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דבר ועד העמותה יולי 2020
"הדבר הטוב ביותר לגבי העתיד הוא שהוא מגיע רק במינון של יום אחד בכל פעם"
אברהם לינקולן
שלום חברות וחברים,
לאחר מאמצים גדולים ועבודה אינטנסיבית מול גורמי הממשלה ,וכמעט  4חודשים מרגע שפרצה הקורונה לחיינו,
הצלחנו לקבל התייחסות קונקרטית לקיום פעילות תחרותית בענף הברידג' .ההתייחסות מאפשרת חזרה לפעילות
"בצל קורונה" וזאת תחת מגבלות התו הסגול והנחיות משרד הבריאות והספורט.
הבשורה התקבלה בשמחה רבה בקרב השחקנים ובעלי המועדונים ,אך עדיין המכשולים לא מעטים וזאת לאור
העובדה ,שהחברים בהתאגדות נחשבים ברובם כאוכלוסייה בסיכון .יש צורך לנקוט במשנה זהירות ולא לזלזל באף
אמצעי מניעה ,כדי שנוכל כולנו להמשיך וליהנות מהברידג' גם במועדון.
חשוב מאוד להבהיר כי האחריות המלאה לעמידה בתנאים וקיום הפעילויות היא על בעלי המועדונים הפותחים
את המקום ועל השחקנים שבוחרים להגיע ולהשתתף באירוע .אנו ממליצים לכל אחת ואחד להתעדכן מול בעל
המועדון בו הם מתכננים לשחק ולקבל את החלטתו בהתאם ,כשהקו המוביל הוא כמובן שמירה על הבריאות .אין
חשוב מכך.
התקופה הקרובה הינה תקופת "תפר" ,שבה עדיין לא ברור כיצד הדברים יראו בהמשך ,האם המועדונים יחזרו
לפעול כרגיל? כיצד תימשך הפעילות אונליין? ומה יוליד היום שאחרי .אנחנו מקיימים ישיבות תכופות בנושא
ונמצאים עם יד על הדופק כך שנקפיד שתהיו תמיד מעודכנים ונהיה כאן בשבילכם.
ההתאגדות ממשיכה להפעיל תחרויות אונליין ובכלל זה צפוי לנו החודש אתגר מעניין ומלהיב – פסטיבל הברידג'
הבינלאומי הראשון אונליין .כולנו מתגעגעים לפסטיבל הרגיל בו נפגשנו ,שוחחנו ,צחקנו ,התרגזנו ,התלוננו ונהנינו,
אבל מה שבטוח ובשורה התחתונה ,בילינו יחד והייתה אווירה מיוחדת שכולנו כמהים לה ,אווירה של משפחה אחת
גדולה.
פסטיבל האונליין הראשון יספק לכולנו חוויה מיוחדת ואני מזמין אתכם להנות מהחוויה החדשה וההיסטורית ולהיות
שותפים לה .חשוב מכל – משתתפי הפסטיבל ,אני קורא לכם להקפיד על התנהלות אתית על מנת שכולנו נהנה
ממשחק ברידג' משובח וחברתי ולא ניאלץ לעסוק באירועים פחות נעימים ומתאימים.
חשוב לציין שההתאגדות פועלת בנחישות במישור זה ,מקרים מסוימים טופלו ביד קשה ,נהלים הותאמו לפעילויות
אונליין ואף פיתחנו מערכת דיווח ייעודית לתחרויות מסוג זה .אבל למה להתרכז בשלילי?
אני משוכנע ש 99.9%-מהשחקנים הם נהדרים ,הגונים וישרים ובפסטיבל הקרוב יש לנו מטרה – בואו נעשה את
זה .100%

שימרו על עצמכם ובהצלחה,
גלעד אופיר.
תרגישו חופשי לפנות אליי ישירות –  GiladO.Bridge@Gmail.Comובטלפון .050-6000727

הכרזות

תרגול הכרזות בסיסיות
//

רם סופר

בסדרה זו נתמקד מדי חודש במהלך הכרזה אחד
ונכריז ידיים שונות.
הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל
ספר טוב על הכרזות .הקוראים מוזמנים להכריז
בעצמם את הידיים .יחד עם הפתרונות נפרט את
הכללים הרלוונטיים לכל יד .במידה שטעיתם ,תוכלו
להבין היכן ומדוע ,ולתקן את עצמכם.
הפעם נעסוק בהכרזה השנייה של הפותח לאחר
פתיחה ♦ 1ותשובה ♣.2

South

East

Pass
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?
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תרגיל 3
Q72
K932
AQJT7
4

West
♣2

לפי השיטה הטבעית ,הכרזת מערב מתארת +10
נקודות עם חמישה קלפים או יותר בקלאב .ייתכן כי
למערב גם רביעייה במייג'ור .השותפות מחויבת
להמשיך להכריז עד  2NTלפחות.

תרגיל 4
752
64
AK54
KQJ3

תרגיל 5

תרגיל 1
KQ
4
AJ752
AQJ73

A8
AQJ3
KQJ52
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תרגיל 2
AJ7
AQT
Q863
842
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות
פתרון 1
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♣2

בניגוד לתרגיל  ,1כאן למזרח  12נקודות בלבד ועם
יד כזו אי אפשר לבחור בהכרזת  .Reverseההכרזה
הנכונה היא ♦ – 2הפותח מתאר  5קלפים לפחות
בדיאמונד ,וכעת המשיב יכול להכריז ♥ 2אם בידו
ארבעה קלפים בהארט ,ואז הפותח יתמוך בו .אם
במקום זה המשיב יכריז ( 2NTויתאר יד מזמינה),
הפותח לא ימשיך למשחק מלא עם ידו המינימלית.

♣2

למזרח  17נקודות גבוהות ,חמישה קלפים בדיאמונד
וארבעה קלפים בהארט .יד זו מתאימה להכרזת
( 2♥ Reverseהמבטיחה במצב זה  +15נקודות).
לאחר ההכרזה ♥ 2השותפות כבר מחויבת למשחק
מלא לפחות.

North
Pass

West
♣2

לפותח התאמה טובה בקלאב (ארבעה קלפים מול
חמישה לפחות של הפותח) ואין לו עוצרים בסדרות
המייג'ור .עם יד כזו יש סיכוי טוב שחוזה בקלאב יהיה
עדיף על פני חוזה ללא שליט .מזרח תומך בסדרת
הקלאב של שותפו לגובה .3
פתרון 5

2NT

Pass

♣2

למזרח  13נקודות (פותח חלש) עם חלוקה מאוזנת
 3-3-4-3ועוצרים טובים בסדרות המייג'ור שלא הוכרזו.
על אף ההתאמה  5-3בקלאב ,יד זו מתאימה יותר
לחוזה ללא שליט .מזרח מזמין את שותפו להעלות
למשחק מלא .3NT
פתרון 3
Q72
K932
AQJT7
4
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4
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AQJ73
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♦1
♣4
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Pass

West
♣2

למזרח  17נקודות עם התאמה מצוינת (לפחות עשרה
קלפים במשותף) בקלאב .עם יד זו הסיכויים לסלם
גבוהים מאוד ,ומזרח מראה זאת באמצעות הכרזת
קפיצה חזקה ♣ – 4זו הזמנה לסלם תוך כדי קביעת
סדרת הקלאב כשליט.
גיליון  203יולי 2020
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הכרזות
התערבות במצב  Balancingנגד פתיחה של ♣1

//

רם סופר

אתם במזרח .מהלך ההכרזה שנעסוק בו הוא:

South

East

North

West

נסו להכריז בעצמכם את הידיים הבאות של מזרח
לאחר פתיחה ♣ )Better Minor( 1של דרום .הניחו
כי אף צד אינו פגיע.
תרגיל 1

♣1
?

Pass

Pass

דרום פתח ♣ )Better Minor( 1ושותפו לא השיב.
ההכרזה מגיעה אליכם ,ואם תבחרו ב 1♣ ,Pass-יהפוך
לחוזה הסופי .לפעמים זה יהיה רע לכם כי היריבים יזכו
בחוזה זול עם סיכוי טוב לתוצאה חיובית בשעה שהצד
שלכם יכול לבצע חוזה כלשהו ,ולפעמים זה יהיה טוב
לכם כי ♣ 1לא יהיה החוזה האופטימלי של היריבים.
אחד הסימנים לכדאיות של  Passבמצב זה (פרט כמובן
לאורך וכוח בקלאב) הוא קוצר בסדרת מייג'ור שלא
הוכרזה .אם ליריבים התאמה במייג'ור שלא התגלתה,
אולי לא כדאי לתת להם הזדמנות שנייה למצוא אותה.

AQ7
KT32
A5
KQJ2
תרגיל 2
KQ65
AT97
9763
7

אם בחרתם להכריז ,עליכם לדעת כי רוב הכרזות
ההתערבות הרגילות (כגון :אוברקול ,כפל מוציא)1NT ,
מבטיחות כ 3-4 -נקודות פחות במצב של .Balancing
כלומר :אוברקול ללא קפיצה בגובה  1מבטיח 6-14
נקודות; בגובה  9-14 :2נקודות; כפל מוציא+8 :
נקודות;  11-14 :1NTנקודות.
לעומת זאת ,הכרזות קפיצה שבמצב של התערבות
ישירה נועדו להפרעה ,מראות ידיים טובות במצב
 .Balancingאוברקול בקפיצה +13 :נקודות עם
שישייה טובה;  :2NTיד מאוזנת עם  19-20נקודות (עם
 15-18נקודות תתחילו ב Dbl-ולאחר מכן תכריזו .)NT
מספרים אלה עשויים להשתנות קלות בהתאם לסיכום
בין השותפים ,וכמובן שיש להתחשב במצב הפגיעות.
ללימוד מעמיק יותר של נושא ה ,Balancing-אני ממליץ
על הספר ( Balancing in Contract Bridgeמהדורה
שנייה ומתוקנת  )2012מאת Mike Lawrence
בהוצאת .Baron Barclay
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תרגיל 3
AK765
K4
9632
A3
תרגיל 4
3
Q642
KJ984
KJ3

פתרונות

פתרון 3

פתרון 1

AK765
K4
9632
A3

AQ7
KT32
A5
KQJ2

South

East

North

West

South
♣1

♣1

♠1
2NT

Pass

פתרון 2

זוהי יד מקסימלית להכרזת אוברקול בגובה  1במצב
 .Balancingהשותף רשאי לקרוא  Passבמצפון שקט
עם  9נקודות ללא התאמה בספייד .עם תוספת כוח
כלשהי כמו  ♦Qהייתם בחורים ב( Dbl-הכפל החזק
במצב  Balancingמתאר יד עם  +15נקודות) .כמו-כן,
אם נחליף את  ♦3ב ,♠3-ההכרזה הנכונה תהיה ♠.2
הכרזה זו תתאר שישייה בספייד עם  +13נקודות ותעזור
לנו להגיע למשחק מלא מול ידיים גבוליות של השותף.
פתרון 4
3
Q642
KJ984
KJ3

KQ65
AT97
9763
7
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♣1
Dbl

Pass

Pass

Pass

Pass

הקלאבים שלכם טובים מאוד ,אך רוב הסיכויים
ש Pass-על ♣ 1לא יביא לתוצאה טובה .עם  19נקודות
עדיף לנסות להגיע למשחק מלא .הידיעה שכמעט כל
הנקודות של ההגנה בדרום תקל על הביצוע .שימו
לב ש 3NT-אינו המשחק המלא הפוטנציאלי היחיד.
שותפכם יכול להשיב ל 2NT-בדיוק כמו לפתיחה רגילה
של  2NTולהשתמש בהכרזות סטיימן ו/או טרנספר
למייג'ור ,כך שניתן עדיין להגיע למשחק מלא של ♠4♥/4
עם התאמה של  +8קלפים.

South

East

North

West

Pass

יד מצוינת לכפל מוציא עם כוח מינימלי .ראשית כל,
כל מה שהשותף יכריז טוב לכם ,כולל  .Passקחו
בחשבון שהשותף יכול בהחלט לשבת עם פתיחה של
 +14נקודות וקלאבים טובים ,ובמקרה זה יש סיכוי
לקבל תוצאה של ( +300או יותר) נגד ♣ 1מוכפל (או
נגד כל חוזה אחר שהיריבים ינסו לברוח אליו) .במקרה
שלשותפכם אין קלאבים ,אז החוזה הנכון של היריבים
הוא בקלאב ,ויש סיכוי גבוה שיתפתח מכרז תחרותי.
יכול להיות שהסיכוי שלכם לתוצאה חיובית הוא להעלות
את היריבים ל .3♣/4♣-כן ,לפעמים כפל יגרום נזק
וידחוף את היריבים ל 5♣-שיתבצע ,אך מקרים אלה
יהיו נדירים יחסית.

East

North

West

♣1
Pass

Pass

Pass

אף על פי שהכוח והחלוקה מתאימים להכרזת אוברקול
של ♦ ,1אני מאמין שההכרזה המשתלמת במצב זה
היא  .Passאם תבחרו לעורר את ההכרזה בתקווה
לבצע חוזה בדיאמונד או לדחוף את היריבים לחוזה
גבוה מדי ,רוב הסיכויים שצפון-דרום ימשיכו להכריז
ויגלו את ההתאמה שלהם בספייד .שימו לב שהשותף
לא התערב – אם יש לו חמישייה בספייד ,ידו צריכה
להיות חלשה מאוד והסיכוי שלכם לתוצאה חיובית
יהיה קלוש; אם אין לו חמישייה בספייד ,אז ליריבים
יש התאמה של  8קלפים .אם בשולחן שלכם ישחקו
♣ 1כאשר רוב הזוגות בצפון-דרום מבצעים חוזה
חלקי בספייד ,השותפות שלכם תרוויח .יתר על כן,
ייתכן בהחלט שהכרזת  Balancingשלכם תדחוף את
היריבים למשחק מלא מבוצע של ♠.4
גיליון  203יולי 2020
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הכרזות

 1NTמחייב לסיבוב אחד – הכרזת המשיב
//

אילנה לונשטיין

במאמרים הקודמים ראינו שכאשר הפותח מכריז ♠1♥/1
והמשיב מחליף סדרה בגובה ( 2ללא התערבות),
הוא מבטיח  +13נקודות ומחייב את השותפות להגיע
למשחק מלא כלשהו .כאשר למשיב  6-12נקודות
עליו להכריז ( 1NTאו להראות רביעייה בגובה .)1
הכרזה זו נקראת  1NTמחייב (לסיבוב אחד) .במאמר
הקודם ראינו כיצד הפותח מתאר את כוחו ואת חלוקת
ידו בסיבוב השני ,וכעת נעסוק בהכרזתו השנייה של
המשיב.
(א) משיב חלש ( 6-9נקודות)
על המשיב לבחור בסיבוב השני חוזה חלקי בגובה
הנמוך ביותר האפשרי (בהנחה שהפותח הראה
מינימום).
דוגמה 1

דוגמה 2
984
JT
Q54
A9542

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♥1

♥2

Pass

*♦2

*  3( Better Minorקלפים לפחות)
הכרזתו הראשונה של המשיב  1NTתיארה 6-12
נקודות .הכרזת ♦ 2של הפותח הבטיחה  +3קלפים
בדיאמונד .בשלב זה הארט היא הסדרה היחידה שבה
יש לשותפות בוודאות  +7קלפים ,ולכן המשיב מתקן ♦2
ל .2♥-רצף ההכרזות של מזרח מתאר ( 6-9 )10נקודות
עם שני קלפי הארט בדיוק .לו היו לו שלושה קלפים
בהארט ,היה תומך בשותף כבר בסיבוב הראשון.

8
A986
6543
QT65

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

Pass

Pass

*♣2

הערה :יש הממליצים להשתמש ברצף הכרזות זה
גם כדי לתאר יד עם  5-7נקודות ו 3-קלפים בהארט.
מי שמשחק כך מכריז ♥ 2בסיבוב הראשון עם 8-10
נקודות.
דוגמה 3

*  3( Better Minorקלפים לפחות)
הכרזתו הראשונה של המשיב  1NTתיארה 6-12
נקודות .הכרזת ♣ 2של הפותח תיארה  12-17נקודות
עם  +3קלפים בקלאב .למשיב  6נקודות בלבד .היות
שאין סיכוי למשחק מלא ,המשיב מעדיף להשאיר את
החוזה ב 2♣-גם עם התאמה של  7קלפים בלבד – זוהי
כנראה ההתאמה הטובה ביותר הקיימת.
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9
T98
AKJ932
762

South

East

North

West

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

Pass

1NT

Pass

♠1

♦2

Pass

*♣2

2NT

Pass

*♣2

*  3( Better Minorקלפים לפחות)

*  3( Better Minorקלפים לפחות)

הכרזת ♣ 2מתארת  +3קלפים בקלאב .למשיב אין
התאמה באף אחת מהסדרות שהפותח הציע ,והוא
מעדיף לשחק בסדרה שלו .הכרזת ♦ 2בסיבוב השני
מבטיחה לרוב  +6קלפים בדיאמונד ו 6-9 -נקודות.

הכרזתו הראשונה של המשיב  1NTתיארה 6-12
נקודות .ההכרזה השנייה  2NTמראה  10-12נקודות
ומזמינה את הפותח למשחק מלא .אין לתמוך בקלאב
משום שהפותח לא הבטיח יותר מ 3-קלפים בסדרה זו.
דוגמה 6

דוגמה 4
9
T98
AKJ93
K762

5
98
KQ98643
J93

South

East

North

West

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

Pass

1NT

Pass

♠1

♦3

Pass

♥2

2NT

Pass

♥2

המשיב מעוניין לשחק ב ♦-אך אינו יכול להכריז את
סדרתו בסיבוב הראשון :היד חלשה מדי להכרזת ♦2
ואין זה נהוג להשתמש בתשובה ♦ 3בסיבוב הראשון
כהכרזת .Preempt
לפיכך ,המשיב מתחיל ב 1NT-מחייב ,ובסיבוב השני
מכריז ♦ בגובה הנמוך ביותר האפשרי.
(ב) משיב בינוני ( 10-12נקודות)
בסיבוב השני על המשיב להזמין את הפותח למשחק
מלא באמצעות הכרזת  ,2NTתמיכה בשותף בגובה
 3או הכרזת סדרה חדשה בקפיצה.
דוגמה 5
K8
A986
KJ5
JT75

הכרזת  2NTמראה  10-12נקודות ומזמינה למשחק
מלא .הכרזה זו אינה מתארת בהכרח חלוקה מאוזנת.
דוגמה 7
K83
4
AJT64
J862

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

♦3

Pass

*♦2

*  3( Better Minorקלפים לפחות)

גיליון  203יולי 2020
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הכרזת תמיכה בגובה  3בסדרה שהפותח הבטיח בה 3
קלפים בלבד מבטיחה חמישייה לפחות ומראה 10-12
נקודות (כולל חלוקה) .יד זו טובה מדי בשביל Pass
על ♦.2
דוגמה 8

המשיב אינו יכול להכריז בסיבוב הראשון ♥ ,2משום
שהכרזה זו תבטיח  +13נקודות .הוא מסתפק בהכרזת
 1NTומתאר  6-12נקודות .הכרזתו השנייה ♥3
מתארת שישייה בהארט עם  10-11נקודות גבוהות
(עם שישייה ו 12-נקודות גבוהות היה מכריז מיד ♥2
בסיבוב הראשון) ,בעוד הכרזה שנייה של ♥ 2הייתה
מתארת שישייה עם  6-9נקודות.
לסיכום ,הכרזתו הראשונה של המשיב  1NTמראה
 6-12נקודות .בהכרזתו השנייה המשיב צריך להראות
אם הוא חלש ( 6-9נקודות) או בינוני ( 10-12נקודות).

