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  הקדמה
חוברת זו כוללת את התרחישים הנפוצים בהם נתקל מנהל 

  התחרות בניהול תחרויות (ללא מסכים).
  

מהווה תחליף לספר החוקים אלא משמשת  אינהחוברת זו 
  עבור המקרים הנפוצים. ,ותמציתית הכתוב בשפה פשוטה ,כתקציר

  
במקרים רבים הטיפול בחריגה מתפרש על פני מספר חוקים 

  ). 31-ו 29ב, 28(למשל הכרזה שלא בתור מטופלת בחוקים 
  היא להציג במרוכז את הנוהל לאחר החריגה.כאן הכוונה 

  
מטרת התקציר היא לעזור למנהל התחרות להיזכר בנוהל לטיפול 

יש  בחריגה כאשר הוא נתקל בה במהלך התחרות. במידת הצורך
  הפנייה לחוקים המתאימים.

  
  
  
  
  
  
  

  נערך ע"י קובי שחר
- לוח לתגובות, הערות, הצעות לשיפור ניתן לש

toolbox.bridge@gmail.com 
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  חריגות כלליות
  מספר קלפים שגוי לפני שנעשתה קריאה

  .היד תוחזר למצבה המקורי
 עדיין ניתןאם כתוצאה מהשחזור שחקן ראה קלף של שחקן אחר 

  ולשחק את היד.להמשיך 
אז תוענק על מהלך המשחק אם המידע הבלתי מורשה השפיע 

  תוצאה מתוקנת.
  

  'א 13: חוק
  
  

   קריאה עם מספר קלפים שגוי
לאחר החזרת היד למצב הנכון ניתן לשחק את היד ללא שינוי  אם

  קריאה יש להמשיך ולשחק.
  תוענק תוצאה מתוקנת תוך הענשת המפר. –אם לא 

  
  בתום המשחק מנהל התחרות יכול להעניק תוצאה מתוקנת.

  
  ב' 13: חוק

  
  

  קלף עודף
  קלף שאינו שייך לחלוקה יסולק והמשחק ימשיך כרגיל.

אם הקלף העודף שוחק ללקיחה שהושלמה אז תוענק תוצאה 
  מתוקנת.

  
    ג' 13חוק: 

  

 
  משחק הסתיים עם מספר קלפים שגוי

  מנהל התחרות יעניק תוצאה מתוקנת תוך הענשת המפר(ים).
  

    'ד 13חוק: 
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  קלף חסר
לאחר השלמת הקלף החסר ממשיכים ללא שינוי  –במהלך המכרז 

  של אף קריאה שבוצעה.
  

לאחר השלמת הקלף החסר ממשיכים כאילו  - במהלך המשחק 
  הקלף היה כל הזמן בידו של השחקן (עלול היה להיות מחדל).

אם הקלף החסר היה בדומם, אין תיקון במספר הלקיחות במקרה 
תוצאה אם הצד של מחדל אבל מנהל התחרות רשאי לתקן את ה

  החף נפגע.
  

  המידע שהיה חסר קלף לשחקן הינו בלתי מורשה לשותפו.
  

    14חוק: 
  

 

  קריאה עם קלפים מלוח לא נכון
  המפר, אחרי התבוננות ביד הנכונה, קורא קריאה חדשה.

מבוטלת והמכרז  הקריאה –אם השחקן הבא בתור כבר קרא 
  .ממשיך כרגיל

ריאה שבוטלה תוענק אם שותפו של המפר כבר קרא אחרי הק
  תוצאה מתוקנת.

  
  א' 15חוק: 

  
  

  משחק של לוח לא נכון
מתגלה כי שחקן משחק את הלוח או המשחק אם במהלך המכרז 

המשחק ימשיך  –ואף שחקן לא שיחק כבר את הלוח הלא נכון 
  והתוצאה המתקבלת תקפה.

הלוח יבוטל ותינתן  -אם אחד השחקנים כבר שיחק את הלוח 
 תוצאה מתוקנת.

