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דבר ועד העמותה פברואר 2021
"רק בחשיכה ניתן לראות את הכוכבים" 

מרטין לותר קינג
שלום חברות וחברים,

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת ובלב ליבו של תהליך ההתחסנות אשר נוסך בכולנו תקווה גדולה. 
של  לפעילות  ובעיקר  לשגרה  חזרה   - עבורנו  שמשמעותו  המנהרה  בקצה  האור  את  לראות  ניתן  בהחלט 

מועדוני הברידג'.

עד אז, אנו שמחים לראות עליה במספר השחקנים הנוטלים חלק בתחרויות אונליין של המועדונים )תחרויות 
מקומיות( ושל ההתאגדות )אליפויות ישראל, ליגות, גביע, סימולטניות(. 

שימו לב כי תדירות תחרויות הסימולטניות עלתה )אחת לחודש( וכך גם הוגדלה הקצאת נקודות האמן הארציות, 
וזאת על מנת לאפשר לכם לצבור נקודות אמן ולהתקדם גם בתקופה לא פשוטה זו. כמו כן נוסף חישוב הנדי-

קאפ כך שגם שחקנים בדרגות זוטרות יותר, יוכלו לקבל מקדם שישקף את הישגיהם באופן הראוי ביותר ויאפשר 
להם לצבור נקודות נוספות. 

בנוסף, אנו שמחים לאפשר לחברי ההתאגדות להשתתף בהרצאות העשרה מיוחדות מדי חודש, ללא תשלום. 
עד כה התגובות והרשמים חיוביים מאוד ומעודדים אותנו להמשיך במיזם. ההרצאה הקרובה: "קסם הכסף", 
תועבר ע"י חזי פוזננסקי ב-15.2.21 ובה נכיר את הסיפורים המעניינים המתחבאים בתוך שטרות הכסף שלנו 

)מומלץ מאוד(.

אעדכן עוד כי אתר ההתאגדות עובר שדרוגים לא מעטים ואנו מודים לכם על הסבלנות. בין היתר תוכלו ליהנות 
מארכיון ביטאונים הכולל ירחונים של כל העשור האחרון, גישה לאתר התוצאות, גישה לחוברות ידיים מתחרויות 
סימולטניות ועוד. בימים האחרונים שודרג גם דף הפרופיל האישי באתר )קישור לדף תמצאו בקוביית "כניסה 
לחברים" לאחר ההתחברות( בו תוכלו לקבל גישה מהירה לדוח נק' האמן שלכם, להעלות תמונה ולעדכן את 
הפרטים שלכם אצלנו ביתר קלות. חשוב לציין כי כלל השירותים פתוחים לחברי ההתאגדות בלבד והם חלק 

מההטבות והשירות המתקדם שאנו מעוניינים לספק לחברים.

לקראת סיום ברצוני לברך את המנצחים בתחרות הליגות לקבוצות היוקרתית שנערכה אונליין והסתיימה בחודש 
האחרון. במקום הראשון סיימה קבוצת הרבסט ובמקום השני הקבוצה עם השם המקורי – ליגה בימי קורונה. כל 

הכבוד לזוכים ותודה רבה למשתתפים על הרוח הספורטיבית.

אנו מאוד מעריכים את תמיכתכם, הן ברשתות החברתיות, במיילים ובפידבקים שאנו מקבלים וכמובן בהרשמתכם 
המחודשת להתאגדות. אנו סמוכים ובטוחים שיחד נצלח את המשבר ונצא מחוזקים.

עד כאן להפעם, הישארו חזקים והביטו לכיוון האור. ביחד ננצח!
שימרו על עצמכם,

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

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר
יד חזקה  נעסוק בבחירת הכרזת הפתיחה עם  הפעם 

מאוד )20 נקודות גבוהות ומעלה(.

בעבר הרחוק היה נהוג שכל הכרזות הפתיחה בגובה 2 
הן חזקות. כיום משתמשים רק בשתי הכרזות פתיחה 

חזקות בגובה 2:

2NT – הכרזה זו מתארת 20-22 נקודות גבוהות עם 
חלוקה מאוזנת. יש להשתמש ב-2NT גם עם חמישיות 
חלוקות  עם  גם   2NT-ב שימוש  לשקול  ניתן  במייג'ור. 

מסוג 5422 או 6322 שיש בהן עוצרים בכל הסדרות.

♣2 – זוהי ההכרזה החזקה ביותר. לאחר שתבחרו בה 
כן  על  מלא.  לפני משחק  לעצור  ניתן  יהיה  לא  כנראה 
משתמשים בה רק עם 23+ נקודות גבוהות או כאשר 
בהנחה  יותר(  )או  בטוחות  לקיחות   9 מכילה  ידכם 

שסדרתכם הארוכה תהיה השליט.

כאשר היד אינה מתאימה לאחת ההכרזות הללו, עדיף 
הכללים  פי  על   1 בגובה  פתיחה  בהכרזת  להשתמש 
 Pass יקראו  יש חשש שכל האחרים  הרגילים. אמנם 
ותחמיצו משחק מלא, אבל לרוב התוצאה תהיה טובה. 
זכרו כי אם ידכם אינה מספיק טובה להכרזת פתיחה 
של ♣2, ייתכן בהחלט שלא ניתן לבצע משחק מלא מול 
יד חלשה מאוד של השותף )0-5 נקודות(, ואז תרוויחו 

מכך שהמכרז ייעצר בגובה 1.

הגיע הזמן לתרגל: הניחו שאתם המחלק ואף צד אינו 
פגיע. 

מהידיים  אחת  כל  עם  שלכם  הפתיחה  הכרזת  מהי 
הבאות?

תרגיל 1

  AKQJ943
  4
  AK2
  K5

תרגיל 2

  AJ43
  A
  AJ953
  KQJ

תרגיל 3

  A6
  KT953
  AKQ
  KQ8

תרגיל 4

  K97
  AK3
  AQJ7
  AQT

תרגיל 5

  AK2
  AKJ
  KQJ96
  AQ
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות
פתרון 1

  AKQJ943
  4
  AK2
  K5

West North East South
2♣

לקיחות  שבע  מכילות  האלה  הגבוהות  הנקודות   20
בטוחות בספייד ועוד שתי לקיחות בטוחות בדיאמונד – 
בסך הכול תשע לקיחות בטוחות. מספיק שהשותף יביא 
לכם Q♣ או Q♦ בלי אף נקודה נוספת, ותצליחו לבצע 
♠4. חובה עליכם להשתמש בהכרזת הפתיחה החזקה 
♣2 ולא לפתוח ♠1 ולהסתכן בכך שהמכרז ייעצר בגובה 

.1

פתרון 2

  AJ43
  A
  AJ953
  KQJ

West North East South
1♦

הסדרות  איכות  אבל  גבוהות,  נקודות   20 זו  ביד  גם 
הארוכות ירודה ומספר הלקיחות הבטוחות נמוך יחסית. 
כעת מוטב לפתוח בגובה 1 ולהכריז ♦1. יש לציין כי יד 
זו אינה מתאימה להכרזת פתיחה 2NT בגלל הסינגלטון 
אתם   1♥ ותשובה   1♦ פתיחה  הכרזת  לאחר  בהארט. 
כך תראו לשותף   .2♠ להכריז בסיבוב השני  מתכוונים 
)לפחות( בדיאמונד  נקודות גבוהות עם חמישייה   +18

ורביעייה בספייד.

פתרון 3

  A6
  KT953
  AKQ
  KQ8

West North East South
2NT

מסוג  מאוזנת  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   21 בידכם 
5332. יש להכריז 2NT למרות החמישייה בהארט. אם 
תפתחו ♥1, לא תהיה לכם בסיבוב השני שום הכרזה 
שתראה לשותף 20-22 נקודות. בנוסף, ייתכן שתיעצרו 

בחוזה ♥1 כאשר ניתן לבצע משחק מלא.

פתרון 4

  K97
  AK3
  AQJ7
  AQT

West North East South
2♣

ספירת הנקודות הגבוהות מביאה אתכם למספר הקסם 
 2NT 23 ולהכרזת פתיחה של ♣2. הכרזת פתיחה של
ותוביל מדי פעם להחמצת משחק  תטעה את השותף 
מלא מבוצע. לאחר הכרזת הפתיחה ♣2 אתם מתכננים 
לשותף להראות  ובכך   ,2NT השני  בסיבוב   להכריז 

23-24 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת.

פתרון 5

  AK2
  AKJ
  KQJ96
  AQ

West North East South
2♣

מקובל כי לאחר פתיחה ♣2 עם יד מאוזנת ותשובה ♦2 
השני  בסיבוב  היד  כוח  את  מראים  ממתין(  או  )שלילי 

באופן הבא:
 ;2NT עם 23-24 נקודות מכריזים
;3NT עם 25-26 נקודות מכריזים
 .4NT עם 27-28 נקודות מכריזים
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מתחילים

להתחיל בקלף גבוה מהצד הקצר

// רם סופר
ששותפכם  לאחר   3NT לחוזה  הגעתם  בדרום.  אתם 

פתח ♣1 וחזר על סדרתו בגובה 3.

  A83
  A2
  Q2
  KQ8743

  QT2
  KQ4
  JT765
  J2

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: 5♥

 

West North East South
1♣ Pass 1♦

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

עם  בקלאב  )לפחות(  קלפים   6 הראתה  צפון  הכרזת 
השותף,  שהבטיח  הנקודות  סמך  על  נקודות.   15-17
בכל  ועוצרים  גבוהות  נקודות   9 עם   3NT הכרזתם 

הסדרות שלא הוכרזו.

תשיגו  כיצד  רואים  אתם  האם  ב-5♥.  מוביל  מערב 
תשע לקיחות?

בספייד  אחת   – בטוחות  לקיחות  ארבע  יש  זה  בשלב 
ושלוש בהארט.

שתוציאו  ברגע  קלאב.  היא  שלכם  העבודה"  "סדרת 
ליריבים את A♣, יש סיכוי טוב שיהיו לכם חמש לקיחות 

בסדרה זו שישלימו את ביצוע החוזה.

פרטים  לכמה  לב  לשים  יש  לביצוע  בדרך  זאת,  עם 
קטנים.

כמה  לכם(  שיהיו  מצפים  אתם  )או  לכם  יש  כאשר 
לקיחות באותה סדרה, ואורך הסדרה אינו שווה בשתי 
הידיים )שלכם ושל הדומם(, עליכם לדאוג לכך שתוכלו 
לזכות בכל הלקיחות באותה סדרה ברצף. לשם כך יש 

להקפיד על כלל חשוב:

לשחק תחילה קלף גבוה )או קלפים גבוהים( "מהצד 
הקצר", כלומר מהיד שבה יש פחות קלפים בסדרה.

ולבקש  זה כבר בלקיחה הראשונה  ליישם כלל  עליכם 
ותזכו  מהדומם  נמוך  קלף  תבקשו  אם   !♥A מהדומם 
בידכם עם K♥ )או Q♥( תקבלו סדרה חסומה, כלומר 
להגיע  כדי  לידכם  נוסף  למעבר  תזדקקו   ♥A לאחר 
לכם  שתהיה  ודאות  ואין  בהארט,  השלישית  ללקיחה 

כניסה נוספת. 

.♥A :הקלף הנכון בלקיחה הראשונה מהדומם

כמובן  תעברו  הראשונה,  בלקיחה  זכייתכם  לאחר 
לסדרת הקלאב, וגם כאן יש להקפיד על משחק נכון.

עלולה  שוב  מהדומם,   ♣Q או   ♣K-ב תתחילו  אם 
להתקבל סדרה חסומה. במקום זה יש להקפיד על קלף 

גבוה מהצד הקצר )וקלף נמוך מהצד הארוך( תחילה.

 ♣J-ו המשחק הנכון בלקיחה השנייה: 3♣ מהדומם 
יזכה   J-ה אם   .)♣A משחק  מזרח  אם  )אלא  מידכם 
עד  מהדומם  גבוהים  בקלאבים  תמשיכו  בלקיחה, 
שתוציאו ליריבים את A♣. לאחר מכן A♠ ישמש כניסה 

לקלאבים שהגבהתם בדומם.

המשך בעמוד 10
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הכרזות

מוסכמת Lebensohl לאחר 
פתיחה 1NT )מאמר ראשון(

// אלדד גינוסר

West North East South
1NT 2♦/2♥/2♠

1NT. שותפות  2 אחרי פתיחת  היריב מתערב בגובה 
מתקדמת יכולה ליישם במצב זה את מוסכמת לבנסול 
התשובה  על  נשענת  המוסכמה   .)Lebensohl(
המלאכותית 2NT, הכרזת "בובה" )Puppet( המאלצת 
הזולה  )ההכרזה   3♣ אוטומטית  להכריז  הפותח  את 

ביותר(. 

"בובה".  מעין  הוא  הפותח  השני,  ההכרזות  בסיבוב 
הוא נדרש להכריז  ♣3 עם יד כלשהי, והמשיב הוא זה 

שמושך בחוטים. כעת, המשיב ימשיך ויתאר את ידו.

על פי מערכת זו, למשיב שתי דרכים להכריז בגובה 3: 
דרך מהירה על ידי הכרזה ישירה; או דרך איטית, על 
ידי שימוש בהכרזת 2NT תחילה. שתי דרכי ההכרזה 

מראות סוגים שונים של ידיים.

חיסרון בולט של המוסכמה הוא הוויתור על התשובה 
אינו  המוסכמה  מבנה   .2NT והמזמינה  הטבעית 
יכול  המשיב  הזמנה.  הכרזות  כלל  בדרך  מאפשר 
 )Game Force( לבצע הכרזה מחייבת למשחק מלא 
כוח  עם   .)Signoff( מלא  או  חלקי  במשחק  סוגרת  או 
למעלה  "למתוח"  צריך  המשיב  נקודות(,   8-9( מזמין 
להשתמש  או  חלקי(,  )משחק  למטה  מלא(,  )משחק 

בכפל שלילי, שזה סיפור אחר.

כאשר הכרזת היריב היא ♣2 )שאינו מראה את שתי 
מעניש(,  )שאינו  קונבנציונלי  כפל  או  המייג'ור(  סדרות 
במקרים   .Lebensohl במוסכמה  להשתמש  צורך  אין 
של  הרגילה  המוסכמות  מערכת  כי  לסכם  מומלץ  אלו 

 .)System On( 1 תקפהNT תשובה לפתיחה

הכרזות התערבות אלה, ♣2 )שאינו מראה שתי סדרות 
מהשותפות  לוקחות  אינן  )מלאכותי(  כפל  או  מייג'ור( 
מרחב הכרזה יקר. לבנסול אינו נחוץ כאן. על השותפות 
להתעלם מהכרזת היריב. להכרזות המשיב משמעות 

זהים.  יהיו  וההמשכים  הטרנספרים(  כל  )כולל  רגילה 
מצד המשיב מחליף  כפל  במקרה של התערבות ♣2, 
)Stolen Bid(. אם  את התשובה הרגילה ♣2 סטיימן 
הכרזת היריב מראה שתי סדרות ידועות )כגון ♦2/♣2 
לשחק  ניתן  המייג'ור(  סדרות  שתי  עם  יד  המתאר 
לבנסול עם כמה שינויים. במקרה זה, לשותפות יש שתי 

הכרזות קיוביד.

כל  מעניש,  היריב  של  הכפל  כאשר  הערה: 
לברוח.  מחפשת  השותפות  מבוטלות.  השיטות 
אם  )אלא  טבעית  תהיה  המשיב  של  הכרזה  כל 
ותהווה בסדרה  קלפים   +5 תראה  אחרת(,   סוכם 
אורך  למשיב  כאשר  סוגרת(.  )הכרזה   sign-off  
 SOS במוסכמה  להשתמש  יכול  הוא   סדרות,  בשתי 

.Redouble

מוסכמת לבנסול

3NT שתי דרכים להכריז

מהר או לאט – שולל או מראה עוצר בסדרת היריב

מכרז א'

West North East South
1NT 2♠ 3NT

מכרז ב'

West North East South
1NT 2♠ 2NT*

Pass 3♣* Pass 3NT

בשני מהלכי המכרז לעיל, המשיב מכריז 3NT, כלומר 
9-10 נקודות(,  בידו כוח מחייב למשחק מלא )לפחות 
במייג'ור.  התאמה  למציאת  סיכוי  רואה  אינו  והוא 
מוסכמת לבנסול מאפשרת למשיב להכריז 3NT בשתי 

דרכים – מהירה ואיטית.
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מכרז א' – הדרך המהירה – שולל עוצר בסדרת היריב 
)Fast Denies(. יד אפשרית של דרום:

  T7
  K63
  AQ87
  Q974

לדרום 11 נקודות וחלוקה מאוזנת מול פתיחת השותף 
1NT. מזרח התערב ♠2. לדרום אין רביעייה בהארט, 
עוצר  שלשותף  בתקווה   3NT להכריז  מעוניין  והוא 

בספייד.

ההכרזה הישירה 3NT שוללת עוצר בספייד. אם גם 
חוזה  אינו   3NT-ש יידע  הוא  בספייד,  עוצר  אין  לצפון 

מתאים וימשיך להכריז – בדרך כלל סדרת מיינור. 

הפעם לא נכפיל, ואת על אף חמישייה עם שתי תמונות 
בשליט. ראשית כל, גם אם נזכה בשתי לקיחות בשליט 
אין ודאות שנפיל את החוזה. שנית, היד עם הספיידים 
נגדנו  לבצע  שניתן  כך  משמאלנו,  נמצאת  הארוכים 

עקיפות מוצלחות. שלישית, השותף לא הבטיח דבר.

בסדרת  עוצר  מראה   – האיטית  הדרך   – ב'  מכרז 
)Slow shows(. כאן המשיב משתמש בסיבוב  היריב 
הראשון בהכרזה מלאכותית 2NT המחייבת את שותפו 
להכריז ♣3, ורק בסיבוב הבא מכריז 3NT. כעת זוהי 
הכרזה סוגרת, משום שהפותח יודע בוודאות שיש עוצר 
בסדרת היריב ואין צורך לברוח מ-3NT אם אין לו עוצר. 

יד אפשרית של דרום:

  AT7
  QJ2
  A985
  432

שתי דרכים להכריז סטיימן על ידי שימוש בקיו-ביד 

מהר או לאט – שולל או מראה עוצר בסדרת היריב

מכרז ג'

West North East South
1NT 2♦ 3♦

מכרז ד'

West North East South
1NT 2♥ 2NT*

Pass 3♣* Pass 3♥

לבנסול  במסגרת  היריב(  )סדרת  בקיו-ביד  שימוש 
מהווה תמיד הכרזת סטיימן מחייבת למשחק מלא. זוהי 
הכרזת שאלה – האם לפותח רביעייה בסדרת מייג'ור 
להכריז את סדרת  שתי דרכים  שלא הוכרזה. למשיב 

היריב – מהירה ואיטית.

מכרז ג' – הדרך המהירה – שולל עוצר בסדרת היריב 
!)Fast Denies( ♦

הפותח יכריז רביעייה בסדרת מייג'ור שלא הוכרזה, אם 
יש לו.