98
JT8
AQ54
A954

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♥1

♥3

Pass

*♦2

*  3( Better Minorקלפים לפחות)
מקובל להשתמש במוסכמה  Bergen Raisesביחד
עם שיטת  .2/1לפי מוסכמה זו ,הכרזת קפיצה מידית
מ 1♥-ל 3♥-מתארת יד חלשה (עד  6נקודות גבוהות)
עם רביעייה (לפחות) בהארט; קפיצה מידית מ1♥-
ל 3♦-מתארת  10-12נקודות עם תמיכה של  4קלפים
בהארט.
על מנת להראות יד עם  10-12נקודות ותמיכה של 3
קלפים (בדיוק) בהארט ,מכריזים תחילה  1NTמחייב,
ובסיבוב השני תומכים בסדרת המייג'ור של הפותח
בגובה .3
דוגמה 9

שימו לב! המשיב הבינוני מכריז כפי שהיה מכריז
באופן טבעי 2NT :עם  10-12נקודות או תמיכה בגובה
 3באחת מסדרותיו של הפותח ,או הכרזת סדרה
עצמאית בגובה .3
כעת נסו לתרגל :מה תכריזו עם הידיים הבאות של
מזרח בסיבוב השני של המכרז?

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♥1

?

Pass

*♣2

*  3( Better Minorקלפים לפחות)
תרגיל 1
QJ3
3
KJ865
A763

K8
AQ9864
Q64
32

תרגיל 2

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

♥3

Pass

*♣2

*  3( Better Minorקלפים לפחות)
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432
A2
K762
Q632

תשובות לתרגילים

תרגיל 3
A62
3
AQJ763
432

(2NT )1
הזמנה למשחק מלא עם  11נקודות .ידו של המשיב
אינה חייבת להיות מאוזנת.
(2♥ )2

South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

?

Pass

♥2

מתקן ל 2♥-עם  2קלפים ומשאיר לפותח אפשרות
להגיע למשחק מלא אם בידו  16-17נקודות (מקסימום
להכרזת ♣.)2
(3♦ )3

תרגיל 4
3
J73
AK863
7632

הכרזת סדרה חדשה בקפיצה מתארת שישייה עם 10-
 11נקודות .הפותח הוא זה שיחליט אם להמשיך הלאה
למשחק מלא.
(Pass )4
המשיב חלש והוא מעדיף להשאיר את החוזה ב2♥-
עם התאמה של  7קלפים לפחות.
(3♥ )5

תרגיל 5
3
J763
AK863
J63

למשיב התאמה בהארט .הוא מוסיף נקודות חלוקה
ומזמין את הפותח למשחק מלא.
(3♣ )6
המשיב אינו מוכן לשחק באחת מסדרותיו של הפותח
ומעדיף את השישייה החזקה שלו .זהו הגובה הנמוך
ביותר שבו המשיב יכול להכריז ללא קפיצה ,ולכן
הכרזה זו מבטיחה  6-9נקודות בלבד.

תרגיל 6
4
76
J432
AQJT96

גיליון  203יולי 2020
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הכרזות
מה לא בסדר בתמונה?
//

מאיה סוביק

כולנו יודעים שהחוזים הטובים ביותר הם חוזים
במייג'ור .קל יותר לשחק כשיש שליט ,והניקוד גבוה
יותר מחוזה במיינור.
שני כללים חשובים מנחים אותנו בהכרזה:
(א) בעדיפות ראשונה לחפש התאמה ( 8+קלפים
במשותף) באחת מסדרות המייג'ור.
(ב) מצאנו התאמה עם השותף – לתמוך.
אז מה לא בסדר בהכרזות האלה?

תשובות
יד  :1מזרח צדק שיש משחק מלא ,אך טעה כשדילג
על חיפוש התאמה במייג'ור .הכרזתו הראשונה צריכה
להיות ♥( 1הנמוכה מבין שתי הרביעיות במייג'ור).
יד  :2דרום רצה להראות יד חזקה ( 18-19נקודות
מאוזנות) והכריז  ,2NTאבל ההכרזה הנכונה הייתה
♥ – 4הכרזה זו מראה יד חזקה ומאוזנת יחד עם
תמיכה בשותף.
יד  :3צפון תמך בהארט כי חשב שלשותפתו  5קלפים
בסדרה ,אך עלינו לזכור שהכרזתו הראשונה של
המשיב ♥ 1מבטיחה רביעייה בלבד ,ולכן אין לתמוך
בה עם פחות מארבעה קלפים בהארט .הכרזתו הנכונה
של צפון הייתה .1NT

http://www.negevbridgeschool.com
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קורונה?
לא אצלנו!

בזמן שלך
בקצב שלך

נצלו את התקופה להתפתחות
אישית ושפרו את כישורי
הברידג' שלכם
נסו את המסלול
במשחק היד ,בהכרזות ובהגנה .החינמי כדי להתרשם
משפע של דוגמאות
כשתוכלו סוף סוף
רק
לחזור למועדונים
כולם ירגישו בהבדל!
&
לחו
אותך
מלווה
ד
ש
גם בתקופות קשות
בבית שלך

79

מתאים לכל הרמות
ידידותי למשתמש
קל ופשוט להבנה
רמזור הכוונה אישי
פתרון כתוב לכל תרגיל

www.bestbridge.co.il
לסיוע ופרטים נוספיםinfo@bestbridge.co.il | 053-7517570 | 052-3292290 :

משחק היד

משחק היד בחוזה ללא שליט
//

(חלק שני)

אלדד גינוסר

עריכה :פרופ' צחי זמיר

תזכורת מהחלק הראשון :אתם (מערב) הכרוז בחוזה
 .3NTצפון מוביל בספייד.
AKJ
J2
AK53
KJT9

94
QT985
QJ8
873

שלב התכנון (לפני שמשחקים ללקיחה הראשונה)
כולל:
(א) היערכות מנטלית;
(ב) ספירת לקיחות גבוהות;
(ג) בחירת "סדרת העבודה" .לצורך זה ניתחנו בפירוט
את המצב בסדרות ההארט והקלאב.
ניתוח סדרת הספייד – עוצרים בסדרת היריב
AKJ

94

הסדרה שבה הוביל היריב עלולה להיות נקודת התורפה
שלך .עם זאת ,יעילות ההתקפה תלויה במיקום הקלפים.
בלקיחה הראשונה מיקומם של הכרוז והדומם עדיף
– הם משחקים שני (הדומם) ורביעי (הכרוז) ללקיחה.
מעל לכל עליך להכיר ביתרון של מיקום ידך במושב
הרביעי .משחק נכון בלקיחה הראשונה מסייע להגדיל
את כוח העוצר/ים בסדרת היריב.
ניתוח מדויק של כוח העוצר/ים עשוי לסייע בתכנון
המשחק .במקרה הנוכחי ,כוח העוצרים מכתיב את
הבחירה בסדרת העבודה .ביד זו אפשר לצפות לשלוש
לקיחות בטוחות בספייד לאחר שצפון הוביל לתוך
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ה AKJ-שלנו .בלקיחה הראשונה שני היריבים ישחקו
לפניך ואתה תראה אם מישהו מהם שיחק  .♠Qאם לא,
תזכה ב J-וAK -יזכו בהמשך .אם כן ,תזכה ב A-או
ב K-וה J-יקודם.
לו היה דרום המוביל ,לא הייתה ודאות שהאחזקה AKJ
תספק שלוש לקיחות.
התובנה כי בספייד יש לך שלושה עוצרים מאפשרת
לך לבחור בביטחון את ♥ כסדרת העבודה .כדי לפתח
לקיחות בהארט עליך להפסיד את ההובלה פעמיים
ל ♥AK-של היריבים .הם מצדם ימשיכו לתקוף בספייד,
אבל מספר העוצרים שלך בסדרה זו רב יותר ולכן ידך
תהיה על העליונה במרוץ הלקיחות.
יש להדגיש כי רק היריב יוזם משחק בסדרת הספייד.
הכרוז לא ייגע בסדרה הארוכה של היריבים ,לפחות כל
עוד ביצוע החוזה לא הובטח.
ניתוח סדרת הדיאמונד – מעברים בין הידיים

QJ8

AK53

תמיד חשוב להכיר בצד הארוך/קצר של הסדרה .כאן
במערב ארבעה קלפים ובמזרח – שלושה .במשותף יש
 ,AKQJולכן עם ארבעה קלפים בצד הארוך יש ארבע
לקיחות בטוחות.
למרות זאת ,דיאמונד אינה יכולה להיות סדרת
העבודה .למה? פשוט אין עבודה לבצע – הלקיחות
בטוחות.
רק כאשר לכרוז די לקיחות לביצוע החוזה ,בתחילת
המשחק או לאחר שפותחו מספיק לקיחות ,רצוי לגבות
לקיחות גבוהות .כל עוד ביצוע החוזה אינו מובטח ,אין
לשחק דיאמונד אלא לצורך מעבר בין שתי הידיים
וזאת כדי לשחק את סדרת העבודה – הארט.

ניהול מעברים נכון הכרחי לצורך ביצוע עקיפה מוצלחת
או זכייה בלקיחות עתידיות בסדרת העבודה .במקרה
הנוכחי ,נתחיל לשחק דיאמונד רק לאחר ששוחקו שני
סיבובי הארט ולמערב אזלו ההארטים (סדרת העבודה).
רק בלקיחה החמישית או השישית ישחק הכרוז ♦ נמוך
ממערב לכיוון  Q/Jבמזרח .בלקיחה הבאה יעזוב הכרוז
את סדרת הדיאמונד וישוב לשחק הארט.
בעת משחק סדרת הדיאמונד ,יש להקפיד על הסדר
הנכון לפי כלל אצבע שאותו ניתן לנסח בארבעה אופנים
שונים:
הקלפים הגבוהים בצד הקצר קודם.
הקלפים הנמוכים בצד הארוך קודם.
הקלפים הגבוהים בצד הארוך לבסוף.
הקלפים הנמוכים בצד הקצר לבסוף.
כך נימנע מחסימה בסדרת הדיאמונד.
תכל'ס לעבודה
94
QT985
QJ8
873

AKJ
J2
AK53
KJT9

לקיחה ראשונה :הובלה בספייד .מערב זוכה ב( ♠J-כל
עוד  ♠Qלא שוחקה).
לקיחה שנייה ♥J :ממערב זוכה (היריבים נמנעים
מלזכות – ההגנה הטובה ביותר).
לקיחה שלישית :מערב ממשיך לשחק הארט ,אחד
היריבים זוכה ב ♥A-או .♥K
לקיחה רביעית :ההגנה ממשיכה לשחק ספייד .מערב
זוכה.
לקיחה חמישית :מערב מוביל דיאמונד נמוך אל Q/J
בדומם (מעבר ממערב למזרח במטרה להמשיך לפתח
את סדרת ההארט).
לקיחה שישית :מזרח ממשיך בהארט .אחד היריבים
זוכה .בשלב זה סדרת ההארט הוגבהה.
לקיחה שביעית :ההגנה ממשיכה בספייד .מערב זוכה.
כעת לכרוז מספיק לקיחות גבוהות לביצוע החוזה
(ממזרח אין להשליך דיאמונד או הארט ,אלא רק קלאב).
לקיחה שמינית :מערב מוביל דיאמונד נמוך נוסף לכיוון
 Q/Jבדומם לצורך גביית שאר הלקיחות בהארט.

לקיחה תשיעית ועשירית :מזרח גובה שתי לקיחות
שפותחו בהארט .ממערב אין להשליך דיאמונדים ,אלא
רק קלאבים.
לקיחה אחת עשרה ושתים עשרה :דיאמונד נמוך
ממזרח ,מערב גובה  ♦AKומשלים ביצוע עשר לקיחות.
טיפים מעשיים למשחק היד
 .1חשוב להבין שאין די לקיחות לביצוע החוזה .בדרך
כלל פחות חשוב לדעת בדיוק כמה לקיחות חסרות.
 .2כל עוד חסרות לקיחות לביצוע החוזה ,אין לגבות
לקיחות בטוחות.
 .3ההחלטה החשובה ביותר היא בחירת סדרת
העבודה .פיתוח נכון של סדרה אחת יוביל לרוב
להצלחה .חלוקות שבהן יש צורך בפיתוח של יותר
מסדרה אחת על מנת לבצע את החוזה ,אינן שכיחות.
 .4יש להתמקד בסדרת העבודה .יש להשקיע את רוב
האנרגיה המנטלית שברשותך (או את כולה) – ניתוח,
דמיון ,תכנון ,זכירת קלפים ששוחקו ועוד – רק או בעיקר
בסדרת העבודה! יש ליזום את משחק סדרת העבודה
גם אם מסתכנים בהפסד לקיחה (לדוגמה ביד שהוצגה
לעיל :לקיחה שנייה ,שלישית ושישית) .להתמקד פירושו
שגם אם היריבים יוזמים משחק של סדרה אחרת
(בדוגמה הקודמת :לקיחה ראשונה ורביעית) ,שאיפתך
היא תמיד לזכות בהובלה כדי לשוב ולשחק את סדרת
העבודה .גם כאשר נגבה לקיחות גבוהות בסדרות
האחרות (בדוגמה לעיל :הלקיחה החמישית) ,הדבר
נעשה בעיקר לצורך מעבר בין הידיים כדי להמשיך
בפיתוח סדרת העבודה לאחר שביד אחת (בדוגמה –
מערב) אזלו הקלפים.
 .5כאשר יש די לקיחות לביצוע החוזה – בתחילת
המשחק או לאחר פיתוח סדרת העבודה ,יש לחשב
כיוון מחדש ,כי כעת חשוב לזכות בלקיחות בסדר הנכון.
היזהר/י מחסימה .שחק/י את המכובדים בסדר הנכון,
קודם מהצד הקצר .כמו-כן יש לשים לב שעל קלפים
זוכים מיד אחת אין משליכים קלפים זוכים מסדרה
אחרת ביד השנייה.
אתגר
94
QT985
QJ8
873

AK2
J2
AK53
KJT9

עם אותן ידיים ,אך ללא  ♠Jבמערב ,כיצד יש לשחק
 3NTלאחר אותה הובלה (ספייד)?
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משחק היד
טכניקה ,עוד טכניקה ,משחק סופי ואחרית דבר

//

דוד זיכרמן

במשחק ביתי ,כאשר כולם פגיעים ,אני (דרום) מתבונן
באוסף הבא:

מהלך המכרז:

South

East

North

West

2NT

Pass

Pass

♦2

All Pass

3NT

Pass

מערב מוביל  ,♦Qוהדומם (צפון) מתגלה.
K94
A76
A752
KQ5
משמאלי מכריזים ♦ – 2הכרזה שמשמעותה  5-6קלפי
♦ עם  8-11נקודות .לאחר שתי קריאות  Passאני
מכריז  .2NTשותפי מעלה ל 3NT-ומסיים את המכרז.
AQ6
KJ8
63
86432

K94
A76
A752
KQ5

טכניקה ()1
ספירה חלקית של הלקיחות (שלוש בספייד ,שתיים
או שלוש בהארט ואחת בדיאמונד) מצביעה על כך
שנחוצות  2או  3לקיחות בקלאב (בהתאם למספר
הלקיחות בהארט) על מנת לבצע את החוזה.
המרוץ מתחיל –  ♦3מהדומם ו ♦K-מימיני .אין זה
מפתיע ,כי הובלה ב Q-שוללת  .Kברור כי למזרח
 Kבודד (ואז מערב פתח עם שישייה) או  Kדאבלטון
(ואז מערב פתח עם חמישייה ומזרח משחק גבוה כדי
להסיר את החסימה בסדרה) .אני משחק קלף נמוך
מידי – ממש לא בוער לזכות ב .♦A-מזרח זוכה בלקיחה
וממשיך .♠J
בואו נבחן את המצב:
(א) למערב שישה קלפי ♦ (אחרת ,כל שחקן סביר
במזרח היה ממשיך ♦ ומכשיל את החוזה בהנחה
ש ♣A-אצל שותפו).
(ב)  ♣Aחייב להיות במערב ,אחרת אין לו מספר
הנקודות שהובטח בהכרזת הפתיחה .לפיכך ,אין סיכוי
לתכנית משחק שתתבסס על עקיפה נגד  ♥Qועל שתי
לקיחות בקלאב שהיו ניתנות להשגה אילו  ♣Aהיה
במזרח.
(ג) מה זה משאיר לנו? להניח הנחות ולשחק על פיהן.
בכל מקרה עלינו לשחק את סדרת הקלאב .בפעם
הראשונה שנשחק אותה ,מערב יזכה ב ♣A-וימשיך
בדיאמונדים גבוהים עד אשר נזכה ב .♦A-לאחר מכן
כל קלפי הדיאמונד של מערב יוגבהו וגורל החוזה תלוי
בשאלה אם למערב תהיה כניסה נוספת לידו כדי לגבות
את הלקיחות האלה.

16

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

אם מערב מחזיק  ,♣AJxאין אפשרות להגיע ל9-
לקיחות ,אבל אם  ♣Jבמזרח ,יש אפשרויות להגבהת
סדרת הקלאב מבלי למסור את היד פעמיים למערב,
ומכאן נגזרת תכנית המשחק.

אנו עוקבים היטב אחרי השלכותיו של מערב .אם הוא
זרק  ,♣7אז  ♣Tייפול וכל הקלאבים שלנו טובים11 :
לקיחות – אבל מערב שומר  .♣T7זה אומר שבידו
נותרו רק שני קלפי ♦.

אנו מניחים שחלוקת הקלאב היא  3-2בין ידי המגנים
ומשחקים קלאב מהדומם לכיוון היד .אם יופיע  Jממזרח
בסיבוב הראשון או השני ,נשחק נמוך מהיד וניתן לJ-
לזכות בלקיחה.

אנחנו ממשיכים ב ♦-נמוך ומוסרים למערב שתי לקיחות
בדיאמונד .ההגנה מגיעה לארבע לקיחות בדיוק ,ואז
מערב חייב להמשיך בקלאב ולמסור לנו את שתי
הלקיחות האחרונות.