  
  'ב 15: חוק
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  הסברים על קריאות
 שחקן שכח את ההסכם של השותפות

אם שחקן שכח מהו ההסכם של השותפות ניתן לבקש ממנו לעזוב 
את השולחן ושותפו, שקרא את הקריאה, יסביר למתנגדים את 

  משמעות הקריאה.
בהמשך אותו שחקן יכריז כאשר הוא מניח כי שותפו הבין את 

  פירוש הקריאה.
  20חוק: 
    

  
  קריאה המבוססת על הסבר שגוי

שחקן רשאי לשנות את קריאתו אם היא הייתה מבוססת על הסבר 
מתקן את ההסבר שנתן או  אחד השחקנים המתנגדיםשגוי (למשל 

  שניתנת התרעה באיחור).
  לא קרא.עדיין כל זאת בתנאי ששותפו 

 אם היה שינוי בקריאה, השחקן הבא בתור יכול לשנות את קריאתו
  .קריאה שהוחלפה הינה מידע בלתי מורשה עבור השותף)(אך ה

  
אם מאוחר מדי כדי לתקן את הקריאה ניתן להעניק תוצאה 

  מתוקנת.
  'ב 21: חוק

  
  

  אחרי תיקון הסבר שגוי –פתיחת המכרז 
אם תיקון להסבר ניתן לאחר שלושה פאסים, המגן האחרון רשאי 

  להחליף את הקריאה שלו.
  המכרז ממשיך.אם הוא משנה את קריאתו 

    
בכל מקרה של תיקון הסבר יש לקרוא למנהל התחרות. לא 

אם מנהל התחרות  לאחר המשחקיתאפשר לקבל תוצאה מתוקנת 
  לא נקרא מיד.

   21חוק: 
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  קלף חשוף בתקופת המכרז
  קלף שנחשף או הובל לפני תקופת המשחק

  הקלף יישאר חשוף.
  מגבלות.זהו אינו קלף נכבד אז אין הקלף נחשף בשוגג ו אם

  אם זהו קלף נכבד או קלף ששוחק או שנחשפו שני קלפים
  חייב להגיד פאס בתורו הבא. שותפו של השחקןאז    

  המידע מהקלף שנחשף מורשה רק למתנגדים.
  

 הופך למגן אז הקלף שנחשף הופך לקלף עונשין השחקן המפראם 
  .(בכיר או זוטר לפי דרגתו)

  קלף ששוחק יהפוך לקלף עונשין בכיר.
  

  24חוק: 
  
  

  שינוי קריאות
  שנעשתה לא במתכוון שינוי קריאה

יכול  שחקןה –(טעות מכנית) שלא במתכוון  האיקרבוצעה אם 
  להחליף את הקריאה.

יכול לשנות את קריאתו  אם המתנגד שמשמאלו כבר קרא הוא
  .במקרה זה (מידע מקריאתו שבוטלה מורשית רק לצד שלו)

כבר קרא לאחר מכן או  השותףאין אפשרות לשינוי קריאה אם 
  שההכרזה הסתיימה.

  
  א' 25חוק: 
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  שינוי קריאה שנעשתה במתכוון
יכול לקבל השחקן הבא בתור  אם שינוי הקריאה נעשה במתכוון אז

  את הקריאה החדשה ויש להתעלם מהקריאה הקודמת,
 מבוטלתהקריאה החדשה  אזקבל מת ינואשינוי הקריאה אם 

  .נשארת הקריאה הקודמתו
  

אם שחקן שקריאתו בוטלה הופך למגן אז על כל קריאה שבוטלה 
  .)26יחולו מגבלות על ההובלה (חוק 

  
  ב' 25: חוק

  
  

  הגבלות הובלה בעקבות קריאה שבוטלה
הוחלפה בקריאה שקולה לא יהיו מגבלות על שבוטלה אם הקריאה 

  הובלה של השותף.
והשחקן אם הקריאה שבוטלה לא הוחלפה ע"י קריאה שקולה 

הקורא הופך למגן, הכרוז יכול לאסור על שותפו של המפר להוביל 
  סדרה אחת כלשהי שלא הוזכרה במהלך התקין של המכרז.

  
איסור על הובלה בסדרה קיים כל עוד השחקן נמצא בהובלה 

  .(בפעם הראשונה)
  

  26חוק: 
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  בלתי מספקתהכרזה 
  בלתי מספקתהכרזה 

ואז הבלתי מספקת יכול לקבל את ההכרזה  השחקן הבא בתור
  המכרז ממשיך כרגיל ללא כל הגבלות.