לשקול  יכול  הפותח  במייג'ור,  רביעייה  שאין  במידה 
הכרזת 3NT, אך עליו לספק עוצר בסדרת היריב. כאשר 
ידוע לפותח שאין התאמה במייג'ור ואין עוצר בסדרת 
והשותפות  מיינור,  סדרת  להכריז  יכול  הוא  היריב, 
תשקול חוזה של ♦4/♣4 או ♦5/♣5. לעתים השותפות 

תעדיף חוזה בסדרת מייג'ור בהתאמה של 7 קלפים.

ידיים אפשרית של דרום במכרז ג':

  KJ82
  63
  76
  AQ954
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  T876
  AK63
  6
  QT54

מכרז ד' – הדרך האיטית – מראה עוצר בסדרת היריב 
!)Slow shows(

הכרזת  לפני   2NT המלאכותית  בהכרזה  השימוש 
בספייד  לרביעייה  בנוסף  למשיב,  כי  מראה  קיו-ביד 
)סדרת המייג'ור שלא הוכרזה( יש עוצר בסדרת היריב 

)הארט(.

לא  זו  אם  אך  בספייד,  התאמה  מחפשת  השותפות 
תימצא, ניתן לשחק בבטחה בחוזה 3NT, והפותח יכול 

להכריז 3NT גם כאשר אין לו עוצר בהארט.

יד אפשרית של דרום במכרז ד':

  QT76
  K2
  QJ5
  K965

עם יד זו המשיב מעוניין לחפש התאמה 4-4 בספייד, 
אבל הוא גם רוצה להראות לפותח שיש לו עוצר בהארט 
התאמה  אין  אם  בטוח  חוזה   3NT-ש אותו  וליידע 

בספייד.

מלאכותית  בהכרזה  להתחיל  היא  זאת  לעשות  הדרך 
2NT. הפותח חייב להכריז ♣3, ורק כעת המשיב יכריז 
♥3 )קיו-ביד(. רצף הכרזות זה מראה רביעייה בספייד 

וגם עוצר בסדרת היריב.

החלוקה המלאה:

  A83
  A2
  Q2
  KQ8743

  J74   K965
  J9853   T76
  A3   K984
  965   AT

  QT2
  KQ4
  JT765
  J2

עוד  כל  החוזה  לביצוע  מוביל  לעיל  המומלץ  המשחק 
חלוקת הקלאב היא 3-2 )סיכוי של כ-68%(. אתם תזכו 
בוודאות בחמש לקיחות בקלאב, שלוש לקיחות בהארט 
ולקיחה אחת בספייד. ייתכן גם שתצליחו לפתח לקיחה 

עודפת.

המשך מעמוד 6

להתחיל בקלף גבוה מהצד הקצר
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הכרזת המשיב לאחר התערבות דו-סדרתית

// רם סופר

במאמר זה נבחן את מהלך ההכרזה:

West North East South
1♥ 2NT* ?

הכרזת ההתערבות 2NT מתארת יד עם חמישה קלפים 
לפחות בכל אחת מסדרות המיינור )דיאמונד וקלאב(. 
העקרונות שיתוארו להלן מנחים את הכרזת המשיב גם 
במקרים אחרים של התערבות המתארת שתי סדרות 

ידועות.

או  בדיאמונד  חוזה  ישחקו  לא  מזרח-מערב  כי  ברור 
בקלאב, ולכן עומדות לרשותו של המשיב שתי הכרזות 
קיו-ביד: ♣3 ו-♦3. כפי שנראה, לשתי ההכרזות האלה 

יש שימוש וצריך לדעת את משמעותן. 

הכרזת הקיו-ביד הזולה יותר ♣3 מתארת, בדיוק כמו 
הכרזת קיו-ביד לאחר אוברקול רגיל בגובה 2, התאמה 
)יד  נקודות   +10 עם  השותף  של  המייג'ור  בסדרת 

מזמינה לפחות(.

הינן חלשות  הכרזות תמיכה טבעיות בסדרת השותף 
דומה  ניקוד  מראה  מזרח  מצד   3♥ הכרזת  יותר. 
צריכה  המשיב  של  ידו  )אך   2♥ של  רגילה  לתשובה 

להצדיק הכרזה תחרותית בגובה 3(.

מהווה   4♥ מלא  למשחק  מידית  תמיכה  הכרזת 
Preempt – יד חלשה עם התאמה טובה וכוח חלוקתי. 
דיוק בהכרזה מצד המשיב יעזור לפותח לקבל החלטה 
5 במיינור מעל  יכריזו  נכונה במקרים שבהם היריבים 
המשחק המלא שלנו )לפעמים כהקרבה, ולפעמים כדי 

לבצע(.

)במקרה  הסדרה הרביעית שטרם הוכרזה  ומה לגבי 
זה ספייד(. המשיב ירצה בהחלט להראות אורך בספייד 

אם יש לו, ויש לו שתי אפשרויות לעשות זאת.

קלפים   +5 מתארת   3♦ השנייה  הקיו-ביד  הכרזת 
את  ומחייבת  לפחות,  פתיחה  של  כוח  עם  בספייד 

השותפות למשחק מלא.

ההכרזה הטבעית ♠3 מתארת כוח של פחות מפתיחה 
ואינה מחייבת את השותף להמשיך הלאה. אמנם קיים 
מחייבת,  המשיב  ידי  על  חדשה  סדרה  שהכרזת  כלל 
זו  אפשרות  לולא  מהכלל.  יוצא  מהווה  זה  הסכם  אך 
מחייבת  בלתי  בצורה  הספייד  סדרת  את  להראות 
למשחק מלא, המשיב היה נאלץ לקרוא Pass עם ידיים 
חלשות יחסית שיש בהן אורך בספייד ולהמתין לסיבוב 
4-5 בטרם  הבא, ואז יש סכנה שהיריבים יעלו לגובה 

מסרנו לשותף מידע חשוב על אורך במייג'ור. 

האפשרויות האחרות של המשיב הן:

 ♦4/♣4: הכרזות ספלינטר.

3NT: הכרזה סוגרת עם עוצרים בסדרות היריבים.

שהראו  אחת  סדרה  לפחות  להעניש  מעוניין   :Dbl
היריבים. מעודד את הפותח )מערב( להכפיל לעונשין 

עם כוח בסדרה שהוכרזה על ידי דרום.

של  הבאות  הידיים  את  בעצמכם  להכריז  נסו  כעת 
מזרח לאחר מהלך ההכרזה

West North East South
1♥ 2NT* ?

* שתי חמישיות בסדרות המיינור

אנו נניח כי אף צד אינו פגיע.

הכרזות



תרגיל 1

  QJ9764
  3
  AJ5
  T97

תרגיל 2

  J973
  K5
  652
  AQT8

תרגיל 3

  AK973
  Q5
  A42
  765

תרגיל 4

  AK3
  KJ652
  K8
  752

פתרונות 
פתרון 1

  QJ9764
  3
  AJ5
  T97

West North East South
1♥ 2NT* 3♠**

** הכרזה טבעית ולא מחייבת

השישייה  את  מיד  להראות  אפשרות  לנו  שיש  טוב 
אם  מדי.  גבוה  יעלה  לחשוש שהשותף  במייג'ור מבלי 
דרום יכריז כעת ♣5/♣4, לשותף במערב יהיה המידע 

הנחוץ לצורך קבלת החלטה נכונה.

פתרון 2

  J973
  K5
  652
  AQT8

West North East South
1♥ 2NT* Dbl

את  להעניש  נטייה  עם  נקודות  מראה  שלנו  הכפל 
של  מוכפל  חוזה  נגד  להגן  מאוד  נשמח  אנו  היריבים. 
ואנו  יכול להיות חוזה טוב ליריבים  ♣3. מצד שני, ♦3 
שומרים אופציה להגיע בהמשך להתאמה אפשרית של 

6-2 בהארט או 4-4 בספייד.

פתרון 3

  AK973
  Q5
  A42
  765

West North East South
1♥ 2NT* 3♦**

** 5+ קלפים בספייד. מחייב למשחק מלא לפחות

המשיב מעוניין להראות לפותח חמישייה בספייד וליידע 
עדיין  האופציות  כל  זאת,  עם  מלא.  שיש משחק  אותו 
 3NT ,4♥ פתוחות. ייתכן בהחלט שהחוזה הסופי יהיה

או סלם )אם לשותף יד חזקה מאוד(. 
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פתרון 4

  AK3
  KJ652
  K8
  752

West North East South
1♥ 2NT* 3♣**

* התאמה של 3+ קלפים בהארט, 10+ נקודות

חולשה  של  מסר  לשותף  יעביר  זה   .4♥ תכריזו  אל 
וירתיע אותו מחיפוש סלם עם יד טובה. הכרזת הקיו-
ביד הזולה יותר ♣3 מראה יד בלתי מוגבלת )מזמינה 
יכריז  לפחות( עם התאמה בהארט. אם כעת השותף 
♥3 )יד מינימלית(, תסתפקו ב-♥4. לעומת זאת, לאחר 
בכיוון  פעולה  יותר של השותף תשתפו  חזקה  הכרזה 

סלם באמצעות הכרזות קיו-ביד.

13גיליון 210 פברואר 2021

אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 
לשנת 2021 תחל ב- 5.2.21 

ההרשמה עד ל- 3.2.21
פרטים מלאים בעמוד 41

אליפות ישראל לזוגות טופ בוטום אונליין 
לשנת 2021 תחל ב 5.3.21

ההרשמה עד ל- 3.3.21
פרטים מלאים בעמוד 42
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הכרזות

Don't Play DONT!?

// אבי רוזנטל

 ,Disturb Opponent's No Trump המוסכמה  האם 
או בקיצור DONT היא מוסכמה מוצלחת?

הוגה  המומחים.  בין  דעות  חילוקי  יש  זה  בנושא 
 Larry Cohen ושותפו דאז Marty Bergen הקונבנציה
סבורים שהיא טובה. Mike Lawrence ואחרים סבורים 

שאינה מוצלחת.

תיאור המוסכמה
1NT לאחר פתיחת היריב

ומבקש מהשותף  מתאר שישייה בסדרה כלשהי   Dbl
את  יכריז   Dbl-ב המתערב  מכן  לאחר   .2♣ להכריז 

סדרתו או יקרא Pass אם סדרתו היא קלאב.
אחת  כאשר   )5-4 )לפחות  דו-סדרתית  יד  מתאר   2♣

הסדרות היא קלאב.
אחת  כאשר   )5-4 )לפחות  דו-סדרתית  יד  מתאר   2♦

הסדרות היא דיאמונד והשנייה הארט או ספייד.
5-4( בשתי סדרות  מתאר יד דו-סדרתית )לפחות   2♥

המייג'ור.
♠2 מתאר יד חלשה יחסית עם שישייה בספייד. עם יד 

.Dbl-טובה עם שישייה בספייד מתחילים ב

בעיה מובנית במוסכמה
אתם במערב:

  K7432
  32
  32
  Q654

West North East South
1NT 2♣ Pass

?

שותפכם הראה יד דו-סדרתית עם קלאב וסדרה אחרת, 
בלתי ידועה.

Pass מצדכם הגיוני ביותר עם התאמה של 8-9 קלפים 
בקלאב.

אינו מרוצה  המכרז מסתיים בחוזה ♣2, אך שותפכם 
מהדומם שהוא רואה.

  K7432   AT986
  32   A4
  32   6
  Q654   AJT72

West North East South
1NT 2♣ All Pass

אחרים  בשולחנות  אך  קושי,  ללא  מבוצע   2♣ החוזה 
שסדרת  לאחר   4♠ בחוזה  לקיחות   12 מזרח  מבצע 
היריב  )נגד  בקלאב  והעקיפה   2-2 מתחלקת  השליט 
גבוה מאוד,   4♠ לבצע  1NT( מצליחה. הסיכוי  שפתח 

אז איך קרה שמזרח-מערב עצרו במקום זה ב-♣2? 

בוחרים  הייתם  לו  בהכרזה.  טעיתם  לא  כמובן שאתם 
בהכרזת ♦2 )שואל את השותף מהי סדרתו השנייה(, 
הייתם עלולים לשחק בחוזה זה בהתאמה 4-2 כאשר 
השותף מחזיק 5 קלפים בקלאב ו-4 קלפים בדיאמונד 

במקום לשחק בחוזה טוב של ♣2.

ברוב  בה.  שהשתמשתם  במוסכמה  הייתה  הבעיה 
או  טבעית  הינה   2♠ של  הכרזה  האחרות  המוסכמות 
מתארת חמישייה בספייד עם סדרת מיינור צדדית, ואז 

אין למזרח בעיה להתערב ♠2 ולהגיע לחוזה הנכון ♠4.
עדיין   ,2♠ על   Pass וקורא  שוגה  מערב  אם  אפילו 

התוצאה תהיה טובה יותר מאשר בחוזה ♣2.
שלאחר  היא   DONT במוסכמת  המובנית  הבעיה 
הכרזת התערבות ♣2 אין לשותפו של המתערב דרך 
לקבל החלטה מושכלת. הסדרה השנייה של השותף 
ולא רק שתיים  להיות אחת משלוש אפשרויות,  יכולה 

כמו ברוב המוסכמות הפופולריות.
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החיים אינם קלים גם לאחר התערבות ♦2, לדוגמה:

  4
  AJ432
  974
  A832

West North East South
1NT 2♦ Pass

?

אם סדרתו השנייה של השותף היא הארט, אתם תרצו 
שסדרתו  הסיכויים  רוב  זאת,  עם   .4♥ בחוזה  להיות 
השנייה של השותף היא ספייד, ואז תרצו לעצור בחוזה 
♦2, משום שאם תמשיכו להכריז השותף עלול למצוא 
הנכונה  הפעולה   .3♦ של  מדי  גבוה  בחוזה  עצמו  את 
אתם  ולכן  המקרים,  ברוב  המצליחה  זו  היא  שלכם 
חמישיות  שתי  המחזיק  שותפכם   .Pass-ב בוחרים 
אדומות מתוסכל למראה הדומם בחוזה ♦2 ושואל את 

עצמו כיצד זה לא הגיע ל-♥4.

  4   3
  AJ432   KT875
  974   AKT53
  A832   K6

West North East South
1NT 2♦ All Pass

ברוב המקרים שותפכם יחזיק יד כזו:

  AKJ63
  75
  KT83
  54

כעת אין התאמה באף סדרה. מי שמשתמש במוסכמה 
בסדרת  ורביעייה  בספייד  חמישייה  מתאר   2♠ שלפיה 
מיינור בלתי ידועה עלול למצוא את עצמו בחוזה גבוה 
זהו  ב-♦2.  תרוויחו מכך שעצרתם  ואתם   ,3♦ מדי של 

.DONT יתרון של מוסכמת

עם זאת, הבעיה המובנית של DONT בולטת שוב: עם 
כל הידיים המכילות חמישייה במייג'ור ו- 4-5 קלפים 
במיינור, המוסכמה דורשת להכריז דווקא את סדרת 
מלאים  משחקים  לאיבוד  ללכת  עלולים  וכך  המיינור, 
רבים המבוססים על התאמה גדולה במייג'ור. התאמה 
הנותנות  אחרות  מוסכמות  לאחר  בקלות  תימצא  זו 

עדיפות להכרזת מייג'ור.

טוויסט בעלילה
מזרח-מערב  ובה  שהוצגה,  הראשונה  ליד  שוב  נחזור 

עצרו בחוזה ♣2 עם התאמה גדולה בספייד.

  K7432   AT986
  32   A4
  32   6
  Q654   AJT72

West North East South
1NT 2♣ All Pass

בואו נחשוב לא רק על ידי מזרח-מערב, אלא גם על מה 
שיש לצפון-דרום. יש להם התאמה של תשעה קלפים 
בהארט ועשרה קלפים בדיאמונד. ייתכן שהם מבצעים 
חוזה של ♥4. לדרום חייבת להיות יד חלוקתית מאוד, 
למשל,  דרום,  אם  הגיוני.  אינו   2♣ על  שלו   Pass-וה
בהחלט  יכול  מערב  אז  להארט(,  )טרנספר   2♦ מכריז 
ומוכן לשחק ♣3  להכריז ♠2 – מציג חמישייה בספייד 
אם סדרת הספייד אינה מתאימה לשותף. רוב הסיכויים 
ייתכן   .4♠ לחוזה  דבר  של  בסופו  יגיעו  שמזרח-מערב 
גם ש-♠4 לא יהיה סוף פסוק, והיריבים ימשיכו להכריז 

בגובה 5.

גם  במקרה השני, שבו מזרח-מערב עוצרים ב-♦2 עם 
התאמה גדולה בהארט, ליריבים חייבת להיות התאמה 
גדולה בספייד. אם בסופו של דבר מזרח-מערב יעצרו 
בחוזה ♦2, ייתכן שהם ירוויחו משום שליריביהם משחק 

מלא בספייד.

אירוניה
המובהקים  התומכים  ברגן,  ומרטי  כהן  לארי  דווקא 
בשימוש בחוק סך הלקיחות בכל מצב, הם אלה שאינם 
שהם  משום  רק  מהידיים  בחלק  בו  להשתמש  יכולים 
לגלות  מהם  המונעת   DONT מוסכמת  את  מעדיפים 

התאמה של 10 קלפים בסדרות המייג'ור.
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חפשו את הסיכוי הטוב ביותר 
לבצע את החוזה

// רם סופר
אתם המחלק בדרום. פתחתם ♦1, וזהו מהלך המכרז: 

Dealer South. Vul N/S

  A4
  AQJ6
  J742
  Q53

 

West North East South
1♦

2♠ 3♠ Pass ?

מהי משמעות המכרז עד כה, ומהי הכרזתכם הבאה?

שישה  מתארת   2♠ במערב  היריב  הכרזת  תשובה: 
קלפים בספייד עם כוח של פחות מפתיחה.

הכרזת השותף ♠3 נקראת קיו-ביד. היות שהיא בגובה 
של  קיו-ביד  הכרזת  מלא.  למשחק  מחייבת  היא   ,3
המשיב לפתיחה ♦1/♣1 מתארת לרוב התאמה בסדרת 
עם   NT להכריז  ממנו  ומבקשת  הפותח  של  המיינור 

עוצר בסדרת היריב.

לפיכך, ההכרזה הבאה שלכם היא 3NT היות שבידכם 
עוצר בספייד. נכון, זהו עוצר בודד בסדרה וייתכן שלא 
יספיק לביצוע חוזה של 3NT, אבל השותף ביקש להכריז 

NT עם עוצר ויש לכבד אותו ולשתף עימו פעולה.

אתם מכריזים 3NT, וזה החוזה הסופי. מערב מוביל 
K♠, והדומם נחשף:

  62
  K3
  AQT5
  KJT62

  A4
  AQJ6
  J742
  Q53

♠K :3; קלף ההובלהNT :חוזה

בטרם תקראו את ההמשך, תכננו את המשחק!

בלקיחה הראשונה תשחקו נמוך משתי הידיים )עיכוב(. 
יש תקווה )קלושה אמנם( שמערב הכריז ♠2 עם שבעה 
קלפים בספייד, ואז עיכוב אחד ינתק את התקשורת בין 

המגנים.