כעת נחזור לרצף המשחק :מזרח זכה בלקיחה הראשונה
עם  ♦Kוהמשיך ב ♠J-שנלקח בדומם .מובילים ♣ נמוך,
 9ממזרח K ,מהיד ו A-מערב .מערב מוביל  ♦Jשנלקח
עם  ♦Aביד (מזרח משליך  .)♠3כעת  ♠9אל ה Q-בדומם
ו ♣3-מהדומם ♣J .מופיע במזרח ,ואנו משחקים נמוך
מהיד –  .♣5מזרח משרת עם  ,♣7וזה אומר שהקלאב
האחרון של המגנים ייפול תחת .♣Q

למען משחק סופי ( )endplayכזה אנחנו אוהבים לשחק
ברידג'.

כעת אין זה משנה מה ישחק מזרח – יש לי שלוש
לקיחות בקלאב ,אחת בדיאמונד( ,לפחות) שתיים
בהארט ושלוש בספייד .בסך הכול  9-10לקיחות.
אפשרות מוצלחת אחרת היא שבמערב  ♣AJדאבלטון.
במקרה זה אשחק  ♣Qבסיבוב השני של הסדרה ,אפיל
 ♣Jואמסור לקיחה למזרח כדי להגביה שלוש לקיחות
בסדרה.

החלוקה המלאה (על פי המתואר לעיל):
AQ6
KJ8
63
86432
JT8753
T932
K
J9
K94
A76
A752
KQ5

יפה ,תכננו כיצד למנוע כניסה נוספת לידו של מערב,
ובעזרת החלוקה והעובדה ש ♣J-הופיע במזרח,
הצלחנו לעשות זאת והחוזה בוצע.
טכניקה ()2
שינוי אפשרי בעלילה .בלקיחה השלישית מזרח
משרת עם  ,♣9ובלקיחה הרביעית מערב מוביל ♦J
ומזרח משליך  !!♣Jכעת ,בהנחה שמזרח התחיל עם
דאבלטון בקלאב ,נותרו בידי מערב  .♣T7מסירת היד
בעיתוי המתאים ליריב הלא מסוכן (מזרח) הפכה בלתי
אפשרית .מה הלאה?
זוכים בלקיחה הרביעית עם  ♦Aועוקפים בהארט לכיוון
 ♥Jבדומם .עלינו לקוות שהעקיפה מצליחה ,אחרת לא
נוכל לבצע את החוזה .ממשיכים בכל הקלפים הזוכים
בסדרות ההארט והספייד ומקפידים לסיים בידנו (דרום).
מדובר בלקיחה התשיעית .עד כה זכינו ב 7-לקיחות:
 ♦Aושש לקיחות בסדרות המייג'ור .בידנו נותרו ♣Q5
ושני קלפים נמוכים בדיאמונד .בדומם נותרו ארבעה
קלאבים בראשות .8

2
Q54
QJT984
AT7

אחרית דבר
כמו במקרים רבים ,הסיפורים הם תערובת של מציאות
ודמיון .כך גם לגבי החלוקה הזאת .בפועל ,הכול הלך
על פי המתואר עד הלקיחה הרביעית ,כולל זריקת ♠
נמוך על ידי מזרח על  .♦Jלקחתי עם  ♦Aושיחקתי ♥ אל
ה .J-מזרח זכה עם  ♥Qוהבין שני דברים :מה היה צריך
לקרות ,קרי להיפטר מ ♣J-על  ,♦Jומה קורה כעת .הוא
שלף מידו סוס טרויאני כששיחק  ♣Jבעצמו – פיתוי
שאזכה ,אבל אני שיחקתי מידי קלאב נמוך ,על פי מיטב
התכנון המקורי .כשמערב שירת ,פתחתי את הקלפים
ותבעתי שלוש לקיחות בקלאב ,אחת בדיאמונד ,שתיים
בהארט ושלוש בספייד.
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סיקור תחרויות
אליפות ישראל לסניורים
//

יוסי אנגל

יפה עשתה ההתאגדות הישראלית לברידג' שהחליטה
ליזום את קיום אליפות הסניורים השנתית באופן מקוון
דרך אתר  .BBOהאליפות זכתה להצלחה ,והשתתפו
בה למעלה מ 100-זוגות.
שלישיית הצמרת הייתה .1 :שלמה אלישר – דוד כהן;
 .2יורם בבלי – סטיב רוג'רס;  .3יוליאן פרידריך –
יוסי אנגל .שיטת החישוב הייתה טופ-בוטום כאשר
עבור כל זוג נלקחים בחשבון רק שלושת המושבים
הטובים ביותר (מתוך ארבעה ששוחקו).
ומה לגבי האמינות במשחקים אונליין? אם בכוונת
ההתאגדות להמשיך במתכונת זו ,כדאי לעקוב אחר
הנושא ולנקוט באמצעים הדרושים.
היו בתחרות ידיים מעניינות רבות ,שעל חלקן אדווח
להלן:
Dealer North, Vul None
T64
T865
875
A42
532
J94
J92
T765

KQJ9
K2
AT3
KJ83
A87
AQ73
KQ64
Q9
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South

East

North

?

1NT

Pass

West

שחקנים רבים דוגלים ב Pass-בתקווה להפתיע את
הכרוז (או אולי מפני ששיטתם אינה מאפשרת כפל
טבעי) .אני דוגל בשיטה השנייה – להכפיל ולקוות
לטוב .ניתן להכשיל חוזה של  1NTאם ההגנה מצליחה
לזכות בשלוש לקיחות בהארט ,אחת בספייד ,שתיים
בקלאב ולפחות אחת בדיאמונד.
למרות זאת ,אם דרום מוביל בדיאמונד ,לכרוז סיכוי
טוב לבצע את החוזה.
חוזה אפשרי אחר הוא ♥ 2מצד צפון .ההגנה מובילה
בספייד ,ולכרוז אין מספיק כניסות כדי לשחק פעמיים
דיאמונד לכיוון הדומם וגם לעקוף בהארט .אם יעכב
הכרוז ספייד פעם אחת ,יזכה בלקיחה השנייה עם ♠A
וימשיך בסדרה ,מערב יוכל לזכות עם  ♠Tולהחליף
לקלאב .מזרח יזכה וימשיך בקלאב ,ועתה הכרוז בצרות.
הדרך היחידה להצליח היא לשחק בלקיחה השלישית
 ♥Aולהמשיך ב ♥-נמוך בתקווה ל K-דאבלטון במזרח.
כעת גם  Promotionבספייד לא יכשיל את הכרוז.

Dealer West, Vul None
K84
J87
AT2
J982
975
AKQ3
765
643

T632
95
KQ
AKQT5
AQJ
T642
J9843
7

South

East

North

West

Pass

♣1

Pass

Pass

♦2

Pass

Pass

1NT

Pass

♣3

Pass

Pass

Pass

Pass

South

East

Pass

Pass

Pass

♣3

Pass

♣2

Pass

♦5

Pass

4NT

Pass

7NT

Pass

♥5

Pass

Pass

לאחר פתיחה ♣ 2ותשובה חיובית ♣ 3של מזרח ,מערב
שואל על מספר קלפי המפתח ומקבל תשובה ש♣K-
נמצא אצל מזרח .כעת הוא שואל על  – ♣Qהזמנה
לסלם גדול .מזרח שמחזיק שישייה בקלאב עם כל
הקלפים הבכירים פרט ל A-ובנוסף גם  ♠Kמכריז סלם
גדול ללא שליט לאחר ששותפו אישר כי כל האסים בידי
השותפות.
עליי להודות שבתחרות עצמה התעצלתי לשאול ♥5
והכרזתי מיד  .6NTהקלאב השישי של השותפה
בתוספת  ♠Kגרמו לכך שסלם גדול יבוצע תמיד.
ביד הבאה לצפון-דרום כוח למשחק מלא .איזה?
Dealer South, Vul All
KQJ73
AK
J5
JT93

הכרוז זוכה בחמש לקיחות בקלאב ,שלוש בהארט
ואחת בדיאמונד – .28%
האם נכון להכריז ♣ ,3או אולי עדיף  ?2NTניתן לראות
כי בחוזה ללא שליט הכרוז זוכה באותן תשע לקיחות
עם תוצאה של  +150המהווה עבורו .65%
Dealer East, Vul E/W
Q653
KJ62
964
T3
AJT6
AQ
AKQJ
A86

K72
3
T73
KQJ952
94
T98754
852
74

North

West

86
T7
QT9864
A87

T942
Q96542
A3
4
A5
J83
K72
KQ652

South

East

North

West

♣1
1NT

Pass

♠1

Pass

?

Pass

*♦2

Pass

* מחייב למשחק מלא .אין קשר לדיאמונד.
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מה תהיה הכרזתו הבאה של דרום? לדעתי עליו להכריז
♣ .3אין לו שלושה ספיידים וגם לא ארבעה הארטים,
אך יש לו חמישייה בקלאב .אצלנו דרום בחר ב 2♠-ומיד
הוכרז משחק מלא בספייד .ברוב השולחנות הסתיים
המכרז ב ,3NT-ולאחר הובלת מערב בדיאמונד ,זכיית
מזרח ב ♦A-וחזרה בדיאמונד לא הייתה שום דרך
לבצע  9לקיחות .כרוזים שניסו "לגנוב" לקיחה תשיעית
ושיחקו קלאב לפני גביית שמונה לקיחות ,נפלו פעמיים.
לעומת זאת 4♠ ,מבוצע בקלות גם לאחר הובלה של
מזרח בקלאב וחזרה של השותף לחיתוך .מזרח אינו
יכול להגיע שוב לידו של מערב כדי לקבל חיתוך נוסף,
ולכן  ♦Aיהיה הלקיחה השלישית והאחרונה של ההגנה.
תוצאה של  3NT-2הייתה שווה  25%לצפון-דרום,
בעוד ♠ 4מבוצע העניק להם .75%
בחלוקה הבאה מערב אוחז ביד חזקה מאוד ושותפו
פותח .האם עליו להכריז סלם קטן או להסתפק במשחק
מלא?
8
J72
QT965
J542
943
AQ8653
AJ2
8
QT72
KT
43
QT763

South

East

Pass

♥1

West

Pass

♥2

Pass

♠1

Pass

♠3

Pass

*♣3
?

* הכרזה מחייבת ,לא מבטיחה בהכרח אורך בקלאב
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לסיום הסקירה ,יד מוצלחת מאוד של הזוג המנצח
אלישר – כהן.
KQ
QJT862
QJ73
7
AJ972
4
K9862
K6

8
A975
A4
AQJ853
T6543
K3
T5
T942

AKJ65
94
K87
AK9

North

אם ישאל מערב למספר קלפי המפתח ,הוא יקבל תשובה
♥ – 5שני אסים ללא  .♠Qכעת מערב יודע שלשותפו
שישה קלפי הארט לפחות ושלושה ספיידים קטנים ,כך
שסלם יהיה חוזה גבולי מאוד 33 .זוגות כשלו בסלם
בהארט או בספייד ,בעוד  20זוגות הסתפקו במשחק
מלא וזכו בתוצאה טובה.

מערב פתח ♠ ,1ולאחר התערבות צפון ♥ 2הגיע הזוג
לחוזה ♣ 6משוחק על ידי מזרח.
דרום הוביל  .♥Kהכרוז זכה ב ♥A-וחתך שני הארטים
בדומם כשהוא חוזר לידו בחיתוך ספייד .נפילתם של
 ♠KQמצפון הייתה משמחת עבור הכרוז .הוא חזר לידו
בחיתוך ♠ נוסף ,משך שלושה שליטים גבוהים ונכנס
לדומם עם  .♦Kעל  ♠Jהושלך ההארט האחרון ,והחוזה
בוצע בדיוק .מזל של מנצחים.

2019 ' ספרי ברידג:אלדד גינוסר מציג
Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית
 שיעורים לשחקן המתקדם30 וכולל
:בכל התחומים
 מוסכמות, הגנה,משחק היד

morizing. The
date this apgh examples,
ese examples
how to think
or advanced
xperts think,

cky, perhaps
ell.”

C winner

Power Up Your Bridge Game

cluding card
competitive
sons discuss

. המודרנית בישראל2/1 ספר קלאסי על שיטת
,הספר כולל מוסכמות פופולאריות
דוגמאות ותרגילים

2/1
מחייב למשחק מלא
הספר השלם

YOUR

BRIDGE GAME

Ginossar

Eldad Ginossar

up (Atlanta
ships, Gino
, 2010-2012)

מחיר

Bridge
Book
Press

887486

 מחייב למשחק מלא2/1
הספר השלם

₪

70

WITH A FOREWORD BY FRED GITELMAN

מבצע מיוחד
 הספרים במחיר של2
₪ 155

ד+

מי
משלוח

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge
player and, if you are lucky, perhaps a little

) דמי משלוח+(

מחיר

אלדד (גינו) גינוסר

₪

שלוח

100

מי מ

ד+

: מחייב למשחק מלא2/1 דרור פדון על הספר
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך
”.עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים

bit of Gino’s passion for our game will rub
off on you as well.”

dvora@rotemltd.co.il | 4  שלוחה,077-3330775  דבורה:להזמנות ופרטים נוספים

סיקור תחרויות
קבוצת "הים האדום" בתחרות Alt Mixed II

//

(חלק א')

לילו פופלילוב

משבר וירוס הקורונה שינה את העולם ,ובפרט את
עולם הברידג' .אין משחקים חיים ,אין אליפויות ,כל
אירועי הברידג' מסביב לעולם בוטלו.
 Netbrigdeהיא פלטפורמת ברידג' לשחקנים
מתקדמים שנוצרה ב 2019-והחלה לארגן סדרת
תחרויות הזמנה מקוונות לשחקנים ברמה עולמית –
קבוצות פתוחה וקבוצות מעורבות.
בשמחה נענינו להזמנה לשחק במהדורה השנייה של
תחרות הקבוצות המעורבות  .Alt Mixed IIקבוצתנו
( Red Seaהים האדום) הוקמה על ידי דוד בירמן וכללה
שני זוגות ישראלים :דניאלה בירמן – דוד בירמן;
מטילדה פופלילוב – לילו פופלילוב ושני זוגות פולנים:
Sabina;Cathy Baldysz – Przemek Janiszewski
.Grzejdziak – Igor Grzejdziak
הוזמנו שמונה קבוצות שכללו שחקני צמרת ידועים
רבים ,אלופי אירופה ועולם .לאחר שלב ראשון בשיטת
ליגה העפילו ארבע הקבוצות הראשונות לחצי הגמר,
שבעקבותיו בא מפגש הגמר .השדה היה מרהיב והיה
כיף להשתתף.
המפגש הראשון לא היה ההתחלה שחלמנו עליה.
הפסדנו  IMP 41:21מתורגם ל14.58:4.42 VP-
ודורגנו אחרונים ,אך עדיין נותרו שישה סיבובים מלאים.
לשמחתנו באו כעת שלושה ניצחונות נאים ברציפות,
ולאחר הסיבוב הרביעי מצאנו את עצמנו במקום הראשון
עם הפרש של למעלה מ 10VP -מהמקום השני.
הלוח האחרון בסיבוב הרביעי היה מעניין .בואו נראה
אותו:

Dealer West, Vul All
KJ87632
QJT
Q92
AKQJ987
54
T743

T3
Q94
K9873
AK5
6542
AT5
A62
J86

ב"חדר הסגור" ( Janiszewskiמערב) פתח ♠ 4שהפך
לחוזה הסופי.

South

East

North

West

Pass

Pass

Pass

♠4

לאחר הובלה ב ♦Q-והמשך ב ♦J-ההגנה אינה יכולה
למנוע מהכרוז ביצוע של  11לקיחות.
גם ב"חדר הפתוח" מערב פתח ♠ ,4אבל דוד בירמן
שישב בצפון החליט למרות הצבע האדום הפגיע
להכריז ♥ ,5היות שהוא לא נרשם לתחרות על מנת
לקרוא  Passעם סדרות בנות  7קלפים .כל האחרים
בשולחן סברו שאין מה להוסיף ,והחוזה הסופי היה ♥.5

South

East

North

West

Pass

All Pass

♥5

♠4

מזרח היטיבה להימנע מהובלה ב ♣A-שהיה פותר את
הבעיות של הכרוז בסדרה זו ,ובחרה ב .♠T-דוד חתך
בלקיחה הראשונה ,התחיל את השליטים עם  ,♥Kעקף

22

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

נגד  ,♥Qסיים משיכת שליטים עם  ,♥Aחתך ספייד
נוסף ,עקף בדיאמונד ושיחק קלאב אל ה Q-שנלקח
עם  ♣Kבמזרח .לבסוף היה עליו להחליט אם לעקוף
בקלאב נגד ה T-או למקם אצל מזרח  ♣AKולשחק
נמוך לכיוון ה.J-
דוד החליט לעקוף נגד ( ♣Tמי לא מוביל מ AK-בסדרה
צדדית?) והוביל מצפון  5 .♣2ממזרח 8 ,מדרום.
מערב "נרדם" ושיחק בטעות  ♣8 .♣7זכה בלקיחה!
 Double game swingלטובת קבוצת הים האדום?
לא! כשהתברר מה קרה ,דוד הפגין רוח ספורטיבית
וביקש לשנות את התוצאה ל .5♥-1 -זה היה אופייני
לגישה הג'נטלמנית של המשתתפים בתחרות זו.

South

East

Thomsen Matilda

North

West

Lilo

Jepsen

*♦2
!!!Pass

Pass

♠2

Dbl

All Pass

3NT

Pass

♦3

*  2 – Multiחלש בהארט או בספייד

מטילדה פופלילוב

דוד בירמן
למרות זאת ,קבוצתנו עדיין זכתה ב IMP 11-בלוח זה
וניצחה במפגש כולו בהפרש גדול .VP 1:19
בסיבוב החמישי היה עלינו להגן על מעמדנו כמובילים
בתחרות.
Dealer South, Vul E/W
8
T873
KQ6
KQ864
AKJ42
Q9
AT953
A

QT975
2
J872
T95

מטילדה פופלילוב (דרום) פתחה ♦ 2מולטי ,מערב הכפיל
ולילו פופלילוב (צפון) הכריז ♠.)Pass/Correct( 2
מטילדה הייתה אמורה לתקן ל ,3♥-אך היא ידעה
שליריבים התאמה גדולה בספייד ,והיא נזכרה ביד
ששוחקה בליגה הלאומית לפני שנים רבות שבה דוד
בירמן בחר ב Pass-במצב כזה עם רווח גדול ,משום
שליריבים היה סלם בספייד.
ה Pass-של מטילדה נראה הגיוני לצפון ...היא הייתה
מוכנה ליפול פעמים רבות ב 2♠-בלתי פגיע ובלתי
מוכפל ,כאשר ליריבים משחק מלא פגיע ♠ .4במציאות
מערב המשיך להכריז .שני היריבים היו בטוחים
שלדרום יש ספיידים ולא הבינו שיש ביניהם התאמה
במייג'ור .במקום זה הם הגיעו לחוזה  .3NTמטילדה
הובילה בהארט גבוה והזוג הישראלי זכה בקלות בשש
הלקיחות הראשונות.
כשהושוו התוצאות התברר שמטילדה מנעה הפסד
גדול בלוח זה ,היות שהחברים לקבוצה עלו גבוה מדי
ל 6♠-ונכשלו פעמיים.

