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דבר ועד העמותה יוני 2020
"אין בכוחו של אדם לעקור מתוך ליבו את התקווה לעתיד טוב יותר."

זאב ז'בוטינסקי

שלום חברות וחברים,
מקווה שאתם בטוב. לאחרונה אנו עדים לסוג של חזרה לשגרה. הגנים, בתי הספר, מקומות הבילוי, המתנס"ים, כל אלה 
ועוד החלו לחזור לפעילות, אך בל נתבלבל, הקורונה עדיין כאן, במלוא תפארתה. אנו נשאלים כל הזמן, מתי יפתחו מועדוני 
הברידג', איך תיראה החזרה לשגרה, מה יהיו המגבלות על השחקנים ועל המועדונים ועוד שאלות שעולות באופן טבעי עקב 

השינויים הרבים שאנו חווים והעברת כובד המשקל ועיקר הפעילות למשחק בפלטפורמת אונליין. 
ההנהלה קשובה מאוד לשחקנים ולמועדונים ואף קיימה שיחה עם ראשי המועדונים במטרה לעדכן בהתפתחויות ולקיים 
סיעור מוחות. בהמשך לכך, קיימה הנהלת ההתאגדות שיחה פתוחה בזום, עם מאות חברי ההתאגדות, בה ניתנה התייחסות 
לכל אחת מהשאלות )הטובות והלא פשוטות יש לציין(. שמחנו לקבל מכם משובים על הפעילות שההתאגדות מבצעת ואף 
זו היתה שיחה טובה ומעודדת לשני הצדדים ונרצה לקיים  הפקנו לקחים והשקנו פעילויות חדשות בהתאם לבקשותיכם. 

בעתיד שיחות נוספות.
לאלו שלא השתתפו בשיחה אציין כי הברידג' הינו ענף ספורט לכל דבר וככזה הוא מחויב בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות 
והספורט אשר ביניהן חלה חובת שמירת מרחק של 2 מ' מאדם לאדם. זוהי הנחיה כללית שלא מאפשרת קיום משחקי ברידג' 

בשולחן ללא פתרונות מספקים שהרי הבריאות היא בראש סדר העדיפויות של כולנו. 
הצענו למוסדות מספר פתרונות יצירתיים כגון: הצבת מחיצות פלסטיק להפרדה בין השחקנים, שימוש בקופסאות הכרזה 
אישיות, תפעול הברידג'מייטס ע"י אדם אחד בלבד בכל שולחן וכד', אך גם פתרונות אלו מחייבים את אישור משרד הבריאות 
והספורט, וזה טרם התקבל. בשלב זה עלינו להיעזר בסבלנות ולהכיר בכך שתקופת הברידג' אונליין, תימשך לפרק זמן בלתי 

ידוע אך אנו מאמינים שהמשק יחזור לשגרה בעתיד הנראה לעין, וכך גם פעילויות הברידג'. 
על פי הנתונים שבידנו, נראה כי רק כ-10% מחברי ההתאגדות משחקים ב-BBO ואני ממליץ, למי שטרם עשה זאת, לא 
לחכות. תמיד טוב שתהיה לכם אפשרות נוספת לשחק ברידג' ולהישאר בכושר מחשבתי.  אנו מתכוונים להשקיע משאבים 
רבים בהסברה ובסיוע לחברים שמעוניינים לשחק. זו הזדמנות מצוינת לשבח את המועדונים שמסייעים בסבלנות ובהשקעה 

רבה לכל חבריהם.
הכנו עבורכם מדריכים כתובים וריכזנו סרטוני הדרכה המסבירים כיצד להתחבר ל-BBO ולהירשם לתחרויות השונות של 
הסניפים ושל ההתאגדות – לכל הפרטים לחצו כאן. אם משהו לא מובן או אם אתם זקוקים לסיוע, כתבו לנו ונשתדל לסייע 

כמיטב יכולתנו.
באופן טבעי, התכנית הספורטיבית המקורית, שתוכננה לשנה זו, מתעדכנת מידי חודש ועוברת לפורמט של תחרויות אונליין. 

פורמט זה כולל תחרויות מקומיות, נושאות נק' אמן, סימולטניות ארציות ואפילו את אליפויות ישראל. 
בחודש מאי התקיימה אליפות ישראל לסניורים, וברכות לזוכים באליפות ישראל הראשונה שהתקיימה אונליין: במקום הראשון 

זכו שלמה אלישר ודוד כהן, במקום השני יורם בבלי וסטיב רוג'רס ובמקום השלישי יוליאן פרידריך ויוסי אנגל.
בחודש יוני תתקיים אליפות ישראל לזוגות מעורבים. כמו כן, החודש תתקיים תחרות סימולטנית נוספת כך שיומן הפעילות 

מלא ועשיר – נצלו את התקופה, שחקו ותהנו.
אני שמח גם לבשר כי החל מה-1 ביוני 2020, גם תחרויות הסניפים המתקיימות בהרשאות ההתאגדות )כלומר שם המארח 
מתחיל ב IBFFED(, יזכו בנק' אמן והתוצאות של התחרויות האלו יוצגו באתר התוצאות של ההתאגדות באופן קל ונוח כפי 

.BBO-שהתרגלתם בעבר במקום בפורמט ה
עדכון אחרון וחשוב - עקב המצב לא נוכל לקיים השנה את פסטיבל הברידג' הבינלאומי בתל אביב, אולם אנו שוקדים על 
הכנת הפסטיבל הראשון שיתקיים אונליין. תכנית הפעילות מפורסמת בביטאון זה, מוזמנים להתרשם ולקחת חלק בפסטיבל. 
התכנית עשויה להשתנות אולם העיקרון ברור: שום דבר ואף אחד לא יגרום לנו להפסיק ולשחק את המשחק שכולנו אוהבים. 

בברכת בריאות ומורל גבוה,
שלכם, גלעד אופיר.

תרגישו חופשי לפנות אליי ישירות – GiladO.Bridge@Gmail.Com ובטלפון 050-6000727.

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/BBO
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לומדים ברידג'

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות.

הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל 
להכריז  מוזמנים  הקוראים  הכרזות.  על  טוב  ספר 
את  נפרט  הפתרונות  עם  יחד  הידיים.  את  בעצמם 
תוכלו  שטעיתם,  במידה  יד.  לכל  הרלוונטיים  הכללים 

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass ?

 6-10( 1NT אתם במזרח. פתחתם ♥1. השותף השיב
נקודות, שולל תמיכה ב-♥, שולל 4 קלפים בספייד(.מהי 

הכרזתכם השנייה עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  K3
  AJ9742
  A52
  T3

תרגיל 2

  3
  AK752
  AKQT6
  K2

תרגיל 3

  96
  AT765
  K9
  KQT2

תרגיל 4

  KT75
  Q9653
  AJ
  K8

תרגיל 5

  A53
  AKJ762
  2
  KJT
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות

פתרון 1

  K3
  AJ9742
  A52
  T3

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 2♥

6 קלפים  2 מבטיחה  חזרת הפותח על סדרתו בגובה 
חלש(.  )פותח  נקודות   12-14 עם  בסדרה  )לפחות( 
הסיכוי למשחק מלא נמוך. המשיב יכול להמשיך במכרז 

עם 9-10 נקודות.

פתרון 2

  3
  AK752
  AKQT6
  K2

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 3♦

הכרזת קפיצה בסדרה חדשה בגובה 3 מחייבת למשחק 
מלא ויש לבצעה רק עם יד חזקה מאוד. הכרזת מזרח 

♦3 מבטיחה 4+ קלפים ב-♦ ו- 18+ נקודות.

פתרון 3

  96
  AT765
  K9
  KQT2

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 2♣

הכרזת סדרה חדשה )נמוכה יותר מהראשונה( בגובה 
קלפים   +5 נקודות,   12-17 מבטיחה   1NT לאחר   2
ידו  השנייה.  בסדרה  קלפים   +4 ו-  הראשונה  בסדרה 

של מזרח עומדת בדרישות במדויק.

פתרון 4

  KT75
  Q9653
  AJ
  K8

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass Pass

זו  סדרה  ספייד.  היא  הפותח  של  השנייה  סדרתו  כאן 
גבוהה מסדרתו הראשונה, והמשיב שלל בה 4 קלפים. 
מסיבות אלה אין להכריז ♠2. הפותח יודע שאין משחק 
מלא )גם מול מקסימום של המשיב יש לשותפות רק 23( 

.1NT-ואין התאמה בסדרת מייג'ור. זה הזמן לעצור ב

פתרון 5

  A53
  AKJ762
  2
  KJT

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 3♥

בסיבוב   3 לגובה  בקפיצה  סדרתו  על  הפותח  חזרת 
 6 בת  טובה  עם סדרה  נקודות   15-17 השני מתארת 
קלפים. כאן לפותח 16 נקודות והשישייה שלו בהארט 

כוללת שלושה קלפים בכירים.
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מה לא בסדר בתמונה?

// מאיה סוביק

אני מנהלת את מועדון הברידג' הצעיר ביותר בארץ – 
גיל השחקנים אלא לפי התאריך שבו הוכר  לא במובן 
תחרויות   2-3 מקיימים  אנחנו  ההתאגדות.  של  כסניף 
והגאווה  הפעילות  של  הארי  חלק  אבל  שבועיות, 
האישית שלי הוא בית הספר לברידג', הראשון מסוגו 

באזור הדרום. 

כ-200  בבית הספר  למדו  הקורונה  וירוס  לפני משבר 
ובמשחקים מודרכים. למרות הגיל  תלמידים בקורסים 
המכובד והחשש מהטכנולוגיה, חלק גדול מהשחקנים 
נהפוך  זו.  בתקופה  גם  הברידג'  על  לוותר  מוכנים  לא 
ומאפשר  בימים הקשים  ועניין  נותן משמעות  זה  הוא, 
את  הקמתי  בשבילם  בודדים.  להרגיש  לא  לאנשים 
Online" עם הרצאות ומשחקים כמעט  "בית הברידג' 
מעט  לא  יש   BBO-ב שלמשחק  גיליתי  במועדון.  כמו 
לשחזר משחקים ששוחקו  האפשרות  למשל  יתרונות, 
ללמוד  כמו  אין  לקיחה.  אחר  לקיחה  אותם,  ולנתח 
ו"מצלמת"  המשחקים  אחרי  עוקבת  אני  אז  מטעויות, 
טעויות שכיחות החוזרות על עצמן. כך עלה הרעיון של 

"מה לא בסדר בתמונה?".

אחד היתרונות של לימוד אינטרנטי עבור מורים לברידג' 
הידיים  ארבעת  כאשר  מסך  לצלם  האפשרות  הוא 
פתוחות לפנינו ולנתח טעויות נפוצות של שחקני ברידג' 

מתחילים.

נסו זאת בעצמכם. להלן שלושה מצבים אמיתיים מתוך 
תחרות של מועדון ב-BBO. עליכם לגלות מה לא בסדר 

תשובותבכל אחת מהתמונות?

יד 1: צפון טעה בהכרזתו השנייה לאחר סטיימן. עם יד 
בינונית ללא התאמה עליו להכריז 2NT לאחר שהשותף 

שלל רביעייה בהארט.

הנכונה  ההכרזה  מערב.  של  נכונה  לא  פתיחה   :2 יד 
הייתה ♥1.

 .3NT הכרזתו השנייה של מערב צריכה להיות   :3 יד 
מזרח קיבל את הטרנספר, אך לא הבטיח התאמה של 

שלושה קלפים בהארט.



“אם חלמתם פעם על חופשה מושלמת שמשלבת, חופים 
תאילנדים, הרים, יערות, נחלים בסגנון אירופה, אנשים 
חמים, ואוכל ים תיכוני מעולה - פיליון ביוון זה המקום! 

אחרי שעה ביער סבוך, מגיעים לוילה מעוצבת, מאובזרת, 
מרווחת ברמות הגבוהות ביותר, עם נוף המשקיף מהצוק 

לים. יחד עם זריחות מדהימות מהים )האגאי(, שירות 
מעולה מהבעלים / מארחים, וכמה דקות נסיעה למגוון 

מקומות חלומיים. וכל זה בשעתיים טיסה. מושלם!”
רן אשל

“נהננו מאד מאד תודה רבה! היה ממש מקסים! 
נחזור שוב בשנה הבאה.”

לוי שטרן

למוזס וילה 4 דירות נופש נפרדות ופרטיות, בסטנדרטים היגייניים גבוהים, מבודדות ובטוחות, 
משקיפות לנוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה לים האגאי ולהרי פיליון. 

הדירות מצויידות לשהייה מושלמת למשפחות ולזוגות.
choreftochorefto בו לא נמצא אף מקרה של קורונה, מעל חוף ,pelionpelion הוילה ממוקמת בצפון-מזרח חצי האי

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

10% הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’

moses20 :קוד קופון

 Amazing Vacation! Villa Moses isחברי הברידג’ שהיו ונהנו מספרים:
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 

who love to spend their holiday 
together. The area is great for 
relaxing, hiking, beach walk and 
great food. Wonderful beaches (less 
crowded), lot of blue sea around, 
lovely villages and local taverns 
with famous greek cuisine in 
short distance. Fantastic vacation 
at villa Moses - thank you for the 
hospitality! Warmly recommended, 
will visit again!

מתילדה ולילו פופילוב

חופשת “אחרי קורונה“ מושלמת 
בחצי האי פיליון הקסום שביוון

נשמח לארח אתכם  

הפתיחה ב-15.6.2020!

http://WWW.VILLAMOSES.COM
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הכרזות

התערבות נגד פתיחה חזקה של ♣1

// רם סופר

אתם במזרח. מהלך ההכרזה שנעסוק בו הוא:

West North East South
1♣* ?

* +16נקודות, חלוקה כלשהי

 בעולם הברידג' קיימות שיטות הכרזה רבות המבוססות על 
פתיחה חזקה ומלאכותית של ♣1. אמנם בישראל שיטות 
אלה אינן פופולריות לאחרונה, אבל בתחרויות בינלאומיות 

ברמה גבוהה וגם ב-BBO אפשר להיתקל בהן.

בלתי  שיטות  עם  להתמודד  מוכן  להיות  צריך  טוב  זוג 
המקום  את  להקדיש  שווה  ולכן  היריבים,  של  מוכרות 
הזה כדי להסביר איך להתמודד מול פתיחה חזקה של 
חזק   1♣ על  המבוססות  השיטות   .)Precision(  1♣
עובדות היטב במכרז ללא התערבות ומאפשרות הכרזה 
נקודת  ולסלמים.  מלאים  למשחקים  ואיטית  מדויקת 
עם  בהתמודדות  היא  האלה  השיטות  של  התורפה 
התערבות. המשיב אינו יודע את החלוקה של הפותח 
ואינו יכול לתמוך בסדרתו. הזוג המתערב עשוי בהחלט 
ליטול את היוזמה, למצוא התאמה, להקפיץ את גובה 

ההכרזה ולגרום לפותח ולמשיב לנחש בהמשך.

על כן ההמלצה הכללית למתערב היא להכריז בצורה 
אגרסיבית, בעיקר עם ידיים חלוקתיות. יחד עם זאת, 
יש להתחשב במצב הפגיעות. קיימות מוסכמות רבות, 
חזקה  פתיחה  עם  להתמודדות  מאוד,  מורכבות  חלקן 
של ♣1, אך במאמר זה נמליץ על המוסכמה הפשוטה 

ביותר, הכוללת רק שתי הכרזות לא טבעיות:

)לפחות  דו-סדרתית  יד  מתארת   Dbl-ב התערבות 
5-4( עם שתי סדרות המייג'ור.

התערבות 1NT מתארת יד דו-סדרתית )לפחות 5-4( 
עם שתי סדרות המיינור.

כמו כן חלים העקרונות הבאים:
הכרזות האוברקול )♦1, ♥1, ♠1 וכן ♣2 שהינה הכרזה 
טבעית( יכולות להיות חלשות מהרגיל. עם יד טובה 
המכילה 14 נקודות גבוהות או יותר מומלץ להתחיל 

ב-Pass ולהתערב בהמשך במידת הצורך )הרי ברור 
שההכרזה לא תסתיים ב-♣1(.

הכרזות ההפרעה )♦2 ומעלה( יהיו טבעיות והשימוש 
בהן יהיה אגרסיבי, ביחוד במצב לא פגיע.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
לאחר פתיחה חזקה ומלאכותית ♣1 של צפון. הניחו 

כי אף צד אינו פגיע.