 .♠A-ואתם זוכים בלית ברירה ב ♠Q-מערב ממשיך ב
מזרח משרת תחילה עם 9♠ ולאחר מכן עם 3♠. אתם 
שלהם,  האיתות  שיטת  מהי  היריבים  את  שואלים 
 Upside Down Count and Attitude עונים:  והם 
באיתותים  משתמשים  היריבים  כלומר:   .)UDCA(
של  אי-זוגי  מספר  מראה  אצלם  גבוה-נמוך  הפוכים. 
כנראה  והתקווה שלמזרח שני ספיידים בלבד  קלפים, 

נגוזה.

את  לשאול  תתעצלו  אל  הכרוז,  כשאתם  חשוב:  טיפ 
היריבים מהי שיטת האיתות שלהם. לפי חוקי הברידג' 
בכרטיס  זאת  לרשום  )וגם  לכם  לגלות  חייבים  הם 

השיטות שלהם(.
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סדרת  את  לבחור  עליכם   ,♠A-ב שזכיתם  לאחר 
העבודה.

יש לכם שש לקיחות בטוחות מלמעלה: ארבע בהארט, 
אחת בספייד ואחת בדיאמונד. לכאורה, סדרת הקלאב 
תספק לכם את הלקיחות החסרות לביצוע החוזה, אבל 
בספייד,  ימשיכו  היריבים   ♣A-ב הזכייה  ברור שלאחר 
אי  גבוהים.  ספיידים  ארבעה  עם  לכם  ממתין  ומערב 
לקיחות   7 שתבצעו  לכך  יגרום  בקלאב  המשך  לכך, 

בלבד במקום 9.

לעומת זאת, סדרת הדיאמונד עשויה לספק לכם את 
שלוש הלקיחות החסרות במקרה של עקיפה מוצלחת. 
הוא  החוזה  את  לבצע  ביותר  הטוב  הסיכוי  כי  ברור 
תיכשל  הזאת  העקיפה  אם  אמנם,  בדיאמונד.  עקיפה 
ההגנה תזכה ב-7 לקיחות ואתם תיפלו שלוש פעמים, 
אבל הדרך הנכונה היא לחפש את הסיכוי הטוב ביותר 
 one-ל ב"משחק בטוח"  לבחור  ולא  לבצע את החוזה 

.two down או down

ועדיין יש שתי אפשרויות  החלטתם לעקוף בדיאמונד, 
או  השלישית  בלקיחה   ♦J להריץ  העקיפה:  את  לבצע 

לשחק ♦ נמוך מהיד לעבר הדומם. 

האם אחת האפשרויות הללו עדיפה על פני האחרת?

אם חלוקת הדיאמונדים בין היריבים היא 3-2, אין שום 
הבדל. עליכם לבדוק מה קורה במקרה של חלוקה 4-1.

אם K♦ במזרח, תיכשלו תמיד.

גם אם K♦ במערב מוגן על ידי שלושה קלפים קטנים 
– תיכשלו משום שמערב יכסה J עם K ותוכלו לזכות 
רק בשלוש לקיחות בדיאמונד, כלומר תהיה חסרה לכם 

לקיחה אחת לביצוע החוזה.

בין  זהו המקרה המבדיל  במערב?  בודד   ♦K אם  ומה 
שתי הדרכים לבצע עקיפה. אם תתחילו ב-J♦, תהיינה 

בקלף  בדיאמונד. אם תתחילו  לקיחות  רק שלוש  לכם 
נמוך, תזכו בכל 4 הלקיחות בסדרה, והחוזה יבוצע.

הגבוה  הסיכוי  בעלת  המשחק  בדרך  לבחור  עליכם 
ביותר, כל עוד יש לכם כניסה חזרה ליד שתאפשר לכם 

ביצוע עקיפה חוזרת.

המשחק הנכון:

)♠A-להוביל בלקיחה השלישית 2♦ )לאחר הזכייה ב

אם מופיע K♦ במערב, החוזה בוצע.

מהדומם.   ♦T תשחקו  נמוך,  בקלף  משרת  מערב  אם 
במידה שקלף זה יזכה בלקיחה, תשחקו K♥ מהדומם, 
תזכו ב-AQJ♥ בידכם ולאחר מכן תובילו J♦ או ♦ נמוך 

)הפעם זה לא משנה( לעקיפה נוספת.

החלוקה המלאה:

  62
  K3
  AQT5
  KJT62

  KQJT75   983
  T92   8754
  K   9863
  974   A8

  A4
  AQJ6
  J742
  Q53

ניתן לראות כי הדרך היחידה לביצוע 3NT היא להוביל 
.♠A-נמוך מהיד לאחר הזכייה ב ♦

האם כבר חידשתם חברותם לשנת 2021?
שימו לב, תעריפי ההרשמה המוזלים הינם שימו לב, תעריפי ההרשמה המוזלים הינם 

בתוקף עד ה- בתוקף עד ה- 31.3.2131.3.21
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ניתוח הובלת הפתיחה
Krzysztof Martens //

 Practical Aspects of מהספר  לקוח  זה  מאמר 
תרגום   .Krzysztof Martens מאת   Declarer Play
להישגים  לאחרונה  זכה  המחבר  סופר.  רם  מאנגלית: 
ראשון  מקום  ביותר:  הגבוהות  ברמות  תחרותיים 
באליפות אירופה לקבוצות סניורים ומקום שני בתחרות 

 .Spingold גביע

בחירת הובלת הפתיחה של המגן מבוססת על הנחות 
הקלפים  מהרכב  כמו-גם  המכרז  ממהלך  הנגזרות 
עליו  הזמינים,  הנתונים  כל  את  שאסף  לאחר  שבידו. 

לנסות לחזות את מהלך המשחק של הכרוז, בפרט:

)א( האם הכרוז יחתוך סדרה ארוכה בדומם?

על  מפסידים  ויזרוק  שליטים  ימשוך  הכרוז  האם  )ב( 
סדרה צדדית בדומם?

)ג( האם הכרוז יחפש לקיחות בכל הסדרות?

להיות  המוביל  על  כזאת,  הנחה  של  מניסוח  כתוצאה 
מסוגל להחליט אם נדרשת הגנה אקטיבית או פסיבית.

הצעד הבא הוא הערכת הסיכויים שהחוזה יבוצע. זה 
חייב לכלול את כל הגורמים הבאים:

)א( גובה וסוג החוזה )שליט או ללא שליט(

)ב( הכוח הכללי של הכרוז והדומם – האם יש שם כוח 
לחוזה  הנכון  הכוח  בדיוק  או  מספיק  בלתי  כוח  עודף, 

שהוכרז?

או  מאוזנות   – והדומם  הכרוז  של  הידיים  אופי  )ג( 
חלוקתיות, האם יש שם סדרות ארוכות וטובות, מיקום 

המכובדים.

)ד( חלוקות טובות או גרועות.

)ה( מיקום מכובדים – לטובת הכרוז או לטובת ההגנה?

פרט לכל הגורמים שנמנו לעיל, בחירת הובלת הפתיחה 
מבוססת גם על אופי היד של המוביל.

כל כרוז ברמה גבוהה צריך לעשות מאמץ לעקוב אחרי 
ניתן  מה  הובלת הפתיחה.  בבחירת  המגן  ההיגיון של 

להרוויח מכך? הכרת היד של המוביל.

וההובלה  התקפית,  הובלה  מתבקשת  מהמכרז  אם 
בפועל היא פסיבית – על הכרוז לצפות לחלוקות גרועות 
מתבקשת  אם  להיפך,  המכובדים.  של  גרוע  ולמיקום 

יש  אגרסיבית,  היא  בפועל  וההובלה  פסיבית  הובלה 
לקוות לחלוקות טובות ולמיקום ידידותי של המכובדים.

כאשר מתבקשת מההכרזה הובלה בשליט, כל הובלה 
אחרת מעידה על היעדר עוצרים בסדרתו הצדדית של 
הכרוז או על הרכב קלפים בסדרת השליט שמאוד לא 

נוח להוביל ממנו.

הובלה שמטרתה להכריח את הכרוז לחתוך מעידה על 
חלוקה לא טובה בסדרת השליט.

של  הובלה  חלופה.  היעדר  על  מעידה  מהירה  הובלה 
רצף  על  מעידה  אוטומטית  בצורה  המבוצעת  מכובד 
היסוס  לאחר   K הובלת  להיפך,  מכובדים.  של  מלא 

.Kx או KQxx עשויה להיות מצירוף כמו

כעת נתבונן במספר דוגמאות מהחיים כדי לראות מה 
ניתן להסיק מהטמפו של הובלת הפתיחה.

ניתוח הובלת הפתיחה לאור מידע מההכרזה; 
הטמפו של הובלת הפתיחה

בעיה 1

  AKT632   J98
  75   AK
   K8    AQJT63
  QJ9   A2

West North East South
1♠ Pass 2♦ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass

3NT* Pass 6♠ All Pass

* מעוניין בסלם, ללא סינגלטון

הובלה מהירה של 5♣ מצפון. כיצד תשחקו?
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פתרון 1

על  והן  המכרז  ניתוח  על  הן  מבוססת  ההובלה  בחירת 
להם  כשניתנה  השחקנים,  רוב  המוביל.  של  ידו  הערכת 
בהובלה  זכו  הם  סטנדרטית.  בצורה  התנהגו  זו,  בעיה 
קלאבים  לזרוק  וניסו  גבוהים  שליטים  שני  משכו   ♣A עם
בגלל  ולא  נחות,  משחק  קו  זהו  הדיאמונד.  סדרת  על 
עם  ביחד  דיאמונדים  שלושה  למצוא  שהסיכוי  העובדה 
שלושה ספיידים נמוך מהסיכוי לעקיפה מוצלחת בקלאב. 
הפתיחה.  הובלת  של  הניתוח  מהזנחת  נבעה  השגיאה 
המוביל  של  המחשבה  קו  אחר  לעקוב  הכרוז  על  חובה 
יריבים  מול  משחקים  אנו  א':  מקרה  רמתו.  את  ולאמוד 
הכרוז  תכנית  מההכרזה,  שמשתמע  כפי  גבוהה.  ברמה 
יושלכו  שעליהם  דיאמונדים  ולשחק  שליטים  למשוך  היא 
מפסידים ביתר הסדרות. אי לכך, הובלת הפתיחה חייבת 
להיות אגרסיבית, במטרה לבסס לקיחות מהירות. הובלה 
מגדיל  וזה  זה,  לקריטריון  עונה  מכובד  בראשות  מסדרה 
בלקיחה  הנכון  המשחק  בצפון.   ♣K-ש הסיכוי  את  מאד 
הראשונה הוא קלף נמוך מהדומם. עדיין, אפילו לשחקנים 
מנוסים קשה לפעול לפי המסקנה ההגיונית הזאת. הפחד 
מנפילה בלקיחה השנייה לאחר חיתוך ♣ הינו בלתי רציונלי 
 ♣K-ש לכך  נוספת  עדות  מהווה  מהירה  הובלה  ומשתק. 

נמצא בידו של צפון. מדוע? כי עם יד כגון:

 Q74
 9652
 72
 T854

המוביל אמור להתלבט בין קלאב להארט, ואין לצפות 
להובלה מהירה. 

יריב חלש  יריבים חלשים  מקרה ב': אנו משחקים מול 
שאפילו לא טרח לשאול למשמעות של ההכרזות שלנו. 
גרועים אינם אוהבים להוביל מתחת למכובד  שחקנים 
את  ולנסות  מהדומם   A לשחק  עדיף  כעת  סלם.  נגד 

מזלנו בדיאמונד.

החלוקה המלאה:

 Q74
 J962
 72
  KT85

  AKT632   J98
  75   AK
  K8   AQJT63
  QJ9   A2

  5
  QT843
  954
  7643

בעיה 2

  T87   AQ3
  AK3   J4
  AJ   Q862
  JT652   AQ43

West North East South
1NT* Pass 3NT All Pass

12-14 *

צפון מוביל ב-5♥ לאחר היסוס. כיצד תשחקו?

פתרון 2
היריב  הוא  היה  מהיר,  בהארט  מוביל  צפון  היה  לו 
נשחק  מובן מאליו:  היה  זה המשחק  המסוכן. במקרה 
ב-♥  בהמשך  נזכה  לזכות.  דרום  של   ♥Q-ל וניתן   ♥J

ונשחק J♦. רק לאחר מכן נעקוף בקלאב.

הובלה בהארט לאחר מחשבה מעידה כי היריב המסוכן 
עלול להיות דרום. לפיכך, נתחיל עם עקיפה בקלאב ורק 

לאחר מכן נעקוף בדיאמונד.

אותנו שולל,  להוליך  עלולות לעתים  זה  מסקנות מסוג 
אך למרות זאת יש סבירות גבוהה מאוד שהן יתבררו 
מחזיק  שצפון  המסוכן  במקרה  כי  לב  שימו  כנכונות. 
חמישייה בהארט ודרום שלושה קלפים, אין שום סיבה 
שהמוביל המחזיק חמישייה בהארט יהסס. רק לעתים 
רחוקות יש חלופה מושכת להובלה מהסדרה הארוכה 

ביותר נגד חוזה ללא שליט.

החלוקה המלאה:

 K94
 952
 K973
  987

  T87   AQ3
  AK3   J4
  AJ   Q862
  JT652   AQ43

 J652
  QT876
  T54
  K
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התבוננו בדומם

// רם סופר
הקושי הגדול ביותר במשחק ההגנה הוא שאינכם רואים 
את ידו של השותף, כך שלא ברור לכם באיזה סדרה או 
סדרות כדאי לתקוף. בנוסף, אינכם רואים את ידו של 
הכרוז, וזה מקשה עליכם לצפות מראש את תכניותיו. 

שגלויה  היחידה  ביד  היטב  להתבונן  עליכם  לפיכך, 
לעיניכם – הדומם. לעתים קרובות, הרכב הקלפים של 
הדומם מסגיר את תכניותיו של הכרוז. מכאן, חשיבה 
הגיונית יכולה להצביע על הדרך לסיכול תכניות אלה. 

הנה דוגמה יפה:

Dealer South, Vul All

  AQ
  872
  863
  KJT82

  6532
  A6
  JT98
  AQ3

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

קצר.  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגיעו  היריבים 
.♥Q שותפכם )מערב( מוביל

תכננו  לכרוז.  החסרות  הנקודות  ברוב  מחזיקים  אתם 
את ההגנה!

את  לכם  תבהיר  מהירה  נקודות  ספירת  כל,  ראשית 
המצב.

נקודות.   21 ביחד   –  10 ובדומם  נקודות   11 בידכם 

לשותף  זה משאיר   .15-17 והבטיח   1NT דרום פתח 
2-4 נקודות. מתוך זה כבר ראיתם Q♥, וקלף ההובלה 
לו  J♥ אצל שותפכם. זה משאיר  גם  מבטיח רצף, אז 

נקודה אחת לכל היותר בסדרות האחרות.

סדרת  את  לפתח  סיכוי  שום  שאין  לכם,  ברור  כעת 
לזכות  כדי  השותף  ליד  להגיע  מכן  ולאחר  ההארט 

בלקיחות בהארט. פשוט לא תהיה לו כניסה.

אז אולי תזכו ב-A♥ ותתחילו לתקוף בדיאמונד? בדרך 
זו תפתחו לעצמכם ארבע לקיחות בלבד )אחת בהארט, 
ולא תצליחו להכשיל  אחת בדיאמונד ושתיים בקלאב( 

את החוזה.

מדי  רבים  מגנים  החוזה?  את  להכשיל  דרך  אין  ואולי 
ההזדמנויות  את  ומחמיצים  עת  בטרם  מתייאשים 

שלהם.

במקום להתלונן על כך שלשותף אין נקודות, התבוננו 
בדומם.

ביד זו, הרכב הקלפים של הדומם מסגיר את תכניותיו 
סדרת  את  לפתח  ירצה  שהוא  ספק  אין  הכרוז.  של 
לאחר  לקיחות  שלוש  בה  ולהשיג  הארוכה  הקלאב 

.♣AQ-שאתם תזכו ב

האם ניתן להקשות עליו? בידכם שני עוצרים בקלאב, 
כנראה  תוכלו  העיכוב,  בטכניקת  תשתמשו  גם  ואם 
לנתק את התקשורת בסדרת הקלאב, אבל בדומם גם 
AQ♠. אין ספק שהכרוז בונה על קלפים אלה ככניסות 

צדדיות לסדרת הקלאב.

אז תתחילו להוציא לו את הכניסות האלה.

המשחק הנכון הוא לזכות מיד ב-A♥ ולהחליף לספייד. 
המטרה  זה  בשלב  אך  עלובה,  שלכם  הספייד  סדרת 
אינה לבנות לקיחות, אלא לשבש את תכניתו של הכרוז.

מידו 7♣.  ומוביל   ♠K זוכה בלקיחה השנייה עם דרום 
של  זוגי  מספר  על  ומאותת   ♣9 עם  משרת  השותף 
קלפים בקלאב. מהדומם משוחק T♣. אתם מעריכים 
קלפים  שלושה  ולכרוז  בקלאב  דאבלטון  לשותף  כי 
בסדרה. זה זמן טוב לעכב. אתם נותנים ל-T♣ לזכות 
ומשרתים עם 3♣. דרום חוזר לידו עם A♦ ועוקף שוב 
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בקלאב אל ה-J )שותפכם משרת עם 4♣(. הפעם אתם 
אתם  בכך  בספייד.  ממשיכים  וכמובן   ♣Q עם  זוכים 
מסלקים את הכניסה האחרונה לדומם בטרם הוגבהה 

סדרת הקלאב.

"מת".  הדומם  שלכם,  המצוינת  ההגנה  בזכות  כעת, 
דרום יכול למסור לכם A♣ ולהגביה את סדרת הקלאב, 
תמשיכו  אתם  שהוגבהו.  ללקיחות  להגיע  יוכל  לא  אך 
לתקוף בספייד )או אולי בדיאמונד(. כפי שניתן לראות 
שלוש  לקיחות:  שמונה  רק  לכרוז  המלאה,  בחלוקה 
בספייד, אחת בהארט, שלוש בדיאמונד ואחת בקלאב.

  AQ
  872
  743
  KJT82

  T874   6532
  QJ953   A6
  52   JT98
  94   AQ3

  KJ9
  KT4
  AKQ6
  765

מגנים שרגילים להתבונן בדומם ולשאול את עצמם כיצד 
המשחק  תכנית  על  משפיע  בדומם  רואים  שהם  מה 
שלהם כמגן, הם בדרך כלל אלו שמצליחים להכשיל את 

אותם חוזים שניתן להכשילם.

אין אפשרות להשיג בשלב מוקדם את  נוסף: אם  טיפ 
מספר הלקיחות הנדרש להפלת החוזה, עדיף לחשוב 
הלקיחות  מספר  את  להשיג  הכרוז  על  להקשות  כיצד 

הנדרש לביצוע החוזה.