63
AKJ654
4
J732
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הנה יד נוספת מאותו מפגש:
Dealer North, Vul All
K982
AQ9543
7
K6
JT63
JT62
JT5
92

Q5
87
A862
AQT75
A74
K
KQ943
J843

North

West

South

East

David

Jepsen

RDbl

Dbl

♥1

Pass

Pass

*RDbl

Dbl

♠1

Dbl

Pass

Pass

♦2

Pass

Pass

Pass

Thomsen Daniela

*SOS
דוד פתח ♥ ,1מזרח בחר ב Dbl-לא סטנדרטי ,ובני הזוג
בירמן התחילו להכפיל לעונשין מגובה  .1להפתעתה
הנעימה של דניאלה היריבים בחרו חוזה ♦ 2בחמישייה
שלה.
דוד בחר בהובלה החזקה  -שליט .במשחק טוב הכרוז
יכול לזכות בחמש לקיחות ולהקטין את הנזק ל.800-

התוצאה בשולחן הייתה  1100לצפון-דרום ,רווח של 15
 IMPלאחר שבשולחן השני צפון-דרום נכשלו בלקיחה
אחת ב .3NT-תוצאת המפגש הייתה ניצחון 2.1:17.9
שביסס את מיקומנו בצמרת עם פער של VP 32
מהמקום החמישי .לא היינו זקוקים לנקודות רבות בשני
המפגשים שנותרו כדי להבטיח מקום בחצי הגמר.
בסיבוב השישי ספגנו הפסד דחוק ,אבל עמדנו במטרה
להבטיח עלייה לחצי הגמר עוד לפני הסיבוב השביעי.
בסיבוב האחרון התמודדנו נגד קבוצת  .Tiramisuהנה
שתי ידיים מוצלחות ממפגש זה:
Dealer East, Vul E/W
A3
87
JT5
AQT743
Q975
KQ4
AK9732
-

J864
AJT9532
8
2
KT2
6
Q64
KJ9865

South

East

North

Lilo
Pass

♥3

West
Matilda

Pass

Pass

♣5

♥4

Dbl

Pass

Pass

♥5

Pass

Pass

Pass

בימינו הכלל "לא לפתוח  Preemptעם  4קלפים
במייג'ור השני" נשאר רק בספרי הלימוד.
בשני השולחנות המכרז התנהל ♥ ,3♥-4וכך זה הסתים
בחדר הפתוח .בשולחן שלנו צפון לא נכנע והכריז ♣.5
מטילדה ,עם הרבה כוח עודף שטרם הוצג ,התחרתה
ל .5♥-ודרום ,שהכרזתה נראתה לו גבוהה בחר להכפיל.
בשני השולחנות ההובלה הייתה בקלאב ,ובשני
השולחנות מזרח הגביה את סדרת הדיאמונד באמצעות
חיתוך אחד  13 -לקיחות 710 ,בחדר הפתוח ,לעומת
 1250בשולחן שלנו ורווח של .IMP 11
דניאלה בירמן
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Dealer South, Vul All
QJT93
QT97
2
K92
4
J643
T95
J7654

AK8762
KQ4
AT83
5
AK852
AJ8763
Q

South

East

North

West

Daniela

Bessis

David

Baroni

♥1
♥4

Dbl

*♣3

Pass

Pass

♠4

Pass

Pass

All Pass

Dbl

♣5

*  7-9 ,Bergen Raiseנקודות 4 ,קלפי ♥

דניאלה בירמן (דרום) פתחה ♥ 1והכריזה משחק מלא
לאחר ששותפה תמך לפי שיטת  .Bergenלא ברור
מדוע מערב הוציא ♠ 4בלתי מוכפל ל ,5♣-אך למזלו
הייתה למזרח תמיכה טובה והחוזה המוכפל נפל פעם
אחת בלבד +200 :לצפון-דרום.

South

East

North

Lilo

West
Matilda

♥1
♦5

♠4

♥4

Pass

Pass

Dbl

♥5

Pass

Pass

Pass

בשולחן שלנו צפון הכריז מיד ♥ .4לילו פופלילוב (מזרח)
לא מצא אפשרות יותר טובה מ .4♠-צפון התכונן
להכפיל עם עונש כבד ,אבל שותפתו בדרום קלקלה לו
את התכניות כאשר הכריזה ♦ 5עם חלוקה של .6-5
לילו הכפיל ♥ 5כדי להראות יד חזקה ,ולאחר משחק
לא זהיר במיוחד של דרום החוזה נפל פעמיים+500 :
למזרח-מערב ועוד  IMP 12לקבוצתנו.
למרות התוצאות הטובות האלה הפסדנו במפגש בשיעור
 VP 12:8ואיבדנו את המקום הראשון בשלב המוקדם
בהפרש של  .VP 0.79קבוצת טירמיסו החזקה עלתה
מהמקום הרביעי ואנו נשחק נגדם שוב בחצי הגמר –
על כך בחלקה השני של הכתבה.
המשך בירחון הבא
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תכנית הפסטיבל 6
שישי 10.7

שבת 11.7

ראשון 12.7

10:30

10:00

10:00

שני 7

0:00

זוגות IMP

נשים/גברים

בוקר T.B

בוקר B

14:30

13:30

13:30

3:30

מושב 1

זוגות IMP

מושב 2

יחידים

17:30

ברומטר
T.B

HANDICAP

NDICAP

17:30

7:30

מושב 1

זוגות מעורבים
מושב 1

מושב

זוגות מע
מושב

פסטיבל הברידג‘

הבינלאומי

ה-

ONLINE

 10-16ביולי2020 ,

13.7

10

T.B

13

HAN

ב2

17

עורבים
ב2

שלישי 14.7

רביעי 15.7

חמישי 16.7

10:00

10:00

10:00

בוקר T.B

13:30

ברומטר
מושב 1

בוקר T.B

13:30

עד אמן כסף
מושב 1

17:30

זוגות מרכזית
מושב 1

13:30

ברומטר
מושב 2

13:30

בוקר T.B

13:30

עד אמן כסף זוגות מרכזית
גמר א’
מושב 2

17:30

זוגות מרכזית
מושב 2

17:30

13:30

ברומטר
IMP

17:30

זוגות מרכזית זוגות מרכזית
גמר ב'
גמר א'

נקודות אמן לחברי ההתאגדות בינלאומיות ,ארציות ומקומיות
גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי .נדרשות  4תחרויות לפחות.
ההרשמה החל משעתיים לפני כל תחרות דרך אתר BBO

מחיר לשחקן לכל מושב 8$

שונות

הכו את המומחים
//

()3

רם סופר

בגיליון יוני פרסמנו חמש בעיות הכרזה ,הלקוחות מתוך
תחרויות קבוצות ברמה גבוהה בשיטת חישוב .IMP
תודתנו נתונה לחברי הפאנל אליהם הצטרפו החודש
חברי נבחרת הסניורים ,על תשובותיהם המאלפות.

לגבהים כאלה .מכיוון שאולי הם עושים ואולי אנחנו
עושים סלם – עדיף להכריז .אולי אנחנו עושים ?7
אולי ...אבל לא נראה ככה .בכל מקרה נהיה מרוצים
מ.6♦+1 -

בעיה  – 1אתם בדרום

יעקב מינץ 6♦ :נראה עדיף על פני ♥ ,6שמא ההארט
לא סגור .ההסתייגות היחידה היא אם אני יכול להכריז
 7במידה שה Pass-של השותף מעיד על חוסר בספייד.

Dealer North, Vul E/W

אלדד גינוסר :איני הולך להתעשר מ( 5♠-סביר מאוד
שהם עושים) .החלוקה הסבירה ביותר של השותף היא
 ,6-5ודיאמונד ישחק טוב יותר מהארט .ייתכן שאני
עושה  ,7אבל אין דרך לברר .ייתכן גם שאינני עושה .6
מיכל נוסצקי :כשקראתי  Passעל ♠ 4מוכפל הראיתי
ספק לגבי ♦ 6ושללתי ( ♠Aאחרת  .)RDblכמו-כן לא
ניצלתי הזדמנות להראות קונטרול בקלאב .למרות
זאת ,השותף ממשיך להזמין לסלם באמצעות Forcing
 Passעל ♠ .5צריכים להיות לו  ,♥KQ ,♦A ,♣Aולכן
אני מכריזה ♦ 5♠ .6לא ייפול יותר מפעמיים ,ויש אפילו
סיכוי שיעשה .למערב לפחות  6קלאבים ו 4-ספיידים.

K64
AT5
KQ942
J3

West

דנה טל :ה Pass-של השותף על ♠ 5הינו Forcing
 .Passנראה שיש לו יד מאוד חלוקתית והיריבים לא
מתאבדים .לא יודעת של מי היד ,אבל לא רוצה לשבת
בשקט ולחכות לראות מה יקרה.
נגה טל :ה Pass-של השותף על ♠ 5מראה יד שאמורה
להספיק לי לסלם .גם אם אפול ב ,6♦-ייתכן ש 5♠-לא
ייפול יותר מפעם אחת.

South

East

North

♦2

Pass

♥1

Pass

Dbl

*♠4

♣3

?

Pass

Pass

♠5

* ספלינטר
מהלך ההכרזה עושה רושם הזוי .לצפון יד חזקה עם
קוצר בספייד והתאמה בדיאמונד ,והוא מעוניין בסלם.
האם להכריז סלם עם ניקוד מינימלי להכרזת ♦ 2וK-
מבוזבז בספייד? ומה עם היריבים שמוכנים לשחק ♠5
במצב פגיע נגד לא פגיע ,האם הם "מתאבדים"?
פאנל המומחים מחליט פה אחד – להכריז ♦!6
מיכאל בראל :קשה לדעת מי עושה מה .בדרך כלל
יריבים במצב פגיע נגד לא פגיע לא מכריזים "סתם"
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יוסי אנגל :למרות מצב הפגיעות ,נראה לי שהתוצאה
הטובה ביותר עבורנו תושג בסלם קטן בדיאמונד.
אופיר הרבסט :נראה כמו התאמה כפולה לשני
הצדדים ,אז צריך להכריז עד הסוף .אני מאמין שלמערב
 10-11קלפים שחורים ,אולי אפילו ♣ – ♦ ♠ Jxxxx ♥ x
 ,AQxxxxxכך שלא ברור אם נפיל ♠ ,5ויכול להיות לנו
סלם אם לשותף .♠ x ♥ KQxxxx ♦ AJxx ♣ Ax
ומה קרה בשולחן?

* חמישייה בספייד  +חמישייה באחת מסדרות
המיינור

KJ743
AJT73
QT9
QT952
8
AK87542

AJ873
Q962
865
6
K64
AT5
KQ942
J3

היריבים התחילו את המכרז בפתיחה חלשה דו-
סדרתית .מזרח היה מוכן תחילה לשחק ♠ ,2אך לאחר
התערבותנו בקלאב הוא הבין שלשותף גם דיאמונד
והתחרה ל.3♦-
ברור שדרום טרם הראה כל מה שיש לו ואין לשתוק על
♦ .3השאלה היא אם להכריז ♥ 3טבעי או להשתמש
ב Takeout Double-הטומן בחובו אפשרות שהשותף
ישאיר ♦ 3מוכפל.
המומחים התפלגו לשני מחנות ,כאשר הרוב תמך
בהכרזת ♥.3

היד של צפון הייתה פחות גדולה ממה שהמומחים
חשבו ,אבל להכריז ♦ 6היה חיוני משום שאין להכשיל
♠ 5בשום אופן! דרום הכריז ♦ ,6חוזה שהיה נופל פעם
אחת בגלל ( ♣AKאת ההארט הכרוז ינחש) ,אבל
מערב ניסה ♠ 6עם ידו המיוחדת! צפון שוב קרא Pass
(מבחינתו אין להכשיל ♠ 6והוא מזמין את השותף
להקריב ל .)7♦-דרום הכפיל והחוזה נפל פעם אחת
בגלל מיקומו הטוב של .♠K
פלוס  ,200לכאורה תוצאה אופטימלית לצפון-דרום,
אבל הפסד של  IMP 17לאחר שבשולחן השני חבריהם
לקבוצה "החליטו" מפאת אי-הבנה לשחק  4NTמוכפל
ולשלם  1700כשהם יכולים לבצע ♠.5
בעיה  – 2אתם בדרום
Dealer West, Vul All

אופיר הרבסט .3♥ :יד חזקה ביותר ,הן מבחינת ניקוד
והן מבחינת החלוקה .לא צריך הרבה למשחק מלא.
זו יד התקפית ולא הגנתית ,ולכן איני מחפש להעניש.
מספיק  ♠ Qxx ♥ Kx ♦ xxxx ♣ xxxxאצל השותף ויש
♣.5
מיכאל בראל .3♥ :היד בהחלט מצדיקה הכרזה נוספת.
מעדיף להימנע מ Takeout Double-עם חוסר בסדרת
היריבים כאשר יש חלופה אחרת .עם זאת ,ידי נראית
מתאימה יותר להגנה מאשר להתקפה...
יוסי אנגל .3♥ :מקווה למצוא התאמה .איני מכפיל ♦3
ל Takeout-מחשש שיעשו.
יעקב מינץ – 3♥ :השותף יכול להסיק בקלות שחלוקתי
היא  6-4והסיכוי למשחק מלא גבוה Dbl .מפוקפק,
היות שהשותף קרוב לוודאי ישאיר.
מיכל נוסצקי :מזרח קצר בקלאב וארוך בדיאמונד .הוא
לא תיקן ♠ 2בהתחלה ,כי הניח שלשותף ספייד וקלאב.
על כן לשותפי תמיכה בקלאב וליריבים התאמה מצוינת
בדיאמונד .אני מכריזה ♥.3
מיעוט לא מבוטל של המומחים העדיף להכפיל.
אלדד גינוסר – Dbl :בעיני זה פשוט .אני לא הולך
לתת לשחק ♦ 3לא מוכפל .הכרזה של ♥ 3לא באה
בחשבון .אם השותף יבחר להעניש ,לא אהיה מאוד
שמח ,אבל יש לי קצת עזרה בהגנה.

AJ4
Q854
AKQ843

דנה טל .Dbl :מקווה שהשותף יבין שזה ( Takeoutעל
פי הכללים ,כאשר היריבים תומכים זה בזה עד גובה 3
הכפל אינו מעניש) .אם השותף ישאיר ,לא אתבאס...

South

East

North

West

♣3

Pass

Pass

*♠2

?

♦3

Pass

Pass

נגה טל – Dbl :בהנחה שהשותף יבין שזה .Takeout
יש לנו התאמה בקלאב ,ועם עוצר בדיאמונד השותף
יכריז  .3NTייתכן גם שיראה הארטים.
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ומה קרה בשולחן?
דרום הכריז ♥ ,3צפון העלה ל ,4♥-ומזרח הכפיל
לעונשין...
873
J9763
AJT3
6

יד "רגילה" עם  8נקודות מאוזנות וחמישייה בהארט.
צפון התכוון להכריז  2NTלאחר טרנספר להארט,
ופתאום מערב התערב ♣( 3זאת לאחר ששתק על
 .)1NTהאם  Dblכעת יהיה מעניש ,או סתם יראה
נקודות? זו נקודה שכדאי לשותפים לסכם ביניהם ,אך
מה קורה אם לא סיכמנו מראש?
רוב ברור של הפאנל מחליט להכפיל ומוכן לקבל כל
החלטה של השותף.

KT952
K9862
972

Q6
AKT2
Q754
JT5

אלדד גינוסר – Dbl :לא מעניש אלא מראה  +8נקודות.
מיכאל בראל .Dbl :מראה נקודות ,אבל לא Penalty
מוחלט לשיטתי .השותף יחליט אם להשאיר ,להכריז
סדרה כלשהי או ללכת ל.3NT-
יוסי אנגל Dbl :מראה נקודות ומשאיר לשותף את
ההחלטה.

AJ4
Q854
AKQ843
דרום שגה כאשר לקח את ההובלה בדיאמונד עם הA-
והשליך ספייד .לאחר מכן ההגנה תקפה שוב ושוב
בדיאמונד ,והכרוז איבד שליטה בשליטים .לו היה
משחק  ♦Tמהדומם וחותך את  ,♦Qהיה מסוגל לבצע
♥ 4מוכפל במשחק זהיר גם נגד חלוקה  .4-0כפל על
♦( 3במקום הכרזת ♥ )3היה מוביל לרווח קל של .+800
בעיה  – 3אתם בצפון
Dealer North, Vul All
Q9
AJ986
T64
J74

מיכל נוסצקי – Dbl :מראה נקודות וגם משהו בקלאב.
מניחה שהשותף יוציא להארט אם יש לו התאמה
וישאיר ללא התאמה.
יעקב מינץ ,Dbl :וגם אם השותף ישאיר זה נראה לי
נוח למדי.
אופיר הרבסט – Dbl :תלוי במשמעות שלו .בהנחה
שזה לא מעניש ,אלא רק מציע להעניש ,ידי מתאימה.
השותף יכול להוציא עם התאמה בהארט.
רק האחיות טל מנבחרת הנשים הכריזו אחרת ,אבל יש
ביניהן הבדל משמעותי .נגה סבורה שהיד טובה מדי
ל Dbl-ומכריזה משחק מלא .דנה רואה כאן דווקא יד
גרועה ומוכנה לתת ליריבים לשחק ♣ 3לא מוכפל.
נגה טל .3NT :אין ברירה – לא רוצה לפספס משחק
מלא פגיע.
דנה טל :שאלה קשה .מהמרת בין  Passל,3NT-
ונוטה יותר ל ♣J .Pass-קלף מגעיל .מצד שני הספוטים
בהארט יפים .לא פשוט.
ומה קרה בשולחן?
צפון הכפילה כדי להראות נקודות ,אך דרום לא הבינה
זאת כך והשאירה ♣ 3מוכפל לעונשין עם ניקוד מקסימלי
ותמיכה טובה בהארט .צפון החליטה להוביל .♠Q

South

East

North

*1NT

Pass

Pass

♥2

Pass

♦2

Pass

?

♣3

* 15-17
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West

בחרו בה פה אחד .לחלק מהם יש הסתייגויות ,אך אינם
רואים אפשרות אחרת .עבור אחרים זו הכרזה קלה
וברורה.