תרגיל 1

  96
  765
  A3
  KQJ972

תרגיל 2

  AQ42
  KQ975
  6
  872

תרגיל 3

  QJT52
  74
  53
  K862

תרגיל 4

  KJ6
  AT52
  KQ3
  QT6
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פתרונות
פתרון 1

  96
  765
  A3
  KQJ972

West North East South
1♣* 2♣

שימו לב: הכרזת צפון ♣1 אינה אומרת דבר על סדרת 
כאן  אין  טבעית.  היא   2♣ ההתערבות  ולכן  הקלאב, 
בקלאב,  טובה  שישייה  למזרח   .Michaels Cuebid
והוא אינו זקוק להרבה יותר מזה כדי להכריז אוברקול. 
למעשה, עם היד שמזרח מחזיק אפשר אפילו לשקול 
עשויה  כזו  אגרסיבית  התערבות   .3♣ של  התערבות 

להקשות על צפון-דרום בהמשך ההכרזה.

פתרון 2

  AQ42
  KQ975
  6
  872

West North East South
1♣* Dbl**

** לפחות 5-4 בסדרות המייגו'ר

מזרח  מייג'ורים.  המראה  מלאכותי   Dbl-ל מצוינת  יד 
מסדרותיו.  באחת  טובה  התאמה  שתימצא  מקווה 
הוא  במייג'ור,  חמישייה  או  רביעייה  מחזיק  מערב  אם 
ולשבש   3 לגובה  במהירות  את ההכרזה  להקפיץ  יוכל 
לחלוטין את הכרזותיהם של הפותח והמשיב. זו הדרך 

.Precision להתגבר על יריבים המשחקים

פתרון 3

  QJT52
  74
  53
  K862

West North East South
1♣* 1♠

לפי כל אמת מידה מקובלת, זו יד חלשה מדי להכרזת 
אוברקול ♠1 לאחר פתיחה טבעית של ♥1/♦1/♣1, אבל 
וחזקה של ♣1 מומלץ להכריז  מול פתיחה מלאכותית 
מנת  על  יותר  ואגרסיבית  חופשית  בצורה  אוברקולים 
במידה  והמשיב.  הפותח  של  הכרזותיהם  את  לשבש 
את  למצוא  עשוי  הפותח  ל-♠3/♠2,  יתמוך  ששותפנו 

עצמו בבעיה חמורה.

פתרון 4

  KJ6
  AT52
  KQ3
  QT6

West North East South
1♣* Pass

של  רגילה  פתיחה  להכרזת  מתאימה  מזרח  של  ידו 
1NT )15-17(. מדוע עליו לקרוא Pass לאחר פתיחת 

היריב?

טבעית  אינה   1NT שהכרזת  היא  הראשונה  הסיבה 
שלפיה  במוסכמה  להשתמש  החלטנו  הרי  זה!  במצב 
התערבות 1NT מתארת יד חלוקתית עם אורך בסדרות 
 1NT המיינור. יתרה מזאת, גם אם הכרזת התערבות
הייתה טבעית, היא לא הייתה כדאית. שותפו של הפותח 
יודע שיש לו 16+ נקודות, והוא יכפיל 1NT לעונשין עם 
כל יד המכילה 6 נקודות ומעלה. המפלה ב-1NT מוכפל 
האף"  את  "לדחוף  למה  בקיצור:  כבדה.  להיות  עלולה 
מחזיק  היריבים  הוזהרנו שאחד  כבר  כאשר   1NT עם 
ו"לרדת  כלל  להתערב  לא  עדיף  זה  בשלב  חזקה?  יד 
לוודאי שלא  קרוב   .4333 מאוזנת  חלוקה  עם  להגנה" 
לנכון  ימצא  שותפנו  אם  אלא  זו,  בחלוקה  כלל  נכריז 
להתערב עם יד חלוקתית )וגם אז נכריז בזהירות ולא 

נצפה ממנו לנקודות רבות(.
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הכרזות

1NT מחייב לסיבוב אחד – ההכרזה השנייה של הפותח

// אילנה לונשטיין

 2 over 1 שיטת  על  למאמר  המשך  מאמר  זהו 
בשיטת השימוש  הקודם.  בביטאון   שהתפרסם 
over 1 2 מחייב שינוי המשמעות של הכרזת המשיב 
1NT והפיכתה להכרזה מחייבת )יש הגורסים – כמעט 

מחייבת( לסיבוב אחד.

ראינו כי הכרזת סדרה חדשה בגובה 2 על ידי המשיב 
את  ומחייבת  נקודות   +13 מתארת  הראשון  בסיבוב 
השותפות למשחק מלא לפחות. לפיכך, עם ידיים פחות 
טובות לא ניתן להכריז סדרה חדשה בגובה 2. הכרזת 
המשיב 1NT לאחר פתיחה ♠1/♥1 תתאר מכאן ואילך 
6-12 נקודות, ללא אפשרות להראות רביעייה בגובה 
1, ולעתים תתבצע גם עם תמיכה של 3 קלפים בסדרת 

המייג'ור שבה פתח השותף.

הכרזה זו של 1NT מחייבת את הפותח להכריז בסיבוב 
.Forcing 1NT הבא, ולכן היא נקראת

יש להדגיש כי ההסכמים over 1 2 מחייב למשחק מלא 
התערבות  לאחר  בטלים  אחד  לסיבוב  מחייב   1NT ו- 
של  הטבעית  למשמעות  חוזרים  זה  ובמקרה  היריב 
הכרזות המשיב בסדרה חדשה בגובה 2 או 1NT. כמו-
כן, הסכמים אלה בטלים לאחר פתיחה במושב שלישי 

.Passed Hand או רביעי, כלומר כאשר המשיב הוא

במאמר זה נעסוק בהכרזה השנייה של הפותח לאחר 
תשובה 1NT המחייבת לסיבוב אחד. על הפותח לתאר 

את כוחו ואת חלוקתו. 

במייג'ור  פתיחה  בהכרזות  עוסקים  אנו  לב:  שימו 
)♠1/♥1( בלבד.

)1( פותח חזק

 18-21 תראה  בקפיצה  חדשה  סדרה  הכרזת  )1א( 
נקודות עם 5+ קלפים בסדרה הראשונה ו- 4+ קלפים 

בסדרה השנייה.

דוגמה 1

  AQJ63
  4
  AKJ4
  AJ2

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

3♦

רביעייה  בספייד,  )לפחות(  חמישייה  מתאר  הפותח 
את  מחייבת  זו  הכרזה  נקודות.   18-21 ו-  בדיאמונד 

השותפות למשחק מלא לפחות.

דוגמה 2

  AKQ93
  KQJT4
  A2
  3

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

3♥

הכרזת הפותח ♥3 מראה יד חזקה, מחייבת למשחק 
לפחות.  הארטים  וארבעה  ספיידים  חמישה  עם  מלא, 

בסיבוב הבא יכריז הפותח ♥4 ויראה שתי חמישיות.
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)כלומר הכרזת  Reverse של הפותח  )1ב( הכרזת 
הראשונה(  מסדרתו  גבוהה   2 בגובה  חדשה  סדרה 

מתארת 17-21 נקודות.

דוגמה 3

  AQ63
  KQJT3
  KQJ
  2

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

2♠

חמישה  לשותף  מראה  הפותח  של  השנייה  הכרזתו 
אותו  ומחייבת  לפחות  ספיידים  וארבעה  הארטים 

להמשיך להכריז.

)1ג( הכרזת 3NT של הפותח מתארת 18-19 נקודות 
עם חלוקה מאוזנת.

דוגמה 4

  A2
  KJT63
  AQ4
  KQ4

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

3NT

הפותח מתאר 18-19 נקודות עם חלוקה מאוזנת.

)2( פותח חלש + בינוני

)2א( פתיחה ♠1 והכרזה שנייה ♥2 מתארת לפחות 
 12-17 עם  בהארט  ורביעייה  בספייד  חמישייה 

נקודות.

דוגמה 5

  AQJ63
  KQ42
  A63
  2

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♥

 לפותח 16 נקודות, אך אין להכריז ♥3 משום שמול יד 
מינימלית של המשיב )6 נקודות( לא יהיה משחק מלא. 

להכרזת ♥3 נדרשות 18+ נקודות.

שישייה  מתארת  סדרתו  על  הפותח  חזרת  )2ב( 
נקודות,   11-14 מראה  זו  הכרזה   2 בגובה  לפחות. 

ובקפיצה לגובה 3 – 15-17 נקודות.

דוגמה 6

  AQT632
  3
  AJ42
  32

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♠

 1♠ פותח  הוא  טובה.  חלוקה  עם  נקודות   11 לפותח 
ולאחר מכן חוזר על סדרתו בגובה 2. הכרזה שנייה ♠2 

עדיפה על פני ♦2.
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דוגמה 7

  AQ4
  KQ7632
  4
  AJ3

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

3♥

לפותח 16 נקודות עם שישייה בהארט. יד זו מתאימה 
לחזרה על סדרת הפותח בקפיצה לגובה 3.

פתיחה  לאחר   2 בגובה  מיינור  סדרת  הכרזת  )2ג( 
ואינה  נקודות   12-17 מתארת   1 בגובה  במייג'ור 
מכיוון  זאת  המיינור,  בסדרת  קלפים   4 מבטיחה 
חלוקה  עם  השני  בסיבוב  להכריז  חייב  שהפותח 
כלשהי גם אם ידו חלשה. הפותח יכריז את הארוכה 
מבין סדרות המיינור שלו, ואם שתיהן באותו אורך – 

.)Better Minor( את הטובה יותר

הכרזת סדרת מיינור בגובה 2 בסיבוב השני מבטיחה 
כמעט תמיד 3+ קלפים בסדרה.

דוגמה 8

  A52
  KJ943
  KQ5
  87

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

2♦

לפי השיטה, אסור לפותח לקרוא Pass בסיבוב השני 
לאחר 1NT. הוא מכריז את הארוכה בין סדרות המיינור 
שלו בגובה 2, במקרה זה עם שלושה קלפים בדיאמונד.

דוגמה 9

  K7632
  AQ
  432
  A62

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♣

חייב  הוא  אך  להראות,  נוספת  רביעייה  אין  לפותח 
להכריז. אורכן של שתי סדרות המיינור שווה. הפותח 

בוחר בסדרה האיכותית יותר ומכריז ♣2.

 16-17 מתארת  השני  בסיבוב   2NT הכרזת  )2ד( 
נקודות ומזמינה את המשיב למשחק מלא.

דוגמה 10

  AJ42
  KQ543
  K2
  A2

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

2NT

לפותח 17 נקודות. הוא יודע שלשותפו אין רביעייה בספייד, 
ולכן אין טעם לבחור בהכרזת Reverse ♠2. הרכב ידו של 
הפותח מתאים לחוזה ללא שליט. הוא מכריז 2NT: מתאר 
16-17 נקודות ומזמין את המשיב למשחק מלא. המשיב 

יקבל את ההזמנה עם 8 נקודות ומעלה.

חייב  הפותח   2 over 1 שיטת  כשמשחקים  לסיכום, 
 1NT תשובה  הכרזת  לאחר  השני  בסיבוב  להכריז 
ככל  מדויקת  בצורה  ידו  את  יתאר  הפותח  )מחייב(. 
האפשר. רוב ההכרזות טבעיות, למעט הכרזת סדרת 
מיינור בגובה 2 המהווה Better Minor ואינה מבטיחה 

4 קלפים בסדרה.
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של  הידיים הבאות  עם  תכריזו  מה  לתרגל:  נסו  כעת 
?1NT מערב לאחר תשובת השותף

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

?

תרגיל 1

  4
  KQ643
  AK2
  J543

תרגיל 2

  AJ43
  KT642
  3
  A32

תרגיל 3

  A2
  KQ763
  K2
  AQJ3

תרגיל 4

  AK62
  KQJ63
  3
  AJ2

תרגיל 5

  AK3
  AKJ63
  42
  AT2

תרגיל 6

  KJ73
  AQT62
  K4
  K3

תשובות לתרגילים
2♣ )1(

ארבעה  קלאבים,  חמישה  לפותח  טבעית.  הכרזה 
הארטים, 13 נקודות.

 2♣ )2(

בהכרזת  לבחור  יכול  ואינו  בלבד  נקודות   12 לפותח 
סדרת  את  יכריז  הוא  זה  במקום   .2♠ של   Reverse

המיינור הארוכה יותר שלו בגובה 2.

3♣ )3( 

הארטים  חמישה  עם  חזק(  )פותח  נקודות   19 לפותח 
וארבעה קלאבים.

2♠ )4(

 +4 הארטים,   +5 המתארת   Reverse הכרזת  זוהי 
ספיידים ו- 17-21 נקודות.

3NT )5(

לפותח 19 נקודות עם חלוקה מאוזנת. הכרזה זו אינה 
יהיה  – ממילא הפותח  בכל הסדרות  עוצרים  מחייבת 

.3NT-הדומם ב

2NT )6(

סדרת  את  להראות  טעם  אין  מלא.  למשחק  הזמנה 
רביעייה  ושלל   1NT הכריז  שהמשיב  לאחר  הספייד 

בספייד.



משחק היד

משחק היד בחוזה ללא שליט )חלק ראשון(

// אלדד גינוסר 
עריכה: פרופ' צחי זמיר

את/ה במערב, המחלק. היד שלך:

  AKJ
  J2
  AK53
  KJT9

מהלך ההכרזה

2NT. השותף  20 נקודות וחלוקה מאוזנת פתחת  עם 
הכריז ♦3 )טרנספר( והראה לפחות 5 קלפים בהארט. 
ממשיך  השותף   .3♥ להכריז  עליך  המוסכמה  לפי 
המשחקים  בין  לבחור  ממך  מבקש   –  3NT בהכרזת 
ו-♥4. ללא התאמה בהארט יש לקרוא   3NT המלאים 

Pass ולבחור במשחק מלא ללא שליט.

West North East South
2NT Pass 3♦ Pass
3♥ Pass 3NT All Pass

צפון מוביל בספייד, והדומם נפרש:

  AKJ   94
  J2   QT985
  AK53   QJ8
  KJT9   873

שלב התכנון – לפני ששיחקת ללקיחה הראשונה

היערכות מנטלית

ושלב  יש להכיר בכך ששלב המכרז הסתיים  ראשית, 
לצורך  הנדרשות  החשיבה  דרכי  מתחיל.  המשחק 
בשלב  הנחוצות  לאלה  דומות  אינן  מוצלחת  הכרזה 

המשחק. למשל, אם בשלב ההכרזה יש להבין ולזכור 
הקלפים  מהם  לזכור  יש  המשחק  בשלב  מוסכמות, 
ששוחקו; אם בשלב המכרז כדאי להעריך את שווי היד, 
בשלב המשחק יש להגדיל את מספר הקלפים הזוכים 

)או בחוזה עם שליט - לצמצם את מספר המפסידים(.

כי  ייתכן  לידך.  הופך  הדומם  כי  להפנים  חשוב  שנית, 
כעת  אולם  )הכרוז(,  לידך  ‘נקשרת’  ההכרזה  במהלך 
יש לך שליטה מוחלטת על הנעשה בשתי הידיים, כולל 

הדומם. 

שלישית, זה הזמן להציב לעצמך מטרה: ביצוע החוזה. 
מנוסים  שחקנים  עבור  בונוס  הן  עודפות  לקיחות 
בשיטות  חשיבות  ללא  וכמעט  טופ-בוטום  בתחרות 
יעניק  לרוב  החוזה  ביצוע  מקום,  מכל  אחרות.  משחק 
לא  תוצאה  לרוב  יעניק  בחוזה  כישלון  טובה.  תוצאה 
להשיג   ,3NT לבצע  היא  המטרה  זו  בדוגמה  טובה. 

לפחות תשע לקיחות. 

ספירת לקיחות גבוהות

לקיחות  בספירת  להתחיל  עלייך  שליט  ללא  בחוזה 
לגבות  גבוהות" שניתן  "לקיחות  למעשה  מידיות, שהן 
הלקיחות  כל  בגביית  די  אם  להבין  חשוב  כעת.  אותן 
הגבוהות כדי לבצע את החוזה. אם יש מספיק לקיחות 
גבוהות לביצוע החוזה, ניתן לזכות מידית בכולן; אחרת, 
ולהמשיך  יש להימנע ממשחק של הלקיחות הגבוהות 

בשלב התכנון.