  
יחליף את הכרזתו בקריאה  אינה מתקבלת השחקןאם ההכרזה 

  חוקית:
ביותר החוקי או  אותה סדרה בגובה הנמוךיכריז את  השחקןאם 

המכרז אז  (קריאה שקולה) בקריאה חוקית עם אותה משמעות
  .ימשך ללא תיקון

  
ו מחויב לקרוא פאס פשותאז  כל קריאה אחרתיקרא  שחקןהאם 

(הקריאה לא תהייה דאבל/רידאבל אלא אם יש לה  עד סוף המכרז
  משמעות כמו ההכרזה שבוטלה).

  יחולו מגבלות על ההובלה אם הם יהיו בהגנה.
  

הערה: יש לברר תחילה עם השחקן (לא ליד השולחן) מדוע הוא 
  שלו בהתחשב במצב. הכריז כך ומה האפשרויות האחרות

   מידע זה יש להציג למתנגד שיכול לקבל את ההכרזה.
  

  27חוק: 
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  קריאה שלא בתור
  פאס שלא בתור

ואז המכרז ממשיך  הקריאהיכול לקבל את השחקן הבא בתור 
  .כרגיל ללא כל הגבלות

  אחרת:
חייב לקרוא פאס בתורו השחקן אם היה תור השחקן לפניו בתור 

  הבא בלבד.
לפני שנעשתה כל (או תור המתנגד משמאל אם היה תור שותפו 

  )קריאה אחרת
אז שותפו של המפר יכול לקרוא כל קריאה (בכפוף למידע הבלתי 

המפר בתורו יכול לקרוא כל  מורשה שהועבר מהפאס שבוטל).
ולא יחולו הגבלות נוספות. אם הקריאה איננה  שקולהקריאה 

  .הבא אחת בלבד) בתורו שקולה אז השותף יכריז פאס (פעם
  

  29, 30חוקים: 
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   תורו של היריב מימין -הכרזה שלא בתור 
המכרז ממשיך לקבל את ההכרזה ואז השחקן הבא בתור יכול 

  .כרגיל ללא כל הגבלות
  

היא מבוטלת והתור חוזר לשחקן  תקבלתמ האינההכרזה אם 
  .שתורו להכריז

חייב לחזור על הכרזתו והמכרז  המפרקורא פאס אז  המתנגדאם 
  ממשיך כרגיל.

רשאי לקרוא כל קריאה  המפרמכריז הכרזה חוקית אז  המתנגדאם 
  שהיא כאשר

  המכרז ממשיך כרגיל.שקולה קורא כל קריאה אם הוא           
יקרא פאס בתורו  , שותפוקורא כל קריאה אחרתאם הוא           

על ההובלה אם הם יהיו יחולו מגבלות פעם אחת בלבד. ייתכן ש
  בהגנה.

  
  29, 'א 31חוקים: 

  
 

או תור המתנגד  השותףתורו של  -הכרזה שלא בתור 
  משמאל (לפני שנעשתה כל קריאה אחרת)

לקבל את ההכרזה ואז המכרז ממשיך  השחקן הבא בתור יכול
  כרגיל ללא כל הגבלות.

  
היא מבוטלת והתור חוזר לשחקן אם ההכרזה אינה מתקבלת 

  להכריז.שתורו 
שותפו של המפר יכול להכריז כרגיל (בכפוף למידע הבלתי מורשה 

  שהועבר מההכרזה שבוטלה)
  בתורו של המפר:

  המכרז ממשיך כרגיל. שקולה אם הוא קורא כל קריאה 
 יקרא פאס פעם אחת בלבד , שותפוקורא כל קריאה אחרתאם הוא 

  .בתורו הבא
  בהגנה. יחולו מגבלות על ההובלה אם הם יהיוייתכן ש

  
  29, 'ב 31חוקים: 
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  תורו של היריב מימין - בתור דאבל שלא -דאבל או רי
יכול לקבל את הקריאה (אם היא קבילה) ואז  השחקן הבא בתור