Q9
AJ986
T64
J74
873
74
8
AKQT653

J652
T52
AJ975
2
AKT4
KQ3
KQ32
98

ההובלה פגעה "בול" וההגנה יכולה להפיל ♣ 3מוכפל
פעמיים ( )+500באמצעות גביית  5לקיחות בסדרות
המייג'ור והמשך בספייד רביעי ל .Promotion-בשולחן
הושג  +200בלבד – עדיין רווח של  IMP 7מול ♥ 4שנפל
פעם אחת בשולחן השני לאחר  ♦ ,♣AKל A-וחיתוך ♦ .אי-
ההבנה בין צפון לדרום הולידה תוצאה יפה...
בעיה  – 4אתם בצפון
Dealer West, Vul All
JT
T4
AKQ3
AQJ63

מיכאל בראל – 3♦ :לא מושלם .הייתי מעדיף להיות
חזק יותר או  ,6-4אבל כפל מראה שלושה קלפים
בספייד ו Pass-לא נראה טוב עם יד חזקה כזאת.
מיכל נוסצקי :כיוון שאין לי  Dblוגם לא  ,NTאכריז ♦.3
 Overbidקטן ,אבל אין מה לעשות.
אלדד גינוסר :זו בעיה למי שמשתמש במוסכמה
( Support Doubleכמעט כולם) .אין לי הכרזה
שמתארת במדויק את היד (הזמנה למשחק מלא עם
קלאב ודיאמונד) ,ולכן אבחר לעשות את הדבר הקרוב
ביותר – אחייב למשחק מלא עם קלאבים ודיאמונדים.
אופיר הרבסט :מתאר את הכוח והחלוקה .אולי צריך
טיפה יותר ,אבל אין הכרזה אחרת.
יעקב מינץ – 3♦ :בידי  17נקודות וגם הספיידים אינם
רעים Pass .לא בא בחשבון ו Dbl-אינו מתאים (מראה
שלושה ספיידים).
יוסי אנגל :טבעי להראות  Reverseעם יד חזקה.
דנה טל Reverse :בגובה  .3קלאסי.
נגה טל – 3♦ :מראה יד טובה מאוד עם  5-4במיינורים.
ומה קרה בשולחן?
JT
T4
AKQ3
AQJ63
3
A986
962
KT974

South

East

North

West

♠1

Pass

♣1

Pass

?

♥2

מקרה דומה ליד הקודמת .לצפון הייתה אמורה להיות
הכרזה שנייה קלה של ♦ Reverse( 2עם  17נקודות),
אך היריב מצד ימין החליט להפריע לאחר ששתק
בסיבוב הראשון.
עבור חברי הפאנל שלנו זו הייתה בעיה קלה .אם אי
אפשר להכריז ♦ ,2מכריזים ♦ – 3זו ההכרזה שהמומחים

K8642
KQJ52
852
AQ975
73
JT8754
-

צפון ,אחד השחקנים הטובים בעולם ,החליט שאין לו
הכרזה של ♦ 3והעדיף  !Passמזרח העלה מיד את
שותפו ל .4♥-כעת צפון הכפיל ,ודרום השאיר לעונשין
בצייתנות .ההתאמה הגדולה בדיאמונד נותרה חבויה.
כמובן שצפון לא מצא את ההובלה המכשילה בקלאב.
לאחר שהובלה ב ♦A-נחתכה ,הכרוז הוציא שליטים
בשני סיבובים ושיחק קלאבים דרך צפון .כעת כבר אי
אפשר להפיל ♥ 4מוכפל .לאחר טעות בהגנה הושגה
גיליון  203יולי 2020
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לקיחה עודפת +990 :למזרח-מערב עם נזק של 13
 .IMPבשולחן השני החברים לקבוצה הקפידו לגבות
את הלקיחות בהארט נגד ♦ ,5להכשיל את החוזה פעם
אחת ולמנוע אסון עוד יותר גדול.
בעיה  – 5אתם בצפון
Dealer South, Vul None
76
JT987543
92
3

מיכל נוסצקי :מובילה בהארט .למזרח אין ספיידים ויש
לו המון קלאבים .כנראה האמין ש 6♣-חוזה טוב יותר
מ .5♠-למערב ,לעומת זאת ,אין קלאבים .אני נותנת
לשותף שלי הרבה דיאמונדים וגם כמה קלאבים .כמובן
שאין שום ביטחון בכלום.
אלדד גינוסר .♥J :מהלך הכרזה הזוי של מזרח-
מערב ,אבל איני מניח שאני משחק נגד מתחילים.
הכפל האחרון של השותף מבקש הובלה מיוחדת – זה
חייב להיות חוסר בהארט.
יוסי אנגל :מוביל בקלאב כדי לנתק את הכרוז מהדומם.
דנה טל :מובילה בקלאב .השותף הכפיל ♣ ,6אז יש לו
משהו בקלאב או בשליט ואקבל חיתוך ,ואולי זה היה
בכלל  Lightner Doubleופספסתי בגדול .L
נגה טל :מובילה בקלאב .השותף הכפיל ♣ 6ויש לי
סינגלטון.

South

East

North

West

♦1

ומה קרה בשולחן?

Dbl

♣6

Pass

♠5

Dbl

Pass

Pass

♠6

Pass

Pass

Pass

איזה קלף תובילו נגד החוזה המוכפל ♠?6
מהלך המכרז רחוק מאוד מלהיות מדעי .הדבר היחיד
שברור כאן הוא שיש חלוקות מטורפות .אנחנו עם היד
החלשה בשולחן ,וקלף ההובלה שלנו עשוי (או עלול)
לחרוץ גורלם של  IMPרבים.
הפעם המומחים אינם תמימי דעים ,והם בחרו בכל
הובלה אפשרית פרט לשליט ,אך בהובלת  ♥Jתמכו
יותר מבכל הובלה אחרת.
אופיר הרבסט :נראה שלמערב  9-10קלפים בספייד,
וכנראה גם עוד סדרה ,ואם כך זה כנראה דיאמונד.
לא מוביל קלאב – למזרח יכול להיות .♣A
לא מוביל ספייד – יכול להיות שלשותף  Kדאבלטון.
לא מוביל דיאמונד – ייתכן שזו הסדרה השנייה של
הכרוז.
אז נשאר .♥J
מיכאל בראל – ♥J :הם הכריזו כדי לעשות ,והכפל של
השותף מבקש כנראה הובלה מיוחדת .אולי הוא חותך
הארט?
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יעקב מינץ :לא אוביל בספייד .אמנם יש סיכוי שהשותף
חותך הארט ,אבל בכל זאת אוביל בדיאמונד – הסדרה
שהכריז .ייתכן בהחלט שלכרוז חוסר בקלאב.
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76
JT987543
92
3
AKQJT98543
K
K3
-

2
4
AKQT9876542
AQ62
AQJT8765
J

צפון הוביל בדיאמונד .דרום זכה ב ♦A-וראה את
השולחן ,אך לרוע מזלו לא החזיק אף קלף בשליט.
מערב הצליחה לחתוך את המפסיד בהארט ולבצע את
החוזה .ההובלה המכשילה היחידה הייתה בספייד!
בשולחן השני מזרח-מערב הגיעו עד ♣ .7דרום החליטה
להקריב ל 7♦-במקום לנחש באיזה אס להוביל (לאחר
הובלה סבירה ב ♥A-הסלם הגדול מבוצע) .מערב לא
העלה על דעתו שהובלה ב ♥K-עשויה להיחתך על ידי
השותף ,והסלם הגדול המוכפל נפל פעם אחת בלבד.
מוסר השכל :כשאין לך (או לשותף שלך) שום מושג
במה להוביל ,עדיף אולי לשחק ולא להגן.

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
ספר מחזור
יומנים
אלבום תמונות
ועוד...
ברותם פרסום והפקות עורכים ,מעצבים ,מדפיסים ,כורכים

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה
איסר גרבר

סיפור חיי

רפאל שמיר

ברידג'
ב 60 -שניות

ֲאנִ י יַ ְל ָּדה ֶׁשל ְּכ ָפר
יׁשי
חֹותם ִא ִ
ִׁש ָירה ִל ִירית ֶׁשּנִ ְכ ְּת ָבה ְּב ָ

רפאל שמיר //זכרונות

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות ,כללים ומילון מונחים

זכרונות

החיים
על פי שמוליק
ז-רֹוטנֶ ר
ג’ּודי ָּפ
ִ
ְ

שמואל לוי

אלדד גינוסר
הציור שעל העטיפה:
רינה סיטון " -הבית באוהל משה“

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

077-5401053

ravit@rotemltd.co.il

www.rotemltd.co.il

שונות

הכו את המומחים

()4

אנו ממשיכים לפרסם כאן בעיות הכרזה מעניינות שיוצגו לפאנל של מומחים.
תשובות המומחים לבעיות המוצגות להלן יתפרסמו בעוד חודש ,ובינתיים אנו מזמינים את הקוראים לשלוח את
תשובותיהם ונימוקיהם למייל .ram@ramsoffer.com
אנא נמקו את תשובותיכם .אנו נשתדל בכל בעיה להציג לצד תשובות המומחים ונימוקיהם גם תשובה אחת ,המעניינת
ביותר ,של אחד הקוראים.
כל הידיים המוצגות להלן לקוחות מתוך תחרויות קבוצות ברמה גבוהה בשיטת חישוב  IMPשהתקיימו לאחרונה ושודרו
ב.BBO-
הבהרה :כאשר השאלה היא "מהי הכרזתו הבאה ,"...התשובה יכולה להיות גם  Dbl ,Passאו .RDbl

בעיות הכרזה – יולי 2020

בעיה  – 2אתם בדרום
Dealer East, Vul None

בעיה  – 1אתם בדרום
Dealer South, Vul E/W

K
AKT4
AQ864
QJ3

Q5
KQJ964
QJ73
A

South

East

North

South

East

♦1

Pass

?

Pass

West

♥1
?

♠4

♥4

North

♠3
* חלש

מהי הכרזתו הבאה של דרום?
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מהי הכרזתו הבאה של דרום?

*♠2

West
Pass

 – אתם במזרח5 בעיה
Dealer East, Vul N/S

 – אתם בצפון3 בעיה
Dealer North, Vul All
43
T943
Q5
AT862

T9
QT974
A987
A3

West

North

East

South

1♥

Pass

1♠

Dbl

Pass

2♠

Pass

2NT

Pass

3NT

Pass

Pass

Pass

?3NT איזה קלף תובילו נגד החוזה

West

North

East

South

Pass

1♣*

3♥

Dbl**

4♥

4♠

Pass

Pass

?
 חלוקה כלשהי, נקודות+16 .Precision *
** נקודות
?מהי הכרזתו הבאה של צפון
 – אתם בצפון4 בעיה

Dealer South, Vul None
AK4
963
A9865
J5

West

North

East

South
1♣

Pass

1♦

Pass

?

Pass

2NT

?מהי הכרזתו הבאה של צפון
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כך נולד מועדון :מבואות חרמון
"זקני הגליל" זוכרים :שיחקו כאן ברידג' ,בקיבוצים בעמק וגם במקומות נוספים .זה היה לפני  30שנה...
זה הסתיים וגווע לאט ,לאט .אחרי דור -זה נולד מחדש .בינתיים הגיעה אלינו הקורונה ! זה משנה את
סדרי החיים ואנחנו מתאימים עצמנו ,כמו כל שחקני הברידג' בארץ ובעולם .על זה בהמשך,
אך קודם :סיפורו של המועדון.
מועדון "מבואות חרמון" ,צעיר המועדונים בהתאגדות .רק בן
שנתיים וחצי ,קיים עד לא מזמן את פעילותו ,בבית גיל הזהב
במועצה האזורית "מבואות חרמון" (צומת ישע ,בין ראש פינה
לקריית שמונה על כביש .)90
הוותיקים זוכרים כאן את הפעילות במועדון איילת השחר
ובמקומות אחרים בגליל .אפילו בקצרין הייתה פעילות ענפה,
אך כל זה התפרק ונגמר .בתהליך איטי אך עקבי ,שחקני העבר
התכנסו לשחק בבתים ,בקבוצות קטנות בישובים וכך הסתיימה
לה פעילות ברידג' עניפה ויפה.
עד שהגיע עופר רז מקיבוץ יפתח .צעיר ( ,)49דינמי ויזם
בנשמתו .ובעזרתם של חברים אחרים מהגליל :אורה ורוני
גלבוע מבית הלל ,אלימלך הובר ממעיין ברוך ,ואחרים יצרו את
הפלא הזה :מועדון הברידג' מבואות חרמון.
שלום בלייר מספר" :עופר ,בחור צעיר יחסית ,עושה הכל
בהתנדבות ,במקביל לעבודתו ולהיותו בעל משפחה .המקום
עמד לרשותנו פעם בשבוע ,ללא כל עלות ,בנדיבותה של
המועצה האזורית מבואות חרמון .התחלנו כ  6-7שולחנות
וכולם ,לא רק עופר היו נלהבים מאוד .שיחקנו טורנירים של 24
בורדים במחיר סמלי ( ₪ 10למפגש) ולא ויתרנו על התחרויות
הסימולטניות .עד שהמועדון קיבל את מעמדו כסניף רשמי של
ההתאגדות ,נסענו להשתתף בתחרויות הסימולטניות במועדון
כרמיאל ,הקרוב ביותר אלינו.
היום אנחנו כ 60-חברים במועדון הרשומים כולם להתאגדות.
עם הזמן רכשנו מסופוני בריג'מייטס ולא מזמן גם מכונה
לחלוקת קלפים ,כך שאנו עומדים בכל הסטנדרטים של כל
מועדון מצליח".
מועדון מבואות חרמון מכיל מגוון חברים המגיעים מכל הגליל
המזרחי :מקרית שמונה ועד צפת ,מ-כרם בן זמרה ועד קצרין,
מגדות ,אילת השחר ,מבית הלל דן ודפנה ,מגונן ומעיין ברוך,
מיפתח וראש פינה ועוד .אם שמות המקומות האלו מעלים
בכם תחושת ארץ ישראל הטובה והשורשית אתם לא טועים.
חברי המועדון הם אנשי התיישבות מקיבוצים ומושבים ,אנשי
חינוך ,חקלאים ,אנשי עסקים ,מנהלי פעילויות וחברות ברחבי
הגליל.
מכלול האנשים המיוחדים יוצר גם אווירה מיוחדת ,כך שהמועדון
אינו רק מזוהה עם פעילות הברידג' ,אלא הוא קודם כל מועדון
חברים ותקופת הקורונה הוכיחה זאת אף יותר.
שלום בלייר מספר" :כשנפגשנו פיסית היתה אווירה נהדרת,
ללא תחרותיות מעיקה .על אף הבדלי הרמות בין הוותיקים
(אלה עם מספרי חבר בן  4ספרות) לבין שחקנים חדשים
יחסית ,המועדון ידע להכיל את כולם .החברה מביאים כיבוד

שלום בלייר

עופר רז

בנוסף לפינת הקפה ,לפעמים עוגה שהוכנה ע"י מי מהחברים,
לפעמים פרי מאחד המטעים .מפגש במועדון תמיד מרתק,
אתה פוגש רפתן או נוטע ,איש היי-טק או שופטת בדימוס,
מורה או יזם עסקי וכולם חברים .בערב ראש השנה האחרון,
ובמלאת שנתיים למועדון ,ערכנו מסיבה בגינה של משפחת
גלבוע בבית הלל .אני אישית חיכיתי בכל פעם לימי רביעי ואינני
היחיד ...המפגש הזה היה יקר מפז לחברי המועדון וכולנו עדיין
כמהים לו".
עוד קצת על עופר רז מנהל המועדון האנרגטי שמצליח לעשות
עם הגביה המינימלית ניסים ונפלאות :עופר מנהל את המועדון,
משקיע בו ,מפתח אותו ודואג להרחיב אותו באמצעות תכונות
היזמות ,צניעות והתלהבות המאפיינות אותו.
עופר לא לבד .יחד איתו  2מורי ברידג' מוסמכים :אלימלך הובר
ודליה קריק ,המעבירים חוגים בכל האזור וגם מחוצה לו .חברים
נוספים עוזרים לו לארגן את פעילות הערב וולאחריה להחזיר
את המקום נקי לבעליו ,כל זה בהתנדבות ובאהבה רבה.
בשיחה עם עופר הוא רואה כבר "אחרי הקורונה" .לאחר החזרה
לשגרה ,עופר מעוניין לפתוח עוד קורסים למבוגרים ,תחרויות
מודרכות לשחקני המועדון וגם קורס לילדים.
הוא גם מדבר על הרחבת הפעילות לפחות לפעם נוספת כל
שבוע אולי בשעות הבוקר ,לטובת חברים שכבר לא עובדים.
ומה בתקופת הקורונה? שלום בלייר מבהיר" :היום אנחנו בסגר
כללי בצל מגפת הקורונה .אנחנו ,כמו שאר שחקני הברידג' בארץ,
ממשיכים דרך ה BBO-במסגרת תחרויות ההתאגדות או בארגון
של מנהל המועדון שלנו והמועדונים השכנים .זה לא אותו דבר,
אך בכל זאת ממשיכים להפעיל את הראש וליהנות ממשחק
הברידג' הנפלא .כולנו ממתינים לימים טובים יותר בהם נוכל שוב
להיפגש במועדון שלנו .ובעיקר ,לחזור לחיים הנורמליים.

ברידג' בצל הקורונה
התפרצות נגיף הקורונה הובילה לעצירת כלל פעילות מועדוני הברידג' ברחבי הארץ ,שנאלצו
להסתגל במהרה למציאות החדשה באמצעות מעבר לפעילות מקוונת ענפה .נציגי המועדונים ברחבי
הארץ מספרים על האתגר והמורכבות שבדרך ובעיקר מייחלים ליום בו יוכלו לחזור לפקוד את
המועדונים אליהם הם כל כך מתגעגעים
זה נחת על כולנו כמו רעם ביום בהיר .התפרצות נגיף הקורונה
השפיעה על החיים של כולנו .מילים כמו ''סגר'' ו''ריחוק
חברתי'' הפכו לשגורות בפינו יחד עם האיסור על הדבר הכי
טבעי עבור יצורים אנושיים ,שהוא כמובן המפגש הבין-אישי
והאפשרות להתרועע יחדיו .תוסיפו על כך את המגבלות
שהוטלו על בני הדור השלישי ,המהווים אחוז נכבד משחקני
הברידג' בישראל ,והרי לכם מציאות חדשה ושונה לחלוטין
מכל מה שהכרנו עד היום.
ענף הברידג' ספג מכה כואבת ,בדגש על מועדוני הברידג'
ברחבי הארץ  ,שעוד לפני שפורסמו התקנות הרשמיות ,כבר
נאלצו להודיע על עצירת הפעילות (עקב החשש של השחקנים
לפקוד את המועדונים) ,ובמקביל להתמודד עם תחושה של
חוסר ודאות כלכלית.
יש האומרים כי כל משבר מהווה פתח לצמיחה והזדמנות,
ואכן ניכר כי קהילת הברידג' הישראלית הוכיחה בחודשים
האחרונים חוסן רב ויכולת הסתגלות מופלאה .על אף הקושי
וההגבלות ,רבים מחברי קהילת הברידג' ביצעו טרנספורמציה
מרשימה לפעילות מקוונת הכוללת תחרויות ,משחקים
מודרכים ,שיעורי זום ועוד היד נטויה.
ההתאגדות הישראלית לברידג' הסתגלה במהירות למצב
החדש ועמלה רבות כדי להמשיך ולתת את השירותים
לחבריה (תחרויות ,נק' אמן ,ביטאון  ,תמיכה טכנית ועוד),
להכשיר מנהלי תחרויות ,ולהשיג לסניפים הרשאות מיוחדות
לניהול תחרויות ב .BBO
יחד עמה ,צעדו יד ביד בעלי המועדונים ,מנהלי הסניפים,
מנהלי התחרויות ורבים מאנשי קהילת הברידג' המסורים
אשר עמלו קשה בחודשים האחרונים ,כדי לאפשר את המשך
הפעילות בזירה הדיגיטלית ,עד שאפשר יהיה לשוב לשגרה
הברוכה.
לפניכם כמה מהמועדונים המובילים בישראל המסכמים את
הקורונה מהזווית האישית שלהם.