בסדרות  גבוהות  לקיחות  שבע  של  ספירה  לאחר 
גבוהות  לקיחות  שלוש  לספור  )יש  והדיאמונד  הספייד 
כי  נראה  מדוע. הסבר בהמשך(  לבד  נתחו   – בספייד 
גביית  החוזה. המסקנה:  לביצוע  לקיחות  חסרות שתי 
כל הלקיחות הגבוהות לא תוביל לביצוע החוזה. לפיכך, 
מוקדם.  בשלב  אלה  בלקיחות  מזכייה  להימנע  חשוב 
סדרות  כנגד  ‘עוצרים’  ישמשו  הגבוהות  הלקיחות 
היריב. בדוגמה זו הלקיחות בסדרת הספייד משמשות 
לשחק  וימשיך  בלקיחה  יזכה  היריב  כאשר  כעוצרים. 
להשבת  הכרוז  את  ישמשו  בסדרה  הלקיחות  ספייד, 
מוקדמת  מזכייה  הימנעות  במשחק.  והיוזמה  ההובלה 
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בלקיחות גבוהות חשובה גם לצורך שמירה על אפשרות 
של מעברים בין הידיים. מעברים )כניסות( חשובים הן 
לצורך פיתוח סדרה על ידי טכניקת עקיפה או למטרת 
זכייה במנצחים, לאחר שהסדרה פותחה. בכל אופן, יש 
לשמור לקיחות צדדיות לצורך מעברים לעת הצורך. ביד 
זו סדרת הדיאמונד תשמש את הכרוז לצורך מעבר לידו 

של הדומם. 

ללא מספיק לקיחות גבוהות לביצוע החוזה, יש לחפש 
לקיחות  להניב  -  סדרה עם אפשרות  "סדרת עבודה" 

בהמשך, לא כרגע. 

בחירת "סדרת העבודה"

יחס  לחפש  יש  לפיתוח,  המתאימה  סדרה  לבחור  כדי 
מיטבי בין לקיחות אפשריות אל מול מפסידים )ודאיים 
סדרות  אינן  והדאימונד  הספייד  סדרות  אפשריים(.  או 
עבודה, הרי שם ספרת רק לקיחות גבוהות. מה לגבי 

סדרות ההארט והקלאב?

ניתוח סדרת ההארט

עליך לעבור כעת ממצב של ניתוח היד כולה למצב של 
ניתוח סדרה יחידה, זו המועמדת לפיתוח.  

    
  J2   QT985
    
    

)מזרח(  ארוך  צד  שלסדרה  בכך  להכיר  יש  ראשית, 
וצד קצר )מערב(. מדוע? אבחנה זו חשובה הן לצורך 
לצורך  והן  הידיים  שתי  בין  )כניסות(  המעברים  ניתוח 

בחירה בדרך הנכונה לפיתוח הסדרה. 

עד   8( הקלפים  של  המשותף  הרצף  נוכח  זו  בדוגמא 
 ,K או A וחוסר היכולת ללכוד קלפים גבוהים כגון ,)Q
ביותר:  הפשוטה  הינה  ההארט  סדרת  פיתוח  טכניקת 
‘הגבהה’ )Promotion(. בטכניקת ההגבהה, משחק של 
קלף גבוה מאחת הידיים מכריח את היריב להשתמש 
בקלף גבוה יותר. הכרוז מפסיד, כמובן, באותה לקיחה, 
אולם זהו הפסד בונה. רק כך ניתן לממש פוטנציאל של 
רצף קלפים. בכל פעם שהיריב משתמש בקלף גבוה, 
הרצף בידך יקודם. בשתי הידיים חמישה קלפים רצופים 
קלפים  שני  היריבים  בידי  זהה.  שערכם   )QJT98(
גבוהים )AK(. עם חמישה קלפים בצד הארוך, מדובר 
על פוטנציאל של שלוש לקיחות לעומת שני מפסידים.  

שימוש נכון בטכניקת הגבהה אינו דורש להתחיל דווקא 
זו  בדוגמה  העקיפה(.  לטכניקת  )בניגוד  מסוימת  מיד 
סדרת  פיתוח  לצורך  הידיים  בין  לעבור  הכרחי  זה  אין 

שנראה  כפי  למשל,  הקלאב,  לסדרת  )בניגוד  ההארט 
בהמשך(. 

למרות זאת, במסגרת טכניקת ההגבהה ישנה חשיבות 
מכרעת לשמור על שני כללים:

היד  על  גבוה,  קלף  משחקת  אחת  יד  כאשר  )א( 
השנייה לשחק קלף נמוך. שתי ידיים שמשחקות קלף 
גבוה? בזבוז. שתי ידיים שמשחקות קלף נמוך? הפסד 

סתמי.

)ב( יש להשתמש בקלפים הגבוהים בצד הקצר קודם; 
קודם.  הארוך  בצד  הנמוכים  בקלפים  להשתמש  יש 
במילים אחרות: יש לשמור את הקלפים הגבוהים בצד 
הארוך לאחר מכן; יש לשמור את הקלפים הנמוכים בצד 
הקצר לאחר מכן. מדובר בארבע דרכים המממשות את 
אותו העיקרון – לשחק את המכובדים בסדר הנכון על 
מנת להימנע מחסימה בסדרה. בדוגמה הנוכחית, אם 
 ♥J-זכית בלקיחה הראשונה במערב, עליך להתחיל ב
דמיוני(  )בתרחיש  אם  ממזרח.   ♥5 ולשחק  ממערב 
זכית בלקיחה האחרונה במזרח, עלייך להתחיל ב-5♥ 

ממזרח ולשחק J♥ ממערב.

ההארט,  סדרת  את  לפתח  אם  לפני שתחליט 
יש לבחון:

הסדרה.  של  הארוך  לצד  כניסות  די  ישנן  האם   )1(
קיימת  האם   ,♥AK-ב יזכו  שהיריבים  לאחר  כלומר, 
מזרח  של  לידו  להיכנס  לך  שתאפשר  צדדית  סדרה 
זכייה בלקיחות שפיתחת? כניסות אלה קיימות  לצורך 
)למשל,  גבוהות  לקיחות  ספרת  כבר  שבהן  בסדרות 
גבוהות המשמשות  לקיחות  הינן שתי   ♦QJ דאימונד(. 

ככניסה עתידית לידו של מזרח.

)2( האם מספר הלקיחות שניתן לפתח בסדרת העבודה 
יספיק לביצוע החוזה? לרוב, פיתוח סדרה אחת יספיק 
לביצוע החוזה. חוזים שבהם נדרש הכרוז לפתח יותר 
זה,  במקרה  במיוחד.  לקשים  נחשבים  אחת  מסדרה 
לביצוע  והותר  די  הינו  לקיחות  שלוש  של  פוטנציאל 

החוזה )חסרות שתי לקיחות(.

את  לפתח  מבקשים  היריבים   – הלקיחות  מרוץ   )3(
הסדרה בה תקפו )ספייד במקרה זה(. מטרתך, מנגד, 
ינצח  מי  )הארט(.  העבודה  סדרת  את  לפתח  היא 
בדרך  היריב  או  לקיחות  לתשע  בדרך  הכרוז  במרוץ? 
במספר  טמונה  זו  לשאלה  התשובה  לקיחות?  לחמש 
המפסידים  לעומת  הספייד(  )בסדרת  בידך  העוצרים 
שלושה  לכרוז  זה,  במקרה    .)AK( ההארט  בסדרת 
עוצרים בספייד )כפי שנראה בהמשך(. ליריבים, לעומת 

זאת, רק שני עוצרים בהארט. הכרוז ינצח במרוץ.

המשך בעמוד 17
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חיתוך ביד הארוכה

// רם סופר
אתם מקבלים את היד הבאה בדרום )אף צד אינו פגיע(. 

מה תפתחו כמחלק? 

  AK7654
  853
  T92
  7

ייתכן שאתם נוהגים )עדיין( להשתמש בפתיחות חזקות 
הכלח.  עליה  שאבד  הכרזה  שיטת  זו  אך   ,2 בגובה 
חלשות  בפתיחות  כיום  משתמש  העולם  כל  )כמעט( 
אלה  הכרזות  ליריבים.  להפריע  מנת  על   2 בגובה 
כוח של פחות מפתיחה. המכילות  ידיים עם  מתארות 

סדרה טובה בת 6 קלפים.

קוראים  ושותפכם  שמאל  מצד  היריב   .2♠ פתחתם 
 Takeout זהו  מכפיל.  ימין  מצד  היריב  אך   ,Pass
קורא  שמאל  מצד  יריבכם  זאת  למרות  אך   ,Double

שוב Pass ומשאיר את הכפל לעונשין.

מה זה אומר?

אותו  והופך  נמוך  בגובה  מוציא  כפל  המשאיר  שחקן 
בטוח  הוא  כן  ועל  בסדרתכם  רב  כוח  מחזיק  לעונשין, 

שתיכשלו.

אין  כבר  זה  בשלב  אך  רעות,  חדשות  ספק  ללא  אלה 
מה לעשות. אין טעם להצטער שפתחתם )סביר להניח 
שהשחקנים המחזיקים את קלפיכם בשולחנות האחרים 
יהיו בדיוק באותה צרה כמוכם(. עדיף להתרכז במשחק 
ולנסות לבצע בכל זאת את החוזה המוכפל, או ליפול 

כמה שפחות.

מערב מוביל Q♠, והדומם יורד:

  32
  AK62
  765
  AT82

  AK7654
  853
  T92
  7

West North East South
2♠

Pass Pass Dbl All Pass

♠Q :חוזה: ♠2 מוכפל; קלף ההובלה

בלית ברירה אתם מבקשים קלף נמוך מהדומם. מזרח 
לפי  מעודד   = אי-זוגי  )קלף   ♦3 ומשליך  משרת  אינו 

שיטתם(. האם נגזר עליכם להיכשל בחוזה?

לקיחות  שלוש  כלומר   –  ♠QJT98 למערב  כי  ידוע 
בטוחות בשליט. לכאורה יש לכם שלוש לקיחות בלבד 

בשליט + 3 לקיחות מהירות בדומם. 

הסינגלטון  בזכות  יותר  טוב  מצבכם  האמת,  למען 
קלאבים  שיותר  כמה  לחתוך  לנסות  עליכם  בקלאב. 
בידכם. מידת ההצלחה שלכם תלויה במספר הקלאבים 
ניתן לבצע  יותר,  4 קלאבים או  אם בידו  של מערב. 
את החוזה. ייתכן שלימדו אתכם כי צריך תמיד לחתוך 
ביד "הקצרה" וכי חיתוכים ביד "הארוכה" אינם תורמים 

דבר. ברוב הידיים זה כך, אבל ההכללה אינה נכונה. 

משחק היד
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חיתוך ביד הארוכה הינה טכניקה לגיטימית במשחק 
היד עם שליט. משתמשים בה כאשר סדרת השליט 
יוציא לכם את  מחולקת גרוע. במקום לחכות שמערב 
השליטים, נסו לזכות בכמה שיותר לקיחות עם השליטים 

הקטנים שלכם.

הנה החלוקה המלאה:

  32
  AK62
  765
  AT82

  QJT98   -
  74   QJT9
  K8   AQJ43
  9654   KQJ3

  AK7654
  853
  T92
  7

בקלאב,  קלפים  ארבעה  למערב  רואים,  שאתם  כפי 
והחוזה ♠2 ניתן לביצוע תמיד.

המשחק אינו קשה:

.♠A-לקיחה 1: זכו ב

.♣A :2 לקיחה

לקיחה 3: חיתוך קלאב.

.A-לקיחה 4: הארט נמוך אל ה

לקיחה 5: חיתוך קלאב.

.K-לקיחה 6: הארט נמוך אל ה

לקיחה 7: חיתוך קלאב.

ב-7  זכיתם  כבר  הרי  בשלום,  עבר  הכול  כאן  עד  אם 
נותר  מערב  החוזה.  ביצוע  את  ישלים   ♠K-ו לקיחות, 
החוזה  שלו  החזקים  השליטים  אף  על   – מתוסכל 
המוכפל שלכם מבוצע, ואתם מקבלים בונוס של משחק 

מלא!

המועמדת  נוספת  )סדרה  הקלאב  סדרת  ניתוח 
לפיתוח(

  
  
  

  KJT9   873

בסדרה זו מפסיד ודאי אחד )A( ומפסיד אפשרי נוסף 
טכניקת  ידי  על  ללכידה  ניתנת  החסרה   Q-ה  .)Q(
בדרום,  ממוקמת   Q-שה בתנאי   )Finesse( העקיפה 
כלומר )בכיוון השעון( לפני הקלף הלוכד, ה-K. אין לך 
ומדובר  או בדרום(,  )בצפון  מיקום המלכה  על  שליטה 

על הסתברות של 50%.

ובראשונה  בראש  כוללת  נכונה  עקיפה  זאת,  עם 
 KJ( המלכודת  הצבת  תוך  הנכונה,  מהיד  התחלה 
כדי  ללקיחה.  שלישית  שמשחקת  ביד  זה(  במקרה 
להצליח, יש להתחיל כל לקיחה בקלאב מידו של מזרח 
)כך אתה מקווה(  דרום  עד שה-Q של  בכך  ולהמשיך 

תשוחק ותילכד על ידי ה-K של מערב. לפיכך יש צורך 
בכניסה אחת לפחות לידו של מזרח, ובכניסות נוספות 
לצורך חזרה על העקיפה, אם זו תצליח )כלומר אם 9♣ 

.)A-יזכה בלקיחה או יוציא ליריבים את ה

גם  כאשר Q♣ ממוקמת בצפון, העקיפה שלך תיכשל 
אם ביצעת אותה נכון. במקרה זה Q♣ תיחשב למפסיד 

בטוח.

תניב  פעמים  מספיק  עליה  שתחזור  מוצלחת  עקיפה 
שלוש לקיחות ומפסיד אחד בסדרת הקלאב, אבל אם 
איתרע מזלך וה-Q בצפון, תזכה בשתי לקיחות בקלאב 

ותפסיד שתי לקיחות בקלאב.

סדרת  את  לפתח  עדיף  אם  השאלה:  נשאלת  לבסוף, 
תניב  ההארט  סדרת  הקלאב?  סדרת  את  או  ההארט 
שלוש לקיחות עם שני מפסידים בטוחים. התוחלת של 
מפסיד  מול  לקיחות  וחצי  שתיים  הינה  הקלאב  סדרת 
וחצי. ההשוואה בין סדרות אלה מתבקשת, אולם סדרת 

ההארט עדיפה.

המשך בירחון הבא

המשך מעמוד 15
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משחק ההגנה

עקיפה על הדומם

// רם סופר

אתם בדרום: 

Dealer West, Vul None

  KT5
  T852
  J83
  K43

פחות  נקודות,   7 עם  משעמם  קלפים  אוסף  קיבלתם 
מהממוצע. יריבכם משמאל פותח 1NT, ושותפו מוסיף 
ללא היסוס ל-3NT. מחכים לקלפים טובים יותר בבורד 
הבא? ממש לא! גם בידיים כאלה חובה עליכם להתרכז 
בהגנה  ריכוז  חוסר  ולהוציא את המקסימום האפשרי. 
מנוסים  הפחות  לשחקנים  עולה  "משעממות"  בידיים 

בנקודות רבות בתחרות.

קלף ההובלה של שותפכם הוא 6♠, והדומם נפרש:

  Q73
  KJ4
  A976
  852

  KT5
  T852
  J83
  K43

West North East South
1NT Pass 3NT All Pass

ידו של הדומם היא פחות או יותר מה שצפוי: 10 נקודות 
ומגיע   ,♠3 משוחק  מהדומם  במייג'ור.  רביעייה  ללא 
במשחק  הנלמדים  הראשונים  הכללים  אחד  תורכם. 

ההגנה הוא: יד שלישית גבוה.

לפי כלל זה יש לשחק K♠, אבל לכל כללי הברידג' יש 
גם יוצאים מן הכלל. אחד היוצאים מהכלל ל"יד שלישית 

גבוה" הוא מצב של עקיפה על הדומם.

לו הייתם מחזיקים KJ5♠, ברור כי עליכם לשחק J. אם 
A אצל השותף, אז J יזכה בלקיחה בדיוק כמו K ולאחר 

.K-מכן תוכלו לזכות בלקיחה נוספת עם ה

עדיף  הדומם  על  עקיפה  של  במצבים  אחרות,  במלים 
לשחק את הקלף השני מלמעלה.

כאן בידכם לא J, אלא T, אבל ה-J עשוי להימצא בידו 
של השותף, ואז משחק של T יהווה עקיפה מוצלחת.

בסדרת  האפשריים  המצבים  את  ביסודיות  נבחן  בואו 
הספייד. ישנם שני קלפי תמונה חסרים:  J ,A. כל אחד 
כלומר  הכרוז,  אצל  או  השותף  אצל  להיות  יכול  מהם 

ישנן ארבע אפשרויות:

אפשרות AJ :1 שניהם אצל השותף

♠ AJ862
♠ Q73♠ 94

♠ KT5
המשחק הנכון של דרום הוא כמובן T♠. קלף זה יזכה 
בלקיחה. לאחר מכן K♠ ו-A♠ יוציאו ליריבים את יתרת 
הספיידים, ושני הספיידים הקטנים של השותף ישלימו 

חמש לקיחות להגנה.

אם דרום משחק K♠ בלקיחה הראשונה, לדומם יהיה 
עוצר בספייד וההגנה תיכשל.
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אפשרות A :2 אצל השותף; J אצל הכרוז.

