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שלך לקראת שותפך חשובה כמו המומחיות הטכנית שלך  )היחס(  אני תמיד האמנתי שהגישה "

  ". במשחק
Rixi Markus  האשה הראשונה שזכתה בתואר  -אחת השחקניות הגדולות של כל הזמנים 

World Grand Master  של World Bridge Federation - WBF 
 

Marty Bergen עם גב 100%-ם במסכי 'Markus חצי מהקרב בניסיון לנצח . לדבריובנושא זה :
מיד לשמור על תממליץ בחום לכל השחקנים לנסות  הואבמשחק הברידג' הוא שותף טוב. לכן, 

 שיפורטו בכתבה.הכללים 
 
 שותפיםולכן לא הייתי מתנגד להיות בכלא אם יהיו לי שלושה  מדהיםברידג' הוא כזה משחק "  

 ." לתא שיהיו שחקנים הגונים
Warren Buffett האורקל מאובמה " ה "-CEO  שלBerkshire Hathaway 

 
 מה עושה שותף ברידג' לטוב?" 

ולכן אני לומד ומשתפר כל  אני בר מזל כי יוצא לשחק עם שחקני ברידג' ברמה טובה דרמטית ממני,
מדוע אולי הובלתי את הקלף הלא  ומעריכיםהמשחק שלי  ומבינים את דרךהם די נחמדים הזמן, 

הם מעירים רק כדי להוסיף  ,לסדרה הנכונה או הערכתי את היד רק קצת לא בסדר תינכון או לא עבר
 רבה כיף.לידע שלי, מגדילים את הסיכוי שאני אוכל לעשות את זה נכון בפעם הבאה. וזה ה

אני באמת אוהב את  , כך יש מעט פחות משתנים.יםרק שניכם משחקכי  משחקי זוגותאני אוהב 
השילוב של משחקי הזוגות ומשחקי הקבוצות. אם אתה מקבל את הצוות הנכון של ארבעה, זה 

 ." שכליהרבה כיף כי זה עניין חברתי, כמו גם סוג של אתגר 
Bill Gates   מייסדMicrosoft 

 

 .שיעורים, אלא אם כן משלמים לך עבורם אל תיתן .1
אותו דבר לך. משהו לשותף שלך אלא אם כן אתה היית רוצה שהוא יגיד לעולם אל תגיד  .2

 אם אתה לא בטוח אם השותף שלך היה רוצה שאתה תאמר משהו, אל תאמר.
אל תשפוט חברך במבחן התוצאה, )אל תבקר את שותפך על פעולה נורמאלית פשוט לעולם  .3

 כי זה לא עבד הפעם(.
ם אין בכוונתך להבהיר אי הבנה, המנע לדון ביד ששוחקה זה עתה. אם אתה לא יכול א .4

 דיסקרטי. להתאפק, היה
 זכור ששותפך ואתה באותו צד. .5
 אל תשכח כי שותפך רוצה לנצח באותה מידה שאתה רוצה לנצח. .6
אם אתה מרגיש את היצר להיות לא נעים, סרקסטי, ביקורתי או  קולני, סלח לעצמך וצא  .7

 להליכה.
 בהפוגה בין הידיים, אל תדון בברידג'. .8
, שאל על היד שלך, לא על השותף אשר אתה רוצה להתייעץ עם שחקן נוסף על "אסון"כ .9

 שלך.
 לעולם אל תבקר או תביך את שותפך בפני אחרים. .10
 זכור שהברידג' הינו "רק" משחק קלפים. .11
שיהיה לך כיף, וודא כי גם לשותפך. "ברידג' הוא לשם כיף. אתה צריך לשחק את המשחק  .12

חכם, או ללא סיבה אחרת. אתה לא צריך לשחק ברידג' לעשות כסף, להראות כמה אתה 
להראות כמה טיפש שותפך, או להוכיח כל אחד ממאות הדברים האחרים ששחקני הברידג' 

 .אגדת ברידג'-  Charles Gorenאחרים מנסים כל כך להוכיח לעיתים קרובות ". 
 בטח בשותפך, אל תצא מהנחה שהוא טעה. .13
יוצא לך אף על פי שזה יכול להיות לא אופנתי, זה באמת בסדר להיות נעים לשותף שאיתו  .14

 .לחיות
: "האנליסטים הכי גרועים והפטפטנים הכי גדולים הינם לעיתים קרובות אותו הדבר". זכור .15

Frank Stewart  - 'חשוב פעמיים לפני ניתוח מילולי של יד. אל תביך את בעל טור ברידג .
 עצמך עם הערה פזיזה, לא מדויקת.