מועדון הברידג' רמת השרון
במועדון של יעקב וורד מינץ חברים למעלה מ 300-איש
בימי שגרה .השניים דאגו כבר עם היוודע חומרת ההגבלות
והתפשטות הנגיף בישראל ,להעביר את מתווה הפעילות
התחרותית לזירה הווירטואלית במסגרת ה .BBO-בצוותא
עם מועדון פולג של ישראל ידלין ואורית אוחיון ,מקיימים
שני המועדונים גם יחד  1-3תחרויות מדי יום על בסיס
הפלטפורמה המקוונת ,וכן הדרכות ושיעורי ברידג' בכל
הרמות .במקביל ,זוכים החברים לתמיכה טכנית שוטפת אשר
נועדה לסייע לחברים המתקשים בעבודה עם מחשב ,לרבות
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ברידג' בצל קורונה  -מועדון רמת השרון

הסברים מילוליים בטלפון ותמיכה ברידג'יסטית מקצועית.
''ברמה האישית ,אין בכלל ספק שהקורונה הפתיעה את כולנו,
כמו את כל עם ישראל והעולם'' ,מבהיר יעקב'' .התחושה היא
כמובן לא אידיאלית .אנחנו זקוקים ומתגעגעים לאינטרקציה
עם החברים היקרים שלנו .על אף המעבר לשיעורי זום ,יש
משהו קר ומנוכר במערכות הדיגיטליות שלא מאפשר לראות
תגובות ולקבל פידבק אמיתי ,כפי שקיים במפגש פנים מול
פנים .אנחנו כמובן מחכים בקוצר רוח לחזרה לשגרה ,אם
כי ברור לנו שנצטרך להגביל את כמות החברים ולשמור
על מרחק .למרות הכל ,אנחנו אופטימיים מטבענו ומקווים
שבהקדם נוכל לחזור ולשחק יחד ,כפי שהיה בתקופה
שקדמה לקורונה''.

מועדון הברידג' פולג נתניה
עם  150חברים הצליחו במועדון שבצפון השרון להסתגל חיש
מהר למציאות החדשה .כאמור ,יחד עם מועדון רמת השרון
חברו השניים לפעילות משותפת שקרמה עור וגידים בצורה
מוצלחת ,שכללה פעילות ברידג' יומית לאורך כל ימי הסגר
ולמעשה עד היום.
''כשליש מהחברים במועדון המשיכו לשחק במסגרת
הדיגיטלית'' ,מבהיר ישראל ידלין ,מבעלי המועדון'' .זה אחוז
סביר בהחלט ואנחנו מתקדמים עם מה שיש .נחשפנו כמו
כולם לעולם חדש שלא הכרנו קודם לכן .אבל האדם הוא
יצור סתגלן שהוכיח אינספור פעמים כי הוא מסוגל להתקדם
ולהתאקלם בכל סביבה .עולם הברידג' בהקבלה מסוימת
שומר על מגמה זהה ,על אף הרצון של כולנו לחזור ולשחק
יחד ,כפי שהיה עד לא מזמן''.
ידלין מנסה לתאר את היום שאחרי מבחינת פעילות מועדוני
הברידג' ברחבי הארץ'' :ברגע שנקבל אישור מהשלטונות

לחזור לפעילות ,אני מבטיח שתוך שעה כבר המועדון יהיה
פתוח לחברים .במקרה שלנו ,התקופה בה לא התקיימה
פעילות פיזית בין כתלי המועדון חייבה אותנו גם לשכור מקום
חדש ,כך שעבור השחקנים היקרים שלנו צפויה הפתעה
נחמדה עם סיום ההגבלות''.

יפה ב BBO-ובזום ,כולל ניתוחי ידיים שהייתי שולח לאחר
משחקים ברשת ,אבל אין מה לעשות – אין תחליף למשחק
האחד מול השני .חזרנו לפעילות במועדון עם כמות שולחנות
מצומצמת יותר ומרחק ביניהם ,כולל רישום מסודר של
החברים ,מדידת חום בכניסה ושמירת כל ההנחיות של משרד
הבריאות''.
חורחה מבקש להוקיר את פעילות ההתאגדות במהלך
תקופת הקורונה .לדבריו'' :ההתאגדות עשתה וממשיכה
לעשות מאמצים גדולים כדי לקיים פלטפורמה שתסייע
לשחקנים להמשיך ולשמור על כשירות ברידג' תקינה .מבצע
מתן ההרשאות למנהלי מועדונים וגורמים נוספים היה מוצלח
במיוחד ,כמו גם הניסיון לשמור על מסגרת ספורטיבית
מיטבית תוך שמירה על ההנחיות''.

מועדון אביבים

ברידג' בצל קורונה  -מועדון פולג נתניה

מועדון ''קדימה'' חדרה
המועדון המשפחתי (כ 80-חברים) בניהולו של חורחה שרו
הוא גם הראשון שחזר לשגרת פעילה סדירה ( 3מפגשים
בשבוע) תחת מגבלות התו הסגול של משרד הבריאות.
שרו החל להפעיל את תחרויות הברידג' במסגרת המתנ''ס
המקומי ,לאחר שקיבל אור ירוק מצד מנהלת המקום ,לקיים
פעילות תוך הקפדה אדוקה על כללי המרחק וההיגיינה
הנדרשים.
''אנשים מאוד התרגשו לחזור ולשחק'' ,סיפר חורחה
בהתלהבות'' .המועדון שלנו מושתת על אווירה חברית
ואינטימית ,עם שחקנים שהם קודם כל חברים טובים האחד
של השני .עצם העובדה שהמועדון הושבת למשך תקופה כל
כך ארוכה ,הייתה עבורם מאוד קשה ,ומשכך ברגע שאפשר
היה לחזור הם לא הצליחו להסתיר את ההתרגשות .קיימנו
אפילו הרמת כוסית עם בקבוק יין ,תוך שמירה על מרחק
כמובן ועטיית מסכות''.

עבור המועדון הוותיק והגדול בישראל (קרוב ל2000-
חברים ,מתוכם כ 800-חברי התאגדות) תקופת הקורונה
הייתה מאתגרת במיוחד ,זאת לאור השקעה יוצאת דופן
בהעברת שחקנים מהמרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי על
בסיס פלטפורמת ה BBO-ומשחק באמצעות האונליין .יחד
עם מועדון כרמל בראשות יניב זק ומועדון נס ציונה בראשות
מושיקו מיוחס ,מתקיימות עד לימים אלו פעילויות ברידג'
נרחבות ,הכוללות  2תחרויות מדי יום ,שיעורים והדרכות
מקצועיות המתבצעות דרך הזום.
''ההתחלה לא הייתה פשוטה'' ,מבהיר אסף לנגי ,הבעלים
ומנהל המועדון'' .השקענו המון אנרגיה כדי ללמד את החברים
איך להצטרף לפעילות ברשת .היו חבלי לידה לא קלים ,אבל
אני שמח לבשר שאנחנו מתקרבים החודש כבר ל 400-מנויים
שממשיכים לשחק וללמוד בזירה הדיגיטלית .אנחנו ממשיכים
לגדול וזה מספק מאוד .אנחנו מתכננים להמשיך את הפעילות
הווירטואלית גם לאחר החזרה לשגרה ,ובכך להגדיל את
היקף הפעילות שלנו''.
אסף מתאר תמונת מצב ייחודית ביחס לחזרה לשגרה ואומר:
''תחושת הבטן שלי היא שמה שהיינו רגילים אליו עד לפני
תקופת הקורונה כבר לא יחזור .אין לנו ברירה אלא להסתגל
ולשנות את שיטת העבודה ,בין אם זה אומר שמועדונים ינסו
לצמצם עלויות עם מעבר לחללים קטנים יותר ,או שינויים
אחרים שיתבצעו תוך כדי תנועה .כל ענף הברידג' עתיד
להשתנות ,כך שעלינו להמשיך עם הזרם ולקבל את המציאות
החדשה בהבנה''.

בית הברידג' באר שבע

ברידג' בצל קורונה  -מועדון קדימה חדרה

על אף העובדה כי טרם יצאה הנחיה מפורשת מטעם
ההתאגדות המתירה את חזרת המועדונים לשגרה ,מועדון
חדרה היה הראשון שקיבל את האישור לנסות ולקיים פעילות
שלא באמצעות האינטרנט'' .בתקופת הקורונה הייתה פעילות

מוקד ברידג' תוסס נוסף שמתמודד עם המגבלות הוא בית
הברידג' בבאר שבע בניהולה של מאיה סוביק ,עם כ300-
חברים סה''כ (מתוכם כ 100-רשומים בהתאגדות)'' .האמת
היא שהתחרות האחרונה בלוח של ההתאגדות התרחשה
אצלנו'' ,נזכרת מאיה'' .אנחנו מתגעגעים המון .בכל יום אני
מקבלת המון טלפונים והודעות עם שאלות 'מתי חוזרים'.
לצערי אני עדיין לא אשת בשורה''.
מאיה מספרת כי כ 50-חברים סה''כ ממשיכים לשחק
במסגרת המועדון גם ברשת ,כאשר מדי יום מתקיימת
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הרצאה ומשחק מודרך'' .מי שצלח את הבעיות הטכנולוגיות,
נהנה מאוד מהתקופה'' ,היא מכריזה'' .אין ספק שהרבה
מאוד שחקנים למדו ושיחקו אף הרבה מעבר לרגיל .בכל
יום ,במיוחד בתקופת הסגר ,אנשים פשוט היו קמים בבוקר
ומחכים לשיעורים ולתחרויות .מוזגים לעצמם קפה וממשיכים
איתו ישר למחשב''.

נהנה .הידע והניסיון שלי בזירה הזו איפשרו לי לסייע כמנהל
תחרויות מקוונות לכל אורך התקופה האחרונה ,בהן קיימתי
המון שיחות טלפון ווטסאפ עם חברים במטרה להדריך אותם
כיצד להתחבר ולשחק ברשת .בשבועיים הראשונים זה לקח
יותר זמן ,אבל לאט לאט עוד ועוד חברים הבינו כיצד עובדת
הפלטפורמה הזו ומאוד התחברו לרעיון של תחרות באמצעות
המדיה הדיגיטלית ,שהיא פתרון נהדר גם בימי שגרה .כמובן
שהמשחק אחד עם השני הוא משהו שחסר ,אבל לנו נותר
רק להישאר חיוביים ולקוות שנוכל לחזור לשגרה כמה שיותר
מהר''.

אלברט ספייר במהלך ניהול תחרות
ברידג' בצל קורונה  -בית הברידג' באר שבע

''אנחנו כבר נערכים ליום שאחרי ,תוך בדיקה עמוקה של
המגבלות והאפשרויות השונות תוך הקפדה על הנחיות
משרד הבריאות'' ,מוסיפה מאיה בהתייחסות למצבם של
מועדוני הברידג' ביום בו יוכלו לחזור לפעילות סדירה'' .יש
כבר חוגים ומתנ''סים שנפתחו ברחבי הארץ ,כך שאני מקווה
שהמגמה הזו תימשך וגם אנחנו נוכל לפתוח בקרוב .התקופה
הזו לימדה אותנו דברים נהדרים .אני אישית למשל לא הכרתי
את ה BBO-בצורה מעמיקה ,כפי שאני מכירה אותו היום.
הפלטפורמה הזו נהדרת והיא כמובן תישאר איתנו גם הרבה
אחרי שהקורונה תיעלם מחיינו''.

מועדוני איילה הרצליה והדר כפר סבא
שני מועדוני ברידג' הוותיקים והמוכרים באזור השרון נאלצו
גם הם להתרגל לסיטואציה המיוחדת ,כמו גם אלברט ספייר,
המשמש בהם כמנהל תחרויות מוסמך מזה שנים ארוכות.
''מפאת העובדה שאני משתמש במחשבים למעלה מ40-
שנה במסגרת מקצועי כמהנדס אלקטרוניקה ,הרי שהמעבר
לפעילות ברידג' מקוונת לא היה זר לי כלל וכלל'' ,הוא מבהיר.
''אני אישית משחק ברידג' דרך ה BBO-כבר  15שנה ומאוד
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מועדון עמק יזרעאל
המועדון האינטימי ( 50חברים פעילים) לקח חלק בשיתוף פעולה
במסגרת חוג משותף שכלל מספר מועדונים :מבואות חרמון,
רקפת טבעון ,הרץ חיפה ומועדון  41ירושלים .יחד התקיימה
פעילות ברידג' ענפה לאורך כל תקופת הקורונה הנמשכת גם
בימים אלו ממש ,באמצעות שימוש בתוכנת ה.BBO-
''התחלנו לקיים תחרויות אונליין יחד על בסיס  1-3פעמים
בשבוע ,לשביעות רצונם של החברים שנהנים מאוד ומוכיחים
זאת עם השתתפות ערה בכל הפעילויות ,בדגש על תחרויות
ושיעורים'' ,כך לדברי מנהל המועדון ,זך עומר ,שמוסיף:
''אנחנו מחכים שיינתן האישור למועדונים לחזור לפעילות.
ברגע שתאושר החזרה ,אנחנו נבצע את כל ההתאמות
הדרושות ונחזור לשחק בהדרגתיות ,כאשר במקרה הספציפי
של המועדון שלנו תהיה זו חזרה לתחרות אחת בשבוע,
בקיבוץ גניגר בימי שלישי בערב''.

מועדון כפר סבא
''מתוך כ 170-חברים במועדון ,רק עשרות בודדות המשיכו
לשחק דרכנו ברידג' באמצעים המקוונים'' ,מעיד יוסי רייכמן,
מנהל המועדון'' .אנחנו מנהלים תחרויות  4פעמים בשבוע
בערבים .כולם מתעניינים כמובן מתי נחזור לפעילות סדירה,

כולל קורס מתקדמים שהיה אמור להיפתח ממש בסמוך
לתחילת משבר הקורונה''.
ומה באשר להמשך? ''המועדון שלנו פעל לפני כן פעמיים
בשבוע ,כך שהציפייה היא לחזור לאותה מתכונת פעילות,
ובמקביל להמשיך את תחרויות האונליין עוד פעם או פעמיים
בשבוע .באופן כללי ,חשוב לי להמליץ לחברים וליתר קהילת
הברידג' בארץ להתנסות ב ,BBO-שכן זוהי תוכנה מאוד
מעשירה המהווה פלטפורמה נהדרת להתאמן ולשחק
בברידג' ,גם שלא במסגרת החברתית שכולנו רגילים אליה''.

מועדון מבואות חרמון
המועדון הצפוני מקיים בחודשים האחרונים פעילות ברידג'
מקוונת (כ 30-חברים משחקים בתדירות משתנה מתוך כ60-
סה''כ) .מנהל המועדון עופר רז ,חבר יחד עם מנהלי מועדונים
נוספים בצפון למסגרת ברידג' משותפת שנועדה לשמור
על שגרת ברידג' גם בימי הסגר והקורונה'' .הרצון היה ליצור
פלטפורמה שבה נחלק את הנטל מבחינת ניהול תחרויות
ובמקביל נאפשר לשחקנים פעילות ברידג' נרחבת ככל הניתן,
לרבות תחרויות ,הדרכות ועוד'' ,הוא מספר'' .שלחנו הדרכות
מצולמות לשחקנים וזכינו להיענות יפה .ממש השבוע אנחנו
מתכננים לקיים תחרות מקוונת ראשונה ובלעדית עבור
שחקני מבואות חרמון ,בתקווה שתהיה היענות טובה גם שם.
ברור לי שהמשחק ב BBO-הוא שונה ולעיתים מרתיע חלק
מהשחקנים ,שחוששים לפעמים לשחק מול שחקנים שהם
אינם מכירים ,כך שצריך להבין גם אותם ואת הציפייה הגדולה
שלהם לחזור לשחק במסגרת המועדון''.
רז מוסיף לשבח את ההתאגדות על הסיוע שסיפקה למועדון
במהלך החודשים האחרונים'' .ההתאגדות מסייעת לנו
בשוטף ,ועל אחת כמה וכמה הוכיחה את עצמה בתקופת
הקורונה .הייתה לי תקשורת פתוחה עם הנהלת ההתאגדות,
ובהחלט ניכר היה שהם עשו מאמצים גדולים עבור המועדונים
והשחקנים כאחד .אני אישית מאוד מעריך זאת .הרצון של
כולנו הוא לחזור לשגרה ,אבל אנחנו נמתין להנחיות מפורשות
מההתאגדות ובינתיים ננסה להמשיך ולשמור על כושר משחק
מיטבי עבור השחקנים שלנו ,תוך שמירה על החברותא חרף
מגבלות הריחוק החברתי''.

מועדוני הברידג' רחובות ומודיעין
שניים ממועדוני הברידג' המציגים פעילות נרחבת לאורך כל
השנה הם המועדונים ברחובות ומודיעין ,בניהולן של חן שגב
וגל וקס (וקס מנהל באופן בלעדי את מועדון מודיעין) עם סך
של כ 500-חברים בימי שגרה.
''האמת היא שקראנו כבר בתחילת המשבר את המצב ומה
עתיד להתרחש'' ,מעיד וקס'' .עוד לפני שהודיעו על סגירת
המשק ,כבר התחלנו לחפש אלטרנטיבות דיגיטליות ועבדנו
בכל הכוח על מנת להפעיל משחקים ושיעורים באופן מקוון.
תוך יומיים הצלחנו להעמיד תשתית ראויה למועדון דיגיטלי,
ולמעשה היינו הראשונים שהתחלנו פעילות שכזו בתקופת
הקורונה''.

רחובות  -גם הקורונה לא תצליח לעצור את האהבה לברידג'

שגב מוסיף לתאר את המעבר מפעילות במרחב הפיזי לברידג'
שמתבצע באופן דיגיטלי לחלוטין'' .היו לנו בערך שבועייים
בהם ישנו בערך  3שעות בלילה ,תקופה מטורפת במהלכה
נדרשנו להסביר להרבה מאוד אנשים כיצד להתחבר ,ממש
שלב אחר שלב ,איפה ללחוץ ,אתגר לא פשוט שעמדנו בו
בהצלחה .לשמחתנו ,כשליש מהחברים משחקים כיום בזירה
המקוונת ,נתון יפה מאוד שראוי לכל הערכה''.
שני המועדונים כאמור חברו יחד לפעילות ברידג'יסטית
משותפת ,הכוללת שיעורי זום על בסיס יומי ,תחרויות
ב BBO-ופעילויות נוספות'' .התגובות של החברים היו פשוט
מדהימות'' ,מוסיף וקס'' .בכל יום אנחנו מקבלים הודעות
תודה מאנשים ועבורנו זו המתנה הכי גדולה שיש''.
באשר להמשך הדרך ,מצננים השניים את ההתלהבות כרגע
מחזרה לפעילות בין כתלי המועדונים'' .אנחנו לא מתכוונים
לפתוח עד יעבור זעם'' ,הם מבהירים בנחרצות'' .אין לנו עניין
לפתוח תחת הגבלות כלשהן .על כל פנים ,אנחנו לוקחים
מהתקופה המאתגרת הזו המון ,ומאמינים שנדע לצאת ממנה
מחוזקים ,תוך שמירה על היכולות הדיגיטליות גם להמשך,
בתקווה שדרכן נוכל להצליח למשוך קהל ברידג' נוסף שיכיר
את המשחק ויתעניין בו באמצעות שיעורי זום ואופציות
נוספות דרך הרשת .בימים אלו אנחנו עובדים גם על אתר
אינטרנט ללימוד אישי יחד עם מערכת ברידג' ייעודית ,כך
שיש למה לצפות''.