♠ A9862
♠ Q73♠ J4

♠ KT5
בחלוקה זו אין זה משנה איזה קלף דרום ישחק בלקיחה 
תמיד,  בספייד  אחד  עוצר  למזרח-מערב  הראשונה. 
ולאחר מכן יהיו להגנה ארבע לקיחות מוגבהות בסדרה.

אפשרות J :3 אצל השותף; A אצל הכרוז

♠ J9862
♠ Q73♠ A4

♠ KT5
המשחק הנכון של דרום בחלוקה זו הוא T♠. קלף זה 
יפסיד ל-A, אך לאחר מכן Q♠ לא תזכה בלקיחה. אם 
 A – לכרוז יהיו שתי לקיחות בסדרה ,K דרום משחק 

.Q-ו

אפשרות AJ :4 שניהם אצל הכרוז

♠ 9642
♠ Q73♠ AJ8

♠ KT5
יזכה  מערב   .♠T עדיין  הוא  דרום  של  הנכון  המשחק 
בשתי לקיחות )המגיעות לו תמיד( עם AJ♠, אך Q♠ לא 
תזכה בלקיחה. אם במקום זה דרום ישחק K בלקיחה 
הראשונה, תהיינה למזרח-מערב שלוש לקיחות בסדרה.

בשלושה  אפשרויות,  ארבע  מתוך  כי  ראינו  לסיכום, 
אין  ובמקרה הרביעי   ,♠T מקרים עדיף בבירור לשחק
זה משנה כיצד נשחק. כלומר: עקיפה על הדומם יכולה 
אתם  כעת  להפסיד.  יכולה  ואינה  להרוויח,  בהחלט 
מצב  שייווצר  הבאה  ובפעם  ידע,  מתוך   ♠T משחקים 
דומה של עקיפה על הדומם בחלוקה עתידית, תיישמו 

את מה שלמדתם.

החלוקה המלאה:

  AJ862
  97
  QT2
  T97

  94   Q73
  AQ63   KJ4
  K54   A976
  AQJ6   852

  KT5
  T852
  J83
  K43

צפון מוביל 6♠. 

 ♠T ההגנה הנכונה: דרום זוכה בלקיחה הראשונה עם
וממשיך ב-K♠ )גבוה מדאבלטון(.

תהיה זו שגיאה חמורה להוביל ♠ נמוך בלקיחה השנייה, 
כי הסדרה תיחסם וההגנה תאבד שתי לקיחות.

לאחר ההגנה הנכונה, דרום זוכה גם בלקיחה השנייה 
וממשיך בספייד נמוך בלקיחה השלישית. כעת תורו של 
צפון לזכות בשלוש לקיחות בספייד, והחוזה 3NT נכשל 

בלקיחה אחת.

שלה  בלקיחות  תזכה  לא  ההגנה  אם  כי  לב,  שימו 
בספייד מיד, יש לכרוז פוטנציאל ל-10 לקיחות בסדרות 
וארבע  בדיאמונד  שתיים  בהארט,  )ארבע  האחרות 

.)K-בקלאב באמצעות עקיפה חוזרת מוצלחת נגד ה
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 )Imagine( דמיין
התחמקות בהגנה

// קובי שחר
בודדת  בסדרה  המצב  את  לדמיין  המגן  של  יכולתו 
בפרט, ובחלוקה המלאה בכלל, חשובה מאוד למציאת 
קו ההגנה המנצח. המגן יכול לזהות מצבים המוכרזים 
לו ככרוז וליישם את הכלים המתאימים גם בהגנה. כדי 
להיות מגן טוב צריך להיות בראש ובראשונה גם כרוז 
טוב – להכיר את הכלים השונים לטיפול בסדרה בודדת 

ואז ליישם אותם גם בהגנה.

כאשר הכרוז מתכנן את משחקו, הוא ינסה לרוב לפתח 
את הלקיחות החסרות לו לפני שהוא זוכה בכל הלקיחות 
הבטוחות שלו. גם המגנים אינם צריכים למהר לזכות 
לבצע  יכול  שהכרוז  חשש  אין  אם  בטוחות.  בלקיחות 
את החוזה, אפשר להמתין עם זכייה בקלפים גבוהים. 
לקיחות  שליט,  ללא  בחוזים  ביחוד  המקרים,  במרבית 

אלה אינן נעלמות.

כאשר לכרוז סדרה ארוכה בדומם ללא כניסות צדדיות, 
ולהימנע  התחמקות  יכול להשתמש בכלי הנקרא  הוא 
מזכייה בלקיחה מוקדמת למרות שבידו הקלף הבכיר 
וזאת כדי לזכות בלקיחות רבות בהמשך. הוא  ביותר, 
את  למגנים  מוציא  הוא  כאשר  רק  הבכיר  בקלף  יזכה 
הנכון.  במקום  נמצא  הוא  וכעת  שלהם  האחרון  הקלף 
לאחר מכן ימשיך לזכות בלקיחות עם הקלפים הקטנים 

שהוגבהו.

של  דומה  בצורה  להשתמש  יכולים  המגנים  גם 
התחמקות כדי לשמור על תקשורת ביניהם.

נתבונן בחלוקה הבאה:

Dealer South, Vul None

 94
 QJ4

  KJT4
  AT92

  AT763   K82
  972   T865
  83   A72
  K54   876

  QJ5
  AK3
  Q965
  QJ3

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל 6♠ נגד החוזה 3NT. מזרח זוכה בלקיחה 
עם K♠ בעוד דרום משרת עם 5♠. כעת מזרח ממשיך 

.♠Q 8♠ ודרום משחק

על פי מהלך המשחק בשתי הלקיחות הראשונות, מערב 
יכול לדמיין את מצב סדרת הספייד מסביב לשולחן. לו 
ללקיחה   ♠8 מוביל  היה  לא  מזרח,  של  בידו   ♠J היה 
מערב  לפיכך,  בספייד.  עוצר  לדרום  כי  ברור  השנייה. 
זה  ובמקום  השנייה,  בלקיחה  מזכייה  להתחמק  צריך 

לשרת עם 3♠.

אם מערב יזכה בטרם עת ב-A♠ וימשיך ב-♠, הוא יפתח 
כניסה  בידו  אין  אולם  בסדרה,  נוספות  לקיחות  שתי 

משחק ההגנה
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בעת  מבטיח  רושם  שעשה   ♣K-ל לב  שימו  צדדית. 
בדומם   ♣A שהתגלה  לאחר  אולם  הפתיחה,  הובלת 

התברר שהסיכוי ש-K♣ יזכה אי פעם בלקיחה נמוך.

ששותפו  לקוות  חייב  מערב  החוזה  את  להפיל  כדי 
קלף  וכמו-כן  האדומות  הסדרות  באחת  לקיחה  מחזיק 
לכרוז  מאפשר  ההתחמקות  תכסיס  בספייד.  נוסף 
התקשורת  על  שומר  אולם  מוקדמת  בלקיחה  לזכות 
להגביה  דרום  ינסה  המשחק  בהמשך  המגנים.  בין 
לקיחה בדיאמונד )ארבע לקיחות בקלאב לאחר עקיפה 
לו  יספיקו  לא  עדיין  בהארט  לקיחות  ושלוש  מוצלחת 
לביצוע 3NT(. מזרח יזכה בלקיחה עם A♦ וישחק 2♠. 
מערב יזכה ב-A♠ תוך משיכת הספייד האחרון מידו של 
דרום ואז יזכה בשתי לקיחות נוספות עם T7♠. ארבע 

לקיחות בספייד בתוספת A♦ יכשילו את החוזה.

הן  מאוד,  שימושי  כלי  הינה   )Duck( ההתחמקות 
עבור הכרוז והן עבור ההגנה.

נתבונן בדוגמא נוספת:

Dealer North, Vul None

 654
 AK4

  AK874
 AJ

  92   AKT83
  8732   T96
  QJT   32
  8763   K42

  QJ7
  QJ5
  965
  QT95

West North East South
1♦ 1♠ 1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל 9♠ )סדרת השותף( נגד החוזה 3NT. קלף 
נמוך מהדומם, והגיע תורו של מזרח.

ההובלה  בסדרת  הקלפים  מצב  את  לדמיין  מזרח  על 
ביתר  המצב  את  כמו-גם  הכרוז,  ואצל  שותפו  אצל 
הסדרות. ניתוח המצב מראה כי אם לכרוז שלושה קלפי 

♦ הכוללים Q, תהיינה לו חמש לקיחות בסדרה ותשע 
.)♣A ,♥AK ,♠-בסך הכול )בתוספת לקיחה אחת ב

כדי להשאיר סיכוי להגנה, על מזרח להניח כי לשותפו 
ארבע  לו  יספיקו   ,♥Q לכרוז  אם  בדיאמונד.  לקיחה 
אחת  לקיחה  ימסור  אם  כלומר  בדיאמונד,  לקיחות 
למערב הוא יפתח את הסדרה ולאחר מכן יהיו לו תשע 

לקיחות.

וימשיך   ♠K עם  הפתיחה  בהובלת  יזכה  מזרח  אם 
בסדרה, למערב לא יישארו קלפי ♠, והוא לא יוכל לחזור 
בסדרת השותף לאחר שיזכה ב-Q♦. הפתרון הנכון הוא 
התחמקות בלקיחה הראשונה! רק כך ניתן לשמור על 
תקשורת בין המגנים. כאשר מערב יקבל את ההובלה 
ב-♦ הוא ישחק 2♠, ואז מזרח יזכה ב-AK♠ תוך משיכת 
לאחר  והדומם.  הכרוז  של  הנותרים  הספייד  קלפי  כל 
מכן יזכה בשתי לקיחות נוספות עם קלפים קטנים ב-♠. 
את  ותכשיל  לקיחות  בחמש  הכול  בסך  תזכה  ההגנה 

החוזה.

למה הדבר דומה? לו היה מזרח צריך להוביל מסדרת 
הרביעי  בקלף  בוחר  היה   ,3NT נגד  שבידו  הספייד 
 – סיבה  מאותה  בדיוק  בכיר,  בקלף  ולא  מלמעלה 
שמירת תקשורת עם שותף שיכולים להיות לו רק שני 

קלפים בסדרה.

כתבה זו נערכה מתוך פרק 7 )השלכות( בספר 
ארגז הכלים של ההגנה בברידג'

פרטים נוספים על הספר אפשר למצוא כאן:

https://www.toolbox-bridge.com/book-
defense

http://www.toolbox-bridge.com/book-defense
http://www.toolbox-bridge.com/book-defense
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אחת  לנבחרת,  מארגן  שלנו  הסניורים  נבחרת  מאמן 
לשבוע, מפגש אימון מול נבחרת הסניורים הסקוטית.

מהמפגשים  מעניינות  ידיים  כמה  אסקור  זה  במאמר 
שכבר התקיימו.

Dealer South, Vul All

 Q976
 J6
  J98543
 K

  T5   AK84
  93   A8
  AQT   K762
  AQT983   J76

  J32
  KQT7542
  -
  542

מנע ♥3  בדרום שפתיחת  סבר הסקוטי  בשולחן שלנו 
תהא מוגזמת, והעדיף לפתוח ♥2 חלש. המכרז התנהל 

כך:

West North East South
2♥

3♣ Pass 3NT All Pass

הראשונה.  בלקיחה   ♥J זרק  וצפון   ,♥K הוביל  דרום 
לפתע  החליף  ודרום  עיכב,  פרידריך  יוליאן  הכרוז 
לספייד. פרידריך זכה בידו, עקף בקלאב ללא הצלחה 
לא  שדרום  הסיבה  לקיחות.  ב-11  זכה  מכן  ולאחר 
המשיך בהארט היא שאין לו כניסה צדדית לידו – על כן 

ניסה מזלו בספייד.

בשולחן השני מהלך ההכרזה היה שונה:
West North East South

2♦*
3♣ Pass 3♦ Pass
4♣ Pass 5♣ All Pass

* מולטי – 2 חלש בהארט או בספייד

והסקוטים  מולטי,   2♦ פתח  )דרום(  אורנשטיין  איתן 
הגיעו ל-♣5. אבי קליש )צפון( הוביל J♥. הדומם זכה 
מיד ב-A♥ בעוד אורנשטיין שיחק 2♥ )איתות העדפת 
ועקף בקלאב.  סדרה לדיאמונד(. הכרוז לא היה זהיר 
זכייתו ב-K♣ שיחק קליש דיאמונד. דרום חתך  לאחר 

.One down .♥K ומשך

Dealer North, Vul N/S

 K8
 QJ93
  A875
 832

  9753   AT64
  AKT2   7
  Q   642
  AQ95   KJT76

  QJ2
  8654
  KJT93
  4

West North East South
Pass Pass Pass

1NT Pass Pass Pass

מפגש אימון מול הסניורים של סקוטלנד

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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 11-14 )שהבטיח   1NT לפתוח  בחר  במערב  הסקוטי 
מזרח  בדיאמונד.  בודדת   Q-ו נקודות   15 עם  נקודות( 
פרידריך-אנגל  הזוג  בלבד.  נקודות   8 עם   Pass קרא 
לא דייק בהגנה והשליך דיאמונדים על סדרת הקלאב. 

לבסוף זכה הכרוז ב-10 לקיחות )180+ לסקוטלנד(.

בשולחן השני בחר אבי קליש בהכרזה טבעית ♣1 עם 
ידו של מערב:

West North East South
Pass Pass Pass

1♣ Pass 1♠ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

דרום הוביל בקלאב הבודד שלו. הכרוז איתן אורנשטיין 
זכה בלקיחה הראשונה והמשיך A♠ וספייד נוסף מתוך 
תקווה לחלוקה 3-2 בסדרת השליט. לאחר שהיריבים 
שירתו לשני סיבובים של ספייד, ביצוע החוזה הובטח. 

.IMP 7 420+ לישראל עם רווח של

Dealer South, Vul E/W

 AK762
 Q9
  AT74
 A2

  J94   Q53
  A73   T2
  982   KQJ3
  QT86   KJ74

  T8
  KJ8654
  65
  953

לאור מצב הפגיעות הנוח, שני השחקנים בדרום בחרו 
בפתיחה חלשה בגובה 2 עם 4 נקודות בלבד. הסקוטי 
השולחנות  בשני  מולטי.   2♦  – והישראלי   ,2♥ פתח 
החוזה הסופי היה ♥4, משוחק על ידי דרום. דורון לימור 
בדיאמונד  המשך  בלקיחה.  וזכה   ♦9 הוביל  )מערב( 

נלקח על ידי ה-A בדומם.

מינץ  יעקב  מהדומם.  נמוך  קלאב  הכרוז  הוביל  כעת 
עם  חתך  דרום  גבוה.  בדיאמונד  והמשיך   ♣K-ב זכה 
8♥ והמשיך בספייד ל-A ,♠K ,A♣, חיתוך ספייד בידו 

וחיתוך קלאב בדומם.

זה היה מצב הקלפים הנותרים:

 76
 Q
  T
  -

  -   -
  A73   T2
  -   Q
  Q   J

  -
  KJ65
  -
  -

עיכב.  לימור(  )דורון  ומערב   ,♥Q הכרוז  שיחק  עתה 
להגביה  מבלי  לידו  לחזור  יכול  אינו  הכרוז  כי  מתברר 
)7♥(, וזאת עקב טעותו  למערב לקיחה שנייה בשליט 
בלקיחה הרביעית שבה חתך דיאמונד עם 8♥ – קלף 

גבוה מהנדרש.

יוליאן  הכרוז  בקלאב.  הוביל  הסקוטי  השני  בשולחן 
פרידריך עיכב ומזרח זכה ב-K. בלקיחה הבאה עוכב 
בדומם,  זכה  פרידריך  K♦. מזרח המשיך בקלאב.  גם 
משך A♦ וחתך ♦ עם שליט נמוך. כעת חתך ♣ בדומם 
ושיחק Q♥. מערב זכה והמשיך בקלאב. פרידריך חתך 
המשך  גם  לקיחות.  ב-10  וזכה  שליטים  משך  בידו, 
 ,♠AK בספייד של מערב לא היה עוזר – הכרוז גובה

חותך ♠ בידו ושוב החוזה מבוצע.

