
במייג‘ור  מלא  משחק  למשל:  אחר,  לחוזה  ”לברוח“ 
את  לתכנן  עשוי  הוא  יברח,  לא  אם  גם   .5-2 בהתאמה 
משחקו לפי ההנחה השגויה שהכוח ההגנתי מרוכז אצל 

.Dbl-מכריז ה
מה בכל זאת הבעיה?

אם היריב אינו נבהל, הוא עשוי לבצע את החוזה המוכפל. 
לדעתו של זיא, זו לא תהיה התוצאה ברוב המקרים. 

לברוח,  לאן  אין  ליריב  כאשר  מתרחש  נוסף  בעייתי  מצב 
שהיריב  ייתכן  הכפולה,  ההתאמה  של  במקרה  לדוגמה: 
דיאמונד  בהכרזתו  הראה  בכלל  ל-♦5  לברוח  ש“צריך“ 
הכרזה  לו  הייתה  שלא  משום  לו,  שיש  ממה  יותר  אחד 

טובה יותר.

זיא נגד האמן
עם  זיא  שיחק   1999 בשנת  בלונדון  שנערכה  בתחרות 
עם  ששיחק  האמן  בוב  לעתיד  שותפו  נגד  רובסון  אנדרו 
 Partner Double-ב השתמש  זיא  המנוח.  סולוויי  פול 

במצב פגיע נגד לא פגיע.

Dealer West, N/S Vul

 ♠
♥
♦
♣

93
KQJT
A842
T95

 

♠
♥
♦
♣

7
A8763
KQJ
Q743

♠
♥
♦
♣

KQ8654
942
75
62

 ♠
♥
♦
♣

AJT2
5
T963
AKJ8

 

West North East South
האמן רובסון סולווי זיא
1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2♥ Dbl

Pass Pass Pass

למעט  דומה,  היה  האחרים  בשולחנות  ההכרזה  מהלך 
כאשר   Partner Double הכריז  זיא  דרום.  של   Dbl-ה
מתייחס  שותפו  אם  היריבים.  בסדרות  דווקא  שלו  הכוח 
לכך כ-Takeout Double, הוא עשוי להכריז ♦3 ולהפסיד 
את  להפוך  בחר  רובסון  מובנות,  מסיבות  לקיחות.  חמש 

ה-Dbl למעניש.
שזכה   ♥K-ב הוביל  רובסון  קטלנית.  הייתה  ההגנה 
בלקיחה. הוא המשיך ב-♥ נוסף. האמן זכה ב-A♥ והמשיך 
ב-♠ הבודד אל ה-Q בדומם. זיא זכה ב-A♠ והמשיך ב-♦ 

אל ה-A של שותפו.
ב-♦.  והמשיך  גבוהים  שליטים  שני  עוד  משך  רובסון 
האמן זכה בלקיחה זו, אבל נאלץ להוביל מידו ♣. רובסון 
זכה בלקיחה זולה עם ה-9♣ והמשיך ב-♦ נוסף. לבסוף 
הכרוז נאלץ לשחק מתחת ל-Q♣ פעם נוספת, וזיא זכה 

.♣AKJ-ב

כל שללו של בוב האמן היה שתי לקיחות בשליט ושתיים 
בדיאמונד. הוא נפל ארבע פעמים בחוזה המוכפל, וצפון-

דרום זכו ב-800 נקודות.
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בחודש הקודם צפינו בביצועיו של אחד הזוגות המצליחים 
זוג  בעולם  יש  אם  מונקו).  (כיום  פנטוני-נונס  בעולם, 
מצליח עוד יותר מהם, אלה כנראה ג‘ף מקסטרוט-אריק 
אמריקניים  תארים  של  ארוך  שובל  שמאחוריהם  רודוול 
ועולמיים. אחד המפגשים המרתקים בליל היה רבע הגמר 
הובילה  המפגש  לסיום  בורדים  לארה“ב. 16  שוודיה  בין 
יותר  מנוסה  זוג  אין  משמעותי.  אך  קל,  ביתרון  ארה“ב 
ממקסטרוט-רודוול במעמדים כאלה. הבה נראה כיצד הם 