  המכרז ממשיך כרגיל ללא כל הגבלות.
חוזר על הקריאה אם היא  אם המתנגד קורא פאס המפר אחרת
  קבילה

יכול לקרוא כל המפר  –דאבל -מכריז או קורא דאבל/רי המתנגדאם 
 שקולהוהמכרז ממשיך כרגיל. אם הקריאה אינה שקולה קריאה 
  יקרא פאס בתורו פעם אחת בלבד. שותפו

  
  29, א' 32חוקים: 

  
 

  השותףתורו של  - בתור דאבל שלא -דאבל או רי
השחקן הבא בתור יכול לקבל את הקריאה (אם היא קבילה) ואז 

  המכרז ממשיך כרגיל ללא כל הגבלות.
היא מבוטלת והתור חוזר לשחקן אם הקריאה אינה מתקבלת 

  שתורו להכריז.
שותפו של המפר יכול להכריז כרגיל (בכפוף למידע הבלתי מורשה 

  שהועבר מההכרזה שבוטלה)
  בתורו של המפר:

  המכרז ממשיך כרגיל. שקולה אם הוא קורא קריאה 
 פעם אחת בלבד יקרא פאס , שותפוקורא כל קריאה אחרתאם הוא 

  . בתורו הבא
  יחולו מגבלות על ההובלה אם הם יהיו בהגנה.ייתכן ש

  
 29, 'ב 32חוקים: 
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  קריאות בלתי קבילות
  דאבל בלתי קבילים-דאבל ורי

כל  –כבר קרא אחרי הקריאה הלא קבילה השחקן הבא בתור אם 
  הקריאות מבוטלות (אין מגבלות על ההובלה).

  
  יין לא קרא:עד השחקן הבא בתוראם 

  הקריאה הבלתי קבילה מבוטלת.
יחליף לקריאה חוקית ושותפו חייב לקרוא פאס עד סוף  המפר

  המכרז.
  

הקריאה מבוטלת והתור חוזר  –אם הקריאה נעשתה שלא בתור 
חייב להכריז פאס עד  פו של המפרלשחקן שהיה תורו. בנוסף שות

  סוף המכרז.
  

  36חוק: 
  
  

  שהמפר חייב לקרוא קריאה במקום פאס
–כבר קרא אחרי הקריאה הלא קבילה  השחקן הבא בתוראם 

הקריאה הלא קבילה מתקבלת אבל בהמשך השחקן עדיין מחוייב 
  להכריז פאס.

  
  עדיין לא קרא: השחקן הבא בתוראם 

  הקריאה הבלתי קבילה מבוטלת.
שותפו חייב לקרוא פאס עד כעת גם יחליף לפאס והשחקן המפר 

  סוף המכרז.
  

הקריאה מבוטלת והתור חוזר  –אם הקריאה נעשתה שלא בתור 
לשחקן שהיה תורו. בנוסף השותף חייב להכריז פאס עד סוף 

  המכרז.
  

  37חוק: 
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  קריאה אחרי הפאס הסופי
  כל הקריאות אחרי הפאס הסופי מבוטלות.

  
  אחרי ההפרה לא יהיו מגבלות. ה נוספתאיקר נעשתהאם 

  
אחרי ההפרה והקריאה הנוספת נוספת  האיקרנעשתה אם לא 

  . 26ע"פ חוק  איננה פאס יהיו מגבלות על ההובלה
  

  39חוק: 
  
  
  

 

  קלף משוחק
  הדומם משחק קלף שלא צוין

  לפני ששני הצדדים שיחקו ללקיחה הבאה ניתן לשנות לקלף הנכון.
אם המגן שינה את הקלף שהוא משחק אז גם הכרוז יכול לשנות 

  את משחקו.
  

  המשחק ממשיך כרגיל. אז לשנות את הקלףאם מאוחר מדי 
אם זהו הקלף הראשון ללקיחה, כשל לשרת לצבע של קלף זה 

  יחשב למחדל. 
  