Dealer South, Vul E/W

 J96
 Q986
  A2
 A972

  AK87532   -
  42   AKJT53
  K8   Q654
  86   KQJ

  QT4
  7
  JT973
  T543



בשולחן שלנו התנהל המכרז באופן הבא:

West North East South
Pass

1♠ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 3♦ Pass
3♠ Pass 4♥ All Pass

והכרוז  וצפון,  ממערב  נמוכים  קלפים   .♦J הוביל  דרום 
יוליאן פרידריך זכה ב-Q♦. כעת שיחק Q♣. צפון זכה 
 ,♥A-ב זכה  פרידריך  בהארט.  והמשיך   ♦A-וב  ♣A-ב
שיחק K♣ וחתך את J♣ הגבוה בדומם. שני מפסידים 
בהארט  נחתך  בספייד  המשך   ,♠AK על  הושלכו  ב-♦ 

.♥Q – נמוך וכעת לכרוז מפסיד אחד בלבד

בשולחן השני הסיטה התערבותו של דורון לימור )צפון( 
את הסקוטים מהמסלול הנכון:

West North East South
Pass

1♠ Dbl 2♦* Pass
2♠ Pass 3♦ All Pass

* טרנספר להארט

הנוח.  הפגיעות  מצב  לאור  אגרסיבי  בכפל  בחר  צפון 
שיכול  להארט,  טרנספר  הייתה   2♦ מזרח  הכרזת 
בסיבוב  חזקה.  יד  עם  והן  חלשה  יד  עם  הן  להתבצע 
מחייבת,  חדשה  סדרה  להכרזת  התכוון  מזרח  הבא 
אך מערב שכח את השיטה ועצר ב-♦3. החוזה המוזר 
4-2 בוצע בדיוק, אך נבחרתנו זכתה ברווח  בהתאמה 

.IMP 11 של

לסיום סקירה זו, סלם קטן שהוכרז על ידי מינץ – לימור.

 K8
 J
  AJ9862
 QJ76

  JT543   8762
  K82   T975
  543   T
  A5   9832

  AQ
  AQ643
  KQ7
  KT4

שיטת ההכרזה הייתה מסובכת, אבל דרום )מינץ( ידע 
כי לשותפו קלף בודד בהארט, 6 דיאמונדים, 4 קלאבים 
קלף  הייתה   ♣T-ש מסתבר  אחד.   A עם  ספיידים  ו-2 
צורך  ללא  ה-12  הלקיחה  את  לכרוז  שהעניק  חשוב 

בעקיפה בהארט.

הכרזתו של הזוג הסקוטי הייתה בעייתית:

West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass 2♦ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 5♠

Pass 5NT All Pass

 A ידע כי לצפון  צפון לא הראה רביעיה בקלאב. דרום 
אחד ו-K♠ ללא K♥. בהיעדר יכולת לספור 12 לקיחות 
הוא עצר ב-5NT. עוד IMP 11 לנבחרת הסניורים של 

ישראל.
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מלווה אותך
גם בתקופות קשות

קורונה? 
לא אצלנו!

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

נסו את המסלול נסו את המסלול 
החינמי כדי להתרשם החינמי כדי להתרשם 
משפע של דוגמאותמשפע של דוגמאות

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

info@bestbridge.co.il | 053-7517570  | 052-3292290 :לסיוע ופרטים נוספים

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה להתפתחות 
אישית ושפרו את כישורי 

הברידג' שלכם 
במשחק היד, בהכרזות ובהגנה.

רק

& 7979
לחודש



תכנית הפסטיבל 10-16 ביולי, 2020 
חמישי 16.7 רביעי 15.7 שלישי 14.7 שני 13.7 ראשון 12.7 שבת 11.7 שישי 10.7

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
נשים/גברים

10:30
IMP זוגות
מושב 1

 13:30
ברומטר

IMP

 13:30
זוגות מרכזית 

גמר א’

 13:30
עד אמן כסף 

מושב 2

 13:30
ברומטר
מושב 2

 13:30
עד אמן כסף 

מושב 1

 13:30
ברומטר
מושב 1

 13:30
 HANDICAP

מושב 2

 13:30
 HANDICAP

מושב 1

13:30
יחידים

14:30
IMP זוגות
מושב 2

17:30
זוגות מרכזית

גמר ב'

17:30
זוגות מרכזית

גמר א'

17:30
זוגות מרכזית

מושב 2

17:30
זוגות מרכזית

מושב 1

17:30
זוגות מעורבים

מושב 2

17:30
זוגות מעורבים

מושב 1

17:30
ברומטר

T.B



תכנית הפסטיבל 10-16 ביולי, 2020 
חמישי 16.7 רביעי 15.7 שלישי 14.7 שני 13.7 ראשון 12.7 שבת 11.7 שישי 10.7

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
T.B בוקר

9:30
נשים/גברים

10:30
IMP זוגות
מושב 1

 13:30
ברומטר

IMP

 13:30
זוגות מרכזית 

גמר א’

 13:30
עד אמן כסף 

מושב 2

 13:30
ברומטר
מושב 2

 13:30
עד אמן כסף 

מושב 1

 13:30
ברומטר
מושב 1

 13:30
 HANDICAP

מושב 2

 13:30
 HANDICAP

מושב 1

13:30
יחידים

14:30
IMP זוגות
מושב 2

17:30
זוגות מרכזית

גמר ב'

17:30
זוגות מרכזית

גמר א'

17:30
זוגות מרכזית

מושב 2

17:30
זוגות מרכזית

מושב 1

17:30
זוגות מעורבים

מושב 2

17:30
זוגות מעורבים

מושב 1

17:30
ברומטר

T.B

נקודות אמן לחברי ההתאגדות בינלאומיות, ארציות ומקומיות

גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי. נדרשות 4 תחרויות לפחות. 

 BBO ההרשמה החל משעתיים לפני כל תחרות דרך אתר

פסטיבל הברידג‘ 
הבינלאומי

O N L I N E
ה-
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שונות

בגיליון מאי פרסמנו חמש בעיות הכרזה, הלקוחות מתוך 
 .IMP חישוב  בשיטת  גבוהה  ברמה  קבוצות  תחרויות 
תודתנו נתונה למומחים חברי נבחרת ישראל הפתוחה 
על  וקפטנים,  מאמנים  כולל  לנשים,  ישראל  ונבחרת 

תשובותיהם המאלפות.

בעיה 1 – אתם במזרח

Dealer North, Vul E/W

  K
  AKJ8
  AKQT92
  A3

West North East South
4♠ Dbl All Pass

יד חזקה מאוד. בשולחן אחד השחקנים הטובים  למזרח 
בעולם החליט להכפיל ♠4. כפל זה אינו מעניש, אך השותף 
השאיר אותו לעונשין. המומחים נשאלו אם הם מסכימים 

ל-Dbl או מעדיפים להכריז, ואם להכריז – אז מה.

על אף היד המפתה, רוב המומחים מסכימים עם הכפל. 
חלקם מדגישים שההחלטה צמודה וקשה, ואחד מהם 

היה מכריז אחרת בשיטת חישוב טופ-בוטום.

Dbl. אפשר כמובן  רון פכטמן: קשה לא להסכים עם 
יראה  זה  אבל  ל-♦5,  לתקן   5♣ ועל   ,4NT להכריז 
חלוקה אחרת: 5-5 או 6-5. בגבהים האלה עדיף לרוב 

לא לנחש אלא לקחת מה שאפשר.

צריכה  אינני  מוחלט.  הימור  כאן  יש  נוסצקי:  מיכל 
מהשותף הרבה בשביל ♦6, אבל אין לי כל דרך לדעת 
זאת. לכן אני מסכימה עם Dbl: אם השותף מוציא ל-♥5 

אכריז ♥6; אם השותף מוציא ל-♣5 אכריז ♦5.

אלדד גינוסר: החלטה צמודה – Dbl או ♦5. בתחרות 

IMP אני מסכים עם Dbl שאינו מעניש אלא אופציונלי. 
אני צופה שהשותף ישאיר את הכפל ונכשיל את החוזה 
ב- 2-3 לקיחות. אם ידו של השותף טובה מספיק כדי 
חישוב  בשיטת  זאת,  לעומת  בסלם.  אנחנו  להוציא, 
טופ-בוטום הייתי מכריז ♦5, משום שהסיכויים להשיג 
600+ גבוהים למדי, אך הסיכויים להכשיל ♠4 בארבע 
IMP ההבדל  לקיחות )800+( נמוכים. בשיטת חישוב 

בין 600+ ל- 500+ זניח.

אלון בירמן: תמיד קשה לדעת בגבהים האלה. בגלל 
K♠ הכפל נראה לי בסדר. עדיין יש עבודה לעשות ♦5 

בצד שלנו.

יתר המומחים בוחרים בהכרזה פשוטה של ♦5 במקום 
יותר  נועזת  הכרזה  הציע  לא  מהמומחים  איש   .Dbl

במטרה להגיע לסלם.

אופיר רשף: לא מסכים עם Dbl. היריבים לא מתאבדים 
ויכול  בצפון,   8113 של  חלוקה  צפויה  כזו.  בפגיעות 
שלא  ייתכן  לדומם  כניסה  בהיעדר  גרוע.  יותר  להיות 
יעקפו בשליט אלא יפילו את ה-K שלי. להערכתי הסיכוי 

ל-10 לקיחות גבוה מדי, בשעה ש-♦5 עשוי להתבצע.

סיכוי  אין   .5♦ מכריזה  הייתי   Dbl במקום  טל:  דנה 
חלש.  מאוד  כשהוא  כזו  בפגיעות   Dbl יוציא  שהשותף 

הסיכויים לבצע ♦5 גבוהים, ו- ♠4 לא ייפול יותר מדי.

נגה טל: הייתי מכריזה ♦5 משום שאני מאמינה שהסיכוי 
לבצע די גבוה, לעומת ♠4 שייפול בממוצע פעמיים.

השאלה השנייה הייתה מה להוביל נגד ♠4 מוכפל. כולם 
אדומה,  בסדרה  בכיר  בקלף  שמרניות  הובלות  הציעו 
כאשר רוב דחוק של המומחים מצדד בהובלה בהארט.

רון פכטמן )וגם אופיר רשף ומיכאל בראל(: K♥. נראה 
דומם ונחליט מה הלאה.

דנה טל: מעדיפה K♥ על פני הובלה בדיאמונד שיכולה 
להיחתך.

מיכל נוסצקי: A♥. אחרי שאראה שולחן אהיה חכמה יותר.

אלדד גינוסר )וגם אופיר הרבסט( A♦. לא רואה יתרון 
יעבדו  בקלאב  או  בספייד  הובלות  בהארט.  להובלה 

הכו את המומחים )2(

// רם סופר
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במצב קלפים מאוד ספציפי, אך לרוב ימכרו לקיחה.

נגה טל: אוביל K♦, זה קצת יותר טוב מ-K♥ כי יש סיכוי 
אלי  לחזור  יוכל  ואז  חיתוך,  לשותף  לתת  שאוכל  קטן 

בסדרה אחרת.

אלון בירמן: לא רואה הבדל בין הארט לדיאמונד.

ומה קרה בשולחן?

 AJT9864
 QT9
  -
 T74

  752   K
  75432   AKJ8
  53   AKQT92
  KJ9   A3

  Q3
  6
  J8764
  Q8652

מזרח הכפיל ♠4 והוביל K♦ שנחתך. צפון מיהר לשחק 
הארט. כעת, כשהדומם גלוי, מזרח החליף ל-K♠, אבל 
הכרוז הספיק לחתוך הארט אחד ונפל בחוזה פעמיים 

בלבד, 300+ למזרח-מערב.

הייתה   )♠K-ל החלפה  עם   ♣A )וגם   ♠K-ב הובלה 
מאפשרת להגנה למנוע חיתוכי הארט בדומם ולהשיג 

תוצאה של 500+. 

בשליט,  בהובלה  תמך  לא  מהמומחים  איש  זאת,  עם 
 K-ה עם  לקיחה  להשיג  התקווה  בגלל  הנראה  ככל 

הבודד לאחר שהכרוז יעקוף.

שותפו  אך  הכפיל,  מזרח  בתחרות  השני  בשולחן  גם 
הארטים  חמישה  עם  ל-♥5  להוציא  החליט  במערב 
קטנים ו-4 נקודות גבוהות. מזרח ציפה ליד קצת יותר 
טובה והעלה ל-♥6. צפון הוביל A♠, והחוזה נכשל לאחר 

שמערב לא ניחש לעקוף בהארט.

גורל חוזה אפשרי של ♦5 מצד מזרח תלוי בהחלטות 
של הכרוז ושל ההגנה. לאחר הובלה בסינגלטון ♥ ניתן 
לבצע את החוזה )עם לקיחה עודפת!( באמצעות עקיפה 
הכרוז  יעקוף  לא  אם  קלאב.  על   ♠K והשלכת  בקלאב 
בקלאב, דרום יעבור ליד שותפו בספייד לאחר הזכייה 
ב-J♦ ויקבל חיתוך הארט. לאחר הובלה ב-Q♠, ביצוע 
החוזה ♦5 תלוי בניחוש של הכרוז בהארט )כאשר כבר 

ידועה לו חלוקת הספייד והדיאמונד(. 

חוזה של ♥5 מתבצע בוודאות. ניתן להגיע אליו רק אם 
מזרח מכריז 4NT ומתקן ♣5 ל-♦5. 

בעיה 2 – אתם במערב
Dealer West, Vul All

  -
  Q8765
  QT
  AQJ875

West North East South
1♥ 1♠ 4♣* 4♠

?

* ספלינטר, +4 הארטים, קוצר בקלאב

הם  אוברקול  לאחר  אם  כל  ראשית  נשאלו  המומחים 
ממליצים להשתמש בהכרזת ספלינטר בסדרה שאיננה 
כיצד  הייתה  השנייה  השאלה  המתערב.  של  סדרתו 

להמשיך במכרז עם ידו המיוחדת של מערב.

רוב המומחים מעדיפים שההכרזה ♣4 תתאר תמיכה 
טובה בהארט עם סדרה צדדית ארוכה וטובה בקלאב 

.fit jump ולא סינגלטון(. הסכם זה נקרא(

שברגע  הסכם  יש  הקבוע  שותפי  עם  פכטמן:  רון 
בסדרה  רק  מכריזים  ספלינטר  מתערבים,  שהיריבים 
 .fit jump היא   4♣ הכרזת  זה  הסכם  לפי  שלהם. 
מנת  על  בעיניי  מאוד  חשוב  זו  במוסכמה  השימוש 
שהשותף יוכל להעריך את ידו טוב יותר כאשר היריבים 
ממשיכים להכריז, וכך תתקבל החלטה טובה יותר אם 

להגן או להתקיף.

יותר  fit jump. כך קל  כ-  דנה טל: אפשר לשחק ♣4 
לפותח להעריך את ידו אם היריבים ימשיכו ל-♠4.

 fit מיכאל בראל )וגם אלון בירמן ואופיר רשף(: עדיף
.jump

צידדו  נוסצקי  ומיכל  טל  נגה  הנשים  נבחרת  חברות 
בהסכם של ספלינטר.

טובות,  האפשרויות  ששתי  סבורים  מהמומחים  חלק 
והעיקר ששני השותפים משדרים על אותו גל.

אופיר הרבסט: עניין של סיכום. אפשר גם לשחק ש-♣4 
מראה סדרה צדדית ארוכה וטובה.

סיכום  כל  נדיר,  גינוסר: מאחר שמדובר במצב  אלדד 
שהשותפות בטוחה לגביו ולא יוביל לטעויות יהיה סיכום 
טוב. אישית שיחקתי במצב זה בעבר גם fit jump וגם 
ספלינטר. יש לי העדפה קלה ל- jump fit, אך העיקר 

הוא להימנע מאי-הבנות.

ידו של מערב  עם  להכריז  הייתה מה  השאלה השנייה 
לאחר הספלינטר של השותף והכרזת דרום ♠4. המומחים 
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התפלגו הפעם לשלושה מחנות. המחנה האופטימי רואה 
סלם אפשרי ובוחר בהכרזת קיו-ביד ♣5.

רון פכטמן )וגם אלון בירמן(: הייתי מכריז ♣5. אמנם 
הכוח בקלאב מול הקוצר אינו מחזק את ידי, אבל אם 
לשותף 12-13 נקודות מתאימות, אז אפילו סלם גדול 
אפשרי. על ♦5 מהשותף אכריז ♥5. מקווה שהשותף 
מניח  אני  השליט.  בסדרת  היא  שלי  שהבעיה  יבין 
שהשותף יסיק מהסתכלות על ידו ומההכרזה שיש לי 

קוצר בספייד.

המחנה הפסימי אינו בטוח אם כדאי להמשיך להכריז 
לגובה 5, וממליץ על Pass כדי שהשותף יחליט.

אופיר הרבסט: Pass. נותן לשותף הזדמנות להכפיל. 
אם כן, זה כנראה בסדר כאשר כל הכוח שלי בקלאב. 
גם הנקודות הרכות בדיאמונד טובות יותר להגנה. ♥5 

יכול להיות גבוה מדי.

כוח בקלאב שיהיה  לי המון  יש   .Pass :מיכאל בראל
מצוין בהגנה, אבל יש לי חוסר בספייד שמצוין בהתקפה. 

הרבה תלוי במה יש לשותפי בדיוק בספייד.