השתמשו בניסיון שלהם כדי לצלוח את לוח מס‘ 19:

Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

QJ9
J874
AT7
K54

 

♠
♥
♦
♣

62
AQ5
J96
QJT97

♠
♥
♦
♣

AKT8753
K932
-
83

 ♠
♥
♦
♣

4
T6
KQ85432
A62

 

West North East South
בארטו רודוול קאלין מקסטרוט

3♦
Pass 3NT 4♠ 4NT
Dbl Pass Pass Pass

אם  הדעות,  לכל  טבעי   –  3♦ פתח  (דרום)  מקסטרוט 
חלשה  יד  עם  גם  כך  להכריז  ניתן  הנתונה  בפגיעות  כי 
נראה  התאמה.  עם  נקודות  היו 11  לרודוול  יותר.  הרבה 
באחת  המתנגדים  של  מלא  למשחק  גבוה  סיכוי  יש  כי 
מסדרות המייג‘ור. האם הכרזה של 3NT תעצור אותם?! 

לבצע  ציפה  רודוול  האם  טירונים.  אינם  השוודים  הרי 
3NT?! הזוג האמריקני המוביל נודע תמיד כאופטימיסט 

בהכרזתו.

כך או אחרת, מזרח עשה את הדבר הטבעי עם החלוקה 
זוג  הקרבה.  מזמינה  הנוחה  הפגיעות   .4♠ והכריז  שלו 
ממוצע במועדון היה ללא ספק מכריז ♦5 עם קלפי צפון-
דרום, אבל מקסטרוט-רודוול היו חכמים יותר. דרום הכריז 
4NT כדי לאפשר בחירה בין 4NT ל-♦5 ומערב הכפיל. 
 RDbl ,“זכור לי שפעם קראתי שלפי שיטתם של ”מקוול
במצב כזה מצביע על ”ספק“ ומבקש מהשותף להחליט. 
ההקרבה  היא   4NT-ש ספק  היה  לא  מהם  לאיש  כאן 
מה   – החוזה  את  לבצע  ציפו  אף  שהם  ייתכן  הנכונה, 

שהיה אכן קורה לאחר הובלה של ספייד נמוך.

בחר  השראה,  של  ברגע  ספק  ללא  השוודי,  מזרח  אבל 
 Q-וחזר ב-♠ אל ה ♥A-דווקא בהארט נמוך. מערב זכה ב
וה-A. מזרח היה יכול ”ליתר ביטחון“ למשוך את הלקיחות 
הגבוהות שלו כדי להבטיח את הפלת החוזה, אבל הוא 
למחוק  כדי  לנקודות  זקוקה  הייתה  שוודיה   – יותר  רצה 

את הפיגור.

♥ נוסף שוחק אל ה-Q של מערב, ♠ נוסף דרך מה שנשאר 
מה“עוצר“ של צפון – והכול התמוטט. שוודיה זכתה ב-10 
(!) הלקיחות הראשונות והפילה את החוזה המוכפל שבע 
פעמים. במקום מינוס 300 ב-♦5 מוכפל, רשם הזוג מס‘ 

1 בעולם מינוס 1700!!

בכל מקרה לא היה צפוי כאן רווח לארה“ב, מאחר שבשולחן 
השני הכריזו האמריקנים במזרח-מערב ל-♠5 שנפל פעם 
של  האיומה  התוצאה  אבל   ,5♦ להכפיל  במקום  אחת 
”מקוול“ גרמה להפסד אסטרונומי של IMP 18 לארה“ב, 

שהתברר כמשמעותי מאוד בסיום המפגש.
בהמשך הגיע לשולחן לוח מס‘ 26, עם הזדמנות למקצה 

:Preempt-שיפורים בתשובות ל

Preempt-תשובות ל
”בית האימה“ ממשחקי ספורט המחשבה בליל

רם סופר
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Dealer South, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AT94
KQT
AKQ42
5

 