איור: אתי בשביץ, 2019
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נערכו במתכונת שונה מהרגיל.  משחקי הליגה השנה 
דירוג  פי  על  בתים  ל-10  חולקו  שנרשמו  הקבוצות 
שנקבע בהתאגדות. כל בית כלל קבוצות מרמות שונות. 
בסיום הליגה הפנימית בכל בית נקבעו העולות לשלב 

הבא. להלן מספר ידיים מעניינות מהשלב המוקדם.

Dealer North, Vul None

 -
 K9
  QJT654
 QJ762

  98542   QJ76
  83   AQT
  7   AK932
  AKT84   9

  AKT3
  J76542
  8
  53

ניתן  לא  אך  בספייד,  מצוינת  התאמה  למזרח-מערב 
בסדרת  הגרועה  החלוקה  בגלל  מלא  משחק  לבצע 

השליט.

בסדרות  קלפים   11 עם   3♦ לפתוח  לצפון  ממליץ  אני 
באחת  התאמה  שליריבים  הסיכויים  רוב  המיינור. 
פעל  באחד השולחנות  או בשתיהן.  המייג'ור  מסדרות 
והוא  דייקה,  לא  ההגנה  יריביו.  את  והשתיק  כך  צפון 
זכה בשבע לקיחות. בשולחן אחר הובילה אי-ההתאמה 
בין צפון לדרום לאסון בחוזה מוכפל של ♣5 שנפל חמש 

.IMP 15 פעמים ועלה לקבוצתם

Dealer South, Vul All

 98
 QJ4
  AQ87
 7642

  AQT75   642
  K65   T82
  J   5432
  AQ53   JT9

  KJ3
  A974
  KT96
  K8

לאחר פתיחה ♦1 מדרום והתערבות ♠1 ממערב, צפון 
תומך בשותפו ל-♦2. מערב פותח מחדש את המכרז, 

.Dbl כנראה עם

בשולחנות שבהם מערב זכה בחוזה בספייד, הייתה לו 
בעיה של כניסה לדומם. ההגנה מתחילה ב-Q♥. לאחר 
ההגנה  מידו.  נמוך  קלאב  משחק  הכרוז   ,♥K-ב זכייה 
מושכת שני הארטים ודיאמונד. סיבוב שני של דיאמונד 

נחתך בידו של הכרוז.

כעת יש לו כניסה לדומם בקלאב לצורך עקיפה עמוקה 
ל-T♠ שמצליחה. אם ינסה להיכנס לדומם שוב בקלאב, 
יכול  עדיין  מערב  רביעי.  הארט  וישחק  יחתוך  דרום 
 ♠A להפיל את השליטים הנותרים עם ,♠Q לחתוך עם

ולבצע שמונה לקיחות.

 1NT בחלק מהשולחנות דרום שדרג את ידו לפתיחה
ושותפו העלה ל-3NT. לאחר הובלה בספייד נמוך, דרום 
זוכה, משחק A♦ ועוקף בהארט. מערב זוכה ב-K♥ אך 
אינו מסוגל להזיק לדרום בסדרות השחורות. בשלב זה 
לדרום כבר שמונה לקיחות בטוחות, ואם יקרא נכון את 
החלוקה יוכל להכניס את מערב למשחק סופי ולהשלים 

את ביצוע המשחק המלא.

משחקי הליגות אונליין
// יוסי אנגל
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 ,♣K-לעומת זאת, לאחר הובלה בקלאב הכרוז זוכה ב
אך הוא ייאלץ להסתפק בשבע לקיחות משום שלאחר 
זכיית מערב ב-K♥ הוא יעבור ליד שותפו בקלאב ומזרח 

יוביל אליו ספייד.

Dealer West, Vul N/S

 T8742
 J876
  3
 KJ8

  5   KQ
  QT54   AK32
  KT94   AJ8752
  QT92   4

  AJ963
  9
  Q6
  A7653

כפולה  והתאמה  במשותף  נקודות   24 למזרח-מערב 
בדיאמונד ובהארט. הם מסוגלים לזכות ב-10 לקיחות 

בהארט למרות חלוקת השליטים 4-1.

ובקלאב  בספייד  נהדרת  התאמה  לצפון-דרום  מנגד, 
השולחנות  במחצית  עבורם.  יחסית  נוחות  והחלוקות 
צפון-דרום הגיעו למשחק מלא בספייד וביצעו אותו ללא 
קושי. בשולחנות האחרים מזרח-מערב שיחקו בחוזה 
♥4 או ב-♥5 מוכפל )כהגנה נגד ♠4( שנכשל בלקיחה 

אחת.

 3NT אתם בדרום, כיצד תשחקו את היד הבאה בחוזה
בקפיצה  התערב  )מערב  נמוך  בהארט  הובלה  לאחר 

ל-♥2(?

 AQJ2
 KT
  2
 QT8642

  986
  A3
  A97653
  A7

הסיכוי הטוב ביותר הוא לזכות בחמש לקיחות בקלאב 
ועוד ארבע מלמעלה בסדרות האחרות. כדי לשמור על 
כל האופציות, דרום צריך לזכות בדומם עם K♥ ולשחק 
A♣ וקלאב נוסף. מערב זוכה, בעוד מזרח אינו משרת, 
בהצלחה  עוקף   ,♥A-ב זוכה  דרום  בהארט.  וממשיך 
בספייד.  שוב  ועוקף   ♦A עם  לידו  שוב  נכנס  בספייד, 
כעת A♠ מפיל את ה-K של מערב, ודרום משלים תשע 
לקיחות: ארבע בספייד, שתיים בקלאב, שתיים בהארט 

ואחת בדיאמונד.

הדיוק בלקיחה הראשונה הוא קריטי. אם דרום יזכה בה 
בידו וינסה את סדרת הקלאב, תחסר לו כניסה לעקיפה 

חוזרת בספייד.

בשמונה   IMP  39 של  מחזור  הניבה  הבאה  היד 
שולחנות:

 T986
 T75
  AQJ6
 94

  Q5   K4
  A8432   KQJ96
  543   K82
  AK7   532

  AJ732
  -
  T97
  QJT86

צפון   .4♥ בחוזה  הכרוז  היה  מערב  שולחנות  בשישה 
מוביל ב-T♠, נמוך מהדומם ומערב זוכה עם Q♠. מערב 
מחזיר ספייד. דרום זוכה ומחליף ל-Q♣. מערב זוכה, 
צפון  נמוך.  דיאמונד  מידו  ומוביל  שליטים  שני  מושך 
יבוצע!  החוזה   ♦6 עם  ישרת  אם   – ערני  להיות  חייב 
לצפון  וימסור   ♣K ימשוך  ,♦K עם  בדומם  יזכה  מערב 
שתי לקיחות בדיאמונד. בסופו של דבר צפון ייאלץ לתת 

לכרוז חיתוך והשלכה, והמפסיד בקלאב ייעלם.

ל-♠4,  צפון-דרום  התחרו  האחרים  השולחנות  בשני 
וכצפוי נכשלו בלקיחה אחת. 
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Dealer North, Vul None

 86
 AK84
  AQ852
 K9

  AK974   QJT32
  QT762   -
  -   KJ963
  QJT   432

  5
  J953
  T74
  A8765

אם צפון פותח 1NT, מזרח יתערב ♠2 )ספייד+מיינור( 
ומערב יעלה אותו ל-♠4.

אם צפון פותח ♦1, מזרח יכריז ♠1 והחוזה הסופי יהיה 
זהה.

בסדרה  הובלה  לאחר  מזרח?  יזכה  לקיחות  בכמה 
בעשר  יזכה  והוא  פשוטה,  תהיה  המשימה  אדומה 
הלקיחות הראשונות באמצעות חיתוך צולב של הארט 

ודיאמונד.

חלק מהכרוזים יתפתו להשליך הארט מהדומם לאחר 
 ,♦A-ב לזכות  לצפון  יאפשר  זה  בדיאמונד.  הובלה 
להמשיך ב-K♣ ולקבל חיתוך קלאב שיכשיל את החוזה. 
לעומת זאת, אם הכרוז ישליך קלאב מהדומם בלקיחה 

הראשונה הוא יוכל עדיין לבצע את החוזה ♠4.

לזכות  הכרוז  על  בשליט?  יוביל  דרום  אם  יקרה  מה 
לאחר  ההארט.  סדרת  את  להגביה  ולהתחיל  בדומם 
חיתוך הארט בידו הוא יוביל קלאב. ההגנה יכולה לחתוך 
קלאב, אבל אז לא יישאר לה שליט נוסף. נניח שצפון 
זוכה ב-K♣ וחוזר בשליט. מערב זוכה בלקיחה וחותך 
הארט שני. לבסוף ההארט החמישי בדומם יוגבה, וזו 

תהיה הלקיחה העשירית.

רק  אך  לקיחות,  בעשר  זכו  זוגות  ארבעה  במציאות, 
שניים מהם הכריזו משחק מלא.

מלא,  משחק  השולחנות  בשני  בוצע  שבה  יד  לסיום, 
פעם בכיוון צפון-דרום ופעם בכיוון מזרח-מערב. הרווח 

.IMP 16 היה

Dealer East, Vul All

 92
 J853
  AT93
 K86

  JT875   K4
  T962   AKQ74
  76   4
  97   AQT43

  AQ63
  -
  KQJ852
  J52

מהלך ההכרזה באחד השולחנות:

West North East South
1♥ 2♦

3♥ 4♦ 4♥ 5♦
Pass Pass Dbl All Pass

ההובלה  את  מצא  לו  מוכפל.   5♦ נגד  בהובלה  מערב 
 ♣AQ באמצעות  מיידית  מוכשל  היה  החוזה  בקלאב, 
לא  ודרום  בהארט,  הוביל  הוא  אבל  קלאב,  וחיתוך 
בשני  שליטים  משך  הוא  החוזה.  את  לבצע  התקשה 
סיבובים, עקף בספייד, ניסה קלאב נמוך אל ה-K ולבסוף 

.J-שיחק בהצלחה קלאב נמוך מהדומם לעבר ה

בחוזה  לשחק  למזרח  הרשו  צפון-דרום  השני  בשולחן 
♥4. דרום הוביל K♦, והכרוז חתך בסיבוב השני. הוא 
כעת   .♠K ושיחק  הגרועה  בחלוקה  הבחין   ,♥A שיחק 
ההגנה חייבת לדייק על מנת למנוע את ביצוע החוזה: 
דרום צריך לשחק AQ♠ ולהמשיך בספייד שלישי שצפון 
לקלאב.  דרום החליף  זה  במקום  הדומם.  מעל  יחתוך 
מזרח זכה ב-AQ♣, חתך קלאב בדומם, עקף בהארט 

והחוזה בוצע.

אלדד )גינו( גינוסר

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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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'26

סיקור תחרויות

השנים  בחמש  זכתה  הפולנית  הברידג'  מעצמת 
ספגה  אך   ,Bermuda Bowl-ב פעמיים  האחרונות 
הנבחרת  מכוכבי  אחד  כאשר  קשה  מכה  לאחרונה 
סדרתית  ברמאות  הודה   Michal Nowosadzki
העל  ליגת  בלעדיו  גם  והושעה.  אונליין  במשחקי 
לפעילות  שחזרה  מאוד  חזקה  תחרות  היא  הפולנית 
 SPS -ל Vitas בתחילת אוקטובר. נתחיל במפגש בין
Construction שבו נטלו חלק כמה מהזוגות המובילים 
שותפו   ,Jacek Kalita כיכב   SPS בקבוצת  בפולין. 

.Nowosadzki לשעבר של

Board 1. Dealer North, Vul None

 K62
 A842
  Q643
 J3

  AT9543   Q
  3   KQJT97
  8   T
  AK964   QT872

  J87
  65
  AKJ9752
  5

לפתוח.  גובה  באיזה  להחליט  צריך  מזרח  זו  בחלוקה 
והשתיק   4♥ לפתוח  החליט   )Pepsi( פשצ'ולה  יאצק 
 ♥A ,♦A-את דרום. ההגנה יכולה לזכות לכל היותר ב
מכיוון  נאה  רווח  העניק  החוזה  ביצוע  קלאב.  וחיתוך 
 3♦ להתערב  לדרום  מאפשרת   1♥ פתיחה  שהכרזת 
ומכאן הדרך להכרזת הקרבה ♦5 קצרה. בשולחן השני 

צפון-דרום נפלו בחוזה מוכפל של ♦5 פעם אחת. 

בחלוקה הבאה הזוג קאליטה-פשצ'ולה הצטיין פחות:

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 J83
 K8
  872
 AJ863

  AKQ42   75
  AJ4   T963
  A954   KQ
  4   Q9752

  T96
  Q752
  JT63
  KT

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass 1NT Pass
2♣* Pass 2♠ All Pass

 2♣ הפותח  של  השנייה  הכרזתו  שלפיה  המוסכמה 
יכולה לתאר יד חזקה נקראת Gazzilli. תשובת מזרח 
♠2 מראה מינימום – עם יד טובה יותר עליו להכריז ♦2 
ואנו  נקודות,   18 עדיין למערב  )מחייב למשחק מלא(. 
מצפים ממנו לניסיון נוסף להגיע למשחק מלא. קאליטה 
החליט לבחור ב-Pass  - כנראה הוא ציפה שלשותף 

5-6 נקודות.

חזרה לשגרה באירופה – 
ליגת העל הפולנית

/ רם סופר
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בשולחן השני מהלך ההכרזה היה פחות מתוחכם, אבל 
יותר יעיל:

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass 1NT Pass
3NT Pass Pass Pass

לקבוצת  גדול  רווח  עם  קושי  ללא  בוצע   3NT החוזה 
.Vitas

בחלוקה הבאה מזרח-מערב התלבטו בין 3NT ל-♠4, 
כאשר שני החוזים ניתנים לביצוע.

Board 9. Dealer North, Vul E/W

 A87
 KT32
  Q75
 632

  Q6532   K94
  96   AQ8
  A43   986
  T97   AKQJ

  JT
  J754
  KJT2
  854

כך הכריז הזוג Vainikonis-Olanski )מזרח-מערב(:

West North East South
Pass 1♣ Pass

1♦ Pass 1NT Pass
2♥ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

 18-19  –  1NT שלילית;  תשובה   –  1♦ חזק;   –  1♣
נקודות מאוזנות. ♥2 – טרנספר לספייד.

עם  מקסימום  להראות  כדי   2NT הכריז  מזרח  כעת 
.3NT שלישייה בספייד, ומערב החליט להעדיף

וזכה  פעמיים  עיכב  הכרוז  בדיאמונד.  הוביל  דרום 
נראים  הסיכויים  זה  ברגע   .♦A עם  השלישי  בסיבוב 
קלושים וצריך מזל בספייד וגם עקיפה בהארט. עדיין, 

אם הכרוז היה מנצל את הכניסה היחידה לדומם כדי 
 ♠JT לעקוף בהארט הוא היה מבצע את החוזה בזכות
 K-שנופלים בדרום. במקום זה הוא שיחק ספייד אל ה
וספייד נמוך מהיד: A ,Q ,J. צפון חזר בספייד והכרוז 
נתקע בידו בלי אפשרות לעקוף בהארט. החוזה נכשל 

בלקיחה אחת.

בשולחן השני:

West North East South
Pass 1♣ Pass

1♠ Pass 2NT Pass
3♦ Pass 3♠ Pass

3NT Pass 4♠ Pass

Pass Pass Pass

 3♦ כאשר  טבעית  בשיטה  הכריזו  פשצ'ולה-קאליטה 
הוא NMF )שואל את מזרח אם בידו שלושה ספיידים(. 
של  לטובתו  פעל  הידידותי  הקלפים  מערך  ב-♠4  גם 
לא  ההגנה  מעברים.  של  בעייה  בלי  והפעם  הכרוז, 
תקפה את סדרת הדיאמונד בזמן ומפסיד אחד הושלך 

על קלאב: 11 לקיחות.

היו  התוצאות  זה  ממפגש  שנציג  האחרונה  ביד  גם 
תלויות בעיקר בהחלטות של מזרח-מערב.

Board 10. Dealer East, Vul All

 -
 J875
  AT2
 KQJ985

  K86   AQJT72
  642   AKQT3
  K764   Q3
  T74   -

  9543
  9
  J985
  A632

בחוזה  הסתפקו  )מזרח-מערב(   Vainikonis-Olanski
♠4, בעוד קאליטה-פשצ'ולה הגיעו לסלם  )במידה רבה 

הודות להכרזות הפרעה אגרסיביות של יריביהם(:
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West North East South
2♣ Pass

2♦ 4♣ 4♠ 5♣
Pass Pass 5♥ Pass

6♠ Pass Pass Pass

והעריך  בקלאב  מאוד  קצר  ששותפו  הבין  מערב 
לאור  אך  מצויין,  אכן סלם  זה  עובדים.  שהקלפים שלו 
גרועות. כפי  הכרזות היריבים מתעורר חשד לחלוקות 
החוזה  את  לבצע  היחידה  הדרך  הקלפים,  שיושבים 
היא להיכנס לדומם עם K♠ ולעקוף בסיבוב הראשון של 
ההארט אל ה-J בטרם סיים הכרוז למשוך שליטים. זה 
נראה קו משחק בלתי אפשרי בקלפים סגורים. פשצ'ולה 
את  גילה  הוא   .♠Q ושיחק  בקלאב  ההובלה  את  חתך 
מצב  על  להתגבר  כדי   ♥AK וניסה  הגרועה  החלוקה 
חתך  דרום  בהארט.  וסינגלטון  בספייד  חוסר  שלצפון 

בסיבוב השני והסלם נכשל.

ביד   .Olsztyn-ל  Agena קבוצות  בין  למפגש  נעבור 
התערבות  להכרזת  אומלל  בעיתוי  בחר  צפון  הבאה 

אגרסיבית.

Board 4. Dealer West, Vul All

 Q43
 Q76
  AT8743
 6

  82   AKJT75
  3   A954
  KQJ95   6
  J8732   AK

  96
  KJT82
  2
  QT954

West North East South
Nawrocki Grzejdjak WiankowskiGrzejdziak

Pass Pass 1♣ Pass
1♦ 2♦ Dbl All Pass

לפי שיטת Polish Club הכרזת פתיחה ♣1 יכולה להיות: 
)א( יד מאוזנת עם 12-14 נקודות; )ב( קלאבים ארוכים; 
)ג( 18+ נקודות עם חלוקה כלשהי. ♦1 הייתה תשובה 
קצת  להפריע  הזדמנות  לו  שיש  חשב  צפון  שלילית. 
עם ♦2, אבל מזרח הכפיל כדי להראות את האפשרות 

החזקה ולמערב לא נותר אלא לקבל את "המתנה". 

ההגנה זכתה בארבע לקיחות מלמעלה של מזרח, שני 
בסך  בדיאמונד.  טבעיות  לקיחות  ושתי  הארט  חיתוכי 

הכול החוזה האומלל נפל ארבע פעמים: 1100-.

 1♥ בהתערבות  הסתפקו  צפון-דרום  השני  בשולחן 
מדרום, ומזרח-מערב הגיעו לחוזה הנורמלי ♠4. לאחר 
הובלה בדיאמונד וחזרה בספייד מצפון, הכרוז עקף עם 
J♠ אך כעת לא טרח לחתוך הארט בדומם, והוא נותר 
עם 9 לקיחות בלי יכולת להגיע לדומם. 100+ עם רווח 

עצום לקבוצת Agena ששלטה לכל אורך המפגש.