אין  אם   .Forcing זה  אצלנו   .Pass נוסצקי:  מיכל 
לשותף נקודות בספייד הוא ימשיך להכריז, אם יש לו 
לא  הנכון.  יעשה את הדבר  בכל מקרה  יכפיל.  הוא   –
אכפיל בעצמי עם חוסר בספייד. איני שוקלת להמשיך 
ייפלו  הם  בספייד,  נקודות  לשותף  אם  ל-♥5.  לבדי 

הרבה, ואנחנו אולי ניפול ב-♥5.

רוב המומחים בחרו בדרך הביניים – להכריז ♥5, אך 
לא להזמין את השותף לסלם.

עם  אבל  בקלאב,   misfit יש  אמנם   .5♥ רשף:  אופיר 
חוסר בסדרת היריבים אי אפשר להשאיר את ההחלטה 

לשותף.

דנה טל: ♥5. חלוקה גדולה עם התאמה של 9+ קלפים. 
בשל מיעוט הקונטרולים לא אכריז יותר, אבל זה באמת 

גבולי.

נגה טל: ♥5. לא בטוח מי מבצע כמה, אבל לא ניפול 
אם  להתבצע  עלול   4♠ זאת,  לעומת  ב-♥5.  מדי  יותר 

ליריבים מספיק ספיידים.

כוח  עם  במיוחד  טובה  אינה  ידי   .5♥ גינוסר:  אלדד 
מבוזבז בקלאב, אבל איני מוכן להגן בגובה 4 עם חוסר 

בספייד. 

ברמה  שותפות  מצוינת:  אגב  הערת  הוסיף  אלדד 
הוא   Pass זה  במצב  אם  להחליט  צריכה  גבוהה 

Forcing או לא.

ומה קרה בשולחן?

מערב היה אופטימי והכריז ♣5. החוזה הסופי היה ♥5. 
גם צפון היה אופטימי והכפיל, אבל AK♥ היו הלקיחות 

היחידות של ההגנה. מזרח-מערב רשמו 850+.

 fit בשולחן השני בחר מזרח בסיבוב הראשון בהכרזת
לתת  החליטו  מזרח-מערב  מכן  לאחר   .3♦ של   jump

ליריביהם לשחק ♠4 לא מוכפל והשיגו 200+ בלבד.

 AQ9653
 AK
  532
  94

  -   JT7
  Q8765   J432
  QT   AKJ74
  AQJ875   2

  K842
  T9
  986
  KT63

בעיה 3 – אתם במזרח

 Dealer North, Vul N/S

  KJ4
  T92
  T7
  A8643

West North East South
1♥ Pass 1NT*

2NT** Pass ?

* מחייב לסיבוב אחד ** לפחות 5-5 בסדרות המיינור

הכרזת  פי  על  תהיות.  מעורר  כה  עד  המכרז  מהלך 
לפחות  קלפים   17 הכול  בסך  לצפון-דרום  יש  מערב, 
התאמה  הראו  לא  הם  שני,  מצד  המייג'ור.  בסדרות 
בהארט, ודרום אף שלל רביעייה בספייד. אז מה קורה 
על  להחליט  זאת,  לפענח  התבקשו  המומחים  פה? 
ולציין את תכניותיהם להמשך ההכרזה  הכרזת מזרח 

)אם יש(.

הדעות התפלגו כמעט שווה בשווה בין הכרזה של ♣4 
)זה מה שהיד שווה, פחות או יותר( ובין הכרזה אגרסיבית 
יותר של ♣5 במטרה להפעיל לחץ על היריבים. מומחים 
רבים מאמינים שעל אף הכרזת היריבים עד כה, יש להם 

♥4 והם יגיעו לשם אם לא נכריז מיד ♣5.
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נגה טל: ♣4. משהו מוזר קורה פה, כי ליריבים קלפים 
ובכל זאת לא שמענו מהם הרבה. אם  רבים במייג'ור 

השותף טעה, אולי עוד אפשר לתקן בגובה 4.

במשחק  עניין  והבעת  בשותף  תמיכה   .4♣ טל:  דנה 
 .5♣ להכריז  כדי  מעניינת  מספיק  חלוקה  אין  מלא. 
סומכת על השותף שיעלה ל-♣5 אם צריך. חשוב לציין 
שהכוח שלי בספייד כנראה עובד )כי לדרום אין ספיידים 
לפי ההכרזה(. השאלה היא רק אם לשותף יד חלשה 

מאוד או יד טובה.

מיכאל בראל: ♣4. נראה לי שגובה 4 בסדר בשבילנו. 
לא אלך לבד לגובה 5.

רון פכטמן: ♣4. נראה לי שזה מתאר בדיוק מה שיש 
לי: תמיכה טובה בקלאב בלי שום דבר מיוחד. הספיידים 
לא  ממש  קטנים  הארטים   3 להגנה.  טובים  קלפים 
נחמד. השותף יעריך את ידו ויחליט מה לעשות הלאה. 

אני )לפחות בבורד הזה( לא אכריז יותר.

ו/או ♠4,  ♣5. די בטוח שיש להם ♥4  אופיר הרבסט: 
אז מנסה להפעיל עליהם לחץ מקסימלי תוך ניצול מצב 

הפגיעות.

דורשת  אינה  ההכרזה  פשטות   .5♣ גינוסר:  אלדד 
חוזה  בין  ביותר  הטוב  השילוב  זהו  להמשך.  תכניות 
שייתן בונוס גבוה אם יבוצע והפעלת לחץ מקסימלי על 
היריבים. במכרז תחרותי אני נוקט גישה של הערכת כוח 
התקפי מול כוח הגנתי. בסך הכול היד שלי התקפית: 
ובידי  במייג'ור  כפולה  התאמה  ליריבים  שליטים,   10

לקיחה ורבע לכל היותר בסדרות שלהם.

מי  מושג  לי  אין  כה.  עד  מוזרה  הכרזה  בירמן:  אלון 
עושה מה. למרות שיש לי לא מעט הגנה אכריז ♣5 כדי 

להפעיל לחץ על היריבים.

המייג'ורים,  עם  קורה  מה  מבינה  איני  נוסצקי:  מיכל 
אבל אני מכריזה ♣5.

יש  בהארט?  תמך  ולא  ספייד  הכריז  לא  דרום  מדוע 
ספיידים,  מסתירים  ותמיכה  חלשה  יד  שעם  שחקנים 
אני   .1NT להכרזת  אחרת  סיבה  לראות  יכולה  ואיני 

מנחשת שלצפון שישה הארטים ולדרום שלושה.

דעת מיעוט )אך לפי דעתי התשובה הטובה ביותר(:

קלפים   9 של  התאמה  להם  יש   .3♠ רשף:  אופיר 
במייג'ור. ככל הנראה דרום מסתיר הארטים )לא מקובל 
להסתיר חמישייה בספייד(. בכל מקרה ♠3 נותן לשותף 
להחליט אם יש משחק מלא, כשהוא יודע שהכוח שלי 

בספייד. בדרך כלל הוא יחליט נכון.

לב שמזרח  שימו  אופיר:  דבריו של  על  להוסיף  רציתי 

טובה.  ספייד  סדרת  ושלל   1♥ על   Pass קרא  כבר 
אכן  אם  אינה טבעית.   3♠ לשותף שהכרזת  ברור  לכן 
♠3 מתאר כוח בספייד, זה בדיוק מה שיעזור לשותף 
לחלוקה המדויקת שלו.  טובה בהתאם  לקבל החלטה 
מול שלושה הארטים קטנים ידו של מזרח אינה שווה 

הרבה. מול חוסר בהארט – השמיים הם הגבול.

ומה קרה בשולחן?

השחקן שישב במזרח, אלוף עולם פעמים רבות, הבין 
 underbid-שהיריבים מסתירים משהו, והחליט לבחור ב

גדול של ♣3 כדי לגלות מה הם מסתירים.

בסיבוב הבא, לאחר שהם חשפו התאמה בהארט, הוא 
ידע על ריכוז הכוח  הכריז ♣5. עם זאת, שותפו שלא 
לאחר  ביותר  הטובה  ההחלטה  את  קיבל  לא  בספייד 

שהיריבים התחרו ל-♥5.

 Q652
 AJ87654
  -
  Q5

  A87   KJ4
  -   T92
  AQ943   T7
  KT972   A8643

  T93
  KQ3
  KJ8652
  J

West North East South
1♥ Pass 1NT*

2NT** Pass 3♣ 3♥
Pass 4♥ 5♣ Pass
Pass 5♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

מתבצע  ש-♣6  בשעה  בלבד  פעמיים  נפל   5♥ החוזה 
בקלות ו-♣7 ניתן להכשיל רק בהובלת דיאמונד לחיתוך.

יכול  היה  מערב   ,3♠ בהכרזת  בוחר  מזרח  היה  לו 
להמשיך ♥4 בדרך לסלם.
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בעיה 4 – אתם בדרום
Dealer North, Vul N/S 

  AQ84
  J54
  Q9
  AQJ6

West North East South
1♠ Pass 2NT*

3♣ Pass Pass ?

* Jacoby, 4+ קלפי ♠, מחייב למשחק מלא לפחות

דווקא  Jacoby 2NT, מערב מתערב  לאחר שהכרזנו 
האם  פגיע.  לא  במצב  שלנו  החזקה  הצדדית  בסדרה 
שווה להכפיל אותו בגובה 3, או עדיף להכריז ♠4 – חוזה 
שכבר התחייבנו להגיע אליו בסיבוב הקודם? זו הייתה 
רוב מכריע  ביותר למומחים בסט הזה.  הבעיה הקלה 
ב-Dbl מעניש. עם זאת, לדעתם של המומחים,  תמך 
השותף אינו חייב להשאיר את הכפל עם קוצר בקלאב.

יד   .Dbl  : רשף(  ואופיר  הרבסט  אילן  )וגם  טל  נגה 
חלוקה  מצוינים,  קלאבים   4  – מעניש  לכפל  מושלמת 

.♠A ,מאוזנת

דנה טל: Dbl. אם לא עכשיו אז מתי?

מחייב  במצב  השותפות  כאשר   .Dbl גינוסר:  אלדד 
למשחק מלא המשמעות היא כפל מעניש, אבל השותף 
לא אמור להשאיר כפל מעניש בגובה נמוך עם סינגלטון 
או חוסר בקלאב. אני מצפה להכשיל ♣3 ב-3 או ב-4 

לקיחות. סביר להניח שנבצע ♠4, אבל זה לא בטוח.

מיכאל בראל: Dbl. מתאים לי להציע עונשין. השותף 
אינו חייב להשאיר. אם ישאיר, איני רואה איך זה יהיה 

פחות מ- 500+.

של   Pass-ה אומר  ממה  מתחיל  הכול  פכטמן:  רון 
להעניש,  ומציע  מכפיל  אני  מקרה  בכל  אך  השותף, 
להכריז,  ימשיך  השותף  אם  יפה.  תמורה  כמו  נראה 

הכול בסדר.

דעת המיעוט:

אופיר הרבסט: ♠4. כפל לא ייתן לנו הרבה. מצד שני, 
עם יד כזו איני רוצה לעבור את ♠4.

מיכל נוסצקי: ♠4. הכרזת מערב מורידה מאוד מערך 
ידי, וה-Pass של השותף מעיד על מינימום.

מראה  השותף  של   Pass-ש מניח  אני  בירמן:  אלון 
מינימום. אם יש לי אפשרות אכריז 3NT טבעי.

החלוקה המלאה במציאות:

 KJT76
 K32
  A83
 82

  2   953
  Q8   AT976
  K652   JT74
  KT9754   3

  AQ84
  J54
  Q9
  AQJ6

באחד השולחנות דרום הכפיל וצפון-דרום רשמו 500+.

בשולחן השני דרום שאף לתוצאה גבוהה יותר והכריז 
16 נקודות גבוהות מול  ♠4. על אף העובדה שהחזיק 
פתיחת השותף, לא היה סיכוי לבצע את החוזה. צפון-

.IMP 12 דרום 100- עם הפסד של

בעיה 5 – אתם בצפון

Dealer East, Vul E/W 

 K75
 KQJ9
  JT9
 AT9
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West North East South
1♦ Pass

1♠ ?

בעיות בהכרזה מתעוררות לא רק בגבהים. גם הכרזת 
התערבות פשוטה לכאורה בגובה 1 יכולה ליצור חילוקי 
עם  מאוזנות  נקודות   14 כאן  יש  המומחים.  בין  דעות 
ספוטים טובים. איש לא הציע להכריז 1NT עם נקודה 
בין  הייתה  ההתלבטות  בדיאמונד.  עוצר  ללא  חסרה 

Pass ל-Dbl, עם רוב למכפילים.

זו ההזדמנות האחרונה  כי  ב-Dbl מדגישים  התומכים 
ליידע את השותף על הכוח שלנו ועל הרביעייה בהארט.

רון פכטמן )וגם נגה טל ,אופיר רשף ואילן הרבסט(: 
Dbl. לא החלוקה הכי טובה בעולם, אבל נקודות טובות 
ורביעייה טובה בהארט. בזאת סיימתי את חלקי במכרז.

דנה טל: Dbl – רק במצב לא פגיע. הייתי מעדיפה עוד 
קלאב, אבל זה מה שיש.

חסר  וגם  נפלאה,  הכי  היד  לא   .Dbl בראל:  מיכאל 
הזדמנות  שלנו  לשותפות  לתת  רוצה  אבל  קלאב,  לי 

להתחרות על החוזה.

אופיר הרבסט: Dbl. 14 טובות. אם לא אתערב עכשיו 
לא תהיה אפשרות להתערב בהמשך.

דעת המיעוט הייתה שעדיף ביד הזאת לשתוק ולרדת 
להגנה.

אלון בירמן: Pass. בפגיעות זו אשתוק ואקווה שייכשלו 
בחוזה שלהם. יש לי 14 שנראות כמו 15 בגלל הספוטים 

.Pass-המעולים, אבל אין לי חלופה טובה יותר מ

אלדד גינוסר: Pass. במהלך הכרזה זה Dbl מבטיח 
לצד  שיש  נראה  לא  זו  בפגיעות  בקלאב.  רביעייה  גם 
להישאר  עדיף   4333 חלוקה  עם  מלא.  משחק  שלנו 

בהגנה.

מיכל נוסצקי: Pass בלי שום בעיה. שאלה קלה.

זו הייתה החלוקה המלאה בשולחן:

 K75
 KQJ9
  JT9
  AT9

  QJT9432   86
  87   A6
  74   AKQ652
  K6   QJ8

  A
  T5432
  83
  75432

רון  שחזה  למה  )בניגוד  והתברר  להכפיל,  בחר  צפון 
פכטמן( שזו לא הייתה המילה האחרונה שלו במכרז. 
התאמה  עם   5 גובה  עד  בהתלהבות  הכריז  השותף 
כפולה, וצפון היה צריך לבסוף להראות העדפה להארט 

על פני קלאב.

West North East South
1♦ Pass

1♠ Dbl 1NT 4♥
4♠ Pass Pass 5♣
Dbl 5♥ Dbl All Pass

 IMP 8 רווח של  החוזה המוכפל ♥5 הוכשל פעמיים, 
לצפון-דרום.

הראשון  בסיבוב  להכריז  בחר  מערב  השני  בשולחן 
הובלה  לאחר  בוצע   4♠ החוזה  צפון.  את  והשתיק   2♠
AKQ♦ להשלכת הארט, ודרום  בהארט. הכרוז שיחק 

.♠A נאלץ לחתוך עם
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שונות

בעיות הכרזה – יוני 2020

בעיה 1 – אתם בדרום

Dealer North, Vul E/W

  K64
  AT5
  KQ942
  J3

West North East South
1♥ Pass 2♦

3♣ 4♠* Dbl Pass
5♠ Pass Pass ?

* ספלינטר

מהי הכרזתו הבאה של דרום?

בעיה 2 – אתם בדרום

Dealer West, Vul All

  AJ4
  Q854
  -
  AKQ843

West North East South
2♠* Pass Pass 3♣

Pass Pass 3♦ ?

* חמישייה בספייד + חמישייה באחת מסדרות 
המיינור

מהי הכרזתו הבאה של דרום? 

הכו את המומחים )3(
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 
.ram@ramsoffer.com תשובותיהם ונימוקיהם למייל

אנא נמקו את תשובותיכם. אנו נשתדל בכל בעיה להציג לצד תשובות המומחים ונימוקיהם גם תשובה אחת, המעניינת 
ביותר, של אחד הקוראים.

 .IMP כל הידיים המוצגות להלן לקוחות מתוך תחרויות קבוצות ברמה גבוהה בשיטת חישוב

.RDbl או Dbl ,Pass הבהרה: כאשר השאלה היא "מהי הכרזתו הבאה...", התשובה יכולה להיות גם

mailto:ram@ramsoffer.com
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בעיה 3 – אתם בצפון
Dealer North, Vul All

 Q9
 AJ986
  T64
 J74

West North East South
Pass Pass 1NT*

Pass 2♦ Pass 2♥

3♣ ?