♠
♥
♦
♣

Q8
A32
J763
A964

♠
♥
♦
♣

K7652
J865
T95
3

 ♠
♥
♦
♣

J3
974
8
KQJT872

 

North South
רודוול מקסטרוט

3♣
3NT Pass

לזכותם של האמריקנים ייאמר שזה היה מהלך ההכרזה 
היד  שוחקה  שבהם  השולחנות  ברוב  (והשגוי)  השגרתי 
הזאת. עם זאת, כאשר אני מלמד הכרזות Preempt אני 

בסדרת  בודד  קלף  עם   3NT הכרזת מפני  מתריע  תמיד 
השותף, הגורמת לכך שאי אפשר להגיע לדומם. ניסטרום 
השוודי הכיר כנראה את השיעור הזה והכריז עם קלפיו 

של צפון דווקא ♣5 (שכמובן בוצע בקלות).
לרודוול (צפון) נותר רק להיאבק בחוזה של 3NT כאשר 
הדומם אינו תורם ולו לקיחה בודדת. נותר רק לסמוך על 
טעויות של ההגנה, אבל המגנים השוודים סירבו לשתף 
פעולה והשיגו בסוף המשחק את חמש הלקיחות המגיעות 
להם. מינוס 100 לארצות הברית מול פלוס 600 לשוודיה 

בשולחן השני – הפסד של IMP 12 נוספים.
 ,IMP 30 ארה“ב  הפסידה  בלבד  הללו  החלוקות  בשתי 
ובסיום המפגש כולו (96 חלוקות) ניצחה שוודיה בהפרש 
הראשונה  ביד  ל-♦5  ”רגילה“  הקרבה  מזערי 178:182. 
הייתה מספיקה כדי להקטין את הנזק מ-IMP 18 ל-11 

IMP ולהעלות את האמריקנים לחצי הגמר.

שוודיה הבינה כנראה שאם כך משחק הזוג הטוב בעולם, 
לא  (וכבר  הביסו  הם  הבאים  בשלבים  אפשרי.  הכול  אז 
לאלופי  והוכתרו  פולין,  ואת  מונקו  את  קטן)  בהפרש 
העולם פחות מחודשיים לאחר אליפות אירופה שבה כשלו 
לברמודה  ולהעפיל  הראשונה  לשישייה  להגיע  במשימה 
אפשר  תמיד  שבו  מופלא  משחק  הוא  ברידג‘  אכן,  בול. 

לקבל הזדמנות לתקן את הטעויות שלנו.

 
  

 
   

   
“  88   “  50

 

 

  

 2011 

:
077-7866636
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 קיץ, חוף ים 
ושולחנות ברידג‘ 
מלאים בשחקנים 

צעירים – הנוף 
המושלם!

אוריה מאיר

מחנה הקיץ, השלישי במספר, התקיים גם השנה במרכז 
הנופש הימי בקיסריה הנושק לחוף הים ומספק בכל שנה 
של  הקיץ  מחנה  של  השונות  לפעילויות  מדהימה  אווירה 

התאגדות הברידג‘ הישראלית.

הארץ  רחבי  מכל  הגיעו  ט‘  עד  ד‘  מכיתות  ילדים  כ-50 
כדי לשחק ברידג‘ וליהנות מפעילויות מגוונות קצת לפני 

שחובשים שוב את ספסל הלימודים.
גולת הכותרת הייתה כמובן תחרות הברידג‘ שהתקיימה 
כי  לבשר,  שמחה  אני  ושבת).  (שישי  מושבים  בשני 
(זה  מיני-ברידג‘  בקטגוריית  צורך  היה  לא  לראשונה 
בהחלט מעיד על שיפור ברמה ועל התקדמות הילדים). 