מועדון ירושלים
מועדון  41ירושלים כולל בימי שגרה כ 300-חברים פעילים
מירושלים רבתי .עירית ניימן ,המשמשת כאחת ממנהלות
המועדון ,מספרת כי בשלושת החודשים האחרונים
מתקיימות פעילויות באמצעות הזום וה'' .BBO-אנחנו שולחים
גם לחברים ידיים מנותחות דרך המייל ,כשבמקביל פועלת
קבוצת ווטסאפ תחת השם ''ברידג' בצל הקורונה'' שם אנחנו
שולחים שאלות ברידג' ודנים בהן עם החברים .לצערנו ,רק
חלק קטן מהחברים עבר לשחק ברשת ,כך שאנחנו מקווים
שנוכל לחזור לשגרה במועדון שלנו ,ויפה שעה אחת קודם''.
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עירית ניימן מנהלת תחרות של מועדון ירושלים

האקדמיה לברידג' תל אביב ומועדון קריית אונו/סביון
שני המועדונים המנוהלים על ידי שירי פאור ,נאלצו גם כן לעבור
למתווה דיגיטלי רחב היקף ,אשר התבצע בהצלחה מרשימה.
''עם ההודעה על כך שהמועדונים נסגרו ,וכמה דקות אחרי
שעברנו את שלב ההלם ,נדרשנו אני יחד עם שותפתי ,קרנאור
גרינשטיין ,במועדון בתל אביב ,לחשב מסלול מחדש'' ,כך
לדברי שירי'' .כשתיים בעלות ראש פתוח וצעיר ,ישר בדקנו
את האפשרויות להמשיך ולקיים מפגשים (תחרויות ושיעורים)
באמצעות הזום .וכך ,בשבועיים האחרונים של חודש מרץ

ברידג' בצל קורונה  -שיעור ברידג' בזום של שירי פאור וקרנאור גרינשטיין
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

עוד קיימנו פעילויות בחינם ,כשבמקביל עבדנו כמעט לאורך
כל היממה על מנת להכניס כמה שיותר שחקנים למרחב
הדיגיטלי ,הן באמצעות ה BBO-והן בזום ,כולל הסברים
וטלפונים עד שעות מאוחרות''.
נכון להיום מעידה שירי על מאות חברים שהצטרפו להדרכות
ושיעורי הזום ,כמו גם על היענות גבוהה במיוחד בתחרויות
הווירטואליות השונות לאורך השבוע'' .בתקופת הסגר ,הרבה
מאוד אנשים סיפרו שפשוט הצלנו אותם ,שהם היו מחכים
בקוצר רוח לכל תחרות וכי הזמן הזה בו שיחקו ברידג' ,סייע
להם להתגבר על הבדידות ועל התחושות הקשות לאור
המצב .אני מאושרת על האפשרות שניתנה לי להעניק לאנשים
מסגרת ותעסוקה גם בימים הלא פשוטים הללו ,ובמקביל
להמשיך לקיים פעילות ברידג' איכותית''.
שירי מספרת כי היא כמו יתר חבריה לקהילת הברידג' עדיין
נתונה במצב של אי בהירות'' :על פי משרד הבריאות ,אין עדיין
אפשרות לפתוח את המועדונים ,אבל אני מקווה שיחד עם
פתיחת אולמות האירועים נוכל לחזור לשגרה מסוימת .אני
יודעת שמתקיימים דיונים עם רשויות מקומיות ברחבי הארץ
בנושא ,ולנו רק נותר לקוות לטוב ושהברידג' יזכה אולי להחרגה
שתעזור לנו לחזור לשחק ברידג' ולפגוש האחד את השני''.

אוהבים גם מרחוק
שלושה חודשים של ריחוק חברתי וגעגועים עזים לחיק המועדונים הובילו את קהילת שחקני הברידג'
בישראל להסתגל למציאות חדשה .כיצד הם שומרים על כושר משחק? עד כמה מאתגר המעבר
לפעילות מקוונת והאם ניתן לחזור לשחק גם תחת המגבלות בין כתלי מועדונים? כל התשובות
בכתבה שלפניכם
תקופת הקורונה נחתה על כולנו כרעם ביום בהיר .יחד עם כל
המשק הישראלי הופסקה כלל הפעילות התחרותית במועדונים,
בעוד כולנו נשלחנו לבתים לסגר ובציפייה לימים טובים ובריאים
יותר.
למרבה ההפתעה ,תוך ימים בודדים מרגע התפשטות הנגיף בישראל
גילתה ההתאגדות לברידג' תושיה ונקטה פעולות כדי להכשיר את
הקרקע למעבר למשחק אונליין .בין היתר בוצעו הכשרות למנהלי
תחרויות ,מנהלי מועדונים וכן ניתן סיוע טכני לשחקני הברידג' חברי
ההתאגדות ,במעבר למשחק ברידג' באמצעות מחשב .מצפון
ועד דרום גילו שחקני ברידג' רבים מוטיבציה ואורך רוח ראויים
להערכה ,שאפשרו להם להסתגל ולבצע מעבר מרשים לפעילות
ברידג' וירטואלית ,על מנת שיוכלו להמשיך ללמוד ברידג' ,לתרגל
באמצעות תוכנות ואף להתחרות באמצעות אתר .BBO
על מנת לתהות על קנקנה של קהילת הברידג' היקרה ,אנו מביאים
בפניכם את הגיגיהם של מספר שחקני ברידג' בולטים ,אשר
משתפים כיצד עוברת עליהם התקופה החולפת ,תוך התייחסות
כמובן להתמודדות עם סגירת המועדונים והמציאות החדשה
שנכפתה על כולנו.

מצידה לקחת חלק במסגרת תחרויות ההתאגדות ב.''BBO-
אראלה משתפת באשר לאתגר האישי במעבר לפעילות ברידג'
מקוונת'' :זה בכלל לא דבר מובן מאליו שבין רגע כל הפעילות
הועברה מהמועדונים לרשת ,אבל זו המציאות .מאיה עזרה לנו
מאוד עם הדרכה צמודה עד לפרטים הקטנים שסייעו לי וליתר
השחקנים במועדון להבין כיצד ניתן לתפעל את ה BBO-והזום .יחד
עם זאת ,אני מאוד מתגעגעת לחזור למועדון ולפגוש את האנשים
היקרים שמרכיבים אותו ,וכמובן את מאיה ,שהיא אישיות שלא
תסולא בפז .אני מאחלת לכל קהילת הברידג' בישראל בריאות,
שכן כל השאר זה בונוס''.

אתי בוגנים – (קריית אונו ואם המושבות)
אתי נחשבת לשחקנית ותיקה המעורה מאוד בקהילת הברידג'
בישראל .היא מקפידה לשחק בימים שבשגרה במועדונים קריית אונו
של שירי פאור ואם המושבות של דורון ידלין ,ואף מיטיבה לצאת
לטיולי ברידג' חובקי עולם.
אתי בוגנים

אראלה הולצמן (ממועדון בית הברידג' באר שבע)
אראלה משחקת ברידג' מזה כשלוש שנים במסגרת הסניף הבאר-
שבעי בניהולה של מאיה סוביק ,כאשר בטרם משבר הקורונה
הקפידה לפקוד את המועדון בתדירות של פעמיים-שלוש בשבוע.
אראלה הולצמן

''הרגע הזה בו הודיעו שהכול נסגר היה מאוד מבאס מבחינתי'',
מספרת אראלה'' .הבנתי שלא אוכל לבקר במשך זמן מה במועדון
שהושקע בו המון לב ונשמה והיווה עבורנו בית חם .לשמחתי הרבה,
מאיה עשתה מעשה חסד ובנתה עבורנו מערכת משומנת ומתוקתקת
באמצעות הזום שכללה הרצאת הבוקר של כחצי שעה ובעקבותיה
משחק של  8בורדים .כאשר המשחקים הסתיימו היא שלחה לכולנו
גם ניתוחי ידיים ולעיתים אפילו הצטרפה לשולחן מסויים והוסיפה
הערות דרך הצ'אט .לכך אוסיף גם מפגשי ערב מקוונים ועידוד

''נרשמתי במהלך תקופת הקורונה לכל הפעילויות המקוונות דרך
שירי ,לרבות מנוי לתחרויות והמפגשים המקוונים'' ,אומרת אתי.
''בפועל יוצא שאני משחקת הרבה יותר מאשר לפני הקורונה ,שכן
שלוש פעמים בשבוע מתקיימים שיעורי העשרה לפי רמות ואחת
לשבוע גם תחרות סגורה לתלמידים באמצעות ה BBO-עם בורדים
שכוללים את החומר שנלמד במהלך השבוע .זו אפשרות נהדרת
לתרגל את החומר ולשפר את המיומנות האישית''.
אתי מספרת כי שיחקה כבר בעבר באמצעות ה ,BBO-אך כיום
לאור המצב היא מעריכה את אפשרות המשחק המקוון עוד יותר.
''שיחקתי לפני כן ב BBO-ואין ספק שהמשחק הזה הציל אותי לכל
אורך החודשים האחרונים'' ,היא אומרת'' .אני נמצאת בקבוצת
סיכון ,כך שאני הרבה בבית עדיין .מסיבה זו המשחק הזה פשוט
הציל אותי נפשית במהלך כל ימי הסגר ומילא עבורי את היום
בהנאה גדולה''.
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ומה הלאה? ''אני מתגעגעת מאוד למועדון ,לצאת ולבלות יחד עם
החברים ובעיקר לשחק ברידג' אמיתי'' ,היא מכריזה בהפגנתיות.
''מצד שני ,עדיין יש חרדות נוכח התקופה .שמעתי שחלק
מהמועדונים פותחים עם מחיצות ומגבלות שונות .אין ספק שלא
אהיה בין הראשונות שייגשו למועדון על אף הגעגועים העזים ,כי
איך אומרים  -הבריאות לפני הכל .אני רוצה לפרגן בהזדמנות זו
לשירי פאור וקרנאור גרינשטיין .הן משקיעות המון ואפשר לפנות
אליהן בשאלות כמעט בכל שעה .אני מאחלת לכולנו שנחזור
לשגרה בהקדם האפשרי ,לפסטיבלים ,לתחרויות המשותפות
ולשגרת הברידג' שכל כך חסרה לכולנו''.

נפשי לא פשוט ,מה גם שאני מתגוררת לבד והילדים לא יכלו
לבוא לבקר .הפחד השתלט עליי ,אבל למזלי באותם רגעים הגיע
הטלפון של חן שסיפר לי על האפשרות להמשיך לשחק ברידג'
דרך הרשת .זה פשוט הציל אותי ברמה האישית .תוך זמן קצר חזר
אליי החיוך .מבחינתי ,זו הייתה הוכחה ניצחת לכך שהברידג' מסוגל
לשפר פלאים את איכות החיים'' .זו ההזדמנות להודות גם למורה
המיתולוגית שלנו רויטל עסיס ,ממועדון מכבי ראשל"צ ,מועדון
שנותן תחושת בית לכולנו.
שלומית יולביץ'

מזל רז (מועדון ירושלים)
מזל משחקת ברידג' כבר  17שנים יחד עם בעלה ניסן .במהלך ימי
הסגר הכירה לראשונה את תוכנת ה BBO-ואת האפשרות לשחק
ברידג' באמצעות מערכת מקוונת'' .זה לא היה דבר אידיאלי עבורי,
אבל כל עוד זו האפשרות היחידה שהייתה לי להמשיך ולשחק
ברידג' ,הלכתי על זה בכל הכוח''.
מזל רז

חנה לובצקי (ברידג' פור-פאן רמת-גן וקאנטרי גבעתיים)
גם עבור חנה המשחקת לסירוגין במועדונים ברידג' פור-פאן של
אורלי ריזנברג וגדי ארנון ברמת גן וגבעתיים ,תקופת הקורונה הייתה
מורכבת ומאתגרת כאחד'' .הייתי רגילה לשחק לפני כן בתדירות
של שלוש פעמים בשבוע .לא היה פשוט מבחינתי לעבור לשחק
ב BBO-עם שחקנים אנונימיים שלא הייתה לי איתם היכרות קודם
לכן .בנוסף ,אין מה לעשות ,הברידג' המקוון הוא לא תחליף למשחק
והמפגש במועדון שלנו שניחן באווירה אינטימית ומשפחתית''.
חנה לובצקי

מזל מספרת כי היא משחקת ברידג' באמצעות ה BBO-מדי יום,
אך למרות הכל מתגעגעת מאוד למפגש החברתי והבינ-אישי עם
חבריה למועדון'' .זה מאוד חסר לי .כאחת שהייתה רגילה לפגוש
הרבה חברים ,לשוחח ולשמוע האחד על השני מקרוב ,פתאום
הכול השתנה בבת אחת .למדתי בעל כורחי להסתדר עם ה,BBO-
אבל אני כבר מייחלת ליום בו אוכל לחזור לשחק במועדון .בינתיים,
עירית ניימן מהנהלת המועדון שולחת לנו תרגילים מקסימים
ושומרת איתנו על קשר .אני מקווה שהתקופה הזו תיגמר כמה
שיותר ומהר ,בתקווה שכלל המועדונים בארץ ייפתחו לרווחה''.

שלומית יולביץ' – (רחובות וראשון לציון)
שלומית בת ה 82-מוקירה תודה לברידג' בחייה .היא מציינת כי
לכל אורך תקופת הקורונה וחוסר היכולת לצאת מפתח הבית ,הרי
שהמשחק אפשר לה לשמור על מצב רוח מרומם ,חרף ההגבלות
והריחוק החברתי שנכפה עליה.
''ביום יום אני משחקת במועדון מכבי ראשל''צ אצל אליהו חליו
וכן אצל חן שגב וגל וקס ברחובות .אני מאוד מתגעגעת למועדונים
ולהווי החברתי הייחודי שלהם .לשמחתי ,יכולתי להמשיך ולשמור
על קשר עמם דרך ה .BBO-חן וגל שידכו לי גם שותפה חדשה,
וכך מצאתי את עצמי מעבירה מדי יום שעות על גבי שעות
בלימוד ומשחק ,מה שאפשר לי להישאר בסוד העניינים .אין ספק
שהברידג' היווה עבורי קרש הצלה .אני זוכרת את הימים הראשונים
של הקורונה בהם הפחידו אותנו עד מוות בטלוויזיה .הייתי במצב
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חנה מצפה כבר ליום שאחרי'' :אני מקווה שאחרי ההחלטה
לפתיחה של אולמות האירועים ,גם מועדוני הברידג' יוכלו להיכלל
תחת קטגוריה זו .אני מאמינה שפתיחה של מועדון ברידג' עם לכל
היותר  60איש היא בהחלט בגדר הסביר ,מה גם שחלק מהאנשים
יחששו להגיע בהתחלה והתפוסה לא תהיה מלאה .אני בטוחה
שניתן לשמור על ההגבלות גם במסגרת המועדון ,כמו למשל חיטוי
הקלפים באלכוג'ל ,הרחקת שולחנות ,יחד עם שמירה על היגיינה
ועטיית מסכות .בכל אופן ,אני רוצה לקוות שנדע לצאת מהתקופה
הזו מחוזקים''.

דוד שואל (מועדון ברידג' קדימה-חדרה)
דוד ,שחקן מועדון הברידג' קדימה-חדרה בניהולו של חורחה שרו,
משתף על האתגר עם היוודע על סגירת המועדון היקר לליבו'' .זה
היה ממש כמו לחתוך בבשר החי מבחינתי'' ,הוא מספר ברגשנות.
''בתור אחד שהתמיד להגיע למועדון פעמיים בשבוע בימים
כתיקונם ואחת לחודש גם השתתף בתחרות סימולטנית ,נוצר אצלי
חלל שלא ידעתי איך אצליח למלא אותו''.
למזלו של דוד ושל קהילת הברידג' כולה ,פלטפורמת הBBO-
והזום אפשרה לו להמשיך ולשחק ברידג' ,ואף להגדיל את תדירות
המשחק שלו'' .כאיש שמתעסק לא מעט עם מחשבים וטכנולוגיה,
המעבר הזה לתחרויות אונליין היה עבורי קל יחסית ,אבל שחקנים
אחרים לעומתי נתקלו בהרבה קשיים והיה מאתגר מאוד להכניס
אותם לעניינים .בתקופת הקורונה אפילו עזרתי לאנשים להתקין
את התוכנה והסברתי להם רבות כיצד נכנסים ומשחקים .צריך
להבין ,יש הרבה מאוד אנשים שהברידג' מהווה חלק גדול מעולמם
ומשגרת החיים שלהם ,במיוחד אלו שנמצאים בפנסיה''.

להרצאות של גלעד אופיר ומושיקו מיוחס ,אפילו על חשבון שעות
העבודה .ההרצאות היו מאוד מעניינות והעניקו הרבה טיפים
לשיפור המשחק''.
יורם מנצל את הבמה ומספק הצעת ייעול לקראת החזרה לשגרה,
בתקווה שתגיע בהקדם האפשרי'' .אני סבור שהתקופה הזו לימדה
אותנו שיש צורך ליצור תמהיל ואיזון נכון בין ברידג' במועדונים לבין
ברידג' אונליין ,כך שתיווצר גמישות לשחקנים שיוכלו לשחק בטווח
שעות רחב יותר .באופן שכזה אני מאמין שיותר שחקנים יוכלו
להשתתף בתחרויות רשמיות ויצברו שעות משחק רבות יותר''
אז אם לסכם ,נראה שהקורונה הביאה לחיינו שינויים גדולים
בתחומים רבים ובכלל זה גם בענף הברידג' .קשה שלא להתפעל
ממהירות ההסתגלות למצב החדש של כל הגורמים (שחקנים,
מועדונים ,התאגדות) ובשורה התחתונה – הברידג' שימש לכולנו
עוגן לפני הקורונה ,ממשיך להיות כזה בתקופת הקורונה וימשיך
לשמש לנו קרש הצלה גם אחריה או כמו שאומרים "בעזרת
הברידג' נעשה ונצליח".