15-17 *

מהי הכרזתו הבאה של צפון? 

בעיה 4 – אתם בצפון
Dealer West, Vul All

 JT
 T4
  AKQ3
 AQJ63

West North East South
Pass 1♣ Pass 1♠

2♥ ?

מהי הכרזתו הבאה של צפון?

בעיה 5 – אתם בצפון
Dealer South, Vul None

 76
 JT987543
  92
 3

West North East South
1♦

5♠ Pass 6♣ Dbl
6♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

איזה קלף תובילו נגד החוזה המוכפל ♠6?
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שונות

מה שקורה ב BBO...לאו דווקא נשאר שם

// אוריה מאיר

נגיף הקורונה הכניס לחיינו ולחיי שחקני ברידג’ רבים בכל העולם, את תחרויות האונליין  ויחד איתן, שאלות רבות 
בנושאי אתיקה למשל: האם אפשר לזהות התנהגות לא אתית אונליין? איך מונעים זאת? מה עושים כשמזהים 

מצבים כאלו?

התשובות הן פשוטות – מי שרוצה לרמות ירמה בין אם מדובר בתחרות רגילה במועדון או בתחרות אונליין. עם 
זאת, אנו מאמינים כי רוב ציבור השחקנים הינו אמין, ישר ובא לשחק בכיף וליהנות באופן הוגן ולכן לא ניתן לקומץ 

של עשבים שוטים לחבל לכולנו בהנאת המשחק, בטח לא בימי קורונה. 

למרות החשש יש לזכור כי דווקא הטכנולוגיה במשחק אונליין באה לסיוענו ומאפשרת לנו לזהות מצבים חשודים 
בקלות רבה יחסית. דעו כי במקרים אלו, ננקטת יד קשה מאוד כלפי החשודים. 

כמובן שהשחקנים החשודים מתרצים בתירוצים שונים ומגוונים אך כל אלו בד"כ לא מסבירים את מה שארע ולא 
מסייעים להם כלל. 

ל”רשימה  נכנסים  יד קשה: השחקנים  וננקטת  ומהיר  חד  הוא   BBO-ב אתיקה  בבעיות  והענישה  הטיפול  תהליך 
שחורה”, לא יכולים להשתתף בתחרויות ההתאגדות ויש לכך השלכות גם לאחר החזרה למועדון - אז לאותו קומץ 

אנשים שחושב לפעול באופן לא אתי, ראו הוזהרתם.

כדי לתת לכם מושג, הנה כמה מקרים )שמות השחקנים שמורים במערכת(:

דוגמא 1 )עקב צילום לא מספיק ברור העתקנו את היד וההכרזה(
תשומת לב להכרזה – המתנגדים פתחו ♦3, צפון, עם 19 נק’  ו- 7 ספיידים אמר פאס )טעות? טועים, טעינו, לא 

נורא קורה(. 

אבל כעת שימו לב, דרום עם 6 נק’ בלבד ו-3 קלפים ב-♠, הכריז ♠3 ???!!! האם יש צורך להסביר? 

AKQJ962
AK2
Q
86

- 1053
J53 984
KJ10765 A984
Q732 A94

874
Q1076
32
KJ105

West North East South
3♦ Pass Pass 3♠

Pass 4♠ 5♦ Pass

Pass 5♠ All Pass
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דוגמא 2  
תשומת לב להכרזה – למערב 20 נק’, כיצד ידע להכריז PASS אחרי ♠2 של השותף???

דוגמא 3 
תשומת לב להכרזה - ההכרזה שנייה של צפון ♠2 לא סטנדרטית. עם עוצר בהארט ויד מאוזנת חזקה היה אמור 

להכריז עכשיו 2NT. מחשיד שידע שלשותף רביעייה בספייד. 

בנוסף, אחרי שהכריז ספייד )לפי השיטה הסטנדרטית יד חזקה וחמישייה לפחות, הכרזה מחייבת( השותף היה 
אמור לפחות להזמין למשחק מלא, אבל למרבה הפלא ידע לעצור. 

תשומת לב למשחק - הרבה זוגות בתחרות הלכו למשחק מלא ונפלו. אבל הכרוז במקרה שלנו ביצע 11 לקיחות 
וקיבל 85%. כל ביצוע של החוזה אפילו ללא לקיחות עודפות היה נותן יותר מ-60%. סחתיין על הברקס.
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דוגמא 4
תשומת לב להובלה: לאור ההכרזה, ההובלה הסבירה היא ספייד, צפון בחר להוביל מ-Qxx בסדרה של הדומם 
)הכריז נגאטיב דאבל(, כדי “למצוא” את A♥ ולאפשר לשותף לעקוף את K♠ בדרך למינוס ארבע. אם כבר בוחרים 
לא להוביל ב-♠, יותר סביר להוביל מהרצף בקלאב כדי לנסות למצוא A♣ אצל השותף ובכלל, בקלפים סגורים כדי 

 .♥A להבטיח הכשלה, צפון חייב להוביל ספייד. החשד הוא שצפון ידע שלשותף

דוגמא 5 
תשומת לב להכרזה – השחקן במערב הוא שחקן מנוסה ובתחרות TB, שחקנים מנוסים מעדיפים להכריז בהכרזה 
שנייה 1NT, ולא להשאיר את השותף לשחק ספייד עם 7 שליטים, אלא אם... מערב יודע שלמזרח 3 דיאמונדים 

נמוכים. רוב השדה שיחק 1NT. מחשיד שמערב ראה את היד של מזרח בזמן ההכרזות.
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דוגמא 6 
תשומת לב להובלה - ♣3 ע”י מערב שמחזיק רק 4 קלאבים! )במצב הזה ללא ספק זה מראה חמישייה בקלאב(. 

מזרח לא הבטיח 4 קלאבים כשהכריז דאבל...

תשומת לב למשחק ההגנה – בלקיחה ראשונה מזרח הוביל A♦. מערב לא סימן דבלטון למרות שיש לו... נניח 
שהוא לא רוצה חיתוך כי יש לו שליטים ארוכים וטובים... אבל מזרח שסביר שימשיך לפחות בעוד דיאמונד אחד גבוה 

אם לא בשניים, מחליף לקלאב! 

השחקן במזרח נחשב שחקן טוב ואמור היה לראות שהשותף הראה בהכרזה 5 קלאבים – מה שאומר שלכרוז חוסר 
בקלאב והוא עלול להשליך עכשיו דיאמונד מפסיד על ה-A♣. הגיוני לשחק קלאב? לא ממש. אבל מזרח משחק קלאב 
“בלי פחד”. מחשיד שידע שלשותף רק 4 קלאבים ולכרוז קלאב אחד, מה שהופך את ההגנה לקטלנית כי מקצרים 
את הכרוז בשליטים. החוזה הוכשל מינוס 3 עם דאבל. דרום היה היחיד מאלה ששיחקו חוזה בספייד שלקח רק 6 

לקיחות, כל היתר לקחו יותר. טופ אבסולוטי להגנה.
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שונות

התמונה העליונה צולמה 
לאחר הניצחון הסנסציוני 

של נבחרת הג'וניורים של 
ישראל על הנבחרת הכחולה 

)אלופת העולם( בראשותו 
של עומר שריף.

התמונה התחתונה צולמה 
לאחר ניצחון נבחרת ישראל 

על אלופי העולם דאז, קבוצת 
Dallas Aces, בתחרות הזמנה 

בבואנוס איירס בשנת 1973.

חברי קבוצתנו היו: שמואל לב – 
פנחס רומיק, אליקים שאופל – 
יוליאן פרידריך, אדריאן שוורץ 

– מוריי שטמפף.

אציין עובדה מעניינת ובלתי 
נשכחת: לפני משחק הגמר הציעו 

האלופים האמריקנים לחלק את 
סכום הזכייה שווה בשווה בין 

הקבוצות. הישראלים, בחוצפתם 
הרבה, סירבו, ניצחו וגרפו את כל 

הקופה.

פינת הנוסטלגיה

// אדריאן שוורץ

בואו להכיר אותנו

בכפר  הברידג’  פעילות  את  המנהלת  לגלי,  ברכות 
ושחקנית ברידג’ מצטיינת,  7 שנים  כ-  ורדים מזה 
 38( גלי  החדשה.  בדרגה  לאחרונה  זכתה  אשר 
לקוחות  כמתאמת  במקביל  משמשת  בסה”כ( 
בחברה בתחום בריאות הנפש העובדת מול משרד 

הבריאות. 
אל מחוזותיו של משחק הברידג’ נחשפה לראשונה 
המשחק  מחלוצי  ארגמן,  אליעזר  סבה,  ידי  על 
משחק  היה  כאשר  בו  צופים  ‘’היינו  בישראל. 
הוא  אחד  ‘’יום  גלי.  משחזרת  בבית’’,  ברביעייה 
החליט שהגיע הזמן לדחוף אותנו למים העמוקים 
והחל ללמד אותנו את החוקים. אני ישר התאהבתי 
במשחק בצורה בלתי רגילה. משהו בתכנון, החשיבה 
לרגש  הצליח  חברתי  במשחק  שמדובר  והעובדה 

אותי’’.
כאמור, ב-7 השנים האחרונות היא מנהלת ביד רמה 
לביתה.  בסמוך  ורדים,  בכפר  הברידג’  פעילות  את 
‘’אנחנו קבוצה קטנה ואינטימית עם 8-9 שולחנות 
לכל היותר. הפעילות שלנו היא חד-שבועית הכוללת 
קיימת  בורדים.   21 של  ותחרות  מקצועית  הרצאה 
ונעימה מאידך, שכן  אווירה תחרותית מחד  אצלנו 
הכל מבוסס על חברות ושיתוף פעולה בין השחקנים, 
על אף האמוציות שלעיתים עולות לטונים גבוהים’’. 
לחידוש  עיניים  בכיליון  היא מחכה  כי  גלי מספרת 
‘’במהלך  הפעילות שנקטעה עקב משבר הקורונה. 
טובים  חברים  באמצעות  ניסיתי  הללו  החודשים 
בהתקנת  שלנו  לשחקנים  לסייע  חיפה  ממועדון 
בביתם.  לשחק  שיוכלו  מנת  על   BBO-ה תוכנת 
הפרויקט הצליח מעל למצופה, אבל אין כמו לפגוש 
האחד את השני. מקווה שבתוך זמן קצר נוכל כולנו 

לחזור לפעילות סדירה’’.
גלי מציינת כי היא משתפת פעולה באופן תדיר עם 

במסגרת  יחד  משחקות  השתיים  קאי.  גילה 
להישגים  להגיע  ומצליחות  ארציות  תחרויות 
הגבול’’,  הם  השמים  ‘’עבורי  מבוטלים.  לא 
מכריזה גלי. ‘’אני שואפת להמשיך ולמנף את 
ומוטיבציה  רצון  לי  יש  שלי.  בחיים  הברידג’ 
שעוד  מאמינה  שאני  כך  להשתפר,  גדולה 

נכונות לי הרבה הפתעות בעתיד’’. 

גלי גזית
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן ארד

בועז עציון
קיבל לאחרונה 

דרגת 
אמן בכיר ארד

עושים כבוד לשני שחקנים בכירים שהתכבדו בדרגה חדשה. 
כל הכבוד ! 

ברכות לבועז, בן 58, תושב אשקלון העובד למחייתו 
כקבלן עבודות עפר, פיתוח ובנייה וידוע כחובב ברידג’ 
רבים  למשוך  הצליח  השנים  במהלך  אשר  מושבע, 

מחבריו אל מחוזות המשחק.
נער  בתור  קרוב.  חבר  של  אבא  בזכות  התחיל  ‘’הכל 
השכנים.  עם  בבית  ברידג’  משחק  אותו  זוכר  אני 
זכינו ללמוד ממנו  וכך  מאוד הסתקרנו במה מדובר, 
ממש על קצה המזלג את החוקים הבסיסיים’’, מספר 
יחד  שיחקנו  הצבאי  השירות  ‘’במהלך  בערגה.  בועז 
עם החבר’ה וויסט. שנים לאחר מכן, נזכרתי עד כמה 
הכפפה  את  להרים  והחלטתי  למשחק  התחברתי 
וללמוד הפעם ברידג’ בצורה מקצועית. הגעתי לקורס 
ומאז  באשקלון  במועדון  שושי שונק  אצל  מתחילים 
הכל היסטוריה. בזכותי גם בני, אמיר, נחשף לנפלאות 
מוכיח  כשהוא  למשחק  הוא  אף  ונשאב  הברידג’ 
שהוא  היא  האמת  מהעץ.  רחוק  נפל  לא  שהתפוח 
נבחרת  ומשמש כחבר  אותי בסיבוב  עוקף  כבר  כיום 
אני  רבים.  בינלאומיים  להשיגים  זכה  בה  הצעירים 
מייצג  ובעובדה שהוא  עובר  בדרך שהוא  גאה  מאוד 
את מדינת ישראל במסגרות הבינלאומיות הנחשבות 
הדרך  כל  לאורך  בו  תומכת  שלנו  המשפחה  ביותר. 

ותמשיך לעשות זאת גם בעתיד’’. 
לפני הקורונה שיחק בועז בשלושה מועדונים שונים 
יואב  האזורית  והמועצה  אשדוד  אשקלון,  מועדון   –
)בשיתוף עיריית קריית גת( ופקד כל אחד מהם פעם 
בשבוע. בחודשיים וחצי האחרונים, חרף נגיף הקורונה 
שהוביל לסגירת הפעילות בכל המועדונים בארץ, הוא 
משחק  באמצעות  משחק  כושר  על  לשמור  ממשיך 
אונליין ב-BBO. ‘’זו תוכנה מרתקת שאני מבלה מולה 

לא מעט שעות במהלך השבוע’’, מעיד בועז. 
ומה לגבי ההמשך? בועז מתכנן להמשיך לשתף פעולה 
עם מרים אלימלך, פרטנרית קבועה במועדון אשקלון, 
עמה היטיב לשחק בתחרויות ארציות. מעבר לכך, הוא 
מציין כי ימשיך לשחק ברידג’ להנאתו, תוך ניסיון לצרף 

חברים נוספים אל משפחת הברידג’.
וצריך למשוך  יכול  הזה  “אני מאמין שהמשחק 
עצמי  על  לקחתי  אנשים.  מאוד  הרבה  עוד 
גם  לברידג’  להחזיר  משימה  השנים  במהלך 
הוא  הברידג’  שכן  להגיע,  שהפסיקו  שחקנים 
מוסף  ערך  בעל  במינו  מיוחד  טקטי  משחק 

לזיכרון וחידוד המחשבה’’.
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איך המועדון הוותיק, הפועל מזה ארבעה עשורים, מתמודד עם ימי הקורונה

קול הים האדום: מועדון הברידג' קול הים האדום: מועדון הברידג' 
אילת שומר על הגחלתאילת שומר על הגחלת

הרשו לנו להציג בפניכם את המועדון הדרומי ביותר בישראל 
מזה  מפריע  באין  שפעל  שבאילת  הוותיק  הברידג'  מועדון   –
ארבעה עשורים במספר מוקדים בעיר הקסומה שלחוף הים 

האדום עד שהגיעה הקורונה. 
המקומי,  ויצו  במועדון  החלה  המועדון  של  ראשיתו  רקע:  קצת 
ובהמשך במספר אתרים נוספים, ביניהם המכללה, בתי מלון שונים 

ובשנים האחרונות בבית האגודה למען הקשיש שבמרכז העיר. 
ראשון  )ימי  בשבוע  יומיים  פני  על  התפרסה  המועדון  פעילות 
בהשתתפות  חצות(  ועד  בערב   20:00 השעות  בין  ושלישי, 
כ-35 חברים בסך הכול. המועדון עצמו ניחן באווירה אינטימית 
השני  את  האחד  מכירים  החברים  כלל  בה  במינה,  ומיוחדת 
ומציגים לכידות חברתית גם מעבר לשעות הברידג' המשותפות, 
וקשר חברי  ברידג' מסובסדים ברחבי הארץ  נופשוני  כדוגמת 

הדוק שנשמר לאורך שנים ארוכות. 
והערב  השכם  העוסקים  חברים   5 כוללת  המועדון  הנהלת 
לטובת ניהול המועדון, פעילותו השוטפת וכן עבור טיפוח קהילת 
יואכים  כאשר  בלום,  דוד  הוא  המועדון  יו''ר  חדשה.  שחקנים 
הלוגיסטי,  והאחראי  הגזבר  הספורטיבי,  כקפטן  משמש  פול 
תוצאות,  ועדכון  מחשוב  ואחראי  תחרויות  כמנהל  צדיק  ארז 
אבנר נחשון כמנהל המדיה והפרסום ורוני בונים, חברת הנהלה 
בהתנדבות  עבודתם  את  עושים  החמישה  כל  כי  יצוין  נוספת. 