  ' ד 45חוק: 
  

  
  קלף עונשין

  זוטר קלף עונשין
  .פו של בעל קלף העונשיןאין מגבלות הובלה לשות

  יכול לשחק נכבד בסדרה אך לא קלף קטן אחר.בעל קלף העונשין 
  

  ג'  50חוק: 
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  קלף עונשין בכיר
  חייב להיות משוחק בהזדמנות החוקית הראשונה. הקלף

  : הכרוז יכול לדרוש הובלה בסדרה.מגבלות הובלה על השותף
  הכרוז יכול לאסור הובלה בסדרה (כל                                      

  זמן שההובלה אצלו)                                      
  חוזר ליד.העונשין קלף במקרים אלו                

 קלף נשארהואז הובלה בסדרה הכרוז יכול לא לדרוש ולא לאסור 
  .עונשיןכקלף 

  
  'ד 50חוק: 

  
  

  לשני המגנים. –שני קלפי עונשין 
מגבלות הובלה על המוביל (למרות שיש לו בעצמו קלף עונשין) 

יש  : הכרוז יכול לדרוש הובלה בסדרה שבה לשותףקודםחלות 
  קלף עונשין.

  הכרוז יכול לאסור הובלה בסדרה (כל זמן שההובלה אצלו)
  במקרים אלו הקלף של השותף חוזר ליד.          

הכרוז יכול לא לדרוש ולא לאסור ואז קלף העונשין של השותף 
  נשאר, המוביל חייב לשחק את קלף העונשין שלו.

  
  ) ב'1ד' ( 50חוק: 

  
 

    סדרה.שני קלפי עונשין באותה 
  שחק: הכרוז בוחר איזה קלף ישוחק.תור השחקן לכאשר 

  
    :מגבלות הובלה על השותף

 הכרוז יכול לדרוש או לאסור הובלה (כל זמן שההובלה אצלו)

  בסדרה ואז כל הקלפים חוזרים ליד.
  

  אחרת השותף ישחק כל קלף שירצה אבל קלפי העונשין נשארים.
  

  1ב'  51חוק: 
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  בסדרות שונות.שני קלפי עונשין 

  : הכרוז בוחר איזה קלף ישוחק.כאשר תור השחקן לשחק
  

    מגבלות הובלה על השותף:
  הכרוז יכול לדרוש הובלה באחת הסדרות

  (כל זמן שההובלה אצלו) או לאסור הובלה בסדרה אחת או יותר
  במקרים אלו חוזרים ליד רק קלפים בסדרות שצויינו.

  
  ל קלפי העונשין נשארים.אחרת השותף ישחק כל קלף שירצה אב

  
  2ב'  51חוק: 

 
  

  קלף עונשין שלא שוחק.
הקלף משחק קלף אחר הכרוז יכול לקבל את בעל קלף העונשין אם 

  .ששוחק
  

  אחרת ישוחק קלף העונשין 
  והקלף ששוחק בצורה לא חוקית יהפוך לקלף עונשין.   
  

  52חוק: 
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  הובלה שלא בתור
  חריגהה תקינה אחרי הובלה ובלביצוע ה

אם השחקן שתורו להוביל מבצע הובלה תקינה, הובלה זו תקפה 
  וכל הקלפים ששוחקו בטעות חוזרים ליד.

  
  ב' 53חוק: 

  
 

  (הובלת פתיחה) מחוץ לתור ת פתיחההובל
הכרוז המיועד יכול לקבל את ההובלה (ללא התייעצות עם השותף) 

  ואז
  יהיה הכרוז שותפולפרוש את היד כדומם ו     
 –שהדומם יפרוש את ידו וכעת ישוחק קלף מיד הכרוז  או     

  המשך כרגיל.
  

וההובלה מקבל את ההובלה, הקלף הוא קלף עונשין  ינוא הכרוזאם 
  :חוזרת לשחקן שתורו להוביל

  להוביל קלף מסדרת ההובלה המגןיכול לחייב את  הכרוז             
(האיסור  להוביל קלף מסדרת ההובלה המגןאו לאסור על          

  תקף כל עוד ההובלה שלו)
ו נבמקרים אלו קלף ההובלה חוזר לידו של המפר ואינ             

  קלף עונשיןיותר 
אז קלף וביל ללא מגבלות והכרוז מאפשר למגן להאו ש         

בהזדמנות החוקית  היות משוחקחייב להעונשין נשאר והוא 
  .(לשרת לסדרה או להשליך) הראשונה

  
  50, 54חוקים: 
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  תורשלא ב ת כרוזהובל
מגן יכול לקבל הובלה שלא בתור של הכרוז (מידו או מהדומם).  כל

אם אין הסכמה בין המגנים קובע זה שתורו לשחק אחרי ההובלה 
  שלא בתור.