בערב שלפני התחרות נערך מפגש הכנה שבו חזרנו על 
שלא  חדשים  דברים  הילדים  את  ולימדנו  ידועים  דברים 
ידעו לפני כן (כגון צ‘ק-בק סטיימן). תגובות הילדים בזמן 
שקיבלו  והרגישו  המון  למדו  כי  מעידות  ולאחריו  המחנה 

חומר בעל ערך וביטחון במשחק.
אחרות  מגוונות  בפעילויות  נעטפה  הברידג‘  פעילות 
שמטרתן גיבוש, היכרות והוצאת אנרגיה. בין הפעילויות: 
קולות  להפיק  הילדים  את  שלימדה  ביטבוקס  סדנת 
מצחיקה  צחוק  וסדנת  ומגרונם  מגופם  מיוחדים  וצלילים 
במיוחד עם עמי אנידג‘אר הנהדר, מערוץ הילדים, שתרם 

לגיבוש מהיר ולתחושת כיף והנאה.
יעקב,  טובי  השנה  הופקד  החשיבה  משחקי  תחום  על 
שעשה את כל הדרך מבאר שבע כדי לאתגר את הילדים 
הילדים  כמו-כן,  ועוד.  מתמטיקה  קסמי  היגיון,  בחידות 
תוך  ושירה  ובריקודים  כדורשת  בטורניר  אנרגיה  הוציאו 
כיף  של  ימים  שלושה  בקיצור,  הקריאוקי.  מסיבת  כדי 

והנאה, בלי הורים, עם שלל פעילויות מגוונות, מאתגרות 
ומהנות. 

ברצוני להודות לחורחה שרו ולשלמה לוי, שסייעו במהלך 
כל ימי המחנה ועמדו לרשותי ולרשות הילדים בכל בעיה 
את  לפועל  להוציא  שסייע  מי  לכל  גדולה  תודה  ובקשה. 
לטפח  שדאגו  לילדים  הברידג‘  למורי  ובייחוד  המחנה, 
את האהבה למשחק במשך כל השנה ולשווק היטב את 
פעילויות הברידג‘, ובכללן גם את מחנה הקיץ. אין ספק 
ביצירת  רבה  חשיבות  לילדים  התחרותית  למסגרת  כי 

המשכיות, קידום והישגיות.

הזוכים באליפות הקיץ לילדים 2012
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הזוכים: ברידג‘ למתקדמים
שמות השחקניםתוצאהמקום

בר גלעד-נתן אביב161.64%
נרקיס איתי-סווירסקי רפאל261.11%
מלמוד אריאל-מלמוד זוהר354.16%

הזוכים: ברידג‘ למתחילים
שמות השחקניםתוצאהמקום

קציר ספיר-ויכהנדלר ליאור160.53%
רזניק אלין-אלגבי שי258.61%

 סוויסה לב טוב אופיר-בן357.98%
ארי תמר

המומחה והתלמידה
חיים קלר

תלמידתו  את  מומחה  ברידג‘  שחקן  לקח  אחד  יום 
לתחרות.

על-ידי  ששוחק   7♥ של  לחוזה  הגיעו  הם  הבאה  ביד 
המומחה שישב במערב.

♠
♥
♦
♣

762
AKT9
AKJ
K876

♠
♥
♦
♣

AKQ
J543
Q76
AQ2

תלוי  שהחוזה  ברור   .♣J-ב הובילה  בצפון  הגברת 
.♥Q-במציאת ה

את  שיחק  הוא  השנייה  בלקיחה  בידו.  זכה  המומחה 
 – למחשבה  לשנייה  לעצור  בלי   – ובמהירות   ,♥A-ה

!♦K-המשיך ב
והיא   ♥K-ה את  שיחק  שמערב  נדמה  היה  לגברת 

!♦K-שירתה“ עם ה-6♥, כלומר: חתכה את ה”
”אין לך דיאמונד?!“ שאל השותף בדרום, ורק אז הבחינה 
צפון, בבהלה, בטעותה. היא החליפה כנדרש ל-♦ נמוך, 
החוק  לפי  אשר  עונשין,  קלף  להיות  הפך  ה-6♥  אולם 

 .“צריך להיות משוחק בהזדמנות החוקית הראשונה”
המומחה עבר לדומם עם ספייד והוביל את ה-3♥. כאשר 
הוא  ה-9♥.  את  המומחה  שיחק  ה-7♥  עם  שירת  דרום 
קלף  את  לשחק  חייב  היה  שצפון  מאחר  בלקיחה  זכה 
 ♥Q-הפיל את ה ♥K-העונשין, ה-6♥. בלקיחה הבאה ה