מלאה ומתוך רצון כן לקדם את ענף הברידג' המקומי. 
מיוחד  מועדון  של  מעמד  השנים  לאורך  צבר  אילת  ''מועדון 
חברתי  מפגש  למקום  איכותי  ברידג'  בין  סינרגיה  על  השומר 
משלמים  היו  ''החברים  פול.  יואכים  אומר  מוסף'',  ערך  בעל 
בימי שלישי,  ו-30 ש''ח  בימי ראשון  10 ש''ח  סכום סמלי של 
היינו משלמים את  ומאפה. עם הכסף הזה  גם מקפה  ונהנים 
דמי השכירות ומנסים להיטיב עם השחקנים. כך לדוגמא רכשנו 
ברידג'מייט לאחרונה ולעיתים היינו יוצאים לנופשונים מסובסדים 
ברחבי הארץ. מבחינה מקצועית, כל השחקנים במועדון הינם 
תחרותיים ורשומים תחת ההתאגדות. היינו מקיימים תחרויות 
טופ  והיתר   IMP תחרויות  חלקן  לחודש,  אחת  מושבים   4 של 
בוטום. הרמה של השחקנים גבוהה, כשבמקביל קיימנו לעיתים 

תכופות גם קורסים למתחילים ותחרויות סימולטניות''.
בשבוע  פעמיים  תעסוקה  סיפק  המועדון  מהחברים  ''לחלק 
בשעות הערב וכמובן גם חידד עבורם את המחשבה הלוגית'', 
מוסיף חבר ההנהלה, אבנר נחשון. השתדלנו לשמור על חוויית 
משחק נעימה עם כמה שפחות אינטריגות וחיכוכים. אין כמעט 
נחמד.  וזה  זוגות''  ''חילופי  שיש  כך  קבועים,  שהם  פרטנרים 
חברים  כמה  של  לזכרם  תחרויות  קיימנו  שגם  לציין  חשוב 
ושחקנים יקרים שאיבדנו בשנים האחרונות – שמעון הסל ז''ל, 
וקידם אותם רבות, סמי פקר  שלקח תחתיו שחקנים צעירים 
ז''ל – מעמודי התווך וגזבר המועדון שלימד הרבה מאוד אנשים 
במשך השנים את רזי המשחק וכן מיקי מקיטן ז''ל שנפטר לפני 
כשנתיים. כל השלושה היו בגדר עילוי ברידג'יסטי ואנחנו גאים 

להוקיר את זכרם דרך התחרויות הללו''.
נוכח  אולם  למתחילים,  קורס  במועדון  פתחו  לאחרונה  ממש 
משבר הקורונה המפגשים הושהו עד להודעה חדשה. ''לצערנו 
אבל  פרונטליות,  מפעילויות  זה  בשלב  אותנו  עצרה  הקורונה 
אנחנו מקווים שבהקדם האפשרי נוכל לחזור לפעילות סדירה'', 
נוכל  שבו  לרגע  מייחלים  כבר  ''אנחנו  שאומר:  נחשון  מוסיף 
ואהבה  חברות  על  ונופל  קם  הכול  בו  המועדון,  לחיק  לחזור 

אמיתית לברידג' ''. 
בתחילת הקורונה המועדון היה בין הראשונים להפעיל תחרויות 
אונליין חופשיות ללא תשלום לטובת חברי המועדון ושחקנים 
תחרויות  לגבי   BBO של  המדיניות  שינוי  לאחר  מזדמנים. 
חופשיות, ההתאגדות סייעה למועדון לקבל הרשאה להפעיל 
שאר  של  התחרויות  ריבוי  עקב  זאת,  עם  בתשלום.  תחרויות 
הסניפים מצא עצמו הסניף מנהל תחרויות קטנות מאד של 3-5 
שמנהל  העובדה  ולאור  ספורטיבי  עניין  מחוסר  ולכן  שולחנות 
התחרות ארז צדיק, הפועל בהתנדבות במועדון, המשיך לעבוד 

בתקופת הקורונה )אף יותר מהרגיל(, הוחלט להפסיקן.
של  מלאה  לפעילות  לחזור  היא  הכוונה  כי  נמסר  מהמועדון 

המועדון בתחילת החודש הבא. 
לנו לא נותר אלא להגיד "אמן".

נופשון ברידג' באזור ים המלח

פעילות ברידג' בפסטיבל
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עורכים: אוריה מאיר ואסף עמית
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים
יולי 2020יוני 2020

אליפות מעורבים אונליין - יום ו'5
מושב 1 10:30 | מושב 2 14:30

אליפות מעורבים אונליין - יום ו'12
מושב 1 10:30  | מושב 2 14:30

סימולטנית ארצית - יום ו' 2410:00סימולטנית ארצית - יום ג' 2317:30

בנוסף – בכל יום א' נקיים תחרות בוקר ב 10:00 ובכל יום ד', נקיים תחרות אחה"צ ב 17:00. 
התחרויות נושאות נקודות אמן מקומיות. 

ראו מודעה מפורטת i

i

i

התכנית הספורטיבית שתוכננה ליוני –אוגוסט 2020 בוטלה.
 .BBO במקומה מפורסמות תחרויות אונליין ב

לקראת כל פעילות נוציא דף מידע מסודר ובמידה ויהיה שינוי, נעדכן כמובן.

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לאפריל 2020(

אמן בכיר ארד
עציון בועז, אשקלון

אמן זהב
ברקן יואל, רעננה ההגנה

אמן ארד
איטח מאיר, חדרה

גזית גלי, נהריה

אמן
זופניק שושי, אביבים

רוזנס יהודית, ברידג' פוינט פולג

סגן אמן זהב
בורי סילביה, מועדון הברידג' רחובות

דנק עומר, עמק יזרעאל
מנדלבוים בני, גל - ראש העין

סגן אמן כסף
ישראלי יוני, רחובות

שפרוך אדוארד, רחובות

סגן אמן ארד
שנקמן מנחם, מושבות-שמריהו

סגן אמן
כהן יעקב, מרכז הברידג' ים

מעוז סמדר, לב הצפון

שחקן מתקדם
בליז'ובסקי אלינה, מועדון מודיעין

גינוסר עמוס, חיפה/כרמל

פסטיבל הברידג‘ 
הבינלאומי

O N L I N E
10-16.7.20
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הודעות חשובות

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

אליפות ישראל לזוגות מעורבים אליפות ישראל לזוגות מעורבים 20202020 - אונליין - אונליין
ארבעה מושבים בני 24 חלוקות, שיטת חישוב טופ-בוטום. יחשבו שלוש התוצאות הטובות מתוך ארבעת המושבים.

שישי שישי 55 ביוני  ביוני 20202020:   מושב :   מושב 11 –  – 10:30-13:3010:30-13:30 | מושב  | מושב 22: : 14:30-17:3014:30-17:30
שישי שישי 1212 ביוני  ביוני 20202020: מושב : מושב 33 –  – 10:30-13:3010:30-13:30 | מושב  | מושב 44: : 14:30-17:3014:30-17:30
לתשומת לבכם: תוצאות זוגות שאינם מעורבים ימחקו ולא יוכלו לשחק בסיבובים הבאים

מחיר מושב למשתתף: $11
BBO  חשוב: אם טרם שלחתם אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר

אנא עשו זאת )באופן חד פעמי( באמצעות טופס קצר - לחצו כאן.

תחרויות ברידג' אונליין 

לטופס לחצו כאן

משבר הקורונה הפוקד את כולנו נמשך ובשלב זה הנהלת ההתאגדות החליטה להשהות 
את כל הפעילויות הפרונטליות עד לסוף חודש יוני 2020 ולקיים תחרויות אונליין.

כדי להשתתף בתחרויות נדרש להיות חברי התאגדות בתוקף.

אם טרם עשיתם זאת:

1. שלחו אלינו את שם המשתמש שלכם ב BBO באמצעות מילוי טופס קצר. הדבר יסייע לנו לחלק לכם נקודות אמן בהמשך

IBF FED 2. סמנו "עוקב" לשם המשתמש של ההתאגדות לברידג

3. שלחו הודעה קצרה לשם המשתמש IBF FED ,כדי 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 עכשיו 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 2010 לפורמט דיגיטלי וכעת, אנו שמחים לפתוח בפניכם את הארכיון לצפייה.

ניתן לצפות בפורמט דיגיטלי או בקובץ PDF לפי 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.

לחצו כאן
לצפיה בארכיון ההתאגדות 

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/news-papaer_archive
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
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תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

אלון יהודה - לוין יובל168.97

שחל אריה - לאור דניאל268.36

פורת רמי - רובינשטיין מלכה368.20

ספקטור מיכל - מלאך יעקב467.72

זנו מרים - גבאי רפי566.50

22.5.20 - סימולטנית ארצית 
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

כהן דוד - אלישר שלמה165.37

בבלי יורם - רוג'רס סטיב264.29

פרידריך יוליאן - אנגל יוסי363.45

לויתן שרה - פולק ג'ו462.37

מוסקוביץ' הקטור - הכרמלי אמליה561.13

16.5.20 - אליפות סניורים 
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

אטיא שמואל - שטיין נחום173.03

שוהם יורם - שושן איתמר266.35

אוציטל בוריס - קלר יצחק366.32

גרינברג טדי - יואל גיא463.70

זיידנברג גת סופי - זיידנברג נצר יעקב562.93

Israeli Pairs BBO - 17.5.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

בלאט לובומיר - סולניק אריה168.61

בנין בר רוני - הרבסט אילן268.55

ידלין ישראל - ארנון לואי367.26

רובינשטיין מלכה - עפרון פרנסין464.24

מיוחס יעקב - מילצ'ן דרור563.52

Israeli Pairs BBO - 13.5.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

רחימי רחמים - דימנט נעם166.56

נוה נורית - מרמלשטיין גבי266.09

קפאיינידי קטרינה - גוברין אבי-ברטי360.34

פרולינגר איל - רגב יורם460.28

פרידלנדר דודי - בר-שוע רן559.66

Israeli Pairs BBO - 10.5.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

עליזה צרבנסקי - ארגלזי אלירן167.34

אופנהיימר מיכאל - דשא גיל265.27

שחל אריה - לאור דניאל365.03

פולק ג'ו - לבל טליה464.96

בלס יעקב - רום מיכל563.74

Israeli Pairs BBO - 3.5.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

איתן יבגניה - איתן מוניה169.69

פרץ פולדי - יזהר רפי267.62

זבירין אילנה - שרון רוזליה366.63

בקיש רמי - כהן נילי465.34

הירש עדה - ברש צבי564.94

Israeli Pairs BBO - 6.5.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

גלברד מרדכי - לבל טליה167.22

לובינסקי יובל - זופניק שושי267.01

אריאלי דנה - אריאלי אמנון366.82

שפירא דני - שפירא ורדה465.56

צינגיסר אריה - פרלמוטר אריה563.24

Israeli Pairs BBO - 20.5.20
תוצאות כלליות

לתוצאות המלאות לחצו כאן

תחרויות מקומיות:

https://main.bridge.co.il/results/archive/107
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West North East South
Andyglaser Kiran100 Eitano Dtal

1♦ Pass 1♥
2♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

With seven clubs, South should not have been 
thinking about a reopening takeout double. 
North was happy to leave it for penalties, 
but there was no way to get more than three 
trump and two heart tricks. In addition, North 
failed to cover the diamond ten in the first 
round of the suit, and then played the heart 
ace after winning a trump trick. That gave 
West an overtrick. The final score was 870 – 
an absolute top for East/West.

The partnership of David and Daniella Birman 
did much better with the North/South cards.

West North East South
miriamu daniella shlomoshi davidb

1♦ Pass 1♥
2♠ Pass Pass 3♣

Pass 3♥ 3♠ 4♣
Pass Pass Dbl All Pass

Daniella knew that the three clubs bid may 
mean longer clubs than hearts, but she had to 
correct with three hearts and a singleton club. 
David was unaware of his partner's excellent 

spades, and he pushed to four clubs over 
three spades.

East doubled confidently, and West led the 
spade ace. Despite East's 3♠ bid and the 
queen falling from declarer's hand, West 
thoughtlessly continued with another spade. 
David discarded a diamond and then a heart on 
another spade winner. The last spade winner 
was ruffed. Declarer overruffed, entered 
dummy with the heart ace and played a club 
toward the ten to make his doubled contract, 
losing only a spade a heart and the trump ace, 
for a 98% score.

The absolute top for North-South happened at 
the following table, as a result of North's failure 
to open the bidding with quite a good hand.

West North East South
harpazz tamar11223 edeklev1 olivia667

Pass 1♦ 2♣
Dbl 2♠ Pass 3♣

3♦ Dbl All Pass

North's initial Pass was extremely conservative, 
but it worked. South could bid and rebid his 
clubs in a comfortable level. West's three 
diamonds bid was too optimistic, and having 
shown her hand, South did not feel an urge 
to pull partner's penalty double. The defense 
always has six tricks. Actually, they got a 
seventh one for an absolute top of plus 800.
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Face-to-face bridge has temporarily 
disappeared due to the Coronavirus Pandemic, 
and it has been partially replaced by online 
bridge. Businesses have reopened in Israel, 
but the future of bridge clubs, involving a lot of 
senior players, is still unclear.

The Israel Bridge Federation has already 
replaced the traditional simultaneous 
tournament by a similar online tournament, and 
last month it organized an online championship 
for senior pairs which was attended by some 
of our best players.

Such a championship is interesting for the 
bridge reporter, because he can easily view 
the bids and plays at all tables.

Here is one of the more exciting deals.

Dealer North. Vul E/W

 KJT3
 A95
  K9875
 8

  A98642   75
  KT2   643
   T42    AQJ6
  6   AJ53

  Q
  QJ87
   3
  KQT9742

This was the bidding at the table where Doron 
Yadlin )netfar( and Moti Gelbard were sitting 
East/West.

West North East South
netfar at48 motigelbard chaivii

1♦ Pass 1♥
1♠ Pass 1NT 2♣
2♠ 3♥ Dbl 4♣

Pass 4♥ Dbl All Pass

West entered the bidding cautiously with 1♠. 
The field bid was 2♠, but netfar didn't like his 
suit quality.

South couldn't bid clubs at his first turn, but 
afterwards he bid his seven card suit at every 
opportunity. North wrongly assumed that South 
was showing longer hearts, and paid dearly 
for that assumption. motigelbard already 
doubled at the three-level, in view of partner's 
vulnerable overcall, and the contract of four 
hearts in a 4-3 fit was obviously hopeless. 
Declarer starts with four obvious losers, and 
he cannot avoid losing a fifth. Plus 300 gave 
East/West 87% of the matchpoints.

An even better score for E/W was achieved by 
Eitan Orenstein – Andre Glaser.
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הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

דרור פדון על הספר 2/1 מחייב למשחק מלא: 
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים 

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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About the Book 
The 30 lessons in this book cover different aspects in bridge, including card 
play, partnership bidding, useful conventions, hand evaluation, competitive 
auction tactics, and matchpoint considerations. Many of the lessons discuss 
basic topics, but the content is not at a basic level.  
 
The emphasis throughout is on thinking bridge rather than memorizing. The 
author’s teaching philosophy and his love for the game mandate this ap-
proach. He also believes in the importance of learning through examples, 
which you will find throughout this book. A careful study of these examples 
is crucial to the process of improving your bridge. Learning how to think 
bridge is not easy, but it is essential. If you are an intermediate or advanced 
player who wishes to play better bridge and learn how bridge experts think, 
this book is for you. Onward now to better bridge! 
 
“This book will make you a better bridge player, and if you are lucky, perhaps 
a little bit of Gino’s passion for our game will rub off on you as well.” 

—Fred Gitelman, Grand Life Master, world champion, and NABC winner   

About the Author 
Eldad “Gino” Ginossar is an Israeli-
American bridge player, teacher, and au-
thor, who currently resides in Chicago. 
Gino was a bronze medalist in the Rosen-
blum Cup (2006), European gold medalist 
(2007), European silver medalist (2011), 
and European bronze medalist (2005, 
2010). Among his achievements in the 
United States: Blue Ribbon Pairs runner- 
up (Providence NABC 2014 and Honolulu 
NABC 2018) and the Spingold Knockout Team runner-up (Atlanta 
NABC 2018). The winner of multiple Israeli championships, Gino 
played several times on the Israeli Open Team (2004, 2008, 2010-2012) 
and was the coach of the Israeli open team in 2016.  
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

ספר קלאסי על שיטת 2/1 המודרנית בישראל. 
הספר כולל מוסכמות פופולאריות, 

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

אלדד גינוסר מציג: ספרי ברידג' 2019

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 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”
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