הזוג Grzejdzjak-Grzejdziak הסתבך גם ביד הבאה:

Board 11. Dealer South, Vul None

 T2
 92
  AKJT7
 7652

  KJ6   A8753
  QJT7   6
  3   96542
  AKQ93   T4

  Q94
  AK8543
  Q8
  J8

יאצק קאליטה

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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West North East South
Nawrocki Grzejdjak WiankowskiGrzejdziak

1♥
2♣ Pass Pass Dbl

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

בהארט,  שישייה  עם  מינימלית  פתיחה  לדרום 
של במצב  להמשיך  שלו  היחידה  הדרך   ואולי 
שצפון  בתקווה  הכפיל  הוא   .2♥ היא   Re-Opening
חשב  צפון  ל-♥2.   2♦ ותיקן  טובים  קלאבים  מחזיק 
בטעות שזה מראה יד חזקה יותר עם הארטים והחליט 
להעלות למשחק מלא עם 8 נקודות. מערב הכפיל עם 
לקיחות בטוחות בהארט. ההגנה זכתה בשתי לקיחות 

בקלאב, שתיים בהארט ושלוש בספייד – מינוס 800.

בשולחן השני מערב בחר בהתערבות )לא תקנית( של 
1NT שהשתיקה את צפון-דרום. שותפו ביצע טרנספר 
עודפות:  לקיחות  שתי  עם  בוצע   2♠ והחוזה  לספייד, 

 170+ בלבד למזרח-מערב.

כאשר יש התלבטות בין 3NT ל-5 במיינור, כולנו רגילים 
ביד הבאה  3NT אם רק הדבר אפשרי, אבל  להעדיף 

גישה זו לא עבדה:

Board 12. Dealer West, Vul N/S

 QT96
 K43
  854
 T85

  A8   J5
  97   AT865
  A63   KQ72
  KQJ976   32

  K7432
  QJ2
  JT9
  A4

West North East South
Nawrocki Grzejdjak WiankowskiGrzejdziak

1♣ Pass 1♥ Pass
2♣ Pass 2♦ Pass
3♣ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

הכרזותיו של מערב הראו יד טובה יחסית עם שישייה 
בקלאב )עם יד חלשה יותר אפשר לפתוח ♣2 בשיטה 
הפולנית(, ולכן מזרח דחף למשחק מלא. מערב הכריז 
3NT עם עוצר בודד בספייד, אך לאחר הובלה של צפון 
עדיין  תקווה.  חסר  היה  מצבו  בלקיחה(  )שזכה   ♠T-ב
צפון  להיזהר מפני חסימה בספייד, אך  צריכה  ההגנה 
המשיך נכון 9♠ בלקיחה השנייה )ולא 6♠(. מאוחר יותר 
 + ♣A-7♠ שימש כניסה לידו של דרום, וההגנה זכתה ב

ארבע לקיחות בספייד.

בשולחן השני  צפון-דרום היו פעילים בהכרזה:

West North East South
Cihocki Buras Rogowski Narkiewicz

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

להבין שהעוצר שלו  למערב  עזרה  היריבים  התערבות 
 3NT בספייד שביר מדי, ובתשובה ל-♦3 הוא לא הכריז
אלא ♠3 – מבקש מהשותף עוצר בספייד. כך התגלגל 
זה  – חוזה שמבוצע תמיד במערך קלפים  ל-♣5  הזוג 
בזכות החלוקות הנוחות 3-2 בקלאב ו- 3-3 בדיאמונד. 
בספייד.  וגם  בהארט  לקיחה  לפתח  זמן  אין  להגנה 
אגרסיבית  שהתערבות  רבות(  )מני  אחת  דוגמה  עוד 
)אוברקול פגיע ♠1 של דרום עם סדרה גרועה( עלולה 

לסייע בעיקר ליריבים.

הסתיים  המפגש  הזאת,  מוצלחת  הלא  היד  למרות 
.Agena בניצחון גבוה לקבוצת



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

שונות

30

שונות

חודש  מדי  הקוראים  אתכם  נזמין  זה  חדש  במדור 
לבחון את יכולתכם בהכרזות, הגנה ומשחק יד. לאחר 
שתפתרו את ארבע הבעיות שנציג הפעם, תוכלו לחשב 

את הניקוד שלכם.

בעיה 1: אתם בדרום. מה תכריזו?

  K82
  96
  A8
  KQ9543

West North East South
1♣

1♦ 1♠ Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 3♣ Pass ?

בחרו את הכרזתכם:

Pass3♦3♥
3♠3NT4♣
4♠4NT5♣

בעיה 2: אתם בדרום עם אותה יד במהלך הכרזה שונה 
במקצת. מה תכריזו?

  K82
  96
  A8
  KQ9543

West North East South
1♣

1♦ 1♠ Pass 2♣
Pass 3♣ Pass ?

בחרו את הכרזתכם:

Pass3♦3♥
3♠3NT4♣
4♠4NT5♣

)דרום   6♥ החוזה  נגד  בהגנה  במזרח  אתם   :3 בעיה 
הוא הכרוז(

 A83
 K983
 A9432
 A

  762
  AT74
  JT
  KT63

בחן את עצמך

/ אורן לידור



West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 4♣* Pass 4♦**

Pass 6♥ All Pass

 * Gerber – שאלה למספר האסים 
** אס אחד

שותפכם )מערב( מוביל J♣ נגד החוזה ♥6. הכרוז זוכה 
אתם  שבידו.   Q-ה לעבר   ♥3 ומשחק   ♣A עם  בדומם 

משרתים עם 4♥ ושותפכם עם 5♥.

 ♣2 משליך  שותפכם  נמוך.  בהארט  ממשיך  הכרוז 
 .♥K ומהדומם משוחק

זכיתם ב-A♥. מה כעת?

בחרו את הקלף שתובילו ללקיחה הרביעית: 

♣3♣K♦J♥7♠7

בעיה 4: אתם בדרום. הגעתם לחוזה ♠4.
 762
 982
  9652
 A92

  AKQ93
  AQ
  KT73
  76

West North East South
1♣ Dbl

Pass 1♦ Pass 1♠
Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

היות שהכרזת Dbl ולאחר מכן סדרה חדשה הבטיחה 
אופטימית  הייתה   4♠ הבאה  ההכרזה  נקודות,   +18
 .♣A ואתם זוכים בדומם עם ♣Q ביותר. מערב מוביל

מה כעת?

בחרו את הקלף שתובילו מהדומם ללקיחה השנייה:

♣2♦2♥2♠2

פתרונות 
)3NT )1 – 5 נקודות; ♦3 – 3 נקודות; ♠3 – 1 נקודה.

)אפשרויות אחרות אינן מזכות בנקודות(

הסבר: שותפכם הכריז בסיבוב השני את סדרת היריב 
)קיו-ביד(. זוהי הכרזה מחייבת למשחק מלא. לאחר מכן 
ולהשאיר אופציות  הכריז ♣3 כדי להודיע על התאמה 

פתוחות לסלם.

השותפים:  בין  מוקדם  סיכום  דורש  זה  הכרזות  רצף 
האם חובה להראות קונטרול )♦3( גם עם יד מינימלית. 
זו  הכרזה   .3NT להכריז  מומלץ  כזה  סיכום  בהיעדר 
ומשלימה  מינימלית  יד  עם  בדיאמונד  עוצר  מבטיחה 
יכול  יד חזקה מאוד, הוא  את תיאור היד. אם לשותף 
להמשיך ♣4 )מעוניין בסלם כאשר סדרת השליט היא 

קלאב(, ואז תכריזו קיו-ביד ♦4.

עם יד חזקה יותר )למשל KQ2♠ במקום K82♠( מומלץ 
להכריז ♦3.

 1  – 2 נקודות; ♦3   –  3NT 5 נקודות;   –  Pass  )2(
נקודה.

)אפשרויות אחרות אינן מזכות בנקודות(

 2♣ העלאת  השותפים,  בין  אחר  סיכום  ללא  הסבר: 
 10-11( מלא  למשחק  מזמינה  יד  מתארת  ל-♣3 
עליו  לכן  נקודות(,   12( מינימלית  יד  לפותח  נקודות(. 

לדחות את ההזמנה ולעצור ב-♣3.

נדרשת יד טובה יותר כדי להכריז 3NT או כדי להכריז 
ומזמין  השותף  בסדרת  טובה  שלישייה  מראה   –  3♠

למשחק מלא ב-♠, ב-NT או ב-♣.

)K )3♣ – 5 נקודות; 3♣ – 2 נקודות.

)אפשרויות אחרות אינן מזכות בנקודות(

 8 ובידכם   15-17 לכרוז  נקודות,   15 בדומם  הסבר: 
0-2 נקודות, וכבר ראיתם  נקודות. זה משאיר לשותף 
אצלו בקלף ההובלה J♣. לפיכך, דרום מחזיק בוודאות 
KQ♦ וגם KQ♠. כלומר, להגנה אין אף לקיחה בסדרות 
אלה. כמו-כן מצב ההארטים אינו מעודד משום שברגע 
שהכרוז ייכנס לדומם הוא יעקוף נגד T♥ שלכם, ובכך 
ישלים 12 לקיחות: שלוש בהארט, שלוש בספייד, חמש 

בדיאמונד ואחת בקלאב.
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אבל רגע! ההובלה אצלכם ו-K♣ שלכם גבוה. מה זה 
החיתוך  אבל  נכון,  בדומם?  יחתוך  הכרוז  הרי  יעזור, 
הזה יגביה עבורכם לקיחה בשליט. כרגע בדומם 98♥. 
לאחר שיחתוך עם 8♥ ויוביל 9♥, תכסו עם T♥. לאחר 
שדרום יזכה בלקיחה זו עם J♥, 7♥ שלכם יהיה גבוה 

ויכשיל את החוזה.

)4( 2♦ – 5 נקודות; 2♥ – 1 נקודה.

)אפשרויות אחרות אינן מזכות בנקודות(

הסבר: על מנת לבצע את החוזה עליכם להפסיד לכל 
היותר קלאב אחד ושני דיאמונדים, ולהימנע ממפסידים 
 3-2 לחלוקה  זקוקים  שאתם  ברור  ובספייד.  בהארט 
בספייד וגם בדיאמונד. על פי ההכרזה, אתם מעריכים 

.♦A-ו ♥K שרוב הקלפים הבכירים במזרח, כולל

לדומם  זה(  )בשלב  היחידה  הכניסה  את  לנצל  עליכם 
בצורה הטובה ביותר.

דיאמונד  להוביל  תצטרכו  בהארט,  כעת  תעקפו  אם 
מידכם, והתקווה היחידה לביצוע החוזה תהיה למצוא 

A♦ דאבלטון במזרח.

המשחק הנכון בלקיחה השנייה הוא 2♦ לעבר ה-K )אם 
מזרח לא ישחק A♦(. לאחר זכיית K♦ בלקיחה תמשכו 
חזרה  תחתכו   .♦T ותשחקו  שליטים  סיבובי  שלושה 
בקלאב ותובילו 7♦. לאחר חיתוך הקלאב הבא תיכנסו 
לדומם בסיבוב הרביעי של הדיאמונד ותעקפו בהארט 

להשלמת החוזה.

הסיבה שההמשך הנכון בלקיחה השנייה הוא בדיאמונד, 
היא שפיתוח סדרת הדיאמונד יקנה לכם כניסה נוספת 

לדומם כדי לעקוף בהארט.

ציונים:
16-20 נקודות: אתם שחקנים מעולים שיודעים לנתח 

היטב את מצב העניינים.

11-15 נקודות: אתם מבינים היטב את המשחק. מעט 
מחשבה מעבר לחוקים הבסיסיים תעלה את רמתכם.

6-10 נקודות: חסר לכם מעט ניסיון או תיאוריה. בדקו 
או  יד  משחק  )הכרזה,  אצלכם  החלשה  החוליה  מהי 

הגנה( ונסו לשפר אותה.

הבאה.  בפעם  יותר  להתרכז  השתדלו  נקודות:   0-5
ייתכן שקורס ריענון או משחק מודרך לא יזיקו.

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

קובי שחר - מהנדס מחשבים במקצועו, חובב משחקים בכלל וברידג' בפרט.
מורה מוסמך לברידג' וכותב קבוע בביטאון הישראלי לברידג'.

לאחר התגובות האוהדות לספר הראשון "ארגז הכלים של הכרוז בברידג'", 

שעסק במשחק היד, יוצא לאור הספר השני המתמקד במשחק ההגנה.

ובו  התיאורטי  הצד  מוצג  פרק  כל  בתחילת  כאן,  גם  הראשון,  בספר  כמו 

הקורא  שבהן  ידיים  מוצגות  ובהמשך  ההגנה  שחקני  את  המנחים  יכול לתרגל את אשר הוא למד.הכללים 

"יד   - ההגנה  של  הזהב  כללי  שלושת  הספר:  עוסק  שבהם  הנושאים  בין 

יש  כן  כמו  תמונה".  עם  תמונה  ו-"לכסות  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית 

הספק  עוסק  עוד  מהכללים.  לחרוג  יש  שבהם  הדופן  יוצאי  למקרים  הסבר 

בהובלת הפתיחה, שיטות איתות ופרק מיוחד על הכללים כאשר מגן מבצע 

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 
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ניתן להשיג את הספר 
במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר
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זריקת עידודזריקת עידוד
חרף הכמיהה בקרב קהילת הברידג' והגעגועים לחזור ולקיים פעילות פרונטלית, מציגים 

חלק מהמועדונים פעילות מקוונת ענפה המהווה נחמה פורתא בימים מאתגרים אלו. 
ומה באשר לעתיד? ההיערכות לפתיחה מחודשת החלה

מבצע החיסונים הנרחב ממשיך בקול תרועה רמה. עם 
העלייה במספר המחוסנים, בדגש על בני הגיל השלישי, 
עולה האופטימיות כי בתוך זמן מה יוכל המשק הישראלי 
חלקת  היא  הלא  הברידג',  קהילת  בקרב  גם  להיפתח. 
לקראת  גדולה  ציפייה  קיימת  שלנו,  הקטנה  האלוהים 
היום שאחרי, אליה מתלווה געגוע עז לזמנים בהם נוכל 

לשחק לצד השולחן ולזכות שוב לחבק את היקרים לנו.

מסניפי  מכמה  עדכון  לקבלת  פנינו  יקרה,  שזה  עד 
את  עוברים  הם  כיצד  לשמוע  במטרה  ההתאגדות, 

התקופה המאתגרת. 

יחד  לשחק  לחזור  נוכל  ''בקרוב  חולון:  מועדון 
פנים מול פנים''

הקאנטרי  במסגרת  הפועל  חולון,  הברידג'  במועדון 
העירוני, מציינים קרוב לשנה בה שערי המועדון סגורים 
הסגר  לאחר  לפעילות  לחזור  ניסיון  אף  על  למחצה. 
שחששו  החברים  מצד  דלה  הרשמה  לאור  הראשון, 
לבריאותם, הוחלט שלא לקיים בו כל פעילות פרונטלית.

תחושותיו:  את  משתף  טושר,  רועי  המועדון,  מנהל 
''המועדון שלנו כולל כ-100 חברים רשומים בהתאגדות, 
הקאנטרי  הקורונה  תחילת  עם  מרשים.  מספר  בהחלט 
גם פעילות הברידג' אצלנו. הצלחנו לשמחתי  וכך  נסגר 
להתאים את עצמנו למציאות החדשה, כשחברנו בשיתוף 
פעולה עם מועדון נס-ציונה, לטובת קיום תחרות אונליין 
מצומצמת,  הייתה  ההיענות  לצערי   .BBO-ב משותפת 
בקושי 10 זוגות. הבנתי שמי באמת רוצה להמשיך לשחק 
אני  עבורו.  המתאימות  הפלטפורמות  את  מוצא  ברידג' 
מקבל לא מעט הודעות וטלפונים מחברים שמספרים לי 
לי אלא לקוות  נותר  יחד. לא  ''הרעב'' לחזור לשחק  על 

שהם יבואו על סיפוקם בהקדם''.

טושר, המשמש בימים אלו כמורה ברידג' עצמאי המלמד 
בבתי ספר )כרגע בזום( ובתי דיור מוגן, מספר על שגרת 
יצרו סוג של  ''בדיור המוגן  קורונה:  בימי  הוראת הברידג' 
בועה סגורה, חדר ייעודי שמי שרצה להיכנס אליו היה חייב 
לקורונה.  ולהוכיח שהוא שלילי  לכן  קודם  בדיקות  לעבור 
לא  שזה  כמובן  בזום.  בעיקר  היא  הפעילות  הספר  בבתי 

אותו דבר, אבל מתרגלים''.

לשגרה  הברידג'  חזרת  את  רואה  הוא  כיצד  כשנשאל 
רגילה, ביום שאחרי הקורונה, משיב טושר: ''אנחנו נחכה 
לראות את השפעת החיסונים. אני אופטימי מטבעי, ובטוח 
שברגע שיאפשרו זאת, אנשים יצאו לשחק. זה רק שאלה 
של זמן עד שזה יקרה בעיניי. יש לנו קבוצת ווטסאפ די 
שקטה בחודשים האחרונים, שכולי תקווה שתחזור להיות 
שוב שוקקת בקרוב. בהזדמנות זו אאחל לחברי המועדון 
שיישמרו על עצמם. אין לי ספק שבקרוב נוכל שוב לחזור 
שבירת  של  שעות  לכמה  פנים,  מול  פנים  יחדיו  ולשחק 

שגירה שתאפשר לשכוח מכל הצרות שבחוץ''. 

מועדון כפר מרדכי: פעילות ''כשגרה'' עד ספטמבר

לפני  קיימו  לגדרה  הסמוך  האינטימי  הברידג'  במועדון 
הקורונה פעילות דו-שבועית במשך למעלה מ-40 שנה. 
יתרון  היוותה  מימדים,  קטן  המועדון  של  היותו  עצם 
עד  המשיכה  במסגרתו  הברידג'  פעילות  שכן  עבורו, 
הסגרים  וחרף  פרונטלי  באופן  גם   2020 ספטמבר  סוף 

החוזרים ונשנים.

מועדון כפר מרדכי - קטן ואינטימי

''היינו אחד ממועדוני הברידג' היחידים בארץ שהמשיכו 
אשר  זינגר,  דן  הנוכחי,  המועדון  מנהל  מספר  לפעול'', 
העוסקת  בחברה  בכיר  מכירות  כאיש  עובד  למחייתו 
שהוכחו  חיטוי  חומרי  גם  ומייצרת  אקולוגיים,  בחומרים 
כיעילים נגד נגיף הקורונה. ''קיבלנו אישור לפתוח, מהוועד 
קטן  מועדון  שאנחנו  העובדה  לאור  הכפר,  של  המקומי 
מאוד'', הוא מספר. ''הקפדנו לאורך כל התקופה לשמור 
20 איש לכל היותר  ולקיים פעילות של עד  על הכללים 
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מועדון רחובות - פעילות מקוונת ענפה

שגב מוסיף: ''עם כמה שהמצב מורכב, אנחנו מצליחים 
טלפון,  שיחות  כולל  זה  לאנשים.  לב  יותר תשומת  לתת 
למסגרת  מחוץ  הדרכה  סרטוני  של  צילומים  הודעות, 
החברות הרגילה, פעילות ויראלית כולל סרטוני הסבר על 
שימוש בפייסבוק ובווטסאפ ועוד. אלו דברים שאף אחד 
מאיתנו לא חשב שנעסוק בהם, אבל הגורל רצה אחרת''. 