דוד שואל

יורם גריזים

דוד המשחק  4שנים במועדון ,אליו הגיע בהשראת אביו ,חיים,
מספר כי הוא דווקא מרוצה מהמעבר לאונליין ,חרף הגעגועים
להווי החברתי בין כתלי המועדון'' .כמובן שחסר המפגש הבינאישי
והדיבורים עם החברים ,אבל עבורי מבחינת תחרויות נטו –
המשחקים באונליין הם הרבה יותר מסודרים עם חוקים ברורים.
שלא יבינו אותי לא נכון ,אני מחכה שהמועדון ייפתח ,אבל אין לי
ספק שאמשיך לשחק גם הרבה באונליין ,פשוט כי מאוד התחברתי
לזה''.

יורם גריזים (מועדונים יבנה ונס ציונה)
עבור יורם ,שחקן ברידג' ותיק באזור השפלה ,הקורונה לא עצרה
את אהבתו לברידג''' .האמת היא שאני המשכתי לעבוד גם במהלך
הקורונה ,כך שפחות הרגשתי את החוסר .יחד עם זאת ,אין ספק
שלא היה פשוט לשמוע שהמועדונים נסגרים ,על כל המשמעויות
שכרוכות בכך ,מקצועית וחברתית כאחד''.
בימי שגרה מתמיד יורם לשחק בתדירות של שלוש פעמים בשבוע,
כשהוא מתזז בין מועדוני הברידג' ביבנה ונס ציונה .במהלך ימי הסגר,
נכנס כמו מרבית מחבריו לקהילת הברידג' אל תוכנת ה BBO-שם
המשיך לשחק ,כשבמקביל הקשיב להרצאות ושיעורים מודרכים
על ידי מורים ומרצים מובילים'' .יצא לי לאורך התקופה להקשיב
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עורכים :אוריה מאיר ואסף עמית
כתובת משרד ההתאגדות :יערה  ,27רעננה מיקוד 4320458
טל ,09-7774031 .פקס09-7774033 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים
יולי 2020
פסטיבל הברידג‘

הבינלאומי

ONLINE

10-16.7.20
24

סימולטנית ארצית  -יום ו' 10:00

אוגוסט 2020
 6אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין
יום ה' מושב 19:00 – 1
 7אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין
יום ו' מושב 10:30 – 2
 13אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין
יום ה' מושב 19:00 – 3
 14אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין
יום ו' מושב 10:30 – 4
 21סימולטנית ארצית  -יום ו' 10:30

בנוסף – (למעט בתקופת הפסטיבל ובערב  9באב) ,נקיים בכל יום א' תחרות בוקר ב 10:00
ובכל יום ד' ,תחרות אחה"צ ב  .17:30התחרויות נושאות נקודות אמן מקומיות.
 iראו מודעה מפורטת

התכנית הספורטיבית שתוכננה עד אוגוסט  2020בוטלה.
במקומה מפורסמות תחרויות אונליין ב .BBO
לקראת כל פעילות נוציא דף מידע מסודר ובמידה ויהיה שינוי ,נעדכן כמובן.

הודעות חשובות
תחרויות ברידג' אונליין
משבר הקורונה הפוקד את כולנו נמשך ובשלב זה הנהלת ההתאגדות החליטה להשהות
את כל הפעילויות הפרונטליות עד לסוף חודש יולי  2020ולקיים תחרויות אונליין.
כדי להשתתף בתחרויות נדרש להיות חברי התאגדות בתוקף.

לטופס לחצו כאן

אם טרם עשיתם זאת:
 .1שלחו אלינו את שם המשתמש שלכם ב  BBOבאמצעות מילוי טופס קצר .הדבר יסייע לנו לחלק לכם נקודות אמן בהמשך
 .2סמנו "עוקב" לשם המשתמש של ההתאגדות לברידג IBF FED
 .3שלחו הודעה קצרה לשם המשתמש , IBF FEDכדי שנוכל להחזיר עוקב (כך נוכל ליצור את קהילת ה BBO-של חברי
ההתאגדות ולאפשר לכם להשתתף בעתיד בתחרויות ההתאגדות).
תחרויות אונליין מתקיימות גם על ידי המועדונים השונים ברחבי הארץ ,אנא פנו לבעלי המועדונים לפרטים נוספים

ארכיון ביטאון ההתאגדות פתוח לציבור השחקנים
שחקנים יקרים ,ההתאגדות לברידג' עושה כל שביכולתה כדי לאפשר לכם לעבור את ימי
הקורונה בצורה מיטבית.
מעבר לתכנית התחרויות העשירה שאנו מפעילים באתר ה ,BBO -הכוללת תחרויות מקומיות,
סימולטניות ואליפויות ישראל אונליין ,שקדנו בתקופה האחרונה להמיר את ביטאוני הברידג'
החל משנת  2010לפורמט דיגיטלי וכעת ,אנו שמחים לפתוח בפניכם את הארכיון לצפייה.

לצפיה בארכיון ההתאגדות

לחצו כאן

ניתן לצפות בפורמט דיגיטלי או בקובץ  PDFלפי נוחיותכם.
ספריית ביטאון ההתאגדות עשירה מאוד במאמרי ברידג' מקצועיים (לכל הרמות) ,בסיקור
תחרויות היסטוריות ,בחידות ובשפע של תכנים נוספים שכל חובבי הברידג' ייהנו לקרוא בהם
ולהיזכר מדוע הם כל כך אוהבים את המשחק.

טיפול בבעיות אתיקה אונליין

בהתאם לנוהל טיפול בנושא ,ההתאגדות פועלת למניעת בעיות אתיקה בתחרויות אונליין:

ענישה

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

• 7זוגות הושעו למשך חודש מכל תחרויות אונליין בישראל (גם של ההתאגדות וגם של
הסניפים) וישנם עוד מס' מקרים הנמצאים בבירור .הזוגות המושעים לא יוכלו לשחק
זה עם זה עד לסוף השנה.
•שחקן קיבל שבועיים השעיה לאחר שהתחצף למנהל תחרות בצ'ט
•זוג קיבל אזהרה לפני השעיה
•בתחרות אליפות ישראל לזוגות מעורבים ,זוג הורחק מהתחרות ,כל תוצאותיו והישגיו בוטלו והוא הושעה לחודש
מכל תחרויות אונליין ולא יוכל לשחק זה עם זה עד סוף השנה.

פעולות נוספות
ההתאגדות מבצעת תיעוד שוטף של ידיים החשודות בעבירות אתיקה ,דרך מערכת פיירפליי גם אם לא הייתה פניה רשמית
לזוג החשוד ,וכאשר מתקבלת תלונה ,המערכת שולפת גם תלונות קודמות של אותו שחקן כך שיש לזה משקל בקבלת
החלטות .בנוסף ,טופס הגשת תלונה הותאם לנושא אונליין (ניתן להוסיף כינויי  BBOבמקום שם שחקן ,אין צורך להעתיק /
לצלם את היד אלא להוסיף קישור ליד הרלוונטית).
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הודעות חשובות
פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת  .2020מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכן בהקדם.

אליפות ישראל לזוגות נשים  2020אונליין
ארבעה מושבים בני  24חלוקות ,שיטת חישוב טופ-בוטום.
יחשבו שלוש התוצאות הטובות מתוך ארבעת המושבים.

חמישי  6באוגוסט  :2020מושב 19:00-22:00 – 1
שישי  7באוגוסט  :2020מושב 10:30-13:30 – 2
חמישי  13באוגוסט  :2020מושב 19:00-22:00 – 3
שישי  14באוגוסט  :2020מושב 10:30-13:30 – 4
לתשומת לבכם :תוצאות זוגות שאינם נשים ימחקו וכספם לא יוחזר
מחיר מושב למשתתף11$ :
חשוב :אם טרם שלחתן אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר BBO
אנא עשו זאת (באופן חד פעמי) באמצעות טופס קצר  -לחצו כאן.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת  .2020מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

אליפות ישראל לזוגות גברים  2020אונליין
ארבעה מושבים בני  24חלוקות ,שיטת חישוב טופ-בוטום.
יחשבו שלוש התוצאות הטובות מתוך ארבעת המושבים.

חמישי  6באוגוסט  :2020מושב 19:00-22:00 – 1
שישי  7באוגוסט  :2020מושב 10:30-13:30 – 2
חמישי  13באוגוסט  :2020מושב 19:00-22:00 – 3
שישי  14באוגוסט  :2020מושב 10:30-13:30 – 4
לתשומת לבכם :תוצאות זוגות שאינם גברים ימחקו וכספם לא יוחזר
מחיר מושב למשתתף11$ :
חשוב :אם טרם שלחתם אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר BBO
אנא עשו זאת (באופן חד פעמי) באמצעות טופס קצר  -לחצו כאן.

ברכות למקבלי תארים חדשים
אמן זהב
עמרם ציפי ,ירושלים
שיפטר שושי ,רמת השרון
אמן כסף
כהן עליזה ,אשדוד

(נכון למאי )2020

אמן
ברקן הלנה ,רעננה ההגנה
חוזמן אלכסנדר ,בית הברידג' ב"ש
מיטלס חניתה ,אביבים
סגן אמן זהב
טייגר יואל ,השרון
יגודה גילה ,מרום נווה  -ר"ג

סגן אמן כסף
מועלם נירה ,רעננה ההגנה
סבירסקי אהוד ,רעננה ההגנה
סגן אמן ארד
צ'רניצקי ולדימיר ,רקפת קרית טבעון

תוצאות תחרויות
לתוצאות המלאות לחצו כאן

סימולטנית ארצית יוני 2020

אליפות ישראל מעורבים אונליין 2020

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות ( 111זוגות)

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

62.82

חן ליאת  -הרבסט אילן

1

71.46

לירן ינון  -בינט ג'ורג' שמעון

2

62.07

הורוביץ שמשון  -גרייצר נורית

2

68.80

צדיק ארז  -ינר יובל

3

61.95

זיידנברג גת סופי  -זיידנברג נצר יעקב

3

68.58

אורנשטיין איתן  -גלסר אנדרי

4

61.92

סעדה נטלי  -ברקת אילן

4

68.34

כהן נילי  -שרו חורחה

5

61.45

חיות אבי  -בן שמחון אמליה

5

67.53

לובינסקי יובל  -זופניק שושי

תחרויות מקומיות:

Israeli Pairs BBO - 3.6.20
תוצאות כלליות ( 78זוגות)

Israeli Pairs BBO - 7.6.20
תוצאות כלליות ( 48זוגות)

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

66.26

חיות אבי  -בן שמחון אמליה

1

66.30

קופילוב צפרא  -ינאי זאב

2

63.74

אופנהיימר מיכאל  -קופמן שרה

2

65.58

(רובוט)  -פרץ שמואל

3

62.93

שטיימן ישראל  -אילוז קלוד

3

61.93

חוזמן אלכסנדר  -לדרמן לאון

4

62.05

פרנקל גיורא  -טל משה

4

60.76

רובינשטיין מלכה  -עפרון פרנסין

5

61.50

לוי עמליה  -פרץ שמואל

5

60.29

פורם פרידה  -לויט יולי

Israeli Pairs BBO - 14.6.20

Israeli Pairs BBO - 10.6.20

תוצאות כלליות ( 48זוגות)

תוצאות כלליות ( 70זוגות)

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

69.59

אוציטל בוריס  -קלר יצחק

1

67.51

(רובוט)  -קרן אורה

2

69.34

חיות אבי  -בן שמחון אמליה

2

62.32

קסלין ג'רום  -וייסבלום כלנית

3

67.10

דוד אליהו  -בנימין סלביה

3

61.35

לדרמן לאון  -חוזמן אלכסנדר

4

66.25

אופנהיימר מיכאל  -קופמן שרה

4

57.49

וינקלר עמית  -צידון גיא

5

64.07

דוד אילן  -ירוס מיכאל

5

57.25

(רובוט)  -רובין דורית

Israeli Pairs - BBO 21.6.20

Israeli Pairs BBO - 17.6.20
תוצאות כלליות ( 74זוגות)

תוצאות כלליות ( 42זוגות)

דרוג

סה"כ

שמות

דרוג

סה"כ

שמות

1

67.37

רונן שושנה  -ליבסטר בני

1

65.42

סולניק אריה  -בלאט לובומיר

2

65.74

זק יניב  -כהן אילן

2

63.89

(רובוט)  -כוגן שושנה

3

65.39

בני רות  -ארנון לואי

3

60.00

דודקו סופי  -סנה מיכה

4

63.79

צביקל אריה  -קאופמן ישראל

4

59.86

(רובוט)  -גיא יואל

5

61.95

חיות אבי  -בן שמחון אמליה

5

59.44

רוזנס מיקי  -רוזנס יהודית

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
ההתאגדות הישראלית לברידג׳

גיליון  203יולי 2020

49

and intended 5♥ to show the lack of a cuebid
(bad hand). North bid the slam anyway, and
West made a Lightner double, indicating a
possible ruff at trick one.
However, instead of the killing diamond lead,
East put the club nine on the table.
All declarer had to do now was to cover the ♣9
and avoid the ruff.
North evidently regarded that trick as lost
and called "small" without sparing a thought.
This is not the first, nor the last contract to
be thrown away due to thoughtless play at
the first trick. Despite numerous warnings by
bridge teachers and authors, this is still being
done even at the highest levels.
West carefully played ♣3 under his partner's
winning ♣9, and East duly found the diamond
switch. This lapse cost North/South's team
no less than 25 IMPs - losing 12 instead of
gaining 13.
Dealer South. Vul E/W
T975
KT94
A864
A
A42
AQJ
JT52
K54

Q83
8753
93
8732
KJ6
62
KQ7
QJT96

West has a decision to make with his flat 15
HCP hand after South's one club opening.
Both players preferred a double to a risky
vulnerable 1NT overcall, yet they couldn't
avoid a penalty at the one level, as both
North/South pairs did extremely well in the
bidding.

West

North

East

South
1♣

Dbl

RDbl

Pass

Pass

1♦

Dbl

1♥

Pass

Pass

Dbl

All Pass

This is the standard way to bid the North/South
cards, following the redouble, every double is
for penalties.

West

North

East

South
1♣

Dbl

Pass

1♥

Pass

Dbl

All Pass

Pass

This sequence looks odd, but some top pairs
play that Passing the opponent's takeout
double may actually conceal a strong hand.
Eventually, both East had the misfortune to
be declarer in one heart doubled, and both
Souths mercilessly found the best lead – a
trump. North let dummy's heart jack win the
first trick, then declarer played a diamond from
dummy, won by South who continued hearts.
The heart queen lost to the king and North
continued hearts, killing East's last hope to
win a trick in his hand.
After winning the next diamond, both Souths
led ♣Q, and here the play diverged.
Meckstroth, the more experienced declarer,
believed South's queen to be a natural card
and played small. North had to win the trick
perforce, and the club king became declarer's
fourth trick. Even though plus 800 represented
optimal bidding and defense, his opponents
had to concede 7 IMPs, because at the other
table the Norwegian Bakke assumed that
South was trying to steal a trick from ♣AQJx
and covered the queen to go minus 1100.
Sometimes bridge is a cruel game.

English

The Soloway Trophy
// Ram Soffer
Paul Soloway was a five-time winner of the
Bermuda Bowl for the USA. At the time of
his death in 2007, he had the highest total of
ACBL masterpoints in history.
The inaugural Soloway Trophy (a knockout
IMP team event) was part of the 2019 Autumn
NABC in San Francisco.
The 2nd edition of the Soloway Trophy was
scheduled to take place at the Tampa Autumn
NABC. A few days before going to print it
became known that the Tampa NABC was
cancelled due to the COVID-19 crisis. We will
have to wait at least until 2021.
Here are some interesting hands from the
2019 tournament.
Dealer South. Vul E/W
QJT532
AKJ875
5
KQ5
96
AKQ87643

West

North

East

South
Pass

1♣

2NT

Pass

5♣

5♥

All Pass

4♥

North/South, one of the world's top pairs,
didn't realize they had such a perfect fit and
stopped in 5♥. Should North be bidding a more
encouraging 5♦ with his 6-6 shape? Perhaps,
but then South might be bidding 6♥ with only
one top heart honor. South easily took all
thirteen tricks after West led the spade king.
At the other table, South opened aggressively
and they reached a slam after a small
misunderstanding.

West

North

East

South
1♣

AT8732
74
T963
9
J964
AK8
Q42
JT2

At one table, the bidding was pretty normal:

2♣*

2♥

Pass

3♥

4♣

4♠**

Pass

5♥***

Pass

6♥

Pass

Pass

Dbl

Pass

Pass

Pass

* natural
** self-alerted as Exclusion RKCB
*** see below
If 4♠ is exclusion-RKCB, then South is required
to show his number of keycards, disregarding
the spade ace. The correct response is 5♦,
showing two keycards without the heart queen.
Perhaps South thought 4♠ was just a cuebid
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חופשת “אחרי קורונה“ מושלמת
בחצי האי פיליון הקסום שביוון
למוזס וילה  4דירות נופש נפרדות ופרטיות ,בסטנדרטים היגייניים גבוהים ,מבודדות ובטוחות,
משקיפות לנוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה לים האגאי ולהרי פיליון.
הדירות מצויידות לשהייה מושלמת למשפחות ולזוגות.
הוילה ממוקמת בצפון-מזרח חצי האי  ,pelionבו לא נמצא אף מקרה של קורונה ,מעל חוף chorefto

 10%הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’
קוד קופוןmoses20 :

העונה נפתחה ב!15.6.2020-

who love to spend their holiday
חברי הברידג’ שהיו ונהנו מספרים:
together. The area is great for
“אם חלמתם פעם על חופשה מושלמת שמשלבת ,חופים
relaxing, hiking, beach walk and
תאילנדים ,הרים ,יערות ,נחלים בסגנון אירופה ,אנשים
great food. Wonderful beaches (less
חמים ,ואוכל ים תיכוני מעולה  -פיליון ביוון זה המקום!
אחרי שעה ביער סבוך ,מגיעים לוילה מעוצבת ,מאובזרת,
crowded), lot of blue sea around,
מרווחת ברמות הגבוהות ביותר ,עם נוף המשקיף מהצוק
lovely villages and local taverns
לים .יחד עם זריחות מדהימות מהים (האגאי) ,שירות
with famous greek cuisine in
מעולה מהבעלים  /מארחים ,וכמה דקות נסיעה למגוון
short distance. Fantastic vacation
מקומות חלומיים .וכל זה בשעתיים טיסה .מושלם!”
at villa Moses - thank you for the
רן אשל
hospitality! Warmly recommended,
“נהננו מאד מאד תודה רבה! היה ממש מקסים!
!will visit again
נחזור שוב בשנה הבאה”.
לוי שטרן מתילדה ולילו פופילוב

נשמח לארח אתכם

Amazing Vacation! Villa Moses is
new boutique villa, well designed,
modern, comfortable and very
well equipped with everything
you might need. We stayed at
beautiful spacy apartment, fully
furnished with two cozy bedroom
and living room. It had 2 terraces,
one extremely large with stunning
views. It’s a perfect place for
families and for group of friends

מידע ,עזרה בתכנון הטיול והזמנות
רוית WWW.VILLAMOSES.COM | 050-9430111