להתרגז כאשר השותף לא  זה לא הוגןכאשר אתה מתנדב לבחור לשחק ברידג' עם מישהו,  .16
 משחק יותר טוב מהרגיל.

לעולם אל תתמוך ביריב נגד השותף שלך. אם אתה לא יכול לתמוך בשותף שלך, אל תאמר   .17
 דבר.

https://www.gatesnotes.com/globalpages/bio


אם אתה חושב שאתה יותר מדי טוב לשותף, ולא נהנה לשחק ברידג' איתו, עשה לכולם  .18
גשרים, הדשא של שחקן  טובה ושחק עם מישהו אחר. אף על פי כן, היה זהיר לפני שריפת

 אחר לא ירוק יותר.
לאיך אתה מרגיש לגבי זה. אל תצפה משותפך להכריז בדיוק למד את סגנון שותפך, בלי קשר  .19

 כפי שאתה עושה. כאשר שותפך מכריז, שקול מה יש לו, לא מה שאתה היית רוצה שיהיה.
שחק שיעשו את נסה לדמיין בעיות מנקודת המבט של שותפך. חפש את ההכרזה או את המ .20

 החיים הכי קלים.
היה סימפטי עם שותפך אם הוא טעה. תן לשותפך לדעת שאתה אוהד אותו, ותמיד תמוך  .21

 .100%-בו ב

 

 עפ"י מספר אתרים ב " כפר הגלובאלי " Marty Bergen  מקור:

 נערך ותורגם ע"י גבי לוי

 ולסיום, מספר טיפים כלליים:

 הטיפ מס'

1 
הוא לא יפעל  –שותפך הוא החבר הכי טוב שלך. אתה לא יכול לנצח בלעדיו. התייחס אליו היטב 

 היטב אם אתה לא.

2 
לעולם, אבל לעולם אל תשכח שאתה משחק עם שותף. כדאי לשקול איך דברים עשויים להיראות 

 מנקודת המבט של השותף, במיוחד כאשר אתה נמצא בסוד כמה פרטים שהשותף אינו.

3 

היה שותף טוב. סמוך על השותף שלך, לא על היריבים. הובל בסדרת השותף, גם כאשר היריב. 
חזור בהובלות שלו. החמא למשחק הטוב שלו והתעלם מטעויות. אם אתה  No-Trumpהכריז 

חייב לדון במשהו, סמן את היד על הכרטיס שלך ותדון בה לאחר שהמושב הסתיים. אתה אף פעם 
 שחק יד אחת בזמן המחשבה על קודמתה.לא רוצה ששותפך י

 ודא שאתה ושותפך נמצאים באותו " אורך גל " בנוגע להובלות ולסימונים המוסכמים. 4

5 
אל תבצע פשע. אם אתה, או יותר סביר שותפך, עשיתם טעות, אל תאבד את קור הרוח. חוזים 

 חוקות אחרי שתיים.רבים עדיין יכולים להיות מובסים לאחר שגיאה הגנתית אחד, לעתים ר

6 
אם שותפך מבצע משחק נחמד, מילה טובה או שתיים שלך בסוף היד תעשה רבות לאורך דרך 

 ארוכה.

הוא מוסר לך מידע. אם אתה מקשיב תגלה כי לעיתים קרובות הוא  –שים לב להכרזות לשותפך  7
 אומר לך מה לעשות.

כראוי אם אתה עושה פרצופים או מראה סימנים אחרים אתה לא יכול לצפות מהשותף שלך להגן  8
 של חוסר שביעות רצון.

 מסחרי(-טיפים וכתבות " )לא-המקורות לטיפים מפורטים בכתבות באתר " מגזין ברידג'

 
 