ביחס לתגובות להם זוכה המועדון נוכח פעילות הברידג' 
הודעה  ועד  מכאן  לנו  ''מפרגנים  שגב:  משיב  המקוונת 
חדשה. חשוב לנו להעלות חיוך לאנשים, במיוחד בתקופה 
לחברים  כך  קשה,  שלנו  שכמה  זוכרים  אנחנו  הזו. 
ממשיכים  אנחנו  במקביל,  יותר.  הרבה  קשה  הוותיקים 
לשלם שכירות למועדון מתוך ציפייה שבעוד זמן לא רב 
 2021 תחילת  שעם  חשבנו  כולנו  יחד.  אליו  לחזור  נוכל 
כבר נהיה במקום אחר, אבל כנראה שנצטרך עוד קצת 
חשוב  והכי  בשלום,  הזו  התקופה  את  שנעבור  להמתין. 

בריאים''.

מועדון ברידג'  4 פאן 

במהלך  גם  במותניו  עוד  כוחו  כי  שמוכיח  נוסף  מועדון 
תקופת הקורונה הוא מועדון ברידג' 4 פאן של הזוג אורלי 
של  סניפים   3 יחד  מנהלים  השניים  ארנון.  וגדי  ריזנברג 
עבורם  שנים,  תריסר  מזה  וגבעתיים  ברמת-גן  המועדון 
הם מקיימים לא פחות מ-10 תחרויות מקוונות מדי שבוע 

המתקיימות באופן עצמאי וללא כל עזרה נוספת. 

''בכל יום אני שומעת את החברים מציינים בפניי עד כמה 
בלעדיו?"  עושים  היו  מה   – הברידג'  את  להם  שיש  מזל 
את  להסתיר  מתקשה  שמצידה  ריזנברג  מספרת 
ההתרגשות מהיחס החם לו היא ובעלה זוכים מצד חברי 
ואני מקבלים  ''גדי  כל השנה האחרונה.  לאורך  המועדון 
המון אהבה ופירגון מכל החברים שרוצים מאוד שנחזיק 
הזה  היחס  המועדון.  את  חלילה  נסגור  ושלא  מעמד 
מחמם לנו את הלב וגורם לנו לחוש שכל העבודה שאנחנו 
עושים היא שווה ומוערכת. התחרויות באינטרנט הן כרגע 
הפרנסה היחידה שלנו, כך שאנחנו עושים את הכל כדי 
ובית לא   – בית  כי הוא  ניאלץ לסגור את המועדון,  שלא 

עוזבים''.

מועדון ברידג' 4 פאן - החברים רק רוצים שנחזיק מעמד

פעילות  על  לפנטז  ריזנברג  מוסיפה  לעתיד  מבט  עם 
לחזור  מתים  כבר  ''כולנו  לשגרה:  שחוזרת  המועדון 
שאנחנו  כמה  לחבק.  לגעת,  לחוש,  אנשים.  מול  לעבוד 
מתגעגעים... עד אז נמשיך לעמוד לרשות החברים בכל 
והן באמצעות תמיכה טכנית  הן במשחק  ועזרה  שאלה 

.''BBO-בכל הקשור לתפעול ה

במקסימום 5 שולחנות, תוך כמובן שמירה על ההגבלות 
– מסכות, הייגינה וכו' ''.

שהוסבה  במועדון  הפעילות  הופסקה  השני  הסגר  מאז 
במסגרת  פעולה  שיתוף  לרבות  המקוונת,  לזירה  מיד 
פיברט,  יוסי  של  בהנהלתו  אשקלון  מועדון  עם   BBO-ה
לשחק  שמעוניין  ''מי  משותפות.  תחרויות  קיום  שכללה 
פשוט יוצר קשר ומשחק שם, בין אם בתחרויות ארציות 
או במסגרת הליגה לזוגות'', כך לדברי זינגר שמסייג מיד 
מסך  מול  ברידג'  למשחק  החברים  של  ההיענות  בדבר 
מאוד  הוא  במועדון  אצלנו  הממוצע  ''הגיל  המחשב. 
גבוה, כולל לא מעט אנשים שחצו כבר את גיל 90. וזו גם 
 BBO-הסיבה שעבור רבים מהם האופציה של משחק ב

אינה אידיאלית''.

בשאלה מה צופן העתיד ביחס למועדון הברידג' בכפר 
הסגר,  שייגמר  שברגע  מניח  ''אני  זינגר:  אומר  מרדכי 
הגילים  בקבוצת  נמצאים  שכאמור  אצלנו  החברים  כל 
מייחלים  אנחנו  השני.  החיסון  אחרי  יהיו  כבר  המבוגרת, 
לכך שהמועדון ישוב להתמלא כפי שהיה לפני המשבר. 
לי  אין  קיים,  שעדיין  מהנגיף  והחשש  הפחדים  אף  על 
ספק שברגע שיאשרו לנו לפתוח המועדון שלנו, ההיענות 

תהיה גבוהה''.

מועדון קיבוצי הדרום: ירידה לצורך עלייה?

המועדון הוותיק הפועל מזה למעלה מ-30 שנה בקיבוץ 
תחת  הרשומים  חברים  כ-50  עם  עזה  שבעוטף  בארי 
ההתאגדות הישראלית לברידג', אינו מקיים פעילות מאז 

תחילת משבר הקורונה בחודש מרץ אשתקד. 

מועדון קיבוצי הדרום בימים טובים יותר

''קיבוץ בארי מאוד מחמיר, ולמעשה הורה על הפסקת 
הראשון'',  הגל  תחילת  לפני  עוד  חברתית  פעילות  כל 

כגזבר הכבוד של המועדון.  וורך, המשמש  יגאל  מספר 
 10 כמו  אונליין, משהו  זוגות שמשחקים  ''יש מעט מאוד 
זוגות בלבד, בפעילות מקוונת שמתקיימת בשיתוף מועדוני 
הברידג' של המועצה האזורית יואב ואשקלון בניהולו של 
יוסי פיברט. יש עוד כמה זוגות מהקיבוצים ברור חיל ואור 

הנר שנפגשים באופן חברתי ומשחקים יחד. 

וורך נחשב אגב לשחקן ברידג' לעילא ולעילא ונטל חלק 
הישגים  שרשמה  ישראל  של  הצעירים  בנבחרת  בעברו 
בקבוצת  כחבר  גם  נמנה  הבינלאומית,  בזירה  גם  נאים 
בנק  כמנהל  )שימש  לאומי  בנק  של  המפוארת  הברידג' 
עד לפרישתו לגמלאות( בצוותא עם שחקנים מצטיינים 

כמו איתן אורנשטיין, יוסי אנגל, יובל ינר ודני עמל. 

''אני  האחרון:  מספר  המקוון  המשחק  לאופציית  ביחס 
בעיקר  הקורונה  של  הללו  בחודשים  משחק  אישית 
המקום  זה  הארץ.  באליפות  וכן  סימולטניות  בתחרויות 
לברך את קבוצת shazam של המועדון שהגיעה למקום 
והמכובד במסגרת אליפות הארץ לקבוצות אונליין  ה-3 

– דרג א'. הם ראויים למלוא הערכה על ההישג שלהם''.

וורך מתאר אווירת נכאים בחודשים שחלפו, בהם פעילות 
המועדון כאמור הופסקה כליל. ''מרוב החברים לא שמענו 
''ההרגשה היא שלצערנו  לאורך כל התקופה'', הוא מציין. 
המועדון מתפרק. זו הרגשה רעה מאוד. מצד שני, רוב חברי 
שאולי  מתפלל  שאני  כך  שני,  חיסון  קיבלו  כבר  המועדון 
עטרה  ולהחזיר  מחדש  לפתוח  יהיה  ניתן  מאי  בסביבות 

ליושנה עם פעילות ברידג' שגרתית שכל כך חסרה לנו''.

גם  חיוך  עם  פועלים  רחובות:  ברידג'  מועדון 
בתקופת משבר

משבר  את  למנף  שהצליחו  הברידג'  ממועדוני  אחד 
ברידג'  מועדון  הוא  מרשימה  פיתוח  לתנופת  הקורונה 
רחובות בניהולם של חן שגב וגל וקס, אשר הצליח לקדם 
השניים  יומי(,  בסיס  על  )כמעט  ענפה  מקוונת  פעילות 

זוכים לתשבוחות מצד החברים השכם והערב. 

''המועדון שלנו כולל כ-350 חברים הרשומים בהתאגדות. 
הוא  שהברידג'  אנשים  של  מאוד  גדול  במספר  מדובר 
עם  מיד  אותנו  שחייב  מה  מעולמם,  נפרד  בלתי  חלק 
תחילת המשבר לחשוב על פתרונות יצירתיים שיתאימו 
למצב החדש'', מספר שגב בגילוי לב. ''לשמחתי, הצלחנו 
זום  שיעורי   6 שכוללת  מקיפה  אונליין  פעילות  לקדם 
בשבוע, כולל 2 תחרויות יומיות. זה הצריך מאיתנו מאמץ 
יוצא דופן שנמשך עד היום, אבל באותה נשימה חשוב לי 
להבהיר שאנחנו עושים הכל באהבה גדולה ומתוך רצון 

להיטיב עם חברי המועדון''. 
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מועדון רחובות - פעילות מקוונת ענפה

שגב מוסיף: ''עם כמה שהמצב מורכב, אנחנו מצליחים 
טלפון,  שיחות  כולל  זה  לאנשים.  לב  יותר תשומת  לתת 
למסגרת  מחוץ  הדרכה  סרטוני  של  צילומים  הודעות, 
החברות הרגילה, פעילות ויראלית כולל סרטוני הסבר על 
שימוש בפייסבוק ובווטסאפ ועוד. אלו דברים שאף אחד 
מאיתנו לא חשב שנעסוק בהם, אבל הגורל רצה אחרת''. 

ביחס לתגובות להם זוכה המועדון נוכח פעילות הברידג' 
הודעה  ועד  מכאן  לנו  ''מפרגנים  שגב:  משיב  המקוונת 
חדשה. חשוב לנו להעלות חיוך לאנשים, במיוחד בתקופה 
לחברים  כך  קשה,  שלנו  שכמה  זוכרים  אנחנו  הזו. 
ממשיכים  אנחנו  במקביל,  יותר.  הרבה  קשה  הוותיקים 
לשלם שכירות למועדון מתוך ציפייה שבעוד זמן לא רב 
 2021 תחילת  שעם  חשבנו  כולנו  יחד.  אליו  לחזור  נוכל 
כבר נהיה במקום אחר, אבל כנראה שנצטרך עוד קצת 
חשוב  והכי  בשלום,  הזו  התקופה  את  שנעבור  להמתין. 

בריאים''.

מועדון ברידג'  4 פאן 

במהלך  גם  במותניו  עוד  כוחו  כי  שמוכיח  נוסף  מועדון 
תקופת הקורונה הוא מועדון ברידג' 4 פאן של הזוג אורלי 
של  סניפים   3 יחד  מנהלים  השניים  ארנון.  וגדי  ריזנברג 
עבורם  שנים,  תריסר  מזה  וגבעתיים  ברמת-גן  המועדון 
הם מקיימים לא פחות מ-10 תחרויות מקוונות מדי שבוע 

המתקיימות באופן עצמאי וללא כל עזרה נוספת. 

''בכל יום אני שומעת את החברים מציינים בפניי עד כמה 
בלעדיו?"  עושים  היו  מה   – הברידג'  את  להם  שיש  מזל 
את  להסתיר  מתקשה  שמצידה  ריזנברג  מספרת 
ההתרגשות מהיחס החם לו היא ובעלה זוכים מצד חברי 
ואני מקבלים  ''גדי  כל השנה האחרונה.  לאורך  המועדון 
המון אהבה ופירגון מכל החברים שרוצים מאוד שנחזיק 
הזה  היחס  המועדון.  את  חלילה  נסגור  ושלא  מעמד 
מחמם לנו את הלב וגורם לנו לחוש שכל העבודה שאנחנו 
עושים היא שווה ומוערכת. התחרויות באינטרנט הן כרגע 
הפרנסה היחידה שלנו, כך שאנחנו עושים את הכל כדי 
ובית לא   – בית  כי הוא  ניאלץ לסגור את המועדון,  שלא 

עוזבים''.

מועדון ברידג' 4 פאן - החברים רק רוצים שנחזיק מעמד

פעילות  על  לפנטז  ריזנברג  מוסיפה  לעתיד  מבט  עם 
לחזור  מתים  כבר  ''כולנו  לשגרה:  שחוזרת  המועדון 
שאנחנו  כמה  לחבק.  לגעת,  לחוש,  אנשים.  מול  לעבוד 
מתגעגעים... עד אז נמשיך לעמוד לרשות החברים בכל 
והן באמצעות תמיכה טכנית  הן במשחק  ועזרה  שאלה 

.''BBO-בכל הקשור לתפעול ה
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להיות ראשונה זה מחייב: היכרות עם להיות ראשונה זה מחייב: היכרות עם 
BBOBBO-השחקנית הפעילה בישראל ב-השחקנית הפעילה בישראל ב

היא מתמידה מדי יום במשחק מקוון במסגרת תחרויות האונליין, קוראת לרובוט המשחק בכינויים 
כמו ''החתיך'' או ''הגולם'' ובעיקר מייחלת לרגע בו תוכל לחזור לשחק במסגרת המועדונים. 

היכרות עם סמדר שיף, שחקנית ברידג' נמרצת אשר מוכיחה כי כוחה עוד במותניה

נציין שנה לפרוץ משבר הקורונה  בחודש מארס הקרוב 
ששינה את עולמנו ללא הכר, כמו גם את ענף הברידג' 

היקר לנו מכל.

קברניטי  נאלצו  מוקדמת  הודעה  כל  ללא  כזכור, 
ההתאגדות הישראלית לברידג', כמו גם בעלי המועדונים, 
מנהלי התחרויות וכמובן גם קהילת השחקנים המגוונת, 
לחשב מסלול מחדש. יחד ערכנו אדפטציה מהתקהלויות 
בהם  מקוונים,  משחקים  לכדי  תכופות  חברתיות 

''השותפים'' האמיתיים היו עכבר ומקלדת מחשב.

בעתיד  כי  והתקווה  בעיצומו  החיסונים  כשמבצע  כעת 
הקרוב נוכל לחזור לשבת בצוותא מול שולחנות המשחק 
לנו  המוכרים  והפרצופים  הפרטנרים  עם  ולהתרועע 
במסגרת המועדונים, החלטנו לעשות כבוד למי שהרוויחה 
 BBO-ב ביותר  הפעילה  ''השחקנית  התואר  את  ביושר 

בתקופת הקורונה''. 

אלו  שורות  לכתיבת  שנכון  מי  שיף,  סמדר  את  קבלו 
לא פחות מ-451 משחקים מקוונים מאז פרוץ  שיחקה 
מקסימה  שחקנית  סמדר,  נטויה...  עוד  והיד  המשבר, 
בראיון  מגוללת  לבריות,  ונעים  מרתק  אדם  לכך  ומעבר 
וההתמודדות  הקורונה  תקופת  השלכות  את  מיוחד 

האישית עם החודשים המאתגרים שעברו על כולנו. 

''הקורונה היא אחת התקופות הכי קשות שחוויתי בחיי'', 
מציינת שיף בת ה-77, חברת מועדון כיכר המדינה בימי 
עליי  ומשגיחה  בסמוך  שמתגוררת  בת  לי  ''יש  שגרה. 
הקניות  כל  את  עבורי  ערכה  היא  התקופה.  כל  לאורך 
בצדק,  לי,  הרשתה  ולא  ארוכה  מאוד  תקופה  במשך 
לצאת מהבית. הבדידות הייתה קשה, וכאן אפשר לומר 
שהברידג' פשוט הציל אותי. ה-BBO ואני הפכנו לחברים 
הכי טובים. אפילו המצאתי לרובוט כינויים כמו ''החתיך'' 
מאז  למעשה,  המון.  ממנו  ללמוד  אפשר  ''הגולם''.  או 
חודש מארס, אין יום שבו אני לא משחקת ברידג'. לעיתים 
אני מוצאת את עצמי גם משחקת פעמיים ושלוש ביממה 

אחת. אפשר לומר שהתמכרתי ... ''.

ולשחק  להמשיך  והאפשרות   BBO-ה פלטפורמת 
נגיש באמצעות האינטרנט היוותה כאמור  ברידג' באופן 
לקורונה,  פעמיים  חוסנה  שכבר  שיף,  עבור  הצלה  חבל 

וממתינה בדריכות לקראת הרגע בו תוכל לחזור לחיים. 
''יש געגוע גדול לחזור ולשחק במועדונים'', היא מציינת. 
נוכל  מאוד  ושבקרוב  האחרון  הסגר  שזהו  מקווה  ''אני 
כל  אני  כחלק מההיסטוריה.  הזו  על התקופה  להסתכל 
מעניק  שהברידג'  הזה  החברתי  לבילוי  מתגעגעת  כך 
חנה  שלי,  הנפלאה  השותפה  עם  הבוקר  למשחקי  לי, 
גולדוורגר. זה יהיה אושר צרוף לחזור... אני כבר לא יכולה 

לחכות''.

אגב, אם תהיתם באשר לאינטנסיביות בה פוקדת סמדר 
כדאי  האחרונים,  בחודשים   BBO-ה פלטפורמת  את 
לא  אני  שבו  יום  ''אין  הבאים:  הדברים  את  שתקראו 
אני  ''לעיתים  בגאווה.  מכריזה  היא   ,'' ברידג'  משחקת 
משחקת גם פעמיים ואפילו 3 פעמים ביום. זהו המפלט 

שלי מכל הצרות. אני מודה לאלוהים שהברידג' קיים''.

מפאריס באהבה

עת   ,4 בגיל  כבר  חולדה.  בקיבוץ  ב-1944  נולדה  סמדר 
''רון  בקרבות.  אביה  נפצע  העצמאות  מלחמת  פרצה 
חולדאי ואני גדלנו יחד באותו לול תינוקות'', היא מספרת 
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בהלצה. ''באותם שנים פינו את כל ילדי חולדה והעבירו 
אותנו לתל-אביב. הדודה מאמריקה שלחה לנו כסף וכך 

קנינו דירה בתל-אביב, שם גדלתי''.