 .של צפון, והחוזה בוצע
המהלך הזה, שבו המומחה שיחק במהירות רבה קלפים 
עוקבים (A+K) מאותו צבע, אבל מסדרות שונות, הותיר 

רושם עז על תלמידתו, והערצתה אליו רק גברה.
בתחרות  ידידתה  עם  התלמידה  השתתפה  לימים 

ארצית, והגיעה ביד הבאה לחוזה של ♠7:

♠
♥
♦
♣

AKT8
KQ9
A53
AKQ

♠
♥
♦
♣

J965
A
KQ762
876

צפון הוביל ב-♦. כפי שאתם רואים, החוזה תלוי במציאת 
ה-Q♠. או אז נזכרה התלמידה ב“תרגיל“ של המומחה. 
וכהרף   ♠A-ב המשיכה   ,♦A-ה עם  בלקיחה  זכתה  היא 
למחשבה,  לשנייה  לעצור  בלי  הבזק  במהירות  עין, 

.♣K-שיחקה את ה
 .♠2-עם ה ♣K-צפון חתך את ה

אל  פונה  כשהיא  התלמידה  העירה   ,“♣K "שיחקתי 
השחקן בצפון.

...  “.♣ אני יודע“, השיב צפון. ”אבל אין לי”

חבר  בתפקיד  אותי  מחליף   2012 מספטמבר  החל 
נבחרת ישראל לצעירים מושיקו מיוחס. מושיקו אמנם 
כל  את  עשה  הוא  עשיר.  ניסיון  בעל  אך  צעיר,  בחור 
המסלול בדרך למעלה, ובהחלט יש לו מה לתרום. אני 
סמוכה ובטוחה שהוא לא רק ישמר את הקיים, אלא 
חדשות  לפסגות  אותו  ויביא  הפרויקט  את  ירחיב  גם 

בשנים הבאות.
באשר לי, אחליף את חנה שזיפי בהתאגדות הברידג‘ 
במהרה  להשתלב  מקווה  אני  חפיפה.  תקופת  לאחר 
בתפקידי החדש בסיועה של חנה ובתמיכת ההנהלה. 
אנצל הזדמנות זו כדי להודות לוועד העמותה ולוועדת 
הצעירים על שתמכו בי במשך שלוש השנים של ניהול 
תודה  דעתי.  שיקול  על  וסמכו  בי  האמינו  הפרויקט, 
בשיתוף  איתי  ועבדו  שפרגנו  המקסימים  למורים  גם 
פעולה מלא ובאהבה גדולה.  אינני עוזבת אתכם, אני 

תמיד לשירותכם ובכל בעיה אשמח לסייע.
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פינת השיפוט

השימוש בכרטיס 
STOP

מוטי פז

הכרטיס  גם  נמצא  ההכרזה  כרטיסי  שלל  בין 
STOP. שחקנים רבים אינם יודעים בדיוק מתי 
וכיצד להשתמש בו. במאמר זה אנסה ”לעשות 

.STOP סדר“ בנוגע לשימוש בכרטיס

ברצוננו  כאשר  רק  משתמשים   STOP בכרטיס  כלל: 
עם  ביחד   STOP-ב משתמשים  אין  בקפיצה.  להכריז 

הכרזות אחרות. 
קפיצה  הכרזת  לבצע  העומד  השחקן  השימוש:  אופן 
מוציא את כרטיס ה-STOP מתיבת ההכרזות ומניח אותו 
משמאלו, סמוך לשחקן האמור להכריז אחריו. לאחר מכן 
הוא מוציא את כרטיס ההכרזה הרצוי ומניח אותו במקום 

הרגיל.
 ,STOP שחקנים המכריזים ורק לאחר מכן מניחים כרטיס

מחטיאים את המטרה – המתנה של 10 שניות.
?STOP מה קורה לאחר השימוש בכרטיס

השחקן הבא בתור חייב להמתין 10 שניות בטרם יכריז. 
מקובל להחזיר את כרטיס ה-STOP לתיבה לאחר שחלפו 

10 שניות.
מטרות: 

שותפו.  ועל  בכרטיס  המשתמש  השחקן  על  להגן  (א) 
מפתיע? ההסבר יפורט בהמשך.