הוא הוביל מהיד הלא נכונה) ובין אם תורו (הכרוז הוביל בבין אם 
ק חוזר ליד הקלף המשוח –זה תור מגן וההובלה לא התקבלה 

  המתאימה (אין קלף עונשין).
  

  55חוקים: 
  
 

  תורשלא ב ת מגןהובל
הכרוז יכול לקבל את ההובלה. אם לא, ההובלה מבוטלת והקלף 

  הופך לקלף עונשין.
  

  56חוקים: 
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  הובלה או משחק בטרם עת של מגן
לפני שותפו או הוביל ללקיחה הבאה  ואם מגן שיחק שלא בתור

  לפני ששותפו שיחק אז
  הקלף הוא קלף עונשין.

  הכרוז יכול לבחור בין:בנוסף 
. לדרוש מהשותף לשחק את הקלף הגבוה ביותר בסדרה 1

  שהובילו בה
. לדרוש מהשותף לשחק את הקלף הנמוך ביותר בסדרה 2

  שהובילו בה
  שהכרוז מציין. לחייב את השותף לשחק קלף בסדרה אחרת 3
  . לאסור על השותף לשחק קלף בסדרה אחרת שהכרוז מציין.4
  

אם השותף לא יכול להיענות לדרישה של הכרוז הוא חופשי לשחק 
  כל קלף.

  
קלפי הדומם או שהדומם תוך הערה: אם הכרוז שיחק מידו ומ

לא יחולו כל שיחק קלף מיוזמתו לפני שהשחקן שלפניו שיחק אז 
  טרם עת של מגן.במשחק ההגבלות על 

  
  59, 57חוקים: 
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  מחדל
 תיקון מחדל שלא בוסס

שחקן החושד כי ביצע מחדל בלקיחה הקודמת, אך בטרם הצד שלו 
  שיחק ללקיחה הבאה, יקרא למנהל התחרות.

אם אכן בוצע מחדל, יש להחזיר את הקלף ששוחק ללקיחה הבאה 
  ולחשוף את כל הקלפים של הלקיחה הקודמת.

המחדל יחליף לקלף מהסדרה הנכונה (קלף  השחקן שביצע את
  המחדל ישאר כקלף עונשין אם המפר הוא אחד המגנים).

שחקנים יכולים להחליף קלפים ששוחקו לאחר מכן, בצד המפר רק 
  אם הוחלף הקלף ע"י הצד החף.

  
  62, 61חוקים: 

  
 

 מחדל
מחדל מקבל תוקף כאשר השחקן או שותפו משחקים ללקיחה 

) או ויתור שהתקבלו ע"י הצד claimבוצעה הסכמה (הבאה או כאשר 
  השני.

אם המפר בעצמו זכה בלקיחת המחדל (חיתוך) תועבר לקיחה 
  אחת בסיום המשחק.

אם בהמשך הצד המפר זכה בלקיחה נוספת או ששותפו של המפר 
זכה בלקיחה שבה בוצע המחדל תועבר לקיחה אחת בסיום 

 המשחק.
  

  61-64חוקים: 
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  פגומהתיקון לקיחה 
אם שחקן לא שירת ללקיחה הפגומה הוא יבחר קלף מידו (כמובן 

שיש לשרת לסדרה במידת האפשר) ויניח אותו בין הקלפים שהוא 
 שיחק (אין שינוי בעלות הלקיחה).

  בלקיחה זו בוצע מחדל.
  

אם שוחק יותר מקלף אחד ללקיחה, הקלפים העודפים יוחזרו ליד 
  קיחות ששוחקו לאחר מכן.וייתכן שנגרם מחדל כתוצאה מכך בל

  קלפים עודפים שנחשפו ע"י מגן יהפכו לקלף עונשין.
  

 67חוק: 
  