במסגרת  מעניין  לשירות  התגייסה  וסמדר  חלפו  השנים 
פי  על  חדשים  עולים  במיצוב  עסקה  שם  הגיוס,  לשכת 
מקצוע ופרמטרים נוספים ליחידות השונות. בהמשך חייה 
הבוגרים, התחתנה עם בחיר ליבה בשנת 1969 ובהמשך 

הביאה לעולם 4 ילדים. 

ביססה  שם  בפאריס,  סמדר  התגוררה  שנים   25 במשך 
המודרניים  הרהיטים  בתחום  כמומחית  מעמדה  את 
היא מספרת  גדולה'',  לי שם הצלחה  ''הייתה  והאופנה. 
 SHOW ROOM – במבט לאחור. ''ניהלתי שם אולם תצוגה
כלל  האולם  השמיני.  ברובע  המפורסם  רויאל  ברחוב 
אביזרים מגוונים כולל פריטי אופנה יוקרתיים במיוחד. היו 
הפרסי,  השאה  כולל  עולם,  שועי  לקוחות  אלינו  מגיעים 

עבורו ריהטתי את כל הבית. 

ב-1996 נאלצה לחזור ארצה עקב מחלתו של בעלה ז''ל, 
האתגר,  חרף  מבוטלת.  לא  תקופה  במשך  סעדה  אותו 
הצליחה סמדר לשמור על שמחת החיים וחדוות עשייה 
יוצאת דופן. ''התנדבתי במשטרת התנועה כנהגת במשך 
ללוות  לי  יצא  במהלכה  יפה  תקופה  הייתה  זו  שנים.   6
בכירים, כולל את ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון. 
היה  הוא  בתל-אביב,  לפגישות  מגיע  היה  כשהוא  תמיד 

דורש שאני אהיה הנהגת שלו. זה נורא החמיא לי''.

ברמת  כיום  המתגוררת  סמדר,  מספיק,  לא  זה  ואם 
בין  דוברת  היא  לשפות.  מדהים  חוש  גם  מציגה  אפעל, 
היתר עברית, אנגלית, צרפתית ומציינת כי היא מבינה גם 

איטלקית, גרמנית, פולנית וקצת רוסית. 

מניין החלה האהבה שלך לברידג'?

ברידג'. כשהייתה  היו משחקים  והדודים  ''בבית ההורים 
ומשחקים  כילדה  עוד  לי  קוראים  היו  רביעית,  יד  חסרה 
כל  לי  שולחת  שלי  אמא  את  זוכרת  אני  איתי.  ביחד 
הזמן עצות איך לשחק. צריך להבין שאז שיחקו בצורה 
ונמצא  אותי  מלווה  כשהברידג'  גדלתי  כך  מהיום.  שונה 
אבל  לשחק,  ממני  מנע  החיים  מרוץ  לצערי  ברקע.  שם 
נוהגים  היינו  מפאריס,  בארץ  לביקורים  מגיעה  כשהייתי 

לשבת יחד ולשחק ברידג' בבתים. 

קצת  הסתובבתי  במשטרה,  להתנדב  שסיימתי  אחרי 
ברחובות לתומי. אני זוכרת שחלפתי ממש במקרה ליד 
ושאלתי  נכנסתי  בתל-אביב.  לידור  אורן  של  המועדון 

שאני  סיפרתי  מודרך.  במשחק  להשתתף  אפשר  אם 
מאוד אוהבת לשחק ברידג' ומאז הכל היסטוריה. קיבלו 
זרקו  קצר  זמן  תוך  וכבר  פתוחות,  בזרועות  שם  אותי 
ללכת  המשכתי  בהמשך  לתחרויות.  ישר  למים  אותי 
לקורסים מתקדמים אצל מורים מובילים במטרה להבין 
שהברידג'  לומר  בהחלט  אפשר  בוריו.  על  המשחק  את 
בעשור האחרון הפך לחלק מרכזי בחיים שלי, ואני מודה 

על הסיפוק הגדול שהוא מקנה לי''.

סמדר, מה נאחל לך?

הוירוס,  על  במהרה  שנתגבר  לכולנו  מאחלת  ''אני 
ובצורה הכי  שישראל תצא מהמשבר כמה שיותר מהר 
ידי אנשים  על  טובה, שהממשלה הבאה תהיה מנוהלת 

שדואגים לנו, והכי הכי חשוב – שנהיה בריאים''. 

סמדר שיף בפגישה זוגית עם "החתיך" שלה
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בואו להכיר אותנו

ביותר  הצפוני  הברידג’  מועדון  נציג  לשי,  ברכות 
הדרגה  קבלת  על  חרמון(  )מבואות  בישראל 
החדשה. שי )65(, יליד קיבוץ להבות הבשן )נשוי +2( 
חידש בשנים האחרונות ימיו כקדם כשחקן ברידג’ 
מן המניין. הוא החל לשחק לפני 35 שנים במסגרת 
שנת שירות בקיבוץ כרמים שבנגב : ‘’אחד החברים 
בערגה.  משחזר  הוא  בהתנדבות”  אותנו  לימד 
‘’מה שמשך אותי אז הייתה המחשבה שמאחורי 
הקלפים, כמו גם הדמיון וחידוד הזיכרון, יחד עם 
שיתוף הפעולה עם הפרטנרים והאלמנט החברתי 

שעבורי היוו ערך מוסף ומשמעותי במיוחד’’. 

נוכח  הברידג’  את  לזנוח  שי  נאלץ  השנים  עם 
ברידג’  מועדון  היעדר  לצד  וחיים,  עבודה  אילוצי 
נפתח  שנים   3 לפני  לשמחתי   “ העליון.  בגליל 
של  בניהולו  חרמון  במבואות  החדש  המועדון 
היה ממש  זה  לי לסגור מעגל.  עופר רז, שאפשר 
אפילו  לנעורים.  וחזרה  מבחינתי  בשורה  בגדר 
פתחתי חוג קטן אצלנו בקיבוץ, שם משכתי כמה 
חברים נוספים ללמוד את המשחק. לפני הקורונה 
היינו פוקדים את המועדון אחת לשבוע, בתקווה 

שבקרוב נוכל לשוב אליו’’.

‘’התחלתי  מציין:  הוא  המקוון  למשחק  באשר 
אני  הקורונה.  שהחלה  לפני  עוד   BBO-ב לשחק 
מברך על המאמץ של כולם לקיים תחרויות כסדרן 
גם בפלטפורמה הזו. אני אישית מקפיד לשחק כל 
ערב, משתף פעולה עם הפרטנר הקבוע שלי, בריאן 
אייזן, ויחד אנחנו משתתפים בתחרויות משותפות 
נחמה  הייתה  ספק  ללא  זו  הצפון.  מועדוני  של 
שאנחנו  המאתגרת  והתקופה  לבדידות  אדירה 
חווים עד היום. אפשרות להעביר כמה שעות של 

כיף מבלי לחשוב על כלום’’.

בהן  הראשונות  לשנים  משווה  אני  ‘’אם 
יותר  שיחקתי, אין ספק שכיום הענף הרבה 
מתוחכם עם רמה גבוהה לאין ערוך. יש לנו 
היום מגוון יוצא דופן של שחקנים איכותיים, 
כמו גם האוטומציה והמחשוב שנכנסו לענף 
בשנים האחרונות, שהן בגדר עולם ומלואו’’.

שי בטר
קיבל לאחרונה 

דרגת 
אמן

אבלין פאלוך
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן כסף

עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים המצליחים לקיים 
שגרת ברידג’ אינטנסיבית גם בימי הקורונה

מזה  נלהבת  ברידג’  שחקנית  לאבלין,  ברכות 
אבלין  החדשה.  הדרגה  קבלת  על  עשורים,   3
התוודעה בשנה האחרונה ללימוד ומשחק אונליין. 
‘’עם כל הקושי שהקורונה הביאה עלינו, אני דווקא 

מנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה’’.

טרם פרישתה לגמלאות עסקה בתחום אבני החן 
והגמולוגיה. בעברה ניהלה משרד עצמאי במתחם 
שיווק  כמנהלת  שימשה  ובהמשך  בר”ג  הבורסה 
ומכירות בבית דיור מוגן בירושלים. בין המועדונים 
בהם הקפידה לשחק באופן קבוע ניתן למנות את 
מגי  של  בניהולה  ירושלים  הברידג’  מרכז  מועדון 

זייטמן ומועדון כיכר המדינה של אפרים בריפמן.

לוקחות  ואני  חברותיי  האחרונים  ‘’בחודשים 
מקוונות  תחרויות   3 כולל  בזום  פרטיים  שיעורים 
בשבוע בצוותא דרך ה-BBO. אני כבר מומחית כיום 
איך לקרוא למנהל תחרות בפלטפורמה הדיגיטלית 
צורך  שאין  גם  מה  טובה,  בצורה  לכך  ומסתגלת 
גם  יש  אומרים,  איך  חניה.  ולחפש  מהבית  לצאת 

צדדים טובים לקורונה...’’.

ב-1970  לישראל  עלתה  שוויץ,  ילידת  אבלין, 
עין הרע’’, לדבריה(  נכדים...בלי  ו’’הרבה  ל-5  )אם 
מספרת על שיתוף פעולה יוצא דופן עם שחקנית 
גם  קבוע  באופן  משחקת  היא  עמה  זרה,  ברידג’ 
‘’יוצא לי לשתף פעולה עם פרטנרית  בימים אלו. 
ברידג’  אלופת  סיניק,  אולגה  בשם  מדהימה 
לכל  ארצה  להגיע  שנה  מדי  שנוהגת  מסרביה 
יש  כאן.  שמתקיימים  והפסטיבלים  התחרויות 
בינינו תקשורת נהדרת, כך שלפחות מבחינתי אלו 
שוכחת  אני  בהן  היום  במהלך  מדהימות  השעות 

מהכל ומתמקדת אך ורק בברידג’’’.

אגב, לאבלין, חסרות 39 נקודות בלבד בדרך 
לקבלת דרגת אמן זהב, כך שלא מן הנמנע 
אותה  לשבח  נזכה  הקרוב  בעתיד  כבר  כי 
בשנית. ועד אז, נאחל לה שתמשיך לעשות 
חיל בין אם במסגרת מועדוני הברידג’, ובין 

אם מאחורי מסך המחשב. 
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בואו להכיר אותנו

ביותר  הצפוני  הברידג’  מועדון  נציג  לשי,  ברכות 
הדרגה  קבלת  על  חרמון(  )מבואות  בישראל 
החדשה. שי )65(, יליד קיבוץ להבות הבשן )נשוי +2( 
חידש בשנים האחרונות ימיו כקדם כשחקן ברידג’ 
מן המניין. הוא החל לשחק לפני 35 שנים במסגרת 
שנת שירות בקיבוץ כרמים שבנגב : ‘’אחד החברים 
בערגה.  משחזר  הוא  בהתנדבות”  אותנו  לימד 
‘’מה שמשך אותי אז הייתה המחשבה שמאחורי 
הקלפים, כמו גם הדמיון וחידוד הזיכרון, יחד עם 
שיתוף הפעולה עם הפרטנרים והאלמנט החברתי 

שעבורי היוו ערך מוסף ומשמעותי במיוחד’’. 

נוכח  הברידג’  את  לזנוח  שי  נאלץ  השנים  עם 
ברידג’  מועדון  היעדר  לצד  וחיים,  עבודה  אילוצי 
נפתח  שנים   3 לפני  לשמחתי   “ העליון.  בגליל 
של  בניהולו  חרמון  במבואות  החדש  המועדון 
היה ממש  זה  לי לסגור מעגל.  עופר רז, שאפשר 
אפילו  לנעורים.  וחזרה  מבחינתי  בשורה  בגדר 
פתחתי חוג קטן אצלנו בקיבוץ, שם משכתי כמה 
חברים נוספים ללמוד את המשחק. לפני הקורונה 
היינו פוקדים את המועדון אחת לשבוע, בתקווה 

שבקרוב נוכל לשוב אליו’’.

‘’התחלתי  מציין:  הוא  המקוון  למשחק  באשר 
אני  הקורונה.  שהחלה  לפני  עוד   BBO-ב לשחק 
מברך על המאמץ של כולם לקיים תחרויות כסדרן 
גם בפלטפורמה הזו. אני אישית מקפיד לשחק כל 
ערב, משתף פעולה עם הפרטנר הקבוע שלי, בריאן 
אייזן, ויחד אנחנו משתתפים בתחרויות משותפות 
נחמה  הייתה  ספק  ללא  זו  הצפון.  מועדוני  של 
שאנחנו  המאתגרת  והתקופה  לבדידות  אדירה 
חווים עד היום. אפשרות להעביר כמה שעות של 

כיף מבלי לחשוב על כלום’’.

בהן  הראשונות  לשנים  משווה  אני  ‘’אם 
יותר  שיחקתי, אין ספק שכיום הענף הרבה 
מתוחכם עם רמה גבוהה לאין ערוך. יש לנו 
היום מגוון יוצא דופן של שחקנים איכותיים, 
כמו גם האוטומציה והמחשוב שנכנסו לענף 
בשנים האחרונות, שהן בגדר עולם ומלואו’’.

שי בטר
קיבל לאחרונה 

דרגת 
אמן

אבלין פאלוך
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן כסף

עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים המצליחים לקיים 
שגרת ברידג’ אינטנסיבית גם בימי הקורונה

מזה  נלהבת  ברידג’  שחקנית  לאבלין,  ברכות 
אבלין  החדשה.  הדרגה  קבלת  על  עשורים,   3
התוודעה בשנה האחרונה ללימוד ומשחק אונליין. 
‘’עם כל הקושי שהקורונה הביאה עלינו, אני דווקא 

מנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה’’.

טרם פרישתה לגמלאות עסקה בתחום אבני החן 
והגמולוגיה. בעברה ניהלה משרד עצמאי במתחם 
שיווק  כמנהלת  שימשה  ובהמשך  בר”ג  הבורסה 
ומכירות בבית דיור מוגן בירושלים. בין המועדונים 
בהם הקפידה לשחק באופן קבוע ניתן למנות את 
מגי  של  בניהולה  ירושלים  הברידג’  מרכז  מועדון 

זייטמן ומועדון כיכר המדינה של אפרים בריפמן.

לוקחות  ואני  חברותיי  האחרונים  ‘’בחודשים 
מקוונות  תחרויות   3 כולל  בזום  פרטיים  שיעורים 
בשבוע בצוותא דרך ה-BBO. אני כבר מומחית כיום 
איך לקרוא למנהל תחרות בפלטפורמה הדיגיטלית 
צורך  שאין  גם  מה  טובה,  בצורה  לכך  ומסתגלת 
גם  יש  אומרים,  איך  חניה.  ולחפש  מהבית  לצאת 

צדדים טובים לקורונה...’’.

ב-1970  לישראל  עלתה  שוויץ,  ילידת  אבלין, 
עין הרע’’, לדבריה(  נכדים...בלי  ו’’הרבה  ל-5  )אם 
מספרת על שיתוף פעולה יוצא דופן עם שחקנית 
גם  קבוע  באופן  משחקת  היא  עמה  זרה,  ברידג’ 
‘’יוצא לי לשתף פעולה עם פרטנרית  בימים אלו. 
ברידג’  אלופת  סיניק,  אולגה  בשם  מדהימה 
לכל  ארצה  להגיע  שנה  מדי  שנוהגת  מסרביה 
יש  כאן.  שמתקיימים  והפסטיבלים  התחרויות 
בינינו תקשורת נהדרת, כך שלפחות מבחינתי אלו 
שוכחת  אני  בהן  היום  במהלך  מדהימות  השעות 

מהכל ומתמקדת אך ורק בברידג’’’.

אגב, לאבלין, חסרות 39 נקודות בלבד בדרך 
לקבלת דרגת אמן זהב, כך שלא מן הנמנע 
אותה  לשבח  נזכה  הקרוב  בעתיד  כבר  כי 
בשנית. ועד אז, נאחל לה שתמשיך לעשות 
חיל בין אם במסגרת מועדוני הברידג’, ובין 

אם מאחורי מסך המחשב. 

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' | פברואר 2021

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
מרץ 2021פברואר 2021

אליפות ישראל לזוגות מעורבים – חצי גמר 5
i

אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום – חצי גמר5
i

סימולטנית ארצית - יום א' 1419:00סימולטנית ארצית - יום ו' 1210:30

אליפות ישראל לזוגות מעורבים – גמר א' + ב'19
i

אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום – גמר א' + ב'19
i

אליפות ישראל לזוגות מעורבים – גמר א'20
i

אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום – גמר א'20
i

ראו מודעה מפורטת iהמשתתפים בתחרויות אונליין של ההתאגדות ושל הסניפים, מתבקשים לרשום את שמם המלא בתיבת הפרופיל האישי

נכון שלא שמתם לב? 
שעל כל שטר כסף שאנו שולפים מן הארנק ובו משתמשים יום יום, 

מצוייר סיפור?
אז...כן!!!

באותם שטרות נייר , בהם קנית לחם במכולת, בעזרתם הענקת זר 
שושנים לילדה ששמה היום "אשתי",  

כן... בתוך אותן פיסות נייר מצוירות הקרויות : "כסף" , מקופלים 
סיפוריה של ארצנו!!!

נופים, מאורעות, אתרים ואישים, המעניקים לנו חוויה מרתקת , 
מעשירה ובלתי נשכחת. 

אז בואו נציץ יחד באותם "ניירות" ונגלה את הסיפור הקסום של 
"ישראל בראי שטרותיה..."

ניתן להירשם להרצאה בטופס ההרשמה שבקישור זה או דרך הדף הראשי של 
אתר ההתאגדות בתיבת המודעות.

אנו שמחים להזמינכם להרצאת זום מעניינת ומעשירה במיוחד 

"קסם הכסף" שתועבר ע"י המרצה: חזי פוזננסקי.

במסגרת סדרת הרצאות שמביאה 
ההתאגדות לחבריה 

הספקנו לשמוע עד כה את 
ההרצאות של:

עדי מוהל – "מעבירות את המקל"
שי רלר – "מהתהום וחזרה"
דוד יהב – "משפט קסטנר"

ההרצאות ניתנות בלייב בלבד,
אין אפשרות לצפות בהקלטה.

אם אינכם מקבלים מההתאגדות מיילים ועדכונים על אירועים שונים, שלחו אלינו מייל 
ל ibf@bridge.co.il ובקשו להצטרף לרשימת התפוצה

15.2.21
יום שני | 20:30 

הרצאת זום
לחברי ההתאגדות בלבד

ללא תשלום



הודעות חשובות

* הגדרת זוג:
זוג נשוי או ידועים בציבור בעלי כתובת מגורים משותפת.. 1
שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.. 2

המועד האחרון לקבלת לוח שנה הוא רישום עד ה-28.2.21. 
תעריפי הרשמה המוזלים הינם בתוקף עד ה-31.3.21

ibf@bridge.co.il אם אינכם מקבלים הודעות מאיתנו, שילחו לנו הודעה ל

הירשמו עכשיו והמשיכו לצבור נק' אמן, לקבל גישה לארכיון ביטאוני ההתאגדות, 
לאתר ההתאגדות, ליהנות מביטאון מודפס אחת לחודשיים וביטאון דיגיטלי כל חודש 
וכן לוח שנה מהודר הכולל את כל התכנית הספורטיבית של ההתאגדות לשנת 2021

    מחזקים את ההתאגדותמחזקים את ההתאגדות
    בתקופה קשה זובתקופה קשה זו

ההרשמה לשנת 2021 ממשיכה!