לכך  בתור  הבא  השחקן  של  ליבו  תשומת  את  להסב  (ב) 
שעומדת להתבצע הכרזת קפיצה.

לשם מה זה נחוץ? 
תגובה  למנוע  היא  והעיקרית  הראשונה  המטרה 
חריג  בקצב  תגובה  כל  בתור.  הבא  השחקן  של  מהירה 
עבירה  וזו  מורשה,  בלתי  מידע  לשותף  להעביר  עלולה 

משמעותית במשחק הברידג‘.
מכריז  ומערב   (Preempt)  3♥ פותח  דרום  אם  לדוגמה, 
Pass במהירות רבה, מזרח עלול להסיק שידו של מערב 
יותר  בהכרזתו  ייזהר  הוא  לכך  ובהתאם  מאוד,  חלשה 

מכפי שהיה עושה ללא המידע הבלתי מורשה.

היסוסים  לאחר   Pass מכריז  מערב  אם  זאת,  לעומת 
ללא  פתיחה  יש  שלשותפו  להסיק  עלול  מזרח  רבים, 

הכרזה נוחה ולהתנהג בהתאם.
לו  יש  השחקן,  על  נכפית  שניות   10 של  המתנה  כאשר 
כמובן זמן לחשוב ולהחליט מה להכריז בלי חריגה מהקצב 
עצמו  על  מגן   STOP בכרטיס המשתמש  לפיכך  הרגיל. 
מידע  העברת  של  אפשרות  מהיריבים  מונע  שהוא  בכך 

בלתי מורשה.
שעומדת  להתריע  היא   STOP כרטיס של  נוספת  מטרה 
להתבצע הכרזה בקפיצה, לדוגמה: דרום פתח ♣1 וצפון 
קפיצה  בהכרזת  מתערב  מערב  אבל   ,1♠ להשיב  מתכוון 
– ♥2. אם מערב לא משתמש בכרטיס STOP, ייתכן כי 
צפון לא ישים לב לקפיצה ויבצע הכרזה בלתי מספקת של 
♠1. השימוש ב-STOP נותן לצפון את הזמן המגיע לו כדי 

לתכנן את הכרזתו מחדש.
 .STOP חרף כל האמור לעיל, אין חובה להשתמש בכרטיס

נכון יותר לומר שזו אינה עבירה אם לא משתמשים בו. 
עם זאת, לשחקן שלא השתמש בכרטיס STOP לא תהיה 
עילה לבוא בטענות על כך שהמתנגד הבא בתור הגיב 
בכרטיס  משתמש  שאינו  מי  אחרות,  במלים  במהירות. 
על  הגן  שלא  משום  מזכויותיו  חלק  לאבד  עלול   STOP

עצמו.

סיכום

(1) בכרטיס STOP משתמשים רק לפני הכרזה בקפיצה.
(2) המשתמש מניח את הכרטיס לשמאלו, בסמוך לשחקן 

הבא בתור, החייב כעת להמתין 10 שניות.
(3) השימוש ב-STOP  מומלץ, אך אינו חובה. אי שימוש 

בו אינו מהווה עבירה.
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The bidding in both rooms was identical. 2♠ 
didn’t necessarily show a 5-card suit, and 3♠ was 
invitational.