לחידוש החברות לחצו כאן

 נרשמים החל
מ-1.4.21

 נרשמים עד
31.3.21

סטטוס

יחיד 120 ₪  180 ₪ 

* זוג 180 ₪  240 ₪

₪ 60 חייל חובה 60 ₪ 

₪ 60 שחקן עד גיל 18 60 ₪ 

https://main.bridge.co.il/payments/forms/renew%20


הודעות חשובות

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 20212021. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

אליפות ישראל לזוגות מעורבים אליפות ישראל לזוגות מעורבים 20212021 אונליין אונליין
בחודש פברואר נקיים את אליפות הארץ לזוגות מעורבים – בשיטת חישוב טופ-בוטום.

שלב חצי הגמר פתוח לכולם ויכלול 2 מושבים בני 24 חלוקות.
בתום שלב חצי הגמר יחולקו הזוגות לגמר א' וגמר ב'. 

נקודות אמן ארציות יוענקו בכל אחד מהשלבים

שלב חצי הגמר יערך בתאריך 5 לפברואר 2021

שישי 5 בפברואר 2021: מושב 1 – 09:00-12:00 )24 לוחות(
שישי 5 בפברואר 2021: מושב 2 – 13:00-16:00 )24 לוחות(

לתשומת לבכם: תוצאות זוגות שאינם מעורבים ימחקו

הרשמה ודמי השתתפות
ההרשמה עד לתאריך 3 בפברואר 2021

מחיר התחרות לזוג לשלב חצי הגמר )2 המושבים(: 150 ₪ 
תהליך ההרשמה כולל 2 שלבים:

קודם יש לשלם עבור התחרות בקישור הזה 
לאחר התשלום, יש לרשום את פרטי הזוג בקישור הזה  

שלבי הגמר יערכו בסוף השבוע 19-20 לפברואר 2021
גמר א' - 4 מושבים של כ-20 חלוקות.
גמר ב' - 2 מושבים של כ-18 חלוקות.

שישי 19 בפברואר 2021: גמר א'+ב' - מושב 1 – 10:00-12:00
שישי 19 בפברואר 2021: גמר א'+ב' - מושב 2 – 13:00-15:00  

שבת 20 בפברואר 2021: גמר א' - מושב 3 – 10:00-12:00  
שבת 20 בפברואר 2021: גמר א' - מושב 4 – 13:00-15:00

לתשומת לבכם: תוצאות זוגות שאינם מעורבים ימחקו
התשלום לשלבי הגמר יתבצע בנפרד, לאחר השיבוץ

BBO  חשוב: אם טרם שלחתם אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר
אנא עשו זאת )באופן חד פעמי( באמצעות טופס קצר - לחצו כאן

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

https://main.bridge.co.il/payments/forms/general
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
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/


הודעות חשובות

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2021. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום 20212021 אונליין אונליין
בחודש מרץ תתקיים אליפות הארץ לזוגות - בשיטת חישוב טופ-בוטום.

שלב חצי הגמר פתוח לכולם ויכלול 2 מושבים בני 24 חלוקות.
בתום שלב חצי הגמר יחולקו הזוגות לגמר א' וגמר ב'. 

נקודות אמן ארציות יוענקו בכל אחד מהשלבים

שלב חצי הגמר יערך בתאריך 5 למרץ 2021
שישי, 5 במרץ 2021: מושב 1 – 09:00-12:00 )24 לוחות(
שישי, 5 במרץ 2021: מושב 2 – 13:00-16:00 )24 לוחות(

שלבי הגמר יערכו בסוף השבוע 19-20 למרץ 2021
גמר א'  יכלול 4 מושבים של כ-20 חלוקות | גמר ב' יכלול 2 מושבים  של 18 חלוקות.

שישי, 19 במרץ 2021: גמר א'+ב' - מושב 1 – 10:00-12:00  
שישי, 19 במרץ 2021: גמר א'+ב' - מושב 2 – 13:00-15:00 

שבת, 20 במרץ 2021: גמר א' - מושב 3 – 10:00-12:00 
שבת, 20 במרץ 2021: גמר א' - מושב 4 – 13:00-15:00

הרשמה ודמי השתתפות
ההרשמה לשלב חצי הגמר עד לתאריך 3 במרץ 2021

מחיר התחרות לזוג לשלב חצי הגמר )2 מושבים(: 150 ₪ 
תהליך ההרשמה כולל 2 שלבים:
תשלום לתחרות בקישור הזה 

לאחר התשלום, הרשמת פרטי הזוג בקישור הזה 
התשלום לשלבי הגמר יתבצע בנפרד, לאחר השיבוץ

BBO חשוב: אם טרם שלחתם אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר
אנא עשו זאת )באופן חד פעמי( באמצעות טופס קצר - לחצו כאן

שימו לב:
לא ניתן לשחק באליפויות השונות ללא חידוש חברות לשנת 2021, 

לכן הקפידו לחדש חברותכם בזמן. 
המועד הבא למשלוח לוחות שנה יהיה במרץ. הלוחות ישלחו למי שחידש 

חברות עד ה 28/2/21. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל לוחות שנה. 
שחקנים שיחדשו חברותם לאחר ה-31.3.21, לא יוכלו ליהנות 

מהתעריפים המוזלים הנוכחיים.

https://main.bridge.co.il/payments/forms/general
http://bridge.co.il/arwin/teams/pairs_registration.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform


הודעות חשובות

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

1. מבוצע 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. 
2. הגשת תלונות - לחיצה על כפתור "FAIR PLAY" בדף הראשי של האתר, מאפשרת להגיש 2 סוגי תלונות:

1. תלונה בתחרות פרונטלית

2. דיווח על יד חשודה בתחרות אונליין
3. קיימות 2 ערכאות לטיפול: ערכאה ראשונה - ועדת אתיקה אונליין. ערכאה שנייה - ועדת ערעורים בענייני אתיקה אונליין. בנוסף 

הוועדות נעזרות בסוקרים אשר מגישים דוח מפורט במידת הצורך על כל אחד מהזוגות לצורך קבלת מידע תומך החלטה.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה
BBO דגשים למשחק אונליין ב

1. נדרש לתת self-alert על כל קריאה אשר עלולה להיות לא מובנת למתנגדים והוסכמה 
בין השותפות. בשום שלב אין לתאר מה יש למכריז ביד ואין לדרוש מהמכריז לתאר את ידו.

2. במידה והמתנגד לא מסופק מההסבר שניתן או סבור כי נדרש הסבר במקום שכזה לא סופק - עליו לקרוא למנהל 
התחרות או לבקש הסבר בצ'אט פרטי. אסור לשאול את שותפו של שחקן שהכריז למשמעות ההכרזה. במידה ונשאלת על 

משמעות הכרזת שותפך, עליך לסרב בנימוס לענות ולהפנות את השואל לשותף.
3. במידה ושחקן התבקש לספק הסבר על קריאה אשר אינה מסוכמת בין השותפות עליו לציין זאת בפני המתנגדים 

.self alert באמצעות תיבת "no agreement" באמצעות הרישום
4. מנהל התחרות רשאי לקבוע כי השחקנים חייבים להיות מסוכמים על פוזיציה מסוימת )למשל תשובה של ♣3 על פתיחה 

1( ובמקרה כזה יחייב את השחקן המכריז להסביר את כוונתו בהכרזה )גם אם זו אינה מסוכמת באופן מפורש(. של 
5. באם מנהל התחרות קבע כי אין שיטה / אין מתן הסבר נוסף על קריאה כלשהי - השחקן לא רשאי להמשיך ולדרוש 

הסבר מהמתנגד. פעולה שכזו בהחלט יכולה להיחשב לרעתו בהמשך.

לנוהל טיפול בבעיות אתיקה לחצו כאן

BBO לחצו כאןלנוהל המלא של משחק ב

ארכיון ביטאון ההתאגדות פתוח לחברי ההתאגדות
שחקנים יקרים, ההתאגדות לברידג' עושה כל שביכולתה כדי לאפשר לכם לעבור את ימי 

הקורונה בצורה מיטבית.

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.

ביטאוני ההתאגדות עשירים 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.

לצפייה היכנסו לאתר ההתאגדות וביחרו בתפריט תקשורת/ארכיון ביטאון ההתאגדות

מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה על הצפיה בארכיון הדיגיטלי בקישור זה

לצפיה בארכיון ההתאגדות 
לחצו כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IvmM6dXZyjs
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/news-papaer_archive


תוצאות תחרויות

ליגה אונליין לקבוצות – שלבי הגמר
חצי גמר 1

גמר

סה"כשחקניםקבוצהדרוג

42טימיאנקר נח - הורוביץ שמשון - קניגסברג מודי - מוזס דני - ברקמן מאיר - לזר נעמיקבוצת נח ושות'1

32קובאליו סרגיו - אפשטיין אורי - נוה נורית - מרמלשטיין גביקובאליו2

ליגה אונליין לקבוצות – דרג ב' גמר

סה"כשחקניםקבוצהדרוג

52פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל - בלום דוד - קריגל רמי - ויסר חייםאילת1

44מגדל אילן - זיידנברג נצר יעקב - גנגחשווילי רבז - הראל אמנוןסופי2

ליגה אונליין לקבוצות – דרג ג' גמר

סה"כשחקניםקבוצהדרוג

59שפריר שירי - ירדני אהוד - סגל מרדכי - בילר תודי - שדה ציון - כהן חייםשפריר1

42קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי - ליפין גנאדי - בריפמן מיכאל - מנחם אבינועם - עזרא משהקרביץ2

ליגה אונליין לקבוצות – דרג ד' גמר

בתמונה מימין לשמאל: אופיר ואילן הרבסט, רוני בנין בר, רון פכטמן ופיוטר וזטורסקי 

קורצין עודד

25 קורצין עודד - פורת רמי - זמיר עמי 
טולדנו אורן - לירן ינון - פרידלנדר אהוד

ליגה בימי קורונה

64 זק שחר - בראונשטיין אריאל - טל נגה  
טל דנה - זייטק אביב - חוטורסקי ניר

הרבסט

37 הרבסט אילן - בנין בר רוני - הרבסט 
אופיר - פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל

חצי גמר 2
ליגה בימי קורונה

57 זק שחר - בראונשטיין אריאל - טל נגה  
טל דנה - זייטק אביב - חוטורסקי ניר

בירמן אלון

56 בירמן אלון - אלטשולר גלעד - פדון דרור  
לוין אמיר - רול יוסף - כהן דני

הרבסט

115 הרבסט אילן - בנין בר רוני - הרבסט 
אופיר - פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל



ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לדצמבר 2020(

אמן בכיר כסף
ענבר דן, ירושלים

אמן בכיר ארד
יקיר דני, מושבות-שמריהו

אמן בכיר
מור אהוד, חיפה/כרמל

אמן זהב
גלפז מתנן, מבואות חרמון

וינקלר עמית, מועדון מודיעין
ירדני אהוד, רמת השרון

פרג אלי, מושבות-שמריהו
פרג רחל, מושבות-שמריהו

אמן כסף
דודקו סופיה, ברידג' פוינט פולג

מצא שמואל, רמת השרון
נאון דניס, ירושלים

סטרן דוד, רעננה ההגנה
פאלוך אבלין, כיכר המדינה ת"א

שפירא אניטה, אביבים

אמן ארד
אביב עופר, מרום נווה - ר"ג

אבני צבי, אביבים
נבון יערי מירה, מועדון מודיעין

צין נאוה, קיסריה
שפי אבי, רמת גן

אמן
בטר שי, מבואות חרמון

גולד יוסי, ראשון לציון
רגונס פאני, יבנה

סגן אמן זהב
בונים רוני, אילת

בן יאיר שלומית, מועדון מודיעין
הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון

כהן אבנר, ירושלים
צ'רניחובסקי זיו, מ. הברידג' רחובות

רגב שרי, ירושלים
שרון רוזליה, לב הצפון

סגן אמן כסף
בר-און שמעון, אשקלון

וינשטיין נילי, ברידג' פוינט פולג
ימין הרצל, רחובות

כוגן מיכאל, רמת השרון
לוטן עמרי, כיכר המדינה ת"א

מאיר כהן הילה, תל אביב האקדמיה
פריד פאני, אשקלון

קורן אלי, חיפה/כרמל

סגן אמן ארד
בלושבסקי מיכאל, בית הברידג' ב"ש

גולדמן שמעון, בית הברידג' ב"ש
ורקוני יהודית, חדרה

מורגנשטרן אתי, יבנה
צימרמן צבי, ירושלים

שטרן אורי, השרון
שינדלר ליאורה, מבואות חרמון

סגן אמן
אבנת יוסי, אילת

בן נתן גיליאן, הרצליה פיתוח
מזרחי שושנה, מועדון מודיעין

פולק ציפי, מ. הברידג' רחובות
שור יואב, עמק יזרעאל

שחקן מתקדם
גונן נמרוד, רמת ישי

גפני מריאנה, רחובות
חן עדינה, מועדון מודיעין

לוש נורית, רמת ישי
ליבוביץ גורגי, בית הברידג' ב"ש

ליטני אורית, תל אביב האקדמיה
מוטובולוב הגר, רמת ישי

סולומונוביץ מלכה, רחובות
סמל יהודה, רמת ישי

שרמן חנה, רקפת קרית טבעון

תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

שליט בועז - נחום ניסים171.16

ברוידא שרה - חכימי תמר269.65

גרינברג ניר - גלצר יוסי366.57

בראל מיכאל - כהן אילן466.55

בנין בר רוני - זק יניב566.50

סימולטנית אונליין 15.1.21  - חישוב רגיל
תוצאות כלליות )448 זוגות(



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 46

West. Verhees saw that dummy’s singleton 
♠8 was higher than his remaining trumps. Not 
wishing to allow a diamond ruff in dummy, he 
played a spade: eight – jack – queen.

These were the remaining cards. South )on 
lead( needed three out of the remaining five 
tricks for his contract.

 -
 T9
  -
 987

  76   K2
  -   -
  -   JT5
  KQT   -

  A5
  -
  Q84
  -

With little else to do, South cashed his spade 
ace and continued with his last spade. East 
automatically played small under the ace, and 
after winning the next trick with his spade king 
he was suddenly endplayed.

With everyone around the table out of trumps, 
both East and South had only diamonds 
remaining. South ducked the ♦J and his 
remaining tenace of ♦Q8 captured the last two 
tricks.

Had East unblocked his spade king under the 
ace, the best South could do was to let West 
ruff his diamond queen, promoting the spade 
five, but he would have ended up one trick 
short. 

At the other table North-South achieved a 
normal score of +660 in 3NT. Due to East’s 
error, his team gained only 1 IMP instead of 
13 IMPs.
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The three NABCs, official championships of 
the American Contract Bridge League and 
perhaps the strongest events in the world, were 
all cancelled last year, to be partially replaced 
by the NAOBC, an online event which took 
place between November 27 – December 6, 
2020, with everyone playing from home.

I present below an interesting hand, taken 
from the official bulletins. Nowadays everyone 
fears cheating in online bridge, but on this 
deal they evidently played honestly. A bidding 
misunderstanding by North-South was 
cancelled out by East’s subtle error in defense.

Dealer West, Vul All

 8
 AKT94
  K3
 A9875

  7643   KJ92
  J85   763
  9   JT652
  KQT64   J

  AQT5
  Q2
  AQ874
  32

West North East South
Verhees Michielsen Van Prooijen Cullin

Pass 1♥ Pass 2♣
Dbl 2♦ Pass 2♥

Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 3♠
Pass 4♦ Pass 4♠

Pass Pass Pass

North-South used a complex relay system, 
starting with the artificial 2♣ response to the 
1♥ opening. 

North’s next four bids described her exact 
distribution, as well as zero or two aces. 
However, the pair evidently lacked clear 
agreements )or forgot their agreements( on 
how to stop the relay and revert to normal 
bidding or sign-off.

Per-Ola Cullin intended 4♠ to be another asking 
bid, but Marion Michielsen interpreted it as a 
sign-off ☹.  The Swede had now to play it 
brilliantly against two Dutch world champions, 
or else he would owe his teammates some 
explanation…

Louk Verhees )West( led his singleton ♦9. 
Dummy won the trick, and a low heart was 
played to the queen. Next came ♥AK from 
dummy, discarding a club from hand. Declarer 
cashed the club ace )his fifth trick( and led a 
small club from dummy. Van Prooijen )East( 
didn’t allow the ♠5 to score. He ruffed with 
♠9, and declarer overruffed with ♠T. In the 
next trick, South’s diamond ace was ruffed by 

A Misunderstanding in the NAOBC

// Ram Soffer
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ספרים שנשארים במשפחה

להתרשמות מספרים שהפקנו ופרטים על התהליך

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
 ספר מחזור
יומנים
אלבום תמונות 
ועוד...

רפאל שמיר

זכרונות

ת
נו

רו
זכ

//
ר 

מי
ש

ל 
א

פ
ר

נולד  שמיר  (רפי)  רפאל 
משבעה  חמישי  כבן  בירושלים 
ילדים שנולדו למשפחת מזרחי. 
את  החליפו  והוא  שמואל  אחיו 
לשמיר  ממזרחי  משפחתם  שם 
דרמטיות  נסיבות  בגלל 
שינוי  אך  העצמאות.  במלחמת 
מחקירת  אותם  הסיט  לא  השם 
והיאחזותה  המשפחה  שורשי 
בירושלים מגירוש ספרד לאורך 

כל הדורות ועד היום. 
האלה  החקירות  תוצאות 
הרבה  עם  יחד  בספר,  מובאות 
וסיפורים  זיכרונות  מאוד 
משפחתיים, חינוכיים, מקצועיים 

ופוליטיים. 
של  בהובלתו  הסיפור  תחילת 
רפי על "אמבולנס" עגלה לבית 
והמשכו  טיכו,  ד"ר  של  החולים 
התימני,  מהחדר  בזיכרונות  
עם   המבורך  המפגש   מההגנה, 
לאורך  וחברתו  רעייתו  ורדה, 
נישואים  שנות  שבעים 
בעבודתו  והמשכו   מאושרים, 
כעורך דין בוגר המחזור הראשון 

של הפקולטה למשפטים.
תמונה  מתארים  הזיכרונות 
המאורעות  ומשפחתית,  אישית 
הקמת  לפני  בארץ  היסטוריים 
העותומאני,  השלטון  המדינה, 
הראשונה,  העולם  מלחמת 
יהודים  עליית  הבריטי,  הכיבוש 

והשתלבותם בארץ, ועוד.
לבני  מלכתחילה  נועד  הספר 
שגם  אפשר  אך  המשפחה 

קוראים אחרים ימצאו בו עניין. הציור שעל העטיפה:
רינה סיטון - "הבית באוהל משה“

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשי

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי
חיי

ר 
פו

סי
  

בר
גר

ר 
יס

א

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים

לחצו כאן
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