West North East South
1♣ Dbl Pass 2♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

The lead in both rooms was a trump.
My line of play was pathetic and gave me no 
chance of making the contract. 
I won the spade lead and led a club. They led 
spades again and I led clubs again. Now they 
led spades for the third time. Even though the 
diamond finesse was sitting well, I could not 
avoid losing two more club tricks. Adding this to 
the two club tricks that I had already lost, that 
was one down.
The declarer in the other room had a better idea. 
He could see that my teammates would continue 
trumps at every opportunity, so he turned his 
attention to the diamond suit, leading the ♦T 
which lost to the J.
Trumps were led again, as anticipated. Now 
declarer pulled trumps himself and led a diamond 
for a second finesse toward the nine. When this 
won he played the ♦A, discarding a club. He 
was delighted when the ♦K dropped. The ♦Q 
provided a parking place for another club loser. 
This meant that he lost just two clubs and one 
diamond for a score of +620.

Here is the full hand:

 ♠
♥
♦
♣

A62
K986
AQ94
J5

 

♠
♥
♦
♣

983
QT3
K86
AQ93

♠
♥
♦
♣

75
J752
J753
KT2

 ♠
♥
♦
♣

KQJT4
A4
T2
8764

 

Can you spot the winning defense?
West should have covered the ♦T with the ♦K. 
That would have limited declarer to two diamond 
tricks. 

This defense would have been easier had 
declarer led the ♦2 toward the ♦9. Then after 
drawing trumps he would have led the ♦T and 
it would have been clear to West that he has to 
cover this with the K.

The nice play of the ♦T at trick 2 put West under 
pressure and cost our team a big swing. 
Our Austrian friends plan to come to our Festival 
in February next year. We are looking forward to 
their good company and some interesting bridge.
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Brian Zietman

My wife, Maggy, and I had the pleasure of 
spending our summer holiday in Austria and 
Hungary, concluding the vacation with five lovely 
days at the exquisite Loiben Festival – an hour’s 
drive from Vienna in the beautiful Wachau area 
of Austria. 
The venue is the Loibnerhof Restaurant on the 
banks of the Danube. It is an enormous restaurant 
with six large playing areas – all the rooms 
are decorated in typical Habsburg era design 
which creates a special ambiance. Most of the 
participants are local Austrians, with a significant 
contingent from Germany, a sprinkling of fine 
players from Hungary, and representatives from 
Italy and The Netherlands. 
We were the only Israelis. We were a bit 
apprehensive that we may encounter some anti-
semitism, but this issue did not manifest itself.

The main differences with our festival were:
1. Absolute quiet.
2. No discussing hands.
3. A very high level of play in all tournaments.
4. No arguing with the tournament director.
5. No 12 or 14 cards, no leads out of turn, 

no revokes!

One highly entertaining moment came when we 
were playing against a very strong pair.  They 
took 21 bids to reach a contract of 6♥ and I 
knew they were going down as I held QJT9 in 
trumps. I was not going to double and let them 
escape into 6NT. Before my final Pass, I was 
just curious to understand their system and 

asked for explanations of their bids. I received a 
very detailed description of the distribution and 
specific key cards. After they had completed their 
explanations, I asked my RHO jokingly, “Yes, but 
what about the 2 of Clubs?” He promptly replied: 
“Oh, I know my partner doesn’t have it ….. long 
pause……because I do!” and he laid it down on 
the table. 

We played in the Teams event with our friends 
from the Austrian Juniors Simon Weinberger and 
Raffael Wadl. We produced a creditable result, 
but we could have done so much better if we 
would not have lost the last match 5:25.
Here is a deal showing the high level of the 
players.

Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A62
K986
AQ94
J5

♠
♥
♦
♣

KQJT4
A4
T2
8764

Contract: 4♠;  Lead: ♠3

Killing Trump 
Leads at the 

Loiben Festival 
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אירוע השנה

הברידג'
בים האדום¨ אילת

לפרטים והרשמה:
03�5465582 03�6058355, פקס:   : טל'

www.bridgeredsea.com
e-mail: birmand@inter.net.il

gg

תחרויות מידי יום לכל הרמות. •

הרצאות של בכירי המורים. •

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות. •

שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל. •

₪, עשרות פרסים פרסים בסך 100,000 •

למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

•  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 

הכוללות שני סופי שבוע.

ארועים מיוחדים וחוויות כל יום. •

טיסות במחירים מועדפים. •
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